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ఉపో ద ా తము 

బహుశ మీర్మ నావంట ివార్  ైఉండవచుు. “స్టదిాధ ంతం” అనే ప్దము అంతగా భావారా్కంగా 
భావింప్బడని సంఘములో ననేు ప ర్శగాను. స్టదిాధ ంతాలు అంటే బెైబిలుయందు విశవస్టించడమునకు 
బదులుగా ప్రజలు నముునవి. కాబటిర , కమీబదధ  వదేాంతశాసత రము ఆ స్టిదాధ ంతముప  ైఈ స్టదిాధ ంతముప ై 
దృషిరప డుతయంది అని ననేు నరే్ముకునిప్ుపడు, ననేు వ నకను మళాో ను. ఒక కరసీుత  అనుచర్మడు బెైబిలుకు 
బదులుగా స్టిదాధ ంతములను ఎందుకు నేర్ముకోవాలనుకుంటాడు? అయితద కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో, 
స్టిదాధ ంతములు అనునవి బెైబిలునకు బదులుగా ఉనివి కావు. కానీ, బెైబిలు ఏమి బో ధసిుత ందని మనం 
నముుతయనాిమో వాటనిి సార్ాంశప్ర్చద సుళువ నై మార్ాగ లు మాతరమే. ఇటటో ండగా, మంచవ నై 
స్టిదాధ ంతములకు క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములో చాలా పరా ముఖ్యమ ైన సాా నం ఉంది. 

కీమబదధమ ైన వదేాంత శాసత రమును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయకమీములో ఇద ినాలుగవ 
పాఠము. ఈ పాఠమునకు మమేు “కమీబదధతలలో స్టదిాధ ంతములు” అని పేర్మ ప టార ము, ఎందుకంటే 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణమునకు అనకేమ నై అంశాలప  ైస్టదిాధ ంతములను మర్శయు బో ధ్లను 
ర్ూప ందించడం ఉంటటంది అను విష్యములోని ప్లు విధానాలను మనం చూసాత ం. 

మన పాఠము మూడు ప్రధాన భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. కమీబదధతలలోని 
స్టిదాధ ంతముల ప్టో ఒక సాధార్ణ ధోర్ణతిో మనము మొదల డతాము. అవి ఏవి? కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రములో వాటి సాా నము ఏంటి? ర్ ండవదిగా, స్టిదాధ ంతముల ఏర్ాపటటను మనము 
అనేవషిసాత ము. తమ తమ స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులను వేదాంత ప్ండతియలు ఎలా సృషిరసాత ర్మ? మర్శయు 
మూడవదగిా, కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతముల విలువలను మర్శయు ప్రమాదాలను 
అనేవషిసాత ము. ఎటిర  ప్రయోజనాలను మర్శయు నషార లను అవి మనకు అందిసుత నాియి? మన అంశము 
ప్టో సాధార్ణ ధోర్ణతిో మొదలుప డదాము. 

ధోరణి 

కీమబదధతలలోని స్టదిాధ ంతముల ప్టో గల మన ధోర్ణి నాలుగు అంశములను సపృశిసుత ంది. 
మొదటదిి, మన అరా్మునకు నిర్వచనం ఇసాత ము. ర్ ండవది, స్టదిాధ ంతములను సృషిరంచడములోని 
చటరబదధతప  ైదృషిరసాత ము. మూడవది, కీమబదధతలలోని స్టదిాధ ంతముల యొకు లక్షయములను చూసాత ము. 
నాలగవది, కీమబదధ వేదాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములు కల్వగశయుని సాా నమును వివర్శంచుదము. 
కీమబదధతలలోని స్టదిాధ ంతములను గూర్శు మనము ఏమి అనుకుంటటనాిమో మొదటిగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిరవచనము 
ఒక సుళువ నై నిర్వచనముతో మనము మొదలు ప టటర దాము. “స్టదిాధ ంతము” అన ేమాట 

వేదాంతశాసత రములో ప్రతిఒకుర్శని సంతృపితప్ర్చద ఒక నిర్వచనమును ఇవవడం కష్రం అనుననిి విధాలుగా 
ప్రయోగశంచబడినది. కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు, కమీబదధ వేదాంతశాసత రములో స్టిదాధ ంతమును ఈ కనీంది 
విధ్ముగా నిర్వచంచవచుు. 

ఒక్ వదే ాంతపరమ నై అాంశముప ై బ ైబిలు బో ధల యొక్ి స్తమనవయము మర్యు 
వివరణయే సది ధ ాంతము. 

స్టిదాధ ంతములను గూర్శు ఈ పాఠములో మనము మాటాో డునప్ుపడు మనము ఏమి 
అనుకుంటటనాిమో అనదేానిప ై మూడు కోణములను గూర్శు ఈ నిర్వచనము సూచసుత ంద.ి మొదటదిి, 
స్టిదాధ ంతములు వదేాంతప్ర్మ నై అంశములను కల్వగశయుంటాయి; ర్ ండవది, అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను 
సమనవయప్ర్మసాత యి; మర్శయు మూడవది, అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను వివర్శసాత యి. 

స్ట ైదాధ ంతిక ప్రకటనలు వదేాంతప్ర్మ ైన అంశములను ఎలా దృషిరసాత యో అనదేానితో పరా ర్ంభిసూత , 
అవి బెైబిలులోని బో ధ్లను సమనవయప్ర్మసాత యి అనే సతయమును చర్శుంచ, అటటతర్మవాత 
లేఖ్నములోని బో ధ్లను అవి వివర్శంచు విధానమును ప్ర్శశీల్వసూత  మన నిర్వచనములోని ఒకొుకు 
కోణమును చూదాే ము. 

అాంశములు 
వేదాంతశాసత రము ల కులేననిి అంశములను కల్వగశయుండద సుదీర్ఘమ ైన అధ్యయన ర్ంగమని 

ఇప్పటికే మనము గమనించ ఉండాల్వ. అద ిర్ాతిరయందల్వ ఆకాశములో ఉండద విసాత ర్మ నై విశాలతలతో 
పల లుగల్వగశనంత విసత ృతమ ైనది. వదేాంతశాసత రము యొకు శుదధమ ైన ప్ర్శమాణము మర్శయు సంకనోష్రత 
దానిని అసతవయసతమ నైదగిాను మర్శయు యాదృచుకంగాను ప్ర్శగణించులాగున మనలను శోధసిుత ంది. 
అయినప్పటికర, ర్ాతిరయందల్వ ఆకాశమును అధ్యయనం చదయుటకు వయయమగాములు దానిని 
విభజంచునటటో గానే, వదేాంతశాసత రమును కూడా అనేక అంశాలుగా విభాగశంచుట ఉప్యోగకర్ంగా 
ఉనిదని కీమబదధ వదేాంత ప్ండితయలు కనుగొనాిర్మ. 

మధ్యయుగము నుండద కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమును అయిదు లేదా ఆర్మ ప్రధాన ప్రదదశాలుగా 
విభజంచాలనే బలమ నై ఆశయము ఉండనిటటో గా ఈ శీర్శషకలలో మనం చూసాము: బెైబిలుప  ైదృషిరంచునటిర 
ప్ర్శశుదధగీంథ స్టదిాధ ంతము; సవయానా దదవునిప ైన ేదృషిరంచునటిర  దదవునిని గూర్శున వదేాంతశాసత రము; 
మానవాళిప ైగల వదేాంత దృకపథములను గూర్శు మాటాో డు మానవశాసత రము; ర్క్షణను అంశముగా 
కల్వగశయుని ర్క్షణశాసత రము; సంఘముప ై దృషిరంచునటిర  సంఘశాసత రము; మర్శయు అంతయదనిముల 
విష్యయములను గూర్శున ర్ాకడ శాసత రము. ఈ పాఠములో, “స్టదిాధ ంతము” అన ేప్దము ప ైన 
ఇవవబడిన విశాలమ నై అంశములలో ఏదో  ఒక దానిని గూర్శున ప్రకటన లేదా వివర్ణను 
కల్వగశయుంటటంది. 

కాని మనకు తెల్వస్టనిటటో గా, స్టదిాధ ంతముల యొకు ఇవి మర్శయు ఇతర్ విశాల విభాగాలు ఇంకా 
చని చని అంశములుగా కూడా విభాగశంప్బడగలవు. ఉదాహర్ణకు, దదవునిని గూర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతశాసత రమును తీసుకుందాం. దదవునిని గూర్శున వేదాంతశాసత రములో కరసీుత శాసత రము ఒక భాగముగా 
ఉంది. అది కరీసుత  యొకు వయకనతతవమును మర్శయు కనీయలను గూర్శు మాటాో డుతయంది. మర్శయు కరీసుత  
యొకు వయకనతతవం మానవ మర్శయు దెైవిక సవభావములుగా కూడా విభజంచబడుతయంది. మర్శయు 
ఆయన మానవ సవభావములో తన శర్రర్ము, పరా ణము మొదలగునవి ఉనాియి. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోని ప్రతియొకు ప్రధాన స్టదిాధ ంతము చనిచని అంశములుగా 
విభజంప్బడుతయంది. కాని చాలా వర్కు, ఈ పాఠములో “స్టిదాధ ంతము” అనే ప్దమును కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రములో చాలా గణనీయమ నై ప్ర్శమాణములో ఉండద అంశములప ై చర్ుక ేప్ర్శమితము 
చదసాత ము. వేదాంతశాసత రములోని ఏ సాా యిలోన ైనా, అది ప దేద ికావచుు లేదా చనిది కావచుు, కొంతమేర్ 
వేదాంత చర్ు ఉంటటంది అని తెలుసుకొని మనము కొంత అనువుగా ఉండాల్వ. 

వేదాంతప్ర్మ ైన అంశములను దృషిరంచడం మాతరమే కాక, కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములో 
స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు బెైబిలు బో ధ్లను ఒకదానితోనొకట ిఅనుబంధ్ ప్ర్మసూత  సమనవయప్ర్మసాత యి. 

స్తమనవయము 
మునుప్టి పాఠములో కీమబదధతలను మనము ఒక వృక్షముతో పల లాుము. భూమిలో నుండ ి

వృక్షము మొలసుత ంది, కానీ అది మొలచన ఆ మటిర  నుండి చాలా భినింగా అగుప్డుతయంది. అదద 
విధ్ంగా, కీమబదధతలలోని స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు లేఖ్నముల నుండి ప ర్మగుతాయి, కానీ లేఖ్నముల నుండి 
అవి చాలా భినింగా అగుప్డతాయి. 

బెైబిలుకంటే స్టదిాధ ంతములు భినింగా కనిపించడానికన గల కార్ణములలో ఒకట ిఅవి 
కృతిరమమ నైవి. ఏకకాలములో ఒక ేఅంశముప ై దృషిరంచడానికన బదులు, స్టిదాధ ంతములు అనేక 
లేఖ్నముల బో ధ్లను సాధార్ణంగా వయకతప్ర్మసాత యి. 

ఒక సుళువ నై ఉదాహర్ణను మనం చూదాే ం. అప సతలుల విశావస ప్రమాణము అని పలిువబడద 
ఒక స్ట దైాధ ంతిక ర్ూప్కలపనను చూడండి. కరసీుత  అనుచర్మలముగా మనము దృఢప్ర్మసుత ని కొనిి 
అతయంత ప్రధానమ నై స్టిదాధ ంతాలను లేదా బో ధ్లను అది సార్ాంశప్ర్మసుత ంది. “పరా థమిక క ైైసతవ 
విశావసాలు” అనే అంశముప ై అద ిదృషిరసుత ంది అని చెప్పడం తగశనదద. అది ఏమి చపె్ుత ందో  మీకు తెలుసా: 

పరలోక్ భూలోక్ముల స్తృష్ిరక్ర్యగు  
తాండ్రరయ నై దేవుని నేను నముమచున ాను.  
ఆయన అదవవతీయ క్ుమారుడును మన పరభువ నై యసే్తు కరరస్తు్ ను 
నముమచున ాను.  
ఈయన పర్శుద ధ తమ వలన 
క్నయయగు మర్య గరభమున ధర్ాంపబడ్ర ఆమ క్ు పుటటరను. ప ాంతు పిలాతు 
కాలమాంద్ు బాధపడ్ర, 
సిలువవయేబడ్ర, చనిపోయ, పాతిప టరబడ్ర  
అద్ృశయలోక్ములోనికి దవగ్ను.  
మూడవ దవనమున చనిపోయనవార్లో నుాండ్ర తిర్గ్లేచి, 
పరలోక్మునక్కిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్తరవశకి్గల తాండ్రరయ నై దవేుని క్ుడ్రచతేి వ పైున క్ూరుచాండ్రయున ాడు, 
స్తజీవులక్ును మృతులక్ును తీరుా తీరుచటక్ు అక్ిడ నుాండ్ర ఆయన వచుచను.  
పర్శుద ధ తమను నముమచున ాను.  
పర్శుద్ధ  స్ారవతిరక్ స్తాంఘమును 
పర్శుద్ుధ ల స్తహవాస్తమును 
పాపక్షమాపణను 
శరీర పునరుత ా నమును 
నితయజీవమును నముమచున ాను.  
 ఆమేన్. 

క ైైసతవ నముకముల ఈ చార్శతిరక వయకరతకర్ణ బెైబిలుతో ఎలా సర్శతూగుతయందో గమనించండి. ఒక 
మాటలో, ఈ సూతరము బెైబిలు నుండి చాలా భినింగా కనిపసిుత ంది. సర్ాసర్శ ఇదద మాటలను 
లేఖ్నములు ఎకుడా కల్వగశయుండలేదు. ఈ ఆలోచనల జాబితాతో క ైైసతవ నముకాలను అద ి
సార్ాంశప్ర్చనూ లేదు, లేదా ఒక ేసాా నములో ఈ వివిధ్ అంశాలను కూడా ఒకటగిా చదర్ులేదు. 

అయినప్పటికర, ఈ అప సతలుల విశావస ప్రమాణము బెైబిలానుసార్మ నైదద, ఎందుకనగా 
బెైబిలులోని వివిధ్ భాగాలను సర్శగా ప్రతిబింబించదదిగా ఇద ిఉంది. ఈ సూతరము యొకు ఆఖ్ర్మ 
మాటలను గూర్శు ఆలోచంచండి: 

పాపక్షమాపణను 
శరీర పునరుత ా నమును 
నితయజీవమును నముమచున ాను. 

బెైబిలులోని ఏ ఒకు వచనము లేదా వచనముల సమితి కూడా ఈ బో ధ్లనిిటినీ కల్వగశ లేదు. 
అయినప్పటికర, ఈ బో ధ్లనిియు బెైబిలులోని వివిధ్ సాలాలలో కనుగొనబడగలవు. క ైసైతవులముగా 
మనము దదనిని నముునాిమో ఒక స్ట ైదాధ ంతిక సార్ాంశంగా ఈ నముకములనిిటనిి ఈ అప సతలుల 
విశావస ప్రమాణము సమనవయప్ర్మసుత ంది. 

వివరణ 
మన నిర్వచనములోని మూడవ కోణము ఏమనగా, ఒక అంశమును గూర్శు బెైబిలు ఏమి 

బో ధిసుత ందో  వాటిని స్టదిాధ ంతాలు వివర్శసాత యి. ఈ వివర్ణలు వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలుగా 
సమాచార్మును సంకలనము చదయునంత సుళువుగాను, లేదా సంకనోష్రమ నై వేదాంతముల బో ధ్కు ఒక 
దీర్ఘమ ైన ప్రతివాదనలుగాను ఉంటాయి. 

స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు కొనసాగుతయండగా వాట ివివర్ణాతుక లక్షణమును గూర్శు ఆలోచంచుటకు 
కూడా ఇద ిమనకు దోహదప్డుతయంది. ఒక ప్రకు, చాలా కుో ప్త  వివర్ణతో బెైబిలు బో ధ్ యొకు 
మామూలు ప్రకటనలు మనకు ఉనాియి. మధ్యభాగంలో మధ్యసా సాా యి వివర్ణగల కొనిి చర్ులు 
మనము కనుగొంటాము. మర్శయు వర్ణమాలకు వరే్ొక ప్రకు, కొనిి స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు సుదరీ్ఘమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వివర్ణను అందిసుత నాియి. ఒక అంశమును గూర్శు చాలా తకుువగా చపెపే స్ట ైదాధ ంతిక ప్రకటనా 
ఉదాహర్ణను ఒకదానిని మనం చూదాే ము. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము దాదాప్ు ఏమాతరప్ు వివర్ణలను కూడా ఇవవలేనంత 
విప్ర్రతతను సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, తండిరయి ైన దదవుని గూర్శు అది చపె్ుప ఏక ైక విష్యం ఆయన 
సర్వశకనతగలవాడు, మర్శయు భూమాయకాశములను సృజంచనవాడని మాతరమే. తండిరయందు విశవస్టించడం 
అనగా ఏమిటో ఈ అర్హతలు చాలా తకుువగానే చెప్ుత నాియిగాని ఎకుువగా చెప్పడం లేదు. కుమార్మని 
గూర్శు మర్శంత అధికంగా ఈ సూతరం చపె్ుత ంది. అయితద ప్ర్శశుదాధ తయును గుర్శంచ, అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము కవేలము, “ప్ర్శశుదాధ తును నేను నముుచునాిను,” మర్శయు “ప్ర్శశుదాధ తుచద కరసీుత  గర్ుము 
దాలుబడా్ డు” అని మాతరమ ేచెప్ుత ంది, కానీ ఇంకా ఏమీ చపె్ుపటలేదు. చాలా తర్చుగా స్టదిాధ ంతాలు ఈ 
విధ్ంగా సుళువ ైన విధానాలలో చపె్పబడతాయి. సంఘ జీవితములో అటిర  సాధార్ణ ప్రకటనలకు చాలా 
భావారా్కమ నై ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, కాని స్టిదాధ ంతాలు కవేలము ఈ విధ్ముగా మాతరమే ఉండవు. 

వర్ణమాలకు మధ్యలో మధ్యసా సాా యి వివర్ణగల స్ట దైాధ ంతిక వివర్ణలు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 
అధకిమ నై ప ర టసె్ట రంట్ హతిోప్దదశములు మర్శయు ఒప్ుపకోళుో  వేదాంత అంశాలను ఇలానే ప్ర్శగణిసాత యి. 

తిరతవమును గూర్శున స్టదిాధ ంతమును కవేలం కొనిి వాకాయలలోనే అప సతలుల విశావస ప్రమాణము 
ఎలా ప్ర్శగణసిుత ందో  ఇప్పటిక ేమనము చూసాము. కాని పల లుుట దావర్ా (1563లో వరా యబడని) హ డైెల్ 
బర్డగ కటేకనజం తిరతవమును గూర్శున దాని వివర్ణలో ఎంత విప్ులంగా ఉందో  చూడండి. పరా ర్ంభించుటకు, 
23వ ప్రశోితతర్ంలో, హ ైడలె్ బర్డగ కాటకెనజం వాసతవంగా ఈ అప సతలుల విశావస ప్రమాణము మొతాత నిి 
ఉలేో ఖసుత ంది. కానీ ప్రమాణములోని ఈ ఉలేో ఖ్నము తర్మవాత తిరతవము మీద దృషిరప టటర  31 అదనప్ు 
ప్రశిలు మర్శయు జవాబులు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 26వ ప్రశిలో ఈ విధ్ంగా అడుగబడింది: 

“స్తరవశక్ు్ డ్ నై, భూమాయకాశములను స్తృజాంచిన తాండ్రరయ నై దవేుని ననేు 
నముమచున ాను” అనాపుాడు నీ అరాము ఏమిట?ి 

మర్శయు నిజానికన, ఇద ిఅప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని ఆర్ంభ మాటలను సూచసుత ంది. 
మర్శయు 26వ ప్రశిలో ఇవవబడని జవాబు యొకు వివర్ణ ఈ విధ్ంగా ఉంది: 

మన పరభువ ైన యసే్తుకరరస్తు్  యొక్ి నితుయడగు తాండ్రర, శూనయము నుాండ్ర 
భూమాయకాశములను స్తృష్ిరాంచిన వాడును, తన నితయమ నై ఆలోచన మర్యు 
పో షణ ద వరా వాటిని ఎత్ిపటుర కొనుచు పాలాంచువాడ్ నై, ఆయన న  దవేుడు 
మర్యు తన క్ుమారుడ్ ైన కరరస్తు్ ను బటిర  న  తాండ్రర. న  పరా ణ తమలక్ు 
అవస్తరమగునవనీా ఆయన స్తమక్ూరచగలడనుటలో ఆయనను 
స్తాందహే ాంచనాంతగా ఆయనయాంద్ు నమిమక్యుాంచుచున ాను, మర్యు ఈ 
విచ రక్రమ నై లోక్ములో ఆయన పాంపిాంచు యే కరడున నైను న క్ు మాంచి 
జరుగునటుు గానే ఆయన మారచగలడు అని నముమచున ాను. ఆయన స్తరవశకి్గల 
దేవుడు గనుక్ ఆయన ఇలా చయేుటక్ు స్తమరుా డు; ఆయన విశవస్తనీయతగల 
తాండ్రర గనుక్ ఈ విధాంగా చేయుటక్ు ఆయన ఆశాంచుచున ాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తండిరని నముుట అంటే ఏమిటో తెల్వప ేఈ వివర్ణ అప సతలుల విశావస ప్రమాణము నందు 
మనము కనుగొనే ఏకవాకయ వివర్ణ కంట ేమర్శంత సంప్ూర్ణంగా ఉంది. 

కాగా ఈ వర్ణమాలకు మర్ొక చవర్లో సుదరీ్ఘమ నై వివర్ణగల స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు ఉనాియి. 
చాలా తర్చుగా మర్శంత సుదీర్ఘమ ైన వివర్ణల ైన ఇవి కూడా వేదాంత దృకపథాలకు విశాలమ ైన 
ఆధార్ాలను ఇసూత , ఈ ఆలోచనప  ైలేదా ఆ ఆలోచనప ై వాదసిుత ంటాయి. 

చాలా వర్కు, కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోని అధకిార్శక ర్చనలనీి కూడా ఇదద కోవకు చెందనివిగా 
ఉంటాయి. ప్ర్శప్ూర్ణమ నై కీమబదధ వదేాంతశాసత రములు తర్చు సూతరములలో, హితోప్దదశములలో 
మర్శయు ఒప్ుపకోళోలో ఉని ప్రతి విష్యానిి కల్వగశ ఉంటాయి, మర్శయు వాటికన ఎనని వివర్ణాతుక 
విష్యాలను కూడా జోడసిుత ంటాయి. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో తిరతవమును గూర్శున స్టదిాధ ంతమునకు కవేలం 
కొనిి వాకాయలు మాతరమే కేటాయించబడియుండగా, హ డైెల్ బర్డగ కటేకనజం మాతరం దానికన 31 
ప్రశోితతర్ాలను కటేాయించార్మ, తన స్టసిరమాటకి్స థియోలజీలో చార్ ోస్ హాడ్్జ ఈ స్టదిాధ ంతమునకు నాలుగు 
అధాయయాలు కటేాయిసుత ంది, మర్శయు ఈ అధాయయాలు 200 పజేీలలో వాయపించ ఉనాియి. 
స్టిదాధ ంతముల సుదరీ్ఘ వివర్ణలు అధికార్శక కమీబదధ వదేాంత శాసత రములకు లక్షణాలు. 

కాబటిర , కీమబదధ  వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములను గూర్శున అంశమును మనము 
అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, వివర్ణలలోని అనకే సాా యిలను ప్ర్శగణించుచునాిమని గహిీంచాల్వ; 
వేదాంతప్ర్మ ైన అంశాలప  ైబెబైిలు బో ధ్లను స్టిదాధ ంతాలు వివిధ్ సాా యిలలో వివర్శసాత యి. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు మనము ఏమి 
భావిసుత నాిమో అనుదాని గూర్శు కొంత చూసాము గనుక, ఈ అంశము ప్టో మన ధోర్ణిలోని ర్ ండవ 
భావము వ పై్ు మనము తిర్గాల్వ. స్టిదాధ ంతములను సృషిరంచడమును మనమ లా ఆమోదించవచుు? ఈ 
విధానాలలో బెైబిలు బో ధ్లను సమనవయప్ర్చ వివర్శంచుట అనదేి చటరబదధమ ేఅని వేదాంత ప్ండితయలు 
ఎందుకు భావిసుత నాిర్మ? 

చటరబద్ధత 
స్టిదాధ ంతములను ధ్ృవప్ర్చుటను అనకే క ైైసతవ సంఘములు ఎదిర్శసుత నాియి గనుక ఇవి 

పరా ముఖ్యమ నై ప్రశిలుగా ఉనాియి. “సూతరము వదుే  కరసీ్టేత  ముదుే ,” “బెైబిలే గాని మాకు ఎటిర  స్టదిాధ ంతాలు 
అవసర్ం లేదు” అనునటటవంటి నినాదాలు మీర్మ వినే ఉంటార్మ. కాగా, ఈ భావనల వ నుక గల ఉదదేశాలు 
లేఖ్నమును గూర్శున ఉనిత ఆలోచనను ప్రతిబింబిసుత నాియి గనుక వాటిని మనం మ చుుకోవచుు. 
కాబటిర , కీమబదధ  వదేాంత ప్ండతియలు బెైబిలు బో ధ్లను ఉనివి ఉనిటటో గాన ేఎందుకు విడచిప టరర్మ? 
బెైబిలు బో ధ్లను అంశాలుగా విభజంచ, ఆ అంశములను గూర్శు బెైబిలు చపె్ుత ని సంగతయలను ఎందుకు 
వార్మ సమనవయప్ర్చ వివర్శసుత నాిర్మ? 

బెైబిలులోని పాతరలు ఈ ప్రయోగమును మనకు ఇచున విష్యం స్టదిాధ ంతములను సృషిరంచుటకు 
బలమ నై కార్ణాలలో ఒకటగిా ఉంది. స్టదిాధ ంతములను బెైబిలులోని పాతరలు చర్శుసుత ని కేవలం ర్ ండు 
ఉదాహర్ణలను మాతరమే మనము చూదాే ము. మొదటగిా, యిేసు యొకు మాదరి్శని మనం చూదాే ం, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ర్ ండవదిగా అప సతలుడెనై పౌలు యొకు ఉదాహర్ణను చూదాే ం. బెైబిలు బో ధ్లలోని అంశాల 
సమనవయానిి మర్శయు వివర్ణను గూర్శు యిేసు ఇచున సందర్ాునిి మనం మొదటగా చూదాే ం. 

యేస్తు 
ఉదాహర్ణకు, గొప్ప ఆజఞను గూర్శు యిేసుని ప్రశిించన ఉదంతానిి ఒకసార్శ ప్ర్శశీల్వదాే ం. 

మతతయి 22:35-40 నుండి ఈ మాటలను వినండి: 

వార్లో ఒక్ ధరమశాస్ో్ీ పదేశక్ుడు ఆయనను శోధవాంచుచు బో ధక్ుడ్ , 
ధరమశాస్్తరములో ముఖయమ నై ఆజఞ ఏద్ని అడ్రగ్ను. అాంద్ుకాయన నీ 
పూరణహృద్యముతోను నీ పూరాణ తమతోను నీ పూరణమనస్తుుతోను నీ దవేుడ్ ైన 
పరభువును పరరమిాంపవలెననునదవయే. ఇదవ ముఖయమ నైదవయు మొద్టదివయున నై 
ఆజఞ. నినుావలె నీ ప రుగువాని పరరమిాంపవలెనను ర్ాండవ ఆజఞయు ద నివాంటిదే. 
ఈ ర్ాండు ఆజఞలు ధరమశాస్్తరమాంతటికిని పరవక్్లక్ును ఆధ రమ యైునావని 
అతనితో చ ప ా ను (మత్య 22:35-40). 

మనము చూడబో తయనిటటో గా, ఇకుడ యిసేు ఏమ ైతద చదసాడో  దానిలో వదేాంతప్ర్మ నై 
స్టిదాధ ంతమునకు మనము ఇచున నిర్వచనములోని అనిి ధాతయవులు ఉనాియి. 

మొదటగిా, ఈ వాకయభాగము ఒక వదేాంతప్ర్మ నై అంశముప ై దృషిరసుత ంది. ఒక ప్ర్శసయుయడు 
ఒక ప్రశితో యిసేును ఎదుర్ొునాిడు. “ప్రభువా, ధ్ర్ుశాసత రములో ముఖ్యమ ైన ఆజఞ ఏది?” యిేసు 
కాలములో వేదాంత ప్ండతియలు తమతమ ఆలోచనలను ఆకళింప్ుచదసుకొని విధానము నుండి ఈ ప్రశి 
తల తయత తయంది. ఈ ప్రశికు సూటిగా జవాబు ఇచుునటటవంటి పాతనిబంధ్న ప్ుసతకమ నైను, 
అధాయయమ నైను, వాకయభాగమ నైను, లేదా ఆఖ్ర్మకు ఒక వచనమ నైనూ లేదు. కాబటిర , ఒకవిధ్ంగా 
చూస్టేత , కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో మనము ఎదుర్ొునునటటవంటి అంశములను పల ల్వన ఒక 
అంశమువంటి వదేాంతప్ర్మ నై అంశమున ేఇకుడ ిప్ర్శసయుయడు లేవన తాత డు. 

ర్ ండవదగిా, ర్ ండు బెబైిలు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చుట దావర్ా యిేసు సపందించాడు. 
ఆయన కేవలం ఒక బెబైిలు వాకయభాగమును మాతరమే ఉలేో ఖ్నము చదస్టి అంతటతిో విడిచప టరలేదు. కానీ, 
పాత నిబంధ్న నుండ ిర్ ండు వచనములను ఒకచపటకిన తచెాుడు: దివతీయోప్దదశకాండము 6:5 మర్శయు 
లేవీయకాండము 19:18. ఒకప్రకు, ఆయన దివతీయోప్దదశకాండము 6:5ను ఉలేో ఖ్నప్ర్మసూత , “నీ 
ప్ూర్ణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ తుతోను నీ ప్ూర్ణశకనతతోను నీ దదవుడెైన యి హో వాను పేరమింప్వల ను” 
అనాిడు. మర్శయు ఆయన లేవీయకాండము 19:18ను ఉలేో ఖ్నప్ర్మసూత  “నినుివలే నీ ప ర్మగువానిని 
పేరమింప్వల ను” అనాిడు. కమీబదధ  వదేాంత ప్ండతియల వల నే యిసేు కూడా గొప్ప ఆజఞను గూర్శున 
స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులో వివిధ్ బెైబిలు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చాడు. 

మూడవదగిా, ఈ అంశంప  ైఆయనకుగల ఆలోచనలను యిసేు వివర్శంచాడు. “ఇది 
ముఖ్యమ ైనదియు మొదటదియిున నై ఆజఞ, ర్ ండవ ఆజఞయు దానివంటిదద” అని ఆయన చపెిపనప్ుపడు ఈ 
ఆజఞలకు గల పరా ధానయతలను ఆయన వివర్శంచాడు. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, “ఈ ర్ ండు ఆజఞలు 
ధ్ర్ుశాసత రమంతటికనని ప్రవకతలకును ఆధార్మ ైయునివి” అను మాటతో ఈ ఆజఞలకుని పరా ధానయతను 
యిేసు వివర్శసూత  ముగశంప్ు వదేాంత వాయఖ్యనిచాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములను ఏర్పర్చుట యొకు చటరబదధతను యిేసు యొకు 
మాదిర్శ దృఢప్ర్మసుత ంది. యిసేు స్టదిాధ ంతములను గూర్శు తప్ుపగా భావించ ఉంటే, ఆయన 
ప్ర్శసయుయనితో “నీవు ఎందుకు స్టిదాధ ంతాలను సృషిరంచడానికన చూసుత నాివు? లేఖ్నములు ఏమి 
చెప్ుత నాియో దానిని బటిర నీవు సంతృపితచెందాల్వ” అనవేాడద. కానీ, యిసేు ఒక స్ట ైదాధ ంతికమ నై చర్ులో 
పాల ందాడు. 

యిేసు స్టదిాధ ంతములలో నిమగిమ నై అనకే సంఘటనలలో నుండ ిఒకదానిని చూచన మీదట, 
అప సతలుడెనై పౌలు కూడా ఇదద విష్యానిి చదస్టని సందర్ుమును మనం చూదాే ము. 

పౌలు 
మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో ఉండని క ైైసతవులందర్శకర పౌలు అనకేమ ైన ప్తిరకలను వరా సాడు, మర్శయు 

ఆయన ప్రధానంగా ప్రయోగాతుకమ నై, మర్శయు స్టవేకులకు సంబంధించన అంశాలనే ప్ర్శగణనలోనికన 
తీసుకునాిడు. అయితద అతడు స్టవేకులకు సంబంధించన అంశములకు కూడా తర్చు వదేాంతప్ర్మ నై 
స్టిదాధ ంతాలప  ైదృషిరప డుతూ జవాబిచాుడు. 

ర్పమీయులకు వరా స్టని ప్తిరకలోని ఒక భాగములో ఏ విధ్ంగా పౌలు ఈ ప్నిని చదసాడో చూదాే ము. 
ర్పమాలోని సంఘములో యూదులు మర్శయు అనయజనులకు మధ్యనుని వివాదాలు అనే స్టేవకుల 
సంబంధతి విష్యమును గూర్శు ప్ర్శగణించనప్ుపడు, పౌలు ఒక సుదరీ్ఘమ నై స్ట ైదాధ ంతిక వివర్ణను 
వరా సాడు. సుప్రస్టదిధమ నై ఒక ఉదాహర్ణ ర్పమీయులకు 4:1-25లో మనకు కనిపసిుత ంది. ఈ 
వాకయభాగమును గూర్శు చపె్ుపటకు ల కులేననిి విష్యాలు ఉనాియి, కానీ వేదాంతప్ర్మ నై 
స్టిదాధ ంతాలకు మనమిచున నిర్వచనములోని ఆ మూడు ధాతయవులను ఈ వాకయభాగము ఎలా 
ప్రతిబింబిసుత ందో  మాతరమ ేమనము మామూలుగా చూదాే ము. అది ఒక అంశముప ై దృషిర  ప డుతయంది, 
అనకేమ నై బెైబిలు వాకయభాగములను అది సమనవయప్ర్మసుత ంద ిమర్శయు వాటనిి వివర్శసుత ంది. మొదటి 
సాా నములో, పౌలు ఒక అంశముప  ైదృషిర ప టార డు: పాతనిబంధ్నలో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా 
తీర్ుబడుట అనే అంశం. 

మునుప్టి అధాయయములోని ఒక ప్రశి దావర్ా ర్పమీయులకు 4వ అధాయయము ప్ర్శచయము 
చదయబడుతయంది. ర్పమీయులకు 3:31లోని ఈ ప్రశిను వినండి: 

ధరమశాస్్తరమును నిరరాక్ము చయేుచున ామా? (రోమీయులక్ు 3:31). 

ర్పమీయులకు 4లోని అంశముప ై పౌలు యొకు ఆలోచనలను వయకతప్ర్చడానికన ఈ ప్రశి ఒక 
వేదకిను కల్వగశసుత ంది – పాతనిబంధ్నలో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట అన ేఅంశము. 
ఈ అంశమును గూర్శు నేర్మగా మాటాో డునటటవంటి పాతనిబంధ్న ప్ుసతకమ నైను, అధాయయమ ైనను, 
వాకయభాగమ నైను, లేదా ఆఖ్ర్మకు ఒక వచనమ నైను లేదు. కానీ, పౌలుకు ఎంతో ఆసకనతని కల్వగశంచన ఒక 
వేదాంతప్ర్మ ైన అంశం ఇది. 

ఇద ివదేాంతప్ర్మ నై అంశము అవడముతో పాటటగా, ర్పమీయులకు 4:1-25 స్ట దైాధ ంతిక చర్ును 
గూర్శు మనము ఇచున నిర్వచనమునకు కూడా సర్శతూగుతయంది ఎటోనగా అనకేమ నై బెబైిలు 
వాకయభాగములను సమనవయప్ర్చుట దావర్ా పౌలు ఈ అంశమును ప్ర్శగణించాడు. ఈ అధాయయమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒకసార్శ క్షుణణంగా చూస్టేతనే ఆయన కనీసం యిడేుసార్ లోనా పాత నిబంధ్నను సంప్రదించనటటో గా 
తెలుసుత ంది. 

3వ వచనములో, పౌలు ఆదికాండము 15:6ను ఉలేో ఖ్నప్ర్చాడు. 6వ వచనములో, పౌలు 
కరర్తనలు 32:1-2ను నివదేించాడు. 10వ వచనములో, ఆయన ఆదకిాండము 15 మర్శయు 17 
అధాయయాలను పల లాుడు. 16 మర్శయు 17 వచనములలో, పౌలు ఆదికాండము 17:5ను 
ఉలేో ఖ్నప్ర్చాడు. 18వ వచనములో, ఆయన ఆదికాండము 15:5ను ఉలేో ఖ్నప్ర్చాడు. 19వ 
వచనములో, ఆదికాండము 17:17 మర్శయు 18:11 వచనములను అప సతలుడు సూచంచాడు. మర్శయు 
ఆఖ్ర్మగా, 23-24 వచనములలో, పౌలు ఆదికాండము 15:6ను మర్శయొకసార్శ ఉలేో ఖ్నప్ర్చాడు. 
పాతనిబంధ్నలోని వచనములను పౌలు ఇనిి సార్మో  సంప్రదించాడు అని కవేలము తలెుసుకోవడము 
దావర్ానే తన స్టదిాధ ంతమును నిర్శుంచుటకు బెైబిలు వాకయభాగములను సమనవయప్ర్మసుత నాిడు అని 
తెలుసుత ంది. 

మూడవ సాా నములో, స్ట దైాధ ంతిక చర్ులను గూర్శున మన నిర్వచనము సూచసుత నిటటో గా, ఈ 
అంశముప  ైపౌలు తన అభిపరా యాలను వివర్శంచాడు. తన సమగీ స్ట దైాధ ంతిక స్టిార్రకర్ణ ఏమంటే 
పాతనిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రములో విశావసము దావర్ా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట అనే విష్యం 
నిశుయప్ర్చబడింది అనదేి. తన ఆలోచనను అనకే విధాలోో  ఆయన వివర్శంచాడు. మొదటగిా, 
అబరా హాము యొకు విశావసము అతనికన నీతిగా యి ంచబడనిది అని ఆదకిాండము 15:6 చపె్ుత ంది, 
మర్శయు పౌలు తన వివర్ణలో ఒకర్శకన ఏదెైనా “యి ంచబడుతయంది” అంటే అద ిసతియిల దావర్ా 
సంపాదించబడినది అవవదు అని అంటటనాిడు. కరర్తనలు 32:1-2 వచనములలో “యి ంచబడుట” అనే 
మాటను ఇదద కమీములో ప్రయోగశంచార్మ అని చెప్పడం దావర్ా దావీదు కూడా ఈ విష్యానిి 
ధ్ృవీకర్శంచాడు అని పౌలు ఇంకా వివర్శంచాడు. ఆదికాండము 17వ అధాయయములో అబరా హాము సునితి 
చదయబడుటకు మునుపే ఆదకిాండము 15వ అధాయయములో నీతిమంతయనిగా యి ంచబడా్ డు అని 
చెప్పబడనిది గనుక ధ్ర్ుశాసత రము దావర్ా కాకుండా విశావసము దావర్ానే నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడతార్మ 
అన ేవిష్యానిి పౌలు ఇంకా చూపాడు. 

ఇంకా చూస్టేత , ధ్ర్ుశాసత రము ఉని యూదులకును అలాగే ధ్ర్ుశాసత రము లేని అనయజనులకును 
అబరా హాము తండిర అవుతాడు అని ఆదకిాండము 17:5లో ఆయనకు వాగాే నము చదయబడంిది అనే 
విష్యానిి కూడా పౌలు సూచంచాడు. నిజానికన, అబరా హాముకు బిడ్లు లేనందున దదవుని వాగాే నముప ై 
విశవస్టించడమ ేఆయనకుని ఏక ైక నిర్రక్షణ అని ఆదకిాండము 15:5 సూచసుత ందని ఆయన 
చెబుతయనాిడు. మర్శయు ఆదకిాండము 17:17 మర్శయు 18:11 చూప్ుతయనిటటో గా, సాధార్ణ 
విధానాలలో బిడ్లను కనడానికన అబరా హాము మర్శయు అతని భార్య కుర్మవృదుధ ల ై యునిందున 
అబరా హాము నుండి విశావసము అనునది శాశవతముగా ఆశించబడనిది. 

ఆఖ్ర్మగా, ఆదకిాండము 15:6 అనునది కవేలం అబరా హామును గూర్శున చార్శతిరక ప్రకటన 
మాతరమ ేకాదు అని పౌలు ముగశంచాడు; క ైసైతవ విశావసులకు విశావసము యొకు కేందీరకృతతవమును 
గూర్శు ఇది ఒక పాఠం. కుో ప్త ంగా, యిసేు వలే పౌలు కూడా స్ట దైాధ ంతిక చర్ులోో  పాల గ నాిడు అని మనము 
చూసాత ము. వదేాంతప్ర్మ నై అంశములప  ైబెబైిలు బో ధ్లను ఆయన సమనవయప్ర్చ వాటనిి 
వివర్శంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్టిదాధ ంతమును గూర్శున మన నిర్వచనమును మర్శయు స్ట ైదాధ ంతిక చర్ుల చటరబదధతను 
అవగాహన చదస్టికొనుటతో పాటటగా, కమీబదధతలలో స్టదిాధ ంతములకుని లక్ష్యయలను కూడా ఆకళింప్ు 
చదసుకోవడం మనకు చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. 

లక్ష్యయలు 
కీమబదీధకులు తమ స్టదిాధ ంతాలను ఎలా ఏర్పర్చుకుంటార్ప అరా్ం చదసుకోవాలంటే, స్ట దైాధ ంతిక 

చర్ులను ర్ ండు లక్ష్యయలు పాల్వసుత నాియి అని చూడడం అవసర్ం. ఒక ప్రకున, సతయమ నై బో ధ్లను 
నిర్శుంచాలనే ఒక భావారా్కమ నై లక్షయముతో స్టదిాధ ంతాలు ర్ూపించబడుతయనాియి – అనగా కరసీుత  
అనుచర్మలు వటేిని నమువలస్టియునాిర్మ. కానీ మర్ొక ప్రకున, అబదధ  బో ధ్లను వయతిర్ేకనంచుట అనే 
అభావారా్కమ ైన లక్షయముతో కూడా అవి ర్ూపింప్బడుతయంటాయి. ఈ లక్ష్యయలు ర్ ండూ కూడా 
కీమబదధతలలో స్టదిాధ ంతముల లక్షణమును లోతయగా ప్రభావితం చదసాత యి. కాబటిర , ఈ ర్ ండటినిి ఒకసార్శ 
ప్ర్శకనదాే ం, సతయమ ైన స్టదిాధ ంతాలను ర్ూపించాలన ేభావారా్కమ ైన లక్షయముతో మొదటగిా పరా ర్ంభిదాే ము. 

భావారాక్మ ైన 
మనము చూచనటటో గా మంచవార్ నై కీమబదధ  వదేాంతప్ండతియలు లేఖ్నముల బో ధ్లను 

అనుసర్శంచాల్వ అన ేగొప్ప ఆశ కల్వగశయుంటార్మ. సతయమును వయకతప్ర్చాల్వ అనే ఆశ సతయమునకు 
లేఖ్నములన ేఉనిత నిర్రణతలుగా అనుసర్శంచునటటో  కీమబదీధకులను నడపిసిుత ంది. కానీ కమీబదీధకులు 
ఎదుర్ొునే సమసయ ఒకటి ఉంద.ి అనకే అంశములప నై ఒకదానితోనొకటి ప్ర్సపర్ సంబంధ్ం కల్వగశయుని 
అనకే బో ధ్లను బెైబిలు ఇసుత ంది కాబటిర , వార్శని నడపిించుటకు కవేలము బెైబిలు మాతరమే ఉంట ే
కీమబదీధకులు అణచవయేబడతార్మ. 

ఉదాహర్ణకు కరసీుత ను గూర్శున స్టదిాధ ంతమ ైన కరసీుత శాసత రమును గూర్శు బెైబిలు ఎంత చపె్ుత ందో  
ఒకసార్శ ఆలోచంచండి. అనకే కోణాలలో, ప్రతయక్షంగాన ైనా లేదా ప్ర్పక్షంగాన నైా బెైబిలు దాని సంప్ూర్ణతలో 
కరీసుత ను గూర్శు మాటాో డుతయంది. ఆయనను గూర్శున సమాచార్మునకు ఒక విశాలమ నై 
భాండాగార్ముగా అది ఉంటటంది. కాబటిర కరసీుత  యొకు స్టదిాధ ంతమును గూర్శు బెైబిలు చపె్ుత ని ప్రతీ 
వాసతవ విష్యమును చపె్ుపటకు కీమబదీధకులు ఒకవళే ప్రయతిిస్టేత , తమ కలములను వార్మ ఎనిటకిర 
దించలేర్మ. 

కాగా బెైబిలులోని ఏ వాకయభాగమును ప ందుప్ర్చాల్వ ఏ వాకయభాగమును మినహాయించాల్వ అని 
కీమబదీధకులు ఎలా నిర్ణయిసాత ర్మ? 

కీమబదధతల భావారా్కమ నై నిర్ేేశము కవేలం లేఖ్నముల దావర్ా మాతరమ ేనడపిింప్బడదు, కానీ 
సంప్రదాయిక క ైసైతవ ఉదాఘ టనలు మర్శయు పరా ధానయతల దావర్ా కూడా నడిపింప్బడుతయంది. అనకే 
విధాలలో, గతములో నముకమ ైన క ైసైతవులు ఏమి చదశార్ప చూడడం దావర్ా ఎటిర  అంశాలను 
ప్ర్శగణనలోనికన తీసుకోవాలో కమీబదీధకులు నిర్ణయిసాత ర్మ. పరే్ నిికగల వయకనతగత వదేాంతప్ండతియలు, 
విశావససూతరములు, ఒప్ుపకోళుు మర్శయు ఇతర్ముల ప్రయతిములు కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో 
స్ట ైదాధ ంతిక చర్ుల ర్ూప్కలపనప ై అధకి ప్రభావమును చూప్ుతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభావారాక్మ ైన 
 ఇప్ుపడు, స్టిదాధ ంతములను ర్ూపించుటకు భావారా్కమ నై లక్షయము ఎంతట ి

పరా ధానయమ నైదెైనప్పటకిన, తమ స్టిదాధ ంతముల విష్యమును మర్శయు ఉదాఘ టనలను కమీబదీధకులు 
అభావారా్కమ ైన లక్షయమును ఆధార్ము చదస్టికొని కూడా నిర్ణయిసుత ంటార్మ. దీని దావర్ా, స్ట దైాధ ంతిక చర్ుల 
యొకు ప్రధాన ఉదదేశములలో ఒకటి అబదధ బో ధ్లను ఎదుర్శంచుట అనునద ిమన 
అభిపరా యమ ైయునిది. 

ఈ అభావారా్కమ నై లక్షయము కూడా లేఖ్నము నుండద వసుత ంది. నిజానికన, బెైబిలులోని 
అధకిభాగము అబదధ  బో ధ్ను నిలువర్శంచుటకే కటేాయించార్మ. లేఖ్నము యొకు వదేాంతశాసత రము 
నితయము దెైవపాక్ష్ికంగా ఉంటటంది, అద ిస్టదిాధ ంతముల భావారా్క ప్రదర్ినలను మర్శయు అలాగే అబదధ 
బో ధ్ల అభావారా్క వయతిర్కేతలను కూడా దృషిరనిసుత ంది. కాబటిర , వార్మ ఏది ఉంచాలో ఏద ితీస్టివయేాలో, 
ఏది ఉదాఘ టించాలో ఏద ిప్రకునప టార లో అని కీమబదీధకులు ఎనుికొనునప్ుపడు, అబదధ బో ధ్లను 
సర్శచదయవల ననిన తమ ఆశచద వార్శ నిర్ణయాలనీి కూడా ప్రభావితము చదయబడతాయి. 

లేఖ్నములు వయతిర్ేకనసుత నాియి గనుక అబదధ  బో ధ్లను వయతిర్కేనంచడంతో పాటటగా, వార్మ 
సాంప్రదాయ క ైసైతవ ఉదాఘ టనలను మర్శయు పరా ధానయతలను అనుసర్శంచుటకు చూచుట వలన కూడా 
కీమబదీధకులు ఈ అభావారా్కమ ైన ఉదదేశమును ఎనుికొంటార్మ. కీమబదధతలలోని స్ట దైాధ ంతిక 
ర్ూప్కలపనల ఈ కోణమును ఎకుువగా ఉదాఘ టించడం చాలా కష్రం. 

ఉదాహర్ణకు, 451వ సంవతిర్ంలో వరా యబడని కరీడ్జ ఆఫ్ ఛాల్విడోన్ కరీసుత  యొకు వయకనతతవం 
మర్శయు సవభావాలను గూర్శు ఏమి చపె్ుత ందో  ఆలోచంచండి. అద ిఈ విధ్ంగా చపె్ుత ంది: 

[కరరస్తు్ ] నిజముగా దవేుడు మరయ్ు నిజముగా మానవుడు ... ర్ాండు స్తవభావాలోు  
గుర్్ాంచద్గ్నవాడు, ప రపాటు లేక్ుాండ్ , మారుా లేక్ుాండ్ , విభజన లేక్ుాండ్ , 
వేరాాటు లేక్ుాండ్ ; స్తవభావాల వయత యస్తము ఏ విధముగా క్ూడ్  ఏక్తవముచే 
రద్ుద చేయబడద్ు, అయతే పరతి స్తవభావము యొక్ి లక్షణములు స్తాంరక్ష్రాంచబడ్ర, 
ఒక్ వయకి్ మర్యు పద రాముగా రూప ాందవాంచబడడ్ నికి క్లసపిో త య, ర్ాండు 
వయక్ు్ లలో విడ్రగా లేద  విభజన చేయబడవు. 

కాగా ఒక విధ్ంగా చూస్టేత  ఈ వాకయము లేఖ్నమునకు నముకముగా ఉండాల్వ మర్శయు అప్పటిక ే
విశావసుల ైన క ైసైతవులు నమిునదానిని వయకతప్ర్చాల్వ అనే భావారా్క ఉదదేశముతో నడిపింప్బడుతయంది. ఈ 
విష్యం చాలా సపష్రంగానే ఉంది. కాని కరసీుత ను గూర్శు ఈ ప్రమాణము ఏమి చపె్ుత ందో  మర్ొకసార్శ 
చూడండి. కరసీుత ను గూర్శు చెప్ుపకోడానికన ఎనని విష్యాలు ఉండగా, కరసీుత లో ఉని ర్ ండు సవభావాలు 
దెైవిక మర్శయు మానవ లక్షణములను ఎలా నిర్వర్శతంచగలుగుతయనాియి అనే విష్యము యొకు 
ప్రతదయకతలను మాతరమే ఛాల్విడోన్ ఎందుకు చర్శుంచంది? ఈ సవభావాలు ఒకదానితోనొకటి 
ప ర్బడుటలేదు, అవి మార్మటలేదు, అవి విభజంప్బడుటలేదు, అవి వరే్ాపటటచదయబడుటలేదు అని 
ఎందుకు ఈ ప్రమాణము చపె్ుత ంది? కరసీుత  యొకు ర్ ండు సవభావాలూ ఒకే వయకనతలో 
సమ కైయప్ర్చబడుతయనాియి అని ఎందుకు చపె్ుత ంద?ి ఈ అంశాలు లేఖ్నములో ఉదాఘ టించబడలేదు. 
కాబటిర ప్రమాణము అనునది ఎందుకు ఇటిర  విష్యాలను గూర్శు ప్ర్శగణించాలో అనడానికన ఇదద కార్ణం. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిజానికన, ఛాల్విడోన్ యొకు విశేష్ ఉదాఘ టనలు క ైైసతవయం యొకు ఆర్ంభ శతాబాే లలో తల తితన 
కరీసుత ను గూర్శున అబదధ  బో ధ్లకు సపందనగాన ేఎకుువగా వృదిధచెందాయి. ఈ అబదధ బో ధ్లలో కొనిి 
కరీసుత  యొకు సంప్ూర్ణ మానవ సవభావమును తిర్సుర్శంచాయి, మర్శకొనిి ఆయన సంప్ూర్ణ దెైవతవ 
సవభావమును, మర్శయు ఇంకొనిి ఆయన కవేలం ఒకే వయకనత అని చెప్ూత  తిర్సుర్శంచాయి. 

మర్శయు అదద విధ్ంగా, అధికార్శక కీమబదధ  వేదాంతశాసాత ీ లలో అనేక స్ట దైాధ ంతిక చర్ులు ఈ 
విధ్మ ైన అభావారా్క అజ ండాన ేస్ట్వకర్శసుత నాియి. ఉదాహర్ణకు, తన స్టసిరమాటకి్స థియాలజ మొదటి 
ప్ుసతకము నాలగవ అధాయయములో చార్ ోస్ హాడ్్జ దదవుని జాఞ నమును చర్శుంచనప్ుపడు, భావారా్కముగా ఈ 
విధ్ంగా వివర్శంచన చని పరే్ాతో మొదలు ప టార డు: 

దేవుడు త లుస్తుకొనబడగలడు అనేదవ లేఖనముల యొక్ి స్తాషరమ ైన సిద ధ ాంతము. 

కానీ ఈ ఆర్ంభ ధ్ృవీకర్ణను వ ంటనే అనుసర్శసూత , దదవుని తెలుసుకొనుట యొకు అరా్మును 
గూర్శు దరీ్ఘమ నై పరే్ాలలో హాడ్్జ మూడు అసతయ భావనలను చర్శుంచాడు. ఇతర్ బో ధ్లకు విర్మదధంగా, 
ఆయన మొదటగిా ఇలా చెపాపడు: 

దేవుని గూర్చ వాస్్తవమ నై విషయములనిాటినీ మనము త లుస్తుకోగలాం అని 
ఇక్ిడ అరాాం కాద్ు. 

మర్లా మర్ొక అబదధ బో ధ్ను గూర్శు మాటాో డుతూ ఈ విధ్ంగా అనాిడు: 

దేవుని గూర్చన ఒక్ మానసిక్ ద్ృశాయనిా రూపిాంచగలము [అని మనము 
నమమక్ూడద్ు]. 

మర్శయు మూడవదగిా, ఇలా వరా సాడు: 

[దేవుడు] గోచర్ాంపబడగలడు (లేద  క్షుణణాంగా త లుస్తుకొనబడగలడు) అని 
[మనము నమమక్ూడద్ు]. 

అసతయ ఆలోచనల ఈ అభావారా్క ఖ్ండనలను అనుసర్శంచ, దదవుడు తలెుసుకొనబడగలుగుటకు 
గల విధానాలను భావారా్కంగా వివర్శంచుటకు హాడ్్జ మళాో డు. హాడ్్జ ఇకుడ చదస్టింద ికమీబదధ  
వేదాంతశాసత రమునకు ర్ూప్కముగా ఉంది. 

కాబటిర , స్ట దైాధ ంతిక చర్ుల ఉదదేశాలు కనీసం ర్ ండు ప్రధాన ఆశలతోన నైా ర్ూపించబడతాయి అని 
మనము చూసాము: సతయమును వయకతప్ర్చాలనే ఆశ, అలాగ ేఅసతయమును ఎదరి్శంచాలనే ఆశ కూడా. 

కీమబదధతలలో స్టదిాధ ంతములను గూర్శున మూల నిర్వచనమును ఇప్ుపడు మనము 
కల్వగశయునాిము గనుకను మర్శయు స్ట ైదాధ ంతిక చర్ుల యొకు చటరబదధత మర్శయు ఉదదేశాలు మనము 
చూసాము గనుకను, మన ధోర్ణ ియొకు మూడవ కోణమునకు మనము మళాో ల్వ: కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రము అనే సమూల కార్యకమీంలో ఈ స్టిదాధ ంతముల సాా నము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ాా నము 
మునుప్టి పాఠములలో, మధ్యయుగము తర్మవాత నుండి వదేాంతశాసత రము అనునద ినాలుగు 

మూల దశలతో నిర్శుంప్బడింది అని మనము చూచాము: జాగతీతగా నిర్వచంప్బడని సాంకేతిక ప్దాల 
ఏర్ాపటట, ప్రతిపాదనల సృషిర , తర్మవాత స్టిదాధ ంతాల ఏర్ాపటట, మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, విశావసముల సమగ ీ
వయవసా. 

వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో ఈ భావనలను దశలుగా మాటాో డడం అనేద ికొంతమేర్ 
కృతిరమంగాన ేఉంటటంది అనే విష్యానిి మనము ఎప్ుపడూ జాఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. కమీబదీధకులు 
అనిివేళలోో  కూడా వీటనిిటిలో నిమగిమౌతయంటార్మ. కమీబదధ  వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట అనదేి 
సాధార్ణ విష్యాల నుండి సంకనోష్రమ ైన విష్యాలకు వ ళుో ట అని ఆలోచంచుట సహాయకర్ంగా 
ఉంటటంది. అతయలప సాా యిలో, వేదాంతప్ర్మ ైన సాంకతేిక ప్దాలు అనునవి కీమబదధ  
వేదాంతశాసత రమునకు అతయంత ప్రధానమ ైన నిర్ాుణప్ు బండర్ాళుో గా ఉంటాయి. జాగతీతగా నిర్వచంప్బడని 
అంతయప్రతయయములు లేకుండా, మంచదెైన కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట చాలా కష్రం. ర్ ండవ 
అడుగు ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చడం. కీమబదధతలలో సాంకేతిక ప్దాలను మూల నిర్ాుణ బండర్ాళోగా 
మనము ఆలోచస్టేత , ప్రతిపాదనలు మాతరం ఈ సాంకతేిక ప్దాలను వివర్శంచద బండర్ాళో వర్మసగా 
ఉనాియని ఆలోచంచవచుు. మర్శయు స్టిదాధ ంతాలను మాతరము ప్రతిపాదనల వర్మసలుగా గపడలలోని 
భాగాలను లేదా గపడల మొతతమును సూచంచునవిగా మనము వివర్శంచవచుు. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, 
వేదాంతశాసత రము యొకు వయవయసా స్ట ైదాధ ంతిక ప్రకటనల నుండి వేదాంతప్ండతియలు సంప్ూర్ణ భవంతిని 
నిర్శుంచద మార్ాగ లను సూచసుత ంది. ఒక భవనమునకు గపడలు ఎలా అవసర్మో, కమీబదధ  వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములో స్టదిాధ ంతాలు అనునవి అగతయమ ైన సాా నమును కల్వగశయునాియి. 

కీమబదధతలలో స్టదిాధ ంతములను గూర్శున ఒక సాధార్ణ ధోర్ణి ఇప్ుపడు మనకు ఉనిది గనుక, 
మన ర్ ండవ ప్రధాన అంశమునకు మనము మళాో ల్వ: స్టిదాధ ంతముల ఏర్ాపటట. తమ ప్థకమునకు చాలా 
పరా థానయమ నై స్ట దైాధ ంతిక చర్ులను కీమబదీధకులు ఎలా సృషిరసాత ర్మ? 

ఏరాాటు 

విదాయర్మధ లు మొదటిసార్శ కమీబదధ  వేదాంతశాసత రమును అధ్యయనం చదయుటకు 
మొదలుప టిరనప్ుపడు స్టిదాధ ంతముల ఏర్ాపటట అనునద ిలేఖ్నము నుండి ఉప్పాదన సతాయలను ఒకచపట 
చదర్ుడం కంటే కొంచెం ఎకుువగా ఉంటటంది అనే అసతయ ఆలోచనలో చాలా సార్మో  వాళుో  ఉంటార్మ. ఒక 
పామర్మనికన ఈ ప్థకము మొతతం చాలా సుళువ ైనదగిా అనిపించవచుు. కానీ అధకిార్శక కమీబదధ  
వేదాంతశాసత ర ఏర్ాపటటలో నిమగిమయిేయ ప్రకనీయలనీి కూడా నిజానికన చాలా సంకనోష్రమ నైవే. నిజానికన, 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై అధ్యయనం అనదేి అసాధ్యం అనునంతగా అనకేమ నై వివిధ్ కార్కములు వీటలిో 
ఉంటాయి. అయినప్పటికర కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతాలు మామూలుగా ఏర్ాపటటచదయుటలో 
ఉండద మార్ాగ లను గూర్శున కొంత ఆలోచనను మనము ప ందుకోవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీమబదధతలలో స్టదిాధ ంతములను ఏర్ాపటటచదయుటలో నిమగిమయియే ప్రకనయీలను అరా్ం 
చదసుకోవాలంటే, మనము ర్ ండు అంశాలను చూడాల్వ: మొదటగిా తమ అభిపరా యములకు కమీబదీధకులు 
బెైబిలుప్ర్మ ైన మదేతయను ఎలా కూడగటటర కొంటటనాిర్ప చూదాే ం. మర్శయు ర్ ండవదగిా, తమ 
స్టిదాధ ంతములను వివర్శంచుటకు మర్శయు బలప్ర్చుటకు కమీబదీధకులు ఎటటో  తర్ువాదమును 
ఉప్యోగశసుత నాిర్ప అనేవషిదాే ం. స్టదిాధ ంతములకు గల బెైబిలు మదేతయను మొదటిగా మనం చూదాే ం. 

బ ైబిలుపరమ ైన మద్దతు 
ఇప్ుపడు, కమీబదీధకులు తర్చుగా తతవశాసత రప్ర్ంగానూ చార్శతరకప్ర్ంగానూ తమ వాదనలను 

నిర్శుసుత ంటార్మ అని జాఞ ప్కముంచుకోవడం అనిివళేలోో  పరా ముఖ్యమ నై విష్యము. ఎవర్మ దదనిని 
నమాుర్మ, మర్శయు ఎప్ుపడు వాళుో  ఈ విష్యాలను నమాుర్మ? వార్శ ఆలోచనలు సర్ నైవా లేక 
సర్శకానివా? కొనిిసమయాలలో ఈ విధ్మ నై విష్యాలు చాలా పరా ముఖ్యమ ైనవి, ప్రతదయకంగా కీమదీధకులు 
స్టిదాధ ంతాల చర్శతరతో వయవహర్శసుత ండగా మర్శయు వార్శ ఆలోచనలకు విర్మదధంగా ఉని అసతాయలను 
గుర్శతంచుచుండగా ఇవి చాలా పరా ముఖ్యముగా ఉనాియి. కానీ సాధార్ణంగా చూస్టేత , తమ స్ట దైాధ ంతిక 
చర్ులకు కమీబదధ  వదేాంతప్ండితయలు మదేతయ ప్ల్వకే అతయంత విమర్ినాతుకమ నై విధానమేదనగా 
లేఖ్నముల మదేతయ కొర్కు కనిప టరడం. 

ర్ ండు విధానాలలో స్ట దైాధ ంతిక చర్ులకు గల బెైబిలు మదేతయను ప్ర్రక్ష్దిాే ం. మొదటిగా, తమ తమ 
ఆలోచన సర్ళికన కమీబదీధకులు బెైబిలు యొకు మదేతయను కూడగటటర కొనుటలో అవలంబించద సాధార్ణ 
ప్రకనయీను వివర్శదాే ం. మర్శయు ర్ ండవదిగా, కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో ఈ ప్రకనీయకు ఒక ఉదాహర్ణను 
చూదాే ం. లేఖ్నము నుండి కమీబదీధకులు తమ వాదనను నిర్శుంచుకొనునప్ుపడు అనుసర్శంచద ఒక 
సాధార్ణ ప్రకనీయను మనము మొదటగిా ప్ర్శగణిదాే ం. 

పరకిరయ 
మునుప్టి పాఠములలో, కమీబదీధకులు లేఖ్నములను వాసతవికతల క్షయకర్ణకు 

లోనుచదయడం దావర్ా మొదలుప డతార్మ అని చూచాము. బెబైిలు వాకయభాగాలు బో ధించునటటవంటి 
వేదాంతప్ర్మ ైన సతయముల కోసం వార్మ చూసుత ంటార్మ. మర్శయు వార్మ ఈ సతయములను 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలుగా సంకలనము చదసాత ర్మ. కాని కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు 
స్టిదాధ ంతములను ఏర్పర్చుటకు మళుో తయండగా, ఈ మూల ప్రకనీయలను దాట ివిశాలమ నై 
సమనవయప్ర్చుట మర్శయు వివర్శంచుట అనే ప్రకనయీలను కూడా ప్ర్శగణిసాత ర్మ. 

విశాలమ నై సమనవయము మర్శయు వివర్ణను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, బెైబిలు 
బో ధ్లలోని వివిధ్ అంశాల సంకలన ప్రకనయీలో కమీబదధ  వదేాంతప్ండతియలు కొనసాగుతయంటార్మ అనే 
విష్యం మన మనసుిలో ఉంటటంది. ప దేవ నై, మర్శయు సంకనోష్రమ నై వదేాంత సమనవయములను 
సృషిరంచుటకు వార్మ వేదాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనలను ప్రయోగశసాత ర్మ. ఒక వదేాంత అంశమును గూర్శున 
తమ చర్ును ముగశంచునంత వర్కు కూడా బెైబిలు బో ధ్లను ప ర్ల వ ంబడి ప ర్లుగా వార్మ 
ఏర్పర్చుతార్మ. ఫల్వతముగా, స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులోో  ప ర్మగుతూ ఉండద మర్శయు మర్శంత సంకనోష్రమ నై వదేాంత 
ఆలోచనల సమనవయములు మర్శయు వివర్ణల ప ర్లు ఉంటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సాధార్ణ ప్రకనయీలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఒక ఉదాహర్ణను మనం చూడాల్వ. 

ఉద హరణ 
ఉదాహర్ణగా, తాను ర్చంచన స్టిసరమాటకి్స థియాలజ నాలగవ భాగం 10వ అధాయయంలో బరె్ాుఫ్ 

చర్శుంచన “ప్ర్శప్ూర్ణతావాదం అన ేస్టదిాధ ంతమునకు గల అభయంతర్ాలు”ను ఒకసార్శ చూదాే ం. 
ప్ర్శప్ూర్ణతావాదం అనగా ఈ జీవితములో మనము ప్ూర్శతగా పాప్విముకుత లముగా ఉండగలం అని 
కొంతమంది క ైసైతవులు కల్వగశయుని నముకం, మర్శయు ఈ భాగంలో బెర్ాుఫ్ ఈ అసతయ ఆలోచనను 
వయతిర్కేనంచద ఈ అభావారా్క ఉదదేశమునకు బెైబిలు మదేతయను కూడగటార డు. బరె్ాుఫ్ ర్చనలో, మొదటగిా 
ఇలా అనాిడు: 

లేఖనము వ లుగులో పర్పూరణత వాద్ము అనే సిద ధ ాంతమును పూర్్గా 
నిరాధ రణచేయుటక్ు వీలుకానిదవ. 

పిముట, తన ఆలోచనను నిర్ూపించుటకు ఆయన మూడు సుదరీ్ఘ పరే్ాలలో, ప్రతి ఒకుటి కూడా 
ఒకొుకు ప్రధాన ప్రకటనను చదయునటటో గా వరా సాడు. మొదట ిపరే్ా ఈ విధ్ంగా చెప్ుత ంది: 

పాపము చేయని వాడు ఈ భూమిప ై ఎవడును లేడు ... అని బ ైబిలు ఒక్ 
నిశచయతను ఇస్తు్ ాందవ. 

ర్ ండవ పేర్ా ఈ ప్రకటనతో మొదలౌతయంది: 

లేఖనము పరకారము దవేుని బిడ్ల జీవితములలో శరీరమునక్ును మర్యు 
ఆతమక్ును నిరాంతర యుద్ధము జరుగుతుాందవ, మర్యు అతయాంత శరరషుర లెైన వారు 
స్తహ తము పర్పూరణత కొరక్ు ఇాంక్ను పరయాస్తపడుతూనే ఉన ారు. 

మర్శయు ఆయన మూడవ పరే్ా ఈ విధ్ంగా మొదలౌతయంది: 

పాపమును ఒపుాకోవడాం మరయ్ు క్షమాపణ నిమిత్ాం పరా రా్ాంచడాం అనేవి 
[లేఖనములో] నితయము కోరబడ్రనవి. 

బెర్ాుఫ్ వరా స్టని విష్యాలు అరా్ము చదస్టికొనుటకు కష్రము ఏమాతరము కాదు. భూమిప నైుని 
ప్రతి ఒకుర్ూ పాప్ము చదసాత ర్మ, విశావసులందర్ూ పాప్ముతో పల ర్ాడుతయనాిర్మ, మర్శయు ప్రతి ఒకుర్ూ 
ఒప్ుపకొని క్షమాప్ణ కోర్ాల్వ అని లేఖ్నములు బో ధిసుత నివి గనుక ప్ర్శప్ూర్ణతావాదము అనునద ి
లేఖ్నములకు విర్మదధం అని ఆయన వాదించాడు. 

ఇప్ుపడు, ఒక కాగశతము మీద వరా యబడని విధ్ంగా బరె్ాుఫ్ యొకు ఆలోచనను అరా్ము 
చదస్టకిొనవచుుగాని, తన ర్చనకు బెైబిలు ప్ర్మ నై మదేతయను ఎలా కూడబెటటర కునాిడో  చూచుటకు 
మనము కొంత వ నుకకు చూడాల్వ. 

బెర్ాుఫ్ ప్ంతొమిుద ిబెైబిలు వాకయభాగాలను ఉలేో ఖ్నంగా గానీ లేదా సూచనపరా యంగా కానీ 
ప్రయోగశంచాడు. ఈ వచనములను మూడు గుంప్ులలో సమకూర్శున తర్మవాత ఈ భాగముల నుండి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాబటిరన ప్రతిపాదనలను బెర్ాుఫ్ స్టిదధప్ర్చాడు. మొదట ిపరే్ాలో, మొదటి ఆర్మ బెైబిలు వచనములను 
మాతరమ ేజాబితాప్ర్చ ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

పాపము చేయనివాడు అాంటూ ఈ భూమిప ై ఎవడును లేడు అని బ ైబిలు ఒక్ 
నిశచయత ఇస్తు్ ాందవ. 

ర్ ండవ పేర్ాలో, తదల్వక నై వదేాంత ప్రతిపాదనతో ఒకొుకు వచనమును ప్రతదయకంగా సార్ంశప్ర్చాడు. 
ర్పమీయులకు 7:7-26 వచనములను గూర్శు ప్రసాత విసూత  బరె్ాుఫ్ ఈ విధ్ంగా వరా సాడు: 

ఈ పో రాటమును గూర్చ చ లా అద్ుభతమ నై వివరణను పౌలు ఇస్తు్ న ాడు ... 
పునరుజీీవిాంపబడ్రన సిాతిలో ఉనా అతనిని ఇదవ ఖచిచతాంగా స్తూచిస్తు్ ాందవ. 

గలతీయులకు 5:16-24 వచనములను ప్రసాత విసూత  ఈ విధ్ంగా వరా సాడు: 

దేవుని బిడ్లాంద్ర్కర లక్షణముగా ఉనా ఒక్ పో రాటమును గూర్చ ... [పౌలు] 
మాటాు డుతున ాడు. 

ఫిల్వప్పయులకు 3:10-14 వచనములను ప్రసాత విసూత  ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

పర్పూరణతక్ు ఇాంక్ను చేరుకొనని ఒక్ వయకి్లా ఉనా తనను గూర్చ తన భవితక్ు 
అాంతిమాంలో [పౌలు] మాటాు డుతున ాడు. 

లేఖ్నము నుండి ఈ ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చన తర్మవాత, తన మూడు ప్రతిపాదనలను తీస్టకిొని 
ఒక విశాలమ నై సతయముగా దానిని సమనవయప్ర్చాడు. ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

లేఖనము పరకారము దవేుని బిడ్ల జీవితములలో శరీరమునక్ును మర్యు 
ఆతమక్ును నిరాంతర యుద్ధము జరుగుతుాందవ, మర్యు అతయాంత శరరషుర లెైన వారు 
స్తహ తము పర్పూరణత కొరక్ు ఇాంక్ను పరయాస్తపడుతూనే ఉన ారు. 

మూడవ పేర్ాలో, తదల్వక నై ప్రతిపాదనలతో బెర్ాుఫ్ వచనములను సార్ాంశప్ర్మసూత  
కొనసాగశంచాడు. మొదటగిా, మతతయి 6:12-13 వచనములను, ఈ మాటలు తీస్టికొని ప్రసాత వించాడు. 

పాపముల క్షమాపణ నిమిత్ాం ... తన శషుయలాంద్రూ పరా రా్ాంచ లని యేస్తు 
బో ధవాంచ డు. 

తర్మవాత ఆయన 1 యోహాను 1:9ను సూచసూత  ఇదద అంశమును ఈ వచనము 
ప్ునర్ావృతప్ర్మసుత ంది అని చపెాపడు. 

తర్మవాత, క్షమాప్ణ కొర్కు పరా ర్శాంచన ప్ర్శశుదుధ లను గూర్శున ఉదాహర్ణలు కల్వగశయుని 
యోబు, కరర్తనలు, సామ తలు, యి ష్యా, దానియిలేు మర్శయు ర్పమా ప్తిరకలలోని ఈ వచనములను 
ప్రసాత వించాడు, మర్శయు ఈ వచనములను ఆధార్ము చదస్టకిొని ఈ ప్రతిపాదనను ఏర్పర్చాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బ ైబిలులోని పర్శుద్ుధ లు తమ పాపములను ఒపుాక్ునావారగ్ా ఎలుపుాడు 
చూపిాంచబడ్ ్ రు. 

లేఖ్నము నుండి ఈ ప్రతిపాదనలను ఏర్పర్చన తర్మవాత, తన ర్ ండు అదనప్ు వేదాంతప్ర్మ నై 
ప్రతిపాదనలను ఒక ఉనితమ నై ప్రకటనగా సమనవయప్ర్మసూత  ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

పాపమును ఒపుాకొనుట మరయ్ు క్షమాపణ కొరక్ు పరా రా్ాంచుట అనునవి 
లేఖనములో నితయము కోరబడ్రనవి. 

కాబటిర , ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమును గూర్శున స్టదిాధ ంతము యొకు చర్ులో బరె్ాుఫ్ మూడు 
ప్రధానమ ైన ప్రకటనలను చదస్టనిటటో  మనము చూసాత ము. మొదట ిపరే్ాలో, “పాప్ము చదయనివాడు ఈ 
భూమిప ై ఎవడును లేడు ... అని బెైబిలు నిశుయత ఇసుత ంది” అని ఆయన చాటాడు. ర్ ండవ పరే్ాలో, 
“లేఖ్నము ప్రకార్ము దదవుని బిడ్ల జీవితములలో శర్రర్మునకును మర్శయు ఆతుకును నిర్ంతర్ 
యుదధము జర్మగుతయంది, మర్శయు అతయంత శేషీ్యర ల ైన వార్మ సహతిము ప్ర్శప్ూర్ణత కొర్కు ఇంకను 
ప్రయాసప్డుతూన ేఉనాిర్మ” అని వకాుణించాడు. మర్శయు మూడవ పేర్ాలో, “పాప్మును 
ఒప్ుపకొనుట మర్శయు క్షమాప్ణ కొర్కు పరా ర్శాంచుట అనునవి లేఖ్నములో నితయము కోర్బడనివి” అని 
చాటాడు. 

పిముట ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమును గూర్శున స్ట దైాధ ంతిక చర్ును ముగశంచుటకు, ఈ మూడు 
ఉదాఘ టనలను మర్శంత ఉనితమ ైన సమనవయ సాా యికన బరె్ాుఫ్ తీస్టకిొని వచాుడు. ఆయన ఈ విధ్ంగా 
సార్ాంశప్ర్చాడు: 

లేఖనము వ లుగులో పర్పూరణత వాద్ము అనే సిద ధ ాంతము పూర్్గా 
నిరాధ రణచేయుటక్ు వీలుకానిదవ. 

ఇప్ుపడు, కమీబదధ  వదేాంతప్ండితయల ర్చనలు ఈ ఉదాహర్ణ సూచంచనంత వయకతముగా 
మర్శయు నేర్మగా ఎలోప్ుపడూ ఉండవు. కాని ఇకుడ మనము చూచనది తమ స్టదిాధ ంతములకు 
కీమబదీధకులు బెైబిలు మదేతయను కూడగటటర కొనుటకు గల విధానాల యొకు లక్షణముగా మాతరమ ేఉంది. 
వార్మ లేఖ్నములను వాసతవాలకు కుదించ, ఆ వాసతవాలను వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనల వృదిధకన 
సంకలనము చదస్టి, ఆ ప్రతిపాదనలను ఉనితమ నై మర్శయు మర్శంత సంకనోష్రమ నై సాా యిలో ఉండద 
వేదాంత ప్రకటనలుగా సమనవయప్ర్మసాత ర్మ. 

తమ స్టదిాధ ంతములకు కీమబదీధకులు బెైబిలు మదేతయను కూడగటటర కొన ేప్రతీసార్ర వార్మ 
అనుసర్శంచద మామూలు ప్రకనయీిే ఇదద. 

కీమబదీధకులు తమ స్టదిాధ ంతములకు బెైబిలు మదేతయను ఎలా కూడగటటర కొంటార్ప చూసాము 
గనుక, తమ ఆలోచనలకు తార్శుక మదేతయను వార్మ ఎలా కూడగటటర కొంటార్ప చూచుటకు మనము 
మళోవలస్టయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త ర్ిక్ మద్దతు 
కీమబదధ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములో కీమబదీధకులు ప్రతీ దశలో హతేయవాదమును 

ఉప్యోగశంచనప్పటకిర, వార్మ తమ స్టదిాధ ంతములను ఏర్పర్చుచుండగా తర్ుము అనునద ిప్రతదయకముగా 
పరా ధానయమ యైునిది. 

స్ట ైదాధ ంతిక చర్ుల విష్యములో హతేయబదధ  మదేతయను గూర్శు మూడు కోణములను సపృశించడం 
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటిగా, తర్ుము యొకు అధకిార్మును మనం చూదాే ం. 
తర్ుమునకు ఎంత అధకిార్ము ఉనిటటో  కీమబదధ వదేాంతశాసత రము గుర్శతసుత ంద?ి ర్ ండవదిగా, లేఖ్నము 
యొకు నిగమన భావములను వలే్వకనతీయుట దావర్ా కీమబదీధకులు ఎలా తార్శుక మదేతయను సాా పిసాత ర్ప 
మనం చూదాే ం – బెైబిలు నుండి దృకపథాలను ఎలా తార్శుకంగా ర్ాబడుతయనాిర్మ అనదేి చూసాత ం. 
మర్శయు మూడవదగిా, స్ట దైాధ ంతిక చర్ులకు ఈ నిగమన తర్ుము తెచదు నిశుయతల సాా యిలకు 
మనము మళుో దాం. స్టదిాధ ంతములను నిర్శుంచుటకు ఎంతో పరా ముఖ్యమ నై నిగమన తార్శుక అనేవష్ణలప ై 
మనము ఎంత నముకమును కల్వగశయుండవచుు? తర్ుము యొకు అధికార్మును గూర్శు మొదటగిా 
చూదాే ం. 

అధవకారము 
ఈ శీర్శషకలోని మొదటి పాఠములో, యూదా సంసుృతి వరే్మల నుండ ిక ైసైతవ విశావసము 

ముందుకు కదులుతూ మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటలిో వాయపితచెందుతయండగా, క ైసైతవ వదేాంతప్ండతియలు 
గరీకుల ఆలోచనా విధానానికన ఎకుువ ఆసకనతని ఇచాుర్ని మనము చూచాము. 

పితర్మల కాలములో, నవీన పాో టోవాదముతో పాలుప్ంప్ులు క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము యొకు 
హేతయబదధ విశేోష్ణప ై ఆసకనతని ప ంచాయి. కానీ ఆదిమ క ైసైతవ పతిర్మలు తార్శుక విశేోష్ణను మించన 
మార్శుక జాఞ ననదయం దావర్ా మాతరమ ేక ైసైతవ విశావసము యొకు ఉనిత సతాయలు ఆకళింప్ు 
చదస్టకిొనబడగలవు అనే అంగరకార్ములకు తమ హతేయబదధ  తలంప్ును ప్ర్శమితము చదసార్మ. 

మధ్యయుగంలో, క ైైసతవ ప్ండితయలు హతేయవు లేదా తర్ుమునకు మర్శంత ఉనిత అధకిార్మును 
ఆపాదించార్మ. తర్ుముప ై అర్శసార టిల్ కుని ఆలోచనలను ప్ండితయలు వదేాంతశాసత రముకు 
అనవయించగా, వదేాంతప్ర్మ నై చర్ులు ఎకుువగా హేతయవాద కృతయములే అయాయయి. క ైసైతవ 
మార్శుకుల నిర్సనలకు వయతిర్కేంగా, వార్శకన సాధ్యమ నైంతగా ప్ండతియలు క ైసైతవ విశావసంలోని అనిి 
అంశాలకు కూడా హతేయవాదమును అనవయించార్మ. చాలా విష్యాలోో  చూస్టేత , తర్ుమునకు చదస్టే 
నివదేనలు లేఖ్నమునకు చదస్ట ేనివదేనల కంటే ముందంజలో ఉండదంతగా పాండతియంలో హతేయబదధ విశేోష్ణ 
ఉనితంగా ప్ర్శగణించబడనిది. 

మధ్యయుగప్ు హతేయవాదమును ప ర టసె్ట రంట్ వదేాంతప్ండతియలు తమ సల లా స్టిరిప్ుుర్ అన ే
స్టిదాధ ంతముతో ఎదుర్శంచార్మ. సంఘము బెైబిలు యొకు అంతిమ అధికార్మునకు తననుతాను 
సమర్శపంచుకోవలస్టనిదగిా ప ర టెస్ట రంటటో  పిలుప్ునిచాుర్మ, మానవ హతేయవాదము కంట ేకూడా బెైబిలుకే 
ఎకుువ పరా ధానయత ఇచుునటటో  పలిుప్ునిచాుర్మ. ఈ అంశంప  ైప ర టెస్ట రంటోలో కొనిి విభదేాలు ఉనిప్పటికర, 
చాలా సాధార్ణ మాటలోో , తర్ుమును గూర్శు ర్ ండు సతయములను ప ర టసె్ట రంటటో  నమాుర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక ప్రకున, తార్శుకమ ైన హతేయవాదమును కల్వగశయుండడం అనదేి ఒక విలువ నై సామరా్యత అని 
ప ర టెస్ట రంటటో  గుర్శతంచార్మ. అది దదవుని నుండి ఒక వర్ము, మర్శయు వదేాంతశాసత రమును మనము 
నిర్శుంచుచుండగా దానిని అభిలాష్తో ప్రయోగశంచాల్వ. కానీ మర్ొక ప్రకున, తార్శుకంగా హతేయవాదమును 
కల్వగశయుండడం అనదేి ప్ర్శమితమ నై సామరా్యము మర్శయు లేఖ్నములో దదవుడు బయలుప్ర్చన 
దానికన లోబడి దానిని ప్రయోగశంచాల్వ. 

తర్ుముప  ైఈ దవందవ వ ఖై్ర్శకన ఒక పరా ముఖ్యమ ైన ఉదాహర్ణను కాని-విర్మదధత అనే 
నియమమును మంచవార్ నై కమీబదీధకులు ఎలా ప్రయోగశంచార్ప చూడడం దావర్ా ప్ర్శశీల్వంచవచుు. కాని-
విర్మదధత అనే ఈ నియమమును వార్మ ఎంతో ఉనితంగా ఎంచుతార్మ, కానీ దానిలోని ప్ర్శమితయలను 
కూడా గుర్శతసాత ర్మ. 

ఈ కాని-విర్మదధత అనే నియమము అర్శసార టలి్ దావర్ా ప్రతిపాదించబడి ఒకట ిలేదా వేర్ొక 
మార్ాగ లలో క ైసైతవ వదేాంతప్ండతియలచద కూడా ధ్ృవీకర్శంచబడని తార్శుక నియమములలో లేదా 
చటరములలో ప్రధానమ నైవాటలిో ఒకటి. ఈ నియమమును అనకే విధాలుగా చపె్పవచుు, కానీ మన 
ఉదదేశముల కొర్కు మాతరము ఈ కనీంది విధ్ంగా సార్ాంశప్ర్చవచుు: “ఏ ఒకుట ీకూడా ఒకసేమయములో 
మర్శయు ఒక ేఅరా్ంలో సతయమ యైుండయిు మర్శయు సతయముకానిదిగా ఉండలేదు.” ఉదాహర్ణకు, ఒక 
జంతయవు ఒక ేసమయములో మర్శయు ఒక ేఅరా్ములో కుకుగా ఉండలేదు మర్శయు కుకుకానిదిగా 
ఉండలేదు అని మన దెనైందని జీవితములో చపె్పవచుు. లేదా వదేాంతశాసత రములో, ఒకే సమయములో 
మర్శయు ఒక ేఅరా్ములో యిసేు ర్క్షకునిగాను మర్శయు ర్క్షకుడు కానివానిగాను ఉండలేడు అని 
మనము చపె్పవచుు. 

ఇప్ుపడు, సాధార్ణంగా తర్ుమును మంచవార్ నై ప ర టసె్ట రంట్ వదేాంతప్ండితయలు ర్ ండు విధాలుగా 
చూచనటటో గానే, కాని - విర్మదధత అన ేనియమమును కూడా వార్మ ర్ ండు విధాలుగా చూచార్మ. ఒక 
ప్రకున, కాని - విర్మదధత అనే నియమము కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో చాలా ఉనితంగా 
ప్ర్శగణించబడింది. అద ిదదవుడు మనకనచున వర్ంగా భావించబడింది. వదేాంతప్ర్మ నై విష్యాలకు 
జాగతీతతో కూడిన హతేయవాదమును ప్రయోగశంచుటకు అది మనకు సామరా్యతనిసుత ంది, సతయము నుండ ి
అసతయమును వేర్మప్ర్చుటకు సాధ్యప్డుతయంది. 

అయినప్పటికర, సహసరా బుే లుగా నముకమ నై ప ర టసె్ట రంట్ వేదాంతప్ండతియలు వేర్ొక కోణమును 
కూడా కల్వగశయునాిర్మ. మనందర్శ హతేయవాద సామరా్యతల వల నే, లేఖ్నములను అనేవషించుటకు 
మనము ఈ కాని - విర్మదధత అన ేనియమమును ప్రయోగశసుత ండగా దానికన ప్ర్శమితయలు కూడా 
ఉనాియి. అది బెైబిలు ఆధీనములో ప్రయోగశంచబడాల్వ. 

కాని - విర్మదధత నియమము లేఖ్నమునకు లోను కావడం అనదేి చాలా పరా ముఖ్యం ఎందుకనగా 
కొనిి సార్మో , లేఖ్నములు కూడా తమనే అవి విర్మదధప్ర్చుకొనుచునిటటో గా అనిపసిుత నాియి. 
తార్శుకంగా అననుకూలమ నై సంగతయలను అవి చెప్ుత నిటటో గా అనిపిసుత నాియి. ఈ సందర్ుములో 
కీమబదీధకులు ఏమి చదసాత ర్మ? తార్శుకంగా బెైబిలు బో ధ్లను సమనవయప్ర్చుటకు వార్మ చూచుచుండగా 
ఈ అగుప్డద వ రై్మధాయలను వార్మ ఎలా చూసాత ర్మ? 

సాధార్ణంగా, బెైబిలులోని ఇటిర అగుప్డద వ రై్మధాయలకు సపందసిూత  ఈ ర్ ండటిలిో ఒక వాసతవమును 
ఉదాఘ టిసాత ర్మ: మన ప ర్బాటట మర్శయు మన ప్ర్శమితతవము. ఒక ప్రకున, మనము ప ర్బడుతయంటాము 
గనుక లేఖ్నములు వ రై్మధాయలు కల్వగశనవిగా అనిపసిుత ంటాయి. వరే్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ర్పాటోలో ప్డునటటో గా పాప్ము మన ఆలోచనను పాడుచదస్టింది. మనము ప ర్బడువార్ము గనుక, 
కొనిిసార్మో  బెైబిలును తప్ుపగా చదువుతాము, అసలు వ ైర్మధాయలే లేని చపట ఉనాియని మనము 
ఊహించుకుంటాము. 

ఇప్ుపడు, ప్రజలు తముుతాము విభధేించుకొనునప్ుపడు, కొనిి ప్రశిలు మర్శయు దయతో 
వినుట విష్యాలను మర్శంత సపష్రప్ర్మసుత ంది అని సాధార్ణ సంభాష్ణల నుండి మనందర్శకర తెలుసు. 
మంచది, ఇదద సంగతి లేఖ్నము విష్యములో కూడా వాసతవము. కొనిిసార్మో , లేఖ్నములు 
విభదేించుకొనుచునిటటో గా అనిపించవచుు, కానీ మర్శంత అనేవష్ణ విష్యములను సపష్రప్ర్మసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, సామ తలు 26:4-5 వచనములు చూడండి: 

వాని మూఢతచొపుాన మూరుు నికి పరతుయత్రమియయక్ుము  
ఇచిచనయ డల నీవును వాని పో లయుాంద్ువు.  
వాని మూఢతచొపుాన మూరుు నికి పరతుయత్రమిముమ  
ఆలాగు చేయనియ డల వాడు తన ద్ృష్ిరకి త ను జఞఞ నిననుకొనును (స్ామ తలు 
26:4-5). 

శతాబాే లుగా, ఈ వచనములు విభదేించుచునాియని సంశయవాదులు వాదించార్మ. తన 
మూఢత చొప్ుపన మూర్ము నికన ప్రతయయతతర్మియయకుము అని 4వ వచనము చపె్ుత ంద ిమర్శయు వాని 
మూఢతచొప్ుపన మూర్ము నికన ప్రతయయతతర్మిముు అని 5వ వచనము చపె్ుత ంది. కాని సతయము ఏమంటే 
“వాని మూఢతచొప్ుపన మూర్ము నికన ప్రతయయతతర్మిముు” అనే మాటను ఈ ర్ ండు వచనములు ఒక ే
అరా్ములో ప్రయోగశంచుటలేదు. బదులుగా, ఒకదానిని ఎప్ుపడు చదయాల్వ మర్ొకదానిని ఎప్ుపడు చదయాల్వ 
అనదేి మాతరమ ేఈ ఒకొుకు వచనము మనకు చెప్ుత ంది. కొంచెం జాగతీతతో కూడిన ఆలోచనతో, ఈ 
వాకయము వంటి వాకయభాగాలు విభదేించుకొనుచునిటటో గా అనిపించవచుును కానీ, అవి నిజానికన 
విభదేించుకొనుటలేదు. 

లేఖ్నము యొకు బో ధ్లను ఐకయప్ర్చుటకు కమీబదీధకులు అంతగా ఎందుకు శీమిసాత ర్ప ఈ 
ఉదాహర్ణ ఉదహర్శసుత ంది. అబదధమాడని దదవుని నుండ ిలేఖ్నములు వసుత నాియి గనుక అవి 
తార్శుకంగా సంగతమ ైనవ ేఅనే ఆశతో వార్మ లేఖ్నములను చూసాత ర్మ. ఇదద కాకుండా, కాని - విర్మదధత 
అన ేనియమమును జాగీతతగా లేఖ్నములకు అనవయించనప్ుపడు, అగుప్డుచుని విభదేాలు తర్చు 
అదృశయమౌతయంటాయి అని కూడా కీమబదీధకులకు అనుభవప్ూర్వకంగా తలెుసు. 

మనము వాటిని అపారా్ము చదసుకొనుట వలన లేఖ్నములు మనకు వ ైర్మధాయలు కల్వగశనవిగా 
కనబడుతయనివి అని జాఞ ప్కముంచుకోవడం ఎంతో పరా ముఖ్యమ యైునిది, మర్శయు మనము 
ప్ర్శమితమ ైనవార్ము గనుక అనకేసార్మో  అవి అలా కనిపిసాత యి. వాటనిి మనము ప్ూర్శతగా 
ఆకళింప్ుచదసుకొనలేము గనుక అవి తార్శుకంగా అననుకూలమ ైనవిగా మనకు కనిపసిుత ంటాయి. 

గుర్మత ంచుకోండి, మన అప్ర్శమితమ నై దదవుడు గపచర్శంప్శకయము కానివాడు. కాబటిర , ప్ర్శమితయల నై 
సృష్రములకు తననుతాను బయలుప్ర్చుకొనునప్ుపడు, ఆయన వాకయములు కొనిిసార్మో  మనకు 
విభదేించుకొనుచునిటటో గా అనిపిసాత యి. దదవుడు లేదా లేఖ్నములు వాసతవముగా తమనుతాము 
విభదేించుకొనుట వలన జర్మగుతయనిది కాదు ఇది. కానీ, మనము ప్ర్శమితమ నైవార్మ నైందున అవి 



కీమబదధ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట నాలుగవ పాఠము : కీమబదధతలలో స్టిదాధ ంతాలు 

-21- 

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

ఎలా సంగతమ నైవయ కవేలం మనము అరా్ము చదసుకోలేకపల తయనాిము గనుకన ేఅలా అనిపసిుత నాియి. 
కాబటిర , బెైబిలులోని వివిధ్ బో ధ్ల తార్శుక సానుకూలతను లేఖ్నము యొకు జాగతీతప్ూర్శత అధ్యయనం 
గీహించలేకపల యినప్ుపడు, మంచవార్ ైన కమీబదీధకులు లేఖ్నములను విసర్శ్ంచర్మ. కానీ, లేఖ్నములు 
సతయములేగానీ వార్మ అగుప్డుతయని విభదేాలకు గల ప్ర్శషాుర్మును కేవలం అరా్ం 
చదసుకోలేకపల తయనాిర్ని మాతరమే భావిసాత ర్మ. 

ర్ ండు సాంప్రదాయిక స్టదిాధ ంతములతో ఈ ధోర్ణ ిఎలా ప్నిచదసుత ందో  ప్ర్శశీల్వదాే ం: దెైవిక 
సర్పవతుృష్రతా స్టదిాధ ంతము మర్శయు దెవైిక అంతర్ాయమి స్టదిాధ ంతములను చూదాే ం. సృషిరంచబడని 
విశవములోని అనిి ప్ర్శమితయలను మించనవాడు దదవుడు, ఆయన విశాలము మర్శయు కాలమును 
సహతిము మించనవాడు అని చెపపే బెైబిలు బో ధ్ను దెవైిక సర్పవతుృష్రతా స్టిదాధ ంతము తెల్వయజసేుత ంది. 
దదవుడు విశాలములోనూ మర్శయు కాలములోను కూడా ప్ూర్శతగా నిమగిమ ైయునివాడు, 
సృషిరంచబడిన విశవములోని ప్రతీవిష్యములో నిమగిమ యైునివాడు అని చపెపే బెైబిలు బో ధ్ను 
దెైవిక అంతర్ాయమి స్టిదాధ ంతము తలె్వయజసేుత ంది. ఇప్ుపడు, దదవుని గూర్శున ఈ ర్ ండు సతయములను 
గూర్శు బెైబిలు మాటాో డుతయంద ిఅనేద ివాసతవము కాకప తద, ఈ ర్ ండు భావనలు విభదేించుచునివి అని 
మనలో చాలా మంద ిఆలోచసాత ము. మొతాత నికన చూస్టేత , సర్పవతుృష్రత అనేద ిఅంతర్ాయమితనమునకు 
వయతిర్కేప్దముగా భావింప్బడవచుు కదా. ఆశుర్యమమేీలేకుండా, ఈ తార్శుక విభేదమును చాలా మంద ి
వేదాంతప్ండతియలు అనేక విధాలలో ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు చూసార్మ. 

కొనిి క ైసైతవ సాంప్రదాయాలు కర్ువాదములోనికన ప్డద ప్రమాదం ఉంది. దదవుని యొకు 
అంతర్ాయమితనము ప్ూర్శతగా కనిష్ీ కర్శంచబడునంతగా వార్మ దదవుని సర్పవతుృష్రతను వకాుణించార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, కొంతమంది క ైైసతవులు ఈ విధ్ంగా మాటాో డతార్మ. “దదవుడు విశాలతకు మర్శయు 
కాలమునకు చాలా దూర్ంలో ఉంటటనాిడు గనుక, ఆయన పరా రా్నలకు జవాబునివవడు.” వేర్ొక 
మాటలలో చెపాపలంటే, చార్శతరకమ నై సంఘటనలకు దదవుడు సపందనలేనివాడుగా ఉంటటనాిడు అని ఈ 
క ైైసతవులు నముుతార్మ – అనగా ఆయన పరా రా్నకు సపందించడు లేదా ఆ విష్యానికోస్టేత  దదనికర కూడా 
సపందించడు అని వార్మ నముుతార్మ. 

ఇతర్ క ైైసతవ బృందాలు, బహిర్ంగ ఆస్టిత కవాదమును అనుసర్శసూత , సర్పవతుృష్రతకు మర్శయు 
అంతర్ాయమితనమునకు మధ్యగల తార్శుక విభదేమును దదవుడు ఇకను ఎంతమాతరమును 
సర్పవతుృష్రమ నైవాడుగా భావింప్బడనంతగా ఆయన అంతర్ాయమితనమును ఉదాఘ టించుట దావర్ా 
ప్ర్శష్ుర్శంచాలని ప్రయతిించార్మ. బహుశ మీలో కొందర్మ క ైసైతవులు ఈ విధ్ంగా మాటాో డుకోవడం వినే 
ఉంటార్మ. “దదవుడు మన పరా రా్నలకు జవాబు ఇసాత డు గనుక, ఆయన మనవల న ేవిశాలతలోను 
కాలములోను ప్ర్శమితయలుగలవాడెై ఉండ ిఉండవచుు.” 

క ైైసతవులు ఎందుచదత ఈ విధ్మ నై దిశలలో వ ళాత ర్ప అరా్ం చదసుకోవడం ఇప్ుపడు కష్రం కాదు. 
ప్ర్శప్ూర్ణ సర్పవకుృష్రత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణ అంతర్ాయమితనము అనేవి వ రై్మధాయలుగా అగుపిసాత యి. 
మర్శయు ఈ విభదేమును ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు ఒక మార్గము వరే్ొక దానిని ప్ూర్శతగా తృణకీర్శంచునంతగా 
ఒకదానినే ఎకుువగా దృఢప్ర్చడం. 

కానీ లేఖ్నములే మనకు అంతిమ అధికార్ములు అన ేవిష్యానిి మనం ఇలాంట ిప్ర్శస్టిాతిలోనే 
జాఞ ప్కం చదసుకోవాల్వ. మనము వేర్ొక విధ్ంగా ఆలోచంచాలని భావించనా, దదవుడు సర్పవతుృష్యర డును, 
అంతర్ాయమియి ై కూడా ఉనాిడు అని చపె్ుపటకు లేఖ్నములో చాలా బలమ ైన ఆధార్ము ఉంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా రా్నను గూర్శు, దదవుడు అటిర కొనిి సంఘటనలప ై సంప్ూర్ణంగా ఉనితమ నై స్టిాతిలో ఉనాిడు అనుటకు 
లేఖ్నము నుండి చాలా బలమ ైన వాదననే చదయవచుు. దదవుడు పరా రా్నలను వింటాడు అనియు ఆయన 
పరా రా్నలకు సపందిసాత డు అనియు కూడా లేఖ్నము నుండి చాలా బలమ నై వాదనన ేచదయవచుు. మన 
ప్ర్శమితమ ైన మనసుిలలో ఇది తార్శుకమ నై పల ర్ాటమును కల్వగశంచునప్పటికర, మనము ఈ ర్ ంటిని 
కూడా సతయములుగా అంగరకర్శంచాల్వ. మర్శయు ఇటటవంటి ఆలోచనలను మనము సఖ్యప్ర్చలేకపల తద, ఈ 
అసమరా్తను మనం మన ప్ర్శమితయలక ేఆపాదించాల్వ. 

కాబటిర , తమ స్ట ైదాధ ంతిక ఆలోచనలకు కమీబదీధకులు ఎలా తార్శుక మదేతయను కూడగటటర కోగలర్ప 
అనదేానిని మనము అనేవషించుచుండగా, కీమబదధతలకు ఈ తర్ుము అనునద ిచాలా పరా ముఖ్యమ నై 
విలువగల సామరా్యత అని ఒకప్రకు మనము గుర్శతంచాల్వ. మర్ొక ప్రకు, కొనిికొనిి సందర్ాులోో  
లేఖ్నములు అనునవి తార్శుక విశేోష్ణకు అందనివిగా ఉనాియని జాగతీతతో కూడిన బెైబిలు 
అనువాదము సపష్రప్ర్శస్టేత , మన తర్ుము కూడా చాలా ప్ర్శమితమ ైనదదనని మనము ఇంకను 
జఞపితకనతెచుుకోవాల్వ. తర్ుము యొకు అధికార్ముప  ైబెైబిలు యొకు అధికార్ము గ లుసుత ంది. 

కీమబదధతలలో తర్ుమునకు చాలా ప్ర్శమితమ నై అధకిార్మే ఉనిదని గుర్శతంచుట ఎంత 
పరా ముఖ్యమో, బెైబిలు వాకయభాగముల నుండి అనకేమ నై భావములను ర్ాబటరడానికన తర్ుము అనదేి 
దోహదప్డుతయంది అని చూడడం కూడా అంతద పరా ముఖ్యమ నై ఉనిది. 

నిగమన భావములు 
కీమబదీధకులు లేఖ్నమును ప్ర్శగణించునప్ుపడు బెైబిలులోని వయకతమ నై బో ధ్ల జాబితాను 

స్టిదధప్ర్చుటములోనే వార్మ కవేలం ఆసకనత చూప్డం లేదు. దాని అవయకతమ నై బో ధ్లను కూడా 
ర్ాబటరడానికన అదద ఆసకనతతో ఉనాిర్మ. 

చాలా విష్యాలను బెైబిలు గటిరగా మర్శయు సర్ళంగా సంబో ధిసుత ంది. కానీ అదద సమయంలో, 
ప్రతీ బో ధ్ యొకు ప్రతీ కోణమును అది గటిరగా సంబో ధించుటలేదు. ఫల్వతంగా, కీమబదీధకులు 
లేఖ్నముతో ప్నిచదయునప్ుపడు లేఖ్నములోని వయకతమ ైన బో ధ్ల నడుమ గల ఖ్ాళీలను 
ప్ూర్శంచవలస్టని అవసర్తను వార్మ తర్చూ ఎదుర్ొుంటూ ఉంటార్మ. మర్శయు లేఖ్నము యొకు 
వయకతమ నై బో ధ్ల వ నుక గల ఊహలను కూడా ర్ాబటరవలస్టని అవసర్తను వార్మ ఎదుర్ొుంటార్మ. 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో తర్ుమునకుని అతయంత పరా ముఖ్యమ నై విలువలలో ఒకటి, నిగమన 
తర్ుము దావర్ా లేఖ్నము యొకు అవయకత బో ధ్లను గీహించుటకు అది మనకు సామరా్యతనిసుత ంది. 

“నిగమన తర్ుము” అన ేప్దము ఈ కనీంది విధ్ంగా నిర్వచంప్బడగల ఒక విధ్ప్ు తార్శుక 
హేతయవాదమును సూచసుత ంది. 

పరమేయముల నుాండ్ర అవస్తరమగు తేరుగడలను తర్ిాంచే ఒక్ విధ నమునే 
వయవక్లనాం అాంటారు. 

ఈ నిగమన తర్ుము యొకు తదర్మగడలను మనము “అవసర్మ నైవి” అని అంటాము, 
ఎందుకంటే వాటి ప్రమయేములు వాసతవమ నైంత వర్కు అవి నిసిందదహంగా వాసతవమ నైవి. వాదము 
యొకు ప్రమేయములలో ఉని అవయకత ఆలోచనలను మాతరమే మనము తీసుకుని, తదర్మగడలో వాటిని 
వయకతముగా చదసాత ము. కీమబదధ వేదాంతశాసత రము విష్యములో, లేఖ్నములు ఈ ప్రమేయమును లేదా ఆ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రమయేమును బో ధసిుత నాియి అనే తీర్మపలను ఒకసార్శ కమీబదీధకులు నిర్ాధ ర్శంచన తర్మవాత, 
లేఖ్నముల నుండ ిఅనేకమ ైన భావములను వార్మ ర్ాబటరగలర్మ. 

ఈ సులువ నై ఉదాహర్ణను తీసుకోండ ి– ఈ ప్రమేయమును మనము లేఖ్నములో 
కనుగొంటాము. “ఒక వయకనత కరసీుత నందు విశవస్టించతద, అప్ుపడు ఆ వయకనత ర్క్ష్ింప్బడతాడు.” ఆ తర్మవాత 
లేఖ్నములో మనము ఈ ప్రమేయమును కనుగొంటాము: “బాపితసుమిచుు యోహాను కరసీుత నందు 
విశవస్టించాడు.” ఈ ర్ ండు ప్రమయేములు ఒకవేళ వాసతవమ ైనటోయితద, “బాపితసుమిచుు యోహాను 
ర్క్ష్ింప్బడతాడు” అని మనము తార్శుకంగా చపె్పవలస్టని అవసర్త ఉంటటంది. ఈ తదర్మగడను 
ర్ాబటరడానికన లేఖ్నములోని బో ధ్కు ఏమాతరమూ కలుప్వలస్టిన అవసర్త ఉండదు. అప్పటిక ే
సూచంప్బడిన ఒక సంగతిని సపష్రముగా తలె్వయప్ర్చడం మాతరమ ేజర్మగుతయంది. 

ఈ ర్ ండవ ఉదాహర్ణను ప్ర్శగణించండి – లేఖ్నములు ఈ ప్రమేయమును బో ధసిుత నాియని 
కీమబదీధకులు ఒకవళే సాా పసిుత నాిర్మ అనుకుందాం: “ఒకవళే కరీసుత  ప్ునర్మతాా నుడెతైద, అప్ుపడు ఆయన 
ప్రభువు అవుతాడు.” వరే్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, కరసీుత  ప్రభువు అని చపె్పడానికన ఆయన 
ప్ునర్మతాా నమ ేసర్శప్డదంత ఋజువు అని లేఖ్నములు బో ధసిుత నాియి. అనేకమ ైన బెైబిలు 
వాకయభాగముల సర్శయి ైన వివర్ణతో ఈ ప్రమయేమును సాా పంిచవచుు. ర్ ండవదగిా, కీమబదీధకులు 
లేఖ్నములో ఈ కనీంద ివిష్యమును చూచార్మ అనుకుందాం: “కరీసుత  ప్ునర్మతాా నుడయాయడు.” ఈ 
ప్రమయేమును కూడా అనకేమ ైన వాకయభాగములను ప్ర్శశీల్వంచడం దావర్ా సాా పించవచుు. కానీ ఈ ర్ ండు 
ప్రమయేములను సాా పించన తర్మవాత, కీమబదధ వదేాంతప్ండితయలు ఈ కనీంది తదర్మగడకు ర్ాగలర్మ: 
“కాబటిర , కరసీుత  ప్రభువే.” ప్రమయేము ఒకటి: ఒకవేళ కరసీుత  ప్ునర్మతాా నుడెతైద, అప్ుపడు ఆయన ప్రభువు. 
ప్రమయేము ర్ ండు: కరసీుత  ప్ునర్మతాా నుడయాయడు. ముగశంప్ు: “కాబటిర , కరసీుత  ప్రభువే.” ఈ 
హేతయప్క్షవాదము యొకు తదర్మగడ తార్శుకంగా నిశుయము. 

నిగమన వాదనల యొకు ప్రమేయములు నిశుయమ నైంత వర్కు, తదర్మగడ కూడా 
నిశుయమౌతయంది. ఇప్ుపడు, వాసతవిక వదేాంతప్ర్ చర్ులోో , నిగమన వాదనలు చాలా తర్చుగాన ే
నేర్మగా చెప్పబడతాయి. చపె్పబడని సంగతి యొకు ఉప్ర్శతలమునకు కనీందభాగాన అవి ఉంటాయి, 
ఎందుకంటే తమ వాదనలు వివర్శంచబడవలస్టని అవసర్త లేనంతగా సుసపష్రంగా ఉంటాయి అని 
వేదాంతప్ండతియలు నముుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిసేు ఈ కనీంది మాటలు ప్ల్వకనన యోహాను 14:6 
నుండ ికమీబదీధకులు ఈ విధ్మ ైన ప్రమేయమును ఏర్పర్చడం అనదేి చాలా సాధార్ణం: 

న  ద వరానే తపా ఎవడును తాండ్రరయొద్దక్ు రాడు (యోహాను 14:6). 

ఈ వచనమును ఆధార్ము చదస్టికొని అప్ుపడు వార్మ ఈ విధ్ంగా చెప్పవచుు, “కరసీుత నందు 
విశావసము మాతరమే ర్క్షణకు ఏక ైక మార్గము.” 

అనకే సందర్ాులలో, వాదనను గూర్శున ఈ సార్ాంశం అనదేి సర్శపల యినదానికంటే కూడా 
ఎకుువే అని అనుకోవడములో కీమబదీధకుడు సర్శగాన ేఆలోచసుత నాిడు. కాని ఈ వాదన అనేద ిచాలా 
సంకనోష్రమ నైది, మర్శయు కొనిిసార్మో  ఈ సంకనోష్రతలను వయకతప్ర్చాల్వ అని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 

వాసతవిక కీమబదధ వదేాంతశాసత రములలో, తమ నముకములకు అతయంత సహాయకర్మ నై 
మర్శయు అతయంత బలమ నై మదధతయను ఇసాత యని వార్మ నమేు ప్రమయేములను మాతరమే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

అనిి సంఘటనలలో, బెైబిలు బో ధ్ల యొకు తార్శుక భావములను ర్ాబటరడం అనేద ి
కీమబదీధకులు వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతములను నిర్శుంచుటకు గల ప్రధానమ నై మార్గములలో ఒకటి. 
బెైబిలులోని సమాచార్ము యొకు ప ర్ల వ ంబడి ప ర్లను వార్మ సమనవయప్ర్చుచుండగా, ఆ 
ప్రకనయీలోని అధిక భాగము లేఖ్నములలో వార్మ కనుగొనిన వాటయిొకు భావములను ర్ాబటరడం. 

మనము చూచనటటో గా, కమీబదధ  వేదాంతప్ండతియలు స్టదిాధ ంతములను ఏర్పర్చునప్ుపడు వార్మ 
నిగమన తర్ుమును అనవయిసాత ర్మ. మర్శయు వార్శ ప్రమేయములు వాసతవమ నైప్ుపడు, వార్శ నిగమన 
తదర్మగడలు సంప్ూర్ణంగా నిశుయమౌతాయి. కాని ఒకటి లేదా వరే్ొక సాా యిలో, కమీబదీధకులు పేరర్ణాతుక 
తర్ుమును కూడా అనవయిసాత ర్మ. ఈ సమయములో మనము ఎదుర్ొునే ప్రశి ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉంది: 
 కీమబదధ  వేదాంతశాసత రమునకు పేరర్ణాతుక తర్ుము అనునద ిఎటటవంట ితార్శుక నిశుయతను తసెుత ంద?ి 

పరరరణ తమక్ నిశచయత 
పేరర్ణాతుక నిశుయతను అనకే విధాలలో నిర్వచంచవచుును గానీ, దానిని ఈ కనీంది విధ్ంగా చపెేత  

మనకు సర్శపల తయంది: 

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

కీమబదధ వదేాంతశాసత రము విష్యములో, మన దృషిరలోనికొచదు పరా ధ్మిక సతాయలు ఏవనగా 
లేఖ్నము యొకు సతాయలు – దీనిని లేదా దానిని లేఖ్నము ఎలా బో ధిసుత ంది. ఈ విశషే్మ నై బెైబిలు 
సతయముల నుండి, కీమబదీధకులు కనుప్డద తదర్మగడలను ర్ాబడతార్మ. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో పేరర్ణ అనునద ిఎలా ప్నిచదసుత ందో  అనేవషించాలంటే, మూడు 
విష్యాలను మనం సపృశిసాత ము: మొదటదిి, ఈ పేరర్ణలోని ర్కములు; ర్ ండవది, పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ; 
మర్శయు మూడవది, కమీబదధ వదేాంతశాసత రమునకు పేరర్ణ యొకు భావములు. మొదటిగా మనము 
పేరర్ణలోని ర్కములను చూదాే ం. 

ర్కములు. అనకే కోణాలలో, మనము మునుప్ు చూచనటటో గాన ేపేరర్ణ అనునది ర్ ండు 
విధాలుగా ముందుకు వ ళుత ంటటంది. ఒక ప్రకున, మనము ప్ునర్ావృత పేరర్ణను గూర్శు, అనగా ఒకే 
సతయమును మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతప్ర్చు విశేష్మ ైన సతయముల నుండి మనము తదర్మగడలను 
ర్ాబటిరన ఆ సందర్ుములను గూర్శు మాటాో డవచుు. మర్శయు మర్ొక ప్రకున, మిశీమ పేరర్ణను గూర్శు, 
అనగా కొనిి మిశమీమ నై సతయములను కల్వపి ఏర్పర్చునటటో గా కొనిి విశషే్మ నై సతయములను మనము 
ర్ాబటిరన ఆ సందర్ుములను గూర్శు కూడా మనము మాటాో డవచుు. 

బెైబిలు బయట నుండి ప్ునర్ావృత పేరర్ణకు గల ఉదాహర్ణను గూర్శు ఆలోచన చదయండి. నేను 
ఒక హంసను చూచాను మర్శయు అద ితలోెగా ఉంద ిఅనుకోండి, అప్ుపడు ననేు మర్ొక హంసను 
చూచాను అద ికూడా తలోెగాన ేఉంది, మర్ొక హంసను చూచాను మర్శయు అద ికూడా తలోెగానే ఉంది, 
మర్శయు మర్ొక హంసను చూచాను అది కూడా తలోెగానే ఉంది. ఇటటవంట ిఅనుభవమును నేను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లక్షలసార్మో  ప ందుకొనిన తర్మవాత, “హంసలు అనవేి అనిియు తలోెగానే ఉంటాయి” అను తదర్మగడలోనికన 
ర్ావడమును బటిర ననేు సంతృపిత  చెందుతాను. 

ఇప్ుపడు ఈ మిశమీ పేరర్ణకు గల ఉదాహర్ణను గూర్శు ఆలోచంచండి, అనగా ఒక మిశీమమ ైన 
తదర్మగడకు చదర్మనటటో  కొనిి విశేష్మ ైన సతయముల నుండ ిమనము ఆలోచంచద ఆ సందర్ాులను గూర్శు 
ఆలోచంచండి. మన దెనైందని జీవితములో మనము ఎప్ుపడూ ఇలా చదసూత నే ఉంటాము. ననేు మా 
ఇంటకిన వ ళోినప్ుపడు నా ఇంట ితలుప్ు కొంచెం తెర్శచ ఉనిటటో గా ఊహించుకోండి. ననేు లోనికన చూచ 
అందులోని సామగశ ీకొంచెం కదలి్వంప్బడి ఉండడం చూచనటటో  ఊహించండి. ఇంకా ఇంటలిోనికన చూచ 
వ నుక తలుప్ు నుండి ఒక అప్ర్శచతయడు నా టి.వి ను మోసుకొని వ ళోిపల వడం నేను చూచాను 
అనుకుందాం. ననేు ఏమని చపె్పగలను? అనిి విధాలుగా చూస్టేత  ఈ సమాచార్మంతటినీ కల్వప ి“ననేు 
ద ంగశల్వంచబడుతయనాిను” అని చపె్పడానికన చాల నిశుయత కల్వగశ ఉంటాను. ఇది మిశమీమ ైన పేరర్ణ, 
అనగా ఒక సమగ ీతదర్మగడకు ర్ావడానికన అనిి విధ్ముల ైన సమాచార్మును ఒకచపటకిన తదవడం. 

కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు లేఖ్నములతో ప్నిచదసుత ండగా, వార్మ ఈ ర్ ండు విధ్ముల ైన 
పేరర్ణలు కూడా చదసాత ర్మ. ఒక ప్రకున, వార్మ ప్ునర్ావృత పేరర్ణతో ప్నిచదసాత ర్మ, ఒక విష్యము 
ఎలోప్ుపడూ వాసతవమే అని అనిపించదంతగా బెైబిలులో మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమ నై ఒక ే
అంశములను వార్మ కనుగొంటార్మ. మర్ొక ప్రకు, బెైబిలులోని ఈ సతయము మర్శయు ఆ సతయము కల్వస్టి 
సమగీమ నై తదర్మగడలను ఏర్పర్చగలవు అని వార్మ కనుగొనే మిశీమ పేరర్ణను కూడా వార్మ 
ఏర్పర్చుతార్మ. కీమబదధ  వేదాంతశాసత రము యొకు ప్రకనీయలలో ఈ ర్ ండు విధ్ముల ైన పేరర్ణలు కూడా 
అవసర్మే. 

పేరర్ణను గూర్శున ఈ ర్ ండు ప్రకనీయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, పేరర్ణాతుక తర్ుములోని 
పరా ముఖ్య అంశమ నై పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అనుదానిని చూదాే ము. 

పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ. పేరర్ణాతుక వాదనలలో, ప్రమేయములలో ఉండని కొంత సమాచార్మును 
తదర్మగడలు తర్చు కలుప్ుతయంటాయి. ప్రమేయములను దాటటకొని కూడా అవి కొనిిసార్మో  వ ళుత ంటాయి. 
ఫల్వతంగా, మనము ప్ర్శశీల్వంప్దగశన దానికన మర్శయు తదర్మగడ ర్ాబటరగల్వగశన దానికన మధ్య కొంత 
దూర్ము అనదేి ఉంటటంది. మనకు తెల్వస్టనిదానికనని మర్శయు పేరర్ణాతుక వాదములో మనము ర్ాబటేర 
తదర్మగడకు మధ్యగల ఈ దూర్ానేి “పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ” అనే మాట దావర్ా తార్శుకులు సూచసుత ంటార్మ. 

మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించన ఉదాహర్ణలను గూర్శు మర్లా ఆలోచంచండి. 
మొదటదిి, ప్ునర్ావృత పేరర్ణకు ఉదాహర్ణ. ఒక హంసను చూచ, “ఈ హంస తెలోగా ఉంది” అని చెపేత  
మర్శయు మర్ొక హంసను చూచ “ఇది కూడా తలోెగా ఉంది అని చపెేత ” ఇలాగే కొనిి లక్షల సార్మో  చదస్టేత ; 
హంసలనిియు కూడా తెలోగానే ఉంటాయి అని చపె్పడములో మనము దృఢనిశుయత కల్వగశ ఉంటాము. 
లక్షల హంసలు తెలోగా ఉనాియని చపె్ుపటకును మర్శయు హంసలనిియు తలోెగాన ేఉంటాయి అని 
చెప్ుపటకును మధ్య చాలా ప దే తదడాన ేఉంది. హంసలనిియు తలోెగానే ఉంటాయి అనే తదర్మగడ 
కనుప్డదదద, కానీ అద ిప్ూర్శతగా నిశుయమ నైది అయితద కాదు. మన ప్ర్శశీలనలకును మర్శయు మన 
తదర్మగడలకును మధ్య కొంత పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అనేద ిఉంది. 

కాబటిర , హంసలనిియు తలోెగానే ఉంటాయి అనే మాట మనము ప్ర్శశీల్వంచనదాని ఫర్శదనిి 
మించనదని మనకు తలె్వస్టయిుండగా, హంసలనిియు తలోెగానే ఉంటాయి అనే తదర్మగడకు వచుునటటో  
మనలను చదస్టదేి ఏద?ి ఒక మాటలో చెపాపలంటే, మనకు తలె్వస్టిన వరే్ొక విష్యాలనుండ ికూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ర్ాబడతాము. అనకే ఇతర్ అనుభవముల నుండి మనము ర్ాబడతాము మర్శయు మనము 
ఇంగశతముగా పలి్వచదదాని నుండి అనగా – మన సాధార్ణ వూయహములో నుండ ిమనకు అరా్మౌతయనిద ి
ఏది అన ేదాని నుండ ికూడా మనము ప ందుకుంటాము . “నా మాటను ఋజువు చదయడానికన లక్షల 
హంసలను చూస్టేత  చాలు” అని మనతో మనము అనుకుంటాము. 

మిశీమ పేరర్ణ విష్యములో కూడా ఇదద వాసతవము. నా ఇలుో  ద ంగశల్వంచబడనిద ిఅని నేను ఎలా 
చెపాపనన మీకు గుర్మత ందా? ననేు నా తలుప్ు తరె్చ ఉండడం చూచాను, కదలి్వన సామాగశీని, మర్శయు ఒక 
వయకనత నా టి.వి.ని మోయడం కూడా చూచాను. ననేు ద ంగశల్వంప్బడా్ ను అన ేహతేయబదధ  లేదా కనుప్డద 
తదర్మగడకు ననేు చదర్మనటటో  ఈ ప్ర్శశీలనలు అనీి ననుి నడపిించాయి. కానీ ఈ తదర్మగడ ప్ూర్శతగా 
నిశుయమ నైది కాదు. అది కవేలం కనుప్డదదద. బహుశ, ఆ వయకనత దూర్దర్శినిని బాగుచదస్టే వాడద కావచుు. 
ఆయన వేర్ొక ఇంటకిన వ ళోబో యి నా యింటకిన వచు ఉండవచుు. నా తదర్మగడ తప్ుప అని చెప్పడానికన 
అనకేమ నై ఇతర్ కార్ణాలు కూడా చూపించవచుు. మర్ొకసార్శ, మనము పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని 
ఎదుర్ొుంటటనాిము. 

కాగా నేను ద ంగశల్వంప్బడా్ ను అని చెప్పడానికన ననుి నడపింిచనవి ఏవి? ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని 
ప్ూర్శంచుటకు నాకు సహకర్శంచనవి ఏవి? ఒకడు ననుి ద ంగశల్వంచాలని అనుకుంటే తప్ప ఎవడును నా 
ఇంటలిో ఇలా చొర్బడడు అని ప్ూర్వ అనుభవము నుండ ిమర్శయు సాధార్ణ సాంసుృతిక ప్రభావముల 
నుండ ిననేు అప్ుపడు ఊహించుకునాిను. 

కీమబదధ వదేాంతప్ండతియలు తమ స్టదిాధ ంతములను నిర్శుంచుచుండగా, పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అనే 
ప్ర్శమితయలను వార్మ ఎదుర్పువలస్టి ఉంటటంది గనుక ఈ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని జాఞ ప్కముంచుకోవడం 
మంచది. వార్మ లేఖ్నముల నుండి మర్శయు లేఖ్నము నుండి ర్ాబటిరన వదేాంతప్ర్మ నై ప్రతిపాదనల 
నుండ ిఏర్పర్చుకొనుచుండగా, కీమబదీధకులు లోతయగా పేరర్ణాతుక తర్ుములో నిమగిమౌతయనాిర్మ. 
మనము చూచనటటో గానే, వార్శ తదర్మగడలు సంప్ూర్ణంగా నిశుయమ నైవి కావు అని అరా్ము. అవి బహుశ 
ఆకర్షణయీంగా ఉండవచుు, లేదా స్టిార్ప్డిన తీర్మపలు కూడా కావచుు కాని అనిి వివర్ాలలో 
సంప్ూర్ణమ నై నిశుయతగలవి కావు ఎందుకంటే అవి పేరర్ణమీద ఆధార్ప్డ ిఉనాియి. ఒకట ిలేదా 
మర్ొక సాా యిలో, కీమబదీధకులు అనిి సమయాలోో  పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ఎదుర్ొుంటార్మ. 

దుర్దృష్రవశాతయత , తమ స్ట దైాధ ంతిక చర్ులు పేరర్ణప  ైఆధార్ప్డి ఉనివనియు మర్శయు వార్మ 
పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ఎదుర్ొుంటటనాిర్మ అనియు కొనిిసార్మో  కీమబదీధకులు మర్చపల తయంటార్మ. కాబటిర , 
వార్మ ఋజువుప్ర్చన వాటిని మించ ముందుకు పల యిే ప్రకటనలను తర్చూ వార్మ చదసుత ంటార్మ. బరె్ాుఫ్ 
ర్చంచన స్టసిరమాటిక్స థయిాలజ నాలగవ భాగం 10వ అధాయయములోని “ప్ర్శప్ూర్ణతావాదమునకు 
అభయంతర్ములు” అను శీర్శషక ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శగణించండి. తన చర్ులో ఒక ప్ర్ాయయము, 
బెైబిలులోని అనకేమంది ప్ర్శశుదుధ లను బెర్ాుఫ్ ప్రసాత విసుత నాిడు. యోబు 9:3లో యోబును, కరర్తనలు 
32:5; 130:3; మర్శయు 143:2లో కరర్తనకార్మడు; సామ తలు 20:9లో ముని; యి ష్యా 64:6లో 
యి ష్యా; దానియిలేు 9:16లో దానియిేలు; మర్శయు ర్పమీయులకు 7:14లో పౌలు. ఈ ఉదాహర్ణల 
ఆధార్ంగా, బరె్ాుఫ్ ఈ విధ్ంగా తదలాుడు: 

బ ైబిలులోని పర్శుద్ుధ లు నితయమూ తమ పాపములను ఒపుాక్ునాటుు గా 
[లేఖనములో] స్తూచిాంచబడ్ ్ రు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, ఈ తదర్మగడ వాసతవమ ైనదిగా మనము నముుతయనింతగా – మర్శయు ఇది నిజమేనని 
ఇతర్ ప్ర్శగణలు కూడా చూప్ుతయనాియని ననేు అనుకొంటటనాిను – బరె్ాుఫ్ యొకు తదర్మగడ కూడా 
పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ అన ేసమసయనే ఎదుర్ొుంటటంది. ప్ర్శశుదుధ లు నితయమూ తమ పాప్ములను 
ఒప్ుపకునిటటో గా సూచంప్బడా్ ర్మ అని ఆయన చూపని ఆధార్మును బెర్ాుఫ్ ఎకుువగానే 
వకాుణించాడు. ఇది జర్శగశన తొమిుద ిప్ర్ాయయములను మాతరమే ఉదాహర్ణగా ఆయన చూపాడు. 
కేవలం తొమిుది ఉదాహర్ణలే ప్ర్శశుదుధ లు నితయమూ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొనిటటో గా బెైబిలు 
చెప్ుత ంద ిఅని నిర్ూపించలేవు. ఈ విధ్ంగా ప్రయాసప్డని ఒక బెైబిలు విశావస్ట ియొకు ఉదాహర్ణను 
చూపించగల్వగశతద ఈ ప్రకటనను నిర్రా్కము చదయవచుు. ప్రతి వాకయభాగమును బెర్ాుఫ్ సర్శగానే 
విశదప్ర్చాడు అని అనుకొంటూ మనము ర్ాబటరగల్వగ ేఏక కై ప్ర్శప్ూర్ణ నిశుయ తదర్మగడ ఇదియిే: “బెైబిలు 
ప్ర్శశుదుధ లు కొనిిసార్మో  తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొనిటటో గా [లేఖ్నములో] చపె్పబడా్ ర్మ.” 

“ప్ర్శశుదుధ లు నితయమూ పాప్ములను ఒప్ుపకునివార్శగా ఉనాిర్మ” అని తదల్వు చపె్ుపటకు 
ఎందునిమితతము బెర్ాుఫ్ అంతట ినిశుయతతో ఉనాిడు? తనకుని తకుువ నై ఆధార్ముల నుండి ఈ 
ప దే తదర్మగడను ర్ాబటటర టకు గల మధ్య పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ఎలా ప్ూర్శంచాడు? జవాబు చాలా సుళువు: 
తన విశాలమ నై క ైైసతవ కోణంలో నుండి తనకుని సమాచార్ముతో మన సాధార్ణ జీవితములో మనము 
చదస్టనిటటో గానే ఆయన ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని ప్ూర్శంచాడు. ఆయన నమిున అనకే విష్యములతో 
మర్శయు తన చదవర్మలు నముుతార్ని ఆయన అనుకొని విష్యములతో అద ిఏకరభవిసుత ంద ిగనుక 
ఈ తదర్మగడతో ఆయన సంతృపితచెందాడు. ఆయన చూపించన ఆధార్మును మించ కూడా తన తదర్మగడ 
మర్శంత దూర్ము ముందుకు వ ళోింది అనే విష్యానిి మనమందర్మూ గమనించాల్వ. 

ఇప్ుపడు పేరర్ణాతుక నిశుయతను గూర్శున మూడవ అంశమునకు మళుో టకు మనము స్టిదధంగా 
ఉనాిం. కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములకు ఎంతో అవసర్మ ైన పేరర్ణాతుక ప్రకనయీల 
భావములు ఏమిటి? 

భావములు. మనము చూచన దానిలో నుండ ినరే్ముకొనుటకు కనీసం మనకు ర్ ండు విష్యాలు 
ఉనాియి: మొదటిది, పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని మనము తగశగంచాల్వ మర్శయు ర్ ండవది, పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని 
మనము జాఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. 

మొదట ిసాా నములో, మన తదర్మగడలలో సాధ్యమ నైంత వర్కు నిశుయత ఉండుటకుగాను 
పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని తగశగంచుటకు సాధ్యమ ైనంత కష్రప్డి ప్నిచదయుట ప్రతి విశావస్ట ియొకు బాధ్యతయి  ై
ఉనిది. కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములో వదేాంతప్ర్మ నై చర్ులతో మనము పాటటప్డుతయండగా, ఒక 
ఆలోచనను గూర్శు సాధ్యమ ైనంత బలమ ైన వాదనను వినిపంిచడం అనేద ితర్చూ ఒక ప్రధానాంశంగా 
ఉంటటంది. ఇద ిచదయుటకు, మన ఆధార్మునకు మర్శయు మన తదర్మగడలకు మధ్య దూర్ానిి మనము 
తగశగంచాల్వ. 

ఇలా చదయుటకు ఒక మార్గం ఒక ేతదర్మగడను సూచంచునటటవంట ిఅనేక బెైబిలు ఆధార్ాలను 
పల గుచదయడం. ఎంత ఎకుువ ఆధార్ము ఉంటే, మన తదర్మగడ అంత వాసతవము అవవడానికన అవకాశము 
ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, “బెైబిలులోని ప్ర్శశుదుధ లు నితయమూ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకునిటటో గా 
[లేఖ్నములో] చూప్బడా్ ర్మ” అన ేబరె్ాుఫ్ యొకు తదర్మగడ ఆయన కేవలం తొమిుది ఉదాహర్ణలు 
మాతరమ ేప్రసాత వించనందున చాలా ఖ్ాళీని కల్వగశయునిదిగా అనిపసిుత ంది. కానీ ఆయన ఒక వంద 
ఉదాహర్ణలు ప్రసాత వించ ఉంట,ే ఆయన యొకు తదర్మగడ మర్శంత దృఢంగా ఉండదది. 1000 ఉదాహర్ణలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవవడానికన ఆయన సమయానిి తీసుకొని ఉంటే, ఆయన తదర్మగడ ఎకుువగా ప్రసాత వించబడనిటటో గా 
ఉండదది కానీ ఇంకను మర్శంత నిశుయముగా ఉండదది. ఇప్ుపడు, ఇనిి ఉదాహర్ణలను కనుగొనడం 
అంతటి ప్రయోగాతుకమ ైనది కాకపల వచుు కానీ తన తదర్మగడను మర్శంత తార్శుక నిశుయత మర్శయు 
బలము కల్వగశనదగిా అది చదస్ట ిఉంటటంది. 

స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులోో  పేరర్ణాతుక తర్ుముతో మనము వయవహర్శంచనప్ుపడు, మనలను మర్శయు 
ఇతర్మలను గూర్శు ఇలా ప్రశిించుకోవడం ఎప్ుపడూ చాలా అవసర్ం: ఒక ఆలోచన యొకు 
వాసతవికతావశయకతను నిర్ూపించడానికన సర్శపల యినంత ఆధార్ము చూప్బడనిదా? తర్చూ, పేరర్ణాతుక 
ఖ్ాళీని తగశగంచడానికన మర్శంత పేరర్ణాతుక ఆధార్ము యొకు అవసర్తను మనము కనుగొంటాం. 

మనము చూచనదాని యొకు ర్ ండవ ప్రయోగాతుక భావము ఇది: పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని మనము 
ప్ూర్శతగా తపిపంచుకోలేము అన ేవిష్యానిి మనము ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. ఫల్వతంగా, కొనిి 
వేదాంతప్ర్మ ైన తదర్మగడలు కొనిింటతిో పల ల్వుతద తకుువగా సాధ్యప్డవచుు లేదా ఎకుువగా 
సాధ్యప్డవచుు అని గుర్శతంచడం చాలా తలె్వవిగల ప్ని అని గుర్శతంచాల్వ. 

ఇతర్ పాఠములలో మనము చూచనటటో గా, స్ట ైదాధ ంతిక తదర్మగడలను నిశుయత కనర్రటాకృతిగా 
ఆలోచంచడం ఉప్యోగకర్ంగా ఉంటటంది. గొప్ప నిశుయతతో మనము కల్వగశయుని విశావసాలు కొనిి 
ఉనాియి, మర్శయు ఇవి కనర్రటాకృతి యొకు ప భైాగమునకు ఎదుగుతాయి. ఇతర్ నముకములను 
గుర్శంచ మనకు తకుువ నిశుయత ఉంది, మర్శయు వాటిని మనం కనర్రటాకృతి యొకు కనీంది భాగాన 
ఉంచుతాము. మర్శయు ఆఖ్ర్మగా, చాలా తకుువ ైన నిశుయతతో మనము కల్వగశయుని నముకాలు 
ఉనాియి, మర్శయు వీటిని మనము కనర్రటాకృతి యొకు అడుగు భాగాన ఉంచుతాము. మన పేరర్ణాతుక 
తదర్మగడల నిశుయతను గూర్శు మనం ఆలోచసుత ండగా, ఈ మాదిర్శతో దానిని ప్ర్శగణించుటకు ఇది 
మనకు సహాయప్డుతయంది. 

ప్రతదయకంగా, పేరర్ణాతుక ఆధార్ము బలంగా ఉండి పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ తార్తమయము చొప్ుపన 
చనిదగిా ఉంది గనుక కొనిి నముకముల విష్యములో మనము మర్శంత నిశుయత కల్వగశ ఉండాల్వ. 
కాబటిర , ఈ నముకాలు కనర్రటాకృతిలోని ఎగువ సాా నానికన వసాత యి. మన నముకముల వయవసాలో ఈ 
స్టిదాధ ంతాలు స్టిార్మ నై తీర్మపలుగా అయాయయి. కానీ ఇతర్ నముకముల విష్యములో పేరర్ణాతుక 
ఆధార్ము అంతట ిబలంగా లేదు, కాబటిర వాటిని గూర్శు తకుువ తార్శుక నిశుయతలో మనలను 
ఉంచుతయంద ికానీ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీ చాలా పరా ధానయమ  ైఉనిది. ఫల్వతంగా, కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో 
చర్ులు ఏ ఆలోచన బెైబిలు ఆలోచనకు దగగర్గా ఉంటటంది, బెైబిలును సూచంచద విష్యములో ఏ 
ఆలోచన మర్శంత సమగీంగా ఉంటటంది అన ేఅంశం వర్కు వసుత ంటాయి. 

ఉదాహర్ణకు, యిసేు మహిమలో తిర్శగశ వసాత డు అనే లేఖ్నము యొకు బో ధ్ల ఆధార్ంగా 
ర్ాకడశాసత రమును గూర్శు మనము చాలా నిశుయతతో ఉండవచుు. ఈ నముకమునకు పేరర్ణాతుక 
ఆధార్ము చాల బలంగా ఉంద ికాబటిర  ఇద ిసందదహించబడనవసర్ం లేనిది. మన నిశుయతా 
కనర్రటాకృతిలో ఇద ిప ై భాగంలో ఉండాల్వ. కానీ యిసేు ఎప్ుపడు మర్శయు ఎలా తిర్శగశ వసాత డు అన ే
విష్యములను క ైసైతవులు చర్శుంచునప్ుపడు వార్మ వృదిధప్ర్చన కొనిి సంఘటనల విష్యములో 
ఆధార్ము చాలా బలహనీంగా ఉంది. కాబటిర , మన నిశుయతా కనర్రటాకృతిలో ఈ తదర్మగడలు కొంత దిగువ 
సాా నములోనే ఉండాల్వ. కరీసుత  ర్ాకడను మనము గొప్ప నిశుయతతో ధ్ృవీకర్శంచగలము మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధ్ృవీకర్శంచాల్వ కూడా. కానీ ఈ ర్ాకడను గూర్శున అనేక వివర్ముల విష్యములో మనము 
స్ట ైదాధ ంతికంగా ఉంటే పేరర్ణాతుక ఆధార్మును కూడా దాటి పల తాము. 

మనము నముుతయని ప్రతీవిష్యమును గూర్శు సంప్ూర్ణమ ైన సార్ాంశ ఆధార్ము మనవదే 
లేదు అని మనతో మనము మర్శయు ఇతర్మలతో ఒప్ుపకోవడములో ఏమీ తప్ుప లేదు. తర్చు, 
మనలను ఇతర్మలను మనము అడుగవలస్టని సవాలు “ఈ స్టిదాధ ంతమును కవేలం ఇలా మాతరమ ేఅరా్ం 
చదసుకోవాల్వ” అని చపె్పడం కాదు. కానీ, “ఈ స్టదిాధ ంతమును గూర్శున ఈ అవగాహన ఇతర్ 
అవగాహనలకంటే ఉతతమమ నైదిగా ఉంది” అని చపె్పడం మంచది. విశేష్మ ైన ఒక ఆలోచన యొకు 
ఆధార్మును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా మనము తోటి విశావసులను కూడా ఇందులో ఫలభర్శతంగా 
నిమగిప్ర్చవచుు. 

సార్ాంశంగా, కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో చపటటచదసుకొనే స్ట దైాధ ంతిక చర్ులోో  తర్ుము అనదే ి
చాలా పరా ధానయమ  ైఉనిది. బెబైిలు బో ధ్లను మనము సమనవయప్ర్చునప్ుపడు మనము 
లేఖ్నమునకు లోనయిేయటటర  తర్ుమును ప్రయోగశంచాల్వ. వదేాంతప్ర్మ నై స్టదిాధ ంతములను మనము 
చర్శుంచుచుండగా, మనము ప్రసాత విసుత ని వివిధ్ అంశాలకు లేఖ్నముల భావములను కూడా 
ర్ాబటరడానికన మనం స్టదిధంగా ఉండాల్వ. కాని ఆఖ్ర్మలో, స్టదిాధ ంతము యొకు మానవ ఏర్ాపటట అనదేి ఏదీ 
కూడా అంతిమము కాదు అని వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతముల పేరర్ణాతుక ఆధార్ం మనకు జాఞ ప్కం 
చదయాల్వ. మనము నముుతయనిదానిని వృదిధప్ర్చుకొనుటకు ఎప్ుపడూ మార్ాగ లు ఉంటాయి. 

కీమబదధతలలో స్టదిాధ ంతములను గూర్శు మర్శయు స్టిదాధ ంతములు ఎలా ఏర్పడతాయి అన ే
విష్యములను గూర్శు మనకు సాధార్ణ ధోర్ణ ిఇప్ుపడు ఉనిది గనుక, మనము మన మూడవ 
అంశమును చూడాల్వ, అది కమీబదధతలలో స్టిదాధ ంతముల విలువలు మర్శయు ప్రమాదాలు. 

విలువలు మర్యు పరమాద లు 

వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతముల విలువలు మర్శయు ప్రమాదాలను మనము అనేవషించుచుండగా, 
క ైైసతవ వదేాంతశాసత రం నిర్శుంచుటకు గల మూడు ప్రధాన వనర్మలప ై స్టదిాధ ంతముల ప్రభావములను చూసూత  
మునుప్టి పాఠములో అనుసర్శంచన విధానమును ఇకుడ అనుసర్శదాే ం. 

దదవుని యొకు సాధార్ణ మర్శయు ప్రతదయక ప్రతయక్షతల నుండి క ైైసతవులు తమ వేదాంతశాసత రమును 
నిర్శుంచాల్వ అని మీకు గుర్మత  ఉండద ఉంటటంది. ప్రధానంగా లేఖ్నము వివర్ణ దావర్ా ప్రతదయక ప్రతయక్షత 
యొకు అవగాహన మనం ప ందుకుంటాము, మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులప  ైదృషిరంచడం 
దావర్ా – అనగా ఇతర్మలనుండి, ప్రతదయకంగా క ైైసతవుల నుండి నేర్ముకోవడం దావర్ా –సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతలోని పరా ముఖ్య అంశాలను మనము ప ందుకోవచుు మర్శయు క ైైసతవ జీవనముప ై దృషిరంచడం 
దావర్ా – అనగా కరసీుత  కొర్కు జీవించడంలో మన వయకనతగత అనుభవముల దావర్ా – కూడా ప ందుకోవచుు. 

ఈ వనర్మలు చాలా కనోష్రమ నైవి గనుక, కీమబదధతలోని సాంకేతిక ప్దాల యొకు విలువలను 
మర్శయు ప్రమాదములను, ఒకొకుటగిా ప్ర్శశీల్వంచుదము. మొదటగిా సాంకతేిక ప్దాలు మర్శయు క ైైసతవ 
జీవనమును చూదాే ము; ర్ ండవదగిా, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు సాంకతేిక ప్దాల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబంధ్మును గూర్శు మాటాో డుదము; మర్శయు మూడవదగిా, లేఖ్న వివర్ణతో వాట ిసంబంధ్మును 
గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదము. క ైైసతవ జీవనమను వదేాంత వనర్మను మొదట చూదాే ము. 

క్రైస్్తవ జీవనము 
మనము చూచనటటో గా, క ైసైతవ జీవనము అనునది వయకనతగత ప్వితీరకర్ణకు సంబంధించనది, 

మర్శయు అద ిభావనల, ఆలోచనల మర్శయు భావయదదవగాల సాా యిలలో చపటటచదసుకుంటటంది. లేదా 
మనము చపెిపనటటో గా: ఆర్పత డాకరి, ఆర్పత పరా కనిస్ మర్శయు ఆర్పత పాథోస్ సాా యిలలో. 

ప్వితీకీణను స్టదిాధ ంతములు ప్రభావితము చదస్టే అనిి మార్ాగ లను అనేవషించుటకు మనకు 
సమయము అనుకూల్వంచుటలేదు. కాబటిర , క ైసైతవ జీవనమును మ ర్మగుప్ర్చద మర్శయు అవర్పధించద ఒక 
మార్గమును మాతరమే చూదాే ము. కరసీుత  కొర్కు జీవించునటటో  మనము చదస్టే ప్రయతిములను స్ట దైాధ ంతిక 
చర్ులు ప్రభావితము చదస్టే ఒక విధానమును మనము మొదటిగా చూదాే ము. 

మ రుగుపరచుట 
సాంప్రదాయిక వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతముల ఉనితమ నై లాభములలో ఒకట ిమన 

విశావసమును గూర్శు ప దే తర్హాలో తార్శుకంగా ఆలోచంచుటకు అవి దోహదప్డతాయి. మనము 
చూచనటటో గానే, అనేక బెైబిలు వాకయభాగాలను తార్శుకంగా సమనవయప్ర్చ వివర్శంచుట దావర్ా 
స్టిదాధ ంతాలు ఏర్పడతాయి. దుర్దృష్రవశాతయత , తాము నముుతయని దాని గూర్శు తార్శుకంగా ఆలోచంచడం 
చాలా మంద ిక ైసైతవులకు తెల్వయదు. నిజానికన, వార్మ నముుతయని అనకే విష్యములను తార్శుక 
సంబంధ్ంలో ఆలోచంచాల్వ అన ేఅభిపరా యమును బాగా తలె్వస్టని క ైైసతవులు నిజానికన కొనిిసార్మో  
తిర్సుర్శసుత ంటార్మ. బదులుగా, ఒకట ిలేదా ర్ ండు బెైబిలు ప్రసాత వనల మీద మాతరమ ేవార్శ నిర్ణయాలను 
ఆధార్ము చదసుకోవాలని అనుకుంటార్మ. 

 ప్రభుతవమునకు ప్నుిలు చలోె్వంచకూడదు అని నిర్ణయించుకుని ఒక యౌవనసుా నితో 
సంభాషించడం నాకు జాఞ ప్కముంది. ఆయన 1 కొర్శంథయీులకు 10:31ని ప్రసాత వించ ఇలా అనాిడు, 
“దదవుని మహిమారా్మ  ైనేను సమసతమూ చదయబదుధ డన ైయునాిను. కానీ ప్నుిలు చెలో్వంచడం అనదేి 
దదవుని మహిమప్ర్చడం అని నేను అనుకోవడం లేదు” అనాిడు. అవును, అతని ఆలోచనలోని 
సగభాగముతోన నైా కనీసం నేను ఏకరభవించవలస్టిందద. మనము సమసతము కూడా దదవుని మహిమ కొర్కే 
చదయాల్వ అనదేి వాసతవము. కాని ఆయన అరా్ం చదసుకుని విధానం చాలా మితమ ైన బెైబిలు 
సమాచార్ము నుండ ిగహిీంచబడింది; సంబంధతిమ నై ఇతర్ అనకే బెైబిలు వాకయభాగములచద తన 
నిర్ణయము నడిపింప్బడలేదు. 

ఈ యౌవనసుా ని వాదనలో తపేపంటి? మనము ఎప్ుపడూ గుర్మత ంచుకొనవలస్టని ఒక ప్రథాన 
లేఖ్న నియమమును అతడు మర్చపల యాడు. నేను ఈ విధ్ంగా చెప్ుత ంటాను: 

“నీవు విష్యములనిిటిని ఒకేసార్శ చపె్పలేవు. దదవుడు కూడా ఆయన అనుకునిదంతా 
ఒకేసార్శ మనకు చెప్పడు.” 

మన దెనైందని జీవితములో ఇది నిజమనదేి మనకు తలెుసు. ఒక అంశమును గూర్శు మనము 
చెప్పదగశన ప్రతీ విష్యమును ఒకేసార్శ చపె్పలేము. సమయము దానికన సహకర్శంచదు. కవేలం కొనిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యములు చపె్పడానికే మనము ఎనుికోవాల్వ. ఏ సమయములోన నైను మనము వార్శతో చెప్పదగశన 
కొనిి సంగతయలను ప్రజలు అరా్ం చదసుకొనుటలో వార్శకన సహాయప్డుటకు ఇతర్ విష్యములను వార్మ 
జాఞ ప్కము ఉంచుకోవాలని మనము ఆశిసాత ము. 

మంచది, లేఖ్నములో దదవుడు మనతో మాటాో డునప్ుపడు కూడా ఇదద వాసతవము. సపష్రంగా 
మర్శయు వేగంగా విశాలమ ైన సమాచార్మును అందించుటకు దదవుడు అసమర్మా డు గనుక ఇలా జర్గడం 
లేదు. కానీ, ప్ర్శమిత సృష్రములుగా మనము వ ంటన ేమర్శయు సంగహీముగా ఆకళింప్ుచదసుకొనలేము 
గనుకన ేఇలా జర్మగుతయంది. మన ప్ర్శమితతవమునకు దదవుడు లేఖ్నమును అనవయప్ర్మసుత నాిడు 
గనుక, ఒక అంశమును గూర్శు చపె్పబడగల సంగతయలనిిటనిీ ఒకే వాకయభాగము చపె్పదు. కాబటిర , ఒక 
అంశమును గూర్శు మనము ఏమి నమాులో అనే దాని సంప్ూర్ణ చతరము కొర్కు, కవేలం ఒకటి లేదా 
ర్ ండు బెైబిలు వచనములప నైే మనము ఆధార్ప్డకూడదు. మనము తలెుసుకొనవలస్టిన 
విష్యములనిిటనిీ కేవలం ఆ కొనిి వచనములు చపె్పలేవు. బదులుగా, విశాలమ ైన బెైబిలు 
వాకయభాగముల నుండి తార్శుకమ ైన అనుబంధాలను మనము వ దకాల్వ. 

ఉదాహర్ణకు, ప్నుిలు చెలో్వంచడమును గూర్శు నిర్ణయము తీసుకొనుటకు, ఒకట ికంటే 
ఎకుువ నై వేదాంత ప్రతిపాదనలను మనము ప్ర్శగణించవలస్టి ఉంది, ఉదాహర్ణకు: 1 కొర్శంథీయులకు 
10:31 నుండి “సమసతము కూడా దదవుని మహిమారా్మ  ైచదయాల్వ.” అనకేమ నై వాకయభాగముల మిశీమ 
సంకలనము మనము చదయాల్వ. ఉదాహర్ణకు, 2 దినవృతాత ంతములు 28:21 “యి హో వా యొకు 
భాగము మర్శయు ర్ాజు యొకు భాగము”నకు మధ్య వయతాయసమును చూప్ుతయంది అని చూడాల్వ. 
మతతయి 22:21లో కరసీుత  అనయ ప్రభుతావలను గూర్శు కూడా మాటాో డినప్ుపడు ఈ కనీంది విధ్ంగా తన 
శిష్యయలకు చెపాపడు: 

క్రస్తరువి క్రస్తరునక్ును దవేునివి దవేునికనిి చ లుాంచుడని వారత్ో చ ప ా ను (మత్య 
22:21) 

 మర్శయు నిజంగా, ప్రభుతవములు దదవునిచద నియమించబడనివి గనుక మనము వాటికన 
ప్నుిలను చలోె్వంచాలని పౌలు ర్పమీయులకు 13:6-7 వచనములలో చెపాపడు. ఇప్ుపడు, ఈ 
వేదాంతప్ర్మ ైన ప్రతిపాదనలు చదయుటకు చాలా జాగీతతప్ూర్శత తార్శుక ఆలోచనలు అవసర్ం. కాని ఒక 
తార్శుకమ నై సపష్ర స్టదిాధ ంతమును ఏర్పర్చుటకు ఈ వాకయములను గూర్శు ఆలోచంచడం మన 
బాధ్యతయి యైునిది. మర్శయు మనమాలాగు చదస్టినప్ుపడు, ప్రభుతవములకు చెందినవాటనిి వాటకిన 
మనము ఇవావల్వ. 

లేఖ్నము యొకు అనకే బెైబిలు బో ధ్లను తార్శుకమ నై సపష్ర స్టిదాధ ంతములుగా 
సమనవయప్ర్చద సామరా్యత అనేద ిప్రతి క ైసైతవునికన ఉండవలస్టని ఒక ప్రధానమ నై న పై్ుణయత. పేరర్ణాతుక 
మర్శయు నిగమన తర్ుమును సర్శగా ప్రయోగశంచుట దావర్ా బెైబిలు బో ధ్ల యొకు ప దే తర్హా 
సమనవయములను మనము చదయగల్వగశనప్ుపడు, మన క ైైసతవ జీవనమును మనము గొప్పగా 
మ ర్మగుప్ర్చుకొనవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, మనం నముుదానిని తార్శుక విధానములో ర్ూపంిచుటకు నేర్ముకోవడం అనదేి ఎంతటి 
భావారా్కమ నైదో , వేదాంతశాసత రములో తార్శుక ఆలోచనను ప్రయోగశంచడం వలన మన క ైైసతవ జీవనమును 
సహతిము అభయంతర్ప్ర్చగల్వగే కొనిి అవర్పధ్ములు కూడా ఉనాియని మనము ఎర్శగశ ఉండాల్వ. 

అవరోధము 
తార్శుకంగా సపష్ర వేదాంత స్టదిాధ ంతముల విలువను తెలుసుకొనిన క ైసైతవులు చాలాసార్మో  వివిధ్ 

స్టిదాధ ంతములతో వయవహర్శంచుచుండగా వార్మ చదయవలస్టనిదలాో  హతేయబదధంగా ఉండడం లేదా తార్శుకంగా 
ఉండడమ ేఅని ఆలోచసూత  ఉచుులో ప్డిపల తయనాిర్మ. క ైసైతవ జీవనములోని ఇతర్ అంశాలను వార్మ 
నిర్లక్షయప్ర్మసుత నాిర్మ మర్శయు వదేాంత ప్రకనీయను కవేలం ఒక హతేయవాదమునకు, తార్శుక 
ప్రతిబింబములకు మాతరమే కుదిసుత నాిర్మ. కాని మనము ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచునప్ుపడు, మన 
వేదాంత ప్రతిబింబములప గైల పరా ముఖ్యమ నై ప్రభావముల నుండి మనలను మనము 
దూర్ప్ర్చుకొంటటనాిము. 

ఈ పాఠము పరా ర్ంభంలో స్టదిాధ ంతములు అనునవి పేరర్ణాతుక తర్ుముప  ైనిర్శుతమ ైయునివి, 
అవి ఆధార్మునకు మర్శయు మనము ర్ాబటటర తయని తదర్మగడలకు మధ్య పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని 
కల్వగశసుత నాియని మనం చూచాము. మన సాధార్ణ ఇంగశత జాఞ నము మర్శయు ఒప్ుపకోళుు, ఆఖ్ర్మకు 
తార్శుక ప్రతిబింబమునకు ప దే విష్యములుగా కూడా అనిపంిచని కొనిి కార్కములతో సహా, నుండి 
వచదు అనకే సంగతయలతో ఈ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని మనము ప్ూర్శంచవచుునని కూడా గమనించాము. 

ఇద ిసతయము గనుక, ఇతర్ దెవైిక ప్రభావములను కఠశనమ నై తార్శుక విశేోష్ణ ప్ూర్శతగా 
కపపివయేునంతగా దానిని చదయకుండునటటో  మనము ఎప్ుపడూ జాగతీత  వహించాల్వ. భకనతప్ర్ంగా 
లేఖ్నములను చదువుటకు మనము పేరర్పేించబడాల్వ, ఆతు యొకు నడిపింప్ునకు సపందిసూత  ఉండాల్వ. 
ఇతర్ క ైైసతవులతో సహవాసము నుండి మన ఒప్ుపకోలునకు బలమును ప ందుకొను నిమితతము వార్శతో 
సంప్రదించుటకు మనము పేరర్పేించబడాల్వ. ఆయన దెవైకృతములో మర్శయు మన మనసాిక్షులలో 
నడపిింప్ును ప ందుకొంటట కరసీుత తో నడచుటకు పేరర్పేించబడాల్వ. ఈ విధ్ములలో ప్వితీరకర్శంచబడతిదనే 
దదవునికనష్రమ నై ర్రతిలో ఆ పేరర్ణాతుక ఖ్ాళీని మనము నింప్ుతయనాిము అనే నిశుయతను 
ప ందుకోగలము. వదేాంతప్ర్మ ైన తదర్మగడలను చదస్టే ప్రకనయీను కవేలం ఒక తార్శుక వాయయామమునకు 
మాతరమ ేకుదించుట వలన క ైసైతవ జీవనము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతలో దదవుడు మన కొర్కు దాచ ఉంచన 
ప్రధాన వనర్మల నుండ ిమనలను మనము దూర్ప్ర్చుకుంటాము. 

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

స్తమాజములో పాలుపాంపులు 
మన జీవితములలో కరసీుత  శర్రర్ము యొకు పరా ధానయతప ై దృషిర సార్శంచడానికన సమాజములో 

పాలుప్ంప్ులు మనకు సహాయప్డతాయి. క ైసైతవ సమాజంలో పాలుప్ంప్ుల యొకు మూడు 
పరా ముఖ్యమ నై ప్ర్శమాణాలను గూర్శు మనము మాటాో డుకోవచుు: క ైసైతవ వార్సతవము – గతముకాల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘములో ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు సాక్షయము – ప్రసుత త క ైసైతవ సమాజము – నేటకిాలములో క ైసైతవ 
జీవనము యొకు సాక్షయము – మర్శయు వయకనతగత తీర్మప – మన వయకనతగత తదర్మగడలు మర్శయు ఒప్ుపకోళో 
సాక్షయము. సమాజము యొకు కోణాలు ఒకదానితో ఒకట ిల కులేననిి విధానాలలో పాలుప్ంప్ులు 
ప ందుతాయి. 

సమాజము యొకు పాలుప్ంప్ుల ధాతయవులను స్టదిాధ ంతాలు మ ర్మగుప్ర్చగల మర్శయు 
అవర్పధ్ప్ర్చగల విధాలలో కవేలం కొనిింటిని మాతరమే మనం చూదాే ము. సమాజములోని 
పాలుప్ంప్ులను స్ట దైాధ ంతిక చర్ులు మ ర్మగుప్ర్చగల ఒక పరా ముఖ్యమ నై విధానమును మొదటగిా 
మనము చూదాే ము. 

మ రుగుపరచుట 
బహుశ క ైసైతవ జీవనముప  ైవదేాంత స్టిదాధ ంతముల యొకు అతయంత భావరా్కమ నై ప్రభావము 

ఏమనగా అవి సంఘములో ఐకయతను మర్శయు ఏకతవమును తీస్టికొను వచుు విధానము. 
ఒకర్శతోనొకర్మ పాలుప్ంచుకొనుటకు మన సామరా్యతను మ ర్మగుప్ర్చుకొనుటకు ఏదెనైా మార్గం ఉనిదా 
అంటే, అద ిలేఖ్నము యొకు అనకే బో ధ్ల దావర్ా మర్శంత హేతయబదధంగా ఆలోచంచుటకు మర్శంత 
సామరా్యతను ప ందుకోవడమే. 

పేదలకు గృహములను నిర్శుంచుటలో తమ వార్ాంతములను గడిపని వాలంటీరో్ బృందానిి 
ఏర్ాపటట చదస్టని ఒక స్టేిహతియడు నాకునాిడు. అద క గొప్ప ప్ర్శచర్య మర్శయు తన ప్రయతిముల దావర్ా 
ఆయన చాలా మందిని ఆశీర్వదించాడు. ఒకసార్శ ననేు ఆయనను, “నీ ప్థకములలో నీవు ఎదుర్ొునే 
అతయంత ప దేదెనై సమసయ ఏద?ి” అని అడిగాను. వ ంటనే ఆయన, “కొీతత  ప్రజలు; అదద మా అతిప దే 
సమసయ. వార్శకన మూలాలను నేర్మపటకు మేము చదయు ప్ని అంతటిని ఆపివయేాల్వ. బృందమంతయు 
ప్నిని ముగశంచకుండా కొీతత  ప్రజలు అంతర్ాయం కల్వగశంచగలర్మ” అని బదుల్వచాుడు. 

మంచది, నా స్టేిహతియని అనుభవము అనేక విధాలుగా క ైైసతవ సమాజములో వేదాంతప్ర్మ ైన 
సంప్రదింప్ులను నాకు జాఞ ప్కమునకు తెచుంది. కరీసుత లోనికన కొీతతవార్మ ర్ావడం ఎంతటి ఆశుర్యకర్మ ైన 
సంగతియి నైప్పటికర, అది మనము చదప్టరవలస్టని ఒక నిర్ాుణ ప్థకమును పల ల్వ ఉంది. క ైైసతవ విశావసము 
యొకు స్టదిాధ ంతములలో తోటి విశావసులకు తర్రీ దునివవడం అనదేి మనకు చాలా అవసర్ం, తదావర్ా ఈ 
మూల బో ధ్లను చూచుటకు మనము మాటిమాటికర ఆగవలస్టిన ఆప్నవసర్ం ఉండదు. 

క ైైసతవయంలో అతయంత సుళువ నై బో ధ్ల ైనటటవంట ివిశావసములో పాలను తరా గుచుని సాా యి 
నుండ ిముందుకు ఎదగకపల యినందున హ బ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన చదువర్మలను మందల్వంచన విష్యం 
మీకు జాఞ ప్కముండవచుు. హ బ్రరయులకు 5:12లో ఈ కనంది విధ్ంగా వరా సాడు: 

కాలమునుబటిర  చూచితే మీరు బో ధక్ులుగా ఉాండవలసనివార్ర యుాండగా, 
దేవోక్ు్ లలో మొద్ట ిమూల పాఠములను ఒక్డు మీక్ు మరల బో ధవాంపవలసి 
వచ చను. మీరు పాలు త ర గవలసినవారే గాని బలమ ైన ఆహారము 
తినగలవారుకారు (హెబ్రరయులక్ు 5:12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత తో కూడా ఎదుగుటకు మనకు కావలస్టనిద ికవేలం స్టిదాధ ంతముల జాఞ నము మాతరమే కాదు, 
కాని మనము సాధార్ణ స్ట ైదాధ ంతిక విశావసములను ప్ంచుకొనునప్ుపడు, మనము దదవుని ర్ాజయమును 
మర్శంత ప్రభావంతముగా నిర్శుంచగలము. 

అదద సమయములో, మంచవ నై స్టిదాధ ంతముల అవగాహన పాలుప్ంప్ులను 
మ ర్మగుప్ర్చగల్వగశయుండగా, స్టిదాధ ంతములప ై అధికముగా దృషిరంచడం వాసతవంగా క ైసైతవుల 
పాలుప్ంప్ులను అభయంతర్ప్ర్మసుత ంది. 

అవరోధము 
సంఘము యొకు ప్లు శాఖ్లు తమ సముదాయ దృషిరని వివిధ్ విష్యముల మీద 

ప డతాయన ేసతయమును ప్ర్శగణించండి. సంఘము యొకు కొనిి విభాగాలు సమాజమునకు 
మూలముగా సామూహిక ఆర్ాధ్నప ై దృషిరసాత యి. ప్ంచాగములను అనుసర్శంచు సంఘముల 
విష్యములో ఇది ప్రతదయకముగా వాసతవము. ఇతర్ విభాగాలు నాటకరయమ నై వయకనతగత ధార్శుక 
అనుభవమును చూచ ఒకర్శతోనొకర్మ పల ల్వకలను చూచుకోవాలనుకుంటార్మ. నశించుచునివార్శని 
మార్ుడానికన లేదా ఆతు యొకు అసాధార్ణమ నై వర్ములప ై ఇవి తర్చు దృషిరసాత యి. ఇంకను ఇతర్ 
విభాగాలు సమాజమును కనుగొనుటకు స్టదిాధ ంతము వ పై్ు చూసాత యి. వార్మ తీస్టకిొన ేవదేాంతప్ర్మ నై 
నిర్ణయాల ఆధార్ంగా తమ ఐకయతను వార్మ ప్రధానంగా చూసాత ర్మ. 

ఇప్ుపడు ఈ విధానములలో ప్రతిదానికర వాటవిాటి బలాలు ఉనాియి. కానీ ఒకొుకుదానికన 
బలహీనతలు కూడా ఉనాియి. నిజానికన, ఇతర్ సంఘములు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైనవిగా భావిసుత ని 
సంగతయలప ై అధిక దృషిర  ఉంచడం వలన సంఘములు అనేకమ ైన సమసయలను నివార్శంచవచుు. 

సామూహిక ఆర్ాధ్నప ై కేందీరకృతమౌవార్మ తర్చు స్టిదాధ ంతమునకు మర్శయు వయకనతగత ధార్శుక 
అనుభవమునకు కూడా అధకి దృషిరనివావల్వ. ధార్శుకమ నై అనుభవాలప ై కేందీరకృతమౌవార్మ స్ట దైాధ ంతిక 
మర్శయు సామూహిక ఆర్ాధ్నా ఉదఘటనల మంచ ప్ర్శమాణములో వినియోగశంచుకోవచుు. మర్శయు 
నిజంగా, స్టిదాధ ంతములోనే తమ ఐకయతను చూచద వార్మ తర్చు ఆర్ాధ్న దిశలో మర్శయు వయకనతగత ధార్శుక 
అనుభవము దశిలో చూచుటకు ఎకుువ సమయమును కటేాయించాల్వ. 

సమాజములోని పాలుప్ంప్ులకు వాసతవముగా అవర్పధ్మును కల్వగశంచు విధ్ముగా 
వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతములను ఎకుువగా ఉదాఘ టించు సమసయలోనికన ప్ర్శగ తదతవార్మ ఈ ఆఖ్ర్మ గుంపే. 
తమ స్ట దైాధ ంతిక శుదధతలో పడివిాదంగా, సాంప్రదాయబదధంగా, అహంకార్ంగా మర్శయు ఆడంబర్ంగా 
ఉంటటంటార్మ. వార్మ ఎంత అహంకార్ం కల్వగశ ఉంటార్ంటే స్ట దైాధ ంతిక శుదధతను మినహాయించ మర్శ దదనినీ 
కూడా వార్మ విలువగలదిగా చూడర్మ. 

కరీసుత  శర్రర్మును గూర్శు ఒక విష్యమును గుర్మత ంచుకోవాలని ననేు అనుకొంటటనాిను. దదవుడు 
మనలో ప్రతివార్శకర వివిధ్ సహజ వర్ములను మర్శయు వివిధ్ ప్ర్శశుదాధ తు వర్ములను ఇచాుడు. ఈ 
వర్ములు మనలో కొందర్శని కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములోని తార్శుక దృకపథాలకు ఆకర్శషతయలౌనటటో  
చదసుత నాియి. మర్శయు మనలో కొందర్మ అటిర స్ట దైాధ ంతిక విష్యాలలో తకుువ ఆసకనతగలవార్శగా కూడా 
ఇవ ేచదసుత నాియి. ఒకడు స్టదిాధ ంతములు అనే మంచ విష్యమును అధికముగా వ ంబడించు వయకనతతో 
పల ల్వుతద మర్శంత తకుువ ఆసకనతతో వ ంబడించడమనదేి తప్ుప లేదా పాప్ము మాతరము కాదు. 
స్టిదాధ ంతముప  ైమన ఆసకనత యొకు సాా యి అనునద ిచాలాసార్మో  మన వర్ము మర్శయు పిలుప్ునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబంధించనది మర్శయు దీనిని మించ ప్రతి క ైసైతవునికన ఇతర్ క ైసైతవుల యొకు అవసర్త ఎంతో 
ఉంటటందని మనము గుర్శతంచుకోవాల్వ. స్ట ైదాధ ంతిక విష్యములకు ఆకర్శషతయల ైనవార్శకన ఈ విధ్ంగా 
ఆకర్శషతయలవవని వార్శతో ప్ని ఉంటటంది మర్శయు అలాగే వీర్శకన వార్శతో ప్ని ఉంటటంది. మనము 
ఒకొుకుర్శనీ సమతయలయప్ర్చుచునాిము; మనము స ంతంగా కరసీుత  కొర్కు జీవించలేని విధానాలలో 
ఇతర్మలు జీవించునటటో  సహాయప్డుతయనాిము. 

కానీ ఈ విధ్మ ైన సామాజక పాలుప్ంప్ులు మర్శయు ప్ర్సపర్ ఆధార్త స్ట దైాధ ంతిక శుదధతా 
విష్యములను ఎకుువగా ఉదాఘ టించనప్ుపడు అవర్పధించబడతాయి. 

క ైైసతవ జీవనము మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు సాంకేతిక ప్దాలు ఎలా సంబంధ్ము 
కల్వగశయునాియో తలెుసుకుని పమిుట, ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్రధాన వేదాంత వనర్మను 
చూదాే ము: అది లేఖ్న వివర్ణ. కీమబదధతలలో స్ట దైాధ ంతిక చర్ులు బెైబిలు యొకు మన వివర్ణను ఎలా 
ప్రభావితము చదసాత యి? 

లేఖన వివరణ 
లోతెనై వివర్ణ అనదేి క ైైసతవ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటకు ప్రధానమ ైనది ఏలయనగా 

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

అనువాదములోని ఈ ఆకృతయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, బెైబిలు యొకు మన వివర్ణను 
స్టిదాధ ంతములు ఎలా మ ర్మగుప్ర్చగల మర్శయు అవర్పధించగల మార్గములను అనేవషించుదాము. 
స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులు బెైబిలును విశదప్ర్చుటకు మనకు ఎలా సహాయప్డగలవయ మొదటగిా చూదాే ం. 

మ రుగుపరచుట 
క ైైసతవయం యొకు అనకే మూల స్టిదాధ ంతములు ప్ూర్శతగా బెైబిలులోనే బో ధింప్బడా్ యి అని చాలా 

మంది క ైసైతవులు ఎలా నముుతయనాిర్ప చూస్టేత  నాకు ఆశుర్యమేసుత ంది. సతయము ఏమంటే, మన 
విశావసమునకు అనేక మూల సూతరములు నేర్మగా లేదా ప్రతదయకంగా బెైబిలులో ప్రసాత వించబడలేదు. 

ఒక సుప్రస్టిదుధ డెనై దెవైస్టవేకుడు తన సంఘముతో, “బెైబిలు నేర్మగా మర్శయు బహిర్ంగంగా ఏమి 
బో ధిసుత ందో  దానినే మనం విశవస్టించాల్వ, దానిలో ఉనాియని మనము భావిసుత ని భావములను కాదు” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అని చెప్పడం ఒకసార్శ ననేు వినాిను. నా అనుభవములో, బెైబిలు యొకు అవయకత బో ధ్లమీదకంట ేదాని 
యొకు వయకతబో ధ్ల మీదన ేఎకుువ పరా ధానయతను ఉంచాల్వ అని చపె్పడం క ైసైతవులకు సహజం. 

కాని మనమందర్మూ జాఞ ప్కముంచుకొనవలస్టని సమాచార్ నియమము ఒకట ఉంది: 
చాలాసార్మో , ప్రజలు నమేు అతయంత మూలమ ైన విష్యాలు ఎనిడూ సపష్రంగా వయకతప్ర్చబడనివి కావు. 
బదులుగా, అవి ఊహించబడనివి. వేర్ొక మాటలలో చెపాపలంటే, ఒకర్శతో మనము సంభాషించన 
ప్రతిసార్ర, లేదా మనము ఒక లేఖ్, లేదా ప్ుసతకము వరా స్టని ప్రతిసార్ర మన అతయంత మూలమ ైన 
నముకములను సాధార్ణంగా మనము సపష్రముగా చపె్పము. 

ఈ నియమమును గూర్శు ఒక క్షణం ఆలోచంచండి. దదవుని మనుగడ యందు ననేు 
విశవస్టించుచునాిను అని కనీసం ఒకుసార్శ కూడా ఈ శీర్శషకలనిిటలిో నేను చెప్పలేదు. ఎందుకని? ఆ 
నముకము ఈ పాఠములకు ఎంతో మూలమ ైనది గనుక ననేు దదవునియందు విశావసముంచుతయనాినని 
మనమందర్మూ ఊహసిుత నాిము. ఈ పాఠములో బెైబిలు అనునద ిదదవుని వాకయము అన ేవిష్యముప  ై
నేను వాదించలేదు. ఎందుకని? ఎందుకంటే మన మధ్య అద ిఊహించబడుతయంది. ఇవి మర్శయు ఇతర్ 
అనకే సతయములు; నేను సపష్రముగా చపెపిన దానికన ఒక అవయకతమ నై మూలానిి ఇసుత నాియి. 

అనకే విధాలలో లేఖ్నముల విష్యములో కుడా ఇది నిజమ.ే వార్మ తెల్వయజేసుత ని అతయంత 
కీమబదధ విష్యములప ై లేఖ్న ర్చయితలు సపష్రంగా దృషిర  ప టరర్మ. వార్మ సపష్రముగా చెప్ుత ని వాటి 
వ నుక ఆ సతయములు దాగశ ఉంటాయి. మర్శయు కమీబదధ  వదేాంతశాసత రము యొకు ఉదదేశములలో ఒకటి, 
మనము లేఖ్నములలో కనుగొంటటని వాటికన గల స్ట దైాధ ంతిక ఊహలను కనుగొనడం. ఉదాహర్ణకు, 
తిరతవముప ై లేదా ఆయన ఒకే వయకనతతవములో కరసీుత  యొకు ర్ ండు సవభావాలు ఎలా ప ందికకల్వగశ 
ఉంటటనాియి అనే విష్యముప ై లేఖ్నములో ఎకుడా కూడా సపష్రమ ైన బో ధ్ అనేద ిలేదు. ఈ ర్ ండు 
స్టిదాధ ంతములు కూడా చార్శతిరక క ైసైతవయమునకు బండగుర్మతయలు. ఇవి మర్శయు క ైైసతవయం యొకు ఇతర్ 
అతయంత పరా ముఖ్యమ నై బో ధ్లు చాలావర్కు బెైబిలు ప్ర్యంతం వాయపించయుని బో ధ్ల తార్శుక 
భావనలప ై ఆధార్ప్డ ిఉంటాయి. తిరతవము లేదా కరసీుత  యొకు సవభావాలు అనే స్టదిాధ ంతములను 
కీమబదీధకులు వృదిధప్ర్చునప్ుపడు, వార్మ బెైబిలుకు జోడించుట లేదు, కానీ బెైబిలు యొకు 
ఉప్ర్శతలమునకు కనీంద అప్పటిక ేఉని వాటనిి సపష్రప్ర్చుటకు మాతరమ ేవార్మ చూచుచునాిర్మ. 

ఈ కార్ణముచదత, లేఖ్నము యొకు భావములను గీహించుటకు కఠశనమ నై తార్శుక ఆలోచనను 
శతాబాే లుగా సంఘము ఉప్యోగశంచుట దావర్ా సంఘము వృదిధప్ర్చన జాఞ నముచద లేఖ్నమును 
గూర్శున మన వివర్ణ గొప్పగా మ ర్మగుప్ర్చబడుతయంది. లేఖ్నములు బో ధించు అనేక విష్యములను 
అవి విప్ులంగా తలె్వయప్ర్చవు. మర్శయు ఈ అవయకతమ నై బో ధ్లను బయలుప్ర్చుటకు ఈ కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రము అతయంత ఉప్యోగకర్మ నై సాధ్నములలో ఒకటి. 

 కీమబదధతలలో లేఖ్న వివర్ణకు స్టదిాధ ంతములు ఎంతట ివిలువగలవ నైప్పటికర, లేఖ్నము 
యొకు మన వివర్ణను అవి వాసతవముగా అభయంతర్ప్ర్చు అతయంత పరా ముఖ్యమ నై మార్గములలో 
ఒకదానిని గూర్శు మనము హ చుర్శంచబడాల్వ. 

అవరోధము 
ఒక మాటలో, కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో స్టదిాధ ంతములకుని అతయంత గొప్పవ నై 

ప్రమాదములలో ఒకటి ఊహాగానము. అనేకసార్మో  మనము గమనించనటటో గానే, ఆధ్ునిక కమీబదధ  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతశాసత రము మధ్యయుగ శాస్ట్త రయతతవమునకు ఎంతో ఋణప్డ ిఉంటటంది. కానీ మధ్యయుగ 
శాస్ట్త రయతతవము యొకు ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకట ిలేఖ్నము యొకు బో ధ్లను మించ మర్శంత 
ఉనితమ నై సతయములకు తార్శుక విశేోష్ణ సంఘమును నడిపించగలదు అన ేఊహ. మధ్యయుగ 
వేదాంతప్ండతియలను నిమగిప్ర్చన ఊహాజనిక ప్రశిలలో ఒకదాని గూర్శు మనలో చాలామంది వినే 
ఉంటార్మ: “ఒక గుండుసూద ితలప  ైఎంతమంది దదవదూతలు నాటయమాడగలర్మ?” 

ఇప్ుపడు ప ర టసె్ట రంట్ కమీబదధతలు శాస్ట్త రయతతవ వదేాంతశాసత రమునకు ఎంతగానన ఋణప్డ ి
ఉనిద ిగనుక, అది కూడా కొనిిసార్మో  ఊహాగానాలలోనికన దార్శతప్ుపతూ ఉంటటంది. అది ఆలోచనలను 
కూడా అనేవషించ దాని తదర్మగడలు తార్శుకంగా అనిపసిుత నిందున ేచాలా తకుువ ైన లేదా ప్ూర్శతగా బెైబిలు 
మదేతయ లేని తదర్మగడలకు దార్శతీసుత ంది. 

ఉదాహర్ణకు, సాంప్రదాయిక కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములో “లాపాిర్శయన్ కవశున్”గా పిలువబడద 
ఒక ఊహాజనిక విష్యముప ై గొప్ప వాగావదాలు లేచాయని తెల్వస్టేత  మీర్మ ఆశుర్యప్డవచుు. 
సుప్రలపాిర్శయనిజం, ఇనారాలపాిర్శయనిజం, మర్శయు సబ్ లపాిర్శయనిజం లేదా ఇటటవంటి వివిధ్ 
ప్దములను మీర్మ బహుశ వినే ఉండచుు. ఈ వివిధ్ వాదముల అనుచర్మల మధ్య గంభీర్మ నై చర్ులు 
జర్శగాయి. మర్శయు ఆ వాదము అంతయు ఈ ప్రశిప ై ఆధార్ప్డి ఉంది: “దదవుని నితయ కటరడలను ఏ 
తార్శుక కమీములో మనము ఆలోచన చదయాల్వ?” అది నిజమే. దదవుని నితయ కటరడల యొకు తార్శుక 
కీమము – ఈ విశవము కొర్కు ఆయనకుని నితయ ప్రణాళిక. 

ఈ సమసయను బెబైిల్ కనీసం చర్శుంచుట కూడా లేదని ప్రతి ఒకుర్ూ గుర్శతంచాలని ననేు 
ఆశిసుత నాిను. బెైబిలు అసలు ఎటటవంటి సమాచార్మూ ఇవవలేనంతగా ఒక గొప్ప ర్హసయముగా ఇద ి
ఉంది. కానీ స్ట ైదాధ ంతిక చర్ులలో తార్శుక విశేోష్ణను గూర్శున అతాయశకనతప్ూర్శత ఆమోదము ఈ యొకు 
మర్శయు ఇతర్ అనకే ఊహాగానాలకు దార్శతీయవచుు. 

లేఖ్నము నుండి స్టిదాధ ంతములను వృదిధచదయుటకు తార్శుక విశేోష్ణను ఎలా ప్రయోగశంచాలో 
మనము తలెుసుకొనుచుండగా, దివతీయోప్దదశకాండము 29:29లో మోష ేమాటాో డని సుప్రస్టిదధ  
మాటలను జాఞ ప్కం చదసుకుంట ేమనమంతా జాఞ నులమౌతాము. 

రహస్తయములు మన దవేుడ్ నై య హో వాక్ు చ ాంద్ును. అయత ేమనము ఈ 
ధరమశాస్్తర వాక్యములనిాటి ననుస్తర్ాంచి నడుచుకొనునటుు  బయలుపరచబడ్రనవి 
య లుపుాడు మనవియు మన స్తాంతతి వార్వియునగునని చ పుాద్ురు 
(దవవతీయోపదేశకాాండము 29:29). 

ఇవి గపప్యమ నై సంగతయలు, మనకు ప్రతయక్షప్ర్చబడని ర్హసయములు. కాబటిర , జాగీతతప్ూర్శత 
తార్శుక ఆలోచన మనలను తర్చు ఊహాగానమునకు నడపిసిుత ంది. స్ట దైాధ ంతిక చర్ుల ప్రకనయీలో మనము 
లేఖ్నములను వివర్శసుత ండగా లేఖ్నము వాసతవముగా ఏదెతైద బో ధసిుత ందో  దాని నుండ ిమనము మర్ర 
ఎకుువ దూర్ము వ ైద లగశ పల కుండునటటో  మనము జాఞ ప్కము చదసుకోవాల్వ. ఈ స్టదిాధ ంతమునకు 
బెైబిలులోని ఏ ఆధార్ము మదేతయనిసుత ంద ిఅని ప్రతీ అడుగులో మనలను మనము నితయమూ 
అడుగుకొనుచుండాల్వ. లేఖ్న మదేతయకు తార్శుక ఊహాగానమును కమీంగా ప్రతిక్ష్ేపసిూత  ఉంటే లేఖ్నము 
యొకు వివర్ణ నిసిందదహంగా అవర్పధించబడుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగ్ాంపు 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోని స్టిదాధ ంతములను మనము ఈ పాఠములో అనేవషించాము. అవి 
ఏమిటో, అవి కమీబదధ  వదేాంతశాసత రములో ఎలా ఇమడతాయో చూసాము. స్టిదాధ ంతములు ఎలా 
ఏర్పడతాయి అని కూడా అనేవషించాము మర్శయు అవి సమర్శపంచద అనకే విలువలను మర్శయు 
ప్రమాదాలను కూడా చూసాము. 

 క ైసైతవులందర్శకర వార్శవార్శ స్టదిాధ ంతాలు ఉనాియి. అవి వరా యబడనివి కావచుు లేదా 
మౌకనకమ నైవి కావచుు. శతాబాే లుగా కీమబదధ  వదేాంతప్ండతియలు క ైైసతవ స్టదిాధ ంతములను ఎలా 
ఏర్పర్చార్ప నేర్ముకోవడం అనదేి మనము నముుతయనిదానిని మూలాయంకనం చదయడానికన మర్శయు 
మనము దదవునిని, ఆయన ప్రజలను స్టవేిసుత ండగా దదవుని గూర్శున మన జాఞ నమును ప ంప ందించుటకు 
అతయయతతమ మార్ాగ లలో ఒకటిగా ఉంది. 
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