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మ�డవ �ాఠమ�

క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�

ఉ�� ��్ఘతమ�
ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా చట్ట �ా్థ��ల�్ల, ఒక ��య్య���ప� ల�క ��య్య���్ణత తమ దృ�ి్ట ��ణమ�ను

ఒప�ప్��నునట�
్ల �ేయ�టక� ��య్య�ాదుల� ప్రయ�న్సుత్ంట�ర�. సదర� ��సు �క్క మ�ల స��య్లను

ప్ర�ఒక్కర� అర్థ ం �ేసు��నుట �ా���ా�� �ాదనలక� ఎల్ల ప�ప్డ� అవసర���య�నన్��. �ాబట�్ట , ��ల��ార�్ల

��య్య�మర్శ �వ��్ల, ప్ర��ాదనల పరంపరల�� �ాధయ్��న
� ంత సూట��ా ఆ స��య్లను �ెపత్ � ��య్య�ాదుల�
�ాట�� స����త్ ార�. “ఇ�� సతయ్మ�.” “అ�� సతయ్మ�.” “ఇల� జ����ం��.” “అల� జ����ం��.”

�ా�ా అ��క ���లల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �షయమ�ల� క��� ఇ�ే �జ���య�నన్��.

క�మబ��ధ్క�ల� క��� ���న్ స��య్లను, అన�ా ���న్ ����ంతపర���న స��య్లను �ా్థ�ించబదుధ్ల�ౖయ���న్ర�.

�ాబట�్ట , �ా�� �ాదనలను సూట��న
� ����ంత ప్ర��ాదనల��ా �ార� చూ�ి�త్ ార�.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ మ
� �ను ���మ్ంచుట అ�� మన అధయ్యనమ�ల� ఇ�� మ�డవ �ాఠమ�

మ��య� ఈ �ాఠమ�నక� మనమ� “క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�” అ� ��ర� ��ట్ట �మ�. మం��ైన ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ప������ంచుటక�, �వ��ంచుటక� మ��య� ప��ర��ంచుటక� సంప్ర��యబదధ్ ��న క�మబదధ్
����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� సమరప్ణ�� ఉ��న్ర�. మ��య� మనమ� ఈ �ాఠమ�ల� చూడబ� త�నన్ట�
్ల �ా, ఆ
సమరప్ణల�� ప్ర��న��న
� ��గమ�, ���సత్వ ��ా్వ�ాలను ����ంత�ాసత్ �పర��న
� ప్ర��ాదనలల�
వయ్కత్ పరచడ���య�నన్��.

మన �ాఠమ� మ�డ� ప్ర��న ��గమ�ల��ా �భ�ంచబడ�త�ం��. �దట��ా, క�మబదధ్ తలల��

ప్ర��ాదనలను గ���్చన �ామ�నయ్ �ో రణ�� �� ందు��మ�. అ� ఏ�? మ��య� క�మబదధ్ �న
�

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం�ే క�మంల� అ� ఎల� స��పడ���? ��ండవ���ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �ంల�

ప్ర��ాదనల� ఎల� ఏరప్డ��� అ���� ప�����ాత్మ�. మ��య� మ�డవ���ా, ప్ర��ాదనల��ౖ ఇల�

దృ�ి్ట�ా��ంచడమ�ల�� �ల�వలను మ��య� అ�ాయమ�లను క��� మనమ� ప�����త్ ామ�. ���న్ ప్ర��న

అం�ాలను ప����ంచుటక�, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల�గల �ా��రణ �ో రణ��ప
�ౖ � మన

దృ�ి్ట� మ�్ల సత్ ూ �దల� ��డ��మ�.

-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

మ�డవ �ాఠమ�: క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�

�ో రణ�
క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల �షయమ�ల� మన �ో రణ� మ�డ� �షయ�లను ��క�త�ం��.

�దట��ా, ఈ ప్ర��ాదనల �ా��రణ �ర్వచనమ�ను మనమ� ఇ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, �ాట� �క్క చట్ట బదధ్ త
�ద దృ�ి్ట�డ
� ��మ�. మ��య� మ�డవ���ా, ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల �క్క �ా్థనమ�ను మనమ�

�వ���త్ ామ�. ఒక క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుక�మంల� �ాట�క�నన్ �ాత్ర ఏ��? ����ంతపర��న
�

ప్ర��ాదనలను గ���్చన �ర్వచనమ�ను �దట��ా మనమ� చూ��ద్మ�.

�ర్వచనమ�
����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��క ���ల��ా వయ్కత్ పరచవచు్చన� మనమం�� ����ాత్మ� అ�

��నను��ంట���న్ను. మనమ� �ా్ర��్థం�నప�ప్డ�, �ా��నప�ప్డ�, సు�ారత్ �ె�ిప్నప�ప్డ�, మన �డ్డ లక�

బ�ౖ�ల�ల�� కథలను �ె�ప్ి నప�ప్డ�, ల��� మన ��న్��త�ల�� మన ��ా్వసమ�ను గ���్చ చ��్చం�నప�ప్డ�,

మనమ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను వయ్కత్ పర�సుత్��న్మ�. �ా� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�,

����ంత�ాసత్ �మ� మ�టల�్ల �ెపప్బ�ే ఒక మ�ఖయ్��న
� ���నమ� ఉం��, మ��య� అ�ే ����ంతపర���న
ప్ర��ాదనల ర�పంల� ఉం��. మన ఉ�ేద్�ాల ��సం, ����ంత ప్ర��ాదనలను ఈ �ధం�ా �ర్వ���ద్ం:

క�సం ఒక �ాసత్ వప� ����ంత ప్రకటన��ౖ�� �ాధయ్��న
� ంత ��ర��ా వ�ా్కణ�ంచునట�వంట� ఒక

సూచన�ా్రయప� �ాకయ్�� ఈ ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదన.

ఈ �ర్వచనమ� �క్క �వరమ�లను చూచుటక� మ�నుప�, మన అర్థ మ�నక� సంబం��ం�న ���న్

ఉ��హరణలను చూ��ద్ం.

��యమ్ ��డ్ ర�ం�న ����మ్ట�క్ ���ల� అ�� ప�సత్ కమ� �క్క ��ండవ ��గమ�ల�� ��ండవ

అ��య్యమ�ల�, ��స
� త్ ు �క్క �ై్వ�ా��క ��ేయతను గ���్చ ఆయన ఈ ���ం�� �ధం�ా �ె�ాప్డ�:

���సత్ ు �క్క ���య�త్మక మ��య� ��ి��య�త్మక ��ేయతల మధయ్ వయ్��య్సమ�ను
చూ���. �ట�ల� ��ండవ�� ప్ర��ధ��న
� ��స
ౖ క
� త్ ు శ�మలను సూ�సుత్ం��... ���
ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ప��ప�ర్ణ మ��ా ఆయన జ����ంచడ�� ��స
� త్ ు ��య
� �త్మక
��ేయత���య�నన్��.

ఇక్కడ ��డ్ మ�డ� ప్ర��న��న
� ప్రకటనల� �ేసత్ ు��న్డ�. �దట��ా, ���సత్ ు ��ేయతను ��ండ�

����ాల��ా �వ��ంచవచు్చన�� ఒక �ా��రణ ప్రకటనను ఆయన �ే�ాడ�: ���య�త్మక మ��య�

��ి��య�త్మక. ��ండవ��, ��స
� త్ ు శ�మలను భ��ంచడ�� ఆయన ��ి��య�త్మక ��ేయత అనున��. మ��య�
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మ�డవ�� ఏమన�ా, �ేవ�� ��ౖ�క ధర్మ�ాసత్ �మ�ను మచ్చల�క�ం�� సంప�ర్ణ ం �ేయడ�� ���సత్ ు �క్క
���య�త్మక ��ేయత��య
� �నన్��.

ఇప�ప్డ�, మన మ�నుపట� �ాఠమ�లను గ�ర�త్�ెచు్చ��ంట�, ��డ్ ��ండ� �ాం���క���న ����ంత

పదమ�ల��ౖ తన దృ�ి్ట ���ాడ� మనమ� చూడవచు్చ: “��ి��య�త్మక ��ేయత” మ��య� “��య
� �త్మక
��ేయత.” �ా� ఈ �ాఠంల�, ��డ్ వంట� ����ంత �ాసత్ ���తత్ల� �ాం���క ప��లను ����ంతపర���న

ప్ర��ాదనలల� ఎల� ఉప���సత్ ు��న్ర� అ�� �షయమ���ౖ ఎక�్కవ ఆస��త్� చూప���మ�. ఈ �షయమ�ను
మ��ంత అధయ్యనం �ేయ�టక�, మన �ర్వచనమ�ను మరల� చూ��ద్ం:

క�సం ఒక �ాసత్ వప� ����ంత ప్రకటన��ౖ�� �ాధయ్��న
� ంత ��ర��ా

వ�ా్కణ�ంచునట�వంట� ఒక సూచన�ా్రయప� �ాకయ్�� ఈ ����ంతపర���న ప్ర��ాదన.
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర��ాదనల �క్క ��ల�గ� లకష్ణమ�ల��ౖ ఈ �ర్వచనమ� దృ�ి్ట

��డ�త�ం��. �దట��ా, అ� “సూచన�ా్రయప� �ాకయ్మ�ల�.” ��ండవ���ా, అ� �ాసత్ �క��న
� ప్రకటనల�.
మ�డవ���ా, ఈ �ాసత్ �క��న
� ప్రకటనల� ప్ర��నం�ా ����ంతపర���న స్వ��వమ� గల��ా ఉ��న్�.

మ��య� ��లగ్ వ���ా, అ� సూట��న
� �ాసత్ �క ����ంత ప్రకటనలను �ేసత్ ు��న్�, ల��� అ� �షయ�లను

“�ాధయ్��న
� ంత సూట��ా” ప్రకట�సత్ ు��న్� అ� క��� మనమ� �ెపప్వచు్చ.

ఈ �ర్వచనమ�ల�� ఒ��్కక్క ��వమ�ను �కష్ణం�ా మనమ� చూ��ద్ం, మ��య� ����ంతపర���న

ప్ర��ాదనల� సూచన�ా్రయ��న
� ప్రకటనల� అ�� అంశమ��� �దల�డ��మ�.

సూచన�ా్రయం
�ా��రణ మ�నవ ��షల� అ��క �ధమ�ల�ౖన �ా�ాయ్ల� ఉంట�య� మనకంద���� �ెల�సు.

ఉ��హరణక�, “�� ��ళప� �ె� ఎక్కడ ఉం��”? అ���� ఒక ప్రశన్ర�పమ�ల� ఉనన్��, అన�ా ఒక ప్రశన్.

“తల�ప� �ెర�వ�” అనున�� ఒక ఆజ్ఞ �� క���న �ాకయ్మ� ఎందుకంట� అ�� ఒక ఆజ్ఞ ను ల��� ఆ�్వ���న్

ఇసుత్ం��. ఈ �ాకయ్మ�లల� ఏ ఒకట� క��� ప్ర��ాదనక� స��ప��న�� �ాదు. �ా�, “�� ��ళమ� తల�ప�ను

�ెర�సుత్ం��” అ���� సూచన�ా్రయ���న �ాకయ్మ�, ఎందుకంట� సదర� ��ళప��ె� ఏ� �ేయగల�ో ఈ �ాకయ్మ�
�ెపత్ �ం��.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� తమ తమ ఆల�చనలను వయ్కత్ పరచునప�డ�, అ�న్ �ధమ�ల�ౖన

��వమ�లను �ార� ప్ర����త్ ార�, �ా� అ�ే సమయమ�ల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� వయ్��త్కరణక�

ప్ర��న��న
� ���నమ� సూట��ా �ే�� సూచన�ా్రయప� ప్రకటనల� అ� మనమ� �ెల�సు���ా�. ఈ �ధ���న
��వవయ్��త్కరణ ఎంతట� ఆ��పతయ్ం గలదంట�, ఇల� �ాక�ం�� ���� �ధమ�ల� �ాంప్ర��యబదధ్ ��న క�మబదధ్
����ంత�ాసత్ �మ�ను ��ంచుట అ�ాధయ్మ�.
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ప్ర��ాదనల� సూచన�ా్రయప� �ాకయ్మ�ల ర�పమ�ల� ఉ��న్య� అర్థ మ� �ేసు��నుట�� �ాట��ా,

అ� �ాసత్ �క��న
� ప్రకటనలను వ�ా్కణ�ంచుటక� ర��ించబ��న��ా ఉ��న్య� చూడడం క���

�ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��.

�ాసత్ �క���న
ప్ర��ాదనల� �ాసత్ �ాలను గ���త్ం� �ాట�� �వ���త్ ా�. �ా�ా సహ�ా్ర�ద్ �ాలమ��ా, ��ధరకమ�ల�ౖన

ప్ర��ాదనల� ��ధమ�ల�ౖన �ాసత్ �క ప్రకటనల� �ే�త్ ాయ� తత్వ��తత్ల�, ����ంతపం��త�ల� మ��య�
���ాపం��త�ల� గమ�ం��ర�. సమగ� పదధ్ �ల� ఈ �షయమ�లను మనమ� చూచుటక� ��ల�

సం��్లష్ట��న��ా ఉ��న్�, �ా� ఈ �షయమ�లను ఎక�్కవ�ా సులభతరం �ే�త్ ా��� అ�� ప్రమ�దమ�ను

దృ�ి్టల� ఉంచు���, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించు క�మమ�ల� ఈ ప్ర��ాదనలను గ���్చన ��ండ�

అం�ాలను మనమ� మనసుస్ల� ఉంచు���ాల� గ���త్�త్ ామ�.

��త�వ���ౖ అ���్ట ాట�ల్ �ే�ిన రచనలల� �ాత����య�నన్ చర్చల ఆకృత�లను అనుస��ం�,

ప్ర��ాదనలను �దట��ా �ాట� ప��మ�ణమ� ఆ��రం�ా మ��య� ��ండవ���ా �ాట� ��ణయ్త ఆ��రం�ా
�భ�ంచవచు్చన� మనమ� సూ��ాత్మ�.

�దట��ా, �ాట� �ాట� అంశమ�ల ప��మ�ణమ� ఆ��రం�ా ప్ర��ాదనలను �వ��ంచవచు్చను.

�ార్వ�్రక ప్ర��ాదనల అంశమ�ల� �న��ంప�ల� ల�క�ం�� సదర� స�త�లల�� అ�న్ సంగత�ల�

ఉంట��. ఉ��హరణక�, “అ�న్ ��రదలక� �ట�్ట ఉంట�ం��,” అ�� మ�ట ��రదమ�ల�న్ట� �షయమ�ల�
ఉం�ే ఒక �ాసత్ �ా�న్ గ���్చ �ెపత్ �ం��.

ఇ�ే �ధమ�ల�, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� తరచు ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ార్వ�్రక��న
� ప్రకటనల�

�ేసత్ ుంట�ర�. “మ�నవ�లందర� క��� �ేవ�� �� ���ల��� ఉ��న్ర�,” ల��� “���ష్ట�న
� ప్ర� వరమ�ను �ేవ��
నుం�ే వసుత్ం��” అనునట�వంట� �షయ�ల� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ ���తత్ల� �ెపప్డం సర్వ�ా��రణం.

మ��క��ప
ౖ � చూ��త్ , ����న ప్ర��ాదనల� “ప్ర�ేయ్క��న
� �”�ా ఉ��న్�, ఎందుకంట� �ాట� అంశమ�ల�

సమగ� స��ల� ��వలం ���న్ంట��� మ�త్ర�� అన్వ�ంపబడ���. ఉ��హరణక�, “ఈ ఇల�్ల �� ఇల�్ల” అ�
��ను �ె��ే, �ార్వ�్రక���న�� �ాక ��వలం ప్ర�ేయ్క��న
� ���ా ఉనన్ ఒక �ాసత్ �క ప్రకటనను మ�త్ర�� ��ను

�ేసత్ ు��న్ను. అ�న్ ఇండ్ల ను గ���్చ ��ను ఏ�య� �ెపప్డం ల�దు, ��వలం �� �ంట�� గ���్చ మ�త్ర��

�ెపత్ ���న్ను.

క�మబ��ధ్క�ల� తరచు ప్ర�య్ే క��న
� �ాసత్ �క ప్రకటనల� �ేసత్ ుంట�ర�. ఉ��హరణక�, “��ంతమం�� సంఘ

సభ�య్ల� అ��ా్వసుల�,” ల��� “��ల� ఒక అ�� సత్ ల�డ�” అనునట�వంట� ���న్ ���న్ మ�టల� �ార�

�ెపప్వచు్చ.
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ఇప�ప్డ� ��ల� వరక�, ప��ణ�మమ�లను క�మబ��ధ్క�ల� �ాధయ్��న
� ంత �ణ్ణ ం�ా �వ��ంచుటక�

ప్రయ�న్�ాత్ర� – ���న్�ార�్ల బ��
ౖ ల�ల�� ���న్ వచనమ�ల కంట� క��� మ��ంత �ణ్ణ ం�ా �వ���త్ ార�. �ా�

ఎపప్ట�కప�ప్డ�, �న��ంప�లను ప్ర�త్ ా�ంచక�ం���� �ార� �షయ�లను �ా��రణ అం�ాల��ా

సం���స
ి త్ ుంట�ర�. ఉ��హరణక�, “మ�నవ�లందర� �ాప�ల�” అ� �ెపప్డం క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �
� ్ఞ ���

సర్వ�ా��రణ��. మ��య� ఒక్క�ా�� చూడ�ా, ఈ �ార్వ�్రక ప్ర��ాదన �జ�� అ��ిసత్ ుం��. �ా� ఈ �ాకయ్మ�
అ�� ఉండద��నంత ఖ�్చతమ��ా అ��ే ల�దు. �ాసత్ �ా���, ��సు ఒక మ�నవ�డ�య�, అ�నపప్ట���
ఆయన ��మంత�డ�య� ల�ఖనమ�ల �ారమ� �ెపత్ �ం��. �ాబట�్ట , ఎపప్ట�కప�ప్డ�, �ార� �వ��సత్ ునన్

తరగత�లల� క�మబ��ధ్క�ల� సమసత్ మ�ను గ���్చ ఏ����� �ెపత్ ���న్�ా ల��� ��వలమ� ఒక ��గమ� గ���్చ

మ�త్ర�� �ెపత్ ���న్�ా అ� ఒక�ా�� ఆ�� మనలను మనమ� ప్ర�న్ంచు��వడం మం���.

��ండవ��, ప��ణ�మమ��� �ాట��ా, ప్ర��ాదనలను �ాట� �ాట� ��ణయ్తల ఆ��రం�ా క���

�భ�ంచవచు్చ. అన�ా, �ాట�� �శ్చయ�త్మక��న
� ల��� అ���ారధ్ క���న �ి్థ��కరణల��ా �����ంచవచు్చ. ఒక
��ౖప�న, �శ్చయ�త్మక��న
� ప్ర��ాదనల� ఒక �షయమ� �ాసత్ వమ� అ� ���ారధ్ కమ��ా �ె�త్ ా�. మన
�ైనం��న మ�టలల�, “ఈ క�క్క ����” అ��ట�వంట� ���న్ మ�టలను మనమ� ప్ర����త్ ామ�. ఇ�� ఒక

ప్ర�య్ే క���న మ��య� �శ్చయ�త్మక���న �ాకయ్మ�. ఒక ప్ర�య్ే క���న క�క్క అనున�� ��క� �ెం��న అ��క
వసుత్వ�లల� ఒకట� అ� ఇ�� �శ్చ�సుత్ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�, “���న్ బ�ౖ�ల� �ాకయ్మ�ల�

ప���దధ్ పరచబడ�టను గ���్చ బ� ��సత్ ు��న్�” అనునట�వంట� ప్ర��ాదన క��� ప్ర�య్ే క��న
� �శ్చయ�త్మక
ప్ర��ాదన��� య�నన్��, ఎందుకంట� క�సం ���న్ బ�ౖ�ల� �ా�ాయ్ల� అ��� ఈ ��వల���� �ెం��న��ా
ఉ��న్� అ� ఇ�� �ె�యజ�సత్ ుం��.

�ా��రణ ��తమ�ల�� ఒక �ార్వ�్రక మ��య� �శ్చయ�త్మక���న �ాకయ్మ� ఈ ���ం�� �ధమ��ా

ఉండవచు్చ: “��ను �� ��ట�్ట���న ప్ర� ఒక్కట� మ�ఖయ్��న
� �ే.” ఎందుకంట� ��క� మ�ఖయ్���న� అ� ��ను
���ం�ే �ాట�ల� ��ను �� ��ట�్ట���న ప్ర� ఒక్కట� క��� క�సం ఒక ��గ����� అయ�య్నన్ద� ఇ��

���ారధ్ కమ��ా �ె�యజ�సత్ ుం��. అధయ్యన రంగంల� క�మబ��ధ్క�ల� తరచు ఇట�వంట� ప్రకటనల�� �ేసత్ ుంట�ర�.

ఉ��హరణక�, “సృ�ి్టంపబ��న ప్ర� ఒక్కట� �ేవ���ే సృ�ి్టంపబ��న��” అ�� ఈ �ాకయ్మ�ను ప��గణ�ంచం��.

సృ�ి్టంపబ��న�� ఏ�ె�
ౖ ే ఉనన్�ో అదంతయ� క��� �ేవ���ే సృ�ి్టంపబ��న వసుత్వ�ల స��ల� ��గమ��ా
ఉనన్ద� ఈ ప్ర��ాదన �శ్చ�సుత్ం��.

మ��క ��ప
ౖ �, ప్ర��ాదనలక� అ���ారధ్ క���న గ�ణమ� క��� ఉండవచు్చ మ��య� అ�

�ార్వ�్రక���న� �ావచు్చ ల��� ప్ర�ేయ్క��న
� � �ావచు్చ. ఉ��హరణక�, “ఈ ఇల�్ల �� ఇల�్ల �ాదు” అ� ��ను

�ె�ప్ి నప�ప్డ�, ఒక ప్ర�ేయ్క���న మ��య� అ���ారధ్ క��న
� ప్ర��ాదనను ��ను �ేసత్ ు��న్ను. మ��య� ఒక��ళ
��ను �ార్వ�్రక మ��య� అ���ారధ్ క ప్ర��ాదన �ేయ�లంట�, “ఈ గ��ల� ఉనన్ ఒక్కర� క��� ఆంగ్ల మ�ల�

మ�ట�్లడల�ర�” అనునట�వంట� మ�ట ఏ�ై�� ��ను �ెపప్వచు్చ. అ���ారధ్ క��న
� ప్రకటనల� క��� క�మబదధ్
-5����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

మ�డవ �ాఠమ�: క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�

����ంత�ాసత్ �మ�ల� అగ�పడ����. ఉ��హరణక�, “��సు �ా�ి �ాడ�” అ���� ఒక అ���ారధ్క���న మ��య�
ప్ర�య్ే క���న ప్ర��ాదన. ��సు అను ఒక వయ్��త్� గ���్చన ఒక సంగ�� ఇ�� ఖం��సత్ ుం��. మ��య�

����ంతమ�ల� �ార్వ�్రక అ���ారధ్ కమ�లను క��� చూడవచు్చ, “అ��ా్వ�ి�ా ఉండ� ��వడ� క���

ర��ంపబడల�డ�” అనునట�వంట� ప్రకటనల వంట��. రకష్ణను �� ందు��ను�ా�� జ����ల� అ�శ్వసతల���
���య�ండ� ఏ ఒక్క వయ్��త్ క��� ఉండడ�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� అధయ్యనం �ేసత్ ుండ�ా ప��మ�ణమ� మ��య� ��ణయ్తలక�

మధయ్గల ఈ వయ్��య్సమ�లను మ��ల� ఉంచు��వడం �ా్రమ�ఖయ్ం. �ట� �షయమ�ల� భ్ర���త్

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� �ెపత్ �నన్ �షయ�ల��ౖ అ��క��న
� �వ్ర అ�ా�ాధ్ల� ��ట��ేసుక�ంట��.

మన �ర్వచనమ�ల�� మ�డవ ��ణమ�నక� ఇప�ప్డ� మనమ� �ర�గ���మ�: ����ంతపర���న

ప్ర��ాదనల� ����ంతపర��న
� ప్రకటనలను �ే�త్ ా�.

����ంత �షయ�ల�
మన �ర్వచనమ�ల� �ె�యజ��ినట�
్ల , ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల� ��వలమ� �ాసత్ �క ప్రకటనల�

మ�త్ర�� �ేయడం �ాదు �ా� �ాసత్ �క ����ంత ప్రకటనలను �ే�త్ ా�. ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ధులల�
స���ా ఇమడల�� �����్రక �ాసత్ �ాలను గ���్చ మ��య� ���్వక ��వనలను గ���్చ క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� ప్ర�త్ ా�సుత్ంట�ర� అ���� సతయ్మ�. �ా� �ా�� ప్ర��న అంశమ� ����ంత�ాసత్ ���య�నన్��.
“����ంత�ాసత్ � �ాసత్ �ాల�” అను మ�ట ��్వ�ా మనమ� ఏ� �ెపప్��ర�చు��న్� గ���ంచుటక�,

����ంత�ాసత్ �మ� అ���� ��ల� ��ాల��న
� అంశమ� అ�� �షయ��న్ మనమ� గ�ర�త్ంచు���ా�.

����ంత�ాసత్ �మ�నక� ��ండ� అక్కరల� ఉ��న్య� ��మస్ అ��్వ��స్ అ�� రచ�త �ర్వ�ంచడం �క�

గ�ర�త్ండవచు్చ. సుమమ్ ���ల�క అ�� రచననల�� �దట� ప�సత్ కమ�, �దట� అ��య్యమ�, ఏడవ

��వమ�ల� అ��్వ��స్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను “ప���దధ్ �ి�ధ్ �ంతమ�”�ా వ��్ణం� ఈ �ధం�ా �ర్వ�ం��డ�:
ఇ�� ఒక స���కయ్��న
� �ాసత్ �మ� ఇందుల� అ�న్ సంగత�ల� క��� �ేవ�డ� అ��

అంశమ� ��్వ�ా�� ప��గణ�ంచబడ��� ఎందుకంట� అ� �ేవ��ే అ� ఉంట�� ల���
అ� �ేవ���� సంబం��ం�న��ా అ��� అ� ఉంట��.

స్వయ��� �ేవ�� గ���్చన అధయ్యనమ��� క���య�ండ� స���న
� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మ��య�

�ేవ���� సంబం��ం�న ఇతర �షయమ�లను క��� అధయ్యనం �ేయ�నట�్ట �ా��రణ ����ంత�ాసత్ �మ�నక�
మధయ్గల క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ా��రణ వయ్��య్సమ� అ��్వ��స్ మ�టల�్ల కనబడ�త�ం��.
ఈ �ా��రణ వయ్��య్సమ��� �ాట��ా��, ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ఈ ��ండ� �ా్థ�లను గ���్చ

క�మబ��ధ్క�ల� దృ�ి్ట�త్ ార�. ఒక ��ౖప�న, స్వయ��� �ేవ���� సంబం��ం�న ప్రకటనలను �ేయడం ��్వ�ా
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క�మబ��ధ్క�ల� స���న
� ����ంత�ాసత్ �మ���ౖ దృ�ి్ట�త్ ార�. ఈ �ధ���న �షయ�లను �ార� �ె�త్ ార�: “�ేవ�డ�
ప���దుధ్డ�,” ల��� “�ేవ�డ� ఈ ల�కమ�ను సృ�ి్టం��డ�.”

�ా� మ��క ��ౖప�న, మ��ంత ��ాల దృకప్థంల�, �ా��రణ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ క��� క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� ��ంత పట�్ట ంప�క���, �ేవ���� సంబంధమ� క���య�ండ� సృ�ి్టల�� సంగత�లను గ���్చ
క��� మ�ట�్లడ��ర�. రకష్ణను గ���్చ, �ార� “రకష్ణ అనున�� �ేవ�� కృప ��్వ�ా జర�గ�త�ం��,” ల���

మ�నవ�� �ి్థ�� గ���్చ మ�ట�్లడ�త�, “��ట��ాలమ�ల� ��సుత్నన్ ప్రజలందర� �ాప�ల�” అనునట�వంట�

���న్���న్ �ా��రణ ప్రకటనల� �ే�త్ ార�. ఈ అర్థ మ�ల�, �ేవ�� గ���్చ మ�త్ర�� �ాక ����ంత ప్ర��ాదనల�

అ��క �షయ�లను ప్ర�త్ ా��ాత్�, �ా� ఎల్ల ప�ప్డూ క�సం అంతరం��కమ��ా��ౖ�� �ేవ���� �ాట�క�నన్
సంబంధం ��పథయ్ంల��� �ాట�� గ���్చ ప్ర�త్ ా��ాత్�.

��లగ్ వ �ా్థనమ�ల�, ��ర��ా ల��� సూట��ా ఉం��ల�� ���్చై న అక్కర�� తమ ఆల�చనలను

వయ్కత్ పర��ల� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� చూసుత్ంట�ర� అ� గమ�ంచడం �ా్రమ�ఖయ్ం.

��ర��ా
�ాసత్ �ా���, �ే�� గ���్చన ఏ �వరణ�����, ఖ�్చతమ��ా �ేవ�� గ���్చన�ై�ే �ా���ాదు,

సంప�ర్ణ �న
� �� �ాద� మనమ� గ���త్ం���. �ా� అ�ే సమయమ�ల�, ����ంతపర���న ప్ర��ాదనలను
ర��� ం��ంచుచుండ�ా క�మబ��ధ్క�ల� �ాధయ్���నంత ��ర��ా ఉండట���� ప్రయ�న్�ాత్ర�.

ఒక క�మబదధ్ ����ంతపం��త�డ� ఈ ���ం�� �ధమ��ా �ెపప్డం అ���� ��ల� అ�ా��రణ��న
� �షయం:

“ప్రభ�వ� ఒక �ాప��,” మ��య� అంతట��� ���� ������ట్ట �ట. ఈ �ాకయ్మ� ల�ఖనమ�లక� సతయ్���న�ే, �ా�
ఉపమ�లం�ారమ� మ��య� ఇతర ���ా��గమ�ల వంట� �షయమ�లను ప��కష్ం�ా ప్ర���ం�ే పదధ్ ��
క�మబ��ధ్క�ల� ��ా���త్ ార�. �ాబట�్ట , “ప్రభ�వ� ఒక �ాప��” అ� అనడం కంట� “తన ప్రజల పట్ల �ేవ����

ప్ర�య్ే క���న �ైవకృత శ�దధ్ ఉంట�ం��” అనునట�వంట� �ాకయ్మ�ల� �ెపప్����� క�మబ��ధ్క�ల� ఎక�్కవ �గ�గ్

చూప���ర�. �ాధయ్��న
� ంత వరక� �ేట���న, సూట���న, వచనమ�ల�� తమ ప్ర��ాదనలను వయ్కత్ పరచుటక�
�ార� ఇష్టపడ��ర�.

�ా�ాంశం�ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఆ��పతయ్ం వ��ం�ే ఒక ప్ర�ేయ్క �ధ��న
� ��వవయ్��త్కరణ��ౖ

మన దృ�ి్ట �ల�ప�త���న్మ� మన మ��ల� ఉంచు���ా�. మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, ����ంతపర���న

���ాల� సూచన�ా్రయ��న
� �ా�ాయ్ల��ా ఉ��న్య� మ��య� క�సం ఒక �ాసత్ �క ����ంత ప్రకటన��ౖ�� అ�
వ�ా్కణ��త్ ా� అ� మనమ� ఆల��ంచవచు్చ.

ఈ మ�ల �ర్వచనమ�ను మ��ల� ఉంచు���, ఈ �షయమ�ల�� �ా��రణ �ో రణ� �క్క ��ండవ

అంకమ�ను మనమ� చూడవల�ను: ప్ర��ాదనల�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� గల ��త�బదధ్ త
ఏ�ట�? ఈ ���నమ�ను చట్ట బదధ్ �న
� ���ా �ేయ�న�� ఏ��?
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చట్ట బదధ్ త
సంఘ చ��త్ర ఆదయ్ంతం, సూట��న
� �ాకయ్మ�ల ర�పమ�ల� ���సత్వ�ల� తరచు తమ ��ా్వసమ�ను

వయ్కత్ పర�సూ
ౖ ియ� ��ావ్స పర్మ�ణమ� �క్క ఆరంభ మ�టలను
త్ వ��్చర�. ��లగ్ వ శ��బద్ మ�నక� �ెం��న ���

�నం��:

పరల�క భ�ల�కమ�లక�ను, దృ�ాయ్దృశయ్మ�ల�ౖన అ�న్ట���� సృ�ి్టకరత్ యగ�
సర్వశ��త్గల తం��్ర�న
� ఏ���క �ేవ�� నమ�్మచు��న్ను.

�ా్రమ�ఖయ్��న
� ఇతర ����ంత ప్ర��ాదనలను క��� ��ౖ�ియ� ��ావ్స పర్మ�ణమ� ఇసుత్ం��.

శ��బద్ మ�ల��ా ��స
� త్ వ�ల�ే ఈ సూత్రమ� మ��య� ఇతర సూత్రమ�ల� ఆ���ంపబ��న�.

అ�ే సమయమ�ల�, చ��త్ర ఆదయ్ంతం ����ంతపర���న ప్ర��ాదనలను ప్ర���ంచుటను గ���్చన

చట్ట బదధ్ తను ప్ర�న్ం�న �ార� క��� ఉ��న్ర�. మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, ల�వ��తత్బ��న ��ండ� ప్ర��న

్ల ;
అభయ్ంతరమ�లను ప్ర�త్ ా���ద్ం: ఒక ��ప
ౖ �న, �ై�క అ��చరత అ�� �ి�ధ్ �ంతమ� నుం�� ల�వ��తత్బ��న స�ాళ�
్ల . �ై�క అ��చరత అ�� �ి�ధ్ �ంతం వలన
మ��క ��ప
ౖ �, ఆధు�క �ా�ీత్ �య ��త��ాదమ� వలన క���న స�ాళ�
ఎట�్ట ప్రశన్ల� ల�వ��తత్బ��్డ� �దట గమ�ంచం��.

�ై�క అ��చరత
ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�నక� ప������ా ఉనన్ ��షయ� 55:8-9 వచనమ�లల�� ప్ర�ద
ి ధ్ మ�టల� మనకంద����

�ెల�సును.

“�� తలంప�ల� � తలంప�లవంట�� �ావ� � ��్రవల� �� ��్రవలవంట�� �ావ�” ఇ�ే
��హ� �ా �ాక�్క. “ఆ�ాశమ�ల� భ�����న
�ౖ ఎంత ��తత్ ��ా ఉనన్�� �

మ�రగ్ మ�లకంట� �� మ�రగ్ మ�ల� � తలంప�లకంట� �� తలంప�ల� అంత ��తత్ ��ా
ఉనన్�” (��షయ� 55:8-9).

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , �ేవ�డ� మన మ�న�ిక �ామరధ్ �తలక� ఎం�� దూరం�ా ఉనన్ందున ఆయనను

అంత సు��య�సం�ా మనమ� �వ��ంచల�మ� అ�� ఆల�చనను బలపరచ�����, అ��క ��ట్ల , ఇ�� మ��య�
ఇట�వంట� ఇతర �ాకయ్���ాల� ఉప���ంచబ��్డ�.

ఈ ఆల�చనల�, �ేవ�డ� ��మ
్ర ��� ఉ��న్డ� అనడం అంట� �జమ��ా �వ��ంచబడల�� ఒక

�షయమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడడ�� అవ�త�ం��. రకష్ణక� ��సు ఒక్క�ే మ�రగ్ ం అ� �ెపప్డం అంట�
��త�బదధ్ ��న �వరణ ల�క�ం�� �ేవ�� ప���తమ� �ేయడ�� అవ�త�ం��.
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�ా�ా ఈ �ధ��న
� ఆల�చన చ��త్ర ఆదయ్ంతం అ��క���న ర��ాల� �సు��ం��. ఉ��హరణక�, �ేవ��

గ���్చ ఏ�ై�� �ెప�ప్టక� ఏ���క మ�రగ్ మ� �య ����ట�వ అ�� మ�రగ్ మ�ను అనుస��ంచడ�� – అంట� ��ాకరణ

మ�రగ్ ం. ఈ ఆల�చనల�, �ేవ�� గ���్చ ���ారధ్ క��న
� ప్రకటనలను మనమ� �ేయల�మ�. ఆయనను సృ�ి్ట��
�� �్చ చూడడం ��్వ�ా ఆయనను గ���్చన సంగత�లను ��వలమ� మనమ� ��ాక��ంచడం మ�త్ర��

�ేయగలం. “�ేవ�డ� ప్ర�ేశమ�నక� ప���తమ� �ాదు.” “�ేవ�డ� సమయమ��� కట�్ట ��యబ��న�ాడ� �ాదు.”
“�ేవ�డ� ���క��న
� �ాడ� �ాదు” వంట� �ాకయ్మ�లను మ�త్ర�� మనమ� �ెపప్గల�గ���మ�. చ��త్ర

ఆదయ్ంతం, �ేవ�� ���ారధ్ కమ��ా �వ��ంచుటక� �ా� ల��� ఆయనక� సంబం��ం�నంతల� వసుత్వ�లను
�వ��ంచడం �ా� ��వలం మనక� �ాధయ్పడ� �షయం అ� ఒక �ధ���న అనుమ���సప్ద, అజ�్ఞయ
����ంతపం��త�ల� �ా��ం��ర�.

తప�ప్�ో వపట�్ట ంచునట�వంట� ఈ దృకప్థమ�లక� �నన్ం�ా, ���సత్ ు అనుచర�లమ��ా మనమ�

ల�ఖనమ�ల �ాకష్య్మ� ��్వ�ా ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల చట్ట బదధ్ తను మ�ల�య్ంకనం �ేయ��. �ేవ�డ�
తనున్��ను బయల�పరచు���నప�ప్డ� ఆయన �ెల�సు��నబడ��డ� అ�� సతయ్మ��� �ాట� �ేవ��

అ��చరతను గ���్చ మ�ట�్లడ�త� సంప్ర��యబదధ్ �న
� క�మబదధ్ �ాసత్ ��్ఞల� ల�ఖనమ�లను అనుస���త్ ార�. ఒక
ప్రక్కన, ప���త్�ా మనమ� �ేవ�� �ెల�సు��ల�మ�, మ��క ప్రక్క¸ తనను��ను బయల�పరచు���నప�ప్డ�

సగ��గమ��ా ఆయనను మనమ� �ెల�సు��నగల�గ���మ�� మ��య� �ేవ�� గ���్చన ఈ �ా��క జ�్ఞనమ�
క��� �జ���న జ�్ఞన��. ఈ వయ్��య్సమ�ను ల�ఖనమ�ల�� ఒక �ాకయ్��గమ� సప్ష్టపర�సుత్ం��:

��్వ��ప�ేశ�ాండమ� 29:29. ఈ వచనమ�ల�, ఇ�ా���ల� �ా���� ��� ఈ �షయమ�ను ఈ �ధం�ా
�����క��ం��డ�:

రహసయ్మ�ల� మన �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ాక� �ెందును. అ��ే మనమ� ఈ ధర్మ�ాసత్ �
�ాకయ్మ�ల�న్ట� ననుస��ం� నడ�చు��నునట�
్ల బయల�పరచబ��న� ��ల్లప�ప్డ�

మన�య� మన సంత� �ా���య�నగ�న� �ెప�ప్దుర� (��్వ��ప�ేశ�ాండమ�
29:29).

��ండ� �ధమ�ల�న
ౖ �షయమ�ల� ఇక్కడ ప��గణనల� ఉనన్వ� గమ�ంచం��. ఒక ప్రక్క, ���

“రహసయ్మ�ల�”ను గ���్చ మ�ట�్ల��డ�. �ేవ�డ� మ�న�ా��� బయల�పరచనట�వంట� సంగత�ల� ఇ�,

��వలమ� ఆయనల� మ�త్ర�� ఉంచు���� జ�్ఞనమ� ఇ��. �జ����, రహసయ్మ�ల�ౖ, బయల�పరచ� సంగత�ల�
ప����
� � �ం�న��ా ఉంట�య� ఎల్ల ప�ప్డ� మనమ� జ�్ఞపకమ� ఉంచు���ా�.

అ�ే సమయమ�ల�, మన నుం�� �ేవ�డ� రహసయ్మ�లను ��య�చు��న్డ� మ�త్ర�� ���

�ెపప్ల�ద� గమ�ంచం��. ���న్ సంగత�ల� “బయల�పరచబ��న�” అ� క��� అతడ� అ��న్డ�. అన�ా,

�ేవ�డ� ఆయన �ాకయ్మ�ల� �ాట�� బయల�పర��డ�. మ��య� ��� �ె�ప్ి నట�
్ల �ా, ఈ బయల�పరచబ��న
-9����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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సంగత�ల� “��ల్లప�ప్డ� మన�య� మన సంత� �ా���య�”��ౖయ�నన్�. ����క �ధం�ా �ె�ాప్లంట�,

�శ్వ�ిం��ల� మ��య� ఆయన బయల�పర�సుత్నన్���� హృదయప�ర్వకం�ా హత�
త్ ���య�ం��ల�
�ేవ�డ� ��ర�త���న్డ�. మ��య� ఆయన బయల�పర�న���� �ెపప్డం అ���� చట్ట బదధ్ ��న�ేన� ఈ
సతయ్మ� చూప�త�ం��.

అ��చరతను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� నుం�� వ�ే్చ స�ాళ్ల ��బ�ట��ా, ఆధు�క �ా�ీత్ �య

��త��ాదమ��ే క��� ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల చట్ట బదధ్ త స�ాల� �ేయబడ�త�ం��.

ఆధు�క �ా�ీత్ �య ��త��ాదమ�
ఆధు�క �ా�ీత్ �యత శ��బ�ద్ల��ా ప��గణ�ంపబడ�త�నన్ గ���న ��ండ� శ��బద్ మ�లల�,

����ంత�ాసత్ �మ� అనున�� ���య్�ాసత్ �మ� ల��� న����ాసత్ �మ� అ� �ా��సత్ ూ అ��క ఆల�చ�� �ో రణ�ల�

వ��్చ�. క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� �షప్కష్�ాత���న సతయ్మ��� �ెపత్ ���న్ర� �ెప�ప్��వచు్చ �ా� అ��

��వలమ� ఒక ��ప�� అవ�త�ం�� అ� ��� అర్థ మ��ా ఉం��. ఆధు�క �ాసత్ �మ�లల�, ఒక �షయమ� �క్క
సతయ్మ�ను మనమ� �ెల�సు���ా�స్నప�ప్డ�, మనమ� ప��కలప్నలను ఏరప్ర��ాత్మ� మ��య� ఆ

ప��కలప్నలను అను���క ధృ�కరణక� ల�ను �ే�త్ ామ�. ఈ ప్రతయ్కష్ ల��� ప��కష్��న
� అను���క ధృ�కరణ
ప��కష్ను ఒక ప��కలప్న తట�్ట��� �లబ���ే, అప�ప్డ� ���� �ాసత్ �క సతయ్మ��ా అం��క���త్ ామ�.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల� ఈ �ధ��న
� ప��కష్క� ల�ను�ాబడల�వ� అ� �ాసత్ ��్ఞల� ��ంట�� �ె�ప్� �ాత్ర�.

�ా�ా, క�సం ఒక ��ణమ�ల����
ౖ � ఇ�� �ాసత్ వ�� అ� మనమ� ఒప�ప్��వల�ి ఉంట�ం��. మనమ�

ప����ధ�� ���కల� ఒక ద్రవమ�ను ఉం� ��� లకష్ణమ�లను అధయ్యనం �ేయవచు్చ, �ా� �ేవ�డ�

�జమ��ా �్ర��క��ే�� �ా�� అ� చూచుటక� ఎవర� క��� �ేవ�� ప����ధ�� ���కల� ��ట్టల�ర�. వసుత్వ�ల

�క్క ప��మ�ణమ�ను ��లచుటక� మనమ� ప��కరమ�లను ఉప���ంచవచు్చ�ా�, �జమ��ా �ేవ�డ�
�ాలప����ల���ా�ే అ� ��లచుటక� ఎట�వంట� ప��కరమ� క��� ల�దు. ఈ �ారణమ� �ేత,

����ంతపం��త�ల� క���ార�ల� మ��య� కవ�ల వల�, తమ ���ాలను, ����్మక��న
� అంతర్ దృ�ి్ట� మ��య�

మ�����ాలను చూ�ించగ����ా��ల� ఉ��న్ర� ��ల�మం�� ఆధు�క ప్రజల� �ా��సత్ ు��న్ర�. �షప్కష్�ాత���న

�ాసత్ వమ�లను మ�త్ర�� �వ��సత్ ు��న్మ� అనన్ట�
్ల �ా మనమ� వయ్వహ����త్ మనలను మనమ� మ��య�
ఇతర�లను క��� ��ఱ�
�్ఱ ా���ా �ేసత్ ు��న్మ�. అ��ే ����ంతపర���న ప్ర��ాదనలను అను���కం�ా

ప����ంచడమ�ల� ఒక అర్థ మ� ఉం��. మన ఆల�చనలక� అనుక�లం�ా మ��య� ప్ర�క�లం�ా ఉనన్ట�
్ల �ా ఏ
అను���క ఆ��రమ�ను ల���్క�ాత్� అ�� మ�త్ర�� �ా్రమ�ఖయ్���న��.

���సత్ ు �క్క అనుచర�లమ��ా, ఆయన అనుస��ం�న ప����ధ�� ప్రమ�ణ�లను ����ంత�ాసత్ �మ�ల�

అనుస��ంచ����� క��� మనమ� కట�్టబ��య���న్మ�. తన �� ంత ����ంతపర���న ప్రకటనలను ��సు ఎల�
��ాధ్��ంచు��గ��ాడ�? ఇతర�ల ����ంతపర���న ప్ర��ాదనలను ఆయన ఎల� ప����ంచగ��ాడ�?
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ఖ�్చతమ��ా ఉం��లంట�, ��సు �ా��రణ ప్రతయ్కష్త��ౖ ఆ��రప�ెను; సమసత్ �షయమ�ల� �ేవ��

ప్రతయ్కష్త. ప�����ధ్త్మ �క్క ప్ర�ాశమ���ౖ క��� ఆయన ఆ��రప��్డడ�, మనమ� క��� అల��� ��డ�

ఉం���. ����ంతపర��న
� ఆల�చనలను ప����ంచ����� �� ర�ాట�పడ� ల�ఖనమ�ల� సప్ష్ట��న మ��య�

అతయ్ంత అ��కృత���న మ�లమ�ల�య
ౖ �నన్వ� ��సు బ� ��ం��డ�. ����ంతపర���న ప్రకటనలను ��సు
ప����ం��ల� అనుక�నన్ప�ప్డ�, అను���క ప్రమ�ణమ� ��రక� ఆయన ల�ఖనమ�లక� ����ాడ�.
ఉ��హరణక�, మతత్ � 15:7ల� ప��సయ�య్ల �క్క ��ష��రణను ��సు స�ాల��ే�న
ి ప�ప్డ�,

ల�ఖనమ�లను చూప�త��� �ా��� స�ాల��ే�ాడ�. అక్కడ మనమ� ఈ మ�టలను చదువ���మ�:
“��ష��ర�ల��ా! . . . ��షయ� �మ�్మనుగ���్చ ప్రవ�ం�న మ�ట స���� అ�
�ా���� �ె�ప్ి ” (మతత్ � 15:7)

స్వయ��� �ేవ���� ��సు ప����ధ�� ��ళమ�ల� ��ట్టల�దు �ా�, ����ంతపర��న
� ఆల�చనలను

మ�త్రమ� ఆయన ప����ం��డ�. ల�ఖనమ� �క్క అను���క ప్రమ�ణమ��� జ�గ�తత్�ా ప����సూ
త్

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను ఆయన �����డ�. ��స
� త్ ు అనుచర�లమ��ా, ఎట�వంట� అను���క ధృ�కరణ

ల�క�ం�� �ేవ�� గ���్చన ఆల�చనలను ����ంత�ాసత్ �మ� ప్ర��ా��సత్ ుం�� అ�� �ందను మనమ�

అం��క��ంచక�డదు. ��స
� త్ వ�� ��ణమ�ల� నుం�� చూ��త్ , క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ప్రకటనల�

����్మక��న
� మ�����ాల వయ్��త్కరణలకంట� �నన్���న�. ల�ఖనమ� అనబ�ే అను���క ప����ధన ��్వ�ా
అ� �ర��ించబడ��� ల��� రదుద్�ేయబడ���.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల� అన�ా ఏ�ట� మ��య� ����ంత స��య్లను వయ్కత్ పరచుటక�

చట్ట బదధ్ �న
� మ��ాగ్ల� ఎల� ఉ��న్� మనమ� �ెల�సు���న �దట, మ�డవ ప��గణనక� మనమ�
�ర�ా�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల� �ాట� �క్క �ా్థనమ�.

�ా్థనమ�
మ�నుపట� �ాఠమ�లల�, మధయ్య�గప� ����ంతపం��త�ల� అ���్ట ాట�ల్ తత్వ�ాసత్ �మ��� ప్ర���త�ల�ౖ

అనుస��ం�న అ��క��న
� �ా్ర��నయ్తలను ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� క��� అనుస��సత్ ుంద�

మనమ� చూ��మ�.

ఫ�తమ��ా, క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ��ల�గ� ప్ర��న అడ�గ�ల�

అవసర���య���న్�: �ాం���క ప��ల ఏ�ాప్ట�, ప్ర��ాదనల ఏ�ాప్ట�, ���
ౖ ధ్ �ం�క ప్రకటనల�, మ��య�

నమ్మ�ాల సమగ� వయ్వస్థ . ఇప�ప్డ�, ఈ �ధం�ా మ�ట�్లడడం అ���� ��ంత��ర కృ�్రమం�ా�� ఉంట�ం�� అ�

మనం జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. అ�న్ సమయమ�లల� ఈ అడ�గ�ల�న్ట�ల� క��� క�మబ��ధ్క�ల�
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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�ాల�పంచుక�ంట�ర�. �ా� సప్ష్టత ��రక�, ఈ ప్రయతన్మ�ల�� అతయ్ంత సుళ���న
ౖ �షయ�ల నుం��

సం��్లష్ట��న �షయ�లక� కదుల�చునన్ ఒక ప్ర��య�ా ���� గ���్చ ఆల��ంచుట స�యపడ�త�ం��.
అట్ట డ�గ��ా్థ�ల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ప్ర��న��న
� ��ా్మణప� బండలను ఈ

����ంతపర��న
� �ాం���క ప��ల� అం���త్ ా�. జ�గ�తత్�ా �ర్వ�ంచబడ� అంతయ్ప్రతయ్యమ��� ఒక మం��ైన
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచడం ��ల� కష్టం. ఈ ���నమ�ల� ��ండవ అడ�గ� ప్ర��ాదనలను

ఏరప్రచడం. క�మబదధ్ తలక� ఈ �ాం���క పదమ�ల� అనున� ప����� బండల��ా ఉ��న్య� మనమ�

�����త్ , ఆ �ాం���క �ాదమ�ల��ౖ మ��ంత �ప�లం�ా �వ��ం�ే వర�సల క�మం�ా ఈ ప్ర��ాదనలను గ���్చ

స���ా ఆల��ంచవచు్చ. �ేవ�� గ���్చన మ��య� ఆయన�� అనుబంధమ�ల�� సృ�ి్ట� గ���్చన ప్రకటనల�
�ేయడం ��్వ�ా క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఈ బండల వర�సలను సృ�ి్ట�త్ ార�. ప్ర��ాదనలను బండ�ాళ్ల

వర�సల��ా మనమ� ఆల��ం�నట్ల ��ే గనుక, అప�ప్డ� ��ౖ�ధ్ �ం�క ప్రకటనలను ఈ ప్ర��ాదనల వర�సల

నుం�� ���్మంచబ��న ��డల�్ల� ���ాల��ా �ా� ల��� ��డల �తత్ మ��ా �ా� �వ��ంచవచు్చ. మ��య�

ఆఖర��ా, ��ౖ�ధ్ �ం�క ప్రకటనల నుం�� ప���త్ ��ా్మణమ�ను ����ంతపం��త�ల� ���్మంచుటను ఈ �ధ��న
�

����ంత�ాసత్ � ���నమ� సూ�సుత్ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణమ�ల� ఈ ప్ర��ాదనల� క���య�నన్

ప్ర��న �ా్థనమ�ను ఈ �ార�పయ్త సూ�సుత్ం�� – క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అ� �ిల�వబడ� ఒక సంప�ర్ణ
భవం�ల� ��గమ� అ��య్�ధం�ా జ�గ�తత్�ా పరచబ��న బండ�ాళ్ల వర�సల� అ�.

ఉ��హరణక�, “�్రత్వమ�ల� ��సు ��ండవ వయ్��త్” అ�� �ాకయ్మ�ను �సు��ం��. ఈ ప్రకటన క�సం

��ండ� �ాం���క పదమ�లను క���య�ం��: “వయ్��త్” మ��య� “�్రత్వమ�” అ���. �ా� ఈ పదమ�లను

మ��య� సంబం��త ���ాలను ఈ ప్ర��ాదన �� ంతనల����ా వదలదు, �ా� ��సును గ���్చన సూట���న
�ాసత్ �క ప్రకటనల���� అ� �సు����ాబ��్డ�. ఇప�ప్డ�, ఇ� మ��య� ఇతర ప్ర��ాదనల నుం��,

�్రత్వమ�ను గ���్చన ప���త్�్థ ా� �ి�ధ్ �ంతమ�ను ���్మంచుటక� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ప�నుక�ంట�ర�.

మ��య� �్రత్వమ�ను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ� �ేవ�� గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ��గ���య�నన్��, మ��య� ఇ��

సంప�ర్ణ ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ � వయ్వస్థ �క్క భవం�ల� ��డ�ా ఉం��.

క�మబదద్ ����ంతపం��త�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ చ��్చంచునప�ప్డ� ల��� �ా్రయ�నప�ప్డ�,

�ార� అ�న్ �ధమ�ల�ౖన అలం�ా��క ప్రశన్లను అడ�గ�త�ంట�ర� అ���� జ�్ఞపకమ�ంచు��వడం మం���. �ార�
ఆల�చనలను ప్ర��ా��ం� �ాట��� ఆ��రమ��� మదద్ త� చూప���ర�. ఇతర�ల ఆల�చనలక� �ార� మదద్ ��్చ
�ాట�� ప�����త్ ార�. �ార� అలం�ా��క ప్రశన్ల� అడ�గ���ర�. ఆ ఆల�చనల �����్రక ప���గ�� జ�డ��ాత్ర�.

�ార� ��్రరణలను ఎ�త్ చూ�ి ��ధ ఆల�చనల ���ారధ్ క మ��య� అ���ారధ్ క పరయ్వ�ానమ�లను చూప���ర�.

సు��ర్ఘ��న అలం�ా��క ప్రశన్ల అమ��క �ా�� ��్రళ్ల �ద�� ఉంట�ం��. �ా�, ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల�

క�మబదధ్ తలల� మనమ� కను���� అ�న్ �వరణలను, �ాదనలను, ప్ర��ాదనలను మ��య� ఒపప్ంద
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట
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పదధ్ త�లను క���య�ంట��. మ��య� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచు క�మమ�ల� ఒక అవసర���న
��గమ�ను ఇ� ఏరప్రచు���.

క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల��ౖ మనక� ఇప�ప్డ� ఒక �ా��రణ���న �ో రణ� క���న�� గనుక, మన

��ండవ ప్ర��న అంశమ�నక� �ర�గ���మ�: ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల ఏ�ాప్ట�. తమ తమ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� స�యప�ే ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�
ఎల� ఏరప్రచు��ర�?

��ా్మణమ�
ప్ర��ాదనలను సృ�ి్టంచుటక� అనుభవ�్ఞల�ౖన ����ంతపం��త�ల� అనుస��ంచు ���నమ�ల� ��ల�

సం��్లష్ట��న��ా ఉ��న్�. �ాబట�్ట , అ� ఎల� సృ�ి్టంచబ��్డ� మనమ� చూసుత్ండ�ా, మన చర్చ ��ంత��ర
కృ�్రమం�ా�� ఉంట�ం�� అ�� �షయ��న్ మ��ల� ఉంచు���ా�. అ�నపప్ట��,� ఈ �����లల�� �ా్రమ�ఖయ్

అం�ాలల� ���న్ంట�� మనమ� చూప���మ�, మ��య� ఇ� మ��ంత బ�ధయ్త�ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
���్మంచుటక� మనక� స�యపడ���.

మనమ� ��ండ� ప్ర��న ��శలల� చూ�ాత్మ�. �దట��ా, క�మబ��ధ్క�ల� తత్వ�ాసత్ �మ��� వయ్వహ��ంచు

���నమ�ల� ఏరప్�ే ప్ర��ాదనలను �దట��ా సు����
ి ద్ �ం. మ��య� ��ండవ���ా, ప���దధ్ గ�ంథమ� నుం��

క�మబ��ధ్క�ల� ప్ర��ాదనలను ఏరప్ర�ే �ధమ�ను �ణ్ణ ం�ా చూ��ద్ం. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� అ��క

ప్ర��ాదనల� �జ���� తత్వ�ాసత్ �మ� నుం�ే వ�ాత్� అ�� �షయ��న్ �దట��ా మనమ� గమ�ం���.

���్వక పరసప్రమ�ల�
సంఘ�ితర�ల �ాలమ�ల�, న�న-�ా్లట��ాదమ� �క్క అ��క ��వనల� ల�ఖనమ�లక� క���

అన్వ�ంపబడ��� అ� అ��కమం�� ����ంతపం��త�ల� నమ�్మర�� �షయ��న్ మ�నుపట� �ాఠం నుం��
�ర� జ�్ఞపకమ� �ేసు��వచు్చ. �ాబట�్ట , ఆ తత్వ�ాసత్ �మ� �ో రణ�ల��� �ార� తమ నమ్మ�ాలను వయ్కత్ పర��ర�.
మధయ్య�గంల�, అ���్ట ాట�ల్ �క్క తత్వ�ాసత్ �మ� ల�ఖనమ�లక� అ��క���న ప్ర�య్ే క మ��ాగ్లల�

అన్వ�ంపబడ�త�ం�� అ� ��స
� త్ వ పం��త�ల� అ��క�ల� నమ�్మర�. �ాబట�్ట , �ార� �ె�ిప్న అ��క సంగత�ల�
అ���్ట ాట�ల్ �క్క ఆల�చనల�ే మలచబ��్డ�. మ��య� ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క���,

మం����
� � �ెడ������, �ా్రమ�ఖయ్���న �ో రణ�లను అ��క��న
� ఆధు�క తత్వ�ాసత్ �మ�ల� అం��ం���.

ఫ�తమ��ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� అగ�ప�ే అ��క ప్రకటనల� ���్వక చర్చల నుం�� వ�్చన��.
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ఇప�ప్డ�, అ��క��న
� ప్ర��ాదనల� ఇట�్ట ���్వక మ�ల�ల� క��� ఉ��న్� అ�� �షయ��న్

గమ�ం� మనమ� జ�గ�తత్�ా ఉం���, ఎందుకంట� ల�ఖనమ�ల� తత్వ�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ��చ్చ��క �ేసత్ ూ��
�ాట�� ప్ర���ంచమ� ��్ర తస్��సత్ ు��న్�.

ఒక ప్రక్కన, 1 ����ం��య�లక� 1:20 వంట� వచనమ�లక� ����, అక్కడ ��ల� ���సత్��తర

తత్వ�ాసత్ �మ�ను ����్క��ం��డ�:

జ�్ఞ� ��మ��య్ను? �ా�ిత్ � ��మ��య్ను? ఈ ల�కప� తర్క�ా�� ��మ��య్ను? ఈల�క
జ�్ఞనమ�ను �ేవ�డ� ��ఱ�్ఱతనమ��ా �ే�ియ���న్డ� గ��? (1 ����ం��య�లక� 1:20)

���సత్వ ����ంత�ాసత్ మ
� �నక� మ��య� ���సత్��తర తత్వమ�లక� మధయ్గల వయ్��య్సమ�ను ���సత్వ

����ంతపం��త�ల� గ�ర�త్ంచు��వడం ��ల� అవసరం.

�ా� అ�ే సమయంల�, అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� 17:27-28 వచనమ�లల� ��ల� ��్లయ�న్థ స్ మ��య�

ఏ��తస్ అ�� ���క� ���్వక కవ�ల మ�టలనుం�� ఉల�్ల �ంచడం ��్వ�ా ���్వక ఆల�చనల ప్ర�గమ�ను గ���్చ

ఒక ���ారధ్ క��న
� ��ౖఖ��� ��ల్ల�� �ే�ాడ�.

మనమ�యనయందు బ్రదుక�చు��న్మ�, చ�ంచుచు��న్మ�, ఉ���

క���య���న్మ�. అట�వల�మన మ�యన సం��నమ� � క�శ్వర�లల� ��ందర�ను
�ెప�ప్చు��న్ర� (అ�� . �ా. 17:28).

ప్రమ�దమ�లను గ���్చ మనమ� ��ంత జ�గ�తత్ వ��ంచవల�ియ�నన్పప్ట���, ��స
� త్ వ ����ంతపం��త�ల�

��ధ��న
� తత్వమ�ల�� పరసప్రం సంబ� ��ంచడం అ���� స���న
� �ే అ� ఈ �ాకయ్మ� ��ల్ల�� �ేసత్ ుం��. ��ల�
ఏ�ెనుస్ పట్ట ణమ�ల� ఉనన్ప�ప్డ� �ే�న
ి ట�
్ల �ా ���్వక చర్చల నుం�� ��డల� ����ంతపర ప్రకటనలను
ఇమడ�్చ��వడం అ�� �షయంల� క��� �ార� స���ా�� �ేసత్ ు��న్ర�.

ఈ ���్వక మ�ల�ల �షయమ�ల� మనమ� జ�గ�తత్ వ��ంచవల�ియ�నన్ను, క�మబదధ్ తలల�

����ంత ప్ర��ాదనలక� బ�ౖ�ల� అ���� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� వనర�. ఈ �ారణమ� �ేత బ�ౖ�ల� బ� ��ంచు

���నుం�� క�మబ��ధ్క�ల� ఎట�
్ల తమ ����ంత ప్రకటనలను ఏరప్ర�చు��ంట���న్�� అ�� �షయమ���ౖ మనమ�

ప్ర�య్ే క దృ�ి్ట ఉం���.

ల�ఖనమ� �క్క అను�ాదమ�
ఈ ఉ�ేద్శమ� �ా��ంచ�����, మనమ� మ�డ� ��శలల� చూ�ాత్ం: �దట��ా, ఈ �షయమ�ల�

క�మబ��ధ్క�ల� ఎదు��్కనన్ స�ాళ్ల ను మ�ందు�ా ప������ద్ం. ��ండవ���ా, “�ాసత్ �కతల కష్యకరణ” అ�
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మనమ� �ి��ే ఒక ���నమ� ��్వ�ా ఈ స�ాళ్ల ల�� ఒక ��ణమ�ను ఎల� క�మబ��ధ్క�ల� అందుక�ంట�ర�

అ���� చూ�ాత్మ�. మ�డవ���ా, ఈ స�ాళ్ల ల�� మ��క ��ణమ�ను క�మబ��ధ్క�ల� “�ాసత్ �కతల

సమ�కలనమ�” ��్వ�ా అందుక�ంట�ర� అ���� అ��్వ�ి�త్ ామ�. �దట��ా బ�ౖ�ల� నుం�� క�మబ��ధ్క�ల�
ప్ర��ాదనలను ఏరప్రచు��నుచుండ�ా ఎదు��్క�� స�ాళ్ల ను ఒక�ా�� చూ��ద్ం.

్ల
స�ాళ�
క�మబదధ్ తలను ����ంత�ాసత్ � ���య్ర�ధ్ల� �దట��ా చదవడం ఆరం�ం�నప�ప్డ� ప���దధ్ గ�ంథమ�

నుం�� ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను సృ�ి్టంచడం అ���� ��ల� సుళ���ౖన �షయం అ� �ార�

���సుత్ంట�ర�. ��వలమ� బ�ౖ�ల� ఏ� �ెపత్ �ం�ో ���� మనమ� ����� �ె��త్ స���� త�ం�� అ� �ార�

అనుక�ంట�ర�. ���న్ �ార�్ల ఇ�� �జ�� ఎందుకంట� బ�ౖ�ల�ల� క��� ���న్ ప్ర��ాదనల� ఉ��న్�, �ా�
్ల క��� ఉ��న్�.
అ��క���న �ా్రమ�ఖయ్ స�ాళ�

మ�నవ�� ప���త�ల� మ��య� �ాపమ� �క్క పరయ్వ�ానమ�ల�� �ాట��ా, ����ంత

్ల క���సత్ ు��న్�. బ�ౖ�ల�ల� ఉనన్ �ా��తయ్
ప్ర��ాదనలను ఏరప్రచ����� ల�ఖనమ�ల� క�సం ��ండ� స�ాళ�
రకమ�ల వలన ఒక సమసయ్ తల�తత్ �త�ం��. మ��య� ��ండవ స�ాల� బ�ౖ�ల�ల�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల అమ��క
వలన తల�తత్ �త�ం��. ల�ఖనమ�లల�� �ా��తయ్ రకమ�ల వలన క�మబ��ధ్క�ల� ఎదు��్కంట�నన్ క�ా్టలను
�దట��ా ప��గణ�ంచం��.

ఒ�� �ధ��న
� �ా��తయ్మ�ను మరల� మరల� ప�న�ావృతమ� �ేసత్ ునన్ చదు��ౖన �ా��తయ్ �ీఠమ�

�ాదు బ�ౖ�ల�. �ా�, బ�ౖ�ల� ఆదయ్ంతం అ��క���న �ా��తయ్ర�ాల� ఉంట�� మ��య� ఒక����� మ��కట�

ల�క్కల�� �����లల� సంబంధం క��� క��� ఉంట��. కథనమ�, చట్ట మ�, పదయ్��గం, ప్రవచనం, ప�్రక అ��
�ాట� �శ�మమ� బ��
ౖ ల�ల� ఎక�్కవ�ా ఉం��, ఇ� ���న్ ర�ాల� మ�త్ర��. సమగ��న
� ఈ

�ా��తయ్రకమ�లల��� ��ధమ�ల�ౖన ���ాల� ఇం�ా ఉ��న్�: ప్రకటనల�, ఆజ్ఞ ల�, ప్రశన్ల�, �ి�ాయ్దుల�,
��్ర ��స్హ�ాల�, ఆశ్చ�ాయ్రధ్ �ాల�, ఉల�్ల ఖ��ల�, జ����ల�, కట్ట డల�, �ర�దుల�, �ాం���క ���ద్�ాల�,

సంత�ాల� ఇల� ��ల� ఉ��న్�. ఈ జ���� అల� అల� ��ళ�త��� ఉంట�ం��. మ��య� ఈ ర�ాల����

ల�క్కల�� ���ా���ాల� మ��య� ఇతర �ా��తయ్ సూకష్్మ����ల� ��ధ మ��ాగ్లల� ల�ఖనమ�లక�

కమ్మదనమ��సుత్��న్�. ఈ ��పప్ �ా��తయ్ రకమ�ల� ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల ఏ�ాప్ట�ను ��ల�
��్లష్టతరమ� �ే�త్ ా�.

��వలమ� ఒ�� సూట��న
� ప్ర��ాదనను క���, ఒక ����ంత సతయ్మ� తర��ాత మ��క సతయ్మ�ను

ఊర�� �� ందుపర�సుత్నన్ ఒక ప�సత్ కమ��ా బ�ౖ�ల�ను గ���్చ ఒక్క కష్ణమ� ఆల��ంచం��. ఇ�ే గనుక �జ���
� ే,
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� బ��
ౖ ల�ను �����ంచడం అ���� ��ల� సు��య�సం అవ�త�ం��. �ా�,

ల�ఖనమ� అల� ల�దు గ��; అ�� �ా��తయ్పరం�ా �నన్త్వం క��� ఉం��.
-15-

����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

మ�డవ �ాఠమ�: క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�

��పప్ �ా��తయ్ ��దమ�ల�� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� తమ ����ంతమ�ను వయ్కత్ పరచుటక� �గ�గ్

చూప�త���న్ర� అ� ఒక�ా�� ఊ��ంచం��. �ా�� ����ంత�ా�ాత్�ల� పదయ్మ�ల��, కథనమ�ల��, ఆజ్ఞ ల��,

ప�్రకల��, సణ�గ�ల��, ���ా���ాల�� మ��య� మ�నన్గ��ాట��� �ండ���� ఉండడం ఊ��ంచం��. ఇల�

జ�����ే, మ��క�ా�� ల�ఖనమ�ను మ��య� క�మబదధ్ తలను సమ��ప్ంచడం అ���� ఒక�������కట� చక్క�ా
క�దుర�త�ం��. �ా�, ఇల� క��� ల�దు ప���్థ �
ి .

�ాసత్ వమ� ఏమంట� బ�ౖ�ల� అ���� �ా��తయ్పరం�ా �నన్ం�ా ఉం��, �ా� బ�ౖ�ల� �క్క బ� ధను

����ప� ప్ర��ాదనలల��� క�మబ��ధ్క�ల� వయ్కత్ పర�సుత్��న్ర�. ఫ�తం�ా, బ�ౖ�ల�ల� �ార� ఎదు��్కంట�నన్

అ��క���న మ�నుపట� �ా��తయ్ ర�ాలను క���ం� ప్ర�ేయ్క��న
� ఒక ��వవయ్��త్కరణ�ా క�మబ��ధ్క�ల� ����

మల���స్ ఉంట�ం��. క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఎదు��్కంట�నన్ అతయ్ంత ��పప్�ైన స�ాళ్ల ల� ఈ ��దమ�
అ���� ఒకట�.

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�లక� ల�ఖనమ� అం��సత్ ునన్ ��ండవ స�ాల� ఏమంట� ��� �ి�ధ్ �ం��లను

అ�� అమ��్చ ల��� అమర్చక�ం�� అల��� ఉం�ే ప�ధ్ �. ఒకమ�టల� �ె�ాప్లంట�, సంప�ర్ణ �న
� ��కత్ ���ాలల�
ప్ర�య్ే క అం�ాలను ల�ఖ��ల� చ��్చంచడం ల�దు. �ా�, ఒ�� అంశమ� తరచు మ�క్కల�మ�క్కల��ా ఇక్కడ

అక్కడ ఇల� బ�ౖ�ల� �తత్ మ�ల� చ��్చంచడం జర�గ�త�ం��. ల�ఖనమ� �క్క ఈ లకష్ణమ� క��� క�మబదధ్

����ంతపం��త�లను స�ాల� �ేసత్ ుం��.

ఈ �షయమ�ల� బ�ౖ�ల� �����ా ఉనన్ద� ఊ��ంచం��. ఒ�� సమయమ�ల� ఒ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ

మ�త్ర�� అ�� చ��్చసుత్ం�� అను��ం��. క�మం�ా ఒ�� అంశమ�ను, �ణ్ణ ం�ా చ��్చం� ఆ తర��ాత తదుప��
అంశమ�నక� బ�ౖ�ల� ��ళత్ �ం�� అను��ం��. ఇ�ే గనుక జ�����ే, బ�ౖ�ల� ల�� ప్ర� ��గమ�ను క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� చ��� సు��య�సం�ా ఆ సదర� ��గమ���ౖ ఆ��రప�� ����ంతపర���న ప్రకటనలను

ఏరప్రచు��గల�గ���ర�. �ా� చూ��త్ , తన ����ంత అం�ాలను బ�ౖ�ల� ఈ �ధం�ా అం��ంచుటల�దు.
ల��� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� తక�్కవ క�మ���న్ క���య���న్ర�, ఒక సమయమ�ల�

�షయమ�ను గ���్చ ����ద్�ా మ�త్ర�� �ెపత్ ���న్ర� అ� అను��ం��, మ��య� �దట� �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క
��ండవ �నన్ ���ా�న్ చ��్చం�ే����� మ�ందు ఇతర �ి�ధ్ �ంతమ�లను మ�క్కల�మ�క్కల��ా చ��్చం� ఆ

తర��ాత ప్ర��న �ి�ధ్ �ంతమ�నక� ��ళత్ ���న్ర� అను��ం��. మ�క్కల�మ�క్కల��ా �షయ��న్ చ��్చంచుటల�
�ార� సంతృ�ిత్ �ెం���,ే అప�ప్డ� ల�ఖనమ�ల�� ప��ేయడం �ా���� బహ�శ సుళ���త�ం�ే�.

�ా� �జ����, క�మబ��ధ్క�ల� �ేయ�లను��ంట�నన్�� ఇ�� �ాదు. ల�ఖనమ�ల �క్క బ� ధలను

�ాధయ్��న
� ంత వరక� సంప�ర్ణ ం�ా మ��య� క�మం�ా సమ��ప్ం��ల���ే �ా�� ఆశ. ఫ�తం�ా, ల�ఖనమ�లల��
అ�న్ స్థ ల�ల నుం�� సమ���రమ�ను కల�ప�టక� �ార� కష్టప�� ప��ేయ��స్ ఉంట�ం��.
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����ంతపర��న
� అంశమ�ల ��ణ�లను ల�ఖనమ� ��ధ ���లల� ��ధ స్థ ల�లల� సప్ృ�సుత్ం��

మ��య� ����ంతమ�ను సమ��ప్ంచునట�్ట బ�ౖ�ల� �క్క ఈ లకష్ణమ� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�లక� మ��క
��పప్ సమసయ్�ా ఉం��.

ల�ఖనమ��� ప��ేయ�చుండ�ా క�మబ��ధ్క�ల� ఎదు��్కంట�నన్ ��ండ� స�ాళ్ళను ఇప�ప్డ� మనమ�

చూ�ియ���న్మ� గనుక, �ాసత్ �కతల కష్యకరణ అ�� క�మమ� ��ప
ౖ � మన దృ�ి్ట� మ�్ల ంచు��మ�.

బ�ౖ�ల�ల�� �ా��తయ్ �నన్త్వమ�ను అ��గ�ంచుటక� క�మబ��ధ్క�ల� ప్ర���ం�న వ�య్హమ� ఇ��.

�ాసత్ �కత కష్యకరణమ�
సుళ���న
ౖ ప��లల�:
బ�ౖ�ల�ల�� �ాకయ్���ాల� బ� ��సత్ ునన్ ����ంతపర���న �ాసత్ �ాల��ౖ దృ�ి్ట �ల�ప�త�,

మ��య� ఇ�ే �ాకయ్��గమ�ల�� ఇతర ��ణమ�లను ప్రక్కన��ట�్ట ప్ర��య�� �ాసత్ �కతల
కష్యకరణమ� అంట�మ�.

�ా��రణమ��ా మ�నవ ��షల� జర�గ�త�నన్ట�
్ల �ా, బ�ౖ�ల�ల�� �ాకయ్���ాల� తమ చదవర�ల��ౖ

��నన్మ�ల�ౖన ప్ర��వమ�ల� చూప�నట�
� ిం���,
్ల ర��ించబ��్డ�. అ� �ె�యజ��ా�, ��్ర��

�ం��ం���, ప�����ల�ప్�, ఆ�ే�ం���, ��్ర తస్��ం���, �ర���స్హపర���, ఆనందం కల�గజ��ా�,
కలవర��ట్ట ��, స����
� ద్ ��, �కష్ణ ఇ��్చ�, సులభతరం �ే�ా�, ఆ�ర్వ��ం���, శ�ిం���,

ఆల�చనలను �����త్ం���, మ��య� ఇల� అ��క �షయమ�లను �ే�ా�. బ�ౖ�ల�ల�� అ�న్ �ాకయ్���ాల�
ఈ ��ౖ��ాట�న�న్ట��, ఎల్ల ��ళల� మ��య� సమ�న��న
� ఉ��్ఘటన�� �ేయ�టక� ర��ించబడల�దు, �ా�

ప్ర�య్ే క���న ప��మ�ణమ�ల� ఉనన్ ప్ర��క్క బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ� ��ధ���న ప్ర��వమ�ల� క���ంచునట�
్ల �ా
ర��ించబ��ం��.

�ా� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� తమ దృ�ి్ట� ప్ర�ేయ్కం�ా �ాక�� ��� ప్ర��నం�ా ల�ఖనమ�ల�

బ� ��ంపబ��న ����ంత స��య్ల���ౖ �ల�ప���ర�. ����క మ�టలల� �ె�ాప్లంట�, క�మబ��ధ్క�ల� �ా�� ఏ�ాగ�తను
�ాసత్ �క ప��గణనలక� మ�త్ర�� అందుబ�ట�ల� ఉంచు��ర�, �ా�ా బ�ౖ�ల� �ాకయ్మ�ల�� ఇతర లకష్ణ�ల�
అ��కమ��ా గ���త్ంపబడక�ం���� �� ���.

ఇప�ప్డ�, ��� �ాసత్ �ాలక� ల�ఖనమ�ను క���ంచునట�్ట ప్ర�య
� అ����, బ�ౖ�ల� �ాకయ్���ాల� �ాసత్ �క

ప్రకటనలను �ేయ�టక� ప్ర��నం�ా ర��ించబ��నప�ప్డ� �ా��రణం�ా సూట��ా ఉంట�ం��. ఈ ప���్థ ిత�లల�,
బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�ల� ఉంచబ��న వయ్కత్ ��న మ��య� అవయ్కత్ ��న స��య్లను క�మబ��ధ్క�ల� సుళ�వ��ా
గమ��ాత్ర�, మ��య� �ా�� చర్చలక� సంబం��ం�న స��య్ల��ౖ మ�త్ర�� దృ�ి్ట�త్ ార�.
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స��య్ల��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట � �ాకయ్��గమ��ా 2 ��� 3:16ను ఉ��హరణ�ా �సు��ం��. అక్కడ ��ల�

�ె�ాప్డ�:

�ై�ా��శమ�వలన క���న ప్ర�ల�ఖనమ� ఉప�ే�ంచుటక�ను, ఖం��ంచుటక�ను,

తప�ప్��దద్ ుటక�ను, ��యందు �కష్�ేయ�టక�ను ప్ర�జనకర��� య�నన్�� (2
��� 3:16)

ఇప�ప్డ�, సమగ� ��పధయ్ంల�, బ�ౖ�ల�ను గ���్చన స��య్ల పట�్ట ల� ఉండ�టక� మ�త్ర�� �ాక మ��

ఎక�్కవ�ా ఉండ�టక� ఈ వచనమ� ర��ించబ��నద� మనమ� �ెపప్గలమ�. ల�ఖనమ�లక� జ�గ�తత్�� క���న
శ�దధ్ను ఇచు్చనట�
్ర ణ క���ంచ����� ఈ వచనమ�ను ��ల� ��� మ�ందు ఉనన్ సంద�ాభ్���
్ల ����� ��ర

జ���ం��డ�. తక�్కవల� తక�్కవ�ా చూ��త్ , ల�ఖనమ�లపట్ల తనక�గల సమరప్ణలను ప�నర�దధ్ రణ

�ేసు��నుటక� ���� ��్ర తస్��ంచుటక� మ��య� ��్ర��
� ించుటక� ఈ వచనమ� ర��ించబ��న��. �ా� ఈ

సం��్లష్ట��న ర�పమ�ను గ���్చన ప్ర��న ��ణమ� అ��క సప్ష్ట��న ����ంత ప్రకటనలను �ేయ�����

ఇవ్వబ��ం��. ఈ �ాసత్ �క��న
� ����ంత ప్రకటనలయందు ఆస��త్ క���య���న్ర� గనుక ఈ �ాకయ్��గమ�ను

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఎక�్కవ�ా ���� �����ంచుక�ంట���న్ర�.

ఈ �ాకయ్మ�ల�� సప్ష్ట�న
� స��య్లను ఒక �ార్వ�్రక���న మ��య� �శ్చయ�త్మక���న ప్ర��ాదనల

పరంపరల� �����క��ంచవచు్చ: “ల�ఖనమ�ల�న్య� �ె�
ౖ ా��శమ�వలన క���న�.” “ల�ఖనమ�ల�న్య�

ఖం��ంచుటక� ప్ర�జనకర��� ఉనన్�.” “ల�ఖనమ�ల�న్య� తప�ప్��దద్ ుటక� ప్ర�జనకర��� ఉనన్�.”

“ల�ఖనమ�ల�న్య� �కష్�ేయ�టక� ప్ర�జనకర��� ఉనన్�.” ఈ వచనమ��ే సప్ష్టం�ా సంబ� ��ంచబ��న

�ాసత్ �క ప��గణనలను ఈ ప్ర��ాదనల� ప్ర��ం�సుత్��న్�.

ఈ సప్ష్ట��న ప్రకటనల�� �ాట��ా, క�మబ��ధ్క�లక� ఆస��త్� క���ంచునట�వంట� అ��క���న అవయ్కత్

ప్రకటనలను క��� ఈ వచనమ� ��త�బదధ్ మ��ా �ెపత్ �ం��. ఉ��హరణక�, �ేవ�డ� తన �తత్ మ�ను �ెల�ాల�
ఆ�సుత్��న్డ� అ� �ెపప్డం స���న
� �ే. ల�ఖనమ�ల పట్ల ఆస��త్� చూప�ట అ���� ప���దధ్ పరచబడ�టక�

��ల �ా్ర��నయ్ం అ� క��� ఈ �ాకయ్మ� �ెపత్ �ం��. �ాత�బంధనల�� �ాకయ్మ�లను గ���్చ మ�త్ర�� ��ల�

ప్ర�య్ే కమ��ా ఇక్కడ �ె�ిప్నపప్ట���, ���తత్ �బంధన ల�ఖనమ�ల� క��� ��్ర��
� ిత��న
� � మ��య� ఈ ���లల�
ప్ర�జనకర���న�� అ� ఆయన �ెపత్ ���న్డ�.

ఈ సప్ష్ట��న మ��య� అవయ్కత్ ��న ����ంత సతయ్మ�లను �శదపర�న తర��ాత, అ��క���న ����ంత

అం�ాలను ప��గణ�ంచునప�ప్డ� �ాట�� �వ��ంచుటక� మ��య� సమ��్థంచుటక� క��� ఈ స��య్లను
క�మబ��ధ్క�ల� ఉప���ంచగల�గ���ర�. �ర� ఊ��ంచగల�గ�త�నన్ట�
్ల �ా, ల�ఖనమ�లను గ���్చన

�ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చన ప్రకటనలక� మదద్ త� �ెల�ప�టక� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� తరచు ఈ �ాకయ్మ�

కనబడ�త�ం��.
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ఉ��హరణక�, �ాబర్్ట ��మండ్ ర�ం�న క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � ��ండవ అ��య్యమ�ల�

ల�ఖనమ�ల� �� ర�ాట�ల��� అ�� తన �ాదనక� మదద్ త��ా ఆయన 2 ��� 3:16ను సూ�ం��డ�. అక్కడ
ఆయన ఈ �ధం�ా �ా్ర�ాడ�:

బ�ౖ�ల� రచ�తల ��్వ�ా ��్ర�ప
� ణ�� మ�నవ�లక� �ేవ�డ� ఇ�్చన ��తప�ర్వక
�ేవ�� �ాకయ్మ� �� ర�ాట�ల� ల���� అ� బ�ౖ�ల� రచ�తల� �ెపత్ �ంట�ర�.

క�మబదధ్ తలల� ఈ వచన ప్ర�గమ� ఈ �ధం�ా ఉంట�ం�� అనుటక� ఈ ��ౖ �ాకయ్��

ఆ��ర���య�నన్��. �ా� 2 ��� 3:16ల� బ� ��ం�న సప్ష్ట��న మ��య� అవయ్కత్ �న
� ����ంత సతయ్మ�ల�

ఇతర సంప్ర��య ����ంత అం�ాలను క��� ప్ర�త్ ా��ాత్�. ఉ��హరణక�, �ేవ�డ� తనున్��ను మ�న�ా���
బయల�పరచు����న్డ� గనుక �ేవ�డ� కర�ణ�మయ�డ� అనుటక� ఆ��రమ��ా ఈ �ాకయ్��గమ�ను

స����న ����ంత�ాసత్ � ప����షల� ఈ �ాకయ్మ�ను �ెపప్వచు్చ. సంఘమ�ల� ల�ఖన పఠనం మ��య� బ� ధ
అ��� కృప �� ందుటక� �ాధకమ�ల� అ�� �షయ��న్ �ా్థ�ించుటక� �ార� ఈ �ాకయ్మ�ను సంఘమ�ను

గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� క��� �ాడగలర�. బ�ౖ�ల�ల�� ప్రవచనమ�ల �క్క �ాసత్ �కతను �ి్థరపరచుటక�
�ార� ఈ వచనమ�ను అంతయ్��నమ�లను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� క��� �ాడగలర�. ఇల� అ��క���న
�ాధయ్తల� ఉ��న్�.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను �� �య�నన్ బ�ౖ�ల� �ాకయ్���ాల��, �ాసత్ �కతల కష్యకరణ అ��

ప్ర��య ��ల� సుళ�వ��ా ఉంట�ం��. �ేవ�డ� సమసత్ మ�ను సృ�ం��డ� అ� ఆ���ాండమ� 1:1ల� మనమ�
చ���నప�ప్డ�, �ేవ�డ� సృ�ి్టకరత్ అ�� �షయ��న్ గమ�ంచడం కష్టం �ాదు. �ేవ�� ��దుట ���ాప�ల�
“ప���దుధ్డ�, ప���దుధ్డ�, ప���దుధ్డ�” అ� �ానప్ర��ానమ�ల� �ే�ాయ� ��షయ� 6:3ల�

చ���నప�ప్డ�, �ేవ�డ� ప���దుధ్డ� అ� �ెపప్డం ��ల� �ే�క. ���యలమ�లమ��ా �ాక ��ా్వసమ�

��్వ�ా�� మనమ� ��మంత�లమ��ా �ర్చబడ�త���న్మ� అ� ���య�లక� 3:28ల� చ���నప�ప్డ�,

రకష్ణ�ాసత్ �మ�ల�� చర్చల���� ఈ �ాకయ్మ�ను మనమ� ��ి��� �ావచు్చ. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల����

సు��య�సం�ా �సు����ాబడగల అ��క���న ప్రకటనలను ల�ఖనమ�ల�� �ా�ాయ్ల� �ేసత్ ు��న్�. మ��య�
ఆశ్చరయ్ం ఏ� ల�క�ం��, ఈ �ధ���న �ాకయ్��గమ�ల నుం�� క�మబ��ధ్క�ల� తరచు ర��ిసత్ ుంట�ర�.

�ా� బ�ౖ�ల�ల�� �ాకయ్���ాల� ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను �� �న��ా ల�నప�ప్డ� �ాసత్ �కతల

కష్యకరణ అ�� ప్ర��య ��ల� ��్లష్టం�ా ఉంట�ం��. ఆదర్శం�ా, ఈ ప���్థ ిత�లల� ఈ �ాకయ్��గమ�ల�

బ� ��ంచునట�వంట� సతయ్మ�లను గ���త్ంచ����� ఈ �ాకయ్��గమ�ల �ా��తయ్ లకష్ణమ�లను గమ�ంచుటక�

క�మబ��ధ్క�ల� �గ�ల జ�గ�తత్�ా ఉంట�ర�. �వ��ంచబ��న ఈ స��య్లను అప�ప్డ� �ార� ����ంత�ాసత్ �మ�ల��

తమ చర్చలల� �ాడ��ర�. ఉ��హరణక�, ���న్�ార�్ల �ా��తల� �ే���న
� ����ంత ప్ర��ాదనల��ా
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క��ి�త్ ా�, �ా� �ామ�నయ్ం�ా అ� �ాదు. మనమ� ఈ ���ం�� మ�టలను చదవగల �ా��తల� 23:13-14
వచనమ�లను ఒక�ా�� చూడం��:

� బ�ల�రను ���ంచుట మ�ను��నక�మ� బ�తత్మ��� �ా� ��ట�్ట న��డల �ాడ�

��వక�ండ�ను బ�తత్మ��� �ా� ��ట�్ట న��డల �ా��ళమ�నక� �� క�ండ �ా� ఆత్మను
�వ� త�ిప్ం�ెదవ� (�ా��తల� 23:13-14).

ఈ �ా��త ��ండ� �ాసత్ �క��న
� ప్రకటనలను �ేసత్ ునన్ట�
్ల �ా �దట� చూప�ల��� అ��ిసత్ ుం��.

క�మ�కష్ణగల ఒక బ�ల�� గ���ం� �ెపత్ �, “�ాడ� ��వక�ండ�ను” అ� అంట�ం��. తన క�మ�ర�� ���ంచు

తం��్ర ఆ క�మ�ర�� “�ా��ళమ�నక� �� క�ండ �ా� ఆత్మను త�ిప్ంచును” అ� క��� ఈ వచనమ� �ెపత్ �ం��.
�ా� �ా��త ర�పమ�ల�, ఇట�వంట� �ాకయ్మ�ల� ఎనన్డ�ను సూట��న
� ప్ర��ాదనల� అనబడవ�.

ఈ వచనమ�ల� సూట��న
� ప్రకటనల� �ేయడం �ా� ల��� క�మ�కష్ణ �క్క ప్ర��వమ�ను గ���్చన

ఖ�్చతత్వమ�ను గ���్చ �ా� ఏ� �ెపప్డం ల�ద� శ�దధ్గల �శదక�డ� చూ�ాత్డ�. �ా�, జ�్ఞనమ� గల

తండ�్రల� తన �ిల్లలను ���ం��ల� ఈ వచనమ�ల� ��్ర తస్��సత్ ు��న్�, ఎం�ేతనంట� తమ �డ్డ ల ����లల�

క�మ�కష్ణ అ���� ���ారధ్ క��న
� ప్ర�ఫల�లను �ెసత్ ుం��. �జ����, ఈ వచనమ�ల �దట� ��గమ�

సూ�సుత్నన్ట�
్ల �ా, తండ�్రలక� ��చ్చ��క�ా ఈ వచనమ�ల� ప్ర��నం�ా ర��ించబ��్డ�. “� బ�ల�రను
���ంచుట మ�నక�మ�, �ా�� ��ట�్టమ�” అ� ఇక్క�� మ�� �ెపత్ ���న్డ�. తమ �డ్డ లను క�మ�కష్ణల�
��ట్ట �ల� ఇక్కడ తండ�్రలక� సల� ఇవ్వబ��ం��.

ఈ �షయ�లను మ��ల� ఉంచు���, క�మబ��ధ్క�ల� అ��క���న అవయ్కత్ స��య్లను సూ�ంచగలర�.

ఉ��హరణక�, మ�నవ�ాసత్ �మ�ను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ� ���ంద, బ�ల�ర� �ా�ాత�్మల� అ� �ెప�ప్టక�

క�మబ��ధ్క�ల� ఈ �ాకయ్��గమ�ను �ాడగలర�. ప���దధ్ పరచుట అ�� ప����షల�, త�్ల దండ�్రల క�మ�కష్ణ

ప���దధ్ తల� ఎదుగ�టక� ర��ించబ��ం�� అ�� �షయ��న్ �ా్థ�ించుటక� ���� �ాడగలర�.

ఆశ్చరయ్ం ఏమంట�, అంతయ్��నమ�లను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ఒక ఆల�చనక� మదద్ త��ా క�సం ఒక

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�డ� ఈ �ాకయ్మ�ను �ా��డ�. ల��స్ బ���్కఫ్ ర�ం�న క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� �

6వ ��గమ� మ�డవ అ��య్యమ�ల� మృత�ల ప�నర���్థనమ�ను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల�� ఒక అం�ా�న్

������ెచు్చటక� �ా��తల� 23:14 �ా��డ�. ఆయన ఈ �ధం�ా అ��న్డ�:

�ెర సమయమ�నక� మ�నుప� మృత�ల ప�నర���్థనమ���ౖ నమ్మకమ� అ���� ల�దు
అ� ���న్ ఆ���ాల� ఖ�్చతమ��ా �ెపత్ ���న్�. �ా��ళమ� నుం�� ����ించుటను
గ���్చ మ�ట�్ల��న �ాకయ్��గమ�లల� ఇ�� సూ�ంచబ��ం��.
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ఇక్కడ, �ా��తల� 23:14ల�� “�ా��ళమ�నక� �� క�ండ తన ఆత్మను త�ిప్ం�ెదవ�” అ�� మ�టల�

�ాత�బంధన �ాలమ�ల�� ��ా్వసుల�న
ౖ ఇ�ా����య�ల� మృత�ల �ా��రణ ప�నర���్థనమ�ను

�శ్వ�ిం��ర� అ�� �షయ��న్ సూ�సుత్ం�� అ� �ె�ాప్డ�. ప్ర�ేయ్క��న
� �ాసత్ �కతల కష్యకరణ ��్వ�ా బ���్కఫ్,
తమ �డ్డ లను ���ం��ల� ప్ర��నం�ా తండ�్రలను ��్ర తస్��ంచుటక� ఇవ్వబ��న �ాకయ్��గమ�ను ��ి���

అంతయ్��నమ�లక� �ెం��న ఒక �షయమ�ను బలపర�సుత్��న్డ�.

ఇప�ప్డ�, ���న్�ార�్ల సతయ్మ�ల��ౖ దృ�ి్టంచడం అ���� ఇం�ా క���ంచునట�్ట ���ా ఉంట�ం��.

ఉ��హరణక�, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� �షయమ�లను �ాధయ్��న
� ంత సూట��ా �ెపప్����� చూ�ాత్ర� అ��

�షయ��న్ �ర� జ్ఞ �ిత్�� �ెచు్చ��వచు్చ. �ాబట�్ట , ఒక �ాకయ్��గమ� ���ా��గమ�ను ఉప�����త్, ��ర��ా ఆ
���ా���ాల� ఏ� అ�ా్థ�న్సుత్��న్� �వ��ంచుటక� క�మబ��ధ్క�ల� ప్రయ�న్�ాత్ర�.

�ల�్లర్్డ ఎ��కస్న్ ర�ం�న ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ మ
� � అ�� ప�సత్ కమ� �క్క 48వ అ��య్యమ�ల� ఉనన్

ఈ ��ట��య���న �ాసత్ �క కష్యకరణను ఒక�ా�� చూడం��, అక్కడ �ేవ�� �ాకయ్మ�ను కృపక� �ాధకమ��ా
ఆయన చూ�ాడ�. బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�ల వ��గ్కరణల� కనబడ�నట�వంట� ర�పకమ�ల మ��య�
అలం�ారమ�ల పరంపరను ఆయన గ���త్ం��డ�. ఆయన మ�టల�్ల:

�ేవ�� �ాకయ్మ� �క్క గ�ణమ�ను మ��య� ఉ�ేద్శమ�ను ��్రక��ంచునట�వంట�
�ాదృశయ్కమ�ల సంపనన్ పరంపర ఉం��... ఒక సు�త్ ... ఒక అదద్ మ� ... ఒక

�తత్ నమ� ... వరష్ మ� మ��య� మంచు ... �ాల� ... బల���న మ�ంసమ� ...

బం�ారమ� మ��య� ��ం�� ... ఒక ��పమ� ... ఒక ఖడగ్ మ� ... [మ��య�] అ��న్.”
ఎ��కస్న్ ఈ �ాదృశయ్మ�లను ప్ర�త్ ా�ంచడం క��� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��ం�ెం అ�ా��రణ��.

అ�నపప్ట��,� చదువర�ల��ౖ ఈ �ాదృశయ్మ�ల� చూపగల సంపనన్���న ఊ�జ�క ప్ర��వమ�ను

అ��్వ�ించడం కంట�, �ాసత్ �కతల కష్యకరణ ��్వ�ా �ాట�� ఆయన సుళ���న
ౖ �నన్� ప్ర��ాదనల��ా
�ా�ాంశపర��డ� అ���� మనమ� గమ�ం���. ఆయన మ�టల�్ల:

�ేవ�� �ాకయ్మ� బల��న
� �� మ��య� ఒక వయ్��త్ ��తమ�ల� అ�� ��పప్ �ారయ్మ�ను
�ేయగల �ామరధ్ �ంగల�� అ�� ఆల�చనను ఈ �ాదృశయ్మ�ల� తదూ
్ర పమ��ా
�ె�యజ�సత్ ు��న్�.

ఆయన అంచ���� ఎవ���
� � �వ్రం�ా �����ంచడం ��ను ఊ��ంచల�ను, �ా� ఈ అంచ�� సు��ర్ఘ��న

�ాసత్ �కతల కష్యకరణ వలన క���న�� అను �షయమ� క��� సప్ష్టమ��ా ఉం��, మ��య� ఇ�� �ార�

�ర��ిం�న సతయ్మ�ను �ా���ా �ెప�ప్ట అను �����రక� ఈ �ాదృశయ్మ�ల �క్క ��ాల ప్ర��వమ�ను
ప్రక్కన ��ట�్టసుత్ం��.
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�ర� ఊ��ంచగల�గ�త�నన్ట�
్ల �ా, �ాసత్ �కతల కష్యకరణ అ�� ప్ర��య అ��క �ాకయ్��గమ�ల��

ఇల��� ప� �ేసత్ ుం��. ఉ��హరణక�, �రగ్ మ�ాండమ� 20:3ల�� �దట� ఆజ్ఞ ల� ఆయన�ాక ����క �ేవ�డ�
ఉండక�డదు అ� �ేవ�డ� �ె�ప్ి న మ�ట నుం��, సమసత్ �ధమ�ల�ౖన అమ�న�య శక�త్ల��ౖ కంట�

ల�ఖనమ�లల� ఉనన్ �ేవ�డ� స��్వనన్త�డ� అ�� �షయ��న్ మనమ� �ాబట్ట వచు్చ. �ేవ�� సుత్�ంచమ�
�ె�ప్� ��రత్నల� 105 �దట� వచనమ� నుం�� �ేవ�డ� సుత్��� �ాత�్రడ� అ�� �షయ��న్ �ెపప్వచు్చ. తమ

చదవర�ల��ౖ బ�ౖ�ల� �ాకయ్���ాల� ప���ధమ�ల�ౖన ప్ర��వమ�లను చూప�నట�
్ల �ా ర��ించబ��నపప్ట���,

క�మబ��ధ్క�ల� ����ప� అ�న్��ళల�్ల �ాసత్ �క సమ���రమ���ౖ దృ�ి్టం�, సూట��న
� ����ంత ప్ర��ాదనలల� ఈ

సతయ్మ�లను �వ��సత్ ుంట�ర�.

�ాసత్ �కతల కష్యకరణ అ�� ప్ర��య ��్వ�ా క�మబ��ధ్క�ల� బ�ౖ�ల� �ా��తయ్మ�ల�� �నన్త్వమ� అ��

స�ాల�ను అ��గ�ంచగ��ార�. �ా� �ాసత్ �కతల సమ�కలనమ� అ� మనమ� �ి��ే ఒక ప్ర��య ��్వ�ా
�ార� బ�ౖ�ల�ల�� �ి�ధ్ �ం��ల అమ��క అ�� స�ాలను ఎదు��్కనగల�గ���ర�.

�ాసత్ �కతల సమ�కలనమ�
���న్ ప్ర�య్ే క���న అం�ాల��ౖ ల�ఖనమ� �క్క బ� ధ బ�ౖ�ల� ఆదయ్ంతం �ె������ � ఉనన్� గనుక,

క�మబ��ధ్క�ల� బ�ౖ�ల� �తత్ మ�ల� నుం�� ఈ �ాకయ్��గమ�లను సంకలనమ� �ే�ి ల��� ��క��ం� తమ

ప్ర��ాదనలను ఏరప్రచగల�గ���ర�. ఆ���ాండమ�ల�� �ాకయ్���ాలను ���య�లక� �ా్ర�ిన ప�్రకల��

�ాకయ్మ�ల��, ల��� య���బ� ప�్రకల�� వచనమ�లను ��రత్నల ��గమ���, ల��� మతత్ �ల�� ��గమ�లను
ప్రకటన గ�ంథప� వచనమ�ల�� జతకట్ట డం అ���� అ�ా��రణ���న ప� �ాదు. బ�ౖ�ల�ల�� ��ల� �నన్���న

���ాల నుం�� �ాకయ్మ�లను ��క��ం� ఒక�������కట� కలపవచు్చ ఎందుకంట� అ� సంబం��త���న ����ంత
స��య్లను బ� ���త్ ా�.

ల�ఖనమ� �క్క ��ధ ��గమ�ల నుం�� �ాకయ్మ�లను ��క��ంచుట అ�� ఈ ప్ర��య అ��క���న

���లను అనుస��ంచవచు్చ, �ా� �ా���ీదత ��రక� ఇ�� �ేయబ�ే ��ండ� ప్ర��న మ��ాగ్లను గ���్చ మనమ�

మ�ట�్లడ��ం. ఒక ప్రక్కన, ���న్ �ాకయ్���ాల� సంకలనం �ేయబ��, సమక�ర్చబడ��� ఎందుకంట� అ�

ఒ�� స��య్లను ప�న�ావృతపర�సుత్ంట��. మ��క ప్రక్క, ���న్ �ాకయ్���ాల� సంకలనం �ేయబ��,

సమక�ర్చబడ��� ఎందుకంట� అ� సం��్లష్ట�న
� ����ంత ప్రకటనను �ే�త్ ా�. ఈ ��ండ� ప్ర��యలను ఒక�ా��

��ిప్ చూ��ద్ం.

�దట� �ా్థనమ�ల�, ఒ�� మ�ల ఆల�చనను ప�న�ావృతపరచునట�వంట� �ాకయ్మ�లను �సు��నుట

��్వ�ా క�మబ��ధ్క�ల� తరచు ����ంత ప్ర��ాదనలను ర��ిసత్ ుంట�ర�.

�ైనం��న ��తమ�ల� మనమ� అ��క�ార�్ల ఈ �ధం�ా ఆల��సుత్ంట�మ�. ��ంత డబ�్బను �ర�

�� ��ట�్ట����న్ర� �ర� అను��ం��. �ర� ఏం �ే�త్ ార�? � జ�బ�ల� ఉనన్ డబ�్బను ఒక�ా�� ల���్క�ాత్ర�.
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అ�నపప్ట��� ఇం�ా �ె�యక�� �ే, �ర� డబ�్బ �� ��ట�్టక���న్�� ల��ో అ� ��ాధ్��ంచు������� � దగగ్ ర ఉనన్
డబ�్బను మరల� మరల� ల���్క�ాత్ర�.

�జ��, అ��క ���ల��ా చూ��త్ , ఒ�� �ధ��న
� ����ంత సతయ్మ�లను ప�న�ావృతపరచు

ల�ఖనమ�లను సంకలనమ� �ేయ�నప�ప్డ� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� క��� �ే��
� � ఇ�ే. ఒక �ాకయ్మ�ను

స���ా�� అర్థ మ� �ేసుక���న్ర� �ార� అను��వచు్చ. ��� నుం�� ఒక �జ���న ����ంత ప్ర��ాదనను

ర��ిం��ం అ� �ార� �శ్వ�ించవచు్చ. �ాబట�్ట , అ�ే ఆల�చనను ���� ��ట క��� కను��నడం క�దుర�త�ం�ో

ల��ో న� �ార� బ�ౖ�ల�ల�� అ��క ��గమ�లను చూ�ాత్ర�.

ఉ��హరణక�, తన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � అ�� ప�సత్ కమ� �దట� ��గమ� ఎ��దవ

అ��య్యమ�ల� ల��స్ బ���్కఫ్ ���సత్ ు �క్క �ైవత్వమ�ను గ���్చ చ��్చం�నప�ప్డ� ఈ �ధం�ా �ా్ర�ాడ�:
[ప���దధ్ గ�ంథమ�] క�మ�ర�� �క్క �ైవత్వమ�ను సప్ష్టమ��ా ఉ��్ఘట�సత్ ుం��.
అ��కమం�� ఈ మ�టను ��ాక��ం��ర� అ� బ���్కఫ్ క� �ెల�సు గనుక, ఒక �ాకయ్మ��� మ�త్ర�� తన

ఆల�చనను �ె�యజ�యల�దు. �ా�, ఇ�ే ����ంత సతయ్మ� సప్ష్టమ��ా ��ను 1:1, ��ను 20:28,

���య�లక� 9:5, �ి��ీప్య�లక� 2:6, �త�క� 2:13, మ��య� 1 ��ను 5:20ల� క���

ఉ��్ఘట�ంచబ��ం�� అ� సూ�ం��డ�. ఈ �షయమ�ల�, ���తత్ �బంధనల�� ఐదు ��ధ ప�సత్ కమ�లక� �ెం��న
ఐదు వచనమ�ల� ఒ�� రక��న
� బ� ధను ప�న�ావృతపర�సుత్��న్� గనుక బ���్కఫ్ �ాట�� సంకలనమ�

�ే�ాడ�.

ప్ర��న��న
� �ి�ధ్ �ం��లక� ఊత�వ్వ����� ల�ఖనమ�ల�� ��నన్��న
� �ాకయ్మ�ల నుం�� మదద్ త�ను

క�డగట�్ట���ాల�� �యమమ�ను మనల� ��ల� మం��� ��� ఉంట�మ�. ఒ�� బ�ౖ�ల� �ాకయ్ ��గమ�ను
అ�ారధ్ మ� �ేసు��వడం ��ల� �ే�క �ాబట�్ట ఈ �యమమ�ను అనుస��ంచవల�ియ�నన్��. ఒక �ాకయ్మ�
�క్క ప్రకటనను మనమ� స���ా అర్థ మ� �ేసుక���న్మ� అన����� ఒక మ�రగ్ మ� అ�ే �ాకయ్మ�
బ�ౖ�ల�ల�� ���� ��గమ�ల� క��� ప�న�ావృత���ం�� అ� చూపడం.

ఇతర �ాఠమ�లల�, “�శ్చయ�� ����ట�కృ�” అ� మనమ� �ి��న ర�పమ�ను ఉప���ం�

����ంత �శ్చయతను గ���్చ మనమ� మ�ట�్ల��మ�. ఏ� నమ�్మల� అ���� �శ్చ�ంచుటక� మ�త్ర��
బ�ధయ్తగల ���సత్వ ����ంతపం��త�ల� ఆస��త్ చూప�టల�దు, �ా� తమ నమ్మకమ�ల బలమ�ను ఆ

నమ్మకమ�లక�నన్ ఆ���ాల బలమ��� స��త���ంచ����� క��� �ార� ఆస��త్ చూప�త���న్ర� అ� మనమ�

గమ�ం��మ�. అ��క ���లల�, ఒ���ధ���న ����ంత సతయ్మ�ను ప�న�ావృతపరచు వచనమ�లను
సంకలనం �ేయ����� �ారణం ఇ�ే. ఒక ప్ర��ాదనక� ప�న�ావృత ల�ఖన మదద్ త�ను మనమ�

కను��నల�నప�ప్డ�, ఆ ప్ర��ాదన��ౖగల మన నమ్మ�ా�న్ త��గ్ం�ేసు���ా�. �ా� ల�ఖనమ�ల� ఒక సతయ్మ�
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మరల� మరల� ప�న�ావృతమవ్వడం చూ�నప�ప్డ� నమ్మ�ా�న్ దృఢపరచు������� ఇ�� ఒక �ా��రణ
���న��య
� �నన్��.

ప�న�ావృత సంకలనం ఎంతట� �ా్రమ�ఖయ్���న�ో , ఒక ����ంత ప్ర��ాదనక� �శ�మ మదద్ త�

క�డబ�ట్ట����� క��� క�మబ��ధ్క�ల� బ�ౖ�ల� �ాకయ్���ాలను సంకలనం �ేసత్ ుంట�ర�. ����క మ�టలల�

�ె�ాప్లంట�, బ�ౖ�ల� ఆదయ్ంతం క�మబ��ధ్క�ల� అ��క���న �ాసత్ �క ప్రకటనలను చూ�ాత్ర�, మ��య� ��దద్�న
�ౖ ,
బహ�మ�ఖ ����ంత ఉ��్ఘటనలను �ేయ����� �ట�� సంకలనం �ేసత్ ుంట�ర�.

�ైనం��న ��తమ�ల�� ఒక ఉ��హరణ�� ఈ �శ�మ సంకల���న్ ఉ��హ���ద్ �ం. ��ను బయటక�

��ళ్ళ����� �ిదధ్ప�� ఉర�మ�ల� �� వరష్ ం పడబ� త�ంద� అనుమ��ం��ను అను��ం��. ఆ సం�ేహమ�ను
ఎల� �వృ�త్ �ేసుక�ంట�ను? మం���, ���� �వృ�త్ �ేయ� ���� �షయమ�లను గమ�ంచడం ఒక

���నమ�. �� ��న్��త�డ� పర���తత్ �త� �ట�ల� ప���త్�ా త����� � ల���� వ��త్ , బయట వరష్ ం పడ�త�ంద�
��క� �శ్చయమ�త�ం��. �� ��న్��త�డ� తన త���న
ి ��డ�గ�ను ఇ��త్ , బయట వరష్ ం పడ�త�ంద� ��క�

మ��ంత �శ్చయమ�త�ం��. మ��య� “బయట క�ండ�� త వరష్ ం క�ర�సుత్ం��” అ� ఒక��ళ �ాడ� ��క� �ె��త్, ��
�� ంత ��డ�గ� �� �ే�ల� ల�క�ం�� బయటక� ��ళ్ళ��క�డదు అ� గట�్ట �ా ��ను �శ్చ�ంచుక�ంట�ను. ఈ

ప���లనల� అ�న్ ప�న�ావృతమ�ల� �ావ�; ��ను ఉర�మ� ���న్ను; త���ి మ��ెద్ న
� �� ��న్��త��

చూ��ను; తన ��డ�గ�ను ���ాను; మ��య� ��క� సప్ష్ట�న
� సమ���రం వ�్చం��. ఈ ఆ��రమ�లల� ప్ర�
ఒక్కట� క��� ��ంత �నన్��న
� ���� సూ�సుత్ం��, మ��య� ఇవ�న్ క��ి �� సం�ేహమ� �ాసత్ వ�� అ��
�షయ��న్ ధృ�క��ం�ే ఆ���ా�న్ ఏరప్రచు���.

అ��క ���లల�, క�మబ��ధ్క�ల� క��� ఇ�ే�ధ��న
� �శ�మ సంకలనమ�ను �ాట��త్ ార�. ఒక

�ాకయ్��గమ�ల� ఒక �షయమ� బ� ��ంచబడడం గమ��ాత్ర�. సంబం��త���న ����క అంశమ� ����క

�ాకయ్మ�ల� �ెపప్బడ�టను �ార� గమ��ాత్ర�. తర��ాత మ��క సంబం��త���న �షయ��న్ మ��క �ాకయ్మ�

బ� ��ంచ���న్ చూ�ాత్ర�. తర��ాత �ార� ఈ సమ���రమంతట�� ��క��ం� ఈ ����ంత సతయ్మ�ల�న్ట�నుం��

ఒక ����ంత ప్ర��ాదనను ర��ి�త్ ార�.

ఈ ప్ర��య ఎల� ప��ేసత్ ుం�ో చూ��లంట�, తన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � అ�� ప�సత్ కమ� 1వ ��గమ�

8వ అ��య్యమ�ల� ��స
� త్ ు �ైవత్వమ�ను బ��ా్కఫ్ �క్క చర్చక� ����� ���ద్ �ం. బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� “క�మ�ర��

�క్క �ైవత్వమ�ను సప్ష్టమ��ా ఉ��్ఘట�సత్ ుం��” అ� ఆయన �ె�ప్ి నప�ప్డ� ��స
ౖ క���న�ాడ� అ�
� త్ ు �ె�

�ేయబ��న సప్ష్ట�న
� ప్రకటనల� ప�న�ావృతపరచబడడం ఆయన గమ�ం��డ� అ�� �షయ��న్ ఇపప్ట���
మనం చూ�ామ�. �ా� ��స
� �ా�ే అ�� తన ����ంత ప్ర��ాదన ల�ఖనమ� �క్క అ��క
� త్ ు ప���త్�ా �ై�క��న

��గమ�ల నుం�� ఆయన సంకలనం �ే�ిన సంబం��త���న��న
ౖ పప్ట��� �నన్��న
� ప్రకటనల ��్వ�ా మ��ంత
బలపరచబడ�త���న్�. ఈ �ధం�ా ఆయన ��న�ా��ం��డ�:
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[ప���దధ్ గ�ంథమ� ఇం�ా] �ె�
ౖ క���న ��ర�లను క��� ఆయనక� వ��త్ంపజ�సత్ ుం�� ...
�ై�క��న
� లకష్ణ�లను ఆయనక� ఆ���ిసత్ ుం�� ... �ై�క��న
� ���యల� �ే�ినట�
్ల �ా
ఆయనను చూప�త�ం�� ... మ��య� �ె�
ౖ క���న ఆదరమ�ను క��� ఆయనక�
ఆ�ా��సత్ ుం��.

���సత్ ు క��� �ేవ��ే అ�� బ���్కఫ్ �క్క �ాదన వయ్��త్గతమ��ా ఈ ప్రకటనలల� �ే���ౖ�� ఆ��రప��న��

�ాదు, �ా� ఈ ����ంత ప్రకటనల �తత్ మ���ౖ ఆ��రప��న���ా ఉం��.

బ���్కఫ్ ఎందు��తత్ మ� ఇల� �ే�ా�ో అర్థ ం �ేసు��వడం కష్ట��� �ాదు. ��స
ౖ క���న�ాడ� అ��
� త్ ు �ె�

నమ్మకమ� ల�ఖనమ� �క్క అ��క �ాయ్ఖ�య్తల�ే స�ాల� �ేయబ��ం��. �ాబట�్ట , ���న్ వచనమ�ల� ఆయన

�ైవత్వమ�ను దృఢపర�సుత్��న్� అ� మ�మ�ల��ా చూ�ి�ే స���� దు. ఈ వచనమ�లను ఆయన స���ా��
అర్థ మ� �ేసుక���న్డ� అ� ధృ�క��ంచు������� ఇతర ప��గణనలను క��� ప���లనల���� �సుక���న్డ�.
ల�ఖనమ�ల� ��స
� ��ర�లను ఆ���ిసత్ ు��న్�, �ై�క లకష్ణ�లను ఆయనక� ఆ�ా��సత్ ు��న్�,
� త్ ుక� �ై�క��న

సర్వ�ాయ్�ిత్ , మ��య� సర్వజ�్ఞ� వంట� మ�టల� ఆయనక� అన్వ�ంపజ�సత్ ు��న్�, సృ�ి్టంచడం మ��య�

సమసత్ మ�ను �� �ించడం వంట� �ేవ��ే �ేయగల �ారయ్మ�ల� ���సత్ ు క��� �ే�న
ి ట�
్ల �ా మ�ట�్లడ�త���న్�;
��వలమ� �ేవ���� మ�త్ర�� �ెందవల�ిన ��రవమ�ను ఆయనక� క��� ఇసుత్��న్�, ఆ�ాధన మ��య�

�ా్రర్థ న వంట�� ఆయనక� క��� �ేసత్ ు��న్� అ�� స��య్మ�ల వంట��. ఈ బ�ౖ�ల� �ాసత్ �క ప్రకటనల� అ�న్
క��� క��ివ�్చ బ���్కఫ్ క� �ాసత్ �క���న ����ంత ప్ర��ాదన ఉం��న�� అ� �ెప�ప్టక� బల���న
ఆ��రమ�ను ఇసుత్��న్�: ��స
ౖ క��న
� �ాడ� అ�� ప్ర��ాదన.
� త్ ు �ె�

�ాబట�్ట �దట��ా బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�లల� �ెపప్బ��న సతయ్మ�ల��ౖ వరక� మ�త్ర�� తమ దృ�ి్ట�

�లపడం ��్వ�ా క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ల�ఖనమ�ల నుం�� ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను

�ేసత్ ుంట�ర�. ��ండవ���ా ల�ఖనమ� �క్క అ��క ��గమ�ల నుం�� సంకలనం �ేయడం ��్వ�ా �ార�
�ేసత్ ుంట�ర�. ఈ �����ల ��్వ�ా క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖనమ�నక� కట�్టబ�� ఉం�ే ����ంతపర��న
�

ప్ర��ాదనలను ��మ� ర��ించుచు��న్మ�� �శ్చయతను �� ందగల�గ�చు��న్ర�.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను గ���్చన �ామ�నయ్ �ో రణ�� మనమ� �ెల�సుక���న్ం మ��య�

�ాట�� క�మబ��ధ్క�ల� ఎల� ఏరప్ర��ాత్�� చూ�ాం, �ాబట�్ట ఇప�ప్డ� మ�డవ ప్ర��న అం�ా��� ��ళ్ల����� మనం

�ిదధ్ం�ా ఉ��న్ం: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల �క్క �ల�వల� మ��య�

ప్రమ���ల�.
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�ల�వల� మ��య� ప్రమ���ల�
మన� �షయ��న్ అ��్వ�ిసత్ ుండ�ా, ఈ �ాఠయ్��గమ�లల�� మ�నుపట� �ాఠమ� �క్క సర��

అనుస��సత్ ూ ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� అవసరమగ� మ�డ� ప్ర��న మ�లమ�ల��ౖ ఈ
ప్ర��ాదనల ప్ర���ాలను చూ��ద్ం.

�ేవ�� �క్క ప్ర�ేయ్క మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను ఆ��రమ� �ే��
ి �� ��స
� త్ వ�ల�

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచవల�ిన�ా���ా ఉ��న్ర� అ� �ర� జ�్ఞపకమ�ంచు���� ఉంట�ర�. ప్ర��నం�ా
ల�ఖనమ�ల �ాయ్ఖ�య్నమ� ��్వ�ా ప్ర�య్ే క ప్రతయ్కష్త �క్క అవ�ాహన మనమ� �� ందుక�ంట�మ�,

సమ�జమ�ల� అనుబంధమ�ల ��్వ�ా, ఇతర�లనుం�� ��ర�్చ��నుట ��్వ�ా, ప్ర�ేయ్కమ��ా ��స
� త్ వ�లనుం��
��ర�్చ��వడం ��్వ�ా, మ��య� ���సత్వ �వనమ���ౖ దృ�ి్టంచడం ��్వ�ా; అన�ా ��స
� త్ ు ��రక� ��ంచు మన

అనుభ�ాల ��్వ�ా �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల�� �ా్రమ�ఖయ్ ��ణమ�లను ద��్కంచుక�ంట�మ�.

ఈ వనర�ల� ��ల� ��్లష్ట�న
� � గనుక, ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల �క్క �ల�వలను మ��య�

ప్రమ�దమ�లను ఒ��్కక్క���� అ��్వ�ి�ద్ �ం. �దట��ా, ప్ర��ాదనల� మ��య� ��స
� త్ వ �వనమ�ను

చూ��ద్మ�; ��ండవ���ా, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ప్ర��ాదనల సంబంధమ�ను గ���్చ

మ�ట�్లడ�దమ�; మ��య� మ�డవ���ా, ల�ఖన �వరణ�� �ాట� సంబంధమ�ను గ���్చ ప����ంచుదమ�.
���సత్వ �వనమను ����ంత వనర�ను �దట చూ��ద్మ�.

���సత్వ �వనమ�
���సత్వ �వనమ� అన�ా వయ్��త్గతం�ా ప���దధ్ పరచబడ�ట అ�� ప్ర��య�� క�డ�క�నన్��, మ��య�

ఇతర �ాఠమ�లల� మనమ� చూ�నట�
్ల �ా ఈ వయ్��త్గత ప���దధ్ త అ���� ��వనల��,ౖ ప్రవరత్ న��ౖ మ��య�

�����ే్వగమ�ల��ౖ క��� ��ట��ేసుక�ంట�ం��. ల��� మనమ� మ�నుప� �ెప�ప్క�నన్ట�
్ల �ా: ఆ��్థ����స్,
ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ �ా్థ�ల�.

ప���దధ్ పరచబడ�ట అ�� ఈ అంశమ�ల�� ��ధ ��ణమ�లను ఈ ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల�

ఎట�
్ల ప్ర���తమ� �ే�త్ ా� ఆ మ�రగ్ మ�ల�న్ అ��్వ�ించ����� సమయమ� మనలను అనుక��ంచడం

ల�దు. �ాబట�్ట , ��స
� త్ వ �వనమ�ను ��ర�గ�పర�ే మ��య� అవ����ం�ే ఒక మ�రగ్ మ�ను మ�త్ర�� చూ��ద్మ�.
���సత్ ు ��రక� ��ంచునట�్ట మన ప్రయతన్మ�లను ఈ ����ంత ప్ర��ాదనల� ఎట�
్ల ��ర�గ�పరచగల�� ఒక

���నమ�ను �దట��ా చూ��ద్ం.
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��ర�గ�పరచుట
�ాంప్ర��యక ����ంత ప్ర��ాదనలక� గల అతయ్ంత ��పప్��ౖన ల���లల� ఒకట� మన ��ా్వసమ�ను

గ���్చన అ��క మ�ల అం�ాలను అ� సప్ష్టమ��ా మ��య� క�్లపత్ ం�ా వయ్కత్ పర��ాత్�. ��ట� ��నమ�లల�,

అ��క���న ఖ�తత్వమ��� ��మ� నమ�్మ���� ��ల�మం�� ���సత్వ�ల� ఆక�ంప��ేసు��నల�క�� ఉ��న్ర�.
మ��య� మన ��ా్వసమ�లను గ���్చన స����న �ా�ాంశమ�లను మనమ� �ేయగలమ� గనుక, మన
�ైనం��న ��తమ�లల� ���సత్ ు ��రక� ��ంచడం అ���� కష్టం�ా ఉంట�ం��.

తన సంఘమ�ను గ���్చ �ర్ణ �ంచు��నల�� ఒక య�వన �ీత్ ��� ��ను ఒక�ా�� మ�ట�్లడడం ��క�

జ�్ఞపక�సుత్ం��. సభ�య్లల� ఉనన్ ���న్ అ���
ౖ క అల�ాట్ల ను సంఘమ� ఓర�్చ��నుటను చూ�ి ఆ�� ��ంత

ఇబ్బం���� గ����ం��, �ా� ఆ సంఘమ�ను ���ల� మ�త్రం అను��ల�దు. ఆ�� ��వదద్ క� వ�్చ, “ఏ� �ేయ�ల�
��క� �ె�యడం ల�దు. ఇక్క�� ప్రసంగమ�లల� ��ను ఎం�� ��ర�్చక�ంట���న్ను గనుక ఈ సంఘమ�ను వ���
��ళ్ల����� ��క� ఇష్టం ల�దు. ��ను ఎల� �ర్ణ యం �సు��గలను?” అ� అ����ం��. �ాబట�్ట , ��ను ఆ��ను

“�జ���న సంఘమ� �క్క గ�ర�త�ల� ఎల� ఉంట�� అ� అను��ంట���న్వ�?” అ� అ���ాను. ఆ��
����ప
ౖ � �ెల్లబ� �న మ�ఖమ��� చూ�ి ఆఖర�క� “��క� �ె�యదు” అ� �ె�ిప్ం��.

�ాబట�్ట ��ను ఈ �ధం�ా �ె�ాప్ను “�జ��న
� సంఘమ�నక�ండవల�ిన లకష్ణమ�ల��ౖ �వ� ఒక

��ాధ్రణక� వచు్చనంత వరక� క��� � సంఘమ�ను గ���్చ ఏ� �ేయ�ల� అ�� �ర్ణ యమ�ను �వ�
�సు��ల�వ�.” ఆ తర��ాత ఆ����, “సంఘమ�నక� మ�డ� గ�ర�త�ల� ఉ��న్� అ� ��్ర ట��్ట ం� ట్

����ంత�ాసత్ �మ� �ెపత్ �ం��” అ� �ె�ాప్ను. అ� “�ాకయ్మ�ను నమ్మకమ��ా బ� ��ంచడం, సం�ా్కరమ�లను

నమ్మకమ��ా ఇవ్వడం, మ��య� సంఘ క�మ�కష్ణను నమ్మకమ��ా �ాట�ంచడం.” ఆ�� సప్ందన అ�ఘం.
ఆ�� ����, “మ�ం�ే ఈ �షయ�లను ��క� ఎవ����� �ె��త్ బ�గ�ం�ే�.� ఏ� ఆల��ం��ల� ��క� �ె�యల�దు
అం�ే” అ� �ె�ిప్ం��.

ఆధు�క ప్రపంచంల�, ��స
� త్ వయ్ం �క్క �ామ�నయ్ ����ంత�ాసత్ � ప్రకటనలను క��� ��ర�్చ��నుటక�

తరచు�ా ��స
� త్ వ�ల� సమయమ�ను ��ట��ంచల�క�� త���న్ర�. �ాబట�్ట , ప���త్�ా ఏరప్��న ����ంత

ప్ర��ాదనలక� బదుల��ా �����ే్వగప���త���న ల��� �ామర అ��ా్రయమ�ను ప్ర����స
ి త్ ు��న్ర�. �ా� ���
�క్క ఫ�తమ� తరచు ఒ���ధం�ా ఉంట�ం��: �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ర్ణ య�ల� మనమ� �ేయవల�ి

వ�్చనప�ప్డ�, ��న��నమ� మనమ� ఎదు��్క�� ���
ౖ క ఎం�ికలల�, ఏ� �ేయ�ల� మన��� �ె�యదు
ఎందుకంట� ప���త్�ా ఏరప్��న ����ంత ప్ర��ాదనలను మనమ� ఆక�ంప� �ేసు��నల�క�� త���న్మ�.

�ాంప్ర���క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ల�ఖనమ�నక� కట�్టబ��య�ండ� అ��క��న
� ప్ర��ాదనలను మనక�
ఇసుత్ం��. మ��య� �ాట�� అధయ్యనం �ేయడం అ���� ��స
� త్ ు ��రక� ��మ� ��ంచు ప్రయతన్ంల� ���సత్వ�ల�

�ేయగల స�య�రధ్ ��న �ారయ్మ�లల� ఒకట�.
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ఇప�ప్డ�, �ాంప్ర���క ����ంత ప్ర��ాదనల� �ెల�సు��వడం ఎంతట� ���ారధ్ క��న
� �ెన
ౖ పప్ట��,�

�ాట�� ఎక�్కవ�ా వ�ా్కణ�ంచడం మ��య� �ాట���ౖ ఎక�్కవ�ా ఆ��రపడడం వలన క��� ��స
� త్ వ �వనమ�
అ���� ��ం�ెం క�ంట�పడవచు్చ.

అవ��ధమ�
���సత్వ ��తమ�ల� ప్ర��ాత్మక���న �ర్ణ య�ల� �సు��నుటక� �ా���� �ావల�ిందల�్ల ��ాత్ర���న

����ంత ప్ర��ాదనల� మ�త్ర�� అ� క�మబదధ్ తలను అధయ్యనం �ేయ� ���సత్వ�ల� తరచు�ా ���ంచుట ��్వ�ా
ఒక �ధం�ా ఇ�� �జమవ�త�ం��.

ఇప�ప్డ�, మనమ� మ�నుప� చూ�నట�
� ప్ర��ాదనల� స�యకరమ�ల�. �ా�
్ల �ా��, ����ంతపర��న

అ�ే సమయమ�ల�, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ా్రమ�ణ�క ప్ర��ాదనలక�ను మ��య� ��స
� త్ వ�లమ��ా మనమ�
�ేసు��నవల�ిన ఎం�ికలక�ను మధయ్ దూరం ఉనన్ద�� �షయ��న్ ఎప�ప్డ� మనమ� గ�ర�త్ంచు���ా�.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల� ర�పకమ��ా ��ౖర�పయ్త�� ఉనన్� ల��� మనమ� ఎదు��్క�� �షయమ�లను

గ���్చన� �ా���ా ఉంట��. �ాబట�్ట మనమ� ఎదు��్కంట�నన్ ప్ర�ేయ్క��న
� సంగత�లను గ���్చ అ� ��ర��ా
మ�ట�్లడవ�. మ��య� ఫ�తం�ా, మనమ� �సు��నవల�ిన ప్ర��ాత్మక �ర్ణ య�ల �షయమ�ల� అ�
మనక� స�యమ� �ేయల�వ�.

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ప్ర��ాదనలల� ఎక�్కవ�ా ��ట్ట �బ�� ��ట్ట �నట�వంట� ��ా్వసుల� ఈ దూరం ఎంత

��పప్���ా ఉం�ో గ���ంచర�. �ార� �ేయవల�ినదల�్ల ప్ర��ాదనల స�త�లను గ���్చ ��త�బదధ్ ం�ా

ఆల��ంచడం, మ��య� ఆ తర��ాత అంతయ� ప��ప�ర్ణ ం�ా�� ఉంట�ం�� అ� అను��వడం మ�త్ర�� అ�

తమ�్మ��మ� ఒ�ిప్ంచుక�ంట���న్ర�.

�ా� �ాసత్ �కతల�, ���సత్వ�లమ��ా మనమ� �సు���� ప్ర� �ర్ణయమ�ల�, ����ంతపర���న

సూ�్రకరణల��ౖ ఆ��రపడడ�� �ాక, మన ప���్థ �
ి �క్క �వరణల� మ��య� ప�����ధ్త�్మ� �క్క

వయ్��త్గత ప��చరయ్ అను�ాట���ౖ క��� ఆ��రప���. �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను గ���్చన ఈ అం�ాలను ఉప���ం�

����ంతపర��న
� �బంధనల� మ��య� �జ��త �ర్ణ య�లక� మధయ్గల ఆ దూ�ా�న్ త��గ్ం���.

సంఘమ�ను ������ట్ట �ల� ���సుత్నన్ ఆ య�వన�ీత్ � �షయ���� మనమ� మరల� వ��ద్ం.

సంఘమ�నక�ండవల�ిన మ�డ� గ�ర�త�లను, అన�ా నమ్మక���న బ� ధ, సం�ా్కరమ�లను నమ్మకమ��ా
ఇవ్వడం మ��య� సంఘ క�మ�కష్ణను నమ్మకమ��ా ప్ర���ంచడం, అను గ�ర�త�లను ��న ��ంట��, ఆ

సంఘమ�ను ��ంట�� ������ట్ట �ల� ఆ�� �ర్ణ �ంచు��నన్��. �ా� ��ను ��ంట�� ఆ���� ఈ ��చ్చ��క

�ే�ాను.

ఆ����, “ఒక్క ��షం ఆగ�. �వ� ఒక �షయ��న్ గ���త్ం���. ప్రపంచంల� ఉనన్ సంఘమ�లల�

ఒక్క���ల� క��� ఈ మ�డ� సంఘమ�ల గ�ర�త�ల� ప��ప�ర్ణ ం�ా ఉనన్� ల�వ�. � సంఘమ�ను జ�గ�తత్�ా
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ప���లన �ే�ి ప���్థ ిత�ల� ఎంతట� బ���కరం�ా ఉ��న్� �ర్ణ �ంచు���ా�. ఇ�� మ�త్ర�� �ాక, �ా్రర్థ నల�

సమయమ�ను గడ�ప�త�, �వ� దృఢ���న �ర్ణ యమ� �సు��నుల�గ�న ప�����ధ్త�్మ� �క్క న���ింప�
��రక� ���య�ం���. అప�ప్డ� మ�త్ర�� �వ� మం� మన�ా���� ������ట్టగల�గ���వ�” అ� అ��న్ను.

ఒక మ�టల� �ె�ాప్లంట�, తన ప���్థ �
ి ల� ����ంతపర���న ప్ర��ాదనల� ఎంతట� �ా్రమ�ఖయ్���నపప్ట���

క���, ��వలమ� ����ంత ప్ర��ాదనల��ౖ మ�తర్�� ఆ��రపడడం అ���� తన ��స
� త్ వ �వనమ�ను

అభయ్ంతరపరచవచు్చ అ� ��ను ఆ య�వన�ీత్ ��� �ె�ాప్ను. �ారయ్మ� తల��ట�్ట మ�ందు, �ా��రణ���న

ప్రతయ్కష్తను ఆ�� చూ���. తన ప���్థ ి�� బ�గ��ా అర్థ ం �ేసు���ా�, మ��య� ఆత్మ �క్క వయ్��త్గత
ప��చరయ్క� తనున్��ను అ��ప్ంచు���ా�.

���సత్వ �వనమ�నక� ����ంత ప్ర��ాదనల� �ెచు్చ ప్ర�జ��లను మ��య� �ష���జ��లను

�ెల�సు��నుట�� �ాట��ా సమ�జమ�ల� మన �ాల�పంప�లను అ� ఎల� ప్ర���తం �ే�త్ ా� �ెల�సు���ా�.

సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల�
మన ��తమ�లల� ���సత్ ు శ��రమ� �క్క �ా్ర��నయ్త సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� �� ందుట ��్వ�ా

�ెల�సుత్ం��. ��స
� త్ వ సమ�జంల� �ాల�పంప�ల �క్క మ�డ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ప��మ�ణ�లను గ���్చ మనమ�
మ�ట�్లడ���వచు్చ: ���సత్వ �ారసత్వం — గతమ�నక� �ెం��న సంఘమ�ల� ప�����ధ్త�్మ� �ారయ్మ�లక�

�ాకష్య్మ�; ప్రసత్ ుత ���సత్వ సమ�జమ� — ��ట��ాలప� ��స
� త్ వ ��తమ�లల� ప�����ధ్త�్మ� �ాకష్య్మ�; మ��య�

రహసయ్ �ర�ప్ — మన వయ్��త్గత ఊహలల� మ��య� నమ్మ�ాలల� ప�����ధ్త�్మ� �ారయ్మ� �క్క �ాకష్య్మ�.

సమ�జమ� �క్క ఈ ��ణమ�ల� ఒక�������కట� ల�క్కల�� �����లల� సం���ిసత్ ుంట��.

�ామ��క సంకరష్ ణల�� అం�ాలను ����ంత ప్ర��ాదనల� ఎల� ��ర�గ�పరచగల�గ���� మ��య�

అభయ్ంతరపరచగల�గ���� క��� ���న్ ఆల�చనలను ఇక్కడ క�్లపత్ ం�ా ప్ర�త్ ా���ద్ం. సమ�జమ�ల��
సంకరష్ ణలను ����ంత ప్ర��ాదనల� ��ర�గ�పరచగల ఒక ప్ర��న ���నమ�ను �దట��ా చూ��ద్ం.

��ర�గ�పరచుట
ఎంతట� ���రకర�, ��ట��ాలమ�ల� అ��క ���ా��త్క ���సత్వ�ల� ఒక సంఘమ� నుం�� మ��క

సంఘమ�నక�, ఒక ప్రసం��క�� ల��� బ� ధక�� నుం�� మ��క� వదద్ క� మ����� త�, ఆ సంఘమ�ల��
మ��య� ప్రసం��క�ల�� ఎల� సంక��ష్ం��ల� �ెల�సు���� �ామరధ్ �ం ల�క�ం���� �� త���న్ర�. ఎవ���

అనుస��ం��ల� మనక� �ె�యదు. సంఘమ� �క్క బల�ల� బల��నతల� మనమ� గ���ంచల�మ�. ��స
� వ
��ా్వసమ�ను గ���్చన మ�ల �ాసత్ �క ప్రకటనల అజ�్ఞనమ� నుం�ే �ా��రణం�ా ఈ ���చ�� ల�పం
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తల�తత్ �త�ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ల ����ంత ప్ర��ాదనలను గ���్చ ����ంచుట,
���చన�� ���సత్ ును అనుస��ం�ే అనుచర���ా అవ్వ����� ఒక అత�య్తత్ మ���న మ�రగ్ ం.

���న్ ��్ర ట��్ట ం� ట్ సంగ�హ గ�ంథమ�లను ప��చయం �ేసు��వడం మం��ెన
ౖ ����ంత ప్ర��ాదనల

ల�భమ�ను �� ందుటక� ఒక ప్ర��ాత్మక��న
� మ�రగ్ ��య�నన్��. ���ెల�బ్ర్గ్ ��ట��జం, ల��� ���ట్ ి�న��ర్ �ారట్ర్

��ట��జం వంట� సంగ�హ గ�ం��ల� ��ర�్చ��నుటక� సుళ�వ��ా ఉం�ే �నన్�నన్ ����ంత ప్ర��ాదనలను

��ర�ప్���. ఈ ����ంతపర��న
� ఆల�చనలను మనసుస్ల� ఉంచు���, ���సత్ ు �క్క అనుచర�ల� మ��ంత
���చనగల�ా���ా అవ్వగలర�.

ఉ��హరణక�, ��తమ� �క్క ఉ�ేద్శమ� ల��� గమనమ�ను గ���్చ ఒకర� చ��్చం��ల� అను��ంట�,

���ట్ ి�న��ర్ �ారట్ర్ ��ట��జం అ�� సంగ�హ గ�ంథమ�ల�� �దట� ప్రశన్ మ��య� సమ���నం �ెల�సు��వడం

��ల� ఉప�గకరమ��ా ఉంట�ం��. ఒక సుళ���ౖన �ాకయ్మ�ల� బ�ౖ�ల� బ� ధ �క్క అ��క స��య్లను ఎల�
�ా�ాంశపర�సుత్ం�ో చూడం��. ఈ ���ం�� ప్రశన్క� సమ���నం�ా:

మ�నవ�� ప్ర��న గమనమ� ల��� అంతమ� ఏ��?
����� సంగ�హ గ�ంథమ� సప్ం��సత్ ూ:
మ�నవ�� ప్ర��న గ��� �ేవ�� మ��మపరచడం మ��య� ఆయనను �ాశ్వత�ాలమ�
ఆనం��ంచడం.

���సత్వ�ల� ��తమ�ల� ఎల� సుఖమ�ను �� ందు��నగలర� అ�� అంశం��ౖ ఎవ����� ఒక నూతన దృ�ి్ట

��ణమ�ను ఇ��్చర� అనుక�ం��ం, అప�ప్డ� ���ెల�్బర్గ్ ��ట��జంల�� �దట� ప్రశన్ మ��య� సమ���నం
�ెల�సు��వడం ��ల� ఉప�గకరమ��ా ఉంట�ం��. �దట� ప్రశన్ ఏమంట�:

��తమ�ల�ను మ��య� మరణమ�ల�ను � ఏ���క సుఖమ� ఏ��?
మ��య� ����� ఆ సంగ�హ గ�ంథమ� ఈ �ధం�ా సప్ం��ం�ం��:
��ను ��క� �� ంతమ� �ాక, �� �ా్రణమ� ఆత్మల� క��� �� �వమ�ల�ను

మరణమ�ల�ను క��� �� నమ్మక��న
� రకష్క�డ� ��సు��స
� త్ ుక� �ెం��న�ా��ా

ఉం��� అనున����. ఆయన �� �ాపమ�ల�న్ట� ��రక� తన ప్రశసత్ ���న రకత్ మ���

��ల �ె�్లం�, అప�ా�� �క్క బల���్కరమ� నుం�� స్వతంత�్ర��ా ననున్ �ే�ాడ�.
పరల�కమ�ల� ఉనన్ �� తం��్ర ��లవ� ల�క�ం�� �� తల నుం�� ఒక్క ��ంట�్రక క���
�ాలనంత�ా ఆయన ననున్ �ా�ాడ�త���న్డ�; �జ����, �� రకష్ణ ��తత్ మ�

అ�న్య� సమక��� జరగవల�ియ�ం��న��. ��ను ఆయనక� �ెం��న�ాడను గనుక,
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���సత్ ు, తన ప�����ధ్త్మ ��్వ�ా �ాశ్వత �వమ�ను ఇ�ాత్న� �శ్చయత ఇ�్చ ఆయన
��రక� ఇప�ప్డ� నుం�� హృదయప�ర్వకమ��ా ��ంచుటక� ఇష్టపడ�ల�గ�న
�ిదధ్పడ�ల�గ�న ననున్ �ేసత్ ు��న్డ�.

ఇట�వంట� ���న్ దృఢ��న
� ����ంత ఆల�చనలను ��ర�్చ��వడం వలన ఇతర ���సత్వ�ల�� మనమ�

సంక��ష్సత్ ుండ�ా మ��ంత ���చనమ�గల �ారమ��ా ఉండ�టక� మనలను ఆయ�తత్ పర�సుత్ం��. మ��య� ఈ

���నమ�ల�, సమ�జమ�ల�� మన సంకరష్ణలను మ��ంత�ా అ� ��ర�గ�పర��ాత్�.

అ�ే సమయమ�ల�, మనలను మ��ంత ���చనకరత్ ల��ా �ేయ�ట ��్వ�ా మం���న
ౖ ����ంత

ప్ర��ాదనల అవ�ాహన మన సంకరష్ ణలను ��ర�గ�పరచగ���య�ండ�ా, ����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల��ౖ
దృ�ి్ట �లపడం ���సత్వ�ల మధయ్ మన సంకరష్ ణలను అభయ్ంతరపరచవచు్చను క���.

అవ��ధమ�
���న్�ార�్ల ���సత్వ�ల� ఒక ప్ర��ాదనల స���� ఎంత�ా దగగ్ ర�ా అంట���� ఉంట�రంట� సంగత�లను

���వల��� ఖ�్చతమ��ా ఒ�� �ధం�ా �ెపప్ల�� ఇతర ��ా్వసుల�� ���ారధ్ కమ��ా సంక��ష్ంచుటక� �ా����
��ల� కష్టమ�త�ం��.

�ర� చూడం��, మనమ� తరచు మర��� �� అంత�ా ఈ ����ంత ప్ర��ాదనలల� ఒక సమసయ్ ఉం��:

�ాట�ల� అ��కమ�ల� బ�ౖ�ల� నుం�� వ�్చన� �ావ�. �ా�, అ� మ�నవ �శదమ�నక� ప్ర�ఫలమ�ల�.

బ�ౖ�ల�ల�� బ� ధలను �ాధయ్��న
� ంత ఖ�్చతమ��ా �ా�ాంశపరచుటక� అ� ప్రయ�న్�ాత్�. �ా� మనమ� ఈ
�ాఠమ�ల� చూ�నట�
్ల �ా, ���న్�ార�్ల అ� సం��్లష్ట��న ప్ర�య
� ల వలన క��� ఏరప్డ���. అతయ్ంత

ఉతత్ మ��న
� ����ంత ప్ర��ాదనల� క��� ప����ల� ప���� క��� ఉంట��. అ�న్య� క��� ఏ�ో ఒక

�ధమ�ల� �� ర�ాట�ల�గల��ా ఉంట��. ఫ�తం�ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ����ంత ప్ర��ాదనలను

మనమ� అ��కమ��ా చదువ�త�ండ�ా, అ� ��్ర���ిత��న
� � �ావ�య�, అ� �� ర�ాట�ల� ల��� �ావ�య�,
మ��య� �ాట� అ���ారమ� బ��
ౖ ల� అంత ��పప్�� �ాద�య� అ�� జ�్ఞనమ��� �ాట��� మనక�నన్
అనుబంధమ�ను �యం�్రంచుక�ంట� ఉం���.

తనక� ��స
� త్ వ ��న్��త�ల� ల�ర� �ె�ప్ి న ఒక ��న్��త���� ఒక�ా�� మ�ట�్లడడం ��క� గ���త్సుత్ం��.

ఒంట���ా ఉంట���న్డ� అతడ� �ి�ాయ్దు �ే�ాడ�. �ాబట�్ట , ���� �ా���� సహ�ాసమ�ను క��� ఉంట���న్�ా
అ� ��ను అత�� అ���ాను. ఆయన ����, “��ను �శ్వ�ిసత్ ునన్ ����� ఏ��భ�ంచు ����క� ��ను

కను��నల�క�� య�ను. �ాబట�్ట , ��క� ఎట�వంట� సహ�ాసమ� ల�దు” అ��న్డ�. ��ను ఇల� సప్ం��ం��ను,

“���సత్ ునందు �శ్వ�ించు మ��క� కను��నల�క�� త���న్న� �వ� అంట���న్�ా?” అ��న్ను. అందుక� అతడ�
“ఓ, ల�దు, అల� అ� �ాదు” అ� బదు���్చడ�. “సమసత్ �షయమ�లల� ���� ఏ��భ�ంచునట�్ట ����క� ��ను
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కను��నల�క�� య�ను అం�ే” అ��న్డ�. ఈ ��న్��త�� బట�్ట ��ను �స్మయ�ం��ను. ����ంత�ాసత్ �మ�ల��
�వరమ�ల�న్ట� �షయమ�ల� ���సత్వ�ల� ఎనన్డూ అం��క��ం�య�ండల�దు అ�� �షయ��న్ ఇతడ�
�ెల�సు��� ఉండవల�ిం��.

�ా� ���రకరం�ా, ఈ �� ��న్��త���� భయంకర��న
� �ా్ర��నయ్తల� ఉ��న్�. ����ంతపర���న

ప్ర��ాదనల��ౖ ఈయన ఎంతట� ఉ��్ఘటనను ఉం��డంట�, ఇతర�ల�� సహ�ాసమ�ను ��ట్ట ���ల�నంత�ా అ�

ఆయనను అభయ్ంతరపర���. శ��బద్ మ�ల�న్ట�ల�, ��స
� త్ వ�ల� ఇతర ���సత్వ�ల�� సంక��ష్ంచునప�ప్డ�

తమతమ ����ంత �బదధ్ తల� ఆ సంకరష్ ణలను అభయ్ంతరపరచునట�
్ల �ా �ాట�� అనుమ�ం�నప�ప్�ే ��స
� త్ ు

�క్క ప��� భయంకర���న �� జ����ం��. ఈ �క్క ల��� ఆ �క్క ����ంత అంశమ� �క్క ��ణమ�ల�

ఇతర�ల� క��� మన ��ా్వసమ�ల�� �ాట�ం��� అ� మనమ� గట�్ట �ా �ె�ిప్నప�ప్డ�, ల�ఖనమ� �క్క
���ద్శమ�ల కంట� దూరమ��ా మనమ� ���్ల�� త���న్మ�.

ఈ �షయమ�ల�, 1 ����ం��య�లక� 8:4-12ల� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �ె�ప్ి న మ�టలను గమ�ంచం��.

మన ����ంతపర��న
� �బదధ్ తలను గ���్చ అక్కడ ఈ మ�టలను మనమ� చదువ���మ�.

ల�కమందు �గ�హమ� వట�్ట ద�య� ... ఎర�గ�దుమ� ... అ��ే అంద��యందు

ఈజ�్ఞనమ� ల�దు. ��ంద���వ
� రక� �గ�హ మ�ను ఆ�ా��ం�న�ార� ... ఏలయన�ా
జ�్ఞనమ�గల �వ� �గ��లయమందు ��జనపం��త్� క�ర�్చండ�ా ఒకడ�

చూ�న��డల, బల��న��న
� మన �ాస్��గల అతడ� �గ�హమ�లక� బ�

�యయ్బ��న ప��ర్థమ�లను �నుటక� �ైరయ్మ� �ెచు్చ��నును గ��? ... ఈల�గ�
సహ� దర�లక� ���ధమ��ా �ాపమ� �ేయ�ట వలనను, �ా�� బల��న���న

మన�ాస్��� ���ప్ి ంచుట వలనను, �ర� ���సత్ ునక� ���ధమ��ా �ాపమ� �ేయ�
�ారగ�చు��న్ర� (1 ����ం��య�లక� 8:4-12).

జ�్ఞనమ�గల ��స
� త్ వ�ల� అంతట� జ�్ఞనమ�ల���ా���ా ఉనన్ ���సత్వ�లను ���
్ర ం��ల�, �ా���� ��వ

�ేయ�ల� ��ల� ��చ్చ��ం��డ�. జ�్ఞనమ�గల �ార� తమ జ�్ఞనమ�ను బట�్ట ప��ేయ�ట ��్వ�ా ఇతర�ల�

అభయ్ంతరపడక�ం�� �ా�� జ�్ఞనమ�ను �యం�్రంచు��నమ� క��� ఆయన ��చ్చ��ం��డ�. �భజనల�

మ��య� ��ష
� ్ట త్వమ�ను ��్ర తస్��ంచుటకంట�, మం� ����ంతమ� గల�ార� అవసరమ�ల�� అంశమ�ల��ౖ

బల��న���న ����ంతమ� గల�ా���� సహ�ాసమ� �ేయ�టక� మ�రగ్ మ�లను కను��నం�� అ� ��ల� గట�్ట �ా

�ె�ాప్డ�. క�్లపత్ ం�ా �ె�ాప్లంట�, అంత�ా అవసరమ�ల�� ����ంత ప్ర��ాదనలల� ఖ�తత్వమ� కంట� క���

సహ�ాసమ� అనున�� ���్క� �ా్రమ�ఖయ్ం అ� ఆయన �ా���� బ� ��ం��డ�. ప్ర� �వరణల� క��� మనల�

ఆల�చన �ేయ� మన ��ట� ��స
� త్ వ�ల�� క��ి ఎట�
్ల ప� �ేయ�ల� ��ర�్చ��నుటక� మనంద���� ఇ��
సమయమ�.
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���సత్వ �వనమ� మ��య� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లక� ����ంత ప్ర��ాదనల� ఎల� సంబంధమ�

క���య���న్� �ెల�సుక�నన్ �ిమ్మట, ఇప�ప్డ� మనమ� మ�డవ ప్ర��న ����ంత వనర�ను చూ��ద్మ�:
అ�� ల�ఖన �వరణ. క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల� బ�ౖ�ల� �క్క మన �శదమ�ను ఎట�
్ల ప్ర���తమ�
�ే�త్ ా�?

ల�ఖన �వరణ
ల�ఖన �వరణ అ���� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ప్ర��న���న�� ఏలయన�ా

ల�ఖనమ�ల�� �ేవ�� ప్ర�య్ే క ప్రతయ్కష్తను చూచుటక� ఇ�� ��్వరమ��ా ఉనన్��. ల�ఖనమ�ను

అనువ��ంచుటల� సంఘమ�ను ప�����ధ్త�్మడ� న���ిం�న మ�డ� �����లను గ���్చ ఆల��ంచుటక�

స�యపడ�త�ంద� మ��క �ాఠంల� మనమ� సూ�ం��మ�. ఈ �సత్ ృత వరగ్ మ�లను ఈ �ధమ��ా

�ిల��మ�: �ా��తయ్ ���్లషణ, ����త్రక ���్లషణ మ��య� ��పథయ్ ���్లషణ. �దట��ా, �ా��తయ్ ���్లషణ

ల�ఖనమ�లను ఒక �త్రమ��ా చూసుత్ం��, అన�ా తమ ప్ర�ేయ్క �ా��తయ్ లకష్ణ�ల ��్వ�ా అసల� �ాఠక�లను
ప్ర���తం �ేయ����� �ెవ
ౖ ��్రరణల� మ�నవ రచ�తల�ే ర��� ం��ంచబ��న ఒక క��త్మక ప్రదర్శన.

��ండవ���ా, ����త్రక ���్లషణ ల�ఖనమ�లను చ��త్రక� ఒక ��ట�
� ��ా చూసుత్ం��, అన�ా ల�ఖనమ�ల�

�ష్కపటమ��ా �����ంచు ప��ాతన ����త్రక సంఘటనలను చూ� ��ర�్చ���� మ�రగ్ మ�. మ��య�

మ�డవ���ా, ��పథయ్ ���్లషణ ల�ఖనమ�ను ఒక అదద్ మ��ా చూసుత్ం��, అన�ా మనక� ఆస��త్కరమ��ానునన్

అంశమ�లను మ��య� ప్రశన్లను స���ంచుటక� మ�రగ్ మ��ా ఉనన్��.

�ాయ్ఖ�య్నమ�ల�� ఈ ఆకృత�లను మ��ల� ఉంచు���, బ�ౖ�ల� �క్క మన �శదమ�ను ����ంత

ప్ర��ాదనల� ��ర�గ�పరచునట�వంట� మ��య� అభయ్ంతరపరచునట�వంట� మ��ాగ్లను మనమ� ఇప�ప్డ�

అ��్వ�ిం���.

��ర�గ�పరచుట
బ�ౖ�ల�ల� �ె������ � ఉనన్ ����ంత ప్రకటనలను సప్ష్టతరమ� �ేయ�ట �ాయ్ఖ�య్నమ�ల�

ప్ర��ాదనల� మనక� ఉప�గప�ే అతయ్ంత సప్ష్ట�న
� �����లల� ఒకట�.

�ాసత్ వ��న
� సంగ� ఒకట� ఉం�� అంట� అ�� ఇ�ే: ప���దధ్ గ�ంథమ� అనున�� ��ల� ��్లష్ట�న
�

ప�సత్ కమ�. ���ల�� ��నన్���న �ా��తయ్ ర��ాల�, �����క
్ర �షయ�ల� మ��య� ����ంత బ� ధల� ఎంతట�

��ాల��న
� వంట� బ�ౖ�ల�ల� ఉనన్ �� ం��కను ��ల� మం�� ��స
� త్ వ�ల� అర్థ మ� �ేసు��నంత�ా ఉం��.

ఫ�తమ��ా, ఇక్కడ నుం�� ల��� అక్కడ నుం�� ఈ �ాకయ్��గమ� నుం�� ల��� ఆ �ాకయ్��గమ� నుం��
��వలమ� ���న్ �యమమ�లను మ�త్ర�� ��ర�్చ��నుటక� మ�త్ర�� ���� ����ంచుటక� మ��య�
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అధయ్యనం �ేయ�టక� మనల� ��ల� మం�� సంతృ�ిత్ పడ�త���న్ర�. బ�ౖ�ల�ను గ���్చన మన అవ�ాహనను
��ాలపరచు��నుటక� మనమ� �ా్రరం�ం�న ��ంట��, మనమ� గందర��ళంల� ����త�ిప్�� �నట�
్ల �ా
అ��ిసత్ ుం��.

శ��బద్ మ�ల��ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � �క్క ����ంత ప్ర��ాదనల�ే �ా్ర��దయ్ం

వ��ంచబడ�త�నన్ నమ్మక��న
� �శదమ� ఈ గందర��ళ ప���్థ ి�ల� స�యపడ�త�ం��. అ��క

శ��బద్ మ�ల��ా, ల�ఖనమ�ల� అగ��ిం�ే ����ంతపర��న
� ప్రకటనలను కను��నుటక� బ��ా �ె��ిన ��స
� త్ వ�ల�
����ం��ర�. ల�ఖనమ� �క్క బ� ధ �క్క �ారంశమ�లను �ెల�సు��వడం ��్వ�ా బ�ౖ�ల�ల�� ��నన్��న
�
ప్ర�శ
ే మ�లల� మనమ� పయ�సుత్ండ�ా మనక� సూచనల��ా అ� స�యపడగల�గ����.

బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గంల�� ఒక బ� ధల���� ప్ర��
� ంచుటక� క�మబదద్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��ిం�ే �ా్రమ�ఖయ్

����ంత అం�ాలను సదర� �ాకయ్��గం ఎల� సప్ృ�సుత్ం�� అ���� చూచుట ఒక స�యకర��న
� మ�రగ్ మ� అ�

తరచు ��ను ���య్ర�ధ్లక� �ెపత్ �ంట�ను. ఇప�ప్డ�, బ��
ౖ ల�ల�� ప్ర� ��గమ� ప్ర� ����ంత ప్ర��ాదనను గ���్చ
ఏ�ై�� �ెపప్వల�ిన ప�ల�దు �ా�, మ�ల ����ంత ప్ర��ాదనల� మనసుల� ఉంచు��� ఒక �ాకయ్��గమ�ను

చ����ే ఒక బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ� పట్ల ఒక �ో రణ�� సం�ా��ంచు������� అ� తరచు స�యపడ���.

ఉ��హరణక�, “క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఉ��్ఘట�ంచునట�వంట� ఏ �షయమ�ను ఆ���ాండమ� 1వ

అ��య్యమ� బ� ��సత్ ుం��?” అనునట�వంట� ఒక ప్రశన్ను మనమ� అడగవచు్చ. మం���, అ��క �షయ�ల

నడ�మ, �ేవ�డ� ఈ ��ా్వ��� సృ�ి్టకరత్ అ�� �షయ��న్ అ�� సూ�సుత్ం��. మ��య� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఉ��్ఘట�ంచబ��నట�
్ల �ా మ�నవ�లను గ���్చ అ�� ఏ� �ెపత్ �ం��? మం���, మనమ�
సృష్టమ�ల�య�, మనమ� �ేవ�� �� ���ల� ఉ��న్మ�య�, మ��య� ఈ భ����ౖ ఆ��పతయ్మ�ను

�ెల��ంచునట�
్ల �ేవ�డ� మనక� ఆజ�్ఞ�ిం��డ�య� అ�� బ� ��సత్ ుం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల��
�ాసత్ �క ప్రకటనలను ���న్ �ాకయ్���ాల� ఎల� సు����ాత్� ��ర�్చ��వడం అ���� క�మబ��ధ్క�ల�
అం��ంచునట�వంట� స�యమ�లల� ఉనన్త��న
� ��ర�గ�బ�ట�.

ల�ఖన �వరణక� ప్ర��ాదనల� ఎంతట� �ల�వగల��న
ౖ పప్ట���, మన ల�ఖన అను�ాదమ�ను అ�

అభయ్ంతరపరచు అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� ���నమ�ను గ���్చ క��� మనమ� �ెల�సు��� ఉం���.

అవ��ధమ�
�ాసత్ �కతల కష్యకరణ అను ���నమ� ��్వ�ా క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఎట�
్ల ల�ఖనమ�ను

�శదపర��ాత్��, బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�ల సప్ష్ట�న
� మ��య� అవయ్కత్ ��న �ాసత్ �క ప్రకటనల��ౖ ఎల� దృ�ి్ట�త్ ార�

మ��య� మనక� ల�ఖనమ�ల� అం��సత్ ునన్ ఇతర �షయమ�లను ఎల� ప్రక్కన ��డ��ర� అ�������ౖ ఇపప్ట���
మనమ� మ�ట�్ల��మ�.
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�ా� సతయ్మ� ఏమంట�, ��నన్���న ��త�లల� ల�ఖనమ� మన��ౖ ప్ర��వమ� చూప�నట�
్ల �ా �ేవ�డ�

ల�ఖనమ�ను ��్ర��
� ిం��డ�, ఈ మ�రగ్ మ�ల�న్ట�ల� మనక� ఆయన న���ింప� అవసరమ� గనుక ఆయన ఇల�
�ే�ాడ�. �ాబట�్ట , ��వలమ� �ాసత్ �క ప్రకటనలను మ�త్ర�� మనమ� ఎ�త్ చూ�ినప�ప్డ�, ల�ఖనమ�ల� �ేవ�డ�
మనక� అం��సత్ ునన్ అ��క �షయమ�ల నుం�� మనలను మనమ� ���
ౖ ొ ల��ంచు��ంట���న్మ�.

��నన్���న ��త�లల� ��నన్���న ప్ర��వమ�లను ల�ఖనమ�ల� మన��ౖ చూప�టక� ఎల�

ర��ించబ��్డ� మనమ� మ�ట�్లడ���వచు్చ. �ా� ఒక ఉప�గకరమగ� ���నమ� ఏమంట� అ�న్
�ాకయ్��గమ�ల �క్క మ�డ� సతస్ంబం��త ��ణమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ���వడం.

�దట� �ా్థనమ�ల�, బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�లక� ఉప�ే�ం�ే ప్ర��వం ఉంట�ం��. అన�ా, మనమ�

�ెల�సు��� నమ్మవల�ిన సప్ష్ట��న మ��య� అవయ్కత్ ��న సతయ్మ�లను అ� �ె�యజ��త్ ా�. ఇ�ే క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క బలమ�. ఈ �ాసత్ �ాలను ����ంత ప్ర��ాదనల��ా ప్ర�య్ే కపర� �ాట�� సంకలనం
�ేయడ�� ��� ఉ�ేద్శం.

�ా� అ�ే సమయమ�ల�, బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�లక� సూట��న
� ప్ర��వమ� క��� ఉంట�ం��. మన

��తమ�లక� సప్ష్ట�న
� మ��య� అవయ్కత్ �న
� ��ౖ�క ���ద్శమ�లను అ� ఇ�ాత్�. ఆజ్ఞ ల ర�పంల� ఉనన్
�ాకయ్��గమ�ను మనమ� ప������త్ ఈ �షయం మ��ంత ���తమ�త�ం��. �ా� ప్ర��నం�ా �షయ�లను

�ె�యజ�య�టక� మ�త్ర�� ఉ�ేద్�ంచబ��న �ాకయ్���ాలక� క��� ���
ౖ క���న బ�ధయ్తల� ఉంట��.

2 ��� 3:16-17 వచనమ�లల� ��ల� ఈ �షయ��న్ ��ల� సప్ష్టపర��డ�. అక్కడ ఆయన

�ె�ప్ి న మ�టలను మరల� �నం��:

�ైవజనుడ� సనన్దుధ్�ై ప్ర� స��్కరయ్మ�నక� ప�ర్ణ మ��ా �ిదధ్ప�� య�ండ�నట�
్ల

�ై�ా��శమ�వలన క���న ప్ర�ల�ఖనమ� ఉప�ే�ంచుటక�ను,ఖం��ంచుటక�ను, తప�ప్
��దద్ ుటక�ను, ��యందు �కష్�ేయ�టక�ను ప్ర�జనకర��� య�నన్�� (2 ���
3:16-17).

��ల� మ�టల ప్ర�ారం, బ�ౖ�ల�ల�� ప్ర� �ాకయ్��గమ� ��ంత��ర సూట��న
� ప్ర��వం చూప�టక�

ర��ించబ��న��.

మ�డవ �ా్థనమ�ల�, బ�ౖ�ల� �ాకయ్��గమ�లక� ప్ర���త ప్ర��వం క��� ఉంట�ం��. అ� వయ్కత్ ం�ా��ౖ��

అవయ్కత్ ం�ా��ౖ�� చదవర�ల �క్క �����ే్వ�ాలను ��క����. ��రత్నల�, ల��� బ�ౖ�ల� రచ�తల�

�����ే్వగమ�లను ఎక�్కవ�ా ఉ��్ఘట�ంచునట�వంట� ఉనన్త���న �����ే్వగప���త ఇతర �ాకయ్��గమ�లను
చ���నప�ప్డ� ల�ఖనమ� �క్క ఈ లకష్ణమ� మ��ంత ���తమ�త�ం��. �ా� ప్ర� బ�ౖ�ల� �ాకయ్మ�నక�
మనలను �����ే్వగభ��తం�ా ���� శ��త్ ఉంట�ం��.
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��సు �ాత�బంధనను ఈ �ధం�ా �ా�ాంశపర�న మతత్ � 22:37-40 వచనమ�లను చూడం��.
అందు�ాయన “� ప�ర్ణహృదయమ���ను � ప��ా్ణత్మ��ను � ప�ర్ణ మనసుస్��ను �
�ేవ��ెన
ౖ ప్రభ�వ�ను ��్ర�ంప వల�ననున����. ఇ�� మ�ఖయ్���న��య�

�దట���య���న
ౖ ఆజ్ఞ . �నున్వల� � �� ర�గ��ా� ���
్ర ంపవల�నను ��ండవ ఆజ్ఞ య�
���వంట��ే. ఈ ��ండ� ఆజ్ఞ ల� ధర్మ�ాసత్ �మంతట���
� ప్రవకత్ లక�ను ఆ��ర���
య�నన్వ”� అత��� �ె�ప్� ను (మతత్ � 22:37-40).

ల�ఖనమ�లల�, ��్రమ అనున�� ��ల� �����ే్వగభ��త��న
� అంశమ�. మ��య� ��సు మ�టల ప్ర�ారం,

అ�� మన ��ా్వసమ�నక� ��ల� మ�ల���న���ా ఉం��. సమసత్ �ధమ�ల�ౖన ప���దధ్ �����ే్వగమ�లను
మనమ� అనుభ�ం��ల� బ�ౖ�ల� రచ�తల� మనక� �ిల�ప��సుత్��న్ర�. �ాపమ�ను మ��య� ���
పరయ్వ�ానమ�లను అస��య్ంచు��నుటక� మనమ� ��్ర��
� ించబ��ల� �ార� ఆ�సుత్��న్ర�. మనమ�

ఏడ�ాల� మ��య� సం���ిం��ల� మ��య� ల�ఖనమ�ల ప�టలల� మనమ� చూసుత్నన్�ాట��� స���న
�
మ�నవ �����ే్వగమ�ల�� సంప�ర్ణ ం�ా మనమ� అనుభ�సూ
త్ సప్ం��ం��ల� �ార� ఆ�సుత్��న్ర�.

ల�ఖనమ�ల ఈ బహ�మ�ఖ ర�ప�� బ�ౖ�ల�ల� ����ంతపర���న ప్ర��ాదనలను ��దక�ట వర��

మనలను మనమ� ప���తమ� �ేసు��క�డదు అన����� �ారణం. మన �ాసత్ �ాలను సూట��ా

�ెల�సు��వడం �ా్రమ�ఖయ్ం. అల��� మన ��ౖ�కతలను మ��య� �����ే్వ�ాలను క��� ��ర��ా �� ందు��వడం

అం�ే �ా్రమ�ఖయ్ం. జ�గ�తత్�� క���న �ాయ్ఖ�య్నమ� ��్వ�ా ల�ఖనమ� �క్క సంపనన్తల� కను��నబడ�టక�

ఎదుర�చూసుత్��న్�. �ా� జ�గ�తత్�� క���న బ�ౖ�ల� అను�ాదమ� అ���� ల�ఖనమ�ల� మనక� అం��ంచునట�్ట
�షయమ�ల�న్ట�� ప��గణ�ంచునంత ��ాలం�ా ఉం���.

�ాబట�్ట క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల� మనక� అ��క��న
� �ల�వలను అల��� ప్రమ���లను క���

అం��సత్ ు��న్�. అ� ���సత్వ ��తమ�ను, సమ�జమ�ల� సంకరష్ ణను మ��య� ల�ఖనమ� �క్క

�ాయ్ఖ�య్నమ�ను పల����లల� ��ర�గ�పరచగలవ�. అల��� ఈ మ�డ� ప్ర��న ����ంత వనర�లక� గల మన

�� ందును అ� అభయ్ంతరపరచగలవ� క���.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� మనమ� ప్ర��ాదనలను మ��య� క�మబదధ్ తలను అ��్వ�ిం��మ�. అ� ఏ��� ఉ��న్�

మ��య� ఎందు��తత్ మ� అ� �ా్రమ�ఖయ్���న�� అ�� �����ౖ ఒక ప్ర��న అవ�ాహనక� మనమ� వ��్చమ�.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

మ�డవ �ాఠమ�: క�మబదధ్ తలల�� ప్ర��ాదనల�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర��ాదనల� ఎల� ఏరప్డ��� క��� మనమ� చూ�ామ�. మ��య� అ�
అం��ం�ే ���న్ �ల�వలను మ��య� ప్రమ���లను క��� మనమ� అ��్వ�ం��మ�.

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనలను ఏరప్రచడం అ���� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక�

అవసరం. ��స
� త్ వ ��ా్వసమ� �క్క సతయ్మ�లను ఎల� వయ్కత్ పర��ల� మ��య� ���� ఎల� �ా�ా��ల�
మనమ� ��ర�్చ���ా�. ఈ �ారణమ��ేత, శ��బ�ద్ల��ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక�

����ంతపర��న
� ప్ర��ాదనల� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��ా ఉ��న్� మ��య� ��డ� క��� ఒక మం��ెన
ౖ
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� అ� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న��ా ఉ��న్�.
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