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ే దదవుని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శత యందల్వ
నముకమును ర్ూఢిప్ర్చు, విశావస ప్రమాణములోని విశావస విష్యిక సూతరముపై మన దృషిరని
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ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున అంశమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము సూటిగా ఒకు వర్మసలో

సంబో ధిసత ుంది:

ప్రిశుద్ధాత్మను నముమచునధాను.
యిేసు, ప్ర్శశుదాధతు వలన కనయయగు మర్శయ గర్ుమున ధ్ర్శంప్బడి ఆమకు ప్ుటెరను అనేది,

ఈ విశావస ప్రమాణములో ఆయనను గూర్శున ఇతర్మన
ై ఒకే ఒకు ప్రకటనయియ
ై ునిది. మనము
చూసుతనిటటరగా, కనీసం సవివర్ంగానన
ై ా, ఈ విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు దాదాప్ు

తకుువగా చెప్ుపతయంది. కాని అందులో ఆయన విష్యమై అనేక ముఖ్యమైన సతయములను గూర్శున

అంతర్ాువములునాియి, ఈ సతయములు చర్శతరయందంతటను విశావసులకు కరలకమన
ై వయ
ై ుంటటనివి.
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగాలుగా ఉనిది. మొదటిది, ఆయన దదవతవము,

దెైవములోని ఆయన యొకు సంప్ూర్ణ సభ్యతవమును చెప్ుపకుంటాము. ర్ండవది, ఆయన

ప్ుర్మష్మూర్శతతవము, ప్ర్శశుదాధతు నిజమైన ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడనియు, ఆయన కేవలము
దెైవికమన
ై ఒక శకనత కాడనియు గుర్శతసత ాము. మూడవది, గతంలో ఆయన చదస్టన
ి కార్యములు, మర్శయు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఈనాడు ఆయన చదయుచుని కార్యములను అనేవషిసత ాము. ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవముతో
మొదలుపటటరదాము, ర్ండి.

ద్ైవత్ాము
ప్ర్శశుదాధతు దదవతవమును ర్ండు కోణాలలో అనేవషిదే ాము. ఒక ప్రకు ప్ర్శశుదాధతు యొకు
దదవతవము యందల్వ నముకమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ర్ూఢిప్ర్చుచునిదని మనము
తెలుసుకుంటాము. మర్ొక ప్రకు ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు బో ధ్కు గల బెైబిలు సంబంధ్మన
ై
ఆధార్ాలను ప్ర్శశీల్వసాతము. ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము
ర్ూఢిప్ర్చుచుని విధానంతో మొదలుపటటరదాము.

అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము
ప్రిశుద్ధాత్మ ప్ురుషమూరిత గూరిి మాటలాడవలస్టి వచిినప్ుుడు, స్ంఘము

ప్రిశుద్ధాత్మ యొకక ద్యవత్ామును ఎలల ప్ుుడు రూఢిప్రిచింద్ధ లేక ఒప్ుుకునాద్ధ
అనేద్ి, ప్రజలు త్రచుగవ అడుగుచుండు ప్రశాలలో ఒకటి. ప్రిశుద్ధాత్మ

ప్ురుషమూరితని గూరిి నైస్ట్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము మరియు నైస్ట్యా మహా
స్మావేశం ప్ూరితగవ స్ుషరం చయయలేద్నియు, గనుక మరొక మహా

స్మావేశమునకు, అద్ి ఛధల్సిడో న్ మహా స్మావేశమని నేను నముమత్ునధాను,
పిలుప్ు ఇవాబడింద్నియు, కుమారునిత్ోపవటు ప్రిశుద్ధాత్మ కూడధ స్ంప్ూరణ
ద్యవత్ాముగలవవనిగవ ఆరవధింప్బడవలెనని ఛధల్సిడో న్ మహా స్మావేశం

రూఢిప్రచింద్నియు చరిత్ర గరంథధలలో వవరయబడిన విషయాలు నిశియంగవ

మనకు అంద్ుబాటులో ఉనధాయి. “అవును, ప్రిశుద్ధాత్మ యొకక ద్యవత్ామును
స్ంఘము ఎలల ప్ుుడు ఒప్ుుకొనలేద్ని” కొంద్రు మాటలాడటానికత ఇద్ి

ఆస్వకరమయియంద్ి. ఇద్ి త్ప్ుని నేను అభిపవరయప్డుత్ునధాను. మహా

స్మావేశములు ఒక కొరత్త స్టిద్ా ధంత్ధనిా త్యారుచయయవలెనను ఉద్యేశంత్ో
ఎనాడును పిలువబడలేద్ు. విమత్ స్టిద్ా ధంత్ములు వినబడుచుండిన

స్ంద్రభంలో, స్ంఘము యొకక చధరిత్రరక మరియు స్వంప్రద్ధయిక బో ధను గూరిిన
అవగవహన ఏమైయుండినద్ో స్ుషరప్రచుటకే ఇటిర మహా స్మావేశములు

ఎలల ప్ుుడు పిలువబడినవి. కవబటిర అపొ స్త లుల యుగము నధటి నుంచి, అపొ స్త లుల
పిత్రులు మరియు ఆద్ి స్ంఘ ద్యవశ్వస్త ర ప్ండిత్ులు ప్రచురము చయస్టిన ద్ధని
యంద్ంత్టను, ప్రిశుద్ధాత్మ యొకక ద్యవత్ామును గూరిిన బో ధ జాడను

మనము తీయవచుినని నమమడధనికత మహా స్మావేశము యొకక ప్రకటననుబటిర
మనకు చధలా మంచి హేత్ువునాద్ని నీవు చప్ువచుి.
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
ప్ర్శశుదాధతు దదవుడెైయుని విష్యం అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మొదటి నుంచ

సుసపష్ర ంగా ప్రకటించడంలేదని మనము అంగరకర్శంచాల్వ. కాని ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును కనీసం
ర్ండు విధాలుగా, అది అంతర్శిహతంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునిది. మొదటిది, తిరతవమును గూర్శున దాని

నిర్ాుణము పారముఖ్యమైన విధానాలలో ప్ర్శశుదాధతును తండిర మర్శయు కుమార్మనితో సమానం చదసత ుంది.
ర్ండవది, ప్ర్శశుదాధతు దదవుడెయ
ై ునాిడని, యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శున విశావస

ప్రమాణము యొకు వర్ణన సూచసుతంది. ఈ ర్ండు విష్యాలను మనమిప్ుపడు ప్ర్శశీలనగా చూదాేము,
విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణంతోనే మొదలుపటటరదాము, ర్ండి.

నిరవమణం
ఇదివర్కటి పాఠంలో, మనము విశావస ప్రమాణమును, దదవుని గూర్శున స్టిదధ ాంతము యొకు

కోణం దృషారా చూచనప్ుపడు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మూడు ముఖ్య విభాగములు

గలదెైయునిదిగా, ప్రతి ఒకు విభాగం “నేను నముుచునాిను” అనే మాటలతో ముగుసుతనిదిగా
దృషిరంప్బడవచుునని మనము పేర్ొునాిమని నీవు గుర్మతకు తెచుుకోవచుు. మొదటి విభాగం

తండియి
ర న
ై దదవుని యందల్వ నముకమును గూర్శు చెబుతయంది. ర్ండవ విభాగం, యిేసు కరస
ీ త ు, తండియి
ర న
ై
దదవుని అదివతీయ కుమార్మడు, మన ప్రభ్ువునందల్వ నముకమును గూర్శు చెబుతయంది. మర్శయు

మూడవ విభాగం, ప్ర్శశుదాధతు యందల్వ నముకమును కోీడీకర్శసత ుంది, మర్శయు కార్యశీలకమైన ఆయన
కార్యముల జాబితానిసుతంది.

ఇదివర్కటి పాఠంలో మనము చూచనటటరగా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణం కాల కీమప
ే ి అభివృదిధ

అయియంది, ఒకు ర్పజులో కాదు, మర్శయు దాని తొల్వ భాషాంతర్రకర్ణములు సాానిక బాపిత సుములకు

సంబంధించన విశావస పారమాణముల ైయుండినవి. ఆదికాలం నాటి ఈ విశావస ప్రమాణములలో కొనిి
“నేను నముుచునాిను” అనే మాటలను యిేసునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములకు

ముందు చదర్ాుయి. కాని ఇతర్మైన ఇటిర ప్దములు దాదాప్ు కరీ.శ. 700లో ప్రమాణీకర్శంప్బడిన విశావస
ప్రమాణము యొకు భాషాంతర్రకర్ణము వల సామానయంగా ఉప్యోగశంచాయి. కాని వీటి నిర్శేష్రమన
ై
ప్దగుంభ్ముతో నిమితత ము లేకుండా, అభిపారయం మాతరం ఒకటే అయుయండినది: దదవుని ముగుగర్మ

ప్ుర్మష్మూర్మతల ప్రకార్ం విశావస ప్రమాణం విభ్జింప్బడింది. ఈ విభ్జన సంఘముల చదత సార్వతిరకంగా
గుర్శతంప్బడింది. తిరతవమునకు సంబంధించన ఈ సూతరము, ఒకే ఒకు దదవుడునాిడు, ఆయన ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు అను నామములుగల
ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా వలయుచునాిడనే నముకమును వయకత ము చదసత ుంది.

ఆది సంఘ పితామహుడు హపల పల్వటస్, కరీ.శ. 170-236లో జీవించనవాడు, ఆయన ర్పజులలో

వాడుకలో నుండిన బాపిత సుములకు సంబంధించన విశావస ప్రమాణము తిరతవమునకు సంబంధించన

నిర్ాుణమును చాలా విదితం చదస్టిందని వివర్శంచాడు. ఈ విశావస ప్రమాణం బహుశా ఒక సాానిక విశావస

ప్రమాణంగా మొదల ైయుంటటంది, కాని అది మొతాతనికన ష్యమార్మ విసత ృతంగా ఉప్యోగశంచుకొనబడినటటర
అగుపిసత ుంది. దాని భాష్ చాలా వర్కు ఆధ్ునిక అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో ప్రయోగశంప్బడిన
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దాని వల నునిది, మర్శయు బాపిత సుప్ు శిషారచార్ాలలో అది వాడబడిన విధానం తిరతవమునకు
సంబంధించన దాని బలమన
ై ఉదాాటనను ప్రముఖ్ంగా ప్రకటిసత ుంది.

బాపిత సుము ప ందగపర్శన వయకనతని నీటిలో ముమాుర్మ ముంచడం దావర్ా బాపిత సుము ఇవవబడిందని

హపల పల్వటస్ వివర్శంచాడు. ముంచబడిన ప్రతిసార్శ, బాపిత సుము ప ందుచుండినవాడు బాపిత సు విశావస
ప్రమాణంలో తిరతవములోని ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతకన సంబంధించన బాపిత సు విభాగానిి

ర్ూఢిప్ర్చాల్వియుండినది. మొదట ఆ వయకనత తండిక
ర న సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములలోగల
తన నముకమును ఒప్ుపకుంటాడు; అప్ుపడు అతడు నీటిలో ముంచబడుతాడు. ఆ తర్మవాత,
కుమార్మని యందల్వ విశావసమునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములను

ర్ూఢిప్ర్చుకుంటాడు, ఇప్ుపడు ర్ండవసార్శ ముంచబడుతాడు. చవర్గా, ప్ర్శశుదాధతు యందల్వ

విశావసమునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములను ర్ూఢిప్ర్చుకుంటాడు, ఇప్ుపడు
మూడవసార్శ మర్శయు చవర్శసార్శ ముంచబడుతాడు. దీని దావర్ా మర్శయు ఇదదవిధ్మన
ై వాడుకల దావర్ా
ఆది సంఘములో, విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణమే, ప్ర్శశుదాధతుతో సహా, తిరతవములోని ప్రతి

ఒకు ప్ుర్మష్మూర్శత యొకు దదవతవమును మర్శయు కార్యమును ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించాలనే తాతపర్యంతో
ర్ూప ందించబడిందని మనము గమనించవచుు.

యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శు దానిలోగల వర్ణన దావర్ా, అప సత లుల విశావస

ప్రమాణం ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును మర్ొక విధ్ంగా ర్ూఢిప్ర్మసుతంది.

యిేస్ు గరభమున ద్ధలిబడుట
యిేసు కరస
ీ త ు, దదవుని కుమార్మడు, ప్ర్శశుదాధతు వలన గర్ుమున ధ్ర్శంప్బడెను
అని అపొ స్త లుల విశ్వాస్ ప్రమాణము చబుత్ుంద్ి.
ప్ర్శశుదాధతు సంప్ూర్ణంగా దదవుడెైయునాిడని ఈ ప్రకటన సువిదితంగా ఘోషించుటలేదు, కాని

ఇటిర నముకమును ఇది బహు బలముగా ధ్వనిసుతంది. యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శు

చెప్ుపనప్ుపడు, విశావస ప్రమాణం, దదవదూత మర్శయతో మాటలాడిన ఈ మాటలు వారయబడిన లూకా
1:35ను సూచసుతంది:

ప్రిశుద్ధాత్మ నీ మీద్ికత వచుిను, స్రవానాత్ుని శకతత నినుా కముమకొనును. గనుక
ప్ుటర బో వు శిశువు ప్రిశుద్ుాడై ద్యవుని కుమారుడనబడును (లూకవ 1:35).

ఈ వచనంలో, ప్ర్శశుదాధతు సర్పవనితయని శకనతతో సమానునిగా చదయబడా్డు. మనము ఇదద

పాఠంలో అటటతర్మవాత చూడబో తయనిటటర, దదవుడు మాతరమే సర్పవనితయని శకనతని కల్వగశయుండగలడు.
గనుక, ప్ర్శశుదాధతు కార్యమునకు ఉదాహర్ణముగా ఈ వచనమును సూచంచుట దావర్ా, అప సత లుల
విశావస ప్రమాణం ప్ర్శశుదాధతు యొకు సంప్ూర్ణ దదవతవమును ర్ూఢిప్ర్మసుతంది. హెబ్రర 10:5-7లో ఈ
కనీంది విధ్ంగా వారయబడియుని మాటల చదత ఈ తయది అభిపారయం ధ్ృవీకర్శంప్బడుతయంది:
కవబటిర ఆయన ఈ లోకమంద్ు ప్రవశి
ే ంచునప్ుుడు ఈలాగు చప్ుుచునధాడు:
“బల్సయు అరుణయు నీవు కోరలేద్ుగవని నధకొక శరీరమును అమరిిత్రవి.
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ప్ూరణ హో మములును పవప్ప్రిహారవరథ బలులును నీకతషఠమైనవికవవు. అప్ుుడు

నేను, గరంథప్ుచుటర లో ననుాగూరిి వవరయబడిన ప్రకవరము, ద్యవవ, నీ చిత్త ము
నరవేరుిటకు ఇద్ిగవ నేను వచిియునధానంటిని” (హెబ్రర 10:5-7).

ఇచుట, యిేసు యొకు మానవ శర్రర్ము అమర్ుబడుట నిర్మేష్ర ంగా దదవుని ప్నయ
ై ుండినదని
మనకు తెల్వయజప్పబడుతయంది. ఇటటవంటి వచనముల దృషారా, యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధతుకు ఆర్పపించునప్ుపడు, అది ప్ర్శశుదాధతు యొకు
దదవతవమును ర్ూఢిప్ర్చవల నని ఉదదేశిసుతందని చెప్ుపకొనడం క్షేమకర్ం.

ప్ర్శశుదాధతు దదవతవములో గల నముకమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము వయకత ము

చదయుచుని విధానమును మనము తెలుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు అది చెప్ుపతయని దానికన
లేఖ్నాధార్మేమిటో చూదాేము.

బైబిలు స్ంబంధమన
ై ఆధధరం
ఈనాడు మనము ర్ూఢిప్ర్చుకొనుచుని విశావసము శతాబాేల తర్బడి నిలకడగా

ర్ూఢిప్ర్చుకొనబడుతయందని గుర్శతంచుటలో గొప్ప విలువ ఉనిది. ప్ర్శశుదాధతు దదవతవమును గూర్శు
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము బో ధిసత ుని విష్యానిి గీహంచుట ఎంతో సహాయకర్ంగా ఉండటానికన

ఇదొ క హేతయవైయునిది. అలా అయినప్పటికని
న , లేఖ్నములలో నుంచద మనకు అతయధికమన
ై ధెైర్యము
లభిసుతంది. మనము విశావస ప్రమాణమునకు లేఖ్నముల సార్ాంశంగా విలువనిసాతము, కాని

లేఖ్నములకు బదులుగా వాటి సాానంలో అనుగీహంచబడిన దానిగా మాతరం కాదు. ఈ కార్ణంచదత,
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము తెల్వయజప్ుపతయని వివర్ాలు లేఖ్నములకు సంబంధించనవని
నిశుయప్ర్చుకొనడం మనకు ఎలో ప్ుపడు ముఖ్యమే.

ప్రిశుద్ధాత్మ ద్యవత్ామును ద్ృవీకరించడధనికత లేఖనములు మనకు స్ూచిస్ుతనా
ద్ధనిలో మనము కనీస్ం నధలుగు అవగవహనలను చూస్ుతనధామని

నేననుకుంటునధాను. మొద్టిద్ి, ప్రిశుద్ధాత్మ, కొనిా గరంథ పవఠములలో ద్యవునిత్ో
ప్రస్ుర మారిుడిగవ వవడుకొనబడధ్డనే వవస్త వం. ద్యవుడు మాత్రమే కల్సగియుండు
కొనిా గుణగణధలు ప్రిశుద్ధాత్మకు కూడధ ఆపవద్ించబడినవనే వవస్త వం,

ప్రిశుద్ధాత్మ ద్యవత్ామునకు గల రండవ రుజువైయునాద్ి. మూడవద్ి, ద్యవుడు
మాత్రమే చయయగల కవరయములను ప్రిశుద్ధాత్మ కూడధ చయయుచునధాడు. ఇక

చివరిద్ి, కరైస్తవులు బాపిత స్మము తీస్టికొను ఒకే ఒకక నధమములో — మత్త యి 28 —
ప్రిశుద్ధాత్మ చయరిబడియునధాడనే విషయానిా మనము గమనిస్ుతనధాము.

— డా. కరత్ జానిన్
ప్ర్శశుదాధతు దదవతవమునందు నముకముంచుటకు గల బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఆధార్మును

అనేక విధాలలో ప్రదర్శింప్వచుు. కాని మన చర్ుల నిమితత ం ఆయన పిలువబడుతయని నామములు,
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ఆయన పిలువబడుతయని గుణగణములు, ఆయన చదయు కార్యములు మర్శయు ఆయన సూచంచు
తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరములపై మాతరమే మన దృషిర కేందీక
ర ర్శసత ాము. లేఖ్నములలో
ప్ర్శశుదాధతుకు ఆపాదింప్బడు విభిని నామములతో మొదలుపటటరదాము.

నధమములు
బెైబిలులో ప్ర్శశుదాధతు అనేక నామములతో పిలువబడెను. ఈ పేర్ోలో కొనిి ఆయన
దదవతవమును చాలా సూచతమైన విధానంలో సూచసాతయి. ఇతర్మన
ై వి ఆయనను దదవుడని పిలుసూ
త

చాలా సుసపష్ర ంగా సూచసాతయి. ఇంకా కొనిి ఈ ర్ండు అంతయర్ాశుల నడుమ అఖ్ండతవంగా ఉనాియి.
“ప్ర్శశుదాధతు” అనే పేర్మ, బహుశా ఆయన దదవతవము యొకు అంతర్ాువానిి అతయంత

సుసపష్ర మన
ై ర్రతిగా సూచసుతని పేర్ైయుంటటంది. “ప్ర్శశుదధ ” అనే ప్దం ఏవిధ్ంగాను దదవునికన

సంబంధించని సృషిర కోణాలలో ప్రయోగశంప్బడవచుు. “ప్ర్శశుదధ ” అనే ప్దం సర్వసాధార్ణంగా వాటికన

సంబంధించన సామానయ ప్రతిర్ూప్ములకు విలక్షణముగా నుని విష్యాలను సూచసుతంది, ఎందుకనగా
ఇవి దదవునికన ఒక విధ్ంగా విశేష్మన
ై వై యునివి. కాబటిర, “ప్ర్శశుదధ ” అనే ప్దం ప్ర్శశుదాధతు
దదవుడెయ
ై ునాిడని, తనంతట తానుగా సూచంచదు.

అలా అయినప్పటికర, పాత నిబంధ్న యందంతటను, “ప్ర్శశుదుధడు” అని ప్దద ప్దద

ప్రసత ావింప్బడుతయనిది దదవుడద అనే విష్యానిి ముఖ్యంగా గమనించాల్వ. ఈ విష్యానిి మనము ఎనని
వాకయభాగాలలో చూడగలము, ఉదాహర్ణకు, 2 ర్ాజులు 19:22, యిష్యా 30:11-15, మర్శయు

హో షేయ 11:9-12. ప్ర్శశుదాధతు అనే పేర్మతో దదవునినే ప్రసత ావిసుతనిటటర అగుపించు ఇతర్ వాకయభాగాలు
ఉనాియి, ఉదాహర్ణకు, యిష్యా 63:10, 11. ఇవివధ్ంగా పేర్మపటర బడటం మనము పారచీనమన
ై దదకాని
పేరర్ప
ే ింప్బడని యూదు సాహతయంలో కూడా చూడవచుు, ఉదాహర్ణకు, జాాన ప్ుసత కం 9:17. ఇటిర పాత
నిబంధ్న నేప్థయంతో, “ప్ర్శశుదధ ఆతు” అనే పేర్మలో దదవతవమును గూర్శున అంతర్ాువానిి చూడటం
నాయయసముతమే.

ఇటిర అతయంత సూచతమన
ై పేర్ోను మనసుిలో ఉంచుకుంటూ, ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవము

చాలా సూచతంగాను మర్శయు చాలా సుసపష్ర ంగాను అనే వాటికన మధ్యనునిదనిటటరగా సూచంచు

కొనిి పేర్ోను చూదాేము. ఈ నామములలో “ప్రభ్ువు ఆతు,” “దదవుని ఆతు,” మర్శయు “జీవముగల

దదవుని ఆతు” అనేవి చదర్య
శ ునివి. ఇంకా, “యిేసు ఆతు,” “కరీసత ు ఆతు,” “యిేసు కరస
ీ త ు ఆతు” కూడా
ఉనాియి. “మీ తండిర ఆతు,” “ఆయన కుమార్మని ఆతు,” “యిేసును మృతయలలో నుంచ లేపన
ి వాని
ఆతు” అనే పేర్ో మనాియి. మానవుడు తన స ంత ఆతుతో ఐకయమయ
ై ుని విధ్ంగానే, దదవుడు

ప్ర్శశుదాధతుతో ఐకయమైయునాిడని సూచంచడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధతు దదవుడెయ
ై ునాిడని ఈ పేర్ోనీి

తెల్వయజప్ుపతయనాియి. పౌలు ఈ సంబంధానిి 1 కొర్శంథీ 2:11లో ఈ కనీంది విధ్ంగా ర్ాసూ
త , సువిదితంగా
ముడిపటారడు:
ఒక మనుషుయని స్ంగత్ులు అత్నిలో నునా మనుష్వయత్మకేగవని మనుషుయలలో
మరి ఎవనికత త్ల్సయును? ఆలాగే ద్యవుని స్ంగత్ులు ద్యవుని ఆత్మకే గవని మరి
ఎవనికత త్ల్సయవు (1 కొరింథీ 2:11).
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మన ఆతులు మనము మానవులనుగా ప్ర్శగణింప్బడునటట
ో చదయుచుని విష్యంలో

భాగమైయునివి. వీటిలో అమానుష్మన
ై ది ఏమియు లేదు. ఇవి ప్ూర్శతగా

మానవతవముగలవైయునివి. అదద విధ్ంగా, ప్ర్శశుదాధతు ప్ూర్శతగా దదవుడెైయునాిడు. తండిర మనసుిను
తెల్వస్టికొనునటట
ో ఆయనను ఈ విష్యమే సమర్ావంతయనిగా చదసత ుంది. కాబటిర, దదవుని మనసుిను

కైసతవులకు బయలుప్ర్చు తన కార్యము దావర్ా, ప్ర్శశుదాధతు తనను తాను దదవుడుగా ప్రదర్శిసుతనాిడు.
చవర్శగా ప్ర్శశుదాధతును “దదవుడు” అనే పేర్మతో చాలా సూచతంగా ప్రసత ావించు కొనిి

వాకయభాగాలునాియి. అప 5:3-4లో వారయబడినిటటర, పేతయర్మ అననీయతో చెప్ుపతయని మాటలు
ఆలకనంచండి:

అననీయా, నీ భూమి వలలో కొంత్ ద్ధచుకొని ప్రిశుద్ధాత్మను మోస్ప్ుచుిటకు
స్వత్ధను ఎంద్ుకు నీ హృద్యమును పరరరేపించను? అద్ి నీయొద్ే నునాప్ుడు

నీద్య గద్ధ? అమిమన పిమమట అద్ి నీ వశమై యుండలేద్ధ? యింద్ుకు ఈ స్ంగత్ర నీ
హృద్యములో ఉద్యేశించుకొనధావు? నీవు మనుషుయలత్ో కవద్ు ద్యవునిత్ోనే
అబద్ా మాడిత్రవి (అపొ 5:3-4).
ఈ వాకయభాగంలో, అననీయ ప్ర్శశుదాధతుతో అబదధ మాడాడని పేతయర్మ మొదట చెపాపడు. ఆ

తర్మవాత పేతయర్మ, అననీయ దదవునితో అబదధ మాడాడని చెప్పడంలో గల భావమేమిటో వివర్శంచాడు.
ఇచుట అప సత లుడెైన పేతయర్మ ప్ర్శశుదాధతును మామూలుగా “దదవుడు” అని సంబో ధిసత ునాిడు.
కాబటిర, లేఖ్నములలో ప్ర్శశుదాధతు పిలువబడుతయని నామములను గూర్శు మనము

యోచంచుచుండగా, ఈ నామములలో చాలా వర్కు ఆయన దదవతవమును, చాలా సూచతమైనటట
ో నివి
మొదలుకొని చాలా సుసపష్ర మన
ై వయ
ై ుని ర్రతిలలో సూచసుతనాియనే విష్యానిి మనము
గమనించవచుు.

దెైవికమన
ై ప్రతదయక లక్షణములను ఆయనకు ఆపాదించడం దావర్ా, బెైబిలు ప్ర్శశుదాధతు

దదవతవమును ప్రదర్శిసుతని ర్ండవ విధానమయ
ై ునిది.

ప్రత్యయక లక్షణములు
దదవుడు వివేచంప్దగు ర్ండు విధ్ముల ైన ప్రతదయక లక్షణములు కల్వగశయుండుటను గూర్శు కైసతవ

దదవశాసత ర ప్ండితయలు సాంప్రదాయికముగా చెప్ుపచుండిర్శ: పాలుప్ంచుకొనబడగల ప్రతదయక లక్షణములు
మర్శయు పాలుప్ంచుకొనర్ాని ప్రతయద క లక్షణములు. ఒక ప్రకు దదవుడు సృజించన పారణులకు ఏదో ఒక
విధ్ంగా “అందజేయబడగల” లేదా వాటితో “ప్ంచుకొనబడగల” ప్రతదయక లక్షణములు ఆయన
కల్వగశయునాిడు.

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు సహేతయకము అనే ప్రతయద క లక్షణముగలవాడెయ
ై ునాిడు, దీనిని ఆయన

మానవులకు అందజేయుచునాిడు లేక మానవులతో ప్ంచుకొనుచునాిడు. ప్ర్శమితిగల జీవులుగా,
మానవులు దదవుని సహేతయకమును ప్ర్శప్ూర్ణంగా అర్ాంచదసుకొనర్మ. కాని మనము యింకను

సహేతయకమన
ై విధానాలలో ఆలోచంచగల సామర్ాాం కల్వగశయునాిము. సహజంగానే, మనము

దెైవికమన
ై వర్మని దీని అర్ాం కాదు. మనము విమోచనాతుకమన
ై దదవుని చదత, తన సహేతయకమను
ప్రతయద క లక్షణమును కొంత మేర్కు మనతో ప్ంచుకొనినవాని చదత, సృజింప్బడితిమని మాతరమే అది
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ర్మజువుచదసత ుంది. మనము కల్వగశయుని సహేతయకమును మనము ఆయన నుంచ ప ందితిమి; మనము
ఆయన చదత సృజింప్బడినవార్మై యునిందునుబటిర మనము ఆయన సహేతయకమను ప్రతయద క
లక్షణమును ప్రతిబింబిసుతనాిము.

అయన పేరమ, దదవుని యొకు ప్ంచుకొనగల మర్ొక ప్రతదయక లక్షణమైయునిది. మనము

దదవునితో సహా, ఇతర్మల యిడల కల్వగశయుని పేరమ, సూటిగా దదవుడు కల్వగశయుని పేమ
ర అనే ప్రతయద క
లక్షణములో నుంచ ప ందబడినదని లేఖ్నములలోని అనేక భాగాలు మనకు బో ధిసత ునాియి. దీనిని
మనము గలతీ 5:22, ఎఫస్ట్ 5:1, 2 తిమోతి 1:7, మర్శయు 1 యోహాను 4:7-21లో చూడనగును.

అయితద దదవుడు పాలుప్ంచుకొనర్ాని ప్రతయద క లక్షణములను కూడా కల్వగశయునాిడు — అవి

వాటి సవభావమునుబటిరయిే తన పారణులతో ప్ంచుకొనబడజాలని ప్రతదయక లక్షణముల ైయునివి. ఆయన
సర్వజా తవము అనంతమన
ై ఆయన మేధాసంప్తిత , తెల్వవి మర్శయు జాానము; ఆయన సర్వశకనతమతవము
అనంతమన
ై ఆయన శకనత; ఆయన సర్వవాయప్కతవము ఒకే సమయంలో సకల సా లములందు

ఉప్స్టిాతయడెయ
ై ుండగల సమర్ాత; మర్శయు ఆయన నితయతవము చర్కాలము నిల్వచయుండునది మర్శయు
భ్గిప్ర్చబడజాలని సవయంభ్ువతవము వంటివి, అతయంత సుప్ర్శచతమైనవై దదవుని యొకు

ప్ంచుకొనర్ాని ప్రతదయక లక్షణముల ైయునివి. ప్ంచుకొనర్ాని దదవుని ప్రతయద క లక్షణములు ఆయనకు
మాతరమే చెందును గనుక, ఆయన, పన
ై పేర్ొునబడిన ప్రతదయక లక్షణములలో ఒకటి లేదా ఎకుువ

కల్వగశయునాిడని చూపించడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధతు, దదవుడెయ
ై ునాిడని మనము ర్మజువు చదయవచుు.
మనము లేఖ్నములను తర్చ చూచనప్ుపడు, వాసత వానికన, ఆయన వీటనిిటిని కల్వగశయునాిడని
మనము తెలుసుకుంటాము. ప్ర్శశుదాధతు యొకు సర్వజా తవమును మొదట చూదాేము.

దదవుని మనసుిను ప్ర్శశుదాధతు ప్ర్శప్ూర్ణంగా ఎర్మగునని లేఖ్నము స్టలవిసుతంది. ఈ

అభిపారయానిి మనము ఎఫస్ట్ 1:17-19 మర్శయు 1 కొర్శంథీ 2:10, 11లో చూడగలము. సహజంగానే,
దదవుని మనసుి అనంతమన
ై ది, దానిని ప్ర్శప్ూర్ణంగా తెలుసుకోడానికన అందుకు సమానమన
ై

అనంతమన
ై మనసుి అవసర్మవుతయంది. దదవుని సర్వజా తగల మనసుిను గీహంచగల సమర్ాత
ప్ర్శశుదాధతుకు ఉండుటనుబటిర, ప్ర్శశుదాధతు తానే సర్వజుా డెయ
ై ునాిడని ర్మజువుచదయుచునాిడు.
ఆయన సర్వజుా డెయ
ై ునిందునుబటిర, ఆయన కూడా దదవుడెై యుండవల ను.

ప్ర్శశుదాధతు కల్వగశయుని సర్వశకనతమతవము దావర్ా కూడా ఆయన దదవుడెయ
ై ునాిడని

ర్మజువవుతయంది. ఆయనకు గల శకనత దదవుడు కల్వగశయుని అప్ర్శమితమైన శకనతయియ
ై ునిది.

ప్ర్శశుదాధతుకు గల శకనతని గూర్శు లేఖ్నములలోని అనేక వాకయభాగాలు తెల్వయజప్ుపతయనాియి.

ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ 10:6, ర్పమా 15:18-19, 1 కొర్శంథీ 12:11, మర్శయు 1 థెసి 1:4-5. ఆది 1:13లో గీంథసా ం చదయబడియునిటటరగా, ప్ర్శశుదాధతుకు దదవుని శకనతతో గల సంబంధ్మును ఒకసార్శ
గమనించండి:

ఆద్ియంద్ు ద్యవుడు భూమాయకవశములను స్ృజంచను (ఆద్ి. 1:1). భూమి
నిరవకవరముగవను శూనయముగవను ఉండను, చీకటి అగవధ జలముపన
ై

కమిమయుండను, ద్యవుని ఆత్మ జలములపన
ై అలాలడుచుండను. ద్యవుడు వలుగు
కమమని ప్లుకగవ వలుగు కల్సగను (ఆద్ి. 1:1-3).
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మనము ఇది వర్కు పేర్ొునిటటరగా, దదవుని గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రసత ావనలు

సర్వసాధార్ణంగా తిరతవమంతటిని సూచసాతయి. కాని ప్రయోగశంప్బడుతయని భాష్ను మర్శయు
సందర్ుమునుబటిర, ఒక వయకనత లేదా మర్ొక వయకనతపై గల ఉదాాటనను గమనించడం కూడా

నాయయసముతమే. ఈ సందర్ుములో, దదవుని ఆతుగా, ఉదాాటన ప్ర్శశుదాధతు యొకు మూర్శతమంతముపై
ఉనిది. కాబటిర, వలుగును సృజించు కార్యము ప్ర్శశుదాధతు చదత చదప్టర బడింది. ఈ అధాయయం ప్రకార్ం,
దదవుడు సృజించన ఇతర్మైన ప్రతి విష్యంలో కూడా ఇదద సంగతి నిజం. కాని ప్ర్శశుదాధతు ఇటటవంటి
సర్వశకనతమతవము కల్వగశయుండుటకుగాను, శూనయములో నుంచ ఆయన ఏదో ఒక విష్యమును
సృజించుటకుగాను, ఆయన సంప్ూర్ణముగా దదవుడెైయుండవల ను.

సర్వవాయప్కతవమనేది ప్ర్శశుదాధతు కల్వగశయుని, ప్ంచుకొనర్ాని మర్ొక ప్రతదయక

లక్షణమయ
ై ునిది. సృషిర కీమములోని ప్రతి భాగంలోని, ఆకాశమంత ఎతయ
త మొదలుకొని సముదరమంత
లోతయ వర్కు, ప్ర్శశుదాధతు ఉనాిడని కరర్తనలు 139:7-10 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధిసత ాయి.
ప్ర్శశుదాధతు, నితయతవమనే ప్రతదయక లక్షణమును సహతం కల్వగశయునాిడు. హెబ్రర 9:14

ప్ర్శశుదాధతును “నితయయడగు ఆతుగా” సూచసుతంది, అనగా ఆయన ఎలో ప్ుపడు ఉప్స్టిాతయడెయ
ై ునాిడని
అర్ాం, మర్శయు నిర్ంతర్ము ఉప్స్టిాతయడెై యుండుటకు కొనసాగును.

ప్ంచుకొనర్ాని ఈ ప్రతయద క లక్షణముల దావర్ా, మర్శయు ఇటటవంటివే ఇతర్మన
ై లక్షణముల

దావర్ా, ప్ర్శశుదాధతు, దదవుడెయ
ై ునాిడనే విష్యానిి బెైబిలు సపష్ర ంగా సూచసుతంది.

కవరయము
ఆయన చదయు నానా విధ్ముల ైన కార్యములు, ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును గూర్శున

లేఖ్నాలలోని మూడవ ర్మజువు. ప్ర్శశుదాధతు చదయు కార్యములను మనము మర్శ ఎకుువ లోతయగా ఇదద
పాఠంలో అటటతర్మవాత అనేవషిదే ాము. ఇప్పటికత
ై ద, అవి ఆయన దదవతవమును ఎలా ప్రదర్శిసుతనాియో
చూడటానికన ఆయన చదయు కొనిి కార్యములను మాతరమే కుోప్త ంగా చూదాేము.

ఆయన చయయు కవరయములను అధయయనం చయయడం, స్ంబంధిత్ రుజువును గూరిి
లేఖనములోని కొంత్ భాగమైయునాద్ి. కరస్
ర త ును గూరిి స్వక్షయమిచుివవడు,

మనలను కరస్
ర త ుత్ో కూడధ జోడించువవడు, నూత్న జీవమును కలుగజేయువవడు,

ప్ునరుత్ధథనమును కలుగజేయువవడు, స్ృష్ిర కరమములో నిమగామైయునావవడు
ద్యవుని ఆత్మయిే. ఈ కవరయములనిాయు ద్యవుని కవరయముల కంటె త్కుకవైనవేమీ

కవవు. ఇవి మానవులకు వరితంచవు; ఇవి ద్యవద్ూత్లకు స్ంబంధించిన వవరికత లేద్ధ
స్ృజంప్బడినద్ి ఇత్రమన
ై ద్యనికరనను వరితంప్బడద్ు. ఇవనీా ద్యవుడు త్ధను
మాత్రమే చయయగలవైయునావి. ద్యవుడు చయస్టిన కవరయములనే ప్రిశుద్ధాత్మ

చయయునని ద్ీని ఆధధరంగవ మనము అరథ ంచయస్టికొనవచుి, మరియు ఈ విధంగవ ఇవి
ఆయన వయకతతగత్మన
ై వి మాత్రమేగవక, ఆయన ద్యవత్ామునకును
స్ంబంధించినవైయునావి.
— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
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దదవునికన మాతరమే సముచతమైనవని బెైబిలు సూచంచు అనేక కార్యములు ప్ర్శశుదాధతు

చదయును, గనుక ఇది దెవి
ై కమన
ై ఆయన శకనతని మర్శయు గుణగణములను ప్రదర్శిసుతంది. ఉదాహర్ణకు,

మనము ర్పమా 8:11లో గమనిసుతనిటటరగా, ఆయన మన ఆతులను ప్ునర్మజీీ వింప్జేస్టినప్ుపడు ఆయన
నూతన జీవమును కలుగజేయును. ఎఫస్ట్ 2:18లో మనకు బో ధింప్బడుతయనిటటరగా, మనము తండిరని
ఆయన దావర్ా సమీపించగలము. ర్పమా 5 మొదలుకొని 8వ అధాయయం వర్కు గల అధాయయాలలో

మనము గమనిసుతనిటటరగా, ఆయన మనకు ర్క్షణ కలుగజేయును. ర్పమా 15:4 మర్శయు 18-19లో
మనము చూసుతనిటటరగా, ప్రవకత లు, సర్శకదా మన ప్రభ్ువైన యిేసు కరస
ీ త ు కూడా చదస్టన
ి అదుుత

కార్యముల వనుక నునివాడు ఈయనే. ప్ర్శశుదాధతు చదయు దెైవికమన
ై కార్యముల జాబితా దాదాప్ుగా
అంతము లేనిదెన
ై ప్పటికని
న , దృషారంతము నిమితత మై ఒకటి ర్ండు ప్రముఖ్మన
ై ఉదాహర్ణములపై
మాతరమే మన దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచుదాము.

మొటర మొదటిగా, ప్ర్శశుదాధతు దదవుని వాకయమయ
ై ుని లేఖ్నముల ర్చయితలను పేరర్ప
ే ించాడు.

ప్ర్శశుదాధతు వాకుు దదవుని వాకైుయునిదని గుర్మతంచుట దావర్ా, ప్ర్శశుదాధతుయిే దదవుడెయ
ై ునాిడని
మనము అంగరకర్శసత ునాిము. ఈ విష్యానిి మనము మతత యి 10:20, యోహాను 3:33-34, అప
1:16, అప 4:31, మర్శయు ఎఫస్ట్ 6:17లో చూడనగును.

ఒక ఉదాహర్ణగా, 2 పేతయర్మ 1:20-21లో పేతయర్మ చెప్ుపతయని విష్యానిి వినండి:
ఒకడు త్న ఊహనుబటిర చప్ుుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటర ద్ని
మొద్ట గరహంచుకొనవలెను. ఏలయనగవ ప్రవచనము ఎప్ుుడును మనుషుయని

ఇచఛనుబటిర కలుగలేద్ు గవని మనుషుయలు ప్రిశుద్ధాత్మ వలన పరరరప
ే ింప్బడినవవరర
ద్యవుని మూలముగ ప్ల్సకతరి (2 పరత్ురు 1:20-21).
ఈ వాకయభాగంలో, ప్ర్శశుదాధతుతో కూడా కొనిపల బడుట అనగా దదవుని నుంచ మాటలాడుట అని

పేతయర్మ బో ధిసత ునాిడు. లేఖ్నము దదవుని వాకయమయ
ై ునిది ఎందుకనగా అది దదవుని చదత, నిర్శేష్రంగా

చెప్ుపకుంటే, ప్ర్శశుదాధతు చదత, దదవతవములోని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శత చదత, పేర్
ర ప
ే ింప్బడింది మర్శయు
మాటలాడబడింది.

మర్ొక ఉదాహర్ణ, ఆయన దదవుడని ఆలోచనకర్త గా ప్ర్శశుదాధతు చదస్టే ప్ని ర్మజువుచదసత ుంది.

యోహాను 14 మొదలుకొని 16వ అధాయయం వర్కు, సతయమును బయలుప్ర్చుట, లోకమును

పాప్మును గూర్శు ఒపిపంప్జేయుట, మర్శయు యిేసును గూర్శు సాక్షయమిచుుట వంటి ప్నులు చదయు
ఆలోచనకర్త యని యిేసు ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు ప్రసత ావిసుతనాిడు. ఆర్ంభ్ములో అది ఎబెెటటరగా

ఉనిటటర అగుపించవచుు, కాని ఈ ప్ర్శచర్య యిేసు ఇహలోక ర్రతాయ తానే ఉప్స్టిాతయడెయ
ై ునిదాని కంటే
ప్ర్శశుదాధతును మర్శంత విలువైనవానిగా చదసత ుంది. యోహాను 16:7లో యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:
అయిత్య నేను మీత్ో స్త్యము చప్ుుచునధాను, నేను వళ్లల పో వుటవలన మీకు
ప్రయోజనకరము; నేను వళ్ల నియిడల ఆద్రణకరత మీయొద్ే కు రవడు; నేను
వళ్లినయిడల ఆయనను మీయొద్ే కు ప్ంప్ుద్ును (యోహాను 16:7).
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ఈ విష్యం ఒకు క్షణం ఆలోచంచండి. యిేసు తానే స్టలవిచున ప్రకార్ంగా, మనము యిేసు

యొకు తక్షణ శార్రర్శక సనిిధి కల్వగశయుండుట కంటే ప్ర్శశుదాధతు సనిిధి సంఘానికన ఎంతో

మేల ైనదవుతయంది. కాని కరస
ీ త ు యొకు ఇహలోక సనిిధి వలన పారపిత ంచు దీవనను సృజింప్బడిన,

ప్ర్శమితమైన ఒకడు ఎనిటికని
న మించజాలడు. లేదు, దదవుని కుమార్మని కంటే, ప్ర్శశుదాధతుయిే మనకు
ఎకుువ ప్రయోజనకర్మన
ై వాడెై యుండుటకుగాను, ప్ర్శశుదాధతు తానే దదవుడెై యుండవల ను.

స్ూత్రములు
లేఖ్నము, ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును, తండిర మర్శయు కుమార్మని నామముల

ప్రకుప్రకునే ఆయన నామము కూడా ఉని తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరముల దావర్ా
నిశుయప్ర్చుతయంది, ఇది నాలుగవ విధ్ం.

తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరము, తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలను సాపేక్షంగా

సమానమన
ై పారతిప్దిక ప్రకార్ం, వార్శ సహకార్మును ప్రదర్శించడం దావర్ా ఆదర్ిపారయమన
ై విధానంలో
సుసపష్ర ంగా పేర్ొునుచుని లేఖ్నములోని ఒక వాకయభాగమయ
ై ునిది. తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతు సమాన భాగసావముల య
ై ునాిర్ని పేర్ొునడం దావర్ా తండిర మర్శయు కుమార్మడు
దెైవముల ైయునిటటరగానే ప్ర్శశుదాధతు కూడా దెవ
ై మైయునాిడని బెైబిలు సూచసుతంది. ఈ

సూతరములను మనము ర్పమా 15:30-32, 1 కొర్శంథీ 12:4-6, 2 థెసి 2:13, 14 మర్శయు అనేక ఇతర్
చపటో చూడనగును. ఈ సూతరములలో నుంచ కేవలము ర్ండింటిని మాతరమే విడమర్చ చూదాేము.
మొదటిది మతత యి 28:19లో ఉనిది, అచుట యిేసు ఈ విధ్ంగా ఆజాాపిసత ునాిడు:
మీరు వళ్లల , స్మస్త జనులను శిషుయలనుగవ చయయుడి; త్ండిర యొకకయు,

కుమారుని యొకకయు, ప్రిశుద్ధాత్మ యొకకయు నధమములోనికత వవరికత
బాపిత స్మమియుయడి (మత్త యి 28:19).
ఈ సూతరం ప్రకార్ం, తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల నామములో లేక అధికార్ముతో

బాపిత సుమియయబడవల నని యిేసు సూచసుతనిటటర గమనించగలము. దదవుని ప్ుర్మష్మూర్మతలు

కల్వగశయుని సాపేక్షమైన గౌర్వము మధ్య ఈ ఆజా ఎటటవంటి విచక్షణనన
ై ను చూపించడంలేదు. దానికన
బదులుగా, ఈ ముగుగర్శని కూడా అది సమానమైనవార్శగా నివేదస
ి త ుంది.

ర్ండవ సపష్ర మన
ై ఉదాహర్ణ 2 కొర్శంథీ 13:14లో కనబడుతయంది, అచుట పౌలు ఇలా

వారసుతనాిడు:
ప్రభువైన యిేస్ు కరరస్త ు కృప్యు, ద్యవుని పరరమయు, ప్రిశుద్ధాత్మ స్హవవస్మును
మీకంద్రికతని త్ోడైయుండునుగవక (2 కొరింథీ 13:14).

తన ప్తిరకకు ముగశంప్ు ఆశీర్వచనముగా నుని దీనిలో, పౌలు వీర్శని ఒక చపటక
ి న

చదర్ముతయనాిడు: కుమార్మడు, అనగా ప్రభ్ువైన యిేసు కరస
ీ త ు: తండిర, ఈయనను పౌలు దదవుడు అని
మాతరమే ప్రసత ావిసుతనాిడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు. ఇలా ఒకు చపటికన చదర్ుడం దావర్ా, ఈ ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతలను ఆయన సమాన భాగసావములుగా నివేదస
ి త ునాిడు.
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దదవతవంలో ప్ర్శశుదాధతు సమానుడెన
ై ప్ుర్మష్మూర్శతయియ
ై ునాిడని ఇటటవంటి సూతారలు

సూచసాతయి. తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు, పాప్ులకు కృప్ను మర్శయు ర్క్షణను

సమకూర్ముట, దదవుడుగా గౌర్వమును మర్శయు ఆర్ాధ్నను స్ట్వకర్శంచుట వంటి అతాయవశయకమన
ై దెైవిక
గుణగణాలు మర్శయు కార్యకలాపాలు కల్వస్టియుండు విష్యాలలో ఒకర్శతో మర్ొకర్మ
సమానుల ైయునాిర్ని అవి ప్రదర్శిసాతయి.
ఒకక ద్యవుడు నిత్యత్ామంద్ంత్టను ముగుురు ప్ురుషమూరుతల స్ంఘీభావముత్ో
ఉప్స్టిథత్ుడైయునధాడని కస్
రై త వ త్రరత్ా స్టిద్ా ధంత్ము బో ధిస్త ుంద్ి. ప్రిశుద్ధాత్మ,

ద్యవుడైయునాంద్ు వలన, మనము ఆయనకు మన మొరలు వినిపించడము
మాత్రమేగవక, ఆయనను ద్యవునిగవ గౌరవించుట, స్రన
ర ద్ి మరియు
స్ముచిత్మన
ై ద్ి.

— డా. కరత్ జానిన్
మనము ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవమును గూర్శు ఆలోచంచాము గనుక, ఇక ర్ండవ
అంశమును అనగా, ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమును గూర్శు అధ్యయనం చదయవచుు. ఈ విభాగంలో,
ప్ర్శశుదాధతు కేవలము దెవి
ై కమైన శకనత లేక బలమైయునాిడనిగాక, నిజమన
ై ప్ుర్మష్మూర్శతయిై

యునాిడని ఆయనతో మనము వయవహర్శంచాల్విన అవసర్మునిదనే వాసత వమును చూసాతము.

ప్ురుషప్ూరితత్ాము
సంఘ చర్శతయ
ర ందంతటను, ప్ర్శశుదాధతు, విలక్షణమైన సవయంచెత
ై నయము మర్శయు దెైవికమన
ై

వయకనతగత గుణగణాలు కల్వగశయుని ఒక వయకనతయిైయునాిడనే విష్యానిి ఒప్ుపకొనడానికన అనేక

గుంప్ులు నిర్ాకర్శంచాయి. ఆయన కేవలం మర్ొక ర్ూప్ంలో నుని తండిరయియ
ై ునాిడని కొందర్మ
నమాుర్మ. “ప్ర్శశుదధ ఆతు” అనే నామము కేవలము దదవుని శకనతని వర్శణంచడానికన పారచీన ర్చయితలు
ప్రయోగశంచన ఒక నామమయ
ై ునిదని ఇతర్మలు వాదో ప్వాదాలు చదసార్మ. కాని అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణ కీమమును చూచనటో యితద, దదవతవము లోప్ల ప్ర్శశుదాధతు నిజమన
ై

మర్శయు విలక్షణమన
ై వయకనతయియ
ై ునాిడనే బెైబిలు సంబంధ్మైన సాానమును అది ర్ూఢిప్ర్మసుతందని
మనము గమనించవచుు. లేఖ్నములు సపష్ర ంగా బో ధిసత ుని విష్యం ఇదద, మర్శయు ఇది
యుగయుగాలుగా కైసతవ సంఘములోని ప్రతి శాఖ్ యొకు దృకపథమయ
ై ుండినది.

కొరత్త నిబంధనలో ప్రిశుద్ధాత్మ వయకతతగత్ ప్ద్జాలములత్ో వరిణంప్బడియునధాడు,
కేవలము ప్రత్యయక వయకతతకత స్ంబంధించని ఒక శకతతగవ కవద్ు. గనుక మిగిల్సన స్ంఘ
స్భుయలంత్ధ ఇటిర స్వక్షయమును అంగీకరించధరు మరియు మేము కూడధ ద్ీనినే
నముమత్ునధామనధారు. ఈ విషయానిా త్రువవత్ విశ్వాస్ ప్రమాణంలో
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చయరిడధనికత స్ంబంధించినంత్ మేరకు, ద్ీనిని గూరిిన యథధరథ మైన త్రకము

చయప్టర బడక మునుప్ు ద్ధద్ధప్ు మూడు లేక నధలుగు వంద్ల స్ంవత్ిముల కవలం
ప్టిర ంద్నేద్ి నిజమే. కవని కస్
ర రయకు చంద్ిన బాస్టిల్ ద్ీనిని గూరిి నధలుగవ

శత్ధబే ములో చరిించినప్ుుడు, ఈయన ఒక కొరత్త స్టిద్ా ధంత్మును చయరిలేద్ు,
ఈయన ప్రజలంద్రు అద్ివరకే మూడు వంద్ల స్ంవత్ిరముల కవలం
నముమచుండిన ద్ధనిని కేవలం అంద్రి ముంద్ుంచుత్ునధాడు.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఈ విష్యాలను సుసపష్ర ంగా వివర్శంచడం లేదని మనము

మొదటి నుంచ అంగరకర్శంచాల్వి ఉంటటంది. కాని కస
ై త వయము యొకు కొనిి తొల్వ శతాబే ములలో జర్శగన
శ
ప్ర్శశుదాధతుకు సంబంధించన ముఖ్యమైన దదవశాసత ర చర్పుప్చర్ులను గూర్శు మనము

యోచంచనప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు తిరతవములోని ఒక సభ్ుయడెయ
ై ునాిడనే విష్యమై విశావస ప్రమాణము
చదయుచుని ధ్ృవీకర్ణము కూడా ఆయన మూర్శతమతవమును గూర్శున అంతర్ాువముగల
ధ్ృవీకర్ణమైయునిదనే విష్యం మనకు అర్ామవుతయంది. మిగశల్వన బెైబిలు సంబంధ్మైన

కైసతవయముతోపాటట, ప్ర్శశుదాధతును కేవలము మూర్శతమతవములేని ఒక శకనతగా లేదా దెవి
ై కమన
ై బలముగా
చదయడమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము తృణీకర్శసత ుంది.

ప్ర్శశుదాధతు యొకు మూర్శతమతవము విష్యమై విశావస ప్రమాణము ధ్ృవీకర్శసత ుని

లేఖ్నానుసార్మన
ై ఆధార్మును గూర్శు మనము యోచసుతని తర్మణంలో, మన చర్ు మూడు

భాగాలుగా విభ్జింప్బడుతయంది. వాటిని ఈ కనీంది అంశాలవార్శగా చర్శుసాతము. మొదటిది, ప్ర్శశుదాధతు
కల్వగశయుని వయకనతగతమన
ై గుణగణాలు. ర్ండవది, తండిర మర్శయు కుమార్మని నుంచ ఆయనకుగల
వయకనతగత విలక్షణము. మర్శయు మూడవది, ఆయన తిరతవములోని ఇతర్ సభ్ుయలతో వయకనతగతముగా
కల్వగశయుని సంబంధ్ము. ప్ర్శశుదాధతు సంప్ూర్ణ ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడను గుణగణంతో
మొదలుపటటరదాము.

ప్రత్యయక లక్షణములు
ప్ర్శశుదాధతు యొకు వయకనతగతమైన గుణగణాలను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు,

ప్ుర్మష్మూర్మతలకు విశిష్ర మయ
ై ుండి ఆయన కల్వగశయుని లక్షణాలు — అనగా ఆయన కేవలము

వయకనతగతంకాని ఒక శకనత కాదు కాని నిజమన
ై ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునిటో యితద ఆయనను గూర్శు మాతరమే
నిజమన
ై వైయుండు లక్షణాలు — మన మనసుిలో మొదలవుతయంటాయి.
కొరత్త నిబంధన త్ండిరయిన
ై ద్యవుని నధమములు మరియు బిరుద్ులు, త్ండిరయిన
ై
ద్యవుని ప్నులు, త్ండిరయిన
ై ద్యవుని గుణగణధలు, త్ండిరయిన
ై ద్యవుని చరయలను
గూరిి త్ల్సయజప్ుడమే కవద్ు, కవని కొరత్త నిబంధన త్ండిర విషయంలో

పరరొకనబడిన విషయాలను కుమారునికత మరియు ప్రిశుద్ధాత్మకు అనాయించుట
అనేద్ి ఎంత్ో ఆద్యశ్వత్మకమైనద్య
ై ునాటుర నేను త్లుస్ుకునధాను. అనగవ,
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బైబిలులో త్ండిరయిన
ై ద్యవునికత ఆరవపింప్బడిన వయకతతగత్మైన స్కల స్ాభావములు
కొరత్త నిబంధనలో ద్యవుడన
ై ప్రిశుద్ధాత్మకును ఆరవపింప్బడినవని మరొక మాటలో
చప్ుుకొనవచుి. అటల యినను ఇద్ి కూడధ, ప్రిశుద్ధాత్మ ఒక

ప్ురుషమూరితయిైయునధాడు, ఒక శకతత లేద్ధ బలము కవద్నే విషయానిా మనకు
నొకతకవకవకణిస్త ుంద్ి.
— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III
ప్ర్శశుదాధతు, మనము ఈ పాఠంలో ప్టిరకగా ఇవవలేననిి మర్ర ఎకుువ వయకనతగత గుణగణాలు

గలవాడెైయునాిడు, గనుక ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమును నిర్ూపించడానికన మనము కేవలము
నాలుగు ఉదాహర్ణములను మాతరమే చూదాేము. ప్ర్శశుదాధతు ఒక చతత మును కల్వగశయునాిడని

చెప్ుపకొనుటతో మొదలుపటటరదాము. ఇది ఆయన ప్రణాళికలు ర్చంచడానికన, కోర్మకొనుటకు మర్శయు
ఏర్పర్చుకొనుటకు ప్రయోగశంచు మనశికనతయిైయునిది. సపష్ర ంగా, పేర్ొునబడిన పై ప్నులు చదయగల ఏ
పారణియిన
ై ను కేవలము ఒక శకనత లేదా ఒక బలమై యుండజాలదు. అయన చతత మును గూర్శున ఒక
ఉదాహర్ణముగా, 1 కొర్శంథీ 12:11ను చూడుము. ఇచుట పౌలు ఆతుసంబంధ్మన
ై వర్ములు
ఇవవబడుటను గూర్శు చెప్ుపతయనాిడు. ఆయన ఇలా వారసాడు:

అయినను వీటనిాటిని ఆ ఆత్మ యొకడయ త్న చిత్త ము చొప్ుున ప్రత్రవవనికత

ప్రత్యయ కముగవ ప్ంచి యిచుిచు కవరయస్టిద్ా ి కలుగజేయుచునధాడు (1 కొరింథీ
12:11).

కొందర్మ కొనిి నిర్శేష్రమన
ై వర్ములు కల్వగశయుండవల ననియు, ఇతర్మలు కొనిి ఇతర్ వర్ములు
కల్వగశయుండవల ననియు ప్ర్శశుదాధతు ఆశిసుతనాిడు. ప్రతయద క వయకనతకన సంబంధించని శకుతలకు

ప్రణాళికలుగాని కోర్శకలుగాని లేవు. వయకుతలు మాతరమే వీటిని కల్వగశయుండగలర్మ. కాబటిర, ప్ర్శశుదాధతు
ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయిే అయుయండాల్వ.

ప్ర్శశుదాధతు మేధావి అనే గుణగణమును కూడా కల్వగశయునాిడు, తదావర్ా ఆయన ఇతర్మలకు

బో ధించగల జాానము మర్శయు సామర్ాాముగలవాడెై యునాిడు. ఆయన తన మేధాశకనతని అనేక
విధాలుగా, ఉదాహర్ణకు 1 కొర్శంథీ 2:10-12లో మనము చదువునిటటర, దదవుని మనసుిను

ప్ర్శశోధించుట మర్శయు తెల్వస్టికొనుట దావర్ా, ర్పమా 8:27లో మనము చదువుతయనిటటర తన స ంత
మనసుిను కల్వగశయుండుట దావర్ా వయకత ం చదసత ుంటాడు. 1 కొర్శంథీ 12:8లో చెప్పబడినటటర ఆయన
జాానమును తెల్వవిని అనుగీహసాతడు. లూకా 12:12 ప్రకార్ం, ఆయన బో ధిసత ాడు.

ప్ర్శశుదాధతు యొకు మేధాశకనతని గూర్శు యోహాను 14:26లో యిేసు సవయంగా ఇలా

స్టలవిచాుడు:

ఆద్రణకరత , అనగవ త్ండిర నధ నధమమున ప్ంప్బో వు ప్రిశుద్ధాత్మ స్మస్త మును
మీకు బో ధించి నేను మీత్ో చపిున స్ంగత్ులనిాటిని మీకు జాాప్కము చయయును
(యోహాను 14:26).
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ప్రతయద క వయకనతకన సంబంధించని శకుతలు ఆలోచంచవు, తెల్వస్టికొనవు, బో ధించవు. గనుక, మేధాశకనత

యనే గుణగణము ప్ర్శశుదాధతు ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయిై, వయకనతయిైయునాిడని నిర్ూపిసత ుంది.

ప్ర్శశుదాధతు, ఇతర్ వయకుతలు మర్శయు సంఘటనలకు ప్రతిసపందనగా ఆయన వయకత ముచదయు

భావోదదక
ర ములు, అంతర్ంగ అనుభ్ూతయలు మర్శయు ప్రభావములు గలవాడెయ
ై ునాిడు. ఆయన

కల్వగశయుని వయకనతగత ఇతర్ గుణగణాలు వల నే, ఆయన ఒక శకనత కాదు, కాని ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయిై
యునాిడని ఆయనకు గల భావోదదక
ర ములు ర్మజువు చదసత ునాియి. ఉదాహర్ణకు, ప్ర్శశుదాధతు

కల్వగశయుని పేమ
ర ర్పమా 15:30-32లో పేర్ొునబడింది. 1 థెసి 1:6లో ఆయన కల్వగశయుని ఆనందం
పేర్ొునబడింది. ఎఫస్ట్ 4:30లో ప్ర్శశుదాధతు యొకు దుఃఖ్మును గూర్శు చెప్పబడుతయని విధానానిి
గమనించండి:

ద్యవుని ప్రిశుద్ధాత్మను ద్ుుఃఖప్రచుకుడి, విమోచన ద్ినము వరకు ఆయనయంద్ు
మీరు ముద్ిరంప్బడియునధారు (ఎఫస్ట్ 4:30).

దుఃఖ్ము వంటి భావోదదరకములు ప్ర్శశుదాధతు కల్వగశయునాిడనే వాసత వము ఆయన నిజమన
ై
ప్ుర్మష్మూర్శతయిైయునాిడని సూచసుతంది.

అంతమాతరమగ
ే ాక, పారతినిధ్యమని మనము చెప్ుపకొను గుణగణమును ప్ర్శశుదాధతు

కల్వగశయునాిడు. ఆయన ఒక చతత ము కల్వగశయునాిడు, విష్యాలను ఉదదేశించుకొనగల మర్శయు తన

స ంతగా చర్యలు చదప్టర గల సామర్ాాముగలవాడెై యునాిడు. వయకుతల దావర్ా మాతరమే చదయబడగల అనేక
కార్యములను చదయడానికన అవసర్మగు సామర్ాామును ఇది ఆయనకు సమకూర్శుంది. ఉదాహర్ణకు,
యోహాను 15:26 మర్శయు ర్పమా 8:16లో ప్ర్శశుదాధతు సాక్షయమిచుుచునాిడు. ఫిల్వప్ప 2:1 ప్రకార్ం,
ఆయన మనతో సహవాసం చదసత ునాిడు. అప 8:29 మర్శయు 13:2 ప్రకార్ం, ఆయన మాటాోడతాడు

మర్శయు ఆజాాపిసత ాడు. మర్ొక ఉదాహర్ణ, ర్పమా 8:26-27లో పౌలు ప్లుకుతయని మాటలు వినండి:
. . . ఉచిరింప్ శకయముకవని మూలుగులత్ో ఆ ఆత్మ త్ధనే మన ప్క్షముగవ

విజాాప్నము చయయుచునధాడు . . . ఆయన ద్యవుని చిత్త ప్రకవరము ప్రిశుద్ుాల
కొరకు విజాాప్నము చయయుచునధాడు (రవమా 8:26-27).

ప్ర్శశుదాధతు విశావసుల కొర్కు పారర్ాన చదయుననే వాసత వము ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమునకు

మర్ొక ర్మజువయ
ై ునిది. ప్రతయద క వయకనతకన సంబంధించని బలములు మర్శయు శకుతలు చతత శుదిధతో కూడిన
మూలుగులతో పారర్శాంచవు, మర్శయు విజాాప్నములు చదయవు. వయకుతలు మాతరమే ఈ విష్యాలు
చదయగలర్మ.

చార్ో స్ సపర్ీన్, గొప్ప బాపిరసర ు బో ధ్కుడు, 1834 మొదలుకొని 1892 వర్కు జీవించనవాడు,

ప్ర్శశుదాధతు విజాాప్నము అనే ప్రధానాంశముపై ప్రసంగశసత ూ, ర్పమా 8:26, 27 ఆధార్ంగా ప్ర్శశుదాధతు
చదయు వయకనతగతమన
ై విజాాప్న పారర్ానల వలన ప్రయోజనాలను గూర్శు ప్రబో ధించాడు. ఆయన
బో ధించనదదమనగా:

మనము మన శరీరము మరియు మనస్ుిలోని బలహీనత్ను భరించడధనికత;

మనము మన స్టిలువను, అద్ి భౌత్రక బాధయిైనధ, మానస్టిక కురంగుద్లయిైనధ,
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ఆత్మస్ంబంధమైన స్ంఘరషణయిైనధ, అప్నింద్లెైనధ, పరద్రికమైనధ, లేద్ధ

హంస్యిైనధ, మనము మోయడధనికత ప్రిశుద్ధాత్మ మనకు స్హాయం చయస్త వడు.

మన బలహీనత్లో ఆయన మనకు స్హాయం చయస్త వడు; కవబటిర ఇంత్ ద్ైవికముగవ
బలమైన స్హాయకుడు మనకుండగవ మనము ప్రిణధమములకు

భయప్డవలస్టిన ప్నిలేద్ు. ద్యవుని కృప్ మనకు చధలును; మన బలహీనత్లో
ఆయన బలము ప్రిప్ూరణ ము చయయబడుత్ుంద్ి.

నధ అంత్రంగములో ఏద్ో ఒకటి ప్ని చయయుచునాద్ని త్ల్సయడం ఎంత్ో
పోర త్ధిహకరమైన విషయం, నధలో ఎవరవ ఒకరు, నధ కంటే ఎంత్ో

శకతతమంత్మన
ై వవరు ప్నిచయయుచునధారు. కొనిా ప్రవయయాలు నేను

నిస్ిహాయుడనను అనుభూత్ర నధకు కల్సగినప్ుటికని
త , ననేాద్ి బానిస్నుగవ
చయస్టన
ి నూ, అద్ంత్ధ నధ అనుభూత్ులు చప్ుుత్ునావి మాత్రమే, అద్ి వవస్త వికం
కవద్ు. ననుా కరస్
ర త ు స్ారూప్ములోనికత రూపవంత్రము చంద్ించడధనికత ద్యవుని

స్రాశకతతమంత్మైన ప్రిశుద్ధాత్మ నిరంత్రవయంగవ ప్నిచయస్త ూనే ఉనధాడు-ఇద్ొ క
గొప్ు పోర త్ధిహం. ఇద్ి నధ చిత్త మునకు ఎంత్ో ప్రశ్వంత్త్ను కలుగజేస్త ుంద్ి
ఎంద్ుకనగవ నేను ఎలల ప్ుుడు జీవముగల ద్యవుని స్నిాధిలో ఉనధానని,

ఎలల ప్ుుడు ద్యవుని స్ముఖము యిద్ుట జీవిస్ుతనధానని ఇద్ి అరథ మిస్ుతంద్ి. నేను
నధ ప్త్నములను ఇత్రుల నుంచి ద్ధచిపటిర నప్ుటికతని, ప్త్నములు ఉనధాయి,
రహస్య పవప్మనేద్ి ఏద్ీ లేద్ు ఎంద్ుకనగవ నేను ద్యవుని స్నిాధిలోనే

జీవిస్ుతనధాను. ప్రిశుద్ధాత్మ, ప్రిశుద్ా మన
ై ఆత్మయిైయునధాడు; ద్యవుని ఆత్మ
ప్విత్రమన
ై వవడు. నిశియంగవ ఒక స్ంఘ కవప్రిగవ నేను ఈ విషయానిా

స్మత్ులయంగవ నిరాహంచధలని ఆశిస్ుతనధాను ఎంద్ుకనగవ నేను పవప్ముత్ో
పో రవడుచుండు ఇత్రులకు స్లహా స్హాయం చయస్త ుంటాను.

నిరీక్షణలేనివవడవనాటురగవ ఉండవద్ుే. ప్రిశుద్ధాత్మ నీ హృద్యంలోను, నీ
జీవిత్ంలోను కవరయము జరిగిస్త ునధాడు గనుక నీవు పవప్ముత్ో ప్డుత్ునా

పో రవటాలలో కరరస్త ు నీకు విజయమొస్గునటు
ల ఆయనయంద్ల్స నమమకముత్ో
నిరీక్షణగలవవడవైయుండుము. ఉద్ధస్ట్నంగవ ఉండవద్ుే ఎంద్ుకనగవ ఈ

ప్రిశుద్ధాత్మయిే ఎలల ప్ుుడు కవరయము జరిగిస్త ూ నీలోను మరియు నీత్ోను
ఉంటాడు.

— డా. డెనిిస్ జానిన్
ప్ర్శశుదాధతు యొకు వయకనతగతమైన గుణగణాలు ఆయన మూర్శతమతవమును ఎలా

ప్రదర్శిసుతనాియో మనము నేర్ముకునాిము గనుక, తిరతవములో వేర్ైన ప్ుర్మష్మూర్శతగా తండిర మర్శయు
కుమార్మనికన భినింగా ఈయన ప్రతయద కత ఏమిటో ఆలోచంచడానికన మనమిప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిమని
అర్ాం.
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వయత్ధయస్ము
ప్ర్శశుదాధతుకును మర్శయు తిరతవములోని మిగశల్వన ప్ుర్మష్మూర్మతలకును మధ్య గల ప్రతయద కతను

గూర్శు ప్ూర్శతగా సపష్ర ంగాలేనివి, బెైబిలులో అనేక వాకయభాగాలునాియని అంగరకర్శంచడముతో మనము

మొదలుపటర వల ను. ఉదాహర్ణకు, గలతీ 4:6లో ప్ర్శశుదాధతు, దదవుని కుమార్మని ఆతుగాను, మతత యి
10:20లో తండిర ఆతుగాను గుర్శతంప్బడుతయనాిడు. మర్శయు వార్శ ప్రతదయకతల కంటే, వాటికన బదులుగా
తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్యనుని సంబంధ్ముల విష్యమన
ై అనుసంధానములను
ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించు అనేక ఇతర్ నామములు కలవు.

ఇటటవంటి వాకయభాగాలు ఆది సంఘములో ఎనని చర్పుప్చర్ులు జర్గడానికన మూలాధార్ముల ై

యుండినప్పటికని
న , సనిిహతమైన ఈ సంబంధ్ములు మనలను ఆశుర్యప్ర్చవలస్టిన అవసర్ం లేదు.
ఎంతెన
ై ా, తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు కేవలము ఒకు దదవుడెయ
ై ునాిర్మ. కాబటిర,

ప్ర్శశుదాధతును, తండిర మర్శయు కుమార్మని ఆతుగా అనుకొనడం, అదద సమయంలో ప్ర్శశుదాధతు, తండిర
మర్శయు కుమార్మని నుంచ ప్ూర్శతగా ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడని నొకనువకాుణించడం
సంప్ూర్ణ అవగాహన అవుతయంది.

వార్శ వయతాయసములను ఉదాాటించు విధానాలలో వీర్మ ప్ర్సపర్ం ప్రభావం చూపించుకొను

విష్యాలను చూపించద లేఖ్నములలోని వాకయభాగములను ప్ర్శకనంచ చూడటం, ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు
తిరతవములోని ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య గల ప్రతదయకతలను ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించడానికన ఒక

మార్గ మయ
ై ునిది. ఈ ప్రతదయకతలను చూపించదవి అనేక వాకయభాగాలునాియి, కాని ప్ర్శశుదాధతు, తండిర
మర్శయు కుమార్మని నుంచ ప్రతదయకమన
ై వాడెై యునాిడని చూపించడానికన ప్రసత ుతం మనకు ర్ండు

వాకయభాగాలు చాలు. మొదటిగా, యోహాను 16:7లో వారయబడియునిటటర యిేసు స్టలవిచున మాటలు
గమనించండి:
అయిత్య నేను మీత్ో స్త్యము చప్ుుచునధాను, నేను వళ్లల పో వుటవలన మీకు
ప్రయోజనకరము; నేను వళ్ల నియిడల ఆద్రణకరత మీయొద్ే కు రవడు; నేను
వళ్లినయిడల ఆయనను మీయొద్ే కు ప్ంప్ుద్ును (యోహాను 16:7).

కుమార్మడు మొదట వళతతనేగాని ప్ర్శశుదాధతు ర్ాడని యిేసు ఈ సందర్ుములో స్టలవిచాుడు.

విదితంగా, ర్ండో వయకనత ర్ాక మునుప్ు ఒకర్మ వళో వలస్టినది అని చెప్పడం దావర్ా ఆయన తనను తాను

ప్ర్శశుదాధతు నుంచ ప్రతయద కనంచుకుంటటనాిడు. ప్రతి ఒకుర్శకన వార్శ వార్శ నియమిత పాతర ఉండింది, గనుక
కుమార్మడు తన ఇహలోక ప్నిని ప్ూర్శతచదస్టి ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడయిేయంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధతు

పాతర పారర్ంభ్ం కాదు. ప్ర్శశుదాధతు, కుమార్మని నుంచ ప్రతదయకమైనవాడెైయునాిడని ఈ విష్యం విదితం
చదసత ుంది.

ఇదద విధ్ంగా, తండిర నుంచ ఆయనను ప్రతదయకనంచు ప్నులు ప్ర్శశుదాధతు కూడా చదసత ుంటాడు.

ఉదాహర్ణకు, మనకు ఆలోచనకర్త గా నుండుటకు ఆయన వహంచు పాతరలో భాగంగా, ప్ర్శశుదాధతు,

మన వాయజయమును దదవుని ఎదుట వాదించడం దావర్ా మన పారర్ానలలో మనకు తోడపడుచు, మన ప్క్షాన
వాదించు ప్రధాన నాయయవాదియిైయునాిడు.
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స్వమానయంగవ, ప్రిశుద్ధాత్మ చయయాల్సిన ప్ని కరస్
ర త ు ప్నులను అనాయింప్జేయడం.

కరరస్త ు త్న పవరణధనిా ఇచధిడు, అద్ి మనకొరకరన బలయరుణ. ఈ కవరయమును తీస్టికొని

మన హృద్యాలలో అనాయింప్జేయడం ప్రిశుద్ధాత్మ చయయాల్సిన ప్నైయునాద్ి,
గనుక మనకు ఇరువురు అవస్రమే. అనగవ, మన హృద్యాలకు

అనాయింప్జేయడధనికత ప్రిశుద్ధాత్మ లేకుండినటల యిత్య, మనము చధలా మంచి

రూప్ంలో ఉండలేమనేద్ి నధ భావం, ఎంద్ుకనగవ కరస్
ర త ు కవరయము, అద్ి మనలను
మన అంత్రంగములో మారవిలనేద్ి ద్యవుని ఉద్యేశమైయునాద్ి. గనుక

ప్రిశుద్ధాత్మ వచిి, ప్ునుఃస్ృష్ిరచయస్టి, మనకు నూత్న జనమను అనుగరహస్వతడు.

ప్రిశుద్ధాత్మ మనలను ప్రిశుద్ుాలనుగవ, ప్వితీరకరణము చయయును, మరియు

ప్రిశుద్ధాత్మ ఎడత్రిపిలేకుండధ మన జీవిత్ధలలో మనకు వరములను, ద్ీవనలను
మరియు ఫలములను మునాగువవటిని అనుగరహస్వతడు, అంద్ుచయత్ ప్రిశుద్ధాత్మ
కవరయము ప్ూరితగవ అనివవరయమన
ై ద్య
ై ునాద్ి.

— డా. జాన్ ఫేమ్
ర
ఉదాహర్ణకు, ర్పమా 8:26-27లో పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:
అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనత్ను చూచి స్హాయము చయయుచునధాడు.

ఏలయనగవ మనము యుకతముగవ ఏలాగు పవరరథ న చయయవలెనో మనకు త్ల్సయద్ు
గవని, ఉచిరింప్ శకయముకవని మూలుగులత్ో ఆ ఆత్మ త్ధనే మన ప్క్షముగవ

విజాాప్నము చయయుచునధాడు. మరియు హృద్యములను ప్రిశ్ోధించువవడు
ఆత్మయొకక మనస్ుి ఏద్ో యిరుగును; ఏలయనగవ ఆయన ద్యవుని

చిత్త ప్రకవరము ప్రిశుద్ుేలకొరకు విజాాప్నము చయయుచునధాడు (రవమా 8:26-27).
ప్ర్శశుదాధతు మన ప్క్షముగా తండిర యొదే విజాాప్నము చదయుచునాిడని పౌలు

బో ధించనప్ుపడు, వార్మ ప్రతయద కమైన ప్ుర్మష్మూర్మతల ైయునాిర్ని — ఒకర్మ విజాాప్నము
చదయుచునాిర్మ, ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత ఆ విజాాప్నమును ఆలకనసత ునాిడని — ఆయన
నిర్ూపిసత ునాిడు.

ప్రిశుద్ధాత్మ, త్ండిర యొద్ే విజాాప్నము చయయుచునధాడు. మనము ఏమని పవరరథన
చయయాలో మనకు త్ల్సయనప్ుుడు, పౌలు చప్ుుత్ునాటురగవ, మనము ద్యవుని
యిద్ుట ఏమని మొరపటురకొనవలెనో మనకు త్ల్సయని ఆ యా విషయాలను
స్హత్ం ఉచిరింప్గలుగునటు
ల ఆయన మన హృద్యముల అంత్రయములో
మాటలాడుచు మన లోప్ల మూలుగుచుండును.

— డా. జాన్ ఫేమ్
ర
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పవరరథ న చయయునప్ుుడు, కుమారుని నధమమున మరియు ప్రిశుద్ధాత్మ శకతతత్ో

త్ండిరకత మొరపటురట నిరిేషరమన
ై ప్రమాణమును నిరేేశించు నమూనధయని మనము
చప్ువచుి. అటల యినను ద్యవుని నైత్రక నధయయవరత నముత్ో రవజీప్డనకకరేలకుండధ
లేద్ధ మన పవరరథనలు ఏద్ో గవల్సలో కల్సస్టిపో యిేలా త్ృణీకరింప్బడునేమోననా

భయం లేకుండధ మనము నేరుగవ ప్రిశుద్ధాత్మకు మొరపటురటకు ఎంత్ో కృప్
మరియు స్వాత్ంత్రయముగల ఒక మారు మును అనుస్రించు స్మాజంలో
స్భుయలమైయునధాము.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
కరీ.శ. 354 మొదలుకొని 430లో జీవించనవాడు మర్శయు సంఘ పితర్మడెన
ై అగస్ట్రన్ కు

తర్చుగా ఆర్పపింప్బడుతయని దిస్ పేయ
ర ర్డ టట ది హో లీ స్టిపర్శట్, మన స ంత పారర్ానలకు ఆశుర్యకర్మైన
ఒక నమూనాను సమకూర్ముతయంది:
నధలో జీవవత్మను ఊద్ుము, ఓ ప్రిశుద్ధాత్ధమ,
అప్ుుడు నధ ఆలోచనలు ప్విత్రమైనవగును;

నధలో కవరయము జరిగించుము, ఓ ప్రిశుద్ధాత్ధమ,

అప్ుుడు నధ కవరయములనిాయు, ప్విత్రమన
ై వగును;
నధ హృద్యమును ఆకరిషంచుము, ఓ ప్రిశుద్ధాత్ధమ,

అప్ుుడు నేను ప్రిశుద్ా మన
ై వవటినిగవక మరి ద్యనినైనను పరరమించను;
ననుా బలప్రచుము, ఓ ప్రిశుద్ా త్ధమ,

అప్ుుడు నేను ప్రిశుద్ా మన
ై ప్రత్ర విషయానిా ప్రత్రరక్షిస్త వను;
నధకు కవవల్స కవయుము, ఓ ప్రిశుద్ధాత్ధమ,

అప్ుుడు నేను ఎలల ప్ుుడు ప్రిశుద్ుాడనైయుంద్ును.
ప్ర్శశుదాధతు యొకు వయకనతగతమైన గుణగణములు, అంతమాతరమేగాక తండిర మర్శయు కుమార్మని

నుంచ ఆయనను ప్రతదయకనంచు లక్షణములకు సంబంధించన ఆయన మూర్శతమతవమును గూర్శు
అధ్యయనము చదస్టన
ి మనము, తిరతవములోని ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మతలతో ఆయన కల్వగశయుని
సంబంధ్మును గూర్శు ఇప్ుపడు తెలుసుకుందాము.

స్ంబంధం
ఈ పాఠములనిిటిలోను పేర్ొునబడినటటరగా, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య గల

సంబంధ్ములు సాంప్రదాయికంగా ర్ండు విభిని దృషిరకోణాలలో వర్శణంప్బడుతయనివి. నిర్శేష్రంగా, దదవశాసత ర
ప్ండితయలు, సతాతశాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవము గూర్శు మాటలాడార్మ. ఈ
ర్ండు దృషిరకోణములు ఒకే తిరతవమునకు — తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు —
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సంబంధించనవైయునివి. కాని అవి ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య గల సంబంధ్ములను గూర్శున
విభిని కోణాలను నొకనువకాుణిసత ునాియి.

సతాత శాసత ర తిరతవమును గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, మన దృషిరని దదవుని ఉనికన

మర్శయు అస్టిాతవముపై కేందీరకర్శసత ాము. ఈ దృషిరకోణంతో, శకనత మర్శయు మహమ విష్యంలో

ప్ర్శశుదాధతు, తండిర మర్శయు కుమార్మనితో సమానుడెయ
ై ునాిడు. దదవతవములోని ముగుగర్మ

ప్ుర్మష్మూర్మతలు కూడా అనంతమన
ై , నితయమైన మర్శయు మార్నివార్య
ై ునాిర్మ. మర్శయు ప్రతి

ఒకుర్మ జాానము, అధికార్ము, ప్ర్శశుదధ త, నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము వంటి, అవే
పారముఖ్యమన
ై గుణగణములు కల్వగశయునాిర్మ.

మిత వయయ సంవిధాన తిరతవమును గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, దదవతవములోని

ప్ుర్మష్మూర్మతలు ఒకర్శ నొకర్మ ప్ర్సపర్ం ప్రభావితం చదస్టికొను తీర్మపై దృషిరపటటరచునాిము. ఈ దృషిరకోణం
చొప్ుపన, దదవతవములోని ప్రతి ఒకుర్మ వేర్ేవర్మ బాధ్యతలు, వేర్ేవర్మ అధికార్ం, మర్శయు నియమితమన
ై

వేర్ేవర్మ పాతరలు గలవార్ైయునాిర్మ. ప్ర్శశుదాధతు యొకు అధికార్ం, తండిర మర్శయు కుమార్మని యొకు
ఉనితమన
ై అధికార్ం కనీంద ఉనిది. ప్ర్శశుదాధతు వహంచాల్విన పాతర పారముఖ్యంగా తండిర మర్శయు
కుమార్మని ఆదదశాలను అమలుప్ర్చుట మర్శయు వార్శకన మహమ కలుగజేయుటయియ
ై ునిది.
ద్యవుడకకడుంటే అకకడ ప్రిశుద్ధాత్మ కూడధ ఉంటాడు. ఆయన ఆత్మ అనే

ప్ద్జాలము ఆయన స్నిాధిని మాత్రమే కవద్ు, కవని ఆయన కవరయమును కూడధ
స్ూచిస్ుతంద్ి. గనుక, ద్యవుడు త్న స్ృష్ిరత్ో స్ంబంధం కల్సగియునా విధధనధనిా

నీవు గమనించునప్ుుడు, ప్రిశుద్ధాత్మకు వేరుగవ ద్ీనిని వరిణంచడం స్వధయం కవద్ు.
వరత మాన కవలంలోని మానవ చరిత్రకు ప్రిశుద్ధాత్మ నేత్ృత్ాం వహస్ుతనధాడు.
నిజముగవ ప్రిశుద్ధాత్మ, ద్వ
ై వధీనమైన శరద్ా మరియు పరరమకే ప్రత్రనిధియిై
యునధాడు.

— డా. ఆర్డ. ఆలెర్డర మొహోర్డ, జూ.
కైసతవ దదవశాసత ంర లో, సతాత శాసత ర తిరతవములోను మర్శయు మిత వయయ సంవిధాన తిరతవములోను,

ప్ర్శశుదాధతు మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతగా ప్ర్శగణింప్బడుతయనాిడు.

సతాత శాసత ర తిరతవములో ఆయన మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడు ఎందుకనగా ఆయన

తండిర చదత అనగా, మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతచత
ద మర్శయు కుమార్మనిచదత, అనగా ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతచత
ద
ఊదబడా్డు.

ప్ర్శశుదాధతు, తండిర ఒకుని చదత మాతరమే ఊదబడా్డు, కుమార్మని చదత కాదని

సనాతనాచార్మును పాటించుచుండిన పారచయ సంఘాలు బో ధిసత ునాియని చెప్పడానికన మనము కొంత
స్టేప్ు ఆగవలస్టి యుంటటంది. ఇటిర బో ధ్లలోని తదడా, కరీ.శ. 1054లో మొదల ై నేటికనని కొనసాగుతయని
పారచయ మర్శయు ప్శిుమ పారంత సంఘాల మధ్య మత విబలధాలు ఏర్పడినందుకు గల హేతయవులో
భాగమయియంది. సహజంగానే, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఈ వాయజయమునకు మునుపే

చదకూర్ుబడింది గనుక పారచయ మర్శయు ప్శిుమ ప్రదదశాల మధ్య నలకొని ఉండిన ఈ అభిపారయబలధ్ంతో
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అది వయవహర్శంచలేదు. ఈ ర్ండు ప్రదశ
ద ాల సంఘాలు అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని
ప్రకటనలననిింటిని ర్ూఢిప్ర్మసుతనాియి.

మిత వయయ సంవిధాన తిరతవమునకు సంబంధించనంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధతు, తండిర మర్శయు

కుమార్మని అధికార్ము కనీంద ఉండి, మూడవ సాానంలో ఉంటటనాిడు గనుక ఆయన తిరతవములోని

మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడని చెప్పబడుతయంది. ఆయన అప్రధానుడెన
ై కనీందివాడెై యునాిడని
లేఖ్నము అనేక విధాలుగా సూచసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తండిర మర్శయు కుమార్మని చదత

ప్ంప్బడా్డు లేదా అనుగీహంప్బడా్డు. ఈ విష్యానిి లూకా 11:13, యోహాను 14:26 మర్శయు

యోహాను 15:26, మర్శయు అప 2:33 వంటి వాకయభాగాలలో లేఖ్నము మనకు విశదప్ర్మసుతంది.
ఆయన వచునప్ుపడు, ఆయన చదయవలస్టినదని వార్మ ప్ంపిన ప్నులు చదయు నిమితత ము, తండిర

మర్శయు కుమార్మనికన ప్ర్శశుదాధతు లోబడును. ఈ వివర్ము యోహాను 16:13, ర్పమా 8:11, మర్శయు 1
పేతయర్మ 1:2 దావర్ా మనకు విదితమవుతయంది.

సహజంగానే, మిత వయయ సంవిధాన తిరతవము దృషారా ప్ర్శశుదాధతు అతి తకుువన
ై హో దా

కల్వగశయుంటటనాిడని మనము చెబుతయనిప్పటికని
న , ఆయన సంప్ూర్ణంగా దదవుడెయ
ై ునాిడనియు,

సృషిర యొకు ప్రతి కోణంపై నిర్పేక్షమైన సార్వభౌమ అధికార్ంగలవాడెై యునాిడనియు ఉదాాటించుట
ముఖ్యం. అంతమాతరమేగాక, తిరతవము లోలోప్ల, ఒకర్శ అభిపారయాలను మర్ొకర్మ ప్ర్సపర్ం

గౌర్వించడమనే అవగాహన ఉనిది, ఎందుకనగా ఒకర్మ చదస్టే కార్యమునే, అందర్మ చదయుదుర్మ. కాబటిర,
తండిక
ర నని మర్శయు కుమార్మనికనని ప్ర్శశుదాధతు లోబడుచునాిడంటే, ఈయన సవతస్టిిదధ ంగా ఏదో ఒక
ర్రతిలో తకుువవాడెై యునాిడని అర్ాం కాదు — తకుువవాడదమీ కాడు. పారముఖ్యమన
ై దెవి
ై కములో
ఆయన సంప్ూర్ణంగా వార్శతో సమానుడెైయునాిడు.

ప్ర్శశుదాధతు యొకు మూర్శతమతవము కస
ై త వ దదవశాసత మ
ై భాగమయ
ై ునిది.
ర ులో తప్పనిసర్న

మర్శయు మనము నేర్ముకునిటటరగా, దీనిని ర్ూఢిప్ర్చడానికన మనకు అనేక కార్ణాలునాియి.
ఆయనను ప్రతయద కంగా గుర్శతంచునవి మర్శయు సవయం చెైతనయముతో కూడిన వయకనతతవముగల

గుణగణాలను ప్ర్శశుదాధతు కల్వగశయునాిడు. తండిర మర్శయు కుమార్మనితో ఆయన కల్వగశయుని

సంబంధ్ములు మర్శయు చదప్టటర ప్ర్సపర్ చర్యలు, ఆయన కేవలము ఆలోచనలేని శకనత కాదు కాని,

ఉర్ూ
ీ తలూగశంచు ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడనే సందదహమునకు తావీయవు. సాంప్రదాయికమన
ై ఈ

స్టిదధ ాంతములో మనము గొప్ప నముకము కల్వగశయుండవచుు, వాసత వానికన నముకము కల్వగశయుండాల్వ.
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున ఈ పాఠంలో, ప్ర్శశుదాధతు యొకు దదవతవము, మర్శయు ఆయన

సంప్ూర్ణ మూర్శతమతవమును అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ధ్ృవీకర్శంచన విష్యానిి మనమింత
వర్కు నేర్ముకునాిము. ఇప్ుపడు, మన మూడవ ప్రధానాంశమును: చర్శతయ
ర ందంతటను ప్ర్శశుదాధతు
చదస్టన
ి ప్ని మర్శయు నేడు సహతం చదయుచునేయుని ప్నిని గూర్శు చర్శుంచడానికన మనము స్టిదధంగా
ఉనాిము.
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ప్ని
ద్యవుడు మనంద్రిత్ో అత్యంత్ వయకతతగత్మన
ై విధధనంలో ప్నులు చయస్త ుంటాడని
త్ల్సస్టికొనుట, ప్రిశుద్ధాత్మ చయయు ప్నులను గూరిిన గొప్ు గరహంప్ు

కల్సగియుండుటలో గల ఒక ప్రయోజనమైయునాద్ి. ఆయన అకకడకకడో కూరొిని
మీటలు నొకుకచుండడు. ఆయన మన యొద్ే కు వస్వతడు. మనత్ో కూడధ ఎకుకవ
వయకతతగత్మన
ై విధధనంలో అనోయనయంగవ మలుగుత్ుంటాడు. గనుక వవస్త వవనికత
ప్రిశుద్ధాత్మ మన హృద్యాలలో నివస్టిస్త ుంటాడు. ఆయన మనత్ో కూడధ

మరియు మన కొరకు పవరరిథస్త ుంటాడు. ఆయన మనకు ప్రిశుద్ా త్ధ వరముల

నొస్గుచు, అనేక రీత్ులలో మనత్ో కలగజేస్ుకొనుచుండును. వవస్త వవనికత, మన

జీవిత్ంలోని ప్రత్ర ద్శలో, పౌలు గలతీ ప్త్రరకలో స్టలవిస్ుతనాటురగవ, మనకు ఆయన
కరైస్తవ స్ద్ుుణముల యొకక ఫలములనిచుిచుండును. మనము స్ంఘములో

ప్రిచరయ చయయగలుగునటు
ల ఆయన మనకు అనేక వరములనిచుిను మరియు

ఇద్ంత్ధ ద్యవుడు మనలో ప్రిశుద్ధాత్మ ద్ధారవ చయయుచునా కవరయమైయునాద్ి.
— డా. జాన్ ఫేమ్
ర
“ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాినని”ధ్ృవీకర్శసత ూ, ప్ర్శశుదాధతు చదయు ప్నులను గూర్శు

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఎకుువ విశదంగా వర్శణంచనప్పటికనని, అది ప్ర్శశుదాధతు చదస్టే ప్నులను
గూర్శున అనేక అంతర్ాువములను ఆదిలో కల్వగశయుండినది.

ప్ర్శశుదాధతు ప్నులను వర్శణంచడానికన అనేక మార్ాగలునాియి, కాని మనము సంబంధిత

కోణాలను నాలుగశంటిని మాతరమే అనేవషిసత ాము. మొదటిది, ఆయన సృజనాతుక శకనతని చూసాతము.

ర్ండవది, ఆయన చదస్టే ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుట యనే కార్యముపై మన దృషిరని కేందీరకర్శసత ాము. మూడవది,
ఆయన కృప్ ప్రసాదించు కార్య నిర్ావహకమును గూర్శు చర్శుసాతము. మర్శయు నాలుగవది, ఆయన
సమకూర్ము ప్రతయక్షతను మనము వర్శణసత ాము. ఆయన సృజనాతుకతతో మొదలుపటటరదాము.

స్ృజనధత్మక శకతత
“సృజనాతుక శకనత” అనే ప్దజాలము, కొీతత విష్యాలను సృజించడానికనని, మర్శయు

సృజింప్బడిన దానిని నియంతిరంచుటకును మర్శయు మార్ముటకును గల సామర్ాాము అనేది మా భావం.
బైబిలులోని పవరరంభ అధధయయానిా అనగవ, ఆద్ికవండము మొద్టి అధధయయానిా
నీవు చద్ివినప్ుుడు, ఆత్మ, ప్రిశుద్ధాత్మ, జలములపన
ై అలాలడుచునధాడు.
మనము కొలస్టిి మొద్టి అధధయయం గమనించినప్ుుడు కరస్
ర తు

స్ృష్ిరకరత యిైయునధాడనియు, ప్రిశుద్ధాత్మ ద్ధారవ ఆయన స్ృజస్వతడనియు

చద్ువుత్ధము. ప్ునుఃస్ృష్ిరలో ప్రిశుద్ధాత్మ కూడధ కల్సస్టియునధాడు. ప్ునుఃస్ృష్ిర
అనగవ, మనము కరరస్త ును అంగీకరించినప్ుుడు నూత్న స్ృష్ిరయగుటను
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గూరిినద్ని మనము భావించవచుి. త్రరిగి జనిమంప్జేయువవడు ప్రిశుద్ధాత్మయిే.
ఒకడు ప్రిశుద్ధాత్మ మూలముగవ జనిమంచిత్య త్ప్ు, వవడు ద్యవుని రవజయములో
ప్రవశి
ే ంప్జాలడు. అయిత్య ప్రిశుద్ధాత్మ మనలను వయకతతగత్ముగవ త్రరిగి

జనిమంప్జేయు ప్నిలో మాత్రమే కవద్ు, కవని ఈ జగత్ు
త నంత్టిని ప్ునుఃస్ృజంచు
ప్నిలో నిమగామయ
ై ునధాడు. ప్రిశుద్ధాత్మ చయస్టర ఒక ప్ని, అనగవ స్మస్త

విషయములు నూత్న స్ృష్ిరగవ చయయబడవలెనని వేచియుంటూ, స్ృష్ిర యావత్ు
త

త్ధనే మూలుగుచు ప్రస్వవేద్న ప్డుచునాద్ంటూ, ఈ విషయానిా పౌలు రవమా
8వ అధధయయంలో చబుత్ునధాడు.

— డా. డెర్క్స డబుోా. హెచ్. థామస్
ప్ర్శశుదాధతుకు గల సృజనాతుక శకనతని గూర్శున మన చర్ు ఆయన కార్యకలాప్ములకు
సంబంధించన మూడు వేర్ేవర్మ సాాయిలపై దృషిరని కేందీక
ర ర్శసత ుంది. మొదటిది, సావభావిక ప్రప్ంచంలోని
ఆయన సృజనాతుక ప్నులను గూర్శు చర్శుసాతము. ర్ండవది, ఆయన సంఘమునకు అనుగీహంచు

ఆతు వర్ములను చూసాతము. మూడవది, మానవులమైన మన ఆతులు మర్శయు హృదయములు
వయకనతగతంగా వినూతిప్ర్చబడుటలో ఆయన వహంచు పాతరను గూర్శు ఆలోచసాతము. సావభావిక
ప్రప్ంచంలో ఆయన సృజనాతుక శకనత ప్రదర్శింప్బడిన విధానముతో మొదలుపటటరదాము.

స్వాభావిక ప్రప్ంచము
సావభావిక ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుక శకనత బెైబిలులోని పారర్ంభ్ వచనములలో
మొదట చూడనగును. ఇదద పాఠంలో ఇంతకు కనత
ీ ం, ఆదికాండము మొదటి అధాయయం ప్రకార్మైన సృషిర
కీమములో, శూనయములో నుంచ ఈ సృషిర అంతటిని సృజించడానికన ఆయన దెైవికమన
ై తన

సర్వశకనతమంతమును ప్రయోగశంచాడని గుర్శతసత ూ, ప్ర్శశుదాధతు వహంచన పాతరను గూర్శు మనము

నేర్ముకునాిము. ఇదద విధ్మన
ై ఆలోచనను మనము కరర్తనలు 104:30లో చూడగలము, భ్ూమిని
మర్శయు దానియందల్వ సకల జీవులను సృజించడానికన, ఆర్ంభ్ సృషిర కీమములోని వార్ము

దినములలో మాతరమే కాదు, కాని దినదినమూ, దదవుడు తన ఆతును ప్ంపినందుకు అచుట
కరర్తనకార్మడు దదవుని సుతతించాడు. ఆ ఆలోచనను కరర్తనలు 33:6 ప్రతిధ్వనిసుతండగా, యోబు 33:4 దీనిని
నిర్శేష్రంగా వర్శతంప్జేసత ుంది.

ఒక ఉదాహర్ణగా, కరర్తనలు 104:30లోని మాటలు గమనించండి:
నీవు నీ ఊపిరి విడువగవ అవి స్ృజంప్బడును. అటు
ల నీవు భూత్లములను
నూత్నప్రచుచునధావు (కరరతనలు 104:30).

ఈ వచనములో, సృషిరలోని ప్రతి ఒకుటి ఉనికనలోనికన వచుు విధానమును గూర్శున తన

గీహంప్ును కరర్తనకార్మడు వయకత ం చదసాడు. ఈయన సమసత మును దదవుని ఆతుకు అనగా, ప్ర్శశుదాధతుకు
ఆర్పపించాడు.
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సావభావిక ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుక శకనత, లేఖ్నములలో ఆయన

అధికార్మిచున అనేక అదుుత కార్యముల దావర్ా కూడా చూడనగును. ఉదాహర్ణకు పాత నిబంధ్నలో,
నిర్గ మ 17:6లో వారయబడియునిటటర, బండలో నుంచ నీళలో తెపపి ంచగల సామర్ాామును ఆయన

మోషేకు కలుగజేసాడు. 1 ర్ాజులు 17వ అధాయయంలో మనము గమనిసుతనిటటరగా, ఆయన విధ్వర్ాల్వ
పిండిని మర్శయు నూనను “గశని నిండి ప ర్మోనంతగా” ఎకుువ చదసాడు.

కొీతత నిబంధ్నలో, మతత యి 14వ అధాయయం ప్రకార్ం ఐదు వేల మందికన, మతత యి 15వ

అధాయయం ప్రకార్ం నాలుగు వేలకు మించన ప్రజలకు అవసర్మైయుండిన ఆహార్మును యిేసు అధికం
చదయునటట
ో ఆయన యిేసును సమర్ావంతయనిగా చదసాడు. మనము ర్పమా 8:11లో చదువుతయనిటటరగా,

ఆయన యిేసును మృతయలలో నుండి లేపాడు. ర్పమా 15:18, 19లో మనము గమనిసుతనిటటరగా, పౌలు
చదస్టన
ి సకల మహతాుర్యములలోను, ప్ర్శచర్యలోను ఆయన పౌలునకు అధికార్మిచాుడు.

సహజంగానే, కనయ మర్శయ యిేసును గర్ుమున దాలుునటట
ో చదస్టన
ి మీదట ఆయన

శర్రర్ధార్శయగుట, ప్ర్శశుదాధతు చదస్టిన అతి గొప్ప అదుుతకార్యములలో ఒకటి. ప్రతదయకనంచ ఈ అదుుత
కార్యము, లూకా 1:35లో వారయబడినది, ప్ర్శశుదాధతు చదస్టన
ి దని అప సత లుల విశావస ప్రమాణంలో
సుసపష్ర ంగా పేర్ొునబడిన ఒకే ఒకు ప్నైయునిది.

నేడు సహతం, సృజించుటకును, వినూతిప్ర్చుటకును, మర్శయు సమసత సృషిరని దదవుడు

ఉదదేశించన దాని అంతిమ స్టిాతికన తెచుుటకును, ప్ర్శశుదాధతు ఆశుర్యమును కల్వగశంచు శకనత
కల్వగశయునాిడు.

వాసత వానికన, మానవజాతి పాప్ములోనికన ప్తనమైన ఫల్వతంగా ఏర్పడిన ప్ర్శణామములను

ఆయన సంప్ూర్శతగా తలకనందులు చదస్టట
ే ంత వర్కు ఆయన లోకమును వినూతిప్ర్చు కార్యము

ముగశయదు. నిషేధింప్బడిన మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును ఆదాము మర్శయు హవవ

ఆనందముగా ఆర్గశంచనప్ుపడు, దదవుడు వార్శని శపించాడని ఆదికాండము మూడవ అధాయయం మనకు
తెల్వయజప్ుపతయంది. మానవులను దదవుని ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా చదసత ూ, వార్శకన భ్ూమియంతటి మీద

అధికార్ము ఇవవబడింది గనుక, ఆదాము మర్శయు హవవలపై ఉచుర్శంప్బడిన దదవుని శాప్ం, నేలతో
సహా సమసత సృషిరజాలముపై ప్రభావం చూపింది.

ఆ నాటి నుంచ, లోకమును ప్ునర్మదధ ర్శంచ, దానిని దాని అంతిమ దశకు తీసుకువచుు

కార్యమును ప్ర్శశుదాధతు చదయుచునేయునాిడు. దీని ఫల్వతంగా, మనము యిష్యా 65:17, యిష్యా
66:22, 2 పేతయర్మ 3:13, మర్శయు ప్రకటన 21:1లో చదువుతయనిటటరగా, నూతన ఆకాశము మర్శయు
నూతన భ్ూమి సృజింప్బడును.

సావభావికమన
ై ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుక శకనత ఏమైయునిదో

తెలుసుకునాిము గనుక, సంఘమునకు ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములను సమకూర్ుడానికన ఆయన

తన సృజనాతుక శకనతని ప్రయోగశంచు విధానమును గూర్శు తెల్వస్టికొనడానికన ఇప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిమని
అర్ాం.

ఆత్మస్ంబంధమైన వరములు
ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు ఈ కనీంది విష్యం మన

మనసుిలలో ఉంటటంది:
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స్ంఘమును బలముగవ బలప్రచు నిమిత్త మై ఒకొకకకరికత ప్రిశుద్ధాత్మ

అనుగరహంచు స్హజాతీత్మైన మూలముగల స్వమరథ యములు, ఆత్మ స్ంబంధమన
ై
వరములెైయునావి.

మునుప్ు కొర్తలో ఉని ప్రజలకు నూతన సామర్ాాములను ఇచుుట దావర్ా, లేదా
ప్రసత ుతముని సామర్ాాములను సావభావిక తలాంతయల కంటె లేదా వాటిని ప ందగల వయకనత యొకు
అనుభ్వము కంటెను అధికంగా పంప ందించడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధతు ఈ వర్ములను సృజిసాతడు.
కొరత్త నిబంధనలోని ఆత్మ స్ంబంధమైన వరములు ప్రత్యయకమన
ై , స్హజాతీత్ంగవ
ప్రధధనం చయయబడిన విశిషరమన
ై స్వమరథ యములెైయునావి. అవి త్లాంత్ులను

మించినవై ఉనధాయని నొకతకవకవకణించుట ముఖయమని నేను భావిస్ుతనధాను. ప్రత్ర
విశ్వాస్టికత స్హజాతీత్ంగవ అనుగరహంప్బడినవి. ప్రత్ర విశ్వాస్టి ఆత్మ స్ంబంధమన
ై

ఒక వరమును కల్సగియునధాడు లేద్ధ ఒకటి కంటే ఎకుకవ కల్సగియుండుట కూడధ
స్వధయమే.

— డా. మార్డు సారీస్
ప్ర్శశుదాధతు ఆది సంఘమునకు అనుగీహంచన వివిధ్ వర్ముల జాబితాలు, ర్పమా 12వ

అధాయయం, 1 కొర్శంథీ 12వ అధాయయం, మర్శయు ఎఫస్ట్ 4వ అధాయయములో చూడగలము. ఈ

వర్ములలో కొనిి సహజ తలాంతయలను లేదా సార్వతిరక మానవ సామర్ాాములను పల ల్వనవయ
ై ుండును.
ఇవి — జాానము, తెల్వవి, ప్ంచపటటరట, బో ధించుట, పల ర తిహంచుట, ఉదార్త, నాయకతవం, మర్శయు
కర్మణించుట, మునిగునవి – సంఘమునకు వలుప్ల నుండువార్మ సహతం, వార్మ కూడా దదవుని

సవర్ూప్ంలో సృజింప్బడినందు వలన, ఎంతో కొంత మేర్కు కల్వగశయుండగల సామర్ాాముల య
ై ునివి.
కాని ఆతుసంబంధ్మన
ై ఇతర్ వర్ములు, ఉదాహర్ణకు సవసా ప్ర్చు వర్ము మర్శయు

అదుుతకార్యములను చదయు శకనత, సపష్ర ంగా ప్రతయక్షమైన సహజాతీత మూలములు గలవయ
ై ునివి.

ఇంకా, ప్రవచనము, నానావిధ్ భాష్లు, భాష్ల అర్ాము చెప్ుప శకనత, మర్శయు ఆతులను వివేచంచు శకనత

వంటి ఇతర్ వర్ములు ఎకుడో సావభావికమైన మర్శయు సహజాతీతమైన వాటికన మధ్య అఖ్ండతవములో
ఉంటాయి.

ప్ర్శశుదాధతు తన సంఘమునకు సహజాతీతమన
ై వర్ములను ప్రసాదిసత ాడని కస
ై త వులందర్మ

సముతిసాతర్మ. కాని, సర్వసాధార్ణమైన ఈ సముతము లోప్ల అదద వర్మస కీమంలో ఎకుడో ఒక చపట

చపటటచదసుకొను నానా విధ్ముల ైన సూక్షు భలదాలుని దృషిరకోణములునాియి. ప్ర్శశుదాధతు, ఆధ్ునిక
యుగంలో సహజ తలంతయలను పల ల్వన వర్ములను మాతరమే ప్రసాదిసత ాడని నముుతూ, కొనిి

సంఘాలు, ఆతు వర్దానము ఆగశపల యిందను దృకపథం కల్వగశయునాియి. బహుశా అప సత ల్వక

యుగము తర్మవాత, లేదా లేఖ్నముల పారమాణిక గీంథం ముగశంపైన తర్మవాత, మర్శ విశేష్మైన
వర్ములు ఆగశపల యాయనే ఆలోచన కలదు.

ఇతర్ సంఘాలు, ఆతు వర్దానము కొనసాగుచునే యునిదను దృకపథం కల్వగశ ఉనాియి.

మనము గమనిసుతనిటటరగా, కొీతత నిబంధ్నలో వలో డింప్బడిన అవే వర్ములను నేడు సహతం
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ప్ర్శశుదాధతు ప్రసాదిసత ునాిడని వార్మ నముుదుర్మ. ఈ దృషిరకోణం లోప్లే, ఏ కస
ై త వుడెన
ై ా ఏ యిే

వర్ములను ప ందగలడని ఆశింప్బడవచుునన అనే విష్యానికన సంబంధించనవి విభినిమైన అనేక
దృషిరకోణాలునాియి.

మితిమీర్శన ఈ ర్ండు హదుేల మధ్య, నానా విధ్ముల ైనవి తగుమాతరమన
ై

దృషిరకోణములునాియి. మితవాద సంఘాలు, విశేష్మన
ై వర్ములను నేడు సహతం ప్ర్శశుదాధతు

ఆయనకనష్రమన
ై ప్ుడెలో ా అనుగీహంచగలడని నమేు ఉనుుఖ్తగలవైయునివి. కాని ప్ర్శశుదాధతు తన

సంఘానికన ప్రతి విధ్మన
ై వర్మును ఎలో ప్ుపడు అనుగీహంచాల్వినదదనని వార్మ ప్టటరబటర ర్మ. ఆయన ఏ
సమయములోనన
ై ా, ఏ విధ్ంగానన
ై ా తన కార్యమును చదప్టటర సవతంతరామును కల్వగశయునాిడని ఈ
సంఘాలు నొకనువకాుణిసత ాయి.

కాని, సంఘ శేయ
ీ సుి దృషారా, ప్ర్శశుదాధతు తన వర్ములలో కనీసం కొనిింటినన
ై ా తన ప్రజలకు

అనుగీహంచుచునే యునాిడనే నముకం, ఈ దృకపథములనిియు ఉముడి అనుభ్వంగా కల్వగశయుని
ఒక విష్యమైయునిది. ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములు దదవుని శకనతయిైయునివి, గనుక అవి ఆయన
ప్రజలందర్శ ఉముడి ప్రయోజనము నిమితత ము ప్రయోగశంప్బడవల ను. అవి వయకనతగతమన
ై కోర్శకలను

నర్వేర్ముకొనుట కొర్కు ఇవవబడలేదు, లేదా వయకనతగత ఆతు సంబంధ్మైన జీవితమునన
ై ా పంప ందించుట

కొర్కు అనుగీహంప్బడలేదు. విశేష్ంగా, సంఘము చదప్టటర ప్ర్శచర్య నిమితత మై దానికన అధికార్మిచుుటకు
మర్శయు అది కరస
ీ త ునందల్వ ప్ర్శప్ూర్ణతకు ఎదుగునటట
ో సహాయప్డుటకు అవి అనుగీహంప్బడినవి. ఈ

విష్యానిి మనము ర్పమా 12:4-5, 1 కొర్శంథీ 12:7, మర్శయు ఎఫస్ట్ 4:17-19లో చూడవచుు. పౌలు 1
కొర్శంథీ 12:7లో ఇలా వారసుతనాిడు:

అయినను అంద్రి ప్రయోజనము కొరకు ప్రత్రవవనికత ఆత్మ ప్రత్యక్షత్
అనుగరహంప్బడుచునాద్ి (1 కొరింథీ 12:7).

పౌలు ఇకుడ సూచసుతనిటటరగా, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములు సంఘము నిమితత మై

అనుగీహంప్బడినవి. వర్ముల్వయయబడిన వయకుతలు కూడా వార్శ స ంత వర్ముల వలన ప్రయోజనము
ప ందవచుు. కాని సంఘ ప్రయోజనమే వర్ముల్వయయబడుటలో గల పారథమిక లక్షయము మర్శయు
ప్రధానాంశమునై యునిది. అవి ఆయన తన సంఘమును ఉముడిగా బలప్ర్చు నిమితత ము
ప్ర్శశుదాధతు ఉప్యోగశంచు సృజనాతుకమన
ై కార్యముల ైయునివి.
అవి అభివృద్ిా చంద్వలెను, ఆవిషకరింప్బడవలెను మరియు స్ంఘము అనగవ,
కరస్
ర త ు శరీరము లోప్ల ఉప్యోగింప్బడవలెననేద్ి, ఆత్మ స్ంబంధమైన
వరములను గూరిి మనకు త్ల్సస్టిన ఒక అత్యంత్ పవరముఖయమైన

విషయమైయునాద్ి. ఒకరికత ఆత్మ స్ంబంధమైన వరములు, అత్డు లేద్ధ ఆమ
మాత్రమే వవటిని ఆనంద్ంగవ అనుభవిస్ూ
త , వవటి వలన వయకతతగత్మైన

ప్రయోజనము పొ ంద్ునటు
ల అనుగరహంప్బడలేద్ు. అవి స్ంఘ స్భుయల

స్మూహములను, విశ్వాస్ుల గుంప్ులను, అనగవ యిేస్ు కరస్
ర త ు స్ంఘమును
బలప్రచుటకు ఇవాబడినవి.
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— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము
ఆత్మ స్ంబంధమన
ై వరములు స్ంఘ క్షేమాభివృద్ిా నిమిత్త మ,ై స్ంఘమును
బలప్రచునిమిత్త మై, కస్
రై త వ ప్రిచరయ చయయబడు నిమిత్త మ,ై ఒకరి నొకరు

ప్ురికొలుుకొనుచు యిేస్ు స్టలవిచిిన మహా ఆద్యశమును నరవేరుిటకు

ప్రిశుద్ధాత్మ చయత్ మనకతవాబడినవి. నేడు మన కవలములో పవరథమికంగవ మన
ద్ృష్ిర కేంద్ీరకరింప్బడియునా విషయం, ప్రత్యయకతంచి అనయభాషలు మరియు
ప్రవచనముల వరద్ధనములకు స్ంబంధించిన స్మస్యలు, నిజముగవ

లేఖనములలో మనము గమనిస్ుతనా ఒక అప్రధధనమైన ఉద్ధాటింపైయునాద్ి.
మనము మన ద్ృష్ిరని ఆత్మ స్ంబంధమన
ై వరములపై కొరత్త నిబంధన
నిలుప్ుత్ునాటురగవ కేంద్ీరకరించధలని ఆశిస్ుతనధాము, అద్ి మనకు

ఆద్రణనిచుినద్ి, కొరత్త నిబంధన యుగము పవరరంభమయియంద్ని చూపించునద్ి,

ప్రిశుద్ధాత్మ మనలో వయకతతగత్ముగవను, స్ంబంధిత్ స్మాజంలో స్వమూహకంగవను
చయయు కవరయమవుత్ుంద్ి. అప్ుుడు లోకంలో జీవించుచుండగవ మన వయకతతగత్

మరియు స్వమూహక జీవిత్ములో ఆ ఉద్ధాటింప్ు మన జీవిత్ధలలో జరుగునటు
ల
మనము ద్ృష్ిర స్వరించధల్స.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
ప్ర్శశుదాధతు తన సృజనాతుకమైన శకనతని సహజ లోకంలోను మర్శయు సంఘములో ఆతు

సంబంధ్మన
ై వర్ములను సమకూర్ముటలోను ఉప్యోగశంచు తీర్మను గూర్శున ఈ గీహంప్ుతో, ప్రతి
విశావస్టి యొకు ఆతు మర్శయు హృదయం వయకనతగతముగా వినూతిప్ర్చబడుటలో ఆయన శకనత
బయలుప్ర్చబడు విధానమును ఇప్ుపడు చూదాేము.

వయకతతగత్ముగవ వినూత్ాప్రచబడుట
మానవులు ఒక విధ్ంగా, ఆతు సంబంధ్మైన మర్ణప్ు దశలో జనిుసాతర్ని లేఖ్నము

బో ధిసత ుంది. ర్పమా 5:12-19 సూచసుతనిటటరగా, ఆదాము పాప్మునుబటిర మనము

దో ష్యలమయ
ై ునాిము, గనుక తతీల్వతంగా మర్ణానికన లోనగుతయనాిము. కాబటిర, ఇటిర దుస్టిాతి నుంచ
మనలను ర్క్షించుటకుగాను, మన ఆతులు దదవుని సముఖ్మునందు సజీవమన
ై వయ
ై ుండునటట
ో

చదయడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధతు మనలో ఒక నూతన జీవమును సృజిసాతడు. ఈ నూతన జీవమును గూర్శు
బెైబిలు, ప్ునర్మజీీ వనము మర్శయు తిర్శగశ జనిుంచుట అనే ప్ర్శభాష్లో తెల్వయజప్ుపతయంది. తిర్శగశ

జనిుంచుటను గూర్శు మనము యోహాను 3:3-8, తీతయ 3:5, 1 యోహాను 5:1-18, మర్శయు అనేకమైన
ఇతర్ చపటో కూడా చదవవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, తీతయ 3:5లో పౌలు ఏమని స్టలవిసుతనాిడో ఒకసార్శ
చూదాేము:
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. . . త్న కనికరము చొప్ుుననే ప్ునరజనమ స్ంబంధమైన స్వానము ద్ధారవను,
ప్రిశుద్ధాత్మ మనకు నూత్న స్ాభావము కలుగజేయుట ద్ధారవను మనలను
రక్షించను (తీత్ు 3:5).

మనము తిర్శగశ జనిుంచన మీదట, మన ఆలోచనలు, అనుభ్ూతయలు మర్శయు చర్యలలో మార్మప
కలుగజేయబడునటట
ో , మనలను ప్రభ్ువును పేమి
ర సూ
త ఆయనకు లోబడుచుండువార్శనిగా చదయుటకు,

ప్ర్శశుదాధతు తన కార్యమును మనలో కొనసాగశసత ూనే ఉంటాడు. ర్పమా 8:1-16, 1 కొర్శంథీ 12:3, గలతీ
5:16-25, మర్శయు ఫిల్వప్ప 2:13 వంటి కొీతత నిబంధ్నలోని వాకయభాగాలలో మనము సంబంధిత

వివర్ాలను చూడవచుు. విశావసుల జీవితాలలో ప్ర్శశుదాధతు కలుగజేయగల ఫలము విష్యమన
ై పౌలు
వర్ణన, బహుశా, ప్ర్శశుదాధతుకుగల ర్ూపాంతర్ము కలుగజేయు శకనతని గూర్శున సుప్రస్టద
ి ధ మైన చర్ుయిై
యుండవచుు. గలతీ 5:22-23లో పౌలు ఏమి వర్శణసత ునాిడో గమనించండి:

ా వంత్ము,
అయిత్య ఆత్మ ఫలమేమనగవ, పరరమ, స్ంత్ోషము, స్మాధధనము, ద్ీరశ్

ద్యాళ్ుత్ాము, మంచిత్నము, విశ్వాస్ము, స్వత్రాకము, ఆశ్వనిగరహము (గలతీ
5:22-23).
మన గుణశీలములోని ఈ మార్మపలనీి, ఆయన మనలను యిేసు కరస
ీ త ు సవర్ూప్మునకు

ర్ూపాంతర్ము చెందించు తర్మణంలో, ప్ర్శశుదాధతు యొకు కార్యశీలకమన
ై , సృజనాతుకమన
ై శకనత వలన
కలుగును.

సహజంగానే, అంతయ దినాన, యిేసు అదివర్కే కల్వగశయునిటటవంటి ప్ర్శప్ూర్ణమైన, అక్షయమగు

శర్రర్ములను మనకు అనుగీహంచుచు, విశవసనీయుల న
ై కస
ై త వులందర్శ భౌతిక శర్రర్ములను తిర్శగశ
లేప్డానికన ప్ర్శశుదాధతు తన సృజనాతుక శకనతని ప్రయోగశసత ాడు. ఈ విష్యమై పౌలు ర్పమా 8:23లో
తెల్వయజపిపన వివర్మును గమనించండి:

ఆత్మ యొకక ప్రథమ ఫలముల నొంద్ిన మనము కూడ, ద్త్త ప్ుత్రత్ాము

కొరకు,అనగవ మన ద్యహము యొకక విమోచనము కొరకు కనిపటురచు, మనలో
మనము మూలుగుచునధాము (రవమా 8:23).

కరీసత ును వంబడించువార్మ ఆతు యొకు ప్రథమ ఫలములను ప ందియునాిర్ని పౌలు

స్టలవిచునప్ుపడు, ఆయన తన ప్ర్శభాష్ను పాత నిబంధ్న ప్రకార్మన
ై తొల్వ కోతలోని ప్రథమ ఫలములు
ఆ సంవతిర్మంతటి కోతకు పారతినిధ్యముగా అర్శపంప్బడుచుండిన అభాయసములో నుంచ

సంగీహసుతనాిడు. అదద విధ్ంగా, ప్ర్శశుదాధతు ప్రసత ుతము విశావసులలో చదయుచుని కార్యము,

మునుుందు కలుగనైయుని ఇంత కంటే గొప్ప విష్యము యొకు ప్రథమ ఫలమైయునిది. ఆయన
మన శాప్మును మర్శయు క్షయతను తీస్టివస్ట
ే ి, మౌల్వక మంచ కాలప్ు, పాప్ర్హత స్టిాతికన మనలను

ప్ునర్మదధ ర్శంప్జేస్టి, మనలను సంప్ూర్శతగా ప్ునఃసృజించునంత వర్కు ప్ర్శశుదాధతు చదయుచుండు ప్ని

ముగశయదు. ఇంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధతు మన ఆతుకు నూతన జీవమునిచాుడు. కాని తయదకు ఆయన
మన శర్రర్ములను సహతం ప్ునఃసృజించును.
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ప్ర్శశుదాధతు చదయు సృజనాతుక కార్యములను గూర్శు నేర్ముకుని మనము, ఇప్ుపడు ఆయన

చదప్టటర ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుట అనే కార్యముపై మన మనసుిలను నిలుప్ుదాము.

ప్రిశుద్ా ప్రచబడుట
ప్ర్శశుదాధతు మనలను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చునని మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, మనము ప్రజలను

మర్శయు వసుతవులను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు చర్యను గూర్శు చెప్ుపకొనుచునాిమని అర్ాం. మనుష్యయలను

మర్శయు వసుతవులను కేవలము దదవుని ఉప్యోగము నిమితత మే ప్రతయద కప్ర్చుటకు, వార్శని మర్శయు
వాటిని ప్వితరప్ర్చుటకు, వార్మ మర్శయు అవి మర్మగులేని ఆయన మహమ యిదుట తగశనవై

యుండునటట
ో చదయుటకు ప్ర్శశుదాధతు చదయు కార్యము ఇదద. అనేక విధాలలో, మనము దీనికన ముందు
పాఠంలో నేర్ముకునిటటర, వినూతిప్ర్చబడుట అనే భావముతో ఈ అభిపారయము సనిిహత
సంబంధ్ముగలదెయ
ై ునిది.

ప్ర్శశుదాధతు యొకు సనిిధానము మర్శయు ప్ర్శచర్య దావర్ా సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది లేక

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినదని బెైబిలు తర్చుగా చెప్ుపతయంది. ఈ ఆలోచన మనకు ర్పమా 15:16, 1 కొర్శంథీ
6:11, 2 థెసి 2:13 మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:1, 2లలో కనబడుతయంది. 1 కొర్శంథీ 3:16-17లో పౌలు
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు ప్లుకుతయని విధానానిి గమనించండి:
మీరు ద్యవుని ఆలయమై యునధారనియు, ద్యవుని ఆత్మ మీలో

నివస్టించుచునధాడనియు మీరరుగరవ? ఎవడన
ై ను ద్యవుని ఆలయమును
పవడుచయస్టన
ి యిడల ద్యవుడు వవనిని పవడుచయయును. ద్యవుని ఆలయము

ప్రిశుద్ా మైయునాద్ి; మీరు ఆ ఆలయమై యునధారు (1 కొరింథీ 3:16-17).
పాత నిబంధ్నలో, యూదుల దదవాలయము దదవుని ప్రతయద క సనిిధి నివస్టించన ఇహలోక

నివాసమయ
ై ుండినది. అది స లొమోను 2 దిన. 6:1లో ప్రకటించనటట
ో , ఈ భ్ూమిపై ఆయనకు ఇలుోగా
ఉండినది. కాని కొీతత నిబంధ్నలో, దదవుడు యిక దదవాలయములో నివస్టింప్లేదు. దానికన బదులుగా,
సంఘమును ప్ర్శశుదాధతు నూతన దదవాలయముగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చాడు. ఇదద అభిపారయము ఎఫస్ట్
2:22లో సువిదితంగా పేర్ొునబడింది, మర్శయు లేఖ్నములోని ఇతర్ భాగాలలో ప్రతిధ్వనిసుతంది.
ప్ర్శశుదాధతు విశావసులలో నివస్టించడం దావర్ా, ఆయన వార్శని వయకనతగతముగా కూడా

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చునని చెప్పబడుతయంది. ప్ర్శశుదాధతు వాసత వముగా విశావసుల హృదయాలలో

నివస్టిసత ునాిడని చెప్ుపకొనబడుచుని విష్యంలో గల అభిపారయమయ
ై ునిది. ప్ర్శశుదాధతు

విశావసులలో నివస్టిసత ునాిడని లేఖ్నములోని అనేక చపటో పేర్ొునబడియునిది. ఉదాహర్ణకు ర్పమా
8:9-16, 1 కొర్శంథీ 6:19, 2 తిమోతి 1:14, మర్శయు యాకోబు 4:5.

ప్రిశుద్ధాత్మ విశ్వాస్టిలో నివస్టించడమనేద్ి వవనికత ప్రధధన వవస్త వమైయునాద్ి.

ద్యవుడు కస్
రై త వుల అంత్రంగములోనికత ప్రవేశించి వవరిని కరస్
ర త ునంద్ు నూత్న స్ృష్ిరగవ
చయస్టన
ి ప్ుుడు, ప్రిశుద్ధాత్మ వవరి జీవిత్ములను త్న ఆధీనము చయస్ుకుంటాడు.
గనుక మనము ఆయనపై, మన అంత్రంగములో నివస్టించు ఆయన శకతతపై

ఆధధరప్డటమనేద్ి నిరపరక్షంగవ అవశయకమైయునాద్ి, లేద్ంటే మనము కేవలము
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శరీరధధరులముగవ మాత్రమే జీవించుచునా వవరమవుద్ుము. ప్రిశుద్ధాత్మలో

నివస్టించుటకును మరియు మనము శరీరములో నివస్టించుటకును మధయ గల

త్యడధను చప్ుగల్సగియుండధల్స, ఎంద్ుకనగవ ఆత్మలో నివస్టించుట వలన మనము
కరరస్త ును మహమప్రచవలెనని ఆయన కోరుచునా విధధనములో
మహమప్రచగలుగుటకు స్మరథ వంత్ులమవుద్ుము.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
ప్ర్శశుదాధతు విశావసుల అంతర్ంగములో నివస్టించుట వలన అనేక ప్రయోజనకర్మన
ై

ఫల్వతాలునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఆయన వార్శని పాప్ము నుంచ ప్వితయరలునుగా చదయును, మనలను
దదవుని కొర్కు ప్రతయద కప్ర్చును, మర్శయు మనము ప్ర్శశుదాధతు మన హృదయములు మర్శయు

మనసుిలలో ప్రదర్శించు ప్రభావమును ఆనందముగా అనుభ్విసూ
త , దాని వలన ప్రయోజనములను
ప ందుచుందుము. 1 కొర్శంథీ 6:9-11లో పై విష్యమును గూర్శు పౌలు చెబుతయని వివర్మును వినండి:
అనధయయస్ుథలు ద్యవుని రవజయమునకు వవరస్ులు కవనేరరని మీకు త్ల్సయద్ధ? . . .

మీలో కొంద్రు అటిర వవరర యుంటిరి గవని, ప్రభువన
ై యిేస్ు కరస్
ర త ు నధమమునను మన
ద్యవుని ఆత్మయంద్ును మీరు కడుగబడి, ప్రిశుద్ా ప్రచబడినవవరర
నీత్రమంత్ులుగవ తీరిబడిత్రరి (1 కొరింథీ 6:9-11).

ప్ర్శశుదాధతు చదప్టటర ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనే కార్యము దావర్ా, విశావసులు ఇక మీదట

అనాయయసుాల ల కులో ప్ర్శగణించబడకుండునటట
ో వార్మ ప్వితయరలుగా చదయబడి, దదవుని కొర్కు
ప్రతయద కనంచుకొనబడుదుర్మ.

దదవుడు తానే నీలో నివస్టించడమనేది ఎంత గొప్ప ప్రతదయకతయిై యుంటటందో నీవప్ుపడెైనా ఒక

నిమిష్మాగశ ఆలోచంచావా? ఆయన నినుి నితయతవమునకై ఆయనతో ఐకయం చదయునంతగా, ఈ విశాల
విశవమంతటిని సృజించన సృషిరకర్త నినుి పేమి
ర సుతనాిడు. ఆయన ఆమోదప్ుటంచులో నీవు అస్టిార్ంగా
తూగడం లేదు. నీవు ఆయన హృదయం లోలోప్ల దాచబడియునాివు. ఈ సంబంధ్ం నినుి

పాప్మునకు విర్పధ్ంగా బలప్ర్మసుతంది. నీవు శోధ్నను ఎదిర్స
శ త ూ, దదవునికన ప్తి
ర కర్మగు విధానాలలో
జీవించడానికన అది నీకు శకనతనిసుతంది. నీవు పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు —అది ఎంత చెడ్దన
ెై ా — దదవుని

దృషిరలో నీవు ఇంకను అంగరకర్శంప్బడదగశనవాడవే. ఆయనతో కూడా సహవాసం చదయునటట
ో , ఆయనను
ఆర్ాధించునటట
ో , మర్శయు సహజంగానే, ఆయన క్షమాప్ణ కొర్కు వేడుకొని క్షమింప్బడునటట
ో , నీవు
ఆయన సనిిధానములోనికన ప్రవశి
ే ంచడానికన యింకను తగశనవాడవయ
ై ునాివు.

ఇంతవర్కు, మనము ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుక శకనత మర్శయు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటకు

ఆయనకు గల శకనతని గూర్శు ఆలోచంచాము. ఈ సమయంలో, ఆయన దెవి
ై కమైన కృప్ననుగీహంచు
నానా విధానములను గూర్శు నేర్ముకొనడానికన మనము స్టిదధంగా ఉనాిము.
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కృప్
ప్ర్శశుదాధతు నిర్వహంచు మూడు విధ్ముల న
ై కృప్లను గూర్శు తెలుసుకుందాము: సకల

జనులకు వర్శతంచు కృప్, నిబంధ్న కృప్, మర్శయు ర్క్షణార్ామైన కృప్. సకల జనులకు వర్శతంచు కృప్తో
మొదలుపటటరదాము.

స్కల జనులకు వరితంచు కృప్
సకల జనులకు సమానంగా వర్శతంచు కృప్ అనగా ఒకర్శ విశావసముతో నిమితత ము లేకుండా,

దదవుడు సమసత మానవుల ప్టో ప్రదర్శించు ఓర్మప మర్శయు ఆయన అనుగీహంచు మేలులు. సకల

జనులకు వర్శతంచు కృప్ను ప్ర్శశుదాధతు అందర్శకన సమానంగా అనుగీహంచడు. విశేష్ంగా ఆయన తన
ప్రణాళికలు మర్శయు కోర్శకల ప్రకార్ం అకుడకుడ కార్యములు చదసత ుంటాడు.

ఉదాహర్ణకు, ప్ర్శశుదాధతు లోకములో పాప్మును నిర్ెంధించు విధానములో సకల జనులకు

వర్శతంచు కృప్ను చూడవచుు. ప్తనమైన అవిశావసులు, పౌలు ర్పమా 8:1-8లో బో ధిసత ునిటటర, పాప్ము
చదత అదుప్ుచదయబడుచుందుర్మ. వార్శ సవభావమునుబటిరయిే వార్మ దదవుని ప్టో

వైర్భావముగలవార్య
ై ుంటట, పాప్మును పేమి
ర ంచుదుర్మ. కాని పౌలు ర్పమా 7వ మర్శయు 8వ

అధాయయములో బో ధిసత ునిటటరగా, ప్ర్శశుదాధతు లోకములోని పాప్ముతో యుదధ మాడుచుండును. ఇది

ఆయన విశావసులను తిర్శగశ జనిుంప్జేస్టన
ి మీదట వార్శలో తన కార్యములను చదయుచుండు విధానము
వంటిదద. అవిశావసులకు ఆయన ఇంత గొప్ప ఆశీర్ావదమును అనుగీహంచనప్పటికనని, వార్మ తాము
చదయడానికన సమర్ావంతయల ైనంతటి గొప్ప పాప్ము చదయకుండునటట
ో ఆయన వార్శని తర్చుగా
నిర్ెంధించుననే విష్యం మాతరం ఇంకను వాసత వమే అయుయనిది.

అవిశావసులు గడించు తెల్వవి, మర్శయు వార్మ అటిర తెల్వవితో చదయగలుగుతయని మంచ

విష్యాలు, లోకంలో తర్చుగా కనబడుచుండు సమసత జనులకు వర్శతంచు కృప్ను గూర్శున మర్ొక

కోణమయ
ై ునిది. అవిశావసులు, మిగతా మానవాళితో కూడా సంఘము మర్శయు సంబంధిత విశావసుల
ప్రయోజనము నిమితత ము ఉప్యోగశంచగల అనేక విలువైన సతయములను నేర్ముకొనవచుు. ఒకర్మ
ప్రయోజనకర్మన
ై దిఏదో ఒకటి కనుగొనినప్ుపడెలో ా, అటిర తెల్వవి ప్ర్శశుదాధతు అనుగీహంచు
కృపాసహతమన
ై వర్మైయునిది.

జాన్ కేల్వవన్, సుప్రస్టద
ి ధ ప ర టెస్టర ంట్ సంసుర్ణకర్త , కరీ.శ. 1509-1564 వర్కు జీవించనవాడు,

ప్ర్శశుదాధతు అనుగీహంచు సమసత జనులకు వర్శతంచు వర్ములను గూర్శున జాానమును కస
ై త వ మత
సంసా లు, ప్ుసత కము 2, అధాయయం 2, విభాగములు 15 మర్శయు 16లో వర్శణంచాడు. ఆయన ఇలా
వారసాడు:
ఈ విషయాలను మనము లౌకతక రచయిత్ల రచనలలో గమనించినప్ుుడలాల,
మానవుని మనస్ుి, ప్త్నమై ద్ధని ఆరవగయవంత్ము నుంచి

వకరరకరింప్బడినప్ుటికతని, ద్యవుని శ్రరషరమన
ై వరములత్ో కప్ుబడి

అలంకరింప్బడినద్ని మనకు ఉప్ద్యశించడధనికత, పొ గడద్గిన స్త్యమును గూరిిన
ఆ వలుగు వవటిలో ప్రకవశింప్నీయవలెను. మనము ద్యవుని ఆత్మను, స్త్యమును
గూరిిన ఏకరక ఊటగవప్రిగణించినటల యిత్య, ద్యవుని ఆత్మను అగౌరవప్రచగవరిత్య
-31వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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త్ప్ు, అద్ి అగుపించినప్ుుడలాల మనము అటిర స్త్యమును త్ృణీకరించము,

స్రికద్ధ ద్ధనిని త్రరస్కరించము . . . కవని మనకు భౌత్రకశ్వస్త మ
ర ు, అభిపవరయంలోని
స్త్ధయనిా ప్రిశ్ోధించయ కళ్, గణిత్ం, మరియు ఇటువంటి ఇత్ర శ్వస్త మ
ర ులలో

స్హాయం లభించవలెననునద్ి ద్యవుని చిత్త మైనటల యిత్య, ద్వ
ై భకతతలేనివవరు ప్ని
మరియు ప్రిచరయత్ో, వీటి త్ోడధుటును వినియోగించుకొంద్ధము.

నిబంధన కృప్
లేఖ్నములోని అనేక చపటో, ప్ర్శశుదాధతు అనుగీహంచు ర్ండవ కృప్ను మనము చూడవచుు,

అది కొనిి ప్ర్ాయయాలు నిబంధ్న కృప్ అని పిలువబడుతయంది.

నిబంధ్న కృప్లో దదవుని ఓర్మప మర్శయు ఆయన నిబంధ్న ప్రజలలో భాగమైయుని ప్రతి

ఒకుర్శకన, వార్మ నిజమన
ై విశావసులు కాకపల యినప్పటికనని, ఆయన అనుగీహంచు ప్రయోజనాలు

కల్వస్టియునివి. పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయిేలీయులు దదవుని నిబంధ్న ప్రజల ైయుండిర్శ ఎందుకనగా
ఇశాీయిేలు జనాంగమంతయు దదవుడు అబారహాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో చదస్టిన ప్రతదయక నిబంధ్నల

ప్రకార్మన
ై ప్రజల ైయుండిర్శ. కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ం, కంటికన కనబడు సంఘం, వార్మ నిజమన
ై విశావసులు
కాకపల యినప్పటికనని సంఘముతో సంబంధ్ముగల ప్రజల సమూహం, దదవుని నిబంధ్న

ప్రజల ైయునాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న కృప్ సకల జనములకు వర్శతంచు కృప్ కంటే ఎకుువ సమృదిధయిన
ై ది
మర్శయు ఓర్మపగలదెయ
ై ునిది.

ఉదాహర్ణకు, పారచీన ఇశాీయిేలు ప్రజలు తర్చుగా దదవుని ప్టో అవిశవసనీయమన
ై వార్ై

యుండినప్పటికని
న , ఆయనకు విర్పధ్ముగా గొప్ప పాప్ము చదస్టినప్పటికనని, దదవుడు వార్శ ప్టో అతయంత
సహనమును మర్శయు కనికర్మును ప్రదర్శించుచుండెను. దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలతో చదస్టికొనిన
నిబంధ్ననుబటిర, ఒక జనాంగముగా తయార్న
ై వార్శని ఆయన నాశనము చదయలేదు, కాని

విశవసనీయమన
ై శేష్మును ఎలో ప్ుపడు ప్దిలప్ర్చాడు. ర్పమా 11:1-5లో, పౌలు దీనిని గూర్శు సపష్ర ంగా
చెపాపడు. అంతమాతరమగ
ే ాక, దదవుని నిబంధ్ననుబటిర, పారచీన ఇశాీయిేలీయులలోని అవిశావసులు

సహతం ఆయన ఆశీర్ావదములను అనుభ్వించార్మ. బహుశా, ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత దదశంలో నుంచ
నిర్గ మించడం, ఈ విష్యానికన అతి గొప్ప ఉదాహర్ణమవుతయంది. నిర్గ మ 2:23-25లో మోషే గీంథసా ం
చదస్టన
ి వివర్ాలు ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉనివి:

ఆలాగున అనేక ద్ినములు జరిగినమీద్ట ఐగుప్ుత రవజు చనిపో యిను.

ఇశ్వరయిేలీయులు త్ధము చయయుచునా వటిర ప్నులనుబటిర నిటూ
ర రుులు విడుచుచు
మొరపటురచుండగవ, త్మ వటిర ప్నులనుబటిర వవరు పటిర న మొర ద్యవుని యొద్ే కు

చయరను. కవగవ ద్యవుడు వవరి మూలుగును విని, అబారహాము ఇస్వికు యాకోబులత్ో
త్ధను చయస్టిన నిబంధనను జాాప్కము చయస్టక
ి ొనను. ద్యవుడు ఇశ్వరయిేలీయులను
చూచను; ద్యవుడు వవరియంద్ు లక్షయముంచను (నిరు మ 2:23-25).

దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలను గూర్శు ఎందుకంతగా ఆందో ళన చెంది వార్శని కాపాడి సంర్క్షించాడో

గమనించండి. ఆయన వార్శ యిడల ఇలా ప్రవర్శతంచంది వార్మ ఆయన ప్టో విశవసనీయుల ై
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యుండినందుకు కాదు, కాని ఆయన వార్శ పితర్మల ైన అబారహాము, ఇసాికు, మర్శయు యాకోబుతో
చదస్టన
ి నిబంధ్నబటిరయిే.

నేటి సంఘం విష్యంలో కూడా ఇదద విష్యం వాసత వమైయునిది. ఉదాహర్ణకు, సంఘములో

భాగమైయుని ప్రతి ఒకుర్శకన కీమము తప్పక సువార్త అందజేయబడుతయంది, వార్మ మార్మమనసుి

ప ంది ర్క్షింప్బడుటకు తర్మణము కూడా ఇవవబడుతయంది. దదవుడు సంఘం మొతాతనికన అనుగీహంచు
సకలాశీర్ావదములను వార్మ ప్ంచుకొనుచుందుర్మ. వాసత వానికన, మనము హెబ్రర 6:4-6లో

చూచుచునిటటరగా, సంఘములోని అవిశావసులు సంఘమునకనయయబడిన ఆతు సంబంధ్మైన వర్ముల
వలన కూడా ప్రయోజనము ప ందుచుందుర్మ. అందుచదతనే సంఘంలోని అవిశావసులు వార్శ

అవిశవసనీయత మూలమున కృప్గల ప్ర్శశుదాధతును అవమానప్ర్చుదుర్ని హెబ్రర 10:29 చెబుతయంది.
మనము స్ంఘారవధనలకు వళ్లల నప్ుుడు, అకకడ రక్షింప్బడినవవరుంటారు,

రక్షింప్బడనివవరుంటారు. కేవలము కస్
రై త వులెైనవవరిత్ో కూడధ ఉండుటవలననే

రక్షింప్బడనివవరు మేలు పొ ంద్ుద్ురని నేను చప్ుగలను. ఇద్ొ క మంచి విషయం.
ఇటిర ప్రిస్టథ త్ర
ి ని, ద్యవుడు ఎప్ుుడు, ఏ మేలు కొరకు, ఏ విధంగవ

ఉప్యోగించుకుంటాడో మనము ఎలల ప్ుుడు చప్ుజాలము. కవని కేవలము

స్ంఘముత్ో కూడధ ఆరవధనలో ఉండటమే గొప్ు ఆశీరవాద్ం. స్కల జనులకు

వరితంచు కృప్ను గూరిి జాన్ కల్సాన్ చపవుడు; ఒకడు ప్శ్విత్ధతప్ప్డక మునుప్ు
ద్యవుడు చూపించు నిరేేత్ుకమన
ై కృప్ను గూరిి జాన్ వస్ట్ల చపవుడు. కృప్
ప్నిచయయుచునాద్నుటకు, ఒకడు యిేస్ు కరస్
ర త ునంద్ల్స విశ్వాస్మును

బుద్ిాప్ూరాకంగవ ఒప్ుుకొనక మునుప్ు వవని జీవిత్ంలో కృప్ ప్నిచయయు విధధనం
ఇద్య. బహుశ్వ, ఈ కవరయము రండు ప్రధధన విధధనములలో జరుగుత్ుంద్ని

నేననుకుంటునధాను. మనము మన పవప్ములను గూరిి ఒపిుంప్బడుద్ుమనేద్ి
ఒక విధధనం. పవప్ము వవస్త వమైనద్ని మనము త్లుస్ుకుంటాము, పవప్ము
మనలను నధశనం చయస్త ుంద్ని, మరియు అద్ి ద్యవుని హృద్యమును కూడధ

బరద్ేలుకొడుత్ుంద్ని త్లుస్ుకుంటాము. ద్ీనిని త్లుస్ుకోవడధనికత, నీవు కృప్
పవరపిత ంచు చవట ఉండధల్స. ఆ త్రువవత్, పవప్మును గూరిిన ఆ ఒపిుంప్ు మనలో
ప్నిచయయుట పవరరంభించినప్ుుడు, కొంద్రు ద్యవశ్వస్త ర ప్ండిత్ులు

చప్ుుత్ునాటురగవ, జీవించడధనికత మరొక మారు మునాద్ని, జీవించడధనికత మరొక
ఉత్త మమన
ై మారు మునాద్ని, మనము ఒపిుంప్బడుద్ుము. కవబటిర ప్రత్యయ కతంచి
రక్షింప్బడనివవని విషయంలో, అవి స్వనుకూలమన
ై ప్ుుడు వవరి జీవిత్ధలలో

ద్యవుడు ప్ని చయస్త ుంటాడని నముమత్ూ, కేవలము జీవిత్మును అనుకూలంగవ
నుండు కోణధలలో చూడటానికత అద్ి వవరికత ఒక త్రుణమవుత్ుంద్ని నేను
అనుకుంటునధాను.

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
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ద్యవుని కటాక్షము చొప్ుున, వవరు స్ువవరత వినగల, స్ువవరత స్త్యములను

విశ్వాస్ుల జీవిత్ంలో చూడగల, విశ్వాస్ుల స్హవవస్ంలో యిేస్ు కరస్
ర త ు స్జీవుడై

యునాప్ుుడు ప్రిస్టథ త్ర
ి ఎలా ఉంటుంద్ో వవరు ఎద్ురొకనగల స్ంద్రభములో, అద్ి
నిజముగవ వవరిని ఉంచుత్ుంద్ి. కవబటిర , ద్యవుని స్వరాభౌమత్ాము చొప్ుున,

బహుశ్వ వవరు వినుచుండు స్ువవరత కు నిరణ యాత్మకముగవ స్ుంద్ించునటు
ల , వవరు
రక్షింప్బడక మునుప్ు ఒకనిని స్ంఘ జీవిత్ములోనికత త్చుిటకు అద్ి ఆయన
ప్నిచయయు విధధనమై యుండవచుి.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ

రక్షణధరథమైన కృప్
చవర్శగా, అనేకమంది దదవశాసత ర ప్ండితయలు ర్క్షణార్ామన
ై కృప్ అని పిల్వచదది, ప్ర్శశుదాధతు చదత

అనుగీహంప్బడు మూడవ ర్కమైన కృప్యియ
ై ునిది.

ర్క్షణార్ామైన కృప్ అనగా కరస
ీ త ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము,

ఆర్పహణము మర్శయు ఆయనను తమ ప్రభ్ువుగాను మర్శయు ర్క్షకునిగాను స్ట్వకర్శంచనవార్శ

నిమితత ము మహమలో తిర్శగశ వచుుట వలన కలుగు నితయ ప్రయోజనముల అనవయింపైయునిది.
ర్క్షణార్ామైన కృప్ను ప్రతి విశావస్టి ప్ర్శశుదాధతు నుంచ ప ందును.

ప్ర్శశుదాధతు మనకు ర్క్షణార్ామైన కృప్ను అనుగీహంచన దాని ఫల్వతంగా మనకు లభించు

దీవనలు యిేసు చదస్టన
ి కార్యమునుబటిర మన కొర్కు అదివర్కే ప్దిలప్ర్చబడియునివి. కాని వాటిని
ప్ర్శశుదాధతు మనకు అనవయించనంత వర్కు మనము వాటి ప్రయోజనములను ప ందుట

మొదలుపటర ము. ప్ునర్మజీీ వము, అనగా మనము తిర్శగశ జనిుంచునటట
ో , ప్ర్శశుదాధతు మన ఆతులకు

ప్రసాదించు నూతన జీవము, ఈ దీవనల వలన కలుగు అతి సపష్ర మైన విష్యమైయునిది. యోహాను
3:5-8, ర్పమా 8:2-11, మర్శయు తీతయ 3:5 వంటి వాకయభాగాలలో మనము ఈ విష్యమును

చదవవచుు. జకర్ాయ 2:10, 1 కొర్శంథీ 6:11, మర్శయు తీతయ 3:5-8లో మనము గమనించుచునిటటర

మార్మమనసుి, పాప్క్షమాప్ణ మర్శయు నీతిమంతయలముగా తీర్ుబడుట కూడా ప్ర్శశుదాధతు మనకు
అనవయించు ర్క్షణార్ామన
ై కృప్లే. 2 థెసి 2:13 మర్శయు తీతయ 3:5లో మనము గమనిసుతనిటటర,
ర్క్షణ అంతయు ఒకే మొతత ంగా మనకు ప్ర్శశుదాధతు చదత అనవయింప్బడుతయని విష్యానిి కొీతత
నిబంధ్న కూడా చెబుతయంది.

కైసతవులు వయకనతగత ర్క్షణను గూర్శు మాటలాడుకొనునప్ుపడు, యిేసు కరస
ీ త ు మర్శయు ఆయన

చదస్టన
ి కార్యములకే ఎకుువ పారధానయత నిచుు ఉనుుఖ్త కల్వగశయునాిర్మ. సహజంగానే, ఇది మంచదద.
కాని ప్ర్శశుదాధతు వహంచు పాతరను గుర్శతంచడం కూడా ముఖ్యమే.

ప్రిశుద్ధాత్మ విశ్వాస్టిలో చయస్టర కవరయములను అరథ ం చయస్టికొనడం, స్వధయమయిేయ

స్ంప్ూరణ కస్
రై త వ జీవిత్ధనికత స్రిపో త్ుంద్ి. ప్రిశుద్ధాత్మ మనకు పరరరణ కలుగజేస్త వడు,
గనుక కరరస్త ు కొరకు జీవించవలెనను కోరిక మరియు శకతత ప్రిశుద్ధాత్మ వలన

కలుగునని త్లుస్ుకోడధనికత ఇద్ొ క కరలకమైన గరహంప్వుత్ుంద్ి. ఇద్ి ప్రిశుద్ధాత్మ
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మన కొరకు చయస్టర ప్నులను గూరిిన, మనము ద్యవుని వవకయమును అరథ ం

చయస్ుకొనగలుగునటు
ై
ల మనలను వల్సగించువవడు ఆయనే అనే స్ంప్నామన
గరహంప్ులో భాగం. మనము ద్యవుడు మరియు ద్యవుని స్ంగత్ుల కొరకు
త్ృషణగొనునటు
ర ంచునటు
ల , ద్యవుని ప్రజలను పరమి
ల , ద్యవుని స్టరవించుటకు

ఆశప్డునటు
ై
ల , మునాగు ద్యవుని విషయాలను గూరిిన ఆత్మ స్ంబంధమన

ఆకల్సని మనకు కల్సగజేయువవడు ఆయనే. కవని ప్రిశుద్ధాత్మ వహంచు పవత్రను
గురితంచడం కూడధ ముఖయమే. ఈ విధంగవ ఆలోచించువవని భారమును అద్ి

తీస్టివస్
ే త ుంద్ి: “భారమంత్ధ నధ భుజాల మీద్య మోప్బడింద్ి, నేను ఏమి చయయాలో
ద్యవుడు నధకు స్టలవిచధిడు, గనుక ఇప్ుుడు ద్ధనిని చయయుట నధ ప్ని, ఆజా ను

పవటించుట నధ ఇషరం.” అవును, మనపై బాధయత్ ఉంద్ి. ద్యవుడు మనకు లోబడడు,
కవని ఆయన మనకు కోరికను, శకతతని, మరియు నిశిత్ ద్ృష్ిరని అనుగరహస్వతడని
మనము అంగీకరిస్త వము. ఇద్ంత్ధ ఆయన మహమ కొరకే.

— డా. డొ నాల్్ విటెి
తిరతవములోని తండిర మర్శయు కుమార్మని కంటే, మన జీవితాలలో ప్ర్శశుదాధతు ఎకుువ

కార్యశీలకమన
ై వాడు, మనకు క్షమాప్ణ, సంతోష్ము, మంచతనము, బలము, సమాధానము, మర్శయు
ర్క్షణకు సంబంధించన ఇతర్ ఆశీర్ావదములనిియు లభించునటట
ో నిశుయప్ర్మసుతంటాడు. కాబటిర,
పేర్ొునబడిన విష్యాలనిిటిని మనము సమృదిధగా ప ందగపర్మతయనిటో యితద, మనము ఆయన

అనుగీహంచు ర్క్షణార్ామైన కృప్ కొర్కు ఆయనను వేడుకొనవల ను. దీనికన మించ, ఆయన ప్రదర్శించు
విశవసనీయత మర్శయు కనికర్మును బటిర మనము ప్ర్శశుదాధతును గౌర్వించవల ను. ఆయన

మనకనుగీహంచు ర్క్షణార్ామన
ై కృప్ ఆయనను మన కృతజా త, గాఢమైన మన గౌర్వము, మన
ఆర్ాధ్న, మర్శయు మన పేమ
ర కు యోగుయడెన
ై దాని కంటే అధికమన
ై వానిగా చదయును.

మనము ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుక శకనతని, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట మర్శయు కృప్ను

అనేవషించాము గనుక, ఆయన చదస్టే ప్రతయక్షతా కార్యములను తెలుసుకోడానికన ఇప్ుపడు స్టిదధంగా
ఉనాిము.

ప్రత్యక్షత్
సర్వసాధార్ణంగా ప్ర్శశుదాధతు, ప్రతయక్షత, సాక్షయము మర్శయు గీహంప్ునిచుు తిరతవములోని
ప్రతినిధియిన
ై వానిగా గుర్శతంప్బడుతయంటాడు. ఈ వివర్మును మనము యోహాను 14:26, 1 కొర్శంథీ

2:4, 10, ఎఫస్ట్ 3:5, మర్శయు యింకా అనేక చపటో చూడగలము. వాసత వానికన, ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు
ప్రతయక్షతకు మధ్య గల సంబంధ్ం, యోహాను 14:17, యోహాను 15:26, మర్శయు యోహాను 16:13
వంటి వాకయభాగాలలో ప్ర్శశుదాధతు “సతయ సవర్ూపియిైన ఆతు” అని పిలువబడుచునింతగా
సనిిహతమైనదెయ
ై ునిది. మర్శయు 1 యోహాను 5:6లో యోహాను ఇలా చెబుతయనాిడు:
ఆత్మ స్త్యము.
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అదద విధ్ంగా ప్ర్శశుదాధతు పాతరను పౌలు ఎఫస్ట్ 1:17-19లో సంక్షిప్తంగా వర్శణసత ూ ఇలా అంటాడు:
జాానమును ప్రత్యక్షత్యును గల ఆత్మ (ఎఫస్ట్ 1:17-19).
ప్ర్శశుదాధతు చదస్టే ప్రతయక్షత కార్యమునకు సంబంధించన మూడు కోణాలను గూర్శు మనము

చెప్ుపకుందాము. మొదట, సాధార్ణ ప్రతయక్షత. ర్ండవది, ప్రతదయక ప్రతయక్షత. మర్శయు మూడవదిగా,

వల్వగశంచుట మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ు అను వాటి మీద దృషిర పడదాము. సాధార్ణ ప్రతయక్షతతో
మొదలుపడదాము.

స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్
సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనగా: దదవుడు తన ఉనికనని, సవభావమును, సనిిధిని, చర్యలను, మర్శయు

చతత మును సమసత మానవాళికన తెల్వయజేయు నిమితత మై ఆయన సావభావికమన
ై లోకమును మర్శయు
లోకములో కొనసాగుచునుండు ప్నులను ఉప్యోగశంచుకొనుట అని అర్ాం.

కరర్తనలు 8 మర్శయు 19 మర్శయు ర్పమా 1-2 వంటి చపటో లేఖ్నము సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు

తెల్వయజేసత ుంది. ఉదాహర్ణ, సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు ర్పమా 1:20 ఇలా స్టలవిసుతంది:
ఆయన అద్ృశయ లక్షణములు, అనగవ ఆయన నిత్యశకతతయు ద్యవత్ామును,
జగద్ుత్ుత్రత మొద్లుకొని స్ృష్ిరంప్బడిన వస్ుతవులను ఆలోచించుటవలన
త్యటప్డుచునావి గనుక వవరు నిరుత్త రులెై యునధారు (రవమా 1:20).

సాధార్ణ ప్రతయక్షత సృషిరలో ప్ర్శశుదాధతు యొకు సృజనాతుకమైన శకనతని ప్రదర్శించు కార్యముల

దావర్ా — సర్వ సృషిర సృజింప్బడిన చర్యలోనే, మర్శయు సృజింప్బడిన సమసత మునకు

జీవనాధార్మును కల్వపంచుటలోను — బయలుప్ర్చబడిందని లేఖ్నము తర్చుగా స్టలవిసుతంది. ఈ

కార్యములనిియు ప్ర్శశుదాధతు యొకు చతత ము మర్శయు గుణశీలము ప్రకార్ము జర్మగును. గనుక,
ఇటిర కార్యములలో ఆయన హసత ము వహంచన పాతరను మనము గుర్శతంచునప్ుపడు, అవి ఆయన
సవభావము మర్శయు తాతపర్యముల గూర్శు మనకు బో ధిసత ాయి.

స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్లో ప్రిశుద్ధాత్మ చయప్టిర న పవత్ర బహు గణనీయమైనద్ి మరియు
పవరధధనయమన
ై ద్ి ఎంద్ుకనగవ, స్హజంగవనే, ఆయన స్ృష్ిరకత కవరకుడైయునధాడు.
ద్యవుని నియమములను, మనము కొనిా ప్రవయయాలు “స్వాభావికమైన

నియమములు” అని పిలుచుకొనువవటిని యింకను స్టిథరప్రచుటలో జోకయము
కలుగజేస్ుకొనుచునాద్ి ఆయనే. ఇద్ి ఎటువంటి విచక్షణయిన
ై ను లేకుండధ
ప్రిశుద్ధాత్మ స్మస్త జనులకు బయలుప్రచు ఒక ప్రత్యక్షత్. స్హజంగవనే,

మనము కొనిా ప్రవయయాలు ద్యనినైత్య “ప్రత్యయ క ప్రత్యక్షత్” అని చప్ుుకుంటామో
అనగవ, ఆయన మన హృద్యాంత్రంగములో చయయు కవరయమును బటిర

ద్యనిద్ధారవనత్
ై య మనము యిేస్ును ప్రభువుగవను మరియు రక్షకునిగవను

త్లుస్ుకుంటామో, ద్ధనికత ఇద్ి భినామన
ై ద్ి. కవని స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్ ద్యవుడు
స్ృజంచిన స్కల పవరణులకు అంద్ుబాటులో ఉనాద్ి.
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— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
ఆకవశములు ద్యవుని మహమను వివరిస్త ునధాయని ద్యవుడు స్టలవిస్ుతనధాడు.
కవబటిర మనము ఎకకడ చూచినధ ద్యవుని శకతత, ఆయన జాానము, ఆయన

మంచిత్నము, స్ృష్ిరలో మన చుటూ
ర కనిపిస్త ుంద్ి. ద్యవుని ఈ ప్రత్యక్షత్లను
ప్రిశుద్ధాత్మ త్న కరవశం చయస్టికొని, మనము మన స్ృష్ిరకరత యిన
ై ద్యవునిత్ో
అంగీకవరము కుద్ురుికొనునటు
ల , వవటిని మన యొద్ే కు శకతతమంత్మైన
విధధనధలలో త్చుిను.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి

ప్రత్యయక ప్రత్యక్షత్
ప్ర్శశుదాధతు, లోకమునకు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మాతరమే కాదు, కాని ప్రతదయక ప్రతయక్షతను కూడా

ముఖ్యముగా సంఘమునకు సమకూర్మును.

ప్రతయద క ప్రతయక్షత అనగా: దదవుడు తన ఉనికనని, సవభావమును, సనిిధానమును, చర్యలను

మర్శయు చతత మును ప్ర్శమితమైన మానవాళికన తెల్వయజేయుటకు ఆయన కలగజేసుకొను సూటియిైన
జోకయము, లేక ఆయన తన వార్ాతహర్మలను ఉప్యోగశంచుకొనుటయియ
ై ునిది.

లేఖ్నము, ప్రవచనము, సవప్ిములు, దర్ినములు, దదవదూతల సందర్ినముల ర్ూప్ంలోను,

మర్శయు అసాధార్ణమన
ై ఇతర్ మాధ్యమముల దావర్ాను ప్ర్శశుదాధతు ప్రతయద క ప్రతయక్షతను

సమకూర్ాుడు. ప్రతదయక ప్రతయక్షత పారథమికంగా ప్రతయద కమన
ై ప్రజలకు లేదా గుంప్ులకు, నిర్శేష్రంగా
దదవుడనుగీహంచు ర్క్షణను స్ట్వకర్శంచనవార్శకన అనుగీహంప్బడుతయంది. పాత నిబంధ్నలో, ప్రతయద క

ప్రతయక్షత అతయధికంగా అబారహాము మర్శయు అతని వంశసుాలకు అనుగీహంప్బడింది. కొీతత నిబంధ్నలో,
సంఘమునకు అనుగీహంప్బడింది. ఆతు సంబంధ్మైన వర్ముల వల నే, ప్రతి ఒకుర్శ విశావసములో
మార్మప కలుగజేయుటకును మర్శయు బలముగా కటటరటకును, ప్రతయద క ప్రతయక్షత దదవుని ప్రజలందర్శ
ప్రయోజనము కొర్కు ఉదదేశింప్బడింది.

యిేసు కరస
ీ త ు తానే శర్రర్ధార్శయగుట, ప్ర్శశుదాధతు ఎప్ుపడెన
ై ా మనకు అనుగీహంచన అతి గొప్ప

ప్రతయద క ప్రతయక్షతయిై యుండినది. దదవుని ప్రతయక్షతలనిిటి శిఖ్ర్ాగీముగా, హెబ్రర 1వ అధాయయం మన

ప్రభ్ువును కరర్త ంశ చుచునిది. నేడు సహతం, పేర్
ర ప
ే ింప్బడిన లేఖ్నముల దావర్ా, సకల యుగములందల్వ
కరీసత ు మాటలుగల వాటి దావర్ా, అధికార్ప్ూర్వకమైన ప్రవకత లు మర్శయు అప సత లుల దావర్ా మనకు

అందజేయబడిన వాటి దావర్ా, మనలను కరస
ీ త ు నొదేకు నడిపించు ప్నిలో ప్ర్శశుదాధతు కొనసాగుచునే
యునాిడు.

మతత యి 22:43, మార్ము 12:36, అప 1:16, అప 4:25, 2 తిమోతి 3:16, 17 వంటి

వాకయభాగాలలో, లేఖ్నముల గీంథకర్త ప్ర్శశుదాధతుయిై యునాిడని పేర్ొునబడింది. ఉదాహర్ణకు, 2
పేతయర్మ 1:20-21లో పేతయర్మ ఇలా వారసుతనాిడు.
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ఒకడు త్న ఊహనుబటిర చప్ుుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటర ద్ని
మొద్ట గరహంచుకొనవలెను. ఏలయనగవ ప్రవచనము ఎప్ుుడును మనుషుయని

ఇచఛనుబటిర కలుగలేద్ు గవని మనుషుయలు ప్రిశుద్ధాత్మ వలన పరరరప
ే ింప్బడినవవరర
ద్యవుని మూలముగ ప్ల్సకతరి (2 పరత్ురు 1:20-21).

అప సత లుల యుగము తర్మవాత నుండి, ప్ర్శశుదాధతు నూతన లేఖ్నమును యిక పేర్
ర ేపించలేదు.

కాని ఆయన పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో సమకూర్శున ప్రతదయక ప్రతయక్షత, ఆయన చతత మును ప్రతి
యుగములోని కస
ై త వులకు బయలుప్ర్చుటకు కొనసాగుచునేయునిది.

మూడవది, సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు ప్రతదయక ప్రతయక్షతను సమకూర్ముటతోపాటట, వయకుతలను

వల్వగశసత ూ, వార్శకన అంతర్ంగములో నడిపింప్ు నిచుుట దావర్ా కూడా ప్ర్శశుదాధతు ప్నిచదయుచుండును.

వల్సగింప్బడుట మరియు అంత్రంగ నడిపింప్ు
పవత్ నిబంధన ప్రవకత లు ప్రిశుద్ధాత్మ చయత్ పరరరేపింప్బడినవవరర, ద్యవుని
మూలముగవ ప్రవచించధరని మనము 2 పరత్ురు 1:21లో చద్ువుత్ునధాము,
గనుక ఆయన ప్రవకత లలో కలుగజేస్టన
ి పరరరప్
ే ణను మనము గరహంచులాగున
స్ంఘమునకు అనుగరహంప్బడిన ప్రిశుద్ధాత్మ మనలను వల్సగించుననే

అంత్రవభవమును ఇద్ి స్ూచిస్ుతంద్ి. నూత్న ప్రత్యక్షత్ లేద్ు, కవని ప్రస్త ుత్మునా

ప్రత్యక్షత్ను మనము అరథ ం చయస్టక
ి ొనవలస్టి యునాటల యిత్య, మనము ద్యవుని ఆత్మ
చయత్ వల్సగింప్బడధల్స మరియు మనకు శకతత అనుగరహంప్బడధల్స.

— డా. నాక్సి ఛదంబిో న్
వల్వగశంప్బడుట అనగా దదవుడనుగీహంచు జాానము లేక గీహంప్ుతో కూడిన వర్ము, అది

పారథమికంగా ఎర్శగశ యుండునదెైయునిది, ముఖ్యముగా మతత యి 16:17లో పేతయర్మ ప ందిన యిేస్టే
మస్ట్ియ అను జాానము వంటిది.

అంతర్ంగ నడిపింప్ు అనగా దదవుడనుగీహంచు జాానము లేక గీహంప్ుతో కూడిన వర్ము, అది

పారథమికంగా ఆవేశ సంబంధ్మైనది లేక అంతఃకర్ణ ప్రవృతిత గలదెైయునిది. దీనిలో మనసాిక్షి లేక

అంతఃకర్ణము, మర్శయు మనము ఒక నిర్శేష్రమన
ై కార్ాయచర్ణ విధానమును చదప్టర వల నని దదవుడు
కోర్మతయనాిడనే అవగాహన ఇమిడియునివి.

వల్వగశంప్బడుట మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ు బెైబిలులో ఒక దాని నుంచ మర్ొకటి ఎలో ప్ుపడు

సపష్ర ంగా వివేచంప్బడవు. తర్చుగా, లేఖ్నము ఈ ర్ండింటికన సమానంగా వర్శతంచు ర్రతిలో

తెల్వయజప్ుపచుండును. ఇందుకు సంబంధించన వాకయ భాగములను మనము 1 కొర్శంథీ 2:9-16, ఎఫస్ట్
1:17-19, కొలస్టిి 1:9-12 మర్శయు 1 యోహాను 2:27లో చూడనగును. ఉదాహర్ణకు, ఎఫస్ట్ 1:1719లో పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:

. . . మన ప్రభువన
ై యిేస్ుకరరస్త ుయొకక ద్యవుడన
ై మహమ స్ారూపియగు త్ండిర,
త్నుా త్ల్సస్టికొనుటయంద్ు మీకు జాానమును ప్రత్యక్షత్యునుగల మనస్ుి
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అనుగరహంచునటు
ల , నేను నధ పవరరథ నలయంద్ు మిముమనుగూరిి విజాాప్న
చయయుచునధాను (ఎఫస్ట్ 1:17-19).

ఇచుట, పౌలు ప్ర్శశుదాధతును “జాానమును ప్రతయక్షతయునుగల మనసుి” అని

సంబో ధిసత ునాిడు. వల్వగశంప్బడుట మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ునకు సంబంధించన

వర్రగకర్ణములనుబటిర, జాానమును అంతర్ంగములోని నడిపంి ప్ుగాను, ప్రతయక్షతను వల్వగశంప్బడుటగాను
ప్ర్శగణించు శోధ్నను మనము ఎదుర్ొునవచుు. పౌలు మనసుిలో ఇదద ఉండియుండవచుు. మర్ొక

ప్రకు, ఈ ర్ండింటి నడుమ ఎటటవంటి విచక్షణనైనను సపష్ర ంగా చూపించకుండానే, ప్ర్శశుదాధతు యొకు
ఈ ర్ండు ప్నులను పౌలు సామూహకంగా ప్రసత ావించుచుండవచుు.

మనము, అంద్రమును, ప్రిశుద్ధాత్మ అనుగరహంచు ప్రకవశము

అవస్రమైయునావవరమే ఎంద్ుకనగవ, అద్ి లేకుండధ మనమంద్రమును ఆత్మ
స్ంబంధంగవ అంధులమే. గబిిలాలు భౌత్రకముగవ గురడి్వైయునాటుర, మనము

ఆత్మ స్ంబంధంగవ అంధులమయ
ై ునధాము. అనగవ, అవి స్ూరుయని చూడజాలవు.
గనుక, స్ూరుయడు త్న కవంత్ర కతరణములను ప్రకవశింప్జేయునప్ుుడు, అవి ప్గటి
ప్ూట ద్ధగుకొను ఏద్ో ఒక గుహ యొకక పభ
ై ాగములో త్లకతరంద్ులుగవ

వేరలాడుత్ుంటాయి. అవి రవత్రరవళ్
ే బయటకత వచిినప్ుుడు మాత్రమే చూడగలవు.
అవును, గబిిలములు ప్గటి ప్ూట గురడి్వైయునాటిర స్టిథత్రలో మనమునధాము.

ద్యవుని వలుగు ప్రకవశించుచునాద్ి, కవని ఆత్మ స్ంబంధమన
ై మన మేధధశకుతలను
పవప్ము పవడుచయస్టన
ి ంద్ువలన, ద్యవుడు మరియు ఆయన వవకయము యొకక
వవస్త వికత్ను మనము వివేచింప్లేకపో త్ునధాము. ఎలానైత్న
య మి
ే ,

ద్యవుడునధాడనే మస్కబారిన జాగృత్ర మనకుండవచుి, కవని లేఖనములలో
ఆజా లు, లేఖనములోని వవగవేనములు మన కోస్మే అని మనము అరథ ం

చయస్ుకోము. మనము ఆయనయంద్ు విశ్వాస్ముంచి నూత్న జీవములోనికత
ప్రవశి
ే ంచునటు
ై యిేస్ును గూరిిన నివేద్క
ి ను
ల , లేఖనము ప్రభువన

మనముంద్ుంచుత్ుంద్ి. ద్యవుని వవకయము మనపై ఎటువంటి ప్రభావమునన
ై ను

చూపించలేనంత్గవ మనము గురడి్వవరమని, చవిటివవరమని, మన హృద్యాలు

కఠినమయాయయని కొరత్త నిబంధన ఎంత్ో ఆకరషణయ
ీ ంగవ వరిణస్త ుంద్ి. ఆ త్రువవత్,
“అంధకవరములో నుండి వలుగు ప్రకవశించునుగవక అని పిల్సచిన ద్యవుడయ త్న
మహమను గూరిిన జాానము యిేస్ు కరరస్త ునంద్ు వలల డిప్రచుటకు మా

హృద్యములలో ప్రకవశించను” అని కొరత్త నిబంధన స్టలవిస్ుతంద్ి మరియు ద్ీనిని

నేను 2 కొరింథీ 4వ అధధయయము నుండి ఉలేలఖిస్ుతనధాను. ప్రిశుద్ధాత్మ ప్రకవశము
ఇద్య, మరియు ఈ ప్రకవశము మనకతవాబడినప్ుుడు, మనము కరస్
ర త ును ఆత్మ

స్ంబంధంగవ చూస్వతము, ఆయన వవస్త వమును గూరిి వివేచిస్వతము, ఆయన
మనలను త్న యొద్ే కే రమమనుచునధాడని వింటాము, త్లుస్ుకుంటాము.

— డా. జే.ఐ. పకుర్డ
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ప్రకాశము మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ు, తన ప్రజలకు ఆయన బయలుప్ర్చన సతయములను

ప్రబో ధించడానికన ప్ర్శశుదాధతు ప్రయోగశంచు మామూలు మాధ్యముల ైయునివి. ఈ ప్రకార్ంగా, ఈ ప్ర్శచర్య
నుంచ మన జీవితాలలో మేలు ప ందడానికన మనము చదయగల్వగశనవికనీసం మూడు విష్యాలునాియి.
మొదటిది, మనము బెైబిలును అధ్యయనం చదస్టినప్ుపడు ప్ర్శశుదాధతు తర్చుగా మన గీహంప్ునకు
సర్న
ై నడిపింప్ునిసాతడని తెల్వస్టికొని బెైబిలు అధ్యయనమునకు మనలను మనం అంకనతం

చదసుకొనవచుు. ర్ండవది, పారర్ధనలు చదయడానికన, మార్గ నిర్ేేశనము, జాానము, గీహంప్ు, మర్శయు

లోబడగల చతత ము కొర్కు ఎడతెర్ప
శ ి లేకుండా ప్ర్శశుదాధతును వేడుకొనడానికన, మనలను మనము

ప్రతిషిరంచుకొనవచుు. మర్శయు మూడవది, ప్ర్శశుదాధతు బో ధించు సతయముల ప్రకార్ం జీవించవల నని
నిర్ాార్శంచుకొని, నీతిమంతముగాను, ప్ర్శశుదధ ముగాను జీవించుటకు మనలను మనము
సమర్శపంచుకొనవచుు.

ముగింప్ు
అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము ప్ర్శశుదాధతు స్టిదధ ాంతమును

గూర్శు నేర్ముకునాిము. ఈ విశావస ప్రమాణము మర్శయు బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై ఆధార్ంగా ప్ర్శశుదాధతు
యొకు దదవతవమేమయ
ై ునిదో తెలుసుకునాిము. ఆయన గుణగణముల ప్రకార్ంగాను మర్శయు

తండిక
ర నని, కుమార్మనికనని మర్శయు ఆయనకుగల సంబంధ్ం దృషారాను, ఆయన మూర్శతమతవమును

మనము అనేవషించాము. ఆయన తన సృజనాతుకత శకనతతో చదయు కార్యములు, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట,
కృప్ మర్శయు ప్రతయక్షీకర్ణమును గూర్శు నేర్ముకునాిము.

ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున స్టిదధ ాంతము కస
ై త వులకు సంప్నిమన
ై ఊటబావియిై యునిది. అది

మనకు తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతని గూర్శు, ఎలో వేళలందు సహాయం చదయడానికన మనకు
అతయంత సమీప్ంగా ఉండువానిని గూర్శు బో ధిసత ుంది. దదవునికన ప్తి
ర కర్మగు ర్రతయలలో మనము

జీవించాలని మనలను పల ర తిహసూ
త శకనతనొసగు విష్యంలో అతయధిక బాధ్యతగలవాని యొదే కు అది
మనలను నడిపస
ి త ుంది. ఆయన యందు విశావసముంచు ప్రతి ఒకుర్శ ప్రయోజనము నిమితత ము

ఎలో ప్ుపడు ప్నులుచదసత ూ, దదవుడు లోకములో ఎలో వేళలందు అతయంత గంభీర్ముగాను మర్శయు
వయకనతగతంగాను జోకయము కలుగజేస్టక
ి ొనుచునాిడని అది మనకు గొప్ప ఆతువిశావసమును ప్ుటిరసత ుంది.

-40వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

