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ఉపో దనాతమ్మ
నగర్ములోనికన వచున కొీతత సంగరతకార్మని సంగరతమును వినుటకు తన స్టేిహితయని

తీసుకొనివళ్లో న ఒక యౌవనసుతని గూర్శు ఒకసార్శ నేను వినాిను. “అతని సంగరతము నీకు బాగా
నచుుతయంది,” అని అతడు తన స్టేిహితయనికన భర్పసా ఇచాుడు.

“అతడు ఎలా ఉంటాడు?” అని స్టేిహితయడు అతనిని అడిగాడు.

“ఇప్పటి వర్కు నీవు అతని సంగరతము లాంటిది ఎనిడు వినియుండవు. అతని సంగరత విశరష్త

నినుి ఆశుర్యప్ర్మసుతంది,” అని ఆ యౌవవనుడు ఉతాిహముతో జవాబిచాుడు.

మనందర్శకీ ఇలాంటి అనుభవములు ఉంటాయి. మనము మచుుకొను ప్రజలు ఇతర్మలను

పల ల్వయుండు విధానములు ఎలో ప్ుపడు ఉనాియి గాని, ఈ సామానయతలు సాధార్ణంగా మన దృషిరని
ఆకర్శషంచవు. చాలాసార్మో, మనము వార్శని దదని విష్యములో మచుుకుంటామో అదద వార్శని ఇతర్మల
నుండి ప్రతదయకనంప్బడినవార్శగా చదసత ుంది. మర్శయు అనేక విధాలుగా, దదవుని విష్యములో ఇదద

నిజమయ
ై ునిది. దదవుడు ఏమైయునాిడో మర్శయు ఆయన ఏమి చదసత ునాిడో అను వాటి నిమితత ము
ప్రతి నముకమన
ై కీీసత ు అనుచర్మడు దదవుని ఘనప్ర్మసాతడు మర్శయు ఆర్ాధిసత ాడు. అయితద దదవుడు
తాను సృషిరంచన సమసత ము నుండి ఎంత మహిమకర్మైన వయతాయసము కల్వగశయునాిడో అను
విష్యము మనలను ఆశుర్యప్ర్చ మన ఆతులను ఉతదత జప్ర్మసుతంది.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని స్టిదధ ాంతము లేక దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును

అధ్యయనము చదయుటకు ప్రతయద కనంచబడిన మన పాఠయకీమమన
ై , దదవుని నముుచునాినులో ఇది ర్ండవ
పాఠము. మర్శయు ఈ పాఠమునకు “దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతయద కత గలవాడు” అని పేర్మ పటారము. ఈ

పాఠంలో, వేదాంతవేతతలు దదవుని వాయపిత చెందలేని గుణములు అని తర్చుగా పిలచు అంశము మీద,
అనగా దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా కల్వగశయుని మహిమకర్మన
ై ప్రతదయకత మీద దృషిర
పటటరదాము.

మునుప్టి పాఠంలో, మనము దెవి
ై క గుణములను నిర్వచంచాము:
ప్లు రకమ్మల చనర్త్రరక వేకతతకరణమ్మలలో బయలుప్రచబడిన దేవుని సారమ్మ
యొకక ప్ర్ప్ూరణ తలు.

దదవుని గుణములు అనగా ఆయనను దదవునిగా చదయు ఆయన సార్ములోని లక్షణములు.
వేదాంతవేతతలు ముఖ్యముగా ర్ండు ర్కముల దదవుని గుణములను గూర్శు మాటాోడార్ని

మనము చూశాము. ఆయన వాయపిత చెందు గుణములు అనగా, సృషిర కొంత వర్కు ప్ంచుకొనగల దదవుని

సార్ములోని గుణములు. ఆయన వాయపిత చెందలేని గుణములు అనగా సృషిర ఏ మాతరమును ప్ంచుకోలేని
ఆయన సార్ములోని గుణములు. ఈ పాఠంలో, మనము ర్ండవ ర్కమన
ై , దదవుని వాయపిత చెందని
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గుణముల మీద — ఆయన సృషిర నుండి ఆయన ఏ విధ్ముగా అదుుతకర్మైన భినితవము
కల్వగశయునాిడు — దృషిర ఉంచుదాము.

దేవుడు ఎవరు మ్ర్యమ లేఖనమ్మ దేవుని గూర్ి మ్నకు ఏమి

బయలుప్రుసుతంది — వీటిని ప్రజలు దేవుని గమణమ్మలు అని పటలుసాతరు — అను
విషయమ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటల డునప్ుుడు, ప్రజలు వాటిని వాేపటత చంద్ు,

అనగా మ్నలను పో లియమనా, లేక వాేపటత చంద్లేని, అనగా దేవుని మ్నకు ఎంత్ో
భినామ్మగా ఉనా విషయమ్మలగా విభజిసాతరు... ఈ విభజన ఎంద్ుకు

మ్మఖేమైనది? ఇది దేవుడు ఎవరో — దేవుడు విశేషమైనవాడు — అరథ మ్మ

చేసుకొనుటలో మ్నకు సహాయప్డుత ంది కాబటిర ఇది పారమ్మఖేమైనది... ఒకవేళ
మ్నమ్మ లోకమ్మను గూర్ి “అనుతునాస్టటథత్ర”గా ఆలోచన చేస్టతత, దేవుడు తనను
త్నను ఉనికిలో ఉంచుకొనుట దనారాన్ే ఉనికిలో ఉన్నాడు. మ్రొక మ్ాటలో,

ఆయన దేని మీద్ ఆధనరప్డడు: అయిత్ే, మ్నమ్మ మ్న ఉనికి కొరకు ఆయన
మీద్ ఆధనరప్డియమన్నామ్మ — మ్ర్యమ మ్నమ్మ దేవునికి చనలా వేరుగా

ఉన్నామ్ని ఇలాంటి విషయమ్మ మ్నకు త్లియజేసత ుంది. కాబటిర , వాేపటత చంద్ు
మ్ర్యమ వాేపటత చంద్ని గమణమ్మల మ్ధే వేత్నేసమ్మ దేవుడు ఎవరో

గరహంచుటలో మ్నకు సహాయం చేసత ుంది, అంతమ్ాతరమేగాక దేవుడు దేవుడై ఎలా
ఉన్నాడో మ్ర్యమ మ్నమ్మ ఆ విధంగా ఎంద్ుకు లేమో కూడన గరహంచుటలో
సహాయప్డుత ంది.

— వినింట్ బకొటే, Ph.D.
ఆయన సృషిర నుండి దదవుడు ఏ విధ్ంగా వేర్మగా ఉనాిడో బయలుప్ర్చు మన ఈ పాఠం ర్ండు

ముఖ్య భాగములుగా విభజంచబడినది. మొదటిగా, గుర్శతంప్ు ప్రకనీయను మనము చూదాేము, అనగా
దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను మనము ఎలా గుర్శతంచాల్వ మర్శయు నిర్వచంచాల్వ. మర్శయు

ర్ండవదిగా, సమాకలన ప్రకయ
నీ ను మనము చూదాేము, అనగా ఈ దెైవిక గుణములను గూర్శున మన

నముకములను దదవుని ఇతర్ ప్ూర్ణతల అవగాహనతో ఎలా సమాకలనం చదయాల్వ. దదవుని యొకు వాయపిత
చెందని ప్ూర్ణతల యొకు గుర్శతంప్ుతో ఆర్ంభిదాధము.

గమర్తంప్ు
ఈ దెవి
ై క గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు చర్శుంచుటకు అనేక మార్గ ములునాియి.

అయితద సమయము ప్ర్శమితముగా ఉనిందువలన, మూడు ముఖ్యమైన విష్యములను మాతరమే
మనము చూదాేము. మొదటిగా, ఈ లక్షయమును సాధించుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని చూదాేము.

ర్ండవదిగా, ఈ విష్యములను గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల మధ్య ఉని వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును
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చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను నిర్వచంచుచుండగా మనము

దృషిరలో ఉంచుకొనవలస్టిన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వశ
ై ాలయము మీద దృషిరపడదాము. ఈ దెవి
ై క
ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుటకు బెబి
ై లు ప్ునాదిని మొదట చూదాేము.

బైబిలు ప్ున్నది
దదవుని ఉనికన యొకు లక్షణములకు మర్శయు ఆయన సృషిర యొకు లక్షణములకు మధ్య ఉని

వయతాయసమును మనము చూస్టినప్ుపడు, సాధార్ణ ప్రతయక్షత దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు
అనేక మళకువలను మనకు ఇసుతంది. మధ్యకాల్వక ఛాతరవాదులు ఈ ప్రణాళ్లకను “వయ నగషియోనిస్,”

లేదా “నిర్ాకర్ణ మార్గ ము” అని పిలచార్మ. కాని, మనము ముందు చూస్టినటట
ో గా, సాధార్ణ ప్రతయక్షతను
సమీక్ించుచుండగా మార్గ దర్ికమునిచుుటకు దదవుడు చర్శతర యందంతట ఆయన ప్రజలకు విశరష్

ప్రతయక్షతనిచాుడు. మర్శయు నేటి కీీసత ు అనుచర్మలముగా, ఈ విష్యములను గూర్శున నముకములను
బెైబిలు బో ధ్ అను ప్ునాది మీద ఆధార్శతము చదయుటకు మనము వీల ైనంత కృషి చదయాలని దీని
అర్ాము.

మన మునుప్టి పాఠములలో ప్రసత ావించబడినటట
ో , సంఘ పితర్మల మర్శయు మధ్యకాల్వక

యుగములలో, దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ీ ు సంప్రదాయ తతవవాదములలో ఉని దదవుని
ర ు గరక

గూర్శున అభిపారయములతో బహుగా ప్రభావితము చదయబడింది. గరక
ీ ు తతవవాదములు దదవుడు సవతంతర
శరీష్రతగలవాడు కాబటిర ఆయన చర్శతత
ర ో ఎలాంటి సంబంధ్ము లేకుండా ఉనాిడని వాదించదవార్మ. దీని

ప్రభావము వలన, కస
ై త వ వేదాంతవేతతలు దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను లేఖ్నము యొకు
ప్రతి పేజీలోను గుర్శతంచార్మ. కాని, ఆధ్ునిక యుగములో, అనేకమంది ప్రభావవంతమన
ై విమర్ినాతుక

వేదాంతవేతతలు, మర్శయు అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు కూడా ఈ గరీకు తతవవాదముల యొకు

ప్రభావము నుండి ప్రకుకు మళాోర్మ. దదవుని యొకు సవతంతర శరష్
ీ ర తకు బదులుగా వార్మ ఆయన యొకు
అంతర్డ వాయపిత మీద దృషిరపటారర్మ — చర్శతల
ర ో ఆయన పాలుప్ంప్ులు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత,

అనేకమంది నిజఞయితీగల కస
ై త వులు కూడా, దదవుని వాయపిత చెందని గుణములు అను సాంప్రదాయిక
స్టిదధ ాంతమును కూడా తిర్సుర్శంచుట సర్వ సాధార్ణమైపల యింది. ఈ విష్యములను గూర్శు
సందదహములు ఉండుట వలన, లేఖ్నములయందంతట ఉని దదవుని గూర్శున సామానయ

దృషిరకోణమును గూర్శు చర్శుంచుట సహాయకార్ముగా ఉంటటంది. దదవుడు అసమానమన
ై వాడు —

సర్శపల లులేనివాడు; సమానులు లేనివాడు; సర్వశరష్
ీ ర యడు — సతయమును బెైబిలు ర్చయితలు మర్శయు
పాతరలు సంబో ధించన విధానము ఇకుడ మన మనసుిలో ఉంది. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు 8:23లో,
దదవాలయము యొకు ప్రతిష్ర దినమున స లొమోను దదవుని ఈ విధ్ముగా సుతతించాడు:
యిెహో వా, ఇశారయిేలీయమల దేవా, పన
ై ునా ఆకాశమ్ందైనను కిరంద్నునా
భూమియందన
ై ను నీవంటి దేవుడొ కడునులేడు (1 రాజులు 8:23).

దదవుని అసమానతవము ఎనలేనిది అని స లొమోను చదస్టిన ప్రకటనను గుర్శతంచండి. “[యిెహో వా]

వంటి” దదవుడు “పన
ై ఆకాశమందుగాని కనీంద భూమి మీదగాని లేడు.” ఇలాంటి ప్రకటనలనే మనము
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కీర్తనలు 71:19; కీర్తనలు 86:8; మర్శయు కీర్తనలు 89:6లో మనము చూడవచుు. మర్శయు 2 సమూ.
7:22లో దావీదు ఇలా అంటాడు:

కాబటిర దేవా యిెహో వా, నీవు అతేంతమైన ఘనతగలవాడవు, నీవంటి
దేవుడొ కడును లేడు (2 సమ్ూ. 7:22).

ఇకుడ మనము చూసుతనిటట
ో , దదవుని యొకు అసమానతవము దదవుని యొకు గుణములను

తెల్వయజేసత ుంది అనిటట
ో దావీదు మాటాోడాడు. యిెహో వా గొప్పవాడు మర్శయు [ఆయన] వంటి వార్మ

ఎవర్మను లేర్ని దావీదు చెపాపడు. అంతదగాక సార్వభౌముడెన
ై దదవుడు — “దదవా, యిెహో వా,” లేక హెబ్రరలో

అదో నాయ్ యాహవవ ( — )יהוה ֲא ֹדנָיఎంత గొప్పవాడంటే “ఆయన వంటి [దదవుడు] లేడని” అతడు
తెల్వయజేశాడు. ఈ విధ్ంగా తెల్వయజేయుట దావర్ా, దదవుని దదవునిగా చదయుటకు దదవుని యొకు

అసమానతవము ముఖ్యమన
ై దని దావీదు బయలుప్ర్చాడు. యిెష్యా 40-46 మర్శయు యోబు 4041 వంటి లేఖ్న భాగములలో కూడా ఇదద మనము చూసాతము.

ఇవి మర్శయు ఇలాంటి ఇతర్ వాకయభాగములు దదవుని వాయపిత చెందని ప్ూర్ణతల యొకు శీదధగల

అధ్యయనమును సమర్శాంచు బెైబిలు ప్ునాదులను సాాపిసత ాయి. దదవుడు ఆయనతో సృషిరతో చదయు

పల ల్వకలనిిటి కంటే ఉనితమన
ై వాడను స్టిార్మన
ై బెైబిలు బో ధ్ను ఈ వచనములు ప్రతిబింబిసాతయి.
దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఈ కోణము కొనిి చపటో ప్రశ్ించబడు, మర్శకొనిి చపటో మితము
చదయబడు ఈ దినములలో, లేఖ్నము దదవుని యొకు అసమానతవమును బయలుప్ర్మసూ
త నే

ఉంటటంది. మర్శయు ఈ అసమానతవము దదవుడు సృషిర కంటే ఎంత భినిముగా ఉనాిడు అను
విష్యమును గూర్శు మనము నేర్ముకొనదగశనంత నేర్ముకొనుటకు పిలుప్ునిసుతంది.

దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను గుర్శతంచుటకు బెబి
ై లు ప్ునాదులను చూశాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము ర్ండవ విష్యమన
ై , ఈ విష్యములను గూర్శు ఎకుువ మంది ఇవాంజల్వకల్
కైసతవుల మధ్య ఉనికనలో ఉని వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాేము.

వేదనంతశాసత ర వేత్నేసమ్మ
లేఖ్నములు మనకు దదవుని వాయపిత చెందని గుణముల యొకు సంప్ూర్ణ, అధికార్శక ప్టిరకకు

కనీసం దగగ ర్గా ఉని సూచకలను కూడా ఇవవవు. బదులుగా, ఈ అంశము మీద బెైబిలు బో ధ్నలు,
ఇకుడ అకుడ, ఈ విధ్ముగా మర్శయు ఆ విధ్ముగా బెైబిలు అంతా చెదర్
ి శయునాియి. ఈ కార్ణము
చదత, ఈ దెవి
ై క ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుట బెైబిలులోని ప్లు భాగములలో కనిపించు కొనిి ర్ూప్ములు

మర్శయు వర్ణముల నుండి తికమకగా ఉని మర్కలు కల్వగశన గాజు కనటక
ి ీని నిర్శుంచుటను పల ల్వయునిది.
మీర్మ ఊహించగలుగునటట
ో , ఈ ర్ూప్ములు మర్శయు ర్ంగులను గుర్శతంచ వాటిని సమీకర్శంచ

వేర్మచదయుటకు అనేక కనోష్రమన
ై ప్రకనీయలు ఉనాియి. కాబటిర, మనలో ఏకాభిపారయములు అనేకము
ఉనిప్పటికీ, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణముల యొకు వేర్వే ర్మ
ప్టిరకలను సృషిరంచన విష్యము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు.

ఈ వేదాంతశాసత ర వయతాయసము యొకు అవగాహనను మనము అనేక విధాలుగా ప ందుకోవచుు.

కాని మన ప్రయోజనము కొర్కు, ప ర టెస్టర ంట్ సంఘము యొకు వేర్ేవర్మ శాఖ్లలోని మూడు చార్శతిరక
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ప్రతయలను మనము చూదాేము. మొదటిగా, మనము ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ను సమీక్ించుదాము.

ర్ండవదిగా, మనము బెల్విక్స కనీష్న్ ను ప్ర్శగణంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, మనము

వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజంను చూదాేము. మొదటిగా 1530లో వారయబడిన ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ను
చూదాేము.

ఆగ్బర్డ్ కన్ఫెషన్
మన మునుప్టి పాఠంలో, లూథర్న్ ఆగిబర్డగ కనీష్న్ యొకు మొదటి వాయసము దదవుని

గుణములను ఈ కనీంది విధ్ముగా కోీడీకర్శంచన విధానమును మనము గుర్శతంచాము.

పటలువబడిన మ్ర్యమ దేవుడయ
ై మనా దవి
ై క సారమ్మ ఒకటి కలద్ు: నితేమన
ై ,
శరీరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమైన శకిత, జఞానమ్మ మ్ర్యమ
మ్ంచితనమ్మగలవాడు.

ఈ వాయసము ఆర్మ దెవి
ై క ప్ూర్ణతలను గూర్శు మాటాోడుతయనిటటర మనము చూడవచుు. ఇది

అతిగా సర్ళీకృతము చదయబడినదెన
ై ప్పటికీ, శకనత, జఞానము, మర్శయు మంచతనము అను ప్దములను
దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములతో అనుసంధానప్ర్చుట సర్వసాధార్ణమైపల యంది. ఈ

గుణములను ఆయన సృషిర, ముఖ్యముగా మానవజఞతి, సృష్ర ములుగా ప్ంచుకుంటాయి. మర్శయు

నితయమైన, శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని మర్శయు అమితమైన అను ప్దములు దదవుని యొకు వాయపిత
చెందని గుణములతో గుర్శతంచబడుట కూడా సాధార్ణమైపల యింది. ఈ విధ్ములుగా దదవుడు సృషిరకన
భినిముగా ఉనాిడు.

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ లో ఇవవబడిన వాయపిత చెందని గుణములను మనసుిలో ఉంచుకొని, 1561లో

వారయబడిన ప్ునర్మదధ ర్ణ బెల్విక్స కనీష్న్ ను ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల మధ్య ఉని
వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాేము.

బలిిక్ కన్ఫెషన్
బెల్విక్స కనీష్న్ యొకు మొదటి వాయసములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
మ్నమ్మ దేవుడని పటలచు ఒకే సులువఫన
ై ఆత్ముయ జీవమ్మ ఉనాది .... ఆయన
నిత ేడు, ఊహకు అంద్నివాడు, అద్ృశేమన
ై వాడు, మ్ారుులేనివాడు,

అమితమైనవాడు, సరాశకితగలవాడు, సరా జఞాని, నీత్రమ్ంత డు, మ్ంచివాడు,
మ్ర్యమ సమ్సత మేలుల యొకక ఉప్ ుంగమ ఊట.

ఇకుడ మనము చూచునటట
ో , యోహాను 4:24లోని యిేసు మాటల ఆధార్ంగా దదవుడు ఆతీుయ

జీవము అని గుర్శతంచుటతో పాటట, బెల్విక్స కనీష్న్ దదవుని ప్ది ఇతర్ ప్దములతో వర్శణసత ుంది. మర్ొకసార్శ,
ఇది అతయంత సర్ళీకృతము చదయబడినదదగాని, చాలా వర్కు, వేదాంతవేతతలు సర్వశకనతమంతయడు,

జఞానముగలవాడు, నీతిమంతయడు మర్శయు మంచవాడు అనే బిర్మదులను వాయపిత చెందు గుణములుగా

ప్ర్శగణంచార్మ ఎందుకంటే సృష్ర ములుగా మనము శకనత, జఞానము మర్శయు మంచతనమును దదవునితో
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ప్ంచుకుంటాము. సులువన
ై — అనగా దదవుడు భాగములుగా విభజంచబడినవాడు కాడు — నితయయడు,

ఊహకు అందనివాడు — అనగా దదవుని గూర్శు మనము దదనిని కూడా ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకోలేము —
అదృశయమైనవాడు, మార్మపలేనివాడు — లేక మార్నివాడు — మర్శయు అమితమన
ై వాడు అనే
ప్దములు దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములకు సూచనలుగా ప్ర్శగణంచబడినవి.

దదవుని గుణములను గుర్శతంచుటకు సంబంధించన వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును గూర్శు మనము

చదయుచుని చర్ులో, ఆగిబర్డగ కనీష్న్ మర్శయు బెల్విక్స కనీష్న్ దదవుని యొకు వాయపిత చెందని

గుణములను గూర్శు మాటాోడు విధ్మును మనము చూశాము. కాబటిర ఇప్ుపడు, మన మూడవ
ముఖ్యమైన ప్రతియిెైన 1647లో వారయబడిన ప్ూయర్శటన్ వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజంను ప్ర్శశీలన
చదదే ాము.

వఫస్టర ిట నిసర ర్డ షారరర్డ కేటకిజం
వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం లోని నాలగ వ ప్రశనితత ర్ము ఇలా ఉనిది:
దేవుడు ఎవరు?
మతోప్దదశము ఇచున జవాబు:
దేవుడు ఆతుయిెైయమన్నాడు మ్ర్యమ ఆయన ఉనికిలో, జఞానమ్మలో, శకితలో,
ప్ర్శుద్ధ తలో, న్నేయమ్మలో, మ్ంచితనమ్మలో, మ్ర్యమ సతేమ్మలో
అమితమైనవాడు, నిత ేడు, మ్ర్యమ మ్ారుులేనివాడు.
దదవునిని ఆతు అని వర్శణంచన తర్మవాత, షార్రర్డ కేటకనజం ప్ది దెవి
ై క ప్ూర్ణతలను వివర్శసత ుంది.

మర్ొకసార్శ, ఈ విష్యములు కనోష్రమైనవని మనము తర్మవాత చూసాతము, కాని ఉనికన, జఞానము, శకనత,
ప్ర్శశుదధ త, నాయయము, మంచతనము, మర్శయు సతయములను గూర్శు వాయపిత చెందు గుణములుగా

మాటాోడుట సాధార్ణమన
ై విష్యము. మర్శయు అమితమన
ై , నితయమన
ై , మర్శయు మార్మపలేని, లేక
మార్మపచెందని గుణములను గూర్శు దదవుని యొకు వాయపిత చంె దని గుణములుగా మాటాోడుట కూడా
సర్వసాధార్ణమైన విష్యమే.

దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణముల యొకు ఈ ప్టిరకలను మనము ప్రకుప్రకున

ఉంచనప్ుపడు, అవి ర్ండు ఒకటి కాదని మనము చూడవచుు. దదవుడు నితయయడు మర్శయు

అమితమన
ై వాడని మూడు ప్రతయలూ ప్రసత ావిసాతయి. అయితద కేవలం బెల్విక్స కనీష్న్ మర్శయు షార్రర్డ

కేటకనజం మాతరమే దదవుడు ఆతీుయ ఉనికన గలవాడని లేక ఆతు అని, మర్శయు దదవుడు

మార్మపలేనివాడని లేక మార్మపచెందనివాడని ఉదాాటిసత ాయి. కేవలం ఆగిబర్డగ కనీష్న్ మాతరమే దదవుడు
శర్రర్ము లేనివాడని మర్శయు అదృశుయడని తెల్వయజేసత ుంది. దదవుడు సులువన
ై వాడని,
వాయపిత చెందనివాడని మర్శయు అదృశుయడని బెల్విక్స కనీష్న్ మాతరమే తెల్వయజేసత ుంది.

దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు అనేక విధ్ములుగా వయకత ప్ర్చార్ని ఈ

పల ల్వకల దావర్ా మనము చూడవచుు. అయితద ఎనిి విశరష్మైన భేదములను ఈ ప్టిరకలు
ప్రతిబింబిసాతయి?
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను వర్శణంచుటకు ఒకే

ప్దజఞలము ఉప్యోగశంచర్ని వేదాంతశాసత ర విదాయర్మాలు మొదట నేర్ముకునిప్ుపడు, మనము దదవుని
గూర్శు వేర్ేవర్మ భినిమైన విష్యములను నముుతయనాిమని వార్నుకుంటార్మ. కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్రతి కోణములో వల నే, మన మధ్యలో ఉని వయతాయసములు వేర్ేవర్మ

వేదాంతశాసత ర ఉదాాటనలకు పారతినిధ్యము వహిసత ునాియను మాట వాసత వమే. అయతద చాలా సార్మో,
దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ప్టిరకలలో భినితవములు

ప్దజఞలములో వయతాయసమునకు మించన ఒకదానికన పారతినిధ్యం వహిసత ాయి. మన పాఠయకీమమన
ై

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలో వేదాంతశాసత ర సాంకేతిక ప్దములను గూర్శు మర్శంత

వివర్ముగా మాటాోడదాము. కాబటిర, ఇకుడ ఈ సులువన
ై బిందువును గూర్శు మాటాోడుట మాతరం

సర్శపల తయంది: కీీసత ు యొకు నముకమైన అనుచర్మలు దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు వేర్ేవర్మ
సాంకేతిక ప్దములను ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, చాలావర్కు, ఈ ప్టిరకలు దదవుని గూర్శు మనము
కల్వగశయుని నముకములు లేక భావనల మధ్య ఉనితమన
ై భేదములను సూచంచవు.

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , దదవుడు శర్రర్ము లేనివాడని ఆగిబర్డగ కనీష్న్

ప్రసత ావిసుతంది. బెల్విక్స కనీష్న్ మర్శయు వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం ఈ వయకీతకర్ణను

ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, అవి ఇదద నముకమును లేక భావనను వయకత ప్ర్మసాతయి. దదవుడు ఆతీుయ ఉనికన
గలవాడు మర్శయు అదృశయమన
ై వాడని చెపపి నప్ుపడు బెల్విక్స కనీష్న్ దీనిని గూర్శు మాటాోడుతయంది.
మర్శయు దదవుడు ఆతుయిెయ
ై ునాిడు, మర్శయు తదావర్ా, శర్రర్ము లేనివాడని వస్టిరినిసర ర్డ
ఉదాాటిసత ుంది.

దదవుడు భాగములు లేనివాడని కూడా ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ఉదాాటిసత ుంది. మర్శయు దదవుడు

సులువైనవాడని వివర్శంచనప్ుపడు బెల్విక్స కనీష్న్ కూడా ఇదద చెబుతయంది. మనము ఇంతకు ముందు
ప్రసత ావించనటట
ో , “సులువన
ై ” అనే ప్దము “విభాగములులేని” లేక “భాగములు లేని” అని చెప్ుప

ప్ుర్ాతన వయకీతకర్ణయిెయ
ై ునిది. మర్శయు దదవుడు అమితమైనవాడని చెపిపనప్ుపడు వస్టిరినిసర ర్డ ఈ
గుణమును తెల్వయజేసత ుంది. ఆయన ప్ూర్ణతలకు హదుేలులేవు కాబటిర ఆయనలో భాగములు లేవు.

ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు ఊహకు అందనివాడని కేవలం బెల్విక్స కనీష్న్ మాతరమే తెల్వయజేసత ుంది.

కాని అమితమన
ై అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా ఈ దెవి
ై క గుణమును ఆగిబర్డగ కనీష్న్

మర్శయు వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం తెల్వయప్ర్మసాతయి. ఎందుకంటే దదవుని మనసుి హదుేలు లేనిది,
దానిని మనము అర్ాము చదసుకోలేము.

సపష్ర ముగా, వేదాంతవేతతలు దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను అనేక విధాలుగా

సమీకర్శంచార్మ. కాని, మనము ముందు చూస్టినటట
ో గా, దదవుని గూర్శు మన భావనలు ఎంతో భినిమన
ై వి
కావు. కాబటిర, మనము ఎలో ప్ుపడు కొనిి ప్రతదయకనంచబడిన సాంకేతిక ప్దములను దాటి ఆలోచన చదస్టి
అవి తెల్వయజేయుచుని భావనలు లేక నముకముల మీద దృషిరపటారల్వ.

వేదనంతవేతతలు తమ్ ప్నిని చేయమనప్ుుడు, లేక సంఘమ్మనకు ఇచుిటకు

హత్ోప్దేశమ్మలను నిర్ుంచుటకు, సంఘమ్మ యొకక నమ్ుకమ్మలు మ్ర్యమ

వేదనంతశాసత రమ్మను వర్ణంచుటకు కొంత మ్ంది విశాాసులు కూడివచిినప్ుుడు,
అనిా సంద్రభమ్మలలో, ప్రజలు నిజమ్మగా సమ్ుత్రంచినటల యిత్ే మీరు అదే
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సతేమ్మను వర్ణంచుటకు ప్రయత్రాసుతన్నారు. అయిత్ే వారు వేరేారు ఎంపటకలను
చేసుకోవచుి. దేవుని యొకక వరణ నను గూర్ి మ్నమ్మ ఆలోచించవలస్టట వస్టతత ,
అనగా, దేవుడు మ్మగమ్రు ప్ురుషమ్ూరుతలలో ఒకే ఉనికియియ
ెై మన్నాడు అని

మ్నమ్మ అరథ మ్మ చేసుకుంటామ్మ, కాని దేవుడు ఒకకడే అయమేన్నాడు. అయినను
దేవునికి అన్ేక గమణమ్మలు కలవు... ఎంత్ో విసాతరమైన మ్ర్యమ పారమ్మఖేమన
ై

ఒక విషయమ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటలాడుట మొద్లుపటిర నప్ుుడు వేరేారు
ప్ద్మ్మలను ఉప్యోగ్ంచవలస్టట వచిినప్ుుడు అది మ్నలను

ఆశిరేప్రచకూడద్ు... దనగ్యమనా అరథ మ్మను మ్ర్యమ ప్ద్మ్మలు

వివర్ంచుటకు ప్రయత్రాంచుచునా అరథ మ్మను కనుగొనుటకు మ్నమ్మ

అన్ేాష్టంచనలి మ్ర్యమ వాటిని మ్నమ్మ పో లిగలగాలి. మ్ర్యమ రండు వేరేారు
గమంప్ుల ప్రజలు రండు వేరేారు విషయమ్మలను త్లియజేయమటకు ఒకే ప్ద్మ్మను
ఉప్యోగ్ంచునప్ుుడు మ్ర్ంత సందిగధత ఏరుడుత ంది. మ్ర్యమ ప్ద్మ్మలను
ఒకదనని తరువాత మ్రొక దననిని మ్నమ్మ అమ్రిలేమ్ని అరథం చేసుకోవాలి. ఈ
ఒప్ుుకోళళ యొకక రచయితలు, వేదనంతవేతతలు ఏమి వివర్ంచుటకు

ప్రయత్రాంచుచున్నారో త్లుసుకొనుటకు, దనని వఫనుక ఉనా అరథ మ్మను

గరహంచగలుగమటకు మ్ర్యమ వాటిని సర్పో లిి భేద్మ్మ ఎకకడ ఉనాది మ్ర్యమ
ఎకకడ లేద్ు అని చూచుటకు మ్నమ్మ ప్ద్మ్మల వఫనుక ఉనా అరథ మ్మను
తవాాలి. మ్ర్యమ చనలా సారుల మ్నమ్మ ఇలా చేస్టటనప్ుుడు మ్నమ్మ

ఊహంచినదనని కంటే తకుకవ భేద్మ్మ ఉనాద్ని మ్నమ్మ గమర్తసామ్మ ఎంద్ుకంటే
ఇవి లేఖనమ్మ యొకక అధికారమ్మ మ్ర్యమ కతస
ర త ు యొకక కారేమ్మలో

న్నటబడియమనా ఒప్ుుకోలులే. కాబటిర ఆ ఒకక సతేమ్మను వివర్ంచుటకు వారు

వేరొక ప్ద్మ్మను ఉప్యోగ్ంచినప్ుటిక,త వారు అదే సతేమ్మను త్లియజేయమటకు
ప్రయత్రాంచుచున్నారు.
— డా. టిం సానిబర్ర
ఈ గుణముల కొర్కు ఇతర్ ప్దములు కూడా తర్చుగా వాడబడినవని మనము

గమనించనప్ుపడు ఇది మర్శంత పారముఖ్యమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు

సాధార్ణముగా వీటిని గూర్శు ప్రసత ావిసుతంటార్మ, దదవుని యొకు సర్వవాయప్యత, అనగా దదవుడు అనిి

చపటో ఉనాిడు అనే సతయము; దదవుని యొకు సర్వజఞానము, అనగా ఆయన సమసత ము ఎర్శగశనవాడు అనే
సతయము; మర్శయు దదవుని యొకు సర్వశకనత, దదవుడు సమసత -బలము గలవాడనే సతయము. అనేకమంది
వేదాంతవేతతలు దదవుని యొకు సృషిరకన ప్ూర్వ స్టిాతిని గూర్శు, అనగా దదవుడు సవయం-సమృదిధగలవాడు

మర్శయు సృషిర నుండి సవతంతయరడెైయునాిడు అనే సతయమును గూర్శు మాటాోడతార్మ; మర్శయు దదవుని
యొకు సార్వభౌమతవమును గూర్శు, అనగా దదవుడు సృషిర అంతటి మీద సంప్ూర్ణ నియంతరణ
కల్వగశయునాిడు అనే సతయమును గూర్శు మాటాోడతార్మ. సపష్ర త కొర్కు, ఈ స్టిదధ ాంతములకు

సంబంధించన కొనిి అంశముల విష్యములో కొనిి అసముతయలు ఉనాియి. కాని, చాలా వర్కు,
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్దజఞలములోని భినితవము ప్రఖ్ాయతిగాంచన ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతల మధ్య పదే వయతాయసములను
సంబో ధించదు.

దదవుడు ఆయన సృషిర నుండి ఎలా వేర్మగా ఉనాిడు అని గుర్శతంచుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని,

మర్శయు దదవుని స్టిదధ ాంతములోని ఈ కోణము విష్యములో ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల మధ్య ఉని

వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును మనము ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ దెవి
ై క ప్ూర్ణతలను మర్శంత
సంప్ూర్ణంగా నిర్వచంచుటలో మనకు ఉప్యోగప్డు ప్లు బెైబిలు దృషిరకోణములను మనము
చూడవలస్టియునిది.

బైబిలు ద్ృష్టరకోణమ్మలు
దదవుడు తన సృషిర నుండి ఎలా దూర్ముగా ఉనాిడో వివర్శంచుటకు కొనిి ప్దముల ప్టిరకను

సమకూర్ముట ఒక ఎతయ
త . మర్శయు ఈ ప్దజఞలములను తగశన లేఖ్న బో ధ్నలతో గుర్శతంచుట మర్ొక

ఎతయ
త . దదవుని వాయపిత చెందని గుణములు కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో అతయంత సంక్ేప్మైన భావనలలో

కొనిిగా ఉనాియి. ఫల్వతముగా, ఈ ప్దముల యొకు అర్ాములను నిర్ాార్శంచుటకు కస
ై త వులు తర్మచుగా

ఎంతో కృషి చదశార్మ. మనము ముందు చూడబో వుచునిటట
ో , దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను
గూర్శు కొనిి గంభీర్మన
ై అపార్ాములను నివార్శంచుటకు దదవుని గూర్శున అనేక బెైబిలు
దృషిరకోణములను మనము ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోవాల్వ.

మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టిన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వైశాలయమును

చూచుటకు, మనము ర్ండు దశలలో చూదాేము. మొదట, దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు
సపష్ర తనిచుుటకు లేఖ్నములు దదవుని యొకు సవతంతర శరష్
ీ ర త మీద ఎలా దృషిరని ఉంచుతాయో

మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దెైవిక అంతర్డ వాయపిత ని గూర్శు లేఖ్నముల బో ధ్లను
మనము చూదాేము. దెైవిక సవతంతర శరష్
ీ ర తను గూర్శు బెైబిలు బో ధ్లను మొదట చూదాేము.

దైవిక సాతంతర శేష
ర రత
సాతంతర శేరషరతలో పైన, పైన మ్ర్యమ అంద్ర్కత ఆవల అన్ే భావన ఉంట ంది,

కాబటిర దేవుని యొకక సాతంతర శేరషరతను గూర్ి మ్ాటల డునప్ుుడు మ్నమ్మ ఏమి
అనుచున్నామ్ంటే — ఒక విధంగా, అది చిత్నరతుక భాష — వాసత వానికి మ్నమ్మ
దేవుని గూర్ి ఆలోచన చేయమ విధననమ్మలో మ్ాటాలడుచున్నామ్మ, మ్ర్యమ

దేవుడు గొప్ువాడును మ్ానవులంద్ర్ కంటే ఉనాతమన
ై వాడునని మ్నమ్మ

ఆలోచన చేయమచున్నామ్మ. కాబటిర దేవుని సాతంతర శేష
ర ర త, లేక దైవిక సాతంతర
శేరషరతను గూర్ి మ్ాటాలడుట అంటే, దేవుడు ఆయన సాభావమ్మలో

సాాభావికమ్మగా దేవుడైయమన్నాడని వర్ణంచుట... ఆయన ఒక విగరహమ్మ కాడు,

మ్ానవుల దనారా నియంత్రరంచబడి లేక గారడీల దనారా శాస్టటంచబడు ఒక దైవమ్మ
కాద్ుగాని, ఆయన దేవుడైయమన్నాడు. కాబటిర దేవుడు ఎవరు అని

ఆలోచించుటలో ఒక భాగమ్మ, ఆయన నిజమ్మగా దేవుడైయమన్నాడు, కాబటిర

ఆరాధనకు యోగమేడని అంగీకర్ంచుటయిెైయమనాది... యిెషయా: “ప్ర్శుద్ుధడు,
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ర్శుద్ుధడు,” ఈ గొప్ు, విశాలమైన దేవుడు, సృష్టరకరత , కాలమ్మ మ్ర్యమ

వఫైశాలేమ్మ యొకక యజమ్ాని, ఆయన సృష్టరకి ఎంత్ో ఉనాతమైన సాథనమ్మలో

ఉనావాడు, మ్ర్యమ మ్ానవుల నియంతరణలనిాటి కంటే ఉనాతమైనవాడు —
సాతంతర శేరషరత గలవాడు. దేవుడు ఆయన స్ ంత సాాభావిక సాభావమ్మను
కలిగ్యమన్నాడు.

— డా. జోష్ మూడి
సులువుగా చెబితద, “దెవి
ై క సవతంతర శరష్
ీ ర త”ను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు దదవుడు

ఆయన సృషిర కొర్కు సాాపించన హదుేలతో ప్ర్శమితమల
ై ేడని మన అర్ాము. ఆయన సృషిరకన పైన మర్శయు
ఆవల ఉనాిడు. దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శున ప్రతి స్టిార్మైన ప్టిరక దదవుని సవతంతర

శరీష్రతను గూర్శు బెైబిలు చదయు బో ధ్నల మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. కాని సమయానుకూలము కొర్కు
మర్శయు సులభతర్ము చదయుటకు, మన అర్ామును ఉదాహర్శంచుటకు వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం
యొకు నాలగ వ ప్రశిను చూదాేము.

షార్రర్డ కేటకనజం దెవి
ై క సవతంతర శరష్
ీ ర తను గూర్శు మూడు వాయపిత చెందని ప్ూర్ణతలను సూచసూ
త

మాటాోడుతయంది. దదవుడు అమితమన
ై వాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందనివాడని అది మనకు

తెల్వయజేసత ుంది. దదవుడు అమితమన
ై వాడని లేఖ్నములు బో ధించు విధానమును మొదట చూదాేము.
అమితమన
ై . “అమితమైన” అను ప్దము బెైబిలులో లేదు అని తెలుసుకొని అనేకమంది

కైసతవులు ఆశుర్యపల తార్మ. బదులుగా, లేఖ్నముయందంతట అనేక విధాలుగా కనిపించు ఒక భావన

కొర్కు ఉప్యోగశంచన తతవవాద సాంకేతిక ప్దమిది. ఆంగో భాష్లో, “అమితమన
ై లేక ఇంఫన
ై ేట్” అనే

ప్దము ర్ండు లాయటిన్ వేదాంతశాసత ర ప్దముల నుండి వలువడుతయంది. మొదటిది ఇముయనస్, అనగా

“కొలవలేనిది” లేక “ల కనుంచలేనిది.” ర్ండవది ఇనిీనిటస్, అనగా “అంతములేనిది” లేక “అపార్మన
ై ది.”
కాబటిర, దదవుడు అమితమైనవాడని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన చదస్టన
ి మితమైన సృషిరకన
వయతిర్ేకముగా ఉనాిడని మన అర్ాము. ఆయన కొలతలేనివాడు, ల కనుంచలేనివాడు,

అంతములేనివాడు, మర్శయు అపార్మైనవాడు. సులువుగా మాటాోడితద: దదవుని ప్ూర్ణతలు హదుేలు
లేనివి.

దదవుడు అమితమన
ై వానిగా ఉని అనేక మార్గ ములను అనేక బెైబిలు లేఖ్న భాగములు

సపష్ర ముగా సూచసాతయి. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు 8:27లో, “ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నినుి
ప్టర జఞలవు” అని స లొమోను ప్రకటించనప్ుపడు దదవుడు ప్టర జఞలనివాడని స లొమోను

సూచంచుచునాిడు. మర్శయు, ర్పమా. 11:33లో, “...తీర్మపలు శనధింప్నంతో ఆశకయములు, మర్శయు

ఆయన మార్గ ముల ంతో అగమయములు” అని దదవుని గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు దదవుని జఞానము మర్శయు
వివేకము కొలవలేనిది అని పౌలు సూచంచాడు. మర్శయు కీర్తనలు 139:6లో కీర్తనకార్మడు, దదవుడు

ఎంతో గొప్పవాడని మర్శయు ఆయన జఞానము “నాకు మించనది, అది అగపచర్ము, అది నాకు అందనిది”
అని చెబుతయనాిడు. దదవుడు ఆయన యొకు ప్ూర్ణతలలో అమితమన
ై వాడని మాటలాడుట సర్న
ై దదనని
ఇలాంటి లేఖ్న భాగములు సూచసుతనాియి.
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దేవుని అమితతామ్మ దేవుని యొకక ఆపారతామ్మను గూర్ి మ్ాటాలడుకు ఒక
మ్ార్ మైయమనాది. మ్నమ్మ సమ్యమ్మ మ్ర్యమ సాథన ప్ర్మిత్రగలవారమ్మ.

మ్న స్ ంత జీవితమ్మలు కూడన కాలమ్మ మ్ర్యమ రోద్స్టటలో కొనసాగమత్నయి. ఈ

రండు సమ్ానతలను గూర్ి కూడన న్ఫైరూప్ేమ్మగా మ్ాటాలడుట కషరమ్మ. కాబటిర ,

దేవుని యొకక అమితతామ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటాలడునప్ుుడు, మ్న వలె
దేవుడు కాలమ్మ మ్ర్యమ రోద్స్టట దనారా బంధింప్బడి లేడని మ్నమ్మ

త్లియజేయమటకు ప్రయత్రాంచుచున్నామ్మ. కాబటిర , దేవుని యొకక ఆనితే ఉనికి,
లేక పారదేశిక ఉనికి, విభాగమ్మల ద్ురుప్యోగమ్మను పో లియమనాది. ఒక విధంగా
దేవుడు — మ్న అనుభవమ్మనకు ఆవల ఉనా అనుభవమ్మను గూర్ి

మ్ాటాలడుటకు మ్నమ్మ భాషను ఉప్యోగ్ంచుచున్నామ్మ — కాలమ్మనకు

వఫలుప్ల ఉన్నాడు, అయినప్ుటికత కాలమ్మను గూర్ి మ్ాటాలడుటకు మ్నమ్మ
పారదేశిక భాషను ఉప్యోగ్ంచుచున్నామ్మ. కాబటిర దేవుని యొకక

అమితతామ్మను గూర్ి మ్ాటాలడుట అంటే మ్న వలె దేవుడు ప్ర్మితమన
ై వాడు
కాద్ు అని త్లియజేయమట.

— డా. ర్శచర్డ్ ల్వంట్ి
దదవుడు అమితమన
ై వానిగా ఉని మార్గ ములను బయలుప్ర్చుట దావర్ా దెైవిక సవతంతర
శరీష్రతను ఉదాాటించుటతో పాటటగా, దదవుడు నితయయడను నర్
ై ూప్య ఆలోచనను కూడా లేఖ్నములు
సూటిగా సంబో ధిసత ాయి.

నితయమైన. ఆంగో ప్దమైన “ఇటర్ిల్ లేక నితయమన
ై ” అను మాట పాత నిబంధ్నలో బెైబిలు

ప్దముల ైన “ఎడ్” ()עַד, “ఒలం”ను ( )עֹולָ םఅనువదించుటకు ఎకుువసార్మో మర్శయు “నటాిక్స”ను
( )נֵצַ חఅనువదించుటకు కొనిిసార్మో, మర్శయు గరక
ీ ు పాత నిబంధ్న లేక స్టప్ురజంట్ మర్శయు కొీతత

నిబంధ్నలో “అయియోన్” (αἰών) మర్శయు “అయియోనియోస్” (αἰώνιος) అను ప్దములను
అనువదించుటకు ఉప్యోగశంచబడింది. అవును, ఈ ప్దములు సృషిర యొకు భాగములకు కూడా

అనవయించబడతాయి, కాని దదవునికన అనవయింప్బడు విధ్ముగా మాతరము అనవయింప్బడవు. సృషిర

తాతాుల్వకమన
ై ది, మర్శయు అనేక విధ్ములుగా కాల ప్ర్శమితిగలది. కాని దదవుడు అలా కాదు. దదవుడు
నితయయడు అనగా దదవుని ప్ూర్ణతలు సమయమునకు లోబడినవి కావు.

దదవుని నితయతవము యొకు అనేక కోణములను గూర్శు అనేక బెైబిలు లేఖ్న భాగములు

మాటాోడతాయి. ఉదాహర్ణకు, 1 తిమోతి 1:17 దదవుని గూర్శు నితయమన
ై ర్ాజు అని మాటాోడుతయంది.
అకుడ ఇలా ఉనిది, “సకల యుగములలో ర్ాజైయుండి . . . అదివతీయ దదవునికన ఘనతయు
మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక.” ప్రకటన 4:8లో, “భూత వర్త మాన

భవిష్యతాులములలో ఉండు” అని ప్ర్లోక జీవులు పిలచనప్ుపడు అవి దదవుని నితయయడని

సుతతించుచునివి. మర్శయు 2 పేతయర్మ 3:8లో దదవుడు చర్శతర అంతటిపన
ై సవతంతర శరీష్రత కల్వగశయుని
విష్యమును గూర్శు మాటాోడుతయ ఇలా వారయబడియునిది, “ప్రభువు దృషిరకన ఒక దినము
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సందర్శించండి.
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వయియసంవతిర్ములవల ను, వయియసంవతిర్ములు ఒక దినమువల ను ఉనివి.” ఇవి మర్శయు ఇతర్
అనేక వాకయ భాగములు దదవుని ప్ూర్ణతలు నితయమైనవని సపష్ర ము చదసత ాయి.

దేవుడు నిత ేడని బైబిలు తరచుగా మ్ాటాలడుత ంది. అనగా నితేమ్మ నుండి

నితేమ్మ వరకు, అనగా దేవుడు లేని లేక దేవుడు ఉనికిలో లేని ఆరంభమ్మ లేద్ు.
అయిత్ే సృష్టర నితేమైనది కాద్ు. సృష్టరకి ఆరంభమ్మ కలద్ు. విశామ్ంతటికి
ఆరంభమ్మ కలద్ు. దేవుడు శూనేమ్మలో నుండి భమేమ్ాేకాశమ్మలను

సృజించనడు. అయిత్ే దేవునికి మ్ాతరమ్మ ఆరంభమ్మ లేద్ు. దేవుడు నితేమ్మ
నుండి అంతమ్మ లేనివానిగా ఉన్నాడు, మ్ర్యమ దేవుడు నితేమ్మ వరకు

దేవుడు, కాబటిర నితేతామ్మ నుండి నితేతామ్మ వరకు ఆయన ఉన్నాడు. కాబటిర ,
“నితేమైన” అను మ్ాట ఆయన నితేతామ్మ నుండి నితేతామ్మ వరకు ఉనా
విషయమ్మను సూచిసుతంది. దేవుడు ఉనికిలో లేని ఏ సమ్యమ్మ లేద్ు, అది
భూత కాలమ్మలోన్ఫన్
ై న లేక భవిషేతత కాలమ్మలోన్ఫైన్న.

— ర్వ. డా. పౌల్ ఆర్డ. ర్ాబే
దదవుడు అమితమన
ై వాడు మర్శయు నితయయడని సాాపించుట దావర్ా మాతరమే లేఖ్నములు దెైవిక

సవతంతర శరీష్రతను తెల్వయప్ర్చవు గాని, దదవుడు మార్మపలేనివాడని కూడా అవి సపష్ర ముగా
తెల్వయజేసత ాయి.

మార్మపలేని. దదవుడు మార్మపలేనివాడని సూచంచు అనేక లేఖ్న వయకీతకర్ణలు ఉనాియి. హెబ్రర

కనీయాప్దమైన “ష్నాహ్” ()שנָה
ָ అంటే “మార్మప చెందుట.” “నచం” ( )נָחַ םఅనే కనయ
ీ ా ప్దము యొకు
అర్ాము “ఒకని మనసుిను మార్ముకొనుట.” కొీతత నిబంధ్న గరీకు ప్దమన
ై “పేర్లో గే” (παραλλαγή)
అను మాటకు అర్ాము “మార్మప” లేక “భేదము.” సృషిరలోని సమసత ము ఒక సాాయిలో మార్మప

చెందదగశనదని సాధార్ణ అనుభవము మర్శయు బెైబిలు సపష్ర ము చదసత ాయి. అయితద ఈ ప్దములను

దదవునికన అనవయించనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా ఉని వేర్ొక మార్గ మును గూర్శు అవి
మాటలాడతాయి. బెైబిలు ప్రకార్ం దదవుని ప్ూర్ణతలు మార్మప చెందనివి.

ఆయన మార్మపలేనివాడని దదవుడు సవయంగా మలాకీ 3:6లో సపష్ర ముగా చెపాపడు. ఈ

వచనములో, “యిెహో వానన
ై నేను మార్మపలేని వాడను” అని చెప్ుపట దావర్ా దదవుడు ఆయన స ంత
స్టిార్తవమును ఇశాీయిేలు సమర్పణలోని అస్టిార్తవముతో వయతాయసప్ర్మసుతనాిడు. సంఖ్ాయ. 23:19 ఈ
విధ్ముగా చెబుతయ దదవుని మానవుల నుండి వయతాయసప్ర్మసుతంది, “. . . ఆయన మానవుడు కాడు

ప్శాుతాతప్ప్డుటకు ఆయన నర్ప్ుతయరడు కాడు . . .” మర్శయు యాకోబు 1:17లో, దదవుని ఈ విధ్ముగా
వర్శణసత ూ యాకోబు ఆయన శనీతలకు దదవుని స్టిార్తవమును గూర్శు తెల్వయజేసత ునాిడు, “. . .
జోయతిర్ుయుడగు తండిరయొదే నుండి వచుును; ఆయనయందు ఏ చంచలతవమన
ై ను

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయిెన
ై ను లేదు.” దదవుడు మార్మపలేనివాడు లేక
మార్మపచెందనివాడని ఇలాంటి అనేక లేఖ్న భాగములు సపష్ర ము చదసత ాయి.
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దేవుడు మ్ారనివాడు, మ్ర్యమ ఇది అన్ేక చోటల బైబిలు నుండి సూటిగా

వఫలువడుత ంది, కాని అనిాటి కంటే సుషరమ్మగా, “యిేసు కతస
ర త ు నినా, న్ేడు,

మ్ర్యమ నిరంరతమ్మ ఏకరీత్రగా ఉనావాడు.” దేవుడు మ్ారనివాడని బైబిలు
సుషరమ్మగా త్లియజేసత ుంది, అయినను మ్ారుు చందినటల అనిపటంచు కొనిా

విషయమ్మలను కూడన అది వివర్సత ుంది... ఉదనహరణకు, దేవుని ధరుశాసత మ్
ర మను
గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటలాడునప్ుుడు, కాలకరమ్మ్మలో దేవుడు

సునిాతమైయాేడని బైబిలు సూచించద్ని మీకు త్లుసా. దేవుడు ఆయన

సాథయిని తగ్్ంచుకోడు. ఆయన మ్ానవ జఞత్ర వఫప్
ై ు కొనిా వేల సంవత్రమ్మల

వరకు చూస్టట, “సరే, వారు ప్ర్ప్ూరుణలు కారని న్నకు త్లుసు, కాని వారు ఎంత
అసంప్ూరుణలో న్ేను ఇప్ుుడు గమ్నిసుతన్నాను, కాబటిర వారు ఇప్ుుడు అదే
సాథయిలో జీవించవలస్టటన అవసరమ్మ లేద్ు,” అని ఆయన అనలేద్ు. ఈ

విషయమ్మలు ఎనాడు మ్ారవు. దేవుడు స్ట్న్నయి ప్రాతమ్మ మీద్ మోష్తకు
బయలుప్రచిన విషయమ్మలు మ్ర్యమ దేవుడు లేఖనమ్మలయంద్ంతట

బయలుప్రచిన విషయమ్మలు న్ేటికి అలాన్ే ఉన్నాయి. మ్నమ్మ అదే సాథయిని
న్ేడు కూడన కలిగ్యమన్నామ్మ, మ్ర్యమ సువారత కూడన మ్ారుు చంద్నిది

కాకపో త్ే ఇది చనలా భయానకమైనదైయమండేది, దేవుడు ఎలల ప్ుుడు సృష్టరని
పతరమించనడు మ్ర్యమ సుషరమ్మగాను, ఉదేేశప్ూరాకమ్మగాను, మ్న

జీవితమ్మలలో మ్ారుును కలిగ్ంచుటకు, మ్నమ్మ నరకమ్మలో నితేమ్మండకుండన

ఆయనత్ో ప్రలోకమ్మలో ఎలల ప్ుుడూ నివస్టటంచునటల మ్న జీవితమ్మలలో మ్ారుు
త్చుిటకు ఆయన ఈ లోకమ్మలోనికి వచనిడు... దేవుని మ్ారుులేని తనమ్మ ఒక
వఫైప్ు మ్నకు హెచిర్క అయిత్ే మ్రొక వఫైప్ు అది మ్నకు గొప్ు ఆద్రణగా
ఉనాది.

— డా. జఫ్ర మూర్డ
మనము సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మర్శయు లేఖ్నములను ర్ంటిని ప్ర్శగణంచనప్ుపడు, దదవుడు

సృషిరపై ఈ మూడు విధ్ములుగా కూడా సవతంతర శరీష్రత కల్వగశయునాిడు అను విష్యమును

తిర్సుర్శంచుట కష్ర మవుతయంది. సృషిర మితమన
ై ది, కాని దదవుడు అమితమన
ై వాడు. సృషిర అనితయమైనది,
కాని దదవుడు నితయమన
ై వాడు. సృషిర మార్మప చెందునది, కాని దదవుడు మార్మప చెందనివాడు.

అయినను, ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగీతతగా ఉండాల్వ. “అమితమన
ై ,” “నితయమన
ై ” మర్శయు

“మార్మపలేని” అనే ప్దములు ఎంత నైర్ూప్యమన
ై వంటే వాటిని చాలా సులువుగా అపార్ాము
చదసుకొనవచుు. ఉదాహర్ణకు, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆర్ంభ విదాయర్మాలలో అనేక మంది

తీవరతలలోనికన వళ్తంటార్మ. దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములు దదవునికన మర్శయు ఆయన సృషిరకన
మధ్య అభేధ్యమన
ై అవర్పధ్మును కల్వగశసత ాయి అనిటట
ో వార్మ వయవహర్శసత ుంటార్మ. దీనికన వయతిర్ేకముగా
లేఖ్నములోను మర్శయు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై బో ధ్నలు ఉనిప్పటికీ, కొంత
ర ులోను సపష్ర మన
మంది కేవలం దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర తను మాతరమే చూసాతర్మ. దదవుడు అమితమన
ై వాడు, నితయయడు
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మర్శయు మార్మపలేనివాడు కాబటిర, ఆయన మితమన
ై , అనితయమైన మర్శయు మార్మపచెందు
లోకములోనికన ప్రవశ్
ే ంప్లేడని వార్మ తమను తాము ఒపిపంచుకొనుటకు ప్రయతిిసాతర్మ.

ఉదాహర్ణకు, దదవునికన అమితమైన జఞానము ఉనిది గనుక ఆయన ఎనిడును ప్ర్శస్టా త
ి యలను

విచార్శంచడని అనేక మంది వాదిసత ార్మ. అయితద లేఖ్నములు చాలా సార్మో దీనికన భినిముగా

మాటాోడతాయి. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 18:20-21లో, స దొ మ గొమోఱ్ాాల పాప్మును విచార్ణ చదయుటకు
దదవుడు దదవదూతలను ప్ంపాడు.

అదద విధ్ంగా, దదవుడు నితయమన
ై వాడు గనుక, మానవ విధదయత మర్శయు అవిధదయతలకు

సపందించుటకు ఆయన ఎనిడు ఆగడని మర్శ కొందర్మ అభిపారయప్డతార్మ. వాసత వానికన, ఆయన దీనిని
చాలా సార్మో చదసత ాడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మములో ఇశాీయిేలీయులు తమ విధదయతా ప్ర్రక్షలలో

విఫలులగునంత వర్కు వార్శకన తీర్మప తీర్ుకుండా దదవుడు వేచయుండెనని దివతీ. 8:2 తెల్వయజేసత ుంది.
దీనికన తోడు, దదవుడు మార్మపచెందనివాడు గనుక దదవుడు పారర్ానలకు ఎనిడును సపందించడని

అనేకులు అభిపారయప్డతార్మ. కాని బెైబిలుయంతట దదవుడు పారర్ానలకు సపందించాడు. దీనిని మనము
నిర్గ మ. 32:14 వంటి వాకయభాగములలో చూడవచుు. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిేలీయులను

నాశనం చదసత ానని దదవుడు స్టలవిచున తర్మవాత, ఆయన మోషే పారర్ాన విని ఆయన ప్రజలను నాశనము
చదయకుండా మనసుి మార్ముకుంటాడు.

కాబటిర, ఇటిర ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు వార్మ

కల్వగశయుని ఈ అభిపారయములను లేఖ్నములలో ఇలాంటి బో ధ్నలతో ఎలా సమాధానప్ర్చగలర్మ?

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , చాలా సార్మో వార్మ సృషిరలో దదవుని కార్యములను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నలను కేవలం
“అగుపాటటలు”గానే ప్ర్శగణసాతర్మ. ఈ దృషిర కోణము ప్రకార్ము, దదవుడు వాసత వముగా తన సృషిరలో

పాలుప్ంచుకొనడు. ఆయన పాలుప్ంచుకొనుచునాిడను భావనను మాతరమే ఇసుతనాిడు. కాని, సృషిరలో
ఆయన పాలుప్ంప్ులను గూర్శున సతయమును చనిబుచుునిటట
ో దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను
గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టన
ి ప్ుపడు, మనము బెైబిలు విశావసము యొకు గుండెకాయను

కొడుతయనాిము. దదవుడు తన మితమైన, అనితయమైన మర్శయు మార్మపచెందు సృషిరలో నిజముగాను

ప్ూర్శతగాను పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు అనే సతయము కంటే మర్శంత పారముఖ్యమన
ై ది లేఖ్నములో ఏమి
ఉనిది? దదవుడు మనతో పాలుప్ంచుకుంటాడు అను సతయము కంటే మర్శంత ముఖ్యమన
ై విష్యము
మనందర్శకీ ఏమి ఉంటటంది?

ఈ గంభీర్మన
ై అపార్ాములను నివార్శంచుటకు, దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు

సంప్ూర్ణ బెైబిలు దృషిరకోణములు మనము ఎలో ప్ుపడు ప్ర్శగణంచాల్వ. లేఖ్నములు సవతంతర శరీష్రతను
గూర్శు మాటాోడు విధ్మును మనము చూశాము. కాబటిర ఇప్ుపడు, అవి దెవి
ై క అంతర్డ వాయపిత ని
ఉదాాటించు విధానమును చూదాేము.

దైవిక అంతర్డ వాేపటత
మొతాతనికన, “దెవి
ై క అంతర్డ వాయపిత ,” ఆయన సృషిరలో దదవుని పాలుప్ంప్ుల యొకు వాసత వమును

సూచసుతంది. వాసత వానికన, దదవుని యొకు సవతంతర శరష్
ీ ర త కంటే ఎకుువ సమయమును దదవుని యొకు
అంతర్డ వాయపిత ని గూర్శు చర్శుంచుటకు బెైబిలు కేటాయిసుతంది. దదవుని చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణలను లేఖ్నము
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నివేదించు అనేక మార్గ ములలో దీనిని మనము చూడవచుు. “చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణములు” అనగా బెైబిలు
చర్శతరయంతటిలో దదవుడు సవయంగా పాలుప్ంచుకుని మార్గ ములు. లేఖ్నములు మనకు దదవుని
యొకు అనేక వర్ణనలను ఇసాతయి. అవి ఆయనకు గల ప్లు పేర్ోను మర్శయు బిర్మదులను

బయలుప్ర్మసాతయి; అవి దదవునికన ల కులేననిి అలంకార్ములను మర్శయు ఉప్మానములను
ఉప్యోగశసత ాయి; మర్శయు అవి ఆయన చదస్టన
ి అనేక కార్యములను నివేదిసత ాయి. కొనిి సందర్ాులలో,
లేఖ్నములు కొంత కాలము వర్కు కల్వగశన దదవుని యొకు చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణల మీద దృషిరపడతాయి.
మర్శకొనిి సందర్ాులలో, ఎకుువ కాలము పాటట ఆయన యొకు చార్శతిరక వయకీతకర్ణలను

ప్రతిబింబిసాతయి. అవి ఆయన ప్ర్లోక నాయయసాానములో మర్శయు భూమి మీద దదవుని యొకు

కార్యములను గూర్శు మాటాోడతాయి. ఆతీుయ లోకముతోను మర్శయు భౌతిక లోకముతోను; పదే

గుంప్ులతోను మర్శయు చని గుంప్ులతోను; కుటటంబములతోను మర్శయు వయకుతలతోను దదవుని
యొకు సంభాష్ణలను గూర్శున విష్యములను అవి బయలుప్ర్మసాతయి.

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , కొంతమంది సదుుదిే గల కస
ై త వులు కూడా దెైవిక అంతర్డ వాయపిత ని గూర్శున

బెైబిలు ఉదాాటనను తప్ుపగా అనువదించార్మ. వార్మ సృషిరతో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులను దెైవిక
సవతంతర శరీష్రత యొకు తిర్సుర్ణగా చూశార్మ. వీటిలో కొనిి అభిపారయములు మిగశల్వన వాటి కంటే

మర్శంత తీవరమైనవి. కాని, ఏదో ఒక విధ్ముగా, వార్ంతా దెవి
ై క అంతర్డ వాయపిత ని ఎంతగా వకాుణసాతర్ంటే
వార్మ దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను తిర్సుర్శసత ార్మ.

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ప్రశిలు అడుగుతాడు కాబటిర, నిర్ాశను వళళబుచుుతాడు కాబటిర,

మర్శయు చెడును వంటనే అధిగమించడు కాబటిర దదవుడు మితమన
ై వాడని వార్మ నిర్ాార్శసత ార్మ. ఆయన
ప్రజలను ప్ర్రక్ించ, వార్శకన ర్క్షణను అనుగీహించ, తీర్మపను గూర్శు వార్శని బెదిర్శంచు వర్కు దదవుడు
కార్యము చదయకుండా వేచయుంటాడు కాబటిర దదవుడు నితయయడు కాడని కొందర్మ వేదాంతవేతతలు

సూచసాతర్మ. దదవుడు పారర్ానలకు జవాబుల్వసాతడు కాబటిర, మనసుి మార్ముకుంటాడు కాబటిర, నిర్ాార్ణ

నియమములను మార్ముతాడు కాబటిర దదవుడు మార్మప చెందువాడని ఈ వేదాంతవేతతలే నివేదిసత ార్మ. ఈ
ఆలోచనలు దెైవిక అంతర్డ వాయపిత ని ఎతిత చూప్ు నిమితత ము దెవి
ై క సవతంతర శరష్
ీ ర త యొకు సంప్ూర్ణ
సతయమును తిర్సుర్శసత ార్మ.

ఈ విధ్ముగా దదవుడు అమితమైనవాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడను

విష్యములను తిర్సుర్శంచుట కూడా బెైబిలు విశావసము యొకు గుండెకాయను కొటటరటయిే

అవుతయంది. దదవుడు ఆయన శకనతలో ప్ర్శమితమన
ై వాడెత
ై ద దదవుని ఉదదేశములు తపిపపల వని మనము ఎలా
నిర్ాార్ణ ప ందగలము? దదవుడు కాల ప్ర్శమితిగలవాడెత
ై ద, దదవుడు మన నితయ ర్క్షణను స్టిార్ప్ర్చాడని

మనము నిశుయత ఎలా కల్వగశయుండగలము? దదవుడు మార్మప చెందువాడెత
ై ద దదవుని వాగాేనములు
ఆధార్యోగయములని మనము ఎలా ఉదాాటించగలుగుతాము? దదవుని యొకు అంతర్డ వాయపిత ని —

చర్శతల
ర ో ఆయన సంప్ూర్ణ పాలుప్ంప్ులు — ఉదాాటించుట ఎంత పారముఖ్యమో అంతద పారముఖ్యతతో
మనము దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శున లేఖ్న బో ధ్నలను కూడా ఉదాాటించాల్వ.

దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను అర్ాము చదసుకొనుటకు, దదవుని అంతర్డ వాయపిత

మర్శయు ఆయన సవతంతర శరీష్రతను గూర్శున సంప్ూర్ణ బెైబిలు దృషిరకోణములను మనము బలముగా
ప్టటరకోవాల్వ. దీనిని చదయుట సులువన
ై ప్ని కాదు ఎందుకంటే దదవుని యొకు మర్ుములను
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ీ ను thirdmill.org నందు
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చొచుుకుపల వుటకు మన మానవ సామర్ాయముల యొకు ప్ర్శమితయలకు వంటనే మనము

చదర్మకుంటాము. తిరతవము మర్శయు కీీసత ు యొకు ర్ండు సవభావములు వంటి ఇతర్ కష్ర మన
ై అంశముల
వల నే, దదవునిని గూర్శు మన అవగాహనకు మించన సతయములను మనము ఎదుర్ొుంటాము. అయితద
చవర్శ విశరోష్ణలో, దదవుని యొకు సవతంతర శరష్
ీ ర త మర్శయు అంతర్డ వాయపిత ర్ంటిని హతయ
త కోమని

లేఖ్నములు మనకు పిలుప్ునిసాతయి. దదవుని యొకు వాయపిత చెందని ప్ూర్ణతల యొకు సంప్ూర్ణ
సతయముతోను మర్శయు ఆయన సృషిరలో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శున సంప్ూర్ణ
సతయముతోను మనము ఏకీభవించ నిలువబడతాము.

ఈ బెైబిలు సతయమును కీర్తనలు 115:3 ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శసత ుంది:
మ్ా దేవుడు ఆకాశమ్ంద్ున్నాడు తన కిచఛవచిినటల గా సమ్సత మ్మను ఆయన
చేయమచున్నాడు (కతరతనలు 115:3).

దదవుని సవతంతర శరీష్రతను — “దదవుడు ప్ర్లోకములో ఉనాిడు” అనే సతయమును — సృషిరలో

“ఆయనకు నచునది ఆయన చదసత ాడు” అను విష్యము మీద మనము కల్వగశయుండు నిశుయతకు
ఆధార్ముగా ఈ లేఖ్న భాగము ఎలా అభిపారయప్డుతయందో చూడండి.

ఇది ఎంత మర్ుమన
ై దిగా ఉనిప్పటికీ, దదవుడు అమితమన
ై వాడెైయునాిడు, కాని దీని అర్ాము

ఆయన మితమైనవార్శతో పాలుప్ంచుకోడు అని కాదు. బెైబిలు దృషిరకోణము ఆధార్ంగా, దీనికన కార్ణము
దదవుడు అమితమన
ై వాడు కాబటిర మితమైన లోకములో ఆయనకు తోచన విధ్ముగా ప్రవశ్
ే ంచగలడు.
దదవుడు నితయమన
ై వాడు, కాని దీని అర్ాము ఆయన కాలమునకు వలుప్ల ఉనాిడని కాదు.

కాని, ఆయన యొకు నితయతవము కార్ణంగా ఆయనకు నచున విధ్ముగా ఆయన కాలములో
పాలుప్ంచుకొనగలడు.

దదవుడు మార్మపచెందనివాడు, కాని దీని అర్ాము ఆయన మార్మపలో పాల్వవాడు కాదని కాదు.

దదవుడు ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణతలనిిటిలో మార్మపలేనివాడు కాబటిర ఆయన మార్మపచెందు సృషిరని ఆయనకు
తోచన విధ్ముగా ప్ని చదయునటట
ో చదసత ాడు.

మనము ముందు చూస్టినటట
ో , దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను సర్శగా అర్ాము

చదసుకొనుటకు దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర త మర్శయు అంతర్డ వాయపిత ని గూర్శున బెైబిలు బో ధ్లనిిటిని మనము
హతయ
త కోవాల్వ.

వేదనంతవేతతలు దేవుని యొకక సాతంతర శేరషరతను గూర్ి, అనగా ఆయన ఎంత
ఉనాతమైనవాడో మ్ర్యమ ఎంత గొప్ువాడో అను దననిని గూర్ి, మ్ాతరమే
మ్ాటాలడరు గాని, దేవుని యొకక అంతర్డ వాేపటత ని గూర్ి, అనగా ఆయన

సానిహతేమ్మ మ్ర్యమ ఆయన సనిాధి యొకక ప్రతేక్షతను గూర్ి కూడన

మ్ాటాలడత్నరు. లోకమ్మలో జరుగమ ప్రత్ర దననిలోనూ దేవుడు సనిాహతమ్మగా

పాలుప్ంచుకొనుచున్నాడు మ్ర్యమ ఆయన మ్నకు ద్గ్ రగా ఉన్నాడు. మ్ర్యమ
దీనిని మ్నమ్మ యిేసు కతస
ై
ర త ు మ్ర్యమ ఆయన నరావత్నరమ్మలో ఉనాతమన
విధమ్మగా చూసాతమ్మ, దననిలో అద్ృశే దేవుని కుమ్ారుడు మ్ానవ శారీర

రూప్మ్మలో ద్ృశేమైయాేడు మ్ర్యమ మ్న మ్ానవ స్టటథత్రలోనికి దిగ్వచనిడు.
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దేవుని అంతర్డ వాేపటత ని మ్నమ్మ ప్ర్శుదనధతు దేవుని యొకక సానిహతేమ్మలో
కూడన చూడవచిని న్ేననుకొంటాను... మ్ర్యమ ఇది దేవుని సాభావమ్మ

మ్ర్యమ ఉనికి యొకక మ్రుమ్మలలో ఒకటైయమనాది. ఆయన మ్నంద్ర్ కంటే
పైన సాతంతర శేరషరత కలిగ్యమన్నాడు, మ్ర్యమ మ్నకు చనలా ద్గ్ రగాను

సనిాహతమ్మగాను కూడన ఉన్నాడు. ఆయన అంతర్డ వాేపటత గా కూడన ఉన్నాడు.
— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
దదవుడు ఆయన సృషిర కంటే వేర్మగా ఎలా ఉనాిడో మనము ప్ర్శగణంచుచుండగా, ఆయన

వాయపిత చెందని గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ పాఠంలోని ర్ండవ

ముఖ్య అంశము వప్
ై ుకు తిర్మగుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను
ఆయన ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో సమాకలన చదయుట.

సమ్ాకలన
దదవుని వాయపిత చెందని మర్శయు వాయపిత చెందు గుణముల మధ్య భేదమును చూప్ుట కీమబదధ

వేదాంతవేతతలకు ఒక అలవాటట అయిపల యింది. అయితద ఈ వయతాయసము ఎంత ఉప్యోగకర్ముగా
ఉంటటంది అని అనేక మంది ప్రశ్ించార్మ కూడా. లేఖ్నములు ఈ దెవి
ై క గుణములను శరణ
ీ ులలో
విభజంచవు. వాసత వానికన, మనము ముందు చూడబో వుతయనిటట
ో , బెైబిలు ర్చయితలు దెవి
ై క

గుణములనిిటిని దగగ ర్గా అలుోకునివిగా ప్ర్శగణంచార్మ. కాబటిర, దదవుడు ఆయన సృషిర నుండి వేర్మగా
ఎలా ఉనాిడో మనము తెలుసుకొనగపర్శన యిెడల, ఆయన తన గుణములనిిటిలోను మన కంటే

భినిముగా ఉనాిడని మనము చూడాల్వ. మర్ొక మాటలో, ఎలాంటి పల ల్వకలేకుండా, కేవలం కొనిి

విష్యములలో కాదు గాని, ఆయన దెవి
ై క సార్ము యొకు ప్రతి కోణములో కూడా దదవుడు సవతంతర
శరీష్రత కల్వగశయునాిడు.

ఆయన ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో దదవుని వాయపిత చెందని గుణముల యొకు సమాకలనను మనము

మూడు దశలలో చూదాేము. మొదటిగా, దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెబి
ై లు ప్ునాదిని
మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఈ విష్యములను గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల మధ్య ఉని

వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని గుణములనిిటిని సమాకలన
చదయుటకు అవసర్మన
ై బెైబిలు దృషిరకోణము వశ
ై ాలయమును మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. దదవుని
గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెైబిలు ప్ునాదితో మనము మొదలుపటటరదాము.

బైబిలు ప్ున్నది
దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుట అనునది ప్ుర్ాతన కస
ై త వ స్టిదధ ాంతమన
ై “దదవుని

సర్ళత”ను పల ల్వనదిగా ఉనిది. ఆయనను అర్ాం చదసుకొనుట చాలా సర్ళము అను విధ్ముగా దదవుడు
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సర్ళముగా లేడు. దదవుని సర్ళతను గూర్శు వేదాంతవేతతలు మాటాోడునప్ుపడు, దదవుని యొకు సార్ము
అనేక భాగాలుగా లేదని వార్శ అర్ాము; అది విభజంప్బడిలేదు. ఆగిబర్డగ కనీష్న్ యొకు మొదటి

వాయసము చెబుతయనిటట
ో , దదవుడు “భాగములు లేనివాడు.” బెల్విక్స కనీష్న్ యొకు మొదటి వాయసము
చెబుతయనిటట
ో , దదవుడు “ఏక ... సర్ళ ఆతీుయ ఉనికన.”

సరళత స్టటదధ నంతమ్మ శత్నబే మ్మల తరబడి వాదించబడుచునాది. దీని అరథ మ్మ

దేవునికి వేకితతామ్మ లేద్ని, చలనమ్మ లేద్ని, కిరయాశీలత లేద్ని, గమణమ్మలు

లేవని కాద్ు. దీని అరథ మ్మ ఆయన గమణమ్మలు లేని పాలటోవాద్ మ్ూర్తమ్తామ్ను
విధమ్మగా సరళమైనవాడని కాద్ు. న్ేను ఈ విధమ్మగా చప్ుగలిగ్త్ే, ఆయన ఒక
రకమైన మ్ూర్తమ్తామ్ని దీని అరథ మ్మ. ఆయన ఆయనకు బయట ఉనా దేనిని

కూడన ఆయనలో విలీనం చేసుకోడు. ఆయన ప్లు మ్మకకల యొకక స్టతకరణ కాద్ు.
కొంత మ్ంది వేదనంతవేతతలు ఆలోచించునటల ఆయన అన్ేక భాగమ్మల మిశరమ్మ్మ
యొకక కలయిక కాద్ు. కాబటిర , బైబిలు చబమత నా ప్రకారం, దేవుడు
ఆతుయిెైయమన్నాడు. నిరాచనమ్మ ప్రకారం ఆతు ఒక సరళమన
ై

మ్ూర్తమ్తామేగాని, స్టతకర్ంచబడిన, కిలషరమైన, బహుదేవతవాద్మ్మ కాద్ు.

మ్ర్యమ, ఇది మ్నంద్ర్కి గొప్ు ఆద్రణ కలిగ్ంచు స్టటదధ నంతమ్మ ఎంద్ుకంటే మ్న
దేవుడు ప్వితర డని దీని అరథ మ్మ; ఆయన అన్ేక వసుతవులు ఆయన ఉనికిలో
కలగలప్బడిన ఒక సంకలనం కాద్ు... కాబటిర , దీని అరథ మ్మ ఆయన

సరళమన
ై వాడు లేక ఏ ఆసకిత లేక కుతూహలం లేక వేకితతామ్మ లేక పతరమ్ లేక
గమణమ్మలు లేనివాడని కాద్ుగాని, ఆయన ఉనికి అన్ేక భాగమ్మల యొకక
కలయిక కాద్ని అరథ మ్మ. ఆయన సాచఛమన
ై ఆతు.

— డా. విల్వయం ఎడాగర్డ
సంఘ పితర్మల కాలములో మర్శయు మధ్యకాల్వక యుగములో, ఖ్ాయతిగడించన కైసతవ

వేదాంతవేతతల మీద గరక
ీ ు తతవవాదముల యొకు ప్రభావము దదవుని సర్ళత స్టిదధ ాంతమును

ఉదాాటించుట సులభతర్ము చదసత ుంది. దదవుని గూర్శు గరీకు అభిపారయములు దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ

ఐకయత లేక ఏకతవమును ఉదాాటించాయి. మర్శయు ఈ సందర్ుము లేఖ్నములలో ఈ అంశము మీద
శీదధగల ధాయసను ఉంచునటట
ో బెబి
ై లు అనువాదకులను ప్ుర్శకొల్వపంది. కాని ఈ మధ్య కాలములో, గరక
ీ ు

తతవవాదముల యొకు ప్రభావము సనిగశల్వోన తర్మవాత, లేఖ్నములు దదవుని సార్ము యొకు సర్ళత
లేక ఐకయతను గూర్శు బో ధించుచునాియి అను విష్యమును అనేకమంది ఖ్ాయతిగడించన

వేదాంతవేతతలు సందదహించార్మ. కాబటిర, ఈ స్టిదధ ాంతము యొకు బెైబిలు ప్ునాదిని నిర్ాార్శంచుట ఎంతో

పారముఖ్యమైయియంది. దదవుని సర్ళత మీద నముకమును సమర్శాంచుటకు దివతీ. 6:4లో మోషే యొకు
సుప్ర్శచతమైన మాటలను తర్చుగా ఉప్యోగశసత ార్మ. అకుడ ఇలా చదువుతాము:

ఇశారయిేలూ వినుమ్మ: మ్న దేవుడన
ై యిెహో వా అదిాత్మయమడగమ యిెహో వా (దిాత్మ.
6:4).
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ఆధ్ునిక అనువాదకులు అనేక ప్రతాయమాియ అనువాదములను అందించార్మ: “మన దదవుడెైన

యిెహో వా ఒకే దదవుడు”; “యిెహో వాయిే మన దదవుడు, యిెహో వా ఒకుడద”; లేక “యిెహో వా మన దదవుడు,
యిెహో వా మాతరమే.”

ఈ వాకయభాగములో దదవుని యొకు సర్ళతను చూడనివార్మ ఈ వాకయభాగము వేర్ొక దదవుడు

గాక యిెహో వాను మాతరమే ఆర్ాధ్న చదయమని ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిసుతంది అని వాదిసత ార్మ. అయితద,
“అదివతీయుడగు యిెహో వా” అను మాట యొకు సాంప్రదాయిక అనువాదము దదవుని యొకు ఐకయత
లేక ఏకతను సూచసుతంది. హెబ్రర వాయకర్ణము ఈ ర్ండు సాధ్యతలను సమర్శాసత ునిప్పటికీ, మోషే
తర్మవాత దానిని చెప్పగపర్ాడని ఆలోచంచుటకు మంచ కార్ణమునిది.

సాంప్రదాయిక అనువాదమును సమర్శాసత ూ మనము అనేక విష్యములను చెప్పవచుు. కాని,

ఈ విధ్ంగా చెబితద సర్శపల తయంది: దివతియోప్దదశకాండములో, దదవునికన నముకసుతలుగా ఉండమని
మర్శయు ఇతర్ దదవతల తటటర తిర్గవదే ని మోషే ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిచాుడు. కొనిి సార్మో

ఇశాీయిేలీయులు దదవుని ప్ూర్శతగా తృణీకర్శంచ ఇతర్ దదశముల దదవతలను ఆర్ాధిసత ూ విగీహార్ాధ్న
చదయుటకు ప్ుర్శకొలపబడిర్ని మనకు తెలుసు. అయితద చాలా సార్మో, ఇశాీయిేలీయులు మత

మిళ్లతవాదములో ప్డిపల యి, ఇతర్ దదశములు మర్శయు మతముల యొకు ఆచార్ములు మర్శయు
నముకములను తమ నముకములతో కల్వపేవార్మ. ఈ ఇతర్ దదశములు తమ దదవతల ైన, బయలు,

అషేర్ మర్శయు ఇతర్ దదవతలను బహువచనములలో సంబో ధించదవార్మ, ఎందుకంటే తమ దదవతలు
వేర్ేవర్మ సా లముల వల విభజంచబడినవని వార్మ నమేువార్మ. వార్మ ఈ దదవతలను ఒక చపట ఒక
విధ్ముగాను వేర్ొక చపట వేర్ొక విధ్ముగాను సంబో ధించదవార్మ.

దీనికన భినిముగా, దదవుడు అభిషేకనంచన ఒకు సా లములో మాతరమే దదవుని ఆర్ాధించాలని మోషే

ఇశాీయిేలుకు మర్లా మర్లా బో ధించాడు. ఇతర్ దదశముల దదవతలకు భినిముగా, “యిెహో వా
అదివతీయుడు” గనుక ఆయన ఒక సాానము నుండి మర్ొక సాానమునకు భాగములుగా

విభజంచబడలేడు. ఈ విధ్ంగా, దివతీ. 6:4 కైసతవ స్టిదధ ాంతమన
ై దదవుని సర్ళతకు, అనగా దదవుడు
భాగములుగా విభజంప్బడలేదు అనే సతయమునకు, ప్ునాదిని వేసత ుంది. యాకోబు 2:19 యొకు అక్షర్ార్ా
అనువాదములో, ఇలా చెపపి నప్ుపడు యాకోబు దివతీ. 6:4లోని అవగాహనను నిర్ాార్శసత ునాిడు:
దేవుడొ కకడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. ఆలాగమనమ్ముట మ్ంచిదే (యాకోబమ
2:19).

కొనిి అనువాదములు అనువదించునటట
ో “ఒకే దదవుడు ఉనాిడని మీర్మ నముుతయనాిర్మ” అని

యాకోబు వారయలేదు. “దదవుడు అదివతీయుడని మీర్మ నముుతయనాిర్మ” అని అతడు వారశాడు. ఈ

విధ్ముగా, దివతీ. 6:4 దదవుని యొకు ఏకతవము, ఐకయత, మర్శయు సర్ళతను బో ధిసత ుందని యాకోబు
నిర్ాార్శంచాడు.

బెైబిలు స్టిదధ ాంతమన
ై దెైవిక సర్ళత అనునది దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద అనేక

ప్ర్శణామములను చూప్ుతయంది. కాని మనము ఇకుడ చూచునటట
ో , దదవుని గుణముల సమాకలనను
విశదప్ర్చుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని ఈ స్టిదధ ాంతము సాాపిసత ుంది. దదవుని ప్ూర్ణతలు దదవునిలో అనేక
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భాగములు కావు. అవి సంప్ూర్ణ ఐకయత, ప్ర్సపర్ అల్వో క కల్వగశన ఆయన ఏక సార్ము యొకు
గుణములు.

దదవుని గుణముల సమాకలనకు బెైబిలు ప్ునాదిని దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము ఇప్ుపడు

ర్ండవ విష్యమును చూడవల ను: దదవుని వాయపిత చెందు మర్శయు వాయపిత చెందని ప్ూర్ణతలను
సమాకలన చదయుటకు గల ఇవాంజల్వకల్ ప్దధ తయల యొకు వేదాంతశాసత ర వయతాయసము.

వేదనంతశాసత ర వేత్నేసమ్మ
ఈ పాఠంలో ఇంతకు మునుప్ు మనము చూస్టినటట
ో , దదవుని యొకు వాయపిత చెందని

గుణములను కోీడీకర్శంచుటకు ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు అనేక ర్కముల ప్దములను

ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, వాటిలో గొప్ప ఐకయత కూడా కనిపిసత ుంది. అనేక విధాలుగా, దదవుని వాయపిత చెందని
గుణములను ఆయన వాయపిత చెందు గుణములతో సమాకలన చదయుటలో కూడా ఇలాంటి విష్యమే

సతయమయ
ై ునిది. ఈ సమాకలన అనేక విధ్ములుగా వయకత ప్ర్చబడినది. అయినను, ఎంతో కొంత వర్కు,
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఈ ర్ండు గుణముల శరీణులను సమాకలన చదయు విలువను తర్చుగా
ఉదాాటించార్మ.

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల మధ్య ఈ వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును విశదప్ర్చుటకు, మనము

ఇంతకు మునుప్ు ప్రసత ావించన మూడు ప్రతయలను మర్లా ఒకసార్శ చూదాేము. మొదట మనము

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ను చూదాేము. తర్మవాత బెల్విక్స కనీష్న్ ను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,

మనము వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం గూర్శు చర్శుంచుటకు సమయమును కేటాయించుదాము. మొదట,

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ను చూదాేము.

ఆగ్బర్డ్ కన్ఫెషన్
ఆగిబర్డగ కనీష్న్ యొకు మొదటి వాయసము దదవుని ఈ కనీంది విధ్ముగా సంబో ధిసత ుంది అని

మీకు జఞాప్కముండవచుు:

ఆయన నితేమైన, శరీరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమైన శకిత, జఞానమ్మ
మ్ర్యమ మ్ంచితనమ్మగలవాడు.

మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించనటట
ో , నితయమన
ై , శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని మర్శయు

అమితమన
ై అను ప్దములు తర్చుగా దదవుని వాయపిత చెందని గుణములతో అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయి
ఎందుకంటే ఈ విధాలుగా ఆయన ఆయన సృషిర నుండి వేర్మగా ఉనాిడు. చవర్శ మూడు ప్దాల ైన శకనత,
జఞానము, మర్శయు మంచతనము దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములుగా సాధార్ణంగా
నిర్వచంచబడతాయి, ఎందుకంటే సృష్ర ములుగా మనము దదవుని యొకు ఈ గుణములను
ప్ంచుకోవచుు.

అయితద కనీష్న్ ఈ విభాగములను సంప్ూర్ణంగా వేర్మగా ప్ర్శగణంచదని గమనించండి. అది

కేవలం దదవుని శకనత, జఞానం మర్శయు మంచతనమును గూర్శు మాటాోడదు. అయితద, అది “అమితమన
ై ”
— లేక లాయటిన్ భాష్లో ఇమునిస్ — అనే విశరష్ణమును జోడిసత ుంది. లాయటిన్ భాష్ యొకు
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వాయకయర్ణము దదవుడు ఆయన శకనతలో అమితమన
ై వాడు, జఞానములో ఆమితమన
ై వాడు, మర్శయు
మంచతనములో అమితమైనవాడు అని సూచసుతంది.

ఈ విధ్ంగా, ఆగిబర్డగ కనీష్న్ దదవుని యొకు అమితతవము గుండా, ఆయన

అప్ర్శమితమన
ై వాడను సతయము గుండా చూసుతంది, మర్శయు ఆయన శకనతని, జఞానమును మర్శయు

మంచతనమును ఆయన అమితతవ వలుగులో ప్ర్శగణసుతంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా,
దదవుని వాయపిత చెందని గుణమన
ై అమితతవము ఆయన వాయపిత చెందు గుణములతో ప్ూర్శతగా సమాకాలన
చదయబడాలని కనీష్న్ ఒప్ుపకొంటటంది.

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ లో మనము ఇప్పటి వర్కు చూస్టిన వాటిని బెల్విక్స కనీష్న్ యొకు మొదటి

వాయసముతో పల లుుట దావర్ా దదవుని గుణముల యొకు వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును మనము
చూడవచుు.

బలిిక్ కన్ఫెషన్
బెల్విక్స కనీష్న్ దదవుని గూర్శు ఇలా చెబుతయంది:
నిత ేడు, ఊహకు అంద్నివాడు, అద్ృశేమన
ై వాడు, మ్ారుులేనివాడు,

అమితమైనవాడు, సరాశకితగలవాడు, సరా జఞాని, నీత్రమ్ంత డు, [మ్ర్యమ]
మ్ంచివాడు.

చాలా సార్మో నితయమన
ై , ఊహకు అందని, అదృశయమన
ై , మార్మపలేని మర్శయు అమితమన
ై అను

ప్దములు వాయపిత చెందని గుణములుగా ప్ర్శగణంచబడతాయని మనము ఇంతకు ముందద

ప్రసత ావించాము. మర్శయు చవర్శ నాలుగు ప్దములు దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములతో

సర్వసాధార్ణముగా అనుబంధ్ప్ర్చబడతాయి. అయితద ఈ ఆఖ్ర్శ నాలుగు గుణములు కేవలము

“బలమైన, జఞానము, నీతి మర్శయు మంచతనము” అని మాతరమే వారయబడలేదని గమనించండి. మన
సాధార్ణ ఆజా ల ఆంగో అనువాదము దీనిని సపష్ర ప్ర్చనప్పటికీ, మూల ఫరంచ్ భాష్ ఇకుడ “టౌట్

ప్ుయిసింట్” అనే ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది, దీని అర్ాము “సంప్ూర్ణముగా లేక ప్ర్శప్ూర్ణముగా
బలమన
ై ,” మర్శయు “టౌట్ స్టజ్” అనే ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది, దీని అర్ాము “సంప్ూర్ణంగా లేక

ప్ర్శప్ూర్ణంగా జఞాని.” దీనికన తోడు, “టౌట్” అనే విశరష్ణమును “నీతిగల” మర్శయు “మంచ” అను మాటలకు
కూడా ఉప్యోగశంచవచుు, మర్శయు వాటిని మనము “సంప్ూర్ణ నీతి” మర్శయు “సంప్ూర్ణమైన మంచ”
అని అనువదించవచుు.

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ వల న, బెల్విక్స కనీష్న్ కూడా దదవుడు అమితమన
ై వాడు అనే సతయము గుండా

చూచ, ఆయన బలము, జఞానము, నీతి మర్శయు మంచతనమును ఆయన అమితతవ వలుగులో

ప్ర్శగణసుతంది. బెల్విక్స కనీష్న్ ఆగిబర్డగ కనీష్న్ ఉప్యోగశంచన ప్దములను మర్శయు విభజనలను
ఉనివి ఉనిటట
ో గా ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, వాటి మధ్య మనము సమాంతర్తలను చూడవచుు.

ఆగిబర్డగ కనీష్న్ మర్శయు బెల్విక్స కనీష్న్ లో మనము చూస్టిన వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును

మనసుిలో ఉంచుకొని, వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజంలో కనిపించు సమాకలన యొకు మర్శంత క్షుణణ మన
ై
వివర్ణను చూదాేము.

-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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వఫస్టర ిట నిసర ర్డ షారరర్డ కేటకిజం
మీకు జఞాప్కమునిటో యితద, వస్టిరినిసర ర్డ లోని నాలగ వ ప్రశి యొకు జవాబు ఈ కథనముతో

ఆర్ంభమవుతయంది:

దేవుడు ఆతుయిెైయమన్నాడు.
తర్మవాత అది ఆతుగా దదవుని యొకు మూడు వాయపిత చెందని గుణములను ఇసుతంది:
అమితమైన, నితేమన
ై మ్ర్యమ మ్ారుులేని
ఈ వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు తటసా ంగా ఆలోచంచుటకు మనకు అనుమతి ఇవవకుండా,

ఈ మూడు కూడా దదవుని విష్యములో సతయమని వస్టిరినిసర ర్డ వివర్శసత ుంది:

ఆయన ఉనికిలో, జఞానమ్మలో, శకితలో, ప్ర్శుద్ధ తలో, నీత్రలో, మ్ంచితనమ్మలో
మ్ర్యమ సతేమ్మలో.

దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు వస్టిరినిసర ర్డ కేటకనజం యొకు ప్రణాళ్లక అనేక

లాభములను ఇసుతంది. ఆర్ంభించుటకు, దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను కోీడీకర్శంచుటకు
అది మూడు విశాలమన
ై వర్గ ములను ఉప్యోగశసత ుంది. దదవుడు ఆయన సృషిర కంటే వేర్మగా ఎలా

ఉనాిడు? ఆయన “అమితమన
ై వాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు.” తర్మవాత కేటకనజం ఈ
మూడు కనటక
ి ల
ీ ు, లేక గుణముల గుండా ఆయన వాయపిత చెందు గుణముల వప్
ై ు చూసూ
త , దదవుడు

అమితమన
ై వానిగాను, నితయయనిగాను మర్శయు మార్మపచెందనివానిగాను ఎలా ఉనాిడు అనే ప్రశికు
జవాబునిసుతంది. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞానము, శకనత, ప్ర్శశుదధ త, నాయయము, మంచతనము
మర్శయు సతయము”లో అమితమైనవాడు. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞానము, శకనత, ప్ర్శశుదధ త,

నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము”లో నితయయడు. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞానము, శకనత,

ప్ర్శశుదధ త, నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము”లో మార్నివాడు. ఈ విధ్ంగా, వస్టిరినిసర ర్డ

షార్రర్డ కేటకనజం దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను వాయపిత చెందు ప్ూర్ణతలతో సంప్ూర్ణముగా సమాకలన
చదయు ఒక కీమబదధ మన
ై మార్గ మును ఇసుతంది.

ఇప్పటి వర్కు మనము బెైబిలు ప్ునాది మర్శయు వేదాంతశాసత ర వయతాయసము దావర్ా ఈ

విభాగములో ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల మధ్య దదవుని వాయపిత చెందని గుణములు ఆయన ఇతర్ గుణములతో
సమాకలన చదయు విధానమును చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ అంశములను చర్శుంచుటకు బెైబిలు
దృషిరకోణముల వైశాలయమును ప్ర్శగణంచుటలోని విలువను మనము చూదాేము.

బైబిలు ద్ృష్టరకోణమ్మలు
ఈ పాఠంలో మనము ఇప్పటి వర్కు చెపపి న ప్రతిది “దదవుడు ఆయన సృషిర నుండి వేర్మగా ఎలా

ఉనాిడు?” అనే ప్రశికు జఞవాబు ఇచుుటలో సహకర్శంచునటట
ో ర్ూప ందించబడినది. మర్శయు మనము
సూచంచనటట
ో గా, దదవుడు ఆయన ప్ూర్ణతలనిిటిలో సృషిరకన భినిముగా ఉనాిడు. లేఖ్నములు ఈ
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దశలో చూచుటకు మనకు అనేక మార్గ ములను ఇసాతయి కాబటిర, మనము వీటిలో కొనిి బెబి
ై లు

దృషిరకోణములను మాతరమే చూడగలము. అయితద ముఖ్యమన
ై విష్యము ఇది: బెైబిలు బో ధించు

విష్యములను సంప్ూర్ణంగా మనము ప్ర్శగణంచనప్ుపడు, కొనిి మాతరమే గాక దదవుని గుణములు

అనిి కూడా వాయపిత చెందనివని మనకు మర్శ ఎకుువగా సపష్ర మవుతయంది.

వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం లోని నాలగ వ ప్రశనితత ర్ము యొకు ప్రణాళ్లకను అనుసర్శసత ూ మన

మనసుిలో ఏమునిదో ఉదాహర్శదే ాము. మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించనటట
ో , దదవుడు

అమితమన
ై వాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందనివాడని అది గుర్శతంచు ప్రతి వాయపిత చెందు
గుణములో తెల్వయజేయుట దావర్ా కేటకనజం ఈ విష్యములను కీమప్ర్మసుతంది.

దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెైబిలు దృషిరకోణముల వశ
ై ాలయమును చూచుటకు,

దదవుని యొకు మూర్శతమతవము లేక ఉనికనతో ఆర్ంభించ కేటకనజం ఇచుుచుని ఏడు వాయపిత చెందు
గుణములను మనము ప్ర్శగణంచుదాము.

ఉనికి
అనేక విధ్ములుగా, దదవుని ఉనికన లేక స్టిాతి అనేది వాయపిత చెందు గుణము, లేక దదవుని సృషిరతో

ప్ంచుకొనదగశనది. దదవుడు సృషిరంచన ప్రతిది, మానవులతో సహా ఉనికనలో ఉనిదని మనకు తెలుసు.
కాని దదవుని ఉనికనకన మన ఉనికనకన మధ్య ఉని ముఖ్యమైన భేదమును గుర్శతంచుటలో మనము

విఫలమత
ై ద దదవుని ఉనికన యొకు మహిమను అర్ాము చదసుకొనుటలో కూడా విఫలమవుతాము. మన
ఉనికన మితమన
ై ది, అనితయమన
ై ది మర్శయు మార్మప చెందునది, కాని దదవుని ఉనికన అమితమన
ై ది,
నితయమైనది మర్శయు మార్మప చెందనిది.

సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని ఉనికన మర్శయు సృషిరకన మధ్య ఉని భేదము

ముఖ్యముగా ర్ండు మార్గ ములలో ఎతిత చూప్బడినది. కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని “అపార్తవము”
మర్శయు ఆయన “సర్వవాయపిత ”ని గూర్శు మాటాోడార్మ.

ఒక వప్
ై ు, దదవుని యొకు అపార్తవము సృషిరకన ఆవల ఆయన అమితమన
ై , నితయమైన మర్శయు

మార్మప చెందని ఉనికన. 1 ర్ాజులు 8:27లో, స లొమోను దదవాలయమును ప్రతిషిఠ ంచనప్ుపడు,

లేఖ్నములో ఉని ప్రతి విష్యమును కోీడీకర్శంచు ఒక ర్మయమన
ై వేదాంతశాసత ర ప్ుర్ావలోచనను అతడు
ఉదాాటించాడు. అతడు ఇలా అనాిడు, “ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నినుి [దదవుని]

ప్టర జఞలవు.” దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా ఉనాిడు అనగా ఆయన ఉనికన కేవలం సృషిరకన
మాతరమే ప్ర్శమితమల
ై ేదు. సృషిరకన ముందు ఆయన ఉనాిడు, ఇప్ుపడు కూడా ఆయన ఎలాంటి

ప్ర్శమితయలు లేకుండా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన సృషిర అంతటి కంటే ఆవల ఎలో ప్ుపడు ఉనికనలో
ఉంటాడు.

మర్ొక ప్రకు, దదవుని యొకు సర్వవాయపిత ని సృషిర యంతటిలో ఆయన ఉనికన అని నిర్వచంచవచుు.

మితమైన, కాల-ప్ర్శమితి గల, మార్మప చెందు సృషిర యొకు ప్రతి కోణమునకు భినిముగా దదవుడు అనిి
చపటో వాయపిత చెంది ఉంటాడని కీమబదధ వేదాంతవేతతలు తెల్వయజేసత ార్మ. యిర్రుయా 23:24లో దదవుడు
స్టలవిచుుచునిటట
ో , “నేను భూమాయ కాశముల యందంతట నునివాడను కానా?” బెైబిలు

విశావసమునకు దదవుని యొకు సర్వజా త మీద నముకముంచుట ఎంత పారముఖ్యమన
ై విష్యమంటే
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అప 17:28లో గరీకు కవులతో సముతిసూ
త పౌలు ఇలా అంటటనాిడు, “మనమాయనయందు [దదవుని]
బరదుకుచునాిము, చల్వంచు చునాిము, ఉనికన కల్వగశయునాిము.” కీర్తనలు 139:7-10; యిెష్యా
66:1; మర్శయు అప . 7:48-49 వంటి అనేక వాకయభాగములు కూడా దదవుని యొకు సర్వవాయపిత ని
గూర్శు మాటాోడతాయి.

దేవుని సరావాేపటత అన్ే స్టటదధ నంతమ్మ నిర్ుంచబడిన ఒక ఉతత మ్మైన

వాకేభాగమ్మ... అప్ . 17:24-28, అకకడ పౌలు ఏథసు్లో మ్ాటాలడుత న్నాడు

మ్ర్యమ దేవుడు అకకడ ఉనా అనేజనులత్ో కూడన మ్ాటాలడు విధమ్మను చూస్టట
ఆశిరేపో యాడు. మ్ర్యమ, అతని వివరణలో, దేవుడు కేవలం యూద్ులకు
మ్ాతరమే దేవుడు కాద్ని వివర్ంచుచున్నాడు; దేవుడు భూమి మీద్ ఉనా

జనులంద్ర్కత దేవుడు. తరువాత అతడు విశామ్ంతటిని గూర్ి మ్ాటాలడత్నడు.

మ్ర్యమ తరువాత దేవుని గూర్ి అతడు ఈ విధంగా అంటాడు: దేవుడు మ్నలో

ఎవార్కిని ఎనాడును ద్ూరమ్మగా లేడు, అది అనుేడు కావచుి లేక యూద్ుడు
కావచుి... వాసత వానికి, ఆయన మ్నమ్మ జీవించు మ్ర్యమ చలనమ్మ ప్ ంద్ు

మ్ర్యమ ఉనికిని కలిగ్యమండు దేవుడు. అనగా, ఆయన అనిా చోటల ఉన్నాడు...
అప్ . 17:24-28ని పో లియమనా మ్రొక వాకేభాగమ్మ యిరీుయా 23:23-24,
మ్ర్యమ అకకడ దేవుని నుండి నీవు ఎకకడికి పార్పో లేవు అన్ే బింద్ువు

కనిపటసత ుంది. దనగమకొను సథ లమ్మ లేద్ు. నీవు ప్ర్గతత వచుిగాని, దనగమకొనలేవు.
మ్ర్యమ యిరీుయా ఇలా చప్ుుటకు ఒక కారణమ్మ దేవుడు భూమినంతటిని
నింప్ుట.
— డా. ఆర్డ. టాడ్ మానగ ం
దదవుని ఉనికనతో పాటటగా, దదవుని జఞానము యొకు అమితతవమును, నితయతవమును మర్శయు

మార్మపలేనితనమును షార్రర్డ కేటకనజం ఉదాాటిసత ుంది.

జఞానమ్మ
అనేక విధాలుగా, జఞానము అనేది దదవుని యొకు హవతయవాద సృష్ర ములు ప్ంచుకొను దదవుని

యొకు వాయపిత చెందు గుణమయ
ై ునిది. కాని మనము ఎంత జఞానమును కల్వగశయునిను, మన

జఞానము ప్ర్శమితమన
ై దని, అనితయమైనదని మర్శయు మార్మపచెందునదని లేఖ్నము మర్శయు సాధార్ణ
ప్రతయక్షత సపష్ర ము చదసత ాయి. కాబటిర, సృషిరకన దదవుడు వేర్మగా ఉండు ఒక మార్గ ము ఆయన కల్వగశయుని
జఞానము అమితముగాను, నితయమైనదిగాను మర్శయు మార్మపచెందనిదిగాను ఉండుట.

సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని యొకు సర్వజా త మర్శయు ఆయన ఊహకు

అందని గుణమును ప్రసత ావించుట దావర్ా దదవుని జఞానము యొకు వాయపిత చెందని కోణములను
వకాుణసాతర్మ.
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దదవుని యొకు సర్వజా త అనగా దదవుడు సమసత విష్యములను గూర్శున జఞానమును

కల్వగశయునాిడను సతయము. యోబు 37:16 దదవుని యొకు “ప్ర్శప్ూర్ణ జఞానము”ను గూర్శు

మాటాోడుతయంది. “ఆయన దృషిరకన కనబడని సృష్ర ము ఏదియు లేదు” అని హెబ్ర.ర 4:13 చెబుతయంది.
“[ప్రజలు] చదయు ప్రతిదానిని [దదవుడు] విచార్శంచువాడు” — లేక అర్ాము చదసుకొనువాడు — అని

కీర్తనలు 33:15 తెల్వయజేసత ుంది. దదవునికన తెల్వస్టిన మర్శయు మనకు తెల్వయని అనేక విష్యములను
చూప్ుట దావర్ా దదవుని యొకు సర్వజా తను అనేక లేఖ్న భాగములు ఉదాహర్శసత ాయి. ఉదాహర్ణకు,
యిర్రుయా 23:24లో, దదవుడు ఇలా అడుగుతాడు, “నాకు కనబడకుండ ర్హసయ సా లములలో
దాగగలవాడెవడెైనకలడా?”

దదవుని యొకు ఊహకు అందని గుణమును గూర్శున స్టిదధ ాంతములో కూడా దదవుని జఞానము

యొకు వాయపిత చెందని సవభావము వకాుణంప్బడింది. దదవుని మనసుిను గూర్శు మనము ఏమియు
తెలుసుకోలేము అని ఈ ప్దము యొకు అర్ాము కాదు. బదులుగా, ఆయన బయలుప్ర్చన కొలది
ఆయన ఆలోచనలలో కొనిి భాగములను మనము తెలుసుకోగలము. అయితద దదవుని జఞానము ఏ
విధ్ంగా వాయపిత చెందనిది అంటే ఆయన ఆలోచనలను మనము ప్ూర్శతగా తెలుసుకోలేము. ర్పమా.

11:33లో పౌలు చెపపి నటట
ో , దదవుని తీర్మపలు మర్శయు మార్గ ములు “శనధింప్నంతో అశకయములు . . .

అగమయములు.” “దదవుని గూఢాంశములను మనము తెల్వస్టికొనలేమని” యోబు 11:7 ప్రకటిసత ుంది. “ఇటిర

[దదవుని] తెల్వవి నాకు మించనది . . .” అని కీర్తనలు 139:6 ప్రకటిసత ుంది. 1 సమూ. 16:7; 1 దిన. 28:9;
కీర్తనలు 139:1-4; మర్శయు యిర్రుయా 17:10 వంటి ఇతర్ సమాంతర్ లేఖ్న భాగములు కూడా
దదవుడు సృషిరకన వేర్మగా ఉని మార్గ ములలో ఒక మార్గ ము ఆయన జఞానము అమితముగాను,
నితయముగాను మర్శయు మార్మపలేనిదిగా ఉండుట అని సూచసాతయి.

దేవుని జఞానమ్మ అనగా సాతంతర శేరషరత కలిగ్న ఆలోచనలు, అనగా దేవునికి
చందిన, దేవునిలో నివస్టటంచు, ఆయన మ్నత్ో ప్ంచుకోవాలని ఆశించు

ఆలోచనలు. మ్ర్యమ సతేమేమ్నగా, మ్నమ్మ సాతంతర శేరషరతను గూర్ి

ఆలోచన చేయమనప్ుుడు, అలాంటి జీవితమ్మన్ే మ్నమ్మ జీవించనలని ఆయన
కోరుచున్నాడు. కాని అది మ్న శకితకి మించినది. కేవలం దేవుని కృప్ దనారా

మ్ాతరమే అటిర సాథయిలో జీవించుటకు మ్నకు ఒక అవకాశమ్మ లభిసుతంది... ఆ

విధమ్మగా జీవించుటకు, ఆ విధమ్మగా ఆలోచించుటకు, మ్ర్యమ “జఞాన మ్ార్ మ్మ
ఇది” అని ఇతరులకు కూడన త్లియప్రచుటకు మ్నకు ఈ దేవుని సాతంతర శేష
ర రత
గల ఆలోచనలు కావాలి, మ్ర్యమ ఆయన ప్ర్శుదనధతు మ్నలో జీవించనలి.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
మూడవ సాానములో, దదవుడు ఆయన ఉనికన మర్శయు జఞానములో మాతరమే గాక శకనతలో కూడా

అమితమన
ై వాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు.
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శకిత
శకనత అనునది సృషిర ప్ంచుకొను ఒక గుణము గనుక దదవుని శకనత అనేక విధాలుగా వాయపిత చెందునది

అని లేఖ్నములు మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత ర్ండూ సూచసాతయి. అయితద సృషిరలోని గొప్ప శకుతలు

కూడా మితమన
ై వి, అనితయమన
ై వి మర్శయు మార్మప చెందునవి. కాబటిర, దదవుని శకనత వాయపిత చెందనిదను
మార్గ ములను కూడా లేఖ్నములు సపష్ర ముగా బో ధిసత ాయి.

దదవుని శకనత మర్శయు సృషిర మధ్య ఈ వయతాయసము కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని యొకు

“సర్వశకనత” మర్శయు దదవుని “సార్వభౌమత” అను ప్దములలో ఎకుువగా వయకత ప్ర్చబడింది.

ఒకవప్
ై ు, దదవుని సర్వశకనతని గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, దదవుడు సర్వ-శకనతమంతయడని

మనము చెబుతయనాిము. ఉదాహర్ణకు, యోబు 42:2లో యోబు ఇలా అంటాడు, “నీవు

సమసత కనయ
ీ లను చదయగలవు.” “తన కనచఛవచునటట
ో గా సమసత మును ఆయన చదయుచునాిడు” అని
కీర్తనలు 115:3 తెల్వయజేసత ుంది. “నీకు అసాధ్యమైనదదదియు లేదు” అని చెబుతూ యిర్రుయా 32:17
దదవుని సుతతిసుతంది. మతత యి 19:26లో “దదవునికన సమసత మును సాధ్యమని” యిేసు తన శ్ష్యయలకు
ప్ునఃనిశుయత కలుగజేశాడు.

ఇప్ుపడు, మనమికుడ మర్ొక ముఖ్యమన
ై అర్హతను జోడించవలస్టియునిది: దదవుని శకనత

ఆయన ఇతర్ గుణములకు ఎలో ప్ుపడు తోడపడుతయంది. ఆయన సార్ములోను ఇతర్ ప్ూర్ణతలకు

విర్మదధ ంగా అది కార్యములు చదయలేదు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు చదయలేని కొనిి ప్నులను గూర్శు

లేఖ్నములు సపష్ర ముగా ప్రకటిసత ాయి. దదవుడు అబదధ మాడలేడని, పాప్ము చదయలేడని, మార్లేడని,

లేక తనను తాను విసర్శించుకోలేడని సంఖ్ాయ. 23:19; 1 సమూ. 15:29; 2 తిమోతి 2:13; హెబ్ర.ర 6:18;
మర్శయు యాకోబు 1:13, 17 వంటి లేఖ్న భాగముల నుండి మనము నేర్ముకోవచుు. ఈ అర్హతను

మనము దృషిరలో ఉంచుకుంటే, ఆయన శకనత అమితమైనది, నితయమన
ై ది మర్శయు మార్మపలేనిది అను
విధ్ముగా దదవుని సర్వశకనతని గూర్శు మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు.

దేవుడు కొనిా ప్నులను చేయలేడని సూచించు బైబిలులోని కొనిా లేఖన
భాగమ్మలు దేవుని సరాశకిత యొకక నిజమైన అరథ మ్మను గూర్ి

మ్ాటాలడుత న్నాయి... ఆయన కేవలం ఆయన సాభావమ్మనకు అనుగమణంగా

ఉనా ప్నులను మ్ాతరమే చేయగలడు. అబద్ధ మ్ాడుట ఆయన దవి
ై క గమణమ్మనకు
ప్ూర్తగా విరుద్ధ మ్మగా ఉనాది. కాబటిర దేవుడు చేయలేని కొనిా ప్నులు ఉన్నాయి,
కాని అవి ప్ూర్తగా దేవుని సాభావమ్మనకు ఆధీనమ్మలో ఉన్నాయి.

— ర్వ. కో టే హక్సి
మర్ొక వైప్ు, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని శకనత యొకు అమితమైన, నితయమన
ై మర్శయు

మార్మపలేని సవభావమును “దదవుని సార్వభౌమతవము”గా సంబో ధిసత ార్మ. సులువన
ై మాటలలో, దదవుని
సార్వభౌమతవము అనగా సృషిర పన
ై ఆయన కల్వగశయుని సంప్ూర్ణ నియంతరణ.

ఇప్ుపడు, సృషిర మీద దదవుడు కల్వగశయుని సార్వభౌమతవమును ఎలా ఉప్యోగశసత ాడు అను

విష్యమును గూర్శు సంఘము యొకు ప్లు శాఖ్లు అసముతిని వయకత ప్ర్చాయి. మర్శయు మనము
-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు

ఈ విష్యములను తర్మవాత పాఠములో చర్శుదాేము. కాని ఈ సమయమందు, సమసత మును

శాస్టించుటకు దదవునికన అమితమైన, నితయమన
ై మర్శయు మార్మపలేని శకనత ఉనిదని లేఖ్నములు

బో ధించుచుని విష్యమును గమనించాల్వ అంతద. 2 దిన. 20:6లో ర్ాజన
ై యిెహో షాపాతయ ఇలా

ప్రకటించాడు, “నీవు బాహుబలము గలవాడవు, ప్ర్ాకీమము గలవాడవు, నినిదిర్శంచుట కవర్శకని
న
బలము చాలదు.” లేక యోబు 42:2లో యోబు ఇలా అనుచునాిడు, “నీవు ఉదదేశ్ంచనది ఏదియు

నిష్ీలము కానేర్దు.” దానియిేలు 4:35లో, దదవుడు “ప్ర్లోక స్టేనయిెడలను భూనివాసులయిెడలను

తన చతత ము చొప్ుపన జర్శగశంచువాడు” అని ర్ాజన
ై నబుకదదిజర్మ కూడా ఒప్ుపకొనుచునాిడు. ఎఫస్ట్

1:12 ప్రకార్ం దదవుని యొకు సార్వభౌమతవము ఎంత వాయపించనదంటే, “ఆయన తన చతాతనుసార్ముగా
చదస్టన
ి నిర్ణయముచొప్ుపన సమసత కార్యములను జర్శగశంచుచునాిడు.” మర్శయు “ఆయన

సంకలపముచొప్ుపన పిలువబడినవార్శకన, మేలుకలుగుటకై సమసత మును సమకూడి జర్మగుచునివి”
గనుక గొప్ప శీమల కాలములో కూడా దదవుని సార్వభౌమతవమును గూర్శు ర్పమా. 8:28

నిశుయప్ర్మసుతంది. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు దదవుని యొకు సార్వభౌమతవము
అమితమన
ై దని, నితయమైనదని మర్శయు మార్మపలేనిదని సపష్ర ముగా సూచంచుచునాియి.

దదవుని ఉనికన, జఞానము మర్శయు శకనతని గూర్శు చర్శుంచుటతో పాటటగా, వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం

దదవుడు ప్ర్శశుదధ తలో కూడా అమితమన
ై వాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందని వాడని
సూచసుతంది.

ప్ర్శుద్ధ త
అనేక విధాలుగా, ప్ర్శశుదధ త అనేది దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణమే ఎందుకంటే అది సృషిర
యొకు కొనిి కోణముల దావర్ా ప్ంచుకొనబడుతయంది. లేఖ్నములు తర్చుగా సాానములను,

వసుతవులను, ఆతులను మర్శయు ప్రజలను ప్ర్శశుదధ మన
ై విగా సంబో ధిసత ాయి. మనము “ప్ర్శశుదధ ,”
“ప్వితరమన
ై ” లేక “ప్వితరప్ర్చబడిన” — హెబ్రర భాష్లో కాదో ష్ ( )קָ דֹוׁשమర్శయు గరీకు భాష్లో హగశయోస్
(ἅγιος) — అని అనువదించు బెైబిలు విశరష్ణముల యొకు అర్ాము “వేర్మచదయబడుట” లేక

“ప్రతయద కప్ర్చబడుట.” అయితద సృష్ర ముల యొకు ప్ర్శశుదధ త మితమైనదని, అనితయమైనదని, మర్శయు
మార్మపచెందునదని, మర్శయు దదవుని ప్ర్శశుదధ త అమితమన
ై దని, నితయమైనదని, మర్శయు
మార్మపచెందనిదని సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు లేఖ్నములు సపష్ర ము చదసత ాయి.

కీమబదధ తలలో, దదవుని యొకు నతి
ై క ప్ర్శశుదధ త వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా

వేదాంతవేతతలు తర్చుగా దదవుని ప్ర్శశుదధ త యొకు వాయపిత చెందని గుణములను ప్ర్శగణసుతంటార్మ. వార్మ
దివయమన
ై ప్ర్శశుదధ త అని పిలువబడు దానిని కూడా ఎతిత చూప్ుతయంటార్మ.

ఒక వప్
ై ు, దదవుని యొకు నైతిక ప్ర్శశుదధ త ఆయన చెడు అంతటికన దూర్ముగా ఉంటాడు అనే

సతయమును సూచసుతంది. కీర్తనలు 92:15లో ఇలా వారయబడియునిది, “ఆయనయందు ఏ

చెడుతనమును లేదనియు.” మర్శయు “ప్ర్శశుదధ దదవా . . . నీ కనుదృషిర దుష్ర తవము చూడలేనంత

నిష్ుళంకమన
ై ది గదా; బాధించువార్మచదయు బాధ్ను నీవు దృషిరంప్జఞలవు . . .” అని హబకూుకు 1:1213 తెల్వయజేసత ుంది. దదవుని నతి
ై క ప్వితరత బెైబిలు విశావసమునకు ఎంత పారముఖ్యమంటే, దానిని గూర్శు
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యాకోబు యాకోబు 1:13లో నిశుయతతో ఇలా వారసుతనాిడు, “దదవుడు కీడు విష్యమై
శనధింప్బడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శనధింప్డు.”

మర్ొక వైప్ు, లేఖ్నములు దదవుని దివయమన
ై ప్ర్శశుదధ త అని పిలువబడు దాని వప్
ై ు కూడా

దృషిరని మళ్లళసాతయి. దదవుడు సమసత సృషిరకన, ఆయన నతి
ై కముగా ప్వితరమన
ై సృష్ర ములతో సహా, వేర్మగా
ఉనాిడని ఈ ప్దజఞలము సూచసుతంది.
దేవుని న్ఫైత్రక ప్ర్శుద్ధ త మ్ర్యమ ఆయన అస్టటత తా ప్ర్శుద్ధ త, లేక దివేమైన

ప్ర్శుద్ధ తకు మ్ధే ఉనా త్ేడన, “ప్ర్శుద్ధ త” అను ప్ద్మ్మ యొకక ప్ురాతన
ఆలోచన మీద్, అనగా మ్మఖేమ్మగా “ప్రత్ేేకప్రచబడుట” మీద్

ఆధనరప్డియమంట ంది. మ్ర్యమ దేవుడు రండు విషయమ్మల నుండి వేరుగా
ఉన్నాడు. మొద్టిగా, ఆయన పాప్ుల నుండి ప్రత్ేేకప్రచబడన్డు. ఆయన

ప్ర్శుద్ుధడు; ఆయన ఎనాడును పాప్మ్మ చేయడు; ఆయన ప్ర్ప్ూరణ మన
ై నీత్ర
గలవాడు, మ్ర్యమ ఈ విధంగా ఆయన పాప్ుల నుండి ప్రత్ేేకప్రచబడన్డు —

న్ఫైత్రకమ్మగా ప్ూరుణడు, ప్వితర డు, ప్ర్శుద్ుధడు. అయిత్ే రండవ భావనలో కూడన
దేవుడు ప్ర్శుద్ుధడయ
ై మన్నాడు. అది, ఆయన మ్న కంటే ఉనాతమైనవాడు;

ఆయన మ్న కంటే వేరుగా ఉన్నాడు; ఆయన మ్న కంటే వేరన
ై సాభావమ్మను

అస్టటత తామ్మను — ఉనాత ఉనికి — కలిగ్యమన్నాడు మ్ర్యమ ఈ విధమ్మగా కూడన
ఆయన ప్ర్శుద్ుధడే. ఆయన మ్ార్ మ్మలు మ్ర్యమ తలంప్ులు మ్న కంటే ఎంత్ో

ఉనాతమైనవి. కాబటిర , దేవుడు ప్ర్శుద్ుధడు, అనగా ఆయన ఉనికిలోను మ్ర్యమ
ఆయన సాభావమ్మ యొకక నీత్రలోను ఆయన ప్రత్ేేకప్రచబడినవాడు.
— ర్వ. డెన్ హెండదో
దదవుని దివయమన
ై ప్ర్శశుదధ త యిెష్యా 6:3లో అతయంత సపష్ర ముగా వర్శణంచబడింది, అకుడ

స్టర్ాప్ులు ఈ విధ్ంగా కేకలు వేసత ునాియి:

స్టైనేమ్మలకధిప్త్రయగమ యిెహో వా, ప్ర్శుద్ుధడు ప్ర్శుద్ుధడు ప్ర్శుద్ుధడు
(యిెషయా 6:3).

ఈ వాకయభాగములో స్టర్ాప్ులు, దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట స్టేవ చదయు నైతికమన
ై ప్ర్శశుదధ త

గల జీవులు, దదవుడు మూడింతల ప్ర్శశుదుధనిగా ఆర్ాధించబడాలని, ఆయన ప్ర్శశుదధ తలో అతయంత

ఘనుడని తెల్వయజేయుచునాియి. దదవుని దివయమన
ై ప్ర్శశుదధ త యొకు ఇలాంటి వయకీతకర్ణలే నిర్గ మ.
15:11; 1 సమూ. 2:2; యిెష్యా 57:15; మర్శయు హో షేయా 11:9 వంటి వాకయ భాగాలలో కూడా
కనిపిసత ాయి.

దదవుడు ఆయన ఉనికనలో, జఞానములో, శకనత మర్శయు ప్ర్శశుదధ తలో మాతరమే అమితమైనవాడు,

నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు కాదుగాని, ఈ వాయపిత చెందని గుణములు ఆయన నాయయములో
కూడా కనిపిసత ాయి.
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న్నేయమ్మ
అనేక విధాలుగా, నాయయము అనునది వాయపిత చెందు గుణమని సాధార్ణ మర్శయు విశరష్

ప్రతయక్షతలు ర్ండు సూచసాతయి ఎందుకంటే నతి
ై క జీవులు, ముఖ్యముగా మానవులు, నీతి నాయయములు
కల్వగశయుండగలర్మ. దదవుని నాయయము అనే ఆలోచన తర్చుగా సదిేక్స ()צַ ִּדיקఅను హెబ్రర ప్దముల
గుంప్ునకు సంబంధించన ప్దము దావర్ా, మర్శయు డికయియోసున (δικαιοσύνη) అను గరక
ీ ు

ప్దముల గుంప్ునకు సంబంధించన ప్దము దావర్ా వయకత ప్ర్చబడింది. మనము ఈ ప్దములను
సాధార్ణంగా “నీతి” లేక “నాయయము” అని అనువదిసత ాము. అయితద, మానవ నీతి నాయయములు

మితమైనవి, అనితయమన
ై వి మర్శయు మార్మప చెందునవి కాగా దదవుని నీతి నాయయములు అమితమైనవి,
నితయమైనవి మర్శయు మార్మప చెందనివి.

దదవుని నాయయము యొకు గుణము లేఖ్నములో తర్చుగా ఆయన ప్ర్లోక స్టింహాసనము

ఎదుట జర్మగు తీర్మపలతో అనుబంధ్ం కల్వగశయునిది. 1 పేతయర్మ 1:17లో వారయబడియునిటట
ో ,

“ప్క్షపాతము లేకుండ కనీయలనుబటిర ప్రతివానిని తీర్మపతీర్ము” తండిర మనకు ఉనాిడు. ర్పమా. 2:5-6
ప్రకార్ం, “నాయయమన
ై తీర్మప[తో] . . . ఆయన ప్రతివానికన వాని వాని కనీయల చొప్ుపన

ప్రతిఫలమిచుును.” మర్శయు దదవుని తీర్మపలు ఎలో ప్ుపడూ సతయములు గనుక, ర్పమా. 9:14లో పౌలు

ఇలా ప్రశ్ిసుతనాిడు, “దదవునియందు అనాయయము కలదా?” దీనికన జవాబిసుత అంటాడు, “అటో నర్ాదు!”
“ఆయన కార్యము సంప్ూర్ణము ఆయన చర్యలనిియు నాయయములు ఆయన నిర్పేషియిెై

నముుకొనదగశన దదవుడు,” అని దివతీ. 32:4లో మోషే ప్రకటిసత ునాిడు. కాబటిర, యోహాను 17:25లో

యిేసు ఆయన ప్ర్లోకప్ు తండిరని “నీతి సవర్ూప్ుడవగు” — లేక నాయయము — “తండీర” అని పిలచుట
ఆశుర్యము కల్వగశంచదు.

కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ర్ండు ముఖ్యమన
ై విభాగముల మీద దృషిరని ఉంచుట దావర్ా దదవుని

నాయయమును ప్ర్శగణంచార్మ: దదవుని యొకు నీతిగల ప్రతిఫలములు మర్శయు ఆయన నీతిగల
దండనలు.

ఒకవప్
ై ు, నీతిమంతయలకు నీతిగల ప్రతిఫలములు ఇచుుట దదవుని సవభావమైయునిది. కీర్తనలు

58:11లో ఇలా వారయబడియునిది, “నిశుయముగా నీతిమంతయలకు ఫలము కలుగుననియు

[ఎందుకంటే] నిశుయముగా నాయయము తీర్ము దదవుడు లోకములో నునాిడు . . .” 2 తిమోతి 4:8లో
ఈ కనీంది విధ్ముగా మాటాోడినప్ుపడు పౌలు కీస
ీ త ులో నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడినవార్మ ప ందు నీతిని

సంబో ధించుచునాిడు, “ఇకమీదట నా కొర్కు నీతికనర్ట
ర ముంచబడియునిది. ఆ దినమందు నీతిగల
నాయయాధిప్తియిెన
ై ప్రభువు అది నాకును, నాకు మాతరమే కాకుండ తన ప్రతయక్షతను అపేక్ించు

వార్శకందర్శకనని అనుగీహించును.” నీతిగా ఉండుటకు ప్రతిఫలము లేదని కొనిిసార్మో అనిపించవచుు.

కాని, దదవుడు ఆయన నాయయములో అమితమన
ై వాడు, నితయమైనవాడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు
గనుక దదవుని యొకు నీతిగల ప్రతిఫలములను గూర్శు మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు.

మర్ొక వైప్ు, చెడుకు నాయయమైన శ్క్షను విధించుట కూడా దదవుని సవభావమైయునిది. “. . .

దదవుని నర్మగనివార్శకనని, మన ప్రభువన
ై యిేసు సువార్త కు లోబడని వార్శకనని ప్రతిదండన చదయునప్ుపడు
మిముును శీమప్ర్చు వార్శకన శీమయు, శీమప ందుచుని మీకు మాతోకూడ విశాీంతియు

అనుగీహించుట దదవునికన నాయయమే” అని 2 థెసి. 1:6-8లో పౌలు తెల్వయజేశాడు. మర్శయు అప
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు

17:31లో పౌలు ప్శాుతాతప్మునకు పిలచయునాిడు ఎందుకంటే, “తాను [దదవుడు] నియమించన
మనుష్యయనిచదత నీతి ననుసర్శంచ భూలోకమునకు తీర్మపతీర్ు బో యిెడి యొక దినమును

నిర్ణయించయునాిడు.” వాసత వానికన, పాప్మునకు దదవుడు ఇచుు నీతిగల దండన బెైబిలు

విశావసమునకు ప్ునాదిగా ఉనిది. ర్పమా. 3:26లో పౌలు వివర్శంచనటట
ో గా, దదవుడు “నీతిమంతయడును
నీతిమంతయనిగా తీర్మువాడు” కూడా ఎందుకంటే నముువార్ందర్శ కొర్కు కీస
ీ త ు యొకు పారయశ్ుతత ము

నాయయము యొకు అవసర్తను ప్ూర్శంచంది. ఆయన నీతిగల దండనలలో దదవుని యొకు అమితమన
ై ,
నితయమైన మర్శయు మార్మపచెందని నాయయము ఎలా వయకత ప్ర్చబడినదో ఇవి మర్శయు ఇతర్ లేఖ్న
భాగములు తెల్వయజేసత ునాియి.

దదవుని ఉనికన జఞానము, శకనత, ప్ర్శశుదధ త మర్శయు నాయయము తర్మవాత షార్రర్డ కేటకనజం దదవుని

యొకు మంచతనమును గూర్శు మాటాోడుతయంది.

మ్ంచితనమ్మ
అనేక విధ్ములుగా, మంచతనము వాయపిత చెందు గుణము ఎందుకంటే లేఖ్నములు తర్చుగా

సృషిరని మంచది అని సంబో ధిసత ాయి. ఆది. 1:31లో, దదవుడు సృషిరని చూస్టి దానిని “మంచది”గా ఎంచాడు.
మర్శయు పౌలు ఈ దెవి
ై క ప్రకటనను 1 తిమోతి 4:4లో ప్ునర్మదాాటించాడు. సాధార్ణ ప్దములలో,

హెబ్రరలో తొవ్ ( )טֹובమర్శయు గరీకులో అగతోస్ (ἀγαθός) అను ప్దములు ఒక వయకనత లేక ఒక వసుతవు
యొకు ధ్ృవీకర్ణను సూచసాతయి. కాబటిర, సృషిరలోని అనేక కోణములను “మంచ” అని సర్శగా

వర్శణంచవచుు. అవును, సృషిరలోని మంచతనము మితమన
ై ది, అనితయమన
ై ది మర్శయు మార్మప

చెందునది. కాని, భినిముగా, దదవుని యొకు మంచతనము అమితమన
ై ది, నితయమన
ై ది మర్శయు
మార్మపలేనిది.

దదవుడు “మంచవాడని” లేఖ్నములు చెపిపనప్ుపడు, ఆయన అమితముగాను, నితయముగాను

మర్శయు మార్మపలేని విధ్ముగాను ధ్ృవీకర్ణకు యోగుయడని వాటి అర్ాము. ఇప్ుపడు, ఈ విధ్ముగా

చెప్ుపట దావర్ా, దదవుడు ఆయనకు వలుప్ల చదయవలస్టిన ఏ విధ్మన
ై మంచ యొకు అవసర్త లేదని
మనము గమనించాల్వ. దదవుడు సవయంగా మంచకన నిర్వచనముగా ఉనాిడు. బెల్విక్స కనీష్న్ యొకు
మొదటి వాయసము చెప్ుపనటట
ో , దదవుడు “మంచవాడు, మర్శయు సమసత మేలుల యొకు ఉప పంగు
ఊట.”

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై బెైబిలు బో ధ్నలతో
ర ులో, దదవుని మంచతనము అనేక సుప్ర్శచతమన

అనుబంధ్ప్ర్చబడింది. కాని ర్ండు ముఖ్యమన
ై విభాగములలో ఆలోచంచుట సహాయకర్ముగా

ఉంటటంది: దదవుని యొకు ప్రతయక్ష మంచతనము మర్శయు దదవుని యొకు ప్ర్పక్ష మంచతనము.

ఒకవప్
ై ు, దదవుని యొకు ప్రతయక్ష మంచతనమును గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, ఆయన

సృషిర ప్టో ఆయన కల్వగశయుని కనికర్ము, కర్మణ, పేరమ మర్శయు ఓర్మపలో కనిపించు దదవుని

మంచతనమును మనము జఞాప్కముంచుకుంటాము. ఉదాహర్ణకు, కీర్తనలు 34:8 దదవుని కనికర్ము
మంచతనము యొకు ర్మజువు అని చెబుతూ ఇలా స్టలవిసుతంది, “యిెహో వా ఉతత ముడని ర్మచ చూచ
తెల్వస్టికొనుడి.” నిర్గ మ. 33:19లో దదవుని మంచతనము ఆయన కర్మణ మర్శయు దయతో
ముడిప్డియునిది మర్శయు అకుడ దదవుడు మోషేతో ఇలా స్టలవిచుుచునాిడు, “నా
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు

మంచతనమంతయు నీ యిెదుట కనుప్ర్చెదను; . . . నేను కర్మణంచువాని కర్మణంచెదను,

ఎవనియందు కనికర్ప్డెదనో వానియందు కనికర్ప్డెదననను.” కీర్తనలు 25:7 దదవుని పేమ
ర ఆయన

మంచతనములో నుండి ప్రవహిసత ుంది అని మాటాోడుతూ ఇలా స్టలవిసుతంది, “యిెహో వా నీ కృప్నుబటిర నీ
దయచొప్ుపన ననుి జఞాప్కములో ఉంచుకొనుము.”

కీర్తనలు 23:6; కీర్తనలు 73:1; కీర్తనలు 145:9, 15-16; మర్శయు మార్ము 10:18 వంటి లేఖ్న

భాగములు కూడా దదవుని యొకు మంచతనము వప్
ై ు అనేక విధాలుగా చూపిసత ాయి. అయితద దదవుని

యొకు అమితమైన, నితయమన
ై మర్శయు మార్మప చెందని మంచతనము కీీసత ు కొర్కు మర్శయు కీస
ీ త ులో

ఉని వార్ందర్శ ప్టో ఆయన కల్వగశయుని నితయమన
ై పేరమలో అతయంత ప్రతయక్షముగా కనుప్ర్చబడినది.
ఎఫస్ట్ 1:4-6లో పౌలు చెబుతయనిటట
ో :

తన పటరయమనియంద్ు త్నను ఉచితమ్మగా మ్నకనుగరహంచిన తన కృపామ్హమ్కు
కతరత ్ కలుగమనటల , తన చితత ప్రకారమైన ద్యాసంకలుమ్మచొప్ుున, యిేసుకతస
ర తు

దనారా తనకు కుమ్ారులనుగా స్ట్ాకర్ంచుటకై, మ్నలను మ్మంద్ుగా తన కోసమ్మ
నిరణ యించుకొని . . . (ఎఫస్ట్ 1:4-6).
ఈ వచనము యొకు నేప్థయము మనకు సపష్ర ము చదయుచునిటట
ో , కుమార్తవములోనికన మన

దతత తయ సృషిరకన మునుప్ు నుండి దదవుడు మన ప్టో కల్వగశయుని పేమ
ర , అనగా దదవుని పేమ
ర దావర్ా
కల్వగశనది. మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని నితయ పేరమ కీస
ీ త ులో, అనగా ఆయన

పేరమించువానిలో కలుగుతయంది. కీీసత ులో ఉనివార్శకన దదవుని పేరమ కుమార్మని ప్టో తండిర కల్వగశయుని
అమితమన
ై , నితయమైన మర్శయు మార్మపలేని పేమ
ర లో నాటబడియునిది.

దేవుడు మ్న ప్టల కలిగ్యమనా పతరమ్ను గూర్ి బైబిలు మ్నకు అన్ేక

విషయమ్మలను త్లియజేసత ుంది. దేవుడు మ్నలను అన్ేక విధమ్మలుగా

పతరమించుచున్నాడు, మ్ర్యమ మ్న ప్టల ఆయన పతమ్
ర ను అన్ేక విధమ్మలుగా

కనుప్రచుచున్నాడు. అయిత్ే, దేవుడు ఆయన పతమ్
ర ను నిశియాతుకమ్మగాను
మ్ర్యమ అత ేనాతమ్మగాను మ్న కొరకు ఆయన ఏకైక కుమ్ారుని ప్ంప్ుటలో
చూపాడని బైబిలు సుషరమ్మగా త్లియజేసత ుంది. “దేవుడు లోకమ్మను ఎంత్ో

పతరమించను . . . తన అదిాత్మయ కుమ్ారుని అనుగరహంచను” అని యోహాను 3:16
త్లియజేసత ుంది. లోకమ్మను రక్ించుటకు ఆయన స్ ంత కుమ్ారుని ఇచుిటలో
దేవుని పతమ్
ర అతేంత ఉనాతమ్మగా వేకతప్రచబడింది. కాని మ్నమ్మ అకకడే

ఆగ్పో కూడద్ు ఎంద్ుకంటే, దేవుని పతమ్
ర ఆయన కుమ్ారుడు మ్న కొరకు చేస్టన
ట
కారేమ్మలో కూడన వేకతప్రచబడింది. మ్న పాప్మ్మల కొరకు బలియగమటకు

ఆయన కుమ్ారుడు ఈ లోకమ్మనకు వచనిడు. వాసత వానికి, మ్నమ్మ దేవుని

పతరమించలేద్ుగాని, దేవుడు మ్నలను పతమి
ర ంచనడు మ్ర్యమ మ్న పాప్మ్మల

యొకక పారయశిితత మ్మ కొరకు ఆయన కుమ్ారుని మ్న కొరకు ప్ంపాడు... కాబటిర ,
ఇది మ్నలను పోర త్హంచనలి. వాసత వానికి, పౌలు రోమ్ా 8లో ఈ బింద్ువును
గూర్ి మ్ాటాలడుత ఈ మ్ాటలత్ో మ్నలను పోర త్హసుతన్నాడు, “తన
-31వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు

స్ ంతకుమ్ారుని అనుగరహంచుటకు వఫనుకత్మయక మ్న అంద్ర్ కొరకు ఆయనను

అప్ుగ్ంచినవాడు ఆయనత్ో పాట సమ్సత మ్మను మ్నకంద్ుకు అనుగరహంప్డు?”
ఈ విధమ్మగా, దేవుడు నిశియమ్మగాను ఉనాతమ్మగాను మ్ర్యమ

అత ేతత మ్మ్మగాను ఆయన కుమ్ారుని ఇచుిటలో ఆయన పతరమ్ను మ్నకు
కనుప్రచనడు. కాబటిర , మ్నమ్మ ఆయనను విశాస్టటంచనలి మ్ర్యమ ఆయన
మ్నలను నిజమ్మగా పతమి
ర ంచుచున్నాడని నిశియత కలిగ్యమండనలి.

— డా. బారండన్ డి. కోీ
మర్ొక వైప్ు, దదవుని యొకు ప్ర్పక్ష మంచతనము మీద దృషిర పటటరట దావర్ా కూడా లేఖ్నము

దదవుని మంచతనము యొకు అమితమన
ై , నితయమైన మర్శయు మార్మప చెందని సవభావము వైప్ు మన

దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. ఆయన సృషిరని శీమలు మర్శయు సమసయలు తాతాుల్వకముగా చుటటరముటిరనప్పటికీ,
దదవుడు మంచతనమును మర్లా జర్శగశసత ాడనే నిశుయత ఇకుడ మనకు కలుగుతయంది. ఈ సృషిరలో

చెడు ఉనికనలో ఉండుట దదవుని యొకు మంచతనమును నముుటకు ఒక ముఖ్యమన
ై ఆటంకముగా

ఉనిది. అయితద దదవుని మంచతనము యొకు ప్ూర్ణత చెడులో నుండి కూడా మేలును కల్వగశంచగలదనే
నిశుయతను బెైబిలు ర్చయితలు ఇచాుర్మ. ఉదాహర్ణకు, కష్ర మన
ై సమసయలు మన మంచ కొర్కే అని
యాకోబు 1:17 తెల్వయజేసత ుంది ఎందుకంటే, “శరష్
ీ ఠ మన
ై ప్రతియిావియు సంప్ూర్ణమైన ప్రతి వర్మును,

ప్ర్సంబంధ్మన
ై దెై, జోయతిర్ుయుడగు తండియొ
ర
దే నుండి వచుును.” మర్శయు ర్పమా. 8:28లో పౌలు
ర్పమా కస
ై త వులకు నిశుయతను ఇచునటట
ో , “దదవుని పేరమించువార్శకన, అనగా ఆయన

సంకలపముచొప్ుపన పిలువబడినవార్శకన, మేలుకలుగుటకై సమసత మును సమకూడి జర్మగుచునివని
యిెర్మగుదుము.”

దదవుని ఉనికన, జఞానము, శకనత, ప్ర్శశుదధ త, నీతి మర్శయు మంచతనమునకు సంబంధించన బెైబిలు

దృషిరకోణములను విశరోషించన తర్మవాత, ఇప్ుపడు మనము దదవుని యొకు సతయమును

చూడబో తయనాిము. ఇది వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజంలో ఇవవబడిన వాయపిత చెందు గుణములలో చవర్శది.

సతేమ్మ
అనేక విధ్ములుగా సతయము వాయపిత చెందు గుణమని బెైబిలు మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత
సపష్ర ముగా తెల్వయజేసత ునాియి. దదవుని యొకు హవతయవాద మర్శయు నతి
ై క సృష్ర ములు సతయము,

నిజఞయితీ, నముకతవము మర్శయు విశావసయత కల్వగశనవిగా ఉండవచుు. దదవుని సతయము అనే భావన

అమన్ ( )אָ מַ ןఅను కనీయతో ముడిప్డియుని హెబ్రర ప్దముల గుంప్ు నుండి వలువడుతయంది, మర్శయు
ఇది చాలా సార్మో “నిశుయత కల్వగశయుండుట,” “నిర్ాార్శంచబడుట” లేక “సతయము” అని

అనువదించబడుతయంది, మర్శయు సుప్ర్శచత ప్దమన
ై చెస్టద్ ( )חֶ סֶ דనుండి వలువడుతయంది, దీనిని
తర్చుగా “నముకతవము” లేక “కృప్” అని అనువదిసత ార్మ. ఈ భావాన అనేది కొీతత నిబంధ్న గరీకు

ప్దముల ైన అల తియ (ἀλήθεια) మర్శయు పిస్టర స్
ి (πίστις) నుండి కూడా వలువడుతయంది. ఈ బెైబిలు
ప్దములు పారమాణకత, సతయము, ఆధార్యోగయత, మర్శయు నముకతవమును గూర్శు మాటాోడతాయి.
దదవుని సృష్ర ములు మితముగాను, అనితయముగాను మర్శయు మార్మపచెందు విధ్ముగా మాతరమే ఈ
-32వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము
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గుణములను వయకత ప్ర్చగలవు. భినిముగా, దదవుని సతయము అమితమన
ై ది, నితయమైనది మర్శయు

మార్మపలేనిది. పౌలు ర్పమా. 3:4లో ఈ విధ్ముగా చెపపి నప్ుపడు దదవుని సతయము యొకు పల లుదగని
గుణమును వయకత ప్ర్చాడు:

ప్రత్ర మ్నుష ేడును అబదిధకుడగమను గాని దేవుడు సతేవంత డు కాక త్మరడు
(రోమ్ా. 3:4).

చాలా వర్కు, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని యొకు ఈ గుణమును ర్ండు ముఖ్యమన
ై
విధాలుగా ఉదాాటించార్మ. దదవుడు సతయము యొకు నముకమైన ఆధార్ముగా ఉనాిడు, మర్శయు
ఆయన వాగాేనముల ప్టో ఆయన నముదగశనవాడు.

ఒక వప్
ై ు, సతయము యొకు నముకమైన ఆధార్ముగా దదవుడు ఘనప్ర్చబడతాడు. కీర్తనలు

119:43లో, కీర్తనకార్మడు లేఖ్నములను దదవుని “సతయవాకయము” అని పిలచాడు. అదద కీర్తన 142వ

వచనములో, “నీ ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు కేవలము సతయము” అని నిశుయతతో ప్రకటించాడు. కీర్తనలు 25:5వ
వచనము, “ననుి నీ సతయము ననుసర్శంప్జేస్టి నాకు ఉప్దదశము చదయుము” అని దదవునికన చదస్టన
ి

పారర్ానయిెయ
ై ునిది. యోహాను 8:32లో, ఆయన బో ధ్ను వార్మ హతయ
త కొనిన యిెడల వార్మ “సతయమును
గీహించెదర్మ; అప్ుపడు సతయము [వార్శని] సవతంతయరలనుగా చదయునని” యిేసు వివర్శంచాడు. యోహాను
16:13లో, “సతయసవర్ూపియిన
ెై ఆతు వచునప్ుపడు మిముును సర్వసతయములోనికన నడిపంి చును” అని

కీీసత ు అప సత లులకు వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు యోహాను 17:17లో, యిేసు తండిరకన ఇలా పారర్శాంచాడు,
“సతయమందు వార్శని ప్రతిష్ఠ చదయుము; నీ వాకయమే సతయము” ఈ విధ్ముగాను మర్శయు అనేక

విధ్ములుగాను, దదవుడు ఆయన సతయమును బయలుప్ర్చనప్ుపడు, నముకముగాను సతయయనిగాను
ఉండుట ఆయన సవభావము కాబటిర అది ప్ూర్శతగా ఆధార్యోగయమన
ై దని లేఖ్నములు సపష్ర ము
చదసత ాయి.

మర్ొక వైప్ు, దదవుడు ఆయన వాగాేనముల ప్టో అమితముగాను, నితయముగాను మర్శయు

మార్మపలేని విధ్ముగాను సతయయడెై లేక నముకమైనవాడెై యునాిడు. ఆయన వాగాేనములనిియు
నర్వేర్ముటకు మనము దదవుని మీద ఆధార్ప్డవచుు. ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగీతతగా ఉండాల్వ.

లేఖ్నములో అనేకసార్మో వాగాేనముగా కనిపించునవి వాసత వానికన దదవుడు కొనిి ష్ర్తయలతో ఇచుుచుని
ఒక ప్రతిపాదన లేక హెచుర్శక కావచుు. ఇవవబడిన ష్ర్తయలు ప్ూర్శంప్బడనియిెడల, దదవుని ప్రతిపాదన

లేక హెచుర్శక నర్వేర్దు. తీతయ 1:2లో పౌలు వారసుతనిటట
ో , “దదవుడు అబదధ మాడడు.” దదవుడు వాగాేనము
చదస్టేత, దానిని ఆయన నర్వేర్ముతాడు. సంఖ్ాయ. 23:19; కీర్తనలు 33:4; హెబ్రర 6:18 మర్శయు అనేక
వాకయభాగములు సమసత వాగాేనములను దదవుడు నముకముగా నర్వేర్ము విష్యమును గూర్శు

మాటాోడతాయి. కాబటిర ప్రకటన 3:14లో మహిమప్ర్చబడిన కీీసత ును, “నముకమన
ై సతయసాక్ియు
దదవుని సృషిరకన ఆదియునన
ై వాడు” అని ప్ర్శచయం చదయుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు.

దదవుని స్టిదధ ాంతములోని ఈ కోణమును గూర్శున అనేక విష్యములలో మనము కొనిి

విష్యములను మాతరమే చూశాము. దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు మనము
నేర్ముకొనుచుండగా మనము ప్ర్శగణంచవలస్టిన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వశ
ై ాలయమును

వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం మనకు ఇసుతంది. మనము చూస్టినటటో, లేఖ్నములు కేవలం కొనిి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము
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మార్గ ములలో మాతరమే గాక ప్రతి మార్గ ములోను దదవుడు అమితమైనవాడని, నితయయడని మర్శయు

మార్మపలేనివాడని బో ధించుచునాియి. ఆయన సార్ము యొకు ప్రతి కోణము కూడా సర్శపల లులేనిది.
మర్శయు ఈ విధ్ముగా, దదవుని యొకు ప్రతి గుణము వాయపిత చెందని గుణమైయునిది.

మ్మగ్ంప్ు
ఈ పాఠంలో, దదవుడు ఆయన సృషిరకన వేర్మగా ఉని ర్ండు ముఖ్యమన
ై మార్గ ములను మనము
చూశాము. మొదటిగా, దదవుని వాయపిత చెందని గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు మనం అధ్యయనం
చదశాము. ఆయన ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుటకు బెైబిలు ప్ునాదులు, ఈ విభాగములో ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు కల్వగశయుని వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును, మర్శయు ఈ గుణములను గుర్శతంచుటకు

అవసర్మైన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వైశాలయమును మనము చూశాము. బెైబిలు ప్ునాది,
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల మధ్య ఉని వేదాంతశాసత ర వయతాయసము, మర్శయు ఈ ప్రకయ
నీ లను

అనేవషించుచుండగా మనము ప్ర్శగణంచవలస్టిన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు శరణ
ీ ని దృషిరలో
ఉంచుకొని దదవుని వాయపిత చెందని గుణములను దదవుని ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో సమాకలన చదయు ప్రకనీయను
కూడా మనము ప్ర్రక్ించాము.

చాలా సార్మో, దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను గూర్శు జఞగీతతగా ఆలోచంచుటలో గల

పారముఖ్యతను కీీసత ు అనుచర్మలు గుర్శతంచర్మ. కాని, దదవుడు ఆయన సృషిరకన వేర్మగా ఉని విధానములను
గూర్శు మనము కల్వగశయుని నముకములు కైసతవ విశావసమునకు ఎంత పారముఖ్యమన
ై వంటే, అవి

మన స్టిదధ ాంతములు, ఆచార్ములు మర్శయు వైఖ్ర్మల మీద ప్రభావం చూప్ుతాయి. కైసతవ స్టిదధ ాంతము
యొకు అనేక సత ంభములు దదవుని వాయపిత చెందని ప్ూర్ణతల యొకు అవగాహన మీద
ఆధార్ప్డియుంటాయి. మన అనుదిన కార్యకలాపాలు కూడా ఈ సతయముల దావర్ా

నియంతిరంచబడతాయి. మర్శయు దదవుని ఎదుట వినయము, నిశుయత, ఆనందము మర్శయు ఆర్ాధ్న
వంటి మన వైఖ్ర్మలు దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ కోణము మీద మనము కల్వగశయుని

నముకము దావర్ా లోతయగా ప్రభావితము చదయబడతాయి. దదవుని యొకు వాయపిత చెందని గుణములను

గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించు విష్యములను అర్ాము చదసుకొనుట కీస
ీ త ులో ప్రతి విధ్మన
ై నముకమన
ై
స్టేవ చదయుటకు మనలను స్టిదధప్ర్మసాతయి.

-34వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

