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ఉపల దాాతము
ఒక చెటర ును చెటర ుగవ, లేక ఒక ఇంటిని ఇలుోగవ లేక ఒక వయకితని వయకితగవ ఏమి చదయుచునిదో నని
మీర్ప్ుపడెైనా ఆలోచించార్వ? ఇదద ప్రశిను మర్ొక విధ్ంగవ అడిగశతద, అది చెటర ుగవ లేక ఇలుోగవ పథలువబడాలంటే
అది ఏ యిే లక్షణములను కల్వగశయుండవల ను? ఇవి తతాశ్వస్త రవేతతలు వేల కొలది స్ంవతిర్వలుగవ మననం
చదస్త ుని జఠశలమన
ై ప్రశిల ైయునివి. మనము కస్
ై త వ వేదాంత శ్వస్త రమును అధ్యయనం చెయాయలని
ఆశించినప్ుపడు మనకు కూడా ఇదద విధ్మన
ై ప్రశి ఎదుర్వుతుంది. ఎంతెైనా, మనం “కైస్తవులు”గవ
ప్ర్శగణలోనికి తీస్ుకునేవి ల కులేననిి స్ంఘాలునాియి. కవబటిర , “కస్
ై త వ వేదాంత శ్వస్త రమునకు ఏ యిే
స్టథదధ ాంతములు మూలాధార్మన
ై వి మర్శయు ఆవశయకమన
ై వయ
ై ునివి?” అని ప్రశిించడం ప్రయోజనకర్ంగవ
ఉంటుంది.
స్హజంగవ, మనమీ ప్రశి అడుగుచుండగవ, వేదాంత శ్వస్త రము గూర్శు స్ర్ైన అవగవహనలేనివవడు
స్హితం ర్క్ింప్బడవచుుననే విషయంలో మనకు స్పషరత ఉండాల్వ. మనము కరస్
ీ త ు యిెడల కల్వగశయుండు
నిబదధ త మనలను కైస్తవులనుగవ చదయుటకు స్ర్శపల తుంది. అదద స్మయంలో, ఏ వేదాంత వయవస్ి యిన
ెై ను
“కైస్తవ వయవస్ి ” అని పథలువబడుటకు అర్హత స్ంపవదించుకొనక మునుప్ు అది కల్వగశయుండవలస్టథన
ఆవశయకమన
ై ఆలోచనలు అనేకమునివని చెప్ుపకొనడం స్మంజస్మవుతుంది. స్ంఘము ఆర్ంభ్మన
ై ఆది
శతాబే ములు మొదలుకొని, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ఈ మూల నముకముల యొకు
ప్రయోజనకర్మైన సవర్వంశమును స్మకూర్ముచునేయునిది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము, స్ుప్రస్టద
థ ధ మన
ై మర్శయు విర్శవిగవ ఉప్యోగశంప్బడుతుని కైస్తవుల
నముకము యొకు సవర్వంశమును గూర్శున మా ప్ర్ంప్ర్లో ఇది మొదటి పవఠమైయునిది. మేము ఈ
పవఠమునకు స్ుస్టథిర్మైన విశ్వాస్ స్ూతరములు అనే శీర్శషకను ఎనుికునాిము. ఎందుకనగవ “కైస్తవులము” అని
తమనుతాము పథలచుకొనువవర్ందర్మ ఒప్ుపకొను విధ్ముగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును స్ూతరముల
లేదా స్టథదధ ాంతముల యొకు సవర్ంశముగవ ప్ర్శగణిసత వము. స్ంఘము యొకు ఆర్ంభ్ శతాబాేలలో అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము నానా విధ్ముల ైన ర్ూప్ములలో ఉప్యోగశంప్బడింది. కవని అది దాదాప్ు కరీ.శ. 700లో
లాయటిన్ భాషలో ప్రమాణీకర్శంచబడింది. ప్రజలలో బహుగవ ప్రచిల్వతమైయుని ఆధ్ునిక తెలుగు అనువవదము
ఈ కిీంది విధ్ముగవ నునిది:

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.
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ప్ర్లోక భ్ూలోకముల స్ృషథరకర్త యగు తండిరయిన
ెై దదవుని
నేను నముుచునాిను.
ఆయన అదిాతీయ కుమార్మడును మన ప్రభ్ువన
ై యిేస్ు కరస్
ీ త ును నముుచునాిను.
ఈయన ప్ర్శశుదాధతు వలనకనయయగు మర్శయ గర్భమున ధ్ర్శంప్బడి ఆమకు
ప్ుటెర ను.
పొ ంతు పథలాతు కవలమందు బాధ్ప్డి,
స్టథలువవేయబడి, చనిపల యి, పవతిపటర బడి
అదృశయలోకములోనికి దిగను.
మూడవ దినమున చనిపల యినవవర్శలో నుండి తిర్శగశలేచి,
ప్ర్లోకమునకకిు
స్ర్ాశకితగల తండిరయిన
ెై దదవుని కుడిచతి
ద వప్
ై ున కూర్ముండియునాిడు,
స్జీవులకును మృతులకును తీర్మప తీర్ముటకు అకుడ నుండి ఆయన వచుును.
ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిను.
ప్ర్శశుదధ సవర్ాతిరక స్ంఘమును
ప్ర్శశుదుధల స్హవవస్మును
పవప్క్షమాప్ణను
శర్రర్ ప్ునర్మతాినమును
నితయజీవమును నముుచునాిను. ఆమేన్.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును గూర్శున చర్ు యొకు స్ుస్టథిర్మైన విశ్వాస్ స్ూతరములు మూడు
భాగములుగవ విభ్జంప్బడియునివి. మేము ఈ ప్రమాణము యొకు చర్శతరను వివర్శసత వము. ర్ండవదిగవ,
మేము దానిలోని ప్రకటనల యొకు పైపై ప్ర్శశీలనను ఇసవతము. మూడవదిగవ, స్ంబంధిత స్టథదధ ాంతముల
ఈనాటి పవరముఖ్యతపై దృషథర కేందరరకర్శసత వము. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము వనుక ఉని చర్శతరతో
మొదలుపడదాము.

చర్శతర
మనము అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు చర్శతరను అవలోకనము చదయుచుండగవ, ర్ండు
విషయాలపై దృషథరని కేందరరకర్శసత వము. ఒక ప్రకు దాని గీంథకర్త ృతాము మర్శయు అది కూర్ుబడిన తదది వంటి
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.
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విషయాలను ప్ర్శగణలోనికి తీస్ుకుంటూ ఈ ప్రమాణము అభివృదిధచెందిన విధానమును చూసవతము. మర్శయు
మర్ొక ప్రకు ఈ ప్రమాణము యొకు ఉదదేశమేమిటో, దరనిని స్టథదధం చదస్ుకొని ఉప్యోగశంచుట
అవస్ర్మైయునిదని స్ంఘము తలంచుటకు గల హేతువేమో చూసవతము. మొదట అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణము యొకు చార్శతరాతుక అభివృదిధని చూదాేము.

అభివృదిధ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును తొల్వ శతాబే ములో ప్నిండు మంది అపొ స్త లులే ర్చించార్ని
ఒకప్ుపడు నముబడింది మర్శయు ఉప్దదశించబడింది. ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణములో ప్రతయద కతగల ప్నిండు
వేదాంతశస్త రప్ర్మన
ై ప్రకటనలను ఒకొుకు అపొ స్త లుడు స్మకూర్వుడని కూడా చెప్ుపకొనబడింది. ఏది ఏమైనా,
వవస్త వముగవ ఇదద జర్శగశందని, లేదా ఈ ప్రమాణము ర్చింప్బడుటలో అపొ స్త లులలో ఎవర్ైనాగవని ప్రతయక్ష పవతర
వహించార్ని చెప్ుపకోడానికి ఇంచుమించుగవ ర్మజువేమియు లేదు. కవని ఈ ప్రమాణమును అపొ స్త లులు
వవరయనటో యితద, మర్శ ఎవర్మ వవరసవర్మ?
ఈ ప్రమాణమునకు గీంథకర్త అంటూ ఎవర్ూ లేర్మ కవబటిర అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణమును ఎవర్మ ర్చించార్నే ప్రశి చర్ునీయాంశముగవనే మిగశల్వయునిది.
దాదాప్ు నిశుయముగవ ఈ ప్రశిలు కరీస్త ు తర్మవవత నలభెై లేదా యాభెై స్ంవతిర్ముల
కవలములో బాపథత స్ుము పొ ందనైయుండిన అభ్యర్మిలను అడిగన
శ ప్రశిల ైయునివి.
కవబటిర , “నీవు ప్ర్లోక భ్ూలోకముల స్ృషథరకర్త యగు తండిరయిన
ెై దదవుని
నముుచునాివవ?” అని ఒకనిని ప్రశిించదవవర్మ. ఈ విషయం మనకు తెల్వయును
ఎందుకనగవ వవర్శ బాపథత స్ుప్ు అనుభ్వములను గూర్శు అనేకులు
మాటలాడుకొనుచుండుట ఇలాంటి నానా విధ్ముల న
ై ప్రశిలను స్ూచిస్ుతంది.
మర్శయు కరీ.శ. 200 నాటికి, తెర్త మలుో (Tertullius) ఇంచుమించుగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణముతో స్మర్ూప్ముగల పవత ర్ోమా విశ్వాస్ ప్రమాణమని
పథలువబడుచునిదానిని ప్రసత వవిస్ూ
త , “. . . అని నీవు నముుదువవ,” “. . . అని నీవు
నముుదువవ?” అని బాపథత స్ుము పొ ందనైయుండిన అభ్యర్మిలను అడిగశన ప్రశిలతో
స్ంబంధ్ముగలదానిగవ ఆయన స్ూచిస్ుతనాిడు. స్ాతహాగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణమును మొటర మొదటిసవర్శ కరీ.శ. 390లో ర్ూఫ్నస్ (Rufinus) అనే వయకిత
ప్రసత వవించాడు. మర్శయు ప్నిండు మంది అపొ స్త లులలో ఒకొుకుర్మ, ఇస్ుర్శయోతు
యూదా సవినములో ఎంపథక చదస్ుకొనబడిన మతీత యతో స్హా, ప్రమాణములోని ఒకొుకు
ధ్ృవీకర్ణమును ప్ల్వకవర్నే కథతో గల స్ంబంధ్మును ఈయన తెలుప్ుతునాిడు. ఈ
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.
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స్టథదధ ాంతమునకు ఆధార్ముగవ నిలువగల ర్మజువేదియులేదు, కవని వవస్త వవనికి, ఈ
ధ్ృవీకర్ణములు అలనాటి అపొ స్త లులనే ప్రసత వవించుచునివనే అభిపవరయము,
నిశుయంగవ మంచి ఆధార్ముగలదెైయునిది.
— డా. జాన్ ఆసవాల్ర
ఆది కస్
ై త వుల ర్చనలలో, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును పల ల్వన అవశయకమన
ై స్టథదధ ాంతములకు
స్ంబంధించిన అనేక జాబితాలునాియి. ఒక ప్రకు మూలాధార్మైన నముకములను జాబితాగవ కూర్ముచు
కొంత మేర్కు వివర్ముగవ వర్శీంచు విశ్వాస్ స్ంబంధ్మన
ై నియమములునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఓర్శగన్
ర్చించిన ఆన్ ఫస్ర పథరనిిప్ుల్ి అనే ప్ుస్త కములో విశ్వాస్మునకు స్ంబంధించిన ఒక నియమమును
పవరర్ంభ్ములోనే చదర్వుడు. ఐర్శనయస్ ర్చించిన ఎగైనస్ర హెర్స్ట్స్ అనే ప్రఖ్ాయతిగవంచిన తన మొదటి ప్ుస్త కం,
ప్దవ అధాయయంలో చదర్వుడు. ఇటువంటి విశ్వాస్ స్ంబంధ్మన
ై నియమములు స్ంఘము యొకు బో ధ్నలను
ప్దిలప్ర్చుటకు ఉదదేశింప్బడినవి. మర్శయు స్ంఘ స్భ్ుయలకు – ముఖ్యముగవ స్ంఘ నాయకులకు శిక్షణ
ఇచుుటకు ప్రయోజనకర్మన
ై వి. అనేకసవర్మో, ఈ నియమములు ఒక స్భ్ నుంచి మర్ొక స్భ్కు వేర్ేార్మగవ
ఉండినవి. స్ర్ాసవధార్ణంగవ, వవటిలో పవరముఖ్యమైన స్టథదధ ాంతములను గూర్శున ధ్ృవీకర్ణములు, మర్శయు
నైతిక ఉప్దదశములు మర్శయు స్ంప్రదాయములు కల్వస్టథయుండినవి.
మర్ొక వప్
ై ు, కొనిి పవరచీన స్టథదధ ాంతప్ర్మైన జాబితాలు విశ్వాస్ ప్రమాణముల ర్ూప్ంలో ఉనాియి.
ఇవి స్ంఘము యొకు విశ్వాస్ నియమము, మర్శ ముఖ్యముగవ దాని అతిప్రధానమైన నముకములను
గూర్శున స్టథదధ ాంతముల భాగవలను కోీడీకర్శంచిన చిని చిని జాబితాల ై యుండినవి. ఇవి తర్చుగవ
బాపథత స్ుముల వంటి పవరర్ి న ప్రకర్ణ ఏర్వపటో లో వల్వో ంప్బడినవి. మొదటి మర్శయు ర్ండవ శతాబే ములలో,
బహుశ్వ ప్రతి ఒకు సవినిక స్ంఘము దాని దాని సొ ంత విశ్వాస్ ప్రమాణము, లేదా కోీడీకర్శంచబడిన
అతాయవశయకమన
ై బెైబిలు స్ంబంధ్మైన స్తయము కల్వగశయుండవచుు. కవని మూడవ లేదా నాలుగవ శతాబే ము
నాటిక,ి కొనిి విశ్వాస్ ప్రమాణములు తల తు
త చు అతి పవరముఖ్యతను స్ంపవదించుకొనుచు బహువిధ్
స్ంఘములలో ఉప్యోగశంప్బడుచుండినవి.
ఈ విధ్ంగవ ప్రఖ్ాయతిగవంచిన ఒక పవరచీన విశ్వాస్ ప్రమాణము ర్ోమా ప్టర ణములోని స్ంఘము
ధ్ృవీకర్శంచిన విశ్వాస్ ప్రమాణము. దరనిని ర్ోమీయుల విశ్వాస్ ప్రమాణము అని పథల్వచదవవర్మ. ఈ విశ్వాస్
ప్రమాణము అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమునకు చాలా దగగ ర్ పల ల్వకగలదెైయునిందున అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణము కేవలము ర్ోమీయుల విశ్వాస్ ప్రమాణమునకు తర్మవవత ర్ోజులలో ఇవాబడిన ఒక అనువవదము
మాతరమే అని కొందర్మ ప్ండితులు నముుతార్మ.
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కవని దాని ఖ్చిుతమన
ై మూలములతో నిమితత ము లేకుండా, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము
ఎటర కేలకు, ముఖ్యముగవ పవశ్వుతయ స్ంఘాలలో, విస్త ృతమన
ై ప్రయోగములోనికి వచిుందనే విషయం ఎలాంటి
స్ందదహము లేకుండా ఉంది. ఆర్ంభ్ శతాబే ములలో, దరని ఖ్చిుతమైన ప్ద స్ముదాయము ఒక స్ంఘము
నుండి మర్ొక స్ంఘమునకు వేర్మగవ ఉండదది. కవని ఎనిమిదవ శతాబే ములో ఈ ప్ద స్ముదాయము ఈనాడు
మనము గుర్శతంచి అనునితయము ఒప్ుపకొనుచుని ర్ూప్ములోనికి స్ర్ాసవధార్ణంగవ ప్రమాణీకర్శంప్బడింది.
ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు చార్శతరాతుక అభివృదిధని గూర్శున అవగవహనను దృషథరలో పటురకొని,
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును స్ృషథరంచుకొని దానిని వవడుటకు వనుక గల ఉదదేశమును చూదాేము.

ఉదదే శము
మన ర్ోజులోో, అనేక మంది కైస్తవులు విశ్వాస్ ప్రమాణములను శంకిసత వర్మ. ఇందుకు గల హేతువేమిటో
అర్ి ం చదస్ుకొనడం అంత కషరమేమీ కవదు. విశ్వాస్ ప్రమాణమునకు లేఖ్నములకుని అదద అధికవర్ం ఉనిదని
చాలా తకుువ మంది నిర్ొుహమాటంగవ సవాధికవర్ంతో చెప్ుపచునిప్పటికర, కొనిి సవర్మో స్దాభవముగల
కైస్తవులు కొనిి విశ్వాస్ ప్రమాణములు బెైబిలుకే స్మానవన
ై టురగవ భావిస్ుతంటార్మ. కవని అది స్టథదధ ాంతప్ర్ంగవ
కవవచుు లేదా ఆచర్ణలో కవవచుు, ఏ విశ్వాస్ ప్రమాణమైనను ఎప్ుపడెన
ై ను ఈ సవియికి
హెచిుంప్బడకూడదు.
బెైబిలు మాతరమే మనకు పతరర్ేపంథ ప్బడిన, పొ ర్పవటులేని విశ్వాస్ నియమము మర్శయు
ఆచర్ణయిెైయునిది. మర్ొక ప్రకు విశ్వాస్ ప్రమాణములు, లేఖ్నములను గూర్శున మన గీహింప్ును
కోీడీకర్శస్త ూ పొ ర్పవటుప్డగల బో ధ్న సవధ్నముల ైయునివి. మనము ఇకముందు చూడబో తునిటురగవ,
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము కైస్తవులు బెైబిలు ఉప్దదశములను నేర్ముకొనుచు, వవటి ప్టో యథార్ిప్ర్మలుగవ
నిల్వచియుండగలుగుటకు స్హకవర్ముగవ నుండద సవధ్నముగవ స్ృషథరంచబడింది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు ఉదదేశమును మూడు అంచెలలో విచార్శంచి చూదాేము.
మొదటిగవ, లేఖ్నములను యథార్ి మైన స్టథదధ ాంతము యొకు పవరథమికమైన కోశ్వగవర్ముగవ ప్ర్శగణిదే ాము.
ర్ండవదిగవ, స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను లేఖ్నముల ధ్ృవీకర్ణములుగవ
ఎంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమన
ై
లేఖ్నములను గూర్శున గీహింప్ులను కోీడీకర్శంచుటకు ఉదదేశింప్బడినదానిగవ చూదాేము. మన
స్టథదధ ాంతమునకు బెైబిలే మూలాధార్మనే విషయానిి ప్రతిషథరంచుకొనిన కైస్తవులు ఎలో ప్ుపడు ధ్ృవీకర్శంచార్నే
వవస్త వముతో మొదలుపడదాము.
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లేఖ్నములు
ఆది స్ంఘ పథతామహుడు ఓర్శగన్ ఆన్ ఫస్ర పథరనిిప్ుల్ి అనే తన ప్ుస్త కములో, మూడవ శతాబే ము
తొల్వ ర్ోజులోో వవరయబడిన దాని ప్ఠశకలో వవరస్టథన ఈ మాటలు ఒకసవర్శ గమనించండి:
విశాస్టథంచువవర్ందర్మ . . . కరీస్త ు ప్ల్వకిన మాటలు మర్శయు చదస్టథన బో ధ్లను మించి ఏ
యితర్మైన మూలాధార్మునుంచెైనాగవని ఒక మంచి ఆనందకర్మైన జీవితము కొర్కు
మనుషుయలను ప్ుర్శకొలుప్ు తెల్వవిని పొ ందలేర్మ. కరస్
ీ త ు ప్ల్వకిన మాటలు అంటే, ఆయన
మానవునిగవ ఉనిప్ుపడు ప్ల్వకిన మాటలు మాతరమే అని మేము భావించడం
లేదు . . . ఏలయనగవ ఆ కవలమునకు మునుప్ు, దదవుని వవకయమైయుని కరస్
ీ తు
మోషతలోను ప్రవకత లలోను ఉండెను . . . అంతదగవక . . .ఆయన ప్ర్లోకమునకు
ఆర్ోహణమైన తర్మవవత తన అపొ స్త లుల దాార్వ మాటాోడెను.
లేఖ్నమంతా కరీస్త ు మాటయిెయ
ై ునిది, మర్శయు అది నిజమైన స్మస్త స్టథదధ ాంతమునకు
మూలాధార్మైయునిది అని ఓర్శగన్ ఉప్దదశించాడు.
మూడవ శతాబే ప్ు ఆర్ంభ్ములో నివస్టథంచిన బిషప్ హిపల పల్వటస్ వవరస్టథన ఎగైనస్ర ది హెర్స్టథ అఫ్ వన్
నోయిటస్ అనే ప్ుస్త కములోని 9వ భాగములో ఆయన వవరస్టథన మాటలను వినండి:
స్హో దర్మలార్వ, ఒకే దదవుడు ఉనాిడు, ఆయనను గూర్శున జాానమును మనము
లేఖ్నములలో నుండిగవక, వేర్ే ఏ మూలము నుండియిన
ెై ా స్ంపవదించుకొనలేము.
బెైబిల్ అంతయు కరస్
ీ త ు మాటే, అది విశ్వాస్ులకు అపొ స్త లుల దాార్వ ఇవాబడినది అని ఆది స్ంఘము
నమిుంది. ఈ విషయములో, వేదాంతవేతతలు తర్చుగవ సల ల స్టథరిప్ుుర్ లేక లేఖ్నములు మాతరమే అనే
అంశమును ధ్ృవీకర్శంచార్మ. లేఖ్నము మాతరమే పొ ర్పవటుప్డనేర్ని విశ్వాస్ నియమము, మర్శయు
వేదాంతశ్వస్త రప్ర్మన
ై ఏ వవదో ప్వవదములోనన
ై ను అదద అంతిమ తీర్పర్శయిెైయునిదనేది దృషథరకోణమైయునిది.
దరనికి స్ంబంధించిన స్పషరమన
ై ఒక ఉదాహర్ణను మనము కరీ.శ. 370లో కైస్ర్యకు బిషప్ గవ
ఎనుికొనబడిన బాస్టథల్ ర్చనలలో చూడగలము. స్ంఘ స్ంప్రదాయములు లేక వవడుకల విషయములో
బాస్టథల్ ఒక బలమన
ై స్మర్ి కుడెైయుండెను, మర్శయు ఈ స్ంప్రదాయముల జాడను అపొ స్త లులలో
చూడగలమనే తన నముకములను చాలాసవర్మో వయకత ం చదసవడు. అయినప్పటికర, ఆ స్ంప్రదాయముల
స్తయస్ంధ్తాము గూర్శు ప్రశిలు తల తిత నప్ుపడెలో ా, లేఖ్నములే అంతిమ అధికవర్మని ఆయన
అంగరకర్శంచాడు. బాస్టథల్, వద
ై ుయడెైన యూస్టతరతియస్ కు ర్చించిన Letter 189లో గల మాటలు ఇలా ఉనాియి:
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మన ఇర్మవుర్శ మధ్య దదవుని చదత పతరర్ేపథంప్బడిన లేఖ్నమే నిర్ీయించనీయండి;
మర్శయు స్టథదధ ాంతములు దదవుని వవకయముతో సవమర్స్యముగలవైయునివని
కనుగొనబడునది ఏ ప్క్షమైనను, ఆ ప్క్షమునకే స్తయమనే ఓటు వేయబడుతుంది.
కొనిి స్ంఘములు వవర్శ విశ్వాస్ నియమము విషయములో ఆచార్వనుగుణమన
ై అభిపవరయములను
ధ్ృవీకర్శంచాయనియు, ఇతర్ స్ంఘములు ప్ర్స్పర్ం విర్మదధ మైన వవడుకలు కల్వగశయుండినవనియు ఇకుడ
బాస్టథల్ అంగరకర్శస్త ునాిడు. కవబటిర , విషయానిి ప్ర్శషుర్శంచుటలో అతుయనితమైన అధికవర్ము లేఖ్నములదద
అని ఆయన వినివించుకొంటునాిడు.
ఆది స్ంఘము దాని స్కల స్టథదధ ాంతముల మూలాధార్ం విషయములో లేఖ్నములనే బహు బలముగవ
నమిుంది. కవని లేఖ్నముల బో ధ్లను కోీడీకర్శంచడానికి మర్శయు కవపవడుకొనడానికి యింకను స్ంఘము
యొకు సవంప్రదాయమైన ఉప్దదశములపైనే ఆధార్ప్డింది.

సవంప్రదాయిక బో ధ్నలు
ఇప్ుపడు, దాని స్ంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను ప్దిలప్ర్చవలస్టథన అవస్ర్మునిదని స్ంఘము
ఎందుకు అనుకునిదో ఆలోచించడం స్హేతుకమవుతుంది. సవమానయంగవ బెైబిలును ప్దిలప్ర్చుకుంటూ,
బెైబిలే తనంతట తాను మాటలాడునటు
ో అనుమతించడం స్ర్శపల యియుండలేదా?
అది స్ర్ే, కవని స్ంఘము నముుతుని విషయాలను గూర్శు స్ంక్ిప్తమైన, స్పషరమన
ై
ప్రకటనలను స్ూతీరకర్శంచుకొనవలస్టథన అవస్ర్మునిది. ఎందుకనగవ అపొ స్త లులు
బో ధించిన మర్శయు బెైబిలు బో ధిస్త ుని బో ధ్లతో పొ ంతనలేని విషయాలను బో ధించు
అబదధ బో ధ్కులునాిర్నేది ముఖ్యమైన హేతువైయునిది. కవబటిర , మర్శ ముఖ్యముగవ
ఆ అబదధ బో ధ్లకు ప్రతిస్పందనగవ, స్ంఘము అది నముుతుని విషయాలను గూర్శు
స్పషరమన
ై ఒక ప్రకటన సవర్వంశమును ర్ూపొ ందించుకొనవలస్టథన అవస్ర్ం ఏర్పడింది.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
స్ంఘము యొకు విశ్వాస్మునకు లేఖ్నములు మూలాధార్మైయునివి. కవని
స్హజంగవనే, లేఖ్నములు స్ుదరర్ామైనవైయుండినవి మర్శయు అక్షర్వస్యత చాలా
వర్కు ప్ర్శమితమన
ై దెయ
ై ుండెను. కవబటిర స్ంఘ స్భ్ుయలు బెబి
ై లంతటిని
చదవనకుర్లేకుండా విశ్వాస్మనగవ ఏమిటో అర్ి ంచదస్ుకొని దానిని
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అబబజేస్ుకొనగలుగునటు
ో పవరథమిక స్టథదధ ాంతములను ఒకు విశ్వాస్ ప్రమాణముగవ
కోీడీకర్శంచడమే స్ంఘము చదయగల్వగశన ఉతత మమన
ై కవర్యమయ
ై ండెను.
— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టథిస్, అనువవదము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ముఖ్యముగవ విలువన
ై దెైయుండెను. ఆది స్ంఘ
చర్శతరలో అది అగతయము కూడా అయియంది ఎందుకనగవ లేఖ్నముల పవరమాణిక గీంథం
కర.ీ శ. 397 వర్కు లాంఛనపవరయంగవ యిేర్పడలేదు. కవబటిర స్ంఘము యొకు
అధికవర్ప్ూర్ాకమైన విశ్వాస్ం ఏమైయుండినది? ఆది అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణంలో
కోీడీకర్శంచబడింది. కవని ఆ స్మయములో మనకు బెైబిలు ఉండదది. అలాంటప్ుపడు,
మనము విశ్వాస్ ప్రమాణమును ఎందుకు కొనసవగశంచాల్వ? ఎందుకనగవ మనము
ప్రజలను కస్
ై త వులనుగవ స్ట్ాకర్శంచకమునుప్ు వవర్మ బెైబిలంతటిని గీహించవల నని
మనము వవర్శ నుండి ఆశించలేము. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ఆవశయమైయుని
బెైబిలు బో ధ్లను యిప్పటికిని సవమానయశ్ైల్వలో కోీడీకర్శంచుచునిది. ఈ
హేతువునుబటిర , దానిని నేడు స్హితం ఉప్యోగశంచవల ను.
— డా. పవల్ ఛాంగ్, అనువవదము
అబదధ బో ధ్కులు స్ంఘములో అనేక స్మస్యలు స్ృషథరంచార్మ. కొందర్త
ై ద స్ువవర్త లోని కేందర విషయాలనే
ఒప్ుపకోలేదు. ఈ ప్ర్శస్టి త
థ ులకు ప్రతిస్పందనగవ, విశ్వాస్ స్ంబంధ్మైన పవరథమిక విషయమును స్కల కస్
ై త వులు
తెల్వస్టథకొని ధ్ృవీకర్శంచునటు
ై భ్కితగల కైస్తవ నాయకులు లేఖ్నములలోని అతి ప్రధానమన
ై ఉప్దదశములను
ో దెవ
గూర్శు స్ంక్ిప్త సవర్ంశములను స్ృషథరంచార్మ. స్మస్యను ఓర్శగవన్ తాను ర్చించిన ఆన్ ఫస్ర పథని
ర ిప్ుల్ి లోని
మర్ొక ప్ఠశక విభాగములో వర్శీంచిన విధానానిి గమనించండి:
వవర్మ కరీస్త ు అభిపవరయములనే అంటిప్టురకొనియునాిర్ని అనుకొనేవవర్మ
అనేకులునాిర్మ, మర్శయు వవర్శ పథతర్మలకంటే భినింగవ ఆలోచించదవవర్మ కూడా వీర్శలో
కొందర్మనాిర్మ. అటో యినను స్ంఘము యొకు ఉప్దదశము, కీమప్రకవర్మన
ై
ప్ర్ంప్ర్వనుకీమముగవ అపొ స్త లుల నుంచి అందించబడినదిగవ, మర్శయు నేటికర
స్ంఘములలో నిల్వచియునిదిగవ, యింకను ప్దిలప్ర్చబడుచునిదిగవ, కైస్తవ స్ంఘ
స్ంబంధ్ము మర్శయు అపొ స్త లుల స్ంప్రదాయము నుంచి ఏ విధ్ంగవను
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భినిమన
ై దెయ
ై ుండని స్తయముగవ అదొ కుటే అంగరకర్శంప్బడుటకు
యోగయమైనదెైయునిది.
ఇకుడ ఓర్శగన్ మాటలను గమనించండి. స్ంఘము యొకు ఉప్దదశము పొ ర్పవటుప్డజాలనిదెై
యుండినది, లేదా అది ఎలో ప్ుపడు స్ంప్ూర్ీ మన
ై దెై యుంటుందని ఆయన చెప్పలేదు. విశ్ేషంగవ, స్ంఘము
యొకు ఉప్దదశము స్తయమన
ై విషయంగవ అంగరకర్శంప్బడవల నని ఆయన చెపవపడు. ఎందుకనగవ అపొ స్త లుల
నుంచి అది కీమానుగుణమన
ై ప్ర్ంప్ర్వనుకీమ విధానములో అందజేయబడింది మర్శయు ఆయన కవలము
నాటి వర్కు ప్దిలప్ర్చబడింది. అనగవ, ఓర్శగన్ దినములలో, స్ంఘము యొకు ఉప్దదశము యింకను
లేఖ్నములలోని కరస్
ై సవర్వంశమైయుండెను అని మర్ొక మాటలో
ీ త ు మాటల యొకు ఖ్చిుతమన
చెప్ుపకొనవచుు. ఈ కవర్ణానిిబటిర , ఆయన కవలములోని స్ంఘ స్టథదధ ాంతములను ప్ర్రక్ించుటకుగవను దానిని
ఒక “ప్రమాణము”గవ లేక “విశ్వాస్ విషయమైన నియమము”గవ ఉప్యోగశంచగల్వగశంది. కవని అంతిమ అధికవర్ం
కొీతత నిబంధ్నలో నిల్వచియునిదిగవని స్ంఘములో కవదు.
అనేక జోడింప్ులతో చదయబడిన ఒక గొలుస్ును గూర్శు ఆలోచిస్టతత మనము ఈ అభిపవరయానిి
సల దాహర్ణంగవ చితీరకర్శంచవచుు. లేఖ్నములలో అందుబాటులోనుని కరస్
ీ త ు ఉప్దదశములనే
అంటిపటురకొనియుండవల నని ఆది స్ంఘము ఆశించింది. ఇది కరీస్త ును తొల్వ జోడింప్ుగవ చదస్త ుంది. అపొ స్త లులు
కరీస్త ుతో ప్రతయక్ష స్ంబంధ్ం కల్వగశయుండిర్శ, మర్శయు వవర్మ ఆయన చదత ప్రతయక్షంగవ ఉప్దదశించబడిర్శ. కవబటిర ,
వవర్శ ఉప్దదశములు గొలుస్ులోని ర్ండవ జోడింపైయునివి. అపొ స్త లులు కరీస్త ును గూర్శున వవర్శ తెల్వవిని
లేఖ్నములలో ప్దిలప్ర్చార్మ. ఇది లేఖ్నములను గొలుస్ులోని మూడవ జోడింప్ుగవ చదస్త ుంది. ఈ మూడు
జోడింప్ులోోని ప్రతి ఒకుటి కూడా ప్ర్శప్ూర్ీ మైనది మర్శయు పొ ర్పవటుప్డజాలనిదెై యుండినది ఎందుకనగవ
ఇదంతా ప్ర్శశుదాధతు ప్ర్యవేక్షణ కిీంద కొనసవగశంది.
కవని నాలుగవ జోడింప్ు, స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమైన బో ధ్లకు భినిమైనదిగవ ఉండదది. ఈ
వవడుకలు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్శకి అందజేయబడినప్ుపడు అవి పొ ర్పవటుప్డనివైయుండలేదు; అవి తప్ుపలు
లేకుండా ఉంటాయని ప్ర్శశుదాధతు అభ్యమొస్గలేదు. వవస్త వవనికి, మనమిదివర్కు చూస్టథన విధ్ంగవ, కొనిి
స్ంఘముల వవడుకలు ఇతర్మల వవడుకల చదత ప్ర్స్పర్ం వయతిర్ేకింప్బడినవి.
ఈ ఉప్దదశములలో కొనిి అభ్యస్టథంప్బడుచుని అలపమన
ై అంశ్వలకు-లేఖ్నములు స్ూటిగవ
ప్రసత వవింప్ని విషయాలకు- స్ంబంధించినవైయునివి. కవని లేఖ్నముల, ముఖ్యంగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణములో పతర్ొునబడినటువంటి, పదే పదే స్ుస్టథిర్ విశ్వాస్ స్ూతరములకు స్ంబంధించిన విషయాల
ములార్ి మును ఇతర్ స్ంప్రదాయములు కోీడీకర్శంచాయి.
ఈ ప్రధాన నముకములను గూర్శు చెప్ుపకొనబడినప్ుపడు, సవంప్రదాయములు అనేక స్ంఘ
నాయకుల చదత అనేక చోటో యుగయుగములయందంతటను ర్ూఢిప్ర్చబడినవి. అంతమాతరమే గవక, స్ూటిగవ
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లేఖ్నములతో చదయబడిన ప్ునర్శామర్ి చదత అవి నిజమని నిర్ూపథంప్బడినవి. ఈ హేతువునుబటిర యిే
స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను విశ్వాస్ విషయక నియమముగవ ఏర్వపటు చదయుట
విషయములో ఓర్శగన్ తన ఆతువిశ్వాసవనిి పంచుకునాిడు.
అలా అయినప్పటికర, ఈ జోడింప్ు పొ ర్పవటుప్డజాలనిదెైయుండలేదు. స్ంఘములు, స్మాలోచన
స్భ్లు, మర్శయు కైస్తవుల ైనవవర్మ వయకితగతముగవ, పొ ర్పవటు
ో చదయడమనేది ఎలో ప్ుపడు సవధ్యమయిేయ
విషయముగవనే ఉండినది. స్టథపయ
థర న్, మూడవ శతాబే ము నాటి కవర్ేతజ్ బిషప్, ఎపథస్రల్ 73 అనే తన ర్చనలో
స్టత ఫను, ర్ోమా ప్టర ణ బిషప్ పవటించుచుండిన స్టథదధ ాంతములకు వయతిర్ేకంగవ ర్చించిన ఈ కిీంది మాటలు
వినండి:
కొందర్శలో చొర్బడిన వవడుకయిెన
ై ను, స్తయము నిలువకుండునటు
ో మర్శయు
విజయమొందకుండునటు
ో దానిని నిర్ోధించనేర్దు; ఏలయనగవ స్తయము లేని/కవని
వవడుక పవరచీన కవలప్ు తప్ుపడు అవశ్ేషమవుతుంది.
కొనిి పవరచీన కస్
ై త వ దృకపధ్ములు మర్శయు ఆచర్ణలు మనకు అపొ స్త లులు అందజేస్టన
థ స్తయములో
వేర్మపవర్శనవైయుండలేదనేది స్టథపథరయన్ చెపథపన మాట. దానికి బదులుగవ, అవి పవరచీన కవలప్ు తప్ుపడు
అవశ్ేషముల ై – స్ంఘములోనికి ఏనాడో చొర్బడిన తప్ుపల య
ై ుండినవి. వవస్త వవనికి, స్ంఘము దాని విశ్వాస్
విషయిక నియమమును వవరతప్ూర్ాక ర్ూప్ములో ప్దిలప్ర్చుకొనుటను పవరముఖ్యమన
ై విషయంగవ చదస్టథంది,
స్ర్శగగ వ మానవులు పొ ర్పవటుప్డుటకు అవకవశముగలదను ఈ స్మస్యయిే. ప్రప్ంచమందంటను ఉని
కైస్తవులందర్మ వవర్శ స్టథదధ ాంతములను సవంప్రదాయికమైన విషయాలతో పల లుుకొనగలుగుదుర్నే విషయానిి
ధ్ృడప్ర్చుకొనుటకు ఓర్శగన్ మర్శయు ఇతర్ ఆది స్ంఘ పథతర్మలు స్ంఘము యొకు విశ్వాస్ విషయిక
నియమమును వవరతప్ూర్ాకముగవ ప్దిలప్ర్చుకొనిర్శ. వవర్శ తీర్మపలు ఆ యా స్ి లములలోనుని మర్శయు ఆ
యా కవలములకు స్ంబంధించిన కైస్తవులకు స్మాచార్మును అందించునటు
ో స్ంఘముల స్మాలోచన స్భ్లు
స్ంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను కూడా ర్శకవర్మ్ చదసవయి.
అనిి స్ందర్వభలలోను, అపొ స్త లుల బో ధ్లను విశ్వాస్ులు స్ర్శగవ అర్ి ం చదస్టథకొనునటు
ో గవ, వవర్మ కరీస్త ు
మాటలను గటిర గవ ప్టురకొని వవటి ప్రకవర్మే జీవించునటు
ో ను, స్ంఘములు లేఖ్నముల ములార్ి ము నుంచి
పడదార్శ ప్టురటలేదని నిశుయప్ర్చుకొనడమనేది స్ంఘము దాని స్ంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను
ప్దిలప్ర్చుటలో గల లక్షయమైయుండినది.
బెైబిలు ఒక పదే గీంథమైయునిది, గనుక నీవు ఒక విధ్ంగవ చూస్టతత , దానంతట అదద
నీతో మాటలాడునటు
ో నీవు చదయజాలవు. నీవు దానికి ఒక మంచి సవర్ంశమును
స్టథదధంచదస్టథకొనవల ను. కొీతత నిబంధ్నలోనే కరీస్త ు ఎవర్నే స్టథదధ ాంతంపై పదే పదే
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ో నాియి. అపొ స్త లులు వవదో ప్వవదములు చదయుటకు ప్రయతిిస్ూ
స్వవళ్ల
త , “లేదు,
స్తయము ఇదద” అని చెప్ుపచుండుటను నీవు గమనించగలవు. ఇదద స్మస్య కరీ.శ.
ర్ండవ శతాబే ములోనికి కొనసవగుచునిది. యిేస్ు ఎవర్ైయునాిర్నే స్టథదధ ాంతము
మర్శయు బెైబిలు స్ాభావమేమయ
ై ునిదనే విషయాలకు స్ంబంధించి కొనిి పదే
ో నాియి. కవబటిర వవర్మ బెైబిలు స్ంబంధ్మన
స్వవళ్ల
ై విశ్వాస్మును సవధ్యమన
ై ంత
స్ంక్ిప్తంగవను, స్పషరంగవను మర్శయు స్ూటిగవను కోీడీకర్శంచాల్వి వచిుంది. అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము తల తు
త టకు గల కవర్ణం ఇదద. వవర్మ వవస్త వంగవ బెైబిలునకు ఏదో
చదర్వులని ప్రయతిించడం లేదనేది జాాప్కముంచుకొనవలస్టథన ముఖ్యమైన
విషయమైయునిది, వవర్మ విశదప్ర్చుటకును స్ంబంధిత అర్ిమును వల్వకి
తీయుటకును ప్రయతిించుచుండిర్శ.
— డా. ప్టర్డ వవలుర్డ
బాస్టథల్ కరీ.శ. 374లో ర్చించిన On the Holy Spirit అనే తన ప్ుస్త కంలో ఇలా ర్చించాడు:
మన పథతర్మలు ఏమని చెపవపర్ో, మేము కూడా అదద చెబుతునాిము . . . కవని మన
పథతర్మల స్ంప్రదాయము ఇటువంటిదద అయుయండినదనే వవస్త వముపై మాతరమే మేము
ఆధార్ప్డుటలేదు; ఏలయనగవ వవర్మ కూడా లేఖ్నముల గీహణ శకితని అనుస్ర్శంచార్మ.
ఆది స్ంఘం దాని స్ంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను కవపవడుటలో, స్టథదధ ాంత స్ంబంధ్మన
ై చిని
చిని విషయాలను గూర్శు అంత భ్యంకర్ముగవ చింతించలేదని మనము పతర్ొునవల ను. వవర్మ ప్రధానమైన,
పవరథమికమైన నముకములు మర్శయు అభాయస్ములపై వవర్శ దృషథరని కేందరరకర్శంచార్మ. వవర్శ ర్చనలోో వవర్మ చదస్టన
థ
వవదో ప్వవదములు, మర్శయు వవరతప్ూర్ాకమైన వవర్శ విశ్వాస్ విషయిక నియమములో వవర్మ జాబితాగవ చదర్ుశ న
విషయాల నుంచి ఈ స్ంగతి స్పషరమవుతుంది.
ఉదాహర్ణకు, వవర్మ డొ స్టటిస్ర ులకు, కరీస్త ు మానవతామును ఒప్ుపకొననివవర్శకి, వయతిర్ేకంగవ ర్చించార్మ.
వవర్మ జోాస్టథత కవవదులకు, పవత నిబంధ్న దదవుడు చెడ్వవడనియు, గనుకనే ఆయన స్కల విధ్ముల ైన శ్వర్రర్క
పవప్ములకు అనుమతినిచాుడనియు నమిునవవర్శకి, విర్ోధ్ంగవ ర్చించార్మ. వవర్మ లేఖ్నముల యొకు
పవరథమికమైన మూల స్ూతరములను స్వవలు చదస్టన
థ ఇతర్మన
ై అనేక అబదధ బో ధ్లకు వయతిర్ేకముగవ
ర్చించార్మ.
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లేఖ్నములు మర్శయు స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను గూర్శు చర్శుంచిన
పథదప్, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ంఘము యొకు సవంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను వయకితగత
విశ్వాస్ుల నిమితత ం ఎలా కోీడీకర్శంచిందో నేర్ముకొనడానికి మనమిప్ుపడు స్టథదధంగవ ఉనాిము.
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మనమింతకు మునుప్ు చూచినటురగవ, నూతన కైస్తవులు బెైబిలు యొకు మూలాధార్మైన
ఉప్దదశములను విశాస్టథంచార్నే విషయానిి ర్ూఢిప్ర్చడానికి అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము విస్త ృతంగవ
వవడబడింది. ఆధ్ునిక స్ంఘాలు నూతన విశ్వాస్ులను తర్గతులు మర్శయు బెైబిలు అధ్యయనములలో
శిషుయలనుగవ స్టథదధంచదస్త ుని విధానంలోనే, నూతన విశ్వాస్ులకు విశ్వాస్ విషయమన
ై పవరథమికవంశములలో
శిక్షణ నియయడానికి ఆది స్ంఘము విశ్వాస్ ప్రమాణములను ప్రయోగశంచింది.
అగస్టథరన్, కర.ీ శ. 354 నుండి 430 వర్కు జీవించి, కరర్త శ గడించిన హిపల ప బిషప్, మతదరక్ార్మిలు,
కరీస్త ునందు విశాస్టథంచిన మీదట వవర్శ బాపథత స్ుముల కొర్కు స్టథదధప్డుచుండిన నూతన విశ్వాస్ులకు ఆయన
చదయుచుండిన ఒక ప్రస్ంగములో విశ్వాస్ ప్రమాణముల విలువను కోీడీకర్శంచాడు. ఈ ప్రస్ంగం స్ందర్భములో,
నైస్టథయ విశ్వాస్ ప్రమాణమే ఆయన మనస్ుిలో ఉండింది, కవని ఆయన మాటలు స్ర్శగగ వ తొల్వ శతాబే ములోని
స్ంఘాల స్కల విధ్ముల ైన విశ్వాస్ ప్రమాణముల ఉదదేశమును మర్శయు ఉప్యోగమును కోీడీకర్శస్త ునాియి.
ఏ స్టర్ున్ టు ది కవటుుమన్ి: ఆన్ ది కరీడ్ లో, అగస్టథరన్ ఇలా ర్వస్ుతనాిడు:
మీర్మ వినిన ఈ మాటలు దెవి
ై కమైన లేఖ్నముల యందంతటను ఆ యా చోటో కలవు:
కవని అప్పటి నుంచి అవి స్టతకర్శంప్బడి ఒకుటిగవ తగశగంచబడింది, తదాార్వ నిదానంగవ
నేర్ముకొనువవర్శ జాాప్కశకితకి యిబబంది కలుగదు; ప్రతి ఒకుడు వవడు నముుతుని
స్తయమును చెప్పగలడు, స్టథిర్ంగవ ప్టురకొనియుండగలడు.
అగస్టథరన్ ఇకుడ స్ుచిస్ుతనిటురగవ, కైస్తవయము యొకు ప్రధాన ఉప్దదశ్వలు లేఖ్నాలలో అకుడకుడ
చెలో ాచెదుర్ైయునివి. కవబటిర , లేఖ్నాల అతయంత పవరధానయమన
ై స్టథదధ ాంతములను పవరచీన స్ంఘాలు విశ్వాస్
ప్రమాణములలో కోీడీకర్శంచాయి. ప్రతి విశ్వాస్టథ — అగస్టథరన్ చెబుతునిటుర, “నిదానంగవ నేర్ముకొనువవడు”
స్హితం లేదా చదువుర్వనివవర్మ స్హితం — ర్ూఢిప్ర్చగలడు మర్శయు లేఖ్నముల మూలాధార్మైన
ఉప్దదశ్వలను స్టథిర్ంగవ ప్టురకొనియుండగలడని ఇది ధ్ృడప్ర్చింది.
స్హజంగవనే, అనేక స్ంఘాలు విభిని విశ్వాస్ ప్రమాణములను కల్వగశయుండినందునుబటిర ,
విశ్వాస్ము విషయమై వవర్మ కల్వగశయుండిన విభిని కనీస్ ప్రమాణములలో కూడా కొంత జాానముండింది.
నూతన విశ్వాస్ులలో చాల్వనంత గీహింప్ు ఉండాలని కొనిి స్ంఘాలు ఆశించలేదు, అయితద ఇతర్ స్ంఘాలు,
యథార్ి మైన విశ్వాస్ము కల్వగశయుండినను ప్ుర్ోభివృదిధచెందిన వేదాంత శస్త ర స్ంబంధ్మన
ై జాానము కొదువగవ
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నుండిన విశ్వాస్ులను వేర్మగవ ప్రతయద కించార్మ. తతఫల్వతంగవ, ఒకడు ఒక స్ంఘములో ‘విశ్వాస్టథ’యని
పథలువబడుటకు యోగుయడెైయుండవచుు కవని ఇతర్ స్ంఘాలలో కవదు. ఈ అంతర్ము దృష్టవరా, తనను తాను
కైస్తవ స్ంఘమని పథలుచుకొను ప్రతి స్ంఘ స్భ్కు అంగరకవర్యోగయమగు విశ్వాస్ ప్రమాణము
అవస్ర్మైయునిదను విషయానిి ఆది స్ంఘము గుర్శతంచింది.
ఈ అవస్ర్మును తీర్మునటు
ో అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము పవరధానయతను స్ంతర్శంచుకొనిది. ఆది
కైస్తవులమని చెప్ుపకొనేవవర్ందర్శ చదత అర్ి ం చదస్టక
థ ొనబడగల మర్శయు అర్ి ం చదస్టథకొనబడవలస్టథయుండిన
నముకములను గూర్శున స్ంక్ిప్తమైన, ముకుుస్ూటెన
ై ప్రకటనయిెైయుండినది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము వవస్త వవనికి కస్
ై త వుల విశ్వాస్ము యొకు ఒక
కథనాతుక సవర్వంశమైయునిది. బెైబిలులోని ప్రతి ఒకు మాట దో షర్హితమన
ై
మర్శయు పొ ర్పవటుప్డజాలని దదవుని వవకైుయునిదని మనము
నముుతునిప్పటికర, స్ువవర్త సవర్ము ఏమియునిదో , ప్రజలు అర్ి ం
చదస్టక
థ ొనగలుగునటు
ో మనకొక సవర్ంశము అగతయమైయునిదనే వవస్త వమును అది
స్ూచిస్ుతంది. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ర్శగగ వ అదద విషమైన
సవర్ంశమైయునిది. కస్
ై త వ సవంప్రదాయములో నుంచి ఆది స్ంఘము యొకు తొల్వ
ర్ోజులోోనే ఎంతో శీఘరముగవ వలువడింది, విశ్వాస్ము యొకు సవర్మును గూర్శు కరస్
ీ తు
వవర్శకి ప్రతయక్షప్ర్చిన విషయాల ఆధార్ముగవ అపొ స్త లులు చదస్టథన బో ధ్ను స్పషరంగవను,
కొదిేమాటలోోను తెల్వయజప్ుపచుండింది. “నేను నముుతునాిను.” స్మస్త స్ూతరము
ఈ మాటలోో నుంచద ముందుకు సవగుతుంది. కవబటిర స్ువవర్త ను అందించునటు
ో
చాల్వనంత తెల్వయజప్పడానికి చెప్పవలస్టథన దానంతటిని చెప్పడానికి అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము మనకు స్హాయకర్ంగవ ఉంటుందనేది ఇచుట ముఖ్యమైన
విషయమైయునిది.
— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు చర్శతరను గూర్శు చెప్ుపకునాిము, గనుక దానికి
స్ంబంధించిన ధ్ృవీకర్ణములను గూర్శు ఒక పప
ై ై ప్ర్శశీలనను స్మకూర్ుడానికి ఇప్ుపడు మనము స్టథదధంగవ
ఉనాిమని అర్ి ం. బృహత్ దృశయమును గూర్శు కస్
ై త వులు విశాస్టథంచునది స్ంఘము యొకు తొల్వ
శతాబే ములలో ప్రయోజనకర్ంగవ ఉండినటేర అది నేడు కూడా అంతద ప్రయోజనకర్మైనదెై యుండగలదు.
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పైపై ప్ర్శశీలన
గతించిన స్ంవతిర్ములలో, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని విషయాలను దదవశ్వస్త ర ప్ండితులు
నానా విధాలోో వర్శీంచార్మ. ఈ పవఠంలో, స్ుస్టథిర్ విశ్వాస్ స్ూతరములను మనము మూడు కోణాలోో
నేర్ముకుంటాము. మొదటిగవ, దదవుని గూర్శునదద అయుయని స్టథదధ ాంతమును చూదాేము. ర్ండవదిగవ, స్ంఘము
గూర్శు చెప్ుపకుందాము. మర్శయు మూడవదిగవ, ర్క్షణ అనే అంశమును చూదాేము. దదవుని గూర్శు
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో ఉని స్టథదధ ాంతముతో మొదలుపడదాము.

దదవుడు
దదవుని విషయమైన స్టథదధ ాంతము కస్
ై త వ దదవశ్వస్త రము, కస్
ై త వ విశ్వాస్ము, కస్
ై తవ
అభాయస్ములను గూర్శు మనము చెపపత దానంతటికి నిర్వపతక్షంగవ అగతయమైయునిది.
మనలను మనము, లోకమును, మనలను గూర్శున అర్ి ం మర్శయు ఉదదేశమును ఎలా
అర్ి ం చదస్ుకుంటునాిమను విషయానికి స్ంబంధించినంత మేర్కు మనకునిదంతా,
ో తుంది. ప్రతి కైస్తవ
స్మస్త ము దదవుడు ఎవర్య
ై ునాిడో అనే విషయం వప
ై త మళ్ల
స్టథదధ ాంతము అది ర్క్షణ, స్ంఘము, భ్విషయతు
త కు స్ంబంధించిన కడప్టి స్ంగతులు
మొదలగునవి ఏదెైనా స్ర్ే, ఇదంతా కూడా స్ాయంభ్ువుడెన
ై దదవునిలో,
తిరయిేకుడెైయుని దదవునిలో, వేర్మపవర్శ స్ుస్టథిర్ముగవ నునిది. మన నిర్రక్షణ మర్శయు
ఈ జీవితము కొర్కన
ై ఆతువిశ్వాస్మంతయు, మనము మన ర్క్షణ మర్శయు
పవప్ముల క్షమాప్ణకు స్ంబంధించి ఆలోచన చదయునదంతా; స్మస్త ము దానంతటి
గూర్శు ప్రణాళిక ర్ూపొ ందించిన దదవునిలో, తన చితత మును మర్శయు స్ంకలపమును
నర్వేర్ముకొనిన దదవునిలో మర్శయు తన ప్రణాళికను నర్వేర్ముకొనడానికి దరనంతటిని
స్మాప్త ము చదయనైయుని దదవునిలో వేర్మపవర్శనదెైయునిది. కవబటిర స్మస్త ము
ో తుంది.
దదవుడు ఎవర్ైయునాిడని మనము అనుకుంటుని విషయం వైపత మళ్ల
— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో దదవుని స్టథదధ ాంతమును గూర్శున ర్ండు ప్రధాన కోణములునివి.
మొదటిది, దదవుడు తిరతాముగవ ఉనికిగలవవడెై యునాిడనే నముకం చుటూ
ర ఈ ప్రమాణము
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నిర్శుంప్బడియునిది. ర్ండవది, అది దదవుని విభిని ప్ుర్మషమూర్మతలు అనగవ, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున ప్రకటనలు చదయుచునిది. మొదట తిరతామును గూర్శు చూదాేము.

తిరతాము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము మూడు ముఖ్య భాగములుగవ, విభ్జంప్బడియునిదని నీవు
గమనిసవతవు, ప్రతి విభాగం “నేను నముుచునాిను” అనే ప్రకటన మాటలతో మొదలవుతుంది. మొదటి
విభాగం తండిరయిన
ెై దదవుని యందల్వ నముకమును గూర్శు చెబుతుంది. ర్ండవ విభాగం యిేస్ు కరస్
ీ త ును
గూర్శున, అనగవ దదవుని ఏకైక కుమార్మడు, మన ప్రభ్ువును గూర్శు చెబుతుంది. చివర్శగవ, మూడవ విభాగం
ప్ర్శశుదాధతుతో మనకు గల నముకమును కోీడీకర్శస్త ుంది, మర్శయు ఆయన చుర్మకన
ై ప్ర్శచర్యల జాబితాను
ఇస్ుతంది.
విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు పవరచీన భాష్టవంతర్రకర్ణములనిిటిలోను “నేను నముుచునాిను” అనే
మాటలు యిేస్ు కరస్
ీ త ునకు స్ంబంధించిన స్ుస్టథిర్ స్ూతరమునకు ముందు లేవనే విషయానిి మనము
స్ూచింప్వలస్టథయునిది. ఆ మాటల సవినంలోనే, అనేకులు సవమానయంగవ “మర్శయు” అనే మాటను
వవడుచుందుర్మ, ఈ మాట ఈ స్ందర్భములో “నేను నముుచునాిను” అనే మాటలకు గల అదద ఉదాాటనను
ప్రదర్శిస్ుతంది. ఏది ఏమైనా, అనిి స్ందర్భములలోను, దదవుని యొకు ప్ుర్మష మూర్మతల ప్రకవర్మైన విశ్వాస్
ప్రమాణ విభ్జన, స్ంఘము చదత సవర్ాతిరకముగవ గుర్శతంప్బడినదెయ
ై ుంటునిది. ఈ మాటల ర్ూప్ంలోని కూర్ేప
తిరతాము. అనగవ, ఇది దదవుడొ కుడద, మర్శయు ఈ దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగవ అనగవ తండిర,
కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుగవ అస్టథితాముగలవవడెైయునాిడనే నముకంపై ఆధార్ప్డియుంటుంది.
యిేస్ు తన శిషుయలకు ఈ మహా ఆదదశ్వనిిచిున మతత యి 28:19 వంటి వవకయభాగవలోోఇదద మాటల
ర్ూప్ంలోని కూర్మప మనకు కనబడుతుంది:
మీర్మ వళిో , స్మస్త జనులను శిషుయలనుగవ చదయుడి; తండిర యొకుయు, కుమార్మని
యొకుయు, ప్ర్శశుదాధతు యొకుయు నామములోనికి వవర్శకి బాపథత స్ుమియుయడి
(మతత యి 28:19).
ఇచుట, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో వల నే, ఈ మూడు నామములు కల్వపథ మర్శయు స్మాన
స్ంబంధ్ములో పతర్ొునబడుట, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు అను వవర్మ ప్రతదయకమైన
ప్ుర్మషమూర్మతలుగవ ఉంటూనే, వవర్మ ఒకే ఒకు దదవుడెైయునాిర్నే అంతర్వభవమునిస్ుతంది.
అంగరకర్శంప్దగశనదిగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము “తిరతాము” అనే మాటను నిర్శేషరంగవ పతర్ొునడం
లేదు, లేదా స్ంబంధిత వివర్వలను ఇచుట ఇవాలేదు. కవని విశ్వాస్ ప్రమాణము నముకములకు ఒక
సవర్వంశమై యుండుటకు ఉదదేశింప్బడినదనే విషయానిి జాాప్కముంచుకుందాము, విశ్వాస్మును గూర్శున
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ఒక స్మగీమైన ప్రకటనగవ కవదు. స్ంఘము యొకు పవరర్ిన ప్రకర్ణములో అది వవడబడినప్ుపడు, దదవునిలోని
ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలను ఈ విధ్ంగవ పతర్ొునుట తిరతామును గూర్శున అంతర్వభవమునిస్ుతందని
స్ంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ ఎర్శగశయుండిర్.శ
తిరతాము అనే ప్దము యొకు అర్వినిి ప్రతి కైస్తవుడు స్ంప్ూర్ీ ంగవ అర్ి ంచదస్టథకొనడు, గనుక మనము
దరనిని వివర్శంచడానికి ఓపథకతో ఆగశపల వల ను. తిరతాము స్ర్ాసవమానయంగవ ఈ కిీంది విధ్ముగవ
ప్రకటింప్బడుతుంది:
దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతల ైయునాిర్మ, కవని సవర్ములో ఒకుడద.
‘ప్ుర్మషమూర్శత” అనే ప్దమును మేము ఒక ప్రతయద కమైన స్ాయంచెైతనయముగల వయకితగతమన
ై
మూర్శతమతాము అనే అర్ి ముతో ప్రయోగశసత వము. ‘సవర్ము’ అనే ప్దము చదత మేము దదవుని పవరథమిక
స్ాభావమును లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక ప్దార్ి మును మేము స్ూచిస్ుతనాిము.
స్హజంగవ, తిరతాము గూర్శున మనోగతమును మానవులు అర్ి ం చదస్టథకోడానికి చాలా కషరమవుతుంది.
దదవుని ఉనికి మర్శయు స్ాభావము మన అనుభ్వ ప్ర్శధికి ఆవల అతయధికంగవ అధిగమించినవైయుంటునివి
గనుక ఆయనను గూర్శు మనము స్ూతీరకర్శంచుకొనడానికి మనకు కషరంగవ ఉంటునిది. అలా అయినప్పటికర,
తిరతాము అతయంత పవరముఖ్యమన
ై విలక్షణముతో కూడిన కైస్తవయ నముకములలో ఒకటెైయునిది. కవని ఇంతటి
జటిలమైన స్టథదధ ాంతము కస్
ై త వ దదవశ్వస్త రములో ఇంతటి ముఖ్యమైన మూలర్వయిగవ ఎలా అయియంది?
అవును, నీవు బెైబిలంతటిని స్ర్ాస్ామైన విధ్ంగవ చదివినప్ుపడు తిరతామును నీవు
అర్ి ంచదస్టథకోగలవు. వవర్శ ప్రతదయకమైన మూర్శతమతాములలో తండిర స్పషరంగవ
దదవుడెైయునాిడు, కుమార్మడు స్పషరంగవ దదవుడెైయునాిడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు
స్పషరంగవ దదవుడెయ
ై ునాిడు. కవబటిర లేఖ్నముల బో ధ్ను తిరతామనడు స్టథదధ ాంతముతో
స్మగీముగవ స్ంయోగము చదయాల్విన ఒక అవస్ర్త ఏర్పడుతుంది.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
కవబటిర తిరతా స్టథదధ ాంతము కైస్తవ దదవశ్వస్త రమునకు ఒక మూలర్వయి అవుతుండగవ,
పవరథమికంగవ అది బెైబిలు స్ంబంధ్మైన స్టథదధ ాంతమై యునిందునుబటిర నేను దానిని
అంగరకర్శస్త ునాిను. మనము దరనిని అర్ి ం చదస్ుకొనుటలో
బహుజాగీతతప్ర్మలమైయుండాల్వ ఎందుకనగవ తిరతాము అనే ప్దము అక్షర్వలా
లేఖ్నములలో లేదు, కవని దాని భావమునిది. గనుక బెైబిలు స్ంబంధ్మన
ై బో ధ్
మొతత మంతా, దదవుడు ఎవర్య
ై ునాిడో అనే విషయం గూర్శు లేఖ్నములు మనకు
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తెల్వయజేయుచునిదంతా — అనగవ ఆయన ఒకుడద అయుయనాిడు, తండిర
దదవుడెైయునాిడు, కుమార్మడు దదవుడెైయునాిడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు
దదవుడెైయునాిడు — వవర్శ మొతత ంగవ, బెైబిలు చెప్ుపచునిదానితో, ఒక చోట
ఉంచబడినప్ుపడు, దదవుడు ప్ుర్మషమూర్మతల తిరతామైయునాిడు అనే తుది ఆలోచన
వలువడుతుంది లేదా అధికవర్ప్ూర్ాకమైన ఆధార్ంగవ ఉప్యోగప్డుతుంది.
— డా. ర్వబర్డర జ. ల్వస్ర ర్డ
కవబటిర , దదవుడు ఒకే సవర్ముగలవవడెైయునాిడని మేము చెప్ుపనప్ుపడు, దదవుడొ కుడద ఉనాిడనే
బెైబిలు స్తయమును మేము స్మర్శిసత వము. గనుక ముగుగర్మ వేర్ేార్మ ప్ుర్మషమూర్మతలందర్మ ఒకే దదవుడు ఎలా
అయుయండగలడో వివర్శంచడానికి మేము ప్రయతిిస్ుతనాిము. ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలలో ప్రతి ఒకుర్మ
మిగశల్వన ఇర్మవుర్శతో మొతత మంతటిని స్మిషథరగవ ప్ంచుకొను అస్టథత తాము, కుమార్మనికి మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుకు
ఎంత మేర్కు చెందియునిదో అంతద మేర్కు తండిరకిని చెందియునిదని ఆ విషయానిి స్ూచించడానికి మేము
‘సవర్ము’ అనే ప్దానిి వవడుతునాిము.
దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగవ ఉనికిగలవవడెైయుంటునాిడని మేము చెబుతునిప్ుపడు,
తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ ప్రతదయకమన
ై వవర్ైయునాిర్నే బెైబిలు
స్ంబంధ్మైన స్తయమును మేము స్మర్శిస్త ునాిము. వవర్మ ఒకర్శతో మర్ొకర్మ స్ంభాషథంచుకొనుచుండు, ఒకర్శ
యిెడల మర్ొకర్మ ప్ర్స్పర్ ప్రభావం ప్రదర్శించుచుండు, ఒకర్శతో మర్ొకర్మ స్నిిహిత స్ంబంధ్ము
కల్వగశయుండు వేర్ేార్మ వయకుతల ైయునాిర్మ.
అనేక విధాలోో, తిరతామును గూర్శు మనోగతము ఒక గొప్ప మర్ుమైయునిది. కవని అది మన
అసవధార్ణమన
ై దదవుని స్ాభావము గూర్శు బెైబిలు బో ధిస్త ుని అనేక విషయాల యొకు ఒక ఖ్చిుతమైన
సవర్వంశమైయునిది.
తిరతాము గూర్శున ఆలోచన అనేక హేతువులనుబటిర కైస్తవ దదవశ్వస్త రమునకు అతయంత
కరలకమైనదెైయునిది. ఉదాహర్ణకు, యిేస్ు దదవుడెైయునాిడు, మర్శయు యిేస్ు కేవలము మార్మవేషము
ధ్ర్శంచిన దదవుడు కవడనే మన నముకమును అది స్మర్శిస్త ుంది. మనము ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలను:
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును ఆర్వధిస్త ూ, ముగుగర్శకిని పవరర్ిన చదయుచునిప్పటికిని, ఒకే దదవుని
ఆర్వధిస్త ూ, దదవుడొ కుడద అను స్టథదధ ాంతమును ఎందుకు ధ్ృవీకర్శస్త ునాిమో అనే విషయానిి కూడా అది
వివర్శస్త ుంది. దరనిని మించి, దదవుని ప్ుర్మషమూర్మతలందర్శకి మనము స్ర్న
ై గౌర్వమును ఇచుునటు
ో అది
మనకు స్హాయకర్ముగవ ఉంటునిది. దదవుని ప్ుర్మషమూర్మతలలో అది ఎవర్శ స్నిిధి మర్శయు స్హాయము
అయినప్పటికర, అది దదవుని స్నిిధద, స్హాయమే అనే తెల్వవితో అది మనకు ఆదర్ణను కలుగజేస్త ుంది.
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వవస్త వవనికి, తిరతామునందల్వ నముకము, అది లేని కైస్తవయము గూర్శు ఊహించడానికి కషరమగు ఇతర్మైన
అనేక కైస్తవ ఆలోచనలకు ఎంతో ముఖ్యమైన మూలాధార్మైనదెైయునిది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో గల తిరతామునకు స్ంబంధించిన దదవుని గూర్శున స్టథదధ ాంతమును
చూస్టథన తర్మవవత, ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ విలక్షణముగవనుని దదవుని వేర్ేార్మ ప్ుర్మషమూర్మతల విషయమై
అది తెల్వయజప్ుపచుని ప్రకటనలను గూర్శు యోచించడానికి మనమిప్ుపడు స్ంస్టథదధ ులమైయుంటునాిము.

ప్ుర్మష మూర్మతలు
తండిరకి స్ంబంధించినంత వర్కు, విశ్వాస్ ప్రమాణము, ఆయన స్ర్ాశకితమంతుడెైయునాిడను
గుణగుణమును ఆయనకు ఆపవదించుచునిది, మర్శయు ఆయన భ్ూమాయకవశములను స్ృజంచినవవడనే
చార్శతరాతుకమైన వవస్త వమును పతర్ొునుచునిది. నిశుయంగవ ఆయన యొకు అనంతమైన శకిత మర్శయు
సవర్ాభౌమతాము కంటే ఎంతో ఎకుువన
ై గుణగుణములను దదవుడు కల్వగశయునాిడు, మర్శయు లోకమును
స్ృజంచుటకంటే ఎకుువ ఆశుర్యజనకమైన కిీయలు ఆయన చదస్టయ
థ ునాిడు. కొనిి పవరముఖ్యమైన
అవగవహనల చొప్ుపన, విశ్వాస్ ప్రమాణములోని తండిర యొకు వర్ీ న సవర్ాభౌముడెైన, దెవి
ై కమైన స్ృషథరకర్త లో
గల వవటి నముకములను కూడా వయకత ముచదయు ఇతర్ మతముల నుంచి కస్
ై త వయమునన
ై ా వేర్మప్ర్చలేదు. కవని
తండిరని గూర్శున ఒకని నముకములు కస్
ై త వయమునకు అనుగుణయముగవనునివని ప్రదర్శించడానికి ఈ
ప్రకటనలు చాల్వనవైయునివనే అనుభ్ూతి ఆది స్ంఘం కల్వగశయుండినది. మర్శయు దాని చుటూ
ర ఉండిన
మతముల నుంచి కైస్తవయమును వేర్పర్చడానికి వవర్మ విశ్వాస్ ప్రమాణములోని ఇతర్ ప్రకటనలపై
ఆధార్ప్డా్ర్మ.
ఉదాహర్ణకు, విశ్వాస్ ప్రమాణము కుమార్మడెన
ై వవని గూర్శు, అనగవ యిేస్ు కరీస్త ును గూర్శు ఎకుువగవ
తెల్వయజప్ుపతుంది. ఆయన గుణగుణములలో దదనినన
ై ను అది వర్శీంప్కపల యినిప్పటికర, అది ఆయన యొకు
ఇహలోక జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్య గూర్శు వివిధ్మైన వివర్ములను — స్ంఘమునకు వలుప్లనునివవర్శ
చదత ఒప్ుపకొనబడని వివర్ములను — పతర్ొునుచునిది.
యిేస్ు నర్వవతార్మతు
త ట, ఒక మానవ శిశువుగవ ఈ ప్ుడమిలో జనిుంచుట, మర్శయు యథార్ి మైన
మానవ జీవితమును జీవించుట గూర్శు విశ్వాస్ ప్రమాణము పతర్ొునుచునిది. మర్శయు ఆయన శీమలు,
మర్ణము, పవతిపటర బడుట, ప్ునర్మతాినము మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమై వళిో న విషయాలను
గూర్శు మాటలాడుచునిది. ఇవనిియు స్ంభ్వించిన నాటి నుంచి పవరథమికమన
ై ఈ వవస్త వములను
అవిశ్వాస్ులు ఒప్ుపకొనలేదని మనకు లేఖ్నములు తెల్వయజప్ుపచునివి.
ఈనాడు స్హితం, అనేక మంది ఉదార్వవద చర్శతరకవర్మలు మర్శయు వేదాంతశ్వస్త ర విదాాంస్ులు ఈ
వవస్త వములను ఒప్ుపకొనడం లేదు, అనేక విభిని కస్
ై త వ ప్ూజలు చదయువవర్మ మర్శయు అబదధ మతములకు
చెందినవవర్శలో అనేకులు కూడా ఒప్ుపకొనడం లేదు. ఉదాహర్ణకు యిేస్ు దదవుని ప్రవకత లలో ఒక నిజమన
ై
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ప్రవకత యిెైయుండెనని ఇసవోం మతము ర్ూఢిప్ర్చుచునిది. కవని ఆయన ఎనిడును స్టథలువవేయబడలేదు
లేదా ప్ునర్మతాినుడుకవలేదనే అది ప్టురబటురచునిది, మర్శయు ఆయన దదవతామును అది
నిర్వకర్శంచుచునిది.
చివర్శగవ, విశ్వాస్ ప్రమాణము, దుర్వుర్మగలను దండిస్త ూ, విశ్వాస్ులకు నితయమన
ై , ధ్నయకర్మన
ై
జీవమును అనుగీహస్
ి త ూ, అంతయదినాన ఆయన స్కల మానవులకు తీర్మప తీర్ము నాయయాధిప్తిగవ యిేస్ు
వహించు పవతరను పతర్ొునుచునిది.
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు, కనయయిెన
ై మర్శయ యిేస్ును గర్భమున దాలుునటు
ో చదసవడని విశ్వాస్
ప్రమాణము చెబుతుంది. ఇదియిేగవక, దదవునిలోని ఒక విశిషరమైన వయకితగవ ఆయనకు గల ఉనికిని అది
సవమానయముగవ ధ్ృవీకర్శస్త ునిది. ఏది ఏమైనా, విశ్వాస్ ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధతుకును స్ంఘమునకును,
మర్శయు మన ప్రస్త ుత మర్శయు భ్విషయత్త ర్క్షణానుభ్వముతోను తిర్మగులేని విధ్ంగవ స్ంబంధ్మును
కలుప్ుతుంది.
దెైవతాములోని ప్రతి ఒకు ప్ుర్మషమూర్శతని గూర్శు భ్విషయతు
ై ుని
త లో మనము నేర్ముకొననయ
పవఠములలో మేము మర్శంత వివర్ంగవ మీకు తెల్వయజేసత వము. గనుక తిరతాస్టథదధ ాంతమును ర్ూఢిప్ర్చుటను
గూర్శు మాతరమే కవదు, కవని తిరతాములోని ప్రతి ఒకు ప్ుర్మషమూర్శత విషయమై కైస్తవ విశ్వాస్మునకు అతి
ప్రధానమైయుని విధానాలలో చెప్పడం గూర్శు కూడా విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ందర్భశుదిధగలదెైయునిదని
మనము ప్రస్త ుతానికి సవమానయంగవ చెప్ుపకుందాము. దరనిలోని ప్రకటనలు స్ుదరర్ామైనవి కవనివైయుండగవ,
చర్శతర ప్రస్టథదధమన
ై కస్
ై త వ విశ్వాస్మును ర్ూఢిప్ర్చుకొనువవర్శని దానిని ర్ూఢిప్ర్చుకొననివవర్శ నుంచి
వేర్మప్ర్చడానికి దదవుడు మర్శయు ఆయనలోని ప్ుర్మషమూర్మతలను గూర్శు విశ్వాస్ ప్రమాణము చాల్వనంతగవ
చెప్ుపచునిది.
దదవుని స్ూచించు స్టథదధ ాంతప్ర్మైన ప్రకటనలను మేము పతర్ొునాిము గనుక, ఇప్ుపడు స్ంఘమును
గూర్శు అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము తెల్వయజప్ుప విధానమును చూదాేము.

స్ంఘము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ంఘమును ర్ండు ప్దజాలములలో వర్శీస్త ుంది. మొదటిది,
స్ంఘము ప్ర్శశుదధ సవర్ాతిరక స్ంఘమైయునిదని పథలువబడుతుంది. ర్ండవది, ప్ర్శశుదుధల
స్హవవస్మైయునిదానిగవ స్ంఘము వర్శీంప్బడుతుంది. ఈ ప్దజాలములకు అనేకమైన విభిని
విధానాలలో అర్ి వివర్ణ చెప్పబడుతుంది, గనుక మేము వీటిని గూర్శు తర్మవవత పవఠములలో మర్శ ఎకుువ
వివర్ంగవ తెల్వయజప్ుపదము.
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ప్రస్త ుతానికి, ప్ర్శశుదధ సవర్ాతిరక స్ంఘము అనే ప్దజాలము ర్ోమన్ కవథల్వక్స స్ంఘమును స్ూచించుట
లేదు కవని అది కల్వగశయుని స్కల భాగములతోపవటు ప్రప్ంచమందంతటను గల స్ంఘమును
ప్రసత వవించుచునిదనే విషయానిి మాతరం సవమానయంగవ స్ుచిస్ుతనాిము.
అలా అయినప్పటికిని, స్ంఘము ఏ ర్ూప్ములో ఉనిప్పటికర దానియందు విశాస్టథంచుట గూర్శు
ఆలోచన చదయడమనేది అనేక మంది పొర టెస్టర ంటు కస్
ై త వులకు ఒక వింతెన
ై విషయముగవ అగుపథంచవచుు.
గనుక, “. . . స్ంఘమును నేను నముుచునాిను” అని విశ్వాస్ ప్రమాణము చెబుతునిప్ుపడు, మనము
మన విశ్వాస్మును స్ంఘములో ఉంచుతునాిమనేది దాని అర్ి ం కవదనే విషయానిి వివర్శంచడం
స్హాయకర్ంగవ ఉండవచుు. విశ్ేషంగవ, స్ంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది, లేక ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినది, అది
సవర్ాతిరకమైనదనే నముకమును మనము ధ్ృడప్ర్చుకుంటునాిమనేది దాని అర్ి మైయునిది.
మర్శయు ప్ర్శశుదుధల, అనగవ, విశ్వాస్ుల స్హవవస్మునిదనే నముకమును మనము
ధ్ృడప్ర్చుకుంటాము. ఇటిర అవగవహనల ఆధార్ంగవనే స్ంఘము యొకు పవరముఖ్యతను గూర్శు చర్శతర
ప్రస్టద
థ ధ మన
ై కైస్తవయము ప్టురవిడువకయుండింది.
ఈ పవఠములో, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని స్ుస్టథిర్మన
ై స్ూతరములకు అతి
పవరధానయమన
ై వైయుండి స్ంఘమునకు స్ంబంధించిన కేవలము ర్ండు కోణములపై మేము మా దృషథరని
కేందరరకర్శస్త ునాిము. ఒక ప్రకు స్ంఘములో పవలగగనుటను గూర్శు చూదాేము. మర్ొక ప్రకు స్ంఘము చదప్టుర
స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్దిలమును గూర్శు యోచించుదాము. స్ంఘములో పవలగగనుటతో మొదలుపటురదాము.

పవలగగనుట
“ప్ర్శశుదధ . . . స్ంఘమును నేను నముుచునాిను” అని విశ్వాస్ ప్రమాణము చెప్ుపచునిప్ుపడు,
స్ంఘములో పవలగగనుటకుగల పవరముఖ్యతను అది నొకిువకవుణిస్త ుంది. స్హజంగవనే, కస్
ై త వ స్ంఘ చర్శతరలో,
దదవునిని తమ తండిరగవను, యిేస్ును వవర్శ ప్రభ్ువుగవను, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును వవర్శ ఉతత ర్వవదిగవను
కల్వగశయుండవల నని ఆశించినవవర్మ అనేకులుండిర్,శ కవని వవర్మ కంటికి కనబడు స్ంఘములో, ఒకు చోట
స్మావేశమగుచుండిన దదవుని ప్రజలలో, భాగమైయుండవల నని ఆశించలేదు. హెబ్ర.ర 10:24-25లో మనము
ఈ విధ్ంగవ చదువుతునాిము:
కొందర్మ మానుకొనుచునిటురగవ, స్మాజముగవ కూడుట మానక . . . యుందము
(హెబ్ర.ర 10:24-25).
మొదటి శతాబే ములో స్హితం, కైస్తవులమని చెప్ుపకొనుచుండిన కొందర్మ విశ్వాస్ులు
ఆర్వధించడానికి, ఉప్దదశించడానికి మర్శయు స్హవవస్టథంచడానికి స్మావేశమగుటకై అనుకూలంగవ నుండు
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స్ంఘము నుంచి దూర్ంగవ తప్ుపకొనవల నని ఆశించార్మ. కవని కైస్తవులకు స్ంఘము పవరముఖ్యమన
ై ది
మర్శయు అది ఆవశయకమైయునిదనియు లేఖ్నములు బో ధించుచునివి.
స్హజంగవనే, మొటర మొదటోో అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును వవడుకునివవర్మ ఇలా ఉండలేదు.
పైపచుు, విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ంఘ ఆర్వధ్నలలో ప్రతదయకంగవ ప్రయోగశంప్బడింది. మర్శయు బాపథత స్ుము కొర్కు
స్ంఘమునకు వచిునవవర్శ చదత అది ర్ూఢిప్ర్చుకొనబడింది. వవర్మ స్ంఘ స్భ్యతాములో చదర్వలని వచాుర్మ,
స్ంఘ స్మావేశ్వలలో కల్వస్టథపల వవలని వచాుర్మ. మనము అనుస్ర్శంచాలని విశ్వాస్ ప్రమాణము మన
ముందుంచుచుని మాదిర్శ ఇదద.
అలా అయినప్పటికిని, నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో స్ంఘమునకు దూర్ంగవ ఉంటుని కస్
ై త వులను
మనము యింకను ఎదుర్ొునుచునేయునాిము. బహుశ్వ వయవస్ట్ికర్శంప్బడిన మతమును వవర్మ
ఇషరప్డకపల వడమనేది ఇందుకు కవర్ణమైయుండవచుు. లేదా వవర్శ ప్టో ఇతర్ కస్
ై త వులు స్ర్శగవ
ప్రవర్శతంచియుండకపల వచుు. లేదా బహుశ్వ కైస్తవ ప్ుస్త కవలను చదువుకొనడం, దూర్దర్శినిలో ప్రసవర్మయిేయ
కైస్తవ కవర్యకీమములను చూడటం, మర్శయు కైస్తవ వబెైిటులను వవడుకుంటే చాలునని వవర్మ
అనుకుంటుండవచుు.
కవని కైస్తవులు ఒక వవస్త వమైన, భౌతికమన
ై స్మాజముగవ ర్ూపొ ందవల ననేది బెబి
ై లు
బో ధ్యిెయ
ై ునిది, మర్శయు ఈ స్మాజము ప్రతి విశ్వాస్టథకి చాలా చాలా ముఖ్యమైనదెైయునిదని అది
ప్టురబటురచునిది. కైస్తవులు కరస్
ీ త ు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దాార్వ ఒకర్శతో నొకర్మ ఆతుస్ంబంధ్మైన
స్హవవస్ము కల్వగశయుందుర్నేది నిజమన
ై ప్పటికర, అది ఆతుస్ంబంధ్మైన స్హవవస్మునకే ప్ర్శమితము
చదయబడకూడనిదెయ
ై ునిది. విశ్ేషంగవ, మన స్మాజము ఒక కుటుంబము వల లేక పొ ర్మగువవర్శ వల
ఉండాల్వ. అది ఒకర్శతో నొకర్మ, ముఖ్ాముఖగవ ప్ర్స్పర్ ప్రభావం ప్రదర్శించువవర్మగలదెైయుండాల్వ.
స్ంఘములో పవలగగనుటను గూర్శున పవరముఖ్యతను మనస్ుిలో ఉంచుకొని, స్ంఘము చదత మర్శయు
స్ంఘము లోప్లే ఉండాల్విన స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్దిలమును గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాేము.

ప్దిలప్ర్చుట
తొల్వ ర్ోజులోో నుంచి కూడా, స్ంఘములో విశ్వాస్ ప్రమాణములను మర్శయు
పవప్ప్ుటొప్ుపకోలులను కీమప్రకవర్ంగవ వల్వో ంచడం, ఒప్ుపకొనడం మర్శయు కంఠస్ి ం
చదయడం వంటివి చాలా, చాలా పవరముఖ్యమన
ై పవతరగవ, మర్శ ముఖ్యంగవ మొదటి
శతాబే మునాటి ప్రప్ంచం వంటి స్మాజములలోను మర్శయు స్గటు అక్షర్వస్యత చాలా,
చాలా తకుువ సవియిలో ఉండిన ఆది కైస్తవయమునకు ఆవలను
ప్రయోజనప్డుచుండినవి. కవబటిర చాలా తకుువ మంది చదువగల్వగవర్మ మర్శయు
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చదువగల్వగశనవవర్శలో కూడా, ఎప్ుపడెైనాగవని చాలా తకుువ మందికి వవర్శ సొ ంత
బెైబిలుండింది. గనుక ఆర్వధ్న స్మయాలలోని ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణముల
కీమప్రకవర్మన
ై బహిర్ంగ ఒప్ుపకోలులు మర్ొక ప్ర్వయయం కోర్దగశన ప్ర్శమాణములను
లేదా విశ్వాస్ విషయికమైన నియమము లేక లేఖ్నములు ఒకుటిగవ కలుప్బడుటకు
అవస్ర్మన
ై స్ర్న
ై అవగవహన కొర్కు ప్రభావితము చదయు ప్ఠనము అని మనము
పథలుచుకొనగల దానిని స్మకూర్ముటలో చాలా పవరముఖ్యమన
ై పవతరను పల షథంచుటకు
ప్నికివచాుయి.
— డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
మేము పతర్ొుని విధ్ంగవ మనము విశ్వాస్ విషయమైన నియమముల గూర్శు చెప్ుపకొనునప్ుపడు,
స్ంఘము పొ ర్పవటుప్డజాలనిది కవదు. మర్శయు మన సవినిక స్ంఘము ఉప్దదశించు దదనినన
ై ను మనము
నమువల నని అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము మనలను పలర తిహించుట లేదు. విశ్ేషంగవ, తన స్ంఘము
స్ువవర్త ను మర్శయు ఇతర్ స్తయములను కవపవడుచు, ప్రచుర్ము చదయవల నని కరస్
ీ త ు దానిని కొంత మేర్కు
నియమించాడనే వవస్త వమును అది ధ్ృవప్ర్చుచునిది.
యూదా, యిేస్ు స్హో దర్మడు, తన ప్తిరకలోని 3-4 వచనములలో స్ంఘము యొకు పతష
ర ణము గూర్శు
వవరస్టథన మాటలు మర్ొక సవర్శ వినండి:
పథరయులార్వ, మనకందర్శకి కల్వగడు ర్క్షణను గూర్శు మీకు వవరయవల నని
విశ్ేష్టవస్కితగలవవడనై ప్రయతిప్డుచుండగవ,ప్ర్శశుదుధలకు ఒకుసవర్ే అప్పగశంప్బడిన
బో ధ్ నిమితత ము మీర్మ పల ర్వడవల నని మిముును వేడుకొనుచు మీకు
వవరయవలస్టథవచెును. ఏలయనగవ, కొందర్మ ర్హస్యముగవ జొర్బడియునాిర్మ. వవర్మ
భ్కితహన
ీ ుల ై మన దదవుని కృప్ను కవమాతుర్తామునకు దుర్శానియోగప్ర్చుచు, మన
అదిాతీయ నాధ్ుడును ప్రభ్ువునైన యిేస్ు కరస్
ీ త ును విస్ర్శజంచుచునాిర్మ; ఈ
తీర్మపపొ ందుటకు వవర్మ ప్ూర్ామందద స్ూచింప్బడినవవర్మ (యూదా 3-4
వచనములు).
యూదా చెప్ుపచుని దాని ప్రకవర్ం, విశ్వాస్ విషయములో పల టీప్డవల ను, అబదధ బో ధ్లను మర్శయు
అభాయస్ములను పలర తిహించువవర్శకి విర్ోధ్ముగవ దానికి అప్పగశంప్బడిన స్తయములను మర్శయు
నముకములను కవపవడవల ననేది స్ంఘము చదప్టర వలస్టథన పవక్ిక ప్నైయునిది.

-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము

మొదటి పవఠము: స్ుస్టథి ర్ విశ్వాస్ స్ూతరములు

ఇప్పటిక,ర నేటి స్ంఘములోని ఆ యా భాగవలలో అనేక అబదధ బో ధ్లునాియనే విషయం మనలో
అనేకులకు స్పషరమైయుండాల్వ. మర్శయు అనేకమైన పవపథషర థ ప్నులు కూడా అలవవటుగవ
అభ్యస్టథంప్బడుచునివి. అటో యినప్పటికిని, దదవుడు ఎనిడును స్ంఘమునకు నియమింప్బడిన ప్నిని
వనుకతీయలేదు, లేదా యథార్ి మైన స్టథదధ ాంతమును కవపవడు బాధ్యతను ఇతర్మైన ఏ గుంపన
ై ను లేదా
వయకితయిన
ెై ను చదప్టర వచుునని ఘోషథంప్లేదు. స్తయమును కవపవడుట నేడు స్హితం స్ంఘము యొకు
కర్త వయమైయునిది.
మర్శయు స్ంఘము దాని ప్ని అది చదయడానికి యింకవ ప్రయతిిస్ూ
త నే ఉనిది. కొనిి ప్ర్వయయములు
మనము ఇతర్మల కంటే ఉతత మముగవ ప్నులు చదసత వము. మన దదవశ్వస్త మ
ర ు కొంత లేఖ్నముల ప్టో
విశాస్నీయమన
ై దెైయుంటునిది, కవని దాని ఇతర్ భాగములు కూడా మర్మగుప్ర్చుకొనబడవలస్టథయునిది,
లేదా అవస్ర్మత
ై ద మొతాతనికే మార్ముకొనబడవలస్టథయునిది. ఈ ప్ర్శస్టి తి
థ ఎలో ప్ుపడు ఉంటుంది. కవని ఈ
పవఠములోని మన ఉదదేశముల కొర్కు, మేము చెప్పదలచుచుని విషయం ఇది: మనము మానివేయజాలము.
స్టథదధ ాంతమును స్ంఘములో ప్దిలప్ర్చుటకు మనము ప్రయతిించుచునే యుండవల ను. ఈ పథలుప్ును
మనము చదజార్విడిచిపటిర నయిెడల, చర్శతర ప్రస్టథదధమన
ై కస్
ై త వ విశ్వాస్ములోని, “ప్ర్శశుదధ . . . స్ంఘమును
నముుచునాిను” అనే అతి ప్రధానమన
ై స్ూతరమును మనము ఒప్ుపకొననివవర్మవుదుము.
దదవుడు మర్శయు స్ంఘమునకు స్ంబంధించిన విశ్వాస్ విషయమైన స్ూతరములను మనము
నేర్ముకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు మనము మూడవ వర్గ మునకు వళ్ో డానికి స్టథదధంగవ ఉనాిము:అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణములో నివేదింప్బడిన ర్క్షణ గూర్శున ప్రకటనలు.

ర్క్షణ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ముగశయుచుండు స్ందర్భములో ర్క్షణ గూర్శునది
ఎంతో వివర్మునిది. ఈ వివర్ములు దానిలో మర్ొక చోట గవక ముగశంప్ులో ఎందుకు
ఉనాియో అని కొందర్మ ఆశుర్యప్డా్ర్మ. స్హజముగవనే, విశ్వాస్ ప్రమాణమే
స్ంబంధితకవర్ణానిి మనకు నిజముగవ చప్పడం లేదు. కవని, నీవు దానిని ప్ర్శశీలనగవ
చూచినటో యితద, అది నాకు అగుపథంచుచునిటురగవ, ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణము
దదవతామును: తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును, సవిపథంప్వల నని
కోర్మచునిది. ర్క్షణానుభ్వ ప్రవవహము దదవతాములో నుంచి ప్రవహించాల్వ, ఏ
విధ్మన
ై మానవ నిర్వుణము లేదా విధానము నుంచి కవదని ధ్ృడప్ర్చగోర్మచునిది.
తండిరయిన
ెై దదవుడు, కుమార్మడెైన దదవుడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుయిెన
ై దదవుడు ఎవర్ై
యునాిర్ో తెల్వస్టథకొని, మన పవప్ములను మనము ఒప్ుపకునిటో యితద మనము
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ర్క్ింప్బడగలమనే ఆహాానము మర్శయు వవగవధనమునకు అది మనలను నడిపస్
థ త ుంది.
కవబటిర మనము దదవునితో కల్వగశయుండు స్ంబంధ్ము యొకు ఫలము తిరతాములో
దదవుడు ఎవర్ైయునాిర్ో అనే వేర్మ నుంచి ఫల్వస్ుతందని చూపథంచడానికే ఈ ప్రకటనలు
ముగశంప్ులో ఉనాియని నేను అనుకుంటునాిను.
— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
విశ్వాస్ ప్రమాణములోని చివర్శ మూడు స్ుస్టథిర్ స్ూతరములు ర్క్షణ కోణానిి వర్శీస్త ునాియి. మర్శ
నిర్శేషరంగవ, అవి పవప్ముల క్షమాప్ణను, శర్రర్ ప్ునర్మతాినమును, మర్శయు నితయ జీవమును పతర్ొునుచునివి.
సవంప్రదాయికమన
ై కీమానుబదధ మైన దదవశ్వస్త రములో, ప్ునర్మతాినము మర్శయు నితయజీవము కూడా యుగవంత
శ్వస్త రం, కడప్టి స్ంగతుల స్టథదధ ాంతమనే శీర్శషక కిీంద చర్శుంప్బడుచుండును. కవని స్ర్ళ్త నిమితత ము, మేము
వవటిని ర్క్షణ అనే శీర్శషక కింీ దనే చర్శుంప్గోర్మచునాిము.
యిేస్ు కరీస్త ు యొకు పవరయశిుతాతర్ి మైన కవర్యము దాార్వ కలుగు పవప్ముల క్షమాప్ణలో కస్
ై త వులందర్మ
విశాస్టథస్త ునాిర్మ. మనము మన పవప్ములను ఒప్ుపకొని మార్మమనస్ుినొందినటో యితద, వవటినిబటిర దదవుడు
మనలను నర్కములో యాతనను అనుభ్వింప్నీయడని మనము నముుచునాిము. మర్శయు అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ూచించుచునిటు
ో , ఇది దాని తొల్వ ర్ోజులోో నుంచద స్ంఘము యొకు
నముకమైయునిది. వవర్శ పవప్ములు క్షమింప్బడినవవర్ందర్మ యిేస్ు కరస్
ీ త ు దాార్వ పవరపథత ంచు నితయ జీవముతో
దరవింప్బడినార్ని బో ధించు లేఖ్నములు మనకందర్శకర తెల్వస్టథనవే. ఉదాహర్ణకు యోహాను 3:16-18
మనలను ఈ కిీంది మాటలతో పలర తిహించుచునిది:
దదవుడు లోకమును ఎంతో పతమి
ర ంచెను. కవగవ ఆయన తన అదిాతీయకుమార్మనిగవ
ప్ుటిర న వవనియందు విశ్వాస్ముంచు ప్రతివవడును నశింప్క నితయజీవము పొ ందునటు
ో
ఆయనను అనుగీహించెను. . . ఆయనయందు విశ్వాస్ముంచువవనికి తీర్మప
తీర్ుబడదు (యోహాను 3:16-18).
నితయ జీవము ప్రతి విశ్వాస్టథకి చెందియునిది. కొనిి విధాలోో, మనము విశాస్టథంచిన క్షణముననే నితయ
జీవము మనకు పవరపథత స్ుతంది, ఎందుచదతననగవ మన ఆతులు నూతన జీవము అనుగీహింప్బడియునివి గనుక
అవి ఎనిటికిని మర్ణించవు.
కవని విశ్వాస్ ప్రమాణము చదత ర్ూఢిప్ర్చబడుచుని నితయ జీవము యొకు స్ాభావము కొనిి
ప్ర్వయయాలు ఆధ్ునిక కైస్తవులకు ఆశుర్వయనిి కలుగజేస్త ుంది. నిర్శేషరంగవ, విశ్వాస్ ప్రమాణము శర్రర్
ప్ునర్మతాినమును గూర్శు చెప్ుపచునిది. కొనిి ప్ర్వయయాలు, విశ్వాస్ ప్రమాణము యిేస్ు ప్ునర్మతాినమును
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ప్రసత వవించుచునిదని అనుకుంటూ కైస్తవులు పొ ర్పవటు చదయుచునాిర్మ. కవని అది కవదు విషయం. యిేస్ు
ప్ునర్మతాినము విశ్వాస్ ప్రమాణంలో “మూడవ దినమున చనిపల యినవవర్శలో నుండి తిర్శగశ లేచి” అనే
మాటలలో అంతకు మునుపత పతర్ొునబడియునిది. విశ్వాస్ ప్రమాణములోని ఈ స్ూతరము
ప్ునర్వవృతమగుటలేదు. దానికి బదులుగవ, విశ్వాస్ ప్రమాణము మృతుల ప్ునర్మతాినమును గూర్శు
మాటలాడునప్ుపడు, మృతిచెందినవవర్ందర్మను తీర్మప దినాన తిర్శగశలేతుర్నియు, దదహంలేని ఆతులుగవ
ో దుర్నే బెైబిలు
కవదు, కవని భౌతిక, శర్రర్ములుగల జీవులుగవ, వవర్శ వవర్శ నితయ గమయసవినములకు వళ్ల
స్ంబంధ్మైన బో ధ్ను అది స్ూచించుచునిది. ఇది లేఖ్నముల నిలకడెైన బో ధ్యిెైయునిది, అది
స్ంఘములో వేలాది స్ంవతిర్ముల తర్బడి విశ్వాస్ విషయమైన స్ుస్టథిర్ స్ూతరమయ
ై ుంటునిది.
యిేస్ు యోహాను 5:28-29లో బో ధించినటురగవ:
ఒక కవలము వచుుచునిది; ఆ కవలమున స్మాధ్ులలో నునివవర్ందర్మ ఆయన
శబే ము విని మేలు చదస్టన
థ వవర్మ జీవప్ునర్మతాినమునకును, కరడుచదస్టన
థ వవర్మ తీర్మప
ప్ునర్మతాినమునాకును బయటకి వచెుదర్మ (యోహాను 5:28-29).
ర్క్షణ గూర్శున విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు ప్రకటనలు లేఖ్నములలో స్పషరముగవ
బో ధింప్బడియునివి మర్శయు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలు స్ంబంధ్మైన స్ంఘముల చదత అవి గుండెకు
హతు
త కొనబడుచునివి. అలా అయినప్పటికర, వవర్మ కరస్
ీ త ును వంబడిస్త ునాిర్ని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనడి
అనేక మంది ఆధ్ునిక కస్
ై త వులు ఈ మౌల్వక, మూలాధార్మన
ై ఉప్దదశ్వలను తృణీకర్శస్త ునాిర్మ. మన
పవప్ములకు దదవుడు మనలనే జవవబుదార్మలనుగవ ప్ర్శగణించుననే విషయానిి ఒప్ుపకొనని కొందర్మనాిర్మ,
మర్శయు క్షమాప్ణ అవస్ర్మే లేదని కంకణం కటురకునిటురగవ ప్టురవిడువక చెప్ుపచుండెడివవర్మనాిర్మ.
ఉనిదంతా ఈ ఒకు జీవితమే, గనుక “నితయ” అని పథలువబడద జీవము ఇహలోకమందల్వ మన కవలమునకు
మన భౌతిక శర్రర్ములలో ప్ర్శమితమైనదని బో ధించెడి అవిశ్వాస్ులు మన స్ంఘాలలో ఉనాిర్మ. మనము
ప్ర్లోకములో దదహంలేని ఆతులుగవ నితయతామును గడుప్ుదుమనే తప్ుపడు నముకంగలవవర్మ
అనేకులునాిర్మ. ఇటువంటి కవర్ణాలనుబటిర అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని స్ుస్టథిర్ స్ూతరములు
స్ంఘమునకు తొల్వ శతాబే ములలో ఎంత పవరముఖ్యమన
ై వి మర్శయు పొ ంతనగలవై యుండినవో, నేడు స్హితం
అంతద పవరముఖ్యమన
ై వి మర్శయు పొ ంతనగలవైయునివి.
సవర్వంశముగవ చెప్ుపకుంటే, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము దదవుడు, స్ంఘము మర్శయు ర్క్షణ
గూర్శున స్టథదధ ాంతములపై దాని దృషథరని కేందరరకర్శంచుచునిది. ఈ ప్ర్ంప్ర్లోని ఇతర్ పవఠములలో, ఈ
భావములలో ప్రతి ఒకు దానిని మనము యింకవ ఎకుువ లోతుగవ అనేాషథసత వము. కవని ప్రస్త ుతానికి, మనము
బృహత్ దృశయమును: అనగవ, పతర్ొునబడిన కొనిి స్టథదధ ాంతములు ఎంతో పవరధానయమన
ై వై ఉనాియి గనుక అవి
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వందల కొలది స్ంవతిర్వలు కస్
ై త వయ హదుేలను సవర్ి కంగవ నిర్ాచించాయనే విషయానిి అర్ి ం చదస్ుకునాిమని
ర్ూఢీప్ర్చుకొనవల నని మేము ఆశిస్ుతనాిము.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును స్ుస్టథిర్ స్ూతరములుగవ మనము చదస్టన
థ చర్ులో ఇంత వర్కు,
మనము విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు చర్శతరను గూర్శు చెప్ుపకునాిము, మర్శయు స్ంబంధిత దదవశ్వస్త రమును
గూర్శున పప
ై ై ప్ర్శశీలనను చూసవము. గనుక ఇప్ుపడు, మనము మూడవ పదే అంశమును: అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణములో జాబితాగవ ఇవాబడిన విశ్వాస్ విషయమైన స్ుస్టథిర్ స్ూతరముల యొకు కొనసవగుచుని
పవరధానయతను చర్శుంచడానికి స్టథదధంగవ ఉనాిమనిటేర .

పవరముఖ్యత
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో గల స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్రకటనల పవరముఖ్యతకు స్ంబంధించిన
మూడు కోణాలను మేము పతర్ొుంటునాిము. మొదటిదిగవ, ఈ ఉప్దదశ్వలు మిగశల్వన కైస్తవ దదవశ్వస్త రమునకు
మూలాధార్మైనవైయునివని మేము వివర్శస్త ునాిము. ర్ండవదిగవ, స్ంఘమందంతటను గల ఈ బో ధ్ల
సవర్ాతిరక ధ్ృవీకర్ణము గూర్శు మేము తెల్వయజప్ుపదుము. ఇక మూడవదిగవ, ఈ స్ుస్టథిర్ స్ూతరములకు గల
ఐకయప్ర్చు స్ాభావము గూర్శు మేము మాటలాడుచుందుము. ర్ండి, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని
స్టథదధ ాంతముల మూలాధార్మన
ై లక్షణముల గూర్శున మన అనేాషణను పవరర్ంభించుదాము.

మూలాధార్మన
ై ది
భార్ర భ్వనాలకు బండవంటి గటిర ప్ునాదులు అవస్ర్మనే ఆలోచన ప్రజలలో అనేకులకు
స్ుప్ర్శచితమన
ై దద. ప్ునాది మిగశల్వన భ్వన నిర్వుణమంతయు కటర బడటానికి ఆధార్మైయునిది. కటర డము
కదలకుండా అది కటర బడిన చోటే స్టథిర్ంగవ నిల్వచియుండునటు
ో ప్ునాది దానిని ప్టురకొనియుండు
లంగర్ైయుంటునిది, మర్శయు అది భ్వనమంతటికి బలమును మర్శయు స్టథిర్తామును స్మకూర్ముతుంది.
ఎఫస్ట్ 2:19-21లో, స్ంఘము, అపొ స్త లులును ప్రవకత లును, వేస్టథన ప్ునాది మీద కటర బడిన ఒక కటర డము
వంటిదని పౌలు తెల్వయజపవపడు. ఇదిగో, ఆయన మాటలనే వినండి:
మీర్మ ప్ర్శశుదుధలతో ఏక ప్టర ణస్ుిలును దదవుని యింటివవర్మనై యునాిర్మ. కరస్
ీ త ుయిేస్టత
ముఖ్యమైన మూలర్వయియిెై యుండగవ అపొ స్త లులును ప్రవకత లును వేస్టన
థ
ప్ునాదిమీద మీర్మ కటర బడియునాిర్మ. ప్రతి కటర డమును ఆయనలో చకుగవ
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అమర్ుబడి, ప్రభ్ువునందు ప్ర్శశుదధ మన
ై దదవవలయమగుటకు వృదిధపొ ందుచునిది
(ఎఫస్ట్ 2:19-21).
స్టథిర్మైన, నిజమైన ప్ునాది లేకుండా, స్ంఘము దదవునికి ఆదర్స్నాునములు కలుగజేయు విధ్ంగవ
కటర బడనేర్దు.
అదద విధ్ంగవ, కస్
ై త వ దదవశ్వస్త రము దదవునికి ఆదర్స్నాునములు కలుగజేస్టతత ఆయన ప్రజలకు
ప్రయోజనకర్మైనదెై యుండటానికి అది యథార్ి మన
ై స్టథదధ ాంతములను మర్శయు నియమములను గటిర
ప్ునాదిగవ వేస్టథకొనినదెై యుండవల ను. స్ంఘమునకు యిేస్ు మూలర్వయియిెై యునిటురగవనే, ఆయన
బో ధ్లుదదవశ్వస్త రమునకు మూలర్వయియిెై యుంటునివి. లోకమునకు కరస్
ీ త ును ప్ర్శచయము చదయడం దాార్వ
అపొ స్త లులును ప్రవకత లును స్ంఘమునకు ప్ునాదియిెైయునిటురగవనే, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము
దదవశ్వస్త రమునకు ప్ునాదియియ
ెై ుంటునిది ఎందుకనగవ అది మనకు లేఖ్నములలో గీంథస్ి ం చదయబడిన
అపొ స్త లుల బో ధ్లను ప్ర్శచయము చదయుచునిది.
నేడు మనకు ఇనిి నానా విధ్ముల ైన కస్
ై త వ శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లునిప్పటికిని,
అతాయవశయకమన
ై కస్
ై త వ స్టథదధ ాంతములను ప్రతి కస్
ై త వుడు, ర్ూఢిప్ర్చుకొనవలస్టథన
విషయములను అది ఎంతో చకుగవ కోీడీకర్శంచుచునిదనేది అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణములో గల మనోహర్మైన విషయమైయునిది. దదవుడు ఎవర్ైయునాిడు,
యిేస్ు కరీస్త ు ఎవర్ైయునాిడు, ప్ర్శశుదాధతు చదయు ప్ని మర్శయు ర్క్షణ
స్టథదధ ాంతములో, స్ంఘములో, అంతయ తీర్మప మర్శయు ప్రభ్ువన
ై యిేస్ు కరస్
ీ త ు యొకు
ర్ండవ ర్వకడ వర్కు కూడా ఈయన ఎలా తన కవర్యమును చదయునో
వివర్శంప్బడియునిది. కరలకమైన, అతాయవశయకమన
ై ఈ కస్
ై త వ స్టథదధ ాంతములు లేకుండా
ఒకడు నిజముగవ కస్
ై త వ విశ్వాస్మును కల్వగశయుండజాలడు.
— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు మూలాధార్మైన స్ాభావవనిి మనము ర్ండు భాగవలలో
చూదాేము. మొదటిదిగవ, ఇతర్ స్టథదధ ాంతములకు వయతిర్ేకంగవ, విమర్ినాతుకంగవ విచార్శంప్బడగల ఒక
నిర్రీతమైన ప్రమాణమును అది ఎలా స్మకూర్ముతుంది. ర్ండవదిగవ, ఇతర్ నిజమన
ై స్టథదధ ాంతములు
నిర్శుంప్బడిన స్హేతుకమన
ై ఆధార్మై అది ఎలా ప్రయోజనకర్ంగవ ఉంటునిది. అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణము దదవశ్వస్త ర స్ంబంధ్మైన నిర్రీత ప్రమాణమైయునిదనే విషయముతో పవరర్ంభిదాేం.
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నిర్రీత ప్రమాణము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్రమాణముగవ ప్నిచదయుచునిది ఎందుకనగవ అనేక
అతి పదే , అతయంత పవరముఖ్యమైన కైస్తవయ ఆలోచనలను అది నివేదస్
ి త ుంది. ఈ ఆలోచనలు ప్రతి ఒకుర్శ చదత
గుర్శతంప్బడి హతు
త కొనబడునటు
ో లేఖ్నములలో ఎంతో స్పషరంగవ ఉప్దదశింప్బడియునివి. మేము ఇదివర్కే ఈ
పవఠములో తెల్వయజపథపనటురగవ, ఈ బో ధ్లు కస్
ై త వయమునకు ఆవశయకమైనవైయునివి. తతఫల్వతంగవ, మనము
హతు
త కొను ఇతర్మైన ప్రతి స్టథదధ ాంతము ఈ బో ధ్లకు అనుగుణయముగవ ఉండవల ను. అగతయమైయుని ఈ
బో ధ్లను ప్ర్స్పర్ం వయతిర్ేకించు ఏ ఆలోచననన
ై ను మనము అంగరకర్శంప్జాలము.
నీవప్ుపడెైనా ఒక ధ్ానివిడంబకుడు మాటలాడుచుండగవ వినాివవ? అతడు తన గొంతులో నుంచి
వచుు మాటలను వినిపథస్త ూనే, అతడు మాటలాడటం లేదని భ్రమ కల్వగశంచబడునటు
ో మాటలాడగల
నిప్ుణుడెైయునాిడు. వవర్మ తర్చుగవ తోలబొ ముల అభినయముల దాార్వ మాటాోడుచుందుర్మ, ఆ
తోలుబొ ముమర్శయు ఈ నిప్ుణుడు కల్వస్టథ స్ంభాషథంచుకొనుచునిటురగవ ఉంటుంది. ఇటిర నిప్ుణుడు తాను
వవడుచుండు తోలుబొ ము అక్షర్వలా స్జీవంగవ ఉనిటు
ో కూడా చదయగలడు. కవని అతడు చదస్టతదంతా ఎంతటి
ఒపథపంప్ును కల్వగశంచునదెన
ై ప్పటికర, మాటాోడుచునిది వవస్త వముగవ ఈ తోలుబొ ము కవదు కవని ఆ నిప్ుణుడద
అని మనమర్మగుదుము. ఎందుకని?
అవును, స్మాధానం సవమానయమైనదద. తోలు బొ ములోో పవరణం లేదనియు, గనుక అవి స్జీవమైనవి
కవవు మర్శయు అవి నిజముగవ మాటలాడలేవనియు మనమర్మగుదుము. కవబటిర , మాటలాడుచునిటురగవ
అగుపథంచు తోలుబొ మును మనము గమనించునప్ుపడు, వవస్త వమైయునిదని మనకు తెల్వస్టథన ప్రమాణం
ఆధార్ంగవ మన అనుభ్వమును నిర్ీ యించుకుంటాము. ఆ తోలుబో మేు మాటలాడుచునిదని ఎంత స్పషరంగవ
అ(వి)నిపథంచినా, మన కంటికి కనబడుచు, మన చెవులకు వినబడుచునిదంతా వంచనయని మన
ప్రమాణము మనకు తెల్వయజప్ుపచుండును. కవబటిర మనము దానిని నముడానికి నిర్వకర్శసత వము. ఆ
తోలుబొ ము స్జీవంగవ ఉనిటుర మర్శయు దాని మనస్ుిలోని మాటను అది ఎలా బయటపటురచునిదో
మనము వివర్శంప్లేకపల వచుు. కవని మన ప్రమాణమునకు పొ ంతనగల స్హేతుకమైన వివర్ణ ఉండాలని
మనమర్మగుదుము.
అదద విధ్ంగవ, మనము ఎనిటికినీ వవటిని మార్ులేనంత బలముగవ అంటిపటురకొనియుని అతయంత
పవరధానయమన
ై నముకములను అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము కోీడీకర్శంచుచునిది. ఈ విషయాలను గూర్శు
బెైబిలు ఎంతో స్పషరంగవ ఉనిదనియు, అవి ఎంతో పవరముఖ్యమన
ై వనియు, వవటి విషయంలో మనము
ఎనిడును ర్వజీప్డజాలమనియు మనము నముుచునాిము. గనుక, ప్రజలు ఇతర్మన
ై దృకపథములను
మనకు ఎనిి వినిపథంచినప్పటికిని, అతయంత పవరధానయమైన లేఖ్నముల బో ధ్లతో ఘర్ష ణప్డు దదనినన
ై ను
మనము నముమని వవటిని నిర్వకర్శసత వము.
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విశ్వాస్ ప్రమాణమును ఒక పవరమాణిక కొలబదే గవ ప్రయోగశంచుకొనుట, అబదధ బో ధ్కులు మనకు
తప్ుపడు దదవశ్వస్త రమును నివేదించుచుండు తర్మణంలో లేఖ్నముల యిెడల మనము విశాస్నీయమన
ై వవర్మై
యుండునటు
ో మనకు స్హాయకర్ంగవ ఉంటుందది. మనలో అనేకులు వవర్శ వవదో ప్వవదాలలో స్ుశిక్ితుల ై
యుండువవర్శని కలుస్ుకుంటునాిర్మ, వయకుతలుగవ — వవర్మ పొ ర్పవటుగవ అభిపవరయప్డుచునిప్పటికర లేదా
అబదధ ము చెప్ుపచునిప్పటికర, వవర్మ చెపతప ప్రతి దానిని నమాులను బుదిధప్ుటురనంతటి బలవంతంగవ
సవధించువవర్ైయుంటార్మ వవర్మ. కవబటిర , మనము లేఖ్నముల బో ధ్లనే అంటిప్టురకొని యుండగలుగునటు
ో
ప్రధానమన
ై నముకములను గూర్శున ఒక చిని జాబితాను మనము కల్వగశయుండటానికి అది మనకు
స్హాయకర్ంగవ ఉంటుంది. ఇటువంటి లంగర్మను మనకు అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్మకూర్ముతుంది.
ఉదాహర్ణకు, స్ంఘము అంకుర్శంచిన తొల్వ శతాబే ములలో అది ప్రతిస్పందించిన అనేక ముఖ్యమైన
స్టథదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లుండినవి. జోాస్టథత కవవదము వీటిలో ఒకటెైయునిది. ఇతర్ విషయాలతో పవటుగవ, మన
భౌతిక శర్రర్ములు చెడ్వి, మర్శయు ర్క్షణ కవర్యములో మన శర్రర్ములలో నిర్బంధింప్బడిన మన ఆతులు
విడిపథంప్బడుట కల్వస్టథయునిదనే విషయాలను ఆ వవదము ఉప్దదశించింది. ఈ తప్ుపను ప్రతివవదము చదత
ఎలా ప్డగొటారలో ఆది స్ంఘములోని ప్రతి కైస్తవునికి తెల్వయదు. కవని అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని
స్టథదధ ాంతములను గూర్శు శిక్షణ పొ ందినవవర్మ లేఖ్నములు బో ధిస్త ుని శర్రర్ ప్ునర్మతాినము ఆధార్ం చదస్టథకొని
ఇటిర స్టథదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లను ఆతువిశ్వాస్ంతో నిర్వకర్శంచగల్వగవర్మ. అనగవ, యిేస్ు మనలను స్ంప్ూర్ీ
వయకుతలనుగవ, మన ఆతులు మాతరమే కవదు, కవని మన దదహములను స్హితం, విమోచించడానికి వచాుడని
లేఖ్నములు బో ధిస్త ునాియి.
తెల్వవిగల ఒక తర్ుము చదత మనలో చాలా మందిమి తికమకప్డియునాిము, లేదా తప్ుపగవ
నిర్ీ యించుకుని లేక తప్ుపగవ నివేదింప్బడిన భోగటార చదత తప్ుప దో వ ప్టిర ంచబడా్ము. ఇటువంటి
తర్ుములలోను మర్శయు విచార్ణలో తదల్వన విషయములలోను తపతపమిటో మనము ఎలో ప్ుపడు
వివర్శంచలేము. కవని అలా అయినప్పటికిని, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును వయతిర్ేకించు విషయాలను
మనము ఆతువిశ్వాస్ంతో నిర్వకర్శంప్వచుు, ఎందుకనగవ ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణము లేఖ్నముల యిెడల
విశాస్నీయమన
ై దెై యునిదని మనమర్మగుదుము.
స్హజంగవనే, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును లేదా ఇతర్మైన ఏ విశ్వాస్ స్ంబంధ్ ప్రకటనైనను
లేఖ్నముల సవియికి హెచిుంప్వల నని మనమనిడు ఆశించము. బెైబిలగకుటే నిర్వపతక్షంగవ
నిర్వక్ేప్ణీయమైనదెైయునిది. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని స్ుస్టథిర్ స్ూతరములు స్హితం అవి
లేఖ్నములను వయతిర్ేకించుచునివని ర్మజువైనటో యితద వవటిని నిర్వకర్శంప్వచుు. కవని అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణము ఆది స్ంఘము ఆవిర్భవించిన తొల్వ శ్వతబే ముల నుంచి యుగయుగవలుగవ అది
కవర్యసవర్ి కమన
ై దదయని ర్మజువవుతూ వచుుచునిది. అది బెబి
ై లు యొకు ఖ్చిుతమన
ై పవరతిపవదికగల
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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ప్రతినిధియిెైయునిదని ప్లుమార్మో చూపథంచబడింది. కవబటిర , నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో మనకదుర్యిేయ అనేక
స్టథదధ ాంతాలలో ఏది స్ర్ైనదో , కవదో నిర్ీ యించుకోడానికి ఒక ప్రమాణముగవ దరనిని మనము ఆతువిశ్వాస్ంగల
ధెైర్యముతో వవడుకొనవచుు.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్టథదధ ాంతప్ర్ంగవ ఎలా మనకు ఒక నిర్రీత ప్రమాణముగవ
ఉప్యోగప్డగలదో చర్శుంచిన మీదట, దానికి స్ంబంధించిన మూలాధార్మైన విషయాలలో మర్ొక కోణానిి:
దదవశ్వస్త రమును గూర్శున ఇతర్ దృషథరకోణములకు స్హేతుకమైన ఆధార్ంగవ దాని ఉప్యోగమును,
ప్ర్శశీల్వంచటానికి స్టథదధంగవ ఉనాిము.

హేతుబదధ మైన ఆధార్ం
అభిపవరయముల నడుమ గల హేతుబదధ మైన స్ంబంధ్ం ఒక నదికిని దానికి మూలాధార్మన
ై వై యుండద
స్టలయిేర్మలకును ఉండునటువంటి స్ంబంధ్మైయునిది. హేతుబదధ ంగవ పవరథమిక అభిపవరయములు ఒక నదికి
మూలాధార్మైయుండు స్టలయిేర్మల వంటివి. అవి ఇతర్ అభిపవరయములకు మూలమైయుండును.
హేతుబదధ ంగవ ఆధార్ప్డు అభిపవరయాలు మూలాధార్మైయుని అటిర స్టలయిేర్మల నుంచి సవాభావికంగవ
ప్రవహించు నది వంటివైయునివి. కవబటిర , ఒక అభిపవరయం మర్ొక హేతుబదధ మన
ై అభిపవరయమునకు
ప్రయోజనప్డుచునిదని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, హేతుబదధ ముగవ పవరథమికమైనదెైయుని అభిపవరయము
నుంచి హేతుబదధ ంగవ ప్ర్వధరనమైయుండు ఇతర్ అభిపవరయాలు సవిపథంప్బడు వర్కు ముందుకు సవగగల
హేతుబదధ మైన తర్ుమును మనము కల్వపంచుకొనగలమనేది మన మనస్ుిలోని భావమైయునిది.
ఉదాహర్ణకు అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము తండిరయిన
ెై దదవుని గూర్శు చాలా కొదిే విషయాలను విశదంగవ
తెల్వయజప్ుపచునిది. అది చెప్ుపచునిదంతా ఇలా ఉనిది:
ప్ర్లోక భ్ూలోకముల స్ృషథరకర్త యగు తండిరయిన
ెై దదవుని నేను నముుచునాిను.
కవని ఈ స్టథదధ ాంతములు తండిరని గూర్శు మనము నముుచుని అనేక ఇతర్ విషయాలకు
హేతుబదధ మైన మూలాధార్మును ర్ూపొ ందిస్త ునాియి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ప్ర్లోకమునకు మర్శయు
భ్ూలోకమునకు స్ృషథరకర్త యిెై యునాిడనే దాని ఆధార్ంగవ, ఆయన ప్ర్లోకము మర్శయు భ్ూలోకముపై
అధికవర్ము కల్వగశయునాిడనియు, ఆది స్ృషథర మంచిదెైయుండినదనియు, సవాభావిక లోకమును చూచుట
దాార్వ దదవుని గూర్శు నేర్ముకొనవచుుననియు మనము యుకత ముగవ విశాస్టథస్త ునాిము.
ఒక వృక్షమును చూచుట దాార్వ హేతుబదధ ముగవ పవరథమికమైనవైయుని స్టథదధ ాంతముల విలువను
మనము సల దాహర్ణంగవ చితీరకర్శంచవచుు. దానిలో నుంచి దదవశ్వస్త రమను వృక్షము ఎదుగుచుండగవ,
భ్ూమియిే లేఖ్నమైయునిదని మనము అనుకొనవచుు. వృక్షము యొకు కవండము, మర్శయు దాని పదే
పదే కొములు, అతయంత మౌల్వకమైన స్టథదధ ాంతములకు ప్రతినిధ్ులుగవ నిలుచుచునివి. ఇవి లేఖ్నములపై
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మాతరమే ఆధార్ప్డినవి మర్శయు ఆధార్ప్డుచునివయ
ై ునివి. కవని ఈ పదే పదే కొములు అంతకంతకు
ఎకుువగుచు చిని చిని కొములుగవ ఎదుగుచుండునటు
ో , అవి పదే పదే కొముల నుంచి హేతుబదధ ముగవ
ఎదుగుచుండు నముకములుగవ వృదిధచెందుచునివి. వృక్షముపై నుండు ఆకులను మనము చూచునప్ుపడు,
చిని చిని కొములపై ఆధార్ప్డు అభిపవరయాలను మనము చూస్ుతనాిమని భావించవచుు. దరనంతటిని
మనము ఈ విధ్ంగవ చూచినప్ుపడు, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణముతో ఆర్ంభించుటలో గల విలువ
స్పషరమవుతుంది. మనము మొదట పదే పదే స్టథదధ ాంతములను నేర్ముకొనవలస్టథన అవస్ర్త ఉనిది, అప్ుపడద
వృక్షము యొకు ఆకవర్ము చకుగవ ఏర్పడుతుంది, అది లేఖ్నములలో లోతుగవ వేర్మపవర్శనదెై యుంటుంది.
ఇది మనకు ర్ండు విధాలుగవ స్హాయకర్ంగవ ఉంటుంది. ఒకటి, మన దదవశ్వస్త ర విధానములోని నానా
విధ్ముల ైన విభిని విశ్వాస్ముల మధ్య గల స్ంబంధ్మును మనము చూడగలుగునటు
ో మనకు స్హాయం
చదస్త ుంది. ర్ండవది, అంత ఎకుువ పవరధానయమన
ై వికవని అభిపవరయములను మన మూలాధార్మైన
నముకములతో సవమర్స్యమును కల్వగశంచు విధానాలలో లేఖ్నముల నుంచి ఎకుువ ఎడంగవ నుని
స్టథదధ ాంతములను గూర్శు ఆలోచించునటు
ో మనకు స్హాయం చదస్త ుంది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ పవరమాణములోని స్టథదధ ాంతములు కస్
ై త వ స్తయము యొకు
సవర్మునకు స్పషరమన
ై , స్టథిర్మన
ై ర్ూప్ుర్ేఖ్లనేర్పర్చుచునివి. అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణము వవస్త వవనికి ర్ండవ శతాబే ము నాటిదెైయునిది; ర్ండవ శతాబే ములో అది
ల కులేననిి ర్ూప్ములలో వలువడింది, చివర్శకి నేడు మనము వవడుకొనుచుని
ర్ూప్ము దాల్వునది. తిరతాము, తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఇందులో
పతర్ొునబడియునాిర్మ. ప్రభ్ువన
ై యిేస్ు శర్రర్ధార్శయగుట, పవప్ముల
పవరయశిుతాతర్ి మై మర్ణించుట, విజయోతివముతో ప్ునర్మతాినుడగుట, మర్శయు
మన ప్రభ్ువు తిర్శగశ ర్వనైయుని విషయములు కూడా కలవు. పవప్క్షమాప్ణ కలదు.
కరీస్త ు నందు తిర్శగశ జనిుంచినవవర్శ స్హవవస్ముగవ స్ంఘమును గూర్శున వవస్త వికత
కూడా ఇందులో ఉనిది. కవలకీమ ప్రకవర్ంగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు
ఫల్వతాలను మదింప్ు చదస్ుకుంటూ స్ంబంధిత స్టథదధ ాంతములను నొకిువకవుణించుట
కంటే ఏ స్ంఘములోనైనా ఇంతకు మించి నిజముగవ ఆర్ోగయకర్మైయుని
విషయమేదియు ఉండదని నేను అనుకొనుచునాిను.
— డా. జే. ఐ. పవర్ుర్డ
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దాని మూలాధార్మన
ై స్ాభావమునకు స్ంబంధించి అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ఎంత
పవరముఖ్యమన
ై దెై యునిదో మనము నేర్ముకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు దాని బో ధ్ల సవర్ాతిరక
ధ్ృవీకర్ణమును వర్శీంచడానికి మనము స్టథదధంగవ ఉనాిమని అర్ి ం.

సవర్ాతిరకము
వవస్త వములలో గల స్తయమును మనము తీర్వునించడానికి వేర్ేార్మ సవక్షులు చెప్ుపచుని వివర్వలను
చూచుట ఒక మార్గ మైయునిది. ఒక అభిపవరయమును గూర్శున స్తయమును ఎంత ఎకుువ మంది సవక్షులు
స్ూచిస్టతత , మనము దానిని నముడానికి గల అవకవశములు అంత ఎకుువగును. ఇది ఇలా ఉండగవ,
దదవశ్వస్త రము విషయములో కూడా ఇదద స్ూతరము వర్శతస్త ుంది. మనము నమువలస్టథనదదమిటో నిర్విర్శంచడానికి
మనము ప్రయతిము చదయుచుండగవ, చర్శతర యందంతట ఇతర్మలు విశాస్టథంచినదదమిటో, ఇంతదగవక ఆధ్ునిక
ప్రప్ంచములోని ప్రజలు నముుచునిదదమిటో తెల్వస్టథయుండుట స్హాయకర్ంగవ ఉంటుంది. అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణమునకు వచిునప్ుపడు, స్టథదధ ాంతప్ర్మైన దాని ప్రకటనలు ఎలో ప్ుపడు ఎకుువ మంది కైస్తవుల చదత
ఎకుువ చోటో ర్ూఢిప్ర్చబడుచునివైయుంటునివి.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని విశ్వాస్ విషయికమన
ై స్ుస్టథిర్ స్ూతరముల సవర్ాతిరక
స్ాభావమును మనము మూడు చార్శతరాతుకమన
ై కవలములుగవ ప్ర్శశ్ోధించి తెలుస్ుకుందాము. మొదటిదిగవ,
ఈ నముకములు కొీతత నిబంధ్నపై ఆధార్ప్డినవైయుంటునివని మనము చూసవతము. ర్ండవదిగవ, అవి
స్ంఘ చర్శతరయందంతటను ఎకుువ మంది కస్
ై త వుల చదత ధ్ృవీకర్శంచబడినవని తెలుస్ుకుంటాము. ఇక
మూడవదిగవ, వర్త మానకవల స్ంఘమును వర్శీంచడానికి అవి కొనసవగశంచుచుని విధానములను మనము
చూసవతము. కొీతత నిబంధ్న, మర్శయు అది ఈ స్టథదధ ాంతములను నిలకడగవ ధ్ృవీకర్శస్త ుని విషయముతో
మొదలుపడదాము, ర్ండి.

కొీతత నిబంధ్న
స్ంఘము ఆర్ంభ్మన
ై తొల్వ ర్ోజుల నుంచి కూడా, కరీస్త ు మర్శయు అపొ స్త లుల బో ధ్లను
గూర్శునఅభిపవరయభేదాలు ఉంటునివి. ఈ అభిపవరయభేదాలలో కొనిి స్ంఘమునకు వలుప్ల తల తాతయి,
ఇతర్మైనవి స్ంఘము లోప్ల నుంచద తల తాతయి. ఉదాహర్ణకు, గలతీ ప్తిరక 5వ అధాయయములో ఉనిటురగవ,
నూతనముగవ కరస్
ీ త ునంగరకర్శంచిన అనయజనులు స్ునితి చదయబడవల నని సవాధికవర్ంతో అడిగశన యూదుల ైన
కైస్తవులకు వయకితర్ేకంగవ పౌలు తర్చుగవ ర్చించాడు. స్ంఘములో అబదధ బో ధ్కులుందుర్ని పతతుర్మ, ఆయన
ర్చించిన 2వ ప్తిరక 2వ అధాయయంలో హెచుర్శస్త ునాిడు. యిేస్ు మర్శయు అపొ స్త లులు నానా విధ్ముల ైన
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ప్రజల యొకు పొ ర్పవటుప్డిన అభిపవరయములను స్ర్శదద
ి ేన
ి స్ందర్భముల ఉదాహర్ణములు కొీతత నిబంధ్నలో
ఎనోి ఉనివి.
కరలకమైన నముకములు అనిశిుత స్టథితిలో ఉనిప్ుపడు, స్ంఘములోని తప్ుపలు
అపవయకర్మైనవగును. ఈ కవర్ణానిి బటేర దదవశ్వస్త రము యొకు మూలాధార్మైన విషయాలలో తల తిత న
తప్ుపలను స్ర్శదద
ి ే ుటగూర్శు యిేస్ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న గీంథకర్త లు ఎంతో ఆందో ళ్న చెందుచుండిర్శ.
మర్శయు వవర్మ ఒక ప్రకు స్ర్శదద
ి ే ుచునే, మర్ొక ప్రకు ఒకర్శతో నొకర్మ స్ంప్ూర్శతగవ ఏకరభ్వించడమనేది
గమనార్హమైన స్ంగతెైయునిది. ఈ స్మయంలో స్ంఘములో అనేక అబదధ బో ధ్లుండినప్పటికిని, కొీతత
నిబంధ్న దాని విషయములో తగగ ని ఐకయతను ప్రదర్శించుచునిది.
స్ంఘము ఈ ప్ుస్త కములు గల ఒక పవరమాణిక లేఖ్నమును వయవసవిపథంచుకునిదనే
వవస్త వము — అనిటుర, దరనిని స్టథదధం చదయడానికి స్ంఘానికి వవస్త వముగవ శతాబాేల
స్మయం ప్టిర ంది, గనుక అది శీఘరగతిన చదస్టథ ముగశంచబడిన ప్రకిీయ కవదు — ఇచుట
ఐకయత గూర్శున మూలాంశమునిదనే స్ంగతి స్ంఘమును ప్ర్శగణలోనికి తీస్టథకొని
చదయబడిన తీర్వునమయ
ై ునిదని స్ూచించుచునిది. ఇది ఏదో అతి స్ులభ్ంగవ
ఇతర్మలకు అందజేయబడు విషయం కవదు, భావోదదరకము లేకుండా ఆచర్ణాతుకంగవ
చూస్టతత , ఇది గత 2000 స్ంవతిర్వలుగవ స్ంఘము లోప్ల్వ విధాాంస్ుల
తీర్వునమైయుండినది. అటో యినను, కొీతత నిబంధ్న ప్ుస్త కముల మధ్య నుండు ప్రధాన
ఐకయత గూర్శు మనము మాటలాడుకొనునప్ుపడు, వవటి మధ్య గల దృకపథంలో
తదడాలునాియనే విషయానిి మనము అంగరకర్శంచవలస్టథయుంటుంది.
దృషథరకోణములలో గల తదడాలు, వవస్త వవనికి స్టథదధ ాంతప్ర్మైన ధ్ృవీకర్ణములను
ప్రతికూల్వంచు ప్ర్శస్టి తి
థ గవ మార్డంలేదనేది ఆచర్ణాతుకమన
ై విషయమైయునిదని
నేను అనుకుంటునాిను. మన ఎదుట విభినిమన
ై దృకపథాలు, విభినిమన
ై
ఉదాాటనలు, వవస్త వికత గూర్శు మాటలాడుకొనుటలో వేర్ేార్మ విధానాలు, వవస్త వికత
గూర్శున వేర్ేార్మ కోణాలు తల తెత ను. కవని, కనీస్ం నా తీర్వునం ప్రకవర్మన
ై ా, కొీతత
నిబంధ్నలోని నానావిధ్ ప్ుస్త కముల మధ్య ఎటువంటి కఠోర్మైన వైర్మధ్యం ఏదియు
లేదు.
— డా. డదవిడ్ బౌర్డ
ఈ ఐకయత దృష్టవరా, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో జాబితాగవ ఇయయబడిన విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్
స్ూతరములను కొీతత నిబంధ్న ర్ూఢిప్ర్చుచునిప్ుపడు, అది చాలా సవర్ాతిరకంగవ చదయుచునిదని
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చెప్ుపకొనడం నాయయస్ముతమైన స్ంగతవుతుంది. తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యొకు
దదవతాము ప్క్షంగవ అది నిలుకడగవ తర్శుంచుచునిది, అదద స్మయంలో దదవుడొ కుడద ఉనాిడని నొకిు
వకవుణించుచునిది. కరస్
ీ త ు కనయక గర్భమున దాలుబడుట, ఆయన ప్ుటురక, జీవితము, ప్ర్శచర్య, మర్ణము,
ప్ునర్మతాినము మర్శయు ఆర్ోహణము మొదలగు విశ్వాస్ ప్రమాణ స్ంబంధ్మైన వవస్త వవలను స్ువవర్త లు
నివేదించుచునివి. స్ంఘము మర్శయు ర్క్షణ గూర్శు విశ్వాస్ ప్రమాణములో గల ప్రకటనలకు కొీతత
నిబంధ్నలోని ప్ుస్త కములు స్ంప్ూర్శతగవ మదే తు ప్లుకుచునివి.
కొీతత నిబంధ్న విషయమై నేర్ముకునాిము గనుక, ఈ నముకములు స్ంబంధిత లక్షణాలను స్ంఘ
చర్శతరయందంతటను కస్
ై త వయమునకు సవర్ాతిరకంగవ ఎలా ఆపవదించాయో ఇప్ుపడు చూదాేము.

స్ంఘ చర్శతర
కొీతత నిబంధ్నలోని స్ంఘము వల నే, అటు తర్మవవత శతాబే ములలోని స్ంఘము
బహుముఖ్తాముగల దదవశ్వస్త రములను ప్రదర్శించింది. అనేక చిని చిని విషయాలలో, చాలా తకుువ ఐకయత
నలకొనియుంటుంది. కవని అతి పవరధానయమన
ై స్టథదధ ాంతములు, ఉదాహర్ణకు అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణములోని విశ్వాస్ విషయికమన
ై స్ుస్టథిర్ స్ూతరములు, ఇంచుమించు సవర్ాతిరకంగవ అంగరకర్శంచబడినవి
మర్శయు ర్ూఢిప్ర్చబడినవి. మూలాధార్మైన ఈ నముకములు నిర్వకర్శంప్బడిన ఆ యా స్ందర్భములలో,
అభిపవరయభేదములు ప్రకటించువవర్శని స్ంఘము మర్శయు చర్శతర ఎకుువగవ మత విభేదాలు ప్ుటిర ంచద
అభిపవరయలు గలవవర్శగవ, అబదధ బో ధ్కులుగవ ప్ర్శగణించాయి.
ఉదాహర్ణకు, కరీ.శ. నాలుగవ శతాబే ములో స్ంభ్వించిన స్ంఘటనలను గూర్శు ఒకసవర్శ
ఆలోచించండి. ఈ కవలములో అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు తొల్వ భాష్టవంతర్రకర్ణములు అప్పటికే
వవడుకలో ఉండినవి. చర్శతరలోనే ఈ స్మయంలో, స్ంఘము దాని స్మాలోచన స్భ్ల లోప్లే
ప్ర్శషుర్శంచుకొనిన అనేక స్టథదధ ాంత వయతిర్ేక ఉప్దదశములు తల తిత నవి. ఈ స్మాలోచన స్భ్లలో కొనిి
సవినికమైనవైయుండెను, కవని ఇతర్మైనవి స్మస్త కైస్తవ ప్రప్ంచానికి స్ంబంధించినవిగవ ఎంచబడినవి
ఎందుకనగవ వవటిలో ప్రప్ంచ నలుమూలలోోని స్ంఘములకు స్ంబంధించిన బిషప్ుపలుండుర్శ. ఉదాహర్ణకు
కరీ.శ. 325 నాటి నైస్టథయా మహా స్భ్ మర్శయు కరీ.శ. 381 నాటి కవంసవరంటినోప్ుల్ మహా స్భ్ మునిగునవి
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని అనేక విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్ స్ూతరములకు స్ంబంధించిన స్మస్యలను
ప్ర్శషుర్శంచుచుండిన విశావవయప్త కైస్తవ స్మాలోచన స్భ్ల ై యుండినవి.
ఆధ్ునిక నైస్టయ
్ ా విశ్వాస్ ప్రమాణము ఆర్ంభ్ములో కరీ.శ. 325లో నిర్ాహింప్బడిన నైస్టథయా మహా
స్భ్లో చితు
త ప్రతిగవ వవరయబడి, కరీ.శ. 381లో నిర్ాహించబడిన కవంసవరంటినోప్ుల్ మహా స్భ్లో దాని ప్రస్త ుత
ర్ూపవనిి స్ంతర్శంచుకునిది. ఇది ఎకుువగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు విస్త ర్ణము మర్శయు
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వివర్ణమునై యుండి, విశ్వాస్ ప్రమాణమునకు స్ంబంధించిన అబదధ అర్ి వివర్ణములను నిర్ోధించు
నిమితత ము దానిలోని అనేక అభిపవరయాలను విశదరకర్శంచుటకు ఉదదేశింప్బడినదెైయునిది.
ఉదాహర్ణకు, జోాస్టథత కవవదమని పథలువబడుచుని స్టథదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్, ఈ విశ్వల విశామును
స్ృజంచిన బెైబిలు యొకు దదవుడు తానే మర్ొక దదవుని చదత స్ృజంప్బడినాడని బో ధించినది. జోాస్టథత కవవదము
వంటి స్టథదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లు అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము చదత తదటతెలోముగవ ఖ్ండింప్బడలేదు, గనుక
నైస్ట్య విశ్వాస్ ప్రమాణము, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును మర్శంత ఎకుువగవ విశదప్ర్చు భాషను
ప్రయోగశంచింది.
నిర్శేషరంగవ, “ప్ర్లోక భ్ూలోకముల స్ృషథరకర్త యగు స్ర్ాశకితగల తండిరయిన
ెై దదవుని నేను
నముుచునాిను” అని అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము చెప్ుపచుండిన చోట,నస్ట
ై ్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము
తర్మవవత మాటలోోగల విస్త ృత ప్రకటనను ఇచుుచునిది: ప్ర్లోక భ్ూలోకములకును, దృశ్వయదృశయముల ైన
అనిిటికిని స్ృషథరకర్త యగు స్ర్ాశకితగల తండిరయిెైన ఒకుడద దదవుని నముుచునాిను. ఈ స్ందర్భములో నాలుగు
విషయాలు గమనించండి:
మొదటిది, నస్ట
ై ్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణముపై ఆధార్ప్డియునిది. వవర్శ
సొ ంత విశ్వాస్ ప్రమాణమునకు అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును ఆధార్ంగవ చదస్ుకొనుట దాార్వ స్ంఘము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును సవర్ాతిరకంగవ ర్ూఢిప్ర్చుచునిదని విశావవయప్త కస్
ై త వ నస్ట
ై థయా మహా స్భ్
ప్రదర్శించింది.
ర్ండవది, నైస్టథయా విశ్వాస్ ప్రమాణము “నేను” సవినంలో “మేము” అనే ప్దంతో మొదలయియంది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ఒకడు బాపథత స్ుము పొ ందు స్మయంలో వయకితగత విశ్వాస్ప్ుటొప్ుపకోలుగవ
ఉండవల నని ఉదదేశింప్బడినదెై యుండగవ, నైస్టయ
్ ా విశ్వాస్ ప్రమాణము, స్ంఘము అవే స్టథదధ ాంతములను
సవర్ాతిరకంగవను మర్శయు సవమూహికంగవను ఆమోదించుచుని ఒక ప్రకటనయిెైయునిది.
మూడవది, నస్ట
ై ్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము “దదవుడు” అనే ప్దమునకు ముందు “ఒకుడద” అనే మాటను
చదర్ముచు ఎకుువ స్పషరతనిచిునది. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని: ఒకుడద దదవుడునాిడను
అంతర్వభవమును ఇది మర్శంత విశదప్ర్చింది.
నాలుగవది, నైస్ట్య విశ్వాస్ ప్రమాణము స్మస్త మును, ఆతుల వంటి అదృశయ విషయములతో స్హా,
దదవుడద స్ృజంచాడనే స్పషరతనిచిునది. దదవుడు తానే స్ృజంప్బడలేదనే విషయానిి ఇది స్పషరం చదస్టథంది.
మర్ొక ప్ర్వయయం, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో ఈ విషయం స్ుస్పషరమన
ై దెైయుండినది, గనుక నస్ట
ై ్యా
విశ్వాస్ ప్రమాణము ఆ విషయానిి మర్శంత స్పషరంగవ చదయుచుండింది.
శతాబాేల తర్బడి ఇతర్ స్మాలోచన స్భ్లు మర్శయు దదవశ్వస్త ర విధాాంస్ులు ఇవిాధ్మన
ై
దృడీకర్ణములు మర్శయు స్పషరతలు ఇచుుచునే యుండిర్.శ అప్ుపడప్ుపడు, ఇటిర స్మాలోచన స్భ్ల
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తీర్వునములు స్ంఘములనిిటి చదత అంగరకర్శంప్బడలేదు. గనుక ఒక స్మాలోచన స్భ్, కొనిి స్ంఘముల
దృషథరకోణములను ఖ్ండించుచుండింది; మర్ొక స్మాలోచన స్భ్, ఇతర్ స్ంఘముల దృకపథములను
ఖ్ండించుచుండింది. కవని ఎకుువ స్ందర్వభలలో, ఈ వివవదములు తల తు
త చుండిన ఇర్మప్క్షముల స్ంఘములు
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని పవరథమిక నియమములను ర్ూఢీప్ర్చుటను కొనసవగశంచాయి.
ఈ హేతువునుబటిర , అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్ర్ాసవధార్ణంగవ కస్
ై త వ విశ్వాస్ము యొకు
అతయంత పవరథమికమన
ై మర్శయు అతయంత విశావవయప్త మైన కైస్తవ ప్రకటనగవ ప్ర్శగణించబడింది.
చర్శతరయందంతటను విశావవయప్త కైస్తవ అంగరకవర్ము నిమితత మై నైస్ట్యా విశ్వాస్ ప్రమాణమే అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణమును ఆశీయించింది. కవని నస్ట
ై ్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము అంత దగగ ర్గవ పవరథమికమన
ై దిగవ లేదు.
దదవశ్వస్త ర ప్ండితులు స్హితం అపవర్ి ం చదస్ుకొనుచునివి దదవశ్వస్త రమునకు స్ంబంధించిన అనేక ప్రకటనలు
అందులో ఉనాియి. అందుచదత మేము కైస్తవ విశ్వాస్మునకు స్ంబంధించిన అతి ప్రధానమైన మూల
స్ూతరములను గూర్శున ఈ అధ్యయనమునకు ప్ునాదిగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును
ఎనుికునాిము.
ఇంత వర్కు మేము అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణమును కొీతత నిబంధ్న సవర్ాతిరకంగవ ఏకరభ్విస్ుతని
విషయానిి స్ూచించాము, మర్శయు స్ంఘ చర్శతర యందంతటను దాని స్టథదధ ాంతములు అంగరకర్శంప్బడిన
విషయానిి పతర్ొునాిము. గనుక ఇప్ుపడు, కస్
ై త వ స్ంఘమును నేడు స్హితం ఇవే నముకములు
వర్శీస్త ునాియని గుర్శతస్త ూ, వర్త మాన కవలమును గూర్శు నేర్ముకొనడానికి మనము స్టథదధంగవ ఉనాిము.

ప్రస్త ుత ప్ర్శస్టి తి
థ
ప్రతి యుగంలోను, స్ంఘము శతాబాేల తర్బడి అంటిప్టురకొనియుండిన పవరథమిక నముకములను
అబదధ బో ధ్కులు అంగరకర్శంచలేదు. నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, యిెహో వవ సవక్షులు మర్శయు మార్ోునుల వంటి
విభిని ప్ూజలు చదయువవర్మ తాము కస్
ై త వుల ైయునాిర్ని తముునుతాము ల కిుంచుకుంటార్మ ఎందుకనగవ
వవర్మ బెైబిలును అంగరకర్శసత వర్మ మర్శయు కరస్
ీ త ును ఏదో ఒక విధానంలో అనుస్ర్శంచడానికి ప్రయతిిసవతర్మ. కవని
వవర్మ యథార్ిముగవ కస్
ై త వులు కవర్మ ఎందుకనగవ వవర్మ ర్ండు వేల స్ంవతిర్వలుగవ కైస్తవయ ప్ర్శమితులను
నిర్ాహించిన పవరథమిక నముకములను — అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో గల విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్
స్ూతరములలో కనుగొనబడగల నముకములను — ఒప్ుపకొనర్మ. కైస్తవ స్ంఘముల లోప్లే గల కొందర్మ
వయకితగత బో ధ్కుల వల , విభిని ప్ూజలు చదయువవర్మగవ గుర్శతంప్బడిన కొనిి స్ంఘములు స్హితం ఇదద
విధ్ంగవ పవరథమిక బో ధ్లను అంగరకర్శంచవు.
కవని అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో జాబితాగవ ఇవాబడిన స్టథదధ ాంతములను ఇంత మంది
నిర్వకర్శంచుచునిటో యితద, ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణము నేటి స్ంఘానిి సవర్ాతిరకంగవ వర్శీంచుచునిదని మనమలా
చెప్పగలము? స్ర్ే, అయితద స్మాధానం ర్ండు విధాలలో ఉనిది. ఒక ప్రకు కైస్తవులమని సవాధికవర్ంతో
-36వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము

మొదటి పవఠము: స్ుస్టథి ర్ విశ్వాస్ స్ూతరములు

చెప్ుపకొనడు అతయధిక స్ంఘాలు ఈ స్టథదధ ాంతాలను ధ్ృవీకర్శసత వయి. బాపథరస్ర ులు, మథడిస్ర ులు, లూథర్న్
స్ంఘములు, ఆంగశోకనుో, పరస్టథబటేర్శయానుో మొదలగు సవంప్రదాయిక పొర టెస్టర ంట్ స్ంఘములు వవటిని
బో ధించుచునివి మర్శయు నముుచునివి. వవటితో స్హా, ర్ోమన్ కవథల్వక్స స్ంఘము మర్శయు పవరచయ
ఆర్ోిడాక్సి స్ంఘాల వంటి పొర టెస్టర ంటేతర్ పదే పదే స్ంఘములు కూడా వీటిని ధ్ృవీకర్శంచుచునివి.
ఇంతదగవక, ఈ స్టథదధ ాంతములను అంగరకర్శంచని స్ంఘములు “కైస్తవ” స్ంఘములని పథలువబడకపల వడం
బహుశ్వ యుకత ం కవవచుు. వవర్మ బెైబిలును ఆమోదించవచుు మర్శయు మేము కరీస్త ును
వంబడించుచునాిమని చెప్ుపకొనవచుు, కవని లేఖ్నముల బో ధ్లను లేదా చర్శతర ప్రస్టథదధమన
ై స్ంఘమును
వవర్మ వవస్త వంగవ హతు
ై త వులు కవర్మ.
త కొనలేదు. ఇందు మూలమున, వవర్మ యథార్ి ముగవ కస్
ఇది ఇలా ఉండగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో వయకత ము చదయబడిన
స్టథదధ ాంతముల పవరముఖ్యతను గూర్శు మనము ఆలోచించినటో యితద, స్ంఘము
జీవించియుండుటకు మర్శయు స్ువవర్త స్ాభావమును మర్శయు కరీస్త ునందల్వ మన
సొ ంత ర్క్షణను మనము గీహించుటకు ఈ విషయాలు బొ తిత గవ అతాయవశయకమన
ై వై
యుంటునివి. ఉదాహర్ణకు, విశ్వాస్ ప్రమాణములు తిరయిేక దదవుని స్ాభావమును
మనకు తెల్వయజప్ుపచునివి: దదవుడు తండిరయిెైయునాిడు, దదవుడు
కుమార్మడెైయునాిడు, దదవుడు ప్ర్శశుదాధతుయునైయునాిడు. గనుక, మనము
కైస్తవులమై యుండగోర్శనటో యితద, తిరతా స్టథదధ ాంతము మన విశ్వాస్మునకు ఏదో ఒక
ఆకర్ష ణీయమన
ై పప
ై ై ప్ూత అయుయనిటురగవ, ఏదో ఒక విధ్మైన కొంచెం అదనప్ు
“ఉతదత జమును” అది ఇచుుచునిటురగవ మనము నటించజాలము. దానికి బదులుగవ
తిరతా స్టథదధ ాంతము మన దదవుడు తన ‘సవర్ము’ లో నిజముగవ ఎవర్ైయునాిడు, అనే
ఒక ప్రకటనయిెైయునిది.
— డా. స్ట్రవ్ బేో క్స మోర్డ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని స్టథదధ ాంతములు అవశయకమైనవైయునివి
మర్శయు అవి కస్
ై త వయమునకు పవరథమికమైనవైయునివని నేను చెప్పగలను.
నిజముగవ, వవటి నుంచి నీ దశను మార్ముకునిటో యితద, నీవు చర్శతర ప్రస్టద
థ ధ మన
ై కైస్తవ
విశ్వాస్ము నుంచి దూర్ంగవ తొలగశపల తునాివు. ఆది స్ంఘం అనుభ్వం ఇదద, గనుక
బెైబిలు మాటలకు అర్ి వివర్ణ చెప్పడానికి ఎనోి విధాల న
ై వేర్ాే ర్మ మార్వగలునాియనే
విషయానిి వవర్మ తెలుస్ుకునాిర్మ మర్శయు, “ఇదద స్ర్న
ై విధానము” అని వవర్మ
చెపవపర్మ. అది ర్ైలు ప్టారల వంటిదెైయునిది: “బెైబిలు మాటలకు అర్ి వివర్ణ
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స్ందర్శించండి.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము

మొదటి పవఠము: స్ుస్టథి ర్ విశ్వాస్ స్ూతరములు

చెప్పడానికి ఇదద స్ర్ైన దార్శ.” ఈ మార్గ ంలో వళిో నటో యితద అతాయవశయకమైయుని కస్
ై తవ
విశ్వాస్ము నుంచి తొలగశపల తునాిమని అర్ి ం. కవబటిర నేటి వర్కు కూడా అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము, పవరమాణికమైన బెైబిలు స్ంబంధ్మైన విశ్వాస్ము యొకు
అతిముఖ్యమన
ై స్ాభావమును నిర్ాచించుచునిదని, నేను అనుకుంటునాిను.
— డా. ప్టర్డ వవలుర్డ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో కోీడీకర్శంచబడిన నమిుకలు ఎంత పవరధానయమైనవి మర్శయు
సవర్ాతిరకమైనవంటే, అవి విశ్వాస్ుల మీద ఐకయ ప్రభావము చూప్ుతాయి. ఆధ్ునిక స్ంఘములో అనేక
విభ్జనలు ఉనాియి కవబటిర ఇది నేడు మర్శంత ఉప్యోగకర్ంగవ ఉంది.

ఐకయము చదయబడుట
దదవశ్వస్త రము నేర్ముకోవలస్టథన అవస్ర్ం లేదని వవదించద చితత శుదిధగల కైస్తవులు బహుశ్వ మీకు
తటస్ి ప్డియుండవచుు, ఎందుకనగవ ఈ స్టథదధ ాంతములు కస్
ై త వులను ఒకర్శకి వయతిర్ేకంగవ మర్ొకర్శని
విభ్జస్ుతనాియిేతప్ప ఐకయప్ర్చడం లేదని వవర్మ ఒపథపంప్బడియునాిర్మ. “యిేస్ు మనలను
ఐకయప్ర్చుచునాిడు, కవని స్టథదధ ాంతములు మనలను విభ్జస్ుతనాియి” వంటి నినాదములతో వవర్మ ఈ
ఎదుర్శంప్ును సవంప్రదాయికమన
ై దదవశ్వస్త రమునకు విస్త ర్శంప్జేసత వర్మ. ఈ మాటలోో ఎంతో కొంత స్తయము
లేకపల లేదు. యుగయుగవలుగవ కైస్తవులు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ వేర్పడినవవర్ైయుంటునాిర్మ, ఒకర్శ నొకర్మ
ఖ్ండించుకొనుచునాిర్మ, ఒకర్శ నొకర్మ హింస్టథంచుకొనుచునాిర్మ మర్శయు స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై విషయాలలో
ఒకర్శపై మర్ొకర్మ యుదాధలు స్హితం చదసవర్మ. ఇది ఇలా ఉనిప్పటికని
ి , స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై స్మైకయత కొర్కు
స్ంఘము పల ర్వడుచుండవల నని కొీతత నిబంధ్న నేడు స్హితం స్ంఘమును పలర తిహించుచునిది.
ఉదాహర్ణ, ఎఫస్ట్ 4:11-13లో, మనము ఈ విధ్ంగవ చదువుతాము:
మనమందర్ము విశ్వాస్ విషయములోను దదవుని కుమార్మని గూర్శున
జాానవిషయములోను ఏకతాముపొ ంది, స్ంప్ూర్ీ ప్ుర్మషులమగువర్కు, అనగవ
కరీస్త ునకు కల్వగశన స్ంప్ూర్ీ తకు స్మానమైన స్ంప్ూర్ీ త కలవవర్మగువర్కు . . .
ఆయన [యిేస్ు] కొందర్శని అపొ స్త లులనుగవను, కొందర్శని ప్రవకత లనుగవను, కొందర్శని
స్ువవర్శతకులనుగవను, కొందర్శని కవప్ర్మలనుగవను, ఉప్దదశకులనుగవను నియమించెను
(ఎఫస్ట్ 4:11-13).

-38వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
స్ందర్శించండి.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము

మొదటి పవఠము: స్ుస్టథి ర్ విశ్వాస్ స్ూతరములు

ఈ వవకయభాగములో, స్ంఘము కరీస్త ు శర్రర్మైయునిదని పౌలు ప్రసత వవించాడు. మర్శయు మనము
విశ్వాస్ములోను జాానములోను ఏకతాము పొ ందువర్కు స్ంఘము కరస్
ీ త ునందు స్ంప్ూర్ీ త పొ ందనేర్దని
ఆయన స్ూచించాడు. ఈ హేతువునుబటిర , స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ఐకయత ప్రతి కస్
ై త వుని లక్షయమై యుండవల ను.
స్హజంగవనే, మన కస్
ై త వ జీవితము గూర్శున అనేక ఇతర్ కోణాలు, స్టథదధ ాంతము గూర్శున మన
అధ్యయనానిి ప్రభావితం చదసత వయి. మన దదవుని మర్శయు పొ ర్మగువవర్శని పతరమించుట, ప్ర్శశుదధ తను
వంటాడుట, ప్ర్శశుదాధతు శకితపై ఆధార్ప్డుట, మర్శయు దదవుని మర్శయు ఆయన వవకయమును ధాయనించుట
వంటి ప్నులు మనము చదయాల్వి ఉంటుంది. మనము కేవలము స్టథదధ ాంతముపైనే మన దృషథరని కేందరరకర్శంచి
ఇతర్ విషయాలను అలక్షయము చదస్టన
థ ప్ుపడు, మనము బహు ఘోర్ంగవ దార్శతపథపపల తాము. 1 కొర్శంథర 13:2లో
పౌలు ఇలా హెచుర్శస్త ునాిడు:
. . . మర్ుములనిియు జాానమంతయు ఎర్శగన
శ వవడనన
ై ను, . . . పతరమలేనివవడనత
ై ద
నేను వయర్మిడను ( 1 కొర్శంథర. 13:2).
ఈ వచనము మర్శయు అనేక ఇతర్ వచనాలు స్ూచిస్ుతనిటురగవ, దదవశ్వస్త ర స్ంబంధ్మైన జాానమును
స్ంపవదించుట ముఖ్యమే, కవని కైస్తవ విశ్వాస్ంలోని అతి గొప్ప శ్ేీషరమన
ై విషయం అది కవదు.
ఈ విశ్వలమన
ై విశావవయప్త ంగవ కరీస్త ును అనుస్ర్శంచుచుని వవర్ందర్శతో మనము ప్ంచుకొను
స్టథదధ ాంతప్ర్మన
ై ఐకయతలో ఆనందించుట, దదవశ్వస్త ర స్ంబంధ్మైన వివవదముల యొకు వినాశనాతుకమన
ై
ప్ర్శణామములకు దూర్ంగవ ఉండుటకు అతయంత కవర్యసవర్ి కమన
ై విధానములలో ఒకటెైయునిది. దదవశ్వస్త రము
యొకు వివర్ములను గూర్శున మన ఆందో ళ్నను ఐకయత గూర్శున స్ర్న
ై ఆందో ళ్నతో మనము స్మతులయము
చదస్ుకొనునప్ుపడు, స్టథదధ ాంతము మనలను విభ్జంచుటకు బదులుగవ, వవస్త వముగవ అది మనలను
ఐకయప్ర్మస్ుతంది.
నేటి కరీస్త ు స్ంఘము నిశుయంగవ ఐకయతను గూర్శు ఆందో ళ్న చెందుచునిది. మన
మధ్య ఎనోి శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లునివి మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు, స్ంఘములో స్ట్త రల పవతర,
బాపథత స్ుము మునిగు విషయాలను గూర్శు విభిని దృషథరకోణములునివి.
అయినప్పటికిని ఈనాడు ఈ ఇర్వై ఒకటవ శతాబే ములో కూడా స్తయము కంటే
వవస్త వంగవ మన చర్యల ఆధార్ంగవ మనము కల్వస్టథకటురగవ కదులుచుండాలని,
స్ర్ాలోకమునకు స్ువవర్త నందించాలని మనము ఎకుువగవ ఆందో ళ్న
చెందుచునాిమనిటురగవనే అగుపథస్త ుంది. మన ప్రభ్ువైన యిేస్ు మర్శయ అపొ స్త లుడెన
ై
పౌలు, మనము ఐకయత గూర్శు ఆలోచించునప్ుపడు — నేను యోహాను వవరస్టథన స్ువవర్త
17వ అధాయయం మర్శయు ఎఫస్ట్ 4వ అధాయయం గూర్శు ఆలోచిస్ుతనాిను — మన ఒకే
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దదవుడు, ఒకే ప్రభ్ువు, ఒకే ఆతు, ఒకే విశ్వాస్ం, ఒకే బాపథత స్ుమును బటిర మనము
కల్వగశయుని ఐకయతను గూర్శు వవర్మ ఆలోచించుచునాిర్నే విషయం చాలా
ఆస్కితకర్ంగవ ఉనిది. కవబటిర , స్తయములు, లేక,మనము నముుచుని స్తయముల
స్ముదాయము కరస్
ీ త ునందల్వ మన ఐకయతకు ప్ునాదియిెై యుండవలస్టథన
అవస్ర్మునిది.
— డా. శ్వమూయల్ ల్వంగ్
ప్రప్ంచమందంతటను యథార్ిముగవ కరస్
ీ త ును వంబడించుచునివవర్మ వందల కొలది లక్షలోో ఉనాిర్మ,
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో వలో డింప్బడిన బెబి
ై లు స్ంబంధ్మన
ై బో ధ్ల ప్టో వవర్శకిగల నిబదధ త
విషయంలో వవర్మ స్టథిర్ముగవ నిల్వచియుంటునాిర్మ. వవస్త వవనికి, ఇటిర నిబదధ తల మూలాన ఈ నిమిషంలోనే
ల కులేనంత మంది కైస్తవులు హింస్ల పవలవుతునాిర్మ అంతద కవదు హతసవక్షులుగవ తమ పవరణాలు
కోలోపతునాిర్మ. దదవశ్వస్త రమునకు స్ంబంధించిన అనేక ఇతర్ విషయాలలో వవర్మ మనతో
ఏకరభ్వించకపల వచుు. వవస్త వవనికి, మనము అతిపథయ
ర మైన విషయాలుగవ అంటిపటురకొనియుని
దృకపథములను వవర్మ బలముగవ ఆక్ేపథంచవచుు. కవని మన మధ్య విభేదాలునిప్పటికిని, దదవుడు,
స్ంఘము, మర్శయు ర్క్షణ గూర్శు విశ్వాస్ ప్రమాణము తెల్వయజప్ుపచుని విషయాలలో మనమందర్ము
ఏకమైయునాిము. యోహాను 17:23లో యిేస్ు స్ంఘం కొర్కు చదస్టన
థ పవరర్ినను జాాప్కం చదస్ుకుందాము:
. . . వవర్మ స్ంప్ూర్మీలుగవ చదయబడి యిేకముగవ ఉనిందున నీవు ననుి
ప్ంపథతివనియు, నీవు ననుి పతరమించినటేర వవర్శని కూడా పతమి
ర ంచితివనియు, లోకము
తెల్వస్టథకొనునుగవక . . . (యోహాను 17:23).
స్ంఘములో ప్రదర్శింప్బడు ఐకయత, ఆయన తండిర చదత ప్ంప్బడినాడనుటకు నిదర్ినమయ
ై ునిదని
యిేస్ు తెల్వయజప్ుపచుని విషయానిి గమనించండి. మనము కరస్
ీ త ును అనుస్ర్శంచుచుని ఇతర్మలతో భ్ుజం
భ్ుజం కల్వపథ నిలబడునప్ుపడు, దదవశ్వస్త ర స్ంబంధ్ంగవ మనకందర్శకిని స్మిషథరగవ సవమానయమయ
ై ుని
విషయాలను ఉదాాటించునప్ుపడు, మనము ప్రకటించు స్ువవర్త స్తయమైనదని మనము లోకమునకు
సవక్షయమిచుుచునివవర్మవుదుము, మర్శయు ఇది మన స్ువవర్రతకర్ణమునకు బలమును చదకూర్ముతుంది.
స్ువవర్త అనగవ ఏమిటో నిర్ాచించాము, స్ువవర్త యొకు స్మిషథర పవరథమిక అంశము
విషయంలో ఏకరభ్వించాము, గనుక మనకు స్ువవర్త లో గల ఆ ఐకయత విషయంలో
మనము ఎంతో నిబదధ తగలవవర్మైయునాిమనియు, స్తయమును గూర్శున మన
ఒపథపంప్ులను తయజంచవల నని మనము ఒకర్శ నొకర్ము అడుగకుండునటు
ో గవ,
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మనము ఒకర్శతో నొకర్ము జీవితములోను మర్శయు ప్ర్శచర్యలోను ఐకయతగలవవర్మై
యుందుమనియు చెప్పడము మనము ఐకయతను మర్శయు స్తయమును వంటాడుటకు
ఒక మార్గ మైయునిదని నేననుకుంటునాిను. కవని వవస్త వవనికి మనము ఒకర్శ నుంచి
మర్ొకర్ము భినిముగవ నుని ఆ యా విషయాలోో స్హితం ఉతిహించుచు
స్ంతోషథంచుచునాిము. మనము సవదర్ంగవ ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్ము
భినిమన
ై వవర్మైయుంటునాిము. మనము బుదిధకుశలతతో ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్ము
భినాిభిపవరయములు గలవవర్మై యుంటునాిము. మనము పతరమప్ూర్ాకంగవ
భినిమన
ై వవర్మైయుంటునాిము. కవని స్తయస్ంధ్తాము మర్శయు ధ్ృడనముకము
ప్ుటిర ంచు సవియిలో, మనకు అనోయనయ ఆనందమునిచుు విషయాల కొర్కు మనము
ఒకర్శలో మర్ొకర్ము వదకుచునాిము. ఐకయత ఆనందంగవ అనుభ్వింప్బడునటు
ో ను,
దదవశ్వస్త రము గూర్శున మన ఒపథపంప్ులకు స్ంబంధించిన ఇతర్ విషయాలలో
నాయయస్ముతమన
ై , అంతర్వతు ప్రబో ధ్ముల ప్రకవర్ము ప్నులుచదయు విభేదాలు
కల్వగశయుండునటు
ో ను, ఈ విషయాలలో మనము కొంత మేర్కు ఉతిహించి
స్ంతోషథసత వము.
— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ప్రప్ంచంలో ప్రతి చోట నుని కైస్తవులు, అతి పవరధానయమైన
నముకములు మర్శయు అపవరముఖ్యమైన నముకముల మధ్య నుండు తదడాలను వివేచింప్గలుగునటు
ో
స్హాయకర్ంగవ ఉంటుంది. ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణమును మనము మన వయకితగత జీవితాలలోను మర్శయు
సవమూహిక స్ంఘ జీవితాలలోను నొకిువకవుణించునప్ుపడు, దదవశ్వస్త రము వవస్త వముగవ మనలను ఒకర్శ
నుంచి మర్ొకర్శని విభ్జంచదనే విషయానిి మనము తెలుస్ుకుంటాము. దానికి బదులుగవ, మనము కరీస్త ు
యొకు విశాస్నీయమైన ఇతర్ దాస్ులతో మనలను మనము ఐకయప్ర్చుకుంటునాిమని గీహిసత వము,
మర్శయు తదాార్వ స్ంఘము ప్టో యిేస్ు కల్వగశయుండిన ఆయన దర్ినము నర్వేర్ముచునివవర్మగుదుము.

ముగశంప్ు
ఈ పవఠములో అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్ స్ూతరములను
ప్ర్శచయము చదస్త ూ, విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకు చర్శతర, అది అభివృదిధ చెందిన విధానము మర్శయు దాని
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ఉదదేశమును గూర్శు మేము మీకు వివర్శంచాము. దదవుడు, స్ంఘము, మర్శయు ర్క్షణ విషయమైన స్ంబంధిత
స్టథదధ ాంతములను గూర్శు మేమొక పైపై ప్ర్శశీలనను కూడా స్మకూర్వుము. వవటి మూలాధార్మైన,
సవర్ాతిరకమైన, మర్శయు ఐకయప్ర్చు స్ాభావమునకు స్ంబంధించినంతవర్కు విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్
స్ూతరముల పవరముఖ్యతను మేము పతర్ొునాిము.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము అతి ప్రధానమన
ై కస్
ై త వ నముకములను వందల కొలది
స్ంవతిర్ముల తర్బడి కోీడీకర్శంచిన మికిుల్వగవ ముఖ్యమన
ై ఒక చార్శతరాతుక వివర్ణయిెైయునిది. ఈనాడు
స్హితం, ప్రతి కస్
ై త వ శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లోని కైస్తవ దదవశ్వస్త ర ప్ండితులకు ఏకరకర్శంప్బడిన ఆర్ంభ్ విషయానికి అది
ఆధార్మగుచునేయునిది. ఈ ప్ర్ంప్ర్లో వచుు తర్మవవత పవఠములలో, అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణములోని విశ్వాస్ విషయిక స్ుస్టథిర్ స్ూతరములను మేము యింకవ ఎకుువ వివర్ంగవ ప్ర్శశ్ోధిసత వము,
ప్రప్ంచమందంతటను కస్
ై త వ బో ధ్లను ఐకయప్ర్చుచుని లేఖ్నముల స్తయములకు ప్రతినిధ్ులుగవ అవి ఎలా
నిలుస్ుతనాియో కూడా మనము చూసవతము.
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