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దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

ఉపో దనాతమ్మ
ఎంతో గౌర్వించబడిన ఒక గణితశాసత ర ప్ండితుడు మర్శయు అధాయప్కుని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఒక కథ

చెప్పబడింది. అతని ప్ుసత కములు మర్శయు బో ధ్నలు ఒక సాధార్ణ మనిషికి అందనివిగాను, చాలాసార్మో

తన ఉతత మ విదాయర్మాలకు కూడా అర్ాము కానివిగాను ఉండదవి. అయితద ఒక ర్ోజున, ఈ ప్రప్ంచ ప్రఖ్ాయతిగాంచిన
అధాయప్కుని యొకు ఖ్ాయతి ఒకుసార్శగా నితయము నిలచునటు
ో మార్శపల యింది. అనేకమంది అంతర్ాితీయ
విదాయర్మాలు అతనితోను అతని కుటుంబముతోను కిస
ీ ుస్ దినమును గడప్గా, వార్మ మునుపనిడూ

ఊహించని ఒక కోణము అతని జీవితములో చూశార్మ. తన మనవండుర మనవర్ాండుర మర్శయు అతిధ్ులు
చుటుర ఉండగా, ఈ ప్రఖ్ాయతిగాంచిన అధాయప్కుడు నేల మీద కూర్ొుని, సంతోషముగా నాలుగు లేక ఐదు

సంవతిర్ముల పిలోలు ఆడద ఆటలను ఆడుట ఆర్ంభంచాడు. తర్మవాత ర్ోజు, “అలాంటి వయకిత మాలో ఒకని
వల ఉంటాడు అను విషయమును నముుట మాకు చాలా కషర మయి
ై యంది” అని విదాయర్మాలు వాపల యార్మ.

అనేక విధాలుగా, దదవుని గూర్శు లేఖ్నములు ఇలాంటి విషయమునే బో ధిసత ాయి. దదవుడు సృషిరకి

పైన సవతంతర శరష
ీ ర త కల్వగశయునాిడని — ఆయన సంప్ూర్ణ భనితవము కల్వగశయునాిడని — అవి సపషర ము

చదసత ాయి. అయితద, అవి దదవుడు మర్శయు సృషిరకి మధ్య ఉని అనేక పల ల్వకలను గూర్శు కూడా మాటాోడతాయి.
అది అర్ాము చదసుకొనుటకు ఎంత కషర ముగా ఉనిప్పటికీ, దదవుడు కూడా మనను పల ల్వయునాిడని
లేఖ్నములు బో ధిసత ునాియి.

మన పాఠయ కీమమన
ై దదవుని నముుచునాిములో ఇది మూడవ పాఠం, మర్శయు దీనికి “దదవుడు

మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు” అనే శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, వేదాంతవేతతలు దదవుని వాయపిత చెందు

గుణములు అని పిలచదవాటిని, అనగా దదవుడు మర్శయు ఆయన సృషిరకి మధ్య సార్ూప్యతలు కల్వగశయుని
మార్గ ములను చూదాేము.

ఈ పాఠయకీమములో ఇంతకు ముందు, దదవుని గుణములను మనము ఈ విధ్ముగా నిర్వచించాము:
పలు రకమ్మల చనర్చత్రాక వయకత్కరణమ్మలలో బయలుపరచబడిన దేవుని సారమ్మ యొకక
పర్చపూరణ తలు.

ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు దదవుని గుణములను ర్ండు గుంప్ులుగా విభ్జంచార్మ అను
విషయమును మీర్మ జఞాప్కము చదసుకోవచుు. దదవుని వాయపిత చెందలేని గుణములు ఆయనను సృషిర నుండి

సంప్ూర్ణ వయతాయసము గలవానిగా చూప్ు ఆయన సార్ములోని ప్ూర్ణతల ైయునివి. మర్శయు దదవుని వాయపిత
చెందు గుణములు ఆయన సృషిర యొకు గుణములకు సార్ూప్యముగా ఉని దదవుని సార్ములోని

ప్ూర్ణతల ైయునివి. ఈ పాఠంలో, దెవి
ై క ప్ూర్ణతలలోని ర్ండవ శరీణయి
ి న
ై , దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల వప్
ై ు
మన దృషిరని మళ్ో ంచుదాము.
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దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

“దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు” అను అంశమును గూర్శున మన అధ్యయనము ర్ండు

ముఖ్య భాగములుగా విభ్జంచబడింది. మొదటిగా, దదవుని స్టిదధ ాంతములోని ఈ కోణమును అనేవషించుటకు
కావలస్టిన బెైబిలు ప్ునాదులను మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుని వాయపిత చెందు

గుణములను గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతవేతతల యొకు వేదాంతశాసత ర దృకపథములను చూదాేము.
ఈ విషయములను చర్శుంచుటకు బెైబిలు ప్ునాదులతో ఆర్ంభంచుదాము.

బైబిలు పున్నద్ులు
మన మానవ ప్ర్శమితుల కార్ణంగా, లేఖ్నములు దదవుని గూర్శు బో ధించు విషయములను

ప్ర్రక్ించుచుండగా మనము అనేక మర్ుములను ఎదుర్ొుంటాము. మర్శయు దదవుని వాయపిత చెందు

గుణములతో వయవహర్శంచుచుండగా కూడా ఇది సతయమయ
ై ునిది. దదవుడు ఆయన సృషిర నుండి సంప్ూర్ణ
వయతాయసము గలవాడని ఈ పాఠయకీమములో మనము నేర్ముకునాిము — కేవలం కొనిి ప్ూర్ణతలలో

మాతరమే కాదు గాని అనిి ప్ూర్ణతలలోను. అయితద అదద సమయములో, దదవుడు మర్శయు ఆయన సృషిర
సార్ూప్యతకల్వగశయునివని బెబి
ై లు వివర్శసత ుందని విషయం బెైబిలునర్శగన
శ ప్రతివయకితకి సుప్ర్శచితమే.

“ప్ర్శశుదధ ,” “నాయయమన
ై ,” “నీతిగల,” “మంచి,” “నముకమన
ై ,” “పతరమించు” మర్శయు “శకితగల” అను మాటలు
దదవునికి మర్శయు ఆయన సృషిరలోని అనేక విషయములకు అనవయించబడతాయి. కాబటిర, ఈ ర్ండు దృషిర
కోణములు ఎలా కల్వస్టియుంటాయో అర్ాము చదసుకొనుట మనకు ఎంత కషర మనిపించినప్పటికీ, దదవుడు

సృషిరని పల ల్వయునాిడు మర్శయు వేర్మగా కూడా ఉనాిడని ఉదాాటించునటు
ో బెైబిలు విశావసము మనకు
పిలుప్ునిసుతంది.

దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు అనేక విధ్ములుగా అధ్యయనము చదయుటకు మనము

బెైబిలు ప్ునాదులను కోీడీకర్శంచవచుు. అయితద మన ఉదదేశముల కొర్కు, మనము కేవలము ర్ండు దిశలలో
మాతరమే చూసాతము. మొదటిగా, ఈ విషయములను ఎదుర్ొునుచుండగా బెైబిలు ర్చయితలు అనుసర్శంచిన
మూడు పారథమిక ప్రణాళ్కలను మనము గమనిదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుడు మర్శయు సృషిరకి
మధ్య ఉని సార్ూప్యతలను నేర్ముకొనుటకు అవసర్మన
ై మానవతవమును గూర్శున బెబి
ై లు

దృకపథములను ప్ర్శగణిదే ాము. తమ పాఠకులకు దదవుని గూర్శు బో ధించుటకు ర్చయితలు ఉప్యోగశంచిన
మూడు పారథమిక ప్రణాళ్కలతో మనము పారర్ంభదాేము.

పాాథమిక పాణనళికలు
మునుప్టి పాఠంలో, మధ్యకాల్వక ఛాతరవాద వేదాంతవేతతలు పారకృతిక వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ఎకుువ

దృషిర పటారర్ని మనము ప్రసత ావించాము. లేఖ్నముల మీద ఎలాంటి సూటెన
ై దృషిర పటర కుండా ప్రకృతిని

గమనించుట దావర్ా మాతరమే దదవుని గూర్శు నేర్ముకొనుటకు వార్మ ప్రయతిిసాతర్మ. ప్రకృతి నుండి దదవుని
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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గూర్శున సతయములను వివేచించుటకు వార్మ మూడు అధికార్శక ప్రణాళ్కలను గుర్శతంచార్మ: “నిర్ాకర్ణ

మార్గ ము” లేదా లాయటిన్ లో “వయ నగషియోనిస్”; “సకార్ణతవ మార్గ ము” లేదా “వయ కాసల్వటాటిస్”;
“ఔనితయ మార్గ ము” లేదా “వయ ఎమిననిష య.”

ఇప్ుపడు, శతాబే ములుగా, ఈ విధ్ములుగా ప్రకృతి నుండి దదవుని గూర్శు అనేక విషయములను

నేర్ముకోవచుని ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతవేతతలు సర్శగానే సముతించార్మ. లేఖ్నములో విశరష ప్రతయక్షతా

మార్గ దర్ికము యొకు అవసర్త కూడా ఉనిదని ప ర టెస్టర ంట్ విశావసులు ఉదాాటించార్మ. లేఖ్నములు
ఉనివి ఉనిటు
ో గా, సపషర తనిచుు కళ్ళదాేల వల సాధార్ణ ప్రతయక్షతలో దదవుడు తనను గూర్శు తాను
బయలుప్ర్చిన విషయములను గూర్శు సపషర తనిసాతయి. తాను వారస్టిన ఇనిటిటయయట్ి ఆఫ్ కిీస్టర య
ి న్

ర్శలీజయన్, మొదటి ప్ుసత కము, ఆర్వ అధాయయము, మొదటి భాగములో జఞన్ కల్వవన్ వారస్టినటు
ో గా:
బలహీనమైన కంటి చూపుగలవారు ... కళ్ళదనాల సహాయంతో సపషరమ్మగా

చద్వగలుగమతనరు; అదే విధమ్మగా లేఖనమ్మ, మ్న మ్నసుులలో దేవుని గూర్చి
ఉనా గంద్రగోళ్ జ్ఞానమ్మ, మ్న మ్ంద్తవమ్మను తొలగచంచి, నిజ్మన
ై దేవుని
సపషరమ్మగా చూపుతుంది.

పాాకృత్రక వేదనంతశాస్ రమ్మ అనగా పాకృత్ర నుండి మ్నమ్మ న్ేరుికొనద్గచన

విషయమ్మలు. అది మ్ాటలాడుచునాదననిని నిరవచించుటకు అది అతయంత సపషరమైన
మ్ర్చయమ సులువన
ై మ్ారగ మ్మగా ఉనాది. విశేష పాతయక్షత పాకృత్రలో, మ్న స ంత

వయకర్తవమ్మలలో, మ్న చుటటర ఉనా లోకమ్మలో గాక, లేఖనమ్మలో మ్ర్చయమ తుద్కు
కతిస్ ులో దేవుడు తనను తనను బయలుపరచుకునా విధననమ్మను మ్ర్చయమ

పర్చశుదనీతు కారయమ్మ దనవర్ా అనవయంచబడిన విధననమ్మను గూర్చి మ్ాటలాడుతుంది.
మ్ర్చయమ మ్న చుటటర ఉనా లోకమ్మలో అనగా సృష్టరలో దేవుని అద్ృశ్య గమణమ్మలు
సపషరమ్మగా కనిపటంచుచున్నాయని బైబిలు మ్నకు చెబమతునాటట
ా అనిపటస్ ుంది —
ర్ోమ్ా 1; కతర్నలు 8... మ్ర్చయమ చూచుటకు కనుాలునావార్చకర అది సపషరమ్మగా

కనిపటస్ ుంది. సమ్సయ ఏమిటంటే చూచుటకు మ్నకు కనుాలు లేవు, కాబటిర మ్నమ్మ
గమిడి్వారమ్మ, కాబటిర దేవుడు ఏమి చేశాడంటే, ఆయన ఒక పాతేయకమన
ై విధమ్మగా
స్టటలువలో కతిస్ ు దనవర్ా పాత మ్ర్చయమ కొిత్ నిబంధన వాకయమ్మలో కనిపటంచునటట
ా
తనను తనను బయలుపరచుకున్నాడు.

— డా. జోష్ మూడి
సాధనరణ పాతయక్షత ఎలా పుపడు ఉనికరలో ఉంది. మీరు ఆకాశ్మ్మను చూడగా, అది

సాధనరణ పాతయక్షత. మీరు న్ైత్రక ధరుశాస్ మ్
ర మను చూడగా, అది సాధనరణ పాతయక్షత.
పాజ్లలో మీరు మ్నసాుక్షిని చూచినపుపడు, అది సాధనరణ పాతయక్షత... తుద్కు,
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సాధనరణ పాతయక్షత పాజ్లకు ఇవవగలుగమ ఏకైక విషయమ్మ దేవుడు ఉన్నాడను,
దేవుడు శ్కర్గలవాడను, మ్ర్చయమ దేవుడు నితుయడను జ్ఞానమ్మ. అయతే విశేష
పాతయక్షత దనవర్ా మ్ాతామే ఒకరు ఈ నితయ ఉనికరని, మ్ర్చయమ శ్కర్గల దేవుడు

పర్చశుద్ుీడు, నీత్రమ్ంతుడు, మ్ంచివాడు, పరామించువాడు, మ్ర్చయమ కరుణగలవాడని
అరథ మ్మ చేసుకోగలరు. విశేష పాతయక్షతను అరథ మ్మ చేసుకొనుట మ్ూల తనళ్పు చెవిని

కనుగొనుట, మ్ర్చయమ తరువాత ఆ తనళ్పు చెవిని సాధనరణ పాతయక్షతను న్ేరుికొనుట
కొరకు ఉపయోగచంచుటను పో లియమనాది; తరువాత సమ్స్ మ్మ ద్ృశ్యమన
ై దిగాను
సపషరమ్మగాను ఉంటటంది.

— ర్వ. డా. స్ట్రఫన్ ట ంగ్, అనువాదము
ఈ విషయములను మర్శంతగా విడమర్చుటకు, ఈ మూడు పారథమిక ప్రణాళ్కలు లేఖ్నములో ఎలా
కనిపిసత ాయో మనము ప్ర్శగణిదే ాము. మొదటిగా, నిర్ాకర్ణ మార్గ మును మనము కుోప్త ముగా చూదాేము.
ర్ండవదిగా, సకార్ణతవ మార్గ మును మర్శంత సపషర ముగా చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ఔనితయ
మార్గ ము యొకు పారముఖ్యతను మనము చూదాేము. నిర్ాకర్ణ మార్గ ముతో పారర్ంభంచుదాము.

నిర్ాకరణ మ్ారగ మ్మ
కుోప్త ంగా, నిర్ాకర్ణ మార్గ ము అనగా సృషిరకి వేర్మగా చూప్ుతూ దదవుని గూర్శున సతయములను గూర్శు

మాటాోడుట. బెైబిలు ర్చయితలు తర్చుగా దదవునికి మర్శయు ఆయన సృషిరకి మధ్య వయతాయసముల వప్
ై ుకు
దృషిరని మళ్ళసుతంటార్మ — పాప్ము మర్శయు చెడుకు సంబంధించిన వయతాయసములు మాతరమగ
ే ాక, సృషిరకి

దదవుడిచిున మంచి గుణములకు కూడా సంబంధించినవి. దదవుడు సమసత వయతాయసములపన
ై సవతంతర శరీషరత
కల్వగశయునాిడని చూప్ుతూ వార్మ తర్చుగా దదవుని ఘనప్ర్చార్మ. ఈ కార్ణము చదత, ఈ ప్దధ తి

పారథమికముగా మన ధాయసను దదవుని వాయపిత చెందలేని గుణముల వప్
ై ుకు ఆకర్శషసత ుంది. అయితద అలా
చదయుట దావర్ా, దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల మీద మనము దృషిర నిలుప్ుటకు ర్ంగము స్టిదధము

చదసత ుంది. తుదకు, దదవుడు మన కంటే ప్ూర్ణ భనితవము కల్వగశ ఎలా ఉనాిడో గీహించకుండా దదవుడు

మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడో మనము చూడలేము. కాబటిర, ఈ పాఠం దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల మీద
దృషిరపడుతునిప్పటికీ, లేఖ్నములోని నిర్ాకర్ణ మార్గ ము ఏదో ఒక విధ్ముగా దదవుని గుణములు
వాసత వముగా వాయపిత చెంద లేనివనే గొప్ప మర్ుమును మర్లా మర్లా మనకు జఞాప్కం చదసత ుంది.

నిర్ాకర్ణ మార్గ మునకు భనిముగా, ర్ండవ ప్రణాళ్కయిైన సకార్ణతవ మార్గ ము పారథమికముగా

మన దృషిరని దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల వప్
ై ు ఆకర్శషసత ుంది.

-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

సకారణతవ మ్ారగ మ్మ
లేఖ్నములో, దదవుడు చదస్టన
ి మంచి ప్నులను పల లుుతూ దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడో

వివేచించుటకు సకార్ణతవ మార్గ ము ఒక దార్శని సర్ాళ్ము చదసత ుంది. చితరములను గరయుట చితరకార్మని
యొకు నప్
ై ుణయత, భావోదదవగములు మర్శయు ఆలోచనలను ప్రతిబింబిసుతందని సాధార్ణ అనుభ్వము

బో ధిసత ుంది. అలానే ఒక మంచి సంగరతము సంగరతకార్మని యొకు తలాంతులను మర్శయు ఆలోచనా శకితని
ప్రతిబింబిసుతంది. ఫల్వతంగా, వార్శ ప్నులను అధ్యయనం చదయుట దావర్ా చితరకార్మలను గూర్శు మర్శయు

సంగరతకార్మలను గూర్శు మనము అనేక విషయములను నేర్ముకోవచుు. అనేక విధాలుగా, దదవుడు చదస్టన
ి
వాటిని గమనిసూ
త దదవునిని గూర్శున విషయములను వల్వకితీయుట దావర్ా బెైబిలు ర్చయితలు కూడా
ఇలాంటి ప్నే చదశార్మ. దదవుడు “మొదటి కార్కమని,” లేక సృషిరకర్త అని గుర్త ర్మగుట దావర్ా, సృషిర మీద
ఆయన కుముర్శంచిన మంచి గుణములను గుర్శతసత ూ ఆయనను గూర్శున సతయములను ప్రకటించార్మ.

లేఖ్నములు సకార్ణతవ మార్గ మును ర్ండు ప్రధాన మార్గ ములలో ఉప్యోగశసత ాయి. అవి దదవునికి

మర్శయు ఆయన చదస్టిన వాటికి మధ్య సూటెైన వయతాయసమును తెల్వయజేసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, కీర్తనలు
94:9 ఈ ప్రణాళ్కను ఈ కిీంది విధ్ముగా ఉప్యోగశసత ుంది:

చెవులను కలుగచేస్టన
ట వాడు వినకుండున్న? కంటిని నిర్చుంచినవాడు కానకుండున్న?
(కతర్నలు 94:9)

ఇకుడ మనము చూచుచునిటు
ో , దదవుడు “చెవిని కలుగజేశాడు” మర్శయు “కంటిని నిర్శుంచాడు,”

కాబటిర దదవుడు సవయంగా “వినువాడు” మర్శయు “చూచువాడు” అనే నిశుయతను మనము
కల్వగశయుండవచుు.

సవయంగా ర్మయమైన దదవుడు గాక, ఎలాంటి దదవుడు భ్ూమి యొకు అందమును సృషిరసత ాడు?

కీమముగా ఉని దదవుడు గాక, మర్శ ఏ దదవుడు కీమమును సృషిరసత ాడు? సజీవమన
ై దదవుడు గాక, ఏ

దదవుడు జీవమునియయగలడు? దదవుడు చదస్టన
ి మంచి ప్నులను గుర్శతంచుట దావర్ా దదవుని గూర్శు మనము
నేర్ముకొనగల సతయములకు అంతము లేదు.

సూటెన
ై వయతాయసములతో పాటుగా, దదవుడు మర్శయు ఆయన సృషిరకి మధ్య చితారతుక

వయతాయసములను చదయుట దావర్ా బెైబిలు ర్చయితలు సకార్ణతవ మార్గ మును ఉప్యోగశంచార్మ. కొనిి

సార్మో, ఈ వయతాయసములలో జీవములేని వసుతవులు కూడా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, యిషయా 10:17లో
మనము ఈ మాటలు చదువుతాము.

ఇశాియేలుయొకక వలుగమ అగచాయమను అతని పర్చశుద్ీ దేవుడు

జ్ఞవలయమనగమను; . . . ఒకకదినమ్మన వాటిని మింగచవేయమను (యెషయా 10:17).
ఈ వాకయ భాగము యొకు విసత ృత నేప్ధ్యము సూచించుచునిటు
ో , దదవుడు అషూ
ష ర్మ

సామాాజయమంతటిని నాశనము చదయబో వుచుండెను. ఇది ఎలా జర్మగుతుందో వివర్శంచడానికి, యిషయా
-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

దదవుని “దహించు మర్శయు కాల్వువేయు” “అగశి” లేక “జఞవల” అని అలంకార్ర్ూప్ంలో

సంబో ధించుచునాిడు. ఫల్వతంగా, అగశి యొకు దహించు శకితకి మర్శయు దదవుని యొకు దహించు శకితకి
మధ్య పల ల్వకలను యిషయా తెల్వయజేయుచునాిడు.

దదవుని గూర్శున ఇతర్ అలంకార్ములలో కూడా ఇలాంటి తర్ుమే దాగశయునిది, ఉదాహర్ణకు

కీర్తనలు 18:2లో కీర్తనకార్మడు ఈ విధ్ంగా చెబుతునాిడు:
యెహో వా న్న శైలమ్మ, న్న కోట, ననుా రక్షించు వాడు, న్న కేడమ్
ె మ, న్న రక్షణ

శ్ృంగమ్మ, న్న ఉనాతద్ురగ మ్మ, న్న దేవుడు న్ేను ఆశ్ియంచియమనా న్న ద్ురగ మ్మ
(కతర్నలు 18:2).

ఇకుడ కీర్తనకార్మడు దదవుని ఆయన చదస్టన
ి అనేక వసుతవులతో పల లుుతునాిడు: గొప్ప “శల
ై ము” లేక

బండ, “కోట,” “కేడమ
ె ు,” “శృంగము” మర్శయు “దుర్గ ము.” దదవుడు తనను తన శతురవుల నుండి ఏ
విధ్ముగా ర్క్ించాడో మర్శయు భ్దరప్ర్చాడో తెల్వయజేయుటకు అతడు ఇలా చదశాడు.

లేఖ్నములు దదవుని జంతువులతో కూడా పల లుుచునివి. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 32:10-11లో,

మోషత ఇలా అనాిడు:
. . . [దేవుడు] పర్ామ్ర్చశంచి కనుపాపను వలె [యాకోబమను] కాపాడెను. పక్షిర్ాజు తన
గూడు ర్ేపట తన పటలాలపైని అలాాడుచు ర్కకలు చనపుకొని వాటిని పటటరకొని తన ర్కకల
మీద్ వాటిని మోయమనటట
ా . . . (దివతీ. 32:10-11).

ఇదద విధానములో, కీర్తనలు 91:4 ఈ కిీంది విధ్ముగా చెబుతుంది:
[దేవుడు] తన ర్కకలతో నినుా కపుపను ఆయన ర్కకల కరింద్ నీకు ఆశ్ియమ్మ
కలుగమను ఆయన సతయమ్మ, కేడెమ్మను డనలున్ై యమనాది (కతర్నలు 91:4).

ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ బెైబిలు భాగములు సూచించుచునిటు
ో , దదవునికి మర్శయు ఆయన

సృషిరకి మధ్య ఉని పల ల్వకలను గూర్శు బెైబిలు ల కులేననిి విధాలుగా తెల్వయజేసత ుంది. దదవుడు ఆయన

చదస్టన
ి దానిని పల ల్వయుని అనేక విధ్ములను గూర్శు నేర్ముకొనుటకు ఈ పారముఖ్యమన
ై బెబి
ై లు దృకపథము
ఒక ప్ునాదిని స్టిదధప్ర్మసుతంది.
దేవునిని మ్ర్చయమ ఆయన గమణమ్మలను మ్నమ్మ అరథ మ్మ చేసుకొనుటకు చితనాతుక
పో లికలు ఎంతో పాామ్మఖయమైనవైయమనావి. మ్నమ్మ దేవుని అరథ మ్మ చేసుకోలేమ్మ.
దేవుడు ఉనాత పర్చమ్ాణమ్మలో ఉనా ఒక మ్ానవుడు కాడు. దేవుడు

దేవుడెైయమన్నాడు. కాబటిర , దేవుడు మ్న యొద్ా కు దిగచవచిి మ్నకు తనను తనను
పాతయక్షపరచుకొనుచుండగా, మ్నమ్మ గిహంచలేని మ్ర్చయమ మ్నకు అరథ మ్మకాని

విధమ్మలలో ఆయన తనను తనను మ్నకు పాతయక్షపరచుకొనడు. అయతే మ్నమ్మ
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అరథ మ్మ చేసుకొను విషయమ్మలతో మ్మడిపడియమనా మ్ారగ మ్మలలో దేవుడు తనను
తనను బయలుపరచుకొనుచుండగా దేవుని యొకక కృప మ్ర్చయమ కరుణ

కనుపరచబడుతుంది. కాబటిర , ఈ చితనాతుక పాాత్రనిధయమ్మలు, ఈ ఉదనహరణలు, ఈ
సాద్ృశ్యమ్మలు, ఈ రూపకమ్మలు, ఈ ఉపమ్ానమ్మలు మ్ాతామే దేవుడు ఎవర్ో
అరథ మ్మ చేసుకొనుటకు నిర్ాుణ ర్ాళ్ా ను కలుపుటకు మ్ారగ మ్మలెైయమనావి.
— డా. వొడి్ భౌచమ్, జూ.
నిర్ాకర్ణ మార్గ ము మర్శయు సకార్ణతవ మార్గ ము యొకు సాధార్ణ ప్రణాళ్కలతో పాటుగా,

లేఖ్నములు మూడవ మదయకాల్వక ప్రణాళ్క యొకు విలువను కూడా ఉదాాటిసత ునాియి: ఔనితయ మార్గ ము.

ఔనాతయ మ్ారగ మ్మ
ఔనితయ మార్గ ము అనగా “ఉనితమన
ై ” లేక “గొప్ప” మార్గ మైయునిది. దదవుడు మర్శయు ఆయన

సృషిరకి మధ్య పల ల్వకలను చదయుచు దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గుర్శతంచుటలో ఈ ప్దధ తి

సహాయప్డుతుంది. అయితద ఈ మూడవ ప్రణాళ్క, దదవుడు సృషిరని పల ల్వయునిప్పటికి కూడా, ఆయన

ఎలో ప్ుపడు ఉనితమన
ై వాడు, ఆయన చదస్టన
ి ప్రతిదానికంటే గొప్పవాడు అనే బెైబిలు దృషిర కోణము మీద
ఆధార్ప్డియునిది. 1 తిమోతి 6:15-16లో పౌలు చెబుతునిటు
ో :

ఆ సర్ావధిపత్ర ర్ాజులకు ర్ాజును పాభమవులకు పాభమవున్ై యమన్నాడు. సమీపటంపర్ాని
తేజ్సుులో ఆయన మ్ాతామే వస్టటంచుచు అమ్రతవమ్మగలవాడెైయమన్నాడు.

మ్నుషుయలలో ఎవడును ఆయనను చూడలేద్ు, ఎవడును చూడన్ేరడు; ఆయనకు

ఘనతయమ శాశ్వతమైన పాభలవమ్మను కలిగచయమండును గాక (1 త్రమోత్ర 6:15-16).
దదవుని గూర్శు “సర్ావధిప్తి,” “ర్ాజు” మర్శయు “ప్రభ్ువు,” అని మాటాోడుట దావర్ా, దదవుడు మానవ

అధిప్తులు, ర్ాజులు మర్శయు ప్రభ్ువులను అనేక విధ్ములుగా పల ల్వయునాిడని పౌలు ఉదాాటిసత ునాిడు.
ఇతర్మలందర్శ పన
ై దదవుని యొకు ఔనితయమును పౌలు వకాుణించిన విధానమును ఒకసార్శ గమనించండి

ఆయన “సర్ావధిప్తి,” “ర్ాజుల ర్ాజు” మర్శయు “ప్రభ్ువుల ప్రభ్ువైయునాిడు.” కేవలము దదవుడు మాతరమే
అమర్త యమన
ై వాడును సమీపించర్ాని తదజసుినందు వస్టియించువాడెయ
ై ునాిడు.

లేఖ్నములంతటిలో, దదవుడు తన సృషిరకి శకితని, సంకిోషరతను, విశాలతవమును, మంచితనమును,

ఘనతను మర్శయు ఇలాంటి అనేక విషయములను ఇచాుడని మనము నేర్ముకుంటాము. ఇవి మర్శయు

అనేక ఇతర్ మార్గ ములలో, దదవునికి మర్శయు ఆయన సృషిరకి మధ్య పల ల్వకలు ఉనాియి. అయితద, ఇది ఇలా
ఉండగా, దదవుని శకిత, సంకిోషరత, విశాలతవము, మంచితనము మర్శయు ఘనత సృషిరలో ఉని వాటి కంటే

ఎంతో గొప్పవి మర్శయు ఎంతో ఉనితమన
ై వని లేఖ్నములు మర్లా మర్లా సపషర ము చదసత ాయి. మర్శయు
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ఈ విధ్ముగా, దదవుడు మనలను పల ల్వయునిప్పటికీ దదవుడు మనకంటే ఉనితమైనవాడని జఞాప్కము
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదయుటకు లేఖ్నము మనకు తోడపడుతుంది.

కాబటిర దదవునిని గూర్శున సతయములను వివేచించుటకు బెైబిలు ర్చయితలు మూడు సాంప్రదాయిక

ప్రణాళ్కలనిిటిని అనుసర్శసత ార్మ — నిర్ాకర్ణ మార్గ ము, సకార్ణతవ మార్గ ము, మర్శయు ఔనితయ మార్గ ము
మర్శయు వీటిని కల్వపి ప్ర్శగణించుట దావర్ా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుడు సృషిరని ఏ విధ్ముగా
పల ల్వయునాిడో కనుగొనుటకు ఈ సాధార్ణ ప్రణాళ్కలు స్టిార్మన
ై బెైబిలు ప్ునాదులను సాాపిసత ాయి.
దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను అనేవషించుటకు బెైబిలు ప్ునాదులను సాాపించుటలో

సహాయప్డు మూడు సాధార్ణ ప్రణాళ్కలను ప్ర్శగణించిన పిముట, మానవతవము మీద బెైబిలు యొకు
కిోషరమైన దృకపథములు దదవుడు ఆయన సృషిరని పల ల్వ ఎలా ఉనాిడో బయలుప్ర్చు విధానమును
చూదాేము.

మ్ానవతవమ్మను గూర్చిన ద్ృకపథమ్మలు
సాధార్ణముగా సృషిర అనేక విధ్ములుగా దదవుని పల ల్వయునిదని లేఖ్నములు

సాక్షయమిచుుచునాియి. మర్శయు ఆయన సృషిరని జఞగీతతగా అధ్యయనము చదయుట దావర్ా మనము దదవుని
గూర్శు అనేక విషయములు నేర్ముకోవచుు. అయితద మానవులను గూర్శు విశరోషించుట దావర్ా కూడా దదవుని
గూర్శు మనము అనేక విషయములను నేర్ముకోవచుని లేఖ్నములు బో ధిసత ునాియి. సృషిరలో ఏ ఇతర్

సృషర ము కంటే కూడా ఎకుువగా ఆయనను పల ల్వయుండు ఘనతను దదవుడు మానవులకు అనుగీహించాడు.
మర్శయు దదవుని యొకు వాయపిత చెందు ప్ూర్ణతలను గూర్శు నేర్ముకొనుటకు ఈ పల ల్వక ఒక స్టిార్మైన బెైబిలు
ఆధార్మును సాాపిసత ుంది.

ఈ విశవము యొకు విశాలతను గూర్శు ఆధ్ునిక విజఞానము మనకు మర్శంత జఞానమును ఇసుతంది.

కాబటిర, మానవుల యొకు పారముఖ్యతను తకుువగా అంచనా వేయుట చాలా సులభ్మవుతుంది. మనము
ఈ గీహములో కేవలము ఒక చిని ఇసుక ర్ేణువును పల ల్వయునాిము. మర్శయు మన గీహము మన సౌర్
కుటుంబములో ఒక చిని నీల్వ చుకువంటిదయ
ెై ునిది. మన సౌర్ కుటుంబము మన నక్షతర వీధిలో ఒక
సూక్షు భాగమయ
ై ునిది. మర్శయు విశవమంతటిలో ల కులేననిి బలమైన నక్షతర వీధ్ులు కలవు. ఈ

కార్ణము చదత, దదవుని గూర్శు మనము నేర్ముకోవాలని ఆశించినప్ుపడు మానవులు నిమితత మాతురలని
అనిపించవచుు. కాని మనము ఎంత చినిగా ఉనిప్పటికీ, వాసత వానికి, మానవులు దదవుని సృషిరకి
కిర్ట
ర ముగా ఉనాిర్మ. కీర్తనలు 8:3-5 వచనములలో ఈ విధ్ంగా వారయబడియునిది:

నీ చేత్రపనియెన
ై నీ ఆకాశ్మ్మలనునీవు కలుగజ్ేస్టన
ట చంద్ానక్షతామ్మలను న్ేను చూడగా
నీవు మ్నుషుయని జ్ఞాపకమ్మ చేస్టటకొనుటకు వాడేపాటి వాడు? నీవు నరపుతుాని
ద్ర్చశంచుటకు వాడేపాటివాడు? దేవునికంటె వానిని కొంచెమ్మ తకుకవవానిగా

చేస్టయ
ట మన్నావు. మ్హమ్ా పాభలవమ్మలతో వానికర కరర్ీటమ్మ ధర్చంపజ్ేస్టటయమన్నావు
(కతర్నలు 8:3-5).
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ఈ లేఖ్న భాగము మనకు తెల్వయజేయుచునిటు
ో , ఆకాశములతో పల లుుకుంటే మానవాళ్ చాలా

చినిగాను పారముఖ్యత లేనిదిగాను అనిపించవచుు. అయితద ప్రతయక్షతల తర్మవాత కూడా, దదవుడు మనలను
“దదవుని కంటే కొంచెం తకుువ వానిగా చదశాడు” మర్శయు “మహిమ ప్రభావములతో [మనకు] కిర్ట
ర ము
ధ్ర్శంప్జేశాడు.”

హెబ్రర 2:5-9లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వివర్శంచినటు
ో , మానవులు దదవదూతల కంటే తకుువ వార్శగా

ఉండుట కూడా తాతాుల్వకమన
ై దద. కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఆయనను అనుసర్శంచిన

మానవులు ఉనితమన
ై ఆతీుయ జీవుల కంటే కూడా అధికముగా హెచిుంచబడతార్మ. ఆది 1:26లో దదవుడు
ఈ విధ్ముగా చెపపి నప్ుపడు, లేఖ్నములు మానవుల యొకు ప్రతదయక సాాయిని మొదట గుర్శతసత ాయి:
మ్న సవరూపమ్ంద్ు, మ్న పో లిక చొపుపన నరులను చేయమద్మ్మ (ఆది. 1:26).
ఇకుడ మనము చూసుతనిటు
ో , మిగశల్వన సృషర ములనిిటి కంటే భనిముగా మానవులు దదవుని

ర్ూప్ులోను పల ల్వకలోను సృజంచబడిర్శ.

ఇప్ుపడు, మానవాళ్ని గూర్శు బెైబిలు బో ధ్న ఈ పాఠం యొకు ప్ర్శమితులను దాటి ఉంటుంది.

అయితద ఇకుడ మన ఉదదేశముల కొర్కు, “ర్ూప్ు” మర్శయు “పల ల్వక” అనే వయకీతకర్ణములు సృషిరలోని ఇతర్

విషయములనిిటి కంటే ఎకుువగా మానవులు దదవుని పల ల్వయునాిర్ను మాటను ఉదాాటించుచునాియని
మాతరమే ఇకుడ మనము గుర్మతంచుకుందాము. ఆయన మహిమ కొర్కు ఆయన ర్ాజుల ైన యాజక

ప్రతినిధ్ులుగా భ్ూమిని నిండించి లోప్ర్చుకొనుటకు దదవుడు మానవులను ఆయన ర్ూప్ములోను

పల ల్వకలోను చదశాడు. ఆర్ంభ్ములో, మన ఆదిమ పితర్మలు ఎలాంటి కళ్ంకము లేకుండా ఉండదవార్మ.

తర్మవాత, దదవునికి విర్ోధ్ముగా పాప్ము మర్శయు తిర్మగుబాటు మానవ ఉనికిలోని ప్రతి కోణమును
కలుషితము చదస్టింది. పాప్ముతో నిండిన తిర్మగుబాటు దార్మల ైన మానవులు కూడా దదవుని ర్ూప్ము
మర్శయు పల ల్వకగా గౌర్వించబడతార్ని ఆది. 9:6 మర్శయు యాకోబు 3:9 వంటి లేఖ్న భాగములు

సూచిసాతయి. మర్శయు దీని కంటే ఎకుువగా, తమ పాప్ముల నుండి మనసుిను మళ్ో ంచి ఆయన పల ల్వకలో
నూతనప్ర్చబడాలని కీస
ీ త ు విమోచించిన స్ట్త ర ప్ుర్మషులను దదవుడు పిలచుచునాిడు మర్శయు
బలప్ర్చుచునాిడు. ఎఫస్ట్. 4:22-24లో మనము చదువునటు
ో గా:

కావున మ్మనుపటి పావర్ న విషయమ్మలోన్త
ై ే, మోసకరమన
ై ద్ుర్ాశ్వలన చెడిపో వు
మీ పాాచీన సవభలవమ్మను వద్లుకొని మీ చిత్ వృత్ర్ యంద్ు నూతనపరచబడినవార్ై,
నీత్రయమ యథనరథ మన
ై భకర్యమగలవార్ై, దేవుని పో లికగా సృష్టరంపబడిన నవీన
సవభలవమ్మను ధర్చంచుకొనవలెను (ఎఫస్ట్. 4:22-24).

మానవులు దదవుని పల ల్వక మర్శయు ర్ూప్ముల ైయునాిర్మ కాబటిర, మానవులతో పల లుుట దావర్ా

లేఖ్నములు తర్చుగా దదవునిని గూర్శు బయలుప్ర్మసాతయి. కొనిి ఉదాహర్ణలేమనగా, మతత యి 7:11 వంటి
లేఖ్న భాగములు దదవుని తండిర అని సంబో ధించి ఆయనను మానవ తండురలతో పల లుుతాయి. యిషయా

5:1-7 మర్శయు యోహాను 15:1 వంటి లేఖ్న భాగములు దదవుని ఒక తోటమాల్వతో పల లుుతాయి. సంఖ్ాయ.
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23:21 మర్శయు 1 తిమోతి 1:17 వంటి సా లములలో దదవుడు ఒక ర్ాజుగా వర్శణంచబడా్డు. ఆది. 48:15

మర్శయు హెబ్రర. 13:20 వంటి సా లములలో దదవుడు ఒక కాప్ర్శతో పల లుబడినాడు. యిషయా 54:5 వంటి

వాకయ భాగములలో దదవుడు ఒక భ్ర్త తో పల లుబడినాడు; ఇలా ఈ ప్టిరక ముందుకు కొనసాగుతుంది. అవును,
దదవుడు ఏ మానవ తండిర, తోటమాల్వ, ర్ాజు, కాప్ర్శ లేక భ్ర్త కంటే కూడా ఉనితమైనవాడని ఔనితయ

మార్గ ము మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. అయితద ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ పల ల్వకలు మానవులను అర్ాము
చదసుకొనుట దావర్ా దదవుని గూర్శు అనేక విషయములను నేర్ముకోవచుు అని తెల్వయజేసత ాయి.

అయతే ఈ పాకరియలో మ్నలను గూర్చి మ్నమ్మ కొంత అవగాహనను ప ంద్కుండన

దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమ్మను ప ంద్గలమ్ా లేక ప ంద్లేమ్ా అన్ేది ఇకకడ ఎద్ురయేయ

పాశ్ా. మ్ర్చయమ దధనికర జ్వాబమ, వాస్ వానికర, ఈ ర్ండు కలిస్టటకటటరగా జ్రుగమతనయ. జ్ఞన్

కలివన్ ఈ బింద్ువును తనను వాాస్టటన ఇనిటిటయయట్సు అఫ్ ది కరస్ట
ట న్ ర్చలీజియన్ లో ఒక
ి రయ
భలగమ్మగా వాాశాడు. ఆరంభమ్మలో మీకు దేవుని జ్ఞానమ్మ మ్ర్చయమ సవయమ్మను
గూర్చిన జ్ఞానమ్మ ఉంటటంది. దేవుని జ్ఞానమ్మ లేకుండన, సవయమ్మను గూర్చిన

ా నటట
జ్ఞానమ్మ లేద్ు... మ్నమ్మ ఆయన వప
ై ుకు వళ్ల
ే ంట చబడిత్రమి, మ్ర్చయమ
ా పరార్ప
ఆయనను గూర్చిన జ్ఞానమ్మ మ్నలను సవయమ్మను గూర్చిన జ్ఞానమ్మలోనికర
నడిపస
ట ్ ుంది. మ్ర్చయమ సవయమ్మను గూర్చిన నిజ్మన
ై జ్ఞానమ్మ ఆయనను
తెలుసుకొనుటలో ఒక మ్మఖయ భలగమైయమనాది.

— డా. ర్శచర్డ్ ఫిల్వప్సి
సంఘ చర్శతర అంతటిలో, మానవులు దదవుని పల ల్వకలో ఉని అనేక విధానములను కస
ై తవ
వేదాంతవేతతలు తెల్వయజేశార్మ. అయితద చాలా వర్కు, వార్మ మూడు ముఖ్య మానవ గుణముల మీద దృషిరని
కేందీక
ర ర్శంచార్మ. ఈ గుణముల మీద పాఠంలోని తర్మవాత భాగములో మనము ఎకుువ సమయము

గడుప్ుతాము, కాని ప్రసత ుతానికి ఈ మూడు మానవ గుణముల యొకు అవలోకనమును మాతరమే మనము
ఇదాేము.

మొదటి సాానములో, లేఖ్నములు మానవుల యొకు బుదిధ సంబంధ్ సవభావమును గూర్శు

బో ధిసత ాయని వేదాంతవేతతలు ఉదాాటించార్మ. పాప్ములో ప్డిపల వుట మన మనసుిలను కలుషితము
చదస్టన
ి ప్పటికీ, భ్ూమి మీద ఉని ఇతర్ సృషర ముల కంటే బుదిధ విషయములో మనము ఉనితమన
ై వార్శగా
ఉనాిము. ఖ్చిుతముగా, దదవుని మనసుి మానవ మనసుి కంటే ఎంతో ఉనితమన
ై ది, కాని మన సృషర
బుదిధ సంబంధ్మన
ై సామర్ాయములు మనలను దదవుని వంటి వార్శగా చదసత ాయి. బెైబిలు మనకు

బో ధించుచునిటు
ో , అనేక విధ్ములుగా, మన వల న దదవుడు ఆలోచన చదసత ాడు, ప్రణాళ్కలను ర్ూపిసత ాడు
మర్శయు తర్శుసాతడు.

ర్ండవ సాానములో, మానవుల యొకు సంకలపశకితని గూర్శు, అనగా దదవుడు మనకు మానవ

చితత మును అనుగీహించాడను సతయమును గూర్శు మాటాోడార్మ. మర్లా, పాప్ము మానవ చితత మును
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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కలుషితము చదస్టింది, కాని ఒక బండ లేక ఒక జీవములేని వసుతవునకు భనింగా, ఎంపికలను చదసుకొను
శకితని దదవుడు మనకు అనుగీహించాడు. దదవుని చితత ము మానవ చితత ము కంటే ఎంతో ఉనితమన
ై దని

మనకు తెలుసు కాని, మన చితత మును ఉప్యోగశంచుటకు మనకు గల శకిత మనలను దదవుని పల ల్వనవార్శగా
చదసత ుంది.

మూడవ సాానంలో, మనము దదవుని పల ల్వయునాిమనుటకు మానవుల యొకు నతి
ై క

సవభావమును వేదాంతవేతతలు వకాుణించార్మ. ఇతర్ భౌతిక జీవులకు భనింగా, మన ఆలోచనలు మర్శయు

ఎంపికలకు నతి
ై క గుణములు ఉనాియి. ఇప్ుపడు, దదవుని నైతిక సవభావము ఖ్చిుతముగా ప్ర్శప్ూర్ణముగా
ఉనిది, కాబటిర, అది మనకు అందనిదిగా ఉనిది. అయినను, దదవదూతలు మర్శయు దయయములతో
పాటుగా, వార్మ చదయు ఎంపికల యొకు నతి
ై క గుణముల కొర్కు మానవులు కూడా బాధ్ుయలుగా
ఎంచబడతార్మ.

పాఠంలో తర్మవాత, ఈ మూడు మానవ గుణముల మీద బెైబిలు ఉదాాటన దదవుని వాయపిత చెందు

గుణములను నేర్ముకొనుటకు కీమబదధ వేదాంతవేతతలకు ఏ విధ్ంగా దిశను సమకూర్శునదో మనము
చూదాేము. మానవ ఉనికి యొకు బుదిధ సంబంధ్, సంకలప మర్శయు నైతిక గుణములను గూర్శు

లేఖ్నములు చెప్ుప విషయములు దదవుడు సృషిరని పల ల్వ ఏ విధ్ంగా ఉనాిడో అను విషయమును గూర్శు
అధికార్శక చర్ును చదయుటకు కేందరముగా ఉనాియి.

దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడో నేర్ముకొనుటకు ఉప్యోగప్డు బెైబిలు ప్ునాదులను చూస్టిన

పిముట, మనము మన ర్ండవ ముఖ్యఅంశము వైప్ుకు మళ్ళళదాము: ఈ అంశము మీద అధికార్శక
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో అభవృదిధ చెందిన వేదాంతశాసత ర దృకపథములను చూదాేము.

వేదనంతశాస్ ర ద్ృకపథమ్మలు
దదవుడు ఆయన సృషిరని పల ల్వయునాిడని లేఖ్నములు అనేక విధ్ములుగా బో ధించుచునివని

గుర్శతంచుట ఒక విషయము. అయితద, మనము చూడబో వుచునిటుర, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఈ బెైబిలు
ప్ునాదుల మీద ఏ విధ్ముగా నిర్శుంచార్ో గీహించుట మర్ొక విషయమయ
ై ునిది. సాంప్రదాయిక కస
ై తవ

వేదాంతవేతతలు దదవుని ప్ూర్ణతలు — ఆయన అమితమైన, నితయమన
ై మర్శయు మార్మపలేని ప్ూర్ణతలు — ఏ
విధ్ముగా వాయపిత చెందునవో వీల ైనంత సపషర ముగా నిర్ాార్శంచుటకు ప్రయతిించార్మ. మర్శయు దీనిని

చదయుటకు, వార్మ అనేక ముఖ్యమన
ై ప్రశిలను అడిగార్మ. ఉదాహర్ణకు, ఈ గుణములు ఏమిటి? అవి
సృషిరలో, ముఖ్యముగా మానవులలో, ఏ విధ్ముగా ప్రతిబింబించబడినవి? మర్శయు దదవుని గూర్శున

వేదాంతశాసత మ
ై దృకపథములను నిర్శుంచుటకు ఉతత మమన
ై మార్గ మద
ే ి?
ర ు యొకు ఈ కోణములో సపషర మన

దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల మీద వేదాంతశాసత ర దృకపథములను వర్శణంచుటకు అనేక మార్గ ములు

ఉనాియి. అయితద, మనము కేవలం నాలుగు విషయములను మాతరము చూదాేము. మొదటిగా, ఈ
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

అంశమును గూర్శు విచార్శంచుచుండగా సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచిన ర్ండు

ప్రకయ
ిీ లను మనము కోీడీకర్శంచుదాము. ర్ండవదిగా, ఈ దెవి
ై క ప్ూర్ణతలను గూర్శు అధికార్శక ప ర టెస్టర ంట్
దృకపథములకు పారతినిధ్యం వహించు అనేక చార్శతిక
ర ప్రతుల మీద దృషిరపడదాము. మూడవదిగా,

సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు కీమబదీధకర్ణను గూర్శు
చర్శుంచుదాము. మర్శయు నాలగ వదిగా, ఈ అధికార్శక దృకపథముల యొకు అనేక ప్ర్శణామములను
చూదాేము. కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచిన ప్రకయ
ిీ లతో ఆర్ంభంచుదాము.

పాకయ
రి లు
మునుప్టి పాఠములలో ఒకదానిలో మనము చెపిపనిటు
ో గా, దదవుని గుణములను గూర్శున బెైబిలు
బో ధ్నలు లేఖ్నమందంతట వాయపించియుండుట కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఎదుర్ొునుచుని ఒక గొప్ప

సవాల య
ై ునిది. బెబి
ై లు మనకు ఎనిడును దదవుని గుణములను గూర్శున ఒక సంప్ూర్ణమైన అధికార్శక

ప్టిరకను ఇవవదు మర్శయు అది కీమబదధ ముగా వాటిని నిర్వచించదు లేక వివర్శంచదు కూడా. కాబటిర, వార్శ
ప్నిని ప్ూర్శత చదయుట కొర్కు, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఈ ర్కర్కాల ర్ూప్ములను మర్శయు ర్ంగులను
వివేచించి, వాటిని కొనిి మిశీమ చితరములుగాను లేక మర్కల న
ై గాజు కిటికల
ీ ుగాను

ర్ూప ందించవలస్టియుండినది. అప్ుపడు, ఈ “కిటక
ి ల
ీ ు” దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల లోనికి సపషర మన
ై
మళ్కువలను మనకు అందిసత ాయి. ఈ సమేుళ్నములను సృషిరంచుటకు, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనేక
ప్రకయ
ిీ లను ఉప్యోగశంచార్మ.

సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచిన అనేక ప్రకయ
ిీ లలో ర్ంటిని

మాతరమే మనము చూదాేము. మొదటిగా, వార్మ సాంకేతిక ప్దములను ఎలా ఉప్యోగశంచార్ో చూదాేము.

మర్శయు ర్ండవదిగా, వార్మ వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలను ఎలా ర్ూప ందించార్ో చూదాేము. వార్మ సాంకేతిక
ప్దములను ఉప్యోగశంచిన విధానమును మొదట చూదాేము.

సాంకేత్రక పద్మ్మలు
దదవుని వాయపిత చెందు ప్ూర్ణతలను గూర్శు మాటాోడుటకు లేఖ్నములు అనేక ర్కముల ప్దములను

ఉప్యోగశసత ాయి. వాసత వానికి, అవే విషయములను తెల్వయజేయుటకు బెైబిలు ర్చయితలు వేర్ేవర్మ
వయకీతకర్ణములను ఉప్యోగశంచార్మ. మర్శయు వేర్ేవర్మ అంశములను చూపించుటకు ప్లు వాకయ
భాగములలో వార్మ ఒకే ప్దములను కూడా ఉప్యోగశంచార్మ.

కాబటిర, దదవుని గుణములను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నల యొకు నముకమన
ై సమేుళ్నములను

సృషిరంచుటకు, వేదాంతవేతతలు సాంకేతిక ప్దములను అనవయించుకునాిర్మ. వేర్ే మాటలోో, వార్మ కొనిి
వయకీతకర్ణములను ఉప్యోగశంచుటకు నిర్ణయించుకునాిర్మ మర్శయు ఆ వయకీతకర్ణములకు ప్రతదయకమన
ై

అర్ాములను ఇచాుర్మ. ఇప్ుపడు, ప్రతి కీమబదధ వేదాంతవేతత అవే సాంకేతిక ప్దములను అవే విధ్ములలో
ఖ్చిుతముగా ఉప్యోగశస్ట,తత దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శున అధికార్శక చర్ులు
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము
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సులభ్తర్మవుతాయి. కాని వార్మ అలా ఉప్యోగశంచర్మ. ఉదాహర్ణకు, అనేక మంది వేదాంతవేతతలు దదవుని

“బుదిధని” దదవుని “జఞానము” అనే విశాలమైన విభాగములో మాటాోడార్మ. అయితద ఇతర్ వేదాంతవేతతలు దదవుని

“బుదిధ” మర్శయు “జఞానము” మధ్య సపషర మన
ై వయతాయసము ఉండాలని ఒతిత చెపాపర్మ. అదద విధ్ముగా, కొందర్మ
వేదాంతవేతతలు దదవుని “మంచితనము”ను ఒక విశాలమన
ై విభాగములో మాటాోడార్మ. లేఖ్నములు దదవుని

యొకు “కృప్,” “కర్మణ,” “పతరమ” మర్శయు ఇతర్ సంబంధిత ప్దములను గూర్శు మాటాోడిన సందర్భములను
వార్మ మంచితనము యొకు వయకీతకర్ణములుగా ప్ర్శగణించార్మ. అయితద, ఇతర్ వేదాంతవేతతలు దదవుని
మంచితనము, కృప్, కర్మణ, మర్శయు పతరమలను ప్రతయద కమన
ై విధ్ములుగా నిర్వచించార్మ.

ఇవి మర్శయు ఇతర్ కార్ణముల వలన, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఉప్యోగశంచు ప్రతదయకమన
ై

ప్దములను గూర్శు ఎకుువగా చింతించకుండా ఉండుట ఎంతో పారముఖ్యమైన విషయమైయునిది.

ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ప్దములను
ర ు యొకు లక్షయము లేఖ్నము యొకు భనిమన

ఉనివునిటు
ో ప్లుకుట కాదుగాని, లేఖ్నములోని అంశముల యొకు నముకమన
ై సార్ాంశములను

సృషిరంచుటయిే. మర్శయు దదవుని గూర్శున బెైబిలు అంశములను అనేక ర్కముల సాంకేతిక ప్దములలో
వయకీతకర్శంచవచుు.

వేదనంతవేత్లు దేవుని గమణమ్మలను అన్ేక మ్ారగ మ్మలలో కిమ్పరచనరు. మ్ర్చయమ
నిజ్మ్మగా, ఇవనిా కూడన దేవుని మ్ర్చయెకుకవగా అరథ మ్మ చేసుకొనుటకు

మ్ారగ మైయమనావి. కాబటిర మ్నమ్మ దేవుని వాయపట్ చెంద్ని గమణమ్మలను గూర్చి

మ్ాటలాడునపుపడు కూడన ఇదే వాస్ వమైయమనాది... ఉదనహరణకు పరమ్
ా వంటి
విషయమ్మలు, ఉదనహరణకు సతయమ్మ వంటి విషయమ్మలు. మ్ర్చయమ అన్ేక

ఇతరమ్మలను మ్నమ్మ చెపపవచుి. కొంద్ర్చ పటిర కలు చినావిగా ఉంటలయ; మ్ర్చ

కొంద్ర్చవి పద్ా గా ఉంటలయ. మ్రలా, వీటనిాటిలో, వీటిని గూర్చి సులువన
ై మ్ారగ మ్మలో
ఆలోచించు మ్ారగ మ్మ ఏమ్నగా, దేవుని పో లిక మ్ర్చయమ దేవుని కారయమ్మలను పో లి
మ్ానవులు ఏమి చేయవలస్టటయమనాది, ఎలా ఉండవలస్టటయమనాది?

— ర్వ. వర్ున్ పియర్ర
సాంకేతిక ప్దములను ప్లు విధ్ములుగా ఉప్యోగశంచుటతో పాటుగా, దదవుడు మనలను పల ల్వ
ఉని విధ్మును వివర్శంచుటకు కీమబదధ వేదాంతవేతతలు వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలను ఎలా ఉప్యోగశంచార్ో
కూడా మనము చూడాల్వ.

వేదనంతశాస్ ర పాత్రపాద్నలు
వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి కోణమునకు సాధార్ణ నిర్ాుణ

ర్ాళ్ళోగా ఉనాియి. విశాలముగా మాటాోడితద, వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదన అనగా కనీసము ఒక వాసత విక
వేదాంతశాసత ర దావానన
ై ా సూటిగా ఉదాాటించు ఒక కథనమయ
ై ునిది. ఇప్ుపడు, దదవుని వాయపిత చెందు
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గుణముల ప్టో ఈ సూటెైన ప్దధ తి చాలా సులువుగా అనిపిసత ుంది; అయితద లేఖ్నములు దదవుని వాయపిత చెందు
గుణములను గూర్శు అనేక ర్కముల ర్చనా శైలులను బయలుప్ర్మసాతయి: కథనము, ప్దయ భాగము,

ధ్ర్ుశాసత మ
ై కూడా
ర ు, ప్రవచనము, ప్తిరకలు, మర్శయు మొదలగునవి. మర్శయు వీటిలో ప్రతి ర్చనా శల్వ

దదవుని గూర్శున సతయములను అనేక విధాలుగా వయకత ప్ర్మసుతంది. కాబటిర, ఈ బెైబిలు బో ధ్నలకు తార్శుకముగా
సపషర మన
ై వయకీతకర్ణలను సృషిరంచుటకు, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ప్రతి విధ్మన
ై బెైబిలు ర్చనా శల్వ
ై కి
వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలను కనుగొనవలస్టి వచిుంది.

వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలను కనుగొను ఈ ప్రకయ
ిీ ను ఇతర్ భాగములతో పల లుుకుంటే కొనిి బెైబిలు

భాగములకు ఉప్యోగశంచుట సులువుగా ఉంటుంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని యొకు ప్ూర్ణతలను గూర్శు

ప్రతిపాదన ర్ూప్ములో ఉని అనేక దావాలను బెైబిలు కల్వగశయునిది. కీర్తనలు 34:8లో దావీదు యొకు
ప్దయభాగ గరతము “యిహో వా ఉతత ముడు” అని మనకు చెబుతుంది. 1 యోహాను 4:8లో, “దదవుడు పతరమ
సవర్ూపి” అని మనము చదువుతాము. ఇటిర బెైబిలు ప్రతిపాదనలు దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను
గూర్శున అధికార్శక వేదాంతశాసత ర చర్ులోనికి సులువుగా ఇమిడిపల తాయి.

ఇతర్ లేఖ్నములు దదవునిని గూర్శున సూటెన
ై వివర్ణలను తెల్వయజేసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, ప్రవచన

ప్ుసత కమన
ై యిషయా 1:4లో దదవుడు “ప్ర్శశుదుధడు” అని వర్శణంచబడా్డు. ఈ వర్ణనను కీమబదధ

వేదాంతవేతతలు ఒక సులువన
ై ప్రతిపాదనగా మార్ముటను చూచుట కషర మన
ై ప్ని కాదు: “దదవుడు

ప్ర్శశుదుధడు.” దివతీ. 7:9లోని ధ్ర్ుశాసత ర ర్చనా శల్వ
ై లో, దదవుడు “నముదగశన దదవుడు” అని వర్శణంచబడినాడు.
మర్ొక మాటలో, “దదవుడు నముదగశనవాడు.”

అయితద అనిి బెైబిలు భాగములు అధికార్శక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోనికి సులువుగా

ఇమడలేవు. బెైబిలు కథనములతో వయవహర్శంచునప్ుపడు, ఒకే కథలో నుండి మనము అనేక వేర్ేవర్మ
ప్రతిపాదిత వాకయములను కనుగొనవచుు. ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 2లోని సృషిర వృతాతంతములు,

“దదవుడు బలవంతుడు,” “దదవుడు జఞాని” మర్శయు “దదవుడు మంచివాడు” అని తెల్వయజేసత ాయి. ఆదికాండము

19లోని స దొ మ గొమొర్ాీలను గూర్శున కథనము “దదవుడు ప్ర్శశుదుధడు,” “దదవుడు కర్మణగలవాడు” మర్శయు
“దదవుడు నీతిమంతుడు” అని తెల్వయజేసత ుంది. ప్రతి బెైబిలు కథనము కూడా దదవుని యొకు వాయపిత చెందు
గుణములను గూర్శు ప్లు ర్కముల ప్రతిపాదనలను కనుగొనుటకు కీమబదధ వేదాంతవేతతలకు
అవకాశములను ఇచిుంది.

ర్ూప్కములు, అలంకార్ములు మర్శయు సాదృశయముల వంటి వాటి మీద బెైబిలు ఎకుువగా

ఆధార్ప్డిన సందర్భములలో కూడా మనము దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములను చూడవచుు. ఇది

బెైబిలు ప్దయ భాగములలో మర్శంత సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, కీర్తనలు 89:26 వంటి ప్దయ భాగ
వాకయములు, మర్శయు యిషయా 64:8 వంటి ప్రవచన వాకయములు, దదవుని “తండిర” — దదవుని గూర్శు

మనకు అనేక విషయములను బో ధించు అలంకార్ము — అని సంబో ధిసత ాయి. “తండిర”గా దదవుని యొకు
బహుముఖ్ చితరమును ఉప్యోగశంచుటకు బదులుగా, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు సూటెన
ై ప్రతిపాదనల ైన
“దదవుడు మంచివాడు” అని వాటి వైప్ు ఎకుువ మొగుగచూపార్మ.
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కీర్తనలు 24:8 మర్శయు నిర్గ మ 15:3 వంటి ప్దయ భాగ వాకయములు, మర్శయు యిహో షువ 23:10

వంటి గదయభాగ వాకయములు దదవుని ఒక యుదధ వీర్మనిగా చూపిసత ాయి. అయితద కీమబదధ వేదాంతవేతతలు తమ
దృషిరని “దదవుడు బలవంతుడు” అనే ప్రతిపాదన వప్
ై ుకు ఎకుువగా కుదించార్మ. కీర్తనలు 118:27 మర్శయు 1
యోహాను ప్తిరక 1:5 వంటి ప్దయభాగ వాకయముల ఆధార్ంగా, “దదవుడు వలుగయ
ై ునాిడు” అని మనము
చెప్పవచుు. అయితద కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఈ అలంకార్మును “దదవుడు నతి
ై కముగా ప్వితురడు” అనే
ప్రతిపాదనగా అనువదించుటకు ఎకుువ మొగుగ చూపార్మ.

ఇటిర పల లుు చితరములు దదవుడు ఆయన సృషిరని పల ల్వయునాిడని బయలుప్ర్చుచునివని మనము

గమనించవచుు. మర్శయు అనేక విధ్ములుగా, చితారతుక భాషను ఉప్యోగశంచుట అనేక విధాలుగా దదవుని
వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శున మన చర్ులను బలప్ర్మసాతయి. అయితద, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు

దదవుని గూర్శున ఇవే సతయములను సూటెన
ై వేదాంతశాసత ర ప్రతిపాదనలలో తెల్వయజేయుట మీద ఎకుువ దృషిర
పటారర్మ. మర్శయు అలా చదయుట దావర్ా, దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణముల మీద తార్శుకముగా
సపషర మన
ై బో ధ్నలను సృషిరంచుటలో వార్మ సఫలీకృతుల ైయాయర్మ.

వేదనంతశాస్ ర పద్ీ త్ర అన్ే పాశ్ా లేఖనమ్మ మీద్ ద్ృష్టర పడుతుంది ఎంద్ుకంటే లేఖనమ్మ
మ్న యొకక సమ్స్ వేదనంతశాస్ మ్
ర మనకు ఒక పాాథమిక మ్ూలమ్మగాను

నిరంకుశ్మన
ై అధికారమ్మగాను ఉనాది. మ్ర్చయమ ఆ విధమ్మగా, మ్నమ్మ

లేఖనమ్మను చూచిన పాత్రసార్చ, మ్నమ్మ ఒక పాశ్ాను అనగా, లేఖనమ్మలోని

వేదనంతశాస్ ర పాశ్ాను అడుగమటకు పాయత్రాంచుచున్నామ్మ: ఇకకడ మ్నకు ఏమి
బో ధించబడుచునాది? ఇపుపడు, మ్నమ్మ ఈ విధంగా చేస్టన
ట పుపడు, మ్నమ్మ

లేఖనమ్మలోనికర నడిపటంచబడుచుండగా మ్నమ్మ వంటన్ే ఎద్ుర్ొకన్ే విషయమ్మ

ఏమిటంటే, లేఖనమ్మ కిమ్బద్ీ వేదనంతశాస్ మ్
ర మనకు ఒక చేత్రపుస్ కమో మ్ర్ొకటో
కాద్ు. లేఖనమ్మలో ఒక సపషరమైన కథన నిర్ాుణమ్మ ఉనాది, మ్ర్చయమ అవును,

లేఖనమ్మ చనలా వరకు ఖచిితమైన కథనమ్మగా ఉనాది. మ్ర్చయమ మ్నకు కతర్నలు

కూడన ఉన్నాయ, మ్ర్చయమ లేఖనమ్మలో మ్నమ్మ ఉపమ్ానమ్మలను మ్ర్చయమ అన్ేక
ఇతర రచన్న శైలులను ఎద్ుర్ొకంటలమ్మ. కాబటిర , వేదనంతశాస్ ర నిర్ాుణమ్మ మ్ర్చయమ
తరకమ్మను ఉపయోగపడు విధమ్మగా ఒక లేఖన భలగమ్మలో నుండి బో ధను

ర్ాబడుతూ, మ్నకు ఇవవబడిన విధమ్మగా లేఖన భలగమ్మను అరథ మ్మ చేసుకొనుట

నుండి స్టటదీ నంత విధమ్మలలోనికర మ్నమ్మ ఎలా తొలగచపో తనమ్మ? అను విషయమ్మల
వంటి వాటిని గూర్చి పాామ్మఖయమైన వాయఖాయన పాశ్ాలను మ్నమ్మ ఎద్ుర్ొకంటలమ్మ.
మ్ర్చయమ లేఖనమ్మలో దేవుని గూర్చి చనలా చనలా సూటిగా మ్ాటలాడు కథనమ్మలు
కూడన ఉన్నాయ... అయతే మ్రలా... లేఖనమ్మలో మ్నకు ఇవవబడిన

వేదనంతశాస్ రమ్మ చనలా వరకు వాాయబడిన దనని ఆధనరంగా అటిర మ్మగచంపులకు దనర్చ
తీసు్ంది... లేఖన భలగమ్మను దనని వాస్ వికతలో సర్న
ై విధమ్మగా అరథ మ్మ
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చేసుకొనుటకు మ్నమ్మ కొనిా కనీస వాయఖాయన నియమ్ాలను

ఉపయోగచంచవలస్టటయమనాది. మ్ర్చయమ మ్నమ్మ ఆ విధమ్మగా చేస్టన
ట పుపడు, దేవుడు
ఎవర్ైయమన్నారు అన్ే విషయమ్మ మీద్ మ్నకు మ్ర్చంత అవగాహన కలుగమతుంది.

— డా. బూ
ర స్ బౌగస్
దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు వేదాంతశాసత ర దృకపథములను ర్ూప ందించిన కొనిి

ప్రకయ
ిీ లను ప్ర్శగణించిన పిముట, దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ కోణమును ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు కోీడీకర్శంచిన విధానమునకు పారతినిధ్యము వహించు కొనిి చార్శతిక
ర ప్రతులను ప్ర్శగణించుట
సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.

చనర్చత్రాక పాతులు
పతర్మగాంచిన ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతల యొకు ర్చనల సర్ేవను మనము చదయవలస్టియుంటే,

దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని అభపారయములు సాధార్ణంగా ఒకే ర్కముగా

ఉనాియని వంటనే అర్ామవుతుంది. దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడో వయకత ప్ర్చుటకు సంఘ చర్శతరలో

కైసతవులు ఉప్యోగశంచిన ఎనిి ప్టిరకలనన
ై ా మనము ప్రసత ావించవచుు. కాని సులభ్తర్ము చదయుట కొర్కు,
ఈ పాఠయకీమములో మనము అనేక సార్మో ప్రసత ావించిన మూడు చార్శతిరక ప్రతులను మనము

ప్ర్శగణించుదాము. ఈ ప్రతులు దదవుని వాయపిత చెందు ప్ూర్ణతల యొకు అధికార్శక సార్ంశములను
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు అభవృదిధ చదస్టన
ి సాధార్ణ మార్గ ములకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి.

1530లో వారయబడిన ఆగిబర్డగ కనెషన్ ను మొదట చూచుట దావర్ా ఈ చార్శతిరక ప్రతులను మనము

విశరోషించుదాము. తర్మవాత 1561లో వారయబడిన బెల్విక్స కనెషన్ ను మనము ప్ర్రక్ించుదాము. మర్శయు
చివర్శగా, 1647లో వారయబడిన వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకిజంను విశరోషణ చదదే ాము. మొదటిగా లూథర్న్
సంఘము యొకు ఆగిబర్డగ కనెషన్ తో ఆర్ంభంచుదాము.

ఆగుబర్డగ కన్ెషన్
ఆగిబర్డగ కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసం దదవుని గుణములను ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శసత ుంది అని

మీర్మ జఞాప్కముంచుకొనవచుు:

పటలువబడిన మ్ర్చయమ దేవుడెయ
ై మనా దెవి
ై క సారమ్మ ఒకటి కలద్ు: నితయమన
ై ,
శ్ర్ీరమ్మ లేని, భలగమ్మలు లేని, అమితమైన శ్కర్, జ్ఞానమ్మ మ్ర్చయమ
మ్ంచితనమ్మగలవాడు.

మొదటి వాయసము దదవుని వాయపిత చెందని గుణములు — ఆయన సృషిరకి భనిముగా ఆయన ఎలా

ఉనాిడు — అని సాధార్ణంగా గుర్శతంచబడిన విషయములను ప్రసత ావిసుతంది. అయితద కనెషన్ దదవుని శకిత,
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జఞానము, మర్శయు మంచితనమును కూడా ప్రసత ావిసుతంది. ఈ మూడు గుణములను సాధార్ణంగా వాయపిత
చెందు గుణములుగా, లేక దదవుడు ఆయన సృషిరని పల ల్వ, ప్రతయద కముగా మానవులను పల ల్వ ఉని
విధానములను గుర్శతసత ుంది.

దదవుడు ఈ ప్ూర్ణతలనిిటిని సృషిరకి అనుగీహించాడు గాని, తకుువ ప్ర్శమాణములో ఇచాుడు.

దదవుడు శకితని కల్వగశయునాిడని, మర్శయు ఆయన తన సృషిరకి అదద ర్కమైన శకితని తకుువ ప్ర్శమాణములో
ఇచాుడని కీర్తనలు 68:34, 35 వంటి వాకయభాగములు బో ధిసత ాయి. దదవుడు జఞానమును కల్వగశయునాిడని
మర్శయు ఆ జఞానమును మానవులకు తకుువ ప్ర్శమాణములో ఇచాుడని దాని. 2:20, 21 వంటి
వాకయభాగములు బయలుప్ర్మసాతయి. దదవుడు మంచివాడు మాతరమే గాక, ఆయన తన సృషిరలో

మంచితనమును ఉంచాడని కీర్తనలు 119:68 మర్శయు 2 పతతుర్మ 1:3-5 వంటి లేఖ్న భాగములు

సూచించుచునివి. కాబటిర, లేఖ్న బో ధ్నల ఆధార్ంగా, దదవుని శకిత, ఆయన జఞానము మర్శయు ఆయన
మంచితనము అనిి వాయపిత చెందు గుణములని మనము సర్శగానే చెప్పవచుు.

ఆగిబర్డగ కనెషన్ లోని దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు ప్టిరకను మనసుిలో ఉంచుకొని,

మన ర్ండవ చార్శతిరక ప్రతుయిన
ై , బెల్విక్స కనెషన్ వప్
ై ు తిర్శగశ, అది దదవుని గుణములను ఎలా
తెల్వయజేసత ుందో చూదాేము.

బలిిక్ కన్ెషన్
బెల్విక్స కనెషన్ యొకు మొదటి వాయసములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
మ్నమ్మ దేవుడని పటలచు ఒకే సులువన
ై ఆతీుయ జీవమ్మ ఉనాది .... ఆయన
నితుయడు, ఊహకు అంద్నివాడు, అద్ృశ్యమన
ై వాడు, మ్ారుపలేనివాడు,

అమితమైనవాడు, సరవశ్కర్గలవాడు, సరవ జ్ఞాని, నీత్రమ్ంతుడు, మ్ంచివాడు,
మ్ర్చయమ సమ్స్ మేలుల యొకక ఉప పంగమ ఊట.

బెల్విక్స కనెషన్ లోని ఈ వాయసము దదవుని గుణములను ప్ది మాటలలో కోీడీకర్శసత ుంది. మొదటి ఆర్మ

సాధార్ణంగా దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని గుణములకు సంబంధించినవి. మిగశల్వన గుణములు —

సర్వశకితగల, సంప్ూర్ణ జఞాని, నాయయవంతుడు మర్శయు మంచివాడు — సాధార్ణంగా దదవుని వాయపిత చెందు
గుణములకు సంబంధించినవి.

ఆగిబర్డగ కనెషన్ వల న, బెల్విక్స కనెషన్ కూడా దదవుడు సర్వశకితవంతుడని లేక దదవునికి శకిత

ఉనిదని ప్రసత ావిసుతంది; అనగా ఆయన జఞానవంతుడు మర్శయు ఆయన మంచివాడు. అయితద దదవుడు
నాయయవంతుడు, లేక “నీతిగలవాడు,” అని అనువదించబడు మర్ొక గుణమును కూడా అది జోడిసత ుంది. ఈ
వాయపిత చెందు గుణముకు మదే తుగా, కీర్తనలు 7:9 వంటి చోటో లేఖ్నములు దదవుడు నీతిమంతుడు లేక

నాయయవంతుడు అని తర్చుగా మాటాోడతాయి. మర్శయు హొషతయ 12:6 మర్శయు 2 తిమోతి 3:16 వంటి
లేఖ్నములు, సృషర ముల ప్ర్శమాణములో మానవులు కూడా “నాయయవంతులుగాను” లేక
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“నీతిమంతులుగాను” ఉండగలర్మ అని బో ధిసత ునాియి. కాబటిర, శకిత, జఞానము, మర్శయు మంచితనముతో
పాటుగా, నాయయమును కూడా దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణముగా ఎంచవచుు.

ఇది మనలను మూడవ చార్శతిక
ర ప్రతు వప్
ై ుకు నడిపిసత ుంది. ఆగిబర్డగ కనెషన్ మర్శయు బెల్విక్స

కనెషన్ వల న వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకిజం కూడా దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను తెల్వయజేసత ుంది.

వస్టటరినిసర ర్డ షారరర్డ కేటకరజ్ం
“దదవుడు అంటే ఏమిటి” అనే షార్రర్డ కేటకిజంలోని నాలగ వ ప్రశికు హితోప్దదశము ఈ విధ్ముగా

జవాబిసుతంది:

దేవుడు ఆతుయెైయమన్నాడు మ్ర్చయమ ఆయన ఉనికరలో, జ్ఞానమ్మలో, శ్కర్లో,
పర్చశుద్ీ తలో, న్నయయమ్మలో, మ్ంచితనమ్మలో, మ్ర్చయమ సతయమ్మలో
అమితమైనవాడు, నితుయడు, మ్ర్చయమ మ్ారుపలేనివాడు.

ఈ దెవి
ై క ప్ూర్ణతలలోని చివర్శ ఏడు వాయపిత చెందునవే: దదవుని ఉనికి, జఞానము, శకిత, ప్ర్శశుదధ త, నీతి,

మంచితనము మర్శయు సతయము.

ఆగిబర్డగ కనెషన్ మర్శయు బెల్విక్స కనెషన్ వల న, షార్రర్డ కేటకిజం కూడా జఞానము, శకిత మర్శయు

మంచితనమును గూర్శు మాటాోడతాయి. అది నాయయమును జోడించుట దావర్ా బెల్విక్స కనెషన్ ను కూడా
ప్రతిబింబిసుతంది. అయితద హితోప్దదశము దదవుని యొకు సార్ము లేక ఉనికి, దదవుని యొకు ప్ర్శశుదధ త,

మర్శయు దదవుని యొకు సతయము లేక నముకతవమును కూడా జతచదసత ుంది. సృషిర యొకు సార్ము లేక
ఉనికి ర్ండవ పారధానయతను కల్వగశయుంటుంది మర్శయు దదవుని సార్ము మీద ఆధార్ప్డియుంటుంది అని

ఆది. 1:1 మర్శయు యోహాను 1:3 వంటి లేఖ్న భాగములు సపషర ము చదసత ాయి. కాని మనము దదవుని పల ల్వన
విధానములలో ఉనికిలో ఉంటాము. ఎఫస్ట్. 4:24 ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదధ త సృషిర యొకు ప్లు భాగములలో

మర్శయు మానవులలో కూడా ప్రతిబింబించు దదవుని గుణమయ
ై ునిది. మర్శయు కీర్తనలు 25:5 వంటి లేఖ్న
భాగములలో, సతయము లేక నముకతవము కేవలం దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణత మాతరమే కాదుగాని, అది
మానవులకు కూడా ఇవవబడింది.

దేవుడు ఆయన సారమ్మ, ఆయన పరమ్
ా , ఆయన ద్య, ఆయన పర్చశుద్ీ త, ఆయన
నీత్రలోని కొనిా గమణమ్మలను మ్నకు ఇవవగలడు ... మ్ర్చయమ దధని యొకక అత్ర

సులువన
ై వివరణ వస్టటరినిసర ర్డ షారరర్డ కేటకరజ్ంలో ఉనాది. “దేవుడు ఎవరు? దేవుడు

ఆతుయెైయమన్నాడు, అమితమైన, నితయమైన మ్ర్చయమ మ్ారుపలేనివాడెైయమన్నాడు”

— ఇవి మ్ూడు పంచి ఇవవలేని లేక వాయపట్ చెంద్లేని గమణమ్మలు — “ఆయన ఉనికరలో,
జ్ఞానమ్మలో, శ్కర్లో, పర్చశుద్ీ తలో, నీత్రలో, మ్ంచితనమ్మలో మ్ర్చయమ సతయమ్మలో.”
ఇవి దేవుని యొకక వాయపట్ చెంద్ు గమణమ్మలు. కాబటిర , తరువాత ఇవవబడిన

గమణమ్మలలో మ్నమ్మ దేవునితో పాలివారమ్మ కావచుిగాని, అమితమ్మగాను,
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

నితయమ్మగాను లేక మ్ారుపలేనివార్చగాను ఉండుట మ్నకు ఇవవబడిన గమణమ్మ కాద్ు.
మ్ర్చయమ అవును, ఆయన ఉనికరలో, జ్ఞానమ్మలో, శ్కర్లో, పర్చశుద్ీ తలో, నీత్రలో,

మ్ంచితనమ్మలో మ్ర్చయమ సతయమ్మలో పాలుపంచుకొనుటకు ఆయన మ్నకు ఇచిిన
అవకాశ్మ్మను బటిర మ్నమ్మ ఆయనను మ్హమ్పరచుచునాటేా , మ్నమ్మ

పాలుపంచుకొనని ఆయన అమితమైన, నితయమన
ై మ్ర్చయమ మ్ారుపచెంద్ని
గొపపతనమ్మను బటిర ఆయనను మ్హమ్పరుసా్మ్మ.

— డా. సాండర్డి ఎల్. విలిన్
ఈ ప్టిరకలు ఈ విషయముల మీద ప ర టెస్టర ంట్ ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములకు ప్రతినిధ్ులుగా

ఉనాియి. అయినను, వేదాంతవేతతలు దదవునికి ఆపాదించిన ప్రతి వాయపిత చెందు గుణము ఈ ప్రతులలో
ఉండదని కూడా మనము తెల్వయజేయాల్వ. వయకితగత వేదాంతవేతతలు తర్చుగా ఇతర్ వాయపిత చంె దు

గుణములను కూడా సంబో ధించార్మ. ఉదాహర్ణకు, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించినటు
ో , దదవుని

జఞానమును వాయపిత చెందు గుణముగా ప్ర్శగణించుట చాలా సాధార్ణమన
ై ప్ని. మర్శయు కొలస్ట్ి. 1:10 వంటి
వాకయభాగములలో, దదవుడు మర్శయు మానవులు కూడా జఞానమును కనుప్ర్చుతార్ని మనము

కనుగొంటాము. దదవుని కర్మణ చాలా సార్మో ఈ దెైవిక ప్ర్శప్ూర్ణతల శరణ
ీ ల
ి ో ఎంచబడుతుంది, ఎందుకంటే లూకా
6:36 వంటి లేఖ్న భాగములలో మానవులు మర్శయు దదవుడు కూడా కర్మణగలవార్ని లేఖ్నములు

సపషర ము చదసత ునాియి. అవును, దివతీ. 7:9 వంటి లేఖ్న భాగములలో దదవుని పతమ
ర ను కూడా లేఖ్నములు
వాయపిత చెందు గుణముగా ప్ర్శగణిసత ాయి.

వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచు ప్రకిీయలను మర్శయు అనేక పారతినిధ్య చార్శతిక
ర ప్రతులను ప్ర్శగణించిన

పిముట, దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల మీద వేదాంతశాసత ర దృకపథములలోని మూడవ కోణమును
మనము చూదాేము: కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ విషయముల యొకు కీమబదీధకర్ణ.

కిమ్బదధీకరణ
మనము ఇంతకు ముందు చూచినటు
ో గా, ప్లు పారతినిధ్య చార్శతిక
ర ప్రతులు మర్శయు ఖ్ాయతిగాంచిన

వేదాంతవేతతలు దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను అనేక విధాలుగా కీమప్ర్చార్మ. దుర్దృషర వశాతు
త ,ఈ

ప్రతయద కత కార్ణంగా ఏ దెవి
ై క గుణముల యొకు ప్టిరక సర్న
ై దని అనేకసార్మో అనుభ్వములేని విదాయర్మాలను
సంఘర్షణకు గుర్శ చదసత ుంది. కాని వాసత వానికి, దదవుని వాయపిత చెందు గుణములకు ఒక మూలాధార్మన
ై

కీమము ఉనిది. మర్శయు ఈ తార్శుకమన
ై కీమము, దదవుడు మనలను పల ల్వ ఏ విధ్ంగా ఉనాిడో అను
విషయము మీద ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల మధ్య గొప్ప ఐకయత ఉనిదని చూచుటలో మనకు
సహాయప్డుతుంది.

ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, మర్శ ఏ సృషర ము కంటే ఎకుువగా మానవులకు దదవుని పల ల్వయుండు

ధ్నయత ఇవవబడినదని మనము చూశాము. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, లేఖ్నములు తర్చుగా దదవునిని
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

మానవ గుణముల ఆధార్ంగా వర్శణసత ాయి. అనేక విధ్ములుగా, దదవుడు మర్శయు మానవతవము మధ్య ఉని
పల ల్వకల మీద ఈ బెైబిలు దృషిర కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను
కీమప్ర్చుటకు పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనివి.

శ్తనబా మ్మల తరబడి కిమ్బద్ీ వేదనంతవేత్లు మ్ర్చయమ విశావస సూతామ్మలు మ్ర్చయమ
విశావసపుటొపుపకోలులు మ్ర్చయమ ఇతరమ్మలు దేవుని యొకక వాయపట్ చెంద్ు

గమణమ్మలను అన్ేక విధమ్మలుగా కిపపరచనరు... అయతే చనలా వరకు, ఒకసార్చ మీరు
పర్చశీలన చేస్టటనటా యతే, మీరు ఇలాంటి పాశ్ాలను అడుగమతనరు, ఇది మొద్టిగా
ఎంద్ుకు తీసుకొనబడినది, మ్ర్చయమ ఇది ర్ండవదిగాను, మ్ర్చయమ మ్ర్ొకటి

మ్ూడవదిగాను ఎంద్ుకు పర్చగణంచబడింది, అన్ేక విధనలుగా మ్రలా మ్రలా

కనిపటంచు మ్మఖయ నియమ్మ్మ ఏమ్నగా, పాజ్లను అరథ మ్మ చేసుకొను విధననమ్మలలో
దేవుని వాయపట్ చెంద్ు గమణమ్మలను పాజ్లు కిమ్పరచుట. మ్ర్చయమ దధనికర కారణం

ఏమ్నగా, మ్నమ్మ దేవుని పో లికగాను రూపమ్మలుగాను ఉన్నామ్మ, మ్ర్చయమ దేవుని
వాయపట్ చెంద్ు గమణమ్మలు ఆయన మ్నలను పో లియమనా మ్ారగ మ్మలెైయమనావి...

అనగా, వాస్ వమేమిటంటే, దేవుని వాయపట్ చెంద్ు గమణమ్మల యొకక పటిర కను బైబిలు
మ్నకు ఇవవద్ు. వాటిని మ్నమ్మ లేఖనమ్మల నుండి కనుగొంటలమ్మ, మ్ర్చయమ ఆ
విధమ్మగా దేవుని గమణమ్మలను గూర్చి ఆలోచన చేయమ విధననమ్మలో దేవునికర

మ్నుషుయలకు మ్ధయ బంధమ్మను లేక పో లికలను మీరు ఉపయోగచంచునపుపడు,
పాజ్లను గూర్చి మీరు ఆలోచన చేయమ విధననమ్మ మీరు పనులను కిమ్పరచు
విధననమ్మ మీద్ పాభలవమ్మ చూపుతుంది.
— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్, జూ.
ఆధ్ునిక విజఞానముల ైన జీవశాసత మ
ర ు, మానవ శాసత ంర , మనోవిజఞాన శాసత ంర మర్శయు సామాజక శాసత ంర

వంటివి మానవునిగా ఉండుట అంటే ఏమిట అర్ాము చదసుకొనుటకు అనేక ర్కముల అవగాహనలను
ఇచాుయి. ఈ ఆధ్ునిక దృషిరకోణములు మనకు అనేక విషయములు తెలుయజేయవలస్టియునివి;

ఇతర్మలు మానవతవము యొకు నిజమన
ై సవభావమును దుర్నవయం చదసత ాయి. అయితద, మనము ఇంతకు
ముందు ప్రసత ావించినటు
ో , మానవులు విశరషముగా దదవుని పల ల్వయుని మూడు ముఖ్యమన
ై మార్గ ముల మీద
దృషిరపటారయి: మన బుదిధ సంబంధ్మైన సామర్ాయములు, మన సంకలప శకిత సామర్ాయములు, మర్శయు మన
నైతిక సవభావము. దదవుని పల ల్వకలో చదయబడుట అంటే ఏమిట తెల్వయజేయు ఈ మూడింతల సమీక్ష

కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను కీమబదీధకర్శంచిన విధానము మీద ప్రభావము
చూపింది.

సాధార్ణంగా, దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు ప్ూర్ణతలనిి, మానవులు దదవుని పల ల్వయుని

మర్ాగములకు సంబంధించిన దెవి
ై క గుణముల యొకు మూడు విశాలమైన విభాగములలో
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

విభ్జంచబడవచుు. దదవుని బుదిధ సంబంధ్మైన గుణములు, ఆయన సంకలపశకిత గుణములు మర్శయు
ఆయన నైతిక గుణములు

ఆగిబర్డగ కనెషన్ లోని మొదటి వాయసములో ప్రసత ావించబడిన దదవుని జఞానము, శకిత, మర్శయు

మంచితనము ఈ మూడు విశాలమన
ై విభాగములకు అనుగుణంగా ఉంటాయని చూచుట చాలా సులువైన
ప్ని. జఞానము దదవుని మనసుికు సంబంధించినది మర్శయు దదవుని యొకు బుదిధ సంబంధ్మైన

గుణములకు పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. శకిత దదవుని చితత మునకు సంబంధించినది మర్శయు దదవుని సంకలపశకితకి
సంబంధించిన గుణములకు పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. మర్శయు మంచితనము దదవుని నతి
ై క గుణములతో
వయవహర్శసత ుంది.

బెల్విక్స కనెషన్ లో ఇవవబడిన నాలుగు వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు కూడా ఇదద విషయము

తెల్వయజేయవచుు. బుదిధగల అనే ప్దము దదవుని బుదిధ సంబంధ్మైన గుణముల విభాగమునకు

చెందినదవుతుంది. బలమైన అనే ప్దము దదవుని సంకలపశకితకి సంబంధించిన గుణములకు పారతినిధ్యం
వహిసత ుంది. మర్శయు నాయయవంతమైన, లేక నీతిగల, మర్శయు మంచి అను ప్దములు దదవుని నైతిక
గుణములకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి.

అదద విధ్ముగా, వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకిజం యొకు నాలగ వ జవాబు కూడా ఇదద ప్దధ తిని

అనుసర్శసత ుంది. దదవుని ఉనికి లేక సార్ము అనే ఒక అసాధ్ర్ణమన
ై విభాగము తర్మవాత, జఞానము దదవుని
బుదిధ సంబంధ్మన
ై గుణములకు పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. శకిత దదవుని సంకలపశకితకి సంబంధించిన

గుణములకు పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. మర్శయు దదవుని నతి
ై క గుణములలో ప్ర్శశుదధ త, నాయయము,
మంచితనము మర్శయు సతయము ఉనాియి.

ఈ చార్శతిరక ప్రతులు ఖ్చిుతముగా ఒకే విధ్ముగా లేనప్పటికీ, అవి ఎంతో వయతాయసము గల వేర్ేవర్మ

దృషిరకోణములకు పారతినిధ్యము వహించవని ఈ విషయములు తెల్వయజేసత ాయి. వాటి మధ్య వయతాయసము
ఉనిప్పటికీ, దదవుడు మర్శయు దదవుని సవర్ూప్ములుగా మానవులు ప్ంచుకొను మూడు ముఖ్యమైన
గుణముల ఆధార్ంగా అవనీి దదవుని వాయపిత చెందు ప్ూర్ణతల మీద దృషిరపడతాయి.

ఈ మూడింతల కీమబదీధకర్ణ వయకితగత వేదాంతవేతతలు ప్ర్శచయం చదస్టన
ి భనితవములను

సమీక్ించుటలో కూడా మనకు సహాయం చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని బుదిధకి దదవుని జఞానమును

జోడించుట కేవలం ఆయన బుదిధ సంబంధ్మన
ై గుణముల యొకు ర్ండు కోణముల మధ్య వయతాయసము

చూప్ు ఒక సులువైన మార్గ ము మాతరమే. సాంప్రదాయక ప్దమైన శకితకి సార్వభౌమతవము అనే ప్దమును
జోడించుట, దదవుని బుదిధ సంబంధ్మన
ై గుణములలోని ర్ండు కోణముల మధ్య వయతాయసమును

చూప్ుతుంది. కర్మణ మర్శయు పతరమ అను ప్దములను జోడించుట దదవుని యొకు అనేక నైతిక గుణముల
మధ్య వయతాయసము చూప్ుతుంది.

దీని వలుగులో, దదవుని వాయపిత చెందు గుణముగా దదనిని ప్ర్శగణించాల్వ అనే విషయమును గూర్శు

ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ఐకయత ఉనిదని మనము నిశుయతతో
ర ులో ఒక సపషర మన

చెప్పగలము. ఒక అర్మదెన
ై మినహాయింప్ు తపిపతద, ఈ ప్ూర్ణతలను గూర్శు అనేక విధ్ములుగా నేర్ముకొనుట
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దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

ఎలో ప్ుపడు సాధ్యమైనప్పటికీ, దదవుని వాయపిత చెందు గుణములనిి దదవుని బుదిధ సంబంధ్మన
ై , సంకలపశకిత
సంబంధ్మన
ై మర్శయు నతి
ై క సంబంధ్మన
ై గుణములు అనే విశాలమన
ై విభాగములకు చెందుతాయి.

అనేకమంది కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఉప్యోగశంచిన ప్రకియలు, అనేక పారతినిధ్య చార్శతిక
ర ప్రతులు,

మర్శయు దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ విషయమును తార్శుకముగా అమర్ముట దావర్ా దదవుని
వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శున అనేక వేదాంతశాసత ర దృకపథములను మనము ప్ర్శగణించాము గనుక,

ఇప్ుపడు మన నాలగ వ విషయమును చూడాల్వ — ఈ వేదాంతశాసత ర దృషిరకోణముల యొకు కొనిి అభాయస్టిక
అంతర్ాభవములు.

అంతర్ాావమ్మలు
దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు అభాయస్టిక అంతర్ాభవములను మనము అనేక విధ్ములుగా

చూడవచుు. అయితద సులభ్తర్ము చదయుట కొర్కు, మనము కేవలము ర్ండు దశలలో మాతరమే

చూదాేము. మొదటిగా, దదవుని గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఆపతక్షలు. మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము
దదవుని అనుకర్శంచు విధానమును ప్రసత ావిదాేము. దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములను
ప్ర్శగణించునప్ుపడు మనము కల్వగశయుండవలస్టిన ఆపతక్షల ర్కములతో ఆర్ంభంచుదాము.

దేవుని నుండి ఆపరక్షలు
దుర్దృషర వశాతు
త , దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు అనేక మంది సదాభవముగల
కీీసత ు అనుచర్మలు నేర్ముకునిప్ుపడు, వార్మ బెైబిలు కాలములలో దదవుడు కార్యము చదస్టిన విధానమును

తప్ుపగా అనువదిసత ార్మ, మర్శయు తమ స ంత జీవితములలో నేడు దదవుడు ప్ని చదయు విధానమును గూర్శు

కూడా తప్ుపడు ఆపతక్షలను సృషిరసత ార్మ. దదవుని గుణములు ఎలో ప్ుపడు సతయముల ైయునివి. అవి ఎనిడును
ఆగశపల వు. అవి ఎనిడును మార్వు. అంటే దీని అర్ాము దదవుని వాయపిత చెందు గుణములు అందర్శకి ప్రతి ర్ోజు

ప్రతి క్షణములో సపషర ముగా కనిపిసత ాయని కాదు. ల కులేననిి బెైబిలు ఉదాహర్ణలు తెల్వయజేయుచునిటు
ో ,
దదవుడు సవయంగా ఎనిడును మార్డు, మర్శయు ఆయన మన జీవితములో చదయు కార్యములు ఆయన
గుణములకు వయతిర్ేకముగా నిలువబడవు. అయితద అదద సమయములో, దదవుడు ఆయన గుణములను

అనేక విధాలుగా ప్రదర్శిసాతడు కాబటిర, చర్శతల
ర ో ప్రతి క్షణములో ఆయన ఏ విధ్ంగా కార్యము చదసత ాడు అని
మనము ఖ్చిుతముగా ఊహించలేము కూడా.

దదవుని నుండి బెైబిలానుసార్మైన ఆపతక్షలను కల్వగశయుండుటకు, ఈ పాఠయ కీమములో మనము

అనేక సార్మో ప్రసత ావించిన వయతాయసమును మనము దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ — దదవుని గుణములు మర్శయు
ఆయన చార్శతిక
ర వయకీతకర్ణముల మధ్య ఉని వయతాయసము.

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో గా, దదవుని గుణములనిి, ఆయన వాయపిత చెందు గుణములతో

సహా, ప్ర్శమితులు లేనివి, కాల ప్ర్శమితులు లేనివి మర్శయు మార్మపలేనివై యునివి. అయితద దదవుడు ఈ
ప్ర్శమితమైన, తాతాుల్వకమైన మర్శయు మార్మపచెందు సృషిరలో పాలుప్ంచుకొనుచుండగా, ఆయన ప్లు
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

మూడవ పాఠము : దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా ఉనాిడు

వేళ్లలో ప్లు విధ్ములుగా తన గుణములను బయలుప్ర్చుకుంటాడు. ఈ బయలాపటులలో కొనిి ఎకుువ
సమయము పాటు కొనసాగుతాయి. మర్శకొనిి అకుడకుడ అప్ుపడప్ుపడు మాతరమే సంభ్విసాతయి. అయితద
ఎనిడును ప్ూర్శతగా ఊహించదగశన విధ్ముగా దదవుడు ఆయన గుణములను కనుప్ర్చడని సాధార్ణ
ప్రతయక్షత మర్శయు బెైబిలు చర్శతర యొకు ర్శకార్మ్ సపషర ముగా బయలుప్ర్చుచునిది.

ఇది వాయపిత చెందు గుణముల యొకు మూడు సాంప్రదాయిక విభాగములనిిటి విషయములో ఏ

విధ్ముగా నిజమయ
ై ునిదో ఆలోచించండి. దదవుని బుదిధ సంబంధ్మైన గుణములు ఎలో ప్ుపడు ఆయనను

ప్రతిబింబిసాతయి. ఆయన ఎలో ప్ుపడుఅనిియు ఎర్శగన
శ వానిగాను సర్వజఞానిగాను ఉనాిడు. కాని కొనిి సార్మో,
దదవుడు తన జఞానమును మర్శయు వివేకమును బెైబిలు చర్శతరలోను మర్శయు నేటి మన జీవితములలోను

సపషర ముగా బయలుప్ర్మసాతడు; మర్శకొనిి సార్మో ఆయన బయలుప్ర్చడు. ఇందు వలననే కొందర్మ బెైబిలు
పాతరలు దదవుడు వార్శకి బయలుప్ర్చినవాటిని ఆనందముతో తెల్వయప్ర్చార్మ, మర్శకొంత మంది దదవుని
మనసుిను మర్శ ఎకుువగా అర్ాము చదసుకొనుటకు ఎదుర్మచూశార్మ.

ఇదద విధ్ముగా, దదవుని సంకలపశకితకి సంబంధించిన గుణములు కూడా ఎనిడును మార్వు. ఆయన

ఎలో ప్ుపడు శకితగలవానిగా ఉనాిడు. అయితద బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో, మర్శయు మన జీవితాలలో కూడా,
కొనిి సార్మో దదవుడు ఆయన శకితని బహుగా ప్రదర్శిసాతడు, మర్శకొనిి సార్మో ఆయన చూపించడు. ఇందు
వలననే బెైబిలు పాతరలు కొనిిసార్మో దదవుడు చదస్టన
ి కార్యములను బటిర తమ సవర్ములనతిత దదవునికి

సుతతులు చెల్వోంచార్మ, అయితద మర్శకొనిి సార్మో తమ శతురవుల బానిసతవములో శీమప ందుతూ తన శకితని
చూప్మని దదవునికి పారర్శాంచార్మ.

ఇదద విషయమును దదవుని మార్మపచెందని నతి
ై క గుణములను గూర్శు కూడా చెప్పవచుు. దదవుడు

ఎలో ప్ుపడు మంచివాడు, ప్ర్శశుదుధడు, నాయయవంతుడు, సతయవంతుడు, పతరమగలవాడు, కర్మణగలవాడు

మర్శయు కృప్గలవాడెయ
ై ునాిడు. అయితద దదవుడు ఈ నతి
ై క గుణములను అనేక విధాలుగా సపషర ముగా
ప్రతయక్షప్ర్చుచునాిడని బెైబిలు చర్శతర మర్శయు మన స ంత మానవ అనుభ్వము నిసిందదహముగా

తెల్వయజేయుచునివి. కొనిిసార్మో, ఆయన మంచితనము అందర్మ చూచునటు
ో సూటిగా కనిపిసత ుంది.
అయితద మర్శకొనిి సార్మో, ఆయన మంచితనమును వివేచించుట కషర మవుతుంది. ఇందువలననే, అనేక
మంది బెైబిలు పాతరలు తాము ప ందుకుని ఆశీర్ావదముల కొర్కు కృతజా తలు చెల్వోంచార్మ, మర్శకొందర్మ
తాము ఎదుర్ొుని శీమలు శోధ్నలను బటిర విలపించార్మ.

ఈ వయతాయసములు తెల్వయజేయుచునిటు
ో గా, దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను చర్శతల
ర ో ఆయన ఈ

గుణములను వయకత ప్ర్చు విధానములతో వయతాయసప్ర్చుట దదవుని నుండి సర్న
ై ఆపతక్షలను
కల్వగశయుండుటకు మూలమయ
ై ునిది.

సర్ే, సృష్టరలో దేవుని జ్ఞానమ్మ, పరామ్, శ్కర్, మ్ర్చయమ ఇలాంటి విషయమ్మలను

చూడగలుగమటలోని సమ్సయ సాధనరణంగా సవయంగా దేవుని కంటే ఎకుకవగా మ్ానవ
ద్ృష్టరకోణమ్మనకు సంబంధించినది అని న్ేననుకుంటలను. బైబిలులో నుండి ఎంతగాన్ో
ఉపయోగపడు ఒక జ్ఞాపట్ కతర్నలు 73లో కనిపటస్ ుంది, అకకడ కతర్నకారుడు
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము
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ధనవంతులు మ్ర్చయమ ద్ుషు
ర ల యొకక ఐశ్వరయమ్మను గూర్చి విలపటస్ ాడు, మ్ర్చయమ
“న్ేను నీ కొరకు జీవించుటకు పాయత్రాంచుచున్నాను, కాని అనిా వేళ్ల

శోధింపబడుచున్నాను” అని చెబమతనడు, కాని కతర్న యొకక మ్ధయ భలగమ్మలో ఒక

మ్లుపు కనిపటస్ ుంది మ్ర్చయమ అకకడ ఈ విధమ్మగా వాాయబడియమనాది, “మ్ర్చయమ

ా నంత వరకు బలధకలిగచంచినవి, మ్ర్చయమ
ఈ విషయమ్మలు న్ేను దేవుని సనిాధికర వళ్ల
తరువాత న్ేను అంతమ్మను గిహంచనను.” ఉదనహరణకు, ఆతు సవసథ త యొకక
అవసరతను గూర్చి, పాపమ్మ మ్న పై ఎంత పాభలవమ్మను చూపటంద్ంటే మ్న

ఆలోచన, మ్న పాకయ
రి లు, విషయమ్మలను అరథ మ్మ చేసుకొన్ే విధననమ్మ మీద్

పాభలవమ్మ చూపటంది మ్ర్చయమ మ్న ఆతులకు దెవి
ై క సవసథ త యొకక అవసరత

ఉనాది, మ్ర్చయమ దేవుడు కారయమ్మ చేస్టటనపుపడే మ్నమ్మ సర్న
ై విధననమ్మలో అరథ మ్మ
చేసుకోగలమ్మ మ్ర్చయమ అనువదించగలమ్మ అని అగస్టటరన్ మ్ాటలాడవచుి. కాబటిర

సమ్సయ దేవునిలో లేద్ుగాని, మ్న ఆలోచన్న విధననమ్మలో ఉంది. మ్ర్చయమ ఒక వయకర్
దేవునికర ద్గగ రగా వచుిచుండగా ... ఈ గమణమ్మలను మ్ర్చయమ దేవుని కారయమ్మలను
అతడు మ్ర్చంత సపషరమ్మగా చూచుట ఆరంభిసా్డు. అయతే ఇది దేవుని సమ్సయ
కాద్ు; మ్న సమ్సయ.

— డా. బూ
ర స్ ఎల్. ఫ్ల్్్
దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు అభాయస్టిక అంతర్ాభవములు కేవలం దదవుని గూర్శు మనము

కల్వగశయుని ఆపతక్షలను గూర్శు మాతరమే మాటాోడవు. అవి మనము దదవుని అనుకర్శంచుటలో గల
పారముఖ్యతను గూర్శు కూడా మాటాోడతాయి.

దేవుని అనుకర్చంచుట
దదవుని యొకు వాయపిత చెందలేని గుణములను అనుకర్శంచమని లేక పల ల్వ నడచుకోమని లేఖ్నములు

ఎనిడును ప్రజలకు పిలుప్ునివవవు. మనము అమితముగాను, నితయముగాను లేక మార్మపలేనివార్శగాను
ఉండాలని అవి బో ధించవు. బదులుగా, దదవుడు ఈ విధ్ములుగా మనకు భనిముగా ఉనాిడు కాబటిర
మనము దదవుని ఆర్ాధించుటలో మర్శయు ఘనప్ర్చుటలో మనలను మనము వినమాప్ర్చుకోవాలని

లేఖ్నములు పిలుప్ునిసుతనాియి. కాని దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు అభాయస్టిక అంతర్ాభవములు
మర్ొక దిశలో వళ్తతయి. అవును, ఈ ప్ూర్ణతల కొర్కు మనము దదవుని ఘనప్ర్చాల్వ. కాని మర్లా మర్లా,
దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములను అనుకర్శంచమని లేఖ్నములు మనకు పిలుప్ునిసాతయి.
ఉదాహర్ణకు, లూకా 6:36లో, యిేసు ఇలా అనాిడు:

కాబటిర మీ తండిా కనికరమ్మగలవాడెై యమనాటట
ా మీరును కనికరమ్మగలవార్ై
యమండుడి (లూకా 6:36).
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ఇకుడ, దదవుని కనికర్మును అనుకర్శంచమని యిేసు శిషుయలకు చెపాపడు. మానవ కనికర్ము ఎలా

ఉండాలో ఆయన ఒక సాాయిని సాాపించాడు. ఇది దదవుని కనికర్ము యొకు నతి
ై క గుణము వల ఉండాల్వ.
ఎఫస్ట్. 4:32లో పౌలు ఇలాంటి హెచుర్శకలనే ఇచాుడు, అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:
ఒకని యెడల ఒకడు ద్యగలిగచ కరుణనహృద్యమలెై కతిస్ ునంద్ు దేవుడు మిమ్మును
క్షమించిన పాకారమ్మ మీరును ఒకర్చన్ొకరు క్షమించుడి (ఎఫస్ట్. 4:32).

దదవుని మంచితమును ఆయన కనికర్ములోను మర్శయు దయలోను అనుకర్శంచుట కీస
ీ త ును
అనుసర్శంచువార్ందర్శకీ మంచితనము యొకు సాాయి వల ఉనిది. అదద విధ్ముగా, 1 పతతుర్మ 1:14-16
ఇలా చెబుతుంది:

“న్ేను పర్చశుద్ుీడన్ై యమన్నాను గనుక మీరును పర్చశుద్ుీలెై యమండుడని”

వాాయబడియమనాది... మిమ్మును పటలిచిన వాడు పర్చశుద్ుీడెయ
ై మనా పాకారమ్మ
మీరును సమ్స్ పావర్ నయంద్ు పర్చశుద్ుీలెైయమండుడి (1 పరతురు 1:14-16).

ఇకుడ లేవీయకాండములో కనిపించు ప్ర్శశుదధ త కొర్కు ఇవవబడిన తర్చూ పిలుప్ులను ర్చయిత

దదవుని పల ల్వ యుండుటకు పిలుప్ుగా అనువదించాడు.

దేవుడు పర్చశుద్ుీడు అని లేఖనమ్మ సపషరమ్మగా మ్ాటలాడుతుంది, మ్ర్చయమ ఆయన
పర్చశుద్ుీడు గనుక మ్నమ్మ కూడన పర్చశుద్ుీలుగా ఉండుటకు 1 పరతురులో

పటలువబడిత్రమి... దేవుని సవభలవమ్మలోని ఈ గమణమైన పర్చశుద్ీ తను ఈ విశ్వమ్మలో
మ్నమ్మ మ్ాతామే పాత్రబింబించగలమ్ని ఒక స్టరవకుడు న్నకు చెపపట న సనిావేశ్మ్మ
న్నకు జ్ఞాపకమ్మనాది. కాబటిర , మ్నమ్మ పర్చశుద్ుీలుగా ఉనాపుపడు, మ్నమ్మ

పర్చశుద్ీ తలో నడచునపుపడు, మ్నమ్మ పాపమ్మ నుండి వద
ై ొ లగచనపుపడు, మ్ర్చయమ

ఈ విషయమ్మలో లోకమ్మతో వేరుగా ఉనాపుపడు, మ్నమ్మ కేవలం దేవుడు మ్నలను
పటలచిన పనిన్ే చేయమటలేద్ు, ఆయన మ్నలను పటలచి మ్న నుండి కోర్ాడు కాబటిర
మ్నమ్మ పాపమ్మ నుండి వద
ై ొ లగమట లేద్ుగాని, మ్నమ్మ దేవుని యొకక ఒక

పాామ్మఖయమన
ై గమణమ్మను పాజ్ల ఎద్ుట పాత్రబింబించుచున్నామ్మ. మ్ర్చయమ ఈ
విధమ్మగా లోకమ్మ మ్నలను చూడగలద్ు; వారు మ్న పర్చశుద్ీ తను చూసా్రు,

మ్నమ్మ వేరుపరచబడినటట
ా వారు చూసా్రు, మ్ర్చయమ వారు దేవుని సవభలవమ్మలోని
అత్ర పాామ్మఖయమన
ై గమణమ్మను చూసు్న్నారు. కాబటిర , లేఖనమ్మల ఆధనరంగా

మ్ాటలాడితే, ఆయన పర్చశుద్ుీడు గనుక మ్నమ్మ పర్చశుద్ుీలుగా ఉండవలెను,

మ్ర్చయమ దననిని మ్నమ్మ పాభమవును సంతోషపరచుటకు మ్ాతామే గాక ఆయన
సవభలవమ్మను పాత్రబింబించుటకు చేయమచున్నామ్ని న్ేననుకుంటటన్నాను.

— డా. మాయట్ కార్రర్డ
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పాత మ్ర్చయమ కొిత్ నిబంధనలు ర్ంటిలో, ఆయన పర్చశుద్ుీడుగా ఉనాటట
ా ఆయన

పాజ్లు కూడన పర్చశుద్ుీలెైయమండనలని దేవుడు పటలుపునిచుిచున్నాడు, మ్ర్చయమ ఈ
విధంగా పాత్ర యమగమ్మలోను దేవుని పాజ్లకు దేవుని పర్చశుద్ీ త గొపప అభలయస్టటక

పాామ్మఖయత కలిగచనదెైయమనాది. మ్ర్చయమ పర్చశుద్ీ తలో కనీసం ర్ండు విషయమ్మలు
ఉన్నాయ. దనని అరథ మ్మ ఒక వప
ై ు ఒక విషయమ్మ నుండి “వేరుగా ఉండుట,” మ్ర్చయమ
ఈ సంద్రామ్మలో పాపమ్మ నుండి ద్ూరమ్మగా ఉండుట, కాబటిర దేవుని పాజ్లుగా

పాపమ్మతో ఏ సంబంధమ్మ లేకుండన ఉండుటకు మ్నమ్మ పటలువబడిత్రమి. మ్ర్చయమ
భలవారథ కమ్మగా దధని అరథ మ్మ న్త్ర
ై కమ్మగా దేవుని సవరూపమ్మలోనికర మ్ారుట,
మ్ర్చయమ ఏ సృషరమ్మ కూడన దేవుని పో లియమనా విధమ్మగా ఆయనను

పో లియమండుట. మ్ర్చయమ ఈ విధంగా, దేవుడు మ్నలను ఎకకడ ఉంచిన్న, మ్న
అనుబంధమ్మలు మ్ర్చయమ ఉదయ యగమ్మలు మ్ర్చయమ కరయ
ి లనిాటిలో దేవుని

పో లియమండుటకు, మ్నమ్మ మ్ాటలాడు మ్ర్చయమ చేయమ పాత్రదననిలో దేవుని
పో లియమండుటకు మ్నమ్మ వీలెైనంత కృష్ట చేస్ ామ్మ.

— డా. గై వాటర్డి
దదవుని వాయపిత చెందు గుణముల యొకు మూడు ముఖ్య విభాగముల కోవలో, మనము మన

మనసుిలను దదవుని మనసుిను పల ల్వనవిగా చదసుకోవాల్వ. మనము మన చితత ములను దదవుని చితత మునకు
అప్పగశంచాల్వ. మన నతి
ై క సవభావము దదవుని నతి
ై క సవభావమును పల ల్వనదిగా ఉండాల్వ. ఇకుడ మనము
కొంచెం జఞగీతతగా ఉండాల్వ. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో గా, దదవుడు తన బుదిధ సంబంధ్మైన,

సంకలప శకిత సంబంధ్మన
ై మర్శయు నతి
ై క సంబంధ్మన
ై గుణములను సృషిరలో పాలుప్ంచుకొనుచుండగా
అనేక విధ్ములుగా బయలుప్ర్మసాతడు. మర్శయు అనేక విధాలుగా, దదవుని పల ల్వ నడుచుకొనుటకు

ప్రయతిించు ప్రతి ఒకుర్శ జీవితములో కూడా ఇదద నిజమయ
ై ుండాల్వ. దదవుని ఆలోచనలను ఆలోచించుట
అనగా ప్లు సందర్భములలో ప్లు అర్ాములనిసుతంది. మన చితత ములను దదవునివిగా అనుసర్శంచుటకు,
మనము ప్లు సందర్భములలో అనేక విధాలుగా వయవహర్శంచాల్వ. దదవుని నతి
ై క గుణమును

ప్రతిబింబించుటకు సర్న
ై సమయములలో సర్న
ై మార్గ ములలో జీవించుట అవసర్మైయునిది.

ఈ కార్ణము చదత, దదవుని నముకమైన ప్రజలు లేఖ్నములో ఆజఞాపించబడిన విధ్ముగా దదవుని

అనుకర్శంచుటను నేర్ముకోవాల్వ. అనుదిన జీవితములను గడుప్ుచుండగా మనలను నడిపించుటకు

లేఖ్నములు మనకు ల కులేననిి హెచుర్శకలు ఇసాతయి. బెైబిలు బో ధించునదంతా ప్లు సందర్భములలో
అనవయించుకొనుట దావర్ా మనము దదవుని జఞానమును ప్రతిబింబించుట నేర్ముకుంటాము. దదవునికి

విధదయుల ై మన చితత మును అభ్యస్టించుటకు మనము పిలువబడిన అనేక మార్గ ములను అధ్యయనము
చదయుట దావర్ా ప్లు సందర్భములలో దదవుని శకితని ఎలా ప్రతిబింబించాలో మనము నేర్ముకుంటాము.
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లేఖ్నము యొకు నైతిక హెచుర్శకలనిి ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొని ప్లు సందర్భములలో దదవుని
మంచితనమును ఎలా అనుకర్శంచాలో మనము నేర్ముకుంటాము.

ప్ర్శశుదాధతు మన జీవితములలో ప్ని చదసత ునాిడని, మనము ప్ూర్శతగా కీస
ీ త ును పల ల్వనవార్మయిేయ

దినము కొర్కు మనలను స్టిదధప్ర్మసుతనాిడను సంప్ూర్ణ నిశుయతతో మనలను మనము లేఖ్నము యొకు
ప్లు బో ధ్నలకు సమర్శపంచుకుంటాము. 1 యోహాను 3:3లో ఇలా వారయబడియునిది:
కతిస్ ు పాతయక్షమన
ై పుపడు, మ్నమ్మ ఆయన వలె మ్ార్చపో తనమ్మ, ఎంద్ుకంటే ఆయనను
ఆయన ఉనా విధమ్మగా చూసా్మ్మ. ఆయనయంద్ు ఈ నిర్ీక్షణ పటటరకొనిన

పాత్రవాడును ఆయన పవితుాడెై యమనాటటరగా తనుా పవితుానిగా చేస్టటకొనును (1
యోహాను 3:3).

మ్మగచంపు
ఈ పాఠంలో, దదవుని యొకు వాయపిత చెందు గుణములను ప్ర్రక్స
ి త ు దదవుడు మనలను పల ల్వ ఎలా

ఉనాిడో మనము చూశాము. బెైబిలు ర్చయితలు దదవుని ఆయన సృషిరతో, ముఖ్యముగా ఆయన

సవర్ూప్ములో చదయబడిన మానవులతో పల ల్వున మార్గ ములలో దీని యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను మనము
చూశాము. మర్శయు దీనిని మించి, ఈ దెవి
ై క గుణములకు కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనేక అధికార్శక
వేదాంతశాసత ర దృకపథములను ఎలా అభవృదిధ చదశార్ో కూడా ప్ర్శశీలన చదశాము. వార్మ ఉప్యోగశంచు
ప్రకయ
ిీ లను, చార్శతిక
ర ప్రతులలోని పారతినిధ్య ప్టిరకలను, దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను వార్మ

తార్శుకముగా కీమబదీధకర్శంచుటను, కీస
ీ త ు అనుచర్మలకు ఈ వేదాంతశాసత ర దృకపథముల యొకు అభాయస్టిక
అంతర్ాభవములను మనము చూశాము.

అది అర్ాము చదసుకొనుటకు ఎంత కషర మైనప్పటికీ, దదవుడు ఆయన సృషిర కంటే ప్రతి విషయములోను

భనిముగా ఉనాిడు. కాని ఈ పాఠంలో మనము చూస్టినటు
ో గా, ఆయన అనేక విధాలుగా మనలను పల ల్వ
కూడా ఉనాిడు. మర్శయు దదవుని వాయపిత చెందు గుణములను గూర్శు ఈ పాఠంలో మనము చూస్టిన
విషయములు కేవలం కొంత సమాచార్ము కంటే ఎకుువగా ఉనాియి. దదవుని స్టిదధ ాంతములోని ఈ
కోణమును మనము అర్ాము చదస్టక
ి ొనుచుండగా, దదవుడు ఎవర్ో మనము మర్శంత లోతుగా అర్ాము

చదసుకొనవచుు. మర్శయు అనుదినము మన జీవితములలో మనము ఎలాంటి ప్రజలుగా ఉండాలని దదవుడు
కోర్మకొనుచునాిడో మర్శ ఎకుువగా మనము అర్ాము చదసుకొనుచునాిము.

-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

