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ఉపల దాా తం 

పథలోలు చాలాసారమో  సులువ ైన ఆదదశములను కూడా అపారిము చదసుకుంటారమ అని తలో్వదండుర లు 
అందరికీ తలెుసు. “భోజనం వండుటకు నాకు సహాయము చదయి,” లేక “గదిని శుభ్రం చదయి” వంటివి. అయితద 
ఆదదశము ఏద ిఅయినా, తమ తలో్వదండుర లు తెల్వపథన వాటిక ివింత అరిములను కల్వగించు మారగములను 
పథలోలు కనుగొంటారమ. కొనిిసారమో  ఇది పథలోలు ఉదదేశపయరవకముగా తీసుకొను నిరణయమ యైునిది, కాని 
మరికొనిిసారమో  వారమ నిజముగాన ేఅపారిము చదసుకుంటారమ. 

చదయవలస్థన సరియి నై పనిని తెలుసుకొనుట కొనిిసారమో  కషిమవుతుంది. మరయిు దనీికి మంచి 
కారణము ఉనిది. మనము దీనిని గీహించినా గహిీంచకపల యినా, సులువ నై ఆదదశములను 
అనుసరించుటకు కూడా ఆ ఆదదశముల వ నుక ఉని అనేక విషయములను గూరుి తగని జఞా నము 
అవసరమ ైయుంటుంది. చిని పథలోల విషయములో దనీిని మనము సులువుగా చూడవచుు, ఎందుకంట ే
వారకిి తగినంత జఞా నము ఉండదు. 

అయితద ప దేలముగా మనము కూడా కొనిి ఆదదశములను అనుసరించుటకు అనేక అంశముల మీద 
మనము కల్వగియుని జఞా నము మీద ఆధారపడతాము. మరయిు దదవుడు మన దగగర నుండి ఆశించువాటిని 
అరిము చదసుకొను విషయములో ఇద ిమరింత వాసతవమ యైునిది. ఒక పరసి్థితిలో ఏమి చదయాలో 
తెలుసుకొనుటకు, పరభ్ువు అనుగహిీంచు విశేషమ ైన ఆదదశములను తలెుసుకొనుట మాతరమేగాక, అనకే 
ఇతర విషయములను కూడా మనము అరిము చదసుకొనవలస్థయునిది. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకీమములో ఇది ఐదవ పాఠము, 
మరియు దీనికి “పరసి్థితుల దృష్థికోణము: పరతయక్షత మరియు పరసి్థితి” అను శీరిషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, 
నీతిశాసత రముప  ైపరసి్థితుల దృష్థికోణము వ పైుకు మన ఆసకితని తిరపథప, పరసి్థతతులను గూరుిన సరయిి ైన 
అవగాహన దదవుని పరతయక్షతను అరిము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము చదయగల విధానము మీద 
దృష్థిప డదాము. 

ఈ పాఠములనిిటలిో, న తైిక వివచేనలలో ఒక వయకిత ఒక పరసి్థితికి దదవుని వాకయమును అనువరితంచుట 
భాగమ ైయునిద ిఅని మనము ఉదాా టించాము. పరతి న ైతిక పరశికు మూడు పరా ముఖ్యమ నై కోణములు 
ఉనాియను వాసతవమును ఈ సారాంశం కోీడీకరిసుత ంది, అవి, దదవుని వాకయము, పరసి్థితి, మరియు 
నిరణయము తీసుకొను వయకిత. మరియు ఈ పాఠములో, ఈ కోణములలోని ర ంటి మీద దృష్థిప డుతూ, మన 
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న ైతిక పరసి్థితి మరయిు దదవుని వాకయములో బయలుపరచబడిన పరా మాణికతల మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును చూదాే ము. 

ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో, దదవుని వాకయము, పరసి్థితులు, మరయిు వయకుత ల మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును నీతిశాసత రమునకు మూడు దృష్థికోణముల దృష్టాి ా వరిణంచాము. మొదటిగా, నిరాణ యక 
దృష్థికోణము, నీతిశాసత రమును దదవుని వాకయము యొకు దృష్థికోణములో నుండ ిచూసుత ంది. ఈ దృష్థికోణము 
దదవుడు మనకు బయలుపరచు నియమములను, లేక పరమాణములను ఉదాా టసిుత ంది. 

ర ండవదగిా, పరిస్థితుల దృష్థికోణము పరసి్థితిని ఉదాా టసిూత  నీతిశాసత రమును చూసుత ంది, మరయిు మన 
పరసి్థితిలోని వివరములు మన న తైిక నిరణయములతో ఎలా అనుబంధ్ము కల్వగియుంటాయి మరియు దదవుని 
మహిమపరచుటకు ఈ పరసి్థితులను ఎలా ఉపయోగించగలము అనునటు వంటి విషయములను 
పరగిణసిుత ంది. 

మూడవదగిా, అస్థతతవ దృష్థికోణము ఉనిది, ఇది నీతిశాసత రమును న తైిక నిరణయములు తీసుకొను 
వయకుత ల దృష్థికోణములో నుండ ిపరిగణిసుత ంది. ఈ దృష్థికోణము దదవుని సంతోషపరచుట కొరకు వారమ 
మారముకోవలస్థన తమ పాతరలను మరయిు గుణములను మరియు మారగములను ఉదాా టసిుత ంది. 

ఈ మూడు దృష్థికోణములూ నిజమ నైవి, విలువ నైవి, మరియు పరపియరకమ నైవి. కాబటిి , ఈ మూడు 
దృష్థికోణములను కల్వపథ ఉపయోగసిూత , పరతి ఒకుటి ఇతర వాటిని గూరుిన మన అవగాహనను 
బలపరచుటకు అనుమతినిచుుట జఞా నపయరవకమ ైయునిది. 

పరతదయకముగా ఈ పాఠములో, మనము నీతిశాసత రమును పరిస్థితుల దృష్థికోణములో నుండి చూసూత , 
మన పరిస్థితిలోని పలు భాగములు మనము తీసుకొను నిరణయములలో సహాయము చదయవలస్థన 
విధానమును చూదాే ము. 

మన పాఠం నాలుగు పరధానమ నై భాగములుగా విభాగించబడుతుంది: మొదటగిా, పరతయక్షత యొకు 
పరసి్థితుల విషయములను పరిగణిసూత , న తైిక పరిస్థితులను గూరిు పరతయక్షత మనకు బో ధించు విషయముల 
మీద దృష్థిప డదాము. ర ండవదిగా, పరతయక్షత యొకు పరసి్థితుల సవభావమును గూరిు మాటాో డదాము. 
ఇకుడ దదవుని పరతయక్షతను దాని స ంత పరసి్థితుల నపేథయములో అరిము చదసుకోవలస్థయునిదని గురితంచుట 
మీద విశేషమ ైన దృష్థిని ప డదాము. మూడవదగిా, పరతయక్షత కొరకు కొనిి పరఖ్ాయతిగాంచిన వాయఖ్ాయన 
వయయహములను చరిుసూత , పరతయక్షత యొకు పరిస్థితుల సవభావమును క ైసైతవులు ఉపయోగించిన కొనిి 
మారగములను చూదాే ము. మరియు నాలగవదగిా, మన ఆధ్ునిక పరసి్థితులకు పరతయక్షత యొకు అనువరతనను 
చూదాే ము. పరసి్థితిని గూరిు సమాచారమును ఇచుుటకు అతయంత పరా ముఖ్యమ నై నిధ్ులలో ఒకటిగా 
పరతయక్షతలోని విషయములను చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరతయక్షతలోని విషయములు 

మునుపటి పాఠములను మీరమ జఞా పకము చదసుకునిటోయితద, సాధారణముగా మూడు రకముల 
పరతయక్షతలు ఉనాియి: విశషే పరతయక్షత, ఇది బ ైబిలు అయుయనిది; సాధారణ పరతయక్షత, ఇద ిసాధారణముగా 
సృష్థి  నుండ ిమనకు కలుగుతుంది; మరియు అస్థతతవ పరతయక్షత, ఇద ివయకుత ల దావరా మనకు కలుగుతుంది. 
ఈ మూడు మారగములలోను దదవుడు తన చితతమును మనకు బయలుపరమసాత డని మనము ఎలోపుపడూ 
జఞా పకముంచుకోవాల్వ. 

ఇపుపడు, విశషే, సాధారణ, మరియు అస్థతతవ పరతయక్షతలు కొనిి భినితవములను 
కల్వగియునిపపటకిీ, ఇవనీి విషయములను వాసతవముల రూపములో తలె్వయజేసాత యి. ఈ వాసతవములలో 
మన పరిస్థితిని గూరిు దదవుడు బయలుపరచునవనీి, అనగా సనిివశేములు, పరజలు, వసుత వులు, 
ఆలోచనలు, బాధ్యతలు, కియీలు — దదవుడు మరియు ఆయన పరతయక్షత కూడా — భాగమ ైయునాియి. 

దదవుని పరతయక్షత ల కులేననిి విధాలుగా తలె్వయపరచు వాసతవములను గూరిు మాటాో డుట సాధ్యమే. 
సాధారణముగా వాసతవములను గూరుి మాటాో డుటతో పాటుగా, మనము లక్షయములు మరయిు 
మాధ్యమాలను గూరిు కూడా మాటాో డదాము. లక్షయములు అనునవి ఆలోచనలు, మాటలు, మరియు కిీయల 
యొకు ఉదదేశించబడని లేక సాధ్యమ నై పరిణామాల ైయునివి. మనము వాటి కొరకు పనులను చదసాత ము, 
లేక మనము వాటిని ప ందుట కొరకు కియీలను చదయవలస్థయునిది. మరియు మాధ్యమాలు ఆ 
లక్షయములను చదరమకొను మారగముల ైయునివి. వీటలిో మనము ఆలోచన చదయు, చపెుప, లేక చపెుప 
సమసతము, మరియు మన ఉదదేశములను న రవేరముట కొరకు మనము ఉపయోగించు పరతి పరికరము 
మరియు పదధతి భాగమ యైునివి. 

మనము పరసాత వించిన పరతి పరసి్థితుల భాగములను ఒకొుకటగిా కుో పత ంగా చూసూత , పరతయక్షతలోని 
విషయములను దగగరగా పరశిీలన చదదాే ము. మొదటగిా, పరతయక్షత మనకు అందించు వాసతవముల దృష్టాి ా 
మనము దానిని పరిగణదిాే ము. ర ండవదిగా, మనము వ ంబడంిచాలని పరతయక్షత కోరమ లక్షయములను మనము 
చూదాే ము. మరియు మూడవదిగా, మన లక్షయములను మనము వ ంబడించుచుండగా పరతయక్షత మనకు 
నేరమప మాధ్యమాలను మనము విశదకీరదిాే ము. పరతయక్షత మనకు అందించు సాధారణ వాసతవములతో 
ఆరంభిదాే ము. 

వాసతవములు 
ఇపుపడు, కొనిి సపషిమ నై కారణముల వలన, విశషే, సాధారణ, మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షత మనకు 

తెల్వయపరచు పరతి వాసతవమును ఇకుడ తలె్వయజేయుట అసాధ్యమవుతుంది. కాబటిి , మన న ైతిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మూలాయంకనాలలో వాసతవములు పల ష్థంచు పరా ముఖ్యమ నై పాతరను ఉదాహరించుట, పరతయక్షతలో మనము 
నేరముకొను అతయంత మౌల్వకమ నై వాసతవముగా మనము సవయంగా దదవుని మీద దృష్థిప డదాము. 

మునుపటి పాఠములో మనము నిరాణ యక దృష్థికోణమును అధ్యయనం చదస్థనపుపడు, దదవుని 
గుణము మన ఉనితమ ైన పరమాణము లేక పరా మాణకిత అయుయనిది అని మనము చూశాము. ఇదద 
విధ్ముగా, పరసి్థితుల దృష్థికోణములో, దదవుడు మన ఉనితమ నై వాసతవము, మరయిు ఉనితమ నై న ైతిక 
వాతావరణము అయుయనాిడు. దదవుని ఉనికి యొకు వాసతవికత పరతి న తైిక పరశిను ఏలుతుంది, మరియు 
ఆయన గుణము యొకు పరా మాణికత ఆధారముగా జీవించునటుో  మనలను బదుధ లను చదసుత ంది. 

అవును, దదవుని ఎదుట మన బాధ్యతలను గూరుి తెలుసుకొనుట కొరకు, ముందు ఆయన తనను 
తాను మనకు బయలుపరచుకోవలస్థయునిది. మరియు ఇకుడద పరతయక్షత మనుగడలోనికి వసుత ంది. 
పరతయక్షత దావరా, దదవుడు తనను గూరిున వాసతవములను మరియు ఆయన ఆశించు విషయములను 
గూరిున వాసతవములను మనకుతెల్వయజేసాత డు. పరతయక్షత లేకుండా కూడా మనము దదవునికి విధదయత 
చూప బదుధ లమ ైయునాిముగాని, విధదయత ఎలా చూపాలో తెల్వయకుండా ఉంటాము. 

ఒక దదశ పౌరమనిగా మీరమ ఎదురొును పరిస్థితిని గూరిు ఆలోచన చెయయండి. పరభ్ుతవము దదశములో 
అధకిారము కల్వగయిుంటుంది, మరయిు దాని నియమములు అను మాధ్యమాల దావరా పరభ్ుతవము పరజల 
మీద నియంతరణను కల్వగయిుంటుంది. ఇతర విధ్ములుగా కూడా పరభ్ుతవము నియంతరణ కల్వగియుంటుంది. 
దాని ఆజాలను అమలుచదయుటకు ఉదయ యగులు ఉంటారమ. దాని సరిహదుే లను నిరవచించుటకు పటములు 
ఉంటాయి. అద ివిదదశములతో ఒపపందములు మరియు ఇతర అనుబంధ్ములను కల్వగయిుంటుంది. ఆరిిక 
వయవసిను నడపిథంచుట కొరకు కర నీిలు, మొదలగువాటిని కల్వగయిుంటుంది. ఈ మాధ్యమాలు అనిిట ిదావరా 
పరభ్ుతవము దాని అధికారమును చలెాయిసుత ంది, మరయిు దాని ఆధీనములో ఉని విషయములను 
నియంతిరసుత ంది. 

లేక మరొక విధ్ముగా చెబితద, మన నాయయ పరిస్థితిలో పరభ్ుతవము యొకు ఉనికి 
వాసతవమ ైయునిది, మరయిు దాని నియమములు పరభ్ుతవము పటో మనము కల్వగియుని బాధ్యతలను 
వివరించు అదనపు వాసతవముల ైయునివి. మరియు ఒకవళే మనము పరభ్ుతవమునకు విధదయత 
చూపగోరని యి డల, మనము ఈ వాసతవములను తలెుసుకోవలస్థయుంటుంది. 

ఇదద విధ్ముగా, సృష్థియావతుత  మీద దదవుడు సరోవనితమ నై అధికారము కల్వగయిునాిడు. ఆయన 
అధకిారము నిసిందదహమ నైద,ి మరయిు ఆయన గుణము ఆయన చితతము యొకు పరపియరణ వయకీతకరణ 
అయుయనిది. కాబటిి , ఆయన తన గుణమును బయలుపరచినపుపడు, మానవ పరభ్ుతవములు తమ 
నియమముల దావరా నియంతరణను కల్వగయిుండు విధ్ముగానే దదవుడు నియంతరణను ఉపయోగించుటకు ఆ 
పరతయక్షత మాధ్యమము అవుతుంది. మరియు మానవులు పరభ్ుతవము యొకు అధకిారమునకు లోబడుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వలన పౌర నియమములకు విధదయత చూపు విధ్ముగానే, సృష్థియావతుత  ఆయన అధకిారమునకు 
లోబడుతూ దదవుని ఆజాలకు విధదయత చూపాల్వ. 

వాసతవములను మనకు తలె్వయజయేుటతో పాటుగా, నీతిశాసత రమునకు విశేషముగా పరా ముఖ్యమ నై 
ఒక విశేషమ ైన వాసతవముల సమూహమును గూరుి కూడా దదవుని పరతయక్షత బో ధసిుత ంది: క ైసైతవ పరవరతన 
మరియు నిరణయాలను తీసుకొనుట కొరకు సరయిి ైన లక్షయములు. 

లక్షయములు 
నీతిశాసత రములో లక్షయములను గూరిు మనము మాటాో డునపుపడు, మనము చదయు పనులకు కలుగు 

పరణిామాలను గూరిు మనము ఆలోచన చదసాత ము. అనకే విధాలుగా, జీవితములో ఇతర విషయములను 
సాధించుట కొరకు మనము నిరణయించు లక్షయముల కంట ేఇది ఏ విధ్ముగాను భినిమ ైనది కాదు. పరతి రోజు 
ఒక నిరిణత సమయమున నిదర లేచు, లేక తన పుటిినరోజునాడు నా భారయకు బహుమతి లక్షయమును ననేు 
ప టుి కోవచుు. మన లక్షయములు చినివి కావచుు లేక ప దేవి కూడా కావచుు. అవి మనము వ ంటన ే
సాధించాలని పరయతిించు విషయములు కావచుు, లేక సుదూర భ్విషయతుత లో చదయాలని నిరణయించుకుని 
విషయములు కావచుు. అయితద పరతి సందరభములో, మన లక్షయములు మన కిీయలకు దశిను అందిసాత యి. 

ఇపుపడు, అనేక సందరభములలో, మన లక్షయములు సంకిోషిమ ైనవిగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఒక 
ఇలుో  కటుి టకు చకెును కొలచి, కోయు వడరంగవిానిని చూడండి. అతడు అలా చదస్థనపుపడు, అతని తవరతి 
లక్షయము సరిగా కొలచి, ఖ్చిుతముగా కోయుట అయుయనిది. మరియు ఇలుో  కటుి ట సుదీర ా
లక్షయమ ైయునిది. తన కుటుంబమును పల ష్థంచుటకు కూడా అతడు పని చదయుచుండవచుు. మరియు 
అతని కియీలు నిజముగా మంచివ యైుండాల్వ అంటే, అతడు చదయునదంతయు దదవుని మహిమ కొరకు 
చదయుట అతని అంతిమ లక్షయమ ైయుండాల్వ. 

విశషే, సాధారణ, మరియు అస్థతతవ పరతయక్షత మనకు పరా ముఖ్యమ నై సాధారణ వాసతవములను  
బో ధించుచుని విధ్ముగానే, పరతి విధ్మ నై పరతయక్షత క ైసైతవ నీతిశాసత రములో మనము అనుసరించవలస్థన 
లక్షయములను మనకు అందిసుత ంది. 

మొదటగిా, విశషే పరతయక్షత క ైసైతవ నీతిశాసత రములో మనము పరిగణించవలస్థన ల కులేననిి 
లక్షయములను అందసిుత ంది. వీటిలో కొనిి, మన ప రమగువారకిి మలేు చదయుటను గూరుి, కీసీుత నందు బిడ్లను 
ప ంచుటను గూరిు, మరియు సంఘములో ఐకయత కొరకు పరయాసపడుటను గూరిు లేఖ్నము మనకు 
బో ధిసుత ంది. అయితద విశషే పరతయక్షత మనకు బో ధించు అనకే లక్షయములలో, దదవుని మహమిను అద ి
ఉనితమ నైదగిాను, అతయంత పరా ముఖ్యమ నైదగిాను అందసిుత ంది. 

ఉదాహరణకు, 1 కొరింథీ. 10:31లో, పౌలు ఈ ఉపదదశమును ఇచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కాబటిి  మీరమ భోజనముచదస్థనను పానము చదస్థనను మీరమేి చదస్థనను సమసతమును 
దదవుని మహమికొరకు చదయుడ ి(1 కొరంిథ.ీ 10:31). 

జీవితములోని చిని చిని విషయములలో కూడా, ఏమి తినాలో మరయిు ఏమి తరా గాలో 
నిరణయించుకొనుట వంటవిి, మన అంతిమ లక్షయము దదవుని మహిమపరచుట అయుయండాల్వ. 

సాధారణ పరతయక్షత కూడా అనకే మంచి లక్షయములను మరయిు అనకే చడ్ె లక్షయములను గురితసుత ంది. 
మరియు విశషే పరతయక్షత వల , దదవుని మహమిపరచుట మరయిు ఆయనకు కృతజాత తలెుపుట ఉనితమ ైన 
లక్షయమని అది మనకు బో ధసిుత ంది. రోమా. 1:20-21లో పౌలు మాటలను వినండి: 

ఆయన అదృశయ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశకితయు దదవతవమును, 
జగదుతపతిత  మొదలుకొని సృష్థింపబడని వసుత వులను ఆలోచించుటవలన 
తదటపడుచునివి గనుక వారమ నిరమతతరమల  ైయునాిరమ. మరయిు వారమ దదవుని 
న రగియిు ఆయనను దదవునిగా మహమిపరచ లేదు, కృతజాతాసుత తులు 
చలోె్వంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయరమి ల రై ి(రోమా. 1:20-21). 

మనము దదవునిక ినముకముగా ఉండ ిఆయనను సుత తించాలని సృష్థిలో ఆయన మహిమ 
బయలుపరమసుత ంది — అనగా మనము చదయు పరతిదానిలో మనము ఆయనను మహిమపరచాల్వ. కుో పత ంగా, 
దదవుని మహిమను మన ఉనితమ నై లక్షయముగా కల్వగయిుండమని అది మనకు బో ధసిుత ంది. 

చివరిగా, అస్థతతవ పరతయక్షత కూడా ముఖ్యముగా మనసాిక్షుల దావరా మంచి లక్షయములను మరయిు 
చెడ్ లక్షయములను వివచేించుటలో మనకు సహాయపడుతుంది. మరియు విశావసుల విషయములో, 
పరిశుదాధ తు అస్థతతవ పరతయక్షతకు మరొక మూలమ యైుండ ిమనలో సంచరిసాత డు, కాబటిి మనము మంచి 
లక్షయములను అనేవష్థంచి, చడ్ెవాటిని విడిచిప డతాము. ఫథల్వపప్. 2:13లో పౌలు వరా స్థనటుో : 

మీరమ ఇచఛయించుటకును కారయస్థదిధ  కలుగజసే్థకొనుటకును, తన దయాసంకలపము 
న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్థదిధ  కలుగజయేువాడు దదవుడద (ఫథల్వపప్. 2:13). 

పరిశుదాధ తు యొకు అంతరగత పరచిరయ దావరా దదవుడు మనలో అస్థతతవ రూపములో కారయము చదస్థ, 
మనలను బలపరమసూత , ఆయన ఉదదేశయమునకు అనుగుణంగా, ఆయన లక్షయమునకు అనుగుణంగా 
కారయములు చదయునటుో  మనలను నడపిథసాత డని ఇకుడ మనము చూడవచుు. 

కాబటిి , దదవుడు ఆమోదించు లక్షయములను గూరిు మనకు బో ధించుటకుగాను ఆయన మూడు 
రకముల పరతయక్షతలనిిటిని — అనగా విశేష, సాధారణ, మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షతలను — ఉపయోగిసాత డు 
అని మనము చూడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వాసతవములు మరియు లక్షయముల దృష్టాి ా పరతయక్షత యొకు పరిస్థితుల విషయములను చూశాము 
కాబటిి , మన న ైతిక పరసి్థితులలో ఉపయోగించుట కొరకు దదవుడు మనకు బయలుపరచిన మాధ్యమాలను 
అనేవష్థంచుటకు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

మాధ్యమాలు 
పదహారవ శతాబేము యొకు ఆరంభ్ములో, ఫ్లో ర ంటెైన్ రాజకయీ తతవవతేత  అయిన నికోులో 

మచియవ ల్వ ది పథరన్ి అను పతరమతో పరఖ్ాయతిగాంచిన ఒక పుసతకమును వరా శాడు. అనకే భాషలలో, “గమయము 
మాధ్యమాలను సమరిిసుత ంది” అను నినాదముతో మచియవ ల్వ యొకు పతరమ పరాయయపదమ ైయియంది. అనకే 
సందరాభలలో దదశమునకు లాభ్ము చదకూరము లక్షయములను సాధించుటకు రాజకయీ నాయకులు అనకే 
సందరాభలలో న తైిక నియమాలను ఉలోంఘించవలస్థయుంటుంద ిఅను బో ధ్నను బటిి  కొంతవరకు ఆయన 
పుసతకము అపఖ్ాయతిని ప ందనిది. 

అయితద దదవుని పరతయక్షత మనకు ఎంతో భినిమ నై ఒక ఆలోచనను ఇసుత ంది. బ ైబిలానుసారమ నై 
రరతిలో ఏదెైనా న తైిక పరశికు సమాధానమిచుుటకు, మనము దదవుడు బయలుపరచిన వాసతవములను 
మరియు లక్షయములను తెలుసుకొనుట మాతరమే కాదుగాని, దదవుడు బయలుపరచిన తగని మాధ్యమాలను 
కూడా మనము కనుగొనాల్వ. ఎందుకంటే, వాసతవములను సమీక్ించుట మరియు లక్షయములను నిరణయించుట 
మన కిీయలను పరభావితము చదసాత యి. అయితద సవయంగా మన కిీయలు మన లక్షయములను సాధించుటకు 
మనము ఎనుికొనిన మాధ్యమాలు అయుయనివి. మరయిు క ైసైతవులకు తలె్వస్థన విధ్ముగానే, మనము 
కారయములు చదయు విధానమును గూరిు బ ైబిలు ఎనోి విషయములను తెల్వయజేసుత ంది. కాబటిి , మనము 
ఎనుికొనిన మాధ్యమాలను గూరిు దదవుడు చపెుప విషయములు మనము నిరణయములు తీసుకొను 
పరకియీలో పరా ముఖ్యమ నై భాగమ ైయుంటాయి. యాకోబు 2:15-16లో యాకోబు యొకు బో ధ్నను 
పరగిణించండి: 

సహో దరమడెనైను సహో దరయిి నైను దగింబరమల  ైఆ నాటకి ిభోజనములేక 
యునిపుపడు. మీలో ఎవడెనైను శరరరమునకు కావలస్థనవాటనిి ఇయయక 
సమాధానముగా వ ళలో డ,ి చల్వ కాచుకొనుడ,ి తృపథత ప ందుడని చపెథపనయి డల ఏమి 
పరయోజనము? (యాకోబు 2:15-16) 

ఆహారము మరయిు వసత రముల అవసరత ఉని పతద పరజలు ఉనాిరను వాసతవమును గీహించుట 
చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. మరియు వారకిి ఆశయీము మరియు ఆహారము అందునటుో  చూచు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

లక్షయమును కల్వగియుండుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. అయితద ఆ లక్షయమును చదరమకొను మాధ్యమాలు 
కీలకమ యైునివి: మనము వారిక ినిజముగా ఆహారము మరియు వసత రములను ఇవావల్వ. 

ఈ సందరభములో, పతదలకు సహాయము చదయుటకు నాకు అందుబాటులో ఉని మాధ్యమాలు ఏవి? 
అనునటువంటి పరశిలు అడుగుట దావరా సాధారణ మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షతలో నుండి పరధానముగా 
మ ళకువలను వ దకమని యాకోబు తన పాఠకులకు పథలుపునిచాుడు. అయితద, దెవైికమ నై లక్షయములను 
ప ందుకొనుటకు మనము ఉపయోగించవలస్థన మాధ్యమాలను గూరిు విశషే పరతయక్షత మనకు ఎంతో 
బో ధించగలదు అని ఎలోపుపడూ గురమత ంచుకోవాల్వ. 

న ైతికమ నై మాధ్యమాలను గూరిు లేఖ్నము మనకు నేరపించు ఉతతమయమ నై మారగములలో ఒకటి 
మనము పరగిణించవలస్థన ఉదాహరణలను ఇచుుట అయుయనిది. ఒక వ ైపున, సరియి నై రరతిలో 
కారయములు చదయనివారి పరతికూల ఉదాహరణలు కూడా చాలా ఉనాియి. కాని మరొక వ ైపున, దదవుని 
పరమాణములను సరయిి ైన రరతిలో అరిము చదసుకొని, వాట ిపరిస్థితులను సరిగా సమీక్ించి, మంచి 
ఫల్వతములు ప ందుట కొరకు మంచి కారయములను చదస్థన పరజలను గూరుి అనకే అనుకూల ఉదాహరణలను 
కూడా మనము చూసాత ము. 

ఒక వ పైున, 1 కొరింథీ. 10:8-11లో పరతికూల ఉదాహరణల వ పైుకు దృష్థిని ఆకరిషసూత , అప సతలుడెనై 
పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

మరయిు వారవిల  మనము వయభిచరంిపక యుందము; వారలిో కొందరమ 
వయభిచరంిచినందున ఒకుదనిమునన ేయిరమవద ిమూడువలేమంద ికూల్వర.ి మనము 
పరభ్ువును శోధంిపక యుందము; వారలిో కొందరమ శోధంిచి సరపములవలన 
నశించిర.ి మీరమ సణుగకుడ;ి వారలిో కొందరమ సణగి ిసంహారకునిచదత నశించిర.ి ఈ 
సంగతులు దృష్టాి ంతములుగా వారకి ిసంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు బుదిధ  
కలుగుటక  ైవార య బడనెు (1 కొరంిథ.ీ 10:8-11). 

అరణయములో వారమ చదస్థన నలభ ై సంవతిరముల సంచార కాలములోని పరా చీన ఇశాీయిలేీయుల 
అనుభ్వములలో నుండి పౌలు ఈ పరతికూల ఉదాహరణలను వ ల్వకతిీశాడు. దదవుడు అనేక సాధారణ 
వాసతవములను ఇశాీయిేలీయులకు సపషిము చదశాడు. వారి పరయాణము యొకు లక్షయములను కూడా 
ఆయన వారికి బయలుపరచాడు. అయితద వారమ పరయాణించుచుండగా, వారి లక్షయములను సాధించుటకు 
ఉపయోగించమని దదవుడు వారికి ఉపదదశించిన మాధ్యమాల నుండ ి— అనగా దెైవికముగా జీవించుట, 
ఆరాధ్న మరియు పరా రినలో పరిశుదధత వంటివి — దారిమళో్ల ఇశాీయిలేీయులు బహుగా పాపము చదశారమ. 
బదులుగా, ఇశాీయిేలీయులు ల ైంగిక అన ైతికత, విగీహారాధ్న, మరయిు సణుగుట వంటి మాధ్యమాలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఎనుికునాిరమ. కాబటిి , వారమ పరతికూల ఉదాహరణగా ఉండి, దదవుడు నిరాకరించు మరియు బలముగా 
శపథంచు కొనిి మాధ్యమాలను మనకు చూపుతారమ. 

మరొక వ ైపున, 1 కొరింథీ. 11:1 వంటి చోటో పౌలు కొనిి అనుకూల ఉదాహరణలను కూడా ఇచాుడు, 
అకుడ అతడు ఇలా ఉపదదశించాడు: 

ననేు కీీసుత ను పల ల్వ నడుచుకొనుచుని పరకారము మీరమను ననుి పల ల్వ 
నడుచుకొనుడ ి(1 కొరంిథ.ీ 11:1). 

ఇకుడ, పౌలు తననుతాను మరియు యిసేును న ైతిక పరవరతనకు ర ండు అనుకూల ఉదాహరణలుగా 
ఇచాుడు. ఈ సందరభములో, విశషే, సాధారణ, లేక అస్థతతవ పరతయక్షతలలో దదని దావరా అయినా, యిసేును 
గూరిు మరియు తనను గూరుి కొరింథయీులు ప ందుకొనిన సమాచారమంతటిని గూరుి పౌలు విశాలమ నై 
ధయరణలిో మాటాో డాడు. మరయిు యిసేు యొకు పరపియరణమ ైన జీవితమును, మరయిు తన స ంత 
అపరిపయరణమ నై కాని మాదరికిరమ నై జీవితమును జఞా పకము చదసుకొనుట దావరా, కొరింథయీులు కవేలం 
వాసతవములు మరియు లక్షయములను నరేముకొనుట మాతరమే కాదుగాని, దెవైికమ నై మాధ్యమాలను కూడా 
నేరముకోవచుని అతడు సూచించాడు. 

కుో పత ంగా, పరతయక్షత యొకు పరసి్థితుల విషయములలో సరయిి ైన న తైిక నిరణయములను 
తీసుకొనుటకు అవసరమ నై వాసతవములు, లక్షయములు మరయిు మాధ్యమాలు భాగమ ైయుంటాయని 
మనము చూసాత ము. కాబటిి , మన అనుదని జీవితములలో మనము బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను 
తీసుకోవలస్థయుంటే, మన పరిస్థితిలోని మూడు కోణములను గూరుి దదవుడు ఏమి బయలుపరచాడయ  
మనము అరిము చదసుకోవాల్వ. 

మన బాధ్యతను తలెుసుకొనుటలో, మన పరసి్థితిని గూరిు పరతయక్షతలోని విషయములు ఏమి 
బో ధించుచునాియో అరిము చదసుకొనుట భాగమ యైునిది అని ఇపపటి వరకు మనము చూశాము కాబటిి , 
ఇపుపడు మన ర ండవ అంశమును మనము చూడవలస్థయునిది: సవయంగా పరతయక్షత యొకు పరిస్థితుల 
సవభావము. దదవుని పరతయక్షత దాని స ంత పరసి్థితులలో అమరుబడ ిమన యొదేకు వసుత ంది. మరియు ఈ 
కారణము చదత, దదవుడు తననుతాను ఎలాంట ిపరిస్థితులలో, మరియు ఎలాంట ిపరసి్థితుల కొరకు 
బయలుపరచుకునాిడు? అనునటు వంటి పరశిలను మనము పరగిణించవలస్థయునిద.ి మరయిు ఈ 
పరసి్థితులను అరిము చదసుకొనుట న ైతిక నిరణయములను తీసుకొనుటలో మనకు ఎలా సహాయము 
చదయగలదు? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరతయక్షత యొకు సవభావము 

వాసతవములు, లక్షయములు మరియు మాధ్యమాలను గూరుి దదవుని పరతయక్షత చపెుప విషయములను 
గురితంచుట మన బాధ్యతను తలెుసుకొనుటలో పరా ముఖ్యమ నై భాగమ యైునిది. అయితద పరతయక్షత దాని స ంత 
పరసి్థితి దావరా పరభావితము చదయబడని విధానమును అరిము చదసుకొనుట కూడా ఎంతో కలీకమ ైయునిది. 
దదవుడు తనను తాను బయలుపరచుకొను విధానమును పరసి్థితులు పరభావితము చదయు విధ్మును 
అరిము చదసుకొనుటలో మనము విఫలమ తైద, ఆయన బయలుపరచిన విషయములను అపారిము చదసుకునే 
అపాయము ఎదురవుతుంది. 

ఇతర పాఠములలో మనము చూస్థనటుో , సృష్థి  యొకు ఆరంభ్ము నుండి, సాధారణ మరయిు 
అస్థతతవ పరతయక్షత ఎలోపుపడూ విశషే పరతయక్షతతో కల్వస్థ కల్వగాయి. నేట ిదనిమున, లేఖ్నములోని విశషే 
పరతయక్షత మనకు ఒక మారగదరిి గా, మనము సాధారణ మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షతను వాయఖ్ాయనించవలస్థన 
కళళదాే లుగా ఇవవబడనిది. అనగా సాధారణ మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షతలలో మనము కనుగొంటమిి అని 
ఆలోచించు పరతిదాని మీద లేఖ్నము ఆచరణాతుక పరా ధానయత కల్వగి ఉంటుంది. 

సాధారణ పరతయక్షత లేఖ్నమును ఉదాా టిసుత ంది, కాని అది లేఖ్నములో కనీసం పరోక్షముగాన నైా 
పరతయక్షపరచబడని న తైిక పరమాణములను అద ిఏనాడు బయలుపరచదు. కాబటిి , మన బాధ్యతను గూరిు 
మనము కల్వగియుండు జఞా నమునకు సాధారణ పరతయక్షత చదయు ఎలాంట ితోడాపటు అయినా, లేఖ్నము 
మనకు ఇపపటకిే తెల్వయజేయు విషయములకు సపషిత మాతరమే అయుయనిది. 

అస్థతతవ పరతయక్షత విషయములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. అస్థతతవ పరతయక్షత లేఖ్నము యొకు 
బో ధ్ను ఉదాా టసిుత ంద ిమరయిు లేఖ్నములో పరతయక్షంగా లేక పరోక్షముగా బో ధింపబడని ఏ న ైతిక 
పరమాణమును గూరుియి నై ఏనాడు బో ధించదు. 

దదవుని పరతయక్షతలనిియు పరా ముఖ్యమ ైనవి, విలువ ైనవి, మరియు వాసతవమ నైవిగా ఉనాియి. కాని 
దదవుని వాకయము అంతటిని అరిము చదసుకొనుటకు లేఖ్నము కలీకమ ైయునిద ికాబటిి , పరతయక్షత యొకు 
పరసి్థితుల సవభావమును గూరిున మన చరు విశేషముగా బ ైబిలు మీద దృష్థి  ప డుతుంది. అయినను, 
బ ైబిలును గూరిు మనము చపెుప విషయములలో చాలా వరకు మిగిల్వన దదవుని పరతయక్షత విషయములో 
కూడా వాసతవమ ైయుంటాయి అను విషయమును మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. 

పరతయక్షత యొకు పరసి్థితుల పరభావమును మనము ర ండు భాగములుగా విభాగిదాే ము: మొదటగిా, 
లేఖ్నము వరా యబడుట చుటటి  ఉని వాసతవాలను, లక్షయములను, మరియు మాధ్యమాలను పరగిణిసూత  
లేఖ్నము యొకు పతరరణను గూరిు మనము మాటాో డదాము. ర ండవదిగా, లేఖ్నము యొకు పతరరణలో 
భాగమ ైయుని వాసతవములు, లక్షయములు మరయిు మాధ్యమాలను అరిము చదసుకొనుట యొకు 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఐదవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: పరతయక్షత మరియు పరిస్థితి 

-11- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరా ముఖ్యతను నిరాధ రించు ఉదాహరణను మనము చూదాే ము. లేఖ్నము యొకు పతరరణతో — అనగా 
లేఖ్నమును స్థదధపరచుటలో దదవుడు మానవ రచయితలను పతరరేపథంచిన విధానముతో — ఆరంభిదాే ము. 

పతరరణ 
లేఖ్నము దదవుడు పతరరపేథంచిన మానవ రచన అయుయనిది. లేఖ్నములో ఉని సమసతము 

వాసతవమ ైయుండు విధ్ముగా పరిశుదాధ తు మానవ రచయితల యొకు రచనలను పురికొలాపడు మరియు 
పరయవకే్ించాడు. మానవ రచయితలను తపథపదములు లేకుండా చదయు విధ్ముగా ఆతు ఇలా చదశాడు, 
అయితద అద ివారి రచనలలో వార ియొకు వయకితతవములను మరియు వార ిఉదదేశయములను కూడా 
భ్దరపరచింది. ఈ పురోగతిక ిఫల్వతంగా, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరిము లేఖ్నము యొకు దెవైిక 
మరియు మానవ రచయితలు కల్వస్థ తెల్వయపరచాలని ఉదదేశించిన అరిమ ైయునిది. ఇది మానవ రచయిత 
ఒక అరిమును ఉదదేశించాడు మరియు పరశిుదాధ తు మరొక అరిమును ఉదదేశించాడు అను విధ్ముగా సంగీహ 
అరిము కాదు. బదులుగా, ఇద ిపరిశుదాధ తు మరియు మానవ రచయిత ఒకే అరిమును ఉదదేశించిన ఐకయ 
అరిము అయుయనిద.ి 

దురదృషివశాతుత , దదవుడు మనకు చారతిిరక సందరభములలో లేఖ్నమును అనుగీహించలేదు 
అనిటుో  అనకేమంది సదాభవనగల క ైైసతవులు పరవరితసాత రమ. బ బైిలు ఎలాంటి మానవ పరమయేం లేకుండా 
వరా యబడనిద ిఅనిటుో , దానిని కాలపరమిితి లేనిదగిా పరగిణిసాత రమ. అయితద తమ గీంథములను గూరిు 
బ ైబిలు రచయితలు చపెథపన విషయములను మనము పరగిణించినపుపడు, ఇద ివాసతవముకాదు అని 
మనము చూడగలము. లేఖ్నములు చారితిరక నపేథయములో ఇవవబడినవి. 

పతరరణ అను ఈ స్థదాధ ంతము బ బైిలులో అనకే చోటో వరిణంచబడంిది, కాని లేఖ్నములోని 
విషయములకు పరిశుదాధ తు మరియు మానవ రచయితలు ఇరమవురమ తోడాపటునిచాురమ అని 
కనుపరచుటకు కవేలం ర ండు వాకయభాగములను మాతరమే మనము చూదాే ము. మొదటగిా, లేఖ్నము 
యొకు రచయితగా పరశిుదాధ తు యొకు భ్ూమికను మనము పరగిణదిాే ము. 2 పతతురమ 1:20-21లో పతరరణ 
యొకు సవభావమును పతతురమ వివరించిన విధానమును వినండి: 

ఒకడు తన ఊహనుబటిి  చపెుపటవలన లేఖ్నములో ఏ పరవచనమును పుటిదని 
మొదట గీహంిచుకొనవల ను. ఏలయనగా పరవచనము ఎపుపడును మనుషుయని 
ఇచఛనుబటిి  కలుగలేదు గాని మనుషుయలు పరశిుదాధ తు వలన పతరరపేథంపబడనివార  ై
దదవుని మూలముగ పల్వకరి ి(2 పతతురమ 1:20-21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పతతురమ ఇకుడ పరసాత వించినటుో , బ ైబిలు కవేలం మానవ రచన మాతరమే కాదు. అది పరశిుదాధ తు 
దావరా పతరరపేథంచబడిన మనుషుయలు వరా స్థన గీంథమ ైయునిద.ి లేఖ్నములో మనము చూచు సమసతము 
దదవుని అధకిారమును కల్వగయిుంటుంది అని మరియు పయరితగా నముదగనిది అని పతతురమ 
ఉదాా టించుచునాిడు. 

ఇపుపడు, అనేక సమయములయందు, క ైైసతవ బో ధ్కులు దనీిని మరియు ఇతర బ ైబిలు 
భాగములను అపారిము చదసుకొని, పరిశుదాధ తు మాతరమ ేలేఖ్నము యొకు ఏక కై నిజమ నై రచయిత అని 
నిరాధ రించారమ. తమ రచయితలలో మానవ రచయితల తోడాపటు ఏమాతరము లేదు అని ఈ బో ధ్కులు 
తపుపగా నమాురమ. కాబటిి , మరొక వాకయభాగమును చూదాే ము — తమ రచనలలో లేఖ్నము యొకు 
మానవ రచయితలు కూడా ఎంతో కృష్థ చదశారమ అని సూచించు వాకయభాగము. 

మతతయి 22:41-45లో, యిేసు మరయిు ఆయనను వయతిరేకంిచిన పరిసయుయల మధ్య జరగిిన ఈ 
సంభాషణను మనము చూసాత ము: 

ఒకపుపడు పరసియుయలు కూడయిుండగా యిసేు వారనిి చూచి కీీసుత నుగూరుి మీకమేి 
తోచుచునిద?ి ఆయన ఎవని కుమారమడని అడగి ను. వారమ ఆయన దావీదు 
కుమారమడని చపెథపర.ి అందుకాయన ఆలాగ తైద ననేు నీ శతుర వులను నీ పాదముల 
కిీంద ఉంచువరకు నీవు నా కుడపిారివమున కూరముండుమని పరభ్ువు 
నా పరభ్ువుతో చపె పను అని దావీదు ఆయనను పరభ్ువని ఆతువలన ఏల చపెుప 
చునాిడు? దావీదు ఆయనను పరభ్ువని చపెథపనయి డల, ఆయన ఏలాగు అతనిక ి
కుమారమడగునని వారని[డగి ను] (మతతయి 22:41-45). 

ఇకుడ యిేసు కరీతనలు 110:1ని ఉలేో ఖంచాడు. ఈ వచనములో పరిశుదాధ తు తలె్వయజేయగోరిన 
విషయమును అరిము చదసుకొనుటకు, ముందుగా దావీదు దనీిని వరా శాడని తెలుసుకొనుట, మరియు 
ర ండవదగిా దావీదు తెల్వయజయేాలని ఉదదేశించిన వాసతవిక అరిమును తలెుసుకొనుట అవసరమ ైయునిది 
అని ఆయన ఇకుడ తలె్వయజయేగోరాడు. 

ఒక లేఖ్న భాగము యొకు వాసతవిక అరిమును అరిము చదసుకొనుటకు, దాని రచయితలు, వార ి
పరసి్థితులు, వారి అనుభ్వాలు, వారి విదయ, వార ివదేాంతశాసత రము, మరియు వార ిపరా ధానయతలను గూరిు 
అనకే వాసతవములను మనము నరేముకోవాల్వ. మరియు చాలాసారమో , బ ైబిలు వ లుపల నుండి వచుు, చారితిరక, 
సాంసుృతిక, మరయిు భాష్టాపరమ నై వాసతవముల వంట ిఇతర సమాచారము దావరా కూడా ఈ 
విషయములను గూరుిన మన అవగాహన బలపరచబడుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

దీనితో పాటు, లేఖ్న రచయిత లక్షయముల పటో కూడా మనము దృష్థి  కేందీరకరించాల్వ. వారి 
హేతువులు ఏమిట?ి ఏ శోీతలు వార ిరచనలను చదువుతారని వారమ నిరరక్ించారమ? ఈ శోీతల నుండ ిఎలాంటి 
సపందనలను వారమ ఆశించారమ? 

అంతదగాక, బ ైబిలు రచయితలు ఉపయోగించిన మాధ్యమాలను కూడా మనము పరిగణించాల్వ; వారమ 
వరా స్థన భాష, వారమ ఉపయోగించిన సాహతియ శ లై్వ, వార ివాయకరణ పదధతులు, వారి ఆలోచనలు మరయిు 
వాదనల యొకు నిరాుణములు వంటవిి. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రములో లేఖ్నము మీద పయరితగా ఆధారపడుట కొరకు, వారమ వరా స్థన విధ్ముగా లేఖ్న 
రచయితలు ఎందుకు వరా శారో, వారమ వరా స్థనపుపడు వార ిఅభిపరా యము ఏమిటో, మరియు వార ివాసతవిక 
శోీతలు వార ిమాటలను ఎలా అరిము చదసుకునాిరో నరేముకొనుటకు మనము వాసతవములు, లక్షయములు, 
మరియు మాధ్యమాలనిిటిని మూలాయంకనము చదయాల్వ. 

ఉదాహరణ 
లేఖ్న పతరరణ యొకు పరిస్థితుల సవభావమును ఇపపట ివరకు మనము వరిణంచాము కాబటిి , 

పరతయక్షతలోని ఈ పరిస్థితుల లక్షణములను పరిగణించుట యొకు పరా ముఖ్యతను నిరాధ రించు బ ైబిలులోని ఒక 
ఉదాహరణను మనము చూడాల్వ. 

ఖ్చిుతముగా, ఒక లేఖ్న భాగమునకు ఔచితయముగా ఉని వాసతవములు, లక్షయములు, మరియు 
మాధ్యమాలనిిటిని వాట ియొకు వాసతవిక అరిముతో అనుబంధ్ములో అరిము చదసుకొనుట కాదుగదా, 
వాటిని గురితంచుటయి ేఅసాధ్యమ ైన పని. కాని సంతోషకరముగా, మనలను నడపిథంచగల అనేక 
ఉదాహరణలను సవయంగా బ బైిలు ఇసుత ంది. బ ైబిలు రచయితలు మరయిు నముకమ ైన బ బైిలు పాతరలు 
ముందు రచయితలు వరా స్థన లేఖ్నభాగములను తరచుగా వివరించారమ. మరియు లేఖ్నములోని పరసి్థితుల 
అంశముల యొకు పరా ముఖ్యతను చూచుటకు వారి ఉదాహరణలు అనకే అవకాశములను అందిసాత యి. 

మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్థన పరసి్థితుల పరిగణల రకములను ఉదాహరించుటకు, 1 
కొరింథీ. 10:5-11ను చూదాే ము, అకుడ పౌలు అరణయములో ఇశాీయిలేును గూరుిన పాత నిబంధ్న కథనము 
యొకు పరిస్థితుల సవభావము మీద దృష్థి  ప టాి డు. అకుడ అతడు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

అయితద [మన పథతరమలలో] ఎకుువ మంద ిదదవునికషిుి లుగా ఉండకపలయిర ిగనుక 
అరణయములో సంహరంిపబడరి.ి వారమ ఆశించిన పరకారము మనము చడ్ెవాటనిి 
ఆశించకుండునటుో  ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాి ంతములుగా ఉనివి. జనులు 
తినుటకును తార గుటకును కూరముండ,ి ఆడుటకు లేచిర ి
అని వార యబడనిటుో  వారలిో కొందరవిల  మీరమ విగీహారాధ్కుల  ైయుండకుడ.ి మరయిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వారవిల  మనము వయభిచరంిపక యుందము; వారలిో కొందరమ వయభిచరంిచినందున 
ఒకుదనిమునన ేయిరమవద ిమూడువలేమంద ికూల్వర.ి మనము పరభ్ువును శోధంిపక 
యుందము; వారలిో కొందరమ శోధంిచి సరపములవలన నశించిర.ి మీరమ సణుగ కుడ;ి 
వారలిో కొందరమ సణగి ిసంహారకునిచదత నశించిర.ి ఈ సంగతులు దృష్టాి ంతములుగా ... 
మనకు బుదిధ  కలుగుటక  ైవార యబడనెు (1 కొరంిథ.ీ 10:5-11). 

ఈ వాకయభాగములో, పౌలు నాలుగు పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను ఉలేో ఖంచాడు: 
• నిరగమకాండము 32, అకుడ ఇశాీయిలేీయులు అనుయల ఆచారములలో పాలుపంచుకొనుట 

వలన, దానికి శిక్షగా మూడు వేల మంది సంహరించబడా్ రమ. 
• సంఖ్ాయకాండము 25, అకుడ వారమ ల ైంగకి పాపమును చదస్థ ఇరవ ై మూడు వలే మంది 

మరణించారమ. 
• సంఖ్ాయకాండము 21, అకుడ వారమ యి హో వాను పరరక్ించగా, అనకేమంది పాముల దావరా 

చంపబడా్ రమ. 
• సంఖ్ాయకాండము 16, అకుడ వారమ మోష్తకు విరోధ్ముగా సణిగారమ మరియు దూత చదతిలో 

పడ ిఅనేకమంద ివధించబడా్ రమ. 
అయితద పౌలు కవేలం ఈ చారతిిరక వివరములను మాతరమే ఇవవలేదు అను మాటను గమనించండి. 

బదులుగా, భ్విషయత్ పాఠకులకు ఒక మాదిరనిి ఇచుుటకుగాను మోష్త ఈ వివరములను నమోదు చదశాడు 
అని అతడు వివరించాడు. 1 కొరింథీ. 10:11లో పౌలు వరా స్థనటుో : 

ఈ సంగతులు దృష్టాి ంతములుగా ... మనకు బుదిధ  కలుగుటక  ైవార య బడనెు (1 
కొరంిథ.ీ 10:11). 

ఇశాీయిలేీయులు ఎదురొునిన వ ైఫలయములను గూరిు భ్విషయత్ తరములను హచెురించు 
ఉదదేశయముతో పరిశుదాధ తు యొకు పతరరణలో మోష్త పంచగీంథములను వరా శాడు అని పౌలు నమాుడు. 
మరియు ఈ వాకయభాగముల యొకు పరిస్థితిని అతడు ఈ విధ్ముగా అరిము చదసుకునాిడు కాబటిి , ఈ 
వాకయభాగములు అందించిన అనేక వాసతవములను పౌలు ఉదాా టించాడు. 

మొదటగిా, పరా చీన ఇశాీయిలేీయుల యొకు కిీయలను బటిి దదవుడు సంతోష్థంచలేదు అను 
వాసతవమును అతడు గురితంచాడు. పౌలు సూచించిన లేఖ్నములలో మోష్త సపషిముగా దనీిని 
తెల్వయపరచాడు. ర ండవదగిా, ఈ పాపములను బటిి దదవుడు అనకేమంది ఇశాీయిలేీయులను సంహరించాడు 
అను వాసతవమును పౌలు పునరమదాా టసిుత నాిడు; అతడు వరా స్థనటుో , వారమ “అరణయములో సంహరింపబడరిి.” 
ఇద ిపౌలుకు చాలా పరా ముఖ్యమ ైన విషయమ ైయునిది, ఎందుకంటే దదవుడు ఇశాీయిేలీయులను బొ తితగా 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఐదవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: పరతయక్షత మరియు పరిస్థితి 

-15- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

న ైతికముగా తిరసురించినటుో  ఇద ిసూచిసుత ంది. మూడవదగిా, కొనిి కారయములు దదవునికి అయిషిమును 
కల్వగించాయి అను వాసతవము మీద పౌలు దృష్థిప టాి డు: అనుయల వల  జీవించుట, విగీహారాధ్న, శోధించుట, 
మరియు సణుగుట. 

పౌలు పరతదయకముగా పరసాత వించిన ఈ వాసతవములతో పాటుగా, లేఖ్నము వాసతవమ యైునిది అను 
వాసతవము, అద ిఅధకిారకిమ యైునిది అను వాసతవము, మరియు అద ిక ైసైతవులకు అనువరితంచబడుతుంద ి
అను వాసతవము వంట ిఇతర వాసతవములను కూడా అతడు ఊహించాడు. మరయిు అనేకమ ైన ఇటిి  
వాసతవముల ఆధారముగా, ఇశాీయిేలు యొకు తపథపదముల నుండ ివారమ నేరముకొనుటకుగాను భ్విషయత్ 
తరముల కొరకు ఈ సంగతులను నమోదు చదయుటకు పతరరపేథంచబడని లేఖ్నమును మాధ్యమముగా 
ఉపయోగించుట మోష్త యొకు లక్షయమ యైునిది అని పౌలు నిరాి రించగల్వగాడు. 

ఇకుడ పౌలు ఉపయోగించిన పదధతిలోని విషయములనిిటనిి విశదకీరించుటకు మన యొదే 
సమయము లేదు. అయితద ఈ పతరరేపథంచబడని పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను వాయఖ్ాయనించుచుండగా 
అతడు కనీసం ర ండు రకముల పరిస్థితుల విషయములను గూరిు ఆలోచించాడు అని గురితంచుట యోగయమ నై 
పన:ే 

• మొదటగిా, లేఖ్నములో నివదేించబడిన వివరములు — పౌలు పాత నిబంధ్నను 
వాసతవమ ైనదగిాను నముదగినదిగాను అంగరకరించాడు, మరయిు వృతాత ంతముల యొకు 
వివరములు వాటి అరిముల కొరకు పరా ముఖ్యమ ైనవిగా ఉనాియని యి రగిియునాిడు. 

• ర ండవదగిా, రచయిత యొకు ఉదదేశము — చాలాకాలం కితీం జరిగని సనిివశేములను 
గూరిు ఊరకనే మనకు తెల్వయజేయుట మోష్త లక్షయము కాదు అని పౌలు అరిము 
చదసుకునాిడు. బదులుగా, తన శోీతల నుండి సపందనను ఆశించుట కొరకు అతడు 
వరా శాడు. 

ఇపుపడు, ఈ పటిిక ఏవిధ్ముగా కూడా సంపయరణమ నైద ికాదు, కాని లేఖ్నమును 
వాయఖ్ాయనించునపుపడు మనము పరగిణించవలస్థన పరసి్థితుల లక్షణముల రకములకు ఇది మంచి — 
మరియు అధకిారకి — ఉదాహరణ అయుయనిది. లేఖ్నము నివదేించునటువంటి వాసతవిక వివరముల వంటి 
లేఖ్నము సపషిము చదయు విషయములను మనము పరగిణించాల్వ. మరయిు వరా యుట వ నుక రచయిత 
యొకు ఉదదేశము లేక లక్షయము వంటి లేఖ్నములో పరోక్షముగా ఉని విషయములను కూడా మనము 
పరగిణించాల్వ. ఇవి మరియు ఇతర విధ్ములుగా లేఖ్నము యొకు పరిస్థితుల సవభావమును 
జఞా పకముంచుకొనుట దావరా, దానిని మనము సరిగా అరిము చదసుకునాిము అను గొపప నిశుయతను 
మనము కల్వగియుండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరతయక్షతలోని విషయములు మన పరిస్థితి యొకు వాసతవములు, లక్షయములు, మరియు 
మాధ్యమాలను గూరిు మాటాో డు విధానమును, మరియు పరతయక్షత యొకు చారతిిరక సవభావమును 
చూశాము గనుక, ఇపుపడు పరతయక్షత యొకు పరసి్థితుల సవభావముతో వయవహరించు కొనిి ఖ్ాయతిగడించిన 
వయయహముల వ ైపుకు మన దృష్థిని మళో్లంచవలస్థయునిది. 

పరతయక్షత కొరకు వయయహములు 

పరసి్థితుల దృష్థికోణములో నుండి క ైసైతవ నీతిశాసత రమును మనము చూచుచుండగా, మనము ర ండు 
పరసి్థితులతో, అనగా లేఖ్నము యొకు పరసి్థితి మరయిు మన ఆధ్ునిక పరసి్థితితో, 
వయవహరించుచునాిము అను వాసతవము మనలను సవాలు చదసుత ంది. అనగా లేఖ్నములోని పరసి్థితులను 
మన ఆధ్ునిక లోకముతో అనుసంధానము చదయుటకు మనము మారగములను కొనుగొనాల్వ. ఈ పరకిీయ 
చాలాసారమో  సంకిోషిమ నైదగిా ఉంటుంది, మరియు దురదృషివశాతుత , క ైసైతవులు సమసయలను అతిగా 
సులభ్తరము చదయు అడ్దారమల కొరకు వ దకు ధయరణనిి కల్వగియుంటారమ. కాబటిి  ఆధ్ునిక అనువరతనమును 
చూచుటకు ముందు, క ైసైతవులు తరచుగా ఉపయోగించు ప రపాటు వయయహములలో కొనిింటిని ఇపుపడు 
మనము చూడవలస్థయునిద.ి 

మన సంభాషణలో, పరతయక్షత యొకు పరిస్థితుల సవభావముతో వయవహరించు మూడు 
పరఖ్ాయతిగాంచిన వయయహములను మనము చూదాే ము: మొదటగిా, మనము మాందయము అను వయయహమును 
చూదాే ము. ర ండవదగిా, మనము కఠనిత అను వయయహమును గూరిు మాటాో డదాము. మరియు 
మూడవదగిా, మానవ అధకిారమునకు మొగుగ చూపు వయయహమును గూరిు మాటాో డదాము. సమయమును 
దృష్థిలో ఉంచుకొని, మనము లేఖ్నమును గూరిు చరిుంచుటకు మాతరమ ేపరిమితమవుదాము. కాని 
మరొకసారి, ఇవే వయయహములను ఇతర రకముల పరతయక్షత కొరకు కూడా ఉపయోగించవచుు అని మనము 
అవగాహన కల్వగియుండాల్వ. 

లేఖ్నమును ఆధ్ునిక లోకమునకు అనుబంధ్పరచుటలో ఉని కషిమును ఉదాహరించుటకు, ఒక 
భ్యంకరమ ైన అరణయమునకు ఆరంభ్ములో ఒక ప దే సిలములో ఉని ఇంటిని గూరుి ఊహించండి. ఇకుడ 
ఇలుో  లేఖ్నములో సపషిముగా ఆజఞా పథంచబడని లేక అనుమతించబడిన విషయములను సూచిసుత ంది. 
అరణయము బ ైబిలులో సపషిముగా నిష్తధించబడిన విషయములను సూచిసుత ంది. ఇంట ిచుటటి  ఉని సిలము 
ఎంతో కొంత వరకు బ ైబిలు చదువుతుని వయకితకి అసపషిముగా ఉని విషయములను సూచిసుత ంది; 
లేఖ్నములోని పరసి్థితులను మన ఆధ్ునిక లోకములో ఉని పరసి్థితులతో ఎలా అనుసంధానము చదయాలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

తెల్వయని విషయములు. ఈ సపషిత లేమి క ైసైతవ న తైికతకు సరిహదుే లను నిరవచించుటకు సులువ ైన 
వయయహములను ఉపయోగించునటుో  చాలాసారమో  క ైైసతవులను పురకిొలాపయి; మాందయము, కఠినత మరయిు 
మానవ అధకిారము అను పదముల దావరా మనము వరిణంచుచుని వయయహములు. కాబటిి , పరతయక్షత 
యొకు పరిస్థితుల కోణములను ఆధ్ునిక లోకమునకు అనుసంధానము చదయుటకు పరఖ్ాయతిగాంచిన కాని 
ప రపాటు అయిన మాందయము అను దానితో ఆరంభిదాే ము. 

మాందయము 
మాందయమును గూరిున మన చరు మూడు భాగములుగా విభాగించబడుతుంది: మొదటిగా, ఈ 

వయయహము యొకు మౌల్వక వరణన మరయిు దాని కారణములను మనము చూదాే ము. ర ండవదగిా, 
మాందయము యొకు పరిణామాలకు కొనిి ఉదాహరణలను మనము ఇదాే ము. మరయిు మూడవదగిా, మన 
లేఖ్న ఉపయోగములో మాందయమును నివారించుటకు మనకు సహాయము చదయగల కొనిి సవరణలను 
మనము సూచించుదాము. మాందయము యొకు మౌల్వక వరణనతో ఆరంభిదాే ము. 

వరణన 
మాందయము అనునది ఈ వయయహమును ఉపయోగించువారమ ఆధ్ునిక లోకములో ఉని 

పాపములను గురితంచుటలో మరియు ఖ్ండించుటలో మాందయమును కనుపరచునటుో  అనుమతి ఇచుుట 
వ ైపుకు మొగుగ చూపు వయయహమ ైయునిది. ఫల్వతంగా, వారమ చాలాసారమో  బ ైబిలు నిష్తధించిన వాటిని 
అనుమతిసాత రమ మరయిు బ ైబిలు ఆజాలను నిరోక్షయము చదసాత రమ. 

కనీసం ర ండు కారణముల వలన క ైైసతవులు లేఖ్నమును మాందయముగా చదువుతారమ. కొనిిసారమో , 
బ ైబిలులోని పరసి్థితులు ఆధ్ునిక జీవిత పరిస్థితులకు భినిముగా ఉనాియి కాబటిి , బ ైబిలును నటేిక ి
అనువరితంచుట సాధ్యము కాదు అని వారమ తపుపగా నముుతారమ. మరకిొనిిసారమో , బ ైబిలులోని పరసి్థితులు 
ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువరితంచుటకు చాలా అసపషిమ నైవిగా ఉనాియి అని నముుతారమ కాబటిి 
మాందయము అను వయయహమును క ైైసతవులు ఉపయోగిసాత రమ. చాలాసారమో , బ ైబిలులోని వాసతవములు, 
లక్షయములు, మరియు మాధ్యమాలు అసపషిముగా, లేక తెలుసుకోలేని విధ్ముగా ఉనాియి అని వారమ 
నముుతారమ కాబటిి  ఇలా జరమగుతుంది. 

ఒక ప దే సిలములో ఉండ ిభ్యంకరమ నై అరణయములోనికి దారతిీయు ఇంటనిి గూరిున మన 
ఉదాహరణ దృష్టాి ా ఆలోచన చయెయండి. మీకు జఞా పకమునిటోయితద, ఇలుో  లేఖ్నములో సపషిముగా 
అనుమతించబడని విషయములను సూచిసుత ంది. అరణయము బ ైబిలులో సపషిముగా నిష్తధించబడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

విషయములను సూచిసుత ంది. ఇంట ిచుటటి  ఉని సిలము ఎంతో కొంత వరకు బ ైబిలు చదువుతుని వయకితకి 
అసపషిముగా ఉని విషయములను సూచిసుత ంద ి

ఇపుపడు క ైసైతవ న ైతికతకు సరహిదుే లను నిరవచించుటకుగాను, లేఖ్నము తలె్వయజేయు 
విషయముల చుటటి  మనము ఒక కంచనెు నిరిుంచాలని నిరణయించుకునాిము అనుకోండి. మాందయము 
అను వయయహము ఆసపషిముగా ఉని విషయములను అనుమతించుటకుగాను ఆ కంచనెు అరణయమునకు 
వీల ైనంత అంచున నిరుించుటకు పరయతిిసుత ంది. 

అయితద ఈ మాందయమును ఆచరించుటలో సమసయ ఉనిది. మనకు అసపషిముగా ఉని పరతిద ి
అనుమతించబడదు. కాబటిి , ఒకవళే అరణయము యొకు అంచులో మనము కంచెను వేస్తత , మనము 
నిశుయముగా లేఖ్నము నిష్తధించు విషయములను అనుమతిసాత ము. 

కాబటిి , బ ైబిలు పరసి్థితి మనకు చాలా భినిముగా ఉనిది కాబటిి  దానిని మనము అనువరితంచలేము 
అని ఊహించుట దావరా కావచుు, లేక ఎలాంట ినిశుయతతో కూడా దానిని అనువరితంచుట అసపషిముగా 
ఉంటుంద ిఅని వకాుణించుట కావచుు, మాందయ అవగాహనలు క ైసైతవ పరవరతన మీద చాలా తకుువ ఆంక్షలను 
విధిసాత యి. 

మాందయము అను వయయహమును గూరిున ఈ వరణనను మనసుిలో ఉంచుకొని, పరతయక్షత పటో ఈ 
అవగాహన కల్వగియుండుటకు పరణిామాల ఉదాహరణలను కొనిింటిని మనము పరసాత వించాల్వ. 

పరణిామాలు 
మాందయము యొకు పరిణామాలను చాలా సులువుగా వివేచించవచుు: మాందయము అను 

వయయహము అనకే పాపములను తరిుంచునటుో  క ైసైతవులను పల ర తిహిసుత ంది. ఇలా జరమగు అనేక 
మారగములలో కవేలం నాలుగింటిని మాతరమే మనము పరసాత విదాే ము. మొదటిగా, వయతాయసముగా ఉని 
తపథపదములలో తకుువ దానిని ఎనుికొనుట వలన సంతృపథతచెంది, వయతిరకే కారయము కంటే ఒక తపుప 
నీతిగలదిగా కనిపథసుత ంది కాబటిి  ఆ తపుపను సమరిించునటుో  క ైసైతవులను పల ర తిహసిుత ంది. 

ఒకరినొకరమ దదవష్థంచుకొనుటను ఆరంభించిన భారయ భ్రతలను పరగిణించండి. ఇపుపడు, సరయిి ైన 
కారణము లేకుండా విడాకులను తీసుకొనుటకు బ ైబిలు ఖ్ండిసుత ంది, మరయిు భారయభ్రతలు ఒకరినొకరమ 
పతరమించుకోవాలని అద ిఆశిసుత ంది. అయితద ఇటిి పరసి్థితిలో క ైసైతవులు ఏమి చెయాయల్వ అను విషయమును 
గూరిు బ ైబిలు సపషితను ఇవవదు అని మాందయము అను పదధతిని ఉపయోగించు క ైసైతవులు వాదిసాత రమ. 
మరియు దదవషముతో నిండని అనుబంధ్మును కల్వగియుండుట కంటే విడాకులు తీసుకొనుట మంచిద ిఅని 
వారమ సలహా ఇసాత రమ. 

అయితద మనము లేఖ్నములోని వాసతవములను, లక్షయములను మరయిు మాధ్యమాలను 
బాధ్యతాయుతముగా సమీక్ించినపుపడు, అద ిఈ ఆధ్ునిక పరసి్థితితో సపషిముగా మాటాో డుతుంది అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మనము కనుగొంటాము. భారయభ్రతలందరమ తమ స ంత పాపమును ఒపుపకొనుట దావరా మరియు వ ైవాహకి 
బంధ్ములలో ఒకరనిొకరమ పతరమించుటను నేరముకొనుట దావరా లేఖ్నములోని న ైతిక ఉపదదశములకు 
కటుి బడయిుండుట నిజమ నై పరిష్టాురమ యైునిది. 

ర ండవదగిా, మాందయము బ ైబిలు ఆజాలకు సరకిాని మినహాయింపులను ఇచుుచునిటుో  
అనిపథసుత ంది. బ ైబిలులో విశషేముగా పరసాత వించబడనివాటి కంటే ఎకుువ సనిివశేములకు లేఖ్న ఆజాలు 
అనువరితంచబడతాయి అని చూచుటలో క ైసైతవులు విఫలమ నైపుపడు ఇది తరచుగా జరమగుతుంది. 

ఉదాహరణకు, వారమ భౌతికమ నై వయభిచారము చదయనంత వరకు, వారమ వయభిచారమునకు 
సంబంధించిన ఆజాను ఉలోంఘంిచుట లేదు అని యిేసు దినములలోని కొంతమంది నమాురమ. భౌతిక 
అపనముకతవమునకు మిహాయించిన పరసి్థితుల కొరకు వయభిచారమును గూరిు ఇవవబడని ఆజా యొకు 
నిజమ నై అంతరాభవములను చూచుటలో వారమ విఫలమ యైాయరమ. అయితద మతతయి 5:28లో యిేసు ఇలా 
చెబుతూ వారనిి సరచిదశాడు: 

ననేు మీతో చపెుపనదదమనగా ఒక స్్త రని మోహపుచూపుతో చూచు పరతివాడు అపుపడద 
తన హృదయమందు ఆమ తో వయభిచారము చదస్థనవాడగును (మతతయి 5:28). 

వయభిచారమునకు విరోధ్ముగా ఇవవబడని ఆజాకు సంబంధించిన వాసతవములు, లక్షయములు 
మరియు మాధ్యమాలను నేరముకొనుటలో మనము విఫలమ నైపుపడు, వయభిచారము మరయిు కామాతురత 
ర ండూ దదవుని చితతమును ఉలోంఘిసాత యి అను విషయమును మనము సులువుగా నిరాకరంిచగలము. 

మూడవదగిా, బ ైబిలు ఆజాలకు అబదధపు అరహతలను జోడించునటుో  మాందయము క ైసైతవులను 
పల ర తిహిసుత ంది. బ ైబిలు సూచించని వాసతవములు, లక్షయములు, లేక మాధ్యమాలను ఊహించుకొని, ఈ 
ఊహించుకొనిన విషయములను లేఖ్న ఆజాలను నిరోక్షయము చదయుటకు సాకులుగా ఉపయోగిసాత రమ. 

ఉదాహరణకు, దివతీ. 25:4లో, కళోమును తరర కుునపుపడు ఎదుే కు చికుమును ప టుి టను 
ధ్రుశాసత రము నిష్తధిసుత ంది. మరియు లేఖ్నము పటో మాందయ వయయహముగలవారమ, ఈ వచనము తమ 
కళోములో ఎడోను ఉపయోగించువార ికొరకు మాతరమే అనువరితంచబడుతుంద ిఅనే అబదధ  అరహతను 
ఊహించవచుు. “నాకు ఎడుో  లేవు; కాబటిి ఈ ఆజా నాకు అనువరితంచబడదు” అని మనము ఆలోచించవచుు. 
అయితద 1 కొరింథీ. 9:9 మరయిు 1 తిమోతి. 5:18లో, క ైైసతవ స్తవకులుకు తమ పరయాస కొరకు జీతము 
ఇవవబడాలని తెలుపుటకు పౌలు ఈ నియమమును ఉపయోగించాడు. ఇటిి  సందరభములలో, మాందయ 
వయయహము లేఖ్నములో ఉని పరసి్థితులకు కొంత భినిముగా ఉని పరిస్థితులకు బ ైబిలు ఆజాల యొకు 
నియమములను క ైసైతవులు అనువరితంచుటను నిరమతాిహపరమసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

నాలగవదిగా, మంచి హతేువులు కొనిిసారమో  దుషి కారయములను మనిిసాత యి అని ఆలోచించునటుో  
మాందయ వయయహము మనలను నడిపథసుత ంది. అనగా, లేఖ్నములోని వాసతవములు, లక్షయములు మరయిు 
మాధ్యమాలు చాలా భినిముగా ఉనాియి లేక అసపషిముగా ఉనాియని మనము నముునపుపడు, 
మనము కిీయలకు మన ఆధ్ునిక హతేువుల ఆధారంగా మాతరమే తీరమపతీరమునటుో  పురికొలపబడతాము. 

ఉదాహరణకు, ఆకల్వతో ఉని వయకిత ఆహారమును ద ంగలి్వంచినపుపడు అతనిని మనిించునటుో  
మనమంతా పురికొలపబడతాము. ఇపుపడు, సపషిముగా, లాభ్ము కొరకు ద ంగలి్వంచు వయకిత యొకు హతేువు 
ఆహారము కొరకు ద ంగలి్వంచు వయకిత కల్వగయిుని హతేువు కంటే భినిమ నైది. ఏది ఏమ ైనా, దదవుని వాకయము 
ఈ ర ండు కియీలను ఖ్ండిసుత ంది. సామ తలు 6:30-31లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ద ంగ ఆకల్వగొని పరా ణరక్షణకొరకు ద ంగలి్వనయి డల యి వరమను వాని తిరసురంిపరమ 
గదా. వాడు ద రకినియి డల ఏడంతలు చలోె్వంపవల ను, తన యింట ిఆస్థత  అంతయు 
అపపగంిపవల ను (సామ తలు 6:30-31). 

సారాంశముగా, మాందయ వయయహము దదనిన నైా సులువుగా అనుమతించు విధ్ముగా ఉండి, దదవుడు 
నిష్తధించుదానిని అనుమతించుట దావరా మన నిజమ ైన బాధ్యతను మన నుండి మరమగు చదసుత ంది. దదవుని 
ధ్రుశాసత రములోని వివరములను వీల ైనంత వయకితగత సవతంతరతతో నియంతిరంచుచు, దానిలోని బాధ్యతలను 
నివారించుటకు మారగములను వ దకునటుో  అది మనలను పల ర తిహిసుత ంది. 

మాందయము యొకు వరణనను మరియు పరణిామాలను పరగిణించాము కాబటిి , పరతయక్షత పటో ఈ 
ప రపాటు వయయహమునకు కొనిి సవరణలను ఇచుుటకు ఇపుపడు మనము పరయతిిదాే ము. 

సవరణలు 
మనము ఇంతకు ముందు చపెథపనటుో , లేఖ్నము చాలా భినిమ ైనది కాబటిి  అనువరితంచబడలేనిది 

అను నముకము మీద, లేక దానిని అనువరితంచుటకు ఎంతో అసపషిమ నైది అను నముకము మీద 
మాందయము సాధారణంగా ఆధారపడియుంటుంది. కాబటిి , ఆధ్ునిక లోకమునకు బ ైబిలు కల్వగియుని 
పల ల్వకలను, మరయిు దాని యొకు సపషితను అరిము చదసుకొనుట ఈ తపథపదమును నివారించుటకు 
ఉతతమమ నై మారగములలో ఒకటెైయునిది. 

ఒక వ పైున, ఆధ్ునిక అనువరతనములను చదయుటకు లేఖ్నములోని పరసి్థితులు వీల ైనంతగా మన 
స ంత పరిస్థితులను పల ల్వనవిగా ఉనాియని బ ైబిలు నిశుయతనిసుత ంది. ఏదయ ఒక విధ్ముగా, బ ైబిలులోని 
పరతి వాకయభాగము ఆధ్ునిక లోకములోని నీతిశాసత రమును గూరిు మనకు ఎంతో కొంత బో ధసిుత ంది. 2 తిమోతి 
3:16-17లో పౌలు వరా స్థనటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

దెవైజనుడు సనిదుధ డె ైపరతి సతాురయమునకు పయరణముగా స్థదధపడ ియుండునటుో  
దెవైావశేమువలన కల్వగని పరతిలేఖ్నము ఉపదదశించుటకును, ఖ్ండంిచుటకును, 
తపుప దదిుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును పరయోజనకరమ  ైయునిద ి(2 
తిమోతి 3:16-17). 

బ ైబిలులోని పరసి్థితులు మన పరసి్థితుల కంటే చాలా భినిమ ైనవి కాబటిి దానిని అనువరితంచుట 
సాధ్యపడదు అని ఆలోచించునటుో  మనము శోధింపబడు పరతిసారి, లేఖ్నమునకు సంబంధించిన 
వాసతవములు, లక్షయములు, మరియు మాధ్యమాలు, మరయిు ఆధ్ునిక జీవితమునకు సంబంధించిన 
వాసతవములు, లక్షయములు మరియు మాధ్యమాలు ర ంటిని మనము దగగరగా పరిశీలన చయెాయల్వ. ఇలా 
మనము చదస్థనపుపడు, లేఖ్నమును అనువరితంచగల కొంత ప ంతనను మనము కనుగొనగలము. అయితద, 
లేఖ్నములోని పరసి్థితులు మరియు ఆధ్ునిక జీవిత పరిస్థితులు భినిముగా ఉనిటుో  మనము 
కనుగొనినా, బ ైబిలును అనువరితంచుట సాధ్యపడదు అని మనము నిరాి రించకూడదు. బదులుగా, మనము 
మన పరిమితులను ఒపుపకొని, విషయమును గూరిు అధ్యయనము చదయుటకు పయనుకొని, కాపరమలు 
మరియు బో ధ్కుల వంటి ఇతరమల సలహాలను తీసుకొనుటకు పరయతిించాల్వ. 

మరొక వ ైపున, బ ైబిలు యొకు అసపషిత విషయములో, లేఖ్నము కావలస్థనంత సపషిముగా కూడా 
ఉనిద ిఅని బ ైబిలు బో ధసిుత ంది. దివతీ. 29:29లో మోష్త వరా స్థనటుో : 

రహసయములు మన దదవుడెనై యి హో వాకు చంెదును. అయితద మనము ఈ ధ్రుశాసత ర 
వాకయములనిిట ిననుసరంిచి నడుచుకొనునటుో  బయలుపరచబడనివి యి లోపుపడు 
మనవియు మన సంతతి వారవిియునగు[ను] (దవితీ. 29:29). 

మన బాధ్యతను గూరిు మనకు జఞా నమును అనుగీహించుటకు దదవుడు మనకు లేఖ్నమును 
ఇచాుడు. మరియు కవేలం వాసతవిక శోీతలకు మాతరమేగాక, భ్విషయత్ తరముల వారికి, లేక ఇకుడ మనము 
చదువునటుో , మన పథలోల కొరకు ఎలోపుపడు ఇచుుటకు ఆయన దానిని రూప ందించాడు. 

బ ైబిలు అనిి విభాగములలో ఒక ేవిధ్ముగా సపషిముగా లేదు, మరియు పరతి వయకిత పరతి 
వాకయభాగమును ఒకే విధ్ముగా అరిము చదసుకోలేడు. అయితద దానిలో నుండ ిన తైిక అనువరతనములను 
వ ల్వకతిీయు విషయములో లేఖ్నము ఎలోపుపడూ సపషిత కల్వగయిునిది. కాబటిి , బ ైబిలు అసపషిముగా 
ఉనిద ిఅని మనము ఆలోచన చదయునటుో  శోధింపబడు పరతిసారి, తపథపదము లేఖ్నములో లేదుగాని 
మనలో ఉనిదని మనము ఎలోపుపడూ జఞా పకముంచుకోవాల్వ. మరియు ఈ తపథపదమును సరిచదయుటకు, 
మనము లేఖ్నములోని వాసతవములను, లక్షయములను, మరియు మాధ్యమాలను పునఃపరిశీల్వసూత , దాని 
వాసతవిక అరిమును వ దకాల్వ. కొనిిసారమో  లేఖ్నమును ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువరితంచునటుో  దానిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

తగని విధ్ముగా అరిము చదసుకొనుటలో కూడా ఇద ిమనకు సహాయము చదసుత ంది. మరియు ఇది అలా 
చదయకపల తద, మనము మన పరిమితులను ఒపుపకొని, విషయమును అధ్యయనము చదయుటకు 
నిరాధ రించుకొని, మన కంట ేజఞా నవంతుల సలహాను కోరాల్వ. 

మాందయమును మన వయయహముగా చదసుకొనినపుపడు తపథపదములు జరమగుతాయని చూశాము 
కాబటిి , కఠనిత వయయహమును ఉపయోగించుట వలన మన లేఖ్న అవగాహనలో మరయిు అనువరతనలో 
జరమగు తపథపదములను ఇపుపడు మనము చూదాే ము. 

కఠనిత 
మాందయమును మనము చరిుంచిన విధ్ముగానే కఠనిత వయయహమును మనము చరిుదాే ము. 

మొదటగిా, ఒక వయయహముగా కఠనిత యొకు సాధారణ వరణనను ఇదాే ము. ర ండవదిగా, కఠినత యొకు 
పరణిామాలు కొనిి ఉదాహరణలను ఇచుుటకు పరయతిిదాే ము. మరియు మూడవదగిా, ఈ బలహనీమ నై 
వయయహమును నివారించుటకు మనకు సహాయపడగల కొనిి సవరణలను మనము సూచిదాే ము. కఠనిత 
అను వయయహము యొకు వరణనను ఇచుుచు ఆరంభిదాే ము. 

వరణన 
పరతయక్షత పటో ఒక కఠినమ ైన వయయహమును అనుసరించుటకు క ైసైతవులు మొగుగ చూపథనపుపడు, వారమ 

పాపము నుండి, ముఖ్యముగా లేఖ్నములో ఇవవబడిన నిష్తధ్ములలో నిరవచించబడని విధ్ముగా పాపము 
నుండి, భ్దరపరచబడుటకు తీవరముగా పరయాసపడతారమ. ఫల్వతంగా, ఒక పరవరతనను అనుమతించుటకు 
భినిముగా దానిని తీవరముగా అదుపుచదయుటకు పరయతిించి వారమ తపథపదము చదసాత రమ. 

మాందయము అను వయయహము వల నే, ఆధ్ునిక లోకమునకు బ ైబిలు కల్వగయిుని పల ల్వకలు మరియు 
దాని యొకు సపషితను గూరుి ప రపడని నముకములకు ఫల్వతంగా సాధారణంగా కఠనిత వయయహము 
కలుగుతుంది. 

ఆధ్ునిక లోకముతో బ ైబిలు కల్వగయిుని పల ల్వకల విషయములో, కఠనిత వయయహము చాలాసారమో  
బ ైబిలులోని పరసి్థితులను మన పరసి్థితులకు పల ల్వనవిగా ఎంతగా చూసుత ంద ిఅంటే, బ ైబిలును మన 
జీవితములకు సూటిగా అనువరితసుత ంది. లేఖ్నములోని వాసతవములు, లక్షయములు మరియు మాధ్యమాలు 
ఆధ్ునిక లోకమునకు భినిముగా ఉనివి అను విషయమును ఈ వయయహము ఏవిధ్ముగా పరిగణించదు. 
సరయిి ైన అనువరతన అనగా బ బైిలు కాలములలో ఆశించిన కారయములను ఉనివి ఉనిటుో గా చదయుట 
అయుయనిద ిఅని ఈ పదధతిని పరతిపాదించు క ైసైతవులు తరచుగా వాదిసాత రమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మరియు బ ైబిలు యొకు సపషిత విషయములో, బ ైబిలు యొకు వాసతవములు, లక్షయములు 
మరియు మాధ్యమాలు అసపషిముగా ఉనిపుపడు, పరమిితమ నై మారగములలో లేఖ్నమును 
అనువరితంచుట సరయిి నై సపందన అయుయనిది అని కఠనిత వయయహమును సమరిించు క ైసైతవులు 
ప రపాటుగా నముుతారమ. 

ఇలుో  మరయిు కంచనెు గూరుిన ఉదాహరణ జఞా పకమునిది కదా. మరొకసారి, ఇలుో  లేఖ్నములో 
సపషిముగా అనుమతించబడని విషయములను సూచిసుత ంది మరియు అరణయము బ ైబిలులో సపషిముగా 
నిష్తధించబడిన విషయములను సూచిసుత ంది. మరియు ఇంట ిచుటటి  ఉని సిలము ఎంతో కొంత వరకు 
బ ైబిలు చదువుతుని వయకితకి అసపషిముగా ఉని విషయములను సూచిసుత ంది: లేఖ్నములో బో ధించబడని 
వాసతవములు, లక్షయములు, మరియు మాధ్యమాలు ఆధ్ునిక లోకములోని వాసతవములు, లక్షయములు 
మరియు మాధ్యమాలతో ఎలా అనుబంధ్ము కల్వగయిుంటాయో మనకు సపషితలేని విషయములు. 

మరొకసారి, క ైసైతవ న ైతికత యొకు సరిహదుే లను నిరవచించుటకు లేఖ్నము అనుమతించు 
విషయముల చుటటి  కంచెను నిరిుంచాలని మనము కోరామని అనుకోండి. మనము ఇంతకు ముందు 
చూస్థనటుో , లేఖ్నము సపషిముగా ఖ్ండించని పరవరతనలను అనుమతించుటకు మాందయము వయయహము 
అరణయము యొకు అంచున కంచెను నిరుిసుత ంది. అయితద దనీికి భినిముగా, అన తైికతలోనికి పడిపల కుండా 
నివారించుటకు లేఖ్నములో సపషిముగా బో ధింపబడని విషయములను నిష్తధించుటకు కఠినత వయయహము 
ఇంటకిి దగగరగా కంచనెు నిరిుసుత ంది. 

అయితద ఈ కఠినత ఆచారములో ఒక సమసయ ఉనిది: కంచకెు బయట సిలములో ఉని అనకే 
విషయములు వాసతవానికి లేఖ్నములో అనుమతించబడనివి లేక ఆజఞా పథంచబడనివి కూడా. ఇటిి 
పరమిితము చదయు మారగములలో బ ైబిలు బో ధ్నలకు మనము సపందించునపుపడు, దదవుడు అనుమతించు 
కొనిి విషయములను మరయిు వాసతవానికి దదవుడు ఆజఞా పథంచు ఇతర విషయములను మనము 
నిష్తధిసాత ము. 

కాబటిి , బ ైబిలు పరసి్థితికి మన పరసి్థితికి ఎంతో పల ల్వక కల్వగియునిది కాబటిి  దానిని మనము 
సూటిగా అనువరితంచవచుు అని ఊహించుట దావరా కావచుు, లేక బ ైబిలులో సపషిముగా కనిపథంచు 
అసపషితను సరకిాని విధ్ముగా పరిమితము చదయుట దావరా కావచుు, కఠనిత అవగాహనలు క ైసైతవ 
పరవరతనకు ఎనోి అనవసరమ నై ఆంక్షలను విధిసాత యి. 

ఈ వరణనను మనసుిలో ఉంచుకొని, కఠినత వయయహము యొకు పరణిామాలను గూరుి 
మాటాో డుటకు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరణిామాలు 
ఈ కఠినత వయయహములో అనకే పరతికూల పరణిామాలు ఉనాియి, కాబటిి సమయమును దృష్థిలో 

ఉంచుకొని ర ంటిని మాతరమే పరసాత విదాే ము. మొదటిగా, కొనిి పరసి్థితులలో తపుపల ై, ఇతర పరసి్థితులలో 
మంచివ నై కొనిి పరవరతనలను నిష్తధించుట దావరా ఇద ిక ైసైతవ సావతంతరామును నాశనము చదసుత ంది. 

క ైైసతవులకు కొనిి మనసాిక్ిక ిసంబంధించిన సావతంతరాములు ఉనాియని బ ైబిలు బో ధిసుత ంది. 
అనగా, కొనిి కిీయలు కొందరకిి మంచివి, కాని మరికొందరిక ిచెడ్వ యైునివి. దీనిక ిఉతతమమ ైన 
ఉదాహరణలు, 1 కొరింథీ. 8-10లో విగహీములకు అరపించబడిన ఆహారమును తినుటను గూరిు, మరయిు 
రోమా. 14లో మాంసములను తినుటను గూరుి మరియు విశేషమ ైన దనిములను ఆచరించుటను గూరుి 
పౌలు చదస్థన సంభాషణల ైయునివి. ఈ అధాయయములలో, విగీహములకు బల్వ అరిపంచబడిన ఆహారమును 
తినుట బలమ నై మనసాక్గిల వారకిి ఆమోద యోగయమ నైదిగాని బలహీనమ ైన మనసాక్ిగలవారకిి 
పాపమ యైునిది అని పౌలు సూచించాడు. దీని వ లుగులో, ఎలాంట ిపరిస్థితులలో ఎవరమ ఎటిి  ఆహారమును 
తినాల్వ అనుటకు పరిమితులను పౌలు నియమించాడు, కాని అంతిమ నిరాి రణ ఒక వయకిత యొకు మనసాక్ి 
మీద ఆధారపడియుంటుంది. 

మనసాక్ిక ిసంబంధించిన విషయములు చాలాసారమో  అసపషిముగా ఉంటాయి కాబటిి , కఠినత 
వయయహము ఏనాడు ఏఒకురమ తమ మనసాక్నిి ఉలోంఘించకుండా ఉండుటకు అటిి  ఆహారమును తినుట 
నుండ ిపరతి ఒకురిని నిష్తధసిుత ంది. అయితద బలమ నై మనసాిక్షులుగల క ైైసతవులు దదవుని ఆశీరావదములను 
ప ందుకోకుండా నిష్తధసిుత ంది. మరియు ఇటిి మూకుముడ ినిష్తధ్ములు సరికాదు అని పౌలు బో ధించాడు. 1 
తిమోతి 4:4-5లో పౌలు వరా స్థనటుో : 

దదవుడు సృజంచిన పరతి వసుత వును మంచిద.ి కృతజాతాసుత తులు చలోె్వంచి 
పుచుుకొనినయి డల ఏదయిు నిష్తధంిపతగనిద ికాదు; ఏలయనగా అద ిదదవుని 
వాకయము వలనను పరా రినవలనను పవితరపరచబడుచునిద ి(1 తిమోతి 4:4-5). 

ర ండవదగిా, కఠనిత వయయహము దదవుని వాకయమును బరమవ ైన భారముగా మారముట దావరా 
విశావసులను నిసపృహలోనికి న డుతుంది. దదవుడు తన వాకయమును తన పరజలను దీవించుటకు 
ఇచాుడుగాని, అణగద రకుుటకు ఇవవలేదు. మరియు లేఖ్నము ఈ ఆలోచనను అనకే చోటో వయకతపరమసుత ంది. 
ఉదాహరణకు, మారము 2:27లో యిేసు యొకు మాటలను వినండి: 

విశాీ ంతిదనిము మనుషుయలకొరక ేనియమింపబడనెు గాని మనుషుయలు 
విశాీ ంతిదనిముకొరకు నియమింపబడలేదు (మారము 2:27). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

తన పరజలను దీవించుటకు దదవుడు విశాీంతి దిన ఆజాను ఇచాుడు అని యిేసు బో ధించాడు. 
మరియు రోమా. 9:4-5లో, దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచిున అమోఘమ నై ఆశీరావదముల పటిికలో 

పౌలు ఈ ఆజాను చదరాుడు. అతడు వరా స్థన మాటలను వినండి: 

దతతపుతరతవమును మహమియు నిబంధ్నలును ధ్రుశాసత ర పరధానమును 
అరునాచారాదులును వాగాే నములును వీరవిి. పథతరమలు వీరవిారమ; శరరరమునుబటిి  
కీీసుత  వీరలిో పుటెిను. ఈయన సరావధకిారయిి నై దదవుడెయైుండ ినిరంతరము 
సలత తార రమహ డె ైయునాిడు. ఆమనే్  (రోమా 9:4-5). 

ఈ పటిికలో ఉని పరతి ఇతర విషయము గొపప ఆశీరావదమ యైునిది అను విషయమును ఎవరమ 
వాదించరమ. కాబటిి , ధ్రుశాసత రమును ప ందుకొను ఆజాను పౌలు ఇకుడ ఎందుకు చదరాుడు? దీనికి జవాబు 
చాలా సులువ నైది — ఎందుకంటే ధ్రుశాసత రము దదవుడు తన పరజలకు ఇచిున గొపప ఆశీరావదములలో 
ఒకటెైయునిది. 

విచారకరముగా, సపషిముగా అనుమతించబడని విషయములను ఖ్ండించు ధయరణి దదవుని 
వాకయమును సుదీరమా నై నిష్తధ్ముల పటిికగా మారుివసేుత ంది. మరయిు ఇది క ైైసతవులను ధ్రుశాసత రము 
ఆచరించుటకు ఎంతగా సమరపణ కల్వగియుండునటుో  చదసుత ంద ిఅంటే, వారమ దదవుని గూరిు పతరమగల తండిరగా 
ఆలోచించుటకు బదులుగా కఠోరమ నై యజమానిగా ఆయనను గూరిు ఆలోచన చదసాత రమ. అనకేమంది తాము 
సవయంగా నియమించుకొనిన కఠనిమ నై పరా మాణకితలకు అనుగుణంగా జీవించుటలో విఫలమ నైపుపడు, 
దదవుడు వారిని బటిి  బహుగా అసంతృపథత  చెందుతునాిడు అని కూడా భావిసాత రమ. 

కాబటిి సారాంశముగా, కఠినత వయయహము క ైైసతవ సావతంతరామును తిరసురించి, మనలను 
నిసపృహలోనికి న టిివేసుత ంది. ఈ విధ్ములుగా, మన బాధ్యతను నేరముకొనుటకు మనము చదయు 
పరయతిములకు ఆటంకము కల్వగించి, మన రక్షణకు కారకుడెైన దదవునిలో ఆనందించు మన 
సామరిామునకు ఆటంకము కల్వగసిుత ంది. 

కఠనిత వయయహము యొకు వరణనను, మరయిు దాని వలన కలుగు కొనిి పరణిామాలను ఇపపటి 
వరకు చరిుంచాము కాబటిి , ఈ తపథపదమును నివారించుటలో మనకు సహాయము చదయగల కొనిి 
సవరణలను ఇపుపడు మనము చూదాే ము. 

సవరణలు 
ఇంతకు ముందు మనము చూస్థనటుో , కఠినత వయయహము సాధారణంగా ర ండు ఊహల మీద 

ఆధారపడయిుంటుంది. ఒక వ పైున, లేఖ్నములోని పరసి్థితులు మన పరసి్థితులకు ఎంత పల ల్వక 
కల్వగియునాియంటే, బ ైబిలు ఆధ్ునిక లోకమునకు సూటగిా అనువరితంచబడుతుంది అను ప రపాటు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

నముకమునకు కూడా ఇది ఫల్వతమ ైయునిది. మరొక వ పైు, లేఖ్నములోని వాసతవములు, లక్షయములు, 
మరియు మాధ్యమాలు అసపషిమ నైవి లేక తెలుసుకొనుటకు అసాధ్యమ నైవి అను ప రపాటు దృష్థికోణము 
వలన కూడా ఇది జరమగుతుంది. 

కాబటిి , ఆధ్ునిక పరసి్థితులు కావలస్థనంతగా బ ైబిలు పరసి్థితులకు భినిముగా ఉనాియి కాబటిి , 
లేఖ్నములో మనము చూచు అనువరతనములను ఊరకనే అనుసరించలేము అని గహిీంచుట కఠనితకు 
మంచి సవరణ అయుయనిది. అవును, మన పరసి్థితులకు మరియు బ ైబిలులోని పరసి్థితులకు మధ్య ఉని 
భేదములను మనము పరగిణలోనిక ితీసుకోవాల్వ. ఉదాహరణకు, నిరగమ 20:13లో ఉని ఈ ఆజాను 
పరగిణించండి: 

నరహతయ చదయకూడదు (నిరగమ. 20:13). 

ఈ ఆజాను ఆధ్ునిక జీవితములోని కొనిి అంశములకు సూటిగా అనువరితంచవచుు. ఉదాహరణకు, 
ఒక వయకిత ఆస్థతని ద గలి్వంచుటకుగాను ఆ వయకితని హతము చదయుటను ఈ ఆజా నిష్తధసిుత ంద ిఅని చూచుట 
సులువ ైన పని అయుయనిది. 

అయితద ఆతురక్షణ లేక యుదధము వంట ిపరసి్థితులను పరగిణించినపుపడు ఈ ఆజాను ఆధ్ునిక 
జీవితమునకు అనువరితంచుట చాలా కషిమవుతుంది. ఈ ఆజా పరిస్థితులనిిటిక ిఒకే విధ్ముగా వరితసుత ంది 
అని నముుతూ, కఠినత వయయహము మానవులందరి హతయలను నిష్తధిసుత ంది. అయితద దదవుని యొకు 
శతుర వులను హతము చదస్థనపుపడు ఇశాీయిలేీయ స్ ైనయ యోధ్ులు దవీించబడిన లేఖ్న భాగములకు ఈ 
నిరాి రణ ప ంతనలేకుండా ఉనిది. ఉదాహరణకు, హెబ్రర. 11:32-33లోని ఈ మాటలను వినండి: 

గదియ యను, బారాకు, సమోిను, యి ఫ్ాత , దావీదు, సమూయిలేను వారనిి గూరుియు, 
పరవకతలనుగూరుియు వివరంిచుటకు సమయము చాలదు. వారమ విశావసముదావరా 
రాజయములను జయించిర;ి నీతికారయములను జరగింిచిర;ి వాగాే నములను ప ందరి ి
(హబె్రర. 11:32-33). 

ఈ మనుషుయలు కొనియాడబడుటకు పరధానమ ైన కారణము రాజయములను జయించుట అయుయనద ి
అని గమనించండి. వారమ యుదధములో దదవుని విరోధ్ులను జయించిన స్ నైయ నాయకులు మరియు 
నాయయాధపితులు అయుయనాిరమ. 

ఇటిి వాసతవముల వ లుగులో, హతయను గూరుి ఇవవబడిన ఆజాను అనువరితంచుట కొరకు మరింత 
బ ైబిలానుసారమ నై ధయరణిని మనము చూడాల్వ. హతయను గూరుి ఇవవబడని ఆజాలోని పరసి్థితులు 
యుదధములో మరియు ఆతురక్షణలోని పరసి్థితుల వంటవిి కావు అని మనము గురితంచాల్వ. మరియు ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

విషయములను గూరుి మాటాో డు ఇతర బ ైబిలు భాగములను కూడా పరగిణించి, లేఖ్నమంతటకిి 
అనుగుణంగా ఉని నిరాి రణకు వచుుటకు మనము పరయతిించాల్వ. మరయిు జవాబులు పరిస్థితి పరసి్థితికి, 
మనిష్థ మనిష్థకి వేరమగా ఉంటాయి. 

బ ైబిలు మరయిు ఆధ్ునిక పరసి్థితుల మధ్య ఉని భదేములను గూరిు సరయిి ైన అభిపరాయమును 
ప ందుటతో పాటుగా, క ైైసతవ నీతిశాసత రము విషయములో దదవుని చితతమును తలె్వయజయేుటకు లేఖ్నము 
ఎలోపుపడూ సమృదిధగలదిగా ఉనిదని జఞా పకముంచుకొనుట దావరా కూడా మనము కఠినత అను 
వయయహమును నివారించవచుు. మాందయమునకు సవరణను గూరిు మనము ఇంతకు ముందు చదస్థన 
సంభాషణలో ఈ సవరణను గూరిు మనము మాటాో డాము. అయితద గురమత  చదసుకొనుట కొరకు, దివతీ. 
29:29లో మోష్త యొకు మాటలను మరొకసారి విందాము: 

రహసయములు మన దదవుడెనై యి హో వాకు చంెదును. అయితద మనము ఈ ధ్రుశాసత ర 
వాకయములనిిట ిననుసరంిచి నడుచుకొనునటుో  బయలుపరచబడనివి యి లోపుపడు 
మనవియు మన సంతతి వారవిియునగు[ను] (దవితీ. 29:29). 

పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు, మరయిు మన వంటి భ్విషయత్ తరములవారమ కూడా మన బాధ్యతను 
తెలుసుకొనుటకుగాను దదవుడు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు. మరయిు కఠనిత వంట ితవరతిమ నై మరయిు 
సులువ ైన వయయహములను ఉపయోగించవలస్థన అవసరము లేకుండా మన బాధ్యతలను వివచేించుట కొరకు 
లేఖ్నము యొకు వాసతవములు, లక్షయములు మరయిు మాధ్యమాలు సపషిముగా ఉనాియని ఇది 
సూచిసుత ంది. 

మాందయము మరియు కఠనిత అను వయయహములను ఇపపటి వరకు మనము చరిుంచాము కాబటిి , 
పరసి్థితుల పరిగణలలో ఉపయోగించు మూడవ ప రపాటుయి ైన, మరయిు పరఖ్ాయతిగాంచిన వుయహమ ైన 
మానవ అధకిారము వ పైుకు మన దృష్థిని మళో్లదాే ము. 

మానవ అధకిారము 
మరొకసారి, ముందుగా మనము ఈ వయయహము యొకు వరణనను పరిగణించుటతో ఆరంభించి, దనీి 

పరణిామాలు, మరియు చివరగిా సవరణలలోనికి వ ళ్దే ము. మానవ అధకిారము అను వయయహమును 
వరిణంచుటతో ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వరణన 
వాయఖ్ాయతలు మానవ అధికారమునకు కటుి బడనిపుపడు, ఇతర మానవుల యొకు వివచేనలను 

హతుత కొను బలమ నై ధయరణిని కల్వగియుంటారమ. ఈ మానవ అధకిారము పరఖ్ాయతిగాంచిన సంఘ నాయకుడు, 
ఒక లౌకిక అధాయపకుడు, లేక తలో్వదండుర లు లేక స్తిహితుడు కూడా కావచుు. లేక ఇద ిబ ైబిలులోని న తైిక 
బో ధ్నల యొకు సాంపరదాయిక లేక సంఘ అభిపరాయము రూపమును కూడా దాలువచుు. 

ఇపుపడు, ఈ మానవ అధకిారములనీి వాయఖ్ాయన పరకియీలో భావారిక భ్ూమికలను పల ష్థంచగలవు 
అని జఞా పకము చదసుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. సంఘములో సుదరీామ నై మరయిు గౌరవించబడని 
వేదాంతశాసత ర పరంపర ఉనిది. మరయిు లేఖ్నము యొకు వాసతవములు, లక్షయములు మరియు 
మాధ్యమాలను గూరిు అనేకమంది పండితులు ఎంతో ఉపయోగకరమ నై సమాచారమును కనుగొనాిరమ. 
లౌకకి సమాజము కూడా లేఖ్న పరసి్థితులలోనిక ిఎనోి విలువ నై మ ళకువలను అందించింది. కాబటిి , న తైిక 
బో ధ్నల కొరకు లేఖ్నములను వ దకుచుండగా ఈ మానవ అధకిారములను పరగిణించుట సరియి నై పనే 
అయుయనిది. ఏద ిఏమ నైా, ఈ మానవ పరంపరలు మరయిు సమాజములు ప రపాటుపడదగనివి కాబటిి , 
అటిి అధికారములకు గుడి్గా సమరిపంచుకోకూడదు. 

అరణయము సపషిముగా నిష్తధించబడని విషయములను సూచించు, ఇలుో  సపషిముగా 
అనుమతించబడని విషయములను సూచించు, మరయిు ఇంటి చుటటి  ఉని సిలము లేఖ్నములో ఎంతో 
కొంత వరకు అసపషిముగా ఉని విషయములను సూచించు ఇలుో  మరియు కంచె ఉదాహరణను మరొకసారి 
పరగిణించండి. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్థనటుో , మాందయము వయయహము అసపషిముగా అనిపథంచు 
విషయములను అనుమతించుటకు అరణయము యొకు అంచున కంచనెు నిరిుసుత ంది. దీనిక ిభినిముగా, 
కఠనిత వయయహము అసపషిముగా ఉని అనిిటిని నిష్తధించుటకు ఇంటకిి చాలా దగగరగా కంచెను వేసుత ంది. 
సరే, నిరాశురయముగా, మానవ అధికారము అను వయయహమును అనుసరించువారమ కంచెను ఎకుడ 
వ యాయలో తమకు తాము నిరణయించుకోరమ. బదులుగా, అధకిారములు వారిని కంచె వేయమని చోట 
కంచనెు వేసాత రమ. 

అవును, పరజలు మానవ అధకిారము మీద ఎకుువగా ఆధారపడుటకు అనేక కారణములు 
ఉనాియి. కొనిిసారమో  వారమ తమ నాయకులకు లేఖ్నములలోని మ ళకువలు బాగా తలెుసు అని లేక 
వాటిని వాయఖ్ాయనించుటకు పరతదయకమ నై అధకిారము ఉనిదని దావాచదయు సంఘ సభ్ుయలు కావచుు. 
ఇతరమలు తమకు చాలా పరమిితమ ైన జఞా నము ఉనిద ిఅని నముుతారమ కాబటిి  తమ స ంత బ ైబిలు 
అధ్యయనము మీద ఎలాంట ినిశుయతలేనివారమ కావచుు. మరియు కొందరమ కేవలం సల మరమలు అంతద. 
అయితద పరతి సందరభములోను, లేఖ్నములను అనేవష్థంచు తమ బాధ్యతను క ైైసతవులు నిరోక్షయము చదస్థ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మానవమాతుర ల యొకు నిరణయాలకు సమరిపంచుకొనిన పరతిసారి, ఆ క ైసైతవుడు మానవ అధకిారము అను 
వయయహమును ఉపయోగించుచునాిడు. 

మానవ అధకిారము అను వయయహమును గూరుిన ఈ వరణనను మనసుిలో ఉంచుకొని, విశావసుల 
యొకు జీవితములలో ఈ వయయహము కల్వగయిుండగల పరణిామాలను చూదాే ము. 

పరణిామాలు 
మానవ అధకిారము మీద అతిగా ఆధారపడనిపుపడు కలుగు అనకే సమసయలలో ర ండిటనిి మాతరమ ే

మనము పరగిణిదాే ము, మరయిు లేఖ్నము యొకు సరోవనితమ నై అధకిారమును తిరసురించుట అను 
పరణిామముతో ఆరంభిదాే ము. అనిి అభాయస్థక ఉదదేశయముల కొరకు, పరజలు పయరితగా మానవ అధకిారముల 
యొకు వివచేనలకు సమరపించుకొనిన పరతిసారి, వారమ తమ ఉనితమ నై పరతయక్షపరచబడని పరమాణముగా 
బ ైబిలును తిరసురిసాత రమ. 

కొీతత  నిబంధ్నలోని ఒక ఉదాహరణను పరిగణించండి. సువారతల పరకారం, సాంపరదాయిక 
వాయఖ్ాయనముల కొరకు లేఖ్నము యొకు సరోవనితమ ైన అధకిారమును తిరసురించిన అనకేమంది 
పరసియుయలను యిసేు ఎదురొునాిడు. మతతయి 15:4-6లో యిేసు పల్వకని మాటలను వినండి: 

తల్వదండుర లను ఘనపరచుమని... దదవుడు స్ లచిచుెను. మీర తైద– ఒకడు తన 
తండిరన నైను తలో్వన నైను చూచి –నావలన నీకదే ిపరయోజనమగునో అద ి
దదవారపితమని చపెథపనయి డల అతడు తన తండిరన నైను తలో్వన నైను 
ఘనపరచనకురలేదని చపెుపచునాిరమ. మీరమ మీ పారంపరాయచారము నిమితతమ  ై
దదవుని వాకయమును నిరరికము చదయుచునాిరమ (మతతయి 15:4-6). 

పరసియుయలు లేఖ్నమును తిరసురించలేదు. భినిముగా, వారమ లేఖ్నము పటో గొపప గౌరవమును 
చూపారమ. అయితద పల ల్వు చూస్తత , వారమ లేఖ్నము యొకు సాంపరదాయిక వాయఖ్ాయనములకు ఎకుువ 
విలువనిచాురమ. వారమ లేఖ్నము పటో ఈ అవగాహనలను పల ల్వు చూస్థ, దానిలోని లోపములను 
కనుగొనియుండవలస్థనది. అయితద భినిముగా, లేఖ్నము యొకు వాసతవములు, లక్షయము, మరయిు 
మాధ్యమాలకు ప ంతనలేకుండా ఉని వాయఖ్ాయనములను పరసియుయలు అంగరకరించారమ. కాబటిి  యిసేు వారిని 
ఖ్ండించాడు. 

లేఖ్నము కంట ేమానవ నిరణయాలను ఎకుువగా గౌరవించుట వలన కలుగు మరొక సమసయ అబదధ 
వాయఖ్ాయనములను సమరిించుట అయుయనిది. మానవులందరమ తపథపదములు చదసాత రమ. కాబటిి , మనము 
ఇతరమల యొకు నిరణయాలను గుడి్గా సమరిించినపుపడు, మనము నిశుయముగా కొనిి తపథపదములను 
సమరిిసాత ము. సవయంగా సంఘము అబదధ వాయఖ్ాయనములను పరతిపాదించినపుపడు ఇది మరింత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సమసాయతుకముగా మారమతుంది. కొనిిసారమో , అటిి అబదధ  వాయఖ్ాయనములను సంఘ కమీశిక్షణ కూడా 
అమలు చదసుత ంది. 

ఉదాహరణకు, కీీ.శ. 325లో జరిగని న ైస్థయా సభ్లో, తిరతవ స్థదాధ ంతమును తిరసురించిన ఏరియన్ 
వాదము అను అబదధ  బో ధ్ను సంఘము అధకిారకిముగా మరియు సరియి నై విధ్ముగా తిరసురించింది. 
అయితద, కీీ.శ. 357లో స్థరిుయంలో జరగిని ర ండవ సభ్లో సంఘము దాని అభిపరాయమును మారముకొని 
ఏరియన్ వాదమును ఉదాా టించింది. మరయిు అనేక ఇతర సాి నిక సభ్లు తరమవాత సంవతిరములలో ఈ 
అభిపరా యమును నిరాి రించాయి. ఈ కాలములో, అలగేజందిరయ బిషప్ అయిన అథనాస్థయస్ ఏరయిన్ 
వాదమును వయతిరేకించినందుకు వ ల్వవయేబడా్ రమ. ఆ దనిములలో, నడేు మనము సాంపరదాయిక ఆలోచన 
అని నముు తిరతవవాద అభిపరాయములను కల్వగియుండుట అబదధ  బో ధ్గా పరగిణించబడదద.ి 

సారాంశముగా, మానవ అధకిార వయయహము నాశనకరమ నై పరణిామాలను కల్వగించగలదు. మిగలి్వన 
విషయాలతో పాటుగా, దానిలో లేఖ్నము యొకు విశషేమ నై అధికారమును తిరసురించుట 
భాగమ ైయునిది, మరయిు అది అబదధ  బో ధ్నలను సమరిించునటుో  పురకిొలపగలదు. ఈ విధ్ములుగా మన 
బాధ్యత మన యొదే నుండి మరమగుచదయబడియుండునటుో  అది దదవుని పరతయక్షతను గూరుిన సతయమును 
మనకు అసపషిము చదసుత ంది. 

మానవ అధకిారము అను వయయహము యొకు వరణన మరయిు పరణిామాలను ఇపపటి వరకు 
మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు ఈ తపథపదమును నివారించుటలో మనకు సహాయపడగల సవరణలను 
చూదాే ము. 

సవరణలు 
సవరణ చాలా సులువ నైదిగా ఉనిది, మరియు అది మనము ఎలోపుపడూ లేఖ్నము యొకు 

సారవభౌమతను మన ఉనితమ ైన పరతయక్షపరచబడని పరమాణముగా కల్వగయిుండాల్వ. సంఘము మరయిు 
దాని పరంపరలు మన మీద తకుువ అధకిారము కల్వగనివిగా ఉనాియి, మరియు లేఖ్నమును అరిము 
చదసుకొనుటలో అవి మనకు నిజముగా సహాయము చదయగలవు. అయితద లేఖ్నము చదయు విధ్ముగా అవి 
మన మనసాక్షులను కటిడచిదయలేవు. పరసియుయలతో ఆయన చదస్థన వాదనలలో యిసేు కనుపరచినటుో , 
వాటి యొకు వాసతవిక అరిము ఆధారముగా లేఖ్నములోని మాటలకు విధదయత చూపుట మన బాధ్యత 
అయుయనిది. 

వ స్థిినిసిర్డ కన ెషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 1వ అధాయయము, 10వ భాగము ఈ ఆలోచనకు సహాయకరమ నై 
సారాంశమును ఇసుత ంది: దానిలోని మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మతము యొకు వివాదములనిి నిరాి రంిచబడగల, మరయిు సభ్ల యొకు 
శాశనములనిి, పురాతన రచయితల యొకు అభిపరా యములు, పురమషుల 
స్థదాధ ంతములు, మరయిు రహసయ ఆతులు పరరక్ంిచబడగల, మరయిు మనము 
ఆధారపడగల తీరమపల నిచిు ఉనితమ నై నాయయాధపితి లేఖ్నములో 
మాటాో డుతుని పరశిుదాధ తు తపప మర ిఎవరమను లేరమ. 

లేఖ్నములు సవయంగా దదవుని మాటల ైయునివి. మరయిు ఏ మానవ పరంపర లేక వాయఖ్ాయనము 
దదవుడు కల్వగియుని సాటలిేని అధికారముతో మాటాో డలేదు. కాబటిి , లేఖ్నము దాని యొకు వాసతవములు, 
లక్షయములు, మరియు మాధ్యమాల దావరా మనకు బయలుపరమసుత ంద ిఅని  నముడానికి మనము 
సమరపణ కల్వగియుండాల్వ. 

ఆచరణాతుకముగా మాటాో డతిద, మనము పరతి మానవ వివచేనను లేఖ్నము ఆధారముగా కొలవాల్వ. 
ప రపడగల మానవ వివచేనలను — సంఘ వివచేనలను కూడా — ఊరకనే అంగరకరించి సంతృపథతచెందుటకు 
బదులుగా ఈ అధికారములు చెపుప విషయములు వాసతవమో కాదయ  చూచుటకు లేఖ్నములను 
అనేవష్థంచాల్వ. ఇందుమూలముగానే అప . 17:11లో లూకా బ రియ పటిణములో ఉని క ైసైతవులను 
కొనియాడాడు: 

వీరమ థసెిలొనీకలో ఉని వారకింట ెఘనుల యైుండరి ిగనుక ఆసకితతో వాకయమును 
అంగరకరంిచి, పౌలును స్ల్యును చపెథపన సంగతులు ఆలాగునివో లేవో అని 
పరతిదనిమును లేఖ్నములు పరశిోధంిచుచు వచిుర ి(అప . 17:11). 

బ రయివార ివల , మనము కూడా లేఖ్నము యొకు పరా మాణికతను మానవ సాక్షయములు మరియు 
స్థదాధ ంతముల ఆధారముగా పరరక్ించాల్వ. లేఖ్నము కంటే ఎకుువగా అతని మాట మీద మనము 
ఆధారపడవచుు అను విధ్ముగా ఏ సృషిము కూడా — చివరికి అప సతలుడెనై పౌలు కూడా — సవయంగా 
అధకిారకిము లేక ఖ్చిుతతతవము కల్వగలిేడు. 

మాందయము, కఠనిత మరియు మానవ అధకిారము మీద ఆధారపడుట కఠినమ ైన పరశిలకు 
సులువ ైన కాని నముదగని జవాబులను ఇసుత ంది. మొదట ిచూపులో, జఞగీతత  విషయములో, లేక 
సావతంతరాము విషయములో, లేక సాంపరదాయము విషయములో తపుప చదయుట జఞా నయుకతమే 
అనిపథసుత ంది. కాని వాసతవానికి, ఏ విషయములో తపథపదము చదస్థనా అది తపతప అవుతుంది. 

చూడండి, మాందయము లేక కఠనిత లేక మానవ అధికారములను మనము అతిగా 
ఉదాా టించినపుపడు, మనము లేఖ్నము యొకు వాసతవాలను, లక్షయములను, మరయిు మాధ్యమాలను 
నిరోక్షయము చదసాత ము. ఫల్వతంగా, మనకు తెల్వయవలస్థన విధ్ముగా మన బాధ్యతను గూరిు మనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

తెల్వయదు మరియు మనము దదవుని గుణమునకు ఆనుగుణయము కల్వగియుండలేము. ఇందుమూలముగానే 
మనము లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరిమును కనుగొనాల్వ మరియు దానికి లోబడియుండాల్వ. 

పరతయక్షత యొకు పరసి్థితుల విషయములు, పరతయక్షత యొకు సవభావము, మరయిు పరతయక్షత 
యొకు పరిస్థితుల కోణముల పటో కొనిి పరఖ్ాయతిగాంచిన వయయహములను చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు 
పరతయక్షతను ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువరితంచుచుండగా వ ల్వకవిచుు విషయములను చూచుటకు మనము 
స్థదధముగా ఉనాిము. ఆధ్ునిక లోకములో మనము కనుగొను వాసతవములు దదవుని పటో మనము 
కల్వగియుని బాధ్యతలను ఎరమగునటుో  మనకు ఎలా సహాయము చదసాత యి? మరియు మన పరిస్థితుల 
యొకు వాసతవముల దావరా మన స ంత బాధ్యత ఏవిధ్ంగా పరభావితము చదయబడుతుంద?ి 

పరతయక్షత యొకు అనువరతనము 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొనుటకు మనము కల్వగియుని మాదిరిని మీరమ జఞా పకము 
చదసుకోవచుు: న తైిక తీరమపలలో ఒక వయకిత ఒక పరసి్థితికి దదవుని వాకయమును అనువరితంచుట 
భాగమ ైయునిది. ఈ మాదిర ిసూచించుచునిటుో , న ైతికమ నై నిరణయాలను మూడు దృష్థికోణములలో నుండ ి
చూచుటకు మనము జఞా నము కల్వగయిునాిము: దదవుని వాకయము యొకు నిరాణ యక దృష్థికోణము, 
పరసి్థితుల దృష్థికోణము, మరయిు అస్థతతవ దృష్థికోణము. ఈ పాఠములో మనము పరసి్థితుల దృష్థికోణము 
మీద దృష్థిప డుతుండగా, దదవుని వాకయమును సరయిి నై రరతిలో అనువరితంచుటకు, మనము దదవుని 
వాకయములోని విషయములు మరియు సవభావము కంట ేఎకుువ విషయములను 
తెలుసుకోవలస్థయునిది. మన ఆధ్ునిక పరిస్థితిని గూరిు, అనగా మనము దదవుని వాకయమును 
అనువరితంచుచుని పరసి్థితిని గూరిు కూడా మనము ఎంతో కొంత తెలుసుకొనియుండాల్వ. 

ఇపుపడు, దదవుని వాకయము ఎంత సమృదిధగలది అంటే, దానిని మనము ఎకుువగా యి రిగయిుంట ే— 
అనగా విశషే, సాధారణ, మరయిు అస్థతతవ పరతయక్షత ఆయన గుణమును పరతిబింబించు పరతి విధానమును 
మనము యి రగిియుంటే — ఏమి చయెాయలో ఎలోపుపడూ మనము ఖ్చిుతముగా తలెుసుకొనియుంటాము. 
ఎందుకంటే, నీతిశాసత రములో పరతి దృకోుణము తుదకు మిగలి్వనవాటనిి చదరముతుంది. కాబటిి , నిరాణ యక 
దృష్థికోణములోని పరతి న తైిక అంతరాభవమును మనము చూడగల్వగతిద, పరిస్థితుల మరియు అస్థతతవ 
దృష్థికోణములను పరగిణించుట దావరా మనము ఏ కొీతత  మ ళకువను ప ందలేము. 

కాని వాసతవానికి, దదవుని పరమాణములను గూరిు మనము కల్వగయిుని జఞా నము సంపయరణమ ైనది 
కాదు. బదులుగా, దదవుని వాకయము దదవుని గుణమును గూరుి మనకు పరిమితమ నై సమాచారమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అందసిుత ంది. మన న తైిక పరయతిములనిిటి కొరకు ఈ పరతయక్షత సరిపల తుంది, అయితద పరతి సందరభములో 
ఏమి చయెాయలో ఖ్చిుతముగా అద ిమనకు చెబుతుంది కాబటిి  సరిపల దుగాని, పరతి సందరభములో ఏమి 
చదయాలో కనుగొనునటుో  దదవుని గుణమును గూరిున తగని సమాచారమును అది అనుగహిీసుత ంది కాబటిి 
సరిపల తుంది. మరయిు ఏమి చెయాయలో కనుగొనుటకు పరయతిించుటలో ఒక పరా ముఖ్యమ నై భాగము 
మనము దదవుని వాకయమును అనువరితంచుచుని పరసి్థితులను అరిము చదసుకొనుట అయుయనిది. 

పరతయక్షతను అనువరితంచుటను గూరిున మన సంభాషణ మరొకసార ిమూడు పరసి్థితుల పరగిణల 
వ ైపుకు దృష్థిని ఆకరిషసుత ంది: మొదటగిా, మన ఆధ్ునిక పరసి్థితులను గూరిున వాసతవములను అరిము 
చదసుకొనవలస్థన అవసరతను మనము పరగిణిదాే ము. ర ండవదగిా, మనము ఆధ్ునిక లక్షయముల మీద 
దృష్థిప డదాము. మరియు మూడవదిగా, ఈ ఆధ్ునిక లక్షయములను అనేవష్థంచుటకు దదవుడు మనకు 
అనుమతించు ఆధ్ునిక మాధ్యమాలను మనము పరగిణదిాే ము. మరియు ఈ విభాగములనిిటలిో, 
ఆహారమును గూరిున బ ైబిలు ఆజాలను ఉపయోగసిూత  మనము మన బిందువులను కనుపరచుదాము. 
మన ఆధ్ునిక పరసి్థితులను గూరిున వాసతవములను చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

వాసతవములు 
ఈ భాగములో మేము చదయాలని ఆశించుచుని ఒక పరా ముఖ్యమ నై బిందువు ఏమనగా, 

వాసతవములలో మారమపలు కలుగుటకు దదవుని వాకయము యొకు అనువరతనములో మారమపలు 
అవసరమ ైయునివి. మరయిు ఈ ఆలోచనను నిరూపథంచుటకు, సవయంగా లేఖ్నము ఈ నియమమును 
ఉపయోగించు విధానమును మనము చూదాే ము. విశషేముగా, మనము మూడు విభినిమ ైన చారితిరక 
కాలములను విశదీకరిదాే ము: మోష్త ఆధనీములో నిరగమన దినములు; ఇశాీయిేలు దదశము వాగాే న 
దదశమును సావధీనము చదసుకొనిన దనిములు; మరియు కీీసుత  పరలోకమునకు ఆరోహణమ  ైవ ళో్లన తరమవాత 
కొీతత  నిబంధ్న దనిములు. 

ఇపుపడు, ఈ మూడు కాలములలోని వాసతవములను పరిగణంిచుచుండగా మనము ఒక 
సమతులయతను సాధించుట పరా ముఖ్యమ ైయునిది. మనము జఞా పకముంచుకోవలస్థన పల ల్వకలు మరయిు 
భినితవములు కూడా ఉనాియి. ఒక వ పైున, దదవుని గుణము విషయములో ఈ మూడు కాలముల మధ్య 
అనకే పల ల్వకలు ఉనాియి. దదవుని గుణము మారమపచెందనిది — అద ిమారలేదు. కాబటిి , చరితరలోని ఈ 
కాలములనిిటలిో, దదవుని ఉనికి సంబంధించిన వాసతవము మరియు దదవుని గుణములోని కొనిి 
లక్షణములు ఒక ేవిధ్ముగా ఉండినవి. మరొక విషయం ఏమిటంటే, ఈ కాలములనిిటలిో మానవాళ్ల 
పతనమ ైయియంది మరయిు పాపములో పడి, దదవుని యొదే నుండ ిన తైిక మారగదరికమును బహుగా 
ఆశించింది. మరియు ఆహారమునకు సంబంధించినంత వరకు, ఈ కాలములనిిటలిో ఆహారము దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మహిమ కొరకు భ్ుజంచబడవలస్థయుండెను అను పల ల్వకను మనము చూసాత ము. మరయిు ఈ వాసతవిక 
పరసి్థితిని మన దనిములకు కూడా వరితసుత ంది. 

అయితద మరొక వ ైపున, కొనిి కాలములలో పాపభ్రితమ నైవిగా పరగిణించబడిన కొనిి కియీలు 
ఇతర కాలములలో అలా పరగిణించబడకుండునటుో  ఈ మూడు కాలములలోని వాసతవముల మధ్య 
భినితవములు కూడా ఉనాియని లేఖ్నము సపషిము చదస్థంది. 

ఆహారమునకు సంబంధించిన వాసతవములు చరతిరయందంతటా మారని విధానమును పరిగణిదాే ము. 
నిరగమన దనిములలో, ఇశాీయిేలు పరజలు కఠనిమ నై ఆజాల దావరా నియంతిరంచబడి, కవేలం శుదధమ నై 
జంతువులను మాతరమే కొనిి విధానములలో భ్ుజంచుటకు అనుమతించబడరిి. ఒక ఉదాహరణగా, లేవీ. 
17:3-4 పరకారం, వాగాే న దదశమునకు వారమ చదస్థన పరయాణములలో, యి హో వా మందరిము ఎదుట ముందు 
బల్వగా అరపిస్తత  తపప ఇశాీయిలేీయులు కొనిి శుదధమ ైన జంతువులను వధించి, వాటిని తినుట పాపముగా 
ఎంచబడదది. 

అయితద ఇశాీయిలేీయులు వాగాే న దదశములో స్థిరపడిన తరమవాత, వారమ కొనిి విరమించబడిన ఆజాల 
దావరా పరిపాల్వంచబడా్ రమ అని లేఖ్నములు సపషిము చదసాత యి. వాసతవానికి, సవయంగా మోష్తన ేఈ 
పరసి్థితిని ఊహించాడు. దివతీ. 12:15 పరకారం, ఇశాీయిేలీయులు దదశములో స్థిరపడని తరమవాత, ఆరాధ్నా 
సిలములో యి హో వాకు బల్వగా అరపించకుండానే శుదధమ ైన జంతువులను వధించి, భ్ుజంచుటకు వారికి 
అనుమతి ఇవవబడింది. 

మరియు యిేసు యొకు పరా యశిుతత  మరణము మరియు పరలోక ఆరోహణము తరమవాత, 
సంఘము ఆహారమును గూరుి కొనిి అనుమతించబడని ఆజాల దావరా నిరవచించబడింది. అప . 10:9-16లో 
పతతురమ యొకు దరినము నుండి మనము నేరముకొనుచుండగా, జంతువులనీి శుదధమ నైవే కాబటిి 
అనుయలు సంఘములోనికి వచుుటను ఆటంకపరచవదుే  అని దదవుడు పరకటించాడు. 

మరియు ఈ వాసతవిక పల ల్వకలు మరయిు భినితవములు న తైిక వివచేనలను పరభావితము చదశాయి. 
వాసతవములు ఒకే విధ్ముగా ఉనింత వరకు, ఈ వాసతవముల మీద ఆధారపడియుని వివేచనలు కూడా 
ఒక ేవిధ్మ నైవిగా ఉనాియి. ఉదాహరణకు, దదవుడు మంచివాడు అను వివేచన ఎలోపుపడూ ఒకే విధ్ముగా 
మిగలి్వయుండని ఒక వివచేన అయుయనిది. మరయిు మానవాళ్ల పాపభ్రితమ నైది, మరయిు ఇపపటిక ీ
ఆహారమును దదవుని మహిమ కొరకు భ్ుజంచాల్వ అనునద ిమరొక వివచేన అయుయనిది. ఇవి మరియు 
అనకే ఇతర న తైిక వివచేనలు ఈ కాలములనిిటిలో మారమపచెందలేదు, ఎందుకంటే అవి ఆధారపడియుండని 
వాసతవములు మారమపచెందకుండా ఉండనివి. 

అయితద పరతి యుగములోని వాసతవములు భినిముగా ఉని విధ్ముగానే, న ైతిక వివేచనలు కూడా 
భినిమ నైవిగా ఉనాియి. నిరగమన కాలములో, కొనిి జంతువుల విషయములో, “దదవునిక ిఅరపించబడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కొనిి శుదధమ నై జంతువులను తినుట” అనుమతించబడింది. వాగాే న దదశములో “శుదధమ నై జంతువులను 
మాతరమ ేతినుట” అనుమతించబడింది. కొీతత  నిబంధ్న కాలములో “ఏ జంతువును తినుట” అయినా 
అనుమతించబడింది. పరతి కాలములోను దదవుని గుణము స్థిరముగా ఉనిది, కాని పరవరతన మీద ఆయన 
గుణము ప టిిన షరతులు మారమతుని పరసి్థితులకు అనుగుణంగా మారాయి. 

ఇపుపడు, ఈ పల ల్వకలు మరయిు భదేములను మనము చూచుచుండగా, ఆధ్ునిక క ైైసతవులకు అవి 
ఉపదదశములుగా ఉనాియని మనము చూడవచుు. విసత ృతమ ైన పదములలో, ఒకే వాసతవములు అనిి 
యుగములలో సామానయముగా పంచబడనివి. దదవుని ఉనిక ిమరియు దదవుని సవభావము మారలేదు, 
మరియు మానవాళ్ల ఇపపటిక ీపతనమ ై, పాపములో ఉనిది, మరయిు ఆహారమును ఇపపటిక ీదదవుని 
మహిమ కొరకు భ్ుజంచవలస్థయునిది. ఫల్వతంగా, దదవుడు మంచివాడు, మానవాళ్ల పాపముతో 
నిండియునిది, మరియు ఆహారము విషయములో దదవుని మహిమపరచుట అను విషయములను 
ఇపపటికీ ఉదాా టించవలస్థయునిది. 

అయితద చోటుచదసుకుని వాసతవిక మారమపల వ లుగులో ఆహార సంబంధ్మ నై పాపములను మనము 
ఎలా నిరాధ రించాల్వ? సరే, మన వాసతవములు మరియు నిరగమన కాలములో ఇశాీయిలేు మరయిు వాగాే న 
దదశములో ఇశాీయిేలు జీవితము మధ్య అనేక భినితవములు ఉనాియి. నిరగమన కాలములో, దదవునికి 
అరిపంచబడని శుదధమ నై జంతువులను మాతరమే భ్ుజంచునటుో  నిరాి రించుటకు కఠనిమ నై ఆజాలు 
అమలుచదయబడనివి. మరయిు వాగాే న దదశములో, కవేలం శుదధమ నై జంతువులను మాతరమే భ్ుజంచాల్వ 
అను నిరాి రణకు వచుునటుో  కొంత ఉపశమనముతో కూడని ఆజాలు అమలుచదయబడా్ యి. నేట ి
క ైైసతవులముగా మనము ఈ ఆజాల నుండి నరేముకోవచుు మరియు నరేముకోవాల్వ, కాని మన దనిములలో ఇవి 
మునుపటి వల  అమలులో లేవు కాబటిి , వాట ిఅనువరతనములలో మారమపలు వచాుయి. 

ఈ అంశము విషయములో, మన పరిస్థితులు ఆదిమ సంఘ పరసి్థితులకు పల ల్వనవిగా ఉనాియి. 
కాబటిి , ఆహార సంబంధ్మ నై పాపమును అనుమతించబడని ఆజాల ఆధారముగానే మనము పరిగణించాల్వ. 
అప . 10:9-16, ఇంకా 1 కొరింథీ. 8-10 మరయిు రోమా 14 వంట ిఇతర వాకయభాగములు, ఏ జంతువున నైా 
భ్ుజంచుట సంఘము కొరకు నిరాణ యకముగా ఉనిదని బో ధిసాత యి. ఈ విషయమును కనుపరచుటకు, ఈ 
బో ధ్నను సపషిము చదయు ఒక వాకయభాగమును మాతరమే మనము చూదాే ము. 1 తిమోతి 4:2-5లో పౌలు 
మాటలను వినండి: 

ఆ అబదిధకులు, ... సతయవిషయమ  ైఅనుభ్వజఞా నముగల విశావసులు 
కృతజాతాసుత తులు చలోె్వంచి పుచుుకొనునిమితతము దదవుడు సృజంచిన 
ఆహారవసుత వులను కొనిిటనిి తినుట మానవల నని చపెుపచుందురమ. దదవుడు 
సృజంచిన పరతి వసుత వును మంచిద.ి కృతజాతాసుత తులు చలోె్వంచి పుచుుకొనినయి డల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఏదయిు నిష్తధంిపతగనిద ికాదు; ఏలయనగా అద ిదదవుని వాకయము వలనను 
పరా రినవలనను పవితరపరచబడుచునిద ి(1 తిమోతి 4:2-5). 

ఎంతో కొంత వరకు, ఆధ్ునిక వాసతవములు మరియు బ ైబిలు వాసతవముల మధ్య ఉని పల ల్వకలను 
మరియు భినితవములను గురితంచి, వాటిక ితగని విధ్ముగా న ైతిక వివేచనలను చదయాలని పరతి న తైిక 
వివచేన కోరమతుంది. అయితద, ఆహారము విషయములో, కొీతత  నిబంధ్న సంఘము మరియు ఆధ్ునిక 
లోకము మధ్య ఉని పరసి్థితుల పల ల్వకలు సాధారణంగా మనము కొీతత  నిబంధ్న సంఘము స్థిరపరచిన 
మాదిరనిి అనుసరించాలని సూచిసుత ంది. 

బ ైబిలులో ఉని వాసతవముల మధ్య ఉని పల ల్వకలను మరయిు భినితవములను పరగిణంిచుట 
ఎంత పరా ముఖ్యమ యైునిదయ  ఇపపటి వరకు మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు ఆధ్ునిక క ైసైతవుల 
జీవితములలో లక్షయములు అను పరశిను మనము చూడవలస్థయునిది. 

లక్షయములు 
నిరగమన కాలము, ఇశాీయిేలు వాగాే న దదశములో జీవించిన కాలము, మరియు కొీతత  నిబంధ్న సంఘ 

కాలములోని ఆహార నియమములను మరొకసారి పరగిణిదాే ము. 
మోష్త దినములలో ఆహార ఆజాల యొకు ఉదదేశయములలో దదవుని పరిశుదధతను గౌరవించుట మరియు 

ఆయన స్తవలో ఉని ఆయన పరజలందరమ పరశిుదధత కల్వగయిుండునటుో  చూచుకొనుట భాగమ యైునిది. 
దదవుని పరశిుదధతను పరతిబింబించు మానవ పరిశుదధత లక్షయమ ైయుండినది. ఉదాహరణకు, లేవీ. 11:44-
45లో యి హో వా తన పరజలతో ఇలా అనాిడు: 

నలేమీద పరా కు జీవరాసులలో దదనివలనను మిముును మీరమ అపవితర 
పరచుకొనకూడదు ... ననేు పరశిుదుధ డను గనుక మీరమను పరశిుదుధ లు కావల ను 
(లేవీ. 11:44-45) 

మరియు తదుపరి కాలములలో ఆహార ఆజాలలో మారమపలు కల్వగనిపపటికీ, ఈ సామనయ లక్షయములు 
నిరగమన కాలములో, వాగాే న భ్ూమిలో ఇశాీయిేలు జీవిత కాలములో, మరియు సంఘములో కొనసాగాయి. 
ఉదాహరణకు, యి షయా 62:12లో, పరశిుదధతను వ దకమని పరవకత పరజలను పల ర తిహించాడు, తదావరా వారమ 
ఈ విధ్ంగా పథలువబడతారమ: 

పరశిుదధ  పరజలనియు, యి హో వా విమోచించినవారనియు ... (యి షయా 62:12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మరియు 1 పతతురమ 1:15-16లో, అప సతలుడు సంఘమునకు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

ననేు పరశిుదుధ డన  ైయునాిను గనుక మీరమను పరశిుదుధ ల  ైయుండుడని 
వార యబడయిునిద.ి.. మిముును పథల్వచిన వాడు పరశిుదుధ డెయైుని పరకారము 
మీరమను సమసత  పరవరతనయందు పరశిుదుధ ల యైుండుడ ి(1 పతతురమ 1:15-16). 

వాసతవానికి, పరిశుదుధ లుగా ఉండమని పతతురమ క ైసైతవులను హెచురించినపుపడు, అతడు లేవీ. 
11:44-45లో మనము ఇంతకు ముందు చదవిిన ఆహార ఆజా నుండి ఉలేో ఖంచాడు. 

అయితద ఈ పల ల్వకలు ఉనిపపటికీ, ఇతర కాలములలోని లక్షయములకు భినిముగా ఉని పరిశుదధత 
కొరకు లక్షయములను పరతి కాలము కల్వగియుండనిది. నిరగమన కాలములో, యూదులను అనుయల నుండి 
వేరమపరచుట ఒక లక్షయమ యైుండినది. ఇశాీయిలేు వాగాే న దదశములో నివస్థంచినపుపడు కూడా ఇదద లక్షయము 
కొనసాగింది. 

కాని కొీతత  నిబంధ్న సంఘములో, దదవుడు అనకేమంది అనుయలను మారిునపుపడు పరసి్థితులు 
మారాయి. ఆ సమయమందు, యూదులను అనుయల నుండ ివేరమచదయుట లక్షయమ యైుండలేదుగాని, 
సంఘములో యూదులను అనుయలతో ఐకయపరచుట లక్షయమ యైుండనిది. 

మరియు, ఈ కాలములలో దదవుని మహిమ యొకు లక్షయములు మరియు మన పరిశుదధత మధ్య 
ఉని అనుబంధ్ము మూడు కాలములనిిటలిో చదయబడని న తైిక వివచేనల మధ్య అనుబంధ్ములకు 
దారతిీస్థంది. పల ల్వకగల నిరాి రణల విషయములో, దదవుని పరశిుదధతను పరతిబింబించిన మానవ పరిశుదధత 
లక్షయము అనిి కాలములలో ఉదాా టించబడింది. ఫల్వతంగా, దదవుడు పరిశుదుధ డు కాబటిి , మానవులు కూడా 
పరిశుదుధ లుగా ఉండుటకు పరయతిించాల్వ అను న తైిక నిరాి రణలు సరగిానే ఉదాా టించబడనివి. 

అదద సమయములో, పరతి కాలములోని మరొక కాలమునకు భినిముగా ఉని న ైతిక నిరాి రణలు 
ఉనాియి. నిరగమన కాలములో, యూదులు అనుయల నుండి దూరముగా ఉండాల్వ అను లక్షయము అనుయల 
ఆహారమును భ్ుజంచుటకు ఇవవబడు ఆహావనములను తిరసురించునటుో  నిరాధ రించుకొనుటకు దారతిీస్థంది. 
మరియు వాగాే న దదశములో ఇశాీయిలేు గడపిథన కాలములో కూడా ఇదద నిరాి రణ పరతిధ్వనించబడయిుండదది. 
అయితద కొీతత  నిబంధ్న సంఘము కొరకు సరయిి ైన నిరాి రణ అనుయల ఆహారమును భ్ుజంచుటకు ఇవవబడు 
ఆహావనములను అంగరకరించుట అయుయనిది. ఆఖ్రికి, అప . 10వ అధాయయములో దదవుడు పతతురమకు 
ఆజఞా పథంచినద ిఇదద కదా. పరతి కాలములోను దదవుని గుణము ఒకే విధ్ముగా ఉండనిది. అయితద ఆయన 
గుణమునకు ఆపాదించబడిన లక్షయములు మాతరం కొంత భినితను కల్వగియుండనివి. 

ఇపుపడు, ఈ పల ల్వకలు మరయిు భినితవములను మనము చూచుచుండగా, ఇవి ఆధ్ునిక 
క ైైసతవులకు ఉపదదశించునవిగా ఉనాియని మనము చూడవచుు. పల ల్వకల విషయములో, దదవుని మహిమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మరియు మన పరిశుదధత అను లక్షయములను మనము ఇపపటిక ీఉదాా టించాల్వ. మరయిు దదవుడు 
పరిశుదుధ డు మరయిు మానవాళ్ల కూడా పరిశుదధముగా ఉండుటకు పరయతిించాల్వ అను నిరాి రణలను 
తీసుకొనుటకు ఇది మనలను నడపిథంచాల్వ. ఈ విధ్ములుగా, ఆధ్ునిక లోకములోని లక్షయములు మరయిు 
నిరాి రణలు పరా చీన లోకములోని వాటనిి పరతిబింబిసాత యి. 

అయితద మనము ఒక వ పైున ఆధ్ునిక లక్షయములు మరయిు వివేచనలు, మరొక వ పైున 
లేఖ్నములోని లక్షయములు మరియు వివచేనల మధ్య ఉని భినితవములను కూడా మనము 
పరగిణించాల్వ. నిరగమ కాలములో, యూదులను అనుయల నుండి వేరమచదయుట లక్షయమ యైుండినది, మరయిు 
ఇద ిఅనుయలతో ఆహారము తినుటకు ఇవవబడు ఆహావనములను తిరసురించుటకు దారతిీస్థంది. మరియు 
వాగాే న దదశములో ఇశాీయిలేు నివస్థంచిన కాలములో, ఇదద లక్షయము మరయిు వివచేన అనువరితంచబడింది. 
అయితద కొీతత  నిబంధ్న సంఘ కాలములో, యూదులను మరియు అనుయలను ఐకయపరచి, అనుయలతో 
ఆహారము భ్ుజంచుటకు ఆహావనములను స్్వకరించుటకు దారితీస్థంది. 

ఆధ్ునిక సంఘములో యూదులు మరియు అనయ విశావసులు భాగమ ైయుండాల్వ, కాబటిి మన 
పరసి్థితి యొకు లక్షయములు నిరగమన కాలము మరయిు వాగాే న దదశ కాలములోని లక్షయములకు భినిముగా 
ఉనాియి. ఫల్వతంగా, వారమ చదస్థన నిరాి రణలను మనము చదయకూడదు. అయితద మన లక్షయములు కొీతత  
నిబంధ్న సంఘ లక్షయములను పల ల్వయునివి. ఫల్వతంగా, మనము కూడా అనుయలతో భ్ుజంచుటకు 
ఇవవబడు ఆహావనములను స్వ్కరించునటుో  మన నిరాి రణలు వారి వల  ఉండాల్వ. 

మరొకసారి, మనము ఆధ్ునిక లక్షయములను బ ైబిలు లక్షయముల వ లుగులో పరగిణించి వాట ిమధ్య 
ఉని పల ల్వకలు మరయిు భినితవముల మీద దృష్థిప టాి లని పరతి న తైిక వివేచన ఆశిసుత ంది. ఎకుువ 
భినితవములు ఉనిచోట, అవే నిరాి రణలను అలవరచుకొనుటకు మనము నిరాకరించాల్వ. అయితద ఎకుువ 
పల ల్వకలు ఉని చోట, మనము న తైిక నిరాి రణలను అంగరకరించాల్వ. 

ఆహారము వంటి విషయములకు సంబంధించిన కొనిి సందరాభలలో, మన నిరాి రణలు పాత 
నిబంధ్న కాలమునకు భినిముగా ఉంటాయి, కానీ కొీతత  నిబంధ్న సంఘమునకు పల ల్వనవిగా ఉంటాయి. 
కాని న తైిక విషయములలో, కొీతత  నిబంధ్న సంఘము చదయు నిరాి రణలు కూడా కొనిి మన ఆధ్ునిక 
నేపథయమునకు తగనివి కావు అని మనము నిరాి రించవచుు. 

వాసతవములు మరియు లక్షయముల విషయములో అనుబంధ్ము యొకు పరా ముఖ్యతను మనము 
చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు మన చివరి అంశమును మనము చూడవలస్థయునిది: లేఖ్నములో 
ఆమోదించబడని మాధ్యమాలు మరయిు ఆధ్ునిక లోకములో మనకు అందుబాటులో ఉని మాధ్యమాల 
మధ్య ఉని అనుబంధ్ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మాధ్యమాలు 
మాధ్యమాల మధ్య ఉని పల ల్వకలు మరయిు భినితవములను పరగిణించవలస్థన పరా ముఖ్యతను 

ఉదాహరించుటకు, చివరిగా ఒకసార ిమోష్త ఆధనీములో నిరగమన కాలము, వాగాే న దదశములో ఇశాీయిేలు 
యొకు జీవితము, మరయిు కొీతత  నిబంధ్న సంఘ కాలములను పరశిీలన చదదాే ము. 

ఒక వ పైున, నిరగమన దనిములలోని మాధ్యమాలు, వాగాే న దదశ జీవితములోని మాధ్యమాలు, 
మరియు కొీతత  నిబంధ్న సంఘములోని మాధ్యమాల మధ్య ఉని పల ల్వకలు చాలా మౌల్వకమ ైనవిగా 
ఉనాియి. సులువుగా చెబితద, మూడు కాలములలోను పరశిుదధతను సాధించుటకు పరజలు ఆహార 
అలవాటోను జఞగతీతగా చూచుకోవలస్థయుండదది. 

అయితద, భినితవములు మాతరం మరింత సపషిముగా ఉనాియి. ఉదాహరణకు, నిరగమన కాలములో 
ఆహారపు అలవాటో దావరా పరశిుదధతను సాధించుటకు పరయతిించుటలో జంతువులను తినుటకు ముందు 
వాటిని మందరిములో బల్వగా అరిపంచవలస్థయుండదది. ఇశాీయిేలీయులు అరణయములో తిరమగులాడనిపుపడు 
ఈ షరతుల మాధ్యమము చకుగా పని చదస్థంది. ఆ దనిములలో, దదశమంతా మందరిము ఉని పరా ంతములో 
జీవించదది. అంతదగాక, వారి ఆహారములో మనాిను ఎకుువగా తీసుకునవేారమగాని, ప ంపుడు జంతువుల 
మాంసము కాదు అని నిరగమ. 16:35 సూచిసుత ంది. 

కాని వాగాే న దదశములో, అనేకమంది మందరిమునకు దూరముగా, యి రూషలేములో తరమవాత 
స లొమోను నిరిుంచిన దదవాలయమునకు దూరముగా జీవించారమ. అంతదగాక, దదవుడు మనాిను 
అనుగీహించుట నిల్వపథవశేాడు, మరియు పరజలు ప ంపుడు జంతువులను తినుట ఆరంభించారమ. కాబటిి , 
దివతీ. 12:15లో తన పరజల జీవితముల యొకు కొీతత  పరసి్థితికి తగని అరహతలను దదవుడు అనుకూలపరచాడు. 
విశషేముగా, తమ స ంత గాీమములలో జంతువులను వధించుటకు దదవుడు పరజలకు అనుమతినిచాుడు. 
అపపటకిీ ఆయన పరశిుదధతను కోరాడు, కాని ఈ అవసరతను న రవరేముటకు ఆయన తన పరజలకు నూతన 
మాధ్యమాలను అనుగీహించాడు. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్థనటుో , కొీతత  నిబంధ్న సంఘ దనిములలో అరహతలు మరొకసార ి
మారిపల యాయి. దదవుని రాజయము ఇశాీయిలేు వ లుపల ఉని దదశములకు, పరజలకు మరయిు 
సంసుృతులకు వాయపథంచుచుండగా, ఎకుువ మోతాదులో అనుయలు సంఘములోనిక ిపరవశేించారమ. ఫల్వతంగా, 
పరిశుదధముగా ఉండుటకు యూదులు అనుయల నుండ ివరేమగా ఉండవలస్థన అరహత ఇక మనుగడలో లేకుండా 
పల యింది. బదులుగా, అప . 10:9-16లో పౌలు నరేముకునిటుో , క ైసైతవులందరమ ఒకరతిో ఒకరమ సహవాసము 
చదయుటకు వారి ఆహారపు అలవాటో విషయములో వారమ ఐకయత కల్వగియుండాలని పరిశుదధత కోరింది. 
తగనిటుి గానే, సంఘములో యూదులు మరియు అనుయల మధ్య ఐకయతను సృష్థించుటకు దదవుడు షరతులు 
లేని ఆహారపు అలవాటోలోనిక ిమారమపను కల్వగించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మరియు వాసతవములు మరయిు లక్షయములలో మనము చూస్థన విధ్ముగానే, ఈ 
కాలములనిిటలిో మాధ్యమాల మధ్య ఉని అనుబంధ్ము న ైతిక వివేచనలలో వయకతపరచబడింది. 
మాధ్యమాలు పల ల్వకలు కల్వగి ఉనింత వరకు, ఆహారము దదవుని పరిశుదధతను గౌరవించి, ఆయన స్తవలో 
ఉని తన పరజలను పరశిుదధపరచు విధానములలో ఉపయోగించబడాల్వ అనునది ఒక అరహమ ైన వివేచన 
అయుయనిది. 

అయితద మాధ్యమాలు భినిముగా ఉనిపుపడు, ఆహారములోని ఇతర అంశముల విషయములో 
భినిమ నై వివచేనలను చదయవచుు. నిరగమన కాలములో, మందిరము యొదే జంతువులను బల్వ 
అరిపంచుట మాధ్యమము అయుయండినది. మరయిు జంతువులను తినుటకు ముందు వాటిని మందరిములో 
బల్వ అరిపంచాల్వ అను వివేచన చదయునటుో  ఇద ిపురికొల్వపయుంటుంది. వాగాే న దదశములో, గాీమములలో 
జంతువులను వధించుట మాధ్యమము అయుయనిది, మరయిు ఇది శుదధమ నై జంతువులను వధించునటుో  
నిరాి రించుటకు పురికొల్వపయుంటుంది. మరయిు కొీతత  నిబంధ్న సంఘములో, షరతులులేని ఆహారపు 
అలవాటుో  అను మాధ్యమము “అనుయలు భ్ుజంచునది భ్ుజంచుడి” అను కథనమును తగని న తైిక వివచేనగా 
అందించియుంటుంది. 

మరియు ఈ పల ల్వకలు మరియు వయతాయసముల నుండ ిఆధ్ునిక క ైసైతవులు అనేక విషయములు 
నేరముకోవచుు. ఆధ్ునిక లోకము నిరగమన కాలము, వాగాే న దదశములో ఇశాీయిలేు జీవించిన కాలము, 
మరియు కొీతత  నిబంధ్న సంఘ కాలముతో పల ల్వకలు కల్వగియునిది కాబటిి , ఆహారపు అలవాటోను 
పరిశుదధతను సాధించుట కొరకు ఉపయోగించాలను వారి నిశుయతను మనము పరతిధ్వనించాల్వ. మరియు 
ఆధ్ునిక లోకములో సహితము, దదవుని పరిశుదధతను గౌరవించు విధ్ముగా మరియు ఆయన పరజలలో 
పరిశుదధతను కటుి  విధ్ముగా ఆహారము ఉపయోగించబడాల్వ అను న ైతిక నిరాి రణను ఉదాా టంిచునటుో  ఈ 
మాధ్యమాలు మనలను నడపిథంచాల్వ. 

చరతిరలోని ఈ కాలములలో ఉపయోగించబడిన మాధ్యమాల మధ్య ఉని భినితవముల నుండి 
కూడా మనము నేరముకోవచుు. నిరగమన కాలములో మందరిము యొదే జంతువులను బల్వ అరపించుట 
మాధ్యమముగా ఉనిపుపడు మరియు మందరిము యొదే జంతువులను బల్వ అరపించవల ను అనునది 
నిరాి రణగా ఉనిపుపడు దదవుని పరజలు నివస్థంచినటుో  మనము మందిరమునకు దగగరలో నివస్థంచుటలేదు. 
మరియు గాీమములలో జంతువులను వధించుట మాధ్యమముగా ఉని మరియు భ్ుజంచుటకు ముందు 
పవితరమ నై జంతువులను వధంిచుట నిరాి రణగా ఉని, వాగాే న దదశము అనుయలకు దూరముగా ఉండవలస్థన 
యూదా దదశములో మనమంతా నివస్థంచుట లేదు. కాబటిి , ఈ కాలములలో దదవుని పరజలు ఉపయోగించిన 
మాధ్యమాలను మనము ఉపయోగించకూడదు లేక ఈ మాధ్యమాల ఆధారంగా నిరాి రణలకు రాకూడదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అయితద కొీతత  నిబంధ్న సంఘమును పరగిణించండి. వారమ సంఘములో ఐకయతను ప ంప ందంిచుటకు 
షరతులులేని ఆహారమును మాధ్యమముగా ఉపయోగించారమ మరయిు అనుయలు తినువాటిని తినుటకు 
నిరాధ రించుకునాిరమ. మరియు మన పరిస్థితి పరధానముగా వారి పరసి్థితిని పల ల్వయునిది కాబటిి , మనము 
అవ ేమాధ్యమాలను ఉపయోగంిచాల్వ మరయిు అదద నిరాి రణను అనవయించాల్వ. 

వాసతవములు మరియు లక్షయముల విషయములో, కొీతత  నిబంధ్న సంఘములోని పరసి్థితి మన స ంత 
పరసి్థితి కంటే భినిముగా ఉండు సందరభములు ఉంటాయి, కాబటిి కొీతత  నిబంధ్న సంఘము ఉపయోగించిన 
అవ ేమాధ్యమాలను మనము ఉపయోగించలేము మరయిు అవ ేనిరాి రణలను మనము అనవయించలేము. 

మనకు బయలుపరచబడని పరతి పరమాణమును మనము వివేకముతో జఞా నముతో 
అనువరితంచాల్వగాని, లేఖ్నములో ఉని పరవరతనను ఊరకనే అనుకరించకూడదు. మరయిు బ ైబిలులో 
వరిణంచబడని పరసి్థితులు మరయిు మన స ంత జీవిత పరిస్థితుల మధ్య ఉని అనుబంధ్మును చూచుట 
దావరా ఆధ్ునిక లోకములో ఏ మాధ్యమాలను ఉపయోగించుట మంచిదయ మనము నిరాి రించగలము. 

ముగంిపు 

ఈ పాఠములో, దదవుని ఎదుట మన బాధ్యతను తలెుసుకొనుటకు మనము పరయతిించుచుండగా 
పరతయక్షత మరయిు పరిస్థితి మధ్య ఉని అనుబంధ్మును అరిము చదసుకొనుటకు మనకు సహాయపడు 
నాలుగు అంశములను మనము పరశిోధించాము. పరసి్థితులదృష్టాి ా పరతయక్షతలోని విషయములను, 
సవయంగా పరతయక్షత యొకు పరిస్థితుల సవభావమును, పరతయక్షత పటో అనేక పరఖ్ాయతిగాంచిన వాయఖ్ాయన 
వయయహములను, మరియు మన ఆధ్ునిక పరిస్థితులకు పరతయక్షత యొకు అనువరతనమును మనము 
విశదీకరించాము. మరయిు బ బైిలు నిరణయాలు తీసుకొనుటకు, మన బాధ్యతను గూరిు మనము 
కల్వగియుని జఞా నమునకు ఈ పరసి్థితుల కారకములలో పరతి ఒకుటి తోడాపటునిచుు మారగములను 
మనము పరగిణించాల్వ. 

న ైతికమ నై నిరణయాలు తీసుకొనుటకు ఇషిపడు విశావసులముగా, మన న తైిక పరసి్థితిని అరిము 
చదసుకొనుట మనకు చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. మరయిు మనము ఇంతకు ముందు చూస్థనటుో , 
వాసతవములు, లక్షయములు, మరియు మాధ్యమాల దృష్టాి ా మన పరిస్థితిని గూరిు ఆలోచన చదయుట 
సహాయకరముగా ఉంటుంది. ఈ విషయముల పటో ఆసకితని చూపుట దావరా, మనము దదవుని పరతయక్షతను 
మరింత ఉతతమమ నై రరతిలో అరిము చదసుకోగలము. మరయిు మనము అలా చదస్థనపుపడు, న తైికమ ైన 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఐదవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: పరతయక్షత మరియు పరిస్థితి 

-42- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

నిరణయాలను తీసుకొనుటకు బ బైిలు మాదరిిక ిఅనుగుణంగా ఉండు వివేచనలను చదయుటకు మనము 
మరింత ఉతతమమ నై రరతిలో స్థదధపడయిుంటాము. 
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