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దదవుని నముుచునాిము
మొదటి పాఠము

దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

ఉపో దనాతమ్మ
“దదవుని ఎర్మగుట”ను ప్లువుర్మ ప్లు విధాలుగా అర్ాం చదసుకుంటార్మ — దదవునితో వయకితగత

అనోయనయతను అనుభ్వించుట మొదలుకొని, ఆయన అదుుత కార్యములను చవిచూచుట, మర్శయు

ఆయనను గూర్శు ప్ర్శశుదాధతు బయలుప్ర్చిన సతయములను గీహించుట వర్కు. దదవునితో వయకితగత

అనుబంధ్ము కల్వగశయుండుట మర్శయు లోకములో ఆయన కార్యములను వీక్ించుట విలువైన ప్ని అని
మనలో చాలామందిమి గుర్శతసత ాము. కాని దుర్దృషర వశాతు
త , మనకు వీల ైనంత వర్కు దదవుని గూర్శున
సతయములను గూర్శు నేర్ముకొనుట కూడా అంతద పారముఖ్యమైన విషయమని మనలో చాలా మందిమి

గుర్శతంచము. మర్శయు ఇది వింతెైన విషయమేమి కాదు. సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతవేతతలు “దదవుని

స్టిదధ ాంతము,” లేక “దదవుని గూర్శున వేదంతశాసత మ
ై
ర ు” అని పిలచుదానిని అధ్యయనం చదయుట ఎంత కిోషరమన
ప్ని అంటే దాని కొర్కు మనము ఎంతో కృషి చెయాయల్వ. కాని అది ఎంత కషర మన
ై ా, దదవుని గూర్శు మనము
ఎంత ఎకుువగా నేర్ముకుంటే, అంత ఎకుువగా ఆయనతో మన వయకితగత సంబంధ్ము బలప్డుతుంది.

మర్శయు ఆయనను గూర్శు మనము ఎనిి సతయములు తెలుసుకుంటే, అంత ఎకుువగా లోకములో ఆయన
కార్యములను గూర్శున, మన అవగాహన ఎదుగుతుంది. వాసత వానికి, దదవునిని గూర్శు మనము

నేర్ముకొనగల్వగశనంత నేర్ముకుంటే అది మన కైసతవ విశావసము యొకు ప్రతి కోణమును బలప్ర్మసుతంది.

దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు, లేక సవయానా దదవుని గూర్శున అధ్యయనమునకు అంకితం

చదయబడిన మన పాఠయకీమమన
ై , దదవుని నముుచునాిములో, ఇది మొదటి పాఠము. ఈ పాఠమునకు

మేము, “దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు” అనే శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దదవుడు ఎవర్మ మర్శయు
ఆయన ఏమి చదసత ాడు అను విషయములను అర్ాము చదసుకొనుటకు సంబంధించి కొనిి అతయంత

సామానయమైన ప్రశిలను ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఎలా ప్ర్శగణిసత ార్ో మేము ప్ర్శచయం
చదసత ాము.

దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు అనే అంశమును గూర్శున ఈ ప్ర్శచయ పాఠము ర్ండు జతల

సామానయ అంశముల మీద దృషిర పడుతుంది. మొదటిగా, మనము దదవుని యొకు ప్రతయక్షత మర్శయు

మర్ుములను విశదీకర్శదే ాము — దదవుడు తనను గూర్శు తాను ఏమి బయలుప్ర్చాడు మర్శయు తనను
గూర్శు తాను ఏమి మర్మగుప్ర్చాడు. మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము దదవుని గుణములను మర్శయు

కార్యములను ప్ర్రక్ించుదాము — దదవుని స్టిదధ ాంతము యొకు సాంప్రదాయిక విశలోషణలలో ర్ండు కీలకమన
ై
అంశములు. మొదటిగా దదవుని ప్రతయక్షత మర్శయు మర్ుములను చూదాేము ర్ండి.

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

ప్రతయక్షత & మ్రుమ్మలు
ఈ అంశమును సులభ్తర్ం చదయుట కొర్కు, దదవుని యొకు ప్రతయక్షత మర్శయు మర్ుములను

వేర్ేవర్మగా ప్ర్శగణిదే ాము. మనము మొదటిగా దెవి
ై క ప్రతయక్షతతో ఆర్ంభంచి, తర్మవాత దెైవిక మర్ుములను
చూదాేము. దదవుని ప్రతయక్షతను గూర్శు, లేక మానవాళికి ఆయన బయలుప్ర్చిన విషయములను గూర్శు
కైసతవులు ఏమి నముుతార్ో చూచుటతో ఆర్ంభదాేము.

దెైవిక ప్రతయక్షత
దదవుని స్టిదధ ాంతమును చదువుచుండగా దెవి
ై క ప్రతయక్షత కంటే మర్శంత పారముఖ్యమైన అంశమును

గూర్శు ఊహించుకొనుట సాధ్యము కాదు. దదవుడు తనను గూర్శు తాను ఏమి బయలుప్ర్చుకునాిడు?
ఆయన దానిని ఏ విధ్ంగా చదశాడు? ఈ ప్రశిలకు మనము ఇచుు జవాబులు దదవుని గూర్శున
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి అంశమునకు ఆర్ంభ్ బిందువుగా ఉంటాయి.

దెైవిక ప్రతయక్షత అనే ఆలోచనను మనము ర్ండు మార్గ ములలో ప్ర్శచయం చదదే ాము. మొదటిగా,

ప్రతయక్షత అను మూల కైసతవ భావనను మేము ప్ర్శచయం చదసత ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుని గూర్శు
నేర్ముకొనుచుండగా మనము మనసుిలో ఉంచుకొనవలస్టిన ర్ండు ముఖ్య ర్కముల న
ై ప్రతయక్షతలను
చూదాేము. అయితద, దెైవిక ప్రతయక్షతను గూర్శు మూల భావన ఏమిటి?

మ్ూల భావన
మన ఉదదేశముల కొర్కు, దెైవిక ప్రతయక్షత అనే మూల కస
ై త వ ఆలోచనను మనము ఈ విధ్ంగా
కోీడీకర్శంచవచుు:
దేవుని సవయం-ప్రతయక్షత, ఎలల ప్ుుడూ మ్ానవ ఆలోచనలకు అనుగమణంగా మ్ర్చయమ
కరీసు ు దనవర్ా సంప్ూరణ ంగా ఇవవబడినది.

ఈ భావన యొకు ర్ండు కోణములను ఎతిత చూప్వలస్టియునిది, మర్శయు మొదటిగా దదవుడు

తనను తాను ఎలో ప్ుపడూ మానవ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా బయలుప్ర్చుకునాిడు అనే సతయముతో
ఆర్ంభంచాల్వ.

వాసు వానికి న్న నమ్ుకం ప్రకారం, బైబిలులోని దేవునిని గూర్చి అతయంత అదుుతమైన
విషయమ్మలలో ఒకటి ఏమిటంటే, ఆయనకు మ్ాతరమే ప్రతయే కమైనది ఏమిటంటే, కాల
ప్ర్చమితులు కలిగచ మితమైన చర్చతరలో ఉనికిలో ఉనా మ్ానవమ్ాతురలతో అనుబంధ
ప్రచుకొను సమ్యమ్మలో కూడన ఆయన తనను కలిగచయమనా సారవభౌమ్తవమ్మ,
నితయతవమ్మ మ్ర్చయమ అమితతవమ్మ వంటి ప్ంచుకొనజాలని గమణమ్మలు లేక

అమితమైన గమణమ్మలను కూడన కలిగచయమంటాడు. మ్ర్చయమ గొప్ువాడెైన ఉనావాడు,
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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కాలమ్మలోనికి, లోకమ్మలోనికి, మ్ర్చయమ మ్ానవ చర్చతరలోనికి సృషరమ్మలతో
అనుబంధమ్మ కలిగచయమండుటకు ప్రవశ
ే ంచి వార్చ సాాయిలో వార్చతో

అనుబంధప్రచుకుంటాడని మ్నకు తెలియజేయబడింది. అంటే, ఆయన తన సరవజఞ ,

అమితమైన, నితయ సవభావమ్మలలో దేనిన్ైన్న విడిచిపెడతనడని దీని అరా మ్మ కాదుగాని,
ఆయన వార్చతో వార్చ సాాయిలో అనుబంధం కలిగచయమండి — మ్నమ్మ ఒక చినా బిడ్ తో

వయవహర్చంచునటల
ల — ఆ సాాయిలో వార్చతో సంభాషిసు ాడు. న్ేను న్న వంట గదిలోనికి వళ్లల
అకకడ పిండి అంతన కిీంద పారబో స్టి ఉండుట చూస్టి, “తలిల , ఈ పిండికి ఏమైనది?” అని

అడుగమతనను. అంటే ఆ పిండికి ఏమి జర్చగచందో న్నకు తెలుయదని కాదుగాని, ఆ బిడ్ తో
ఆ బిడ్ యొకక సాాయిలో న్ేను మ్ాటాలడుటకు ప్రయత్నాసుున్నాను. మ్ర్చయమ ఆయన
కృప్లో దేవుడు మ్నతో కూడన అలాన్ే వయవహర్చసు ాడు. దేవుని అమోఘమైన దయ

మ్నతో ఆయనను ఎంతగా అనుబంధప్రుచుకొనుటకు ప్ుర్చకొలుుతుందంటే, కొనిా

సారుల ఆయన తన నితయమైన అమిత గమణమ్మలను విడిచిపెటన
ిర టల
ల అనిపిసు ుంది. కాని

అలా ఎనాడును జరగలేదు. దేవుడు మ్నలను బహుగా పరరమిసుున్నాడు కాబటిర మ్న
సాాయిలో మ్నతో వయవహర్చసు ున్నాడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
మనము అనుదిన జీవితములో అనేక ఇతర్ విషయములను నేర్ముకొనునటు
ో దదవునిని గూర్శు
అధ్యయనము చదయలేమని మనందర్శకీ తెలుసు. ఆయన ఎతు
త ను మర్శయు బర్మవును మనము

కొలవలేము, లేక ఒక ప్ర్శశోధ్నా నాళములో ఆయనను పటిర ప్ర్రక్ించలేము. దీనికి భనిముగా, దదవుడు
ఎంతో సవతంతర శలష
ీ ర త కల్వగశయుండి, మన కంటే ఎంతో దూర్ముగా ఉనాిడు, మర్శయు ఒక విషయము

మినహాయిస్టతత ఆయన సంప్ూర్ణముగా మర్మగుచదయబడియునాిడు: అది ప్ర్శశుదాధతు తనను తాను మానవ
ప్ర్శభాషలో బయలుప్ర్చుకునాిడు. కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దీనిని గూర్శు ప్రతయక్షత యొకు సుగుణవాద

సవభావము అని మాటాోడార్మ. మర్ొక మాటలో, దదవుడు తనను తాను మానవ ర్ూప్ములో, లేక మానవులు
అర్ాము చదసుకొనగల మార్గ ములలో బయలుప్ర్చుకునాిడు.

లేఖ్నములో కనీసం నాలుగు ర్కముల సుగుణవాద ప్రతయక్షతలు ఉనాియి. అతయంత క్షుణణ మైన

భావములో, లేఖ్నములు చాలా సార్మో దదవుని యొకు గుణములను మానవ గుణములతో పల లుుతాయి.

దదవునికి కళళు, చెవులు, నాస్టికా ర్ందరములు, బాహువు, చదతులు, కాళళో మర్శయు పాదములు ఉనాియని
అనేక బెైబిలు వాకయ భాగములు మాటాోడతాయి. దదవుడు తర్శుసాతడు, ప్రశిలు అడుగుతాడు, ఇతర్మలతో

సంప్రదిసత ాడు, భావనలను కల్వగశయుంటాడు మర్శయు విశలోషణ కూడా చదసత ాడు. నా వల మర్శయు మీ వల

ఆయన కూడా ఒక ప్నిని చదస్టి ప్శాుతాతప్ప్డతాడు. అయితద లేఖ్నమంతా సంప్ూర్ణంగా, ఇటిర సుగుణవాద
గుణములను ర్ూప్కములుగానే తీసుకోవాలని సపషర ము చదసత ుంది — దదవుడు మర్శయు మానవుల మధ్య
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పల ల్వకలు. ప్రజల వల దదవునికి భౌతికమన
ై కనుిలు లేక చదతులు లేవు. అయితద, ఆయన చూడగలడని
మర్శయు ఎలో ప్ుపడూ కార్యములు చదయగలడని మనకు తెలుసు.

మర్శకొంత విసాతర్మైన భావములో, మానవ సామాజిక కటర డలకు అనుగుణంగా కూడా లేఖ్నములు

దదవుని సుగుణవాద ర్ూప్ములో ప్రతయక్షప్ర్మసాతయి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు సృషిర అంతటి యొకు

సర్వశలీషరమైన ర్ాజు అని బెైబిలు తర్చుగా మాటాోడుతుంది. ఆయన తన ప్ర్లోక స్టింహాసనము మీద

కూర్ొునియుంటాడు, నాయయము తీర్ముతాడు, కథనములను వింటాడు, ప్రకటనలు చదసత ాడు, మర్శయు
ఆర్ాధ్నను అందుకుంటాడు, మర్శయు ఇది బెైబిలు కాలములో మానవ ర్ాజులు చదస్టన
ి ప్నులను
పల ల్వయునిది.

ఇదద విధ్ముగా, లేఖ్నము దదవుని ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక యుదధ వీర్మనిగాను, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

ఇచిున వానిగాను, నిబంధ్న చదస్టన
ి వానిగాను మర్శయు నిబంధ్నను నిలబెటర న
ి వానిగాను చూపిసత ుంది.
ఆయన ర్ాజతవ కాప్ర్శగాను ర్ాజతవ పనిమిటిగాను మర్శయు ఆయన ప్రజలకు తండిగ
ర ాను ఉనాిడు.

మర్ొకసార్శ, కొనిి విధ్ములలో దదవుడు మానవులను పల ల్వయునాిడని ఈ ప్రతయక్షతలు దదవుని గూర్శు
చెబుతాయి. ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచములో మానవ ర్ాజులు ప్ర్శపాల్వంచిన విధ్ముగా ఆయన
ప్ర్శపాల్వంచుచునాిడు.

మర్శంత విసాతర్మైన ర్రతిలో, చర్శతల
ర ో దదవుని యొకు దృశయమన
ై ప్రతయక్షతలు కూడా

సుగుణవాదమన
ై విగా ఉనాియని మనము చెప్పవచుు. దదవుడు లోకములో దృశయమన
ై ర్రతిలో ప్రతయక్షమన
ై
అనేక సందర్ుములను గూర్శు బెైబిలు మాటాోడుతుంది వీటిని మనము చాలా సార్మో — “దదవుని ప్రతయక్షతలు”
లేక థియోఫని అని పిలుసాతము. అతయంత నాటకీయమైన దదవుని ప్రతయక్షతలు దదవునిని భౌతికమన
ై పగ
మర్శయు అగశి, మర్శయు దృశయమైన మహిమగల ప్ర్లోక మేఘమును గూర్శున దర్ినములతో

అనుబంధ్ప్ర్మసాతయి. ఇప్ుపడు, కొలస్ట్ి. 1:15 మర్శయు 1 తిమోతి 1:17 వంటి వాకయభాగములు దదవుడు

సవయంగా అదృశయమైనవాడు అని మనకు తెల్వయజేసత ాయి. కాబటిర, దదవుని యొకు ఈ దృశయమన
ై ప్రతయక్షతలు
కూడా దదవునిని ఆయన తనను తాను ఎర్శగశన విధ్ముగా బయలుప్ర్చవు అను భావములో ఇవి కూడా

సుగుణవాదమన
ై వని చెప్పవచుు. బదులుగా, మన ప్ర్శమితమైన సలత మతతో మానవమాతురలమన
ై మనము
ఆయనను అనుభ్వించు విధ్ముగా అవి దదవుని ప్రతయక్షప్ర్మసాతయి.

చివర్శగా, అతయంత విసాతర్మన
ై భావములో, లేఖ్నములు దదవుని యొకు విశలషమన
ై గుణములను

ప్రసత ావించునప్ుపడు కూడా దదవుని మానవ ప్ర్శభాషలో ప్రతయక్షప్ర్మసాతయి. దదవుడు నీతిమంతుడు,

ప్ర్శశుదుధడు, బలవంతుడు అని బెైబిలు ఆయనను గూర్శు అనేకసార్మో మాటాోడుతుంది. అయితద దదవునికి

మాతరమే ప్ర్శమితమన
ై ఈ వర్ణనలను బెైబిలు ర్చయితలు మానవ ప్ర్శభాషలో కూడా మనకు అర్ామయిేయ
విధ్ముగా వివర్శంచార్మ. కాబటిర, ఏదో ఒక విధ్ముగా ప్రతి దెైవిక ప్రతయక్షత కూడా సుగుణవాదమైనది అని
చెప్ుపట సర్శయిెైనదద. దదవుడు తనను గూర్శున సతయములను మానవులకు బయలుప్ర్చాడు గాని,
ఎలో ప్ుపడూ మన మానవ ప్ర్శమితులకు అనుగుణమన
ై మార్గ ములలోనే బయలుప్ర్చాడు.
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ప్ర్శశుదాధతు దదవుని ఎలో ప్ుపడూ మనకు మానవ ప్ర్శభాషలోనే బయలుప్ర్చాడనే విషయమును

మనసుిలో ఉంచుకొని, దెవి
ై క ప్రతయక్షత యొకు ర్ండవ మూల భావనను చూదాేము: దదవుడు తనను తాను
సంప్ూర్ణమన
ై ర్రతిలో కీీసత ులో బయలుప్ర్చుకునాిడు.

సపషర ముగా, కస
ై త వ విశావసములో కీస
ీ త ు కంటే కేందరమన
ై అంశము మర్ొకటి లేదు. ఆయన మాతరమే

ర్క్షకుడును మర్శయు ప్రభ్ువునైయునాిడు. మర్శయు ఆయన మానవ జాతి కొర్కు దదవుని యొకు

ఉనితమన
ై సవయం ప్రతయక్షతగా ఉనాిడు. ఇప్ుపడు, కీస
ీ త ు అనుచర్మలుగా, బెైబిలు చర్శతయ
ర ంతటిలో

దదవుడు తనను తాను అనేక విధ్ములుగా బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము ఒప్ుపకుంటాము. కాని

కొలస్ట్ి. 1:15 వంటి వాకయభాగములు, యిేసు మానవ ప్ర్శభాషలో దదవుని యొకు అతుయతత మమన
ై సవయం
ప్రతయక్షతగా ఉనాిడని బో ధిసత ాయి. యిేసు నర్ావతార్శగా వచిున, నితయ దదవుని కుమార్మడును, ప్ూర్ణమైన
మానవ ర్ూప్మును మర్శయు దదవుని ప్రతినిధియునయ
ై ునాిడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, దదవునిని

గూర్శు మనము విశవస్టించు ప్రతిది యిేసులో దదవుని యొకు ఉనితమన
ై ప్రతయక్షతకు అనుగుణంగా ఉండాల్వ
— ఆయన బో ధ్లలో, మర్శయు ఆయన జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము, ఆర్ోహణము, మర్శయు
మహిమగల ర్కాడ యొకు పారముఖ్యతలో కూడా.

దెైవిక ప్రతయక్షతను గూర్శు ఈ మూల భావనను మనసుిలో పటురకొని, దదవుని నుండి వచుు ప్లు

ర్కముల ప్రతయక్షతను ప్ర్శగణిసత ూ దదవుని యొకు సవయం-ప్రతయక్షతను మర్శంత సపషర ముగా చూడాల్వ.

రకమ్మలు
మనము ముందు చెపపి నటు
ో , యిేసు దదవుని యొకు అతుయనితమన
ై ప్రతయక్షతగా ఉనాిడు. అయితద

కొీతత నిబంధ్నలో, ఆయన మాతరమే దదవుని యొకు ఏకైక సవయం-ప్రతయక్షత కాదని యిేసు సపషర ం చదశాడు.
బదులుగా, దదవుడు తనను తాను అనేక విధ్ములుగా ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడని ఆయన ఉదాాటించాడు.
మొదటిగా, ఆయన తనను తనను ప్రతయక్షప్రచుకొననిదే మ్నమ్మ దేవుని గూర్చి

తెలుసుకోలేమ్మ, మ్ర్చయమ ఆయన దీనిని అన్ేక విధమ్మలుగా, మ్న చుటట
ర ఉనా
సృషిర మ్ర్చయమ దననిలోని అదుుతమ్మల దనవర్ా ప్రతయక్షప్రచుకుంటాడు. దేవునిని

గూర్చి తనమ్మ న్ేరుికొనా విషయమ్మలను గూర్చి మ్నతో మ్ాటాలడు ఇతర ప్రజలతో
మ్నమ్మ కలిగచయమండు అనుబంధమ్మల దనవర్ా కూడన ఆయన తనను తనను

బయలుప్రచుకుంటాడు. దేవుని యొకక ఈ ప్రతయక్షతను మ్నమ్మ అన్ేక సాాయిలలో
ప ందుకుంటామ్మ. అవును, దేవుడు తనను తనను మ్న కొరకు ఆయన ప్ర్చశుదధ
వాకయమ్మ దనవర్ా బయలుప్రచుకున్నాడు అనునది క్రైసువులకు అతయంత
పారమ్మఖ్యమన
ై ది... కాబటిర , మ్నమ్మ చుటట
ర చూస్టి దేవుడు మ్నకు

బయలుప్రచుకొనిన విధననమ్మను చూసాుమ్మ, ఆయన ఉనికిలో ఉన్నాడని మ్నకు

తెలుసు, మ్ర్చయమ ఆయనను గూర్చి, ఆయన శషుయల దనవర్ా, మ్ర్చయమ న్ేటికి ఆయన
ప్ర్చశుదధ వాకయమ్మ దనవర్ా బయలుప్రచుకుంటాడు.
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— డా. జఫ్ర మూర్డ
యిేసు సవయంగా గుర్శతంచిన ర్ండు ర్కముల దెవి
ై క ప్రతయక్షతలను కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు తర్చుగా

గుర్శతసత ుంది. మొదటి ర్కమును సాధార్ణ లేక సావభావిక ప్రతయక్షత అని పిలుసాతర్మ.

సాధార్ణ ప్రతయక్షత. సులువైన మాటలలో, సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనే ప్దము దదవుడు తనను తాను

సృషిర యొకు ప్రతి అనుభ్వము దావర్ా మానవులకు ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు అనే బెైబిలు బో ధ్నను

సంబో ధిసత ుంది. 19వ కీర్తన వంటి అనేక పాత నిబంధ్న లేఖ్న భాగములకు అనుగుణంగా, చాలా సార్మో యిేసు
సవయంగా సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండి వేదాంత పాఠములను బో ధించాడు. ఆయన చాలాసార్మో దదవునిని గూర్శు
బో ధించుటకు ప్రకృతిని మర్శయు సామానయ మానవ కార్యముల న
ై వయవసాయము మర్శయు చదప్లను ప్టురట
వంటి ప్నులను ఉప్యోగశసత ాడు. వాసత వానికి, వార్శ జీవిత అనుభ్వముల నుండి దదవుని గూర్శు ఏమి

నేర్ముకొనవచోు వివేచించుటకు తమ లోప్ల్వకి మర్శయు చుటురప్రకుల చూడమని ఆయన మర్లా మర్లా
శిషుయలను పల ర తిహించాడు.

అప . 14:17 మర్శయు 17:28లో మనము ఇలాంటి విషయమునే చూసాతము. ఈ వచనములలో,

అప సత లుడెన
ై పౌలు కీస
ీ త ు యొకు ఉదాహర్ణను అనుసర్శంచి సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఉప్యోగశంచాడు. ఇకుడ,
ప్రకృతి మర్శయు గరక
ీ ు ప్దయ భాగము యొకు విశలోషణ దావర్ా అనయజనులకు దదవుని గూర్శు తెల్వస్టిన
విషయముల వప్
ై ుకు ఆయన చూపాడు.

లేఖ్నములలో ర్ోమా ప్తిరక 1 మర్శయు 2 అధాయయములు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు సపషర మన
ై

వివర్ణను ఇసాతయి. దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయుచుండగా మనము దృషిరలో
ఉంచుకోవలస్టిన భావార్ాకమైన మర్శయు అభావార్ాకమైన అభపారయముల వప్
ై ు ఈ అధాయయములు మన

దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. భావార్ాకముగా, దదవుని సృషిరలో జీవిత అనుభ్వముల దావర్ా దదవుని గూర్శు మనము
అనేక విషయములను నేర్ముకొనవచుని ర్ోమా ప్తిరక 1 మర్శయు 2 అధాయయములు బో ధిసత ాయి. ర్ోమా.
1:20లో పౌలు చెపపి న మాటలను వినండి:

ఆయన అదృశ్య లక్షణమ్మలు — అనగా ఆయన నితయశ్కిుయమ దేవతవమ్మను —
జగదుతుత్ను మొదలుకొని సృషిరంప్బడిన వసుువులను ఆలోచించుటవలన
తేటప్డుచునావి. . . (ర్ోమ్ా. 1:20)

ఈ అధాయయములను మనము దగగ ర్గా చూస్టినప్ుపడు, “సృషిరంచబడినవి” ప్రకృతి కీమము కంటే

ఉనితముగా ఉనాియని మనము చూసాతము. మానవ సంసుృతిలో నుండి, సవయంగా మానవుల నుండి,
మర్శయు మన స ంత వయకితగత అంతర్ంగ జీవితముల నుండి — మన నతి
ై క మనసాక్ి, అంతర్ముదిధ,

ప్ూర్వసంకేతములు మొదలగు వాటి నుండి — దదవుని గూర్శు మనము నేర్ముకొను విషయములు కూడా
పౌలు దృషిరలో ఉనాియి.
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మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

సాధనరణ ప్రతయక్షత అన్ేది ఎంతో పారమ్మఖ్యమైన వేదనంత భావన అని న్ేను

అనుకుంటాను, ఎందుకంటే అది ఒక త్నరసకర్చంచర్ాని విషయమైయమనాది.

మ్నమ్ంతన ఈ లోకమ్మలో నివస్టిసు ామ్మ; క్స
రై ు వులమైన్న కాకపో యిన్న, మ్నమ్ంతన
దేవుడు సృషిరంచిన లోకమ్మలో నివస్టిసు ున్నామ్మ. ఇప్ుుడు క్స
రై ు వేతరుడు దీనిని

గమర్చుంచుట లేక గమర్చుంచకపో వుట అన్ేది మ్ర్ొక విషయమ్మ. కాని సృషిరలో, మ్నమ్మ
“సాధనరణ ప్రతయక్షత” అని పిలచు దననిలో, మ్న చుటట
ర మ్నమ్మ చూచు వాటిలో,

కేవలం సృషిరని చూచుట దనవర్ా దేవుడు ఎవర్ో మ్నమ్మ చూడగలుగమతనమ్మ. మ్నమ్మ
బలమైన దేవుని కలిగచయమన్నామ్ని ఆయన గీహమ్మలను, నక్షతరమ్మలను మ్ర్చయమ
చందురని చేశాడను సతయమ్మలో చూడగలమ్మ. మ్న దేవునికి స ందరయమ్మను

వీక్ించగల కనుాలు ఉన్నాయి మ్ర్చయమ అందమ్మగా ఉనావాటిని ఆయన గమర్చుసు ాడు.

దీనిని మ్నమ్మ జంతువులు, చెటల ల, మ్ర్చయమ సుర్ాయసు మ్యమ్మలో చూడగలమ్మ. ఒక
స్టింహమ్మలో దేవుని యొకక మ్హతవమ్మను మ్నమ్మ చూడగలమ్మ. మ్నమ్మ చూచు
ప్రత్న చోట ఆయన సవభావమ్మ మ్నకు సుషరమ్మగా కనబడుతుంది. ఇప్ుుడు, ఇది
చనలా పారమ్మఖ్యమన
ై విషయమ్మ, మ్మఖ్యమ్మగా ఒక సువారు ప్రకటన దృషిర కోణం
నుండి, ఎందుకంటే మ్నమ్మ ఆరంభంచుటకు ఒక బిందువు కావాలి, మ్ర్చయమ

సాధనరణ ప్రతయక్షత ఆ ఆరంభ బిందువును మ్నకు ఇసుుంది. మ్నమ్మ నివస్టించు

ప్రప్ంచమ్మను గూర్చి మ్నకు కొనిా విషయమ్మలు తెలుసు, కాబటిర మ్న చుటట
ర
చూచుట దనవర్ా లోకమ్మను సృషిరంచిన దేవుని కూడన చూడవచుి.

— ర్వ. ర్శక్స ర్ోడీీవర్డ
శతాబే ముల తర్బడి, సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శున ఈ భావార్ాకమన
ై దృషిరకోణము “పారకృతిక

వేదాంతశాసత మ
ై పాతరను పల షించింది.
ర ు” అను ర్ూప్ములో దదవుని గూర్శున స్టిదధ ాంతములో ఎంతో ముఖ్యమన
పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా దదవుని గూర్శు నేర్ముకొనుటకు కొనసాగుచుని

ప్రయతిమైయునిది. పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు దావర్ా దదవుని గూర్శు ఎంతో నేర్ముకొనవచుని కీీసత ు

అనుచర్మలు ఎలో ప్ుపడు గుర్శతంచార్మ. మర్శయు కొనిి అర్మదెన
ై మినహాయింప్ులతో, దదవుని స్టిదధ ాంతము మీద
అధికార్శక వేదాంతశాసత ర విశలోషణలు సంఘము యొకు అనిి శాఖ్లలో కూడా పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ును
చదర్ాుయి.

వాసత వానికి, మధ్యకాల్వక యుగములోని ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ఛాతరవాద వేదాంతవేతతలు పారకృతిక

వేదాంతశాసత మ
ై మూడింతల ప్రణాళికను నిర్శుంచార్మ. మొదటిగా,
ర ును నేర్ముకొనుటకు ఒక అధికార్శకమన

వార్మ “సకార్ణతవ మార్గ ము”లో మాటాోడార్మ — లాయటిన్ లో వయ కాసల్వటాటిస్. దీని దావర్ా వార్శ అర్ాము,
దదవుడు సృషిరంచిన లేక ఆయన సృషిరలో “ఉనికిలోకి తెచిున” మంచి విషయములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా
దదవుని గూర్శున సతయములను నేర్ముకోవచుు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు లోకములో అందమును మర్శయు
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మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

కీమమును సృషిరంచాడని మనము చూడవచుు. కాబటిర, దదవుడు సవయంగా అందమన
ై వాడును కీమము
కలవాడును అని మనము నిర్ాార్శంచవచుు.

ర్ండవదిగా, ఛాతరవాదులు “నిర్ాకర్ణ మార్గ ము”ను గూర్శు కూడా మాటాోడార్మ — లాయటిన్ భాషలో

వయ నగషియోనిస్. దీని దావర్ా వార్శ అర్ాము, దదవుని సృషిర యొకు ప్ర్శధ్ులు మర్శయు అప్ర్శప్ూర్ణతలతో
పల లుుట దావర్ా ఆయనను గూర్శున సతయములను నేర్ముకోవచుు. ఉదాహర్ణకు, సృషిర కాల ప్ర్శమితి

కల్వగశనది, కాని దదవుడు నితుయడెైనవాడు. సృషిర సాాన ప్ర్శమితి కల్వగశనది, కాని దదవుడు అమితమన
ై వాడు.

మర్శయు మూడవదిగా, మధ్యకాల్వక ఛాతరవాదులు “ఔనితయ మార్గ ము”లో కూడా మాటాోడతార్మ —

లాయటిన్ భాషలో వయ ఎమిననిష య. దీని దావర్ా వార్శ అర్ాము, ఆయన సృషిరంచిన మంచి విషయముల కంటే
దదవుడు ఎలో ప్ుపడు గొప్పవాడెయ
ై ునాిడు అని గుర్శతంచుట దావర్ా సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండి దదవుని గూర్శున

సతయములను నేర్ముకోవచుు. ఉదాహర్ణకు, ప్రకృతి యొకు శకిత మనలను దదవుని యొకు ఉనితమన
ై శకితని
నముునటు
ో ప్ుర్శకొలుపతుంది. మానవ జాాన సామర్ాయములు మనలను దదవుని యొకు అసమానమన
ై శకితని
నముునటు
ో చదసత ాయి.

చాలా వర్కు, నేడు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ఇటిర కఠశనమన
ై ప్దధ తులను అనుసర్శంచర్మ, కాని

పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ి ి దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ై పాతరను పల షిసత ుంది.
ర ు నేటక
ర ులో పారముఖ్యమన

సృషిరలో మన అనుభ్వము యొకు ప్రతి కోణమును ఆయనను గూర్శున విషయములను బయలుప్ర్చుటకు
దదవుడు ర్ూపించాడని యిేసు ఆయన అనుచర్మలకు బో ధించాడు. మర్శయు, కీస
ీ త ు యొకు నముకమన
ై

ప్రజలుగా, సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా దదవునిని గూర్శు మనము నేర్ముకొనదగశన సమసత మును వదకుటకు
మనము ఆతురత కల్వగశయుండాల్వ.

దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు ఏ అధ్యయనము కొర్కైనా సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు

పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు భావార్ాక అభపారయములు ఎంతో పారముఖ్యమైనవి. కాని, ర్ోమా ప్తిరకలోని
మొదటి ర్ండు అధాయయములు కొనిి కీలకమన
ై అభావార్ాక అభపారయములను ఎలా అందిసత ునాియో
కూడా మనము ప్ర్శగణించాల్వ. ర్ోమా. 1:18లో, ఇలా వారస్టినప్ుపడు పౌలు సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు
అభావార్ాక అభపారయములను వకాుణించాడు.
దుర్నాత్నచేత సతయమ్మను అడ్ గచంచు మ్నుషుయలయొకక సమ్సు భకిుహీనతమీదను,

దర్నాత్నమీదను దేవుని కోప్మ్మ ప్రలోకమ్మనుండి బయలుప్రచబడుచునాది (ర్ోమ్ా.
1:18).

ఈ వచనములో, సాధార్ణ ప్రతయక్షత దదవుని యొకు కర్మణ మర్శయు ర్క్షణ మార్గ మునకు బదులుగా

“దదవుని ఉగీత”ను బయలుప్ర్మసుతందని పౌలు వివర్శంచాడు. మర్శయు ఇది నిజము ఎందుకంటే, చాలాసార్మో,
పాపిషర ి ప్రజలు తమ “భ్రషరతవము” దావర్ా సాధార్ణ ప్రతయక్షతలోని “సతయమును అణచివేసత ార్మ.” వాసత వానికి,
ర్ోమా. 1:25 ప్రకార్ం:

[పాప్ులు] దేవుని సతయమ్మను అసతయమ్మనకు మ్ార్చి(ర్చ) . . . (ర్ోమ్ా. 1:25).
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పాపిషర ి ప్రజలు తమ జీవిత అనుభ్వములలో నుండి దదవుని గూర్శు నేర్ముకోవలస్టిన విషయములను

నేర్ముకొనుటలో చాలా సార్మో విఫలులవుతార్ని యిేసు సవయంగా సూచించాడు. యిేసు మర్శయు పౌలు

ప్రకటించిన విధ్ంగా, దదవుడు సృషిరలో బయలుప్ర్చిన విషయములను గూర్శు పాపిషర ి ప్రజలు తమకు తాము
మర్శయు ఇతర్మలకు కూడా అబదధ ము చెప్ుప వాంఛను కల్వగశయునాిర్మ.

పారకృత్నక వేదనంతశాసు రమ్మ అన్ే విభాగమ్మ దనవర్ా మ్నమ్మ దేవుని గూర్చి ఏమి

న్ేరుికోగలమ్మ అన్ే విషయమ్మను గూర్చి న్ేను చనలా జాగీతు వహంచనలని ఆశ్

ప్డుచున్నాను. ఆయన మ్హతవమ్మ మ్ర్చయమ ఆయన శ్కిుని గూర్చి మ్ాటాలడు ర్ోమ్ా.
1:20లో ఉనా కథనమ్మ మీద న్ేను ఆధనరప్డనలని ఆశంచుచున్నాను. మ్నమ్మ

న్ేరుికొనవలస్టిన విషయమ్మల కొరకు ఇలాంటి విషయమ్మల మీద ఆధనరప్డవచిని
న్ేను ఆలోచిసుున్నాను. కాని వంటన్ే సర్్రన దృషిరకోణమ్మ కలిగచయమండుటకు మ్నకు
విశేష ప్రతయక్షత ఎంతో అవసరమైయమనాదని కూడన న్ేను చెపాులని

ఆశంచుచున్నాను... కాబటిర , మ్ానవ తరకమ్మను ప్ర్నక్ించుటకు మీకు విశేష ప్రతయక్షత
కావాలి — అనగా సవతంతర మ్ానవ తరకమ్మ కావాలి. ఎందుకంటే సమ్సాయతుకమ్మగా

అధయయనమ్మ చేయమ మ్ర్చయమ అరా మ్మ చేసుకొను కొనిా విషయమ్మలను కూడన సృషిర
అందిసు ుంది. ప్రభమవన
ై యిేసు కరస
ీ ు ు యొకక సతయమ్మను గూర్చిన విశేష ప్రతయక్షత

దేవునిని గూర్చి ఖ్చిితమ్మగా బో ధిసు ుంది. మ్న తరకమ్మను సర్చయిైన మ్ారగ మ్మలో
ఉంచుటకు ఆయన వాకయమ్మతో సంప్రదించుట — ఎంతో అవసరమైయమనాది.

— డా. బూ
ర స్ ఎల్. ఫ్ల్్్
దేవుని సృషిర మ్నకు అన్ేక విషయమ్మలను బో ధిసు ుంది... కాని, అతయంత

మ్ౌలికమ్మగా, ఆయన సారవభౌమ్ సృషిరకరు అని అది మ్నకు బో ధిసు ుంది. దేవుడు
సమ్సు మ్మను శూనయమ్మలో నుండి ఉనికిలోనికి తెచుివాడు కాబటిర అది మ్నకు

ఆయన శ్కిుని గూర్చి కూడన బో ధిసు ుంది. ర్ోమ్ా ప్త్నరక 1వ అధనయయం ప్రకారం, అది
మ్నకు ఆయన నీత్నని గూర్చి కూడన బో ధిసు ుంది. దేవుడు ఉన్నాడని, ఆయనను

ఆర్ాధించనలని మ్ానవులందర్చకర తెలుసు అని, మ్ర్చయమ అందర్చకర దేవుని యొకక నీత్న
మ్ర్చయమ ప్ర్చశుదధ తను గూర్చిన అవగాహన ఉనాదని ర్ోమ్ా ప్త్నరక 1వ

అధనయయమ్మలో మ్నమ్మ వింటామ్మ. పాపిషర ి ప్రజలుగా మ్నమ్మ దననిని

అణచివేసు ామ్మ; దననిని నిరల క్షయం చేయమటకు ప్రయత్నాసాుమ్మ. కాబటిర , దేవుడు

సృషిరకరు యిైయమన్నాడని సృషిర మ్నకు బో ధిసు ుంది; ఆయన శ్కిువంతుడు మ్ర్చయమ
ఆయన నీత్నమ్ంతుడు. పాపిషర ి మ్ానవులుగా మ్నమ్మ ఆ విషయమ్మలను

నిర్ాకర్చంచుటకు మ్ర్చయమ అణచివేయమటకు ప్రయత్నాసాుమ్మ. కాబటిర , ఆయనతో

మ్నమ్మ సర్చయిైన సంబంధమ్మలోనికి ఎలా ర్ావాలి అన్ేది సృషిర మ్నకు బో ధించని
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విషయమ్మ. న్ేను ఇకకడ చెపుి న విషయమ్మలను సృషిర మ్నకు బో ధిసు ుంది, కాని అది
ప్రభమవైన యిేసు కరీసు ులో దేవుని కృప్ మ్ర్చయమ కరుణను గూర్చి మ్నకు బో ధించదు.
ప్రభమవైన యిేసు కరీసు ు యొకక కిీయలలో దననిని గూర్చి ఒక అనుబంధ ప్రతయక్షత
అవసరమైయమనాది.

— డా. కార్డో ఆర్డ. టర
ర మాన్
సాధార్ణ ప్రతయక్షత మీద ఈ అభావార్ాక అభపారయములు పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద అతిగా

ఆధార్ప్డుటను గూర్శు ఒక అవసర్మన
ై హెచుర్శకను ఇసాతయి. పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు తపిపదములు

లేనిది కాదు ఎందుకంటే ఆయన సృషిరని గూర్శు మనము కల్వగశయుని అనుభ్వముల నుండి దదవుని గూర్శు
నేర్ముకొను మన అధ్యయన సామర్ాయమును పాప్ము కలుషితము చదస్టింది. నిజాయితీ గల కైసతవ

వేదాంతవేతతల యొకు ఉతత మన
ై కృషి తర్మవాత కూడా, పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు తర్చుగా సాధార్ణ
ప్రతయక్షతను తప్ుపగా నిర్శుంచింది మర్శయు దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని భావనలోనికి
తపిపదములను ప్ర్శచయం చదస్టింది.

ఉదాహర్ణకు, సంఘ పితర్మల కాలములో మర్శయు మధ్యకాల్వక యుగములో, అనయ గరక
ీ ు మత

మార్శుకవాదము దదవునిని గూర్శు మానవులు ఏమి కూడా నేర్ముకొనలేర్మ అనే అభపారయములోనికి

అనేకులను నడిపించింది. ప్దెేనిమిదవ శతాబే ములో, ప్రకృతి కీమమును గూర్శు అపార్ాములు అనేక మంది
వేదాంతవేతతలను జాానోదయ దెవ
ై వాదమును — దదవుడు లోకములోని విషయములను ప్టిరంచుకోడు అనే

నముకము — హతు
త కొనునటు
ో చదస్టింది. ఈ మధ్య శతాబే ములలో, జీవశాసత ర వజ
ై ా ానిక ప్ర్శశోధ్నలు సృషిరకర్త గా
దదవుని చూప్ు బెైబిలు అవగాహనను అనేకమంది తిర్సుర్శంచునటు
ో చదశాయి. ప్రతి ములుప్ులో కూడా,
మానవ హృదయము యొకు కాఠశనయము సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో దదవుని గూర్శు బయలుప్ర్చబడిన
సతయములను మర్చిపల వునటు
ో వేదాంతవేతతలను నడిపించింది.

అవును, పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ై ప్రశికు
ర ు మీద ఈ అభావార్ాక అభపారయములు ఒక ముఖ్యమన

దార్శతీసాయి: పాప్ము సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను కలుషితము
చదస్టన
ి యిెడల, దదవుని గూర్శున సతయమును మనము ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాము?

ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు దెవి
ై క ప్రతయక్షత యొకు ర్ండవ ముఖ్య ర్కమును ఇప్ుపడు చూదాేము.

సాధార్ణ ప్రతయక్షతతో పాటుగా, దదవుడు మనకు ప్రతయద కమన
ై లేక విశలష ప్రతయక్షతను ఇచాుడని యిేసు
బో ధించాడు.

విశలష ప్రతయక్షత. విసాతర్మన
ై ర్రతిలో మాటాోడితద, విశలష ప్రతయక్షత అనగా అసామానయమైన ర్రతులలో

దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకొనుట. ప్ర్శశుదాధతు కలల దావర్ా, దర్ినముల దావర్ా, సవర్ముల

దావర్ా, మర్శయు ఆయన యొకు గొప్ప ర్క్షణ మర్శయు నాయయ కార్యముల దావర్ా ప్రతయక్షతను ఇచాుడు.
పతరర్ప
ే ించబడిన మానవ ప్రతినిధ్ుల దావర్ా కూడా దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు —

-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా పతరర్ప
ే ించబడిన ఆయన ప్రవకత లు మర్శయు అప సత లులు. మర్శయు అవును, మనము
ముందు చెపపి నటు
ో , దదవుని యొకు అతి గొప్ప వయకితగత ప్రతయక్షత కీస
ీ త ులో కల్వగశనది.

దదవుని స్టిదధ ాంతమునకు విశలష ప్రతయక్షత యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు ఎకుువగా చెప్పవలస్టిన

అవసర్ం లేదు. అది దదవుని ఉదదేశములకు ఎంత పారముఖ్యమైనదంటే లోకములోనికి పాప్ము ప్రవశి
ే ంచక
మునుప్ు కూడా, దదవుడు ఆదాము హవవలను విశలషమన
ై సవర్ ప్రతయక్షత దావర్ా నడిపించాడు. మర్శయు,
అవును, పాప్ము చదస్టిన తర్మవాత కూడా విశలష ప్రతయక్షత ఎంతో కీలకమన
ై దిగా ఉండినది. అది సాధార్ణ

ప్రతయక్షతను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము చదయు ప్రయతిములను నడిపించుట మాతరమే గాక, అది నితయ
ర్క్షణ మార్గ మును కూడా బయలుప్ర్మసుతంది.

దదవుడు అసామానయమైన ప్రతయక్షతను — లోకములోనికి పాప్ము ర్ాక మునుప్ు మర్శయు వచిున

తర్మవాత కూడా — మనకు ఇచుుట ఎంత అదుుతమన
ై విషయమన
ై ప్పటికీ, మనము “దదవుని నుండి విశలష
ప్రతయక్షత” అని పిలచుకొనునది కొనిి వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం సంభ్వించినది. కాబటిర, నేడు విశలష ప్రతయక్షత
దావర్ా మనము దదవుని గూర్శు ఎలా నేర్ముకోగలము?

మర్ొక సార్శ, దదవుని యొకు అతుయనిత ప్రతయక్షతయిెన
ై యిేసు ఏమి బో ధించాడో మనము చూడాల్వ.

కుోప్త ంగా, లేఖ్నములో ఉని దదవుని విశలష ప్రతయక్షత యొకు ఆధీనములో ఉండమని కీస
ీ త ు ఆయన

అనుచర్మలకు బో ధించాడు. మార్ము 12:28-34 వంటి వాకయభాగములు యిేసు, ఆయన కాలములోని ఇతర్
పాలస్ట్త న ర్బ్బుల వల , పాత నిబంధ్నను దదవుని యొకు వారయబడిన విశలష ప్రతయక్షతగా ప్ర్శగణించాడని
సపషర ముగా బో ధిసత ునాియి.

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కూడా దదవుని యొకు పతరర్ప
ే త
ి ప్రతయక్షత అని మనకు తెలుసు. యోహాను

16:12-13, మర్శయు ఎఫస్ట్. 2:20 వంటి చోటో, ప్ర్లోకములోనికి యిేసు ఆర్ోహణమైన తర్మవాత,
సంఘమునకు దదవుని బయలుప్ర్చుటకు మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులను మర్శయు ప్రవకత లను

బలప్ర్చుటకు ఆయన ప్ర్శశుదాధతును ప్ంపాడు. కొీతత నిబంధ్న ఈ మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లుల మర్శయు
ప్రవకత ల విశలష ప్రతయక్షతల యొకు పారతినిధ్య సంప్ుటిగా ఉనిది. చర్శతర అంతటిలో సాధార్ణ ప్రతయక్షత
మర్శయు విశలష ప్రతయక్షతలో దదవుడు బయలుప్ర్చినవాటిని వివేచించుటకు లేఖ్నము మీద
ఆధార్ప్డవచుునని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ఇందుకే చెబుతార్మ.

దదవుని ప్రతయక్షత మర్శయు మర్ుములను గూర్శు ఈ మన అధ్యయనములో, దదవుని గూర్శు మనము

ఎర్శగన
శ ప్రతి విషయమునకు మూలము దెైవిక ప్రతయక్షత అని మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ విషయము
యొకు మర్ొక కోణమును చూదాేము. దెవి
ై క మర్ుములు — దదవుని గూర్శు మర్మగు చదయబడియుని

అనేక విషయములు — దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మన అధ్యయనమును ఎలా ప్రభావితము
చదసత ాయి?

-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

దెైవిక మ్రుమ్మలు
మ్నమ్మ కనుగొనుటకు ప్రయత్నాంచవలస్టిన ఒక విషయం, మ్ర్చయమ కనుగొనుటకు

కషరమైన విషయం, నిజమ్మగా దేవుడు ఎవర్ో తెలుసుకొనుట. ఆయన సవతంతర శేీషరత

గలవాడు; ఆయన సృషిరకి వలుప్ల ఉనావాడు. ఈ లోకమ్మలో మ్నమ్మ అనుభవించు

ప్రత్నదననిని ఆయన సృషిరంచనడు, కాబటిర ఆయన తనను తనను బయలుప్రచుకొననిదే,
ఆయన ఏదో ఒక విధంగా సృషిరలోనికి ప్రవేశంచనిదే, ఆయనను మ్నమ్మ

తెలుసుకొనలేమ్మ. ఆయన మ్నతో మ్ాటాలడతనడు; తనను తనను మ్నకు

బయలుప్రచుకొంటాడు, మ్ర్చయమ ఆయన కుమ్ారుని దనవర్ా సంప్ూరణ ంగా

బయలుప్రచుకున్నాడు. కాని అది ఆయనను మ్నకు నిగూఢమైనవానిగా చేసు ుంది.

మ్ర్చయమ వాసు వానికి, దేవుని ర్ాజయమ్మను, ఆయన ర్ాజయ పాలనను మ్ర్చయమ ఆయన
ప్ర్చపాలనను మ్నమ్మ తెలుసుకొనగల ఏక్రక మ్ారగ మ్మ — ఎందుకంటే మ్నమ్మ ఇకకడ
నివస్టించుటకు ఆయన అవకాశ్ం ఇసాుడు, మ్ర్చయమ ఆయన అదృశ్యమన
ై వానిగా
ఉన్నాడు — ఆయన తనను తనను మ్నకు బయలుప్రచుకొనుటయిే.

— డా. ర్శక్స బొ యిడ్
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో గా, మానవులకు మర్శయు ఆయనకు మధ్య ఉని గొప్ప

దూర్మును దదవుడు అధిగమించాడు. సాధార్ణ మర్శయు విశలష ప్రతయక్షత దావర్ా మనము ఆయనను

తెలుసుకొనుటను ఆయన సాధ్యప్ర్చాడు. కాని అదద సమయములో, దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని
జాానము దెవి
ై క మర్ుములచద ప్రభావితము చదయబడింది. దదవుడు తనను గూర్శు తాను అనేక
విషయములను బయలుప్ర్చుకొనలేదు.

దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ై క మర్ుములను అర్ాము
ర ును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు దెవి

చదసుకొనుట ఎంతో పారముఖ్యమైన విషయము కాబటిర, దీనిని ర్ండు మటో లో చూచుట సహాయకర్ంగా

ఉంటుంది. మొదటిగా దెైవిక మర్ుములను గూర్శున మూల భావనను వివర్శంచుదాము. తర్మవాత, దదవుని
స్టిదధ ాంతమును అధ్యయనం చదయుచుండగా మనము ఎదుర్ొును మర్ుముల ర్కములను మనము
చూదాేము. దెైవిక మర్ుముల యొకు మూల భావన ఏమిటి?

మ్ూల భావన
“మర్ుము” అనే ప్దము లేఖ్నములో అనేక విధ్ములుగా ఉప్యోగశంచబడింది, కాని మన

ఉదదేశముల కొర్కు, దెవి
ై క మర్ుములను గూర్శు మనము ఈ విధ్ంగా చెప్పవచుు:

దేవుని గూర్చి మ్న అవగాహనను ప్ర్చమితమ్మ చేయమ లెకకలేననిా,
బయలుప్రచబడని దేవుని గూర్చిన సతయమ్మలు.
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ఈ నిర్వచనము యొకు ర్ండు కోణములను మనము ఎతిత చూప్ుదాము. మొదటి కోణము

ఏమనగా, దెైవిక మర్ుములు “ల కులేననిి, బయలుప్ర్చబడని దదవుని గూర్శున సతయములు” అనే

వాసత వము. ర్ోమా. 11:33లో, మనము ఎలో ప్ుపడు దెైవిక మర్ుములను గూర్శు అవగాహన కల్వగశయుండాలని
అప సత లుడెన
ై పౌలు చెబుతునాిడు. ఆయన ఇలా వారసాతడు:

ఆహా, దేవుని బమదిధ జాఞనమ్మల బాహుళ్యమ్మ ఎంతో గంభీరమ్మ;
ఆయన తీరుులు శోధింప్న్ంతో అశ్కయమ్మలు; ఆయన మ్ారగ మ్మలెంతో అగమ్యమ్మలు.
(ర్ోమ్ా 11:33).
ఈ వచనమునకు ముందు ఉని అధాయయములలో, పౌలు సాధార్ణ మర్శయు విశలష ప్రతయక్షతలో

నుండి దదవుని గూర్శు అనేక దృఢమన
ై నముకములను వల్వకితీశాడు. కాని, ఈ వాకయ భాగములో పౌలు
దదవుని బుదిధ జాానముల యొకు “బాహుళయము”ను గూర్శు తెల్వయజేశాడు. మర్శయు దదవుని తీర్మపలు

శోధింప్నంతో అశకయములనియు ఆయన మార్గ ముల ంతో అగమయములనియు అతడు ఒప్ుపకునాిడు. దెైవిక
ప్రతయక్షత దావర్ా పౌలు దదవుని గూర్శు ఎంతగానో తెలుసుకుని తర్మవాత కూడా, అతడు ల కులేననిి
మర్ుములను, అనగా దదవుని ఆతు బయలుప్ర్చని విషయములను కూడా ఎదుర్మునాిడు.
మ్నమ్మ కలిగచయమనా అవగాహనను లేక జాఞనమ్మను మించియమన్నాడు కాబటిర

దేవుడు నిగూఢమైనవాడు. కొనిా సారుల మ్నతో సంప్రదించకుండన ఆయన కారయమ్మలు
చేసు ాడు. ఆయన ఎలల ప్ుుడు మ్నతో సంప్రదించకుండన కారయమ్మలు చేసు ాడుగాని,
కొనిాసారుల ఆయన కారయమ్మలు చేయమ విధననమ్మను వివేచించుట మ్నకు

కషరమ్వుతుంది. దేవుని జాఞనమ్మను ఎవరు కూడన సంప్ూరణ ంగా అరా మ్మ చేసుకోలేరు
అన్ే దృషిరకోణమ్మలో కూడన ఆయన ఊహకు అందనివానిగా ఉన్నాడు. ఆయన
సృషిరంచబడినవాడు కాక దేవుడెైయమన్నాడు కాబటిర ఆయనలో నిగూఢమైన

విషయమ్మలు ఉంటాయి... కాబటిర దేవుని నిగూఢతవమ్మ విషయమ్మలో మ్నలను

ఇబబంది పెటరదగచనది ఏమియమ లేదు. దేవుని యొకక నిగూఢతవమ్మ యొకక అరా మ్మ
ఆయనను మ్నమ్మ చేరలేమ్ని కాదు. ఆయన మ్నలను పరమి
ర ంచడని మ్ర్చయమ

మ్నమ్మ ఆయన పరమ్
ర ను అనుభవించలేమ్ని కూడన దీని అరా మ్మ కాదు. దీని అరా మ్మ
వీటిలో ఏది కూడన కాదు. వాసు వానికి, ఆయన నిగూఢమన
ై వానిగా లేనటల యితే,

ఆయన దేవుడెైయమండేవాడు కాదని మ్నమ్మ చెప్ువచుి; నిగూఢతవమ్మ లేని దేవుడు
మ్నకు ఎందుకు కావాలి... ఆయనను గూర్చి మ్నకు సమ్సు మ్మ తెలియదు గాని,

ఆయనను గూర్చిన సతయమ్మలు మ్నకు తెలుసు. ఆయనను మ్నమ్మ ప్ూర్చుగా అరా మ్మ
చేసుకోలేమ్మ గాని, ఒక అసుషరమైన తనర్చకక నియమ్మ్మను గాక దేవుని మేమ్మ

ఎర్చగచయమన్నామ్మ అని చెప్ుు విధమ్మగా ఆయనను మ్నమ్మ ఎర్చగచయమన్నామ్మ.
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— డా. విల్వయం ఎడాగర్డ
1797-1878 మధ్య కాలములో నివస్టించి, పిన
ర ్టన్ థియోలాజికల్ స్టమినర్రలో కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై క మర్ుములను అదుుతమైన ర్రతిలో కోీడీకర్శంచాడు. అతడు
ర ును బో ధించిన చార్ో స్ హడ్్ దెవి
వారస్టిన స్టిసరమాటిక్స థియోలాజి యొకు మొదటి వాలూయం, మొదటి భాగం, నాలగ వ అధాయయములో ఇలా
వారశాడు:

మ్న ఆలోచనకు మించినంతగా దేవునిలో ఎన్నా అమితమైన విషయమ్మలు ఉన్నాయి;
మ్ర్చయమ మ్నమ్మ తెలుసుకొనియమనా విషయమ్మలను, అసంప్ూరణ ంగా
తెలుసుకొనియమన్నామ్మ.

హడ్్ ఇకుడ ర్ండు ముఖ్యమన
ై ప్ర్శశీలనలను చదశాడు. మొదటిగా, “మన ఆలోచనకు మించినంతగా

అమితమన
ై విషయములు” దదవునిలో ఉనాియని అతడు సూచించాడు. ఆయనలో కొనిి మర్ుములు, లేక
చాలా మర్ుములు మాతరమే లేవు. బదులుగా, దదవుడు సవయంగా అమితమన
ై వానిగా ఉనాిడు కాబటిర,
మనము ఊహించలేననిి అమితమైన మర్ుములు ఆయనలో ఉనాియి. దెైవిక మర్ుములు మన

అవగాహనను ఎంతగా చొచుుకుపల తాయంటే “[దదవుని గూర్శు] మనము ఎర్శగయ
శ ుని విషయములను

కూడా అసంప్ూర్ణంగా ఎర్శగయ
శ ునాిము” అని హడ్్ వివర్శంచాడు. మర్ొక మాటలో, దదవుని గూర్శు మనము
ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకోగల ఒకు విషయము కూడా లేదు.

కొనిా సారుల దేవుని అరా ం చేసుకొనుట కషరమ్ని ఎవర్్రన్న అంటే, దననిని మ్నమ్మ

నిర్ాకర్చసు ూ ఇలా అంటామ్మ — సర్ే, న్ేను ఆయనను తెలుసుకోలేన్న? న్ేను ఆయనను
ఎరుగలేన్న? మ్ర్చయమ అవును, బైబిలు దేవుని యొకక సవయం ప్రతయక్షతగా ఉనాది.

ఆయనను మ్నమ్మ వయకిుగతమ్మగా ఎరుగమలాగమను, మ్ర్చయమ ఆయనను గూర్చి కొనిా
విషయమ్మలు మ్నమ్మ తెలుసుకొనులాగమను ఆయన తనను తనను

బయలుప్రచుకున్నాడు. కాని ఒకసార్చ ఆగచ మీరు దీనిని గూర్చి ఆలోచన

చేస్టన
ి టల యితే, దేవుడు నిజమ్మగా అమితమైనవాడెన
ై టల యితే, న్నకునా చినా మదడు,
లేక చర్చతరలో ఇప్ుటి వరకు ఉనికిలో ఉనా ఉతు మ్మన
ై వేదనంతవేతుల యొకక

మదడులు, ఆయనను సంప్ూరణ ంగా అరా మ్మ చేసుకొనలేవు. నిరవచనమ్మ ప్రకారం,
ఆయనను న్ేను ప్ూర్చుగా అరా మ్మ చేసుకోగలిగచతే, న్ేను ఆయనయంత గొప్ువాడిని

అవుతనను. మ్ర్చయమ ఇది మ్న జీవితమ్మలో అత్న పారమ్మఖ్యమన
ై విషయమ్మ... మ్న

దేవుడు చినా వాడు కాదు. న్న మ్నసుులోనికి లేక న్న ప్ుసు కమ్మలోనికి సంప్ూరణ ంగా
కుదించగల చినావాడు ఆయన కాడు. ఆయన తనను గూర్చి తనను తగచనంతగా
బయలుప్రచుకునాందుకు, ఆయనను గూర్చి కొంత వరకు అవగాహన

కలిగచయమండుటకు, ఆయనతో సహవాసమ్మ కలిగచయమండుటకు, ఆయనతో
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సహవాసమ్మలో సర్చగా జీవించుటకు, మ్ర్చయమ ఆయనను గూర్చి సంప్ూరణ ంగా
కాకపో యిన్న సర్చగా ఆలోచన చేయమటకు ఆయన మ్నకు రక్షణను
అనుగీహంచినందుకు మ్నమ్మ వందనసుులమైయమన్నామ్మ.

— డా. గర్త్ కోకర్శల్
దెైవిక మర్ుములు అసంఖ్ాయకమైనవని గుర్శతంచుటతో పాటుగా, దెవి
ై క మర్ుముల యొకు ర్ండవ

పారముఖ్యమన
ై కోణమును కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. మనము దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును
అధ్యయనం చదయుచుండగా దెవి
ై క మర్ుములు మన అవగాహనను బహుగా ప్ర్శమితము చదసత ాయి.
దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని జాానమును దెైవిక మర్ుములు అనేక విధ్ములుగా

ప్ర్శమితము చదసత ాయి, కాని ఈ పాఠం కొర్కు, మనము కేవలం ర్ంటిని మాతరమే చూదాేము. ఒక వైప్ున,

దదవుని గూర్శున జాానమును మనము బహుగా ప్ర్శమితము చదశాము. కీీసత ులో ర్క్షణ మర్శయు జీవితము
కొర్కు పారముఖ్యమైన విషయమును దదవుడు సపషర ము చదస్టన
ి ప్పటికీ, వాసత వానికి, దదవుని గూర్శు మనలో
ఎవర్మ కూడా ఎకుువగా అర్ాము చదసుకోలేర్మ. ఒక “అదే ము”లో చూసుతనిటు
ో మనము దదవుని సతయము

యొకు “అసంప్ూర్ణమన
ై ప్రతిబింబము”ను మాతరమే చూసాతమని మొదటి కొర్శంథీ. 13:12 తెల్వయజేసత ుంది.
కాబటిర, దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శున చర్ులలో, ప్ూర్శతగా జవాబు ఇవవలేని అనేక ప్రశిలు

తల తు
త తాయి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు చెడుకు ఎందుకు అనుమతి ఇసాతడు? ప్రసత ుత సనిివేశములలో దదవుని
ఉదదేశములను మనము ఎలా వివేచించగలము? అనేక మంది వేదాంతవేతతలు, ముఖ్యముగా

సంశయవాదులతో చుటురముటర బడియునివార్మ, ఇలాంటి ప్రశిలకు మా దగగ ర్ ఎలాంటి జవాబులు లేవని
ఒప్ుపకొనలేర్మ కాబటిర ఊహాగానములను చదసత ార్మ. కాని దెైవిక మర్ుములు తర్చుగా కీస
ీ త ు యొకు

నముకముగల అనుచర్మలు “నాకు తెల్వయదు” అని ఒప్ుపకొనునటు
ో చదసత ాయి. దదవుని స్టిదధ ాంతము

విషయంలో, దదవుడు ఒక విషయమును బయలుప్ర్చని యిెడల, దానిని మనము ఎర్మగలేము. ఇది
సతయము.

కీీసత ు యొకు నముకమన
ై అనుచర్మలుగా, దదవుని గూర్శు మన యొదే మితమన
ై సమాచార్ము

ఉనిదనే సతయము నుండి మనము దూర్ము కాకూడదు. వాసత వానికి, ఈ బలహీనతను గూర్శు మాటి
మాటికి జాాప్కము చదసుకొనుట ఒక ఆశీర్ావదము. దెైవిక మర్ుములు దదవుని నముునటు
ో మనలను
పల ర తిహిసత ాయి. దదవుని గూర్శున జాానమును ప ందుకొనుటకు మన మితమన
ై సామర్ాయముల మీద

నముకముంచుటకు బదులుగా, ప్ర్శశుదాధతు ప్ర్శచర్య దావర్ా మనము తండిర మీదను కీస
ీ త ు మీదను
ఆధార్ప్డాల్వ.

మర్ొక ప్రకు, మానవులు దదవుని ప్రతయక్షతలను గూర్శు కేవలం మితమన
ై వివర్ణలను మాతరమే

ఇవవగలర్ని దెవి
ై క మర్ుములు అర్ామునిసాతయి. సతయ దదవుని యొకు ప్రతయక్షత సవయం-ఖ్ండితముగా
ఉండదని మనము సర్శగానే చెప్పవచుు. మర్శయు దదవుని ప్రతయక్షతల మధ్య మనము అనేక తార్శుక
అనుబంధ్ములను చూడవచుు. అయితద మనము దీనిని ఒప్ుపకునాి ఒప్ుపకోకపల యినా, దెవి
ై క
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మర్ుములు దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని సమాచార్మును మాతరమే ప్ర్శమితము చదయవు. కాని
దదవుడు తనను గూర్శు తాను బయలుప్ర్చుకుని విషయముల మధ్య తార్శుకమన
ై సంబంధ్మును
వివర్శంచు సామర్ాయమును కూడా ప్ర్శమితము చదసత ాయి.

ఉదాహర్ణకు, తిరతవమును గూర్శు — అనగా దదవుడు ముగుగర్శలో ఒకనిగా ఉనాిడను సతయము —

మనము సపషర మన
ై తార్శుకమన
ై వివర్ణను ఇవవలేము. యిేసు సంప్ూర్ణముగా మానవునిగాను సంప్ూర్ణంగా
దదవునిగాను ఉనాిడను సతయములోని ప్రతి కోణమును మనము తార్శుకముగా వివర్శంచలేము. మానవుల
విషయముల మీద సంప్ూర్ణ సార్వభౌమతవము కల్వగశయుండి కూడా మనము చదయు ప్నులకు మనలను
బాధ్ుయలుగా దదవుడు ఎందుకు చదసత ాడో మనము ప్ూర్శతగా సపషర ప్ర్చలేము. ఉతత మమన
ై కస
ై త వ ప్ండితులు
ఇలాంటి ప్రశిలకు జవాబుల్వచుుటకు ప్రయతిించార్మ. కాని, సంప్ూర్ణమన
ై మర్శయు తార్శుకమన
ై
వివర్ణలను వార్మ అందించలేకపల యార్మ.

తుదకు, దదవుడు తనను గూర్శు తాను బయలుప్ర్చుకుని విషయముల యొకు తార్శుక

అనుబంధ్మును వివర్శంచుటకు ప్రయతిించుట విలువైన ప్నియిే. కాని ఒక దానిని సతయము లేక అసతయము
అని దీని దావర్ా నిర్ాార్శంచలేము. ఏ వేదాంత ప్రతిపాదన యొకు సతయమైనా, దదవుడు దానిని సాధార్ణ లేక
విశలష ప్రతయక్షతలో బయలుప్ర్చాడా లేదా అను విషయము మీద ఆధార్ప్డియుంటుంది.

దేవుడు అగోచరమైనవాడని వేదనంతవేతులు చెప్ుునప్ుుడు, వార్చ అరా మ్మ లేక వారు
చెప్ుదలచుకునాది ఏమ్నగా ఆయన ప్ూరణ మ్ూర్చుమ్తవమ్మను మ్ర్చయమ

వయకిుతవమ్మను మితమైన మ్నమ్మ జీర్చణంచుకొనుట మ్ర్చయమ అరా మ్మ చేసుకొనుట
సాధయమ్మ కాదు. అమితమైనవానిగా దేవుడు ఉన్నాడు కాబటిర , ఆయనను

సంప్ూరణమ్మగా తెలుసుకొనుట మ్ర్చయమ అరా మ్మ చేసుకొనుట అసాధయమ్మ. ఈ

సందరుమ్మలో, ర్ోమ్ా ప్త్నరక 11:33-34లో, ఆయన బమదిధ జాఞనమ్మల బాహుళ్యమ్మ
శోధింప్నశ్కయమ్మలు అని ప లు చెపుి న మ్ాటలను న్ేను జాఞప్కం చేసుకుంటాను.
అయినను, ఆయన అందించిన సవయం-ప్రతయక్షత మ్నమ్మ విశ్వస్టించుటకు
సర్చపో తుంది.

— ర్వ. లాయర్శ కాకల్
ీ
దెైవిక మర్ుముల యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటకు, మనము మూల భావనను

చూశాము. ఇప్ుపడు, దదవుని స్టిదధ ాంతమును మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా ఉప్యోగప్డు దెవి
ై క
మర్ుముల యొకు ర్కములను ప్ర్శగణించుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

రకమ్మలు
మనము ర్ండు వేర్ేవర్మ ర్కముల మర్ుముల మధ్య వయతాయసము చూప్వచుు. మొదటి ర్కమును

మనము “తాతాుల్వక మర్ుములు” అంటాము. దీని అర్ాము ఏమిటో చూదాేము.
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తాతాుల్వక. తాతాుల్వక మర్ుములు మానవుల నుండి కొంత కాలము వర్కు మర్మగుచదయబడి,

చర్శతల
ర ో తర్మవాత కాలములో బయలుప్ర్చబడిన దదవుని గూర్శున సతయములు. ఒకప్ుపడు నిగూఢముగా
ఉని విషయములను దదవుడు సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా బయలుప్ర్మసాతడు. ఆయన భౌతిక లోకమును,

మానవ సంసుృతులను, ఇతర్ ప్రజలను, లేక మనలో కలుగు మార్మపలను కూడా తాతాుల్వక మర్ుములను
బయలుప్ర్చుటకు ఉప్యోగశసత ాడు.

విశలష ప్రతయక్షత విషయములో కూడా ఇలాంటిదద నిజమైయునిది. దదవుడు ఇచిున తదుప్ర్శ విశలష

ప్రతయక్షతలు దదవుని యొకు మునుప్టి విశలష ప్రతయక్షతలను ఎనిడును ఖ్ండించలేదని లేఖ్నములను

జాగీతతగా అధ్యయనం చదయుట దావర్ా చూడగలము. అయితద కాల కీమములో దదవుడు తనను గూర్శు తాను
మర్శ ఎకుువగా బయలుప్ర్చుకునాిడు అని విషయము కూడా సపషర ముగా ఉనిది. విశలష ప్రతయక్షత

యొకు ఈ విశదీకర్ణ బెైబిలు చర్శతర యొకు ప్రతి యుగములోను జర్శగశంది. అవును, దెవి
ై క మర్ుముల
యొకు అతయంత నాటకీయమన
ై విశదీకర్ణ కీస
ీ త ు యొకు విశలష ప్రతయక్షతలో జర్శగశంది. ఎఫస్ట్. 1:9, 3:3,

మర్శయు 6:19 వారస్టినప్ుపడు పౌలు మనసుిలో ఈ విషయము ఉనిది. ఈ వచనములలో, పౌలు కీస
ీ త ులో
దదవుని మర్ుము యొకు నితయ ఉదదేశమును సూచించాడు. కొీతత నిబంధ్న అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల
కాలము వర్కు ఈ మర్ుము మర్మగుచదయబడినదని అతడు వివర్శంచాడు.

ఈ కార్ణము చదత, మనము దదవుని గూర్శు నేర్ముకొనుటకు ప్రయతిించిన ప్రతి సార్శ, పాత

నిబంధ్నలో కనిపించు తాతాుల్వక మర్ుములను గూర్శు సపషర త ప ందుటకు కొీతత నిబంధ్నలోని విశలష
ప్రతయక్షతను మనము వదకాల్వ.
దేవుని గూర్చి మ్ాటాలడునప్ుుడు కొనిాసారుల మ్నమ్మ “నిగూఢమైన” అన్ే ప్దమ్మను

ఉప్యోగచసు ామ్మ ఎందుకంటే ఆయన ఏమి చేసు ున్నాడో ఖ్చిితమ్మగా మ్నమ్మ అరా మ్మ
చేసుకోలేమ్మ. మ్ర్ొక వప్
ై ు, కొీతు నిబంధన మిస్టిరర్యో
చ న్ — ఇంచుమించు ఇది అదే
ప్దమ్మ — అన్ే ప్దమ్మ నుండి వలువడిన “నిగూఢమైన” అన్ే ప్దమ్మను

ఉప్యోగచసు ుంది, మ్ర్చయమ దీని అరా మ్మ ఏమిటంటే దేవుని యొకక కృప్ గల రక్షణ
ప్రణనళ్లకను మ్న స ంతగా మ్నమ్మ ఎనాడును కనుగొనియమండేవారమ్మ కామ్మ.

అనగా, దేవుడు బయలుప్రచియమండకపో తే దీనిని మ్నమ్మ ఎనాడును అరా మ్మ
చేసుకొనియమండేవారమ్మ కామ్మ కాబటిర ఇది మ్రుమైయమనాది. మ్ర్చయమ అలాగే,

విశేష ప్రతయక్షతలో దేవుడు తన ప్రణనలికను మ్నకు బయలుప్రుసాుడు. మిస్టిరర్యో
చ న్
అన్ే ప్దమ్మ ఈ కారణమ్మ చేతన్ే ఎఫెస్ట్ ప్త్నరకలోను మ్ర్చయమ 1 కొర్చంథీ ప్త్నరకలోను

ఉప్యోగచంచబడింది. దేవుడు నిదననమ్మగా ... ఆయన యొకక ప్రతయక్షతను విశ్దప్రచి
యూదునికి మ్ర్చయమ అనయజనునికి రక్షణ ఎలా వర్చుసు ుందో , మ్ర్చయమ యిేసు కరస
ీ ు ును
మస్ట్ుయగా అంగనకర్చంచినవార్చకి ఎలా చెందుతుందో చూప్ుతున్నాడు.

— డా. శామూయల్ లేమర్ిన్
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అలాగే కొీతత నిబంధ్న కస
ై త వులుగా కూడా, దదవుడు మనకు ప్రతి తాతాుల్వక మర్ుమును

బయలుప్ర్చలేదని మనము జాాప్కముంచుకోవాల్వ. 1 కొర్శంథీ 13:12లో, పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:
ఇప్ుుడు కొంతమ్టలరకే యిర్చగయ
చ మన్నాను; అప్ుుడు న్ేను ప్ూర్చుగా ఎరుగబడిన
ప్రకారమ్మ ప్ూర్చుగా ఎరుగమదును (1 కొర్చంథీ 13:12).

కీీసత ు మహిమలో తిర్శగశ వచిున తర్మవాత మాతరమే ఆయన ప్రతి తాతాుల్వక మర్ుమును

బయలుప్ర్మసాతడు. మర్శయు మనము నేటి కంటే మర్శఎకుువ సంప్ూర్ణంగా దదవుని మర్శయు ఆయన
మార్గ ములను అర్ాము చదసుకోగలము.

మనము చూచినటు
ో గా, దదవుని స్టిదధ ాంతమును మనము అధ్యయనము చదస్టినప్ుపడు మనము అనేక

తాతాుల్వక మర్ుములను ఎదుర్ొుంటాము. కాని దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనం

చదయుచుండగా మనము శాశవత మర్ుములను కూడా ఎదుర్ొునవలస్టియునిదని బెైబిలు సపషర ము
చదసత ుంది.

శాశవత. శాశవత మర్ుములనగా మానవులు ఎనిడును అర్ాము చదసుకోలేని దదవుని గూర్శున

సతయములు, ఎందుకంటే అవి మన ఆలోచనకు మించినవయ
ై ునివి. సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత మ
ర ులో, ఈ
సతయమును దదవుని యొకు అగోచర్తవము అని పిలుసాతర్మ. దదవుడు ఆయనను గూర్శున విషయములను
మానవుల ఆలోచన ప్రకార్ం బయలుప్ర్చుచుండగా మనము ఆయనను గూర్శు కొనిి విషయములను

అర్ాము చదసుకోగలము, కాని మనము దదవునిని గూర్శు సమసత మును ఎనిడు అర్ాము చదసుకోలేము. ఈ
ఆలోచనను మనము యిెషయా 55:8-9లో చూసాతము, అకుడ ప్రవకత యిన
ెై యిెషయా ఇలా వారశాడు:
న్న తలంప్ులు మీ తలంప్ులవంటిని కావు మీ తోరవలు న్న తోరవలవంటిని కావు ఇదే
యిహో వా వాకుక. ఆకాశ్మ్మలు భూమికిపన
ెై ఎంత యితు
ు గా ఉనావో మీ

మ్ారగ మ్మలకంటె న్న మ్ారగ మ్మలు మీ తలంప్ులకంటె న్న తలంప్ులు అంత యితు
ు గా
ఉనావి (యిషయా 55:8-9).

ఈ వచనములలో, దదవుని యొకు అగోచర్తవము కార్ణంగా దదవుని యొకు శాశవత మర్ుములను

యిెషయా ఇశాీయిేలుకు జాాప్కం చదశాడు.

లేఖ్నమ్మలు దేవుని నిగూఢమైనవనిగా సంబో ధించినప్ుుడు, “నిగూఢ” అన్ే

ప్దమ్మను అపారా ం చేసుకోకుండన మ్నమ్మ జాగీతుప్డనలి. ఈ లోకమ్మలో ఉనా

విషయమ్మలు నిగూఢమైనవని న్ేను ఆలోచించునప్ుుడు, వాటిలో కొనిా చీకటి
రహసయమ్మలు ఉన్నాయని అవి ననుా ఏదో ఒక ర్ోజు ఆశ్ిరయప్రుసాుయని న్న

ఆలోచన. కాని ఇకకడ అరా మ్మ అది కాదు. ఇకకడ “నిగూఢమన
ై ” అంటే దేవుడు
అగోచరమైనవాడని మ్న అరామ్మ. మ్న ఊహకు మించిన జీవనమ్మ ఆయనకు

ఉనాదని మ్న అరా మ్మ. అనగా ఆయనను గూర్చి మ్నమ్మ సంప్ూరణ ంగా అరా మ్మ
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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చేసుకోలేనిది ఏదో ఒకటి ఉనాది. మ్ర్చయమ ఇది న్నకు ఇషరం. అనగా ఆయన మ్న
సృషరమైన జీవితమ్మనకు మించినవానిగా ఉన్నాడు. ఆయన న్న ఆలోచనకు

మించినవాడు. దీని కొరకు మేమ్మ ఉప్యోగచంచు వేదనంత ప్దమ్మ “సవయం శేష
ీ ర త.”
దేవుడు సవయం శేష
ీ ర త గలవాడు. ఆయన మ్న ఆలోచన్న ప్ర్చధికి మించినవాడు.
మ్ర్చయమ అందుకే ఆయన ఆర్ాధనకు యోగమయడు. అందుకే ఆయన గొప్ువాడు.
అందుకే ఆయన మ్నమ్మ ఇషరప్డువాడు.

— డా. గాయర్ర ఎం. బర్డగ
దేవునిలో మ్రుమ్మ అన్ేది ఆయన సవభావమ్మ వలన, ఆయన అమితతవమ్మ

మ్ర్చయమ మ్న మితతవమ్మ, మ్న ప్ర్చమిత్న మ్ర్చయమ ఆయన అప్ర్చమితమన
ై శ్కిు
మ్ర్చయమ అవగాహన వలన కొంత వరకు కలుగమతుంది. అంతేగాక, అది సృషిరలో
ఆయన ఉదేేశ్మ్మలు మ్ర్చయమ ప్రణనళ్లకలతో కూడన ప్రతయే కమైన సంబంధం

కలిగచయమనాది. దేవుడు ఈ విధమ్మగా ఎందుకు ప్ని చేసు ాడు మ్ర్చయమ ఆ విధంగా

ఎందుకు చెయయడు? మ్ర్చయమ చనలా సారుల, అహంకారమ్మగల మ్ానవులుగా, దేవుని
కంటే ప్నులు చేయమట మ్నకు బాగా తెలుసు అని మ్నమ్మ ఆలోచిసాుమ్ని
న్ేననుకుంటాను. అయితే దేవుని మ్రుమ్మలో... లేఖ్నమ్మ దీనిని గూర్చి

మ్ాటాలడుతుంది, ఉదనహరణకు, దివతీ. 29:29 ప్రకారం, మ్రుగమచేయబడిన

విషయమ్మలు దేవునికి మ్ాతరమే చెందినవి, కాని బయలుప్రచబడినవి మ్న కొరకు,

అవి మ్నమ్మ ఆనందించుట కొరకు మ్ర్చయమ వేడుక చేసుకొనుట కొరకు ఇవవబడినవి,
మ్ర్చయమ దేవుడు మ్నకు సమ్సు మ్మను తెలియజేయలేదు అనుటకు కూడన ఒక

భావమ్మ ఉంది, తనను గూర్చి తనను సమ్సు మ్మను తెలియజేయలేదు — ఆయన ఎలా
తెలియజేయగలడు? మ్ర్చయమ మ్నమ్మ ఎలా అరా మ్మ చేసుకోగలమ్మ? అంతేగాక,

ఆయన తన ప్రణనళ్లకలను మ్ర్చయమ ఉదేేశ్మ్మలను ఎలా న్రవేరుితున్నాడో మ్నకు
ఏమియమ తెలియప్రచలేదు. మ్ర్చయమ దేవుడు ఈ విషయమ్మలను ఎందుకు

అనుమ్త్నంచనడు అని తనను అడిగచన ప్రశ్ాలకు జవాబమల కొరకు ఎదురుచూస్టిన పాత

నిబంధనలోని యోబమ కంటే దీనిని గూర్చి మ్ర్చ ఎకుకవగా ఎవర్చకర తెలియదు, మ్ర్చయమ
తనను కోర్చన జవాబమను దేవుడు అతనికి ఇవవలేదు. దేవుడు ఇచిిన జవాబమ

ఏమ్నగా, “న్ేను ఏమి చేయమచున్నాన్న న్నకు తెలుసు, మ్ర్చయమ ఒక విధంగా న్న
ప్రణనళ్లకలో ఒక మ్రుమ్మ ఉనాది మ్ర్చయమ దననిని న్ేను మ్ాతరమే ప్ూర్చుగా

వివర్చంచగలను, మ్ర్చయమ తుదకు కాలమ్మ సమ్ాప్ు మన
ై తరువాత అనుకోకుండన
ఒకకసార్చగా సమ్సు మ్మ నీకు అరా మ్వుతుంది.”
— ర్వ. డా. ల వీస్ వింకో ర్డ
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దదవుని గూర్శు మనము ఏమి ఎర్శగయ
శ ునాిము అనే మన ఈ పాఠయకీమమును ఆర్ంభంచుచుండగా,

మనము ఈ విషయమును ఎలో ప్ుపడూ జాాప్కముంచుకోవాల్వ, దదవుడు తనను తాను సాధార్ణ మర్శయు

విశలష ప్రతయక్షతలో బయలుప్ర్చుకునిప్పటికీ, ఆయన తాతాుల్వక మర్శయు శాశవత మర్ుములను మన

నుండి మర్మగుచదస్టయ
ి ుంచాడు. మనము దదవుని గూర్శున అవగాహనలో ఎంతో ప్ర్శమితము కల్వగశయుని
నిమితత మాతర సృషర ములమనే సతయము నుండి తపిపంచుకోలేము.

దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు అనే ఈ పాఠంలో ఇంతవర్కు దెైవిక ప్రతయక్షత మర్శయు

మర్ుములు దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎలా ప్రభావితము చదసత ాయో చూశాము. కాబటిర, ఇప్ుపడు
మన ర్ండవ ముఖ్య అంశమును ప్ర్శచయం చదయుటకు స్టిదధంగా ఉనాిము: దదవుని గుణములు మర్శయు
కార్యములు. దదవుని గూర్శు మనము ఏమి తెలుసుకోగలము అనే విషయమును గూర్శు సాంప్రదాయిక
వేదాంతవేతతలు కోీడీకర్శంచిన ర్ండు ముఖ్యమన
ై మార్గ ములకు ఈ అంశములు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి.

గమణమ్మలు & కారయమ్మలు
దదవుని యొకు గుణములు మర్శయు కార్యములతో పాటుగా, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని

గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో తిరతవ స్టిదధ ాంతము ప్టో ఎకుువ ఆసకితని చూపార్మ. అప సత లుల విశావస

ప్రమాణము మీద మన పాఠయకీమములో ప్ర్శశుదధ తిరతవమును గూర్శు విసాతర్ముగా మనము చూదాేము.
కాబటిర, ఈ పాఠయకీమములో మిగశల్వన ర్ండు ముఖ్యమన
ై అంశముల మీద మన దృషిరనిపడదాము.

తదుప్ర్శ పాఠములలో, దదవుని గుణములు మర్శయు కార్యములను గూర్శున అనేక విషయములను

మనము చూదాేము, కాని ఇకుడ ప్రతి అంశమును ప్ర్శచయం మాతరమే చదదే ాము. మొదటిగా, దెైవిక

గుణములు, లేక దదవుడు ఎవర్మ అనే విషయమును ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము దెైవిక

కార్యములను, లేక దదవుడు ఏమి చదసత ాడో చూదాేము. దదవుని యొకు దెైవిక గుణములతో ఆర్ంభంచుదాము.

దెైవిక గమణమ్మలు
దెైవిక గుణములు అనే అంశమును ర్ండు మటో లో ప్ర్శచయం చదయుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
దెైవిక గుణముల యొకు మూల భావనతో ఆర్ంభదాేము. తర్మవాత కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో

విప్ులప్ర్చబడిన దెవి
ై క గుణముల యొకు ర్కములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. కాబటిర, దెవి
ై క గుణముల
యొకు మూల భావన ఏమిటి?

మ్ూల భావన
“దదవుని గుణములు ఏమిటి?” అని మనము అనేక మంది కస
ై త వులను అడిగత
శ ద, దదవుని గుణములు

అనగా లేఖ్నములు దదవునికి ఆపాదించు గుణములు లేక లక్షణములు అని వార్మ చెప్పవచుు. సర్ే, ఈ
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ఆలోచన చాలా వర్కు సర్శయిన
ెై దద. కాని, సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో “దదవుని గుణములు”
అనే మాట మర్శంత విశలషమైన ఒక దానిని సూచిసుతంది.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, దెైవిక గుణములు అనగా:
ప్లు రకమ్మల చనర్చత్నరక వయకరుకరణమ్మలలో బయలుప్రచబడిన దేవుని సారమ్మ యొకక
ప్ర్చప్ూరణ తలు.

ఈ నిర్వచనము దదవుని గుణముల యొకు అధికార్శక చర్ులను ర్ూప్ుదిదే ు ర్ండు పారధ్మిక
కార్కాలను ఎతిత చూప్ుతుంది. మొదటి సాానములో, దదవుని గుణములు “దదవుని సార్మునకు

ప్ర్శప్ూర్ణతలు”గా ఉనాియి. ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు దదవుని సార్మును గూర్శు తర్చుగా
మాటాోడర్మ. కాబటిర, ఈ అంశమును గూర్శు మర్శంత చర్శుంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.

ఆర్ంభంచుటకు, “సార్ము” అనే ప్దము లాయటిన్ ప్దమైన ఎస్టినిష య నుండి వలువడింది, మర్శయు

దీని అర్ాము “సార్ము” లేక “వయకితతవము.” లాయటిన్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, దదవుని సార్ము సబె్టనిషయ లేక
“ప్దార్ాము” అనే ప్దముతో దగగ ర్ సంబంధ్ం కల్వగశయునిది. పితర్మల కాలములోని మర్శయు

మధ్యకాలములోని వేదాంతవేతతలు ఈ ప్దములను నియో-పాోటోవాదము మర్శయు అర్శసర టిల్ తర్ుము
నుండి స్టతకర్శంచార్మ. ఇప్ుపడు, పాోటో మర్శయు అర్శసర టిల్ సార్ము అనే ఆలోచనను ప్లు విధాలుగా

ప్ర్శగణించార్మ. మర్శయు ఆధ్ునిక తర్ువాదములో కూడా సార్ము అనే అంశమునకు అనేక పారముఖ్యమన
ై
కిోషరతలు ఉనాియి. అయితద ముఖ్య ఆలోచనను గీహించుట అంత కషర మన
ై ప్ని కాదు.

సులువైన మాటలలో, ఒక వసుతవు యొకు “సార్ము,” “వయకితతవము,” లేక “ప్దార్ాము” దాని యొకు

బాహయమన
ై , మార్మచుని వయకీతకర్ణములను తెల్వయప్ర్చు మార్ని సతయముగా ఉనిది. దదవుని యొకు

గుణములు లేక ప్ూర్ణతలను గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు కస
ై త వ వేదాంతవేతతలు సార్ము అనే ఈ ఆలోచన మీద
ఆధార్ప్డా్ర్మ.

సాధార్ణంగా, దదవుని సార్ములో నాలుగు ముఖ్యమన
ై విశలషతలు ఉనాియి: దదవుడు తానలో తాను

ఏమైయునాిడో , అది దదవుని సార్ము; దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలు లేక గుణములు, దదవుని సార్ము యొకు
లక్షణములు; దదవుని దీర్క
ా ాల చార్శతిరక వయకీతకర్ణలు, ఎకుువ కాలము పాటు ఆయన యొకు సవయం

బయలాపటులు; మర్శయు దదవుని యొకు కొదిే కాల చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణలు, తకుువ కాలము పాటు ఆయన
యొకు సవయం బయలాపటులు.

ఇకుడ మన అర్ామును సపషర ము చదయుటకు, ఈ విశలషతలను గూర్శు ఒక వయకిత యొకు

ఉదాహర్ణను తీసుకొని ఆలోచన చదదే ాము. ఈ వయకిత సంఘములో లేక ఆదివార్ప్ు ఆర్ాధ్నలలో సల లో
పాడువాడు అని మనము చెప్పవచుు. అతడు తన దొ డ్ ల
ి ో ర్ోజుకు ర్ండుసార్మో ఆవుల పాలు పితికే

వయవసాయకుడు. అతడు ఒక భ్ర్త మర్శయు తాత కూడా. మర్శయు అవును, కస
ై త వులుగా, అతడు దదవుని
సవర్ూప్మయ
ై ునాిడని, దదవుని ర్ాయబార్శగాను మర్శయు దదవుని స్టతవకునిగాను అభషతకించబడినాడని
మనకు తెలుసు.
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ఈ వయకితని గూర్శు మనము ఎర్శగశయుని కొనిి సతయములు కొదిే కాల చార్శతిక
ర

వయకీతకర్ణల ైయునాియి. ఈ వయకితని గూర్శు ఈ విషయములు కొనిి సందర్ాులలో మాతరమే

సతయమయ
ై ునాియి. అతడు సంఘములో సల లో పాడతాడు, కాని ఆదివార్ములు మాతరమ.ే అతడు ఆవుల
పాలు పితుకుతాడు, కాని కేవలం ర్ోజుకు ర్ండు సార్మో మాతరమే. అతనిని గూర్శు ఈ వర్ణనలు

సతయమన
ై ప్పటికీ, అవి అతని యొకు సార్మును సంబో ధించవు. బదులుగా, అతడు ఈ ప్నులు చదస్టన
ి ా
చదయకపల యినా ఒకే వయకితగా ఉంటాడు.

ఈ వయకితని గూర్శున మర్శకొనిి వర్ణనలు ఎకుువ కాల చార్శతిరక వయకీతకర్ణల ైయునాియి. అతడు ఒక

భ్ర్త మర్శయు తాత. ఈ వర్ణనలు ఎకుువ కాలము వర్కు వర్శతసత ాయి, కాని ఇవి కూడా ఈ వయకిత యొకు

సార్ములో ముఖ్యమైనవి కావు. అతడు ఎలో ప్ుపడూ భ్ర్త లేక తాతయిెై యుండిలేడు. కాని అతడు ఎలో ప్ుపడు
అదద వయకితగా ఉనాిడు.

ఈ వయకితని గూర్శు మనము దదవుని సవర్ూప్ముగా, దదవుని ర్ాయబార్శ మర్శయు దదవుని స్టతవకునిగా

అభషతకించబడినవానిగా మాటలాడునప్ుపడు, మనము అతని సార్ము యొకు శాశవత గుణములను,

మానవుల లక్షణములను గూర్శు మాటో డుచునాిము. అతని జీవితములో ఏమి జర్శగన
శ ను, ఈ వర్ణనలు
అతని జీవితములో వాసత వమయ
ై ునాియి.

కాని అతనిని గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన ప్రతి దానిని మనము జతప్ర్చవలస్టివస్టతత , అతని శాశవత

గుణములు కూడా, అతని సార్మును గూర్శు మనము కేవలం కొనిి విషయములను మాతరమే

చూడగలుగుతునాిమని గుర్శతసత ాము. ఈ మనిషి యొకు సార్ము ఏమిటి అనే విషయం ఎలో ప్ుపడు మనకు
దొ ర్కకుండానే ఉంటుంది, మర్శయు అది ఎలో ప్ుపడు మన సంప్ూర్ణ అవగాహనకు అందకుండానే ఉంటుంది.

అనేక విధాలుగా, దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఇలాంటి విశలషతలనే

చూప్ుతార్మ. ఇప్ుపడు, లేఖ్నములు దదవుని యొకు ప్రతిమలను చదయుటను నిషతదిసత ాయని మనకు

తెలుసు. కాబటిర, ఇకుడ మనము దదవుని చితిరంచుటకు ప్రయతిించము. అయితద దదవుని సార్మును గూర్శు

అవగాహనను ప ందుటకు మనము ఒక సాదృశయమును ఉప్యోగశంచుదాము. బయట అంతర్శక్షములో ఉని
ఒక నిగూఢమన
ై సనిని మబుు దదవుని సూచిసుతంది అని అనుకోండి. ఈ సనిని మబుు చుటర
ర దదవుని

సార్ము యొకు గుణములను లేక ప్ర్శప్ూర్ణతలను సూచించు మర్కలు గల గాజు కిటికల
ీ ు ఉనాియి. దీనికి

దూర్ముగా, దదవుని యొకు ఎకుువ-కాల వయకీతకర్ణలను సూచించు నక్షతముల మర్శయు గీహముల వయవసా
ఉనిదని ఊహించుకోండి. మర్శయు చివర్శగా, దదవుని యొకు కొదిే-కాల వయకీతకర్ణలను సూచించు

నక్షతరములు మర్శయు గీహములు మర్శకొంత దూర్ములో ఉనాియని ఊహించుకోండి. చర్శతరలో దదవుని
సార్ము, ఆయన గుణములు, ఆయన ఎకుువ-కాల మర్శయు కొదిే-కాల వయకీతకర్ణల మధ్య ఉని

వయతాయసములు సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శున చర్ులకు
పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి.

1530లో వారయబడి ఆంగశోకన్ తర్శర-నన్
ై ఆర్శరకల్ి అఫ్ ర్శలీజియన్ మర్శయు మథడిస్ర టవంటీ-ఫవ్
ై

ఆర్శరకల్ి అఫ్ ర్శలీజియన్ లోని దదవుని సార్మును గూర్శున చర్ులను పల ల్వయుని లూథర్న్ ఆగిబర్డగ
కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసమును వినండి.
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పిలువబడిన మ్ర్చయమ దేవుడెయ
ై మనా దెవి
ై క సారమ్మ ఒకటి కలదు: నితయమన
ై ,
శ్ర్నరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమైన శ్కిు, జాఞనమ్మ మ్ర్చయమ

మ్ంచితనమ్మగల, దృశ్య అదృశ్యమైన విషయమ్మలనిాటి యొకక సృషిరకరు మ్ర్చయమ
పో షకుడు.

ఇకుడ మనము చూచునటు
ో గా, కనెషన్ “ఒకే దెవి
ై క సార్ము”ను గూర్శు విశలషంగా మాటాోడుతుంది.

దీని వలన, దదవుని సార్ము మార్మపలేని సతయముగా ఉనిది మర్శయు చర్శతల
ర ో దదవుడు తనను తాను
బయలుప్ర్చుకుని అనేక మార్గ ములను ఇది సూచిసుతంది.

దుర్దృషర వశాతు
త , సంసుర్ణకు ముందు, కస
ై త వ మార్శుకవాదమును హతు
త కొనిన కొంతమంది

వేదాంతవేతతలు గరీకు తతవవాదములను అనుసర్శంచి దదవుని సార్ము నిగూఢమన
ై దని తదలాుర్మ. ఈ

అభపారయం ప్రకార్ం, దదవుని ప్రతయక్షతలు ఆయన నితయ సార్మును గూర్శు చాలా తకుువ బయలుప్ర్మసాతయి.
అవి ఆయన మాధ్యమిక, మార్మచుని చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణలను గూర్శు మాతరమే తెల్వయప్ర్మసాతయి. ఇప్ుపడు,
మనము గీహించగల్వగశన దాని కంటే ఎంతో అమితమన
ై విషయములు దదవుని సార్ములో ఉనాియని

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఒప్ుపకుంటార్మ. కాని, దీని తర్మవాత కూడా, దదవుడు ఆయన దెవి
ై క సార్ము యొకు
గుణములను లేక లక్షణములను నిజముగా బయలుప్ర్చాడని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు నముుతార్మ. ఈ
నముకము లేఖ్న బో ధ్లను సపషర ముగా అనుసర్శసత ుంది.

ఆగిబర్డగ కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసమును మర్ొకసార్శ చూడండి. “ఒకే దెవి
ై క సార్ము”ను గూర్శు

ప్రసత ావించిన వంటనే, కనెషన్ దదవుని సార్ము యొకు అనేక లక్షణములను లేక విశలషతలను గూర్శు

మాటాోడుతుంది. దదవుడు “నితయమైన, శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని, అమితమైన శకిత, జాానము మర్శయు

మంచితనముగలవాడు.” దదవుని గుణములు — ఈ నితయమన
ై , మార్ని లక్షణములు — దదవుని సార్మును
సూచిసాతయి.

కొనిి సార్మో, లేఖ్న ర్చయితలు కూడా విశలషంగా దదవుని యొకు నితయమన
ై , పారముఖ్యమన
ై

ప్ర్శప్ూర్ణతలను సూచించార్మ. ఉదాహర్ణకు, “యిెహో వా ఉతత ముడని” కీర్తనలు 34:8 ప్రకటిసత ుంది. దదవుడు
“నితుయడని” 1 తిమోతి 1:17లో పౌలు వారసుతనాిడు. మనము లేఖ్నమంతటిని అధ్యయనం చదయునప్ుపడు,

దదవుడు ఒక ప్ర్శస్టా తి
ి లో ఏమి చదస్టన
ి ా లేక చెపపి నా, ఆయన ఏ ర్కమును ఉప్యోగశంచినా, ఆయన ఎలో ప్ుపడు
ఉతత ముడని మర్శయు ఆయన ఎలో ప్ుపడు నితుయడని సపషర మవుతుంది. దదవుని అమితతవము, ఆయన

ప్ర్శశుదధ త, ఆయన నాయయము, ఆయన జాానము, ఆయన అగోచర్త, ఆయన సర్వశకిత మర్శయు ఇతర్ దెైవిక
గుణములను గూర్శు లేఖ్నముల బో ధ్ను గూర్శు కూడా ఇదద చెప్పవచుు. ఇవనిి లేఖ్నములు విశలషముగా
సంబో ధించు దెైవిక సార్ము యొకు శాశవత లక్షణములుగా ఉనాియి.

దేవుని గమణమ్మ అన్ేది దేవునికి మ్ాతరమే సావభావికమన
ై ది. అది దేవుని దేవునిగా

చేయమనది. దీనిని మీరు ఆయన సవభావమ్మ, ఆయన ప్దనరామ్మ అని పిలువవచుి.
తండిర, కుమ్ారుడు మ్ర్చయమ ప్ర్చశుదనధతు ఈ వాసు వమ్మలో సంప్ూరణ ంగా

పాలివార్్రయమన్నారు. మ్ర్చయమ, ఇది మితమన
ై సృషరమ్మలెైన మ్నను అన్ేక
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విధమ్మలుగా వయతనయసప్రుసుుంది. మ్ర్చయమ అవును, ఇది దేవుని యొకక
“దెైవతవమ్మ”ను నిరవచిసుుంది.

— డా. జే. సాుట్ హో ర్ల్
అయితద ఇప్ుపడు దెైవిక గుణములను గూర్శు మనము ఇచిున నిర్వచనమును మర్ొక సార్శ
చూదాేము. దదవుని సార్ము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతలుగా ఉండుటతో పాటుగా, దెవి
ై క గుణములు అనేక ర్కముల
చార్శతిరక వయకీతకర్ణల దావర్ా కూడా బయలుప్ర్చబడినవి.

మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటు
ో గా, లేఖ్నములు కొనిి సార్మో దదవుని యొకు నితయ

గుణములను సూటిగా సూచిసాతయి. కాని, ఎకుువ శాతం, అవి దదవుని యొకు గుణములను వివర్ణలు,
పతర్ో మ మర్శయు బిర్మదులు, అలంకార్ములు మర్శయు ఉప్మానములు, మర్శయు చర్శతల
ర ో ఆయన

కార్యములను గూర్శున వృతాతంతముల దావర్ా ప్ర్ోక్షంగా కూడా చూప్ుతాయి. ఈ వయకీతకర్ణలలో ఏది కూడా
ఆయన సార్మునకు భనిముగా లేదు — దదవుడు ఎలో ప్ుపడు ఆయన ఉనికికి అనుగుణంగా ఉని

విధ్ంగానే తనను తాను బయలుప్ర్చుకుంటాడు — కాని, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, దదవుని గుణములు

మర్శయు ఆయన వయకీతర్ణలు ఒకటి కాదు. బదులుగా, ఇలా అడుగుట దావర్ా మనము దదవుని గుణములను
నిర్ాార్శసత ాము: “దదవుని విషయములో ఎలో ప్ుపడు ఏవి సతయమైనవైయుండాల్వ, మర్శయు చర్శతల
ర ో ఆయన
తనను తాను బయలుప్ర్చుకొనిన అనేక మార్గ ములను వివర్శంచుటకు దదవుని గూర్శు ఏది
సతయమయ
ై ుండాల్వ?”

ఇకుడ మనము కొంచెం జాగీతతగా ఉండాల్వ. కొంత కాలము వర్కు మాతరమే దదవుని గూర్శు సతయమన
ై

విషయములతో మనము వయవహర్శంచునప్ుపడు, దదవుని గుణములు మర్శయు వయకీతకర్ణల మధ్య ఈ

వయతాయసమును కనుగొనుట సాధార్ణంగా కషర మైన ప్ని కాదు. ఉదాహర్ణకు, యిెహ.ె 8:18లో, ఆయన తన
ప్రజల యొకు పారర్ానలను విననని దదవుడు చెపాపడు. కాని సపషర ముగా, పారర్ానలను వినకపల వుట దదవుని

యొకు సార్ము అని మాతరం మనము చెప్పకూడదు. ఇంకా అనేక చోటో, దదవుడు మన పారర్ానలను వింటాడని
లేఖ్నములు చెబుతునాియి. దదవుని గూర్శున ఈ ర్ండు వివర్ణలు కూడా ఆ కాలములలో నిజమన
ై
చార్శతిరక వయకీతకర్ణల ైయునాియి. కాని ఆ ర్ంటిలో ఏవి కూడా ఆయన సార్ము యొకు లక్షణములు

మాతరము కాదు. బదులుగా, దదవుని లక్షణములు ఆయన సార్ము యొకు నితయ ప్ర్శప్ూర్ణతలుగా ఉనాియి
మర్శయు అవి ఆయన పారర్ానలను వినినప్ుపడు మర్శయు విననప్ుపడు కూడా వాసత వమయ
ై ునాియి.

ఇప్ుపడు, దీనికి భనింగా, అవి ఎకుువ కాలము పాటు ఉనికిలో ఉనిప్ుపడు దదవుని గుణములు

మర్శయు ఆయన చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణల మధ్య వయతాయసము చూప్ుట కషర మవుతుంది. ఉదాహర్ణకు, తర్ము
వంబడి తర్ము దదవుడు పాప్ుల ప్టో సహనమును చూపాడు కాబటిర సహనము అనేది దదవుని యొకు

గుణము అని ఆలోచించునటు
ో మనము శోధింప్బడవచుు. కాని, మనము బెైబిలు నుండి తెలుసుకొనునటు
ో ,
చర్శతల
ర ో వేర్ేవర్మ సమయాలలో వేర్ేవర్మ ప్రజల మధ్య దదవుని సహనము ముగశయబడింది. మర్శయు
మహిమలో కీస
ీ త ు ఆఖ్ర్మ తీర్మప ఇచుుటకు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, అది పాప్ులందర్శ కొర్కు
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

ముగశయబడుతుంది. కాబటిర, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సాంకేతిక భావనలో, ఎకుువ కాలము ఉండు
దదవుని సహనము కూడా దదవుని సార్ము యొకు నితయమైన గుణము కాదు.

ఈ వయతాయసమును మనము తదుప్ర్శ పాఠములలో మర్శంతగా వివర్శంచుదాము. కాని ఈ

సమయములో, ముఖ్య ఆలోచన మాతరము సపషర ముగా ఉండాల్వ. దదవుడు చర్శతల
ర ో కొనిి మార్గ ములలో
తకుువ-కాలము మర్శయు ఎకుువ-కాలము తనను తాను బయలుప్ర్చుకుంటాడు. అయితద, దదవుని
గుణములు మాతరము ఆయనను గూర్శున నితయమన
ై వాసత వములుగా ఉనాియి, మర్శయు అవి నిర్
నిర్ంతర్ము ఉంటాయి.

దెైవిక గుణములను మర్శయు ఈ మూల భావనను దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము ర్ండవ

విషయమును చూడాల్వ: ప్లు ర్కముల దదవుని గుణములు. దదవుని సార్ము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతలను
వేదాంతవేతతలు ఎలా కనుగొనాిర్మ మర్శయు ఎలా విభ్జించార్మ?

రకమ్మలు
బెైబిలు దదవుని గుణములనిిటిని సపషర ముగా గుర్శతంచదు కాబటిర, మర్శయు అది మన కొర్కు వాటిని

విభ్జించదు కాబటిర, వేదాంతవేతతలు దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలను కూడా అనేక విధ్ములుగా విభాగశంచార్మ. ఈ
పాఠములో మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించిన విధ్ములుగా అనేక మంది ప్ండితులు దదవుని

గుణములను విభ్జించార్మ: “సకార్ణతవ మార్గ ము,” “నిర్ాకర్ణ మార్గ ము,” మర్శయు “ఔనితయ మార్గ ము.”
దదవుని గుణములను విభాగశంచు మర్ొక సామానయమైన మార్గ ము దదవుని ర్ూప్ముగా మానవుల యొకు
వర్త మాన అవగాహనల మీద ఆధార్ప్డియునిది. ఈ ప్దధ తిలో, దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలను గూర్శు ఆయన

“వయకితతవము,” ఆయన “జాానము,” ఆయన “చితత ము” మర్శయు ఆయన “నైతిక సవభావము”గా మాటాోడుట
చాలా సామానయమన
ై విషయము. ఇప్ుపడు, ఈ విభ్జన వయవసా లలో ఏది కూడా అతయంత పారముఖ్యమన
ై ది

కాదు. కాని వేదాంతవేతతలు దదవుని గుణములను గూర్శు చర్శుంచుచుండగా, అవి ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్ోక్షంగా
మర్లా మర్లా ప్రతయక్షమవుతాయి కాబటిర వాటిని మనము దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ.

చాలా వర్కు, దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలను ర్ండు ముఖ్యమన
ై గుణముల ర్కములుగా విభాగశంచుటను

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ప్రతిపాదిసత ార్మ. మొదటి ర్కము దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని గుణములు.

మర్శయు ర్ండవ ర్కమును ఆయన యొకు వాయపిత చెందగల గుణములు అని సంబో ధిసత ార్మ. వాయపిత చెందలేని
గుణములతో ఆర్ంభంచి ఈ ర్ండు విభ్జనల యొకు అర్ాము ఏమిటో విప్ులప్ర్చుదాము.

వాయపిత చెందలేని. ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వేదాంతవేతతలు ఈ ర్ండింతల విభ్జన యొకు ప్ర్శమితులను

తర్చుగా ఎతిత చూపార్మ, మర్శయు వీటిలో కొనిింటిని మనము ర్ానుని పాఠములలో చూదాేము. కాని

దదవుని సార్ము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతను గూర్శు మాటాోడుటకు ఈ విభ్జన ఒక సామానయమన
ై మార్గ ముగా
ఉనిది.

“వాయపిత చెందలేని” అనే మాటకు అర్ాము “ప్ంచలేనివి.” కాబటిర, దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని

గుణములు సృషిర ఆయనతో ప్ంచుకోలేని ఆయన సార్ము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణతలు — దదవుని ర్ూప్ములుగా

మానవులు అనే విషయముతో సహా. ఈ విధ్ంగా, వాయపిత చెందలేని గుణములు “నిర్ాకర్ణ మార్గ ము” దావర్ా
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మనము నిర్ాార్శంచగల దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలు. దదవుడు ఆయన సృషిర నుండి ఎలా వేర్మగా ఉనాిడో ఈ
గుణములు తెల్వయజేసత ాయి.

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , ఆగిబర్డగ కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసము దదవుని యొకు

ఆర్మ గుణములను తెల్వయజేసత ుంది. ఆయన నితయమైన, శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని, అమితమైన శకిత,
జాానము మర్శయు మంచితనముగలవాడు. ఇది అతిగా సులభ్తర్ము చదయబడిన విషయము కావచుు,
కాని దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని గుణములను నితయమన
ై , శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని మర్శయు
అమితమన
ై అనే ప్దములతో అనుబంధ్ప్ర్చుట చాలా సామానయమన
ై విషయము. దదవుడు నితుయడు;

మనము అనితుయలము. ఆయన శర్రర్ము లేనివాడు; మనము శర్రర్మలము. ఆయన భాగములు లేని వాడు;
మనము భాగములుగా విభ్జించబడా్ము. ఆయన అమితమైనవాడు; మనము మితమన
ై వార్ము.

ఇప్ుపడు, మానవ ప్ర్శభాషలో దదవుడు మనతో సంభాషించుటకు, లేఖ్నములు కొనిి సార్మో ఈ

గుణములు మర్శయు సృషిర మధ్య బలహీనమన
ై , భావార్ామన
ై వయతాయసములను కలుగజేసత ాయి. అయినను,
నిసిందదహంగా, ఈ దెైవిక గుణములను బెైబిలు వివర్శంచు పారథమిక విధానము దదవుడు ఏమైయునాిడు

మర్శయు సృషిర ఏమయ
ై ునిది అనే విషయముల మధ్య తార్తమయము చూప్ుట. ఇందు వలన, ఈ విధాలుగా
దదవుని అనుకర్శంచమని లేఖ్నములు మానవులను పిలవవు. నితుయలుగాను, శర్రర్ము లేనివార్శగాను,
భాగములు లేనివార్శగాను, లేక అమితమన
ై వార్శగాను ఉండాలని మనకు హెచుర్శకలు ఇవవబడలేదు.

బదులుగా, వినయముతో కూడిన ఆర్ాధ్నతోను సుతతులతోను ఆయనలో ఉని ఔనితయము గుర్శతసత ూ దదవుని
గుణములను ఒప్ుపకోవాలని లేఖ్నములు మనకు పిలుప్ునిసాతయి.

దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని గుణములను గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని,

మనము దదవుని గుణములలోని ర్ండవ ర్కమును ప్ర్శగణించుదాము. దదవుని యొకు వాయపిత చెందు
గుణములు.

వాయపిత చెందు. ఆగిబర్డగ కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసములో ఇవవబడిన గుణములలో, వాయపిత చెందు

గుణములు శకిత, జాానము మర్శయు మంచితనమునకు సంబంధించినవి.

“వాయపిత చెందు” అనే ప్దము ప్ంచగల్వగశన గుణములను సూచిసుతంది. ఈ సందర్ుములో, దదవుని

యొకు నితయ ప్ర్శప్ూర్ణతలలో కొనిి సృషిరతో, ముఖ్యముగా దదవుని సవర్ూప్ములుగా మానవులతో,
ప్ంచుకొనబడతాయి అనే సతయమును సూచించుచునాిము. మానవులకు శకిత, జాానము మర్శయు

మంచితనము ఉనాియి — అప్ర్శప్ుర్ణముగాను మానవ సాాయిలోను — కాని ఏదిఏమైనా ఈ గుణములు
మనకు ఉనాియి.

దదవుని వాయపిత చెందగల గుణములను మనము గీహించగల పారథమికమన
ై మార్గ ము పల లుుట. ఈ

విధ్ముగా, వాయపిత చెందగల గుణములు మధ్యకాల్వక పాండితయ వేదాంతవేతతలు “సకార్ణతవ మార్గ ము”గాను
“ఔనితయ మార్గ ము”గాను గుర్శతంచిన వాటిని పల ల్వయునివి. లేఖ్నమంతట, ఈ దెైవిక గుణములను

మచుుకొనుట మాతరమేగాక, వాటిని అనుకర్శంచమని మనకు తర్చుగా ఆజాాపించబడింది. మనము శకితని
ఉప్యోగశంచునప్ుపడు దదవుని పల ల్వ మనము ఉండాల్వ. మన జీవితములలో జాానమును మర్శయు
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మంచితనమును అభవృదిధ చదసుకొనుట దావర్ా మర్శయు ప్రదర్శించుట దావర్ా మనము ఆయనను
అనుకర్శంచాల్వ.

దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలను గూర్శున ఈ ర్ండు ర్కములను గూర్శు అనేక విషయములు

చెప్పవలస్టియునిది. మర్శయు వాటి పారముఖ్యతను గూర్శు ఈ పాఠయకీమములోని తదుప్ర్శ పాఠములలో
మర్శ ఎకుువగా చూదాేము. కాని ఈ సమయములో, దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణతలను ఒకదానితో ఒకటి

వయతాయసప్ర్చుటకు అతయంత సామానయమైన మార్గ ము వాటిని గూర్శు వాయపిత చెందని మర్శయు వాయపిత చెందగల
గుణములుగా మాటాోడుట అని మాతరం మనము జాాప్కముంచుకోవాల్వ.

కీమ్బదధ వేదనంతశాసు రమ్మను అధయయనమ్మ చేయమటకు ప్రయత్నాసుునా విదనయరుాలు
వాయపిు చెందగల మ్ర్చయమ వాయపిు చెందలేని దేవుని గమణమ్మల మ్ధయ ఉనా

వయతనయసమ్మలను గమర్చుంచుట చనలా పారమ్మఖ్యమ్మ, ఎందుకనగా మ్నలను

ప్రతయే కించబడినవార్చగా ఏమి చేసు ుందో మ్నమ్మ గీహంచనలి. అవున్న? దేవుడు ఈ
సృషిరకి ప్ూర్చుగా వేరుగా ఉన్నాడు, అయినను మ్నమ్మ ఆయన సవరూప్మ్ందు

చేయబడిత్నమి. కాబటిర , దేవుని యొకక సవరూప్మ్మలుగా మ్నమ్మ ఏమైయమన్నామో

మ్ర్చయమ ఏమైయమండి లేమో గీహంచుట చనలా అవసరమ్మ. మ్ర్చయమ దేవుడు చేయమ

ప్రత్నదననిలో ఆయన అమితమన
ై వాడు మ్ర్చయమ నితుయడు మ్ర్చయమ మ్ారుులేనివాడు
అని, మ్ర్చయమ మ్నమ్మ మితమైన, మ్ారుుగల మ్ర్చయమ చలనమ్మగల వార్చగాను

విఫలమన
ై వార్చగాను ఉనాప్ుటికర, మ్న వయకిుతవమ్మలో కొనిా విషయమ్మలలో అనగా

మ్నకు జాఞనమ్మ ఉనాది, మ్నమ్మ పరరమించగలమ్మ, మ్నమ్మ న్నయయమ్మను కరుణను
వదకగలమ్మ అను విషయమ్మలలో దేవుని పో లియమన్నామ్ని ఎలల ప్ుుడు

జాఞప్కమ్మంచుకోవాలి. ఇవి దేవుడు ప్ర్చప్ూరణ ంగా చేయమ ప్నులు — మ్నమ్మ మితమన
ై
సాాయిలో వీటిని చేసు ామ్మ — కాని ఆయన సవరూప్మ్మలుగా మ్నమ్మ

ఏమైయమన్నామో మ్ర్చయమ మ్న సృషిరకరు గా ఆయన ఏమైయమన్నాడో మ్నమ్మ
గీహంచుట కూడన చనలా పారమ్మఖ్యమైన విషయమ్మ.

— ప ర . బారండన్ పి. ర్ోబిున్ి
ఇప్పటి వర్కు, దదవుని యొకు దెవి
ై క గుణములను చూచుట దావర్ా మనము దదవుని గుణములు

మర్శయు కార్యములు అనే అంశములను ప్ర్శచయం చదశాము. ఇప్ుపడు, ఈ జంట యొకు మర్ొక వైప్ుకు
మనము చూదాేము, దదవుని దెైవిక కార్యములు.
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దెైవిక కారయమ్మలు
ఈ పాఠంలో దెైవిక కార్యములను గూర్శు మనము కుోప్త వివర్ణను మాతరమే ఇదాేము ఎందుకంటే ఈ
పాఠయకీమము యొకు చివర్శలో ఈ ఆలోచనను మనము మర్శంత వివర్ముగా చూడబో తునాిము. అయితద
ఒక ప్ర్ాయవలోకనంగా, మొదటిగా మనము దెవి
ై క కార్యములు అనే మూల భావనను చూదాేము; మర్శయు

ర్ండవదిగా, మనము దదవుని కార్యములలోని ర్కములను ప్ర్శచయం చదదే ాము. మొదటిగా దెైవిక కార్యముల
యొకు మూల భావనను ప్ర్శగణించండి.

మ్ూల భావన
“దదవుని కార్యములు ఏవి?” అని మనము ఎకుువ మంది ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులను అడిగత
శ ద,

లేఖ్నములో దదవుడు ఇది చదశాడు అది చదశాడు అని తెల్వయప్ర్చు సాానములను మాతరమే వార్మ చూపిసత ార్మ.
మర్శయు ఇది చాలా వర్కు వాసత వమే. కాని కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దెైవిక కార్యములను కూడా దెవి
ై క

లక్షణములను చూస్టిన విధ్ముగానే చూసాతర్మ. విశలషమన
ై చార్శతిక
ర సనిివేశముల మీద దృషిరని పటురటకు
బదులుగా, సనిివేశముల వనుక ఉని దానిని అర్ాము చదసుకొనుటకు వార్మ ప్రయతిిసాతర్మ. “దదవుడు

చదస్టన
ి , చదసత ుని, మర్శయు చదయబో వుచుని వాటిని గూర్శు ఎలో ప్ుపడు వాసత వమన
ై ఏ విషయములను
మనము తెలుసుకోగలము?” అని వార్మ అడుగుతార్మ.

దెైవిక కార్యములను గూర్శు ఈ సామానయ ప్దధ తిని ఇలా చెబుతూ కోీడీకర్శంచవచుు, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులో, దెైవిక కార్యములు అనే అంశము వీటిని సంబో ధిసత ుంది:
ఆయన నితయ ఉదేేశ్మ్మల ప్రకారం దేవుడు సమ్సు మ్మను ఎలా చేయగలడు.
ఈ అంశము యొకు ర్ండు కోణములను మనము ఎతిత చూప్ుదాము, మర్శయు దెవి
ై క కార్యములు

సమసత విషయములను అనుబంధ్ప్ర్మసాతయి అనే వాసత వముతో ఆర్ంభంచుదాము. దెైవిక కార్యములు ప్రతి
సనిివేశమును కల్వగశయుంటాయి అనే ఆలోచన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు నూతన విదాయర్మాలకు

స్టిదధ ాంతప్ర్ంగాను ఊహాతుకముగాను ఉండవచుు. కాబటిర, దదవుని కార్యముల యొకు ఈ కోణమును గూర్శు
మనము కొనిి మాటలను చెపాపల్వ. ఎఫస్ట్. 1:12లో, పౌలు దదవుని ఈ విధ్ంగా సుతతిసుతనాిడు:
ఆయన తన చితనునుసారమ్మగా చేస్టన
ి నిరణ యమ్మ చొప్ుున సమ్సు కారయమ్మలను
జర్చగచంచుచున్నాడు (ఎఫెస్ట్. 1:12).

ఇకుడ దదవుడు “సమసత కార్యములను జర్శగశంచుచునాిడు” అని పౌలు ప్రసత ావించుచునిటు
ో మనము
చూడవచుు. దదవుడు కొనిి విషయములను, లేక అనేక విషయములను జర్శగశంచుచునాిడని అతడు

ఇకుడ చెప్ుపటలేదు. ఒక విధ్ముగా, ఇప్పటి వర్కు జర్శగన
శ ప్రతి సనిివేశమును మర్శయు జర్గబో వు ప్రతి
కార్యమును దదవుడు జర్శగశంచబో వుచునాిడని అతని మనసుిలో ఉనిది.
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ఇటిర గొప్ప ప్ర్శమాణములో దదవుని కార్యములను గూర్శు ఆలోచన చదయుట ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులకు అసాధార్ణమన
ై విషయము. మనలో అనేకమందిమి, లేఖ్నములను చదివి దదవుడు కొనిి
కార్యములు మాతరమే చదసత ాడని, మర్శయు మిగశల్వన ప్నులు సృషిరలోని ఇతర్ భాగములు చదసత ాయని
నిర్ాార్శసత ాము.

ఇప్ుపడు, ఇలాంటి వయతాయసములు లేఖ్నములో కనిపిసత ాయి కూడా. దదవుడు లోకములో సూటిగా

కార్యములు చదయుటను గూర్శు బెైబిలు కొనిి సందర్ాులలో మాటాోడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు

సముదరము యొదే ఇశాీయిేలీయులను విమోచించాడు. కొనిి అపారకృతిక జీవులు కార్యములను చదయుటను
గూర్శు కూడా లేఖ్నములు తెల్వయజేసత ాయి, ఉదాహర్ణకు దదవుని శపించమని సాతాను యోబును

శోధించుట. దీనిని మించి, మానవులు కార్యములను చదయుటను కూడా మనము చూసాతము. ఉదాహర్ణకు,
స లొమోను దదవాలయము నిర్శుంచుటకు స్టిదధపాటుగా దావీదు కషర ప్డి ప్ని చదశాడు. జంతువులు మర్శయు
చెటో ు లోకము మీద ప్రభావము కల్వగశయుండుటను గూర్శు మనము చదువుతాము. అలాగే బెైబిలు

అచదతనమన
ై వసుతవుల ైన సూర్మయడు భ్ూమి మీద జీవమును కల్వగశంచుట అనే విషయములను గూర్శు కూడా
మాటాోడుతుంది.

అయితద సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రశి ఇది: మనము “దదవుని కార్యములను” కేవలం

లేఖ్నము దదవునికి సపషర ముగా ఆపాదించు వాటికి మాతరమే ప్ర్శమితము చెయాయలా? లేఖ్నములను

అనుసర్శంచి, సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత మ
ై శాఖ్ ఈ ప్రశికు ఒక బలమన
ై “కాదు” అనే
ర ులోని ముఖ్యమన

మాటతో జవాబిచిుంది. ప్దజాలములను అర్శసర టిల్ నుండి స్టతకర్శసత ూ, కైసతవ వేదాంతవేతతలు దదవుని సమసత
విషయములకు “ప్రథమ కార్కము”గా వర్శణంచార్మ. ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, మొదటి కార్కముగా
దదవుడు ఊర్కే చర్శతన
ర ు ఆర్ంభంచలేదు అని దీని అర్ాము. బదులుగా, చర్శతరలో జర్మగు ప్రతి
సనిివేశములోను ప్రతి సమయములోను దదవుడు ఏకైక కార్ణమైయునాిడు.

దదవుని మొదటి కార్కముగా నిర్ాార్శంచుటతో పాటుగా, ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ర్ండవ

కార్కములను గూర్శు కూడా మాటాోడార్మ. ర్ండవ కార్కములు సనిివేశములను నిజముగా
జర్శగశంచుచునిప్పటికీ ర్ండవ సాానములో పాతరలను పల షించు సృషర ములు.

లేఖ్నములు కొనిి అదుుతమైన, ఆశుర్యకార్యములను — సముదరములో ఇశాీయిేలును

విమోచించినటువంటి కార్యములు — మాతరమే దెవి
ై క కార్యములుగా ప్ర్శగణించవు అనే సతయము మీద
మొదటి కార్కము మర్శయు ర్ండవ కార్కము మధ్య వయతాయసము ఆధార్ప్డియునిది. యోబును
ప్ర్రక్ించుటకు సాతానుకు దదవుడు అనుమతి ఇచాుడని యోబు గీంథము మొదటి అధాయయము

తెల్వయజేసత ుంది. 1 దిన. 29:16లో, స లొమోను దదవాలయము కొర్కు స్టిదధప్ర్చుటలో తాను ప ందిన

జయము విషయములో దావీదు సవయముగా దదవునికి మహిమనిచాుడు. జంతువులు మర్శయు మొకులు
చదయుచుని కార్యముల మీద దదవునికి నియంతరణ ఉనిదని కీర్తనలు 147:7-9 వంటి వచనములు

సూచిసాతయి. మర్శయు యిెషయా 45:6-7 వంటి వాకయ భాగములలో, సూర్మయని వంటి అచదతన వసుతవుల
యొకు ప్రభావములు కూడా దదవునికి ఆపాదించబడినవి.
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మొదటి కార్కమైన దదవుడు సృషిరని లేక ర్ండవ కార్కములను ప్లు ర్కములుగా ఎలా

ఉప్యోగశంచుకుంటాడో ఈ పాఠయకీమములో తర్మవాత మనము చూదాేము. మర్శయు ముఖ్యముగా దదవుడు
చెడుకు దాత కాదు అని అర్ాము చదసుకొనుటలో ఇది ఎలా సహాయం చదసత ుందో మనము చూదాేము. కాని

ప్రసత ుతానికి, ఏదో ఒక విధ్ముగా చర్శతల
ర ో జర్మగు సమసత విషయములలోను ప్రతయక్షంగాను లేక ప్ర్ోక్షంగాను
దదవుడు పాల్వవాడెైయునాిడని మాతరమే చెప్పదలచుచునాిము. దెైవిక కార్యములను గూర్శున మూల

భావనను గూర్శు మన సార్ాంశమును మర్లా చూస్టినటో యితద, దదవుని కార్యములు కూడా “[దదవుని] నితయ
ఉదదేశముల ప్రకార్ం” జర్మగుతాయని మనము చూడవచుు.

ఈ పాఠంలో మునుప్ు మనము చూస్టినటు
ో , దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో వేదాంతవేతతలు

దదవుని నితయమైన, మార్మపలేని గుణములకు ఎకుువ ఆసకితని చూపార్మ. అదద విధ్ముగా, దదవుని కార్యములు
ఆయన నితయమైన, మార్మపలేని ప్రణాళిక లేక ఉదదేశములకు అనుగుణంగా ఎలా జర్మగుతాయో అను
విషయము మీద కూడా దృషిరపటారర్మ. ఇప్ుపడు, అనేకమంది ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులకు ఈ
అంశమును గూర్శు పదే గా అవగాహన లేదు అని చెప్ుపట సమంజసమవుతుంది. మర్శయు అటిర

విషయములను గూర్శు మాటాోడువార్శకి వాటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు వేర్ేవర్మ ప్దధ తులు ఉనాియి. కాబటిర,
మన మనసుిలో ఉని ముఖ్య ఆలోచనను వివర్శంచుటకు మనము ఒక క్షణం వచిుంచాల్వ. ఎఫస్ట్. 1:11లో
పౌలు దదవుని ఈ విధ్ముగా సుతతించిన విషయమును మీర్మ జాాప్కము చదసుకోవచుు:

ఆయన తన చితనునుసారమ్మగా చేస్టన
ి నిరణ యమ్మ చొప్ుున సమ్సు కారయమ్మలను
జర్చగచంచుచున్నాడు (ఎఫెస్ట్. 1:12).

ఇకుడ పౌలు “సమసత కార్యముల”ను దదవుని కార్యముగా మాతరమే మాటాోడుటలేదుగాని, దదవుని
యొకు సమసత కార్యములు “ఆయన తన చితాతనుసార్ముగా చదస్టన
ి నిర్ణయము చొప్ుపన”

జర్మగుచునాియని చెబుతునాిడని గమనించండి. చర్శతర కొర్కు దదవునికి ఒక నితయ ప్రణాళిక ఉనిది,

మర్శయు ఆ ప్రణాళికను ఆయన ఖ్చిుతముగా నర్వేర్ముతాడు అనే పాత నిబంధ్న ఆలోచనను ఇకుడ పౌలు
ఉప్యోగశసత ునాిడు. ఉదాహర్ణకు, యిెషయా 46:10లో దదవుడు ఈ విధ్ంగా చెపపి న మాటలను ఒకసార్శ
వినండి:

న్న ఆలోచన నిలుచుననియమ న్న చితు మ్ంతయమ న్రవేరుికొన్దననియమ,

చెప్ుుకొనుచు ఆది నుండి న్ేన్ే కలుగబో వువాటిని తెలియజేయమచున్నాను.

ప్ూరవకాలమ్మనుండి న్ేన్ే యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయమచున్నాను (యిషయా
46:10).

ఇప్ుపడు, దదవుని కార్యముల యొకు ఈ కోణము ఎంత నిగూఢమన
ై దంటే నముకమైన కస
ై త వులు

దీనిని అనేకమైన విధ్ములుగా అర్ాము చదసుకునాిర్మ. అయితద మొతాతనికి, దదవునికి నితయమైన ప్రణాళిక
ఉనిదని అధికార్శక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఎలో ప్ుపడు ఉదాాటించింది. మర్శయు ఆయన కార్యములు —

చర్శతర యొకు ప్రతి కోణమును కల్వగశయునివి — ఎలో ప్ుపడు ఆయన నితయ ఉదదేశములను నర్వేర్ముతాయి.
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చర్శతల
ర ో జర్మగబో వు విషయములను గూర్శు దదవుడు అవివేకగ
ి ా లేడు. ఆయన చర్శతర దావర్ా ఎనిడు

ఆశుర్యప్ర్చబడడు. ఆయన ఉదదేశములు ఎనిడును తపిపపల వు. అది ఎంత నిగూఢమన
ై విషయమన
ై ా,
కీీసత ుయందు చర్శతరలో దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ ప్రణాళికకు వలుప్ల ఏదియు లేదు.

లోకమ్మలో ఏదెన్
ై న సంభవించినప్ుుడు, ప్రజలు ఇలా ఆశ్ిరయపో తనరు, “ఇది నిజమ్మగా

దేవుని మ్నసుులో ఉనా విషయమ్ా లేదన?” మ్ర్చయమ లోకమ్మలో అవాంఛనీయమన
ై
కారయమ్మలు జర్చగచనప్ుుడు, “దీనిలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు, మ్ర్చయమ ఆయన
ప్రణనళ్లక ఏమిటి?” అని మ్నమ్మ ఆశ్ిరయప్డుతుంటామ్మ. మ్ర్చయమ దేవుని

సారవభౌమ్తవమ్మను గూర్చిన బైబిలు స్టిదధ నంతమ్మ యొకక సంప్ూరణ తను అరా మ్మ
చేసుకొనుట మ్నకు ఉప్యోగకరమ్మగా ఉంటలందని న్ేననుకొనుచున్నాను,

ఎందుకంటే దేవుని యొకక ఉనాతమైన చితు మ్మ మ్ర్చయమ ఉదేేశ్మ్మనకు వలుప్ల

ఏదియమ జరగదని సుషరమన
ై ది. మ్ర్చయమ మ్నమ్మ లేఖ్నమ్మలో అన్ేక సా లమ్మలను
చూప్వచుి. నిశ్ియమ్మగా ఎఫెస్ట్. 1 వాటిలో ఒకటి, మ్ర్చయమ అకకడ దేవుడు
సమ్సు మ్మను ఆయన చితనునుసారమ్మగా చేస్టన
ి నిరణ యమ్మ చొప్ుున చేసు ాడని

సుషరమ్మగా తెలియజేయబడింది. కాబటిర చర్చతరలో ఇప్ుటి వరకు జర్చగచన ప్రత్నదీ కూడన
దేవుని యొకక ఉదేేశ్మ్మలలో భాగమైనదెైయమనాది... మ్ర్చయమ దేవుడు — ఇది
మితమైన జాఞనమ్మ గల మ్నకు ఒక గొప్ు మ్రుమైయమనాది — మ్ానవ చర్చతర
అంతటిలో జర్చగచంచుచునా ఒక ఉదేేశ్మ్మను కలిగచయమన్నాడు.

— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
ఒకవేళ్ దేవుడు సరవజాఞని అయితే, దేవుని జాఞనమ్మ వరు మ్ాన భూత భవిషయత్తు
విషయమ్మలనిాటిని, సాధయమన
ై వనిాటిని మ్ర్చయమ వాసు వమైనవనిాటిని

ఎర్చగచయమంటే, అప్ుుడు సమ్సు చనర్చత్నరక సనిావేశ్మ్మలు ఆయన ప్రణనళ్లకలో
భాగమ్మలెైయమన్నాయి.

— డా. గో న్ ఆర్డ. కయి
ీ డెర్డ
దెైవిక కార్యముల యొకు మూల భావనను చూశాము కాబటిర, దదవుని స్టిదధ ాంతము యొకు అధికార్శక
చర్ులు దెవి
ై క కార్యముల యొకు ర్కములు, లేక విధ్ముల మధ్య వయతాయసమును ఎలా చూపాయో కూడా
మనము ప్రసత ావించాల్వ.

రకమ్మలు
ఒక ఉదాహర్ణగా, ఆగిబర్డగ కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసమును మర్ొక సార్శ వినండి:
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పిలువబడిన మ్ర్చయమ దేవుడెయ
ై మనా దెవి
ై క సారమ్మ ఒకటి కలదు: నితయమన
ై ,
శ్ర్నరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమైన శ్కిు, జాఞనమ్మ మ్ర్చయమ

మ్ంచితనమ్మగల, దృశ్య అదృశ్యమైన విషయమ్మలనిాటి యొకక సృషిరకరు మ్ర్చయమ
పో షకుడు.

ఇకుడ మనము చూసుతనిటు
ో గా, దదవుని యొకు అనేక గుణములను తెల్వయజేస్టిన తర్మవాత,

కనెషన్ దెవి
ై క కార్యములలోని ర్ండు ర్కముల వప్
ై ు మన ఆసకితని ఆకర్శషసత ుంది. ఒక ప్రకున, దదవుడు “దృశయ
అదృశయ విషయములనిిటికి సృషిరకర్త ” అని అది చెబుతుంది. మర్ొక వైప్ు, దదవుడు “దృశయ అదృశయ
విషయములనిిటికీ పల షకుడని” అది చెబుతుంది.

ఆగిబర్డగ కనెషన్ లోని ఈ ఒప్ుపకోలులు ర్ండు ర్కముల దెవి
ై క కార్యముల మధ్య ప్రఖ్ాయతిగాంచిన

సాంప్రదాయిక వయతాయసమునకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి. మొదటిది దదవుని సృషిర కార్యము. ఆది. 1:1లో
బెైబిలు ఈ విధ్ంగా ఆర్ంభ్మవుతుందని మనందర్శకీ తెలుసు.
ఆదియందు దేవుడు భూమ్ాయకాశ్మ్మలను సృజంచెను (ఆది. 1:1).

అనేక విధాలుగా, లేఖ్నము ఈ బో ధ్నతో ఎందుకు పారర్ంభ్మయియందంటే, ఇది దదవుని కార్యములను

గూర్శు మనము నముు ప్రతి విషయమునకు ప్ునాదిగా ఉనిది.

దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని సృషిర కార్యమును సాంప్రదాయిక ఆలోచనలను

కోీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. మర్శయు ఈ విషయములను మనము తదుప్ర్శ పాఠములలో
చూదాేము. కాని, ఈ పాఠంలో, మూడు ముఖ్య ఉదాాటనలను ప్రసత ావించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటుంది.

మొదటిది, సృషిర యొకు వాసత వము: ఉనికిలో ఉని ప్రతి దానిని దదవుడు ఎలా సృషిరంచాడు. ర్ండవది, సృషిర
యొకు ర్కములు: భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ సాానములలో దదవుడు ర్కములను ఎలా సృషిరంచాడు. మర్శయు
మూడవది, సృషిర యొకు ఉదదేశము: ఆయన నితయ ఉదదేశములను నర్వేర్ముకొనుటకు దదవుడు మొదట
సృషిరని ఎలా సాాపించాడు.

సృషిర యొకు కార్యముతో పాటుగా, ర్ండవ ర్కమన
ై దదవుని కార్యములు దదవుని దెవ
ై కృత

కార్యమైయునిది, లేక చాలా సార్మో చెప్పబడునటు
ో , దదవుడు ఆయన సృషిరని కాపాడతాడు అనే
సతయమయ
ై ునిది.

దుర్దృషర వశాతు
త , చాలా సార్మో, నేటి ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు దదవుని దెైవకృత కార్యము యొకు

పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకోలేర్మ. దదవుడు లోకమును సృషిరంచినప్ుపడు, ఆయన ధాయస లేకుండా స ంతగా

ప్ని చదయుటకు దానికి కొంత సవతంతరతను ఆయన ఇచాుడని వార్మ ఊహిసత ార్మ. కాని సాంప్రదాయిక కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ై కృతము” అనే ప్దము — లాయటిన్ ప్దమన
ై “ప ర విడెనిషయ” నుండి — “ఒకర్శకి స్టతవ
ర ులో, “దెవ
చదయుట, లేక ఒకర్శని పల షించుట” అనే అర్ాములు కల్వగశయునిది. మర్శయు ఈ ప్దజాలము, సృషిర

సృషిరంచబడినప్ుపడు దదవుని మీద ఎంతగా ఆధార్ప్డియునిదో నేడు కూడా అంతద ఆధార్ప్డియునిదను
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కైసతవ నముకమును ప్రతిబింబిసుతంది. అప సత లుడెన
ై పౌలు ఈ కిీంది మాటలు చెపిపన కొలస్ట్ి. 1:16-17ను
ఒక సార్శ వినండి:

ఏలయనగా ఆకాశ్మ్ందునావియమ భూమియందునావియమ, దృశ్యమైనవిగాని,

అదృశ్యమన
ై విగాని, అవి స్టింహాసనమ్మలెైనను ప్రభమతవమ్మలెన
ై ను ప్రధననులెైనను
అధికారమ్మలెైనను, సరవమ్మను ఆయనయందు [కరస
ీ ు ుయందు] సృజంప్బడెను,
సరవమ్మను ఆయనదనవర్ాను ఆయననుబటిర యమ సృజంప్బడెను. ఆయన

అనిాటికంటె మ్మందుగా ఉనావాడు; ఆయన్ే సమ్సు మ్మనకు ఆధనరభూతుడు
(కొలస్ట్ు. 1:16-17).

ఈ లేఖ్న భాగము సూచించుచునిటు
ో గా, కీీసత ులో సమసత ము సృషిరంచబడినది అనే మాట మాతరమే

సతయము కాదుగాని, సమసత మునకు ఆయనే ఆధార్భ్ూతుడు అనే మాట కూడా అంతద వాసత వమయ
ై ునిది.

ఈ సమాంతర్తను చూప్ుట దావర్ా, దదవుని దెైవకృతము — ఆయన కాపాడు మర్శయు కొనసాగశంచు శీదధ —
సృషిరలో నిర్ంతర్ము ప్ని చదయకుండా సృషిర నిలువబడలేదని అప సత లుడు సపషర ము చదశాడు.

సులభ్ంగా చెబితద, సృషిర యొకు కార్యము వల న, దెవ
ై కృత కార్యమును కూడా మూడు విధ్ములుగా

కోీడీకర్శంచవచుు: సృషిర ప్టో దదవుని దెవ
ై కృత శీదధ అను వాసత వము, అనగా ఆయన సృజించిన సమసత మును
ఆయన ఎలా కాపాడుతునాిడు మర్శయు కొనసాగశంచుచునాిడు; దదవుని దెవ
ై కృత శీదధ యొకు ర్కములు,
ఆయన సృషిర యొకు ప్లు కోణములతో ప్లు విధ్ములుగా ఎలా పాలుప్ంచుకుంటాడు; మర్శయు దదవుని

దెైవకృత శీదధ యొకు ఉదదేశము, సృషిర ఆయన నితయ ఉదదేశములను నర్వేర్మునటు
ో దదవుడు ఎలా చూసాతడు.
ఈ పాఠములో దీని వివర్ములను మనము చూడము. కాని, దదవుని స్టిదధ ాంతమును చదువుట మనము

కొనసాగశంచుచుండగా, దదవుని కార్యములను అనగా సృషిరలో ఆయన కార్యమును మర్శయు దెైవకృతములో
ఆయన కార్యమును అర్ాము చదసుకొనుట ఎంత పారముఖ్యమో మనము మర్శంత సపషర ముగా చూసాతము.
సర్ే, దేవుని దెవ
ై కృతమ్మను గూర్చి మ్నమ్మ మ్ాటలాడునప్ుుడు, మ్నమ్మ ఆయన
సృషిర ప్టల మ్ర్చయమ ఆయన సృషరమ్మలనిాటి ప్టల దేవుని యొకక కొనసాగమ భదరతను
గూర్చి మ్నమ్మ మ్ాటాలడుచున్నామ్మ. దేవుడు లోకమ్మను సృషిరంచి వేర్ొక ప్ని

చేయమటకు ఏటో కనిపించకుండన వళ్లల పో యాడని మ్నమ్మ నమ్ుమ్మ. కాదు, ఆయన
వాకయ శ్కిు దనవర్ా దేవుడు లోకమ్మను కాయమటను కొనసాగచసు ున్నాడు. ఆయన

వాకయమ్మ దనవర్ా, ఆయన ఆతు దనవర్ా, దేవుడు లోకమ్మను కొనసాగచసు ున్నాడు. కాబటిర
మ్నకు కావలస్టినది దేవుడు ఇచుిచున్నాడని మ్నమ్మ ఆలోచన చేసు ామ్మ:
ఆహారమ్మ, నీరు, గాలి, మ్నమ్మ పెదేగా ప్టిర ంచుకోని వీటిననిాటిని దేవుడు

ఇచుిచున్నాడు. ఇందువలనన్ే మ్నమ్మ దేవునికి వందనమ్మలు చెప్ుుట ఎంతో

అవసరమ్మ. మ్నమ్మ భోజనమ్మ చేయమనప్ుుడు ధనయవాదమ్మలు తెలిపి ఆయనకు
సుుతులు వందనమ్మలు అర్చుసాుమ్మ. మ్నమ్మ ప ందుకునా ప్రత్న మ్ంచి
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బహుమ్ానమ్మ పెన
ై ునా తండిర యొదే నుండి కలిగచయమనాది. కాబటిర , మ్నకు

అవసరమన
ై ప్రత్నది ఆయన ఇసాుడని మ్నమ్మ జాఞప్కమ్మంచుకోవాలి. ఆయన మ్న

ర్ాజయపాలకుడెయ
ై మన్నాడు. ఆయన వాసు వానికి సమ్సు విషయమ్మల మీద పెైవిచనరణ
చేయమచున్నాడు, కొనిా సారుల చేయజార్చపో యినవనిపించు కొనిా చనర్చత్నరక

సనిావేశ్మ్మలను కూడన, కాని దేవుడు వీటనిాటి పెన
ై సరవశ్కిుగలవాడు, వాటిని

నడిపించుచున్నాడు, మ్నకు ఆశ్ిరయమ్మ కలుగమ కారయమ్మలు జరుగమనటల
ల అనుమ్త్న
ఇసుున్నాడు, కాని దేవుడు సమ్సు మ్మను అదుప్ులో ఉంచుకొని వాటిని తమ్

ఫలితమ్మలోనికి నడిపస
ి ు ున్నాడని మ్నమ్మ నమ్ముతనమ్మ. అంతే గాక, మ్న కొరకు

మ్న రక్షణ కొరకు సహాయమ్మ చేసు ూ, ఆయన కృప్గల ప్ునరుదధ రణ కారయమ్మ, మ్న
ప్ునఃనిర్ాుణ కారయమ్మ యొకక అవసరతను, మ్నమ్మ ఆయన యందు

విశావసమ్మంచితే ఒక ర్ోజు మ్నలను నూతన ఆకాశ్మ్మ మ్ర్చయమ నూతన భూమికి

తీసుకొనివళ్తుడని మ్నమ్మ గీహంచుటలో సహాయమ్మ చేసు ున్నాడు... అకకడ మ్నమ్మ
చూడబో వుచునాది ఏమ్నగా దేవుని దెవ
ై కృతమ్మ యొకక సంప్ూరణ త మ్ర్చయమ

మ్నలను బహుగా పరరమించు గొప్ు ప్రలోకప్ు తండిరగా ఆయన మ్న కొరకు ఇచిిన

ప్రత్న ప్నిలో నిలిచియమండుటకు మ్నకు ప్రత్న మ్ంచి వరమ్మను ఆయన అనుగీహసాుడు.
— ర్వ. డా. జస్టిరన్ టెర్శీ

మ్మగచంప్ు
ఈ పాఠంలో, దదవుని స్టిదధ ాంతము లేక దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద మన అధ్యయనమును,

దదవుని గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన విషయములలో మనము ఎలా ఎదగగలము అనే విషయము మీద దృషిర పటిర
ప్ర్శచయం చదశాము. దెైవిక ప్రతయక్షత మర్శయు మర్ుముల దావర్ా, విశలష, సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు
తాతాుల్వక, శాశవత మర్ుములతో సహా, దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని జాానము ఎలా

ర్ూప్ుదిదే ుకుంటుందో మనము చూశాము. మర్శయు దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని జాానము ఆయన

గుణములు మర్శయు ఆయన కార్యములు, అనగా ఆయన వాయపిత చెందని మర్శయు వాయపిత చెందు గుణములు,
ఆయన సృషిర మర్శయు దెవ
ై కృత కార్యములను గూర్శు అవగాహనను ఇసుతందని నేర్ముకునాిము.

దదవునిని గూర్శున తమ వయకితగత జాానములోను మర్శయు లోకములో ఆయన కార్యములను వార్మ

అనుభ్వించు విధానములోను ఎదుగుటకు కీస
ీ త ు అనుచర్మలు ఆతృత కల్వగశయుండాల్వ. అయితద ఇలా

చదయుటకు, దదవుని గూర్శు వీల ైనంత నేర్ముకొనుట ప్టో మనము సమర్పణ కల్వగశయుండాల్వ. ఈ పాఠంలో,
దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ై న
ై కనిపించు కొనిి ముఖ్య విషయములను గూర్శు మాతరమే
ర ులో పప
-34వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: దదవుని గూర్శు మనకు ఏమి తెలుసు

మనము చర్శుంచాము. అయితద తర్మవాత పాఠములలో, దదవుడు ఎవర్మ మర్శయు ఆయన ఏమి చదసత ాడు
అను అంశములను అనేవషిసత ూ దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మర్శంత విప్ులముగా నేర్ముకుందాము.

మర్శయు వాటిని అధ్యయనము చదయుచుండగా, దదవుని గూర్శున మన జాానమును పంచుకొనుట కస
ై తవ

వేదాంతశాసత మ
ై స్టతవ చదయు ప్రతి కోణమునకు
ర ు యొకు ప్రతి కోణమునకు మర్శయు దదవునికి నముకమన
ఎంత అవసర్మైయునిది అను విషయములోని ప్రతి అడుగును మనము చూదాేము.
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