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ఉపో ద్ఘాత్ము
ఒక చెటర ును చెటర ుగా, లేక ఒక ఇంటిని ఇలుోగా లేక ఒక వయకితని వయకితగా ఏమి చదయుచునిదో నని

మీర్ప్ుపడెన
ై ా ఆలోచించార్ా? ఇదద ప్రశిను మర్ొక విధ్ంగా అడిగశతద, అది చెటర ుగా లేక ఇలుోగా

పిలువబడాలంటే అది ఏ యిే లక్షణములను కల్వగశయుండవల ను? ఇవి తతవశాసత వ
ే త లు వేల కొలది
ర త

సంవతిర్ాలుగా మననం చదసత ుని జఠశలమైన ప్రశిల ైయునివి. మనము కైసతవ వేదాంత శాసత మ
ర ును

అధ్యయనం చెయాయలని ఆశించినప్ుపడు మనకు కూడా ఇదద విధ్మన
ై ప్రశి ఎదుర్వుతుంది. ఎంతెన
ై ా, మనం

“కైసతవులు”గా ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునేవి ల కులేననిి సంఘాలునాియి. కాబటిర, “కస
ై త వ వేదాంత శాసత మ
ర ునకు
ఏ యిే స్టిదధ ాంతములు మూలాధార్మైనవి మర్శయు ఆవశయకమైనవైయునివి?” అని ప్రశిించడం
ప్రయోజనకర్ంగా ఉంటుంది.

సహజంగా, మనమీ ప్రశి అడుగుచుండగా, వేదాంత శాసత మ
ై అవగాహనలేనివాడు
ర ు గూర్శు సర్న

సహితం ర్క్ింప్బడవచుుననే విషయంలో మనకు సపషర త ఉండాల్వ. మనము కరస
ీ త ు యిెడల కల్వగశయుండు
నిబదధ త మనలను కస
ై త వులనుగా చదయుటకు సర్శపల తుంది. అదద సమయంలో, ఏ వేదాంత వయవసా యిన
ెై ను
“కైసతవ వయవసా ” అని పిలువబడుటకు అర్హత సంపాదించుకొనక మునుప్ు అది కల్వగశయుండవలస్టిన

ఆవశయకమన
ై ఆలోచనలు అనేకమునివని చెప్ుపకొనడం సమంజసమవుతుంది. సంఘము ఆర్ంభ్మైన ఆది
శతాబే ములు మొదలుకొని, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఈ మూల నముకముల యొకు
ప్రయోజనకర్మన
ై సార్ాంశమును సమకూర్ముచునేయునిది.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము, సుప్రస్టిదధమన
ై మర్శయు విర్శవిగా ఉప్యోగశంప్బడుతుని కైసతవుల

నముకము యొకు సార్ాంశమును గూర్శున మా ప్ర్ంప్ర్లో ఇది మొదటి పాఠమయ
ై ునిది. మేము ఈ

పాఠమునకు సుస్టిార్మన
ై విశావస సూతరములు అనే శీర్శషకను ఎనుికునాిము. ఎందుకనగా “కైసతవులము”
అని తమనుతాము పిలచుకొనువార్ందర్మ ఒప్ుపకొను విధ్ముగా అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును

సూతరముల లేదా స్టిదధ ాంతముల యొకు సార్ంశముగా ప్ర్శగణిసత ాము. సంఘము యొకు ఆర్ంభ్ శతాబాేలలో
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము నానా విధ్ముల ైన ర్ూప్ములలో ఉప్యోగశంప్బడింది. కాని అది దాదాప్ు

కరీ.శ. 700లో లాయటిన్ భాషలో ప్రమాణీకర్శంచబడింది. ప్రజలలో బహుగా ప్రచిల్వతమైయుని ఆధ్ునిక తెలుగు
అనువాదము ఈ కిీంది విధ్ముగా నునిది:

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్థరకరత యగు త్ండ్రరయన
ై ద్దవుని
నేను నముుచునఘాను.

ఆయన అద్ధాతీయ కుమారుడును మన ప్రభువన
ై యేస్ు కరస్
ీ త ును నముుచునఘాను.
ఈయన ప్రిశుద్ఘిత్ు వలనకనయయగు మరియ గరభమున ధరింప్బడ్ర ఆమకు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మొదటి పాఠము : సుస్టిార్ విశావస సూతరములు

ప్ుటటర ను.

పొ ంత్ు పథలాత్ు కవలమందు బాధప్డ్ర,

స్థలువవేయబడ్ర, చనిపో య, పవత్రపటర బడ్ర
అదృశయలోకములోనికి ద్ధగెను.

మూడవ ద్ధనమున చనిపో యనవవరిలో నుండ్ర త్రరిగిలేచి,
ప్రలోకమునకెకిి

స్రాశకితగల త్ండ్రరయన
ై ద్దవుని కుడ్రచత్ర
ద వప్
ై ున కూరుచండ్రయునఘాడు,

స్జీవులకును మృత్ులకును తీరుు తీరుచటకు అకిడ నుండ్ర ఆయన వచుచను.
ప్రిశుద్ఘిత్ును నముుచునఘాను.
ప్రిశుది సవరాత్రరక స్ంఘమును
ప్రిశుదుిల స్హవవస్మును
పవప్క్షమాప్ణను

శరీర ప్ునరుత్ఘినమును

నిత్యజీవమును నముుచునఘాను. ఆమేన్.
అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున చర్ు యొకు సుస్టిార్మైన విశావస సూతరములు మూడు

భాగములుగా విభ్జంప్బడియునివి. మేము ఈ ప్రమాణము యొకు చర్శతన
ర ు వివర్శసత ాము. ర్ండవదిగా,
మేము దానిలోని ప్రకటనల యొకు పప
ై ై ప్ర్శశీలనను ఇసాతము. మూడవదిగా, సంబంధిత స్టిదధ ాంతముల
ఈనాటి పారముఖ్యతపై దృషిర కేందరరకర్శసత ాము. అప సత లుల విశావస ప్రమాణము వనుక ఉని చర్శతత
ర ో
మొదలుపడదాము.

చరిత్ర
మనము అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు చర్శతన
ర ు అవలోకనము చదయుచుండగా, ర్ండు

విషయాలపై దృషిరని కేందరరకర్శసత ాము. ఒక ప్రకు దాని గీంథకర్త ృతవము మర్శయు అది కూర్ుబడిన తదది వంటి

విషయాలను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకుంటూ ఈ ప్రమాణము అభివృదిధచెందిన విధానమును చూసాతము. మర్శయు
మర్ొక ప్రకు ఈ ప్రమాణము యొకు ఉదదేశమేమిటో, దరనిని స్టిదధం చదసుకొని ఉప్యోగశంచుట

అవసర్మైయునిదని సంఘము తలంచుటకు గల హేతువేమో చూసాతము. మొదట అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము యొకు చార్శతారతుక అభివృదిధని చూదాేము.
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అభివృద్ధి
అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును తొల్వ శతాబే ములో ప్నిండు మంది అప సత లులే ర్చించార్ని

ఒకప్ుపడు నముబడింది మర్శయు ఉప్దదశించబడింది. ఈ విశావస ప్రమాణములో ప్రతదయకతగల ప్నిండు
వేదాంతశసత ప్
ై ప్రకటనలను ఒకొుకు అప సత లుడు సమకూర్ాుడని కూడా చెప్ుపకొనబడింది. ఏది
ర ర్మన

ఏమైనా, వాసత వముగా ఇదద జర్శగశందని, లేదా ఈ ప్రమాణము ర్చింప్బడుటలో అప సత లులలో ఎవర్న
ై ాగాని
ప్రతయక్ష పాతర వహించార్ని చెప్ుపకోడానికి ఇంచుమించుగా ర్మజువేమియు లేదు. కాని ఈ ప్రమాణమును
అప సత లులు వారయనటో యితద, మర్శ ఎవర్మ వారసార్మ?

ఈ ప్రమాణమునకు గీంథకరత అంటూ ఎవరూ లేరు కవబటిర అపొ స్త లుల విశ్వాస్

ప్రమాణమును ఎవరు రచించఘరనే ప్రశా చరచనీయాంశముగవనే మిగిలియునాద్ధ.
ద్ఘద్ఘప్ు నిశచయముగవ ఈ ప్రశాలు కరీస్త ు త్రువవత్ నలభై లేద్ఘ యాభై స్ంవత్సరముల
కవలములో బాపథత స్ుము పొ ందనైయుండ్రన అభయరుిలను అడ్రగన
ి ప్రశాల ైయునావి.
కవబటిర , “నీవు ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్థరకరత యగు త్ండ్రరయన
ై ద్దవుని

నముుచునఘావవ?” అని ఒకనిని ప్రశ్ాంచదవవరు. ఈ విషయం మనకు త్ెలియును
ఎందుకనగవ వవరి బాపథత స్ుప్ు అనుభవములను గూరిచ అనేకులు

మాటలాడుకొనుచుండుట ఇలాంటి నఘనఘ విధముల న
ై ప్రశాలను స్ూచిస్ుతంద్ధ.

మరియు కరీ.శ. 200 నఘటికి, త్ెరత ులుు (Tertullius) ఇంచుమించుగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణముత్ో స్మరూప్ముగల పవత్ రోమా విశ్వాస్ ప్రమాణమని

పథలువబడుచునాద్ఘనిని ప్రసత వవిస్ూ
త , “. . . అని నీవు నముుదువవ,” “. . . అని నీవు
నముుదువవ?” అని బాపథత స్ుము పొ ందనయ
ై ుండ్రన అభయరుిలను అడ్రగిన ప్రశాలత్ో
స్ంబంధముగలద్ఘనిగవ ఆయన స్ూచిస్ుతనఘాడు. స్ాత్హాగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్
ప్రమాణమును మొటర మొదటిసవరి కరీ.శ. 390లో రూఫ్నస్ (Rufinus) అనే వయకిత

ప్రసత వవించఘడు. మరియు ప్నాండు మంద్ధ అపొ స్త లులలో ఒకొికిరు, ఇస్ిరియోత్ు

యూద్ఘ సవినములో ఎంపథక చదస్ుకొనబడ్రన మతీత యత్ో స్హా, ప్రమాణములోని ఒకొికి
ధృవీకరణమును ప్లికవరనే కథత్ో గల స్ంబంధమును ఈయన త్ెలుప్ుత్ునఘాడు. ఈ
స్థద్ి ఘంత్మునకు ఆధఘరముగవ నిలువగల రుజువేద్ధయులేదు, కవని వవస్త వవనికి, ఈ
ధృవీకరణములు అలనఘటి అపొ స్త లులనే ప్రసత వవించుచునావనే అభిపవరయము,
నిశచయంగవ మంచి ఆధఘరముగలద్ెైయునాద్ధ.

— డా. జాన్ ఆసావల్ర
ఆది కస
ై త వుల ర్చనలలో, అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును పల ల్వన అవశయకమైన స్టిదధ ాంతములకు

సంబంధించిన అనేక జాబితాలునాియి. ఒక ప్రకు మూలాధార్మన
ై నముకములను జాబితాగా కూర్ముచు
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కొంత మేర్కు వివర్ముగా వర్శీంచు విశావస సంబంధ్మన
ై నియమములునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఓర్శగన్
ర్చించిన ఆన్ ఫస్ర పిని
ర ిప్ుల్ి అనే ప్ుసత కములో విశావసమునకు సంబంధించిన ఒక నియమమును

పారర్ంభ్ములోనే చదర్ాుడు. ఐర్శనయస్ ర్చించిన ఎగన
ై స్ర హెర్స్ట్స్ అనే ప్రఖ్ాయతిగాంచిన తన మొదటి ప్ుసత కం,
ప్దవ అధాయయంలో చదర్ాుడు. ఇటువంటి విశావస సంబంధ్మన
ై నియమములు సంఘము యొకు
బో ధ్నలను ప్దిలప్ర్చుటకు ఉదదేశింప్బడినవి. మర్శయు సంఘ సభ్ుయలకు – ముఖ్యముగా సంఘ

నాయకులకు శిక్షణ ఇచుుటకు ప్రయోజనకర్మన
ై వి. అనేకసార్మో, ఈ నియమములు ఒక సభ్ నుంచి మర్ొక
సభ్కు వేర్ేవర్మగా ఉండినవి. సర్వసాధార్ణంగా, వాటిలో పారముఖ్యమన
ై స్టిదధ ాంతములను గూర్శున
ధ్ృవీకర్ణములు, మర్శయు నతి
ై క ఉప్దదశములు మర్శయు సంప్రదాయములు కల్వస్టియుండినవి.

మర్ొక వైప్ు, కొనిి పారచీన స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై జాబితాలు విశావస ప్రమాణముల ర్ూప్ంలో ఉనాియి.

ఇవి సంఘము యొకు విశావస నియమము, మర్శ ముఖ్యముగా దాని అతిప్రధానమన
ై నముకములను
గూర్శున స్టిదధ ాంతముల భాగాలను కోీడీకర్శంచిన చిని చిని జాబితాల ై యుండినవి. ఇవి తర్చుగా

బాపిత సుముల వంటి పారర్ాన ప్రకర్ణ ఏర్ాపటో లో వల్వో ంప్బడినవి. మొదటి మర్శయు ర్ండవ శతాబే ములలో,
బహుశా ప్రతి ఒకు సాానిక సంఘము దాని దాని స ంత విశావస ప్రమాణము, లేదా కోీడీకర్శంచబడిన

అతాయవశయకమన
ై బెైబిలు సంబంధ్మన
ై సతయము కల్వగశయుండవచుు. కాని మూడవ లేదా నాలుగవ

శతాబే ము నాటికి, కొనిి విశావస ప్రమాణములు తల తు
త చు అతి పారముఖ్యతను సంపాదించుకొనుచు
బహువిధ్ సంఘములలో ఉప్యోగశంప్బడుచుండినవి.

ఈ విధ్ంగా ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ఒక పారచీన విశావస ప్రమాణము ర్ోమా ప్టర ణములోని సంఘము

ధ్ృవీకర్శంచిన విశావస ప్రమాణము. దరనిని ర్ోమీయుల విశావస ప్రమాణము అని పిల్వచదవార్మ. ఈ విశావస

ప్రమాణము అప సత లుల విశావస ప్రమాణమునకు చాలా దగగ ర్ పల ల్వకగలదెయ
ై ునిందున అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము కేవలము ర్ోమీయుల విశావస ప్రమాణమునకు తర్మవాత ర్ోజులలో ఇవవబడిన ఒక
అనువాదము మాతరమే అని కొందర్మ ప్ండితులు నముుతార్మ.

కాని దాని ఖ్చిుతమన
ై మూలములతో నిమితత ము లేకుండా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ఎటర కల
ే కు, ముఖ్యముగా పాశాుతయ సంఘాలలో, విసత ృతమన
ై ప్రయోగములోనికి వచిుందనే విషయం ఎలాంటి
సందదహము లేకుండా ఉంది. ఆర్ంభ్ శతాబే ములలో, దరని ఖ్చిుతమన
ై ప్ద సముదాయము ఒక సంఘము
నుండి మర్ొక సంఘమునకు వేర్మగా ఉండదది. కాని ఎనిమిదవ శతాబే ములో ఈ ప్ద సముదాయము
ఈనాడు మనము గుర్శతంచి అనునితయము ఒప్ుపకొనుచుని ర్ూప్ములోనికి సర్వసాధార్ణంగా
ప్రమాణీకర్శంప్బడింది.

ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు చార్శతారతుక అభివృదిధని గూర్శున అవగాహనను దృషిరలో పటురకొని,

అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును సృషిరంచుకొని దానిని వాడుటకు వనుక గల ఉదదేశమును చూదాేము.
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ఉద్దేశము
మన ర్ోజులోో, అనేక మంది కస
ై త వులు విశావస ప్రమాణములను శంకిసత ార్మ. ఇందుకు గల

హేతువేమిటో అర్ాం చదసుకొనడం అంత కషర మమీ
ే కాదు. విశావస ప్రమాణమునకు లేఖ్నములకుని అదద

అధికార్ం ఉనిదని చాలా తకుువ మంది నిర్ొుహమాటంగా సావధికార్ంతో చెప్ుపచునిప్పటికర, కొనిి సార్మో

సదాావముగల కస
ై త వులు కొనిి విశావస ప్రమాణములు బెైబిలుకే సమానవన
ై టురగా భావిసుతంటార్మ. కాని అది
స్టిదధ ాంతప్ర్ంగా కావచుు లేదా ఆచర్ణలో కావచుు, ఏ విశావస ప్రమాణమన
ై ను ఎప్ుపడెన
ై ను ఈ సాాయికి
హెచిుంప్బడకూడదు.

బెైబిలు మాతరమే మనకు పతర్
ర ేపంి ప్బడిన, ప ర్పాటులేని విశావస నియమము మర్శయు

ఆచర్ణయిెైయునిది. మర్ొక ప్రకు విశావస ప్రమాణములు, లేఖ్నములను గూర్శున మన గీహింప్ును

కోీడీకర్శసత ూ ప ర్పాటుప్డగల బో ధ్న సాధ్నముల ైయునివి. మనము ఇకముందు చూడబో తునిటురగా,
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము కస
ై త వులు బెైబిలు ఉప్దదశములను నేర్ముకొనుచు, వాటి ప్టో

యథార్ాప్ర్మలుగా నిల్వచియుండగలుగుటకు సహకార్ముగా నుండద సాధ్నముగా సృషిరంచబడింది.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు ఉదదేశమును మూడు అంచెలలో విచార్శంచి చూదాేము.

మొదటిగా, లేఖ్నములను యథార్ామన
ై స్టిదధ ాంతము యొకు పారథమికమన
ై కోశాగార్ముగా ప్ర్శగణిదే ాము.
ర్ండవదిగా, సంఘము యొకు సాంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను లేఖ్నముల ధ్ృవీకర్ణములుగా
ఎంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సంఘము యొకు

సాంప్రదాయికమన
ై లేఖ్నములను గూర్శున గీహింప్ులను కోీడీకర్శంచుటకు ఉదదేశింప్బడినదానిగా చూదాేము.
మన స్టిదధ ాంతమునకు బెైబిలే మూలాధార్మనే విషయానిి ప్రతిషిరంచుకొనిన కైసతవులు ఎలో ప్ుపడు
ధ్ృవీకర్శంచార్నే వాసత వముతో మొదలుపడదాము.

లేఖ్నములు
ఆది సంఘ పితామహుడు ఓర్శగన్ ఆన్ ఫస్ర పిరనిిప్ుల్ి అనే తన ప్ుసత కములో, మూడవ శతాబే ము
తొల్వ ర్ోజులోో వారయబడిన దాని ప్ఠశకలో వారస్టిన ఈ మాటలు ఒకసార్శ గమనించండి:
విశాస్థంచువవరందరు . . . కరీస్త ు ప్లికిన మాటలు మరియు చదస్థన బో ధలను మించి ఏ

యత్రమైన మూలాధఘరమునుంచెైనఘగవని ఒక మంచి ఆనందకరమైన జీవిత్ము కొరకు
మనుషుయలను ప్ురికొలుప్ు త్ెలివిని పొ ందలేరు. కరీస్త ు ప్లికిన మాటలు అంటే, ఆయన
మానవునిగవ ఉనాప్ుుడు ప్లికిన మాటలు మాత్రమే అని మేము భావించడం

లేదు . . . ఏలయనగవ ఆ కవలమునకు మునుప్ు, ద్దవుని వవకయమైయునా కరస్
ీ తు
మోష్ేలోను ప్రవకత లలోను ఉండ్ెను . . . అంత్దగవక . . .ఆయన ప్రలోకమునకు
ఆరోహణమైన త్రువవత్ త్న అపొ స్త లుల ద్ఘారవ మాటాుడ్ెను.
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లేఖ్నమంతా కరస
ీ త ు మాటయిెయ
ై ునిది, మర్శయు అది నిజమైన సమసత స్టిదధ ాంతమునకు

మూలాధార్మయ
ై ునిది అని ఓర్శగన్ ఉప్దదశించాడు.

మూడవ శతాబే ప్ు ఆర్ంభ్ములో నివస్టించిన బిషప్ హిపల పల్వటస్ వారస్టిన ఎగన
ై స్ర ది హెర్స్టి అఫ్ వన్

నోయిటస్ అనే ప్ుసత కములోని 9వ భాగములో ఆయన వారస్టిన మాటలను వినండి:

స్హో దరులారవ, ఒకే ద్దవుడు ఉనఘాడు, ఆయనను గూరిచన జ్ఞానమును మనము

లేఖ్నములలో నుండ్రగవక, వేరే ఏ మూలము నుండ్రయన
ై ఘ స్ంపవద్ధంచుకొనలేము.
బెైబిల్ అంతయు కరస
ీ త ు మాటే, అది విశావసులకు అప సత లుల దావర్ా ఇవవబడినది అని ఆది

సంఘము నమిుంది. ఈ విషయములో, వేదాంతవేతతలు తర్చుగా సల ల స్టిరప్
ి ుుర్ లేక లేఖ్నములు మాతరమే
అనే అంశమును ధ్ృవీకర్శంచార్మ. లేఖ్నము మాతరమే ప ర్పాటుప్డనేర్ని విశావస నియమము, మర్శయు
వేదాంతశాసత ప్
ై ఏ వాదో ప్వాదములోనన
ై ను అదద అంతిమ తీర్పర్శయియ
ెై ునిదనేది
ర ర్మన
దృషిరకోణమైయునిది.

దరనికి సంబంధించిన సపషర మన
ై ఒక ఉదాహర్ణను మనము కర.ీ శ. 370లో కస
ై ర్యకు బిషప్ గా

ఎనుికొనబడిన బాస్టిల్ ర్చనలలో చూడగలము. సంఘ సంప్రదాయములు లేక వాడుకల విషయములో
బాస్టిల్ ఒక బలమన
ై సమర్ాకుడెైయుండెను, మర్శయు ఈ సంప్రదాయముల జాడను అప సత లులలో

చూడగలమనే తన నముకములను చాలాసార్మో వయకత ం చదసాడు. అయినప్పటికర, ఆ సంప్రదాయముల
సతయసంధ్తవము గూర్శు ప్రశిలు తల తిత నప్ుపడెలో ా, లేఖ్నములే అంతిమ అధికార్మని ఆయన

అంగరకర్శంచాడు. బాస్టిల్, వద
ై ుయడెైన యూస్టతరతియస్ కు ర్చించిన Letter 189లో గల మాటలు ఇలా ఉనాియి:
మన ఇరువురి మధయ ద్దవుని చదత్ పేరరేపథంప్బడ్రన లేఖ్నమే నిరణయంచనీయండ్ర;
మరియు స్థద్ి ఘంత్ములు ద్దవుని వవకయముత్ో సవమరస్యముగలవైయునావని

కనుగొనబడునద్ధ ఏ ప్క్షమైనను, ఆ ప్క్షమునకే స్త్యమనే ఓటు వేయబడుత్ుంద్ధ.
కొనిి సంఘములు వార్శ విశావస నియమము విషయములో ఆచార్ానుగుణమైన అభిపారయములను

ధ్ృవీకర్శంచాయనియు, ఇతర్ సంఘములు ప్ర్సపర్ం విర్మదధ మైన వాడుకలు కల్వగశయుండినవనియు ఇకుడ

బాస్టిల్ అంగరకర్శసత ునాిడు. కాబటిర, విషయానిి ప్ర్శషుర్శంచుటలో అతుయనితమన
ై అధికార్ము లేఖ్నములదద
అని ఆయన వినివించుకొంటునాిడు.

ఆది సంఘము దాని సకల స్టిదధ ాంతముల మూలాధార్ం విషయములో లేఖ్నములనే బహు

బలముగా నమిుంది. కాని లేఖ్నముల బో ధ్లను కోీడీకర్శంచడానికి మర్శయు కాపాడుకొనడానికి యింకను
సంఘము యొకు సాంప్రదాయమన
ై ఉప్దదశములపైనే ఆధార్ప్డింది.
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సవంప్రద్ఘయక బో ధనలు
ఇప్ుపడు, దాని సంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను ప్దిలప్ర్చవలస్టిన అవసర్మునిదని సంఘము

ఎందుకు అనుకునిదో ఆలోచించడం సహేతుకమవుతుంది. సామానయంగా బెైబిలును ప్దిలప్ర్చుకుంటూ,
బెైబిలే తనంతట తాను మాటలాడునటు
ో అనుమతించడం సర్శపల యియుండలేదా?

అద్ధ స్రే, కవని స్ంఘము నముుత్ునా విషయాలను గూరిచ స్ంక్షరప్తమైన, స్ుషరమన
ై
ప్రకటనలను స్ూతీరకరించుకొనవలస్థన అవస్రమునాద్ధ. ఎందుకనగవ అపొ స్త లులు

బో ధధంచిన మరియు బైబిలు బో ధధస్త ునా బో ధలత్ో పొ ంత్నలేని విషయాలను బో ధధంచు

అబది బో ధకులునఘారనేద్ధ ముఖ్యమైన హేత్ువైయునాద్ధ. కవబటిర , మరి ముఖ్యముగవ

ఆ అబది బో ధలకు ప్రత్రస్ుందనగవ, స్ంఘము అద్ధ నముుత్ునా విషయాలను గూరిచ
స్ుషరమన
ై ఒక ప్రకటన సవరవంశమును రూపొ ంద్ధంచుకొనవలస్థన అవస్రం ఏరుడ్రంద్ధ.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
స్ంఘము యొకి విశ్వాస్మునకు లేఖ్నములు మూలాధఘరమైయునావి. కవని

ా ైనవైయుండ్రనవి మరియు అక్షరవస్యత్ చఘలా
స్హజ్ంగవనే, లేఖ్నములు స్ుద్ీరమ
వరకు ప్రిమిత్మన
ై ద్ెయ
ై ుండ్ెను. కవబటిర స్ంఘ స్భుయలు బబి
ై లంత్టిని
చదవనకిరలేకుండ్ఘ విశ్వాస్మనగవ ఏమిటో అరి ంచదస్ుకొని ద్ఘనిని

అబబజ్ేస్ుకొనగలుగునటు
ు పవరథమిక స్థద్ి ఘంత్ములను ఒకి విశ్వాస్ ప్రమాణముగవ
కరీడ్ీకరించడమే స్ంఘము చదయగలిగిన ఉత్త మమన
ై కవరయమయ
ై ండ్ెను.

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ముఖ్యముగవ విలువన
ై ద్ెైయుండ్ెను. ఆద్ధ స్ంఘ
చరిత్రలో అద్ధ అగత్యము కూడ్ఘ అయయంద్ధ ఎందుకనగవ లేఖ్నముల పవరమాణిక గీంథం
కరీ.శ. 397 వరకు లాంఛనపవరయంగవ యేరుడలేదు. కవబటిర స్ంఘము యొకి

అధధకవరప్ూరాకమైన విశ్వాస్ం ఏమైయుండ్రనద్ధ? ఆద్ధ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణంలో
కరీడ్ీకరించబడ్రంద్ధ. కవని ఆ స్మయములో మనకు బైబిలు ఉండ్దద్ధ. అలాంటప్ుుడు,
మనము విశ్వాస్ ప్రమాణమును ఎందుకు కొనసవగించఘలి? ఎందుకనగవ మనము

ప్రజ్లను కెస్
రై త వులనుగవ స్్ాకరించకమునుప్ు వవరు బైబిలంత్టిని గీహంచవల నని

మనము వవరి నుండ్ర ఆశ్ంచలేము. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ఆవశయమైయునా
బైబిలు బో ధలను యప్ుటికిని సవమానయశ్రలిలో కరీడ్ీకరించుచునాద్ధ. ఈ
హేత్ువునుబటిర , ద్ఘనిని నేడు స్హత్ం ఉప్యోగించవల ను.
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— డా. పాల్ ఛాంగ్, అనువాదము
అబదధ బో ధ్కులు సంఘములో అనేక సమసయలు సృషిరంచార్మ. కొందర్త
ై ద సువార్త లోని కేందర

విషయాలనే ఒప్ుపకోలేదు. ఈ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు ప్రతిసపందనగా, విశావస సంబంధ్మన
ై పారథమిక విషయమును

సకల కైసతవులు తెల్వస్టికొని ధ్ృవీకర్శంచునటు
ో దెవ
ై భ్కితగల కస
ై త వ నాయకులు లేఖ్నములలోని అతి ప్రధానమైన
ఉప్దదశములను గూర్శు సంక్ిప్త సార్ంశములను సృషిరంచార్మ. సమసయను ఓర్శగాన్ తాను ర్చించిన ఆన్ ఫస్ర
పిరనిిప్ుల్ి లోని మర్ొక ప్ఠక
శ విభాగములో వర్శీంచిన విధానానిి గమనించండి:

వవరు కరీస్త ు అభిపవరయములనే అంటిప్టురకొనియునఘారని అనుకొనేవవరు

అనేకులునఘారు, మరియు వవరి పథత్రులకంటే భినాంగవ ఆలోచించదవవరు కూడ్ఘ వీరిలో
కొందరునఘారు. అటు యనను స్ంఘము యొకి ఉప్ద్దశము, కీమప్రకవరమన
ై

ప్రంప్రవనుకీమముగవ అపొ స్త లుల నుంచి అంద్ధంచబడ్రనద్ధగవ, మరియు నేటికర

స్ంఘములలో నిలిచియునాద్ధగవ, యంకను ప్ద్ధలప్రచబడుచునాద్ధగవ, కెరైస్తవ స్ంఘ
స్ంబంధము మరియు అపొ స్త లుల స్ంప్రద్ఘయము నుంచి ఏ విధంగవను
భినామన
ై ద్ెయ
ై ుండని స్త్యముగవ అద్ొ కిటే అంగీకరింప్బడుటకు
యోగయమైనద్ెైయునాద్ధ.

ఇకుడ ఓర్శగన్ మాటలను గమనించండి. సంఘము యొకు ఉప్దదశము ప ర్పాటుప్డజాలనిదెై

యుండినది, లేదా అది ఎలో ప్ుపడు సంప్ూర్ీమైనదెై యుంటుందని ఆయన చెప్పలేదు. విశేషంగా, సంఘము

యొకు ఉప్దదశము సతయమన
ై విషయంగా అంగరకర్శంప్బడవల నని ఆయన చెపాపడు. ఎందుకనగా అప సత లుల
నుంచి అది కీమానుగుణమన
ై ప్ర్ంప్ర్ానుకీమ విధానములో అందజేయబడింది మర్శయు ఆయన కాలము
నాటి వర్కు ప్దిలప్ర్చబడింది. అనగా, ఓర్శగన్ దినములలో, సంఘము యొకు ఉప్దదశము యింకను
లేఖ్నములలోని కరస
ీ త ు మాటల యొకు ఖ్చిుతమన
ై సార్ాంశమైయుండెను అని మర్ొక మాటలో

చెప్ుపకొనవచుు. ఈ కార్ణానిిబటిర, ఆయన కాలములోని సంఘ స్టిదధ ాంతములను ప్ర్రక్ంి చుటకుగాను

దానిని ఒక “ప్రమాణము”గా లేక “విశావస విషయమన
ై నియమము”గా ఉప్యోగశంచగల్వగశంది. కాని అంతిమ
అధికార్ం కొీతత నిబంధ్నలో నిల్వచియునిదిగాని సంఘములో కాదు.

అనేక జోడింప్ులతో చదయబడిన ఒక గొలుసును గూర్శు ఆలోచిస్టతత మనము ఈ అభిపారయానిి

సల దాహర్ణంగా చితీరకర్శంచవచుు. లేఖ్నములలో అందుబాటులోనుని కరీసత ు ఉప్దదశములనే

అంటిపటురకొనియుండవల నని ఆది సంఘము ఆశించింది. ఇది కరీసత ును తొల్వ జోడింప్ుగా చదసత ుంది.
అప సత లులు కరస
ీ త ుతో ప్రతయక్ష సంబంధ్ం కల్వగశయుండిర్శ, మర్శయు వార్మ ఆయన చదత ప్రతయక్షంగా

ఉప్దదశించబడిర్శ. కాబటిర, వార్శ ఉప్దదశములు గొలుసులోని ర్ండవ జోడింపైయునివి. అప సత లులు కరస
ీ త ును

గూర్శున వార్శ తెల్వవిని లేఖ్నములలో ప్దిలప్ర్చార్మ. ఇది లేఖ్నములను గొలుసులోని మూడవ జోడింప్ుగా
చదసత ుంది. ఈ మూడు జోడింప్ులోోని ప్రతి ఒకుటి కూడా ప్ర్శప్ూర్ీమన
ై ది మర్శయు ప ర్పాటుప్డజాలనిదెై
యుండినది ఎందుకనగా ఇదంతా ప్ర్శశుదాధతు ప్ర్యవేక్షణ కిీంద కొనసాగశంది.
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కాని నాలుగవ జోడింప్ు, సంఘము యొకు సాంప్రదాయికమైన బో ధ్లకు భినిమైనదిగా ఉండదది. ఈ

వాడుకలు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్శకి అందజేయబడినప్ుపడు అవి ప ర్పాటుప్డనివయ
ై ుండలేదు; అవి తప్ుపలు
లేకుండా ఉంటాయని ప్ర్శశుదాధతు అభ్యమొసగలేదు. వాసత వానికి, మనమిదివర్కు చూస్టిన విధ్ంగా, కొనిి
సంఘముల వాడుకలు ఇతర్మల వాడుకల చదత ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకింప్బడినవి.

ఈ ఉప్దదశములలో కొనిి అభ్యస్టింప్బడుచుని అలపమన
ై అంశాలకు-లేఖ్నములు సూటిగా

ప్రసత ావింప్ని విషయాలకు- సంబంధించినవయ
ై ునివి. కాని లేఖ్నముల, ముఖ్యంగా అప సత లుల విశావస
ప్రమాణములో పతర్ొునబడినటువంటి, పదే పదే సుస్టిార్ విశావస సూతరములకు సంబంధించిన విషయాల
ములార్ామును ఇతర్ సంప్రదాయములు కోీడీకర్శంచాయి.

ఈ ప్రధాన నముకములను గూర్శు చెప్ుపకొనబడినప్ుపడు, సాంప్రదాయములు అనేక సంఘ

నాయకుల చదత అనేక చోటో యుగయుగములయందంతటను ర్ూఢిప్ర్చబడినవి. అంతమాతరమే గాక,
సూటిగా లేఖ్నములతో చదయబడిన ప్ునర్శవమర్ి చదత అవి నిజమని నిర్ూపింప్బడినవి. ఈ

హేతువునుబటిరయిే సంఘము యొకు సాంప్రదాయికమైన ఉప్దదశములను విశావస విషయక నియమముగా
ఏర్ాపటు చదయుట విషయములో ఓర్శగన్ తన ఆతువిశావసానిి పంచుకునాిడు.

అలా అయినప్పటికర, ఈ జోడింప్ు ప ర్పాటుప్డజాలనిదెయ
ై ుండలేదు. సంఘములు, సమాలోచన

సభ్లు, మర్శయు కైసతవుల ైనవార్మ వయకితగతముగా, ప ర్పాటు
ో చదయడమనేది ఎలో ప్ుపడు సాధ్యమయిేయ

విషయముగానే ఉండినది. స్టిపయ
ిర న్, మూడవ శతాబే ము నాటి కార్ేతజ్ బిషప్, ఎపిసరల్ 73 అనే తన ర్చనలో
స్టత ఫను, ర్ోమా ప్టర ణ బిషప్ పాటించుచుండిన స్టిదధ ాంతములకు వయతిర్ేకంగా ర్చించిన ఈ కిీంది మాటలు
వినండి:

కొందరిలో చొరబడ్రన వవడుకయన
ై ను, స్త్యము నిలువకుండునటు
ు మరియు

విజ్యమొందకుండునటు
ు ద్ఘనిని నిరోధధంచనేరదు; ఏలయనగవ స్త్యము లేని/కవని
వవడుక పవరచీన కవలప్ు త్ప్ుుడు అవశ్ేషమవుత్ుంద్ధ.

కొనిి పారచీన కస
ై త వ దృకపధ్ములు మర్శయు ఆచర్ణలు మనకు అప సత లులు అందజేస్టిన సతయములో

వేర్మపార్శనవయ
ై ుండలేదనేది స్టిపిరయన్ చెపిపన మాట. దానికి బదులుగా, అవి పారచీన కాలప్ు తప్ుపడు
అవశేషముల ై – సంఘములోనికి ఏనాడో చొర్బడిన తప్ుపల య
ై ుండినవి. వాసత వానికి, సంఘము దాని
విశావస విషయిక నియమమును వారతప్ూర్వక ర్ూప్ములో ప్దిలప్ర్చుకొనుటను పారముఖ్యమన
ై
విషయంగా చదస్టింది, సర్శగగ ా మానవులు ప ర్పాటుప్డుటకు అవకాశముగలదను ఈ సమసయయిే.

ప్రప్ంచమందంటను ఉని కస
ై త వులందర్మ వార్శ స్టిదధ ాంతములను సాంప్రదాయికమన
ై విషయాలతో

పల లుుకొనగలుగుదుర్నే విషయానిి ధ్ృడప్ర్చుకొనుటకు ఓర్శగన్ మర్శయు ఇతర్ ఆది సంఘ పితర్మలు

సంఘము యొకు విశావస విషయిక నియమమును వారతప్ూర్వకముగా ప్దిలప్ర్చుకొనిర్శ. వార్శ తీర్మపలు ఆ
యా సా లములలోనుని మర్శయు ఆ యా కాలములకు సంబంధించిన కస
ై త వులకు సమాచార్మును

అందించునటు
ో సంఘముల సమాలోచన సభ్లు సంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను కూడా ర్శకార్మ్ చదసాయి.
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అనిి సందర్ాాలలోను, అప సత లుల బో ధ్లను విశావసులు సర్శగా అర్ాం చదస్టక
ి ొనునటు
ో గా, వార్మ కరస
ీ తు

మాటలను గటిరగా ప్టురకొని వాటి ప్రకార్మే జీవించునటు
ో ను, సంఘములు లేఖ్నముల ములార్ాము నుంచి
పడదార్శ ప్టురటలేదని నిశుయప్ర్చుకొనడమనేది సంఘము దాని సంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను
ప్దిలప్ర్చుటలో గల లక్షయమయ
ై ుండినది.

బైబిలు ఒక పదే గీంథమైయునాద్ధ, గనుక నీవు ఒక విధంగవ చూస్ేత , ద్ఘనంత్ట అద్ద
నీత్ో మాటలాడునటు
ు నీవు చదయజ్ఞలవు. నీవు ద్ఘనికి ఒక మంచి సవరంశమును
స్థదించదస్థకొనవల ను. కొీత్త నిబంధనలోనే కరీస్త ు ఎవరనే స్థద్ి ఘంత్ంపై పదే పదే

ు నఘాయ. అపొ స్త లులు వవద్ో ప్వవదములు చదయుటకు ప్రయత్రాస్ూ
స్వవళ్ల
త , “లేదు,
స్త్యము ఇద్ద” అని చెప్ుుచుండుటను నీవు గమనించగలవు. ఇద్ద స్మస్య కరీ.శ.

రెండవ శత్ఘబే ములోనికి కొనసవగుచునాద్ధ. యేస్ు ఎవరెరయునఘారనే స్థద్ి ఘంత్ము
మరియు బైబిలు స్ాభావమేమయ
ై ునాదనే విషయాలకు స్ంబంధధంచి కొనిా పదే

ు నఘాయ. కవబటిర వవరు బైబిలు స్ంబంధమన
స్వవళ్ల
ై విశ్వాస్మును సవధయమన
ై ంత్

స్ంక్షరప్తంగవను, స్ుషరంగవను మరియు స్ూటిగవను కరీడ్ీకరించఘలిస వచిచంద్ధ. అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము త్ల త్ు
త టకు గల కవరణం ఇద్ద. వవరు వవస్త వంగవ బైబిలునకు ఏద్ో
చదరవచలని ప్రయత్రాంచడం లేదనేద్ధ జ్ఞాప్కముంచుకొనవలస్థన ముఖ్యమైన

విషయమైయునాద్ధ, వవరు విశదప్రచుటకును స్ంబంధధత్ అరిమును వలికి
తీయుటకును ప్రయత్రాంచుచుండ్రరి.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
బాస్టిల్ కరీ.శ. 374లో ర్చించిన On the Holy Spirit అనే తన ప్ుసత కంలో ఇలా ర్చించాడు:
మన పథత్రులు ఏమని చెపవురో, మేము కూడ్ఘ అద్ద చెబుత్ునఘాము . . . కవని మన

పథత్రుల స్ంప్రద్ఘయము ఇటువంటిద్ద అయుయండ్రనదనే వవస్త వముపై మాత్రమే మేము

ఆధఘరప్డుటలేదు; ఏలయనగవ వవరు కూడ్ఘ లేఖ్నముల గీహణ శకితని అనుస్రించఘరు.
ఆది సంఘం దాని సంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను కాపాడుటలో, స్టిదధ ాంత సంబంధ్మన
ై చిని

చిని విషయాలను గూర్శు అంత భ్యంకర్ముగా చింతించలేదని మనము పతర్ొునవల ను. వార్మ

ప్రధానమైన, పారథమికమన
ై నముకములు మర్శయు అభాయసములపై వార్శ దృషిరని కేందరరకర్శంచార్మ. వార్శ

ర్చనలోో వార్మ చదస్టన
ి వాదో ప్వాదములు, మర్శయు వారతప్ూర్వకమైన వార్శ విశావస విషయిక నియమములో
వార్మ జాబితాగా చదర్శున విషయాల నుంచి ఈ సంగతి సపషర మవుతుంది.

ఉదాహర్ణకు, వార్మ డొ స్టటిసర ులకు, కరీసత ు మానవతవమును ఒప్ుపకొననివార్శకి, వయతిర్ేకంగా

ర్చించార్మ. వార్మ జోోస్టిత కవాదులకు, పాత నిబంధ్న దదవుడు చెడ్వాడనియు, గనుకనే ఆయన సకల

విధ్ముల ైన శార్రర్క పాప్ములకు అనుమతినిచాుడనియు నమిునవార్శకి, విర్ోధ్ంగా ర్చించార్మ. వార్మ
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లేఖ్నముల యొకు పారథమికమైన మూల సూతరములను సవాలు చదస్టన
ి ఇతర్మన
ై అనేక అబదధ బో ధ్లకు
వయతిర్ేకముగా ర్చించార్మ.

లేఖ్నములు మర్శయు సంఘము యొకు సాంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను గూర్శు చర్శుంచిన

పిదప్, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సంఘము యొకు సాంప్రదాయికమన
ై ఉప్దదశములను వయకితగత
విశావసుల నిమితత ం ఎలా కోీడీకర్శంచిందో నేర్ముకొనడానికి మనమిప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము
మనమింతకు మునుప్ు చూచినటురగా, నూతన కైసతవులు బెబి
ై లు యొకు మూలాధార్మైన

ఉప్దదశములను విశవస్టించార్నే విషయానిి ర్ూఢిప్ర్చడానికి అప సత లుల విశావస ప్రమాణము విసత ృతంగా
వాడబడింది. ఆధ్ునిక సంఘాలు నూతన విశావసులను తర్గతులు మర్శయు బెైబిలు అధ్యయనములలో

శిషుయలనుగా స్టిదధంచదసత ుని విధానంలోనే, నూతన విశావసులకు విశావస విషయమైన పారథమికాంశములలో
శిక్షణ నియయడానికి ఆది సంఘము విశావస ప్రమాణములను ప్రయోగశంచింది.

అగస్టిరన్, కరీ.శ. 354 నుండి 430 వర్కు జీవించి, కరర్త శ గడించిన హిపల ప బిషప్, మతదరక్ార్మాలు,

కరీసత ునందు విశవస్టించిన మీదట వార్శ బాపిత సుముల కొర్కు స్టిదధప్డుచుండిన నూతన విశావసులకు ఆయన
చదయుచుండిన ఒక ప్రసంగములో విశావస ప్రమాణముల విలువను కోీడీకర్శంచాడు. ఈ ప్రసంగం

సందర్ాములో, నస్ట
ై ియ విశావస ప్రమాణమే ఆయన మనసుిలో ఉండింది, కాని ఆయన మాటలు సర్శగగ ా తొల్వ
శతాబే ములోని సంఘాల సకల విధ్ముల ైన విశావస ప్రమాణముల ఉదదేశమును మర్శయు ఉప్యోగమును
కోీడీకర్శసత ునాియి. ఏ స్టర్ున్ టు ది కాటుుమన్ి: ఆన్ ది కరడ్
ీ లో, అగస్టిరన్ ఇలా ర్ాసుతనాిడు:

మీరు వినిన ఈ మాటలు ద్ెవి
ై కమైన లేఖ్నముల యందంత్టను ఆ యా చోటు కలవు:
కవని అప్ుటి నుంచి అవి స్ేకరింప్బడ్ర ఒకిటిగవ త్గిగంచబడ్రంద్ధ, త్ద్ఘారవ నిద్ఘనంగవ
నేరుచకొనువవరి జ్ఞాప్కశకితకి యబబంద్ధ కలుగదు; ప్రత్ర ఒకిడు వవడు నముుత్ునా
స్త్యమును చెప్ుగలడు, స్థిరంగవ ప్టురకొనియుండగలడు.

అగస్టిరన్ ఇకుడ సుచిసుతనిటురగా, కైసతవయము యొకు ప్రధాన ఉప్దదశాలు లేఖ్నాలలో అకుడకుడ

చెలో ాచెదుర్య
ై ునివి. కాబటిర, లేఖ్నాల అతయంత పారధానయమన
ై స్టిదధ ాంతములను పారచీన సంఘాలు విశావస
ప్రమాణములలో కోీడీకర్శంచాయి. ప్రతి విశావస్టి — అగస్టిరన్ చెబుతునిటుర, “నిదానంగా నేర్ముకొనువాడు”
సహితం లేదా చదువుర్ానివార్మ సహితం — ర్ూఢిప్ర్చగలడు మర్శయు లేఖ్నముల మూలాధార్మన
ై
ఉప్దదశాలను స్టిార్ంగా ప్టురకొనియుండగలడని ఇది ధ్ృడప్ర్చింది.

సహజంగానే, అనేక సంఘాలు విభిని విశావస ప్రమాణములను కల్వగశయుండినందునుబటిర,

విశావసము విషయమై వార్మ కల్వగశయుండిన విభిని కనీస ప్రమాణములలో కూడా కొంత జాోనముండింది.

నూతన విశావసులలో చాల్వనంత గీహింప్ు ఉండాలని కొనిి సంఘాలు ఆశించలేదు, అయితద ఇతర్ సంఘాలు,
యథార్ామన
ై విశావసము కల్వగశయుండినను ప్ుర్ోభివృదిధచెందిన వేదాంత శసత ర సంబంధ్మన
ై జాోనము

కొదువగా నుండిన విశావసులను వేర్మగా ప్రతయద కించార్మ. తతఫల్వతంగా, ఒకడు ఒక సంఘములో ‘విశావస్టి’యని
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పిలువబడుటకు యోగుయడెయ
ై ుండవచుు కాని ఇతర్ సంఘాలలో కాదు. ఈ అంతర్ము దృష్టారా, తనను తాను
కైసతవ సంఘమని పిలుచుకొను ప్రతి సంఘ సభ్కు అంగరకార్యోగయమగు విశావస ప్రమాణము
అవసర్మైయునిదను విషయానిి ఆది సంఘము గుర్శతంచింది.

ఈ అవసర్మును తీర్మునటు
ో అప సత లుల విశావస ప్రమాణము పారధానయతను సంతర్శంచుకొనిది. ఆది

కైసతవులమని చెప్ుపకొనేవార్ందర్శ చదత అర్ాం చదస్టికొనబడగల మర్శయు అర్ాం చదస్టికొనబడవలస్టియుండిన
నముకములను గూర్శున సంక్ిప్తమైన, ముకుుసూటెన
ై ప్రకటనయిెైయుండినది.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము వవస్త వవనికి కెస్
రై త వుల విశ్వాస్ము యొకి ఒక

కథనఘత్ుక సవరవంశమైయునాద్ధ. బైబిలులోని ప్రత్ర ఒకి మాట ద్ో షరహత్మన
ై
మరియు పొ రపవటుప్డజ్ఞలని ద్దవుని వవకెరియునాదని మనము

నముుత్ునాప్ుటికర, స్ువవరత సవరము ఏమియునాద్ో , ప్రజ్లు అరి ం

చదస్క
థ ొనగలుగునటు
ు మనకొక సవరంశము అగత్యమైయునాదనే వవస్త వమును అద్ధ
స్ూచిస్ుతంద్ధ. అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము స్రిగగ వ అద్ద విషమైన

సవరంశమైయునాద్ధ. కెస్
రై త వ సవంప్రద్ఘయములో నుంచి ఆద్ధ స్ంఘము యొకి త్ొలి

రోజులోునే ఎంత్ో శీఘమ
ీ తు
ర ుగవ వలువడ్రంద్ధ, విశ్వాస్ము యొకి సవరమును గూరిచ కరస్

వవరికి ప్రత్యక్షప్రచిన విషయాల ఆధఘరముగవ అపొ స్త లులు చదస్థన బో ధను స్ుషరంగవను,
కొద్ధేమాటలోును త్ెలియజ్ెప్ుుచుండ్రంద్ధ. “నేను నముుత్ునఘాను.” స్మస్త స్ూత్రము
ఈ మాటలోు నుంచద ముందుకు సవగుత్ుంద్ధ. కవబటిర స్ువవరత ను అంద్ధంచునటు
ు

చఘలినంత్ త్ెలియజ్ెప్ుడ్ఘనికి చెప్ువలస్థన ద్ఘనంత్టిని చెప్ుడ్ఘనికి అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము మనకు స్హాయకరంగవ ఉంటుందనేద్ధ ఇచచట ముఖ్యమైన
విషయమైయునాద్ధ.

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు చర్శతన
ర ు గూర్శు చెప్ుపకునాిము, గనుక దానికి

సంబంధించిన ధ్ృవీకర్ణములను గూర్శు ఒక పప
ై ై ప్ర్శశీలనను సమకూర్ుడానికి ఇప్ుపడు మనము స్టిదధంగా
ఉనాిమని అర్ాం. బృహత్ దృశయమును గూర్శు కస
ై త వులు విశవస్టించునది సంఘము యొకు తొల్వ

శతాబే ములలో ప్రయోజనకర్ంగా ఉండినటేర అది నేడు కూడా అంతద ప్రయోజనకర్మన
ై దెై యుండగలదు.
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పైపై ప్రిశీలన
గతించిన సంవతిర్ములలో, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని విషయాలను దదవశాసత ర ప్ండితులు

నానా విధాలోో వర్శీంచార్మ. ఈ పాఠంలో, సుస్టిార్ విశావస సూతరములను మనము మూడు కోణాలోో

నేర్ముకుంటాము. మొదటిగా, దదవుని గూర్శునదద అయుయని స్టిదధ ాంతమును చూదాేము. ర్ండవదిగా,
సంఘము గూర్శు చెప్ుపకుందాము. మర్శయు మూడవదిగా, ర్క్షణ అనే అంశమును చూదాేము. దదవుని
గూర్శు అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో ఉని స్టిదధ ాంతముతో మొదలుపడదాము.

ద్దవుడు
ద్దవుని విషయమైన స్థద్ి ఘంత్ము కెస్
రై త వ ద్దవశ్వస్త మ
ర ు, కెస్
రై త వ విశ్వాస్ము, కెస్
రై త వ

అభాయస్ములను గూరిచ మనము చెపుే ద్ఘనంత్టికి నిరవపేక్షంగవ అగత్యమైయునాద్ధ.

మనలను మనము, లోకమును, మనలను గూరిచన అరి ం మరియు ఉద్దేశమును ఎలా
అరి ం చదస్ుకుంటునఘామను విషయానికి స్ంబంధధంచినంత్ మేరకు మనకునాదంత్ఘ,
ు త్ుంద్ధ. ప్రత్ర కెరైస్తవ
స్మస్త ము ద్దవుడు ఎవరెయ
ర ునఘాడ్ో అనే విషయం వప
ై ే మళ్ల

స్థద్ి ఘంత్ము అద్ధ రక్షణ, స్ంఘము, భవిషయత్ు
త కు స్ంబంధధంచిన కడప్టి స్ంగత్ులు
మొదలగునవి ఏద్ెైనఘ స్రే, ఇదంత్ఘ కూడ్ఘ స్ాయంభువుడ్ెన
ై ద్దవునిలో,

త్రరయేకుడ్ెైయునా ద్దవునిలో, వేరుపవరి స్ుస్థిరముగవ నునాద్ధ. మన నిరీక్షణ మరియు
ఈ జీవిత్ము కొరకెన
ర ఆత్ువిశ్వాస్మంత్యు, మనము మన రక్షణ మరియు

పవప్ముల క్షమాప్ణకు స్ంబంధధంచి ఆలోచన చదయునదంత్ఘ; స్మస్త ము ద్ఘనంత్టి
గూరిచ ప్రణఘళిక రూపొ ంద్ధంచిన ద్దవునిలో, త్న చిత్త మును మరియు స్ంకలుమును

నరవేరుచకొనిన ద్దవునిలో మరియు త్న ప్రణఘళికను నరవేరుచకొనడ్ఘనికి ద్ీనంత్టిని
స్మాప్త ము చదయనైయునా ద్దవునిలో వేరుపవరినద్ెైయునాద్ధ. కవబటిర స్మస్త ము
ు త్ుంద్ధ.
ద్దవుడు ఎవరెరయునఘాడని మనము అనుకుంటునా విషయం వైపే మళ్ల

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శున ర్ండు ప్రధాన కోణములునివి.

మొదటిది, దదవుడు తిరతవముగా ఉనికిగలవాడెై యునాిడనే నముకం చుటూ
ర ఈ ప్రమాణము

నిర్శుంప్బడియునిది. ర్ండవది, అది దదవుని విభిని ప్ుర్మషమూర్మతలు అనగా, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున ప్రకటనలు చదయుచునిది. మొదట తిరతవమును గూర్శు చూదాేము.
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త్రరత్ాము
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మూడు ముఖ్య భాగములుగా, విభ్జంప్బడియునిదని నీవు

గమనిసాతవు, ప్రతి విభాగం “నేను నముుచునాిను” అనే ప్రకటన మాటలతో మొదలవుతుంది. మొదటి

విభాగం తండియి
ర న
ెై దదవుని యందల్వ నముకమును గూర్శు చెబుతుంది. ర్ండవ విభాగం యిేసు కరీసత ును

గూర్శున, అనగా దదవుని ఏకక
ై కుమార్మడు, మన ప్రభ్ువును గూర్శు చెబుతుంది. చివర్శగా, మూడవ విభాగం
ప్ర్శశుదాధతుతో మనకు గల నముకమును కోీడీకర్శసత ుంది, మర్శయు ఆయన చుర్మకైన ప్ర్శచర్యల జాబితాను
ఇసుతంది.

విశావస ప్రమాణము యొకు పారచీన భాష్టాంతర్రకర్ణములనిిటిలోను “నేను నముుచునాిను” అనే

మాటలు యిేసు కరీసత ునకు సంబంధించిన సుస్టిార్ సూతరమునకు ముందు లేవనే విషయానిి మనము
సూచింప్వలస్టియునిది. ఆ మాటల సాానంలోనే, అనేకులు సామానయంగా “మర్శయు” అనే మాటను

వాడుచుందుర్మ, ఈ మాట ఈ సందర్ాములో “నేను నముుచునాిను” అనే మాటలకు గల అదద ఉదాాటనను
ప్రదర్శిసుతంది. ఏది ఏమన
ై ా, అనిి సందర్ాములలోను, దదవుని యొకు ప్ుర్మష మూర్మతల ప్రకార్మన
ై విశావస
ప్రమాణ విభ్జన, సంఘము చదత సార్వతిరకముగా గుర్శతంప్బడినదెయ
ై ుంటునిది. ఈ మాటల ర్ూప్ంలోని

కూర్ేప తిరతవము. అనగా, ఇది దదవుడొ కుడద, మర్శయు ఈ దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా అనగా తండిర,
కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుగా అస్టిాతవముగలవాడెయ
ై ునాిడనే నముకంపై ఆధార్ప్డియుంటుంది.
యిేసు తన శిషుయలకు ఈ మహా ఆదదశానిిచిున మతత యి 28:19 వంటి వాకయభాగాలోోఇదద మాటల

ర్ూప్ంలోని కూర్మప మనకు కనబడుతుంది:

మీరు వళిు , స్మస్త జ్నులను శ్షుయలనుగవ చదయుడ్ర; త్ండ్రర యొకియు, కుమారుని
యొకియు, ప్రిశుద్ఘిత్ు యొకియు నఘమములోనికి వవరికి బాపథత స్ుమియుయడ్ర
(మత్త య 28:19).
ఇచుట, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో వల నే, ఈ మూడు నామములు కల్వపి మర్శయు సమాన

సంబంధ్ములో పతర్ొునబడుట, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు అను వార్మ ప్రతదయకమన
ై
ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉంటూనే, వార్మ ఒకే ఒకు దదవుడెైయునాిర్నే అంతర్ాావమునిసుతంది.

అంగరకర్శంప్దగశనదిగా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము “తిరతవము” అనే మాటను నిర్శేషరంగా

పతర్ొునడం లేదు, లేదా సంబంధిత వివర్ాలను ఇచుట ఇవవలేదు. కాని విశావస ప్రమాణము నముకములకు
ఒక సార్ాంశమై యుండుటకు ఉదదేశింప్బడినదనే విషయానిి జాోప్కముంచుకుందాము, విశావసమును

గూర్శున ఒక సమగీమన
ై ప్రకటనగా కాదు. సంఘము యొకు పారర్ాన ప్రకర్ణములో అది వాడబడినప్ుపడు,
దదవునిలోని ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలను ఈ విధ్ంగా పతర్ొునుట తిరతవమును గూర్శున
అంతర్ాావమునిసుతందని సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ ఎర్శగయ
శ ుండిర్శ.

తిరతవము అనే ప్దము యొకు అర్ాానిి ప్రతి కైసతవుడు సంప్ూర్ీంగా అర్ాంచదస్టికొనడు, గనుక మనము

దరనిని వివర్శంచడానికి ఓపికతో ఆగశపల వల ను. తిరతవము సర్వసామానయంగా ఈ కిీంది విధ్ముగా
ప్రకటింప్బడుతుంది:
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

మొదటి పాఠము : సుస్టిార్ విశావస సూతరములు

ద్దవుడు ముగుగరు ప్ురుషమూరుతల ైయునఘారు, కవని సవరములో ఒకిడ్ద.
‘ప్ుర్మషమూర్శత” అనే ప్దమును మేము ఒక ప్రతదయకమన
ై సవయంచెత
ై నయముగల వయకితగతమన
ై

మూర్శతమతవము అనే అర్ాముతో ప్రయోగశసత ాము. ‘సార్ము’ అనే ప్దము చదత మేము దదవుని పారథమిక
సవభావమును లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక ప్దార్ామును మేము సూచిసుతనాిము.

సహజంగా, తిరతవము గూర్శున మనోగతమును మానవులు అర్ాం చదస్టక
ి ోడానికి చాలా కషర మవుతుంది.

దదవుని ఉనికి మర్శయు సవభావము మన అనుభ్వ ప్ర్శధక
ి ి ఆవల అతయధికంగా అధిగమించినవైయుంటునివి

గనుక ఆయనను గూర్శు మనము సూతీరకర్శంచుకొనడానికి మనకు కషర ంగా ఉంటునిది. అలా అయినప్పటికర,
తిరతవము అతయంత పారముఖ్యమైన విలక్షణముతో కూడిన కస
ై త వయ నముకములలో ఒకటెయ
ై ునిది. కాని

ఇంతటి జటిలమన
ై స్టిదధ ాంతము కస
ై త వ దదవశాసత మ
ై మూలర్ాయిగా ఎలా అయియంది?
ర ులో ఇంతటి ముఖ్యమన
అవును, నీవు బైబిలంత్టిని స్రాస్ామైన విధంగవ చద్ధవినప్ుుడు త్రరత్ామును నీవు
అరి ంచదస్థకరగలవు. వవరి ప్రత్దయకమైన మూరితమత్ాములలో త్ండ్రర స్ుషరంగవ

ద్దవుడ్ెైయునఘాడు, కుమారుడు స్ుషరంగవ ద్దవుడ్ెైయునఘాడు మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ు

స్ుషరంగవ ద్దవుడ్ెయ
ై ునఘాడు. కవబటిర లేఖ్నముల బో ధను త్రరత్ామనడు స్థద్ి ఘంత్ముత్ో
స్మగీముగవ స్ంయోగము చదయాలిసన ఒక అవస్రత్ ఏరుడుత్ుంద్ధ.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
కవబటిర త్రరత్ా స్థద్ి ఘంత్ము కెరైస్తవ ద్దవశ్వస్త రమునకు ఒక మూలరవయ అవుత్ుండగవ,

పవరథమికంగవ అద్ధ బైబిలు స్ంబంధమైన స్థద్ి ఘంత్మై యునాందునుబటిర నేను ద్ఘనిని
అంగీకరిస్త ునఘాను. మనము ద్ీనిని అరి ం చదస్ుకొనుటలో

బహుజ్ఞగీత్తప్రులమైయుండ్ఘలి ఎందుకనగవ త్రరత్ాము అనే ప్దము అక్షరవలా

లేఖ్నములలో లేదు, కవని ద్ఘని భావమునాద్ధ. గనుక బైబిలు స్ంబంధమన
ై బో ధ

మొత్త మంత్ఘ, ద్దవుడు ఎవరెయ
ర ునఘాడ్ో అనే విషయం గూరిచ లేఖ్నములు మనకు
త్ెలియజ్ేయుచునాదంత్ఘ — అనగవ ఆయన ఒకిడ్ద అయుయనఘాడు, త్ండ్రర

ద్దవుడ్ెైయునఘాడు, కుమారుడు ద్దవుడ్ెైయునఘాడు, మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ు

ద్దవుడ్ెైయునఘాడు — వవరి మొత్త ంగవ, బైబిలు చెప్ుుచునాద్ఘనిత్ో, ఒక చోట

ఉంచబడ్రనప్ుుడు, ద్దవుడు ప్ురుషమూరుతల త్రరత్ామైయునఘాడు అనే త్ుద్ధ ఆలోచన
వలువడుత్ుంద్ధ లేద్ఘ అధధకవరప్ూరాకమైన ఆధఘరంగవ ఉప్యోగప్డుత్ుంద్ధ.

— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసర ర్డ
కాబటిర, దదవుడు ఒకే సార్ముగలవాడెయ
ై ునాిడని మేము చెప్ుపనప్ుపడు, దదవుడొ కుడద ఉనాిడనే

బెైబిలు సతయమును మేము సమర్శాసత ాము. గనుక ముగుగర్మ వేర్ేవర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలందర్మ ఒకే దదవుడు ఎలా
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అయుయండగలడో వివర్శంచడానికి మేము ప్రయతిిసుతనాిము. ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలలో ప్రతి ఒకుర్మ
మిగశల్వన ఇర్మవుర్శతో మొతత మంతటిని సమిషిరగా ప్ంచుకొను అస్టిత తవము, కుమార్మనికి మర్శయు

ప్ర్శశుదాధతుకు ఎంత మేర్కు చెందియునిదో అంతద మేర్కు తండిక
ర ిని చెందియునిదని ఆ విషయానిి
సూచించడానికి మేము ‘సార్ము’ అనే ప్దానిి వాడుతునాిము.

దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉనికిగలవాడెైయుంటునాిడని మేము చెబుతునిప్ుపడు,

తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ ప్రతయద కమైనవార్ైయునాిర్నే బెైబిలు

సంబంధ్మన
ై సతయమును మేము సమర్శాసత ునాిము. వార్మ ఒకర్శతో మర్ొకర్మ సంభాషించుకొనుచుండు, ఒకర్శ
యిెడల మర్ొకర్మ ప్ర్సపర్ ప్రభావం ప్రదర్శించుచుండు, ఒకర్శతో మర్ొకర్మ సనిిహిత సంబంధ్ము
కల్వగశయుండు వేర్ేవర్మ వయకుతల య
ై ునాిర్మ.

అనేక విధాలోో, తిరతవమును గూర్శు మనోగతము ఒక గొప్ప మర్ుమైయునిది. కాని అది మన

అసాధార్ణమన
ై దదవుని సవభావము గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుని అనేక విషయాల యొకు ఒక ఖ్చిుతమన
ై
సార్ాంశమైయునిది.

తిరతవము గూర్శున ఆలోచన అనేక హేతువులనుబటిర కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ునకు అతయంత

కరలకమన
ై దెైయునిది. ఉదాహర్ణకు, యిేసు దదవుడెయ
ై ునాిడు, మర్శయు యిేసు కేవలము మార్మవేషము
ధ్ర్శంచిన దదవుడు కాడనే మన నముకమును అది సమర్శాసత ుంది. మనము ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలను:
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును ఆర్ాధిసత ూ, ముగుగర్శకిని పారర్ాన చదయుచునిప్పటికని
ి , ఒకే

దదవుని ఆర్ాధిసత ూ, దదవుడొ కుడద అను స్టిదధ ాంతమును ఎందుకు ధ్ృవీకర్శసత ునాిమో అనే విషయానిి కూడా
అది వివర్శసత ుంది. దరనిని మించి, దదవుని ప్ుర్మషమూర్మతలందర్శకి మనము సర్న
ై గౌర్వమును ఇచుునటు
ో
అది మనకు సహాయకర్ముగా ఉంటునిది. దదవుని ప్ుర్మషమూర్మతలలో అది ఎవర్శ సనిిధి మర్శయు
సహాయము అయినప్పటికర, అది దదవుని సనిిధద, సహాయమే అనే తెల్వవితో అది మనకు ఆదర్ణను

కలుగజేసత ుంది. వాసత వానికి, తిరతవమునందల్వ నముకము, అది లేని కైసతవయము గూర్శు ఊహించడానికి
కషర మగు ఇతర్మన
ై అనేక కైసతవ ఆలోచనలకు ఎంతో ముఖ్యమైన మూలాధార్మైనదెయ
ై ునిది.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో గల తిరతవమునకు సంబంధించిన దదవుని గూర్శున స్టిదధ ాంతమును

చూస్టిన తర్మవాత, ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ విలక్షణముగానుని దదవుని వేర్ేవర్మ ప్ుర్మషమూర్మతల విషయమై

అది తెల్వయజప్ుపచుని ప్రకటనలను గూర్శు యోచించడానికి మనమిప్ుపడు సంస్టిదధ ులమయ
ై ుంటునాిము.

ప్ురుష మూరుతలు
తండిక
ర ి సంబంధించినంత వర్కు, విశావస ప్రమాణము, ఆయన సర్వశకితమంతుడెైయునాిడను

గుణగుణమును ఆయనకు ఆపాదించుచునిది, మర్శయు ఆయన భ్ూమాయకాశములను సృజంచినవాడనే
చార్శతారతుకమన
ై వాసత వమును పతర్ొునుచునిది. నిశుయంగా ఆయన యొకు అనంతమన
ై శకిత మర్శయు

సార్వభౌమతవము కంటే ఎంతో ఎకుువన
ై గుణగుణములను దదవుడు కల్వగశయునాిడు, మర్శయు లోకమును
సృజంచుటకంటే ఎకుువ ఆశుర్యజనకమన
ై కిీయలు ఆయన చదస్టయ
ి ునాిడు. కొనిి పారముఖ్యమన
ై

అవగాహనల చొప్ుపన, విశావస ప్రమాణములోని తండిర యొకు వర్ీన సార్వభౌముడెైన, దెవి
ై కమైన సృషిరకర్త లో
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గల వాటి నముకములను కూడా వయకత ముచదయు ఇతర్ మతముల నుంచి కైసతవయమునైనా వేర్మప్ర్చలేదు.

కాని తండిరని గూర్శున ఒకని నముకములు కస
ై త వయమునకు అనుగుణయముగానునివని ప్రదర్శించడానికి ఈ
ప్రకటనలు చాల్వనవయ
ై ునివనే అనుభ్ూతి ఆది సంఘం కల్వగశయుండినది. మర్శయు దాని చుటూ
ర ఉండిన
మతముల నుంచి కైసతవయమును వేర్పర్చడానికి వార్మ విశావస ప్రమాణములోని ఇతర్ ప్రకటనలపై
ఆధార్ప్డా్ర్మ.

ఉదాహర్ణకు, విశావస ప్రమాణము కుమార్మడెన
ై వాని గూర్శు, అనగా యిేసు కరస
ీ త ును గూర్శు

ఎకుువగా తెల్వయజప్ుపతుంది. ఆయన గుణగుణములలో దదనినన
ై ను అది వర్శీంప్కపల యినిప్పటికర, అది

ఆయన యొకు ఇహలోక జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్య గూర్శు వివిధ్మన
ై వివర్ములను — సంఘమునకు
వలుప్లనునివార్శ చదత ఒప్ుపకొనబడని వివర్ములను — పతర్ొునుచునిది.

యిేసు నర్ావతార్మతు
త ట, ఒక మానవ శిశువుగా ఈ ప్ుడమిలో జనిుంచుట, మర్శయు యథార్ామైన

మానవ జీవితమును జీవించుట గూర్శు విశావస ప్రమాణము పతర్ొునుచునిది. మర్శయు ఆయన శీమలు,
మర్ణము, పాతిపటర బడుట, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమై వళ్లో న విషయాలను
గూర్శు మాటలాడుచునిది. ఇవనిియు సంభ్వించిన నాటి నుంచి పారథమికమైన ఈ వాసత వములను
అవిశావసులు ఒప్ుపకొనలేదని మనకు లేఖ్నములు తెల్వయజప్ుపచునివి.

ఈనాడు సహితం, అనేక మంది ఉదార్వాద చర్శతక
ర ార్మలు మర్శయు వేదాంతశాసత ర విదావంసులు ఈ

వాసత వములను ఒప్ుపకొనడం లేదు, అనేక విభిని కస
ై త వ ప్ూజలు చదయువార్మ మర్శయు అబదధ

మతములకు చెందినవార్శలో అనేకులు కూడా ఒప్ుపకొనడం లేదు. ఉదాహర్ణకు యిేసు దదవుని ప్రవకత లలో
ఒక నిజమన
ై ప్రవకత యియ
ెై ుండెనని ఇసాోం మతము ర్ూఢిప్ర్చుచునిది. కాని ఆయన ఎనిడును
స్టిలువవేయబడలేదు లేదా ప్ునర్మతాానుడుకాలేదనే అది ప్టురబటురచునిది, మర్శయు ఆయన
దదవతవమును అది నిర్ాకర్శంచుచునిది.

చివర్శగా, విశావస ప్రమాణము, దుర్ాుర్మగలను దండిసత ూ, విశావసులకు నితయమైన, ధ్నయకర్మన
ై

జీవమును అనుగీహస
ి త ూ, అంతయదినాన ఆయన సకల మానవులకు తీర్మప తీర్ము నాయయాధిప్తిగా యిేసు
వహించు పాతరను పతర్ొునుచునిది.

ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు, కనయయిెైన మర్శయ యిేసును గర్ామున దాలుునటు
ో చదసాడని విశావస

ప్రమాణము చెబుతుంది. ఇదియిేగాక, దదవునిలోని ఒక విశిషర మైన వయకితగా ఆయనకు గల ఉనికిని అది

సామానయముగా ధ్ృవీకర్శసత ునిది. ఏది ఏమన
ై ా, విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధతుకును సంఘమునకును,
మర్శయు మన ప్రసత ుత మర్శయు భ్విషయత్త ర్క్షణానుభ్వముతోను తిర్మగులేని విధ్ంగా సంబంధ్మును
కలుప్ుతుంది.

దెైవతవములోని ప్రతి ఒకు ప్ుర్మషమూర్శతని గూర్శు భ్విషయతు
త లో మనము నేర్ముకొననైయుని

పాఠములలో మేము మర్శంత వివర్ంగా మీకు తెల్వయజేసత ాము. గనుక తిరతవస్టిదధ ాంతమును ర్ూఢిప్ర్చుటను
గూర్శు మాతరమే కాదు, కాని తిరతవములోని ప్రతి ఒకు ప్ుర్మషమూర్శత విషయమై కస
ై త వ విశావసమునకు అతి
ప్రధానమైయుని విధానాలలో చెప్పడం గూర్శు కూడా విశావస ప్రమాణము సందర్ాశుదిధగలదెయ
ై ునిదని

మనము ప్రసత ుతానికి సామానయంగా చెప్ుపకుందాము. దరనిలోని ప్రకటనలు సుదరర్ామన
ై వి కానివైయుండగా,
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చర్శతర ప్రస్టిదధమైన కస
ై త వ విశావసమును ర్ూఢిప్ర్చుకొనువార్శని దానిని ర్ూఢిప్ర్చుకొననివార్శ నుంచి

వేర్మప్ర్చడానికి దదవుడు మర్శయు ఆయనలోని ప్ుర్మషమూర్మతలను గూర్శు విశావస ప్రమాణము చాల్వనంతగా
చెప్ుపచునిది.

దదవుని సూచించు స్టిదధ ాంతప్ర్మైన ప్రకటనలను మేము పతర్ొునాిము గనుక, ఇప్ుపడు సంఘమును

గూర్శు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము తెల్వయజప్ుప విధానమును చూదాేము.

స్ంఘము
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సంఘమును ర్ండు ప్దజాలములలో వర్శీసత ుంది. మొదటిద,ి
సంఘము ప్ర్శశుదధ సార్వతిరక సంఘమయ
ై ునిదని పిలువబడుతుంది. ర్ండవది, ప్ర్శశుదుధల

సహవాసమయ
ై ునిదానిగా సంఘము వర్శీంప్బడుతుంది. ఈ ప్దజాలములకు అనేకమన
ై విభిని

విధానాలలో అర్ావివర్ణ చెప్పబడుతుంది, గనుక మేము వీటిని గూర్శు తర్మవాత పాఠములలో మర్శ ఎకుువ
వివర్ంగా తెల్వయజప్ుపదము.

ప్రసత ుతానికి, ప్ర్శశుదధ సార్వతిరక సంఘము అనే ప్దజాలము ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘమును

సూచించుట లేదు కాని అది కల్వగశయుని సకల భాగములతోపాటు ప్రప్ంచమందంతటను గల సంఘమును
ప్రసత ావించుచునిదనే విషయానిి మాతరం సామానయంగా సుచిసుతనాిము.

అలా అయినప్పటికని
ి , సంఘము ఏ ర్ూప్ములో ఉనిప్పటికర దానియందు విశవస్టించుట గూర్శు

ఆలోచన చదయడమనేది అనేక మంది ప ర టెస్టర ంటు కస
ై త వులకు ఒక వింతెైన విషయముగా అగుపించవచుు.

గనుక, “. . . సంఘమును నేను నముుచునాిను” అని విశావస ప్రమాణము చెబుతునిప్ుపడు, మనము
మన విశావసమును సంఘములో ఉంచుతునాిమనేది దాని అర్ాం కాదనే విషయానిి వివర్శంచడం

సహాయకర్ంగా ఉండవచుు. విశేషంగా, సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది, లేక ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినది, అది
సార్వతిరకమన
ై దనే నముకమును మనము ధ్ృడప్ర్చుకుంటునాిమనేది దాని అర్ామైయునిది.
మర్శయు ప్ర్శశుదుధల, అనగా, విశావసుల సహవాసమునిదనే నముకమును మనము

ధ్ృడప్ర్చుకుంటాము. ఇటిర అవగాహనల ఆధార్ంగానే సంఘము యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు చర్శతర
ప్రస్టద
ి ధ మైన కస
ై త వయము ప్టురవిడువకయుండింది.

ఈ పాఠములో, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని సుస్టిార్మైన సూతరములకు అతి

పారధానయమన
ై వైయుండి సంఘమునకు సంబంధించిన కేవలము ర్ండు కోణములపై మేము మా దృషిరని

కేందరక
ర ర్శసత ునాిము. ఒక ప్రకు సంఘములో పాలగగనుటను గూర్శు చూదాేము. మర్ొక ప్రకు సంఘము చదప్టుర
స్టిదధ ాంతప్ర్మైన ప్దిలమును గూర్శు యోచించుదాము. సంఘములో పాలగగనుటతో మొదలుపటురదాము.

పవలగగనుట
“ప్ర్శశుదధ . . . సంఘమును నేను నముుచునాిను” అని విశావస ప్రమాణము చెప్ుపచునిప్ుపడు,

సంఘములో పాలగగనుటకుగల పారముఖ్యతను అది నొకిువకాుణిసత ుంది. సహజంగానే, కస
ై త వ సంఘ చర్శతల
ర ో,
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దదవునిని తమ తండిగ
ర ాను, యిేసును వార్శ ప్రభ్ువుగాను, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును వార్శ ఉతత ర్వాదిగాను

కల్వగశయుండవల నని ఆశించినవార్మ అనేకులుండిర్శ, కాని వార్మ కంటికి కనబడు సంఘములో, ఒకు చోట

సమావేశమగుచుండిన దదవుని ప్రజలలో, భాగమైయుండవల నని ఆశించలేదు. హెబ్ర.ర 10:24-25లో మనము
ఈ విధ్ంగా చదువుతునాిము:

కొందరు మానుకొనుచునాటురగవ, స్మాజ్ముగవ కూడుట మానక . . . యుందము
(హెబ్ర.ర 10:24-25).

మొదటి శతాబే ములో సహితం, కస
ై త వులమని చెప్ుపకొనుచుండిన కొందర్మ విశావసులు

ఆర్ాధించడానికి, ఉప్దదశించడానికి మర్శయు సహవాస్టించడానికి సమావేశమగుటకై అనుకూలంగా నుండు
సంఘము నుంచి దూర్ంగా తప్ుపకొనవల నని ఆశించార్మ. కాని కస
ై త వులకు సంఘము పారముఖ్యమైనది
మర్శయు అది ఆవశయకమయ
ై ునిదనియు లేఖ్నములు బో ధించుచునివి.

సహజంగానే, మొటర మొదటోో అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును వాడుకునివార్మ ఇలా ఉండలేదు.

పైపచుు, విశావస ప్రమాణము సంఘ ఆర్ాధ్నలలో ప్రతదయకంగా ప్రయోగశంప్బడింది. మర్శయు బాపిత సుము

కొర్కు సంఘమునకు వచిునవార్శ చదత అది ర్ూఢిప్ర్చుకొనబడింది. వార్మ సంఘ సభ్యతవములో చదర్ాలని
వచాుర్మ, సంఘ సమావేశాలలో కల్వస్టిపల వాలని వచాుర్మ. మనము అనుసర్శంచాలని విశావస ప్రమాణము
మన ముందుంచుచుని మాదిర్శ ఇదద.

అలా అయినప్పటికని
ి , నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో సంఘమునకు దూర్ంగా ఉంటుని కస
ై త వులను

మనము యింకను ఎదుర్ొునుచునేయునాిము. బహుశా వయవస్ట్ాకర్శంప్బడిన మతమును వార్మ
ఇషర ప్డకపల వడమనేది ఇందుకు కార్ణమయ
ై ుండవచుు. లేదా వార్శ ప్టో ఇతర్ కైసతవులు సర్శగా

ప్రవర్శతంచియుండకపల వచుు. లేదా బహుశా కస
ై త వ ప్ుసత కాలను చదువుకొనడం, దూర్దర్శినిలో ప్రసార్మయిేయ
కైసతవ కార్యకీమములను చూడటం, మర్శయు కస
ై త వ వబెైిటులను వాడుకుంటే చాలునని వార్మ
అనుకుంటుండవచుు.

కాని కస
ై త వులు ఒక వాసత వమన
ై , భౌతికమన
ై సమాజముగా ర్ూప ందవల ననేది బెైబిలు

బో ధ్యిెయ
ై ునిది, మర్శయు ఈ సమాజము ప్రతి విశావస్టికి చాలా చాలా ముఖ్యమైనదెైయునిదని అది
ప్టురబటురచునిది. కస
ై త వులు కరీసత ు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా ఒకర్శతో నొకర్మ ఆతుసంబంధ్మన
ై

సహవాసము కల్వగశయుందుర్నేది నిజమన
ై ప్పటికర, అది ఆతుసంబంధ్మన
ై సహవాసమునకే ప్ర్శమితము
చదయబడకూడనిదెయ
ై ునిది. విశేషంగా, మన సమాజము ఒక కుటుంబము వల లేక ప ర్మగువార్శ వల
ఉండాల్వ. అది ఒకర్శతో నొకర్మ, ముఖ్ాముఖగా ప్ర్సపర్ ప్రభావం ప్రదర్శించువార్మగలదెయ
ై ుండాల్వ.

సంఘములో పాలగగనుటను గూర్శున పారముఖ్యతను మనసుిలో ఉంచుకొని, సంఘము చదత

మర్శయు సంఘము లోప్లే ఉండాల్విన స్టిదధ ాంతప్ర్మైన ప్దిలమును గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాేము.
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ప్ద్ధలప్రచుట
త్ొలి రోజులోు నుంచి కూడ్ఘ, స్ంఘములో విశ్వాస్ ప్రమాణములను మరియు

పవప్ప్ుటొప్ుుకరలులను కీమప్రకవరంగవ వలిు ంచడం, ఒప్ుుకొనడం మరియు కంఠస్ి ం
చదయడం వంటివి చఘలా, చఘలా పవరముఖ్యమన
ై పవత్రగవ, మరి ముఖ్యంగవ మొదటి

శత్ఘబే మునఘటి ప్రప్ంచం వంటి స్మాజ్ములలోను మరియు స్గటు అక్షరవస్యత్ చఘలా,
చఘలా త్కుివ సవియలో ఉండ్రన ఆద్ధ కెరైస్తవయమునకు ఆవలను

ప్రయోజ్నప్డుచుండ్రనవి. కవబటిర చఘలా త్కుివ మంద్ధ చదువగలిగవరు మరియు
చదువగలిగినవవరిలో కూడ్ఘ, ఎప్ుుడ్ెైనఘగవని చఘలా త్కుివ మంద్ధకి వవరి సొ ంత్
బైబిలుండ్రంద్ధ. గనుక ఆరవధన స్మయాలలోని ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణముల

కీమప్రకవరమన
ై బహరంగ ఒప్ుుకరలులు మరొక ప్రవయయం కరరదగిన ప్రిమాణములను
లేద్ఘ విశ్వాస్ విషయకమైన నియమము లేక లేఖ్నములు ఒకిటిగవ కలుప్బడుటకు
అవస్రమన
ై స్రెన
ర అవగవహన కొరకు ప్రభావిత్ము చదయు ప్ఠనము అని మనము

పథలుచుకొనగల ద్ఘనిని స్మకూరుచటలో చఘలా పవరముఖ్యమన
ై పవత్రను పో ష్థంచుటకు
ప్నికివచఘచయ.

— డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
మేము పతర్ొుని విధ్ంగా మనము విశావస విషయమన
ై నియమముల గూర్శు చెప్ుపకొనునప్ుపడు,

సంఘము ప ర్పాటుప్డజాలనిది కాదు. మర్శయు మన సాానిక సంఘము ఉప్దదశించు దదనినైనను మనము
నమువల నని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మనలను పల ర తిహించుట లేదు. విశేషంగా, తన సంఘము
సువార్త ను మర్శయు ఇతర్ సతయములను కాపాడుచు, ప్రచుర్ము చదయవల నని కరస
ీ త ు దానిని కొంత మేర్కు
నియమించాడనే వాసత వమును అది ధ్ృవప్ర్చుచునిది.

యూదా, యిేసు సహో దర్మడు, తన ప్తిరకలోని 3-4 వచనములలో సంఘము యొకు పతష
ర ణము

గూర్శు వారస్టిన మాటలు మర్ొక సార్శ వినండి:
పథరయులారవ, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణను గూరిచ మీకు వవరయవల నని

విశ్ేషవస్కితగలవవడనై ప్రయత్ాప్డుచుండగవ,ప్రిశుదుిలకు ఒకిసవరే అప్ుగింప్బడ్రన
బో ధ నిమిత్త ము మీరు పో రవడవల నని మిముును వేడుకొనుచు మీకు

వవరయవలస్థవచెచను. ఏలయనగవ, కొందరు రహస్యముగవ జ్ొరబడ్రయునఘారు. వవరు

భకితహన
ీ ుల ై మన ద్దవుని కృప్ను కవమాత్ురత్ామునకు దురిానియోగప్రచుచు, మన
అద్ధాతీయ నఘధుడును ప్రభువునైన యేస్ు కరస్
ీ త ును విస్రిజంచుచునఘారు; ఈ
తీరుుపొ ందుటకు వవరు ప్ూరామంద్ద స్ూచింప్బడ్రనవవరు (యూద్ఘ 3-4
వచనములు).
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యూదా చెప్ుపచుని దాని ప్రకార్ం, విశావస విషయములో పల టీప్డవల ను, అబదధ బో ధ్లను

మర్శయు అభాయసములను పల ర తిహించువార్శకి విర్ోధ్ముగా దానికి అప్పగశంప్బడిన సతయములను మర్శయు
నముకములను కాపాడవల ననేది సంఘము చదప్టర వలస్టిన పాక్ిక ప్నయ
ై ునిది.

ఇప్పటికర, నేటి సంఘములోని ఆ యా భాగాలలో అనేక అబదధ బో ధ్లునాియనే విషయం మనలో

అనేకులకు సపషర మైయుండాల్వ. మర్శయు అనేకమన
ై పాపిషర ి ప్నులు కూడా అలవాటుగా

అభ్యస్టింప్బడుచునివి. అటో యినప్పటికిని, దదవుడు ఎనిడును సంఘమునకు నియమింప్బడిన ప్నిని
వనుకతీయలేదు, లేదా యథార్ామన
ై స్టిదధ ాంతమును కాపాడు బాధ్యతను ఇతర్మన
ై ఏ గుంపైనను లేదా
వయకితయిన
ెై ను చదప్టర వచుునని ఘోషింప్లేదు. సతయమును కాపాడుట నేడు సహితం సంఘము యొకు
కర్త వయమయ
ై ునిది.

మర్శయు సంఘము దాని ప్ని అది చదయడానికి యింకా ప్రయతిిసూ
త నే ఉనిది. కొనిి

ప్ర్ాయయములు మనము ఇతర్మల కంటే ఉతత మముగా ప్నులు చదసత ాము. మన దదవశాసత మ
ర ు కొంత
లేఖ్నముల ప్టో విశవసనీయమైనదెైయుంటునిది, కాని దాని ఇతర్ భాగములు కూడా

మర్మగుప్ర్చుకొనబడవలస్టియునిది, లేదా అవసర్మత
ై ద మొతాతనికే మార్ముకొనబడవలస్టియునిది. ఈ

ప్ర్శస్టా తి
ి ఎలో ప్ుపడు ఉంటుంది. కాని ఈ పాఠములోని మన ఉదదేశముల కొర్కు, మేము చెప్పదలచుచుని
విషయం ఇది: మనము మానివేయజాలము. స్టిదధ ాంతమును సంఘములో ప్దిలప్ర్చుటకు మనము

ప్రయతిించుచునే యుండవల ను. ఈ పిలుప్ును మనము చదజార్విడిచిపటిరనయిెడల, చర్శతర ప్రస్టద
ి ధ మైన
కైసతవ విశావసములోని, “ప్ర్శశుదధ . . . సంఘమును నముుచునాిను” అనే అతి ప్రధానమైన సూతరమును
మనము ఒప్ుపకొననివార్మవుదుము.

దదవుడు మర్శయు సంఘమునకు సంబంధించిన విశావస విషయమన
ై సూతరములను మనము

నేర్ముకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు మనము మూడవ వర్గ మునకు వళ్ో డానికి స్టిదధంగా ఉనాిము:అప సత లుల
విశావస ప్రమాణములో నివేదింప్బడిన ర్క్షణ గూర్శున ప్రకటనలు.

రక్షణ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము ముగియుచుండు స్ందరభములో రక్షణ గూరిచనద్ధ

ఎంత్ో వివరమునాద్ధ. ఈ వివరములు ద్ఘనిలో మరొక చోట గవక ముగింప్ులో ఎందుకు
ఉనఘాయో అని కొందరు ఆశచరయప్డ్ఘ్రు. స్హజ్ముగవనే, విశ్వాస్ ప్రమాణమే

స్ంబంధధత్కవరణఘనిా మనకు నిజ్ముగవ చప్ుడం లేదు. కవని, నీవు ద్ఘనిని ప్రిశీలనగవ
చూచినటు యత్ద, అద్ధ నఘకు అగుపథంచుచునాటురగవ, ఈ విశ్వాస్ ప్రమాణము

ద్దవత్ామును: త్ండ్రర, కుమారుడు, మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ును, సవిపథంప్వల నని
కరరుచునాద్ధ. రక్షణఘనుభవ ప్రవవహము ద్దవత్ాములో నుంచి ప్రవహంచఘలి, ఏ

విధమన
ై మానవ నిరవుణము లేద్ఘ విధఘనము నుంచి కవదని ధృడప్రచగోరుచునాద్ధ.

త్ండ్రరయన
ై ద్దవుడు, కుమారుడ్ెైన ద్దవుడు, మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ుయన
ై ద్దవుడు ఎవరెర
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యునఘారో త్ెలిస్థకొని, మన పవప్ములను మనము ఒప్ుుకునాటు యత్ద మనము

రక్షరంప్బడగలమనే ఆహాానము మరియు వవగవినమునకు అద్ధ మనలను నడ్రపస్
థ త ుంద్ధ.
కవబటిర మనము ద్దవునిత్ో కలిగియుండు స్ంబంధము యొకి ఫలము త్రరత్ాములో

ద్దవుడు ఎవరెరయునఘారో అనే వేరు నుంచి ఫలిస్ుతందని చూపథంచడ్ఘనికే ఈ ప్రకటనలు
ముగింప్ులో ఉనఘాయని నేను అనుకుంటునఘాను.

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
విశావస ప్రమాణములోని చివర్శ మూడు సుస్టిార్ సూతరములు ర్క్షణ కోణానిి వర్శీసత ునాియి. మర్శ

నిర్శేషరంగా, అవి పాప్ముల క్షమాప్ణను, శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును, మర్శయు నితయ జీవమును

పతర్ొునుచునివి. సాంప్రదాయికమన
ై కీమానుబదధ మన
ై దదవశాసత మ
ర ులో, ప్ునర్మతాానము మర్శయు

నితయజీవము కూడా యుగాంత శాసత ంర , కడప్టి సంగతుల స్టిదధ ాంతమనే శీర్శషక కిీంద చర్శుంప్బడుచుండును.
కాని సర్ళ్త నిమితత ము, మేము వాటిని ర్క్షణ అనే శీర్శషక కింీ దనే చర్శుంప్గోర్మచునాిము.

యిేసు కరస
ీ త ు యొకు పారయశిుతాతర్ామైన కార్యము దావర్ా కలుగు పాప్ముల క్షమాప్ణలో

కైసతవులందర్మ విశవస్టిసత ునాిర్మ. మనము మన పాప్ములను ఒప్ుపకొని మార్మమనసుినొందినటో యితద,

వాటినిబటిర దదవుడు మనలను నర్కములో యాతనను అనుభ్వింప్నీయడని మనము నముుచునాిము.
మర్శయు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సూచించుచునిటు
ో , ఇది దాని తొల్వ ర్ోజులోో నుంచద సంఘము

యొకు నముకమైయునిది. వార్శ పాప్ములు క్షమింప్బడినవార్ందర్మ యిేసు కరస
ీ త ు దావర్ా పారపిత ంచు నితయ
జీవముతో దరవింప్బడినార్ని బో ధించు లేఖ్నములు మనకందర్శకర తెల్వస్టినవే. ఉదాహర్ణకు యోహాను 3:1618 మనలను ఈ కిీంది మాటలతో పల ర తిహించుచునిది:

ద్దవుడు లోకమును ఎంత్ో పేమి
ర ంచెను. కవగవ ఆయన త్న అద్ధాతీయకుమారునిగవ

ప్ుటిర న వవనియందు విశ్వాస్ముంచు ప్రత్రవవడును నశ్ంప్క నిత్యజీవము పొ ందునటు
ు
ఆయనను అనుగీహంచెను. . . ఆయనయందు విశ్వాస్ముంచువవనికి తీరుు
తీరచబడదు (యోహాను 3:16-18).

నితయ జీవము ప్రతి విశావస్టికి చెందియునిది. కొనిి విధాలోో, మనము విశవస్టించిన క్షణముననే నితయ

జీవము మనకు పారపిత సత ుంది, ఎందుచదతననగా మన ఆతులు నూతన జీవము అనుగీహింప్బడియునివి
గనుక అవి ఎనిటికిని మర్ణించవు.

కాని విశావస ప్రమాణము చదత ర్ూఢిప్ర్చబడుచుని నితయ జీవము యొకు సవభావము కొనిి

ప్ర్ాయయాలు ఆధ్ునిక కస
ై త వులకు ఆశుర్ాయనిి కలుగజేసత ుంది. నిర్శేషరంగా, విశావస ప్రమాణము శర్రర్
ప్ునర్మతాానమును గూర్శు చెప్ుపచునిది. కొనిి ప్ర్ాయయాలు, విశావస ప్రమాణము యిేసు

ప్ునర్మతాానమును ప్రసత ావించుచునిదని అనుకుంటూ కస
ై త వులు ప ర్పాటు చదయుచునాిర్మ. కాని అది కాదు
విషయం. యిేసు ప్ునర్మతాానము విశావస ప్రమాణంలో “మూడవ దినమున చనిపల యినవార్శలో నుండి తిర్శగశ
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సందర్శించండి.
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మొదటి పాఠము : సుస్టిార్ విశావస సూతరములు

లేచి” అనే మాటలలో అంతకు మునుపత పతర్ొునబడియునిది. విశావస ప్రమాణములోని ఈ సూతరము

ప్ునర్ావృతమగుటలేదు. దానికి బదులుగా, విశావస ప్రమాణము మృతుల ప్ునర్మతాానమును గూర్శు

మాటలాడునప్ుపడు, మృతిచెందినవార్ందర్మను తీర్మప దినాన తిర్శగల
శ ేతుర్నియు, దదహంలేని ఆతులుగా
కాదు, కాని భౌతిక, శర్రర్ములుగల జీవులుగా, వార్శ వార్శ నితయ గమయసాానములకు వళ్లోదుర్నే బెైబిలు
సంబంధ్మన
ై బో ధ్ను అది సూచించుచునిది. ఇది లేఖ్నముల నిలకడెన
ై బో ధ్యిెయ
ై ునిది, అది
సంఘములో వేలాది సంవతిర్ముల తర్బడి విశావస విషయమైన సుస్టిార్ సూతరమయ
ై ుంటునిది.
యిేసు యోహాను 5:28-29లో బో ధించినటురగా:

ఒక కవలము వచుచచునాద్ధ; ఆ కవలమున స్మాధులలో నునావవరందరు ఆయన

శబే ము విని మేలు చదస్న
థ వవరు జీవప్ునరుత్ఘినమునకును, కరడుచదస్న
థ వవరు తీరుు
ప్ునరుత్ఘినమునఘకును బయటకి వచెచదరు (యోహాను 5:28-29).

ర్క్షణ గూర్శున విశావస ప్రమాణము యొకు ప్రకటనలు లేఖ్నములలో సపషర ముగా

బో ధింప్బడియునివి మర్శయు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలు సంబంధ్మైన సంఘముల చదత అవి గుండెకు
హతు
త కొనబడుచునివి. అలా అయినప్పటికర, వార్మ కరస
ీ త ును వంబడిసత ునాిర్ని సావధికార్ంతో చెప్ుపకొనడి
అనేక మంది ఆధ్ునిక కస
ై త వులు ఈ మౌల్వక, మూలాధార్మైన ఉప్దదశాలను తృణీకర్శసత ునాిర్మ. మన
పాప్ములకు దదవుడు మనలనే జవాబుదార్మలనుగా ప్ర్శగణించుననే విషయానిి ఒప్ుపకొనని
కొందర్మనాిర్మ, మర్శయు క్షమాప్ణ అవసర్మే లేదని కంకణం కటురకునిటురగా ప్టురవిడువక

చెప్ుపచుండెడవ
ి ార్మనాిర్మ. ఉనిదంతా ఈ ఒకు జీవితమే, గనుక “నితయ” అని పిలువబడద జీవము

ఇహలోకమందల్వ మన కాలమునకు మన భౌతిక శర్రర్ములలో ప్ర్శమితమన
ై దని బో ధించెడి అవిశావసులు
మన సంఘాలలో ఉనాిర్మ. మనము ప్ర్లోకములో దదహంలేని ఆతులుగా నితయతవమును గడుప్ుదుమనే
తప్ుపడు నముకంగలవార్మ అనేకులునాిర్మ. ఇటువంటి కార్ణాలనుబటిర అప సత లుల విశావస

ప్రమాణములోని సుస్టిార్ సూతరములు సంఘమునకు తొల్వ శతాబే ములలో ఎంత పారముఖ్యమైనవి మర్శయు
ప ంతనగలవై యుండినవో, నేడు సహితం అంతద పారముఖ్యమైనవి మర్శయు ప ంతనగలవయ
ై ునివి.

సార్ాంశముగా చెప్ుపకుంటే, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము దదవుడు, సంఘము మర్శయు ర్క్షణ

గూర్శున స్టిదధ ాంతములపై దాని దృషిరని కేందరరకర్శంచుచునిది. ఈ ప్ర్ంప్ర్లోని ఇతర్ పాఠములలో, ఈ

భావములలో ప్రతి ఒకు దానిని మనము యింకా ఎకుువ లోతుగా అనేవషిసత ాము. కాని ప్రసత ుతానికి, మనము

బృహత్ దృశయమును: అనగా, పతర్ొునబడిన కొనిి స్టిదధ ాంతములు ఎంతో పారధానయమన
ై వై ఉనాియి గనుక అవి
వందల కొలది సంవతిర్ాలు కస
ై త వయ హదుేలను సార్ాకంగా నిర్వచించాయనే విషయానిి అర్ాం
చదసుకునాిమని ర్ూఢీప్ర్చుకొనవల నని మేము ఆశిసుతనాిము.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును సుస్టిార్ సూతరములుగా మనము చదస్టన
ి చర్ులో ఇంత వర్కు,

మనము విశావస ప్రమాణము యొకు చర్శతన
ర ు గూర్శు చెప్ుపకునాిము, మర్శయు సంబంధిత

దదవశాసత మ
ర ును గూర్శున పైపై ప్ర్శశీలనను చూసాము. గనుక ఇప్ుపడు, మనము మూడవ పదే అంశమును:
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ీ ను thirdmill.org నందు
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అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో జాబితాగా ఇవవబడిన విశావస విషయమన
ై సుస్టిార్ సూతరముల యొకు
కొనసాగుచుని పారధానయతను చర్శుంచడానికి స్టిదధంగా ఉనాిమనిటేర.

పవరముఖ్యత్
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో గల స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్రకటనల పారముఖ్యతకు సంబంధించిన
మూడు కోణాలను మేము పతర్ొుంటునాిము. మొదటిదిగా, ఈ ఉప్దదశాలు మిగశల్వన కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ునకు
మూలాధార్మన
ై వైయునివని మేము వివర్శసత ునాిము. ర్ండవదిగా, సంఘమందంతటను గల ఈ బో ధ్ల

సార్వతిరక ధ్ృవీకర్ణము గూర్శు మేము తెల్వయజప్ుపదుము. ఇక మూడవదిగా, ఈ సుస్టిార్ సూతరములకు గల
ఐకయప్ర్చు సవభావము గూర్శు మేము మాటలాడుచుందుము. ర్ండి, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని
స్టిదధ ాంతముల మూలాధార్మన
ై లక్షణముల గూర్శున మన అనేవషణను పారర్ంభించుదాము.

మూలాధఘరమన
ై ద్ధ
భార్ర భ్వనాలకు బండవంటి గటిర ప్ునాదులు అవసర్మనే ఆలోచన ప్రజలలో అనేకులకు

సుప్ర్శచితమైనదద. ప్ునాది మిగశల్వన భ్వన నిర్ాుణమంతయు కటర బడటానికి ఆధార్మయ
ై ునిది. కటర డము
కదలకుండా అది కటర బడిన చోటే స్టిార్ంగా నిల్వచియుండునటు
ో ప్ునాది దానిని ప్టురకొనియుండు

లంగర్ైయుంటునిది, మర్శయు అది భ్వనమంతటికి బలమును మర్శయు స్టిార్తవమును సమకూర్ముతుంది.
ఎఫస్ట్ 2:19-21లో, సంఘము, అప సత లులును ప్రవకత లును, వేస్టన
ి ప్ునాది మీద కటర బడిన ఒక కటర డము
వంటిదని పౌలు తెల్వయజపాపడు. ఇదిగో, ఆయన మాటలనే వినండి:

మీరు ప్రిశుదుిలత్ో ఏక ప్టర ణస్ుిలును ద్దవుని యంటివవరునై యునఘారు. కరీస్త ుయేస్ే
ముఖ్యమైన మూలరవయయై యుండగవ అపొ స్త లులును ప్రవకత లును వేస్న
థ

ప్ునఘద్ధమీద మీరు కటర బడ్రయునఘారు. ప్రత్ర కటర డమును ఆయనలో చకిగవ

అమరచబడ్ర, ప్రభువునందు ప్రిశుది మన
ై ద్దవవలయమగుటకు వృద్ధిపొ ందుచునాద్ధ
(ఎఫస్్ 2:19-21).

స్టిార్మైన, నిజమన
ై ప్ునాది లేకుండా, సంఘము దదవునికి ఆదర్సనాునములు కలుగజేయు విధ్ంగా
కటర బడనేర్దు.

అదద విధ్ంగా, కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ు దదవునికి ఆదర్సనాునములు కలుగజేస్టతత ఆయన ప్రజలకు

ప్రయోజనకర్మన
ై దెై యుండటానికి అది యథార్ామన
ై స్టిదధ ాంతములను మర్శయు నియమములను గటిర

ప్ునాదిగా వేస్టికొనినదెై యుండవల ను. సంఘమునకు యిేసు మూలర్ాయియిెై యునిటురగానే, ఆయన

బో ధ్లుదదవశాసత మ
ీ త ును ప్ర్శచయము చదయడం దావర్ా
ర ునకు మూలర్ాయియిెై యుంటునివి. లోకమునకు కరస
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ీ ను thirdmill.org నందు
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అప సత లులును ప్రవకత లును సంఘమునకు ప్ునాదియిెైయునిటురగానే, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

దదవశాసత మ
ెై ుంటునిది ఎందుకనగా అది మనకు లేఖ్నములలో గీంథసా ం చదయబడిన
ర ునకు ప్ునాదియియ
అప సత లుల బో ధ్లను ప్ర్శచయము చదయుచునిది.

నేడు మనకు ఇనిా నఘనఘ విధముల ైన కెస్
రై త వ శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లునాప్ుటికిని,

అత్ఘయవశయకమన
ై కెస్
రై త వ స్థద్ి ఘంత్ములను ప్రత్ర కెస్
రై త వుడు, రూఢరప్రచుకొనవలస్థన
విషయములను అద్ధ ఎంత్ో చకిగవ కరీడ్ీకరించుచునాదనేద్ధ అపొ స్త లుల విశ్వాస్

ప్రమాణములో గల మనోహరమైన విషయమైయునాద్ధ. ద్దవుడు ఎవరెరయునఘాడు,
యేస్ు కరీస్త ు ఎవరెరయునఘాడు, ప్రిశుద్ఘిత్ు చదయు ప్ని మరియు రక్షణ

స్థద్ి ఘంత్ములో, స్ంఘములో, అంత్య తీరుు మరియు ప్రభువన
ై యేస్ు కరస్
ీ త ు యొకి
రెండవ రవకడ వరకు కూడ్ఘ ఈయన ఎలా త్న కవరయమును చదయునో

వివరింప్బడ్రయునాద్ధ. కరలకమైన, అత్ఘయవశయకమన
ై ఈ కెస్
రై త వ స్థద్ి ఘంత్ములు లేకుండ్ఘ
ఒకడు నిజ్ముగవ కెస్
రై త వ విశ్వాస్మును కలిగియుండజ్ఞలడు.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు మూలాధార్మన
ై సవభావానిి మనము ర్ండు భాగాలలో

చూదాేము. మొదటిదిగా, ఇతర్ స్టిదధ ాంతములకు వయతిర్ేకంగా, విమర్ినాతుకంగా విచార్శంప్బడగల ఒక
నిర్రీతమన
ై ప్రమాణమును అది ఎలా సమకూర్ముతుంది. ర్ండవదిగా, ఇతర్ నిజమైన స్టిదధ ాంతములు

నిర్శుంప్బడిన సహేతుకమైన ఆధార్మై అది ఎలా ప్రయోజనకర్ంగా ఉంటునిది. అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము దదవశాసత ర సంబంధ్మైన నిర్రీత ప్రమాణమయ
ై ునిదనే విషయముతో పారర్ంభిదాేం.

నిరీణత్ ప్రమాణము
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై ప్రమాణముగా ప్నిచదయుచునిది ఎందుకనగా

అనేక అతి పదే , అతయంత పారముఖ్యమైన కస
ై త వయ ఆలోచనలను అది నివేదస
ి త ుంది. ఈ ఆలోచనలు ప్రతి ఒకుర్శ
చదత గుర్శతంప్బడి హతు
త కొనబడునటు
ో లేఖ్నములలో ఎంతో సపషర ంగా ఉప్దదశింప్బడియునివి. మేము
ఇదివర్కే ఈ పాఠములో తెల్వయజపిపనటురగా, ఈ బో ధ్లు కస
ై త వయమునకు ఆవశయకమన
ై వయ
ై ునివి.

తతఫల్వతంగా, మనము హతు
త కొను ఇతర్మన
ై ప్రతి స్టిదధ ాంతము ఈ బో ధ్లకు అనుగుణయముగా ఉండవల ను.
అగతయమయ
ై ుని ఈ బో ధ్లను ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకించు ఏ ఆలోచననన
ై ను మనము అంగరకర్శంప్జాలము.

నీవప్ుపడెన
ై ా ఒక ధ్వనివిడంబకుడు మాటలాడుచుండగా వినాివా? అతడు తన గొంతులో నుంచి

వచుు మాటలను వినిపిసత ూనే, అతడు మాటలాడటం లేదని భ్రమ కల్వగశంచబడునటు
ో మాటలాడగల

నిప్ుణుడెైయునాిడు. వార్మ తర్చుగా తోలబొ ముల అభినయముల దావర్ా మాటాోడుచుందుర్మ, ఆ

తోలుబొ ముమర్శయు ఈ నిప్ుణుడు కల్వస్టి సంభాషించుకొనుచునిటురగా ఉంటుంది. ఇటిర నిప్ుణుడు తాను

వాడుచుండు తోలుబొ ము అక్షర్ాలా సజీవంగా ఉనిటు
ో కూడా చదయగలడు. కాని అతడు చదస్టతదంతా ఎంతటి
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ఒపిపంప్ును కల్వగశంచునదెన
ై ప్పటికర, మాటాోడుచునిది వాసత వముగా ఈ తోలుబొ ము కాదు కాని ఆ నిప్ుణుడద
అని మనమర్మగుదుము. ఎందుకని?

అవును, సమాధానం సామానయమైనదద. తోలు బొ ములోో పారణం లేదనియు, గనుక అవి సజీవమన
ై వి

కావు మర్శయు అవి నిజముగా మాటలాడలేవనియు మనమర్మగుదుము. కాబటిర, మాటలాడుచునిటురగా

అగుపించు తోలుబొ మును మనము గమనించునప్ుపడు, వాసత వమైయునిదని మనకు తెల్వస్టిన ప్రమాణం
ఆధార్ంగా మన అనుభ్వమును నిర్ీయించుకుంటాము. ఆ తోలుబో మేు మాటలాడుచునిదని ఎంత

సపషర ంగా అ(వి)నిపించినా, మన కంటికి కనబడుచు, మన చెవులకు వినబడుచునిదంతా వంచనయని మన
ప్రమాణము మనకు తెల్వయజప్ుపచుండును. కాబటిర మనము దానిని నముడానికి నిర్ాకర్శసత ాము. ఆ

తోలుబొ ము సజీవంగా ఉనిటుర మర్శయు దాని మనసుిలోని మాటను అది ఎలా బయటపటురచునిదో

మనము వివర్శంప్లేకపల వచుు. కాని మన ప్రమాణమునకు ప ంతనగల సహేతుకమన
ై వివర్ణ ఉండాలని
మనమర్మగుదుము.

అదద విధ్ంగా, మనము ఎనిటికినీ వాటిని మార్ులేనంత బలముగా అంటిపటురకొనియుని అతయంత

పారధానయమన
ై నముకములను అప సత లుల విశావస ప్రమాణము కోీడీకర్శంచుచునిది. ఈ విషయాలను గూర్శు
బెైబిలు ఎంతో సపషర ంగా ఉనిదనియు, అవి ఎంతో పారముఖ్యమైనవనియు, వాటి విషయంలో మనము

ఎనిడును ర్ాజీప్డజాలమనియు మనము నముుచునాిము. గనుక, ప్రజలు ఇతర్మన
ై దృకపథములను
మనకు ఎనిి వినిపించినప్పటికిని, అతయంత పారధానయమైన లేఖ్నముల బో ధ్లతో ఘర్షణప్డు దదనినన
ై ను
మనము నముమని వాటిని నిర్ాకర్శసత ాము.

విశావస ప్రమాణమును ఒక పారమాణిక కొలబదే గా ప్రయోగశంచుకొనుట, అబదధ బో ధ్కులు మనకు

తప్ుపడు దదవశాసత మ
ర ును నివేదించుచుండు తర్మణంలో లేఖ్నముల యిెడల మనము

విశవసనీయమన
ై వార్మై యుండునటు
ో మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుందది. మనలో అనేకులు వార్శ

వాదో ప్వాదాలలో సుశిక్ితుల ై యుండువార్శని కలుసుకుంటునాిర్మ, వయకుతలుగా — వార్మ ప ర్పాటుగా

అభిపారయప్డుచునిప్పటికర లేదా అబదధ ము చెప్ుపచునిప్పటికర, వార్మ చెపపత ప్రతి దానిని నమాులను
బుదిధప్ుటురనంతటి బలవంతంగా సాధించువార్ైయుంటార్మ వార్మ. కాబటిర, మనము లేఖ్నముల బో ధ్లనే

అంటిప్టురకొని యుండగలుగునటు
ో ప్రధానమన
ై నముకములను గూర్శున ఒక చిని జాబితాను మనము
కల్వగశయుండటానికి అది మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి లంగర్మను మనకు అప సత లుల
విశావస ప్రమాణము సమకూర్ముతుంది.

ఉదాహర్ణకు, సంఘము అంకుర్శంచిన తొల్వ శతాబే ములలో అది ప్రతిసపందించిన అనేక ముఖ్యమన
ై

స్టిదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లుండినవి. జోోస్టిత కవాదము వీటిలో ఒకటెైయునిది. ఇతర్ విషయాలతో పాటుగా, మన
భౌతిక శర్రర్ములు చెడ్వి, మర్శయు ర్క్షణ కార్యములో మన శర్రర్ములలో నిర్బంధింప్బడిన మన ఆతులు

విడిపింప్బడుట కల్వస్టియునిదనే విషయాలను ఆ వాదము ఉప్దదశించింది. ఈ తప్ుపను ప్రతివాదము చదత

ఎలా ప్డగొటారలో ఆది సంఘములోని ప్రతి కస
ై త వునికి తెల్వయదు. కాని అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని

స్టిదధ ాంతములను గూర్శు శిక్షణ ప ందినవార్మ లేఖ్నములు బో ధిసత ుని శర్రర్ ప్ునర్మతాానము ఆధార్ం చదస్టికొని
ఇటిర స్టిదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లను ఆతువిశావసంతో నిర్ాకర్శంచగల్వగార్మ. అనగా, యిేసు మనలను సంప్ూర్ీ
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వయకుతలనుగా, మన ఆతులు మాతరమే కాదు, కాని మన దదహములను సహితం, విమోచించడానికి వచాుడని
లేఖ్నములు బో ధిసత ునాియి.

తెల్వవిగల ఒక తర్ుము చదత మనలో చాలా మందిమి తికమకప్డియునాిము, లేదా తప్ుపగా

నిర్ీయించుకుని లేక తప్ుపగా నివేదింప్బడిన భోగటార చదత తప్ుప దో వ ప్టిరంచబడా్ము. ఇటువంటి
తర్ుములలోను మర్శయు విచార్ణలో తదల్వన విషయములలోను తపతపమిటో మనము ఎలో ప్ుపడు

వివర్శంచలేము. కాని అలా అయినప్పటికిని, అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును వయతిర్ేకించు విషయాలను
మనము ఆతువిశావసంతో నిర్ాకర్శంప్వచుు, ఎందుకనగా ఈ విశావస ప్రమాణము లేఖ్నముల యిెడల
విశవసనీయమన
ై దెై యునిదని మనమర్మగుదుము.

సహజంగానే, అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును లేదా ఇతర్మైన ఏ విశావస సంబంధ్ ప్రకటనన
ై ను

లేఖ్నముల సాాయికి హెచిుంప్వల నని మనమనిడు ఆశించము. బెైబిలగకుటే నిర్ాపతక్షంగా

నిర్ాక్ేప్ణీయమన
ై దెయ
ై ునిది. అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని సుస్టిార్ సూతరములు సహితం అవి

లేఖ్నములను వయతిర్ేకించుచునివని ర్మజువైనటో యితద వాటిని నిర్ాకర్శంప్వచుు. కాని అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము ఆది సంఘము ఆవిర్ావించిన తొల్వ శాతబే ముల నుంచి యుగయుగాలుగా అది

కార్యసార్ాకమన
ై దదయని ర్మజువవుతూ వచుుచునిది. అది బెబి
ై లు యొకు ఖ్చిుతమన
ై పారతిపాదికగల

ప్రతినిధియిెైయునిదని ప్లుమార్మో చూపించబడింది. కాబటిర, నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో మనకదుర్యిేయ అనేక
స్టిదధ ాంతాలలో ఏది సర్ైనదో , కాదో నిర్ీయించుకోడానికి ఒక ప్రమాణముగా దరనిని మనము ఆతువిశావసంగల
ధెైర్యముతో వాడుకొనవచుు.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము స్టిదధ ాంతప్ర్ంగా ఎలా మనకు ఒక నిర్రీత ప్రమాణముగా

ఉప్యోగప్డగలదో చర్శుంచిన మీదట, దానికి సంబంధించిన మూలాధార్మన
ై విషయాలలో మర్ొక కోణానిి:
దదవశాసత మ
ై ఆధార్ంగా దాని ఉప్యోగమును,
ర ును గూర్శున ఇతర్ దృషిరకోణములకు సహేతుకమన
ప్ర్శశీల్వంచటానికి స్టిదధంగా ఉనాిము.

హేత్ుబది మైన ఆధఘరం
అభిపారయముల నడుమ గల హేతుబదధ మైన సంబంధ్ం ఒక నదికిని దానికి మూలాధార్మన
ై వై
యుండద స్టలయిేర్మలకును ఉండునటువంటి సంబంధ్మయ
ై ునిది. హేతుబదధ ంగా పారథమిక అభిపారయములు

ఒక నదికి మూలాధార్మయ
ై ుండు స్టలయిేర్మల వంటివి. అవి ఇతర్ అభిపారయములకు మూలమైయుండును.
హేతుబదధ ంగా ఆధార్ప్డు అభిపారయాలు మూలాధార్మయ
ై ుని అటిర స్టలయిేర్మల నుంచి సావభావికంగా
ప్రవహించు నది వంటివయ
ై ునివి. కాబటిర, ఒక అభిపారయం మర్ొక హేతుబదధ మన
ై అభిపారయమునకు

ప్రయోజనప్డుచునిదని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, హేతుబదధ ముగా పారథమికమైనదెయ
ై ుని అభిపారయము
నుంచి హేతుబదధ ంగా ప్ర్ాధరనమైయుండు ఇతర్ అభిపారయాలు సాాపింప్బడు వర్కు ముందుకు సాగగల
హేతుబదధ మైన తర్ుమును మనము కల్వపంచుకొనగలమనేది మన మనసుిలోని భావమయ
ై ునిది.

ఉదాహర్ణకు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము తండిరయిన
ెై దదవుని గూర్శు చాలా కొదిే విషయాలను విశదంగా
తెల్వయజప్ుపచునిది. అది చెప్ుపచునిదంతా ఇలా ఉనిది:
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

మొదటి పాఠము : సుస్టిార్ విశావస సూతరములు

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్థరకరత యగు త్ండ్రరయన
ై ద్దవుని నేను నముుచునఘాను.
కాని ఈ స్టిదధ ాంతములు తండిని
ర గూర్శు మనము నముుచుని అనేక ఇతర్ విషయాలకు

హేతుబదధ మైన మూలాధార్మును ర్ూప ందిసత ునాియి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ప్ర్లోకమునకు మర్శయు
భ్ూలోకమునకు సృషిరకర్త యిెై యునాిడనే దాని ఆధార్ంగా, ఆయన ప్ర్లోకము మర్శయు భ్ూలోకముపై

అధికార్ము కల్వగశయునాిడనియు, ఆది సృషిర మంచిదెయ
ై ుండినదనియు, సావభావిక లోకమును చూచుట
దావర్ా దదవుని గూర్శు నేర్ముకొనవచుుననియు మనము యుకత ముగా విశవస్టిసత ునాిము.

ఒక వృక్షమును చూచుట దావర్ా హేతుబదధ ముగా పారథమికమైనవైయుని స్టిదధ ాంతముల విలువను

మనము సల దాహర్ణంగా చితీరకర్శంచవచుు. దానిలో నుంచి దదవశాసత మ
ర ను వృక్షము ఎదుగుచుండగా,

భ్ూమియిే లేఖ్నమైయునిదని మనము అనుకొనవచుు. వృక్షము యొకు కాండము, మర్శయు దాని పదే
పదే కొములు, అతయంత మౌల్వకమన
ై స్టిదధ ాంతములకు ప్రతినిధ్ులుగా నిలుచుచునివి. ఇవి లేఖ్నములపై

మాతరమే ఆధార్ప్డినవి మర్శయు ఆధార్ప్డుచునివైయునివి. కాని ఈ పదే పదే కొములు అంతకంతకు

ఎకుువగుచు చిని చిని కొములుగా ఎదుగుచుండునటు
ో , అవి పదే పదే కొముల నుంచి హేతుబదధ ముగా
ఎదుగుచుండు నముకములుగా వృదిధచెందుచునివి. వృక్షముపై నుండు ఆకులను మనము

చూచునప్ుపడు, చిని చిని కొములపై ఆధార్ప్డు అభిపారయాలను మనము చూసుతనాిమని

భావించవచుు. దరనంతటిని మనము ఈ విధ్ంగా చూచినప్ుపడు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణముతో
ఆర్ంభించుటలో గల విలువ సపషర మవుతుంది. మనము మొదట పదే పదే స్టిదధ ాంతములను

నేర్ముకొనవలస్టిన అవసర్త ఉనిది, అప్ుపడద వృక్షము యొకు ఆకార్ము చకుగా ఏర్పడుతుంది, అది
లేఖ్నములలో లోతుగా వేర్మపార్శనదెై యుంటుంది.

ఇది మనకు ర్ండు విధాలుగా సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. ఒకటి, మన దదవశాసత ర విధానములోని నానా

విధ్ముల ైన విభిని విశావసముల మధ్య గల సంబంధ్మును మనము చూడగలుగునటు
ో మనకు సహాయం
చదసత ుంది. ర్ండవది, అంత ఎకుువ పారధానయమన
ై వికాని అభిపారయములను మన మూలాధార్మైన

నముకములతో సామర్సయమును కల్వగశంచు విధానాలలో లేఖ్నముల నుంచి ఎకుువ ఎడంగా నుని
స్టిదధ ాంతములను గూర్శు ఆలోచించునటు
ో మనకు సహాయం చదసత ుంది.
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ పవరమాణములోని స్థద్ి ఘంత్ములు కెస్
రై త వ స్త్యము యొకి

సవరమునకు స్ుషరమన
ై , స్థిరమన
ై రూప్ురేఖ్లనేరురచుచునావి. అపొ స్త లుల విశ్వాస్

ప్రమాణము వవస్త వవనికి రెండవ శత్ఘబే ము నఘటిద్ెైయునాద్ధ; రెండవ శత్ఘబే ములో అద్ధ
ల కిలేననిా రూప్ములలో వలువడ్రంద్ధ, చివరికి నేడు మనము వవడుకొనుచునా

రూప్ము ద్ఘలిచనద్ధ. త్రరత్ాము, త్ండ్రర, కుమారుడు, మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ు ఇందులో
పేరొినబడ్రయునఘారు. ప్రభువన
ై యేస్ు శరీరధఘరియగుట, పవప్ముల

పవరయశ్చత్ఘతరి మై మరణించుట, విజ్యోత్సవముత్ో ప్ునరుత్ఘినుడగుట, మరియు

మన ప్రభువు త్రరిగి రవనైయునా విషయములు కూడ్ఘ కలవు. పవప్క్షమాప్ణ కలదు.
కరీస్త ు నందు త్రరిగి జ్నిుంచినవవరి స్హవవస్ముగవ స్ంఘమును గూరిచన వవస్త వికత్
-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కూడ్ఘ ఇందులో ఉనాద్ధ. కవలకీమ ప్రకవరంగవ అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము యొకి
ఫలిత్ఘలను మద్ధంప్ు చదస్ుకుంటూ స్ంబంధధత్ స్థద్ి ఘంత్ములను నొకిివకవిణించుట
కంటే ఏ స్ంఘములోనైనఘ ఇంత్కు మించి నిజ్ముగవ ఆరోగయకరమైయునా
విషయమేద్ధయు ఉండదని నేను అనుకొనుచునఘాను.

— డా. జే. ఐ. పార్ుర్డ
దాని మూలాధార్మైన సవభావమునకు సంబంధించి అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఎంత

పారముఖ్యమన
ై దెై యునిదో మనము నేర్ముకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు దాని బో ధ్ల సార్వతిరక
ధ్ృవీకర్ణమును వర్శీంచడానికి మనము స్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ాం.

సవరాత్రరకము
వాసత వములలో గల సతయమును మనము తీర్ాునించడానికి వేర్ేవర్మ సాక్షులు చెప్ుపచుని

వివర్ాలను చూచుట ఒక మార్గ మైయునిది. ఒక అభిపారయమును గూర్శున సతయమును ఎంత ఎకుువ

మంది సాక్షులు సూచిస్టతత , మనము దానిని నముడానికి గల అవకాశములు అంత ఎకుువగును. ఇది ఇలా
ఉండగా, దదవశాసత మ
ర ు విషయములో కూడా ఇదద సూతరము వర్శతసత ుంది. మనము నమువలస్టినదదమిటో

నిర్ాార్శంచడానికి మనము ప్రయతిము చదయుచుండగా, చర్శతర యందంతట ఇతర్మలు విశవస్టించినదదమిటో,

ఇంతదగాక ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములోని ప్రజలు నముుచునిదదమిటో తెల్వస్టియుండుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
అప సత లుల విశావస ప్రమాణమునకు వచిునప్ుపడు, స్టిదధ ాంతప్ర్మైన దాని ప్రకటనలు ఎలో ప్ుపడు ఎకుువ
మంది కస
ై త వుల చదత ఎకుువ చోటో ర్ూఢిప్ర్చబడుచునివయ
ై ుంటునివి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని విశావస విషయికమన
ై సుస్టిార్ సూతరముల సార్వతిరక

సవభావమును మనము మూడు చార్శతారతుకమైన కాలములుగా ప్ర్శశోధించి తెలుసుకుందాము.

మొదటిదిగా, ఈ నముకములు కొీతత నిబంధ్నపై ఆధార్ప్డినవైయుంటునివని మనము చూసాతము.
ర్ండవదిగా, అవి సంఘ చర్శతయ
ర ందంతటను ఎకుువ మంది కస
ై త వుల చదత ధ్ృవీకర్శంచబడినవని

తెలుసుకుంటాము. ఇక మూడవదిగా, వర్త మానకాల సంఘమును వర్శీంచడానికి అవి కొనసాగశంచుచుని
విధానములను మనము చూసాతము. కొీతత నిబంధ్న, మర్శయు అది ఈ స్టిదధ ాంతములను నిలకడగా
ధ్ృవీకర్శసత ుని విషయముతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.

కొీత్త నిబంధన
సంఘము ఆర్ంభ్మన
ై తొల్వ ర్ోజుల నుంచి కూడా, కరస
ీ త ు మర్శయు అప సత లుల బో ధ్లను

గూర్శునఅభిపారయభేదాలు ఉంటునివి. ఈ అభిపారయభేదాలలో కొనిి సంఘమునకు వలుప్ల తల తాతయి,
ఇతర్మన
ై వి సంఘము లోప్ల నుంచద తల తాతయి. ఉదాహర్ణకు, గలతీ ప్తిరక 5వ అధాయయములో

ఉనిటురగా, నూతనముగా కరస
ీ త ునంగరకర్శంచిన అనయజనులు సునితి చదయబడవల నని సావధికార్ంతో అడిగన
శ
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యూదుల ైన కస
ై త వులకు వయకితర్క
ే ంగా పౌలు తర్చుగా ర్చించాడు. సంఘములో అబదధ బో ధ్కులుందుర్ని

పతతుర్మ, ఆయన ర్చించిన 2వ ప్తిరక 2వ అధాయయంలో హెచుర్శసత ునాిడు. యిేసు మర్శయు అప సత లులు
నానా విధ్ముల ైన ప్రజల యొకు ప ర్పాటుప్డిన అభిపారయములను సర్శదద
ి ేన
ి సందర్ాముల
ఉదాహర్ణములు కొీతత నిబంధ్నలో ఎనోి ఉనివి.

కరలకమన
ై నముకములు అనిశిుత స్టిాతిలో ఉనిప్ుపడు, సంఘములోని తప్ుపలు

అపాయకర్మైనవగును. ఈ కార్ణానిి బటేర దదవశాసత మ
ై విషయాలలో తల తిత న
ర ు యొకు మూలాధార్మన
తప్ుపలను సర్శదిదే ుటగూర్శు యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న గీంథకర్త లు ఎంతో ఆందో ళ్న చెందుచుండిర్శ.
మర్శయు వార్మ ఒక ప్రకు సర్శదిదే ుచునే, మర్ొక ప్రకు ఒకర్శతో నొకర్మ సంప్ూర్శతగా ఏకరభ్వించడమనేది

గమనార్హమైన సంగతెయ
ై ునిది. ఈ సమయంలో సంఘములో అనేక అబదధ బో ధ్లుండినప్పటికని
ి , కొీతత
నిబంధ్న దాని విషయములో తగగ ని ఐకయతను ప్రదర్శించుచునిది.

స్ంఘము ఈ ప్ుస్త కములు గల ఒక పవరమాణిక లేఖ్నమును వయవసవిపథంచుకునాదనే
వవస్త వము — అనాటుర, ద్ీనిని స్థదిం చదయడ్ఘనికి స్ంఘానికి వవస్త వముగవ శత్ఘబాేల

స్మయం ప్టిర ంద్ధ, గనుక అద్ధ శీఘరగత్రన చదస్థ ముగించబడ్రన ప్రకిీయ కవదు — ఇచచట
ఐకయత్ గూరిచన మూలాంశమునాదనే స్ంగత్ర స్ంఘమును ప్రిగణలోనికి తీస్థకొని
చదయబడ్రన తీరవునమయ
ై ునాదని స్ూచించుచునాద్ధ. ఇద్ధ ఏద్ో అత్ర స్ులభంగవ

ఇత్రులకు అందజ్ేయబడు విషయం కవదు, భావోద్దరకము లేకుండ్ఘ ఆచరణఘత్ుకంగవ
చూస్ేత , ఇద్ధ గత్ 2000 స్ంవత్సరవలుగవ స్ంఘము లోప్లి విధఘాంస్ుల

తీరవునమైయుండ్రనద్ధ. అటు యనను, కొీత్త నిబంధన ప్ుస్త కముల మధయ నుండు ప్రధఘన
ఐకయత్ గూరిచ మనము మాటలాడుకొనునప్ుుడు, వవటి మధయ గల దృకుథంలో
త్దడ్ఘలునఘాయనే విషయానిా మనము అంగీకరించవలస్థయుంటుంద్ధ.

దృష్థరకరణములలో గల త్దడ్ఘలు, వవస్త వవనికి స్థద్ి ఘంత్ప్రమైన ధృవీకరణములను

ప్రత్రకూలించు ప్రిస్ి త్ర
థ గవ మారడంలేదనేద్ధ ఆచరణఘత్ుకమన
ై విషయమైయునాదని
నేను అనుకుంటునఘాను. మన ఎదుట విభినామన
ై దృకుథఘలు, విభినామన
ై

ఉద్ఘాటనలు, వవస్త వికత్ గూరిచ మాటలాడుకొనుటలో వేరేారు విధఘనఘలు, వవస్త వికత్
గూరిచన వేరేారు కరణఘలు త్ల త్ెత ను. కవని, కనీస్ం నఘ తీరవునం ప్రకవరమన
ై ఘ, కొీత్త

నిబంధనలోని నఘనఘవిధ ప్ుస్త కముల మధయ ఎటువంటి కఠోరమైన వైరుధయం ఏద్ధయు
లేదు.

— డా. డదవిడ్ బౌర్డ
ఈ ఐకయత దృష్టారా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో జాబితాగా ఇయయబడిన విశావస విషయిక

సుస్టిార్ సూతరములను కొీతత నిబంధ్న ర్ూఢిప్ర్చుచునిప్ుపడు, అది చాలా సార్వతిరకంగా చదయుచునిదని
చెప్ుపకొనడం నాయయసముతమైన సంగతవుతుంది. తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యొకు
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దదవతవము ప్క్షంగా అది నిలుకడగా తర్శుంచుచునిది, అదద సమయంలో దదవుడొ కుడద ఉనాిడని నొకిు

వకాుణించుచునిది. కరస
ీ త ు కనయక గర్ామున దాలుబడుట, ఆయన ప్ుటురక, జీవితము, ప్ర్శచర్య, మర్ణము,
ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము మొదలగు విశావస ప్రమాణ సంబంధ్మన
ై వాసత వాలను సువార్త లు
నివేదించుచునివి. సంఘము మర్శయు ర్క్షణ గూర్శు విశావస ప్రమాణములో గల ప్రకటనలకు కొీతత
నిబంధ్నలోని ప్ుసత కములు సంప్ూర్శతగా మదే తు ప్లుకుచునివి.

కొీతత నిబంధ్న విషయమై నేర్ముకునాిము గనుక, ఈ నముకములు సంబంధిత లక్షణాలను సంఘ

చర్శతరయందంతటను కస
ై త వయమునకు సార్వతిరకంగా ఎలా ఆపాదించాయో ఇప్ుపడు చూదాేము.

స్ంఘ చరిత్ర
కొీతత నిబంధ్నలోని సంఘము వల నే, అటు తర్మవాత శతాబే ములలోని సంఘము

బహుముఖ్తవముగల దదవశాసత మ
ర ులను ప్రదర్శించింది. అనేక చిని చిని విషయాలలో, చాలా తకుువ
ఐకయత నలకొనియుంటుంది. కాని అతి పారధానయమైన స్టిదధ ాంతములు, ఉదాహర్ణకు అప సత లుల విశావస

ప్రమాణములోని విశావస విషయికమన
ై సుస్టిార్ సూతరములు, ఇంచుమించు సార్వతిరకంగా అంగరకర్శంచబడినవి

మర్శయు ర్ూఢిప్ర్చబడినవి. మూలాధార్మన
ై ఈ నముకములు నిర్ాకర్శంప్బడిన ఆ యా సందర్ాములలో,
అభిపారయభేదములు ప్రకటించువార్శని సంఘము మర్శయు చర్శతర ఎకుువగా మత విభేదాలు ప్ుటిరంచద
అభిపారయలు గలవార్శగా, అబదధ బో ధ్కులుగా ప్ర్శగణించాయి.

ఉదాహర్ణకు, కరీ.శ. నాలుగవ శతాబే ములో సంభ్వించిన సంఘటనలను గూర్శు ఒకసార్శ

ఆలోచించండి. ఈ కాలములో అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు తొల్వ భాష్టాంతర్రకర్ణములు అప్పటికే
వాడుకలో ఉండినవి. చర్శతరలోనే ఈ సమయంలో, సంఘము దాని సమాలోచన సభ్ల లోప్లే

ప్ర్శషుర్శంచుకొనిన అనేక స్టిదధ ాంత వయతిర్ేక ఉప్దదశములు తల తిత నవి. ఈ సమాలోచన సభ్లలో కొనిి

సాానికమన
ై వైయుండెను, కాని ఇతర్మన
ై వి సమసత కైసతవ ప్రప్ంచానికి సంబంధించినవిగా ఎంచబడినవి

ఎందుకనగా వాటిలో ప్రప్ంచ నలుమూలలోోని సంఘములకు సంబంధించిన బిషప్ుపలుండుర్శ. ఉదాహర్ణకు
కరీ.శ. 325 నాటి నస్ట
ై య
ి ా మహా సభ్ మర్శయు కరీ.శ. 381 నాటి కాంసారంటినోప్ుల్ మహా సభ్ మునిగునవి
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని అనేక విశావస విషయిక సుస్టిార్ సూతరములకు సంబంధించిన
సమసయలను ప్ర్శషుర్శంచుచుండిన విశవవాయప్త కస
ై త వ సమాలోచన సభ్ల ై యుండినవి.

ఆధ్ునిక నస్ట
ై ్యా విశావస ప్రమాణము ఆర్ంభ్ములో కరీ.శ. 325లో నిర్వహింప్బడిన నైస్టయ
ి ా మహా

సభ్లో చితు
త ప్రతిగా వారయబడి, కరీ.శ. 381లో నిర్వహించబడిన కాంసారంటినోప్ుల్ మహా సభ్లో దాని ప్రసత ుత

ర్ూపానిి సంతర్శంచుకునిది. ఇది ఎకుువగా అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు విసత ర్ణము మర్శయు
వివర్ణమునై యుండి, విశావస ప్రమాణమునకు సంబంధించిన అబదధ అర్ావివర్ణములను నిర్ోధించు
నిమితత ము దానిలోని అనేక అభిపారయాలను విశదరకర్శంచుటకు ఉదదేశింప్బడినదెయ
ై ునిది.

ఉదాహర్ణకు, జోోస్టిత కవాదమని పిలువబడుచుని స్టిదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్, ఈ విశాల విశవమును

సృజంచిన బెైబిలు యొకు దదవుడు తానే మర్ొక దదవుని చదత సృజంప్బడినాడని బో ధించినది. జోోస్టిత కవాదము
వంటి స్టిదధ ాంత వయతిర్ేక బో ధ్లు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము చదత తదటతెలోముగా ఖ్ండింప్బడలేదు,
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గనుక నస్ట
ై ్య విశావస ప్రమాణము, అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును మర్శంత ఎకుువగా విశదప్ర్చు
భాషను ప్రయోగశంచింది.

నిర్శేషరంగా, “ప్ర్లోక భ్ూలోకముల సృషిరకర్త యగు సర్వశకితగల తండియి
ర న
ెై దదవుని నేను

నముుచునాిను” అని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము చెప్ుపచుండిన చోట,నస్ట
ై ్యా విశావస ప్రమాణము
తర్మవాత మాటలోోగల విసత ృత ప్రకటనను ఇచుుచునిది: ప్ర్లోక భ్ూలోకములకును, దృశాయదృశయముల ైన
అనిిటికని
ి సృషిరకర్త యగు సర్వశకితగల తండిరయిన
ెై ఒకుడద దదవుని నముుచునాిను. ఈ సందర్ాములో
నాలుగు విషయాలు గమనించండి:

మొదటిది, నస్ట
ై ్యా విశావస ప్రమాణము, అప సత లుల విశావస ప్రమాణముపై ఆధార్ప్డియునిది.

వార్శ స ంత విశావస ప్రమాణమునకు అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును ఆధార్ంగా చదసుకొనుట దావర్ా

సంఘము అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును సార్వతిరకంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునిదని విశవవాయప్త కస
ై త వ నస్ట
ై య
ి ా
మహా సభ్ ప్రదర్శించింది.

ర్ండవది, నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణము “నేను” సాానంలో “మేము” అనే ప్దంతో మొదలయియంది.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఒకడు బాపిత సుము ప ందు సమయంలో వయకితగత విశావసప్ుటొప్ుపకోలుగా
ఉండవల నని ఉదదేశింప్బడినదెై యుండగా, నస్ట
ై య
్ ా విశావస ప్రమాణము, సంఘము అవే స్టిదధ ాంతములను
సార్వతిరకంగాను మర్శయు సామూహికంగాను ఆమోదించుచుని ఒక ప్రకటనయిెయ
ై ునిది.

మూడవది, నస్ట
ై య
్ ా విశావస ప్రమాణము “దదవుడు” అనే ప్దమునకు ముందు “ఒకుడద” అనే

మాటను చదర్ముచు ఎకుువ సపషర తనిచిునది. అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని: ఒకుడద దదవుడునాిడను
అంతర్ాావమును ఇది మర్శంత విశదప్ర్చింది.

నాలుగవది, నస్ట
ై ్య విశావస ప్రమాణము సమసత మును, ఆతుల వంటి అదృశయ విషయములతో సహా,

దదవుడద సృజంచాడనే సపషర తనిచిునది. దదవుడు తానే సృజంప్బడలేదనే విషయానిి ఇది సపషర ం చదస్టింది.
మర్ొక ప్ర్ాయయం, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో ఈ విషయం సుసపషర మన
ై దెైయుండినది, గనుక
నైస్టయ
్ ా విశావస ప్రమాణము ఆ విషయానిి మర్శంత సపషర ంగా చదయుచుండింది.

శతాబాేల తర్బడి ఇతర్ సమాలోచన సభ్లు మర్శయు దదవశాసత ర విధావంసులు ఇవివధ్మన
ై

దృడీకర్ణములు మర్శయు సపషర తలు ఇచుుచునే యుండిర్శ. అప్ుపడప్ుపడు, ఇటిర సమాలోచన సభ్ల

తీర్ాునములు సంఘములనిిటి చదత అంగరకర్శంప్బడలేదు. గనుక ఒక సమాలోచన సభ్, కొనిి సంఘముల
దృషిరకోణములను ఖ్ండించుచుండింది; మర్ొక సమాలోచన సభ్, ఇతర్ సంఘముల దృకపథములను
ఖ్ండించుచుండింది. కాని ఎకుువ సందర్ాాలలో, ఈ వివాదములు తల తు
త చుండిన ఇర్మప్క్షముల
సంఘములు అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని పారథమిక నియమములను ర్ూఢీప్ర్చుటను
కొనసాగశంచాయి.

ఈ హేతువునుబటిర, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సర్వసాధార్ణంగా కస
ై త వ విశావసము యొకు

అతయంత పారథమికమైన మర్శయు అతయంత విశవవాయప్త మైన కైసతవ ప్రకటనగా ప్ర్శగణించబడింది.

చర్శతరయందంతటను విశవవాయప్త కైసతవ అంగరకార్ము నిమితత మై నస్ట
ై య
్ ా విశావస ప్రమాణమే అప సత లుల

విశావస ప్రమాణమును ఆశీయించింది. కాని నస్ట
ై ్యా విశావస ప్రమాణము అంత దగగ ర్గా పారథమికమన
ై దిగా
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లేదు. దదవశాసత ర ప్ండితులు సహితం అపార్ాం చదసుకొనుచునివి దదవశాసత మ
ర ునకు సంబంధించిన అనేక

ప్రకటనలు అందులో ఉనాియి. అందుచదత మేము కస
ై త వ విశావసమునకు సంబంధించిన అతి ప్రధానమన
ై
మూల సూతరములను గూర్శున ఈ అధ్యయనమునకు ప్ునాదిగా అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును
ఎనుికునాిము.

ఇంత వర్కు మేము అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును కొీతత నిబంధ్న సార్వతిరకంగా ఏకరభ్విసుతని

విషయానిి సూచించాము, మర్శయు సంఘ చర్శతర యందంతటను దాని స్టిదధ ాంతములు అంగరకర్శంప్బడిన
విషయానిి పతర్ొునాిము. గనుక ఇప్ుపడు, కస
ై త వ సంఘమును నేడు సహితం ఇవే నముకములు

వర్శీసత ునాియని గుర్శతసత ూ, వర్త మాన కాలమును గూర్శు నేర్ముకొనడానికి మనము స్టిదధంగా ఉనాిము.

ప్రస్త ుత్ ప్రిస్ి త్ర
థ
ప్రతి యుగంలోను, సంఘము శతాబాేల తర్బడి అంటిప్టురకొనియుండిన పారథమిక నముకములను

అబదధ బో ధ్కులు అంగరకర్శంచలేదు. నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, యిెహో వా సాక్షులు మర్శయు మార్ోునుల
వంటి విభిని ప్ూజలు చదయువార్మ తాము కైసతవుల ైయునాిర్ని తముునుతాము ల కిుంచుకుంటార్మ
ఎందుకనగా వార్మ బెైబిలును అంగరకర్శసత ార్మ మర్శయు కరస
ీ త ును ఏదో ఒక విధానంలో అనుసర్శంచడానికి

ప్రయతిిసాతర్మ. కాని వార్మ యథార్ాముగా కైసతవులు కార్మ ఎందుకనగా వార్మ ర్ండు వేల సంవతిర్ాలుగా

కైసతవయ ప్ర్శమితులను నిర్వహించిన పారథమిక నముకములను — అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో గల
విశావస విషయిక సుస్టిార్ సూతరములలో కనుగొనబడగల నముకములను — ఒప్ుపకొనర్మ. కైసతవ

సంఘముల లోప్లే గల కొందర్మ వయకితగత బో ధ్కుల వల , విభిని ప్ూజలు చదయువార్మగా గుర్శతంప్బడిన
కొనిి సంఘములు సహితం ఇదద విధ్ంగా పారథమిక బో ధ్లను అంగరకర్శంచవు.

కాని అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో జాబితాగా ఇవవబడిన స్టిదధ ాంతములను ఇంత మంది

నిర్ాకర్శంచుచునిటో యితద, ఈ విశావస ప్రమాణము నేటి సంఘానిి సార్వతిరకంగా వర్శీంచుచునిదని

మనమలా చెప్పగలము? సర్ే, అయితద సమాధానం ర్ండు విధాలలో ఉనిది. ఒక ప్రకు కస
ై త వులమని

సావధికార్ంతో చెప్ుపకొనడు అతయధిక సంఘాలు ఈ స్టిదధ ాంతాలను ధ్ృవీకర్శసత ాయి. బాపిరసర ులు, మథడిసర ులు,
లూథర్న్ సంఘములు, ఆంగశోకను
ో , పస్ట
ర ిబటేర్య
శ ానుో మొదలగు సాంప్రదాయిక ప ర టెస్టర ంట్ సంఘములు

వాటిని బో ధించుచునివి మర్శయు నముుచునివి. వాటితో సహా, ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘము మర్శయు పారచయ
ఆర్ోాడాక్సి సంఘాల వంటి ప ర టెస్టర ంటేతర్ పదే పదే సంఘములు కూడా వీటిని ధ్ృవీకర్శంచుచునివి.
ఇంతదగాక, ఈ స్టిదధ ాంతములను అంగరకర్శంచని సంఘములు “కైసతవ” సంఘములని

పిలువబడకపల వడం బహుశా యుకత ం కావచుు. వార్మ బెైబిలును ఆమోదించవచుు మర్శయు మేము కరీసత ును
వంబడించుచునాిమని చెప్ుపకొనవచుు, కాని లేఖ్నముల బో ధ్లను లేదా చర్శతర ప్రస్టద
ి ధ మన
ై సంఘమును
వార్మ వాసత వంగా హతు
త కొనలేదు. ఇందు మూలమున, వార్మ యథార్ాముగా కస
ై త వులు కార్మ.
ఇద్ధ ఇలా ఉండగవ, అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములో వయకతము చదయబడ్రన

స్థద్ి ఘంత్ముల పవరముఖ్యత్ను గూరిచ మనము ఆలోచించినటు యత్ద, స్ంఘము
జీవించియుండుటకు మరియు స్ువవరత స్ాభావమును మరియు కరీస్త ునందలి మన
-33వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సొ ంత్ రక్షణను మనము గీహంచుటకు ఈ విషయాలు బొ త్రత గవ అత్ఘయవశయకమన
ై వై

యుంటునావి. ఉద్ఘహరణకు, విశ్వాస్ ప్రమాణములు త్రరయేక ద్దవుని స్ాభావమును
మనకు త్ెలియజ్ెప్ుుచునావి: ద్దవుడు త్ండ్రరయైయునఘాడు, ద్దవుడు

కుమారుడ్ెైయునఘాడు, ద్దవుడు ప్రిశుద్ఘిత్ుయునైయునఘాడు. గనుక, మనము

కెరైస్తవులమై యుండగోరినటు యత్ద, త్రరత్ా స్థద్ి ఘంత్ము మన విశ్వాస్మునకు ఏద్ో ఒక
ఆకరషణీయమన
ై పప
ై ై ప్ూత్ అయుయనాటురగవ, ఏద్ో ఒక విధమైన కొంచెం అదనప్ు

“ఉత్దత జ్మును” అద్ధ ఇచుచచునాటురగవ మనము నటించజ్ఞలము. ద్ఘనికి బదులుగవ

త్రరత్ా స్థద్ి ఘంత్ము మన ద్దవుడు త్న ‘సవరము’ లో నిజ్ముగవ ఎవరెరయునఘాడు, అనే
ఒక ప్రకటనయైయునాద్ధ.

— డా. స్ట్రవ్ బేో క్స మోర్డ
అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణములోని స్థద్ి ఘంత్ములు అవశయకమైనవైయునావి
మరియు అవి కెస్
రై త వయమునకు పవరథమికమైనవైయునావని నేను చెప్ుగలను.

నిజ్ముగవ, వవటి నుంచి నీ దశను మారుచకునాటు యత్ద, నీవు చరిత్ర ప్రస్ద
థ ి మన
ై కెరైస్తవ
విశ్వాస్ము నుంచి దూరంగవ త్ొలగిపో త్ునఘావు. ఆద్ధ స్ంఘం అనుభవం ఇద్ద, గనుక

బైబిలు మాటలకు అరి వివరణ చెప్ుడ్ఘనికి ఎనోా విధఘల న
ై వేరాే రు మారవగలునఘాయనే
విషయానిా వవరు త్ెలుస్ుకునఘారు మరియు, “ఇద్ద స్రెన
ర విధఘనము” అని వవరు
చెపవురు. అద్ధ రెరలు ప్టారల వంటిద్ెైయునాద్ధ: “బైబిలు మాటలకు అరి వివరణ

చెప్ుడ్ఘనికి ఇద్ద స్రెరన ద్ఘరి.” ఈ మారగ ంలో వళిు నటు యత్ద అత్ఘయవశయకమైయునా కెస్
రై త వ
విశ్వాస్ము నుంచి త్ొలగిపో త్ునఘామని అరి ం. కవబటిర నేటి వరకు కూడ్ఘ అపొ స్త లుల
విశ్వాస్ ప్రమాణము, పవరమాణికమైన బైబిలు స్ంబంధమైన విశ్వాస్ము యొకి

అత్రముఖ్యమన
ై స్ాభావమును నిరాచించుచునాదని, నేను అనుకుంటునఘాను.
— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో కోీడీకర్శంచబడిన నమిుకలు ఎంత పారధానయమైనవి మర్శయు

సార్వతిరకమన
ై వంటే, అవి విశావసుల మీద ఐకయ ప్రభావము చూప్ుతాయి. ఆధ్ునిక సంఘములో అనేక
విభ్జనలు ఉనాియి కాబటిర ఇది నేడు మర్శంత ఉప్యోగకర్ంగా ఉంది.

ఐకయము చదయబడుట
దదవశాసత మ
ై త వులు బహుశా మీకు
ర ు నేర్ముకోవలస్టిన అవసర్ం లేదని వాదించద చితత శుదిధగల కస

తటసా ప్డియుండవచుు, ఎందుకనగా ఈ స్టిదధ ాంతములు కస
ై త వులను ఒకర్శకి వయతిర్ేకంగా మర్ొకర్శని
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అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

మొదటి పాఠము : సుస్టిార్ విశావస సూతరములు

విభ్జసుతనాియిేతప్ప ఐకయప్ర్చడం లేదని వార్మ ఒపిపంప్బడియునాిర్మ. “యిేసు మనలను

ఐకయప్ర్చుచునాిడు, కాని స్టిదధ ాంతములు మనలను విభ్జసుతనాియి” వంటి నినాదములతో వార్మ ఈ
ఎదుర్శంప్ును సాంప్రదాయికమన
ై దదవశాసత మ
ర ునకు విసత ర్శంప్జేసత ార్మ. ఈ మాటలోో ఎంతో కొంత సతయము

లేకపల లేదు. యుగయుగాలుగా కస
ై త వులు ఒకర్శ నుంచి మర్ొకర్మ వేర్పడినవార్ైయుంటునాిర్మ, ఒకర్శ నొకర్మ
ఖ్ండించుకొనుచునాిర్మ, ఒకర్శ నొకర్మ హింస్టించుకొనుచునాిర్మ మర్శయు స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై విషయాలలో

ఒకర్శపై మర్ొకర్మ యుదాధలు సహితం చదసార్మ. ఇది ఇలా ఉనిప్పటికిని, స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై సమైకయత కొర్కు
సంఘము పల ర్ాడుచుండవల నని కొీతత నిబంధ్న నేడు సహితం సంఘమును పల ర తిహించుచునిది.
ఉదాహర్ణ, ఎఫస్ట్ 4:11-13లో, మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము:

మనమందరము విశ్వాస్ విషయములోను ద్దవుని కుమారుని గూరిచన

జ్ఞానవిషయములోను ఏకత్ాముపొ ంద్ధ, స్ంప్ూరణ ప్ురుషులమగువరకు, అనగవ

కరీస్త ునకు కలిగిన స్ంప్ూరణ త్కు స్మానమైన స్ంప్ూరణ త్ కలవవరమగువరకు . . .

ఆయన [యేస్ు] కొందరిని అపొ స్త లులనుగవను, కొందరిని ప్రవకత లనుగవను, కొందరిని

స్ువవరితకులనుగవను, కొందరిని కవప్రులనుగవను, ఉప్ద్దశకులనుగవను నియమించెను
(ఎఫస్్ 4:11-13).

ఈ వాకయభాగములో, సంఘము కరస
ీ త ు శర్రర్మయ
ై ునిదని పౌలు ప్రసత ావించాడు. మర్శయు మనము

విశావసములోను జాోనములోను ఏకతవము ప ందువర్కు సంఘము కరీసత ునందు సంప్ూర్ీత ప ందనేర్దని

ఆయన సూచించాడు. ఈ హేతువునుబటిర, స్టిదధ ాంతప్ర్మైన ఐకయత ప్రతి కస
ై త వుని లక్షయమై యుండవల ను.
సహజంగానే, మన కస
ై త వ జీవితము గూర్శున అనేక ఇతర్ కోణాలు, స్టిదధ ాంతము గూర్శున మన

అధ్యయనానిి ప్రభావితం చదసత ాయి. మన దదవుని మర్శయు ప ర్మగువార్శని పతరమించుట, ప్ర్శశుదధ తను

వంటాడుట, ప్ర్శశుదాధతు శకితపై ఆధార్ప్డుట, మర్శయు దదవుని మర్శయు ఆయన వాకయమును ధాయనించుట

వంటి ప్నులు మనము చదయాల్వి ఉంటుంది. మనము కేవలము స్టిదధ ాంతముపన
ై ే మన దృషిరని కేందరక
ర ర్శంచి
ఇతర్ విషయాలను అలక్షయము చదస్టినప్ుపడు, మనము బహు ఘోర్ంగా దార్శతపిపపల తాము. 1 కొర్శంథర
13:2లో పౌలు ఇలా హెచుర్శసత ునాిడు:

. . . మరుములనిాయు జ్ఞానమంత్యు ఎరిగన
ి వవడనన
ై ను, . . . పేరమలేనివవడనత్
ై ద
నేను వయరుిడను ( 1 కొరింథీ. 13:2).

ఈ వచనము మర్శయు అనేక ఇతర్ వచనాలు సూచిసుతనిటురగా, దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై జాోనమును

సంపాదించుట ముఖ్యమే, కాని కస
ై త వ విశావసంలోని అతి గొప్ప శేష
ీ ర మన
ై విషయం అది కాదు.

ఈ విశాలమన
ై విశవవాయప్త ంగా కరీసత ును అనుసర్శంచుచుని వార్ందర్శతో మనము ప్ంచుకొను

స్టిదధ ాంతప్ర్మైన ఐకయతలో ఆనందించుట, దదవశాసత ర సంబంధ్మైన వివాదముల యొకు వినాశనాతుకమన
ై
ప్ర్శణామములకు దూర్ంగా ఉండుటకు అతయంత కార్యసార్ాకమైన విధానములలో ఒకటెైయునిది.

దదవశాసత మ
ై ఆందో ళ్నతో మనము
ర ు యొకు వివర్ములను గూర్శున మన ఆందో ళ్నను ఐకయత గూర్శున సర్న
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సమతులయము చదసుకొనునప్ుపడు, స్టిదధ ాంతము మనలను విభ్జంచుటకు బదులుగా, వాసత వముగా అది
మనలను ఐకయప్ర్మసుతంది.

నేటి కరీస్త ు స్ంఘము నిశచయంగవ ఐకయత్ను గూరిచ ఆంద్ో ళ్న చెందుచునాద్ధ. మన
మధయ ఎనోా శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లునావి మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ు, స్ంఘములో స్్త రల పవత్ర,
బాపథత స్ుము మునాగు విషయాలను గూరిచ విభినా దృష్థరకరణములునావి.

అయనప్ుటికిని ఈనఘడు ఈ ఇరవై ఒకటవ శత్ఘబే ములో కూడ్ఘ స్త్యము కంటే
వవస్త వంగవ మన చరయల ఆధఘరంగవ మనము కలిస్థకటురగవ కదులుచుండ్ఘలని,
స్రాలోకమునకు స్ువవరత నంద్ధంచఘలని మనము ఎకుివగవ ఆంద్ో ళ్న

చెందుచునఘామనాటురగవనే అగుపథస్త ుంద్ధ. మన ప్రభువైన యేస్ు మరియ అపొ స్త లుడ్ెన
ై
పౌలు, మనము ఐకయత్ గూరిచ ఆలోచించునప్ుుడు — నేను యోహాను వవరస్థన స్ువవరత
17వ అధఘయయం మరియు ఎఫస్్ 4వ అధఘయయం గూరిచ ఆలోచిస్ుతనఘాను — మన ఒకే
ద్దవుడు, ఒకే ప్రభువు, ఒకే ఆత్ు, ఒకే విశ్వాస్ం, ఒకే బాపథత స్ుమును బటిర మనము
కలిగియునా ఐకయత్ను గూరిచ వవరు ఆలోచించుచునఘారనే విషయం చఘలా

ఆస్కితకరంగవ ఉనాద్ధ. కవబటిర , స్త్యములు, లేక,మనము నముుచునా స్త్యముల
స్ముద్ఘయము కరస్
ీ త ునందలి మన ఐకయత్కు ప్ునఘద్ధయై యుండవలస్థన
అవస్రమునాద్ధ.

— డా. శామూయల్ ల్వంగ్
ప్రప్ంచమందంతటను యథార్ాముగా కరస
ీ త ును వంబడించుచునివార్మ వందల కొలది లక్షలోో ఉనాిర్మ,
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో వలో డింప్బడిన బెైబిలు సంబంధ్మైన బో ధ్ల ప్టో వార్శకగ
ి ల నిబదధ త

విషయంలో వార్మ స్టిార్ముగా నిల్వచియుంటునాిర్మ. వాసత వానికి, ఇటిర నిబదధ తల మూలాన ఈ నిమిషంలోనే
ల కులేనంత మంది కస
ై త వులు హింసల పాలవుతునాిర్మ అంతద కాదు హతసాక్షులుగా తమ పారణాలు
కోలోపతునాిర్మ. దదవశాసత మ
ర ునకు సంబంధించిన అనేక ఇతర్ విషయాలలో వార్మ మనతో

ఏకరభ్వించకపల వచుు. వాసత వానికి, మనము అతిపియ
ర మన
ై విషయాలుగా అంటిపటురకొనియుని

దృకపథములను వార్మ బలముగా ఆక్ేపించవచుు. కాని మన మధ్య విభేదాలునిప్పటికిని, దదవుడు,
సంఘము, మర్శయు ర్క్షణ గూర్శు విశావస ప్రమాణము తెల్వయజప్ుపచుని విషయాలలో మనమందర్ము
ఏకమైయునాిము. యోహాను 17:23లో యిేసు సంఘం కొర్కు చదస్టన
ి పారర్ానను జాోప్కం చదసుకుందాము:
. . . వవరు స్ంప్ూరుణలుగవ చదయబడ్ర యేకముగవ ఉనాందున నీవు ననుా

ప్ంపథత్రవనియు, నీవు ననుా పేరమించినటేర వవరిని కూడ్ఘ పేమి
ర ంచిత్రవనియు, లోకము
త్ెలిస్థకొనునుగవక . . . (యోహాను 17:23).
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సంఘములో ప్రదర్శింప్బడు ఐకయత, ఆయన తండిర చదత ప్ంప్బడినాడనుటకు నిదర్ినమయ
ై ునిదని

యిేసు తెల్వయజప్ుపచుని విషయానిి గమనించండి. మనము కరీసత ును అనుసర్శంచుచుని ఇతర్మలతో

భ్ుజం భ్ుజం కల్వపి నిలబడునప్ుపడు, దదవశాసత ర సంబంధ్ంగా మనకందర్శకిని సమిషిరగా సామానయమయ
ై ుని
విషయాలను ఉదాాటించునప్ుపడు, మనము ప్రకటించు సువార్త సతయమన
ై దని మనము లోకమునకు

సాక్షయమిచుుచునివార్మవుదుము, మర్శయు ఇది మన సువార్రతకర్ణమునకు బలమును చదకూర్ముతుంది.
స్ువవరత అనగవ ఏమిటో నిరాచించఘము, స్ువవరత యొకి స్మిష్థర పవరథమిక అంశము
విషయంలో ఏకరభవించఘము, గనుక మనకు స్ువవరత లో గల ఆ ఐకయత్ విషయంలో

మనము ఎంత్ో నిబది త్గలవవరమైయునఘామనియు, స్త్యమును గూరిచన మన
ఒపథుంప్ులను త్యజంచవల నని మనము ఒకరి నొకరము అడుగకుండునటు
ు గవ,

మనము ఒకరిత్ో నొకరము జీవిత్ములోను మరియు ప్రిచరయలోను ఐకయత్గలవవరమై

యుందుమనియు చెప్ుడము మనము ఐకయత్ను మరియు స్త్యమును వంటాడుటకు

ఒక మారగ మైయునాదని నేననుకుంటునఘాను. కవని వవస్త వవనికి మనము ఒకరి నుంచి
మరొకరము భినాముగవ నునా ఆ యా విషయాలోు స్హత్ం ఉత్సహంచుచు
స్ంత్ోష్థంచుచునఘాము. మనము సవదరంగవ ఒకరి నుంచి మరొకరము

భినామన
ై వవరమైయుంటునఘాము. మనము బుద్ధికుశలత్త్ో ఒకరి నుంచి మరొకరము
భినఘాభిపవరయములు గలవవరమై యుంటునఘాము. మనము పేరమప్ూరాకంగవ

భినామన
ై వవరమైయుంటునఘాము. కవని స్త్యస్ంధత్ాము మరియు ధృడనముకము
ప్ుటిర ంచు సవియలో, మనకు అనోయనయ ఆనందమునిచుచ విషయాల కొరకు మనము

ఒకరిలో మరొకరము వదకుచునఘాము. ఐకయత్ ఆనందంగవ అనుభవింప్బడునటు
ు ను,
ద్దవశ్వస్త మ
ర ు గూరిచన మన ఒపథుంప్ులకు స్ంబంధధంచిన ఇత్ర విషయాలలో

నఘయయస్ముత్మన
ై , అంత్రవత్ు ప్రబో ధముల ప్రకవరము ప్నులుచదయు విభేద్ఘలు
కలిగియుండునటు
ు ను, ఈ విషయాలలో మనము కొంత్ మేరకు ఉత్సహంచి
స్ంత్ోష్థసత వము.

— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ప్రప్ంచంలో ప్రతి చోట నుని కైసతవులు, అతి పారధానయమన
ై

నముకములు మర్శయు అపారముఖ్యమైన నముకముల మధ్య నుండు తదడాలను వివేచింప్గలుగునటు
ో
సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. ఈ విశావస ప్రమాణమును మనము మన వయకితగత జీవితాలలోను మర్శయు

సామూహిక సంఘ జీవితాలలోను నొకిువకాుణించునప్ుపడు, దదవశాసత మ
ర ు వాసత వముగా మనలను ఒకర్శ

నుంచి మర్ొకర్శని విభ్జంచదనే విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. దానికి బదులుగా, మనము కరీసత ు
యొకు విశవసనీయమన
ై ఇతర్ దాసులతో మనలను మనము ఐకయప్ర్చుకుంటునాిమని గీహిసత ాము,
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మర్శయు తదావర్ా సంఘము ప్టో యిేసు కల్వగశయుండిన ఆయన దర్ినము
నర్వేర్ముచునివార్మగుదుము.

ముగింప్ు
ఈ పాఠములో అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని విశావస విషయిక సుస్టిార్ సూతరములను
ప్ర్శచయము చదసత ూ, విశావస ప్రమాణము యొకు చర్శతర, అది అభివృదిధ చెందిన విధానము మర్శయు దాని
ఉదదేశమును గూర్శు మేము మీకు వివర్శంచాము. దదవుడు, సంఘము, మర్శయు ర్క్షణ విషయమన
ై
సంబంధిత స్టిదధ ాంతములను గూర్శు మేమొక పప
ై ై ప్ర్శశీలనను కూడా సమకూర్ాుము. వాటి

మూలాధార్మన
ై , సార్వతిరకమన
ై , మర్శయు ఐకయప్ర్చు సవభావమునకు సంబంధించినంతవర్కు విశావస
విషయిక సుస్టిార్ సూతరముల పారముఖ్యతను మేము పతర్ొునాిము.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము అతి ప్రధానమైన కస
ై త వ నముకములను వందల కొలది

సంవతిర్ముల తర్బడి కోీడీకర్శంచిన మికిుల్వగా ముఖ్యమన
ై ఒక చార్శతారతుక వివర్ణయిెయ
ై ునిది. ఈనాడు
సహితం, ప్రతి కస
ై త వ శాఖ్ోప్శాఖ్లోని కైసతవ దదవశాసత ర ప్ండితులకు ఏకరకర్శంప్బడిన ఆర్ంభ్ విషయానికి అది
ఆధార్మగుచునేయునిది. ఈ ప్ర్ంప్ర్లో వచుు తర్మవాత పాఠములలో, అప సత లుల విశావస

ప్రమాణములోని విశావస విషయిక సుస్టిార్ సూతరములను మేము యింకా ఎకుువ వివర్ంగా ప్ర్శశోధిసత ాము,

ప్రప్ంచమందంతటను కస
ై త వ బో ధ్లను ఐకయప్ర్చుచుని లేఖ్నముల సతయములకు ప్రతినిధ్ులుగా అవి ఎలా
నిలుసుతనాియో కూడా మనము చూసాతము.

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

