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మొదటి పాఠము

వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

ఉపో దా తము
ఎలాంటి గమయము లేక మనసుిలో ఒక ప్రణాళిక లేకుండా సర్దాగా నడచుట కొనిి సార్మో మంచిది

అని నేననుకుంటాను. గమయము లేకుండా అటు ఇటు తిర్మగుట ఎంతో ఆహాోదమును ఇసుతంది, కాని ఒక
ప్రతయద కమైన ఉదదేశము ఉనిప్ుపడు, ఒక సమయమందు ఒక సా లముకు చదర్వలస్టియునిప్ుపడు, ఒక
ప్టము, ఒక ప్రణాళిక, లేక ఒక మార్గ మును గూర్శున అవగాహన ఉండుట చాలా మంచిది.

ఈ పాఠముల యొకు గుంప్ుకు మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట అని పతర్మ పటారము. వేదాంత

శాసత మ
ర ును నిర్శుంచునప్ుపడు స్టిార్మైన జవాబులు ప ందుట చాలా అవసర్ము కాబటిర, ఆ లక్షయమును
అందుకొనుటకు మనము ఒక ప్రణాళిక కల్వగశయుండాల్వ. కాబటిర, ఈ పాఠముల గుంప్ులో, ఒక

బాధ్యతాయుతమన
ై కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు కొనిి సాధార్ణమైన మర్శయు ముఖ్యమైన
నిర్ేేశములను మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

మొదటి పాఠమునకు “వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?” అనే పతర్మ పటారము మర్శయు ఈ ప్రశికు

మన జవాబు గతంలో సంఘమునకు ఉప్యోగప్డిన మర్శయు నేడు మనము పాటించవలస్టిన వేదాంతశాసత ర
అధ్యయన ప్రణాళికను సూచిసుతంది. ఈ ప్రణాళికను విప్ులప్ర్చుటకు, మన పాఠం మూడు ముఖ్య
భాగములుగ విభ్జంప్బడుతుంది: మొదటిగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు నిర్వచనమును మనము

చూదాేము; ర్ండవదిగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయములను చూదాేము; మర్శయు మూడవదిగా,
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని కొనిి అంశములను చూదాేము. “వేదాంతశాసత మ
ర ు” అను ప్దము యొకు
నిర్వచనమును ఇసూ
త ఆర్ంభంచుదాము.

ఈ అంశము యొకు విచార్ణలో, మనము మూడు విషయములను చూసాతము: మొదటిది,

నాలుగుర్మ వేదాంతశాసత వ
ే త లు ఇచిున కొనిి సాధార్ణ నిర్వచనములను చూదాేము; ర్ండవదిగా, ఈ
ర త

నిర్వచనముల యొకు కొనిి ధో ర్ణులను లేక దృషిరకోణాలను వివర్శంచుదాము; మర్శయు మూడవదిగా, ఈ
ప్లు ధో ర్ణులను మనము విశలోషణ చదదే ాము. ముందుగా కొందర్మ వేదాంతశాసత వ
ే త లు వేదాంతశాసత మ
ర త
ర ును
నిర్వచించిన కొనిి విధ్ములను చూదాేము.

నిరవచనములు
ఇప్ుపడు, ర్ోమా. 1వ అధాయయములో, మానవులందర్మ తమ జీవిత కాలములంతా
వేదాంతశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచు ఒక పారముఖ్యమైన అవగాహన ఇవవబడింది. అవిశావసులు కూడా కొనిి
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

సార్మో ఏదో ఒక విధ్ంగా దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన షర్తులను గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు, కొనిిసార్మో
వార్శకి తెల్వయకుండానే కావచుు, ఒక సామానయ ప్రతయక్షతను ఎదుర్ొుంటార్మ. మర్శయు విశావసులు, వార్మ ఏ
వృతిత లో ఉనాిగాని, ఎకుువ సమయం దదవుని గూర్శున ఆలోచనలతో సమయం గడుప్ుతార్మ. అయినను,
మన అధ్యయనమును ఆర్ంభంచుచుండగా, వేదాంతశాసత మ
ై కార్యముగా
ర ును మర్శంత ప్దధ తి ప్రకార్మన

ప్ర్శగణంచుదాము, అనగా ఒక ప్రతయద కించబడిన విషయము మీద తగశన అవగాహన మర్శయు జాానము కల్వగశన
ప్రజలు చదయు కృషిగా ప్ర్శగణదాేము.

సాధ రణ నిరవచనములు
వేదాంతశాసత మ
ై త వులు మర్శయు కైసతవులు కానివార్మ ల కులేననిి
ర ు అనే సాధార్ణ అంశమును కస

విధ్ములుగా నిర్వచించార్మ. కాని వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్దధ తిప్రకార్మైన చర్ును మనము

ఆర్ంభంచుచుండగా, కొనిి ఉప్యోగకర్మన
ై ఆలోచనలను ఇచిున నలుగుర్మ గౌర్వనీయుల ైన

వేదాంతశాసత వ
ే త ల మీద మన దృషిరని ప్ర్శమితము చదదే ాము. థామస్ అకివనాస్, చార్ో స్ హాడ్జ్ , విల్వయం
ర త
అమస్ మర్శయు సమకాలీన వేదాంతశాసత వ
ే త జాన్ ఫ్తరమ్ యొకు ర్చనలలో మనము ప ందు
ర త
నిర్వచనములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

థ మస్ అకవవన స్
మొదటిగా, ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ర్ోమన్ కాథల్వక్స వేదాంతశాసత వ
ర ేతతయిైన థామస్ అకివనాస్

వేదాంతశాసత మ
ై నిర్వచనమునకు పారతినిథయం వహిసత ాడు. ఆయన
ర ును గూర్శున ఒక సాంప్రదాయకమన

ఆలోచనలు ఆయన కంటే ముందు వచిున వేదాంతశాసత వ
ే త ల అభాయసములలో నుండి ప్ుటారయి, మర్శయు
ర త

నేటక
ి ి అవి సంఘములోని అనేక శాఖ్ల మీద ప్రభావం చూప్ుతాయి. ఆయన సుప్ర్శచిత ప్ుసత కమైన సుము
థియోలజకలోని మొదటి ప్ుసత కము, మొదటి అధాయయం, ఏడవ భాగంలో అకివనాస్ వేదాంతశాసత మ
ర ును
“ప్వితరమన
ై స్టిదధ ాంతము” అని పిలచి ఈ విధ్ంగా నిర్వచించాడు:

అవి స్తవయాంగా దేవుడైయుాండుట్ వలన లేక అవి దేవుని స్తాంభోదాంచుచుననాందు
వలన, అనిన విషయములు దేవుని దృష్ిులో నుాండి విచ రిాంచబడు ఒక ఏకీకృత
విజ్ఞానము.

ఈ నిర్వచనము వేదాంతశాసత ర విదాయర్మాలకు చాలా సులువన
ై దిగా ఉనిది మర్శయు మనలో చాలా

మంది దీనిని అర్ాము చదసుకొనవచుు. దీనిలో మనము చర్శుంచవలస్టిన ర్ండు ముఖ్యమైన కోణములు
ఉనాియి.

మొదటిగా, అకివనాస్ వేదాంతశాసత మ
ర ును ఒక “విజాానము”గా నిర్వచించాడు. అయితద, ఇకుడ

“విజాానము” అనే ప్దమునకు ఆధ్ునిక అర్ాము వర్శతంచదుగాని, ఇకుడ విజాానము అంటే విశాలమన
ై

అవగాహనతో చదయు జాానముతో కూడిన లేక పాండితయ అనేవషణ. ఈ ఆలోచన ప్రకార్ంగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ఒక విశలషమైన లక్షయము కల్వగశన ఒక విదాయ విధానము. కొందర్మ జీవశాసత మ
ర ు, మనోవిజాాన శాసత మ
ర ు, నాయయ
శాసత మ
ర ు లేక చర్శతరను అధ్యయనం చదయునటేో , కొందర్మ ప్రజలు వేదాంతశాసత మ
ర ును ఒక విదాయ విధానముగా
అధ్యయనము చదసత ార్ని అకివనాస్ యొకు నిర్వచనము సూచిసుతంది. వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే అంశము విదాయ
అధ్యయనముతో ముడిప్డియుని ప్లు ర్కముల ఆలోచనలు మర్శయు కార్యకీమముల దావర్ా
పారథమికంగా నేర్వేర్ుబడుతుంది.

ఈ ఆలోచనలో, వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున స్టిదధ ాంతములు లేక ఆలోచనలను గూర్శు బో ధించుట

లేక వారయుట ఒక వేదాంతశాసత వ
ే త యొకు ముఖ్యమైన ప్ని. అయితద, వేదాంతశాసత మ
ర త
ర ు కేవలం ఒక విదాయ
విధానముగా మాతరమే ఉండాలని అకివనాస్ నములేదు; కాని వేదాంతశాసత మ
ర ు కైసతవ జీవితములోని ప్రతి
కోణము మీద ప్రభావం చూపాల్వ. అయితద, వేదాంతశాసత మ
ర ు పారథమికంగా ఒక పాండితయ అనేవషణ అనే
అవగాహనను ఆయన ఆలోచన ఇసుతంది.

మనము అకివనాస్ యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్వచనమును చూసుతండగా, దానిలో ర్ండవ

పారముఖ్యమన
ై కోణమును కూడా చూదాేము. అకివనాస్ యొకు ఆలోచన ప్రకార్ం, వేదాంతశాసత మ
ర ులో ర్ండు
సాాయిలు ఉనాియి. ఒకవప్
ై ు, వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు “సవయంగా దదవుని” గూర్శున విషయాలను అనేవషిసత ార్మ.
ఉదాహర్ణకు, దదవుని యొకు గుణములు వంటి అంశములను గూర్శు మనము కొనిి ఆలోచనలను

ర్ూపిసత ాము: ఆయన సర్వజా త, ఆయన సర్వవాయపియత, ఆయన ప్ర్శశుదధ త. ఈ అధ్యయన అంశములను
మనము “దదవుని గూర్శున శాసత మ
ర ు లేక థియోలజ ప ర ప్ర్డ” అని పిలుసాతము. ఇకుడ మన అధ్యయనము
యొకు అంశము సవయంగా దదవుడెయ
ై ునాిడు.

మర్ొక వైప్ు, అకివనాస ఉప్యోగశంచిన విధ్ంగా, దదవునికి సంబంధించిన లేక దదవునిని

సంబో ధించుచుని మర్శ ఏ ఇతర్ అంశము యొకు అధ్యయనము కూడా వేదాంతశాసత మ
ై ునిది. ఈ
ర య

అంశములను దదవుని యొకు ఎలాంటి ప్రసత ావనా లేకుండా కూడా చర్శుంచవచుు, కాని వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు ఈ
అంశములను దదవునితో అనుబంధించుట దావర్ా తమ నైప్ుణయతను ఉప్యోగశసత ార్మ. ఉదాహర్ణకు,
ర్ాకడశాసత మ
ర ు, అనగా అంతయదినములలో జర్మగు విషయములను గూర్శు చదయు అధ్యయనము,

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఒక ముఖ్యమైన అంశము. పాప్ము, విమోచన స్టిదధ ాంతములు మర్శయు ప్రభ్ువు బలో లో
కరీసత ు యొకు సనిిధి వంటి అంశములు కూడా దదవుని గూర్శున శాసత మ
ర ు కానప్పటికర వాటిని
వేదాంతశాసత మ
ర ులో భాగముగా ప్ర్శగణంచవచుు.

అకివనాస సాాపించిన ఈ సామానయ అవగాహన ఆధార్ంగా, ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత వ
ర ేతతయిైన చార్ో స్

హాడ్జ్ చెపిపన సమర్ూప్ విషయములు వినుట మంచిది.

చ రలేస్ హాడ్జ్
ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణ కరస
ీ త ు శర్రర్ములో ప్లు మార్మపలను తెచిునప్పటికర, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

నిర్వచనము మీద అది గొప్ప ప్రభావం చూప్లేదు. 1797 నుండి 1879 మధ్య నివస్టించిన, పిరన్ి టౌన్ కు
చెందిన చార్ో స్ హాడ్జ్ , ఆయన వారస్టిన స్టిసరమాటిక్స థియోలాజ యొకు మొదటి అధాయయంలో

వేదాంతశాసత మ
ర ును ఈ విధ్ంగా నిర్వచించాడు. వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగా “దదవుని సవభావమును గూర్శు
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

మర్శయు దానితో మన అనుబంధ్మును గూర్శు సతయములను తెలుప్ు దదవుని ప్రతయక్షతలోని వాసత వముల
యొకు విజాానము.”

వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున ఈ నిర్వచనములోని ప్లు కోణములను చూదాేము. మొదటిగా, హాడ్జ్

యొకు నిర్వచనము అకివనాస్ యొకు నిర్వచనమును పల ల్వయునిదిగాని, ఆయన ప్రతయక్షతను గూర్శు

ఎంత సపషర ంగా ప్రసత ావించాడో మనము గమనించాల్వ. వేదాంతశాసత మ
ర ు “దదవుని ప్రతయక్షతలోని వాసత వములను”

గూర్శు మాటాోడుతుంది. ఇప్ుపడు, అకివనాస్ కూడా దదవుని ప్రతయక్షత మీద ఆధార్ప్డటానికి ప్రయతిించాడు,
కాని హాడ్జ్ యొకు నిర్వచనము ఒక నిజమైన ప ర టెస్టర ంట్ ఆలోచనను బయలుప్ర్మసుతంది, అది

వేదాంతశాసత మ
ై నిధిగా దదవుని ప్రతయక్షత, ముఖ్యముగా బెైబిలు, యొకు పారముఖ్యతను
ర ు యొకు ముఖ్యమన
వకాుణసుతంది.

ర్ండవదిగా, అకివనాస్ వల నే హాడ్జ్ కూడా వేదాంతశాసత మ
ర ును ఒక “విజాానముగా” ప్ర్శగణంచాడు అని

గుర్శతంచుట చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది — ఆయన వేదాంతశాసత మ
ర ును ఒక అధ్యయన అంశముగా

చూసాడు. వాసత వానికి, ఆయన కాలములోని వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు వేదాంతశాసత మ
ర ు కొర్కు ప్రకృతి శాసత మ
ర ు లేక
భౌతిక శాసత మ
ర ులోని ప్దధ తులను ఒక నమూనాగా ఉప్యోగశంచాలని హాడ్జ్ కోర్ాడు. ఆయన ర్చించిన
స్టిసరమాటిక్స థియోలజలోని మొదటి పతజీలో ఆయన వారస్టిన మాటలను వినండి:

పాకృతి ఎాంతగా ఒక రసాయనశాస్త్ మ
ర ు లేక య ాంతిాకశాస్త్ మ
ర ులో ఒక వయవస్తథ గా ఉననదో
బైబిలు కూడ వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో వయవస్తథ గా ఉననద. రసాయనశాస్త్ వ
ర ేత్ లేక ఒక
య ాంతిాక తతవవేత్ పరీక్ిాంచవలస్టిన వాస్త్ వాలను మనము పాకృతిలో

కనుగ ాంట్ాము . . . అవి పని చేయు నియమ లను నిరాథరిాంచుట్ కొరకు. అల గే ఒక
వేద ాంతశాస్త్ రవత
ే ్ స్టేకరిాంచి, నిరాథరిాంచి, అమరిి, వాట్ిని ద నిలోని పరస్తపర

అనుబాంధములో కనుపరచు స్తతయములను వేద ాంతవేత్ బైబిలులో ప ాందుత డు.
శతాబే ప్ు ఇతర్ విజాానవేతతల వల న బెైబిలును ఒక డదటాగా ఉప్యోగశంచి, ప్ర్శశోధ్న చదస్టి, ప్ర్రక్ించి,

ఇతర్ విదాయ విషయములలో 19వ దానిని కీమప్ర్చుట ఒక వేదాంతశాసత వ
ే త యొకు ప్ని అని హాడ్జ్ యొకు
ర త
ఆలోచన. ఇప్ుపడు, వేదాంతశాసత వ
ే త ల యొకు ప్ర్శశోధ్నా ఫల్వతాలను కైసతవ జీవనములోను
ర త

అనవయించాలని ఆయన నమాుడు, కాని అకివనాస్ వల న, అనవయించు ప్నిని హాడ్జ్ స్టతవకులు మర్శయు
కాప్ర్మల చదతికి విడిచిపటిర, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్నిని ముఖ్యంగా విదాయవేతతలు మర్శయు
విదాయర్మాల చదతికి అప్పగశంచాడు.

మూడవదిగా, వేదంతశాసత మ
ర ులో ర్ండు ముఖ్యమైన అంశములు ఉనాియని హాడ్జ్ దావా చదసాడు.

వేదాంతశాసత మ
ర ులో మన ముఖ్య ధాయస “దదవుని సవభావము” మర్శయు “ఆయనతో మన అనుబంధ్ము”
మీద ఎకుువగా ఉంటుంది. వేదంతశాసత మ
ర ులోని ఈ విభ్జన అకివనాస్ యొకు నిర్వచనమును

పల ల్వయునిది, అనగా దదవుని గూర్శున శాసత మ
ర ు మర్శయు సామానయ వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య వయతాయసము
చూప్ుట.
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అకివనాస్ మర్శయు హాడ్జ్ ఇచిున వేదాంతశాసత ర నిర్వచనములను చూస్టిన తర్మవాత, మూడవ

నిర్వచనమును కూడా చూచుట మనకు ఉప్యోగప్డుతుంది. 1576 నుండి 1633 మధ్య జీవించిన

ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప్యయర్శటన్ విల్వయం అమస్, వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు కొంత భనిముగా మాటాోడాడు.

విలియాం అమెస్
ఆయన ర్చించిన ప్ుసత కమన
ై మార్ో అఫ్ థియోలజ లోని మొదటి భాగంలో, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

కేందరము “దదవుని కొర్కు జీవించుట అను బో ధ్ లేక స్టిదధ ాంతము” అని చెపాపడు.

వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు అమస్ యొకు అవగాహన ఇప్పటి వర్కు మనము చూస్టిన ర్ండు

విధానములకు భనిముగా ఉనిది. మొదటిగా, ఆయన నిర్వచనము “విజాానము” అనే ప్దమును

ఉప్యోగశంచదు. వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక “స్టిదధ ాంతము లేక బో ధ్,” అనగా వేదాంతశాసత మ
ర ు అనేది ఆలోచనలు
లేక బో ధ్నలను జాానముతో అనేవషించుట, అని అమస్ చెపాపడు. కాని అకివనాస్ మర్శయు హాడ్జ్ యొకు

భాషలో సూచించినటు
ో ఇతర్ విదాయ విషయములతో వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు దగగ ర్ సంబంధ్మును ఆయన
వకాుణంచలేదు.

ర్ండవదిగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు స్టిదధ ాంతమును గూర్శున అధ్యయనము అని అమస్ చెపిపనప్పటికర,

దానిలోని అధ్యయన అంశము ఏమైయునిదని ఆయన చెపాపడో ఒక సార్శ గమనించండి: “దదవుని కొర్కు

జీవించుట.” అకివనాస్, మర్శయు కొంత వర్కు హాడ్జ్ , వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే వాసత వములు లేక ఆలోచనల
యొకు స్టతకర్ణ అనే విషయము మీద దృషిరపటారర్మ కాని, అమస్ మాతరం వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఒకడు

దదవునిలో మర్శయు దదవుని కొర్కు జీవించుట ముడిప్డియునిదని వకాుణంచాడు. వేదాంతశాసత మ
ర ును

కేవలం ఒక జాానప్యర్వకమన
ై , వాసత వముల అనేవషణకు మాతరమే ప్ర్శమితము చదయకుండా, అమస్ విశావస్టి
జీవితము యొకు విశాలమన
ై అవగాహన వప్
ై ు ఒక ప్ర్శశోధ్నా (దీనిని ప్యయర్శటనుో “ప్ర్శశోధ్నాతుక” అని
పిలుసాతర్మ) దృషిరతో చూసాడు. ఆయన ఆలోచన ప్రకార్ంగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
మూలుగ, ఈ విశాల ఆలోచనను దృషిరలో ఉంచుకొని చదయాల్వ.

సమకాలీన వేదాంతశాసత వ
ర ేతతయిైన జాన్ ఫ్తరమ్ అమస్ కోవకు చెందినవాడద.

జ్ఞన్ ఫ్ేామ్
ఆయన ప్ుసత కము, ది డొ కరిన్ అఫ్ ది నాల డ్జ్ అఫ్ గాడ్జ, యొకు మూడవ అధాయయములో ఫ్తరమ్
వేదాంతశాసత మ
ర ును “ప్రజలు దదవుని వాకయమును తమ జీవితములోని అనిి కోణములకు
అనవయించుకొనుట” అని నిర్వచించాడు.

ఫ్తరమ్ కొంత వర్కు అకివనాస్ మర్శయు హాడ్జ్ యొకు ఆలోచనలతో సముతిసాతడు, ఎందుకంటే

మర్ొకచోట ఆయన “అనవయము”ను “బో ధ్” లేక “స్టిదధ ాంతము” అని నిర్వచించాడు. అయినను, వేర్ొకచోట
ఆయన చెపపి నటు
ో , ఫ్తరమ్ ప్రకార్ం, బో ధ్ అనేది “ప్రజల యొకు అవసర్తల కొర్కు” లేఖ్నమును

ఉప్యోగశంచు ప్రకయ
ిీ . వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగా కొనిి సాంప్రదాయిక అధ్యయన సమసయలను గూర్శు
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ఆలోచించుట మాతరమే కాదు. కాని, వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే అనవయము; అది లేఖ్న బో ధ్నలను
జీవితములోని విశాలమన
ై అంశములకు అనవయించుట.

ఇప్పటి వర్కు మనము వేదాంతశాసత మ
ర ునకు నాలుగు వేర్ేవర్మ నిర్వచనములను చూశాము కాబటిర,

అవి పారతినిధ్యము వహించు ఆలోచనలు లేక ధో ర్ణులను పల లుుటకు అవి మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి.

ధో రణులు
ఈ నాలుగు నిర్వచనములు ఈ అంశము మీద వేదాంతశాసత వ
ే త లు తీసుకొని ర్ండు విలువన
ై
ర త

ధో ర్ణులను బయలుప్ర్మసాతయి. వీటిలో మొదటి ధో ర్ణని మనము అధ్యయన అవగాహన మర్శయు ర్ండవ
దానిని జీవన అవగాహన అని పిలువవచుు.

అధయయన అవగాహన
ఒక వప్
ై ు, అకివనాస్ మర్శయు హాడ్జ్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో అధ్యయన అవగాహనకు ప్రతినిధ్ులు. వార్శ

ఆలోచన ఎకుువ మంది కైసతవ వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించిన విధానములకు

పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. సులువైన మాటలలో, వార్మ “వేదాంతశాసత మ
ర ు”ను “వేదాంతశాసత మ
ర ు” అనే ప్దము
యొకు శబే లక్షణము, లేక భాషా సందర్భమును దృషిరలో ఉంచుకొని నిర్వచిసాతర్మ. గరీకు ప్దమైన థియోస్

యొకు అర్ాము దదవుడు, మర్శయు ఇది “థియోలజ” అనే ప్దములోని మొదటి సగమును కల్వగశయునిది.

మర్శయు ఈ సందర్భములో, గరీకు ప్దమైన లోగోస్ యొకు అర్ాము ఒక విషయమును గూర్శున “విజాానము,
లేక స్టిదధ ాంతము లేక అధ్యయనము,” మర్శయు ఇది “థియోలజ” అనే ప్దములో ర్ండవ భాగమును

కల్వగశయునిది. కాబటిర, శబే లక్షణ ఆధార్ంగా, “థియోలజ” అనే ప్దమునకు అర్ాము “దదవుని గూర్శున
స్టిదధ ాంతము లేక అధ్యయనము”

అయితద, దదవుని గూర్శు చదువుట మాతరమే అంతము అని చెపతప నిజాయితీ గల ఒకు ఇవాంజల్వకల్

వేదాంతశాసత వ
ే త కూడా ఉండడు. వేదాంతశాసత మ
ర త
ర ును ఒక విధ్ంగానో లేక వేర్ొక విధ్ంగానో తమ జీవితాలకు
అనవయించుకోవాలని చాలా మంది విశావసులు కోర్తార్మ. అయితద ఒక కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో
అనవయము అనే దానిని పారముఖ్యమైన భాగముగా సాధార్ణంగా ప్ర్శగణంచర్మ, కాని ర్ండవ మటురగా
ప్ర్శగణసాతర్మ, దీనిని కొనిి సార్మో అభాయస్టిక వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు అంటార్మ, అనగా కీమబదధ మన

వేదాంతశాసత మ
ర ులో అధ్యయన, పాండితయ సంబంధ్మైన సమసయలను నిర్ాార్శంచుకుని తర్మవాత మనము
పాలుప్ంచుకొను ర్ండవ విషయము.

ఇందు వలన, చాలా సార్మో కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును సామానయ జీవితముతో ఎలాంటి

సంబంధ్ం లేకుండా పాటించవచుు. అనగా ఇది కేవలం అధ్యయనములో వర్ములు ప ందిన కొందర్మ
మాతరమే ఎకుువగా పాలుప్ంచుకొను ఒక విషయముగా మిగశల్వపల తుంది. వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులో ఒక విధ్మన

జాాన నప్
ై ుణయ ప్రవృతిత నలకొంటుంది. మర్ొక వప్
ై ు, అమస్ మర్శయు ఫ్తమ్
ర చెపిపన దానిలో మనము చూస్టిన
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నిర్వచనములు ఒక ముఖ్యమన
ై అలపసంఖ్యక ఆలోచన, అనగా వేదాంతశాసత మ
ర ును జీవితమునకు
అనవయించుటకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి.

జీవన అవగాహన
వేదాంతశాసత మ
ై అంశములతో ఎంతో గాఢముగా
ర ు ఒక విశావస్టి జీవనము యొకు విశాలమన

ముడిప్డియునిది అని ఆలోచించు వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు కూడా ఎలో ప్ుపడూ ఉనాిర్మ, కాని వనుకటి

కాలములో, చాలా తకుువ మంది పతర్మగాంచిన వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు ఈ అవగాహనను కల్వగశయుండదవార్మ. ఈ
మధ్య కాలంలో, వేదాంతశాసత మ
ర ు అనేది కేవలం జాానులు మాతరమే ఆలోచించవలస్టిన విషయము అనే
ఆలోచనను ఎకుువ మంది వేదాంతశాసత వ
ే త లు తిర్సుర్శంచుట ఆర్ంభంచార్మ. వార్మ కీమబదధ మన
ై
ర త

వేదాంతశాసత మ
ర ును కైసతవ జీవనము కొర్కు కేవలం జాానము లేక అధ్యయన ఆధార్ముగా చూడలేదుగాని,
కరీసత ు కొర్కు జీవించుటను గూర్శు ముఖ్యముగాను లోతుగాను ఆశ గల ఒక అంశముగా చూశార్మ.

ఈ అలపసంఖ్యక ఆలోచనకు ఈ మధ్య కాలంలో ఎకుువ మంది సమర్ాకులు ఉండుటకు చాలా

కార్ణాలు ఉనాియి. కొనిి కార్ణములు వేదాంతశాసత మ
ర ులో నుండి మర్శయు లేఖ్నములలో నుండి కూడా
వలువడుతునాియి. కాని ఎదుగుచుని ఈ ఆలోచనలలో కొనిి ప్రవీణుల నిషపక్షపాతమును సర్శగానే

ప్రశిించు, వార్మ ఏ ర్ంగమునకు చెందినవార్న
ై ా సర్ే, పాశాుతయ సంసుృతులలోని కొనిి ఆలోచనలలో నుండి
ఎదుగుచునాియని మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. ప్రవీణుల యొకు మానవతవము మర్శయు వార్శ జీవితము
వార్శ అధ్యయనములను ఎలా ప్రభావితము చదయుచునాియో ఈ ర్ోజులలో మనకు ఎకుువగా జాాప్కము
చదయబడుతుంది.

ఉదాహర్ణకు, ఒకప్ుపడు నిషపక్షపాతంగా సపషర మన
ై ఆలోచనలు చెప్ుపవార్శగా ప్ర్శగణంచబడిన

విజాానవేతతలు మర్శయు వైదయ ర్ంగమువార్మ, నేడు సాధార్ణ ప్రజలుగా ప్ర్శగణంచబడుతునాిర్మ. కొనిి

దశాబాేల కిత
ీ ం ఎనిడు ఊహించని విధ్ంగా వార్శ అభపారయాలను మనము తర్చుగా ప్రశిిసాతము. అదద
విధ్ంగా, వేదాంతశాసత వ
ే త లు ఎంత గొప్ప నైప్ుణయము గలవార్న
ై ా, వార్మ కూడా మానవమాతురలే అని
ర త

సంఘము మర్శంత సపషర ముగా గుర్శతసత ుంది. వార్మ వాసత వాలను ఎంత నిషపక్షపాతంగా గమనించుచునాిమని
చెబుతునాి, వార్శ అభపారయలు తమ తమ జీవిత అనుభ్వాల మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి. అందువలన,
వేదాంతశాసత మ
ర ును కేవలం అధ్యయన విధానాలలో చూచుటకు నేడు తకుువ విలువ ఉనిది, మర్శయు
అనవయము యొకు అవసర్తను మునుప్టి కంటే సపషర ముగా చూసుతనాిర్మ.

అధ్యయన మర్శయు జీవన అవగాహనల యొకు ఆకృతలను దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము ఒక

నిమిషం ఆగశ కొనిి పారథమిక విశలోషణలను చదప్టారల్వ.
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విశలేషణలు
ప్రతి ధో ర్ణలో లాభ్ములు మర్శయు నషర ములను గూర్శు అడుగుట ఉప్యోగకర్ంగా ఉంటుంది. ఒక

కీమబదధ మైన, గంభీర్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో అధ్యయన అవగాహన యొకు అనుకూలతలు మర్శయు
ప్రతికూలతలు ఏమిటి?

అధయయన అవగాహన
మొదటిగా, అధ్యయన ప్దధ తి యొకు గొప్ప బలము ఏమిటంటే అది మానవులకు దదవుడు కృప్తో

ఇచిున వర్మును ఉప్యోగశసత ుంది: మన హేతుబదధ సామర్ాయములు. దదవుడు మానవులకు జాాన శకితని
ఇచాుడు, మర్శయు సతాయనేవషణలో వేదాంతవేతతలు ఆ సామర్ాయమును ఉప్యోగశంచాలని దదవుడు
కోర్మచునాిడు.

దదవుని భ్యముతో తమ జాాన శకితని ఉప్యోగశంచిన జాానులు లేఖ్నమంతటిలో కొనియాడబడిర్శ.

సతయము యొకు సవభావమును గూర్శు జాగీతతగా ఆలోచన చదస్టి ఆ హేతుబదధ మన
ై విచార్ణలలో నుండి
నముకములను ర్ూప్ుదిదే ుట ఒక జాానిగా ఉండుటలో ముఖ్యమైన భాగము. స లొమోను తాను
కల్వగశయుని శకితని సదర్మ విషయములనిిటిలో ఉప్యోగశంచాడు కాబటిర జాాని అయాయడు.
1 ర్ాజులు 4:29 మర్శయు 31లో స లొమోనును గూర్శున వర్ణనను వినండి.

దేవుడు జ్ఞానమును బుది ని వరిణాంప శకయము కాని వివేచనగల మనస్తుును
స లొమోనునకు దయచేస్టెను . . . అతడు స్తమస్త్ మెైన వారికాంట్ెను, . . .

జ్ఞానవాంతుడైయుాండను గనుక అతని కీర్ ి చుట్టునునన జ్నములనినట్ిలో
వాయపితమ యెను (1 రాజులు 4:29, 31).

దీని ఆధార్ంగా, బెైబిలులోని జాాన ర్చనలు మనకు ఇవవబడిన జాాన సామర్ాయమును అభవృదిధ చదస్టి

ఉప్యోగశంచాలని పల ర తిహిసత ునాియి.

వాసత వానికి, పౌలు యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు జాానులకు మాతరమే అర్ామవుతుంది అని తెల్వపి పతతుర్మ

పౌలును కొనియాడాడు. 2 పతతుర్మ 3:15-16లో ఆయన అంటాడు:

. . . మన పిాయ స్తహో దరుడన
ై పౌలుకూడ తనకు అనుగరహాంపబడిన జ్ఞానము చ పుపన
మీకు వాాస్టియున నడు. . . వీట్ిని విద యవిహీనులును, అస్టిథరుల ైనవారును, . . .
అపారథ ము చేయుదురు (2 పేతురు 3:15-16).

సాంప్రదాయక వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు జాానప్యర్వక లేక అధ్యయన వకాుణము మంచి

వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే బెైబిలు ఆలోచనకు వయతిర్ేకముగా లేదు. భనింగా, బహుగా ఆలోచించుట
సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు గొప్ప బలమైయునిది.
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అయినను, వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద అధ్యయన దృషిరలో అపాయము దాగశయునిదని మనము

గీహించాల్వ. దుర్దృషర వశాతు
త , సాంప్రదాయక వేదాంతశాసత మ
ర ు చాలా సార్మో విషయప్యర్వక లేక అధ్యయన

సమసయల వప్
ై ు మొగుగచూప్ుతుంది కాబటిర వేదాంతశాసత వ
ే త ల యొకు గీంథాలయము వలుప్ల జీవితముల
ర త
మీద తకుువ శీదధ పటర బడుతుంది. వాసత వమైన ఆలోచనలను కనుగొనుట మాతరమే ఒక గమయమైపల తుంది,
ఎంతగా అంటే వార్శకి వేదాంతశాసత ర అంశములను గూర్శు ఎంతో జాానము ఉనిది కాబటిర వార్శని మంచి

వేదాంతశాసత వ
ే త లుగా ప్ర్శగణంచుట సర్వసాధార్ణమైపల తుంది. కాని కొనిి సార్మో “మంచి వేదాంతశాసత వ
ర త
ర ేతతలు”
“మంచి మనుషుయలు” కార్ని కూడా మనము ఒప్ుపకోవాల్వ.

దుర్దృషర వశాతు
త , ఈ వర్ణన అనేక మంది “మంచి వేదాంతశాసత వ
ే త లు” అని పిలువబడుతునివార్శకి
ర త

వర్శతసత ుంది. వార్మ గొప్ప నప్
ై ుణయతతో దదవుని గూర్శు మర్శయు కైసతవ జీవితమును గూర్శు సతయములను

స్టతకర్శంచి పల గు చదయగలర్మగాని, కైసతవ విశావస వలుగులో జీవించుటకు అదద విధ్మన
ై ధాయసను ఇచుుటలో
వార్మ విఫలమవుతార్మ.

ఒక వయకిత మంచి వేదాంతశాసత వ
దత ాని మంచి మనిషి కాదు అని నమేు సాాయికి మనము ఎలా
ర ేతగ

చదర్తాము? ఇది కేవలం అధ్యయనము లేక విదాయ కార్యకలాపాల ఆధార్ంగా వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

నిర్వచనమును ఇచుు ప్రయతిం చదస్టన
ి ప్ుపడు, అనగా వేదాంతశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచుట అంటే కేవలము
మంచిగా చదువుట, మంచిగా వారయుట, సతయ ఆలోచనలను బో ధించుట మాతరమే అని మనము
ఆలోచించునప్ుపడు మనము దీనిని గీహించగలము.

దుర్దృషర వశాతు
త , నేటి కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత ర విదాయ విధానములలో ఇదద తీర్మ కొనసాగుచునిది.

సువార్త ప్ర్శచార్కులను స్టిదధప్ర్చుటకు వేదాంత కళాశాలలు కేవలం కాోసు ర్ూమ్ అనుభ్వము మీద

మాతరమే ఆధార్ప్డుట అనే సతయము వేదాంతశాసత మ
ర ును జీవించకుండానే దానిని చాలా వర్కు మనము
ర్ూప ందించవచుు అనే మన నముకమును బయలుప్ర్మసుతంది. కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్టో
సాంప్రదాయక ప్దధ తిలో ఉని గొప్ప అపాయములలో ఇది ఒకటి.

అలాగే జీవన-అవగాహన వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా లాభ్ములు నషర ములు ఉనాియని కూడా

మనము గీహించాల్వ. వేదాంతశాసత మ
ర ు అనేది అధ్యయనమునకు వలుప్ల ఉని జీవితముతో మర్శంత
సూటిగా ముడిప్డియునిది అనే ఎదుగుచుని అవగాహనను మనము ఎలా విశలోషించగలము?

జీవన అవగాహన
మొదటిగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఈ ప్దధ తి యొకు గొప్ప బలము ఏమిటంటే, ఇది కొనిి

ముఖ్యమైన బెైబిలు విలువలను గమనించుటకు మనలను పల ర తిహిసత ుంది. యాకోబు 1:22 వంటి
లేఖ్నభాగములు మనకు తెలుసు. యాకోబు వారసూ
త అంటాడు:

మీరు వినువారు మ తామెైయుాండి మిముును మీరు మోస్తపుచుికొనకుాండ,
వాకయపాకారము పావరి్ాంచువారునైయుాండుడి (య కోబు 1:22).
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కొందర్మ వేదాంతశాసత వ
ే త ల యొకు జాానప్యర్వక వేషధార్ణను లేఖ్నములోని ఈ మాటలు ప్యర్శతగా
ర త

నిర్ాకర్శసత ాయి. మంచి వేదాంతశాసత మ
ర ు కేవలం సర్శగా నేర్ముకొనుటలోనికి మాతరమేగాక సర్శగా
జీవించుటలోనికి నడిపస
ి త ుంది.

1 కొర్శంథీ. 8:1లో కొర్శంథీ సంఘమునకు వారసూ
త పౌలు ఇవే మాటలు చెబుతునాిడు.
జ్ఞానము ఉప పాంగజ్ేయును గాని పేామ క్ేమ భివృది కలుగజ్ేయును (1 కొరిాంథీ. 8:1).
మర్ొకసార్శ 1 కొర్శంథీ 13:2లో అంటాడు:
. . . మరుములనినయు జ్ఞానమాంతయు ఎరిగన
ి వాడనన
ై ను, . . . పేామలేనివాడనత
ై ే
నేను వయరుథడను (1 కొరిాంథీ. 13:2).

వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు కొనిి ఉదదేశములు, లేక అంశముల విధానంలో నేర్ముకొనుట మీద

దృషిరపటురట దావర్ా మనము బెైబిలు సాాయిని నర్వేర్ముట లేదు. బదులుగా, లేఖ్నముల విలువలను
అనుసర్శంచు వేదాంతశాసత మ
శ స
ే త ుంది.
ర ు మన స ంత నముకములను కడిగవ

అయితద, అదద సమయంలో, వేదాంతశాసత మ
ర ులోని జీవన అవగాహనలో కూడా ఒక గొప్ప అపాయము

ఉంది; ఇది జాాన-వయతిర్ేకత అనే అపాయములోనికి నడిపిసత ుంది. నేడు అనేక ఇవాంజల్వకల్ అనుచర్మలు
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని జాానము అనే కోణము మీద ప్యర్శతగా అప్నముకము కల్వగశయునాిర్మ కాబటిర,

వేదాంతశాసత ర స్టిదధ ాంతములను జాగీతతగా అధ్యయనము చదయకుండా వనకాడతార్మ. వార్మ వాసత వానికి

సాంప్రదాయక అధ్యయన-అవగాహన కల్వగశయుని కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ై త వ జీవితమునకు
ర ు కస
హానికర్మని నముుతార్మ.

కొంతమంది నిజాయితీ గల ప్రజలు ఇలా మాటాోడుట మీర్మ వినే ఉంటార్మ, “మనము స్టిదధ ాంతమును

గూర్శు ప్టిరంచుకోవలస్టిన అవసర్ం లేదని నేననుకుంటాను; అది కేవలము మన దృషిరని కరస
ీ త ు మీద నుండి

తొలగశసత ుంది.” లేక, కొందర్మ ఇలా మాటాోడుట కూడా మీర్మ వినే ఉంటార్మ, “సంఘ నాయకునిగా ఉండుటకు
మీర్మ వేదాంతశాసత మ
ర ు చదవవలస్టిన అవసర్ం లేదు. మీకు కావలస్టినది కేవలం ఆతు నడిపంి ప్ు మాతరమే.”
మర్శయు ఈ మధ్యనే నేను వినిటు
ో గా “జాానముతో కూడిన కైసతవయము మృతమన
ై కైసతవయము.” ఇలాంటి

మంచిగా-మాటాోడుటకు ప్రయతిించు విశావసులు సాంప్రదాయక అధ్యయన-అవగాహన గల వేదాంతశాసత మ
ర ు
ప్టో అయిషర త కల్వగశయుంటార్మ. విశావసమునకు జాాన వయతిర్ేక ప్దధ తి కొర్కు దీనిని తిర్సుర్శసత ార్మ. వార్శ
జీవితములను జాగీతతగా ఎంతో ప్ర్శశీమతో స్టిదధప్ర్చిన వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద నిర్శుంచకుండా, ఇలాంటి

విశావసులు చాలా సార్మో సర్న
ై ప్ర్శశీలన లేకుండా తమ స ంత ఆతీుయ అంతర్డ దృషిర మీద ఆధార్ప్డతార్మ.
వార్మ కేవలం ఒక బలమన
ై లేక ఆకర్షణయ
ీ మన
ై నాయకుని నిర్ాలోచనగా వంబడిసత ార్మ. లేక వార్మ

సాంప్రదాయక అధ్యయన వేదాంతశాసత మ
ై ఆతీుయ అనుభ్వాల మీద
ర ుకు బదులుగా అసాధార్ణమన

ఆధార్ప్డతార్మ. ఏదిఏమన
ై ా, మనమంతా కూడా సంఘములోని జాాన-వయతిర్ేకత అనే గొప్ప అపాయమును
ఎదుర్శంచాల్వ ఎందుకంటే అది కస
ై త వ విశావసమును గూర్శు అబదధ బో ధ్లు మర్శయు తప్ుపడు ఆలోచనలకు
దార్శ తీసుతంది మర్శయు అది అనేకమంది విశావసుల జీవితముల మీద దుష్రభావమును కల్వగశసత ుంది.
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

2 తిమోతి 2:15లో తిమోతిని హెచుర్శంచినప్ుపడు పౌలు ఈ అపాయమును గీహించాడు.
దేవునియెదుట్ యోగుయనిగాను, స్టిగు ుపడ నకకరలేని పనివానిగాను, స్తతయవాకయమును
స్తరిగా ఉపదేశాంచువానిగాను నినున నీవే దేవునికవ కనుపరచు కొనుట్కు
జ్ఞగరత్పడుము (2 తిమోతి 2:15).

వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము నిర్వచించు విధానమును మనలో ప్రతి ఒకుర్మ జాగీతతగా ప్ర్శశీలన

చదయాల్వ. మనలో కొందర్మ సావభావికముగా అధ్యయన-అవగాహన వేదాంతశాసత మ
ర ు వైప్ు మొగుగచూపి

జీవితములోని ముఖ్యమన
ై విషయములను నిర్ో క్షయము చదసత ాము. ఇంకా కొందర్మ జీవన అవగాహన వైప్ు
మొగుగచూపి జాాన సంబంధ్మన
ై విషయాలను నిర్ో క్షయం చదసత ాము. ఈ ర్ండు విప్ర్రత ప్ర్శస్టా త
ి ులను

నివార్శంచుటకు, ఈ ర్ండు ఆలోచనలలోను అపాయములు మర్శయు విలువలు ఉనాియని గుర్శతంచాల్వ. ఒకే

సమయములో ఈ ర్ండు ఆలోచనలను హతు
త కొనుట వివేకముతో కూడిన మార్గ ము. మనకు అధ్యయనము
కొర్కు వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు జీవనము కొర్కు వేదాంతశాసత మ
ర ు ర్ండు కావాల్వ.

వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించిన కొనిి మార్గ ములను చూస్టిన తర్మవాత,

ఇప్ుపడు మనము ర్ండవ విషయమును చూడబో తునాిము: వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయములు.
మనము వేదాంతశాసత మ
ర ును పాటించుచుండగా మన లక్షయములు ఏమైయుండాల్వ? ఈ లక్షయములు
ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధ్ంగా ముడిప్డియునాియి?

లక్ష్యములు
ఈ ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు మనము మూడు విషయములను చూదాేము: మొదటిగా, మనము

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు పారథమిక లక్షయములను గుర్శతంచుదాము; ర్ండవదిగా, ఈ మూడు

లక్షయములు ఒకదాని మీద ఒకటి ఎలా ఆధార్ప్డియుంటాయో చూదాేము; మర్శయు మూడవదిగా, ఈ
మూడు లక్షయములకు ఇవవవలస్టిన పారథానయతలను చూదాేము. మొదటిగా వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
లక్షయములను వర్శణంచుచు ఆర్ంభంచుదాము.

పాాథమిక లక్ష్యములు
వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయములను వివర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి కాబటిర

వాటనిిటిని ఇకుడ తెల్వయజేయుట అసాధ్యము. సర్వసాధార్ణంగా, మనము కైసతవులుగా ప్రతి ప్నిని

ఎందుకు చదసత ామో అందుకే వేదాంతశాసత మ
ర ును కూడా పాటిసత ాము. వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కటకిజంలోని మొదటి
ప్రశి యొకు భాషలో, మనము “దదవుని మహిమప్ర్చి ఎలో ప్ుపడూ ఆయనను ఆసావదించుట”కు

వేదాంతశాసత మ
ిీ లో దదవుని
ర ు ఒక మార్గ ము. కాని, దీని కంటే కుోప్త ంగా చెప్ుపట కూడా సాధ్యమే. ఈ ప్రకయ
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

మహిమప్ర్చుటకు ప్రయతిిసూ
త ఆయనను ఆసావదించుట కొర్కు వేదాంతశాసత వ
ే త లు కొనిి ప్రతదయకమన
ై
ర త
మార్గ ములను కల్వగశయుండాల్వ.

అనేక విధాలుగా, ఇప్పటి వర్కు మనము చూస్టిన ప్లు వేదాంతశాసత ర నిర్వచనములు

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్లు లక్షయములను తెలుసుకొనుటకు ఒక ఆర్ంభ్ బిందువుగా ఉంటాయి. ఒక ప్రకు,
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును పారథమికంగా ఒక విజాానముగాను, ఒక అధ్యయన ర్ంగ జాానముగాను
నిర్వచించుట ఒక లక్షయము జాానప్యర్వకమైనది లేక విషయప్యర్వకమన
ై ది అని, అనగా జాాన సంబంధ్

విషయముల మీద దృషిరపటుర స్టిదధ ాంతములను బో ధించుట లేక అభవృదిధచయ
ద ుటను సూచించుచునిది;

మర్శయు మర్ొక ప్రకు, జీవన అవగాహన కల్వగశ వేదాంతశాసత మ
ీ త ులో మన ప్ర్శప్యర్ణ
ర ును నిర్వచించుట, కరస

జీవితమునకు సంబంధించిన అనేక విషయముల మీద దృషిరపటుర బో ధ్నలను లేక స్టిదధ ాంతములను అభవృదిధ
చదయుటయిే మన లక్షయము అని సూచిసుతంది.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు పారథమిక లక్షయములను గూర్శు మాటాోడుతూ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

ఈ ర్ండు అవగాహనలను నిర్శుంచుదాము. మనము సాంప్రదాయకత (ఆర్ోాడాకిి), సుప్రవర్త న (ఆర్ోాపారకిిస్),
మర్శయు సర్న
ై భావనలను (ఆర్ోాపాథో స్) గూర్శు మాటాోడదాము. మొదటిగా సాంప్రదాయకత యొకు
లక్షయమును చూదాేము.

సాాంపాద యకత
మొదటిగా, ప్రతి బాధ్యతాయుతమన
ై కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంత సాంప్రదాయకత ఒక

ముఖ్యమైన లక్షయము. సాంప్రదాయకత అనే ప్దమును వేర్ేవర్మ సంఘములు వేర్ేవర్మ ర్కములుగా

ఉప్యోగశసత ార్మ, కాని ఇకుడ మనము ఈ ప్దమును “సర్న
ై లేక సూటెైన ఆలోచన” అనే అర్ాములో

ఉప్యోగశదే ాము. సాంప్రదాయకత యొకు లక్షయము సర్న
ై లేక నిజమన
ై స్టిదధ ాంతములను చదర్మకొనుట. మన
డినామినేషన్ లేక సంఘము ఏదెైనా సర్ే, మనము వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు

మనము నముువాటి యొకు వాసత వికతపై మన ఆసకిత ఎంతో కొంత ఉంటుంది. దదవునిని గూర్శు, లోకమును
గూర్శు మర్శయు మనను గూర్శు సర్న
ై విషయములను మనము నమాులని ఆశిసాతము. వేదాంతశాసత ర
చర్శతల
ర ో సాంప్రదాయకత యొకు లక్షయమునకు ఉని పారముఖ్యతను నిర్ో క్షయము చదయుట కషర ము.

నిసిందదహంగా, ఈ విషయములను గూర్శున ఆందో ళన ఎకుువ వేదాంతశాసత ర కార్యకలాపాలకు పారథమిక
ఆసకితగా ఉనిది.

లూయిస్ బెర్ాుఫ్ వారస్టిన స్టిసరమాటిక్స థియోలజ యొకు మూడవ భాగములోని విషయ సూచికను

ఒకసార్శ చూడండి. ఈ అధాయయములోని విషయములు “కరస
ీ త ు యొకు మూర్శతమతవము మర్శయు కార్యము”
అను అంశమును ఈ విధ్ంగా వివర్శసత ాయి:

కీరస్త్ ు యొకక మూరి్మతవము

I. చరితాలో కీరస్త్ ును గూరిిన స్టిది ాంతములు

II. కీస్త
ర ్ ు యొకక పేరే ు మరియు స్తవభావములు
III. కీరస్త్ ు యొకక ఏకమూరి్మతవము
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మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

కీరస్త్ ు యొకక స్టిథతులు

I. కీరస్త్ ు యొకక అవమ నము
II. కీస్త
ర ్ ు యొకక ఘనత

కీరస్త్ ు యొకక బాధయతలు

I. ఉపో దా తము: పావక్ బాధయత
II. య జ్కతవ బాధయత

III. పాాయశిత్ ము యొకక కారణము మరియు అవస్తరత
IV. పాాయశిత్ ము యొకక స్తవభావము

V. పాాయశిత్ మునకు పలు స్టిది ాంతములు

VI. పాాయశిత్ ము యొకక ఉదేేశము మరియు విస్త్ ృతి
VII. కీరస్త్ ు యొకక విజ్ఞాపన కారయము
VIII. రాజ్రిక బాధయత

బెర్ాుఫ్ ఈ అధాయయములను వారయుచుండగా, శోీతలు సాంప్రదాయక లేక సర్న
ై స్టిదధ ాంతమును

నేర్ముకొని, సర్న
ై ఆలోచనలను అర్ాము చదసుకోవాలనేది ఆయన ముఖ్య ఉదదేశము అని ఈ సంక్ిప్త వర్ణన
సపషర ముగా తెల్వయజేసత ుంది.

ఇదివర్కు, వేదాంతశాసత వ
ే త లకు దీనిని ఘనప్ర్చి కస
ై త వ విశావసములోని ఈ అంశమును సంప్యర్ణ
ర త

సతయముగా చూప్ుట చాలా సులువుగా ఉండదది. కాని నేడు, తవర్శత సంభాషణలు మర్శయు ప్రజల యొకు

ప్రప్ంచవాయప్త కదల్వక వలన, కస
ై త వేయతర్ విశావసములను మనము ప్రతి కోణములో ఎదుర్ొుంటాము, మర్శయు
ఇది చాలా మంది ప్రజలలో గందర్గోళం కల్వగశంచి, సతయమును మర్శయు సర్ైన ఆలోచనను అనేవషించుటకు
బలహీనులుగా చదసత ుంది.

మన సాంప్రదాయక విశావస సతయములను గూర్శు మనము అంత ఖ్చిుతముగా చెప్పగలమా అని

అనేక మంది వేదాంతశాసత వ
ై త వ సమాజమునకు వలుప్ల నుండి కల్వగే
ర ేతతలు కూడా ఆశుర్యప్డుతునాిర్మ. కస
గందర్గోళం కల్వగశంచద ప్రభావములతో పాటు, కేవలం కొనిి ముఖ్యమన
ై స్టిదధ ాంతములు మినహా ఇతర్

విషయముల మీద సముతించు కస
ై త వులను కనుగొనుట కూడా కషర మవుతుంది అనే సతయమును కూడా
మనము ఎదుర్ోువాల్వ.

ఈ వర్త మాన ధో ర్ణుల మధ్యలో కూడా, సాంప్రదాయక ఆలోచనలను అభవృదిధ చదయుటను మనం

ప్ునర్మదాాటించాల్వ, మనము నిజమన
ై స్టిదధ ాంతములు అని పిలచద ఒక గుంప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఒక

ముఖ్యమైన లక్షయముగా ఉండాల్వ. సాంప్రదాయకతను అనుసర్శంచుటలో మనము నేడు ఎదుర్ొును సవాళలో ఏ
విధ్ంగాను విశలషమన
ై వికావు. మనము నేడు ఎదుర్ొునుచుని విధ్ముగానే యిేసు మర్శయు ఆయన

శిషుయలు కూడా ఆ ర్ోజులలో బహుగా వాయపించిన మతప్ర్మన
ై భనితవమును ఎదుర్ొునాిర్మ. అయినను,
ఆయనను అనుసర్శంచువార్మ సతయమును అనేవషించువార్శగా ఉండాలని యిేసు ఆయన శిషుయలకు
నిర్ొుహమాటంగా చెపాపడు.
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యోహాను 17:17లో ఆయన తండిరకి ఈ విధ్ంగా పారర్శాంచెను అని గుర్మతంచుకోండి:
స్తతయమాందు వారిని పాతిషఠ చేయుము; నీ వాకయమే స్తతయము (యోహాను 17:17).
నిజమన
ై స్టిదధ ాంతమును గూర్శు యిేసు లోతుగా చింతించాడు. వేదాంతశాసత మ
ర ునకు సాంప్రదాయకత

ఒక ముఖ్యమన
ై లక్షయము అని యిేసు వకాుణంచాడు, మర్శయు ఆయన అనుచర్మలుగా మనము కూడా అదద
చెయాయల్వ.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విషయ లక్షయమును దృషిరలో పటురకొని, సుప్రవర్త న యొకు లక్షయమును

చూదాేము.

స్తుపావర్ న లేక ఆరథథపాాకవుస్
సులువుగా మాటాోడితద, ఆర్ోాపారకిిస్ అనగా సర్ైన ప్రవర్త న లేక అభాయసము మీద దృషిరపటుర

స్టిదధ ాంతములను లేక బో ధ్లను అభవృదిధ చదయుట. వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూలుగ “దదవుని కొర్కు

జీవించుట” అను స్టిదధ ాంతము అని విల్వయం అమస్ వివర్శంచిన విషయము మీకు గుర్మతండియుంటుంది.

దదవుని కొర్కు జీవించుటలో ఒక భాగము మన అభాయసము లేక ప్రవర్త న. వేదాంత విషయములను గూర్శు

సర్శగా ఆలోచన చదయుట మాతరమే సర్శపల దు. వాటిని మనము అభాయసములో, అనగా సర్ైన అభాయసములో
పటారల్వ.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ై లేక నిజమన
ై కిీయలలోనికి నడిపించాలని సపషర మవుతుంది.
ర ు మనలను సర్న

ఉదాహర్ణకు, మనము పారర్ాన చదయాలని, సువార్త ప్రకటించాలని, ఆర్ాధ్న చదయాలని, ఒకర్శనొకర్మ

స్టతవించాలని, మర్శయు పతదలకు ధార్ాళముగా ఇవావలని వేదాంతశాసత మ
ర ులో మనము నేర్ముకొంటాము. కాని
ఒక బాధ్యతాయుతమన
ై కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ సతయములను గూర్శు లేక ఇతర్ సతయములను గూర్శు
నేర్ముకొనుట మాతరమే సర్శపల దు. ఈ సతయములను సర్న
ై కార్యములలోనికి అనగా ఆర్ోాపారకిిస్ లోనికి
నడిపించాల్వ.

దుఃఖ్కర్ంగా, ఆర్ోాపారకిిస్ యొకు వేదాంతశాసత ర లక్షయము మీద వార్శ ఆసకితని స్టిార్ప్ర్చుటకు

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు గొప్ప సవాలును ఎదుర్ొుంటార్మ. మొదటిగా, సంఘము వలుప్ల ఉనివార్మ నతి
ై క
ఉతత మములు లేవని, అనగా ఏ ప్రవర్త నలు కూడా సపషర ముగా మంచివి లేక చెడ్వి కావని, మనలను

తర్చుగా వేధిసత ుంటార్మ. మన సంసుృతుల యొకు ఉర్వడికి వయతిర్ేకముగా నిలబడి ప్రవర్త నలలో మంచి
చెడులు ఉనాియని చెప్ుపటకు మనలో చాలా మందిమీ అలస్టిపల యాము.

కాని అంతమాతరమే కాకుండా, సంఘములో ఆర్ోాపారకిిస్ ను ఒక ముఖ్యమన
ై లక్షయము అని

చెప్ుపటలో మనము మొహమాటప్డుటకు కార్ణము కస
ై త వులుగా మనము గతకాలములో ఈ

విషయమందు వఫ
ై లయములు ఎదుర్ొునుటయిే. సతయము అనే పతర్మను ఉప్యోగశంచి సంఘము ఎనోి

పాప్ములు చదస్టింది. సంఘ చర్శతల
ర ో ఎంతో ఘోర్మన
ై ప్రవర్త నలను గాఢమన
ై వేదాంతశాసత ర తర్ుముతో

సమర్శాంచుట మనము చూడవచుు. మతప్ర్మన
ై ప్రజలు, నిజాయితీగల కస
ై త వులు కూడా చాలా సార్మో తమ
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వేదాంతశాసత మ
ై పాప్ములను సమర్శాంచుటకు ఉప్యోగశంచార్మ అనేది చర్శతల
ర ో ఒక
ర ును ఘోర్మన
దుఖ్కర్మన
ై వాసత వము.

కాని ఈ గంభీర్మన
ై భనితావల మధ్యలో కూడా, ఆర్ోాపారకిిస్ చాలా అవసర్మైనది ఎందుకంటే మన

ప్రవర్త నలను దదవుడు ప్ర్శగణసుతనాిడు. మన మంచి మర్శయు చెడ్ కిీయలు మన నితయ బహుమానముల
మీద ప్రభావం చూప్ుతాయి. మనము చదయు సతిియల దావర్ా దదవుడు మన తోటి విశావసులతో

మాటాోడగలడు మర్శయు సర్న
ై ప్రవర్త న దావర్ా మనము విశవస్టించని లోకములో కరీసత ుకు బలమన
ై

సాక్ష్యయలుగా ఉండగలము. ఈ కార్ణములు మర్శయు ఇతర్ కార్ణముల వలన, ఆర్ోాపారకిిస్ అనేది

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఒక ముఖ్యమైన లక్షయము కావాల్వ. అయితద ఈ ప్నిలో ప్లు సాాయిలలో మనము

జాగీతతలను వహించాల్వ; ప్రతి కోణములోను మనము చదయు ప్నులలో నమరత మర్శయు పతమ
ర కనిపించాల్వ.
మర్శయు మనము కైసతవ జీవనమును కేవలం కియ
ీ లుగా మాతరమే మార్ుకూడదు. అయితద,

వేదాంతశాసత మ
ి ా గాక, మనము
ర ు కేవలం విషయముల ఖ్చిుతతవమును గూర్శు మాతరమే ప్టిరంచుకునేదగ
పాటించవలస్టిన కియ
ీ లను కూడా బో ధించాల్వ.

యాకోబు 2:19, ఆయన ఈ మాటలను వారసాడు:
దేవుడొ కకడే అని నీవు నముుచున నవు. ఆల గు నముుట్ మాంచిదే; దయయములును
నమిు వణకుచుననవి (య కోబు 2:19).

ఈ ఒకు విషయంలో, అప్వాది కూడా సాంప్రదాయకతను పాటించువాడద. అయితద అప్వాది యొకు

సాంప్రదాయకత వానికి ఏ మేలు చదసత ుంది?

సాతానుడు తిరతవమును నముుతాడని నేననుకుంటాను; యిేసు పాప్ుల కొర్కు మర్ణంచెనని వాడు

నముుతాడు; ప్ునర్మతాానము జర్శగశనది అని కూడా నముుతాడు; విశావసము దావర్ా కృప్ మూలముగా

కలుగు ర్క్షణ సువార్త కూడా వానికి తెలుసు. అయినను, ఈ నిజమన
ై నమిుకలు కూడా సాతానుకు ఎలాంటి
శాశవత లాభ్మును కల్వగశంచవు ఎందుకంటే వాడు సాంప్రదాయకత నుండి సుప్రవర్త నలోనికి, ఆర్ాధ్నలోనికి

మర్శయు ఏక సతయ దదవుని స్టతవలోనికి కొనసాగడు. సర్ైన ప్రవర్త నను కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు కడప్టి
లక్షయముగా చదయు శోధ్నను మనము అధిగమించాల్వ; ఆర్ోాపారకిిస్ వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు యొకు ముఖ్యమన
లక్షయముగా ఉండాల్వ.

సాంప్రదాయకత లేక ఆర్ోాడాకిి మర్శయు ఆర్ోాపారకిిస్ తో పాటుగా, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మర్ొక

లక్షయమును కూడా మనము ప్రసత ావించాల్వ: ఈ వేదాంతశాసత ర లక్షయమును “ఆర్ోాపాథో స్” అని పిలుసాతము
మర్శయు దీని అర్ాము “సర్న
ై లేక ఖ్చిుతమన
ై భావనలు లేక భావోదదవగాలు.”

ఆరథథపాథో స్
దదవుని కొర్కు జీవించుట అంటే మన లోతెన
ై భావనలు కూడా ఆయన స్టతవ కొర్కు

సమర్శపంచుకొనుట: మన ఆనందములు, మన నిర్ాశలు, మన ఆకాంక్షలు, మన కోప్ము, మన ఉలాోసము
మర్శయు అనేక ఇతర్ భావనలు దదవుని చితత ము యొకు అనుగుణయములోనికి ర్ావాల్వ. దుర్దృషర వశాతు
త ,
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

అధ్యయన వేదాంతశాసత వ
ే త లు నిర్ో క్షయము చదయు వేదాంతశాసత ర లక్షయము ఏదెైనా ఉంటె, అది ఆర్ోాపాథో స్ అనే
ర త
లక్షయము. వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు భావాతుక కోణముల యొకు నిర్ో క్షయం ర్ండు కార్ణముల వలన
జర్మగుతుంది.

మొదటిగా, అనేకమంది అధ్యయన వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు భావనలు వయకత ప్ర్చుటలో మానస్టికంగా

నైప్ుణయములేనివార్శగా ఉనాిర్మ. వాసత వానికి, చాలా సార్మో నిసాిర్మన
ై అధ్యయన ప్దధ తి యొకు

ప్రభావములో, ప్రజలు అధ్యయన వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఉదో యగాలు సంపాదించి, జీవితము యొకు భావాతుక
కోణములను ఎదుర్ొునకుండా తపిపంచుకొనుటకు ప ర ఫ్సర్మోగాను అధాయప్కులుగాను అవుతార్మ.

అందువలన, అధ్యయన వృక్షశాసత ర పాఠయప్ుసత కములో వారయబడిన విధ్ముగా కూడా ఆహాోదము, ఆనందము,
బాధ్, జాల్వ, శీదధ మర్శయు పతమ
ర వంటి వయకరతకర్ణలు అధ్యయన వేదాంతశాసత ర ర్చనలలో కనిపించకపల వుట

ఆశుర్యం కాదు. ఒకవేళ మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా అధ్యయన వేదాంతశాసత మ
ర ును చదివినటో యితద, దానిలో భావాతుక
విషయములకు చాలా తకుువ పారథానయత ఇచుుటను మీర్మ గమనించియుంటార్మ, మర్శయు దీనికి కార్ణం
ఉదో యగర్శతాయ వేదాంతశాసత వ
ే త లు భావనలకు ఎకుువ విలువ ఇవవకపల వుట కావచుు, లేక వార్మ సవయంగా
ర త
భావాతుక ప్ర్శప్కవత లేనివార్మ కావచుు.

ఆర్ోాపాథో స్ కు ర్ండవ ఆటంకము ఏమనగా, అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు భావనలను

నీతిబాహయమైననవిగా ప్ర్శగణంచు ఉచుులో ప్డిపల యార్మ; అనగా అవి నతి
ై కముగా తటసా మైనవి అని అర్ాం.

కొనిి భావనలు సర్న
ై వి మర్శకొనిి సర్శకానివి అని చెప్ుపట మంచిది కాదు అని వార్మ అంటార్మ. ఆర్ోాపాథో స్,
లేక సర్న
ై భావనలు అనే ఆలోచన తప్ుపదార్శప్టిరసత ుంది అని వార్మ నముుతార్మ. మర్శయు భావనలు

నీతిబాహయమైనవి అనే ఆలోచన ఎంత ప్రఖ్ాయతిగాంచినప్పటిక,ర ఇది బెైబిలు దృషిరకోణముల కంటే ఎకుువగా
కొనిి ఆధ్ునిక మానస్టికశాసత ర స్టిదధ ాంతములకు అనుగుణమన
ై ఆలోచన.

వేదాంతశాసత ర ర్చనలలో అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకు ర్చనలు పాథో స్ కు అదుభతమన
ై ఉదాహర్ణగా

ఉనాియి. పౌలు సాంప్రదాయకతపై ఎకుువ ఆసకిత చూపతవాడని మనందర్శకర తెలుసు; సతయమును

అనేవషించుటకు ఆయన కటురబడియునాిడు. అయినను, మాటిమాటికి, సతయమును గూర్శు వారస్టినప్ుపడు,
పౌలు తన భావనలను దాచిపటర లేకపల యాడు. సాంప్రదాయకత మీద ఆయన విశలోషణలు అదద సమయములో
భావనాతుక వయకరతకర్ణలకు కూడా దార్శతీసాయి.

నాకు జాాప్కముంది, మొదటి మర్శయు ర్ండవ కొర్శంథీ ప్తిరక మీద ఒక వాయఖ్ాయనమును

వారయునప్ుపడు, చాలా సార్మో ఒక వేదాంతశాసత ర తర్ుము మధ్యలో పౌలు భావనలను వయకత ప్ర్చుటను చూస్టి
నేను ఆశుర్యపల యాను. లేక మర్ొక ఉదాహర్ణగా, పౌలు యొకు లోతెైన వేదాంత ర్చనగా కొనియాడబడిన
ర్ోమా ప్తిరకను చూడండి. భ్విషయతు
త కొర్కు దదవుని ప్రణాళికలో యూదులు మర్శయు అనయజనుల యొకు
సాానమును గూర్శు కొనిి కిోషరమైన సమసయలను గూర్శు 9-11 అధాయయములలో విశలోషణ చదస్టిన తర్మవాత,
పౌలు ఒక ప్రసంశను వయకత ప్ర్చాడు. ర్ోమా 11:33-36లో మనము ఈ కిీంది మాటలను చదువుతాము:
ఆహా, దేవుని బుది జ్ఞానముల బాహుళ్యము ఎాంతో గాంభీరము; ఆయన తీరుపలు
శోధాంపనాంతో అశకయములు; ఆయన మ రు ముల ాంతో అగమయములు. పాభువు
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

మనస్తుును ఎరిగినవాడవడు? ఆయనకు ఆలోచన చపిపన వాడవడు? ముాందుగా
ఆయనకవచిి, పాతిఫలము ప ాందగలవాడవడు? ఆయన మూలమునను ఆయన
ద వరాను ఆయన నిమిత్ మును స్తమస్త్ ము కలిగియుననవి. యుగముల వరకు
ఆయనకు మహమ కలుగును గాక. ఆమేన్ (రథమ 11:33-36).

ఇప్ుపడు ఒక అధ్యయన వేదాంతశాసత ర గీంథము మధ్యలో ఇలాంటి విషయమును మీర్మ చివర్శసార్శ

ఎప్ుపడు చదివార్మ?

పరస్తపరాధ రితము
ఇప్పటి వర్కు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు ముఖ్యమైన లక్షయములను ప్ర్శచయం చదసాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు వాటి యొకు ప్ర్సపర్ాధార్శతమును గూర్శు వాయఖ్ాయనించుదాము. వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

లక్షయములలో ఒకదానిని కూడా మనము నిర్ో క్షయము చదయకుండా ఉండుటకు వాటి యొకు ప్ర్సపర్ ఆధార్త
ముఖ్యమైన కార్ణము. అవి ఎంతగా మిళితమయ
ై ునాియంటే మిగశల్వన ర్ండు విషయములలో బలమును
ప ందకుండా ఒక దానిలో మనము బలవంతులము కాలేము.

మా అభపారయమును వివర్శంచుటకు, మనము మూడు విషయములను చూదాేము. మొదటిగా,

సాంప్రదాయకత ఇతర్ ర్ండింటిని ఎలా బలప్ర్మసుతందో చూదాేము. తర్మవాత ఆర్ోాపారకిిస్ ఇతర్ ర్ండు

వేదాంతశాసత ర లక్షయములను ఎలా బలప్ర్మసుతందో చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆర్ోాపాథో స్ ఇతర్
ర్ండింటికి ఎలా సహాయము చదసత ుందో ప్ర్శగణదాేము. ఆర్ోాడాకిి లేక సర్న
ై ఆలోచన మన ఇతర్ ర్ండు
వేదాంతశాసత ర లక్షయములను ఎలా పల ర తిహిసత ుందో చూచుటతో ఆర్ంభదాేము.

సాాంపాద యకత
ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ సంభ్వించుటకు కొంత మాతరలో సాంప్రదాయకత అవసర్మను

నియమము నేడు అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులకు తెలుసు. మనము ముందు సతయమును గీహించి
తర్మవాత దానిని మనము మన జీవితాలకు అనవయించుకోవాలని అధ్యయన మర్శయు ప్రఖ్ాయతిగాంచిన
వేదాంతశాసత వ
ే త ల నుండి నేర్ముకొంటాము. కైసతవులు మర్శంత సూటెన
ై ప్దధ తిలో కూడా ప్ని చదయుట
ర త

సర్వసాధార్ణమైన విషయము: “నేను నముునది, నేను జీవించు విధానము మీద ప్రభావము చూప్ుతుంది.”
మర్శయు ఇది నిజమే. మనము సతయమును గూర్శు నేర్ముకొను విషయములు మన జీవనము మీద లోతెైన
ప్రభావము చూప్ుతాయి.

వేదాంతశాసత ర ఆలోచనలను అధ్యయనము చదయుట దావర్ా మన సాంప్రదాయకత అభవృదిధ

చెందుచుండగా, మనము నిజమని నముునది మన ప్రవర్త న మర్శయు భావనలను నిర్ాార్శసత ుంది లేక సవాల్
చదసత ుంది. మీర్మ సావభావికముగా ఇతర్మల ప్టో జాల్వ కల్వగశ ఆ భావనకు అనుగుణంగా కార్యము చదయువార్మ
కావచుు. ఇప్ుపడు, దదవుని సవర్ూప్ములో మానవతవము మర్శయు ఇతర్మల ప్టో దయ మర్శయు కర్మణ
యొకు పారముఖ్యత వంటి బెైబిలు విషయములను మీర్మ నేర్ముకొనుచుండగా, మీర్మ సావభావికముగా
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హతు
త కొను మీ మునుప్టి ప్రవర్త నలు మర్శయు భావనలు మీ సాంప్రదాయక ఆలోచనల యొకు అభవృదిధ
దావర్ా నిర్ాార్శంచబడుతునాియి మర్శయు పల ర తిహించబడుతునాియని మీర్మ కనుగొంటార్మ.

అదద సమయములో, సాంప్రదాయక ఆలోచనలు మన ప్రవర్త నలు మర్శయు భావనలను సవాల్

చదయగలవు. మీర్మ సావర్ాం మర్శయు లోభ్ం వంటి విషయములతో సంఘర్శషంచు ఒక వయకిత కావచుు. మీర్మ
పతదలను నిర్ో క్షయము చదయుచు వార్శ బాధ్ను తగశగంచుటకు ఏమి చదయకపల వచుు. అప్ుపడు మీ వేదాంతశాసత ర
ఆలోచన మర్శంత బెైబిలు ఆధార్ము అయియనప్ుపడు, మీ ప్రవర్త నలు మర్శయు భావనలు మీ సాంప్రదాయక

ఆలోచనల దావర్ా సవాల్ చదయబడతాయి. ఈ విధ్ంగా మర్శయు అనేక విధాలుగా, మన సాంప్రదాయకతను
అభవృదిధ చదయుట దావర్ా మనము జీవించు విధానములు నిర్ాార్శంచబడి మర్శయు సవాల్ చదయబడి,
ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ బలప్ర్చబడతాయి.

స్తుపావర్ న లేక ఆరథథపాాకవుస్
ఇప్ుపడు మన వేదాంతశాసత ర లక్షయములు ఒకదాని మీద మర్ొకటి ఆధార్ప్డు ర్ండవ మార్గ మును

చూదాేము. ఆర్ోాపారకిిస్ మన సాంప్రదాయకత మర్శయు మన ఆర్ోాపాథో స్ లను ఎలా బలప్ర్చగలదు? మన
ప్రవర్త న మన నముకములు మర్శయు భావనల మీద ఎలా ప్రభావము చూప్గలదు?

ఒకవప్
ై ు, మన పారకిిస్ లేక కార్యములు మనము సతయము అని నముుదానిని నిర్ాార్శంచగలవు లేక

సవాల్ చదయగలవు. తర్చుగా జర్మగు ఉదాహర్ణలలో ఒకటి, “మనము ఎందుకు పారర్ాన చదయాల్వ?” అని ఒక
వేదాంతశాసత ర విదాయర్శాని మీర్మ అడుగుట.

చాలా సార్మో, విశావసులకు పారర్ాన చదయు అలవాటు లేనప్ుపడు, ఈ ప్రశికు వార్మ ఇచుు జవాబు

చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది, “దదవుడు ఆజాాపించాడు కాబటిర మనం పారర్ాన చదయాల్వ” వంటి జవాబులు

వినిపిసత ుంటాయి. ఇప్ుపడు, ఈ జవాబు నిజమైనప్పటికర, ఒక పారర్ాన యోధ్ుడు, అనగా ఒక సంప్యర్ణమన
ై
ప్యర్శతగా అభవృదిధ చెందిన పారర్ానా జీవితమును కల్వగశయుని వయకిత, ఈ విధ్ంగా జవాబు ఇచుుట నేను

ఎనిడు వినలేదు. అనేక సంవతిర్ాల పారర్ాన అనుభ్వము పారర్ాన కొర్కు ఇంకా అనేక కార్ణములను

చూచునటు
ో ఆ వయకితని సునిితప్ర్మసాతయి. మనకు ఆజా ఇవవబడినది కాబటిర పారర్ాన చదయాలను మాట

నిజమేగాని, పారర్ానా అనుభ్వము లేకపల వుట పారర్ాన కొర్కు ఇంకా అనేక బెైబిలు పతరర్ణలను చూడలేకుండా
ఆటంకం కల్వగశసత ుంది.

దీనికి భనింగా, మన అభాయసములు మనలను సాంప్రదాయకతకు మర్శంత దగగ ర్గా నడిపించగలవు.

విశావసులు పారర్ానలో ఎకుువ అనుభ్వం గలవార్ైయునిప్ుపడు, పారర్శాంచుట కొర్కు బెైబిలు ఇచుు ప్లు
విధ్ముల ైన కార్ణములను సపషర ముగా చూడగలుగుతార్మ. దదవుడు మన పారర్ానలకు యోగుయడు కాబటిర
మనము పారర్ాన చదసత ాము. ఆయన మనకు కావాల్వ కాబటిర మనము పారర్ాన చదసత ాము. మనము పారర్ాన
చదయుటకు మర్ొక కార్ణం యాకోబు 5:16లో యాకోబు చెబుతునాిడు:

నీతిమాంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూరవకమెైనదై బహు బలముగలదై యుాండును
(య కోబు 5:16).
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దెైవికమన
ై ప్రవర్త న యొకు లేమి మన నుండి ఈ వేదాంతశాసత ర నముకములను దూర్ముచదసత ుంది,

కాని పారర్ానలో ప్ర్శశుదధ మన
ై జీవిత అనుభ్వము మన నముకములను అనేక విధ్ములుగా సవాల్ చదసత ుంది,
నిర్ాార్శసత ుంది, మర్శయు బలప్ర్మసుతంది.

దీని కంటే ఎకుువ, మన అభాయసములు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు భావనాతుక కోణముల మీద కూడా

ప్రభావము చూప్గలవు. మనము చదయునది మన భావనల మీద ప్రభావము చూప్ుతుంది, మన

భావనలను నిర్ాార్శసత ుంది లేక సవాల్ చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, విశావసులు ఘోర్మైన పాప్ములను

చదస్టన
ి ప్ుపడు, చాలా సార్మో వార్మ అప్ర్ాధ్భార్ము మర్శయు నేర్సాాప్న అనే భావనాతుక అనుభ్వములను
ఎదుర్ొుంటార్మ. అదద సమయంలో, మనము సర్న
ై ప్నులు చదస్టినప్ుపడు, దదవుని నిర్ాార్ణ మర్శయు
ఆశీర్ావదములో కలుగు ఆనందమును సంతోషమును ప ందుకుంటాము.

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , మనము నముునది మనము చదయు వాటి మీద మర్శయు

భావనల మీద ప్రభావం చూప్ుతుంది. ఇప్ుపడు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయముల యొకు ప్ర్సపర్
ఆధార్ములోని చివర్శ దృషిరకోణమును కుోప్త ంగా చూదాేము.

ఆరథథపాథో స్
అందుకే కరర్తనలలో కరర్తనకార్మల యొకు భావనలు వార్శ యొకు ఆలోచన మర్శయు వార్శ కియ
ీ లను

ఏదో ఒక వప్
ై ుకు నడిప్ుచునిటు
ో మనము చూసాతము. ఒకవప్
ై ు, కరర్తనకార్మడు విడనాడబడెను అని

భావించినప్ుపడు, అతని సాంప్రదాయక ఆలోచన భావనలు అతడు అనుభ్వించిన శీమల మీద, మర్శయు
దదవుని మీద అతని విశావసము ఈ శీమల మీద ఎలాంటి ప్రభావము చూప్ుతుంది అనేదాని మీద
ముఖ్యముగా దృషిరపడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 13:1, 3లో దావీదు అంటాడు:
యెహో వా, ఎన నళ్ే వరకు ననున మరచిపో వుదువు? నితయము మరచదవా?
న కలాంతకాలము విముఖుడవై యుాందువు? . . . న మీద దృష్ిుయుాంచి
న కుత్ రమిముు (కీర్నలు 13:1, 3).

అంతదగాక, కరర్తనకార్మని యొకు భావనలు కూడా అతని కియ
ీ ల మీద ప్రభావము చూప్ుతాయి.

దికుులేనివార్శగా ఉనిప్ుపడు, కరర్తనకార్మలు ఊర్కనే ఉండలేదు; వార్మ వకిువకిు ఏడదువార్మ, వార్మ
ర్ోగగీసత ులయిేయవార్మ. కరర్తనలు 6:6లో కరర్తనకార్మడు చెబుతునిటు
ో :

నేను మూలుగుచు అలస్టియున నను పాతి రాతిాయు కనీనరు విడుచుచు న పరుపు

తేలజ్ేయుచున నను. న కనీనళ్ే చేత న పడక కొట్టుకొని పో వుచుననద (కీర్నలు 6:6).
అదద సమయములో, కరర్తనకార్మలు ఆనందముతో నిండినప్ుపడు, నాటయముతోను సుతతులతోను
ప్రభ్ువును సుతతించుటకు శకితని ప ందుకునాిర్మ. కరర్తనలు 30:11 వచనములో ఈ విధ్ంగా
వారయబడియునిది:
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న పాాణము మౌనముగా నుాండక నినున కీర్ ాంి చునట్ట
ే న అాంగల రుపను నీవు
న ట్యముగా మ రిియున నవు (కీర్నలు 30:11).

మూడు వేదాంతశాసత ర లక్షయముల ైన ఆర్ోాడాకిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ చాలా ఎకుువగా

ప్ర్సపర్ాధార్శతమన
ై వని ఈ ఉదాహర్ణలలో నుండి మనము చూడవచుు. మన నమిుకలు ఎలో ప్ుపడూ మన
కిీయలు మర్శయు వఖ్
ై ర్శ మీద ఏదో ఒక ప్రభావము చూప్ుతాయి. మన అలవాటు
ో మన నమిుకలు మర్శయు
భావనల మీద ప్రభావము చూప్ుతాయి. మర్శయు మన భావనలు మన ప్రవర్త న మర్శయు నమిుకల మీద
ఏదో ఒక విధ్ంగా ప్రభావం చూప్ుతాయి.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు లక్షయములు ప్ర్సపర్ ఆధార్శతమైనవని అర్ాము చదసుకొనుట మర్ొక

గంభీర్మన
ై సమసయలోనికి నడిపిసత ుంది. ఈ మూడు లక్షయములలో ఏది ఇతర్ ర్ంటి కంటే ప్రధానమన
ై ది?
మనము ఆర్ోాడాకిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ లో దదని మీద ఎకుువ దృషిరపటారల్వ?

పాాథ నయతలు
చాలా మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు దీనికి సూటెన
ై జవాబునిసాతర్మ. మన నముకములను

సర్శచస
ద ుకొనుట మీద మొదట దృషిర పటురట మనకు దదవుడు ర్ూపించిన పారథానయత అని వార్మ నముుతార్మ,
తదావర్ా అవి మన కిీయలను మార్ముతాయి మర్శయు మన కిీయలు మన భావనలను మార్ముతాయి.

పారథానయతల యొకు విధానమును ఈ కిీంది విధ్ముగా నిర్శుంచవచుు: “సర్శగా ఆలోచించండి, సర్న
ై కియ
ీ లు
చదయండి, అప్ుపడు మీర్మ సర్న
ై భావనలు కల్వగశయుంటార్మ.” వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్టో ఈ అవగాహన చాలా
వాయపిత చెందినది.

అయితద ఇప్ుపడు, ఈ ప్రణాళిక సపషర ముగా యోగయమన
ై ది అనుటలో ఏ సందదహము లేదు. దానిలో

ఎటువంటి తపిపదము లేదుగాని, ఈ పారథానయతలను మనము ఎలో ప్ుపడూ పాటించినప్ుపడు ఒక సమసయ

తల తు
త తుంది. ఎందుకంటే మనము ఎనిడును మొదటి మటురను దాటి ఆలోచన చదయము కాబటిర, మన

వేదాంతశాసత మ
ర ు బలహీనప్డిపల తుంది. కిీయల వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ఎకుువ దృషిర పటురట దావర్ా భావనలు
నిర్ో క్షయము చదయబడతాయి, లేక దానికి తకుువ పారథానయత ఇవవబడుతుంది.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయములను గూర్శు మన మానవ శర్రర్ములోని ముఖ్యమైన వయవసా లను

గూర్శున ఆలోచన చదయు విధ్ంగా ఆలోచన చదస్టతత అది సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. మన శర్రర్ములో ప్లు

ముఖ్యమైన వయవసా లు ఉనాియి: కేందర నర్ముల వయవసా , జీర్ణ వయవసా , ఊపిర్తి
శ తు
త ల వయవసా , గుండె మర్శయు
ర్కత నాళముల వయవసా . ఇప్ుపడు, వీటిలో దదనికి పారథానయత ఇవావల్వ? ఈ వయవసా ల మధ్యలో ప్ర్సపర్

సంబంధ్ములను గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు సర్న
ై కీమము ఏమిటి? నర్ముల వయవసా జీర్ణ వయవసా

మీద ఎలాంటి ప్రభావము చూప్ుతుందో మనము ఆలోచన చదయవచుు, కాని జీర్ణ వయవసా నర్ముల వయవసా
మీద ఎలాంటి ప్రభావము చూప్ుతుందో అని కూడా మనము ఆలోచన చదయవచుు. ఈ ప్ర్సపర్

అనుబంధ్ములను గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు అనేకమన
ై సర్ైన, ఉప్యోగకర్మన
ై మార్గ ములు ఉనాియి.
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మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

అయితద, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు లక్షయముల యొకు ప్ర్సపర్ ఆధార్శతమును గూర్శు

మనము ఇప్పటి వర్కు చూస్టిన విషయముల ఆధార్ంగా, ఎలో ప్ుపడూ ఒక ప్రణాళిక లేక ఒక లక్షయమును
ఎనుికొనుట సర్న
ై ప్ని కాదు. ఈ పాఠములలో మనము అనేకసార్మో చూడబో వుతునిటుర, మన

నముకములు మర్శయు మన కిీయలు మర్శయు మన భావనలు ప్లు అనోయనయతల యొకు వలయములను
నిర్శుసాతయి. వాటి మధ్య అనుబంధ్ములలో అవి కేవలము సూటిగాను లేక సర్ళముగాను లేకుండా, బహుళ
సమానతవములు, లేక ప్ర్సపర్ ఆధార్త కల్వగశయుంటాయి, ఎంత వర్కంటే మనము అనిి వేళల ఒకే

పారథానయతను ఇవవలేకపల తాము. మనము సర్న
ై ప్నులు చదయుటకు సర్న
ై భావనలు కల్వగశయుండుటకు
సర్శగా ఆలోచించాల్వ అను మాట వాసత వమే. కాని కొనిసార్మో సర్శగా ఆలోచన చదయుటకు మర్శయు సర్న
ై
భావనలు కల్వగశయుండుటకు మనము సర్న
ై ప్నిని కూడా చెయాయల్వ. మర్శయు సర్న
ై ఆలోచన

కల్వగశయుండుటకు మర్శయు సర్ైన కార్యములు చదయుటకు సర్ైన భావనలు కూడా కల్వగశయుండాల్వ.
ప్ర్శశుదాధతు ఆయన ప్రజలను వేదాంతశాసత ర లక్షయములలోనికి అనేక విధ్ములుగా నడిపిసత ాడు.

అయితద ఏమి చెయాయలో మనము ఎలా నిర్ణయించుకోవాల్వ? సర్న
ై ఆలోచన, కియ
ీ లు లేక భావనలలో

దదని మీద ఎకుువ ధాయస పటారల్వ అని మనము ఎలా నిర్ణయించాల్వ? ప్ర్శస్టా తి
ి కి అనుగుణంగా ఆ ప్ర్శస్టా తి
ి లో

అవసర్మైన వేదాంతశాసత ర లక్షయములకు పారథానయతను ఇచుు జాానమును అభవృదిధ చదసుకోవాల్వ అనేది ఈ
ప్రశికు జవాబు.

“జీవన ప్ర్శస్టా తి
ి తర్చుగా మార్మతుంటుంది కాబటిర, సంతులత అనేది క్షణమాతరప్ు సమకాలీనత

వంటిది మాతరమే.” జీవితమనేది గాల్వకి అలాోడుతుని ఓడ యొకు పై భాగము వంటిది. కొనిి సార్మో అది
ఇటు ఒర్మగుతుంది, మర్శ కొనిిసార్మో అటు ప్రకుకు ఒర్మగుతుంది. అలాోడుతుని ఆ ఓడలో మన

సంతులతను నిలబెటర ుకొనుటకు మన కాళో కిీంద జర్మగుతుని అలజడికి అనుగుణంగా ఒక వైప్ుకు లేక

మర్ొక వైప్ుకు ఒర్మగుట మనము నేర్ముకోవాల్వ. సర్న
ై దిశలో ఒర్మగుట మనము నేర్ముకొనకపల తద, మనము
నిశుయముగా ప్డిపల తాము. ప్రతి వేదాంతశాసత ర బాధ్యతను అనుసర్శంచుటకు ఒకే నిర్శణత మార్గ ము లేదు.

వేదాంతశాసత ర లక్షయములను నర్వేర్ముటకు ప్రయతిించు ప్రతిసార్శ, మనలను మనము ఈ ప్రశి అడగాల్వ,

“ఇకుడ ఏది అవసర్ము; ఈ సమయములో మనము మర్శయు మన చుటుర ఉనివార్మ ఏమి చెయాయల్వ?”
అప్ుపడు ఆ సమయముకు తగశన అవగాహన మనకు కలుగుతుంది, మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
లక్షయములనిిటిని మన ప్యర్ణ మనసుితో మనము అనుసర్శంచగలము.

తమ పారథానయతలను సమయానుసార్ంగా మార్ముట తెల్వయని విశావసుల జీవితములో గొప్ప హాని

జర్మగుతుంది. మనము తర్చుగా సాంప్రదాయకతను వకాుణంచినప్ుపడు, మనము సులువుగా
జాానవాదము అనే ఉచుులో ప్డిపల తాము. మనము తర్చుగా అభాయసమును లేక కియ
ీ లను

వకాుణంచినప్ుపడు, మనము సులువుగా నాయయవాదము వైప్ుకు మొగుగచూప్ుతాము. మర్శయు మనము

ఎలో ప్ుపడూ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు భావనాతుక లక్షయముల మీద దృషిర పటిరనప్ుపడు, మనము సులువుగా
భావుకతావాదములోనికి ప్డిపల తాము. జీవన నౌక అలాోడుటకు అనుగుణంగా సమయానుసార్ంగా జీవిత

సమతులనమును నేర్ముకునిప్ుపడు ఈ విప్ర్రత ప్ర్శస్టా త
ి ుల ఉచుులో ప్డకుండా అది మనకు సహాయం

చదసత ుంది. కాబటిర, మనలో ప్రతివార్ము ఈ ప్రశి అడగాల్వ, “నేను వేదాంతశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచుట వీటిలో ఏ
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సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ధో ర్ణ మీద ఆధార్ప్డియునిది? నేను జాానవాదము అనే ఉచుులో ప్డద అవకాశము ఉందా; నేను
నాయయవాదము లేక భావుకతావాదము లేక ఈ ర్ంటి కలయికలో ఒక దాని దావర్ా ప్రభావితము

చదయబడుతునాినా?” మన సావభావిక ధో ర్ణులు ఏమైనాసర్ే, మనము నిర్ో క్షయము చదయు వేదాంతశాసత ర
లక్షయముల మీద దృషిరని పటురటకు మనము కషర ప్డి ప్ని చదయాల్వ.

ఇప్ుపడు మనము వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించి వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయములను

ప్ర్రక్ించాము కాబటిర, మన మూడవ అంశమన
ై వేదాంతశాసత మ
ై ుకు మన దృషిరని
ర ు యొకు అంశములు వప్

మళిో ంచుదాము. వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము పాటించునప్ుపడు ఏ ఏ విషయములు మన దృషిరకి వసాతయి?
ఏ అంశము కిీంద మనము ఆర్ోాడాకిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ ను వదకాల్వ?

అాంశములు
ఒకనిని వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ప్ర్శచయం చదయుట అంటే ఆ వయకితని విశవమునకు ప్ర్శచయం చదయుట

వంటిది. ఇది చాలా కషర మన
ై ప్ని. కాబటిర, ఈ పాఠములలో వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద మన దృషిరని కేవలం కొనిి
అంశములకు మాతరమే ప్ర్శమితము చదయవలస్టియునిది.

మనకు ఆసకితని కల్వగశంచు అంశములను అర్ాము చదసుకొనుటకు, మనము ర్ండు విషయములను

చూడవలస్టియునిది: మొదటిగా, వేదాంతశాసత వ
ే త ల ముందు ఉని అనేక వికలపములు; మర్శయు
ర త
ర్ండవది, ఈ పాఠములలో మనము చదయు ఎంపికలు. వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు కీమబదధ మైన

అధ్యయనములోనికి ప్రవశి
ే ంచు ప్రతివార్శ కొర్కు వేచియుండు వికలపములను మొదట మనము చూదాేము.

వికలపములు
ప్రజలు మొదటిగా వేదాంతశాసత ర అధ్యయనమును ఆర్ంభంచినప్ుపడు, దాని యొకు విశాలతను

చూస్టి వార్మ ఆశుర్యప్డిపల తార్మ. వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప డవాటి అంశముల ప్టిరక ఉంటుంది అని ఆలోచించుట
సర్వసాధార్ణమే. కస
ై త వ విశావసము యొకు ర్ండు సహసారబుేల కాలములో, వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ఎకుువ
ఆసకిత చూప్ువార్శ దృషిరని అనేక అంశములు ఆకర్శషంచాయి. ఈ అంశముల యొకు ప్టిరక అనేది వేర్ేవర్మ
సంఘముల సమూహములో వేర్మగా ఉండదది, కాని కొనిి ముఖ్యమన
ై వేదాంతశాసత ర వర్గ ములను అనిి
సంఘములు అంగరకర్శసత ాయి.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అనేవషణలో కొనిి అభాయస్టిక అంశములు ఉంటాయి, అవి మిషన్ి,

ఇవాంజల్వజం, అపల లోజటిక్సి — లేక విశావసమును, ఆర్ాధ్నను, కృపా ప్ర్శచర్యలను మర్శయు

ప్రసంగశాసత మ
ై
ర ును సమర్శాంచుట — లేక ప్రసంగము. దీనిలో అనేక ర్కముల స్టిదధ ాంత సంబంధ్మన

అంశములు కూడా ఉనాియి సల టేర్శయలజ — ర్క్షణ స్టిదధ ాంతము, ఎకలెస్టియాలజ — సంఘ స్టిదధ ాంతము,
అంతోరపల లజ — మానవ స్టిదధ ాంతము, నుయమటాలజ — ప్ర్శశుదాధతు స్టిదధ ాంతము, కిీసర ాలజీ — కరీసత ు
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

స్టిదధ ాంతము, థియోలజ ప ర ప్ర్డ — దదవుని స్టిదధ ాంతము, ఎసుటాలజ — కడవర్శ దినముల స్టిదధ ాంతము,

బిబిో కల్ థియోలజ — బెైబిలులో వారయబడిన విమోచన చర్శతర యొకు వేదాంతము, స్టిసరమాటిక్స థియోలజ
— బెైబిలు బో ధ్నలను తార్శుకముగా అమర్ముట, హిసర ార్శకల్ థియోలజ — సంఘ చర్శతల
ర ో స్టిదధ ాంతముల
యొకు అభవృదిధని కనుగొనుట, మర్శయు హెర్శునుయటిక్సి — లేక అనువాదము.

ఇప్ుపడు చాలా వర్కు, సాంప్రదాయిక అధ్యయన వేదాంతశాసత మ
ర ు సాంప్రదాయకత దృషిరకోణములో

నుండి ముఖ్యముగా ఈ అంశముల మీద దృషిరపటిరంది: ఈ విషయములను గూర్శు సర్న
ై విధ్ముగా

ఆలోచించుట. ఈ అంశములలో ఒక దాని మీద జర్మగు ఒక స్టమినార్శ తర్గతిలో ఈ అంశములను సర్ళము
చదయుట మీద అందర్మ సర్శగా ఆలోచన చదయునటు
ో చూచుట మీద దృషిరపడుతుంది. కొనిిసార్మో, కొనిి
స్టమినార్శ తర్గతులు అధ్యయన నైప్ుణయతల మీద దృషిరపడతాయి. ఆర్ాధ్న, సువార్త ప్రకటన, ప్రసంగ

శాసత మ
ర ు మర్శయు కౌనిిల్వంగ్ మీద దృషిరపటుర తర్గతులు సాధార్ణంగా నైప్ుణయతలు లేదా ఆర్ోాపారకిిస్ ప్టో
ప్రతయద కమైన శీదధ కల్వగశయుంటాయి. దుర్దృషర వశాతు
త , ఒక స్టమినార్శ తర్గతిలో ఆర్ోాపారకిిస్ మీద లేక

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు భావనాతుక కోణము మీద, ప్రసంగ శాసత మ
ర ు మీద లేక ప్రసంగమును నేర్మప తర్గతి

మీద దృషిర పటురట చాలా అర్మదు. అయినను, ఈ పాఠంలో మనము నేర్ముకునిటుర, వేదాంతశాసత ర అంశముల
ప్టో మర్శంత అనుకూలమైన విధ్మును కల్వగశయుండుటకు మన ఆసకితని మూడు దిశలలో స్టిార్ప్ర్చవలస్టిన
అవసర్త ఉనిది. కాబటిర, ఒక వేదాంతశాసత ర విదాయర్శా ఎదుట ఉని ప్ని చాలా పదే దగ
ి ా ఉనిది. ప్రతి
వేదాంతశాసత ర అంశములో చూచుటకు ల కులేననిి దిశలు ఉనాియి.

మనము వేదాంతశాసత మ
ర ును చదువునప్ుపడు మన ఎదుట ఉని వికలపముల యొకు ప డవాటి

ప్టిరక ఎంపికల యొకు అవసర్తను మనముందుంచుతుంది.

ఎాంపికలు
వేదంతశాసత మ
ర ు యొకు కొీతత విదాయర్మాలు తర్చుగా ఎదుర్ొును గొప్ప అపాయముంది. వేదాంతశాసత ర

అంశముల యొకు సంఖ్య మర్శయు కిోషరత కొనిి సార్మో వార్శ శకితకి మించినది కావచుు. వాసత వానికి, ఈ విదాయ
క్ేతమ
ర ు ఎంత పదే ది అంటే చాలా మంది విదాయర్మాలు ఈ అంశముల యొకు పప
ై ై సమాచార్మును మాతరమే
నేర్ముకోగలుగుతార్మ. ఇందు వలన, విదాయర్మాలు చాలా సార్మో ప్రతయద కంగా సాంప్రదాయకత మీద మాతరమే

ఎకుువ దృషిరపడతార్మ ఎందుకంటే ఇతర్ కోణములను గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు చాలా తకుువ సమయం
ఉంటుంది.

ఈ పాఠములలో అనేకమైన వేదాంతశాసత ర అంశముల దావర్ా ముంచివేయబడకుండా కేవలం కొనిి

అంశముల మీద మాతరమే మన దృషిరని పడదాము. ఒక కాప్ర్శ ఎదుర్ొును వేదాంతశాసత ర సమసయలు అని
మనము పిలచద కొనిి వేదాంతశాసత ర అంశముల మీద మనము దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. దీని అర్ాము

ఏమిటంటే కాప్ర్మలకు మర్శయు సంఘ నాయకులకు సూటిగా ఉప్యోగప్డద నమిుకలు, అభాయసములు
మర్శయు భావనల యొకు గుంప్ు. ఈ పాఠములలో సంప్యర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విదాయ సంగీహ

నిఘంటువు యొకు ప్ర్శచయమును ఇచుుటకు మనము ప్రయతిించుట లేదు. బదులుగా, మనలను
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

మనము ఇలాంటి ప్రశిలను అడుగుతాము. సంఘ నాయకతవము యొకు తర్రీదుప ందు ప్రజలు ఏమి
నేర్ముకొనవలస్టియునిది; వార్మ ఏమి చెయాయల్వ; వార్మ వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు ఎలాంటి భావన
కల్వగశయుండాల్వ? వేదాంతశాసత ర అధ్యయనమును వార్మ ఏ విధ్ంగా ఆశీయించాల్వ?

సంతోషకర్ంగా, ఈ ప్రశిలకు జవాబులను మనము సృషిరంచవలస్టిన ప్ని లేదు. సంఘము ఇంతకు

ముందద మనకు ప్లు ముఖ్యమైన నిర్ేేశములను ఇచిుంది. శాతబాేలుగా సంఘములో వేదాంతశాసత ర విదయ
అభవృదిధ చెందుతుండగా, సంఘములోని నాయకుల యొకు విదయలో బో ధించవలస్టిన అంశముల

ర్కములను గూర్శు లోకమంతటిలో ఉని ప్లు డినామినేషనో వార్శ మధ్య ఒక ఏకాభపారయం బలప్డింది.
దీని వలన, ఒక వేదాంతకళాశాల యొకు పాఠాయంశములు ఈ విధ్ంగా ఉంటాయి. అవి మూడు

ముఖ్యమైన భాగములుగా విభ్జంప్బడా్యి: బెైబిలు విభాగము; చార్శతిరక మర్శయు స్టిదధ ాంత విభాగము;
మర్శయు అభాయస్టిక విభాగము. సంఘ నాయకుల కొర్కు వేదాంతశాసత ర విదయను అభవృదిధ చదయుటలో

ప్ర్శశుదాధతు సంఘమును నడిపించిన ముఖ్యమైన మార్గ ములకు ఈ మూడు విభాగములు పారతినిథయం
వహించుచునాియి. సంఘము దాని నాయకులకు అందించు ఈ వేదాంతశాసత ర తర్రీదు విభాగములను
ఇప్ుపడు విప్ులప్ర్చుదాము.

బెైబిలు విభాగము సాధార్ణంగా పాత నిబంధ్న అధ్యయనములు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

అధ్యయనములుగా విభ్జంప్బడింది. పాఠాయంశములలోని ఈ విభాగములు లేఖ్నముల యొకు అంశముల

మీద దృషిరపటిర భావి సంఘ నాయకులను బాధ్యతాయుతమన
ై బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు ప్ర్శచయం చదసత ాయి.
స్టిదధ ాంత మర్శయు చార్శతిక
ర విభాగమును సంఘ చర్శతర మర్శయు కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ుగా

విభ్జసుతంటార్మ. ప్లు కాలములలో ప్లు విధ్ములుగా కరీసత ు శర్రర్మన
ై సంఘము లోకములో ఎలా

సంఘర్షణ చదస్టింది అనే వేదాంతశాసత మ
ర ును దదవుడు ఎలా అభవృదిధ చదసాడు అనేదాని మీద సంఘ చర్శతర
దృషిరపడుతుంది. సంఘము లేఖ్నముల యొకు బో ధ్లను తార్శుకముగాను కీమబదధ ముగాను ఎలా

అమర్శునదో కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు విదాయర్మాలకు తెల్వయజేసత ుంది. తర్వాత అభాయస్టిక విభాగము

విదాయర్మాల యొకు వయకితగత ఆతీుయ అభవృదిధ, ప్రసంగము మర్శయు సువార్త ప్రకటన వంటి అభాయస్టిక ప్ర్శచర్య
నైప్ుణయతల వప్
ై ు విదాయర్మాలను ఆకర్శషసత ుంది.

ఈ పాఠముల వర్మసలో మనము ముందుకు కొనసాగుచుండగా, ఈ వేదాంతశాసత ర విభాగముల

ర్ూప్ుర్ేఖ్ల యొకు పారముఖ్యతను మనము గుర్శతదే ాము. మనము మన స ంతదెన
ై ఒక కొీతత మార్గ మును
ఆర్ంభంచుట కంటే, సంఘమునకు ఇంతకు ముందద ప్ర్శశుదాధతు నేర్శపంచిన ప్లు కోణములను

కీమప్ర్చుటకు మర్శయు సపషర ప్ర్చుటకు ప్రయతిం చదదే ాము. కాబటిర, భ్విషయత్తత పాఠములలో మనము
మూడు ముఖ్యమైన అంశములను గూర్శు చర్శుదాేము. బెైబిలు అధ్యయనములు అనే విభాగము మన

“లేఖ్నముల యొకు వాయఖ్ాయనము” అనే అంశమును పల ల్వయుంటుంది. ఈ పాఠములలో చార్శతిరక మర్శయు
స్టిదధ ాంత అధ్యయనముల విభాగము “సమాజముతో మన పాలుప్ంప్ులు” అనే అంశమునకు దగగ ర్

సంబంధ్ం కల్వగశయుంటుంది. అభాయస్టిక వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే విభాగము మనము “కైసతవ జీవనము” అని
పిలచద అంశమును పల ల్వయుంటుంది.
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మొదటి పాఠము : వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఈ వేర్ేవర్మ విభాగములు ఎలా ప్ని చదసత ాయో, మర్శయు మనము

వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుచుండగా అవి కలస్టి ఎలా ప్ని చదసత ాయో చూదాేము. మన వేదాంతశాసత ర

పాఠాయంశములలో జాానవాదము అనే ఉచుులో ప్డిపల వుటకు బదులుగా, వేదాంతశాసత ర పాఠయంశముల యొకు

ప్రతి విభాగములోను మనము కనుగొనవలస్టిన అంశప్ర్మన
ై , ప్రవర్త నకు సంబంధించిన మర్శయు భావనలకు
సంబంధించిన కోణములు ఉనాియని నిర్ంతర్ము జాాప్కము చదసుకుందాము. పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నలో లేఖ్నముల యొకు వాయఖ్ాయనమును మనము చదువునప్ుపడు, అంశములు, అభాయసములు

మర్శయు భావనలను గూర్శు మనము ఎలా ఆలోచన చెయాయలో నేర్ముకోవాల్వ. సమాజముగా సంఘము ఎలా
పాలుప్ంచుకొంటుంది అని మనము అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, అంశములు, అభాయసములు మర్శయు
భావనల యొకు పారముఖ్యతను మనము జాాప్కముంచుకోవాల్వ. మర్శయు మనము కైసతవ జీవనమును
గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు, మనము కేవలం ఆర్ోాడాకిి మీద మాతరమే దృషిరపటర క, ఆర్ోాపారకిిస్

మర్శయు ఆర్ోాపాథో స్ ను కూడా ప్ర్శగణదాేము. మూడు సాాయిలలోను, లేఖ్నము యొకు వాయఖ్ాయనము;
సమాజములో పాలుప్ంప్ులు; మర్శయు కస
ై త వ జీవనము అనే మూడు అంశములు మన వేదాంతశాసత ర
ప్ర్శచయమునకు ముఖ్య అంశములుగా ఉంటాయి.

ముగిాంపు
ఈ పాఠంలో వేదాంతశాసత మ
ే ంచుచుండగా మనము అడిగే అతయంత సామానయమైన
ర ులోనికి ప్రవశి

ప్రశిను మనము చూసాము, అది, “వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?” ఈ ప్రశి యొకు మూడు

విషయములను మనము చూసాము: వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు నిర్వచనము, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

లక్షయములు మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అంశములు. మన ముందు ఉని ఈ పాఠములలోకి మనము
కొనసాగుచుండగా, ఈ పాఠములో చర్శుంచిన అంశములు మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమవుతాయి. మన
సాధార్ణ ప్రణాళికను దృషిరలో ఉంచుకుంటే, కరస
ీ త ుకు మర్శయు ఆయన సంఘమునకు గొప్ప స్టతవ చదయు
విధ్ముగా వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుటకు కావలస్టిన శకితని ప ందుతాము.
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