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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట
నాలుగవ పాఠము

కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

ఉపో దా తము
బహుశ మీర్మ నావంటి వార్ై ఉండవచుు. “స్టిదధ ాంతం” అనే ప్దము అంతగా భావార్ాకంగా

భావింప్బడని సంఘములో నేను పర్శగాను. స్టిదధ ాంతాలు అంటే బెైబిలుయందు విశవస్టించడమునకు
బదులుగా ప్రజలు నముునవి. కాబటిర, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఆ స్టిదధ ాంతముపై ఈ స్టిదధ ాంతముపై

దృషిరపడుతయంది అని నేను నేర్ముకునిప్ుపడు, నేను వనకను మళాోను. ఒక కరస
ీ త ు అనుచర్మడు బెైబిలుకు
బదులుగా స్టిదధ ాంతములను ఎందుకు నేర్ముకోవాలనుకుంటాడు? అయితద కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో,

స్టిదధ ాంతములు అనునవి బెైబిలునకు బదులుగా ఉనివి కావు. కానీ, బెైబిలు ఏమి బో ధిసత ుందని మనం
నముుతయనాిమో వాటిని సార్ాంశప్ర్చద సుళువన
ై మార్ాగలు మాతరమే. ఇటట
ో ండగా, మంచవన
ై
స్టిదధ ాంతములకు కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులో చాలా పారముఖ్యమైన సాానం ఉంది.

కీమబదధ మైన వేదాంత శాసత రమును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలుగవ
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కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణమునకు అనేకమన
ై అంశాలపై స్టిదధ ాంతములను మర్శయు బో ధ్లను
ర్ూప ందించడం ఉంటటంది అను విష్యములోని ప్లు విధానాలను మనం చూసాతం.

మన పాఠము మూడు ప్రధాన భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. కీమబదధ తలలోని

స్టిదధ ాంతముల ప్టో ఒక సాధార్ణ ధో ర్ణితో మనము మొదల డతాము. అవి ఏవి? కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులో వాటి సాానము ఏంటి? ర్ండవదిగా, స్టిదధ ాంతముల ఏర్ాపటటను మనము

అనేవషిసత ాము. తమ తమ స్టైదధ ాంతిక చర్ులను వేదాంత ప్ండితయలు ఎలా సృషిరసత ార్మ? మర్శయు
మూడవదిగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతముల విలువలను మర్శయు ప్రమాదాలను

అనేవషిసత ాము. ఎటిర ప్రయోజనాలను మర్శయు నషారలను అవి మనకు అందిసత ునాియి? మన అంశము
ప్టో సాధార్ణ ధో ర్ణితో మొదలుపడదాము.

ధో రణి
కీమబదధ తలలోని స్టిదధ ాంతముల ప్టో గల మన ధో ర్ణి నాలుగు అంశములను సపృశిసుతంది.
మొదటిది, మన అర్ామునకు నిర్వచనం ఇసాతము. ర్ండవది, స్టిదధ ాంతములను సృషిరంచడములోని

చటర బదధ తపై దృషిరసత ాము. మూడవది, కీమబదధ తలలోని స్టిదధ ాంతముల యొకు లక్షయములను చూసాతము.
నాలగ వది, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతములు కల్వగశయుని సాానమును వివర్శంచుదము.

కీమబదధ తలలోని స్టిదధ ాంతములను గూర్శు మనము ఏమి అనుకుంటటనాిమో మొదటిగా చూదాేము.
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నిరవచనము
ఒక సుళువన
ై నిర్వచనముతో మనము మొదలు పటటరదాము. “స్టిదధ ాంతము” అనే మాట

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రతిఒకుర్శని సంతృపిత ప్ర్చద ఒక నిర్వచనమును ఇవవడం కష్ర ం అనుననిి విధాలుగా

ప్రయోగశంచబడినది. కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతమును ఈ కనీంది
విధ్ముగా నిర్వచంచవచుు.

ఒక్ వేద ాంతపరమన
ై అాంశముపై బైబిలు బో ధల యొక్ి స్తమనవయము మర్యు
వివరణయే సిదధ ాంతము.

స్టిదధ ాంతములను గూర్శు ఈ పాఠములో మనము మాటాోడునప్ుపడు మనము ఏమి

అనుకుంటటనాిమో అనేదానిపై మూడు కోణములను గూర్శు ఈ నిర్వచనము సూచసుతంది. మొదటిది,
స్టిదధ ాంతములు వేదాంతప్ర్మన
ై అంశములను కల్వగశయుంటాయి; ర్ండవది, అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను
సమనవయప్ర్మసాతయి; మర్శయు మూడవది, అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను వివర్శసత ాయి.

స్టైదధ ాంతిక ప్రకటనలు వేదాంతప్ర్మైన అంశములను ఎలా దృషిరసత ాయో అనేదానితో పారర్ంభిసూ
త ,

అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను సమనవయప్ర్మసాతయి అనే సతయమును చర్శుంచ, అటటతర్మవాత

లేఖ్నములోని బో ధ్లను అవి వివర్శంచు విధానమును ప్ర్శశీల్వసూ
త మన నిర్వచనములోని ఒకొుకు
కోణమును చూదాేము.

అాంశములు
వేదాంతశాసత మ
ఘ ైన అధ్యయన ర్ంగమని
ర ు ల కులేననిి అంశములను కల్వగశయుండద సుదీర్మ

ఇప్పటికే మనము గమనించ ఉండాల్వ. అది ర్ాతిరయందల్వ ఆకాశములో ఉండద విసాతర్మన
ై విశాలతలతో
పల లుగల్వగశనంత విసత ృతమైనది. వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు శుదధ మైన ప్ర్శమాణము మర్శయు సంకనోష్రత
దానిని అసత వయసత మన
ై దిగాను మర్శయు యాదృచుకంగాను ప్ర్శగణించులాగున మనలను శోధిసత ుంది.
అయినప్పటికర, ర్ాతిరయందల్వ ఆకాశమును అధ్యయనం చదయుటకు వయయమగాములు దానిని

విభజంచునటట
ో గానే, వేదాంతశాసత మ
ర ును కూడా అనేక అంశాలుగా విభాగశంచుట ఉప్యోగకర్ంగా
ఉనిదని కీమబదధ వేదాంత ప్ండితయలు కనుగొనాిర్మ.

మధ్యయుగము నుండద కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును అయిదు లేదా ఆర్మ ప్రధాన ప్రదదశాలుగా

విభజంచాలనే బలమన
ై ఆశయము ఉండినటట
ో గా ఈ శీర్శషకలలో మనం చూసాము: బెైబిలుపై దృషిరంచునటిర
ప్ర్శశుదధ గీంథ స్టిదధ ాంతము; సవయానా దదవునిపైనే దృషిరంచునటిర దదవునిని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు;
మానవాళిపైగల వేదాంత దృకపథములను గూర్శు మాటాోడు మానవశాసత మ
ర ు; ర్క్షణను అంశముగా
కల్వగశయుని ర్క్షణశాసత మ
ర ు; సంఘముపై దృషిరంచునటిర సంఘశాసత మ
ర ు; మర్శయు అంతయదినముల
విష్యయములను గూర్శున ర్ాకడ శాసత మ
ర ు. ఈ పాఠములో, “స్టిదధ ాంతము” అనే ప్దము పైన
ఇవవబడిన విశాలమన
ై అంశములలో ఏదో ఒక దానిని గూర్శున ప్రకటన లేదా వివర్ణను
కల్వగశయుంటటంది.

కాని మనకు తెల్వస్టినటట
ో గా, స్టిదధ ాంతముల యొకు ఇవి మర్శయు ఇతర్ విశాల విభాగాలు ఇంకా

చని చని అంశములుగా కూడా విభాగశంప్బడగలవు. ఉదాహర్ణకు, దదవునిని గూర్శున
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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వేదాంతశాసత మ
ీ త ుశాసత మ
ర ును తీసుకుందాం. దదవునిని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో కరస
ర ు ఒక భాగముగా
ఉంది. అది కరీసత ు యొకు వయకనతతవమును మర్శయు కనీయలను గూర్శు మాటాోడుతయంది. మర్శయు కరీసత ు
యొకు వయకనతతవం మానవ మర్శయు దెైవిక సవభావములుగా కూడా విభజంచబడుతయంది. మర్శయు
ఆయన మానవ సవభావములో తన శర్రర్ము, పారణము మొదలగునవి ఉనాియి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతియొకు ప్రధాన స్టిదధ ాంతము చనిచని అంశములుగా

విభజంప్బడుతయంది. కాని చాలా వర్కు, ఈ పాఠములో “స్టిదధ ాంతము” అనే ప్దమును కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై ప్ర్శమాణములో ఉండద అంశములపై చర్ుకే ప్ర్శమితము
ర ులో చాలా గణనీయమన

చదసత ాము. వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఏ సాాయిలోనైనా, అది పదే ది కావచుు లేదా చనిది కావచుు, కొంతమేర్
వేదాంత చర్ు ఉంటటంది అని తెలుసుకొని మనము కొంత అనువుగా ఉండాల్వ.

వేదాంతప్ర్మైన అంశములను దృషిరంచడం మాతరమే కాక, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో

స్టైదధ ాంతిక చర్ులు బెైబిలు బో ధ్లను ఒకదానితోనొకటి అనుబంధ్ ప్ర్మసూ
త సమనవయప్ర్మసాతయి.

స్తమనవయము
మునుప్టి పాఠములో కీమబదధ తలను మనము ఒక వృక్షముతో పల లాుము. భూమిలో నుండి

వృక్షము మొలసుతంది, కానీ అది మొలచన ఆ మటిర నుండి చాలా భినింగా అగుప్డుతయంది. అదద

విధ్ంగా, కీమబదధ తలలోని స్టైదధ ాంతిక చర్ులు లేఖ్నముల నుండి పర్మగుతాయి, కానీ లేఖ్నముల నుండి
అవి చాలా భినింగా అగుప్డతాయి.

బెైబిలుకంటే స్టిదధ ాంతములు భినింగా కనిపించడానికన గల కార్ణములలో ఒకటి అవి

కృతిరమమన
ై వి. ఏకకాలములో ఒకే అంశముపై దృషిరంచడానికన బదులు, స్టిదధ ాంతములు అనేక
లేఖ్నముల బో ధ్లను సాధార్ణంగా వయకత ప్ర్మసాతయి.

ఒక సుళువన
ై ఉదాహర్ణను మనం చూదాేం. అప సత లుల విశావస ప్రమాణము అని పిలువబడద

ఒక స్టద
ై ధ ాంతిక ర్ూప్కలపనను చూడండి. కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా మనము దృఢప్ర్మసుతని కొనిి
అతయంత ప్రధానమన
ై స్టిదధ ాంతాలను లేదా బో ధ్లను అది సార్ాంశప్ర్మసుతంది. “పారథమిక కైసతవ

విశావసాలు” అనే అంశముపై అది దృషిరసత ుంది అని చెప్పడం తగశనదద. అది ఏమి చెప్త ుందో మీకు తెలుసా:
పరలోక్ భూలోక్ముల స్తృష్ిరక్ర్ యగు

తాండ్రరయన
ై దేవుని నేను నముమచున ాను.
ఆయన అదవవతీయ క్ుమారుడును మన పరభువన
ై యేస్తు కరస్త
ర ్ ును
నముమచున ాను.

ఈయన పర్శుదధ తమ వలన

క్నయయగు మర్య గరభమున ధర్ాంపబడ్ర ఆమక్ు పుటటర ను. ప ాంతు పిలాతు
కాలమాంద్ు బాధపడ్ర,

సిలువవేయబడ్ర, చనిపో య, పాతిపటర బడ్ర
అద్ృశయలోక్ములోనికి దవగ్ను.

మూడవ దవనమున చనిపో యనవార్లో నుాండ్ర తిర్గ్లేచి,
పరలోక్మునక్కిి
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స్తరవశకి్గల తాండ్రరయన
ై దేవుని క్ుడ్రచతి
ే వప
ై ున క్ూరుచాండ్రయున ాడు,

స్తజీవులక్ును మృతులక్ును తీరుా తీరుచటక్ు అక్ిడ నుాండ్ర ఆయన వచుచను.
పర్శుదధ తమను నముమచున ాను.
పర్శుద్ధ స్ారవతిరక్ స్తాంఘమును
పర్శుద్ుధల స్తహవాస్తమును
పాపక్షమాపణను

శరీర పునరుతా నమును

నితయజీవమును నముమచున ాను.
ఆమేన్.

కైసతవ నముకముల ఈ చార్శతిక
ర వయకరతకర్ణ బెైబిలుతో ఎలా సర్శతూగుతయందో గమనించండి. ఒక
మాటలో, ఈ సూతరము బెైబిలు నుండి చాలా భినింగా కనిపిసత ుంది. సర్ాసర్శ ఇదద మాటలను
లేఖ్నములు ఎకుడా కల్వగశయుండలేదు. ఈ ఆలోచనల జాబితాతో కైసతవ నముకాలను అది

సార్ాంశప్ర్చనూ లేదు, లేదా ఒకే సాానములో ఈ వివిధ్ అంశాలను కూడా ఒకటిగా చదర్ులేదు.
అయినప్పటికర, ఈ అప సత లుల విశావస ప్రమాణము బెైబిలానుసార్మన
ై దద, ఎందుకనగా

బెైబిలులోని వివిధ్ భాగాలను సర్శగా ప్రతిబింబించదదిగా ఇది ఉంది. ఈ సూతరము యొకు ఆఖ్ర్మ
మాటలను గూర్శు ఆలోచంచండి:
పాపక్షమాపణను

శరీర పునరుతా నమును

నితయజీవమును నముమచున ాను.
బెైబిలులోని ఏ ఒకు వచనము లేదా వచనముల సమితి కూడా ఈ బో ధ్లనిిటినీ కల్వగశ లేదు.

అయినప్పటికర, ఈ బో ధ్లనిియు బెైబిలులోని వివిధ్ సా లాలలో కనుగొనబడగలవు. కస
ై త వులముగా

మనము దదనిని నముునాిమో ఒక స్టైదధ ాంతిక సార్ాంశంగా ఈ నముకములనిిటిని ఈ అప సత లుల

విశావస ప్రమాణము సమనవయప్ర్మసుతంది.

వివరణ
మన నిర్వచనములోని మూడవ కోణము ఏమనగా, ఒక అంశమును గూర్శు బెైబిలు ఏమి
బో ధిసత ుందో వాటిని స్టిదధ ాంతాలు వివర్శసత ాయి. ఈ వివర్ణలు వేదాంతప్ర్మైన ప్రతిపాదనలుగా

సమాచార్మును సంకలనము చదయునంత సుళువుగాను, లేదా సంకనోష్రమన
ై వేదాంతముల బో ధ్కు ఒక
దీర్మ
ఘ ైన ప్రతివాదనలుగాను ఉంటాయి.

స్టైదధ ాంతిక చర్ులు కొనసాగుతయండగా వాటి వివర్ణాతుక లక్షణమును గూర్శు ఆలోచంచుటకు

కూడా ఇది మనకు దో హదప్డుతయంది. ఒక ప్రకు, చాలా కుోప్త వివర్ణతో బెైబిలు బో ధ్ యొకు

మామూలు ప్రకటనలు మనకు ఉనాియి. మధ్యభాగంలో మధ్యసా సాాయి వివర్ణగల కొనిి చర్ులు
మనము కనుగొంటాము. మర్శయు వర్ణమాలకు వేర్ొక ప్రకు, కొనిి స్టైదధ ాంతిక చర్ులు సుదీర్ఘమన
ై
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వివర్ణను అందిసత ునాియి. ఒక అంశమును గూర్శు చాలా తకుువగా చెపపే స్టైదధ ాంతిక ప్రకటనా
ఉదాహర్ణను ఒకదానిని మనం చూదాేము.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము దాదాప్ు ఏమాతరప్ు వివర్ణలను కూడా ఇవవలేనంత

విప్ర్రతతను సూచసుతంది. ఉదాహర్ణకు, తండియి
ర ైన దదవుని గూర్శు అది చెప్ుప ఏకైక విష్యం ఆయన
సర్వశకనతగలవాడు, మర్శయు భూమాయకాశములను సృజంచనవాడని మాతరమే. తండియ
ర ందు విశవస్టించడం
అనగా ఏమిటో ఈ అర్హతలు చాలా తకుువగానే చెప్త ునాియిగాని ఎకుువగా చెప్పడం లేదు. కుమార్మని
గూర్శు మర్శంత అధికంగా ఈ సూతరం చెప్త ుంది. అయితద ప్ర్శశుదాధతయును గుర్శంచ, అప సత లుల విశావస

ప్రమాణము కేవలము, “ప్ర్శశుదాధతును నేను నముుచునాిను,” మర్శయు “ప్ర్శశుదాధతుచద కరస
ీ త ు గర్ుము
దాలుబడా్డు” అని మాతరమే చెప్త ుంది, కానీ ఇంకా ఏమీ చెప్ుపటలేదు. చాలా తర్చుగా స్టిదధ ాంతాలు ఈ
విధ్ంగా సుళువైన విధానాలలో చెప్పబడతాయి. సంఘ జీవితములో అటిర సాధార్ణ ప్రకటనలకు చాలా
భావార్ాకమన
ై ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, కాని స్టిదధ ాంతాలు కేవలము ఈ విధ్ముగా మాతరమే ఉండవు.

వర్ణమాలకు మధ్యలో మధ్యసా సాాయి వివర్ణగల స్టద
ై ధ ాంతిక వివర్ణలు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు,

అధికమన
ై ప ర టెస్టర ంట్ హితోప్దదశములు మర్శయు ఒప్ుపకోళుో వేదాంత అంశాలను ఇలానే ప్ర్శగణిసత ాయి.

తిరతవమును గూర్శున స్టిదధ ాంతమును కేవలం కొనిి వాకాయలలోనే అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ఎలా ప్ర్శగణిసత ుందో ఇప్పటికే మనము చూసాము. కాని పల లుుట దావర్ా (1563లో వారయబడిన) హడ
ై ెల్

బర్డగ కేటకనజం తిరతవమును గూర్శున దాని వివర్ణలో ఎంత విప్ులంగా ఉందో చూడండి. పారర్ంభించుటకు,
23వ ప్రశోితత ర్ంలో, హైడల్
ె బర్డగ కాటెకజ
న ం వాసత వంగా ఈ అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మొతాతనిి

ఉలేో ఖసుతంది. కానీ ప్రమాణములోని ఈ ఉలేోఖ్నము తర్మవాత తిరతవము మీద దృషిరపటటర 31 అదనప్ు
ప్రశిలు మర్శయు జవాబులు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 26వ ప్రశిలో ఈ విధ్ంగా అడుగబడింది:
“స్తరవశక్ు్డ్న
ై , భూమాయకాశములను స్తృజాంచిన తాండ్రరయన
ై దేవుని నేను
నముమచున ాను” అనాపుాడు నీ అరా ము ఏమిటి?

మర్శయు నిజానికన, ఇది అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని ఆర్ంభ మాటలను సూచసుతంది.

మర్శయు 26వ ప్రశిలో ఇవవబడిన జవాబు యొకు వివర్ణ ఈ విధ్ంగా ఉంది:

మన పరభువైన యేస్తుకరస్త
ర ్ ు యొక్ి నితుయడగు తాండ్రర, శూనయము నుాండ్ర

భూమాయకాశములను స్తృష్ిరాంచిన వాడును, తన నితయమన
ై ఆలోచన మర్యు
పో షణ ద వరా వాటిని ఎతి్ పటురకొనుచు పాలాంచువాడ్న
ై , ఆయన న దేవుడు
మర్యు తన క్ుమారుడ్ైన కరస్త
ర ్ ును బటిర న తాండ్రర. న పారణ తమలక్ు
అవస్తరమగునవనీా ఆయన స్తమక్ూరచగలడనుటలో ఆయనను

స్తాందేహాంచనాంతగా ఆయనయాంద్ు నమిమక్యుాంచుచున ాను, మర్యు ఈ
విచ రక్రమన
ై లోక్ములో ఆయన పాంపిాంచు యే కరడునన
ై ను న క్ు మాంచి

జరుగునటు
ు గానే ఆయన మారచగలడు అని నముమచున ాను. ఆయన స్తరవశకి్గల
దేవుడు గనుక్ ఆయన ఇలా చేయుటక్ు స్తమరుాడు; ఆయన విశవస్తనీయతగల
తాండ్రర గనుక్ ఈ విధాంగా చేయుటక్ు ఆయన ఆశాంచుచున ాడు.
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తండిని
ర నముుట అంటే ఏమిటో తెల్వపే ఈ వివర్ణ అప సత లుల విశావస ప్రమాణము నందు

మనము కనుగొనే ఏకవాకయ వివర్ణ కంటే మర్శంత సంప్ూర్ణంగా ఉంది.

కాగా ఈ వర్ణమాలకు మర్ొక చవర్లో సుదీర్ఘమన
ై వివర్ణగల స్టైదధ ాంతిక చర్ులు ఉనాియి.

చాలా తర్చుగా మర్శంత సుదీర్మ
ఘ ైన వివర్ణల ైన ఇవి కూడా వేదాంత దృకపథాలకు విశాలమైన
ఆధార్ాలను ఇసూ
త , ఈ ఆలోచనపై లేదా ఆ ఆలోచనపై వాదిసత ుంటాయి.

చాలా వర్కు, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్శక ర్చనలనీి కూడా ఇదద కోవకు చెందినవిగా

ఉంటాయి. ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులు తర్చు సూతరములలో, హితోప్దదశములలో

మర్శయు ఒప్ుపకోళో లో ఉని ప్రతి విష్యానిి కల్వగశ ఉంటాయి, మర్శయు వాటికన ఎనని వివర్ణాతుక
విష్యాలను కూడా జోడిసత ుంటాయి.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో తిరతవమును గూర్శున స్టిదధ ాంతమునకు కేవలం

కొనిి వాకాయలు మాతరమే కేటాయించబడియుండగా, హడ
ై ెల్ బర్డగ కేటకనజం మాతరం దానికన 31

ప్రశోితత ర్ాలను కేటాయించార్మ, తన స్టిసరమాటిక్స థియోలజీలో చార్ో స్ హాడ్జ్ ఈ స్టిదధ ాంతమునకు నాలుగు
అధాయయాలు కేటాయిసుతంది, మర్శయు ఈ అధాయయాలు 200 పేజీలలో వాయపించ ఉనాియి.
స్టిదధ ాంతముల సుదీర్ఘ వివర్ణలు అధికార్శక కీమబదధ వేదాంత శాసత మ
ర ులకు లక్షణాలు.

కాబటిర, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతములను గూర్శున అంశమును మనము

అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, వివర్ణలలోని అనేక సాాయిలను ప్ర్శగణించుచునాిమని గీహించాల్వ;
వేదాంతప్ర్మైన అంశాలపై బెబి
ై లు బో ధ్లను స్టిదధ ాంతాలు వివిధ్ సాాయిలలో వివర్శసత ాయి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతములను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు మనము ఏమి

భావిసుతనాిమో అనుదాని గూర్శు కొంత చూసాము గనుక, ఈ అంశము ప్టో మన ధో ర్ణిలోని ర్ండవ

భావము వప్
ై ు మనము తిర్గాల్వ. స్టిదధ ాంతములను సృషిరంచడమును మనమలా ఆమోదించవచుు? ఈ

విధానాలలో బెైబిలు బో ధ్లను సమనవయప్ర్చ వివర్శంచుట అనేది చటర బదధ మే అని వేదాంత ప్ండితయలు
ఎందుకు భావిసుతనాిర్మ?

చటర బద్ధ త
స్టిదధ ాంతములను ధ్ృవప్ర్చుటను అనేక కైసతవ సంఘములు ఎదిర్స
శ త ునాియి గనుక ఇవి

పారముఖ్యమన
ై ప్రశిలుగా ఉనాియి. “సూతరము వదుే కరస్ట
ీ ేత ముదుే,” “బెైబిలే గాని మాకు ఎటిర స్టిదధ ాంతాలు
అవసర్ం లేదు” అనునటటవంటి నినాదాలు మీర్మ వినే ఉంటార్మ. కాగా, ఈ భావనల వనుక గల ఉదదేశాలు
లేఖ్నమును గూర్శున ఉనిత ఆలోచనను ప్రతిబింబిసుతనాియి గనుక వాటిని మనం మచుుకోవచుు.
కాబటిర, కీమబదధ వేదాంత ప్ండితయలు బెైబిలు బో ధ్లను ఉనివి ఉనిటట
ో గానే ఎందుకు విడిచపటర ర్మ?

బెైబిలు బో ధ్లను అంశాలుగా విభజంచ, ఆ అంశములను గూర్శు బెైబిలు చెప్త ుని సంగతయలను ఎందుకు
వార్మ సమనవయప్ర్చ వివర్శసత ునాిర్మ?

బెైబిలులోని పాతరలు ఈ ప్రయోగమును మనకు ఇచున విష్యం స్టిదధ ాంతములను సృషిరంచుటకు

బలమన
ై కార్ణాలలో ఒకటిగా ఉంది. స్టిదధ ాంతములను బెైబిలులోని పాతరలు చర్శుసుతని కేవలం ర్ండు

ఉదాహర్ణలను మాతరమే మనము చూదాేము. మొదటిగా, యిేసు యొకు మాదిర్శని మనం చూదాేం,
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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మర్శయు ర్ండవదిగా అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకు ఉదాహర్ణను చూదాేం. బెైబిలు బో ధ్లలోని అంశాల
సమనవయానిి మర్శయు వివర్ణను గూర్శు యిేసు ఇచున సందర్ాునిి మనం మొదటగా చూదాేం.

యేస్తు
ఉదాహర్ణకు, గొప్ప ఆజఞ ను గూర్శు యిేసుని ప్రశిించన ఉదంతానిి ఒకసార్శ ప్ర్శశీల్వదాేం.

మతత యి 22:35-40 నుండి ఈ మాటలను వినండి:

వార్లో ఒక్ ధరమశాస్ో్ ీ పదేశక్ుడు ఆయనను శోధవాంచుచు బో ధక్ుడ్ ,
ధరమశాస్త్ మ
ర ులో ముఖయమన
ై ఆజఞ ఏద్ని అడ్రగన
్ ు. అాంద్ుకాయన నీ

పూరణ హృద్యముతోను నీ పూరాణతమతోను నీ పూరణ మనస్తుుతోను నీ దేవుడ్ైన

పరభువును పరమి
ర ాంపవలెననునదవయే. ఇదవ ముఖయమన
ై దవయు మొద్టిదవయునన
ై

ఆజఞ . నినుావలె నీ ప రుగువాని పరరమిాంపవలెనను ర్ాండవ ఆజఞ యు ద నివాంటిదే.
ఈ ర్ాండు ఆజఞ లు ధరమశాస్త్ మ
ర ాంతటికిని పరవక్్ లక్ును ఆధ రమయ
ై ునావని
అతనితో చపాను (మత్ య 22:35-40).

మనము చూడబో తయనిటట
ో గా, ఇకుడ యిేసు ఏమైతద చదసాడో దానిలో వేదాంతప్ర్మన
ై
స్టిదధ ాంతమునకు మనము ఇచున నిర్వచనములోని అనిి ధాతయవులు ఉనాియి.

మొదటిగా, ఈ వాకయభాగము ఒక వేదాంతప్ర్మన
ై అంశముపై దృషిరసత ుంది. ఒక ప్ర్శసయుయడు

ఒక ప్రశితో యిేసును ఎదుర్ొునాిడు. “ప్రభువా, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో ముఖ్యమైన ఆజఞ ఏది?” యిేసు

కాలములో వేదాంత ప్ండితయలు తమతమ ఆలోచనలను ఆకళింప్ుచదసుకొని విధానము నుండి ఈ ప్రశి
తల తయ
త తయంది. ఈ ప్రశికు సూటిగా జవాబు ఇచుునటటవంటి పాతనిబంధ్న ప్ుసత కమన
ై ను,

అధాయయమన
ై ను, వాకయభాగమన
ై ను, లేదా ఆఖ్ర్మకు ఒక వచనమన
ై నూ లేదు. కాబటిర, ఒకవిధ్ంగా
చూస్టేత , కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో మనము ఎదుర్ొునునటటవంటి అంశములను పల ల్వన ఒక
అంశమువంటి వేదాంతప్ర్మన
ై అంశమునే ఇకుడి ప్ర్శసయుయడు లేవనతాతడు.

ర్ండవదిగా, ర్ండు బెబి
ై లు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చుట దావర్ా యిేసు సపందించాడు.

ఆయన కేవలం ఒక బెబి
ై లు వాకయభాగమును మాతరమే ఉలేోఖ్నము చదస్టి అంతటితో విడిచపటర లేదు. కానీ,

పాత నిబంధ్న నుండి ర్ండు వచనములను ఒకచపటక
ి న తెచాుడు: దివతీయోప్దదశకాండము 6:5 మర్శయు
లేవీయకాండము 19:18. ఒకప్రకు, ఆయన దివతీయోప్దదశకాండము 6:5ను ఉలేోఖ్నప్ర్మసూ
త , “నీ

ప్ూర్ణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణతుతోను నీ ప్ూర్ణశకనతతోను నీ దదవుడెైన యిహో వాను పేమి
ర ంప్వల ను”

అనాిడు. మర్శయు ఆయన లేవీయకాండము 19:18ను ఉలేోఖ్నప్ర్మసూ
త “నినుివలే నీ ప ర్మగువానిని
పేరమింప్వల ను” అనాిడు. కీమబదధ వేదాంత ప్ండితయల వల నే యిేసు కూడా గొప్ప ఆజఞ ను గూర్శున
స్టైదధ ాంతిక చర్ులో వివిధ్ బెైబిలు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చాడు.

మూడవదిగా, ఈ అంశంపై ఆయనకుగల ఆలోచనలను యిేసు వివర్శంచాడు. “ఇది

ముఖ్యమైనదియు మొదటిదయ
ి ునన
ై ఆజఞ , ర్ండవ ఆజఞ యు దానివంటిదద” అని ఆయన చెపిపనప్ుపడు ఈ
ఆజఞ లకు గల పారధానయతలను ఆయన వివర్శంచాడు. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, “ఈ ర్ండు ఆజఞ లు

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ంతటికనని ప్రవకత లకును ఆధార్మైయునివి” అను మాటతో ఈ ఆజఞ లకుని పారధానయతను
యిేసు వివర్శసత ూ ముగశంప్ు వేదాంత వాయఖ్యనిచాుడు.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతములను ఏర్పర్చుట యొకు చటర బదధ తను యిేసు యొకు

మాదిర్శ దృఢప్ర్మసుతంది. యిేసు స్టిదధ ాంతములను గూర్శు తప్ుపగా భావించ ఉంటే, ఆయన

ప్ర్శసయుయనితో “నీవు ఎందుకు స్టిదధ ాంతాలను సృషిరంచడానికన చూసుతనాివు? లేఖ్నములు ఏమి

చెప్త ునాియో దానిని బటిర నీవు సంతృపిత చెందాల్వ” అనేవాడద. కానీ, యిేసు ఒక స్టైదధ ాంతికమన
ై చర్ులో
పాల ందాడు.

యిేసు స్టిదధ ాంతములలో నిమగిమన
ై అనేక సంఘటనలలో నుండి ఒకదానిని చూచన మీదట,

అప సత లుడెన
ై పౌలు కూడా ఇదద విష్యానిి చదస్టన
ి సందర్ుమును మనం చూదాేము.

పౌలు
మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో ఉండిన కైసతవులందర్శకర పౌలు అనేకమైన ప్తిరకలను వారసాడు, మర్శయు

ఆయన ప్రధానంగా ప్రయోగాతుకమన
ై , మర్శయు స్టేవకులకు సంబంధించన అంశాలనే ప్ర్శగణనలోనికన

తీసుకునాిడు. అయితద అతడు స్టేవకులకు సంబంధించన అంశములకు కూడా తర్చు వేదాంతప్ర్మన
ై
స్టిదధ ాంతాలపై దృషిరపడుతూ జవాబిచాుడు.

ర్పమీయులకు వారస్టిన ప్తిరకలోని ఒక భాగములో ఏ విధ్ంగా పౌలు ఈ ప్నిని చదసాడో చూదాేము.

ర్పమాలోని సంఘములో యూదులు మర్శయు అనయజనులకు మధ్యనుని వివాదాలు అనే స్టేవకుల
సంబంధిత విష్యమును గూర్శు ప్ర్శగణించనప్ుపడు, పౌలు ఒక సుదీర్ఘమన
ై స్టైదధ ాంతిక వివర్ణను
వారసాడు. సుప్రస్టద
ి ధ మన
ై ఒక ఉదాహర్ణ ర్పమీయులకు 4:1-25లో మనకు కనిపిసత ుంది. ఈ

వాకయభాగమును గూర్శు చెప్ుపటకు ల కులేననిి విష్యాలు ఉనాియి, కానీ వేదాంతప్ర్మన
ై
స్టిదధ ాంతాలకు మనమిచున నిర్వచనములోని ఆ మూడు ధాతయవులను ఈ వాకయభాగము ఎలా

ప్రతిబింబిసుతందో మాతరమే మనము మామూలుగా చూదాేము. అది ఒక అంశముపై దృషిర పడుతయంది,

అనేకమన
ై బెైబిలు వాకయభాగములను అది సమనవయప్ర్మసుతంది మర్శయు వాటిని వివర్శసత ుంది. మొదటి
సాానములో, పౌలు ఒక అంశముపై దృషిర పటారడు: పాతనిబంధ్నలో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా
తీర్ుబడుట అనే అంశం.

మునుప్టి అధాయయములోని ఒక ప్రశి దావర్ా ర్పమీయులకు 4వ అధాయయము ప్ర్శచయము

చదయబడుతయంది. ర్పమీయులకు 3:31లోని ఈ ప్రశిను వినండి:
ధరమశాస్త్ మ
ర ును నిరరా క్ము చేయుచున ామా? (రోమీయులక్ు 3:31).
ర్పమీయులకు 4లోని అంశముపై పౌలు యొకు ఆలోచనలను వయకత ప్ర్చడానికన ఈ ప్రశి ఒక

వేదక
ి ను కల్వగశసత ుంది – పాతనిబంధ్నలో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట అనే అంశము.
ఈ అంశమును గూర్శు నేర్మగా మాటాోడునటటవంటి పాతనిబంధ్న ప్ుసత కమన
ై ను, అధాయయమైనను,

వాకయభాగమన
ై ను, లేదా ఆఖ్ర్మకు ఒక వచనమన
ై ను లేదు. కానీ, పౌలుకు ఎంతో ఆసకనతని కల్వగశంచన ఒక
వేదాంతప్ర్మైన అంశం ఇది.

ఇది వేదాంతప్ర్మన
ై అంశము అవడముతో పాటటగా, ర్పమీయులకు 4:1-25 స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ును

గూర్శు మనము ఇచున నిర్వచనమునకు కూడా సర్శతూగుతయంది ఎటో నగా అనేకమన
ై బెబి
ై లు

వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చుట దావర్ా పౌలు ఈ అంశమును ప్ర్శగణించాడు. ఈ అధాయయమును
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

ఒకసార్శ క్షుణణ ంగా చూస్టేత నే ఆయన కనీసం యిేడుసార్ో న
ల ా పాత నిబంధ్నను సంప్రదించనటట
ో గా
తెలుసుతంది.

3వ వచనములో, పౌలు ఆదికాండము 15:6ను ఉలేోఖ్నప్ర్చాడు. 6వ వచనములో, పౌలు

కరర్తనలు 32:1-2ను నివేదించాడు. 10వ వచనములో, ఆయన ఆదికాండము 15 మర్శయు 17
అధాయయాలను పల లాుడు. 16 మర్శయు 17 వచనములలో, పౌలు ఆదికాండము 17:5ను

ఉలేో ఖ్నప్ర్చాడు. 18వ వచనములో, ఆయన ఆదికాండము 15:5ను ఉలేోఖ్నప్ర్చాడు. 19వ

వచనములో, ఆదికాండము 17:17 మర్శయు 18:11 వచనములను అప సత లుడు సూచంచాడు. మర్శయు
ఆఖ్ర్మగా, 23-24 వచనములలో, పౌలు ఆదికాండము 15:6ను మర్శయొకసార్శ ఉలేోఖ్నప్ర్చాడు.

పాతనిబంధ్నలోని వచనములను పౌలు ఇనిి సార్మో సంప్రదించాడు అని కేవలము తెలుసుకోవడము

దావర్ానే తన స్టిదధ ాంతమును నిర్శుంచుటకు బెైబిలు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్మసుతనాిడు అని
తెలుసుతంది.

మూడవ సాానములో, స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులను గూర్శున మన నిర్వచనము సూచసుతనిటట
ో గా, ఈ

అంశముపై పౌలు తన అభిపారయాలను వివర్శంచాడు. తన సమగీ స్టద
ై ధ ాంతిక స్టిార్క
ర ర్ణ ఏమంటే

పాతనిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట అనే విష్యం

నిశుయప్ర్చబడింది అనేది. తన ఆలోచనను అనేక విధాలోో ఆయన వివర్శంచాడు. మొదటిగా,

అబారహాము యొకు విశావసము అతనికన నీతిగా యించబడినది అని ఆదికాండము 15:6 చెప్త ుంది,
మర్శయు పౌలు తన వివర్ణలో ఒకర్శకన ఏదెైనా “యించబడుతయంది” అంటే అది సతిియల దావర్ా

సంపాదించబడినది అవవదు అని అంటటనాిడు. కరర్తనలు 32:1-2 వచనములలో “యించబడుట” అనే
మాటను ఇదద కీమములో ప్రయోగశంచార్మ అని చెప్పడం దావర్ా దావీదు కూడా ఈ విష్యానిి

ధ్ృవీకర్శంచాడు అని పౌలు ఇంకా వివర్శంచాడు. ఆదికాండము 17వ అధాయయములో అబారహాము సునితి
చదయబడుటకు మునుపే ఆదికాండము 15వ అధాయయములో నీతిమంతయనిగా యించబడా్డు అని

చెప్పబడినది గనుక ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు దావర్ా కాకుండా విశావసము దావర్ానే నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడతార్మ
అనే విష్యానిి పౌలు ఇంకా చూపాడు.

ఇంకా చూస్టేత , ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఉని యూదులకును అలాగే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేని అనయజనులకును

అబారహాము తండిర అవుతాడు అని ఆదికాండము 17:5లో ఆయనకు వాగాేనము చదయబడింది అనే

విష్యానిి కూడా పౌలు సూచంచాడు. నిజానికన, అబారహాముకు బిడ్ లు లేనందున దదవుని వాగాేనముపై
విశవస్టించడమే ఆయనకుని ఏకైక నిర్రక్షణ అని ఆదికాండము 15:5 సూచసుతందని ఆయన

చెబుతయనాిడు. మర్శయు ఆదికాండము 17:17 మర్శయు 18:11 చూప్ుతయనిటట
ో గా, సాధార్ణ
విధానాలలో బిడ్ లను కనడానికన అబారహాము మర్శయు అతని భార్య కుర్మవృదుధల ై యునిందున
అబారహాము నుండి విశావసము అనునది శాశవతముగా ఆశించబడినది.

ఆఖ్ర్మగా, ఆదికాండము 15:6 అనునది కేవలం అబారహామును గూర్శున చార్శతిక
ర ప్రకటన

మాతరమే కాదు అని పౌలు ముగశంచాడు; కస
ై త వ విశావసులకు విశావసము యొకు కేందీరకృతతవమును

గూర్శు ఇది ఒక పాఠం. కుోప్త ంగా, యిేసు వలే పౌలు కూడా స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులోో పాలగ నాిడు అని మనము
చూసాతము. వేదాంతప్ర్మన
ై అంశములపై బెబి
ై లు బో ధ్లను ఆయన సమనవయప్ర్చ వాటిని
వివర్శంచాడు.
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

స్టిదధ ాంతమును గూర్శున మన నిర్వచనమును మర్శయు స్టైదధ ాంతిక చర్ుల చటర బదధ తను

అవగాహన చదస్టికొనుటతో పాటటగా, కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతములకుని లక్ష్యయలను కూడా ఆకళింప్ు
చదసుకోవడం మనకు చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

లక్ష్యయలు
కీమబదీధకులు తమ స్టిదధ ాంతాలను ఎలా ఏర్పర్చుకుంటార్ప అర్ాం చదసుకోవాలంటే, స్టద
ై ధ ాంతిక

చర్ులను ర్ండు లక్ష్యయలు పాల్వసుతనాియి అని చూడడం అవసర్ం. ఒక ప్రకున, సతయమన
ై బో ధ్లను
నిర్శుంచాలనే ఒక భావార్ాకమన
ై లక్షయముతో స్టిదధ ాంతాలు ర్ూపించబడుతయనాియి – అనగా కరస
ీ తు

అనుచర్మలు వేటిని నమువలస్టియునాిర్మ. కానీ మర్ొక ప్రకున, అబదధ బో ధ్లను వయతిర్ేకంన చుట అనే
అభావార్ాకమైన లక్షయముతో కూడా అవి ర్ూపింప్బడుతయంటాయి. ఈ లక్ష్యయలు ర్ండూ కూడా

కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతముల లక్షణమును లోతయగా ప్రభావితం చదసత ాయి. కాబటిర, ఈ ర్ండిటని
ి ఒకసార్శ

ప్ర్శకనదే ాం, సతయమైన స్టిదధ ాంతాలను ర్ూపించాలనే భావార్ాకమైన లక్షయముతో మొదటిగా పారర్ంభిదాేము.

భావారాక్మైన
మనము చూచనటట
ో గా మంచవార్న
ై కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు లేఖ్నముల బో ధ్లను

అనుసర్శంచాల్వ అనే గొప్ప ఆశ కల్వగశయుంటార్మ. సతయమును వయకత ప్ర్చాల్వ అనే ఆశ సతయమునకు

లేఖ్నములనే ఉనిత నిర్రణతలుగా అనుసర్శంచునటట
ో కీమబదీధకులను నడిపస
ి త ుంది. కానీ కీమబదీధకులు
ఎదుర్ొునే సమసయ ఒకటి ఉంది. అనేక అంశములపన
ై ఒకదానితోనొకటి ప్ర్సపర్ సంబంధ్ం కల్వగశయుని
అనేక బో ధ్లను బెైబిలు ఇసుతంది కాబటిర, వార్శని నడిపించుటకు కేవలము బెైబిలు మాతరమే ఉంటే
కీమబదీధకులు అణచవేయబడతార్మ.

ఉదాహర్ణకు కరస
ీ త ును గూర్శున స్టిదధ ాంతమైన కరస
ీ త ుశాసత మ
ర ును గూర్శు బెైబిలు ఎంత చెప్త ుందో

ఒకసార్శ ఆలోచంచండి. అనేక కోణాలలో, ప్రతయక్షంగానైనా లేదా ప్ర్పక్షంగానన
ై ా బెైబిలు దాని సంప్ూర్ణతలో
కరీసత ును గూర్శు మాటాోడుతయంది. ఆయనను గూర్శున సమాచార్మునకు ఒక విశాలమన
ై

భాండాగార్ముగా అది ఉంటటంది. కాబటిర కరస
ీ త ు యొకు స్టిదధ ాంతమును గూర్శు బెైబిలు చెప్త ుని ప్రతీ

వాసత వ విష్యమును చెప్ుపటకు కీమబదీధకులు ఒకవేళ ప్రయతిిస్టేత , తమ కలములను వార్మ ఎనిటికర
దించలేర్మ.

కాగా బెైబిలులోని ఏ వాకయభాగమును ప ందుప్ర్చాల్వ ఏ వాకయభాగమును మినహాయించాల్వ అని

కీమబదీధకులు ఎలా నిర్ణయిసాతర్మ?

కీమబదధ తల భావార్ాకమన
ై నిర్ేేశము కేవలం లేఖ్నముల దావర్ా మాతరమే నడిపింప్బడదు, కానీ

సంప్రదాయిక కస
ై త వ ఉదాఘటనలు మర్శయు పారధానయతల దావర్ా కూడా నడిపింప్బడుతయంది. అనేక
విధాలలో, గతములో నముకమైన కస
ై త వులు ఏమి చదశార్ప చూడడం దావర్ా ఎటిర అంశాలను

ప్ర్శగణనలోనికన తీసుకోవాలో కీమబదీధకులు నిర్ణయిసాతర్మ. పేర్నిికగల వయకనతగత వేదాంతప్ండితయలు,

విశావససూతరములు, ఒప్ుపకోళుు మర్శయు ఇతర్ముల ప్రయతిములు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో
స్టైదధ ాంతిక చర్ుల ర్ూప్కలపనపై అధిక ప్రభావమును చూప్ుతాయి.
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అభావారా క్మైన
ఇప్ుపడు, స్టిదధ ాంతములను ర్ూపించుటకు భావార్ాకమన
ై లక్షయము ఎంతటి

పారధానయమన
ై దెైనప్పటిక,న తమ స్టిదధ ాంతముల విష్యమును మర్శయు ఉదాఘటనలను కీమబదీధకులు

అభావార్ాకమైన లక్షయమును ఆధార్ము చదస్టికొని కూడా నిర్ణయిసుతంటార్మ. దీని దావర్ా, స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ుల
యొకు ప్రధాన ఉదదేశములలో ఒకటి అబదధ బో ధ్లను ఎదుర్శంచుట అనునది మన
అభిపారయమైయునిది.

ఈ అభావార్ాకమన
ై లక్షయము కూడా లేఖ్నము నుండద వసుతంది. నిజానికన, బెైబిలులోని

అధికభాగము అబదధ బో ధ్ను నిలువర్శంచుటకే కేటాయించార్మ. లేఖ్నము యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు

నితయము దెైవపాక్ష్ికంగా ఉంటటంది, అది స్టిదధ ాంతముల భావార్ాక ప్రదర్ినలను మర్శయు అలాగే అబదధ

బో ధ్ల అభావార్ాక వయతిర్ేకతలను కూడా దృషిరనిసుతంది. కాబటిర, వార్మ ఏది ఉంచాలో ఏది తీస్టివయ
ే ాలో,
ఏది ఉదాఘటించాలో ఏది ప్రకునపటారలో అని కీమబదీధకులు ఎనుికొనునప్ుపడు, అబదధ బో ధ్లను
సర్శచదయవల ననిన తమ ఆశచద వార్శ నిర్ణయాలనీి కూడా ప్రభావితము చదయబడతాయి.

లేఖ్నములు వయతిర్ేకస
న త ునాియి గనుక అబదధ బో ధ్లను వయతిర్ేకనంచడంతో పాటటగా, వార్మ

సాంప్రదాయ కస
ై త వ ఉదాఘటనలను మర్శయు పారధానయతలను అనుసర్శంచుటకు చూచుట వలన కూడా
కీమబదీధకులు ఈ అభావార్ాకమైన ఉదదేశమును ఎనుికొంటార్మ. కీమబదధ తలలోని స్టద
ై ధ ాంతిక
ర్ూప్కలపనల ఈ కోణమును ఎకుువగా ఉదాఘటించడం చాలా కష్ర ం.

ఉదాహర్ణకు, 451వ సంవతిర్ంలో వారయబడిన కరీడ్జ ఆఫ్ ఛాల్విడో న్ కరీసత ు యొకు వయకనతతవం

మర్శయు సవభావాలను గూర్శు ఏమి చెప్త ుందో ఆలోచంచండి. అది ఈ విధ్ంగా చెప్త ుంది:

[కరరస్త్ ు] నిజముగా దేవుడు మర్యు నిజముగా మానవుడు ... ర్ాండు స్తవభావాలోు
గుర్్ాంచద్గ్నవాడు, ప రపాటు లేక్ుాండ్ , మారుా లేక్ుాండ్ , విభజన లేక్ుాండ్ ,
వేరాాటు లేక్ుాండ్ ; స్తవభావాల వయత యస్తము ఏ విధముగా క్ూడ్ ఏక్తవముచే

రద్ుదచేయబడద్ు, అయతే పరతి స్తవభావము యొక్ి లక్షణములు స్తాంరక్ష్రాంచబడ్ర,
ఒక్ వయకి్ మర్యు పద రా ముగా రూప ాందవాంచబడడ్ నికి క్లసిపో త య, ర్ాండు
వయక్ు్లలో విడ్రగా లేద విభజన చేయబడవు.

కాగా ఒక విధ్ంగా చూస్టేత ఈ వాకయము లేఖ్నమునకు నముకముగా ఉండాల్వ మర్శయు అప్పటికే
విశావసుల ైన కస
ై త వులు నమిునదానిని వయకత ప్ర్చాల్వ అనే భావార్ాక ఉదదేశముతో నడిపింప్బడుతయంది. ఈ
విష్యం చాలా సపష్ర ంగానే ఉంది. కాని కరస
ీ త ును గూర్శు ఈ ప్రమాణము ఏమి చెప్త ుందో మర్ొకసార్శ

చూడండి. కరస
ీ త ును గూర్శు చెప్ుపకోడానికన ఎనని విష్యాలు ఉండగా, కరస
ీ త ులో ఉని ర్ండు సవభావాలు
దెైవిక మర్శయు మానవ లక్షణములను ఎలా నిర్వర్శతంచగలుగుతయనాియి అనే విష్యము యొకు
ప్రతయద కతలను మాతరమే ఛాల్విడో న్ ఎందుకు చర్శుంచంది? ఈ సవభావాలు ఒకదానితోనొకటి

ప ర్బడుటలేదు, అవి మార్మటలేదు, అవి విభజంప్బడుటలేదు, అవి వేర్ాపటటచదయబడుటలేదు అని
ఎందుకు ఈ ప్రమాణము చెప్త ుంది? కరస
ీ త ు యొకు ర్ండు సవభావాలూ ఒకే వయకనతలో

సమక
ై యప్ర్చబడుతయనాియి అని ఎందుకు చెప్త ుంది? ఈ అంశాలు లేఖ్నములో ఉదాఘటించబడలేదు.

కాబటిర ప్రమాణము అనునది ఎందుకు ఇటిర విష్యాలను గూర్శు ప్ర్శగణించాలో అనడానికన ఇదద కార్ణం.
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నిజానికన, ఛాల్విడో న్ యొకు విశేష్ ఉదాఘటనలు కైసతవయం యొకు ఆర్ంభ శతాబాేలలో తల తిత న

కరీసత ును గూర్శున అబదధ బో ధ్లకు సపందనగానే ఎకుువగా వృదిధచెందాయి. ఈ అబదధ బో ధ్లలో కొనిి

కరీసత ు యొకు సంప్ూర్ణ మానవ సవభావమును తిర్సుర్శంచాయి, మర్శకొనిి ఆయన సంప్ూర్ణ దెైవతవ
సవభావమును, మర్శయు ఇంకొనిి ఆయన కేవలం ఒకే వయకనత అని చెప్త ూ తిర్సుర్శంచాయి.

మర్శయు అదద విధ్ంగా, అధికార్శక కీమబదధ వేదాంతశాసాతీలలో అనేక స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులు ఈ

విధ్మైన అభావార్ాక అజండానే స్ట్వకర్శసత ునాియి. ఉదాహర్ణకు, తన స్టిసరమాటిక్స థియాలజ మొదటి

ప్ుసత కము నాలగ వ అధాయయములో చార్ో స్ హాడ్జ్ దదవుని జాఞనమును చర్శుంచనప్ుపడు, భావార్ాకముగా ఈ
విధ్ంగా వివర్శంచన చని పేర్ాతో మొదలు పటారడు:

దేవుడు తలుస్తుకొనబడగలడు అనేదవ లేఖనముల యొక్ి స్తాషరమైన సిదధ ాంతము.
కానీ ఈ ఆర్ంభ ధ్ృవీకర్ణను వంటనే అనుసర్శసత ూ, దదవుని తెలుసుకొనుట యొకు అర్ామును

గూర్శు దీర్ఘమన
ై పేర్ాలలో హాడ్జ్ మూడు అసతయ భావనలను చర్శుంచాడు. ఇతర్ బో ధ్లకు విర్మదధ ంగా,
ఆయన మొదటిగా ఇలా చెపాపడు:

దేవుని గూర్చ వాస్త్ వమన
ై విషయములనిాటినీ మనము తలుస్తుకోగలాం అని
ఇక్ిడ అరా ాం కాద్ు.

మర్లా మర్ొక అబదధ బో ధ్ను గూర్శు మాటాోడుతూ ఈ విధ్ంగా అనాిడు:
దేవుని గూర్చన ఒక్ మానసిక్ ద్ృశాయనిా రూపిాంచగలము [అని మనము
నమమక్ూడద్ు].

మర్శయు మూడవదిగా, ఇలా వారసాడు:
[దేవుడు] గోచర్ాంపబడగలడు (లేద క్షుణణ ాంగా తలుస్తుకొనబడగలడు) అని
[మనము నమమక్ూడద్ు].

అసతయ ఆలోచనల ఈ అభావార్ాక ఖ్ండనలను అనుసర్శంచ, దదవుడు తెలుసుకొనబడగలుగుటకు

గల విధానాలను భావార్ాకంగా వివర్శంచుటకు హాడ్జ్ మళాోడు. హాడ్జ్ ఇకుడ చదస్టింది కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ర్ూప్కముగా ఉంది.

కాబటిర, స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ుల ఉదదేశాలు కనీసం ర్ండు ప్రధాన ఆశలతోనన
ై ా ర్ూపించబడతాయి అని

మనము చూసాము: సతయమును వయకత ప్ర్చాలనే ఆశ, అలాగే అసతయమును ఎదిర్శంచాలనే ఆశ కూడా.
కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతములను గూర్శున మూల నిర్వచనమును ఇప్ుపడు మనము

కల్వగశయునాిము గనుకను మర్శయు స్టైదధ ాంతిక చర్ుల యొకు చటర బదధ త మర్శయు ఉదదేశాలు మనము
చూసాము గనుకను, మన ధో ర్ణి యొకు మూడవ కోణమునకు మనము మళాోల్వ: కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే సమూల కార్యకీమంలో ఈ స్టిదధ ాంతముల సాానము.
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స్ాానము
మునుప్టి పాఠములలో, మధ్యయుగము తర్మవాత నుండి వేదాంతశాసత మ
ర ు అనునది నాలుగు

మూల దశలతో నిర్శుంప్బడింది అని మనము చూచాము: జాగీతతగా నిర్వచంప్బడిన సాంకేతిక ప్దాల

ఏర్ాపటట, ప్రతిపాదనల సృషిర, తర్మవాత స్టిదధ ాంతాల ఏర్ాపటట, మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, విశావసముల సమగీ
వయవసా .

వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలో ఈ భావనలను దశలుగా మాటాోడడం అనేది కొంతమేర్

కృతిరమంగానే ఉంటటంది అనే విష్యానిి మనము ఎప్ుపడూ జాఞప్కముంచుకోవాల్వ. కీమబదీధకులు
అనిివేళలోో కూడా వీటనిిటిలో నిమగిమౌతయంటార్మ. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట అనేది
సాధార్ణ విష్యాల నుండి సంకనోష్రమైన విష్యాలకు వళుోట అని ఆలోచంచుట సహాయకర్ంగా
ఉంటటంది. అతయలప సాాయిలో, వేదాంతప్ర్మైన సాంకేతిక ప్దాలు అనునవి కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అతయంత ప్రధానమైన నిర్ాుణప్ు బండర్ాళుోగా ఉంటాయి. జాగీతతగా నిర్వచంప్బడిన

అంతయప్రతయయములు లేకుండా, మంచదెైన కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట చాలా కష్ర ం. ర్ండవ
అడుగు ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చడం. కీమబదధ తలలో సాంకేతిక ప్దాలను మూల నిర్ాుణ బండర్ాళో గా
మనము ఆలోచస్టేత , ప్రతిపాదనలు మాతరం ఈ సాంకేతిక ప్దాలను వివర్శంచద బండర్ాళో వర్మసగా

ఉనాియని ఆలోచంచవచుు. మర్శయు స్టిదధ ాంతాలను మాతరము ప్రతిపాదనల వర్మసలుగా గపడలలోని
భాగాలను లేదా గపడల మొతత మును సూచంచునవిగా మనము వివర్శంచవచుు. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా,
వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు వయవయసా స్టైదధ ాంతిక ప్రకటనల నుండి వేదాంతప్ండితయలు సంప్ూర్ణ భవంతిని

నిర్శుంచద మార్ాగలను సూచసుతంది. ఒక భవనమునకు గపడలు ఎలా అవసర్మో, కీమబదధ వేదాంతశాసత ర
నిర్ాుణములో స్టిదధ ాంతాలు అనునవి అగతయమైన సాానమును కల్వగశయునాియి.

కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతములను గూర్శున ఒక సాధార్ణ ధో ర్ణి ఇప్ుపడు మనకు ఉనిది గనుక,

మన ర్ండవ ప్రధాన అంశమునకు మనము మళాోల్వ: స్టిదధ ాంతముల ఏర్ాపటట. తమ ప్థకమునకు చాలా
పారథానయమన
ై స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులను కీమబదీధకులు ఎలా సృషిరసత ార్మ?

ఏరాాటు
విదాయర్మధలు మొదటిసార్శ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనం చదయుటకు

మొదలుపటిరనప్ుపడు స్టిదధ ాంతముల ఏర్ాపటట అనునది లేఖ్నము నుండి ఉప్పాదన సతాయలను ఒకచపట
చదర్ుడం కంటే కొంచెం ఎకుువగా ఉంటటంది అనే అసతయ ఆలోచనలో చాలా సార్మో వాళుో ఉంటార్మ. ఒక
పామర్మనికన ఈ ప్థకము మొతత ం చాలా సుళువైనదిగా అనిపించవచుు. కానీ అధికార్శక కీమబదధ

వేదాంతశాసత ర ఏర్ాపటటలో నిమగిమయిేయ ప్రకనీయలనీి కూడా నిజానికన చాలా సంకనోష్రమన
ై వే. నిజానికన,
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై అధ్యయనం అనేది అసాధ్యం అనునంతగా అనేకమన
ై వివిధ్ కార్కములు వీటిలో

ఉంటాయి. అయినప్పటికర కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతాలు మామూలుగా ఏర్ాపటటచదయుటలో
ఉండద మార్ాగలను గూర్శున కొంత ఆలోచనను మనము ప ందుకోవచుు.
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కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతములను ఏర్ాపటటచదయుటలో నిమగిమయిేయ ప్రకయ
నీ లను అర్ాం

చదసుకోవాలంటే, మనము ర్ండు అంశాలను చూడాల్వ: మొదటిగా తమ అభిపారయములకు కీమబదీధకులు
బెైబిలుప్ర్మైన మదే తయను ఎలా కూడగటటరకొంటటనాిర్ప చూదాేం. మర్శయు ర్ండవదిగా, తమ

స్టిదధ ాంతములను వివర్శంచుటకు మర్శయు బలప్ర్చుటకు కీమబదీధకులు ఎటట
ో తర్ువాదమును
ఉప్యోగశసత ునాిర్ప అనేవషిదే ాం. స్టిదధ ాంతములకు గల బెైబిలు మదే తయను మొదటిగా మనం చూదాేం.

బైబిలుపరమైన మద్ద తు
ఇప్ుపడు, కీమబదీధకులు తర్చుగా తతవశాసత ప్
ర ర్ంగానూ చార్శతరకప్ర్ంగానూ తమ వాదనలను

నిర్శుసుతంటార్మ అని జాఞప్కముంచుకోవడం అనిివేళలోో పారముఖ్యమన
ై విష్యము. ఎవర్మ దదనిని

నమాుర్మ, మర్శయు ఎప్ుపడు వాళు
ో ఈ విష్యాలను నమాుర్మ? వార్శ ఆలోచనలు సర్న
ై వా లేక

సర్శకానివా? కొనిిసమయాలలో ఈ విధ్మన
ై విష్యాలు చాలా పారముఖ్యమైనవి, ప్రతదయకంగా కీమదీధకులు
స్టిదధ ాంతాల చర్శతత
ర ో వయవహర్శసత ుండగా మర్శయు వార్శ ఆలోచనలకు విర్మదధ ంగా ఉని అసతాయలను

గుర్శతంచుచుండగా ఇవి చాలా పారముఖ్యముగా ఉనాియి. కానీ సాధార్ణంగా చూస్టేత , తమ స్టద
ై ధ ాంతిక

చర్ులకు కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు మదే తయ ప్ల్వకే అతయంత విమర్ినాతుకమన
ై విధానమేదనగా
లేఖ్నముల మదే తయ కొర్కు కనిపటర డం.

ర్ండు విధానాలలో స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులకు గల బెైబిలు మదే తయను ప్ర్రక్ష్ద
ి ే ాం. మొదటిగా, తమ తమ

ఆలోచన సర్ళికన కీమబదీధకులు బెైబిలు యొకు మదే తయను కూడగటటరకొనుటలో అవలంబించద సాధార్ణ

ప్రకయ
నీ ను వివర్శదే ాం. మర్శయు ర్ండవదిగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ ప్రకనీయకు ఒక ఉదాహర్ణను
చూదాేం. లేఖ్నము నుండి కీమబదీధకులు తమ వాదనను నిర్శుంచుకొనునప్ుపడు అనుసర్శంచద ఒక
సాధార్ణ ప్రకనీయను మనము మొదటిగా ప్ర్శగణిదే ాం.

పరకిరయ
మునుప్టి పాఠములలో, కీమబదీధకులు లేఖ్నములను వాసత వికతల క్షయకర్ణకు
లోనుచదయడం దావర్ా మొదలుపడతార్మ అని చూచాము. బెబి
ై లు వాకయభాగాలు బో ధించునటటవంటి
వేదాంతప్ర్మైన సతయముల కోసం వార్మ చూసుతంటార్మ. మర్శయు వార్మ ఈ సతయములను

వేదాంతప్ర్మైన ప్రతిపాదనలుగా సంకలనము చదసత ార్మ. కాని కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు
స్టిదధ ాంతములను ఏర్పర్చుటకు మళు
ో తయండగా, ఈ మూల ప్రకనీయలను దాటి విశాలమన
ై
సమనవయప్ర్చుట మర్శయు వివర్శంచుట అనే ప్రకయ
నీ లను కూడా ప్ర్శగణిసత ార్మ.

విశాలమన
ై సమనవయము మర్శయు వివర్ణను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, బెైబిలు

బో ధ్లలోని వివిధ్ అంశాల సంకలన ప్రకయ
నీ లో కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు కొనసాగుతయంటార్మ అనే
విష్యం మన మనసుిలో ఉంటటంది. పదే వన
ై , మర్శయు సంకనోష్రమన
ై వేదాంత సమనవయములను

సృషిరంచుటకు వార్మ వేదాంతప్ర్మన
ై ప్రతిపాదనలను ప్రయోగశసత ార్మ. ఒక వేదాంత అంశమును గూర్శున
తమ చర్ును ముగశంచునంత వర్కు కూడా బెైబిలు బో ధ్లను ప ర్ల వంబడి ప ర్లుగా వార్మ

ఏర్పర్చుతార్మ. ఫల్వతముగా, స్టైదధ ాంతిక చర్ులోో పర్మగుతూ ఉండద మర్శయు మర్శంత సంకనోష్రమన
ై వేదాంత
ఆలోచనల సమనవయములు మర్శయు వివర్ణల ప ర్లు ఉంటాయి.
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ఈ సాధార్ణ ప్రకయ
నీ లను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఒక ఉదాహర్ణను మనం చూడాల్వ.

ఉద హరణ
ఉదాహర్ణగా, తాను ర్చంచన స్టిసరమాటిక్స థియాలజ నాలగ వ భాగం 10వ అధాయయంలో బెర్ాుఫ్

చర్శుంచన “ప్ర్శప్ూర్ణతావాదం అనే స్టిదధ ాంతమునకు గల అభయంతర్ాలు”ను ఒకసార్శ చూదాేం.

ప్ర్శప్ూర్ణతావాదం అనగా ఈ జీవితములో మనము ప్ూర్శతగా పాప్విముకుతలముగా ఉండగలం అని
కొంతమంది కస
ై త వులు కల్వగశయుని నముకం, మర్శయు ఈ భాగంలో బెర్ాుఫ్ ఈ అసతయ ఆలోచనను

వయతిర్ేకనంచద ఈ అభావార్ాక ఉదదేశమునకు బెైబిలు మదే తయను కూడగటారడు. బెర్ాుఫ్ ర్చనలో, మొదటిగా
ఇలా అనాిడు:

లేఖనము వలుగులో పర్పూరణ త వాద్ము అనే సిదధ ాంతమును పూర్్గా
నిరాధరణచేయుటక్ు వీలుకానిదవ.

పిముట, తన ఆలోచనను నిర్ూపించుటకు ఆయన మూడు సుదీర్ఘ పేర్ాలలో, ప్రతి ఒకుటి కూడా

ఒకొుకు ప్రధాన ప్రకటనను చదయునటట
ో గా వారసాడు. మొదటి పేర్ా ఈ విధ్ంగా చెప్త ుంది:
పాపము చేయని వాడు ఈ భూమిపై ఎవడును లేడు ... అని బైబిలు ఒక్
నిశచయతను ఇస్తు్ాందవ.

ర్ండవ పేర్ా ఈ ప్రకటనతో మొదలౌతయంది:
లేఖనము పరకారము దేవుని బిడ్ ల జీవితములలో శరీరమునక్ును మర్యు

ఆతమక్ును నిరాంతర యుద్ధ ము జరుగుతుాందవ, మర్యు అతయాంత శరరషర ులెైన వారు
స్తహతము పర్పూరణ త కొరక్ు ఇాంక్ను పరయాస్తపడుతూనే ఉన ారు.
మర్శయు ఆయన మూడవ పేర్ా ఈ విధ్ంగా మొదలౌతయంది:
పాపమును ఒపుాకోవడాం మర్యు క్షమాపణ నిమిత్ ాం పారర్ాాంచడాం అనేవి
[లేఖనములో] నితయము కోరబడ్రనవి.

బెర్ాుఫ్ వారస్టిన విష్యాలు అర్ాము చదస్టికొనుటకు కష్ర ము ఏమాతరము కాదు. భూమిపన
ై ుని

ప్రతి ఒకుర్ూ పాప్ము చదసత ార్మ, విశావసులందర్ూ పాప్ముతో పల ర్ాడుతయనాిర్మ, మర్శయు ప్రతి ఒకుర్ూ
ఒప్ుపకొని క్షమాప్ణ కోర్ాల్వ అని లేఖ్నములు బో ధిసత ునివి గనుక ప్ర్శప్ూర్ణతావాదము అనునది
లేఖ్నములకు విర్మదధ ం అని ఆయన వాదించాడు.

ఇప్ుపడు, ఒక కాగశతము మీద వారయబడిన విధ్ంగా బెర్ాుఫ్ యొకు ఆలోచనను అర్ాము

చదస్టక
ి ొనవచుుగాని, తన ర్చనకు బెైబిలు ప్ర్మన
ై మదే తయను ఎలా కూడబెటర టకునాిడో చూచుటకు
మనము కొంత వనుకకు చూడాల్వ.

బెర్ాుఫ్ ప్ంతొమిుది బెైబిలు వాకయభాగాలను ఉలేోఖ్నంగా గానీ లేదా సూచనపారయంగా కానీ

ప్రయోగశంచాడు. ఈ వచనములను మూడు గుంప్ులలో సమకూర్శున తర్మవాత ఈ భాగముల నుండి
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ర్ాబటిరన ప్రతిపాదనలను బెర్ాుఫ్ స్టిదధప్ర్చాడు. మొదటి పేర్ాలో, మొదటి ఆర్మ బెైబిలు వచనములను
మాతరమే జాబితాప్ర్చ ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:

పాపము చేయనివాడు అాంటూ ఈ భూమిపై ఎవడును లేడు అని బైబిలు ఒక్
నిశచయత ఇస్తు్ాందవ.

ర్ండవ పేర్ాలో, తదల్వకన
ై వేదాంత ప్రతిపాదనతో ఒకొుకు వచనమును ప్రతదయకంగా సార్ంశప్ర్చాడు.

ర్పమీయులకు 7:7-26 వచనములను గూర్శు ప్రసత ావిసూ
త బెర్ాుఫ్ ఈ విధ్ంగా వారసాడు:

ఈ పో రాటమును గూర్చ చ లా అద్ుభతమన
ై వివరణను పౌలు ఇస్తు్న ాడు ...
పునరుజీీ విాంపబడ్రన సిాతిలో ఉనా అతనిని ఇదవ ఖచిచతాంగా స్తూచిస్తు్ాందవ.
గలతీయులకు 5:16-24 వచనములను ప్రసత ావిసూ
త ఈ విధ్ంగా వారసాడు:
దేవుని బిడ్ లాంద్ర్కర లక్షణముగా ఉనా ఒక్ పో రాటమును గూర్చ ... [పౌలు]
మాటాుడుతున ాడు.

ఫిల్వప్పయులకు 3:10-14 వచనములను ప్రసత ావిసూ
త ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:
పర్పూరణ తక్ు ఇాంక్ను చేరుకొనని ఒక్ వయకి్లా ఉనా తనను గూర్చ తన భవితక్ు
అాంతిమాంలో [పౌలు] మాటాుడుతున ాడు.

లేఖ్నము నుండి ఈ ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చన తర్మవాత, తన మూడు ప్రతిపాదనలను తీస్టికొని

ఒక విశాలమన
ై సతయముగా దానిని సమనవయప్ర్చాడు. ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:

లేఖనము పరకారము దేవుని బిడ్ ల జీవితములలో శరీరమునక్ును మర్యు

ఆతమక్ును నిరాంతర యుద్ధ ము జరుగుతుాందవ, మర్యు అతయాంత శరష
ర ర ులెైన వారు
స్తహతము పర్పూరణ త కొరక్ు ఇాంక్ను పరయాస్తపడుతూనే ఉన ారు.

మూడవ పేర్ాలో, తదల్వకన
ై ప్రతిపాదనలతో బెర్ాుఫ్ వచనములను సార్ాంశప్ర్మసూ
త
కొనసాగశంచాడు. మొదటిగా, మతత యి 6:12-13 వచనములను, ఈ మాటలు తీస్టికొని ప్రసత ావించాడు.
పాపముల క్షమాపణ నిమిత్ ాం ... తన శషుయలాంద్రూ పారర్ాాంచ లని యేస్తు
బో ధవాంచ డు.

తర్మవాత ఆయన 1 యోహాను 1:9ను సూచసూ
త ఇదద అంశమును ఈ వచనము

ప్ునర్ావృతప్ర్మసుతంది అని చెపాపడు.

తర్మవాత, క్షమాప్ణ కొర్కు పారర్శాంచన ప్ర్శశుదుధలను గూర్శున ఉదాహర్ణలు కల్వగశయుని

యోబు, కరర్తనలు, సామతలు, యిష్యా, దానియిేలు మర్శయు ర్పమా ప్తిరకలలోని ఈ వచనములను
ప్రసత ావించాడు, మర్శయు ఈ వచనములను ఆధార్ము చదస్టక
ి ొని ఈ ప్రతిపాదనను ఏర్పర్చాడు:
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బైబిలులోని పర్శుద్ుధలు తమ పాపములను ఒపుాక్ునావార్గా ఎలు పుాడు
చూపిాంచబడ్్ రు.

లేఖ్నము నుండి ఈ ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చన తర్మవాత, తన ర్ండు అదనప్ు వేదాంతప్ర్మన
ై

ప్రతిపాదనలను ఒక ఉనితమన
ై ప్రకటనగా సమనవయప్ర్మసూ
త ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:

పాపమును ఒపుాకొనుట మర్యు క్షమాపణ కొరక్ు పారర్ాాంచుట అనునవి
లేఖనములో నితయము కోరబడ్రనవి.

కాబటిర, ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమును గూర్శున స్టిదధ ాంతము యొకు చర్ులో బెర్ాుఫ్ మూడు

ప్రధానమైన ప్రకటనలను చదస్టన
ి టట
ో మనము చూసాతము. మొదటి పేర్ాలో, “పాప్ము చదయనివాడు ఈ

భూమిపై ఎవడును లేడు ... అని బెైబిలు నిశుయత ఇసుతంది” అని ఆయన చాటాడు. ర్ండవ పేర్ాలో,
“లేఖ్నము ప్రకార్ము దదవుని బిడ్ ల జీవితములలో శర్రర్మునకును మర్శయు ఆతుకును నిర్ంతర్
యుదధ ము జర్మగుతయంది, మర్శయు అతయంత శేష్
ీ ర యల న
ై వార్మ సహితము ప్ర్శప్ూర్ణత కొర్కు ఇంకను
ప్రయాసప్డుతూనే ఉనాిర్మ” అని వకాుణించాడు. మర్శయు మూడవ పేర్ాలో, “పాప్మును

ఒప్ుపకొనుట మర్శయు క్షమాప్ణ కొర్కు పారర్శాంచుట అనునవి లేఖ్నములో నితయము కోర్బడినవి” అని
చాటాడు.

పిముట ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమును గూర్శున స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ును ముగశంచుటకు, ఈ మూడు

ఉదాఘటనలను మర్శంత ఉనితమైన సమనవయ సాాయికన బెర్ాుఫ్ తీస్టికొని వచాుడు. ఆయన ఈ విధ్ంగా
సార్ాంశప్ర్చాడు:

లేఖనము వలుగులో పర్పూరణ త వాద్ము అనే సిదధ ాంతము పూర్్గా
నిరాధరణచేయుటక్ు వీలుకానిదవ.

ఇప్ుపడు, కీమబదధ వేదాంతప్ండితయల ర్చనలు ఈ ఉదాహర్ణ సూచంచనంత వయకత ముగా
మర్శయు నేర్మగా ఎలో ప్ుపడూ ఉండవు. కాని ఇకుడ మనము చూచనది తమ స్టిదధ ాంతములకు

కీమబదీధకులు బెైబిలు మదే తయను కూడగటటరకొనుటకు గల విధానాల యొకు లక్షణముగా మాతరమే ఉంది.
వార్మ లేఖ్నములను వాసత వాలకు కుదించ, ఆ వాసత వాలను వేదాంతప్ర్మైన ప్రతిపాదనల వృదిధకన

సంకలనము చదస్టి, ఆ ప్రతిపాదనలను ఉనితమన
ై మర్శయు మర్శంత సంకనోష్రమన
ై సాాయిలో ఉండద
వేదాంత ప్రకటనలుగా సమనవయప్ర్మసాతర్మ.

తమ స్టిదధ ాంతములకు కీమబదీధకులు బెైబిలు మదే తయను కూడగటటరకొనే ప్రతీసార్ర వార్మ

అనుసర్శంచద మామూలు ప్రకయి
నీ ే ఇదద.

కీమబదీధకులు తమ స్టిదధ ాంతములకు బెైబిలు మదే తయను ఎలా కూడగటటరకొంటార్ప చూసాము

గనుక, తమ ఆలోచనలకు తార్శుక మదే తయను వార్మ ఎలా కూడగటటరకొంటార్ప చూచుటకు మనము
మళో వలస్టియునిది.
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త ర్ిక్ మద్ద తు
కీమబదధ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములో కీమబదీధకులు ప్రతీ దశలో హేతయవాదమును

ఉప్యోగశంచనప్పటికర, వార్మ తమ స్టిదధ ాంతములను ఏర్పర్చుచుండగా తర్ుము అనునది ప్రతదయకముగా
పారధానయమయ
ై ునిది.

స్టైదధ ాంతిక చర్ుల విష్యములో హేతయబదధ మదే తయను గూర్శు మూడు కోణములను సపృశించడం

ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటిగా, తర్ుము యొకు అధికార్మును మనం చూదాేం.

తర్ుమునకు ఎంత అధికార్ము ఉనిటట
ో కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు గుర్శతసత ుంది? ర్ండవదిగా, లేఖ్నము
యొకు నిగమన భావములను వేల్వకనతీయుట దావర్ా కీమబదీధకులు ఎలా తార్శుక మదే తయను సాాపిసత ార్ప
మనం చూదాేం – బెైబిలు నుండి దృకపథాలను ఎలా తార్శుకంగా ర్ాబడుతయనాిర్మ అనేది చూసాతం.
మర్శయు మూడవదిగా, స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులకు ఈ నిగమన తర్ుము తెచుద నిశుయతల సాాయిలకు

మనము మళు
ో దాం. స్టిదధ ాంతములను నిర్శుంచుటకు ఎంతో పారముఖ్యమన
ై నిగమన తార్శుక అనేవష్ణలపై
మనము ఎంత నముకమును కల్వగశయుండవచుు? తర్ుము యొకు అధికార్మును గూర్శు మొదటిగా
చూదాేం.

అధవకారము
ఈ శీర్శషకలోని మొదటి పాఠములో, యూదా సంసుృతి వేర్మల నుండి కస
ై త వ విశావసము
ముందుకు కదులుతూ మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటిలో వాయపిత చెందుతయండగా, కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు
గరీకుల ఆలోచనా విధానానికన ఎకుువ ఆసకనతని ఇచాుర్ని మనము చూచాము.

పితర్మల కాలములో, నవీన పాోటోవాదముతో పాలుప్ంప్ులు కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

హేతయబదధ విశేోష్ణపై ఆసకనతని పంచాయి. కానీ ఆదిమ కస
ై త వ పితర్మలు తార్శుక విశేోష్ణను మించన
మార్శుక జాఞననదయం దావర్ా మాతరమే కస
ై త వ విశావసము యొకు ఉనిత సతాయలు ఆకళింప్ు
చదస్టక
ి ొనబడగలవు అనే అంగరకార్ములకు తమ హేతయబదధ తలంప్ును ప్ర్శమితము చదసార్మ.

మధ్యయుగంలో, కైసతవ ప్ండితయలు హేతయవు లేదా తర్ుమునకు మర్శంత ఉనిత అధికార్మును

ఆపాదించార్మ. తర్ుముపై అర్శసర ాటిల్ కుని ఆలోచనలను ప్ండితయలు వేదాంతశాసత మ
ర ుకు

అనవయించగా, వేదాంతప్ర్మన
ై చర్ులు ఎకుువగా హేతయవాద కృతయములే అయాయయి. కస
ై తవ

మార్శుకుల నిర్సనలకు వయతిర్ేకంగా, వార్శకన సాధ్యమన
ై ంతగా ప్ండితయలు కస
ై త వ విశావసంలోని అనిి
అంశాలకు కూడా హేతయవాదమును అనవయించార్మ. చాలా విష్యాలోో చూస్టేత , తర్ుమునకు చదస్టే

నివేదనలు లేఖ్నమునకు చదస్టే నివేదనల కంటే ముందంజలో ఉండదంతగా పాండితయంలో హేతయబదధ విశేోష్ణ
ఉనితంగా ప్ర్శగణించబడినది.

మధ్యయుగప్ు హేతయవాదమును ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలు తమ సల లా స్టిరప్
ి ుుర్ అనే

స్టిదధ ాంతముతో ఎదుర్శంచార్మ. సంఘము బెైబిలు యొకు అంతిమ అధికార్మునకు తననుతాను

సమర్శపంచుకోవలస్టినదిగా ప ర టెస్టర ంటట
ో పిలుప్ునిచాుర్మ, మానవ హేతయవాదము కంటే కూడా బెైబిలుకే

ఎకుువ పారధానయత ఇచుునటట
ో పిలుప్ునిచాుర్మ. ఈ అంశంపై ప ర టెస్టర ంటో లో కొనిి విభేదాలు ఉనిప్పటికర,
చాలా సాధార్ణ మాటలోో, తర్ుమును గూర్శు ర్ండు సతయములను ప ర టెస్టర ంటట
ో నమాుర్మ.
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ఒక ప్రకున, తార్శుకమైన హేతయవాదమును కల్వగశయుండడం అనేది ఒక విలువన
ై సామర్ాయత అని

ప ర టెస్టర ంటట
ో గుర్శతంచార్మ. అది దదవుని నుండి ఒక వర్ము, మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము

నిర్శుంచుచుండగా దానిని అభిలాష్తో ప్రయోగశంచాల్వ. కానీ మర్ొక ప్రకున, తార్శుకంగా హేతయవాదమును
కల్వగశయుండడం అనేది ప్ర్శమితమన
ై సామర్ాయము మర్శయు లేఖ్నములో దదవుడు బయలుప్ర్చన
దానికన లోబడి దానిని ప్రయోగశంచాల్వ.

తర్ుముపై ఈ దవందవ వఖ్
ై ర్శకన ఒక పారముఖ్యమైన ఉదాహర్ణను కాని-విర్మదధ త అనే

నియమమును మంచవార్న
ై కీమబదీధకులు ఎలా ప్రయోగశంచార్ప చూడడం దావర్ా ప్ర్శశీల్వంచవచుు. కానివిర్మదధ త అనే ఈ నియమమును వార్మ ఎంతో ఉనితంగా ఎంచుతార్మ, కానీ దానిలోని ప్ర్శమితయలను
కూడా గుర్శతసత ార్మ.

ఈ కాని-విర్మదధ త అనే నియమము అర్శసర ాటిల్ దావర్ా ప్రతిపాదించబడి ఒకటి లేదా వేర్ొక

మార్ాగలలో కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలచద కూడా ధ్ృవీకర్శంచబడిన తార్శుక నియమములలో లేదా

చటర ములలో ప్రధానమన
ై వాటిలో ఒకటి. ఈ నియమమును అనేక విధాలుగా చెప్పవచుు, కానీ మన

ఉదదేశముల కొర్కు మాతరము ఈ కనీంది విధ్ంగా సార్ాంశప్ర్చవచుు: “ఏ ఒకుటీ కూడా ఒకేసమయములో
మర్శయు ఒకే అర్ాంలో సతయమయ
ై ుండియు మర్శయు సతయముకానిదిగా ఉండలేదు.” ఉదాహర్ణకు, ఒక
జంతయవు ఒకే సమయములో మర్శయు ఒకే అర్ాములో కుకుగా ఉండలేదు మర్శయు కుకుకానిదిగా

ఉండలేదు అని మన దెన
ై ందిన జీవితములో చెప్పవచుు. లేదా వేదాంతశాసత మ
ర ులో, ఒకే సమయములో
మర్శయు ఒకే అర్ాములో యిేసు ర్క్షకునిగాను మర్శయు ర్క్షకుడు కానివానిగాను ఉండలేడు అని
మనము చెప్పవచుు.

ఇప్ుపడు, సాధార్ణంగా తర్ుమును మంచవార్న
ై ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలు ర్ండు విధాలుగా

చూచనటట
ో గానే, కాని - విర్మదధ త అనే నియమమును కూడా వార్మ ర్ండు విధాలుగా చూచార్మ. ఒక
ప్రకున, కాని - విర్మదధ త అనే నియమము కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో చాలా ఉనితంగా

ప్ర్శగణించబడింది. అది దదవుడు మనకనచున వర్ంగా భావించబడింది. వేదాంతప్ర్మన
ై విష్యాలకు
జాగీతతతో కూడిన హేతయవాదమును ప్రయోగశంచుటకు అది మనకు సామర్ాయతనిసుతంది, సతయము నుండి
అసతయమును వేర్మప్ర్చుటకు సాధ్యప్డుతయంది.

అయినప్పటికర, సహసారబుేలుగా నముకమన
ై ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలు వేర్ొక కోణమును

కూడా కల్వగశయునాిర్మ. మనందర్శ హేతయవాద సామర్ాయతల వల నే, లేఖ్నములను అనేవషించుటకు
మనము ఈ కాని - విర్మదధ త అనే నియమమును ప్రయోగశసత ుండగా దానికన ప్ర్శమితయలు కూడా
ఉనాియి. అది బెైబిలు ఆధీనములో ప్రయోగశంచబడాల్వ.

కాని - విర్మదధ త నియమము లేఖ్నమునకు లోను కావడం అనేది చాలా పారముఖ్యం ఎందుకనగా

కొనిి సార్మో, లేఖ్నములు కూడా తమనే అవి విర్మదధ ప్ర్చుకొనుచునిటట
ో గా అనిపిసత ునాియి.

తార్శుకంగా అననుకూలమన
ై సంగతయలను అవి చెప్త ునిటట
ో గా అనిపిసత ునాియి. ఈ సందర్ుములో

కీమబదీధకులు ఏమి చదసత ార్మ? తార్శుకంగా బెైబిలు బో ధ్లను సమనవయప్ర్చుటకు వార్మ చూచుచుండగా
ఈ అగుప్డద వర్
ై మధాయలను వార్మ ఎలా చూసాతర్మ?

సాధార్ణంగా, బెైబిలులోని ఇటిర అగుప్డద వర్
ై మధాయలకు సపందిసత ూ ఈ ర్ండిటల
ి ో ఒక వాసత వమును

ఉదాఘటిసత ార్మ: మన ప ర్బాటట మర్శయు మన ప్ర్శమితతవము. ఒక ప్రకున, మనము ప ర్బడుతయంటాము
గనుక లేఖ్నములు వర్
ై మధాయలు కల్వగశనవిగా అనిపిసత ుంటాయి. వేర్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, మనము
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ప ర్పాటో లో ప్డునటట
ో గా పాప్ము మన ఆలోచనను పాడుచదస్టింది. మనము ప ర్బడువార్ము గనుక,
కొనిిసార్మో బెైబిలును తప్ుపగా చదువుతాము, అసలు వైర్మధాయలే లేని చపట ఉనాియని మనము
ఊహించుకుంటాము.

ఇప్ుపడు, ప్రజలు తముుతాము విభేధించుకొనునప్ుపడు, కొనిి ప్రశిలు మర్శయు దయతో

వినుట విష్యాలను మర్శంత సపష్ర ప్ర్మసుతంది అని సాధార్ణ సంభాష్ణల నుండి మనందర్శకర తెలుసు.
మంచది, ఇదద సంగతి లేఖ్నము విష్యములో కూడా వాసత వము. కొనిిసార్మో, లేఖ్నములు

విభేదించుకొనుచునిటట
ో గా అనిపించవచుు, కానీ మర్శంత అనేవష్ణ విష్యములను సపష్ర ప్ర్మసుతంది.
ఉదాహర్ణకు, సామతలు 26:4-5 వచనములు చూడండి:

వాని మూఢతచొపుాన మూరుునికి పరతుయత్ రమియయక్ుము
ఇచిచనయడల నీవును వాని పో లయుాంద్ువు.

వాని మూఢతచొపుాన మూరుునికి పరతుయత్ రమిముమ

ఆలాగు చేయనియడల వాడు తన ద్ృష్ిరకి త ను జఞఞనిననుకొనును (స్ామతలు
26:4-5).

శతాబాేలుగా, ఈ వచనములు విభేదించుచునాియని సంశయవాదులు వాదించార్మ. తన

మూఢత చొప్ుపన మూర్మునికన ప్రతయయతత ర్మియయకుము అని 4వ వచనము చెప్త ుంది మర్శయు వాని

మూఢతచొప్ుపన మూర్మునికన ప్రతయయతత ర్మిముు అని 5వ వచనము చెప్త ుంది. కాని సతయము ఏమంటే
“వాని మూఢతచొప్ుపన మూర్మునికన ప్రతయయతత ర్మిముు” అనే మాటను ఈ ర్ండు వచనములు ఒకే

అర్ాములో ప్రయోగశంచుటలేదు. బదులుగా, ఒకదానిని ఎప్ుపడు చదయాల్వ మర్ొకదానిని ఎప్ుపడు చదయాల్వ
అనేది మాతరమే ఈ ఒకొుకు వచనము మనకు చెప్త ుంది. కొంచెం జాగీతతతో కూడిన ఆలోచనతో, ఈ
వాకయము వంటి వాకయభాగాలు విభేదించుకొనుచునిటట
ో గా అనిపించవచుును కానీ, అవి నిజానికన
విభేదించుకొనుటలేదు.

లేఖ్నము యొకు బో ధ్లను ఐకయప్ర్చుటకు కీమబదీధకులు అంతగా ఎందుకు శీమిసాతర్ప ఈ

ఉదాహర్ణ ఉదహర్శసత ుంది. అబదధ మాడని దదవుని నుండి లేఖ్నములు వసుతనాియి గనుక అవి

తార్శుకంగా సంగతమైనవే అనే ఆశతో వార్మ లేఖ్నములను చూసాతర్మ. ఇదద కాకుండా, కాని - విర్మదధ త
అనే నియమమును జాగీతతగా లేఖ్నములకు అనవయించనప్ుపడు, అగుప్డుచుని విభేదాలు తర్చు
అదృశయమౌతయంటాయి అని కూడా కీమబదీధకులకు అనుభవప్ూర్వకంగా తెలుసు.

మనము వాటిని అపార్ాము చదసుకొనుట వలన లేఖ్నములు మనకు వైర్మధాయలు కల్వగశనవిగా

కనబడుతయనివి అని జాఞప్కముంచుకోవడం ఎంతో పారముఖ్యమయ
ై ునిది, మర్శయు మనము
ప్ర్శమితమైనవార్ము గనుక అనేకసార్మో అవి అలా కనిపిసత ాయి. వాటిని మనము ప్ూర్శతగా

ఆకళింప్ుచదసుకొనలేము గనుక అవి తార్శుకంగా అననుకూలమైనవిగా మనకు కనిపిసత ుంటాయి.
గుర్మతంచుకోండి, మన అప్ర్శమితమన
ై దదవుడు గపచర్శంప్శకయము కానివాడు. కాబటిర, ప్ర్శమితయల న
ై

సృష్ర ములకు తననుతాను బయలుప్ర్చుకొనునప్ుపడు, ఆయన వాకయములు కొనిిసార్మో మనకు
విభేదించుకొనుచునిటట
ో గా అనిపిసత ాయి. దదవుడు లేదా లేఖ్నములు వాసత వముగా తమనుతాము

విభేదించుకొనుట వలన జర్మగుతయనిది కాదు ఇది. కానీ, మనము ప్ర్శమితమన
ై వార్మన
ై ందున అవి
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సందర్శించండి.
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ఎలా సంగతమన
ై వయ కేవలం మనము అర్ాము చదసుకోలేకపల తయనాిము గనుకనే అలా అనిపిసత ునాియి.

కాబటిర, బెైబిలులోని వివిధ్ బో ధ్ల తార్శుక సానుకూలతను లేఖ్నము యొకు జాగీతతప్ూర్శత అధ్యయనం
గీహించలేకపల యినప్ుపడు, మంచవార్ైన కీమబదీధకులు లేఖ్నములను విసర్శ్ంచర్మ. కానీ, లేఖ్నములు
సతయములేగానీ వార్మ అగుప్డుతయని విభేదాలకు గల ప్ర్శషాుర్మును కేవలం అర్ాం
చదసుకోలేకపల తయనాిర్ని మాతరమే భావిసాతర్మ.

ర్ండు సాంప్రదాయిక స్టిదధ ాంతములతో ఈ ధో ర్ణి ఎలా ప్నిచదసత ుందో ప్ర్శశీల్వదాేం: దెైవిక

సర్పవతుృష్ర తా స్టిదధ ాంతము మర్శయు దెవి
ై క అంతర్ాయమి స్టిదధ ాంతములను చూదాేం. సృషిరంచబడిన

విశవములోని అనిి ప్ర్శమితయలను మించనవాడు దదవుడు, ఆయన విశాలము మర్శయు కాలమును

సహితము మించనవాడు అని చెపపే బెైబిలు బో ధ్ను దెవి
ై క సర్పవతుృష్ర తా స్టిదధ ాంతము తెల్వయజేసత ుంది.
దదవుడు విశాలములోనూ మర్శయు కాలములోను కూడా ప్ూర్శతగా నిమగిమైయునివాడు,

సృషిరంచబడిన విశవములోని ప్రతీవిష్యములో నిమగిమయ
ై ునివాడు అని చెపపే బెైబిలు బో ధ్ను
దెైవిక అంతర్ాయమి స్టిదధ ాంతము తెల్వయజేసత ుంది. ఇప్ుపడు, దదవుని గూర్శున ఈ ర్ండు సతయములను

గూర్శు బెైబిలు మాటాోడుతయంది అనేది వాసత వము కాకప తద, ఈ ర్ండు భావనలు విభేదించుచునివి అని
మనలో చాలా మంది ఆలోచసాతము. మొతాతనికన చూస్టేత , సర్పవతుృష్ర త అనేది అంతర్ాయమితనమునకు

వయతిర్ేకప్దముగా భావింప్బడవచుు కదా. ఆశుర్యమేమీలేకుండా, ఈ తార్శుక విభేదమును చాలా మంది
వేదాంతప్ండితయలు అనేక విధాలలో ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు చూసార్మ.

కొనిి కస
ై త వ సాంప్రదాయాలు కర్ువాదములోనికన ప్డద ప్రమాదం ఉంది. దదవుని యొకు

అంతర్ాయమితనము ప్ూర్శతగా కనిష్ీ కర్శంచబడునంతగా వార్మ దదవుని సర్పవతుృష్ర తను వకాుణించార్మ.
ఉదాహర్ణకు, కొంతమంది కైసతవులు ఈ విధ్ంగా మాటాోడతార్మ. “దదవుడు విశాలతకు మర్శయు

కాలమునకు చాలా దూర్ంలో ఉంటటనాిడు గనుక, ఆయన పారర్ానలకు జవాబునివవడు.” వేర్ొక

మాటలలో చెపాపలంటే, చార్శతక
ర మన
ై సంఘటనలకు దదవుడు సపందనలేనివాడుగా ఉంటటనాిడు అని ఈ
కైసతవులు నముుతార్మ – అనగా ఆయన పారర్ానకు సపందించడు లేదా ఆ విష్యానికోస్టేత దదనికర కూడా
సపందించడు అని వార్మ నముుతార్మ.

ఇతర్ కైసతవ బృందాలు, బహిర్ంగ ఆస్టిత కవాదమును అనుసర్శసత ూ, సర్పవతుృష్ర తకు మర్శయు

అంతర్ాయమితనమునకు మధ్యగల తార్శుక విభేదమును దదవుడు ఇకను ఎంతమాతరమును

సర్పవతుృష్ర మన
ై వాడుగా భావింప్బడనంతగా ఆయన అంతర్ాయమితనమును ఉదాఘటించుట దావర్ా

ప్ర్శష్ుర్శంచాలని ప్రయతిించార్మ. బహుశ మీలో కొందర్మ కస
ై త వులు ఈ విధ్ంగా మాటాోడుకోవడం వినే
ఉంటార్మ. “దదవుడు మన పారర్ానలకు జవాబు ఇసాతడు గనుక, ఆయన మనవల నే విశాలతలోను
కాలములోను ప్ర్శమితయలుగలవాడెై ఉండి ఉండవచుు.”

కైసతవులు ఎందుచదత ఈ విధ్మన
ై దిశలలో వళాతర్ప అర్ాం చదసుకోవడం ఇప్ుపడు కష్ర ం కాదు.

ప్ర్శప్ూర్ణ సర్పవకుృష్ర త మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణ అంతర్ాయమితనము అనేవి వర్
ై మధాయలుగా అగుపిసత ాయి.

మర్శయు ఈ విభేదమును ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు ఒక మార్గ ము వేర్ొక దానిని ప్ూర్శతగా తృణీకర్శంచునంతగా
ఒకదానినే ఎకుువగా దృఢప్ర్చడం.

కానీ లేఖ్నములే మనకు అంతిమ అధికార్ములు అనే విష్యానిి మనం ఇలాంటి ప్ర్శస్టా తి
ి లోనే

జాఞప్కం చదసుకోవాల్వ. మనము వేర్ొక విధ్ంగా ఆలోచంచాలని భావించనా, దదవుడు సర్పవతుృష్య
ర డును,
అంతర్ాయమియిై కూడా ఉనాిడు అని చెప్ుపటకు లేఖ్నములో చాలా బలమైన ఆధార్ము ఉంది.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

పారర్ానను గూర్శు, దదవుడు అటిర కొనిి సంఘటనలపై సంప్ూర్ణంగా ఉనితమన
ై స్టిాతిలో ఉనాిడు అనుటకు
లేఖ్నము నుండి చాలా బలమైన వాదననే చదయవచుు. దదవుడు పారర్ానలను వింటాడు అనియు ఆయన
పారర్ానలకు సపందిసత ాడు అనియు కూడా లేఖ్నము నుండి చాలా బలమన
ై వాదననే చదయవచుు. మన
ప్ర్శమితమైన మనసుిలలో ఇది తార్శుకమన
ై పల ర్ాటమును కల్వగశంచునప్పటికర, మనము ఈ ర్ంటిని

కూడా సతయములుగా అంగరకర్శంచాల్వ. మర్శయు ఇటటవంటి ఆలోచనలను మనము సఖ్యప్ర్చలేకపల తద, ఈ
అసమర్ాతను మనం మన ప్ర్శమితయలకే ఆపాదించాల్వ.

కాబటిర, తమ స్టైదధ ాంతిక ఆలోచనలకు కీమబదీధకులు ఎలా తార్శుక మదే తయను కూడగటటరకోగలర్ప

అనేదానిని మనము అనేవషించుచుండగా, కీమబదధ తలకు ఈ తర్ుము అనునది చాలా పారముఖ్యమన
ై
విలువగల సామర్ాయత అని ఒకప్రకు మనము గుర్శతంచాల్వ. మర్ొక ప్రకు, కొనిికొనిి సందర్ాులోో
లేఖ్నములు అనునవి తార్శుక విశేోష్ణకు అందనివిగా ఉనాియని జాగీతతతో కూడిన బెైబిలు

అనువాదము సపష్ర ప్ర్శస్టేత, మన తర్ుము కూడా చాలా ప్ర్శమితమైనదదనని మనము ఇంకను
జఞ పక
ిత త
న ెచుుకోవాల్వ. తర్ుము యొకు అధికార్ముపై బెైబిలు యొకు అధికార్ము గలుసుతంది.

కీమబదధ తలలో తర్ుమునకు చాలా ప్ర్శమితమన
ై అధికార్మే ఉనిదని గుర్శతంచుట ఎంత

పారముఖ్యమో, బెైబిలు వాకయభాగముల నుండి అనేకమన
ై భావములను ర్ాబటర డానికన తర్ుము అనేది
దో హదప్డుతయంది అని చూడడం కూడా అంతద పారముఖ్యమన
ై ఉనిది.

నిగమన భావములు
కీమబదీధకులు లేఖ్నమును ప్ర్శగణించునప్ుపడు బెైబిలులోని వయకత మన
ై బో ధ్ల జాబితాను
స్టిదధప్ర్చుటములోనే వార్మ కేవలం ఆసకనత చూప్డం లేదు. దాని అవయకత మన
ై బో ధ్లను కూడా
ర్ాబటర డానికన అదద ఆసకనతతో ఉనాిర్మ.

చాలా విష్యాలను బెైబిలు గటిరగా మర్శయు సర్ళంగా సంబో ధిసత ుంది. కానీ అదద సమయంలో,

ప్రతీ బో ధ్ యొకు ప్రతీ కోణమును అది గటిరగా సంబో ధించుటలేదు. ఫల్వతంగా, కీమబదీధకులు
లేఖ్నముతో ప్నిచదయునప్ుపడు లేఖ్నములోని వయకత మైన బో ధ్ల నడుమ గల ఖ్ాళీలను

ప్ూర్శంచవలస్టిన అవసర్తను వార్మ తర్చూ ఎదుర్ొుంటూ ఉంటార్మ. మర్శయు లేఖ్నము యొకు
వయకత మన
ై బో ధ్ల వనుక గల ఊహలను కూడా ర్ాబటర వలస్టిన అవసర్తను వార్మ ఎదుర్ొుంటార్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై విలువలలో ఒకటి, నిగమన
ర ులో తర్ుమునకుని అతయంత పారముఖ్యమన

తర్ుము దావర్ా లేఖ్నము యొకు అవయకత బో ధ్లను గీహంి చుటకు అది మనకు సామర్ాయతనిసుతంది.
“నిగమన తర్ుము” అనే ప్దము ఈ కనీంది విధ్ంగా నిర్వచంప్బడగల ఒక విధ్ప్ు తార్శుక

హేతయవాదమును సూచసుతంది.

పరమేయముల నుాండ్ర అవస్తరమగు తేరుగడలను తర్ిాంచే ఒక్ విధ నమునే
వయవక్లనాం అాంటారు.

ఈ నిగమన తర్ుము యొకు తదర్మగడలను మనము “అవసర్మన
ై వి” అని అంటాము,
ఎందుకంటే వాటి ప్రమయ
ే ములు వాసత వమన
ై ంత వర్కు అవి నిసిందదహంగా వాసత వమన
ై వి. వాదము

యొకు ప్రమేయములలో ఉని అవయకత ఆలోచనలను మాతరమే మనము తీసుకుని, తదర్మగడలో వాటిని

వయకత ముగా చదసత ాము. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు విష్యములో, లేఖ్నములు ఈ ప్రమేయమును లేదా ఆ
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

ప్రమయ
ే మును బో ధిసత ునాియి అనే తీర్మపలను ఒకసార్శ కీమబదీధకులు నిర్ాధర్శంచన తర్మవాత,
లేఖ్నముల నుండి అనేకమైన భావములను వార్మ ర్ాబటర గలర్మ.

ఈ సులువన
ై ఉదాహర్ణను తీసుకోండి – ఈ ప్రమేయమును మనము లేఖ్నములో

కనుగొంటాము. “ఒక వయకనత కరస
ీ త ునందు విశవస్టించతద, అప్ుపడు ఆ వయకనత ర్క్ష్ింప్బడతాడు.” ఆ తర్మవాత
లేఖ్నములో మనము ఈ ప్రమేయమును కనుగొంటాము: “బాపిత సుమిచుు యోహాను కరస
ీ త ునందు
విశవస్టించాడు.” ఈ ర్ండు ప్రమయ
ే ములు ఒకవేళ వాసత వమైనటో యితద, “బాపిత సుమిచుు యోహాను
ర్క్ష్ింప్బడతాడు” అని మనము తార్శుకంగా చెప్పవలస్టిన అవసర్త ఉంటటంది. ఈ తదర్మగడను

ర్ాబటర డానికన లేఖ్నములోని బో ధ్కు ఏమాతరమూ కలుప్వలస్టిన అవసర్త ఉండదు. అప్పటికే
సూచంప్బడిన ఒక సంగతిని సపష్ర ముగా తెల్వయప్ర్చడం మాతరమే జర్మగుతయంది.

ఈ ర్ండవ ఉదాహర్ణను ప్ర్శగణించండి – లేఖ్నములు ఈ ప్రమేయమును బో ధిసత ునాియని

కీమబదీధకులు ఒకవేళ సాాపిసత ునాిర్మ అనుకుందాం: “ఒకవేళ కరీసత ు ప్ునర్మతాానుడెత
ై ద, అప్ుపడు ఆయన
ప్రభువు అవుతాడు.” వేర్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, కరస
ీ త ు ప్రభువు అని చెప్పడానికన ఆయన

ప్ునర్మతాానమే సర్శప్డదంత ఋజువు అని లేఖ్నములు బో ధిసత ునాియి. అనేకమైన బెైబిలు

వాకయభాగముల సర్శయిైన వివర్ణతో ఈ ప్రమయ
ే మును సాాపించవచుు. ర్ండవదిగా, కీమబదీధకులు
లేఖ్నములో ఈ కనీంది విష్యమును చూచార్మ అనుకుందాం: “కరీసత ు ప్ునర్మతాానుడయాయడు.” ఈ

ప్రమయ
ే మును కూడా అనేకమైన వాకయభాగములను ప్ర్శశీల్వంచడం దావర్ా సాాపించవచుు. కానీ ఈ ర్ండు
ప్రమయ
ే ములను సాాపించన తర్మవాత, కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు ఈ కనీంది తదర్మగడకు ర్ాగలర్మ:

“కాబటిర, కరస
ీ త ు ప్రభువే.” ప్రమయ
ే ము ఒకటి: ఒకవేళ కరస
ీ త ు ప్ునర్మతాానుడెత
ై ద, అప్ుపడు ఆయన ప్రభువు.
ప్రమయ
ే ము ర్ండు: కరస
ీ త ు ప్ునర్మతాానుడయాయడు. ముగశంప్ు: “కాబటిర, కరస
ీ త ు ప్రభువే.” ఈ
హేతయప్క్షవాదము యొకు తదర్మగడ తార్శుకంగా నిశుయము.

నిగమన వాదనల యొకు ప్రమేయములు నిశుయమన
ై ంత వర్కు, తదర్మగడ కూడా

నిశుయమౌతయంది. ఇప్ుపడు, వాసత విక వేదాంతప్ర్ చర్ులోో, నిగమన వాదనలు చాలా తర్చుగానే
నేర్మగా చెప్పబడతాయి. చెప్పబడిన సంగతి యొకు ఉప్ర్శతలమునకు కనీందభాగాన అవి ఉంటాయి,
ఎందుకంటే తమ వాదనలు వివర్శంచబడవలస్టిన అవసర్త లేనంతగా సుసపష్ర ంగా ఉంటాయి అని

వేదాంతప్ండితయలు నముుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిేసు ఈ కనీంది మాటలు ప్ల్వకనన యోహాను 14:6
నుండి కీమబదీధకులు ఈ విధ్మైన ప్రమేయమును ఏర్పర్చడం అనేది చాలా సాధార్ణం:
న ద వరానే తపా ఎవడును తాండ్రరయొద్ద క్ు రాడు (యోహాను 14:6).
ఈ వచనమును ఆధార్ము చదస్టికొని అప్ుపడు వార్మ ఈ విధ్ంగా చెప్పవచుు, “కరస
ీ త ునందు

విశావసము మాతరమే ర్క్షణకు ఏకైక మార్గ ము.”

అనేక సందర్ాులలో, వాదనను గూర్శున ఈ సార్ాంశం అనేది సర్శపల యినదానికంటే కూడా

ఎకుువే అని అనుకోవడములో కీమబదీధకుడు సర్శగానే ఆలోచసుతనాిడు. కాని ఈ వాదన అనేది చాలా
సంకనోష్రమన
ై ది, మర్శయు కొనిిసార్మో ఈ సంకనోష్రతలను వయకత ప్ర్చాల్వ అని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ.
వాసత విక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులలో, తమ నముకములకు అతయంత సహాయకర్మన

మర్శయు అతయంత బలమన
ై మదధ తయను ఇసాతయని వార్మ నమేు ప్రమయ
ే ములను మాతరమే
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

వేదాంతప్ండితయలు అందిసత ార్మ. కొనిిసార్మో ఎంతో ఎకుువగా ఊహించబడుతయంది గనుక నిగమనము
కుదించబడుతయంది, కానీ ఇతర్ సమయములలో నిగమనములు మర్శంత వివర్ణాతుకముగా
చెప్పబడతాయి.

అనిి సంఘటనలలో, బెైబిలు బో ధ్ల యొకు తార్శుక భావములను ర్ాబటర డం అనేది

కీమబదీధకులు వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతములను నిర్శుంచుటకు గల ప్రధానమన
ై మార్గ ములలో ఒకటి.
బెైబిలులోని సమాచార్ము యొకు ప ర్ల వంబడి ప ర్లను వార్మ సమనవయప్ర్చుచుండగా, ఆ

ప్రకయ
నీ లోని అధిక భాగము లేఖ్నములలో వార్మ కనుగొనిన వాటియొకు భావములను ర్ాబటర డం.

మనము చూచనటట
ో గా, కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు స్టిదధ ాంతములను ఏర్పర్చునప్ుపడు వార్మ

నిగమన తర్ుమును అనవయిసాతర్మ. మర్శయు వార్శ ప్రమేయములు వాసత వమన
ై ప్ుపడు, వార్శ నిగమన

తదర్మగడలు సంప్ూర్ణంగా నిశుయమౌతాయి. కాని ఒకటి లేదా వేర్ొక సాాయిలో, కీమబదీధకులు పేర్
ర ణాతుక
తర్ుమును కూడా అనవయిసాతర్మ. ఈ సమయములో మనము ఎదుర్ొునే ప్రశి ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉంది:

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ణాతుక తర్ుము అనునది ఎటటవంటి తార్శుక నిశుయతను తెసత ుంది?
ర ునకు పేర్

పరరరణ తమక్ నిశచయత
పేరర్ణాతుక నిశుయతను అనేక విధాలలో నిర్వచంచవచుును గానీ, దానిని ఈ కనీంది విధ్ంగా చెపేత

మనకు సర్శపల తయంది:

విశరషమైన స్తతయముల నుాండ్ర క్నుపడ్ే తేరుగడలను ఆలోచన చేసర విధమునే
పరరరణ తమక్ తరిము అాంటారు.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు విష్యములో, మన దృషిరలోనికొచదు పారధ్మిక సతాయలు ఏవనగా

లేఖ్నము యొకు సతాయలు – దీనిని లేదా దానిని లేఖ్నము ఎలా బో ధిసత ుంది. ఈ విశేష్మన
ై బెైబిలు
సతయముల నుండి, కీమబదీధకులు కనుప్డద తదర్మగడలను ర్ాబడతార్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ణ అనునది ఎలా ప్నిచదసత ుందో అనేవషించాలంటే, మూడు
ర ులో పేర్

విష్యాలను మనం సపృశిసాతము: మొదటిది, ఈ పేర్
ర ణలోని ర్కములు; ర్ండవది, పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీ;

మర్శయు మూడవది, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ణ యొకు భావములు. మొదటిగా మనము
ర ునకు పేర్
పేరర్ణలోని ర్కములను చూదాేం.

ర్కములు. అనేక కోణాలలో, మనము మునుప్ు చూచనటట
ో గానే పేరర్ణ అనునది ర్ండు

విధాలుగా ముందుకు వళుతంటటంది. ఒక ప్రకున, మనము ప్ునర్ావృత పేర్
ర ణను గూర్శు, అనగా ఒకే

సతయమును మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతప్ర్చు విశేష్మైన సతయముల నుండి మనము తదర్మగడలను

ర్ాబటిరన ఆ సందర్ుములను గూర్శు మాటాోడవచుు. మర్శయు మర్ొక ప్రకున, మిశీమ పేరర్ణను గూర్శు,

అనగా కొనిి మిశీమమన
ై సతయములను కల్వపి ఏర్పర్చునటట
ో గా కొనిి విశేష్మన
ై సతయములను మనము
ర్ాబటిరన ఆ సందర్ుములను గూర్శు కూడా మనము మాటాోడవచుు.

బెైబిలు బయట నుండి ప్ునర్ావృత పేరర్ణకు గల ఉదాహర్ణను గూర్శు ఆలోచన చదయండి. నేను

ఒక హంసను చూచాను మర్శయు అది తెలోగా ఉంది అనుకోండి, అప్ుపడు నేను మర్ొక హంసను

చూచాను అది కూడా తెలోగానే ఉంది, మర్ొక హంసను చూచాను మర్శయు అది కూడా తెలోగానే ఉంది,
మర్శయు మర్ొక హంసను చూచాను అది కూడా తెలోగానే ఉంది. ఇటటవంటి అనుభవమును నేను
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

లక్షలసార్మో ప ందుకొనిన తర్మవాత, “హంసలు అనేవి అనిియు తెలోగానే ఉంటాయి” అను తదర్మగడలోనికన
ర్ావడమును బటిర నేను సంతృపిత చెందుతాను.

ఇప్ుపడు ఈ మిశీమ పేరర్ణకు గల ఉదాహర్ణను గూర్శు ఆలోచంచండి, అనగా ఒక మిశీమమైన

తదర్మగడకు చదర్మనటట
ో కొనిి విశేష్మైన సతయముల నుండి మనము ఆలోచంచద ఆ సందర్ాులను గూర్శు
ఆలోచంచండి. మన దెన
ై ందిన జీవితములో మనము ఎప్ుపడూ ఇలా చదసత ూనే ఉంటాము. నేను మా

ఇంటికన వళిో నప్ుపడు నా ఇంటి తలుప్ు కొంచెం తెర్చ
శ ఉనిటట
ో గా ఊహించుకోండి. నేను లోనికన చూచ
అందులోని సామగశీ కొంచెం కదిల్వంప్బడి ఉండడం చూచనటట
ో ఊహించండి. ఇంకా ఇంటిలోనికన చూచ
వనుక తలుప్ు నుండి ఒక అప్ర్శచతయడు నా టి.వి ను మోసుకొని వళిో పల వడం నేను చూచాను

అనుకుందాం. నేను ఏమని చెప్పగలను? అనిి విధాలుగా చూస్టేత ఈ సమాచార్మంతటినీ కల్వపి “నేను
ద ంగశల్వంచబడుతయనాిను” అని చెప్పడానికన చాల నిశుయత కల్వగశ ఉంటాను. ఇది మిశీమమైన పేర్
ర ణ,
అనగా ఒక సమగీ తదర్మగడకు ర్ావడానికన అనిి విధ్ముల న
ై సమాచార్మును ఒకచపటక
ి న తదవడం.

కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు లేఖ్నములతో ప్నిచదసత ుండగా, వార్మ ఈ ర్ండు విధ్ముల ైన

పేరర్ణలు కూడా చదసత ార్మ. ఒక ప్రకున, వార్మ ప్ునర్ావృత పేరర్ణతో ప్నిచదసత ార్మ, ఒక విష్యము
ఎలో ప్ుపడూ వాసత వమే అని అనిపించదంతగా బెైబిలులో మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమన
ై ఒకే

అంశములను వార్మ కనుగొంటార్మ. మర్ొక ప్రకు, బెైబిలులోని ఈ సతయము మర్శయు ఆ సతయము కల్వస్టి
సమగీమన
ై తదర్మగడలను ఏర్పర్చగలవు అని వార్మ కనుగొనే మిశీమ పేర్
ర ణను కూడా వార్మ

ఏర్పర్చుతార్మ. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై పేరర్ణలు కూడా
ర ు యొకు ప్రకనీయలలో ఈ ర్ండు విధ్ముల న
అవసర్మే.

పేరర్ణను గూర్శున ఈ ర్ండు ప్రకనీయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, పేర్
ర ణాతుక తర్ుములోని

పారముఖ్య అంశమన
ై పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అనుదానిని చూదాేము.

పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ. పేరర్ణాతుక వాదనలలో, ప్రమేయములలో ఉండని కొంత సమాచార్మును

తదర్మగడలు తర్చు కలుప్ుతయంటాయి. ప్రమేయములను దాటటకొని కూడా అవి కొనిిసార్మో వళుతంటాయి.
ఫల్వతంగా, మనము ప్ర్శశీల్వంప్దగశన దానికన మర్శయు తదర్మగడ ర్ాబటర గల్వగశన దానికన మధ్య కొంత

దూర్ము అనేది ఉంటటంది. మనకు తెల్వస్టినదానికనని మర్శయు పేర్
ర ణాతుక వాదములో మనము ర్ాబటేర
తదర్మగడకు మధ్యగల ఈ దూర్ానేి “పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ” అనే మాట దావర్ా తార్శుకులు సూచసుతంటార్మ.
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించన ఉదాహర్ణలను గూర్శు మర్లా ఆలోచంచండి.

మొదటిది, ప్ునర్ావృత పేర్
ర ణకు ఉదాహర్ణ. ఒక హంసను చూచ, “ఈ హంస తెలోగా ఉంది” అని చెపేత
మర్శయు మర్ొక హంసను చూచ “ఇది కూడా తెలోగా ఉంది అని చెపేత” ఇలాగే కొనిి లక్షల సార్మో చదస్టేత;

హంసలనిియు కూడా తెలోగానే ఉంటాయి అని చెప్పడములో మనము దృఢనిశుయత కల్వగశ ఉంటాము.
లక్షల హంసలు తెలోగా ఉనాియని చెప్ుపటకును మర్శయు హంసలనిియు తెలోగానే ఉంటాయి అని
చెప్ుపటకును మధ్య చాలా పదే తదడానే ఉంది. హంసలనిియు తెలోగానే ఉంటాయి అనే తదర్మగడ

కనుప్డదదద, కానీ అది ప్ూర్శతగా నిశుయమన
ై ది అయితద కాదు. మన ప్ర్శశీలనలకును మర్శయు మన
తదర్మగడలకును మధ్య కొంత పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీ అనేది ఉంది.

కాబటిర, హంసలనిియు తెలోగానే ఉంటాయి అనే మాట మనము ప్ర్శశీల్వంచనదాని ఫర్శదని
ి

మించనదని మనకు తెల్వస్టియుండగా, హంసలనిియు తెలోగానే ఉంటాయి అనే తదర్మగడకు వచుునటట
ో
మనలను చదస్టద
ే ి ఏది? ఒక మాటలో చెపాపలంటే, మనకు తెల్వస్టిన వేర్ొక విష్యాలనుండి కూడా
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

మనము ర్ాబడతాము. అనేక ఇతర్ అనుభవముల నుండి మనము ర్ాబడతాము మర్శయు మనము

ఇంగశతముగా పిల్వచదదాని నుండి అనగా – మన సాధార్ణ వూయహములో నుండి మనకు అర్ామౌతయనిది
ఏది అనే దాని నుండి కూడా మనము ప ందుకుంటాము . “నా మాటను ఋజువు చదయడానికన లక్షల
హంసలను చూస్టేత చాలు” అని మనతో మనము అనుకుంటాము.

మిశీమ పేర్
ర ణ విష్యములో కూడా ఇదద వాసత వము. నా ఇలుో ద ంగశల్వంచబడినది అని నేను ఎలా

చెపాపనన మీకు గుర్మతందా? నేను నా తలుప్ు తెర్చ ఉండడం చూచాను, కదిల్వన సామాగశీని, మర్శయు ఒక
వయకనత నా టి.వి.ని మోయడం కూడా చూచాను. నేను ద ంగశల్వంప్బడా్ను అనే హేతయబదధ లేదా కనుప్డద
తదర్మగడకు నేను చదర్మనటట
ో ఈ ప్ర్శశీలనలు అనీి ననుి నడిపించాయి. కానీ ఈ తదర్మగడ ప్ూర్శతగా

నిశుయమన
ై ది కాదు. అది కేవలం కనుప్డదదద. బహుశ, ఆ వయకనత దూర్దర్శినిని బాగుచదస్టే వాడద కావచుు.
ఆయన వేర్ొక ఇంటికన వళో బో యి నా యింటికన వచు ఉండవచుు. నా తదర్మగడ తప్ుప అని చెప్పడానికన
అనేకమన
ై ఇతర్ కార్ణాలు కూడా చూపించవచుు. మర్ొకసార్శ, మనము పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని
ఎదుర్ొుంటటనాిము.

కాగా నేను ద ంగశల్వంప్బడా్ను అని చెప్పడానికన ననుి నడిపంి చనవి ఏవి? ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని

ప్ూర్శంచుటకు నాకు సహకర్శంచనవి ఏవి? ఒకడు ననుి ద ంగశల్వంచాలని అనుకుంటే తప్ప ఎవడును నా
ఇంటిలో ఇలా చొర్బడడు అని ప్ూర్వ అనుభవము నుండి మర్శయు సాధార్ణ సాంసుృతిక ప్రభావముల
నుండి నేను అప్ుపడు ఊహించుకునాిను.

కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు తమ స్టిదధ ాంతములను నిర్శుంచుచుండగా, పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీ అనే

ప్ర్శమితయలను వార్మ ఎదుర్పువలస్టి ఉంటటంది గనుక ఈ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని జాఞప్కముంచుకోవడం

మంచది. వార్మ లేఖ్నముల నుండి మర్శయు లేఖ్నము నుండి ర్ాబటిరన వేదాంతప్ర్మన
ై ప్రతిపాదనల
నుండి ఏర్పర్చుకొనుచుండగా, కీమబదీధకులు లోతయగా పేర్
ర ణాతుక తర్ుములో నిమగిమౌతయనాిర్మ.

మనము చూచనటట
ో గానే, వార్శ తదర్మగడలు సంప్ూర్ణంగా నిశుయమన
ై వి కావు అని అర్ాము. అవి బహుశ
ఆకర్షణయ
ీ ంగా ఉండవచుు, లేదా స్టిార్ప్డిన తీర్మపలు కూడా కావచుు కాని అనిి వివర్ాలలో

సంప్ూర్ణమన
ై నిశుయతగలవి కావు ఎందుకంటే అవి పేర్
ర ణమీద ఆధార్ప్డి ఉనాియి. ఒకటి లేదా
మర్ొక సాాయిలో, కీమబదీధకులు అనిి సమయాలోో పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని ఎదుర్ొుంటార్మ.

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , తమ స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులు పేరర్ణపై ఆధార్ప్డి ఉనివనియు మర్శయు వార్మ

పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ఎదుర్ొుంటటనాిర్మ అనియు కొనిిసార్మో కీమబదీధకులు మర్చపల తయంటార్మ. కాబటిర,

వార్మ ఋజువుప్ర్చన వాటిని మించ ముందుకు పల యిే ప్రకటనలను తర్చూ వార్మ చదసత ుంటార్మ. బెర్ాుఫ్
ర్చంచన స్టిసరమాటిక్స థియాలజ నాలగ వ భాగం 10వ అధాయయములోని “ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమునకు

అభయంతర్ములు” అను శీర్శషక ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శగణించండి. తన చర్ులో ఒక ప్ర్ాయయము,

బెైబిలులోని అనేకమంది ప్ర్శశుదుధలను బెర్ాుఫ్ ప్రసత ావిసుతనాిడు. యోబు 9:3లో యోబును, కరర్తనలు
32:5; 130:3; మర్శయు 143:2లో కరర్తనకార్మడు; సామతలు 20:9లో ముని; యిష్యా 64:6లో

యిష్యా; దానియిేలు 9:16లో దానియిేలు; మర్శయు ర్పమీయులకు 7:14లో పౌలు. ఈ ఉదాహర్ణల
ఆధార్ంగా, బెర్ాుఫ్ ఈ విధ్ంగా తదలాుడు:

బైబిలులోని పర్శుద్ుధలు నితయమూ తమ పాపములను ఒపుాక్ునాటు
ు గా
[లేఖనములో] స్తూచిాంచబడ్్ రు.

-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

ఇప్ుపడు, ఈ తదర్మగడ వాసత వమైనదిగా మనము నముుతయనింతగా – మర్శయు ఇది నిజమేనని

ఇతర్ ప్ర్శగణలు కూడా చూప్ుతయనాియని నేను అనుకొంటటనాిను – బెర్ాుఫ్ యొకు తదర్మగడ కూడా
పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అనే సమసయనే ఎదుర్ొుంటటంది. ప్ర్శశుదుధలు నితయమూ తమ పాప్ములను
ఒప్ుపకునిటట
ో గా సూచంప్బడా్ర్మ అని ఆయన చూపిన ఆధార్మును బెర్ాుఫ్ ఎకుువగానే

వకాుణించాడు. ఇది జర్శగన
శ తొమిుది ప్ర్ాయయములను మాతరమే ఉదాహర్ణగా ఆయన చూపాడు.

కేవలం తొమిుది ఉదాహర్ణలే ప్ర్శశుదుధలు నితయమూ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొనిటట
ో గా బెైబిలు

చెప్త ుంది అని నిర్ూపించలేవు. ఈ విధ్ంగా ప్రయాసప్డని ఒక బెైబిలు విశావస్టి యొకు ఉదాహర్ణను
చూపించగల్వగశతద ఈ ప్రకటనను నిర్ర్ాకము చదయవచుు. ప్రతి వాకయభాగమును బెర్ాుఫ్ సర్శగానే

విశదప్ర్చాడు అని అనుకొంటూ మనము ర్ాబటర గల్వగే ఏకక
ై ప్ర్శప్ూర్ణ నిశుయ తదర్మగడ ఇదియిే: “బెైబిలు
ప్ర్శశుదుధలు కొనిిసార్మో తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొనిటట
ో గా [లేఖ్నములో] చెప్పబడా్ర్మ.”

“ప్ర్శశుదుధలు నితయమూ పాప్ములను ఒప్ుపకునివార్శగా ఉనాిర్మ” అని తదల్వు చెప్ుపటకు

ఎందునిమితత ము బెర్ాుఫ్ అంతటి నిశుయతతో ఉనాిడు? తనకుని తకుువన
ై ఆధార్ముల నుండి ఈ

పదే తదర్మగడను ర్ాబటటరటకు గల మధ్య పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని ఎలా ప్ూర్శంచాడు? జవాబు చాలా సుళువు:

తన విశాలమన
ై కైసతవ కోణంలో నుండి తనకుని సమాచార్ముతో మన సాధార్ణ జీవితములో మనము
చదస్టన
ి టట
ో గానే ఆయన ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ప్ూర్శంచాడు. ఆయన నమిున అనేక విష్యములతో

మర్శయు తన చదవర్మలు నముుతార్ని ఆయన అనుకొని విష్యములతో అది ఏకరభవిసుతంది గనుక
ఈ తదర్మగడతో ఆయన సంతృపిత చెందాడు. ఆయన చూపించన ఆధార్మును మించ కూడా తన తదర్మగడ
మర్శంత దూర్ము ముందుకు వళిో ంది అనే విష్యానిి మనమందర్మూ గమనించాల్వ.

ఇప్ుపడు పేరర్ణాతుక నిశుయతను గూర్శున మూడవ అంశమునకు మళుోటకు మనము స్టిదధంగా

ఉనాిం. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
నీ ల
ర ులో స్టిదధ ాంతములకు ఎంతో అవసర్మైన పేరర్ణాతుక ప్రకయ
భావములు ఏమిటి?

భావములు. మనము చూచన దానిలో నుండి నేర్ముకొనుటకు కనీసం మనకు ర్ండు విష్యాలు

ఉనాియి: మొదటిది, పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని మనము తగశగంచాల్వ మర్శయు ర్ండవది, పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని
మనము జాఞప్కముంచుకోవాల్వ.

మొదటి సాానములో, మన తదర్మగడలలో సాధ్యమన
ై ంత వర్కు నిశుయత ఉండుటకుగాను

పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని తగశగంచుటకు సాధ్యమైనంత కష్ర ప్డి ప్నిచదయుట ప్రతి విశావస్టి యొకు బాధ్యతయిై
ఉనిది. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై చర్ులతో మనము పాటటప్డుతయండగా, ఒక
ర ులో వేదాంతప్ర్మన

ఆలోచనను గూర్శు సాధ్యమైనంత బలమైన వాదనను వినిపించడం అనేది తర్చూ ఒక ప్రధానాంశంగా
ఉంటటంది. ఇది చదయుటకు, మన ఆధార్మునకు మర్శయు మన తదర్మగడలకు మధ్య దూర్ానిి మనము
తగశగంచాల్వ.

ఇలా చదయుటకు ఒక మార్గ ం ఒకే తదర్మగడను సూచంచునటటవంటి అనేక బెైబిలు ఆధార్ాలను

పల గుచదయడం. ఎంత ఎకుువ ఆధార్ము ఉంటే, మన తదర్మగడ అంత వాసత వము అవవడానికన అవకాశము
ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, “బెైబిలులోని ప్ర్శశుదుధలు నితయమూ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకునిటట
ో గా
[లేఖ్నములో] చూప్బడా్ర్మ” అనే బెర్ాుఫ్ యొకు తదర్మగడ ఆయన కేవలం తొమిుది ఉదాహర్ణలు
మాతరమే ప్రసత ావించనందున చాలా ఖ్ాళీని కల్వగశయునిదిగా అనిపిసత ుంది. కానీ ఆయన ఒక వంద

ఉదాహర్ణలు ప్రసత ావించ ఉంటే, ఆయన యొకు తదర్మగడ మర్శంత దృఢంగా ఉండదది. 1000 ఉదాహర్ణలు
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

నాలుగవ పాఠము : కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతాలు

ఇవవడానికన ఆయన సమయానిి తీసుకొని ఉంటే, ఆయన తదర్మగడ ఎకుువగా ప్రసత ావించబడినటట
ో గా

ఉండదది కానీ ఇంకను మర్శంత నిశుయముగా ఉండదది. ఇప్ుపడు, ఇనిి ఉదాహర్ణలను కనుగొనడం

అంతటి ప్రయోగాతుకమైనది కాకపల వచుు కానీ తన తదర్మగడను మర్శంత తార్శుక నిశుయత మర్శయు
బలము కల్వగశనదిగా అది చదస్టి ఉంటటంది.

స్టైదధ ాంతిక చర్ులోో పేరర్ణాతుక తర్ుముతో మనము వయవహర్శంచనప్ుపడు, మనలను మర్శయు

ఇతర్మలను గూర్శు ఇలా ప్రశిించుకోవడం ఎప్ుపడూ చాలా అవసర్ం: ఒక ఆలోచన యొకు

వాసత వికతావశయకతను నిర్ూపించడానికన సర్శపల యినంత ఆధార్ము చూప్బడినదా? తర్చూ, పేరర్ణాతుక
ఖ్ాళీని తగశగంచడానికన మర్శంత పేరర్ణాతుక ఆధార్ము యొకు అవసర్తను మనము కనుగొంటాం.

మనము చూచనదాని యొకు ర్ండవ ప్రయోగాతుక భావము ఇది: పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని మనము

ప్ూర్శతగా తపిపంచుకోలేము అనే విష్యానిి మనము ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకోవాల్వ. ఫల్వతంగా, కొనిి
వేదాంతప్ర్మైన తదర్మగడలు కొనిింటితో పల ల్వుతద తకుువగా సాధ్యప్డవచుు లేదా ఎకుువగా
సాధ్యప్డవచుు అని గుర్శతంచడం చాలా తెల్వవిగల ప్ని అని గుర్శతంచాల్వ.

ఇతర్ పాఠములలో మనము చూచనటట
ో గా, స్టైదధ ాంతిక తదర్మగడలను నిశుయత కనర్ట
ర ాకృతిగా

ఆలోచంచడం ఉప్యోగకర్ంగా ఉంటటంది. గొప్ప నిశుయతతో మనము కల్వగశయుని విశావసాలు కొనిి
ఉనాియి, మర్శయు ఇవి కనర్ట
ర ాకృతి యొకు పభ
ై ాగమునకు ఎదుగుతాయి. ఇతర్ నముకములను

గుర్శంచ మనకు తకుువ నిశుయత ఉంది, మర్శయు వాటిని మనం కనర్ట
ర ాకృతి యొకు కనీంది భాగాన
ఉంచుతాము. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, చాలా తకుువైన నిశుయతతో మనము కల్వగశయుని నముకాలు

ఉనాియి, మర్శయు వీటిని మనము కనర్రటాకృతి యొకు అడుగు భాగాన ఉంచుతాము. మన పేర్
ర ణాతుక
తదర్మగడల నిశుయతను గూర్శు మనం ఆలోచసుతండగా, ఈ మాదిర్త
శ ో దానిని ప్ర్శగణించుటకు ఇది
మనకు సహాయప్డుతయంది.

ప్రతయద కంగా, పేరర్ణాతుక ఆధార్ము బలంగా ఉండి పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ తార్తమయము చొప్ుపన

చనిదిగా ఉంది గనుక కొనిి నముకముల విష్యములో మనము మర్శంత నిశుయత కల్వగశ ఉండాల్వ.
కాబటిర, ఈ నముకాలు కనర్ట
ర ాకృతిలోని ఎగువ సాానానికన వసాతయి. మన నముకముల వయవసా లో ఈ
స్టిదధ ాంతాలు స్టిార్మన
ై తీర్మపలుగా అయాయయి. కానీ ఇతర్ నముకముల విష్యములో పేరర్ణాతుక
ఆధార్ము అంతటి బలంగా లేదు, కాబటిర వాటిని గూర్శు తకుువ తార్శుక నిశుయతలో మనలను

ఉంచుతయంది కానీ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ చాలా పారధానయమై ఉనిది. ఫల్వతంగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో
చర్ులు ఏ ఆలోచన బెైబిలు ఆలోచనకు దగగ ర్గా ఉంటటంది, బెైబిలును సూచంచద విష్యములో ఏ
ఆలోచన మర్శంత సమగీంగా ఉంటటంది అనే అంశం వర్కు వసుతంటాయి.

ఉదాహర్ణకు, యిేసు మహిమలో తిర్శగశ వసాతడు అనే లేఖ్నము యొకు బో ధ్ల ఆధార్ంగా

ర్ాకడశాసత మ
ర ణాతుక
ర ును గూర్శు మనము చాలా నిశుయతతో ఉండవచుు. ఈ నముకమునకు పేర్
ఆధార్ము చాల బలంగా ఉంది కాబటిర ఇది సందదహించబడనవసర్ం లేనిది. మన నిశుయతా

కనర్ట
ర ాకృతిలో ఇది పై భాగంలో ఉండాల్వ. కానీ యిేసు ఎప్ుపడు మర్శయు ఎలా తిర్శగశ వసాతడు అనే

విష్యములను కస
ై త వులు చర్శుంచునప్ుపడు వార్మ వృదిధప్ర్చన కొనిి సంఘటనల విష్యములో

ఆధార్ము చాలా బలహీనంగా ఉంది. కాబటిర, మన నిశుయతా కనర్ట
ర ాకృతిలో ఈ తదర్మగడలు కొంత దిగువ
సాానములోనే ఉండాల్వ. కరీసత ు ర్ాకడను మనము గొప్ప నిశుయతతో ధ్ృవీకర్శంచగలము మర్శయు
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ధ్ృవీకర్శంచాల్వ కూడా. కానీ ఈ ర్ాకడను గూర్శున అనేక వివర్ముల విష్యములో మనము
స్టైదధ ాంతికంగా ఉంటే పేరర్ణాతుక ఆధార్మును కూడా దాటి పల తాము.

మనము నముుతయని ప్రతీవిష్యమును గూర్శు సంప్ూర్ణమైన సార్ాంశ ఆధార్ము మనవదే

లేదు అని మనతో మనము మర్శయు ఇతర్మలతో ఒప్ుపకోవడములో ఏమీ తప్ుప లేదు. తర్చు,

మనలను ఇతర్మలను మనము అడుగవలస్టిన సవాలు “ఈ స్టిదధ ాంతమును కేవలం ఇలా మాతరమే అర్ాం
చదసుకోవాల్వ” అని చెప్పడం కాదు. కానీ, “ఈ స్టిదధ ాంతమును గూర్శున ఈ అవగాహన ఇతర్

అవగాహనలకంటే ఉతత మమన
ై దిగా ఉంది” అని చెప్పడం మంచది. విశేష్మైన ఒక ఆలోచన యొకు
ఆధార్మును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా మనము తోటి విశావసులను కూడా ఇందులో ఫలభర్శతంగా
నిమగిప్ర్చవచుు.

సార్ాంశంగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ధ ాంతిక చర్ులోో తర్ుము అనేది
ర ులో చపటటచదసుకొనే స్టద

చాలా పారధానయమై ఉనిది. బెబి
ై లు బో ధ్లను మనము సమనవయప్ర్చునప్ుపడు మనము

లేఖ్నమునకు లోనయిేయటటర తర్ుమును ప్రయోగశంచాల్వ. వేదాంతప్ర్మన
ై స్టిదధ ాంతములను మనము
చర్శుంచుచుండగా, మనము ప్రసత ావిసుతని వివిధ్ అంశాలకు లేఖ్నముల భావములను కూడా

ర్ాబటర డానికన మనం స్టిదధంగా ఉండాల్వ. కాని ఆఖ్ర్మలో, స్టిదధ ాంతము యొకు మానవ ఏర్ాపటట అనేది ఏదీ
కూడా అంతిమము కాదు అని వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతముల పేర్
ర ణాతుక ఆధార్ం మనకు జాఞప్కం
చదయాల్వ. మనము నముుతయనిదానిని వృదిధప్ర్చుకొనుటకు ఎప్ుపడూ మార్ాగలు ఉంటాయి.

కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతములను గూర్శు మర్శయు స్టిదధ ాంతములు ఎలా ఏర్పడతాయి అనే

విష్యములను గూర్శు మనకు సాధార్ణ ధో ర్ణి ఇప్ుపడు ఉనిది గనుక, మనము మన మూడవ
అంశమును చూడాల్వ, అది కీమబదధ తలలో స్టిదధ ాంతముల విలువలు మర్శయు ప్రమాదాలు.

విలువలు మర్యు పరమాద లు
వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతముల విలువలు మర్శయు ప్రమాదాలను మనము అనేవషించుచుండగా,

కైసతవ వేదాంతశాసత ంర నిర్శుంచుటకు గల మూడు ప్రధాన వనర్మలపై స్టిదధ ాంతముల ప్రభావములను చూసూ
త
మునుప్టి పాఠములో అనుసర్శంచన విధానమును ఇకుడ అనుసర్శదే ాం.

దదవుని యొకు సాధార్ణ మర్శయు ప్రతదయక ప్రతయక్షతల నుండి కైసతవులు తమ వేదాంతశాసత మ
ర ును

నిర్శుంచాల్వ అని మీకు గుర్మత ఉండద ఉంటటంది. ప్రధానంగా లేఖ్నము వివర్ణ దావర్ా ప్రతదయక ప్రతయక్షత

యొకు అవగాహన మనం ప ందుకుంటాము, మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులపై దృషిరంచడం
దావర్ా – అనగా ఇతర్మలనుండి, ప్రతయద కంగా కైసతవుల నుండి నేర్ముకోవడం దావర్ా –సాధార్ణ

ప్రతయక్షతలోని పారముఖ్య అంశాలను మనము ప ందుకోవచుు మర్శయు కైసతవ జీవనముపై దృషిరంచడం

దావర్ా – అనగా కరస
ీ త ు కొర్కు జీవించడంలో మన వయకనతగత అనుభవముల దావర్ా – కూడా ప ందుకోవచుు.
ఈ వనర్మలు చాలా కనోష్రమన
ై వి గనుక, కీమబదధ తలోని సాంకేతిక ప్దాల యొకు విలువలను

మర్శయు ప్రమాదములను, ఒకొకుటిగా ప్ర్శశీల్వంచుదము. మొదటిగా సాంకేతిక ప్దాలు మర్శయు కైసతవ
జీవనమును చూదాేము; ర్ండవదిగా, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు సాంకేతిక ప్దాల
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సంబంధ్మును గూర్శు మాటాోడుదము; మర్శయు మూడవదిగా, లేఖ్న వివర్ణతో వాటి సంబంధ్మును
గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదము. కైసతవ జీవనమను వేదాంత వనర్మను మొదట చూదాేము.

క్రైస్త్వ జీవనము
మనము చూచనటట
ో గా, కస
ై త వ జీవనము అనునది వయకనతగత ప్వితీరకర్ణకు సంబంధించనది,

మర్శయు అది భావనల, ఆలోచనల మర్శయు భావయదదవగాల సాాయిలలో చపటటచదసుకుంటటంది. లేదా
మనము చెపిపనటట
ో గా: ఆర్పతడాకరి, ఆర్పతపారకనిస్ మర్శయు ఆర్పతపాథో స్ సాాయిలలో.

ప్వితీకీణను స్టిదధ ాంతములు ప్రభావితము చదస్టే అనిి మార్ాగలను అనేవషించుటకు మనకు

సమయము అనుకూల్వంచుటలేదు. కాబటిర, కస
ై త వ జీవనమును మర్మగుప్ర్చద మర్శయు అవర్పధించద ఒక
మార్గ మును మాతరమే చూదాేము. కరస
ీ త ు కొర్కు జీవించునటట
ో మనము చదస్టే ప్రయతిములను స్టద
ై ధ ాంతిక
చర్ులు ప్రభావితము చదస్టే ఒక విధానమును మనము మొదటిగా చూదాేము.

మరుగుపరచుట
సాంప్రదాయిక వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతముల ఉనితమన
ై లాభములలో ఒకటి మన

విశావసమును గూర్శు పదే తర్హాలో తార్శుకంగా ఆలోచంచుటకు అవి దో హదప్డతాయి. మనము
చూచనటట
ో గానే, అనేక బెైబిలు వాకయభాగాలను తార్శుకంగా సమనవయప్ర్చ వివర్శంచుట దావర్ా

స్టిదధ ాంతాలు ఏర్పడతాయి. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , తాము నముుతయని దాని గూర్శు తార్శుకంగా ఆలోచంచడం
చాలా మంది కస
ై త వులకు తెల్వయదు. నిజానికన, వార్మ నముుతయని అనేక విష్యములను తార్శుక
సంబంధ్ంలో ఆలోచంచాల్వ అనే అభిపారయమును బాగా తెల్వస్టిన కైసతవులు నిజానికన కొనిిసార్మో

తిర్సుర్శసత ుంటార్మ. బదులుగా, ఒకటి లేదా ర్ండు బెైబిలు ప్రసత ావనల మీద మాతరమే వార్శ నిర్ణయాలను
ఆధార్ము చదసుకోవాలని అనుకుంటార్మ.

ప్రభుతవమునకు ప్నుిలు చెల్వోంచకూడదు అని నిర్ణయించుకుని ఒక యౌవనసుానితో

సంభాషించడం నాకు జాఞప్కముంది. ఆయన 1 కొర్శంథీయులకు 10:31ని ప్రసత ావించ ఇలా అనాిడు,
“దదవుని మహిమార్ామై నేను సమసత మూ చదయబదుధడనైయునాిను. కానీ ప్నుిలు చెల్వోంచడం అనేది
దదవుని మహిమప్ర్చడం అని నేను అనుకోవడం లేదు” అనాిడు. అవును, అతని ఆలోచనలోని

సగభాగముతోనన
ై ా కనీసం నేను ఏకరభవించవలస్టిందద. మనము సమసత ము కూడా దదవుని మహిమ కొర్కే
చదయాల్వ అనేది వాసత వము. కాని ఆయన అర్ాం చదసుకుని విధానం చాలా మితమైన బెైబిలు

సమాచార్ము నుండి గీహించబడింది; సంబంధితమన
ై ఇతర్ అనేక బెైబిలు వాకయభాగములచద తన
నిర్ణయము నడిపింప్బడలేదు.

ఈ యౌవనసుాని వాదనలో తపేపంటి? మనము ఎప్ుపడూ గుర్మతంచుకొనవలస్టిన ఒక ప్రథాన

లేఖ్న నియమమును అతడు మర్చపల యాడు. నేను ఈ విధ్ంగా చెప్త ుంటాను:

“నీవు విష్యములనిిటిని ఒకేసార్శ చెప్పలేవు. దదవుడు కూడా ఆయన అనుకునిదంతా

ఒకేసార్శ మనకు చెప్పడు.”

మన దెన
ై ందిన జీవితములో ఇది నిజమనేది మనకు తెలుసు. ఒక అంశమును గూర్శు మనము

చెప్పదగశన ప్రతీ విష్యమును ఒకేసార్శ చెప్పలేము. సమయము దానికన సహకర్శంచదు. కేవలం కొనిి
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విష్యములు చెప్పడానికే మనము ఎనుికోవాల్వ. ఏ సమయములోనన
ై ను మనము వార్శతో చెప్పదగశన
కొనిి సంగతయలను ప్రజలు అర్ాం చదసుకొనుటలో వార్శకన సహాయప్డుటకు ఇతర్ విష్యములను వార్మ
జాఞప్కము ఉంచుకోవాలని మనము ఆశిసాతము.

మంచది, లేఖ్నములో దదవుడు మనతో మాటాోడునప్ుపడు కూడా ఇదద వాసత వము. సపష్ర ంగా

మర్శయు వేగంగా విశాలమైన సమాచార్మును అందించుటకు దదవుడు అసమర్మాడు గనుక ఇలా జర్గడం
లేదు. కానీ, ప్ర్శమిత సృష్ర ములుగా మనము వంటనే మర్శయు సంగీహముగా ఆకళింప్ుచదసుకొనలేము
గనుకనే ఇలా జర్మగుతయంది. మన ప్ర్శమితతవమునకు దదవుడు లేఖ్నమును అనవయప్ర్మసుతనాిడు

గనుక, ఒక అంశమును గూర్శు చెప్పబడగల సంగతయలనిిటినీ ఒకే వాకయభాగము చెప్పదు. కాబటిర, ఒక
అంశమును గూర్శు మనము ఏమి నమాులో అనే దాని సంప్ూర్ణ చతరము కొర్కు, కేవలం ఒకటి లేదా
ర్ండు బెైబిలు వచనములపన
ై ే మనము ఆధార్ప్డకూడదు. మనము తెలుసుకొనవలస్టిన

విష్యములనిిటినీ కేవలం ఆ కొనిి వచనములు చెప్పలేవు. బదులుగా, విశాలమైన బెైబిలు
వాకయభాగముల నుండి తార్శుకమైన అనుబంధాలను మనము వదకాల్వ.

ఉదాహర్ణకు, ప్నుిలు చెల్వోంచడమును గూర్శు నిర్ణయము తీసుకొనుటకు, ఒకటి కంటే

ఎకుువన
ై వేదాంత ప్రతిపాదనలను మనము ప్ర్శగణించవలస్టి ఉంది, ఉదాహర్ణకు: 1 కొర్శంథీయులకు

10:31 నుండి “సమసత ము కూడా దదవుని మహిమార్ామై చదయాల్వ.” అనేకమన
ై వాకయభాగముల మిశీమ
సంకలనము మనము చదయాల్వ. ఉదాహర్ణకు, 2 దినవృతాతంతములు 28:21 “యిహో వా యొకు

భాగము మర్శయు ర్ాజు యొకు భాగము”నకు మధ్య వయతాయసమును చూప్ుతయంది అని చూడాల్వ.

మతత యి 22:21లో కరస
ీ త ు అనయ ప్రభుతావలను గూర్శు కూడా మాటాోడినప్ుపడు ఈ కనీంది విధ్ంగా తన
శిష్యయలకు చెపాపడు:

క్రస్తరువి క్స్త
ర రునక్ును దేవునివి దేవునికిని చలు ాంచుడని వార్తో చపాను (మత్ య
22:21)

మర్శయు నిజంగా, ప్రభుతవములు దదవునిచద నియమించబడినవి గనుక మనము వాటికన

ప్నుిలను చెల్వోంచాలని పౌలు ర్పమీయులకు 13:6-7 వచనములలో చెపాపడు. ఇప్ుపడు, ఈ

వేదాంతప్ర్మైన ప్రతిపాదనలు చదయుటకు చాలా జాగీతతప్ూర్శత తార్శుక ఆలోచనలు అవసర్ం. కాని ఒక
తార్శుకమన
ై సపష్ర స్టిదధ ాంతమును ఏర్పర్చుటకు ఈ వాకయములను గూర్శు ఆలోచంచడం మన

బాధ్యతయియ
ై ునిది. మర్శయు మనమాలాగు చదస్టినప్ుపడు, ప్రభుతవములకు చెందినవాటిని వాటికన
మనము ఇవావల్వ.

లేఖ్నము యొకు అనేక బెైబిలు బో ధ్లను తార్శుకమన
ై సపష్ర స్టిదధ ాంతములుగా

సమనవయప్ర్చద సామర్ాయత అనేది ప్రతి కస
ై త వునికన ఉండవలస్టిన ఒక ప్రధానమన
ై నప్
ై ుణయత. పేరర్ణాతుక
మర్శయు నిగమన తర్ుమును సర్శగా ప్రయోగశంచుట దావర్ా బెైబిలు బో ధ్ల యొకు పదే తర్హా
సమనవయములను మనము చదయగల్వగశనప్ుపడు, మన కైసతవ జీవనమును మనము గొప్పగా
మర్మగుప్ర్చుకొనవచుు.
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ఇప్ుపడు, మనం నముుదానిని తార్శుక విధానములో ర్ూపించుటకు నేర్ముకోవడం అనేది ఎంతటి

భావార్ాకమన
ై దో , వేదాంతశాసత మ
ర ులో తార్శుక ఆలోచనను ప్రయోగశంచడం వలన మన కైసతవ జీవనమును
సహితము అభయంతర్ప్ర్చగల్వగే కొనిి అవర్పధ్ములు కూడా ఉనాియని మనము ఎర్శగశ ఉండాల్వ.

అవరోధము
తార్శుకంగా సపష్ర వేదాంత స్టిదధ ాంతముల విలువను తెలుసుకొనిన కస
ై త వులు చాలాసార్మో వివిధ్
స్టిదధ ాంతములతో వయవహర్శంచుచుండగా వార్మ చదయవలస్టినదలాో హేతయబదధ ంగా ఉండడం లేదా తార్శుకంగా
ఉండడమే అని ఆలోచసూ
త ఉచుులో ప్డిపల తయనాిర్మ. కస
ై త వ జీవనములోని ఇతర్ అంశాలను వార్మ
నిర్లక్షయప్ర్మసుతనాిర్మ మర్శయు వేదాంత ప్రకనీయను కేవలం ఒక హేతయవాదమునకు, తార్శుక

ప్రతిబింబములకు మాతరమే కుదిసత ునాిర్మ. కాని మనము ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచునప్ుపడు, మన
వేదాంత ప్రతిబింబములపగ
ై ల పారముఖ్యమన
ై ప్రభావముల నుండి మనలను మనము
దూర్ప్ర్చుకొంటటనాిము.

ఈ పాఠము పారర్ంభంలో స్టిదధ ాంతములు అనునవి పేరర్ణాతుక తర్ుముపై నిర్శుతమైయునివి,

అవి ఆధార్మునకు మర్శయు మనము ర్ాబటటరతయని తదర్మగడలకు మధ్య పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని

కల్వగశసత ునాియని మనం చూచాము. మన సాధార్ణ ఇంగశత జాఞనము మర్శయు ఒప్ుపకోళుు, ఆఖ్ర్మకు
తార్శుక ప్రతిబింబమునకు పదే విష్యములుగా కూడా అనిపించని కొనిి కార్కములతో సహా, నుండి
వచదు అనేక సంగతయలతో ఈ పేర్
ర ణాతుక ఖ్ాళీని మనము ప్ూర్శంచవచుునని కూడా గమనించాము.
ఇది సతయము గనుక, ఇతర్ దెవి
ై క ప్రభావములను కఠశనమన
ై తార్శుక విశేోష్ణ ప్ూర్శతగా

కపిపవేయునంతగా దానిని చదయకుండునటట
ో మనము ఎప్ుపడూ జాగీతత వహించాల్వ. భకనతప్ర్ంగా

లేఖ్నములను చదువుటకు మనము పేరర్ప
ే ించబడాల్వ, ఆతు యొకు నడిపింప్ునకు సపందిసత ూ ఉండాల్వ.
ఇతర్ కైసతవులతో సహవాసము నుండి మన ఒప్ుపకోలునకు బలమును ప ందుకొను నిమితత ము వార్శతో
సంప్రదించుటకు మనము పేరర్ప
ే ించబడాల్వ. ఆయన దెవ
ై కృతములో మర్శయు మన మనసాిక్షులలో

నడిపింప్ును ప ందుకొంటట కరస
ీ త ుతో నడచుటకు పేరర్ప
ే ించబడాల్వ. ఈ విధ్ములలో ప్వితీరకర్శంచబడితన
ద ే
దదవునికనష్రమన
ై ర్రతిలో ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని మనము నింప్ుతయనాిము అనే నిశుయతను

ప ందుకోగలము. వేదాంతప్ర్మైన తదర్మగడలను చదస్టే ప్రకయ
నీ ను కేవలం ఒక తార్శుక వాయయామమునకు
మాతరమే కుదించుట వలన కస
ై త వ జీవనము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతలో దదవుడు మన కొర్కు దాచ ఉంచన
ప్రధాన వనర్మల నుండి మనలను మనము దూర్ప్ర్చుకుంటాము.

కైసతవ జీవనమునకు స్టిదధ ాంతాలు తెచుు ప్రయోజనాలను మర్శయు నిష్్ియోజనాలను

తెలుసుకొనుటతో పాటటగా సమాజములో మన పాలుప్ంప్ులను అవి ఎలా ప్రభావితం చదసత ాయో
తెలుసుకోవాల్వ.

స్తమాజములో పాలుపాంపులు
మన జీవితములలో కరస
ీ త ు శర్రర్ము యొకు పారధానయతపై దృషిర సార్శంచడానికన సమాజములో

పాలుప్ంప్ులు మనకు సహాయప్డతాయి. కస
ై త వ సమాజంలో పాలుప్ంప్ుల యొకు మూడు

పారముఖ్యమన
ై ప్ర్శమాణాలను గూర్శు మనము మాటాోడుకోవచుు: కస
ై త వ వార్సతవము – గతముకాల
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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సంఘములో ప్ర్శశుదాధతయుని యొకు సాక్షయము – ప్రసత ుత కస
ై త వ సమాజము – నేటక
ి ాలములో కస
ై తవ

జీవనము యొకు సాక్షయము – మర్శయు వయకనతగత తీర్మప – మన వయకనతగత తదర్మగడలు మర్శయు ఒప్ుపకోళో
సాక్షయము. సమాజము యొకు కోణాలు ఒకదానితో ఒకటి ల కులేననిి విధానాలలో పాలుప్ంప్ులు
ప ందుతాయి.

సమాజము యొకు పాలుప్ంప్ుల ధాతయవులను స్టిదధ ాంతాలు మర్మగుప్ర్చగల మర్శయు

అవర్పధ్ప్ర్చగల విధాలలో కేవలం కొనిింటిని మాతరమే మనం చూదాేము. సమాజములోని

పాలుప్ంప్ులను స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులు మర్మగుప్ర్చగల ఒక పారముఖ్యమన
ై విధానమును మొదటిగా
మనము చూదాేము.

మరుగుపరచుట
బహుశ కస
ై త వ జీవనముపై వేదాంత స్టిదధ ాంతముల యొకు అతయంత భావర్ాకమన
ై ప్రభావము

ఏమనగా అవి సంఘములో ఐకయతను మర్శయు ఏకతవమును తీస్టికొను వచుు విధానము.

ఒకర్శతోనొకర్మ పాలుప్ంచుకొనుటకు మన సామర్ాయతను మర్మగుప్ర్చుకొనుటకు ఏదెన
ై ా మార్గ ం ఉనిదా
అంటే, అది లేఖ్నము యొకు అనేక బో ధ్ల దావర్ా మర్శంత హేతయబదధ ంగా ఆలోచంచుటకు మర్శంత
సామర్ాయతను ప ందుకోవడమే.

పేదలకు గృహములను నిర్శుంచుటలో తమ వార్ాంతములను గడిపన
ి వాలంటీర్ో బృందానిి

ఏర్ాపటట చదస్టన
ి ఒక స్టేిహితయడు నాకునాిడు. అద క గొప్ప ప్ర్శచర్య మర్శయు తన ప్రయతిముల దావర్ా
ఆయన చాలా మందిని ఆశీర్వదించాడు. ఒకసార్శ నేను ఆయనను, “నీ ప్థకములలో నీవు ఎదుర్ొునే
అతయంత పదే దన
ెై సమసయ ఏది?” అని అడిగాను. వంటనే ఆయన, “కొీతత ప్రజలు; అదద మా అతిపదే

సమసయ. వార్శకన మూలాలను నేర్మపటకు మేము చదయు ప్ని అంతటిని ఆపివయ
ే ాల్వ. బృందమంతయు
ప్నిని ముగశంచకుండా కొీతత ప్రజలు అంతర్ాయం కల్వగశంచగలర్మ” అని బదుల్వచాుడు.

మంచది, నా స్టేిహితయని అనుభవము అనేక విధాలుగా కైసతవ సమాజములో వేదాంతప్ర్మైన

సంప్రదింప్ులను నాకు జాఞప్కమునకు తెచుంది. కరీసత ులోనికన కొీతత వార్మ ర్ావడం ఎంతటి ఆశుర్యకర్మైన

సంగతియిన
ై ప్పటికర, అది మనము చదప్టర వలస్టిన ఒక నిర్ాుణ ప్థకమును పల ల్వ ఉంది. కైసతవ విశావసము
యొకు స్టిదధ ాంతములలో తోటి విశావసులకు తర్రీదునివవడం అనేది మనకు చాలా అవసర్ం, తదావర్ా ఈ
మూల బో ధ్లను చూచుటకు మనము మాటిమాటికర ఆగవలస్టిన ఆప్నవసర్ం ఉండదు.

కైసతవయంలో అతయంత సుళువన
ై బో ధ్ల న
ై టటవంటి విశావసములో పాలను తారగుచుని సాాయి

నుండి ముందుకు ఎదగకపల యినందున హబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన చదువర్మలను మందల్వంచన విష్యం
మీకు జాఞప్కముండవచుు. హబ్రరయులకు 5:12లో ఈ కనంది విధ్ంగా వారసాడు:

కాలమునుబటిర చూచితే మీరు బో ధక్ులుగా ఉాండవలసినవార్ర యుాండగా,

దేవోక్ు్లలో మొద్టి మూల పాఠములను ఒక్డు మీక్ు మరల బో ధవాంపవలసి
వచచను. మీరు పాలు తర గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము
తినగలవారుకారు (హెబ్రరయులక్ు 5:12).
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సందర్శించండి.
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కరీసత ుతో కూడా ఎదుగుటకు మనకు కావలస్టినది కేవలం స్టిదధ ాంతముల జాఞనము మాతరమే కాదు,

కాని మనము సాధార్ణ స్టైదధ ాంతిక విశావసములను ప్ంచుకొనునప్ుపడు, మనము దదవుని ర్ాజయమును
మర్శంత ప్రభావంతముగా నిర్శుంచగలము.

అదద సమయములో, మంచవన
ై స్టిదధ ాంతముల అవగాహన పాలుప్ంప్ులను

మర్మగుప్ర్చగల్వగశయుండగా, స్టిదధ ాంతములపై అధికముగా దృషిరంచడం వాసత వంగా కస
ై త వుల
పాలుప్ంప్ులను అభయంతర్ప్ర్మసుతంది.

అవరోధము
సంఘము యొకు ప్లు శాఖ్లు తమ సముదాయ దృషిరని వివిధ్ విష్యముల మీద

పడతాయనే సతయమును ప్ర్శగణించండి. సంఘము యొకు కొనిి విభాగాలు సమాజమునకు

మూలముగా సామూహిక ఆర్ాధ్నపై దృషిరసత ాయి. ప్ంచాగములను అనుసర్శంచు సంఘముల

విష్యములో ఇది ప్రతయద కముగా వాసత వము. ఇతర్ విభాగాలు నాటకరయమన
ై వయకనతగత ధార్శుక
అనుభవమును చూచ ఒకర్శతోనొకర్మ పల ల్వకలను చూచుకోవాలనుకుంటార్మ. నశించుచునివార్శని

మార్ుడానికన లేదా ఆతు యొకు అసాధార్ణమన
ై వర్ములపై ఇవి తర్చు దృషిరసత ాయి. ఇంకను ఇతర్

విభాగాలు సమాజమును కనుగొనుటకు స్టిదధ ాంతము వప్
ై ు చూసాతయి. వార్మ తీస్టికొనే వేదాంతప్ర్మన
ై
నిర్ణయాల ఆధార్ంగా తమ ఐకయతను వార్మ ప్రధానంగా చూసాతర్మ.

ఇప్ుపడు ఈ విధానములలో ప్రతిదానికర వాటివాటి బలాలు ఉనాియి. కానీ ఒకొుకుదానికన

బలహీనతలు కూడా ఉనాియి. నిజానికన, ఇతర్ సంఘములు అతయంత పారముఖ్యమైనవిగా భావిసుతని
సంగతయలపై అధిక దృషిర ఉంచడం వలన సంఘములు అనేకమైన సమసయలను నివార్శంచవచుు.

సామూహిక ఆర్ాధ్నపై కేందీక
ర ృతమౌవార్మ తర్చు స్టిదధ ాంతమునకు మర్శయు వయకనతగత ధార్శుక

అనుభవమునకు కూడా అధిక దృషిరనివావల్వ. ధార్శుకమన
ై అనుభవాలపై కేందీక
ర ృతమౌవార్మ స్టద
ై ధ ాంతిక
మర్శయు సామూహిక ఆర్ాధ్నా ఉదఘ టనల మంచ ప్ర్శమాణములో వినియోగశంచుకోవచుు. మర్శయు

నిజంగా, స్టిదధ ాంతములోనే తమ ఐకయతను చూచద వార్మ తర్చు ఆర్ాధ్న దిశలో మర్శయు వయకనతగత ధార్శుక
అనుభవము దిశలో చూచుటకు ఎకుువ సమయమును కేటాయించాల్వ.

సమాజములోని పాలుప్ంప్ులకు వాసత వముగా అవర్పధ్మును కల్వగశంచు విధ్ముగా

వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతములను ఎకుువగా ఉదాఘటించు సమసయలోనికన ప్ర్శగతదత వార్మ ఈ ఆఖ్ర్మ గుంపే.
తమ స్టద
ై ధ ాంతిక శుదధ తలో పిడవ
ి ాదంగా, సాంప్రదాయబదధ ంగా, అహంకార్ంగా మర్శయు ఆడంబర్ంగా

ఉంటటంటార్మ. వార్మ ఎంత అహంకార్ం కల్వగశ ఉంటార్ంటే స్టద
ై ధ ాంతిక శుదధ తను మినహాయించ మర్శ దదనినీ
కూడా వార్మ విలువగలదిగా చూడర్మ.

కరీసత ు శర్రర్మును గూర్శు ఒక విష్యమును గుర్మతంచుకోవాలని నేను అనుకొంటటనాిను. దదవుడు

మనలో ప్రతివార్శకర వివిధ్ సహజ వర్ములను మర్శయు వివిధ్ ప్ర్శశుదాధతు వర్ములను ఇచాుడు. ఈ
వర్ములు మనలో కొందర్శని కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ో
ర ులోని తార్శుక దృకపథాలకు ఆకర్శషతయలౌనటట

చదసత ునాియి. మర్శయు మనలో కొందర్మ అటిర స్టద
ై ధ ాంతిక విష్యాలలో తకుువ ఆసకనతగలవార్శగా కూడా
ఇవే చదసత ునాియి. ఒకడు స్టిదధ ాంతములు అనే మంచ విష్యమును అధికముగా వంబడించు వయకనతతో
పల ల్వుతద మర్శంత తకుువ ఆసకనతతో వంబడించడమనేది తప్ుప లేదా పాప్ము మాతరము కాదు.

స్టిదధ ాంతముపై మన ఆసకనత యొకు సాాయి అనునది చాలాసార్మో మన వర్ము మర్శయు పిలుప్ునకు
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సంబంధించనది మర్శయు దీనిని మించ ప్రతి కస
ై త వునికన ఇతర్ కస
ై త వుల యొకు అవసర్త ఎంతో

ఉంటటందని మనము గుర్శతంచుకోవాల్వ. స్టైదధ ాంతిక విష్యములకు ఆకర్శషతయల ైనవార్శకన ఈ విధ్ంగా
ఆకర్శషతయలవవని వార్శతో ప్ని ఉంటటంది మర్శయు అలాగే వీర్శకన వార్శతో ప్ని ఉంటటంది. మనము

ఒకొుకుర్శనీ సమతయలయప్ర్చుచునాిము; మనము స ంతంగా కరస
ీ త ు కొర్కు జీవించలేని విధానాలలో
ఇతర్మలు జీవించునటట
ో సహాయప్డుతయనాిము.

కానీ ఈ విధ్మైన సామాజక పాలుప్ంప్ులు మర్శయు ప్ర్సపర్ ఆధార్త స్టద
ై ధ ాంతిక శుదధ తా

విష్యములను ఎకుువగా ఉదాఘటించనప్ుపడు అవర్పధించబడతాయి.

కైసతవ జీవనము మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు సాంకేతిక ప్దాలు ఎలా సంబంధ్ము

కల్వగశయునాియో తెలుసుకుని పిముట, ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్రధాన వేదాంత వనర్మను

చూదాేము: అది లేఖ్న వివర్ణ. కీమబదధ తలలో స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ులు బెైబిలు యొకు మన వివర్ణను ఎలా
ప్రభావితము చదసత ాయి?

లేఖన వివరణ
లోతెన
ై వివర్ణ అనేది కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు ప్రధానమైనది ఏలయనగా

లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతయద క ప్రతయక్షతను చూచుటకు ఇది దావర్ముగా ఉనిది. లేఖ్నమును
అనువదించుటలో సంఘమును ప్ర్శశుదాధతయుడు నడిపించన మూడు విధానాలను గూర్శు

ఆలోచంచుటకు ఇది సహాయప్డుతయందని మర్ొక పాఠంలో మనము సూచంచాము. ఈ విసత ృత

వర్గ ములను మనము ఈ విధ్ముగా పిలచాము: సాహితయ విశేోష్ణ, చార్శతక
ర విశేోష్ణ మర్శయు అంశ

విశేోష్ణ. మొదటిగా, సాహితయ విశేోష్ణ లేఖ్నములను ఒక చతరముగా చూసుతంది, అనగా తమ ప్రతదయక

సాహితయ లక్షణాల దావర్ా అసలు పాఠకులను ప్రభావితం చదయడానికన దెవ
ై పేరర్ణలో మానవ ర్చయితలచద
ర్ూప ందించబడిన ఒక కళాతుక ప్రదర్ిన. ర్ండవదిగా, చార్శతరక విశేోష్ణ లేఖ్నములను చర్శతక
ర ు ఒక

కనటక
ి రగా చూసుతంది, అనగా లేఖ్నములు నిష్ుప్టముగా నివేదించు ప్ుర్ాతన చార్శతరక సంఘటనలను
చూచ నేర్ముకొనే మార్గ ము. మర్శయు మూడవదిగా, అంశ విశేోష్ణ లేఖ్నమును ఒక అదే ముగా

చూసుతంది, అనగా మనకు ఆసకనతకర్ముగానుని అంశములను మర్శయు ప్రశిలను సమీక్ష్ించుటకు
మార్గ ముగా ఉనిది.

అనువాదములోని ఈ ఆకృతయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, బెైబిలు యొకు మన వివర్ణను

స్టిదధ ాంతములు ఎలా మర్మగుప్ర్చగల మర్శయు అవర్పధించగల మార్గ ములను అనేవషించుదాము.

స్టైదధ ాంతిక చర్ులు బెైబిలును విశదప్ర్చుటకు మనకు ఎలా సహాయప్డగలవయ మొదటిగా చూదాేం.

మరుగుపరచుట
కైసతవయం యొకు అనేక మూల స్టిదధ ాంతములు ప్ూర్శతగా బెైబిలులోనే బో ధింప్బడా్యి అని చాలా

మంది కస
ై త వులు ఎలా నముుతయనాిర్ప చూస్టేత నాకు ఆశుర్యమేసత ుంది. సతయము ఏమంటే, మన

విశావసమునకు అనేక మూల సూతరములు నేర్మగా లేదా ప్రతయద కంగా బెైబిలులో ప్రసత ావించబడలేదు.

ఒక సుప్రస్టిదధ ుడెన
ై దెవ
ై స్టేవకుడు తన సంఘముతో, “బెైబిలు నేర్మగా మర్శయు బహిర్ంగంగా ఏమి

బో ధిసత ుందో దానినే మనం విశవస్టించాల్వ, దానిలో ఉనాియని మనము భావిసుతని భావములను కాదు”
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అని చెప్పడం ఒకసార్శ నేను వినాిను. నా అనుభవములో, బెైబిలు యొకు అవయకత బో ధ్లమీదకంటే దాని
యొకు వయకత బో ధ్ల మీదనే ఎకుువ పారధానయతను ఉంచాల్వ అని చెప్పడం కస
ై త వులకు సహజం.

కాని మనమందర్మూ జాఞప్కముంచుకొనవలస్టిన సమాచార్ నియమము ఒకట ఉంది:

చాలాసార్మో, ప్రజలు నమేు అతయంత మూలమైన విష్యాలు ఎనిడూ సపష్ర ంగా వయకత ప్ర్చబడినవి కావు.
బదులుగా, అవి ఊహించబడినవి. వేర్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, ఒకర్శతో మనము సంభాషించన
ప్రతిసార్ర, లేదా మనము ఒక లేఖ్, లేదా ప్ుసత కము వారస్టిన ప్రతిసార్ర మన అతయంత మూలమైన
నముకములను సాధార్ణంగా మనము సపష్ర ముగా చెప్పము.

ఈ నియమమును గూర్శు ఒక క్షణం ఆలోచంచండి. దదవుని మనుగడ యందు నేను

విశవస్టించుచునాిను అని కనీసం ఒకుసార్శ కూడా ఈ శీర్శషకలనిిటిలో నేను చెప్పలేదు. ఎందుకని? ఆ

నముకము ఈ పాఠములకు ఎంతో మూలమైనది గనుక నేను దదవునియందు విశావసముంచుతయనాినని
మనమందర్మూ ఊహిసత ునాిము. ఈ పాఠములో బెైబిలు అనునది దదవుని వాకయము అనే విష్యముపై
నేను వాదించలేదు. ఎందుకని? ఎందుకంటే మన మధ్య అది ఊహించబడుతయంది. ఇవి మర్శయు ఇతర్
అనేక సతయములు; నేను సపష్ర ముగా చెపపి న దానికన ఒక అవయకత మన
ై మూలానిి ఇసుతనాియి.

అనేక విధాలలో లేఖ్నముల విష్యములో కుడా ఇది నిజమే. వార్మ తెల్వయజేసత ుని అతయంత

కీమబదధ విష్యములపై లేఖ్న ర్చయితలు సపష్ర ంగా దృషిర పటర ర్మ. వార్మ సపష్ర ముగా చెప్త ుని వాటి

వనుక ఆ సతయములు దాగశ ఉంటాయి. మర్శయు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఉదదేశములలో ఒకటి,
మనము లేఖ్నములలో కనుగొంటటని వాటికన గల స్టద
ై ధ ాంతిక ఊహలను కనుగొనడం. ఉదాహర్ణకు,
తిరతవముపై లేదా ఆయన ఒకే వయకనతతవములో కరస
ీ త ు యొకు ర్ండు సవభావాలు ఎలా ప ందికకల్వగశ

ఉంటటనాియి అనే విష్యముపై లేఖ్నములో ఎకుడా కూడా సపష్ర మైన బో ధ్ అనేది లేదు. ఈ ర్ండు
స్టిదధ ాంతములు కూడా చార్శతిక
ర కస
ై త వయమునకు బండగుర్మతయలు. ఇవి మర్శయు కైసతవయం యొకు ఇతర్
అతయంత పారముఖ్యమన
ై బో ధ్లు చాలావర్కు బెైబిలు ప్ర్యంతం వాయపించయుని బో ధ్ల తార్శుక

భావనలపై ఆధార్ప్డి ఉంటాయి. తిరతవము లేదా కరస
ీ త ు యొకు సవభావాలు అనే స్టిదధ ాంతములను
కీమబదీధకులు వృదిధప్ర్చునప్ుపడు, వార్మ బెైబిలుకు జోడించుట లేదు, కానీ బెైబిలు యొకు

ఉప్ర్శతలమునకు కనీంద అప్పటికే ఉని వాటిని సపష్ర ప్ర్చుటకు మాతరమే వార్మ చూచుచునాిర్మ.

ఈ కార్ణముచదత, లేఖ్నము యొకు భావములను గీహించుటకు కఠశనమన
ై తార్శుక ఆలోచనను

శతాబాేలుగా సంఘము ఉప్యోగశంచుట దావర్ా సంఘము వృదిధప్ర్చన జాఞనముచద లేఖ్నమును

గూర్శున మన వివర్ణ గొప్పగా మర్మగుప్ర్చబడుతయంది. లేఖ్నములు బో ధించు అనేక విష్యములను
అవి విప్ులంగా తెల్వయప్ర్చవు. మర్శయు ఈ అవయకత మన
ై బో ధ్లను బయలుప్ర్చుటకు ఈ కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ై సాధ్నములలో ఒకటి.
ర ు అతయంత ఉప్యోగకర్మన

కీమబదధ తలలో లేఖ్న వివర్ణకు స్టిదధ ాంతములు ఎంతటి విలువగలవన
ై ప్పటికర, లేఖ్నము

యొకు మన వివర్ణను అవి వాసత వముగా అభయంతర్ప్ర్చు అతయంత పారముఖ్యమన
ై మార్గ ములలో
ఒకదానిని గూర్శు మనము హచుర్శంచబడాల్వ.

అవరోధము
ఒక మాటలో, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులో స్టిదధ ాంతములకుని అతయంత గొప్పవన

ప్రమాదములలో ఒకటి ఊహాగానము. అనేకసార్మో మనము గమనించనటట
ో గానే, ఆధ్ునిక కీమబదధ
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వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్యయుగ శాస్ట్త య
ర తతవమునకు ఎంతో ఋణప్డి ఉంటటంది. కానీ మధ్యయుగ

శాస్ట్త య
ర తతవము యొకు ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకటి లేఖ్నము యొకు బో ధ్లను మించ మర్శంత

ఉనితమన
ై సతయములకు తార్శుక విశేోష్ణ సంఘమును నడిపించగలదు అనే ఊహ. మధ్యయుగ

వేదాంతప్ండితయలను నిమగిప్ర్చన ఊహాజనిక ప్రశిలలో ఒకదాని గూర్శు మనలో చాలామంది వినే
ఉంటార్మ: “ఒక గుండుసూది తలపై ఎంతమంది దదవదూతలు నాటయమాడగలర్మ?”

ఇప్ుపడు ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ తలు శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ఎంతగానన ఋణప్డి

ఉనిది గనుక, అది కూడా కొనిిసార్మో ఊహాగానాలలోనికన దార్శతప్ుపతూ ఉంటటంది. అది ఆలోచనలను

కూడా అనేవషించ దాని తదర్మగడలు తార్శుకంగా అనిపిసత ునిందునే చాలా తకుువైన లేదా ప్ూర్శతగా బెైబిలు
మదే తయ లేని తదర్మగడలకు దార్శతీసుతంది.

ఉదాహర్ణకు, సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో “లాపాిర్శయన్ కవశున్”గా పిలువబడద

ఒక ఊహాజనిక విష్యముపై గొప్ప వాగావదాలు లేచాయని తెల్వస్టేత మీర్మ ఆశుర్యప్డవచుు.

సుప్రలపాిర్శయనిజం, ఇనారాలపాిర్శయనిజం, మర్శయు సబ్ లపాిర్శయనిజం లేదా ఇటటవంటి వివిధ్

ప్దములను మీర్మ బహుశ వినే ఉండచుు. ఈ వివిధ్ వాదముల అనుచర్మల మధ్య గంభీర్మన
ై చర్ులు
జర్శగాయి. మర్శయు ఆ వాదము అంతయు ఈ ప్రశిపై ఆధార్ప్డి ఉంది: “దదవుని నితయ కటర డలను ఏ

తార్శుక కీమములో మనము ఆలోచన చదయాల్వ?” అది నిజమే. దదవుని నితయ కటర డల యొకు తార్శుక
కీమము – ఈ విశవము కొర్కు ఆయనకుని నితయ ప్రణాళిక.

ఈ సమసయను బెబి
ై ల్ కనీసం చర్శుంచుట కూడా లేదని ప్రతి ఒకుర్ూ గుర్శతంచాలని నేను

ఆశిసుతనాిను. బెైబిలు అసలు ఎటటవంటి సమాచార్మూ ఇవవలేనంతగా ఒక గొప్ప ర్హసయముగా ఇది
ఉంది. కానీ స్టైదధ ాంతిక చర్ులలో తార్శుక విశేోష్ణను గూర్శున అతాయశకనతప్ూర్శత ఆమోదము ఈ యొకు
మర్శయు ఇతర్ అనేక ఊహాగానాలకు దార్శతీయవచుు.

లేఖ్నము నుండి స్టిదధ ాంతములను వృదిధచయ
ద ుటకు తార్శుక విశేోష్ణను ఎలా ప్రయోగశంచాలో

మనము తెలుసుకొనుచుండగా, దివతీయోప్దదశకాండము 29:29లో మోషే మాటాోడిన సుప్రస్టిదధ
మాటలను జాఞప్కం చదసుకుంటే మనమంతా జాఞనులమౌతాము.
రహస్తయములు మన దేవుడ్న
ై యహో వాక్ు చాంద్ును. అయతే మనము ఈ

ధరమశాస్త్ ర వాక్యములనిాటి ననుస్తర్ాంచి నడుచుకొనునటు
ు బయలుపరచబడ్రనవి
యలు పుాడు మనవియు మన స్తాంతతి వార్వియునగునని చపుాద్ురు
(దవవతీయోపదేశకాాండము 29:29).

ఇవి గపప్యమన
ై సంగతయలు, మనకు ప్రతయక్షప్ర్చబడని ర్హసయములు. కాబటిర, జాగీతతప్ూర్శత

తార్శుక ఆలోచన మనలను తర్చు ఊహాగానమునకు నడిపస
ి త ుంది. స్టద
ై ధ ాంతిక చర్ుల ప్రకయ
నీ లో మనము
లేఖ్నములను వివర్శసత ుండగా లేఖ్నము వాసత వముగా ఏదెత
ై ద బో ధిసత ుందో దాని నుండి మనము మర్ర
ఎకుువ దూర్ము వైద లగశ పల కుండునటట
ో మనము జాఞప్కము చదసుకోవాల్వ. ఈ స్టిదధ ాంతమునకు
బెైబిలులోని ఏ ఆధార్ము మదే తయనిసుతంది అని ప్రతీ అడుగులో మనలను మనము నితయమూ

అడుగుకొనుచుండాల్వ. లేఖ్న మదే తయకు తార్శుక ఊహాగానమును కీమంగా ప్రతిక్ష్ేపస
ి త ూ ఉంటే లేఖ్నము
యొకు వివర్ణ నిసిందదహంగా అవర్పధించబడుతయంది.
-37వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ముగ్ాంపు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని స్టిదధ ాంతములను మనము ఈ పాఠములో అనేవషించాము. అవి

ఏమిటో, అవి కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఎలా ఇమడతాయో చూసాము. స్టిదధ ాంతములు ఎలా

ఏర్పడతాయి అని కూడా అనేవషించాము మర్శయు అవి సమర్శపంచద అనేక విలువలను మర్శయు
ప్రమాదాలను కూడా చూసాము.

కస
ై త వులందర్శకర వార్శవార్శ స్టిదధ ాంతాలు ఉనాియి. అవి వారయబడినవి కావచుు లేదా

మౌకనకమన
ై వి కావచుు. శతాబాేలుగా కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు కైసతవ స్టిదధ ాంతములను ఎలా

ఏర్పర్చార్ప నేర్ముకోవడం అనేది మనము నముుతయనిదానిని మూలాయంకనం చదయడానికన మర్శయు

మనము దదవునిని, ఆయన ప్రజలను స్టేవిసుతండగా దదవుని గూర్శున మన జాఞనమును పంప ందించుటకు
అతయయతత మ మార్ాగలలో ఒకటిగా ఉంది.
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