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ఉపల దాా త్ం 

సర్శయి ైన పనిని చదయలేకపల వుటకు పరజలు చపెుప సాకులనిిటిని గూర్శు మీరమ ఎపుపడెనైా 
ఆలోచించార్ా? పతలోలు హ ంవర్డు చదయనపుపడు, లేక ఉదయ యగులు త్మ ఉదయ యగాలను చదయనపుపడు, లేక 
స్తిహతి్ులు త్మ వాగాే నముల మీద నిలబడనపుపడు, వారమ ఏమిట చబెుతారమ? వార్శకి కావలస్తనంత్ 
సమాచారం అందయిుండకపల వచుు, కాబటిి  వారమ “నాకు తలె్వయదు” అని సాకు చెపపవచుు. లేక వార్శకి 
అందని సమాచారమును వారమ అరాము చదసుకోలేకపల తద, వారమ “అలా చదయాలని నాకు తెల్వయలేదు” 
అనవచుు. లేక వారమ ఒక త్పుప పనిని చదయుటకు నిరణయించుకొని, “ఏమి చదయాలో నాకు తెల్వయలేదు” 
అని ఒపుపకోవచుు. సర్ే, వాసివము ఏమిటంట ేత్ుదకు సర్శయి ైన పనిని చదయుటకు, మధ్యలో మనము 
అనకే ఇత్ర పనులను కూడా చదయవలస్తయుంటుంది. మనము సర్శయి ైన సమాచారమును ప ందాల్వ, దానిని 
సర్శగా సమీక్ించాల్వ, మర్శయు దానిని సర్శయి నై ర్రతిలో అనువర్శించాల్వ. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిపదవ పాఠము. 
మర్శయు ఈ పాఠమునకు “అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మంచిని ఎంచుకొనుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ 
పాఠములో, క ైైసివులు న తైికమ నై నిరణయములను ఏవిధ్ంగా తీసుకుంటార్ో విశదీకర్శదాే ము — మంచిని 
మనము ఎలా ఎనుికొంటాము. మర్శయు మన వయకిిగత్ సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి లు ఈ 
ఎంపతకలకు ఏ విధ్ముగా తోడపడతాయో మర్శ విశషేముగా చూదాే ము. 

న ైతిక వివేచనలో ఒక వయకిి ఒక పర్శస్తాతిక ిదదవుని వాకయమును అనువర్శించుట భాగమ యైుంటుంది అని 
ఈ పాఠములనిిటలిో మమేు బో ధించుచునాిము. మర్శయు ఈ మాదిర్శలోని మూడు విషయములను 
మనము ఉదాా టించుచునాిము: దదవుని వాకయము, పర్శస్తాతి, మర్శయు వయకిి. 

దదవుని వాకయము మీద దృష్తిప టిి  మనము నీతిశాసిరమును ఆశీయించినపుపడు, మనము నిర్ాణ యక 
దృష్తికోణమును ఉపయోగశంచుచునాిము. మర్శయు వాసివములు, లక్షయములు మర్శయు మాదయమాలు 
వంట ిపర్శస్తాత్ుల మీద మనము దృష్తిప టిినపుపడు, మనము పర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణమును 
ఉపయోగశంచుచునాిము. చివర్శగా, న తైిక నిరణయములను తీసుకొను వయకుి ల మీద మనము 
దృష్తిప టిినపుపడు, మనము విషయములను అస్తిత్వ దృష్తికోణము దృష్టాి య చూసుి నాిము. ఈ 
దృష్తికోణములలో పరతిది దదవునిని గూర్శు, మన సందరభమును గూర్శు, మర్శయు మన వయకిిత్వములను 
గూర్శు సమాచారమును ఇచుుట దావర్ా  మన న ైతిక ఎంపతకలకు తోడపడుత్ుంది. మర్శయు ఇవనీి దగగర 
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సంబంధ్ము కల్వగశయునివి. ఈ పాఠములో, మర్ొకసార్శ మనము అస్తిత్వ దృష్తికోణమును చూదాే ము, 
మర్శయు ఈ సార్శ మంచిని చదయుటకు ఎంచుకొను పరకియీలో మన వయకిిగత్ పరా వీణయత్లను ఉపయోగశంచు 
విధానము మీద దృష్తిప డదాము. 

న ైతిక నిరణయములను తీసుకొనుటకు మానవులు పలు విధ్ముల ైన పర్శమాణశకుి లను మర్శయు 
సామారాయములను ఉపయోగశసాి రమ. ఈ పాఠములో, ఈ సామరాయములను మనము అస్తిత్వ పరా వీణయత్లు అని 
పతలుదాే ము. ఈ పరా వీణయత్లను వర్శణంచుటకు అనేక మారగములు ఉనాియి, కాని వాటనిి ఏడు 
పర్శమాణశకుి లు మర్శయు సామరాయముల దృష్టాి య కోీడకీర్శదాే ము: అనుభ్వము, ఊహ, త్రుము, మనసాిక్ి, 
భావోదదవగాలు, హృదయము, మర్శయు చితి్ము. ఇపుపడు, ఈ అస్తిత్వ పరవీణత్ల మధ్య ఎంతో అతివాయపతి  
ఉనిది. అవి లోత్ుగా పరసపర సంబంధ్ము కల్వగశ, పరసపర ఆధార్శత్ముగా ఉనివి. అయినను, పరతి ఒకుట ి
దాననంత్ట అదద పనిచదసుి ంది, కాబటిి నీతిశాసిరములో పరతి పరా వీణయత్ పల ష్తంచు పరా ముఖ్యమ నై పాత్రలను 
చూచుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. 

ఈ పాఠములో, న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుటలో మన అస్తిత్వ పరా వీణయనత్లు సాధారణముగా 
మనకు సహాయముచదయు పరధానమ నై విధానముల ఆధారంగా వాటిని మనము విభాగశదాే ము. ఈ 
విభాగములు కొంత్ వరకు కృతిరమమ ైనవి, ఎందుకంటే మారగములోని పరతి అడుగులో మన సామరాయములు 
మర్శయు పర్శమాణశకుి లు అనిి పనిచదసూి న ేఉంటాయి. అయితద కొనిి పనులను చదయుటకు కొనిి 
పరా వీణయత్ల మీద మనము పరధానముగా ఆధారపడతాము అను మాట కూడా వాసివమే, కాబటిి న తైికమ నై 
ఎంపతకలను చదయు పరకియీను గూర్శు ఆలోచించునపుపడు ఈ విభాగములు మనకు సహాయపడగలవు. 

మంచిని ఎంచుకొనుట అను ఆలోచనను మనము విశదీకర్శంచుచుండగా, నిరణయములను తీసుకొను 
పరకియీలో మన అస్తిత్వ పరా వీణయత్లు పనిచదయు మూడు పరధానమ నై దశల మీద దృష్తిప డదాము. మొదటగిా, 
మన పర్శస్తాతిని గూర్శు, సవయంగా మనలను గూర్శు మర్శయు దదవుని వాకయమును గూర్శు జఞా నమును 
సంపాదించునపుపడు మనము ఉపయోగశంచు పరధానమ నై పరా వీణయత్లను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ 
జఞా నమును సమీక్ించుటకు లేక పర్శశీల్వంచుటకు మనము సాధారణంగా ఉపయోగశంచు పర్శమాణశకుి లను 
మర్శయు సామరాయములను పర్శగణిదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, న తైికమ ైన నిరణయములను తీసుకొనుట 
దావర్ా మన జఞా నమును అనువర్శించునపుపడు మనము ఉపయోగశంచువాటి మీద దృష్తిప డదాము. 
జఞా నమును సంపాదించునపుపడు మనము ఉపయోగశంచు పరధానమ నై పరా వీణయత్లను చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞా నమును సంపాదంిచుట 

జఞా నము సంపాదించుటలో అత్యంత్ పరా ముఖ్యమ నై ర్ ండు పరా వీణయత్లను మనము పర్శగణిదాే ము. 
మొదటగిా, మనము అనుభ్వము మీద ఎలా ఆధారపడతామో పర్శగణిదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, మన 
ఊహ మన జఞా నమునకు తోడపడు విధానములను పర్శగణదిాే ము. న ైతికమ నై నిరణయములను 
తీసుకొనునపుపడు మనము కల్వగశయుండవలస్తన జఞా నమును ప ందుకొనుటలో మన అనుభ్వము మనకు 
సహాయము చదయు విధానములను చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 

అనుభ్వము 
ఇద ిఎంత్ సపషిముగా కనిపతంచినా, నీతిశాసిర అధ్యయనములో మానవులు అనకే రకముల 

అనుభ్వాల దావర్ా జఞా నమును సంపాదిసాి రమ అను విషయమును గురమి ంచుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. పరజలను చూస్త, వార్శతో మాటాో డద అనుభ్వము మనకు ఉనిద ికాబటిి పరజలు 
మనకు తలెుసు. భావోదదవగాలు ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు ఎందుకంటే మనము భ్యమును, 
పతరమను, కోపమును, మొదలగువాటనిి అనుభ్వించాము. కొనిి సనిివేశములలో గుండా మనము 
పరయాణిసాి ము కాబటిి , వాటిని సవయంగా అనుభ్విసాి ము కాబటిి అవి మనకు తలెుసు. మర్శకొనిి 
విషయములు మనకు పర్ోక్షముగా తలె్వస్తయునివి, ఎందుకంటే వార్ొక మాధ్యమము దావర్ా వాటిని గూర్శు 
చదవిిన లేక వాటిని గూర్శు నరేముకొనిన అనుభ్వము మనకు ఉనిది. ఈ పాఠములో మనము 
అనుభ్వమును గూర్శు మాటాో డుచుండగా, ఇవి మర్శయు ఇత్ర అనుభ్వాలు మన మనసుిలో ఉంటాయి. 

అనుభ్వాలలోని ఈ విభినిమ నై కోణములను కోీడీకర్శంచుటకు, అనుభ్వమును మనము వయకుి లు, 
వసుి వులు మర్శయు సనిివేశములను గూర్శున అవగాహన అని నిరవచిదాే ము. పరతి అనుభ్వము అది 
దదవుని గూర్శునదియి నై, మన చుటటి  ఉని లోకమును గూర్శునదెనైా, లేక మనలను గూర్శునదెనైా ఎంతో 
కొంత్ జఞా నమును కల్వగశసుి ంది. మర్శయు ఈ జఞా నము మంచి చెడ్లను వివేచించుటలో మనకు సహాయము 
చదసుి ంది. 

అనుభ్వమును మనము మర్శంత్ వివరముగా పర్శగణించుచుండగా, మనము ర్ ండు దిశలలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, మన చుటటి  ఉని లోకముతో మనము చదయు భౌతిక లేక ఇందిరయ సంకరషణల మీద 
దృష్తిప డదాము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, మనము మన మానస్తక అనుభ్వములు, అనగా మన మనసుిలలో 
ఉని అనుభ్వాలను గూర్శు మాటాో డదాము. మన చుటటి  ఉని లోకముతో మన భౌతిక సంకరషణలను 
చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భౌతిక 
లోకముతో మన భౌతిక సంకరషణ మన ఇందిరయ జఞా నము దావర్ా జరమగుత్ుంది — అవి మన 

కనుచూపు, వినికడిి, వాసన, రమచి మర్శయు సపరి. ఈ ఐదు ఇందిరయాలు దదవుడు, పరజలు, వసుి వులు, 
మన వాతావరణం, మర్శయు మన చుటటి  జరమగు పరధానమ నై సనిివశేములను గూర్శు సమాచారమును 
అందుకొనుటకు పరధానమ ైన మారగములను సూచిసాి యి. ఉదాహరణకు, ఇత్ర పరజలను చూసాి ము కాబటిి , 
వార్శతో మాటాో డతాము కాబటిి , మర్శయు వార్శని తాకుతాము కాబటిి వార్శని గూర్శు మనకు తెలుసు. మనము 
వాటిని చూచుట దావర్ా, వాటనిి గూర్శు చదువుట దావర్ా, లేక వాటిని గూర్శున నివదేకిలను వినుట దావర్ా 
సనిివశేములను గూర్శు నరేముకుంటాము. ఆయన వాకయమును చదువుట దావర్ా, ఇత్రమలు ఆయనను 
గూర్శు మాటాో డనిపుపడు వినుట దావర్ా, మర్శయు ఆయన సృష్తి  యొకు వ ైభ్వమును గమనించుట దావర్ా 
మనము దదవుని మహిమను గూర్శు నరేముకుంటాము. 

అవును, లేఖ్నము కొనిిసారమో  మన ఇందిరయముల యొకు పర్శమిత్ులను ఎతిి చూపుత్ుంది. 
ఉదాహరణకు, 2 కొర్శంథీ. 5:6లో పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

వ ల్వ చూపువలన కాక విశావసమువలనన ేనడుచుకొనుచునాిము (2 కొర్శంథ.ీ 5:6). 

ఇకుడ పౌలు సూచించినటుో , మన రక్షణ యొకు భ్విషయత్ుి ను గూర్శు మనకు జఞా నమునిచుు 
విషయములో మన ఇందిరయముల యొకు సామరాయము పర్శమిత్మ యైునిది. అవును, దదవుని వాకయమును 
చదువుటకు మనము మన కనుచూపును ఉపయోగశసాి ము, కాని దదవుని వాకయము సత్యమ ైయునిది అను 
నిర్ాా రణకు వచుుటకు ఇందిరయ జఞా నము చాలదు — దనీిక ిసూటెనై ఇందిరయ అనుభ్వమునకు వ లుపల 
ఉని విషయముల మీద విశావసము మర్శయు నముకము అవసరమ ైయునివి. 

అయితద ఈ పర్శమిత్ులను మినహాయిస్తి , జఞా నమును సంపాదించుటకు దదవుడు మన 
ఇందిరయములను పరా ముఖ్యమ నై పర్శకర్ాలుగా ఇచాుడు. ఫల్వత్ంగా, మన భావనలు ఆధారయొగయమ నైవిగా 
ఉండి, దదవుని గూర్శు, మన చుటటి  ఉని సృష్తిని గూర్శు, మర్శయు సవయంగా మనలను గూర్శు నిజమ ైన 
విషయములను మనకు బో ధసిాి యి. ఇపుపడు, మానవాళి పాపములోనికి పత్నమగుట మన ఇందిరయా 
జఞా నమును పరభావిత్ము చదస్తంది అను విషయమును మనము తెల్వసుకొనవలస్తయునిద.ి అనార్ోగయము 
మర్శయు ఇత్ర బలహనీత్లు మన భౌతిక సామరాయములను పర్శమిత్ము చదయుట మాత్రమ ేకాదుగాని, 
కొనిిసారమో  మనము భ్రమలను కూడా ఎదుర్ొుంటాము. కొనిిసారమో  మనము అసలు అకుడ లేనిదానిని 
వింటాము లేక చూసాి ము లేక అనుభ్విసాి ము. అయితద సాధారణంగా, మన ఇందిరయములు 
ఆధారయోగయమ నైవే. 1 యోహాను 1:1-3లో యోహాను మాటలను పర్శగణించండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవవాకయమునుగూర్శునద,ి ఆదనిుండ ిఏద ియుండనెో, మమేదే ివింటమిో, కనుిలార 
ఏద ిచూచితిమో, ఏద ినిదానించి కనుగొంటమిో, మా చదత్ులు దదనిని తాక ిచూచనెో, 
అద ిమీకు తలె్వయజయేుచునాిము. ఆ జీవము పరత్యక్షమాయి ను; త్ండిరయొదే ఉండ ి
మాకు పరత్యక్షమ నై ఆ నిత్యజీవమును మమేు చూచి, ఆ జీవమునుగూర్శు 
సాక్షయమిచుుచు, దానిని మీకు తలె్వయ పరచుచునాిము. మాతోకూడ మీకును 
సహవాసము కలుగునటుో  మమేు చూచినదానిని వినినదానిని మీకును 
తలె్వయజయేుచునాిము. మన సహవాసమ తైద త్ండిరతోకూడను ఆయన కుమారమడెనై 
యిసేుకరీసుి తో కూడను ఉనిద ి(1 యోహాను 1:1-3). 

చూపు, వినికిడి, మర్శయు సపరి అత్నికి మర్శయు ఇత్రమలకు యిసేును గూర్శున నిజమ నై 
జఞా నమును ఇచిున ఆధారయోగయమ నై ఇందిరయములు అయుయనివి అని యోహాను మాటాో డుత్ునాిడు. ఈ 
విధ్ముగా, యోహాను మాటలను చదివినవారమ యోహాను మాటలను వివేచించుటకు, అత్ని సాక్షయమును 
వినుటకు మర్శయు చదువుటకు త్మ జఞా నమును ఉపయోగశసాి రమ, త్దావర్ా వారమ కూడా సత్యమును 
గూర్శున జఞా నమును ప ందుకోవచుు. 

అదద విధ్ముగా, కరరినలు 34:8 ఈ మాటలతో మనలను పల ర త్ిహిసుి ంది: 

యి హ వా ఉతి్ముడని రమచి చూచి తలె్వస్తకొనుడ ి(కరరినలు 34:8). 

ఇకుడ దావీదు బో ధించినటుో , మనకు తినుటకు ఆహారము ఉండుట దదవుడు మంచివాడు అనుటకు 
రమజువ యైునిది; ఆయన మనలను పతరమించుచునాిడు మర్శయు మన కొరకు సమకూరముతాడు అని ఇది 
మనకు బో ధసిుి ంది. మనము దదవుని భౌతికముగా చూడలేకపల యినపపటికర, ఆయన మంచిత్నమును 
గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను అలంకార రూపములో చూచుట అని వర్శణంచవచుు, ఎందుకంట ే
అద ిమనకు దదవుని గూర్శున జఞా నమును ఇసుి ంది. కాబటిి , మన రమచి అను ఇందిరయము మర్శయు భ్ుజంచు 
మన అనుభ్వము దదవునిని గూర్శు మనకు నిజమ నై జఞా నమును ఇసుి ంది. 

మన ఇందిరయాల దావర్ా విశేష మర్శయు సాధారణ పరత్యక్షత్ దావర్ా బయలుపరచబడిన దదవుని 
నియమములను మనము నరేముకోవచుు. మన భౌతిక ఇందిరయముల దావర్ా మన పర్శస్తాత్ుల యొకు 
అనకే వాసివములు, లక్షయములు, మర్శయు మాధ్యమాలను గూర్శు మనము నరేముకుంటాము. మర్శయు 
మన ఇందిరయాల దావర్ా మనలను గూర్శు మనము ఎంతో నరేముకుంటాము. అవును, మన ఇందిరయాలను 
సర్శగా ఉపయోగశంచునటుో  మనము జఞగీతి్పడాల్వ. మర్శయు మన ఇందిరయాల దావర్ా సంపాదించు 
జఞా నమును నిర్ాధ ర్శంచుటకు మనము లేఖ్నములను మర్శయు ఇత్ర పరా వీణయత్లను ఉపయోగశంచాల్వ. అయితద 
మన ఇందిరయములు సాధారణంగా ఆధారయోగయమ నై, దదవుడు-ఇచిున పర్శకరమ ైయునివి అని, మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాటి దావర్ా మనము సంపాదంిచు జఞా నము క ైైసివ నీతిశాసిరమునకు కరలకమ ైయునిద ిఅని మనము 
గుర్శించాల్వ. 

మన అనుభ్వములో పరా ముఖ్యమ ైన భాగముగా లోకముతో భౌతిక సంకరషణను మనము 
పర్శగణించాము కాబటిి , మన మానస్తక అనుభ్వాలను గూర్శు, అనగా మన మనసుిలలో చోటుచదసుకొను 
అనుభ్వాలను గూర్శు మాటాో డుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

మానస్తక 
మన ఇందిరయములు మనకు సమాచారము ఇసాి యి, అయితద ఆ సమాచారము మన అంత్రంగ 

ఆలోచన పరకిీయలోనికి పరవశేించు వరకు, మన అనుభ్వాలు జఞా నమునకు దార్శతీయలేవు. ఇపుపడు, 
చర్శత్రయందంత్టా ఇందిరయా జఞా నము మర్శయు మానస్తక భావనల మధ్య ఉని అనుబంధ్మును అనేక 
విధ్ములుగా అరాము చదసుకునాిరమ అని ఆరంభ్ములోనే మనము గుర్శించాల్వ. అయితద మన ఉదదేశయముల 
కొరకు, ఈ అనుబంధ్మును మనము చాలా సులువ నై ర్రతిలో ఉదాహర్శదాే ము. 

ఒక ఆవును చూస్తన అనుభ్వమును పర్శగణించండి. ననేు ఆవును చూస్తనపుపడు, నా కనుి దాని 
చిత్రమును నా మ దడులోనికి పంపుత్ుంది. ఇద ికనుచూపు అను భౌతిక ఇందిరయా అనుభ్వము 
అయుయనిది. అయితద ఆ జంత్ువు ఆవు అయుయనిది అని తెలుసుకొను అనుభ్వము మానస్తకమ నైది. ఆ 
చిత్రము ఆవుది అని నా కనుిలు నా మనసుికు చపెపవు. భినిముగా, నా మనసుి ఆవు యొకు 
చిత్రమును అనువదిసుి ంది. నా మనసుి ఆవు యొకు చిత్రమును అనుభ్వించినపుపడు మాత్రమే, నా 
కనుచూపు జఞా నమును కల్వగశసుి ంది. 

అదద విధ్ముగా, మన మానస్తక అనుభ్వములనీి జఞా నమును సంపాదించుటకు చాలా కరలకమ నైవి. 
ఆత్ు-పర్శశీలన, ఆత్ుశోధ్నం, భావోదదవగాలు, జఞా పకములు, ఊహలు, భ్విషయత్ కొరకు పరణాల్వకలు 
సమసయలతో పల ర్ాడుట, దదవుని గూర్శున జఞా నము, పాపమును గూర్శు నిర్ాా రణ — ఇవనీి మనము 
అనుభ్వించు అంత్రగత్ విషయముల ైయునివి. 

ఇపుపడు, మన భౌతిక అనుభ్వము వల నే, మన మానస్తక అనుభ్వము కూడా పాపము దావర్ా 
పరభావిత్ము చదయబడింది. కొనిిసారమో  మన ఆలోచనలో మనము ప రపాటుో  చదసుి ంటాము, లేక అసలు 
జరగని విషయములు అనుభ్వించినటుో  నముుత్ుంటాము. కాబటిి , మన అనుభ్వములను మర్శయు ఇత్ర 
పరా వీణయత్లను లేఖ్నముతో నిర్ాధ ర్శంచుకొనుటకు మనము జఞగీతి్పడాల్వ. అయితద మనకు నిజమ నై 
జఞా నమును బో ధించుటకు పర్శశుదాధ త్ు మన మానస్తన అనుభ్వాలను ఉపయోగశసాి డు అని మనము 
గుర్శించాల్వ. 

మన మానస్తక అనుభ్వాలను గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచించినపుపడు, జఞా నమును సంపాదంిచు 
పరకియీ అంత్టిని మన మానస్తక అనుభ్వము యొకు దృష్తికోణములో నుండ ిసమీక్ించవచుు. మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞా నము పుసికములను చదువుట వలన వచిునదెనైా లేక సనిివశేములను గమనించుట దావర్ా 
వచిునదెనైా, త్ుదకు మన మనసుిలలోనే నిల్వచియుంటుంది. ఈ కారణము చదత్, జఞా నమును 
సంపాదించుటకు మర్శయు ఉపయోగశంచుటకు మానస్తక అనుభ్వము చాలా కరలకమ ైయునిది. 

అనుభ్వమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, జఞా నమును సంపాదించుటకు 
మనము ఉపయోగశంచు ర్ ండవ అస్తిత్వ పరా వీణయత్ను చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము, అది ఊహ. ఊహ 
అనుదానిలో అబదధములు లేక మోసము ఉనిది అనిటుో  భావించి చాలాసారమో , జఞా నమును సంపాదించుటకు 
అద ిసర్శకాని మారగముగా పర్శగణించబడుత్ుంది. కాని మనము చూడబో వుచునిటుో , బ ైబిలులో ఊహకు 
అనకే భావారాక ఉపయోగాలు ఉనాియి. 

ఊహ 
ఈ పాఠములో, మన అనుభ్వమునకు మించిన విషయముల యొకు మానస్తక చిత్రములను 

రూప ందించుటకు మనము కల్వగశయుని సామరాయముగా ఊహను మనము చూదాే ము. మొదటిసార్శ చూస్తి , 
ఊహ అనునది న తైికమ ైన జఞా నమును సంపాదించుటకు మారగముగా ఉనిది అని ఆలోచన చదయుట వింత్గా 
అనిపతసుి ంది. అయితద మనము చూడబో వుచునిటుో , దదవుని గూర్శు, లోకమును గూర్శు మర్శయు సవయంగా 
మనలను గూర్శు నరేముకొనుటకు మర్శయు ఆలోచన చదయుటకు మన ఊహాత్ుక సామరాయములు చాలా 
కరలకమ యైునివి. 

ఊహ అను అంశమును మనము మూడు విధానములలో విశదీకర్శదాే ము. మొదటిగా, ఊహ ఒక 
సృజనాత్ుక రూపము అని మనము మాటాో డదాము. ర్ ండవదిగా, పలు కాలములలో ఉనికలిో ఉండని 
విషయములను గూర్శు ఆలోచించుటకు ఊహ మనకు సహాయము చదయు విధానములను పర్శగణిదాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, భౌతికముగా మనకు దూరముగా ఉని వసుి వులను గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు 
ఊహ మనకు ఎలా అవకాశమునిసుి ందయ  చూదాే ము. ఊహ అనునద ిఒక సృజనాత్ుక రూపము అయుయనిద ి
అను ఆలోచనతో ఆరంభిదాే ము. 

సృజనాత్ుకత్ 
చిత్రములు గరయునపుపడు కళాకారమలు అనుసర్శంచు దశలను పర్శగణించుట ఊహను 

సృజనాత్ుకత్గా ఆలోచన చదయు ఒక సాధారణమ నై మారగము అయుయనిది. పూర్శిచదయబడని త్రమవాత్ 
చిత్రములు ఏ విధ్ంగా ఉంటాయి అను మానస్తక రూపములను రూప ందించుకొనుట దావర్ా చిత్రములను 
ఊహించుకొంటు వారమ సాధారణంగా ఆరంభిసాి రమ. వారమ గరయుట ఆరంభించినపుపడు, వారమ బరషుష తో వసే్త పరతి 
గరత్ యొకు పర్శణామమును ఊహించుకుంటారమ. ఆ గరత్ వార్శ మనసుిలో ఉని ఆలోచనతో ప ంత్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయుంటే, వారమ సంతోష్తసాి రమ. కాని అది వార్శ మనసుిలో ఉని చిత్రముతో ప ంత్న లేకుండా ఉంటే, 
వారమ గరస్తనదానిలో వారమ మారమపచదరమపలు చదసాి రమ. ఈ ఊహంిచుట మర్శయు బొ ము గరయుట అను పరకిీయ 
ఆ పని ముగశస్తంత్ వరకు కొనసాగుత్ుంది. 

ఇదద విధ్ముగా, మనము చదయు లేక సృజంచు పరతిదానిలో ఊహ అనునద ిఉంటుంది. వంట ఏమి 
చదయాల్వ, లేక ఒక సంభాషణలో ఏమి మాటాో డాల్వ అనునటువంటి సులువ ైన సృజనాత్ుక పనుల కొరకు 
అనుదనిము మనము ఊహను ఉపయోగశసాి ము. మర్శయు మన ఊహలను అనకే ఇత్ర సృజనాత్ుకమ నై 
మారగములలో కూడా మనము ఉపయోగశసాి ము. వ జైఞా నికులు స్తదాధ ంత్ములను, మర్శయు ఆ 
స్తదాధ ంత్ములను పర్రక్ించు మారగములను నిర్ాధ ర్శంచుటకు ఊహను ఉపయోగశసాి రమ. ఆవిషురిలు కొీతి్ 
టెకాిలజీలు మర్శయు పర్శకర్ాలు సృజంచుటకు ఊహను ఉపయోగశసాి రమ. భ్వనములను, వంతెనలను 
నిర్శుంచు రూపుర్ేఖ్ను స్తదధపరచుటకు భ్వననిర్ాుణవేతి్లు త్మ ఊహలను ఉపయోగశసాి రమ. బో ధ్కులు 
మర్శయు పరసంగరకులు పాఠములను, పరసంగములను త్యారమచదయుటకు త్మ ఊహలను ఉపయోగశసాి రమ. 

2 సమూ. 12:1-7లో ఉని ఈ సనిివశేమును వినండి: 

నాతాను... వచిు దావీదుతో ఇటోన ను–ఒకానొక పటిణమందు ఇదేరమ మనుషుయలు 
ఉండరి్శ.ఒకడు ఐశవరయవంత్ుడు ఒకడు దర్శదుర డు... ఆ దర్శదుర నిక ితాను కొనుకొునిన 
యొక చిని ఆడు గొఱ్ఱె పతలో త్పప ఏమియు లేకపలయి ను. వాడు దానిని ప ంచు 
కొనుచుండగా అద ివానియొదేను వాని బిడ్లయొదేను ఉండ ిప ర్శగశ వాని 
చదతిముదేలు తినుచు వాని గశన ి లోనిద ితార గుచు వాని కౌగశట పండుకొనుచు వానిక ి
కుమార్ ివల  ఉండనెు. అటుో ండగా ... ఐశవరయవంత్ు[డు]... ఆ దర్శదుర ని గొఱ్ఱె పతలోను 
పటుి కొని, త్న యొదేకు వచిునవానిక ిఆయతి్ము చదస్ ను. దావీదు ఈ మాట విని ఆ 
మనుషుయనిమీద బహుగా కోపతంచుకొని–యి హ వా జీవముతోడు నిశుయముగా ఈ 
కారయము చదస్తనవాడు మరణపాత్ుర డు. వాడు కని కరము లేక యిా కారయము చదస్ ను 
గనుక ఆ గొఱ్ఱె పతలోకు పరతిగా నాలుగు గొఱ్ఱె పతలోల నియయవల నని నాతానుతో అన ను. 
నాతాను దావీదును చూచి–ఆ మనుషుయడవు నీవ ే[అని చపె పను] (2 సమూయిలేు 
12:1-7). 

పర్శశుదాధ త్ు పతరరణలో, నాతాను ఒక ఊహాత్ుక న తైిక పర్శస్తాతిని, ఒక ఊహాత్ుక చటిపరమ నై కసేును 
సృజంచాడు. ఈ ఊహాత్ుక పర్శస్తాతిలో నుండ ిన ైతిక నిర్ాా రణకు ర్ావాలని దావీదును కోర్ాడు. నాతాను 
దావీదును ఎదుర్ొునుట యొకు సాఫలయత్ అత్ని చదత్ులలో మర్శయు దావీదు యొకు సృజనాత్ుకమ నై 
ఊహా సామరాయము మీద ఆధారపడయిుండినది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ బ ైబిలు ఉదాహరణ తలె్వయజేయుచునిటుో , ఊహ అనునది న ైతికమ నై పదధత్ులు మర్శయు 
సాదృశయములను రూప ందించుకొనుట మర్శయు గుర్శించుటలో సహాయము చదసుి ంది. ఉదాహరణకు, 
లేఖ్నములను మనము పర్శశీల్వంచినపుపడు దదవుడు ఆశీరవదించిన మర్శయు శపతంచిన అనేక వసుి వులను 
గూర్శు విశేషమ నై ఉదాహరణలను మనము కనుగొంటాము, మర్శయు దదవుడు దదనిని దీవించాల్వ మర్శయు 
దదనిని శపతంచాల్వ అని నిర్ాా ర్శంచుకొను విధానమును వివర్శంచు కొనిి సాధారణ నియమాలను కూడా మనము 
చూసాి ము. ఈ సాధారణ నియమాలు పరతదయక నియమాలతో ఎలా అనుసంధానము కల్వగశయుంటాయో అరాము 
చదసుకొనుటకు సృజనాత్ుక ఊహ అనునద ికొంత్ వరకు కావలస్తయుంటుంది. మనము నియమాలు 
మర్శయు ఉదాహరణల మధ్య సంబంధ్ములను సృష్తిసాి ము, మర్శయు పరతి-ఉదాహరణలను ఊహించుకొనుట 
దావర్ా ఈ సంబంధ్ములను పర్రక్ిసాి ము. త్రమవాత్ మన జీవిత్ములలో ఇవే నియమములను 
అనువర్శించుకొనుటకు స్తారమ నై మారగములను ఊహించుకుంటాము. 

అవును, పాపము అను భ్రషిత్వము అనిి విధ్ముల ైన త్పుపలను ఆలోచించునటుో  మనలను 
పుర్శకొలుపత్ుంద ిఅని మనము జఞా పకముంచుకోవాల్వ, కాబటిి మన ఊహల యొకు ఫల్వత్ములు దదవుని 
వాకయముతో సముతించునవిగా ఉండునటుో  చూచుకొను విధ్ముగా మనము మన ఇత్ర పరా వీణయత్లను 
ఉపయోగశంచాల్వ. అయితద మనము మన ఊహను జఞగీతి్గాను సర్శగాను ఉపయోగశంచినపుపడు దాని మీద 
మనము గొపప నిశుయత్ను కల్వగశయుండవచుు, ఎందుకంటే న ైతిక జఞా నమును సమీక్ించుటకు 
ఆధారయోగయమ నై పర్శకరముగా పర్శశుదాధ త్ు మనకు ఈ పరా వీణయత్ను అనుగీహించాడు. 

అయితద సృజనాత్ుకత్ కొరకు ఊహను ఉపయోగశంచుటతో పాటుగా, కాలము దావర్ా మన నుండి 
వేరమచదయబడని విషయములను గూర్శు — అనగా మనము ఆలోచన చదయుచుని సమయములో ఉనికలిో 
లేని విషయములను గూర్శు — ఆలోచన చదయుటలో కూడా అది మనకు సహాయపడగలదు. 

కాలము 
యిేసును పర్శగణించండి. యిసేు త్న పన ిండుమంద ిశిషుయలకు బో ధసిూి  ఇపుపడు భ్ూమి మీద 

లేడు. ఆయన ఇపుపడు స్తలువ మీద మరణించుటలేదు, లేక మరణము నుండి తిర్శగశలేచుట లేదు, లేక 
పరలోకమునకు ఆర్ోహణమగుట లేదు. కాబటిి , యిేసు పర్శచరయను అరాము చదసుకొని దానిని మన న ైతిక 
నిరణయములకు అనువర్శించుకొనుటకు, మునుపటిని ఊహించగల సామరాయమును మనము ఉపయోగశంచాల్వ. 

ఉదాహరణకు, మనము మంచి లక్షయములను, విశషేముగా ఆయన ర్ాజయము యొకు విజయము 
దావర్ా దదవుని మహమిపరచు లక్షయములను వ దకాలని బ ైబిలు కోరమత్ుంది. కాని ఈ లక్షయము భ్విషయత్ుి లో 
ఉనిది. దానిని వ దకుటకు దానిని గూర్శు మనము ఊహించాల్వ. మర్శయు ఈ లక్షయమును చదరమకొనుటకు 
మనము ఉపయోగశంచగల ఉతి్మమ నై మాధ్యమాలను కనుగొనుట కొరకు కూడా మనము మన ఊహలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపయోగశంచవలస్తయునిది. కుో పింగా, భ్విషయత్ుి ను ఊహించు మన సామరాయము లేకుండా, మనము 
దదవుని వాకయమును మన జీవిత్ములకు అనువర్శించలేము. 

సృజనాత్ుకత్ మర్శయు కాలము దృష్టాి య ఊహను మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు దూరము 
దావర్ా మనకు దూరముగా ఉని విషయములను గూర్శు ఆలోచన చదయు విషయములో ఊహ మనకు 
సహాయము చదయు విధానమును చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము. విషయములు మన నుండి కాలము 
దావర్ా వరేమచదయబడని విధ్ముగానే, భౌతిక దూరము దావర్ా కూడా అవి మన నుండ ివరేమచదయబడగలవు. 

దూరం 
ఉదాహరణకు, అప సిలుడెనై పౌలు ర్ోమాకు పరయాణము చదయుచు మారగమధ్యములో ఓడబదధల ైన 

త్రమవాత్ చదరమకుని మ ల్వతద దవీపమును మనలో చాలా త్కుువమంది సందర్శించియుంటారమ. ఆ 
దీవపమును మనము చూడలేదు అను వాసివము యొకు అరాము మనము దానిని గూర్శు 
ఊహించుకోలేము అని కాదు. వాసివానికి, అప సిలుల కారయములలో పౌలు సమయములోని మ ల్వతదను 
గూర్శు ఇవవబడని బ ైబిలు కథనమును మనము చదవిినపుపడు, దానిని గూర్శు ఊహించుకొనకుండా 
మనము ఉండలేము. 

చూడండి, పరజలు మర్శయు వసుి వులు మన నుండి చాలా దూరముగా ఉండి మన ఇందిరయములకు 
అందని విధ్ముగా ఉనిపుపడు, వారమ మన పరసుి త్ అనుభ్వములో భాగమ యైుండరమ. మర్శయు వారమ మన 
పరసుి త్ అనుభ్వములో భాగమ ైలేరమ గనుక, వార్శని గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు మనము మన ఊహలను 
ఉపయోగశంచాల్వ. అవును, ఈ దూరమున ఉని విషయములను గూర్శు మనము ప ందుకొను సమాచారం, 
మర్శయు వాటిని గూర్శున మన ఆలోచనలు కూడా త్పతపదములతో యుండవచుు, కాబటిి , దదవుని 
వాకయమునకు అనుగుణంగా మన ఊహను విశేోష్తంచుటలో మనకు సహాయము చదయుటకు మర్శయు దానిని 
మన ఇత్ర సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి లతో సంధచిదయుటకు మనము పర్శశుదాధ త్ు మీద 
బలముగా ఆధారపడాల్వ. సర్శగా ఉపయోగశంచినపుపడు, మన ఊహ మన నుండి దూరముగా ఉని 
విషయములను గూర్శు ఆలోచన చదయుటలో మనకు బహుగా సహాయపడుత్ుంది. 

అప సిలుడెనై పౌలు చరెసాలలో ఉండని ఒక సందరభమును పర్శగణించండి. ఫతల్వప్ప. 2:25 మర్శయు 
4:18 పరకారం, పౌలు చరెసాలలో ఉనాిడు అని మర్శయు అవసరత్లో ఉనాిడు అని ఫతల్వప్ప సంఘము 
వినినపుపడు, అత్నికి సహాయము చదయుటకు కొంత్ ఆర్శధక సహాయమును మర్శయు ఒక స్తవకుని పంపారమ. 
ఇద ిమంచి న ైతిక ఎంపతక. అది వాసివములను పర్శగణించి, దెవైికమ ైన లక్షయమును నిర్ాా ర్శంచింది, త్రమవాత్ 
లక్షయమును సాధించుటకు మారగములను స్తదధపరచింది. 

అయితద పౌలు మర్శయు ఫతల్వపప్ సంఘమువార్శ మధ్య ఉని దూరమును అధిగమించుటకు ఈ 
పరకియీ ఊహ మీద ఎంత్ ఎకుువగా ఆధారపడియుండనెో గమనించండి. పౌలు ఫతల్వప్ప అనుభ్వములకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దగగరగా లేడు, కాబటిి వారమ పౌలు యొకు పర్శస్తాతిలోని వాసివాలను అరాము చదసుకొనుటకు ఊహను 
ఉపయోగశంచారమ. త్రమవాత్ దూరమున ఉని చెరసాలలో పౌలు యొకు పర్శస్తాత్ులను మారము లక్షయమును 
నిర్ాధ ర్శంచుటకు వారమ త్మ ఊహను ఉపయోగశంచారమ. చివర్శగా, వార్శ లక్షయమును సాధించుట కొరకు పౌలుకు 
మర్శయు వార్శకి మధ్య ఉని దూరమును త్గశగంచుటలో సహాయము చదయు మాధ్యమాలను వారమ 
ఊహించారమ. ఈ పరకిీయలోని పరతి అడుగులో, వార్శ భౌతిక ఉనికిక ిదూరమున ఉని విషయములను గూర్శు 
ఆలోచన చదయుటలో ఊహ ఫతల్వపప్యులకు సహాయపడింది. 

ఇపపటికి, జఞా నము సంపాదించు పరకిీయ అనుభ్వము మర్శయు ఊహ మీద బహుగా 
ఆధారపడయిుంటుంది అను విషయము సపషిమ ైపల వాల్వ. దదవుని వాకయము, మన పర్శస్తాతి, లేక సవయంగా 
మా యొకు న ైతిక కోణములను మనము పర్శశోధించునపుపడు, ఈ అస్తిత్వ పరా వీణయత్ల దావర్ా మనము 
జఞా నమును సంపాదిసాి ము. 

మంచిని ఎంచుకొను పరకిీయలో జఞా నమును సంపాదించుట ఒక దశ అయుయనిది అని ఇపపటి వరకు 
మనము పర్శగణించాము కాబటిి , ఇపుపడు జఞా నమును సమీక్ించుటను చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము, 
ఈ దశలో మనము ప ందుకొనిన సమాచారమును విశేోష్తసాి ము. 

జఞా నమును సమీక్ంిచుట 

జఞా నమును సమీక్ించు పనిలో మనకు సహాయము చదయు మూడు పరతదయకమ ైన అస్తిత్వ 
పరా వీణయత్లను గూర్శు కొనిి విధానములలో మనము మాటాో డదాము. మొదటిగా, మనము త్రుము లేక 
వివకేమును గూర్శు మాటాో డదాము, ఇద ిమనము కల్వగశయుని అత్యంత్ తార్శుకమ ైన పరా వీణయత్ 
అయుయనిది. ర్ ండవదగిా, మన మనసాిక్ి, అనగా మంచి చెడ్లను గుర్శించు మన సామరాయమును 
చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, మంచి చెడ్ల యొకు రంజక సూచికముల ైన మన భావోదదవగముల మీద 
దృష్తిప డదాము. మన ఆలోచనలను తార్శుకమ ైన ర్రతిలో అమరముటలో మనకు సహాయపడు పరా వీణయత్ 
అయిన త్రుముతో ఆరంభిదాే ము. 

త్రుము 
విచారకరముగా, నీతిశాసిరములో త్రుము యొకు భ్ూమికను గూర్శు ఆలోచన చదయునపుపడు 

క ైైసివులు చాలాసారమో  తీవరత్లలోనిక ివ ళోిపల తారమ. ఒక వ ైపున, కొనిి వేదాంత్శాసిర సంపరదాయములు మన 
అస్తిత్వ పరా వీణయత్లలో అనిిటి కంటే ఎకుువగా త్రుమునకు పరా ధానయత్ను ఇసాి యి. ఈ వదేాంత్వతిే్లు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనిిసారమో  మన సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి లనిిటి కంట ేఎకుువగా త్రుమును నమాుల్వ 
అనిటుో  “వివకేము యొకు పరా ధానయత్”ను గూర్శు మాటాో డతారమ. అయితద త్రుమును సర్శగా 
ఉపయోగశంచుటకుగాను, దానిని మన ఇత్ర పరా వీణయత్లతో సామరసయముగా ఉపయోగశంచాలని మనము 
గురమి ంచుకోవాల్వ. మర్ొక వ పైున, కొనిి సంపరదాయములు వయతిర్కే దశిలో పరయాణిసాి యి, కొనిిసారమో  
త్రుమును విర్ోధిగా భావిసూి , మానవ వివేకమును ఉపయోగశంచుట పర్శశుదాధ త్ు యొకు వయకిిగత్ 
నడపితంపును నిరోక్షయము చదయుట అవుత్ుంది అనిటుో  భావిసాి రమ. అయితద మన వివకేము దదవుని యొదే 
నుండ ివసుి ంది, మర్శయు దానిని సర్శగా ఉపయోగశంచుటలో పర్శశుదాధ త్ు మనకు సహాయము చదసాి డు 
అనునది వాసివమ ైయునిది. కాబటిి , మన నిరణయములు-తీసుకొను పరకియీలో అది ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
పాత్రను పల ష్తంచవలస్తయునిది. 

మన ఉదదేశయముల కొరకు, త్రుమును తార్శుక అనుమిత్ులను చదయు మర్శయు తార్శుక 
స్తారత్వమును వివేచించు సామరాయముగా నిరవచించవచుు. క ైైసివ నేపథయములో, సర్శయి నై త్రుము బ ైబిలు 
ఆలోచనా కమీమునకు అనుగుణంగా నిరణయములను తీసుకొనుటను మర్శయు ప ందకియి నై కీమమ నై 
పదధత్ులలో ఆలోచించు సామరాయమ యైునిది. 

త్రుము క ైైసివ నీతిశాసిర అధ్యయనములో అనేక విభాగములలో పనిచదసుి ంది. అయితద మన 
పాఠములో ఈ సమయమందు, వాసివములను అరాము చదసుకొనుటలో మర్శయు దదవుని వాకయములో 
బయలుపరచబడని నియమములతో ఈ సత్యములను పల ల్వుచూచు విధ్ముగా మనలను బలపరచుట 
దావర్ా మన పర్శస్తాతినిగూర్శు అద ిమనకు అవగాహనను కల్వగశంచు విధానముప ై ఎకుువ ఆసకిిని 
కల్వగశయునాిము. 

మనము ఇంత్కు ముందద చూస్తనటుో , మౌల్వక సాా యిలో, ఇందిరయముల అనుభ్వము దావర్ా 
మనము సంపాదించు జఞా నమునకు కూడా కొంత్ వరకు త్రుము అవసరమవుత్ుంది. ఇందిరయముల 
సమాచారము మానస్తకముగా ఉపయోగశంచబడిన పరతిసార్శ, మనము కొంత్ మరేకు త్రుమును 
ఉపయోగశసాి ము. 

మన కనుి మన మ దడుకు ఆవు యొకు చిత్రమును పంపు విధానమును గూర్శు మర్ొకసార్శ 
ఆలోచించండి. మన మ దడు చిత్రమును నమోదు చదసుి ంది, కాని మన త్రుము ఆవు యొకు చిత్రమును 
గుర్శిసుి ంది. చిత్రము యొకు దృశయ గుణములను మనము సమీక్ించి, చిత్రమును మనలో ముందద ఉని 
జఞా నముతో పల ల్వు, ఆ చిత్రము ఆవుది అని నిర్ాా ర్శసాి ము. ఈ మౌల్వక సాా యి జఞా నములో త్రుము 
ఇమిడియుంటుంది. 

మర్శయు మర్శంత్ సంకిోషిమ నై సాా యిలో, తార్శుకమ నై సంబంధ్ములను నిర్ాా ర్శంచుటకు పలు 
వాసివములను ఒకదానితో ఒకటిని మర్శంత్ సపషిముగా పల లుుటకు త్రుము మనకు అనుమతినిసుి ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహరణకు, ర్ ండు వాసివములను గూర్శు త్ర్శుంచు ఒక సులువ నై ఉదాహరణను పర్శగణిదాే ము. 
ఒక వ పైున, “డదవిడ్ ర్ోగశగా ఉనాిడు” అను కథనము ఉనిది. మర్ొక వ పైున, “దదవుడు ర్ోగులను సవసాపరచ 
సమరమా డు” అను కథనము ఉనిది. మొదట ికథనము డదవిడ్ యొకు అనార్ోగయమును పరకటసిుి ంది, 
మర్శయు ర్ ండవ కథనము దదవుని సామరాయమును గూర్శున వాసివమును పరకటసిుి ంది. 

డదవిడ్ యొకు అనార్ోగయము ఒక సాధారణ కోవకు చెందని అనార్ోగయము అని త్రుము మనకు 
చెబుత్ుంది. అద ిఒక సాధ్రణ జవరం కావచుు, లేక జలుబు కావచుు, లేక న ముు కావచుు. అది ఏదెనైా, 
దదవుడు సవసాపరచగల విశాలమ ైన అనార్ోగయముల పటిికలో అద ిభాగమ యైునిది. ఇద ిఆరంభ్ వాసివములో 
తెల్వయజేయని, కాని ఊహించదగశన ఒక నిర్ాా రణను వ ల్వకతిీయుటకు మనకు అనుమతినిసుి ంది: దదవుడు 
డదవిడ్ ను సవసాపరచగలడు. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనునటుో  మనము సవాలు చదయబడనిపుపడు, మన పర్శస్తాతి 
యొకు వాసివములకు అదద రకమ నై త్రుమును అనువర్శించి, అవి ఒకదానితో ఒకటి ఎలా అనుసంధానము 
కల్వగశయుంటాయో నిర్ాా ర్శంచాల్వ. 

వాసివమును గూర్శున కథనములను బాధ్యత్ను గూర్శున కథనములతో అనుసంధానము 
చదయుటలో త్రుము మనకు సహాయపడుత్ుంది. ఈ పరకియీలో మన పర్శస్తాతి యొకు వాసివాలను మనము 
దదవుని నియమముల యొకు అవసరత్లతో పల లుుతాము. ‘డదవిడ్ ర్ోగశగా ఉనాిడు” మర్శయు “మనము 
ర్ోగుల కొరకు పరా ర్శాంచాల్వ” అను కథనములను పర్శగణించండి. “డదవిడ్ ర్ోగశగా ఉనాిడు” అనునద ిఒక 
వాసివమును గూర్శున కథనమ ైయునిది, కాని “మనము ర్ోగుల కొరకు పరా ర్శాంచాల్వ” అనునద ిబాధ్యత్కు 
సంబంధించిన కథనమ ైయనిది. దదవుడు మన నుండి ఆశించుచుని విషయములను అది మనకు 
తెల్వయజేసుి ంది. ఈ కథనములను సమీక్ించుటకు న తైిక త్రుమును మనము ఉపయోగశంచినపుపడు, 
మనము కొనిి న ైతిక నిర్ాా రణలకు ర్ావచుు: డదవిడ్ కొరకు మనము పరా ర్శాంచాల్వ. 

అవును, నీతిశాసిరములో మనము త్ర్శుంచవలస్తన అనేక ఇత్ర మారగములు కూడా ఉనాియి. 
త్కుువ సాా యి నుండ ిఎకుువ సాా యిని గూర్శు వాదించునపుపడు మనము త్రుమును ఉపయోగశసాి ము, 
దదవుడు అలపముల ైన పక్షులకు ఆహారమును ఇసాి డు, కాబటిి  మర్శంత్ విలువ ఉని త్న పరజలకు 
నిశుయముగా సమకూరముతాడు అని బో ధించినపుపడు యిసేు ఇలానే చదశాడు. షరత్ులతో కూడిన 
సనిివశేములను గూర్శు మాటాో డునపుపడు కూడా మనము త్రుమును ఉపయోగశసాి ము, ఉదాహరణకు 
మానవుల యొకు పాపభ్ర్శత్మ ైన కిీయలు వార్శ యొకు నాశనమునకు అవసరమ నై షరత్ులను 
అందుకునాియి కాబటిి నోవహు దనిములలో దదవుడు భ్ూమిని జలపరళయంలో నాశనం చదశాడు. ఈ విధ్ంగా 
ఎనోి చపెపవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విచారకరముగా, నీతిశాసిరములో మనము త్రుమును ఉపయోగశంచకూడదు అని బ ైబిలు 
చెబుత్ునిటుో  క ైసిైవులు కొనిిసారమో  నముుతారమ. మనము దదవునిక ివిధదయత్ చూపునపుపడు మన తార్శుక 
సామరాయములను పరకున ప టాి లని వారమ ఆలోచిసాి రమ. అయితద ఇద ివాసివము కాదు. లేఖ్నము ఎలోపుపడు 
త్రుమును ఉపయోగశసుి ంది, మర్శయు మనము కూడా అలానే చదయాలని పతలుపునిసుి ంద.ి అద ిత్రచుగా 
తార్శుకమ నై న ైతిక వాదనలను అందసిుి ంది. మర్శయు బ ైబిలు ప రపడలేనిద ికాబటిి , దానిలోని త్రుము మన 
వయకిిగత్ న ైతిక త్రుమునకు పర్శపూరణమ నై మాదిర్శ అయుయనిది. 

అవును, పాపము యొకు భ్రషి పరభావము త్ర్శుంచు మన సామరాయమునకు కూడా చదర్శనద ిఅని 
మనము ఎలోపుపడు జఞా పకముంచుకోవాల్వ. ఫల్వత్ంగా, పత్నమ ైన మానవ త్రుము లేఖ్నములో మనము 
కనుగొను త్రుము అంత్ పర్శపూరణమ ైనది ఏనాడు కాలేదు. కాబటిి , నిశుయత్ను సంపాదంిచుటకు, మన 
నిర్ాా రణలను మనము మన ఇత్ర పరా వీణయత్లతో, ఇత్ర పరజలతో, ముఖ్యముగా దదవుని వాకయముతో 
ఎలోపుపడు నిర్ాా ర్శంచాల్వ. అంతదగాక, ఈ భాగము యొకు ఆరంభ్ములో మనము తెల్వయజసే్తనటుో , దదవుని 
సంతోషపరచు విధానములలో దీనిని సాధించుటకు పర్శశుదాధ త్ు యొకు నిల్వచియుండు సనిిధ ిమర్శయు 
శకిి మీద మనము ఆధారపడయిుండాల్వ. ఈ విధానములలో మనము త్రుమును ఉపయోగశంచినపుపడు, 
మనము సంపాదించిన జఞా నమును సమీక్ించుటకు అద ిఒక సహాయకరమ నై పర్శకరము అవుత్ుంది. 

త్రుమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన న ైతిక జఞా నమును 
సమీక్ించుటకు మన మనసాిక్ి మనలను బలపరచు విధానములను గూర్శు చర్శుంచుటకు మనము 
స్తదధముగా ఉనాిము. మనము సంపాదించు సమాచారమును విశేోష్తంచుటలో మానవ మనసాిక్ి మనకు 
ఏవిధ్ంగా తోడపడగలదు. 

మనసాిక్ ి
ఈ పాఠములో మన ఉదదేశయముల కొరకు, మన మనసాిక్ిని మంచిచడ్ెలను వివచేించుటకు దదవుడు 

మనకిచిున సామరాయముగా నిరవచిదాే ము. మన ఆలోచనలు, మాటలు మర్శయు కియీలు అయితద దదవుని 
సంతోషపరచునవ ైయుంటాయి లేక దుఖ్ప టుి నవ ైయుంటాయి అను నిర్ాా రణ భావన ఇది. పౌలు త్న 
మనసాిక్ి మీద ఆధారపడిన విధానమును 2 కొర్శంథీ. 1:12 బయలుపరచిన విధానమును వినండి: 

మా అతిశయమదేనగా, లౌకకి జఞా నము ననుసర్శంపక, దదవుడనుగీహంిచు 
పర్శశుదధత్తోను నిష్టాుపటయముతోను దదవుని కృపన ేఅనుసర్శంచి లోకములో 
నడుచుకొంట ిమనియు, విశషేముగా మీయి డలను నడుచుకొంటమినియు, మా 
మనసాిక్ ిసాక్షయమిచుుటయి ే(2 కొర్శంథ.ీ 1:12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు ఆమోదించిన విధానములలో తాము పరవర్శించాము అని పౌలు, తిమోతిలు నిశుయత్ను 
ప ందారమ. వార్శ మనసాిక్ి వార్శ కియీలను ఆమోదించింది. ఈ సందరభములో, వార్శ పరవరిన దదవునిక ి
ఇషిమ నైద ిఅను నిజమ ైన నిశుయత్ను వార్శ మనసాిక్ ివార్శకి ఇచిుంది. 

ఇత్ర సందర్ాభలలో, మనము పాపము చదస్తనపుపడు, మన మనసాిక్ి మనలను దయషులనుగా 
ఖ్ండించి, పశాుతాి పపడునటుో  మనలను పల ర త్ిహించవచుు. ఉదాహరణకు, త్న యొదే ఉని యోధ్ులను 
ర్ాజ నై దావీదు ల కిుంచినపుపడు, అత్ని మనసాిక్ ిఅత్ని కియీలను ఖ్ండించి, అత్డు పశాుతాి పపడునటుో  
చదస్తంది. 2 సమూ. 24:10లో దీనిని గూర్శున నివదేికను వినండి: 

జనసంఖ్య చూచినందుక  ైదావీదు మనసుి కొటుి కొనగా అత్డు–ననేు చదస్తన 
పనివలన గొపప పాపము కటుి కొంటనిి, ననేు ఎంతో అవివకేని  ైదాని చదస్తతిని; 
యి హ వా, కరమణయుంచి నీ దాసుడన నై నా దయషమును పర్శహర్శంపుమని 
యి హ వాతో మనవి[చదస్ ను] (2 సమూ. 24:10). 

ఇకుడ “మనసాిక్ి” అని అనువదించబడని పదము ల వ్ అయుయనిది, మర్శయు దీనికి అక్షర్ారాము 
“హృదయము.” కాని ఈ సందరభములో “హృదయము” అను పదము మనసాిక్ి, అనగా మంచిని చడెును 
వయతాయసపరచు దావీదు యొకు సామరాయము అను భావనను సూచిసుి ంది. 

ఈ భావనలో, మనము సంపాదించిన జఞా నమును సమీక్ించుటలో మర్శయు దానిని దదవుని వాకయ 
పరమాణము ఆధారముగా పర్రక్ించుటలో మనసాిక్ ిమనకు సహాయపడుత్ుంది. మనము దదవుని 
వాకయమునకు అనుగుణంగా పనిచదయుచునాిము అని నముునపుపడు అద ిమనలను ఆమోదిసుి ంది, 
మర్శయు మనము దదవుని వాకయమును ఉలోంఘించుచునాిము అని నముునపుపడు అద ిమనలను 
ఖ్ండసిుి ంది. 

ఇత్ర అస్తిత్వ సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి ల వల నే, మన మనసాిక్ి కూడా పాపము 
దావర్ా భ్రషిమ ైపల యింది. కాబటిి , అద ిఅపుపడపుపడు త్పతపదములను కూడా చదసుి ంది. వాసివానిక ిపాపము 
అయినదానిని ఆమోదించుట దావర్ా లేక వాసివానిక ిమంచిదెైనదానిని ఖ్ండించుట దావర్ా అద ి
త్పతపదములను చదసుి ంది. ర్ ండు సందరభములలోను, దదవుడు మన యొదే నుండి ఆశించుదానిని మనము 
అపారాము చదసుకుంటాము. ఉదాహరణకు, 1 కొర్శంథీ. 8:8-11లో పౌలు యొకు మాటలను వినండి: 

భోజనమునుబటిి  దదవుని యి దుట మనము మ పుపప ందము; తినకపలయినందున 
మనకు త్కుువలేదు, తినినందున మనకు ఎకుువలేదు. అయినను మీకు 
కల్వగశయుని యిా సావత్ంత్రయమువలన బలహనీులకు అభ్యంత్రము కలుగకుండ 
చూచుకొనుడ.ి ఏలయనగా జఞా నముగల నీవు విగీహాలయమందు భోజనపంకిిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూరముండగా ఒకడు చూచినయి డల, బలహనీమ నై మన సాిక్గిల అత్డు 
విగీహములకు బల్వ యియయబడని పదారాములను తినుటకు ధెరైయము తచెుుకొనును 
గదా? అందువలన ... ఆ బలహనీుడెనై ఆ నీ సహ దరమడు నీ జఞా నమునుబటిి  
నశించును (1 కొర్శంథ.ీ 8:8-11). 

బలమ నై, మంచి సమాచారముగల మనసాిక్షులు కల్వగశయుని విశావసులకు విగీహములకు 
అర్శపంచబడని ఆహారమును తినుటకు అనుమతి ఉనిదని పౌలు బో ధించాడు. అయితద వారమ బలహీనమ ైన 
మనసాిక్షులు కల్వగశయుండి విగీహములకు అర్శపంచిన ఆహారమును తినుట ప రపాటు అని నమిునపుపడు, 
వారమ దానిని తినుట పాపము అవుత్ుంది. అయితద దనీిక ిభినిముగా కూడా జరగవచుు. దదవుడు నిష్తధించు 
విషయములను మన మనసాిక్ి మంచి విషయముగా పర్శగణించినపుపడు దానిని చదయుట పాపము 
అవుత్ుంది. 1 కొర్శంథీ. 4:4లో పౌలు మాటలను వినండి: 

నాయందు నాకు ఏ దయషమును కానర్ాదు; అయినను ఇందువలన నీతిమంత్ు 
డనుగా ఎంచబడను, ననుి విమర్శి ంచువాడు పరభ్ువ ే(1 కొర్శంథ.ీ 4:4). 

తాను సర్శయి ైన పనిని చదస్తతినని పౌలు నమాుడు కాబటిి పౌలు యొకు మనసాిక్ి చాలా 
సపషిముగా ఉనిది. అయితద సపషిమ నై లేక మంచి మనసాిక్ి ఉంటే మాత్రమ ేచాలదు అని అత్నికి తెలుసు, 
ఎందుకంటే మన మనసాక్షులు పాపములను చదయగలవు. 

నిర్ాశురయముగా, మన మనసాిక్ిని దదవుని వాకయమునకు ఆనుగుణయము చదయుటకు మనము 
పరయతిించుచుండగా మనలో కారయములు చదయు పర్శశుదాధ త్ు శకిి మీద ఆధారపడయిుండుట పాపము 
యొకు భ్రషి పరభావమునకు పర్శష్టాురము అయుయనిది. మన అస్తిత్వ పరా వీణయత్లను సామరసయపరచుటలో 
ఆయన మనకు సహాయము చదయుచుండగా, మన మనసాిక్ి త్పతపదములో పడిపల యినపుపడు దానిని 
మనము సర్శచదయవచుు, మర్శయు అద ిసర్శగా తీరమపతీరమునపుపడు దానిని మనము ఉదాా టించవచుు. 

ఇపపటి వరకు త్రుము మర్శయు మనసాిక్ిని గూర్శు మనము మాటాో డాము కాబటిి , ఇపుపడు 
జఞా నమును సమీక్ించునపుపడు మన భావోదదవగాలను ఉపయోగశంచు విధానముల మీద దృష్తిప టుి టకు 
మనము స్తదధముగా ఉనాిము. విచారకరముగా, బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటలో 
భావోదదవగాలకు ఎలాంటి పరమయేం లేదు అని చాలామంద ిక ైసిైవులు నముుతారమ, కాని మనము 
చూడబో వుచునిటుో , భావోదదవగాలు చాలా పరా ముఖ్యమ ైన భ్ూమికను పల ష్తసాి యి అని లేఖ్నములు 
వకాుణిసాి యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భావోదదవగాలు 
భావోదదవగాలు అంత్రంగ భావనల ైయునివి; అవి మన న తైిక ఇందిరయ జఞా నములో పరభావవంత్మ ైన 

కోణములు అయుయనివి. బ ైబిలు భావోదదవగాలను గూర్శు ఒకొుకుటగిా లేక గుంపుగా మాటాో డినటుో  
అనిపతంచదు. అయితద పతరమ, దదవషం, కోపం, భ్యం, ఆనందం, దుఖ్ం, చింత్, సంత్ృపతి  మొదలగు వయకిిగత్ 
భావోదదవగాలను గూర్శు అద ిచాలా విషయములను మాటాో డుత్ుంది. కాబటిి , జఞా నమును సమీక్ించుటకు 
భావోదదవగాలను మనము ఉపయోగశంచు విధానములను చూచుటకు, మన చుటటి  ఉని లోకమును 
వాయఖ్ాయనించుటలో అనేక విశషేమ ైన భావోదదవగాలు ఏవిధ్ంగా సహాయపడతాయో మనము చూదాే ము. 

భావోదదవగాలు మన జఞా నమును అనేక భినిమ నై విధానములలో సమీక్ించుటకు మనలను 
పుర్శకొలుప దదవుడిచిున మానవ సామరాయముల ైయునివి. ఉదాహరణకు, మనము ఏవిధ్మ ైన మనసుితో, 
తార్శుకమ నై విశేోషణను చదయుటకు ముందద పర్శస్తాత్ులకు భావోదదవగముగా సపందసిుి ంటాము. ఈ 
సందరభములలో, మన భావోదదవగాలు వాసివముల పటో మన ఆరంభ్ ధయరణనిి అందిసాి యి. అవి మన 
పర్శస్తాత్ుల యొకు త్వర్శత్ సమీక్షల ైయునివి. ఉదాహరణకు, నేను ఒక వీధిని దాటుచు నా వ నుక ఒక  ప దే 
కారమ హార్డి శబేమును వినాిను అనుకోండి, నా మొదట ిసపందన భావోదదవగముతో కూడినదెైయుంటుంది, 
అద ిభ్యము కావచుు లేక ఆశురయము కావచుు. అయితద మనసుితో విశేోష్తంచిన త్రమవాత్ మాత్రమే, ననేు 
అపాయములో ఉనాిను అని త్లంచి భ్యపడితిని అని వివర్శంచగలను. 

ఇలాంటి సందరభములలో, భావోదదవగాలు ఒక విధ్మ ైన ఉపచదత్న రకమ నై త్రుము మీద 
ఆధారపడయిునాియని చపెపవచుు. కారమ హారమలు చాలాసారమో  ప ంచియుని అపాయమును గూర్శు 
హెచుర్శసాి యి అని నాకు తలెుసు. కాబటిి , ననేు ఒక హార్డి ను వినినపుపడు, భ్యము అను 
భావోదదవగముతో ననేు వ ంటన ేసపందించవచుు. అయితద అటిి  త్వర్శత్ సపందనలో ఒక ఆలోచనతో కూడిన, 
తార్శుకమ నై పరకియీను గుర్శించుట కషిమవుత్ుంది. ఎటు నుండి చూస్తనా, కిీయాశీల, మనసుితో కూడిన 
త్రుములో పాలుపంచుకొనుటకు అది చాలా త్వరగా నాలో జరమగుత్ుంది. 

బదులుగా, ఆ అనుభ్వమునకు నా భావోదదవగము మొదటి సపందన వల  కనిపతసుి ంది, మర్శయు 
పర్శస్తాతిని ఆలోచనతో పర్శగణించుట త్రమవాత్ జరమగుత్ుంది. అనకే ఇత్ర న తైిక పర్శస్తాత్ులలో కూడా ఇదద 
వాసివమ ైయునిది. మన భావోదదవగాలు చాలాసారమో  వాసివముల యొకు మన ఆరంభ్ వాయఖ్ాయనము 
అయుయంటాయి. 

దానియిేలు 10:8-17లో దానియిేలు దదవదూత్ను ఎదుర్ొునిన నివదేికను వినండి: 

ననేు ఒంటర్శన  ైయిా గొపప దరినమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 
బలమమేియు లేకపలయి ను, నా స గసు వికారమాయి ను, బలము నాయందు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిలువలేదు... నాయి దుట నిల్వచియుని వానితో ఇటోంటనిి –నా యిలే్వనవాడా, యిా 
దరినమువలన నాకు వదేన కల్వగశనందున నా బలము తొలగశపల యి ను, నా యిలే్వన 
వాని దాసుడన నై ననేు నా యిలే్వనవానియి దుట ఏలాగున మాటలాడుదును? నా 
బలము తొలగశపలయి ను, ఊపతర్శ విడువలేక యునాినని చపెపగా (దానియిలేు 10:8-
17). 

ఈ పరలోక జీవిని చూస్తన త్రమవాత్ దానియిలేు అనుభ్వించిన విభరా ంతి, భీతి మర్శయు పర్శతాపము 
దానియిేలును భ్యమునకు గుర్శచదస్తంది. ఆ దరినమును గూర్శు తార్శుకముగా ఆలోచన చదయు స్తాతికి 
చదరమటకు ముందు అత్డు త్న భావోదదవగాలను బలముగా అనుభ్వించాడు. మర్శయు అత్ని బలమ నై 
భావోదదవగ అనుభ్వము ఆ దరినమునకు అత్డు సపందించిన విధానమును పరభావిత్ము చదస్తంది, మర్శయు 
దదవుని యొదే నుండ ిదదవదూత్ ఇచిున సందదశమునకు సమరపణ చూపునటుో  పుర్శకొల్వపంది. 

లేక 2 సమూ. 12లో దావీదు ర్ాజు నాతాను పరవకికు సపందంిచిన విధానమును గూర్శు మర్ొకసార్శ 
ఆలోచన చయెయండి. దావీదు బతెషబాతో వయభిచర్శంచాడు, త్రమవాత్ ఆ వయభిచారమును కపతపపుచుుటకు ఆమ  
భ్రి అయిన ఊర్శయాను హత్ము చదశాడు. కాని తాను చదస్తన పాపమును బటిి  అత్డు అసలు దుఖంచలేదు 
మర్శయు పర్శతాపము చెందలేదు, కాబటిి అత్డు ఏనాడు పశాుతాి పపడలేదు. అత్నిలో ఈ భావోదదవగములు 
లేకపల వుట పాపమును గూర్శు సర్శయి నై ర్రతిలో ఆలోచన చదయుటను నివార్శంచి, దాని యొకు తీవరత్ను 
చూడకుండా అత్నిని గుీడి్వానిగా చదస్త, అత్డు మారమమనసుి ప ందకపల వుటకు దార్శతీస్తంది. 

దావీదు యొకు హృదయ కాఠశనయమునకు సపందనగా, ఒక పతదవాని ప ంపుడు గొర్ ీపతలోను ద ంగశల్వంచి 
దానిని త్న అతిధ్ులకు ఆహారముగా ప టిిన ఒక ధ్నవంత్ునిని గూర్శున ఉపమానమును దావీదుకు 
చెపుపటకు దదవుడు నాతానును పంపాడు. అవును, దావీదు సవయంగా కాపర్శ అయుయనాిడు, మర్శయు ఈ 
కథ అత్నిని భావోదదవగములతో కదిల్వువసే్తంది. ఈ సందరభములో జర్శగశన అనాయయమును చూచునటుో  అత్ని 
భావోదదవగాలు అత్నిని పుర్శకొలాపయి, కాబటిి  దయలేని ధ్నవంత్ుని చరయలు అత్నిని ఉగుీని చదశాయి. 
త్రమవాత్ నాతాను సత్యమును బయలుపరచాడు: ఆ ఉపమానము సవయంగా దావీదు చదస్తన కిీయలకు 
రూపకమ యైునిది. పతదవాడెనై ఊర్శయా నుండి బతెషబాను ద ంగశల్వంచిన ఆ ధ్నవంత్ుడు దావీదద. తాను 
చదస్తన కియీలను గూర్శున వాసివములు దావీదుకు చాలా కాలముగా తలెుసు. ఈ వాసివములను దదవుని 
పరమాణముల వ లుగులో కొలచుటకు త్న భావోదదవగాలను ఉపయోగశంచినపుపడు మాత్రమే అత్డు త్న 
పాపమును సపషిముగా చూడగల్వగాడు. 

దదవుని వాకయము మన ఆధ్ునిక జీవిత్ములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శించబడుత్ుందయ  నిర్ాా ర్శంచుటకు 
మన భావోదదవగములు చాలా సహాయకరముగా ఉంటాయి. దయా భావనలు అవసరత్తో ఉని ఇత్రమలకు 
సహాయము చదయు పరా ముఖ్యత్ను చూచుటలో మనకు సహాయము చదసాి యి. కోపము ర్ేపబడుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నాయయమును వ దకుట యొకు విలువను మనకు జఞా పకము చదసుి ంది. ఆనంద అనుభ్వములు కషి 
సమయముల మధ్య కూడా దదవుని మంచిత్నమును ఉదాా టంిచునటుో , చూచునటుో  మనలను 
బలపరమసాి యి. భ్యము పాపమును నివార్శంచు మారగములను వ దకుటకు కారణమవుత్ుంది. దయష 
భావనలు మనము పాపములో పడిపలయిన కాలములను గూర్శు మనలను హచెుర్శసాి యి. పతరమ భావనలు 
ఎలా సమాకుర్ాులో, భ్దరపరచాలో, ఉపదదశించాలో, మర్శయు కనికరమును చూపాలో మనకు బో ధించగలవు. 

అవును, మన మిగశల్వన అస్తిత్వ పరా వీణయత్ల వల నే, మన భావోదదవగాలు కూడా పాపము దావర్ా 
కలుష్తత్మ ైయాయయి కాబటిి ప రపడద అవకాశం కల్వగశయునాియి. ఇందువలన ేఎలాంటి విశేోషణ లేకుండా 
త్మ భావోదదవగములను గుీడి్గా అనుసర్శంచు విషయములో మనము పరజలను హెచుర్శంచాల్వ. మనకు 
కలుగు పరతి భావన నీతిగలదకిాదు, లేక ఖ్చిుత్మ ైనద ికాదు. మన భావోదదవగాలు మన పాపములు 
మర్శయు అపారాములతో సహా మన హృదయముల పర్శమాణము అంత్టిని బయలుపరమసాి యి. కాబటిి , 
వాటిని ఎలోపుపడు పర్శశుదాధ త్ు పతరరణకు మర్శయు దదవుని వాకయ నడిపతంపుకు సమర్శపంచుకొని, దదవుడు 
మనకు అనుగహిీంచిన ఇత్ర సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి లతో వాటిని ప ందకిగలవిగా చదయునటుో  
జఞగతిీ్పడాల్వ. 

సార్ాంశములో, వాసివములు ఒకదానితో ఒకటి ఏవిధ్ముగా అనుబంధ్పరచుకుంటాయి అని, లేక 
దదవుని ఎదుట మనము కల్వగశయుని బాధ్యత్తో ఎలా అనుబంధ్పరచకుంటాయి అని ఆలోచించిన పరతిసార్శ, 
మనము సంపాదించిన జఞా నమును సమీక్ించుచునాిము. ఈ సమీక్షలలో త్రుము, మనసాిక్ి, మర్శయు 
భావోదదవగాలు దదవునిక ిఇషిమ నై నిర్ాా రణలకు చదరమకొనుటలో సహాయము చదయు విలువ నై 
పర్శకరముల ైయునివి. 

మంచిని ఎంచుకొనుటను గూర్శు ఇపపట ివరకు మనము చదస్తన పర్శశోధ్నలో, మన పర్శస్తాతిని గూర్శు 
జఞా నమును సంపాదించునపుపడు ఆధారపడు కొనిి అస్తిత్వ పరా వీణయత్లను, అలాగే ఈ జఞా నమును 
సమీక్ించునపుపడు మనము ఆధారపడు ముఖ్య పరా వీణయత్లను చూశాము. ఇపుపడు మంచిని ఎంచుకొను 
పరకియీలోని మూడవ దశను చూచుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము: జఞా నమును అనువర్శించుట. మన 
పాఠములోని ఈ భాగములో, నిరణయించుకొను కారయముతో సూటెనై సంబంధ్ముగల సామరాయములు మర్శయు 
పర్శమాణశకుి ల మీద దృష్తిప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞా నమును అనువర్శించుట 

మనలను మనము, మన పర్శస్తాతిని, మర్శయు దదవుని వాకయమును ఒకసార్శ సర్శగా అరాము 
చదసుకుని త్రమవాత్, త్ుదకు మనము న తైికమ నై నిరణయమును తీసుకొను పర్శస్తాతిలో ఉంటాము. మనము 
ఏమి చదయవలస్తయునిదయ  కనుగొనుట మాత్రమ ేసర్శపల దు. దానిని చదయుటకు మనము నిరణయించుకోవాల్వ. 
సర్శయి ైన పనిని చదయుటకు మనము ఉదదేశపూరవక నిరణయమును తీసుకోవాల్వ, మర్శయు ఆ నిరణయమును 
ఆచర్శంచాల్వ. మర్శయు ఇకుడ జఞా నమును అనువర్శించుటను గూర్శు మాటాో డునపుపడు మన మనసుిలో 
ఇదద ఉనిది. కియీారూపముదాలుు నిరణయములను గూర్శు మనము మాటాో డుచునాిము. 

జఞా నమును అనువర్శించుటను గూర్శున మన సంభాషణ ర్ ండు పరా వీణయత్ల మీద దృష్తిప డుత్ుంది. 
మొదటగిా, మర్శ సాధారణ పరా వీణయత్ అయిన హృదయమును గూర్శు మాటాో డదాము. ర్ ండవదగిా, మర్శ 
విశషే పరా వీణయత్ అయిన చితి్మును గూర్శు మాటాో డదాము. ఈ ర్ ంటలిో మర్శ సాధారణమ నైదెనై 
హృదయముతో ఆరంభిదాే ము. 

హృదయము 
మునుపటి పాఠములలో ఒకదానిలో మనము చూస్తనటుో , మన హృదయము మన సరవసవమునకు 

కేందరమ యైునిది. అద ిమన అంత్రంగ పురమషుని యొకు లోత్ు మర్శయు మన హతే్ువులకు గదెే  
అయుయనిద ి— మన అంత్రగత్ నిరణయాలనిిటి సమేుళనమ ైయునిది. బ ైబిలు పదజఞలములో, 
“హృదయము,” “మనసుి” “త్లంపులు,” “ఆత్ు” మర్శయు “పరా ణము” అను పదముల మధ్య ఎంతో 
అతివాయపతి  ఉనిది. 

ఈ పాఠములో మన ఉదదేశయముల కొరకు, నిరణయములు-తీసుకొను పరకియీలో మన హృదయము 
యొకు పని మీద దృష్తిప టిగోరమచునాిము. కాబటిి , హృదయము న ైతిక జఞా నము మర్శయు న ైతిక 
చితి్మునకు గదెే  అయుయనిద ిఅని మనము నిరవచిదాే ము. ఇద ిమనకు ఏమి తలెుసు మర్శయు మన 
జఞా నముతో మనము ఏమి చదయుచునాిము అను విషయముల దృష్తికోణములో పర్శగణంిచబడు మన 
సంపూరణ అంత్రంగ వయకిిత్వమ యైునిది. 

న ైతిక నిరణయములను తీసుకొనునపుపడు అది పని చదయు విధానమును చూచుటకుగాను 
హృదయము యొకు ర్ ండు కోణములను మనము చూదాే ము. మొదటిగా, మన హృదయపూరవక 
కటుి బాటోను, మన మౌల్వక ర్ాజభ్కిిని చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, మన హృదయ వాంఛలను, అనగా నిరణయము 
తీసుకొనునపుపడు మనకు కావలస్తన విషయములను విశదకీర్శదాే ము. మన హృదయముల యొకు 
కటుి బాటోను చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కటుి బాటుో  
జీవిత్ములో మనకు ఎనోి కటుి బాటుో  ఉనాియి. మన కుటుంబములు, స్తిహిత్ులు, సహచరమలు, 

మర్శయు తోటి క ైైసివులు వంట ిఅనేకమందకిి మనము కటుి బడియునాిము. సంఘములు, విదాయలయాలు, 
కంప నీలు, పరభ్ుతావలు, మర్శయు ఆటల జటుో  వంటి కొనిి సంసాలకు కూడా కటుి బడయిునాిము. 
మంచిత్నము, నిజఞయితీ, సత్యము, సౌందరయము మర్శయు జఞా నము వంటి నియమాలకు మనము 
కటుి బడయిునాిము. కొనిి పరవరినా పదధత్ులు, మర్శయు అనిి రకముల  విషయములలో ఎంపతకలు వంటి 
కొనిి జీవనశ ైలులకు మనము కటుి బడియునాిము. ఇది ఎంత్ వింత్గా అనిపతంచినపపటికర, మనము 
పత్నమ ైన మానవులము గనుక, పాపమునకు కూడా మనము కటుి బడయిుని భావన కలుగుత్ుంది. 

ఇపుపడు, అవును, మనము ఈ విషయములనిిటకిి ఒకే పర్శమాణములో కటుి బడలిేము. మర్శయు 
క ైైసివుని విషయములో, ఒక కటుి బాటు లేక సమరపణ అనిిటి కంటే పరా ముఖ్యమ నైదెైయునిది — దదవుని 
యి డల మనము కల్వగశయుని సమరపణ. ఈ సమరపణ మన జీవిత్మంత్టి యొకు పరా ధ్మిక దిశను 
శాస్తంచాల్వ, మర్శయు మన మిగశల్వన కటుి బాటోనీి ఈ పరా ముఖ్యమ నైదానిని స్తవించాల్వ. 1 ర్ాజులు 8:61లో 
స లొమోను ఇలా పరకటసిుి నాిడు: 

కాబటిి  ఆయన నియమించిన కటిడలను అనుసర్శంచి నడుచు కొనుటకును, ఈ 
దనిమందునిటుో  ఆయన చదస్తన నిరణయములను చదకొనుటను, మీ హృదయము మీ 
దదవుడెనై యి హ వా విషయమ  ైసరవస్తదధముగా నుండునుగాక (1 ర్ాజులు 8:61). 

మర్శయు 2 దిన. 16:9లో పరవకియి నై హనానీ బో ధించినటుో : 

త్నయి డల యథారాహృదయముగలవార్శని బలపరచుటక  ైయి హ వా కనుదృష్తి  
లోకమందంత్ట సంచారము చదయుచునిద;ి యిా విషయమందు నీవు మతి త్పతప 
పరవర్శించితివి గనుక ఇద ిమొదలుకొని నీకు యుదధములే కలుగును (2 దని. 16:9). 

నీతిశాసిరములో కటుి బాటుో  చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునివి ఎందుకంటే, అవి మన నిరణయాలను 
శాస్తంచు ఒక భావనయి ైయునివి. మర్శంత్ ఖ్చిుత్ముగా ఉండుటకు, మనము ఎంపతక చదసుకొను 
సమయములో మనము ఎకుువగా అనుభ్వించు కటుి బాటో ఆధారంగా మనము వాటనిి ఎంపతక 
చదసుకుంటాము. మన నీతిగల కటుి బాటుో  బలమ నైవిగా ఉనిపుపడు, దదవుని యి డల మనము కల్వగశయుని 
హృదయపూరవక సావమిభ్కిి ఆధారంగా మనము కిీయలను చదసాి ము, మర్శయు మన పరవరిన మంచిగా 
ఉండునటుో  ఆయన తీరమపతీరముతాడు. అయితద మన పాపపు కటుి బాటోకు మనము లొంగశపల యినపుపడు, 
మన పరవరిన చడ్ెదెైయునిది అని దదవుడు తీరమపతీరముతాడు. లూకా 6:45లో యిసేు స్ లవిచిునటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సజజనుడు, త్న హృదయమను మంచి ధ్ననిధలిోనుండ ిసదవిషయములను బయటకి ి
తచెుును; దురజనుడు చడ్ె ధ్ననిధలిోనుండ ిదుర్శవషయములను బయటకి ితచెుును. 
హృదయము నిండయిుండు దానినిబటిి  యొకని నోరమ మాటలాడును (లూకా 6:45). 

ఇకుడ, యిేసు మన కటుి బాటోను మన హృదయములలో భ్దరపరచబడయిునివిగా వయకిపరమసాి డు. 
మర్శయు మన కటుి బాటుో  ఎలోపుపడు మన కియీలలో వాటిని అవి వయకిపరచుకుంటాయి. కాబటిి , సతియిలలో 
దదవుని యి డల మన సమరపణను వయకిపరమసాి ము, మర్శయు పాపము చదయుటలో చడెు కియీల యి డల 
మన సమరపణను వయకిపరమసాి ము. 

పాపము మనలో ఇపపటకిర నివస్తసుి ంది కాబటిి , పరతి క ైసిైవుడు మిశీమ కటుి బాటోను కల్వగశయుంటాడు. 
మన కటుి బాటోలో కొనిి మంచివి, మర్శయు దదవుని యి డల మనము కల్వగశయుని సమరపణలో 
భాగమ ైయుంటాయి, కాని కొనిి కటుి బాటుో  చెడ్వి, మర్శయు మన హృదయములో ఉని పాపము ఫల్వత్ంగా 
కలుగుతాయి. కాబటిి , బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొను పరకిీయలో మనము కొనసాగుచుండగా, 
మన కటుి బాటోను గూర్శున అవగాహనను కల్వగశయుండాల్వ. మన కటుి బాటోనిిటిని దదవుని సవభావమునకు 
ఆనుగుణయము చదయుటకు పర్శశుదాధ త్ు మనలో కారయము చదయుచుండగా, ఆయన వాకయమును గూర్శున 
అవగాహన దావర్ా, మర్శయు మన ఇత్ర పరా వీణయత్ల దావర్ా ఆయనకు సమర్శపంచుకుంటాము. మర్శయు 
పాపములో నుండి వ లువడు కటుి బాటోనిిటిని తిరసుర్శంచి, మారమటకు పరయతిించాల్వ. 

మన కటుి బాటుో  మర్శయు ర్ాజభ్కిిని గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన 
ఆశలను గూర్శు ఆలోచించుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. మన కోర్శకలు మర్శయు తాపత్రయములు 
మన న తైిక ఎంపతకలను ఏవిధ్ంగా పరభావిత్ము చదసాి యి? 

కోర్శకలు 
క ైైసివులు మిశీమ కటుి బాటోను కల్వగశయని విధ్ముగానే, మన హృదయములలో మంచి మర్శయు 

చెడు కోర్శకలను కల్వగశయుంటాము అని లేఖ్నము సూచిసుి ంది. దదవుడు ఆమోదించు విషయముల మీద 
మన మనసుిలను మనము నిల్వపతనపుపడు, మన కోర్శకలు మంచివిగా ఉంటాయి. కాని ఆయన ఖ్ండించు 
విషయముల మీద మన హృదయములను ఉంచినపుపడు, మన కోర్శకలు చడ్ెవి అవుతాయి. ఉదాహరణకు, 
2 తిమోతి 2:20-22లో, పౌలు ఈ ఉపదదశమును ఇచాుడు: 

గొపపయింటలిో వ ండ ిపాత్రలును బంగారమ పాత్రలును మాత్రమ ేగాక కఱె్వియు 
మంటవిియు కూడ ఉండును. వాటలిో కొనిి ఘనత్కును కొనిి ఘనహనీత్కును 
వినియోగశంపబడును. ఎవడెనైను వీటలిో చదరక త్నుితాను పవిత్ర 
పరచుకొనినయి డల వాడు పర్శశుదధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహమ  ై
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరతి సతాురయమునకు స్తదధపరచబడి, ఘనత్ నిమితి్మ నై పాత్రయి  ైయుండును. నీవు 
యౌవనచేఛలనుండ ిపార్శప ముు, పవిత్ర హృదయుల  ైపరభ్ువునకు పరా రాన 
చదయువార్శతోకూడ నీతిని విశావసమును పతరమను సమాధానమును వ ంటాడుము (2 
తిమోతి 2:20-22). 

మన చడెు కోర్శకలను, అనగా మనలో నివస్తంచు పాపమును పుర్శకొలుప తాపత్రయములను 
తొలగశంచుకొనుట దావర్ా మన హృదయములను శుదిధచదసుకోవాలని పౌలు బో ధించాడు. మన 
హృదయములలోని చడెు కోర్శకలను శుదిధచదస్తకొనుచుండగా, పరభ్ువును సంతోషపరచు కోర్శకలు మాత్రమ ే
మనలో మిగశల్వయుంటాయి. 

మన హృదయములను శుదిధచదయుట సులువ నై పని కాదు; పాపము బలమ నై పల ర్ాటమును 
చదసుి ంది. వాసివానికి, ఈ పల ర్ాటము ఎంత్ కషిమ ైనది అంటే, దీనిని మన స ంత్ శకిితో గ లవలేము. 
పర్శశుదాధ త్ు శకిి మీద ఆధారపడుట దావర్ా మాత్రమ ేఈ పల ర్ాటములో గ లుచుటకు మనము 
నిర్రక్ించగలము. అయితద మనము అపర్శపూరణమ నై పరజలము కాబటిి , మనము చదయవలస్తన విధ్ముగా 
ఆత్ు మీద ఆధారపడు విషయములో కూడా విఫలమవుతాము. మర్శయు గలతీ. 5:17లో పౌలు వరా స్తన 
మాటలను వినండి: 

శర్రరము ఆత్ుకును ఆత్ు శర్రరమునకును విర్ోధ్ముగా అపతక్ంి చును. ఇవి 
యొకదానికొకట ివయతిర్కేముగా ఉనివి గనుక మీర్వేిచదయ నిచఛయింత్ుర్ో వాటనిి 
చదయకుందురమ (గలతీ. 5:17). 

ర్ోమా. 7:15-18లో అత్డు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

ఏలయనగా ... ననేు చదయ నిచఛయించునద ిచదయక దదవష్తంచునదయిి ే
చదయుచునాిను... కావున ఇకను దానిచదయు నద ినాయందు నివస్తంచు పాపమ ే
గాని ననేు కాదు... మలే నైద ిచదయవల నను కోర్శక నాకు కలుగుచునిద ిగాని, దానిని 
చదయుట నాకు కలుగుటలేదు (ర్ోమా. 7:15-18). 

ఈ వచనములలో పౌలు మనలోని మంచి మర్శయు చడెు కోర్శకల మధ్య వయతాయసము చూపాడు. ఒక 
వ ైపున, మనకు ఆతీుయ కోర్శకలు ఉనాియి, అనగా పర్శశుదాధ త్ు మనకు అనుగహిీంచు మర్శయు దదవుని 
సంతోషపరచు కోర్శకలు. మర్ొక వ పైున, మన పత్నమ ైన, పాపపు సవభావములో నుండి కలుగు పాపపు 
కోర్శకలు ఉనాియి. మర్శయు మనము ఒక నిరణయమును తీసుకొనుటకు పరయతిించిన పరతిసార్శ ఈ ర్ ండు 
కోర్శకలు ఆధపిత్యము కొరకు పల ర్ాడతాయి. మన పాపపు కోర్శకలకు మనము లొంగశపల యినపుపడు, మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎంపతకలు చెడ్వ యైుంటాయి. అయితద ఆ పాపపు కోర్శకలను మనము ఎదుర్శంచి మన ఆతీుయ కోర్శకలకు 
అనుగుణంగా నడుచుకునిపుపడు, మన ఎంపతకలు మంచివి అవుతాయి. మర్ొక వికలపము లేన ేలేదు. 
కేవలం ర్ ండు రకముల నిరణయములు మాత్రమే ఉనాియి: మంచి మర్శయు చడ్ె నిరణయములు. పరతి మంచి 
నిరణయము పర్శశుదాధ త్ు దావర్ా కలుగు కోర్శకల ఆధారంగా తీసుకోబడుత్ుంది, మర్శయు పరతి చెడ్ నిరణయము 
పాపపు కోర్శకల ఆధారముగా తీసుకోబడుత్ుంది. 

క ైైసివ జీవిత్ములో మన అతి గొపప కోర్శక ఎలోపుపడు దదవుని సంతోషపరచుట, ఆయన చితి్మును 
జర్శగశంచుట అయుయండాల్వ. మనము పాపము చదయుటను కోరతాము అను వాసివమును మనము 
దదవష్తసాి ము. మన సంపూరణ జీవిత్ముల దృష్టాి య పర్శశీలన చదస్తనపుపడు, మన పాపపు ఎంపతకలు మన 
కోర్శకలకు విరమదధముగా ఉంటాయి. మనకు పాపము చదయాలనే కోర్శక లేనపుపడు కూడా పాపమును ఎంపతక 
చదసుకుంటాము. 

మనము నిరణయము తీసుకొనిన క్షణము నుండి పర్శగణసి్తి , మన ఎంపతకలు మన కోర్శకలకు ఎనిడు 
విరమదధముగా ఉండవు. ఈ దృష్తికోణములో నుండి, మనము నిరణయము తీసుకొనిన క్షణమున మనము 
ఎకుువగా కోరమదానిని ఎలోపుపడు ఎంపతక చదసుకుంటాము. మర్ొక మాటలో, మనకు పాపము చదయాలన ే
కోర్శక ఉంటుంది కాబటిి పాపమును ఎంచుకుంటాము. యాకోబు 1:14-15లో ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

పరతివాడును త్న సవకరయమ నై దుర్ాశచదత్ ఈడవబడ ిమరమలు కొలపబడని వాడె ై
శోధంిపబడును. దుర్ాశ గరభము ధ్ర్శంచి పాపమును కనగా, పాపము పర్శపకవమ  ై
మరణమును కనును (యాకోబు 1:14-15). 

మన కటుి బాటుో  మర్శయు కోర్శకల దృష్టాి  మన హృదయములను గూర్శు ఆలోచన చదస్తనపుపడు, 
న ైతికమ నై నిరణయములను తీసుకొనుటకు హృదయము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిదని చూచుట చాలా 
సులువ ైన పనే. దదవుని వాకయమును మన జీవిత్ములకు సర్శయి నై ర్రతిలో అనువర్శించు నిరణయములను 
తీసుకొనుటకుగాను కొనిిసారమో  మనము మన మంచి కటుి బాటోను మర్శయు కోర్శకలను అనుసర్శసాి ము. 
మర్శకొనిిసారమో , దదవుని వాకయమునకు అనుగుణంగా జీవించుటకు నిర్ాకర్శంచి మన దుషి కటుి బాటోను 
మర్శయు కోర్శకలను అనుసర్శసాి ము. ఈ ర్ ండు సందరభములలోను, ఈ ఎంపతకలు మన హృదయములలో 
నుండ ిత్ల త్ుి తాయి. 

జఞా నమును అనువర్శించునపుపడు ఎకుువ సాధారణముగా ఉపయోగశంచు పరా వీణయత్గా మన 
హృదయమును గూర్శు మాటాో డాము కాబటిి , న తైికమ ైన ఎంపతకలను చదయుటకు మర్శంత్ సంకుచిత్మ నై, 
పరతదయకమ ైన అస్తిత్వ పరా వీణయత్ అయిన చితి్మును చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చితి్ము 
మన చితి్ము నిరణయములను తీసుకొనుటకు మనము కల్వగశయుని సామరాయము అయుయనిది. అద ి

ఎంపతకలను చదయుటకు మన స్తవచు, మన సామరాయము అయుయనిది. కాబటిి , మనము ఒక ఎంపతకను చదస్తన 
లేక నిరణయమును తీసుకొనిన పరతిసార్శ, మన చితి్మును ఉపయోగశంచుచునాిము. 

మన అస్తిత్వ పరా వీణయత్లనిిట ివల నే, మన చితి్ము కూడా మన సంపూరణ వయకిిత్వమును గూర్శున 
ఒక దృష్తికోణము అయుయనిద.ి కాబటిి , అది మన ఇత్ర పర్శమాణశకుి లు మర్శయు సామరాయములతో 
ఉదిరకిత్లో ఉనిదని ఆలోచించద ప రపాటును మనము చదయకూడదు. బదులుగా, మన చితి్మును గూర్శు 
మాటాో డుట అనగా మన నిరణయములు-తీసుకొను పరకిీయ అంత్టిని మనము తీసుకొను నిరణయముల 
దృష్టాి య, ముఖ్యముగా మన త్ుది ఫల్వత్ము దృష్టాి య చూచుట అయుయనిది. 

అవును, సర్శయి నై నిరణయమును తీసుకొనుట చాలాసారమో  కషిమ నై పని అవుత్ుంది ఎందుకంటే, 
మన చితి్ము మన పత్నమ ైన సవభావము దావర్ా పరభావిత్ము చదయబడుత్ుంది. ఒక క ైసిైవునికి, దదవుని 
సంతోషపరచు నిరణయములను తీసుకొనుటలో పర్శశుదాధ త్ు బలపరచుచునిపపటకిర, మనలో నివస్తంచు ఆ 
పాపము మనము పాపపు నిరణయములను తీసుకొనునటుో  పుర్శకొలుప సాధ్యత్ ఎలోపుపడు ఉంటుంది. 

ఇపుపడు, మన చితి్ము అయితద పరత్యక్షముగాను లేకపల తద పర్ోక్షముగాను ఉంటుంది అని గుర్శించుట 
చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. అనగా, కొనిిసారమో  మనము ఒక అలవాటు దావర్ా బలవంత్ము చదయబడి 
పర్ోక్ష, తెల్వయని స్తాతిలో నిరణయములను తీసుకుంటాము. కాని మర్శకొనిిసారమో , మనము ఎదుర్ొును 
న ైతికపరశిలకు కియీాశీల విశేోషణ మర్శయు ఉదదేశపూరవక నిరణయములు అవసరమవుతాయి. 

ఉదాహరణకు, ఒక విలువ ైన బంగారమ ఆభ్రణమును ద ంగశల్వంచుటకు నాకు అవకాశము 
ద ర్శకినపుపడు నా చితి్మును నేను కియీాశీలకముగా ఉపయోగశసాి ను. ననేు ఆ ఆభ్రణమును 
చూస్తనపుపడు, దానిని ద ంగశల్వంచుటకు లేక ద ంగశల్వంచకపల వుటకు ఒక కియీాశీల, ఉదదేశపూరవక 
నిరణయమును నేను తీసుకోవలస్తయుంటుంది. వాసివానికి, మనము ఒక సమసయగా పర్శగణించు పరతి న తైిక 
విషయము, దానిని మనము ఒక సమసయగా గుర్శించుచునాిము అన ేవాసివము కారణంగా మన చితి్మును 
కిీయాశీలమ నై ర్రతిలో ఉపయోగశంచునటుో  పుర్శకొలుపత్ుంది. 

కాని మనము పర్ోక్షముగా తలె్వయని స్తాతిలో వయవహర్శంచు కొనిి న ైతిక విషయములు కూడా 
ఉనాియి, అవి మనలో నాటబడయిుని అలవాటుో , లేక మనము పర్ావరిన ర్రతిలో సపందించు 
విషయముల వంటివి. ఉదాహరణకు, మనము త్రచుగా చదయు మన పతలోలకు కీమశిక్షణ నేరమపట వంటి 
ఎంపతకలను ఎదుర్ొునునపుపడు మనము ఎకుువశాత్ం పర్ోక్షముగానే వయవహర్శసాి ము. ఇపుపడు, ఒక 
సమయములో, కొటుి ట, లేక వార్శ ధ్నయత్లను తొలగశంచుట, లేక అదనపు పనులు చపెుపట వంట ిత్మ 
పతలోలకు ఇచుు శిక్ా రకములను నిర్ాధ ర్శంచుటకు కొందరమ త్లో్వదండుర లు త్మ చితి్మును పరత్యక్షముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపయోగశసాి రమ. కాని కీమశిక్షణను అమలుచదయు సమయము వచిునపుపడు, మన ఎదుట ఉని పలు 
వికలపముల యొకు న తైికత్ను గూర్శు మనము ఎకుువగా ఆలోచన చదయము. చాలాసారమో , మన అలవాటో 
పదధతిని మనము అనుసర్శసాి ము. 

లేక పర్ావరినముగా సపందించునపుపడు పర్ోక్షమ నై, తెల్వయని విధానములో కారయములు 
చదయుచుంటాము. ఇకుడ మనము ఉదదేశించని లేక మన మీద బలవంత్ము చదయబడనివి అని మనము 
భావించు నిరణయములను గూర్శు ననేు మాటాో డుత్ునాిను. ఉదాహరణకు, ననేు ఒక పక్ిని చూస్తనపుపడు, 
దానిని దదవుడు సృజంచాడు అని నముుతాను. దీనిని గూర్శు నేను మనసుిప టిి  ఆలోచించవలస్తన పనిలేదు, 
మర్శయు ఇటిి రకముల విషయములను గూర్శు ఆలోచన చదయుట నా అలవాటు కాదు. బదులుగా, ఆయన 
చదస్తన సృష్తిలో నేను దదవుని హసిమును గుర్శిసాి ను కాబటిి అది నాకు వ ంటన ేకలుగు నముకము 
అయుయనిది. ఏద ిఏమ నైా, దానిలో ఒక నిరణయము ఉనిద ికాబటిి అది చితి్ముతో చదయు 
కారయమ ైయునిది. ఈ సందరభములో, పక్ి యొకు సృష్తికరిగా దదవుని గుర్శించుట నిరణయమ యైునిది. 

కాబటిి , ఏదయ ఒక విధ్ముగా, అయితద పరత్యక్షముగా లేక పర్ోక్షముగా, మనము ఆలోచించుటకు, 
చెపుపటకు, లేక చదయుటకు ఎంచుకొను పరతి పనిలో మన చితి్ము భాగమ యైునిది. ఇది మన జీవిత్ములో 
పరతి నిరణయమును తీసుకొనుటకు మనము ఉపయోగశంచద పరా వీణయత్ అయుయనిది. కాబటిి , మన 
నిరణయములు మన పరభ్ువును సంతోషపరచునవి అయితద, పరతి మలుపులోని మన చితి్మును ఆయనకు 
సమర్శపంచుకొనవలస్తయునిది. దదవుని వాకయము ఆజఞా పతంచు విషయములను మనము ఆశించాల్వ, 
మర్శయు మన చితి్మును భావారాకమ నై ర్రత్ులలో పరభావిత్ము చదయుటకుగాను మనలో కారయము 
చదయుటకు పర్శశుదాధ త్ుకు అనుమతి ఇవావల్వ. ఫతల్వప్ప. 2:13లో పౌలు వరా స్తనటుో : 

మీరమ ఇచఛయించుటకును కారయస్తదిధ  కలుగజసే్తకొనుటకును, త్న దయాసంకలపము 
న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్తదిధ  కలుగజయేువాడు దదవుడద (ఫతల్వపప్. 2:13). 

మంచిని ఎంచుకొనుటలో పరా ముఖ్యమ ైన పాత్రలను పల ష్తంచు అనేక అస్తిత్వ పరా వీణయత్లను దదవుడు 
మనకు ఇచాుడు అని ఈ పాఠములో మనము చూశాము. వీటిలో ఒకదానిన నైా మనము నిరోక్షయము చదస్తి , 
నిజమ నై న తైిక నిరణయములను చదయలేని అపాయమును ఎదుర్ోువలస్తవసుి ంది. అయితద ఈ సామరాయములు 
మర్శయు పర్శమాణశకుి లలో పరతిద ిఎలా ఇత్రవాటతిో సామరసయము కల్వగశ పని చదసుి ందయ  అరాము 
చదసుకొనుటకు, న తైికమ ైన నిరణయమును తీసుకొనునపుపడు యిేసు ఈ అస్తిత్వ సామరాయములను మర్శయు 
పర్శమాణశకుి లనిిటిని ఉపయోగశంచిన ఒక సందరభమును పర్శశీలన చదదాే ము. మతి్యి 12:9-13లో 
మనము ఈ కథనమును చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[యిసేు] అకుడనుండ ివ ళోి వార్శ సమాజమందరిములో పరవశేించినపుపడు, ఇదగిో 
ఊచచయెియ గలవాడ కడు కనబడనెు. వార్ాయనమీద నరేము మోపవల నని–
విశాీ ంతిదనిమున సవసాపరచుట నాయయమా? అని ఆయనను అడగిశర్శ. అందుకాయన 
మీలో ఏ మనుషుయనిక నైను నొక గొఱ్ఱెయుండ ిఅద ివిశాీ ంతిదనిమున గుంటలో 
పడనియి డల దాని పటుి కొని ప కై ితీయడా? గొఱ్ఱె  కంట ెమనుషుయడంెతో శేషీుు డు; 
కాబటిి  విశాీ ంతిదనిమున మలేుచదయుట ధ్రుమ ేఅని చపెతప ఆ మనుషుయనితో నీ 
చయెియ చాపుమన ను. వాడు చయెియ చాపగా ర్ ండవదానివల  అద ిబాగుపడనెు 
(మతి్యి 12:9-13). 

ఈ సనిివేశమును మన పాఠము వ లుగులో చూదాే ము. మొదటగిా, యిేసు జఞా నమును ప ందాడు. 
త్న ఎదుట నిలువబడిన మనుషుయనికి ఊచచయెియ ఉనిదని చూచుటకు మర్శయు గుర్శించుటకు ఆయన 
త్న అనుభ్వమును ఉపయోగశంచాడు. ఆ మనుషుయని యొకు చెయియని సవసాపరచు లక్షయమును 
నిర్ాా ర్శంచుటకు మర్శయు పర్శసయుయలు లేవన తిిన పరశికు జవాబిచుు పలు విధానములను పర్శగణించుటకు 
యిేసు త్న ఊహను ఉపయోగశంచాడు. 

ర్ ండవదగిా, యిసేు త్న జఞా నమును సమీక్ించాడు. ఆయన ఉపయోగశంచిన త్రుము విశాీంతి 
దినమున ఒక గొర్ ీను కాపాడు అరహమ నై ఆచారము, మర్శయు ఆయన పర్శగణించుచుని కారయము, 
ముఖ్యముగా విశాీంతి దనిమున మనుషుయని సవసాపరచు కారయము మధ్య ఒక సాదృశయమును వ ల్వకతిీస్తంది. 
మర్శయు ఆ మనుషుయని సవసాపరచుట మంచి పని అని ఆయన మనసాిక్ ినిర్ాా ర్శంచింది. ఆయన 
భావోదదవగములు ఆ మనుషుయని మీద జఞల్వపడుటకు దార్శతీశాయి. 

మూడవదగిా, యిసేు త్న జఞా నమును అనువర్శించాడు. త్న హృదయములో మంచి చదయుటకు 
నిర్ాధ ర్శంచుకొనుట దావర్ా ఆయన అనువరినమును ఆరంభించాడు. ఆయన బలమ నై సమరపణ దదవునిపటో 
ఉనిది, మర్శయు ఆయన కల్వగశయుని గొపప కోర్శక ఆ మనుషుయని బాగుచదయుట దావర్ా దదవుని ఘనపరచు 
మర్శయు మహిమపరచు విధానములో కారయము చదయుట అయుయనిది. చివర్శగా, ఆ మనుషుయని 
సవసాపరచు ఆయన నిరణయమును తీసుకొనుటకు మర్శయు అమలు చదయుటకు యిేసు త్న చితి్మును 
ఉపయోగశంచాడు. 

కాబటిి , జఞా నమును అనువర్శించుట మన న తైిక నిరణయములలో చివర్శ మ టుి  అయుయనిది అని 
మనము చూశాము. అకుడయిే మన హృదయము మన దదవుని పటో సమరపణ కల్వగశయుండి, ఆయనను 
మహిమపరచాలని కోరమత్ుంద.ి మర్శయు అకుడనే మన చితి్ము ఆయన వాకయము ఆశించు విధ్ముగా 
ఆలోచించుటకు, మాటాో డుటకు, మర్శయు కారయములను చదయుటకు నిరణయమును తీసుకుంటుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగశంపు 

మంచిని ఎంచుకొనుటను గూర్శున ఈ పాఠములో, మనలోని పలు అస్తిత్వ పరా వీణయత్లను, మన 
సామరాయములు మర్శయు పర్శమాణశకుి లను, నిరణయము-తీసుకొను పరకియీలోని మూడు దశల దృష్టాి య 
మనము చూశాము: మనము సమాచారమును స్తకర్శంచు జఞా నమును సంపాదించు దశ; మనము 
సమకూర్శున సమాచారమును విశేోష్తంచు జఞా నమును సమీక్ంిచు దశ; మర్శయు మన న ైతిక ఎంపతకలకు 
అనుగుణంగా మనము కారయములను చదయు జఞా నమును అనువర్శించు దశ. 

మంచిని ఎంచుకొనుట పరతి క ైసిైవుని యొకు లక్షయమ ైయుండాల్వ. మనము మంచి ఎంపతకలను 
చదయాలని కోరతాము కాబటిి , నీతిశాసిరమును అధ్యయనం చదసాి ము. దదవుని సంతోషపరచు నిరణయములను 
ఎలా తీసుకోవాలో తలెుసుకొనుటకు మనము దదవుని వాకయమును, మన ఆధ్ునిక పర్శస్తాత్ులను, మర్శయు 
మనలను మనము పర్రక్ించుకుంటాము. ఈ పాఠయకీమము అంత్టిలో ఈ విషయములనిిటి మీద దృష్తి 
నిలపవలస్తన పరా ముఖ్యత్ను మనము చూశాము. అయితద త్ుదకు, మన అధ్యయనము అంతా అయిన 
త్రమవాత్, పరతి న తైిక సమసయ అస్తిత్వ నిరణయములోనికి నడపితసుి ంది: మీరమ మంచిదానిని ఎంచుకుంటార్ా? 
ఈ పరశికు మీర్శచుు జవాబు మీరమ నిజముగా బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయమును తీసుకునాిర్ో లేదయ  
నిర్ాా ర్శసుి ంది. 
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