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తండిరయిైన దదవుడు

ఉపో దఘాతము
అనేక మతములకు సంబంధించనవార్మ “దదవుడు” అని పిలుచుకొనే ఒక ర్ూప్మును

ఆర్ాధిసత ుంటార్మ. ఇదొ క ఆసకనతకర్మన
ై ప్రశిను లేవదీసత ుంది: వీర్ందర్మ కూడా, కేవలము పేర్మలు
మాతరమే మార్శనను, ఒకే ర్ూప్మును ఆర్ాధిసత ునాిర్ా? లేక, వార్మ మొతాతనికే భినిమన
ై దదవుళళను

ఆర్ాధిసత ునాిర్ా? అది సర్ే కాని, అనేక మతములు “దదవుడు” అనే ఒకే మాటను వాడుచునిప్పటికనని,
వార్శ ఆలోచనలలో లేక వార్శ ఉదదేశాలలో అది భినిమన
ై దెయ
ై ునిదని బెైబిలు వివర్శసత ుంది. నిజమన
ై
దదవుడు ఒకుడద ఉనాిడనియు, ఆయన కస
ై త వుల చదత ఆర్ాధింప్బడుతయనాిడనియు లేఖ్నము
నొకనువకాుణిసత ుంది. అనగా, ఇతర్ మతములవార్మ ఆర్ాధించుచుని దదవుళలో ప్రతిర్ూప్ముగా

వయవహర్శంచువార్మ, విగీహములు, అబదధ దదవుళలో అనేది దీని అర్ామైయునిది. ఇందు వలననే బెైబిలు
దదవునిని తెల్వస్టికొనవల నని కస
ై త వయము ఎలో ప్ుపడు బలముగా వకాుణిసత ుంది. ఆయన మాతరమే నిజమన
ై
దదవుడెయ
ై ునాిడు, ఆయన మాతరమే సృషిరంచుటకును, నాశనము చదయుటకును, మర్శయు
ర్క్ించుటకును శకనతగలవాడెైయునాిడు.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శు మనము అధ్యయనము చదయుచుని పాఠములలో

ఇది ర్ండవది, మర్శయు మేము దీనికన “తండిరయిన
ై దదవుడు” అనే శీర్శషకను పటారము. ఈ పాఠములో,
మనము దృషిరని అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని మొదటి విశావస విష్యిక సూతరముపై –

తండియి
ర న
ై దదవునియందు, తిరతవములోని మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతపై ఉంచబడుతయని నముకమును
ర్ూఢిప్ర్చుచుని సూతరముపై కేందీక
ర ర్శసత ాము.

మనము మొదటి పాఠములో చూచనటటరగా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సంఘము

సాాపింప్బడిన తొల్వ శతాబాేలలో నానవిధ్మన
ై ర్ూపాలలో వలువడింది. కాని అది దాదాప్ుగా కరీ.శ. 70

నాటికన లాయటిన్ భాష్లో ప్రమాణీకర్శంప్బడింది. ప్రజాదర్ణ ప ందిన సంబంధిత ఆంగో అనువాదం ఈ కనీంద
విధ్ంగా ఉనిది:

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్ిరకరత యగు తండ్రరయన
ై దేవుని నేను నముుచునఘాను.
ఆయన అదిాతీయ కుమారుడును మన ప్రభువన
ై యేస్ు కరస్
ీ త ును
నముుచునఘాను.

ఈయన ప్రతశుదఘాతు వలన

కనయయగు మరతయ గరభమున ధరతంప్బడ్ర ఆమెకు ప్ుట్టర ను.
పొ ంతు పిలాతు కవలమంద్ు బాధప్డ్ర,

స్టిలువవేయబడ్ర, చనిపో య, పవతిపట్ర బడ్ర
అద్ృశయలోకములోనికత దిగను.

మూడవ దినమున చనిపో యనవవరతలో నుండ్ర తిరతగతలేచి,
ప్రలోకమునకకతక

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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స్రాశకతతగల తండ్రరయన
ై దేవుని కుడ్రచతి
ే వప్
ై ున కూరుచండ్రయునఘాడు,

స్జీవులకును మృతులకును తీరుు తీరుచట్కు అకకడ నుండ్ర ఆయన వచుచను.
ప్రతశుదఘాతును నముుచునఘాను.
ప్రతశుద్ా సవరాతిరక స్ంఘమును
ప్రతశుద్ుాల స్హవవస్మును
పవప్క్షమాప్ణను

శరీర ప్ునరుత్ఘానమును

నితయజీవమును నముుచునఘాను. ఆమేన్.
ఈ పాఠములలో మేము అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును ఐదు ముఖ్య విభాగములుగా

విభజంచామనే విష్యానిి మీర్మ జాాప్కానికన తెచుుకొనవచుు: మొదటి మూడు విభాగములు దదవుని
ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల గూర్శు చర్శుసాతయి: తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు. వీటి

తదనంతర్ము సంఘమును గూర్శున విభాగము వసుతంది, ఆ తర్మవాత ర్క్షణకు సంబంధించన
విభాగము ఉంటటంది. ఈ పాఠములో, ఐదు విభాగములలోని మొదటి దానిపై మన దృషిరని
కేందీక
ర ర్శదే ాము, ఇందులో విశావస విష్యికమైనది ఒకే ఒకు సూతరమునిది:

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్ిరకరత యగు తండ్రరయన
ై దేవునినేను నముుచునఘాను.
ఈ విశావస విష్యిక సూతరములో పేర్ొునబడిన అంశాలను మనము విభాగశంచడానికన అనేక

మార్ాగలునాియి. కాని ఈ పాఠంలో మనము కైసతవ దదవశాసత మ
ై ుంటటని మూడు
ర ునకు మూలాధార్మయ
ప్రధానాంశములపై మన దృషిరని నిలుప్ుదాము: దదవుని గూర్శున అభిపారయము, సర్వశకనతగల తండిర
యొకు మూర్శతమతవము, మర్శయు సకల సృషిరకన కర్త యిన
ై వానిగా ఆయన పాతర.

ముఖ్యమైన ఈ మూడు ప్రధానాంశములను అనుసర్శసత ూ, తండిరయిన
ై దదవుని గూర్శున మన

పాఠము మూడు భాగములుగా భాగశంప్బడుతయంది. మొదటిద,ి ఆయన ఉనికన మర్శయు సవభావమును
గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుని సర్వసాధార్ణమయ
ై ుని విష్యాలను చూసూ
త , మనము దదవుని గూర్శున
పారథమిక అభిపారయమును చర్శుదాేము. ర్ండవది, తిరతవములోని మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శత యొకు
విలక్షణమన
ై లక్షణాలను గూర్శు తగు జాగీతతను వహిసత ూ, సర్వశకనతగల తండిర అనే ప్దజాలమును

చూదాేము. మూడవది, ఉనికన కల్వగశయుని సమసత మునకు సృషిరకర్త యిన
ై వానిగా గల తండిర పాతరను

మనము అనేవషిదే ాము. బెైబిలు మనకు బో ధిసత ుని దదవుని గూర్శున భావముతో మొదలుపడదాము.

దేవుడు
దేవునియంద్ు మనకు గల నముకము, ఇతరమెన
ై ప్రతి విషయమును గూరతచన
నముకమునకు వవస్త వముగవ మూలాధఘరమెైనదైయునాది. కవబట్టర నీవు

లోకమును గూరతచన స్మగీ ద్ృష్ిరకోణం స్ంద్రభంలో అలోచిస్ుతనాట్ల యత్ే, దేవుడు
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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కంద్రమెైయుంట్ునఘాడు మరతయు మిగతలిన స్మస్త ము, అది ఆయనత్ో

కలిగతయునా స్ంబంధమునుబట్టర , ఉనాది ఉనాట్ురగవనే ఉంట్ుంది. మన
స్ంస్కృతిలో స్రాసవధఘరణంగవ సవారా ప్రతామెై, ‘అంత్ఘ నేనే/నఘదే’ అనే

భావంగలదై, ఆ తరువవత దేవునిత్ో స్హా మిగతలినదఘనంతట్టకని
త నఘకును గల
స్ంబంధమునకు స్ంబంధించినదయ
ై ుండు ఆలోచనఘ విధఘనము నుంచి మొత్ఘతనిక
భినామెన
ై ఆలోచనఘ ధో రణిలో, దేవునినే కంద్రంగవ చేస్ుకొని చేయబడు

ఆలోచనలను ఇది ఉంచుతుంది. విషయాలను బైబిలు ద్ృష్ిర చూప్ు కోణంలో
చూచుట్కు ఇది బొ తిత గవ విరుద్ా మెైనద్ని నేను ధైరయంత్ో

చప్ుగలననుకుంట్ునఘాను. కవబట్టర , నేట్ట ప్రతచరయలో, మనకది ఎంత్ో

సవాభావికమెైనదైయునా సవారా మును స్వవలు చేయడం, సవారా ప్ూరతతమెైన
ద్ృష్ిరకోణం సవానంలోను మరతయు లోకమును గూరతచన స్మగీ ద్ృష్ిరలోను దేవునినే
కంద్రంగవ ఉంచడ్ఘనికత ప్రయతిాంచడం, చఘలా ముఖ్యమెైయునాది.

— డా. జే.ఐ. పకుర్డ
దదవుని గూర్శు లేఖ్నములలో నివేదించబడినటటరగా మనము ర్ండు అంశాలను మనసుిలో

ఉంచుకొని ఆయన విష్యమన
ై పారథమిక అభిపారయమును గూర్శు యోచంచుదాము. ఒక ప్రకు "దదవుని
ఏకతవము" అని దదవశాసత ర ప్ండితయలు తర్చుగా పిలుచుదానిని, ఉనికన కల్వగశయుని దదవుడు ఆయన
ఒకుడద అనే వాసత వమును మనము అనేవషిదే ాము. మర్ొక ప్రకు, ఆయనలో ముగుగర్మ

ప్ుర్మష్మూర్మతలునిప్పటికర, నిజముగా ఆయన ఒకుడద దదవుడెైయునాిడని గమనిసూ
త , మనము దదవుని
సర్ళతపై మన దృషిరని కేందీక
ర ర్శదే ాము. ర్ండి, దదవుని ఏకతవముతో, బెైబిలు దదవుడు ఒకుడద, ఆయన
మాతరమే నిజమన
ై దదవుడెయ
ై ునాిడనే స్టిదధ ాంతముతో మొదలుపడదాము.

ఏకతాము
మనము దదవుని ఏకతవమును అనేవషిసత ూ, సంఘము ఆర్ంభమన
ై తొల్వ శతాబే ములలో

లోకములో ప్రబల్వయుండిన బహుదదవతార్ాధ్న గూర్శు మొదట చర్శుదాేము. ర్ండవదిగా, ఒకే దదవుని
గూర్శున నిశుయతగా మనము ఏకదెవ
ై ార్ాధ్నను అనేవషిదే ాము. మూడవదిగా, మనము కైసతవయము
మర్శయు దదవుని గూర్శున సంబంధిత భావమును గూర్శు మాటలాడుకుందాము. మొదట
బహుదదవతార్ాధ్నను గూర్శు మాటాోడదాము.

బహుదేవత్ఘరవధన
బహుదదవతార్ాధ్న అనేది దదవుళల
ో బహుమంది ఉనాిర్నే నముకమైయునిది – ఈ విశాల

విశవమును అదుప్ులో ఉంచుచుని శకనతమంతమైన, సహజాతీతమన
ై ర్ూప్ములునాియనే నముకం.

ఇటటవంటి దదవుళో లో కొందర్మ శాశవతమన
ై వార్మ, సృజంప్బడనివార్ైయునాిర్నియు, ఇతర్మలు ఏదో ఒక
ర్ూప్ంలో ప్ుటిరనవార్నియు లేక సృజంప్బడినవార్నియు ఆనుకొనబడుతయంది. బహుదదవతార్ాధ్న
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ప్దధ తయలలో, దదవుళల
ో తర్చుగా ఒకర్శ నుంచ మర్ొకర్మ ప్రతదయకమైనవార్ైయుందుర్మ, కాబటిర

మానవులందర్మ వయకనతగతంగా విశిష్ర మన
ై వార్య
ై ునిటటరగా, ఏదో ఒక అవగాహన చొప్ుపన వార్మ
విశిష్ర మన
ై వార్య
ై ుందుర్మ. కాని బహుదదవతార్ాధ్నలో, ఏ ఒకు దదవుడెన
ై ను తానొకుడద ఈ

విశవమంతటిపై గణనీయమన
ై ఆధీనమును వినియోగశంచు సహజాతీతమైన వయకనతయిైయునాిడని
సావధికార్ంతో చెప్పలేడు.

ఇష్ర దవ
ద తార్ాధ్న అని పిలువబడుచునిది, ఇతర్ దదవుళలోనాిర్నే విష్యానిి కాదనకుండా ఒకే

దదవుని ప్టో పారథమిక ప్రతిష్ర వయకత ము చదయుట, ఒక పారముఖ్యమైన బహుదదవాతార్ాధ్న అయుయనిది.

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా సామర్ాజయములో కొందర్మ ఇతర్ దదవుళలోనాిర్ని అంగరకర్శసత ూనే, జయుస్ అనే గరీకు
దదవతలను దదవతలలో సర్పవచుమన
ై దదవతగా గౌర్వించార్మ.

ఆది సంఘ ప్రప్ంచంలో, కస
ై త వేతర్మల ైన అనేకులు బహుదదవతార్ాధికుల ై యుండిర్శ. అనేకులు,

గరీకులు మర్శయు ర్పమీయుల అబదధ దదవుళో లో నముకముంచార్మ, ఇతర్మలు టర్రు, బాలున్ ర్ాషారీలలోని

విగీహాలను ఆర్ాధించార్మ. విశవసంబంధ్మన
ై శకుతలలో నముకముంచన బహుదదవతార్ాధికులు సహితం
ఉండిర్శ, మర్శయు సృషిరలోని మౌల్వకాంశములను లేదా ఇతర్ కోణాలను ఆర్ాధించనవార్మ కూడా ఉండిర్శ.
నాస్టిత కవాదము - దదవుడు లేడు అను నముకము – అర్మదుగా ఉండదది.

చటర ప్రకార్ం ప్రజలు తర్చుగా బహుదదవతార్ాధికుల ై యుండవలస్టి వచుందనేది, నానా

విధ్ముల ైన దదవుళో లో ఉంచబడిన నముకము ఇంతగా సర్వసాధార్ణమైనదెై యుండుటకు ఒక

హేతయవైయుండినది. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా సామాాజయములో, ప్రజలు ర్పమీయుల దదవుళో ను ఆర్ాధించాలని
ప్రభుతవం కటర డి చదస్టింది. ర్పమా సామాాజయముపై దదవుళలో తమ కృప్ను చూప్ునటట
ో ను, దదశానిి

కాపాడునటట
ో ను, ప్రభుతవం ఇటిర ఆర్ాధ్నను ప్రవశ
ే పటిరంది. కాని మానవుల పాపిషర త
ి నమే ప్రజలు
నానావిధ్ముల ైన దదవుళో లో నముకముంచడానికన ఎకుువ పారథమికమన
ై కార్ణమయ
ై ునిది.
మానవులు నిజమెన
ై దేవుని నుంచి అబద్ా దేవుళ్ల వప్
ై ు తిరగడ్ఘనికత బహుగవ

ఉనుుఖ్ుల ైయునఘారనే విషయానిా బైబిలు స్ూచిస్ుతంది. ఇది ముఖ్యంగవ

పవప్మును గూరతచన బైబిలు స్టిదా ఘంతముత్ో స్ంబంధంగలదయ
ై ునాది. గొప్ు
స్ృష్ిరకరత త్ో గల స్ంబంధఘనిా చూచినట్ల యత్ే మనము స్ృజంప్బడ్రన

జీవులమెైయునఘామనే వవస్త వముత్ో దీనికత అంత ఎకుకవ స్ంబంధం లేద్ు కవని,
విశ్ేషంగవ మనకును దేవునికతని మధయ గల స్ంబంధఘనిాబట్టర చూచినట్ల యత్ే

మనము పవపిష్ర ి ప్రజలమెైయునఘాము. దేవుడు స్ృష్ిరలో బయలుప్రచిన దేవుని
గూరతచన స్తయమునకు స్హితం వవస్త వముగవ మనలను అంధులను చేయునట్ు
ల
పవప్ము దఘని చరయను చేప్డుతుంది. కవబట్టర , మనకై మనము

విడ్రచిపట్ర బడ్రనప్ుుడు దేవుని గూరతచ ఏ మాతరమును నిజముకవని విషయాలను
మనము వవస్త వవనికత దేవునిగవ లేదఘ దైవికమెన
ై లక్షణఘలుగవ గురతతసత వము. అనగవ,
మనము నిజమెన
ై దేవునికత ప్రత్ఘయమాాయంగవ మన సొ ంత ఊహల ప్రకవరమెన
ై
దేవుళ్ల ను స్ృష్ిరంచుకుంట్ామని మరొక మాట్లో చప్ుుకోవచుచ.

— డా. డదవిడ్ బౌర్డ
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లేఖ్నములు బో ధించునటటరగా, దెవి
ై కమైన సృషిరకర్త హసత ము కలుగజేసుకొనకుండా ఈ విశాల

విశవం ఉనికన లోనికన వచుుటకు సాధ్యమయియయది కాదనే విష్యానిి సమసత జనులు వార్శ

హృదయాంతర్ాళములో ఎర్మగుదుర్మ. కాని మనలోని పాప్మునుబటిర, మానవులు నిజమైన దదవునిని

సహజంగా అంగరకర్శంచర్మ మర్శయు వీటనిిటికన ఆయనే సృషిరకర్త యని అంగరకర్శంచర్మ. దానికన బదులుగా,
ఆయన కార్యములను మనము ఇతర్ మూలాధార్ములకు ఆర్పపిసత ుంటాము. దీనిని గూర్శు ర్పమా 1:2023లో పౌలు చెప్ుపచుని మాటలు ఆలకనంచండి:

ఆయన అద్ృశయ లక్షణములు, అనగవ ఆయన నితయశకతతయు దేవతామును,
జగద్ుతుతిత మొద్లుకొని స్ృష్ిరంప్బడ్రన వస్ుతవులను ఆలోచించుట్వలన

త్ేట్ప్డుచునావి గనుక వవరు నిరుతత రుల ై యునఘారు. మరతయు వవరు దేవుని
నరతగతయు ఆయనను దేవునిగవ మహిమప్రచలేద్ు, కృతజఞ త్ఘస్ుతతులు

చలిల ంప్నులేద్ు గవని తమ వవద్ములయంద్ు వయరుాల ైరత. వవరత అవివేకహృద్యము
అంధకవరమయమాయను; త్ఘము జఞఞనులమని చప్ుుకొనుచు బుదిాహన
ీ ుల ైరత.
వవరు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయలయొకకయు,

ప్క్షులయొకకయు, చతుష్వుద్ జంతువులయొకకయు, ప్ురుగులయొకకయు,
ప్రతిమాస్ారూప్ముగవ మారతచరత (రోమా 1:20-23).

పౌలు మాటల ప్రకార్ం, లేఖ్నముల దదవుని ఉనికన ప్రతి ఒకుర్శకన విదితంగా తెల్వస్టియునిది – అది

సపష్ర ంగా కనబడుచునిది మర్శయు గీహింప్బడుచునిది. దదవుడు తనను తాను సృషిరలో వలో డించన

సవయం ప్రకటితము దావర్ా మానవులు ఆయనను ఎర్శగయ
శ ుండిర్ని చెప్పడానికన కూడా పౌలు వనుకంజ
వేయలేదు. కాని ఆయనను మహిమప్ర్చడానికన లేక ఆయనకు కృతజా తాసుతతయలు చెల్వోంచడానికన
నిర్ాకర్శంచునంతగా మనము పాపిషర ి ప్రజలమైయునాిము. మర్శయు దానికన బదులుగా, ఆయన
సాానంలో మనము స ంతగా కల్వపంచుకొని ఆర్ాధించు అబదధ దదవుళో కు ఆయన మహిమను
ఆర్పపిసత ునాిము.

స్మస్త స్ట్త ీ ప్ురుషులు మరతయు పిలలలు దేవునిని వవరత హృద్యాంతరవళ్ములో,
వవరత మనస్ుులోల, మరతయు వవరత మనసవుక్షులలో ఎరతగతయునఘారని బైబిలు

మనకు త్లియజప్ుుతుంది. కవని ఆదఘము మరతయు హవా పవప్ము చేస్టన
ి నఘట్ట
నుంచి, మనము నిజమెన
ై దేవునిని ఆరవధించుట్కు బద్ులుగవ విగీహములను
లేదఘ దేవుని చేత స్ృజంప్బడ్రన మరత దేనినన
ై ను ఆరవధించడ్ఘనికత మన

హృద్యాంతరవళ్ములను తిరపుి వేస్ుకునఘామని రోమా ప్తిరక మొద్ట్ట అధఘయయం
మనకు త్లియజస్ుతంది. కవబట్టర మానవ హృద్యం ఆచరణఘతుకంగవ స్కల

విధముల ైన విగీహాలకు ఒక కరవుగవరము, ఒక వనరు, ఒక మూలమెైయునాది.
— డా. శామూయల్ ల్వంగ్
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బహుదదవతార్ాధ్నను గూర్శున ఇటిర ప్టమును మన మనసుిలోో ఉంచుకొని,

ఏకదదవతార్ాధ్నను, అనగా ఒకే దదవుడునాిడనే నముకమును అనేవషించడానికన ఇప్ుపడు మనము
స్టిదధంగా ఉనాిము.

ఏకదేవత్ఘరవధన
సాంకేతికప్ర్ంగా చెప్ుపకునిటో యితద, ఏకదదవతార్ాధ్న అనేది ఒకే ఒకు దదవునిలో గల
నముకమును ర్ూఢిప్ర్చద ఏ మతమునన
ై ా సూచంప్వచుు. ఉదాహర్ణకు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో

యూదామతము, కైసతవయము మర్శయు ఇసాోం మతము – ఇవనీి ఏకదదవతార్ాధ్నకు సంబంధించన
మతముల య
ై ునివి ఎందుకనగా దెైవికమన
ై వయకనతగా ఒకే ఒకుడునాిడని అవనీి
నొకనువకాుణిసత ునాియి.

లేఖ్నములలో అనేక వాకయభాగాలు దదవుడొ కుడద ఉనాిడని తదటతెలోముగా తెల్వయజేయుట

దావర్ా దదవుని ఏకతవమును ధ్ృవీకర్శసత ునాియి. కొనిి ఉదాహర్ణలను చూదాేము. 1 ర్ాజులు 8:60లో
స లొమోను ఇలా ప్రకటిసత ునాిడు:
యహో వవయే దేవుడు, ఆయన తప్ు మరత ఏ దేవుడును లేడు (1 రవజులు 8:60).
కరర్తనలు 86:10లో, దావీదు ఇలా గానం చదసత ునాిడు:
నీవే అదిాతీయ దేవుడవు (కరరతనలు 86:10).
2 ర్ాజులు 19:19లో, హిజుయా ఇలా పారర్శాసత ునాిడు:
యహో వవ మా దేవవ; . . . నీవే నిజముగవ అదిాతీయ దేవుడవు (2 రవజులు
19:19).

ర్పమా 3:30లో, పౌలు ఇలా ఉదాాటిసత ునాిడు:
దేవుడు ఒకడ్ే (రోమా 3:30).
యాకోబు 2:19లో, యాకోబు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
దేవుడ్ొ కకడ్ే అని నీవు నముుచునఘావు. ఆలాగు నముుట్ మంచిదే (యాకోబు
2:19).

దెైవికమన
ై వయకనత ఒకే ఒకుడునాిడు. ఈ విష్యం పాత నిబంధ్న కాలములో నిజమయ
ై ుండినది.

ఇదద విష్యం కొీతత నిబంధ్న ర్పజులోో నిజమైయుండినది. ఇది ఆది శతాబే ముల నాటి సంఘాలలో
సతయమయ
ై ుండినది. మర్శయు అది ఈ ర్పజులలో సహితం సతయమైయునిది.

ఏకదదవతార్ాధ్నలు చదయు మతములనిియును ఒకే దదవుని ఆర్ాధించడం లేదని మనము

ఇప్ుపడు సూచంచాల్వి ఉనిది. మనమిదివర్కే చెప్ుపకునిటటర, యూదామతము, కస
ై త వయం మర్శయు
ఇసాోం మతము, ప్రతి ఒకుటి ఏక దదవుని ఆర్ాధిసత ాయి. దీనికన మించ, ఈ ఒకు దదవుడు కనీసం
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ర్ండవ పాఠము : తండిరయిైన దదవుడు

పేర్మలోనన
ై ా, అబారహాము దదవుడెైయునాిడని ఇవనీి గుర్శతసత ాయి. కాని “అబారహాము దదవుడు” అనే
పేర్మతో ఇవి ముడిపటటర విశాల భావములు చాలా భినిమన
ై వైయునివి. ఆయన గుణశీలము,
దెైవికమన
ై ఆయన చర్యలు, మర్శయు ఆయన సవభావము విష్యములో ఇవి ఏకరభవించవు.

యూదా మతమును తీసుకుందాము. యూదా మతము దాని విశావసమును పాత నిబంధ్నపై

ఆధార్ం చదసుకుంటటంది, కస
ై త వులు కూడా ఇదద ప్దధ తి పాటిసత ార్మ. కాని యూదా మతము బెబి
ై లు

బయలుప్ర్చుచుని తిరయియక దదవుని ఒప్ుపకొనదు. వాసత వానికన, యూదుల దదవశాసత ర ప్ండితయలు

తిరతవములోని ప్రతి ఒకు ప్ుర్మష్మూర్శతని అంగరకర్శంచర్మ. వార్మ యియసును ప్రభువుగాను, శర్రర్ధార్శయిన
ై
దదవునిగాను అంగరకర్శంచడానికన తృణీకర్శసత ార్మ. ప్ర్శశుదాధతు ఒక దెైవికమన
ై వయకనత కాడంటార్మ. యియసును
మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును తృణీకర్శసత ూ, వార్మ వార్శని ప్ంపిన తండిని
ర సహితం కాదంటార్మ. లూకా
10:16లో యియసు సవయంగా చెపిపనటటరగా:

“ . . . ననుా నిరవకరతంచువవడు ననుా ప్ంపినవవనిని నిరవకరతంచును” (లూకవ
10:16).

యూదా మతము యియసును మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును తృణీకర్శసత ూ, తదావర్ా తండిరని కూడా

తృణీకర్శసత ుంది.

దదవుడు పాత నిబంధ్నలో బయలుప్ర్చబడినటటరగా అది ఆయనను ఆర్ాధించుచునిదని

యూదా మతము నముుతయంది. అది కస
ై త వులు పేరమించు అదద పాత నిబంధ్నను సూచసూ
త , “మేము ఆ
దదవునేి ఆర్ాధిసత ాము” అని చెబుతయంది. కాబటిర, బాహయంగా, మనము కూడా అదద దదవుని

ఆర్ాధిసత ునాిమని మనము చెప్పగల ఒక అవగాహన ఉనిది. కాని యియసులో దదవుని సంప్ూర్ణమన
ై
ప్రతయక్షత కలదను విష్యానిి వార్మ నిర్ాకర్శంచుచునిందు వలన వార్శ దదవుడు మనము ఆర్ాధించు
దదవునికన భినిమన
ై వాడెయ
ై ునాిడను మర్ొక అవగాహన ఉనిది.

ఇసాోం మతమును మనము తీసుకునిటో యితద, దదవుని గూర్శు వార్శకన గల విశాల భావం

బెైబిలును వయతిర్ేకనంచుచునిదని మర్శంత సపష్ర మవుతయంది.

ఒక ముఖ్యమెన
ై ప్రశా ఏమనగవ, ఒకక దేవుని గూరతచ ఇసవలం మతము

సవాధికవరముత్ో చప్ుుచునా విశ్వల భావం ఏమెైయునాది? ఇసవలం మతము
దేవునియందే గల ఒక విధమెన
ై ఐకయతను ధృవప్రచుచునాద్ని నేను

నముుతునఘాను, కవని కస్
ై త వయము యేస్ు ప్రభువునకు ఇసవలం మతము
ఆపవదించిన భినామెన
ై విశ్ేష లక్షణములను మరతయు గుణములను
ఆపవదిస్త ుంది. మనకు విమోచన మరతయు నరవవత్ఘరము గూరతచన

స్టిదా ఘంతములునావి, మరతయు ఇవి మన ప్రభువు యొకక విశ్ేష లక్షణములను
ప్రజల జీవిత్ఘలలో స్ుషరమన
ెై , మరతయు మౌలికమెైన విధఘనంలో, ప్రముఖ్ంగవ
ప్రకట్టంచు పవరముఖ్యమెన
ై స్టిదా ఘంతముల ైయునావి. విమోచన మరతయు

నరవవత్ఘరము, దేవుని ఏకతామును గూరతచన ఇసవలం మతస్ుాల అవగవహనలో
లేవు.
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— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము
దేవుని గూరతచన ఇసవలం మత భావము బైబిలును నిజముగవ వయతిరకతంచుచునాది

మరతయు దేవుడు వేరుప్రచబడజఞలని ఏకవంకమెైయునఘాడనే దఘని ధృవీకరణము
అది బైబిలును ఖ్ండ్రంచుచునా అతయంత గమనఘరహమెైన విధఘనములలో
ఒకట్టైయునాది. ఇసవలం మతంలో, స్ంబంధిత సవంకతిక ప్దఘనిా నేను

వివరతంచగలిగతనట్ల యత్ే, దేవుడు నిరపేక్షంగవ ఒకకడ్ే మరతయు ఆయన లోప్ల ఏ
స్ంయుకత సవామితత మనేది లేద్ు. కైస్తవ దేవశ్వస్త ీములో ఏకదేవత్ఘరవధన ప్ట్ల ,
దేవుడ్ొ కకడ్ే ఉనఘాడనే నముకం ప్ట్ల నిరపేక్షమెన
ై సవామిభకతత ఉనాది.
“ఇశ్వీయేలూ, వినుము, నీ దేవుడ్ైన యహో వవ అదిాతీయుడ్న
ై

దేవుడ్ైయునఘాడనేది” త్ొలి రోజులోలని చఘలా కవలం కతీంద్ట్ట బబి
ై లు విశ్వాస్

ప్రమాణమెైయునాది. కవబట్టర ఏకదేవత్ఘరవధన గూరతచన ఉదఘాట్టంప్ుత్ో కూడ్రన

నిశచయత యూద్ు మరతయు కస్
ై త వ స్మిుళిత దేవశ్వస్త ీ సవంప్రదఘయంలో దఘని
మూలాధఘరంలోనే ఒక భాగమెైయుండ్రనది. కవబట్టర కైస్తవులు

ఏకదేవవవద్ుల ైయునఘారు. కవని మన ఇసవలం సో ద్రులలో అనేకులు మనం
ఎకదేవత్ఘవవద్ులము కవమని అనుకుంట్ారు. మనము ముగుురు-దేవుళ్ళ

ఆరవధికులమని వవరత ఆలోచన. వవస్త వవనికత నీవు తండ్రర, మరతయు తలిల , మరతయు
కుమారుని నముుతునఘావని వవరనుకుంట్ారు ఎంద్ుకనగవ ఈ స్ంద్రభంలో
దేవుని గూరతచన కస్
ై త వ స్టిదా ఘంతమును అరా ం చేస్ుకొనడంలో ప్రవకతయైన

మహముద్ పొ రపవట్ుప్డ్ఘ్డు. కవని తిరతాము – ఒకక దేవుడ్ే నితయతామంద్ు
తండ్రర, కుమారుడు, మరతయు ప్రతశుదఘాతుయను ముగుురు ప్ురుషమూరుతల

అస్టిత తాంగలవవడ్ైయునఘాడు, వీరు సవమానయంగవ ఒక దేవుని గూరతచన వేరారు

వయకరతకరణములు కవరు, స్రతకదఘ మామూలుగవ వీరు ఒక దేవుని యొకక ముగుురు
వేరారు అయన రూప్కవలంకవరముల ై యునఘారనేది కూడ్ఘ కవద్ు, కవని నిజమెన
ై
ఆ ఒకక దేవునిలోని ప్ురుషమూరుతల మధయ యథఘరా మన
ెై మరతయు బలమెన
ై

భావవరా ముత్ో కూడ్రన స్హవవస్ం ఉనాద్నే కస్
ై త వ స్టిదా ఘంతమే – దేవుని గూరతచ
ఇసవలం మతమునకుగల భావము కంట్ట దేవుని గూరతచ స్మగీంగవ భినామెైన
భావమెైయునాది.

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III
కాబటిర, యూదా మతము, కస
ై త వయము మర్శయు ఇసాోం మతములనిి ఏకదెైవవాద

మతముల య
ై ునివి. ఇవి బహుదదవ వాదమునకు విలక్షణమైనవైయునివి ఎందుకనగా బహుమంది
దదవుళలోనాిర్ని ఒప్ుపకొనవు. కాని అదద సమయంలో ఇవి ఒక దాని నుంచ మర్ొకటి సుసపష్ర ంగా

విలక్షణమన
ై వయ
ై ునివి ఎందుకనగా దదవుని గూర్శున వాటి స్టిదధ ాంతములే భినిమన
ై వయ
ై ునివి.
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బహుదదవ వాదము మర్శయు ఏకదదవ వాదమును తెలుసుకునాిము గనుక, కైసతవయము చదత

ర్ూఢిప్ర్చుకొనబడుచు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో బో ధింప్బడుచునిటిర దదవుని గూర్శున
విశాల భావమును వర్శణంచడానికన ఇప్ుపడు మనము స్టిదధంగా ఉనాిము.

కైస్తవయము
అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో దదవుని గూర్శున వాంగూులం చాలా వర్కు సపష్ర ముగా
ఉనిది. అది ఏమంటటందంటే:
ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్ిరకరత యగు తండ్రరయన
ై దేవునినేను నముుచునఘాను.
దదవుడు ఒకుడద ఉనాిడని ఈ విశావస ప్రమాణము విదితంగా తెల్వయజప్పడం లేదనే విష్యానిి

మీర్మ గమనిసాతర్మ. ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు మూలము మనకు తెల్వయనటో యితద, ఈ మాటలు
యూదా మతమునకు చెందిన, లేదా ఇసాోం మతమునకు చెందిన దదవుని యందల్వ విశావసమును
ప్రకటిసత ునాియనిటటరగా ఉండుట సాధ్యమే. లేక, అనేక మంది దదవుళో మధ్య గల ఒక దదవుని

ర్ూఢిప్ర్చుకుంటటనాిమనే అర్ాానిి సహితం ఇవవవచుు. కాబటిర, ఈ ప్రమాణము కస
ై త వేతర్ ఏకదదవ
వాదము మర్శయు బహుదదవ వాదమునకు తార్తమయంగా, కస
ై త వులు విశవస్టిసత ుని తిరయిక
య దదవుని
గూర్శు తెల్వయజప్ుపచునిదని ఎవర్శకన
ై ాగాని ఎలా తెలుసుతంది?

ఒక ప్రకు దదవుని గూర్శు మామూలుగా తెల్వయజప్ుపతయని ఇతర్ విష్యాల దావర్ా ఈ

ప్రమాణము కస
ై త వేతర్మల ఏకదదవ వాదమును ఒప్ుపకొనడం లేదు. మనము ఇదివర్కటి ఒక పాఠంలో
నేర్ముకునిటటరగా, ఈ విశావస ప్రమాణము తిరతవవాద సూతరము చుటట
ర నిర్శుంప్బడియునిది.

తండియి
ర న
ై దదవుడు, ఆయన అదివతీయ కుమార్మడెైన యియసు కరస
ీ త ు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దదవతవములో
అందర్ూ అదివతీయము మర్శయు దెైవికమన
ై సార్మును ప్ంచుకొనుచు, ముగుగర్మ వేర్ేవర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయునాిర్నే నముకమును అది ప్రతిధ్వనిసుతంది.

కాని విశావస ప్రమాణము నముకములకు ఒక సార్ాంశమై యుండుటకు ఉదదేశింప్బడినదనే

విష్యానిి జాాప్కముంచుకుందాము, విశావసమును గూర్శున ఒక సమగీమైన ప్రకటనగా కాదు.
సంఘము యొకు పారర్ాన ప్రకర్ణములో అది వాడబడినప్ుపడు, దదవునిలోని ఈ ముగుగర్మ

ప్ుర్మష్మూర్మతలను ఈ విధ్ంగా పేర్ొునుట తిరతవమును గూర్శున అంతర్ాువమునిసుతందని
సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ ఎర్శగయ
శ ుండిర్శ.

మర్ొక ప్రకు ఈ విశావస ప్రమాణము, “దదవుడు” అనే జాతివాచక ప్దమును దదవుని పేర్మనకు ఏక

వచన ర్ూప్ములో ప్రయోగశంచుట దావర్ా, బహుదదవ వాదమును ఒప్ుపకొనడం లేదు.

“దదవుడు” అనే ప్దము అనేక అర్ాములనీయవచుు. అనేక మతములు వార్శ వార్శ దెైవములను

గూర్శు “దదవుళల
ో ” అని ప్రసత ావిసుతంటార్మ. దయయములు, విగీహములు మునిగు విష్యాలను, మర్శయు
బహుశా మానవ నాయకులను సహితం సూచంచడానికన బెైబిలు కూడా “దదవుడు” అనే ప్దానిి

ఉప్యోగశసత ుంది. కాని "దెైవములు" అని సంబో ధింప్బడుచుని వీటికన వాసత వమన
ై పేర్ో మ కూడా
ఉండవచుు. ఉదాహర్ణకు, పారచీన ర్పమా సామాాజయములోని మతముననుసర్శంచ, అంగార్కుడు
యుదధ ములు చదయు దదవుడు, ఇందరగీహం సముదరమును అదుప్ులో ఉంచు దదవుడు, మర్శయు
బృహసపతి దదవుళో కు నాయకుడెైయుండెను.
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అదద విధ్ంగా, లేఖ్నముల దదవుడు వాసత వమైన పేర్ోతో పిలువబడా్డు. ఈ పేర్ోలో అధిక శాతం

వర్ణనాతుకమన
ై వయ
ై ునివి, ఉదాహర్ణకు ఎల్ ష్దాేయి, తర్చుగా సర్వశకనతమంతయడెన
ై దదవుడు అని
అనువదింప్బడింది, మర్శయు సమసత శకనత ఆయనలో మాతరమే ఉనిదని అర్ామిచుుచునిది; ఎల్
ఎలోయన్, సాధార్ణంగా మహో నితయడెైన దదవుడు అని అనువదింప్బడింది, మర్శయు సమసత ము

ఏలుచుని దదవుడని అర్ామిచుుచునిది; మర్శయు అదొ నాయ్, సర్వసాధార్ణంగా ప్రభువు అని
అనువదింప్బడింది, మర్శయు యజమాని లేక ప్ర్శపాలకుడు అని అర్ామిచుుచునిది.

కాని దదవుని స ంత పేర్య
ై ునిదని మనము అనుకునే దానికన అతయంత సమీప్ంగా నుని పేర్మ,

యాహేవ అయుయనిది. పాత అనువాదములలో ఈ పేర్మ యిహో వా అని అగుపిసత ుంది. కాని ఆధ్ునిక

అనువాదములలో, అది సాధార్ణంగా ప్రభువు అని అనువదింప్బడింది, అయితద దీని అర్ాం అదొ నాయ్
అనే ప్దమునకుని అర్ాం కంటె బొ తిత గా భినిమన
ై దెైయునిది.

మానవ చర్శతరలోని అతయంత ఆదిమమైయుని కాలములో దదవుడు యాహేవ అనే పేర్మతో తనను

తానే ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, మానవులు ఈ నామమును దదవుని విష్యంలో కనీసం
ఆదాము కుమార్మడెన
ై షేతయ దినములంతటి ఆదిమ దినములలో ప్రయోగశంచుకొనుచుండిర్శ, ఈ

విష్యానిి మనము ఆది 4:26లో చూడనగును. నోవహు ఆది. 9:26లో దదవునిని యాహేవ అని
ప్రసత ావించాడు. మర్శయు అబారహాము ఆది. 12:8లో దదవునిని ఇదద యాహేవ అనే నామముతో
సంబో ధించాడు.

యాహేవ అనేది, దదవుడు నిర్గ మ 3:13, 14లో మోషేకు వర్శణంచనది కూడా ఇదద నామమయ
ై ునిది.

అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:

మోష్ే “చితత గతంచుము; నేను ఇశ్వీయేలీయుల యొద్ద కు వళిల వవరతని చూచి, ‘మీ

పితరుల దేవుడు మీ యొద్ద కు ననుా ప్ంపనని’ వవరతత్ో చప్ుగవ వవరు, ‘ఆయన
పేరమి?’ అని అడ్రగతన యడల వవరతత్ో నేనమి
ే చప్ువల నని దేవుని నడ్రగను.
అంద్ుకు దేవుడు, “నేను ఉనావవడను” అనువవడనైయునఘానని మోష్ేత్ో

చపును. మరతయు ఆయన‘ఉండుననువవడు మీ యొద్ద కు ననుా ప్ంపనని నీవు
ఇశ్వీయేలీయులత్ో చప్ువల ననను” (నిరు మ. 3:13-14).

యాహేవ అనే పేర్మ, ‘ehyeh అనే హెబ్రర ప్దముతో సంబంధ్ంగలదెయ
ై ునిది, అది ఇచుట నేను

ఉనివాడను అని అనువదింప్బడింది. ఈ నామము దదవుడు తన ప్రజలకు తననుతాను

ప్రతయక్షప్ర్చుకుని అతయంత సనిిహితమన
ై నామమైయునిది, మర్శయు ఇతర్మన
ై ఏ నామము
కంటెను ఎకుువగా, ఆయనను సమసత అబదధ దదవుళో నుంచ ప్రతయద కంగా ప్రదర్శించు ఒక
నామమైయునిది.

వాసత వానికన, లేఖ్నాలలో ప్రభువు పిలువబడుచుని నామములనిిటిలోకలాో, “దదవుడు” అనే

నామం అతయంత జాతివాయప్త మన
ై దెయ
ై ునిది. నేడు మన మధ్యనుని ఆధ్ునిక పాత నిబంధ్నలలో,
దదవుడు అనే మాట సర్వసాధార్ణంగా ఎల్ లేక ఎలోహిమ్ అనే హెబ్రర ప్దమునకు

అనువాదమయ
ై ుంటటనిది. మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో, ఇది గరీకు ప్దమన
ై థియోస్ ను అనువదిసత ుంది.
కాని బెైబిలు కాలములో, ఇతర్ మతములు వార్శ స ంత దదవుళో ను సూచంచడానికన ఇదద మాటను
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ఉప్యోగశంచాయి. కాబటిర, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము దదవుని విష్యంలో ఇంత కంటె ఎకుువ

ప్రతయద కమైనదెయ
ై ుని యాహేవ వంటి నామమునకు బదులుగా, జాతివాయప్త మైనదెయ
ై ుని ఈ నామమునే
ఎందుకు ఎంపికచదసుకునిటటర? ఎందుకనగా, ప్రభువును గుర్శతంచడానికన “దదవుడు” అనే సామానయ

ప్దమును ప్రయోగశంచుట దావర్ా, “దదవుడు” అని పిలువబడుటకు కైసతవ మార్గ ము యొకు దదవుడు
ఒకుడు మాతరమే యోగుయడని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సూచసుతంది. 1 ర్ాజులు 8:60లో
మనము చదవుచునిటట
ో :

. . . యహో వవయే (హెబ్రర భాషలో యాహవా) దేవుడు . . . ఆయన తప్ు ఏ
దేవుడును లేడు (1 రవజులు 8:60).

అవును, వార్మ వాసత వమన
ై దదవుళో ను ఆర్ాధిసత ునాిర్ని ఇతర్ మతములు నముుచునివి. కాని

వాసత వానికన, వార్మ కైసతవుల దదవుడు తన ఏలుబడిని సాగశసత ుని ఊహాజనితముగా ఉనికనగలవార్శని, లేదా
భూతములను సహితం అని చెప్ుపకొనవచుు – తకుువన
ై , సృజంప్బడిన ఆతులను ఆర్ాధిసత ునాిర్మ.
ఈ విష్యానిి పౌలు 1 కొర్శంథీ. 10:20లో సపష్ర ం చదసాడు, ఆయన ఇలా వారసుతనాిడు:

అనయజనులరతుంచు బలులు దేవునికత కవద్ు, ద్యయములక అరతుంచుచునఘారు (1
కొరతంథీ. 10:20).

వార్మ తమ అర్పణలను దయయములకు అర్శపసుతనాిర్ని అనయమతార్ాధికులు నములేదు; వార్మ

నానా విధ్ముల ైన దదవుళో కు అర్శపసుతనాిర్ని వార్మ నమాుర్మ. వార్మ ప ర్పాటటప్డా్ర్మ.

ప్రప్ంచంలో ఈనాడు కస
ై త వ మార్గ ము మాతరమే గాక ఇతర్మన
ై అనేక మతములు

వలయుచునివి. హిందు మతము, షింటో, అనయమతార్ధ్న, వికు, ఇసాోం, యూదామతము, గశర్జ
శ నుల
మతములు, మునిగునవి ఇంకనోి ఉనాియి. కాని వార్శ దదవుళలో అబదధ ం. కొందర్త
ై ద దయయములను
ఆర్ాధిసత ార్మ. మర్శకొందర్ైతద సృషిరని ఆర్ాధిసత ార్మ. ఇంకొందర్మ వార్శ ఊహల ప్రకార్మన
ై కల్వపత కథలకు
సంబంధించన దదవుళో ను ఆర్ాధిసత ార్మ. కాని కస
ై త వుల దదవుడు మాతరమే నిజముగా

దెైవికమన
ై వాడెైయునాిడని బెబి
ై లు ఉదాాటిసత ుంది; కస
ై త వుల దదవుడద లోకమునకు తీర్మప తీర్మును;
మర్శయు మనలను ర్క్ించడానికన కైసతవుల దదవునికన మాతరమే శకనత కలదు.

నూతనంగా కరస
ీ త ును అంగరకర్శంచనవార్మ ఇదివర్కు ఆర్ాధించుచుండిన అబదధ దదవుళో ను

వదిల్వపటర వల ననియు, అసమానుడెన
ై సతయ దదవునిగా లేఖ్నముల దదవుని అంగరకర్శంచవల ననియు,

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము దాని విశావస విష్యిక తొల్వ సూతరములో వార్శకన పిలుప్ునిచుుచునిది.
నిర్పేక్షంగా లేఖ్నములలో ఆవశయకమయ
ై ుని బో ధ్ను ఈ పిలుప్ు ప్రతిధ్వనిసుతంది. పాత మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నల దదవుడు మాతరమే నిజమన
ై దదవుడెైయునాిడనే సతయమును, నతి
ై కంగానైతన
ద ేమి,

నాయయబదధ ంగానత
ై న
ద ేమి ప్రతి యుగంలోను, ప్రతి ఒకుర్మ అంగరకర్శంచవల నని బెైబిలు వార్శని బదుధలనుగా
చదయుచునిది. అవును, వార్మ ఆయనను మాతరమే ఆర్ాధించాలని కూడా సావధికార్ంతో కోర్మచునిది.
దదవుని ఏకతవమును మనము తెలుసుకునాిము, గనుక మనము మన దృషిరని ఇప్ుపడు

ఆయన నిర్ాడంబర్తపై, ఆయన సవభావము యొకు ఐకయత లేక సార్ముపై కేందీరకర్శంచడానికన స్టిదధంగా
ఉనాిము.
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నిరవడంబరత
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో తిరతవ స్టిదధ ాంతమును నిర్వచంచనప్ుపడు దానిని ఈ కనంీ ది

విధ్ంగా ప్రకటించామని మీర్మ జాాప్కంచదస్టక
ి ొనవచుు: దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయునాిర్మ,
కాని సార్ములో ఒకుడద. “ప్ుర్మష్మూర్శత” అనే ప్దము విలక్షణమన
ై , సవయంజాగృతిగల

మూర్శతమతవమనియు, “సార్ము” అనే ప్దము దదవుని మూలాధార్మన
ై సవభావమును, లేక ఆయన

కల్వగశయుని సార్మును సూచంచుచునిదని కూడా ప్రకటించాము. అది సర్ే, అయితద మనము దదవుని
సర్ళతను గూర్శు చెప్ుపకొనునప్ుపడు, ఆయన సార్ము – ఆయన పారథమిక సవభావము, ఆయన
అంతసత తవమైయుని అభౌతిక ప్దార్ాము మన మనసుిలోో ఉనిది.

దెైవశాసత ర విధావంసులు “సర్ళము” మర్శయు “సర్ళత” అనే ప్దములను ఒక విధ్మన
ై సాంకేతిక

దృషిరతో ప్రయోగశసత ుంటార్మ. దదవుడు సర్ళమన
ై వాడని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, ఆయనను అర్ాం

చదసుకొనడం ఎంతో సులభం అనే అవగాహనతో చెప్పడం లేదు. దానికన బదులుగా, ఆయన సార్ము

వేర్ేవర్మ ప్దార్ాములతో కూడిన మిశీమము కాదు; కాని ఐకయమైయుని ఒకే ఒకు అ భౌతికమైన సమగీ
ప్దార్ామయ
ై ునాిడు.

నిర్ులమన
ై నీటిని బుర్దతో పల లుడం దావర్ా ఈ అభిపారయమును మనము సల దాహర్ణంగా

చతీరకర్శంచవచుు. ఒక ప్రకు నీర్మను ఒక సామానయ ప్దార్ాంగా ఎంచవచుు. అది ప్ూర్శతగా నీటిని మాతరమే
కల్వగశయునిది, ఇతర్మైనదదదయ
ి ు లేదు. కాని మన యొదే నుని నిర్ులమన
ై నీటికన మటిరని

కల్వపినటో యితద, ఈ నీర్మ బుర్దగా మార్శపల తయంది. బుర్ద అనేది సంకరర్ణమైన ప్దార్ామయ
ై ునిది

ఎందుకనగా అది ర్ండు విభిని ప్దార్ాములుగలదెైయునిది: నీర్మ మర్శయు మటిర. దదవుని సార్ము
ప్ూర్శతగా నిర్ులమయ
ై ుని నీటివంటిదయ
ెై ునిది: అందులో ఒకే ఒకు ప్దార్ామునిది.

కాని, ఇది ఎందుకనంత ముఖ్యమైయునిది? దదవుడు సర్ళమైనవాడనియు, వేర్ేవర్మ

ప్దార్ాములుగలవాడు కాదనియు కైసతవయము ఎందుకు నొకను వకాుణిసత ుంది? ఈ ప్రశికు సమాధానం
చెప్పడానికన, మనము తిరతవ స్టిదధ ాంతమును మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాేము. తిరతవ స్టిదధ ాంతము ఇలా
ప్రకటిసత ుంది: దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయునాిర్మ, కాని సార్ములో ఒకుడద.

మూరతతమతాము మరతయు సవరమునకు మధయ గల విశిషరత తిరతా స్టిదా ఘంతమునకు
ప్రధఘనఘంశమెైయునాది. సవరమునకు స్ంబంధించినంత వరకు దేవుడు

ఒకకడ్ైయునఘాడు మరతయు ప్ురుషమూరతతకత స్ంబంధించినంత వరకు ఆయన

ముగుురైయునఘాడు. వవస్త వవనికత దేవుని విషయంలో, “ఏమి” అనే వవడు ఒకకడ్ే,
మరతయు “ఎవరు” అనే వవరు ముగుురని మనము చప్ువచుచ.

— డా. కరత్ జానిన్
దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్శతమతవముల ైయునాిర్ని – తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు

ప్ర్శశుదాధతు – బెైబిలు ఎంత బలముగా చెప్ుపచునిదో , దదవుడు ఒకుడద ఉనాిడని కూడా బెబి
ై లు అంతద
బలముతో చెప్ుపచునిది. ఆది సంఘము ఆర్ంభమన
ై తొల్వ ర్పజులోోనే, దదవుడు ఒకుడద

అయుయనిందునుబటిర ఆయన సార్ము లేక అభౌతికమన
ై ప్దార్ాము గూర్శు చెప్ుపకొనడం
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ప్రయోజనకర్మన
ై మార్గ మైయునిదని దదవశాసత ర విధావంసులు నిర్ాధర్శంచార్మ. కాబటిర, దదవుడు సర్ళమన
ై ,
ఐకయమైయుని సార్ము కల్వగశయునాిడని వార్మ చెపిపనప్ుపడు, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు

ప్ర్శశుదాధతు తిరతవములో ఏదో ఒక విధ్ంగా ఒకుటిగా కల్వస్టిపల యిన ముగుగర్మ వేర్ేవర్మ దదవుళ్ో యుండి
ల
ర్నే
విష్యానిి వార్మ కాదనాిర్మ. మర్శయు దానికన బదులుగా, ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు ఎలో ప్ుపడు
ఒకే ఒకు దదవుడుగా కల్వస్టియుండిర్ని వార్మ ధ్ృవీకర్శంచుచుండిర్శ.

ఈ ప్రకార్ం, మనము ఇతర్ మతముల చదత తర్చుగా నిందింప్బడుచునిటటర, కస
ై త వులు

ముగుగర్మ దదవుళో ను నముడంలేదని సంఘం ప్ూర్శతగా సపష్ర ం చదస్టింది. దానికన బదులుగా, మనము
ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా వలయుచుని ఒకు దదవుని మాతరమే – దెైవికమన
ై ఒకు వయకనతని –
నముుచునాిము.

ఇసవలం మతస్ుాలత్ో మాట్లాడునప్ుుడు వవరు, తిరతాము గూరతచన కస్
ై తవ

ద్ృకుథము ముగుురు దేవుళ్ల ను లేక తిరదేవవవద్మును ధృవప్రచుచునాది
తరచుగవ చప్ుుచుంద్ురు. స్ంఘ చరతతరలో ఎవరైనను ఎప్ుుడ్న
ై ను దీనిని
ధృవప్రచలేద్ు ఎంద్ుకనగవ, తండ్రర దేవుడ్ైయునఘాడు, కుమారుడు

దేవుడ్ైయునఘాడు, మరతయు ప్రతశుదఘాతు దేవుడ్ైయునఘాడను ధృవీకరణమునకు
ప్రకకప్కకనే, దేవుడు ఒకకడ్ే అనే ధృవీకరణము ఆదికవండము మొద్లుకొని

ప్రకట్న గీంథం వరకు కనబడుచునాది. స్జీవుడు మరతయు స్తయమెన
ై దేవుడు

ఒకకడ్ే ఉనఘాడు. దేవుడ్ొ కకడ్ే, వేరొక దేవుడు లేడు, తండ్రర, కుమారుడు మరతయు
ప్రతశుదఘాతు ఆ ఒకక దేవతాములో పవలు ప్ంచుకొనుచునఘారని చప్ుుకొనడం

దఘారవ మాతరమే మనము దేవుని ప్రతయక్షతను గూరతచన స్ంప్ూరణ అవగవహనను

కలిగతయుండునట్ు
ల , వవరు ఒకక దేవతాములో ముగుురు ప్ురుషమూరుతలుగవ ఉనికత
కలిగత జీవించుచునఘారనేది స్ంఘము ప్రయోగతంచుచుండ్రన భాషయైయుండ్రనది
ల నఘారని ధృవప్రచము. దేవుడ్ొ కకడ్ే,
గనుకనే మనము ముగుురు దేవుళ్ల
అట్ల యనను ప్ురుషమూరుతలు, ముగుురు. లేఖ్నములయంద్ు మనకు

బో ధింప్బడుచు, స్ంఘము చేత ధృవీకరతంచబడుచునా విషయాలే, మతప్రంగవ
ఈ విషయంలో మనత్ో పో ట్ీప్డుచునా వవరంద్రతలో నుంచి మనలను నిజమెైన
ప్రత్యే కమెైనవవరతగవ ప్రద్రతశంచుచునావి.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
ఈ ఆలోచన మర్ొక పారచీన విశావస ప్రమాణంలో – నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణములో – ఇలా

విదితంగా వివర్శంప్బడియునిది:

దేవుని అదిాతీయ కుమారుడును, ఒకకడ్ే ప్రభువునన
ై యేస్ు కరీస్త ు . . . తండ్రరత్ో
ఏకతతాముగలవవడునయ
ై ునఘాడు.
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నైస్టయ
ి ా విశావస ప్రమాణము కంటె అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఎకుువ పారథమికమన
ై దెై

యునిందునుబటిర, అది ఈ వివర్మును విదితంగా పేర్ొునడం లేదు. అటో యినప్పటికని
న , ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా ఉనికనగలవాడెైన ఒకుడద దదవుని మనము నముుచునాిమని నొకను

వకాుణింప్బడుట వలన ఈ అభిపారయమును గూర్శున అంతర్ాువము అందులో అగుపిసత ుంది.
ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయుండి ఒకుడుగా వలయుచుని దదవునియందు కస
ై త వులు

నముకముంచుచునాిర్నే వాసత వము కస
ై త వ జీవితము విష్యమై ల కులేననిి అంతర్ాువములను
కల్వగశయునిది. ఉదాహర్ణకు, సాంప్రదాయికమన
ై కస
ై త వ ఆర్ాధ్న ఎలో ప్ుపడు ప్ూర్శతగా తిరతవవాదియిై

యుంటటనిది: మనము తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలను ఆర్ాధిసత ాము, మర్శయు మన

సుతతి గానములను, వేడుకోలు పారర్ానలను వీర్శలో ప్రతి ఒకుర్శకన అర్శపసుతంటాము. తిరతవములోని ఒకర్శ
విష్యంలో మన ప్రతిని కనుప్ర్చుచు మర్ొకర్శని అలక్షయము చదయడమంటే, దదవునినే అలక్షయము

చదయుచునాిమని అర్ాం. మనము గౌర్వము, స్టేవ మర్శయు మన పేమ
ర ను తండిర యిడలను, కుమార్మని
యిడలను మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యిడలను ప్రదర్శింప్వలస్టినవార్మైయునాిము, ఎందుకనగా వీర్మ
ఒకు దదవుడెైయునాిర్మ.

దదవుడు మర్శయు ఆయన ఉనికనకన సంబంధించన పారథమికమన
ై కైసతవ భావమును చర్శుంచాము

గనుక, తండియి
ర న
ై దదవుని గూర్శు, తిరతవములోని మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతని గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుని
విశిష్ర మన
ై విష్యాలను గమనిసూ
త , “సర్వశకనతగల తండిర” అనే ప్దజాలముపై మన దృషిరని
కేందీక
ర ర్శంచుదాము.

స్రాశకతతగల తండ్రర
సర్వశకనతగల తండిరని గూర్శున మన చర్ు నాలుగు భాగాలలో ఉంటటంది. మొదటిది, “తండిర” అనే

నామము దదవుని గూర్శు లేఖ్నములలో ప్రయోగశంప్బడిన విధానమును చూసాతము. ర్ండవది,

తండియి
ర న
ై దదవుని మూర్శతమతవమును తిరతవముతో గల సంబంధ్ములో యోచసాతము. మూడవది,
ఆయన పితృతతవప్ు సవభావమును, తండిర పాతర వహించు ఆయన చదస్టే ప్నులను మనము

అనేవషిసత ాము. నాలుగవది, ఆయన శకనతని గూర్శు మనము చర్శుసాతము. మొదట, “తండిర” అనే నామము
లేఖ్నములలో ప్రయోగశంప్బడిన విధానమును చూదాేము.

పేరు
“తండ్రర” అనే నఘమమును బైబిలు కనీస్ం మూడు ప్రత్యే కమెైన అవగవహనలలో
వవడుచునాది. మొద్ట్టది, దేవుడు స్మస్త మునకు స్ృష్ిరకరత యైయునఘాడను

కోణంలో వవడబడ్రంది. స్ంబంధిత కొీతత నిబంధనలోని ఉదఘహరణము 1 కొరతంథీ.
8:6లో చూడనగును, తండ్రరని స్మస్త మును ఆయన నుండ్ర కలిగతన ఒక

రూప్ముగవ ఇచుచట్ పౌలు గురతతస్త ునఘాడు. ఒకక విషయం, ఏమంట్ే, ఈ త్ొలి
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ీ ను thirdmill.org నందు
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అవగవహన చొప్ుున దేవునిని తండ్రరగవ స్ూచించు బైబిలు స్ంబంధమెన
ై ప్రతి
రతఫరనుు, తిరతాములోని మొద్ట్ట మూరతతమతామును గూరతచన రతఫరనుు
అయుయనాద్ని గురతతంచడం ముఖ్యమెైయునాది. తండ్రర అనే ప్ద్ము

ప్రయోగతంప్బడుచునా రండవ స్ంద్రభము విశ్వాస్ులు ద్తత ప్ుతురలుగవ
చేస్టక
ి ొనబడ్రన దఘని మూలమున దేవునిత్ో కలిగతయునా స్ంబంధఘనిా

స్ూచిస్ుతంది. రోమా. 8:15లో, మనము ద్తత ప్ుత్ఘరతును పొ ందినవవరమెై ఆయనను
“అబాా తండ్రర” అని పిలుస్ుతనఘామని పౌలు చప్ుుచునఘాడంట్ే పౌలు, తండ్రరని

రండవ అవగవహన ప్రకవరం ప్రయోగతస్త ునఘాడు. చివరతగవ, యేస్ు కరస్
ీ త ునకు మరతయు
తండ్రరకత మధయ ఉనా అస్మానమెైన స్ంబంధఘనిా స్ూచించడ్ఘనికత “తండ్రర” అనే
ప్ద్ము ప్రయోగతంప్బడుతుంది. మొద్ట్టది దేవునిని స్ృష్ిరకరత గవ

త్లియజప్ుుతుంది, రండవది ఆయనను విమోచకునిగవ స్ూచిస్ుతంది, మరతయు
మూడవది నిరతదషరంగవ కుమారునిత్ో స్ంబంధం గల తండ్రర యొకక

మూరతతమతామును గూరతచ స్ూచిస్ుతంద్ని చప్ుుకొనడం దఘారవ ఈ మూడు
వవడకములను మనము కోీడ్రకరతంచవచుచ.

— డా. కరత్ జానిన్
దుర్దృష్ర వశాతయ
త , “తండిర” అనే ప్దానిి బెైబిలు ప్రయోగశసత ుని ప్రతిసార్శ, అది తిరతవములోని
మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతని గూర్శు చెప్ుపచునిదని కొందర్మ కస
ై త వులు అనుకుంటటంటార్మ, ఇదొ క

ప ర్పాటట. కాని కొీతత నిబంధ్న వచుు వర్కు తిరతవ స్టిదధ ాంతము సుసపష్ర ంగా బయలుప్ర్చబడలేదు.
దదవతవములోని బహుతవమును గూర్శున కొంత జాగర్ూకతను సూచంచునవి పాత నిబంధ్నలో

అకుడకుడ కొనిి సూచనలునాియి. కాని దదవుని ఏకతవమును పాత నిబంధ్న అప్ర్శమితంగా నొకను
వకాుణిసత ుంది.

గనుక, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు “తండిర” అని పిలువబడినప్ుపడు, అది కేవలము ఒకు

ప్ుర్మష్మూర్శతని మాతరమే సూచంచడంలేదు, కాని అది తిరతవమంతటికనని వర్శతంచు ర్శఫర్నుిగా ఉంది. ఒక

విధ్ంగా, “తండిర” అనే నామము వాడబడుట తండిర యొకు మూర్శతమతవమును ఖ్చుతంగా ఉదాాటిసత ుంది.
కాని దదవుని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ముగా బయలుప్ర్చక మునుప్ు,
“తండిర” అనే నామముతో సహా దదవుని గూర్శు వాడబడిన ప్దములనిియు కొంత మేర్కు ప్ూర్శత

తిరతవమునకు వర్శతంచాయని జాాప్కముంచుకొనడం ముఖ్యం. దివతీ. 32:6 మర్శయు యిష్యా 63:16

మర్శయు యిష్యా 64:8 వంటి వాకయభాగాలలో “తండిర” అనే ప్దం ప్ూర్శత దదవతవమును ప్రసత ావిసుతంది.
ఒక దృషారంతము నిమితత ము, పాత నిబంధ్నలో “తండిర” అనే నామము వాడబడిన ఒకు ఉదాహర్ణను
చూదాేము. మలాకర 2:10లో, ప్రవకత ఈ ప్రశిలు అడుగుచునాిడు:

మనకంద్రతకత తండ్రర యొకకడ్ే కవడ్ఘ? ఒకక దేవుడ్ే మనలను స్ృష్ిరంప్లేదఘ?
(మలాకర 2:10)

-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ర్ండవ పాఠము : తండిరయిైన దదవుడు

ఇచుట, ప్ూర్శత దదవతవము – తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుతో సహా - గూర్శు

“తండిర”యని చెప్పబడుతయంది ఎందుకనగా మానవాళిని సృజంచనప్ుపడు ప్ూర్శత దదవతవము పాలొగనింది.
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు, ఒకొుకుర్మ ఒక విధ్ంగా భినిమైన పాతర వహించార్ని కొీతత
నిబంధ్న సపష్ర ం చదసత ుంది. కాని పాత నిబంధ్నలోని ఈ వాకయభాగము దదవుని ప్ుర్మష్మూర్మతలలో

ఇటటవంటి ప్రతదయకతలను చూపించడం లేదు. దానికన బదులుగా, సృషిరలో వార్మ వహించన పాతరల ప్రకార్ం
“తండిర” అనే నామమును అది ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలకు సామూహికంగా ఆర్పపిసత ుంది.

విష్యాలను మర్శంత జటిలం చదయడానికన, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్నలో నుంచ

తీసుకొనినటటరగా, వార్మ కూడా తిరతవం మొతత మును సాధార్ణ అవగాహన చొప్ుపన తండిరగా సూచంచన
సందర్ుములు ఉండినవి. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 5:45, మతత యి 6:6-18, మర్శయు అప . 17:2429లో, తిరతవం మొతత ం “తండిర”యని వర్శణంప్బడియుండుట సంభవమే. ఈ వాకయ భాగాలలో, ఆ యా

హేతయవులనుబటిర తిరతవం మొతత ం “తండిర” అని పిలువబడింది. కొనిి ప్ర్ాయయాలు సృషిర కీమములో ప్ూర్శత
దదవతవము పాలొగనినందు వలన ఇలా పిలువబడింది. ఇతర్ సమయాలలో, దదవుని ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతలు మనము అనుసర్శంచవలస్టిన నతి
ై క ప్రమాణమయ
ై ునిందును బటిర ఇలా

సంభోదింప్బడింది. మర్ొక ప్ర్ాయయం, దృషారంతము నిమితత ం, మనము ఒకు ప్రవచనానిి చూదాేము.
యాకోబు 1:17లో, మనము ఈ కనీంది మాటలు చదువుదుము:

శ్ేీషరమన
ెై ప్రతి యీవియు స్ంప్ూరణ మెైన ప్రతి వరమును, ప్రస్ంబంధమెన
ై దై,
జయయతిరుయుడగు తండ్రర యొద్ద నుండ్ర వచుచను (యాకోబు 1:17).

ఈ వచనమునకు ముందు, నతి
ై కంగా దదవుని సవభావము శుదధ మన
ై దని యాకోబు
తర్శుసుతనాిడు. గనుక, దదవుని యొదే నుండి వచుు ప్రతి విష్యము మంచది, మర్శయు మంచదెై
యుని ప్రతి విష్యం దదవుని యొదే నుండి వచుుననేది ఆయన ఇచుట చెప్పదలచన

విష్యమయ
ై ునిది. మంచ యిావులు మన తిరయిక
య దదవుని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలందర్శ నుంచ

వచుుచునిందు వలన, కైసతవ అనువాదకులు తర్చుగా దీనిని తిరతవమంతటికన సంబంధించన ప్రసత ావనగా
ప్ర్శగణిసత ార్మ. మర్ొకసార్శ, పాత నిబంధ్నలో ఉనిటటరగానే, ఇచుట తండిర యొకు మూర్శతమతవం నొకను

వకాుణింప్బడుతయనిదని గమనించడం సహేతయకమైయునిది. కాని కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు
కూడా మనకు మంచ యిావులను సమకూర్ముచుందుర్ని దృడీకర్శంచుకొనడం ముఖ్యం.

అటో యినప్పటికనని, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు నుంచ విశిష్ర మయ
ై ుని తిరతవములోని

ప్ుర్మష్మూర్శతని సూచంచడానికన లేఖ్నములు “తండిర” అనే ప్దమును మర్ొక కోణంలో

ప్రయోగశసత ునాియనే విష్యం కూడా సపష్ర ంగానునిది. ఈ విష్యానిి మనము యోహాను 1:14, 18;
యోహాను 5:17-26; గలతీ. 4:6; 2 పేతయర్మ 1:17లో చూడగలము. ఈ సతయమును తదటప్ర్చుటకు

ర్ండు ఉదాహర్ణములను మాతరమే చూదాేము. 2 యోహాను 9వ వచనములో, అప సత లుడు తాను
ర్చంచన మాటలలో తండిరకని
న కుమార్మనికనని మధ్య గల ప్రతయద కతను చూపిసత ునాిడు:
కరీస్త ు బో ధయంద్ు నిలిచియుండక దఘనిని విడ్రచి ముంద్ునకుసవగు ప్రతివవడును
దేవుని అంగీకరతంప్నివవడు; ఆ బో ధయంద్ు నిలిచియుండువవడు తండ్రరని
కుమారుని కలిగతయునావవడ్ే (2 యోహాను 9).
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యోహాను 14:16, 17లో, అప సత లులకు యియసు ఈ కనీంది అభయము నొసగుచుండిన

సందర్ుములో తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధతులో గల ప్రతయద కతలను తెల్వయజపాపడు:

నేను తండ్రరని వేడుకొంద్ును, మీ యొద్ద ఎలల ప్ుుడు నుండుట్కై ఆయన వేరొక

ఆద్రణకరత ను, అనగవ స్తయస్ారూపియగు ఆతును మీకనుగీహించును (యోహాను
14:16, 17).

మొతత ం దదవతవమును మర్శయు తిరతవములోని మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతని సూచంచడానికన “తండిర”
అనే నామము లేఖ్నములలో ఎలా వాడబడిందో మనము చర్శుంచాము కదా, అలాగత
ై ద తండిరయిన
ై

దదవుని ప్ుర్మష్మూర్శతకన తిరతవములోని మిగశల్వన ఇదే ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల సంబంధ్ంలో గల విశిష్ర తను
గూర్శున మన చర్ును కొనసాగశంచడానికన ఇప్ుపడు మనము స్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ాం.

మూరతతమతాము
తండిర, కుమార్మనితోను మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుతోను కల్వగశయుండు సంబంధ్మును అనేక

విధాలలో వర్శణంచవచుు. కాని దదవశాసత ర చర్శతల
ర ో, తిరతవమును గూర్శున ర్ండు నిర్శేష్రమన
ై దృషిరకోణాలు
తెర్మీదికన వచాుయి. విశేష్ంగా, సతాతశాసత ర తిరతవము మర్శయు మిత వయయ సంవిధాన తిరతవమునకు

సంబంధించ మాటాోడుకొనడం సర్వసామానయమైపల యింది. ఈ ర్ండు విధానాలు కూడా ఒకే తిరతవము –

తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు – గూర్శు చెప్ుపచునివి. కాని అవి దదవతవములోని ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య గల సంబంధ్ం గూర్శు భినిమన
ై కోణాలను నొకనువకాుణిసత ునాియి.

ఒక ప్రకు, మన దృషిరనంతా దదవుని ఉనికన మీదనే కేందీక
ర ర్శంచనప్ుపడు, సతాతశాసత ర తిరతవమును

గూర్శు మాటలాడుకొనడం సాధార్ణ విష్యమయియంది. “సతాతశాసత మ
ర ు” అనే ప్దం అస్టిత తవమునకు
సంబంధించన అని అర్ామిసుతంది. గనుక, మనము సతాతశాసత ర సంబంధ్మన
ై తిరతవమును గూర్శు
మాటలాడుకొనునప్ుపడు, తిరతవమునకు సంబంధించన అస్టిత తవము లేక సార్మును దృషిరలో
ఉంచుకుంటటనాిము. తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు ఒకర్శతో నొకర్మ ఎలా

ఏకరకర్శంప్బడినార్మ, వార్మ ఒకే సార్మును ఎలా ప్ంచుకొనుచునాిర్ని మనము ఆలోచసుతనాిము.
సతాతశాసత ర దృషిరకోణం నుంచ చూస్టేత , దదవుని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు అనంతమన
ై వార్మ,

నితయమైనవార్మ మర్శయు మార్ుబడజాలనివార్ైయునాిర్మ. మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ జాానము, బలము,
ప్ర్శశుదధ త, నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము వంటి దెైవికమన
ై ఒకే ధ్ర్ుములను
కల్వగశయునాిర్మ.

మర్ొక ప్రకు, దదవుని ప్ుర్మష్మూర్మతలు ప్ర్సపర్ం ఎలా సపందిసత ార్ప, వయకనతగత ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా

ఒకర్శతో మర్ొకర్మ ఎలా సంబంధ్ం కల్వగశయుంటార్ప అని మనము ఆలోచంచునప్ుపడు మనము

మితవయయ సంవిధాన తిరతవము గూర్శు మాటలాడుకుంటటనాిమని మాములుగా చెప్ుపకుంటాము.

“మితవయయ సంవిధానం” అనే ప్దము, గృహనిర్ావహకతవమునకు సంబంధించన అని అర్ామిసుతంది.
గనుక, మనము తిరతవమునకు సంబంధించ మితవయయ కోణంలో మాటలాడుకొనునప్ుపడు, తండిర,
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఒకర్శతో మర్ొకర్మ విశిష్ర మైన వయకనతగత మూర్శతమతవములుగా
సంబంధాలు కల్వగశయుండు విధానమును మనము వర్శణసత ునాిమని అర్ాం.
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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మనము తిరతవమును మితవయయ సంవిధాన దృకపథంతో చూస్టినప్ుపడు, ఈ ముగుగర్మ

ప్ుర్మష్మూర్మతలలో ప్రతి ఒకుర్మ చదయడానికన వేర్ేవర్మ కార్యభార్ములతో కూడిన విభిని బాధ్యతలు,

విభినిమన
ై అధికార్ సాాయి, మర్శయు విభినిమన
ై నియమిత కార్యములు కల్వగశయుంటటనాిర్మ. తండిర,
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఒకర్శతో నొకర్మ వార్శ వార్శ సంభాష్ణలలో నిమగిమయ
ై ుందుర్మ.
వార్మ ఒకర్శతో నొకర్మ ఒప్పందములు చదస్టికొందుర్మ. ఒకర్శపై నొకర్మ తమ చర్యలను చదప్టటరదుర్మ.
ప్ర్సపర్ం అనోయనయముగా అనేకమైన ఇతర్ విధానాలలో ప్రతిసపందించుచుందుర్మ.

సతాతశాసత మ
ర య మొదటి
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానముల కోణాలలో నుంచ కూడా, తండియి

ప్ుర్మష్మూర్శత అని చెప్పబడుతయంది. సతాతశాసత ర తిరతవములో తండియి
ర య మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతగా

పిలువబడుతయనాిడు ఎందుకనగా కుమార్మడు తండిర వలన కల్వగశనవాడనియు, ప్ర్శశుదాధతు తండిర
నుంచ వచునవాడనియు చెప్పబడుతయంది.

కుమార్మడు తండిర వలన కల్వగశనాడను విష్యమును గూర్శు 1 యోహాను 4:9 ఏమి

చెప్ుపచునిదో గమనించండి:

ఈ విధంగవ దేవుడు ఆయన పేమ
ర ను మన మధయ కనుప్రచను: మనము ఆయన

దఘారవ జీవించునట్ు
ల , దేవుడు తన అదిాతీయ కుమారుని లోకములోనికత ప్ంపను
(1 యోహాను 4:9).

“అదివతీయ” అనే ప్దము మోనోజనిస్ అనే గరక
ీ ు ప్దము నుంచ ప్ుటటరచునిది, మర్శయు అది

తర్చుగా ఏకైక/ఒకుడద అని అనువదింప్బడుతయంది. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , కుమార్మడు సృజంప్బడినాడు
గనుక ఆయన ప్ూర్శతగా దెవి
ై కమైనవాడు కానటటర అర్ామిచుుచునిదని ఆది సంఘములోని కొందర్మ

అనుకునాిర్మ. కుమార్మడు “అదివతీయ” అని పిలువబడుచునిందునుబటిర ఈనాడు సహితం కొందర్మ
విభిని ప్ూజలు చదయువార్మ కుమార్మని దదవతవమును ఒప్ుపకొనర్మ.

ఈ అబదధ బో ధ్ను ప్రతిఘటించుటకు, కుమార్మడు తండిర చదత నితయతవముగా కల్వగశంచబడినాడు

లేక నితయతవముగా ప్ుటిరనవాడని కస
ై త వులు సాంప్రదాయికంగా చెప్ుపచుందుర్మ. కుమార్మడు ఉనికనలో
లేనప్పటి సమయం లేదని ఈ ప్దజాలములు నొకనువకాుణిసత ునాియి. ప్ంప్బడనయ
ై ుండిన
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు యియసు యోహాను 15:26లో మాటలాడిన తీర్మను గమనించండి:

తండ్రర యొద్ద నుండ్ర మీ యొద్ద కు నేను ప్ంప్బో వు ఆద్రణకరత , అనగవ తండ్రర

యొద్ద నుండ్ర బయలుదేరు స్తయస్ారూపియన
ై ఆతు వచిచనప్ుుడు ఆయన
ననుా గూరతచ సవక్షయమిచుచను (యోహాను 15:26).
“బయలుదదర్మ” అనే ప్దజాలము ఎకొపర్శయోమయ్ అనే గరీకు ప్దమునకు

అనువాదమయ
ై ునిది, మర్శయు అది చాలాసార్మో “బయటకన వచుు” అని అర్ామిచుుచునిది.

సాంప్రదాయికంగా, ఈ వచనము ప్ర్శశుదాధతు ఉనికన యొకు మూలమును సూచంచుచుని దానిగా అర్ాం
చదసుకొనబడుతయంది.

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , ఇటటవంటి వాకయభాగాలు ప్ర్శశుదాధతు నితయతవము గలవాడు కాడు లేక ప్ూర్శతగా

దెైవికమన
ై వాడు కాడని కొందర్మ తప్ుపగా అర్ాం చదసుకొనేటర ట చదసాయి. గనుక, ప్ర్శశుదాధతు తిరతవములో
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సంప్ూర్ణ సభుయడెైయునాిడని, ఆయన ప్ుర్మష్తవము నితయతవముగా తండిర నుంచ

బయలుదదర్మచునిప్పటికర, ఆయన ప్ూర్శతగా దెైవికమన
ై వాడని ప్టటరబటిర చప్పడానికన సాంప్రదాయికమన
ై
కైసతవ దదవశాసత మ
ర ు తగు జాగీతత వహించంది.

సతాతశాసత ర తిరతవము ప్రకార్ము మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యుండుటతో పాటట, తండిర మితవయయ

సంవిధాన తిరతవములో కూడా మొదటి వయకనతయని చెప్పబడుతయంది. మితవయయ సంవిధాన దృషిరకోణంలో
చూస్టేత , తండిర “మొదటి వయకనతయి”ై యునాిడని చెప్పబడుతయంది ఎందుకనగా, మానవ ర్రతాయ

తండియి
ర న
ై వాడు తన ఇంటివార్ందర్శపై అధికార్ము కల్వగశయునిటేర, మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతయిైయుని
తండిర మిగశల్వన ఇదే ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలపై సర్ావధికార్ము కల్వగశయునాిడు.

తండిర, కుమార్మనిపై అనేక విధాలుగా అధికార్ముగలవాడెై యునాిడని మనము చూడవచుు.

ఉదాహర్ణకు, కుమార్మడు తండిర చతత మును నర్వేర్మసాతడు, ఈ విష్యానిి మనము యోహాను 6:40లో
చూడవచుు. ఎఫస్ట్. 1:20-22 వంటి వాకయభాగముల ప్రకార్ం కుమార్మడు తన అధికార్మును మర్శయు

ర్ాజయమును తండిర నుంచ ప ందును. వాసత వానికన, కుమార్మని ర్ాచర్శకము తండిర ర్ాచర్శకము ఆధీనములో
ఉంటటనిదని లేఖ్నములు మనకు ప్దద ప్దద తెల్వయజప్ుపచునివి. కరర్తనలు 110:1 మర్శయు హెబ్ర.ర

1:3-4లో చెప్పబడుచునిటటరగా యియసు, దదవుని కుడి చదతి వప్
ై ున, అనగా దదవుని స్టింహాసనమునకు కుడి
ప్రకున కూర్ముండియునాిడని తర్చుగా మనకు ఎదుర్యియయ అభిపారయంలో మనము దీనిని

చూడవచుు. దదవుని కుడి చదతి వప్
ై ు, నిశుయంగా, గౌర్వము మర్శయు బలము గల సా లమయ
ై ునిది,
కాని అదద సా లము స్టింహాసనం కాదు. చటర చవర్కు, 1 కొర్శంథీ 15:24లో పౌలు చెప్ుపచునిటటరగా,

కుమార్మడు తన ర్ాజయమును తండిక
ర న అప్పగశసత ాడు. ఒకు మాటలో చెప్ుపకుంటే, మితవయయ సంవిధాన
తిరతవములో, తండిర కుమార్మనిపై అధికార్ముగలవాడెై యునాిడు.

తండ్రరకతని మరతయు కుమారునికతని మధయ గల స్ంబంధం మరతయు వవరత అధికవరము
వినియోగతంప్బడుట్ను గూరతచన ప్రశా కతలషరమెైనదే. కవని, వవస్త వవనికత అది తిరతాము
లోప్లే తండ్రర మరతయు కుమారుడు వహించు పవతరల మధయ నునా విశిషరతత్ో

లోబడు ప్రవధీనతపై ఆధఘరప్డ్రయునాది, మరతయు ఆయన పవతరలో కుమారుడు

స్ాత్ఘహాగవ తండ్రర చితత మునకు ఆధీనుడ్ైయునఘాడు.. ఆయన తనను త్ఘను తండ్రర
చితత మునకు లోబడుట్కు ఇహలోకవనికత వచఘచడు గనుక స్మస్త అధికవరము

తండ్రరదే. కవని అదే స్మయంలో ఇవి తండ్రర కుమారునిా పేమి
ర ంచడం, కుమారుడు
తండ్రరని పేమి
ర స్ూ
త , తిరతాము ప్రతధిలో వవరు ఒకరత నొకరు స్ంతుష్ిరప్రచుకుంట్ూ
గౌరవించుకొనడంత్ో కూడ్రన అనురవగస్హితమెైన అనుబంధముల ైయునావి.

కవబట్టర , మనము ఈ విషయానిా అనగవ, వవరు వహించు పవతరలు మరతయు వవరు
ఆనంద్ంత్ో అనుభవించుచుండు అనురవగముల మధయ గల త్ేడ్ఘను, ఒక రీతిలో
విప్ులంగవ విపవులిు ఉంట్ుంది.
— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
అదద విధ్ంగా, తండిక
ర న ప్ర్శశుదాధతుపై అధికార్ము కలదు. ఉదాహర్ణకు, లూకా 11:13 మర్శయు

ఎఫస్ట్. 1:17లో మనము గమనిసుతనిటటరగా, తండిర ప్ర్శశుదాధతును ప్ంప్ునని మనకు తర్చుగా
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తెల్వయజప్పబడుతయంది. అప . 10:38 ప్రకార్ం, కుమార్మనికన ప్ర్శశుదాధతు శకనతని అనుగీహించనవాడు

తండియి
ర య అని కూడా మనము తెలుసుకుంటటనాిము. లేఖ్నముల యందంతటను, తండిర చతత మును
నర్వేర్ము ఆదదశములను ఆయన నుంచ ప ందుచు, ప్ర్శశుదాధతు ఈ లోకములో దదవుని

ప్రతినిధియిైయునాిడు. మితవయయ సంవిధాన తిరతవములో, తండిర కుమార్మనిపై అధికార్ము
కల్వగశయుని విధ్ంగానే, ప్ర్శశుదాధతుపై కూడా అధికార్ము కల్వగశయునాిడు.
తండ్రర అధికవరము ఎలల ప్ుుడు అనురవగస్హితమెైన అధికవరమెైయుంట్ుంది. తండ్రర
అధికవరము కుమారుని పేమి
ర ంచు అధికవరమెైయునాది, కుమారుడు

మహిమప్రచబడవల నని ఆ పేరమ ఆశిస్ుతంది, అలాగ కుమారుడు కూడ్ఘ తన
తండ్రర మహిమప్రచబడవల నని ఆశిస్ుతంట్ాడు. చివరగవ, తండ్రర, కుమారుడు
మరతయు ప్రతశుదఘాతు యొకక చితత ముల మధయ అభిపవరయభేద్ం ఉంట్ుంద్నే
అభిపవరయం, ఒక విధంగవ హాస్యమయమవుతుంది ఎంద్ుకనగవ కుమారుడు

మరతయు ప్రతశుదఘాతు కూడ్ఘ నితయము తండ్రర చితత మునే నరవేరచగోరతనట్ల యత్ే,
తండ్రర నితయము కుమారునిా మరతయు ప్రతశుదఘాతును మహిమప్రచుచు

గౌరవించఘలని కోరుచునాట్ల యత్ే, అవశయముగవ దేవుని జీవితంలో చితత ము

గూరతచన ఏకగీీవత, పేమ
ర గూరతచన ఏకగీీవత ఉంట్ుంది; ఎంద్ుకనగవ, ఈ తిరతా
స్హవవస్ంలో ఏకగీీవత కలద్ు.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
లేఖ్నములలో “తండిర” అనే నామము ఎలా వాడబడుతయందో , మర్శయు తండిర యొకు
మూర్శతమతవము గూర్శు తెలుసుకుని మనము ఇప్ుపడు సృషిర మర్శయు మానవాళిపై గల ఆయన
పితృతవము గూర్శు నేర్ముకోవడానికన స్టిదధంగా ఉనాిము.

దైవ పితృతాము
దదవుని పితృతవమును వివర్ంగా వర్శణంచక మునుప్ు, దదవుని పితృతవమును గూర్శు

తెల్వయజేయు అనేక లేఖ్నములు, దదవుడు తన తిరయియక సవభావమును సపష్ర ంగా బయలుప్ర్చక

మునుప్టి నుంచద పాత నిబంధ్నలో కలవనే విష్యానిి సూచంప్వలస్టి ఉంటటంది. ఈ వాకయ భాగాలలో,
“తండిర” అనే ప్దం ఆర్ంభములో మొతత ం తిరతవమును సూచసుతంది, కేవలము తండిర యొకు
మూర్శతమతవమునే కాదు.

అటో యినను, తండిర యొకు పితృతవమును కొీతత నిబంధ్న పారథమికంగా తండిర యొకు

మూర్శతమతవముతో ముడిపడుతయంది. కాబటిర, ఈ పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలలో తండిర యొకు
మూర్శతమతవముపగ
ై ల ఉదాాటింప్ును గమనించడం నాయయసముతమే.

దదవుని పితృతవమునకు మనము చర్శుంప్గల అనేక కోణాలునాియి. కాని లేఖ్నములలో

ఎకుువ ముఖ్యమన
ై వయ
ై ుని మూడింటిపై మాతరమే మన దృషిరని కేందీక
ర ర్శసత ాము. మొదటిద,ి సృషిరకర్త గా
తండిర పాతర ఏమయ
ై ునిది. ర్ండవది, ఆయన సృజంచన సృషిర మర్శయు మానవాళిపై ర్ాజుగా ఆయన
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సాానమునకు సంబంధించన పితృతవము. మూడవది, తండిర తన ప్రజలనడు కుటటంబమునకు
శిర్స్టైియునాిడను అభిపారయం. సృషిరకర్త గా పితృతవ కోణంలో గల పాతరను అనేవషించుటతో
మొదలుపటటరదాము.

స్ృష్ిరకరత
విశాలమన
ై దృకపథంతో చూస్టినటో యితద, లేఖ్నము తండిని
ర కొనిి ప్ర్ాయయాలు, ఆయన తాను
సృజంచన సమసత మునకు తండిరయియ
ై ునాిడని సూచసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఈ విష్యానిి మనము
దివతీ. 32:6; యిష్యా 43:6, 7; యిష్యా 64:8; మలాకర 2:10 మర్శయు లూకా 3:38 మొదలగు
వాకయభాగాలలో చూడగలము.
వినండి:

ఉదాహర్ణకు, అప . 17:26-28లో పౌలు ఏథెనుిలోని ప్రజలతో చెప్ుపతయని మాటలు ఒకసార్శ
మరతయు యావద్ూభమి మీద్ కవప్ురముండుట్కు ఆయన యొకని నుండ్ర ప్రతి
జఞతి మనుషుయలను స్ృష్ిరంచి, వవరు ఒకవేళ్ దేవునిని తడవులాడ్ర

కనుగొంద్ురమోయని, తనుా వద్కు నిమితత ము నిరణ యకవలమును వవరత
నివవస్స్ా లము యొకక పొ లిమేరలను ఏరురచను. ఆయన మనలో ఎవనికతని
ద్ూరముగవ ఉండువవడు కవడు. మనమాయనయంద్ు బరద్ుకుచునఘాము,
చలించుచునఘాము, ఉనికత కలిగతయునఘాము. అట్ువల , మనమాయన

స్ంత్ఘనమని మీ కవీశారులలో కొంద్రును చప్ుుచునఘారు (అపొ . 17:26-28).
గరీకు దదవతల ర్ాజు అయిన జయుస్ మానవులను సృజంచనందున అతడు వార్శకన

తండియి
ర ైయుండెనని అనయమతార్ాధికుల న
ై కవులు, కరోనత స్ మర్శయు అర్ాటస్, చెపిపన విష్యానిి
ఇచుట పౌలు ఉలేో ఖంచాడు. సహజంగానే, గరక
ై
ీ ు దదవతల ర్ాజు కాదు, కాని బెైబిలు దదవుడు అసల న
సృషిరకర్త యని పౌలు నొకనువకాుణించాడు. కాని దదనినన
ై ను సృషిరంచుటయనగా దానికన
తండియి
ర ైయుండుటయియ అనే ఆలోచనను కూడా పౌలు ధ్ృవీకర్శంచాడు.

బైబిలు మానవ భాషలో వవరయబడ్రంది. మానవులమెన
ై మనము స్ృష్ిరకరత గవ

దేవునిత్ో కలిగతయునా స్ంబంధము, తరచుగవ తండ్రరకతని ఆయన పిలలలకును

మధయ నుండు స్ంబంధంగవ వయకత ం చేయబడ్రంది. ఈ స్ంద్రభం చొప్ుున, దేవుని

పితృతాము మన మూలమును మరతయు ఆయన అధికవరమును స్ూచిస్ుతంది.
— డా. పాల్ ఛాంగ్, అనువాదము
మానవ తండురలు తమ పిలోల ప్టో సహనముగలవార్ైయుండు ర్రతినే, సృషిరపై గల దదవుని

సాధార్ణ పితృతవము ప్తనమైన మన ప్రప్ంచం ప్టో , ప్రతదయకనంచ పాపిషర యి
ి న
ై మానవుల ప్టో , గొప్ప
సహనమును చూపించునటట
ో ఆయనకు పల ర తాిహకమిసుతంది. అలాగని, సృషిరకన ఎలో ప్ుపడు తీర్మప

తీర్ుకుండా ఉంటాడని దీని అర్ాం కాదు. కాని ఆయన ఎందుకు కోపించుటకు నిదానించువాడును,
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కనికర్ము చూప్ుటకు వేగర్
శ ప్డువాడునైయునాిడో ఇది వివర్శసత ుంది. కరర్తనలు 145:8, 9 వచనాలలో ఈ
విధ్ంగా వారయబడియునిది:

యహో వవ ద్యాదఘక్షరణయములు గలవవడు, ఆయన దీరాశ్వంతుడు

కృపవతిశయముగలవవడు. యహో వవ అంద్రతకత ఉప్కవరత; ఆయన కనికరములు
ఆయన స్మస్త కవరయముల మీద్ నునావి (కరరతనలు 145:8, 9).

సృషిరకర్త గా దదవుడు వహించన పాతరను చూచన తర్మవాత, ర్ాజైయుండు ఆయన పాతరకును
ఆయన పితృతవమునకును గల సంబంధ్మేమిటో ఇప్ుపడు చూదాేము.

రవజు
పారచీన టర్రు బాలున్ ర్ాషారీలలో, మానవుల న
ై ర్ాజులను ప్రజలు తమ తండురలుగాను, తమ

ప్రజలను తమ పిలోలుగా ర్ాజుల ైనవార్మ ప్రసత ావించుట సర్వసాధార్ణమైన సంగతెయ
ై ుండినది. ఈ భాష్
తర్చుగా లేఖ్నములలో కూడా ప్రతిబింబిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయియలీయులు దావీదును తమ
తండిగ
ర ా ప్రసత ావించార్మ ఎందుకనగా ఆయన వార్శ ర్ాజయ
ై ుండెను. సహజంగానే, ఇశాీయియలీయులలో
కొందర్మ ప్రతయక్షంగా దావీదు సంతానమైయుండిర్శ, గనుక అక్షర్ార్ాంగా ఆయన వార్శ

పితామహుడెయ
ై ుండెను. కాని దదశం మొతత ం దావీదును వార్శ తండిరగా ప్రసత ావించనప్ుపడు, ఆయన వార్శ
ర్ాజయ
ై ుండెనని వార్మ భావించార్మ. మార్ము 11:10 చూచనటో యితద, జనసమూహము ఏమని కేకలు
వేయుచుండిర్ప అర్ామవుతయంది:

వచుచచునా మన తండ్రరయన
ై దఘవీద్ు రవజయము స్ుతతింప్బడుగవక! (మారుక
11:10).

ఇకుడ, ఇశాీయియలుపై గల దావీదు యొకు పితృతవము, ఆయన ర్ాజర్శకముతో సుసపష్ర మైన

సంబంధ్ంగలదెైయునిదని తెలుసుతంది. ఇదద విధ్ంగా, అప . 4:25, 26లో, సంఘము దదవునిని ఈ కనీంది
విధ్ంగా ఘనప్ర్చంది:

“అనయజనులు ఏల అలల రత చేస్టిర?
త ప్రజల ంద్ుకు వయరా మన
ెై ఆలోచనలు పట్ురకొనిరత?

ప్రభువు మీద్ను ఆయన కరస్
ీ త ు మీద్నుభూరవజులు లేచిరత,అధికవరులును ఏకముగవ
కూడుకొనిరత” అని నీవు ప్రతశుదఘాతు దఘారవ మా తండ్రరయు నీ స్టేవకుడునైన
దఘవీద్ు నోట్ ప్లికతంచితివి (అపొ . 4:25, 26).

మర్ొక ప్ర్ాయయం, దావీదు ఇశాీయియలీయుల తండియ
ర ని సంబో ధింప్బడుతయనాిడు ఎందుకనగా

ఆయన ప్రభువు చదత అభిషేకనంప్బడినవాడెై, ప్రభువు స్టింహాసనం మీద కూర్ముండిన ర్ాజై, శతయరవులకు
వయతిర్ేకంగా చదయబడిన యుదధ ములలో ఆయన ఇశాీయియలీయులను నడిపించనవాడెై యుండెను. కాని
పారచీన కాల ప్రజలు ర్ాజులను తమ తండురలనుగా ఎందుకు ప్రసత ావించార్మ?

పవరచీన ప్రప్ంచంలోని రవజులు తముును త్ఘము “తండురలు” అని పిలుచుకునఘారు
ఎంద్ుకనగవ వవరు తముునుత్ఘము తండ్రరకత తగు గుణములు గలవవరతగవ – వవరత
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ప్రజలను గూరతచ చింతించుచుండ్రనవవరతగవ, ప్రజల అవస్రములను

తీరుచచునావవరతగవ, వవరతని కవపవడుతునావవరతగవ, మొద్లగునవి –

చితీరకరతంచుకొనుచుండ్రరత ఇప్ుుడు, వవస్త వికముగవ, అద్ంత్ఘ కవలము ఒక

ప్రచఘరమెైయుండ్రంద్ని త్లుస్ుతంది ఎంద్ుకనగవ పవరచీన ప్రప్ంచములోని రవజులు
అతయధికంగవ ప్రజలకు స్టేవ చేయుట్కు బద్ులుగవ తమ సొ ంతం కోస్మే ప్నులు
చేయుచు, చేయంచుచుండ్రరత. కవని అదే స్మయంలో, దేవుడు తనను

ఇశ్వీయేలీయులకు ప్రతయక్షప్రచుకునాప్ుుడు, రవజులను గూరతచ తండురలని

సవమానయముగవ తలంచబడుచుండ్రన ఇదే తీరును ఆయన ఉప్యోగతంచఘడు.
దేవుడు మన తండ్రరయై, మన రవచరతక తండ్రరయై, సవమాాజయ స్ంబంధ

తండ్రరయయ
ై ుండుట్ విషయమెత్
ై ే, అదొ క ప్రచఘరం కవనే కవద్ు; అది నిజం. దేవుడు
మనలను గూరతచ చింతిస్ుతనఘాడు. మనకు స్మస్త మును స్మకూరుచతునఘాడు.

తండ్రర తన పిలలలను కవపవడు రీతిలో మనలను కవపవడుతునఘాడు. కవబట్టర ఆయన
తన స్కల సవమాాజయమునకు, తన రవజయమునకు తండ్రరయైయునఘాడు.

— డా. ర్శచర్డ్ పారట్, జూ.
మానవుల ైయుండిన ర్ాజులు వార్శ ప్రజలకు తండురల ైయుండిర్ని పిలవబడుతయని విధ్ంగానే,

దదవుడు “తండిర”యని పిలువబడుతయనాిడు ఎందుకనగా ఆయన ప్రప్ంచములోని ర్ాజులందర్శని

ప్ర్శపాల్వంచన గొప్ప ర్ాజయ
ై ునాిడు, మర్శయు ఆయన తానేర్పర్చుకుని ఇశాీయియలు జనాంగమును
ప్రతయక్షంగా ప్ర్శపాల్వంచాడు.

యిష్యా 63:15-16లో ప్రభువు యొకు పితృతవమును వివర్శసత ుని విధానానిి గమనించండి:
ప్రమునుండ్ర చూడుము మహిమోనాతమెన
ై నీ ప్రతశుద్ా నివవస్స్ా లమునుండ్ర

ద్ృష్ిరంచుము. నీ ఆస్కతత యేది? నీ శ్ౌరయకవరయములేవి? నఘయడల నీకునా జఞలియు
నీ వవతులయతయు అణగత పో యనే. . . . యహో వవ, నీవే మాతండ్రరవి,

అనఘదికవలమునుండ్ర మా విమోచకుడని నీకు పేర గదఘ (యషయా 63:15-16).
ఇకుడ, దదవుడు “తండిర”యని సూచంప్బడుతయనాిడు ఎందుకనగా ఆయన ప్ర్లోకంలో
స్టింహాసనాస్ట్నుడెై యునాిడు, సృషిర యావతయ
త ను సామానయంగాను, ఇశాీయియలు మర్శయు యూదా
గపతరములవార్శని ఒక ప్రతదయకమన
ై విధానంలో ఏలుచునాిడు. నిర్శేష్రంగా, దెవి
ై కమైన ర్ాజు తన

స్టైనయములను యుదధ ములోనికన నడిపించ, శతయరవుల నోడించుట దావర్ా తన ప్రజలకు విమోచనము
కలుగజేయవల ననునది ఇచుట వినిప్మైయునిది.

ఒక తండిర తన పిలోల విష్యమై చంతిసూ
త తగు శీదధ వహించుచుండు విధ్ంగా, దెవి
ై కమైన మన

ర్ాజు మనలను గూర్శు చంతించుచునాిడని తెల్వయడము మనకు గొప్ప ఆతుస్టా ర్
ల యమును మర్శయు

ఆదర్ణను కలుగజేసత ుంది. ఈ లోకంలోని చెడులను మనంతట మనము ఎదిర్శంచగల సమర్ావంతయలము
కాము. కాని తండిగ
ర ా మనలను పేమి
ర ంచుచుని దెవి
ై కమైన మన ర్ాజు, మనకు సతవర్మే సహాయం
చదసత ాడు.
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వాసత వానికన, ఆయన శిష్యయలు “ప్ర్లోకమందుని మా తండీర” అని పారర్శాంచవలస్టినదిగా ఆయన

వార్శకన ఉప్దదశించనప్ుపడు, అది ప్రభువు పారర్ానలో యియసు నేర్శపంచన విష్యాలలో ఇదొ కటెయ
ై ునిది.
ప్రభువు పారర్ానలోని ఈ వినిప్ములో, దదవుడు ప్ర్లోకమందుని మన తండియ
ర ని

అంగరకర్శంప్బడుతయంది. మర్శయు బెైబిలంతటిలోను, ప్ర్లోకమును గూర్శున ప్రతిర్ూప్ము ఒకటే
అయుయనిది: అది దదవుడు స్టింహాసనాస్ట్నుడెై యుండు చపటయ
ెై ునిది, అచుట నుంచ ఆయన ర్ాజుగా
సర్వలోకమును ఏలుచునాిడు. గనుక, ఆయన శిష్యయలు “ప్ర్లోకమందుని మా తండీర” అని

పారర్శాంచవలస్టినదిగా యియసు వార్శకన చెపిపనప్ుపడు, దదవుడు వార్శ ర్ాజర్శకప్ు తండిర, ప్ర్లోకమందు

స్టింహాసనాస్ట్నుడెైయుని దెవి
ై కమన
ై ర్ాజయ
ై ునాిడనే భావంతో వార్మ పారర్శాంచాలని యియసు భావించాడు.
మనకు అవసర్మయ
ై ుండు అనుదిన ఆహార్ము దదవుడు మనకు అనుగీహిసత ాడు, మన పాప్ములను
క్షమిసాతడు, శోధ్నలలో ప్డనియయడు, దుష్య
ర ని నుంచ మనలను తపిపసాతడనే మన ఆతు విశావసం,
మనలను పేరమిసుతని ర్ాజుగా, పేర్ొునబడిన వీటనిిటినీ చదయడానికన ఆయన శకనత మర్శయు
కోర్శకగలవాడెైయునాిడనే వాసత వంపై ఆధార్ప్డియునిది.

దదవుడు సృషిరకర్త మర్శయు ర్ాజైయునాిడను విష్యాలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన

యొకు పితృతవ కోణం ప్రకార్ం, కుటటంబమునకు శిర్సుిగా ఆయన వహించు పాతర ఏమయ
ై ునిదో
ఇప్ుపడు మనము తెల్వస్టికొనగలము.

కుట్ుంబమునకు శిరస్ుు
దేవశ్వస్త ీంలో కవప్రతాప్ు అంతరవభవవలు ఎలల ప్ుుడు ఉనఘాయనేది నఘకు

ఆస్కతతకరమెైన విషయాలలో ఒకట్టైయునాది. మనము నముుచుండు విషయం

మనము ఎట్ువంట్టవవరమెైయుంద్ుమో దఘనిపై ప్రభావం చూప్ుతుంది, మరతయు
తండ్రరయన
ై దేవుని విషయంలో ఇది నిజం. అది రండు విధఘలుగవ – మంచి

తండురలను కలిగతయునావవరత విషయంలోను, కలిగతయుండనివవరత విషయంలోను –
ప్నిచేస్త ుంద్నుకుంట్ునఘాను. నేను మంచి తండ్రరని కలిగతయుండుట్ నఘ అద్ృషరంగవ
భావిస్ుతనఘాను, గనుక దేవుడు నఘ ప్రలోకమంద్ునా తండ్రరయైయునఘాడని నేను
ఆలోచించడ్ఘనికత నేనప్ుుడ్న
ై ను కషరప్డలేద్ు. మా నఘనాగవరు నఘకు

త్లియజపిున విషయాలు, నఘ కొరకు చేస్టన
ి ప్నులు, మేము ఒకరతత్ో నొకరము
కలిగతయుండ్రన స్ంబంధఘలు మొద్లగునవి అనిా కూడ్ఘ – చఘలా చఘలా

పవరముఖ్యమెైయుంట్ూ, తండ్రరయన
ై దేవుని గూరతచ నఘలో చఘలా నిరవుణఘతుకమెన
ై
అవగవహనను ప్ుట్టర ంచఘయ. కవని గడ్రచిన స్ంవతురములలో పితృతామనేది
చఘలా వయతిరకవరా కమెన
ై దై, చఘలా స్వవళ్ల త్ో కూడ్రనదై, చఘలా కషరమెైనదై

యుండ్రనవవరతని నేను కలుస్ుకునఘాను మరతయు వవరతత్ో కూడ్ఘ ప్నిచేసవను.
అయత్ే ఒక విషయం నఘకు జఞఞప్కమునాది. ఏమంట్ే, ఒక విదఘయరతానిత్ో

స్మయము గడుప్ుచుండ్రన స్ంద్రభములో, “దేవుడు నఘకు, నేను ఎనాడ్న
ై ను
కలిగతయుండని తండ్రర అయాయడు” అని ఆమె నఘత్ో అనాది. కవబట్టర , దేవుని
పితృతామును మనము ప్రతశీలనగవ ప్రతశ్ోధించినప్ుుడు, అది కొరతగల
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ప్రతస్టా తి
ి యని అనిపించినప్ుట్టకతని, మనము వవస్త వంగవ మన ఇహలోక తండురల

విషయంలో అనుభవించినఘ లేక అనుభవించకపో యనఘ, దేవుని హృద్యం మాతరం
మనవప
ై ే అభిముఖ్మెైయునాద్నే విషయానిా నేరుచకోడ్ఘనికత మనము
ఆరంభిసవతమని నేను నముుతునఘాను.

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
కుటటంబమునకు శిర్సుిను గూర్శున మనోగతం అందర్శకర సుప్ర్శచతమే. సర్వసాధార్ణంగా తల్వో

లేదా తండిర, తాత లేదా తాతము, లేదా ఇతర్ బంధ్ువు ఒక కుటటంబమునకు లేక కుటటంబ

సభుయలందర్శకర నాయకతవము వహిసత ూ, ముఖ్యమన
ై నిర్ణయములు తీసుకుంటటంటార్మ. ఇది ఇలా
ఉండగా, దదవుడు తన ప్రజలతో కల్వగశయుని సంబంధ్మును లేఖ్నములు తర్చుగా ఇదద ర్రతిలో
వర్శణసత ాయి.

అప్ుపడప్ుపడు పాత నిబంధ్నలో, దదవుడు మానవాళి కుటటంబమునకు శిర్స్టైియునాిడను

క్షణికమన
ై దర్ినము మనకు లభిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 5:1-3లో, ఆదాము తన కుమార్మడెన
ై
షేతయతో కల్వగశయుండిన సంబంధానిి వర్శణంచన విధ్ంగానే, దదవుడు ఆదాముతో కల్వగశయుండిన
సంబంధానిి మోషే వర్శణసత ునాిడు.

అయినప్పటికర, పాత నిబంధ్నలో అతి తర్చుగా, దదవుడు ఇశాీయియలు జనాంగమునకు కుటటంబ

శిర్స్టైియునిటటర చతీరకర్శంప్బడియునాిడు. దివతీ. 1:31, కరర్తనలు 103:13, మర్శయు సామతలు 3:12
మొదలగు చపటో ఆయన తన ప్రజల ప్టో ప్రదర్శించన శీదధలో ఈ విష్యానిి మనము గమనించవచుు.
ఉదాహర్ణకు, హో షేయ 11:1లో గల మాటలు చదవండి:

ఇశ్వీయేలు బాలుడ్ైయుండగవ, నేను అతని యడల పేమ
ర కలిగత, నఘ కుమారుని
ఐగుప్ుత దేశములో నుండ్ర పిలిచితిని (హో ష్ేయ 11:1).

ఆయన ఇశాీయియలు జనాంగమును దాని బాలయము నుంచద పేమి
ర ంచుచుని తండియ
ర ని ఇచుట

ప్రభువు తనను తాను చతీరకర్శంచుకుంటటనాిడు. దదవుడు ఇశాీయియలు కుటటంబానికన శిర్స్టైియునాిడని
వర్శణంప్బడిన విష్యానిి కూడా మనము సంఖ్ాయ 12:7లో చూడవచుు, ఇచుట ప్రభువు మోషే గూర్శు
ఇలా ప్రసత ావిసుతనాిడు:

అతడు, నఘ స్టేవకుడ్న
ై మోష్ే, నఘ యలల ంతట్టలో నముకమెన
ై వవడు (స్ంఖ్ాయ 12:7)
“యిలుో” అనే ప్దము, బెయిత్ అనే హెబ్రర ప్దమునకు అనువాదమయ
ై ునిది. ఇది ఒక
నివాసముగా ఉప్యోగశంప్బడు కటర డమును మాతరమే కాదు, కాని ఆ కటర డములో నివాసముండు వార్శని
సహితం సూచంచుచుండిన సామానయ ప్దమయ
ై ునిది. ప్రజలను ప్ర్శపాల్వంచుచు, కుటటంబమునకు

శిర్స్టైియునివాని ఆస్టిత పాసుతలను నిర్వహించుచుని ఒక కుమార్మడు లేక దాసుడుగా మోషే ఇచుట
వర్శణంప్బడియునాిడు, ఇది కుటటంబముగా నుని ఇశాీయియలు జనాంగమునకు దదవుడు
శిర్స్టైియునాిడనే అంతర్ాువమునిచుుచునిది.
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సహజంగానే, కుటటంబముగా నుని తన ప్రజలకు దదవుడు శిర్స్టైియునాిడను వర్ణన కొీతత

నిబంధ్నలో కొనసాగుతయంది. మానవ తండురలు తమ పిలోలకు సమకూర్ముచుండు విధానంలోనే,

ప్ర్లోకమందుని తండిర మన పారర్ానలకు ప్రతయయతత ర్మిచుునని మతత యి 7:9-11, లూకా 11:11-13లోని
యియసు ఉప్దదశమైయునిది. యోహాను 1:12, 13 మర్శయు 1 యోహాను 2:29, 1 యోహాను 3:1

ప్రకార్ం, మనము ఆయన కుటటంబములోనికన జనిుంచనందునుబటిర తండిర మనలను పేరమిసుతనాిడని
మనము తెల్వస్టికొనగలము. మానవ తండురలు తమ పిలోలను కీమశిక్షణలో పటటరచుండునటట
ో , మన
మేలు కొర్కే ప్రభువు మనలను కీమశిక్షణలో పటటరననే విష్యానిి మనము హెబ్ర.ర 12:5-10లో

చూడగలము. 1 తిమోతి 3:15 మర్శయు 1 పేతయర్మ 4:17 వంటి వాకయభాగాలలో, సంఘము దదవుని ఇలుో
మర్శయు కుటటంబమని ప్రసత ావించబడింది.

దేవుని పితృతామునకు స్ంబంధించినవి బరహాుండమెన
ై కవప్రతా

అంతస్ూుచనలునఘాయని నేను నముుతునఘాను. మనము వంట్నే
అస్హాయంగవ భావిస్ుతనాది ఏమిట్ంట్ే: దేవుడ్ే తండ్రర. లేఖ్నఘలలో

తండ్రరయన
ై వవడు ఎలా ఉనఘాడు, దేవుడనేవవడు ఎలా ఉనఘాడనేది ఒక

అసవమానయమెన
ై ద్ృశయమని నేను భావిస్ుతనఘాను. కవబట్టర కుట్ుంబము దేవునికత
చఘలా, చఘలా పవరముఖ్యమెైన విషయమెైయునాద్ని మనము ఆదినుంచే

చూస్ుతనఘాము. "ఆలకతంచండ్ర, ధరుశ్వస్త మ
ీ ు మరతయు దేవుని పేరమ శ్వశాతంగవ
నిలిచియుండ్ేట్ర ు నేనిలా చేయబో తునఘానని" దేవుడ్న
ై యహో వవ దిాతీ. 6వ

అధఘయయంలో స్టలవిచిచన దినము నుంచే, ఆయన ఈ కవరయమును కుట్ుంబముల
దఘారవ చేయబో వుచుండ్నని నేను నముుతునఘాను. అది తలితండురలు

స్టేాహప్ూరాకంగవ పిలలలత్ో భుజం భుజం కలుప్ుతూ, వవరతత్ో కూడ్ఘ కలిస్టిమెలిస్టి
జీవించుచుండు నట్ు
ల ంట్ుంది, గనుక మహతత రమెైన కవరవయలు

చేయబడుతుంట్ాయనేది స్ుషరమవుతుంది. కుట్ుంబమంట్ే దేవునికత

అప్రతమితంగవ పవరముఖ్యమెైనదయ
ై ునాది. ఈ లోకరీతిగవ చూచినట్ల యత్ే తండురలు
తమ కుట్ుంబాలకు కరలకమెైనవవరై యునఘారని గమనిసవతము. కవప్రతా

అంతరవభవములకు స్ంబంధించినంత వరకు, తండురలు స్ుస్టిారులు, బలమెైనవవరై
యునాంత మేరకు స్ంబంధిత స్ంస్కృతులు స్హితం బలంగవ ఉంట్ునఘాయనే
విషయానిా ప్రప్ంచమంద్ంతట్ా చూడవచుచ. స్ంస్కృతులలో తండురలు

బలహీనుల ైనప్ుుడు, తతఫలితంగవ స్ంస్కృతులు బలహీనమెన
ై ప్ుుడు, అచచట్
మాతృతాము చేత మారతుడ్ర చేయబడజఞలనంతగవ బలహీనప్రచు

కతీయాశీలముంట్ుంది. మనకు బలమెైన తలులలు అవశయకమెయ
ై ునఘారు, ఇంద్ులో
ఎట్ువంట్ట స్ందేహం లేద్ు, కవని తండురలు బొ తిత గవ కరలకమెైనవవరైయునఘారు
గనుక అదే కతీయాశీలకమును మనము దేవుని పితృతాములో చూడగల ఒక
విషయమెైయునాద్ని నేననుకుంట్ునఘాను. కుట్ుంబంలో, స్మాజంలో

పితృతాము కొరవడ్రనప్ుుడు, ద్ూషణ పరతగతపో తుంది, విదఘయభాయస్ం తగతుపో తుంది,
నేరవలు ఘోరవలు ఎకుకవవుతుంట్ాయ. కవబట్టర దేవుడు తండ్రరయై యుండుట్ను
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గూరతచ నీవు బలహీనమెైన భావన కలిగతయునాప్ుుడు, పితృతామును గూరతచ

బలహీనప్రచు భావన తల తు
ై
త తుంది, దీని ఫలితంగవ స్కల స్ంస్కృతులు స్రన
విధంగవ ప్నిచేయకపో వడమనేద్ంత్ఘ స్ంభవిస్ుతంది.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
సర్వశకనతమంతయడెైన తండిర యొకు నామము, మూర్శతమతవము మర్శయు పితృతవము మొదలగు

విష్యాలను మనము ప్ర్శశీలనగా ప్ర్శశోధించాము, గనుక ఇప్ుపడు ఆయన తన చతత ప్రకార్ము
చదయుటకు ఆయనకు గల అప్ర్శమితమన
ై శకనత యొకు ఆచూకర వల్వకన తీదాేము.

శకతత
అప సత లుల విశావస ప్రమాణంలోని విశావస విష్యిక తొల్వ సూతరమును మర్ొక ప్ర్ాయయం

గమనించండి. అది చెబుతయంది:

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్ిరకరత యగు తండ్రరయన
ై దేవునినేను నముుచునఘాను.
తండియి
ర న
ై దదవుడు సర్వశకనతగలవాడెయ
ై ునాిడని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

చెప్ుపచునిప్ుపడు, ఆయన అప్ర్శమితమన
ై , అసమానమన
ై శకనత కల్వగశయునాిడని దాని

భావమైయునిది. సాంప్రదాయికమన
ై దదవశాసత ర ప్దముల ప్రకార్ం, దదవుని యొకు సర్వశకనత ఆయన

యొకు సర్వశకనతమతవముగా సూచంప్బడుతయంది, ఇది “సర్వ” అని అర్ామిచుు మూలప్దము ఒమిి,
మర్శయు “శకనత” అని అర్ామిచుు “ప టెనిి” నుంచ సంగీహింప్బడింది.

తండిర యొకు శకనత అప్ర్శమితమైనది ఎందుకంటే తనకనష్రమన
ై దానిని చదయడానికన ఆయన

బలము మర్శయు సామర్ాయముగలవాడెైయునాిడు. ఆయన శకనత అసమానమైనది ఎందుకనగా ఆయన
మాతరమే ఈ విధ్మన
ై శకనతగలవాడెైయునాిడు.

మనము ఇంతకు మునుపే పేర్ొుని ప్రకార్ం తండిక
ర న గల శకనత యొకు ర్ండు కోణాలను గూర్శు

మనము ఆలోచన చదదే ాము: అది అప్ర్శమితమైనదనే వాసత వము, మర్శయు అది అసమానమన
ై దనే
వాసత వము. ఆయన శకనత యొకు అప్ర్శమితమన
ై సవభావంతో ఆర్ంభం చదదే ాము.

అప్రతమితము
తండిర తనకనష్రమైన దదనినన
ై ను చదయడానికన శకనత కల్వగశయునాిడని లేఖ్నములు వర్శణసత ునాియి.

ఇంకా, అప్ర్శమితమన
ై ఈ శకనతని అవి నానా విధ్ములుగా ప్రదర్శిసుతనాియి. ఆయన ఈ విశాల

విశవమంతటిని సృజంచడానికనని, దానిని నాశనము చదయడానికనని శకనతగలవాడెయ
ై ునాిడని అవి

చెప్ుపతయనాియి. వాతావర్ణమును అదుప్ుచదయడానికన, యుదధ ములో తన శతయరవుల నోడించడానికన,
మానవ ప్రభుతావలను ప్ర్శపాల్వంచుటకు మర్శయు అదుప్ుచదయుటకు, శకనతమంతమన
ై

అదుుతకార్యములు చదయడానికన, మర్శయు తన ప్రజలను ర్క్ించడానికన ఆయన శకనతగలవాడెయ
ై ునాిడని
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అవి స్టలవిసుతనాియి. యిర్రుయా 10:10-16లో ప్రవకత యిైన యిర్రుయా ప్రభువును వర్శణంచన విధానానిి
గమనించండి:

యహో వవయే నిజమెన
ై దేవుడు; ఆయనే జీవముగల దేవుడు, స్దఘకవలము
ఆయనే రవజు. ఆయన ఉగీతకు, భూమి కంపించును; జనములు ఆయన

కోప్మును స్హింప్లేవు . . . ఆయన తన బలముచేత భూమిని స్ృష్ిరంచను; తన
జఞఞనముచేత ప్రప్ంచమును సవాపించను, తన ప్రజఞచేత ఆకవశమును

విశ్వలప్రచను. ఆయన ఆజఞ నియయగవ, జలరవస్ులు ఆకవశమండలములో

ప్ుట్ురను; భూమయంత భాగములలో నుండ్ర ఆయన ఆవిరత ఎకకజయును. వరషము
కలుగునట్ు
ల గవ ఆయన మెరుప్ులు ప్ుట్టర ంచును, తన ధనఘగవరములలోనుండ్ర
గవలిని రవవించును . . . ఆయన స్మస్త మును నిరతుంచువవడు, ఇశ్వీయేలు

ఆయనకు సవాస్ా యముగవనునా గోతరము; స్టన
ై యములకధిప్తియగు యహో వవయని
ఆయనకు పేరు (యరీుయా 10:10-16).

ఎటర కల
ే కు లోకములో సృజంప్బడిన ప్రతి విష్యానిి అదుప్ుచదస్టవ
ే ాడు దదవుడద. ఆయన తనకు

సంతోష్మునిచుు దదనినైనను చదయడానికన శకనతమంతయడెైయునాిడు. యిష్యా 46:10-11లో ప్రభువు
తన శకనతని తానే ఈ కనీంది విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడు:

నఘ ఆలోచన నిలుచును, నఘ చితత మంతయు నరవేరుచకొనద్ను . . . నేను

చపిుయునఘాను, దఘని నరవేరచద్ను; ఉదేదశించియునఘాను, స్ఫలప్రచద్ను
(యషయా 46:10-11).

ఈ విశ్వల విశాం అద్ుప్ుతపిు గతరగతర తిరుగుతునాట్ురగవ అనిపించినప్ుుడు,

అస్త వయస్త మయేయ ప్రతస్టా తి
ి లోనికత అది కూలిపో తునాద్నే అనుభూతి కలిగతనప్ుుడు,

అది అలా గురుతచేయడ్ఘనికత దేవుని స్రాశకతతమతాము విశ్వాస్ులమెైన మనకు ఒక

చకకని జఞఞపికయైయునాది. ఆయన శకతతకత అతీతమెైన మరొక మూలముచేతనైనను
లేదఘ శకతతచేతనన
ై ను దేవుడు నిరాంధింప్బడజఞలడు. ఈ లోకం, అది నీకు మరో
విధంగవ ఎలా అగుపించినఘ, అది అద్ుప్ుతపిు గతరగతర తిరగడం లేద్ు, దేవుడు
సవరాభౌముడ్ైయునఘాడు, ఆయన వశప్రచుకొనబడలేడనే ఆతుస్టా ర
థ యమును
మనము కలిగతయుండవచుచ, మరతయు ప్రతమితమెన
ై మన ద్ృష్ిరకోణమునకు

దిగవ్రంతిని కలిగతంచుచునాట్ుర అగుపించు స్మయాలలో లేదఘ స్ంద్రవభలలో

మనము విశ్వాస్ంత్ో ముంద్ుకు వళ్ల డ్ఘనికత అది మనకు బలమునిస్ుతంది. దేవునికత
కనబడ్ేద్ంత్ఘ మానవులమెైన మన కంట్టకత కనబడనప్ుుడు, దేవుడు తన
ఆధీనమును లేక శకతతని తన చితత మునకు విరోధంగవ మెలిపట్ర లేద్ని

త్లిస్టియుండుట్ చఘలా శ్ేీయస్కరము. నఘకు ఎట్ువంట్ట ప్రతస్టా తి
ి ఎద్ురైనఘ, నఘ

జీవితంలో ఏది జరతగతనఘ, అద్ంత్ఘ దేవుని పేమ
ర గల హస్త ము యొకక అధికవరము
చొప్ుుననే జరుగుతునాది. నఘకద్ురయేయ ప్రతస్టా త
ి ులను నేను వివరతంచలేనప్ుుడు
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స్హితం, ననుా ఆద్ుకొను దేవుడ్ే ఈ ప్రతస్టా త
ి ులలో నఘత్ో కూడ్ఘ ఉనఘాడనే
ఆతువిశ్వాస్ంగలవవడనై యుండగలను.

— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసర ర్డ
బెైబిలుయందంతటను, దదవుడు తన ప్రజలను విమోచంచు విష్యాలు ఆయన శకనతని
ఆదర్ివంతంగా ప్రదర్శిసుతనాియని లేఖ్నములు సామానయంగా సూచసాతయి. పాత నిబంధ్నలో,
ఇశాీయియలీయులు నిర్గ మించుచునిప్ుపడు, సంకటములతో ఐగుప్త యులను మొతయ
త ట దావర్ా,

బానిసతవము నుంచ వార్శని విడిపించుట దావర్ా, అర్ణయములో నలుబది సంవతిర్ముల కాలము వార్శకన
ఆహార్మిచుుచు వార్శని ఆదుకొనడం దావర్ా, ఆయన వార్శకన వాగాేనము చదస్టన
ి దదశం విష్యంలో

విజయానిి అనుగీహించడం దావర్ా, ఆయన తన శకనతమతవమును నిర్ూపించుకునాిడని మనము

తర్చుగా చదువుతాము. పారచీన ఇశాీయియలీయుల మనసుిలోో, వార్ర్శగయ
శ ుండిన దదవుని విమోచనా
శకనతకన, నిర్గ మము అతి గొప్ప మాదిర్యి
శ ైయుండినది.

ఇశాీయియలీయుల నిర్గ మములో ప్రదర్శింప్బడినటటరగా, దదవుని శకనతకన సంబంధించన ర్శఫర్నుిలు,

నిర్గ మ 14:31; సంఖ్ాయ 14:13; మర్శయు దివతీ. 9:26-29 వంటి వాకయభాగాలలో, ధ్ర్ుశాసత ర గీంథముల

యందంతటను మనకు లభయమవుతాయి. ఇటిర ప్రధానాంశమును మనము పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఇతర్
భాగంలో కూడా చూడవచుు. చర్శతర గీంథాలలో – 2 ర్ాజులు 17:36; కావయ గీంథాలలో – కరర్తనలు 66:36; మర్శయు ప్రవకత ల గీంథాలలో – యిష్యా 63:12లో ఈ విష్యానిి మనము చూడగలము.
పారచీన ఇశాీయియలీయులు, కృప్ చదత దదవుని యందల్వ విశావసము దావర్ా వార్మ ప ందిన

ఆతుసంబంధ్మైన విమోచన యొకు మినియిైనదెైయుండిన గొప్పతనమును నిర్ో క్షయం చదసార్ని లేదు.
“విశావసము దావర్ా నేను దదవుని శకనతని నముుతయనాిను” అని ప్లకడం వార్శకన సంప్ూర్ణంగా

సకీమమన
ై దెై యుండినది. కాని “ఆయన ఒకుడద మా జనాంగమంతటిని బానిసతవము నుంచ

విడిపించుట దావర్ా దదవుడు తన శకనతని నిర్ూపించుకునాిడు” అని చెప్ుపటకు అనేక మంది పాత

నిబంధ్న ర్చయితలు బలప్ర్చబడా్ర్మ. మర్శయు ఇది ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు. ఎందుకంటే,
నిర్గ మములో దదవుని శకనతని నిర్ూపించన బాహయ ప్రదర్ినలు, అవిశావసుల ైయుండిన ఐగుప్త యులు
సహితం ఒపిపంప్బడునంతగా తిర్మగులేనివై యుండినవి.

దదవుని అప్ర్శమితమన
ై శకనతని గూర్శున ఇటిర అవగాహనతో, ఆయన అప్ర్శమితమైన

శకనతగలవాడెన
ై ప్పటికనని, దదవుడు చదయజాలని లేక దదవుడు చదయని కొనిి విష్యాలునాియని మనము
చెప్ుపకొనవలస్టియునిది. నిర్శేష్రంగా, ఆయన చదయు ప్రతి విష్యానిి తండిర సవభావం శాస్టిసత ుంది.

తతీల్వతంగా, ఆయన సవభావానికన ప్రతికూలంగా నుండు దదనినైనను ఆయన ఎనిడెైనను చదయడు.
“సవభావం” అనేది అవశయకమన
ై మర్శయు వయకనతగతమన
ై గుణగుణములు చదర్య
శ ుని ఒక

విసత ృతమైన ప్దమైయునిది. దీనిని మనము, ఒకని పారథమిక గుణశీలము; లేక ఒకని అస్టిాతవములోని
ప్రధాన కోణములు అని నిర్వచంచవచుు. తండిర విష్యమైతద, ఆయన సవభావంలో ఆయన యొకు
అస్టిాతవము మర్శయు గుణశీలము మాతరమే కాదు, కాని తిరతవములోని ఇతర్ సభుయలతో ఆయన

కల్వగశయుని సంబంధ్ములు సహితం కల్వస్టియునివి. తండిర సవభావం నిర్పేక్షంగా భినాివసా లలో

మార్నిది మర్శయు మార్ుడానికన వీలుప్డనిదెయ
ై ునిది, గనుక ఆయన తన శకనతని ఎలో వేళలందు ఒకే
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విధానంలో ప్రయోగశంచునటట
ో అది ఆయనను నడిపిసత ుంది. మార్ుడానికన వీలుప్డని దదవుని
సవభావమునకుగల ధ్ర్ుమును యాకోబు 1:17 ఈ విధ్ంగా తెల్వయజేసత ుంది:

జయయతిరుయుడగు తండ్రర . . . ఆయనయంద్ు ఏ చంచలతామెన
ై ను

గమనఘగమనముల వలన కలుగు ఏ ఛఘయయన
ై ను లేద్ు (యాకోబు 1:17).
తండిర సవభావము, తన సవభావమునకు అనుగుణయమన
ై ప్నులు చదయడానికనగల ఆయన

సామర్ాయమును ప్ర్శమితం చదయదు. కాని ఆయన తన సర్వశకనతమతవమును తన గుణలక్షణములతో
ప ంతనగలవైయుండు విధానములలో మాతరమే ప్రయోగశంచునని అది హామీ ఇసుతంది. ఉదాహర్ణకు

ఆయన నితయయడెైయుండుటకు ఎనిడును మానుకొనడు. కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుపై ఆయనకు
గల అధికార్మును ఆయన ఎనిడును ఉప్సంహర్శంచుకొనడు. పాపిషర యి
ి న
ై దదనినైనను ఆయన
ఎనిడెన
ై ను చదయడు. ఆయన తన వాగాేనములను ఎలో ప్ుపడు నర్వేర్మసాతడు.

దేవుడు తన ప్నులను నినాట్ట దినఘన ఎలా చేసవడ్ో , నేడు స్హితం అదే విధంగవ
చేయడ్ఘనికత గురతతంప్బడుట్ ఆధునిక విజఞఞనశ్వస్త ీ స్ంబంధ కవరణఘంశములలో
ఒకట్నేది నఘకు ఎంత్ో ఆస్కతతకరమెైన విషయమెైయునాది. ఈ లోకంలోని

ల అనేక మంది ఉనఘారు, వవరంత్ఘ ఈ లోకంలోని
స్రవాతువవద్ం – దేవుళ్ల
ప్ంచభూత్ఘలలో నివస్టిస్త ునఘారనే నముకం – ప్రబలియునా ప్రతి చోట్ దేవుడు ఏ
స్మయంలో ఏంచేసత వడ్ో , ఎలా మారతపో త్ఘడ్ో బొ తిత గవ చప్ురవనివవడ్ై యునఘాడని

నముుతుంది. ఈ ప్రకవరం, దేవుడు ఏ స్మయంలో ఏం చేసత వడ్ో , ఎలా మారతపో త్ఘడ్ో
చప్ురవనివవడ్ైయునాట్ల యత్ే, నీవు ఈ లోకవనిా అధయయనం చేయజఞలవు
ఎంద్ుకనగవ అది ఈ రోజు ఎలా ప్రవరతతస్త ుందో , రప్ు ఎలా మారతపో తుందో నీకు

త్లియద్ు. కవని దేవుడు మారనివవడ్ైయునాట్ల యత్ే, వవస్త వంగవ నీవు బయట్టకత
వచిచ ఈ విశ్వల విశ్వానిా అధయయనం చేయవచుచ మరతయు దేవుడు దీనిని ఎలా
స్ృష్ిరంచఘడు, ఇది ఎలా నిరాహింప్బడుతుందో గీహించవచుచ. కవబట్టర దేవుని

మారనితనములో గల ఈ నముకమే ఆధునిక విజఞఞనశ్వస్త ీం అభివృదిాచంద్డ్ఘనికత
దో హద్ప్డుతుంది. అవును, ఆధునిక విజఞఞనశ్వస్త ీం అభివృదిా చంద్డ్ఘనికత
దో హద్ప్డ్రన అదే రీతిగవ, అనిశిచతమెైన ప్రతస్టా త
ి ులలో అది కస్
ై త వునికత

అభయమును కలుగజస్ుతంది, ఆద్రణనిస్ుతంది, మరతయు స్మాధఘనమును
స్మకూరుచతుంది, ఎంద్ుకనగవ ఇద్ంత్ఘ ఎలా స్ంభవిస్ుతందో నని మనము
ల కకలు వేస్టి చూస్ుకోనవస్రం లేద్ు. రపేమి స్ంభవిస్ుతందో మనకు

త్లిస్టియుండ్ఘలిున అవస్రం లేద్ు. మనకు ఎద్ురయేయ ఏ స్వవలునైనను మరతయు
ప్రతి స్వవలును ఎద్ురోకడ్ఘనికత మన దేవుడు ప్ూరతతగవ చఘలినవవడ్ైయునఘాడు.

మరతయు ముంద్ుగవనే చప్ుుకొనబడు విధంగవ –ఆయన ఆధఘరప్డద్గతనవవడని,
విశాస్నీయమెన
ై వవడని, చప్లచితు
త డుకవడని, దినదినము మారడని, మన ప్రతి
ప్రతస్టా తి
ి ని చకకబరచగల స్మస్త శకతతని కలిగతయునఘాడని ఆయన దఘవీద్ు,
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అబారహాము, ఆదఘము, యేస్ు, మరతయు పౌలునకు వవగవదనము చేస్టినట్ు
ల గవ –

ఆయన అట్టర ప్రతస్టా త
ి ులను ప్రతషకరతంచునని మనము త్లిస్టికొనియుంట్ే చఘలు.
— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III
తండిర యొకు శకనతమతవమునకు గల అప్ర్శమితమైన సవభావమును గూర్శు మనము
చర్శుంచాము గనుక, దదవుడొ కుడద సర్వశకనతమంతయడని గుర్శతసత ూ, ఇప్ుపడు ఆయన యొకు అసమానమన
ై
లక్షణములను చర్శుదాేము.

అస్మానుడు
యిష్యా 14:24-27లో దదవుని అసమానమన
ై శకనత ఎలా వర్శణంప్బడిందో గమనించండి:
స్టైనయములకధిప్తియగు యహో వవ ప్రమాణ ప్ూరాకముగవ ఈలాగు

స్టలవిచుచచునఘాడు, “నేను ఉదేదశించినట్ు
ల నిశచయముగవ జరుగును నేను

యోచించినట్ు
ల స్టిారప్డును. నఘ దేశములో అషూ
ష రును స్ంహరతంచద్ను; నఘ

ప్రాతములమీద్ వవని నలుగదొర కకద్ను. వవని కవడ్ర నఘ జనుల మీద్ నుండ్ర

త్ొలగతపో వును, వవని భారము వవరత భుజము మీద్ నుండ్ర త్ొలగతంప్బడును.”
స్రాలోకమును గూరతచ నేను చేస్టిన ఆలోచన ఇదే; జనములంద్రత మీద్ చఘప్బడ్రన
బాహువు ఇదే. స్టైనయములకధిప్తియగు యహో వవ దఘని నియమించియునఘాడు,
రద్ుదప్రచగలవవడ్వడు? బాహువు చఘచినవవడు ఆయనే, దఘని
తిరప్ుగలవవడ్వడు? (యషయా 14:24-27).

ఈ వాకాయభాగంలో, దదవుని అప్ర్శమితమన
ై శకనతని గూర్శున వర్ణన తదనంతర్ము ఆయన ఒకుడద

సర్వశకనతమతవముగలవాడెయ
ై ునాిడనే ధ్ృవీకర్ణముండుట గమనింప్దగశనది. ఆయనను

ర్దుేప్ర్చగలవాడెవడును లేడు, ఆయన చాచన బాహువును తిరప్పగలవాడెవడును లేడు.

తండిర యొకు శకనత సాటిలేనిదనే వాసత వము, నిజమన
ై దదవుడు ఒకుడద అనే వాసత వంలో నుంచ

సహజంగానే వల్వస్టి వసుతంది. నిశుయంగా అనంతమన
ై శకనతగలవాడు మర్ొకడు ఉంటే, ఏకైక దదవునిగా
దదవుని యొకు ఉనికనకన ఒక సవాల్ ఎదుర్వుతయంది. నిశుయంగా, అనంతమన
ై శకనతగలవాడు

దెైవికమన
ై వాడెై యుంటాడు, లేదా తన స ంత శకనతనిబటిర తనను తాను దెవి
ై కమైనవానిగా చదసుకుంటాడు.
దదవుడు అది వర్కే చదస్టన
ి అవే శకనతమంతమన
ై కార్యములను, ఉదాహర్ణకు సృషిరజాలమును

సృషిరంచుట, ఆజాాపించుట మర్శయు దెైవికంగా ఆధీనంలో ఉంచుకొనుట వంటి కార్యములను మొదట
యోబు చదయగల్వగశనటో యితద, యోబు తనను తాను సమర్శాంచుకొనగలుగునని ఆయన

స్టలవిచునప్ుపడు, యోబు 38వ అధాయయంలో, దదవుడు యోబుకు అతిముఖ్యంగా తెల్వయజపిపన
విష్యం ఇదద.

కాని దదవుడు మాతరమే నిజముగా దెైవికమన
ై వాడనేది వాసత వికమైన విష్యమైయునిది. కాబటిర

దదవుడు మాతరమే అప్ర్శమితమైన శకనతని కల్వగశయునాిడు.
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విచార్కర్ముగా, దదవుడు సర్వశకనతమంతయడెైయునాిడనే విష్యానిి ఈ ర్పజులోో అనేకమంది

సదాశయంగల కస
ై త వులు అంగరకర్శంచర్మ. దదవుడు తన సృషిరతో ఆయన చదయగల్వగశనదంతా తానే

చదసత ునాిడని బో ధించడానికన వార్మ లేఖ్నాలను అపార్ాం చదసుకుంటార్మ. కాని దదవుని సర్వశకనతమతవము
లేఖ్నాలు బో ధించు ఆశుర్యకర్ముగా ఒక ఆచర్ణాతుకమైన అంశమయ
ై ునిది. దదవుని ప్రజలు

ఆప్దలలో ఉనిప్ుపడు, వార్మ దదవుని సహాయం కోసం మొర్ీపడుతయంటార్మ ఎందుకనగా ఆప్దలలో

నుంచ కాపాడి సంర్క్ించడానికన ఆయన సమర్మధడనే విష్యం వార్శకన తెల్వయును. లోకమంతా దుష్య
ర ని
ఆధీనంలో ఉనిటటరగా అగుపించునప్ుపడు, దదవుడు దుష్య
ర నిి సంప్ూర్ణంగా అదుప్ుచదయగల

శకనతగలవాడెైయునాిడనే ధ్ృడనముకంగలవార్మై యుండవచుు. దదవుని సర్వశకనతమతవములో విశావసం
లేనటో యితద, దదవుడు తన శతయరవులను ఓడిసత ాడు, ఆయన బిడ్ లు ఆయన వాగాేనం చదస్టన
ి శాశవత
దీవనలు ప ందుదుర్నే నమిుకగలవార్మై యుండుటకు మనము ఆధార్ం లేనివార్మవుతాము.

సర్వశకనతగల తండిర అనే ప్దజాలంలోనికన దొ ర్ో ంశ ప్బడిన సంప్నిమైన దదవశాసత మ
ర ంతటిని గూర్శున

తలంప్ు మనలను ఆశుర్యంతో ముంచెతత యతయంది. మనలను పేరమిసూ
త మనలను గూర్శు

అతయంతాశుర్యమును కలుగజేయు విధాలుగా చంతించుచుండు శకనతమంతయడెన
ై , వయకనతగతమన
ై , కాపాడి
సంర్క్ిసత ూ పల షించువాడెన
ై దదవుని మనము స్టేవిసుతనాిము. మనము ఆయన కాప్ుదల ఎనిడును

విఫలం కాదనే సంప్ూర్ణ అభయంగలవార్మై యుండవచుు ఎందుకనగా ఆయన తానే ఎనిడును మాట
తప్పడని మనమర్మగుదుము. ఆయన ఎలో ప్ుపడు మన సృషిరకర్త , ర్ాజు మర్శయు కుటటంబమునకు

శిర్స్టైియుండును. ఆయన అప్ర్శమితమైన, అసమానమన
ై శకనతని ఎలో ప్ుపడు కల్వగశయుండును. ఆయన
ఎనిటికనని మార్డు. మనలను ర్క్ించడానికన ఆయన ఎలో ప్ుపడు మనకు అందుబాటటలో ఉంటాడు,

మర్శయు ఆయన నితయయడెైయునిటటరగానే ఆయన అనుగీహించు ర్క్షణ సహితం నితయమన
ై దెయ
ై ునిది.

ఇంతవర్కు ఈ పాఠంలో మనము తిరతవమైయుని దదవుని సవభావమును, మర్శయు సర్వశకనతగల

తండియ
ర ని పిలువబడు దెవి
ై కమైన మూర్శతమతవము యొకు గుణగుణములను అనేవషించాము.

ఇప్ుపడు, మనము మూడవ శీర్శషకను చూదాేము: ప్ర్లోక భూలోకముల సృషిరకర్త గా తండిర యొకు పాతర.

స్ృష్ిరకరత
ప్ర్లోక భూలోకముల సృషిరకర్త యిన
ై తండిని
ర గూర్శున మన చర్ు, దాని దృషిరని సృజనాతుకమన
ై

ఆయన కార్యమునకు సంబంధించన మూడు కోణాలపై కేందీక
ర ర్శసత ుంది. మొదటిది, తండిర చదస్టన
ి సృషిర

కార్యము. ర్ండవది, సృషిర యొకు మంచతనము. మూడవది, సృషిరపై తండిక
ర న గల అధికార్ం. తండిర చదస్టన
ి
సృషిర కార్యముతో మన చర్ును పారర్ంభిదాేం.

స్ృష్ిర కవరయము
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సృషిరకార్యమును నిర్శేష్రంగా తండిరకన ఆర్పపిసత ుంది. దానిలోని తొల్వ

విశావస విష్యిక సూతరము చెప్ుపచుని సంగతిని మీర్మ జాాప్కమునకు తెచుుకొనగలర్మ:
-32-

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

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ర్ండవ పాఠము : తండిరయిైన దదవుడు

ప్రలోక భూలోకముల స్ృష్ిరకరత యగు తండ్రరయన
ై దేవునినేను నముుచునఘాను.
తండిర చదయుచునాిడని లేఖ్నములలో చెప్పబడిన విష్యాలనిిటిలో, ఇది సమసత కస
ై త వులు

ధ్ృవప్ర్చుకొనవల నని చర్శతర ప్రస్టద
ి ధ మైన కస
ై త వయము ప్టటరబటిరన ఒక కార్యమయ
ై ునిది.

దదవుడు ఈ విశాల విశవమంతటిని సృషిరంచాడు మర్శయు ఆదుకుంటటనాిడనే ఆలోచన

దాదాప్ుగా కస
ై త వులందర్శకన సుప్ర్శచతమే, ఎందుకనగా ముఖ్యంగా లేఖ్నములు ఈ విష్యానిి తర్చుగా
సూచసుతనాియి. వాసత వానికన, మనము మన బెైబిలు గీంథములోని మొదటి ప్ుట తెర్చ చదవడం

మొదలుపటిరనటో యితద, దదవుడు ఈ భూమాయకాశములకు సృషిరకర్త యియ
ై ునాిడని తెలుసుకుంటాము.
ఆది. 1:1లో ఇలా వారయబడియునిది:

ఆదియంద్ు దేవుడు భూమాయకవశములను స్ృజంచను (ఆది. 1:1).
ప్రవశి
ే క ప్లుకులుగల ఈ వచనము తర్మవాత, దదవుడు విశవమంతటిని ఆర్మ దినముల వయవధిలో

సృజంచాడనియు, దానికన ఆజాాపించాడనియు మిగశల్వన ఆదికాండము మొదటి అధాయయం వివర్శసత ుంది.

సంఘ చర్శతయ
ర ందంతటను, ఆదికాండము మొదటి అధాయయంలో గల సృషిర ఉదంతము యొకు

అర్ావివర్ణను గూర్శు నానావిధ్ముల న
ై స్టిదధ ాంతములుండినవి. ఈ విశవమంతటిని దదవుడు “శూనయము
నుంచ” సృజంచాడని దాదాప్ుగా దదవశాసత ర ప్ండితయలందర్మ అంగరకర్శంచార్మ. అనగా, దదవుడు
భూమాయకాశములను సృజంప్క మునుప్ు, దదవుడు తానొకుడద తప్ప అంతా శూనయమే అని

చెప్ుపకొనవచుు. దదవుడు దానిలో నుంచ తీస్టి సృషిరంచాడని చెప్పడానికన అంతకు ప్ూర్వమే ఉండిన

ప్దార్ామంటట ఏదీ లేదు. దదవుడు సమయమును మర్శయు ర్పదస్టిని సహితం సృజంచాడని అనేకులు
సూచసుతంటార్మ.

కాని తండిర ఈ విశవమంతటిని సృజంచన ఖ్చుతమన
ై తీర్మ, ముఖ్యంగా ఆర్మ దినముల సృషిర

లక్షణమును గూర్శు దదవశాసత ర ప్ండితయలు తర్చుగా విభలదించార్మ. దినములనేవి, బహుశా క్షణ కాలంలో
సంభవించన సృషిర యొకు ర్ూప్కాలంకార్ం ప్రతినిధ్ుల ైయునివని అనేక సంఘ పితామహులు,

ఉదాహర్ణకు కో మంతయ, ఓర్శగాన్ మర్శయు అగస్టిరను, నమాుర్మ. ఇతర్మలు, ఉదాహర్ణకు ఐర్ేనియస్

మర్శయు తెర్త మలుో, దినమును మామూలు 24 గంటల సమయంగా ప్ర్శగణించార్మ. అటట తర్మవాత, ఈ
విశవం చాలా ప్ుర్ాతనమన
ై దని విజాానశాసత ంర సూచంచడానికన మొదలుపటారర్మ. దినమనేది మామూలు
24 గంటల కాలమే, కాని దదవుడు సృషిరంచుచుండిన ఒకొుకు దినమునకు మధ్య సుదీర్ాంగా

ప డిగశంప్బడిన కాలవయవధ్ులుండినవని కొందర్మ సూచంచార్మ. దినములు, యుగములకు లేక విశిష్ర
శకములకు ప్రతినిధ్ుల ైయుండిన ర్ూప్కాలంకార్ములని ఇతర్మలు అర్ావివర్ణ నిచాుర్మ.

నిశచయంగవ ఆదికవండము మొద్ట్ట అధఘయయంలోని స్ృష్ిర దినములను గూరతచన
స్మస్య, అనేక తరకములకు మూలకవరణంగవ ఉదిరకతమెైన విషయమెైయునాది.
ఇది ఎట్ువంట్ట సవహితయమెైయునాద్నేది ఒక స్మస్యయైయునాద్ని

నేననుకుంట్ునఘాను. ఈ సవహితయం సౌంద్రయ పిపవస్కు వింద్ుచేస్టే, ఇందిరయాలను
ఆకరతషంచే వవస్త వవలను చూపించడ్ఘనికత రూప్కలున చేయబడ్రనదైయునాదఘ, లేక
ఆతు స్ంబంధమెన
ై వవస్త వమును బయలుప్రచడ్ఘనికత ఉదేదశించబడ్రందఘ? ఈ
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రండ్రంట్టని మనము వేరువేరుగవ చీలచకూడద్ు, చీలచ వద్ుద. ఈ స్కల స్ృష్ిరకత

దేవుడు స్ృష్ిరకరత యైయునఘాడు గనుక ఈ రండు విషయాలు ఒకదఘనిత్ో మరొకట్ట
పొ ంతనగవ పొ స్గవల ను. కవని మనము ఆదికవండము మొద్ట్ట అధఘయయమును
విజఞఞనశ్వస్త మ
ీ ునకు స్ంబంధించిన గీంథ పవఠంగవ చదివినట్ల యత్ే, దఘనిని స్ృష్ిర
యొకక అరా ం మరతయు స్ాభావమును గూరతచన చరచగవ చదివిన దఘని కంట్ట
భినామెన
ై అరా వివరణకు మనలను నడ్రపిస్త ుంది.

— డా. జాన్ ఆసావల్ర
దదవుడు, దదవుడు మాతరమే, తండిర మూర్శతమతవము చదత నడిపింప్బడి, ఈ విశాల విశవమంతటిని,

ఆతుసంబంధ్మైన మర్శయు భౌతికమన
ై ప్రదదశాలతో సహా, వాటి సమసత మూలాధార్ ప్దార్ాములు

మర్శయు పారణులతో సహా, సృజంచాడు మర్శయు ఆదుకుంటటనాిడని విశావసులు అంగరకర్శంచవల నను
విష్యం, ఆది సంఘమునకు మర్శయు వార్మ అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును ఉప్యోగశంచుచుండిన
విధానానికన, అతయంత పారముఖ్యమైనదెై యుండినటటర అగుపిసత ుంది.
వినండి:

లేవీయులు నహెమాయ 9:6లో నొకనువకాుణించన ఆ అభిపారయం ఇదద. ఆ మాటలేంటో మీర్ే
నీవే, అదిాతీయుడవన
ై యహో వవ, నీవే ఆకవశమును మహాకవశములను వవట్ట

స్టైనయమును, భూమిని దఘనిలో ఉండునది అంతట్టని, స్ముద్రములను వవట్టలో
ఉండునది అంతట్టని స్ృజంచి వవట్టననిాట్టని కవపవడువవడవు. ఆకవశ
స్టైనయమంతయు నీక నమసవకరము చేయుచునాది (నహెమాయ 9:6).

మనమిచుట చదివిన విధ్ంగా, దదవుడు మాతరమే ఈ విశవమంతటిని సృజంచాడు. దదవుడు

మాతరమే ఉనికన కల్వగశయుని సమసత మునకు ఊపిర్ని
శ చుుచునాిడు, సృషిరంప్బడిన విశవమంతటిని
ఆదుకుంటటనాిడు.

భూమాయకాశములను సృజంచుటలోను వాటిని ఆదుకొనుటలోను తండిర ప్రధాన పాతర

పల షించనప్పటికనని, ఈ చర్యలలో తిరతవంలోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు నానావిధాలుగా

పాలుప్ంచుకునాిర్ని సూచంప్వలస్టిన అవసర్త ఎంతెన
ై ా ఉనిది. ఉదాహర్ణకు, ఈ సృషిరని
సృజంచడానికన కుమార్మడు తండిర ఉప్యోగశంచన సాధ్నమయ
ై ుండెను, మర్శయు దానిని ఆదుకొను
విష్యంలో తండిర యింకను కుమార్మనినే ఉప్యోగశంచుకుంటటనాిడు.

సృషిర కార్యమును పౌలు 1 కొర్శంథీ. 8:6లో వర్శణంచన విధానానిి గమనించండి:
. . .మనకు ఒకకడ్ే దేవుడునఘాడు. ఆయన తండ్రర; ఆయన నుండ్ర స్మస్త మును

కలిగను; ఆయన నిమితత ము మనమునఘాము. మరతయు మనకు ప్రభువు ఒకకడ్ే;
ఆయన యేస్ుకరస్
ీ త ు; ఆయన దఘారవ స్మస్త మును కలిగను; మనము
ఆయనదఘారవ కలిగతనవవరము (1 కొరతంథీ. 8:6).
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ఇచుట, సృషిరకన మూలాధార్ము తండిరయని పౌలు వివర్శసత ునాిడు. సృషిర ఆయన నుండి

కలుగుతయంది. కాని అది కుమార్మని దావర్ా కలుగుతయంది. మనము జీవించుచునాిము ఎందుకనగా
తండిర మన జీవితములను ఆయన కుమార్మని దావర్ా ఆదుకుంటటనాిడు.

సృషిర కార్యములో గల ప్ర్శశుదాధతు జోకయమును గూర్శు లేఖ్నములు అంత సపష్ర ంగా

పేర్ొునడంలేదు. పారథమికంగా అది దదవుని ఆతు కార్యమును సూచంచు పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలలో
ప్ర్పక్షంగా భావింప్బడియునిది. పాత నిబంధ్న ర్పజులలో, దదవుని విలక్షణమన
ై ప్ుర్మష్మూర్శతగా

ప్ర్శశుదాధతు యింకను సపష్ర ంగా బయలుప్ర్చబడలేదు. అటో యినను, అప్పటికే ఆయన లోకంలో దదవుని
చతత మును నర్వేర్ముచు చుర్మకుగా కార్యశీలుడెయ
ై ుండెనని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. ప్ర్శశుదాధతు,
పాత నిబంధ్న గీంథకర్త లను పేర్
ర ేపించుటను గూర్శు చెప్ుపతయని మార్ము 12:36, పాత నిబంధ్న
కాలములో సహితం ప్రవచనమునకు మర్శయు ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములకు ప్ర్శశుదాధతు

మూలాధార్మై యుండెనని పేతయర్మ బో ధించన అప . 2:2-17 వంటి వాకయభాగాలలో ఈ విష్యానిి
మనము చూడగలము.

కాబటిర, దదవుని ఆతును గూర్శున విష్యములను మనము పాత నిబంధ్నలో చదువునప్ుపడు,

అవి ప్ర్శశుదాధతుకు ముందుఛాయగా ఉంటటనివని భావించడం సహేతయకమవుతయంది, అప్ుపడది
ప్ర్శశుదాధతు ఒక విలక్షణమన
ై దెైవిక ప్ుర్మష్మూర్శతయియ
ై ునాిడని మర్శంత సపష్ర మైన వలో డింప్ు
అవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:2-3లో మనము ఈ కనీంది ఉదంతమును చదువుదుము:
భూమి నిరవకవరముగవను శూనయముగవను ఉండ్ను, చీకట్ట అగవధ జలముపన
ై

కమిుయుండ్ను, దేవుని ఆతు జలములపన
ై అలాలడుచుండ్ను. దేవుడు వలుగు
కముని ప్లుకగవ వలుగు కలిగను (ఆది. 1:2-3).

“దదవుని ఆతు” అనే ప్దములు అక్షర్ాలా ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయుని దదవునిని

సూచసుతనాియి. కాని కొీతత నిబంధ్న దృషిరకోణం ప్రకార్ం, ప్ుర్మష్మూర్శతయిన
ై ప్ర్శశుదాధతు యొకు
కార్యశీలతపై గల ఉదాాటనను మనము వాటిలో చూడగలము.

సృషిరకార్యములో సృషిరకర్త గా తండిర వహించన పాతరను చూచన మీదట, ఇప్ుపడు తండిర సృజంచన

అదద సృషిర యొకు మంచతనమును చూదాేము.

స్ృష్ిర యొకక మంచితనము
భౌతికమన
ై విశవము నీతినియమాలతో సంబంధ్ం లేనిదెైయునిదని, అటట మంచదీ కాదు, ఇటట

చెడుదీ కాదని అనేక మతములు మర్శయు తతత వశాసత మ
ర ులు బో ధిసత ాయి. వాసత వంగా, లోకం చెడ్దని
ఇతర్మలు చెప్ుపచుందుర్మ. ఉదాహర్ణకు, భౌతికమన
ై విశవం అవినీతిమయమై యుండినదనియు,
గనుక మనుష్యయలు నిజముగా ర్క్ింప్బడినవార్ై యుండుటకు వార్మ తమ శర్రర్ములలో

బంధింప్బడియుండుట నుంచ తపిపంచుకొనవలస్టి యుండిందని ఆది సంఘం ఎదుర్ొుని

అనయమతార్ాధికులకు సంబంధించన అనేక తతత వశాసత మ
ర ులు ఉప్దదశించాయి. భూమాయకాశములను

దదవుడు సృజంచాడని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము నొకనువకాుణించడానికన, లోకమును గూర్శున
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వయతిర్ేకార్ాకమన
ై ఈ దృకపథము ఒక హేతయవయ
ై ుండినది. బెైబిలు ప్రకార్ం, ఈ విశాల విశవం దదవుని
మంచ సృషిరయియ
ై ునిది మర్శయు అది ఆయన మంచ గుణశీలమును ప్రతిబింబిసుతంది.

ఆది. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25 మర్శయు 31లో – ఏడు ప్ర్ాయయాలు – సృషిర యొకు

మంచతనము మనకు జాాప్కము చదయబడుతయంది. వీటిలోని చవర్శ ర్శఫర్నుిలో, సృషిర యావతయ
త
కేవలము “మంచది” మాతరమే కాదు కాని అది “చాలా మంచదిగా నుండెను” అని లేఖ్నము గీంథసా ం
చదసత ుంది. ఆది. 1:31లో మోషే ఇలా ర్ాసుతనాిడు:

దేవుడు త్ఘను చేస్టన
ి ది యావతు
త ను చూచినప్ుుడు, అది చఘలా మంచిదిగ
నుండ్ను (ఆది. 1:31).

విచార్కర్ముగా, దదవుడు లోకమును సృజంచన తర్మవాత, ఆదాము మర్శయు హవవ మంచ

చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్షఫలములను తినడం దావర్ా దదవునికన విర్పధ్ంగా పాప్ము చదసార్మ. మానవాళి
చదస్టన
ి పాప్మునకు ఫల్వతంగా, దదవుడు సృషిరజాలం మొతాతనిి శాప్గీసతం చదసాడు. ఆది. 3:17-19,
దదవుడు ఆదామును శాప్గీసతం చదస్టన
ి విష్యమును గూర్శు తెల్వయజప్ుపచుని ఒక గీంథ
పాఠమయ
ై ునిది:
. . . నీ నిమితత ము నేల శపింప్బడ్రయునాది; ప్రయాస్ముత్ోనే నీవు బరద్ుకు

దినములనిాయు దఘని ప్ంట్ తింద్ువు. అది ముండల తుప్ులను గచచపొ ద్లను

నీకు మొలిపించును, పొ లములోని ప్ంట్ తింద్ువు. నీవు . . . నీ ముఖ్ప్ు చమట్
కవరతచ ఆహారము తింద్ువు (ఆది. 3:17-19).

ఆదాము చదస్టిన పాప్మునుబటిర, దదవుడు నేలను శపించాడు గనుక స్టేదయము కష్ర తర్మయియంది,

ఫల్వతంగా ఆదాము మర్శయు మిగశల్వన మానవజాతి అంతయు వార్శ ఆహార్ం కొర్కు కషిరంచ ప్నిచదయడం
తప్పలేదు. నేల శపింప్బడుట స్టేదయము వర్కే ప్ర్శమితమయ
ై ుండలేదు. అది లోకమంతటిని సంబంధిత
కోణాలనిిటిపై దాని ప్రభావం చూపింది. ఈ సమసయను గూర్శు పౌలు ర్పమా 8వ అధాయయంలో వర్శణసత ూ,
యియసు కరస
ీ త ు దావర్ా విశావసులకు పారపిత ంచు విమోచన ఎటర కల
ే కు సృషిర ప్ునర్మదధ ర్ణకు మార్గ మును

సర్ాళం చదసత ుందని ఆయన తర్శుసుతనాిడు. ర్పమా 8:20-22లో పౌలు ఈ కనీంది విధ్ంగా తర్శుసుతనాిడు:
ఏలయనగవ స్ృష్ిర, నఘశనమునకు లోనయన దఘస్యములో నుండ్ర విడ్రపింప్బడ్ర,
దేవుని పిలలలు పొ ంద్బో వు మహిమగల సవాతంతరయము పొ ంద్ుద్ునను
నిరీక్షణకలదై, స్టేాచఛగవ కవక దఘనిని లోప్రచినవవని మూలముగవ

వయరాప్రచబడ్ను. స్ృష్ిర యావతు
త ఇదివరకు ఏకగీవ
ీ ముగవ మూలుగుచు
ప్రస్వవేద్నప్డుచునునాద్ని యరుగుద్ుము (రోమా 8:20-22).

నేల శపింప్బడినందు వలన దాని ప్రభావం సృషిరలోని ప్రతి ప్రకృతి అంశముపై ప్డిందనేది పౌలు

బో ధ్యియ
ై ునిది.

కాని దదవుని శాప్ముండినప్పటికనని, సృషిర యిక మంచది కాదని ప ర్పాటటగానైనా మనము

తలంచకూడదు. అవును, మానవజాతి పాప్ములోనికన ప్తనమగుట వలన సృషిర దెబబతినిది. కాని
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సృషిర యింకను దదవుడు సృజంచన లోకంగానే మిగశల్వయునిది, గనుక అది యింకను మౌల్వకముగా

మంచదెయ
ై ునిది. నిర్ంతర్ము నిల్వచయుండు వివాహ సకీమము, మర్శయు సకల విధ్ముల న
ై భోజన
ప్దార్ాములను తినడానికన కస
ై త వులకుని సావతంతరయమును గూర్శు ఆయన వారయుచుండిన

సందర్ుములో, పౌలు ఈ విష్యానిి సపష్ర ంగా ప్రసత ావించాడు. 1 తిమోతి 4:4లో పౌలు మాటలు ఈ
కనీంది విధ్ంగా ఉనాియి:
దేవుడు స్ృజంచిన ప్రతి వస్ుతవును మంచిది (1 తిమోతి 4:4).
ఇచుట పౌలు చెప్ుపతయని విష్యానిి గమనించండి. సృజంప్బడిన ప్రతి వసుతవు మంచదెై

“యుండెను” అని కాదు, కాని దదవుడు సృజంచన ప్రతి వసుతవును మంచది/మంచదెై “యునిది” అని
చెప్ుపచునాిడు.

భౌతికమెైన లోకంలో మంచిద్నే వవస్త వము – అది మంచిదై యుండ్రనద్ని దేవుడు
ఘోష్ించఘడు – మన కొరకు అనేక అంతరవభవములు గలదయ
ై ునాది. ఒక ప్రకక

మనము మన ప్రతస్ర పవరంతములను కవపవడవలస్టియునాది. మనము ఈ స్ృష్ిరని
నిరాహించు గృహనిరవాహకులమెైయునఘాము. మరొక ప్రకక ఎట్ర కలకు ఈ స్ృష్ిరని
కవపవడ్ర భద్రప్రచేవవడు దేవుడ్ే. ఆయన ప్ునఃస్ృష్ిరంచబో తునఘాడు; స్ృష్ిర

ప్ునరుద్ా రణ జరుగబో తుంది, స్ృష్ిర నఘశనము కవద్ు. మనము నూతన ఆకవశము
మరతయు నూతన భూమిలో నివస్టింప్బో తునఘాము. దేవుడు స్ృజంచిన భౌతిక

ప్రప్ంచం ఒక మంచి విషయమెయ
ై ునాది. మన భౌతిక శరీరములు – మన భౌతిక
ఉనికత – మంచి విషయమెైయునాది.

— డా. మార్డు సారీస్
కాబటిర, మనము వివాహం గూర్శు మాటాోడినా లేదా ఆహార్ప్దార్ాములను గూర్శు
మాటాోడుకునాి లేదా దదవుని చదత సృజంప్బడిన ఇతర్మన
ై ఏ వసుతవును గూర్శు చెప్ుపకునాి,

మనము అది మంచదెయ
ై ునిదనే ఆతువిశావసం గలవార్మై యుండవచుు ఎందుకనగా దానిని

సృజంచన తండిర మంచవాడెయ
ై ునాిడు. అందుచదతనే ర్పమా. 1:19లో పౌలు, దదవుని మంచతనము
యింకను ఆయన సృజంచన వాటి దావర్ా సమసత మానవాళి కంటికన కనబడుచునే యునిదని

చెప్పగల్వగాడు. అందుచదతనే ఆకాశములు దదవుని మహిమను వివర్శంచుచునివని కరర్తనలు 19
సావధికార్ంతో చెప్పగలుగుతయంది.

18వ శతాబే ంలో ఆయన చదప్టిరన, ఏ సర్ేవ అఫ్ ది విస్ ం అఫ్ గాడ్ ఇన్ ది కనయి
ీ యష్న్, భాగం 3,

అధాయయం 2 అనే ర్చనలో జాన్ వస్టిో సృషిర యొకు మంచతనమును వర్శణంచాడు. ఆయన ఇలా వారసాడు:
ఈ విశ్వల విశామంతయు ఒక ప్ట్మెైయునాది, దేవుని ప్రతప్ూరణ తలు అంద్ులో

ప్రద్రతశంప్బడ్రయునావి. అది ఆయన అస్టిత తామును మాతరమే కవద్ు, కవని ఆయన
ఐకయతను, ఆయన శకతతని, ఆయన జఞఞనమును, ఆయన సవాతంతరయమును, ఆయన
మంచితనమును స్హితం ప్రద్రతశంచుచునాది.
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సహజస్టిదధమైన దాని స ంత మంచతనము – మంచ దదవుని చదత సృజంప్బడినందునుబటిర అది

కల్వగశయుని మంచతనము – దావర్ా సృషిర యావతయ
త దదవుని మంచతనమును ప్రదర్శించుచునిది.
దేవుని స్ృష్ిర ఆయన మంచితనమును ప్రతిబింబిస్ుతంది. మొట్ర మొద్ట్, స్ృష్ిర
తనంతట్ త్ఘనే చడ్ ది కవద్నియు, దేనిలోనన
ై ను చడు అనేది స్ాభావస్టిద్ాంగవ
ఉనికతకలిగత యుండద్నియు మనకది త్లియజప్ుుతుంది. కవని దేవుడు ఈ

లోకమును స్ృజంచినప్ుుడు, ఆయన దఘనిని చఘలా మంచిదిగ స్ృష్ిరంచఘడనే
విషయం కూడ్ఘ అది మనకు త్లియజప్ుుతుంది. స్ృష్ిరలో

అంద్చందఘలునఘాయని చప్ుుతుంది. అయత్ే మానవ ప్తనము యొకక

ప్రయవసవనంగవ ఇప్ుుడు ఆ అంద్చందఘలనీా పవడుచేయబడ్ఘ్య. ముండల

తుప్ులు మరతయు గచచపొ ద్లు, మరతయు మనిష్ి యొకక నొస్ట్ట చమట్ దేవుని
స్ృష్ిర యొకక అస్లు రూపవనిా వికృతం చేసవయ, కవని మనము

ప్ునఃస్ృజంప్బడు ప్రకతీయను, కైస్తవులమెైన మనము మొద్లుపట్ారము, లేక

మనలను ప్ునఃస్ృష్ిరంచు ప్రకయ
తీ ను దేవుడ్ే మనలో మొద్లుపట్ారడు. మనము

కరీస్త ునంద్ు నూతన స్ృష్ిరయై యునఘాము మరతయు స్ంగీతమును రచించినవవడు

గవనము చేస్త ునాట్ురగవ, కరీస్త ును కలిగతయుండని కనుాలు ఎనాడును చూడని ఏదో
ఒక విషయానిా కస్
ై త వులమెన
ై మనము చూచుచునఘాము. స్ృష్ిరని దేవుని

చేతిప్నిగవ చూచుట్కు మనము మొద్లుపట్ురచునఘాము. కవబట్టర కైస్తవులమెన
ై

మనము స్ృష్ిరలోనే కళ్ను, అందఘనిా, నిరవుణఘనిా, పొ ందికను, స్మనాయమును
చూస్ుతంట్ాము. నూతన ఆకవశములు మరతయు నూతన భూమిలో దీని కొరక

మనము ఎద్ురుచూచుచునఘాము. అప్ుుడు దేవుని స్ృష్ిర యావతు
త ప్ూరతతగవ

నూతనమెైనదిగవ చేయబడుతుంది గనుక మనము ఆనంద్ంగవ అనుభవించఘలని
దేవుడు ఉదేదశించిన విధంగవ మనము స్ృష్ిరని అనుభవించగలుగుద్ుము.

— డా. డెర్క్స డబుోయ. హెచ్. థామస్
సృషిర కార్యము మర్శయు సృషిర మంచతనమును గూర్శున మన గీహింప్ును మనసుిలో
ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు సృషిరకర్త గా తండిరకన సృషిరపగ
ై ల అధికార్మును చర్శుంచుదాము.

స్ృష్ిరపై తండ్రర అధికవరము
సృషిరకర్త గా తండిర కల్వగశయుని అధికార్మును గూర్శు మనము చెప్ుపకొనగలవి అనేక

విష్యాలునాియి. కాని మనము అటిర అధికార్మునకు సంబంధించన విశేష్మన
ై మూడు మౌల్వక
గుణగుణాలపై మాతరమే మన మనసుిలను లగిం చదదే ాము: ఆయన అధికార్ము నిర్పేక్షమైనదెై,
మినహాయింపైనదెై, మర్శయు సమగీమన
ై దెయ
ై ునిది. ఇప్ుపడు వీటిలో ఒకొుకు దానిని మర్శంత

వివర్ంగా చూదాేము, సృషిరకర్త గా తండిర కల్వగశయుని అధికార్ము యొకు నిర్పేక్షమన
ై సవభావముతో
మొదలుపటటరదాము.
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నిరపేక్షము
తండిర అధికార్ము నిర్పేక్షమైనదెైయునిది అనగా, ఆయన తన సృషిరతో చదయగపర్మ సమసత మును

చదయడానికన ఆయనకు సంప్ూర్ణ సావతంతరయమునిదని అర్ాం. నిర్పేక్షమన
ై ఆయన అధికార్మును

లేఖ్నములు తర్చుగా కుముర్శవానికన వాని సార్పైనుని మటిర మీద గల అధికార్ంతో పల లుుతయంటాయి.

ఇటిర వర్ణనను మనము యిష్యా 29:16, యిష్యా 45:9, యిర్రుయా 18:1-10 మర్శయు ర్పమా 9:1824లో చూడగలము. ర్పమా 9:20-21లో పౌలు దదవుని అధికార్మును వర్శణసత ుని తీర్మను గమనించండి:
అవును గవని ఓ మనుషుయడ్ఘ, దేవునికత ఎద్ురు చప్ుుట్కు నీ వవడవు?

ననాంద్ు కరలాగు చేస్టతి
ి వని రూపింప్బడ్రనది రూపించినవవనిత్ో చప్ుునఘ? ఒక
ముద్ద లోనుండ్రయే యొక ఘట్ము ఘనతకును ఒకట్ట ఘనహీనతకును

చేయుట్కు మంట్టమీద్ కుమురతవవనికత అధికవరము లేదఘ? (రోమా 9:20-21).
సహజంగానే, అలంకార్యుకత మైన పౌలు ప్రశికు ఒకడియయగల సమాధానములు తదటగా

తెలుసుతనాియి. దదవుడు సకల సృషిరకన కర్త యియ
ై ునాిడు గనుక, తాను సృషిరంచు దానితో ఆయన

చదయగపర్మనదంతయు చదయడానికన ఆయనకు సావతంతరయమునిది మర్శయు హకుు కూడా ఉనిది.
లోకంలో స్ంభవిస్ుతనా స్మస్త ముపై అంతిమ అధికవరం దేవునిదే అని బైబిలు

బో ధిస్త ుంద్ని కొంద్రు వినాప్ుుడు, వవరు కలిగతయునఘారని అనుకుంట్ునా దఘని
విషయంలో ఇదేదో ఒక బదిరతంప్ుగవ ఉనాదే అనే అనుభూతి వవరతకత

కలుగుతుంద్ని, వవరు అస్ంతుష్ిర చంద్ుచుంద్ురని నేననుకుంట్ాను. కవని

కైస్తవులమెైన మనము, దేవుడు ఎవరైయునఘాడ్ో అని మనమొకసవరత నిజముగవ
ఆలోచించినప్ుుడు, మనము చప్ుశకయముకవనంతగవ కృతజుఞ లమెైయుండ్ఘలి.
అనగవ, మన జీవితములు మన కోస్ం తన సొ ంత కుమారుని స్టిలువకు

అప్ుగతంచిన స్రా జఞఞని, స్రాశకతతమంతుడు, స్మస్త పేమ
ర గల తండ్రర హసవతలోల

ఉనఘాయని అరా ం. మనము శీమల నద్ురొకను స్మయాలలో, ప్రత్ేయకతంచి మన

జీవిత్ఘలలో ఏమో జరుగుతుంద్ని మనము ఆందో ళ్నత్ో అబుారప్డునప్ుుడు,
ఇది చప్ుశకయముకవని, చప్ునశకయమెైన ఆద్రణనిస్ుతంది.

— డా. డెనిిస్ జానిన్

స్ంభవించుచుండు స్కల స్ంగతులు మనకు అరా ం కవనప్ుట్టకతని, నీవు యేస్ు
కరీస్త ు బిడ్ వై యనాట్ల యత్ే, దేవుడు నీ తండ్రరయైయునఘాడు మరతయు ఆయన
నినుా పేమి
ర స్ుతనఘాడు. ఆయన నినుా కవపవడుతునఘాడు, నీవు ఎట్ువంట్ట

ప్రతస్టా త
ి ుల గుండ్ఘ ప్యనిస్ుతనఘావనా దఘనిత్ో నిమితత ము లేకుండ్ఘ, ఆయన

నినుా ఒక కంట్ కనిపట్ురకొనియునఘాడు. మనకు ఈ జీవితంలో ఎద్ురయేయ కొనిా
ప్రతస్టా త
ి ులు బహుగవ బాధఘకరమెైనవై ఉంట్ాయ. కవని నీకు స్ంభవిస్ుతనా
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విషయాలత్ో నిమితత ము లేకుండ్ఘ, స్మస్త ము ఆయన ఆధీనములో ఉనాది.
వవస్త వవనికత – ప్రస్త ుతము నీవుంట్ునా ప్రతస్టా త
ి ులలో ఈ వవస్త వవనిా నీవు
అంగీకరతంచగలవవ? – ఆయన ఈ ప్రతస్టా త
ి ులను నీ మేలు కొరక

ఉదేదశించియునఘాడు, నీవు ప్రతశుద్ా ప్రచబడుట్క నియమించియునఘాడు. మన
జీవిత్ఘలలో శతురవులను దేవుడు, మనలను పేరమించిన వవని దఘారవ మనము
అతయధిక విజయము పొ ంద్ునట్ు
ల , మన స్టేాహితులనుగవ మారుచతుంట్ాడు.
మనము ఏదో మామూలు విజయం సవధించము; మనలను పేమి
ర ంచిన వవని

దఘారవ మనము అతయధిక విజయము పొ ంద్ుచునఘామని లేఖ్నము చప్ుుతుంది.
కవబట్టర , మనము ఎద్ురొకంట్ునా ప్రీక్షలను మరతయు కష్వరలను దేవుడు తన

హస్త గతం చేస్ుకొని మనము ప్వితీరకరతంప్బడుట్కు, మనలను మరత ఎకుకవగవ
కరీస్త ును పో లిన వవరతగవ చేయడ్ఘనికత వవట్టని ప్రయోగతస్త ుంట్ాడు. మనము కరీస్త ు
సవరూప్యముగలవవరమెై యుండుట్కు ఆయన మన జీవిత్ఘలలో ఇట్ువంట్ట

ప్రతస్టా త
ి ులను నియమిస్ుతంట్ాడు. హెబ్ర.ర 12: ఆయన ద్యగల, జఞఞనముగల

మరతయు మంచి తండ్రరగవ మనలను ద్ండ్రస్త ుంట్ాడు. విశ్వాస్ స్హితమెన
ై మంచి
పో రవట్ము తరచుగవ, స్రతగు వ ఇట్ువంట్ట ప్రతస్టా త
ి ులలో పో రవడబడుతుంద్ని

నేననుకుంట్ునఘాను. దేవుడు నఘ గూరతచ చింతిస్ుతనఘాడు గనుక నఘ జీవితంలో

స్ంభవిస్ుతనా స్ంగతులేవియు నఘకు అరా ం కవనప్ుట్టకతని ఆయన వీట్టని నఘ మంచి
కొరక, నఘ ప్రతశుద్ా త కోస్మే, నఘ ప్వితీరకరణము కొరక స్ంభవింప్జస్ుతనఘాడని
మనము ప్లుమారుల మనకై మనము చప్ుుకొనుచుండవల ను.

— డా. టామ్ స్టరెయినర్డ

మినహాయంపైనది
తండిర నిర్పేక్షమన
ై అధికార్ము మాతరమేగాక, దానితో కూడా ఆయన తాను సృజంచన సకల

సృషిరపై మినహాయింపన
ై అధికార్ము సహితం కల్వగశయునాిడు. సృషిరకర్త గా తండిక
ర నగల అధికార్ము

మినహాయింపైనదెై యునిది, అనగా ఏ పారణికన
ై ను నిర్పేక్షమైన అధికార్ం లేదని అర్ాం. నిర్పేక్షమన
ై
అధికార్ం సృషిరకర్త కు మాతరమే చెందినదెైయునిది, మర్శయు దదవుడొ కుడద ఆ సృషిరకర్త యిైయునాిడు.

దీనికన మించ, మనము తిరతవమును మితవయయ సంవిధానంలో దృషిరంచునప్ుపడు, తండిర తిరతవములోని
మిగశల్వన ఇదే ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలపై కూడా అధికార్ముగలవాడెైయునాిడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను
5:26-27లోగల యియసు మాటలను ఒకసార్శ ఆలకనంచండి:

తండ్రర యేలాగు తనంతట్ త్ఘనే జీవముగలవవడ్ై యునఘాడ్ో ఆలాగ కుమారుడును
తనంతట్ త్ఘనే జీవముగలవవడ్ై యుండుట్కు కుమారునికత అధికవరము

అనుగీహించను. మరతయు ఆయన మనుషయ కుమారుడు గనుక తీరుుతీరుచట్కు
తండ్రర అధికవరము అనుగీహించను (యోహాను 5:26-27).
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లోకమును తీర్మప తీర్ముటకు ఆయనకుగల అధికార్ం ఆయనకు తన తండిర చదత

అనుగీహింప్బడిందని యియసు బో ధించాడు. ఈ అధికార్ము చవర్కు తండియ
ర ందు నివస్టించంది, గనుక
ఇది ఆయన యొకు దెవ
ై దతత మైన ప్రతదయక హకైుయుండినది. కాని తన ప్క్ాన తీర్మప తీర్ుడానికన తండిర
కుమార్మని నియమించాడు. ఇదద విధ్మైన ఆలోచన మనకు 1 కొర్శంథీ. 15:24లో అగుపిసత ుంది,

విశవమంతటిపై యియసునకుగల ఆధిప్తయము మర్శయు అధికార్ము తండిర యొకు ఆధిప్తయము మర్శయు
అధికార్ము కనీంద ఉనిదనే విష్యం అచుట సపష్ర మవుతయంది.

ఇటటవంటి విష్యమే ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు కూడా వాసత వమైయునిది. యోహాను 16:13,

ర్పమా 8:11, మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:2 వంటి వాకయభాగములు, ప్ర్శశుదాధతు కూడా తండిర చతత మునే
నర్వేర్మునని బో ధిసత ునాియి.

కుమార్మనికుని అధికార్ము మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుకుని అధికార్ము తండిర చదత

అనుగీహింప్బడిన విధ్ంగానే, సృషిరంప్బడిన వాటికన గల అధికార్ము సహితం

అనుగీహింప్బడినదెయ
ై ునిది. దదవదూతలు, ఇహలోక ప్ర్శపాలకులు, మర్శయు సగటట మనుష్యయలు

సహితం కొంత మేర్కు అధికార్ముగలవార్య
ై ునాిర్మ. కాని ఇవివధ్మన
ై సకల అధికార్ములు దదవుని
చదతనే అనుగీహింప్బడినవైయునివి, గనుక తండిర యొకు అధికార్మే ఎలో ప్ుపడు సృషిరకగ
న ల
అధికార్మునకు అతీతమైనదెయ
ై ుంటటనిది.

స్మగీమెైనది
నిర్పేక్షమన
ై మర్శయు మినహాయింపన
ై అధికార్ము కల్వగశయుండుటతో సహా, తండిర ఈ
విశవమంతటిపై సమగీమైన అధికార్ముగలవాడెయ
ై ునాిడు. దదవుని అధికార్ము సమగీమన
ై దని

మనము చెపిపనప్ుపడు, అటిర అధికార్ం ఆయన సృజంచన సమసత ముపై, సవివర్ంగా ఉంటటనిదనేది
మన అర్ామైయునిది. ఈ వాసత వానికన సంబంధించన ముఖ్యమైన అంతర్ాువములు కనీసం ర్ండెన
ై ా
ఉనాియి. మొదటిది, ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని అధికార్ము కనీంద ఉనాిర్మ. దదవునికన విధదయతతో

లోబడకుండా ఉండగల కర్త వయముగలవార్మ ఎవర్మను లేర్మ లేదా సృజంప్బడిన ఇతర్మైనదదదియును
లేదు.

తండిర యిడల విశవసనీయమన
ై వార్య
ై ుని దదవదూతలు మర్శయు మానవులు ఆయన

అధికార్మును గుర్శతసత ార్మ మర్శయు ఇష్ర ప్ూర్వకంగా ఆయనకు లోబడతార్మ. కాని దయయములు మర్శయు
అవిశవసనీయుల ైన మానవులు ఆయనకు విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదసత ూ, ఆయన ఆజా లకు లోబడుటకు
నిర్ాకర్శసత ార్మ. అటో యినప్పటికని
న , తండిర యొకు నతి
ై కమన
ై తీర్మపలు సకల జనులకు వర్శతసత ాయి.

మనము ఈ లోకంలో ఏ ప్రదదశంలో నివస్టిసత ునాి లేక, మనమవర్మయ
ై ునాి, మన సంసుృతి లేదా
మన మతమేదెైనా వీటనిిటితో నిమితత మేమియు లేకుండా, మనమందర్మును దదవునికన ల కు
అప్పజప్పవలస్టినవార్మయ
ై ునాిము.

ర్ండవది, సమసత ము దదవుని అధికార్ము కనీంద ఉనిది. ఆయన అధికార్ము ఆయన సృజంచన

ప్రతి విష్యానికన సవివర్ంగా వర్శతసత ుంది. దదవుడు సకల సృషిరని సృజంచాడు గనుక, సృషిరలోని ఏ

కోణమన
ై ను నైతికంగా తటసా మైనది కాదు. ఆయనే సమసత మును ఒక సదుదదేశంతో సృషిరంచాడు, దానికొక
నైతిక గుణగుణమును నియమించాడు. అనగా, విష్యం ఏదెైనా, మన దృషిరలో ఉనిది సృషిర యొకు ఏ
కోణమన
ై ా, దదనితోను నిమితత ం లేకుండా, నతి
ై క తటసా ం లేదని అర్ాం. సృషిరలోని సమసత ము అది
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ప్నిచదయవల నని దదవుడు కోర్మతయని విధ్ంగా ప్నిచదసత ుంది, కాబటిర అది మంచదెయ
ై ుంటటంది, లేదా
ప్నిచదయక ఆయనకు విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదసత ుంది, కాబటిర అది చెడ్దెైయుంటటంది.

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో అనేక మంది కస
ై త వులు జీవితమును ప్వితరమైన విష్యాలుగాను మర్శయు

పారప్ంచకమన
ై విష్యాలుగాను విభజంచడానికన ఉనుుఖ్ుల ైయునాిర్మ. సంఘము, ఆర్ాధ్న

సౌవార్రతకర్ణము మర్శయు బెైబిలు అధ్యయనము వంటి “ప్వితరమన
ై ” విష్యాలు దదవుని అధికార్ము
కనీంద ఉనాియనే విష్యం మనలో అనేకులకు తెల్వస్టినదద. దదవుని ఆజా లను మర్శయు నీతిగల

ఎంపికలను మన కుటటంబాలలో అంగరకర్శంచ, అవి కూడా ప్వితరమైనవేయని ప్ర్శగణిస్టేత, వాటిని అమలు
చదయడానికన ప్రయాసప్డుతయంటాము. అయితద దదవుని ఆజా లు “లౌకనకమన
ై వి” అని పిలువబడు
ర్ాజకరయాలు, విదయ, మర్శయు ఉదో యగం వంటి విష్యాలకు వర్శతంచవని అనేక మంది కస
ై త వులు

అనుకుంటటంటార్మ. కాని ప్వితరమైన లోకం మర్శయు పారప్ంచకమన
ై లోకం అని వర్త మాన కాలంలో తదడా
చూపింప్బడు విష్యం లేఖ్నానుసార్మన
ై ది కాదు. దదవుడు మానవ జీవితమునకు సంబంధించన ప్రతి
కోణమును గూర్శు ప్ల్వకాడనియు, మనము చదయుచుండు సకల విష్యాలపై ఆయన అధికార్ం

ఉంటటందనియు సామతలు 3:6, ప్రసంగశ 12:14 మర్శయు 2 తిమోతి 3:16-17 మునిగు వాకయభాగాలు
సూచసుతనాియి.

అధికవరమనేది తరచుగవ కవలం వయతిరకవరా కమెైన ధో రణులలో

ప్రతగణింప్బడుచునా లోకంలో, దేవుని అధికవరం కస్
ై త వులు నముుతునా ఒక
గొప్ు విషయమెైయునాది ఎంద్ుకనగవ దేవుడు ఈనఘడు స్హితం లోకమును

ఎంత్ో పేరమిస్ుతనఘాడు. స్మస్త ము ఆయన ఆధీనంలో ఉనాది. ఆదిలోనే దేవునికత
ఒక విషయం గూరతచన అంతమేమిట్ో త్లియును. స్కల మానవులకు తీరుు
తీరుచవవడు దేవుడ్ే. ఇవనీా మనలను స్ంత్ోషప్రచఘలి, మనకు స్ంతుష్ిరని
కలుగజయాలి ఎంద్ుకనగవ ఆయన ఏం చేస్త ునఘాడ్ో ఆయనకు త్లియును
మరతయు మన భవిషయతు
త విషయంలో అదే మన నముకము మరతయు
ఆతువిశ్వాస్మెైయునాది.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర

ముగతంప్ు
తండియి
ర న
ై దదవుని గూర్శున ఈ పాఠంలో, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని మొదటి విశావస

సూతరమును మనము బహు సపష్ర ంగా తెలుసుకునాిము. ఈ సూతరములో దదవుడనగా ఎవర్మ, ఆయన
ఏమైయునాిడు, మొదలగు విష్యాలను గూర్శు మనము చర్శుంచాము. ఆయన దదవతవములో

మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడని సర్వశకనతమంతయడెన
ై తండిని
ర గూర్శు చెప్ుపకునాిము. ప్ర్లోక
భూలోకముల సృషిరకర్త గా తండిర వహించన పాతరను మనము అనేవషించాము.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ర్ండవ పాఠము : తండిరయిైన దదవుడు

తండియి
ర న
ై దదవుని మూర్శతమతవమును గీహించడం కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ంతటికనని

మూలాధార్మయ
ై ునిది. లేఖ్నాలలోని నిజమన
ై తిరయిక
య దదవుని తెల్వస్టికొని ఆయనను ఆర్ాధిస్టేత తప్ప
మనమొక అబదధ దదవుని ఆర్ాధిసత ునిటేర అవుతయంది. లేఖ్నములు తండిరయని పిలుచుచునివాని

మూర్శతమతవమును గుర్శతంచడం మర్శయు ఆయనను గౌర్వించడం యథార్ామన
ై ఆర్ాధ్నలో కరలకమన
ై
భాగమైయునిది. కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు లోబడునది తండిరకే – ఆయన మహిమను

అధికతర్ం చదయడానికన వార్మ ప్రయాసప్డువార్మ. కాబటిర మనము ప్రదర్శించు విధదయత, గౌర్వము
మర్శయు మహిమకు ఆయనే కేందరమయ
ై ుండవల ను.
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