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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ఉపల దాా తెం 

పటలోలు వినోదభ్ర్తిముగా ఉెంటారమ, ముఖ్యముగా కొీతత  ఆలోచనలను నేరముకొని, వాటిని 
అనువర్ితెంచవలస్టట వచిునప్ుపడు ఎెంతో వినోదభ్ర్తిముగా ఉెంటారమ. ఒకర్ోజున నా స్టతిహితుని యొకు 
నాలుగేళో్ కుమార్ త ర్ాతిర భోజనమునకు ముెందు అతని యొదేకు చతేిలో ఒక చాక ోట్ ప్టుి కొనివచిు ఇలా 
అెంది, “నాని, ననేు ఈ చాక ోట్ తిెంటాను.” ఇప్ుపడు, భోజనానికి ముెందు చాక ోట్ తినడానిక ిఆమ కు 
అనుమతిలేదు, కాబటిి  ఆమ  తెండిర ఇలా జవాబిచాుడు, “భోజనానిక ిముెందు నీకు చాక ోట్ ఎెందుకు?” “ననేు 
చెపాపను కాబటిి  అలా జరగాల్వ అెంతే” అని ఆమ  ఎెంతో ధెైరయముతో జవాబిచిుెంది. 

ఇప్ుపడు, ఆ చిని బాల్వక తన జవాబులను తన తలో్వదెండుర ల నుెండి నేరముకొనియుెంటుెంది. కాబటిి , 
“నేను చెపాపను కాబటిి జరగాల్వ” అన ేమాటలు వినిన వ ెంటనే ఆమ  తెండిర ఒప్ుపకోవాలని ఆమ  
సావభావికముగానే ఆశిెంచియుెంటుెంది. అయితే మానవ సెంభాషణలోని ఒక పరా థమికమ నై వాసతవమును 
ఆమ  అరాము చసేుకోలేదు. ఆజఞలు మర్యిు నిర్ేేశనముల యొకు అధికారము వాటిని ప్లుకు వయకిత యొకు 
అధకిారము మీద ఆధారప్డి ఉెంటుెంది. ఆ చిని బిడ్ తన తలో్వదెండుర లు ఉప్యోగిెంచు అవే మాటలను 
ఉప్యోగిెంచినా, ఆమ  తన తలో్వదెండుర ల మాటలను వినవలస్టటయుెండనిద ిఎెందుకెంటే ఆమ  తలో్వదెండుర లు 
మాటాో డుతునాిరమ, కాని ఆమ  తలో్వదెండుర లు మాట వినవలస్టటన ప్ని లేదు ఎెందుకెంటే ఆమ  మాటాో డుతుెంది. 

మనము క ైైసతవ నీతిశాసత రమును అనేవష్టెంచుచుెండగా, ఈ పరా థమికమ నై వాసతవమును మనము 
అరాము చేసుకోవాల్వ: న తైిక నియమముల యొకు అధకిారము వాటిని ఇచిున వయకితలో నుెండి కలుగుతుెంది. 
లేఖ్నములోని హచెుర్ికలకు మనము ఎెందుకు సమర్పిెంచుకోవాల్వ? క ైసైతవ విశావసము యొకు న తైిక 
మారగదరికములు మన మీద ఎెందుకు అధికారము కల్వగయిునాియి? దనీికి జవాబు ముకుుసూటిగా 
ఉనిద ి— ఇవి సరవ అధకిారము గల దవేుని యొదే నుెండ ివసాత యి కాబటిి ఈ నిర్ేేశనములకు అధికారము 
ఉనిది. “ఆయన చెపాపడు కాబటిి ” మనము వాటకిి విధేయులమవుతాము. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిర్ ెండవ పాఠము. ఈ 
పాఠయకీమములలో, మనము న ైతికమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుచుెండగా మనము అనుసర్ిెంచాలని బ ైబిలు 
బో ధిెంచు ప్రకిీయ మీద దృష్టి  ప డుతునాిము. ఈ పాఠమునకు “నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: దవేుడు మర్ియు 
ఆయన వాకయము” అను శీర్ిషకనిచాుము. మర్యిు ఈ పాఠములో నీతిశాసత రములో అధకిారము అను ప్రశిను, 
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లేక మర్ిెంత సెంక్షపే్ముగా, నీతిశాసత రములో దవేుడు మర్ియు ఆయన వాకయము యొకు అధికారమును 
మనము విశదీకర్ిెంచుటను ఆరెంభిదాే ము. 

మునుప్టి పాఠెంలో, క ైసైతవులముగా న తైికమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటకు మనము మూడు 
మౌల్వకమ నై విషయములను ప్ర్గిణలోనికి తీసుకోవాలని చూశాము: సర్యిి నై పరా మాణకిత, సర్యిి ైన 
లక్షయము, సర్ియి నై హేతువు. ఈ ప్ర్ిగణలను క ైసైతవ నీతిశాసత రములో మనము నిర్ాణ యక, ప్ర్ిస్టటాతుల, 
మర్ియు అస్టటతతవ దృష్టికోణములు అని పటలచాము. దేవుని సెంతోషప్రచి ఆయన ఆశీర్ావదములను 
ప ెందుకొనునటుో  చయేు న తైికమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుటకు, ఔచితయమ నై పరా మాణకితలు లేక 
ప్రమాణముల మీద దృష్టిప టుి ట దావర్ా నిర్ాణ యక దృష్టికోణములో నుెండి విషయములను చూడాల్వ. అలాగే, 
ఒక ప్ర్ిస్టటాతి యొకు వాసతవములు మర్ియు ఫల్వతములను సర్యిి ైన ర్రతిలో సమీక్షసిూత  ప్ర్ిస్టటాతుల 
దృష్టికోణములో నుెండి కూడా మనము విషయములను చూడాల్వ. మర్ియు మనము సర్యిి ైన 
ఉదేేశయములను మర్ియు హతేువులను కల్వగయిుెండునటుో  చూచుకొనుటకు అస్టటతతవ దృష్టికోణములో నుెండ ి
కూడా మనము విషయములను చూడాల్వ. ఈ పాఠములో, దేవుడు మర్యిు ఆయన వాకయము యొకు 
పరా మాణకితల మీద దృష్టిప టుి ట దావర్ా న తైిక నిరణయములకు సర్యిి ైన పరా మాణికతల ైన నిర్ాణ యక 
దృష్టికోణమును చూదాే ము. 

మన పాఠెం ర్ ెండు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగిెంచబడుతుెంది. మొదటిగా, మన ఉనితమ ైన 
పరా మాణకితగా సవయెంగా దవేుని చూదాే ము. మర్ియు ర్ ెండవదగిా, దవేుని వాకయము మన 
ప్రతయక్షప్రచబడిన న తైిక ప్రమాణము, లేక పరా మాణికతగా ఎలా ప్ని చసేుత ెందో  విశదీకర్ిదాే ము. ముెందుగా 
మన న తైికమ ైన ప్రమాణముగా సవయెంగా దవేుని మీద మన దృష్టిని ప డదాము. 

పరా మాణికతగా దవేుడు 

ఈ పాఠయకమీము యొకు మొదట ిపాఠములో, సవయెంగా దవేుడు మాతరమే మన ఉనితమ ైన న తైిక 
ప్రమాణము అని మనము చూస్టటన విషయము మీకు జఞఞ ప్కముెండయిుెంటుెంది. దేవుని గుణముతో 
ముడపి్డినవనిి “మెంచివి” మర్ియు “సర్ నైవి,” అయిత ేఅలా లేనివి “దుషిమ నైవి” మర్యిు “చెడ్వి.” 
దేవుడు సెంప్ూరణమ నై న తైిక ప్రమాణమ యైునాిడు, ఎెందుకెంటే ఆయనకు వ లుప్ల లేక ఆయనకు ప నై ఏ 
ఇతర పరా మాణకితకు కూడా ఆయన జవాబుదారమడు కాడు. ఆయనకు సెంప్ూరణమ నై న తైిక అధికారము 
ఉనిది. ఏద ిమెంచ  ోమర్ియు ఏది చెడో  నిర్ాా ర్ిెంచుటకు, లేక తన నిర్ాా రణల ఆధారముగా స్టటారమ నై, 
నితయమ ైన తీరమపలను ఇచుు అెంతిమ హకుు దేవునికి తప్ప ఎవవర్కిీ లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ఈ ఆలోచనలను మర్ియు వీటి యొకు అెంతర్ాావములను సెంప్ూరణముగా అరాము చేసుకొనుటకు, 
మన న తైిక పరా మాణికతగా దవేునిలోని మూడు పరా ముఖ్యమ నై విషయములను మనము దగగరగా ప్ర్ిశీలన 
చేదాే ము. సెంప్ూరణమ ైన న తైిక నియమము లేక పరా మాణకితగా సవయెంగా దవేుని జఞఞ నమును మొదట 
చూదాే ము. ర్ ెండవదగిా, ప్రతి వయకిత కటుి బడయిుెండవలస్టటన తీరమపలను ఇచుు సెంప్ూరణమ నై న ైతిక 
నాయయాధపి్తిగా దవేుని చూదాే ము. మర్ియు మూడవదగిా, మన స ెంత న ైతిక నిరణయముల కొరకు ఈ 
సతయముల యొకు అెంతర్ాావములను కొనిిెంటిని మనము విశదీకర్దిాే ము. సెంప్ూరణమ ైన న ైతిక 
పరా మాణకితగా సవయెంగా దవేుని యొకు సవభావమును ముెందుగా చూదాే ము. 

సవయెంగా దవేుడు 
సవయెంగా దేవుడు సెంప్ూరణమ ైన న తైిక నియమమ యైునాిడు అని ఆలోచిసూత  మనము అనేక 

సమసయలను ప్ర్షిుర్ిెంచవచుు. అయిత ేమన ఉదేేశయముల కొరకు, ర్ ెండు విషయములను చూదాే ము: 
మొదటగిా, మెంచితనము దవేుని యొకు వయకితగత గుణమ యైునిది అని మనము చూదాే ము. ర్ ెండవదగిా, 
దేవుని మెంచితనము మెంచితనమెంతటకిి అెంతిమ పరా మాణకితగా ఉనిదను వాసతవమును మనము 
చూదాే ము. 

వయకితగత గుణము 
మొదటగిా, మెంచితనమును గూర్ిు దవేుని యొకు వయకితగత గుణముగా మనము మాటాో డనిప్ుపడు, 

సమసత  న తైికతను కొలచుటకు సవయెంగా ఆయనే పరా మాణకితగా ఉనాిడని మన ఉదేేశమ యైునిది. 
మెంచితనము మర్యిు సర్యిి ైనతనమును గూర్ుి కొనిిసారమో  మనము సెంక్షపే్ముగా మాటాో డినప్పటకిీ, 
మెంచి మర్యిు సర్యిి నై అను ప్దములను మనము ప్ురమషహనీమ నై వసుత వులు మర్యిు ఆలోచనలకు 
అనువర్ితెంచునప్పటికీ, ఈ అభిపరా యములనీి ఒక మౌల్వకమ నై దానిలో నుెండి వ ల్వకతిీయబడతాయి: దవేుని 
వయకితతవము యొకు మెంచితనము. దేవుని గుణమునకు వేరమగా, మెంచితనము లేక సర్యిి ైనతనము 
అనునది లేనలేేదు. దవేునికి ప్రతిబిెంబముగా మాతరమే న తైిక విలువ ఉనికలిో ఉెండగలదు. వాసతవిక 
భావనలో, ఆయన కేవలెం మెంచివాడు మర్యిు సర్యిి నైవాడు మాతరమ ేకాదు; ఆయన సవయెంగా 
మెంచితనము మర్యిు సర్యిి ైనతనము అయుయనాిడు. 

మన మొదటి పాఠములో మనము చూస్టటనటుో , వ లుగు అను అలెంకారము దావర్ా ఒక విధ్ముగా 
దేవుని గుణములు సెంప్ూరణమ ైన న తైిక పరా మాణికత అయుయనివి అను ఆలోచనను లేఖ్నము 
ఉదాహర్సిుత ెంది. 1 యోహాను 1:5-7లో, అప సతలుడెైన యోహాను ఇలా బో ధిెంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

దవేుడు వ లుగ  ైయునాిడు; ఆయనయెందు చీకట ిఎెంతమాతరమును లేదు. 
ఆయనతోకూడ సహవాసముగలవారమని చపె్ుపకొని చీకటలిో నడచిినయి డల 
మనమబదధమాడుచు సతయమును జర్గిెింప్కుెందుము. అయిత ేఆయన 
వ లుగులోనుని ప్రకారము మనమును వ లుగులో నడచిినయి డల, మనము 
అనోయనయసహవాసము గలవారమ  ైయుెందుము; అప్ుపడు ఆయన కుమారమడెనై 
యిసేు రకతము ప్రతి పాప్మునుెండ ిమనలను ప్వితుర లనుగా చయేును (1 యోహాను 
1:5-7). 

వ లుగుగా దేవుడు అను అలెంకారము ప్రధానముగా న తైిక విశేోషణ అయుయనిది. చీకట ిపాప్ము 
మర్ియు అబదధముతో పల లుబడినది, మర్యిు వ లుగు సతయము మర్ియు పాప్ము నుెండ ిశుదధతతో 
అనుబెంధ్ము కల్వగయిునిది. పరా ముఖ్యముగా, పాప్ము దవేుని గుణమునకు వ లుప్ల ఉనిది అని 
పాప్మును నిరవచిెంచుట దావర్ా దవేుడు పాప్ము నుెండి సెంప్ూరణముగా సవతెంతుర డెయైునాిడు అని ఈ 
వాకయము వివర్ిసుత ెంది. మర్ొక మాటలో, సవయెంగా దవేుడే మెంచితనము మర్యిు సర్యిి ైనతనమునకు 
ఉనితమ నై పరా మాణికతగా ఉనాిడు అని, కాబటిి  దవేుని గుణమునకు విరమదధముగా ఉని ప్రతిది పాప్ము 
అని ఇద ిఊహిసుత ెంది. 

మారము 10:18లో ఇలా చెబుతూ యిసేు ఇదే ఆలోచనను వయకతప్రచాడు: 

దవేుడొకుడ ేగాని మర్ ిఎవడును సతుపరమషుడు కాడు (మారము 10:18). 

మెంచితనము యొకు పరా మాణికతను కేవలెం దవేుడు మాతరమే చధేిెంచగల్వగాడు అని చపె్ుపట 
దావర్ా, యిసేు అనుబెంధిత లేక ఇతరమల నుెండి కలుగు మెంచితనమును గూర్ిు గాక ప్ర్పి్ూరణమ నై 
మర్ియు సెంప్ూరణమ నై మెంచితనమును గూర్ిు మాటాో డుతునాిను అని సూచిెంచాడు. వాసతవానికి, బ ైబిలు 
ఇతర ప్రజలను కూడా మెంచివారమ అని పటలుసుత ెంది. కాని దవేుని మెంచితనము భినిమ నైద.ి ఇతర 
మెంచితనములనిిటిక ిభినిముగా, అది నాణయతలో ప్ర్ిప్ూరణమ నైది, ప్ర్ిమాణములో సెంప్ూరణమ ైనది, 
మర్ియు కేవలెం తిరతవములోని ప్ురమషమూరమత లకు మాతరమే విశషేమ నైది. 

దేవుని యొకు ఉనితమ నై మెంచితనమును గూర్ిు లేఖ్నములో ఇలాెంటి కథనములనే మనము 
చూసాత ము, ఉదాహరణకు కరీతనలు 5:4లో దావీదు ఇలా ప్రకటిెంచాడు: 

చడెుతనమునకు [దవేుని] యొదే చోటులేదు (కరీతనలు 5:4). 

మర్ియు దానియిేలు 4:37లో అనయ దశేప్ు ర్ాజు అయిన న బుకదెి జరమ కూడా ఇలా ప్రకటిెంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

[ఆయన] కారయములనిియు సతయములును, ఆయన మారగములు నాయయములున  ై
యుని[వి] (దానియిలేు 4:37). 

ఈ ఆలోచనను వయకతప్రచు అతయెంత సూటెనై వాకయభాగము మతతయి 5:48, అకుడ యిసేు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

మీ ప్రలోకప్ు తెండిర ప్ర్పి్ూరమణ డు గనుక మీరమను ప్ర్పి్ూరమణ లుగా ఉెండదెరమ 
(మతతయి 5:48). 

ఈ వాకయభాగములనిిటలిో, దవేుడు ర్ ెండు విధ్ములుగా సెంప్ూరణమ ైన న తైిక నియమముగా 
కనుప్రచబడుటను మనము చూసాత ము: 1) ప్రభ్ువు ఎలాెంటి తపటపదము లేని ప్ూరణతకు శిఖ్రమ నై 
వయకితతవముగా కనుప్రచబడనిాడు; మర్ియు 2) లేఖ్నమును చదువు మనము, దేవుని కియీలు మర్యిు 
గుణము దృష్టాి ా మన స ెంత మెంచితనమును కొలుచుకొనుటకు పల ర తిహిెంచబడతిిమి. 

ఇవి మర్ియు ఇతర బ ైబిలు భాగముల ఆధారముగా, తిరతవములోని ప్ురమషమూరమత ల ైన తెండిర, 
కుమారమడు మర్యిు ప్ర్శిుదాధ తు యొకు పరా ముఖ్యమ ైన నితయ గుణములుగా మెంచితనము మర్ియు 
సర్యిి ైనతనమును గూర్ుి ఆలోచిెంచాల్వ అని మనము ఉదాా టిెంచవచుు. మెంచితనములో సజీవుడెనై 
దేవుడు తన హృదయములో కల్వగియుని వ ఖై్రమలు, విలువలు, హేతువులు, ఆశలు మర్ియు లక్షయములు 
ఉనాియి. కాబటిి , మెంచితనమునకు సర్యిి ైన పరా మాణికతను కనుగొనుటకు, మనము కవేలెం సెంక్షేప్మ నై 
మర్ియు న ైతికమ నై నియమములను మాతరమే నేరముకొనుటకు ప్రయతిిెంచకూడదు. బదులుగా, సవయెంగా 
దేవుని హృదయమును తలెుసుకొనుటకు మనము ప్రయతిిెంచాల్వ. 

ఉనితమ నై పరా మాణకిత 
ర్ ెండవదగిా, దవేునిని గూర్ిు మనము సెంప్ూరణమ నై న తైిక నియమముగా మాటాో డినప్ుపడు, దేవుని 

వయకితతవము కెంటే ఉనితమ నై పరా మాణకిత మర్ొకటి లేదు అని మన అరామ యైునిది. సమసత  
మెంచితనమునకు దేవుని మెంచితనము ఉనితమ ైన పరా మాణికత అయుయనిద.ి 

దురదృషివశాతుత , దవేుడు “మెంచి”గా మర్యిు “సర్యిి నైవానిగా” గుర్ితెంచబడుటకు ఆయనను కూడా 
కొలచ ేఒక “మెంచి” అను నిరవచనముగల ఒక కొలత ఉనిద ిఅని చాలామెంది ప్రజలు ప రప్డుతుెంటారమ. 
ఉదాహరణకు, దవేుడు మానవులకు తీరమపతీరమువాడెతైే ఆయన మెంచివాడు కాడు అని కొెందరమ ప్రజలు 
అనుకుెంటారమ. మెంచి దవేుడు ఏనాడు కీడుకు అనుమతి ఇవవడు అని ఇతరమలు నముుతారమ. మర్యిు ఈ 
ఊహల ఆధారముగా, బ ైబిలులోని దవేుని “మెంచివాడు” అని వర్ిణెంచుట సాధ్యము కాదు అని వారమ 
ప రపాటుగా నిర్ాా ర్ిసాత రమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

దురదృషివశాతుత , దవేుడు మెంచివాడు కాడు అను విషయమును క ైసైతవులు ఖ్ెండిెంచినప్పటకిీ, 
దేవుడు సవయెంగా ఆనుగుణయము చూప్వలస్టటన మెంచితనము యొకు ఉనితమ నై పరా మాణికత ఒకట ి
ఉనిద ిఅని కొెందరమ విశావసులు తప్ుపగా అరాము చసేుకుెంటారమ. 

ఇప్ుపడు, సవయెంగా బ ైబిలు రచయితలు కూడా కొనిిసారమో  దేవుని ఆయన స ెంత గుణమునకు 
భినిమ నై పరా మాణికత దావర్ా విశేోష్టెంచారమ అని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. చాలా సాధారణెంగా, వారమ 
ఆయనను బ ైబిలుతో పల ల్వు కొలచారమ. ఉదాహరణకు, 119:65, 68లో కీరతనకారమడు ఇలా వరా శాడు: 

యి హో వా, నీ మాటచొప్ుపన నీ స్టతవకునిక ినీవు మలేు చసే్టటయునాివు... నీవు 
దయాళ్ుడవ  ైమలేుచయేుచునాివు; నీ కటిడలను నాకు బో ధెింప్ుము (కరీతనలు 
119:65, 68). 

65వ వచనములో, దవేుని వాకయము మెంచితనమునకు పరా మాణికతగా ఉనిది అని కీరతనకారమడు 
గుర్ితెంచాడు మర్ియు ఈ పరా మాణికత దావర్ా సవయెంగా దవేుని కారయములు కూడా “మెంచివి”గా 
ఎెంచబడగలవు అని సూచిెంచాడు. మర్ియు 68వ వచనములో, దవేుడు నిజముగా మెంచివాడు అని 
మర్ియు ఆయన కిీయలు నిజముగా మెంచివి అని అతడు ప్రకటసిూత , దవేుడు తన వాకయమునకు 
అనుగుణెంగా కారయములు చశేాడు కాబటిి  ఇది సాధ్యమవుతుెంది అని తెల్వపాడు. చివర్గిా, తాను దేవుని 
మెంచితనమునకు కటుి బడయిుెండుటకుగాను దేవుని కటిడలను, అనగా దవేుని ధ్రుశాసత రమును 
నేరముకోవాలనే ఆశను వయకతప్రచుచు కరీతనకారమడు 68వ వచనమును ముగిసాత డు. కుో ప్త ెంగా, ఈ 
వచనములలో దవేుని నియమముల యొకు పరా మాణికత వ లుగులో దవేుని కారయములను కొలచి, దవేుని 
కారయములు మెంచివి అని కనుగొనాిడు. 

అయితే ధ్రుశాసత రము లేక నియమము దేవునిక ిబాహయమ నైద ికాదు అని లేఖ్న రచయితలు 
యి ర్గిియుెండిర్ి; బదులుగా, అద ిఆయన యొకు సవయెం-వయకీతకరణ అయుయనిది. ఉదాహరణకు, తరమవాత 
కీరతనలు 119:137 మర్యిు 142లో కరీతనకారమడు వరా స్టటన మాటలను ప్ర్గిణిెంచెండి: 

యి హో వా, నీవు నీతిమెంతుడవు; నీ నాయయవిధ్ులు యథారాములు... నీ నీతి 
శాశవతమ నైద ినీ ధ్రుశాసత రము కవేలము సతయము (కరీతనలు 119:137, 142). 

దేవుని ధ్రుశాసత రము దేవుని యొదే నుెండ ివసుత ెంది కాబటిి అద ిసర్ియి నైది మర్ియు మెంచిది, 
మర్ియు ఆయన సవయెంగా సర్యిి ైనవాడును మెంచివాడున ైయునాిడు. ఆయన నీతిమెంతుడు కాబటిి , 
ఆయన చేయు ప్రతిది మర్యిు ఆయన వయకతప్రచు ప్రతిది — ఆయన ధ్రుశాసత రముతో సహా — ఆయన 
మెంచితనమును కనుప్రమసుత ెంది. కాబటిి , బ ైబిలు రచయితలు దవేునిని ధ్రుశాసత రము యొకు పరా మాణికతతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

పల ల్వునప్ుపడు కూడా, ధ్రుశాసత రము దవేుని గుణమును వయకతప్రచు విధానమును ప్రతిబిెంబిెంచుట వార్ ి
ఉదేేశమ యైునిది. 

మానవులు ధ్రుశాసత రమునకు కటుి బడయిుెండవలస్టటన విధ్ముగా దవేుడు కూడా 
కటుి బడయిునాిడు అని బో ధెించుట లేఖ్న రచయితల యొకు ఉదేేశెం ఏనాడు కాదు. అలాగే 
ధ్రుశాసత రములో బయలుప్రచబడని పరా మాణికతలకు దేవుడు విర్ోధ్ముగా కారయములు చయేుట కూడా 
సాధ్యమని వారమ నములేదు. దేవుని వయకితగత మెంచితనము సమసత న తైిక సమసయలను విశేోష్టెంచవలస్టటన 
సెంప్ూరణమ నై పరా మాణకిత అయుయనిది అని బ ైబిలు తరచుగా బో ధిెంచిెంది. 

నాయయాధపి్తిగా దవేుడు 
సెంప్ూరణమ నై న తైిక పరా మాణికతగా ఉెండుటతో పాటుగా, దవేుడు న ైతికతకు నిసిెందేహమ నై 

నాయయాధపి్తిగా ఉనాిడని కూడా మనము చూదాే ము. అనగా, ఒక కారయము, భావన మర్యిు ఆలోచన 
ఆయన న ైతిక అవసరతలకు అనుగుణెంగా ఉనిదా లేక విరమదధముగా ఉనిదా నిర్ాా ర్ిెంచు అెంతిమ 
అధకిారము ఆయన కల్వగయిునాిడు. మర్ియు ఆయన నిర్ాా రణలకు అనుగుణెంగా కారయములు చయేు 
అెంతిమ హకుు మర్యిు అధకిారము ఆయనకు ఉనిది. 

ఇప్ుపడు, న తైికమ నై తీరమపలను తీరముటకు దవేుడు మానవులకు కొెంత బాధ్యతను ఇసాత డు అను 
మాట వాసతవమే. ఉదాహరణకు, లేఖ్నముల ప్రకారెం, మెంచిని గౌరవిెంచి చెడును శిక్షిెంచు ప్ర్మిిత బాధ్యత 
అరహమ నై మానవ ప్రభ్ుతవములకు ఇవవబడిెంది. అయిత ేమన మానవ తీరమపలు దేవుని తీరమపలను 
ప్రతిబిెంబిెంచు వరకు మాతరమ ేసర్యిి ైనవిగాను, అరహమ నైవిగాను ఉెంటాయని బ ైబిలు బో ధిసుత ెంది. అెంతయ 
దినమెందు, సవయెంగా దవేుడు తమ తమ కిీయల చొప్ుపన ప్రజలెందర్కిీ తీరమప తీరముతాడని, తదావర్ా 
అప్పట ివరకు మానవులు చసే్టటన తీరమపలనిిటనిి అయితే నిర్ాా ర్ిసాత డు లేక ఖ్ెండిసాత డు అని యిేసు సవయెంగా 
సపషిము చేశాడు. ఆ సమయమెందు, దుషి కిీయలు చేస్టటనవార్నిి ఆయన శపటసాత డు, మర్యిు సతిియలు 
చేస్టటన వార్ిని ఆయన దవీిసాత డు. 

ఈ విషయముప ై యిేసు యొకు మాటలను యోహాను 5:27-30 నమోదు చసేుత ెంది: 

ఆయన మనుషయ కుమారమడు గనుక తీరమపతీరముటకు (తెండిర) అధకిారము 
అనుగీహెించనెు... సమాధ్ులలో నునివారెందరమ ఆయన శబేము విని మలేు 
చసే్టటనవారమ జీవ ప్ునరమతాా నమునకును కడీు చసే్టటనవారమ తీరమప 
ప్ునరమతాా నమునకును బయటకి ివచుెదరమ... ననుి ప్ెంపటన వాని చితతప్రకారమ ే
చయేగోరమదును గాని నా యిషి ప్రకారము చయేగోరను గనుక నా తీరమప 
నాయయమ నైద ి(యోహాను 5:27-30). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ఈ జీవితములో మనము తీసుకొను న తైిక నిర్ాా రణలతో ప్రమయేెం లేకుెండా, సవయెంగా దవేుడ ే
విశవములోని ఉనితమ నై నాయయసాలమ యైునాిడు. మనము న ైతికముగా జీవిెంచామా లేక అన తైికముగా 
జీవిెంచామా అను అెంతిమ నిర్ాా రణను ఆయన ేచేసాత డు — మర్ియు ఆయన తీరమపలకు ఎవర్ ైనా సర్ే 
కటుి బడ ిఉెండవలస్టటెందే. ఏ ఒకురమ కూడా దవేుని అధికారమును సవాలు చేయుటకు ఎలాెంటి ఆసాురము 
ఉెండదు. సరవ అధికారము మర్ియు సరవశకిత ఆయనదే, కాబటిి  ఆయన తీరమపలను తపటపెంచుకొను మారగము 
లేదు. యోబు 40:2-14లో ఈ అెంశమును గూర్ిు దవేుడు యోబుకు చపెటపన చివర్ ిమాటలను వినెండి: 

ఆక్షపే్ణలు చయేజూచువాడు సరవశకుత డగు దవేునితో వాదెింప్వచుునా?... నీవు నా 
నాయయమును బొ తిత గా కొటిివసే్ట దవా? నిర్ోే ష్టవని నీవు తీరమప ప ెందుటక  ైనామీద 
అప్ర్ాధ్ము మోప్ుదువా? దవేునిక ికల్వగయిుని బాహుబలము నీకు కలదా? 
ఆయన ఉరమము ధ్వనివెంట ిసవరముతో నీవు గర్ిజెంప్గలవా? ఆడెంబర 
మహాతుాములతో నినుి నీవు అలెంకర్ెించుకొనుము గౌరవప్రభావములను 
ధ్ర్ెించుకొనుము... అప్ుపడు నీ దక్షణిహసతమ ేనినుి రక్షెింప్గలదని ననేు 
నినుిగూర్ుి ఒప్ుపకొన దను (యోబు 40:2-14). 

దేవుడు సెంప్ూరణమ నై అధికారమును కల్వగయిునాిడు కాబటిి  నాయయము తీరముట ఆయన హకుు 
అయుయనిది. మర్యిు ఆయనకు నిసిెందహేమ నై శకిత ఉనిది కాబటిి  ఆయన తీరమపలను ఎవరమ 
తపటపెంచుకోలేరమ. దవేుని సృషిములు ఆయన అధికారమును మర్యిు శకితని తపటపెంచుకొనుటకు 
కోర్ినప్పటకిీ, తపటపెంచుకోలేవు. 

అెంతిమ విశేోషణలో, కవేలెం ర్ ెండు ఎెంపటకలు మాతరమే ఉెంటాయి: అయితే కీసీుత  దావర్ా కనికరము 
ప ెందుతూ మన నాయయాధిప్తిగా ఆయనకు మనలను మనము సమర్ిపెంచుకొనుట, లేక ఆయన మీద 
తిరమగుబాటు చసే్టట నితయ శిక్షను అనుభ్విెంచుట. ఒకవళే్ మనము దేవుని మీద తిరమగుబాటు చసే్టట ఆయన 
తీరమపల మీద అప్నముకమును చూప్ునటుో  శోధిెంప్బడితే, ఆయన నిర్ాా రణలు నాయయమ నైవి మర్ియు 
సర్యిి ైనవి అని వ ెంటన ేమనము గుర్ితెంచాల్వ. ఆయన చలచితుత డుకాదుగాని, ఆయన గుణము యొకు 
మారమపచెెందని పరా మాణికత ఆధారముగా ఆయన ఎలోప్ుపడూ తీరమప తీరముతాడు. యోబు 34:10-12లో 
ఎలీహు వాదిెంచినటుో : 

దవేుడు అనాయయము చయేుట అసెంభ్వము. సరవశకుత డు దుష్టాురయము చయేుట 
అసెంభ్వము. నరమల కిీయలకు తగనిటుి గా ఫలము ఆయన వార్కిచిుును; అెందర్కి ి
వార్ ివార్ ిమారగములనుబటిి  వార్కి ిఫలమిచుును. దవేుడు ఏ మాతరమును 
దుష్టాురయము చయేడు సరవశకుత డు నాయయము తప్పడు (యోబు 34:10-12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

న ైతికతకు నిసిెందహేమ నై నాయయాధపి్తిగా, ఆయన తీసుకొను ప్రతి తీరమపలో దేవుడు తన గుణము 
యొకు నిసిెందేహమ ైన న తైిక పరా మాణకితను అనువర్ితసాత డు. ఆయన తీరమపలు ప్ర్ిప్ూరణమ ైనవి, మర్ియు 
తప్ుపలులేని ఆలోచనను మర్యిు జఞఞ నమును, తపటపపల ని నిషపక్షపాతమును, మర్యిు సాటిలేని 
న ైతికతను కనుప్రమసాత యి. 

సెంప్ూరణమ నై న తైిక ప్రమాణముగా మర్యిు న తైికతకు నిసిెందేహమ నై నాయయాధపి్తిగా దవేునిని 
గూర్ిున ఈ మౌల్వక అవగాహనను మనసుిలో ఉెంచుకొని, ఈ విషయములు మన జీవితములకు కల్వగిెంచు 
కొనిి అెంతర్ాావములను ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

అెంతర్ాావములు 
సెంప్ూరణమ నై న తైిక పరా మాణికతగా దేవుని గూర్ిు మనము మాటాో డినప్ుపడు, పరా థమికముగా 

మనము దవేుని యొకు సవయెం ఉనికిని సూచిెంచాము. మర్ియు న ైతికతకు నిసిెందహేమ ైన 
నాయయాధపి్తిగా దవేుని గూర్ుి మనము మాటాో డనిప్ుపడు, సృష్టితో ఆయన చేయు సెంకరషణల మీద 
మనము ప్రధానముగా దృష్టి  నిల్వపాము. ఇప్ుపడు, నాయయము తీరముటకు దేవుని శకిత మర్యిు అధకిారము 
ఆయన గుణము యొకు పరా మాణికత ఆధారముగా జీవిెంచునటుో  ఆయన సృషిములను బదుధ లనుగా 
చేసుత ెంది అను వాసతవమును చూదాే ము. 

ఉదాహరణకు, 1 పతతురమ 1:15-16లో పతతురమ తన పాఠకులకు ఈ విధ్ెంగా హచెుర్ిెంచిన 
విధానమును మీరమ జఞఞ ప్కము చసేుకోవచుు: 

ననేు ప్ర్శిుదుధ డన  ైయునాిను గనుక మీరమను ప్ర్శిుదుధ ల  ైయుెండుడని 
వార యబడయిునిద.ి.. మిముును పటల్వచిన వాడు ప్ర్శిుదుధ డెయైుని ప్రకారము 
మీరమను సమసత  ప్రవరతనయెందు ప్ర్శిుదుధ ల యైుెండుడ ి(1 పతతురమ 1:15-16). 

ఈ వాకయభాగములో, మనము ఇెంతకు ముెందే చపెటపన విషయమును, అనగా, మానవ ప్రవరతన 
అెంతటిక ిదవేుని గుణము అెంతిమ పరా మాణికతగా ఉనిద ిఅను విషయమును పతతురమ ఉదాా టిెంచాడు. 
అయితే దేవుడు సమసత మానవ ప్రవరతనకు పరా మాణకితగా ఉనాిడు కాబటిి , మానవాళి దవేునికి విధయేత 
చూప్ుటకు మర్యిు ఆయనను అనుకర్ిెంచుటకు బదుధ ల ైయునాిరమ అని ఉదాా టిసూత  కూడా అతడు ఈ 
ఆలోచనను అనువర్ితెంచాడు. 

అవును, దవేుని అనుకర్ిెంచుటను గూర్ిు మాటాో డునప్ుపడు, సృష్టి  మర్యిు సృష్టికరత మధ్య ఉని 
భేదమును ఆదమరచుటను గూర్ిు మనము మాటాో డుట లేదు అని గీహిెంచుట చాలా అవసరము. 
బదులుగా, ఆయన గుణమును ప్రతిబిెంబిెంచుటకు మనము కల్వగియుని బాధ్యతను గూర్ుి మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

మాటాో డుచునాిము. ఉదాహరణకు, దవేుడు ప్ర్ిశుదుధ డు గనుక మనము కూడా ప్ర్ిశుదుధ ల ైయుెండాలని 
పతతురమ వరా స్టటనప్ుపడు, ప్ర్శిుదధత అెంటే ఏమిటో దవేుని గుణము నిర్ాా ర్సిుత ెంది అని, మర్యిు దవేుడు తన 
ప్ర్ిశుదధతను అనుసర్ిెంచి కారయములను చేసాత డు కాబటిి , మనము కూడా ఆయన ప్ర్ిశుదధతకు అనుగుణెంగా 
కారయములను చేయాలని అతడు ఉదేేశిెంచాడు. 

కొెండ మీద ప్రసెంగములో కూడా మనము ఇలాెంటి ఆలోచననే చూసాత ము. మతతయి 5:44-48లో, 
యిేసు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరమ ప్రలోకమెందుని మీ తెండిరక ికుమారమల  ైయుెండునటుో  మీ శతుర వులను 
పతరమిెంచుడ.ి మిముును హెింస్టటెంచు వార్కిొరకు పరా రాన చయేుడ.ి ఆయన 
చడ్ెవార్మిీదను మెంచివార్మిీదను తన సూరమయని ఉదయిెంప్జసే్టట, 
నీతిమెంతులమీదను, అనీతిమెంతులమీదను వరషము కుర్పిటెంచుచునాిడు... మీ 
ప్రలోకప్ు తెండిర ప్ర్పి్ూరమణ డు గనుక మీరమను ప్ర్పి్ూరమణ లుగా ఉెండదెరమ (మతతయి 
5:44-48). 

దేవుని ప్రవరతన కూడా ప్ర్పి్ూరణముగా మెంచిది మర్ియు న తైికమ ైనది కాబటిి , అది కూడా 
కటుి బడయిుెండవలస్టటన న తైిక పరా మాణకిత అయుయనిది. కాబటిి , ఆయన కారయముల యొకు పరా మాణికతకు 
కటుి బడయిుెండుట దావర్ా దవేునికి విధయేత చూప్ుట ప్రతి వయకిత యొకు బాధ్యత అయుయనిది. 

ఇప్ుపడు, మనలో చాలామెందకిి అనువరతనము చాలా సపషిముగా కనిపటసుత ెండవచుు. ఎెందుకెంటే, 
మనలను ఒక నిసిెందేహమ నై పరా మాణకితకు జవాబుదారమలుగా ఎెంచు నిసిెందేహమ నై అధికారము 
దేవుడు అయితే, ఆ పరా మాణకితకు విధయేతచూప్ుటకు మనము బదుధ లమ యైునాిము అని మనము 
గీహిెంచాల్వ. అయితే వాసతవానిక,ి దవేుని సారవభౌమ అధికారము మర్ియు నీతి 
 యొకు పరా మాణకితకు కటుి బడియుని అనకేమెంది ప్రజలు దేవుని ఆజఞలను నిరోక్షయము చసే్టట తమ 
జీవితముల కొరకు తమ స ెంత నియమములను కనుగొెంటారమ. 

దేవునిక ిమనకు నాయయముతీరము శకిత ఉనిప్పటికీ, ఆయనకు ఆ హకుు లేదు అని కొెందరమ 
నముుతారమ. ఒక వయకిత దుషుి డెైన మానవ నియెంతను వయతిర్ేకిెంచు విధ్ముగాన ేప్ర్ణిామాలను ప్రకునబ టిి  
దేవుని వయతిర్కేిెంచుట ఘనమ నై మర్ియు మెంచి ప్ని అని కూడా కొెందరమ నముుతారమ. 

క ైైసతవుల మధ్య కూడా మనము ఇటిి  వ ైఖ్ర్ిని చూసాత ము. ఉదాహరణకు, యిసేు మన పాప్ముల 
నిమితతము మరణిెంచాడు కాబటిి , దేవునిక ిమన విధయేతతో ప్నిలేదు అని సెంఘములో చాలామెంద ి
నముుతారమ. వారమ క్షమాప్ణను ల ైస్ట న్ి అనుకుెంటారమ, మర్ియు మన పాప్ములనీి క్షమిెంచబడనివి 
కాబటిి , మనకు నచిునటుో  మనము జీవిెంచవచుు అని వారమ తప్ుపగా ఊహిెంచుకుెంటారమ. అయితే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

వాసతవానికి, విశావసులు కూడా దవేుని గుణము అను పరా మాణికతకు అనుగుణెంగా జీవిెంచాల్వ. 1 యోహాను 
1:7లో యోహాను దనీిని తలె్వయప్రచిన విధానమును వినెండి: 

అయిత ేఆయన వ లుగులోనుని ప్రకారము మనమును వ లుగులో 
నడచిినయి డల . . . ఆయన కుమారమడెనై యిసేు రకతము ప్రతి పాప్మునుెండ ి
మనలను ప్వితుర లనుగా చయేును (1 యోహాను 1:7). 

మన సెంభాషణకు సూటిగా ఔచితయముగల కనీసెం ర్ ెండు బిెందువులను యోహాను ఈ 
వాకయభాగములో తలె్వయజశేాడు. మొదటగిా, “ఆయన వ లుగులోనుని ప్రకారము మనమును వ లుగులో 
నడవవల ను” అని బో ధిెంచుట దావర్ా, విశావసులెందరమ దవేుని అనుకర్ిెంచబదుధ ల ైయునాిరమ అని యోహాను 
సూచిెంచాడు. ర్ ెండవదిగా, దవేుని పరా మాణికతకు విధేయత చూప్వలస్టటన మన బాధ్యత కీసీుత నెందు మన 
క్షమాప్ణతో అనుబెంధ్ము కల్వగినదిగా ఉనిద ిఅని యోహాను స్ట లవిచాుడు. మనము దవేుని 
అనుకర్ిెంచినప్ుపడు మాతరమే కీీసుత  రకతము మన పాప్ముల నుెండ ిమనలను శుదిధచసేుత ెంద.ి ప్రభ్ువుగా 
ఆయనకు విధయేత చూప్ుటకు కటుి బడి ఉెండకుెండా, మనము యిేసుని రక్షకునిగా కల్వగయిుెండలేము. 

సవయెంగా దేవుడు మాతరమే నిసిెందహేమ నై న ైతిక ప్రమాణముగా ఉనాిడు అను ఆలోచనను 
దగగరగా చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు నీతిశాసత రములోని నిర్ాణ యక దృష్టికోణమును గూర్ుిన అధ్యయనములోని 
మన ర్ ెండవ ముఖ్యమ నై అెంశమును చూచు స్టటాతిలో మనము ఉనాిము: మనకు బయలుప్రచబడని న తైిక 
ప్రమాణముగా దవేుని వాకయము. 

పరా మాణికతగా దవేుని వాకయము 

సవయెంగా దేవుడ ేమన నిసిెందేహమ నై న తైిక ప్రమాణముగా ఉనాిడు అని బ ైబిలు కనుప్రచు 
అనకే మారగములను మనము చూశాము. అయితే ఆయన వాకయము దావర్ా దవేుడు తనను తాను మనకు 
బయలుప్రచుకునాిడు కాబటేి  దేవుడు ఎలా ఉెంటాడో  మనకు తలె్వస్టటెంది. ఈ ప్రతయక్షత లేకుెండా, ఆయన 
గుణము మరుముగాను తెల్వయనిదగిాని ఉెండదేి కాబటిి , ఆయన మాదరి్ిని అనుకర్ిెంచుటకు మనము 
కల్వగియుని బాధ్యతను సర్ిగా న రవరేుగల్వగవేారము కాదు. దెైవాధనీముగా, దవేుని ప్రతయక్షత ఆయన 
గుణమును గూర్ుి మనకు అనేక విషయములను బో ధసిుత ెంది, మర్ియు ఆయన పరా మాణకితను 
ప్రతిబిెంబిెంచు జఞఞ నప్ూర్ితమ నై న తైిక నిర్ాా రణలను చయేుటకు మనకు శకితని అనుగీహిసుత ెంది. కాబటిి , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

దేవుడు మాతరమే మన అెంతిమ ప్రమాణము అని మనము ఉదాా టిెంచుచునే, మన అభాయస్టటక ప్రమాణముగా 
మనము ఆయన ప్రతయక్షత లేక వాకయము మీద ఆధారప్డాల్వ. 

దేవుని వాకయము మన బయలుప్రచబడని న ైతిక ప్రమాణముగా ఎలా ఉనిదో  విశదీకర్ిెంచుటకు, 
మనము మూడు విషయములను చూదాే ము: మొదటిగా, మనము ప్రతయక్షతలోని మూడు విభాగములను 
చూదాే ము. ర్ ెండవదగిా, ప్రతయక్షతలోని ఈ మూడు విభాగముల యొకు నిర్ాణ యక గుణమును గూర్ిు 
మనము మాటాో డదాము. మర్యిు మూడవదగిా, బయలుప్రచబడిన ప్రమాణములలోని ఈ మూడు 
విభాగముల యొకు ఐకయతను మనము విశదకీర్దిాే ము. 

మూడు విభాగములు 
మొదటగిా, క ైైసతవ నీతిశాసత రమును గూర్ిు మనము కల్వగియుని అవగాహనలో ముెందుకు సాగుటకు, 

దేవుడు తననుతాను మూడు విధానములలో బయలుప్రచుకునాిడు అను సతయమును మనము అరాము 
చేసుకోవాల్వ. 

సాెంప్రదాయికముగా, వదేాెంతవేతతలు దేవుని ప్రతయక్షతను గూర్ిు ప్రధానముగా ర్ ెండు విభాగములుగా 
మాటాో డారమ: విశషే ప్రతయక్షత మర్ియు సాధారణ ప్రతయక్షత. విశషే ప్రతయక్షత విభాగములో, వారమ దవేుని యొదే 
నుెండ ిసూటిగా వచిున లేఖ్నము, ప్రవచనము, కలలు మర్యిు దరినములను ఉెంచారమ. సాధారణ 
ప్రతయక్షత విభాగములో వారమ చర్తిర, విశవము, వాతావరణెం, మొకులు, జెంతువులు, మర్యిు మానవులను 
ఉెంచారమ. సులువుగా మాటాో డతిే, సాధారణ ప్రతయక్షతలో విశషే ప్రతయక్షతలో లేని ప్రతిది ఉెంటుెంది. 

ఈ సాెంప్రదాయిక ప్దధతి కొనిి విధాలుగా సహాయకరముగా ఉనిప్పటికీ, ఇది దవేుని ప్రతయక్షతలోని 
కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన కోణముల నుెండ ిమన ధాయసను ప్రకుకు మళోిసుత ెంది. కాబటిి , ఈ పాఠములో మనము 
అస్టటతతవ ప్రతయక్షత, అనగా వయకితతవములలో దవేుని ప్రతయక్షతను గూర్ుి మాటాో డదాము, ఈ ప్రతయక్షత చాలాసారమో  
సాధారణ ప్రతయక్షతతో ముడపి టిబడుతుెంది కాని దీనిని మనము భినిముగా చూడవలస్టటన అవసరత 
ఉనిది. 

ప్రతయక్షత యొకు మూడు విభాగములను మనసుిలో ఉెంచుకొని, దవేుని ప్రతయక్షత అెంతా దేవుని 
గుణమును మనకు బయలుప్రచి న తైికమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుటలో మనకు సహాయము చేయగల 
ప్రమాణములను అెందిెంచు స్టటాతిలో ఉని విధానమును మనము చూచు స్టటాతిలో ఉనాిము. 

నిర్ాణ యక గుణము 
సాధారణ ప్రతయక్షతలో ఉని దవేుని వాకయములోని నిర్ాణ యక కోణములను మనము ముెందుగా 

చూదాే ము, ర్ ెండవదగిా విశేష ప్రతయక్షత యొకు ప్రమాణములను చూదాే ము, మర్ియు మూడవదిగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ప్రతయక్షప్రచబడిన పరా మాణికతగా అస్టటతతవ ప్రతయక్షతను చూదాే ము. దేవుని సాధారణ ప్రతయక్షత మనప ై 
అధకిారముగా ప్ని చయేు విధానము మీదిక ిమన దృష్టిని తిప్ుపదాము. 

సాధారణ ప్రతయక్షత 
సాధారణ ప్రతయక్షతను గూర్ిు మనము మాటాో డునప్ుపడు, దేవుని గూర్ిు మర్ియు ఆయన మన 

నుెండ ిఆశిెంచు న తైిక అరహతలను గూర్ిు సృష్టి మర్ియు చర్తిర మనకు తలె్వయజయేు నిజమ ైన 
విషయములను చర్ిుసాత ము. అవును, సాధారణ ప్రతయక్షత మనకు అనిి విషయములను నరే్ిపెంచలేదు. 
ఉదాహరణకు, యిసేు కీీసుత  దావర్ా రక్షణ మారగము వెంటి కొనిి విషయములు కవేలెం విశషే ప్రతయక్షత దావర్ా 
మాతరమ ేబో ధిెంప్బడగలవు, మర్ియు దేవుని చితతములోని మర్ికొనిి విషయములు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత 
దావర్ా ప్రధానముగా మన యొదేకు వసాత యి. అెంతేగాక, ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిపల యినప్ుపడు, 
సృజెంచబడిన లోకము కూడా వార్తిో కలస్టట ప్తనమ ైనది అని, కాబటిి  ప్రకృతి భ్రషిమ ైపల యిెంది అని బ ైబిలు 
ఉదాా టసిుత ెంది. ఫల్వతెంగా, సృష్టిని మర్ియు చర్తిరను వాయఖ్ాయనిెంచుట కషిమ ైన ప్ని; అవి ఇక దేవుని 
సవభావమును గూర్ిున ప్ూరణమ ైన సపషిమ ైన చితరమును మనకు అెందిెంచవు. ఏది ఏమ నైా, దేవుని గూర్ిు 
నిజమ నై విషయములను బో ధిెంచుటకు సాధారణ ప్రతయక్షత ఇప్పటికీ మనతో సపషిముగా మాటాో డుతుెంది 
అని బ ైబిలు నిశుయతనిసుత ెంద,ి ఇది దేవుని గుణము యొకు ప్ూరణమ నై పరా మాణకితను బయలుప్రమసుత ెంది, 
తదావర్ా దవేుడు బయలుప్రచిన పరా మాణములలో ఒకటిగా ప్ని చసేుత ెంది. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమునకు అనువర్ితెంచబడు విధ్ముగా సాధారణ ప్రతయక్షతలోని ర్ ెండు పరా ముఖ్యమ ైన 
లక్షణములను గూర్ుి మనము మాటాో డదాము: దాని సెంకిోషిత, మర్ియు దాని పరా ముఖ్యత. 

సెంకిోషిత. మొదటగిా, సాధారణ ప్రతయక్షత సెంకిోషిమ నైది. ప్రతి విధ్మ ైన సాధారణ ప్రతయక్షత ఒకట ే
అయుయనిద ిఅను విధ్ముగా క ైైసతవులు సాధారణ ప్రతయక్షతను గూర్ుి ఆలోచన చయేుట సహజమే. అయితే, 
వాసతవానికి, సాధారణ ప్రతయక్షత అను విభాగములోనే ప్లు సాా యిలలో సాధారణత మర్యిు విశషేత ఉనివి. 
సాధారణ ప్రతయక్షతలోని కొనిి విషయములు ప్రజలెందర్లిో సాధ్రణెంగా కనిపటసాత యి, అయితే ఇతర 
విషయములు కేవలెం కొనిి ప్రజల గుెంప్ులకు మాతరమ ేప్ర్మిితమ ైనవి. కొనిి విషయములు అరాములో 
అసపషిమ ైనవి, ఇతర విషయములు చాలా సపషిమ నైవిగా ఉెంటాయి. కొనిి విషయములు దేవుని 
కారయములు, దెనైిక పాలుప్ెంప్ులను ఏ విధ్ముగాను సూచిెంచకుెండా పరా కృతిక కీమమును అనుసర్ిసాత యి, 
అయితే ఇతర విషయములు దేవుని యొకు ఆశురయకరమ నై పాలుప్ెంప్ులను సపషిముగా కనుప్రమసాత యి. 

ఉదాహరణకు, వరణమాలకు ఒక వ పై్ున, చాలాసారమో  ఉదాహరణగా ప్ర్గిణిెంచబడు సూరమయనిని 
గూర్ిున సాధారణ ప్రతయక్షత ఉనిది అనుకోెండి. చర్తిరలో ఇెంచుమిెంచు ప్రతి ఒకురమ సూరమయని మర్ియు దాని 
ప్రభావములను చూశారమ. మర్యిు సూరమయనిలో, వారమ దవేుని యొకు సవయెం-ప్రతయక్షతను చూశారమ. ఇద ి
అతయెంత సామానయమ నై సాధారణ ప్రతయక్షత అయుయనిది. అయిత ేసూరమయని మర్ియు దాని ప్రభావములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

చూచుట దావర్ా, మానవులెందరూ ఒక రకమ ైన న తైిక సపెందనను ఇచుు బాధ్యత కల్వగయిునాిరమ, దీనిని 
గూర్ిు మతతయి 5:44-45లో యిేసు ఇలా వర్ిణెంచాడు: 

మీరమ ప్రలోకమెందుని మీ తెండిరక ికుమారమల  ైయుెండునటుో  మీ శతుర వులను 
పతరమిెంచుడ.ి మిముును హెింస్టటెంచు వార్కిొరకు పరా రాన చయేుడ.ి ఆయన 
చడ్ెవార్మిీదను మెంచివార్మిీదను తన సూరమయని ఉదయిెంప్జసే్టట, 
నీతిమెంతులమీదను, అనీతి మెంతులమీదను వరషము కుర్పిటెంచుచునాిడు 
(మతతయి 5:44-45). 

చెడ్వార్ి మీద కూడా సూరమయడు ఉదయిసాత డు, వార్ిక ివడేిమి కల్వగిసాత డు, వార్ ిప్ెంటలు ఎదుగునటుో  
చేసాత డు అను వాసతవము, ఆయనను దేవష్టెంచు పాపట ప్క్షమున కూడా దవేుడు సహనమును కనికరమును 
చూప్ుచునాిడు అని కనుప్రమసుత ెంది. మర్యిు మానవులెందరూ దవేుని గుణమును అనుకర్ిెంప్ బాధ్యత 
కల్వగియునాిరమ కాబటిి , మనమెంతా మన విర్ోధ్ులను పతరమిెంచి వార్ి కొరకు పరా ర్ిాెంచు బాధ్యత 
కల్వగియునాిము. 

వరణమాలకు మర్ొక వ పై్ున, కొెంత సాధారణ ప్రతయక్షత చాలా తకుువమెంద ిప్రజలకు మాతరమే తలెుసు 
కాబటిి , అది విశషే ప్రతయక్షతను పల ల్వనదగిా కనబడుతుెంది. ఉదాహరణకు, యిసేు కీసీుత  యొకు జీవితము, 
మరణము మర్ియు ప్ునరమతాా న చర్తిరను ప్ర్గిణిెంచెండి. మనము ఇెంతకు ముెందే చెపటపనటుో , చర్తిర 
సాధారణ ప్రతయక్షతలో భాగమ యైునిది. దేవుడు ఎలాెంట ిసనిివశేములకు అనుమతి ఇసాత డు మర్యిు 
ఆయన కాలములనిిటలిో లోకమును ఏ విధ్ెంగా శాస్టటెంచాడు అను విషయమును ప్ర్ిశీలన చేస్టటనప్ుపడు, 
ఆయనను గూర్ిు మనము ఎనోి విషయములను నేరముకోవచుు. మర్యిు విమోచన చర్ితర, ప్రతేయకముగా 
యిేసు కీసీుత  యొకు కారయము, దవేుని గూర్ుి, మనలను గూర్ిు, మర్యిు రక్షణను గూర్ిు మనకు ఎనోి 
విషయములను నరే్ిపసుత ెంది. 

అప . 17:30-31లో ప్ునరమతాా న చర్తిరను పౌలు వివర్ిెంచిన విధానమును వినెండి: 

ఆ అజఞఞ నకాలములను దవేుడు చూచి చూడనటుి గా ఉెండనెు; ఇప్ుపడెతై ేఅెంతటను 
అెందరమను మారమమనసుి ప ెందవల నని మనుషుయలకు ఆజఞఞ పటెంచుచునాిడు 
ఎెందుకనగా తాను నియమిెంచిన మనుషుయనిచతే నీతి ననుసర్ెించి భ్ూలోకమునకు 
తీరమపతీరు బో యి డ ియొక దనిమును నిరణయిెంచియునాిడు. మృతులలోనుెండ ి
ఆయనను లేపటనెందున దనీి నముుటకు అెందర్కినిి ఆధారము కలుగజసే్టటయునాిడు 
(అప . 17:30-31). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

దేవుడు సరవలోకమునకు తీరమపతీరముటకు ఒక దినమును నిరణయిెంచాడు అనుటకు యిేసు కీసీుత  
ప్ునరమతాా నము అను చార్తిిరక వాసతవము రమజువ యైునిద ిఅని పౌలు వాదిెంచాడు. ర్ాబో వు తీరమప దనిము 
అెంతట అెందర్ినీ మారమమనసుిప ెంద బదుధ లను చసేుత ెంది అని కూడా అతడు వాదిెంచాడు. మర్ొక మాటలో, 
ప్ునరమతాా నము అను చార్తిిరక వాసతవమును గూర్ుిన సాధారణ ప్రతయక్షత ప్రలెందర్నిీ బదుధ లను చేసుత ెంది. 

ఇటిి సాధారణ ప్రతయక్షత విశేష ప్రతయక్షతకు ఎెంతో పల ల్వక కల్వగయిునిది, ఎెందుకెంటే ఇది అరమదెనైద ి
మర్ియు అసామానయమ నైది. యిేసు జీవిెంచుటను మర్యిు మరణిెంచుటను ఎకుువమెంద ిప్రజలు 
చూడలేదు. మర్యిు సవయెంగా ఆయన జీవము మర్ియు మరణము కూడా ఎెంతో అసాధారణమ ైనవి; అవి 
ఏ ఇతర మానవ జీవితము లేక మరణము కెంటే భినిమ నైవి. మర్ియు ఆయన ప్ునరమతాా నము 
నిసిెందహేముగా ఆశురయకరమ ైనది. అయినను, అవి విశషే ప్రతయక్షత సాా యికి చరేమకోలేవు, ఎెందుకెంట ే
మనము ఎలా మారమమనసుి ప ెందాలో లేక దవేునికి సెంప్ూరణ సమరపణ అెంటే ఏమిటో అవి మనకు 
తెల్వయజేయవు. 

పరా ముఖ్యత. ర్ ెండవదిగా, క ైసైతవ నీతిశాసత రములో న ైతికమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటకు మనము 
సాధారణ ప్రతయక్షత యొకు పరా ముఖ్యతను ఉదాా టిెంచాల్వ. సృష్టి  మర్ియు చర్తిర దావర్ా ప్రతయక్షప్రచబడని 
ఆయన గుణములోని విషయములను గుర్ితెంచుటకు మర్యిు వాటిక ిఅనుగుణెంగా జీవిెంచుటకు దేవుడు 
మానవాళి అెంతటిని సెంజఞయిష్్దారమలనుగా చేసాత డు. 

 ఆరెంభ్ములో, సృష్టి  మర్ియు చర్తిర దావర్ా దేవుని గూర్ిు మనము నేరముకొను విషయములకు 
ఇెంత విలువనిచుుట అనేకమెంది క ైసైతవులకు విెంతగా అనిపటెంచవచుు. ఎెందుకెంటే, ఇతర ప్రతయక్షతలనిిటి 
కెంటే ఎకుువగా లేఖ్నమును ఉదాా టిెంచుట ప ర టసె్ట ిెంట్ వేదాెంతశాసత రము యొకు విశషేమ నై గురమతు 
అయుయనిది. అయిత ేవాసతవము ఏమిటెంటే, మన దనిములలో లేఖ్నమును మనము ప్రతయక్షత యొకు 
ఉనితమ నై రూప్ముగా కొనియాడనిప్పటికీ, ప ర టెస్ట ిెంటుో  ఎలోప్ుపడూ సాధారణ ప్రతయక్షత యొకు అరహతను 
మర్ియు కటుి బడయిుెండు అధికారమును ఉదాా టిెంచారమ. ఉదాహరణకు, వ స్టటిినిసిర్డ కన ె షన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 
1వ అధాయయము, 1వ భాగములో ఈ మాటలతో ఆరెంభ్మవుతుెంది: 

ప్రకృతి యొకు వ లుగు, సృష్టి  యొకు కారయములు మర్యిు దెవైకృతము మనుషుయని 
నిరమతతరమలనుగా చయేు దవేుని మెంచితనమును, జఞఞ నమును మర్యిు శకితని 
బయలుప్రమసాత యి; అయినను అవి రక్షణకు అవసరమ నై దవేునిని గూర్ుి మర్యిు 
ఆయన చితతమును గూర్ుిన జఞఞ నమును అనుగీహెించుటకు సర్పిల వు. 

ఆయన సృజెంచినవాట ిదావర్ా మర్యిు ఆయన సృజెంచినవాటలిో తరచుగా పాలుప్ెంచుకొనుట 
దావర్ా దవేుడు తన గుణమును కనుప్రచాడు. మర్యిు దవేుడు సవయెంగా నిసిెందేహమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ప్రమాణమ ైయునాిడు కాబటిి , మనము సాధారణ ప్రతయక్షత దావర్ా మనకు కలుగు ఆయన సవయెం-
ప్రతయక్షతకు విధేయత చూప్ు బాధ్యతను కల్వగయిునాిము. ర్ోమా 1:18-20లో ఈ ఆలోచనలను 
వయకతప్రమసూత  పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

దుర్రి తిచతే సతయమును అడ్గెించు మనుషుయలయొకు సమసత  భ్కితహనీతమీదను, 
దుర్రి తిమీదను దవేుని కోప్ము ప్రలోకమునుెండ ిబయలుప్రచబడుచునిద.ి 
ఎెందుకనగా దవేునిగూర్ుి తలె్వయ శకయమ నైదదేో  అద ివార్ ిమధ్య విశదమ యైునిద;ి 
దవేుడు అద ివార్కి ివిశదప్రచనెు. ఆయన అదృశయ లక్షణములు, అనగా ఆయన 
నితయశకితయు దవేతవమును, జగదుతపతిత  మొదలుకొని సృష్టిెంప్బడని వసుత వులను 
ఆలోచిెంచుటవలన తటేప్డుచునివి గనుక వారమ నిరమతతరమల  ైయునాిరమ (ర్ోమా 
1:18-20). 

సాధారణ ప్రతయక్షత దేవుని మీద నమిుకకు సెంబెంధిెంచిన పరా మాణికత లేక ప్రమాణమ యైునిది 
మర్ియు ఇద ిప్రజలెందర్కిీ వర్ితసుత ెంది. సాధారణ ప్రతయక్షత అెందర్కిీ వర్ితెంచు ఒక ప్రమాణము కాబటిి , దేవుడు 
బయలుప్రచినదానిక ివిరమదధముగా కియీలు చయేు ప్రతి ఒకురమ పాప్ము చేయువార్ ైయునాిరమ. 

ఇద ేఆలోచన ర్ోమా. 1:32లో మర్ిెంత సపషిముగా కనబడుతుెంది, అకుడ దవేుడు తనను సృష్టిలో 
బయలుప్రచుకొనుచుెండగా ఆయనను తిరసుర్ిెంచువార్ిని గూర్ిు పౌలు ఇలా వాయఖ్ాయనిెంచాడు: 

ఇటిి  కారయములను అభ్యస్టటెంచువారమ మరణమునకు తగనివారమ అను దవేుని నాయయ 
విధనిి వారమ బాగుగ ఎర్గియిుెండ[ిర్]ి (ర్ోమా. 1:32). 

ఇకుడ పౌలు సాధారణ ప్రతయక్షతను “విధి” అని పటలచుచునాిడు. ఇతర అనువాదములు ఈ 
ప్దమును “ఆజఞ” లేక “తీరమప” అని పటలుసాత యి. అయితే, ఇకుడ ముఖ్యమ నై ఆలోచన మాతరెం సపషిముగా 
ఉనిది: సాధారణ ప్రతయక్షత అెందర్కిీ సపషిముగా కనిపటెంచు బయలుప్రచబడని పరా మాణికత అయుయనిద ి
మర్ియు విధయేులు కావాలని దవేుడు అెందర్కిీ ఆజఞఞ పటెంచుచునాిడు. 

ఇప్ుపడు, ఈ పరా మాణకిత అెందర్కిీ పరా మాణకితగా ఉనిదను పౌలు యొకు ఆలోచనకు అనేకమెంద ి
సముతి చూప్రమ. మనము ఈ విషయములను సృష్టి నుెండి నేరముకోలేదు అని, మర్ియు ఈ 
సమాచారమును ప్రకృతి మర్యిు చర్తిర నుెండి స్టతకర్ిెంచుట సాధ్యము కాదు అని మనలో చాలామెందమిి 
అనుకుెంటాము. పౌలు దనిములలో కూడా ఇలాన ేజర్ిగిెంది, కాబటిి సాధారణ ప్రతయక్షతలోని ఈ 
వాసతవములను చాలామెంది ప్రజలు ఎెందుకు అరాము చసేుకోలేరమ అను విషయమును గూర్ిున చరును 
అప సతలుడు చేర్ాుడు. ర్ోమా. 1:21లో అతడు ఇలా వివర్ిెంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

మర్యిు వారమ దవేుని న ర్గియిు ఆయనను దవేునిగా మహమిప్రచలేదు, 
కృతజఞతాసుత తులు చలోె్వెంప్నులేదు గాని తమ వాదములయెందు వయరమా ల రై్ ి(ర్ోమా. 
1:21). 

సాధారణ ప్రతయక్షత మనతో సపషిముగా మాటాో డుచునిప్పటకిీ, ఇతర అరాముల వ లుగులో దీని 
యొకు సపషిమ నై అరామును మనము తిరసుర్ిసాత ము అని పౌలు చబెుతునాిడు. పరా చీన అవిశావసులు 
అబదధ  దవేతలను ఆవిషుర్ిెంచారమ. ఆధ్ునిక అవిశావసులు సృష్టి  అనుకోకుెండా కల్వగిెంది అని చెబుతారమ. 
మర్ియు అనకేమెంది క ైైసతవులు సహతిము సృష్టిని గూర్ిు ఆధ్ునిక అవిశావసము దృష్టాి ా ఆలోచిెంచుటకు 
అలవాటు ప్డిపల యారమ. అయినప్పటికీ, సృష్టిలో దవేుని ప్రతయక్షత ఇప్పటకిీ అెందర్ికీ వర్ితసుత ెంది. ఇద ి
మనము అనుగుణయము చూప్వలస్టటన దవేుడు బయలుప్రచిన ప్రమాణమ ైయునిది. 

బహుశా, 19వ కరీతన 1వ వచనములో దావీదు వరా స్టటన మాటలను పౌలు ఉప్యోగిెంచుచుెండవచుు: 

ఆకాశములు దవేుని మహమిను వివర్ెించుచునివి; అెంతర్కి్షము ఆయన చతేిప్నిని 
ప్రచురప్రచుచునిద ి(కరీతనలు 19:1). 

ఏది ఏమ నైా, ప్రలోకము మర్యిు మిగలి్వన సృష్టి యావతుత  సాధారణ ప్రతయక్షతలో అతయెంత 
సాధారణమ ైన విషయముల ైయునివి. ఇప్పటవిరకు జీవిెంచిన ప్రజలెందరమ ఆకాశము యొకు వ శైాలయమును 
చూస్టత ఉెంటారమ. ఇటిి  జఞఞ నము చాలా సామానయమ నైది. అతయెంత సాధారణమ ైన ప్రతయక్షత అెందర్కిీ 
వర్ితెంచునదగిా మర్యిు అధికార్ికముగా ఉనిప్ుపడు, సాధారణ ప్రతయక్షతలోని మర్ిెంత విశషేమ నై 
రకములలో కూడా అధకిార్కిమ ైనవిగా ఉెంటాయి. 

సాధారణ ప్రతయక్షత అనకే రకములలో కలుగుతుెంది అని మర్ియు ఆ రకములు అనీి దేవుని 
ప్రమాణములను బయలుప్రమసాత యని చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు విశషే ప్రతయక్షతను దవేుడు 
బయలుప్రచిన మర్ొక ప్రమాణముగా మనము చూడాల్వ. 

విశషే ప్రతయక్షత 
సాధారణ ప్రతయక్షత మన జీవితముల కొరకు దవేుడు బయలుప్రచిన పరా మాణికతలో 

భాగమ ైయునిద ిఅని నముుటను మనము సులువ ైన విషయముగా ఎెంచినా ఎెంచకపలయినా, విశేష 
ప్రతయక్షత మన జీవితములకు వర్ితెంచు ఒక ప్రమాణమ ైయునిది అని క ైసైతవులెందరూ సులువుగా గుర్ితెంచాల్వ. 
సాధారణ ప్రతయక్షతలో మనము చూస్టటన విధ్ముగానే, విశషే ప్రతయక్షత యొకు సెంకిోషిత మర్ియు క ైసైతవ 
నీతిశాసత రము కొరకు దాని యొకు పరా ముఖ్యత మీద మనము దృష్టిప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

సెంకిోషిత. మొదటగిా, విశేష ప్రతయక్షత సెంకిోషిమ ైయునిది, మర్ియు అనకే రకములలో మన 
యొదేకు వసుత ెంది. ఈ రకములు చాలా మౌఖక లేక వరా తప్ూరవక వాకయము మీద ఆధారప్డతాయి, కాని 
వీటనిిటిలో సృష్టి  యొకు సామానయ కారయకలాపాలను మిెంచిన విధ్ముగా దవేుడు ప్రజలతో సెంభాష్టెంచు 
విధానములు భాగమ యైుెంటాయి. మనము లేఖ్నమును అవలోకనెం చయేుచుెండగా, విశషే ప్రతయక్షతకు 
అనకే విభినిమ నై ఉదాహరణలను మనము కనుగొెంటాము. కొనిి సెందర్ాాలలో దేవుడు దృశయమ నై ర్రతిలో 
ప్రతయక్షమవుతాడు మర్ియు సమూహములతో లేక వయకుత లతో వినబడు విధ్ముగా మాటాో డతాడు. మర్కిొనిి 
సెందర్ాాలలో ఆయన సవరెం వినబడుతుెందిగాని ఆయన కనిపటెంచడు. ఇతర సెందరాములలో ఆయన తన 
ప్రజలకు ప్రతయక్షమ యైిేయ దవేదూతల వెంటి మధ్యవరమత ల దావర్ా సెంభాష్టసాత డు. తన విశేష ప్రతయక్షతను 
ప ెందుకొనిన ప్రజలకు తాను బయలుప్రచిన విషయములను వరా యమని కూడా దవేుడు సాధారణముగా 
హెచుర్ిసాత డు, మర్ియు ఈ వరా తప్ూరవక నివేదకిను లేఖ్నము అని పటలుసాత రమ, మర్యిు ఇది విశషే 
ప్రతయక్షతలో ఒక రకమ ైయునిది. 

ఇప్ుపడు, ఈ విభినిమ నై రకముల ైన విశషే ప్రతయక్షతలు ఎెంత భినిముగా ఉనిప్పటకిీ, ఇవనీి ఒక 
రకముగా “విశేషమ నైవి”గా ఉనాియి, ఎెందుకెంటే ఇవి దేవునికి మానవునిక ిమధ్య ఒక అసాధారణమ ైన లేక 
ఆశురయకరమ ైన సెంభాషణనకు పరా తినిధ్యెం వహిసాత యి. ఆయన ప్రజలతో మర్ిెంత సూటగిా సెంభాష్టెంచుటకు 
దేవుడు పరా కృతిక సనిివేశముల కీమమునకు అెంతర్ాయము కల్వగిెంచుట దీనిలో భాగమ యైునిది. 

ఈ విభినిమ ైన ప్రతయక్షత రకములు ఈ సామానయ బెంధ్మును కల్వగియునిప్పటకిీ, కొనిి తకుువ 
మధ్యవర్ితతవముతో సూటగిా దవేుని యొదే నుెండి వసాత యి కాబటిి  వాటి మధ్య వయతాయసమును మనము 
కనుగొనవచుు. మర్ిెంత దూరమ ైన మధ్యవర్ితతవము దావర్ా వచుేవి తకుువ “విశషేత” కల్వగినవి; వీటనిి 
గూర్ిు మనము సాధారణ ప్రతయక్షత యొకు సర్ిహదుే లో ఉనివిగా కూడా ఆలోచిెంచవచుు. దవేుని యొదే 
నుెండ ిసూటిగా కలుగునవి, అతయెంత “విశషేమ నైవి”గా ఉనాియి. 

మోష్త దేవునితో సూటగిాను, వయకితగతముగాను మాటాో డాడు. నిరగమ. 33:11లో మనము 
చదువునటుో : 

మనుషుయడు తన స్టతి హతిునితో మాటలాడునటుో  యి హో వా మోష్తతో ముఖ్ాముఖగా 
మాటలాడుచుెండనెు (నిరగమ. 33:11). 

విశషే ప్రతయక్షత యొకు వరణమాలలోని మర్ొక వ పై్ున మనము కలలు వెంటివాటనిి చూసాత ము. 
కలలలో విశేష ప్రతయక్షత యొకు పరా ముఖ్యత ఒక వయకిత చూస్టత దరినములలో లేదుగాని, దవేుడు ఒక 
సతయమును ఆ వయకితక ితలె్వయజేయుటకు ఈ పరా కృతిక విధానమును ఉప్యోగిెంచుకొను వాసతవములో 
ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ఉదాహరణకు, ఆదికాెండము 41లో ఏడు బకు ఆవులు ఏడు బల్వస్టటన ఆవులను తినుటను గూర్ిు 
ఫర్ో చూస్టటన ఒక కలను గూర్ుిన కథనమును మనము కనుగొెంటాము. ఆ కల అసాధారణమ ైనది అని 
ఫర్ోకు తలెుసు, మర్ియు ఆ కల భావమును తలె్వయజేయమని అతడు తన సలహాదారమలను అడిగని 
విధానములో ఇది రమజువవుతుెంది. అయిత ేఅతని కల అసాధారణమ నైది అని ఫర్ోకు ఎలా తలెుసు? కలలో 
దేవుడు ఫర్ోతో సూటిగా మాటాో డలేదు, లేక మతతయి 1లో యోస్టతప్ుతో ఆయన చసే్టటనటుో  అతనితో 
మాటాో డుటకు ఒక దవేదూతను కూడా ప్ెంప్లేదు. ఫర్ో దరినములో విశషేత ఏమిటెంటే, ఫర్ోతో 
మాటాో డుటకు దవేుడు దానిని ఉప్యోగిెంచుకునాిడు. దేవుడు కలను ఉప్యోగిెంచుకొనుటతో పాటుగా, 
సాధారణ ప్రతయక్షతలో భాగముగా సాధారణముగా కనిపటెంచు కలల కెంట ేఈ ప్రతయక్షత విభినిమ ైనదకిాదు. 

కుో ప్త ెంగా, మోష్త వెంటవిార్ికి దవేుడు ప్రతయక్షమగుట వెంట ికొనిి విశషే ప్రతయక్షతలు అసాధారణమ ైనవి 
మర్ియు అదుాతమ ైనవి. అయితే, ఇతర విశషే ప్రతయక్షత సాధారణ, పరా కృతిక మానవ జీవితమును పల ల్వన 
విధ్ముగా ఉెంటుెంది. 

మన దనిమున అతయెంత సామానయ రకమ నై విశేష ప్రతయక్షత (మర్ియు సారవతిరకముగా 
ఆమోదిెంచబడు ప్రసుత త ప్రతయక్షత రకము) లేఖ్నమ ైయునిద.ి మర్యిు లేఖ్నములో కూడా ఎెంతో 
విశషేమ నై భాగములు మర్యిు చాలా సాధారణమ నై భాగములు కూడా ఉనాియి. ఉదాహరణకు, నిరగమ. 
31:18 ప్రకారెం, దేవుడు సవయెంగా ప్ది ఆజఞలను వరా శాడు, మర్యిు అవి “దవేుని వేరల్వతో వరా యబడని ర్ాతి 
ప్లకల” మీద ఇవవబడనివి. 

అయితే, ఇతర వాకయభాగములు, సాధారణ ప్రతయక్షతను వాయఖ్ాయనిెంచిన అనుయల దావర్ా వరా యబడనివి. 
ఉదాహరణకు, అప . 17:28లో, తన గరీకు శోీతలతో పౌలు ఈ మాటలను మాటాో డాడు: 

అటువల , మనమాయన సెంతానమని మీ కవీశవరమలలో కొెందరమను చపె్ుపచునాిరమ 
(అప . 17:28). 

ఇకుడ పౌలు అనయ కవి యొకు మాటలను ఉదాా టిెంచాడు, మర్ియు ఈ విధ్ెంగా ఈ అనయ కవి యొకు 
మాటలు విశేష ప్రతయక్షతలో భాగమ ైయాయయి. 

ఇతర సామానయ సాహితయ భాగములు ఏవనగా, బ ైబిలు రచయితలు స్టతకర్ిెంచిన కొనిి సామ తలు, 
అనయ కవుల యొకు ఇతర మాటలు, మర్ియు ఎజఞర  4లో పారస్టక్ ర్ాజు అయిన కోర్షేు యూఫరటసీు 
పరా ెంతమునకు అదేర్నిుని తన స్టతవకులకు వరా స్టట ఇచిున లేఖ్ల ప్రతుల వెంటవిి. 

విశషే ప్రతయక్షత సెంకిోషిమ ైనది, మర్ియు అనకే రకములుగా మనముెందుకు వసుత ెంది. ఈ రకములలో 
చాలా వరకు వరా యబడని లేక మాటాో డబడని వాకయము మీద ఆధారప్డయిుెంటాయి, కాని ఇవనీి సృష్టి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

యొకు సాధారణ కారయనిరవహణను మిెంచిన విధ్ముగా దవేుడు ప్రజలతో సెంభాష్టెంచిన 
విధానముల ైయునివి. 

పరా ముఖ్యత. ర్ ెండవదిగా, సమసత  విశషే ప్రతయక్షత క ైసైతవ నీతిశాసత రము కొరకు పరా ముఖ్యమ నైది 
ఎెందుకెంటే విశషే ప్రతయక్షత మన కొరకు నిర్ాణ యకమ నైది; సమసత  విశేష ప్రతయక్షత మనమెంతా 
అనుసర్ిెంచవలస్టటన పరా మాణకిత అయుయనిది. ఉదాహరణకు, అప . 17:28లో పౌలు అనయ కవీశవరమల ైన 
అర్ాతు మర్యిు కిోయి ెంతేల మాటలను ఉప్యోగసిూత , వార్ ిమాటలలో నుెండి మానవాళి అెంతటిక ివర్ితెంచు 
అనువరతనమును వ ల్వకితీశాడు. అప . 17:28-30ని వినెండి: 

అటువల , మనమాయన సెంతానమని మీ కవీశవరమలలో కొెందరమను చపె్ుపచునాిరమ. 
కాబటిి  మనము దవేుని సెంతానమ  ైయుెండ,ి మనుషుయల చమతాుర కలపనలవలన 
మలుబడని బెంగారమున నైను వ ెండని నైను ర్ాతిన నైను దవేతవము పల ల్వ యునిదని 
తలెంప్కూడదు ఆ అజఞఞ నకాలములను దవేుడు చూచి చూడనటుి గా ఉెండనెు; 
ఇప్ుపడెతై ేఅెంతటను అెందరమను మారమమనసుి ప ెందవల నని మనుషుయలకు 
ఆజఞఞ పటెంచుచునాిడు (అప . 17:28-30). 

“మనమాయన సెంతానము” అను మాటల యొకు అనయ మూలముల తరమవాత కూడా, దవేుని 
యొకు అధికార్కి అప సతలునిగా పౌలు వాటనిి ఉప్యోగిెంచుట ఈ మాటలను మానవాళి కొరకు దేవుని 
యొకు విశేషమ ైన ప్రతయక్షతగా మార్ిువేసాత యి, మర్ియు వాటనిి అెందరమ అనుసర్ిెంచవలస్టటన పరా మాణకితగా 
చేస్టట, “అెంతట అెందరమను మారమమనసుి ప ెందవల ను” అనుటకు బదుధ లను చశేాయి. 

మర్ియు అనుయల నుెండి వ ల్వకతిీయబడిన మాటలకే అెంత బలము ఉెంటే, మర్ిెంత విశషేమ నై 
ప్రతయక్షత మనలను మర్ిఎకుువగా బదుధ లనుగా చేసుత ెంది. వాసతవానికి, ఈ విషయమును సవయెంగా 
లేఖ్నము ఉదాా టిెంచుటను మనము చూసాత ము. ఉదాహరణకు, యిర్రుయా 25:8-9లో యి రూషలేము 
నివాసులు మరలా మరలా ఆయన ప్రవకతలను తిరసుర్ిెంచిన తరమవాత దవేుడు వార్ిక ిచెపటపన మాటలను 
వినెండి: 

స్ట నైయములకధపి్తియగు యి హో వా ఈలాగు స్ట లవిచుుచునాిడు–మీరమ నా 
మాటలను ఆలకెింప్క పల తిర్ ిగనుక ననేు ఉతతరదశేములోనుని సరవజనములను, 
నా స్టతవకుడెనై న బుకదెరజరను బబులోనుర్ాజును పటలువనెంపటెంచుచునాిను; ఈ 
దశేముమీదకినిి దనీి నివాసులమీదకినిి చుటుి నుని యిీ జనులెందర్ ిమీదకినిి 
వార్నిి రపటపెంచుచునాిను; ఈ జనులను శాప్గీసుత లగాను విసుయాసపదముగాను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

అప్హాసాయసపదముగాను ఎప్పటకినిి పాడుగాను ఉెండజసే్ట దను (యిర్రుయా 25:8-
9). 

ప్రజలు దేవుని ప్రవకతల మాటలు వినుటకు నిర్ాకర్ిెంచారమ కాబటిి , వార్ ిమీద తీవరమ ైన నిబెంధ్న 
తీరమప ర్ాబో వుచునిద ిఅని దవేుడు వార్ిని గదిే ెంచి, వారమ ప్శాుతాత ప్ప్డని ప్క్షమున వార్నిి “ఎప్పటికిని 
పాడుగా ఉెండజసే్ట దను” అని హెచుర్ిెంచాడు. దవేుడు బ ైబిలు ప్రవకతలు మర్యిు అప సతలులు వెంటి తన 
అధకిార్కి ప్రతినిధ్ుల దావర్ా సతయమును బయలుప్రచినప్ుపడు, ఈ విశేష ప్రతయక్షత నిసిెందేహముగా 
అెందర్ికీ వర్ితసుత ెంది. 

ఇప్ుపడు, మన దనిమున, మన మధ్యలో జీవిెంచు అధికార్ిక అప సతలులు మర్యిు ప్రవకతలు లేరమ. 
అయితే మనకు బ ైబిలు ఉనిది, మర్ియు అద ిఅనిి కాలములలోని ప్రజలెందర్ికీ వర్ితసుత ెంది. నేడు మన 
కొరకు లేఖ్నము అతయెంత ఔచితయమ నై ప్రతయక్షత రకమ యైునిది కాబటిి , మన తరమవాత ర్ ెండు పాఠములలో 
దానిని మనము మర్ిెంత వివరముగా చర్ుిదాే ము. అయితే, ప్రసుత తానికి, మనము అస్టటతతవ ప్రతయక్షత, అనగా 
మానవ వయకితతవముల దావర్ా దేవుని ప్రతయక్షతను చూడవలస్టటయునిది. 

అస్టటతతవ ప్రతయక్షత 
వేదాెంతవేతతలు సహజెంగా “అస్టటతతవ ప్రతయక్షత”ను గూర్ుి మాటాో డకపల యినప్పటికీ, వయకితతవముల 

దావర్ా దవేుడు ఎలోప్ుపడూ తననుతాను బయలుప్రచుకుెంటాడు అను ఆలోచనను ప ర టసె్ట ిెంట్ 
వేదాెంతశాసత రము సాధారణ ప్రతయక్షతలో భాగముగా గుర్ితెంచిెంద.ి మర్ొక మాటలో, ఇకుడ మనము ఒక కొీతత  
రకమ నై ప్రతయక్షతను ప్రతిపాదిెంచుటలేదుగాని, వేదాెంతవేతతలు అనేక శతాబేములుగా అెంగరకర్ిెంచిన అదే 
ప్రతయక్షతను విభినిమ నై విధానములో విభాగిెంచుచునాిము. 

ఉదాహరణకు, వ స్టటిినిసిర్డ కన ెషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ లోని 1వ అధాయయము, 10వ భాగమును వినెండి: 

మతము యొకు వివాదములనిి నిర్ాా ర్ెించబడగల, మర్యిు సభ్ల యొకు 
శాసనములనిి, ప్ుర్ాతన రచయితల యొకు అభిపరా యములు, ప్ురమషుల 
స్టటదాధ ెంతములు, మర్యిు రహసయ ఆతులు ప్ర్రక్షెించబడగల, మర్యిు మనము 
ఆధారప్డగల తీరమపల నిచిు ఉనితమ నై నాయయాధపి్తి లేఖ్నములో 
మాటాో డుతుని ప్ర్శిుదాధ తు తప్ప మర్ ిఎవరమను లేరమ. 

మతమునకు సెంబెంధిెంచిన వివాదములనిిటలిో అతుయనితమ ైన నాయయాధపి్తి ప్ర్శిుదాధ తు 
అయుయనాిడు అని, మర్యిు ప్ర్ిశుదాధ తు యొకు తీరమపల కొరకు ఖ్చిుతమ నై మారగదర్ిి బ ైబిలు 
అయుయనిద ిఅని కన ెషన్ తలె్వయజసేుత ెంది. అయిత ేమిగలి్వవాటనిిటిక ితీరమపతీరము అతుయనితమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ప్రతయక్షప్రచబడిన ప్రమాణముగా లేఖ్నమును గుర్ితెంచుట దావర్ా, ఈ మిగలి్వనవాటనిి కన ె షన్ 
నిరమప్యోగమ నైవిగా లేక దురాలమ నైవిగా ప్రకునబ టిదు. వాసతవానికి, కన ెషన్ తెల్వయజేయుచుని ఇతర 
మూలములనిిటి యొకు విలువను గుర్ితసుత ెంది. దవేుడు తన చితతమును తన ప్రజలకు బయలుప్రచుటకు 
సలహాలను, పరా చీన రచయితలను, ప్రజల స్టటదాధ ెంతములను మర్ియు ఆతులను ఉప్యోగెించాడు, అయితే 
వీర్ ినిర్ాా రణలు అనిి లేఖ్నమునకు అనుగుణెంగా ఉెండాల్వ. 

ఈ మానవ తీరమపలను మనము “అస్టటతతవ ప్రతయక్షత” రకములు అని పటలువవచుు. వీటిలో ఏది కూడా 
చర్తిర లేక సృష్టి  యొకు సాధారణ వయకీతకరణ కాదు, మర్ియు ఏది కూడా దవేుని నుెండి కల్వగిన సూటెైన 
సెంభాషణ కాదు. బదులుగా, ప్రతిదానిలో మానవుల దావర్ా దేవుడు ఇచిున ప్రతయక్షత భాగమ ైయునిది, అద ి
ఒక ప్రజల గుెంప్ు దావర్ా కల్వగని సామూహిక వదేాెంతశాసత ర నిర్ాా రణ కావచుు, లేక వయకుత ల యొకు 
నిర్ాా రణలు, లేక విశావసులలో అెంతరెంగ ప్ర్శిుదాధ తు నడపిటెంప్ు కూడా కావచుు. సాధారణ మర్ియు విశషే 
ప్రతయక్షతలో మనము చూస్టటన విధ్ముగానే, అస్టటతతవ ప్రతయక్షత యొకు సెంకిోషితను ముెందు చూదాే ము 
మర్ియు తరమవాత క ైసైతవ నీతిశాసత రము కొరకు దాని యొకు పరా ముఖ్యతను చూదాే ము. 

మొదటగిా, అస్టటతతవ ప్రతయక్షతను ర్ ెండు భాగములుగా విభాగిెంచవచుు: అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలోని బాహయ 
విషయములు, మర్యిు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలోని అెంతరగత విషయములు. 

బాహయమ నై. అస్టటతతవ ప్రతయక్షత యొకు బాహయ విషయములలో ఇవి ఉెంటాయి: మానవ ఉనికి; 
మానవ వివచేన, వయకితగత మర్యిు సామూహిక; మర్ియు మానవ ప్రవరతన. మానవ ఉనికిని ఒక రకమ నై 
ప్రతయక్షతగా మనము ప్ర్గిణిెంచవచుు, ఎెందుకెంటే మానవులు దవేుని సవరూప్మెందు చయేబడా్ రమ. అనగా, 
ఒక భావనలో, మనలో ప్రతి ఒకురము దేవుని ప్రతిరూప్ము లేక ఛాయ అయుయనాిము. మానవులు దవేుని 
మహిమను మర్యిు గౌరవమును ప్రతిబిెంబిెంచు సవరూప్ముల ైయునాిరమ. మర్ియు మనము ఆయన 
గుణమును ప్రతిబిెంబిసాత ము కాబటిి , ప్రజలను చూచుట దావర్ా మనము దవేునిని గూర్ిు అనేక 
విషయములను నరేముకోవచుు. 

వయకితగత మర్ియు సామూహిక మానవ వివేచన అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలో ఒక రకమ యైునిది అను మన 
ర్ ెండవ బిెందువు, మనము దవేుని సవరూప్మెందు సృజెంచబడతిిమి అను వాసతవముతో దగగరగా 
ముడపి్డియునిది. ఆది. 1:26లో మోష్త మానవాళి సృజెంచబడని చర్ితరను గూర్ుి నమోదు చసే్టటన 
విధానమును వినెండి: 

దవేుడు మన సవరూప్మెందు మన పల ల్వక  చొప్ుపన నరమలను చయేుదము; 
వారమసముదరప్ు చపే్లను ఆకాశ ప్క్షులను ప్శువులను సమసత  భ్ూమిని 
భ్ూమిమీద పరా కు ప్రతి జెంతువును ఏలుదురమగాకనియు ప్ల్వక ను (ఆద.ి 1:26). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

మనము దవేుని సవరూప్మెందు చేయబడితిమి అను వాసతవము నుెండి మనము అనేక 
అనుమితులను వ ల్వకతిీయగల్వగినప్పటకిీ, మనము ఈ ఆలోచనను మొదటిసార్గిా లేఖ్నములో 
చూస్టటనప్ుపడు, దనీితో ముడపి్డయిుని అరాము ఏమిటెంట,ే మానవులు లోకమును పాల్వెంచుటకు దేవుడు 
వార్కిి అధకిారమును అనుగహిీసాత డు. మానవులు అధికారమును ఉప్యోగిెంచునప్ుపడు, మనము దవేుని 
గుణమును బయలుప్రచుచునాిము అనునది ఒక అెంతర్ాావమ యైునిది. 

ఆది. 2:19లో మర్ొక విధ్ముగా ఈ కిీయాశీలకము ప్ని చయేుటను మనము చూసాత ము, అకుడ ఈ 
మాటలను మనము చదువుతాము: 

దవేుడెనై యి హో వా ప్రతి భ్ూజెంతువును ప్రతి ఆకాశప్క్షనిి నలేనుెండ ినిర్ుిెంచి, 
ఆదాము వాటకి ిఏ పతరమ ప టుి నో చూచుటకు అతని యొదేకు వాటనిి రపటపెంచనెు. 
జీవముగల ప్రతిదానిక ిఆదాము ఏ పతరమ ప టెినో ఆ పతరమ దానిక ికల్వగ ను (ఆద.ి 2:19). 

దేవుడు మనకు ఇచిున అధికారమును మానవుడు ఉప్యోగిెంచుటను లేఖ్నములో ఇకుడ 
మనము మొదటిసార్ ిచూసాత ము. మర్ియు ఈ ఉదాహరణను గూర్ిు మనము ఇెంకా ఏమి చపెటపనను, 
ఆదాము జెంతువులకు పతరోను ప టిినప్ుపడు అతడు ఆలోచనను మర్యిు వివచేనను ఉప్యోగిెంచాడు 
అనునది వాసతవమ ైయునిది. కాబటిి , దవేుడు అనుగీహిెంచిన అధికారమును ఉప్యోగసిూత  మానవులు 
ఆలోచన చసే్టటనప్ుపడు మర్యిు వివచేిెంచినప్ుపడు, మనము దేవుని గుణమును ప్రతిబిెంబిెంచుచునాిము. 

మర్ియు “సభ్లు ... ప్ుర్ాతన రచయితలు, ప్ురమషుల స్టటదాధ ెంతములు, మర్ియు రహసయ 
ఆతుల”ను గూర్ిు వ స్టటిినిసిర్డ కన ె షన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ మాటాో డునప్ుపడు అది ఇలాెంటి కారయములను 
గూర్ిుయిే మాటాో డుతుెంది. 

ఉదాహరణకు, క ైసైతవయమును స్టవ్కర్ిెంచిన అనుయల ఆచారములను గూర్ిు వివేచిెంచుటకు 
యి రూషలేములో సెంఘ నాయకులు సమావేశమయాయరమ అని అప . 15లో మనము చదువుతాము. 
పతతురమ మర్ియు పౌలు వెంటి అప సతలుల పాలుప్ెంప్ులు మర్ియు మదేతును ప ెందిన సభ్ తమ 
నిర్ాా రణలను ఆ కాలములో ఉనికిలో ఉెండిన అనకే సెంఘములకు లేఖ్లను వరా స్టట ప్ెంపటెంది. వార్ి లేఖ్లలో 
ఈ కిీెంది విషయములు ఉనాియని అప . 15:28-29లో లూకా నివదేిెంచాడు: 

విగీహములకు అర్పిెంచిన వాటనిి, రకతమును, గొెంతుపటస్టటక ిచెంపటనదానిని, 
జఞరతవమును విసర్ిజెంప్వల ను. ఈ అవశయమ నై వాటకిెంట ెఎకుువ నై యి ేభారమును 
మీ మీద మోప్కూడదని, ప్ర్శిుదాధ తుకును మాకును తోచనెు. వీటకి ిదూరముగా 
ఉెండుటకు జఞగీతతప్డతిిర్ా అద ిమీకు మలేు. మీకు క్షమేము కలుగును గాక (అప . 
15:28-29). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

యి రూషలేము సభ్ తమను గూర్ిు మర్యిు ప్ర్శిుదాధ తును గూర్ుి మాటాో డుతునిది అని తలె్వపటన 
విషయమును గమనిెంచెండి. సెంఘము కొరకు సర్యిి ైన కారయవాహినిని నిర్ాా ర్ిెంచుటకు దవేుడు వారమ కల్వస్టట 
చేస్టటన చరులను ఉప్యోగిెంచుకోగలడు అనునది వార్ి అవగాహన అయుయెండినది. అనగా సెంఘ సభ్లు 
తపటపదములు లేనివి అని దీని అరాము కాదుగాని, సతయమును బయలుప్రచుటకు దవేుడు సమూహముగా 
కూడని తన ప్రజలను ఉప్యోగిెంచుకుెంటాడు అనుటకు బ ైబిలు ఆధారములు ఉనివి అని చెప్ుపటకు ఇద ి
ఉప్యోగకరముగా ఉెంటుెంది. 

సెంఘము చిని సమూహములుగా కూడనిప్ుపడు కూడా ఇదే జరమగుతుెంది. ఉదాహరణకు, 
మతతయి 18:16, 20లో యిేసు మాటలను చూడెండి: 

అతడు విననియి డల, ఇదేరమ ముగుగ రమ సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్టటారప్రచబడునటుో  
నీవు ఒకర్నిిదేర్నిి వ ెంటబ టుి కొని అతనియొదేకు ప ముు... ఏలయనగా ఇదేరమ 
ముగుగ రమ నా నామమున ఎకుడ కూడ ియుెందుర్ో అకుడ ననేు వార్ ిమధ్యన 
ఉెందు[ను] (మతతయి 18:16, 20). 

ఇదేరమ లేక ముగుగ రమ క ైసైతవ సాక్షుయలు సెంఘ కీమశిక్షణకు సెంబెంధిెంచిన ఒక విషయమును సర్ిగా 
నిర్ాా ర్ిెంచినప్ుపడు, యిసేు సెంఘమునకు ఇచిున అధకిారమును వారమ ఉప్యోగిెంచుటను తాను 
సమర్ిాసాత డని యిేసు బో ధిెంచాడు. కాబటిి , క ైైసతవులు చిని గుెంప్ులలో కూడుకొని వివచేనలను చేస్టటనప్ుపడు, 
వార్ ివివచేనలు తపటపదములు లేనివి కాదుగాని, తన ప్రజలను సతయములోనికి నడపిటెంచుటకు దవేుడు 
వయకితగత మర్ియు సామూహిక వివేచనలను ఉప్యోగిెంచుకుెంటాడు అని చపె్ుపట మాతరెం సమెంజసమే 
అవుతుెంది. 

మానవ ఉనిక ిమర్ియు వివచేనతో పాటు, మానవ ప్రవరతనను కూడా దవేుడు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత 
యొకు బాహయ రకముగా ఉప్యోగిెంచుకుెంటాడు. బ ైబిలు రచయితలు ఇతరమల ప్రవరతనను అనుకర్ిెంచమని 
తమ పాఠకులను పల ర తిహిెంచినప్ుపడు లేఖ్నములో మనము దీనిని తరచుగా చూసాత ము. ఉదాహరణకు, 1 
థెసి. 1:6-7: 

మీరమ ... మముును ప్రభ్ువును పల ల్వ నడుచుకొనినవార్ తైిర్.ి కాబటిి  
మాస్టటదోనియలోను అకయలోను విశావసులెందర్కినిి మాదరి్యిి తైిర్ ి(1 థసెి. 1:6-
7). 

తన మాదిర్ిని అనుకర్ిెంచినెందుకు, మర్యిు ఇతరమలు అనుకర్ిెంచుటకు మాదిర్ ిఅయినెందుకు 
పౌలు థసెిలొనీకలోని విశావసులను కొనియాడాడు. పౌలు మర్ియు థెసిలొనీక సెంఘము దేవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

గుణమును ప్రతిబిెంబిెంచినెంత వరకు, అది ప్రతయక్షతలో ఒక రకము అవుతుెంది. ఫల్వతెంగా, ఇద ిన తైిక 
ప్రవరతనకు ఒక ప్రమాణముగా లేక పరా మాణకితగా మార్ిెంది. 

అెంతరగత. అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలోని ఈ బాహయ రకములతో పాటుగా, అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలో అెంతరగత 
రకములు కూడా ఉనాియి. దవేునిని గూర్ుిన సతయమును బయలుప్రచుటకు ప్ర్ిశుదాధ తు మానవులలో 
కారయములను చేయుటకు అనకే విధానములను గూర్ుి మనము ఆలోచిెంచునప్పటికీ, మనము ర్ ెంటి మీద 
మాతరమ ేదృష్టి ప డదాము. మొదటగిా, వదేాెంతవతేతలు సాెంప్రదాయికముగా “వ ల్వగిెంప్ు” అని పటలచినదానిని 
మనము ప్ర్శిీలన చదేాే ము. ర్ ెండవదగిా, మనసాిక్ష ివెంటవిాటిలో బయలుప్రచబడని ప్ర్ిశుదాధ తు యొకు 
“అెంతరగత నడపిటెంప్ు”ను మనము ప్ర్శిోధదిాే ము. 

మనము ప్ర్శిుదాధ తు యొకు వ ల్వగిెంప్ును గూర్ుి మాటాో డునప్ుపడు, దవేుడు విశావసులకు, 
మర్ియు అవిశావసులకు కూడా అనుగీహిెంచు అవగాహన అను దెైవికమ నై వరమును సూచిెంచుచునాిము. 
ప్ర్ిశుదాధ తు ఒక వయకిత యొకు మనసుిను వ ల్వగిెంప్జసే్టటనప్ుపడు, ఆ వయకిత మునుప్ు కల్వగలిేని ఒక 
సామరాాము లేక జఞఞ నమును ఆయన అతనికి అనుగీహిసాత డు. వ ల్వగిెంప్ునకు సపషిమ నై ఉదాహరణలలో 
ఒకదానిని మనము మతతయి 16:15-17లో చూసాత ము, అకుడ మనము ఈ కిీెంది కథనమును 
చదువుతాము: 

అెందుకాయన మీర్ తై ేననేు ఎవడనని చపె్ుపకొనుచునాిరని వార్ ినడగి ను. అెందుకు 
స్టమ్ోను పతతురమ నీవు సజీవుడగు దవేుని కుమారమడవ నై కీీసుత వని చపె పను. 
అెందుకు యిసేు స్టమ్ోను బర్డ  యోనా, నీవు ధ్నుయడవు, ప్రలోకమెందుని నా తెండిర 
ఈ సెంగతి నీకు బయలుప్రచనెకేాని నరమలు నీకు బయలు ప్రచలేదు (మతతయి 
16:15-17). 

యిేస్టత కీసీుత  అను విషయమును స్ట్మోను పతతురమ సవయెంగా కనుగొనలేదు, లేక ఇతరమల నుెండ ి
నేరముకోనులేదు. బదులుగా, దేవుడు ఆ జఞఞ నమును పతతురమకు సూటగిా బయలుప్రచాడు. 

అవును, పతతురమ కూడా సవయెంగా యిసేును కలుసుకునాిడు, మర్యిు యిేసును గూర్ిు అతడు 
కల్వగియుెండని వయకితగత జఞఞ నము యిేస్టత కీసీుత  అయుయనాిడు అని తాను ప ెందుకొనిన అవగాహన ప్రకిీయలో 
భాగమ ైయునిది. అయిత ేఇటిి అవగాహనను ప ెందని అనకేమెంది ఇతరమలు కూడా యిసేును 
కలుసుకునాిరమ. అయితే పతతురమలో ఇటిి  అవగాహనను కల్వగిెంచుటకు ప్ర్ిశుదాధ తుుడు అతనియెందు 
కారయము చశేాడు. 

1 కొర్ిెంథీ. 2లో విశావసులు వ ల్వగిెంప్బడుటను గూర్ిు పౌలు సూటిగా మాటాో డాడు, అకుడ 11 
మర్ియు 12 వచనములలో మనము ఇలా చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

ఒక మనుషుయని సెంగతులు అతనిలో నుని మనుష్టాయతుకగేాని మనుషుయలలో మర్ ి
ఎవనిక ితలె్వయును? ఆలాగ ేదవేుని సెంగతులు దవేుని ఆతుక ేగాని మర్ ిఎవనిక ి
తలె్వయవు. దవేునివలన మనకు దయచయేబడనివాటనిి తలె్వస్టటకొనుటక  ైమనము 
లౌకకిాతును కాక దవేుని యొదేనుెండ ివచుు ఆతును ప ెందయిునాిము (1 కొర్ెింథ ీ
2:11-12). 

విశావసులు మర్యిు అవిశావసులు అవే వాసతవములను ఎదుర్ొునునప్పటికీ, వారమ వాటనిి ఒకే 
విధ్ముగా అరాము చేసుకోలేరమ అనునది పౌలు యొకు బిెందువు అయుయనిది. ప్రజలెందరమ ప్ర్ిమితులుగల 
సృజెంచబడిన జీవులు కాబటిి  ప్రతయక్షతను అరాము చేసుకొనుటలో అెందరమ ఆటెంకములను ఎదుర్ొుెంటారమ. 
అయితే సువారతను గూర్ుి మర్యిు దవేుని సతయమును గూర్ుి ఒక అసాధారణమ నై అవగాహనను 
కల్వగిెంచుటకు ప్ర్ిశుదాధ తు విశావసులలో కారయములు చేసాత డు. కనీసెం, ప్ర్ిశుదాధ తు నుెండి సూటిగా కలుగు 
యిేసు రక్షకుడు అయుయనాిడు అను విశావసము మర్ియు నముకమును విశావసులెందరమ 
కల్వగియునాిరమ. ఫటల్వప్ప. 1:6లో పౌలు వరా స్టటనటుో : 

కీీసుత నెందు విశావసముెంచుట [కొరకు] ... ఆయన ప్క్షమున మీకు 
అనుగీహెింప్బడనెు (ఫటల్వపప్. 1:29). 

ఇకుడ “అనుగీహిెంప్బడనెు” అని అనువదిెంచబడిన గరకీు ప్దమునకు అరాము “ఉచితముగా 
ఇచుుట” అయుయనిది. విశవస్టటెంచుటకు అవకాశము ఫటల్వపప్యులకు ఇవవబడినది అని పౌలు యొకు 
ఉదేేశము కాదుగాని, యిసేునెందు వారమ కల్వగయిుని విశావసము దవేుడు వార్ికి అనుగహిీెంచిన ఉచిత 
బహుమానమ ైయునిద ిఅనునద ిఅతని ఉదేేశమ ైయునిది. 

ఆసకితకరముగా, దవేుడు అవిశావసులను కూడా వ ల్వగిెంప్జేసాత డు అని బ ైబిలు మనకు బో ధసిుత ెంది. 
సాధారణ ప్రతయక్షత దావర్ా దవేుడు అవిశావసులెందర్కిీ సతయమును తలె్వయజేసాత డు అని ఇెంతకుముెంద ే
మనము చూశాము, కాని పౌలు ఆలోచన ప్రకారెం, వ ల్వగిెంప్జేయుట దావర్ా దవేుడు సతయమును 
అవిశావసులకు కూడా తలె్వయజేసాత డు. ర్ోమా. 2:14-15లో పౌలు మాటలను వినెండి: 

ధ్రుశాసత రములేని అనయజనులు సావభావికముగా ధ్రుశాసత రసెంబెంధ్మ నై కిీయలను 
చసే్టటనయి డల ... వార్ ితలెంప్ులు ఒక దానిమీద ఒకట ితప్ుప మోప్ుచు లేక 
తప్ుపలేదని చపె్ుపచుెండగను, ధ్రుశాసత రసారము తమ హృదయములయెందు 
వార యబడనిటుి  చూప్ుచునాిరమ (ర్ోమా. 2:14-15). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

మర్ొక మాటలో, ప్రతి మానవునిలో, అవిశావసులలో కూడా దవేుడు ధ్రుశాసత రమును గూర్ుిన మౌల్వక 
జఞఞ నమును ఉెంచుతాడు. సాధారణ ప్రతయక్షతను మనము ఎదుర్ొునిన ఎదుర్ొునకపలయినా, కొనిి 
విషయములు తప్ుపలు మర్యిు ఒప్ుపలు అని మనకు సవభావస్టటదధముగా తలెుసు, మర్యిు మన 
మనసాిక్షులు ఈ వాసతవమునకు సాక్షయమిసాత యి. 

ఇెంతగేాక, ప్ర్ిశుదాధ తు అనేకసారమో  “అెంతరగత నడిపటెంప్ు”ను కూడా అనుగీహిసాత డు. అభిజఞఞ  
సెంబెంధ్మ నై వ ల్వగిెంప్ుకు భినిముగా, అెంతరగత నడపిటెంప్ు మర్ిెంత భావనాతుకమ నైద ిమర్ియు 
సహజజఞఞ న సెంబెంధ్మ ైనది. దవేుని గుణమును గూర్ుిన సతయమును బయలుప్రచుటకు ప్ర్ిశుదాధ తు 
వయకుత లలో ప్ని చేయు అతయెంత సాధారణమ నై మారగములలో ఇద ిఒకటెైయునిది. మన వయకితగత 
మనసాిక్షులలో, మర్ియు ఒక ప్నిని చయేుటకు దేవుడు మనకు చాలాసారమో  అనుగీహిెంచు వరణనాతీతమ నై 
భావనలలో కూడా ఈ అెంతరగత నడిపటెంప్ు కనిపటసుత ెంది. ఫటల్వపప్. 2:13లో ఇలా వరా సూత  పౌలు ఈ అెంతరగత 
నడపిటెంప్ును గూర్ిు మాటాో డాడు: 

మీరమ ఇచఛయిెంచుటకును కారయస్టటదిధ  కలుగజసే్టటకొనుటకును, తన దయాసెంకలపము 
న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్టటదిధ  కలుగజయేువాడు దవేుడ ే(ఫటల్వపప్. 2:13). 

ఇకుడ పౌలు మనకు తలె్వస్టటనదానిని గూర్ుి లేక నమిునదానిని గూర్ిు మాటాో డుటలేదుగాని, మన 
కిీయలను ప్ుర్కిొలుప విషయములో మనము ఆశిెంచు లేక కోరమ విషయములను గూర్ిు మాటాో డుతునాిడు 
అని గమనిెంచెండి. ఇది కూడా ఒక ప్రతయక్షత రకమ యైునిది, ఎెందుకెంట ేఇది దవేుని గుణమును గూర్ిున 
ఆలోచనలను మర్యిు సహజజఞఞ నములను మనకు తలె్వయజేసుత ెంది. అనిి రకముల అస్టటతతవ ప్రతయక్షతల 
వల నే, ఇద ిదవేుని గుణమును బయలుప్రమసుత ెంది కాబటిి , ఇద ిమనమెంతా పాటిెంచవలస్టటన మర్ియు 
మనమెంతా అనుగుణయము కల్వగయిుెండవలస్టటన అెందర్కిీ వర్ితెంప్జేయు పరా మాణికత అయుయనిది. 

మనము దవేుని ప్రతయక్షత యొకు మూడు విభాగములను చూస్టటయునాిము, మర్యిు దవేుని 
ప్రతయక్షత అెంతా దవేుని గుణమును బయలుప్రచు ప్రమాణములను మనకు ఏ విధ్ెంగా అనుగహిీసాత యో 
కూడా మనము చూశాము. అయితే, ప్రసుత తానికి, బయలుప్రచబడిన ప్రమాణములలోని ఈ మూడు 
విభాగముల యొకు ఐకయతను మనము విశదకీర్దిాే ము. 

ఐకయత 
సాధారణ, విశేష, మర్ియు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత అనిి కూడా దగగర సెంబెంధ్ము కల్వగనివ యైునాియి. 

ఇవనీి ఒకే దేవుని బయలుప్రమసాత యి కాబటిి అనిి ఒక ేపరా మాణికతను బయలుప్రమసాత యి, మర్ియు 
అనిి అెందర్ిక ీవర్ితెంప్జయేబడునవిగాను అధికార్కిముగాను ఉనాియి. అయితే మనము బ ైబిలు 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ర్ ెండవ పాఠము: నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: దేవుడు మరి్యు ఆయన వాకయము 

-28- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియెం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నెందు 
సెందర్ిిెంచెండి. 

నిరణయములను తీసుకొనుటకు ప్రయతిిెంచుచుెండగా మనెందర్కిీ దీని అరాము ఏమ ైయునిది? మీకు 
జఞఞ ప్కమునిటోయితే, బ ైబిలు నిరణయములను తీసుకొనుటకు మనము అనుసర్ిెంచు మాదరి్ి ఏమనగా: 
“న ైతిక తీరమపలలో ఒక వయకిత ఒక ప్ర్సి్టటాతికి దవేుని వాకయమును అనువర్ితెంచుట భాగమ యైునిది.” ఈ మాదిర్ి 
వ లుగులో, దవేుని సాధారణ, విశషే, మర్యిు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతల యొకు ఐకయత, మన న తైిక 
వివచేనలనిిటిని మనకు అెందుబాటులో ఉని ప్రతయక్షత అెంతట ియొకు వ లుగులో మనము చేయాలని 
సూచిసుత ెంది. అవును, క ైసైతవ నీతిశాసత రమును గూర్ిు మనకు బో ధిెంచుటకు లేఖ్నము సెంప్ూరణముగా 
సర్ిపల తుెంది. సాధారణ మర్యిు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత దవేుని గుణమును గూర్ుి లేఖ్నములో లేని కొీతత  
సమాచారమును మనకు అెందిెంచదు. అయితే లేఖ్నమును మనము దవేుని ప్రతయక్షతలోని మిగిల్వన 
భాగములతో పల ల్వునప్ుపడు లేఖ్నము బో ధిెంచు విషయములను మనము మర్ిెంత సపషిముగా అరాము 
చేసుకోగలుగుతాము. వాసతవానికి, ప్ుసతకములు మర్యిు భాష యొకు సాధారణ ప్రతయక్షతలేకుెండా, 
మనము లేఖ్నము యొకు విశేష ప్రతయక్షతను ప ెందుకోలేము. మర్యిు అవును, ప్ర్ిశుదాధ తు యొకు 
వ ల్వగిెంప్ు, అస్టటతతవ ప్రతయక్షత, లేఖ్న సెందశేమును అరాము చసేుకొనుటకు చాలా కీలకమ నైవ ైయునివి. 
కాబటిి , దవేుని ప్రతయక్షతలోని రకములనిిటిని ఉప్యోగిెంచుట మన జీవితమునకు లేఖ్నమును 
అనువర్ితెంచుకొనుచుెండగా మనకు గొప్ప మ ళ్కువను అనుగహిీసాత యి. 

ముగెింప్ు 

ఈ పాఠములో, క ైసైతవ నీతిశాసత రములోని నిర్ాణ యక దృష్టికోణములో ఉని ర్ ెండు విషయములను 
మనము విశదీకర్ిెంచాము. సమసత  న తైిక ప్రవరతనకు సవయెంగా దవేుడ ేఉనితమ నై పరా మాణికత 
అయునాిడని మర్ియు ఆయన గుణము ఆయనను అనుకర్ిెంచుటకు మానవులెందర్ినీ బదుధ లనుగా 
చేసుత ెంది అని మనము చూశాము. అలాగ ేదవేుని వాకయము లేక ప్రతయక్షత లేకుెండా దేవుని తెలుసుకొనుట 
సాధ్యము కాదు కాబటిి మనము ఆయన ప్రతయక్షతను అనిి రూప్ములలో మన బయలుప్రచబడని లేక 
అభాయస్టటక పరా మాణకితగా స్ట్వకర్ిెంచాలని కూడా చూశాము. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమును గూర్ుిన మన ఆలోచనలను మనము అభివృదిధ  చసేుకొనుచుెండగా, ప్రకృతి 
మర్ియు చర్తిర, లేఖ్నము, మర్ియు మానవులలో బయలుప్రచబడిన విధ్ముగా మనము ఎలోప్ుపడూ 
దేవుని గుణము దావర్ా నడిపటెంచబడాల్వ. ఈ ఆలోచనలను మనము మన అనుదిన జీవితములకు 
అనువర్ితెంచుకొనుచుెండగా, దవేుని సెంతోషప్రచు మర్యిు ఆయన ప్రజలకు ఆశీర్ావదములను చేకూరము 
న ైతిక నిరణయాలను తీసుకొనుటకు సెంప్ూరణముగా స్టటదధప్డనివారమ ైయుెంటాము. 
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