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మూడవ పాఠము 

కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మీలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి.  

ఉపో ద ా తము 

ప్రప్ంచవాయప్తంగా చటరసాా నాలోో , ఒక నాయయాధపి్తి లేక నాయయనిర్ేేత తమ దృషిర  కోణమును 
ఒప్ుపకొనునటటో  చదయుటకు నాయయవాదులు ప్రయతిిసుత ంటార్మ. సదర్మ కేసు యొకు మూల సతాయలను 
ప్రతిఒకుర్మ అరా్ం చదసుకొనుట వార్శవార్శ వాదనలకు ఎలోప్ుపడు అవసర్మ ైయునిది. కాబటిర , చాలాసార్మో  
నాయయవిమర్ి చవర్పో , ప్రతిపాదనల ప్ర్ంప్ర్లతో సాధ్యమ ైనంత సూటిగా ఆ సతాయలను చపె్ూత  
నాయయవాదులు వాటిని సమీక్షసిాత ర్మ. “ఇది సతయము.” “అది సతయము.” “ఇలా జర్శగశంది.” “అలా జర్శగశంది.” 

 కాగా అనకే విధాలలో, కమీబదధ  వేదాంతశాసతమీు విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ ైయునిది. 
కీమబదధధకులు కూడా కొనిి సతాయలను, అనగా కొనిి వేదాంతప్ర్మ నై సతాయలను 
సాా పించబదుధ ల ైయునాిర్మ. కాబటిర , వార్శ వాదనలను సూటయిి ైన వదేాంత ప్రతిపాదనలుగా వార్మ 
చూపిసాత ర్మ. 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుట అనే మన పాఠయకీమములో ఇది మూడవ పాఠము 
మర్శయు ఈ పాఠమునకు మనము “కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనలు” అని పేర్మ ప టార ము. మంచదెనై 
క ైైసతవ వదేాంతశాసతమీును ప్ర్శశోధించుటకు, వివర్శంచుటకు మర్శయు ప్ర్శర్క్షించుటకు 
సంప్రదాయబదధమ నై కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు సమర్పణతో ఉనాిర్మ. మర్శయు మనము ఈ 
పాఠములో చూడబో తయనిటటో గా, ఆ సమర్పణలోని ప్రధానమ ైన భాగము, క ైసైతవ విశావసాలను 
వేదాంతశాసత పీ్ర్మ నై ప్రతిపాదనలలో వయకతప్ర్చడమ యైునిది. 

మన పాఠము మూడు ప్రధాన భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. మొదటిగా, కమీబదధతలలోని 
ప్రతిపాదనలను గూర్శున సామానయ ధోర్ణిని ప ందుతాము. అవి ఏవి? మర్శయు కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచద కమీంలో అవి ఎలా సర్శప్డతాయి? ర్ ండవదిగా, కమీబదధ వదేాంతశాసత ంీలో 
ప్రతిపాదనలు ఎలా ఏర్పడతాయి అనదేి ప్ర్శశీల్వసాత ము. మర్శయు మూడవదగిా, ప్రతిపాదనలప  ైఇలా 
దృషిరసార్శంచడములోని విలువలను మర్శయు అపాయములను కూడా మనము ప్ర్రక్షిసాత ము. కొనిి 
ప్రధాన అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచుటకు, కీమబదధమ నై వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటలోగల సాధార్ణ 
ధోర్ణవి ైప్ు మన దృషిరని మళో్లసూత  మొదలు ప డదాము. 

ధోరణి 

కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనల విష్యములో మన ధోర్ణి మూడు విష్యాల మీద 
దృషిరప డుతయంది. మొదటగిా, ఈ ప్రతిపాదనల సాధార్ణ నిర్వచనమును మనము ఇసాత ము. ర్ ండవదిగా, 
వాటి యొకు చటరబదధత మీద దృషిరప డతాము. మర్శయు మూడవదిగా, వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనల 
యొకు సాా నమును మనము వివర్శసాత ము. ఒక కీమబదధమ నై వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచుకీమంలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాటికుని పాతర ఏద?ి వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను గూర్శున నిర్వచనమును మొదటగిా మనము 
చూదాే ము. 

నిరవచనము 
వేదాంతశాసతమీును అనకే విధాలుగా వయకతప్ర్చవచుునని మనమంతా భావిసాత ము అని 

నేననుకొంటటనాిను. మనము పరా ర్శాంచనప్ుపడు, పాడనిప్ుపడు, సువార్త చపెిపనప్ుపడు, మన బిడ్లకు 
బెైబిలులోని కథలను చెపపినప్ుపడు, లేదా మన స్టేిహితయలతో మన విశావసమును గూర్శు 
చర్శుంచనప్ుపడు, మనము క ైసైతవ వదేాంతశాసతమీును వయకతప్ర్మసుత నాిము. కాని కీమబదధమ ైన 
వేదాంతశాసతమీులో, వేదాంతశాసతమీు మాటలోో  చపె్పబడద ఒక ముఖ్యమ ైన విధానము ఉంది, మర్శయు 
అద ివదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనల ర్ూప్ంలో ఉంది. మన ఉదదేశాల కోసం, వదేాంత ప్రతిపాదనలను ఈ 
విధ్ంగా నిర్వచదాే ం: 

కనీసం ఒక వాసతవప్ు వదేాంత ప్రకటనన నైా సాధ్యమ నైంత నరే్మగా వకాుణించునటటవంటి ఒక 
సూచనపరా యప్ు వాకయమే ఈ వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదన. 

ఈ నిర్వచనము యొకు వివర్ములను చూచుటకు మునుప్ు, మన అరా్మునకు సంబంధించన 
కొనిి ఉదాహర్ణలను చూదాే ం. 

విల్వయమ్ ష డ్ ర్చంచన డాగేుటిక్స థయిోలజ అనే ప్ుసతకము యొకు ర్ ండవ భాగములోని 
ర్ ండవ అధాయయములో, కరసీుత  యొకు దెైవపాక్షిక విధదయతను గూర్శు ఆయన ఈ కనీంది విధ్ంగా చెపాపడు: 

కరరస్తు్  యొక్క కరరయాతమక్ మరయ్ు నిష్క్రియాతమక్ విధేయతల మధ్య 
వయత యస్తమును చూడ లి. వీటలిో ర్ాండవది ప్రతివిధ్మ ైన కరరస్తు్  శ్రమలను 
స్తూచిస్తు్ ాంది... న ైతిక్ ధ్రమశాస్్తరమును ప్ర్ప్ూరణముగా ఆయన జర్గ్ాంచడమే కరరస్తు్  
కరరయాతమక్ విధయేతయ యైుననది. 

ఇకుడ ష డ్ మూడు ప్రధానమ నై ప్రకటనలు చదసుత నాిడు. మొదటగిా, కరీసుత  విధదయతను ర్ ండు 
విభాగాలుగా వివర్శంచవచుుననే ఒక సాధార్ణ ప్రకటనను ఆయన చదసాడు: కనీయాతుక మర్శయు 
నిషిరియాతుక. ర్ ండవది, కరసీుత  శీమలను భర్శంచడమే ఆయన నిషిరియాతుక విధదయత అనునది. 
మర్శయు మూడవద ిఏమనగా, దదవుని న తైిక ధ్ర్ుశాసతమీును మచులేకుండా సంప్ూరే్ం చదయడమే కరసీుత  
యొకు కనయీాతుక విధదయతయి యైునిది. 

ఇప్ుపడు, మన మునుప్టి పాఠములను గుర్మత తెచుుకొంటే, ష డ్ ర్ ండు సాంకేతికమ నై వదేాంత 
ప్దములప  ైతన దృషిర నిల్వపాడని మనము చూడవచుు: “నిషిరియాతుక విధదయత” మర్శయు 
“కనీయాతుక విధదయత.” కానీ ఈ పాఠంలో, ష డ్ వంటి వదేాంత శాసత వీతేతలు సాంకతేిక ప్దాలను 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలలో ఎలా ఉప్యోగశసుత నాిర్మ అన ేవిష్యముప ై ఎకుువ ఆసకనతని 
చూప్ుతాము. ఈ విష్యమును మర్శంత అధ్యయనం చదయుటకు, మన నిర్వచనమును మర్లా 
చూదాే ం: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్నీస్తాం ఒక్ వాస్్తవప్ు వదే ాంత ప్రక్టనన ైన  స్ాధ్యమ నైాంత నేరుగా 
వకాకణిాంచునటువాంటి ఒక్ స్తూచనపరా యప్ు వాక్యమ ేఈ వేద ాంతప్రమ ైన 
ప్రతిపాద్న. 

కీమబదధ వదేాంతశాసతమీులో ప్రతిపాదనల యొకు నాలుగు లక్షణములప  ైఈ నిర్వచనము దృషిర  
ప డుతయంది. మొదటిగా, అవి “సూచనపరా యప్ు వాకయములు.” ర్ ండవదిగా, అవి వాసతవికమ నై ప్రకటనలు. 
మూడవదగిా, ఈ వాసతవికమ నై ప్రకటనలు ప్రధానంగా వదేాంతప్ర్మ ైన సవభావము గలవిగా ఉనాియి. 
మర్శయు నాలగవదిగా, అవి సూటియి నై వాసతవిక వదేాంత ప్రకటనలను చదసుత నాియి, లేదా అవి 
విష్యాలను “సాధ్యమ నైంత సూటిగా” ప్రకటసిుత నాియి అని కూడా మనము చపె్పవచుు. 

ఈ నిర్వచనములోని ఒకొుకు భావమును తీక్షణంగా మనము చూదాే ం, మర్శయు 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు సూచనపరాయమ నై ప్రకటనలు అనే అంశముతో మొదల డదాము. 

స్తూచనపరా యాం 
సాధార్ణ మానవ భాష్లో అనకే విధ్ముల ైన వాకాయలు ఉంటాయని మనకందర్శకర తలెుసు. 

ఉదాహర్ణకు, “నా తాళప్ు చవెి ఎకుడ ఉంది”? అనేద ిఒక ప్రశిర్ూప్ములో ఉనిది, అనగా ఒక ప్రశి. 
“తలుప్ు తెర్మవు” అనునద ిఒక ఆజఞతో కూడని వాకయము ఎందుకంటే అద ిఒక ఆజఞను లేదా ఆహావనానిి 
ఇసుత ంది. ఈ వాకయములలో ఏ ఒకటీ కూడా ప్రతిపాదనకు సర్శప్డనిది కాదు. కాని, “నా తాళము 
తలుప్ును తెర్మసుత ంది” అనదేి సూచనపరా యమ నై వాకయము, ఎందుకంటే సదర్మ తాళప్ుచవెి ఏమి 
చదయగలదో ఈ వాకయము చెప్ుత ంది. 

కీమబదధమ ైన వదేాంతప్ండతియలు తమ తమ ఆలోచనలను వయకతప్ర్చునప్ుపడు, అనిి 
విధ్ముల ైన భావములను వార్మ ప్రయోగశసాత ర్మ, కానీ అదద సమయములో కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీులో 
వయకరతకర్ణకు ప్రధానమ నై విధానము సూటిగా చదస్ట ేసూచనపరాయప్ు ప్రకటనలు అని మనము 
తెలుసుకోవాల్వ. ఈ విధ్మ నై భావవయకరతకర్ణ ఎంతటి ఆధపి్తయం గలదంటే, ఇలా కాకుండా వరే్ే విధ్ములో 
సాంప్రదాయబదధమ నై కమీబదధ వేదాంతశాసతమీును ల్వఖంచుట అసాధ్యము. 

ప్రతిపాదనలు సూచనపరా యప్ు వాకయముల ర్ూప్ములో ఉనాియని అరా్ము చదసుకొనుటతో 
పాటటగా, అవి వాసతవికమ నై ప్రకటనలను వకాుణించుటకు ర్ూపించబడనివిగా ఉనాియని చూడడం 
కూడా పరా ముఖ్యమ యైునిది. 

వాస్్తవిక్మ ైన 
ప్రతిపాదనలు వాసతవాలను గుర్శతంచ వాటిని వివర్శసాత యి. కాగా సహసరా బేి కాలముగా, 

వివిధ్ర్కముల ైన ప్రతిపాదనలు వివిధ్ముల ైన వాసతవిక ప్రకటనలు చదసాత యని తతవవతేతలు, 
వేదాంతప్ండతియలు మర్శయు భాషాప్ండతియలు గమనించార్మ. సమగీ ప్దధతిలో ఈ విష్యములను 
మనము చూచుటకు చాలా సంకనోష్రమ నైవిగా ఉనాియి, కానీ ఈ విష్యములను ఎకుువగా సులభతర్ం 
చదసాత మేమో అనే ప్రమాదమును దృషిరలో ఉంచుకొని, కమీబదధ వదేాంతశాసతమీును అనేవషించు కీమములో 
ఈ ప్రతిపాదనలను గూర్శున ర్ ండు అంశాలను మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాలని గుర్శతసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హేతయవుప  ైఅర్శసార టిల్ చదస్టని ర్చనలలో పాతయకొనియుని చర్ుల ఆకృతయలను అనుసర్శంచ, 
ప్రతిపాదనలను మొదటగిా వాటి ప్ర్శమాణము ఆధార్ంగా మర్శయు ర్ ండవదగిా వాటి నాణయత ఆధార్ంగా 
విభజంచవచుునని మనము సూచసాత ము. 

మొదటగిా, వాటి వాటి అంశముల ప్ర్శమాణము ఆధార్ంగా ప్రతిపాదనలను వివర్శంచవచుును. 
సార్వతిరక ప్రతిపాదనల అంశములో మినహాయింప్ులు లేకుండా సదర్మ సమితయలలోని అనిి సంగతయలు 
ఉంటాయి. ఉదాహర్ణకు, “అనిి క్షరీ్దలకు జుటటర  ఉంటటంది,” అనే మాట క్షీర్దములనిిట ివిష్యములో 
ఉండద ఒక వాసతవానిి గూర్శు చెప్ుత ంది. 

ఇదద విధ్ములో, కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు తర్చు వదేాంతశాసతమీులో సార్వతిరకమ నై 
ప్రకటనలు చదసుత ంటార్మ. “మానవులందర్ూ కూడా దదవుని పల ల్వక లోనే ఉనాిర్మ,” లేదా “శరీష్రమ ైన ప్రతి 
వర్మును దదవుని నుండద వసుత ంది” అనునటటవంట ివిష్యాలు క ైసైతవ వదేాంతప్ండితయలు చపె్పడం 
సర్వసాధార్ణం. 

మర్ొకవ పై్ు చూస్టేత , మిగశల్వన ప్రతిపాదనలు “ప్రతదయకమ నైవి”గా ఉనాియి, ఎందుకంటే వాటి 
అంశములు సమగీ సమితిలో కేవలం కొనిింటకిన మాతరమ ేఅనవయింప్బడతాయి. ఉదాహర్ణకు, “ఈ 
ఇలుో  నా ఇలుో ” అని ననేు చెబితద, సార్వతిరకమ నైది కాక కవేలం ప్రతదయకమ నైదగిా ఉని ఒక వాసతవిక 
ప్రకటనను మాతరమే ననేు చదసుత నాిను. అనిి ఇండోను గూర్శు ననేు ఏమియు చపె్పడం లేదు, కేవలం నా 
యింటిని గూర్శు మాతరమే చెప్ుత నాిను. 

కీమబదధధకులు తర్చు ప్రతదయకమ నై వాసతవిక ప్రకటనలు చదసుత ంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, “కొంతమంది 
సంఘ సభుయలు అవిశావసులు,” లేదా “పౌలు ఒక అప సతలుడు” అనునటటవంటి కొనిి కొనిి మాటలు 
వార్మ చపె్పవచుు. 

ఇప్ుపడు చాలా వర్కు, ప్ర్శణామములను కమీబదధధకులు సాధ్యమ నైంత క్షుణేంగా వివర్శంచుటకు 
ప్రయతిిసాత ర్మ – కొనిిసార్మో  బెబైిలులోని కొనిి వచనముల కంటే కూడా మర్శంత క్షుణేంగా వివర్శసాత ర్మ. 
కాని ఎప్పటకిప్ుపడు, మినహాయింప్ులను ప్రసాత వించకుండానే వార్మ విష్యాలను సాధార్ణ అంశాలుగా 
సంక్షపేసిుత ంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, “మానవులందర్ూ పాప్ులే” అని చెప్పడం కమీబదధ వదేాంతశాసతజీుఞ నికన 
సర్వసాధార్ణమే. మర్శయు ఒకుసార్శ చూడగా, ఈ సార్వతిరక ప్రతిపాదన నిజమే అనిపిసుత ంద.ి కాని ఈ 
వాకయము అది ఉండదగశనంత ఖ్చుతముగా అయితద లేదు. వాసతవానికన, యిసేు ఒక మానవుడనియు, 
అయినప్పటికర ఆయన నీతిమంతయడనియు లేఖ్నముల సార్ము చెప్ుత ంది. కాబటిర , ఎప్పటికప్ుపడు, 
వార్మ వివర్శసుత ని తర్గతయలలో కీమబదధధకులు సమసతమును గూర్శు ఏమ నైా చపె్ుత నాిర్ా లేదా కేవలము 
ఒక భాగము గూర్శు మాతరమే చెప్ుత నాిర్ా అని ఒకసార్శ ఆగశ మనలను మనము ప్రశ్ించుకోవడం 
మంచది. 

ర్ ండవదగిా, ప్ర్శణామముతో పాటటగా, ప్రతిపాదనలను వాట ివాటి నాణయతల ఆధార్ంగా కూడా 
విభజంచవచుు. అనగా, వాటనిి నిశుయాతుకమ నై లేదా అభావార్ధకమ నై స్టిార్రకర్ణలుగా విభాగశంచవచుు. 
ఒక వ పై్ున, నిశుయాతుకమ నై ప్రతిపాదనలు ఒక విష్యము వాసతవము అని భావార్ధకముగా చెపాత యి. 
మన దెనైందని మాటలలో, “ఈ కుకు నాది” అనటేటవంటి కొనిి మాటలను మనము ప్రయోగశసాత ము. ఇది 
ఒక ప్రతదయకమ నై మర్శయు నిశుయాతుకమ నై వాకయము. ఒక ప్రతదయకమ ైన కుకు అనునది నాకు చెందిన 
అనకే వసుత వులలో ఒకటి అని ఇద ినిశుయిసుత ంది. కీమబదధ వేదాంతశాసతమీులో, “కొనిి బెబైిలు 
వాకయములు ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుటను గూర్శు బో ధసిుత నాియి” అనునటటవంటి ప్రతిపాదన కూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతదయకమ ైన నిశుయాతుక ప్రతిపాదనయి  ైయునిది, ఎందుకంటే కనీసం కొనిి బెైబిలు వాకాయలు అయినా 
ఈ కోవలోనికన చెందనివిగా ఉనాియి అని ఇది తెల్వయజేసుత ంది. 

సాధార్ణ జీవితములోని ఒక సార్వతిరక మర్శయు నిశుయాతుకమ నై వాకయము ఈ కనీంద ి
విధ్ముగా ఉండవచుు: “ననేు పల గొటటర కొనిన ప్రతి ఒకుట ీముఖ్యమ నైదద.” ఎందుకంట ేనాకు ముఖ్యమ ైనవి 
అని నేను భావించద వాటలిో ననేు పల గొటటర కొనిన ప్రతి ఒకుటీ కూడా కనీసం ఒక భాగమ నైా అయుయనిదని 
ఇద ిభావార్ధకముగా తలె్వయజసేుత ంది. అధ్యయన ర్ంగంలో కమీబదధధకులు తర్చు ఇటటవంట ిప్రకటనలన ే
చదసుత ంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, “సృషిరంప్బడని ప్రతి ఒకుటీ దదవునిచద సృషిరంప్బడనిది” అనే ఈ వాకయమును 
ప్ర్శగణించండి. సృషిరంప్బడినద ిఏదెతైద ఉనిదో  అదంతయు కూడా దదవునిచద సృషిరంప్బడిన వసుత వుల 
సమితిలో భాగముగా ఉనిదని ఈ ప్రతిపాదన నిశుయిసుత ంది. 

మర్ొక వ ైప్ు, ప్రతిపాదనలకు అభావార్ధకమ ైన గుణము కూడా ఉండవచుు మర్శయు అవి 
సార్వతిరకమ నైవి కావచుు లేదా ప్రతదయకమ నైవి కావచుు. ఉదాహర్ణకు, “ఈ ఇలుో  నా ఇలుో  కాదు” అని 
నేను చెపపినప్ుపడు, ఒక ప్రతదయకమ నై మర్శయు అభావార్ధకమ నై ప్రతిపాదనను ననేు చదసుత నాిను. 
మర్శయు ఒకవళే నేను సార్వతిరక మర్శయు అభావార్ధక ప్రతిపాదన చదయాలంటే, “ఈ గదలిో ఉని ఒకుర్మ 
కూడా ఆంగోములో మాటాో డలేర్మ” అనునటటవంటి మాట ఏదెనైా ననేు చెప్పవచుు. అభావార్ధకమ నై 
ప్రకటనలు కూడా కీమబదధ వదేాంతశాసతమీులో అగుప్డుతాయి. ఉదాహర్ణకు, “యిేసు పాపి కాడు” 
అనదేి ఒక అభావార్ధకమ నై మర్శయు ప్రతదయకమ నై ప్రతిపాదన. యిేసు అను ఒక వయకనతని గూర్శున ఒక 
సంగతిని ఇది ఖ్ండసిుత ంది. మర్శయు వదేాంతములో సార్వతిరక అభావార్ధకములను కూడా చూడవచుు, 
“అవిశావస్టగిా ఉండు యి వడు కూడా ర్క్షింప్బడలేడు” అనునటటవంటి ప్రకటనల వంటవిి. ర్క్షణను 
ప ందుకొనువార్శ జాబితాలో అవిశవసతలోన ేనిల్వచయుండు ఏ ఒకు వయకనత కూడా ఉండడు. 

కీమబదధ వదేాంతశాసతమీును మనము అధ్యయనం చదసుత ండగా ప్ర్శమాణము మర్శయు 
నాణయతలకు మధ్యగల ఈ వయతాయసములను మదిలో ఉంచుకోవడం పరా ముఖ్యం. వీటి విష్యములో 
భరమిస్టేత  వదేాంతప్ండతియలు చపె్ుత ని విష్యాలప ై అనేకమ ైన తీవర అపార్ాధ లు చపటటచదసుకుంటాయి. 

మన నిర్వచనములోని మూడవ కోణమునకు ఇప్ుపడు మనము తిర్మగుదాము: 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు వదేాంతప్ర్మ నై ప్రకటనలను చదసాత యి. 

వేద ాంత విషయాలు 
మన నిర్వచనములో తెల్వయజసే్టినటటో , వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు కవేలము వాసతవిక 

ప్రకటనలు మాతరమ ేచదయడం కాదు గాని వాసతవిక వదేాంత ప్రకటనలను చదసాత యి. వదేాంతశాసతమీు 
యొకు విధ్ులలో సర్శగా ఇమడలేని చార్శతిరక వాసతవాలను గూర్శు మర్శయు తాతివక భావనలను గూర్శు 
కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు ప్రసాత విసుత ంటార్మ అనదేి సతయము. కాని వార్శ ప్రధాన అంశము 
వేదాంతశాసతమీ యైునిది. 

“వేదాంతశాసత  ీవాసతవాలు” అను మాట దావర్ా మనము ఏమి చెప్పగపర్మచునాిమో గీహించుటకు, 
వేదాంతశాసతమీు అనేద ిచాలా విశాలమ నై అంశము అనే విష్యానిి మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 
వేదాంతశాసతమీునకు ర్ ండు అకుర్లు ఉనాియని థామస్ అకనవనాస్ అనే ర్చయిత నిర్వచంచడం మీకు 
గుర్మత ండవచుు. సుము థియోలజక అన ేర్చననలోని మొదటి ప్ుసతకము, మొదటి అధాయయము, ఏడవ 
భాగములో అకనవనాస్ వదేాంతశాసతమీును “ప్ర్శశుదధ స్టదిాధ ంతము”గా వర్శేంచ ఈ విధ్ంగా నిర్వచంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇది ఒక్ స్తమ ైక్యమ నై శాస్్తరము ఇాంద్ులో అనిన స్తాంగతులు క్ూడ  దవేుడు అనే 
అాంశ్ము ద వరానే ప్ర్గణిాంచబడత య ఎాంద్ుక్ాంట ేఅవి దవేుడే అయ ఉాంటాయ 
లేద  అవి దేవునికర స్తాంబాంధిాంచినవిగా అయన  అయ ఉాంటాయ. 

సవయానా దదవుని గూర్శున అధ్యయనమునే కల్వగశయుండు దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసతమీునకు 
మర్శయు దదవునికన సంబంధించన ఇతర్ విష్యములను కూడా అధ్యయనం చదయునటిర  సాధార్ణ 
వేదాంతశాసతమీునకు మధ్యగల కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీులోని సాధార్ణ వయతాయసము అకనవనాస్ మాటలోో  
కనబడుతయంది. 

ఈ సాధార్ణ వయతాయసముతో పాటటగానే, వదేాంతశాసతమీులోని ఈ ర్ ండు సాా యిలను గూర్శు 
కీమబదధధకులు దృషిరసాత ర్మ. ఒక వ ైప్ున, సవయానా దదవునికన సంబంధించన ప్రకటనలను చదయడం దావర్ా 
కీమబదధధకులు దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసతమీుప  ైదృషిరసాత ర్మ. ఈ విధ్మ ైన విష్యాలను వార్మ చెపాత ర్మ: 
“దదవుడు ప్ర్శశుదుధ డు,” లేదా “దదవుడు ఈ లోకమును సృషిరంచాడు.” 

కానీ మర్ొక వ పై్ున, మర్శంత విశాల దృకపథంలో, సాధార్ణ వేదాంతశాసతమీును గూర్శు కూడా 
కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు కొంత ప్టిరంప్ుకల్వగశ, దదవునితో సంబంధ్ము కల్వగశయుండు సృషిరలోని 
సంగతయలను గూర్శు కూడా మాటాో డతార్మ. ర్క్షణను గూర్శు, వార్మ “ర్క్షణ అనునది దదవుని కృప్ దావర్ా 
జర్మగుతయంది,” లేదా మానవుని స్టిాతిని గూర్శు మాటాో డుతూ, “నటేికాలములో జీవిసుత ని ప్రజలందర్ూ 
పాప్ులే” అనునటటవంటి కొనిికొనిి సాధార్ణ ప్రకటనలు చదసాత ర్మ. ఈ అరా్ములో, దదవుని గూర్శు మాతరమ ే
కాక వదేాంత ప్రతిపాదనలు అనేక విష్యాలను ప్రసాత విసాత యి, కానీ ఎలోప్ుపడూ కనీసం 
అంతర్ంగశకముగాన ైనా దదవునితో వాటకిుని సంబంధ్ం నపే్థయంలోనే వాటిని గూర్శు ప్రసాత విసాత యి. 

నాలగవ సాా నములో, నేర్మగా లేదా సూటగిా ఉండాలనే హెచెుైన అకుర్తో తమ ఆలోచనలను 
వయకతప్ర్చాలని కమీబదధ  వదేాంతప్ండతియలు చూసుత ంటార్మ అని గమనించడం పరా ముఖ్యం. 

నేరుగా 
వాసతవానికన, దదనిని గూర్శున ఏ వివర్ణయి నైా, ఖ్చుతముగా దదవుని గూర్శునదెైతద కానకేాదు, 

సంప్ూరే్మ నైది కాదని మనము గుర్శతంచాల్వ. కానీ అదద సమయములో, వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను 
ర్ూప ందించుచుండగా కమీబదధధకులు సాధ్యమ నైంత నేర్మగా ఉండటానికన ప్రయతిిసాత ర్మ. 

ఒక కీమబదధ  వదేాంతప్ండితయడు ఈ కనీంది విధ్ముగా చెప్పడం అనదేి చాలా అసాధార్ణమ నై 
విష్యం: “ప్రభువు ఒక కాప్ర్శ,” మర్శయు అంతటతిో దానిని విడచిప టటర ట. ఈ వాకయము లేఖ్నములకు 
సతయమ నైదద, కానీ ఉప్మాలంకార్ము మర్శయు ఇతర్ భాషాభాగముల వంటి విష్యములను ప్ర్పక్షంగా 
ప్రయోగశంచద ప్దధతిని కీమబదధధకులు నివార్శసాత ర్మ. కాబటిర , “ప్రభువు ఒక కాప్ర్శ” అని అనడం కంటే “తన 
ప్రజల ప్టో దదవునికన ప్రతదయకమ నై దెైవకృత శదీధ  ఉంటటంది” అనునటటవంటి వాకయములు చపె్పడానికే 
కీమబదధధకులు ఎకుువ మొగుగ  చూప్ుతార్మ. సాధ్యమ నైంత వర్కు తదటయి నై, సూటియి నై, వచనములతో 
తమ ప్రతిపాదనలను వయకతప్ర్చుటకు వార్మ ఇష్రప్డతార్మ. 

సార్ాంశంగా, కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీులో ఆధపి్తయం వహించద ఒక ప్రతదయక విధ్మ నై 
భావవయకరతకర్ణప  ైమన దృషిర  నిలుప్ుతయనాిమని మన మదలిో ఉంచుకోవాల్వ. మన ఉదదేశముల కొర్కు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతప్ర్మ ైన భావాలు సూచనపరా యమ ైన వాకాయలుగా ఉనాియని మర్శయు కనీసం ఒక వాసతవిక 
వేదాంత ప్రకటనన ైనా అవి వకాుణిసాత యి అని మనము ఆలోచంచవచుు. 

ఈ మూల నిర్వచనమును మదిలో ఉంచుకొని, ఈ విష్యములోని సాధార్ణ ధోర్ణి యొకు 
ర్ ండవ అంకమును మనము చూడవల ను: ప్రతిపాదనలతో వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు గల 
హేతయబదధత ఏమిట?ి ఈ విధానమును చటరబదధమ ైనదగిా చదయునద ిఏద?ి 

చటరబద్ధత 
సంఘ చర్శతర ఆదయంతం, సూటయిి ైన వాకయముల ర్ూప్ములో క ైైసతవులు తర్చు తమ 

విశావసమును వయకతప్ర్మసూత  వచాుర్మ. నాలగవ శతాబేమునకు చెందిన న సై్టయిా విశావస ప్రమాణము 
యొకు ఆర్ంభ మాటలను వినండి: 

ప్రలోక్ భూలోక్ములక్ును, ద్ృశాయద్ృశ్యముల ైన అనినటకిరని స్తృష్క్రక్ర్యగు 
స్తరవశ్కర్గల తాండరరయ నై ఏక్రక్ దవేుని నముమచున నను. 

పరా ముఖ్యమ నై ఇతర్ వదేాంత ప్రతిపాదనలను కూడా న సై్టయిా విశావస ప్రమాణము ఇసుత ంద.ి 
శతాబేములుగా క ైైసతవులచద ఈ సూతరము మర్శయు ఇతర్ సూతరములు ఆమోదింప్బడనివి. 

అదద సమయములో, చర్శతర ఆదయంతం వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను ప్రయోగశంచుటను 
గూర్శున చటరబదధతను ప్రశ్ించన వార్మ కూడా ఉనాిర్మ. మన ఉదదేశముల కొర్కు, లేవన తతబడిన ర్ ండు 
ప్రధాన అభయంతర్ములను ప్రసాత విదాే ం: ఒక వ పై్ున, దెవైిక అగపచర్త అన ేస్టదిాధ ంతము నుండ ి
లేవన తతబడని సవాళలో ; మర్ొక వ ైప్ు, ఆధ్ునిక శాస్ట్తయీ హేతయవాదము వలన కల్వగశన సవాళలో . దెవైిక 
అగపచర్త అన ేస్టదిాధ ంతం వలన ఎటిర ప్రశిలు లేవన తతబడా్ యో మొదట గమనించండి. 

ద ైవిక్ అగోచరత 
ఈ స్టదిాధ ంతమునకు ప్ునాదిగా ఉని యి ష్యా 55:8-9 వచనములలోని ప్రస్టదిధ  మాటలు 

మనకందర్శకర తలెుసును. 

“న  తలాంప్ులు మీ తలాంప్ులవాంటిని కావు మీ తరర వలు న  తరర వలవాంటిని కావు” 
ఇదే య హో వా వాక్ుక. “ఆకాశ్ములు భూమికరప నై ఎాంత య తు్ గా ఉననవో మీ 
మారగములక్ాంటె న  మారగములు మీ తలాంప్ులక్ాంటె న  తలాంప్ులు అాంత 
య తు్ గా ఉననవి” (య షయా 55:8-9). 

దుర్దృష్రవశాతయత , దదవుడు మన మానస్టిక సామర్ధయతలకు ఎంతో దూర్ంగా ఉనిందున ఆయనను 
అంత సునాయాసంగా మనము వివర్శంచలేము అన ేఆలోచనను బలప్ర్చడానికన, అనకే చపటో, ఇద ి
మర్శయు ఇటటవంట ిఇతర్ వాకయభాగాలు ఉప్యోగశంచబడా్ యి. 

ఈ ఆలోచనలో, దదవుడు పేరమయి ై ఉనాిడు అనడం అంటే నిజముగా వివర్శంచబడలేని ఒక 
విష్యమును గూర్శు మాటాో డడమే అవుతయంది. ర్క్షణకు యిసేు ఒకుడద మార్గం అని చపె్పడం అంట ే
హేతయబదధమ ైన వివర్ణ లేకుండా దదవుని ప్ర్శమితము చదయడమే అవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాగా ఈ విధ్మ నై ఆలోచన చర్శతర ఆదయంతం అనేకమ నై ర్ూపాలు తీసుకొంది. ఉదాహర్ణకు, 
దదవుని గూర్శు ఏదెనైా చపె్ుపటకు ఏక ైక మార్గము వియ న గ టవి అన ేమార్గమును అనుసర్శంచడమే – 
అంటే నిర్ాకర్ణ మార్గం. ఈ ఆలోచనలో, దదవుని గూర్శు భావార్ధకమ ైన ప్రకటనలను మనము చదయలేము. 
ఆయనను సృషిరతో పల ల్వు చూడడం దావర్ా ఆయనను గూర్శున సంగతయలను కవేలము మనము 
నిర్ాకర్శంచడం మాతరమే చదయగలం. “దదవుడు ప్రదదశమునకు ప్ర్శమితము కాడు.” “దదవుడు సమయముతో 
కటిరవేయబడనివాడు కాడు.” “దదవుడు భౌతికమ నైవాడు కాదు” వంటి వాకయములను మాతరమే మనము 
చెప్పగలుగుతాము. చర్శతర ఆదయంతం, దదవుని భావార్ధకముగా వివర్శంచుటకు గానీ లేదా ఆయనకు 
సంబంధించనంతలో వసుత వులను వివర్శంచడం కానీ కవేలం మనకు సాధ్యప్డని విష్యం అని ఒక 
విధ్మ ైన అనుమానాసపద, అజేఞయ వదేాంతప్ండతియలు వాదంిచార్మ. 

తప్ుపదోవప్టిరంచునటటవంటి ఈ దృకపథములకు భినింగా, కరీసుత  అనుచర్మలముగా మనము 
లేఖ్నముల సాక్షయము దావర్ా వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనల చటరబదధతను మూలాయంకనం చదయాల్వ. 
దదవుడు తనుితాను బయలుప్ర్చుకొనినప్ుపడు ఆయన తలెుసుకొనబడతాడు అనే సతయముతో పాటే 
దదవుని అగపచర్తను గూర్శు మాటాో డుతూ సంప్రదాయబదధమ నై కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు 
లేఖ్నములను అనుసర్శసాత ర్మ. ఒక ప్రకున, ప్ూర్శతగా మనము దదవుని తెలుసుకోలేము, మర్ొక ప్రకు¸ 
తననుతాను బయలుప్ర్చుకొనినప్ుపడు సగభాగముగా ఆయనను మనము తలెుసుకొనగలుగుతాము. 
మర్శయు దదవుని గూర్శున ఈ పాక్షిక జాఞ నము కూడా నిజమ నై జాఞ నమే. ఈ వయతాయసమును 
లేఖ్నములోని ఒక వాకయభాగము సపష్రప్ర్మసుత ంది: దివతీయోప్దదశకాండము 29:29. ఈ వచనములో, 
ఇశాీయిలేు వార్శకన మోషే ఈ విష్యమును ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడు: 

రహస్తయములు మన దవేుడ నై య హో వాక్ు చ ాంద్ును. అయత ేమనము ఈ 
ధ్రమశాస్్తర వాక్యములనినటి ననుస్తర్ాంచి నడుచుకొనునటుు  బయలుప్రచబడరనవి 
య లుప్ుపడు మనవియు మన స్తాంతతి వార్వియునగునని చ ప్ుపద్ురు 
(దివతీయోప్దేశ్కాాండము 29:29). 

ర్ ండు విధ్ముల ైన విష్యములు ఇకుడ ప్ర్శగణనలో ఉనివని గమనించండి. ఒక ప్రకు, మోషే 
“ర్హసయములు”ను గూర్శు మాటాో డాడు. దదవుడు మానవాళ్లకన బయలుప్ర్చనటటవంటి సంగతయలు ఇవి, 
కేవలము ఆయనలో మాతరమే ఉంచుకొనే జాఞ నము ఇది. నిజానికన, ర్హసయముల ై, బయలుప్ర్చని 
సంగతయలు ప్ర్శధకిన మించనవిగా ఉంటాయని ఎలోప్ుపడు మనము జాఞ ప్కము ఉంచుకోవాల్వ. 

అదద సమయములో, మన నుండి దదవుడు ర్హసయములను దాయుచునాిడని మాతరమే మోషే 
చెప్పలేదని గమనించండి. కొనిి సంగతయలు “బయలుప్ర్చబడినవి” అని కూడా అతడు అనాిడు. 
అనగా, దదవుడు ఆయన వాకయములో వాటిని బయలుప్ర్చాడు. మర్శయు మోషే చెపపినటటో గా, ఈ 
బయలుప్ర్చబడని సంగతయలు “యి లోప్ుపడు మనవియు మన సంతతి వార్శవియు”న యైునివి. వేర్ొక 
విధ్ంగా చెపాపలంటే, విశవస్టించాలని మర్శయు ఆయన బయలుప్ర్మసుత నిదానిని హృదయప్ూర్వకంగా 
హతయత కొనియుండాలని దదవుడు కోర్మతయనాిడు. మర్శయు ఆయన బయలుప్ర్చనదానిని చెప్పడం అనదేి 
చటరబదధమ నైదదనని ఈ సతయము చూప్ుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అగపచర్తను గూర్శున స్టదిాధ ంతములో నుండి వచదు సవాళోతోబాటటగా, ఆధ్ునిక శాస్ట్తయీ 
హేతయవాదముచద కూడా వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనల చటరబదధత సవాలు చదయబడుతయంది. 

ఆధ్ునిక్ శాస్ట్్ రయ హేతువాద్ము 
ఆధ్ునిక శాస్ట్తయీత శతాబాే లుగా ప్ర్శగణింప్బడుతయనాి గడచిన ర్ ండు శతాబేములలో, 

వేదాంతశాసతమీు అనునది మిథాయశాసతమీు లేదా నకనలీశాసతమీు అని వాదసిూత  అనకే ఆలోచనా ధోర్ణులు 
వచాుయి. కమీబదధ  వదేాంతప్ండితయలు నిష్పక్షపాతమ నై సతయమున ేచపె్ుత నాిర్ని చపె్ుపకోవచుు కాని 
అద ికవేలము ఒక నేప్మే అవుతయంద ిఅని దధని అరా్ముగా ఉంది. ఆధ్ునిక శాసతమీులలో, ఒక 
విష్యము యొకు సతయమును మనము తలెుసుకోవాల్వినప్ుపడు, మనము ప్ర్శకలపనలను 
ఏర్పర్మసాత ము మర్శయు ఆ ప్ర్శకలపనలను అనుభావిక ధ్ృవీకర్ణకు లోను చదసాత ము. ఈ ప్రతయక్ష లేదా 
ప్ర్పక్షమ నై అనుభావిక ధ్ృవీకర్ణ ప్ర్రక్షను ఒక ప్ర్శకలపన తటటర కొని నిలబడతిద, అప్ుపడు దానిని వాసతవిక 
సతయముగా అంగరకర్శసాత ము. వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలు ఈ విధ్మ నై ప్ర్రక్షకు లోనుకాబడలేవు అని 
శాసతజీుఞ లు వ ంటనే చెపపేసాత ర్మ. 

కాగా, కనీసం ఒక కోణములోన నైా ఇది వాసతవమే అని మనము ఒప్ుపకోవలస్టి ఉంటటంది. 
మనము ప్ర్శశోధ్నా నాళ్లకలో ఒక దరవమును ఉంచ దాని లక్షణములను అధ్యయనం చదయవచుు, కాని 
దదవుడు నిజముగా తిరయికేుడదనా కాదా అని చూచుటకు ఎవర్మ కూడా దదవుని ప్ర్శశోధ్నా నాళ్లకలో 
ప టరలేర్మ. వసుత వుల యొకు ప్ర్శమాణమును కొలచుటకు మనము ప్ర్శకర్ములను 
ఉప్యోగశంచవచుుగాని, నిజముగా దదవుడు కాలప్ర్శమితిలేనివాడద అని కొలచుటకు ఎటటవంట ి
ప్ర్శకర్ము కూడా లేదు. ఈ కార్ణము చదత, వేదాంతప్ండతియలు కళాకార్మలు మర్శయు కవుల వల , తమ 
భావాలను, ధార్శుకమ నై అంతర్డ దృషిరని మర్శయు మనోభావాలను చూపించగల్వగవేార్శలా ఉనాిర్ని 
చాలామంది ఆధ్ునిక ప్రజలు వాదిసుత నాిర్మ. నిష్పక్షపాతమ నై వాసతవములను మాతరమే 
వివర్శసుత నాిము అనిటటో గా మనము వయవహర్శస్టేత  మనలను మనము మర్శయు ఇతర్మలను కూడా 
వ ఱ్ఱివార్శగా చదసుత నాిము. అయితద వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను అనుభావికంగా ప్ర్శశీల్వంచడములో 
ఒక అరా్ము ఉంది. మన ఆలోచనలకు అనుకూలంగా మర్శయు ప్రతికూలంగా ఉనిటటో గా ఏ అనుభావిక 
ఆధార్మును లేకనుసాత మో అద ిమాతరమే పరా ముఖ్యమ ైనది. 

కరీసుత  యొకు అనుచర్మలముగా, ఆయన అనుసర్శంచన ప్ర్శశోధ్నా ప్రమాణాలను 
వేదాంతశాసతమీులో అనుసర్శంచడానికన కూడా మనము కటటర బడయిునాిము. తన స ంత వేదాంతప్ర్మ ైన 
ప్రకటనలను యిసేు ఎలా నిర్ాధ ర్శంచుకోగల్వగాడు? ఇతర్మల వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను ఆయన ఎలా 
ప్ర్రక్షించగల్వగాడు? 

ఖ్చుతముగా ఉండాలంటే, యిసేు సాధార్ణ ప్రతయక్షతప  ైఆధార్ప్డనెు; సమసత  విష్యములలో 
దదవుని ప్రతయక్షత. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు ప్రకాశముప ై కూడా ఆయన ఆధార్ప్డా్ డు, మనము కూడా 
అలానే నేడు ఉండాల్వ. వదేాంతప్ర్మ ైన ఆలోచనలను ప్ర్రక్షించడానికన ప ర్పాటటప్డని లేఖ్నములే 
సపష్రమ నై మర్శయు అతయంత అధధకృతమ నై మూలముల ైయునివని యిసేు బో ధించాడు. 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రకటనలను యిేసు ప్ర్రక్షించాలని అనుకునిప్ుపడు, అనుభావిక ప్రమాణము కొర్కు 
ఆయన లేఖ్నములకు తిర్శగాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 15:7లో ప్ర్శసయుయల యొకు వేష్ధార్ణను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు సవాలుచదస్టనిప్ుపడు, లేఖ్నములను చూప్ుతూన ేవార్శని సవాలుచదసాడు. అకుడ మనము ఈ 
మాటలను చదువుతాము: 

“వేషధ రులారా! . . . య షయా మిముమనుగూర్ి ప్రవచిాంచిన మాట స్తరయ్ే అని 
వారత్ర చ పప్” (మత్య 15:7) 

సవయానా దదవునిన ేయిసేు ప్ర్శశోధ్నా నాళములో ప టరలేదు గాని, వదేాంతప్ర్మ నై 
ఆలోచనలను మాతరము ఆయన ప్ర్రక్షించాడు. లేఖ్నము యొకు అనుభావిక ప్రమాణముతో జాగీతతగా 
ప్ర్శశీల్వసూత  వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను ఆయన కొల్వచాడు. కరీసుత  అనుచర్మలముగా, ఎటటవంటి 
అనుభావిక ధ్ృవీకర్ణ లేకుండా దదవుని గూర్శున ఆలోచనలను వదేాంతశాసతమీు ప్రతిపాదసిుత ంది అనే 
నిందను మనము అంగరకర్శంచకూడదు. క ైసైతవుని కోణములో నుండ ిచూస్టేత , కమీబదధ వదేాంతశాసతమీు 
యొకు ప్రకటనలు ధార్శుకమ నై మనోభావాల వయకరతకర్ణలకంటే మినియి నైవి. లేఖ్నము అనబడద 
అనుభావిక ప్ర్శశోధ్న దావర్ా అవి నిర్ూపించబడతాయి లేదా ర్దుే చదయబడతాయి. 

వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు అనగా ఏమిటి మర్శయు వదేాంత సతాయలను వయకతప్ర్చుటకు 
చటరబదధమ నై మార్ాగ లు ఎలా ఉనాియో మనము తెలుసుకొనిన మీదట, మూడవ ప్ర్శగణనను మనము 
చూడాల్వ: కమీబదధ వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటలో వాట ియొకు సాా నము. 

స్ాా నము 
మునుప్టి పాఠములలో, మధ్యయుగప్ు వదేాంతప్ండతియలు అర్శసార టిల్ తతవశాసతమీుతో 

ప్రభావితయల  ైఅనుసర్శంచన అనకేమ నై పరా ధానయతలను ప ర టసె్ట రంట్ కీమబదధ వదేాంతశాసతమీు కూడా 
అనుసర్శసుత ందని మనము చూచాము. 

ఫల్వతముగా, కమీబదధమ నై వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు నాలుగు ప్రధాన అడుగులు 
అవసర్మ యైునాియి: సాంకతేిక ప్దాల ఏర్ాపటట, ప్రతిపాదనల ఏర్ాపటట, స్ట దైాధ ంతిక ప్రకటనలు, 
మర్శయు నముకాల సమగీ వయవసా. ఇప్ుపడు, ఈ విధ్ంగా మాటాో డడం అనేద ికొంతమేర్ కృతిరమంగాన ే
ఉంటటంద ిఅని మనం జాఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. అనిి సమయములలో ఈ అడుగులనిిటలిో కూడా 
కీమబదధధకులు పాలుప్ంచుకుంటార్మ. కాని సపష్రత కొర్కు, ఈ ప్రయతిములోని అతయంత సుళలవ ైన 
విష్యాల నుండి సంకనోష్రమ నై విష్యాలకు కదులుచుని ఒక ప్రకనయగా దధనిని గూర్శు ఆలోచంచుట 
సహాయప్డుతయంది. 

కనీససాా యిలో, కమీబదధ వదేాంతశాసతమీునకు ప్రధానమ నై నిర్ాుణప్ు బండలను ఈ 
వేదాంతప్ర్మ ైన సాంకతేిక ప్దాలే అందిసాత యి. జాగతీతగా నిర్వచంచబడని అంతయప్రతయయముతో ఒక 
మంచదెనై కీమబదధ  వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచడం చాలా కష్రం. ఈ విధానములో ర్ ండవ అడుగు 
ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చడం. కమీబదధతలకు ఈ సాంకతేిక ప్దములు అనునవి ప్ునాద ిబండలుగా 
ఉనాియని మనము భావిస్టేత , ఆ సాంకతేిక పాదములప ై మర్శంత విప్ులంగా వివర్శంచద వర్మసల కమీంగా 
ఈ ప్రతిపాదనలను గూర్శు సర్శగా ఆలోచంచవచుు. దదవుని గూర్శున మర్శయు ఆయనతో 
అనుబంధ్ములోని సృషిరని గూర్శున ప్రకటనలు చదయడం దావర్ా కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు ఈ బండల 
వర్మసలను సృషిరసాత ర్మ. ప్రతిపాదనలను బండర్ాళో వర్మసలుగా మనము ఆలోచంచనటోయితద గనుక, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప్ుపడు స్ట దైాధ ంతిక ప్రకటనలను ఈ ప్రతిపాదనల వర్మసల నుండ ినిర్శుంచబడిన గపడలోో ని భాగాలుగా 
కాని లేదా గపడల మొతతముగా కాని వివర్శంచవచుు. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, స్ట దైాధ ంతిక ప్రకటనల నుండ ి
ప్ూర్శత నిర్ాుణమును వదేాంతప్ండితయలు నిర్శుంచుటను ఈ విధ్మ నై వదేాంతశాసత  ీవిధానము 
సూచసుత ంది. కీమబదధ  వేదాంతశాసత  ీనిర్ాుణములో ఈ ప్రతిపాదనలు కల్వగశయుని ప్రధాన సాా నమును ఈ 
సార్ూప్యత సూచసుత ంది – కమీబదధ  వదేాంతశాసతమీు అని పిలువబడు ఒక సంప్ూరే్ భవంతిలో భాగము 
అయిేయవిధ్ంగా జాగీతతగా ప్ర్చబడని బండర్ాళో వర్మసలు అవి. 

ఉదాహర్ణకు, “తిరతవములో యిేసు ర్ ండవ వయకనత” అనే వాకయమును తీసుకోండి. ఈ ప్రకటన 
కనీసం ర్ ండు సాంకేతిక ప్దములను కల్వగశయుంది: “వయకనత” మర్శయు “తిరతవము” అనేవి. కానీ ఈ 
ప్దములను మర్శయు సంబంధిత భావాలను ఈ ప్రతిపాదన ప ంతనలేనివిగా వదలదు, కానీ యిసేును 
గూర్శున సూటయిి నై వాసతవిక ప్రకటనలోనికన అవి తీసుకొనిర్ాబడా్ యి. ఇప్ుపడు, ఇవి మర్శయు ఇతర్ 
ప్రతిపాదనల నుండి, తిరతవమును గూర్శున ప్ూర్శతసాా యి స్టిదాధ ంతమును నిర్శుంచుటకు కీమబదధ 
వేదాంతప్ండతియలు ప్ూనుకుంటార్మ. మర్శయు తిరతవమును గూర్శున స్టదిాధ ంతము దదవుని గూర్శున 
స్టిదాధ ంతములో భాగమ యైునిది, మర్శయు ఇద ిసంప్ూరే్ క ైసైతవ వేదాంతశాసత  ీవయవసా యొకు భవంతిలో 
గపడగా ఉంది. 

కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు వదేాంతశాసతమీును గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు లేదా 
వరా యునప్ుపడు, వార్మ అనిి విధ్ముల ైన అలంకార్శక ప్రశిలను అడుగుతయంటార్మ అనేద ి
జాఞ ప్కముంచుకోవడం మంచద.ి వార్మ ఆలోచనలను ప్రతిపాదంిచ వాటకిన ఆధార్ముతో మదేతయ 
చూప్ుతార్మ. ఇతర్మల ఆలోచనలకు వార్మ మదేతిచు వాటిని ప్ర్రక్షిసాత ర్మ. వార్మ అలంకార్శక ప్రశిలు 
అడుగుతార్మ. ఆ ఆలోచనల చార్శతిరక ప్ుర్పగతిని జాడతీసాత ర్మ. వార్మ పేరర్ణలను ఎతితచూపి వివిధ్ 
ఆలోచనల భావార్ధక మర్శయు అభావార్ధక ప్ర్యవసానములను చూప్ుతార్మ. సుదధర్ఘమ నై అలంకార్శక 
ప్రశిల అమర్శక వార్శ వేరళో మీదన ేఉంటటంది. కానీ, వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు కీమబదధతలలో 
మనము కనుగొనే అనిి వివర్ణలను, వాదనలను, ప్రతివాదనలను మర్శయు ఒప్పంద ప్దధతయలను 
కల్వగశయుంటాయి. మర్శయు కమీబదధ  వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచు కమీములో ఒక అవసర్మ నై 
భాగమును ఇవి ఏర్పర్చుతాయి. 

కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనలప ై మనకు ఇప్ుపడు ఒక సాధార్ణమ ైన ధోర్ణి కల్వగశనది గనుక, 
మన ర్ ండవ ప్రధాన అంశమునకు తిర్మగుదాము: వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనల ఏర్ాపటట. తమ తమ 
వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు సహాయప్డద వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను కమీబదధ 
వేదాంతప్ండతియలు ఎలా ఏర్పర్చుతార్మ? 

నిరామణము 

ప్రతిపాదనలను సృషిరంచుటకు అనుభవజుఞ ల ైన వదేాంతప్ండితయలు అనుసర్శంచు విధానములు 
చాలా సంకనోష్రమ ైనవిగా ఉనాియి. కాబటిర , అవి ఎలా సృషిరంచబడా్ యో మనము చూసుత ండగా, మన చర్ు 
కొంతమేర్ కృతిరమంగానే ఉంటటంది అనే విష్యానిి మదలిో ఉంచుకోవాల్వ. అయినప్పటికర, ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధానాలలోని పరా ముఖ్య అంశాలలో కొనిింటిని మనము చూప్ుతాము, మర్శయు ఇవి మర్శంత 
బాధ్యతగా కమీబదధ  వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు మనకు సహాయప్డతాయి. 

మనము ర్ ండు ప్రధాన దిశలలో చూసాత ము. మొదటిగా, కమీబదధధకులు తతవశాసతమీుతో 
వయవహర్శంచు విధానములో ఏర్పడద ప్రతిపాదనలను చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ప్ర్శశుదధ గీంథము 
నుండ ికమీబదధధకులు ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చద విధ్మును క్షుణేంగా చూదాే ం. కీమబదధ 
వేదాంతశాసతమీులోని అనకే ప్రతిపాదనలు నిజానికన తతవశాసతమీు నుండద వసాత యి అనే విష్యానిి 
మొదటగిా మనము గమనించాల్వ. 

త తివక్ ప్రస్తపరములు 
సంఘపితర్మల కాలములో, నవీన-పాో టోవాదము యొకు అనేక భావనలు లేఖ్నములకు కూడా 

అనవయింప్బడతాయి అని అనేకమంద ివదేాంతప్ండతియలు నమాుర్న ేవిష్యానిి మునుప్ట ిపాఠం 
నుండ ిమీర్మ జాఞ ప్కము చదసుకోవచుు. కాబటిర , ఆ తతవశాసతమీు ధోర్ణలిోనే వార్మ తమ నముకాలను 
వయకతప్ర్చార్మ. మధ్యయుగంలో, అర్శసార టలి్ యొకు తతవశాసతమీు లేఖ్నములకు అనకేమ నై ప్రతదయక 
మార్ాగ లలో అనవయింప్బడుతయంది అని క ైసైతవ ప్ండతియలు అనేకులు నమాుర్మ. కాబటిర , వార్మ చపెిపన 
అనకే సంగతయలు అర్శసార టలి్ యొకు ఆలోచనలచద మలచబడా్ యి. మర్శయు ప ర టసె్ట రంట్ కమీబదధ  
వేదాంతశాసతమీులో కూడా, మంచక నైా చెడుక ైనా, పరా ముఖ్యమ ైన ధోర్ణులను అనేకమ ైన ఆధ్ునిక 
తతవశాసతమీులు అందించాయి. ఫల్వతముగా, కీమబదధ వదేాంతశాసతమీులో అగుప్డద అనేక ప్రకటనలు 
తాతివక చర్ుల నుండ ివచునవే. 

ఇప్ుపడు, అనేకమ నై ప్రతిపాదనలు ఇటిర  తాతివక మూలాలు కల్వగశ ఉనాియి అనే విష్యానిి 
గమనించ మనము జాగతీతగా ఉండాల్వ, ఎందుకంట ేలేఖ్నములు తతవశాసతమీును గూర్శు హెచుర్శక 
చదసూత నే వాటిని ప్రయోగశంచమని పలర తిహసిుత నాియి. 

ఒక ప్రకున, 1 కొర్శంథధయులకు 1:20 వంటి వచనములకు వినాల్వ, అకుడ పౌలు క ైైసతవతేర్ 
తతవశాసతమీును వ కనుర్శంచాడు: 

జఞా ని యమేయ యను? శాస్ట్్ ర యమేయ యను? ఈ లోక్ప్ు తరకవాది యమేయ యను? 
ఈలోక్ జఞా నమును దేవుడు వ ఱ్ఱితనముగా చసే్ట్యున నడు గద ? (1 
కొర్ాంథీయులక్ు 1:20) 

క ైైసతవ వదేాంతశాసతమీునకు మర్శయు క ైసైతవేతర్ తతవములకు మధ్యగల వయతాయసమును క ైసైతవ 
వేదాంతప్ండతియలు గుర్మత ంచుకోవడం చాలా అవసర్ం. 

కానీ అదద సమయంలో, అప సతలుల కార్యములు 17:27-28 వచనములలో పౌలు కనోయనతస్ 
మర్శయు అర్ాటస్ అన ేగరకీు తాతివక కవుల మాటలనుండి ఉలేో ఖంచడం దావర్ా తాతివక ఆలోచనల 
ప్రయోగమును గూర్శు ఒక భావార్ధకమ నై వ ైఖ్ర్శని వ లోడి చదసాడు. 

మనమాయనయాంద్ు బరద్ుక్ుచున నము, చలిాంచుచున నము, ఉనికర 
క్లిగ్యున నము. అటువల  మనమాయన స్తాంత నమని మీ క్వీశ్వరులలో 
కొాంద్రును చ ప్ుపచున నరు (అపొ . కా. 17:28). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రమాదములను గూర్శు మనము కొంత జాగతీత  వహించవలస్టియునిప్పటకిర, క ైైసతవ 
వేదాంతప్ండతియలు వివిధ్మ నై తతవములతో ప్ర్సపర్ం సంబో ధించడం అనేద ిసర్శయి నైదద అని ఈ 
వాకయము వ లోడి చదసుత ంది. పౌలు ఏథెనుి ప్టరణములో ఉనిప్ుపడు చదస్టినటటో గా తాతివక చర్ుల నుండ ి
వ డలే వదేాంతప్ర్ ప్రకటనలను ఇమడుుకోవడం అన ేవిష్యంలో కూడా వార్మ సర్ ైన ప్నినే చదసుత నాిర్మ. 

ఈ తాతివక మూలాల విష్యములో మనము జాగీతత  వహించవలస్టియునిను, కమీబదధతలలో 
వేదాంత ప్రతిపాదనలకు బెైబిలు అనదేి చాలా పరా ముఖ్యమ నై వనర్మ. ఈ కార్ణము చదత బెైబిలు బో ధించు 
దానినుండ ికమీబదధధకులు ఎటటో  తమ వేదాంత ప్రకటనలను ఏర్పర్మచుకొంటటనాిర్ప అనే విష్యముప ై 
మనము ప్రతదయక దృషిర ఉంచాల్వ. 

లేఖనము యొక్క అనువాద్ము 
ఈ ఉదదేశము కొర్కు, మనము మూడు దిశలలో చూసాత ం: మొదటగిా, ఈ విష్యములో 

కీమబదధధకులు ఎదుర్ొుని సవాళోను ముందుగా ప్ర్శశీల్వదాే ం. ర్ ండవదగిా, “వాసతవికతల క్షయకర్ణ” అని 
మనము పిల్వచద ఒక విధానము దావర్ా ఈ సవాళోలోని ఒక కోణమును ఎలా కీమబదధధకులు ఎలా 
అందుకుంటార్మ అనేద ిచూసాత ము. మూడవదగిా, ఈ సవాళోలోని మర్ొక కోణమును కీమబదధధకులు 
“వాసతవికతల సమాకలనము” దావర్ా అందుకుంటార్మ అనదేి అనేవషిసాత ము. మొదటగిా బెైబిలు నుండి 
కీమబదధధకులు ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చుకొనుచుండగా ఎదుర్ొునే సవాళోను ఒకసార్శ చూదాే ం. 

స్తవాళ్లు  
కీమబదధతలను వేదాంతశాసత  ీవిదాయర్మధ లు మొదటిగా చదవడం ఆర్ంభించనప్ుపడు 

ప్ర్శశుదధగీంథము నుండి వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను సృషిరంచడం అనదేి చాలా సుళలవ నై విష్యం 
అని వార్మ భావిసుత ంటార్మ. కవేలము బెైబిలు ఏమి చెప్ుత ందో  దానిని మనము తిర్శగశ చెపేత  సర్శపల తయంద ిఅని 
వార్మ అనుకుంటార్మ. కొనిి సార్మో  ఇది నిజమ ేఎందుకంటే బెబైిలులో కూడా కొనిి ప్రతిపాదనలు 
ఉనాియి, కానీ అనకేమ నై పరా ముఖ్య సవాళలో  కూడా ఉనాియి. 

మానవుని ప్ర్శమితయలు మర్శయు పాప్ము యొకు ప్ర్యవసానములతో పాటటగా, వదేాంత 
ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చడానికన లేఖ్నములు కనీసం ర్ ండు సవాళలో  కల్వగశయునాియి. బెైబిలులో ఉని 
సాహితయ ర్కముల వలన ఒక సమసయ తల తయత తయంది. మర్శయు ర్ ండవ సవాలు బెైబిలులోని 
స్టిదాధ ంతముల అమర్శక వలన తల తయత తయంది. లేఖ్నములలోని సాహతియ ర్కముల వలన కమీబదధధకులు 
ఎదుర్ొుంటటని కషార లను మొదటగిా ప్ర్శగణించండి. 

ఒక ేవిధ్మ నై సాహతియమును మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతము చదసుత ని చదున ైన సాహతియ 
ప్ఠము కాదు బెైబిలు. కానీ, బెబైిలు ఆదయంతం అనకేమ నై సాహితయర్కాలు ఉంటాయి మర్శయు ఒకదానితో 
మర్ొకట ిల కులేని విధానాలలో సంబంధ్ం కల్వగశ కూడా ఉంటాయి. కథనము, చటరము, ప్దయభాగం, 
ప్రవచనం, ప్తిరక అన ేవాట ిమిశీమము బెైబిలులో ఎకుువగా ఉంది, ఇవి కొనిి ర్కాలు మాతరమే. 
సమగీమ నై ఈ సాహతియర్కములలోనే వివిధ్ముల ైన భావాలు ఇంకా ఉనాియి: ప్రకటనలు, ఆజఞలు, 
ప్రశిలు, ఫిర్ాయదులు, పల ర తాిహకాలు, ఆశుర్ాయర్ధకాలు, ఉలేో ఖ్నాలు, జాబితాలు, కటరడలు, బిర్మదులూ, 
సాంకేతిక నిర్ేేశాలు, సంతకాలు ఇలా చాలా ఉనాియి. ఈ జాబితా అలా కొనసాగుతూనే ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఈ ర్కాలతోన ేల కులేని భాషాభాగాలు మర్శయు ఇతర్ సాహతియ సూక్షుభేదాలు వివిధ్ 
మార్ాగ లలో లేఖ్నములకు కముదనమునిసుత నాియి. ఈ గొప్ప సాహతియ ర్కములు వదేాంతప్ర్మ నై 
ప్రతిపాదనల ఏర్ాపటటను చాలా కనోష్రతర్ము చదసాత యి. 

కేవలము ఒకే సూటయిి నై ప్రతిపాదనను కల్వగశ, ఒక వదేాంత సతయము తర్మవాత మర్ొక 
సతయమును ఊర్కే ప ందుప్ర్మసుత ని ఒక ప్ుసతకముగా బెైబిలును గూర్శు ఒకు క్షణము ఆలోచంచండి. 
ఇదద గనుక నిజమ తైద, కీమబదధ వదేాంతశాసతమీులో బెైబిలును వినియోగశంచడం అనేద ిచాలా సునాయాసం 
అవుతయంది. కాని, లేఖ్నము అలా లేదు గదా; అద ిసాహతియప్ర్ంగా భినితవం కల్వగశ ఉంది. 

గొప్ప సాహితయ భేదములతో కమీబదధ  వదేాంతప్ండతియలు తమ వదేాంతమును వయకతప్ర్చుటకు 
మొగుగ  చూప్ుతయనాిర్మ అని ఒకసార్శ ఊహించండి. వార్శ వదేాంతశాసాత ీ లు ప్దయములతో, కథనములతో, 
ఆజఞలతో, ప్తిరకలతో, సణుగులతో, భాషాభాగాలతో మర్శయు మునిగువాటతిో నిండుకొని ఉండడం 
ఊహించండి. ఇలా జర్శగశతద, మర్ొకసార్శ లేఖ్నమును మర్శయు కమీబదధతలను సమర్శపంచడం అనదేి 
ఒకదానితోనొకటి చకుగా అమర్ుబడుతయంది. కానీ, ఇలా కూడా లేదు ప్ర్శస్టిాతి. 

వాసతవము ఏమంట ేబెైబిలు అనేద ిసాహతియప్ర్ంగా భినింగా ఉంది, కానీ బెైబిలు యొకు బో ధ్ను 
దాదాప్ు ప్రతిపాదనలలోన ేకమీబదధధకులు వయకతప్ర్మసుత నాిర్మ. ఫల్వతంగా, బెైబిలులో వార్మ ఎదుర్ొుంటటని 
అనకేమ నై మునుప్టి సాహతియ ర్కాలను కుదించ ప్రతదయకమ ైన ఒక భావవయకరతకర్ణగా కమీబదధధకులు దానిని 
మలచాల్వి ఉంటటంది. కీమబదధ వదేాంతప్ండితయలు ఎదుర్ొుంటటని అతయంత గొప్పదెైన సవాళోలో ఈ 
భేదము అనేద ిఒకటి. 

కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలకు లేఖ్నము అందసిుత ని ర్ ండవ సవాలు ఏమంట ేదాని 
స్టిదాధ ంతాలను అది అమర్ేు లేదా అమర్ుకుండా అలానే ఉంచద ప్ధ్ధతి. ఒకమాటలో చెపాపలంటే, 
సంప్ూరే్మ నై వివికత భాగాలలో ప్రతదయక అంశాలను లేఖ్నాలు చర్శుంచడం లేదు. కానీ, ఒకే అంశము 
చాలాసార్మో  ముకులుముకులుగా అకుడకుడ బెైబిలు మొతతములో చర్శుంచబడింది. లేఖ్నము యొకు 
ఈ లక్షణము కూడా కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలను సవాలు చదసుత ంది. 

ఈ విష్యములో బెైబిలు వేర్గేా ఉనిదని ఊహించండి. ఒక ేసమయములో ఒక ేస్టదిాధ ంతమును 
గూర్శు మాతరమే అద ిచర్శుసుత ంది అనుకోండి. కీమంగా ఒక ేఅంశమును, క్షుణేంగా చర్శుంచ ఆ తర్మవాత 
తదుప్ర్శ అంశమునకు బెైబిలు వ ళలత ంది అనుకోండి. ఇదద గనుక జర్శగశతద, బెైబిలు లోని ప్రతి భాగమును 
కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు చదివి సునాయాసంగా ఆ సదర్మ భాగముప ై ఆధార్ప్డి వేదాంతప్ర్మ ైన 
ప్రకటనలను ఏర్పర్చుకోగలుగుతార్మ. కాని వాసతవానికన, దాని వదేాంత అంశాలను బెైబిలు ఈ విధ్ంగా 
అందించుటలేదు. 

లేదా కీమబదధ  వదేాంతప్ండతియలు తకుువ కీమానేి కల్వగశయునాిర్మ, ఒక సమయములో 
విష్యమును గూర్శు కొదిేగా మాతరమ ేచపె్ుత నాిర్మ అని అనుకోండి, మర్శయు మొదటి స్టదిాధ ంతము 
యొకు ర్ ండవ చని భావానిి చర్శుంచదదానికన ముందు ఇతర్ స్టిదాధ ంతములను ముకులుముకులుగా 
చర్శుంచ ఆ తర్మవాత ప్రధాన స్టిదాధ ంతమునకు వ ళలత నాిర్మ అనుకోండి. ముకులుముకులుగా 
విష్యానిి చర్శుంచుటలో వార్మ సంతృపితచెందతిద, అప్ుపడు లేఖ్నములతో ప్నిచదయడం వార్శకన బహుశ 
సుళలవౌతయందదమో. 

కాని నిజానికన, కీమబదధధకులు చదయాలనుకొంటటనిద ిఇది కాదు. లేఖ్నముల యొకు బో ధ్లను 
సాధ్యమ ైనంత వర్కు సంప్ూరే్ంగా మర్శయు కీమంగా సమర్శపంచాలనదేద వార్శ ఆశ. ఫల్వతంగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నములలోని అనిి సాలాల నుండి సమాచార్మును కలుప్ుటకు వార్మ కష్రప్డి ప్నిచదయాల్వి 
ఉంటటంది. 

వేదాంతప్ర్మ ైన అంశముల కోణాలను లేఖ్నము వివిధ్ విధాలలో వివిధ్ సాలాలలో సపృశ్సుత ంది 
మర్శయు వేదాంతమును సమర్శపంచునటిర  బెైబిలు యొకు ఈ లక్షణము కమీబదధ వదేాంతప్ండితయలకు 
మర్ొక గొప్ప సమసయగా ఉంది. 

లేఖ్నముతో ప్నిచదయుచుండగా కీమబదధధకులు ఎదుర్ొుంటటని ర్ ండు సవాళళను ఇప్ుపడు 
మనము చూస్టయిునాిము గనుక, వాసతవికతల క్షయకర్ణ అన ేకీమము వ పై్ు మన దృషిరని 
మళో్లంచుదాము. బెైబిలులోని సాహితయ భినితవమును అధగిమించుటకు కీమబదధధకులు ప్రయోగశంచన 
వూయహము ఇది. 

వాస్్తవిక్త క్షయక్రణము 
సుళలవ నై ప్దాలలో: 

బ ైబిలులోని వాక్యభాగాలు బో ధసి్తు్ నన వదే ాంతప్రమ ైన వాస్్తవాలప ై ద్ృష్క్ర  
నిలుప్ుతూ, మర్యు ఇదే వాక్యభాగములోని ఇతర కోణములను ప్రక్కనప టేర  
ప్రకరరయనే వాస్్తవిక్తల క్షయక్రణము అాంటాము. 

సాధార్ణముగా మానవ భాష్లో జర్మగుతయనిటటో గా, బెైబిలులోని వాకయభాగాలు తమ 
చదవర్మలప ై విభినిముల ైన ప్రభావములు చూప్ునటటో  ర్ూపించబడా్ యి. అవి తెల్వయజేసాయి, 
పేరర్పేించాయి, నిందించాయి, ప్ుర్శకొలాపయి, ఆదదశ్ంచాయి, పల ర తిహించాయి, నిర్మతాిహప్ర్చాయి, 
ఆనందం కలుగజేసాయి, కలవర్ప టార యి, సర్శదిదాే యి, శ్క్షణ ఇచాుయి, సులభతర్ం చదసాయి, 
ఆశీర్వదించాయి, శపించాయి, ఆలోచనలను ర్ేక తిత ంచాయి, మర్శయు ఇలా అనేక విష్యములను 
చదసాయి. బెబైిలులోని అనిి వాకయభాగాలూ ఈ ప ైనివాటనినిిటినీ, ఎలోవళేలా మర్శయు సమానమ నై 
ఉదాఘ టనతో చదయుటకు ర్ూపించబడలేదు, కానీ ప్రతదయకమ నై ప్ర్శమాణములో ఉని ప్రతియొకు బెైబిలు 
వాకయభాగము వివిధ్మ నై ప్రభావములు కల్వగశంచునటటో గా ర్ూపించబడింది. 

కానీ కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు తమ దృషిరని ప్రతదయకంగా కాకపల యినా ప్రధానంగా లేఖ్నములో 
బో ధింప్బడిన వదేాంత సతాయలుఫ  ైనిలుప్ుతార్మ. వేర్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, కీమబదధధకులు వార్శ 
ఏకాగతీను వాసతవిక ప్ర్శగణనలకు మాతరమ ేఅందుబాటటలో ఉంచుతార్మ, కాగా బెైబిలు వాకయములోని 
ఇతర్ లక్షణాలు అధకిముగా గుర్శతంప్బడకుండాన ేఉంటాయి. 

ఇప్ుపడు, దాని వాసతవాలకు కుదించునటిర ప్రకనీయ అనదేి, బెబైిలు వాకయభాగాలు వాసతవిక 
ప్రకటనలను చదయుటకు ప్రధానంగా ర్ూపించబడనిప్ుపడు లేఖ్నమును సాధార్ణంగా సూటగిా ఉంటటంది. 
ఈ ప్ర్శస్టిాతయలలో, బెైబిలు వాకయభాగములో ఉంచబడని వయకతమ నై మర్శయు అవయకతమ నై సతాయలను 
కీమబదధధకులు సుళలవుగా గమనిసాత ర్మ, మర్శయు వార్శ చర్ులకు సంబంధించన సతాయలప ై మాతరమ ే
దృషిరసాత ర్మ. 

సతాయలప ై దృషిర ప టటర  వాకయభాగముగా 2 తిమోతి 3:16ను ఉదాహర్ణగా తీసుకోండి. అకుడ పౌలు 
చెపాపడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద ైవావశే్మువలన క్లిగ్న ప్రతిలేఖనము ఉప్దశేాంచుటక్ును, ఖాండరాంచుటక్ును, 
తప్ుపదది్ుు టక్ును, నీతియాంద్ు శక్షచయేుటక్ును ప్రయోజనక్రమ ై యుననది (2 
తిమోతి 3:16) 

ఇప్ుపడు, సమగ ీనపే్ధ్యంలో, బెైబిలును గూర్శున సతాయల ప్టీరలా ఉండుటకు మాతరమే గాక మర్శ 
ఎకుువగా ఉండుటకు ఈ వచనము ర్ూపించబడనిదని మనము చెప్పగలము. లేఖ్నములకు జాగతీతతో 
కూడని శదీధను ఇచుునటటో  తిమోతికన పేరర్ణ కల్వగశంచడానికన ఈ వచనమును పౌలు దధని ముందు ఉని 
సందర్ాునికన జోడించాడు. తకుువలో తకుువగా చూస్టేత , లేఖ్నములప్టో తనకుగల సమర్పణలను 
ప్ునర్మదధర్ణ చదసుకొనుటకు తిమోతిని పలర తిహించుటకు మర్శయు పేరర్పేించుటకు ఈ వచనము 
ర్ూపించబడనిది. కానీ ఈ సంకనోష్రమ ైన ర్ూప్మును గూర్శున ప్రధాన కోణము అనేక సపష్రమ ైన వదేాంత 
ప్రకటనలను చదయడానికన ఇవవబడింది. ఈ వాసతవికమ నై వేదాంత ప్రకటనలయందు ఆసకనత 
కల్వగశయునాిర్మ గనుక ఈ వాకయభాగమును కమీబదధ వదేాంతప్ండతియలు ఎకుువగా 
వినియోగశంచుకుంటటనాిర్మ. 

ఈ వాకయములోని సపష్రమ నై సతాయలను ఒక సార్వతిరకమ ైన మర్శయు నిశుయాతుకమ నై 
ప్రతిపాదనల ప్ర్ంప్ర్లో కోీడీకర్శంచవచుు: “లేఖ్నములనిియు దెవైావశేమువలన కల్వగశనవి.” 
“లేఖ్నములనిియు ఖ్ండించుటకు ప్రయోజనకర్మ ై ఉనివి.” “లేఖ్నములనిియు తప్ుపదిదుే టకు 
ప్రయోజనకర్మ ై ఉనివి.” “లేఖ్నములనిియు శ్క్షచదయుటకు ప్రయోజనకర్మ  ైఉనివి.” ఈ 
వచనముచద సపష్రంగా సంబో ధంిచబడని వాసతవిక ప్ర్శగణనలను ఈ ప్రతిపాదనలు ప్రతిబింబిసుత నాియి. 

ఈ సపష్రమ నై ప్రకటనలతో పాటటగా, కీమబదధధకులకు ఆసకనతని కల్వగశంచునటటవంటి అనకేమ నై 
అవయకత ప్రకటనలను కూడా ఈ వచనము హతేయబదధముగా చపె్ుత ంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు తన 
చతతమును తెలపాలని ఆశ్సుత నాిడు అని చెప్పడం సర్శయి ైనదద. లేఖ్నముల ప్టో ఆసకనతని చూప్ుట 
అనదేి ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుటకు చాల పరా ధానయం అని కూడా ఈ వాకయము చపె్ుత ంది. పాతనిబంధ్నలోని 
వాకయములను గూర్శు మాతరమ ేపౌలు ప్రతదయకముగా ఇకుడ చపెిపనప్పటికర, కొీతతనిబంధ్న లేఖ్నములు 
కూడా పేరర్పేితమ నైవి మర్శయు ఈ విధాలలో ప్రయోజనకర్మ నైవ ేఅని ఆయన చెప్ుత నాిడు. 

ఈ సపష్రమ నై మర్శయు అవయకతమ ైన వదేాంత సతయములను విశదప్ర్చన తర్మవాత, అనేకమ నై 
వేదాంత అంశాలను ప్ర్శగణించునప్ుపడు వాటిని వివర్శంచుటకు మర్శయు సమర్శాంచుటకు కూడా ఈ 
సతాయలను కీమబదధధకులు ఉప్యోగశంచగలుగుతార్మ. మీర్మ ఊహించగలుగుతయనిటటో గా, స్టదిాధ ంతమును 
గూర్శున ప్రకటనలకు మదేతయ తెలుప్ుటకు కమీబదధ వదేాంతశాసతమీులో తర్చు ఈ వాకయము 
కనబడుతయంది. 

ఉదాహర్ణకు, ర్ాబర్డర ర్మేండ్ ర్చంచన కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీు ర్ ండవ అధాయయములో 
లేఖ్నములు ప ర్పాటటలేనివి అన ేతన వాదనకు మదేతయగా ఆయన 2 తిమోతి 3:16ను సూచంచాడు. 
అకుడ ఆయన ఈ విధ్ంగా వరా సాడు: 

బ ైబిలు రచయతల ద వరా పరరరపే్ణతర మానవులక్ు దేవుడు ఇచిిన లిఖితప్ూరవక్ 
దేవుని వాక్యము పొ రపాటులే లేనిది అని బ ైబిలు రచయతలు చ ప్ు్ ాంటారు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీమబదధతలలో ఈ వచన ప్రయోగము ఈ విధ్ంగా ఉంటటంది అనుటకు ఈ ప ై వాకయమ ే
ఆధార్మ యైునిది. కానీ 2 తిమోతి 3:16లో బో ధించన సపష్రమ నై మర్శయు అవయకతమ ైన వేదాంత 
సతయములు ఇతర్ సంప్రదాయ వేదాంత అంశాలను కూడా ప్రసాత విసాత యి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు 
తనుితాను మానవాళ్లకన బయలుప్ర్చుకొనాిడు గనుక దదవుడు కర్మణామయుడు అనుటకు 
ఆధార్ముగా ఈ వాకయభాగమును సర్శయి నై వేదాంతశాసత  ీప్ర్శభాష్లో చపె్పవచుు. సంఘములో లేఖ్న 
ప్ఠనం మర్శయు బో ధ్ అనవేి కృప్ ప ందుటకు సాధ్కములు అన ేవిష్యానిి సాా పించుటకు వార్మ ఈ 
వాకయమును సంఘమును గూర్శున స్టిదాధ ంతములో కూడా వాడగలర్మ. బెైబిలులోని ప్రవచనముల యొకు 
వాసతవికతను స్టిార్ప్ర్చుటకు వార్మ ఈ వచనమును అంతయదనిములను గూర్శున స్టిదాధ ంతములో కూడా 
వాడగలర్మ. ఇలా అనేకమ నై సాధ్యతలు ఉనాియి. 

వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలను పల ల్వయుని బెైబిలు వాకయభాగాలతో, వాసతవికతల క్షయకర్ణ 
అన ేప్రకనీయ చాలా సుళలవుగా ఉంటటంది. దదవుడు సమసతమును సృజంచాడు అని ఆదికాండము 1:1లో 
మనము చదివినప్ుపడు, దదవుడు సృషిరకర్త అనే విష్యానిి గమనించడం కష్రం కాదు. దదవుని యి దుట 
స్ట ర్ాప్ులు “ప్ర్శశుదుధ డు, ప్ర్శశుదుధ డు, ప్ర్శశుదుధ డు” అని గానప్రతిగానములు చదశాయని యి ష్యా 
6:3లో చదవిినప్ుపడు, దదవుడు ప్ర్శశుదుధ డు అని చపె్పడం చాలా తదల్వక. కనయీలమూలముగా కాక 
విశావసము దావర్ానే మనము నీతిమంతయలముగా తీర్ుబడుతయనాిము అని ర్పమీయులకు 3:28లో 
చదవిినప్ుపడు, ర్క్షణశాసతమీులోని చర్ులోనికన ఈ వాకయమును మనము తీస్టికొని ర్ావచుు. కీమబదధ  
వేదాంతశాసతమీులోనికన సునాయాసంగా తీసుకొనిర్ాబడగల అనకేమ నై ప్రకటనలను లేఖ్నములోని 
వాకాయలు చదసుత నాియి. మర్శయు ఆశుర్యం ఏమీ లేకుండా, ఈ విధ్మ నై వాకయభాగముల నుండి 
కీమబదధధకులు తర్చు ర్ూపిసుత ంటార్మ. 

కాని బెైబిలులోని వాకయభాగాలు వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను పల ల్వనవిగా లేనప్ుపడు 
వాసతవికతల క్షయకర్ణ అనే ప్రకనీయ చాలా కనోష్రంగా ఉంటటంది. ఆదర్ింగా, ఈ ప్ర్శస్టిాతయలలో ఈ 
వాకయభాగములు బో ధించునటటవంట ిసతయములను గుర్శతంచడానికన ఈ వాకయభాగముల సాహతియ 
లక్షణములను గమనించుటకు కీమబదధధకులు మిగుల జాగీతతగా ఉంటార్మ. వివర్శంచబడిన ఈ సతాయలను 
అప్ుపడు వార్మ వేదాంతశాసతమీులోని తమ చర్ులలో వాడతార్మ. ఉదాహర్ణకు, కొనిిసార్మో  సామ తలు 
తదల్వక నై వేదాంత ప్రతిపాదనలుగా కనిపిసాత యి, కాని సామానయంగా అవి కాదు. మనము ఈ కనంీది 
మాటలను చదవగల సామ తలు 23:13-14 వచనములను ఒకసార్శ చూడండి: 

నీ బాలురను శక్రాంచుట మానుకొనక్ుము బ త్ముతర వాని కొటిరనయ డల వాడు 
చ వక్ుాండును బ త్ముతర వాని కొటిరనయ డల పాత ళ్మునక్ు పో క్ుాండ వాని 
ఆతమను నీవు తప్పాంచ ద్వు (స్ామ తలు 23:13-14). 

ఈ సామ త ర్ ండు వాసతవికమ నై ప్రకటనలను చదసుత నిటటో గా మొదట ిచూప్ులోనే అనిపసిుత ంది. 
కీమశ్క్షణగల ఒక బాలుని గుర్శంచ చపె్ూత , “వాడు చావకుండును” అని అంటటంది. తన కుమార్మని 
శ్క్షించు తండిర ఆ కుమార్మని “పాతాళమునకు పల కుండ వాని ఆతును తపిపంచును” అని కూడా ఈ 
వచనము చపె్ుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని సామ త ర్ూప్ములో, ఇటటవంటి వాకయములు ఎనిడును సూటయిి నై ప్రతిపాదనలు 
అనబడవు. ఈ వచనములు సూటయిి నై ప్రకటనలు చదయడం కాని లేదా కమీశ్క్షణ యొకు ప్రభావమును 
గూర్శున ఖ్చుతతవమును గూర్శు గాని ఏమీ చపె్పడం లేదని శీదధగల విశదకుడు చూసాత డు. కానీ, 
జాఞ నము గల తండుర లు తన పలోిలను శ్క్షించాలని ఈ వచనములు పల ర తిహిసుత నాియి, ఎంచదతనంటే 
తమ బిడ్ల జీవితాలలో కమీశ్క్షణ అనదేి భావార్ధకమ నై ప్రతిఫలాలను తెసుత ంది. నిజానికన, ఈ వచనముల 
మొదట ిభాగము సూచసుత నిటటో గా, తండుర లకు హచెుర్శకగా ఈ వచనములు ప్రధానంగా 
ర్ూపించబడా్ యి. “నీ బాలుర్ను శ్క్షించుట మానకుము, వానిని కొటటర ము” అని ఇకుడి ముని 
చెప్ుత నాిడు. తమ బిడ్లను కమీశ్క్షణలో ప టార లని ఇకుడ తండుర లకు సలహా ఇవవబడింది. 

ఈ విష్యాలను మదలిో ఉంచుకొని, కమీబదధధకులు అనేకమ నై అవయకత సతాయలను 
సూచంచగలర్మ. ఉదాహర్ణకు, మానవశాసతమీును గూర్శున స్టిదాధ ంతము కనీంద, బాలుర్మ పాపాతయులు 
అని చెప్ుపటకు కీమబదధధకులు ఈ వాకయభాగమును వాడగలర్మ. ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట అన ేప్ర్శభాష్లో, 
తలో్వదండుర ల కీమశ్క్షణ ప్ర్శశుదధతలో ఎదుగుటకు ర్ూపించబడింద ిఅనే విష్యానిి సాా పించుటకు దధనిని 
వాడగలర్మ. 

ఆశుర్యం ఏమంటే, అంతయదినములను గూర్శున స్టిదాధ ంతములో ఒక ఆలోచనకు మదేతయగా 
కనీసం ఒక కీమబదధ  వేదాంతప్ండితయడు ఈ వాకయమును వాడాడు. లూయిస్ బరె్ాుఫ్ ర్చంచన కీమబదధ 
వేదాంతశాసతమీు 6వ భాగము మూడవ అధాయయములో మృతయల ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున 
స్టిదాధ ంతములోని ఒక అంశానిి వ ల్వకనతచెుుటకు సామ తలు 23:14 వాడాడు. ఆయన ఈ విధ్ంగా 
అనాిడు: 

చ ర స్తమయమునక్ు మునుప్ు మృతుల ప్ునరుత ా నముప ై నమమక్ము అనదేి 
లేద్ు అని కొనిన ఆధ రాలు ఖచిితముగా చ ప్ు్ న నయ. పాత ళ్ము నుాండర 
విడరప్ాంచుటను గూర్ి మాటాు డరన వాక్యభాగములలో ఇది స్తూచిాంచబడరాంది. 

ఇకుడ, సామ తలు 23:14లోని “పాతాళమునకు పల కుండ తన ఆతును తపపించదెవు” అన ే
మాటలు పాతనిబంధ్న కాలములోని విశావసుల ైన ఇశాీయిలేీయులు మృతయల సాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నమును విశవస్టించార్మ అనే విష్యానిి సూచసుత ంది అని చెపాపడు. ప్రతదయకమ నై వాసతవికతల 
క్షయకర్ణ దావర్ా బెర్ాుఫ్, తమ బిడ్లను శ్క్షించాలని ప్రధానంగా తండుర లను పల ర తిహించుటకు 
ఇవవబడిన వాకయభాగమును తీస్టికొని అంతయదనిములకు చెందిన ఒక విష్యమును బలప్ర్మసుత నాిడు. 

ఇప్ుపడు, కొనిిసార్మో  సతయములప  ైదృషిరంచడం అనదేి ఇంకా కుదించునటిరదిగా ఉంటటంది. 
ఉదాహర్ణకు, కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు విష్యములను సాధ్యమ ైనంత సూటగిా చపె్పడానికన 
చూసాత ర్మ అన ేవిష్యానిి మీర్మ జఞపిత కన తచెుుకోవచుు. కాబటిర , ఒక వాకయభాగము భాషాభాగమును 
ఉప్యోగశస్టేత , నేర్మగా ఆ భాషాభాగాలు ఏమి అర్ాా నిిసుత నాియో వివర్శంచుటకు కీమబదధధకులు 
ప్రయతిిసాత ర్మ. 

మిలాో ర్్డ ఎర్శకిన్ ర్చంచన క ైైసతవ వేదాంతశాసత ీము అనే ప్ుసతకము యొకు 48వ అధాయయములో 
ఉని ఈ నాటకరయమ ైన వాసతవిక క్షయకర్ణను ఒకసార్శ చూడండి, అకుడ దదవుని వాకయమును కృప్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాధ్కముగా ఆయన చూపాడు. బెైబిలు వాకయభాగముల వర్రగకర్ణలో కనబడునటటవంటి ర్ూప్కముల 
మర్శయు అలంకార్ముల ప్ర్ంప్ర్ను ఆయన గుర్శతంచాడు. ఆయన మాటలోో : 

దేవుని వాక్యము యొక్క గుణమును మరయ్ు ఉదేుశ్మును చితీరక్ర్ాంచునటువాంటి 
స్ాద్ృశ్యక్ముల స్తాంప్నన ప్రాంప్ర ఉాంది... ఒక్ స్తుత్ి ... ఒక్ అద్ుము ... ఒక్ 
విత్నము ... వరషము మర్యు మాంచు ... పాలు ... బలమ ైన మాాంస్తము ... 
బాంగారము మర్యు వ ాండర ... ఒక్ దపీ్ము ... ఒక్ ఖడగము ... [మర్యు] అగ్న.” 

ఎర్శకిన్ ఈ సాదృశయములను ప్రసాత వించడం కూడా కమీబదధ వేదాంతశాసతమీులో కొంచెం 
అసాధార్ణమే. అయినప్పటికర, చదువర్మలప ై ఈ సాదృశయములు చూప్గల సంప్నిమ నై ఊహాజనిక 
ప్రభావమును అనేవషించడం కంటే, వాసతవికతల క్షయకర్ణ దావర్ా వాటిని ఆయన సుళలవ ైన తినిని 
ప్రతిపాదనలుగా సార్ాంశప్ర్చాడు అనదేి మనము గమనించాల్వ. ఆయన మాటలోో : 

దేవుని వాక్యము బలమ నైది మర్యు ఒక్ వయకర్ జీవితములో అది గొప్ప 
కారయమును చేయగల స్ామరధయాంగలది అనే ఆలోచనను ఈ స్ాద్ృశ్యములు 
తద్ూర ప్ముగా త లియజసే్తు్ న నయ. 

ఆయన అంచనాతో ఎవర్ నైా తీవరంగా విభదేించడం ననేు ఊహంిచలేను, కానీ ఈ అంచనా 
సుదధర్ఘమ నై వాసతవికతల క్షయకర్ణ వలన కల్వగశనది అను విష్యము కూడా సపష్రముగా ఉంది, 
మర్శయు ఇద ివార్మ నిర్ూపించన సతయమును సాదాగా చపె్ుపట అను దానికొర్కు ఈ సాదృశయముల 
యొకు విశాల ప్రభావమును ప్రకున ప టేరసుత ంది. 

మీర్మ ఊహించగలుగుతయనిటటో గా, వాసతవికతల క్షయకర్ణ అన ేప్రకనీయ అనేక వాకయభాగములతో 
ఇలానే ప్ని చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము 20:3లోని మొదట ిఆజఞలో ఆయనగాక వేర్ొక 
దదవుడు ఉండకూడదు అని దదవుడు చపెపిన మాట నుండి, సమసత  విధ్ముల ైన అమానవీయ శకుత లప ై 
కంటే లేఖ్నములలో ఉని దదవుడు సర్పవనితయడు అన ేవిష్యానిి మనము ర్ాబటరవచుు. దదవుని 
సుత తించమని చెపపే కరర్తనలు 105 మొదట ివచనము నుండ ిదదవుడు సుత తికన పాతయర డు అనే విష్యానిి 
చెప్పవచుు. తమ చదవర్మలప  ైబెైబిలు వాకయభాగాలు ప్ర్శవిధ్ముల ైన ప్రభావములను చూప్ునటటో గా 
ర్ూపించబడనిప్పటికర, కమీబదధధకులు దాదాప్ు అనిివళేలోో  వాసతవిక సమాచార్ముప ై దృషిరంచ, 
సూటయిి ైన వదేాంత ప్రతిపాదనలలో ఈ సతయములను వివర్శసుత ంటార్మ. 

వాసతవికతల క్షయకర్ణ అనే ప్రకనీయ దావర్ా కీమబదధధకులు బెబైిలు సాహతియములోని భినితవము 
అన ేసవాలును అధిగమించగల్వగార్మ. కాని వాసతవికతల సమాకలనము అని మనము పలి్వచద ఒక ప్రకనయీ 
దావర్ా వార్మ బెైబిలులోని స్టదిాధ ంతాల అమర్శక అనే సవాలను ఎదుర్ొునగలుగుతార్మ. 

వాస్్తవిక్తల స్తమాక్లనము 
కొనిి ప్రతదయకమ ైన అంశాలప ై లేఖ్నము యొకు బో ధ్లు బెైబిలు ఆదయంతం చెదరి్శపల యి ఉనివి 

గనుక, కీమబదధధకులు బెైబిలు మొతతములో నుండ ిఈ వాకయభాగములను సంకలనము చదస్టి లేదా స్టకేర్శంచ 
తమ ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చగలుగుతార్మ. ఆదికాండములోని వాకయభాగాలను ర్పమీయులకు వరా స్టని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్తిరకలోని వాకయములతో, లేదా యాకోబు ప్తిరకలోని వచనములను కరర్తనల భాగముతో, లేదా 
మతతయిలోని భాగములను ప్రకటన గీంథప్ు వచనములతో జతకటరడం అనేద ిఅసాధార్ణమ ైన ప్ని కాదు. 
బెైబిలులోని చాలా భినిమ నై భాగాల నుండి వాకయములను స్టేకర్శంచ ఒకదానితోనొకట ికలప్వచుు 
ఎందుకంటే అవి సంబంధితమ నై వేదాంత సతాయలను బో ధిసాత యి. 

లేఖ్నము యొకు వివిధ్ భాగముల నుండి వాకయములను స్టకేర్శంచుట అనే ఈ ప్రకనయీ అనకేమ నై 
విధాలను అనుసర్శంచవచుు, కానీ సాదాస్టద్త కొర్కు ఇద ిచదయబడద ర్ ండు ప్రధాన మార్ాగ లను గూర్శు 
మనము మాటాో డదాం. ఒక ప్రకున, కొనిి వాకయభాగాలు సంకలనం చదయబడి, సమకూర్ుబడతాయి 
ఎందుకంటే అవి ఒకే సతాయలను ప్ునర్ావృతప్ర్మసుత ంటాయి. మర్ొక ప్రకు, కొనిి వాకయభాగాలు సంకలనం 
చదయబడి, సమకూర్ుబడతాయి ఎందుకంటే అవి సంకనోష్రమ నై వేదాంత ప్రకటనను చదసాత యి. ఈ ర్ ండు 
ప్రకనయీలను ఒకసార్శ విప్ులప్ర్చుదాము. 

మొదట ిసాా నములో, ఒకే మూల ఆలోచనను ప్ునర్ావృతప్ర్చునటటవంటి వాకయములను 
తీసుకొనుట దావర్ా కమీబదధధకులు తర్చు వేదాంత ప్రతిపాదనలను ర్ూపసిుత ంటార్మ. 

దెైనందని జీవితములో మనము అనేకసార్మో  ఈ విధ్ంగా ఆలోచసుత ంటాము. కొంత డబుును 
మీర్మ పల గొటటర కొనాిర్ని మీర్మ అనుకోండి. మీర్మ ఏం చదసాత ర్మ? మీ జబేులో ఉని డబుును ఒకసార్శ 
ల కనుసాత ర్మ. అయినప్పటికర ఇంకా తెల్వయకపల తద, మీర్మ డబుు పల గొటటర కునాిర్ప లేదో  అని 
నిర్ాధ ర్శంచుకోడానికన మీ దగగర్ ఉని డబుును మర్లా మర్లా ల కనుసాత ర్మ. 

నిజమే, అనేక విధాలుగా చూస్టేత , ఒక ేవిధ్మ నై వదేాంత సతయములను ప్ునర్ావృతప్ర్చు 
లేఖ్నములను సంకలనము చదయునప్ుపడు కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు కూడా చదస్టదేి ఇదద. ఒక 
వాకయమును సర్శగాన ేఅరా్ము చదసుకునాిర్ని వార్మ అనుకోవచుు. దాని నుండ ిఒక నిజమ నై వేదాంత 
ప్రతిపాదనను ర్ూపించాం అని వార్మ విశవస్టించవచుు. కాబటిర , అదద ఆలోచనను వరే్ే చపట కూడా 
కనుగొనడం కుదుర్మతయందో  లేదోనని వార్మ బెైబిలులోని అనేక భాగములను చూసాత ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, తన కీమబదధ వదేాంతశాసత ీము అనే ప్ుసతకము మొదట ిభాగము ఎనిమిదవ 
అధాయయములో లూయిస్ బెర్ాుఫ్ కరసీుత  యొకు దెవైతవమును గూర్శు చర్శుంచనప్ుపడు ఈ విధ్ంగా 
వరా సాడు: 

[ప్ర్శుద్ధ  గరాంథము] క్ుమారుని యొక్క ద ైవతవమును స్తపషరముగా ఉద ా టిస్తు్ ాంది. 

అనకేమంది ఈ మాటను నిర్ాకర్శంచార్మ అని బెర్ాుఫ్ కు తెలుసు గనుక, ఒక వాకయముతో 
మాతరమ ేతన ఆలోచనను తలె్వయజయేలేదు. కానీ, ఇదద వదేాంత సతయము సపష్రముగా యోహాను 1:1, 
యోహాను 20:28, ర్పమీయులకు 9:5, ఫలి్వపప్యులకు 2:6, తీతయకు 2:13, మర్శయు 1 యోహాను 
5:20లో కూడా ఉదాఘ టించబడంిది అని సూచంచాడు. ఈ విష్యములో, కొీతతనిబంధ్నలోని ఐదు వివిధ్ 
ప్ుసతకములకు చెందని ఐదు వచనములు ఒకే ర్కమ నై బో ధ్ను ప్ునర్ావృతప్ర్మసుత నాియి గనుక 
బెర్ాుఫ్ వాటిని సంకలనము చదసాడు. 

ప్రధానమ ైన స్టదిాధ ంతాలకు ఊతనివవడానికన లేఖ్నములోని విభినిమ నై వాకయముల నుండ ి
మదేతయను కూడగటటర కోవాలన ేనియమమును మనలో చాలా మందిమి వినే ఉంటాము. ఒకే బెైబిలు 
వాకయ భాగమును అపార్ధము చదసుకోవడం చాలా తదల్వక కాబటిర ఈ నియమమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుసర్శంచవలస్టయిునిది. ఒక వాకయము యొకు ప్రకటనను మనము సర్శగా అరా్ము చదసుకునాిము 
అనడానికన ఒక మార్గము అదద వాకయము బెైబిలులోని వరే్ే భాగములో కూడా ప్ునర్ావృతమ ైంది అని 
చూప్డం. 

ఇతర్ పాఠములలో, “నిశుయతా కనర్రటాకృతి” అని మనము పిల్వచన ర్ూప్మును ఉప్యోగశంచ 
వేదాంత నిశుయతను గూర్శు మనము మాటాో డాము. ఏమి నమాులో అనదేి నిశుయించుటకు మాతరమ ే
బాధ్యతగల క ైైసతవ వదేాంతప్ండితయలు ఆసకనత చూప్ుటలేదు, కానీ తమ నముకముల బలమును ఆ 
నముకములకుని ఆధార్ాల బలముతో సర్శతూగశంచడానికన కూడా వార్మ ఆసకనత చూప్ుతయనాిర్మ అని 
మనము గమనించాము. అనకే విధాలలో, ఒకేవిధ్మ ైన వదేాంత సతయమును ప్ునర్ావృతప్ర్చు 
వచనములను సంకలనం చదయడానికన కార్ణం ఇదద. ఒక ప్రతిపాదనకు ప్ునర్ావృత లేఖ్న మదేతయను 
మనము కనుగొనలేనప్ుపడు, ఆ ప్రతిపాదనప ైగల మన నముకానిి తగశగంచదసుకోవాల్వ. కాని లేఖ్నములో 
ఒక సతయము మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమవవడం చూచనప్ుపడు నముకానిి దృఢప్ర్చుకోడానికన ఇద ి
ఒక సాధార్ణ విధానమ యైునిది. 

ప్ునర్ావృత సంకలనం ఎంతట ిపరా ముఖ్యమ నైదెైనప్పటకిర, ఒక వదేాంత ప్రతిపాదనకు మిశమీ 
మదేతయ కూడబటెరడానికన కూడా కీమబదధధకులు బెైబిలు వాకయభాగాలను సంకలనం చదసుత ంటార్మ. వేర్ొక 
మాటలలో చెపాపలంటే, బెైబిలు ఆదయంతం కమీబదధధకులు అనకేమ నై వాసతవిక ప్రకటనలను చూసాత ర్మ, 
మర్శయు ప దేవ నై, బహుముఖ్ వదేాంత ఉదాఘ టనలను చదయడానికన వీటిని సంకలనం చదసుత ంటార్మ. 

దెైనందని జీవితములోని ఒక ఉదాహర్ణతో ఈ మిశీమ సంకలనానిి ఉదాహర్శదాే ం. ననేు 
బయటకు వ ళళడానికన స్టదిధప్డ ిఉర్మములు విని వర్షం ప్డబో తయందని అనుమానించాను అనుకోండి. ఆ 
సందదహమును ఎలా నివృతిత  చదసుకుంటాను? మంచది, దానిని నివృతిత  చదయు వరే్ే విష్యములను 
గమనించడం ఒక విధానము. నా స్టేిహతియడు ప్ర్మగ తయత తూ నీటలిో ప్ూర్శతగా తడచిపల యి లోనికన వస్టేత , 
బయట వర్షం ప్డుతయందని నాకు నిశుయమౌతయంది. నా స్టేిహితయడు తన తడసి్టిన గొడుగును ఇస్టేత , 
బయట వర్షం ప్డుతయందని నాకు మర్శంత నిశుయమౌతయంద.ి మర్శయు “బయట కుండపల త వర్షం 
కుర్మసుత ంది” అని ఒకవేళ వాడు నాకు చపెేత , నా స ంత గొడుగు నా చదతిలో లేకుండా బయటకు 
వ ళళనకేూడదు అని గటిరగా నేను నిశుయించుకుంటాను. ఈ ప్ర్శశీలనలు అనీి ప్ునర్ావృతములు కావు; 
నేను ఉర్మము వినాిను; తడసి్టి ముదెలేన నా స్టేి హతియని చూచాను; తన గొడుగును తాకాను; మర్శయు 
నాకు సపష్రమ నై సమాచార్ం వచుంది. ఈ ఆధార్ములలో ప్రతి ఒకుటీ కూడా కొంత భినిమ ైన దానిని 
సూచసుత ంది, మర్శయు ఇవనీి కల్వస్ట ినా సందదహము వాసతవమే అనే విష్యానిి ధ్ృవీకర్శంచద ఆధార్ానిి 
ఏర్పర్చుతాయి. 

అనకే విధాలలో, కమీబదధధకులు కూడా ఇదదవిధ్మ నై మిశమీ సంకలనమును పాటిసాత ర్మ. ఒక 
వాకయభాగములో ఒక విష్యము బో ధించబడడం గమనిసాత ర్మ. సంబంధతిమ నై వరే్ొక అంశము వరే్ొక 
వాకయములో చపె్పబడుటను వార్మ గమనిసాత ర్మ. తర్మవాత మర్ొక సంబంధతిమ నై విష్యానిి మర్ొక 
వాకయము బో ధించడానిి చూసాత ర్మ. తర్మవాత వార్మ ఈ సమాచార్మంతటినీ స్టకేర్శంచ ఈ వదేాంత 
సతయములనిిటనిుండి ఒక వదేాంత ప్రతిపాదనను ర్ూపిసాత ర్మ. 

ఈ ప్రకనీయ ఎలా ప్నిచదసుత ందో  చూడాలంటే, తన కీమబదధ  వేదాంతశాసత ీము అన ేప్ుసతకము 1వ 
భాగము 8వ అధాయయములో కరీసుత  దెవైతవమును గూర్శు బెర్ాుఫ్ యొకు చర్ును మర్లా చూదాే ము. 
బెైబిలు గీంథము “కుమార్మని యొకు దెవైతవమును సపష్రముగా ఉదాఘ టిసుత ంది” అని ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెపపినప్ుపడు కరసీుత  దెవైికమ ైనవాడు అని చదయబడిన సపష్రమ ైన ప్రకటనలు ప్ునర్ావృతప్ర్చబడడం 
ఆయన గమనించాడు అనే విష్యానిి ఇప్పటకిే మనం చూశాము. కానీ కరీసుత  ప్ూర్శతగా దెైవికమ నైవాడద 
అన ేతన వదేాంత ప్రతిపాదన లేఖ్నము యొకు అనకే భాగముల నుండి ఆయన సంకలనం చదస్టిన 
సంబంధతిమ నైవ నైప్పటికర భినిమ ైన ప్రకటనల దావర్ా మర్శంత బలప్ర్చబడుతయనాియి. ఈ విధ్ంగా 
ఆయన కొనసాగశంచాడు: 

[ప్ర్శుద్ధ  గరాంథము ఇాంకా] ద వైిక్మ ైన పరరులను క్ూడ  ఆయనక్ు 
వర్్ాంప్జసే్తు్ ాంది ... ద వైిక్మ ైన లక్షణ లను ఆయనక్ు ఆరోపస్్తు్ ాంది ... ద ైవిక్మ నై 
కరరయలు చసే్ట్నటుు గా ఆయనను చూప్ుతుాంది ... మర్యు ద ైవిక్మ ైన ఆద్రమును 
క్ూడ  ఆయనక్ు ఆపాదసి్తు్ ాంది. 

కరీసుత  కూడా దదవుడద అనే బరె్ాుఫ్ యొకు వాదన వయకనతగతముగా ఈ ప్రకటనలలో దదనిప నైా 
ఆధార్ప్డనిది కాదు, కానీ ఈ వేదాంత ప్రకటనల మొతతముప  ైఆధార్ప్డినదిగా ఉంది. 

బెర్ాుఫ్ ఎందునిమితతము ఇలా చదసాడో  అరా్ం చదసుకోవడం కష్రమేమీ కాదు. కరసీుత  దెవైికమ నైవాడు 
అన ేనముకము లేఖ్నము యొకు అనేక వాయఖ్ాయతలచద సవాలు చదయబడింది. కాబటిర , కొనిి 
వచనములు ఆయన దెవైతవమును దృఢప్ర్మసుత నాియి అని మూమూలుగా చూపతిద సర్శపల దు. ఈ 
వచనములను ఆయన సర్శగానే అరా్ము చదసుకునాిడు అని ధ్ృవీకర్శంచుకోడానికన ఇతర్ ప్ర్శగణనలను 
కూడా ప్ర్శశీలనలోనికన తీసుకునాిడు. లేఖ్నములు కరసీుత కు దెైవికమ నై పేర్మలను ఆర్పపిసుత నాియి, 
దెైవిక లక్షణాలను ఆయనకు ఆపాదసిుత నాియి, సర్వవాయపిత , మర్శయు సర్వజాఞ ని వంట ిమాటలు 
ఆయనకు అనవయింప్జసేుత నాియి, సృషిరంచడం మర్శయు సమసతమును పల షించడం వంటి దదవుడద 
చదయగల కార్యములు కరసీుత  కూడా చదస్టినటటో గా మాటాో డుతయనాియి; కేవలము దదవునికన మాతరమే 
చెందవలస్టని గౌర్వమును ఆయనకు కూడా ఇసుత నాియి, ఆర్ాధ్న మర్శయు పరా రా్న వంటివి ఆయనకు 
కూడా ఆపాదసిుత నాియి అన ేసతాయమూల వంటవిి. ఈ బెైబిలు వాసతవిక ప్రకటనలు అనీి కూడా 
కల్వస్టవిచు బరె్ాుఫ్ కు వాసతవికమ నై వేదాంత ప్రతిపాదన ఉండినది అని చపె్ుపటకు బలమ నై 
ఆధార్మును ఇసుత నాియి: కరసీుత  దెైవికమ నైవాడు అనే ప్రతిపాదన. 

కాబటిర మొదటిగా బెబైిలు వాకయభాగములలో చపె్పబడిన సతయములప ై వర్కు మాతరమ ేతమ 
దృషిరని నిలప్డం దావర్ా కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు లేఖ్నముల నుండి వదేాంతప్ర్మ నై 
ప్రతిపాదనలను చదసుత ంటార్మ. ర్ ండవదిగా లేఖ్నము యొకు అనకే భాగముల నుండ ిసంకలనం చదయడం 
దావర్ా వార్మ చదసుత ంటార్మ. ఈ విధానాల దావర్ా కమీబదధధకులు లేఖ్నమునకు కటటర బడి ఉండద 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలను తాము ర్ూపించుచునాిమనే నిశుయతను ప ందగలుగుచునాిర్మ. 

వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలను గూర్శున సామానయ ధోర్ణిని మనము తలెుసుకునాిం మర్శయు 
వాటిని కీమబదధధకులు ఎలా ఏర్పర్మసాత ర్ప చూశాం, కాబటిర  ఇప్ుపడు మూడవ ప్రధాన అంశానికన వ ళోడానికన 
మనం స్టదిధంగా ఉనాిం: కమీబదధ  వేదాంతశాసతమీులో వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనల యొకు విలువలు 
మర్శయు ప్రమాదాలు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విలువలు మర్యు ప్రమాద లు 

మనమీ విష్యానిి అనేవషసిుత ండగా, ఈ పాఠయభాగములలోని మునుప్ట ిపాఠము యొకు 
సర్ళ్లని అనుసర్శసూత  క ైైసతవ వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు అవసర్మగు మూడు ప్రధాన 
మూలములప ై ఈ ప్రతిపాదనల ప్రభావాలను చూదాే ం. 

దదవుని యొకు ప్రతదయక మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఆధార్ము చదస్టకిొని క ైైసతవులు 
వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచవలస్టనివార్శగా ఉనాిర్మ అని మీర్మ జాఞ ప్కముంచుకొన ేఉంటార్మ. ప్రధానంగా 
లేఖ్నముల వాయఖ్ాయనము దావర్ా ప్రతదయక ప్రతయక్షత యొకు అవగాహన మనము ప ందుకుంటాము, 
సమాజములో అనుబంధ్ముల దావర్ా, ఇతర్మలనుండ ినరే్ముకొనుట దావర్ా, ప్రతదయకముగా క ైైసతవులనుండి 
నేర్ముకోవడం దావర్ా, మర్శయు క ైసైతవ జీవనముప ై దృషిరంచడం దావర్ా; అనగా కరీసుత  కొర్కు జీవించు మన 
అనుభవాల దావర్ా సాధార్ణ ప్రతయక్షతలోని పరా ముఖ్య కోణములను దకనుంచుకుంటాము. 

ఈ వనర్మలు చాలా కనోష్రమ నైవి గనుక, వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనల యొకు విలువలను 
మర్శయు ప్రమాదములను ఒకొుకుదానిని అనేవషదిాే ం. మొదటిగా, ప్రతిపాదనలు మర్శయు క ైైసతవ 
జీవనమును చూదాే ము; ర్ ండవదగిా, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు ప్రతిపాదనల 
సంబంధ్మును గూర్శు మాటాో డుదము; మర్శయు మూడవదగిా, లేఖ్న వివర్ణతో వాట ిసంబంధ్మును 
గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదము. క ైైసతవ జీవనమను వదేాంత వనర్మను మొదట చూదాే ము. 

క్రైస్్తవ జీవనము 
క ైైసతవ జీవనము అనగా వయకనతగతంగా ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట అనే ప్రకనయీతో కూడుకునిది, 

మర్శయు ఇతర్ పాఠములలో మనము చూచనటటో గా ఈ వయకనతగత ప్ర్శశుదధత అనేద ిభావనలప ై, ప్రవర్తనప ై 
మర్శయు భావోదదవగములప  ైకూడా చపటటచదసుకుంటటంది. లేదా మనము మునుప్ు చపె్ుపకునిటటో గా: 
ఆర్పా డాకని, ఆర్పా పరా కనిస్ మర్శయు ఆర్పా పాథోస్ సాా యిలు. 

ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట అనే ఈ అంశములోని వివిధ్ కోణములను ఈ వదేాంతప్ర్మ నై 
ప్రతిపాదనలు ఎటటో  ప్రభావితము చదసాత యో ఆ మార్గములనీి అనేవషించడానికన సమయము మనలను 
అనుకూల్వంచడం లేదు. కాబటిర , క ైసైతవ జీవనమును మ ర్మగుప్ర్చద మర్శయు అవర్పధించద ఒక మార్గమును 
మాతరమ ేచూదాే ము. కరసీుత  కొర్కు జీవించునటిర  మన ప్రయతిములను ఈ వేదాంత ప్రతిపాదనలు ఎటటో  
మ ర్మగుప్ర్చగలవో ఒక విధానమును మొదటిగా చూదాే ం. 

మ రుగుప్రచుట 
సాంప్రదాయక వేదాంత ప్రతిపాదనలకు గల అతయంత గొప్పవ నై లాభాలలో ఒకటి మన 

విశావసమును గూర్శున అనకే మూల అంశాలను అవి సపష్రముగా మర్శయు కుో ప్త ంగా వయకతప్ర్మసాత యి. 
నేట ిదనిములలో, అధకిమ నై ఖ్చతతవముతో తాము నముుదానిని చాలామంది క ైైసతవులు 
ఆకళ్లంప్ుచదసుకొనలేకయి ేఉనాిర్మ. మర్శయు మన విశావసములను గూర్శున సర్శయి ైన సార్ాంశములను 
మనము ర్ూప ందించలేము గనుక, మన దెైనందని జీవితములలో కరసీుత  కొర్కు జీవించడం అనదేి కష్రంగా 
ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తన సంఘమును గూర్శు నిరే్యించుకొనలేని ఒక యౌవన స్ట్త తీో ననేు ఒకసార్శ మాటాో డడం నాకు 
జాఞ ప్కమొసుత ంది. సభుయలలో ఉని కొనిి అన తైిక అలవాటోను సంఘము ఓర్ముకొనుటను చూస్ట ిఆమ  
కొంత ఇబుందకిన గుర్ ైంది, కాని ఆ సంఘమును వీడాలని మాతరం అనుకోలేదు. ఆమ  నావదేకు వచు, 
“ఏమి చదయాలో నాకు తలె్వయడం లేదు. ఇకుడి ప్రసంగములలో ననేు ఎంతో నేర్ముకుంటటనాిను గనుక 
ఈ సంఘమును వదిల్వ వ ళోడానికన నాకు ఇష్రం లేదు. ననేు ఎలా నిరే్యం తీసుకోగలను?” అని అడగిశంది. 
కాబటిర , ననేు ఆమ ను “నిజమ నై సంఘము యొకు గుర్మతయలు ఎలా ఉంటాయి అని 
అనుకొంటటనాివు?” అని అడగిాను. ఆమ  నావ ైప్ు తలోెబో యిన ముఖ్ముతో చూస్టి ఆఖ్ర్మకు “నాకు 
తెల్వయదు” అని చెపపింది. 

కాబటిర ననేు ఈ విధ్ంగా చెపాపను “నిజమ నై సంఘమునకుండవలస్టని లక్షణములప ై నీవు ఒక 
నిర్ాధ ర్ణకు వచుునంత వర్కు కూడా నీ సంఘమును గూర్శు ఏమి చదయాలో అనే నిరే్యమును నీవు 
తీసుకోలేవు.” ఆ తర్మవాత ఆమ తో, “సంఘమునకు మూడు గుర్మతయలు ఉనాియి అని ప ర టెస్ట రంట్ 
వేదాంతశాసతమీు చపె్ుత ంది” అని చెపాపను. అవి “వాకయమును నముకముగా బో ధించడం, 
సంసాుర్ములను నముకముగా ఇవవడం, మర్శయు సంఘ కీమశ్క్షణను నముకముగా పాటించడం.” 
ఆమ  సపందన అమోఘం. ఆమ  నాతో, “ముందద ఈ విష్యాలను నాకు ఎవర్ నైా చపెేత  బాగుండదది. ఏమి 
ఆలోచంచాలో నాకు తెల్వయలేదు అంతద” అని చపెిపంది. 

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, క ైసైతవయం యొకు సామానయ వదేాంతశాసత  ీప్రకటనలను కూడా 
నేర్ముకొనుటకు తర్చుగా క ైైసతవులు సమయమును కటేాయించలేకపల తయనాిర్మ. కాబటిర , ప్ూర్శతగా 
ఏర్పడిన వదేాంత ప్రతిపాదనలకు బదులుగా భావోదదవగప్ూర్శతమ నై లేదా పామర్ అభిపరాయమును 
ప్రతిక్షపేిసుత నాిర్మ. కాని దధని యొకు ఫల్వతము తర్చు ఒకవేిధ్ంగా ఉంటటంది: పరా ముఖ్యమ ైన నిరే్యాలు 
మనము చదయవలస్ట ివచునప్ుపడు, దనిదనిము మనము ఎదుర్ొునే న తైిక ఎంపకిలలో, ఏమి చదయాలో 
మనకేమీ తలె్వయదు ఎందుకంటే ప్ూర్శతగా ఏర్పడని వదేాంత ప్రతిపాదనలను మనము ఆకళ్లంప్ు 
చదసుకొనలేకపల తయనాిము. సాంప్రదాయిక కమీబదధ  వదేాంతశాసతమీు లేఖ్నమునకు కటటర బడియుండు 
అనకేమ నై ప్రతిపాదనలను మనకు ఇసుత ంది. మర్శయు వాటనిి అధ్యయనం చదయడం అనదే ికరసీుత  కొర్కు 
తాము జీవించు ప్రయతింలో క ైైసతవులు చదయగల సహాయార్ధమ ైన కార్యములలో ఒకటి. 

ఇప్ుపడు, సాంప్రదాయిక వదేాంత ప్రతిపాదనలు తలెుసుకోవడం ఎంతట ిభావార్ధకమ నైదెనైప్పటికర, 
వాటిని ఎకుువగా వకాుణించడం మర్శయు వాటపి ై ఎకుువగా ఆధార్ప్డడం వలన కూడా క ైసైతవ జీవనము 
అనదేి కొంచెం కుంటటప్డవచుు. 

అవరోధ్ము 
క ైైసతవ జీవితములో ప్రయోగాతుకమ నై నిరే్యాలు తీసుకొనుటకు వార్శకన కావలస్టిందలాో  

విసాత ర్మ ైన వేదాంత ప్రతిపాదనలు మాతరమే అని కీమబదధతలను అధ్యయనం చదయు క ైసైతవులు తర్చుగా 
భావించుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా ఇది నిజమవుతయంది. 

ఇప్ుపడు, మనము మునుప్ు చూచనటటో గానే, వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలు సహాయకర్ములే. 
కానీ అదద సమయములో, వేదాంతశాసతమీు యొకు పరా మాణకి ప్రతిపాదనలకును మర్శయు 
క ైైసతవులముగా మనము చదసుకొనవలస్టని ఎంపికలకును మధ్య దూర్ం ఉనిదన ేవిష్యానిి ఎప్ుపడు 
మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలు ర్ూప్కముగా న ైర్ూప్యతతో ఉనివి లేదా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఎదుర్ొున ేవిష్యములను గూర్శునవి కానివిగా ఉంటాయి. కాబటిర  మనము ఎదుర్ొుంటటని 
ప్రతదయకమ ైన సంగతయలను గూర్శు అవి నేర్మగా మాటాో డవు. మర్శయు ఫల్వతంగా, మనము 
తీసుకొనవలస్టని ప్రయోగాతుక నిరే్యాల విష్యములో అవి మనకు సహాయము చదయలేవు. 

దుర్దృష్రవశాతయత , ప్రతిపాదనలలో ఎకుువగా ప టటర బడ ిప టటర నటటవంటి విశావసులు ఈ దూర్ం 
ఎంత గొప్పదిగా ఉందో  గీహించర్మ. వార్మ చదయవలస్టనిదలాో  ప్రతిపాదనల సమితయలను గూర్శు 
హేతయబదధంగా ఆలోచంచడం, మర్శయు ఆ తర్మవాత అంతయు ప్ర్శప్ూరే్ంగానే ఉంటటంది అని అనుకోవడం 
మాతరమ ేఅని తముుతాము ఒపిపంచుకుంటటనాిర్మ. 

కాని వాసతవికతలో, క ైసైతవులముగా మనము తీసుకొనే ప్రతి నిరే్యములో, వదేాంతప్ర్మ నై 
సూతీరకర్ణలప ై ఆధార్ప్డడమ ేగాక, మన ప్ర్శస్టిాతి యొకు వివర్ణలు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు 
వయకనతగత ప్ర్శచర్య అనువాటపి ై కూడా ఆధార్ప్డాల్వ. సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శున ఈ అంశాలను 
ఉప్యోగశంచ వేదాంతప్ర్మ ైన నిబంధ్నలు మర్శయు నిజజీవిత నిరే్యాలకు మధ్యగల ఆ దూర్ానిి 
తగశగంచాల్వ. 

సంఘమును విడచిప టార లని భావిసుత ని ఆ యౌవనస్ట్త  ీవిష్యానికన మనము మర్లా వదాే ం. 
సంఘమునకుండవలస్టని మూడు గుర్మతయలను, అనగా నముకమ ైన బో ధ్, సంసాుర్ములను 
నముకముగా ఇవవడం మర్శయు సంఘ కీమశ్క్షణను నముకముగా ప్రయోగశంచడం, అను గుర్మతయలను 
వినిన వ ంటనే, ఆ సంఘమును వ ంటన ేవిడచిప టార లని ఆమ  నిరే్యించుకొనిది. కాని ననేు వ ంటన ే
ఆమ తో ఈ హచెుర్శక చదసాను. 

ఆమ తో, “ఒకు నిమిష్ం ఆగు. నీవు ఒక విష్యానిి గుర్శతంచాల్వ. ప్రప్ంచంలో ఉని 
సంఘములలో ఒకుదానిలో కూడా ఈ మూడు సంఘముల గుర్మతయలు ప్ర్శప్ూరే్ంగా ఉనివి లేవు. నీ 
సంఘమును జాగీతతగా ప్ర్శశీలన చదస్ట ిప్ర్శస్టిాతయలు ఎంతట ిబాధాకర్ంగా ఉనాియో నిరే్యించుకోవాల్వ. 
ఇద ిమాతరమే గాక, పరా రా్నలో సమయమును గడుప్ుతూ, నీవు దృఢమ నై నిరే్యము తీసుకొనులాగున 
ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు నడిపంిప్ు కొర్కు వేచయుండాల్వ. అప్ుపడు మాతరమ ేనీవు మంచ మనసాక్షతిో 
విడచిప టరగలుగుతావు” అని అనాిను. 

ఒక మాటలో చెపాపలంటే, తన ప్ర్శస్టిాతిలో వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలు ఎంతటి 
పరా ముఖ్యమ నైప్పటకిర కూడా, కేవలము వేదాంత ప్రతిపాదనలప  ైమాతరమే ఆధార్ప్డడం అనేద ితన క ైసైతవ 
జీవనమును అభయంతర్ప్ర్చవచుు అని ననేు ఆ యౌవనస్ట్త తీో చెపాపను. కార్యము తలప టేర  ముందు, 
సాధార్ణమ ైన ప్రతయక్షతను ఆమ  చూడాల్వ. తన ప్ర్శస్టిాతిని బాగుగా అరా్ం చదసుకోవాల్వ, మర్శయు ఆతు 
యొకు వయకనతగత ప్ర్శచర్యకు తనుితాను అర్శపంచుకోవాల్వ. 

క ైైసతవ జీవనమునకు వదేాంత ప్రతిపాదనలు తచెుు ప్రయోజనాలను మర్శయు నిష్్ియోజనాలను 
తెలుసుకొనుటతో పాటటగా సమాజములో మన పాలుప్ంప్ులను అవి ఎలా ప్రభావితం చదసాత యో 
తెలుసుకోవాల్వ. 

స్తమాజములో పాలుప్ాంప్ులు 
మన జీవితములలో కరసీుత  శర్రర్ము యొకు పరా ధానయత సమాజములో పాలుప్ంప్ులు ప ందుట 

దావర్ా తలెుసుత ంది. క ైసైతవ సమాజంలో పాలుప్ంప్ుల యొకు మూడు పరా ముఖ్యమ నై ప్ర్శమాణాలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు మనము మాటాో డుకోవచుు: క ైసైతవ వార్సతవం — గతమునకు చెందని సంఘములో 
ప్ర్శశుదాధ తయుని కార్యములకు సాక్షయము; ప్రసుత త క ైసైతవ సమాజము — నటేకిాలప్ు క ైసైతవ జీవితములలో 
ప్ర్శశుదాధ తయుని సాక్షయము; మర్శయు వయకనతగత తీర్మప — మన వయకనతగత ఊహలలో మర్శయు నముకాలలో 
ప్ర్శశుదాధ తయుని కార్యము యొకు సాక్షయము. సమాజము యొకు ఈ కోణములు ఒకదానితోనొకటి 
ల కులేని విధానాలలో సంభాషసిుత ంటాయి. 

సామాజక పాలుప్ంప్ులలోని అంశాలను వేదాంత ప్రతిపాదనలు ఎలా 
మ ర్మగుప్ర్చగలుగుతాయో మర్శయు అభయంతర్ప్ర్చగలుగుతాయో కూడా కొనిి ఆలోచనలను ఇకుడ 
కుో ప్త ంగా ప్రసాత విదాే ం. సమాజములోని పాలుప్ంప్ులను వదేాంత ప్రతిపాదనలు మ ర్మగుప్ర్చగల ఒక 
ప్రధాన విధానమును మొదటగిా చూదాే ం. 

మ రుగుప్రచుట 
ఎంతటి విచార్కర్మో, నేటకిాలములో అనేక ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఒక సంఘము నుండి 

మర్ొక సంఘమునకు, ఒక ప్రసంగరకుని లేదా బో ధ్కుని నుండి మర్ొకని వదేకు మార్శపల తూ, ఆ 
సంఘములతో మర్శయు ప్రసంగరకులతో ఎలా పాలుప్ంచుకోవాలో తెలుసుకొన ేసామర్ధయం లేకుండానే 
పల తయనాిర్మ. ఎవర్శని అనుసర్శంచాలో మనకు తెల్వయదు. సంఘము యొకు బలాలు బలహనీతలు 
మనము గీహించలేము. క ైసైవ విశావసమును గూర్శున మూల వాసతవిక ప్రకటనల అజాఞ నము నుండద 
సాధార్ణంగా ఈ వివచేనా లోప్ం తల తయత తయంది. కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీు యొకు మూల వదేాంత 
ప్రతిపాదనలను గూర్శు వివేచంచుట, వివచేనతో కరసీుత ను అనుసర్శంచద అనుచర్మనిగా అవవడానికన ఒక 
అతయయతతమమ నై మార్గం. 

కొనిి ప ర టసె్ట రంట్ సంగీహ గీంథములను ప్ర్శచయం చదసుకోవడం మంచదెనై వదేాంత ప్రతిపాదనల 
లాభమును ప ందుటకు ఒక ప్రయోగాతుకమ నై మార్గమ యైునిది. హడేలె ుర్డగ కటేకనజం, లేదా వ స్టిరిన ట్ర్డ 
షార్రర్డ కటేకనజం వంటి సంగీహ గీంధాలు నరే్ముకొనుటకు సుళలవుగా ఉండద చనిచని వేదాంత 
ప్రతిపాదనలను నేర్మపతాయి. ఈ వదేాంతప్ర్మ నై ఆలోచనలను మనసుిలో ఉంచుకొని, కరసీుత  యొకు 
అనుచర్మలు మర్శంత వివచేనగలవార్శగా అవవగలర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, జీవితము యొకు ఉదదేశము లేదా గమనమును గూర్శు ఒకర్మ చర్శుంచాలని 
అనుకొంటే, వ స్టిరిన ట్ర్డ షార్రర్డ కటేకనజం అన ేక ైసైతవ హతిోప్దదశములోని మొదటి ప్రశి మర్శయు 
సమాధానం తలెుసుకోవడం చాలా ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఒక సుళలవ ైన వాకయములో బెైబిలు 
బో ధ్ యొకు అనేక సతాయలను ఎలా సార్ాంశప్ర్మసుత ందో  చూడండి. ఈ కనీంద ిప్రశికు సమాధానంగా: 

మానవుని ప్రధ న గమనము లేద  అాంతము ఏది? 

దధనికన హతిోప్దదశము సపందసిూత : 

మానవుని ప్రధ న గుర ్దవేుని మహమిప్రచడాం మర్యు ఆయనను 
శాశ్వతకాలము ఆనాందిాంచడాం. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవులు జీవితములో ఎలా సుఖ్మును ప ందుకొనగలర్మ అనే అంశంప  ైఎవర్ నైా ఒక నూతన 
దృషిర  కోణమును ఇచాుర్ని అనుకుందాం, అప్ుపడు హడేలె ుర్డగ కటేకనజంలోని మొదట ిప్రశి మర్శయు 
సమాధానం తలెుసుకోవడం చాలా ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటి ప్రశి ఏమంటే: 

జీవితములోను మర్యు మరణములోను నీ ఏక్రక్ స్తుఖము ఏది? 

మర్శయు దధనికన ఆ హతిోప్దదశము ఈ విధ్ంగా సపందించంది: 

నేను న క్ు స్ొ ాంతము కాక్, న  పరా ణ ఆతమలో క్ూడ  న  జీవములోను 
మరణములోను క్ూడ  న  నమమక్మ నై రక్షక్ుడు యసే్తుకరరస్తు్ క్ు చ ాందినవానిగా 
ఉాండ లి అనునదయిే. ఆయన న  పాప్ములనినటి కొరక్ు తన ప్రశ్స్్తమ ైన 
రక్్ముతర వేల చ లిుాంచి, అప్వాది యొక్క బలాత కరము నుాండర స్తవతాంతుర నిగా 
ననున చేస్ాడు. ప్రలోక్ములో ఉనన న  తాండరర స్ట లవు లేక్ుాండ  న  తల నుాండర 
ఒక్క వ ాంటుర క్ క్ూడ  రాలనాంతగా ఆయన ననున కాపాడుతున నడు; నిజఞనికర, న  
రక్షణ నిమిత్ము అనినయు స్తమక్ూడర జరగవలస్ట్యుాండరనది. నేను ఆయనక్ు 
చ ాందనివాడను గనుక్, కరరస్తు్ , తన ప్ర్శుద ధ తమ ద వరా శాశ్వత జీవమును ఇస్ా్ నని 
నిశ్ియత ఇచిి ఆయన కొరక్ు ఇప్పట ినుాండర హృద్యప్ూరవక్ముగా 
జీవిాంచుటక్ు ఇషరప్డులాగున స్ట్ద్ధప్డులాగున ననున చసే్తు్ న నడు. 

ఇటటవంట ికొనిి దృఢమ ైన వదేాంత ఆలోచనలను నరే్ముకోవడం వలన ఇతర్ క ైసైతవులతో 
మనము పాలుప్ంచుకొనుచుండగా మర్శంత వివచేనముగల వార్ముగా ఉండుటకు మనలను 
ఆయుతతప్ర్మసుత ంది. మర్శయు ఈ విధానములో, సమాజములోని మన పాలుప్ంప్ులను మర్శంతగా అవి 
మ ర్మగుప్ర్మసాత యి. 

అదద సమయములో, మనలను మర్శంత వివేచనకర్తలుగా చదయుట దావర్ా మంచవ నై వేదాంత 
ప్రతిపాదనల అవగాహన మన పాలుప్ంప్ులను మ ర్మగుప్ర్చగల్వగశయుండగా, వేదాంతప్ర్మ నై 
ప్రతిపాదనలప  ైదృషిర  నిలప్డం క ైైసతవుల మధ్య మన పాలుప్ంప్ులను అభయంతర్ప్ర్చవచుును కూడా. 

అవరోధ్ము 
కొనిిసార్మో  క ైసైతవులు ఒక ప్రతిపాదనల సమితితో ఎంతగా దగగర్గా అంటటకొని ఉంటార్ంట ే

సంగతయలను వీర్శలాగాన ేఖ్చుతముగా ఒకే విధ్ంగా చపె్పలేని ఇతర్ విశావసులతో భావార్ధకముగా 
పాలుప్ంచుకొనుటకు వార్శకన చాలా కష్రమౌతయంది. 

మీర్మ చూడండి, మనము తర్చు మర్చపలయిే అంతగా ఈ వదేాంత ప్రతిపాదనలలో ఒక సమసయ 
ఉంది: వాటలిో అధకిములు బెబైిలు నుండి వచునవి కావు. కానీ, అవి మానవ విశదమునకు 
ప్రతిఫలములు. బెైబిలులోని బో ధ్లను సాధ్యమ నైంత ఖ్చుతముగా సార్ాంశప్ర్చుటకు అవి 
ప్రయతిిసాత యి. కానీ మనము ఈ పాఠములో చూచనటటో గా, కొనిిసార్మో  అవి సంకనోష్రమ నై ప్రకనీయల 
వలన కూడా ఏర్పడతాయి. అతయంత ఉతతమమ నై వదేాంత ప్రతిపాదనలు కూడా ప్ర్శధిలో ప్ర్శమితి కల్వగశ 
ఉంటాయి. అనిియు కూడా ఏదో  ఒక విధ్ములో ప ర్పాటటలుగలవిగా ఉంటాయి. ఫల్వతంగా, కీమబదధ  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతశాసతమీులోని వదేాంత ప్రతిపాదనలను మనము అధకిముగా చదువుతయండగా, అవి 
పేరర్పేతిమ నైవి కావనియు, అవి ప ర్పాటటలు లేనివి కావనియు, మర్శయు వాటి అధకిార్ము బెైబిలు 
అంత గొప్పది కాదు అన ేజాఞ నముతో వాటితో మనకుని అనుబంధ్మును నియంతిరంచుకుంటట ఉండాల్వ. 

తనకు క ైసైతవ స్టేిహతియలే లేర్ని చపెిపన ఒక స్టేిహతియనితో ఒకసార్శ మాటాో డడం నాకు 
గుర్ొత సుత ంది. ఒంటర్శగా ఉంటటనాినని అతడు ఫరి్ాయదు చదసాడు. కాబటిర , వరే్ే వార్శతో సహవాసమును కల్వగశ 
ఉంటటనాివా అని ననేు అతనిని అడిగాను. ఆయన నాతో, “నేను విశవస్టసిుత ని దానితో ఏకరభవించు 
వేర్పకని ననేు కనుగొనలేకపలయాను. కాబటిర , నాకు ఎటటవంటి సహవాసమూ లేదు” అనాిడు. నేను ఇలా 
సపందించాను, “కరీసుత నందు విశవస్టించు మర్ొకని కనుగొనలేకపల తయనాినని నీవు అంటటనాివా?” 
అనాిను. అందుకు అతడు “ఓ, లేదు, అలా అని కాదు” అని బదుల్వచాుడు. “సమసత  విష్యములలో 
నాతో ఏకరభవించునటిర  వరే్ొకని నేను కనుగొనలేకపల యాను అంతద” అనాిడు. ఈ స్టేి హతియని బటిర ననేు 
విసుయమొందాను. వదేాంతశాసతమీులోని వివర్ములనిిటి విష్యములో క ైైసతవులు ఎనిడూ 
అంగరకర్శంచయుండలేదు అన ేవిష్యానిి ఇతడు తలెుసుకొని ఉండవలస్టింది. 

కాని విచార్కర్ంగా, ఈ నా స్టేిహితయనికన భయంకర్మ నై పరా ధానయతలు ఉనాియి. 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలప ై ఈయన ఎంతట ిఉదాఘ టనను ఉంచాడంటే, ఇతర్మలతో సహవాసమును 
ప టటర కోలేనంతగా అవి ఆయనను అభయంతర్ప్ర్చాయి. శతాబేముల తర్బడి, క ైసైతవులు ఇతర్ క ైసైతవులతో 
పాలుప్ంచుకొనునప్ుపడు తమతమ వేదాంత నిబదధతలు ఆ పాలుప్ంప్ులను అభయంతర్ప్ర్చునటటో గా 
వాటిని అనుమతించనప్ుపడద కరసీుత  యొకు ప్నికన భయంకర్మ ైన హాని జర్శగశంది. ఈ యొకు లేదా ఆ 
యొకు వదేాంత అంశము యొకు కోణములో ఇతర్మలు కూడా మన విశావసములన ేపాటించాల్వ అని 
మనము గటిరగా చపెిపనప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు నిర్ేేశముల కంటే దూర్ముగా మనము 
వ ళో్లపల తయనాిము. 

ఈ విష్యములో, 1 కొర్శంథధయులకు 8:4-12లో అప సతలుడెైన పౌలు చపెిపన మాటలను 
గమనించండి. మన వేదాంతప్ర్మ నై నిబదధతలను గూర్శు అకుడ ఈ మాటలను మనము 
చదువుతాము. 

లోక్మాంద్ు విగరహము వటిరద్నియు ... ఎరుగుద్ుము ... అయతే అాంద్ర్యాంద్ు 
ఈజఞా నము లేద్ు. కొాంద్ర్దవిరక్ు విగరహమును ఆరాధిాంచినవారు ... ఏలయనగా 
జఞా నముగల నీవు విగరహాలయమాంద్ు భోజనప్ాంకర్ని క్ూరుిాండగా ఒక్డు 
చూచినయ డల, బలహీనమ నై మనస్ాాక్రగల అతడు విగరహములక్ు బలి 
యయయబడరన ప్ద రాములను తినుటక్ు ధ ైరయము త చుికొనును గద ? ... ఈలాగు 
స్తహో ద్రులక్ు విరోధ్ముగా పాప్ము చేయుట వలనను, వార ్బలహనీమ ైన 
మనస్ాాక్రని నొపప్ాంచుట వలనను, మీరు కరరస్తు్ నక్ు విరోధ్ముగా పాప్ము చేయు 
వారగుచున నరు (1 కొర్ాంథీయులక్ు 8:4-12). 

జాఞ నముగల క ైసైతవులు అంతటి జాఞ నములేనివార్శగా ఉని క ైైసతవులను పేరమించాలని, వార్శకన స్టేవ 
చదయాలని పౌలు హచెుర్శంచాడు. జాఞ నముగల వార్మ తమ జాఞ నమును బటిర  ప్నిచదయుట దావర్ా ఇతర్మలు 
అభయంతర్ప్డకుండా వార్శ జాఞ నమును నియంతిరంచుకొనమని కూడా ఆయన హచెుర్శంచాడు. విభజనలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఉనితవాదమును పల ర తిహించుటకంటే, మంచ వదేాంతము గలవార్మ అవసర్ములేని 
అంశములప ై బలహనీమ నై వదేాంతము గలవార్శతో సహవాసము చదయుటకు మార్గములను కనుగొనండ ి
అని పౌలు గటిరగా చెపాపడు. కుో ప్త ంగా చెపాపలంటే, అంతగా అవసర్ములేని వదేాంత ప్రతిపాదనలలో 
ఖ్చతతవము కంటే కూడా సహవాసము అనునది మికనుల్వ పరా ముఖ్యం అని ఆయన వార్శకన బో ధించాడు. 
ప్రతి వివర్ణలో కూడా మనలా ఆలోచన చదయని మన తోటి క ైసైతవులతో కల్వస్ట ిఎటటో  ప్ని చదయాలో 
నేర్ముకొనుటకు మనందర్శకర ఇది సమయము. క ైసైతవ జీవనము మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు 
వేదాంత ప్రతిపాదనలు ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశయునాియో తెలుసుకుని పిముట, ఇప్ుపడు మనము 
మూడవ ప్రధాన వదేాంత వనర్మను చూదాే ము: అది లేఖ్న వివర్ణ. కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనలు 
మన బెైబిలు అనువాదమును ఎటటో  ప్రభావితము చదసాత యి? 

లేఖన వివరణ 
లేఖ్న వివర్ణ అనేద ిక ైసైతవ వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు ప్రధానమ ైనది ఏలయనగా 

లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతదయక ప్రతయక్షతను చూచుటకు ఇది దావర్ముగా ఉనిది. లేఖ్నమును 
అనువదించుటలో సంఘమును ప్ర్శశుదాధ తయుడు నడిపించన మూడు విధానాలను గూర్శు 
ఆలోచంచుటకు సహాయప్డుతయందని మర్ొక పాఠంలో మనము సూచంచాము. ఈ విసత ృత వర్గములను 
ఈ విధ్ముగా పలిచాము: సాహితయ విశరోష్ణ, చార్శతరక విశరోష్ణ మర్శయు అంశ విశరోష్ణ. మొదటగిా, 
సాహితయ విశరోష్ణ లేఖ్నములను ఒక చతరముగా చూసుత ంది, అనగా తమ ప్రతదయక సాహతియ లక్షణాల దావర్ా 
అసలు పాఠకులను ప్రభావితం చదయడానికన దెవై పేరర్ణలో మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందించబడని ఒక 
కళాతుక ప్రదర్ిన. ర్ ండవదగిా, చార్శతరక విశరోష్ణ లేఖ్నములను చర్శతరకు ఒక కనటకిరగా చూసుత ంది, అనగా 
లేఖ్నములు నిష్ుప్టముగా నివదేించు ప్ుర్ాతన చార్శతరక సంఘటనలను చూచ నరే్ముకొనే మార్గము. 
మర్శయు మూడవదగిా, అంశ విశరోష్ణ లేఖ్నమును ఒక అదేముగా చూసుత ంది, అనగా మనకు 
ఆసకనతకర్ముగానుని అంశములను మర్శయు ప్రశిలను సమీక్షించుటకు మార్గముగా ఉనిది. 

లేఖ్న వివర్ణలోని ఈ ఆకృతయలను మదలిో ఉంచుకొని, మన బెైబిలు అనువాదమును వదేాంత 
ప్రతిపాదనలు మ ర్మగుప్ర్చునటటవంటి మర్శయు అభయంతర్ప్ర్చునటటవంటి మార్ాగ లను మనము 
ఇప్ుపడు అనేవషించాల్వ. 

మ రుగుప్రచుట 
 బెైబిలులో చదెిర్శపల యి ఉని వేదాంత ప్రకటనలను సపష్రతర్ము చదయుట లేఖ్న వివర్ణలో 

ప్రతిపాదనలు మనకు ఉప్యోగప్డద అతయంత సపష్రమ నై విధానాలలో ఒకటి. 
వాసతవమ ైన సంగతి ఒకటి ఉందా అంటే అది ఇదద: ప్ర్శశుదధ  గంీథము అనునద ిచాలా కనోష్రమ నై 

ప్ుసతకము. దానిలోని విభినిమ ైన సాహతియ ర్ూపాలు, చార్శతిరక విష్యాలు మర్శయు వదేాంత బో ధ్లు 
ఎంతటి విశాలమ నైవంట ేబెైబిలులో ఉని ప ందికను చాలా మంది క ైసైతవులు అరా్ము చదసుకోనంతగా 
ఉంది. ఫల్వతముగా, ఇకుడ నుండి లేదా అకుడ నుండి ఈ వాకయభాగము నుండ ిలేదా ఆ వాకయభాగము 
నుండ ికవేలము కొనిి నియమములను నేర్ముకొనుటకు మాతరమ ేదానిని శోదించుటకు మర్శయు 
అధ్యయనం చదయుటకు మనలో చాలా మంద ిసంతృపితప్డుతయనాిర్మ. బెైబిలును గూర్శున మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవగాహనను విశాలప్ర్చుకొనుటకు మనము పరా ర్ంభించన వ ంటనే, మనము గందర్గపళంలో 
దార్శతపిపపల యినటటో గా అనిపసిుత ంది. 

శతాబేములుగా కీమబదధ వదేాంతశాసతమీు యొకు వదేాంత ప్రతిపాదనలచద పరా తినిదయం 
వహించబడుతయని నముకమ నై అనువాదము ఈ గందర్గపళ ప్ర్శస్టిాతిలో సహాయప్డుతయంద.ి అనకే 
శతాబేములుగా, లేఖ్నములో అగుపించద వేదాంతప్ర్మ నై ప్రకటనలను కనుగొనుటకు బాగా తలె్వస్టని 
క ైైసతవులు ప్రయతిించార్మ. లేఖ్న బో ధ్ యొకు సార్ంశములను తెలుసుకోవడం దావర్ా బెబైిలులోని 
విభినిమ నై ప్రదదశములలో మనము ప్యనిసుత ండగా మనకు సూచనలుగా అవి 
సహాయప్డగలుగుతాయి. 

బెైబిలు వాకయభాగంలోని ఒక బో ధ్లోనికన ప్రవేశ్ంచుటకు కమీబదధ  వేదాంతశాసతమీులో కనిపించద 
పరా ముఖ్య వదేాంత అంశాలను సదర్మ వాకయభాగం ఎలా సపృశ్సుత ంద ిఅనదేి చూచుట ఒక సహాయకర్మ నై 
మార్గము అని తర్చు నేను విదాయర్మధ లకు చపె్ుత ంటాను. ఇప్ుపడు, బెైబిలులోని ప్రతి భాగము ప్రతీ వదేాంత 
ప్రతిపాదనను గూర్శు ఏదెైనా చపె్పవలస్టని ప్నిలేదు గాని, మూల వేదాంత ప్రతిపాదనలు మనసుిలో 
ఉంచుకొని ఒక వాకయభాగమును చదివితద ఒక బెైబిలు వాకయభాగము ప్టో ఒక ధోర్ణిని 
సంపాదించుకోడానికన అవి చాలాసార్మో  సహాయప్డతాయి. 

ఉదాహర్ణకు, “కీమబదధ  వేదాంతప్ండతియలు ఉదాఘ టించునటటవంట ిఏ విష్యమును 
ఆదకిాండము 1వ అధాయయము బో ధసిుత ంది?” అనునటటవంటి ఒక ప్రశిను మనము అడగవచుు. 
మంచది, అనేక విష్యాల నడుమ, దదవుడు ఈ విశావనికన సృషిరకర్త అన ేవిష్యానిి అద ిసూచసుత ంది. 
మర్శయు కీమబదధ వదేాంతశాసతమీులో ఉదాఘ టించబడనిటటో గా మానవులను గూర్శు అది ఏమి చపె్ుత ంది? 
మంచది, మనము సృష్రములనియు, మనము దదవుని పల ల్వక లో ఉనాిమనియు, మర్శయు ఈ భూమిప ై 
ఆధపి్తయమును చలెాయించునటటో  దదవుడు మనకు ఆజాఞ పించాడనియు అద ిబో ధసిుత ంది. కమీబదధ  
వేదాంతశాసతమీులోని వాసతవిక ప్రకటనలను కొనిి వాకయభాగాలు ఎలా సు ు్శ్సాత యో నరే్ముకోవడం అనదేి 
కీమబదధధకులు అందించునటటవంటి సహాయములలో ఉనితమ ైన మ ర్మగుబాటట. 

లేఖ్న వివర్ణకు ప్రతిపాదనలు ఎంతటి విలువగలవ ైనప్పటకిర, మన లేఖ్న అనువాదమును అవి 
అభయంతర్ప్ర్చు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన విధానమును గూర్శు కూడా మనము తలెుసుకొని ఉండాల్వ. 

అవరోధ్ము 
వాసతవికతల క్షయకర్ణ అను విధానము దావర్ా కమీబదధ  వదేాంతప్ండితయలు ఎటటో  లేఖ్నమును 

అనువదిసాత ర్ప, బెైబిలు వాకయభాగముల సపష్రమ నై మర్శయు అవయకతమ నై వాసతవిక ప్రకటనలప ై ఎలా 
దృషిరసాత ర్మ మర్శయు మనకు లేఖ్నములు అందసిుత ని ఇతర్ విష్యములను ఎలా ప్రకున ప డతార్మ 
అనదేానిప ై ఇప్పటిక ేమనము మాటాో డాము. 

కాని సతయము ఏమంటే, విభినిమ ైన ర్రతయలలో లేఖ్నము మనప ై ప్రభావము చూప్ునటటో గా 
దదవుడు లేఖ్నమును పేరర్ేపించాడు, ఈ మార్గములనిిటిలో మనకు ఆయన నడపిింప్ు అవసర్ము 
గనుక ఆయన ఇలా చదసాడు. కాబటిర , కవేలము వాసతవిక ప్రకటనలను మాతరమ ేమనము 
ఎతితచూపనిప్ుపడు, లేఖ్నములో దదవుడు మనకు అందిసుత ని అనేక విష్యముల నుండి మనలను 
మనము వ దైొలగశంచుకొంటటనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభినిమ నై ర్రతయలలో విభినిమ ైన ప్రభావములను లేఖ్నములు మనప ై చూప్ుటకు ఎలా 
ర్ూపించబడా్ యో మనము మాటాో డుకోవచుు. కానీ ఒక ఉప్యోగకర్మగు విధానము ఏమంటే అనిి 
వాకయభాగముల యొకు మూడు సతింబంధతి కోణములను గూర్శు మాటాో డుకోవడం. 

మొదట ిసాా నములో, బెైబిలు వాకయభాగములకు ఉప్దదశ్ంచద ప్రభావం ఉంటటంది. అనగా, మనము 
తెలుసుకొని నమువలస్టని సపష్రమ నై మర్శయు అవయకతమ ైన సతయములను అవి తలె్వయజేసాత యి. ఇదద 
కీమబదధ వదేాంతశాసతమీు యొకు బలము. ఈ వాసతవాలను వేదాంత ప్రతిపాదనలుగా ప్రతదయకప్ర్చ వాటిని 
సంకలనం చదయడమే దాని ఉదదేశం. 

కాని అదద సమయములో, బెైబిలు వాకయభాగములకు సూటయిి ైన ప్రభావము కూడా ఉంటటంది. 
మన జీవితములకు సపష్రమ ైన మర్శయు అవయకతమ ైన న తైిక నిర్ేేశములను అవి ఇసాత యి. ఆజఞల ర్ూప్ంలో 
ఉని వాకయభాగమును మనము ప్ర్శశీల్వస్టేత  ఈ విష్యం మర్శంత విదితమౌతయంది. కానీ ప్రధానంగా 
విష్యాలను తలె్వయజేయుటకు మాతరమ ేఉదదేశ్ంచబడని వాకయభాగాలకు కూడా న ైతికమ నై బాధ్యతలు 
ఉంటాయి. 

2 తిమోతి 3:16-17 వచనములలో పౌలు ఈ విష్యానిి చాలా సపష్రప్ర్చాడు. అకుడ ఆయన 
చెపపిన మాటలను మర్లా వినండి: 

 

ద ైవజనుడు స్తననద్ుధ డ ై ప్రతి స్తత కరయమునక్ు ప్ూరణముగా స్టద్్ధప్డర యుాండునటుు  
ద ైవావశే్మువలన క్లిగ్న ప్రతిలేఖనము ఉప్దశేాంచుటక్ును,ఖాండరాంచుటక్ును, 
తప్ుప దిద్ుు టక్ును, నీతియాంద్ు శక్షచయేుటక్ును ప్రయోజనక్రమ ై యుననది (2 
తిమోతి 3:16-17). 

పౌలు మాటల ప్రకార్ం, బెైబిలులోని ప్రతి వాకయభాగము కొంతమేర్ సూటయిి ైన ప్రభావం 
చూప్ుటకు ర్ూపించబడనిది. 

మూడవ సాా నములో, బెైబిలు వాకయభాగములకు ప్రభావిత ప్రభావం కూడా ఉంటటంది. అవి 
వయకతంగాన నైా అవయకతంగాన నైా చదవర్మల యొకు భావోదదవగాలను తాకుతాయి. కరర్తనలు, లేదా బెైబిలు 
ర్చయితలు భావోదదవగములను ఎకుువగా ఉదాఘ టించునటటవంటి ఉనితమ ైన భావోదదవగప్ూర్శత ఇతర్ 
వాకయభాగములను చదవిినప్ుపడు లేఖ్నము యొకు ఈ లక్షణము మర్శంత విదతిమౌతయంది. కానీ ప్రతి 
బెైబిలు వాకయమునకు మనలను భావోదదవగభర్శతంగా తాకే శకనత ఉంటటంది. 

యిేసు పాతనిబంధ్నను ఈ విధ్ంగా సార్ాంశప్ర్చన మతతయి 22:37-40 వచనములను 
చూడండి. 

అాంద్ుకాయన “నీ ప్ూరణహృద్యముతరను నీ ప్ూరాణ తమతరను నీ 
ప్ూరణమనస్తుాతరను నీ దవేుడ నై ప్రభువును పరరమిాంప్వల ననునదయిే. ఇది 
ముఖయమ ైనదియు మొద్టిదయిున నై ఆజా. నినునవల  నీ పొ రుగువాని 
పరరమిాంప్వల నను ర్ాండవ ఆజాయు ద నివాంటిదే. ఈ ర్ాండు ఆజాలు 
ధ్రమశాస్్తరమాంతటికరని ప్రవక్్లక్ును ఆధ రమ ై యుననవ”ని అతనితర చ ప పను 
(మత్య 22:37-40). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నములలో, పేరమ అనునద ిచాలా భావోదదవగభర్శతమ ైన అంశము. మర్శయు యిసేు మాటల 
ప్రకార్ం, అద ిమన విశావసమునకు ఒక మూలమ నైదగిా ఉంది. సమసతవిధ్ముల ైన ప్ర్శశుదధ  
భావోదదవగములను మనము అనుభవించాలని బెైబిలు ర్చయితలు మనకు పిలుప్ునిసుత నాిర్మ. 
పాప్మును మర్శయు దాని ప్ర్యవసానములను అసహయించుకొనుటకు మనము పేరర్పేించబడాలని వార్మ 
ఆశ్సుత నాిర్మ. మనము ఏడవాలని మర్శయు సంతోషించాలని మర్శయు లేఖ్నముల ప్ుటలలో మనము 
చూసుత నివాటికన సర్శయి నై మానవ భావోదదవగములతో సంప్ూరే్ంగా మనము అనుభవిసూత  సపందించాలని 
వార్మ ఆశ్సుత నాిర్మ. 

లేఖ్నముల ఈ బహుముఖ్ ర్ూప్మ ేబెైబిలులో వదేాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలను వ దకుట వర్కే 
మనలను మనము ప్ర్శమితము చదసుకోకూడదు అనడానికన కార్ణం. మన వాసతవాలను సూటగిా 
తెలుసుకోవడం పరా ముఖ్యం. అలాగే మన న తైికతలను మర్శయు భావోదదవగాలను కూడా నరే్మగా 
ప ందుకోవడం అంతద పరా ముఖ్యం. జాగతీతతో కూడిన వాయఖ్ాయనము దావర్ా లేఖ్నము యొకు సంప్నితను 
మనము కనుగొనవచుు. కానీ జాగతీతతో కూడని బెైబిలు అనువాదము అనదేి లేఖ్నములు మనకు 
అందించునటిర  విష్యములనిిటినీ ప్ర్శగణించునంత విశాలంగా ఉండాల్వ. 

కాబటిర కీమబదధతలలోని ప్రతిపాదనలు మనకు అనకేమ నై విలువలను అలాగ ేప్రమాదాలను 
కూడా అందసిుత నాియి. అవి క ైసైతవ జీవనమును, సమాజములో పాలుప్ంప్ులను మర్శయు లేఖ్న 
వివర్ణను ప్లువిధాలలో మ ర్మగుప్ర్చగలవు. అలాగే ఈ మూడు ప్రధాన వదేాంత వనర్మలకు గల మన 
ప ందును అవి అభయంతర్ప్ర్చగలవు కూడా. 

ముగ్ాంప్ు 

ఈ పాఠంలో మనము ప్రతిపాదనలను మర్శయు కీమబదధతలను అనేవషించాము. అవి ఏమ  ై
ఉనాియో మర్శయు ఎందునిమితతము అవి పరా ముఖ్యమ నైవో అన ేదానిప  ైఒక ప్రధాన అవగాహనకు 
మనము వచాుము. కమీబదధ వేదాంతశాసతమీులో ప్రతిపాదనలు ఎలా ఏర్పడతాయో కూడా మనము 
చూసాము. మర్శయు అవి అందించద కొనిి విలువలను మర్శయు ప్రమాదాలను కూడా మనము 
అనేవషించాము. 

వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చడం అనదేి కీమబదధ వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు 
అవసర్ం. క ైసైతవ విశావసము యొకు సతయములను ఎలా వయకతప్ర్చాలో మర్శయు దానిని ఎలా కాపాడాలో 
మనము నేర్ముకోవాల్వ. ఈ కార్ణముచదత, శతాబాే లుగా కీమబదధ  వేదాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు చాలా పరా ముఖ్యమ ైనవిగా ఉనాియి మర్శయు నడేు కూడా ఒక మంచదెనై 
కీమబదధ వదేాంతశాసతమీును నిర్శుంచుటకు అవి చాలా పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనాియి. 
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