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కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

ఉపో దా తము
ఒక సార్శ ఒక స్టతిహితుని నుండి కొనిి ప్నులు చదపించుకొనుటకు వళ్లో న సంగతి నాకు జఞాప్కముంది,

కాని అకుడికి వళ్లో న తర్మవాత నేను కేవలం మాటాోడడానికి, బాగోగులు ప్ంచుకొనుటకు మాతరమే వళ్లో నటు
ో

ప్రవర్శతంచాను. అయితద, నా నిజమైన ఉదదేశం బయటకు ర్ావడానికి ఎకుువ సమయం ప్టర లేదు. మర్శయు అది
బయటకు ర్ాగానే, అకుడ ఉని ప్రశాంతత తొలగశపల యింది. మర్శయు నా స్టతిహితుడు నాతో, “నీ నిజమన
ై
ఉదదేశం ముందుగానే చెబితద బాగుండదది. నేను ఇకుడికి స్టిదధప్డి వచదువాడిని” అని చెపిపన విషయం నాకు
గుర్మతంది.

అవును, చాలా వర్కు వేదాంతశాసత మ
ై తవ
ర ు కూడా ఇలానే ఉంటుంది. అనేక సార్మో కస

వేదాంతశాసత వ
ే త లు ఎలాంటి ఉదదేశము లేదనిటురగా వేదాంతశాసత మ
ర త
ర ును చర్శుసుతంటార్మ. వార్ంటార్మ, “నేను

సతయము మాతరమే చెబుతునాిను, నేను కేవలం బెైబిలు మాటాోడుతునిదానిని మీకు చెబుతునాిను.” కాని
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును వీల ైనంత నిష్ాుప్టయతతో చర్శుంచుట మంచిది అని నా అనేక సంవతిర్ముల

అనుభ్వము నుండి నేర్ముకునాిను. ఈ విధ్ంగా అందర్మ కూడా వార్శ కనుిలు తెర్చుకొని సంభాషించుటకు
అవకాశం ఉంటుంది.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట అనే మన పాఠముల కీమములో ఇది ర్ండవ పాఠం. ఈ పాఠంలో, ఈ

అధ్యయనము అంతటిని శాస్టించు సామానయ అవగాహనలను మీ ముందుంచుతాము. ఈ పాఠమునకు “కైసతవ
వేదాంతశాసత మ
ై కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట” అనే పతర్మ పటారము, మర్శయు ఒక విశేషమన
ర ును
అభివృదిధ చదయుటలో మనకు సహాయప్డు కొనిి ముఖ్యమన
ై ప్ూర్వభావితవములను కూడా మీ
ముందుంచుతాము.

విశాలమన
ై సమసయల నుండి సూక్షుమన
ై సమసయల వర్కు ఈ అంశమును మనము మూడు

విధానములలో చూదాేము. మొదటిగా, ఏ వేదాంతశాసత మ
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు కస
ర వుతుంది అనే విషయము
మీద మన దృషిరకోణమును నిర్వచిసాతము. ర్ండవదిగా, కొనిి వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు కస
ై తవ

వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎలా ర్ూప్ుదిదే ుతాయో మనము అనేవషించుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ
పాఠములనిిటిలో ఒక ఆధార్ముగా కస
ై త వ విశావసము యొకు ఒక విశేష భాగమన
ై ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ముఖ్య స్టిదధ ాంతములను మనము చూదాేము. మొదటిగా కస
ర ు

యొకు సామానయ ఆలోచనను చూదాేము. ఈ పాఠములలో ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచినప్ుపడు మన అర్ాం
ఏమైయుంటుంది?
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మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

క్రైస్త్వ వేద ాంతశాస్త్ రము
దుర్దృషర వశాతు
త , మనము చాలా సార్మో “కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు”ను గూర్శు మాటాోడతాముగాని మన

అర్ాము చాలా సార్మో సపషర ముగా ఉండదు. కొనిిసార్మో కస
ై త వుల యొకు నముకములను గూర్శు తెలుప్ుటకు
ప్రజలు ఈ ప్దజఞలమును ఉప్యోగశసత ార్మ. కాని చాలాసార్మో కస
ై త వులు అసలు నిజముగా కస
ై త వయమునకు
చెందని అనేక ఇతర్ నమిుకలను ధ్ృవీకర్శసత ు ఉంటార్మ. ఇతర్మలు కైసతవులు నమువలస్టియుని

ప్దజఞలమును వేదాంతశాసత మ
ై త వులు
ర ును గూర్శు మాటాోడుట కొర్కు ఉప్యోగశసత ార్మ. కాని ఎకుువ మంది కస
వార్మ దదనిని నమాుల్వ అనే అంశమును గూర్శు సముతించర్మ. దీని కార్ణంగా మర్శయు ఇతర్ సందదహముల
కార్ణంగా, ఈ పాఠములలో “కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు” అనే ప్దమును ఉప్యోగశంచినప్ుపడు మన ఆలోచన
ఏమైయుంటుంది అనే దాని మీద మనం సపషర తను ఇవవవలస్టిన అవసర్త ఉనిది.

మనము మూడు విషయములను చూదాేము: మొదటిగా, కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించుటలో

గల సమసయలను చూదాేము; ర్ండవదిగా, ఒక కార్యశీలక నిర్వచనమును మనము ప్రతిపాదిదే ాము; మర్శయు
మూడవదిగా, కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ై తవ
ర ులోని ఐకయత మర్శయు భినితలను మనము గమనిదాేము. కస
వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించునప్ుపడు మనం ఎదుర్ొును కొనిి సమసయలను మొదట చూదాేము.

నిరేచనములతో స్తమస్తయలు
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ై త వేతర్ వేదాంతశాసత మ
ర ును కస
ర ుతో వేర్మగా చూపించుట కొర్కు మార్గ ములను

కనుగొనుట ఒక పదే సమసయయిైయునిది. కొనిి సార్మో వాటి మధ్య భేదాలు గమనించుట కషర ం కాదు, కాని
చాలా సార్మో కైసతవ వేదాంత శాసత మ
ర ును ఇతర్మలతో వేర్మచదయుట చాలా కషర మవుతుంది.

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచించండి. కస
ై త వయమును లోకములోని ఇతర్ పదే మతములతో

మనము పల ల్వునప్ుపడు, అనేక వేదాంతశాసత మ
ై త వ నముకముల కంటే భినిమైనవని కనుగొనుటకు
ర ులు కస
చాలా సులభ్మన
ై విగా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, కైసతవయమును మర్శయు హందవ మతమును కలుప్ుటకు

కొంతమంది ప్రయతిించినప్పటికీ, హందవ మతములో ఉని అనేక దదవతార్ాధ్న దానిని కైసతవ విశావసము
నుండి భినిము చదసత ుంది, మర్శయు ఈ ర్ండు వేదాంతశాసత ర వయవసా లను గూర్శు ప ర్పాటుప్డుట కూడా
కషర మవుతుంది.

మర్ొక వైప్ు, ఇసాోం మతము, హందవ మతము కంటే ఎకుువగా కస
ై త వయముతో పల ల్వకలు

కల్వగశయునిది. కస
ై త వయము వల నే ఇసాోం కూడా దాని ఆర్ంభ్మును అబారహాములో కనుగొంటుంది. దీని కంటే
ఎకుువగా, ఇసాోం యొకు ప్రవకత మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు ఖ్ుర్ాన్ వారస్టినప్ుపడు కైసతవ బో ధ్లచద

ప్రభావితం అయాయర్మ. కాబటిర, కైసతవయము మర్శయు ఇసాోం మధ్య అనేక పల ల్వకలు ఉనాియి. అయినను,

ఇసాోం మతమును కైసతవయముతో వేర్మగా చూప్ుటకు మనము చాలా వర్కు ఇబబంది ప్డాల్విన అవసర్ం

లేదు, ఎందుకంటే వాటి మధ్య కొనిి పారథమికమన
ై నిశుయమైన భేదములు ఉనాియి, కస
ై త వయము కీస
ీ తు

-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యొకు దెవ
ై తవమును మర్శయు ఆధిప్తయమును ఉదాాటిస్టతత, ఇసాోం ఈ సతయములను తిర్సుర్శసత ుంది అనేది
వాటిలో ఒకటి.

యూదా మతమును తీసుకుందాము. కస
ై త వయము యూదా మతములో నుండి ప్ుటిరంది కాబటిర అది

కైసతవయముతో మర్శంత దగగ ర్ సంబంధ్మును పల ల్వకను కల్వగశయునిది. అయితద, యూదా మతము యిేస్టత కీస
ీ తు
అనగా మస్ట్ియ అని ఒప్ుపకోదు గనుక ఎకుువ మంది దానిని కస
ై త వ విశావసము అని ప ర్పాటుప్డర్మ.

ఇవి మర్శయు ఇతర్ ప్రప్ంచ మతముల యొకు వేదాంతశాసత ర దృషిరకోణాలు కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు

కంటే భినిముగా ఉనాియి కాబటిర వీటిని వేర్మచదయుట ప్రజలకు కషర ం అనిపించదు. మన మర్శయు వార్శ
వేదాంతశాసత మ
ై సపషర మైన ప్ర్శమితులను మనము సాాపించగలము.
ర ుల మధ్య సర్న

అదద సమయంలో, అనేక వేదాంతశాసత ర పాఠశాలలు కైసతవ మర్శయు కస
ై త వేతర్ ఆలోచనను

కలగలుప్ుతాయి, మర్శయు కొనిి సార్మో సవచఛమైన కస
ై త వయమును ఇతర్ విశావసముల నుండి వేర్మ
చదయుటను కషర తర్ం చదసత ాయి. ఇటిర ప్లు మత సమేుళనం నేటి ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన కస
ై త వ అబదధ ప్ూజల ైన

యిహో వా సాక్షులు, మొర్ును
ో , కస
ై త వ విజఞానం, సునుుయంగ్ మూన్ విశావసములో చూడవచుు. ఆధ్ునిక

ఉదార్వాదము కొర్కు తమ ముందు నడచినవార్శ యొకు వేదాంతశాసత ర అవగాహనలను విడిచిపటిరన అనేక
సంఘములు మర్శయు డినామినేషనో లో కూడా దీనిని మనము చూడవచుు. ఇప్ుపడు, ఈ ప్లు మత

సమేుళన మతముల యొకు కొనిి విషయములను కైసతవత
ే ర్మన
ై వని నిర్ాార్శంచవచుుగాని, మర్శ కొనిి

విషయములు నిజమైన కస
ై త వయమునకు చాలా దగగ ర్గా ఉంటాయి. ఈ కార్ణమును బటిర, ఇటిర సందర్ాాలలో
కైసతవ మర్శయు కస
ై త వేతర్ వేదాంతశాసత మ
ర ుల మధ్య తదడాలను చూప్ుట మనకు కషర మవుతుంది.

ప్ర్శస్టా తి
ి ని మర్శంత కషర తర్ం చదయుటకు, కీస
ీ త ునందు నముకమైన విశావసుల యొకు వేదాంతశాసత ర

ఆలోచనను గూర్శు ఒకసార్శ ఆలోచించండి. నిజమైన కస
ై త వయ సందర్ాములో కూడా, కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును
గూర్శు మాటాోడుట కంటే, కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులను గూర్శు బహు వచనములో మాటాోడుట సులభ్ముగా
ఉంటుంది. అనేక ర్కముల కస
ై త వయము నేడు ఉనికిలో ఉనిది కాబటిర అందర్మ సంతృపిత ప్డద విధ్ంగా ఒక

నిజమన
ై కస
ై త వ విధానమును గుర్శతంచుట అసాధ్యమవుతుంది. నిజమైన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులో తూర్మప
ఆర్ోాడాక్సి సంఘముల బో ధ్లు కూడా ఉంటాయా? ర్ోమన్ కాథల్వక్స స్టిదధ ాంతముల విషయం ఏమిటి?
ప ర టెస్టర ంట్ విశావసము యొకు సవచుమన
ై విధానము ఏది: ఆంగశోకన్, బాపిరసర ు, లూథర్న్, మథడిస్ర,

పరస్టబి టేర్శయన్? సంఘములోని ప్రతి ఒకు భాగము ప్లు కస
ై త వ శాఖ్ల యొకు సవచఛతను తమ స ంత
విధానములలో విశేోషణ చదసత ాయి, మర్శయు తమ వేదాంతశాసత మ
ై దని
ర ు అనిిటి కంటే సవచఛమన

ఇంచుమించు అనిి శాఖ్లు నముుతాయి. దీనిని గూర్శు కస
ై త వ వయవసా లోని అసముతుల దృష్ారయ ఆలోచన
చదస్టతత, “కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు”ను సపషర ముగా నిర్వచించుట మర్శంత కషర మవుతుంది.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును లోకములో ఉని వేదాంతశాసత ర వయవసా లనిిటి నుండి వేర్మచదయుట కొర్కు,

కైసతవులుగా ఉండుటకు ప్రజలు నమువలస్టిన స్టిదధ ాంతముల జఞబితాను ఇవవమని మా కాోసులలో ఉని
విదాయర్మాలను తర్చుగా నేను అడుగుతుంటాను.

ఈ విదాయర్మాలు కొనిి పారముఖ్యమైన కస
ై త వ నముకముల యొకు ప డవాటి ప్టిరకను ఇవవడానికి

ఎకుువ సమయం ప్టర దు. వార్మ ఈలాంటి కథనములను ఆ ప్టిరకలో వారసాతర్మ: యిేసు ప్రభ్ువైయునాిడు;
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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యిేసు ర్క్షకుడు; యిేసు ర్క్షణకు ఏకైక మార్గ మైయునాిడు; యిేసు మన పాప్ముల కొర్కు మర్ణంచాడు;

యిేసు మర్ణము నుండి ప్ునర్మతాానుడయాయడు; దదవుడు తిరయిేకుడు; యిేసు సంప్ూర్ణ మానవుడు మర్శయు
సంప్ూర్ణ దెవ
ై మైయునాిడు; ప్రజలందర్ూ పాప్ుల య
ై ునాిర్మ; కేవలం విశావసము దావర్ానే నీతిమంతులుగా
తీర్ుబడుట; కస
ై త వులు ప్ర్శశుదధ ంగా ఉండాల్వ; బెైబిలు నిషులంకమైన దదవుని వాకయమయ
ై ునిది. సర్ే, ఈ

అంశములను నముుట ప్రకునబెటరండి, కనీసం ఈ అంశములనిిటిని గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు కూడా ఒక
వయకిత మంచి విదయను ప ందినవానిగాను మంచి జఞానము కల్వగశనవానిగాను ఉండాలని మీర్మ గమనించవచుు.
కాోసు నుండి ఈ జవాబులు ప ందిన తర్మవాత, నేను బో ర్మ్ నుండి వనకకు తిర్శగశ వార్శని ఒక

ముఖ్యమైన ప్రశి అడుగుతాను: మీర్మ మొటర మొదటిగా కస
ై త వుల న
ై ప్ుపడు వీటిలో ఎనిి బో ధ్లను మీర్మ

నమాుర్మ? మర్శయు, అవును, వార్మ కేవలం కొనిిటిని మాతరమే నమాుర్ని వార్మ ఒప్ుపకోవలస్టి ఉంటుంది.

కాబటిర మర్లా నేను వార్శని ఇలా అడుగుతాను, “సర్ే, మీర్మ అప్ుపడు కస
ై త వులుగా లేర్ా మర్శయు మీకు ఒక
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు లేదా? ఈ స్టిదధ ాంతములనిి మీర్మ నమునప్ుపడు కూడా కైసతవులుగా లేర్ా?”
ఇప్ుపడు విదాయర్మాలు తమ ప్టిరకలలో జోడించిన స్టిదధ ాంతములు ముఖ్యమన
ై కస
ై తవ

బో ధ్నల ైయునాియి. కాని, ఈ స్టిదధ ాంతములను అర్ాము చదసుకొనకుండా లేక వాటనిిటిని నముకుండా,
కనీసం వాటిని గూర్శు వినకుండా కూడా ఒక వయకిత నిజమైన కైసతవ విశావసము మర్శయు కస
ై తవ
వేదాంతశాసత మ
ర ును కల్వగశయుండగలడని సపషర ముగా ఉండాల్వ.

నిజమన
ై కస
ై త వ విశావసము కొర్కు ఏ స్టిదధ ాంతములు అతయంత పారముఖ్యమన
ై వి? కస
ై తవ

వేదాంతశాసత మ
ై ుండాలో దదవునికి
ర ులో కనీసం ఏమి ఉండాల్వ? నిజఞనికి, దాని ప్ర్శమితి ఖ్చిుతముగా ఏమయ
మాతరమే తెలుసు.

మనము కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించుటకు ప్రయతిించునప్ుపడు ఇలాంటి సమసయలను

మనము ఎదుర్ొుంటాము. ఇతర్ మతముల వలుగులో, మనలను ప్రతదయకముగా చూపించుకొనుట అంత

కషర ం కాదు. కాని, ఒక వేదాంతశాసత మ
ర ు నిజముగా కైసతవమైనదిగా ఉండుటకు దానిలో ఖ్చిుతముగా ఏఏ
విషయములు ఉండాల్వ అనేది తెలుసుకొనుట చాలా కషర మవుతుంది.

ఇలాంటివి మర్శయు ఇతర్ సమసయల కార్ణంగా ఈ పాఠములలో మన చర్ులను నియంతిరంచుటకు

“కైసతవ విశావసము” కొర్కు ఒక కిీయాశీల నిర్వచనమును నేను ప్రతిపాదించాలని ఆశించుచునాిను. ఈ
నిర్వచనము మనకు ఎదుర్యిేయ ప్రతి ప్రశికు జవాబు ఇవవకపల వచుు, కాని ఇది మనకు చాలా

పారముఖ్యమన
ై మర్శయు ఉప్యోగకర్మన
ై సపషర తను ఇసుతంది. అది ప్ూర్ణమన
ై నిర్వచనము కాదుగాని,
మనము ముందుకు కొనసాగుచుండగా అది మన ఉప్యోగమునకు సర్శపల తుంది.

కరయ
ి ాశీల నిరేచనము
ఈ పాఠములలో మన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ై మర్శయు
ర ు యొకు నిర్వచనమును సుప్ర్శచితమన

ప్ుర్ాతనమన
ై కస
ై త వ విశావస వయకీతకర్ణయిైన అప సత లుల విశావస ప్రమాణము వప్
ై ు మళ్లో ంచుదాము. ఈ
విశావస ప్రమాణము ప్రసత ుత ర్ూప్ములో ర్ండవ శతాబే ము నుండి ఉనికిలో ఉంది, మర్శయు ఆర్వ
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శతాబే ములో దాని యొకు వర్త మాన ర్ూప్మును సంతర్శంచుకునిది. తమ కస
ై త వ విశావసము యొకు

సార్ంశముగా ప్రప్ంచ వాయప్త ముగా ఉని కస
ై త వులు కొనిి శతాబాేలుగా ఈ విశావస ప్రమాణమును వల్వో ంచార్మ.
అది ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా:

ప్రలోక భూలోకముల స్తృషు కర్ యగు తాండ్రరయన
ై దేవుని
న్ేను నముుచున్ నను.

ఆయన అదవేతీయ కుమారుడును మన ప్రభువన
ై యేస్తు కరస్త
ి ్ ును నముుచున్ నను.
ఈయన ప్రిశుదధ తు వలన

కనయయగు మరియ గరభమున ధరిాంప్బడ్ర ఆమెకు ప్ుట్టు ను.
ప ాంతు పలాతు కాలమాంద్ు బాధప్డ్ర,

స్టలువవేయబడ్ర, చనిపో య, పాతిపెట్ుబడ్ర
ఆయన అద్ృశ్యలోకములోనికర దవగ్ను.

మూడవ దవనమున చనిపో యనవారిలో నుాండ్ర తిరిగిలేచన
ె ు.
ప్రలోకమునక్కరక

స్తరేశ్కర్గల తాండ్రరయన
ై దేవుని కుడ్రచతి
ే వప్
ై ున కూరుచాండ్రయున్ నడు,

స్తజీవులకును మృతులకును తీరుు తీరుచట్కు అకకడ నుాండ్ర ఆయన వచుచను.
ప్రిశుదధ తును నముుచున్ నను.
ప్రిశుద్ధ సారేతిరక స్తాంఘమును
ప్రిశుద్ుధల స్తహవాస్తమును
శ్రీర ప్ునరుతా నమును
నితయజీవమును

నముుచున్ నను. ఆమేన్.
కైసతవ విశావసము యొకు ప్రప్ంచవాయప్త వయకీతకర్ణ కస
ై త వయమును చాలా సులువన
ై మర్శయు

పారముఖ్యమన
ై మార్గ ములలో కోీడీకర్శసత ుంది. మర్శయు అది మన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు సామానయ

నిర్వచనముగా ఉప్యోగప్డుతుంది. మన ఉదదేశముల కొర్కు, ఈ విశావస ప్రమాణమును అంగరకర్శంచు
వేదాంతశాసత మ
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులనిి కస
ర ుగా ప్ర్శగణంచబడతాయి.

ఇప్ుపడు, మనమంతా అంత పారముఖ్యముగా ఎంచని కొనిి నమిుకలు అప సత లుల విశావస

ప్రమాణములో ఉనాియని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. ఉదాహర్ణకు, ఒక కస
ై త వ వేదాంత శాసత మ
ర ును

అధ్యయనము చదయుటకు ముందు ప్రజలు ప ంతి పిలాతును గూర్శు తెలుసుకోవాలని మనము నిజముగా
చెప్పదలచుచునాిమా? అంతదగాక, “ప్ర్శశుదుధల సహవాసము” అంటే ఏమిటో మనలో చాలామందికి
తెల్వయదని నేనంటాను.

అదద సమయంలో, కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును దాని యొకు మౌల్వక సాాయి నుండి అభివృదిధ

చదయుటకు ఉప్యోగప్డు అనేక కస
ై త వ నమిుకలను గూర్శు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మాటాోడుతుంది
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అని చెప్పవచుు. అలాగే, కస
ై త వులు తమ మధ్య ప్ంచుకొనుటకు ఉప్యోగప్డు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
నిర్ాుణమును ఆర్ంభించుటకు కావలస్టిననిి నముకములను అది తెల్వయజేసత ుంది.

ఉదాహర్ణకు, విశావస ప్రమాణము సృషిరని గూర్శు మాటాోడుతుంది. అది తిరతవములోని ముగుగర్మ

ప్ుర్మషమూర్మతలను గూర్శు మాటాోడుతుంది: తండిర, ఆయన అదివతీయ కుమార్మడెైన యిేసు కీస
ీ త ు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతు. అది యిేసు యొకు నర్ావతార్ము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణమును
గూర్శు ప్రసత ావిసుతంది. పాప్ క్షమాప్ణ, మృతుల ప్ునర్మతాానము, ఆఖ్ర్శ తీర్మప మర్శయు నితయ జీవము
యొకు నిర్రక్షణను గూర్శు కూడా అది మాటాోడుతుంది.

అది ఇంత బలమన
ై మర్శయు విశాలమన
ై ప్ునాదిని అందిసత ుంది కాబటిర, మన కస
ై త వ వేదాంతము

యొకు ప్రసత ుత నిర్వచనము కొర్కు అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును మనము ఉప్యోగశసత ాము. ఈ కుోప్త
ప్టిరకకు వలుప్ల ఉని స్టిదధ ాంతములను గూర్శు మనము మాటాోడబో తునిప్పటికీ, ఈ విశావస

ప్రమాణమును అనుసర్శంచు వేదాంతశాసత రము కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర వుతుంది అనే సంతృపిత మనకు
కలుగుతుంది.

ఏకతేము మరియు భిననతేము
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్వచించుటకు మనము అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును

ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, కస
ై త వ విశావసములోని వేదాంతశాసత మ
ర ు ఐకయముగాను మర్శయు భినిముగాను

ఉనిదని వంటనే సపషర మవుతుంది. కస
ై త వుల మధ్య అనేక సామానయ నముకములు, ఆచార్ములు మర్శయు
భావనలు ఉనాియి కాబటిర మనము ఐకయమైన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మాటాోడవచుు. అయితద

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ప్రసత ావించని అంశములను గూర్శు కైసతవులు భినిమన
ై అభిపారయములను
కల్వగశయునాిర్మ కాబటిర ఒకదానికొకటి భినిముగా ఉని అనేక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులను గూర్శు కూడా
మాటాోడుటకు మనము స్టిదధంగా ఉండాల్వ. మొదట కస
ై త వుల మధ్య ఉని ఐకయతను ప్ర్శగణంచుదాము.

ఐకయ వేద ాంతశాస్త్ రము
ఉనికిలో ఉని ప్లు సంఘములు మర్శయు డినామినేషనో ను అనిిటిని మనము

ప్ర్శగణంచినప్ుపడు, కస
ై త వుల మధ్య వేదాంతశాసత ర ఐకయతను గూర్శు అర్ావంతముగా మాటాోడుట

కషర మవుతుంది. “మీ కస
ై త వులు కనీసం మీర్మ నముువాటిని గూర్శు కూడా సముతి కల్వగశలేర్మకదా.

అలాంటప్ుపడు, నేను కస
ై త వుని కావాలని మీర్మ ఎందుకు ఆశించుచునాిర్మ?” అని అనుయలు ననుి

ప్రశిించిన సందర్ాాలు చాలా ఉనాియి. మర్శయు కీస
ీ త ు అనుచర్మలు ఏ విషయములో కూడా సముతించర్మ
అనిటు
ో గా అనిపిసత ుంది అని కొనిి సార్మో మనం ఒప్ుపకొనవలస్టియుంటుంది. అయితద ఈ అనక
ై యత
చితరములో ఒక భాగము మాతరమే.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము బో ధించుచునిటు
ో గా, ప్రప్ంచవాయప్త ముగా ఉని నిజమన
ై కైసతవులు

అందర్మ ఒక “ప్ర్శశుదధ సార్వతిరక సంఘము”గా ఉనాిర్మ. మన భినితవముల మధ్యలో కూడా, లోకములో
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ఉని మతములు మర్శయు అబదధ బో ధ్లకు భినిముగా కస
ై త వులందర్ూ కొనిి పారముఖ్యమైన మూల

నముకములను ఒప్ుపకొంటార్మ కాబటిర కీస
ీ త ు శర్రర్ము వేదాంతశాసత ర ఐకయత కల్వగశయునిది. ఈ పాఠములలో
మనము కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ై త వులందర్శనీ ఐకయప్ర్చు విశావస ఐకయతను
ర ును ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, కస
మనము గుర్శతంచవలస్టియునిది.

ఎఫస్ట్. 4:4-5లో సంఘ ఐకయతను గూర్శు అప సత లుడు మాటాోడాడు:
శ్రీర మొకకట్ే, ఆతుయు ఒకకడ్ే; ఆ ప్రకారమే మీ పలుప్ు విషయమెై యొకకట్ే

నిరీక్షణ యాంద్ుాండుట్కు పలువబడ్రతిరి. ప్రభువు ఒకకడ్ే, విశాేస్త మొకకట్ే, బాప్ స్తు
మొకకట్ే . . . (ఎఫెస్ట్. 4:4-5).

వాసత వానికి, సంఘము యొకు స్టిదధ ాంత ఐకయత కైసతవులందర్ూ కల్వగశయుండవలస్టిన ఒక లక్షయముగా

ఉండాల్వ. యిేసు సవయంగా దీనిని గూర్శు యోహాను 17:22-23లో పారర్శాంచాడు:

మనము ఏకమెైయుననలాగున, వారును ఏకమెై యుాండవలెనని నీవు న్ కు

అనుగిహాంచిన మహమను న్ేను వారికర ఇచిచతిని. వారియాంద్ు న్ేనును న్ యాంద్ు

నీవును ఉాండుట్వలన వారు స్తాంప్ూరుులుగా చేయబడ్ర యేకముగా ఉననాంద్ున నీవు
ననున ప్ాంప తివనియు, నీవు ననున పరమి
ర ాంచినట్ేు వారిని కూడ పరరమిాంచితివనియు,

లోకము తెలిస్టకొనునట్ట
ు న్ కు అనుగిహాంచిన మహమను వారికర ఇచిచతిని (యోహాను
17:22-23).

సంఘమును మర్శంత దగగ ర్గా మనము చూస్టినప్ుపడు, కస
ై త వుల మధ్య ప్లు సాాయిలలో

వేదాంతశాసత ర ఐకయత ఉనిదని మనము చూడవచుు. విశాలమైన అవగాహనలో, మన నిర్వచనము ప్రకార్ం,
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో వయకత ప్ర్చబడిన సూతరములయందు నమిుకయుంచుట దావర్ా

కైసతవులందర్మ వేదాంతశాసత ప్
ర ర్ంగా ఐకయత కల్వగశయునాిర్మ. విశావస ప్రమాణమును ఒప్ుపకొనువార్శ ప్టో ,

అనగా వార్మ ఏ సంఘమునకు చెందినవార్ైనప్పటికీ విశావస ప్రమాణమును ఒప్ుపకొను ప్రతి ఒకుర్మ తోటి
విశావస్టియియ
ై ునాిర్మ కాబటిర, వార్శ ప్టో గౌర్వమును సహనమును మర్శయు పతరమను చూపాలని ఈ

సామానయ ఐకయత పిలుప్ునిసుతంది. ఈ వాతావర్ణములో, ఎఫస్ట్ 4:15లో మనకు నేర్పబడినటు
ో “పతమ
ర తో
సతయము మాటాోడుట”ను మనము నేర్ముకోవాల్వ.

అంతదగాక, విశావస ప్రమాణములో ప్రసత ావించబడిన వాటికి వలుప్ల ఉని నముకములను

ప్ంచుకునిప్ుపడు కస
ై త వుల మధ్య వేదాంతశాసత ర ఐకయత పర్మగుతుంది. ఉదాహర్ణకు, ఆర్ోాడాక్సి, కాథల్వక్స
మర్శయు ప ర టెస్టర ంట్ వార్మ తిరతవము మర్శయు కీస
ీ త ు యొకు దెైవతవము అను విషయములో

ఏకాభిపారయములను కల్వగశయుంటార్మ. అయితద తమ ప్ర్ంప్ర్లకు కటురబడియుని ప ర టెస్టర ంట్

డినామినేషను
ో ప ర టెస్టర ంటుయిేతర్ సంఘముల కంటే ఎకుువ వేదాంతశాసత ర ఐకయతను కల్వగశయుంటార్మ.

మన వంటివార్శతో ఐకయత కల్వగశ మనకు భినిముగా ఉనివార్శని విర్ోధ్ులుగా ఎంచుటకు మనము

ప్రయతిించునప్పటికీ, మనము ఐకయత కల్వగశయుండాలని మన ప్రభ్ువు బో ధించుచునాిడు. ఈ కార్ణము
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చదత, కస
ై త వుల మధ్య ఉని భినితవములు కీస
ీ త ులో మనము కల్వగశయుని సామానయ ఐకయత నుండి మనలను
దార్శమళ్లో ంచుటకు ఎలాంటి అవకాశము కూడా ఇవవకూడదు. కైసతవులు ప్రతి ఒకు స్టిదధ ాంతమును

సముతించలేకపల తునాిర్ని నిర్ాశ చెందుట కంటే, విశావసము యొకు మూల సూతరములను కైసతవులందర్మ
ఒక సాాయి వర్కు అంగరకర్శసత ార్ని మనము గుర్శతంచాల్వ. ఈ విధ్ంగా, కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక ఐకయ

సతయముగా ఉనిది. మర్శయు దీని కంటే ఎకుువగా, కీస
ీ త ు శర్రర్ములో ఎదుగుచుని వేదాంతశాసత ర ఐకయతను
గూర్శు ప్రకటించుట మన బాధ్యత అవుతుంది.

ఎఫస్ట్. 4:14-16లో అప సత లుడెన
ై పౌలు ఈ కిీంది విధ్ంగా చెబుతునాిడు:
అాంద్ువలన మనమిక . . . కలిుాంప్బడ్రన ప్రతి ఉప్దేశ్మునకు ఇట్ట అట్ట

కొట్టుకొనిపో వుచు అలలచేత ఎగురగొట్ు బడ్రనవారమెన
ై ట్ట
ు ాండక, పరరమగలిగి స్తతయము
చెప్ుుచు కరస్త
ి ్ ువలె ఉాండుట్కు, మనమనిన విషయములలో ఎద్ుగుద్ము. ఆయన

శిరస్తసయ యున్ నడు, ఆయననుాండ్ర స్తరేశ్రీరము చకకగా అమరచబడ్ర, తనలోనునన
ప్రతి అవయవము తన తన ప్రిమాణము చొప్ుున ప్నిచేయుచుాండగా ప్రతి కరలువలన
గలిగిన బలముచేత అతుకబడ్ర, పరరమయాంద్ు తనకు క్షేమాభివృదవధ కలుగునట్ట
ు
శ్రీరమునకు అభివృదవధ కలుగజేస్టకొనుచుననదవ (ఎఫెస్ట్. 4:14-16).

సంఘము కొర్కు దదవుని యొకు కోర్శక మర్శయు మన కొర్కు ఆయన సాాపించిన లక్షయము

వేదాంతశాసత ర విభేదములు కాదుగాని, లేఖ్న బో ధ్నల ఆధార్ంగా ఎదుగుచుండు వేదాంతశాసత ర ఐకయత.
కైసతవులు అనేక సాాయిలలో ఐకయత కల్వగశయునిప్పటికీ, మన మధ్యలో ఉని భినితవముల

సాాయిలను కూడా మనం గుర్శతంచి అంగరకర్శంచుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. ఈ విధ్ంగా, మనము కేవలం
ఒక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మాతరమేగాక అనేక కస
ర ులను గూర్శు సర్శగానే
మాటాోడుతునాిము.

ప్లు వేద ాంతశాస్త్ రములు
వార్శ సంఘములు కానివాటికి సంబంధ్మును ప్రకటించినప్ుపడు, భినితవము పర్మగుతుందని

ప ర టెస్టర ంట్ వార్మ సులువుగా గుర్శతంచవచుు. ప్లు డినామినేషనుో ఒకర్శనొకర్మ ఎదుర్ొునిప్ుపడు, వార్మ
ఎకుువ సార్మో భినితవమును ఎదుర్ొుంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, తూర్మప ఆర్ోాడాక్సి మర్శయు పాశాుతయ
సంఘములు ఒక చోట కలస్టినప్ుపడు, వార్శ మధ్య గొప్ప భేదములు కనబడతాయి.

ఇప్ుపడు, సంఘములో భినితవమును ఎదుర్ొునిప్ుపడు, మనము ఒక గంభీర్మన
ై ప్రశిను

అడగాల్వ: మన మధ్య ఈ భేదములు ఎందుకు ఉనాియి? మనమంతా ఒకే ఆతును కల్వగశయునాిము.
మనమంతా ఒకే కీీసత ును నముుచునాిము. మనమంతా ఒకే మౌల్వక కేందర నముకములను

కల్వగశయునాిము. అలాంటప్ుపడు, కైసతవుల మధ్య భినితవమునకు కార్ణాలేమిటి? ఈ ప్రశికు

జవాబిచుుచుండగా, కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ుల మధ్య కనీసం ర్ండు ర్కముల భేదములను కనుగొనుటలో
అది సహాయప్డుతుంది.
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మొదటిగా, ప్రతి వేదాంత సతయమునకు మనము ఒకే ప్టురతో పారతినిథయం వహించలేము కాబటిర కొనిి

భేదములు ఉనికిలో ఉనాియి. సృషిరంప్బడినవార్శగా మనము కల్వగశయుని ప్ర్శమితులు కస
ై తవ

విశావసములోని కొనిి అంశముల కంటే ఇతర్ అంశములను ఎనుికొని, వాటిని వకాుణంచుటను తప్పనిసర్శ
చదసత ాయి.

ఒకే సమయంలో మన విశావసములోని అనిి కోణాలకు మనము ఒకే ర్కమన
ై ధాయసను ఇవవలేము.

వేదాంతశాసత వ
ే త లు మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ై త వుల మధ్య ఉని స్టిదధ ాంత
ర త
ర ు కల్వగశయుని ఈ ప్ర్శమితులు కస
భినితవమును చాలా వర్కు వివర్శసత ాయి. ఎంపిక మర్శయు వకాుణము దావర్ా కలుగు ఈ విధ్మైన

భినితవము ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దిగాను దదవునిచద ఆమోదింప్బడినదిగాను ఉనిది. అటిర భినితవమును దదవుడు

ఆమోదిసత ాడు అని మనకు తెలుసు ఎందుకంటే, వార్మ వారస్టిన మర్శయు వకాుణంచిన విషయములలో లేఖ్న
ర్చయితలు కూడా భినాిభిపారయాలు కల్వగశయుండినార్మ.

ఉదాహర్ణకు, యిేసు జీవిత సతయములోని ప్లు అంశముల మీద ధాయస ఉంచునటు
ో దదవుడు

మతత యి, మార్ము, లూకా, మర్శయు యోహానులను పతరర్ప
ే ించాడు కాబటిర మనకు నాలుగు వేర్వర్మ సువార్త
ప్ుసత కములు ఉనాియి. ప్ర్శశుదాధతు యొకు అమోఘమన
ై పతరర్ణ ఆధీనములో ఉండిన కైసతవులు కూడా
వార్శ వకాుణంప్ులలో భినితవమును చూపార్మ కాబటిర, నేటి కైసతవులకు కూడా ఇదద నిజమయ
ై ునిదని
మనము సంతోషించాల్వ.

దదవుడు ప్లు ర్కముల ప్ువువలు మర్శయు చెటోను పతరమించుచునిటేో , ప్ర్వతములు మర్శయు

లోయలలను బటిర సంతోషించుచునిటేో మర్శయు ప్లు ర్కముల ప్రజలను సృషిరంచుటలో ఆనందిసత ునిటేో ,

ఆయన పిలోలు తమ వేదాంతశాసత మ
ర ులను ప్లు మార్గ ములలో అభివృదిధ చదయుటను చూస్టి కూడా ఆయన
స ంతోషిసత ాడు.

నూయయార్డు ప్టర ణములో ఉని కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు కంటే గాీమీణ ఆఫిరకా పారంతము భినిమైన

సతయములను ఎంపిక చదసుకొని వకాుణంచాలని మనము ఆశించవలస్టియునిది. బీజంగ్ యొకు కస
ై తవ
వేదాంతశాసత మ
ర ు కంటే దక్షిణ అమర్శకాలోని కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు భినిముగా ఉండాలని మనము

ఆశించాల్వ. వార్శ స ంత సాంసుృతిక సందర్ాములకు అనుగుణంగా, మర్శయు తమ వయకితగత అవసర్తలకు

సపందనగా తమ విశావసములోని ప్లు అంశములను వయకత ప్ర్చుటకు దదవుడు ఆయన యొకు విమోచనా
జనులను నడిపించునిటు
ో ఈ భినితవము కార్ణమవుతుంది.

ర్ండవ సాానంలో, ఇతర్ ర్కముల భినితవములు అంత నిర్మప్రదమన
ై వి కావు మర్శయు వాటి ప్టో

మర్శంత జఞగీతత అవసర్మైయునిది. వకాుణంప్ు లేక ఎంపికలను గూర్శున విషయములు గాక, గుంప్ులు

లేక వయకుతలు అబదధ స్టిదధ ాంతములు, ఆచార్ములు మర్శయు భావనలలోనికి దార్శమళ్లో నప్ుపడు ఈ భేదములు
కలుగుతాయి.

సంఘములో ఇలాంటి భినితవము తల తిత నప్ుపడు, కనీసం ఒక వయకిత లేక గుంప్ు ఒక అబదధ

దృషిరకోణము కల్వగశయుంటార్మ. మర్శకొనిి సందర్ాాలలో, ప్రతి ఒకుర్మ ఆ అబదధ ములో జీవిసుతండవచుు.

మర్శయు ఈ సందర్ాాలలో, మనము వినయముతోను నిజఞయితీతోను తపిపదము ఎకుడ దాగశయునిదో
కనుగొనుటకు ప్రయతిించాల్వ.
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తపిపదమును కనుగొనుటకు, ఒకవప్
ై ు మనము, సవయం విశేోషణ గలవార్శగా, అనగా మన

వేదాంతశాసత మ
ై ు,
ర ులోనికి ప్రవేశించిన అబదధ నముకములను విడిచిపటురటకు స్టిదధంగా ఉండాల్వ. మర్ొక వప్

తమ అవగాహనలను అభివృదిధ చదసుకొనుటలో ఇతర్ విశావసులకు సహాయం చదయుటకు స్టిదధంగా ఉండాల్వ.

కొనిిసార్మో ఇది చాలా సులభ్ంగా ఉంటుంది, కాని మర్శకొనిి సార్మో ఈ ప్రకిీయ అతయంత కషర ముగా ఉంటుంది.
అయితద మనము దీనిని మాతరం ఖ్చిుతముగా ఆశించవచుు: కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు అనిి
తపిపదముల నుండి మనలను మనము మర్శయు ఇతర్మలను దూర్ం చదయలేము. అయినను, లేఖ్నము
యొకు సతయములకు సవయంగా కటురబడియుండి ఇతర్మలు కూడా కటురబడియుండునటు
ో సహాయం

చదయుటలో శీమించుట, కీస
ీ త ు అనుచర్మలుగా మన బాధ్యతయిైయునిది. 1 తిమోతి 4:16లో పౌలు వారస్టిన
మాటలను జఞాప్కము చదసుకోండి:

నినునగూరిచయు నీ బో ధను గూరిచయు జాగిత్ కలిగియుాండుము, వీట్ిలో నిలుకడగా
ఉాండుము; నీవీలాగుచేస్ట నినునను నీ బో ధ వినువారిని రక్షరాంచుకొాంద్ువు (1 తిమోతి
4:16).

తుదకు, కస
ై త వ విశావసము యొకు అంశమును మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునిప్ుపడు, కీీసత ు

అనుచర్మల మధ్యలో వేదాంతశాసత ర ఐకయత మర్శయు భినితవమును విశేోషించునప్ుపడు మనము తీవర
అభిపారయములను నివార్శంచాల్వ. వేదాంతశాసత ర ఐకయత యొకు పారముఖ్యతను మనము ఎనిడూ

తిర్సుర్శంచకూడదు — అది కీస
ీ త ు పారర్శాంచిన ఐకయతను వయతిర్ేకిసత ుంది. కాని మనము మర్ొక తీవర

అభిపారయమును కల్వగశ కీీసత ు ర్ాకకు ముందు ప్రప్ంచములో ప్రతి విషయమును అందర్మ అంగరకర్శంచాలని
కూడా ఆశించకూడదు — అది మన మానవ ప్ర్శమితులను మర్శయు మన జీవితముల మీద పాప్ము
యొకు నిర్ంతర్ ప్రభావమును వయతిర్ేకస
ి త ుంది.

నిజమన
ై కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు ఈ పాఠములలో మనము ప్రయతిించుచుండగా,

మన వేదాంతశాసత ర ఐకయత యొకు మౌల్వక వయకీతకర్ణముగా అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును మనము
ఉప్యోగశసత ాము. ఇది మనము ఇతర్ విశావసులతో ప్ంచుకొను అదుాతమైన సామానయతను మనకు

తర్చుగా జఞాప్కం చదసత ుంది. కాని అదద సమయంలో, అనేక స్టిదధ ాంతములు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము
యొకు ప్ర్శమితికి వలుప్ల ఉనాియి కాబటిర, కస
ై త వుల మధ్య మనము ఎదుర్ొునబో వుచుని
భినితవములను గూర్శు కూడా అది మనకు జఞాప్కం చదసత ుంది.

ఈ పాఠములలో “కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు” అను మాటకు మన అర్ాము ఏమిటో మనము చూశాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము మన ర్ండవ అంశమును చూదాేము: కస
ై త వయములోని వేదాంతశాసత ర
సాంప్రదాయములు. మనము కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుచుండగా ప్లు వేదాంతశాసత ర
సాంప్రదాయముల యొకు సాానం ఏమయ
ై ునిది?
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క్రైస్త్వ సాాంప్రద యములు
ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు మనము మూడు అంశాలను చూదాేము: మొదటిగా, “వేదాంతశాసత ర

సాంప్రదాయము” అను ప్దమును మనము నిర్వచించుదాము; ర్ండవదిగా, వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయముల
యొకు కొనిి అభిపారయములను ప్ర్రక్షించుదాము; మర్శయు మూడవదిగా, మన జీవితముల మీద

సాంప్రదాయముల యొకు ప్రభావమును గూర్శున అవగాహన కల్వగశయుండుట యొకు పారముఖ్యతను

ప్ర్రక్షించుదాము. కైసతవ వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయమును గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు మన ఉదదేశము
ఏమిటో మొదట చూదాేము.

“సాాంప్రద యము”ను నిరేచిాంచుట్
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు “సాంప్రదాయము” అనే ప్దమును అనేక విధాలుగా ఉప్యోగశసత ార్మ కాబటిర

దీనిని మనము ఎలా ఉప్యోగశసత ాము అని సపషర ముగా చెప్పవలస్టిన అవసర్త ఉనిది. మొదటిగా ఒక

వయతిర్ేక నిర్వచనమును ఇచిు, అనగా మన అర్ాము ఏమయ
ై ుండదో వివర్శంచుట దావర్ా ఈ విషయమును
సపషర ము చదస్టి, తర్మవాత మన అర్ాము ఏమైయునిదో తెల్వయజేయు ఒక అనుకూల నిర్వచనమును

వయకత ము చదదే ాము. మొదటిగా, నేడు అనేక ఇవాంజల్వకల్ ప్ర్శసర్ాలలో “సాంప్రదాయము” అనే ప్దమునకు
కొనిి అభావార్ాక అభిపారయములు ఉనాియని మనము గుర్శతంచాల్వ ఎందుకంటే అది మనము
“సాంప్రదాయవాదము” అని పిల్వచద దానికి దగగ ర్ సంబంధ్ం గలదెయ
ై ునిది.

అభావారా క నిరేచనము
జఞన్ ఫతమ్
ర ఈ మధ్య కాలంలో చెపపి నటు
ో గా, “స ల స్టిరప్
ి ుుర్ ఉలో ంఘించబడినప్ుపడు

సాంప్రదాయవాదము ఉనికిలోకి వసుతంది.” ఒక మాటలో, సాంప్రదాయవాదము వేదాంతశాసత ర నముకములను
లేఖ్నమునకు బదులుగా మానవ ఎంపికల మీద, చాలా సార్మో ఎంతో కాలంగా ఉనికిలో ఉని సాంప్రదాయిక
ఎంపికల మీద ఆధార్శతం చదసత ుంది.

యిేసు ఆయన దినములలోని సాంప్రదాయవాదమును వయతిర్ేకించాడను విషయం సపషర ముగా ఉంది.

యిేసు శాసుతీలు, ప్ర్శసయుయలు మర్శయు సదూ
ే కయుయల యొకు సాంప్రదాయాలకు విర్మదధ ంగా స్టిార్ముగా
నిలబడినాడు ఎందుకంటే వార్మ లేఖ్నముల కంటే ఎకుువగా తమ స ంత అభిపారయములను గటిరగా
ప్టురకునాిర్మ. మార్ము 7:8, 13లో యిేసువార్శతో ఇలా అనాిడు:

మీరు దేవుని ఆజఞ ను విడ్రచిపెట్,ిు మనుషుయల పారాంప్రాయచ రమును

గ్రకొనుచున్ నరు . . . మీరు నియమిాంచిన మీ పారాంప్రాయచ రము వలన దేవుని

వాకయమును నిరరా కము చేయుద్ురు. ఇట్టవాంట్ివి అన్ేకములు మీరు చేయుద్ురని
చెపుె ను (మారుక 7:8, 13).
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ఇప్ుపడు, కీస
ీ త ు అనుచర్మలు సాంప్రదాయవాదమును తిర్సుర్శంచాల్వ ఎందుకంటే కేవలము

లేఖ్నమునకు మాతరమే చెందవలస్టిన అధికార్మును అది మానవ అభిపారయమునకు ఇసుతంది. దదవుని

ప్రతయక్షతగాక మానవ మూర్ఖతవము మన విశావసమును సులువుగా నడిపస
ి త ుంది కాబటిర, యిేసు ఆయన
దినములలో చదస్టన
ి టేో మనము సాంప్రదాయవాదమును అనిి విధాలుగా వయతిర్ేకించాల్వ.

ర్ండవదిగా, సాంప్రదాయవాదమును మనము వయతిర్ేకించవలస్టినప్పటికీ, సవతహాగా

సాంప్రదాయమును గూర్శు మాతరం మనము వేర్ొక అభిపారయం కల్వగశయుండాల్వ. ఒక వేదాంతశాసత మ
ర ును
నిర్శుంచుటలో సాంప్రదాయము ఎలాంటి పాతరను పల షిసత ుంది?

అనుకూల నిరేచనము
మన ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ చెవులకు అది ఎంత వింతగా వినిపించినప్పటికని
ి , అప సత లుడెన
ై పౌలు

వాసత వానికి కీస
ీ త ు శర్రర్ములో సాంప్రదాయమునకు ఒక నిశుయాతుక పాతరను ఉదాాటించాడు. 1 కొర్శంథీ
15:3లో ఆయన కొర్శంథీయులకు ఏమి వారయుచునాిడో వినండి:

న్ కరయయబడ్రన ఉప్దేశ్మును మొద్ట్ మీకు అప్ుగిాంచితిని. అదేమనగా, లేఖ్నముల
ప్రకారము కరస్త
ి ్ ు మన పాప్ములనిమిత్ ము మృతిప ాందెను (1 కొరిాంథీ 15:3).

“మీకు అప్పగశంచితిని” అనే వయకీతకర్ణ పార్డిడో మ అయుయనిది మర్శయు “ప ందితిని” అనే వయకీతకర్ణ

ప్ర్లంబనో అయుయనిది. తాను చదయుచుని కైసతవ బో ధ్ల యొకు బదిల్వని వర్శణంచుటకు పౌలు ర్చనలలో
ఈ ప్దములు అనేకసార్మో కనిపిసత ాయి.

ఈ ప్ర్శశీలనలు మన చర్ుకు చాలా పారముఖ్యమన
ై వి ఎందుకంటే, అవి మొదటి శతాబే యూదుల

సందర్ాాలలో యూదా సాంప్రదాయములను గూర్శున బో ధ్లను వర్శణంచుటకు ఉప్యోగశంప్బడిన

ప్దముల ైయునివి. అందువలన, కస
ై త వ విశావసము ఒక వయకిత నుండి మర్ొక వయకితకి, ఒక తర్ము నుండి
మర్ొక తర్మునకు అందించవలస్టిన ఒక సాంప్రదాయముగా పౌలు చూశాడు. పౌలు యొకు
ఉప్యోగమునకు కొంత వర్కు భినిముగా మనము “సాంప్రదాయము” అనే ప్దమును

ఉప్యోగశంచుచునిప్పటికీ, “కైసతవ సాంప్రదాయము” లేక “కస
ై త వ సాంప్రదాయముల” యొకు

అంతయప్రతయయములతో మనము ఇబబంది చెందవలస్టిన ప్ని లేదు, ఎందుకంటే పౌలు తానే సవయంగా
సాంప్రదాయ భాషను నిశుయాతుక ర్ూప్ములో ఉప్యోగశంచాడు.

ఇప్ుపడు మన ఉదదేశముల కొర్కు, ఒక వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయమును ఈ కిీంది విధ్ంగా

నిర్వచించవచుు:

స్తాంఘము యొకక శాఖ్లను ఒకద ని నుాండ్ర మరొక ద నిని భిననముగా చూప్ు ఒక
ప్ురాతనమెైన వేద ాంతశాస్త్ ర స్టదధ ాంతము, ఆచ రము, లేక భావన.

ఈ నిర్వచనమును ర్ండు ముఖ్య భాగములుగా విభ్జంచుదాము. మొదటిగా, అది “ఒక

ప్ుర్ాతనమన
ై వేదాంతశాసత ర స్టిదధ ాంతము, ఆచార్ము లేక భావన.” అనగా, ఈ పాఠములలో మనము
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వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయమును గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్ంభ్మన
ై ఒక విషయము
మన ఆలోచనలో లేదు. భినింగా, మన ప్ర్శభాషలో ఒక నముకముల వయవసా కొంత కాలముగా ఉనికిలో
ఉంటేనే ఒక వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయము కాగలదు. మన నిర్వచనము ప్రకార్ం, అనేక సంవతిర్ాలుగా
సంఘము అంగరకర్శంచిన నముకములు మాతరమే సాంప్రదాయములు కాగలవు.

మర్శయు ర్ండవదిగా, ఒక వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్ “సంఘము యొకు శాఖ్లను ఒకదాని నుండి

మర్ొక దానిని భినిముగా చూప్ుతుంది.” మర్ొక మాటలో, కొనిి విశేషమన
ై డినామినేషనుో లేక విశావసుల
యొకు సహవాసముల యొకు ప్రతదయకమైన గుణములుగా గుర్శతంచబడు ఆ లక్షణములు మన మనసుిలో
ఉనాియి. ఒక బాపిరసర ును బాపిరసర ుగా ఏమి చదసత ుంది? బాపిరసర ు సాంప్రదయము. ఒక మథడిసర ును

మథడిసర ుగా ఏమి చదసత ుంది? మథడిసర ు సాంప్రదాయము. విశావసుల గుంప్ులు చాలా కాలం వర్కు ఒకే

ర్కమన
ై అభిపారయములను ప్ంచుకునిప్ుపడు, ఆ అభిపారయములు వార్శ యొకు విశేషమైన వేదాంతశాసత ర

మార్గ ములుగా మార్శపల తాయి. సంఘము యొకు ఒక శాఖ్ కంటే ఎకుువగా మర్ొక శాఖ్ మీద వార్శ మనసుి
లగిమవుతుంది.

వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయముల యొకు అర్ామును మనము నిర్వచించాము కాబటిర, వేదాంతశాసత ర

సాంప్రదాయముల మధ్య కొనిి అభిపారయాలు ఉనాియని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ.

సాాంప్రద యముల యొకక అభిపారయములు
మునుప్టి పాఠంలో, వేదాంతశాసత మ
ర ులో స్టిదధ ాంతము, ఆచార్ము మర్శయు భావన ఉనిదని

మనము గమనించాము. ఈ కార్ణము చదత, కైసతవయములోని వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు ఈ కింీ ది మూడు

విభాగములలో ఒకటి లేక ర్ండు విభాగములకు చెందినవనిటురగా ఉనాియని గీహించుట ఉప్యోగకర్ంగా
ఉంటుంది: స్టిదధ ాంతమును ఉదాాటించువార్మ; ఆచార్మును ఉదాాటించువార్మ; మర్శయు భావనలను

నొకిుచెప్ుపవార్మ. మొదటిగా, సంఘము యొకు కొనిి శాఖ్లు ఇతర్ శాఖ్లతో స్టిదధ ాంతముల మీద వాటి
యొకు సాంప్రదాయిక ఉదాాటింప్ుల ఆధార్ంగా భినింగా ఉంటాయి.

స్టదధ ాంతము
వార్మ కల్వగశయుని స్టిదధ ాంతముల ఆధార్ంగా తమ పారథమిక గుర్శతంప్ును కనుప్ర్చు డినామినేషనుో

మనకు బాగుగా తెలుసు. వార్శ బో ధా ప్ర్శచర్యలు మర్శయు స్టిదధ ాంత నమిుకలు వార్శ కస
ై త వ విశావసమునకు
కేందరముగా ఉనాియి. దుర్దృషర వశాతు
త , సంఘము యొకు ఈ శాఖ్లు స్టిదధ ాంత నిఘంటువులుగా

ఉండుటకు, అనగా, స్టిదధ ాంత వివాదాల మీద ప్ూర్ావకీమణ కల్వగశయుండుటకు ఇషర ప్డతార్మ. మర్శయు వార్మ
అతయధిక సాాయిలో స్టిదధ ాంత ఐకయతను కోర్తార్మ. ఈ స్టిదధ ాంతముల ప్ూర్ావకీమణ చాలా సార్మో

జఞానవాదమునకు నడిపస
ి త ుంది, మర్శయు అకుడ విశావసము యొకు దతాతంశములను నేర్ముకొనుట
మర్శయు అర్ాం చదసుకొనుట మాతరమే గుర్శ అవుతుంది.

-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

ఆచ రము
ర్ండవదిగా, సంఘములోని ఇతర్ సాంప్రదాయములు తమను తాము తమ ఆచార్ముల ఆధార్ంగా

వేర్మప్ర్చుకొంటార్మ. వార్మ ఏమి బో ధించుచునాిర్మ అనే దాని ఆధార్ంగా గాక, వార్శ కార్యముల ఆధార్ంగా
అనేక సంఘములు తమ ప్రతదయక గుర్శతంప్ును కనుగొంటార్మ. వార్శ కస
ై త వ స్టతవ మర్శయు కార్యకీమాలు వార్శ

యొకు గొప్ప బలముగా ఉనాియి. వార్మ తమ సభ్ుయల కొర్కు చదయవలస్టిన ప్నులు మర్శయు చదయకూడని
ప్నులు అనే ప డవాటి ప్టిరకను కల్వగశయుంటార్మ. అయితద, దుఃఖ్కర్ముగా సంఘము యొకు ఈ శాఖ్లు

కైసతవ విశావసమును కేవలం కార్ాయచర్ణగా మాతరమే ప్ర్శగణసాతర్మ. కస
ై త వయము కేవలం కియ
ీ ల కొర్కు మాతరమే

ఉనికిలో ఉనిటు
ో ఉంటుంది. మర్శయు కార్యముల మీద ఈ ప్ూర్ావకీమణ చాలా సార్మో చటర వాదమునకు దార్శ
తీసుతంది.

భావనలు
మర్శయు మూడవదిగా, మర్శకొనిి వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములు తమనుతాము తమ భావనల

ఆధార్ంగా వేర్మప్ర్చుకొంటార్మ. కైసతవ విశావసము యొకు భావనాతుక కోణము ఈ సంఘములలో

కేందరముగా ఉంటుంది. మతప్ర్మన
ై అభిమానములు ఎంత గొప్ప విలువ కల్వగశయుంటాయంటే చాలా సార్మో

ఇతర్ విషయాలను వీర్మ ప్రకునబెటర స
ే త ార్మ. ఈ కస
ై త వులకు స్టిదధ ాంతముతో నిమితత ం ఉండదు. మర్శయు వార్శకి
సౌకర్యవంతముగా ఉంటె తప్ప, కొనిి విధ్ముల ైన నడవడికలను ఆచర్శంచుటకు వార్మ ఇషర ప్డర్మ. ఈ
కార్ణము చదత, సంఘము యొకు ఈ శాఖ్లు భావనాతుకవాదము దావర్ా నడిపించబడుట సాధార్ణ
విషయమయ
ై ునిది.

కాబటిర, ప్రతి ఒకుర్మ కస
ై త వ సాంప్రదాయముల యొకు ధో ర్ణులను ప్లు విధ్ములుగా

విశేోషించవలస్టియునిదని చెప్పనవసర్ం లేదు. అయితద, వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములు సాధార్ణంగా ఈ
అవగాహనలలో ఒకటి లేక ర్ంటిని ఉదాాటించుట దావర్ా తమ గుర్శతంప్ులు ప ందుకుంటాయని చెప్ుపట
సమంజసమవుతుంది.

ఇప్ుపడు మనము కస
ై త వ సాంప్రదాయముల యొకు ఆలోచనను మర్శయు అటిర సాంప్రదాయములు

సాధార్ణంగా కనుప్ర్చు ధో ర్ణులను నిర్వచించాము కాబటిర, వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట అను ఈ పాఠముల
మీద వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయముల యొకు ప్రభావమును మనము గుర్శతంచవలస్టియునిది.

సాాంప్రద యముల యొకక పారముఖ్యత
సులువుగా చెబితద, ఈ విషయముల యొకు అవగాహన ర్ండు ముఖ్యమన
ై పాతరలను పల షిసత ుంది:

మొదటిగా, మనలను గూర్శు మనము ఎకుువగా అర్ాము చదసుకొనుటలో అది సహాయప్డుతుంది; మర్శయు
ర్ండవదిగా, ఇతర్మలను గూర్శు ఎకుువగా అర్ాము చదసుకొనుటలో కూడా అది సహాయప్డుతుంది.

వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయముల వలుగులో వేదాంతశాసత ర విదాయర్మాలు తమను తాము ఏ విధ్ముగా చూడాల్వ
అనే విషయమును గూర్శు ఒకు నిమిషం ఆలోచన చదదే ాము.
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మనలను గూరిచన అవగాహన
చాలా సార్మో, కైసతవులు సంఘములో ఉని వేదాంతశాసత ర శాఖ్లకు వేర్మగా లేక తటసా ంగా ఉని

మార్గ ములలో తమ వేదాంతశాసత మ
ర ులను నిర్శుంచుకొనుటకు ప్రయతిిసాతర్మ. వార్శకి ఏ సాంప్రదాయము లేదు
గాని వార్మ కేవలం బెైబిలు చదివితద ప్ర్శశుదాధతుుడు వార్శకి సమసత మును బో ధిసత ాడని చెప్ుప విధాయర్మాల
మాటలను నేను ల కులేననిి సార్మో వినాిను.

ఈ ఆలోచనా దృషిర చాలా జనసముతమయ
ై ునిది మర్శయు ఇది జఞానోదయ ఆధ్ునికవాదము

యొకు దృషిరకోణముల దావర్ా సమర్శాంచబడుతుంది. జఞానోదయము తర్మవాత కాలములోని బెైబిలు యొకు

గంభీర్మన
ై విదాయ అధ్యయనము యొకు లక్షయము వేదాంతశాసత ర ప్క్షపాతములు మర్శయు సాంప్రదాయముల
నుండి తమను తాము దూర్ము చదసుకొనుట అయుయనిది.

కైసతవ విశావసము యొకు హేతువాదమును సమర్శాంచుటకు తాను చదస్టిన ప్రయతింలో డెసాుర్ేరస్ ఈ

ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచాడని మీర్మ జఞాప్కం చదస్టికొనవచుు. ఒక సామానయ నమిుక నుండి జఞానమును

వేర్మప్ర్చుటకు డెసాుర్ేరస్ సమసత మును సందదహించాడు. ఒక సపషర మన
ై హేతుబదధ సతయము యొకు

అనేవషణలో మూడనముకములు మర్శయు తాతాుల్వక మత సాంప్రదాయముల వంటి నముకములను
విడిచిపటారల్వ.

ఇప్ుపడు అనేక మార్గ ములలో, తమ మతప్ర్మైన వార్సతవము నుండి, తమ విశేష కైసతవ

వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయము నుండి తమను తాము వేర్మప్ర్చుకోవాలని ప్రయతిించు విదాయర్మాలు,

వేదాంతశాసత మ
ర ునకు జఞానోదయమును, డెసాుర్ేరస్ యొకు సాాయిలను అనవయిసుతనాిర్మ. దుఃఖ్కర్ంగా, ఈ
మధ్య శతాబే ములలో మనము ప్శిుమ సంఘాలలో చూసుతని మతభ్రషరతవమునకు వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్టో
ఇటిర అవగాహన కార్ణముగా ఉనిది. ఆధ్ునిక ఉదార్వాదం వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ఆధ్ునిక
జఞానోదయవాదమునకు అనవయించుటకు ఫల్వతంగా ఉనిది.

అయితద వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములతో వయవహర్శంచుటకు మర్శంత ఉతత మమన
ై మార్గ ం ఉనిది.

మన వేదాంతశాసత ర అవగాహనల నుండి మనలను మనం వేర్మప్ర్చుకొనుటకు ప్రయతిించుటకు బదులుగా,
సవయం-అవగాహన కొర్కు ప్రయాసప్డుట మర్శంత ఉప్యోగకర్ంగా ఉంటుంది. మర్ొక మాటలో, ఒక

వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుచుండుటపై తర్చుగా ప్రభావము చూప్ు వార్సతవమును గూర్శు మర్శ ఎకుువగా
తెలుసుకొనుట మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే సవయం-అవగాహన ఈ ప్రభావములలో
కొనిింటిని విశేోషించుట మర్శయు నియంతిరంచుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది.

మనలను మనం కొనిి ప్రశిలు అడుగుకొనుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. మొదటిగా, సంఘము

యొకు ఏ శాఖ్ను మీర్మ సాానిక శాఖ్గా ప్ర్శగణసాతర్మ? మీర్మ ఒక డినామినేషన్ గూర్శు లేక ఒక ఉదయమము
వంటి దానిని గూర్శు, అధికార్శక లేక అనధికార్ సంసా లను గూర్శు ఆలోచన చదయవచుు. దీనిని మించి, మీ
సాంప్రదాయము యొకు సామానయ ధో ర్ణులు ఏమయ
ై ునాియి? మీ సంఘము యొకు శాఖ్ ఆర్ోాడాకిి,
ఆర్ోాపారకిిస్, లేక ఆర్ోాపాథో స్ లో దదనిని ఎకుువ ఉదాాటిసత ుంది? మీర్మ దదనిని గూర్శు ఎకుువ చింతిసాతర్మ:

స్టిదధ ాంతము, ప్రవర్త న, లేక భావనలు? ఏది మిముును మీ విశావసములో పతరర్ప
ే స
ి త ుంది? కీస
ీ త ులో ఏది మీ

జీవితమునకు శకితని ఇసుతంది? తర్మవాత ఈ కిీంది ప్రశిలు అడుగుట దావర్ా మీ సాంప్రదాయము యొకు
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

సవభావమును మర్శంతగా గుర్శతంచుటకు ప్రయతిించండి: ఏ విధ్మైన స్టిదధ ాంతములు అతయంత

పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి? ఏ ప్రవర్త నలు ఎకుువ వకాుణంప్బడుతునాియి? ఏ భావనలు అంగరకార్
యోగయముగాను మర్శయు అనంగరకార్ముగాను ఉనాియి? ఇటిర ప్రశిలకు మీర్మ జవాబులు

ఇవవగల్వగశనప్ుపడు, మీ స ంత కైసతవ స్టిదధ ాంతమును అభివృదిధ చదయుచుండగా మీ స ంత సందర్ాాల యొకు
ప్రభావములను నియంతిరంచు ప్ర్శస్టా తి
ి లో మీర్మ ఉంటార్మ.

ఇప్ుపడు వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయము మన మీద ప్రభావము చూప్ుతునిందు వలన మాతరమే

పారముఖ్యమన
ై ది కాదు గాని, అది ఇతర్మల మీద ప్రభావములు చూప్ుతుంది కాబటిర కూడా
పారముఖ్యమన
ై దెయ
ై ునిది.

ఇతరులను గూరిచన అవగాహన
ఇతర్ విశావసులతో మనము వేదాంతశాసత మ
ర ును చర్శుంచు ప్రతిసార్శ, మన వల నే వార్శ

సాంగతయములు మర్శయు వార్శ సాంప్రదాయములు వార్శపై బలమన
ై ప్రభావమును చూప్ుతునాియని
మనము ఎలో ప్ుపడూ జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. వార్మ చెందియుని వేదాంతశాసత ర శాఖ్ వార్మ కల్వగశయుని అనేక
నమిుకలను కూడా వివర్శసత ుంది. అనగా మీర్మ కల్వగశయుని ఉదదేశము కంటే ఇతర్ కస
ై త వులకు ప్ూర్శతగా
భినిమన
ై ఉదదేశము ఉండవచుు. వార్శకి భినిమైన పారథానయతలు, బలములు మర్శయు బలహీనతలు

ఉండవచుు. ఇతర్మలను గూర్శు మనము ఈ విషయమును ఎంతగా గుర్శతంచగల్వగశతద, అంత ఫలబర్శతముగా
మన ప్ర్సపర్ సంభాషణలు ఉంటాయి.

కైసతవులు కేవలం తమను గూర్శున అవగాహన మాతరమే గాక ఇతర్మలను గూర్శున అవగాహన కూడా

కల్వగశయుండాలని నేను ఒపిపంచబడా్ను, ఆ విధ్ంగా మనము అవసర్మన
ై భేదములను విసర్శజంచి మన
మధ్యలో ఫలబర్శతమన
ై సంభాషణలను కల్వగశయుండగలుగుతాము.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ిీ ను
ర ును గూర్శున మన అవగాహనను మర్శయు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణ ప్రకయ

సదర్మ వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములు ఏ విధ్ంగా ప్రభావితము చదసత ాయో తెలుసుకొనవలస్టిన పారముఖ్యతను
మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశములోనికి వళ్దేము: ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందిన

సాంప్రదాయము. ఈ అంశమును మనము చదవవలస్టియునిది ఎందుకంటే ఈ పాఠములు ప్ునర్మదధ ర్ణ
చెందిన లేక ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ుగా గుర్శతంచబడిన వేదాంతశాసత ర దృషిరకోణముల దావర్ా బలముగా
ప్రభావితము చదయబడతాయి.

ప్ునరుద్ధ రణ సాాంప్రద యము
దుర్దృషర వశాతు
త , సంఘము యొకు ఈ శాఖ్ను గూర్శు నేడు అంత అవగాహన లేదు. కాబటిర,

ర్ానుని పాఠములలో అర్ావంతముగా సంభాషించునటు
ో మీకు సహాయం చదయుటకు, నేను ఈ పాఠములను
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

మీ ముందుంచబో తుని వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయము యొకు ఆకృతులను మీర్మ అర్ాం చదసుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమైయునిది.

నేను ఈ విషయములో ర్ూఢిప్ర్చబడా్ను: వేదాంతశాసత ర అధాయప్కులు తమ స ంత సవయం-

అవగాహనను వయకత ప్ర్చునప్ుపడు, వార్శ బో ధ్లను విశేోషించి బాధ్యతాయుతముగా వాటికి సపందించుటకు
విదాయర్మాలు మర్శ ఎకుువగా సనిదుధలవుతార్మ. ఈ పాఠములలో కొనిి విషయములు మీకు

సౌకర్యవంతముగా ఉంటాయి; మర్శకొనిి అంత సౌకర్యవంతముగా ఉండవు. వీటిలో కొనిిటితో మీర్మ

సముతిసాతర్మ, మర్శకొనిిటికి సముతి చూప్ర్మ. అయితద, మీ స ంతది కానప్పటికీ ఒక సంఘము యొకు

శాఖ్లో వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎలా నిర్శుసాతర్ో చూడడానికి ఈ పాఠములను ఒక అవకాశముగా తీసుకొంటార్ని
ఆశించుచునాిను.

ఇప్ుపడు నేను ఒక విషయమును మాతరం సపషర ం చదయాల్వ. ఒకర్మ ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ును

ఒప్ుపకొనునటు
ో చదయుటకు ఈ పాఠములు ర్ూప ందించబడలేదు. నా లక్షయము అది కాదు. కొందర్మ కస
ై త వులు
అంగరకర్శసత ార్మ మర్శ కొందర్మ అంగరకర్శంచర్మ, మర్శయు చాలా సార్మో ఇలానే జర్మగుతుంది. అయితద ఈ

పాఠములలో బో ధించబడు ప్లు విషయములను శాస్టించు అవగాహనను సపషర ము చదయుటకు మాతరమే
నేను వీటిని ప్రసత ావిసాతను.

ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము యొకు ఆకృతులను వివర్శంచుటకు మనము ఈ మూడు

విషయాలను చూదాేము: మొదటిగా, సంఘము యొకు ఈ శాఖ్ యొకు చార్శతిరక ఆర్ంభ్ములు మర్శయు
అభివృదుధలు; ర్ండవదిగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ధో ర్ణులు; మర్శయు మూడవదిగా, దాని
యొకు వేదాంతశాసత ర వయతాయసములలో కొనిి. ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతము యొకు ఆర్ంభ్ములు మర్శయు
అభివృదుధలను మొదట చూదాేము.

ఆరాంభములు మరియు అభివృద్ుధలు
ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే ప్దము ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణలో నుండి వలువడింది. అయితద

ప్దహార్వ శతాబే ములోని ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణలో అనేక వేదాంతశాసత ర ఉదయమాలు ఇమిడియునాియి.
వీటిలో జర్ునీకి చెందిన లూథర్ను
ో , జుర్శచ్ కు చెందిన జవనిలయ
ి నుో మర్శయు జనివకు చెందిన కాల్వవనిసులి

వీర్శలో పారముఖ్యమైన గుంప్ులు. విశాలమన
ై భావనలో ఈ మూడు సంఘములను మనము ప్ునర్మదధ ర్ణ

సంఘములని పిలువవచుుగాని, “ప్ునర్మదధ ర్ణ” అనే ప్దము పారథమికంగా మూడవ గుంప్ుకు, అనగా జఞన్
కాల్వవన్ యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు దావర్ా ప్రభావితం చదయబడిన ప ర టెస్టర ంటో కు ఉప్యోగశంప్బడుతుంది.

ఇప్ుపడు సంఘము యొకు ఈ శాఖ్ కేవలం జనివకు మాతరమే ప్ర్శమితమన
ై ది కాదు. ప్ునర్మదధ ర్ణ

దినములలో, ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందిన సంఘములు సువార్త ప్రకటన దృషిర కల్వగశ ప్శిుమ ఐర్ోపా అంతయు

మర్శయు ఇతర్ సా లములలో వాయపించాయి. కల్వవన్ సవయంగా ఫ్ారన్ి దదశమునకు చెందినవాడు, మర్శయు
ఫరంచ్ హుగనాట్ మూవుంట్ ను నడిపించుటలో అనేకమంది అతని విదాయర్మాలు సహాయం చదసార్మ. వార్శ

ఆర్ంభ్ దశాబాేలలో ఈ యవవన స్టతవకులు ఎంతో శీమప ందార్మ మర్శయు హింస్టింప్బడా్ర్మ. వాసత వానికి, ఈ
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యవవనులు జనివ విడచి సంఘ సాాప్న కొర్కు ఫ్ారన్ి వళ్లో నప్ుపడు, వార్శ ఆయువు కాలము అంచనా కేవలం
ఆర్మ నలలు మాతరమే. కాని జనివలోని వేదాంతశాసత మ
ై దిగా ఉండదదంటే ఈ యవవనులు
ర ు ఎంత బలమన
మర్లా మర్లా కీస
ీ త ు సంఘమును నిర్శుంచుటకు ఫ్ారన్ి వళ్లోవార్మ.

ప్ునర్మదధ ర్ణ ఉదయమము ఐర్ోపా అంతట ఎదుగుట కొనసాగశంచింది. జర్ునీ, ఫ్ారన్ి, బెల్వజయం,

హాలండ్, హనేగ ర్శ మర్శయు ఇతర్ దదశములలో సంఘములు వందల కొలది ప్ుటురకొచాుయి. ఆర్ంభ్

కాంటినంటల్ ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని కొనిి సఫలతలను ఇకుడ ప్రసత ావించవలస్టియునిది.

1561 యొకు బెల్వజక్స ఒప్ుపకోలు 1563 యొకు హడెల బర్డగ కస
ై త వ మత హితోప్దదశము: సంఘము

యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్లో వీటికి గొప్ప పారముఖ్యత ఉనిది. జనివలో బో ధించిన వేదాంతశాసత ర వయవసా కు
ఇవి ఆర్ంభ్ ప్రతీకలుగా ఉనాియి.

ఐర్ోపా ఖ్ండములో డచ్ ర్శఫ్ార్డడ్ చర్శు ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణ ప్ర్ంప్ర్కు ఒక బలమన
ై శాఖ్గా ఉనిది.

అర్ునియన్ వివాదముతో వయవహర్శంచుటకు 1618 నుండి 1619లో కూడుకొనిన స్టైనోడ్ అఫ్ డార్డర వాటిలో ఒక
ప్రఖ్ాయతిగాంచిన శాఖ్. స్టైనోడ్ దావర్ా ప్రచుర్శంచబడిన కేనన్ి ఆఫ్ డార్డర, కల్వవనిజం యొకు ఐదు బిందువులు

అని నేడు మనము పిలచుకొనే ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతములకు ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ఆకార్ముగాను సమర్ానగాను
ఉనాియి.

ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము బిరటిష్ ఐల్ి లో విర్శవిగా వాయపించింది. 1505 నుండి 1572 మధ్య

కాలంలో నివస్టించిన జఞన్ నాక్సి జనివలో అధ్యయనం చదస్టి సాుటాోండ్ లో ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు

పరస్టబి టేర్శయన్ సంఘాలను నిర్శుంచుటకు తిర్శగశ వచాుడు. ఆ కాలము మొదలుకొని 1560 యొకు సాుట్ి

కనెషన్ ఒక ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప్రతు అయియంది. ప్ునర్మదధ ర్ణ ఇంగాోండ్ లో కూడా సాాపించబడింది, మర్శయు

అకుడ ఇతర్ గుంప్ులతో కలస్టి ప్ూయర్శటను
ో 1646లో వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్ ను మర్శయు 1647
నుండి 1648 మధ్య కాలములో పదే మర్శయు చిని కస
ై త వ మత హితోప్దదశములను ర్ూప ందించార్మ.
వస్టిరినిసర ర్డ సారండర్డ్ ్ అని పిలువబడిన ఈ ప్రతులు నేడు కూడా అనేక ప్ునర్మదధ ర్ణ సంఘములలో

ఉప్యోగశంచబడుతునాియి. బిరటిష్ ఐల్ి కు చెందిన అనేక బాపిరసర ు గుంప్ులు కూడా తమను తాము
ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయములో భాగములో ప్ర్శగణంచుకొని, 1644లో మొదటిగా ప్రచుర్శంచబడిన లండన్
బాపిరస్ర కనెషన్ వంటి ప్రతులలో తమ విశావసమును వయకత ప్ర్చార్మ.

ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము ప్రప్ంచములోని ఇతర్ భాగములకు కూడా వాయపించింది. ఆంగో

ప్ూయర్శటనుో మర్శయు తర్మవాత సాుటిష్ పస్ట
ర ిబటేర్య
శ నుో దీనిని ఉతత ర్ అమర్శకాకు బలముగా తెచాుర్మ.
మర్శయు మిషనర్ర కృషి దీనిని ఆఫిక
ర ా, ఇండో నష
ే య
ి ా, దక్షిణ తూర్మప ఆస్టియా మర్శయు దక్షిణ
అమర్శకాలలోని అనేక భాగములకు కూడా తీసుకొని వళ్లో ంది.

ఇప్ుపడు, దాని చర్శతల
ర ోని ప్రతి మటురలోను అనేక అభివృదుధలు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

కొనిి ప్రతయద క లక్షణములను ఇచాుయి. సంఘము యొకు ఇతర్ శాఖ్లలో వల నే, ప్ునర్మదధ ర్ణ

సంఘములలో కూడా కొనిి గంభీర్మైన వైఫలాయలు మర్శయు మతభ్రషరతవములు ఉండినవి. కీీసత ు

శర్రర్ములోని ఈ భాగములో నేడు కూడా సమసయలు ఉనాియి. అయితద నేడు సచదతన బెబి
ై లు ఆధార్మన
ై
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ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు లోకములోని ప్రతి మూలన బో ధించబడుతుంది మర్శయు ప్రజలు దానిని
అనుసర్శంచి జీవిసుతనాిర్మ.

ఆయన వారస్టిన ప్ుసత కమన
ై కల్వవన్ ఇన్ కాంటెక్సట్ అనే ప్ుసత కములో ప్ునర్మదధ ర్ణ చర్శతక
ర ార్మడెన
ై

డదవిడ్ స్టర యినుట్జ ఈ విధ్ంగా వారసాడు:

న్ లుగు వాంద్ల స్తాంవతసరముల కాంట్ే ఎకుకవ కాలాం పాట్ట క్లిేన్ ఐరోపా మరియు

అమెరికాలోని అన్ేక తరముల వారిని మరియు వారు మతమును గూరిచ ఆలోచిాంచిన
విధ నమును, వారి రాజకరయ స్తాంస్తా లను నిరిుాంచిన విధ నమును, చిత్ రువులను

చూస్టన విధ నమును, ప్ద్యములు మరియు మూయజిక్ ను వారస్టన విధ నమును, ఆరిాక
అనుబాంధములను నిరిుాంచిన విధ నమును, లేక భౌతిక భూగోళమును శాస్టాంచిన
నియమాలను బయలుప్రచుట్లో ప్డ్రన పాట్ు ను ప్రభావితాం చేశాడు.

ఇప్ుపడు మనము సంఘము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్ యొకు చర్శతన
ర ు గూర్శు కొంత వర్కు

నేర్ముకొనాిము కాబటిర, ఇప్ుపడు దాని యొకు వేదాంతశాసత ర ధో ర్ణులను చూదాేము.

ధో రణులు
కైసతవ సాంప్రదాయములలో ధో ర్ణులను గూర్శు మనము ముందు చదస్టన
ి చర్ుల ఆధార్ంగా,

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు దదనికి ఎకుువ విలువ ఇసాతర్మ అని మనము అడగవల ను:ఆర్ోాడాకిి,
ర త
ఆర్ోాపారకిిస్, లేక ఆర్ోాపాథో స్? శతాబాేల తర్బడి కొనిి అర్మదెన
ై సందర్ాాలు మినహా, ప్ునర్మదధ ర్ణ

సాంప్రదాయము పారథమికంగా ఆర్ోాడాకిి మీద ఉదాాటన ఉంచిందని, మర్శయు ర్ండవదిగా ఆర్ోాపారకిిస్ మీద
వకాుణంచినదని సపషర మవుతుంది. కొందర్మ ప్ూయర్శటన్ ర్చయితలను మినహాయిస్టతత , ఆర్ోాపాథో స్ మీద
ఎకుువ ధాయస ఉంచబడలేదు.

ఆర్ోాడాకిి మర్శయు ఆర్ోాపారకిిస్ మీద ఈ దవందవ ఉదాాటన ప్రప్ంచములో నేటికి కూడా అనేక చోటో

ఉప్యోగశంచబడుతుని వస్టిరినిసర ర్డ ష్ార్రర్డ కేటకిజం యొకు మూడవ ప్రశికు జవాబులో మనము

చూడవచుు. “లేఖ్నములు నియమానుసార్ంగా ఏమి బో ధిసత ాయి?” అనే ప్రశికు జవాబుగా, కేటకిజం ఈ

కిీంది విధ్ంగా సపందిసత ుంది: “దదవుని గూర్శు ఒక వయకిత ఏమి నమువల నో మర్శయు మానవుని నుండి దదవుడు
ఏ బాధ్యతను ఆశించుచునాిడో లేఖ్నములు పారథమికంగా బో ధిసత ాయి.”

ఈ చిని కస
ై త వ హితోప్దదశము లేఖ్న బో ధ్ను ఆర్ోాడాకిి మర్శయు ఆర్ోాపారకిిస్ మాటలలో

కోీడీకర్శసత ుంది. మొదటిగా, “దదవుని గూర్శు మనము ఏమి నమాుల్వ.” ఇది సర్న
ై స్టిదధ ాంతము లేదా ఆర్ోాడాకిి.
మర్శయు ర్ండవది, “దదవుడు మానవుని నుండి ఏమి కోర్మచునాిడు.” ఈ కథనము మన ధాయసను

పారథమికంగా ఆర్ోాపారకిిస్, అనగా సర్న
ై ప్నిని చదయుట వప్
ై ుకు మళ్లో సత ుంది. అనేక విధాలుగా, కైసతవ
హితోప్దదశము యొకు ర్ండింతల ఉదాాటన అయిన స్టిదధ ాంతము మర్శయు బాధ్యత సంఘము యొకు

ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్లోని ముఖ్యమైన అంశములను ర్ూప ందిసత ుంది మర్శయు ప్రతిబింబిసుతంది. హితోప్దదశము
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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యొకు జవాబులో కనిపించనిది ఏమనగా దదవుడు మర్శయు ఆయన నిబంధ్న జనుల మధ్య దదవుని
వాకయము నిర్శుంచు అనుబంధ్ము లేక భావనాతుక బంధ్ము యొకు ప్రసత ావన.

ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయములో ఉని కస
ై త వులు చాలా సార్మో “గడ్ కటిరన ఎనుికొనబడినవార్మ” అని

పిలువబడుటలో ఆశుర్యం ఏమైనా ఉందా? ఆర్ోాపాథో స్ యొకు ఆచర్ణాతుక బహిష్ాుర్ము కొర్కు
స్టిదధ ాంతము మర్శయు బాధ్యతను ఉదాాటించునప్ుపడు, స్టిదధ ాంతము మీద వకాుణంప్ు మనలను

జఞానవాదమునకు నడిపస
ి త ుంది మర్శయు బాధ్యత మీద మన ఉదాాటింప్ు చటర వాదమునకు నడిపస
ి త ుంది.

ఆర్ోాడాకిి మర్శయు ఆర్ోాపారకిిస్ ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సావభావిక ధో ర్ణుల ైయునాియి,

మర్శయు కీీసత ు శర్రర్ములోని ఈ భాగమునకు ఇవి బలములుగాను మర్శయు బలహీనతలుగాను ఉనాియి.
మర్శయు మేలుకన
ై ా లేక కీడుకైనా, ఈ పాఠములలో ఇవి బలములుగాను మర్శయు బలహీనతలుగాను
మర్లా మర్లా ప్రతయక్షమవుతాయి.

ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఇతర్ విషయముల కంటే ఎకుువగా

స్టిదధ ాంతము మీద ఉదాాటన పడుతుంది కాబటిర, ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతమును గూర్శు ఎకుువ అవగాహన
ప ందుటకు దాని యొకు పారముఖ్యమైన స్టిదధ ాంత భినితవములను అధ్యయనం చదయుట ఉతత మమైన

మార్గ ము అనే విషయం మనకు ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ం లేదు. ఈ సమర్పణలను అర్ాము చదసుకొనుట ఈ
పాఠములలో ఇవవబడిన దృషిరకోణాలను మర్శంత సపషర ముగా విశేోషించుటకు సహాయప్డుతుంది.

విశేషతలు
సంఘము యొకు ఈ శాఖ్కు ప్రతయద కించబడిన నాలుగు స్టిదధ ాంత సాానములను మనము

ప్రసత ావించుదాము: మొదటిది, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు సల లస్ అని పిలువబడినది; ర్ండవది, లేఖ్నము యొకు
ఐకయత; మూడవది, దదవుని స్టిదధ ాంతము; మర్శయు నాలగ వది, కస
ై త వయము మర్శయు మానవ సంసుృతి మధ్య

ఉని అనుబంధ్మునకు ఒక ప్రతయద కించబడిన ప్దధ తి. ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు సల లస్ ను గూర్శున ప్ునర్మదధ ర్ణ
ఆలోచనను మొదటిగా మనము చూదాేము.

ప్ునరుద్ధ రణ యొకక సో లస్
ఇతర్ ప ర టెస్టర ంట్ వార్శతో పాటు, “ది సల లస్” అని పిలువబడిన స్టిదధ ాంతముల సమూహమును

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు ర్ూఢిప్ర్చార్మ. ఈ స్టిదధ ాంతములనిి సాంప్రదాయికముగా “ సల ల,” అనగా
ర త
“ఒకే” లేక “మాతరమే,” అనే మాటను కల్వగశయుని లాటిన్ కథనములలో కోీడీకర్శంప్బడినవి. చాలా మంది

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు వీటిలో కొనిిటిని గూర్శుయిన
ై ా వినియుంటార్మ: సల ల స్టిరప్
ి ుుర్, అనగా “లేఖ్నము
మాతరమే”; సల లొ కిీసర ల స్ అనగా “కీీసత ు మాతరమే”; సల ల ఫిడద, అనగా “విశావసము మాతరమే”; సల ల గేష
ీ ియ
అనగా “కృప్ మాతరమే”; మర్శయు సల ల్వ డియో గోోర్శయ అనగా “దదవునికి మాతరమే మహిమ.”

సల ల స్టిరిప్ుుర్ అనగా లేఖ్నము మాతరమే నిషుళంకమన
ై విశావస మర్శయు జీవన నియమము అనే

స్టిదధ ాంతము. లేఖ్నములతో పాటుగా సంఘముకు కూడా ఎనలేని సాంప్రదాయము ఉనిదని మర్శయు అది
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ఎకుయమినికల్ సభ్ల దావర్ా లేక ప ప్ దావర్ా వయకత ప్ర్చబడవచుునని నముు ర్ోమన్ కాథల్వక్స
నముకమునకు ఇది భినిముగా ఉనిది.

దదవునికి మానవునికి మధ్య కేవలం యిేసు కీీసత ు మాతరమే మధ్యవర్శతయియ
ై ునాిడని సల లొ కిీసర ల స్

ఉదాాటిసత ుంది, మర్శయు ఇది మధ్యవర్శతతవం కొర్కు ప్ర్శశుదుధల వైప్ు లేక మర్శయ వైప్ు చూచువార్శకి

భినిముగా ఉనిది. కీస
ీ త ు మాతరమే ఏకైక ర్క్షకుడు, పాప్ క్షమాప్ణ కొర్కు మర్శయు దదవుని ఉగీత నుండి
తపిపంచుకొనుటకు పాప్ుల కొర్కు ఏకక
ై మార్గ ము ఆయనే.

సల ల ఫిడద, లేక “విశావసము మాతరమే,” అనగా విశావసము దావర్ా మాతరమే, మర్శయు మానవ కృషి

లేక మానవ కిీయలు వంటి ఇతర్ మార్గ ములలో గాక, దదవుడు విశావసులను నీతిమంతులుగా ఎంచుతాడు
అనే స్టిదధ ాంతమైయునిది.

సల ల గేీషయ
ి , “కృప్ మాతరమే,” అనేది దదవుడు మనకు ర్క్షణ ఆశీర్ావదమునిచుు మార్గ మును

వివర్శసత ుంది. నితయతవమంతటి నుండి దదవుడు ఆయన ఎనుికొనిన ప్రజలకు కృప్ను అనుగీహిసత ాడు. కీస
ీ తు

యోగయత ఆధార్ంగా ఆయన ఉచితముగా మనలను నీతిమంతులుగా తీర్ముతాడు మర్శయు ఆ యోగయతను

ఆయన మన ఖ్ాతాలో జమ చదసత ాడు. మన ర్క్షణలో సహాయప్డు వయకితగత యోగయత మనకు లేదు అని సల ల

గేీషయ
ి
ఉదాాటిసత ుంది. ర్క్షణ ప్రకిీయ అంతా, అనగా నితయ ఎంపిక నుండి నితయ మహిమ వర్కు, కేవలం దదవుని
కృప్ మీద మాతరమే ఆధార్ప్డియునిది.

సల ల్వ డియో గోోర్శయ, అనగా “దదవునికి మాతరమే మహిమ,” అనేది సృషిర మర్శయు సృషిరలోని

కార్యములనిి కూడా తుదకు దదవునికి మాతరమే మహిమను తెచుుటకు ర్ూప ందించబడియునివి అనే

స్టిదధ ాంతమయ
ై ునిది. మానవుల యొకు యోగయతకు కొంత గుర్శతంప్ునిసూ
త దదవునికి మాతరమే చెందవలస్టిన
ఘనతను దార్శమళ్లో ంచుటకు ప్రయతిించిన స్టిదధ ాంతములనిిటిని వయతిర్ేకించుటకు ప్ునర్మదధ ర్ణ కర్త లు ఈ
నినాదమును ఉప్యోగశంచార్మ.

లేఖ్నము యొకు అధికార్ము మీద దృషిరపటుర సల ల స్టిరప్
ి ుుర్ యొకు స్టిదధ ాంతమును మనము

ముందుగానే ప్రసత ావించినప్పటికీ, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము సంఘము యొకు ఇతర్ శాఖ్ల కంటే పాత
కొీతత నిబంధ్నల యొకు ఐకయతను గూర్శున దాని ఆలోచనలో ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉనిదని మనము
గుర్శతంచుట పారముఖ్యమైన విషయము.

లేఖ్నము యొకక ఐకయత
ఆధ్ునిక చర్శతల
ర ో, ఉతత ర్ అమర్శకాలోని ఇవాంజల్వకల్ విశావసులకు మర్శయు అమర్శకాకు చెందిన

మిషనర్రల యొకు ప్రభావము బలముగా ఉని ప్రప్ంచములోని ఇతర్ పారంతములలో, ప్రకయ
ిీ ా ర్ూప్క దెవి
ై క
ప్రతయక్షత వాదము (డిస్టపనేిషనల్వజం) అను ఉదయమము యొకు ఒక ర్ూప్మును అనుసర్శంచుట
సామానయమైపల యింది. ఇప్ుపడు, సపషర ము చదయుటకు, నేటి యుగములో అనేక ర్కముల

డిస్టపనేిషనల్వజములు ఉనాియి, అయితద వీటిలోని ఒక పారముఖ్యమైన సామానయత ఏమనగా పాత నిబంధ్న
మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలకు మధ్య ఉని ముఖ్యమన
ై విభ్జనము. సాధార్ణంగా పాత నిబంధ్న

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ుగాను, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సువార్త గాను ప్ర్శగణంచబడుతుంది. పాత నిబంధ్న కార్యముల
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మీద ఉదాాటన ప్లుకుతుంది, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కృప్ మీద. పాత నిబంధ్న కేవలం తీర్మపను
తెచుునదిగా వీక్షించబడినది, అయితద కొీతత నిబంధ్న ర్క్షణను తెచుునదిగా వీక్షించబడింది.

నేను ఏడు సంవతిర్ముల బాలునిగా ఉనిప్ుపడు మా సండద సూుల్ టీచర్డ చెపిపన ఈ మాట నాకు

ఇప్పటికీ జఞాప్కమునిది, “అబాబయిలు మర్శయు అమాుయిలు, మీర్మ కొీతత నిబంధ్న యుగములో

నివస్టించుచునిందుకు మీకు సంతోషముగా లేదా? పాత నిబంధ్నలో దదవుడు కూ
ీ ర్మనిగాను కోపిషర గ
ి ాను

ఉనాిడు, అయితద ఇప్ుపడు ఆయన ఎంతో దయ మర్శయు పతమ
ర గల్వగశనవానిగా ఉనాిడు. అప్పటోో, ప్రజలు
తమ ర్క్షణను సంపాదించుకోవలస్టివచదుది. అయితద ఇప్ుపడు మనము కృప్ దావర్ా దానిని

ప ందుకొనుచునాిము.” ఎంతో కొంత మేర్కు, ఎకుువ మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు నేడు నా చిని నాటి
అధాయప్కుర్ాలు కల్వగశయుని అభిపారయములే కల్వగశయుంటార్మ.

దీనికి భినింగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము బెైబిలుయంతటిని ఒక ఐకయ వేదాంతశాసత మ
ర ుగా

ప్ర్శగణసుతంది. పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ఒకదానితో ఒకటి వయతిర్ేకముగా లేవు. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్ంటిలోను ఉనిది. సువార్త ర్ండు నిబంధ్నలలోను ఉనిది.
సతిియలు ర్ండు నిబంధ్నలలో అవసర్మైయునివి. దెవి
ై క కృప్ ర్ండు నిబంధ్నలలోను ర్క్షణను

తెచుునది. తీర్మప పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో ఉనిది, మర్శయు ర్క్షణ కూడా పాత మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నల ర్ంటిలోను కల్వగశనది. అయితద, ఇప్ుపడు, ఈ ర్ండు నిబంధ్నల మధ్య భేదములు కూడా

ఉనాియిగాని, అవి కేవలం వాటి యొకు ప్రగతికి సంబంధించినవి మాతరమే. అనగా, అవి ఆర్ంభ్ సాాయిల
నుండి తదుప్ర్శ సాాయిల వర్కు బెైబిలు విశావసము యొకు అభివృదుధలకు అవి పారతినిథయం వహిసత ునాియి
— అయినను అది ఒకే విశావసమయ
ై ునిది.

పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య ఉని భేదములను జఞగీతతగా ప్ర్శగణంచినప్ుపడు,

మనము వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్ యొకు ఏడవ అధాయయము ఆర్వ భాగము దావర్ా మనము ఈ
తీర్మపకు ర్ావచుు, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలు “సతాతలో వేర్మగా కృప్కు ర్ండు నిబంధ్నలు కావుగాని
ప్లు యుగముల కిీంద ఉని ఒకే మర్శయు అదద నిబంధ్నల య
ై ునాియి.”

ఇప్ుపడు సపషర ముగా ఉండుటకు, లేఖ్నము యొకు ఐకయత మీద ఈ వకాుణము ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ర ులో కొనిి తపిపదములకు కూడా దార్శతీస్టింది; కొనిి సార్మో పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నకు మధ్య కావలస్టినంత విభ్జనను చూప్కపల వుట. అయినను, బెైబిలు యొకు ఐకయత మీద
వకాుణము ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ై ునిది. మన
ర ు యొకు గొప్ప బలములలో ఒకటెయ

వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎలా నిర్శుంచాల్వ అని మనము అనేవషించుచుండగా ఈ పాఠములలో మనము పాత

నిబంధ్న కంటే ఎకుువగా కొీతత నిబంధ్నను ఉప్యోగశసత ాము. కేవలం కొీతత నిబంధ్నతో మాతరమగ
ే ాక బెైబిలు
అంతటికి సయోధ్యగా ఉని వేదాంతశాసత మ
ై ుంటుంది. ఈ అధ్యయనముల
ర ును నిర్శుంచుట మన లక్షయమయ
మీద ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతము యొకు ప్రభావము ఈ విధ్ముగా ఇంచుమించు ప్రతి మలుప్ులోను
కనిపిసత ుంది.

మూడవ సాానములో, సల ల్వ డియో గోోర్శయ పై వకాుణము చూప్ుటకు తోడుగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని స్టిదధ ాంతము మీద ప్రతదయకమైన ఉదాాటనను చూప్ుతుంది.
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దేవుని స్టదధ ాంతము
చార్శతిరకముగా మాటాోడితద, ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని యొకు సవతంతర శేీషరతకు మర్శయు

అంతర్డ వాయపిత కి మధ్య సమతులయమన
ై ఆసకితని చూప్ుతుంది. వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్ వల

ప్ునర్మదధ ర్ణ ప్రమాణములు దదవుని యొకు నితయ సవతంతర శేష
ీ ర నియమములు మర్శయు దదవుని యొకు

అంతర్డ వాయపి దెవ
ై కృతములను ర్ంటిని గూర్శు బలముగా మాటాోడతాయి. ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ులో

ఈ చార్శతిరక సమతులయత బెైబిలు దదవుని యొకు సవతంతర శేష
ీ ర త మర్శయు అంతర్డ వాయపిత యతను వర్శణసత ుని

సతయమును ప్రతిబింబిసుతంది. కొనిి లేఖ్న భాగములలో, ఆయన అనిిటి కంటే దూర్ముగాను, ఎతు
త గాను,
అందనివానిగాను సవతంతురనిగాను ఉనివానిగా ఆయన చూప్బడా్డు. మర్శ కొనిి లేఖ్న భాగములలో,

లేఖ్నములు ఆయనను గూర్శు ఒక అంతర్డ వాయపిత కల్వగశన, సమీప్ముగా ఉని మర్శయు చర్శతల
ర ో దగగ ర్గా
పాల్వవాడెైయుని, ముఖ్యముగా ఆయన ప్రజలతో పాల్వవాడెయ
ై ునాిడని చెప్పబడుతుంది.

అయినను, ఇతర్ కైసతవ సాంప్రదాయములతో పల ల్వుతద, దదవుని సర్వ వాయప్యత కంటే కూడా దదవుని

సవతంతర శేీషరత మీద ఉదాాటన చూప్ుట ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ధో ర్ణయిైయునిది. ఇతర్

కైసతవ సాంప్రదాయములు దదవుని సమీప్తవమునకు అనుబంధ్ం కల్వగశన దెవి
ై క గుణముల ైన దదవుని దయ,
కర్మణ, పతమ
ర , ఆయన మృదుతవము, ఆయన సహనము మర్శయు ఆయన సనిిధి మీద ఎకుువ
వకాుణము ప్లుకుతాయి. ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ దెైవిక లక్షణములను

ర్ూఢిప్ర్మసుతందిగాని, దదవుని సవతంతర శేీషరతకు అనుబంధ్ము కల్వగశన ఇతర్ గుణముల న
ై ఆయన

నితయతవము, ఆయన మార్నితనము, ఆయన సార్వభౌమతవము, ఆయన సవయం-ఉనికి, ఆయన
సర్వశకితమతవము, ఆయన సర్వవాయప్తవముల మీద ఎకుువ ఉదాాటన చూప్ుతుంది.

ఉదాహర్ణకు, వస్టిరినిసర ర్డ ష్ార్రర్డ కేటకిజం దదవుని గూర్శు ఇసుతని ప్ునర్మదధ ర్ణ నిర్వచనమును

ఒకసార్శ వినండి. “దదవుడు అంటే ఏమిటి?” అనే నాలగ వ ప్రశికు సపందనగా, కస
ై త వ హితోప్దదశము ఈ విధ్ంగా
జవాబిసుతనిది, “దదవుడు ఆతుయిైయునాిడు, ఆయన స ంత మూర్శతమతవము, జఞానము, శకిత, ప్ర్శశుదధ త,

నాయయము, మంచితనము, మర్శయు సతయములో ప్ర్శమితులులేని, నితయమైన మర్శయు మార్మపలేనివానిగా
ఉనాిడు.” ఈ జవాబు సతయమయ
ై ునిది. ఇది లేఖ్న ఆధార్మైయునిది. కాని ఇది సపషర ముగా దదవుని
యొకు సవతంతర శేష
ీ ర తకు సంబంధించిన గుణాలను, అనగా అనిిటి కంటే అందర్శ కంటే ఆయనను
ఉనితముగా చదయు గుణములను వకాుణసుతంది.

1920లు మొదలుకొని ఉతత ర్ అమర్శకా మర్శయు ఇంగాోండ్ లోని అనేక భాగములలో ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఉజీజ వము మొదల ైయియందని గీహించుట ఎంతో పారముఖ్యమైయునిది. ప్ునర్మదధ ర్ణ
వేదాంతశాసత మ
ర ు పతర్మ కిీంద అనేక కొీతత డినామినేషనుో, స్టమినర్రలు, మర్శయు కాలేజీలు ప్ుటురకొచాుయి.

అనేక సందర్ాాలలో, ఈ నూతన-కల్వవన్ వాద ఉదయమాలలోని సభ్ుయలు దెైవిక సవతంతర శేీషరత, లేక దదవుని
సార్వభౌమతవమును గూర్శు ఎంతగా ఉదాాటించార్ంటే వార్మ దదవుని యొకు సవతంతర శేీషరత మర్శయు ఆయన
సర్వ వాయపిత మధ్య ఉని బెైబిలు సంబంధ్మన
ై మర్శయు విశావస ప్రమాణ అనుసార్మన
ై సమతులయతను

ఆచర్ణాతుకముగా తృణీకర్శంచార్మ. “దదవుడు ఆజఞాపించాడు కాబటిర మాతరమే మనము పారర్ాన చెయాయల్వ లేక

సువార్త ప్రకటించాలని,” కైసతవులు చెబుతునిప్ుపడు మీర్మ వింటే, ఖ్చిుతముగా మీర్మ మితిమీర్శన నూతన-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

కల్వవన్ వాదులను ఎదుర్ొునుచునాిర్ని గుర్మతప్టర వచుు. ఒక వేదాంతశాసత వ
ే త చెప్ుప ప్రతి మాట దదవుని
ర త

యొకు సార్వభౌమతవమునకు సంబంధించినదెన
ై ప్ుపడు, అది సాధార్ణంగా మితిమీర్శన అభిపారయమును
ప్రతిబింబిసుతంది. మానవ నిర్ణయము మర్శయు ప్రప్ంచ చర్శతర అనేవి అంతగా పారముఖ్యమన
ై వి కావని
వేదాంతశాసత వ
ే త లు మాటాోడుటను మీర్మ వినినప్ుపడు, అది బెైబిలు మర్శయు చార్శతిక
ర ప్ునర్మదధ ర్ణ
ర త

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు బో ధ్ల నుండి దార్శ తపిపపల యిన నూతన-కల్వవన్ వాదం అయుయండవచుు.

అయినను, ఇతర్మలతో పల లుుకుంటే, చార్శతిరక ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు కూడా దదవుని యొకు

సవతంతర శేీషరతను గూర్శు ఎకుువగా వకాుణంచినది, ముఖ్యముగా స టేర్శయాలజ, అనగా ర్క్షణ

స్టిదధ ాంతములో. ర్క్షణ అనేది నితయతవము నుండి నితయతవము వర్కు కలుగునది అని, అది ప్ూర్శతగా దదవుని
సార్వభౌమ కృప్ మూలముగానే కలుగుతుందని ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు వకాుణసుతంది. దదవుని

యొకు సవతంతర శేష
ీ ర తను మితిమీర్శన సాాయికి తీసుకొనువళలో అవకాశం ఉనిప్పటికీ, దానిని గూర్శున సర్న
ై
అవగాహన కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అనేక అంశములను సర్శగా వివర్శసత ుంది, మర్శయు తదావర్ా ఈ
పాఠములను అది కొనిి దిశలలో నడిపస
ి త ుంది.

సంఘము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్ యొకు మర్ొక విశేషత ప్రసత ావించవలస్టియునిది, అది

కైసతవయము మర్శయు సంసుృతి మధ్య ఉని సంబంధ్మును గూర్శున అభిపారయము.

మానవ స్తాంస్తకృతి
జనివలో కల్వవన్ యొకు దినముల నుండి, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము ఈ విషయములను గూర్శు

ఒక స్టిార్మన
ై అభిపారయమును కల్వగశయునిది. ఈ విశేష అభిపారయమును కోీడీకర్శంచుటకు కైస్ర అండ్ కలుర్డ
అనే ఆయన ప్ుసత కములో ర్శచర్డ్ నైబర్డ సృషిరంచిన వర్రగకర్ణ విధానమును అనుసర్శంచుట ఒక మార్గ ముగా

ఉనిది. ఈ ప్ుసత కములో, నబ
ై ర్డ సంసుృతి ప్టో ప్లు కస
ై త వ గుంప్ుల అభిపారయములను స్టతకర్శంచి వాటిని
ఐదు ముఖ్యమన
ై గుంప్ులుగా విభ్జంచాడు. సంసుృతి చెడ్ది కాబటిర కస
ై త వులు దానిని విసర్శజంచాల్వ అనే

అభిపారయము కొర్కు నబ
ై ర్డ “సంసుృతికి వయతిర్ేకముగా కీస
ీ త ు” అనే శీర్శషకను ఉప్యోగశంచాడు. వేర్మచదయబడిన

ఉదయమాల న
ై మధ్యకాల సనాయస కీమములు మర్శయు ఆధ్ునిక అమిష్ మర్శయు మనోనట్
ై సమాజములు ఈ
అభిపారయము కల్వగశన ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన గుంప్ులు.

సంసుృతిని పారథమికంగా ర్ూఢిప్ర్చి ప్రప్ంచములో ఉని విషయములలో కీస
ీ త ును చదర్ముటకు

ప్రయతిించు అభిపారయములను వివర్శంచుటకు నబ
ై ర్డ “సంసుృతికి చెందిన కీీసత ు” అనే శీర్శషకను
ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దధ తిని అనేక ఆధ్ునిక ప ర టెస్టర ంట్ ఉదార్వాద సంఘాలలో చూడవచుు.

“సంసుృతికి వయతిర్ేకముగా కీీసత ు” మర్శయు “సంసుృతికి చెందిన కీీసత ు” అను ఈ ర్ండు తీవరతలకు

మధ్య, నబ
ై ర్డ కీస
ీ త ును మర్శయు మానవ సంసుృతిని సమాధానప్ర్చుటకు అనేక మార్గ ములను

ఉప్యోగశంచు మూడు అభిపారయములను వివర్శంచాడు. “సంసుృతికి పన
ై కీీసత ు” అనే అభిపారయము కీస
ీ తు
మర్శయు లోకము మధ్య ఒక సంయోగమును తీసుకొనివచుుటకు ప్రయతిిసుతంది; “కీస
ీ త ు మర్శయు

సంసుృతి ఒకదానికొకటి విర్మదధ ము” అనే అభిపారయము కీస
ీ త ు మర్శయు లోకము మధ్య దవందవవాదమును

చూప్ుటకు ప్రయతిిసుతంది; మర్శయు “సంసుృతిని మార్ుగల కీీసత ు” అనే అభిపారయము కస
ై త వయము సంసుృతి
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మీద ప్రభావము చూపి కొనిి విధాలుగా సంసుృతులను బెైబిలు విలువలకు అనుగుణంగా “మార్ాులనే”
అభిపారయమును కల్వగశయునిది. నైబర్డ అభిపారయం ప్రకార్ం, ప్ునర్మదధ ర్ణ ఈ చివర్శ విభాగమునకు

చెందినదిగా ఉనిది. ఇప్ుపడు, అనేక సమయాలలో ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము ఈ దృషిరకోణమును అనేక
మార్గ ములలో ఆచర్ణలో పటిరంది.

దుఃఖ్కర్ముగా, ఈ కృషిలో కొంత ఐర్ోపా వలస ర్ాజయ వాదమునకు దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశనదిగా

ఉనిది. కాని గతంలో ఈ మార్మప తెచుు విధానము యొకు కొనిి సామనయ అనుకూల ఉదాహర్ణలు కూడా
ఉనాియి. సాధార్ణంగా, కీస
ీ త ు మానవ సంసుృతులను మార్ాుడు అనుటకు కొనిి సానుకూల

ఉదాహర్ణలుగా మేము ప్ూయర్శటన్ ఇంగాోండ్ మర్శయు ప్ూయర్శటన్ అమర్శకా, మర్శయు హాలండ్ లో అబరహం

కుయిప్ర్డ యొకు కృషిని ఎకుువగా ఉప్యోగశసత ాము. ఈ సనిివేశాలనిిటిలో, సంసుృతిని గూర్శు సామానయ
ప్ునర్మదధ ర్ణ సాానమును ఈ కింీ ది విధ్ంగా కోీడీకర్శంచవచుు: దదవుడు మొదట మానవులను చదస్టి మనలను
ఏదెను తోటలో ఉంచినప్ుపడు, ఆయన మానవులకు ఒక సాంసుృతిక ఆజా ను ఇచాుడు — ఆది. 1:28లో
ఉని ఆ సుప్ర్శచితమైన మాటలు:

మీరు ఫలిాంచి అభివృదవధప ాందవ విస్త్ రిాంచి, భూమిని నిాండ్రాంచి ద నిని లోప్రచుకొనుడ్ర.

స్తముద్రప్ు చేప్లను ఆకాశ్ ప్క్షులను భూమిమీద్ పారకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు
వారితో చెపుె ను (ఆదవ. 1:28).

లోకములో దదవుని యొకు ర్ాయబార్మలుగా ప్ని చదయుటకు, దదవుని మహిమ కొర్కు భ్ూమిని

దానిలోని సమసత మును నియంతిరంచుటకు ఆదాము హవవలు పిలువబడిర్శ. ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆలోచన ప్రకార్ం,
ఈ సాంసుృతిక ఆజా అనేది వేర్మచదయబడలేదు; ఇది మిగతా లేఖ్న భాగము దావర్ా ర్ూఢిప్ర్చబడింది.
వాసత వానికి, కీస
ీ త ు ఆయన సంఘమునకు ఇచిున సువార్త ఆజా దదవుని ప్రజలను పాప్ము నుండి
విమోచించుటకు తదావర్ా ఈ సాంసుృతిక ఆజా నర్వేర్ుబడుటకు ర్ూప ందించబడింది.

ఈ కార్ణము చదత, జీవితములోని ప్రతి కోణము కీస
ీ త ు యొకు ప్రభ్ుతవము కిీందికి

తీసుకొనిర్ాబడాలని ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు కోర్మతుంది. జీవితము యొకు కొనిి భాగములు

మతప్ర్మైనవి మర్శకొనిి లౌకికమన
ై వను ఆలోచనను ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు తిర్సుర్శసత ుంది. ఈ
ఆలోచన ప్రకార్ంగా, జీవితమంతా మతప్ర్మన
ై ది మర్శయు అది నిజమన
ై లేక అబదే మతము దావర్ా

నియంతిరంచబడుతుంది. కళ్ద, విజఞానము, చటర ము, ర్ాజకీయము, వాయపార్ము, కుటుంబము మర్శయు
విదాయలయము — మానవ సంసుృతిలోని ప్రతి భాగము దదవుని వాకయమును గౌర్వించు విధ్ముగాను
మర్శయు దదవునికి మహిమను తెచుు విధ్ముగాను ప్ూర్శతచయ
ద బడాల్వ.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట అను అంశము మీద ఈ పాఠములలో మీర్మ

పాలుప్ంచుకొనుచుండగా, కొనిి అంశములు మీకు సుప్ర్శచితముగా ఉండవచుు మర్శకొనిి కొీతత గా

ఉండవచుు. చాలా సందర్ాాలలో, మిముును మీర్మ ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ుతో ఎలా గుర్శతంచుకుంటార్మ
అనే దానికి ఫల్వతముగా ఇది ఉనిది. అయితద ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు మీకు సాానికమైనది అయినా
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మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము: కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుట

కాకపల యినా, దానితో సంభాషించు ప్రతి ఒకుర్శకి ఎంతో ఇవవగల ఒక సంఘము యొకు శాఖ్కు అది
ప్రతినిధిగా ఉనిది.

ముగిాంప్ు
ఈ పాఠంలో మన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అనేవషణకు మార్గ దర్ికమునిచుు కొనిి

పారముఖ్యమన
ై అభిపారయములను మీ ముందుంచాము. మొదటిగా అప సత లుల విశావస ప్రమాణమునకు

అనుగుణంగా ఉని కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము నిర్వచించాము. కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులోనే ప్లు

విధ్ముల ైన సాంప్రదాయములు సంఘము యొకు అనేక శాఖ్లను ర్ూపిసత ునాియనే సతయమును మనము
తెలుసుకోవాలని కూడా మనము చూశాము; మర్శయు చివర్శగా, ఈ పాఠములు ప్ునర్మదధ ర్ణ
సాంప్రదాయము యొకు ధో ర్ణుల దావర్ా నడిపించబడతాయని కూడా గుర్శతంచాము.

ఈ సామనయ అభిపారయములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట దావర్ా, వేదాంతశాసత ర విదాయర్మాలు తర్చుగా

ఎదుర్ొును కొనిి ప ర్పాటో ను మనము నివార్శంచవచుు. మన అధ్యయనము యొకు ఈ ఆకృతులను

జఞాప్కముంచుకొనుట మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట అను లక్షయము వైప్ు ముందుకు సాగుటలో మనకు
సహాయం ప్డుతుంది.
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