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ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డుట 
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ఉపో ద ా తము 

మీర్మ ఎవర్శక నైా ఒక బహుమానము ఇచున తర్మవాత వార్మ దానిని ఎనిడు 
ఉప్యోగశంచలేదని తలెుసుకొనిన సందర్ాులు ఉనాియా? నేను అనకే ప్నుల మధ్య 
నిమగిమ ైయునిప్ుపడు నా స్టేిహతియడు ఒకడు నాకొక చతర ప్టమును ఇచాుడు. ఆ సమయములో 
దానిని ఎకుడ ప టార లో అరా్ం కాక, దానిని తర్మవాత చూదాే మని ఒక అలమర్లో ప టేరశాను. అయితద, 
మీకు తెల్వస్టనిటటర గానే, దానిని గూర్శు ననేు మర్చపలయాను మర్శయు ఆ స్టేిహతియడు ఒక సంవతిర్ం 
తర్మవాత మా ఇంటిని దర్శించుటకు వచాుడు. అతడు మా ఇంటలో  చుటటర  చూస్టి ఇలా అనాిడు, 
“పల యిన సంవతిర్ం ననేు నీకనచున చతర ప్టము నీకు నచుందా?” నా ముఖ్ము ఒకుసార్శగా ఎర్బీార్శ, 
“ఏ చతర ప్టము?” అని అడిగాను. అప్ుపడు అతడు నా వ పై్ు చూస్ట ిఅనాిడు కదా, “సర్ే, నీ ఈ జవాబే 
నా ప్రశికు సమాధానం చబెుతయంది. ఒకవళే అది నీకు నచుయుంటే, నీవు దానిని ఉప్యోగశంచదవాడవిే.” 

అయితద, ఇలాంటిదద క ైసైతవ వేదాంతశాసత రములో కూడా జర్మగుతయంది. కరసీుత  యొకు అనుచర్మలుగా, 
మనందర్శకర దదవుడు ఆయన సవయం-ప్రతయక్షత అనే బహుమానమును ఇచాుడని మనము 
నముుతాము, మర్శయు దానిని ఎంతగా ఉప్యోగశసాత మో అంతగా దానిని మ చుుకుంటటనిటటర  
చూపిసాత ము. 

మీ వదేాంతశాసత రమును కటటర ట అన ేపాఠయకీమములో ఇద ిమూడవ పాఠం, మర్శయు దనీికన 
“ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డుట” అన ేశీర్శషకను ఇచాుము. మర్శయు మన వదేాంతశాసత రమును 
నిర్శుంచుచుండగా దదవుని ప్రతయక్షతను ఎలా ఉప్యోగశంచాలో మనము నేర్ముకుందాము. 

ఈ పాఠం మూడు ముఖ్యమ నై భాగములుగా విభజంప్బడుతయంది: మొదటిగా, లేఖ్నములు 
ప్రతయక్షతను గూర్శు ఏమి బో ధించుచునాియో మర్శయు దానిని మనము ఎకుడ చూడవొచపు 
నేర్ముకుందాము; ర్ ండవదగిా, దదవుని ప్రతయక్షతను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఉప్యోగప్డు ముఖ్యమ ైన 
కనీయాశీలకములను ప్ర్రక్ించుదాము; మర్శయు మూడవదగిా, దదవుని ప్రతయక్షతలో నుండి మనము 
ప ందుకొను వదేాంతశాసత ర జవాబుల మీద నిశుయతను ఎలా అభివృదిధ  చదయాలో చూదాే ము. దదవుని 
ప్రతయక్షత ఎకుడ కనబడుతయంది అను విష్యముతో ఆర్ంభించుదాము. 

ప్రతయక్షతను కనుగొనుట్ 

కొనిి అర్మదెనై సందర్ాులు మినహా, గత ర్ ండు శతాబేములలో, క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములో దెైవిక 
ప్రతయక్షత అనదే ిఒక ముఖ్యమ నై పాతరను పల షసిుత ంది అని క ైైసతవ వేదాంతశాసత రవతేతలు ఒక విధ్ముగానో లేక 
మర్ొక విధ్ముగానో సముతించార్మ. దదవుడు తనను తాను మర్శయు తన చతతమును మనకు 
బయలుప్ర్చాడు అనే నముకము లేఖ్నముల యొకు ఆర్ంభ పేజీల నుండి మనకు కనిపసిుత ంది. పాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధ్న యొకు నముకమ నై సాక్షయము దావర్ా, యిేసు దావర్ా మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితల 
దావర్ా అది మన యొదేకు వసుత ంది. అయితద దదవుడు మనకు ఈ విలువ నై బహుమానమును ఇచాుడని 
మాటలలో మాతరమ ేతెలుసుకొనుట సర్శపల దు. అది ఎకుడ కనబడుతయందో  కూడా మనము 
ఎర్శగశయుండాల్వ. 

ఈ అంశమును గూర్శు నేర్ముకొనుచుండగా, మనము మూడు విష్యములను చూదాే ము: 
మొదట, సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనే స్టిదాధ ంతమును మనము చూదాే ము; ర్ ండవదిగా, విశషే్ ప్రతయక్షత అనే 
స్టిదాధ ంతమును మనము చూదాే ము; మర్శయు మూడవదగిా, ఈ ర్ ండు ప్రతయక్షతల మధ్య ఉని 
అనుబంధాలను ప్ర్రక్ించుదాము. 

సాధ రణ ప్రతయక్షత 
దదవుడు మానవ జాతికన తనను తాను ప్రతయక్షప్ర్చుకొని పరా ముఖ్యమ ైన మార్గములలో ఒక 

మార్గము మనము తర్చుగా పిలచుకొను “సాధార్ణ ప్రతయక్షత.” మనము “సాధార్ణ” అన ేప్దమును 
దదవుడు తనను తాను సాధార్ణముగా సృషిరంచబడని జీవులనిిటకిన మర్శయు సాధార్ణంగా ప్రజలందర్శకర 
ప్రతయక్షప్ర్చుకొన ను అన ేవిష్యమును తలె్వయజేయుటకు ఉప్యోగశసాత ము. దీనిని కొనిి సార్మో  
“పరా కృతిక ప్రతయక్షత” అని కూడా పలిుసాత ము, ఎందుకంటే ఈ ప్రతయక్షత ప్రకృతి లేక సృషిర  అను 
మాధ్యమము దావర్ా కల్వగశనది. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు అనకే లేఖ్న భాగములు బో ధంిచుచునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఈ 
అంశమును మనము కరర్తనలు 19:1-6, అప . 14:15-17 మర్శయు అప . 17:26-27లలో చూడవచుు. 
అయితద బెైబిలులోని సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు సంప్ూర్ణ వివర్ణ మనకు సుప్ర్శచతమ ైన వచనముల ైన 
ర్పమా. 1:18-32లో కనిపసిుత ంది. 

ఈ బెైబిలు బో ధ్నను ప్ర్రక్ించుటకు మనము ర్ ండు విష్యములను చూడవలస్టియునిది: 
మొదటగిా, సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు మాధ్యమము; మర్శయు ర్ ండవది, సాధార్ణ ప్రతయక్షతలోని ముఖ్య 
విష్యములు. 

మాధయమము 
మొదటగిా, సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు మాధ్యమము, ప్ర్శకర్ము, లేక మార్గము సృషిర అని 

లేఖ్నములు బో ధించుచునివి. ర్పమా. 1:18-20లో పౌలు ఈ విష్యమును గూర్శు మాటాో డుతయని 
విధ్మును చూడండి: 

. . . దేవుని కోప్ము ప్రలోకమునుాండి బయలుప్రచబడుచుననదధ. . . . దేవుడు 
అదధ వారికర విశ్దప్రచనెు . . . స్తృష్ుాంప్బడిన వస్తు్ వులను ఆలోచిాంచుట్వలన 
తేట్ప్డుచుననవి . . . (రోమా. 1:18-20). 

దదవుడు మనకు తనను తాను సృషిర  దావర్ా, లేక ఇకుడ చెప్పబడనిటటర , “సృషిరంప్బడనివాటి” 
దావర్ా బయలుప్ర్చుకొంటాడని ఈ మాటలు మనకు తలె్వయజేయుచునాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయక్షత అనదే ిబయట ఆకాశములోని ప దే నక్షతరవీధ్ుల దావర్ా మర్శయు భూత అదేము దావర్ా 
వీక్ింప్బడు సూక్షు-లోకము దావర్ా మనకు బయలుప్ర్చబడుతయంది; సృషిర యొకు భౌతిక, అభౌతిక 
మర్శయు ఆతీుయ కోణముల దావర్ా, మానవులుగా మన స ంత ఉనికన దావర్ా కూడా — సమసతము 
దదవుని ప్రతయక్షతకు మాధ్యమాలుగా ఉనాియి. దుర్దృష్రవశాతయత , చాలా సార్మో  ర్పమా 1లోని ఈ మాటలు 
కేవలం పరా కృతిక స్టిాతిలో ఉని సృషిరని మాతరమ ేసంబో ధించుచునాియని క ైసైతవులు అనుకొంటటంటార్మ. 
అడవులు, సర్సుిలు, ప్ర్వతములు, మర్శయు అర్ణయములు మన ఆలోచనలను దదవుని వ ైప్ు ఎలా 
మళో్లసాత యో మనందర్శకర తలెుసు. కాని నాగర్శకత, ఆధ్ునికత, మర్శయు మానవ సంసుృతి కూడా దదవుని 
బయలుప్ర్మసుత ంది అని గీహించుటలో చాలా సార్మో  మనము విఫలమవుతాము. 

ర్పమా 1లో పౌలు కేవలము పరా కృతిక స్టిాతిలో ఉని సృషిరని గూర్శు మాతరమ ేమాటాో డుట లేదని 
మనము గీహించుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైన విష్యము; మానవుల యొకు ప్రభావము కనీంద సృషిర  
ఉండుట ప్రతయక్షతకు ఒక మార్గమని కూడా అతడు సంబో ధించాడు. లోకములోని పాపాతుకమ ైన మానవ 
సంసుృతి తీసుకొనివచుు భరష్రతవములను గూర్శు మాటాో డుతూ, మానవులు చదయు ఈ భరష్రతవములను 
చూస్టి ప్రజలు దదవుని చతతమును గూర్శు కొనిి విష్యములు నేర్ముకుంటార్ని కూడా పౌలు 
తెల్వయజేసుత నాిడు. ర్పమా. 1:32లో పౌలు ఈ మాటలు వరా సాడు: 

ఇట్టు  కారయములను అభ్యస్ట్ాంచువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 
న్ యయవిధధని వారు బాగుగ ఎరిగియుాండియు, వాట్టని చేయుచున్ నరు. ఇదధ 
మాతరమే గాక వాట్టని అభ్యస్ట్ాంచు వారితో స్తాంతోషముగా స్తమమతాంచుచున్ నరు 
(రోమా. 1: 32). 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనదేి సృషిరలో మానవులు చదయు ప్నులు దావర్ా కలుగుతయందిగాని, కేవలం 
సృషిర  యొకు పరా కృతిక స్టిాతిలో కలుగదని ఈ మాటలు సూచంచుచునాియి. మానవ ప్ర్శజాా నములు, 
విజాా నము, వాసుత శాసత రము, ర్ాజకరయము, కుటటంబ జీవితము, కళ, ఔష్ధ్ము, సంగరతము, మర్శయు 
మానవ సంసుృతి యొకు అనకే ఇతర్ ఉతపతయత లు కూడా దదవుని ప్రతయక్షతను ధాయనిసాత యి. మనము 
దదవుని ప్రతయక్షతను తపిపంచుకోలేము; అది ఎలోప్ుపడూ మనలను చుటటర ముటిర యుంటటంద.ి 

ముఖ్య విషయములు 
ర్ ండవ సాా నంలో, ర్పమా 1వ అధాయయములో పౌలు సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు ముఖ్య 

విష్యములనుకూడా సూచంచాడని మనము గుర్శతంచాల్వ. 
ఇప్ుపడు, ఈ దృషిరకోణం ప్రకార్ం, సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా ప్రజలు ఏమి తెలుసుకునాిర్మ అనే 

విష్యమును గూర్శు పౌలు సపష్రముగా మాటాో డుటలేదు. ఈ నిర్శేష్రత లేమి అనదేి ప్లు సాలములు 
మర్శయు కాలములలోని ప్లు ర్కముల ప్రజలు సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు ప్లు ర్కముల 
అంశములను ఎదుర్ొుంటార్మ మర్శయు గుర్శతసాత ర్మ అన ేసతయము మీద ఆధార్ప్డియుండవచుు. 
ఏదిఏమ నై, సాధార్ణ ప్రతయక్షత మానవులకు కనీసం ర్ ండు ర్కముల సమాచార్మును 
బయలుప్ర్మసుత ంది అని పౌలు సపష్రము చదశాడు: దదవుని గుణలక్షణములు, మర్శయు దానికన తగశన మన 
న ైతిక బాధ్యతలు. 

ఒక వ పై్ు, ర్పమా. 1:20లో పౌలు చబెుతయనిటటర , సృషిర వీటనిి బయలుప్ర్మసుత ంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశ్కర్యు దవేతవమును (రోమా. 
1:20). 

మర్ొక మాటలో, ప్రతయక్షంగా కనబడని దదవుని గుణలక్షణములను ప్ర్పక్షంగా సృషిరలో 
చూడవచుు. ఈ భూమి మీద ఉని ప్రతి వయకనత దదవుని గుణలక్షణములను గూర్శున కొనిి కోణములు 
తెల్వస్టనివాడగిా ఉనాిడు, ఎందుకంటే పౌలు ర్పమా. 1:19లో చెబుతయనిటటర , సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో 
“దదవుడు అద ివార్శకన విశదప్ర్చెను.” 

ఉదాహర్ణకు, సృషిర  యొకు అందము దదవుని యొకు దిగ్రమప్ర్చద సౌందర్యమును 
కనుప్ర్మసుత ంది; మానవ జీవితము కొర్కు సృషిరలోని ఏర్ాపటటో  ఆయన మంచతనమును కనుప్ర్మసాత యి; 
సృషిర  యొకు ప్ర్శమాణము మాతరమే ఆయన గొప్పతనమును బయలుప్ర్మసుత ంది; సృషిర  యొకు కనోష్రత 
ఆయన జాా నమును చూపసిుత ంది; మర్శయు ప్రకృతి యొకు శకనత ఆయన దెైవిక శకనతని బయలుప్ర్మసుత ంది. 

మర్ొక వ ైప్ు, దదవుని యొకు అదృశయమ ైన గుణములను బయలుప్ర్చుటతో పాటట, సాధార్ణ 
ప్రతయక్షత దదవుని ఎదుట మన న ైతిక బాధ్యతలను కూడా బయలుప్ర్మసుత ంది. మానవ జాతి యొకు 
పాప్ప్ు సవభావమును గూర్శు మాటాో డుతూ ఈ విష్యమును గూర్శు ర్పమా. 1:32లో పౌలు చపెిపన 
మాటలను వినండి: 

ఇట్టు  కారయములను అభ్యస్ట్ాంచువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 
న్ యయవిధధని వారు బాగుగ ఎరిగియుాండియు, వాట్టని చేయుచున్ నరు. ఇదధ 
మాతరమే గాక వాట్టని అభ్యస్ట్ాంచు వారితో స్తాంతోషముగా స్తమమతాంచుచున్ నరు 
(రోమా. 1:32). 

మర్ొక మాటలో, సృషిరలోని అనేక విష్యములు దదవుని ఎదుట మన న తైిక బాధ్యతలను 
బయలుప్ర్మసాత యి. 

ఉదాహర్ణకు, స్ట్త ర ప్ుర్మష్యల మధ్య ఉని జీవశాసత ర భినితవములు మనము భిని 
ల్వంగసంప్ర్ుతను ఆచర్శంచాలని బయలుప్ర్మసాత యి. పిలోలు తలో్వదండుర ల సంర్క్షణ మీద ఆధార్ప్డుట 
పిలోలను సంర్క్ించుట ప్టో తలో్వదండుర లు కల్వగశయుండని బాధ్యతను, మర్శయు పలోిలు కల్వగశయుని 
తలో్వదండుర లను సనాునించవలస్టిన బాధ్యతను బయలుప్ర్మసాత యి. కర్మవు మర్శయు యుదధములో 
మానవుల యొకు శీమలు కర్మణను చూప్ుట ప్టో మనము కల్వగశయుని బాధ్యతను 
బయలుప్ర్మసాత యి. మనము ఎటట చూస్టనిా, సృషిర  మనలను పలిుసుత ంది, మర్శయు సృషిర  దావర్ా 
మర్శయు సృషిరలో దదవుడు కనుప్ర్చు న తైిక విలువలకు మన జీవితమును అనుగుణంగా 
మలచుకోవాలని కోర్మతయంది. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనే అంశమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్రతయక్షత యొకు 
ర్ ండవ ర్ూప్మ నై, విశషే్ ప్రతయక్షతను మనము చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశేష ప్రతయక్షత 
ప్రతయక్షత యొకు ఈ విధ్మును “విశషే్” అని ఎందుకంటార్ంట,ే ఇది అనిి సాలములలో అందర్శ 

ప్రజలకు ఇవవబడలేదు, కాని మానవ జాతిలో కొందర్శకన లేక విశషే్మ నై వార్శకన మాతరమే ఇవవబడింది. 
చర్శతరలో విశేష్ ప్రతయక్షత ప్లు విధ్ములను అనుసర్శంచంది, కాని క ైసైతవ ఆలోచన దృషిరలో 

దదవుడు తనను తాను సపష్రముగాను సంప్ూర్ణంగాను ఆయన కుమార్మడెనై యిసేు దావర్ా 
బయలుప్ర్చుకునాిడు. 

విశషే్ ప్రతయక్షతను గూర్శు క ైసైతవ ఆలోచనను హెబ్రర. 1:1-3 చాలా ఖ్చుతముగా కోీడకీర్శసుత ంది: 

ప్ూరవకాలమాందు న్ న్ స్తమయములలోను న్ న్  విధములుగాను ప్రవక్ల ద వరా 
మన ప్తరులతో మాట్లాడని దేవుడు ఈ దధనముల అాంతమాందు కుమారుని 
ద వరా మనతో మాట్లాడనెు. ఆయన ఆ కుమారుని స్తమస్్తమునకును 
వారస్తునిగా నియమిాంచనెు. ఆయన ద వరా ప్రప్ాంచములను నిరిమాంచనెు. ఆయన 
దేవుని మహమి యొకక తజేస్తుును, ఆయన తతవము యొకక 
మూర్ిమాంతమున్ెైయుాండి . . . (హెబ్రర. 1:1-3). 

కరీసుత  ర్ాకకు మునుప్ు, దదవుడు తనను తాను మర్శయు ఆయన చతతమును అనేక విశేష్ 
మార్గములలో బయలుప్ర్చుకునాిడు. ఆయన ప్రజలతో ప్రతయక్షంగా మాటాో డాడు, వార్శకన అసమానయమ నై 
కలలను ఇచాుడు, దర్ినములు చూచుటకు వార్శ కనుిలను తరె్చాడు మర్శయు ఆయన ప్రవకతలు, 
యాజకులు, ర్ాజులు మర్శయు ప్ర్శశుదుధ ల దావర్ా మాటాో డాడు. అయితద వీటలిో ఏ ప్రతయక్షత కూడా 
దదవుని కుమార్మడెనై కరీసుత  యొకు అతయంత మహిమకర్మ ైన ప్రతయక్షతకు పల ల్వనవ నైవికావు. యిేసు 
యొకు జీవితము మర్శయు బో ధ్నలు దదవుని యొకు అతయంత విశషే్మ నై ప్రతయక్షతల ై ఉనాియి. 
మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, కరసీుత లో దదవుని ప్రతయక్షత క ైసైతవ వేదాంతశాసత రమునకు ఒక ప్రమాణముగా 
ఉనిదని చెప్ుపట మంచది. ఇప్ుపడు, దదవుని యొకు అతయయనిత ప్రతయక్షతగా కరీసుత కు సమర్పణ అనకే 
ముఖ్యమ ైన ప్ర్శణామములకు దార్శతీసుత ంది. అయితద మన ఉదదేశముల కొర్కు, దదవుని ప్రతయక్షతగా 
లేఖ్నము ప్టో కూడా మనము సమర్పణ కల్వగశయుండాల్వ అనేద ిఅతయంత పరా ముఖ్యమ నై మర్శయు 
అభాయస్టకిమ నై ప్ర్శణామముగా ఉనిది. 

యిేసుతో లేక మొదటి శతాబేప్ు పాలస్ట్తనా ర్ాబాాయిలతో సుప్ర్శచతయల ైన ప్రతి ఒకుర్మ, దదవుని 
యొకు విశేష్ ప్రతయక్షతగా యిసేు పాత నిబంధ్న లేఖ్నముల వ ైప్ు చూశాడని గుర్శతసాత ర్మ. ఆయన 
ఎనిడు లేఖ్నములను ప్రశ్ించలేదుగాని, వాటికన ప్ూర్శతగా సమర్శపంచుకునాిడు మర్శయు 
సమర్శపంచుకోవాలని ఇతర్మలను కూడా పల ర తిహించాడు. మన ఆలోచనలు, కార్యములు మర్శయు 
భావనలలో మార్గదర్శిగా ఉండుటకు ఆదకిాండము మొదలుకొని మలాకర వర్కు ఉని లేఖ్నముల మీద 
ఆధార్ప్డాలని ఆయన ఉదార్హర్ణ ఆయన అనుచర్మలకు ఉప్దదశ్సుత ంది. దీనికన మించ, మన గొప్ప 
బో ధ్కునిగా, యిసేు ఆయన శ్ష్యయల ైన అప సతలులను సంఘము కొర్కు ఒక అధికార్శక ప్రతయక్షతను 
నిర్శుంచుటకు అభిషేకనంచాడు, మర్శయు వార్శ ప్రతయక్షత కొీతత  నిబంధ్నలో అమోఘమ నై ర్రతిలో 
కోీడీకర్శంచబడింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , దదవుని యొకు ఉనితమ ైన ప్రతయక్షతగా కరసీుత  వ పై్ు చూచు వార్మ ఆయన మాదరి్శని 
అనుసర్శంచాల్వ మర్శయు నేట ిఆయన ప్రజల కొర్కు పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలను దదవుని యొకు 
విశషే్ ప్రతయక్షతగా అంగరకర్శసూత  ఆయన బో ధ్కు లోబడియుండాల్వ. 

మన దనిములలో దదవుని ప్రతయక్షత సృషిర  మర్శయు లేఖ్నములలో కనిపసిుత ంద ిఅని మనము 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు విశేష్ మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత మధ్య ఉని అనుబంధ్ముల వ ైప్ు మన 
ధాయసను మళో్లంచుదాము. ఈ ర్ ండు ప్రతయక్షతలలో దదనిని మనము నిరో్క్షయము చదయకూడదని 
గీహించుటకు ఈ అనుబంధ్ములు మనకు సహాయం చదసాత యి. 

అనుబాంధములు 
ఈ అంశములోని ర్ ండు విష్యములను మనము చూదాే ము: సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ 

ప్రతయక్షతల యొకు అతివాయపిత ; మర్శయు ర్ ండు ర్కముల ప్రతయక్షతల యొకు అవససర్త. మొదట 
సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ ప్రతయక్షతల యొకు అతివాయపితని మనము చూదాే ము. 

అతవాయప్్  
సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ ప్రతయక్షతలను గూర్శు మనము ఎనిి సార్మో  వరే్ేవర్మగా మాటాో డనిా, ఈ 

ర్ ండు విధ్ముల ైన ప్రతయక్షతలు చాలా వర్కు ఒకదానిప  ైఒకట ిఅతివాయపిత  చెందుతాయని కూడా మనము 
గుర్శతంచవలస్టని అవసర్ం ఉనిది. దీనిని చూచుటకు, ఈ ర్ ండు ప్రతయక్షతలో కనిపించు ముఖ్య 
విష్యముల యొకు భినితవమును మనము గుర్శతంచాల్వ. 

ఒక వ పై్ు, లేఖ్నములలో విశషే్ ప్రతయక్షత అనేక అంశములను గూర్శు మాటాో డుతయంద ిమర్శయు 
దీని దావర్ా అసాధార్ణమ నై మర్శయు అతయంత సామనయమ నై విష్యముల మధ్య ఒక అవిభకతత 
ఏర్పడుతయంది. బెైబిలులోని కొనిి భాగములు ఎంత అసాధార్ణమ ైనవంటే దెైవిక నడిపింప్ు లేకుండా 
సామానయమ ైన అనుభవములు లేక అభిపరా యముల దావర్ా వాటిని ఎవవర్మ వరా యలేర్మ. బెబైిలులోని ఈ 
భాగములు గపప్యమ నైవి — అవి అసాధార్ణమ నై, అసామానయమ ైన ర్రతయలలో ఇవవబడనివి. బెైబిలులో 
ఇటిర ర్కముల ైన విష్యములకు అతయంత సపష్రమ నై ఉదాహర్ణలు దానియిలేు, యోవలేు మర్శయు 
ప్రకటన గీంథములలోని భాగములు. ఈ వాకయ భాగములను వరా స్టని ప్రజలు తమ సమాచార్మును వార్శకన 
ప్రతదయకముగా ఇవవబడిన దర్ినములు మర్శయు ఇతర్ అసామానయమ నై ప్రతయక్షతల దావర్ా 
ప ందుకునాిర్మ. ఈ విధ్ంగా, లేఖ్నములోని ఈ భాగములను మనము “అతయంత విశషే్మ నై ప్రతయక్షత” 
అని పిలువవచుు. 

దీనికన తోడు, గపప్యమ ైన విష్యములు మర్శయు సామానయ మాధ్యమాల దావర్ా ఆతు 
అనుగీహించు విష్యముల యొకు కలయికను చూస్టే ఒక మధ్యము లేఖ్నములో కనిపసిుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, బెైబిలు సంబంధ్మ నై చార్శతిరక ప్ుసతకమ నై ర్ాజులు గీంథము లేక లూకా సువార్తను 
చూడండి. ఈ ప్ుసతకములోని ఆలోచనలను సాధార్ణ మానవ వనర్మల నుండి స్టకేర్శంచార్ని ఈ 
ప్ుసతకముల యొకు ర్చయితలు చాలా సపష్రముగా తలె్వయజేశార్మ. ర్ాజుల గీంథములు ఇశాీయిలేు 
మర్శయు యూదా దదశముల యొకు ర్ాజకరయ సంఘటనలను ప్రసాత విసుత నాియి. లూకా తన 
సమాచార్మును కరసీుత  జీవితమును కనులార్ా చూస్టిన ప్రతయక్ష సాక్షుల నుండి స్టకేర్శంచనటటో  



మీ వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మూడవ పాఠము: ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డుట 

-7- 

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

చెబుతయనాిడు. దదవుని ఆతు ఈ బెైబిలు ర్చయితలను నడపిించన ప్రకార్ం విశషే్మ నై అసాధార్ణమ ైన 
మూలాధార్ములను కూడా వార్మ ఖ్చుతముగా జోడించార్మ. వార్శ మూలాధార్ములలో వార్మ ప ందిన 
సమాచార్ము యొకు ఖ్చుతతవమును గూర్శు వార్మ మ ళుకువలను కల్వగశయుండిర్శ, తమ 
మూలాధార్ములను ఎలా అనువదించాలో వార్మ ఎర్శగశయుండిర్శ, మర్శయు సాధార్ణమ నై మాధ్యమాలలో 
దొర్కని సమాచార్మును గూర్శు కూడా వార్మ మ ళుకువలు కల్వగశయుండరి్శ. కాబటిర , ఈ విధ్ంగా, 
బెైబిలులోని ఈ భాగములు గపప్య విష్యములను మర్శయు సామానయ విష్యములను మిళ్లతము 
చదసాత యి. 

దీనిని మించ, లేఖ్నములోని అనకే భాగములు సామనయ మ ళుకువల కంటే ఎకుువగా పేరర్శత 
మ ళుకువలు కల్వగశయునివి. ఎందుకంటే సామానయ అనుభవములను గూర్శు సర్ నై ప్ర్శశీలనలు 
చదయుటకు బెైబిలు ర్చయితలను ప్ర్శశుదాధ తు తర్చుగా పేరర్పేించాడు. ఉదాహర్ణకు, సామ తలు 
30:25లో ర్చయిత ఇలా అంటటనాిడు: 

చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేస్తవిలో తమ ఆహారమును 
స్ట్దాప్రచుకొనును (సామెతలు 30:25). 

ఈ కథనము పేరర్ేపతిమ ైనది మర్శయు సతయమ నైది, కాని దనీిని ర్చయిత ఒక గపప్యమ నై 
దర్ినము దావర్ా ప ందలేదుగాని ప్రకృతిని అనుభవించుట దావర్ా ప ందాడు. 

కాబటిర , ఈ విధ్ంగా, విశషే్ ప్రతయక్షతలో మనము చాలా సార్మో  సాధార్ణ ప్రతయక్షతగా ప్ర్శగణ ంచు, 
అనగా లోకములో ఎవర్ నైా ఆచర్ణాతుకముగా గమనించగల అనకే విష్యములు ఉనాియి. 
బెైబిలులోని ఈ భాగములు “సాధార్ణము చదయబడని విశషే్ ప్రతయక్షత”ల ైయునివి అని కూడా 
చెప్పవచుు. 

ఇప్ుపడు, విశషే్ ప్రతయక్షతలో వల న , సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో కూడా విభిని ర్కముల ైన అంశములు 
ఉనాియి. ఒక వ పై్ు, సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో చాలా సామానయమ ైన విష్యములు ఉంటాయి, అనగా 
లోకములో ఇప్పటి వర్కు నివస్టించన మానస్టికముగా ఆర్పగయవంతమ ైన ప్రజలందర్మ ఎర్శగశయుని 
విష్యములు. లోకము విశాలమ నైది అని, ఒక విశాలమ నై ఆకాశము దానిప ై ఉనిదని ఇంచుమించు 
అందర్శకర తలెుసు. మర్శయు తమ న తైిక మనసాక్ిని అనుభవించన సమయములు ఇంచుమించు 
అందర్శకర జాా ప్కముంటాయి. ఈ సార్వతిరక అనుభవములనిి దదవునిని మర్శయు మానవుల ప్టో ఆయన 
చతతమును ఎలోప్ుపడూ బయలుప్ర్చాయి. వీటనిి మనము “అతయంత సాధార్ణమ నై ప్రతయక్షతలు” అని 
పిలువవచుు. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతల యొకు మధ్య భాగములో సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు సామానయ మర్శయు 
అసామానయమ నై విష్యముల యొకు మిశమీాలు ఉనాియి. ఇవి కేవలం కొందర్శకన మాతరమ ేఇవవబడని 
సృషిర  అనుభవాలు, ఎందుకంట ేఇవి కాలము లేక సాా నము వంటి కొనిి ప్ర్శమితయలు కలవ యైునివి. 
ఉదాహర్ణకు, భయంకర్మ నై గాల్వవాన యొకు గాలులు కూడా దదవుని యొకు మహా శకనతని 
ప్రచుర్ప్ర్మసాత యి. కాని చాలా మంది ప్రజలు ఎనిడును గాల్వవానను అనుభవించర్మ. హిమాలయా 
ప్ర్వతముల యొకు ఎతయత లు దదవుని మహిమను ప్రచుర్ప్ర్మసాత యి, కాని మానవజాతిలో చాలా మంది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హిమాలయాలను ప్రతయక్షంగా చూడలేదు. మనమంతా అనకే ప్ర్శమితయలు కల్వగశయునాిము కాబటిర , 
సాధార్ణ ప్రతయక్షతలనీి అనిి సమయాలలో అందర్శకర వర్శతంచవు. 

ఈ వర్ణమాల యొకు మర్ొక వ పై్ు సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు అసామానయమ నై అంశములు 
ఉనాియి, అనగా దదవుడు బయలుప్ర్చన కొనిి సతయములను ప్రజలు తమకుని విశేష్మ ైన 
జాా నముతోను మర్శయు తమ మతప్ర్మ ైన నముకములలో కూడా ఒప్ుపకొను సమయములు. 
వాసతవమేమిటంట ేచాలా సార్మో  మనము విశషే్ ప్రతయక్షత అని భావించు విష్యములు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతలో భాగమ యైునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఒక ేదదవుడు ఉనాిడని కొనిి క ైసైతవతేర్ మతములు 
కూడా నముుతాయి. నిజమ నై క ైసైతవ విశావసము వల న  అనకే మతములు సామానయమ నై మర్శయు 
ప్వితరమ నై విష్యముల మధ్య భదేమును గుర్శతసాత యి. అనకే మతములు హతయను ఖ్ండిసాత యి. 
సామానయ సామాజక నాయయమును ప్లు విశావసములు ప్రశంస్టిసాత యి. ప్ుర్ాతన బెైబిలు లోకములో, 
ఇతర్ మతములు కొనిి విశేష్మ ైన మార్గములలో నిజమ ైన బెైబిలు విశావసమును ప్రతిబింబించదవి. 
మర్శయు నేడు కూడా, కొందర్మ సువార్త అందని ప్రజలు కూడా క ైసైతవ విశావసమునకు అనుగుణంగా ఉని 
నముకములను కల్వగశయునాిర్ని కొందర్మ మిష్నర్రలు నివదేసిాత ర్మ. అటిర  సందర్ాులలో, మనము 
“విశషే్మ నై సాధార్ణ ప్రతయక్షత”ను గూర్శు మాటాో డవచుు. 

కాబటిర , వదేాంతశాసత రములో విశషే్ మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతల యొకు పాతరలను గూర్శు 
మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, చాలాసార్మో  మర్చపలయి ేర్ ండు విష్యములను మనము 
జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. ఒక వ పై్ు, గపప్యముకాని లేక ఇతర్ మార్గములలో తలెుసుకొనుటకు కష్రముకాని 
కొనిి విష్యములను లేఖ్నములు మనకు బో ధిసాత యి. సామానయమ ైన మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత 
దావర్ా వివేచంప్బడగల విష్యములను గూర్శు కూడా దెవైిక అధికార్ముతో అవి బో ధిసాత యి. ఇందు 
వలననే మనము లేఖ్నములను, మతప్ర్మ ైన మర్శయు న తైిక విష్యములలో మాతరమే గాక చర్శతర 
మర్శయు విజాా న విష్యములలో కూడా, మన అధకిార్ముగా ప్ర్శగణ సాత ము. 

మర్ొక వ ైప్ు, సామానయముగా లేఖ్నముల కొర్కు ప్రతదయకప్ర్చు విష్యములను గూర్శు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షత మనకు అనకే విష్యాలను బో ధించగలదని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. వాసతవానికన, ఈ 
పాఠములలో మనము చూడబో తయనిటటర , లేఖ్నములో తెల్వయజయేబడని అనకే వదేాంతశాసత ర 
సతయములు సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా బయలుప్ర్చబడనివి. అందుకనే కనోష్రమ ైన మతసంబంధ్ 
విష్యములలో కూడా దెవైిక నడపిింప్ు కొర్కు మనము సాధార్ణ ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డాల్వ. 

వేదాంతశాసత ర విశేోష్ణ కొర్కు సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతలు అందించదగశన అనకే 
సంగతయలను మనము గుర్శతంచాము గనుక, ఇప్ుపడు ర్ ండవ విష్యమును చూదాే ము. వదేాంతశాసత రము 
కొర్కు ఈ ర్ ండు ర్కముల ప్రతయక్షతలు మనకు ఎందుకు అవసర్మ ైయునివి? వేదాంతశాసత ర అనేవష్ణలో 
ఇవి మనకు ఎలా సహాయప్డగలవు? 

అవస్తరత 
ఒక వ పై్ు, విశషే్ ప్రతయక్షత అనకే విధ్ములుగా సామనయ ప్రతయక్షతను మించపల తయంది గనుక 

మనకు విశేష్ ప్రతయక్షత అవసర్మ ైయునిది. సాధార్ణ ప్రతయక్షత కంటే ఎకుువగా దదవుని మర్శయు 
ఆయన చతతమును తెల్వయజయేుటకు, సపష్రప్ర్చుటకు మర్శయు బయలుప్ర్చుటకు విశషే్ ప్రతయక్షత 
ర్ూప ందించబడినది. ఈ మధ్య దశాబాే లలో అనకే మంది వదేాంతశాసత రవేతతలు గమనించనటటర , వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ములో ప్డక మునుపే, వార్మ నిష్ుళంక స్టిాతిలో ఉనిప్ుపడద దదవుడు ఆదాము హవవలకు విశేష్ 
మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతలను అనుగీహించాడు. ఆదాము హవవలు పాప్ ర్హతియలుగా ఉండనెు కాబటిర  
వార్మ సృషిరని వీక్ించుచుండగా దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన చతతమును గూర్శు మర్శ ఎకుువగా 
తెలుసుకొనియుండరి్ని మనము నిర్ాా ర్ణ కల్వగశయుండవచుు. అయినను, పాప్మునకు మునుప్ు 
కూడా, విశషే్ ప్రతయక్షత యొకు నడిపింప్ు లేకుండా కవేలం సృషిరని ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా మాతరమే 
వేదాంతశాసత రము నిర్శుంచయుండకూడదు. మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్షమును గూర్శు, తోటను 
సంర్క్ించుటను గూర్శు, వృదిధ  చెందుటను గూర్శు, తోట యొకు ప ల్వమరే్లుదాటి వాయపించుటను గూర్శు, 
మర్శయు భూమిమీదంతట అధికార్మును కల్వగశయుండుటను గూర్శు దదవుడు ఆదామునకు విశషే్ 
సూచనలతో కూడని ప్రతదయకమ నై మాటలను ఇచాుడు. 

అంతదగాక, లోకములోనికన పాప్ము ప్రవశే్ంచన తర్మవాత, విశషే్ ప్రతయక్షత దదవుని యొకు 
విమోచన ప్రణాళ్లక మీద కూడా దృషిరప టిరంది. సాధార్ణ ప్రతయక్షత మనము దదవుని తీర్మప కనీంద ఉనాిమని 
బయలుప్ర్చుచునిప్పటకిర, కవేలం విశేష్ ప్రతయక్షత మాతరమ ేకరసీుత లో ర్క్షణను బయలుప్ర్మసుత ంది. 
ముఖ్యముగా పాప్ములోనికన ప్డనిది మొదలుకొని, కొనిి సార్మో  పరా కృతిక వదేాంతశాసత రము అని 
పిలువబడని సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో నుండి వ లువడు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము యొకు ప్రకనయీ, 
ఖ్చుతముగా విశేష్ ప్రతయక్షత దావర్ా నడపిింప్బడవలస్టియునిది. లేనియిడెల, దదవుడు సృషిరలో 
బయలుప్ర్చన విష్యములను మనము దుర్శవనియోగశంచు అవకాశములు ఎకుువగా ఉనాియి. 

మనకు లేఖ్నము యొకు అవసర్తను మనసుిలో ఉంచుకొని, సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు 
అవసర్తను కూడా మనము చూడాల్వ. కవేలం బెైబిలు ఆధార్ంగా మన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట 
ఎందుకు సర్శపల దు? లేఖ్నములో కనిపించని ఏ విష్యములను సాధార్ణ ప్రతయక్షత మనకు 
అందసిుత ంద?ి 

ఇప్ుపడు, మనము ముందు చెపపినటేో , లేఖ్నముల యొకు అధికార్శక నడపిింప్ు లేకుండా 
మనము ప్రకృతిని లేక సాధార్ణ ప్రతయక్షతను సమీపించలేము. అయితద అదద సమయములో, 
లేఖ్నములు కవేలం కొనిి విష్యములను మాతరమే సూటగిా తెల్వయజేసుత నాియని, మర్శయు 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు విశాలతతో పల లుుకుంట ేలేఖ్నములు కవేలం కొనిి విష్యములను గూర్శు 
మాతరమ ేమాటాో డుతయనాియని మనము గహిీంచాల్వ. విశషే్ ప్రతయక్షత మనకు తెల్వయజయేు విష్యాలకు 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత సందర్ుమును సమకూర్ముతయంది. మనము ముందు పాఠములలో నరే్ముకుని 
నియమమును అనువర్శతంచుటకు, సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతల యొకు ప్లు అంశములు 
బహుళ ప్ర్సపర్తల యొకు వలయాలకు దార్శతీసాత యి. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు ఈ పాతర కనీసం ర్ ండు మార్గములలో కనిపసిుత ంది. ఒక వ పై్ు, 
సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు మనము నేర్ముకొను విష్యములు విశషే్ ప్రతయక్షతను అరా్ం చదసుకొనుటలో 
మనకు సహాయప్డతాయి. దనీిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి. లేఖ్నముల యొకు ప్రతయక్షతను 
ప ందుకొనుటకు ఒక వయకనత ఒక భాష్ను చదువువానిగా ఉండాల్వ, లేక కనీసం కొంత వర్క నైా అరా్ం 
చదసుకొనవేానిగా ఉండాలని మనకు తలెుసు. అయితద ఇతర్ ప్ుసతకముల యొకు సహాయం లేకుండా 
మనలో ఎంత మంది బెైబిలులోని మాటలను మాతరమ ేధాయనించుట దావర్ా ఒక భాష్ను చదువుటను లేక 
అరా్ము చదసుకొనుటను నేర్ముకునాిర్మ? దీనికన ఖ్చుతమ నై జవాబు “ఎవర్ూ లేర్మ.” మనలో చాలా 
మందిమి భాష్ను తలో్వతండుర ల దావర్ా లేక సంర్క్షకుని దావర్ా, సృషిరలోని ఇతర్ ప్దారా్ములకు చెందని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వసుత వులు మర్శయు కనయీల యొకు సహాయంతో నరే్ముకునాిము. మర్శయు తర్మవాత చదవటం కూడా 
అదద విధ్ంగా నేర్ముకునాిము. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో నేర్ముకొనిన విష్యముల మీద నిర్శుంచుట దావర్ా మాతరమే తర్మవాత 
మనము బెైబిలును సమీపించగల్వగశతిమి. వాసతవానికన, లేఖ్నముల దగగర్కు వచదుసర్శకన సాధార్ణ ప్రతయక్షత 
మీద మన ఆధార్ం దీని కంట ేలోతెనైదిగా ఉనిది. సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా ప్రజలు నేర్ముకొని 
విష్యాలు లేకపల తద నడేు మనకు చదువుటకు బెైబిళుు కూడా ఉండదవి కావు. బెైబిలు యొకు 
అనువాదకులు అనువాదము చదయుటను నరే్ముకుంటార్మ; ముదరణకర్తలు ముదిరంచుట నరే్ముకునాిర్మ; 
ప్రచుర్ణకర్తలు ప్రచుర్శంచుటను కూడా చాలా వర్కు సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండి నేర్ముకునాిర్మ. ఈ అతి 
సామానయమ ైన విధ్ములలో, మనము సాధార్ణ ప్రతయక్షత ప్టో ఆసకనతని చూపించాల్వ ఎందుకంటే విశషే్ 
ప్రతయక్షతను చదువుటలో అది మనకు సహాయం చదసుత ంది. 

మర్ొక వ ైప్ు, బెైబిలును ఫలవంతముగా అనవయించుటకు కూడా సాధార్ణ ప్రతయక్షత 
అవసర్మ ైయునిది. ఉదాహర్ణకు, బెైబిలు అనేక అంశములను గూర్శు మాటాో డుతయంద ిమర్శయు 
అనుసర్శంచుటకు అమోఘమ నై నియమములను ఇసుత ంది. అయినను, ఈ నియమాలను 
అనవయించుటకు అవి అనవయించబడుతయని సృషిరని గూర్శు మనము ఎర్శగశనవార్ముగా ఉండాల్వ. 

భర్తలు భార్యలను పేరమించాలని బెైబిలు చబెుతయంది, కాని ఈ బెైబులు నియమమును 
అనవయించుటకు సాధార్ణ ప్రతయక్షతలోని కొనిి సంగతయలను మనము ఎర్శగశనవార్మ యైుండాల్వ. భర్త 
అంటే ఏంటి? భార్య అంటే ఏమిటి? ఆ సందర్ుములో ఒక భార్యను పేరమించుట అంటే అరా్ము ఏమిటల 
కూడా మనము ఎర్శగశనవార్మ యైుండాల్వ. ఈ విధ్ంగా, లేఖ్నము యొకు నముకమ నై అనువర్తన 
ఎలోప్ుపడు దదవుని యొకు సాధార్ణ ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. 

కాబటిర , ఒకు మాటలో, దదవుడు తనను తాను సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతలలో 
బయలుప్ర్చుకొనాిడని, మర్శయు ఆయన ప్రతయక్షతను మనము సృషిరలోను మర్శయు 
లేఖ్నములలోను చూడాలని ఆయన ఆశ్ంచుచునాిడని మనము చూసాత ము. ఏ ఒకు ప్రతయక్షత కూడా 
ఒంటర్శగా నిలువబడుటకు ర్ూప ందించబడలేదు. మన వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుచుండగా మనము 
ర్ ంటిని ప్టటర కొనునటటో  దదవుడు నిర్ణయించాడు. 

క ైైసతవులు దదవుని యొకు సవయం-ప్రతయక్షతను విశషే్ మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతలలో కల్వప ి
కనుగొనాలని మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ అంశమును చూదాే ము: 
వేదాంతశాసత రమును దానిలో నుండి వ ల్వకనతీయుటకు మనము ప్రతయక్షతను ఎలా అరా్ము చదసుకోవాల్వ? 

ప్రతయక్షతను అరథము చేస్తుకొనుట్ 

ఇకుడ మనమొక ముఖ్యమ నై వయతాయసమును గమనించాల్వ. ఒకర్మ మీకు బహుమతిని ఇచుుట 
ఒక ఎతెతతతద, దానిని సర్శగా ఉప్యోగశంచుట మర్ొక ఎతెతతనటేో , ఆయన ప్రతయక్షతను దదవుడు మనకనచుుట 
ఒక ఎతెతతతద, దానిని వదేాంతశాసత రములో సర్శగా ఉప్యోగశంచుట మర్ొక ఎతతవుతయంది. ఇప్ుపడు, ఆయన 
ఆర్ాధ్నకు యోగుయడని మర్శయు వార్శ తిర్మగుబాటట వలన వార్మ దదవుని తీర్మప ఎదుట నిలువబడతార్ని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెలుసుకొనుటకు ప్రజలకు కావలస్టని సపష్రతను ఇచుునటటో  దదవుడు తనను తాను సృషిరలో 
బయలుప్ర్చుకునాిడని ర్పమా. 1 బో ధసిుత ంది. అయినను, సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతను ఈ 
సామానయ సాా యిలకు మించ అరా్ము చదసుకొనుట సులువ ైన ప్ని కాదు; అద ిఒక కనోష్రమ నై విశేోష్ణా 
ప్రకనయీ. 

ప్రతయక్షతను అరా్ము చదసుకొను ఈ ప్రకనయీ ఎలా జర్మగుతయందో  తలెుసుకొనుటకు, మనము మన 
ఆసకనతని మూడు దశిలప ై కేందీరకర్శంచుదాము: మొదటదిి, పాప్ము యొకు ఆటంకమును గూర్శు 
నేర్ముకుందాము; ర్ ండవది, ప్ర్శశుదాధ తు వ ల్వగశంప్ును గూర్శు నరే్ముకుందాము; మర్శయు తర్మవాత, 
మూడవది, ఈ మన వదేాంతశాసత రము మీద ఈ కనీయాశీలకము యొకు ప్రభావములను చూదాే ము. 
మొదటగిా, దదవుని ప్రతయక్షతను అరా్ము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా పాప్ము ఎలా ఆటంకం 
కల్వగశసుత ందో  చూదాే ము. 

పాప్ము యొకక ఆట్ాంకాం 
ఇద ిచాలా బాధాకర్మ నై విష్యం అయినప్పటకిర, పాప్ము మానవుల మీద ఎంత గాఢమ నై 

ప్రభావమును చూపిందంటే, ఒకవళే దదవుడు దానిని ప్టిరంచుకోకుండా ఊర్కుంటే మనము ఆయన 
ప్రతయక్షతను మన శకనత అంతటితో వయతిర్ేకనంచదవార్మని మనము గుర్శతంచాల్వ. దదవుని యొకు సాధార్ణ 
మర్శయు విశషే్ కృప్ లేకపల తద, దదవుని ప్రతయక్షతలో నుండి మన వేదాంతశాసత రమును గుర్శతంచుటకు 
మర్శయు అభివృదిధ  చదయుటకు మనము చదస్టే ప్రతి ప్రయతిం విఫలమవుతయంది. సాంప్రదాయిక 
వేదాంతశాసత ర ప్దములలో, ఈ సమసయను చాలా సార్మో  “పాప్ము యొకు మానస్టకి ప్రభావములు” అని 
పిలుసాత ర్మ, మర్శయు ఇది గరీకు ప్దమ నై nous (νου̃̃ς) నుండి వ లువడింది, దీని అరా్ము మనసుి. 

పాప్ము యొకు ఈ మానస్టిక ప్రభావములను తలెుసుకొనుటకు, మొదటిగా పాప్ము సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతను చూడకుండా మన మనసుిలకు ఎలా అంధ్తవం కల్వగశసుత ందో  చూదాే ము, మర్శయు తర్మవాత 
అద ివిశేష్ ప్రతయక్షతను చూడకుండా ఎలా అంధ్తవం కల్వగశసుత ందో  చూదాే ము. 

సాధ రణ ప్రతయక్షత 
భూమి మీద ప్రతి మనిషి కొంత వర్కు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఎర్శగశనవాడెైయునిప్పటకిర, మనకు 

తెల్వస్టని విష్యములలో చాలా వాటిని మనము అడ్గశంచునటటో  పాప్ము చదసుత ంది మర్శయు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షత మనకు అందించగల అనకే విష్యములను చూడకుండా అంధ్తవం కల్వగశసుత ంది. ర్పమా. 
1:18లో, సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు సతయమును ఎర్శగశన పాప్బర్శతమ నై అనుయలు “దుర్రి తిచదత 
సతయమును అడ్గశంచు”దుర్ని పౌలు చబెుతయనాిడు. మర్ొక మాటలో, సృషిరలో సపష్రముగా 
బయలుప్ర్చబడని సతయమును అడ్గశంచునిటటో  పాప్ము మనలను ప్ుర్శకొలుపతయంది; మనము 
తిర్సుర్శంచ సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండి దూర్మ ైపల తాము. సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో బయలుప్ర్చబడని న తైిక 
నియమాలను అవిశావసులు ఉలోంఘించనప్ుపడు, దదవుడు వార్శని “వార్శ హృదయముల యొకు 
దుర్ాభిలాష్లకును,” “తయచుమ ైన అభిలాష్లకును,” మర్శయు “భరష్ర మనసుికును” అప్పగశంచనెని 
పౌలు వరా సుత నాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఒక బయర్మో కమిున లేక పాడెైపల యిన కనుచూప్ును కల్వగశయుండునటటో  దుర్భిలాష్ 
మర్శయు భరష్రతవము మన హృదయములను నడపిించుచునివి. సాధార్ణ ప్రతయక్షతలోని సతయమును 
దదనిని మనము చూడలేము అని కాదు. కాని, దదవుని కృప్కు వహనీులమగునంతగా, మన భరష్ర ఆశలతో 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు సతయములను మనకు అనుకూలంగా మలచుకొనుచునాిము. మనము 
సతయమును అబదధమని, మర్శయు అబదధములను సతయమని పలిచుచునాిము; మనము మంచని చడెు 
అని, మర్శయు చెడును మంచ అని పలిచుచునాిము. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతను సర్శగా ఉప్యోగశంచకుండా పాప్ము మనలను ఏ విధ్ముగా భరష్యర లుగా 
చదస్టనిదో  చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు మన ధాయసను విశేష్ ప్రతయక్షత వ పై్ు మళో్లంచుదాము. విశషే్ 
ప్రతయక్షత మీద, ముఖ్యముగా లేఖ్నములో దదవుని ప్రతయక్షతను మనము ఉప్యోగశంచు విధానము మీద 
పాప్ము ఎలాంట ిప్రభావము చూప్ుతయంద?ి 

విశేష ప్రతయక్షత 
దదవుని కృప్ లేకుండా పాప్ుల ైన మానవులు లేఖ్నము యొకు బో ధ్ను వయతిర్ేకనసాత ర్ని బెైబిలు 

సవయంగా చెబుతయంది. ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నను తప్ుపగా ఉప్యోగశసుత నాిర్మ అని 
చెపపినప్ుపడు, యోహాను 5:39-40లో యిసేు దీనిని గూర్శు మాటాో డాడు. ఇతర్ లేఖ్నముల వల న  
ప్రజలు పౌలు యొకు ర్చనలను కూడా తప్ుపగా అరా్ము చదసుకుంటార్ని పౌలు ర్చనలను గూర్శు 
మాటాో డుతూ 2 పతేయర్మ 3:15-16లో పతేయర్మ వాయఖ్ాయనిసాత డు. దదవుని కృప్ లేకుండా, పాప్ుల ైన 
మానవులు లేఖ్నములను తప్ుపగా ఉప్యోగశసాత ర్మ మర్శయు తప్ుపగా అరా్ము చదసుకుంటార్మ. 

పాప్ముతో బెైబిలును తప్ుపగా అనువదించుట అను సమసయ కేవలం అవిశావసులకు మాతరమే 
ప్ర్శమితమ ైనది కాదు; అద ివిశావసులకు కూడా సల కుతయంది. 17వ, 18వ మర్శయు 19వ 
శతాబేములలోని ఎంతో మంది ఐర్పపా మర్శయు అమ ర్శకా వదేాంతశాసత ర ప్ండితయలు ఆఫిరకా బానిసల 
యొకు వాయపార్మును బెైబిలు సమర్శాసుత ంద ిఅని నమాుర్మ అనదేి నాకు గుర్మత కు వచుు ఒక ఉదాహర్ణ. 
ఇద ిఎలా జర్శగశంద?ి క ైసైతవులు లేఖ్నములను ఆ విధ్ంగా ఎలా అడ్దోవలో అనువదించగలర్మ? పాప్ము 
లేఖ్నములను అనువదించు మన శకనతకన కూడా ఆటంకం కల్వగశసుత ంది అనదేి ఈ ప్రశికు జవాబు. మన 
పాండతియము యొకు బలము ఎంత ఉనాి లేక మన బెైబిలు జాా నము యొకు లోతయ ఎంత ఉనాి, 
మనమంతా కూడా ఏదో  ఒక విధ్ంగా విశేష్ ప్రతయక్షతను మళో్లసుత నాిము లేక భరష్యర  ప్టిరసుత నాిము అని 
ప్ూర్శతగా నిర్ాా ర్ణ చెందాల్వ. మన బలహీనతలు మర్శయు ప్క్షపాతములను గూర్శు మనము ఎంతగా 
తెలుసుకుంటే, అంతగా మనము ఇటిర ప ర్పాటోను అధగిమించగలుగుతాము, కాని బెైబిలును అపారా్ం 
చదసుకొనిన కొనిి మార్గములను తలెుసుకోకుండానే మనము మర్ణ సాత ము. 

దదవుని ప్రతయక్షత నుండి వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచునప్ుపడు మనము ఎదుర్ొును అనకే 
సమసయలను గూర్శు పాప్ము యొకు మానస్టకి ప్రభావమును వివర్శసాత యి. లేఖ్నములు మర్శయు సృషిర  
ర్ ండు దదవుని మర్శయు ఆయన చతతమును మనకు బయలుప్ర్మసాత యి, కాని దదవుని ప్రతయక్షతను 
అనువదించు మనము పాప్ులమ యైునాిము. మనము సృషిర  లేక లేఖ్నములో ఆయన ప్రతయక్షతను 
ఎలోప్ుపడూ అరా్ము చదసుకోలేము. ప్డిపలయిన లోకములో వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో గల 
విషాదకర్మ నై సతయమిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ ప్రతయక్షతను ఉప్యోగశంచు మన సామరా్యముప  ైపాప్ము లోతెైన 
ప్రభావమును ఎలా చూప్ుతయందో  తలెుసుకునాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్రతయక్షతను అరా్ము 
చదసుకొనుటకు మనము కల్వగశయుని ఉతతమమ నై నిర్రక్షణ వ ైప్ుకు మన దృషిరని మళో్లంచుదాము: 
ప్ర్శశుదాధ తు వ ల్వగశంప్ు. 

ప్రిశుద ా తమ వెలిగిాంప్ు 
ప్రతయక్షత నుండి నిజమ నై వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట మన జీవితములలో ప్ర్శశుదాధ తు 

యొకు వయకనతగత ప్ర్శచర్య దావర్ా కలుగుతయంద ిఅని చాలా సార్మో  క ైసైతవులు గీహించలేకపల తార్మ. 
బదులుగా, మానవులుగా మనము కల్వగశయుని సావభావిక సామరా్యతల మీద వార్మ తమ నిశుయతను 
నిలుప్ుతార్మ. జాా నోదయ ఆధ్ునికవాదం తర్మవాత కూడా, మనము హతేయవాదులమ  ైదదవుని ప్రతయక్షతకు 
చకుగా-నిర్వచంచబడని ప్దధతయలను అనవయించగల్వగశతద నిజమ ైన వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచగలమని 
అనుకుంటాము. కాని వాసతవానికన, మన హతేయవాద సామరా్యతలు సృషిరలో మన ప్డిపల యిన స్టిాతికన 
తటసాంగా ఉండలేవు. ప్డిపలయిన స్టిాతిలో, పాప్ము మన మనసుిలకు గుడి్తనము కల్వగశసుత ంది, మన 
భాష్ మర్శయు తార్శుక సామరా్యతలతో సహా, కాబటిర చాలా సార్మో  మనము ప్రతయక్షతను సర్శగా అరా్ము 
చదసుకోలేకపల తాము. దనీికన మించనది ఒకటి అవసర్మ యైునిది; మన హతేయవాద, భాషా మర్శయు 
అనుభవ సామరా్యములను బలప్ర్చునది ఒకట ిఅవసర్మ యైునిది; సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ 
ప్రతయక్షతలను ఉనివి ఉనిటటర గా అరా్ము చదసుకొనుటలో మర్శయు తదావర్ా నిజమ నై 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచు శకనతనిచుు ఒకటి కావాల్వ. అంధ్తవం కల్వగశన మన కనుిలకు కేవలం దదవుని 
ఆతు వ ల్వగశంప్ు మాతరమే అటిర వ లుగును తీసుకొనిర్ాగలదు. 

ఆతు వ ల్వగశంప్ును నరే్ముకొనుటకు, ఆయన మొదట విశేష్ ప్రతయక్షతలోనికన ఎలాంటి 
మ ళకువలను ఇసాత డో  మర్శయు తర్మవాత సాధార్ణ ప్రతయక్షతను చూచుటకు కూడా మన కనుిలను 
ఎలా తెర్మసాత డో  మొదట చూదాే ము. 

విశేష ప్రతయక్షత 
సాంప్రదాయిక ప ర టసె్ట రంట్ వేదాంతశాసత రములో “వ ల్వగశంప్బడుట” అనే ప్దము ఎకుువగా విశషే్ 

ప్రతయక్షత యొకు జాా నమును కల్వగశంచుటకు ఆతు చదయు కార్యమునకు ఉప్యోగశంచబడుతయంది. 
ప్ర్శశుదాధ తు మన లోప్ల కార్యము చదసాత డు, మన మనసుిలను నూతనప్ర్మసాత డు, తదావర్ా మనము 
దదవుని వాకయమును అరా్ము చదసుకొనవచుు, అంగరకర్శంచవచుు మర్శయు అనవయించవచుు. ఈ 
సతయమును ఎఫ స్ట్. 1:17-19లో పౌలు తెల్వయజ పపిన విధానమును చూడండి: 

. . . మన ప్రభ్ువెనై యిేస్తుకరిస్తు్ యొకక దేవుడెనై మహమి స్తవరూప్యగు తాండిర, 
తనున తెలిస్టక్ొనుట్యాందు మీకు జఞా నమును ప్రతయక్షతయునుగల మనస్తుు 
అనుగిహిాంచునట్టు , న్నేు న్  పరా రథనలయాందు మిముమనుగూరచి విజఞా ప్న 
చేయుచున్ నను (ఎఫసె్ట్ 1:17-19). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, ఆతు కలుగజేయు విశషే్ ప్రతయక్షత యొకు వ ల్వగశంప్ు ప్లు విధ్ములలో ప్ని చదసుత ంద ి
అని గుర్శతంచుట ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఒక వ ైప్ు, దదవుని ఆతు విమోచనతేర్ మార్గములలో ప్ని 
చదసాత డని, తదావర్ా విశేష్ ప్రతయక్షత యొకు అనకే అంశాలను అవిశావసులు కూడా అరా్ం చదసుకుంటార్ని 
లేఖ్నములు సపష్రము చదసుత నాియి. సంఖ్ాయ. 24:2 ప్రకార్ం, దదవుని ఆతు అనయమత ప్రవకతయిెైన 
బిలాము మీదికన వచు అతనికన మ ళకువలు ఇచుంది. మర్శయు యోహాను 11:49-51లో, యిేసు 
స్టిలువవయేబడుటలో ముఖ్య పాతర పల షించన ప్రధాన యాజకుడెనై కయప్ యిసేు స్టలిువ మర్ణమును 
గూర్శు నిజముగా ప్రవచంచాడు. మతతయి సువార్త 21 వ అధాయయములో, దుర్ాుర్మగ ల ైన కాప్ులవార్శని 
గూర్శున ఉప్మానము తమను గూర్శు చెప్పబడింది అని ప్ర్శసయుయలు గీహించార్మ, కాని దానికన వార్మ 
హతాయ వూయహంతో సపందించార్మగాని నిజమ నై ప్శాుతాత ప్ము వార్శకన కలుగలేదు. అదద విధ్ంగా, హెబ్రర 
ప్తిరక ర్చయిత 6:4లో, ప్రజల జీవితములో ఆతు దావర్ా వ ల్వగశంప్బడుటను గూర్శు ప్రతదయకంగా 
మాటాో డాడు కాని తర్మవాత వార్శ ర్క్షణను ప్రశ్ించాడు. 

“సామానయ కృప్” సందర్ుములో ఈ ఉదాహర్ణలను మనము “ఆతు యొకు సామానయ 
కార్యములు” అని పలిువవచుు. ఇవి ఆతు లోకములో జర్శగశంచుచుని విమోచనతేర్ పాతరలలో కొనిి. 
ఇందువలనన ేఅవిశావసలు కూడా లేఖ్నములకు అనుగుణంగా ఉని వేదాంతశాసత రమును గీహించగలర్మ 
మర్శయు బో ధించగలర్మ. వార్మ విమోచంప్బడకపలయినప్పటకిర, ఇద ివార్శ జీవితములలో ఆతు 
కార్యమునకు ఫల్వతముగా ఉనిది. 

అదద సమయములో, సంఘము ఆతు యొకు దదవాలయమని కూడా గుర్మత ంచుకొనుట 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. సంఘము లోకములో ఆయన ప్రతదయక సనిిధి మర్శయు ప్ర్శచర్యకు సాా వర్ముగా 
ఉనిది. ఆయన విమోచంచబడిన ఆయన ప్రజలకు దదవుని వాకయము యొకు ర్క్షణ జాా నమును 
అనుగీహిసాత డు. ఆతు యొకు వ ల్వగశంచు కార్యము అవిశావసులలో కంటే ఎకుువగా విశావసులలో ప్ని 
చదసుత ంది అని ఆశ్ంచుట కూడా సర్ ైనదద. వాసతవానికన, అవిశావసుల కంటే విశవస్టించు వేదాంతశాసత రవతేతలు 
ఆతు నుండి ఎకుువగా నరే్ముకొనవచుు అని ఆశ్ంచుట సర్ నైదద. 

విశషే్ ప్రతయక్షత విష్యములో ఆతు మన మనసుిలను వ ల్వగశంచు ముఖ్యమ నై పాతర ప్రతి క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రవతేత  గుర్మత ంచుకోవలస్టని ఒక పరా ముఖ్యమ నై విష్యమును లేవన తయత తయంది. కవేలం దదవుని 
ఆతు మాతరమే మనలను వ ల్వగశంచగలదు కాబటిర , క ైసైతవ వదేాంతశాసత రవేతతలు మనఃప్ూర్వకముగాను 
నిజాయితీగాను ఆతు ఆధనీములో ఉండుటకు ప్రయతిించాల్వ. క ైసైతవ వేదాంతశాసత రమనదేి మనము మన 
స ంత శకనతతో సాధించగల ఒక ప్ుర్మష్హనీమ నై ప్ని కాదు. మన విశేష్ ప్రతయక్షత నుండ ినిజమ నై 
వేదాంతశాసత రమును ర్ూప ందించాలని మనము ఆశ్సుత నిటోయితద, ప్ర్శశుదాధ తుతో ఉనితమ ైన వయకనతగత 
అనుబంధ్ము మర్శయు ఆయన కార్యము ప్టో ప్వితరమ ైన నిబదధత అవసర్మ యైునివి. కృపా ఆతు 
యొకు నడపిింప్ుకు హృదయప్ూర్వకముగా మనలను మనము సమర్శపంచుకునిప్ుపడు మాతరమ ే
మన వదేాంతశాసత ర అంశములు లేఖ్నములలో నుండి సర్ ైన మార్గములలో వ ల్వకనతీయబడనివని 
నిర్రక్ించుటకు అవకాశముంటటంది. 

ఆతు యొకు విశషే్ ప్రతయక్షతా వ ల్వగశంప్ును దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు మనము 
వ ల్వగశంప్బడుట మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత వ ైప్ు మళుో దాము. లేఖ్నములను సర్శగా అరా్ము 
చదసుకొనుటకు మర్శయు అనవయించుటకు కావలస్టని విష్యము చాలా మంది క ైసైతవులకు 
సుప్ర్శచతమ ైయునిది, అది ఆతు వ ల్వగశంప్ు మనకు కావాల్వ. అదద సమయములో, సాధార్ణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయక్షతను సర్శగా ఉప్యోగశంచు సామరా్యమును కూడా ఆతు స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలకు అనుగీహిసాత డని మనము 
గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 

సాధ రణ ప్రతయక్షత 
ఈ సతయమును మనము లేఖ్నములో చూచుటకు అనకే మార్గములునాియి. లేఖ్నములు ఈ 

విష్యమును గూర్శు మాటోడు ఒక ముఖ్యమ నై మార్గము జాా న స్టిదాధ ంతము. బెైబిలులో, జాా నము అనదేి 
దదవుడచిున సర్ నై అవగాహనగా ఉనిది మర్శయు ఇద ిసామానయ ప్రతయక్షత మీద దృషిర  ప డుతయంది. 
అయితద జాా నము ఎకుడ నుండి వసుత ంద?ి దదవుని ఆతు జాా నమును బో ధిసాత డు. 

దానియిేలు 5:14లో, దానియిలేు యొకు జాా నము దదవుని నుండి వచున జాా నమని అనయమత 
ర్ాజ నై బలెషసిర్మ గుర్శతంచాడు. సమసత  జాా నము దదవుని యొదే నుండ ివసుత ందని సామ తలు 2:6లో 
మనము చదువుతాము. అదద విధ్ంగా, నిర్గమ 31:3 ప్రకార్ం, కళాకార్మల ైన బసెలేలు మర్శయు 
అహో లీయాబులు ప్ర్శశుదాధ తుతో నింప్బడియుండరి్శ గనుక తమ కళను సకీమముగా చూప్గల్వగార్మ. 
ఆతు వ ల్వగశంప్ు కవేలం విశషే్ ప్రతయక్షతకు మాతరమేగాక సామానయ ప్రతయక్షతకు కూడా అవసర్మే అని ఇవి 
మర్శయు ఇలాంటి విష్యములను గూర్శు మాటాో డు ఇతర్ లేఖ్న భాగములు మనకు బో ధిసాత యి. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో ప్రజలు సమసత  విధ్ముల ైన సతయమును కనుగొనునటేో  ఆతును గూర్శు 
ఆయన ర్చంచన ఇనిటటిటయట్ి అఫ్ ది కనసీ్టిరయన్ ర్శలీజయన్ అను ర్చన యొకు ర్ ండవ ప్ుసతకము, 
ర్ ండవ అధాయయములో క ల్వవన్ ఏమంటటనాిడో  వినండి: 

ఈ విషయాలను మనము లౌకరక రచయితల రచనలలో గమనిాంచినప్ుపడెలాు , 
మానవుని మనస్తుు, ప్తనమైె ద ని ఆరోగయవాంతము నుాంచి 
వకరికరిాంప్బడనిప్పట్టకరని, దేవుని శేిషుమైెన వరములతో కప్పబడి 
అలాంకరిాంప్బడనిదని మనకు ఉప్దేశాంచడ నికర, పొ గడదగిన స్తతయమును గూరిచన 
ఆ వెలుగు వాట్టలో ప్రకాశాంప్నీయవలెను. మనము దేవుని ఆతమను, స్తతయమును 
గూరిచన ఏక ైక ఊట్గా ప్రిగణ ాంచినట్ుయితే, దవేుని ఆతమను అగౌరవప్రచగోరితే 
తప్ప, అదధ అగుప్ాంచినప్ుపడెలాు  మనము అట్టు  స్తతయమును తృణీకరిాంచము, 
స్తరికద  ద నిని తరస్తకరిాంచము . . . కాని మనకు భౌతకశాస్్తరము, అభిపరా యాంలోని 
స్తత యనిన ప్రిశోధధాంచే కళ, గణ తాం, మరియు ఇట్టవాంట్ట ఇతర శాస్్తరములలో 
స్తహాయాం లభిాంచవలెననునదధ దేవుని చిత్మైెనట్ుయితే, దెవైభ్కర్లేనివారు ప్ని 
మరియు ప్రిచరయతో, వీట్ట తోడ పట్టను వినియోగిాంచుకొాంద ము. 

ఇకుడ క ల్వవన్ చబెుతయనిటటర , సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు సతయమును దదవుని ఆతు 
విశావసులకు మర్శయు అవిశావసులకు కూడా బో ధిసాత డు. ఆయన మాతరమే సతయమునకు ఊటగా 
ఉనాిడు. ఈ కార్ణము చదత, క ైైసతవ వదేాంతశాసత రమును శర్రర్ము యొకు శకనతతో నిర్శుంచుటకు 
ప్రయతిించుట, సాధార్ణ ప్రతయక్షతకు సంబంధించన విష్యములను గూర్శు కూడా, శర్రర్ము యొకు 
శకనతతో ర్క్షణను ప ందుకొనుటకు ప్రయతిించునంత మూర్ఖతవమవుతయంది. 

ఇదంతా ఏమి చబెుతయంది అంటే, దదవుని ప్తయక్షత నుండి వదేాంతశాసత రమును విజయవంతముగా 
ర్ాబటటర ట అనదేి సవయంచల్వతముగా జర్మగునది కాదు లేక మీర్మ లేక నేను మన స ంత శకనతతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయదగశనది కాదు. సర్ నై విధ్ముగా ప్రతయక్షతను అరా్ము చదసుకొనుట అనేద ినమరతను కల్వగశంచు 
మతప్ర్మ ైన అనుభవమ ైయునిది మర్శయు దానిలో మనము నిర్ంతర్ము మన సావభావిక 
సామరా్యతల యొకు ప్ర్శమితయలను జాా ప్కముంచుకొంటట దదవుని ఆతు మీద మన ఆధార్మును 
ఎడతెగక నూతనప్ర్మసుత ంటాము. 

ఫలితములు 
సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ ప్రతయక్షతలను అరా్ము చదసుకొనుటలో పాప్ము మర్శయు ఆతు అను 

కనీయాశీలకములు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణ ప్రకనీయలో కొనిి ఫల్వతాలను ఊహించునటటో  మనలను 
స్టిదధప్ర్మసాత యి. చాలాసార్మో  పాప్ము మర్శయు ఆతు మధ్య కలుగు ఉదిరకతత, విశషే్ మర్శయు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతలలో మనము కనుగొను విష్యముల మధ్య ప సగని ప్ర్శస్టిాతయలను ఎదుర్ొునునటటో  చదసుత ంది. 

లేఖ్నములలో మనము నముు ప్రతిది సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు మనము కల్వగశయుని 
అవగాహనలోనికన సులువుగా ఇమిడనింత వర్కు వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట చాలా సులభమ నై ప్ని 
అవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, విజాా న ఆధార్ములు దానికన మదేతయనిచుునంత వర్కు బెైబిలు చార్శతిరకముగా 
సతయమని నముుట కష్రమనిపంిచదు. దొంగతనము వలన కలుగు అనేక సామాజక కరడులను చాలా 
మంది నముుతార్మ కాబటిర  దొంగశల్వంచుట నేర్ం అని నముటం కష్రమనిపించదు. 

అయితద మనము ఒకర్శతో ఒకర్ము నిజాయితీగా ఉందాము. చాలా సార్మో , మనము బెైబిలులో 
ఒక విష్యమును చదువుతాము, మర్శయు లోకములో దానికన ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉని 
విష్యమును చూసాత ము. మన జీవిత అనుభవములో నుండి మనము ఒక విష్యమును 
నేర్ముకుంటాము, కాని తర్మవాత బెైబిలు దానికన ప్ూర్శతగా వయతిర్ేకముగా ఉని విష్యమును బో ధసిుత ంద ి
అని గమనిసాత ము. ఇప్పడు మనము చూస్టనిటటో గా, సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ ప్రతయక్షతల మీద 
ఆధార్ప్డుట దావర్ా క ైసైతవులు తమ వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచాల్వ. కవేలం విశషే్ ప్రతయక్షతను లేక 
సాధార్ణ ప్రతయక్షతను తిర్సుర్శంచుట దావర్ా మనము ఈ సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచలేము. ప్రతయక్షత 
యొకు ఈ ర్ ండు మూలముల మధ్య ఏర్పడు వివాదముల వంటి ఈ ప్ర్శస్టిాతయలను మనము ఎలా 
ఎదుర్ొునగలము? విజాా న ఆవిష్ుర్ణములను లేక సామానయ అనుభవములను తిర్సుర్శంచు 
విష్యములను బెైబిలులో కనుగొనినప్ుపడు మనము ఏమి చెయాయల్వ? 

మొదటగిా, సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతలు ఎనిడూ ఒకదానితో ఒకటి వయతిర్కేముగా 
ఉండవనే ధ్ృడమ నై నిశుయతతో అటిర  ప్ర్శస్టిాతయలలోనికన మనము ప్రవశే్ంచాల్వ. సాధార్ణ మర్శయు విశేష్ 
ప్రతయక్షతల ర్ ంటలిోను, ఒకే దదవుడు మాటాో డుచునాిడు — ఆయన అబదధమాడనరే్డు గనుక కవేలం 
సతయము ప్లుకు దదవుడు. అంతదగాక, సృషిర  అంతటలిోను మర్శయు లేఖ్నములోను ఆయన 
బయలుప్ర్చువాటిని ఏకము చదయుట దదవునికన కష్రమ ైన ప్ని కాదని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 
ప్రతయక్షత యొకు ఈ ర్ ండు మూలములు ఎంత వయతాయసము కల్వగశనవిగా అనిపించనా, ఆ ర్ ండు 
వాసతవముగా నిజమ నైవి మర్శయు ఒకదానితో ఒకటి ప ంతన కలవని మనకు దదవుని దృషిర  కోణము 
నుండ ితలెుసుత ంది. 

ర్ ండవ సాా నంలో, విశేష్ మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతల నుండి తెలుసుకుని విష్యములను 
గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, మనము కవేలం ప్రతయక్షతతో మాతరమ ేవయవహర్శంచుటలేదుగాని, 



మీ వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మూడవ పాఠము: ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డుట 

-17- 

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

ప్రతయక్షతను గూర్శున మన అవగాహనలతో, మర్శయు ప్ూర్ణతకు ఎలోప్ుపడు దూర్ంగా ఉండు 
అవగాహనలతో వయవహర్శంచుచునాిమని మనము జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. విశషే్ మర్శయు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతలు దదవుని యొదే నుండి వచుుచునివి కాబటిర  అవి ఎనిడును వివాదించనప్పటకిర, వాటనిి 
గూర్శున మన అవగాహనలు ఖ్చుతముగా వివాదించవచుు ఎందుకంట ేఅవి మన నుండి వచుునవి. 

కాబటిర , విశేష్ మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతల మధ్య భదేములను మనము గమనించనప్ుపడు, 
ఆ ప్ర్శస్టిాతిని విశేోషించుటకు నాలుగు ముఖ్యమ నై మార్గములు ఉనాియి. 

మొదటదిి, విశషే్ ప్రతయక్షతను మనము అపారా్ము చదసుకొనుట సాధ్యమే మర్శయు బెైబిలును 
తిర్సుర్శంచకుండా మన లేఖ్న అనువాదమును మనము మార్ువలస్టియునిది. ర్ ండవది, సాధార్ణ 
ప్రతయక్షతను మనము అపారా్ము చదసుకునిప్ుపడు వివాదము తల తతవచుు. చాలా సార్మో , లేఖ్నముల 
దావర్ా సర్శచదయబడవలస్టిన అనుభవము నుండి మనము ఆలోచనలను ర్ూప ందించవచుు. 
మూడవదగిా, మనము విశేష్ మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షతలను ర్ ంటిని అపారా్ము 
చదస్టకిొనియుండవచుు. లోకములో మనము కల్వగశయుని అనుభవములు లేఖ్న బో ధ్కు అనుగుణంగా 
లేకపల వుట చాలా సార్మో  సాధ్యము కావచుు, ఎందుకనగా లేఖ్నములను సర్శగా అరా్ము చదసుకొనుటలో 
మర్శయు మన అనుభవములను సర్ నై విధ్ముగా విశేోషించుటలో మనము విఫలులమయాయము. 
నాలగవదిగా, మానవ గహీణ శకనతకన మించన ఒక ర్హసయమును మనము ఎదుర్ొునియుంటాము. 
ఉదాహర్ణకు, సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో మనకుని అనుభవము దావర్ా ఒక వయకనత మూడు వరే్వేర్మ 
వయకనతతవములలో ఉనికనలో ఉండుటను మనము ఊహించలేము. అయినను, దదవుని గూర్శు బెబైిలు 
మనకు బో ధించునద ిఇదద. ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను మనము ఎలా సమాధానప్ర్చగలము? సాధ్యము 
కాదు. తిరతవ స్టదిాధ ంతము మన ఆలోచనకు మించన ర్హసయమ ైయునిది. 

ఇప్ుపడు, ఈ నాలుగు ప్ర్శస్టిాతయలలో దదనిని మనము అనుభవిసుత నాిమో ఎలోప్ుపడూ 
ఆచర్ణాతుకముగా చపె్పలేము. కాబటిర , చాలా సార్మో  మనము ర్మజువు యొకు భార్మును ఎకుడ 
మోప్ుతామో దాని మీద మాతరమే ఆధార్ప్డాల్వ. ర్మజువు యొకు భార్మును మన లేఖ్న అనువాదము 
మీద ఉంచుతామా లేక మన సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు అనువాదము మీద ఉంచుతామా? సర్ే, ఈ 
విష్యములో క ైైసతవులు వేర్ేవర్మ దశిలను అనుసర్శసాత ర్మ. 

ఒక వ పై్ు, “ఎకుువ ఉదార్వాదులు” అని మనము పలిచు క ైసైతవులు లేఖ్నముల అవగాహన 
కంటే ఎకుువగా సాధార్ణ ప్రతయక్షత మీద వార్శకుని అవగాహనను అంగరకర్శసాత ర్మ. అయితద “ఎకుువ 
సాంప్రదాయికమ నై” వార్ని మనము పలిచు క ైైసతవులు ఒక వివాదము తల తితనప్ుపడు విశషే్ ప్రతయక్షత 
మీద వార్శకుని అవగాహనను అంగరకర్శసాత ర్మ. వీటలిో ర్ ండవ ప్రణాళ్లక ఉతతమమ ైనదగిా ఉనిది. సాధార్ణ 
ప్రతయక్షత యొకు విశేోష్ణలలో ప్ుటటర  ర్మజువు గొప్పదిగా ఉంట ెతప్ప, లేఖ్నముల యొకు బో ధ్ను 
మనము అనుసర్శంచాల్వ. జీవితమును అరా్ము చదసుకొనుటకు మనకు మార్గదర్శిగా కరసీుత  మర్శయు 
అప సతలులు లేఖ్నములను ప్రతిపాదించార్మ. కాబటిర , వివాదములు తల తితనప్ుపడు మనము లేఖ్నముల 
మాటను వినుటకు స్టదిధముగా ఉండాల్వ. 2 తిమోతి 3:16-17లో పౌలు చబెుతయనిటటర : 

దెైవజనుడు స్తననదుా డెై ప్రత స్తత కరయమునకు ప్ూరణముగా స్టదా్ప్డియుాండునట్టు  
దెైవావశే్మువలన కలిగిన ప్రతలేఖ్నము . . . (2 తమోత 3:16-17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద, అదద సమయములో మన లేఖ్నముల అవగాహన పాప్ము దావర్ా దోష్ప్ూర్శతమ నైద ి
కాబటిర , మంచ విశావసముతో ఈ సమసయలను మర్లా మర్లా ప్ర్శగణ ంచాలని ఎలోప్ుపడూ మనము 
జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. బెైబిలును గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని అవగాహనలను తర్మవాత మార్ముకోవాలని 
తెల్వస్టయిునిప్పటికన కూడా, తమ ఆలోచనలను బెైబిలు బో ధ్నలని వార్మ నముు వాటి ఆధనీములో 
ఉంచుకొనుట అనదేి అనేక యుగములుగా నముకమ నై విశావసులు చదస్టిన ప్ని. ఈ విధ్మ నై జాా నము 
మర్శయు సమర్పణ, బెైబిలు మనకు బో ధసిుత నిది అని నముు విష్యముల మీద ఆధార్ప్డి 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచాలని పలిుప్ునిసుత ంది. 

ప్రతయక్షత నుండి వేదాంతశాసత రమును ర్ాబటటర ట పాప్ం మర్శయు ఆతు అను కనయీాశీలకముల 
దావర్ా కలుగు సమసయలతో ముడపి్డయిునిదను సతయము ఈ పాఠంలోని ,మూడవ ముఖ్య అంశము 
వ ైప్ుకు మనలను నడపిసిుత ంద:ి అటిర కనోష్రమ నై ప్ర్శస్టిాతిలో, మన వేదాంతశాసత ర సాా నముల మీద 
నిశుయతను ఎలా అభివృదిధ  చదయగలుగుతాము? 

నిశ్చయతను అభివృదధా  చేయుట్ 

ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవుల మధ్యలో ప్రఖ్ాయతిగాంచన నినాదం ఒకటి ఈ విధ్ంగా ఉంది. “దదవుడు 
చెపాపడు; ననేు నమాును; ఇది దీనిని నిర్ాా ర్శసుత ంది.” చాలా విధ్ములుగా ఈ కథనము నిజమ యైునిది. 
ఈ పాఠం అంతటలిో మనము చెబుతయని విష్యాలను అద ిచెబుతయంది. దదవుడు ఒక విష్యమును 
బయలుప్ర్శస్టేత , దానిని మనము నమాుల్వ మర్శయు అది నిర్ాా ర్శంచబడాల్వ. అయితద దదవుని ప్రతయక్షతను 
మనము ఎలోప్ుపడూ సర్ నై విధ్ముగా అరా్ము చదసుకోలేము అనే విష్యమును ఈ నినాదము 
ఉపకే్సిుత ంది. దదవుడు చెబుతయనాిడు అని మనము నమిునంత మాతరా న ేఆయన నిజముగా చెపాపడని 
అరా్ము కాదు. కాబటిర , మనము ఒక గంభీర్మ నై ప్రశిను అడగాల్వ: దదవుని ప్రతయక్షతను మనము సర్శగా 
అరా్ము చదసుకునాిమని, మర్శయు నిశుయముగా “దదవుడు దానిని చెపాపడు; ఇద ిదనీిని నిర్ాా ర్శసుత ంది” 
అన ేనిశుయతను మనము ఎలా అభివృదిధ  చదసుకోగలము? 

వేదాంతశాసత రములో నిశుయతను అభివృదిధ  చదసుకొనుట అనే అంశమును చూచుటకు, మనము 
మూడు విష్యములను చూదాే ము: మొదటిగా, వేదాంతశాసత ర సాా నములకు సమధ్ర్ు గుణమునిది; 
ర్ ండవదగిా, వినయ ప్రకనీయ దావర్ా సామానయముగా నిశుయత ఎలా కలుగుతయందో  చూదాే ము; మర్శయు 
మూడవదగిా, ప్లు వదేాంతశాసత ర సాా నముల మీద నిశుయత యొకు తగశన అమర్శకను ఎలా సాా పించాలో 
చూదాే ము. వేదాంతశాసత ర అంశముల మీద ఉని నిశుయతకు దెైవదదహకి గుణము కాక సమధ్ర్ు 
గుణమునిదనే ఆలోచనను మొదట చూదాే ము. 

స్తమధరమ గుణము 
ఈ భదేమును అరా్ము చదసుకొనుటకు ర్ ండు సామనయ ర్కముల ైన ల ైట్ స్టివచుుల యొకు 

ఉదాహర్ణను చూచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. సులువ నై ఆన్-ఆఫ్ స్టివచ్ ను దెైవదదహకిము అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిలువవచుు. అయితద అది ఆన్ అయినా అవుతయంద ిలేకపల తద ఆఫ్ అయినా అవుతయంది. ఈ ర్కమ నై 
స్టివచుు అనకే మంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు తమ నముకములను గూర్శు ఆలోచంచు విధానమును 
పల ల్వయునిది. 

వార్మ చాలా సార్మో  విష్యములను గూర్శు మాకు తెల్వస్టనివి మర్శయు మాకు తలె్వయనివి 
అనిటటో  సులభంగా ఆలోచన చదసాత ర్మ. “కరీసుత  దదవుని కుమార్మడని నేను నముుచునాిను.” “దదవుడు 
తిరయికేుడని ననేు నముుచునాిను.” ఈ ప్రకటనలు ధ్ృడమ నై నముకములుగా ఉనాియి. అయినను, 
తెలుసుకొనుట అసాధ్యము లేక తెల్వయనివి అని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ప్ర్శగణ ంచు అనకే 
విష్యములు కూడా ఉనాియి. “మంచ దదవుడు కరడు జర్మగుటకు ఎందుకు అవకాశం ఇసాత డో  నాకు 
తెల్వయదు.” “కరసీుత  ఎప్ుపడు తిర్శగశ వసాత డో  నాకు తలె్వయదు.” ఏమి ఆలోచన చయెాయలో మనకు తలె్వయదు 
అని ఇలాంటి కథనములు సూచసాత యి; ఈ అంశముల మీద ప్రజలు చదస్టని వాయఖ్యల మీద మనకు 
నముకము లేదు. వదేాంతశాసత ర నముకముల ప్టో ఇటిర  దెైవదదహకిమ నై ఆలోచన అనేక సందర్ాులలో 
ఉప్యోగకర్ంగా ఉంటటంది. “దీనిని గూర్శు నాకు తలెుసు, అయితద దానిని గూర్శు నాకు తలె్వయదు” అని 
చెప్ుపట ఒక ర్కమ నై కుో ప్త  వివర్ణ అవుతయంది. అయినను, క ైసైతవులుగా మనకు తలె్వస్టని మర్శయు 
తెల్వయని అనేక విష్యములను మర్శంత దగగర్గా ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, దెైవదదహకి ప్దధతి 
సూచంచుచునింత సులువుగా ప్ర్శస్టిాతి లేదని వ ంటన ేమనకు అరా్మవుతయంది. 

ఇప్ుపడు, వ లుగును తగశగంచు స్టివచుులు కూడా మనలో చాలా మందికన తలెుసు, ఈ స్టివచుులలో 
ప్లు ర్కముల ప ంచు మర్శయు తగశగంచు స్ట టిరంగులు ఉంటాయి. ఈ ర్కమ నై స్టివచుులను సమధ్ర్ు 
స్టివచుులు అంటార్మ. వీటలిోని కర్ ంటట కవేలం ఆన్ మర్శయు ఆఫ్ మాతరమే అవవదుగాని, కర్ ంటట 
ఎకుువ లేక తకుువ శకనతతో ప్రవహసిుత ంది. ర్ ండు కోనలలో మాతరం, కర్ ంటట ప్ూర్శతగా అయినా ఉంటటంది 
లేక అసలు ఉండదు గాని, మధ్యలో ఉని మ టటో  కూడా పరా ముఖ్యమ ైనవ ైయునాియి, ఎందుకంటే అవి 
తకుువ లేక ఎకుువ వ లుగును అవసర్మునకు అనుగుణంగా ఇసాత యి. 

అనకే విధాలుగా, ఈ సమధ్ర్ు ల ైట్ స్టివచుులు ప్లు వదేాంతశాసత ర సాా నముల మీద మనము 
కల్వగశయుండవలస్టని నిశుయతను విశేోషించుటకు ఒక ఉప్యోగకర్మ నై విధానమును అందిసాత యి. 
కొనిి నముకములలో ప్ూర్శత నిశుయత కల్వగశ మర్శకొనిిటలిో అసలు నిశుయత లేనివార్ముగా మనము 
ఉండలేము; వదేాంతశాసత ర సాా నములలో ప్లు సాా యిలలో ఎకుువ లేక తకుువ నిశుయతలు ఉనాియి. 

వేదాంతశాసత రమునకు వ లుప్ల ఉని విష్యములను గూర్శు మనము ఆలోచంచు 
విధానములను గూర్శు ఆలోచన చెయయండి. ప్రతి మానవుడు అనకే నముకములను 
ప్టటర కొనియుంటాడు. ఉదాహర్ణకు, నడేు వర్షము ప్డదని ననేు నముుతాను. ఒక స్ట మినర్రలో 
అధాయప్కునిగా నాకు ఉదోయగము ఉనిదని ననేు నముుతాను. మర్శయు నాకు ఒక మనవర్ాలు 
ఉనిదని నేను నముుతాను. ఇప్ుపడు, ఈ విష్యములనిి సతయములని నేను నముుచునాిను అని 
చెపపినప్పటకిర, ఈ నముకముల మీద ననేు అదద సాా యిలో నిశుయత కల్వగశయుండను. 

వీటలిో ఒకొకు నముకమును విడచిప టటర టకు నేను ఎంత ఒతితడనిి ఉప్యోగశంచవలస్టియునిది 
అని అడుగుట నా నిశుయత యొకు సాా యిని ప్ర్రక్ించుటకు ఒక మార్గమ ైయునిది. ఈ ర్పజు వర్షము 
ప్డదు అను నమిుకను మార్ముకొనుట అంత కష్రము కాదని ననేు నిజాయితీగా చపె్పగలను. నా తల 
మీద కొనిి వర్షప్ు చనుకులు ప్డతిద చాలు, నేను ప్ర్శగ డతాను; వర్ష సూచన ఎకుువగా ఉనిదని 
ఇవవబడిన వాతావర్ణ హచెుర్శక వలన కూడా ననేు బయటకు వ ళో్లనప్ుపడు గొడుగును తీసుకొని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ళాత ను. ఆ నముకము మీద నాకు ఎకుువ నిశుయత లేదు. ఒక స్ట మినర్రలో అధాయప్కునిగా నాకు 
ఉదోయగమునిదను విష్యము మీద నేను మర్శ ఎకుువ నిశుయత కల్వగశయుంటాను. నా బో ధించు 
ఉదోయగము స్టిార్మ నైదని నాకు అనిి విధ్ముల నిశుయత ఉనిది, కాబటిర ననేు ఆ నముకము మీద 
ఎకుువ శకనతని వ చుంచాను. టవీీలో వచుు ర్శపల ర్డర కూడా ఈ విష్యములో నా మనసుిను మార్ులేదు. 
నాకు ఒక ప్తరము అందనిా గాని, ననేు దానిని వయకనతగతముగా నిర్ాా ర్శంచుకోవాలని ఆశప్డతాను. అయతద 
నాకు మనవర్ాలు ఉనిది అనే నముకమును తొలగశంచుటకు ఏమి జర్గాలో ఒక సార్శ ఆలోచంచండి. నా 
నముకమును అనేక విష్యములు నిర్ాా ర్శసుత నాియి, మర్శయు ఆమ  నాకు ఎంతగానో పిరయమ నైది, 
కాబటిర ఆమ  లేదని ననేు నముుటకు ఊహించలేనంత ఎకుువ ర్మజువు, అనగా ఈ ప్టిరకలో ఉని దాని 
కంటే మర్శ ఎకుువ ర్మజువు నాకు అవసర్మ యైునిది. 

ఇప్ుపడు, సామానయ అనుభవములలో ఏది సతయమ యైునిదో  అద ివదేాంతశాసత రములో కూడా 
సతయమ యైునిది. వేదాంతశాసత ర నముకములను మనము నిశుయత యొకు ప్లు సాా యిలలో 
కల్వగశయుంటాము. మునుప్టి పాఠంలో మనము క ైసైతవ స్టదిాధ ంతములను గూర్శు మాటాో డుతూ, 
అభాయసములు మర్శయు భావనలు ప్లు ప్ర్సపర్తల యొకు వలయమును ర్ూప ందిసుత నాియి అని 
చెపాపము. ఈ సమయములో మనము ఈ విధానమును కొంత విశదీకర్శంచవలస్టియునిది. ఈ ప్లు 
ప్ర్సపర్తల యొకు వలయము దరవ గపళములో వేరలాడదయీబడనిద ిఅని ఆలోచంచుట 
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఈ గపళమును విభిని భాగములుగా విభజంచ దాని లోప్ల్వ భాగమును 
బహరి్గతం చదస్టనిప్ుపడు, మన నముకముల వలయము ఒకదానిలో మర్ొకటి చకమీుల ర్ూప్ములో 
ప ర్లుగా అమర్శుయుండుట చూడవచుు. 

బయట ప ర్లలో, మన నముకములు వదులుగా ఆకృతి చెందుతాయి. బయట ప ర్లు మన 
నముకముల వలయములో క వైార్మునకు చెందిన అనేక వదేాంతశాసత ర సాా నములకు పరా తినిధ్యం 
వహసిుత ంది. వాటనిి గూర్శు మనకు చాలా తకుువ నిశుయత ఉంటటంది; వాటి ప్టో మనము తకుువ 
సమర్పణ కల్వగశనవార్శగా ఉంటాము మర్శయు అనిి వళేల సులువుగా ఈ నముకములను మార్ముతూ, 
తొలగశసూత  మర్శయు జోడిసూత  ఉంటాము. 

మధ్యలో, లేక గపళము యొకు కేందరములో, మన నముకముల వలయము ఎంత గటిరగా 
అలుో కుపల తయందంట ేఅది ఒక ఐకయప్ర్చబడని ధ్ృడమ నై వసుత వుగా ఉంటటంది. మన వలయము యొకు 
మధ్య భాగములో ముఖ్యమ నై ఆలోచనలు, అనగా మనము ఎంతో ఎకుువ నిశుయతతో ప్టటర కొను మన 
విశావసము యొకు కేందర వేదాంతశాసత ర విష్యములు ఉంటాయి. ఈ కేందర నముకములను మార్ముట, 
వాటిలో నుండి తొలగశంచుట లేక జోడించుట చాలా కష్రమవుతయంది. ఎందుకంట ేఅలా చదస్టనిప్ుపడు, 
మనము నముు ప్రతి ఇతర్ విష్యమునకు ప్ునర్ాకృతి ఇవవగల బలమ నై తర్ంగ ప్రభావము 
ఎదుర్వుతయంది. 

చవర్శగా, కేందర ప ర్ మర్శయు బాహయ ప ర్కు మధ్య, ఎకుువ లేక తకుువ బిగువగా అలోబడని 
నముకముల యొకు వలయముల దావర్ా చదయబడని ప ర్ల సముదాయము ఉంటటంది. కేందరమునకు 
దగగర్గా ఉని ప ర్లు ఎకుువ దటరముగా ఆకృతి చెందబడయిుంటాయి కాబటిర  వాటిని మార్ముట చాలా 
కష్రమవుతయంది. కేందరమునకు దూర్ముగా ఉని ప ర్లు తకుువ దటరముగా ఆకృతి చెందబడినవి కాబటిర  
వాటిని మార్ముట తకుువ కష్రమవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, నముకముల యొకు వలయముల యొకు అమర్శక ఒక వయకనత నుండి మర్ొక వయకనతకన, 
ఒక సంప్రదాయము నుండ ిమర్ొక సంప్రదాయమునకు, మర్శయు ఒక సమయము సాలము నుండి 
మర్ొక సాలము సమయమునకు వరే్మగా ఉంటటంది. అయినను, ప్రతి క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములోను ప్లు 
సాా యిలలో నిశుయత కనిపసిుత ంది. క ైసైతవులుగా మనము అనేక విష్యములను నముుతాము, కాని 
వాటనిిటిని ఒకే ర్కమ ైన నిశుయతతో నమాులని మాతరం మనము ఆశ్ంచకూడదు. కొనిి నమిుకలు 
బయట కొనలో ఉంటాయి, మర్శకొనిి కేందరములో ఉంటాయి, మర్శయు ఇంకా కొనిి వీటకిన మధ్యలో 
ఉంటాయి. అనిి వళేల ఇద ిఎకుువ లేక తకుువ నిశుయతకు సంబంధించన విష్యమ యైునిది. 
వేదాంతశాసత ర నిశుయత సమధ్ర్ుమ నైదని చపెిపనప్ుపడు మన అభిపరా యము ఇదద. 

నముకముల వలయమును గూర్శు మన అవగాహన ఒక ప్రశిను లేవన తయత తయంది: ప్లు 
వేదాంతశాసత ర సాా నములకు నిశుయతను ప్లు సాా యిలలో మనము ఎలా ఇవవగలము? దదవుని 
ప్రతయక్షతను ఎకుువ లేక తకుువ నిశుయతతో సర్శగా అరా్ము చదసుకునాిమని ఏ ప్రకనీయ దావర్ా 
మనము నముగలము? సులువుగా చెబితద, వినయముతో కూడని సమర్పణ ప్రకనయీ దావర్ా, అనగా 
మనకు బో ధించుటకు ఆతు సాధార్ణముగా ఉప్యోగశంచు ప్లు ప్ర్శకర్ములకు మనము 
సమర్శపంచుకొను ప్రకనయ దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ తు మనకు బో ధిసాత డు మర్శయు నిశుయతను కలుగజేసాత డు. 

వినయముతో స్తమరిపాంచుకొను ప్రకరయి 
వినయముతో సమర్శపంచుకొను ప్రకనీయను గూర్శు సూటిగా మాటాో డుటకు ముందు, వదేాంతశాసత ర 

సాా నముల మీద ప్ర్శశుదాధ తు మనకు నిశుయతను కల్వగశంచు సామానయమ నై మర్శయు అసామానయమ ైన 
మార్గముల మధ్య ఉని భదేమును చూపించాల్వ. సృషిర  యావతయత  మీద దదవుడు ఆయన దెవైకృత 
నియంతరణతో ప్ని చదయు అనకే మార్గముల దృషార య ఈ విష్యములను గూర్శు ఆలోచంచుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటందని నేను కనుగొనాిను. 

దదవుని దెైవకృతమును గూర్శు లేఖ్నము యొకు బో ధ్నను వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ అఫ్ ఫ యిత్ 
చాలా చకుగా కోీడకీర్శసుత ంది. ఐదవ అధాయయము, మూడవ భాగములో అద ిఏమి చబెుతయందో  వినండి: 

దేవుడు ఆయన యొకక సామనయ దెవైకృతములో, కొనిన మారగములను 
ఉప్యోగిాంచుకుాంట్ాడు, కాని ఆయన చిత ్ నుసారాంగా అవి లేకుాండ , వాట్టని 
మిాంచి, లేక వాట్టకర విరోధముగా కూడ  కారయము చేయుట్కు 
స్తవతాంతరర డెైయున్ నడు. 

ఇకుడ దదవుని దెవైకృతము ఎలా వివర్శంచబడినదో  గమనించండి. భూమి మీద ఆయన 
చతతమును న ర్వేర్ముకొనుటకు ర్ ండవ శేణీ  జీవులను లేక సృషిరంచబడిన ప్ర్శకర్ములను ఎలా 
ఉప్యోగశంచుకుంటాడో  ఈ కథనము వివర్శసుత ంది. ఆయన ర్ ండవ శేణీ  జీవుల “దావర్ా” ఆయన 
ప్రణాళ్లకలను సామానయముగా న ర్వేర్ముతాడు; ఆయన లక్షయములను ప ందుకొనుటకు సృషిరంచబడిన 
ప్ర్శకర్ములను ఆయన ఉప్యోగశసాత డు. కాని అదద సమయములో, దదవుడు ఈ సామానయ మార్గమునకు 
మాతరమ ేప్ర్శమితము కాడు. ఈ సృషిరంచబడని ప్ర్శకర్ములు లేకుండా, వాటిని మించ, లేక వాటికన 
విర్పధ్ముగా కూడా ఆయన చతతమును న ర్వరే్ముకొనుటకు ఆయన సవతంతయర డెయైునాిడు. 



మీ వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మూడవ పాఠము: ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డుట 

-22- 

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

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, ప్ర్శశుదాధ తు మన వదేాంతశాసత ర సాా నములను వ ల్వగశంచు మర్శయు 
నిర్ాా ర్శంచు సామానయమ నై మర్శయు అసామానయమ నై మార్గముల మధ్య కూడా భేదములను చూప్ుట 
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. కాలకమీంలో, మనము వాటి కొర్కు వ దకనప్ుపడు కూడా ప్ర్శశుదాధ తు 
మనకు మ ళకువలను మర్శయు బలమ నై నిర్ాా ర్ణలను ఇసాత డని క ైసైతవులందర్మ అనుభవించయుంటార్మ. 
మనము ఊహించని సమయములో ఏదో ఒకట ిమనసుికు వసుత ంది; వివర్ణ లేకుండా మనలో 
సమర్పణలు ప్ుటటర కొసాత యి. ఇలాంటి అనకే సందర్ాులలో, దదవుని ఆతు సాధార్ణంగా 
ఉప్యోగశంచుకొను ర్ ండవ కార్ణములు లేకుండా, వాటకిన ప నై మర్శయు విర్పధ్ముగా కార్యము 
చదసుత ంటాడు. ఆతు యొకు ఈ అసామానయమ నై కార్యములు పరా ముఖ్యమ నైవే, కాని కమీబదధ  
వేదాంతశాసత రములో ఆతు ఉప్యోగశంచు సామనయ ప్రకనయీల ప్టో మమేు ఎకుువ ఆసకనతని చూప్ుతాము. 

మనము ముందుగా చూస్టనిటేో , స్ట మినర్రలలో సంఘ నాయకుల యొకు కీమబదధ  వేదాంతశాసత ర 
తర్రీ దు కొర్కు మూడు పరా థమిక అంశములను గుర్శతంచుట దావర్ా ఆతు సాధార్ణంగా వ ల్వగశంచు మూడు 
ముఖ్యమ ైన మార్గములను సంఘము గుర్శతంచంది: మొదటదిి, లేఖ్నము యొకు వాయఖ్ాయనమునకు 
సంబంధించన బెైబిలు విభాగము; ర్ ండవది, సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించన స్టదిాధ ంతిక 
మర్శయు చార్శతిరక విభాగము; మర్శయు మూడవది, క ైసైతవ జీవితమునకు సంబంధించన అభాయస్టిక 
వేదాంతశాసత ర విభాగము. 

ఈ జాా నమునకు అనుగుణంగా, వినయముతో సమర్శపంచుకొను ప్రకనయీగా లేక లేఖ్నము 
యొకు వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు, మర్శయు క ైైసతవ జీవనమునకు మనలను 
మనము సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా ఆతు వదేాంతశాసత ర నిశుయతను దయచదయు సామానయ 
మార్గములను కూడా వివర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ఈ మూడు ప్రభావములను గూర్శు 
మనము ముందు పాఠములలో మర్శంత విప్ులముగా నరే్ముకుంటాము, కాని ఇకుడ కొంత ప్ర్శచయం 
మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 

మొదటగిా, సర్ నై బెైబిలు వాయఖ్ాయనము లేక అనువాదము యొకు ప్రభావమునకు ఎలా 
వినయముతో సమర్శపంచుకోవాలో నేర్ముకొనుట దావర్ా దదవుని ఆతు మనలను వ ల్వగశసుత ంద ిమర్శయు 
నిర్ాా ర్శసుత ంది. వాయఖ్యన శాసత రము, అనగా లేఖ్న బో ధ్లను వివచేంచు న పై్ుణయమును నరే్ముకొనుట, 
వ ల్వగశంచుటకు మర్శయు నిశుయతను నిర్శుంచుకొనుటకు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన, సామానయమ నై 
మర్శయు ప్రభావవంతమ నై మార్గముగా ఉనిది. లేఖ్నములో దదవుడు ఏమి బయలుప్ర్చాడో  మీర్మ 
తెలుసుకోవాలని ఆశ్ంచుచునాిర్ా? దీనిని గూర్శు మీకు నిశుయత కావాలా? సామానయముగా, 
బెైబిలును బాధ్యతాయుతముగా ఉప్యోగశంచుటకు మనలను బలప్ర్చు వాయఖ్ాయన న పై్ుణయతను 
మనము ఉప్యోగశంచాల్వ. క ైసైతవ వేదాంతశాసత రమును అభివృదిధ  చదయుటకు లేఖ్నముల వాయఖ్ాయనము 
ప్టో వినయముతో కూడని సమర్పణ ఎంతో పరా ముఖ్యమ నై ప్రకనయీ కాబటిర , ర్ానుని పాఠములలో ఈ 
అంశమును గూర్శు చర్శుంచుటకు ఎకుువ సమయమును కటేాయించుదాము. 

ర్ ండవదగిా, మన మనసుిలను వ ల్వగశంచుటకు మర్శయు మన నిశుయతలను నిర్ాా ర్శంచుటకు 
దదవుని ఆతు సామానయముగా సమాజములో పాలుప్ంప్ులను ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. సూటెైన బెైబిలు 
వాయఖ్ాయనము యొకు ప్రభావము మాతరమ ేమనకు వదేాంతశాసత రములో అవసర్మ ైయునిది కాదు. 
మనకు సాధార్ణ ప్రతయక్షత, ముఖ్యముగా ఇతర్ ప్రజలతో సంభాషించుట యొకు సహాయం కూడా 
అవసర్మ ైయునిది. వాసతవానికన, సమాజము లేకుండా సూటిగా వాయఖ్ాయనము చదయుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపాయకర్మ ైయునిది. మనము మర్లా మర్లా చూసుత నిటటర , ఒక అబదధ బో ధ్ వ పై్ుకు మొదట ి
అడుగు వాయఖ్ాయనమ ైయునిద.ి ఇతర్మలతో సంభాషించుట, దదవుడు ప్రతయక్షప్ర్చన దానిని గూర్శు వార్శ 
అభిపరా యములను తలెుసుకొని వాటనిి విశేోషించుట, మన వేదాంతశాసత రములో కరలకమ నై భాగముగా 
ఉండాల్వ. విశాలమ ైన ధోర్ణ లో, సమసత మానవ జాతితో సంభాష్ణను మనకు సహాయం చదయుట కొర్కు 
దదవుడు నియమించాడు, కాని ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణతలో నివాసముండు విశావసుల మధ్య ప్ర్సపర్ సంభాష్ణ 
ఈ ప్రకనీయలో మర్శంత పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది. సమాజములో సంభాషించుచుండగా మనము 
ఇలాంటి ప్రశిలు అడుగుతాము, “ఈ విష్యములను గూర్శు మునుప్టి కాలములోని సంఘము ఏమి 
నమిుంది? ఈ విష్యమును గూర్శు లేక ఆ విష్యమును గూర్శు నా చుటటర  ఉని దెవైికమ ైన 
విశావసులు ఏమంటటనాిర్మ? నా వయకనతగత అభిపరా యములు ఇతర్మల అభిపరాయములతో ఏ విధ్ంగా 
పల ల్వయునాియి? దదవుని ప్రతయక్షతలో నుండి వేదాంతశాసత రమును ర్ాబటటర  ప్రకనీయలో సమాజ సంభాష్ణ 
ప్టో వినయముతో సమర్పణ కల్వగశయుండుట ఎంత పరా ముఖ్యమంట ేర్ానుని కాలములో ఈ 
అంశమును విశేోషసిూత  కూడా మనము అనకే పాఠములను చూదాే ము. 

మూడవదగిా, మనము ఆతు యొకు నడపిింప్ును అనుసర్శంచుచునాిమను నిశుయతను 
మనకు కలుగజేయుటలో క ైసైతవ జీవనము కూడా పరా ముఖ్యమ ైన పాతరను పల షసిుత ంది. సఫలత మర్శయు 
వ ైఫలయ అనుభవములు, పరా రా్నలు, ఆర్ాధ్న, మర్శయు దదవుని ప్ర్శచర్య వంటవిి సాధార్ణ ప్రతయక్షతకు 
ప్ర్శమాణములుగా ఉనాియి మర్శయు ఇవి వదేాంతశాసత ర సాా నములను గూర్శు మనలను వ ల్వగశంచుటకు 
మర్శయు మనకు నిశుయతను కలుగజయేుటకు ఆతు సామానయముగా ఉప్యోగశంచుకొను 
ప్ర్శకర్ముల ైయునివి. కరసీుత  కొర్కు జీవించుట మనలను మంచ బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు మర్శయు 
ఇతర్మలతో సంభాషించుటకు స్టదిధప్ర్మసుత ంది. మర్శయు నముకమ నై నడవడిక దావర్ా కూడా మన 
వేదాంతశాసత ర సాా నములను మనము ప్ర్రక్ించుకొనవచుు. కరసీుత  కొర్కు జీవించుచుండగా మనము 
ఏమ ైయునాిము మర్శయు మన అనుభవములు ఏమిటి అనునది మనము సమర్పణ 
కల్వగశయుండవలస్టని మూడవ ముఖ్యమ ైన ప్రభావముగా ఉనిది. మన మనసుిలను వ ల్వగశంచుటకు 
మర్శయు దదవుని ప్రతయక్షతను మనము సర్శగా అరా్ము చదసుకునాిమన ేనిశుయతను ఇచుుటకు ఆతు 
క ైైసతవ జీవనమును ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. ఈ విష్యముల ఆధార్ంగా, ఈ పాఠయకమీములో అనేక 
పాఠములను క ైైసతవ జీవనమును గూర్శు ప్ర్శశోధించుట కొర్కు కటేాయిసాత ము. 

ఇప్పటి వర్కు, వదేాంతశాసత ర నిశుయత అనేద ిసాా యిలకు సంబంధించనది అని మర్శయు మనకు 
నిశుయతను ఇచుుటకు దదవుని ఆతు సామానయముగా వాయఖ్ాయనము, పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైైసతవ 
జీవనము యొకు ప్రభావములను ఉప్యోగశంచుకుంటాడని మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, అనకే 
నముకముల ప్టో మనము కల్వగశయుని నిశుయతల యొకు సాా యిలకు తగశన అమర్శకను ఎలా 
కల్వగశంచాలో చర్శుంచదగశన స్టిాతిలో మనము ఉనాిము. 

తగిన అమరిక 
ఈ పాఠములలో మర్ల మర్ల మనము తగశన అమర్శక అనే అంశమును చూసాత ము, అయితద ఈ 

సమయములో దీని యొకు మౌల్వక భావమును ప్ర్శచయం చదయుట ఉప్యోగర్ముగా ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నముకముల యొకు తగశన అమర్శక ఎలా ప్ని చదసుత ందో  అరా్ము చదసుకొనుటకు మనము ఒక 
నమూనాను సూచంచుదాము. ఈ నమూనాను ననేు “నిశుయత కనర్రటాకృతి” అని పలిుసాత ను. 

మన నముకముల వలయము యొకు గపళములో బాహయ కోణము నుండి మధ్య కేందరము వర్కు 
కనర్రటాకృతిలో తరవివ దానిలో ఆ భాగమును బయటకు తీసామని ఊహించండి. ఈ కనర్రటాకృతిని నిటార్మగా 
నిలుప్ుట దావర్ా, గపళములోని ప ర్లు మనము కల్వగశయుని ప్లు నముకములను సూచంచు 
నిశుయత యొకు మ టటర  వర్సను ర్ూప ందిసాత యి. ఈ కనర్రటాకృతి యొకు ప  ైభాగము మన కేందర 
నముకములు; కనర్రటాకృతి యొకు కనీంద భాగము మన నముకముల యొకు బాహయ కొనగా ఉనిది. 
ప ైన మర్శయు కనీంద భాగములకు మధ్య మనము ప్లు సాా యిలలో నిశుయత కల్వగశయుని 
నముకములునివి. 

క ైైసతవ వదేాంతశాసత రవతేతలుగా మన నముకములను ఏ సాా యిలో ఉంచాలో నిర్ాా ర్శంచుట 
పరా ముఖ్యమ నై బాధ్యతలలో ఒకటగిా ఉనిది. ఒక వదేాంతశాసత ర సాా యి క ైైసతవ విశావసమునకు చెందనిది 
అని ఒకసార్శ నిర్ాా ర్శంచన తర్మవాత, దానిని నిశుయత కనర్రటాకృతిలో ఎకుడ ఉంచాలో మనము 
తెలుసుకోవాలని ఆశ్సాత ము. ఉనిత సాా యి నిర్ాా ర్ణతో దానిని ప ై భాగములో ఉంచాలా? లేక తకుువ 
సాా యి నిర్ాా ర్ణతో దానిని కనీంద ిభాగములో ఉంచాలా? 

ఇప్ుపడు, కొనిి సార్మో  ప్ర్శశుదాధ తు అసామానయమ నై ర్రతయలలో మనలో నిర్ాా ర్ణా సాా యిలను 
సృషిరసాత డనుటలో ఏ సందదహము లేదు. చాలా తకుువ సమరా్నతో ఒక విష్యమును గూర్శు మనము 
సంప్ూర్ణ నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. ఎలాంటి వివర్ణ ఇవవలేకుండా ఒక ఆలోచనను మనము 
సందదహించవచుు కూడా. కొనిి సార్మో  ఒక విష్యము నిజము లేక అబదధము అని మనము 
భావిసాత ము. ఇటిర  అనుభవములతో మనము జాగతీతగా ఉండాల్వ మర్శయు వాటిని దదవుని వాకయ 
ఆధార్మ నై విశేోష్ణకు సమర్శపంచుకోవాల్వ, కాని ఆతు యొకు అసామానయమ ైన కార్యములను మనము 
ఉపకే్ించకూడదు. 

నిశుయత కనర్రటాకృతిలో నముకములను ఎకుడ ఉంచాలో నిర్ణయించుటకు ఆతు మనలను 
నడపిించు సామానయ మార్గము ఏమిట?ి సామానయ ప్దములలో, కొనిి విశేష్తలను మినహాయిస్టేత , 
వాయఖ్ాయనము, పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైైసతవ జీవనము యొకు ప్రభావముల ప్టో నముకమ ైన 
వినయముతో కూడని సమర్పణ యొకు ప్ర్శణామములను మన నిశుయత యొకు సాా యిలతో అమర్శక 
చదయాల్వ. వాట ియొకు ప్రభావముల కనీందికన వచుుటకు మనము ప్రయతిిసుత ండగా, మనము 
కల్వగశయుని అనేక నిశుయతలను ఆతు తగశన అమర్శకలోనికన తీసుకువసాత డు. 

ఇప్ుపడు, ఆచర్ణాతుక సాా యిలో, వాయఖ్ాయనము, పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైసైతవ జీవనము 
యొకు ప్రభావములకు వినయముతో సమర్శపంచుకొనుట కనీసం ర్ ండు మౌల్వక ప్రశిలకు దార్శ తీసుత ంది: 
మొదటదిి, వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైైసతవ జీవనము ఒక అంశము మీద 
ఎంత వర్కు ప ందకి కల్వగశయుంటాయి? ఎంత ఎకుువ ప ందకి ఉంటె, ఒక అంశమును సర్శగా అరా్ము 
చదసుకునాిమని అంత ఎకుువ నిర్ాా ర్ణ మనము కల్వగశయుండాల్వ. ర్ ండవ ప్రశి ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు: 
విశషే్మ నై వ ైర్సయం ఉనిప్ుపడు, వీటలిో ఒకటి మర్ొక దాని మీద ఎలాంటి ఆధపి్తయము 
కల్వగశయుంటటంద?ి ఒకటి లేక ర్ ండు ప్రభావముల యొకు ఆధిప్తయము బర్మవుగా ఉనిప్ుపడు, ఆ 
నముకమును నిశుయత కనర్రటాకృతిలో ఉనిత సాా నములో ఉంచునటటో  మనము శోధింప్బడతాము. 
వాయఖ్ాయనము, పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైైసతవ జీవనము యొకు ప్రభావములు వ ైర్సయం కల్వగశయుండి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక ేర్కమ నై ఆధపి్తయము కల్వగశయునిప్ుపడు, ఆ నముకమును నిశుయత కనర్రటాకృతిలో కనీంది 
సాా నములో ఉంచునటటో  మనము శోధింప్బడతాము. 

ఇప్ుపడు, తగశన అమర్శక కార్యమును చదయుటకు ఒక యాంతిరకమ ైన ప్దధతి లేదనే సపష్రతను 
మనము కల్వగశయుండాల్వ; ఇకుడ ఉప్యోగశంచుటకు గణ తశాసత ర ల కు ఏదయిు లేదు. ఈ ప్రకనీయ ఒక 
విజాా నము కంటే ఎకుువగా ఒక కళయిెైయునిది, మర్శయు ఈ ప్నిని చదయుచుండగా ఎలోప్ుపడు 
మనము దదవుని ఆశీర్ావదమును కోర్ాల్వ. అయినను, వినయముతో సమర్శపంచుకొను ప్రకనయీ దావర్ా 
ఆతు సామానయముగా ఆయన ప్రజలను నడిపిసాత డు. వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు, 
మర్శయు క ైైసతవ జీవనము యొకు ప్రభావములలో మనము పాలుప్ంచుకొనుచుండగా, నిశుయత 
కనర్రటాకృతిలో మన నముకములను తగశన విధ్ముగా అమర్శక చదయు లక్షయమును సాధించునటటో  ఆతు 
మనలను నడపిిసాత డు. 

ముగిాంప్ు 

మన క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుచుండగా దదవుని ప్రతయక్షత మీద ఎలా ఆధార్ప్డాలో ఈ 
పాఠములో మనము చూశాము. దదవుడు మనకు సాధార్ణ మర్శయు విశషే్ ప్రతయక్షతను ఇచాుడని 
మనము చూశాము; కాబటిర  సృషిర , మర్శయు లేఖ్నములో ఆయన ప్రతయక్షత మీద మనము ఆధార్ప్డాల్వ. 
ప్రతయక్షతను అరా్ం చదసుకొనుట పాప్ము యొకు ప్రభావము దావర్ా నష్రప్ర్చబడింది, కాని ప్ర్శశుదాధ తు 
యొకు వ ల్వగశంప్ు దావర్ా బలప్ర్చబడింది అని కూడా మనము గమనించాము. మర్శయు చవర్శగా, 
బెైబిలు వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు క ైసైతవ జీవనము యొకు ప్రభావములకు 
వినయముతో సమర్శపంచుకొనుట, మనము కల్వగశయుని ఒకొకు వదేాంతశాసత ర సాా నమునకు ఏ సాా యి 
నిశుయత తగశనదెయైునిదో  నిర్ాా ర్శంచుటకు సహాయప్డుతయంది. 

ఈ అంశములు ఈ పాఠయంశములకు ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైయునివి ఎందుకనగా ఈ అంశములను 
జాా ప్కముంచుకొనుట దావర్ా మాతరమ ేదదవుని ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డయిుని వదేాంతశాసత రమును 
నిర్శుంచాలను మన లక్షయమును చదర్మకోగలము. 
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