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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
ర్ండవ పాఠము

దదవుని సవర్ూప్ము

ఉపో దఘాతెం
చని పిలోలు తమ తల్వో దండురల కొర్కు గరస్టన
ి చతరములను మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా చూశార్ా? అవి

చాలాసార్మో ఆ తల్వో దండురల చతరముల వల కనిపించవుగాని, వార్మ ఆ చతరములను చాలా జాగీతతగా

దాచపడతార్మ. వార్శకన, ఆ చతరముల యొకు విలువ వాటి యొకు నాణయతలో కనిపించదుగాని, వార్శ
పిలోలు వార్శ కొర్కు కల్వగశయుని భావనలలో కనిపిసత ుంది. ఆ చతరములు ఎంత వికార్ముగా

గరయబడినప్పటికీ, అవి తల్వో దండురలను సూచసాతయి. ఆధ్ునిక మానవాళి విష్యములో కూడా ఇదద

నిజమయ
ై ునిది. మనము దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమైన చతరములుగా లేనప్పటికీ, మనము ఆయన
సవర్ూప్ములమైయునాిము. మర్శయు అది మనకు మర్ాయదను, గౌర్వమును మర్శయు
అధికార్మును, లోకములో ఉనితమన
ై పిలుప్ును ఇసుతంది.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు? అను మన పాఠయ కీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ పాఠమునకు

“దదవుని సవర్ూప్ము” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంటే మానవులు దదవుని సవర్ూప్మందు
సృజంచబడుట అంటే అర్ాము ఏమిటో ఇకుడ మనము ప్ర్రక్షిసత ాము.

దదవుని సవర్ూప్ములుగా ఉండుట అంటే దదవుని ప్రతిమగాను లేక చతరముగాను ఉండుట అని

ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూశాము. ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో, ర్ాజు యొకు దయను
మర్శయు గొప్పతనమును పౌర్మలకు గుర్మత చదయుటకు, ర్ాజుకు లోబడియుండమని ప్రజలను

పల ర తిహంచుటకు, మర్శయు తన ప్రజలతో ర్ాజు ఉనాిడు అని చూప్ుటకు ర్ాజయమంతటిలో ర్ాజు యొకు

ప్రతిమలు నిలబెటరబడదవి. అదద విధ్ముగా, మానవులు దదవుని పల ల్వకలో చదయబడా్ర్మ. ఆది. 1:27లో ఇలా
వారయబడియునిది:

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దేవుని స్వరూపమెంద్ు వాని
స్ృజెంచెను; స్ట్ర ని
ీ గాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచెను (ఆది. 1:27).

మానవులు సృషిరయావతయ
త కు దదవుని శకనతని, అధికార్మును మర్శయు మంచతనమును గుర్మత

చదయు భౌతిక ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ. మర్శయు మన దావర్ా, ఆయన సర్వ లోకము మీద మర్శయు
దానిలోని జీవులనిిటి మీద తన ప్ర్శపాలనను కనుప్ర్మసాతడు.

ఈ పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మానవుల యొకు పాతరలోని మూడు కోణములను

మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, దదవుని సవర్ూప్ము మనకు ఇవవబడిన సాానము లేక ప్దవి
అయుయనిదని మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని
గుణముల మీద దృషిరపడదాము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన

అనుబంధ్ముల యొకు సవభావమును వర్శణంచుదాము. ముందుగా మన సాానమును చూదాేము.
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స్ాానము
“దదవుని సవర్ూప్ము” అను సాానము దదవుడు మానవాళికన ఇచున అధికార్ములో

నాటబడియునిది. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , ఆయన తర్మప్ున సృషిరని
పాల్వంచుటకు దదవుడు మానవులను నియమించాడు. ఆది. 1:25-27ను వినండి:

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దేవుని స్వరూపమెంద్ు వాని
స్ృజెంచెను; స్ట్ర ని
ీ గాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచెను. దేవుడు వారకని
ఆశీరవదిెంచెను; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్ర రకెంచి భూమిని
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద్ పారకు పరతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారకతో చెప్ెప ను (ఆది. 1:27-28).
లేఖ్నము మనలను దదవుని సవర్ూప్ములు అని ప్ర్శచయం చదస్టన
ి వంటనే, మనము సృషిరని

ఏలుచునాిము అని అది స్టలవిసుతంది. కాబటిర, దదవుని సవర్ూప్ముగా ఉండుటలో ఒక పారముఖ్యమైన

అంశము ఏమనగా మనము నియమించబడిన నాయకుల సాానమును కల్వగశయునాిము. వేదాంతశాసత ర
ప్ర్శభాష్లో, మనము దదవుని యొకు “ఉప్-ర్ాజ ప్రతినిధ్ులము”గా — ఆయనకు ప్ర్శపాలనా

సహాయకులముగా ఉనాిము, లేక ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ప్ర్శభాష్లో, ఆయన స్టేవకులము లేక
“సామంత” ర్ాజులముగా ఉనాిము.

మొదటిగా, బెైబిలు కాలములలో అబదధ దదవతల ప్రతిమలు ఏ విధ్ముగా ప్ని చదశాయో చూచుట

దావర్ా ఈ సాానమును మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ సవర్ూప్ములు నిజమైన దదవుని
యొకు సవర్ూప్ములుగా మన పాతర మీద ఎలా దృషిరని నిల్వపాయో చూదాేము. అబదధ దదవతల
సవర్ూప్ములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

అబద్ధ దేవతల యొకక స్వరూపములు
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో అబదధ దదవతల యొకు

ర్ండు ర్కముల సవర్ూప్ముల మీద మనము దృషిర పడదాము: విగీహములు మర్శయు ర్ాజులు.
ముందుగా విగీహములను గూర్శు చూదాేము.

విగరహములు
పురాతన పశ్చిమ ఆస్టటయాలోని మతములను గూరకి మనము చేస్టన
ట

అధుయనము మరకయు పరకశోధనల దఘవరా, విగరహములను ఆరాధిెంచుట ఆ

దినములలో చఘలా స్ామానుమైన విష్యమని మనము తెలుస్ుకుెంటాము. వారు
వాటిని ఆరాధిెంచేవారు మరకయు అవి వారు బలమునకు మరకయు అనేక

ఆశీరావద్ములకు మూలముగా ఉనఘాయని భావిెంచేవారు. విగరహములనుగాని
లేక ఆయన పరతిమలను గాని లేక ఆయనను పో లన పరతిమలను గాని
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చేస్ుకోకూడద్ని దేవుడు తన పరజలను హెచిరకెంచఘడు. దీనికి పరధఘనమైన
కారణము ఏమిటెంటే, దేవుడు ఆతీయైయునఘాడు మరకయు భౌతిక hm

శరీరములో లేక పరతిమలో ఆయనను నిరవచిెంచుట స్ాధుము కాద్ు. మనము
స్ెృశ్చెంచగల ఇతర విష్యములను ఆరాధిెంచుట నుెండి దేవుని శకిర మరకయు
ఆయన మహతవము మనలను ఆపుచేస్ర ుెంది.
— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము
విగీహములు చదతితో చదయబడిన ప్రతిమల ైయునాియి. అయితద అవి కేవలం దదవతల యొకు

దృశయ పారతినిధాయలు మాతరమే కాదు. ఒక విగీహము చదయబడినప్ుపడు, అది పారతినిధ్యము వహంచన
దదవత ఆతీుయముగా ఆ విగీహములోనికన వసాతడు లేక దానిలో నివస్టిసత ాడు అని తలంచదవార్మ.

ఇందుమూలముగానే పారచీన మతములువార్మ విగీహములను ప్ూజంచదవార్మ. దదవతలు తమ ప్రజల
మధ్య నివస్టించుటకు ప్రతిమలను సాధ్నములుగా ఉప్యోగశంచదవార్ని వార్మ నమాుర్మ. ఈ విధ్ముగా,
విగీహములు ఆ దదవతలకు ప్రతినిధ్ులుగాను, మర్శయు ప్రతాయమియాలుగాను అయాయయి.

ఈ నముకమునకు ఆదిమ చార్శతిక
ర ర్మజువు కీీ.ప్ూ. మూడవ సహసారబిే లోని పిర్మిడో

యుగములో ఒక ఐగుప్ుత స్టర ల, లేక చెకుబడిన ర్ాతి మీద నమోదు చదయబడింది. ఇతర్ దదవతలు

నివస్టించుటకుగాను తహ్ దదవత విగీహములను చదశాడు అని ఇది వివర్శసత ుంది. 1912లో ప్రచుర్శంచబడిన,
జేమ్సి హెనీర బెరస్టర డ్ ర్చనయిన
ై డెవలపుంట్ ఆఫ్ ర్శలీజయన్ అండ్ థాట్ ఇన్ ఎంషేంట్ ఈజప్టర లో
ఇవవబడిన ఈ మాటల యొకు అనువాదమును వినండి:

[తహ్] వారక శరీరముల పో లకలో, వారక మనస్ుులకు స్ెంతృప్టర కలగకెంచునటల
ల
పరతిమలను చేశాడు. తరువాత దేవతలు పరతి చెకక, పరతి రాయ మరకయు
పరతిలోహములోనికి పరవేశ్చెంచఘరు.

హబ. 2:18-19లో ప్రవకత యిైన హబకూుకు ఈ నముకమును విమర్శిసుత ఇలా వారశాడు:
చెకకడపు పనివాడు విగరహమును చెకుకటవలన పరయోజనమేమి? …

కఱ్ఱ నుచూచి మేలుకొమీనియు, మూగరాతిని చూచి లెమీనియు చెపుెవానికి
శరమ; అది ఏమైన బో ధిెంపగలదఘ? అది బెంగారముతోను వెండితోను

పూతపూయబడెను గాని దఘనిలో శావస్మెంత మాతరమును లేద్ు (హబ. 2:1819)

దెైవిక దరవయము లేక శావస వార్శ విగీహములలో నివస్టించంది, అనగా వార్శ దదవతలు తమ
విగీహముల దావర్ా వార్శ మాటలను వినగలర్మ మర్శయు వాటికన సపందించగలర్మ అని హబకూుకు
విమర్శించన అబదధ మతములు నమాుయి. అయితద విగీహములలో అటిర దెవి
ై క సనిిధి
నిల్వచయుండదని హబకూుకు ఉదాాటించాడు.
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అదద విధ్ముగా, యిష్య 44లో, ఒక వడో వాడు చెటర ట కొటిర దానితో ప యియకటెరలు చదస్టి, దాని మీద

భోజనం వండి దానిలో మిగశల్వన దాని నుండి ఒక విగీహమును చదసత ాడు అని చెబుతూ దదవుడు

విగీహముల ఉప్యోగమును హేళన చదశాడు. ఆ విగీహము ఏ విధ్ముగా కూడా విశేష్మన
ై ది కాదని

సపష్ర మయ
ై ుయంటటంది. అయితద విగీహార్ాధికులు ఎంత మోసములో బరదుకుతార్ంటే వార్మ తమకు తాము
చెప్ుపకొను అబదధ ములను గుర్శతంచలేర్మ. యిష్యా 44:13-20లో మనము చదువునటట
ో :
వడల వాడు... దేవదఘరుచెటలను నరుకవలెనని పూనుకొనును శీశానఘవృక్షమును

గాని స్రళవృక్షమును గాని స్టటెంధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో

ఒకదఘనిని త్మస్టటకొనును... ఒకడు ప యుకటటర లకు వాటి నుపయోగకెంచును వాటిలో
కొెంతత్మస్టటకొని చల కాచుకొనును నిపుె రాజబటిర రొటటర కాలుికొనును దఘనిలో
మిగకలన భాగముతో తనకు దేవతగానునా విగరహమును చేయెంచుకొనును

దఘనియద్ుట స్ాగకలపడుచు నమస్ాకరము చేయుచు నీవే నఘ దేవుడవు ననుా
రక్ిెంపుమని పారరకాెంచును... ఎవడును ఆలోచనచేయడు,... నఘ కుడిచేతిలో
అబద్ధ మునాది గదఘ... (యష్యా 44:13-20).
వార్మ తమ విగీహములకు ఆహార్మును పటిరనప్ుపడు, లేక వాటిని నూనతో

అభిషేకనంచనప్ుపడు, లేక ఇతర్ విధ్ములుగా వాటిని ప్ూజంచనప్ుపడు, వార్మ చూప్ు ఆసకనత దావర్ా తమ
దదవతలు మహమను ప ందుతార్ని మర్శయు లాభమును ప ందుతార్ని ప్ుర్ాతన విగీహార్ాధికులు
నమేువార్మ. కాని వాసత వానికన, విగీహాలు శకనతలేనివి, మర్శయు వాటిలో ఏ విధ్మన
ై ఆతు కూడా

నివస్టించదు. అయితద దివతీ. 32:17; కీర్తనలు 106:37; మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 10:20 వంటి చపటో మనము
నేర్ముకొనునటట
ో , కొనిి అబదధ దదవతలు వాసత వానికన దయయములు అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. మిగశల్వన
అబదధ దదవతలు సపష్ర ముగా కల్వపతముల ైయునివి. అయితద ఏది ఏమన
ై ా, విగీహములు విలువలేనివి
మర్శయు శకనతలేనివయ
ై ునాియి.

విగీహములు దదవతల ప్రతిమల ైయునివి అను విష్యమును లేఖ్నములు

తిర్సుర్శంచుటలేదు. అవి పారతినిధ్యము వహంచు దదవతలు అబదధ ములు అని, మర్శయు ప్రతిమలు
శకనతలేనివి అని లేఖ్నము ఉదాాటిసత ుంది. అయితద ఈ అబదధ మతములు ఎనిి తపిపదములు

కల్వగశయునిను, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దమును పారచీన ప్రజలు ఏ విధ్ంగా అర్ాము

చదసుకునాిర్మ అను విష్యమును అర్ాము చదసుకొనుటలో అవి మనకు సహాయం చదయగలవు. పారచీన
శరీతలకు, దదవుని ప్రతిమ ఒక ప్వితరమన
ై వసుతవు అని అవి చూప్ుతాయి. ప్రతిమలు దదవతలకు

పారతినిధ్యములుగా ఉండదవి. అవి దదవతల మీద నముకమును వయకత ప్ర్శచదవి మర్శయు పల ర తిహంచదవి. అవి
దదవతల యొకు గౌర్వమును వాయపిత చెందించదవి. మర్శయు దదవతలు ప్రజల మధ్య ఉండుటకు మర్శయు
వార్శ ప్రజలను దీవించుటకు అవి సాధ్నములుగా ఉనాియని ప్రజలు తలంచదవార్మ.

విగీహములు అబదధ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా ఎలా ప్ని చదశాయో చూశాము గనుక,

ఇప్ుపడు మానవ ర్ాజులను చూదాేము.
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రాజులు
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని అనేక సంసుృతయలలో, ర్ాజులను తాము స్టేవించు దదవతల

యొకు “సవర్ూప్ములు” అని పిలచదవార్మ. విగీహములలో దదవతలు నివస్టిసత ార్మ అను ఆలోచనను పల ల్వన
విధ్ముగానే, ర్ాజులకు దదవతల యొకు విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన వళలో అవకాశం ఉండదదని భావించదవార్మ
కాబటిర కొంతవర్కు వార్శని ఇలా పిలవడం జర్శగద
ే ి. ర్ాజులు దదవుని చతత మును ప్రతిబింబించదవార్మ కాబటిర
కూడా కొంత వర్కు ఇలా జర్శగద
ే ి. ర్ాజులు దదవతల యొకు చతత మును మర్శయు జాానమును
నేర్ముకోవలస్టియుండదది, మర్శయు తర్మవాత ఆ చతత మును తమ ర్ాజయము అంతటా
అమలుప్ర్చవలస్టియుండదది.

ఉదాహర్ణకు, కీీ.ప్ూ. 1500 మొదలుకొని ఐగుప్ుతలో నూతన ర్ాజయము కాలములో, ఫర్పలు

వేర్ేవర్మ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా సంబో ధించబడదవార్మ. మర్శయు ఈ ఆచార్ము పాత నిబంధ్న
కాలములో కూడా కొనసాగశంది. కీీ.ప్ూ. ప్దహార్వ శతాబే ములో పాల్వంచన అమోస్టిస్ I ర్ాజును సూర్య
దదవత అయిన “ర్ే యొకు సవర్ూప్ము” అని పిలచదవార్ని మనకు తెలుసు. కీీ.ప్ూ. ప్దాిలగ వ
శతాబే ములో పాల్వంచన అమనోఫస్
ి IIIను అమోను దదవత “నా జీవించు సవర్ూప్ము” అని

సంబో ధించంది. “నీవు నా పియ
ర
కుమార్మనివి... నా సవర్ూప్మువు... సమాధానముతో భూమిని
పాల్వంచుటకు నేను దానిని నీకనచాును” అని అమోన్-ర్ే దదవత అమనోఫస్
ి IIIకు స్టలవిచుంది. ఈ

సంబో ధ్నలలో మనము చూసుతనటట
ో , ఫర్పలు దదవతల యొకు భూలోక ర్ాజయములను పాల్వంచార్మ కాబటిర
వార్మ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా ప్ర్శగణంచబడదవార్మ. దదవతలు వార్శకన విశేష్మన
ై

అనుగీహమును చూపార్ని, వార్శతో తర్చుగా సంభాషిసత ూ ఉండదవార్ని, మర్శయు ర్ాజులు తమ
చతత ములను నర్వేర్ాులని కోర్ార్ని ప్రజలు ఆలోచంచదవార్మ.

అష్ూ
ష ర్మ వంటి మస ప తమియ ర్ాజయములలో కూడా మనము దీనిని చూసాతము, కాని అకుడ

ఈ ఆచార్ము తకుువ ఖ్ాయతిని ప ందిది. అనేకమంది ర్ాజులను సూర్య దదవతయిన
ై ష్మాష్ యొకు

సవర్ూప్ముగాను, అష్ూ
ష ర్రయుల సర్వదదవతయిన
ై మర్మేక్స యొకు సవర్ూప్ముగాను, మర్శయు మార్మేక్స

కు మర్ొక పేర్న
ై “ప్రభువు” అను అర్ాము గల బెల్ యొకు సవర్ూప్ముగాను సంబో ధించదవార్మ. మర్శయు
కొనిిసార్మో, ఏ దదవత పేర్మ తీసుకొనకుండా, వార్శని కేవలం దదవత యొకు సవర్ూప్ముగా మాతరమే

గుర్శతంచదవార్మ. ఉదాహర్ణకు, స్టేరట్ అర్ఖైవ్ి ఆఫ్ అస్టిిర్శయ, వాలూయం 10, అధాయయం 10లో యాజకుడెైన
అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ఎసర్హదే ద న్ ర్ాజుకు వారస్టిన ఒక లేఖ్ ఉనిది. కీీ.ప్ూ. 681 మర్శయు 669 మధ్య
కాలములో, అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ఇలా వారశాడు:

మానవుడు ఒక దేవత యొకక ఛఘయ వలె ఉనఘాడు... అయతే రాజు ఒక దేవత
యొకక స్వరూపమైయునఘాడు.

మునుప్టి లేఖ్లో, ఎసర్హదే ద న్ మర్శయు అతని తండిర, అష్ూ
ష ర్మ ర్ాజన
ై స్టనిహర్ేబు ఇర్మవుర్మ

బెల్ యొకు సవర్ూప్ముల య
ై ునాిర్ని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ తెల్వయజేశాడు. కాబటిర, విశేష్ముగా

ఎసర్హదే ద న్ దదవత యొకు సవర్ూప్ము అని అతడు చెప్పలేదు. కాని, ఇతర్ ప్రజల కంటే ఎకుువ ర్ాజులకు
దదవతలతో దగగ ర్ సంబంధ్ం ఉంటటంది అని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ చెబుతయనాిడు. కాబటిర, ఇతర్ ప్రజల
కంటే ఎకుువగా ర్ాజులు దదవతలను పల ల్వయునాిర్మ.
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ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా సవర్ూప్ములను ప్లు సాాయిలలో గుర్శతంచదది అను సూచన

“మానవుడు దదవత యొకు ఛాయాగా ఉనాిడు,” అని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ప్ల్వకనన మాటలలో

కనిపిసత ుంది. ర్ాజులు దదవతల యొకు నిజమన
ై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ, కాని తకుువ సాాయి గల
ప్రజలు కూడా కొంత వర్కు దెవి
ై క సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ — దదవత యొకు వాసత విక

సవర్ూప్మయ
ై ుండుటకు బదులుగా ఛాయ వల ఉండుట — అని వార్మ నమిుయుంటార్మ.

ఏది ఏమన
ై ా, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దము యొకు ఉప్యోగము మోషే యొకు వాసత విక

శరీతలు ఆదికాండములో అతని బో ధ్నలను ఏ విధ్ంగా స్ట్వకర్శంచార్మ అను విష్యమును అర్ాము

చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. ర్ాజులు దదవతల యొకు అధికార్మును మర్శయు చతత మును

ప్రతిబింబించదవార్మ కాబటిర, ప్ుర్ాతన శరీతలు ర్ాజులను పారధ్మిక సవర్ూప్ములుగా చూస్టినటట
ో అవి

సూచసాతయి. ఫల్వతంగా, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దము మానవులకు అనువర్శతంచబడుటను వార్మ
వినినప్ుపడు, అది ర్ాజు యొకు ప్దవిని గూర్శు మాటాోడుతయంది అని వార్మ సులభముగా అర్ాము
చదసుకొనియుంటార్మ.

బెైబిలు కాలములలో ప్ని చదస్టన
ి అబదధ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములను చూచుట దావర్ా

“దదవుని సవర్ూప్ము” అను సాానమును ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్శశీల్వంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు
లేఖ్నము మానవాళిని నిజ దదవుని యొకు సవర్ూప్ములుగా ఎలా వర్శణసత ుందద చూదాేము.

నిజమైన దేవుని యొకక స్వరూపములు
సృషిర వార్ములో దదవుడు సర్వలోకమును సృజంచాడు మర్శయు ఆజాాపించాడు అని

ఆదికాండము 1వ అధాయయము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. మర్శయు వార్ములోని ఆర్వ మర్శయు చవర్శ

ప్ని ర్పజున, సృషిరలో ఆయన చదస్టన
ి చవర్శ కార్యముగా, ఆయన మానవాళిని సృజంచాడు. ఆది. 1:26ను
వినండి:

దేవుడు మన స్వరూపమెంద్ు మన పో లక చొపుెన నరులను చేయుద్ము;
వారుస్ముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను స్మస్ర భూమిని

భూమిమీద్ పారకు పరతి జెంతయవును ఏలుద్ురుగాకనియు పలకను (ఆది. 1:26).
మనము దదవుని యొకు సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అయుయనాిమని లేఖ్నము

మొటర మొదటిగా చెబుతయంది. దదవుడు మానవాళిని గూర్శు ఆలోచన చదయుటలోని ప్రధానమన
ై
మార్గ ములలో ఇది ఒకటెయ
ై ునిది.

కాబటిర , మానవులు దేవుని స్వరూపమెంద్ు మరకయు పో లకలో చేయబడుటను
గూరకి బైబిలు మాటాలడునపుెడు, వాస్ర వానికి, మానవులు ఏమైయునఘారో,
మరకయు మానవులు ఏమి చేయుచునఘారో అద్ెంతఘ దేవుని

స్వరూపమైయునాద్ని బైబిలు పరధఘనముగా స్టపలవిస్ురెంది. మరకయు ఈ

పద్ములు, ఒకదఘనిని మరొకటి బలపరుస్ారయ. కాబటిర , మనము దేవుని

స్వరూపమైయునఘాము. మరకయు “పో లక” అను పద్ము దీనిని మరకెంత క్షుణణ ెంగా
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వరకణస్ర ుెంది. మనము దేవుని యొకక ఖచిితమన
ై అచుి బొ మీలము కాద్ు.
మనము దేవుని పో లయునఘాము; కాబటిర ఇది పారతినిధు కియ
ర ాశీలకముగా

ఉనాదిగాని, స్టటారమైన అచుి వలె లేద్ు. మనము ఏమైయునఘామో అద్ెంతఘ
దేవుని పరతిబిెంబిస్ురెంది... దేవుడు తనకు పరతినిధులుగా ఉెండునటల
ల ఒకనిని

చేయాలని తలెంచినపుెడు మానవాళి స్ృజెంచబడిెంది అను స్తుమును మనము
మరచిపో కూడద్ు.

— ర్వ. ర్శక్స ర్పడహహవర్డ
మానవులు నిజమైన దదవుని యొకు సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను విష్యమును గూర్శున

మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను
ప్దములకు బెైబిలు ప్దజాలమును మనము విశదీకర్శదే ాము. ర్ండవదిగా, యిేసు దదవుని యొకు

ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై సవర్ూప్ముగా ఉనాిడు అను విష్యమును ప్ర్శగణదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,

దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని అధికార్మును వర్శణదే ాము. ముందుగా సవర్ూప్ము
మర్శయు పల ల్వక అను ప్దజాలమును చూదాేము.

పద్జాలము
“సవర్ూప్ము” లేక హెబ్రర భాష్లో స్టల ం, మర్శయు “పల ల్వక” లేక హెబ్రర భాష్లో డెముత్ అను

ప్దముల యొకు అర్ాములు ఒకటి కాదు. కాని అవి అనేక విధాలుగా అంతర్డ వాయపిత కల్వగశయునాియి.
సంఖ్ాయ. 33:52; 2 ర్ాజులు 11:18; మర్శయు యిహెజేులు 7:20 మర్శయు 16:17లో వల ఒక

“సవర్ూప్ము” పల తపల యబడిన లేక చెకనున విగీహము అయుయండవచుు. 1 సమూ. 6:5, 11లో నిబంధ్న
మందసముతో పాటట తిర్శగవ
శ చున బంగార్మ ఎలుకల వల అది ఒక మాదిర్శ అయుయండవచుు. కీర్తనలు
39:6 మర్శయు కీర్తనలు 73:20లో వల అది ఒక ప్రతిబింబము లేక ఛాయ అయుయండవచుు.

భినిముగా, “పల ల్వక” అను ప్దము ఒక విగీహముతో ఎనిడును గుర్శతంచబడదు. అయితద 2 దిన.

16:10లోని ఇతత డి ఎదుేల వల అది శ్చలపమును సూచసుతంది. 2 ర్ాజులు 16:10లో బల్వప్ఠము కొర్కు
వేయబడిన ర్ేఖ్ామాతరను లేక ప్రణాళికలను అది సూచసుతంది. మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచన

ర్చనలనిిటిలో, అది ఒకదానిని మర్ొకదానితో పల లుుట దావర్ా ఆ వసుతవు యొకు ఆకార్మును లేక
ధ్వనిని వర్శణసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, యిష్యా 13:4లో, ప్ర్వతముల మీద ధ్వని గొప్ప

జనసమూహముల యొకు ధ్వనిని పల ల్వయునిది. అనేక జంతయవులను పల ల్వన మర్శయు వజరములు
వల ప్రకాశ్చంచన సృష్ర ములు ఉని దదవుని ర్ధ్ స్టింహాసనము యొకు ప్రతయక్షతను వర్శణంచనప్ుపడు
యిహెజేులు 1 మర్శయు 10 అధాయయములలో ప్రవకత యిన
ై యిహెజేులు పల ల్వక అను ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు దానియిేలు 10:16లో, మనుష్య “పల ల్వక” లేక ర్ూప్ములో ఉని ఒక
దదవదూతయిన
ై సందదశకుని గూర్శు ప్రవకత వర్శణంచాడు.

ఒకే విధ్ముగా లేనప్పటికీ, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను ప్దముల యొకు అర్ాములు

అంతర్డ వాయపిత చెందుతాయి, ఎందుకంటే ఆ ర్ండు ఒక ఉనితమన
ై వాసత వికత యొకు మాదిర్శని లేక
ర్ేఖ్ాచతరమును సూచసాతయి. అదద విధ్ముగా, మానవులు దదవుని శకనత, అధికార్ము మర్శయు
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
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మంచతనమునకు మాదిర్గ
శ ా ఉనాిర్మ కాబటిర మనము దదవుని సవర్ూప్ములుగాను, పల ల్వకలుగాను

ఉనాిము. నిసిందదహముగా, మన శకనత, అధికార్ము మర్శయు మంచతనము ఆయనతో పల ల్వుతద చాలా
సూక్షుముగా ఉంటాయి. అయినను అవి ఆయన వప్
ై ుకు చూప్ుతాయి.

ఇప్ుపడు, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను ప్దములను కల్వపి ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, వాటి

యొకు సమగీ అర్ాము కేవలం అంతర్డ వాయపిత కంటే విశాలముగా ఉంటటంది అని అనేకమంది
వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. విశేష్ముగా, “సవర్ూప్ము” దదవునితో మన సామయమును

చూప్ుతయనిప్పటికీ, “పల ల్వక” దదవునికన మానవాళికన మధ్య ఉని వయతాయసమును తెల్వయజేసత ుంది అని,
తదావర్ా మనము ఖ్చుతముగా ఆయన వల ఉనిటట
ో ఊహంచుకోమని కొందర్మ వాదిసత ార్మ.

ఆది. 1:26 గాక పాత నిబంధ్నలో మర్ొక ప్దము మాతరమే “సవర్ూప్ము” మర్శయు “పల ల్వక”

అను ప్దములను కల్వపి ఉప్యోగశసత ుంది: ఆదికాండము 5:3. ఇకుడ, షేతయ అతని తండియి
ర ైన ఆదాము
యొకు సవర్ూప్ములోను, పల ల్వకలోను ఉనాిడని తెలుప్బడింది. అవును, భూలోక తండిర యొకు

సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వకలో ఉండుట దదవుని సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వకలో ఉండుట కంటే చాలా
భినిముగా ఉనిది. ఆదాము మర్శయు షేతయ ఇర్మవుర్మ మానవులే, కాని దదవుడు మాతరమే
దదవుడెయ
ై ునాిడు. ర్పమా. 3:30లో పౌలు వారసుతనిటట
ో :
దేవుడు ఒకడే (రోమా 3:30).
1 కొర్శంథీ. 8:6 మర్శయు యాకోబు 2:19లో కూడా మనము ఇలాంటి కథనములనే చూసాతము.
మనము చని దదవుళో ము కాదని, మర్శయు భవిష్యతయ
త లో మనము దదవుళో ము కాబో మని

లేఖ్నము చాలా సపష్ర ముగా తెల్వయజేసత ుంది. నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో

మనము మహమప్ర్చబడినప్ుపడు కూడా, మనము సృష్ర ములుగానే ఉంటాము, మర్శయు దదవుడు

అప్పటికీ మన కంటే చాలా గొప్పవానిగా ఉంటాడు. అయినప్పటికీ, మనము దదవుని గుణముల యొకు
ప్రతిబింబములుగా మాతరమే లేము అని చూచునటట
ో ఆదాము మర్శయు షేతయ మధ్య ఉని సామయము
మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ.

దేవుని స్వరూపమెంద్ు మానవులు స్ృజెంచబడుటను గూరకి మనము ఆలోచన
చేస్టన
ట పుెడు, మన మధు స్ాముములు ఉనఘాయ మరకయు భినాతవములు
కూడఘ ఉనఘాయ. మనము దేవుని స్వరూపమెంద్ు ఉనఘాము అని అది

స్ెంబో ధిెంచునపుెడు, మనము చినా దేవుళల ముగా ఉనఘామని దఘని అరా ము
కాద్ు అను విష్యమును మనము జాాపకముెంచుకోవాల... మరొక మాటలో,

మనము ఆయన చేస్టటన విధముగా కొనిా పనులను చేయగలుగుతయనఘాము.
అనగా, మనము స్ృష్టరెంచగలుగుతయనఘాము. మనము శూనుములో నుెండి

స్ృష్టరెంచలేముగాని, మానవులను స్ృష్టరకి రాయబారులుగా మనము చూస్టటన

పరతిస్ారక, అది దెవి
ై క స్వరూపము యొకక పరతిబిెంబమైయునాది. మనము నతి
ై క
రాయబారులముగా కూడఘ ఉనఘాము. మనము ఎెంప్టకలను చేస్ుకోగలము, ఏది
మేలో మరకయు ఏది కీడో మనము నిరణయెంచుకోగలము అను స్తుము; నైతిక
రాయబారులుగా ఉెండు శకిర మనలో ఉనాద్ను వాస్ర వము కూడఘ దెవి
ై క
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స్వరూపమునకు పరతిబిెంబముగా ఉనాది. మరకయు మనము ఆయన వలె

దెైవికమన
ై ఆలోచనలను కలగకయుెండగలము మరకయు దేవుని గూరకి ఆలోచన
చేయగలము అను స్తుము, మనము ఆయనను పో లయునఘాము అనుటకు
రుజువులుగా ఉనఘాయ.

— డా. కన్ కీతెో
సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను బెైబిలు ప్దజాలములో నుండి వేదాంతవేతతలు అనేక

ర్కముల న
ై స్టిదధ ాంతములను వల్వకనతీసాతర్మ. కొనిి దదవుని సృషిర మీద అధికార్ముపై దృషిరని పడతాయి.

మర్శకొనిి మనము వాసత వముగా చదయు ప్నిని గూర్శు మాటాోడతాయి. ఇంకొనిి మనలను జంతయవుల
నుండి వేర్మప్ర్చు విధ్ముగా మనము దదవుని గుణములను కల్వగశయునాిమను సతయమును

ఉదాాటిసత ాయి. మర్శయు ఈ దృషిరకోణములనీి సతయముల ైయునాియి. దదవుని స్టేవక ర్ాజులముగా
మనము భూమిని పాల్వసాతము కాబటిర, మర్శయు మన బాధ్యతలను నర్వేర్ముటకు కావలస్టిన గుణములు
మర్శయు సామర్ాయతలు మనకు ఇవవబడినవి కాబటిర మనము దదవుని సవర్ూప్ములముగాను,
పల ల్వకలుగాను ఉనాిము.

సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను ప్దజాలము దృషారయ నిజమైన దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన

సాానమును ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, మనకు ఉతత మమైన మాదిర్శ అయిన యిేసును
గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాేము.

యేస్ు
నర్ావతార్శయిన
ై దదవునిగా, ఇప్పటి వర్కు నివస్టించన ప్రజలందర్శలో యిేసు మాతరమే
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై మానవుడెయ
ై ునాిడు. ఆయన ఎలాంటి పాప్ము లేకుండా, తాను కల్వగశయుని మానవ

గుణములనిిటిలో ప్ూర్మణడెయ
ై ునాిడు. అంతదగాక, మస్ట్ియ లేక కీీసత ుగా, దదవుని ర్ాజయముపైన ఆయన
మానవ ర్ాజుగా కూడా ఉనాిడు. అవును, ఆయన సవయంగా దదవుడెైయునాిడు కాబటిర దదవుని

విశేష్మన
ై సనిిధి ఏ ఇతర్ మానవమాతయరని కంటే ఎకుువగా ఆయనలో నివస్టిసత ుంది. కాబటిర, దదవుని
సవర్ూప్మును గూర్శు మనము ఏ విధ్ంగా ఆలోచంచనా, ఆ సవర్ూప్ము ఎలా ఉండాల్వ అనుటను
గూర్శు ఒక ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై మాదిర్శ కొర్కు మనము యిేసు వప్
ై ు చూడాల్వ.
2 కొర్శంథీ. 4:4-6లో అప సత లుడెైన పౌలు ఇలా వారశాడు:
దేవుని స్వరూప్టయైయునా కీస్
ర ర ు మహిమను కనుపరచు స్ువారర పరకాశము

[అవిశావస్ుల ఎద్ుట] పరకాశ్చెంప[ద్ు]... గనుక మేము మముీనుగూరకి పరకటిెంచు
కొనుటలేద్ు గాని, కీస్
ర ర ుయేస్ునుగూరకి ఆయన పరభువనియు, మముీనుగూరకి,
యేస్ు నిమితర ము మేము మీ పరకచఘరకులమనియు పరకటిెంచుచునఘాము (2
కొరకెంథీ. 4:4-6).
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ఈ వాకయభాగములో, మిగశల్వన మానవులందర్శ కంటే ప్రతదయకమన
ై విధ్ముగా పౌలు దదవుని

సవర్ూప్మన
ై యిేసును గుర్శతంచాడు. మొదటిగా, అతడు దదవుని సవర్ూప్మును దదవునిగా యిేసు యొకు
దెైవిక మహమతో అనుబంధ్ప్ర్చాడు. ర్ండవదిగా, ప్రభువు లేక ర్ాజుగా యిేసు యొకు మానవ
సాానమును అతడు ఉదాాటించాడు.

దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై సవర్ూప్ముగా, యిేసు దెైవిక మహమను ఏ ఇతర్ సృష్ర ము కంటే

ఎకుువగా కనుప్ర్చాడు. కొలస్ట్ి. 2:9లో, దదవుడు దదనిని వనుదీయక కీస
ీ త ులో ప్ర్శప్ూర్ణముగా

నివస్టిసత ాడని, తదావర్ా కీస
ీ త ులో దదవుని యొకు ప్రతి గుణము ఉనిదని మర్శయు వయకత ప్ర్చబడినదని

పౌలు బో ధించాడు. ఫల్వతంగా, యిేసు తన మహమను బయలుప్ర్చనప్ుపడు — దీనిని సాధార్ణంగా
గొప్ప వలుగుగా చూసాతర్మ — ఆయన దృశయ ర్ూప్ముగా మన తిరయిక
ే దదవునికన పారతినిధ్యం

వహసుతనాిడు. అయితద ఆయన మహమ యొకు ప్రతయక్షత దీని కంటే లోతయగా వళలతంది. దదవుని
మహమలో ఆయన అంతర్ంగ యోగయత, ఆయన ఘనత, మర్శయు ఆయన ప ందు సుతతి కూడా

ఉనాియి. కీస
ీ త ులో దదవుని విష్యములో కూడా ఇవనీి వాసత వమయ
ై ునాియి. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత,
హెబ్రర 1:3లో ఈ కనీంది విధ్ంగా చెప్ుపతయనాిడు:

ఆయన దేవుని మహిమ యొకక తేజస్ుును, ఆయన తతవము యొకక
మూరకరమెంతమునైయుెండి . . . (హెబ్ర.ర 1:3).

మర్శయు యోహాను 14:9లో యిేసు సవయంగా స్టలవిచునటట
ో :
ననుా చూచినవాడు తెండిరని చూచియునఘాడు (యోహాను 14:9).
యిేసు ప్రభువయ
ై ునాిడు కాబటిర ఆయన దదవుని యొకు నిజమైన సవర్ూప్మైయునాిడని

కూడా పౌలు చెపాపడు. యిేసు సృషిర మీద దదవుని ప్ర్శపాలనను ప్ర్శప్ూర్ణముగా అభయస్టించు

ర్ాజయ
ై ునాిడు అను సతయమును “ప్రభువు” అను ప్దము సూచసుతంది. దదవుని ఉప్-ప్రతినిధ్ులుగా లేక
సామంత ర్ాజులుగా, ఆది. 1:26-28లో మానవులందర్శకీ ఈ బాధ్యత ఇవవబడినది. అయితద

విమోచంచబడిన మానవాళికన ర్ాజుగా, దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ో గా పాటించువానిగా,
ర ును ఉనిది ఉనిటట

యిేసు ఈ సాానమును సంప్ూర్ణముగా నర్వేర్ముచునాిడు. కొలస్ట్ి. 1:13-18లో దదవుని సవర్ూప్ముగా
యిేసు యొకు మహమను మర్శయు ర్ాజతవమును పౌలు ఎలా వర్శణంచాడద వినండి:

[తెండిర] మనలను... తఘను ప్రమి
ర ెంచిన తన కుమారుని యొకక రాజునివాస్ులనుగా
చేస్టన
ప ు... ఆయన అద్ృశుదేవుని స్వరూప్టయై స్రవస్ృష్టరకి ఆదిస్ెంభూతయడెై

యునఘాడు. ఏలయనగా ఆకాశమెంద్ునావియు భూమియెంద్ునావియు,
ద్ృశుమైనవిగాని, అద్ృశుమన
ై విగాని, అవి స్టటెంహాస్నములెైనను

పరభుతవములెైనను పరధఘనులెైనను అధికారములెైనను, స్రవమును
ఆయనయెంద్ు స్ృజెంపబడెను, స్రవమును ఆయనదఘవరాను ఆయననుబటిర యు
స్ృజెంపబడెను. ఆయన అనిాటికెంటట ముెంద్ుగా ఉనావాడు; ఆయనే

స్మస్ర మునకు ఆధఘరభూతయడు. స్ెంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శ్చరస్ుు;
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ఆయనకు అనిాటిలో పారముఖుము కలుగు నిమితర ము, ఆయన ఆదియయ
ై ుెండి
మృతయలలోనుెండి లేచుటలో ఆదిస్ెంభూతయడఘయను (కొలస్ట్ు. 1:13-18).

యిేసుకు అనిిటిలో పారముఖ్యము ఉనిది కాబటిర ఆయన దదవుని సవర్ూప్మైయునాిడు.

ఆయన తన స ంత ర్ాజయమునకు ర్ాజైయునాిడు. ఆయన సృషిర అంతటిలో జేయష్య
ర డెైయునాిడు, అనగా,
సృషిర యావతయ
త మీద ఆయనకు సంప్ూర్ణ హకుులు ఉనాియి. ఆయన అధికార్ములనిిటి యొకు
సృషిరకర్త యియ
ై ునాిడు, అనగా ఆయన కల్వగశయుని అధికార్ము ఇతర్మల కంటే గొప్పదెయ
ై ునిది.

ఆయన సంఘమునకు శ్చర్సుిగాను లేక నాయకునిగాను ఉనాిడు, మర్శయు ప్ునర్మతాానము ప ంది,

మహమప్ర్చబడిన మనుష్యయలలో మొదటి వాడను ఘనత ఆయనకు ఉనిది. ఈ మార్గ ములనిిటిలో,
యిేసు దదవుని శకనత మర్శయు మహమ యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ప్రతినిధిగా ఉనాిడు, మర్శయు మానవుల
దావర్ా వయకత ప్ర్చబడినప్ుపడు దదవుని ర్ాజతవము మర్శయు అధికార్ము ఎలా ఉంటటంది అనుటకు ఒక
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ఉదాహర్ణగా ఉనాిడు.
యేస్ు దేవుని యొకక పరకపూరణ మైన స్వరూపమైయునఘాడు. యేస్ు రెండవ

ఆదఘము అయుునఘాడు, 1 కొరకెంథీ. 15:45లో మనము చద్ువునటల
ల , ఆయన

స్వయెంగా దేవుని శకిరని కలగకయునా “చివరక ఆదఘము” అయుునఘాడు. మరకయు
దేవుని అస్ాధఘరణమైన శకిర యేస్ు యొకక పూరణ తలో కనుపరచబడిెంది,

ఎెంద్ుకెంటే ఆయన ఏ పాపము చేయని మానవుడెైయాుడు, మరకయు పాపములో
జనిీెంచని మానవుడెైయాుడు. మతర య 1:19 మరకయు 20ని మనము

చూస్టటనటల యతే, యేస్ు యొకక ఆతీ యోస్టరపు లేక మరకయ లేక ఆదఘము యొకక
వెంశములో నుెండి రాలేద్ుగాని, పరకశుదఘధతీ నుెండి వచిిెంది. కాబటిర , ఆయన
జీవితము అెంతరెంగములో నుెండి పూరణ మైనది; ఆయన మానవ శరీరమును

మరకయు రకరమును కలగకయుెండినను, ఆయన పరకశుద్ధ త అెంతరెంగములో నుెండి
పరకపూరణ మన
ై ది. మరకయు యేస్ు పాపములో పడలేద్ు కాబటిర ఆయన దేవుని
యొకక స్ెంపూరణ స్వరూపమయ
ై ునఘాడు, మరకయు మానవునిగా ఆయన

బలహీనతను అనుభవిెంచినపెటికీ — హెబ్రర. 4:15 — పాపము చేయలేద్ు.
ఆయన తన ఆలోచనల దఘవరా పాపము చేయలేద్ు; ఆయన తన స్ెందేశము

దఘవరా పాపము చేయలేద్ు; ఆయన తన కారుముల దఘవరా పాపము చేయలేద్ు.
ఆయన తన జీవితకాలమెంతఘ, లోకములో దేవుడు పెంప్టన మానవునిగా తన
పనిని ముగకెంచు వరకు, ఆయన పాపము చేయలేద్ు. ఇది దేవుని యొకక

పరకపూరణ మన
ై స్వరూపమైయునాది; ఇది యేస్ు కీస్
ై
ర ర ు ఇచిిన పరకపూరణ మన
జీవితమునకు మాదిరకగా ఉనాది.

యోహానేస్ పారపలర వార్పి, Ph.D., అనువాదము

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

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

ర్ండవ పాఠము : దదవుని సవర్ూప్ము

యిేసు వల ఏ ఇతర్ మానవుడు కూడా దదవునికన పారతినిధ్యం వహంచలేడు. అయినను,

అష్ూ
ష ర్రయులు నమిునటట
ో మనము ఛాయలము మాతరమేగాక, మనము దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ
సవర్ూప్ములమైయునాిము. మనము ఆయన తర్మప్ున ఇప్పటికీ పాల్వంచుచునాిము, ఆయన

చతత మును మోయుచునాిము, మర్శయు ఆయన మహమను ప్రతిబింబించుచునాిము. మనము
వీటిని యిేసు చదస్టన
ి ంత ప్ర్శప్ూర్ణముగా చదయలేముగాని, కొంత వర్కు ఖ్చుతముగా చదసత ునాిము.
ఇందుమూలముగానే, 1 కొర్శంథీ. 11:7లో పౌలు ఈ విధ్ంగా చెప్పగల్వగాడు.

పురుష్యడెత
ై ే దేవుని పో లకయు మహిమయునైయునఘాడు (1 కొరకెంథీ 11:7).
ఇప్పటి వర్కు, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక అను ప్దముల యొకు ప్దజాలములను

ప్ర్రక్షించుట దావర్ా, మర్శయు దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై సవర్ూప్ముగా యిేసు మీద దృషిరపటటరట
దావర్ా మన సాానమును గూర్శు మనము చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు మన అధికార్మును చూదాేము.

అధికారము
లేఖ్నము మానవులను దదవుని సవర్ూప్ముగా గుర్శతంచునప్ుపడు, అది సవర్ూప్ములుగా మన

పాతరను భూమి మీద మనకు ఇవవబడిన అధికార్ముతో అనుబంధ్ప్ర్మసుతంది. ర్ాజులు దదవతల

తర్మప్ున పాల్వంచార్మ కాబటిర వార్మ దదవతల యొకు ఉనితమైన సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ఆలోచనతో ఇది ప ంతన కల్వగశయునిది. అయితద లేఖ్నము ఈ

అధికార్మును మర్శయు సాానమును కేవలం ర్ాజులకు మాతరమే ఆపాదించదు. మానవులందర్మ — స్ట్త ర

ప్ుర్మష్యలు, యవవనులు మర్శయు వృదుధలు, ర్ాజులు మర్శయు సామానుయలు — దదవుని యొకు ఉప్ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ, లేక స్టేవక ర్ాజుల య
ై ునాిర్మ, మర్శయు భూమి మీద ఆయన చతత ము

జర్మగునటట
ో చూచుట వార్శ ప్ని. మానవాళిని సృజంచుటకు ఇది దదవుడు కల్వగశయుండిన కార్ణము,

మర్శయు మనము సృజంచబడిన తర్మవాత ఇది ఆయన మనకు ఇచున బాధ్యతయిైయునిది. ఆది.
1:27-28ని మర్ొకసార్శ వినండి:
దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దేవుని స్వరూపమెంద్ు వాని
స్ృజెంచెను; స్ట్ర ని
ీ గాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచెను. దేవుడు వారకని
ఆశీరవదిెంచెను; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్ర రకెంచి భూమిని
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద్ పారకు పరతి జీవిని ఏలుడని” దేవుడు వారకతో చెప్ెప ను (ఆది. 1:2728).

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటట
ో , దదవుని యొదే నుండి మనము ప ందుకుని
అధికార్ములో కనీసం మూడు కోణములు ఉనాియి: దదవుని సవర్ూప్ములతో భూమిని నింప్ుటకు,
భూజంతయవులనిిటిని పాల్వంచుటకు, మర్శయు భూమిని లోప్ర్చుకొనుటకు మనకు అధికార్ము
ఇవవబడినది.

-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

ర్ండవ పాఠము : దదవుని సవర్ూప్ము

మన సంఖ్యను వృదిధ చదయుట దావర్ా మనము భూమిని నింప్ుతాము, తదావర్ా లోకమంతటా

ఆయన సజీవమైన సవర్ూప్ములను మనము ప్ునర్మతపతిత చదసత ాము. అనగా, లోకములోని అనిి

భాగములలో మనము నివస్టించగలము మర్శయు నివస్టించాల్వ, మర్శయు దదవుని పారతినిధ్య సనిిధిని

మనతో తీసుకొనివళత
త , మనము వళల
ో ప్రతి చపట మానవ సంసుృతయలను సాాపించాల్వ. భూమి మీద ఉని
సృష్ర ములనిిటిని మనము పాల్వసాతము, వాటిని పంచుతాము, వాటి కొర్కు నివాస యోగయమైన

సా లములను స్టిదధప్ర్మసాతము మర్శయు వాటితో దుర్వయవహార్ం జర్మగకుండా వాటిని కాపాడతాము.

వయవసాయం మర్శయు భూమి యొకు పారకృతిక నిధ్ులను జాగీతతగా పాల్వంచుట, దానిని అర్ణయ భూమి
నుండి అందమన
ై , జీవముగల తోటగా మార్ముట దావర్ా మనము సవయంగా భూమిని

లోప్ర్చుకుంటాము. వాసత వానికన, దదవుడు నివస్టించుటకు యోగయమన
ై దిగా భూగపళమంతటిని

మార్మునంత వర్కు ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుేలను మానవాళి విశాలప్ర్చాలను ఒక సామానయ
ఆలోచనను ఆదికాండము 1 మర్శయు 2లో మనము చూసాతము. ఏదెన తోటలో దదవుని యొకు

విశేష్మన
ై సనిిధి నివస్టించన విధ్ముగానే భూమియందంతటా దదవుని విశేష్మన
ై సనిిధిని నింప్ుట
అంతిమ లక్షయమైయుండెను.

దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన పాతర లేక సాానము మానవాళి అంతటిని ర్ాజతవములోనికన

హెచుసుతంది. భూమియందంతటా ఆయన ప్ర్శపాలనను సాాపించు బాధ్యతను దదవుడు మనకు ఇచాుడు.
మర్శయు ఆ సాానము మనకు గొప్ప మర్ాయదను ఇసుతంది. మనమంతా ర్ాజులుగాను, ర్ాణులుగాను
ఉనాిము. మర్శయు మనము ఒకర్శతో ఒకర్ము మర్ాయదతోను గౌర్వముతోను వయవహర్శంచాల్వ.
ఆదఘము హవవలు — అనగా మానవాళి — దేవుని పో లకలో ఆయన

స్వరూపమెంద్ు స్ృజెంచబడఘ్రు అని ఆదికాెండము 1 స్ెష్రము చేస్ర ుెంది. దీనికి
అనేక అరా ములు ఉనాపెటికీ, ఆదఘము హవవలు దేవుని స్వరూపమెంద్ు

చేయబడుటలో కొెంత భాగము ఆయన ప్టలలలుగా స్ృజెంచబడుట అయుునాద్ను

అవగాహనను మనము ఆదికాెండము 1వ అధఘుయములో మరకయు కొెంత వరకు
ఆదికాెండము 5వ అధఘుయములో చూస్ారము. మానవాళి దేవుని యొకక

ప్టలలలుగా ఆయనతో ఒక విశేష్మైన అనుబెంధమును కలగకయునాది కాబటిర
మిగకలన స్ృష్టర అెంతటి మీద్ ఒక ఉనాతమన
ై స్ాాయ, విశేష్మన
ై యోగుత
మరకయు గౌరవమును కలగకయునాది. మనము దేవుని యొకక రాజతవ
కుమారులము మరకయు కుమారర లమైయునఘాము, మరకయు ఒక గొపె,
అస్ాధఘరణమన
ై మరాుద్ను మరకయు యోగుతను కలగకయునఘాము.

— ర్వ. బిల్ బుర్డి్
దదవుని స్టేవక ర్ాజులుగా మనము ప ందు మర్ాయదను మర్శయు గౌర్వమును గుర్శతసత ూనే,

ఇప్పటికీ దదవుడు మనపైన ఉనితమన
ై అధికార్శగా ఉనాిడని మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. వీటనిిటిలో
మనము ఇప్పటికీ దదవునికన జవాబుదార్మలమైయునాిము. ఆయన మన సృషిరకర్త అయుయనాిడు;

మనము ఆయన సృష్ర ములమైయునాిము. ఆయన దదవుడెైయునాిడు; మనము కాదు. మర్శయు
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ఆయన మనకు అధికార్మును అనుగీహసుతనాిడు కాబటేర మనము దానిని కల్వగశయునాిము. కాబటిర,
మనకు ఇవవబడిన అధికార్మును మనము గొప్ప గౌర్వముతోను, వినయముతోను ఉప్యోగశంచాల్వ.
దేవుని స్వరూపమెంద్ు చేయబడుట అెంటే ఏమిటో మనము అరా ము చేస్ుకొనుట
చఘలా అవస్రము. దేవుని స్వరూపమెంద్ు చేయబడుట అెంటే మనము ఆయన
పో లకలో చేయబడితిమని మరకయు మనకు శకిర ఉనాద్ని, మరకయు ఆ శకిరతో

పాటల మనము దేవునికి పరతినిధులుగా ఉనఘామని అరా ము. మనము బాధుతగల
పరతినిధులమైయునఘాము, మరకయు దేవుని విష్యములో మనము

అనుబెంధము కలగకయునఘాము, కాని మన ప రుగువారక విష్యములో కూడఘ

మనము అనుబెంధములను కలగకనవారమైయునఘాము. దేవుని చితర పరకారమైన

ఉదేేశుమును అనుస్రకెంచి జీవిెంచుటకు మనము వద్కాల కాబటిర మనము దేవుని
పరకపాలనకు స్మరకెెంచుకోవాల... అయతే మనము దేవునికి విరోధముగా

పాపము చేశాము, మరకయు — ఇపెటికే తెగకపో యన — ఈ అనుబెంధము మరలా
నిరకీెంచబడఘలని మనము కోరుచునఘాము. కాబటిర , దేవుని పరకపాలనకు

స్మరకెెంచుకొనుట అనగా, అలా చేయుట దఘవరా మనము స్మాజములో దేవుని
పరతిబిెంబిెంచగలుగుతఘము.

— ర్వ. కేనన్ అల రెడ్ స్టబహెన, Ph.D.
భూమి మీద మన ప్ర్శపాలన ఎలో ప్ుపడు మన గొప్ప దదవుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు

చతత మునకు ఆధీనములో ఉంటటంది. కాబటిర, ఆయన సవర్ూప్ములముగా మన సాానములో, మన
స ంత చతత మును ఉప్యోగశంచుటకు మనము ఏనాడు ప్రయతిించకూడదు. బదులుగా, ప్ర్లోకమందు
జర్మగునటట
ో భూమి మీద కూడా దదవుని చతత ము జర్మగునటట
ో మనము ప్ని చెయాయల్వ. మర్శయు
ఆయనకు మహమను కల్వగశంచు విధ్ముగా మనము దీనిని చెయాయల్వ.

మనము కల్వగశయుని సాానమును లేక ప్దవిని విశదీకర్శంచుట దావర్ా దదవుని సవర్ూప్ముగా

మానవాళిని గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చర్శుంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆ పాతరను పల షించుటలో
మనకు సహాయము చదయుట కొర్కు దదవుడు మనకనచున గుణములను చూదాేము.

గుణములు
దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను అనేక గుణముల దావర్ా మానవాళిలో దదవుని సవర్ూప్మును

మనము చూడవచుని కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు సంపారదాయికముగా బో ధిసత ుంది. మన సాానము దదవుని
సాానమును పల ల్వయునిదని ఇప్పటికే మనము చూశాము. ఆయన సర్పవనితమన
ై చకీవర్శతగా ఉనాిడు,
మర్శయు మనము ఆయన ప్క్షమున సృషిరని పాల్వంచుటకు నియమించబడిన స్టేవక
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ర్ాజులమయ
ై ునాిము అయితద మనలో ఆయనను పల ల్వన గుణములు కూడా చాలా ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, మనము ఆలోచంచగలము, తర్శుంచగలము మర్శయు ప్రణాళికలను ర్ూపించగలము.

మనము నతి
ై క తీర్మపలను చదయగలము. మర్శయు మనకు అమర్మైన ఆతులు ఉనాియి. ఇప్ుపడు,
దదవుని గుణములు మన గుణముల కంటే చాలా ఉనితమన
ై విగాను, ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విగాను ఉనాియి.
అయితద ఆయన సవర్ూప్ములుగా, ఈ విధ్ములుగా మనము ఇప్పటికీ ఆయనను
ప్రతిబింబించుచునాిము.

దదవునిలో మానవులలో సామానయముగా ఉని మూడు ర్కముల గుణముల మీద మనము

దృషిరని పడదాము. మొదటిగా, మన నైతిక లక్షణములను చూదాేము. ర్ండవదిగా, మన తార్శుక

లక్షణములను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, మన ఆతీుయ లక్షణములను చూదాేము. మన
నైతిక లక్షణములతో ఆర్ంభిదాేము.

నైతిక
“నైతిక” అను ప్దము ఒప్ుప మర్శయు మంచ మర్శయు తప్ుప మర్శయు చెడుల మధ్య

వయతాయసమును చూప్గల మన సామర్ాయమును సూచసుతంది. లేఖ్నము విష్యములో, “ఒప్ుప”
మర్శయు “మంచ” అను ప్దములు దదవుడు ఆమోదించు మర్శయు దీవించు ఆలోచనలను,

సవభావములను మర్శయు భావనలను సూచసాతయి. మర్శయు “తప్ుప” మర్శయు “చెడు” అను

ప్దములు దదవుడు నిషేధించు మర్శయు శ్చక్షించు ఆలోచనలను, సవభావములను మర్శయు భావనలను
సూచసాతయి. మనము దదవుని సవర్ూప్మందు చదయబడా్ము కాబటిర, ఈ విష్యముల మీద ఆయన
యొకు దృషిరకోణమును గూర్శు మనకు కొనిి మళకువలు ఇవవబడినవి. మానవాళి పాప్ములోనికన

ప్డిపల వుట దావర్ా మన నైతిక వివేకము మీద ప్రభావము ప్డిన విష్యము నిజమే. కాని అది ప్ూర్శతగా

ధ్వసం చదయబడలేదు. అంతదగాక, విశావసుల విష్యములో, అది ప్ునర్మదధ ర్ణప ందు ప్రకయ
నీ లో ఉనిది.
ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవల నైతిక గుణములను గూర్శు ఆలోచంచండి. దదవుడు మానవాళిని

ఏదెను తోటలో ఉంచనప్ుపడు, ఆది. 2:15లో దదవుడు చెపిపనటట
ో వార్మ దానిని సాగుచదస్టి, దానిని శీదధగా

చూచుకోవాలని వార్శకన అర్ామయి
ై యంది. మర్శయు ఆ బాధ్యతలు నతి
ై కముగా మంచవని వార్మ గుర్శతంచార్మ.
అయితద ఆది. 2:17లో దదవుడు దానిని నిషేధించాడు కాబటిర, మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును
వార్మ తినకూడదు అని కూడా వార్మ అర్ాము చదసుకునాిర్మ. ఆదాము హవవలు ఆ వృక్ష ఫలమును
తినుటకు ముందు వార్శకన మంచ చెడ్లు తెల్వయవని కొనిిసార్మో కొంతమంది కస
ై త వులు

ప ర్పాటటప్డుతయంటార్మ. కాని ఈ ఆలోచన తప్ుప అని సపష్ర ముగా ఇవవబడినది. ఆది. 3:2-3లో,
తనకు ఏమి చదయుటకు అనుమతి ఇవవబడినదద మర్శయు ఏమి చదయుట నిషేధించబడినదద హవవ
సర్పమునకు చెప్పగల్వగశంది.

నిషేధించబడిన ప్ండు తినిన తర్మవాత ఆదాము హవవలు జాానమును ప ందిన మాట వాసత వమే.

కాని లేఖ్నము దీనిని నతి
ై క వివేకము దృషారయ వర్శణంచలేదు. ఆది. 3:7లో ఇలా చదువుతాము:
అపుెడు వారకద్ేరక కనుాలు తెరవబడెను; వారు తఘము దిగెంబరులమని
తెలస్టటకొని[రక] (ఆది. 3:7).
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ఇకుడ “దిగంబర్శ” అను ప్దము కేవలం నగితవమును సూచంచదుగాని, అవమానమును

మర్శయు బలహీనతను కూడా సూచసుతంది. యిష్యా 47:3లో ఇదద ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది,
అకుడ దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు:

నీ కోకయు త్మస్టటవేయబడును నీకు కలగకన యవమానము వలల డియగును నేను
పరతిద్ెండన చేయుచు నరులను మనిాెంపను (యష్యా 47:3)

నిషేధించబడిన ప్ండును తినుట ఆదాము హవవల యొకు బలహీనతను బటర బయలు చదస్టి వార్శ
జాానమును పంప ందించంది. వార్మ దదవుని యొకు మంచ దయకు విధదయుల ై భదరతను ప ందినప్ుపడు,
ఏ ఒకుటి కూడా వార్శని బెదిర్శంచలేదు లేక వార్శకన హాని చదయలేదు. అయితద వార్శ సఫలత మర్శయు

భదరత ప్ూర్శతగా దదవుని దావర్ా ఇవవబడినదని, మర్శయు కేవలము ఆయన వార్శపై దయ చూప్ుట దావర్ా
ఇవవబడినదని వార్మ గీహంచలేదు. కాబటిర, వార్మ పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, వార్మ ఆయన దెవ
ై కృతమును
మర్శయు భదరతను కోలోపయిే అవకాశం ఉందని వార్మ గీహంచలేదు. కాని వార్మ ఒకసార్శ ప్ండు తినిన

తర్మవాత, ఈ విష్యములు సపష్ర మయాయయి. మంచ చెడ్లను వివేచంచు విష్యములో వార్మ ఎకుువ
నేర్ముకోలేదుగాని, వాటి అనుభవము మర్శయు ప్ర్శణామములను గూర్శు మాతరం మర్శ ఎకుువగా

నేర్ముకునాిర్మ. వాసత వానికన, మానవుల యొకు నతి
ై క సామర్ాయముల విష్యానికొస్టేత , పాప్ములో ప్డుట
వాసత వానికన మన నతి
ై క వివేకమును తగశగంచంది. తీతయ 1:15లో పౌలు ఇలా స్టలవిచాుడు:

పవితయరలకు అనిాయు పవితరములే గాని అపవితయరలకును అవిశావస్ులకును
ఏదియు పవితరమన
ై ది కాద్ు; వారక మనస్ుును వారక మనస్ాుక్ియు
అపవితరపరచబడి యునావి (త్మతయ. 1:15)

మన మనసుిలు మర్శయు మనసాిక్షి భరష్రమైయాయయి కాబటిర, ప్తనమన
ై మానవులు మంచ

చెడ్లను సర్శగా విశేోషించలేర్మ. ఈ విష్యములో, మనము దదవుని యొకు బలహీనమన
ై

సవర్ూప్ములమైయాయము. అయితద దుర్ావర్త అకుడ ముగశంచబడదు. మనము నతి
ై కమైన మార్గ ములలో

కార్యములు చదయు — దదవునికన ఇష్ర మైన ప్నులను చదయు — సామర్ాయమును కూడా కోలోపయాము.
తీతయ. 1:16లో అవిశావసులను గూర్శు పౌలు ఇలా స్టలవిచుుట కొనసాగశంచనటట
ో :

దేవుని ఎరుగుద్ుమని వారు చెపుెకొెంద్ురు గాని, అస్హయులును అవిధేయులును
పరతి స్తఘకరుము విష్యము భరష్ర యలునైయుెండి, తమ కిరయలవలన ఆయనను
ఎరుగమనాటలరనఘారు (త్మతయ. 1:16)

ర్పమా. 8:7-8లో అతడు ఇలా స్టలవిచాుడు:
ఏలయనగా శరీరానుస్ారమన
ై మనస్ుు దేవునికి విరోధమయ
ై ునాది. అది దేవుని

ధరీ శాస్ర మ
ీ ునకు లోబడద్ు, ఏమాతరమును లోబడనేరద్ు. కాగా శరీరస్వభావము
గలవారు దేవుని స్ెంతోష్పరచనేరరు (రోమా. 8:7-8).
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లూకా 6:43-45; యోహాను 15:4, 5; మర్శయు హెబ్రర. 11:6లతో సహా లేఖ్నమంతటా మనము

ఇలాంటి ఆలోచనలనే చూసాతము.

మానవాళి పాపములోనికి పడిపో వుట నేడు మానవులుగా మన నతి
ై క
స్ామరా యము మీద్ విశేష్మన
ై పరభావమును చూప్టెంది. దఘనిలోని ఒక

పారముఖుమన
ై కోణమును ఆదికాెండము 3లోని వృతఘరెంతములోనే మీరు

చూడగలరు. ఆదఘము హవవలు పాపము చేస్టన
ట తరువాత, వారు ఏమి చేశారు?
వారు దేవుని నుెండి దఘగుకునఘారు. వారు బాధుత నుెండి తప్టెెంచుకొనుటకు

పరయతిాెంచఘరు. దీనిలో మీరు పాపము యొకక పరభావములను చూడవచుి.

తరువాత మీరు ఆదికాెండము 4ను చదివినటల యతే, అకకడ హేబలు మరకయు
కయీనుల వృతఘరెంతము ఉనాది, మరకయు అకకడ కయీను తన స్హో ద్రుని

చెంప్టనపుెడు పాపము యొకక నఘశనకరమన
ై గుణమును మనము చూస్ారము.
ఆ తరువాత దఘనిలో నుెండి పుటలరకొచిిన, మానవాళికి చిహామైన కయీను

వెంశమువారక యొకక గరవమును మరకయు అహెంకారమును చూస్ారము. కాబటిర ,

నిజముగా, కేవలెం ఆదికాెండములో ఉనా కథనమును చద్ువుట దఘవరా మాతరమే
ఆదఘము పాపము యొకక పరభావము ఎెంత లోతయగా ఉనాదో మనకు

అరా మవుతయెంది. మరకయు తరువాత లేఖనములో మనము ముెంద్ుకు

కొనస్ాగకనపుెడు ఈ విష్యము మీద్ కొనిా వేద్ెంతశాస్ర ీ విశేలష్ణలను కూడఘ
మనము చూస్ారము. దఘవీద్ు ఒపుెకోలును గూరకిన స్ుపరకచితమైన 51వ

కీరరనను గూరకి మీరు ఆలోచన చేస్టన
ట టల యతే, అతడు తన తలల గరభమెంద్ు

రూప్టెంచబడుచునాపుెడే పాప్టగా ఉనఘాడని దఘవీద్ు చెబుతయనఘాడు. అకకడ,

దఘవీద్ు మన పాపపు స్వభావమును మన ఉనికి యొకక ఆరెంభములోనికి జాడ
త్మస్ురనఘాడు అను విష్యెం మీకు తెలుస్ా. అది చెడ్ స్ాెంస్కృతిక పరభావముల
వలన లేక మరొకదఘని వలన మనము జీవితములో తరువాత నేరుికునా
విష్యము కాద్ు. అది లోతయగా నఘటబడియునాది... మరకయు అది కొరతర

నిబెంధనలో దఘని యొకక స్ెంపూరణ పరకపకవతలోనికి వచిిెంది మరకయు దఘనిని
గూరకిన పరకపూరణ మైన బో ధన ఇవవబడినది... ఉదఘహరణకు, ఆతీ లేనివారు
దేవుని ఆతీను గూరకిన విష్యములను అరా ము చేస్ుకోలేరని పౌలు

బో ధిెంచుటను మనము — 1 కొరకెంథీ. 2లో— చూస్ారము. స్ెంపూరణ ముగా

శరీరస్ెంబెంధులెైనవారు, మరకయు కీరస్ర ు లేకుెండఘ మనము కూడఘ, దేవునికి
ఇష్రమన
ై కారుములను ఎెంద్ుకు చెయులేమో చెయులేరో రోమా. 8

తెలయజేస్ర ుెంది... పునరుజీీ వపరచు దేవుని కృప లేకుెండఘ మన పాపముల నుెండి
పరకకకు మళిల దేవునికి ఇష్రమన
ై కారుములను చేయు స్ామరా యతను మనము
కలగకయుెండలేము.

— డా. డదవిడ్ వాన్ డురనన్
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కొనిి వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములలో, మన నైతిక సామర్ాయమును కోలోపవుటను — మన

వాసత విక నీతి మర్శయు ప్ర్శశుదధ తలతో సహా — దదవుని యొకు సవర్ూప్మును మర్శయు పల ల్వకను

కోలోపవుటతో సమానముగా చూసాతర్మ. అయితద లేఖ్నము పాప్ప్ుతో నిండిన మానవాళిని కూడా దదవుని
సవర్ూప్ములు మర్శయు పల ల్వక అని సంబో ధిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, మానవులు దదవుని

సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ కాబటిర ఆది. 9:6 హతయను ఖ్ండిసత ుంది. మర్శయు మనమంతా దదవుని

పల ల్వకలో చదయబడా్ము కాబటిర యాకోబు 3:9 ప్రజలను శపించుటకు ఖ్ండిసత ుంది. కాబటిర, మానవాళిలో
దదవుని సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వకకు ఆటంకము కల్వగశందిగాని అది ప్ూర్శతగా నాశనమైపల లేదు అని
అనేక వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములు తెల్వయజేసత ాయి.

ఏది ఏమన
ై ా, మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మన నతి
ై క లక్షణములను పాడు చదస్టంి ది

అని మాతరం ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులందర్మ నముుతార్మ. కాని విశావసులకు ఒక శుభవార్త ఉనిది:
విశావసముతో మనము కీీసత ు యొదే కు వచునప్ుపడు, దదవుడు మనలో ఆయన సవర్ూప్మును

నూతనప్ర్చుట మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్శంచుట ఆర్ంభిసాతడు. ఎఫస్ట్. 4:24లో పౌలు వారస్టినటట
ో , విశావసులు:
నీతి మరకయు పరకశుద్ధ త విష్యెంలో యథఘరా మైన భకిరగలవారమై దేవుని పో లకగా
స్ృష్టరెంపబడిన నూతన స్వభావమును ధరకెంచుకొనవలెను (ఎఫపస్ట్. 4:24).

పౌలు వర్శణంచన “నూతన సవభావము”లో మన నతి
ై క వివేకము మర్శయు దదవునికన ఇష్ర మన
ై

కార్యములు చదయుటకు మన సామర్ాయతతో సహా మన అస్టిత తవములోని ప్రతి కోణము ఉంటటంది. మన
జాానము, మన నీతి మర్శయు మన ప్ర్శశుదధ త అనిి కీీసత ులో ప్ునర్మదధ ర్శంచబడినవి. మర్శయు ఈ

ప్ునర్మదధ ర్ణ మనలను “దదవుని వల ” మర్శ ఎకుువగా చదసత ుంది, తదావర్ా మనము ఆయన యొకు
సపష్ర మన
ై సవర్ూప్ములము కాగలుగుతాము.

మన నతి
ై క గుణములను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన తార్శుక

సామర్ాయతలను చూదాేము.

తఘరకకక
మానవులు దేవుని స్వరూపములు అను స్టటదధ ఘెంతము రెండు కారణముల వలన

మానవుల యొకక తరకముతో అనుబెంధము కలగకయునాది. మొద్టి విష్యము
ఏమనగా, మానవాళి యొకక పతనముతో దేవుని స్వరూపము ఘోరముగా
పాడెైపో యనపెటికీ, అది స్ెంపూరణ ముగా నఘశనము కాలేద్ు, కాబటిర నేడు
మనము మన అస్టటర తవములలో దేవుని స్వరూపమును కొెంత వరకు

కలగకయునఘాము. మనలో తఘరకకకముగా ఆలోచిెంచు మరకయు వువహరకెంచు శకిరని
అరా ము చేస్ుకొనుట దఘవరా ఈ ఆలోచనను మనము ఉతర మమైన రీతిలో
అవగాహన చేస్ుకోవచుి. మరొక మాటలో, పతనమన
ై తరువాత కూడఘ

మానవులు స్ెష్రమైన ఆలోచన దఘవరా నిరణ యములు త్మస్ుకోగల స్ామరా యతను
కలగకయునఘారు, మరకయు మెంచి ఏమిటో, చెడు ఏమిటో వివేచిెంచగల
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స్ామరా యతను కలగకయునఘారు. మరకయు మనము దేవుని ధరీశాస్ర ీముతో
స్ృష్టరెంచబడఘ్మని, దేవుని ధరీశాస్ర ీమును గూరకిన జాానము మన

అస్టటర తవములలోనికి, మన మనస్ుులలోనికి మరకయు మన మనస్ాక్ిలోనికి

పో యబడిెంది అను వాస్ర వమును గూరకి ఇది చఘలా స్ెష్రముగా మాటాలడుతయెంది.

కాబటిర , అప స్ర లుడెన
ై పౌలు దీనిని గూరకి మాటాలడుతయ అెంటాడు, యూద్ుల వలె
అనుజనులకు ధరీశాస్ర ీము ఇవవబడకపో యనపెటికీ, వారక మనస్ాుక్ిలోనికి
స్ావభావికముగా — స్ావభావికముగా మనెంద్రకలో — దేవుని జాానము

పో యబడియునాది కాబటిర వారు తఘరకకకమైన నిరణ యాలను త్మస్ుకోగలరు.
— డా. జయ్ హలే
మానవులు దదవుని సవర్ూప్మును కల్వగశ ఉండుటలో తార్శుకముగా ఆలోచన చదయు మర్శయు
సంకనోష్రమన
ై భావోదదవగాలను ప ందుప్ర్చు మన సామర్ాయము కూడా భాగమైయునిదని సంఘ చర్శతరలో
ఆర్ంభము నుండద కైసతవులు అర్ాము చదసుకునాిర్మ. మానవుల యొకు తార్శుక సామర్ాయము యొకు
పారముఖ్యతను ఆది. 2:19, 20లో ఏదెను తోటలో మనము చూడవచుు. ఈ వచనములలో,

జంతయవులకు సర్శయిైన పేర్ోను పటటరటకు, మర్శయు భూమిని నింపి లోప్ర్చుకొనుటలో అతనికన

సహాయము చదయుటకు వాటి యొకు సామర్ాయమును విశేోషించుటకు ఆదాము దదవుని సవర్ూప్ముగా
అతని అధికార్మును ఉప్యోగశంచాడు.

మనము పాప్ములో ప్డినప్ుపడు ఈ తార్శుక సామర్ాయములోని కొంత భాగమును మనము

కోలోపయాము, ఇది మానవులు తర్ుము లేనివార్మ మర్శయు పిచువార్మ అని తెలుప్ు ప్రసంగశ 9:3
మర్శయు యిర్రుయా 17:9 వంటి అనేక బెైబిలు లేఖ్నములలో ర్మజువవుతయంది. దదవుడు మనకు

చూపించు మర్శయు తెల్వయజేయు విష్యములను అర్ాము చదసుకొను సామర్ాయమును కూడా మనము
కోలోపవుటను గూర్శు ఇతర్ లేఖ్నభాగములు మాటాోడతాయి. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 29:2, 3లో దీనిని
మనము చూసాతము, అకుడ దదవుడు వార్శ కొర్కు చదస్టిన ఆశుర్యకార్యముల యొకు పారముఖ్యతను

ఇశాీయిేలీయుల యొకు మనసుిలు అర్ాము చదసుకోలేకపల యాయి. మర్శయు యోహాను 8:43-47లో,
అవిశావసులు అబదధ ములకు జనకుడెన
ై అప్వాది యొకు పిలోల య
ై ునాిర్ని యిేసు వివర్శంచాడు.
ఫల్వతంగా, వార్మ అబదధ ములను నముుతార్మ మర్శయు సతయమును అంగరకర్శంచుటకు
అసమర్మాల య
ై ుంటార్మ. ఎఫస్ట్. 4:17-18లో పౌలు ఏమి వారశాడద వినండి:

కాబటిర అనుజనులు నడుచుకొనునటల
ల మీరకకమీద్ట నడుచుకొనవలద్ని

పరభువునెంద్ు స్ాక్షుమిచుిచునఘాను. వారత
ై ే అెంధకారమన
ై మనస్ుుగలవారై,
తమ హృద్య కాఠకనుమువలన తమలోనునా అజాానముచేత దేవునివలన

కలుగు జీవములోనుెండి వేరుపరచబడినవారై, తమ మనస్ుు నకు కలగకన వురా త
అనుస్రకెంచి నడుచుకొనుచునఘారు (ఎఫపస్ట్. 4:17-18).
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పాప్ములోనికన మన ప్తనము దదవుని దృషిరకోణములో నుండి లోకమును గూర్శు ఆలోచంచు

మర్శయు దానిని అర్ాము చదసుకొను మన సామర్ాయమును పాడుచదస్టింది. కాని అది దానిని ప్ూర్శతగా
నాశనం చదయలేదు. అవి ఒకప్ుపడు ప్ని చదస్టన
ి విధ్ముగా నేడు ప్ని చదయకపల యినను, మనలో

ఇప్పటికీ తార్శుక మర్శయు భావాతుక సామర్ాయములు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 1:19, 20లో
మనము నేర్ముకొనునటట
ో , దదవుడు ఉనాిడని తెలుసుకొనగల తార్శుక సామర్ాయము మర్శయు ఆయన
అదృశయ లక్షణములలోని మర్శయు దెైవిక సవభావములోని కొనిి విష్యములను గీహంచు శకనత
అవిశావసులకు కూడా ఉనిది.

1509 నుండి 1564 మధ్య కాలములలో నివస్టించన జాన్ కల్వవన్, తాను వారస్టిన ది ఇనిటిటయయట్ి

ఆఫ్ ది కనస్ట
ీ రయ
ి న్ ర్శలీజయన్ అను ర్చనలో ప్తనమన
ై అవిశావసుల న
ై మానవాళిలో ఉని తార్శుకముగా
ఆలోచంచు సామర్ాయములను సమర్శాంచాడు. ర్ండవ ప్ుసత కము, ర్ండవ అధాయయము, 15వ భాగములో
అతడు ఇలా వారసుతనాిడు:
మానవ మనస్ుు ఆదిమ నిజాయత్మలో నుెండి ఎెంత హీనముగా పడిపో యనఘ
మరకయు ఎెంత భరష్ర యపటిర పో యనఘ, స్ృష్టరకరర ఇచిిన ఉతర మమన
ై వరములతో

అలెంకరకెంచబడిెంది అని వారకలో కనుపరచబడిన అద్ుభతమైన వలుగు మనకు

జాాపకము చేయాల. దేవుని ఆతీ మాతరమే స్తుమునకు నిధియైయునాది అని
మనము తెలుస్ుకోగలగకతే, ఆయనను అవమానపరచకుెండఘ, స్తుము

పరతుక్షమైనపుెడు దఘనిని తిరస్కరకెంచకుెండఘ లేక ఖెండిెంచకుెండఘ ఉెంటాము.
మర్శయు విశావసుల కొర్కు మర్శంత ఉతత మమైన వార్త ఉనిది. 1 కొర్శంథీ. 2:11-16లో పౌలు
బో ధించనటట
ో , దదవుడు మనకు తన ప్ర్శశుదాధతును మర్శయు కీస
ీ త ు మనసుిను ఇచాుడు, తదావర్ా
దదవుడు అర్ాము చదసుకొను విధ్ముగానే మనము వాసత వికతను మర్ొకసార్శ అర్ాము

చదసుకోగలుగుతాము. అంతదగాక, మన తార్శుక సామర్ాయముల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ మనలో దదవుని

సవర్ూప్ము నూతనప్ర్చబడుటలో భాగమయ
ై ునిదని పౌలు కొలసియుయలకు చెబుతయనాిడు. కొలస్ట్ి.
3:10లో మనము చదువునటట
ో :

మీరు పరకతుజెంచి, జాానము కలుగు నిమితర ము దఘనిని స్ృష్టరెంచినవాని

పో లకచొపుెన నూతన పరచబడుచునా నవీనస్వభావమును ధరకెంచుకొని
యునఘారు (కొలస్ట్ు. 3:10).

వాసత వముగా దదవుని సవర్ూప్ములో, ప్వితరమైన మర్శయు నిష్ుళంకమన
ై జాానము ఉండదది.
కాని, మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటట
ో , మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన మన జాానము
పాడెైపల యింది. మనము కీీసత ునందు విశావసముంచనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన సవర్ూప్ములోని ఆ
కోణమును మనలో ప్ునర్మదధ ర్ంశ చుట ఆర్ంభిసాతడు. ఫల్వతంగా, మర్శంత సర్శగా మనము

ఆలోచంచగలుగుతాము మర్శయు అర్ాము చదసుకోగలుగుతాము, తదావర్ా మన ఆలోచనలు మర్శయు
తర్ుము మర్శఎకుువగా ఆయనతో ప ందిక కల్వగశయుంటాయి.
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రక్షణలో పరకశుదఘధతీ చేయు కారుములో అతుెంత అస్ామానుమైన

విష్యములలో ఒకటి ఏమిటెంటే, పరకశుదఘధతయీడు ఇెంతకు ముెంద్ు

పాడెైపో యన, పాపములో పతనమైన మరకయు పాపము దఘవరా భరష్రమైపో యన
మానవుని యొకక తఘరకకక స్ామరా యమును పునరుద్ధ రకస్ర ాడు మరకయు బాగు
చేస్ర ాడు. మరకయు ఆ స్ామరా యమును మరొకస్ారక బలపరచు, బాగుచేయు,

పరకపూరణము చేయు దేవుని ఆతీగా పరకశుదఘధతయీడు కారుము చేస్ర ాడు. కాబటిర ,
స్టటలువను గూరకి, కీరస్ర ును గూరకి పరకటిెంచినపుెడు ఒక వుకిర జీవితములోనికి
దేవుని కృప వచిినపుెడు, మానవుడు మరొకస్ారక స్రకగా స్ెెందిెంచుట

ఆరెంభిస్ారడు మరకయు యేస్ును పరభువుగాను, రక్షకునిగాను అెంగీకరకెంచుటకు
నిరణ యము త్మస్ుకుెంటాడు. ఆ తరువాత కూడఘ పరకశుదఘధతీ అవగాహనను
కలగకెంచు ఆతీగా, పరజలకు ఆలోచిెంచుటలో స్హాయము చేయు ఆతీగా

పనిచేస్ర ాడు, మరకయు స్మస్ర మును గరహిెంచు, స్మస్ర మును ఆలోచిెంచు,

స్మస్ర మును విశేలష్టెంచు, మరకయు స్తుములో దేవుని చితఘరనుస్ారముగా నడచు
శకిరనిస్ారడు.

— ర్వ. అగస్ గశ. సతయప్ుతర, అనువాదము
మన నతి
ై క మర్శయు తార్శుక గుణములు దదవుని సవర్ూప్ములో భాగముల ైయునాియని
చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన ఆతీుయ గుణములను చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ఆత్మీయ
దదవునికన భౌతిక శర్రర్ము లేదు కాబటిర, ఆయన “ఆతు”యిైయునాిడని వేదాంతవేతతలు

చెబుతయంటార్మ. అవును, కాని ఆయన సృష్ర ముల ఆతుల వల ప్ర్శమితమన
ై వాడు కాదు. బదులుగా,
ఆయన పారకృతిక పారంతమునకు వలుప్ల, లోకాతీతమన
ై పారంతములలో, భౌతిక శర్రర్ము యొకు
అవసర్తలేని సా లములో నివస్టిసత ాడు అని అర్ాము.

వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం నాలగ వ ప్రశరితత ర్ము ఈ విష్యమునే తెల్వయజేసత ుంది. “దదవుడు

ఎవర్మ?” అని ప్రశ్చించన తర్మవాత, కేటకనజం ఇలా చెబుతూ జవాబిసుతంది:
దేవుడు ఆతీయైయునఘాడు.

ఈ నముకమునకు కార్ణమును యోహాను 4:24 వంటి వాకయభాగములలో సపష్ర ముగా

చూసాతము:

దేవుడు ఆతీయైయునఘాడు (యోహాను 4:24).
దదవుని ఆతీుయత దదవుని ఆతును గూర్శు మాటాోడు పాత నిబంధ్న వాకయ భాగములలో కూడా

కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, సృషిరయందు దదవుని ఆతు జలముల మీద అలాోడు చుండెను అని ఆది. 1:2
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స్టలవిసుతంది. మందిర్మును మర్శయు దానిలోని అలంకర్ణములను తయార్మ చదయుటకు బెసలేలును
దదవుని ఆతు బలప్ర్చాడని నిర్గ మ. 31:3 నివేదస
ి త ుంది. ఇలాంటి పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో,
“దదవుని ఆతు” అను ప్దము సవయంగా ఆతు అయుయని దదవుని సూచసుతంది.

మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టినటట
ో , మానవులలో కూడా ఆతీుయ భాగము ఉనిది.

దదవుడు మనలను భౌతిక శర్రర్ములతోను మర్శయు అభౌతిక పారణములు లేక ఆతులతోను సృజంచాడు.
కాబటిర, మన అమర్మైన ఆతీుయ ఉనికన దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను మర్ొక గుణమైయునిది. దీనిని
మనము ఆది. 2:7లో విశేష్ముగా చూడవచుు, అకుడ ఆదాము శర్రర్ములోనికన సవయంగా తన
శావసను ఊదుట దావర్ా దదవుడు ఆదాములో పారణమును సృజంచాడు.

దదవుడు ఆదామును సృజంచుట మానవాళిని దదవుడు చదస్టన
ి ఇతర్ సృష్ర ముల నుండి

ప్రతయద కనంచబడినవార్శగా చదసత ుంది అని ఇది తెల్వయజేసత ుంది. ఆది. 1:30 మర్శయు 7:15 వంటి

వాకయభాగములు, జంతయవుల యొకు జీవితములను ప్రసత ావించుటకు “పారణము” మర్శయు “ఆతు”లకు
హెబ్రర ప్దములను ఉప్యోగశసత ాయి. అయితద కేవలం ఆదాము మాతరమే దదవుడు సూటిగా తన

నాస్టికార్ందరములలోనికన శావస ఊదుట దావర్ా తన పారణమును ప ందుకునాిడు. అంతదగాక, దదవుని

సృష్ర ములనిిటిలో, మన శర్రర్ములు మర్ణంచన తర్మవాత మానవులకు మాతరమే ఆతీుయ ఉనికన

ఉంటటంది అని తెల్వయజేయబడింది. యోహాను 5:28, 29లో మనము చదువునటట
ో , అంతయ దినమున
కేవలం మానవులు మాతరమే ప్ునర్మతాానము చెందుతార్మ. కేవలం మానవులు మాతరమే నర్కములో
నితయము శ్చక్షించబడతార్ని, లేక నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో నితయముండు
ప్రతిఫలమును ప ందుతార్ని ప్రకటన 10:11-21:5 తెల్వయజేసత ుంది.

ఆర్ంభ శతాబే ములలో, ప్ంచదగశన గుణములు లేక — దదవునితో మనము ప్ంచుకొను

గుణములు — మాతరమే మనలో ఆయన సవర్ూప్ము యొకు పారధ్మిక అంశముల ైయునివని

కీమబదధ వేదాంతవేతతలు తర్చుగా బో ధించార్మ. అయితద మనము కల్వగశన సాానము దృషారయ మనము
పారధ్మికముగా ఆయన సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిమని ఆధ్ునిక బెైబిలు పాండితయము

బయలుప్ర్చంది. ఏది ఏమైనా, దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను గుణములు ఆయన సవర్ూప్ములో

ఇప్పటికీ పారముఖ్యమన
ై భాగమైయునాియి. మనము పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన మనలోని ఈ
గుణములు పాడెైపల యాయి. కాని మనము ఆయన సవర్ూప్ములుగా ఉండలేనంత విధ్ముగా అవి
పాడెైపల లేదు. సృషిర మీద ఆయన స్టేవక ర్ాజులుగా ఉండు సాానమును ఇప్పటికీ మనము

కల్వగశయునాిము. ఆయన కృప్ మర్శయు సహాయము దావర్ా, భూమి మీద ఆయన చతత మును
మనము ఇప్పటికీ కొనసాగశంచగలుగుతాము.

ఇప్పటి వర్కు మన పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్మును మానవులు కల్వగశయుని సాానము లేక

ప్దవిగాను, మర్శయు మనము కల్వగశయుని గుణములుగాను చూశాము. ఇప్ుపడు మన చవర్శ

ప్రధానమైన అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: దదవుని సవర్ూప్ములముగా మనము
కల్వగశయుని అనుబంధ్ములు.
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అనుబెంధములు
దదవుడు మానవాళిని తన సవర్ూప్ముగా ఉండు సాానమునకు నియమించనప్ుపడు, ఆయన

ప్లు ర్కముల అనుబంధ్ములను సృషిరంచాడు. దదవుడు గొప్ప ప్రభువు లేక చకీవర్శత అయాయడు, మర్శయు
మానవాళి ఆయన సామంతగా లేక స్టేవక ర్ాజులుగా ఆయనను స్టేవించుట ఆర్ంభించంది. మానవులు
ఒకర్శతో ఒకర్మ సాటి-నాయకులుగా అనుబంధ్ప్ర్చుకొనుట ఆర్ంభించార్మ. మర్శయు మిగశల్వన సృషిర
అంతా మానవుల ప్ర్శపాలన యొకు ఆధీనములో ఉంచబడింది.

దదవుని సవర్ూప్ములముగా మన అనుబంధ్ములను మూడు భాగములలో ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

మొదటిగా, దదవునితో మన అనుబంధ్మును ప్ర్శగణదాేము. ర్ండవదిగా, ఇతర్ మానవులతో మన
అనుబంధ్మును ప్ర్రక్షద
ి ే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, సృషిరతో మన అనుబంధ్ము మీద దృషిర
పడదాము. ముందుగా దదవునితో మన అనుబంధ్మును చూదాేము.

దేవుడు
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టినటట
ో , దదవుడు మానవాళిని సృజంచనప్ుపడు వార్శతో

ఆయన నిబంధ్న అనుబంధ్మును సాాపించాడు. ఈ అనుబంధ్ము ఒక గొప్ప ర్ాజు లేక ప్రభువు — ఈ

సందర్ుములో, దదవుడు — మర్శయు ఒక సామంత లేక స్టేవక ర్ాజుతో — ఈ సందర్ుములో, మానవాళి

— చదయు ఒక ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని ఒడంబడికను ప్రతిబింబిసుతంది. విశేష్ముగా, మానవాళితో
దదవుని నిబంధ్న ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ఒడంబడికలలో భాగమైన మూడు లక్షణములను

కనుప్ర్మసుతంది: ప్రభువు సామంత ప్టో చూప్ు దయ, సామంత యొదే నుండి ప్రభువు ఆశ్చంచు

సావమిభకనత, మర్శయు సామంత యొకు సావమిభకనత లేక సావమిదదర హము వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు.

ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా నిబంధ్నలు తర్ముల తర్బడి కొనసాగశనటేో , మానవాళితో దదవుని యొకు
నిబంధ్న కూడా మన తర్ములనిిటిలో కొనసాగుతయంది.

ఆయన సవర్ూప్ములుగా ప్రతయద కముగా మన పాతర విష్యములో దదవునితో మనము

కల్వగశయుని నిబంధ్నా అనుబంధ్ములోని మూడు విష్యములను మనము చూదాేము: మొదటిగా
మనము కల్వగశయుని దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించు బాధ్యత; ర్ండవదిగా, మనము

కల్వగశయుని శుదధ మన
ై ఆర్ాధ్నను పల ర తిహంచు బాధ్యత; మర్శయు మూడవదిగా, మనము

కల్వగశయుని దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత. దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించుటకు మనకు
ఇవవబడిన పిలుప్ుతో ఆర్ంభిదాేము.

దేవుని స్వభావమును పరతిబిెంబిెంచుట
అబదధ దదవతలు మర్శయు ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని ర్ాజుల యొకు ప్రతిమల వల ,
నిజమన
ై దదవుని సవర్ూప్ములు కనిపించన ప్రతి చపట ఆయన సవభావమును ప్రతిబింబించాల్వ. మర్శయు
దదవుని సవభావము సంప్ూర్ణంగా శుదధ మన
ై ది, ప్ర్శశుదధ మన
ై ది మర్శయు నీతిగలది. ఫల్వతంగా, ఆయన
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మానవ సవర్ూప్ములు కూడా సంప్ూర్ణముగా శుదధ మన
ై విగాను, ప్ర్శశుదధ మైనవిగాను మర్శయు
నీతిగల్వగశనవిగాను ఉండవల న. 1 పేతయర్మ 1:15-16లో పేతయర్మ ఇలా వారశాడు:

“నేను పరకశుద్ుధడనై యునఘాను గనుక మీరును పరకశుద్ుధలెై యుెండుడని”

వారయబడియునాది... మిముీను ప్టలచిన వాడు పరకశుద్ుధడెయ
ై ునా పరకారము
మీరును స్మస్ర పరవరర నయెంద్ు పరకశుద్ుధలెైయుెండుడి (1 ప్రతయరు 1:15-16).
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత, హెబ్రర 12:14లో ఈ కనీంది విధ్ంగా చెబుతయనాిడు:
అెంద్రకతో స్మాధఘనమును పరకశుద్ధ తయు కలగక యుెండుటకు పరయతిాెంచుడి.
పరకశుద్ధ తలేకుెండ ఎవడును పరభువును చూడడు (హెబ్ర.ర 12:14).

అవును, ప్తనమైన మానవులమన
ై మనము మన స ంత యోగయతతో సంప్ూర్ణముగా

ప్ర్శశుదుధలమయ
ై ుండలేము. దదవుని ఎదుట నిల్వచయుండుట కొర్కు మనము ప్ూర్శతగా కీస
ీ త ు యొకు

సంప్ూర్ణమన
ై ప్ర్శశుదధ త మీద ఆధార్ప్డతాము. అయినప్పటికీ, మన జీవితములలో ఆయన ఆజా లను
పాటించుట దావర్ా ప్ర్శశుదధ తను అనేవషించాలని దదవుడు కోర్మతయనాిడు.

వాస్ర వానికి, దేవుని నతి
ై క ధరీశాస్ర మ
ీ ు, పది ఆజా లు, దేవుని స్వభావమును
పరతిబిెంబిస్ారయని నేనెంటాను. దేవుడు ఎలా ఉెంటాడో అవి మనకు

తెలయజేస్ర ాయ. కాబటిర , అవి దేవునికి మాతరమే స్ాధుమన
ై చెకక నియమములు
కావు. “వారకకి హతు చేయమని చెపాెలా లేక హతు చేయకూడద్ని చెపాెలా?”
అని దేవుడు వాదిెంచలేద్ు. ఆరవ ఆజా లో “నరహతు చేయవద్ే ని” దేవుడు

చెపాెడు, ఎెంద్ుకెంటే పారధమికముగా దేవుడు హెంతకుడు కాద్ు. దీనిని మీరు
బలల గుదిే చెపెవచుి. “నరహతు చేయవద్ే ని” ఆయన స్టపలవిచఘిడు, కాని

“అమాయకులెైన మానవుల జీవితములను మనమెంతఘ గౌరవిెంచఘలని” మనము
చెపెవచుి. దేవుడు చేస్టద
ర ి ఇదే. దేవునికి ఇదే ఇష్రెం. లేక ఆజా వుభిచరకెంచవద్ే ని
స్టపలవిస్ురెంది. దీనిని కూడఘ మీరు బలల గుదిే చెపెవచుి. “మీరు స్నిాహితయలుగా

ఉెండువారకకి నమీకముగా ఉెండెండి.” కాని, ఎెంద్ుకు? ఎెంద్ుకెంటే అది దేవునికి

ఇష్రము. కాబటిర , దేవుని ఆజా లు ఆయన ఎవరో మరకయు ఆయనకు ఏమి ఇష్రమో
తెలయజేస్ర ాయ కాబటిర , మనము దేవుని లోకములో జీవిస్ురనఘాము కాబటిర ,

మరకయు మనము ఆయన వలె ఉెండుటకు, ఆయన వలె పని చేయుటకు దేవుని
స్వరూపములుగా చేయబడఘ్ము కాబటిర , మీరు ఒపుెకుెంటే — స్వరూపములుగా
మనము ఒపుెకోవాలెంతే — దేవుని నతి
ై క ధరీశాస్ర ీమును గూరకి మనము
మాటాలడుతయనాటల యతే, దేవుని ధరీశాస్ర మ
ీ ు మనకు

అనుబెంధపరచబడకపో వుట మరకయు మనకు అనవయెంచబడకపో వుట స్ాధుము
కాద్ు అని మనము చెపెవచుి.

— డా. డదవిడ్ డబుోయ. జోన్ి
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విచార్కర్ముగా, దదవునికన విధదయులమై, ఆయన నిబంధ్న ఆజా లను పాటించుటకు మనము

ఎంత గటిరగా ప్రయతిించనా — ఆయనకు నముకముగా ఉండుటకు మనము ఎంత ప్రయతిించనా —

మనము ఎలో ప్ుపడు విఫలమవుతయంటాము. ప్రసంగశ. 7:20; ర్పమా. 7:18, 19 మర్శయు 8:3; మర్శయు
గలతీ. 5:17లో లేఖ్నము దీనిని సపష్ర ము చదసత ుంది. అప సత లుడెన
ై యోహాను 1 యోహాను 1:8, 10లో
ఇలా వారసుతనాిడు:
మనము పాపములేనివారమని చెపుెకొనిన యడల, మనలను మనమే

మోస్పుచుికొెంద్ుము; మరకయు మనలో స్తుముెండద్ు... మనము పాపము
చేయలేద్ని చెపుెకొనినయడల, ఆయనను అబదిధకునిగా చేయువార

మగుద్ుము; మరకయు ఆయన వాకుము మనలో ఉెండద్ు (1 యోహాను 1:8,
10).

ప్ర్శప్ూర్మణలుగా ఉండుటకు మనము కల్వగశయుని అసమర్ాత యొకు సార్ాంశమును వస్టిరినిసర ర్డ

లార్జర్డ కేటకనజంలోని 149 ప్రశికు జవాబు ఇసుతంది.

ఏ మానవుడు కూడఘ తన స్ ెంత శకిరతో, లేక తన జీవితములో ప ెందిన ఏ కృప

దఘవరా కూడఘ దేవుని ఆజా లను పరకపూరణముగా పాటిెంచుట స్ాధుము కాద్ు; కాని
అనుదినము ఆలోచన, మాట మరకయు కారుము దఘవరా మనము వాటిని
ఉలల ెంఘిస్ర ాము.

కీీసత ు మినహా ఏ దదవుని సవర్ూప్ము కూడా ఈ జీవితములో ఆయన సవభావమును

ప్రతిబింబించలేనప్పటికీ, మనము ప్ూర్ణ మనసుితో ప్ర్శశుదధ తను మర్శయు నీతిని వదక

బదుధలమైయునాిము. మర్శయు దదవుని కృప్లో, ఆ ప్రకయ
నీ
దావర్ా మనము ఆయన యొకు సపష్ర మన
ై
సవర్ూప్ములము కాగలుగుతయనాిము. ఇందుమూలముగానే 2 కొర్శంథీ. 3:18లో పౌలు ఈ విధ్ంగా
వారయగల్వగాడు:
మన మెంద్రమును ముస్ుకు లేని ముఖముతో పరభువుయొకక మహిమను

అద్ే మువలె పరతిఫలెంపజేయుచు, మహిమనుెండి అధిక మహిమను ప ెంద్ుచు,
పరభువగు ఆతీచేత ఆ పో లకగానే మారిబడుచునఘాము (2 కొరకెంథీ. 3:18).

మనము కల్వగశయుని దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించు బాధ్యత దృషారయ దదవునితో మన

అనుబంధ్మును చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము కల్వగశయుని శుదధ మైన ఆర్ాధ్నను
పల ర తిహంచు బాధ్యతను చూదాేము.

శుద్ధ మైన ఆరాధనను పోర తుహిెంచుట
మానవులు దదవుని యొకు నిజమన
ై సవర్ూప్ముల య
ై ునాిర్మ అను వాసత వము విగీహములు

మర్శయు ఇతర్ మానవేతర్ పారతినిధ్యములు ఆయన యొకు అబదధ సవర్ూప్ముల య
ై ునివి అని
తెల్వయజేసత ుంది. చెకుబడిన ప్రతిమలను ఉప్యోగశంచ ఆయనను ఆర్ాధించుట దావర్ా దదవునికన
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ఘనతను కల్వగశంచమని ప్తనమైన మన జాానము సూచంచునప్పటికీ, లేఖ్నము ఈ ఆలోచనను

తిర్సుర్శసత ుంది. యిహో వాను ఆర్ాధించుటకు ఇశాీయిేలు కొర్కు అతడు బంగార్మ దూడను చదస్టన
ి ప్ుపడు,
నిర్గ మకాండము 32లో అహర్పను ఇదద పాప్మును చదస్టయ
ి ుంటాడు. మర్శయు నిర్గ మ. 20:3లో,

పల యబడిన లేక చెకుబడిన ప్రతిమలను దదవుడు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, దృశయమన
ై ర్ూప్కముల దావర్ా
ఆయనను ఆర్ాధించుటను దదవుడు సపష్ర ముగా నిషేధించాడు. దివతీ. 4:15-19లో బహుశ ప్రతిమలను
ఉప్యోగశంచుటను నిషేధస
ి త ు మోషే ఇలా వారశాడు:

హో రేబులో యహో వా అగకాజావలల మధు నుెండి మీతో మాటలాడిన దినమున

మీరు ఏ స్వరూపమును చూడలేద్ు. కావున మీరు చెడిపో య భూమి మీద్నునా
యే జెంతయవు పరతిమనన
ై ను... విగరహమును మీకొరకు చేస్టటకొనకుెండునటల
ల ను...
మీరు బహయ జాగరతరపడుడి (దివత్మ. 4:15-19).

దదవుడు వార్శ ఆర్ాధ్నలోని శుదధ తను భదరప్ర్చుటకుగాను తనను తాను భౌతిక ర్ూప్ములో

బయలుప్ర్చుకోలేదు అని మోషే తన శరీతలకు జాాప్కము చదసాడు. దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు
అనుబంధ్మును అతడు శుదధ మైనదిగాను, తమ చుటయ
ర ఉని దదశములలోని విగీహర్ాధికుల

వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు ఆచార్ముల దావర్ా కలుషితము కాకుండా ఉంచాలని కోర్ాడు. దదవుడు ఏ

విధ్మైన వసుతవులోను ఆతీుయముగా ప్ర్శమితము చదయబడలేడని, లేక అటిర వసుతవుల దావర్ా దదవుని

ఘనప్ర్చుట సాధ్యము కాదని, లేక వాటి దావర్ా వార్మ ఆయన ఆమోదమును మర్శయు సహాయమును
ప ందలేర్ని వార్మ ఆలోచంచాలని అతడు కోర్ాడు. దదవుడు సతయ దదవుడెయ
ై ునాిడు, మర్శయు
దదశములలోని అబదధ దదవతల వల ఆయనతో వయవహర్శంచకూడదు.

పురాతన పశ్చిమ ఆస్టటయాలోని స్ెంస్కృతయలలో వలె మనము దేవుని

ఆరాధిెంచఘలని ఆయన కోరాడని నేననుకొనుటలేద్ు, కాని మనము పరతిమలను
ఆరాధిెంచఘలని వారు కోరారు. దేవుడు ఒక పరతిమ కాద్ు; ఆయన

వుకిరతవమైయునఘాడు. వాస్ర వానికి, ఆయన మూడు వుకిరతవములలో ఉనఘాడని
కాలకరమములో మనము కనుగొనఘాము: తెండిర, కుమారుడు మరకయు

పరకశుదఘధతయీడు. అయతే, ఒక పరతిమను ఆరాధిెంచుట ఒకస్ారక మనము

మొద్లుప్పడత
ి ే, మనలో ఉతర మమైన లక్షణములని మనము తలెంచువాటిని ఆ
పరతిమకు ఆపాదిెంచుట ఆరెంభిస్ారము. కాబటిర , చివరకక,ి ఆ పరతిమ దఘవరా
మనలను మనము ఆరాధిెంచుకుెంటాము.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
ఆయన సవర్ూప్ములమైన మనము దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించాలని మర్శయు

శుదధ మన
ై ఆర్ాధ్నను పల ర తిహంచాలని దదవునితో మన నిబంధ్న అనుబంధ్ము కోర్మతయనిటట
ో ఇప్పటి
వర్కు మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మనము కల్వగశయుని దదవుని ర్ాజయమును కటటర బాధ్యతను
చూదాేము.
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దేవుని రాజుమును కటలరట
ఆది. 1:28లో, “భూమిని నింప్మని” దదవుడు మానవాళిని ఆజాాపించనప్ుపడు, లోకములో ప్రతి

చపట ఆయన సవర్ూప్ములను ఉంచమని దదవుడు మనలను సూచంచాడు. మనము ఇంతకు ముందు
చూస్టినటట
ో , ర్ాజుల యొకు దయను మర్శయు గొప్పతనమును ప్రజలకు జాాప్కము చదయుటకు,
ర్ాజులకు విధదయులగునటట
ో ప్రజలను పల ర తిహంచుటకు, మర్శయు ర్ాజులు తమ ప్రజల మధ్య

నివస్టించుచునాిర్ని చూప్ుటకు ప్ుర్ాతన కాలములోని ర్ాజులు తమ ర్ాజయములలో ప్లు చపటో వార్శ

ప్రతిమలను నిలబెటర వ
ే ార్మ. అదద విధ్ముగా, మానవులు లోకమంతట వాయపిత చెందుచుండగా, వార్మ వళిో న
ప్రతిచపట దదవుడు పాల్వంచుచునాిడని వార్మ కనుప్ర్చదవార్మ. అయితద ఈ ప్రదర్ిన కేవలం

చహాితుకమన
ై ది మాతరమే కాదు. మానవులు దదవుని యొకు ఉప్-ప్రతినిధ్ులు లేక స్టేవక ర్ాజులు

కూడా అయుయనాిర్మ కాబటిర, మనము వళిో న ప్రతి చపటక
ి న ఆయన ప్ర్శపాలనను మనతో కూడా తీసుకొని
వళాతము. కాబటిర, ఆది. 1:28లో ఆజాాపించబడినటట
ో మనము “భూమిని లోప్ర్చుకొను” ప్రతిసార్శ, మన
కొర్కు నియమించబడిన ఆ ప్నిని చదసత ునాిము.

ఇప్ుపడు, లోకములో దదవుని ర్ాజయము మాతరమే లేదని మనము గుర్శతంచాల్వ. దదవునికన

ప్రధానమైన వయతిర్ేకత సాతాను ర్ాజయము నుండి వసుతంది. ప్తనమన
ై మానవులందర్మ ఈ విర్పధి

ర్ాజయములో జనిుసాతర్మ. మర్శయు కీీసత ునందు మనము విశావసముంచు వర్కు, మనకు తెల్వస్టినా,

తెల్వయకపల యినా మనము దదవుని ర్ాజయముతో అనేక విధాలుగా సంఘర్శషసత ూ ఉంటాము. ఎఫస్ట్. 2:12లో పౌలు చెబుతయనిటట
ో :

మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిినవారై యుెండగా, ఆయన
మిముీను కీస్
ి ెంి చెను. మీరు వాటిని చేయుచు, వాయు మెండల
ర ర ుతో కూడ బరదక

స్ెంబెంధమైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులెైన వారకని ఇపుెడు ప్రరరప్
ే టెంచు శకిరకి
అధిపతిని అనుస్రకెంచి, యీ పరపెంచ ధరీముచొపుెన మునుపు నడుచుకొెంటిరక
(ఎఫపస్ట్. 2:1-2).

అయినప్పటికీ, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత మానవులందర్శకీ ఇవవబడినది. దీనికన

భినిముగా విర్పధి ర్ాజయమును కటటరవార్మ ర్ాజదదర హులుగా ప్ర్శగణంచబడతార్మ.

దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన అనుబంధ్ములను దదవుని దృషారయ ప్ర్శగణంచాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు ఇతర్ మానవుల దృషారయ చూదాేము.

మానవులు
దదవుని సవర్ూప్ములో సృజంచబడుట ఇతర్ మానవులతో మనము కల్వగశయుండు

అనుబంధ్ముల మీద అనేక విధాలుగా ప్రభావము చూప్ుతయంది. అయితద ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల
కొర్కు, కేవలం ర్ంటిని మాతరమే ప్రసత ావిదాేము: ప్రజలతో గౌర్వముగా వయవహర్శంచు బాధ్యత, మర్శయు
నాయయమును జర్శగశంచుట యొకు పారముఖ్యత. ముందుగా మానవుల గౌర్వమును చూదాేము.
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గౌరవము
తల్వో దండురలు తమకు ప్ుటిరన బిడ్ యొకు చతరములను తమ కుటటంబ సభుయలకు ప్ంపార్ని

ఊహంచండి. కొంతమంది కుటటంబ సభుయలు ఆ ప్స్టిబిడ్ ను చూస్టి ముచుటప్డి, ఆ చతరములను తమ
గృహములలో గపడకు తగశల్వంచార్మ. ఇతర్మలు తమ స్టేిహతయలకు చూప్ుటకు తమ ప్ర్మిలలో

పటటరకునాిర్మ, ఇంకొందర్మ వాటిని జాగీతతగా కాపాడుటకు ఆలబమోలో భదరప్ర్చార్మ. కాని కొంతమంది
కుటటంబసభుయలు ఆ ప్స్టిబిడ్ ను అగౌర్వప్ర్చ, ఆ చతరములను చంపివస్ట
ే ి, చెతతకుప్పలో ప్డవేశార్మ. సర్ే,
తమ ప్స్టిబిడ్ చతరములను చంప్ు అటిర అగౌర్వమును చూపిన ప్రజలను బటిర తల్వో దండురలు ఎంత

మనసాతప్ం చెందుతార్ప మీర్మ ఊహంచవచుు. మానవులలో దదవుని సవర్ూప్ము విష్యములో కూడా

ఇదద నిజమయ
ై ునిది. ప్రతి మానవుడు ఆయన సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిడు కాబటిర, ఆయనకు ప్రతి
మానవుడు విలువన
ై వాడద. అనగా ప్రతి మానవుడు గౌర్వమునకు మర్శయు మర్ాయదకు అర్మహడు.

ప్రతి మానవుడు దదవుని సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిడని ఆది. 1:27, 28 మర్శయు 5:1-3

బో ధిసత ాయి. మనలను ఒకర్శ నుండి మర్శయొకర్శని వయతాయసప్ర్చు స్ట్త ర ప్ుర్మష్, వయసుి, జాతి, ధ్నము,
సామాజక స్టిాతి, ఆర్పగయము, సామర్ాయములు, ర్ూప్ు, లేక ఏ ఇతర్ భేదములు లేకుండా ఇది

సతయమయ
ై ునిది. అవును, మన గుణములు దదవునిని అనేక సాాయిలలో ప్రతిబింబించవచుు. అయితద

ఒకనితో గౌర్వము మర్శయు మర్ాయదతో వయవహర్శంచునంతగా ప్రతి మానవుడు దదవుని సవర్ూప్మును

కల్వగశయునాిడు. ప్రతి మానవుడు ఏదద ఒక విధ్ముగా దదవునికన పారతినిధ్యం వహసాతడు. మర్శయు దదవుని
ప్రతినిధ్ులతో దుర్వయవహార్ం చదయుట అంటే, సవయంగా దదవుని హేళన చదయడమే అవుతయంది.
ఆదికాెండము 1వ అధఘుయము పరకారెం, దేవుడు మనలను తన స్వరూపమెంద్ు

స్ృజెంచఘడు అనునది మానవుల గురకరెంపులో ఒక పరధఘనమన
ై స్తుముగా ఉనాది.
కాబటిర ఏదో ఒక విధముగా, మానవులెంద్రు కూడఘ దేవుని పరతిబిెంబిెంచుటకు

మరకయు ఈ లోకములో ఆయనకు పారతినిధుెం వహిెంచుటకు చేయబడఘ్రు. ఇది
మానవులెంద్రక విష్యములో వాస్ర వమైయునాది, మరకయు మనము

కలుస్ుకొను పరతి మానవునితో ఎలా వువహరకెంచఘల అను విష్యము కొరకు ఇది
కొనిా అద్ుభతమన
ై నైతిక పరకణఘమాలను ఇస్ురెంది. ఒకవేళ, మానవులెంద్రు

దేవునికి పరతినిధులెైతే, మనము ఇతర మానవులతో వువహరకెంచు విధఘనము
దేవునితో మనము కలగకయునా అనుబెంధమును స్ూచిస్ురెంది. ఎెంత వరకు

అెంటే, ఒకవేళ మనము ఇతర మానవులను గౌరవిస్టరర , వారక స్ృష్టరకరర యన
ై దేవుని
గౌరవిస్ురనాటేల . మరకయు ఇతర మానవులను అగౌరవపరచి, గాయపరచి,

ద్ురాభష్లాడితే, మనము దేవుని అగౌరవపరచినటేల . కాబటిర , ఉదఘహరణకు,

ఆదికాెండము 9:6లో నరహతు అను పాపమునకు మరణశ్చక్ష విధిెంచబడిెంది,
ఎెంద్ుకెంటే మానవులు దేవుని స్వరూపమెంద్ు చేయబడఘ్రు. కాబటిర , హతు

చేయబడిన వుకిర దేవుని స్వరూపమును కలగకయునావాడు, మరకయు ఆ దేవుని
స్వరూపమును కలగకయునావాని మీద్ దఘడి చేయుట దఘవరా, మీరు దేవుని మీద్
దఘడిచేయుచునఘారు. మనము ఒకరకనొకరము ద్ూష్టెంచుకొనకూడద్ని యాకోబు
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3:9 తెలయజేస్ర ుెంది. కాబటిర , ఇకకడ, శారీరకక దఘడిని గూరకి కాద్ుగాని, మాటల
దఘడిని గూరకి వారయబడినది, ఎెంద్ుకెంటే మానవులు దేవుని పో లకలో

చేయబడఘ్రు. అవే మాటలు ఉపయోగకెంచుట లేద్ుగాని, స్ామతలు 14:31లో
మనము ఇలా చద్ువుతఘము:

ద్రకద్రుని బాధిెంచువాడు వాని స్ృష్టరకరర ను నిెందిెంచువాడు, బ్రద్ను
కనికరకెంచువాడు [దేవుని] ఘనపరచువాడు (స్ామతలు 14:31).

కాబటిర , ఇకకడ ఆరకాక దో ప్డ
ట ీని గూరకి వారయబడిెంది. అది శారీరకకమైనది లేక

మాటలతో కూడినది లేక ఆరకధకమైనది, ఏదెైనఘ కావచుి, నియమము మాతరెం

చఘలా స్ెష్రముగా ఉెంది: దేవుని స్వరూపములను కలగకయునావారకతో మనము
వువహరకెంచు విధఘనము స్వయెంగా దేవుని పటల మన వైఖరకని మరకయు
పరతిస్ెెంద్నను తెలయజేస్ర ుెంది. ఈ వాకుభాగములనిాటిలో మనము

గమనిెంచవలస్టటన ఒక ముఖుమైన విష్యెం ఏమిటెంటే, మానవాళి కొరకు

ఉపయోగకెంచిన పద్జాలము స్ాధఘరణమైనదిగా ఉనాది. ఇది కేవలెం దేవుని

నిబెంధన పరజలకు మాతరమే పరకమితము చేయబడలేద్ు; ఇది మానవాళి అెంతటిని
గూరకినది. కాబటిర , ఏ జాతియన
ై ఘ కావచుి, స్ట్ర ీ పురుష్యలలో ఎవరైనఘ కావచుి,
ఎలాెంటి స్ామాజక-ఆరకధక స్టటాతి అయనఘ కావచుి, ఆస్టటర కుడు కావచుి లేక

నఘస్టటర కుడు కావచుి, నతి
ై కమన
ై వుకిర కావచుి లేక అనైతికమన
ై వుకిర కావచుి,

పరతి మానవుడు దేవుని స్వరూపమును-మోయువారైయునఘారు, కాబటిర వారు

మరాుద్ మరకయు గౌరవమునకు అరుులెైయునఘారు, మరకయు వారకతో మనము
వువహరకెంచు విధఘనము దేవుని పటల మన వైఖరకని స్ూచిస్ురెంది.

— డా. స్ట్రవన్ స్టి. ర్ాయ్
మానవులందర్శ యొకు గౌర్వమును గుర్శతంచుటతో పాటటగా, నాయయమును జర్శగశంచుట కూడా
పారముఖ్యమైయునిది.

నఘుయము
దదవుని సవర్ూప్ములందర్శ కొర్కు మనము నాయయమును జర్శగశంచాలని లేఖ్నము సూటిగా

ఆజాాపిసత ుంది. మానవులందర్మ దదవుని సవర్ూప్ములుగా సృజంచబడా్ర్మ అను విష్యము ఆధార్ంగా

ఆది. 9:5 నర్హతయను నిషేధస
ి త ుంది; మర్శయు ఇదద కార్ణము చదత యాకోబు 3:9 ప్రజలను శపించుటను
నిషేధిసత ుంది. దదవుని ర్ాజయమును చూచుట దావర్ా కూడా నాయయమును జర్శగశంచుట యొకు

పారముఖ్యతను మనము చూడగలము. ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు దదవుడు మానవజాతిని

నియమించనప్ుపడు, ఆయన నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఆచర్శంచమని, మర్శయు ఆ నియమమును
సర్శగాను మర్శయు నాయయముగాను ఉప్యోగశంచమని మనకు ఆజాాపించాడు.
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దదవుని స్టేవక ర్ాజులుగా మన పాతర నాయయమును కాపాడు బాధ్యతను మనకు ఇసుతంది అని

చూచుటకు ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో ఒకటి, మంచ ర్ాజులను గూర్శు లేఖ్నము ఏమి స్టలవిసుతందద
చూచుట. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన. 9:8లో, షేబా దదశప్ు ర్ాణ స లొమోను ర్ాజును ఈ విధ్ంగా
ప్రసంస్టించంది:

నీ దేవుడెన
ై యహో వా స్నిాధిని నీవు రాజువై ఆయన స్టటెంహాస్నముమీద్

ఆస్ట్నుడవై యుెండునటల
ై
ల నీయెంద్ు అనుగరహము చూప్టనెంద్ుకు నీ దేవుడెన
యహో వాకు స్ోర తరములు కలుగునుగాక. ఇశారయేలీయులను నితుము
స్టటారపరచవలెననా ద్యాలోచన నీ దేవునికి కలగకయునాెంద్ున నీతి

నఘుయములను జరకగకెంచుటకై ఆయన నినుా వారకమీద్ రాజుగా నియమిెంచెను
అని చెప్ెప ను (2 దిన. 9:8).

మంచ ర్ాజులు “యిహో వా సనిిధిని పాల్వసాతర్ని,” అనగా ఆయన వార్శకనచున అధికార్మును

ఉప్యోగశసత ార్ని షేబా దదశప్ు ర్ాణ సర్శగానే చెపిపంది. మర్శయు నాయయమును, నీతిని జర్శగశంచుటకు

వార్మ ఈ అధికార్మును ఉప్యోగశసత ార్మ. మానవులంతా స లొమోను పల షించన పాతరను పల ల్వన పాతరనే
పల షిసత ార్మ కాబటిర, మన తోటి మానవుల కొర్కు నాయయమును జర్శగశంచు బాధ్యత మనకు కూడా
ఇవవబడినది.

ర్ానుని మస్ట్ియ లేక కీస
ీ త ును గూర్శు — దదవుని భూలోక ర్ాజయము మీద ఉనితమైన ర్ాజు,

మర్శయు ఆయనకు యిేసు అను పేర్మ — యిష్యా ఇచున వివర్ణలో కూడా నాయయమును గూర్శు ఇదద
విధ్మైన భాష్ను మనము కనుగొంటాము. యిష్యా 42:1-4 ప్రకార్ం:

... అతడు అనుజనులకు నఘుయము కనుపరచును... అతడు స్తుము

ననుస్రకెంచి నఘుయము కనుపరచును. భూలోకమున నఘుయము స్ాాప్టెంచువరకు

అతడు మెంద్గకలడు నలుగుడుపడడు దీవపములు అతని బో ధకొరకు కనిప్పటర లను
(యష్య 42:1-4).

స లొమోను మర్శయు యిేసు యొకు ఉదాహర్ణలు చూప్ునటట
ో , మానవులందర్శ కొర్కు

నాయయమును జర్శగశంచుట దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనందర్శ పాతర అయుయనిది.

దదవునితో మర్శయు ఇతర్ మానవులతో మన అనుబంధ్ములను ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మిగశల్వన సృషిర అంతటి మీద దృషిరపడదాము.

స్ృష్టర
సృషిరతో మన అనుబంధ్ము ఆది. 1:27-28లో వర్శణంచబడింది. ఈ సుప్ర్శచత వచనములను

మర్ొకసార్శ వినండి:

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దేవుని స్వరూపమెంద్ు వాని
స్ృజెంచెను; స్ట్ర ని
ీ గాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచెను. దేవుడు వారకని
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ఆశీరవదిెంచెను; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్ర రకెంచి భూమిని
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద్ పారకు పరతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారకతో చెప్ెప ను (ఆది. 1:27-28).
దదవుని సవర్ూప్ములుగా, మానవులు సృషిరని పాల్వంచుచునాిర్మ. భూమిని నింపి, లోప్ర్చుకొని,
దానిలోని సృష్ర ములను పాల్వంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో ఈ

బాధ్యతను “సాంసుృతిక ఆజా ” అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే ఈ బాధ్యతలో మనము అర్ణయమును తోటగా
మార్ముతూ, భూమి మీద ప్రతి చపట మానవ సంసుృతయలను మర్శయు సమాజములను సాాపిసత ూ
లోకమును సాగుచదసత ాము. అయితద దీనిలో ఖ్చుతముగా ఏమేమి ఉనాియి?

నేను ఆదికాెండము 1 మరకయు 2ను చూస్టట మనకు ఇవవబడిన బాధుతలను

గూరకి ఆలోచిెంచినపుెడు, అవి రెండు శేరణులలో విభజెంచబడినటల
ల అనిప్టస్ర ాయ.
ఒక వప
ై ున, “ఫలెంచి, అభివృదిధ చెెంది భూమిని నిెండిెంచమని” దేవుడు

చెబుతయనఘాడు. మరకకొెంద్రు మానవులకు జనీనిచుిట, మరకయు దేవుడు
స్ృజెంచిన స్ృష్టరలో ఒక విధముగా ఉప-స్ృష్టరకరర లుగా ఉెండుట ఒక అద్ుభతమన
ై
ఆజా అయుునాది. మనకు ఇవవబడిన రెండవ ఆజా , లేక రెండవ పని ఏమనగా,
స్ృష్టరని స్ాగుచేయుట, దేవుని మహిమ కొరకు దఘనిని స్ాగుచేయుట —

ఆదికాెండములోని ఆ అధఘుయములలో “లోపరచుకొనుట” అని చెపెబడిెంది.
కాబటిర పునరుతెతిర చేయమని మాతరమే, వృదిధ చెెంద్మని మాతరమే మనకు

తెలయజేయబడలేద్ుగాని, మానవులుగా మనము ఎద్ుగుచుెండగా, దేవుడు
చేస్టన
ట స్ృష్టర మీద్ మనము శరద్ధ వహిెంచఘల. స్ృష్టరలో మనము ఒక కొనస్ాగు

కరమమును త్మస్ుకొని రావాల, స్ృష్టరలో మనము ఫలములను ఫలెంచఘల, మనము
భూమిని ద్ునిా, దఘనిని భద్రపరచఘల. మనలను తన స్వరూపమెంద్ు చేస్టట,

ఆయన మనకు ఇచిిన లోకములో స్ృష్టరెంచుటను కొనస్ాగకస్ర ూ మనలో స్ృష్టరెంచు
ఆశను ఉెంచిన దేవుని నుెండి ఆ స్ృష్టరెంచు ప్రరరణను ప ెందఘల.

ర్వ. డా. జాన్ డబుోయ. యిేట్ి
ఆది. 2:8లో, దదవుడు ఏదెనులో ఒక తోటను నాటాడని మనకు తెల్వయజేయబడింది. కాని

మిగశల్వన లోకమంతా ఎలా ఉండినదద మనకు తెల్వయజేయబడలేదు. ఆదికాండము 1 అంతటా లోకము
“మంచగా” ఉనిదని దదవుడు చెపపి న విష్యము మనకు తెలుసు. బెైబిలు ప్ండితయలు దీనికన

సముతిసాతర్మ, మర్శయు ఈ సందర్ుములో, హెబ్రర ప్దమన
ై తోబ్, “మంచది” అని అనువదించబడుతయంది,
మర్శయు “దదవునికన ఇష్ర మన
ై దిగా ఉనిది” మర్శయు “భౌతికముగా అందముగా ఉనిదని” దీని అర్ాము.
అయినప్పటికీ, భూమిని లోప్ర్చుకొను బాధ్యత మానవులకు ఇవవబడినది అను సతయము ఇంకా
చదయవలస్టిన ప్ని మిగశల్వయునిది అని తెల్వయజేసత ుంది.
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దదవుడు ఏదెను తోటలో నడిచవ
ద ాడని ఆది. 3:8 స్టలవిసుతంది. కాబటిర, అది ఆయన నివస్టించుటకు

యోగయమన
ై సా లముగా ఉండెను. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , తోటలో ఆయన

ఆదాము హవవలకు యాజక బాధ్యతలను ఇచాుడు. కాబటిర, తోట ఆయన యొకు ప్వితర సా లము లేక
దదవాలయమయ
ై ుండినది.

అయితద మిగశల్వన ప్రప్ంచమంతా వేర్మగా ఉండినది అని ఈ సతయములు సూచసాతయి. సాంసుృతిక

ఆజా దావర్ా, మానవులు తోట సర్శహదుేలను దాటి మిగశల్వన లోకములోనికన వాయపించాలని, మర్శయు
వాయపించుచుండగా దానిని లోప్ర్చుకోవాలని, లోకమంతటిని దదవుని యొకు సనిిధి ఉని తోటగా
మార్ాులని దదవుడు ఆశ్చంచాడు.

లోకమును సాగుచదయుటతో పాటటగా, భూజంతయవులను పాల్వంచు బాధ్యత కూడా మానవాళికన

ఇవవబడినది. తర్మవాత దినములలో దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు జంతయవులను కాయుటను గూర్శు ఇచున
నియమములలో దీనిని గూర్శున అవగాహనను మనము ప ందవచుు. పంప్ుడు జంతయవుల

విష్యములో: నిర్గ మ. 20:10 వాటికన వార్ప్ు విశాీంతి దినమునిసుతంది; అది వార్శకన శార్రర్క
శ ఒతిత డిని

కల్వగశసత ుంది కాబటిర దివతీ. 22:10 అసమానముగా కాడిని మోపించుటను నిషేధస
ి త ుంది; అడవి జంతయవుల
విష్యములో: అవి బ్రడు విడువబడిన భూమిలోనిది తినుటను నిర్గ మ. 23:11 అనుమతిసుతంది;
ప దుగుచుని అడవి ప్క్షిని ప్టటరకొనుటను లేక చంప్ుటను దివతీ. 22:6, 7 నిషేధిసత ుంది.

భూమి మీద మర్శయు దానిలోని సృష్ర ముల మీద మనకు ఇవవబడిన బాధ్యతలు, లోకము

కేవలం మన ఉప్యోగము కొర్కు మాతరమే లేదు అని సూచసుతంది. భినిముగా, అది పారధ్మికముగా
దదవుని ఉప్యోగము కొర్కు ఉనికనలో ఉనిది. కాబటిర, ఆయన సవర్ూప్ములుగా, ఆయన “మంచది”

అని పిలచనవాటిని భదరప్ర్చు మర్శయు కాయు బాధ్యత మనకు ఉంది, మర్శయు వాటికన హాని కల్వగశంచు
విధ్ముగా గాక వాటిని వృదిధ చెందించు విధ్ముగా సాగుచదయు బాధ్యత మనకు ఉంది.
మనము దదవునితో, ఇతర్ ప్రజలతో, మర్శయు మన చుటటర ఉని లోకముతో

అనుబంధ్ప్ర్చుకొను విధానములో దదవుని సవర్ూప్ములమైయుండుటకు అనేక ప్ర్శణామాలు
ఉనాియి. భూమి మీద దదవుని ప్రతినిధ్ులముగా, మన ఆలోచనలు, సవభావము మర్శయు భావనలు
ఆయనను ప్రతిబింబిసాతయి. మర్శయు ఆయన ఉదదేశయములను నర్వేర్ము విధ్ముగా, ఆయన సృషిరకన

మర్శయు సృష్ర ములకు ప్రయోజనకర్మన
ై విధ్ముగా మర్శయు ఆయనకు మహమను తెచుు విధ్ముగా
మన పాతరలను పల షించుటకు ఆయన మనలను వయకనతగతముగా బాధ్ుయలను చదశాడు.

ముగకెంపు
ఈ పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్ముగా మానవాళి యొకు పాతరను మనము చూశాము. అబదధ

దదవతల యొకు సవర్ూప్ములను మర్శయు నిజ దదవుని యొకు సవర్ూప్ములను పల లుుట దావర్ా
మన సాానమును మనము విశదీకర్శంచాము. దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని నతి
ై క,
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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

ర్ండవ పాఠము : దదవుని సవర్ూప్ము

తార్శుక మర్శయు ఆతీుయ గుణములను మనము వర్శణంచాము. దదవునితో, ఇతర్ మానవులతో, మర్శయు
మిగశల్వన సృషిర అంతటితో మనము కల్వగశయుని అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్శగణంచాము.

అనేక ఆధ్ునిక తతత వశాసత మ
ై ునివి. సర్పవనితమన
ై
ర ులు ప్ూర్శతగా మనుష్య-కేందీరకృతముల య

అధికార్ముగా దదవుని మీద దృషిర పటటరట మానవులను బానిసలనుగా చదసత ుంది అని వార్మ నముుతార్మ;
మర్శయు దదవుని ప్రకునబెటర ి మానవాళి మీద దృషిరపటటరట సవయం-యోగయతను మర్శయు నిశుయతను
బలప్ర్మసాతయని నముుతార్మ. కాని ఇది ప్ూర్శతగా భినిమన
ై దిగా ఉనిది. భూమి మీద దదవుని
సవర్ూప్ములుగా, మనము స ంతగా ఎనిడును కల్వగశయుండలేనంత యోగయతను మర్శయు

పారముఖ్యతను మనము కల్వగశయునాిము. దదవుడు తన సవర్ూప్మును మనకనచు, మనలను

ర్ాజులనుగా చదశాడు. ఆయన ప్ర్శపాలనకు పారతినిధ్యం వహంచు, ఆయన ఇచున అధికార్మును

ఉప్యోగశంచు, ఆయన సవభావమును వయకత ప్ర్చు, మర్శయు ఆయన చతత మును జర్శగశంచు బాధ్యత
మనకు ఇవవబడినది. దీని కంటే ఎకుువ విలువను మర్శయు నిశుయతను మానవాళికన ఏమి
ఇవవగలదు?
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