
క్రమబద్ధ  వేద ాంతశాస్్తరమును 
నిర్మాంచుట 

క్రమబద్ధ  వేద ాంతశాస్్తరము అనగానేమి? మొద్టి పాఠము 

Manuscript 



ii 

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

© 2021 థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 

సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్తలవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూప్ములోన ైనను లేదా ఏ 
సాధ్నము దావర్ాన ైనను ప్రచుర్ణకర్తల ైన థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాస్టలి్ బరె్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండ ివరా తప్ూర్వకమ నై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుో ప్త ంగా 
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండతియము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా 
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు. 

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడతిద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుండి 
తీస్టకిొనబడినవి. కాపిర్ టై్ © ద ిబెైబిల్ స స్ట టైీ అఫ్ ఇండయిా. 

థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్రసీ్ 
1997లో సాా పించబడని థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవ ప్ర్శచర్యగా 

లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మ నై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది. 

బ ైబిలు విద్య. లోక్ము కొరక్ు. ఉచితముగా. 

ప్రప్ంచవాయప్తముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీ దులేని కొనిి వందల వలే మంది క ైసైతవ 
నాయకులకు ఉచత క ైసైతవ విదయను అందించుట మా లక్షయమ యైునిది. ఆంగోము, అర్బిక్స, మాండర్శన్, 
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయిా స్ట మినార్శని స్టదిధప్ర్చ, విశవవాయప్తముగా 
ప్ంచప టటర ట దావర్ా మమేు ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా 
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసుత తము అనువదించబడుచునాియి. ఈ 
పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడని ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ ి ట్ 
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుత లు ఆన లో న్ లో మర్శయు 
అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. 

అనకే సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్ లు సంపాదించన అతయయతతమమ ైన విష్యములు మర్శయు 
నాణయతగల మలీరమీడయిా పాఠములను ఉతపతిత  చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడని ప్దధతిని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వదేాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన 
విదాయవతేతలు, మా అనువాదకులు వదేాంత పరా వీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా 
న ైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్తముగా అనేక స్ట మినార్రలలో బో ధించు 
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మ ళకువలను 
కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో  
అదుుతమ ైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకని కోను ఉప్యోగశంచ ఉనితమ ైన ప్రమాణములతో 
ప్నిచదసాత ర్మ. 

మా డసి్టిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్ట మినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో, 
మిష్నర్రలతో, క ైసైతవ బరా డాుసరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసాలతో థర్్డ మిలీనియం 
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటకిే ల కులేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు ప్ంచుటకు 



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

సందర్శించండి. 

కార్ణమ యైాయయి. మా వ బెైిటటలు కూడా డిస్టిరబీూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో 
పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ 
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు, 
సంసాలు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింప ైన కానుకల మీద 
ఆధార్ప్డ ిప్నిచదసాత ము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో 
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వ బెైిటటను దర్శించండి 
http://thirdmill.org. 



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

సందర్శించండి. 

విషయ స్తూచిక్ 
ఉపో ద ా తము ....................................................................................................... 1 

కరొ త్ నిబాంధన ...................................................................................................... 2 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము ............................................................................. 2 

బెైబిలు ప్రకార్ము ............................................................................................. 3 

తార్శుకము ...................................................................................................... 4 

సాంప్రదాయ .................................................................................................... 5 

కరొ త్ నిబాంధన వదే ాంతశాస్్తరము ................................................................................... 6 

వ ైవిధ్యం .......................................................................................................... 6 

స్టేవకునికన సంబంధించనదగిా దాని లక్షణము ......................................................... 7 

కళా ప్రకనీయలు ................................................................................................. 8 

సామానయ అమర్శక............................................................................................. 9 

చ ర్తరక్ అభివృద్ుధ లు .......................................................................................... 10 

స్తాంఘ పితరుల కాలపు వదే ాంతశాస్్తరము ..................................................................... 12 

సాంసుృతిక మార్మపలు .................................................................................... 12 

వేదాంతశాసత ర మార్మపలు ................................................................................... 13 

మధయయుగ వదే ాంతశాస్్తరము .................................................................................... 17 

సాంసుృతిక మార్మపలు .................................................................................... 17 

వేదాంతశాసత ర మార్మపలు ................................................................................... 18 

పరర టెస్ట్రాంట్ వేద ాంతశాస్్తరము ....................................................................................... 23 

పరా ర్ంభ సంసుర్తలు ......................................................................................... 23 

సాంప్రదాయిక ఒప్ుపకోలులు ............................................................................. 25 

ఆధ్ునిక కీమబదధతలు ..................................................................................... 26 

విలువలు మర్యు పరమాద లు ............................................................................. 28 

క్రైస్్తవ జీవనము ..................................................................................................... 29 

మ ర్మగుప్ర్చుట ............................................................................................. 29 

అవర్పధ్ము ................................................................................................... 30 

స్తమాజములో పాలుపాంపులు ................................................................................... 31 

మ ర్మగుప్ర్చుట ............................................................................................. 31 
అవర్పధ్ము ................................................................................................... 32 

లేఖన వివరణ ....................................................................................................... 33 

మ ర్మగుప్ర్చుట ............................................................................................. 34 

అవర్పధ్ము ................................................................................................... 34 

ముగ్ాంపు ......................................................................................................... 35 



కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట 

మొదటి పాఠము 
కీమబదధ వేదాంతశాసత రము అనగానేమి? 
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ఉపో ద ా తము 

అసతవయసతంగా ఉని గదలిో నిలువలేని వయకనతని గూర్శు మీకు తలెుసా? ఆ విధ్ముగా ఉండద ఒక 
వయకనతని కళాశాల వసతి గదిలో సహచర్మనిగా ననేు కల్వగశయుండదవాడనిి. తర్చు ననేు నా బలోమీద 
వసుత వులను గజిబిజిగా ప్డవసే్టి తర్గతి గదకిన వ ళలో వాడనిి, కానీ అతడు దానిని శుభరప్ర్మసతత  ఉండదవాడు. 
మర్మసటి దనిము కూడా అదద విధ్ముగా వసుత వులను వదిలేస్టి వ ళలోవాడిని మర్శయు అతడు మర్లా 
శుభరప్ర్మసతత  ఉండదవాడు. ఒక దినమున ననేు మా వసతి గద ినుండి వ లుప్లకు వ ళలో డప్ుపడు అతడు 
ననుి ఆపవిసే్టి ఈ విధ్ముగా అడగిాడు “నీకు ఏమ ైంద?ి ఎకుడి వసుత వులు అకుడ ప టరడం నీకు 
తెల్వయదా?” 

 “అవును,” అని ననేు ఒప్ుపకునాిను, “ఎకుడ వసుత వులు అకుడ ప టరడం నాకు తలెుసు కానీ 
ఇంకా చదయవలస్టని కార్యములు నాకు చాలా ఉనాియి అవి చదస్టే సమయం నాకు లేదు.” 

అతడు ఇచున సమాధానం నాకు ఇప్పటకిీ జఞా ప్కముంది: “ఎకుడ వసుత వులు అకుడ ప టరడానికన 
నీవు కొనిి నిమిషాలు వ చుస్టేత , ఇంకా ఎనిి ప్నులు చదయవచుునో అని నీవు ఆశుర్యప్డతావు.” 

మంచది, చాలా విధాలుగా నా స్టేిహతియడి ఆలోచన క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమునకు 
అనువర్శతంచబడుతయంది. కీసీుత  కొర్కు సమయము తీసుకొని తమ వదేాంతశాసత రమును నిలకడగా 
ఉంచుటకు చాలా జర్మగవలస్ట ిఉనిదని చాలామంద ిక ైసైతవులు ఆలోచసుత నాిర్మ. నశంచబడనివార్శని 
గ లవడము, సంఘములు సాా పించడము, లేఖ్నములను బో ధించడము... ఇంకా చదయవలస్టినవి చాలా 
ఉనివి. కానీ వాసతవమేమంటే మన వదేాంతశాసత రమును కమీముగా ఏర్ాపటట చదయడానికన సమయము 
కేటాయించగల్వగశతద, కీీసుత  స్టవే మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు మర్శంత చదయవచుును. 

కీమబదధమ ైన వదేాంత శాసత రమును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయ కీమములో ఇది మొదట ి
పాఠము. ఈ పాఠయ కమీములో మనము కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము లేదా “కీమబదధములు” 
అనువాటిని అనేవషించుదాము. క ైైసతవ సంఘము యొకు వదేాంతశాసత రమును కమీప్ర్చుటలో 
ప్ర్శశుదాధ తు సంఘమును నడపిించన ప్రథానమ ైన మార్గములలో కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము ఒకటిగా 
ఉనిది. “కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము అనగానేమి?” అని ఈ పాఠమునకు పేర్మ ప టార ము. ఈ ప్ర్శచయ 
పాఠంలో, కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత ర అధ్యయనానికన సంబంధంిచన అనేక పరా ముఖ్యమ నై విష్యాలను 
మనము అనేవషించుదాము. 

మన పాఠం మూడు ప్రధాన అంశములను గూర్శు మాటాో డుతయంది: మొదటిగా, కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రముతో పల లుుదాము. వాటి యొకు సార్ూప్యతలు 
మర్శయు వయతాయసములు ఏలా ఉనాియి? ర్ ండవదిగా, కమీబదధమ నై వేదాంతశాసత రమునకు నడపిించన 
చార్శతరక అభివృదుధ లను చతదాే ము. అది ఎకుడ నుండ ివచుంది? మూడవదిగా, కమీబదధమ ైన 
వేదాంతశాసత రము యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను చతదాే ము. ఈ కమీశక్షణ యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రయోజనములు మర్శయు నిష్ ర్యోజనములు ఏమిటి? కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము మధ్య సంబంధ్మును గూర్శు అనవేషించుటతో పరా ర్ంభించుదము. 

కరొ త్ నిబాంధన 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము మధ్య సంబంధ్ముతో 
ఆర్ంభించుట పరా ముఖ్యమ యైునిది ఎందుకనగా కీసీుత  అనుచర్మలముగా మనము లేఖ్నము యొకు 
నిసిందదహమ నై అధకిార్మునకు కటటర బడియునాిము, వదేాంతశాసత రము యొకు ఏ ఇతర్ వయవసాకు 
కాదు, అవి మంచవ ైనప్పటకిీ కూడా. బెైబిలు మినహా అనిి వదేాంతశాసత ర కీమములు మానవుల 
అప్ర్శప్కవ పాప్ సవభావమును ప్రతిబింబిసాత యి. కాబటిర , కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రమును బెైబిలుకు 
ఎలా సర్శపల లువచుునో చతచుటకు మనము ఆసకనతని చతపించాల్వ. అది ఏ విధ్ముగా లేఖ్నమును 
పల ల్వయునిది? అది ఏ విధ్ముగా లేఖ్నములకు వరే్మగా ఉనిది? 

కీమబదధములు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమునకు మధ్య సంబంధ్మును చతచుటకు, 
మనము ర్ ండు విష్యాలను అనేవషించాల్వ, మొదటగిా కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము యొకు హదుే లు 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు హదుే లు. కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము 
యొకు హదుే లను మొదటిగా చతదాే ము. 

క్రమబద్ధమ ైన వేద ాంతశాస్్తరము 
చార్శతరా తుకంగా మాటాో డతిద, క ైసైతవులు వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట యొకు అతి 

పరా ముఖ్యమ నై విధానములలో కీమబదధమ నై వదేంతశాసత రము ఒకటగిా ఉనిది. వాసతవానికన, 
కీమబదధముల చదత ప్రభావితము చదయబడని కీీసుత  అనుచర్మడనిి ఈ లోకములో కనుగొనడము కష్రము. 
ఒక ేసార్మును ప్ంచుకొను ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లుగా ఉనాిడని, దదవుడు తిరతవము అని మనము 
మాటాో డునిప్ుపడు, మనము కీమబదధమ నై వదేాంతప్ండతియల యొకు ప్ని మీద 
ఆధార్ప్డుతయనాిము; ప్ర్శప్ూర్ణ మానవతవము మర్శయు దెైవతవము కల్వగశన కీసీుత  అను అదివతీయుని 
గూర్శు మనము మాటాో డుచునిప్ుపడు, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో వర్శణంచబడిన స్టిదాధ ంతములతో 
మనము ప్నిచదసుత నాిము. ప్ునర్మతపతిత , విశావసము, మార్మమనసుి, ప్వితీరకర్ణ మర్శయు 
మహిమప్ర్చబడుట అను ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, కీమబదధమ ైన 
వేదాంతప్ండతియల దావర్ా మన కొర్కు నిర్వచంచబడని ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచుచునాిము. 
అయినను, కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము ప్రభావశీలముగా ఉండనిప్పటికీ, చాలామంది క ైసైతవులు నడేు 
దానిని గూర్శు అసపష్రమ నై ఆలోచనలను కల్వగశయునాిర్మ. 

మీర్మ ఊహించనటటో గా, వదేాంత ప్ండతియలు వివిధ్ ర్కాలుగా వదేాంతశాసత రములో ఈ ప్దధతిని 
నిర్వచంచార్మ. ఇర్వ ైయవ శతాబేము మధ్యలో లూయిస్ బరె్ాుఫ్ వరా స్టిన ప్రస్టదిిధచెందని కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము నుండి వ లువడిన నిర్వచనమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా సాంప్రదాయ ప ర టెస్ట రంట్ 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము యొకు ముఖ్య విష్యాలను మనము గీహించగలము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ప్ుసతకములోని నాలుగవ అధాయయములో, బెర్ాుఫ్ తన విదాయ శాఖ్ను ఈ విధ్ముగా 
నిర్వచంచాడు: 

క్రమబద్ధమ నై వదే ాంతశాస్్తరము క్రైస్్తవ మత స్టది ధ ాంత స్తతయములనిిటి యొక్క 
క్రమబద్ధమ నై పరద్రశనను ఇవవడ నికి పరయత్నిస్తు్ ాంది. 

ఈ సతటియి నై నిర్వచనము కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము యొకు మూడు అంశములను నొకను 
చెప్ుత ంద.ి మొదటగిా, “సతయము”తోనే సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంటటంది. ర్ ండవదగిా, వివిధ్ సతయముల మధ్య 
తార్శుక సంబంధ్ముల ప్రకార్ము, “కమీబదధమ ైన” విధ్ముగా సతయమును చతపించడానికన 
ప్రయతిిసుత ంది. మూడవదగిా, “క ైైసతవ మతము” నపే్థయములోనే కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము 
నిర్శుంచబడింది. 

బెర్ాుఫ్ నిర్వచనములోని ఈ విష్యాలు మన చర్ును మూడు దశిలోో  నడపిిసాత యి: మొదటగిా, 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము లేఖ్నములో ఇవవబడని సతయములను అనుసర్శసతత  బెైబిలానుసార్ముగా 
ఉండుటకు తార్సప్డు విధానమును మనము చతదాే ము. ర్ ండవదిగా, ప్రతి విధ్మ నై బెైబిలు సతయము 
ఇతర్ సతయములతో సంబంధించన విధానమును అరా్ము చదసుకొనగల ఒక కమీమును ఏర్ాపటట 
చదయడము దావర్ా కమీబదధమ నై వేదాంతశాసత రము తార్శుకంగా ప ందిక నైదని మనము చతదాే ము. 
మూడవదగిా, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము సాంప్రదాయ వదేాంతప్ర్మ నై ధోర్ణులను మర్శయు 
పరా ధానయతలను అనుసర్శసుత నివిధానములను ప్ర్శశీల్వంచుదము. కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము 
ఖ్చుతముగా బెైబిలు ప్రకార్ముగా ఉండాలను వాసతవమును మొదటగిా చతదాే ము. 

బ ైబిలు పరకారము 
కీమబదధములు “స్టదిాధ ంత సతయములతో” సంబంధ్ములు కల్వగశయునివని బెర్ాుఫ్ చపెిపనప్ుపడు 

ఆయన కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము బెైబిలు మీద ఆధార్ప్డుతయందని మాటాో డుతయనాిడు. 
లేఖ్నములు మాతరమే అను స్టదిాధ ంతమునకు లోబడియుని ప ర టెస్ట రంట్ వేదాంతప్ండతియలకు, స్టదిాధ ంత 
సతయములప ై దృషిర  ప డుతయనాిమని చెప్పడమంటే, మా వదేాంతమంతయు బెైబిలు మీద 
ఆధార్ప్డయిునిదని చపె్పడమే. మర్శయు వాసతవానికన, కమీబదధమ నై స్టదిాధ ంతములను ఎకుువగా 
బెైబిలు నుండియి ేమేము ప్రతయక్షంగా తీసుకొంటటనాిము. బెర్ాుఫ్ ఈ విష్యమును సపష్రముగా 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రములో ఈ వాయఖ్యతో తలె్వపాడు: 

క్రమబద్ధమ నై వదే ాంతశాస్్తరములోని పరత్న భాగము యొక్క మూలము లేఖనములో 
నుాండయిే తీస్తుకొనబడినద్ని క్రమబదధధక్ుడు తపపక్ చూపిాంచ లి. 

దుర్దృష్రవశాతతత , క ైసైతవులు ఎలోప్ుపడత కీమబదధమ నై వదేంతశాసత రమును గూర్శు ఈ విధ్ముగా 
ఆలోచంచలేదు. బెైబిలు బో ధ్నలలో కీమబధ్ధధకర్ణలను స్టిార్ప్ర్చద కీమములో కనీసము మూడు 
ప్రధానమ ైన దశిలలో వదేాంతప్ండితయలు ఆలోచసుత నాిర్మ. కొంతమంది వేదాంతప్ండతియలు కీమబదధతను 
కేవలము సంఘ సంప్రదాయములలో లేదా స్టదిాధ ంతములో ఆధార్ప్డనిటటో గా చతసాత ర్మ. ఇవి కవేలము 
చర్శతరయంతటిలో సంఘ బో ధ్నల యొకు విశలోష్ణగా వార్మ చతసుత నాిర్మ. మర్శకొంతమంద ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతప్ండతియలు కీమబదధతలను మతప్ర్మ ైన అనుభవములలో పాతయకుపల యినటటో  చతసుత నాిర్మ; 
ఈ వదేాంతప్ండతియలు మానవుల యొకు అంతర్ముదుే లకు మర్శయు మతప్ర్మ ైన ఆలోచనలకు 
కీమబదధమ ైన కమీమును తీసుకుర్ావాలని చతసుత నాిర్మ. ఇంకొంతమంద ివదేాంతప్ండతియలు 
క ైైసతవయమునకు దతర్ముగా ఉనిటటవంటి తతవశాసాత ీ లు కమీబదధమ నై వేదాంతశాసత రము 
అభివృదిధచెందుటకు మూలముగా ఉనాియని చతసుత నార్మ. వాసతవానికన, ఈ వదేాంతప్ండితయలు 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమును మత తతవశాసత రములోకన మలుసుత నాిర్మ. 

ఇప్ుపడు, కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో పాలగగ నిన ప్రతియొకుర్మ సంఘ సంప్రదాయము, 
మత అనుభవము, మర్శయు తాతివక ప్ర్శగణనలలో కొంతవర్కు నిమగిమ ై యునాిర్మ. అయితద మన 
పాఠములలో కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమును లేఖ్నముల మీద ఆధార్ప్డిన ఒక కీమశక్షణగా 
నిర్వచంచుదాము. కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము అనునద ిసంఘ సంప్రదాయము, మత అనుభవము, 
లేదా తతవములో పాతయకుపలయినటటో గా మనము చతచుటలేదు. కీసీుత వల న ేమంచ 
వేదాంతశాసత రమంతయు, కీమబదధమ నైదానితో సహా బెైబిలానుసార్మ నైదని మనము అరా్ము చదసుకోవాల్వ. 

ఇప్పటివర్కు కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము బెబైిలానుసార్ముగా ఉండుటకు తృష్ణతో ఉనిదని 
మనము చతచాము, ఇప్ుపడు కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్న బో ధ్లను కీమముగా 
అమర్ముతత, తార్శుకముగా సామర్సయం కల్వగశ ఉండుటకు ప్రయతిిసుత ని విధానమును చతచుదము. 

త ర్కక్ము 
బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము చతప్ుచునిటటో గా, ఈ కీమశక్షణ “స్టదిాధ ంత సతయముములనిిటి యొకు 

కీమబదధమ ైన ప్రదర్ినను” చదయడానికన చతసుత ంది. లేదా, మర్ొకచపట ఆయన వివర్శంచనటటో గా: 

క్రమబధ్ధధక్ుడు ... స్టిద ధ ాంత స్తతయములను క్రమబద్ధతల స్తాంపూరణతలో క్లిప ాంద్ుక్ు 
చూస్తు్ న ిడు. 

ఈ వీక్షణలో, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత ర ప్ండతియని యొకు ప్ని ఏమనగా, క ైసైతవ 
విశావసములను సంగహీముగా చతపించాల్వ తదావర్ా అవి ఒక సమగీ, కీమబదధమ నై, తార్శుక, వయవసాగా 
ఏర్ాపటట చదయబడతాయి. లేఖ్న బో ధ్నలు ఏకకీృత తార్శుక వయవసాగా ఎలా ప్రతయక్షప్ర్చబడతాయో 
కీమబధ్ధధకులు సపష్రము చదయగలర్మ. 

ప్రతి యుగములో, చాలామంద ిక ైసైతవులు సాపకే్షంగా విడదధయబడని తమ నముకములను 
విడచిప టటర టలో తృపితచెందార్మ. దదవునిని గూర్శున కొనిి విష్యాలను మనము నముుతాము. 
విశావసము మర్శయు ర్క్షణను గూర్శున ఇతర్ విష్యాలను మనము నముుతాము. న తైికత మర్శయు 
నీతిని గూర్శు ఇతర్ నముకాలు మనకు ఉనాియి. ఎకుువమంది క ైసైతవులు అనకే విష్యాలను 
నముుతయనిప్పటకిీ, మన నముకములు ఒకదానికొకటి ప ంతనలేకుండా ఉండునటటో  మనము 
అవకాశమిసాత ము. 

విర్మదధంగా, క ైసైతవ నముకముల యొకు అనుబంధ్మును చతప్డానికన కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము ఒక ఉనితమ ైన ప్రణాళికను కల్వగశయునిది. కమీబధ్ధధకులు ఒకదానితోనొకట ికల్వగశన 
తార్శుక సంబంధ్మును వివర్శంచద మర్శయు బో ధించద లేఖ్నముల యొకు ముకులను మర్శయు 
తయనకలను తీసుకొని సాధ్యమ నైంత స్టిార్ముగా మర్శయు సమగీముగా తీసుకుర్ావాలని కోర్మతయనాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికన, ఖ్చుతంగా ఇందు మూలముగాన ేఈ విదాయ విష్యమును కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము 
అని పిలుసాత ర్మ. బెైబిలు దావర్ా బో ధించబడని వేదాంతశాసత రము యొకు కీమబదధతను ప్రతయక్షప్ర్చడమే 
దధని యొకు లక్షయము. 

మూడవ సాా నములో, కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము కవేలము బెైబిలానుసార్ముగా మర్శయు 
తార్శుక సామర్సయంగా ఉండుటకు మాతరమే ప్రయతిించడం కాదుగానీ, సాంప్రదాయ క ైసైతవ విష్యాలతో 
కొనసాగశంప్ును కల్వగశయుండుటకు కూడా ప్రయతిిసుత ంది, మర్శయు సంఘమునకు పరా ముఖ్యమ నైవిగా 
చర్శతర చతపించన స్టదిాధ ంతములప  ైదృషిరని కేందధరకర్శసుత ంది. 

సాాంపరద య 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము “క ైైసతవ మతమునకు” సంబంధంిచన స్టదిాధ ంత సతయములను 

గూర్శు చర్శుసుత ందని చపె్ూత  బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము ఈ విష్యమును ప్రసాత విసుత ంది. 
ఈ విధ్ముగా తన నిర్వచనము యొకు ఈ అంశముప ై ఆయన విశదధకర్శంచాడు: 

“భూతకాలమును గూర్ిన స్ట్దై ధ ాంత్నక్ పురోగమనము అనునది అత్న పద్్ద  
తపిపద్ము అనే పూరవ ఆలోచనలో [క్రమబదధధక్ుడు] ... కొనసాగక్పో వచుిను, 
కాబటిర  ఆయన తన కారయమును డి నోవోగా” లేద  స్తర్కరొ త్గా ఆరాంభిాంచవలెను. 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రములో, క ైసైతవ మతము, సాంప్రదాయ వేదాంతప్ర్మ ైన ధోర్ణులు 
మర్శయు పరా ధానయతలకు సంబంధించన స్టిదాధ ంతములను చతచుటకు మనము ప్రయతిిసాత ము. కాబటిర , 
కీమబదధతలు కవేలము బెైబిలుతోనే చర్శుంచడం కాదుగానీ, సంఘ చర్శతరయంతటలిో వేదాంతప్ండతియల 
దావర్ా వయకీతకర్శంచబడని బెైబిలు బో ధ్లలోని ప్రధాన విష్యాలతో కూడా వయవహర్శసుత ంది. 

ప్రతి నముకమ నై ప ర టసె్ట రంట్ కమీబదధ  వదేాంతశాసత రము ఒకే పరా థమిక నిర్ాుణమును ఎందుకు 
అనుసర్శంచుచునిదో  సాంప్రదాయకముప  ైదృషిర ఉంచన ఈ ఆందోళన వివర్శసుత ంది. శతాబాే లుగా అభివృదిధ  
చెందని వదేాంతప్ర్మ నై సమీక్ష యొకు ముఖ్య ఆందోళనలను అనుసర్శంచ, కీమబధ్ధధకులు 
సాధార్ణముగా లేఖ్న స్టదిాధ ంతములను ఈ విధ్ముగా నిర్వహిసాత ర్మ: వార్మ బిబోియోలజీ, లేఖ్న 
స్టిదాధ ంతము, లేదా దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత రము, దదవుని స్టదిాధ ంతముతో ఆర్ంభిసాత ర్మ. తర్మవాత 
మానవశాసత రము, మానవస్టదిాధ ంతము వ పై్ు దృషిరని మళోించ, మర్శయు ర్క్షణ కొర్క నై మానవుల 
అవసర్తప ై ప్రతదయక దృషిరని ఉంచుతార్మ. ర్క్షణ స్టిదాధ ంతము తదుప్ర్శ ర్క్షణ శాసత రము. అటట తర్మవాత, 
సంఘశాసత రము, సంఘ స్టదిాధ ంతము, మర్శయు చవర్గా, ర్ాకడ శాసత రము, అంతయ విష్యాల స్టదిాధ ంతము. 
ఈ పరా థమిక కమీము కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము యొకు లక్షణము ఏలయనగా కీమబధ్ధధకులు ఈ 
పరా ధానయతలను సాంప్రదాయ క ైసైతవ వదేాంతశాసత రము యొకు ఆకృతయల నుండ ిప ందుతార్మ. 

కావున, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో కనీసము మూడు పరా థమిక లక్షణములను మనము 
చతడవచుు. ప ర టెస్ట రంట్ కీమబదధ  వేదాంత ప్ండితయలు బెైబిలానుసార్మ నై, తార్శుక సామర్సయమ ైన, 
మర్శయు పరా ధానయతలలోను పరా ముఖ్యతలలోను సాంప్రదాయికమ నై వేదాంతశాసత రమును సృషిరంచడానికన 
చతసుత నాిర్మ. 



కీమబదధ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత రము అనగానేమి? 

-6- 

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

ఇప్పటివర్కు మనము కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము యొకు ఆకృతయలను చతీరకర్శంచాము, 
ఇప్ుపడు తదుప్ర్శ విష్యము వ పై్ు దృషిర  ప డదాము: కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు 
నమూనాలు. 

కరొ త్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్్తరము 
వాసతవానికన, మంచ కమీబధ్ధధకులు పాత నిబంధ్నతో సహా బెైబిలు అంతటకిీ పరా ముఖ్యతనిసాత ర్మ, 

అయితద ఈ పాఠములో కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు 
పల ల్వకకు మాతరమ ేచర్ును ప్ర్శమితము చదదాే ము. 

అనకే విధాలుగా, బరె్ాుఫ్ చెపపినటటో గా, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రమను చటెటర  కొీతత  నిబంధ్నలో 
నాటబడనిదని ఆలోచంచడం సర్ నైదద. మొదటి సాా నములో, ఈ సార్మప్యత సహాయకర్ముగా ఉంటటంది 
ఎందుకంటే అద ికమీబదధమ ైన వేదాంతశాసత రము లేఖ్నము నుండి దాని జీవమును ప ందుకొంటటంది అని 
మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. కమీబధ్ధధకులు సాధ్యమ నైంతవర్కు తమ వాదనలను కొీతత  నిబంధ్న 
ఉదాా టనలకు అనుగుణంగా ప్రయతిిసాత ర్మ. ఈ కోణములో, మంచ కీమబదధ వదేాంతశాసత రము చాలావర్కు 
కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము వల  ఉంటటంది. 

అయితద ర్ ండవ సాా నములో, చటెటర మాదరి్శగానే, కీమబదధతలు లేఖ్నమను నేలకు దతర్ముగా 
మర్శయు వ లుప్లగా విసతర్శసాత యి. అనగా, కీమబదధతలు కొీతత  నిబంధ్న నుండ ిప ర్శగశనప్పటకిీ, కొీతత  
నిబంధ్నకు భినిమ నైవిగా ప ర్శగాయి. 

ఈ భినితవములను చతచుటకు కీమబదధతలకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతమునకు మధ్య 
వయతాయసమును చతపించు నాలుగు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర విశలషాలను చతదాే ము: మొదటదిి, కొీతత  
నిబంధ్న వదేాంతశాసత ర సాపకే్ష వ ైవిధ్యం; ర్ ండవది, కొీతత  నిబంధ్న యొకు కాప్ర్శ లక్షణము; మూడవది, 
కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును వయకీతకర్శంచడానికన ఉప్యోగశంచబడని శ లైులు; మర్శయు నాలగవది, కొీతత  
నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు పరా థమిక నిర్ాుణము. కొీతత  నిబంధ్నలో మనకు అగుప్డు విభిని 
ప్దజఞలము మర్శయు వర్ాగ లతో ఆర్ంభించుదము. 

వ ైవిధయాం 
మనము చతచనటటో గా, సంఘ చర్శతరలో మర్శయు కాలములో చర్శుంచబడని అంశముల చుటటర  

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము నిర్శుంచబడనిది. కమీబధ్ధధకులందర్ూ కీమంగా అనుసర్శంచద ఈ సుదధర్ా 
చర్శతర ఒక ేర్రతియి ైన ష్ర్తయలను మర్శయు విభాగాలను సృషిరసుత ంది. ఖ్చుతముగా చెపాపలంటే, 
వివిధ్మ నై కీమబదధతగల వేదాంత శాసత రజా్ఞలు అందర్మ కూడా వివిధ్మ నై విధాలలో తమను తాము 
వయకతప్ర్చుకొంటటంటార్మ; వార్మ దృఢముగా ఒకరే్రతిగా ఉండువార్మ కార్మ. కాని కీమబదధమ నైవనిిటినీ 
సమూలంగా తీసుకుంటే అవి ఎంతటి పరా మాణికమ నైవంటే ప్దములు మర్శయు విభాగములు కూడా 
దర్శదాప్ు ఒకవేిధ్ంగా ప్రయోగశంచబడనివిగా ఉంటాయి. 

ఇటిర సుదధర్ామ నై ఏకతావనిి కొీతత  నిబంధ్న ప్రతిబింబించదు. కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రములో 
కంటే కూడా కొీతత  నిబంధ్నలో ఈ ప్దముల మర్శయు విభాగముల భినితావలు ఎకుువగా ఉనాియి. 
ఇప్ుపడు, ఈ విష్యానిి ఎకుువగా వకాుణించకుండా మనము జఞగతీత  వహించాల్వ. అనేకమ ైన కేందధరకృత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు సాధార్ణ క ైసైతవ విష్యాలలో, కొీతతనిబంధ్న ర్చయితలు ఒక సామానయమ నై ప్దజఞలమును, 
భావాలను మర్శయు భావనిర్ాుణాలను ఉప్యోగశసాత ర్మ. కొీతతనిబంధ్నలోని వదేాంతశాసత రములో ఏకతవమ ే
లేనంతగా చాలా దరవతవము ఉనిదని కాదు. 

ఉదాహర్ణకు, పాతనిబంధ్నలోని బో ధ్నల ఆధార్ముగా వార్ందర్మ కూడా దదవుని అనకేానేక 
విధాలలో వివర్శంచార్మ. యిసేు కీీసుత  అనియు లేదా మ స్ట్ియ అనియు భావించ దధనికన అరా్ము 
ఏమ ైయుంటటందో  అనేదానిప  ైసామానయ నముకాలను కూడా కల్వగశయునాిర్మ. పాప్ము మర్శయు ర్క్షణ 
అన ేప్దాల యొకు సాధార్ణ అరా్ము విష్యములో వార్మ ఏకీభవించార్మ. ఇటిర ఏకతావల జఞబితా చాలా 
విసాత ర్మ ైనదగిానే ఉంటటంది. 

అయినప్పటికీ, ఈ ఏకతావలతోనే, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము చాలా వయతాయసమ ైనదిగా 
ఉనిదని సపష్రమౌతయంది. కొీతతనిబంధ్నలోని వివిధ్మ ైన ర్చయితలు తమ తమ వేదశాసత రములను వివిధ్ 
ర్కాలుగా వయకతప్ర్చార్మ. 

వార్శ వయతాయసములకు ఒక కార్ణమును ఇందిరయకమ నై పేరర్ణ అనే స్టిదాధ ంతములో చతడవచుు. 
ప ర్పాటట మర్శయు ఒకర్శతోనొకర్మ విభదేించడం అనే వాటినుండి ప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్ర్శశుదధగంీథ 
ర్చయితలను కాపాడి, కొీతతనిబంధ్న ర్చయితలు ప్ూర్శతగా ఏకర్రతిగా ఉండునంతగా వార్శ ప్దజఞలమును 
మర్శయు విభాగములను ఆయన చదర్ప్ర్చలేదు. ప్రతి ప్ర్శశుదధ గీంథ ర్చయిత కూడా తన స ంత 
నేప్ధ్యములో నుండి, స ంత వయకనతతవము మర్శయు స ంత అనుభవములలో నుండద తమ ర్చనలు చదసార్మ. 
ఫల్వతముగా, కొీతతనిబంధ్న ర్చయితలు క ైసైతవ విశావసమును ప్ర్శప్ూర్కర్మ నైదగిానే వయకతప్ర్చనప్పటికీ, 
వివిధ్ మార్ాగ లలో చదసార్మ. 

ఈ కార్ణము వలననే, క ైసైతవ విశావసమును వివర్శంచుటలో పౌలు ప్ధ్ధతి లూకా ప్ధ్ధతివంటదిి 
కాదు. యోహాను మతతయి కంటే భినిముగా ఉనాిడు. మార్ము పతేయర్మ కంటే భినిముగా ఉనాిడు. 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోని విష్యాలను అమర్ేు పరా మాణకి విధానాలతో పల ల్వుచతస్టేత , కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతము చాలా వయతాయసముగా ఉంది. 

వయతాయసమ నైదగిా ఉండడముతో పాటట, కొీతత  నిబంధ్నలోని వేదాంతము కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రము కంటే మర్శ ఎకుువగా స్టవేకులకు సంబంధించనదిగా ఉంటటంది. 

స్ట వక్ునిక ిస్తాంబాంధిాంచినదిగా ద ని లక్షణము 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము అనదేి హతేయబదధమ ైన సపష్రత గలదిగా, క ైసైతవ విశావసము యొకు 

బో ధ్నలను సమగీముగా వయకతప్ర్చదదిగా నిర్శుంచబడినది. అది ప్రతదయకముగా శాశవతమ నై మర్శయు 
సార్వతిరకమ నై సతయములప ై దృషిర  నిలుప్ుతయంది. మర్శయు ఫల్వతముగా, అద ితర్చుగా న రై్ూప్యమ నై 
మర్శయు స్ట ైదాధ ంతిక నాణయతను ప ందుతత, దదవునిప ై మర్శయు ప్ర్శహార్ స్టిదాధ ంతములప ై, సంసాుర్ాలప  ై
మర్శయు అనకే ఇతర్ న రై్ూప్యమ ైన విష్యాలప  ైదృషిర నిలుప్ుతయంది. 

దధనికన విర్మదధముగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని వదేాంతశాసత రము మాతరము ఎకుువగా స్టవేకునికన 
సంబంధించనదిగా ఉంటటంది. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వదేాంతమును కొనిి ప్రతదయకమ నై 
అవసర్తలను, కొనిి ప్రతదయకమ ైన విధాలను సంబో ధించునటటో  వయకతప్ర్చార్మ. మర్లా, ఈ విష్యమును 
మర్శంతగా వకాుణించకుండా మనము జఞగతీతప్డాల్వ. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా కొనిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శాశవతమ నై న ైర్ూప్యమ నై సతాయలను గూర్శు మాటాో డార్మ. కాని చాలా వర్కు వార్శ ర్చనలు వార్శ 
దినములో వివిధ్ముల ైన విశావసులు ఎదుర్ొుని ప్రతదయక సవాళళను గూర్శు సంబో ధించదవిగాన ేఉనాియి. 

ఉదాహర్ణకు, పౌలు ర్ాస్టని ప్తిరకలు ఒకదానితోనొకటి ఎందు నిమితతము అంతగా వయతాయసముగా 
ఉనాియో, ఈ స్టేవకునికన సంబంధించన దృకపథం సపష్రప్ర్మసుత ంది. ఒక కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రమును ర్ాయాలని పౌలు అనుకొని ఉంటే ఆయన కవేలం ఒక ప్తిరక మాతరమే ర్ాస్టి 
ఉండదవాడు. కాని తన ప్తిరకలలోని విష్యము మర్శయు ఉదాా టన నాటకయీంగా భినింగా ఎందుకు 
ఉనిదంటే, ప్రతి ప్తిరక కూడా వివిధ్ సంఘములలోని వివిధ్ అవసర్ాలను గూర్శు మాటాో డుతయనిది. 

నిసిందదహంగా, కొీతతనిబంధ్నలోని ర్చయితలందర్ూ కూడా వేదాంతశాసత రమును గూర్శున లోతెైన 
అధ్యయనము కల్వగశనవార్ే. కాని కొీతతనిబంధ్నలోని ర్చనలలో వార్శ వేదాంతశాసత రములను వయకతప్ర్చవలస్టి 
వచునప్ుపడు, ఈ విధ్మ ైన ఉనితమ నై భావాలను వివర్శంచాలని వార్మ అనుకొనలేదు. దధనికన బదులు, 
వేదాంతశాసత రమును వాసతవికమ నై జీవిత ప్ర్శస్టిాతయలకు అనవయించడము దావర్ా ప్రజలకు స్టేవచదయడమే 
వార్శ లక్షయమ ైయుండనిది. కాబటిర , స్టిదాధ ంతములను హేతయబదధముగా వివర్శంచడం కంటే, కొీతతనిబంధ్నలోని 
ర్చయితలు ప్రజల యొకు వాసతవికమ నై, ప్రయోగాతుకమ నై అవసర్తలప ైన, మర్శయు ఆ అవసర్తలను 
వేదాంతశాసత రము తీర్ుగల మార్ాగ లప  ైతమ దృషిరని నిల్వపార్మ. మర్శయు ఫల్వతముగా, వార్శ 
వేదాంతప్ర్మ ైన ర్చనలు పరా మాణికమ ైన కమీబదధ  వదేాంతముతో పల ల్వుతద చాలా భినిముగా ఉనాియి. 

మూడవ సాా నములో, కొీతతనిబంధ్న దాని వేదాంతశాసత రమును విభినిమ నై కళాప్రకనీయలలో 
వయకతప్ర్మసుత ంది గనుక కొీతతనిబంధ్న వదేాంతశాసత రము కీమబదధ  శాసత రము కంటే భినిముగా ఉనిది. 
కొీతతనిబంధ్నలోని ర్చయితలు అనేకానేకమ నై సాహితయ ర్ూప్ములను మర్శయు శ లైులను 
ప్రయోగశంచార్మ. 

క్ళా పరకిరయలు 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము ఒక ేసాధార్ణ కళాప్రకనీయతో ర్ాయబడింది: దధనినే మనము ఒక 

సుదధర్ామ నై వాయసము లేదా గీంథముగా చపె్పవచుు. కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో కనిపించద ప్రతిఒకుట ి
కూడా ఈ విధ్మ నై ఒక గదయభాగముగా కనిపసిుత ంది. 

దధనికన విర్మదధముగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని వదేాంతము మాతరము వివిధ్మ నై కళాప్రకనయీలలో 
వయకతప్ర్చబడింది. కొీతతనిబంధ్నలో అనేక విధ్ముల ైన సాహతియ ర్కాలు కనిపిసాత యి. విశాలంగా 
మాటాో డితద, దానిలో ర్ ండు సాధార్ణమ నై సాహతియములు ఉనాియి: కథనము మర్శయు ప్తిరక. 
సువార్తలు మర్శయు అప సతలుల కార్యములు ప్రధానంగా కథనము ర్ూప్ములో ఉండగా, 
కొీతతనిబంధ్నలోని మిగశల్వనదంతయు ప్తిరకలు లేదా లేఖ్లుగా చపె్పవచుు. మర్శయు కొీతతనిబంధ్నలోని 
కథనములు మర్శయు ప్తిరకలలోనే, మనకు కరీ్తనలు, పరా రా్నలు, ఆజాలు, నిందార్పప్ణలు, వయకనతగత 
వినిపాలు, దర్ినములు, హచెుర్శకలు మర్శయు అనకే విధ్ముల ైన ఇతర్ సాహతియ ర్కాలు కూడా 
ఉనాియి. అయినప్పటకిీ, కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములో ఈ కళాప్రకనయీలు చాలా అర్మదుగా కనిపిసాత యి. 

వాటి వాటి సామానయ వదేాంత అమర్శకలు మర్శయు నిర్ాుణాలను పల ల్వు చతస్టేత , అనగా, 
స్టిదాధ ంతాలను ఒకదానితో ఒకటి కలుప్ుతత వార్మ వదేాంతశాసాత ీ నిి అమర్ేు విధానానిి చతస్టేత , 
కొీతతనిబంధ్న వదేాంతశాసాత ీ నికనని కమీబదధ  వదేాంతశాసాత ీ నికననిగల వయతాయసాలు కూడా కనబడుతయనాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సామానయ అమర్క్ 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము సాధార్ణముగా శతాబాే లుగా సంఘ చర్శతరలో అభివృదిధచదయబడని ఒక 

పరా థమిక ఆకృతికన అనుసర్శసుత ంది. మనము చతచన ర్రతిగాన,ే దాదాప్ు ప ర టసె్ట రంట్ కమీబదధ 
వేదాంతశాసత రములనిియు ఇదద ఆకృతిని అనుసర్శసుత నాియి: లేఖ్న స్టదిాధ ంతము, లేదా దదవునిని 
గూర్శున స్టదిాధ ంతము వీటికన ముందు వసుత ంద ి— మానవశాసత రము, ర్క్షణశాసత రము, సంఘశాసత రము 
మర్శయు ర్ాకడశాసత రము. 

ఇప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు బాగుగా తెల్వస్టనివార్శకన, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ 
అంశములనిిటనిి ప్ర్శగణలోకన తీసుకునాిర్ను విష్యము తదటగా కనుప్ర్చబడాల్వ. కొీతత  నిబంధ్న 
గీంథము లేఖ్నము, దదవుడు, మానవాళి, ర్క్షణ, సంఘము మర్శయు చవర్శ దినములను బో ధిసుత ంది. 
కాని అదద సమయములో, కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమువల , కొీతత  నిబంధ్న ఈ కమీములో 
నిర్వహించబడలేదు లేదా నిర్ాుణాతుకమ నైద ికూడా కాదని గుర్శతంచడం చాలా పరా ముఖ్యం. బదులుగా, 
మొదట ిశాతాబేమునకు చెందని చాలామంద ియూదా వేదాంత ప్ండతియల వల , కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు తమ వదేాంతశాసత రమును ఎకుువగా మ స్ట్ియ దదవుని ర్ాజయము యొకు నపే్థయముతో 
నిర్ేేశంచార్మ. 

కీీసుత కు కొనిి శాతాబేముల కనతీం, దదవుడు పాప్భర్శతమ నై ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును సుదధర్ ా
కాలము చరె్లోకన ప్ంపిసాత డని మర్శయు అనుయల దౌర్జనయమునకు అప్పగశసాత డని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు 
బయలుప్ర్చనెు. కడవర్శ దనిములలో దదవుడు ఇశాీయిలేీయుల చెర్కు ముగశంప్ు నిచు జయము 
మర్శయు ఆశీర్ావదముతో కూడిన నతతన దినమును ఇసాత డని కూడా ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. దదవుని 
ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాా యిని భూమిమీద నిర్శుంచ, దదవుని శతయర వులకు తయది తీర్మపను మర్శయు 
నముకసుత ల ైన యూదులకు మర్శయు అనుయలకు ఆశీర్ావదములనిచుు మ స్ట్ియ దావర్ా ఆయన దధనిని 
న ర్వేర్మును. కొీతత  నిబంధ్న కాలానికన, యూదులు తర్ాల తర్బడ ిచరె్ యొకు కష్రములను 
అనుభవించార్మ, మర్శయు దాని ఫల్వతముగా, మ స్ట్ియ ర్ాక, మర్శయు ఆయనతో పాటట, దదవుని ర్ాజయ 
చవర్శ దశ, కేందరమ నై అంశము కాకపల యినా కేందరమ నై అంశములలో ఒకటగిా ఉంది, యూదుల 
వేదాంతశాసత రమును సమగపీ్ర్చంది. యూదుల ైన వేదాంతప్ండితయలు ఎకుువగా ఇటటవంట ిప్రశిలతో 
నిండిపల యియునాిర్మ: “మ స్ట్ి య ఎప్ుపడు వసాత డు?” “తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముల మహా గొప్ప 
దినమును మ స్ట్ియ ఎలా తీసుకొసాత డు?” మర్శయు, “మ స్ట్ి య వసాత డను ఆశతో దదవునికన 
నముకసుత ల ైన ప్రజలు ఎలా నివస్టసిుత నాిర్మ?” 

ఈ అంశములు కూడా కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలకు కేందరమ నై అంశములుగా ఉనాియి. కొీతత  
నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వదేాంతశాసత రమును దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ దశ మర్శయు మ స్ట్ియ 
అన ేఅంశముల చుటటర  నిర్శుంచార్మ. అయితద వార్మ దధనిని ప్రతదయకమ నై క ైసైతవ విధానములో చదశార్మ. 

చెర్ యొకు ముగశంప్ు మర్శయు దదవుని మ స్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ర్ాక యూదుల ైన 
వేదాంతప్ండతియలు ఆశంచన ర్రతిలో సులభంగా, తినిగా జర్మగదని యిసేు మర్శయు అప సతలులు 
వివర్శంచార్మ. చెర్ మర్శయు పాప్ము అను ఈ యుగము నుండి దదవుని మ స్ట్ియ ర్ాజయమను 
యుగములోకన మార్మ ప్దధతిలో సంకనోష్ర  మర్శయు ప డిగశంచబడిన విధానమును వివర్శంచడం కొీతత  
నిబంధ్న ర్చయితల పరా థమిక లక్ష్యయలలో ఒకటి. కొీతత  నిబంధ్న ప్రకార్ము, చెర్ ముగశంప్ును మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ స్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును యిసేు భూలోకములో ఉనిప్ుపడద పరా ర్ంభించాడు. ఒక 
దినమున కీీసుత  తిర్శగశవసాత డు మర్శయు ర్ాజయమును తయది తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదము యొకు 
మహిమానివతమ నై సంప్ూర్ణతకు తీసుకువసాత డు. అయితద ఈ మధ్యకాలములో, చరె్ యుగము మర్శయు 
మ స్ట్ియ ర్ాజయప్ు యుగము ప్రకుప్రకునే ఉంటాయి. 

కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు వార్మ నమిున ప్రతిదానిని ఈ సామానయ అమర్శక ప్రకార్ము 
నిర్శుంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, వార్మ దదవునిని గూర్శు ప్ర్ధాయనములులో వివర్శంచలేదు, పాప్ యుగములో 
దదవుడు ఎలా వయవహర్శంచాడు, కలగల్వస్టయిుని యుగములలో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచుచునాిడు 
మర్శయు ర్ానుని యుగములో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచబో తయనాిడు అను విష్యములను 
వివర్శంచుటప ై ప్రథానమ ైన ఆసకనత కల్వగశయుండదవార్మ. కీీసుత  స్టదిాధ ంతమును గూర్శు స్టదిాధ ంతప్ర్మ నై 
చర్ులను వార్మ అందించలేదు. బదులుగా, ర్ాజయ ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతిమ 
కాలమునకు సంబంధించ ఆయన ఎవర్ప వివర్శంచార్మ. 

ప్ర్శశుదాధ తయుడు కూడా ఈ మూడు దశలోో  ఈ విధ్ముగా వివర్శంచబడా్ డు “ర్ానునివాడు,” 
“సంఘమును ప్రసుత తము బలప్ర్చువాడు,” మర్శయు “ఒక దినమున అందర్శని నింప్ువాడు.” ర్క్షణ 
స్టిదాధ ంతము కూడా ఈ అంశప్ర్మ నై ప్దధతి ఆకృతిలోనే నిర్శుంచబడింది. ర్క్షణ ముందుగాన ే
న ర్వేర్ుబడనిదిగా ఉంది, కాని కొనసాగశంచబడుచుని ర్ాజయములో న ర్వరే్ుబడుచత ఉనిది మర్శయు 
కీీసుత  మహమిలో తిర్శగశవచుునప్ుపడు కూడా అది ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వేర్ుబడుతయంది. ఈ విధ్ముగా, 
కొీతత  నిబంధ్న యొకు సామానయ అమర్శక కీమబదధ  వదేాంతశాసత ర సామానయ అమర్శకకు భినింగా ఉనిది. 

కాబటిర కీమబదధ  వదేాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము మధ్య పల ల్వకను 
చతచనప్ుపడు అది సార్మప్యతలను మర్శయు వయతాయసములను ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది. కమీబదధ 
వేదాంతశాసత రము లేఖ్న ఆధార్శతమ నైది; దాని యొకు వాదనలు లేదా వేదాంతప్ర్మ ైన వాదనలు బెైబిలు 
ప్రకార్ముగా సతయమ నైవిగా ఉండాల్వ, మర్శయు అవి అదద స్టదిాధ ంతములను మర్శయు వాసతవములను 
ధ్ృవీకర్శంచాల్వ. ఈ విధ్ముగా, ర్ ండు ఒక ేవిధ్ముగా ఉనాియి. కాని అదద సమయములో, కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమునకు మధ్య పరా ముఖ్యమ నై వయతాయసములు 
కూడా ఉనాియి. 

ఇప్పటి వర్కు మనము కమీబదధ  వేదాంతశాసత రము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమునకు 
మధ్య సంబంధ్మును చతశాము, మర్శయు ఇప్ుపడు ర్ ండవ అంశమును చర్శుంచడానికన మనము 
స్టిదధముగా ఉనాిము: క ైసైతవ సంఘ చర్శతరలో కీమబదధ  వేదాంతశాసత రము యొకు అభివృదిధ . 

చ ర్తరక్ అభివృద్ుధ లు 

మనము చతచనటటో గా, కమీబదధ  వేదాంతశాసత రము చాలా ముఖ్యమ నై విధానాలోో  కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమునకు భినింగా ఉనిది. అయితద, ఈ వయతాయసములు కొనిి తీవరమ నై ప్రశిలను 
లేవన తయత తాయి: “లేఖ్నములకు కటటర బడి ఉని ప ర టసె్ట రంటటో , కొీతత  నిబంధ్నకు చాలా భినింగా 
ఉనిటటవంట ివదేాంతశాసత ర వయవసాను ఎందుకు ఆమోదించార్మ?” “నముకసుత ల ైన క ైైసతవులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటకు అతయంత గౌర్వప్రదమ నై విధ్ముగా కీమబదధ  వదేాంతశాసత రము ఎలా 
మార్శంద?ి” 

ఈ విధ్ముగా ఈ విష్యమును మనము కోీడకీర్శంచవచుు. మార్మచుని ప్రప్ంచమునకు 
సంఘము ప్రతిసపందించు లేదా స్టవేలను అందించు సుదధర్ా ప్రకనీయ దావర్ా కీమబదధ వదేాంతశాసత రము 
వ లువడింది. క ైైసతవ మతము యి ర్ూష్లేము నుండి ప్రప్ంచములోని ఇతర్ పరా ంతములకు 
వాయపించనప్ుపడు, క ైసైతవ వదేాంతప్ండతియలు వివిధ్ మార్మపలకు మర్శయు సవాళోకు సపందించవలస్ట ి
వచుంది. బెైబిలు బో ధ్నలను వివర్శంచుటకు మర్శయు అనువర్శతంచడానికన కొీతత  మార్గములను 
కనుగొనడము దావర్ా వార్మ దధనిని కొంత వర్కు చదసార్మ. చవర్కు, వార్మ నియమించన వూయహాలు 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రముగా అభివృదిధ  చెందాయి. 

మొదటగిా, అనకేమంది క ైైసతవులు సాంసుృతిక మార్మపలకు ప్రతిసపందనగా వదేాంతశాసత రమును 
ర్ూప ందించద ఆలోచనతో ప్ునర్శిర్ాుణం చదసార్మ. అయితద కొీతత  నిబంధ్న సపష్రప్ర్చదదదమనగా 
లేఖ్నములో ప్రతయక్షప్ర్చబడని సతయమునకు కటటర బడి, ఇతర్మలు అరా్ము చదసుకొను విధ్ముగా ఆ 
సతయమును మాటాో డడం అనదే ికీసీుత  అనుచర్మలుగా మన బాధ్యతయి  ైఉనిది. వాసతవానికన, ఈ 
విధ్ముగా చదయుమని గొప్ప ఆజాలో కీసీుత  తానే మనకు బో ధించాడు. మతతయి 28:19-20లో ఆయన 
మాటలను ఆలకనంచండి: 

కాబటిర  మీరు వ ళి్ల, స్తమస్్త జనులను శిషయయలనుగా చేయుడి; తాండిరయొక్కయు 
క్ుమారునియొక్కయు పర్శుద ధ తమయొక్కయు న మములోనికి వార్కి బాప్్స్తమ 
మిచుిచు ననేు మీక్ు ఏ యే స్తాంగతయలను ఆజఞా పిాంచిత్ననో వాటనినిిటనిి 
గ్రకొనవలెనని వార్కి బో ధిాంచుడి. 

ఇకుడ ఒక విష్యమును గమనించండి: “కాబటిర  మీర్మ వ ళోి సమసత జనులకు బెైబిలు చదవిి 
వినిపించండి” అని యిేసు చపె్పలేదు. సంఘ ప్ర్శచర్యలో లేఖ్నమును బహరి్ంగముగా చదవడమనేద ి
పరా ముఖ్యమ నై భాగము, అయితద గొప్ప ఆజాలో యిేసు మనలను ఆజఞా పించంది ఇది కాదు. ఆయన 
ఆజాను న ర్వరే్ాులంటే, లేఖ్నములను బో ధించడానికన మనము ఆయన వాకుును “బో ధించాల్వ.” 

మర్ప మాటలో, లేఖ్న సతయమును మాటాో డడానికన కొీతత  మార్గములను మనము వ దకాల్వ, 
మర్శయు మన చుటటర నుని ఇతర్మలు అరా్ము చదసుకొనలేా బెైబిలోో  మనము కనుగొనినదానిని 
వివర్శంచడమును మర్శయు ఒక ఆకృతిని తీసుకుర్ావడమును అది కల్వగశయుంటటంది. బో ధంిచాల్వ, 
ప్రభావవంతంగా మాటాో డాల్వ, మర్శయు గొప్ప ఆజాను న ర్వరే్ాులనిన కోర్శక వలననే కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రము వ లుగులోకన వచుంద ిమర్శయు నడేు కొనసాగుచునిది. 

నేడు మనకు తెల్వస్టని దాని ప్రకార్ము కీమబదధ  వేదాంతశాసత రముకు దార్శ తీస్టని మూడు ప్రథాన 
చార్శతరక ప్ర్శమాణములను కుో ప్తముగా వివర్శంచుదము: మొదటగిా, సంఘ పతిర్మల కాలప్ు 
వేదాంతశాసత రము, సుమార్మ కీీ.శ. 150 నుండి కీీ.శ. 600 వర్కు కొనసాగశంది, మర్శయు ఇద ికీమబదధ 
వేదాంతశాసత రము వ పై్ు దృషిర  ప టరడం పరా ర్ంభించంది; ర్ ండవదగిా, మధ్యయుగ వేదాంతశాసత రము, ఇద ి
సుమార్మ కీీ.శ. 600 నుండ ి1500 వర్కు కొనసాగశంది, వదేాంతశాసత రము యొకు విధానములు అభివృదిధ  
చెందనిప్ుపడు అవి కీమబదధతలకు తక్షణ ప్ూర్వగాములుగా ఉనాియి. మూడవదిగా, ప ర టసె్ట రంట్ 



కీమబదధ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత రము అనగానేమి? 

-12- 

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

వేదాంతశాసత రము, ప ర టెస్ట రంటటో  కీ.ీశ. 1500 నుండ ినటే ివర్కు కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచన 
విధానములు. కీీసుత  మర్శయు ఆయన అప సతలుల కాలము తర్మవాత సంఘ పతిర్మల కాలములో 
కీమబదధతల ప్టో జర్శగశన కొనిి మొటరమొదటి ఉదయమాలతో ఆర్ంభించుదము. 

స్తాంఘ పితరుల కాలపు వేద ాంతశాస్్తరము 
కీమబదధతల వ ైప్ుకు ఈ మొదటి ప్రధాన మ టటర ను అరా్ము చదసుకోవడానికన, ర్ ండు అంశములను 

అనేవషించుదము: మొదటగిా, సంఘ పతిర్మల కాలములో సంఘము అనుభవించన సాంసుృతిక 
మార్మపలు; మర్శయు ర్ ండవదగిా, సంసుృతిలో కల్వగశన ఈ మార్మపల ఫల్వతముగా వచున వదేాంతశాసత ర 
మార్మపలు. సంఘ పతిర్మల కాలములో చపటటచదసుకొనిన సాంసుృతిక మార్మపలను మొదటగిా 
అనేవషించుదము. 

సాాంస్తకృత్నక్ మారుపలు 
అప సతలుల కాలము తర్మవాత ఆది సంఘము అనుభవించన గొప్ప మార్మపలలో ఒకట ిఏమనగా 

క ైైసతవయము యొకు కేందరమును పాలస్ట్తన దదశము నుండి కొీతత  గృహమ నై అనయ ప్రప్ంచము వ పై్ు తిరప్ుపట 
అన ేఉదయమము. ఈ మార్మప చాలా నిర్ణయాతుకమ నైది గనుక యూదులు కాకుండా అనుయలే 
(యూదులు కానివార్మ) సంఘములో ప్రముఖ్ వదేాంతప్ండితయలయాయర్మ. 

నాయకతవములోని ఈ ప్ర్శవర్తన క ైైసతవులు వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచన మార్గములలో చాలా 
ముఖ్యమ ైన మార్మపలకు దార్శతీస్టింది. అనయ వేదాంతప్ండతియలు సువార్తను తమ అనయప్రప్ంచమునకు 
అందించడానికన ప్రయతిించార్మ, వార్మ ఆ సమయములోనుని గరీకో-ర్పమన్ సంసుృతికన సంబంధించన 
మార్ాగ లోో  తమ విశావసమును వివర్శంచడం మర్శయు కాపాడుకోవడం పరా ర్ంభించార్మ. వార్మ తమ 
కాలములోని గరీకుల తతావల ప్రకార్ము క ైసైతవయమును వర్శణంచడం పరా ర్ంభించార్మ. 

ఆసకనతకర్ముగా, గరీకు సంసుృతితో లేఖ్నమును అరా్వంతమ నై సంభాష్ణలోకన తీసుకువచున 
మొదటవిార్మ క ైసైతవులు కాదు. కీీసుత కు కొనిి శాతాబాే ల కనీతం, అనేకమంది యూదులు 
అనయప్రప్ంచమంతటా చలెాో చదెుర్యాయర్మ. వార్మ తమ పాత నిబంధ్న విశావసమును ఆ ప్రప్ంచములో 
జీవించనప్ుపడు, యూదుల ైన మిష్నర్రలు లేదా యూదా మత ప్రచార్కులు యూదా మతము మర్శయు 
అనయప్రప్ంచము మధ్య దతర్మును తొలగశంచుటకు ప్రయతిించార్మ. 

ఈ యూదులు అనుయలకు ప్రచార్ము చదయుట దావర్ా, వార్శ తర్మవాత క ైసైతవులు అనుసర్శంచన 
ర్ ండు మార్గములను వార్మ సాా పించార్మ. ఒక వ పై్ున, అనేకమంది యూదులు తమ విశావసమును గరకీు 
సంసుృతికన అనుగుణంగా మార్ాుర్మ గనుక వార్మ మిళితవాదులుగా మార్ార్మ. సతయమ ైన పాత నిబంధ్న 
విశావసమును అనయ నముకములతో మర్శయు ఆచార్ములతో సర్శకాని విధ్ముగా కల్వపశేార్మ. అలాటి 
సమనవయవాదము యొకు ఉతతమమ నై ఉదాహర్ణలలో ఒకటి, కీీ.ప్ూ. 30 నుండ ికీీ.శ. 50 వర్కు 
నివస్టించనటటవంట ిఅల గాజ ండిరయాలోని ఫలిో యొకు ర్చనలలో కనిపసిుత ంది. పాత గరీకు తతవశాసత రముతో 
శాీవయంగా ఉనిందున అతని యూదా విశావసము గౌర్వప్రదమ ైనదని వాదించుట దావర్ా మర్శయు మోషే 
ప్ుసతకాలను అలంకార్ ర్ూప్కములుగా చతచుట దావర్ా అనుయల మేధో సంసుృతికన మర్శయు పాత 
నిబంధ్న విశావసమునకు మధ్య తదడాలను తగశగంచడానికన ఫలిో ప్రయతిించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద, అదద సమయములో, అనకేమంది యూదులు ఈ శతాబేములలో తమ 
బెైబిలానుసార్మ నై విశావస విష్యములో ర్ాజీప్డకుండా తమ గరకీు సంసుృతయలతో చటరబదధముగా 
ప్నిచదయడానికన మార్గములను కనుగొనాిర్మ. ఈ విధ్మ నై ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఒక గొప్ప ఉదాహర్ణ 
ఏమనగా గరీకు పాత నిబంధ్న గీంథమ నై స్ట ప్ుర జ ంట్ ఆవిర్ువము. పాత నిబంధ్న యొకు గరకీు 
సంసుర్ణలు మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటా సమాజమందరి్ాలలో అనువదించబడా్ యి గనుక హెబ్రర భాష్ను 
అరా్ము చదసుకొనలేని యూదులు మర్శయు అనుయలకు లేఖ్నములు అందుబాటటలోకన వచాుయి. 

సంఘ పతిర్మల కాలములో క ైసైతవ వదేాంతప్ండతియలు ఈ ర్ ండు దిశలలో కూడా వ ళాో ర్మ. ఒక 
ప్రకు, కొీతత  నిబంధ్న విశావసమును గేకీీకర్ణ చదయడానికన అనకే ప్రయతాిలు చదసార్మ కాబటిర చాలామంది 
సంఘ నాయకులు క ైసైతవ సమనవయవాదములో ప్డపిల యార్మ. వార్మ నిజమ నై క ైైసతవయమును అనయ 
నముకాలు మర్శయు ఆచార్ాలతో మిళితము చదసార్మ. సమనవయవాదము యొకు కొనిి ర్ూప్ములు 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘములో అప్పటిక ేఉనాియి, కానీ సంఘ పతిర్మల కాలములో ప్రస్టదిిధ గాంచన అనేక 
వ ైదధకముగాలేని విభాగాలు అనగా యి బియోనిజం, బాస్టలి్వడసిం, మర్శయు జఞా స్టితకవాదము క ైైసతవయములో 
అభివృదిధ  చెందాయి. మర్ప ప్రకు, సాంప్రదాయ క ైసైతవ వేదాంతప్ండతియలు సమనవయవాదమును 
తిర్సుర్శంచనప్పటకిీ తమ చుటటర నుని గరకీు ప్రప్ంచ దృకపథాలతో సంభాషించడం దావర్ా అనయమత 
ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య చదయడానికన చటరబదధమ నై మార్ాగ లను కనుగొనాిర్మ. ఈ నిజమ నై విశావసులు 
సమసత  జనులకు కీసీుత  ఆజాను అందించడానికన ప్ూనుకొనినప్ుపడు, బెైబిలానుసార్మ నై సతయముతో 
ర్ాజీప్డకుండ సమకాలీన తాతివకతతో మర్శయు మతప్ర్మ నై దృకపథాలతో తమ వదేాంతశాసత రమును 
వయకతప్ర్చార్మ. 

ఈ సాంసుృతిక మార్మపలను గహిీంచ, సంఘ పతిర్మల కాలప్ు అనయప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య 
సవాళోను ఎదుర్ొునేందుకు పరా మాణిక క ైసైతవ వేదాంతశాసత రము మార్మపచెందుటకు ఉప్యోగశంచన కొనిి 
మార్గములను ప్ర్శశీల్వంచుదాము. క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములోని ఈ దశలో ఉదువించన సాధార్ణ వదేాంత 
ధోర్ణులు ఏవి? 

వేద ాంతశాస్్తర మారుపలు 
సంఘ పతిర్మల కాలములో, నవీన పాో టో వాదముగా పలిువబడని ఒక దృకపథం మధ్యధ్ర్ా 

ప్రప్ంచములో ప్రధాన తాతివక మర్శయు మతప్ర్మ ైన శాఖ్గా ఉనిది. “నవీన పాో టో వాదము” అను 
ప్దము అనేక ర్కాల ైన దృకపథములను కల్వగశయుండి, విసత ృత మతప్ర్మ ైన తతావనిి సతచసుత ంది. అద ి
నవీన పాో టో వాదముగా ఎందుకు పలిువబడుతయందంటే అది పాో టో బో ధ్నలనలప  ైఆధార్శతమ ైనది, కానీ 
కీీ.శ 203 నుండ ి279 వర్కు నివస్టించన పలో టనిస్ వంట ితతతవవతేతల దావర్ా ప్ర్శచయము చదయబడని 
నతతన ఆలోచనలను కూడా కల్వగశయుంది. 

ఈ మతప్ర్మ నై తతవశాసత రము సంకనోష్రంగా ఉనిప్పటికీ, మూడు విష్యాలలో దాని కేందర 
అంశాలను సంగీహించవచుు: దవందావదం (డతయయల్వజం), హేతయవాదం (ర్షే్నల్వజం), మర్శయు మార్శుక 
స్టిదాధ ంతం (మిషిరస్టజిం). 

మొదటగిా, నవీన పాో టో వాదము అనదేి దవందావదం. ఇద ిఆతీుయ మర్శయు భౌతిక 
విష్యాలకు మధ్య ఒక పరా థమిక బధే్మును బో ధించంది. నవీన పాో టో దవందావదంలో సవచఛమ నై ఆతు 
మంచదగిా మర్శయు సవచఛమ నై ప్దార్ధం ప్ర్శప్ూర్ణ చెడుగా భావించబడింది. దదవుడు ఆతీుయ మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భౌతిక మండలమను ర్ ండిండకిన ప ైగా ఉనిప్పటకిీ, ఆయన మంచతనములో దదవుడు తన దెైవిక 
మేధ్సుిను, వ లుగును లేదా వాకయమును ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక ప్రప్ంచములలో వాయపిత  చదసాడు. ఈ 
దెైవికమ నై శకనత దదవుని నుండి వ లువడ ివాసతవికత అంతటలిో ప్రవహించ, కమీము మర్శయు ర్ూప్మును 
తెచు, మొదట ఆతీుయ మండలముతో ఆర్ంభమ ై భౌతిక ప్రప్ంచము వ పై్ు కనీందకిన కదలి్వంది. 

ఈ దవందావద దృకపథము మానవ జీవన విధానముప ై కొనిి ప్రభావాలను కల్వగశయుండనిది. 
ప్రజలు భౌతిక ప్రప్ంచములో జనిుంచనవార్శగా చెప్పబడా్ ర్మ, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఖ్ దైధలుగా కూడా 
చెప్పబడా్ ర్మ. అయితద భౌతిక ప్రప్ంచముతో ఉని అనిి సంబంధ్ములను ఉప్కీమించుకొని దదవునిని 
వ దకడమే మానవ జీవితములో అతయంత ఉతతమమ నై విష్యం అని నవీన పాో టో వాదము బో ధించంది. 

దదవునిని వ దకు ప్రయతిములో భౌతిక ప్రప్ంచముతో సంబంధ్ములను ఉప్కీమించుకొను ఈ 
భావన నవీన పాో టో వాదము యొకు ర్ ండవ పరా ధానయ విష్యమ నై హతేయబదధతకు మనలను 
నడపిసిుత ంది. 

భౌతిక ప్రప్ంచమనే బంధ్కములో ఉని తమ స్టిాతిని అధగిమించాలని ప్రజలు ఆశంచనప్ుపడు, 
మనందర్శలో ఉని ఆతీుయ మర్శయు మధేో సామరా్యమను మానవ తర్ుము మీద దృషిర  ప టటర టతో 
ఆర్ంభించవలస్టియునిది. జఞగీతతగా తర్శుంచుట మర్శయు ఆలోచంచుట దావర్ా, ప్రజలు తమను 
బంధించన దుష్ర ప్దారా్మును దాట ిగొప్ప ప్రగతిని సాధించద అవకాశం ఉంటటంది. 

హేతయబదధమ ైన సమీక్ష ఎంతట ిపరా ముఖ్యమ నైదెనైప్పటికననీ, నిజముగా గుణవంతయడెైన వయకనతకన అది 
ఆర్ంభము మాతరమే. మానవ తర్ుమును అధగిమించ మర్ుమ ైన మనుగడలోకన వ ళలో నటటో  నవీన పాో టో 
వాదము ప్రజలకు పలిుప్ునిచుంది. ప్దారా్ము లేక లోకము నుండ ిప్ూర్శతగా వేర్మప్ర్చబడి, దదవునితో 
ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఐకయమవావలంటే, ప్రజలు తమ స ంత మధేాశకుత లను దాట ిదదవుని స ంత ఉనితమ నై 
సాా నమునకు చదర్మకోవాల్వ. 

ఏలయనగా, దదవుడు అనిింటనిి మించనవాడు, మానవ మధే్సుికు అందనివాడు, మర్శయు 
మానవులు మానవ ఆలోచనను దాటి మర్ుమ నై ప్రతయక్షతను ప ందుకుంటనేే దదవునితో ఏకమౌతార్మ 
అనదేి నవీన పాో టో వాదము యొకు నముకమ యైునిది. ఈ ఆతీుయ పార్వశయం అనేద ి
సృషిరయంతటలిో ఉతపనిమయిేయ దెైవిక వ లుగు మర్శయు వాకయ పేరర్ణ దావర్ా వసుత ంది. మర్శయు అద ి
దదవునితో సర్పవతతమ ఐకయత, అమితానందం, మానవ విధి యొకు గొప్ప న ర్వేర్మపనకు నడిపించగలదని 
చెప్పబడింది. 

ఈ తాతివక మర్శయు మతప్ర్మ ైన అంశములు సంఘ పితర్మల కాలములో మధ్యధ్ర్ా 
ప్రప్ంచమంతటా విసత ృతంగా ఉండదవి గనుక నముకమ నై వేదాంతప్ండతియలు వాటితో ప్ర్సపర్ 
సంబంధ్మును నివార్శంచలేకపల యార్మ. వాసతవానికన, వార్శ యొకు అనేక వదేాంత చర్ులు నవీన పాో టో 
వాదము నముకములకు అనుగుణంగా అమర్శక చదయబడా్ యి. 

ఈ ప్రయతాిలు చాలావర్కు చటరబదధమ ైనవి. ఉదాహర్ణకు, కానా ట్ంటనిోప్ుల్ మర్శయు చాల్విడన్ 
వంట ిఆది సంఘము యొకు గొప్ప క ైైసతవ సభలు, నవీన పాో టో వాదము యొకు దృకపథాలలో 
బెైబిలానుసార్మ నై నముకాలను వయకతం చదసాయి. అల గాజ ండిరయకు చెందని క ోమ ంతయ, ఒర్శగ న్, మర్శయు 
అగస్టిరన్ వంటి ప్రముఖ్ క ైసైతవ వేదాంతప్ండతియలు నవీన పాో టో వాదము యొకు దృకపథాలలో 
తమనుతాము వయకతం చదసుకునాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘ పతిర్మల కాలములోని నముకమ నై క ైసైతవ వదేాంతప్ండితయలు నిజమ నై సువార్త యి డల 
వార్శ పరా థమిక కటటర బాటోకు ఆధార్ంగా ఉండుటకు నవీన పాో టో వాదముప ై తమ దృషిరని ప టరలేదు. వార్మ 
బెైబిలు సతాయనిి గటిరగా ప్టటర కొనియుండదవార్మ. కానీ నవీన పాో టో వాదము యి డల ఒక అవగాహన 
కల్వగశయునిందున, వార్మ మర్శయు వార్శ సమకాలీనులు అరా్ము చదసుకొనగల్వగ ేమార్ాగ లలో లేఖ్నాలను 
వివర్శంచుటకు అది సహాయప్డింది. ఈ విధ్ముగా వార్శ సంసుృతయలతో సంభాషించుట దావర్ా, వార్మ 
సువార్తను ప్రకటించగల్వగార్మ, సంఘమును సాా పించార్మ, కీసీుత  దావర్ా ర్క్ష్ించబడు జఞా నములోకన 
అనకేమంది అవిశావసులను నడిపించార్మ. 

సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రముప ై నవీన పాో టో వాదప్ు ప్రభావమును సంకుచతముగా 
చెప్పడానికన చాలా మార్ాగ లు ఉనాియి. కానీ మన ఉదదేశముల కొర్కు, నవీన పాో టో వాదము 
సార్ంశమునకు సమాంతర్ముగా నుని సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము యొకు మూడు 
లక్షణములను చతప్ుదాము: సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము యొకు ఆతీుయ పరా ధానయత, 
తర్ుము యొకు పరా ముఖ్యత, మర్శయు మార్శుక స్టదిాధ ంతము యొకు పరా ముఖ్యత. నవీన పాో టో 
వాదము దావర్ా ప్రభావితం చదయబడనిందున, మొదటగిా సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము 
యొకు పరా ధానయతలను ప్ర్శశీల్వంచుదము. 

పరా ధానయతలు. నవీన పాో టో వాదము యొకు లక్షణాలలో ఒకటి ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక 
మండలాల మధ్య దవందావదం అని మీర్మ గుర్మత చదసుకుంటార్మ. ఈ దవందావదమునకు సంఘ పితర్మల 
కాలప్ు వదేాంతము సపందించద కీమములు ఐహిక సంబంధ్మ ైన విష్యములు కాక ఆతు సంబంధ్మ ైన 
విష్యములకు పరా ధానయతనిచుు విధ్ముగా బెైబిలు గీంథ బో ధ్లను నిర్వహసితత  సమర్శపసతత  
సపందించంది, వేదాంతము ప్టో గల ఈ దృకపథమును “ప  ైనుండ ివచున వదేాంతము” అని పలిుసాత ము. 
లౌకనక విష్యాలకు కాకుండా ఆతీుయ విష్యాలకు పరా ముఖ్యతనిచుు విధ్ముగా బెైబిలు బో ధ్లను 
ఏర్ాపటట చదస్ట ిఅందించుట దావర్ా సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము ఈ దవందావదమునకు 
సపందించంది, ఇద ివదేాంతశాసత రములో “ప ై నుండ ివచున వదేాంతశాసత రము” అని మనము పిలచద ఒక 
విధానము. ఒక మాటలో, ప ై నుండ ివచున వదేాంతశాసత రము భూసంబంధ్మ నై, మర్శంత లౌకనకమ నై 
విష్యాలకంట ేఆతీుయ విష్యాలకు మొదటి సాా నమునిసుత ంది — దదవుడు మర్శయు ఆయన 
మార్గములప ై దృషిరప డుతయంది: “దదవుని సార్ము ఏమిట?ి” “ఆయన లక్షణాలు ఏమిటి?” “దదవుని ఐకయత 
ఏమిట?ి” “తిరతవము అనగా ఏమిట?ి” భౌతిక ప్రప్ంచములో మానవుని జీవితము మర్శయు మానవ 
ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శున విష్యాలకంటే సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రములో ఈ విష్యాలు మర్శంత 
పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉండదవి. ఈ పరా ధానయతలు సంఘ పితర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము యొకు ముఖ్య 
లక్షణములయాయయి. 

ర్ ండవ సాా నములో, వదేాంతప్ండితయలు వదేాంతశాసత రములో తర్ుము యొకు పరా ముఖ్యతను 
గొప్పగా మ చుుకొని, వేదాంతశాసత రములో తార్శుక ప్రతిబింబము పరా థమిక సాధ్నంగా దానిప  ైదృషిర  ప టార ర్మ. 

తార్శుకము. మనము చతచనటటో గా, భౌతిక ప్రప్ంచమును అధిగమించ ప కైన లేవగల మానవ 
తర్ాునిి అమలుచదస్టే బాధ్యత మానవులకు ఉందనే నముకము నవీన పాో టో వాదము యొకు ముఖ్య 
విలువలలో ఒకటి. మేధ్సుిప ై దుర షిరప టేర  నవీన పాో టో వాదముకు ప్రతిసపందనగా, సంఘము యొకు ఆది 
పితర్మలు క ైైసతవ వదేాంతశాసత రములో మేధోప్ర్మ నై ప్రతిబింబమును గూర్శు నొకను చెపాపర్మ. ప్రముఖ్ క ైసైతవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతప్ండుతయలు క ైసైతవ నముకముల యొకు హేతయబదధమ ైన అనేవష్ణ మర్శయు వివర్ణప  ై
మునుప నిడత లేని విధ్ంగా దృషిరని ప టార ర్మ, తదావర్ా కొీతత  నిబంధ్న పరే్ొునని మర్శయు కనిప టరని 
అనకే స్టిదాధ ంతములు హేతయబదధమ నై అనేవష్ణ యొకు విష్యాలుగా మార్ాయి. 

ఉదాహర్ణకు, కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము తిరతవము వంటి స్టిదాధ ంతములను వివర్శంచకుండ 
విడచిప టిరంది; తిరతవములోని వయకుత ల మధ్య సంబంధ్మును గూర్శున వివర్ణను కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయుతలు వివర్శంచలేదు. కానీ, సంఘ పతిర్మల కాలములో, బెైబిలు ర్చయితలు తమ 
అభిపరా యములను సపష్రముగా చపె్పకపల యినప్పటికీ, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితల అభిపరాయమును 
గూర్శు వివర్శంచుటకు వదేాంతప్ండతియలు తార్శుక విశలోష్ణను ఉప్యోగశంచార్మ. 

తండిరయి నై దదవుడు, కుమార్మడెైన దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు దదవుని గూర్శున అబదధ 
బో ధ్లకు సపందనగా, ఆదమి సంఘ పతిర్మలు హతేయబదధమ నై సమీక్ష దావర్ా ప్రతదయకతలను జఞగతీతగా 
ప్ర్శశీల్వంచుటకు తమనుతాము అప్పగశంచుకొని, కొీతత  నిబంధ్న ప్రసాత వించని విష్యములనీి 
వీల ైనంతవర్కు చర్శుంచుటకు ప్రయతిించార్మ. ఈ విధ్ముగా, వదేాంతశాసత రమునకు తార్శుకమును 
అనువర్శతంచుటవలన వదేాంతప్ండితయలు తమ నవీన పాో టో వాదప్ు ప్రప్ంచములో ప్నిచదయుచుండగా 
అద ిగొప్ప పరా ముఖ్యమ నై విలువగా మార్శంది. 

మూడవ సాా నములో, మార్శుక స్టదిాధ ంతముప ై నవీన పాో టో వాదముకు ఉని దృషిరకన 
ప్రతిసపందనగా, సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రము మార్శుక స్టదిాధ ంతముప ై లేదా ఆతీుయత 
జఞా నోదయంప ై కూడా దృషిరని కంేదధరకర్శంచంది. 

మార్శుక స్టదిాధ ంతము. మనము చతచనటటో గా, నవీన పాో టో వాదములో మానవ మనసుిప ై దృషిర  
ప టిర  జఞగతీతగా తర్శుంచుట అనదేి దదవునితో ఐకయమ ైపల యి ేఉనితమ నై మార్శుక సాా యికన వ ళలో  ఒక ప్ునాది 
ర్ాయిగా మాతరమే ఉంది. తర్ుము అనదేి ప్ర్శమితమ నైద ిమర్శయు ఉనితమ నై ఆతీుయ 
మండలమును గీహించలేదు మర్శయు ఈ ఉనితమ నై సాా యిలను అందుకోవాలంటే ప్రతదయకమ నై ప్రతయక్షత 
అవసర్ం. 

అదద విధ్ముగా, తిరతవము, లేదా కీీసుత  మానవతవము లేదా దెైవతవము, లేదా సంసాుర్ములు 
మర్శయు సంఘము, వంట ిస్టదిాధ ంతములను ఆది క ైసైతవ పతిర్మలు వివర్శంచనప్ుపడు, ఈ 
స్టిదాధ ంతములలోని కొనిి విష్యాలు మానవ ఆలోచనకు అతీతమ నైవని ఒప్ుపకునాిర్మ. తర్చుగా, 
వార్శ తర్ు చర్ులతో పాటటగా క ైైసతవ విశావసము యొకు ఉనిత సతయములను సులభంగా వివర్శంచలేము 
లేదా హేతయబదధముగా సమర్శధంచలేమని ఒప్ుపకునాిర్మ. బదులుగా, మార్శుక జఞా నోదయం, మానవ 
ఆలోచనా శకనతని అధగిమించు అతీందిరయ అనుభవముల దావర్ాన ేగహిీంచబడగలదు. సంఘ పతిర్మల 
కాలప్ు వదేాంతశాసత రము దదవుని ప్రతయక్షత స్టేవలో తర్ుమును ఉప్యోగశంచంది, కానీ అద ితార్శుక 
సాక్షయము కంట ేఆతీుయ విష్యములప ైన ేదృషిరని ఆధార్ము చదసుకొనింది. 

కాబటిర సంఘ పితర్మల కాలములో వేదాంతప్ండతియలు క ైసైతవ వేదాంతశాసత రమును అనయ 
ప్రప్ంచమునకు బో ధించుటలో, వివర్శంచుటలో, మర్శయు సమర్శాంచుటలో అనకే సవాళోను ఎదుర్ొునుట 
దావర్ా వార్శ వూయహాలు మర్శయు వకాుణింప్ులు మార్ాయి. భౌతిక విష్యాల కంట ేఆతీుయ లేదా 
ప ైనుండి వచున వేదాంతశాసత ర విష్యాలకు పరా ధానయతనిచుు ఈ మార్మపలు, హతేయబదధ  విశలోష్ణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్యోగము మర్శయు మార్శుక స్టిదాధ ంతముప  ైఆధార్ప్డుట అనునవి నేడు మనమ ర్శగశన కమీబదధ  
వేదాంతశాసత రమునకు దార్శతీసాత యి. 

వేదాంతప్ండతియలు క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును తమ గరీకు సంసుృతికన ఏ విధ్ముగా వివర్శంచార్ప 
ఇప్పటివర్కు మనము చతచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మధ్యకాలప్ు వేదాంతశాసత రము వ పై్ు మన దృషిరని 
మళోించుదాము, ఈ కాలములో మానవుల హతేయవాదము మర్శయు తర్ుమును గూర్శున గరీకు 
ఆలోచనలను తర్చుగా క ైైసతవులు ఉప్యోగశంచార్మ. కీీ.శ. 600 నుండి కీీ.శ. 1500 మధ్యకాలములో 
అభివృదిధ  చెందిన, “శాస్ట్త రయ తతవము” అని తర్చుగా పలిువబడని వదేాంత ఉదయమముప  ైదృషిర  
ప డదాము. 

మధయయుగ వేద ాంతశాస్్తరము 
శాస్ట్త రయ తతవమును గూర్శున మన వివర్ణ సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రమును 

మనము చతచన విధానానిి పల ల్వయుంటటంది. ఒక ప్రకు, శాస్ట్త రయ వాదమునకు దార్శతీస్టని సాంసుృతిక 
మార్మపలను మనము వివర్శంచుదము. మర్ప ప్రకు, ఫల్వతముగా వచున కొనిి వదేాంతశాసత రములోని 
మార్మపలను అనేవషించుదము. ఈ శతాబాే లలో జర్శగశన కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మొదట 
చతదాే ము. 

సాాంస్తకృత్నక్ మారుపలు 
ముందుగా, ఆర్ంభ మధ్యయుగ ఐర్పపాలో “శాస్ట్త రయ తతవము" అను ప్దము ఉనిత 

విదయనందించు పాఠశాలల దావర్ా నిర్వచంచబడనిదని మనము చతపించాల్వ. ఆ పాఠశాలలలో సాా నిక 
భాష్లోని బో ధ్లను, ఆధ్ునిక యుగంలో సాధార్ణముగా దధనిని “తర్ుము” అంటార్మ, లాటని్ భాష్లో 
సల ులాస్టిరకస్ అని పలి్వచదవార్మ. ఎకుువగా, ఈ బో ధ్లు అర్శసలర టిల్ తర్ుమును బో ధించదవి. 
ప్ర్ాయవసానముగా, “సల ులాస్టిరక్స” అను ప్దమును ఎకుువగా అర్శసలర టలి్ తతవశాసత రములోని తర్ుప్ు 
ప్దధతయలప  ైఆధార్ప్డు తతవశాసత రమునకు మర్శయు వదేాంతశాసత రమునకు అనువర్శతంచార్మ. 

మధ్యయుగ కాలములో చపటటచదసుకొని అతయంత ముఖ్యమ నై సాంసుృతిక మార్మపలలోని ఒక 
మార్మప నుండ ిశాస్ట్త రయ తతవమనదేి ఏర్పడింది. మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో మేధోశకనత కల్వగశన సమూహాలు 
నవీన పాో టో వాదము నుండి అర్శసలర టలి్ తతవశాసత రము వ ైప్ు తిర్శగశనప్ుపడు ఈ మార్మప చపటటచదసుకుంది. 
ఈ మార్మప ఫల్వతముగా, అర్శసలర టిల్ తతవశాసత రమునకు అనుగుణంగా క ైసైతవ స్టదిాధ ంతములను సమర్శాంచ 
వివర్శంచన వార్శ విధానములను ప్రముఖ్ క ైసైతవులు స్ట్వకర్శంచార్మ. 

వాసతవానికన, శాస్ట్త రయ తతవము వ పై్ు గల ఈ మార్మప కొనిి వందల సంవతిర్ముల కాలములో 
జర్శగశనది, మర్శయు దాని యి డల గొప్ప తిర్సాుర్ము కుడా కల్వగశంది, ప్రతదయకముగా క ైసైతవ మార్శుక 
వాదుల నుండి కల్వగశనది. అయితద సుమార్మ 1206 నుండి 1280లో నివస్టించన ఆలబర్డర మాగిస్, లేదా 
“మహా ఆలబర్డర” కాలానికన, మర్శయు సుమార్మ 1225 నుండ ి1274 మధ్య నివస్టించన ప్రఖ్ాయతిగాంచన 
అతని శష్యయడెైన థామస్ అకనవనస్ కాలానికన, శాస్ట్త రయ తతవము క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము యొకు ఆధిప్తయ 
ర్ూప్మును సతచంచంది. సంసుర్ణకు ముందు, అర్శసలర టలి్ తతవశాసత రము యొకు దృకపథాలకు క ైైసతవ 
వేదాంతశాసత రము లోతయగా ఆకర్శషంచబడింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శాస్ట్త రయ తతవమునకు నడిపించన కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మనము చతచాము, కాబటిర  
ఇప్ుపడు దాని యొకు కొనిి ప్రధాన లక్షణములను చతదాే ము. క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములో శాస్ట్త రయ 
తతవమనదేి ప్రధానమ నై ప్దధతిగా చపె్పబడడానికన కార్ణమేమిటి? 

వేద ాంతశాస్్తర మారుపలు 
సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత రముకు మర్శయు శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రముకు మధ్య 

అనకేమ నై సార్మప్యతలు ఉనిప్పటికీ, కనీసము ఒక కనోష్రమ నై వయతాయసము ఉనిది. మొతతంగా, గొప్ప 
వేదాంతప్ర్మ ైన ఆలోచనలు మర్ుమ ైన పేరర్ణ దావర్ా కలుగుతయనాియని సంఘ పతిర్మల కాలప్ు 
వేదాంతశాసత రము పరే్ొుంది. అయితద శాస్ట్త రయ తతవము అతయంత హతేయవాదమ నైది, మర్శయు ఇది 
వేదాంతశాసత రమంతటిని గూర్శు అనుకూలంగా మాటాో డుటలో, అనేవషించుటలో, వివర్శంచుటలో 
తర్ుశాసత రప్ు విలువను నొకను చెబుతయంది. భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ ప్రప్ంచములు, మర్శయు దదవుడు 
కూడా, తర్ుశాసత రము దావర్ాన ేజఞగతీతగా విశలోషించబడాల్వ. 

అర్శసలర టలి్ ర్చనల ైన తర్ుశాసత రం, భౌతికశాసత రం, మర్శయు అధభిౌతికశాసత రములలో శాస్ట్త రయతతవ 
వాదకులు పరా వీణయతనొందినవార్మ, మర్శయు ఈ హతేయబదధ దృషిరని కల్వగయుని ప్రప్ంచమునకు క ైైసతవ 
వేదాంతశాసత రమును గూర్శు తెల్వయజయేాలని కోర్మకునాిర్మ. ఈ కార్ణముచద, మధ్యయుగ శాస్ట్త రయతతవ 
వేదాంతశాసత రమును అరా్ము చదసుకోవాలంటే, తర్ుశాసత రముప  ైఅర్శసలర టలి్ యొకు ఆలోచనల యి డల కొంత 
అవగాహనను మనము కల్వగశయుండాల్వ. 

శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రముప ై ప్రభావము చతపని తర్ుశాసత రము యి డల అర్శసలర టలి్ యొకు 
నాలుగు అభిపరా యములను మాతరమ ేచపె్పడానికన సమయము అనుకూల్వసుత ంది: మొదటదిి, 
ఖ్చుతమ నై అంతయప్రతయయము యొకు పరా ముఖ్యత; ర్ ండవది, ప్రతిపాదన తర్ుము యొకు అవసర్త; 
మూడవది, సపష్రమ నై తార్శుక నాయయ ప్రయోగముల విలువ; చవర్కు, హతేయబదధ విశలోష్ణ యొకు 
పరా ముఖ్యతలు. 

అంతయప్రతయయము. మొదటిగా, హేతయబదధత, తార్శుక అనేవష్ణ, విజయమనవేి మనము 
ఉప్యోగశంచద ప్దములు మర్శయు వాటిని జఞగతీతగా నిర్వచంచద విధానముప  ైఆధార్ప్డయిుంటటందని 
అర్శసలర టలి్ అరా్ం చదసుకునాిడు. 

ఇప్ుపడు, నిర్వచనములు నవీన పాో టో వాదకులకు మర్శయు సంఘ పతిర్మల కాలప్ు 
వేదాంతశాసుత ీ లకు కూడా పరా ముఖ్యమే. అయితద అర్శసలర టిల్ ఈ విష్యాలను నిర్వహించన విధానము 
మర్శంత ప్టషి్రంగా ఉంది. భౌతికశాసత రము మర్శయు అధభిౌతికశాసత రముప ై తన అభిపరా యములకు 
ఆధార్ంగా, అనిిటనిి ప్ర్శగణలోకన తీసుకొని ఒక వసుత వును ప్రతదయకముగా చతపించుటకు దాని ప్దారా్ము 
లేదా సార్మును మర్శయు దాని ప్రమాదాలను లేదా అవాంఛనీయ లక్షణములను నిర్వచంచుట దావర్ా 
వసుత వులను వర్రగకర్శంచు పరా ర్ంభ శాస్ట్త రయ విధానాలతో సహా, ఆయన తర్ుమును గూర్శు వివర్శంచాడు. 

అనుగుణంగా, తమ అర్శసలర టలి్ సంసుృతితో సపష్రముగా సంభాషించుటకు, శాస్ట్త రయతతవ 
వేదాంతప్ండతియలు కూడా సాధ్యమ నైంత ఖ్చుతముగా వదేాంత ప్దాలను నిర్వచంచార్మ. 

అర్శసలర టలి్ ఖ్చుతమ నై ప్దజఞలానికన పరా ముఖ్యతనిచదు విధానానిి శాస్ట్త రయతతవ వాదకులు ఎలా 
ఉప్యోగశంచార్ప ఉదాహర్శంచడానికన, అకనవనస్ యొకు సుము థియోలాజిక నుండి ఒక భాగమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చతదాే ము. “దదవుడు అనంతమ ైనవాడా?” అను శీర్శషక కల్వగశన అధాయయములో అకనవనస్ కనంీది ఇవవబడిన 
అభయంతర్మునకు ఈ విధ్ముగా నివదేించాడు మర్శయు సపందించాడు: 

అభయాంతరము 1. దేవుడు అనాంతమ ైనవాడు కాద్నిటలి  తెలుస్తు్ ాంది. అనాంతమ నై 
పరత్నదధ అస్తాంపూరణాంగా ఉాంది ... ఏలయనగా ద నికి భాగాలు మర్యు పద రథము 
ఉనివి ... అయతే దవేుడు అతయాంత పర్పూరుణ డు; అాంద్ువలన ఆయన 
అనాంతమ ైనవాడు కాడు. 

ఈ అభయంతర్మునకు సపందించడానికన, అకనవనస్ నిర్వచనము అను అంశముప  ైదృషిర ప టార డు. 
ఆయన ఎలా సపందించాడో  వినండి. 

మితముగా చేయబడిన రూపము ద వరా ఏ పద రథము క్ూడ  స్తాంపూరణము 
చేయబడద్ు; అాంద్ువలన అనాంతము అని చపెపబడిన పద రథమునక్ు అస్తాంపూరణ 
స్తవభావము ఉనిది; ఏలయనగా అది రూపములేని పద రథముగా నునిది. 

ఈ చని వాకయభాగములోన ేఅకనవనస్ అనకే సాంకేతిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. అతడు 
“ప్దారా్ము,” “ర్ూప్ము,” “నిర్ాకార్ము,” “మితము,” “అనంతము,” “సంప్ూర్ణము” మర్శయు 
“అసంప్ూర్ణము” వంట ిప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు తన కాలప్ు వార్మ అరా్ము చదసుకొను 
ర్రతిలో అతడు ఈ సాంకతేిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు ఎందుకంటే అవి అర్శసలర టలి్ అటిర ప్దాలను 
ఉప్యోగశంచన విధానమునకు అనుగుణంగా ఉనాియి. ప్ర్యవసానముగా, అకనవనస్ తన ఆలోచనలకు 
మర్శయు ఇతర్మల ఆలోచనలకు మధ్య వయతాయసములను చతపించగల్వగాడు. అంతయప్రతయయము యొకు 
ఖ్చుతమ నై నిర్వచనములప  ైఈ దృషిర శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రము యొకు లక్షణముగా ఉనిది. 

ఈ దృషిర ఫల్వతముగా, శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రము సాంకేతిక ప్దాలతో నిండిపల యింది. క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రము కొర్కు విసత ృతమ ైన ప్రతదయక ప్దజఞలమును శాస్ట్త రయతతవవతేతలు అభివృదిధ  చదసార్మ. 
మర్శయు వార్శ ప్దజఞలము క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములో శతాబాే లుగా ఉప్యోగశంచబడుతత ఉంద ికాబటిర  
ఇద ిమనకు పరా ముఖ్యమ నైది. 

తర్ుశాసత రముప ై అర్శసలర టిల్ యొకు ర్చనలు ఖ్చుతమ నై ప్దజఞలమును నొకను చెపాపలని 
శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతప్ండతియలకు సతపర్శతనిచుుటతో పాటటగా, వదేాంత సతాయలను మాటాో డుటలో 
ప్రతిపాదనలకు కీలక పాతరనిచుుటలో వార్శని పల ర తిహించంది. 

ప్రతిపాదనలు. సర్ళమ నై ర్ూప్ములో, ప్రతిపాదనలు అనవేి విష్యము (సబెజకుర ) మర్శయు 
సంభావయత (ప రడికటే్) దావర్ా ర్ూప ందించబడని సతయమును నొకను చెప్పడము. మన అనుదని 
ఉప్నాయసములలో ప్రతిపాదనలను ఉప్యోగశసతత నే ఉంటాము. “ననేు మనిషిని” అను 
ప్దసమూహమును గమనించండి. ఈ ప్రతిపాదనలో, “నేను” అనదేి విష్యము మర్శయు “మనిషనిి” 
అనదేి సంభావయత. వదేాంతశాసత రములో “యిసేు దదవుని కుమార్మడు” వంటి ప్రతిపాదనలు మనకు బాగుగా 
తెల్వస్టనివే. ఇటటవంటి సతయములను గూర్శు నొకను చపెేప ప్రతిపాదనలు శాస్ట్త రయతతవ వేదాంతశాసత రమునకు 
పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనాియి ఏలయనగా అవి అర్శసలర టిల్ తర్ుశాసత ర విశలోష్ణ ఆకార్ంలో ఉనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తార్శకు హతేయవాదమనునది ప్రతిపాదనలతో ఎలా ప్నిచదసుత ంద ిఅను విష్యముప ై అర్శసలర టిల్ 
ఎకుువ దృషిరని ప టార డు. ఆయన అభిపరా యములో, అంతరే్ృషిర  లేదా భావోదదవగాలు, కవితవం లేదా 
ప్రతీకవాదం, విడకిథ లేదా పరా రా్నలు వంటి వయకీతకర్ణలతో తర్ుము ప్ని చదయదు. తర్ుము ప్రధానంగా 
వాసతవాల యొకు ప్రకటనలతో ముడపి్డి యుంటటంది. సర్శగా ర్ూప ందించబడిన ప్రతిపాదనలతో మాతరమే 
ఒక అంశానిి విశలోషించడానికన మనము తర్ుమును ఉప్యోగశంచవచుు. 

అర్శసలర టలి్ పరా ముఖ్యతనిచున దానికన అనుగుణంగా, శాస్ట్త రయ తతవము దాని యొకు సాధార్ణ 
వేదాంతశాసత రమును ప్రతిపాదనలలో వయకతము చదయడానికన కష్రప్డుతయంది. ఇప్ుపడు, తకుువ సాధ్ర్ణ, 
తకుువ విదాయసాా యిలో, క ైసైతవ విశావసములో ఇతర్ వయకీతకర్ణలు కూడా ఉండాలని శాస్ట్త రయతతవ 
వేదాంతప్ండతియలు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. చాలామంద ిశాస్ట్త రయతతవ ప్ండతియలు ప్వితయర లు మర్శయు 
తమ మతప్ర్మ నై ఒప్ుపకోలులను ప్దయము, పాటలు, పరా రా్నలు మర్శయు ఇతర్ విష్యాల దావర్ా 
వయకతప్ర్చార్మ. అయితద అధ్ునాతన విదాయసంబంధ్మ ైన సందర్ాులలో, వదేాంతప్ర్మ నై నముకాలనేవి 
జఞగతీతగా నిర్శుంచబడని ప్రతిపాదనలలో, వాసతవాల ఉదాా టనలలో సమర్శపంచబడా్ యి. 

శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రములోని ప్రతిపాదనల యొకు పరా ధానయతను ఉదాహర్శంచాలంటే, 
మర్పసార్శ అకనవనస్ యొకు సుము థియోలాజిక వ ైప్ు తిర్గాల్వ. “దదవుని జఞా నము సవయం-నిర్ాా ర్ణగా 
ఉనిదా?” అను శీర్శషక కల్వగశన అధాయయముప  ైఆయన చర్ును విందాము. 

అభయాంతరము 1. దేవుని ఉనికి స్తవయాం-నిరాథ రణగా ఉనిటలి  క్నిపసి్తు్ ాంది. మొద్టి 
స్తూత ర లలో మనము చూచినటలి గా, మనక్ు స్తవయాం నిరాథ రణగా తెలుపబడని 
విషయాలను గూర్ిన జఞా నము స్తహజముగా మనలో న టబడయిుాంటలాంది. 
అయతే డమాస్ట్కన్ చపెిపనటలి గా (ఎనిమిద్వ శత బదపు డమాస్ట్కన్ ను పరసా్ విస్తూ్ ) 
“దేవుని జఞా నము స్తహజముగా అనిిాంటిలో న టబడియునిది.” అాంద్ువలన 
దేవుని ఉనికి స్తవయాం-నిరాథ రణగా ఉనిది. 

ఈ అభయంతర్మునకు అకనవనస్ ఇలా సపందించాడు. 

పరద్రశన యొక్క మొద్ట ిస్తూత ర లక్ు స్తాంబాంధిాంచి తతవవేత్ (అర్సోర టిల్ ను 
స్తూచిస్తూ్ ) చపెిపనటలి గా స్తవయాం-నిరాథ రణగా ఉని విషయము యొక్క వయత్నరేక్ 
భావమును ఎవరును మనస్తుులో ఒపుపకోరు. అయతే “దవేుడు ఉన ిడు” అను 
పరత్నపాద్నక్ు వయత్నరేక్మును మనస్తుులో ఒపుపకోవచుి: “‘దేవుడు లేడని’ 
బుదిధ హీనులు తమ హృద్యములో అనుకొాంద్ురు.” (కీర్నలు 53:1). 
అాంద్ువలన, దవేుడు ఉన ిడు అనేది స్తవయాం-నిరాథ రణ కాద్ు. 

మనము ఊహించనటటో గా, “వయతిర్కే భావనను ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోర్మ” అని సవయం 
నిర్ాా ర్ణకు అర్శసలర టలి్ ఇచున సాంకేతిక అరా్మును ఈ వాకయభాగము సతచసుత ంది. కానీ దధనికన 
అతీతముగా, అకనవనస్ తన అభయంతర్కునికన ప్రతిపాదనతో సపందించడము మనము చతసాత ము. అతడు 
ప్రశంసలు లేదా విలాప్ముతో సపందించలేదు. అతడు తన ప్రతయర్శాని తిటరలేదు లేదా బదెిర్శంచలేదు. 
బదులుగా, అతడు తర్చుగా ప్రతిపాదనలతోనే సపందించదవాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ మనము అకనవనస్ లో చతసుత నిది సాధార్ణంగా శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రము యొకు 
లక్షణముగా ఉంది. శాస్ట్త రయతతవ ప్ండతియలు తమ సాధార్ణ వదేాంత చర్ులను అనిింటిని 
ప్రతిపాదనలకు ప్ర్శమితము చదసార్మ. జఞగీతతగా నిర్వచంచన ప్దములను వాసతవ ప్రకటనలలో బాగుగా-
అమర్శక చదస్టి వేదాంత సమసయలను తర్శుంచార్మ. ఈ లక్షణం అధకిార్శక క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమునకు 
కేందరముగా మార్శంది తదావర్ా మన కాలములో కూడా కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో ప్రతిపాదనలు 
కీలకమ నైవిగానే ఉనాియి. 

తర్ుశాసత రముప ై అర్శసలర టిల్ యొకు సపందనతో వయవహర్శంచన శాస్ట్త రయతతవము యొకు మూడవ 
విధానము సపష్రమ నై నాయయ ప్రయోగమను (స్టిలోో జిసం) వర్గములో సంగహిీంచబడుతయంది. 

సపష్రమ నై నాయయ ప్రయోగము. ఒక ప్దములో, సపష్రమ నై నాయయ ప్రయోగము అనునద ి
ప్రమయేములు మర్శయు ముగశంప్ులను ర్ూప ందించడానికన ఏర్ాపటట చదయబడిన ప్రతిపాదనలు 
కల్వగశయుని తర్ు వాదము. 

ఉదాహర్ణగా, పరా థమిక తర్ు పాఠయప్ుసతకాలలో తర్చు బో ధించబడద ఒక ప్రస్టదిిధగాంచన సపష్రమ ైన 
నాయయ ప్రయోగము ఈ విధ్ముగా ఉంటటంది: ప్రతిపాదన ఒకటి: సల కేటీసి్ ఒక మనిషి. ప్రతిపాదన ర్ ండు: 
మనుష్యయలందర్ూ మర్తయమ ైనవార్మ. ముగశంప్ు: అందువలన, సల కేీటసి్ కూడా మర్తయమ నైవాడద. 

కొనిి విధ్ముల ైన తీర్ాునములకు నడిపించద వాదనలుగా ప్రతిపాదనలు ఎలా 
కీమప్ర్చబడతాయో గుర్శతంచుటకు అర్శసలర టలి్ చాలా సమయము గడిపాడు. గుర్శతంప్ు నియమము, 
వ ైర్మధ్యములేని నియమము, మినహాయించబడని మధ్యవర్శతతవ నియమము, అదద విధ్ముగా ఊహను 
గూర్శున వివిధ్ సకీమత నియమాలు, వివిధ్ ప్రతిపాదనల నుండి సర్శగా లేదా తార్శుకముగా వివిధ్ 
తీర్ాునములను ప్ర్పక్షంగా చతచద మార్ాగ ల వల  “తర్ు నియమములు”గా పలిువబడద దానిని ఆయన 
అనేవషించాడు. 

వాసతవానికన, నిజమ నై వేదాంత వాదనలు సంకనోష్రమ నైవిగా ఉంటాయి, కానీ శాస్ట్త రయతతవ 
వేదాంతప్ండతియలు అర్శసలర టిల్ నియమాలకు అనుగుణంగా ఉని వదేాంతశాసత ర వాదనలను 
ర్ూప ందించడానికన ఉదదేశంచార్మ. 

సుము థయిోలాజికలోని “దదవుని జఞా నము సవయం-నిర్ాా ర్ణగా ఉనిదా?” అను విష్యముప ై 
అకనవనస్ చర్ును మర్ొకసార్శ గమనించుదాము. తినిన నై సపష్రమ ైన నాయయ ప్రయోగము దావర్ా దదవుని 
జఞా నము సవయం-నిర్ాా ర్ణమ నైద ిఅను ప్రతిపాదనకు అకుడ ఆయన సపందించాడు. ఆయన ఈ ప్దాలు 
వరా సాడు: 

స్తవయాం-నిరాథ రణగా ఉని విషయము యొక్క వయత్నరేక్ భావమును ఎవరును 
మనస్తుులో ఒపుపకోరు ... కానీ “దేవుడు ఉన ిడు” అనే మాట యొక్క 
వయత్నరేక్మును మనస్తుులో ఒపుపకోవచుి: “‘దేవుడు లేడని’ బుదిధ హీనులు తమ 
హృద్యములో అనుకొాంద్ురు.” అాంద్ువలన, దేవుడు ఉనికిలో ఉన ిడను 
విషయము స్తవయాం-నిరాథ రణమ ైనది కాద్ు. 

ఇకుడ ఇవవబడిన సపష్రమ నై నాయయ ప్రయోగమును ఈ విధ్ముగా చపె్పవచుును. ప్రతిపాదన 
ఒకటి: సవయం-నిర్ాా ర్ణ యొకు వయతిర్కేమును ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోలేర్మ. ప్రతిపాదన ర్ ండు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“దదవుడు ఉనాిడు’” అన ేమాట యొకు వయతిర్కేమును మనసుిలో ఒప్ుపకోవచుు. ముగశంప్ు: 
అందువలన, దదవుడు ఉనాిడు అను మాట సవయం-నిర్ాా ర్ణమ నైది కాదు. 

జఞగతీతగా నిర్శుంచబడని సపష్రమ ైన నాయయ ప్రయోగములతో అకనవనస్ తన వదేాంతమును 
అనేవషించ ఎలా కాపాడుకొనాిడో  చతచుటకు ఈ వాకయభాగము ఒక ఉదాహర్ణ. ఆయన ఈ అంశముప  ై
వయవహర్శంచన విధానము మధ్యయుగ శాస్ట్త రయతతవమునకు విలక్షణంగా ఉనిది. వాసతవంగా, సపష్రమ నై 
నాయయ ప్రయోగముప ై ఈ విధ్మ ైన దృషిర  మన కాలములో కూడా కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమునకు కేందర 
లక్షణముగా ఉనిది. 

సాంకేతిక ప్దములప ై దృషిర  ప టరడం, ప్రతిపాదనలు మర్శయు తార్శుక సపష్రమ నై నాయయ 
ప్రయోగముప ై ఆధార్ప్డడంతో పాటటగా, శాస్ట్త రయతతవ ప్ండతియలు అర్శసలర టిల్ ప్రభావమును తమ 
వేదాంతశాసత రము యొకు పరా ధానయతల దావర్ా చతపించార్మ. 

పరా ధానయతలు. స్టిార్మ నై, హతేయబదధమ నై, సల పానకీమం ప్ర్ంగా వాసతవికతను విశలోషించద బాధ్యతకు 
అర్శసలర టలి్ తర్ుమును అనువర్శతంచాడు. ప్రతిదధ నిలువ (వర్శరకల్) హతేయబదధ  కీమంలో చపటటచదసుకొనిటటో  
చతశాడు. ఆయన అభిపరా యంలో, అనిి విష్యములు ఒక కొలబదే యొకు దిగువ అంచున ఉని 
వేర్ేవర్మ అసంప్ూర్ణతలు మర్శయు ప ై అంచున ఉని సవచఛమ ైన ఐకయత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణ ర్ూప్మునకు 
మధ్య ఉనాియి. ఈ హతేయబదధ కీమములోనే ప్రతి విధ్మ నై వాసతవికత యొకు సాా నము ఎకుడ 
సర్శప్డుతయందో  గుర్శతంచడం తతవశాసత రము యొకు అనకే బాధ్యతలోో  ఒకటగిా ఉనిదని ఆయన నముకం. 

సులభమ ైన ప్దాలోో , దదవుడు తాన ేకొలబదేకు ప ై అంచున ఉనాిడు. ఆయన ప్రధానుడు, 
సమసతమును సృషిరంచుటకు సృషిరంచబడనివాడు. దదవుడు సవచఛ ఐకయత, సవచఛ ర్ూప్ము, సవచఛ 
జీవము గలవాడు. దదవదతతలు దదవునికంటే ఒక అడుగు కనీంద ఉనాిర్మ. వార్మ ఆతు మర్శయు 
శర్రర్మును కల్వగశనవార్మ కాబటిర  మానవులు దదవదతతల కనీంద ఉనాిర్మ. అనకే ర్కాల ైన జంతయవులు 
తమ సాా నమును మానవుల కనంీద కల్వగశయునివి; తర్మవాత మొకులు; తదుప్ర్శ ఆకర్బన ప్దారా్ములు; 
తర్మవాత గాల్వ, అగశి , భూమి మర్శయు నీర్మ అను నాలుగు పరా థమిక మూలకాలు; మర్శయు చవర్గా 
ప్రధాన ప్దారా్ము దగిువన ఉంటటంది. 

తమ అర్శసలర టిల్ సంసుృతయలతో సంభాషించడానికన, ఈ అర్శసలర టిల్ ప్దధతి ప్రకార్ంగా తమ 
వేదాంతశాసత రమును వివర్శంచడానికన శాస్ట్త రయతతవ ప్ండతియలు ప్రయతిించార్మ. ప ై నుండి వచున 
వేదాంతశాసత రము యొకు కీమములో వార్శ స్టదిాధ ంత సార్ాంశములను బలముగా నిర్ేేశంచార్మ. అనగా, 
వార్మ అర్శసలర టిల్ సల పానకీమము యొకు ఉనిత సాా యిలకు సమాంతర్ంగా ఉని క ైసైతవ బో ధ్లతో 
ఆర్ంభించ దృషిర ప టరడం మొదలుప టార ర్మ తదుప్ర్శ అర్శసలర టిల్ కొలబదే యొకు తకుువ సాా యిలతో 
సమాంతర్ంగా ఉని బో ధ్లప ై దృషిర  ప టార ర్మ. అనిివేళలా, ప్రతి భాగము ఇతర్ భాగములతో ఎలా 
సర్శపల తయందో  వివర్శసతత , తమ ప ై నుండ ివచున వదేాంతశాసత రమంతటిప  ైఆవర్శంచన కనోష్రమ నై హేతయబదధ  
కీమానిి సపష్రం చదయడానికన చతచార్మ. 

ప ై నుండ ివచున వదేాంతశాసత రముప  ైఈ విధ్మ నై ధోర్ణిని థామస్ అకనవనస్ సుము థయిోలాజిక 
అమర్శకలో సపష్రముగా చతడవచుు. ఆయన సుములో ఒకటవ భాగము ఉపల దాా తముతో ఆర్ంభమ ై 
శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రములో ఉనిత పరా ధానయతగల అంశమువ పై్ు కొనసాగుతయంది: అదవితీయ 
దదవుడు. తదుప్ర్శ అకనవనస్ ఆశీర్ావదకర్మ నై తిరతవము వ పై్ు మర్లాడు. తర్మవాత, అతడు సృషిర  మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దృషిర  ప టార డు, మర్శయు ఇది అనిి విష్యాలకు మొదట ికార్ణం దదవుడదయని ఇంకనత శదేీ 
చతప్ుతయని అధాయయము. తదుప్ర్శ సృషిరలో గొప్ప దానివ ైప్ు మర్లాడు అకనవనస్. దదవదతతలు 
తర్మవాత, దదవదతతలకు కనీంద ిఉని భౌతిక సృషిరని సతచంచద ఆర్మ దనిముల సృషిరని ఆయన 
చర్శుంచాడు. అటట తర్మవాత ఆతు మర్శయు శర్రర్మును కల్వగశయుని మానవతవమను అధాయయము 
ఉనిది. చవర్గా, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఉని వాటతిో సహా సృషిరయంతటపి  ైదదవుని ప్రభుతవమును 
గూర్శు చపె్ూత  అకనవనస్ సుములోని భాగము ఒకటనిి ముగశంచాడు. అకనవనస్ యొకు సుము 
థియోలాజికలో ప్రతిబింబించన అర్శసలర టిల్ పరా ధానయతలు శాస్ట్త రయతతవము యొకు సాధార్ణ 
వూయహమును చతపిసాత యి. మర్శయు ఈ ధోర్ణి శతాబాే లుగా అధకిార్శక క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును 
కల్వగశయుంది, మర్శయు ఇది అధ్ునాతన ప ర టెస్ట రంట్ కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో కూడా ఉంది. 

క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము కొీతత  నిబంధ్న ప్దధతయల నుండి గరీకుల ఆలోచన విధానములోకన మార్శన 
కొనిి విధానములను మనము ఇప్పటవిర్కు చతచాము — మొదటగిా సంఘ పతిర్మల కాలములోని 
నవీన పాో టో దవందావదమును, మర్శయు తదుప్ర్శ మధ్యయుగములోని అర్శసలర టలి్ హేతయవాదమును 
చతచాము — కాబటిర ఇప్ుపడు ప ర టెస్ట రంట్ వదేాంతశాసత రము ఈ అభివృధ్ుధ లతో పల లుబడని మార్ాగ లను 
మనము చతదాే ము. 

పరర టెస్ట్రాంట్ వదే ాంతశాస్్తరము 
ప ర టెస్ట రంట్ వేదాంతశాసత రమును ప్ర్శశీల్వంచడానికన చాలా మార్ాగ లు ఉనాియి గనుక ఒక చని 

భాగమునకు మాతరమ ేమనలను మనం ప్ర్శమితం చదసుకోవాల్వ. ప ర టసె్ట రంట్ వేదాంతశాసత రములో మూడు 
దశలను మనము చతదాే ము: మొదటగిా, 16వ శతాబేప్ు ఆర్ంభ సంసుర్తల వదేాంతశాసత రము; 
ర్ ండవదగిా, సాంప్రదాయిక ప ర టెస్ట రంటో ఒప్ుపకోలులు; మర్శయు మూడవదగిా, ఆధ్ునిక ప ర టెస్ట రంట్ 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము. పరా ర్ంభ సంసుర్తల వదేాంతశాసత రముతో ఆర్ంభించుదము. 

పరా రాంభ స్తాంస్తకర్లు 
లేఖ్నముల ఆధార్ముగా క ైసైతవ వేదాంతశాసత రమును ప్ునఃనిర్శుంచుట పరా ర్ంభ ప ర టసె్ట రంట్ 

వేదాంతశాసత రము యొకు లక్షయమ ైయుండినది. ఉదాహర్ణకు, మార్శరన్ లూథర్డ మర్శయు జఞన్ క ల్వవన్, 
వేదాంతశాసత రములో బెైబిలు అధికార్మును ప్ునర్మదాా టించాలని ప్రగాఢమ నై వాంఛ కల్వగశయుండరి్శ. వార్మ 
ర్పమన్ కాథల్వక్స స్టిదాధ ంతములను మర్శయు విపో్వాతుకుల ైన అనాబాపిరస్ల సవాళోను ప్రతయక్షంగా 
లేఖ్నముల దావర్ా ఎదుర్ొునాిర్మ. 

ఫల్వతముగా, లూథర్డ లేదా క ల్వవన్ ఆధ్ునిక కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమునకు అనుగుణంగా ఉని 
దదనిని వరా యలేదు. బదులుగా, లూథర్డ ప్రతినిధయిి ైన ఫలి్వప్ మేలాంచన్ మర్శయు క ల్వవన్ అనుచర్మడెనై 
థియోడర్డ బ్రజఞ అనువార్మ పరా ర్ంభ ప ర టెస్ట రంట్ వదేాంతశాసత రమును కమీప్ర్చార్మ. అయినను, పరా ర్ంభ 
సంసుర్తల ర్చనలలో కూడా సంఘ పతిర్మల కాలప్ు వదేాంతశాసత ర మర్శయు శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత ర 
లక్షణాలు ఉనాియి. 

ఉదాహర్ణగా, ఇని్టటటయట్ి అఫ్ కనీస్టిరయన్ ర్శలీజియన్ అను ప్రస్టదిిధచెందని క ల్వవన్ ర్చనను 
గమనించండి. మత విర్పధ్మ నై స్టదిాధ ంతముల (హరె్ స్టి) నుండి ప ర టసె్ట రంటోను ర్క్ష్ించడానికన ఇని్టటటయట్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొటరమొదటిగా వరా యబడింద.ి అయితద ప ర టెస్ట రంటో అభిపరాయములను కాపాడుకొనుటలో, సంసుర్ణకు 
కొనిి శతాబేముల ముందు వదేాంతశాసత రము నిర్శుంచుటకుగాను అభివృదిధ  చెందని విధ్ములకు 
పరా ముఖ్యమ నై సమీప్ అనుబంధ్ములను క ల్వవన్ ప్రతిబింబించాడు. ఇప్ుపడు, క ల్వవన్ కేవలము సంఘ 
పితర్మల కాలప్ు లేదా శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత ర ప్దధతలను అనుసర్శంచాడు అని చెప్పడం నాయయం 
కాదు. ఏదదమ నైా, ఇని్టటటయట్ి లో అర్శసలర టలి్ సాంకతేిక ప్దాలలో ఉప్యోగశంచన తర్ుము యి డల 
పరా ముఖ్యమ నై శదీధను చతపించాడు; ఆయన వదేాంతమును ఎకుువగా ప్రతిపాదనలలో వయకతప్ర్చాడు; 
అంశాలను తర్శుంచడానికన సపష్రమ నై నాయయ ప్రయోగమును నిర్శుంచాడు; మర్శయు ప ై నుండి వచున 
వేదాంతశాసత రము పరా ధానయతలకు అనుగుణంగా తన వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుకునాిడు. 

క ల్వవన్ ర్చనలోని ప్రతి విష్యమును చర్శుంచుకొనుటకు సమయము సర్శపల దు గనుక, 
వేదాంతశాసత రములో కేందర సాధ్కంగా ఉని హతేయవాదమును మర్శయు ప ై నుండ ివచున వదేాంతశాసత రము 
పరా ధానయతలను ఆయన అనుసర్శంచన విధానమును చతదాే ము. ఒకవ పై్ు, తర్ుశాసత రము లేదా 
తర్ుమును అధ్యయనము చదయుటలోగల ప్రయోజనములను, అవి అవిశావసులచద అభివృదిధ  
చదయబడినప్పటకిీ కూడా, క ల్వవన్ నొకను చెపపిన విధానమును వినండి. 

ఇని్టటటయట్ి లోని ర్ ండవ ప్ుసతకము ర్ ండవ అధాయయములో, ఆయన ఈ మాటలను వరా సాడు. 

భౌత్నక్శాస్్తరము, తరకశాస్్తరము, గణితశాస్్తరము, మర్యు ఇతర సారూపయ విజఞా న 
శాసా్ ీ లలో భకి్హీనుల ద వరా దవేుడు మనక్ు స్తహాయము మర్యు పరచ్రయ 
చేయుటక్ు ఇషరపడుతయాంట,ే మనము ద ని నుాండి పర ాంద్ుక్ుాంద ాం, లేద్ాంటే, 
మనక్ు అాందిాంచబడిన దేవుని బహుమానములను నిరిక్షయాం చేస్ట ్ , మన 
సో మర్తనమును బటిర  మనమే శిక్ిాంచబడత ము. 

తర్ుశాసత రము లేదా తర్ుము యొకు ఈ ఆమోదమునకు అనుగుణంగా, క ల్వవన్ ర్చనలు 
కేవలము లేఖ్నములు బో ధించద విష్యాలప్టో శీదధ  చతపించడం మాతరమే కాదుగానీ ఆ 
బెైబిలానుసార్మ నై బో ధ్లను అర్శసలర టలి్ తర్ు ప్రమాణాలకు అనుగుణమ నై మార్ాగ లోో  వివర్శంచడానికన 
కూడా శదేీ చతప్ుతాయి. 

మర్పవ ైప్ు, మధ్యయుగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను దగగర్గా ప్రతిబింబించు విధ్ములలోన ే
క ల్వవన్ ర్చంచన ఇని్టటటయట్ి అన ేప్ుసతకము కూడా ప ై నుండి వచున వదేాంతశాసత రము యొకు 
పరా ధానయతలను ప దే ఎతయత న ప్రతిబింబిసుత నివి. ఇని్టటటయట్ి నాలుగు ప్ుసతకాలుగా విభజించబడా్ యి: 
మొదట ిప్ుసతకము సృషిరకర్తగా దదవుని జఞా నమును గూర్శు చర్శుసుత ంది. ఈ ప్ుసతకములో దదవునిని గూర్శు 
మర్శయు దదవుడు సర్పవనితయడెైన సృషిరకర్తగా మర్శయు విశవమును నియంతిరంచదవానిగా వివర్శంచాడు. 
ర్ ండవ ప్ుసతకము విమోచకునిగా దదవుని జఞా నముప ై దృషిర  ప డుతయంది; కీసీుత  తన ప్రజల కొర్కు ర్క్షణను 
న ర్వేర్శునటటో గా ప్రప్ంచములో దదవుని జోకయమునకు సంబంధించన మర్శనిి భూసంబంధ్మ ైన 
విష్యాలను ఇది ప్ర్శగణిసుత ంది. మూడవ ప్ుసతకము కృప్ ప ందుకోవడం, దాని ప్రయోజనములు 
మర్శయు ప్రభావములను గూర్శు చర్శుసుత ంది. కీీసుత లో న ర్వరే్ుబడని ర్క్షణ వయకనతగతముగా ప్రజలకు ఎలా 
వర్శతసుత ంది అను విష్యమును మర్శయు ర్క్షణను ప ందుకొనిన ప్రజల వయకనతగత జీవితాలలో ర్క్షణ 
అనునది ఎటటవంటి ఆశీర్ావదాలు మర్శయు ప్రభావాలను తెసుత ంది అను విష్యమును క ల్వవన్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వివర్శంచాడు. నాలగవ ప్ుసతకము మర్శంత తకుువసాా నములో ఉని, ఆచర్ణాతుకమ నై విష్యాలప ై దృషిర  
ప డుతయంది: సంఘము, దాని సంసాుర్ము, మర్శయు పౌర్ ప్రభుతవము యి డల దాని సంబంధ్ము. 

కాబటిర , క ల్వవన్ అధిక ఖ్గపళ భావనల నుండి తకుువ మర్శయు మర్శంత లౌకనక విష్యాలవ పై్ు 
తర్ల్వనటటో గా మనము చతడగలము. దదవుడు సృషిరప  ైగొప్ప సార్వభౌమ అధకిార్ము గలవాడు అను 
విష్యమును మొదటిగా చర్శుంచాడు. కీసీుత లో దదవుడు చర్శతరలో జోకయం చదసుకునాిడు అనునద ిర్ ండవ 
విష్యముగా చర్శుంచాడు. వయకనతగత ప్రజల ర్క్షణ అనదేి తదుప్ర్శ చర్శుంచాడు. చవర్శగా, ఆచర్ణాతుక, 
అనుదని క ైైసతవ ఆందోళనల విష్యాలను చర్శుంచాడు. 

కాబటిర , ప  ైనుండి వచున వేదాంతశాసత రము మర్శయు తర్ుము యి డల అతని ఆమోదము 
ప్రకార్ము, సంసుర్ణకు మునుపే సంఘ చర్శతరలో అభివృదిధచంెదిన వదేాంత ప్దధతయలను మర్శయు 
పరా ధానయతలను క ల్వవన్ అనుసర్శంచాడు. 

వేదాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభ అభివృధ్ుధ లప ై ఆదమి ప ర టసె్ట రంట్ వదేాంతము ఆధార్ప్డు 
విష్యమును మనము గుర్శతంచుటతో పాటటగా, ప ర టసె్ట రంటో ఒడంబడికల వార్సతవము విష్యములో 
కూడా అదద నిజమని మనము చెపాపల్వ. ప్రప్ంచములోని వేర్ేవర్మ పరా ంతములకు చెందని ప ర టసె్ట రంటటో  తమ 
విశావసమును సంగీహించు ప్లు సాంప్రదాయిక కటేకనజంలను మర్శయు ఒప్ుపకోలులను ఉతపతిత  చదసార్మ. 

సాాంపరద యక్ ఒపుపకోలులు 
ఉదాహర్ణ కొర్కు, సుమార్మ 1647లో వరా యబడని వ స్ర మినిసరర్డ కన ీష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ యొకు 

వేదాంతశాసత రమును గమినించండి. ఆర్ంభ ప ర టసె్ట రంటోవల , లేఖ్న బో ధ్నకు పరా ముఖ్యతనిచునంత 
మాతరమున వ స్ర మినిసరర్డ వదేాంతశాసత రమును కవేలము శాస్ట్త రయతతవముగా పలివడం నాయయం కాదు. 
ఇప్పటికీ, ఒప్ుపకోలు అనునద ిమధ్యయుగ వదేాంతశాసత ర దృకపథము వలన ప్రభావితం చదయబడనిదనిన 
విష్యం వాసతవం. అర్శసలర టిల్ తర్ుము సాంకేతిక ప్దాలప ై ఆధార్శతమ నై విధానము, ప్రతిపాదనలు 
వయకీతకర్ణము యొకు కేందరముగా ఉని విధానము, వదేాంతశాసత రమును అందించుటలో గల సపష్రమ ైన 
నాయయ ప్రయోగం యొకు విధానము, మర్శయు ప  ైనుండి వచున వేదాంతశాసత ర పరా ధానయతల ప్ర్ముగా 
వేదాంతశాసత ర అంశములను అది ఏర్పర్చద విధానములనిిటనిి ఒప్ుపకోలు హతయత కొంటటంది. 

వ స్ర మినిసరర్డ కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ లో తర్ుము యొకు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన ప్నిని 
మనము చతడగలము. ఇది ప్రతదయకముగా ఒకటవ అధాయయము, ఆర్వ పేర్ాలో సపష్రమౌతయంది. అది 
ఏలా ఉనిదో చతడండి. 

ఆయన మహమి, మానవుని రక్షణ, విశావస్తము మర్యు జీవితమునక్ు, 
అవస్తరమ నై విషయాలనిిటిలో దేవుని స్తలహా అనేది, లేఖనములో 
వయకీ్క్ర్ాంచబడియుాండవచుి, లేద  మాంచి లేద  అవస్తరమ ైన పరయవసానము 
లేఖనము నుాండి ఊహిాంచబడవచుి. 

దదవుని మహిమ మర్శయు మన ర్క్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితమునకు అవసర్మ నై ప్రతిదధ 
ర్ ండు మార్ాగ లోో  కనిపసిుత ందని విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. ఒకవ ైప్ు, ఈ సతయములు 
సపష్రముగా లేఖ్నములో చపె్పబడనివి. అనగా, బెైబిలు కొనిి పరా ముఖ్యమ నై సతయములను సపష్రముగా 
బో ధిసుత ంది. అయితద మర్పవ ైప్ు, ఇతర్ క ైసైతవ స్టిదాధ ంతములు బహుశా “మంచ మర్శయు అవసర్మ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్యవసానములను లేఖ్నము నుండి ఊహించవచుు.” ఈ కథనము ప ర టెస్ట రంట్ వదేాంతశాసత రములో 
హేతయవాదముకు లేదా తర్ుమునకు ముఖ్యమ నై పాతరను ఇసుత ంది. ఈ ప ర టసె్ట రంట్ వేదాంతప్ండతియలు 
తమ ప్నిని చదస్టనిప్ుపడు, లేఖ్నములోని అనవయింప్ును గహిీంచడానికన హతేయవాదమును లేదా 
తర్ుమును వార్మ ఉప్యోగశంచెడవిార్మ. ఈ విధ్ముగా, వ స్ర మినిసరర్డ కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 
ప్ూర్వకాలప్ు ప్దధతయల యొకు ఖ్చుతమ నై ధోర్ణనిి వ లోడచిదసుత ంది. 

దధనికంటే, విశావసప్ు ఒప్ుపకోలు యొకు విసత ృత ఆకార్ము కూడా ప  ైనుండ ివచున 
వేదాంతశాసత రము యొకు పరా ధానయతలను ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది. ఒప్ుపకోలులోని అధాయయములు ఈ 
కీమమును అనుసర్శసాత యి: “లేఖ్నము యొకు,” అను శీర్శషక కల్వగశన ఆర్ంభ అధాయయము తర్మవాత 
ర్ ండు మర్శయు మూడు అధాయయములు ఉనిత ఆతీుయ వాసతవికతను అనగా — దదవునిప ై దృషిర  
ప డతాయి. తర్మవాత, నాలుగు మర్శయు ఐదు అధాయయములు సృషిరని గూర్శు చర్శుసాత యి. అటట 
తర్మవాత పరా ప్ంచక లేదా భూసంబంధ్మ నై అంశాలప ై దృషిరప డతాయి, అధాయయములు ఆర్మ నుండి 
ప్దహిేడు వర్కు మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల యిన విధానము మర్శయు విమోచన విధానమును 
గూర్శు చర్శుసాత యి. తదుప్ర్శ, అధాయయములు ప్దున నిమిద ినుండి ముప పైఒకటి వర్కు సంఘము 
మర్శయు క ైైసతవ జీవితమునకు సంబంధించన ఆచర్ణాతుక విష్యాలను చర్శసాత యి. చవర్శగా, ముప ైప-
ర్ ండు మర్శయు ముప ైప-మూడు అధాయయాలు ప్రప్ంచ చర్శతర ముగశంప్ును గూర్శు మాటాో డుతాయి. 

ఈ ఆకార్ములో ప్రసుత తించబడని వేదాంతశాసత ర పరా ధానయతలు అనకేమ నై సాంప్రదాయ ప ర టసె్ట రంట్ 
ఒప్ుపకోలులను మర్శయు క ైైసతవ హతిోప్దదశమును కల్వగశయునాియి. 

పరా ర్ంభ ప ర టసె్ట రంట్ వదేాంతశాసత రము యొకు ఈ సాధార్ణ ధోర్ణులు మర్శయు సాంప్రదాయ 
ప ర టెస్ట రంట్ ఒప్ుపకోలులను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆధ్ునిక కీమబదధ వదేాంతశాసత రము అదద విధ్మ ైన 
ధోర్ణులను కొనసాగశసుత ందని మనము గీహించవచుు. 

ఆధునిక్ క్రమబద్ధతలు 
ఉదాహర్ణ కొర్కు, 1797 నుండి 1878 వర్కు నివస్టించన పిరన్ి టన్ స్ట మినర్రలోని చార్ ోస్ హడ్జజ 

యొకు కీమబదధ  వదేాంతశాసత రమును గమనించుదాము. ఆయన కీమబదధ  వదేాంతశాసత రమంతటలిో, 
సాంప్రదాయ సాంకతేిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, ప్రతిపాదనలప ై ఆధార్శతమ నైప్ుపడు, సపష్రమ నై 
నాయయ ప్రయోగమును జఞగతీతగా ఉప్యోగశంచ తన ఆలోచనను నిర్శుంచుకునిప్ుపడు, హతేయవాదము 
మర్శయు తర్ుమునకు హడ్జజ  కంేదర సాా నమును ఇచు మర్శయు ప  ైనుండి వచున వేదాంతశాసత రము 
యొకు పరా ధానయతలను అనుసర్శంచాడు. 

మర్పవ ైప్ు, వదేాంతశాసత రములో మధ్యయుగ శాస్ట్త రయ తతవము మర్శయు పరా ర్ంభ ప ర టసె్ట రంటో 
యొకు నియమాలను అధగిమించద ఒక పాతరను తర్ుమునకు హడ్జజ ఆమోదించాడు. ఆధ్ునిక శాసత రజా్ఞలకు 
అనుగుణమ నై మార్ాగ లోో  వదేాంతప్ండతియలు తమ కమీశక్షణను ఎలా పాటించాలో చపెిపన ఆయన 
విధానాలను చతదాే ం. ఆయన కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోని మొదట ిప్ుసతకము, ఐదవ భాగములో ఈ 
మాటలను వరా సాడు: 

విజఞా న శాస్్తరజా్ఞడు పరక్ృత్నని అధయయనాం చేయడ నికి కొనిి పురావలోచనలు క్లిగ్ 
వసా్ డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతడు జఞా న అవగాహన యొక్క విశావస్తనీయతను ఊహిసా్ డు. … 
అతడు మానస్టిక్ కారయక్లాపాల యొక్క విశావస్తనీయతను క్ూడ  ఊహిాంచ లి.... 
అనుభవము ద వరా నేరుికొనబడని ఆ స్తతయముల నిశియతప్ైన క్ూడ  
ఆధ రపడ లి... పరత్న పర్ణ మమునక్ు ఒక్ కారణాం ఉాంటలాంద;ి ఒకే రక్మ ైన 
పర్స్టిథతయలలో అదే కారణాం అదే రక్మ ైన పరణ్ మాలను ఇస్తు్ ాంది. 

అతని కాలములో విజఞా న శాసత రములు ఎలా అరా్ము చదసుకొనబడనివో వివర్శంచన తర్మవాత, 
కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలను గూర్శు హడ్జజ  ఒక మాటను చపెాపడు. 

...విజఞా న శాస్్తరజా్ఞడికి పరక్ృత్న ఎలాగో వేద ాంతపాండితయడకిి బ ైబిలు ఆలాగే. అది 
అతనిక ిస్తతయముల గ్డ్ాంగ్; మర్యు బ ైబిలు బో ధిాంచే విషయాలను 
తెలుస్తుకొనుటలో ఆయన పద్ధత్న, పరక్ృత్న బో ధిాంచే విషయాలను తెలుస్తుకొనుటక్ు 
పరక్ృత్న తతవవేత్ ఉపయోగ్ాంచే పద్ధత్న ఒక్టే. 

కాబటిర ఆయన కాలములోని విజఞా నశాసత రము ప్రకార్ము హడ్జజ హేతయవాదము మర్శయు తర్ుము 
యి డల తన అవగాహనను మార్ముకొనినప్పటకిీ, ఒక కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియనిగా వదేాంతశాసత రమును 
నిర్శుంచుటకు సాంప్రదాయకమ నై హతేయవాదము మర్శయు తర్ుమును పరా ముఖ్యమ నై ప్ర్శకర్ాలుగా 
ఆయన చతచన విధానమును మనము చతడొచుు. 

మర్పవ ైప్ు, హడ్జజ  యొకు కీమబదధ వదేాంతశాసత రము ప ై నుండ ివచున వేదాంతశాసత రము యొకు 
పరా ధానయతలను కూడా అనుసర్శసుత ంది. ఆయన కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమును చతచనప్ుపడు క ైసైతవ 
వేదాంతమునకు ఆయన ఇచున సార్ాంశము వ లోడి అవుతయంది. 

అతని కమీబదధ  వదేాంతశాసత రము ఉపల దాా తముతో ఆర్ంభమ ై, “దదవుని గూర్శున శాసత రము” అని 
పేర్మప టరబడిన ఒకటవ భాగములో కొనసాగుతయంది. అకుడ ఆయన దదవుని స్టదిాధ ంతమును గూర్శు 
చర్శుంచాడు. “మానవశాసత రము”గా పేర్ొునబడని ర్ ండవ భాగము పరా ధానయతల కొలబదేలో కనంీదికన 
మానవతవము వ ైప్ు కొనసాగుతయంది. తర్మవాత మూడవ భాగము, “ర్క్షణశాసత రము,” ఇది కీసీుత లో దదవుని 
కార్యము యొకు అతయధకి భావనతో ఆర్ంభమ ై ప్రజల వయకనతగత జీవితములలో ర్క్షణను గూర్శున 
అనువర్తనను చర్శుసుత ంది, మర్శయు తర్మవాత కృప్ యొకు ఆచర్ణాతుక మార్గములను చర్శుసుత ంది. 
సాంప్రదాయకమ నై కమీమును అనుసర్శంచ నాలుగవ భాగముమ ైన “ర్ాకడ శాసత రము”తో — అనగా చవర్శ 
దినములుతో — అతని వదేాంతశాసత రమును ముగశంచాడు. 

కాబటిర ప్రతి యుగములో, నముకమ నై క ైైసతవులు లేఖ్నములకు విధదయుల ై జీవిసుత , వార్మ 
నివస్టిసుత ని అనయ సంసుృతయలకు సముచతమ నై మార్ాగ లోో  లేఖ్న బో ధ్లను వయకతప్ర్చార్ని కూడా 
మనము చతడవచుు. 

క ైైసతవ వదేాంతశాసత రమును వయకతప్ర్చద ఒక ప్రధాన మార్గమును కీమబదధ వదేాంతశాసత రము ఎలా 
అభివృదిధ  చదస్టనిదో  మనము ఇప్పటవిర్కు చతశాము, గనుక ఇప్ుపడు మూడవ ప్రధాన అంశమ నై 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములను మనము చర్శుంచుదము. 
ర్ానుని పాఠములలో ఈ విష్యాలను మర్శంత వివర్ంగా చర్శుసాత ము. కాబటిర , ఇప్ుపడు కొనిి 
విశాలమ నై అంశములను మాతరమే చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విలువలు మర్యు పరమాద లు 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రము యొకు కొనిి అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల లక్షణములను 
చతడాలంటే, ఇతర్ పాఠములలో వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణమును గూర్శు ఎలా వివర్శంచామో జఞా ప్కం 
చదసుకోవాల్వ. క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటకుగాను దదవుడు మనకు దయచదస్టిన మూడు ప్రధాన 
వనర్మలను గూర్శు మాటాో డిన విష్యమును మనము జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ: లేఖ్న వివర్ణ, 
సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైసైతవ జీవన విధానము. లేఖ్న వివర్ణ అనదేి ప్రతదయక ప్రతయక్షతప ై 
దృషిర  ప టిరనప్ుపడు మనము ఉప్యోగశసాత ము మర్శయు అనిివిష్యాలలో దదవుని సాధార్ణ ప్రతయక్షతప ై 
దృషిర  ప టటర నప్ుపడు ఇతర్ ర్ ండు వనర్మలను ఉప్యోగశసాత ము. సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు అనునద ి
సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు పరా ముఖ్యమ ైన కోణమును అందుబాటటలో ఉంచుతయంది: ఇతర్ ప్రజల యొకు 
సాక్షయము, ప్రతదయకముగా ఇతర్ క ైైసతవుల సాక్షయము. క ైైసతవ జీవనము మన దృషిరని సాధ్ర్ణ ప్రతయక్షత 
యొకు ఇతర్ ముఖ్యమ నై కోణముల వ పై్ు ఆకర్శషసుత ంద ి— కీసీుత  కొర్కు మనము జీవించునప్ుపడు 
కలుగు అనుభవముల దావర్ా నేర్ముకునే విష్యాలు, పాప్ముతో పల ర్ాడ ిఆతులో నడచుట. దదవుని 
ప్రజలు ఆయన దర్ినమును తెలుసుకొని మర్శయు క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటకుగాను 
ప్ర్శశుదాధ తుడు సహాయప్డద సాధార్ణ మార్ాగ లుగా ఈ మూడు వదేాంతశాసత ర వనర్మలు ఉనాియి. 

మనకుని ప్రతదయక నముకాల యి డల సర్ ైన విశావస సాా యిలను అంచనా వేయుటకు 
సహాయప్డద విధ్ముగా ఈ ప్రధాన వదేాంతశాసత ర వనర్మలు ఉనిటటో  మనము జఞా ప్కము చదసుకుంటాము. 
లేఖ్న వివర్ణ యొకు సాక్ష్యయలుగా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైసైతవ జీవనమనునవి ఒక 
విష్యముతో ప ంతనగాను మర్శయు అనుకూలంగాను ఉనిప్ుపడు ఆ అంశమును గూర్శున మన 
నిర్ాా ర్ణ మర్శయు నిశుయత యొకు సాా యి సాధార్ణంగా ప ర్మగుతయంది. అయితద, ఈ సాక్షయములు 
ప్రతికూలంగా మర్శయు తకుువ విలువగా ఉనిప్ుపడు ఇవవబడని అంశమును గూర్శున మన 
ఒప్ుపకోలు మర్శయు నిశుయత సాా యి సాధార్ణంగా తగశగపల తాయి. లేఖ్న వివర్ణ, సమాజంలో 
పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైసైతవ జీవనమను వనర్మలు క ైైసతవ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో 
పరా ముఖ్యమ నై పాతరలను వహసిుత నాియి గనుక, కమీబధ్ధధకులు ఈ వనర్మలలో ప్రతిదానిని ఏ విధ్ముగా 
ఉప్యోగశసుత నాిర్మ అని ప్రశించడము దావర్ా కమీబదధ వదేాంతశాసత రము యొకు విలువలు మర్శయు 
ప్రమాదాలప ై కొనిి ముఖ్యమ నై అంచనాలను వయేవచుు. దదవుడు ఇచున మూడు వనర్మలను 
ఉప్యోగశంచుటలోగల మన సామరా్యమును కీమబదధ వదేాంతశాసత రము ఎలా అవర్పధిసుత ంది మర్శయు 
మ ర్మగుప్ర్మసుత ంద?ి 

మొదటగిా క ైైసతవ జీవన విధానమునకు సంబంధించన కీమబదధతను గూర్శు మాటాో డదాము; 
ర్ ండవదగిా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించన కమీబదధతను గూర్శు; మర్శయు మూడవదిగా, 
లేఖ్న వివర్ణకు సంబంధించన కీమబదధతను గూర్శు మాటాో డుదము. క ైైసతవ జీవనముప ై కమీబదధత 
ఎటటవంటి అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల ప్రభావములను కల్వగశయునిదో  మొదట చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్రైస్్తవ జీవనము 
క ైైసతవ జీవన విధానమను వనర్మను గూర్శు అనకే విధాలుగా వివర్శంచవచుు మర్శయు అది ఎలా 

ప్నిచదసుత ందో  అను విష్యముప ై తర్మవాత పాఠములలో వివర్ంగా చతదాే ము. ఇప్ుపడు, క ైసైతవ 
జీవనమును గూర్శు కుో ప్తముగా మాటాో డుదము. మన అధ్యయనములో, క ైసైతవ జీవనములో మన 
ప్వితీరకర్ణ, ప్ర్శశుదధతలో మన అభివృదిధని, మూడు అనుబంధ్ విష్యాలలో మాటాో డుదము. మనము 
భావనాతుక సాా యిలో, ప్రవర్తనా సాా యిలో మర్శయు భావోదదవగ సాా యిలో ప్ర్శశుదధప్ర్చబడాల్వ. 
మర్పమాటలోో , మన ఆలోచనలు దదవుని చతతప్రకార్ముగా ఉండాల్వ. మన ప్నులు దదవుని చతతప్రకార్ముగా 
ఉండాల్వ. మన భావోదదవగాలు కూడా దదవుని చతతప్రకార్ముగా ఉండాల్వ. క ైైసతవ జీవనము యొకు ఈ 
మూడు కోణములను ఆర్పా డాకని , ఆర్పా పరా కనిస్ మర్శయు ఆర్పా పాతోస్ గా మాటాో డాము. 

క ైైసతవ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణముల నుండి ప్రయోజనములను ప ందుటలో కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రము మన సామరా్యమును ప ంచద మర్శయు ఆటంకప్ర్చద కనోష్రమ నై విధానాలు ఇవి. మొదటగిా 
సానుకూల వ పై్ును చతదాే ము, వదేాంతశాసత రమునకు ఒక వనర్మగా కమీబదధత క ైసైతవ జీవన 
విధానమును ఎలా మ ర్మగుప్ర్మసుత ంది. 

మ రుగుపరచుట 
సానుకూల దృకపథంలో, కమీబదధ వదేాంతశాసత రము ప్రతదయకముగా సాంప్రదాయ ప్దధతి (ఆర్పా డాకని) 

విష్యములో బలమ నైదగిా ఉంటటంది. కీమముగా ఆలోచన చదయు విధానమును అది మనకు 
కల్వగశసుత ంది, అనుదని జీవితములో మనము ఎదుర్ొున ేసమసయలను సర్ నై ర్రతిలో ప్ర్శగణించుటకు ఒక 
సంభావిత ప్రణాళిక. దనిదినము కీసీుత  కొర్కు జీవించాలని ప్రయతిిసుత ండగా, తార్శుక సామర్సయమ నై 
కోణం, దదవుని స్టిార్మ ైన, దృఢమ ైన దృకపథం, మనము మర్శయు మన చుటటర నుని ప్రప్ంచ దృకపథం 
నుండ ిప ందుకొనవలస్టిన ప్ర్శస్టిాతయలను మనము ఎదుర్ొుంటాము. అటటవంటి వీక్షణలను కనుగొనే అతి 
ముఖ్యమ ైన విష్యాలలో కమీబదధ వదేాంతశాసత రము ఒకటి. మనము కేవలము సంబంధ్ములేని 
నముకములను కల్వగశ ఉనిప్ుపడు, మన జీవితమును గూర్శున ప్రశిలకు సమాధానమిచుుటకు లేదా 
దదవునిని గౌర్వించు నిర్ణయాలను తీసుకొనుటకు మన ప్ర్శస్టిాతయలను మనము అంచనా వయేలేము. 

ఒకప్ుపడు నా స్టేిహితయడిని ఆసుప్తిరలో దర్శించన విష్యం జఞా ప్కమునకు వసుత ంది. అతడు 
చాలా అనార్పగయంగా ఉనాిడు మర్శయు ఎకుువ పరా రా్న అవసర్తలో ఉనాిడు. కానీ దదవుని సహాయము 
కొర్కు పరా రా్న చదసుత నాివా అని ననేు అతడిని అడిగశనప్ుపడు, అతడు “చెయయను” అని చెపాపడు. అతడ ి
సమాధానము నాకు ఆశుర్యం కల్వగశంచంది కాబటిర  కార్ణం ఏమిటో వివర్శంచుమని ననేు అతనిని 
అడగిాను. “నేను దదవుని సార్వభౌమతవమును నముుతాను. కాబటిర , పరా రా్న ఎటటవంటి మార్మపను 
కల్వగశంచదని నాకు తలెుసు” అని అతడు జవాబిచాుడు. 

నా స్టేిహతియడికన ఏమ ైంది? సర్ే, చాలా విష్యాలలో అతడు కొంత క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును 
గీహించ క ైసైతవ బో ధ్న అంతా అదద అని ప్ర్శగణించాడు. దదవుడు చర్శతరప ై నియంతరణను కల్వగశయునాిడని 
అతడు సర్శగా అరా్ము చదసుకునాిడు; దదవుడు ప్ర్శప్ూర్ణముగా సార్వభౌముడు. పరా రా్న యొకు 
ఉప్యోగము, దదవుడు తన సర్పవనితమ నై ఉదదేశాలను న ర్వేర్ముటకు పరా రా్నను ఉప్యోగశంచుకొను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధానముల వంటి క ైసైతవ విశావసములోని ఇతర్ సతాయలకు ఆ సతయమును ఎలా అనుసంధానం చదయాలో 
నా స్టేిహతియనికన తెల్వయలేదు. 

దదవుని సార్వభౌమతవము పరా రా్న అవసర్తను తగశగంచదు, కాని వాసతవానికన అది పరా రా్నకు తార్శుక 
ఆధార్ముగా ఉనిది. దదవుడు సర్పవనితయడు గనుక మనము పరా ర్శాసాత ము. ఆయన నియంతరణలో 
ఉనాిడు గనుక సహాయము కొర్కు మనము ఆయనవ ైప్ు తిర్మగుతాము. దదవుడు నియంతరణలో 
లేకపల తద, సహాయము కొర్కు మనము వేర్ ేవార్శ వ పై్ు తిర్గాల్వ. నా స్టేిహతియడు ఈ విష్యాలు అరా్ము 
చదసుకొనుంటే, కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో మర్శంత శక్షణప ందితద, పరా రా్న మర్శయు దదవుని 
సార్వభౌమతవమునకు మధ్య సంబంధ్మును అతడు అరా్ము చదసుకొనియుంటే ఆ కష్ర కాలములో తన 
క ైైసతవ జీవితమును గడుప్ుటకు మర్శంత స్టదిధప్డియుండదవాడు. 

అదద సమయములో, ఛాoదసతవము అనునద ికీమబదధ  వదేాంతశాసత రమునకు ఎంతట ి
అనుకూలముగా ఉనిప్పటకిీ, దాని నుండి ఎకుువగా ఆశస్టేత  అద ిమన క ైసైతవ జీవమునకు అవర్పధ్ముగా 
ఉండగలదు. 

అవరోధము 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము మన దృషిరని క ైసైతవ విశావసముప ై జఞగీతతగా హతేయబదధమ నై ఆలోచనను 

చదయునటటో  చదసుత ంది మర్శయు ఇది చాల పరా ముఖ్యమ ైనదగిా ఉంది. మన నముకములను తార్శుక 
వయవసాలో అమర్ముటలో మునిగశపల యి క ైైసతవ జీవితము యొకు ఇతర్ కోణములను, ముఖ్యముగా 
ఆర్పా పరా కనిస్ ను, అనగా మన ప్రవర్తనలను దదవుని చతతమునకు అనుగుణంగా చదయుటకు మర్శయు 
ఆర్పా పాతోస్ అనగా మన భావోదదవగములను దదవుని చతతమునకు అనుగుణంగా ఉంచుకొనాలను 
విష్యములను నిరో్క్షయం చదసాత ము. 

ఉదాహర్ణకు, కీమబదధతలలో ఎకుువగా మునిగశపలయినవార్మ క ైసైతవ విశావసప్ు అభాయసములో 
మర్శయు ఆచర్ణలో తమ దృషిరని తగశగంచుకుంటార్మ. ఆర్ాధ్న, కృప్లో పాలుప ందుట, ఇతర్మలకు 
స్టేవచదయుట, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు సపష్రమ నై మర్శయు భావోవదదవగ నడపిింప్ు వంటి 
విష్యాలను వార్మ ప్టిరంచుకోర్మ. క ైసైతవ జీవన విధానమును సంకనోష్ర  విష్యాలకు, సాంప్రదాయ 
విష్యాల వర్కు ప్ర్శమితం చదస్టి, క ైసైతవ జీవితము యొకు ఎకుువ ఆచర్ణాతుక మర్శయు వయకనతగత 
విష్యాలను తొలగశసాత ర్మ. హతేయబదధమ నై కీమబదధ  వదేాంతశాసత రము పరా ముఖ్యమ నైదద, కాని మన 
విశావసము కవేలము స్టదిాధ ంతముల వయవసా కాదు. అద ిఆచర్శంచవలస్టని ఆచర్ణాతుక విశావసము 
మర్శయు కాపాడుకోవలస్టిన వయకనతగత సంబంధ్మ ైయునిది. 

వేదాంత విదాయర్మా ల జీవితములలో ఈ సమసయను ననేు ఎనిిసార్మో  చర్శుంచానో చెప్పలేను. అనేక 
సంఘములకు స్టవేకునిగా ఉండుటకు పలిుప్ులను అందుకొని ఒక విదాయర్శా నాకు గుర్మత నాిడు. అతనికన 
నిర్ణయము తీసుకోవడం తలె్వయలేదు కాబటిర చాలా నల్వగశపల యాడు. “నేను కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమును 
ఎకుువగా చదవిాను. కానీ నా జీవితమంతటిలో ననేు ఎదుర్ొునే అతయంత ముఖ్యమ నై ఎంపకిలలో 
ఒకదానిని నిర్ణయించుకోవడానికన ఆచర్ణాతుక విష్యంలో అది నాకు సహాయప్డలేదు,” అని అతడు 
నాకు చెపాపడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“పర్శుద ధ తయమడు నినుి నడపిసి్తు్ న ిడని నీవు ఎలా భావిస్తు్ న ివు? ఈ 
నిరణయమును గూర్ి ఉపవాస్త పరా రథనలో ఎక్ుకవ స్తమయము గడిపతి్నవా?” అని 
నేను అతనిని అడిగాను. 
“నేన ాంద్ుక్లా చేయాలి? త ర్కక్ాంగాను మర్యు క్రమబద్ధముగాను ఈ 
విషయమును నేను పరష్కర్ాంచ లనుక్ున ిను” అని బద్ులిచ ిడు. 

చాలా సార్మో , ఉతాిహభర్శతముగా కీమబదధ వదేాంతశాసత రము యొకు లక్ష్యయలను హతయత కొనే 
క ైైసతవులు విశావస ఆచర్ణను మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు వయకనతగత ప్ర్శచర్యను నిరో్క్షయం చదయడం 
మొదలుప డతార్మ. మర్శయు ఇద ిఫలభర్శతమ నై క ైసైతవ జీవితమునకు తీవర అవర్పధ్ము కల్వగశసుత ంది. 

క ైైసతవ జీవనమును గడపిే మన సామరా్యమును హెచుంచుట మర్శయు తగశగంచుటతో పాటట, 
సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మీద కూడా కీమబదధత అనేక అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల 
ప్రభావములను చతపిసుత ంది. తర్మవాత పాఠములలో సమాజములో పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మర్శంత 
జఞగతీతగా చతదాే ము, కానీ ఇప్ుపడు ఈ వేదాంత వనర్మల యొకు ప్రధాన విష్యాలను చతదాే ము. 

స్తమాజములో పాలుపాంపులు 
సమాజ పాలుప్ంప్ులలో మూడు విష్యాలు ఉనాియని ఆలోచంచుట సహాయకర్ంగా 

ఉంటటంది: మన క ైైసతవ వార్సతవం, గతములో ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టని కార్యము, మన వర్తమాన సమాజము, 
సమకాలీన క ైసైతవ సమాజములో మర్శయు మన వయకనతగత నిర్ణయాలలో ప్ర్శశుదాధ తయుని నడిపింప్ు, 
సమాజములో వయకనతగతముగా మనలో ప్ర్శశుదాధ తయుడు కార్యముచదయు సాా నము. క ైసైతవులు 
ఒకర్శతోనొకర్మ పాలుప్ంచుకుంటార్మ ఎందుకంట ేప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్యను జర్శగశంచుటకు 
సంఘము కేందరముగా ఉందని మనకు తలెుసు. మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుతో నింప్బడినవార్శతో 
సమ కైయముగా మన వదేాంతశాసత రమును మనము నిర్శుంచాలని కీసీుత  ఆశసుత నాిడు. 

వార్సతవం, ప్రసుత త సమాజము మర్శయు వయకనతగత తీర్మప అను పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించన 
మూడు విధ్ముల ైన విష్యాలను మనసుిలో ఉంచుకొనుట దావర్ా, కమీబదధ  వదేాంతశాసత రము సమాజ 
పాలుప్ంప్ులను ఎలా మ ర్మగుప్ర్మసుత ందో  మర్శయు ఎలా అవర్పధ్ము కల్వగశసుత ందో  చతచుటలో మనకు 
సహాయప్డతాయి. 

మ రుగుపరచుట 
ఒక వ పై్ు, క ైసైతవ వార్సతవము మీద దృషిరని ప టటర టలో, గతములో క ైసైతవులు తమ విశావసమును 

అరా్ము చదసుకొని ఎలా జీవించార్మ అను విష్యములలో అద ిమనకు సహాయప్డు విధానము, 
సమాజము కొర్కు కీమబదధ  వదేాంతశాసత రము యొకు గొప్ప విలువలలో ఒకటెైయునిది. గతములో 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచన గొప్ప స్ట్త రప్ుర్మష్యలప ై దృషిరని ప టిర , కీసీుత  సంఘమునకు ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
బో ధించన విష్యాల ఆధార్ంగా కమీబధ్ధధకులు వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచార్మ. మర్శయు ఈ 
కార్ణముచదత, గతములోని క ైసైతవ సమాజముతో సంభాషించు మన సామరా్యమును ఇద ిబాగా 
ప ంచగలదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన కాలంలో, చాలామంది క ైసైతవులు వదేాంతశాసత రమును చాలా వయకనతగతముగా చతసాత ర్మ. ఇతర్ 
క ైైసతవులు విశవస్టించు దానిప ై తకుువ దృషిర ప టిర  తమకు సతయమని అనిపించనదానిప  ైఎకుువ శీదే 
చతపించ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచడమే అతయధకి వేదాంత లక్షయముగా చాలామంది క ైైసతవులు 
భావిసుత నిటటో  కనిపసిుత ంది. మంచది, వదేాంతశాసత రమును మనము సంప్రదించద విష్యములో 
నిజఞయితీగా వయకనతగతముగా ఉండాలని కీసీుత  మనల్వి పిల్వచాడు అనగా అద ినిజఞయితీగా ఉండాల్వ, 
మర్శయు మనము హృదయప్ూర్వకముగా పాలుప ందాలని ఆయన ఆశసుత నాిడు అయితద 
వేదాంతశాసత రమును వయకనతగత ఆలోచనతో మాతరమ ేసంప్రదసి్టేత  వేదాంతశాసత రమునకు దదవుడచిున సంప్ని 
వనర్మలలో కొనిింటిని మనము కోలోపతాము: అది యుగాలుగా ప్ర్శశుదాధ తు చదసుత ని ప్ని. 

కాగా, అప్ుపడప్ుపడు నటేికాలములో విశావసులు ఇతర్మలతో సంభాషసిుత నిప్ుపడు అది 
సాధార్ణముగా ప్రసుత త సమాజప్ు సాా యిలోనే ఉంటటంది. మన సమకాలీనులు ఇచుు ప్రసంగములను 
మర్శయు ఉప్నాయసములను వింటాము మర్శయు ప్ుసతకాలు చదువుతాము. అయితద, కమీబదధ 
వేదాంతశాసత రము గతములో ప్ర్శశుదాధ తయుడు సంఘమును నడిపించన అదుుత విధానముల వ ైప్ు మన 
దృషిరని తిరప్ుపతయంది . 

ఈ విధ్ముగా సమాజములో పాలుప్ంప్ుల విష్యములో కమీబదధత మనలను అభివృదిధ  
చదసుత ందనడం వాసతవం, అదద సమయములో, కీమబదధ  వేదాంతశాసత రము పాలుప్ంప్ులకు అవకాశము 
కలుగజయేు విష్యములో మాతరం ప్ర్శమితంగా ఉనిది. 

అవరోధము 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము యొకు సాంప్రదాయిక దృషిరని మనము అతిగా 

ప్ర్శగణించనప్ుపడు, అది మనలన అనౌచతయమునకు నడిపసిుత ంది, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్రసుత త 
సమాజమునకు బో ధించువాటనిి మర్శయు నడేు మన వయకనతగత తీర్మపను గూర్శు తెల్వయజయేు 
విష్యాలను తిర్సుర్శసుత ంది. గతములోని వేదాంతశాసత రము ఎంత పరా ముఖ్యమ నైప్పటికీ, నడేు సంఘము 
కొీతత  సవాళోను ఎదుర్ొుంటటంద ిమర్శయు ఆ సవాళోకు ఎలా సపందించాలో నడేు ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఇంకనత 
బో ధిసతత నే ఉనాిడు. 

ఒక ఆదివార్ప్ు ఉదయకాలమున నా స్టేిహితయని కల్వస్టిన విష్యము నాకు జఞా ప్కమొసుత ంది. 
అతడు ప్టరణములోని మర్ొక సంఘనకు సభుయడుగా ఉనాిడు, కానీ ఆ దినమున మా సంఘమును 
దర్శించాడు. కాబటిర , “నేడు నీవు ఇకుడ ఎందుకునాివు? నీవు వరే్ే సంఘమునకు చెందనివాడవు 
కావా?” అని అడిగాను. 

అతని సపందన అసలు విష్యమును బయలుప్ర్చంది. ఆయన ఇలా చెపాపడు, “స్టవేకుడు 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము బో ధంిచదవాడు గనుక ననేు నా సంఘమును పేరమించదవాడిని. క ైైసతవులు ఏమి 
నముుతార్ప ననేు చాలా నరే్ముకునాిను, కానీ ననేు నా సంఘములో సమయం గడపిిన కొలది, 
జీవితానిి కోలోపతయనాినని అనిపించంది.” 

క ైైసతవులు కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమును గూర్శు ఎకుువ ఉలాో సప్డిపల యినప్ుపడు ఈ విధ్మ ైన 
సమస్టేయ వసుత ంది. వార్మ వార్సతవముప ై ఎకుువ శదీధ  చతప్ుతార్మ గనుక సమకాలీన సమసయలను ఎలా 
ప్ర్శష్ుర్శంచాలో కూడా తలె్వయకుండా ఉంటార్మ. ప్రసుత త సమాజము మర్శయు వయకనతగత తీర్మప వ పై్ు దృషిర  
ప టరకుండా కీమబదధ  వదేాంతశాసత రము మనలను అవర్పధసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవ జీవనము గడప్ుట మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులు చదయుట కొర్కు కమీబదధ  
వేదాంతశాసత రము మనలను స్టదిధప్ర్మచు విధానమును చతచుట ఎంత పరా ముఖ్యమో, లేఖ్నమును 
వివర్శంచునప్ుపడు గణనీయమ ైన ప్రభావమును చతప్ుతయందనడం కూడా అంతద పరా ముఖ్యమ యైునిది. 

లేఖన వివరణ 
తర్మవాత పాఠములలో, లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు మర్శంత అనేవషించుదము, కానీ ఇప్ుపడు 

బెైబిలును అనువదించుటలో సంఘమునకు ప్ర్శశుదాధ తయుడు బో ధించన మార్ాగ లను చతదాే ము. మూడు 
ప్రధానమ ైన వర్ాగ లుగా వాటిని సంగీహించడం సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: సాహతియ విశలోష్ణ, చార్శతరక 
విశలోష్ణ మర్శయు అంశ విశలోష్ణ. ఈ ప్దధతయలలో ప్రతిదధ ఒక ప్రతదయక విష్యమును అందసిుత ంది, కానీ ప్రతి 
ఒకుటి ఇతర్ వాటపి ై ఆధార్ప్డుతయంది. కావున, వివర్ణ కొర్కు కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత ర విలువలను 
మర్శయు ప్ర్శమితయలను అంచనా వసే్టినప్ుపడు, లేఖ్నమును అనువదించుటలోగల ఈ మూడు 
ప్దధతయలకు అద ిఎలా అనుసంధానం కల్వగశయునిదో  చతడాల్వ. 

సాహితయ విశలోష్ణ. సాహతియ విశలోష్ణ అనగా బెైబిలును ప్రధానంగా ఒక చతరం లేదా చతరలేఖ్నంలా 
చతచద వివర్ణా ప్దధతి; దధనిని మనము కళా సాహతియ ర్చనగా చతదాే ము. ఇటవీల దశాబేములలో 
ఇటటవంట ివివర్ణ ఎకుువగా ఉదాా టించబడింది. 

మొతతంగా చెపాపలంటే, సాంప్రదాయిక సాహతియ మార్ాగ ల దావర్ా తమ పేరక్షకులను ప్రభావితం 
చదయడానికన బెైబిలు అనునది మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందంిచబడని ఒక ప్తరంగా ఉనిదని సాహతియ 
విశలోష్ణ యొకు భావన. సాహతియ విశలోష్ణలో ప్రశిలకు చాలా పరా ధానయత ఇవవబడుతయంది: “మానవ 
ర్చయితల యొకు ఆలోచనలు ఏమిట?ి” “ఒక వాకయభాగము యొకు సాహతియ లక్షణములు ర్చయిత 
సందదశమును ఎలా తలె్వయజసేుత నాియి?” మర్శయు “వార్శ మూల పాఠకులను లేఖ్నములు ఎలా 
ప్రభావితం చదసాయి?” 

చార్శతరక విశలోష్ణ. చార్శతరక విశలోష్ణ అనదేి ఆధ్ునిక కాలప్ు లక్షణమును కల్వగశయుని బెైబిలు 
ప్దధతిగా ఉనిది, జఞా నోదయ కాలముతో ఆర్ంభమ ై ఇటవీల దశాబేలతో ముగుసుత ంది. ఈ కాలములో, 
బెైబిలు సతచంచద చర్శతరను అరా్ం చదసుకోవడం బెైబిలానుసర్మ ైన వివర్ణకు కేందరమ నై అంశముగా 
ఉనిది. 

చార్శతరక విశలోష్ణ బెైబిలును ఒక సాహతియ చతరలేఖ్నముగా లేదా చతతర్మవుగా కాకుండా, చర్శతరకు 
ఒక కనటికగీా చతసుత ంది. ఇప్ుపడు, చార్శతరక విశలోష్ణ ఇతర్ ప్దధతయలను నిరో్క్షయం చదయదు, కానీ దాని 
ప్రధాన ఉదదేశం వాకయభాగము వ నుక ఉని చర్శతరను నరే్ముకోవడానికన లేఖ్నములగుండా 
చతడడమ యైునిది. 

చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు కొనిి ర్ూపాలోో , క ైసైతవులు ఇలాట ివివర్ణాతుక ప్రశిలను అడుగుతార్మ: 
“లేఖ్నములలో దదవుడు చదస్టని ఏ కార్ాయలు వివర్శంచబడా్ యి?” “వాటి యొకు పరా చీన పరా ముఖ్యత 
ఏమిట?ి” “ఈ దదవుని కార్ాయలు ముందు మర్శయు తర్మవాత దదవుని ఇతర్ కార్ాయలతో ఎలా అనుసంధానం 
కల్వగశయునాియి?” చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు ప్రధాన దృషిర  బెబైిలు చర్శతరలో ఏమి జర్శగశందో  
ప్ునర్శిర్శుంచడం మర్శయు ఆ కాలములోని ప్రజల కొర్కు ఆ సంఘటనల యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ం 
చదసుకోవడం మీద ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంశ విశలోష్ణ. లేఖ్న వివర్ణకు సంఘము తీసుకొనిన మూడవ ప్రధాన ప్దధతి, బహుశా “అంశ 
విశలోష్ణ”గా పలిువబడుతయంది. క ైైసతవులు బెైబిలు నుండ ివదేాంతమును నిర్వచంచద అనేక మార్ాగ లోో  అంశ 
విశలోష్ణ ఎలోప్ుపడు ఉంది, కానీ ఆధ్ునిక కాలంలో చార్శతరక విశలోష్ణ వ పై్ుకు మార్ే ముందు సంఘము 
యొకు ఆర్ంభ శతాబాే లోో  అంశ విశలోష్ణ గటిరగా నొకను చెప్పబడింది. 

అంశ విశలోష్ణలో లేఖ్నములను సాహతియ చతరలేఖ్నాలుగా లేదా చర్శతరకు కనటికగీా చతడముగానీ, 
ఒక అదేముగాను, ప్రశిలకు సపందించు మార్గముగాను, అవి బెైబిలులో పరా ముఖ్యమ ైనవి 
కాకపల యినప్పటకిీ మనకు పరా ముఖ్యమ ైన విష్యాలు లేదా అంశాలకు సపందించద విధ్ముగాను 
చతసాత ము. “మన ఆసకుత లను గూర్శు బెైబిలు ఏమి చపె్ుత ంది?” “అద ిమన అవసర్తలను ఎలా 
తీర్ముతయంద?ి” “మనము విలువనిచదు అంశములను గూర్శు అద ిఏమి మాటాో డుతయంది?” అను 
ఇటటవంట ిప్రశిలను మనము అడుగుతాము. ఈ అంశములు వయకనతగత ఆందోళన నుండ ిర్ావచుు; మన 
చుటటర నుని సంసుృతి విష్యాల నుండి ర్ావచుు లేదా మన సంఘ సమాజముల నుండి ర్ావచుు. 
ఏదిఏమ నైప్పటికీ, నముకసుత ల ైన క ైసైతవులు తమకు పరా ముఖ్యమ నై అంశములు మర్శయు ప్రశిలను 
గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి బో ధిసుత నాియో తలెుసుకోవాలని ఎలోప్ుపడు ఆశప్డుతయంటార్మ. 

ఈ మూడు వివర్ణాతుకమ నై ప్దధతయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, కమీబదధత లేఖ్న వివర్ణను 
ఎలా మ ర్మగుప్ర్మసుత ందో  మర్శయు ఎలా అవర్పధసిుత ందో  చతడగల స్టిాతిలో మనము ఉనాిము. 

మ రుగుపరచుట 
మొదటగిా, కీమబదధ  వేదాంతశాసత రము అంశ విశలోష్ణను అభివృదిధ  చదయుటకు చకుగా 

అమర్ుబడింది. కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు ప్రశించుటకు కొనిి సంప్రదాయకమ నై ప్రశిలను, సర్శగా 
అమర్ుబడని అంశముల కమీమును అందజేసుత ంది. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రము అంశ విశలోష్ణ యొకు చాలా ఉప్యోగకర్మ నై ర్ూప్మును 
సతచసుత ంది. సాంప్రదాయక వదేాంత అంశములను గూర్శు బెబైిలంతయు ఏమి చపె్ుత ందో  కమీబధ్ధధకులు 
దానిని అనేవషిసాత ర్మ. బెైబిలంతటి నుండ ివచనములను పల గుచదస్ట ివాటనిి సాంప్రదాయ అంశములకు 
అనుసంధానించునప్ుపడు ఈ వచనములనిిటి మధ్య సంబంధాలను చతసాత ర్మ. వివిధ్ వచనములను 
పల గుచదస్టి మర్శయు కల్వపి మొతతముగా చతస్ట ేఈ ప్రకనీయ ఒక అంశమును గూర్శు లేఖ్నములు చపెపే ఒకే 
విష్యమును తీసుకొని లేఖ్నములనిియు ఆ అంశమును గూర్శు అదద విష్యమును చపె్ుత నాియను 
ఆలోచనను చదయకుండా మనకు సహాయప్డతాయి. కవేలము ఒక వచనము మాతరమే దదవుని గూర్శు 
ఏమి చపె్ుత ందో  తలెుసుకోవడం కాదుగానీ లేఖ్నమంతయు దదవుని గూర్శు ఏమి చపె్ుత ందో  మనము 
తెలుసుకోవాల్వ. మానవతవము గూర్శు అవనిియు ఏమి చపె్ుత నాియి? ర్క్షణ గూర్శు అవనిియు ఏమి 
చెప్ుత నాియి? కమీబదధ వదేాంతశాసత రము గొప్ప విలువ నైద ిఏలయనగా ఈ విష్యాలప ై మర్శయు ఇతర్ 
అనకే కీలక అంశాలప ై బెైబిలు యొకు ఉదదేశములను వ దకుటలో మనకు సహాయబడుతయంది. 

అవరోధము 
మర్ప వ పై్ు, కమీబదధ వదేాంతశాసత రము లేఖ్న వివర్ణను అవర్పధసిుత ంద ిఎందుకంటే లేఖ్నము 

యొకు సాహతియ మర్శయు చార్శతరక విశలోష్ణప  ైఅది దృషిర  ప టరదు. వాసతవానికన, బెైబిలును మంచగా 
అనువదించద కీమబధ్ధధకులు ఎలోప్ుపడు బెైబిలును కొంత మరే్కు సాహతియముగా మర్శయు చర్శతరగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శగణిసాత ర్మ. అయినప్పటిక ీవార్మ లేఖ్నములను సంప్రదించద ప్రధాన మార్గం ఇది కాదు. ఈ కార్ణముచద, 
లేఖ్నములను అనువదించుటలో కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము మన ప్దధతిని అధగిమించనప్ుపడు, 
బెైబిలు నుండి మనము నిర్వచంచనదానిప  ైఅది కొనిి ప్ర్శమితయలను ఉంచుతయంది. మర్శయు ముందు 
పాఠములలో మనము చతడబో తయనిటటర , సాహతియ మర్శయు చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు ఆవిష్ుర్ణలు 
తర్చు కీమబదధ  వేదాంతశాసత రము యొకు తీర్ాునాలను సర్మే బాటట చదయడానికన మనలను పేరర్పేిసాత యి. 

కావున సాధార్ణ ప్దాలోో , క ైైసతవ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రమునకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములు కూడా ఉనాియను విష్యమును చతశాము. 
ఇద ిక ైసైతవ జీవన విధానము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు 
చెప్ుపకోదగగ కొనిి అనుకూల మార్ాగ లలో వివర్శంచడానికన దోహదప్డుతయంది. అయితద ప్రతి వేదాంతశాసత ర 
నిధి యొకు ముఖ్యమ నై ప్ర్శణామాల నుండి అది మన దృషిరని దతర్ంగా ఉంచుతయంది. కమీబదధ  
వేదాంతశాసత రము యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములు ర్ ండింటిని మనసుిలో ఉంచుకోవడమనేద ి
చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. 

ముగ్ాంపు 

ఈ పాఠంలో “కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము అనగానమేి?” అను ప్రశిను అనేవషించాము. 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమునకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమునకు మధ్య పల ల్వకను 
మనము చతచాము. సంఘ చర్శతరలో అది ఎలా అభివృదిధ  చెందినదో మనము చతచాము. మర్శయు 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను కొనిింటిని చతచాము. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట దావర్ా మన నముకములను ఒక కీమములో ఎలా 
ప టార లో నరే్ముకోవడమనదేి కీీసుత  అనుచర్మలు చదయవలస్టని అనకే పరా ముఖ్య విష్యములలో ఒకటి. 
లేఖ్నముల బో ధ్ను తీసుకొని సంఘము యొకు సాంప్రదాయముల ప్రకార్ము తార్శుక కమీబదధతలో 
అమర్శక చదస్టినప్ుపడు దదవునిని గౌర్వించు ప్ర్శప్ూర్ణ క ైైసతవ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటకు మర్శయు 
కీీసుత  సంఘములో మర్శంత ప్రభావవంతమ నై స్టవేకులుగా ఉండుటకు అది మనకు సహాయప్డుతయంది. 
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