పరిశుద్ధాత్మను
నమ్మమచున్ధామ్మ
మొదటి పాఠమ్మ

త్రిత్వమ్మలో

© 2012 థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ
సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్త లవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమైనను ఏ ర్ూప్ములోనైనను లేదా ఏ సాధ్నము
దావర్ానన
ై ను ప్రచుర్ణకర్త ల న
ై , థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ , ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, కాస్టిల్ బెర్రీ,
ఫ్లో ర్శడా 32707, నుంచి వారతమూలకమన
ై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుోప్త ంగా ఉలేోఖంప్బడుట,
వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండితయము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహాయిస్టతత , ప్ునఃర్ముదిరంప్బడకూడదు.
మర్ొక విధ్ంగా సుచింప్బడితద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేోఖ్నములనిియు తెలుగు OV వర్షన్ నుండి
తీస్టికొనబడినవి. కాపిర్ట్
ై © ది బెైబిల్ స స్టట
ై ీ అఫ్ ఇండియా.

థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్ర స్
ీ
1997లో సాాపింప్బడిన థర్డ్ మిలీనియం ప్ర్శచర్యలు ఒక లాభాపతక్షలేని కైసతవ వయవసా గా లోకమునకు
ఉచితముగా బెైబిలు సంబంధ్మైన విదయను సమకూర్ము నిమితత ము ప్రతిషిరంప్బడింది.
బెబి
ై లు విదయ. లోకము కొర్కు. ఉచితముగా.
వర్త మాన కాలములో హితమన
ై , లేఖ్నానుసార్మన
ై కస
ై త వ నాయకతవ శిక్షణ కొర్కు ఇతోధికంగా
అధికమవుతుని విశవవాయప్త అవసర్తకు ప్రతిసపందనగా, మేము తదల్వకగా ఉప్యోగశంచడానికి వీల న
ై , దాతల
పల షణతో, బహుముఖ్ ప్రసార్ మాధ్యమముల దావర్ా ప్రయోగశంప్బడగల వేదపాఠ అధ్యయన శాల పాఠయ
కీమమును ఐదు ప్రధాన భాషలలో (ఇంగరోష్, సాపనిష్, ర్షయన్, మాండర్శన్ చెైనీస్, మర్శయు అర్బిక్స) స్టిదధం
చదసత ునాిము మర్శయు ఇది అతాయవశయకమయ
ై ునివార్శకి, పారథమికంగా సంప్రదాయిక విదయనభ్యస్టించడానికి
అందుబాటులేని, లేదా ఆర్శాకంగా భ్ర్శంచలేని కస
ై త వ నాయకులకు ఉచితంగా ప్ంపిణీ చదసత ునాిము.
పాఠములనిియు ర్చింప్బడినవి, ర్ూప ందింప్బడినవి, మర్శయు సంసా లోప్లే స్టిదధంచదయబడుతునివి,
మర్శయు శైల్వ మర్శయు నాణయతలో హిసరర్ర ఛానల్©లో ప్రసార్మగువాటి వల నునివి. కస
ై త వ నాయకులకు
శిక్షణ నిచుుటకు ఈ అసమానమైన, ఖ్ర్ముకు తగశన ఫల్వతమునిచుు ప్దధ తి చాలా కార్యసార్ాకమన
ై దెై
యునిదని ప్రప్ంచమందంతటను ర్మజువయియంది. విదయ మర్శయు సజీవ వయంగయ చితరముల ఉప్యోగములో
ప్రయోజనప్డు విశిషర మన
ై వీడియో చితరముల ఉతపతిత విషయంలో మేము టెల్వో అవార్డ్ ్ గలుచుకునాిము,
మర్శయు మా పాఠయ కీమము ప్రసత ుతము 192 కంటే ఎకుువ దదశాలలో ప్రయోగశంప్బడుతుంది. ధ్ర్డ్
మిలీనియం ప్ర్శచర్యల యొకు సాహితయం మొదలగు వసుతవుల ైన డీవీడీ, ముదరణ, ఇంటర్ిట్, ఉప్గీహ
దూర్దర్శిని ప్రసార్ములు, మర్శయు ర్ేడియో మర్శయు దూర్దర్శిని ప్రసార్ముల ర్ూప్ంలో
వాడబడుతునివి.
ఈ ప్ర్శచర్యలను గూర్శు మర్శయు మీర్మ మాతో కలస్టి ఎలా ప్ర్శచర్య చదయవచుునో
తెల్వస్టికొనగోర్మచునిటో యితద, అదనప్ు సమాచార్ం కొర్కు http://thirdmill.org ను సందర్శించండి.
ii
వీడియోలు ,అధ్యయన మార్గ దర్శిలు ,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

విషయ సూచిక
ఉపల దాాతము ......................................................................................................... 1
పాత నిబంధ్న ....................................................................................................... 2
ఆతు...................................................................................................................... 4
దెవ
ై తవము .............................................................................................................. 5
సవయంగా దదవుడద.................................................................................................. 6
ప్రవచనము మర్శయు దర్ినములు .......................................................................... 8
ప్రతయద కమైన నప్
ై ుణయము మర్శయు జఞానము ................................................................ 10
అభిషతకం మర్శయు సాధికార్త ................................................................................. 11
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము ............................................................................................ 13
భావోదదవగములు................................................................................................... 14
సంబంధాలు ........................................................................................................ 15
అధికార్ము ......................................................................................................... 15
సవసంకలపం ........................................................................................................ 15

కొీతత నిబంధ్న ...................................................................................................... 16
యిేసు .................................................................................................................. 17
అప సత లులు ...........................................................................................................20

సంఘ చర్శతర ....................................................................................................... 23
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము.................................................................................. 24
తిరతవ స్టిదధ ాంతము.................................................................................................... 25
నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణము ..................................................................................... 27
సతాతశాసత మ
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానము ........................................................... 28

ముగశంప్ు ........................................................................................................... 31

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

ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము
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తిరతవములో

ఉపల దాాతము
ప్రమాదములో బహుగా గాయప్డి తన జఞాప్కశకితని కోలోపయిన ఒక వయకితని గూర్శున కథను నేను
వినాిను. తన జీవితములో జర్శగన
శ ప్రతి విషయమును అతడు మర్చిపల యాడు: తన పతర్మ, తన
స్టతిహితులు మర్శయు తన కుటుంబముతో సహా. గాయాలు నయమవడానికి కొనిి నలలు ప్టిరంది. అయితద
ఆ సమయములో, ఒక నర్మి అతనికి ఎంతో నముకముగా ప్ర్శచార్ము చదస్టింది. మొదటిగా, ఆమ ఒక
“నర్మిగా” మాతరమే అతనికి తెలుసు. అయితద తవర్లోనే అతడు ఆమ పతర్మ, ఆమ షడూయల్, మర్శయు ఆమ
యొకు వయకితతవమును గూర్శు తెలుసుకునాిడు. ఆమను జఞగీతతగా చూసుకోనేంతగా అతడు
బాగుప్డిపల యాడు, మర్శయు వార్శర్మవుర్మ ఒకర్శతోనొకర్మ మాటాోడుకొంటూ, నవువకొంటూ సమయము
గడుప్ుకొనుచునాిర్మ. ఒక దినమున, వార్మ యధావిధిగా మాటాోడుకొనుచుండగా, అతడు తన జఞాప్కశకితని
తిర్శగశ ప ందుకునాిడు. వార్శకి ఎంతో ఆనందమును కల్వగశంచు విధ్ముగా, “నీవు నాకు గుర్మతనాివు. నీవు నా
భార్యవు!” అని అతడు బిగగ ర్గా అర్శచాడు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, అవును ఆమ అతని భార్యయిే.
కొనిివిధాలుగా, ఈ కథ ప్ర్శశుదాధతుునికి మర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్య సంబంధ్మును
పల ల్వనదిగా ఉంది. దదవుని ప్ర్శశుదాధతుుడు ఎలో ప్ుపడు తన ప్రజలను పతరమించాడు మర్శయు నముకముగా
వార్శమీద శీదధ చూపించాడు. అయితద పాత నిబంధ్న గీంథములో, ఆయన ఎవర్ో కూడా వార్శకి తెల్వయదు.
కొీతత నిబంధ్న గీంథములో, ప్ర్శశుదాధతుుడు తిరతవములో ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతగా, మర్శయు మన
జీవితములలో పాలగగనుచుని దెైవతవములోని వయకితతవముగా బయలుప్ర్చబడినాడు అని యిేసు చెపపత వర్కు
తెల్వయదు.

ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము అను పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము. మర్శయు దీనికి
మనము “తిరతవములో” అను పతర్మపటారము. ఈ పాఠములో, దెైవతవములో ప్ర్శశుదాధతుుడు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
మర్శయు సమానమన
ై సభ్ుయడుగా ఉనాిడు అను విషయము మీద మనం దృషిరపడదాము.
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున స్టిదధ ాంతమును “నూయమటాలజి” అని
పిలుసాతర్మ. “నూయమటాలజి” అను ప్దము ర్ండు గరక
ీ ు ప్దముల నుండి వసుతంది: నుయమ, అనగా “ఆతు,”
మర్శయు లోగోస్, అనగా “అధ్యయనము.” కాబటిర, విసత ృత కోణంలో, “నుయమటాలజి” అనునది “ఆతును
గూర్శున అధ్యయనము” లేదా “ఆతు విషయాలను గూర్శున అధ్యయనము”ను సూచిసుతంది. అయితద కస
ై తవ
వేదాంతశాసత మ
ై అర్ాం ఉంది. ప్రతదయకంగా చెపాపలంటే, ఇది
ర ులో, నూయమటాలజికి చాలా సంకుచితమన
తిరతవములో మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతయిన
ై “ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున అధ్యయనము.”
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: తిరతవములో

చార్శతిరకంగా, ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున స్టిదధ ాంతము ప్రతయద కమన
ై దిగాను, తిరతవములో సృషిరంచబడని
ప్ుర్మషమూర్శతగాను అభివృదిధ చెందడానికి సహసారబిే కాలం ప్టిరంది. దీనికి కార్ణం ఏమిటంటే, దదవుడు తనను
గూర్శున ఈ ఉనికిని కాలకీమణ
ే ా ప్రతయక్షప్ర్చడానికి ఎంచుకునాిడు. మర్శయు దదవుడు తనను గూర్శు తాను
మర్శంతగా ప్రతయక్షప్ర్చుకొనుచుండగా, ఆయన యొకు తిరతవప్ు సవభావమును గూర్శున మన అవగాహన
మర్శంత ప్ర్శప్ూర్ణంగా అభివృదిధచెందింది. సాంప్రదాయకంగా, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు తిరతవమును ఈ
విధ్ముగా నిర్వచించార్మ:
దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉనాిడు, కాని సార్ములో ఒకుడద.
‘ప్ుర్మషమూర్శత” అనే ప్దముకు, మేము ఒక ప్రతదయకమన
ై సవయంచెత
ై నయముగల వయకితగతమన
ై
మూర్శతమతవము అనే అర్ాము ఇసాతము. ‘సార్ము’ అనే ప్దమును మేము దదవుని పారథమిక సవభావముగా
లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక ప్దార్ాముగా సూచిసాతము.
తిరతవము అను స్టిదధ ాంతము పాత నిబంధ్నలో సూచించబడింది, అయితద తండిర యొకు
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మాతరమే సపషర ముగా వయకతతకర్శంచబడింది. కొీతత నిబంధ్నలో, తిరతవములోని ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు ప్ర్శప్ూర్ణంగా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్ర్మ: తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు. మర్శయు
ఒకర్శతోనొకర్మ వార్మ కల్వగశయుని సంబంధ్ము యొకు సవభావము కూడా ప్రతయక్షప్ర్చబడింది. చివర్శగా,
ఆదిమ సంఘములో, ఆ వివర్ణలనిి వేదాంత స్టిదధ ాంతములుగా ర్ూప ందించబడా్యి, అప్పటినుండి
కైసతవులు వాటిని స్ట్వకర్శంచార్మ.
తిరతవములో ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున ఈ పాఠములో, నూయమటాలజి యొకు చార్శతిక
ర అభివృదిధని
మూడు మటో లో మనము వివర్శదే ాము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధతుుడు ఎలా
అగుప్డుచునాిడో చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఆయనను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న ఏమి చెబుతుందో చూదాేము.
మర్శయు మూడవదిగా, సంఘ చర్శతల
ర ో ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు అధికార్శక స్టిదధ ాంతమును ప్ర్శశీల్వదాేము.
పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్ర్శశుదాధతుుడు ఏ విధ్ముగా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్డో మొదట చూదాేము.

పాత నిబంధ్న
ఇప్ుపడు, దదవుడు ఎలో ప్ుపడు తిరతవములో ఉనికిలో ఉనాిడు అని మనకు తెలుసు. మర్శయు తండిర,
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని మధ్య ఉని వయకితగత భినితావలు కూడా ఎలో ప్ుపడూ ఉనికిలో
ఉనాియి. ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు కూడా ఎలో ప్ుపడూ సృషిరంచబడని మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దదవుడుగా
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ఉనాిర్మ. అయితద పాత నిబంధ్న కాలములో, దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలలో ఉనికిలో ఉనాిడు అని
దదవుని ప్రజలు అర్ాం చదసుకోలేదు. వార్మ ఆయనను అదివతీయ సతయ దదవునిగా తెలుసుకొని ఆర్ాధించార్మ.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒక ప్రతయద కమైన ప్ుర్మషమూర్శత అని తెలుప్ు సూచనలను పాత
నిబంధ్న అంతటా మనం చూసాతము. అయితద ఈ సూచనలను కొీతత నిబంధ్న యొకు సపషర తతోనే మనం
చూడగలుగుతాము.
సుమార్మ 1851-1921 మధ్య నివస్టించిన, 20వ శతాబే ప్ు వేదాంతవేతతయిన
ై బి. బి. వార్రీల్్ , పాత
నిబంధ్న గీంథమును ఆడంబర్ముగా అలంకర్శంచబడిన, సర్శగా వలుతుర్మలేని ఒక గదితో పల లాుడు.
మనము గదిలో మర్శంత వలుగును కల్వగశంచినప్ుపడు కూడా, అది గదిలో ఉని విషయములను మార్ుదు
అని అతడు చెపాపడు. ఇది అప్పటికే ఉని విషయాలను చూడడానికి మనకు సహాయప్డుతుంది. 1915లో
ర్చించబడిన, ది బిబిో కల్ డాకిరిన్ ఆఫ్ ది టిని
ర టీ లో వార్రీల్్ ఈ ఆలోచనను తిరతవముకు అనువర్శతంచాడు.
తిరతవమును గూర్శున మర్ుము పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్రతయక్షప్ర్చబడలేదు;
అయితద తిరతవము యొకు మర్ుము పాత నిబంధ్న ప్రతయక్షతకు లోబడి ఉంది,
మర్శయు అకుడకుడ కనిపిసత ూనే ఉంటుంది. ఆ విధ్ంగా దదవుని పాత నిబంధ్న
ప్రతయక్షత దానిని అనుసర్శంచద ప్ర్శప్ూర్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా సర్శదద
ి ే బడదు, అయితద
ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చబడుతుంది, విసత ర్శంచబడుతుంది మర్శయు విసత ృతప్ర్చబడుతుంది.
పాత నిబంధ్న గీంథములో దదవుడు తననుతాను ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా వలో డించలేదుకనీసం ఆయన ప్రజలు సపషర ంగా గుర్శతంచగల్వగే విధ్ంగా కాదు. అయినప్పటికత, దదవుడు తిరతవములో ఉనికిలో
ఉనాిడు గనుక, వాసత వానికి పాత నిబంధ్న ఆయనను ప్రతయక్షప్ర్మసుతంది గనుక, పాత నిబంధ్నలో
తిరతవమును గూర్శున సూచనలు ఉనాియి. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న గీంథము నుండి ప ందుకొనిన
అంతర్ేృషిరతో పాత నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు, ఈ సూచనలను మర్శంత సపషర ంగా మనం చూసాతము.
కాబటిర, పాత నిబంధ్న గీంథము ర్క్షకుడు, మస్ట్ియ యొకు ర్ాక కొర్కు దదవుని
యొకు స్టిదధపాటు ప్నిని గూర్శున కథను చెబుతుంది. దదవుని ప్నిని దదవుని ఆతు
దావర్ా, ఉదాహర్ణకు కతర్తనలు 2లో దదవుని కుమార్మని దావర్ా, వివర్శసత ూ ఇలా
చదసత ుంది. కాబటిర, పాత నిబంధ్న అంతటా దదవుని పతర్మ మాతరమే కాకుండా, ఆయన
పతర్మతో అనుబంధ్ముగా ఉని దదవుని ప్నిని గూర్శున ప్ర్శచయమును మనం
చూసాతము. అయితద, దదవుడు ప్ని చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఆయన వాకయభాగములో బహుళ
ర్ూప్ములలో ప్నిచదసత ాడు. కాబటిర, ఆయన కుమార్మని దావర్ా, లేదా కతర్తనలు 33లో
ఆయన వాకయము దావర్ా, లేదా ఆయన ఆతు దావర్ా ఈ ప్ని ఎలా జర్మగుతుందో
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తెలుప్ుటకు ఒకటి కంటే ఎకుువ గుర్శతంప్ులను కల్వగశ దదవునిని ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలుగా చెప్ుప భాష, దెవ
ై తవములో బహుళ ప్ుర్మషమూర్మతలు ఉనాిర్మ
అను ఆలోచనను ప్ర్శచయం చదసత ుంది, కాని సపషర ంగా తెల్వయజేయదు. పాత
నిబంధ్న విడిచిపటిరన చోట కొీతత నిబంధ్న ఆర్ంభిసుతంది. దదవుని కుమార్మనిగా,
యిేసుకతీసత ులో దదవుని యొకు ప్ని మీద ఇది దృషిరపడుతుంది, మర్శయు యిేసు
బాపిత సుము సమయములో తండి,ర కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు కల్వస్టి అగుప్డతార్మ. కాబటిర, ఇవి ఒకే మనిషికి లేదా ఒకే వయకితకి
ఆపాదించబడిన పతర్ోను మాతరమే కల్వగశ ఉని మోడల్వజం అనే స్టిదధ ాంతము కాదు.
తండి,ర కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు అనువార్మ ముగుగర్మ విభిని
ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము
చదయబడిన ప్దములను మర్శయు దదవుని ప్ని అంతటినీ తీసుకొని, దానిని సఫలము
చదసత ుంది మర్శయు నర్వేర్ముతుంది, కాబటిర ఆలోచనలను ప్ర్శచయం చదయుట దావర్ా
వార్మ కల్వస్టి ప్నిచదసత ార్మ మర్శయు దదవుని ప్ని మర్శయు దదవుని పతర్మ అదదవిధ్ంగా
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు, తర్మవాత కొీతత నిబంధ్న వాటిని
ప్ర్శప్ూర్ణతలో ఒకచోటక
ి ి తెచిు తిరతవము అను స్టిదధ ాంతమును మనకు ఇసుతంది.
—డా. స్ట్రవ్ మకిునోయన్
పాత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచడానికి అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద
మన ఉదదేశయముల కొర్కు, దదవుని ఆతును గూర్శున పాత నిబంధ్న సూచనల మీద మర్శయు ఆ సూచనలు
ఆతు యొకు దెవ
ై తవమును లేదా దదవతవమును మర్శయు ఆయన వయకితతవమును ఎలా సూచిసాతయి అను
విషయముల మీద మనము దృషిర పడదాము. దదవుని ఆతును గూర్శున కొనిి పాత నిబంధ్న సూచనలను
మొదటిగా చూదాేము.

ఆతు
దదవుని ఆతును సూచించుటకు “ప్ర్శశుదాధతుుడు,” “దదవుని ఆతు,” “ప్రభ్ువు ఆతు” అను పతర్ోతో
పాటు పాత నిబంధ్న గీంథము అనేక పతర్ోను ఉప్యోగశసత ుంది మర్శయు, కొనిిసార్మో దదవుడు “నా ఆతు” అని
మాటాోడుతాడు. పాత నిబంధ్నలో, మనము “ఆతు” అని అనువదించద హెబ్రర ప్దము ర్ూఆహ్. సాధార్ణ
ప్దములలో, ర్ూఆహ్ అను ప్దము విభిని విషయాలను సూచిసుతంది. అది గాల్వ లేదా ఊపిర్శ అని
అనువదించబడుతుంది. జంతువులలో, అది వాటిని జీవింప్జేస్టత జీవిత సూతరంగా అనువదించబడుతుంది.
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మానవులలో, మన ర్ూఆహ్ అనునది మన అమర్తవ పారణముగా ఉంది. ర్ూఆహ్ అను ప్దము శర్రర్ములు
లేని ఆతులను కూడా సూచిసుతంది. అయితద దదవుని కొర్కు ఉప్యోగశంచబడినప్ుపడు, ఇది సాధార్ణంగా
దదవునికి ప్ర్ాయయప్దముగా ఉంటుంది, లేదా సృషిరతో చుర్మకుగా పాలుప ందుటను మర్శయు ఆయన యొకు
వయకితగత ఉనికి సూచిసుతంది.
“దదవుని ఆతు,” “నా ఆతు,” మర్శయు “ప్రభ్ువు ఆతు” అనే పతర్ోలో, ర్ూఆహ్ అను ప్దము దదవుని
పతర్మతో లేదా సర్వనామముతో జతప్ర్చబడి, దదవుని ఆతు ఒక విధ్ంగా దదవునితో సంబంధ్ం కల్వగశయుందని
సూచిసుతంది, లేదా వాసత వానికి దదవుడు అని సూచిసుతంది. మర్శయు “ప్ర్శశుదాధతుుడు” అను పాత
నిబంధ్నలోని పతర్మ, ర్ూఆహ్ అను ప్దమును హెబ్రర ప్దమన
ై కావదెష్ తో జతప్ర్చి, “ప్ర్శశుదధ త” అను
అర్ామిసుతంది. దదవుని కావదెష్ లేదా “ప్ర్శశుదధ త” అనగా ఆయన “ఇతర్తతవం” లేదా “ప్రతయద కత” — తన సృషిరకి
భినింగా ఉండద ఆయన యొకు గుణము — అయుయనిది. ఆయన యొకు సంప్ూర్ణ నతి
ై క సవచఛత,
అదదవిధ్ంగా ఆయన ప్రసనిత యొకు వభ్
ై వం వంటి విషయాలను ఇది కల్వగశయుంటుంది. 2 ర్ాజులు 19:22,
యిషయా 30:11-15 మర్శయు హో షతయ 11:9-12 వంటి వాకయభాగములలో మనం చూసుతనిటు
ో గా,
“ప్ర్శశుదుధడు” వంటి ఇతర్ పతర్ోలో కూడా ఇదద ప్దము ప్రతిబింబించబడింది.
ఈ పాత నిబంధ్న పతర్ో మ సూటిగా తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతని సూచిసుతనాియి అని
కైసతవులు ఆలోచించుటకు శోధించబడతార్మ. అయితద కొీతత నిబంధ్న వర్కు కూడా దదవుడు తన ఉనికిని
ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలలో కల్వగశనటు
ో గా వివర్శంచలేదని మనం గమనించాల్వ. కాబటిర, పాత నిబంధ్నలో, ఈ
పతర్ో మ దదవునిని సూచిసుతనాియి కాని, ఆయన ప్ుర్మషమూర్మతల మధ్య తదడాను మాతరం సపషర ం చదయలేదు.
అయినప్పటికత, ఈ పతర్ో మ కొీతత నిబంధ్నలో తిరతవమును గూర్శు తెలుసుకొనుటలో దదవుని ప్రజలను
స్టిదధప్ర్చడానికి సహాయప్డా్యి. మర్శయు, కొీతత నిబంధ్న బో ధ్న వలుగులో, వేదాంతవేతతలు ఈ
సూచనలను సాధార్ణంగా ప్ర్శశుదాధతుుని సవభావముకు మర్శయు ప్నికి ఆపాదించార్మ.
దదవుని యొకు ఆతును సూచించు పాత నిబంధ్న పతర్ోను చూశాము గనుక, ఈ పతర్ో మ ఆతు యొకు
దెైవతవమును లేదా దదవతవమును ఎలా తెల్వయజేసత ాయో ఇప్ుపడు చూదాేము.

దెవ
ై తవము
ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు దెవ
ై తవము లేదా దదవతవమును గూర్శు మనం మాటాోడినప్ుపడు, ఆతు
వాసత వంగా చెపాపలంటే సృషిరంచబడని దదవుడు, దదవుని దూతలలో ఒకడు కాదు అనే ఆలోచనను మన
మనసులో కల్వగశయుంటాము. మనము చెపిపనటు
ో గా, దదవుని ఆతును సూచించు పాత నిబంధ్న
వాకయభాగములు కొనిిసార్మో దదవునిని గుర్శతసత ాయి, మర్శకొనిిసార్మో సృషిరతో ఆయన పాలుప్ంచుకొనుటను
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గూర్శు వివర్శసత ాయి. అయితద ర్ండు సందర్భములలో, అవి ఆయన యొకు శాశవత, సృషిరంచబడని
దెైవతవమును సూచిసాతయి.
ఆయన దెైవతవమును సూచించద దదవుని ఆతు యొకు నాలుగు పాత నిబంధ్న లక్షణములను మనం
ప్ర్శశీల్వదాేము, ఆతును దదవునితో సమానం చదస్టత సూచనలతో (సవయంగా దదవుడద) ఆర్ంభిదాేము.

సవయంగా దదవుడద
ప్రవకత యిన
ై యిషయా వారస్టిన వాకయభాగమును మొదటిగా చూదాేము. దదవుడు ఇశాీయిేలును
ర్క్ించిన మర్శయు విమోచించిన మార్గ ములను గూర్శు వివర్శంచిన తర్మవాత, ఇశాీయిేలు దదవునికి
ప్రతిసపందించిన విధానమును యిషయా విమర్శించాడు. యిషయా 63:10లో ఆయన ఏమి వారశాడో వినండి.
అయినను వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్టి ఆయన ప్ర్శశుదాధతును దుఃఖంప్జేయగా ఆయన
వార్శకి విర్ోధియాయిను తానే వార్శతో యుదధ ము చదస్టను (యిషయా 63:10).
యిషయా ప్ర్శశుదాధతుుడు అనే పతర్మను దదవునికి ఆపాదించాడు, బహుశా వార్శ పాప్ము యిడల
ఆయనకు కోీధ్ము ప్ుటురటకు దదవుని ప్ర్శశుదధ తయిే కార్ణము అని ఉదాాటించుటకు ఇలా చదశాడు.
ఎఫస్ట్యులకు 4:30లో ప్ర్శశుదాధతుుని దుఃఖంచవదుే అని చెపపి న పౌలు హెచుర్శకకు ఇది సమాంతర్ముగా
ఉంది. మర్శయు ప్రతిసపందనగా, వార్శతో పల ర్ాడుటవలన దదవుడు తన ప్రజలను శిక్ించాడు. మర్శయు 63:1114లో యిషయా ఎలా కొనసాగశంచాడో వినండి:
అప్ుపడు ఆయన ప్ూర్వదినములను మోషతను తన జనులను జఞాప్కము
చదస్టక
ి ొనను-సముదరములో నుండి తముును తోడుకొనివచిునవాడదడి?...తమలో తన
ప్ర్శశుదాధతును ఉంచినవాడదడ?
ి మోషత కుడిచతి
ద వప్
ై ున మహిమగల తన
బాహువును పల నిచిునవాడదడ?
ి తనకు శాశవతమన
ై ప్రఖ్ాయతి కలుగజేస్టక
ి ొనుటకు
వార్శముందర్ నీళో ను విభ్జించినవాడదడ?
ి ...అగాధ్జలములలో నడిపంి చిన
వాడదడ?
ి ...[వార్మ] విశాీంతినొందునటు
ో యిహో వా ఆతు వార్శకి విశాీంతి కలుగజేస్టను.
నీకు ఘనమన
ై పతర్మ కలుగునటు
ో నీవు నీ జనులను నడిపంి చితివి (యిషయా
63:11-14).
దదవుడు ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి విడిపించినప్ుపడు కలుగజేస్టిన అదుభతకార్యములను
యిషయా సూచించాడు. వీటిలో యిర్ీ సముదరమును పాయలుచదయుట, హానిలేకుండా ఇశాీయిేలీయులను
దాటింప్జేయుట, మర్శయు ఫర్ో స్టన
ై యమును నీట ముంచుట కూడా ఉనివి. ఈ అదుభతకార్యములు
నిర్గ మకాండము 14, 15లో కూడా నమోదుచదయబడా్యి. నిర్గ మకాండము 15:3-6లో, మోషత ఇలా వారశాడు:
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యిహో వా యుదధ శూర్మడు యిహో వా అని ఆయనకు పతర్మ. ఆయన ఫర్ో ర్థములను
అతని స్టతనను సముదరములో ప్డదోర స్టను... యిహో వా, నీ దక్ిణహసత ము బలమొంది
అతిశయించును యిహో వా, నీ దక్ిణ హసత ము శతురవుని చితక గొటురను
(నిర్గ మకాండము 15:3-6).
ఇకుడ, యిహో వాయిే ఈ అదుభతకార్యములను చదశాడు అని సపషర ం చదయబడింది. కాబటిర, యిషయా
63లో, యిషయా వాటిని దదవుని “ప్ర్శశుదాధతు”కు మర్శయు “దదవుని ఆతు”కు ఆపాదించినప్ుపడు, తన
వాసత విక శోీతలు వాటిని సవయంగా దదవుని పతర్ో మగా అర్ాం చదసుకోవాలని అతడు ఆశించాడు.
అంతదకాకుండ, దదవుని “దక్ిణహసత ము” విజయము ప ందింది అని మోషత మాటాోడినప్ుపడు, అతడు
దదవునిని మానవ యోధ్ునితో పల ల్వున అలంకార్ర్ూప్క భాషను ఉప్యోగశసత ునాిడు. మర్శయు అతని
అభిపారయం ఏమిటంటే, దదవుడు ప్రతయక్షంగా యుదధ ంలో గల్వచాడు. అదదవిధ్ంగా, తర్మవాత యిషయా దదవుని
ప్ర్శశుదాధతును దదవుని దక్ిణహసత ముతో పల ల్వునప్ుపడు, దదవుడు తన ప్రజల ప్క్షమున పల ర్ాడుచుని
యోధ్ునిగా అదృశయముగా ఉనాిడు అని అర్ాం.
మర్శయు “దదవుని ఆతు” అనే పతర్మ విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది. ఉదాహర్ణకు,
ఆదికాండము 1:2లో, సృషిరలో దదవుని ఆతు జలముల మీద అలాోడుచుండెను. యోబు 33:4లో, దదవుని
ఆతు మానవుని సృజించినదిగా ఉంది. కతర్తనలు 106:32, 33లో, ఆయన మర్రబా జలములయొదే
ఇశాీయిేలీయులు కోప్మును ప్ుటిరంచిన దదవుడుగా, యిహో వాగా ఉనాిడు. ఇవి మర్శయు ఇతర్ అనేకచోటో,
సందర్భము దదవుని ఆతును సవయంగా దదవునితో గుర్శతసత ుంది లేదా సమానంగా చదసత ుంది.
పాత నిబంధ్న గీంథములో మనము చదివే ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు కార్యముల
దావర్ా, ఆయన దదవుడు అను నిశుయతతో మనం ఉంటాము. ఉదాహర్ణకు, సృషిరలో
ఆయన భ్ూమిక. ఆదికాండము 1లో, ప్ర్శశుదాధతు సృషిరంచబడినవాడు అని మోషత
ఎనిడు వారయలేదు. విర్మదధ ంగా చెపాపలంటే, దదవుని ఆతు జలములమీద
అలాోడుచుండెను అని అతడు చెపాపడు. ఇకుడ ఉని ఆలోచన ఏమిటంటే, ఆయన
ఒక ప్క్ి దాని గూడును హతు
త కొనినటేో సృషిరని హతు
త కునాిడు, ఆయన సృషిరకి
జీవమును మర్శయు శకితని ఇసుతనాిడు. ఇదద ఆలోచన కతర్తనలు 104లో కనిపిసత ుంది,
అకుడ “నీవు నీ ఊపిర్శ విడువగా అవి సృజించబడును” అని చెప్పబడింది. సృజించద
సామర్ా యం ప్ర్శశుదాధతుునికి ఉంది, మర్శయు ఆయన దదవుడు అని ఇది
ర్మజువుచదసత ుంది.
—ర్వ. డా. ఇమాద్ ఎ. మిఖ్ల్
ై , అనువాదము
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మర్శయు ఇదద విషయం “దదవుని ఆతు”కు కూడా వర్శతసత ుంది, మర్శయు “దదవుడు” అనే మర్శంత
సాధార్ణ పతర్మ సాానంలో దదవుని నిబంధ్నా పతర్మ అయిన “యిహో వా”ను ఉప్యోగశసత ుంది. ఇంతకు ముందద
మనము చూస్టినటు
ో గా, యిషయా 63:14లో దదవునిని సూచించుటతో పాటు, మీకా 2:7లో మర్శయు అనేక
ఇతర్ భాగములలో కూడా అది ఆయనను సూచిసుతంది.
మర్శయు “నా ఆతు” అనే సాధ్ర్ణ ప్దసమూహము కూడా సూటిగా దదవునిని సూచిసుతంది.
ఆదికాండము 6:3లో, దదవుడు మానవాళితో పల ర్ాడుతునిటు
ో వారయబడింది. మర్శయు హగగ యి 2:5లో,
దదవుడు తన ఆతు దావర్ా తన నిబంధ్న ప్రజలతో ఉంటానని తెల్వపాడు.
పాత నిబంధ్నలో దదవుని ఆతు యొకు దెైవతవమును సూచించు ర్ండవ వాసత వము ఏమనగా ఆతు
ప్రవచనమును మర్శయు దర్ినములను బలప్ర్శచాడు.

ప్రవచనము మర్శయు దర్ినములు
దదవుని ఆతు పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను మర్శయు దర్ినములను పతరర్ప
ే ించినప్ుపడు, దదవుడు
మాతరమే కల్వగశయుని జఞానమును ఆయన ప్రతయక్షప్ర్చాడు. మర్శయు దదవుని ప్క్షమున మాటాోడుటకు
ఆయన ప్రవకత లకు అధికార్మును ఇచాుడు. మర్శయు కొనిి సందర్భములలో, దదవుని ఆతు మానవ ప్రవకత ల
ఆతులను కొనిి ప్రతదయకమన
ై మార్గ ములలో నియంతిరంచాడు, కొీతత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు
ప్రవచనా వర్మును ఇది పల ల్వ ఉంది. వాసత వంగా చెపాపలంటే అనిి సందర్భములలో దదవుని ఆతు సవయంగా
దదవుడద అని తదల్వు చెప్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది.
ఆతు యొకు దెవ
ై ాధికార్ము మర్శయు శకిత 1 సమూయిేలు 19:20-24లో ఈ విధ్ంగా
వలో డిప్ర్చబడింది, అకుడ సౌలు మర్శయు అతని మనుషుయలు తాతాుల్వకముగా ప్రవచనా వర్మును
ప ందార్మ. 2 దినవృతాతంతములు 24:20లో కూడా ఇది మనకు కనిపిసత ుంది, అకుడ ప్రవకత యిైన జకర్ాయ
దదవుని ప్క్షమున ఆయన వాకయమును ప్రకటించుటకు బలప్ర్చబడా్డు. మర్శయు యిహెజేులు 11:24లో
ఇది సపషర ం చదయబడింది, అకుడ దదవుని ఆతు యిహెజేులుకు ఒక ప్రవచానాతుక దర్ినమిచెును.
అయితద దదవుని ఆతు యొకు అతయంత నాటకతయమన
ై చర్యలలో ఒకటి సంఖ్ాయకాండములో దుషర
ప్రవకత యిన
ై బిలాముకు జర్శగశంది. సంఖ్ాయకాండము 22-24లో, బిలాము తమ శతురవైన, మోయాబు ర్ాజు,
బాలాకు ప్క్షమున ఇశాీయిేలును శపించడానికి స్టిదధంగా ఉనాిడు. అయితద యిహో వా అనుమతిస్టతత నే
ఇశాీయిేలును శపించగలను అని బిలాము చెపాపడు. బాలాకు మర్శయు బిలాము యొకు ఉదదేశయములకు
విర్మదధ ంగా, ఇశాీయిేలుకు బిలాము ప్రకటించగల ఏకైక ప్రవచనములు ఆశీర్వచనములు మాతరమే. దదవుడు
బిలామును నింపినందున దదవుడు ఆజఞాపించని విషయములను ప్రవకత చెప్పలేకపల యాడు. సంఖ్ాయకాండము
24:2-4లో, బిలాము దదవుని ఆతును ఎదుర్ొునుటను గూర్శున నివేదక
ి మనకు కనిపిసత ుంది.
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బిలాము కనుిల తిత ఇశాీయిేలీయులు తమ తమ గోతరముల చొప్ుపన దిగయ
శ ుండుట
చూచినప్ుపడు దదవుని ఆతు అతనిమీదికి వచెును గనుక అతడు ఉప్మానర్రతిగా
ఇటో నను బెయోర్మ కుమార్మడెన
ై బిలాముకు వచిున దదవోకిత...దదవవాకుులను
వినినవాని వార్త . అతడు ప్ర్వశుడెై కనుిలు తెర్చినవాడెై సర్వశకుతని దర్ినము
ప ందెను (సంఖ్ాయకాండము 24:2-4).
దదవుని ఆతు బిలాముకు దదవుని వాకుులను మర్శయు సర్వశకుతని యొదే నుండి దర్ినమును
కలుగజేస్టను. బిలాము ఇశాీయిేలును శపించుటలో ఎందుకు విఫలమయాయడో ఇది వివర్శసత ుంది — సవయంగా
దదవుడద బిలాముకు మాటలను అందజేస్టన
ి ందున ఆ మాటలనే ప్లుకుటకు అతడు బలవంతం చదయబడా్డు.
“దదవుని ఆతు” వల నే “యిహో వా ఆతు” కూడా ప్రవచనములకు మూలముగా ఉంది, ఈ పతర్మ కూడా
సూటిగా దదవునికే వర్శతసత ుంది అని ఇది సూచిసుతంది. సంఖ్ాయకాండము 11:29లో, తన ప్రవచన వర్ముకు
మర్శయు ఇతర్ ఇశాీయిేలు ప్రవకత ల యొకు వర్ములకు మూలము యిహో వా ఆతుయిే అని మోషత
వలో డిచదశాడు. యిహెజేులు 11:5లో, యిహో వా ఆతు దదవుని మాటలను ప్రవకత యిన
ై యిహెజేులు నోట
ఉంచెను. మర్శయు మర్ణానికి ముందు దావీదు చెపిపన చివర్శ మాటలు యిహో వా ఆతును సూటిగా
ఇశాీయిేలు దదవునితో పల లుుతాయి. 2 సమూయిేలు 23:2-3లో దావీదు ఏమి చెపాపడో వినండి:
యిహో వా ఆతు నా దావర్ా ప్లుకుచునాిడు; ఆయన వాకుు నా నోట ఉనిది.
ఇశాీయిేలీయుల దదవుడు స్టలవిచుుచునాిడు ఇశాీయిేలీయులకు
ఆశీయదుర్గ మగువాడు నాదావర్ా మాటలాడుచునాిడు... (2 సమూయిేలు 23:23).
ఇకుడ, దావీదు మాటల యొకు సమాంతర్త యిహో వా యొకు ఆతు మర్శయు ఇశాీయిేలు దదవుడు
ఒకటేయని సూచిసుతంది.
చివర్శగా, అంతయదినములలో తన ప్రజలందర్శమీద ప్రవచనము అను ఆతువర్మును
కుముర్శంచబో తునాిను అని వివర్శంచుటకు దదవుడు “నా ఆతు” అను పతర్మను ఆయన కొర్కు
ఉప్యోగశంచుకునాిడు. యోవేలు 2:28-29లో, దదవుడు ఇలా చెపాపడు:
నేను సర్వజనులమీద నా ఆతును కుముర్శంతును; మీ కుమార్మలును మీ
కుమార్త లును ప్రవచనములు చెప్ుపదుర్మ; మీ ముసల్వవార్మ కలలుకందుర్మ, మీ
యౌవనులు దర్ినములు చూతుర్మ. ఆ దినములలో నేను ప్నివార్శమీదను
ప్నికతెత లమీదను నా ఆతును కుముర్శంతును (యోవేలు 2:28-29).
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అప సత లుల కార్యములు 2:1-29లో, పంతెకొసత ను దినమందు దదవుడు ప్ర్శశుదాధతును సంఘము
మీద కుముర్శంచినప్ుపడు ఈ ప్రవచనము నర్వేర్ుబడింది అని అప సత లుడెన
ై పతతుర్మ చెపాపడు.
మర్ోమాటలలో, దదవుని ఆతును గూర్శున పాత నిబంధ్న యోవేలు సూచన తుదకు ప్ర్శశుదాధతు
ప్ుర్మషమూర్శతని సూచిసుతంది. మర్లా, యోవేలు యొకు ప్రవచనము తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శత
ఉనికిని సపషర ంగా ప్రకటించింది అని దీని అర్ాం కాదు. అయితద యోవేలు ప్రవచనములోని ఆతు సవయంగా
దదవుడద తప్ప ఎవర్మ కాదు అని దీని అర్ామై ఉంది.
దదవుని ఆతు యొకు దెవ
ై తవమును లేదా దదవతవమును సూచించు పాత నిబంధ్నలోని మూడవ
లక్షణము ఏమిటంటే మానవులను ఎంపిక చదయుటకు ఆయన ప్రతయద క నప్
ై ుణయమును మర్శయు జఞానమును
ఇచాుడు.

ప్రతదయకమన
ై నప్
ై ుణయము మర్శయు జఞానము
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆతు మానవాతీత ప్ర్శచర్య ప్నులను జర్శగశంచునటు
ో కొందర్మ
మానవులకు బహుమతిగా ఇవవబడింది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండము 31:3 మర్శయు 35:31లో, దదవుడు
హసత కళాకార్మల ైన బెసలేలు మర్శయు అహో లీయాబును నింపాడు గనుక వార్మ ప్రతయక్షగుడార్మును మర్శయు
దాని అలంకర్ణలను ర్ూప ందించార్మ. ఇకుడ ఆలోచన ఏమిటంటే, వార్శ ప్ని ఆయనను సంతోషప్ర్మసుతందని
నిర్ాార్శంచడానికి దదవుడు మర్మగైన సామర్ాయములతో మర్శయు జఞానముతో వార్శని ఆశీర్వదించాడు. ఇది
ప్రతయద కముగా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే, నిర్గ మకాండము 25:9, 40 ప్రకార్ం, హసత కళాకార్మలు ప్ర్లోకప్ు
దానిని ప్రతిబింబించు ర్రతిగా భ్ూలోక ప్రతయక్షగుడార్మును ర్ూప ందించాల్వ. కాబటిర, ఈ ప్నిని అనగా లోహప్ు
ప్ని, చెకుప్ని, ర్ాతికోత, బుటారప్ని, కళ, మర్శయు ప్రతయక్ష గుడార్మును నిర్శుంచడానికి అవసర్మైన ప్రతి
చదతిప్నుల వంటివి, ప్ూర్శతచయ
ద ుటకు తగశనంత నప్
ై ుణయత మర్శయు జఞానం వార్శకి ఉండాల్వ.
ఈ విధ్మన
ై వర్ముకు సమాంతర్తగా ఉండద వర్ము కొీతత నిబంధ్నలో ర్ోమీయులకు 12, 1
కొర్శంథీయులకు 12, మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 4 వంటి వాకయభాగములలో ప్ర్శశుదాధతుుడు సంఘముకు
ఇచిున ఆతీుయ వర్ములలో కనిపిసత ుంది. కొీతత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధతు దదవుడు వర్ములను ఇచిునటేో ,
పాత నిబంధ్నలో దదవుని దెవి
ై క ఆతు కూడా వర్ములను ఇచెును.
దదవుని ఆతు యొకు దెవ
ై తవమును లేదా దదవతవమును సూచించు పాత నిబంధ్నలోని నాలుగవ
లక్షణము దదవుని నిబంధ్న ప్రజలలో ర్ాజులు మర్శయు నాయకులు ఆతు అభిషతకం మర్శయు సాధికార్త
ప ందుటలో కనిపిసత ుంది.
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అభిషతకం మర్శయు సాధికార్త
దదవుని ఆతు ర్ాజులను అభిషతకించినప్ుపడు, సామంతకు లేదా స్టతవక ర్ాజుకు అధికార్మును
ఇచుుటకు ఆయన ప్రభ్ువుగా లేదా నిబంధ్న యొకు గొప్ప చకీవర్శతగా వయవహర్శంచాడు. నిబంధ్న యొకు
నిర్ాుణములో, దదవుడద అనిిటిని పాల్వంచాడు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయములోని కొనిి భాగాలను
పాల్వంచుటకు ఆయన ప్క్షమున తకుువ సాాయిగల (సామంత) ర్ాజులను నియమించాడు. ఉదాహర్ణకు,
సౌలు మర్శయు దావీదు దదవుని స్టతవక ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు ర్ాజయముకు ర్ాజులుగా ఉనాిర్మ. వార్మ దదవుని
ప్క్షమున పాల్వంచార్మ మర్శయు ప్ూర్శతగా ఆయన అధికార్ములో ఉనాిర్మ. అందుచదతనే 1 దినవృతాతంతములు
29:23లో, యిర్ూషలేములోని దావీదు స్టింహాసనము యిహో వా స్టింహాసనముగా సూచించబడింది. కాబటిర,
దదవుని ఆతు ర్ాజులను అభిషతకించినప్ుపడు, అతడు దదవునికి చెందిన అధికార్మును ఉప్యోగశసత ునాిడు.
మర్శయు ఆ ఆతు దదవుడద అని ఇది సూచిసుతంది.
ఈ విధ్మన
ై అభిషతకమును మర్శయు వర్మును గూర్శున పాత నిబంధ్న సూచనలు, చాలావర్కు
ఆతును యిహో వా అను ఆయన నిబంధ్న పతర్మను ఉప్యోగశంచి “యిహో వా ఆతు” అని సూచిసాతయి.
ఎందుకంటే, బహుశా ఈ ప్నుల యొకు నిబంధ్నా సవభావమును ఉదాాటించుటకు ఇలా చెప్పబడింది, ఇది
తమ ప్రభ్ువుగా దదవునిని సూచిసుతంది. దీనిని గూర్శున ఒక ఉదాహర్ణ ఈ అభిషతకము ఇశాీయిేలు మొదటి
ర్ాజన
ై సౌలు నుండి తర్మవాత వచిున దావీదుకు బదిలీ చదయబడుటలో కనిపిసత ుంది. 1 సమూయిేలు 16:1314లో మనము ఇలా చదవుతాము:
సమూయిేలు తెల
ై ప్ు కొముును తీస్టి వాని సహో దర్మల యిదుట వానికి [దావీదుకు]
అభిషతకము చదస్టను. నాటనుండి యిహో వా ఆతు దావీదుమీదికి బలముగా వచెును...
యిహో వా ఆతు సౌలును విడిచిపల యిను (1 సమూయిేలు 16:13-14).
దావీదు ర్ాజుగా అభిషతకించబడినప్ుపడు, అతడు ఇశాీయిేలు స్టింహాసనమును అప్పటికి
అధిర్ోహించనప్పటికత కూడా ప్ర్శశుదాధతును ప ందుకునాిడు. అదదవిధ్ంగా, అప్పటికి ర్ాజుగా
పాల్వంచుచునిప్పటికత కూడా సౌలు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు అతీందిరయ ఆశీర్ావదమును మర్శయు వర్మును
కోలోపయాడు. తర్మవాత, దావీదు బతెషబాతో పాప్ము చదస్టన
ి తర్మవాత, అతనికి కూడా అదద జర్మగుతుంది అని
దావీదు భ్యప్డా్డు. కాబటిర, కతర్తనలు 51:11లో, దదవుని ప్ర్శశుదధ తును తనతో ఉంచమని అతడు
వేడుకునాిడు. స్టింహాసనమును ఉంచమని అడగలేదు — పాప్ము చదస్టన
ి నూ సౌలు దానిని ఉంచుకునిటేో
అతడు దానిని ఉంచుకోగలను అని అనుకునాిడు. బదులుగా, దదవుని ర్ాజర్శక సంకలపమును
నర్వేర్ుడానికి బలమిచదు దదవుని యొకు సాధికార్శక ఉనికిని తనతో ఉంచమని దావీదు కోర్ాడు.
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యిేసు బాపిత సుమును గూర్శున కథనములో మర్శయు మస్ట్ియగా లేదా కతస
ీ త ుగా ఆయన ప్నిని
ఆర్ంభించుటకు అభిషతకించబడిన కథనములో ఆతు యొకు ఈ ప్ని మీద కొీతత నిబంధ్న కొంత ఉదాాటన
ఉంచుతుంది. ఈ కథనము మతత యి 3:14-17, మార్ము 1:9-11, మర్శయు లూకా 3:21, 22లో
నమోదుచదయబడింది. ఈ కథనములనిిటిలో, యిేసు బాపిత సుము ఆయనను ప్ర్శచర్య కొర్కు స్టిదధప్ర్చింది,
ప్ర్శశుదాధతుుడు పావుర్ము ర్ూప్ములో ఆయన మీద దిగవ
శ చెును, యిేసునందు ఆనందించుచునాిను
అను తండిర సవర్ము ప్ర్లోకము నుండి వినబడెను. సందదహము లేకుండా, యిేసు బాపిత సుము
సమయములో ఉని దదవుని ఆతు తిరతవములో మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు. మర్శయు పాత
నిబంధ్నలో కూడా ఇదద ప్ర్శశుదాధతు ఇదద ప్నిని చదశాడు అని చూచుటలో ఇది మనకు సహాయప్డుతుంది.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, దదవుని ఆతు దెవ
ై సమూహములో ఒక ప్రతయద కమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు
అనే అర్ామిచుుటకు పాత నిబంధ్న యొకు వాసత విక శోీతలు దీనిని అనువదించవలస్టిన అవసర్త లేదు.
ఏదదమన
ై ా, ఆతు ప్రజలను అభిషతకించినప్ుపడు మర్శయు వర్ములను ఇచిునప్ుపడు, దదవుడద ప్రప్ంచముతో
సంకర్శషంచుచునాిడను అర్ామును వార్మ చూడగల్వగార్మ. దీనిని మనము 1 సమూయిేలు 10:6లోని సౌలు
యొకు అభిషతకములో, మర్శయు యిషయా 11:2లో ర్ాజుగా పాల్వంచినందకు దావీదుకు ఇవవబడిన
బహుమతిలో చూసాతము. మర్శయు మీకా 3:8లో ప్రవకత గా తన ప్ని కొర్కు మీకాకు ఇవవబడిన
బహుమానములో కూడా ఇది కనిపిసత ుంది. మర్శయు నాయయాధిప్తుల గీంథమంతటా దదవుని ఆతు
నాయయాధిప్తులను నియమించెను మర్శయు బలప్ర్చెను: 3:10లో ఒతీియిేలు మీదికి; 6:34లో గశదో యను
మీదికి; 11:29లో యోఫ్ాత మీదికి; మర్శయు 13:25, 14:6, 19 మర్శయు 15:14లో సంసల ను మీదికి ఆయన
దిగశ వచాుడు.
పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణముగా దదవుడెై ఉనాిడు, సపషర ంగా,
ప్ర్శప్ూర్ణ ంగా పతర్మ పటిర చెప్పవలస్టిన అవసర్త అనేది లేకుండా దదవుడెయ
ై ునాిడు.
కాబటిర, బెబి
ై లు ఆర్ంభ్ములో, ఆదికాండము 1:2లో మనము చదివినప్ుపడు,
ఎలోహం యొకు ఆతు జలములమీద మర్శయు సృషిరమీద అలాోడెను. ఇది
అసపషర ంగా కనిపిసత ుంది, అయితద కతర్తనలు 104ను మనం చదివినప్ుపడు సృషిరని
సృజించినది ఆతుయిే అని కతర్తనకార్మడు చెబుతునాిడు. తర్మవాత మనము
యిహెజుే లు 36 వంటి వాకయభాగములను చూసాతము. మర్శయు కొీతత నిబంధ్నను
గూర్శున దదవుని వాగాేనములో ఇది ఒక వింతెన
ై వాకయభాగము. “నేను నా ఆతును
మీలో ఉంచుతాను, నా ఆజా లను అనుసర్శంచి వాటిని పాటించునటు
ో మిముును
నడిపస
ి త ాను” అని దదవుడు తన ప్రజలకు చెప్ుపచునాిడు. ఇది ఏమి చెబుతుంది
అంటే, వార్శలో ఉని ఆతు వార్శని ఒక నూతనమన
ై వయకితగా చదసత ాడు, అవిధదయతవప్
ై ు
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మొగుగచూప్క విధదయత వప్
ై ుకు నడిపిసత ాడు. మర్శయు, పాత నిబంధ్నలో ఆతు ఏమి
చదసత ునాిడో అని మనం అలోచించినప్ుపడు ఆతు చదసత ుని పారథమిక ప్నులలో ఒకటి
జీవము ఇవవడము. ఆయన జీవమునిచదు సూతరముగా ఉనాిడు. సృజనాతుక
జీవితానిి, అనగా నూతన సృజనాతుక జీవితానిి ఇచదువాడు; పాత నిబంధ్నలో
కూడా మనము దీనిని చూసాతము. మర్శయు, “జీవమును ఎవర్మ ఇసాతర్మ” అని మనం
అడిగన
శ ప్ుపడు, జీవమునిచదు ఒకే ఒకుడు, దదవుడద, అని మనకు తెలుసు. కాబటిర,
ఆతు సర్వశకితగల దదవుడెై ఉనాిడు అని పాత నిబంధ్న గీంథము సూచిసు
త ంది.
— డా. ఉచె అనిజర్డ
ఇప్పటివర్కు, దదవుని ఆతును గూర్శున సూచనలను మర్శయు ఆతు యొకు దెవ
ై తవము లేదా
దదవతవము మీద దృషిరపటురట దావర్ా పాత నిబంధ్న గీంథములో నూయమటాలజి అను స్టిదధ ాంతము ఎలా
అభివృదిధ చెందినదో మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ సూచనలు ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును
కూడా ఎలా సుచిసాతయో కుోప్త ంగా చూదాేము.

ప్ుర్మషమూర్శతమతవము
దదవుడు ప్ుర్మషమూర్శతయిై ఉనాిడు అని పాత నిబంధ్న సపషర ం చదసత ుంది. అయితద ఆయనలో ఎందర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు ఉనాిర్ో అది సూచించదు, లేదా ఆయన ప్ుర్మషమూర్మతలు ఒకర్శకొకర్మ వేర్మగా ఉనాిర్ో
లేదో కూడా సూచించదు. కాబటిర, పాత నిబంధ్న ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును వలో డిప్ర్మసుతంది
అని మనం చెపిపనప్ుపడు, అది ఆయనను తండిర మర్శయు కుమార్మని నుండి భినిముగా సూచిసుతందని
దీని అర్ాం కాదు. అది ఆయనను ప్ర్శప్ూర్ణ దెైవముగా, సృజించబడని వానిగా ధ్ృవీకర్శసత ుంది.
విర్మదధ ంగా చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆతు ప్ుర్మషవిహనమైన శకిత లేదా బలముగా
ప్రసత ుతించబడిందని కొనిిసార్మో వాదించదవార్మ. అయితద మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో గా, ఆతును
గూర్శున అనేక వాకయభాగములు సూటిగా దదవునిని సూచించద సూచనలుగా ఉనాియి. మర్శయు దదవుడు
ఖ్చిుతంగా ప్ుర్మషవిహనమన
ై శకితయిత
ై ద కాదు. కాబటిర, దదవుని ఆతును దదవునితో సర్శపల లేు ప్రతి
వాకయభాగము ఆతు ప్ుర్మషమూర్శతయిై ఉనాిడు అని వలో డిచస
ద త ుంది. అంతదకాకుండా, ప్రతదయకముగా ఆతుకు
ఉని లక్షణములను, అనగా ప్ుర్మషవిహనమైన శకితని వివర్శంచడానికి ఎనిడు కూడా ఉప్యోగశంచబడని
లక్షణములను సూచించద వాకయభాగాలు కూడా ఉనాియి.
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ఆతును గూర్శున భాషను పాత నిబంధ్న ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, అది దదవుని
ప్రసనిత మర్శయు దదవుని శకితని గూర్శున సందర్భములోనే ఉప్యోగశంచబడుతుంది.
సూచనలు ప్ుర్మషమూర్శతయిన
ై దదవునితో సంబంధ్మును గూర్శునవి గనుక, ఆ
సూచనలకు సంబంధ్ం లేకుండా చదివే అవకాశం ఉనిప్పటికత, ఆ వాకయభాగములను
వయకితగతంగా మర్శయు ఇతర్ లేఖ్నాలతో నిమితత ం లేకుండా చదివే అవకాశం
ఉనిప్పటిక,త అవి దదవుడు ఎవర్మ అను విషయమును సూచిసుతనిటు
ో మనం అర్ా ం
చదసుకోవాల్వ, పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము అంతటిని మనం చూస్టతత ,
మర్శయు దదవుని సాధికార్తకు అనుసంధానించబడిన ఆతు యొకు ప్నిని మనం
చూసాతము, ఇది దదవుని ఆతు, ఇది ప్ుర్మషమూర్శత అని సూచిసుతంది. మనము కొీతత
నిబంధ్నలోకి వళలో సర్శక,ి దెవ
ై తవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శత తండిర మర్శయు
కుమార్మడు వంటి ప్ుర్మషమూర్శత అని సపషర ం అవుతుంది మర్శయు
తదటప్ర్చబడుతుంది.
— డా. గో న్ ఆర్డ. కయ
ీ ్ ర్డ
దదవుని ఆతు యొకు మూర్శతమతవమును గూర్శు పాత నిబంధ్న అనేక విధాలుగా చెబుతుంది.
అయితద సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము కేవలము నాలుగశంటిని మాతరమే చూదాేము, ఆతు
యొకు భావోదదవగముల మీద పాత నిబంధ్న ఎలా దృషిరపడుతుందో చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

భావోదదవగములు
ప్ుర్మషవిహనమైన శకుతలు భావోదదవగములను కనుప్ర్చలేవు అని మనకు తెలుసు. వయకుతలు
మాతరమే వీటిని కల్వగశయుండగలర్మ. మన జీవితములలో, మనము దుఃఖ్మును, కోప్మును, ఆనందమును
మర్శయు అనేక ఇతర్ భావోదదవగములను అనుభ్విసాతము. మర్శయు లేఖ్నము ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు
ఇదదవిధ్ంగా వివర్శసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలు ప్రజలు దదవునిమీద తిర్మగుబాటు చదయుటవలన
ప్ర్శశుదాధతును “దుఃఖంప్జేశార్మ” అని యిషయా వారశాడు. యిషయా 63:10లో యిషయా ఏమి వారశాడో
మర్లా వినండి:
అయినను వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్టి ఆయన ప్ర్శశుదాధతును దుఃఖంప్జేయగా ఆయన
వార్శకి విర్ోధియాయిను తానే వార్శతో యుదధ ము చదస్టను (యిషయా 63:10).
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అదదవిధ్ంగా, మీకా 2:7 వంటి వచనములు, యిహో వా ఆతుకు కోప్ము వసుతంది అనే సాధ్యతను
తెల్వయప్ర్మసాతయి.

సంబంధాలు
ర్ండవదిగా, మానవాళితో సంబంధ్మును ఏర్ాపటు చదసుకొనుటలో చుర్మకుగా పాలగగనుటను గూర్శు
మాటాోడద వాకయభాగములలో ఆతు యొకు మూర్శతమతవమును మనం చూసాతము. ఉదాహర్ణకు, నోవహు
దినములలోని జలప్రళయమును గూర్శున కథలో, యిహో వా ఆతు నర్మలతో వాదిసత ుంది లేదా పల ర్ాటము
చదసత ుంది అని ఆదికాండము 6:3 మాటాోడుతుంది. ఈ వాదన సవకతయమన
ై ది ఎందుకంటే ఇది మానవాళి
యొకు పాప్మును అంచనావేస్టి తెల్వవిగా సపందిసత ుంది. దదవుని సహనము ముగశస్టన
ి తర్మవాతనే దదవుని
ఆతు ప్రప్ంచమును జలప్రళయముతో నింపివస్ట
ే ింది అను సూచన కూడా ఉంది. ప్ుర్మషవిహనమన
ై శకుతలు
మనతో వాదించవు, తెల్వవిగా సపందిచవు, లేదా సహనము చూపించవు. ఆతు ఈ ప్నులను చదయాలంటే,
ఆయన ప్ుర్మషమూర్శతయిై ఉండాల్వ.

అధికార్ము
మూడవదిగా, ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము ఆయన అధికార్ముకు ప్రజలు సపందించుట
దావర్ా వలో డిచయ
ద బడింది. ఒక ఉదాహర్ణగా, మర్రబా జలముల యొదే ప్రజలు చదస్టిన తిర్మగుబాటును
గూర్శు నిర్గ మకాండము 17:1-7 నివేదస
ి త ుంది. ఈ కథనములో, తారగునీర్మ లేనందున ప్రజలు మోషతకు
ఫిర్ాయదు చదశార్మ, మర్శయు వార్మ “యిహో వాను శోధించార్మ.” కతర్తనలు 106:33 వార్మ “ఆతుమీద
తిర్మగుబాటు చదశార్మ” అని చెప్ుపచూ ఈ సంఘటనను జఞాప్కము చదసత ుంది. ఇప్ుపడు, వాసత వంగా చెపాపలంటే,
ప్రజలు ప్ుర్మషవిహనమైన చటర ములకు మర్శయు సంసా ల మీద తిర్మగుబాటు చదయవచుు. అయితద, ప్రజలు
దదవుని ఆతుమీద తిర్మగుబాటు చదశార్మ అని కతర్తనలు 106 చెపిపనప్ుపడు, వార్మ ఆయన నియమములకు
విర్మదధ ంగా కాకుండ, తమమీద అధికార్ం కల్వగశన యిహో వామీద తిర్మగుబాటు చదశార్ని అర్ాం.

సవసంకలపం
మర్శయు నాలగ వదిగా, ఆతు తన సవసంకలపం ప్రకార్ం మాటాోడు మర్శయు ఆయన ప్క్షమున
ప్రవకత లు ఏమి చెపాపలో నిర్ణయములు తీసుకొనుచుని వాకయభాగములలో కూడా ఆతు యొకు
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము సూచించబడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, 2 సమూయిేలు 23:2లో, యిహో వా ఆతు నా
దావర్ా ప్ల్వకను అని దావీదు చెపాపడు. అనగా, ఆతు చెపాపలనుకునిదానికి దావీదు నోర్మగా ఉనాిడు.
అదదవిధ్ంగా, యిహెజేులు 11:5లో, యిహో వా ఆతు ప్రవకత యిన
ై యిహెజేులుతో మాటాోడి తన ప్రజలకు ఏమి

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

ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: తిరతవములో

తెల్వయప్ర్చాలో చెపపను. మర్లా, ప్ుర్మషవిహనమైన శకుతలకు సంభాషణ అనేది జర్మగదు, వార్మ
వయకత ప్ర్చాలనుకుని ఆలోచనలను కూడా చెప్పర్మ. వయకుతలు మాతరమే ఇలా చదసత ార్మ.
మనము మునుప్ు చెపపి నటు
ో గా, ఇటువంటి వాకయభాగములు ప్ర్శశుదాధతును దెవ
ై సమూహములో
ఒక ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతగా వలో డిచదయవు. కాని దదవుని ఆతు దెైవికమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతయని మర్శయు
కేవలం శకిత మాతరమే కాదు అని వలో డిచదసత ాయి.
పాత నిబంధ్నలో అనేకచోటో, దదవుని ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణమైన దదవుడు మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
ప్ుర్మషమూర్శతయిై ఉనాిడు. అయితద ఈ వాకయభాగములు దదవుని ప్ుర్మషమూర్మతలలో ప్రతయద కముగా ఎవర్శనీ
కూడా సూచించవు. ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలలో దదవుని ఉనికి కొీతత నిబంధ్న వర్కు కూడా
వలో డిచదయబడలేదు. అయితద మనము చూడబో తునిటు
ో గా, కొీతత నిబంధ్న ఎలో ప్ుపడు తిరతవములోని
మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతని పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ఆతుతో గుర్శతసత ుంది. కాబటిర, కస
ై త వులముగా, ఈ పాత
నిబంధ్న సూచనలు ప్ర్శశుదాధతును తిరతవములో ప్ర్శప్ూర్ణ సభ్ుయనిగా చూపించద సూచనల య
ై ునివి అని
మనం చెప్పవచుును.
తిరతవములోని ప్ర్శశుదాధతును పాత నిబంధ్న దృకపథం నుండి మనం చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు
కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని యొకు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను మనం చూదాేము.

కొీతత నిబంధ్న
కొీతత నిబంధ్న సాధార్ణంగా పాత నిబంధ్నను ప్రతిబింబించు మార్గ ములలో ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు
సూచిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న ర్ూఆహ్ ను ఉప్యోగశంచిన ర్రతిగానే కొీతత నిబంధ్న గరక
ీ ు
ప్దమన
ై నూయమ ను ఉప్యోగశసత ుంది, అనగా “ఆతు” అని అర్ాం. ఈ ర్ండు ప్దములకు ఒకే అర్ాము ఉంది,
ఇవి గాల్వ, ఊపిర్శ, జంతువుల పారణశకిత, మానవుల పారణము, మర్శయు శర్రర్ము-లేని ఆతులను సూచిసాతయి.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, స్టప్ురజంట్ — పాత నిబంధ్న యొకు గరీకు అనువాదము — ర్ూఆహ్ అను మాటను

నూయమ గా అనువదిసత ుంది.

పాత నిబంధ్నలో వల నే, కొీతత నిబంధ్నలో కూడా దదవుని ఆతుకు అనేక పతర్ో మ ఉనాియి. వీటిలో
చాలావర్కు నూయమ అను పతర్మను ఉప్యోగశసత ాయి. ఆయన ఎకుువగా “ప్ర్శశుదాధతు”గా పిలువబడతాడు.
అయితద “దదవుని ఆతు,” “తండిర ఆతు,” “ప్రభ్ువు ఆతు,” “యిేసు ఆతు,” “కతస
ీ త ు ఆతు,” “సతయసవర్ూపియిన
ై
ఆతు,” “ప్ర్శశుదాధతు,” “జీవాతు,” “కృప్ ఆతు” మర్శయు ఇటువంటి ఇతర్ పతర్మలతో కూడా ఆయనను
పిలుసాతర్మ. ఈ పతర్మలు ప్ర్శశుదాధతును పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ఆతుతో గుర్శతసత ాయి, మర్శయు ఆయన
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లక్షణమును మర్శయు ప్నిని కూడా వివర్శసత ాయి. ఆయనను తండిర మర్శయు కుమార్మనితో ఒకటిగా
చూపిసత ాయి, మర్శయు సతయము, ప్ర్శశుదధ త, జీవము మర్శయు కృప్ వంటి గుణములు ఆయనకు ఉనాియి.
ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమునకు సంబంధించి, ప్ర్శశుదాధతుుడు తిరతవములో ఒక
ప్రతయద కమైన ప్ుర్మషమూర్శత అని కొీతత నిబంధ్న మర్శంత సపషర ంగాను మర్శయు సూటిగాను బో ధిసత ుంది. అయితద
కొీతత నిబంధ్నలో కూడా, దదవుని ప్రజలు ఆయన యొకు వయకితతవమును మర్శయు కార్యమును అర్ాం
చదసుకొనుటలో ఎదగాల్వ. సువార్త లలోని యిేసు యొకు బో ధ్లు ఆయన యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో
యూదులు మర్శయు కస
ై త వులు అర్ాం చదసుకుని విషయాలను కుోప్త ంగా చెబుతాయి. మర్శయు అప సత లులు
తుదకు ఏమి అర్ాం చదసుకునాిర్మ మర్శయు ఏమి బో ధించార్మ అను విషయాలను మిగశల్వన కొీతత నిబంధ్న
తెల్వయజేసత ుంది.
ఈ చర్శతర వర్మసలో, కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున మన చర్ు ర్ండు భాగములుగా విభ్జించబడుతుంది.
మొదటిగా, యిేసు ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు సూటిగా ఏమి బో ధించాడో మనం చూదాేము. ర్ండవదిగా,
తర్మవాత అప సత లులు తమ ప్ర్శచర్యలలో ఏమి బో ధించార్ో చూదాేము. యిేసుతో ఆర్ంభిదాేము.

యిేసు
ఆయన యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో, ప్ర్శశుదాధతుడు దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు
ప్ుర్మషమూర్శత అను పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను యిేసు ధ్ృవీకర్శంచాడు. కానీ ఆయన కొీతత విషయమును
ప్రతయక్షప్ర్చాడు — అదదదనగా, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాేతుుడు ఒకే దదవునిలో ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉనాిర్మ. యూదులు యిేసు విషయంలో కలవర్ప్డడానికి ఇది ఒక కార్ణంగా ఉంది.
తానే దదవుడను అని ఆయన చదస్టన
ి వాదనతో వార్మ మనసాతప్ం చెందార్మ. యోహాను 5:18లో యోహాను
చెపపి నటు
ో గా:
ఆయన విశాీంతి దినాచార్ము మీర్మట మాతరమగ
ే ాక, దదవుడు తన స ంత తండిర అని
చెపపి , తనుి దదవునితో సమానునిగా చదస్టక
ి ొనను గనుక ఇందు నిమితత మును
యూదులు ఆయనను చంప్వల నని మర్శ ఎకుువగా ప్రయతిము చదస్టర్
ి శ (యోహాను
5:18).
ప్ర్లోకములో ఉని తండిర అప్పటికే దదవుడుగా ఉనాిడు గనుక యిేసు దదవుడు కాలేడు అని
యూదులు తప్ుపగా అర్ాం చదసుకునాిర్మ. ఒకే ఒకు దదవుడు ఉనాిడు అని వార్మ సర్శగానే అర్ాం
చదసుకునాిర్మ. అయితద దదవుడు కేవలం ఒక ప్ుర్మషమూర్శతగానే ఉనికిలో ఉనాిడు అని వార్మ దీనిని తప్ుపగా
అర్ాం చదసుకునాిర్మ. బహుశా ఇందుకే యిేసు ప్ర్శశుదాధతును ప్ుర్మషమూర్శతగా గుర్శతంచినప్ుపడు
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యూదులకు కోప్ం ర్ాలేదు. యిేసు, దదవునిని ప్ర్శశుదాధతుగా సూచిసుతనాిడు అని వార్మ తప్ుపగా
భావించియుండవచుు. దీనిని మనము మతత యి 12 మర్శయు మార్ము 3లో చూసాతము, అకుడ యిేసు
అదుభతకార్యములు చదయు ఆయన శకితని గూర్శు వివర్శంచాడు. మతత యి 12:24లో, “దయయములకు
అధిప్తియిన
ై బయిలె బూలువలననే” దయయములను వళో గొటురచునాిడు అని ప్ర్శసయుయలు ఆయన మీద
నేర్ముమోపార్మ. “దదవుని ఆతువలన” నేను దయయములను వళో గొటురచునాినని 28వ వచనములో యిేసు
జవాబిచాుడు. యిేసు యొకు విసత ృత బో ధ్నల సందర్భములో, ఆయన ఆతును తండిర నుండి ఒక
ప్రతయద కమైన వయకితగా సూచిసుతనిటు
ో సపషర మవుతుంది. అయితద ఆయన మాటలలోని పారముఖ్యతను
ప్ర్శసయుయలు గీహించార్మ అనే ఏ సూచన కూడా లేదు.
ఆయన తన అనుచర్మలతో చదస్టిన వయకితగత చర్ులలో, యిేసు మర్శంత సూటిగా మాటాోడాడు.
ప్ర్శశుదాధతుని యొకు ప్రతదయకమైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును గూర్శు ఆయన బో ధ్నలు యోహాను 14-16లో
కనిపిసత ాయి. ఈ అధాయయములు యిేసు యొకు “వీడో ులు ఉప్దదశములో” భాగముగా ఉనాియి —
ప్దకొండు మంది నముకమైన అప సత లులకు ఆయన చెపపి న చివర్శ మాటలు — మర్శయు ఆయన
మర్ణమునకు వార్శని స్టిదధం చదయడానికి ఉదదేశించబడినవి. యోహాను 14:16-17లో, యిేసు ఇలా చెపాపడు:
నేను తండిని
ర వేడుకొందును, మీయొదే ఎలో ప్ుపడు నుండుటకై ఆయన వేర్ొక
ఆదర్ణకర్త ను, అనగా సతయసవర్ూపియగు ఆతును మీకనుగీహంి చును. లోకము
ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎర్మగదు గనుక ఆయనను ప ందనేర్దు; మీర్మ
ఆయనను ఎర్మగుదుర్మ. ఆయన మీతో కూడ నివస్టించును, మీలో ఉండును
(యోహాను 14:16-17).
అవిశావసుల ైన యూదులకు — మిగశల్వన ప్రప్ంచముతో పాటుగా — ప్ర్శశుదాధతు, తండిగ
ర ాక
ప్రతయద కమైన ఒక ప్ుర్మషమూర్శత అని తెల్వయదు. అయితద, ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒక ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మషమూర్శత అని
అప సత లులు యిేసు నుండి అప్పటికే నేర్ముకునాిర్మ. మర్శయు వీడో ులు ఉప్దదశము దావర్ా ఆతు యొకు
ప్రతయద కమైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మీద దృషిర పటురటను యిేసు కొనసాగశంచాడు. యోహాను 14:26లో,
ఆయన ఇలా చెపాపడు:
ఆదర్ణకర్త , అనగా తండిర నా నామమున ప్ంప్బో వు ప్ర్శశుదాధతు సమసత మును
మీకు బో ధించి నేను మీతో చెపపి న సంగతులనిిటిని మీకు జఞాప్కము చదయును
(యోహాను 14:26).
యోహాను 15:26లో, ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు:
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తండియొ
ర
దే నుండి మీ యొదే కు నేను ప్ంప్బో వు ఆదర్ణకర్త ... తండిర యొదే నుండి
బయలుదదర్మ (యోహాను 15:26).
యోహాను 16:7లో, ఆయన ఇలా కొనసాగశంచాడు:
నేను వళో నియిడల ఆదర్ణకర్త మీయొదే కు ర్ాడు; నేను వళిినయిడల ఆయనను
మీయొదే కు ప్ంప్ుదును (యోహాను 16:7).
మర్శయు యోహాను 16:13లో, యిేసు ఇలా చెపాపడు:
... ఆయన తనంతట తానే యిేమియు బో ధింప్క, వేటని
ి వినునో వాటిని బో ధించి
సంభ్వింప్బో వు సంగతులను మీకు తెల్వయజేయును (యోహాను 16:13).
ఆయన వీడో ులు ఉప్దదశమంతటా, ప్ర్శశుదాధతుుడు తనకు మర్శయు తండిక
ర ి వేర్మగా ఉని ఒక
ప్రతయద కమైన ప్ుర్మషమూర్శతయని యిేసు ప్దద ప్దద బో ధించాడు. ప్ర్శశుదాధతుుని తండిర మర్శయు కుమార్మడు
ప్ంపిసత ార్మ. తండిర మాటాోడమని చెపిపనదానినే ఆతు ప్లుకుతాడు, మర్శయు దదవుని ప్రజల మధ్య దదవుని
యొకు ఉనికిగా ఆయన కుమార్మని సాానమును భ్ర్రత చదసత ాడు. కాబటిర, ఆతు తండిర కాదు లేదా కుమార్మడు
కూడా కాదు. ఆయన వయకితగతమైన ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు.
ఇప్ుపడు, “ప్ర్శశుదాధతుుడు” అను మాటను మనలో చాలామందిమి వినినప్ుపడు,
మనము గాల్వని గూర్శు ఆలోచించు శోధ్నలో ప్డిపల తాము, మర్శయు కొనిిసార్మో
“అది” అనే ప్రలోభానికి గుర్ౌతాము, కాని యోహాను 14-16ను మీర్మ చూచినప్ుపడు,
ప్ర్శశుదాధతు ప్ుర్షమూర్శతని గూర్శు ఒక ప్రతయద కతను మనం కనుగొంటాము. ప్రభ్ువన
ై
యిేసుకతీసత ు ఆయనను “ఆయన” అని పిల్వచాడు, అంటే “అది” అని కాదుగాని,
సవకతయమన
ై ది (ప్ుర్మషమూర్శత) అని అర్ా ం...అయితద, ఆయన కేవలం ఒక
ప్ుర్మషమూర్శత మాతరమే కాదుగాని, ఆయన మూలము — ఆయన ప్ర్లోకము
నుండి వచాుడనే వాసత వము — ఆయన వాసత వంగా దెవ
ై సవభావంగలవాడు అనడానికి
సపషర ంగా ఒక సంకేతంగా ఉంది. మర్శయు యిేసు ఉప్యోగశంచద మర్ొక ప్దము కూడా
ఉంది, అదదదనగా “వేర్ొక” ఆదర్ణకర్త , ఆయన భినిముగా ఉనివాడు కాని ఆయన
చదస్టన
ి దానిని కొనసాగశసత ాడు. మర్శయు ఆయనను సతయసవర్ూపియగు ఆతు అని
కూడా పిలుసాతర్మ — కేవలము యిేసుకతీసత ు మాతరమే కల్వగశన గుణములు. నేనే
మార్గ మును, సతయమును, జీవమునై ఉనాిను అని ఆయన మనకు
చెపాపడు...కాబటిర, ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒక ప్రతయద కమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతయిై ఉనాిడు, కాని
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ప్రభ్ువన
ై యిేసుకతీసత ు మాదిర్గ
శ ానే అదద సార్ము కల్వగశయునాిడు, యిేసుకతీసత ు
సతయముగా ఉనిటేో ఆయన సతయసవర్ూపియిన
ై ఆతుగా కూడా ఉనాిడు.
— ర్వ. ఉయాని స్టిందో
మతత యి 28:19లో, గొప్ప ఆజా లో, యిేసు ఈ విధ్ంగా మాటాోడినప్ుపడు ఆతు యొకు ప్రతయద కమన
ై
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మీద దృషిరపటారడు.
మీర్మ వళిో , సమసత జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండిర యొకుయు, కుమార్మని
యొకుయు, ప్ర్శశుదాధతు యొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపిత సుమియుయడి
(మతత యి 28:19).
ఆంగో ము మర్శయు గరక
ీ ులో, “నామము” అని అనువదించబడిన ప్దము ఇకుడ ఏకవచనముగా
ఉప్యోగశంచబడింది, మర్శయు తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు సమానులుగా
సూచించబడా్ర్మ.
గొప్ప ఆజా లోని ఈ భాగము సాధార్ణంగా “తిరతవ సూతరము”గా పిలువబడింది ఎందుకంటే
తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు దదవతవములో సమాన సభ్యతవం కల్వగశ ఉనాిర్మ అని చూప్ు
ర్రతిగా ఇది చదసత ుంది. తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒకే నామమును ప్ంచుకునాిర్మ అని
యిేసు చెపపి నప్ుపడు, వార్ందర్మ దదవుని అధికార్మును ప్ంచుకుంటునాిర్మ అని సూచిసుతనాిడు — అంటే
వార్మ దదవునిగా ఉనాిర్మ. దదవుని యొకు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు శిషుయలుగా చదయబడిన ర్ాజయములను
పాల్వసాతర్మ అని కూడా ఆయన సూచించాడు.
కొీతత నిబంధ్నలో యిేసు బో ధ్నలను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు అప సత లులు ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు
ఏమి చెపాపర్ో చూదాేము.

అప సత లులు
మొదటిగా, ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు పాత నిబంధ్న మర్శయు యిేసు చెపపి న బో ధ్నలనిిటిని
అప సత లులు నమాుర్మ అని మనం ఉదాాటించాల్వ. ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణ దెవ
ై తవము గలవాడని వార్మ అర్ాం
చదసుకునాిర్మ, మర్శయు తండిర మర్శయు కుమార్మనికి భినిముగా ప్రతదయకమన
ై ప్ుర్మషమూర్శత అని నమాుర్మ.
ఒక ఉదాహర్ణగా, అప సత లుల కార్యములు 5:3-4లోని పతతుర్మ మాటలను వినండి. అననీయ మర్శయు
అతని భార్యయిన
ై సప్పర్ా ఆది సంఘమునకు ఇవవవలస్టిన ఆర్శధక బహుమానము విషయంలో అబదధ ము
చెపపి నప్ుపడు, పతతుర్మ వార్శతో ఇటో నను:
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అననీయా, ... ప్ర్శశుదాధతును మోసప్ుచుుటకు సాతాను ఎందుకు నీ
హృదయమును పతర్
ర ప
ే ంి చెను?...నీవు మనుషుయలతో కాదు దదవునితోనే
అబదధ మాడితివి (అప సత లుల కార్యములు 5:3-4).
ప్ర్శశుదాధతుతో అబదధ మాడుట దదవునితో అబదధ మాడుటయిే అని చెపిప, ప్ర్శశుదాధతుుడు దదవుడద అని
పతతుర్మ నిర్ూపించాడు. అంతదకాకుండ, అననీయ ప్ర్శశుదాధతుతో అబదధ మాడగల్వగాడు అను వాసత వము
ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒక ప్ుర్మషమూర్శతగా (వయకితగా) ఉనాిడు అని నిర్ూపిసత ుంది. మర్శయు 2 కొర్శంథీయులకు
13:14లో, పౌలు తన ప్తిరకను ఈ విధ్ంగా ముగశంచినప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు దెవ
ై తవము మర్శయు
ప్రతయద కమైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును అతడు ధ్ృవీకర్శంచాడు.
ప్రభ్ువన
ై యిేసు కతీసత ు కృప్యు, దదవుని పతమ
ర యు, ప్ర్శశుదాధతు సహవాసమును
మీకందర్శకని
ి తోడెయ
ై ుండునుగాక (2 కొర్శంథీ 13:14).
పౌలు ముగుగర్మ తిరమూర్మతలను సమాన పారతిప్దికన ప్రసత ావించుట దావర్ా దదవునిని గూర్శున తిరతవ
అవగాహనను వయకత ప్ర్చాడు, గౌర్వమును మర్శయు గుణములను ఆయన వార్శకి ఆపాదించాడు.
అదదవిధ్ంగా, 1 పతతుర్మ 1:1-2లో, పతతుర్మ విశావసులను గూర్శు ఇలా వివర్శంచాడు:
తండియి
ర న
ై దదవుని భ్విషయద్ జఞానమునుబటిర, ఆతువలని ప్ర్శశుదధ త ప ందినవార్ై
విధదయులగుటకును, యిేసుకతీసత ు ర్కత మువలన పల ర క్ింప్బడుటకును
ఏర్పర్చబడినవార్మ (1 పతతుర్మ 1:1-2).
ఈ తిరతవప్ు సూతరములు గొప్ప ఆజా లో యిేసు ఉప్యోగశంచిన విధానమును పల ల్వ ఉంటాయి. తండిర,
ఆతు, మర్శయు కుమార్మడెైన యిేసుకతస
ీ త ు సమానంగా దదవుడుగా ఉనాిర్మ, ఒకే అధికార్మును మర్శయు
మహిమను ప్ంచుకునాిర్మ, మర్శయు వార్మ భినిమన
ై ప్ుర్మషమూర్మతలుగా ఉనాిర్మ అని అవి
సాక్షయమిసాతయి.
ఆతు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దెవ
ై తవమును మర్శయు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును అనేక విధాలలో
అప సత లులు కూడా ధ్ృవీకర్శంచార్మ. వార్మ ఆలోచన మర్శయు భావోదదవగము వంటి వయకితగత గుణములను
ఆయనకు ఆపాదించార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములు 15:28లో, పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
అనయజనులకు ఎలా అనువర్శతంచబడినదో ప్ర్శశుదాధతుుడు నిర్ణయించాడు. ర్ోమీయులకు 5:5 ఆయన పతరమను
గూర్శు మాటాోడుతుంది. మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 4:30 ఆయన దుఃఖ్మును గూర్శు మాటాోడుతుంది.
ర్ోమీయులకు 8:26, 27లో సంఘము కొర్కు విజఞాప్న చదయుట, మర్శయు 1 కొర్శంథీయులకు 12:11లో తన
చితత ము చొప్ుపన వర్ములను ప్ంచి ఇవవడము వంటి ఉదదేశయప్ూర్వకమన
ై చర్యలను ఆయన చదయుటను
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గూర్శు అప సత లులు కూడా మాటాోడార్మ. మర్శయు వార్మ ఆయనకు చెప్పలేని దెవి
ై క గుణములను
ఆపాదించార్మ — దదవుడు మాతరమే కల్వగశ ఉండగల గుణములు. ఉదాహర్ణకు, ఎఫస్ట్యులకు 1:17లో, పౌలు
ఆయన యొకు సర్వజఞానమును వివర్శంచాడు, మర్శయు 1 కొర్శంథీయులకు 2:10, 11లో దదవుని సంగతులు
అనిియు ఆతుకు తెలుసు అని అతడు చెపాపడు. మర్శయు హెబ్రరయులకు 9:14 ప్ర్శశుదాధతును “నితుయడగు
ఆతు” అని పిలుసుతంది, ఆయన సృషిరకి ముందుగా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన యొకు కొనసాగు ఉనికి
శాశవతమన
ై ది మర్శయు అవిచిఛనిముకానిది అని సూచిసుతంది.
అయితద తిరతవములో ఒక సభ్ుయనిగా అప సత లులు ప్ర్శశుదాధతుునికి సాక్షయమిచుు ఒక సాధార్ణ
మార్గ ము ఏమనగా పతరర్ణ మర్శయు పాత నిబంధ్న లేఖ్నము యొకు గీంథకర్త ృతవమును ఆయనకు
ఆపాదించుట. అప సత లుల కార్యములు 1:16లో, పతతుర్మ ఇలా సూచించాడు:
... ప్ర్శశుదాధతు దావీదు దావర్ా ప్ూర్వము ప్ల్వకిన లేఖ్నము (అప సత లుల
కార్యములు 1:16).
అప సత లుల కార్యములు 28:25లో, పౌలు ఇలా చెపాపడు:
... ప్ర్శశుదాధతు యిషయా ప్రవకత దావర్ా ... చెపపి న మాట సర్శయిే (అప సత లుల
కార్యములు 28:25).
మర్శయు 2 పతతుర్మ 1:20-21లో, లేఖ్నముకు అధికార్మిచుుటలో ఆతు యొకు ప్నిని గూర్శు
లేఖ్నము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ సంగీహమును పతతుర్మ ఇలా అందించాడు:
ఒకడు తన ఊహనుబటిర చెప్ుపటవలన లేఖ్నములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటర దని
మొదట గీహంి చుకొనవల ను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్ుపడును మనుషుయని
ఇచఛనుబటిర కలుగలేదు గాని మనుషుయలు ప్ర్శశుదాధతు వలన పతర్
ర ప
ే ంి ప్బడినవార్ై
దదవుని మూలముగ ప్ల్వకిర్శ (2 పతతుర్మ 1:20-21).
లేఖ్నము పతర్
ర ణ దావర్ా ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మర్శయు
దెవ
ై తవము, మనోహర్మన
ై ది అని నా ఆలోచన. ఇకుడ మనం దదవుని వాకయము
గూర్శు మాటాోడుచునాిము, అయినను ఆతు దావర్ా దదవుని వాకయము మనకు
ఇవవబడింది; ప్దద ప్దద “దదవుని వాకయము” లేదా “ఆతు చెప్ుపచునిది” లేదా “దావీదు
చెపాపడు” లేదా “మోషత చెపాపడు” అని మనం వింటాము, మర్శయు ఇవనీి
ఒకదానికొకటి సమలేఖ్నం చదయబడా్యి...ఇది ఆతు యొకు పారథమిక విధ్ులలో

-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: తిరతవములో

ఒకటిగా ఉంది. దదవుని వాకయము ఆతు వాకయముగా ఉంది, మర్శయు ఆతు వాకయము
దదవుని వాకయముగా ఉంది.
— డా. జ. సాుట్ హో ర్ల్
ీ
దీనికి మించి, యిేసు వాగాేనము చదస్టన
ి టు
ో గా ఆతు సంఘము మీద కుముర్శంచబడినప్ుపడు,
ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ దెైవతవము మర్శయు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును గూర్శున అప సత లుల
యొకు అవగాహన ధ్ృవీకర్శంచబడింది. యిేసు ప్ర్లోకముకు ఆర్ోహణమైన తర్మవాత, మొదటి పంతెకొసత ను
దినమున, సంఘమంతయు ఒక అదుభతమన
ై ర్రతిలో ప్ర్శశుదాధతు అను వర్మును ప ందుకునాిర్మ అని
అప సత లుల కార్యములు 2 నివేదిసత ుంది. అగశిజఞవలలవంటి నాలుకలు వార్శ మీద వారల ను, మర్శయు వార్మ
అనయభాషలలో సువార్త ను మాటాోడార్మ. మర్శయు ఇది మొదలుకొని, అప సత లులు సృషిరయంతటి మీద దదవుని
అధికార్మును వలో డిప్ర్చద బహుమతిని ప ందార్మ. వార్మ ర్ోగులను సవసా ప్ర్చుటకు, మర్ణించినవార్శని
లేప్డానికి శకితని ప ంది మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు దెైవ శకితకి మర్శయు అనుగీహముకు సాక్షయముగా
ఇతర్ అనేకమన
ై అదుభతకార్యములను చదశార్మ.
అప సత లులు ప్ర్శశుదాధతుుని తిరతవములో ఒక భినిమైన ప్ుర్మషమూర్శతగా చూశార్ని సపషర ం
అవుతుంది. ఈ సతయము పాత నిబంధ్నలో సూచించబడింది అని వార్మ గుర్శతంచార్మ. మర్శయు యిేసు దానిని
వలో డిచదశాడు అని కూడా వార్మ అర్ాం చదసుకునాిర్మ. అయితద, వార్మ చర్శతరను దదవుని యొకు ర్క్ించు ప్నిలో
ఒక నూతన దశలోకి నడిపించుచునిప్ుపడు ఆతు యొకు శకితవంతమైన ఉనికిని అనుభ్వించార్మ.
ప్ర్శశుదాధతుుడు వార్శమీద శకితతో కుముర్శంచబడా్డు, కాబటిర వార్మ అదుభతకార్యములు చదశార్మ, దదవుని
నుండి దర్ినములను ప ందార్మ, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నములను వారయుటకు పతర్
ర ప
ే ించబడా్ర్మ.
ఇప్పటివర్కు తిరతవములో ప్ర్శశుదాధతుుడు అను మన పాఠములో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత
నిబంధ్న మీద దృషిరపటురట దావర్ా నూయమటాలజి యొకు చార్శతిక
ర అభివృదిధని మనం ప్ర్శశీల్వంచాము.
ఇప్ుపడు మనము మన యొకు చివర్శ ప్రధాన అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: సంఘ
చర్శతల
ర ో కీమబదధ నూయమటాలజి యొకు ప్ుర్ోభివృదిధ.

సంఘ చర్శతర
మొదటి కొనిి శతాబే ములలో, ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున లేఖ్న బో ధ్లను సంగీహించడానికి మర్శయు
వివర్శంచడానికి ఆది సంఘము ప్ని చదస్టింది. దదవుడు ఒకుడద, మర్శయు తండిర. కుమార్మడు మర్శయు
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ప్ర్శశుదాధతుుడు ఆ ఒకే దదవునిలో ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు అని లేఖ్నము ఎలో ప్ుపడు బో ధించింది.
అయితద ఇది ఒక సపషర మైన సంకిోషరత కల్వగశన, మర్ు ఆలోచనగా ఉంది. కాబటిర, దీనిని ఎలా వివర్శంచాల్వ
మర్శయు దీనిని ఎలా నిర్వచించాల్వ అను విషయము మీద కస
ై త వులు చాలాసార్మో విభేదించార్మ.
ఆదిమ సంఘ చర్శతల
ర ో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని గూర్శు నాలుగు మటో ను మనం
చూదాేము. మొదటిగా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు ధ్ృవీకర్ణను మనం
ప్ర్శశీల్వదాేము. ర్ండవదిగా, కీమబదధ మన
ై తిరతవ స్టిదధ ాంతమును మనం ప్ర్శశీల్వదాేము. మూడవదిగా, నస్ట
ై ్న్
విశావస ప్రమాణములో ఈ స్టిదధ ాంతము ఎలా ప్రతిబింబిసుతందో మనం ప్ర్శశీల్వదాేము. మర్శయు నాలగ వదిగా,
తిరతవము యొకు సతాతశాసత మ
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య వయతాయసమును మనం
ప్రసత ావిదాేము. అప సత లుల యొకు విశావస ప్రమాణముతో ఆర్ంభిదాేము.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము
సుమార్మ కతీ.శ. 200లో సాానిక బాపిత సు విశావస ప్రమాణముల దావర్ా అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము అనేది వలువడింది. ఇవి విశావసులు నూతనముగా బాపిత సుము ప ందినప్ుపడు వార్మ
ధ్ృవీకర్శంచవలస్టిన విశావస ప్రమాణములు. ఒక వయకిత బాపిత సుము ప ందినప్ుపడు, అతడు లేదా ఆమ మూడు
ధ్ృవీకర్ణలను చదయవలస్టి ఉండదది: ఒకటి తండిక
ర ి సంబంధించి, ఒకటి కుమార్మనికి సంబంధించి మర్శయు
ఒకటి ప్ర్శశుదాధతుునికి సంబంధించినదిగా ఉంది. మర్శయు అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఈ
ధ్ృవీకర్ణలలో నుండి నిర్శుంచబడింది. ఇది పారర్ానాప్ూర్వకంగా ప్ర్శశుదాధతుుడిని, తండిర మర్శయు
కుమార్మనితో సమానముగా ఉంచుతుంది. మర్శయు ఇది ఎందుకు ఇలా చదసత ుంది అంటే, ప్ర్శశుదాధతుుడు
సృషిరంచబడని దెవ
ై తవములో మూడవ భినిమన
ై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు, తండిర మర్శయు కుమార్మనితో
సమానముగా ఉనాిడు అని ఆదిమ సంఘము యొకు నముకమును ప్రతిబింబిసుతంది.
అంతదకాకుండా, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణములో, తిరతవములోని ప్రతి
ప్ుర్మషమూర్శత యొకు వివిధ్ ప్నులు ఆయన పతర్మ కిీంద నమోదు చదయబడినవి. కాబటిర, తండిర
ప్ర్లోకమును మర్శయు భ్ూమిని సృజించిన సృషిరకర్త గా ఉనాిడు. కుమార్మని విషయములో, ఆయన
గర్భంలో ఉండుట, ప్ుటురక, మర్ణము, సమాధి, ప్ునర్మతాానము, ఆర్ోహణము, మర్శయు ర్ాకడను గూర్శు
ప్రమాణము చెబుతుంది. మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు సంఘము యొకు బాధ్యతను మర్శయు ర్క్షణను
విశావసులకు అనువర్శతంచద బాధ్యతను కల్వగశనవానిగా నమోదుచదయబడా్డు.
అప సత లుల యొకు విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధతుుని తిరతవములో ఒక
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై సభ్ుయనిగా చూపిసత ుంది. అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు
నిర్ాుణము నిసిందదహంగా తితవముగా ఉంది: “[మేము] ప్ర్లోక భ్ూలోక
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సృషిరకర్త యగు దదవుని నముుచునాిము. [మేము] ఆయన అదివతీయ
కుమార్మడును, ప్ర్శశుదాధతు వలన గర్భం ధ్ర్శంచబడిన మన ప్రభ్ువన
ై యిేసుకతీసత ును
నముుచునాిము... [మర్శయు మేము] ప్ర్శశుదాధతును, ప్ర్శశుదధ సార్వతిరక
సంఘమును, ప్ర్శశుదుధల సహవాసమును నముుచునాిము...” మర్శయు
మొదలగునవి. కాబటిర, ఇకుడ ఉని తిరతవ నిర్ాుణము చాలా సపషర ంగా ఉంది,
మర్శయు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు పల షించద ముఖ్యభ్ూమికను గూర్శు కొనిి
విషయములను చెబుతుంది, తండిని
ర గూర్శు: ప్ర్లోక భ్ూలోకముల సృషిరకర్త ;
కుమార్మడు, కనయయగు మర్శయ గర్భమున ధ్ర్శంచబడి ప్ుటిరనవాడు, పర్శగ,శ పాప్
ప్ర్శహార్ముగా స్టిలువలో మర్ణించాడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు భ్ూమిక
వాసత వానికి ఇప్ుపడు సంఘములో, ప్ర్శశుదుధల సహవాసములో, పాప్ క్షమాప్ణ
మర్శయు నేడు కతీసత ు శర్రర్ములో ప్ని చదయుటలో సపషర ంగా కనిపిసత ుంది.
— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఆతు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ దదవతవము లేదా దెైవతవము ర్ంటినీ ,
మర్శయు ఆయన యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును సూచించినప్పటికత, తిరతవ స్టిదధ ాంతమును
గూర్శు అది సపషర మన
ై నిర్వచనమును అందించదు. దానిలో అనీి సర్ైన విషయాలే ఉనాియి. కాని తుదకు
సంఘము హతు
త కొనే ప్దజఞలమును అది ఇవవలేదు. తతీల్వతంగా, ప్రజలు ప్ర్శశుదాధతుుని తండిర మర్శయు
కుమార్మనితో సమానముగాను మర్శయు భినిమన
ై మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతగాను అంగరకర్శంచనప్పటికత
ప్రమాణము యొకు భాషను ధ్ృవీకర్శంచార్ని వార్మ చెపాపర్మ.
అప సత లుల విశావస ప్రమాణము, సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని ప్రతిబింబిసుతంది
అని ప్రసత ావించాము గనుక, ఇప్ుపడు కీమబదధ తిరతవ స్టిదధ ాంతము యొకు ఆర్ంభ్ దశలను చూదాేము.

తిరతవ స్టిదధ ాంతము
తిరతవముగా దదవుని ఉనికి చాలా మర్ుముగా ఉంది. ఇది మన అనుభ్వముకు మించినది కాబటిర
దీనిని గూర్శు మాటాోడుట సర్శకదా, ఆలోచించుట కూడా చాలా కషర మవుతుంది. కాబటిర, ఆదిమ సంఘము
దదవుని యిడల కల్వగశయుని నముకములను గూర్శు మాటాోడుట కొర్కు, ఆయనను గూర్శు మాటాోడుటకు
స్టిార్మైన మార్గ ములను కనుగొనడం ప్రయోజనకర్ముగా భావించింది. మర్శయు ఈ అంశమును గూర్శు
ఆదిమ సంఘములో ఎకుువగా కృషి చదస్టన
ి వయకిత ఆర్ంభ్ వేదాంతవేతతయిైన తెర్త మలుో.
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తెర్త మలుో, సుమార్మ కతీ.శ. 155-230లో నివస్టించిన ఒక గొప్ప కైసతవ ర్చయితగా ఉనాిడు. దదవుడు
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడుగా ఉనికిలో ఉనాిడు అను బెైబిలు బో ధ్నను సూచించు ర్రతిగా
లాయటిన్ ప్దమన
ై టిరనిటాస్ ను ఉప్యోగశంచాడు మర్శయు ప్రస్టిదధ ి చదశాడు. టిరనిటస్ అను ప్దము “మూడు”
లేదా “తిరకం” అని అనువదించబడుతుంది. కాని దెైవతవమును గూర్శు సూచించదడప్ుపడు మాతరం, మనము
దానిని “తిరతవము” అను అనువదిసత ాము.
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు విభిని ప్ుర్మషమూర్మతలను సూచించడానికి
తెర్త మలుో లాయటిన్ ప్దమైన ప్ర్ోిన ను ఉప్యోగశంచాడు — దీనిని మనం “వయకిత” (ప్ుర్మషమూర్శత) అని
అనువదిసత ాము. మర్శయు అతడు లాయటిన్ ప్దమన
ై సబాటానిషయ ను కూడా ఉప్యోగశంచాడు — అనగా
“ప్దార్ాము” లేదా “సార్ము” అని అర్ాం — ఇది, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు ప్ంచుకొను
దదవుని సార్మును సూచిసుతంది. అందువలనే సంప్రదాయ స్టిదధ ాంతమైన తిరతవము ఇలా చెబుతుంది:
దదవుడు ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా, ఒకే సార్ము కల్వగశ ఉనాిడు.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, సంఘము తితవమును గూర్శున ఈ అవగాహనను సునాయాసంగా
ప ందుకోలేదు. మర్శయు ఈ నిర్వచనముకు నడిపించిన సంభాషణలలో, ప్ర్శశుదాధతుుడు ఎలో ప్ుపడు
వివాదమునకు కేందరముగా ఉనాిడు. నాలగ వ శతాబే ప్ు వేదాంతవేతతయిైన స్టబాస్ర కు చెందిన యుసారతియస్
వంటి కొందర్మ, ప్ర్శశుదాధతుుడు సవయం-ప్రతిప్తిత గల దదవుడు కాదు లేదా సృషిరంచబడిన జీవి కూడా కాదు
అని తప్ుపగా విశవస్టించార్మ. మర్శయు సంఘము యొకు విశావస ప్రమాణములు కూడా కైసతవులందర్ూ
ధ్ృవీకర్శంచాలని భావించిన అనేక వివర్ాలను అందించలేదు. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము
ఇలా చెపిపంది, "ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిను.” మర్శయు మొదటి నైస్టయ
ి ా మహాసభ్ కత.ీ శ. 325లో
వారస్టిన, నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణము, “మేము ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము” అని చెబుతుంది.
ఈ సపషర తలేని కార్ణమును బటిర, తిరతవ స్టిదధ ాంతముప్ు వివర్ణల మీద అనేక వాదనలు జర్శగాయి.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, ర్ోమా చకీవర్శతయిన
ై కానటాంటెన్
ై II ప్ర్శపాలన కాలములో, మర్శయు ఆయన
మర్ణము తర్మవాత కొంతకాలము వర్కు, సంఘములో అనేకమంది తిరతవ స్టిదధ ాంతమును తిర్సుర్శంచార్మ.
కతీ.శ. 351లో స్టిర్శుయం ర్ండవ మహాసభ్ మర్శయు కతీ.శ. 357లో స్టిర్ుశ యం మూడవ మహాసభ్ “ఏర్శయన్
హెర్స్టి”గా పిలువబడినదానిని ధ్ృవీకర్శంచాయి. ఈ బో ధ్న, దెవ
ై తవములో కుమార్మడికి ఉని ప్ర్శప్ూర్ణ
సభ్యతవమును మర్శయు కుమార్మడు కూడా తండిరకి ఉని అదద సార్మును లేదా ప్దార్ామును
కల్వగశయునాిడు అను మాటలను తిర్సుర్శంచింది. చర్శతరలో ఈ సమయంలో, ఆర్ంభ్ములో
బెైబిలానుసార్మన
ై దిగా భావించిన తిరతవ స్టిదధ ాంతమును సంఘములోని అనేకమంది తిర్సుర్శంచార్మ.
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అప సత లుల విశావస ప్రమాణము మొదలుకొని ఆర్ంభ్ కీమబదధ తిరతవ స్టిదధ ాంతము యొకు
నిర్ాుణము వర్కు సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని మనం చూశాము, ఇప్ుపడు నస్ట
ై ియా
విశావస ప్రమాణమును ప్ర్శశీల్వదాేము.

నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణము
మనము చెపిపనటు
ో గా, కతీ.శ. 325లో వారయబడిన, ఆర్ంభ్ నస్ట
ై ియా విశావస ప్రమాణము
ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శు చాలా తకుువగా చెబుతుంది. కాని తల తిత న వివాదముల వలుగులో, తిరతవమును
గూర్శున ప్రశిలను చర్శుంచడానికి మర్శయు ప్ర్శషుర్శంచడానికి మర్ొక మహాసభ్ కతీ.శ. 381లో,
కానటానిరనోప్ుల్ మహాసభ్ సమావేశమయియంది. ఈ సభ్ ఏర్శయన్ వాదనను తిర్సుర్శంచి, తిరతవమును
గూర్శున నస్ట
ై ియా అవగాహనను సమర్శాంచింది. వార్మ నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణమును సవర్శంచి, దానిని
విసత ృతప్ర్చార్మ గనుక ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలుగా దదవుని యొకు నితయ ఉనికిని మర్శయు ఒకే సార్ములో
సృజింప్బడనివార్శగా ఉని వయకుతలను తిర్సుర్శంచిన ఏర్శయనుో మర్శయు ఇతర్మలు దీనిని ధ్ృవీకర్శంచలేదు.
ప్ర్శశుదాధతుును గూర్శు, నస్ట
ై య
ి ా మహాసభ్ ఇలా చెపిపంది:
మేము ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము, ఆయన ప్రభ్ువును, జీవమిచుువాడును,
తండిన
ర ుండియు కుమార్మనినుండియు బయలుదదర్మవాడును, తండిత
ర ోను
కుమార్మనితోను కూడా ఆర్ాధింప్బడి మహిమ ప ందువాడును, ప్రవకత ల దావర్ా
ప్ల్వకినవాడునయ
ై ునాిడు.
విశావస ప్రమాణము యొకు ఈ వర్షనును ఆర్ంభ్ నస్ట
ై య
ి ా విశావస ప్రమాణము నుండి వేర్మగా
చూపించుటకు కొనిిసార్మో నస్ట
ై యో
ి
-కానటానిరనోపల ల్వయన్ కతడ్
ీ అని కూడా పిలుసాతర్మ.
ప్ర్శశుదాధతుుని గూర్శున ఈ విసత ృత ఉదాాటన, సుమార్మ కతీ.శ. 330-379 వర్కు నివస్టించిన
కైసర్యకు చెందినవాడెన
ై బాస్టిల్ యొకు ప్ని దావర్ా కనీసం కొంతమటురకన
ై ా పతరర్ప
ే ించబడింది. డద స్టిపర్శటు

సాకోర, లేదా ఆన్ ది హో ల్వ స్టిపర్శట్ అను బాస్టిల్ ప్ుసత కము, ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు సంప్ూర్ణ దెవ
ై తవమును
అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శంచిన యుసారతియస్ వంటివార్శ నముకములను తిర్సుర్శంచుటలో బాగా ప్రభావం
చూపింది. ప్ర్శశుదాధతుుడు దదవుడు గనుక, ఆయన ఆర్ాధ్నకు యోగుయడుగా ఉనాిడు అని బాస్టిల్ సపషర ం
చదశాడు. సంఘ ఆర్ాధ్న కీమంలో విశావస ప్రమాణము ఒక భాగమై ఉనిందున, నస్ట
ై య
ి ా విశావస
ప్రమాణములోని ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున విసత ృత సూచనలు ఆర్ాధ్నలో భాగముగా ఉనాియి. అయితద తమ
యొకు మిగశల్వన పారర్ానా కీమములో ప్ర్శశుదాధతు ఆర్ాధ్న మీద దృషిరపటురనటు
ో సంఘమును
నడిపించడానికి అవి సహాయప్డా్యి.
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నాలగ వ శతాబే ములో ప్ర్శశుదాధతు ఆర్ాధ్నను గూర్శు ఆసకితకర్మన
ై వివాదం జర్శగంశ ది.
ఆన్ ది హో ల్వ స్టిపర్శట్ అను అతని ప్ుసత కములో, అతని సంఘములో ఉప్యోగశంచిన
ర్ండు ల్వటర్రెలు ఉనాియని కస
ై ర్శయవాడెన
ై బాస్టిల్ చెపాపడు. మొదటి ల్వటర్శెలో,
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా తండిరని సుతతించుటను గూర్శు ఉంది.
ర్ండవ ల్వటర్శెలో, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుునితో పాటుగా తండిక
ర ి సుతతి
చెల్వోంచుటను గూర్శు ఉంది. ఏర్శయన్ ధో ర్ణిలో ఉని కొందర్మ ఈ ల్వటర్శెకి అభ్యంతర్ం
వయకత ం చదశార్మ ఎందుకంటే ప్ర్శశుదాధతుుడు దెవ
ై ము అని వార్మ నములేదు. అయితద,
లేఖ్నము బో ధించునటు
ో గా, ప్ర్శశుదాధతుుడు దెవ
ై ము అని నముడానికి మనకు
మంచి కార్ణం ఉంటే, ఆర్ాధ్నలో ఆయనను ఆర్ాధించడం, ఆయనకు మహిమ
చెల్వోంచడం మర్శయు ఆయన సవభావమును ప్రశంస్టించడం సర్న
ై ప్నే అవుతుంది.
— డా. కతత్ జఞనిన్
ఇప్పటివర్కు, అప సత లుల విశావస ప్రమాణము, కీమబదధ తిరతవ స్టిదధ ాంతము, మర్శయు నస్ట
ై య
ి ా
విశావస ప్రమాణము దృష్టారయ ఆది సంఘ చర్శతల
ర ో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని మనం చూశాము.
ఇప్ుపడు, తిరతవము యొకు సతాతశాసత మ
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య వయతాయసమును
చర్శుదాేము.

సతాతశాసత మ
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానము
సంఘ చర్శతర కొనసాగుచుండగా, వేదాంతవేతతలు తిరతవమును ర్ండు వేర్ేవర్మ దృకపథముల నుండి
అర్ాం చదసుకునాిర్మ. సతాతశాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవము ర్ంటిని గూర్శు వార్మ
మాటాోడార్మ.
“సతాతశాసత మ
ర ు” అను ప్దము ప్రసనితను మర్శయు ఉనికిని సూచిసుతంది. కాబటిర, “సతాతశాసత ర
తిరతవము” అను వేదాంతప్దము తిరతవములో తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు ఉనికిని
గూర్శు మాటాోడుతుంది. ఈ దృషిరకోణంలో, శకిత మర్శయు మహిమ విషయంలో ప్ర్శశుదాధతుడు, తండిర
మర్శయు కుమార్మనితో సమానుడెయ
ై ునాిడు. మర్శయు దదవుని యొకు దెైవ గుణములనిిటిని వార్శతో
ప్ంచుకుంటాడు. వస్టిరినటార్డ ష్టార్రర్డ కేటకిజం ప్రశి మర్శయు జవాబు 4 చెపపి నటు
ో గా, ఈ ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు “[తమ] ఉనికిలో, జఞానములో, శకితలో, ప్ర్శశుదధ తలో, నాయయములో, మంచితనములో,
మర్శయు సతయములో అనంతముగా, నితయముగా మర్శయు మార్నివార్మగా ఉనాిర్మ.
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నైస్టయ
ి ా విశావస ప్రమాణము యొకు నస్ట
ై న
ి ో-కానటానిరనోప ల్వటన్ వర్షన్ ఇలా చెప్పడం మీర్మ జఞాప్కం
చదసుకుంటార్మ.
మేము ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము, ఆయన ప్రభ్ువును, జీవమిచుువాడును,
తండిన
ర ుండి బయలుదదర్మవాడునయ
ై ునాిడు.
పాశాుతయ సంఘము ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు లాయటిన్ వర్షన్ లో ఫిల్వయోక్స అను ప్దమును
చివర్ చదర్ుశ ంది, “మర్శయు కుమార్మడు” అని దీని అర్ాం. కాబటిర, పాశాుతయములోని అనేక సంఘాలు ఇప్ుపడు
ప్ర్శశుదాధతుుడు “తండిన
ర ుండియు కుమార్మనినుండియు బయలుదదర్మవాడు” అను వర్షన్ ను
ఉప్యోగశసత ునాియి.
కొందర్మ వేదాంతవేతతలు ప్ర్శశుదాధతుుని జీవప్రకిీయను సతాతశాసత మ
ర ుగా అర్ాం చదసుకునాిర్మ. అనగా,
ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము తండిరనుండి, లేదా తండిరనుండియు మర్శయు కుమార్మనినుండియు
శాశవతంగా “జీవవాయువు ప ందెను” అని వార్మ నమాుర్మ. అయితద ఇతర్మలు ఆతు యొకు జీవప్రకిీయను
మితవయయ సంవిధాన తిరతవము యొకు కార్యముగా అర్ాం చదసుకునాిర్మ.
“మితవయయ సంవిధాన తిరతవము” అను వేదాంతప్దము తండిర, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతుుడు ఒకర్శతోనొకర్మ, ప్రతదయకముగా సృషిరకి సంబంధించి ఎలా సంకర్శషంచుకుంటార్ో సూచిసుతంది . ఈ
దృకపథములో, ప్రతి ఒకుర్శకత వేర్ేవర్మ పాతరలు, వేర్ేవర్మ బాధ్యతలు మర్శయు వేర్ేవర్మ అధికార్ములు
ఉనాియి.
ప్ర్శశుదాధతుుడు, తండిర మర్శయు కుమార్మనికి స్టతవచదసత ాడు అని అనేక లేఖ్నములు స్టలవిసాతయి.
ఉదాహర్ణకు, ఆయన తండిర మర్శయు కుమార్మని చదత ప్ంప్బడా్డు లేదా అనుగీహింప్బడా్డు. ఈ
విషయానిి లూకా 11:13, యోహాను 14:26 మర్శయు యోహాను 15:26, మర్శయు అప 2:33 వంటి
వాకయభాగాలలో లేఖ్నము మనకు విశదప్ర్మసుతంది. ఆయన వచిునప్ుపడు, తండిర మర్శయు కుమార్మడు ఏ
ప్నిని బటిర ఆయనను ప్ంపించార్ో ఆ ప్నిని చదయుట దావర్ా ప్ర్శశుదాధతుుడు వార్శకి విధదయత చూప్ుతాడు.
ఈ వివర్మును యోహాను 16:13, ర్ోమా 8:11, మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:2 వంటి వాకయభాగములలో మనము
నేర్ముకుంటాము.
ఇటువంటి వాకయభాగముల వలన, అనేకమంది వేదాంతవేతతలు మితవయవ సంవిధాన తిరతవములో,
తండిర మర్శయు కుమార్మనికి ప్ర్శశుదాధతుుని కంటే ఎకుువ అధికార్ము ఉంది అని చెబుతార్మ. అయినను,
ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణమైన దదవుడు అని, మర్శయు వార్శకి అవసర్ము కాబటిర మర్శయు వార్మ సముతిసాతర్మ కాబటిర
ఈ అధికార్ నిర్ాుణము ఉనికిలో ఉంది అని ఉదాాటించుట పారముఖ్యమైయునిది. కాబటిర, ప్ర్శశుదాధతుుడు ఏ
విషయములోను తండిర మర్శయు కుమార్మడు కంటే తకుువకాదు.
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సతాతశాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవముకు మధ్య
వయతాయసమును గుర్శతంచుట ముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది. ఇది వేదాంతవేతతలు
చదస్టన
ి చాలా ఉప్యోగకర్మన
ై వయతాయసమయ
ై ునిది, మర్శయు తిరతవ స్టిదధ ాంతమును
మనము అధ్యయనం చదస్టడ
త ప్ుపడు సందదహములను నివార్శంచడానికి ఇది
సహాయప్డుతుంది. సతాతశాసత ర తిరతవము గూర్శు మనం మాటాోడదడప్ుపడు, మనము
దాని యొకు సవభావమును సూచిసుతనాిము. తిరతవములోని ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు — తండి,ర కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు —
సార్ములోను, అధికార్ములోను మర్శయు మహిమలోను ఒకటిగానే ఉనాిర్మ అని
మనం సూచిసు
త నాిము. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఈ విషయములో ఎవర్మ కూడా
ఎకుువ కాదు. తండిర దదవుడెై ఉనాిడు. కుమార్మడు దదవుడెై ఉనాిడు.
ప్ర్శశుదాధతుుడు దదవుడెై ఉనాిడు. దీనిని మనము ఇలా చెప్పవచుును: తండిర
నూర్మశాతం దదవుడు; కుమార్మడు నూర్మశాతం దదవుడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు
నూర్మశాతం దదవుడెై ఉనాిడు. అయితద వార్శ బాధ్యతల విషయానికొస్టతత , వార్శ యొకు
వివిధ్ బాధ్యతలు లేదా ప్ని విషయానికొస్టతత , అప్ుపడు మనము మితవయయ సంవిధాన
తిరతవము గూర్శు మాటాోడతాము. అనగా, మనము చెపపి నటు
ో గా, సార్ము,
అధికార్ము మర్శయు మహిమ విషయములో ముగుగర్మ సమానముగా ఉనిప్పటికత,
వార్శ బాధ్యతలు లేదా ప్ని విషయానికొస్టతత , తండిర ర్క్షణలో బాధ్యత వహించదవానిగా
ఉనాిడు, ర్క్ించాలని ఉదదే శించిన వయకితగా ఉనాిడు అని బెబి
ై లు మనకు బో ధిసత ుంది.
కుమార్మడు, మన కొర్కు మర్ణించుట దావర్ా విమోచనా కార్యము జర్శగంశ చినవాడుగా
ఉనాిడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు ఆ విమోచన కార్యమును మనకు
అనువర్శతంప్జేయువాడుగా ఉనాిడు. మనము మితవయయ సంవిధాన తిరతవము
గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, కుమార్మడు తండిక
ర ి లోబడతాడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతుుడు, కుమార్మడు మర్శయు తండిక
ర ి లోబడతాడు అనే బిందువు కూడా
ఉండడం మనం చూసాతము. అయితద దీని అర్ా ం, సతాతశాసత ర దృకపథములో కుమార్మడు,
తండిక
ర ి తకుువగా ఉనాిడు అని కాదు, లేదా ప్ర్శశుదాధతుుడు తకుువగా ఉనాిడు
అని కాదుగాని ప్ర్సపర్ ఒప్పందము దావర్ా, వార్మ తండిర అధికార్ముకు
ఇషర ప్ూర్వకర్ముగా విధదయత చూప్ుచునాిర్మ అని మనం చెప్పగలము.
— డా. డదవిడ్ కొర్ేీ, అనువాదము
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ప్ర్శశుదాధతును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: తిరతవములో

ప్ర్శశుదాధతుుని స్టిదధ ాంతము కీమబదధ తకు ర్ావడానికి శతాబాేలు ప్టిరంది. అయితద సంఘము
ఎలో ప్ుపడు నూయమటాలజిలోని ముఖ్య విషయాలను నములేదు అని కాదు దీని అర్ాం. వాసత వానికి,
సంఘము యుగములనిిటిలోను లేఖ్నములను హతు
త కుంది. మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుడు ప్ూర్శతగా దెవ
ై క
ప్ుర్మషమూర్శత — దెవ
ై తవములో సమాన సభ్ుయడు — అయుయనాిడు అని లేఖ్నము సపషర ముగా బో ధిసత ుంది.
బదులుగా, నూయమటాలజి యొకు కీమబదధ త అంచలంచలుగా జర్శగశంది, మర్శయు సాధార్ణంగా అబదధ
బో ధ్నకు సపందనగా జర్శగశంది. ఇతర్మలు తప్ుపడు బో ధ్లకు గుర్శకాకుండా ఉండుటకు, తాము మర్శనిి
వివర్ాలను అందించవలస్టిన అవసర్త ఉందని మర్శయు మర్శంత సపషర ంగా చెపాపల్విన అవసర్త ఉందని
వేదాంతవేతతలు గీహించార్మ. మర్శయు ఈ సూతీరకర్ణలు ప్ర్రక్షలలో నిలచాయి. శతాబే ములుగా, సంఘము
యొకు అనిి శాఖ్లు తిరతవములో ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు పాతరను గూర్శు అవే నముకములను
ధ్ృవీకర్శంచాయి.

ముగశంప్ు
తిరతవములో ప్ర్శశుదాధతుుడు అను ఈ పాఠములో, ఆయన దెైవతవము మర్శయు
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము దృష్టారయ దదవుని ఆతును గూర్శు పాత నిబంధ్న ఏమి మాటాోడుతుందో మనము
చూశాము. యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లుల ఆధీనములో ఈ అవగాహన కొీతత నిబంధ్నలో ఎలా
విసత ృతప్ర్చబడిందో మనం చూశాము. అప సత లుల యొకు విశావస ప్రమాణము, తిరతవ స్టిదధ ాంతము యొకు
కీమబదధ త, నస్ట
ై ియా విశావస ప్రమాణము, తిరతవ సతాతశాసత మ
ర ు మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య
వయతాయసమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా సంఘ చర్శతల
ర ోని నూయమటాలజిని అనేవషించాము.
తిరతవములో ప్ర్శశుదాధతుుడు ఎవర్మ అని అర్ాం చదసుకొనుట మన జీవితములలో ఆయన కార్యమును
గూర్శు అర్ాం చదసుకొనుటలో పారముఖ్యమైన భాగముగా ఉంది. ర్ానుని పాఠములలో మనము
చూడబో వుచునిటు
ో గా, తండిర మర్శయు కుమార్మని కంటే కూడా ప్ర్శశుదాధతుుడు మనతో మర్శంత
వయకితగతముగా పాలుప్ంచుకుంటాడు. ఆయన మనలో ఉంటాడు. ఆతీుయ బలము కొర్కు, మనము పాప్ము
చదస్టన
ి ప్ుపడు దదవుని క్షపాప్ణను అనుభ్వించుటకు, ప్ర్శశుదధ తలో ఎదుగుదల కొర్కు, విశావసములో
కొనసాగుటకు, ఇతర్మలకు ప్ర్శచర్య చదయుటకు మనలను అనుమతించద వర్ముల కొర్కు, మర్శయు ఇతర్
ఆశీర్ావదముల కొర్కు మనం ఆయన మీద ఆధార్ప్డతాము. మనలో నివస్టించువాడు మన తండిర యొకు
ప్ర్శప్ూర్ణ దెవి
ై క ఆతు అని, మన ప్రభ్ువును ర్క్షకుడు అని తెలుసుకొనుట, మన జీవితములో ఆయన చదయు
కార్యమునకు సహకర్శంచడానికి, ఆయన ప్ర్శచర్యను అభినందించడానికి మనకు సహాయప్డుతుంది.
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