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ఉపో ద్ధా త్ము 

ప్రతి క ైసైతవ సాంప్రదాయానికన ఒక ఉదాా టన ఉంటటనిది. కొనిి సాంప్రదాయాలు ఆర్ాధ్నను 
నొకనువకాుణిసుత నాియి. కొనిి స్టదిాధ ంతమును మర్శయు సతయమును ఉదాా టసిుత నాియి. కొనిి 
సామాజికప్ర్ంగా ప్రజలతో కల్వస్టియుంటూ మంచ ప్నులు చదయుటను నొకనువకాుణసిుత నాియి. ఇంకొనిి 
విశావసుల మధ్య ఉండాల్విన ఐకయతను ఉదాా టసిుత నాియి. మర్శ కొనిి ఉర్ూీ తలూగశంచు క ైసైతవ జీవితానిి 
నొకనువకాుణిసుత నాియి. ఇవనీి కుడా మంచ ఉదాా టింప్ులే. 

కాని వీటనిిటికన మూలాధార్మ ైనది, మన సమసత ఉదాా టింప్ులను సమ ైకయప్ర్చునది ఒక 
వాసతవమునిది, దీనిని తర్చుగా అనకే మంది క ైసైతవులు అంతగా ప్టిరంచుకోర్మ. ఈ మంచ విష్యాలనీి 
కరీసుత  శర్రర్ములో జాలువార్మచుండదద ిఆయన నుంచద. ఈ విష్యాలలోను మర్శయు క ైసైతవ 
విశావసమునకు సంబంధించన ఇతర్మ ైన విష్యాలనిిటలిోను మనలను పల ర తిహ ంచువాడు మర్శయు 
మనకు అధికార్ బలమునిచుువాడు ఆయనే. ఆయన మనతో కూడా ఎలోప్ుపడు ఉంటటనాిడు, ర్క్షణను 
మనకు వర్శతంప్జయేాలని ప్రయాసప్డుతయనాిడు. మనలో ఉని జీవము ఆయనే. ఆయన దదవుని 
ప్ర్శశుదాధ తు గాక మర్ొకర్మ కాదు. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ప్ర్ంప్ర్లో మనము అధ్యయనము చదసుత ని 
పాఠములలో ఇద ినాలుగవ పాఠం. మేము ఈ పాఠమునకు “ప్ర్శశుదాధ తు” అనే శీర్శషకనిచాుము. 
ఎందుకనగా మనము ప్ర్శశుదాధ తు యందల్వ, మన తిరయికే దదవుని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శత యందల్వ 
నముకమును ర్ూఢపి్ర్చు, విశావస ప్రమాణములోని విశావస విష్యిక సూతరముప  ైమన దృషిరని 
కేందీరకర్శంచనునాిము. 

ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున అంశమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము సూటిగా ఒకు వర్మసలో 
సంబో ధసిుత ంది: 

ప్రిశుద్ధా త్మను నముమచునధాను. 

యిేసు, ప్ర్శశుదాధ తు వలన కనయయగు మర్శయ గర్ుమున ధ్ర్శంప్బడ ిఆమ కు ప్ుటెరను అనేది, 
ఈ విశావస ప్రమాణములో ఆయనను గూర్శున ఇతర్మ నై ఒక ేఒకు ప్రకటనయి యైునిద.ి మనము 
చూసుత నిటటర గా, కనీసం సవివర్ంగాన నైా, ఈ విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు దాదాప్ు 
తకుువగా చపె్ుపతయంది. కాని అందులో ఆయన విష్యమ  ైఅనకే ముఖ్యమ ైన సతయములను గూర్శున 
అంతర్ాువములునాియి, ఈ సతయములు చర్శతరయందంతటను విశావసులకు కరలకమ నైవ యైుంటటనివి. 

ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగాలుగా ఉనిది. మొదటదిి, ఆయన దదవతవము, 
దెైవములోని ఆయన యొకు సంప్ూర్ణ సభ్యతవమును చెప్ుపకుంటాము. ర్ ండవది, ఆయన 
ప్ుర్మష్మూర్శతతవము, ప్ర్శశుదాధ తు నిజమ ైన ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడనియు, ఆయన కవేలము 
దెైవికమ నై ఒక శకనత కాడనియు గుర్శతసాత ము. మూడవద,ి గతంలో ఆయన చదస్టని కార్యములు, మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈనాడు ఆయన చదయుచుని కార్యములను అనేవషిసాత ము. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవముతో 
మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

ద్ ైవత్ాము 

ప్ర్శశుదాధ తు దదవతవమును ర్ ండు కోణాలలో అనేవషిదాే ము. ఒక ప్రకు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు 
దదవతవము యందల్వ నముకమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ర్ూఢపి్ర్చుచునిదని మనము 
తెలుసుకుంటాము. మర్ొక ప్రకు ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు బో ధ్కు గల బెైబిలు సంబంధ్మ నై 
ఆధార్ాలను ప్ర్శశీల్వసాత ము. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము 
ర్ూఢపి్ర్చుచుని విధానంతో మొదలుప టటర దాము. 

అపొ స్తలుల విశ్వాస్ ప్రమాణము 
ప్రిశుద్ధా త్మ ప్ురుషమూరిత గూరిి మాటలాడవలస్టి వచిినప్ుుడు, స్ంఘము 
ప్రిశుద్ధా త్మ యొకక ద్యవత్ామును ఎలలప్ుుడు రూఢపి్రచిింద్ధ లేక ఒప్ుుకునాద్ధ 
అనేద్ి, ప్రజలు త్రచుగవ అడుగుచుండు ప్రశాలలో ఒకటి. ప్రిశుద్ధా త్మ 
ప్ురుషమూరితని గూరిి న ైస్ట్యా విశ్వాస్ ప్రమాణము మరియు న ైస్ట్యా మహా 
స్మావేశం ప్ూరితగవ స్ుషరం చయయలేద్నియు, గనుక మరొక మహా 
స్మావేశమునకు, అద్ి ఛధల్సిడోన్ మహా స్మావేశమని ననేు నముమత్ునధాను, 
పిలుప్ు ఇవాబడింద్నియు, కుమారునిత్ోపవటు ప్రిశుద్ధా త్మ కూడధ స్ంప్ూరణ 
ద్యవత్ాముగలవవనిగవ ఆరవధింప్బడవలెనని ఛధల్సిడోన్ మహా స్మావశేం 
రూఢిప్రచింద్నియు చరిత్ర గరంథధలలో వవర యబడిన విషయాలు నిశియంగవ 
మనకు అంద్ుబాటులో ఉనధాయి. “అవును, ప్రిశుద్ధా త్మ యొకక ద్యవత్ామును 
స్ంఘము ఎలలప్ుుడు ఒప్ుుకొనలేద్ని” కొంద్రు మాటలాడటానికత ఇద్ి 
ఆస్వకరమయియంద్ి. ఇద్ి త్ప్ుని నేను అభిపవర యప్డుత్ునధాను. మహా 
స్మావేశములు ఒక కరొ త్త  స్టది్ధా ంత్ధనిా త్యారుచయయవలెనను ఉద్యేశంత్ో 
ఎనాడును పిలువబడలేద్ు. విమత్ స్టది్ధా ంత్ములు వినబడుచుండని 
స్ంద్రభంలో, స్ంఘము యొకక చధరిత్రరక మరియు స్వంప్రద్ధయిక బో ధను గూరిిన 
అవగవహన ఏమ ైయుండినద్ో  స్ుషరప్రచుటకే ఇటిర  మహా స్మావేశములు 
ఎలలప్ుుడు పిలువబడినవి. కవబటిర  అపొ స్తలుల యుగము నధట ినుంచి, అపొ స్తలుల 
పిత్రులు మరియు ఆద్ి స్ంఘ ద్యవశ్వస్త ర ప్ండిత్ులు ప్రచురము చయస్టిన ద్ధని 
యంద్ంత్టను, ప్రిశుద్ధా త్మ యొకక ద్యవత్ామును గూరిిన బో ధ జాడను 
మనము తీయవచుినని నమమడధనికత మహా స్మావేశము యొకక ప్రకటననుబటిర  
మనకు చధలా మంచి హేత్ువునాద్ని నీవు చ ప్ువచుి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

ప్ర్శశుదాధ తు దదవుడెైయుని విష్యం అప సతలుల విశావస ప్రమాణము మొదటి నుంచ 
సుసపష్రంగా ప్రకటించడంలేదని మనము అంగరకర్శంచాల్వ. కాని ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును కనీసం 
ర్ ండు విధాలుగా, అది అంతర్శి హ తంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునిద.ి మొదటదిి, తిరతవమును గూర్శున దాని 
నిర్ాుణము పరా ముఖ్యమ ైన విధానాలలో ప్ర్శశుదాధ తును తండిర మర్శయు కుమార్మనితో సమానం చదసుత ంది. 
ర్ ండవది, ప్ర్శశుదాధ తు దదవుడెయైునాిడని, యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శున విశావస 
ప్రమాణము యొకు వర్ణన సూచసుత ంది. ఈ ర్ ండు విష్యాలను మనమిప్ుపడు ప్ర్శశీలనగా చూదాే ము, 
విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణంతోన ేమొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

నిరవమణం 
ఇదవిర్కటి పాఠంలో, మనము విశావస ప్రమాణమును, దదవుని గూర్శున స్టిదాధ ంతము యొకు 

కోణం దృషార ా చూచనప్ుపడు, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము మూడు ముఖ్య విభాగములు 
గలదెైయునిదగిా, ప్రతి ఒకు విభాగం “నేను నముుచునాిను” అనే మాటలతో ముగుసుత నిదిగా 
దృషిరంప్బడవచుునని మనము పరే్ొునాిమని నీవు గుర్మత కు తచెుుకోవచుు. మొదటి విభాగం 
తండిరయి నై దదవుని యందల్వ నముకమును గూర్శు చబెుతయంది. ర్ ండవ విభాగం, యిేసు కరసీుత , తండిరయి నై 
దదవుని అదివతీయ కుమార్మడు, మన ప్రభ్ువునందల్వ నముకమును గూర్శు చబెుతయంది. మర్శయు 
మూడవ విభాగం, ప్ర్శశుదాధ తు యందల్వ నముకమును కోీడీకర్శసుత ంది, మర్శయు కార్యశీలకమ ైన ఆయన 
కార్యముల జాబితానిసుత ంది. 

ఇదవిర్కటి పాఠంలో మనము చూచనటటర గా, అప సతలుల విశావస ప్రమాణం కాల కీమపేి అభివృదిధ  
అయియంది, ఒకు ర్పజులో కాదు, మర్శయు దాని తొల్వ భాషాంతర్రకర్ణములు సాా నిక బాపితసుములకు 
సంబంధించన విశావస పరా మాణముల ైయుండనివి. ఆదికాలం నాటి ఈ విశావస ప్రమాణములలో కొనిి 
“నేను నముుచునాిను” అన ేమాటలను యిసేునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములకు 
ముందు చదర్ాుయి. కాని ఇతర్మ ైన ఇటిర  ప్దములు దాదాప్ు కరీ.శ. 700లో ప్రమాణకీర్శంప్బడిన విశావస 
ప్రమాణము యొకు భాషాంతర్రకర్ణము వల  సామానయంగా ఉప్యోగశంచాయి. కాని వీటి నిర్శేష్రమ నై 
ప్దగుంభ్ముతో నిమితతము లేకుండా, అభిపరా యం మాతరం ఒకట ేఅయుయండినది: దదవుని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మష్మూర్మత ల ప్రకార్ం విశావస ప్రమాణం విభ్జింప్బడింది. ఈ విభ్జన సంఘముల చదత సార్వతిరకంగా 
గుర్శతంప్బడింది. తిరతవమునకు సంబంధించన ఈ సూతరము, ఒకే ఒకు దదవుడునాిడు, ఆయన ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మష్మూర్మత లుగా, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు అను నామములుగల 
ప్ుర్మష్మూర్మత లుగా వ లయుచునాిడన ేనముకమును వయకతము చదసుత ంది. 

ఆద ిసంఘ పితామహుడు హ పల పల్వటస్, కరీ.శ. 170-236లో జీవించనవాడు, ఆయన ర్పజులలో 
వాడుకలో నుండని బాపితసుములకు సంబంధించన విశావస ప్రమాణము తిరతవమునకు సంబంధించన 
నిర్ాుణమును చాలా విదితం చదస్టిందని వివర్శంచాడు. ఈ విశావస ప్రమాణం బహుశా ఒక సాా నిక విశావస 
ప్రమాణంగా మొదల ైయుంటటంది, కాని అది మొతాత నికన ష్యమార్మ విసత ృతంగా ఉప్యోగశంచుకొనబడినటటర  
అగుపసిుత ంది. దాని భాష్ చాలా వర్కు ఆధ్ునిక అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో ప్రయోగశంప్బడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దాని వల నునిది, మర్శయు బాపితసుప్ు శిషార చార్ాలలో అద ివాడబడని విధానం తిరతవమునకు 
సంబంధించన దాని బలమ నై ఉదాా టనను ప్రముఖ్ంగా ప్రకటసిుత ంది. 

బాపితసుము ప ందగపర్శన వయకనతని నీటలిో ముమాుర్మ ముంచడం దావర్ా బాపితసుము ఇవవబడంిదని 
హ పల పల్వటస్ వివర్శంచాడు. ముంచబడని ప్రతిసార్శ, బాపితసుము ప ందుచుండనివాడు బాపితసు విశావస 
ప్రమాణంలో తిరతవములోని ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతకన సంబంధించన బాపితసు విభాగానిి 
ర్ూఢపి్ర్చాల్వియుండనిది. మొదట ఆ వయకనత తండిరకన సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములలోగల 
తన నముకమును ఒప్ుపకుంటాడు; అప్ుపడు అతడు నీటలిో ముంచబడుతాడు. ఆ తర్మవాత, 
కుమార్మని యందల్వ విశావసమునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములను 
ర్ూఢపి్ర్చుకుంటాడు, ఇప్ుపడు ర్ ండవసార్శ ముంచబడుతాడు. చవర్గా, ప్ర్శశుదాధ తు యందల్వ 
విశావసమునకు సంబంధించన విశావస విష్యిక సూతరములను ర్ూఢపి్ర్చుకుంటాడు, ఇప్ుపడు 
మూడవసార్శ మర్శయు చవర్శసార్శ ముంచబడుతాడు. దీని దావర్ా మర్శయు ఇదదవిధ్మ నై వాడుకల దావర్ా 
ఆద ిసంఘములో, విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణమే, ప్ర్శశుదాధ తుతో సహా, తిరతవములోని ప్రతి 
ఒకు ప్ుర్మష్మూర్శత యొకు దదవతవమును మర్శయు కార్యమును ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించాలన ేతాతపర్యంతో 
ర్ూప ందించబడిందని మనము గమనించవచుు. 

యిేసు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శు దానిలోగల వర్ణన దావర్ా, అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణం ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును మర్ొక విధ్ంగా ర్ూఢిప్ర్మసుత ంది. 

యిేస్ు గరభమున ద్ధలిబడుట 
యిేసు కరసీుత , దదవుని కుమార్మడు, ప్ర్శశుదాధ తు వలన గర్ుమున ధ్ర్శంప్బడనెు 

అని అపొ స్తలుల విశ్వాస్ ప్రమాణము చ బుత్ుంద్ి. 

ప్ర్శశుదాధ తు సంప్ూర్ణంగా దదవుడెైయునాిడని ఈ ప్రకటన సువిదతింగా ఘోషించుటలేదు, కాని 
ఇటిర నముకమును ఇది బహు బలముగా ధ్వనిసుత ంది. యిసేు, గర్ుమున దాలుబడుటను గూర్శు 
చెప్ుపనప్ుపడు, విశావస ప్రమాణం, దదవదూత మర్శయతో మాటలాడని ఈ మాటలు వరా యబడిన లూకా 
1:35ను సూచసుత ంది: 

ప్రిశుద్ధా త్మ నీ మీద్కిత వచుిను, స్రవానాత్ుని శకతత నినుా కముమకొనును. గనుక 
ప్ుటర బో వు శిశువు ప్రిశుద్ుా డ  ైద్యవుని కుమారుడనబడును (లూకవ 1:35). 

ఈ వచనంలో, ప్ర్శశుదాధ తు సర్పవనితయని శకనతతో సమానునిగా చదయబడా్ డు. మనము ఇదద 
పాఠంలో అటటతర్మవాత చూడబో తయనిటటర , దదవుడు మాతరమ ేసర్పవనితయని శకనతని కల్వగశయుండగలడు. 
గనుక, ప్ర్శశుదాధ తు కార్యమునకు ఉదాహర్ణముగా ఈ వచనమును సూచంచుట దావర్ా, అప సతలుల 
విశావస ప్రమాణం ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సంప్ూర్ణ దదవతవమును ర్ూఢపి్ర్మసుత ంది. హెబ్రర 10:5-7లో ఈ 
కనీంది విధ్ంగా వరా యబడియుని మాటల చదత ఈ తయద ిఅభిపరా యం ధ్ృవీకర్శంప్బడుతయంది: 

కవబటిర  ఆయన ఈ లోకమంద్ు ప్రవశేించునప్ుుడు ఈలాగు చ ప్ుుచునధాడు: 
“బల్సయు అరుణయు నీవు కోరలేద్ుగవని నధకొక శరీరమును అమరిిత్రవి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ూరణహోమములును పవప్ప్రిహారవరథబలులును నీకతషఠమ ైనవికవవు. అప్ుుడు 
నేను, గరంథప్ుచుటరలో ననుాగూరిి వవర యబడని ప్రకవరము, ద్యవవ, నీ చిత్తము 
న రవేరుిటకు ఇద్ిగవ నేను వచిియునధానంటిని” (హెబ్రర 10:5-7). 

ఇచుట, యిసేు యొకు మానవ శర్రర్ము అమర్ుబడుట నిర్మే ష్రంగా దదవుని ప్న యైుండినదని 
మనకు తలె్వయజ ప్పబడుతయంది. ఇటటవంట ివచనముల దృషార ా, యిసేు, గర్ుమున దాలుబడుటను 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధ తుకు ఆర్పపించునప్ుపడు, అద ిప్ర్శశుదాధ తు యొకు 
దదవతవమును ర్ూఢపి్ర్చవల నని ఉదదేశిసుత ందని చెప్ుపకొనడం క్షేమకర్ం. 

ప్ర్శశుదాధ తు దదవతవములో గల నముకమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము వయకతము 
చదయుచుని విధానమును మనము తలెుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు అది చపె్ుపతయని దానికన 
లేఖ్నాధార్మేమిటో చూదాే ము. 

బ ైబిలు స్ంబంధమ నై ఆధధరం 
ఈనాడు మనము ర్ూఢపి్ర్చుకొనుచుని విశావసము శతాబాే ల తర్బడి నిలకడగా 

ర్ూఢపి్ర్చుకొనబడుతయందని గుర్శతంచుటలో గొప్ప విలువ ఉనిది. ప్ర్శశుదాధ తు దదవతవమును గూర్శు 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము బో ధసిుత ని విష్యానిి గహీ ంచుట ఎంతో సహాయకర్ంగా ఉండటానికన 
ఇదొక హేతయవ ైయునిది. అలా అయినప్పటికనని, లేఖ్నములలో నుంచద మనకు అతయధకిమ నై ధెైర్యము 
లభిసుత ంది. మనము విశావస ప్రమాణమునకు లేఖ్నముల సార్ాంశంగా విలువనిసాత ము, కాని 
లేఖ్నములకు బదులుగా వాట ిసాా నంలో అనుగీహ ంచబడని దానిగా మాతరం కాదు. ఈ కార్ణంచదత, 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము తలె్వయజ ప్ుపతయని వివర్ాలు లేఖ్నములకు సంబంధించనవని 
నిశుయప్ర్చుకొనడం మనకు ఎలోప్ుపడు ముఖ్యమే. 

ప్రిశుద్ధా త్మ ద్యవత్ామును ద్ృవీకరించడధనికత లేఖనములు మనకు స్ూచిస్ుత నా 
ద్ధనిలో మనము కనీస్ం నధలుగు అవగవహనలను చూస్ుత నధామని 
నేననుకుంటునధాను. మొద్టది్ి, ప్రిశుద్ధా త్మ, కొనిా గరంథ పవఠములలో ద్యవునిత్ో 
ప్రస్ుర మారిుడిగవ వవడుకొనబడధ్ డనే వవస్తవం. ద్యవుడు మాత్రమే కల్సగియుండు 
కొనిా గుణగణధలు ప్రిశుద్ధా త్మకు కూడధ ఆపవద్ించబడనివనే వవస్తవం, 
ప్రిశుద్ధా త్మ ద్యవత్ామునకు గల ర ండవ రుజువ ైయునాద్ి. మూడవద్ి, ద్యవుడు 
మాత్రమే చయయగల కవరయములను ప్రిశుద్ధా త్మ కూడధ చయయుచునధాడు. ఇక 
చివరది్ి, క రైస్తవులు బాపితస్మము తీస్టికొను ఒకే ఒకక నధమములో — మత్తయి 28 — 
ప్రిశుద్ధా త్మ చయరిబడయిునధాడనే విషయానిా మనము గమనిస్ుత నధాము. 

— డా. కరత్ జానిన్ 

ప్ర్శశుదాధ తు దదవతవమునందు నముకముంచుటకు గల బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఆధార్మును 
అనకే విధాలలో ప్రదర్శింప్వచుు. కాని మన చర్ుల నిమితతం ఆయన పిలువబడుతయని నామములు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన పిలువబడుతయని గుణగణములు, ఆయన చదయు కార్యములు మర్శయు ఆయన సూచంచు 
తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరములప  ైమాతరమే మన దృషిర  కేందీరకర్శసాత ము. లేఖ్నములలో 
ప్ర్శశుదాధ తుకు ఆపాదింప్బడు విభిని నామములతో మొదలుప టటర దాము. 

నధమములు 
బెైబిలులో ప్ర్శశుదాధ తు అనకే నామములతో పిలువబడనెు. ఈ పరోే్లో కొనిి ఆయన 

దదవతవమును చాలా సూచతమ ైన విధానంలో సూచసాత యి. ఇతర్మ నైవి ఆయనను దదవుడని పలిుసూత  
చాలా సుసపష్రంగా సూచసాత యి. ఇంకా కొనిి ఈ ర్ ండు అంతయర్ాశుల నడుమ అఖ్ండతవంగా ఉనాియి. 

“ప్ర్శశుదాధ తు” అన ేపరే్మ, బహుశా ఆయన దదవతవము యొకు అంతర్ాువానిి అతయంత 
సుసపష్రమ నై ర్రతిగా సూచసుత ని పరే్ ైయుంటటంది. “ప్ర్శశుదధ” అన ేప్దం ఏవిధ్ంగాను దదవునికన 
సంబంధించని సృషిర  కోణాలలో ప్రయోగశంప్బడవచుు. “ప్ర్శశుదధ ” అనే ప్దం సర్వసాధార్ణంగా వాటకిన 
సంబంధించన సామానయ ప్రతిర్ూప్ములకు విలక్షణముగా నుని విష్యాలను సూచసుత ంది, ఎందుకనగా 
ఇవి దదవునికన ఒక విధ్ంగా విశషే్మ నైవ ై యునివి. కాబటిర , “ప్ర్శశుదధ ” అనే ప్దం ప్ర్శశుదాధ తు 
దదవుడెయైునాిడని, తనంతట తానుగా సూచంచదు. 

అలా అయినప్పటికర, పాత నిబంధ్న యందంతటను, “ప్ర్శశుదుధ డు” అని ప్దద ప్దద 
ప్రసాత వింప్బడుతయనిది దదవుడద అనే విష్యానిి ముఖ్యంగా గమనించాల్వ. ఈ విష్యానిి మనము ఎనని 
వాకయభాగాలలో చూడగలము, ఉదాహర్ణకు, 2 ర్ాజులు 19:22, యి ష్యా 30:11-15, మర్శయు 
హో షయే 11:9-12. ప్ర్శశుదాధ తు అనే పేర్మతో దదవునినే ప్రసాత విసుత నిటటర  అగుపించు ఇతర్ వాకయభాగాలు 
ఉనాియి, ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 63:10, 11. ఇవివధ్ంగా పేర్మప టరబడటం మనము పరా చీనమ నైదదకాని 
పేరర్పేింప్బడని యూదు సాహ తయంలో కూడా చూడవచుు, ఉదాహర్ణకు, జాా న ప్ుసతకం 9:17. ఇటిర  పాత 
నిబంధ్న నపే్థయంతో, “ప్ర్శశుదధ ఆతు” అన ేపరే్మలో దదవతవమును గూర్శున అంతర్ాువానిి చూడటం 
నాయయసముతమే. 

ఇటిర అతయంత సూచతమ నై పేరో్ను మనసుిలో ఉంచుకుంటూ, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవము 
చాలా సూచతంగాను మర్శయు చాలా సుసపష్రంగాను అన ేవాటికన మధ్యనునిదనిటటర గా సూచంచు 
కొనిి పేరో్ను చూదాే ము. ఈ నామములలో “ప్రభ్ువు ఆతు,” “దదవుని ఆతు,” మర్శయు “జీవముగల 
దదవుని ఆతు” అనేవి చదర్శయునివి. ఇంకా, “యిసేు ఆతు,” “కరీసుత  ఆతు,” “యిేసు కరసీుత  ఆతు” కూడా 
ఉనాియి. “మీ తండిర ఆతు,” “ఆయన కుమార్మని ఆతు,” “యిేసును మృతయలలో నుంచ లేపనివాని 
ఆతు” అనే పేర్మో నాియి. మానవుడు తన స ంత ఆతుతో ఐకయమ యైుని విధ్ంగానే, దదవుడు 
ప్ర్శశుదాధ తుతో ఐకయమ ైయునాిడని సూచంచడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు దదవుడెయైునాిడని ఈ పరోే్నీి 
తెల్వయజ ప్ుపతయనాియి. పౌలు ఈ సంబంధానిి 1 కొర్శంథీ 2:11లో ఈ కనీంది విధ్ంగా ర్ాసూత , సువిదతింగా 
ముడపి టార డు: 

ఒక మనుషుయని స్ంగత్ులు అత్నిలో నునా మనుష్వయత్మకేగవని మనుషుయలలో 
మర ిఎవనికత త్ ల్సయును? ఆలాగే ద్యవుని స్ంగత్ులు ద్యవుని ఆత్మకే గవని మరి 
ఎవనికత త్ ల్సయవు (1 కొరింథీ 2:11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన ఆతులు మనము మానవులనుగా ప్ర్శగణింప్బడునటటో  చదయుచుని విష్యంలో 
భాగమ ైయునివి. వీటిలో అమానుష్మ నైద ిఏమియు లేదు. ఇవి ప్ూర్శతగా 
మానవతవముగలవ ైయునివి. అదద విధ్ంగా, ప్ర్శశుదాధ తు ప్ూర్శతగా దదవుడెైయునాిడు. తండిర మనసుిను 
తెల్వస్టకిొనునటటో  ఆయనను ఈ విష్యమ ేసమరా్వంతయనిగా చదసుత ంది. కాబటిర , దదవుని మనసుిను 
క ైైసతవులకు బయలుప్ర్చు తన కార్యము దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ తు తనను తాను దదవుడుగా ప్రదర్శిసుత నాిడు. 

చవర్శగా ప్ర్శశుదాధ తును “దదవుడు” అనే పేర్మతో చాలా సూచతంగా ప్రసాత వించు కొనిి 
వాకయభాగాలునాియి. అప  5:3-4లో వరా యబడనిిటటర , పతేయర్మ అననీయతో చపె్ుపతయని మాటలు 
ఆలకనంచండి: 

అననీయా, నీ భూమి వ లలో కొంత్ ద్ధచుకొని ప్రిశుద్ధా త్మను మోస్ప్ుచుిటకు 
స్వత్ధను ఎంద్ుకు నీ హృద్యమును పరరరేపించ ను? అద్ి నీయొదే్ నునాప్ుడు 
నీద్య గద్ధ? అమిమన పమిమట అద్ి నీ వశమ ై యుండలేద్ధ? యి ంద్ుకు ఈ స్ంగత్ర నీ 
హృద్యములో ఉద్యేశించుకొనధావు? నీవు మనుషుయలత్ో కవద్ు ద్యవునిత్ోనే 
అబదా్మాడతి్రవి (అపొ  5:3-4). 

ఈ వాకయభాగంలో, అననీయ ప్ర్శశుదాధ తుతో అబదధమాడాడని పేతయర్మ మొదట చెపాపడు. ఆ 
తర్మవాత పేతయర్మ, అననీయ దదవునితో అబదధమాడాడని చపె్పడంలో గల భావమమేిటో వివర్శంచాడు. 
ఇచుట అప సతలుడెైన పతేయర్మ ప్ర్శశుదాధ తును మామూలుగా “దదవుడు” అని సంబో ధసిుత నాిడు. 

కాబటిర , లేఖ్నములలో ప్ర్శశుదాధ తు పిలువబడుతయని నామములను గూర్శు మనము 
యోచంచుచుండగా, ఈ నామములలో చాలా వర్కు ఆయన దదవతవమును, చాలా సూచతమ ైనటటో నివి 
మొదలుకొని చాలా సుసపష్రమ నైవ యైుని ర్రతిలలో సూచసుత నాియన ేవిష్యానిి మనము 
గమనించవచుు. 

దెైవికమ నై ప్రతదయక లక్షణములను ఆయనకు ఆపాదించడం దావర్ా, బెైబిలు ప్ర్శశుదాధ తు 
దదవతవమును ప్రదర్శిసుత ని ర్ ండవ విధానమ యైునిది. 

ప్రత్యయక లక్షణములు 
దదవుడు వివేచంప్దగు ర్ ండు విధ్ముల ైన ప్రతదయక లక్షణములు కల్వగశయుండుటను గూర్శు క ైైసతవ 

దదవశాసత ర ప్ండతియలు సాంప్రదాయికముగా చపె్ుపచుండరి్శ: పాలుప్ంచుకొనబడగల ప్రతదయక లక్షణములు 
మర్శయు పాలుప్ంచుకొనర్ాని ప్రతదయక లక్షణములు. ఒక ప్రకు దదవుడు సృజించన పరా ణులకు ఏదో  ఒక 
విధ్ంగా “అందజేయబడగల” లేదా వాటితో “ప్ంచుకొనబడగల” ప్రతదయక లక్షణములు ఆయన 
కల్వగశయునాిడు. 

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు సహేతయకము అనే ప్రతదయక లక్షణముగలవాడెయైునాిడు, దీనిని ఆయన 
మానవులకు అందజయేుచునాిడు లేక మానవులతో ప్ంచుకొనుచునాిడు. ప్ర్శమితిగల జీవులుగా, 
మానవులు దదవుని సహతేయకమును ప్ర్శప్ూర్ణంగా అరా్ంచదసుకొనర్మ. కాని మనము యింకను 
సహతేయకమ నై విధానాలలో ఆలోచంచగల సామరా్ాం కల్వగశయునాిము. సహజంగానే, మనము 
దెైవికమ నైవర్మని దీని అరా్ం కాదు. మనము విమోచనాతుకమ నై దదవుని చదత, తన సహతేయకమను 
ప్రతదయక లక్షణమును కొంత మరే్కు మనతో ప్ంచుకొనినవాని చదత, సృజింప్బడతిిమని మాతరమే అది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్మజువుచదసుత ంది. మనము కల్వగశయుని సహేతయకమును మనము ఆయన నుంచ ప ందతిిమి; మనము 
ఆయన చదత సృజింప్బడినవార్మ ై యునిందునుబటిర  మనము ఆయన సహతేయకమను ప్రతదయక 
లక్షణమును ప్రతిబింబిసుత నాిము. 

అయన పేరమ, దదవుని యొకు ప్ంచుకొనగల మర్ొక ప్రతదయక లక్షణమ ైయునిది. మనము 
దదవునితో సహా, ఇతర్మల యి డల కల్వగశయుని పేరమ, సూటగిా దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ అనే ప్రతదయక 
లక్షణములో నుంచ ప ందబడనిదని లేఖ్నములలోని అనేక భాగాలు మనకు బో ధసిుత నాియి. దీనిని 
మనము గలతీ 5:22, ఎఫ స్ట్ 5:1, 2 తిమోతి 1:7, మర్శయు 1 యోహాను 4:7-21లో చూడనగును. 

అయితద దదవుడు పాలుప్ంచుకొనర్ాని ప్రతదయక లక్షణములను కూడా కల్వగశయునాిడు — అవి 
వాటి సవభావమునుబటిరయి ేతన పరా ణులతో ప్ంచుకొనబడజాలని ప్రతదయక లక్షణముల ైయునివి. ఆయన 
సర్వజాతవము అనంతమ నై ఆయన మధేాసంప్తిత , తెల్వవి మర్శయు జాా నము; ఆయన సర్వశకనతమతవము 
అనంతమ నై ఆయన శకనత; ఆయన సర్వవాయప్కతవము ఒకే సమయంలో సకల సాలములందు 
ఉప్స్టిాతయడెయైుండగల సమరా్త; మర్శయు ఆయన నితయతవము చర్కాలము నిల్వచయుండునద ిమర్శయు 
భ్గిప్ర్చబడజాలని సవయంభ్ువతవము వంటవిి, అతయంత సుప్ర్శచతమ ైనవ ై దదవుని యొకు 
ప్ంచుకొనర్ాని ప్రతదయక లక్షణముల ైయునివి. ప్ంచుకొనర్ాని దదవుని ప్రతదయక లక్షణములు ఆయనకు 
మాతరమ ేచెందును గనుక, ఆయన, ప నై పేర్ొునబడిన ప్రతదయక లక్షణములలో ఒకటి లేదా ఎకుువ 
కల్వగశయునాిడని చూపించడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు, దదవుడెయైునాిడని మనము ర్మజువు చదయవచుు. 
మనము లేఖ్నములను తర్చ చూచనప్ుపడు, వాసతవానికన, ఆయన వీటనిిటిని కల్వగశయునాిడని 
మనము తలెుసుకుంటాము. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సర్వజాతవమును మొదట చూదాే ము. 

దదవుని మనసుిను ప్ర్శశుదాధ తు ప్ర్శప్ూర్ణంగా ఎర్మగునని లేఖ్నము స్ట లవిసుత ంది. ఈ 
అభిపరా యానిి మనము ఎఫ స్ట ్1:17-19 మర్శయు 1 కొర్శంథ ీ2:10, 11లో చూడగలము. సహజంగానే, 
దదవుని మనసుి అనంతమ నైది, దానిని ప్ర్శప్ూర్ణంగా తెలుసుకోడానికన అందుకు సమానమ నై 
అనంతమ నై మనసుి అవసర్మవుతయంది. దదవుని సర్వజాతగల మనసుిను గీహ ంచగల సమరా్త 
ప్ర్శశుదాధ తుకు ఉండుటనుబటిర , ప్ర్శశుదాధ తు తాన ేసర్వజాుడెయైునాిడని ర్మజువుచదయుచునాిడు. 
ఆయన సర్వజాుడెయైునిందునుబటిర , ఆయన కూడా దదవుడె ైయుండవల ను. 

ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయుని సర్వశకనతమతవము దావర్ా కూడా ఆయన దదవుడెయైునాిడని 
ర్మజువవుతయంది. ఆయనకు గల శకనత దదవుడు కల్వగశయుని అప్ర్శమితమ ైన శకనతయి యైునిద.ి 
ప్ర్శశుదాధ తుకు గల శకనతని గూర్శు లేఖ్నములలోని అనేక వాకయభాగాలు తలె్వయజ ప్ుపతయనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ 10:6, ర్పమా 15:18-19, 1 కొర్శంథీ 12:11, మర్శయు 1 థసెి 1:4-5. ఆద ి1:1-
3లో గీంథసాం చదయబడియునిటటర గా, ప్ర్శశుదాధ తుకు దదవుని శకనతతో గల సంబంధ్మును ఒకసార్శ 
గమనించండి: 

ఆద్ియంద్ు ద్యవుడు భూమాయకవశములను స్ృజంచ ను (ఆద్ి. 1:1). భూమి 
నిరవకవరముగవను శూనయముగవను ఉండ ను, చీకట ిఅగవధ జలముప నై 
కమిమయుండ ను, ద్యవుని ఆత్మ జలములప నై అలాల డుచుండ ను. ద్యవుడు వ లుగు 
కమమని ప్లుకగవ వ లుగు కల్సగ ను (ఆద్ి. 1:1-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఇది వర్కు పరే్ొునిటటర గా, దదవుని గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రసాత వనలు 
సర్వసాధార్ణంగా తిరతవమంతటిని సూచసాత యి. కాని ప్రయోగశంప్బడుతయని భాష్ను మర్శయు 
సందర్ుమునుబటిర , ఒక వయకనత లేదా మర్ొక వయకనతప  ైగల ఉదాా టనను గమనించడం కూడా 
నాయయసముతమే. ఈ సందర్ుములో, దదవుని ఆతుగా, ఉదాా టన ప్ర్శశుదాధ తు యొకు మూర్శతమంతముప ై 
ఉనిది. కాబటిర , వ లుగును సృజించు కార్యము ప్ర్శశుదాధ తు చదత చదప్టరబడింది. ఈ అధాయయం ప్రకార్ం, 
దదవుడు సృజించన ఇతర్మ ైన ప్రతి విష్యంలో కూడా ఇదద సంగతి నిజం. కాని ప్ర్శశుదాధ తు ఇటటవంట ి
సర్వశకనతమతవము కల్వగశయుండుటకుగాను, శూనయములో నుంచ ఆయన ఏదో  ఒక విష్యమును 
సృజించుటకుగాను, ఆయన సంప్ూర్ణముగా దదవుడెైయుండవల ను. 

సర్వవాయప్కతవమనదేి ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయుని, ప్ంచుకొనర్ాని మర్ొక ప్రతదయక 
లక్షణమ యైునిది. సృషిర  కీమములోని ప్రతి భాగంలోని, ఆకాశమంత ఎతయత  మొదలుకొని సముదరమంత 
లోతయ వర్కు, ప్ర్శశుదాధ తు ఉనాిడని కరర్తనలు 139:7-10 వంట ివాకయభాగములు మనకు బో ధిసాత యి. 

ప్ర్శశుదాధ తు, నితయతవమన ేప్రతదయక లక్షణమును సహ తం కల్వగశయునాిడు. హెబ్రర 9:14 
ప్ర్శశుదాధ తును “నితయయడగు ఆతుగా” సూచసుత ంది, అనగా ఆయన ఎలోప్ుపడు ఉప్స్టిాతయడెయైునాిడని 
అరా్ం, మర్శయు నిర్ంతర్ము ఉప్స్టిాతయడె ైయుండుటకు కొనసాగును. 

ప్ంచుకొనర్ాని ఈ ప్రతదయక లక్షణముల దావర్ా, మర్శయు ఇటటవంటవిే ఇతర్మ నై లక్షణముల 
దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ తు, దదవుడెయైునాిడన ేవిష్యానిి బెైబిలు సపష్రంగా సూచసుత ంది. 

కవరయము 
ఆయన చదయు నానా విధ్ముల ైన కార్యములు, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును గూర్శున 

లేఖ్నాలలోని మూడవ ర్మజువు. ప్ర్శశుదాధ తు చదయు కార్యములను మనము మర్శ ఎకుువ లోతయగా ఇదద 
పాఠంలో అటటతర్మవాత అనేవషిదాే ము. ఇప్పటిక తైద, అవి ఆయన దదవతవమును ఎలా ప్రదర్శిసుత నాియో 
చూడటానికన ఆయన చదయు కొనిి కార్యములను మాతరమ ేకుో ప్త ంగా చూదాే ము. 

ఆయన చయయు కవరయములను అధయయనం చయయడం, స్ంబంధతి్ రుజువును గూరిి 
లేఖనములోని కొంత్ భాగమ ైయునాద్ి. కరరస్ుత ను గూరిి స్వక్షయమిచుివవడు, 
మనలను కరరస్ుత త్ో కూడధ జోడించువవడు, నూత్న జీవమును కలుగజేయువవడు, 
ప్ునరుత్ధథ నమును కలుగజేయువవడు, స్ృష్ిర  కరమములో నిమగామ ైయునావవడు 
ద్యవుని ఆత్మయిే. ఈ కవరయములనిాయు ద్యవుని కవరయముల కంటె త్కుకవ ైనవేమీ 
కవవు. ఇవి మానవులకు వరితంచవు; ఇవి ద్యవద్ూత్లకు స్ంబంధించిన వవరికత లేద్ధ 
స్ృజంప్బడినద్ి ఇత్రమ నై ద్యనిక రనను వరితంప్బడద్ు. ఇవనీా ద్యవుడు త్ధను 
మాత్రమే చయయగలవ ైయునావి. ద్యవుడు చయస్టిన కవరయములనే ప్రిశుద్ధా త్మ 
చయయునని ద్ీని ఆధధరంగవ మనము అరథంచయస్టికొనవచుి, మరియు ఈ విధంగవ ఇవి 
ఆయన వయకతతగత్మ నైవి మాత్రమేగవక, ఆయన ద్యవత్ామునకును 
స్ంబంధించినవ ైయునావి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవునికన మాతరమే సముచతమ ైనవని బెైబిలు సూచంచు అనేక కార్యములు ప్ర్శశుదాధ తు 
చదయును, గనుక ఇది దెవైికమ నై ఆయన శకనతని మర్శయు గుణగణములను ప్రదర్శిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 
మనము ర్పమా 8:11లో గమనిసుత నిటటర గా, ఆయన మన ఆతులను ప్ునర్మజీీవింప్జసే్టినప్ుపడు ఆయన 
నూతన జీవమును కలుగజయేును. ఎఫ స్ట్ 2:18లో మనకు బో ధింప్బడుతయనిటటర గా, మనము తండిరని 
ఆయన దావర్ా సమీపించగలము. ర్పమా 5 మొదలుకొని 8వ అధాయయం వర్కు గల అధాయయాలలో 
మనము గమనిసుత నిటటర గా, ఆయన మనకు ర్క్షణ కలుగజయేును. ర్పమా 15:4 మర్శయు 18-19లో 
మనము చూసుత నిటటర గా, ప్రవకతలు, సర్శకదా మన ప్రభ్ువ ైన యిేసు కరసీుత  కూడా చదస్టని అదుుత 
కార్యముల వ నుక నునివాడు ఈయనే. ప్ర్శశుదాధ తు చదయు దెైవికమ నై కార్యముల జాబితా దాదాప్ుగా 
అంతము లేనిదెనైప్పటికనని, దృషార ంతము నిమితతమ ై ఒకటి ర్ ండు ప్రముఖ్మ నై ఉదాహర్ణములప ై 
మాతరమ ేమన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. 

మొటరమొదటిగా, ప్ర్శశుదాధ తు దదవుని వాకయమ యైుని లేఖ్నముల ర్చయితలను పేరర్పేించాడు. 
ప్ర్శశుదాధ తు వాకుు దదవుని వాక ైుయునిదని గుర్మత ంచుట దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ తుయిే దదవుడెయైునాిడని 
మనము అంగరకర్శసుత నాిము. ఈ విష్యానిి మనము మతతయి 10:20, యోహాను 3:33-34, అప  
1:16, అప  4:31, మర్శయు ఎఫ స్ట ్6:17లో చూడనగును. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, 2 పతేయర్మ 1:20-21లో పేతయర్మ చపె్ుపతయని విష్యానిి వినండి: 

ఒకడు త్న ఊహనుబటిర  చ ప్ుుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటరద్ని 
మొద్ట గరహ ంచుకొనవలెను. ఏలయనగవ ప్రవచనము ఎప్ుుడును మనుషుయని 
ఇచఛనుబటిర  కలుగలేద్ు గవని మనుషుయలు ప్రిశుద్ధా త్మ వలన పరరరపేింప్బడినవవర ర 
ద్యవుని మూలముగ ప్ల్సకతర ి(2 పరత్ురు 1:20-21). 

ఈ వాకయభాగంలో, ప్ర్శశుదాధ తుతో కూడా కొనిపల బడుట అనగా దదవుని నుంచ మాటలాడుట అని 
పేతయర్మ బో ధసిుత నాిడు. లేఖ్నము దదవుని వాకయమ యైునిద ిఎందుకనగా అది దదవుని చదత, నిర్శేష్రంగా 
చెప్ుపకుంటే, ప్ర్శశుదాధ తు చదత, దదవతవములోని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శత చదత, పేరర్పేింప్బడింది మర్శయు 
మాటలాడబడింది. 

మర్ొక ఉదాహర్ణ, ఆయన దదవుడని ఆలోచనకర్తగా ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టే ప్ని ర్మజువుచదసుత ంది. 
యోహాను 14 మొదలుకొని 16వ అధాయయం వర్కు, సతయమును బయలుప్ర్చుట, లోకమును 
పాప్మును గూర్శు ఒపిపంప్జయేుట, మర్శయు యిసేును గూర్శు సాక్షయమిచుుట వంట ిప్నులు చదయు 
ఆలోచనకర్తయని యిసేు ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు ప్రసాత విసుత నాిడు. ఆర్ంభ్ములో అద ిఎబెెటటర గా 
ఉనిటటర  అగుపించవచుు, కాని ఈ ప్ర్శచర్య యిేసు ఇహలోక ర్రతాయ తానే ఉప్స్టిాతయడెయైునిదాని కంటే 
ప్ర్శశుదాధ తును మర్శంత విలువ ైనవానిగా చదసుత ంది. యోహాను 16:7లో యిసేు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

అయిత్య ననేు మీత్ో స్త్యము చ ప్ుుచునధాను, నేను వ ళ్లలపో వుటవలన మీకు 
ప్రయోజనకరము; ననేు వ ళ్లనియి డల ఆద్రణకరత మీయొదే్కు రవడు; నేను 
వ ళ్లినయి డల ఆయనను మీయొదే్కు ప్ంప్ుద్ును (యోహాను 16:7). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ విష్యం ఒకు క్షణం ఆలోచంచండి. యిసేు తానే స్ట లవిచున ప్రకార్ంగా, మనము యిసేు 
యొకు తక్షణ శార్రర్శక సనిిధి కల్వగశయుండుట కంటే ప్ర్శశుదాధ తు సనిిధ ిసంఘానికన ఎంతో 
మేల ైనదవుతయంది. కాని కరసీుత  యొకు ఇహలోక సనిిధి వలన పరా పిత ంచు దీవ నను సృజింప్బడని, 
ప్ర్శమితమ ైన ఒకడు ఎనిటికనని మించజాలడు. లేదు, దదవుని కుమార్మని కంటే, ప్ర్శశుదాధ తుయి ేమనకు 
ఎకుువ ప్రయోజనకర్మ నైవాడెై యుండుటకుగాను, ప్ర్శశుదాధ తు తాన ేదదవుడెై యుండవల ను. 

స్ూత్రములు 
లేఖ్నము, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును, తండిర మర్శయు కుమార్మని నామముల 

ప్రకుప్రకునే ఆయన నామము కూడా ఉని తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరముల దావర్ా 
నిశుయప్ర్చుతయంది, ఇది నాలుగవ విధ్ం. 

తిరతవమునకు సంబంధించన సూతరము, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లను సాపకే్షంగా 
సమానమ నై పరా తిప్దకి ప్రకార్ం, వార్శ సహకార్మును ప్రదర్శించడం దావర్ా ఆదర్ిపరా యమ నై విధానంలో 
సుసపష్రంగా పరే్ొునుచుని లేఖ్నములోని ఒక వాకయభాగమ యైునిది. తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు 
ప్ర్శశుదాధ తు సమాన భాగసావముల ైయునాిర్ని పేర్ొునడం దావర్ా తండిర మర్శయు కుమార్మడు 
దెైవముల ైయునిటటర గానే ప్ర్శశుదాధ తు కూడా దెవైమ ైయునాిడని బెైబిలు సూచసుత ంది. ఈ 
సూతరములను మనము ర్పమా 15:30-32, 1 కొర్శంథీ 12:4-6, 2 థసెి 2:13, 14 మర్శయు అనేక ఇతర్ 
చపటో చూడనగును. ఈ సూతరములలో నుంచ కవేలము ర్ ండింటనిి మాతరమే విడమర్చ చూదాే ము. 

మొదటదిి మతతయి 28:19లో ఉనిది, అచుట యిసేు ఈ విధ్ంగా ఆజాా పసిుత నాిడు: 

మీరు వ ళ్లల, స్మస్త  జనులను శిషుయలనుగవ చయయుడి; త్ండిర యొకకయు, 
కుమారుని యొకకయు, ప్రిశుద్ధా త్మ యొకకయు నధమములోనికత వవరికత 
బాపితస్మమియుయడి (మత్తయి 28:19). 

ఈ సూతరం ప్రకార్ం, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత ల నామములో లేక అధికార్ముతో 
బాపితసుమియయబడవల నని యిేసు సూచసుత నిటటర  గమనించగలము. దదవుని ప్ుర్మష్మూర్మత లు 
కల్వగశయుని సాపేక్షమ ైన గౌర్వము మధ్య ఈ ఆజా ఎటటవంటి విచక్షణన నైను చూపించడంలేదు. దానికన 
బదులుగా, ఈ ముగుగ ర్శని కూడా అద ిసమానమ ైనవార్శగా నివేదసిుత ంది. 

ర్ ండవ సపష్రమ నై ఉదాహర్ణ 2 కొర్శంథీ 13:14లో కనబడుతయంది, అచుట పౌలు ఇలా 
వరా సుత నాిడు: 

ప్రభువ ైన యిసే్ు కరరస్ుత  కృప్యు, ద్యవుని పరరమయు, ప్రిశుద్ధా త్మ స్హవవస్మును 
మీకంద్రికతని త్ోడ ైయుండునుగవక (2 కొరింథీ 13:14). 

తన ప్తిరకకు ముగశంప్ు ఆశీర్వచనముగా నుని దీనిలో, పౌలు వీర్శని ఒక చపటకిన 
చదర్ముతయనాిడు: కుమార్మడు, అనగా ప్రభ్ువ ైన యిసేు కరసీుత : తండిర, ఈయనను పౌలు దదవుడు అని 
మాతరమ ేప్రసాత విసుత నాిడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు. ఇలా ఒకు చపటికన చదర్ుడం దావర్ా, ఈ ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మష్మూర్మత లను ఆయన సమాన భాగసావములుగా నివేదసిుత నాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవతవంలో ప్ర్శశుదాధ తు సమానుడెనై ప్ుర్మష్మూర్శతయి యైునాిడని ఇటటవంటి సూతరా లు 
సూచసాత యి. తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు, పాప్ులకు కృప్ను మర్శయు ర్క్షణను 
సమకూర్ముట, దదవుడుగా గౌర్వమును మర్శయు ఆర్ాధ్నను స్ట్వకర్శంచుట వంటి అతాయవశయకమ నై దెైవిక 
గుణగణాలు మర్శయు కార్యకలాపాలు కల్వస్టయిుండు విష్యాలలో ఒకర్శతో మర్ొకర్మ 
సమానుల ైయునాిర్ని అవి ప్రదర్శిసాత యి. 

ఒకక ద్యవుడు నిత్యత్ామంద్ంత్టను ముగుు రు ప్ురుషమూరుత ల స్ంఘీభావముత్ో 
ఉప్స్టిథత్ుడ ైయునధాడని క రసై్తవ త్రరత్ా స్టది్ధా ంత్ము బో ధసి్ుత ంద్ి. ప్రిశుద్ధా త్మ, 
ద్యవుడ ైయునాంద్ు వలన, మనము ఆయనకు మన మొరలు వినిపించడము 
మాత్రమేగవక, ఆయనను ద్యవునిగవ గౌరవించుట, స్ర రనద్ి మరియు 
స్ముచిత్మ నైద్ి. 

— డా. కరత్ జానిన్ 

మనము ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవమును గూర్శు ఆలోచంచాము గనుక, ఇక ర్ ండవ 
అంశమును అనగా, ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమును గూర్శు అధ్యయనం చదయవచుు. ఈ విభాగంలో, 
ప్ర్శశుదాధ తు కవేలము దెవైికమ ైన శకనత లేక బలమ ైయునాిడనిగాక, నిజమ నై ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై 
యునాిడని ఆయనతో మనము వయవహర్శంచాల్విన అవసర్మునిదనే వాసతవమును చూసాత ము. 

ప్ురుషప్ూరితత్ాము 

సంఘ చర్శతరయందంతటను, ప్ర్శశుదాధ తు, విలక్షణమ ైన సవయంచెతైనయము మర్శయు దెైవికమ నై 
వయకనతగత గుణగణాలు కల్వగశయుని ఒక వయకనతయి ైయునాిడన ేవిష్యానిి ఒప్ుపకొనడానికన అనకే 
గుంప్ులు నిర్ాకర్శంచాయి. ఆయన కవేలం మర్ొక ర్ూప్ంలో నుని తండిరయి యైునాిడని కొందర్మ 
నమాుర్మ. “ప్ర్శశుదధ ఆతు” అనే నామము కేవలము దదవుని శకనతని వర్శణంచడానికన పరా చీన ర్చయితలు 
ప్రయోగశంచన ఒక నామమ యైునిదని ఇతర్మలు వాదోప్వాదాలు చదసార్మ. కాని అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణ కమీమును చూచనటోయితద, దదవతవము లోప్ల ప్ర్శశుదాధ తు నిజమ నై 
మర్శయు విలక్షణమ నై వయకనతయి యైునాిడన ేబెైబిలు సంబంధ్మ ైన సాా నమును అద ిర్ూఢపి్ర్మసుత ందని 
మనము గమనించవచుు. లేఖ్నములు సపష్రంగా బో ధిసుత ని విష్యం ఇదద, మర్శయు ఇది 
యుగయుగాలుగా క ైైసతవ సంఘములోని ప్రతి శాఖ్ యొకు దృకపథమ యైుండనిది. 

కరొత్త  నిబంధనలో ప్రిశుద్ధా త్మ వయకతతగత్ ప్ద్జాలములత్ో వరిణంప్బడియునధాడు, 
కేవలము ప్రత్యయక వయకతతకత స్ంబంధించని ఒక శకతతగవ కవద్ు. గనుక మిగిల్సన స్ంఘ 
స్భుయలంత్ధ ఇటిర  స్వక్షయమును అంగీకరించధరు మరియు మేము కూడధ ద్ీనినే 
నముమత్ునధామనధారు. ఈ విషయానిా త్రువవత్ విశ్వాస్ ప్రమాణంలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చయరిడధనికత స్ంబంధించినంత్ మేరకు, ద్ీనిని గూరిిన యథధరథమ ైన త్రకము 
చయప్టరబడక మునుప్ు ద్ధద్ధప్ు మూడు లేక నధలుగు వంద్ల స్ంవత్ిముల కవలం 
ప్టిర ంద్నేద్ి నిజమే. కవని క రస్రయకు చ ంద్ని బాస్టలి్ ద్ీనిని గూరిి నధలుగవ 
శత్ధబేములో చరిి ంచినప్ుుడు, ఈయన ఒక కరొ త్త  స్టిద్ధా ంత్మును చయరిలేద్ు, 
ఈయన ప్రజలంద్రు అద్ివరక ేమూడు వంద్ల స్ంవత్ిరముల కవలం 
నముమచుండిన ద్ధనిని కవేలం అంద్ర ిముంద్ుంచుత్ునధాడు. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఈ విష్యాలను సుసపష్రంగా వివర్శంచడం లేదని మనము 
మొదట ినుంచ అంగరకర్శంచాల్వి ఉంటటంది. కాని క ైసైతవయము యొకు కొనిి తొల్వ శతాబేములలో జర్శగశన 
ప్ర్శశుదాధ తుకు సంబంధించన ముఖ్యమ ైన దదవశాసత ర చర్పుప్చర్ులను గూర్శు మనము 
యోచంచనప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తు తిరతవములోని ఒక సభ్ుయడెయైునాిడన ేవిష్యమ ై విశావస ప్రమాణము 
చదయుచుని ధ్ృవీకర్ణము కూడా ఆయన మూర్శతమతవమును గూర్శున అంతర్ాువముగల 
ధ్ృవీకర్ణమ ైయునిదనే విష్యం మనకు అరా్మవుతయంది. మిగశల్వన బెైబిలు సంబంధ్మ ైన 
క ైైసతవయముతోపాటట, ప్ర్శశుదాధ తును కవేలము మూర్శతమతవములేని ఒక శకనతగా లేదా దెవైికమ నై బలముగా 
చదయడమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము తృణకీర్శసుత ంది. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు మూర్శతమతవము విష్యమ ై విశావస ప్రమాణము ధ్ృవీకర్శసుత ని 
లేఖ్నానుసార్మ నై ఆధార్మును గూర్శు మనము యోచసుత ని తర్మణంలో, మన చర్ు మూడు 
భాగాలుగా విభ్జింప్బడుతయంది. వాటిని ఈ కనీంది అంశాలవార్శగా చర్శుసాత ము. మొదటిది, ప్ర్శశుదాధ తు 
కల్వగశయుని వయకనతగతమ నై గుణగణాలు. ర్ ండవది, తండిర మర్శయు కుమార్మని నుంచ ఆయనకుగల 
వయకనతగత విలక్షణము. మర్శయు మూడవద,ి ఆయన తిరతవములోని ఇతర్ సభ్ుయలతో వయకనతగతముగా 
కల్వగశయుని సంబంధ్ము. ప్ర్శశుదాధ తు సంప్ూర్ణ ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడను గుణగణంతో 
మొదలుప టటర దాము. 

ప్రత్యయక లక్షణములు 
ప్ర్శశుదాధ తు యొకు వయకనతగతమ ైన గుణగణాలను గూర్శు మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, 

ప్ుర్మష్మూర్మత లకు విశిష్రమ యైుండ ిఆయన కల్వగశయుని లక్షణాలు — అనగా ఆయన కవేలము 
వయకనతగతంకాని ఒక శకనత కాదు కాని నిజమ నై ప్ుర్మష్మూర్శతయి  ైయునిటోయితద ఆయనను గూర్శు మాతరమ ే
నిజమ నైవ ైయుండు లక్షణాలు — మన మనసుిలో మొదలవుతయంటాయి. 

కరొత్త  నిబంధన త్ండిరయి నై ద్యవుని నధమములు మరియు బిరుద్ులు, త్ండిరయి నై 
ద్యవుని ప్నులు, త్ండిరయి నై ద్యవుని గుణగణధలు, త్ండిరయి నై ద్యవుని చరయలను 
గూరిి త్ ల్సయజ ప్ుడమే కవద్ు, కవని కరొ త్త  నిబంధన త్ండిర విషయంలో 
పరరొకనబడిన విషయాలను కుమారునికత మరియు ప్రిశుద్ధా త్మకు అనాయించుట 
అనేద్ి ఎంత్ో ఆద్యశ్వత్మకమ ైనద్ యైునాటుర  నేను త్ లుస్ుకునధాను. అనగవ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బ ైబిలులో త్ండిరయి నై ద్యవునికత ఆరవపింప్బడని వయకతతగత్మ ైన స్కల స్ాభావములు 
కరొ త్త  నిబంధనలో ద్యవుడ నై ప్రిశుద్ధా త్మకును ఆరవపింప్బడినవని మరొక మాటలో 
చ ప్ుుకొనవచుి. అటలయినను ఇద్ి కూడధ, ప్రిశుద్ధా త్మ ఒక 
ప్ురుషమూరితయి ైయునధాడు, ఒక శకతత లేద్ధ బలము కవద్న ేవిషయానిా మనకు 
నొకతకవకవకణసి్ుత ంద్ి. 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

ప్ర్శశుదాధ తు, మనము ఈ పాఠంలో ప్టిరకగా ఇవవలేననిి మర్ర ఎకుువ వయకనతగత గుణగణాలు 
గలవాడెైయునాిడు, గనుక ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమును నిర్ూపించడానికన మనము కేవలము 
నాలుగు ఉదాహర్ణములను మాతరమ ేచూదాే ము. ప్ర్శశుదాధ తు ఒక చతతమును కల్వగశయునాిడని 
చెప్ుపకొనుటతో మొదలుప టటర దాము. ఇది ఆయన ప్రణాళికలు ర్చంచడానికన, కోర్మకొనుటకు మర్శయు 
ఏర్పర్చుకొనుటకు ప్రయోగశంచు మనశికనతయి ైయునిది. సపష్రంగా, పేర్ొునబడని ప ై ప్నులు చదయగల ఏ 
పరా ణియి నైను కవేలము ఒక శకనత లేదా ఒక బలమ ై యుండజాలదు. అయన చతతమును గూర్శున ఒక 
ఉదాహర్ణముగా, 1 కొర్శంథీ 12:11ను చూడుము. ఇచుట పౌలు ఆతుసంబంధ్మ నై వర్ములు 
ఇవవబడుటను గూర్శు చెప్ుపతయనాిడు. ఆయన ఇలా వరా సాడు: 

అయినను వీటనిాటిని ఆ ఆత్మ యొకడయ త్న చిత్తము చొప్ుున ప్రత్రవవనికత 
ప్రత్యయకముగవ ప్ంచి యిచుిచు కవరయస్టది్ిా  కలుగజేయుచునధాడు (1 కొరింథీ 
12:11). 

కొందర్మ కొనిి నిర్శేష్రమ నై వర్ములు కల్వగశయుండవల ననియు, ఇతర్మలు కొనిి ఇతర్ వర్ములు 
కల్వగశయుండవల ననియు ప్ర్శశుదాధ తు ఆశిసుత నాిడు. ప్రతదయక వయకనతకన సంబంధించని శకుత లకు 
ప్రణాళికలుగాని కోర్శకలుగాని లేవు. వయకుత లు మాతరమే వీటిని కల్వగశయుండగలర్మ. కాబటిర , ప్ర్శశుదాధ తు 
ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయి ేఅయుయండాల్వ. 

ప్ర్శశుదాధ తు మధేావి అనే గుణగణమును కూడా కల్వగశయునాిడు, తదావర్ా ఆయన ఇతర్మలకు 
బో ధించగల జాా నము మర్శయు సామరా్ాముగలవాడె ైయునాిడు. ఆయన తన మధేాశకనతని అనేక 
విధాలుగా, ఉదాహర్ణకు 1 కొర్శంథీ 2:10-12లో మనము చదువునిటటర , దదవుని మనసుిను 
ప్ర్శశోధించుట మర్శయు తెల్వస్టకిొనుట దావర్ా, ర్పమా 8:27లో మనము చదువుతయనిటటర  తన స ంత 
మనసుిను కల్వగశయుండుట దావర్ా వయకతం చదసుత ంటాడు. 1 కొర్శంథీ 12:8లో చపె్పబడినటటర  ఆయన 
జాా నమును తెల్వవిని అనుగహీ సాత డు. లూకా 12:12 ప్రకార్ం, ఆయన బో ధిసాత డు. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు మేధాశకనతని గూర్శు యోహాను 14:26లో యిసేు సవయంగా ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

ఆద్రణకరత, అనగవ త్ండిర నధ నధమమున ప్ంప్బో వు ప్రిశుద్ధా త్మ స్మస్తమును 
మీకు బో ధించి ననేు మీత్ో చ పుిన స్ంగత్ులనిాటిని మీకు జాా ప్కము చయయును 
(యోహాను 14:26). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతదయక వయకనతకన సంబంధించని శకుత లు ఆలోచంచవు, తలె్వస్టికొనవు, బో ధించవు. గనుక, మేధాశకనత 
యన ేగుణగణము ప్ర్శశుదాధ తు ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై, వయకనతయి ైయునాిడని నిర్ూపసిుత ంద.ి 

ప్ర్శశుదాధ తు, ఇతర్ వయకుత లు మర్శయు సంఘటనలకు ప్రతిసపందనగా ఆయన వయకతముచదయు 
భావోదదరకములు, అంతర్ంగ అనుభ్ూతయలు మర్శయు ప్రభావములు గలవాడెయైునాిడు. ఆయన 
కల్వగశయుని వయకనతగత ఇతర్ గుణగణాలు వల నే, ఆయన ఒక శకనత కాదు, కాని ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతయి  ై
యునాిడని ఆయనకు గల భావోదదరకములు ర్మజువు చదసుత నాియి. ఉదాహర్ణకు, ప్ర్శశుదాధ తు 
కల్వగశయుని పేరమ ర్పమా 15:30-32లో పేర్ొునబడింది. 1 థసెి 1:6లో ఆయన కల్వగశయుని ఆనందం 
పేర్ొునబడింది. ఎఫ స్ట్ 4:30లో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దుఃఖ్మును గూర్శు చెప్పబడుతయని విధానానిి 
గమనించండి: 

ద్యవుని ప్రిశుద్ధా త్మను ద్ుుఃఖప్రచుకుడి, విమోచన ద్నిము వరకు ఆయనయంద్ు 
మీరు ముద్ిరంప్బడియునధారు (ఎఫ స్ట్ 4:30). 

దుఃఖ్ము వంటి భావోదదరకములు ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయునాిడనే వాసతవము ఆయన నిజమ నై 
ప్ుర్మష్మూర్శతయి ైయునాిడని సూచసుత ంది. 

అంతమాతరమగేాక, పరా తినిధ్యమని మనము చపె్ుపకొను గుణగణమును ప్ర్శశుదాధ తు 
కల్వగశయునాిడు. ఆయన ఒక చతతము కల్వగశయునాిడు, విష్యాలను ఉదదేశించుకొనగల మర్శయు తన 
స ంతగా చర్యలు చదప్టరగల సామరా్ాముగలవాడెై యునాిడు. వయకుత ల దావర్ా మాతరమ ేచదయబడగల అనేక 
కార్యములను చదయడానికన అవసర్మగు సామరా్ామును ఇద ిఆయనకు సమకూర్శుంది. ఉదాహర్ణకు, 
యోహాను 15:26 మర్శయు ర్పమా 8:16లో ప్ర్శశుదాధ తు సాక్షయమిచుుచునాిడు. ఫలి్వప్ప 2:1 ప్రకార్ం, 
ఆయన మనతో సహవాసం చదసుత నాిడు. అప  8:29 మర్శయు 13:2 ప్రకార్ం, ఆయన మాటాో డతాడు 
మర్శయు ఆజాా పిసాత డు. మర్ొక ఉదాహర్ణ, ర్పమా 8:26-27లో పౌలు ప్లుకుతయని మాటలు వినండి: 

. . . ఉచిరింప్ శకయముకవని మూలుగులత్ో ఆ ఆత్మ త్ధనే మన ప్క్షముగవ 
విజాా ప్నము చయయుచునధాడు . . . ఆయన ద్యవుని చిత్త  ప్రకవరము ప్రిశుద్ుా ల 
కొరకు విజాా ప్నము చయయుచునధాడు (రవమా 8:26-27). 

ప్ర్శశుదాధ తు విశావసుల కొర్కు పరా రా్న చదయుననే వాసతవము ఆయన ప్ుర్మష్మూర్శతతవమునకు 
మర్ొక ర్మజువ యైునిది. ప్రతదయక వయకనతకన సంబంధించని బలములు మర్శయు శకుత లు చతతశుదిధతో కూడిన 
మూలుగులతో పరా ర్శాంచవు, మర్శయు విజాా ప్నములు చదయవు. వయకుత లు మాతరమ ేఈ విష్యాలు 
చదయగలర్మ. 

చార్ ోస్ సపర్ ీన్, గొప్ప బాపిరసుర  బో ధ్కుడు, 1834 మొదలుకొని 1892 వర్కు జీవించనవాడు, 
ప్ర్శశుదాధ తు విజాా ప్నము అన ేప్రధానాంశముప ై ప్రసంగశసూత , ర్పమా 8:26, 27 ఆధార్ంగా ప్ర్శశుదాధ తు 
చదయు వయకనతగతమ నై విజాా ప్న పరా రా్నల వలన ప్రయోజనాలను గూర్శు ప్రబో ధించాడు. ఆయన 
బో ధించనదదమనగా: 

మనము మన శరీరము మరయిు మనస్ుిలోని బలహనీత్ను భరించడధనికత; 
మనము మన స్టిలువను, అద్ి భౌత్రక బాధయి ైనధ, మానస్టిక కుర ంగుద్లయి ైనధ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆత్మస్ంబంధమ ైన స్ంఘరషణయి ైనధ, అప్నింద్లెైనధ, పరద్రికమ ైనధ, లేద్ధ 
హ ంస్యి ైనధ, మనము మోయడధనికత ప్రిశుద్ధా త్మ మనకు స్హాయం చయస్వత డు. 
మన బలహనీత్లో ఆయన మనకు స్హాయం చయస్వత డు; కవబటిర  ఇంత్ ద్ ైవికముగవ 
బలమ ైన స్హాయకుడు మనకుండగవ మనము ప్రిణధమములకు 
భయప్డవలస్టని ప్నిలేద్ు. ద్యవుని కృప్ మనకు చధలును; మన బలహనీత్లో 
ఆయన బలము ప్రిప్ూరణము చయయబడుత్ుంద్ి. 

నధ అంత్రంగములో ఏద్ో  ఒకటి ప్ని చయయుచునాద్ని త్ ల్సయడం ఎంత్ో 
పోర త్ధిహకరమ ైన విషయం, నధలో ఎవరవ ఒకరు, నధ కంట ేఎంత్ో 
శకతతమంత్మ నైవవరు ప్నిచయయుచునధారు. కొనిా ప్రవయయాలు నేను 
నిస్ిహాయుడనను అనుభూత్ర నధకు కల్సగినప్ుటికతని, ననేా ద్ి బానిస్నుగవ 
చయస్టనినూ, అద్ంత్ధ నధ అనుభూత్ులు చ ప్ుుత్ునావి మాత్రమే, అద్ి వవస్తవికం 
కవద్ు. ననుా కరరస్ుత  స్ారూప్ములోనికత రూపవంత్రము చ ంద్ించడధనికత ద్యవుని 
స్రాశకతతమంత్మ ైన ప్రిశుద్ధా త్మ నిరంత్రవయంగవ ప్నిచయస్ూత న ేఉనధాడు-ఇద్ొక 
గొప్ు పోర త్ధిహం. ఇద్ి నధ చిత్తమునకు ఎంత్ో ప్రశ్వంత్త్ను కలుగజేస్ుత ంద్ి 
ఎంద్ుకనగవ నేను ఎలలప్ుుడు జీవముగల ద్యవుని స్నిాధిలో ఉనధానని, 
ఎలలప్ుుడు ద్యవుని స్ముఖము యి ద్ుట జీవిస్ుత నధానని ఇద్ి అరథమిస్ుత ంద్ి. నేను 
నధ ప్త్నములను ఇత్రుల నుంచి ద్ధచిప టిరనప్ుటికతని, ప్త్నములు ఉనధాయి, 
రహస్య పవప్మనదే్ి ఏద్ీ లేద్ు ఎంద్ుకనగవ నేను ద్యవుని స్నిాధిలోనే 
జీవిస్ుత నధాను. ప్రిశుద్ధా త్మ, ప్రిశుదా్మ నై ఆత్మయి ైయునధాడు; ద్యవుని ఆత్మ 
ప్విత్రమ నైవవడు. నిశియంగవ ఒక స్ంఘ కవప్రిగవ ననేు ఈ విషయానిా 
స్మత్ులయంగవ నిరాహ ంచధలని ఆశిస్ుత నధాను ఎంద్ుకనగవ ననేు పవప్ముత్ో 
పో రవడుచుండు ఇత్రులకు స్లహా స్హాయం చయస్ుత ంటాను. 
నిరీక్షణలేనివవడవనాటుర గవ ఉండవద్ుే . ప్రిశుద్ధా త్మ నీ హృద్యంలోను, నీ 
జీవిత్ంలోను కవరయము జరిగిస్ుత నధాడు గనుక నీవు పవప్ముత్ో ప్డుత్ునా 
పో రవటాలలో కరరస్ుత  నీకు విజయమొస్గునటుల  ఆయనయంద్ల్స నమమకముత్ో 
నిరీక్షణగలవవడవ ైయుండుము. ఉద్ధస్టన్ంగవ ఉండవద్ుే  ఎంద్ుకనగవ ఈ 
ప్రిశుద్ధా త్మయిే ఎలలప్ుుడు కవరయము జరిగిస్ూత  నీలోను మరయిు నీత్ోను 
ఉంటాడు. 

— డా. డెనిిస్ జానిన్ 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు వయకనతగతమ ైన గుణగణాలు ఆయన మూర్శతమతవమును ఎలా 
ప్రదర్శిసుత నాియో మనము నరే్ముకునాిము గనుక, తిరతవములో వరే్ ైన ప్ుర్మష్మూర్శతగా తండిర మర్శయు 
కుమార్మనికన భినింగా ఈయన ప్రతదయకత ఏమిటో ఆలోచంచడానికన మనమిప్ుపడు స్టదిధంగా ఉనాిమని 
అరా్ం. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయత్ధయస్ము 
ప్ర్శశుదాధ తుకును మర్శయు తిరతవములోని మిగశల్వన ప్ుర్మష్మూర్మత లకును మధ్య గల ప్రతదయకతను 

గూర్శు ప్ూర్శతగా సపష్రంగాలేనివి, బెైబిలులో అనకే వాకయభాగాలునాియని అంగరకర్శంచడముతో మనము 
మొదలుప టరవల ను. ఉదాహర్ణకు, గలతీ 4:6లో ప్ర్శశుదాధ తు, దదవుని కుమార్మని ఆతుగాను, మతతయి 
10:20లో తండిర ఆతుగాను గుర్శతంప్బడుతయనాిడు. మర్శయు వార్శ ప్రతదయకతల కంటే, వాటకిన బదులుగా 
తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్యనుని సంబంధ్ముల విష్యమ నై అనుసంధానములను 
ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించు అనేక ఇతర్ నామములు కలవు. 

ఇటటవంట ివాకయభాగాలు ఆది సంఘములో ఎనని చర్పుప్చర్ులు జర్గడానికన మూలాధార్ముల ై 
యుండనిప్పటికనని, సనిిహ తమ ైన ఈ సంబంధ్ములు మనలను ఆశుర్యప్ర్చవలస్టని అవసర్ం లేదు. 
ఎంతెనైా, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు కేవలము ఒకు దదవుడెయైునాిర్మ. కాబటిర , 
ప్ర్శశుదాధ తును, తండిర మర్శయు కుమార్మని ఆతుగా అనుకొనడం, అదద సమయంలో ప్ర్శశుదాధ తు, తండిర 
మర్శయు కుమార్మని నుంచ ప్ూర్శతగా ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడని నొకనువకాుణించడం 
సంప్ూర్ణ అవగాహన అవుతయంది. 

వార్శ వయతాయసములను ఉదాా టించు విధానాలలో వీర్మ ప్ర్సపర్ం ప్రభావం చూపించుకొను 
విష్యాలను చూపించద లేఖ్నములలోని వాకయభాగములను ప్ర్శకనంచ చూడటం, ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు 
తిరతవములోని ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య గల ప్రతదయకతలను ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించడానికన ఒక 
మార్గమ యైునిది. ఈ ప్రతదయకతలను చూపించదవి అనకే వాకయభాగాలునాియి, కాని ప్ర్శశుదాధ తు, తండిర 
మర్శయు కుమార్మని నుంచ ప్రతదయకమ నైవాడె ైయునాిడని చూపించడానికన ప్రసుత తం మనకు ర్ ండు 
వాకయభాగాలు చాలు. మొదటగిా, యోహాను 16:7లో వరా యబడియునిటటర  యిేసు స్ట లవిచున మాటలు 
గమనించండి: 

అయిత్య ననేు మీత్ో స్త్యము చ ప్ుుచునధాను, నేను వ ళ్లలపో వుటవలన మీకు 
ప్రయోజనకరము; ననేు వ ళ్లనియి డల ఆద్రణకరత మీయొదే్కు రవడు; నేను 
వ ళ్లినయి డల ఆయనను మీయొదే్కు ప్ంప్ుద్ును (యోహాను 16:7). 

కుమార్మడు మొదట వ ళతతనగేాని ప్ర్శశుదాధ తు ర్ాడని యిేసు ఈ సందర్ుములో స్ట లవిచాుడు. 
విదతింగా, ర్ ండో  వయకనత ర్ాక మునుప్ు ఒకర్మ వ ళోవలస్టనిద ిఅని చపె్పడం దావర్ా ఆయన తనను తాను 
ప్ర్శశుదాధ తు నుంచ ప్రతదయకనంచుకుంటటనాిడు. ప్రతి ఒకుర్శకన వార్శ వార్శ నియమిత పాతర ఉండంిది, గనుక 
కుమార్మడు తన ఇహలోక ప్నిని ప్ూర్శతచదస్ట ిప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడయియేంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధ తు 
పాతర పరా ర్ంభ్ం కాదు. ప్ర్శశుదాధ తు, కుమార్మని నుంచ ప్రతదయకమ ైనవాడెైయునాిడని ఈ విష్యం విదతిం 
చదసుత ంది. 

ఇదద విధ్ంగా, తండిర నుంచ ఆయనను ప్రతదయకనంచు ప్నులు ప్ర్శశుదాధ తు కూడా చదసుత ంటాడు. 
ఉదాహర్ణకు, మనకు ఆలోచనకర్తగా నుండుటకు ఆయన వహ ంచు పాతరలో భాగంగా, ప్ర్శశుదాధ తు, 
మన వాయజ యమును దదవుని ఎదుట వాదించడం దావర్ా మన పరా రా్నలలో మనకు తోడపడుచు, మన ప్క్షాన 
వాదించు ప్రధాన నాయయవాదయిి ైయునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్వమానయంగవ, ప్రిశుద్ధా త్మ చయయాల్సిన ప్ని కరరస్ుత  ప్నులను అనాయింప్జేయడం. 
కరరస్ుత  త్న పవర ణధనిా ఇచధిడు, అద్ి మనకొరక రన బలయరుణ. ఈ కవరయమును తీస్టికొని 
మన హృద్యాలలో అనాయింప్జయేడం ప్రిశుద్ధా త్మ చయయాల్సిన ప్న ైయునాద్ి, 
గనుక మనకు ఇరువురు అవస్రమే. అనగవ, మన హృద్యాలకు 
అనాయింప్జేయడధనికత ప్రిశుద్ధా త్మ లేకుండనిటలయిత్య, మనము చధలా మంచి 
రూప్ంలో ఉండలేమనేద్ి నధ భావం, ఎంద్ుకనగవ కరరస్ుత  కవరయము, అద్ి మనలను 
మన అంత్రంగములో మారవిలనేద్ి ద్యవుని ఉద్యేశమ ైయునాద్ి. గనుక 
ప్రిశుద్ధా త్మ వచిి, ప్ునుఃస్ృష్ిరచయస్టి, మనకు నూత్న జనమను అనుగరహ స్వత డు. 
ప్రిశుద్ధా త్మ మనలను ప్రిశుద్ుా లనుగవ, ప్వితీరకరణము చయయును, మరియు 
ప్రిశుద్ధా త్మ ఎడత్ రపిిలేకుండధ మన జీవిత్ధలలో మనకు వరములను, ద్వీ నలను 
మరియు ఫలములను మునాగువవటనిి అనుగరహ స్వత డు, అంద్ుచయత్ ప్రిశుద్ధా త్మ 
కవరయము ప్ూరితగవ అనివవరయమ నైద్ యైునాద్ి. 

— డా. జాన్ ఫేరమ్ 

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా 8:26-27లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనత్ను చూచి స్హాయము చయయుచునధాడు. 
ఏలయనగవ మనము యుకతముగవ ఏలాగు పవర రథన చయయవలెనో మనకు త్ ల్సయద్ు 
గవని, ఉచిరింప్ శకయముకవని మూలుగులత్ో ఆ ఆత్మ త్ధనే మన ప్క్షముగవ 
విజాా ప్నము చయయుచునధాడు. మరియు హృద్యములను ప్రిశ్ోధించువవడు 
ఆత్మయొకక మనస్ుి ఏద్ో  యి రుగును; ఏలయనగవ ఆయన ద్యవుని 
చిత్తప్రకవరము ప్రిశుద్ుే లకొరకు విజాా ప్నము చయయుచునధాడు (రవమా 8:26-27). 

ప్ర్శశుదాధ తు మన ప్క్షముగా తండిర యొదే విజాా ప్నము చదయుచునాిడని పౌలు 
బో ధించనప్ుపడు, వార్మ ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మష్మూర్మత ల ైయునాిర్ని — ఒకర్మ విజాా ప్నము 
చదయుచునాిర్మ, ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత ఆ విజాా ప్నమును ఆలకనసుత నాిడని — ఆయన 
నిర్ూపిసుత నాిడు. 

ప్రిశుద్ధా త్మ, త్ండిర యొదే్ విజాా ప్నము చయయుచునధాడు. మనము ఏమని పవర రథన 
చయయాలో మనకు త్ ల్సయనప్ుుడు, పౌలు చ ప్ుుత్ునాటుర గవ, మనము ద్యవుని 
యి ద్ుట ఏమని మొరప టుర కొనవలెనో మనకు త్ ల్సయని ఆ యా విషయాలను 
స్హ త్ం ఉచిరింప్గలుగునటుల  ఆయన మన హృద్యముల అంత్రయములో 
మాటలాడుచు మన లోప్ల మూలుగుచుండును. 

— డా. జాన్ ఫేరమ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పవర రథన చయయునప్ుుడు, కుమారుని నధమమున మరియు ప్రిశుద్ధా త్మ శకతతత్ో 
త్ండిరకత మొరప టుర ట నిరేిషరమ నై ప్రమాణమును నిరేేశించు నమూనధయని మనము 
చ ప్ువచుి. అటలయినను ద్యవుని న ైత్రక నధయయవరతనముత్ో రవజీప్డనకకరేలకుండధ 
లేద్ధ మన పవర రథనలు ఏదో్ గవల్సలో కల్సస్టిపో యిేలా త్ృణీకరింప్బడునేమోననా 
భయం లేకుండధ మనము నేరుగవ ప్రిశుద్ధా త్మకు మొరప టుర టకు ఎంత్ో కృప్ 
మరియు స్వాత్ంత్రయముగల ఒక మారుమును అనుస్రించు స్మాజంలో 
స్భుయలమ ైయునధాము. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

కరీ.శ. 354 మొదలుకొని 430లో జీవించనవాడు మర్శయు సంఘ పతిర్మడెనై అగస్ట్రన్ కు 
తర్చుగా ఆర్పపింప్బడుతయని దిస్ పేరయర్డ టట ద ిహో లీ స్టిపర్శట్, మన స ంత పరా రా్నలకు ఆశుర్యకర్మ ైన 
ఒక నమూనాను సమకూర్ముతయంది: 

నధలో జీవవత్మను ఊద్ుము, ఓ ప్రిశుద్ధా త్ధమ, 
అప్ుుడు నధ ఆలోచనలు ప్విత్రమ ైనవగును; 
నధలో కవరయము జరిగించుము, ఓ ప్రిశుద్ధా త్ధమ, 
అప్ుుడు నధ కవరయములనిాయు, ప్విత్రమ నైవగును; 
నధ హృద్యమును ఆకరిషంచుము, ఓ ప్రిశుద్ధా త్ధమ, 
అప్ుుడు ననేు ప్రిశుదా్మ నైవవటినిగవక మరి ద్యనిన ైనను పరరమించను; 
ననుా బలప్రచుము, ఓ ప్రిశుదా్త్ధమ, 
అప్ుుడు ననేు ప్రిశుదా్మ నై ప్రత్ర విషయానిా ప్రత్రరక్షిస్వత ను;  
నధకు కవవల్స కవయుము, ఓ ప్రిశుద్ధా త్ధమ, 
అప్ుుడు ననేు ఎలలప్ుుడు ప్రిశుద్ుా డన ైయుంద్ును. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు వయకనతగతమ ైన గుణగణములు, అంతమాతరమేగాక తండిర మర్శయు కుమార్మని 
నుంచ ఆయనను ప్రతదయకనంచు లక్షణములకు సంబంధించన ఆయన మూర్శతమతవమును గూర్శు 
అధ్యయనము చదస్టని మనము, తిరతవములోని ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మత లతో ఆయన కల్వగశయుని 
సంబంధ్మును గూర్శు ఇప్ుపడు తెలుసుకుందాము. 

స్ంబంధం 
ఈ పాఠములనిిటలిోను పరే్ొునబడనిటటర గా, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య గల 

సంబంధ్ములు సాంప్రదాయికంగా ర్ ండు విభిని దృషిరకోణాలలో వర్శణంప్బడుతయనివి. నిర్శేష్రంగా, దదవశాసత ర 
ప్ండతియలు, సతాత శాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవము గూర్శు మాటలాడార్మ. ఈ 
ర్ ండు దృషిరకోణములు ఒక ేతిరతవమునకు — తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబంధించనవ ైయునివి. కాని అవి ఈ ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య గల సంబంధ్ములను గూర్శున 
విభిని కోణాలను నొకనువకాుణిసుత నాియి. 

సతాత  శాసత ర తిరతవమును గూర్శు మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, మన దృషిరని దదవుని ఉనికన 
మర్శయు అస్టిాతవముప ై కేందీరకర్శసాత ము. ఈ దృషిరకోణంతో, శకనత మర్శయు మహ మ విష్యంలో 
ప్ర్శశుదాధ తు, తండిర మర్శయు కుమార్మనితో సమానుడెయైునాిడు. దదవతవములోని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మష్మూర్మత లు కూడా అనంతమ నై, నితయమ ైన మర్శయు మార్నివార్ యైునాిర్మ. మర్శయు ప్రతి 
ఒకుర్మ జాా నము, అధికార్ము, ప్ర్శశుదధత, నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము వంటి, అవే 
పరా ముఖ్యమ నై గుణగణములు కల్వగశయునాిర్మ. 

మిత వయయ సంవిధాన తిరతవమును గూర్శు మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, దదవతవములోని 
ప్ుర్మష్మూర్మత లు ఒకర్శ నొకర్మ ప్ర్సపర్ం ప్రభావితం చదస్టికొను తీర్మప ై దృషిరప టటర చునాిము. ఈ దృషిరకోణం 
చొప్ుపన, దదవతవములోని ప్రతి ఒకుర్మ వేర్ేవర్మ బాధ్యతలు, వరే్ేవర్మ అధికార్ం, మర్శయు నియమితమ నై 
వేర్ేవర్మ పాతరలు గలవార్ ైయునాిర్మ. ప్ర్శశుదాధ తు యొకు అధికార్ం, తండిర మర్శయు కుమార్మని యొకు 
ఉనితమ నై అధకిార్ం కనీంద ఉనిది. ప్ర్శశుదాధ తు వహ ంచాల్విన పాతర పరా ముఖ్యంగా తండిర మర్శయు 
కుమార్మని ఆదదశాలను అమలుప్ర్చుట మర్శయు వార్శకన మహ మ కలుగజయేుటయి యైునిది. 

ద్యవుడ కకడుంటే అకకడ ప్రిశుద్ధా త్మ కూడధ ఉంటాడు. ఆయన ఆత్మ అనే 
ప్ద్జాలము ఆయన స్నిాధిని మాత్రమే కవద్ు, కవని ఆయన కవరయమును కూడధ 
స్ూచిస్ుత ంద్ి. గనుక, ద్యవుడు త్న స్ృష్ిరత్ో స్ంబంధం కల్సగియునా విధధనధనిా 
నీవు గమనించునప్ుుడు, ప్రిశుద్ధా త్మకు వేరుగవ ద్నీిని వరిణంచడం స్వధయం కవద్ు. 
వరతమాన కవలంలోని మానవ చరిత్రకు ప్రిశుద్ధా త్మ నేత్ృత్ాం వహ స్ుత నధాడు. 
నిజముగవ ప్రిశుద్ధా త్మ, ద్ వైవధనీమ ైన శరదా్ మరియు పరరమకే ప్రత్రనిధయిి ై 
యునధాడు. 

— డా. ఆర్డ. ఆలెర్డర మొహోర్డ, జూ. 

క ైైసతవ దదవశాసత రంలో, సతాత  శాసత ర తిరతవములోను మర్శయు మిత వయయ సంవిధాన తిరతవములోను, 
ప్ర్శశుదాధ తు మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతగా ప్ర్శగణింప్బడుతయనాిడు. 

సతాత  శాసత ర తిరతవములో ఆయన మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతయి  ైయునాిడు ఎందుకనగా ఆయన 
తండిర చదత అనగా, మొదటి ప్ుర్మష్మూర్శతచదత మర్శయు కుమార్మనిచదత, అనగా ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతచదత 
ఊదబడా్ డు. 

ప్ర్శశుదాధ తు, తండిర ఒకుని చదత మాతరమ ేఊదబడా్ డు, కుమార్మని చదత కాదని 
సనాతనాచార్మును పాటించుచుండని పరా చయ సంఘాలు బో ధసిుత నాియని చెప్పడానికన మనము కొంత 
స్టేప్ు ఆగవలస్టి యుంటటంది. ఇటిర బో ధ్లలోని తదడా, కరీ.శ. 1054లో మొదల ై నటేికనని కొనసాగుతయని 
పరా చయ మర్శయు ప్శిుమ పరా ంత సంఘాల మధ్య మత విబలధాలు ఏర్పడనిందుకు గల హతేయవులో 
భాగమయియంది. సహజంగానే, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఈ వాయజయమునకు మునుప ే
చదకూర్ుబడింద ిగనుక పరా చయ మర్శయు ప్శిుమ ప్రదదశాల మధ్య న లకొని ఉండిన ఈ అభిపరాయబలధ్ంతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద ివయవహర్శంచలేదు. ఈ ర్ ండు ప్రదదశాల సంఘాలు అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని 
ప్రకటనలననిింటిని ర్ూఢపి్ర్మసుత నాియి. 

మిత వయయ సంవిధాన తిరతవమునకు సంబంధించనంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధ తు, తండిర మర్శయు 
కుమార్మని అధకిార్ము కనీంద ఉండి, మూడవ సాా నంలో ఉంటటనాిడు గనుక ఆయన తిరతవములోని 
మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడని చపె్పబడుతయంది. ఆయన అప్రధానుడెనై కనీందవిాడెై యునాిడని 
లేఖ్నము అనకే విధాలుగా సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తండిర మర్శయు కుమార్మని చదత 
ప్ంప్బడా్ డు లేదా అనుగీహ ంప్బడా్ డు. ఈ విష్యానిి లూకా 11:13, యోహాను 14:26 మర్శయు 
యోహాను 15:26, మర్శయు అప  2:33 వంట ివాకయభాగాలలో లేఖ్నము మనకు విశదప్ర్మసుత ంది. 
ఆయన వచునప్ుపడు, ఆయన చదయవలస్టనిదని వార్మ ప్ంపిన ప్నులు చదయు నిమితతము, తండిర 
మర్శయు కుమార్మనికన ప్ర్శశుదాధ తు లోబడును. ఈ వివర్ము యోహాను 16:13, ర్పమా 8:11, మర్శయు 1 
పేతయర్మ 1:2 దావర్ా మనకు విదితమవుతయంది. 

సహజంగానే, మిత వయయ సంవిధాన తిరతవము దృషార ా ప్ర్శశుదాధ తు అతి తకుువ నై హో దా 
కల్వగశయుంటటనాిడని మనము చబెుతయనిప్పటికనని, ఆయన సంప్ూర్ణంగా దదవుడెయైునాిడనియు, 
సృషిర  యొకు ప్రతి కోణంప ై నిర్పేక్షమ ైన సార్వభౌమ అధకిార్ంగలవాడెై యునాిడనియు ఉదాా టించుట 
ముఖ్యం. అంతమాతరమేగాక, తిరతవము లోలోప్ల, ఒకర్శ అభిపరా యాలను మర్ొకర్మ ప్ర్సపర్ం 
గౌర్వించడమనే అవగాహన ఉనిది, ఎందుకనగా ఒకర్మ చదస్ట ేకార్యమునే, అందర్మ చదయుదుర్మ. కాబటిర , 
తండిరకనని మర్శయు కుమార్మనికనని ప్ర్శశుదాధ తు లోబడుచునాిడంటే, ఈయన సవతస్టిిదధంగా ఏదో  ఒక 
ర్రతిలో తకుువవాడెై యునాిడని అరా్ం కాదు — తకుువవాడదమీ కాడు. పరా ముఖ్యమ నై దెవైికములో 
ఆయన సంప్ూర్ణంగా వార్శతో సమానుడెైయునాిడు. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు మూర్శతమతవము క ైసైతవ దదవశాసత రములో తప్పనిసర్ నై భాగమ యైునిద.ి 
మర్శయు మనము నేర్ముకునిటటర గా, దనీిని ర్ూఢిప్ర్చడానికన మనకు అనేక కార్ణాలునాియి. 
ఆయనను ప్రతదయకంగా గుర్శతంచునవి మర్శయు సవయం చెైతనయముతో కూడిన వయకనతతవముగల 
గుణగణాలను ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయునాిడు. తండిర మర్శయు కుమార్మనితో ఆయన కల్వగశయుని 
సంబంధ్ములు మర్శయు చదప్టటర  ప్ర్సపర్ చర్యలు, ఆయన కేవలము ఆలోచనలేని శకనత కాదు కాని, 
ఉర్ూీ తలూగశంచు ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడనే సందదహమునకు తావీయవు. సాంప్రదాయికమ నై ఈ 
స్టిదాధ ంతములో మనము గొప్ప నముకము కల్వగశయుండవచుు, వాసతవానికన నముకము కల్వగశయుండాల్వ. 

ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున ఈ పాఠంలో, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు దదవతవము, మర్శయు ఆయన 
సంప్ూర్ణ మూర్శతమతవమును అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ధ్ృవీకర్శంచన విష్యానిి మనమింత 
వర్కు నరే్ముకునాిము. ఇప్ుపడు, మన మూడవ ప్రధానాంశమును: చర్శతరయందంతటను ప్ర్శశుదాధ తు 
చదస్టని ప్ని మర్శయు నేడు సహ తం చదయుచునయేుని ప్నిని గూర్శు చర్శుంచడానికన మనము స్టిదధంగా 
ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ని 

ద్యవుడు మనంద్రిత్ో అత్యంత్ వయకతతగత్మ నై విధధనంలో ప్నులు చయస్ుత ంటాడని 
త్ ల్సస్టకిొనుట, ప్రిశుద్ధా త్మ చయయు ప్నులను గూరిిన గొప్ు గరహ ంప్ు 
కల్సగియుండుటలో గల ఒక ప్రయోజనమ ైయునాద్ి. ఆయన అకకడ కకడో  కూరొిని 
మీటలు నొకుకచుండడు. ఆయన మన యొదే్కు వస్వత డు. మనత్ో కూడధ ఎకుకవ 
వయకతతగత్మ నై విధధనంలో అనోయనయంగవ మ లుగుత్ుంటాడు. గనుక వవస్తవవనికత 
ప్రిశుద్ధా త్మ మన హృద్యాలలో నివస్టసి్ుత ంటాడు. ఆయన మనత్ో కూడధ 
మరియు మన కొరకు పవర రిథస్ుత ంటాడు. ఆయన మనకు ప్రిశుదా్త్ధ వరముల 
నొస్గుచు, అనేక రీత్ులలో మనత్ో కలగజసే్ుకొనుచుండును. వవస్తవవనికత, మన 
జీవిత్ంలోని ప్రత్ర ద్శలో, పౌలు గలతీ ప్త్రరకలో స్ట లవిస్ుత నాటుర గవ, మనకు ఆయన 
క రైస్తవ స్ద్ుు ణముల యొకక ఫలములనిచుిచుండును. మనము స్ంఘములో 
ప్రిచరయ చయయగలుగునటుల  ఆయన మనకు అనేక వరములనిచుిను మరియు 
ఇద్ంత్ధ ద్యవుడు మనలో ప్రిశుద్ధా త్మ ద్ధారవ చయయుచునా కవరయమ ైయునాద్ి. 

— డా. జాన్ ఫేరమ్ 

“ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాినని”ధ్ృవీకర్శసూత , ప్ర్శశుదాధ తు చదయు ప్నులను గూర్శు 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఎకుువ విశదంగా వర్శణంచనప్పటకినని, అద ిప్ర్శశుదాధ తు చదస్టే ప్నులను 
గూర్శున అనేక అంతర్ాువములను ఆదలిో కల్వగశయుండినది. 

ప్ర్శశుదాధ తు ప్నులను వర్శణంచడానికన అనకే మార్ాగ లునాియి, కాని మనము సంబంధిత 
కోణాలను నాలుగశంటిని మాతరమే అనేవషిసాత ము. మొదటిది, ఆయన సృజనాతుక శకనతని చూసాత ము. 
ర్ ండవది, ఆయన చదస్ట ేప్ర్శశుదధప్ర్చుట యనే కార్యముప  ైమన దృషిరని కేందీరకర్శసాత ము. మూడవది, 
ఆయన కృప్ ప్రసాదించు కార్య నిర్ావహకమును గూర్శు చర్శుసాత ము. మర్శయు నాలుగవది, ఆయన 
సమకూర్ము ప్రతయక్షతను మనము వర్శణసాత ము. ఆయన సృజనాతుకతతో మొదలుప టటర దాము. 

స్ృజనధత్మక శకతత 
“సృజనాతుక శకనత” అన ేప్దజాలము, కొీతత  విష్యాలను సృజించడానికనని, మర్శయు 

సృజింప్బడిన దానిని నియంతిరంచుటకును మర్శయు మార్ముటకును గల సామరా్ాము అనదేి మా భావం. 

బ ైబిలులోని పవర రంభ అధధయయానిా అనగవ, ఆద్కివండము మొద్ట ిఅధధయయానిా 
నీవు చద్విినప్ుుడు, ఆత్మ, ప్రిశుద్ధా త్మ, జలములప నై అలాల డుచునధాడు. 
మనము కొలస్టిి మొద్ట ిఅధధయయం గమనించినప్ుుడు కరరస్ుత  
స్ృష్ిరకరతయి ైయునధాడనియు, ప్రిశుద్ధా త్మ ద్ధారవ ఆయన స్ృజస్వత డనియు 
చద్ువుత్ధము. ప్ునుఃస్ృష్ిరలో ప్రిశుద్ధా త్మ కూడధ కల్సస్టియునధాడు. ప్ునుఃస్ృష్ిర  
అనగవ, మనము కరరస్ుత ను అంగీకరించినప్ుుడు నూత్న స్ృష్ిరయగుటను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూరిినద్ని మనము భావించవచుి. త్రరిగి జనిమంప్జేయువవడు ప్రిశుద్ధా త్మయిే. 
ఒకడు ప్రిశుద్ధా త్మ మూలముగవ జనిమంచిత్య త్ప్ు, వవడు ద్యవుని రవజయములో 
ప్రవశేింప్జాలడు. అయిత్య ప్రిశుద్ధా త్మ మనలను వయకతతగత్ముగవ త్రరిగి 
జనిమంప్జయేు ప్నిలో మాత్రమే కవద్ు, కవని ఈ జగత్ుత నంత్టిని ప్ునుఃస్ృజంచు 
ప్నిలో నిమగామ యైునధాడు. ప్రిశుద్ధా త్మ చయస్టర ఒక ప్ని, అనగవ స్మస్త  
విషయములు నూత్న స్ృష్ిరగవ చయయబడవలెనని వచేియుంటూ, స్ృష్ిర  యావత్ుత  
త్ధనే మూలుగుచు ప్రస్వవదే్న ప్డుచునాద్ంటూ, ఈ విషయానిా పౌలు రవమా 
8వ అధధయయంలో చ బుత్ునధాడు. 

— డా. డెర్ క్స డబుో ా. హెచ్. థామస్ 

ప్ర్శశుదాధ తుకు గల సృజనాతుక శకనతని గూర్శున మన చర్ు ఆయన కార్యకలాప్ములకు 
సంబంధించన మూడు వరే్ేవర్మ సాా యిలప ై దృషిరని కేందీరకర్శసుత ంది. మొదటదిి, సావభావిక ప్రప్ంచంలోని 
ఆయన సృజనాతుక ప్నులను గూర్శు చర్శుసాత ము. ర్ ండవది, ఆయన సంఘమునకు అనుగీహ ంచు 
ఆతు వర్ములను చూసాత ము. మూడవద,ి మానవులమ ైన మన ఆతులు మర్శయు హృదయములు 
వయకనతగతంగా వినూతిప్ర్చబడుటలో ఆయన వహ ంచు పాతరను గూర్శు ఆలోచసాత ము. సావభావిక 
ప్రప్ంచంలో ఆయన సృజనాతుక శకనత ప్రదర్శింప్బడని విధానముతో మొదలుప టటర దాము. 

స్వాభావిక ప్రప్ంచము 
సావభావిక ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుక శకనత బెైబిలులోని పరా ర్ంభ్ వచనములలో 

మొదట చూడనగును. ఇదద పాఠంలో ఇంతకు కనతీం, ఆదకిాండము మొదట ిఅధాయయం ప్రకార్మ ైన సృషిర  
కీమములో, శూనయములో నుంచ ఈ సృషిర  అంతటిని సృజించడానికన ఆయన దెైవికమ నై తన 
సర్వశకనతమంతమును ప్రయోగశంచాడని గుర్శతసూత , ప్ర్శశుదాధ తు వహ ంచన పాతరను గూర్శు మనము 
నేర్ముకునాిము. ఇదద విధ్మ నై ఆలోచనను మనము కరర్తనలు 104:30లో చూడగలము, భ్ూమిని 
మర్శయు దానియందల్వ సకల జీవులను సృజించడానికన, ఆర్ంభ్ సృషిర  కమీములోని వార్ము 
దినములలో మాతరమే కాదు, కాని దనిదనిమూ, దదవుడు తన ఆతును ప్ంపనిందుకు అచుట 
కరర్తనకార్మడు దదవుని సుత తించాడు. ఆ ఆలోచనను కరర్తనలు 33:6 ప్రతిధ్వనిసుత ండగా, యోబు 33:4 దీనిని 
నిర్శేష్రంగా వర్శతంప్జసేుత ంది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, కరర్తనలు 104:30లోని మాటలు గమనించండి: 

నీవు నీ ఊపిరి విడువగవ అవి స్ృజంప్బడును. అటుల  నీవు భూత్లములను 
నూత్నప్రచుచునధావు (కరరతనలు 104:30). 

ఈ వచనములో, సృషిరలోని ప్రతి ఒకుటి ఉనికనలోనికన వచుు విధానమును గూర్శున తన 
గీహ ంప్ును కరర్తనకార్మడు వయకతం చదసాడు. ఈయన సమసతమును దదవుని ఆతుకు అనగా, ప్ర్శశుదాధ తుకు 
ఆర్పపించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సావభావిక ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుక శకనత, లేఖ్నములలో ఆయన 
అధకిార్మిచున అనేక అదుుత కార్యముల దావర్ా కూడా చూడనగును. ఉదాహర్ణకు పాత నిబంధ్నలో, 
నిర్గమ 17:6లో వరా యబడియునిటటర , బండలో నుంచ నీళలో  తెపపించగల సామరా్ామును ఆయన 
మోషేకు కలుగజేసాడు. 1 ర్ాజులు 17వ అధాయయంలో మనము గమనిసుత నిటటర గా, ఆయన విధ్వర్ాల్వ 
పిండనిి మర్శయు నూన ను “గశన ి నిండ ిప ర్మో నంతగా” ఎకుువ చదసాడు. 

కొీతత  నిబంధ్నలో, మతతయి 14వ అధాయయం ప్రకార్ం ఐదు వలే మందకిన, మతతయి 15వ 
అధాయయం ప్రకార్ం నాలుగు వలేకు మించన ప్రజలకు అవసర్మ ైయుండిన ఆహార్మును యిేసు అధికం 
చదయునటటో  ఆయన యిసేును సమరా్వంతయనిగా చదసాడు. మనము ర్పమా 8:11లో చదువుతయనిటటర గా, 
ఆయన యిేసును మృతయలలో నుండి లేపాడు. ర్పమా 15:18, 19లో మనము గమనిసుత నిటటర గా, పౌలు 
చదస్టని సకల మహతాుర్యములలోను, ప్ర్శచర్యలోను ఆయన పౌలునకు అధికార్మిచాుడు. 

సహజంగానే, కనయ మర్శయ యిేసును గర్ుమున దాలుునటటో  చదస్టని మీదట ఆయన 
శర్రర్ధార్శయగుట, ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టిన అతి గొప్ప అదుుతకార్యములలో ఒకటి. ప్రతదయకనంచ ఈ అదుుత 
కార్యము, లూకా 1:35లో వరా యబడనిది, ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టనిదని అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో 
సుసపష్రంగా పరే్ొునబడని ఒకే ఒకు ప్న ైయునిది. 

నేడు సహ తం, సృజించుటకును, వినూతిప్ర్చుటకును, మర్శయు సమసత సృషిరని దదవుడు 
ఉదదేశించన దాని అంతిమ స్టిాతికన తెచుుటకును, ప్ర్శశుదాధ తు ఆశుర్యమును కల్వగశంచు శకనత 
కల్వగశయునాిడు. 

వాసతవానికన, మానవజాతి పాప్ములోనికన ప్తనమ ైన ఫల్వతంగా ఏర్పడని ప్ర్శణామములను 
ఆయన సంప్ూర్శతగా తలకనందులు చదస్టటేంత వర్కు ఆయన లోకమును వినూతిప్ర్చు కార్యము 
ముగశయదు. నిషేధింప్బడని మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును ఆదాము మర్శయు హవవ 
ఆనందముగా ఆర్గశంచనప్ుపడు, దదవుడు వార్శని శపించాడని ఆదకిాండము మూడవ అధాయయం మనకు 
తెల్వయజ ప్ుపతయంది. మానవులను దదవుని ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా చదసూత , వార్శకన భ్ూమియంతటి మీద 
అధకిార్ము ఇవవబడింది గనుక, ఆదాము మర్శయు హవవలప ై ఉచుర్శంప్బడని దదవుని శాప్ం, నేలతో 
సహా సమసత సృషిరజాలముప ై ప్రభావం చూపింది. 

ఆ నాట ినుంచ, లోకమును ప్ునర్మదధర్శంచ, దానిని దాని అంతిమ దశకు తీసుకువచుు 
కార్యమును ప్ర్శశుదాధ తు చదయుచునేయునాిడు. దీని ఫల్వతంగా, మనము యి ష్యా 65:17, యి ష్యా 
66:22, 2 పేతయర్మ 3:13, మర్శయు ప్రకటన 21:1లో చదువుతయనిటటర గా, నూతన ఆకాశము మర్శయు 
నూతన భ్ూమి సృజింప్బడును. 

సావభావికమ నై ప్రప్ంచంలో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుక శకనత ఏమ ైయునిదో 
తెలుసుకునాిము గనుక, సంఘమునకు ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ములను సమకూర్ుడానికన ఆయన 
తన సృజనాతుక శకనతని ప్రయోగశంచు విధానమును గూర్శు తలె్వస్టకిొనడానికన ఇప్ుపడు స్టదిధంగా ఉనాిమని 
అరా్ం. 

ఆత్మస్ంబంధమ ైన వరములు 
ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ములను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు ఈ కనీంది విష్యం మన 

మనసుిలలో ఉంటటంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ంఘమును బలముగవ బలప్రచు నిమిత్తమ ై ఒకొకకకరకిత ప్రిశుద్ధా త్మ 
అనుగరహ ంచు స్హజాతీత్మ ైన మూలముగల స్వమరథయములు, ఆత్మ స్ంబంధమ నై 
వరములెైయునావి. 

మునుప్ు కొర్తలో ఉని ప్రజలకు నూతన సామరా్ాములను ఇచుుట దావర్ా, లేదా 
ప్రసుత తముని సామరా్ాములను సావభావిక తలాంతయల కంట ెలేదా వాటిని ప ందగల వయకనత యొకు 
అనుభ్వము కంటెను అధకింగా ప ంప ందించడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు ఈ వర్ములను సృజిసాత డు. 

కరొత్త  నిబంధనలోని ఆత్మ స్ంబంధమ ైన వరములు ప్రత్యయకమ నై, స్హజాతీత్ంగవ 
ప్రధధనం చయయబడని విశిషరమ నై స్వమరథయములెైయునావి. అవి త్లాంత్ులను 
మించినవ ై ఉనధాయని నొకతకవకవకణించుట ముఖయమని ననేు భావిస్ుత నధాను. ప్రత్ర 
విశ్వాస్టికత స్హజాతీత్ంగవ అనుగరహ ంప్బడనివి. ప్రత్ర విశ్వాస్టి ఆత్మ స్ంబంధమ నై 
ఒక వరమును కల్సగియునధాడు లేద్ధ ఒకటి కంట ేఎకుకవ కల్సగియుండుట కూడధ 
స్వధయమ.ే 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

ప్ర్శశుదాధ తు ఆది సంఘమునకు అనుగీహ ంచన వివిధ్ వర్ముల జాబితాలు, ర్పమా 12వ 
అధాయయం, 1 కొర్శంథ ీ12వ అధాయయం, మర్శయు ఎఫ స్ట ్4వ అధాయయములో చూడగలము. ఈ 
వర్ములలో కొనిి సహజ తలాంతయలను లేదా సార్వతిరక మానవ సామరా్ాములను పల ల్వనవ యైుండును. 
ఇవి — జాా నము, తెల్వవి, ప్ంచప టటర ట, బో ధించుట, పల ర తిహ ంచుట, ఉదార్త, నాయకతవం, మర్శయు 
కర్మణించుట, మునిగునవి – సంఘమునకు వ లుప్ల నుండువార్మ సహ తం, వార్మ కూడా దదవుని 
సవర్ూప్ంలో సృజింప్బడనిందు వలన, ఎంతో కొంత మేర్కు కల్వగశయుండగల సామరా్ాముల ైయునివి. 
కాని ఆతుసంబంధ్మ నై ఇతర్ వర్ములు, ఉదాహర్ణకు సవసాప్ర్చు వర్ము మర్శయు 
అదుుతకార్యములను చదయు శకనత, సపష్రంగా ప్రతయక్షమ ైన సహజాతీత మూలములు గలవ యైునివి. 
ఇంకా, ప్రవచనము, నానావిధ్ భాష్లు, భాష్ల అరా్ము చపె్ుప శకనత, మర్శయు ఆతులను వివచేంచు శకనత 
వంట ిఇతర్ వర్ములు ఎకుడో సావభావికమ ైన మర్శయు సహజాతీతమ ైన వాటకిన మధ్య అఖ్ండతవములో 
ఉంటాయి. 

ప్ర్శశుదాధ తు తన సంఘమునకు సహజాతీతమ నై వర్ములను ప్రసాదిసాత డని క ైసైతవులందర్మ 
సముతిసాత ర్మ. కాని, సర్వసాధార్ణమ ైన ఈ సముతము లోప్ల అదద వర్మస కీమంలో ఎకుడో ఒక చపట 
చపటటచదసుకొను నానా విధ్ముల ైన సూక్షు భలదాలుని దృషిరకోణములునాియి. ప్ర్శశుదాధ తు, ఆధ్ునిక 
యుగంలో సహజ తలంతయలను పల ల్వన వర్ములను మాతరమ ేప్రసాదిసాత డని నముుతూ, కొనిి 
సంఘాలు, ఆతు వర్దానము ఆగశపల యిందను దృకపథం కల్వగశయునాియి. బహుశా అప సతల్వక 
యుగము తర్మవాత, లేదా లేఖ్నముల పరా మాణిక గీంథం ముగశంప ైన తర్మవాత, మర్శ విశేష్మ ైన 
వర్ములు ఆగశపల యాయనే ఆలోచన కలదు. 

ఇతర్ సంఘాలు, ఆతు వర్దానము కొనసాగుచునే యునిదను దృకపథం కల్వగశ ఉనాియి. 
మనము గమనిసుత నిటటర గా, కొీతత  నిబంధ్నలో వ లోడింప్బడిన అవే వర్ములను నడేు సహ తం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శశుదాధ తు ప్రసాదసిుత నాిడని వార్మ నముుదుర్మ. ఈ దృషిరకోణం లోప్లే, ఏ క ైసైతవుడెనైా ఏ యిే 
వర్ములను ప ందగలడని ఆశింప్బడవచుునన అనే విష్యానికన సంబంధించనవి విభినిమ ైన అనేక 
దృషిరకోణాలునాియి. 

మితిమీర్శన ఈ ర్ ండు హదుే ల మధ్య, నానా విధ్ముల ైనవి తగుమాతరమ నై 
దృషిరకోణములునాియి. మితవాద సంఘాలు, విశషే్మ నై వర్ములను నేడు సహ తం ప్ర్శశుదాధ తు 
ఆయనకనష్రమ నైప్ుడెలాో  అనుగహీ ంచగలడని నమేు ఉనుుఖ్తగలవ ైయునివి. కాని ప్ర్శశుదాధ తు తన 
సంఘానికన ప్రతి విధ్మ నై వర్మును ఎలోప్ుపడు అనుగీహ ంచాల్వినదదనని వార్మ ప్టటర బటరర్మ. ఆయన ఏ 
సమయములోన నైా, ఏ విధ్ంగాన నైా తన కార్యమును చదప్టటర  సవతంతరామును కల్వగశయునాిడని ఈ 
సంఘాలు నొకనువకాుణిసాత యి. 

కాని, సంఘ శేయీసుి దృషార ా, ప్ర్శశుదాధ తు తన వర్ములలో కనీసం కొనిింటని నైా తన ప్రజలకు 
అనుగీహ ంచుచున ేయునాిడనే నముకం, ఈ దృకపథములనిియు ఉముడి అనుభ్వంగా కల్వగశయుని 
ఒక విష్యమ ైయునిది. ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ములు దదవుని శకనతయి ైయునివి, గనుక అవి ఆయన 
ప్రజలందర్శ ఉముడి ప్రయోజనము నిమితతము ప్రయోగశంప్బడవల ను. అవి వయకనతగతమ నై కోర్శకలను 
న ర్వేర్ముకొనుట కొర్కు ఇవవబడలేదు, లేదా వయకనతగత ఆతు సంబంధ్మ ైన జీవితమున నైా ప ంప ందించుట 
కొర్కు అనుగీహ ంప్బడలేదు. విశషే్ంగా, సంఘము చదప్టటర  ప్ర్శచర్య నిమితతమ ై దానికన అధకిార్మిచుుటకు 
మర్శయు అద ికరసీుత నందల్వ ప్ర్శప్ూర్ణతకు ఎదుగునటటో  సహాయప్డుటకు అవి అనుగీహ ంప్బడనివి. ఈ 
విష్యానిి మనము ర్పమా 12:4-5, 1 కొర్శంథ ీ12:7, మర్శయు ఎఫ స్ట్ 4:17-19లో చూడవచుు. పౌలు 1 
కొర్శంథీ 12:7లో ఇలా వరా సుత నాిడు: 

అయినను అంద్ర ిప్రయోజనము కొరకు ప్రత్రవవనికత ఆత్మ ప్రత్యక్షత్ 
అనుగరహ ంప్బడుచునాద్ి (1 కొరింథీ 12:7). 

పౌలు ఇకుడ సూచసుత నిటటర గా, ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ములు సంఘము నిమితతమ  ై
అనుగీహ ంప్బడనివి. వర్ముల్వయయబడని వయకుత లు కూడా వార్శ స ంత వర్ముల వలన ప్రయోజనము 
ప ందవచుు. కాని సంఘ ప్రయోజనమే వర్ముల్వయయబడుటలో గల పరా థమిక లక్షయము మర్శయు 
ప్రధానాంశమున ై యునిది. అవి ఆయన తన సంఘమును ఉముడగిా బలప్ర్చు నిమితతము 
ప్ర్శశుదాధ తు ఉప్యోగశంచు సృజనాతుకమ నై కార్యముల ైయునివి. 

అవి అభివృద్ిా  చ ంద్వలెను, ఆవిషకరింప్బడవలెను మరియు స్ంఘము అనగవ, 
కరరస్ుత  శరీరము లోప్ల ఉప్యోగింప్బడవలెననేద్ి, ఆత్మ స్ంబంధమ ైన 
వరములను గూరిి మనకు త్ ల్సస్టిన ఒక అత్యంత్ పవర ముఖయమ ైన 
విషయమ ైయునాద్ి. ఒకరికత ఆత్మ స్ంబంధమ ైన వరములు, అత్డు లేద్ధ ఆమ  
మాత్రమే వవటిని ఆనంద్ంగవ అనుభవిస్ూత , వవట ివలన వయకతతగత్మ ైన 
ప్రయోజనము పొ ంద్ునటుల  అనుగరహ ంప్బడలేద్ు. అవి స్ంఘ స్భుయల 
స్మూహములను, విశ్వాస్ుల గుంప్ులను, అనగవ యిసే్ు కరరస్ుత  స్ంఘమును 
బలప్రచుటకు ఇవాబడనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము 

ఆత్మ స్ంబంధమ నై వరములు స్ంఘ క్షమేాభివృద్ిా  నిమిత్తమ ై, స్ంఘమును 
బలప్రచునిమిత్తమ ై, క రసై్తవ ప్రచిరయ చయయబడు నిమిత్తమ ై, ఒకర ినొకరు 
ప్ురికొలుుకొనుచు యిసే్ు స్ట లవిచిిన మహా ఆద్యశమును న రవేరుిటకు 
ప్రిశుద్ధా త్మ చయత్ మనకతవాబడనివి. నడేు మన కవలములో పవర థమికంగవ మన 
ద్ృష్ిర  కేంద్ీరకరింప్బడియునా విషయం, ప్రత్యయకతంచి అనయభాషలు మరియు 
ప్రవచనముల వరద్ధనములకు స్ంబంధించిన స్మస్యలు, నిజముగవ 
లేఖనములలో మనము గమనిస్ుత నా ఒక అప్రధధనమ ైన ఉద్ధా టింప ైయునాద్ి. 
మనము మన ద్ృష్ిరని ఆత్మ స్ంబంధమ నై వరములప ై కరొ త్త  నిబంధన 
నిలుప్ుత్ునాటుర గవ కేంద్ీరకరించధలని ఆశిస్ుత నధాము, అద్ి మనకు 
ఆద్రణనిచుినద్ి, కరొ త్త  నిబంధన యుగము పవర రంభమయియంద్ని చూపించునద్ి, 
ప్రిశుద్ధా త్మ మనలో వయకతతగత్ముగవను, స్ంబంధతి్ స్మాజంలో స్వమూహ కంగవను 
చయయు కవరయమవుత్ుంద్ి. అప్ుుడు లోకంలో జీవించుచుండగవ మన వయకతతగత్ 
మరియు స్వమూహ క జీవిత్ములో ఆ ఉద్ధా టింప్ు మన జీవిత్ధలలో జరుగునటుల  
మనము ద్ృష్ిర  స్వరించధల్స. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

ప్ర్శశుదాధ తు తన సృజనాతుకమ ైన శకనతని సహజ లోకంలోను మర్శయు సంఘములో ఆతు 
సంబంధ్మ నై వర్ములను సమకూర్ముటలోను ఉప్యోగశంచు తీర్మను గూర్శున ఈ గీహ ంప్ుతో, ప్రతి 
విశావస్టి యొకు ఆతు మర్శయు హృదయం వయకనతగతముగా వినూతిప్ర్చబడుటలో ఆయన శకనత 
బయలుప్ర్చబడు విధానమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

వయకతతగత్ముగవ వినూత్ాప్రచబడుట 
మానవులు ఒక విధ్ంగా, ఆతు సంబంధ్మ ైన మర్ణప్ు దశలో జనిుసాత ర్ని లేఖ్నము 

బో ధిసుత ంది. ర్పమా 5:12-19 సూచసుత నిటటర గా, ఆదాము పాప్మునుబటిర  మనము 
దోష్యలమ యైునాిము, గనుక తతీల్వతంగా మర్ణానికన లోనగుతయనాిము. కాబటిర , ఇటిర దుస్టిాతి నుంచ 
మనలను ర్క్షించుటకుగాను, మన ఆతులు దదవుని సముఖ్మునందు సజీవమ నైవ యైుండునటటో  
చదయడం దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు మనలో ఒక నూతన జీవమును సృజిసాత డు. ఈ నూతన జీవమును గూర్శు 
బెైబిలు, ప్ునర్మజీీవనము మర్శయు తిర్శగశ జనిుంచుట అన ేప్ర్శభాష్లో తెల్వయజ ప్ుపతయంది. తిర్శగశ 
జనిుంచుటను గూర్శు మనము యోహాను 3:3-8, తీతయ 3:5, 1 యోహాను 5:1-18, మర్శయు అనేకమ ైన 
ఇతర్ చపటో కూడా చదవవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, తీతయ 3:5లో పౌలు ఏమని స్ట లవిసుత నాిడో  ఒకసార్శ 
చూదాే ము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

. . . త్న కనికరము చొప్ుునన ేప్ునరజనమ స్ంబంధమ ైన స్వానము ద్ధారవను, 
ప్రిశుద్ధా త్మ మనకు నూత్న స్ాభావము కలుగజేయుట ద్ధారవను మనలను 
రక్షించ ను (తీత్ు 3:5). 

మనము తిర్శగశ జనిుంచన మీదట, మన ఆలోచనలు, అనుభ్ూతయలు మర్శయు చర్యలలో మార్మప 
కలుగజయేబడునటటో , మనలను ప్రభ్ువును పేరమిసూత  ఆయనకు లోబడుచుండువార్శనిగా చదయుటకు, 
ప్ర్శశుదాధ తు తన కార్యమును మనలో కొనసాగశసూత న ేఉంటాడు. ర్పమా 8:1-16, 1 కొర్శంథ ీ12:3, గలతీ 
5:16-25, మర్శయు ఫలి్వపప్ 2:13 వంటి కొీతత  నిబంధ్నలోని వాకయభాగాలలో మనము సంబంధిత 
వివర్ాలను చూడవచుు. విశావసుల జీవితాలలో ప్ర్శశుదాధ తు కలుగజయేగల ఫలము విష్యమ నై పౌలు 
వర్ణన, బహుశా, ప్ర్శశుదాధ తుకుగల ర్ూపాంతర్ము కలుగజయేు శకనతని గూర్శున సుప్రస్టదిధమ ైన చర్ుయి ై 
యుండవచుు. గలతీ 5:22-23లో పౌలు ఏమి వర్శణసుత నాిడో  గమనించండి: 

అయిత్య ఆత్మ ఫలమేమనగవ, పరరమ, స్ంత్ోషము, స్మాధధనము, ద్ీరాశ్వంత్ము, 
ద్యాళ్ుత్ాము, మంచిత్నము, విశ్వాస్ము, స్వత్రాకము, ఆశ్వనిగరహము (గలతీ 
5:22-23). 

మన గుణశీలములోని ఈ మార్మపలనీి, ఆయన మనలను యిేసు కరసీుత  సవర్ూప్మునకు 
ర్ూపాంతర్ము చెందించు తర్మణంలో, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు కార్యశీలకమ నై, సృజనాతుకమ నై శకనత వలన 
కలుగును. 

సహజంగానే, అంతయ దినాన, యిేసు అదవిర్కే కల్వగశయునిటటవంటి ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన, అక్షయమగు 
శర్రర్ములను మనకు అనుగహీ ంచుచు, విశవసనీయుల ైన క ైసైతవులందర్శ భౌతిక శర్రర్ములను తిర్శగశ 
లేప్డానికన ప్ర్శశుదాధ తు తన సృజనాతుక శకనతని ప్రయోగశసాత డు. ఈ విష్యమ  ైపౌలు ర్పమా 8:23లో 
తెల్వయజ పపిన వివర్మును గమనించండి: 

ఆత్మ యొకక ప్రథమ ఫలముల నొంద్ిన మనము కూడ, ద్త్త  ప్ుత్రత్ాము 
కొరకు,అనగవ మన ద్యహము యొకక విమోచనము కొరకు కనిప టుర చు, మనలో 
మనము మూలుగుచునధాము (రవమా 8:23). 

కరీసుత ను వ ంబడించువార్మ ఆతు యొకు ప్రథమ ఫలములను ప ందియునాిర్ని పౌలు 
స్ట లవిచునప్ుపడు, ఆయన తన ప్ర్శభాష్ను పాత నిబంధ్న ప్రకార్మ నై తొల్వ కోతలోని ప్రథమ ఫలములు 
ఆ సంవతిర్మంతటి కోతకు పరా తినిధ్యముగా అర్శపంప్బడుచుండిన అభాయసములో నుంచ 
సంగీహ సుత నాిడు. అదద విధ్ంగా, ప్ర్శశుదాధ తు ప్రసుత తము విశావసులలో చదయుచుని కార్యము, 
మునుుందు కలుగన ైయుని ఇంత కంటే గొప్ప విష్యము యొకు ప్రథమ ఫలమ ైయునిది. ఆయన 
మన శాప్మును మర్శయు క్షయతను తీస్టివసే్టి, మౌల్వక మంచ కాలప్ు, పాప్ర్హ త స్టిాతికన మనలను 
ప్ునర్మదధర్శంప్జసే్టి, మనలను సంప్ూర్శతగా ప్ునఃసృజించునంత వర్కు ప్ర్శశుదాధ తు చదయుచుండు ప్ని 
ముగశయదు. ఇంత వర్కు, ప్ర్శశుదాధ తు మన ఆతుకు నూతన జీవమునిచాుడు. కాని తయదకు ఆయన 
మన శర్రర్ములను సహ తం ప్ునఃసృజించును. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శశుదాధ తు చదయు సృజనాతుక కార్యములను గూర్శు నరే్ముకుని మనము, ఇప్ుపడు ఆయన 
చదప్టటర  ప్ర్శశుదధప్ర్చుట అనే కార్యముప ై మన మనసుిలను నిలుప్ుదాము. 

ప్రిశుదా్ప్రచబడుట 
ప్ర్శశుదాధ తు మనలను ప్ర్శశుదధప్ర్చునని మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, మనము ప్రజలను 

మర్శయు వసుత వులను ప్ర్శశుదధప్ర్చు చర్యను గూర్శు చపె్ుపకొనుచునాిమని అరా్ం. మనుష్యయలను 
మర్శయు వసుత వులను కేవలము దదవుని ఉప్యోగము నిమితతమే ప్రతదయకప్ర్చుటకు, వార్శని మర్శయు 
వాటిని ప్వితరప్ర్చుటకు, వార్మ మర్శయు అవి మర్మగులేని ఆయన మహ మ యి దుట తగశనవ ై 
యుండునటటో  చదయుటకు ప్ర్శశుదాధ తు చదయు కార్యము ఇదద. అనకే విధాలలో, మనము దనీికన ముందు 
పాఠంలో నరే్ముకునిటటర , వినూతిప్ర్చబడుట అనే భావముతో ఈ అభిపరాయము సనిిహ త 
సంబంధ్ముగలదెయైునిది. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సనిిధానము మర్శయు ప్ర్శచర్య దావర్ా సంఘము ప్ర్శశుదధమ నైది లేక 
ప్ర్శశుదధప్ర్చబడినదని బెైబిలు తర్చుగా చపె్ుపతయంది. ఈ ఆలోచన మనకు ర్పమా 15:16, 1 కొర్శంథ ీ
6:11, 2 థెసి 2:13 మర్శయు 1 పతేయర్మ 1:1, 2లలో కనబడుతయంది. 1 కొర్శంథీ 3:16-17లో పౌలు 
ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు ప్లుకుతయని విధానానిి గమనించండి: 

మీరు ద్యవుని ఆలయమ ై యునధారనియు, ద్యవుని ఆత్మ మీలో 
నివస్టించుచునధాడనియు మీర రుగరవ? ఎవడ నైను ద్యవుని ఆలయమును 
పవడుచయస్టని యి డల ద్యవుడు వవనిని పవడుచయయును. ద్యవుని ఆలయము 
ప్రిశుదా్మ ైయునాద్ి; మీరు ఆ ఆలయమ ై యునధారు (1 కొరంిథీ 3:16-17). 

పాత నిబంధ్నలో, యూదుల దదవాలయము దదవుని ప్రతదయక సనిిధి నివస్టించన ఇహలోక 
నివాసమ యైుండినది. అది స లొమోను 2 దిన. 6:1లో ప్రకటంిచనటటో , ఈ భ్ూమిప ై ఆయనకు ఇలుో గా 
ఉండనిది. కాని కొీతత  నిబంధ్నలో, దదవుడు యిక దదవాలయములో నివస్టింప్లేదు. దానికన బదులుగా, 
సంఘమును ప్ర్శశుదాధ తు నూతన దదవాలయముగా ప్ర్శశుదధప్ర్చాడు. ఇదద అభిపరాయము ఎఫ స్ట్ 
2:22లో సువిదతింగా పరే్ొునబడింది, మర్శయు లేఖ్నములోని ఇతర్ భాగాలలో ప్రతిధ్వనిసుత ంది. 

ప్ర్శశుదాధ తు విశావసులలో నివస్టించడం దావర్ా, ఆయన వార్శని వయకనతగతముగా కూడా 
ప్ర్శశుదధప్ర్చునని చపె్పబడుతయంది. ప్ర్శశుదాధ తు వాసతవముగా విశావసుల హృదయాలలో 
నివస్టిసుత నాిడని చెప్ుపకొనబడుచుని విష్యంలో గల అభిపరా యమ యైునిది. ప్ర్శశుదాధ తు 
విశావసులలో నివస్టసిుత నాిడని లేఖ్నములోని అనకే చపటో పరే్ొునబడియునిది. ఉదాహర్ణకు ర్పమా 
8:9-16, 1 కొర్శంథీ 6:19, 2 తిమోతి 1:14, మర్శయు యాకోబు 4:5. 

ప్రిశుద్ధా త్మ విశ్వాస్టిలో నివస్టించడమనదే్ి వవనికత ప్రధధన వవస్తవమ ైయునాద్ి. 
ద్యవుడు క రసై్తవుల అంత్రంగములోనికత ప్రవేశించి వవరిని కరరస్ుత నంద్ు నూత్న స్ృష్ిరగవ 
చయస్టనిప్ుుడు, ప్రిశుద్ధా త్మ వవర ిజీవిత్ములను త్న ఆధనీము చయస్ుకుంటాడు. 
గనుక మనము ఆయనప ై, మన అంత్రంగములో నివస్టించు ఆయన శకతతప ై 
ఆధధరప్డటమనదే్ి నిరపరక్షంగవ అవశయకమ ైయునాద్ి, లేద్ంటే మనము కేవలము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శరీరధధరులముగవ మాత్రమే జీవించుచునా వవరమవుద్ుము. ప్రిశుద్ధా త్మలో 
నివస్టించుటకును మరియు మనము శరీరములో నివస్టించుటకును మధయ గల 
త్యడధను చ ప్ుగల్సగియుండధల్స, ఎంద్ుకనగవ ఆత్మలో నివస్టించుట వలన మనము 
కరరస్ుత ను మహ మప్రచవలెనని ఆయన కోరుచునా విధధనములో 
మహ మప్రచగలుగుటకు స్మరథవంత్ులమవుద్ుము. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

ప్ర్శశుదాధ తు విశావసుల అంతర్ంగములో నివస్టించుట వలన అనకే ప్రయోజనకర్మ నై 
ఫల్వతాలునాియి. ఉదాహర్ణకు, ఆయన వార్శని పాప్ము నుంచ ప్వితయర లునుగా చదయును, మనలను 
దదవుని కొర్కు ప్రతదయకప్ర్చును, మర్శయు మనము ప్ర్శశుదాధ తు మన హృదయములు మర్శయు 
మనసుిలలో ప్రదర్శించు ప్రభావమును ఆనందముగా అనుభ్విసూత , దాని వలన ప్రయోజనములను 
ప ందుచుందుము. 1 కొర్శంథీ 6:9-11లో ప ై విష్యమును గూర్శు పౌలు చెబుతయని వివర్మును వినండి: 

అనధయయస్ుథ లు ద్యవుని రవజయమునకు వవరస్ులు కవనేరరని మీకు త్ ల్సయద్ధ? . . . 
మీలో కొంద్రు అటిరవవర ర యుంటిరి గవని, ప్రభువ నై యిసే్ు కరరస్ుత  నధమమునను మన 
ద్యవుని ఆత్మయంద్ును మీరు కడుగబడి, ప్రిశుదా్ప్రచబడనివవర ర 
నీత్రమంత్ులుగవ తీరిబడతి్రరి (1 కొరింథీ 6:9-11). 

ప్ర్శశుదాధ తు చదప్టటర  ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట అనే కార్యము దావర్ా, విశావసులు ఇక మీదట 
అనాయయసుా ల ల కులో ప్ర్శగణంిచబడకుండునటటో  వార్మ ప్వితయర లుగా చదయబడి, దదవుని కొర్కు 
ప్రతదయకనంచుకొనబడుదుర్మ. 

దదవుడు తానే నీలో నివస్టించడమనదేి ఎంత గొప్ప ప్రతదయకతయి ై యుంటటందో నీవ ప్ుపడెైనా ఒక 
నిమిష్మాగశ ఆలోచంచావా? ఆయన నినుి నితయతవమునక ై ఆయనతో ఐకయం చదయునంతగా, ఈ విశాల 
విశవమంతటిని సృజించన సృషిరకర్త నినుి పేరమిసుత నాిడు. ఆయన ఆమోదప్ుటంచులో నీవు అస్టిార్ంగా 
తూగడం లేదు. నీవు ఆయన హృదయం లోలోప్ల దాచబడయిునాివు. ఈ సంబంధ్ం నినుి 
పాప్మునకు విర్పధ్ంగా బలప్ర్మసుత ంది. నీవు శోధ్నను ఎదరి్శసూత , దదవునికన ప్రతికర్మగు విధానాలలో 
జీవించడానికన అది నీకు శకనతనిసుత ంది. నీవు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు —అద ిఎంత చెడ్దెనైా — దదవుని 
దృషిరలో నీవు ఇంకను అంగరకర్శంప్బడదగశనవాడవే. ఆయనతో కూడా సహవాసం చదయునటటో , ఆయనను 
ఆర్ాధించునటటో , మర్శయు సహజంగానే, ఆయన క్షమాప్ణ కొర్కు వేడుకొని క్షమింప్బడునటటో , నీవు 
ఆయన సనిిధానములోనికన ప్రవశేించడానికన యింకను తగశనవాడవ యైునాివు. 

ఇంతవర్కు, మనము ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుక శకనత మర్శయు ప్ర్శశుదధప్ర్చుటకు 
ఆయనకు గల శకనతని గూర్శు ఆలోచంచాము. ఈ సమయంలో, ఆయన దెవైికమ ైన కృప్ననుగహీ ంచు 
నానా విధానములను గూర్శు నేర్ముకొనడానికన మనము స్టిదధంగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కృప్ 
 ప్ర్శశుదాధ తు నిర్వహ ంచు మూడు విధ్ముల ైన కృప్లను గూర్శు తలెుసుకుందాము: సకల 

జనులకు వర్శతంచు కృప్, నిబంధ్న కృప్, మర్శయు ర్క్షణారా్మ ైన కృప్. సకల జనులకు వర్శతంచు కృప్తో 
మొదలుప టటర దాము. 

స్కల జనులకు వరితంచు కృప్ 
సకల జనులకు సమానంగా వర్శతంచు కృప్ అనగా ఒకర్శ విశావసముతో నిమితతము లేకుండా, 

దదవుడు సమసత మానవుల ప్టో ప్రదర్శించు ఓర్మప మర్శయు ఆయన అనుగీహ ంచు మేలులు. సకల 
జనులకు వర్శతంచు కృప్ను ప్ర్శశుదాధ తు అందర్శకన సమానంగా అనుగీహ ంచడు. విశేష్ంగా ఆయన తన 
ప్రణాళికలు మర్శయు కోర్శకల ప్రకార్ం అకుడకుడ కార్యములు చదసుత ంటాడు. 

ఉదాహర్ణకు, ప్ర్శశుదాధ తు లోకములో పాప్మును నిర్ెంధించు విధానములో సకల జనులకు 
వర్శతంచు కృప్ను చూడవచుు. ప్తనమ ైన అవిశావసులు, పౌలు ర్పమా 8:1-8లో బో ధసిుత నిటటర , పాప్ము 
చదత అదుప్ుచదయబడుచుందుర్మ. వార్శ సవభావమునుబటిరయిే వార్మ దదవుని ప్టో 
వ ైర్భావముగలవార్ యైుంటట, పాప్మును పేరమించుదుర్మ. కాని పౌలు ర్పమా 7వ మర్శయు 8వ 
అధాయయములో బో ధసిుత నిటటర గా, ప్ర్శశుదాధ తు లోకములోని పాప్ముతో యుదధమాడుచుండును. ఇద ి
ఆయన విశావసులను తిర్శగశ జనిుంప్జేస్టని మీదట వార్శలో తన కార్యములను చదయుచుండు విధానము 
వంటదిద. అవిశావసులకు ఆయన ఇంత గొప్ప ఆశీర్ావదమును అనుగీహ ంచనప్పటికనని, వార్మ తాము 
చదయడానికన సమరా్వంతయల ైనంతట ిగొప్ప పాప్ము చదయకుండునటటో  ఆయన వార్శని తర్చుగా 
నిర్ెంధించుననే విష్యం మాతరం ఇంకను వాసతవమే అయుయనిది. 

అవిశావసులు గడించు తలె్వవి, మర్శయు వార్మ అటిర  తెల్వవితో చదయగలుగుతయని మంచ 
విష్యాలు, లోకంలో తర్చుగా కనబడుచుండు సమసత  జనులకు వర్శతంచు కృప్ను గూర్శున మర్ొక 
కోణమ యైునిది. అవిశావసులు, మిగతా మానవాళితో కూడా సంఘము మర్శయు సంబంధతి విశావసుల 
ప్రయోజనము నిమితతము ఉప్యోగశంచగల అనకే విలువ ైన సతయములను నేర్ముకొనవచుు. ఒకర్మ 
ప్రయోజనకర్మ నైదిఏదో  ఒకట ికనుగొనినప్ుపడలెాో , అటిర  తలె్వవి ప్ర్శశుదాధ తు అనుగహీ ంచు 
కృపాసహ తమ నై వర్మ ైయునిది. 

 జాన్ కలే్వవన్, సుప్రస్టదిధ  ప ర టసె్ట రంట్ సంసుర్ణకర్త, కరీ.శ. 1509-1564 వర్కు జీవించనవాడు, 
ప్ర్శశుదాధ తు అనుగహీ ంచు సమసత  జనులకు వర్శతంచు వర్ములను గూర్శున జాా నమును క ైసైతవ మత 
సంసాలు, ప్ుసతకము 2, అధాయయం 2, విభాగములు 15 మర్శయు 16లో వర్శణంచాడు. ఆయన ఇలా 
వరా సాడు: 

ఈ విషయాలను మనము లౌకతక రచయిత్ల రచనలలో గమనించినప్ుుడ లాల , 
మానవుని మనస్ుి, ప్త్నమ ై ద్ధని ఆరవగయవంత్ము నుంచి 
వకరరకరింప్బడనిప్ుటికతని, ద్యవుని శ్రరషరమ నై వరములత్ో కప్ుబడి 
అలంకరింప్బడనిద్ని మనకు ఉప్ద్యశించడధనికత, పొ గడద్గిన స్త్యమును గూరిిన 
ఆ వ లుగు వవటిలో ప్రకవశింప్నీయవలెను. మనము ద్యవుని ఆత్మను, స్త్యమును 
గూరిిన ఏక రక ఊటగవప్రిగణించినటలయిత్య, ద్యవుని ఆత్మను అగౌరవప్రచగవరిత్య 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్ప్ు, అద్ి అగుపించినప్ుుడ లాల  మనము అటిర  స్త్యమును త్ృణీకరించము, 
స్రికద్ధ ద్ధనిని త్రరస్కరించము . . . కవని మనకు భౌత్రకశ్వస్త రము, అభిపవర యంలోని 
స్త్ధయనిా ప్రిశ్ోధించయ కళ్, గణతి్ం, మరియు ఇటువంటి ఇత్ర శ్వస్త రములలో 
స్హాయం లభించవలెననునద్ి ద్యవుని చిత్తమ ైనటలయిత్య, ద్ వైభకతతలేనివవరు ప్ని 
మరియు ప్రిచరయత్ో, వీట ిత్ోడధుటును వినియోగించుకొంద్ధము. 

నిబంధన కృప్ 
లేఖ్నములోని అనకే చపటో, ప్ర్శశుదాధ తు అనుగీహ ంచు ర్ ండవ కృప్ను మనము చూడవచుు, 

అద ికొనిి ప్ర్ాయయాలు నిబంధ్న కృప్ అని పలిువబడుతయంది. 
నిబంధ్న కృప్లో దదవుని ఓర్మప మర్శయు ఆయన నిబంధ్న ప్రజలలో భాగమ ైయుని ప్రతి 

ఒకుర్శకన, వార్మ నిజమ నై విశావసులు కాకపల యినప్పటకినని, ఆయన అనుగహీ ంచు ప్రయోజనాలు 
కల్వస్టియునివి. పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయిలేీయులు దదవుని నిబంధ్న ప్రజల ైయుండరి్శ ఎందుకనగా 
ఇశాీయిలేు జనాంగమంతయు దదవుడు అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో చదస్టిన ప్రతదయక నిబంధ్నల 
ప్రకార్మ నై ప్రజల ైయుండిర్శ. కొీతత  నిబంధ్న ప్రకార్ం, కంటికన కనబడు సంఘం, వార్మ నిజమ నై విశావసులు 
కాకపల యినప్పటకినని సంఘముతో సంబంధ్ముగల ప్రజల సమూహం, దదవుని నిబంధ్న 
ప్రజల ైయునాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న కృప్ సకల జనములకు వర్శతంచు కృప్ కంటే ఎకుువ సమృదిధయి నైద ి
మర్శయు ఓర్మపగలదెయైునిద.ి 

ఉదాహర్ణకు, పరా చీన ఇశాీయిలేు ప్రజలు తర్చుగా దదవుని ప్టో అవిశవసనీయమ నైవార్  ై
యుండనిప్పటికనని, ఆయనకు విర్పధ్ముగా గొప్ప పాప్ము చదస్టినప్పటకినని, దదవుడు వార్శ ప్టో అతయంత 
సహనమును మర్శయు కనికర్మును ప్రదర్శించుచుండెను. దదవుడు ఇశాీయిలేు ప్రజలతో చదస్టికొనిన 
నిబంధ్ననుబటిర , ఒక జనాంగముగా తయార్ నై వార్శని ఆయన నాశనము చదయలేదు, కాని 
విశవసనీయమ నై శషే్మును ఎలోప్ుపడు ప్దలిప్ర్చాడు. ర్పమా 11:1-5లో, పౌలు దీనిని గూర్శు సపష్రంగా 
చెపాపడు. అంతమాతరమగేాక, దదవుని నిబంధ్ననుబటిర , పరా చీన ఇశాీయిలేీయులలోని అవిశావసులు 
సహ తం ఆయన ఆశీర్ావదములను అనుభ్వించార్మ. బహుశా, ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత  దదశంలో నుంచ 
నిర్గమించడం, ఈ విష్యానికన అతి గొప్ప ఉదాహర్ణమవుతయంది. నిర్గమ 2:23-25లో మోషే గీంథసాం 
చదస్టని వివర్ాలు ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉనివి: 

ఆలాగున అనేక ద్నిములు జరగిినమీద్ట ఐగుప్ుత  రవజు చనిపోయి ను. 
ఇశ్వర యిేలీయులు త్ధము చయయుచునా వ టిర  ప్నులనుబటిర  నిటూర రుులు విడుచుచు 
మొరప టుర చుండగవ, త్మ వ టిర  ప్నులనుబటిర  వవరు ప టిరన మొర ద్యవుని యొదే్కు 
చయర ను. కవగవ ద్యవుడు వవర ిమూలుగును విని, అబార హాము ఇస్వికు యాకోబులత్ో 
త్ధను చయస్టిన నిబంధనను జాా ప్కము చయస్టకిొన ను. ద్యవుడు ఇశ్వర యిేలీయులను 
చూచ ను; ద్యవుడు వవరియంద్ు లక్షయముంచ ను (నిరుమ 2:23-25). 

దదవుడు ఇశాీయిలేు ప్రజలను గూర్శు ఎందుకంతగా ఆందోళన చెంది వార్శని కాపాడి సంర్క్షించాడో  
గమనించండి. ఆయన వార్శ యి డల ఇలా ప్రవర్శతంచంది వార్మ ఆయన ప్టో విశవసనీయుల ై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యుండనిందుకు కాదు, కాని ఆయన వార్శ పితర్మల ైన అబరా హాము, ఇసాికు, మర్శయు యాకోబుతో 
చదస్టని నిబంధ్నబటిరయిే. 

నేట ిసంఘం విష్యంలో కూడా ఇదద విష్యం వాసతవమ ైయునిది. ఉదాహర్ణకు, సంఘములో 
భాగమ ైయుని ప్రతి ఒకుర్శకన కమీము తప్పక సువార్త అందజయేబడుతయంది, వార్మ మార్మమనసుి 
ప ంది ర్క్షింప్బడుటకు తర్మణము కూడా ఇవవబడుతయంది. దదవుడు సంఘం మొతాత నికన అనుగహీ ంచు 
సకలాశీర్ావదములను వార్మ ప్ంచుకొనుచుందుర్మ. వాసతవానికన, మనము హెబ్రర 6:4-6లో 
చూచుచునిటటర గా, సంఘములోని అవిశావసులు సంఘమునకనయయబడని ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ముల 
వలన కూడా ప్రయోజనము ప ందుచుందుర్మ. అందుచదతనే సంఘంలోని అవిశావసులు వార్శ 
అవిశవసనీయత మూలమున కృప్గల ప్ర్శశుదాధ తును అవమానప్ర్చుదుర్ని హెబ్రర 10:29 చెబుతయంది. 

మనము స్ంఘారవధనలకు వ ళ్లలనప్ుుడు, అకకడ రక్షింప్బడనివవరుంటారు, 
రక్షింప్బడనివవరుంటారు. కవేలము క రసై్తవులెైనవవరిత్ో కూడధ ఉండుటవలననే 
రక్షింప్బడనివవరు మేలు పొ ంద్ుద్ురని ననేు చ ప్ుగలను. ఇద్ొక మంచి విషయం. 
ఇటిర  ప్రిస్టిథత్రని, ద్యవుడు ఎప్ుుడు, ఏ మేలు కొరకు, ఏ విధంగవ 
ఉప్యోగించుకుంటాడో  మనము ఎలలప్ుుడు చ ప్ుజాలము. కవని కేవలము 
స్ంఘముత్ో కూడధ ఆరవధనలో ఉండటమే గొప్ు ఆశీరవాద్ం. స్కల జనులకు 
వరితంచు కృప్ను గూరిి జాన్ క ల్సాన్ చ పవుడు; ఒకడు ప్శ్విత్ధత ప్ప్డక మునుప్ు 
ద్యవుడు చూపించు నిరేేత్ుకమ నై కృప్ను గూరిి జాన్ వ స్ట్ల  చ పవుడు. కృప్ 
ప్నిచయయుచునాద్నుటకు, ఒకడు యిసే్ు కరరస్ుత నంద్ల్స విశ్వాస్మును 
బుద్ిాప్ూరాకంగవ ఒప్ుుకొనక మునుప్ు వవని జీవిత్ంలో కృప్ ప్నిచయయు విధధనం 
ఇద్య. బహుశ్వ, ఈ కవరయము ర ండు ప్రధధన విధధనములలో జరుగుత్ుంద్ని 
నేననుకుంటునధాను. మనము మన పవప్ములను గూరిి ఒపిుంప్బడుద్ుమనదే్ి 
ఒక విధధనం. పవప్ము వవస్తవమ ైనద్ని మనము త్ లుస్ుకుంటాము, పవప్ము 
మనలను నధశనం చయస్ుత ంద్ని, మరియు అద్ి ద్యవుని హృద్యమును కూడధ 
బరదే్లుకొడుత్ుంద్ని త్ లుస్ుకుంటాము. ద్ీనిని త్ లుస్ుకోవడధనికత, నీవు కృప్ 
పవర పిత ంచు చవట ఉండధల్స. ఆ త్రువవత్, పవప్మును గూరిిన ఆ ఒపుింప్ు మనలో 
ప్నిచయయుట పవర రంభించినప్ుుడు, కొంద్రు ద్యవశ్వస్త ర ప్ండిత్ులు 
చ ప్ుుత్ునాటుర గవ, జీవించడధనికత మరొక మారుమునాద్ని, జీవించడధనికత మరొక 
ఉత్తమమ నై మారుమునాద్ని, మనము ఒపిుంప్బడుద్ుము. కవబటిర  ప్రత్యయకతంచి 
రక్షింప్బడనివవని విషయంలో, అవి స్వనుకూలమ నైప్ుుడు వవర ిజీవిత్ధలలో 
ద్యవుడు ప్ని చయస్ుత ంటాడని నముమత్ూ, కేవలము జీవిత్మును అనుకూలంగవ 
నుండు కోణధలలో చూడటానికత అద్ి వవరికత ఒక త్రుణమవుత్ుంద్ని ననేు 
అనుకుంటునధాను. 

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్యవుని కటాక్షము చొప్ుున, వవరు స్ువవరత వినగల, స్ువవరత స్త్యములను 
విశ్వాస్ుల జీవిత్ంలో చూడగల, విశ్వాస్ుల స్హవవస్ంలో యిసే్ు కరరస్ుత  స్జీవుడ ై 
యునాప్ుుడు ప్రిస్టిథత్ర ఎలా ఉంటుంద్ో  వవరు ఎద్ురొకనగల స్ంద్రభములో, అద్ి 
నిజముగవ వవరిని ఉంచుత్ుంద్.ి కవబటిర , ద్యవుని స్వరాభౌమత్ాము చొప్ుున, 
బహుశ్వ వవరు వినుచుండు స్ువవరతకు నిరణయాత్మకముగవ స్ుంద్ించునటుల , వవరు 
రక్షింప్బడక మునుప్ు ఒకనిని స్ంఘ జీవిత్ములోనికత త్ చుిటకు అద్ి ఆయన 
ప్నిచయయు విధధనమ ై యుండవచుి. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

రక్షణధరథమ ైన కృప్ 
చవర్శగా, అనేకమంద ిదదవశాసత ర ప్ండతియలు ర్క్షణారా్మ నై కృప్ అని పిల్వచదది, ప్ర్శశుదాధ తు చదత 

అనుగీహ ంప్బడు మూడవ ర్కమ ైన కృప్యి యైునిది. 
ర్క్షణారా్మ ైన కృప్ అనగా కరసీుత  యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము, 

ఆర్పహణము మర్శయు ఆయనను తమ ప్రభ్ువుగాను మర్శయు ర్క్షకునిగాను స్ట్వకర్శంచనవార్శ 
నిమితతము మహ మలో తిర్శగశ వచుుట వలన కలుగు నితయ ప్రయోజనముల అనవయింప ైయునిది. 
ర్క్షణారా్మ ైన కృప్ను ప్రతి విశావస్టి ప్ర్శశుదాధ తు నుంచ ప ందును. 

ప్ర్శశుదాధ తు మనకు ర్క్షణారా్మ ైన కృప్ను అనుగీహ ంచన దాని ఫల్వతంగా మనకు లభించు 
దీవ నలు యిసేు చదస్టని కార్యమునుబటిర  మన కొర్కు అదివర్కే ప్దిలప్ర్చబడియునివి. కాని వాటిని 
ప్ర్శశుదాధ తు మనకు అనవయించనంత వర్కు మనము వాట ిప్రయోజనములను ప ందుట 
మొదలుప టరము. ప్ునర్మజీీవము, అనగా మనము తిర్శగశ జనిుంచునటటో , ప్ర్శశుదాధ తు మన ఆతులకు 
ప్రసాదించు నూతన జీవము, ఈ దవీ నల వలన కలుగు అతి సపష్రమ ైన విష్యమ ైయునిది. యోహాను 
3:5-8, ర్పమా 8:2-11, మర్శయు తీతయ 3:5 వంట ివాకయభాగాలలో మనము ఈ విష్యమును 
చదవవచుు. జ కర్ాయ 2:10, 1 కొర్శంథీ 6:11, మర్శయు తీతయ 3:5-8లో మనము గమనించుచునిటటర  
మార్మమనసుి, పాప్క్షమాప్ణ మర్శయు నీతిమంతయలముగా తీర్ుబడుట కూడా ప్ర్శశుదాధ తు మనకు 
అనవయించు ర్క్షణారా్మ నై కృప్లే. 2 థసెి 2:13 మర్శయు తీతయ 3:5లో మనము గమనిసుత నిటటర , 
ర్క్షణ అంతయు ఒకే మొతతంగా మనకు ప్ర్శశుదాధ తు చదత అనవయింప్బడుతయని విష్యానిి కొీతత  
నిబంధ్న కూడా చబెుతయంది. 

క ైైసతవులు వయకనతగత ర్క్షణను గూర్శు మాటలాడుకొనునప్ుపడు, యిసేు కరసీుత  మర్శయు ఆయన 
చదస్టని కార్యములకే ఎకుువ పరా ధానయత నిచుు ఉనుుఖ్త కల్వగశయునాిర్మ. సహజంగానే, ఇది మంచదద. 
కాని ప్ర్శశుదాధ తు వహ ంచు పాతరను గుర్శతంచడం కూడా ముఖ్యమే. 

ప్రిశుద్ధా త్మ విశ్వాస్టిలో చయస్టర కవరయములను అరథం చయస్టికొనడం, స్వధయమయిేయ 
స్ంప్ూరణ క రసై్తవ జీవిత్ధనికత స్రపిో త్ుంద్ి. ప్రిశుద్ధా త్మ మనకు పరరరణ కలుగజేస్వత డు, 
గనుక కరరస్ుత  కొరకు జీవించవలెనను కోరిక మరయిు శకతత ప్రిశుద్ధా త్మ వలన 
కలుగునని త్ లుస్ుకోడధనికత ఇద్ొక కరలకమ ైన గరహ ంప్వుత్ుంద్ి. ఇద్ి ప్రిశుద్ధా త్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన కొరకు చయస్టర ప్నులను గూరిిన, మనము ద్యవుని వవకయమును అరథం 
చయస్ుకొనగలుగునటుల  మనలను వ ల్సగించువవడు ఆయన ేఅనే స్ంప్నామ నై 
గరహ ంప్ులో భాగం. మనము ద్యవుడు మరియు ద్యవుని స్ంగత్ుల కొరకు 
త్ృషణగొనునటుల , ద్యవుని ప్రజలను పరరమించునటుల , ద్యవుని స్టరవించుటకు 
ఆశప్డునటుల , మునాగు ద్యవుని విషయాలను గూరిిన ఆత్మ స్ంబంధమ నై 
ఆకల్సని మనకు కల్సగజయేువవడు ఆయన.ే కవని ప్రిశుద్ధా త్మ వహ ంచు పవత్రను 
గురితంచడం కూడధ ముఖయమ.ే ఈ విధంగవ ఆలోచించువవని భారమును అద్ి 
తీస్టవిసే్ుత ంద్ి: “భారమంత్ధ నధ భుజాల మీద్య మోప్బడింద్ి, ననేు ఏమి చయయాలో 
ద్యవుడు నధకు స్ట లవిచధిడు, గనుక ఇప్ుుడు ద్ధనిని చయయుట నధ ప్ని, ఆజాను 
పవటించుట నధ ఇషరం.” అవును, మనప ై బాధయత్ ఉంద్ి. ద్యవుడు మనకు లోబడడు, 
కవని ఆయన మనకు కోరికను, శకతతని, మరియు నిశిత్ ద్ృష్ిరని అనుగరహ స్వత డని 
మనము అంగీకరిస్వత ము. ఇద్ంత్ధ ఆయన మహ మ కొరకే. 

— డా. డొనాల్్ విటెి 

తిరతవములోని తండిర మర్శయు కుమార్మని కంటే, మన జీవితాలలో ప్ర్శశుదాధ తు ఎకుువ 
కార్యశీలకమ నైవాడు, మనకు క్షమాప్ణ, సంతోష్ము, మంచతనము, బలము, సమాధానము, మర్శయు 
ర్క్షణకు సంబంధించన ఇతర్ ఆశీర్ావదములనిియు లభించునటటో  నిశుయప్ర్మసుత ంటాడు. కాబటిర , 
పేర్ొునబడని విష్యాలనిిటనిి మనము సమృదిధగా ప ందగపర్మతయనిటోయితద, మనము ఆయన 
అనుగీహ ంచు ర్క్షణారా్మ ైన కృప్ కొర్కు ఆయనను వేడుకొనవల ను. దీనికన మించ, ఆయన ప్రదర్శించు 
విశవసనీయత మర్శయు కనికర్మును బటిర  మనము ప్ర్శశుదాధ తును గౌర్వించవల ను. ఆయన 
మనకనుగీహ ంచు ర్క్షణారా్మ నై కృప్ ఆయనను మన కృతజాత, గాఢమ ైన మన గౌర్వము, మన 
ఆర్ాధ్న, మర్శయు మన పేరమకు యోగుయడెనై దాని కంటే అధకిమ నైవానిగా చదయును. 

మనము ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుక శకనతని, ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట మర్శయు కృప్ను 
అనేవషించాము గనుక, ఆయన చదస్ట ేప్రతయక్షతా కార్యములను తలెుసుకోడానికన ఇప్ుపడు స్టదిధంగా 
ఉనాిము. 

ప్రత్యక్షత్ 
సర్వసాధార్ణంగా ప్ర్శశుదాధ తు, ప్రతయక్షత, సాక్షయము మర్శయు గీహ ంప్ునిచుు తిరతవములోని 

ప్రతినిధయిి నై వానిగా గుర్శతంప్బడుతయంటాడు. ఈ వివర్మును మనము యోహాను 14:26, 1 కొర్శంథ ీ
2:4, 10, ఎఫ స్ట ్3:5, మర్శయు యింకా అనకే చపటో చూడగలము. వాసతవానికన, ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు 
ప్రతయక్షతకు మధ్య గల సంబంధ్ం, యోహాను 14:17, యోహాను 15:26, మర్శయు యోహాను 16:13 
వంట ివాకయభాగాలలో ప్ర్శశుదాధ తు “సతయ సవర్ూపయిి ైన ఆతు” అని పలిువబడుచునింతగా 
సనిిహ తమ ైనదెయైునిది. మర్శయు 1 యోహాను 5:6లో యోహాను ఇలా చబెుతయనాిడు: 

ఆత్మ స్త్యము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద విధ్ంగా ప్ర్శశుదాధ తు పాతరను పౌలు ఎఫ స్ట ్1:17-19లో సంక్షిప్తంగా వర్శణసూత  ఇలా అంటాడు: 

జాా నమును ప్రత్యక్షత్యును గల ఆత్మ (ఎఫ స్ట్ 1:17-19). 

ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టే ప్రతయక్షత కార్యమునకు సంబంధించన మూడు కోణాలను గూర్శు మనము 
చెప్ుపకుందాము. మొదట, సాధార్ణ ప్రతయక్షత. ర్ ండవది, ప్రతదయక ప్రతయక్షత. మర్శయు మూడవదగిా, 
వ ల్వగశంచుట మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ు అను వాట ిమీద దృషిర  ప డదాము. సాధార్ణ ప్రతయక్షతతో 
మొదలుప డదాము. 

స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్ 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత అనగా: దదవుడు తన ఉనికనని, సవభావమును, సనిిధిని, చర్యలను, మర్శయు 

చతతమును సమసత  మానవాళికన తలె్వయజేయు నిమితతమ ై ఆయన సావభావికమ నై లోకమును మర్శయు 
లోకములో కొనసాగుచునుండు ప్నులను ఉప్యోగశంచుకొనుట అని అరా్ం. 

కరర్తనలు 8 మర్శయు 19 మర్శయు ర్పమా 1-2 వంట ిచపటో లేఖ్నము సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు 
తెల్వయజేసుత ంది. ఉదాహర్ణ, సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు ర్పమా 1:20 ఇలా స్ట లవిసుత ంది: 

ఆయన అద్ృశయ లక్షణములు, అనగవ ఆయన నిత్యశకతతయు ద్యవత్ామును, 
జగద్ుత్ుత్రత  మొద్లుకొని స్ృష్ిరంప్బడని వస్ుత వులను ఆలోచించుటవలన 
త్యటప్డుచునావి గనుక వవరు నిరుత్తరులెై యునధారు (రవమా 1:20). 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత సృషిరలో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు సృజనాతుకమ ైన శకనతని ప్రదర్శించు కార్యముల 
దావర్ా — సర్వ సృషిర  సృజింప్బడని చర్యలోనే, మర్శయు సృజింప్బడిన సమసతమునకు 
జీవనాధార్మును కల్వపంచుటలోను — బయలుప్ర్చబడిందని లేఖ్నము తర్చుగా స్ట లవిసుత ంది. ఈ 
కార్యములనిియు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు చతతము మర్శయు గుణశీలము ప్రకార్ము జర్మగును. గనుక, 
ఇటిర కార్యములలో ఆయన హసతము వహ ంచన పాతరను మనము గుర్శతంచునప్ుపడు, అవి ఆయన 
సవభావము మర్శయు తాతపర్యముల గూర్శు మనకు బో ధిసాత యి. 

స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్లో ప్రిశుద్ధా త్మ చయప్టిరన పవత్ర బహు గణనీయమ ైనద్ి మరియు 
పవర ధధనయమ నైద్ి ఎంద్ుకనగవ, స్హజంగవనే, ఆయన స్ృష్ిరకత కవరకుడ ైయునధాడు. 
ద్యవుని నియమములను, మనము కొనిా ప్రవయయాలు “స్వాభావికమ ైన 
నియమములు” అని పిలుచుకొనువవటిని యింకను స్టిథరప్రచుటలో జోకయము 
కలుగజేస్ుకొనుచునాద్ి ఆయనే. ఇద్ి ఎటువంటి విచక్షణయి నైను లేకుండధ 
ప్రిశుద్ధా త్మ స్మస్త  జనులకు బయలుప్రచు ఒక ప్రత్యక్షత్. స్హజంగవనే, 
మనము కొనిా ప్రవయయాలు ద్యనిన ైత్య “ప్రత్యయక ప్రత్యక్షత్” అని చ ప్ుుకుంటామో 
అనగవ, ఆయన మన హృద్యాంత్రంగములో చయయు కవరయమును బటిర  
ద్యనిద్ధారవన తై్య మనము యిేస్ును ప్రభువుగవను మరయిు రక్షకునిగవను 
త్ లుస్ుకుంటామో, ద్ధనికత ఇద్ి భినామ నైద్ి. కవని స్వధధరణ ప్రత్యక్షత్ ద్యవుడు 
స్ృజంచిన స్కల పవర ణులకు అంద్ుబాటులో ఉనాద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

ఆకవశములు ద్యవుని మహ మను వివరిస్ుత నధాయని ద్యవుడు స్ట లవిస్ుత నధాడు. 
కవబటిర  మనము ఎకకడ చూచినధ ద్యవుని శకతత, ఆయన జాా నము, ఆయన 
మంచిత్నము, స్ృష్ిరలో మన చుటూర  కనిపసి్ుత ంద్ి. ద్యవుని ఈ ప్రత్యక్షత్లను 
ప్రిశుద్ధా త్మ త్న క రవశం చయస్టికొని, మనము మన స్ృష్ిరకరతయి నై ద్యవునిత్ో 
అంగీకవరము కుద్ురుికొనునటుల , వవటిని మన యొదే్కు శకతతమంత్మ ైన 
విధధనధలలో త్ చుిను. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

ప్రత్యయక ప్రత్యక్షత్ 
ప్ర్శశుదాధ తు, లోకమునకు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మాతరమే కాదు, కాని ప్రతదయక ప్రతయక్షతను కూడా 

ముఖ్యముగా సంఘమునకు సమకూర్మును. 
ప్రతదయక ప్రతయక్షత అనగా: దదవుడు తన ఉనికనని, సవభావమును, సనిిధానమును, చర్యలను 

మర్శయు చతతమును ప్ర్శమితమ ైన మానవాళికన తలె్వయజేయుటకు ఆయన కలగజసేుకొను సూటయిి ైన 
జోకయము, లేక ఆయన తన వార్ాత హర్మలను ఉప్యోగశంచుకొనుటయి యైునిది. 

లేఖ్నము, ప్రవచనము, సవప్ిములు, దర్ినములు, దదవదూతల సందర్ినముల ర్ూప్ంలోను, 
మర్శయు అసాధార్ణమ నై ఇతర్ మాధ్యమముల దావర్ాను ప్ర్శశుదాధ తు ప్రతదయక ప్రతయక్షతను 
సమకూర్ాుడు. ప్రతదయక ప్రతయక్షత పరా థమికంగా ప్రతదయకమ నై ప్రజలకు లేదా గుంప్ులకు, నిర్శేష్రంగా 
దదవుడనుగహీ ంచు ర్క్షణను స్టవ్కర్శంచనవార్శకన అనుగీహ ంప్బడుతయంది. పాత నిబంధ్నలో, ప్రతదయక 
ప్రతయక్షత అతయధకింగా అబరా హాము మర్శయు అతని వంశసుా లకు అనుగీహ ంప్బడింది. కొీతత  నిబంధ్నలో, 
సంఘమునకు అనుగీహ ంప్బడింది. ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ముల వల నే, ప్రతి ఒకుర్శ విశావసములో 
మార్మప కలుగజయేుటకును మర్శయు బలముగా కటటర టకును, ప్రతదయక ప్రతయక్షత దదవుని ప్రజలందర్శ 
ప్రయోజనము కొర్కు ఉదదేశింప్బడింది. 

యిేసు కరసీుత  తానే శర్రర్ధార్శయగుట, ప్ర్శశుదాధ తు ఎప్ుపడెనైా మనకు అనుగహీ ంచన అతి గొప్ప 
ప్రతదయక ప్రతయక్షతయి ై యుండినది. దదవుని ప్రతయక్షతలనిిటి శిఖ్ర్ాగీముగా, హబె్రర 1వ అధాయయం మన 
ప్రభ్ువును కరర్శతంచుచునిది. నడేు సహ తం, పేరర్పేింప్బడిన లేఖ్నముల దావర్ా, సకల యుగములందల్వ 
కరీసుత  మాటలుగల వాటి దావర్ా, అధికార్ప్ూర్వకమ ైన ప్రవకతలు మర్శయు అప సతలుల దావర్ా మనకు 
అందజేయబడిన వాట ిదావర్ా, మనలను కరసీుత  నొదేకు నడపిించు ప్నిలో ప్ర్శశుదాధ తు కొనసాగుచున ే
యునాిడు. 

మతతయి 22:43, మార్ము 12:36, అప  1:16, అప  4:25, 2 తిమోతి 3:16, 17 వంటి 
వాకయభాగాలలో, లేఖ్నముల గంీథకర్త ప్ర్శశుదాధ తుయి ై యునాిడని పరే్ొునబడింది. ఉదాహర్ణకు, 2 
పేతయర్మ 1:20-21లో పతేయర్మ ఇలా వరా సుత నాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒకడు త్న ఊహనుబటిర  చ ప్ుుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటరద్ని 
మొద్ట గరహ ంచుకొనవలెను. ఏలయనగవ ప్రవచనము ఎప్ుుడును మనుషుయని 
ఇచఛనుబటిర  కలుగలేద్ు గవని మనుషుయలు ప్రిశుద్ధా త్మ వలన పరరరపేింప్బడినవవర ర 
ద్యవుని మూలముగ ప్ల్సకతర ి(2 పరత్ురు 1:20-21). 

అప సతలుల యుగము తర్మవాత నుండి, ప్ర్శశుదాధ తు నూతన లేఖ్నమును యిక పేరర్ేపించలేదు. 
కాని ఆయన పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో సమకూర్శున ప్రతదయక ప్రతయక్షత, ఆయన చతతమును ప్రతి 
యుగములోని క ైసైతవులకు బయలుప్ర్చుటకు కొనసాగుచునేయునిది. 

మూడవది, సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు ప్రతదయక ప్రతయక్షతను సమకూర్ముటతోపాటట, వయకుత లను 
వ ల్వగశసూత , వార్శకన అంతర్ంగములో నడపిింప్ు నిచుుట దావర్ా కూడా ప్ర్శశుదాధ తు ప్నిచదయుచుండును. 

వ ల్సగింప్బడుట మరియు అంత్రంగ నడిపింప్ు 

పవత్ నిబంధన ప్రవకతలు ప్రిశుద్ధా త్మ చయత్ పరరరేపింప్బడనివవర ర, ద్యవుని 
మూలముగవ ప్రవచించధరని మనము 2 పరత్ురు 1:21లో చద్ువుత్ునధాము, 
గనుక ఆయన ప్రవకతలలో కలుగజేస్టని పరరరపే్ణను మనము గరహ ంచులాగున 
స్ంఘమునకు అనుగరహ ంప్బడిన ప్రిశుద్ధా త్మ మనలను వ ల్సగించుననే 
అంత్రవభవమును ఇద్ి స్ూచిస్ుత ంద్ి. నూత్న ప్రత్యక్షత్ లేద్ు, కవని ప్రస్ుత త్మునా 
ప్రత్యక్షత్ను మనము అరథం చయస్టకిొనవలస్టి యునాటలయిత్య, మనము ద్యవుని ఆత్మ 
చయత్ వ ల్సగింప్బడధల్స మరియు మనకు శకతత అనుగరహ ంప్బడధల్స. 

— డా. నాక్సి ఛదంబోిన్ 

వ ల్వగశంప్బడుట అనగా దదవుడనుగహీ ంచు జాా నము లేక గీహ ంప్ుతో కూడని వర్ము, అది 
పరా థమికంగా ఎర్శగశ యుండునదెైయునిది, ముఖ్యముగా మతతయి 16:17లో పతేయర్మ ప ందని యిేస్ట ే
మ స్ట్ియ అను జాా నము వంటదిి. 

అంతర్ంగ నడిపింప్ు అనగా దదవుడనుగీహ ంచు జాా నము లేక గీహ ంప్ుతో కూడిన వర్ము, అద ి
పరా థమికంగా ఆవశే సంబంధ్మ ైనది లేక అంతఃకర్ణ ప్రవృతితగలదెైయునిది. దనీిలో మనసాిక్షి లేక 
అంతఃకర్ణము, మర్శయు మనము ఒక నిర్శేష్రమ నై కార్ాయచర్ణ విధానమును చదప్టరవల నని దదవుడు 
కోర్మతయనాిడన ేఅవగాహన ఇమిడయిునివి. 

వ ల్వగశంప్బడుట మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ు బెైబిలులో ఒక దాని నుంచ మర్ొకటి ఎలోప్ుపడు 
సపష్రంగా వివచేంప్బడవు. తర్చుగా, లేఖ్నము ఈ ర్ ండింటకిన సమానంగా వర్శతంచు ర్రతిలో 
తెల్వయజ ప్ుపచుండును. ఇందుకు సంబంధించన వాకయ భాగములను మనము 1 కొర్శంథీ 2:9-16, ఎఫ స్ట్ 
1:17-19, కొలస్టిి 1:9-12 మర్శయు 1 యోహాను 2:27లో చూడనగును. ఉదాహర్ణకు, ఎఫ స్ట ్1:17-
19లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

. . . మన ప్రభువ నై యిేస్ుకరరస్ుత యొకక ద్యవుడ నై మహ మ స్ారూపియగు త్ండిర, 
త్నుా త్ ల్సస్టకిొనుటయంద్ు మీకు జాా నమును ప్రత్యక్షత్యునుగల మనస్ుి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుగరహ ంచునటుల , ననేు నధ పవర రథనలయంద్ు మిముమనుగూరిి  విజాా ప్న 
చయయుచునధాను (ఎఫ స్ట్ 1:17-19). 

ఇచుట, పౌలు ప్ర్శశుదాధ తును “జాా నమును ప్రతయక్షతయునుగల మనసుి” అని 
సంబో ధసిుత నాిడు. వ ల్వగశంప్బడుట మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ునకు సంబంధించన 
వర్రగకర్ణములనుబటిర , జాా నమును అంతర్ంగములోని నడపింిప్ుగాను, ప్రతయక్షతను వ ల్వగశంప్బడుటగాను 
ప్ర్శగణించు శోధ్నను మనము ఎదుర్ొునవచుు. పౌలు మనసుిలో ఇదద ఉండయిుండవచుు. మర్ొక 
ప్రకు, ఈ ర్ ండింటి నడుమ ఎటటవంటి విచక్షణన ైనను సపష్రంగా చూపించకుండానే, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు 
ఈ ర్ ండు ప్నులను పౌలు సామూహ కంగా ప్రసాత వించుచుండవచుు. 

మనము, అంద్రమును, ప్రిశుద్ధా త్మ అనుగరహ ంచు ప్రకవశము 
అవస్రమ ైయునావవరమే ఎంద్ుకనగవ, అద్ి లేకుండధ మనమంద్రమును ఆత్మ 
స్ంబంధంగవ అంధులమే. గబిిలాలు భౌత్రకముగవ గుర డి్వ ైయునాటుర , మనము 
ఆత్మ స్ంబంధంగవ అంధులమ యైునధాము. అనగవ, అవి స్ూరుయని చూడజాలవు. 
గనుక, స్ూరుయడు త్న కవంత్ర కతరణములను ప్రకవశింప్జేయునప్ుుడు, అవి ప్గట ి
ప్ూట ద్ధగుకొను ఏద్ో  ఒక గుహ యొకక ప భైాగములో త్లకతరంద్ులుగవ 
వేరలాడుత్ుంటాయి. అవి రవత్రరవళే్ బయటకత వచిినప్ుుడు మాత్రమే చూడగలవు. 
అవును, గబిిలములు ప్గట ిప్ూట గుర డి్వ ైయునాటిర  స్టిథత్రలో మనమునధాము. 
ద్యవుని వ లుగు ప్రకవశించుచునాద్ి, కవని ఆత్మ స్ంబంధమ నై మన మేధధశకుత లను 
పవప్ము పవడుచయస్టనింద్ువలన, ద్యవుడు మరియు ఆయన వవకయము యొకక 
వవస్తవికత్ను మనము వివచేింప్లేకపో త్ునధాము. ఎలాన ైత్యనమేి, 
ద్యవుడునధాడనే మస్కబారని జాగృత్ర మనకుండవచుి, కవని లేఖనములలో 
ఆజాలు, లేఖనములోని వవగవే నములు మన కోస్మే అని మనము అరథం 
చయస్ుకోము. మనము ఆయనయంద్ు విశ్వాస్ముంచి నూత్న జీవములోనికత 
ప్రవశేించునటుల , లేఖనము ప్రభువ నై యిసే్ును గూరిిన నివదే్కిను 
మనముంద్ుంచుత్ుంద్ి. ద్యవుని వవకయము మనప ై ఎటువంటి ప్రభావమున నైను 
చూపించలేనంత్గవ మనము గుర డి్వవరమని, చ విటవివరమని, మన హృద్యాలు 
కఠినమయాయయని కరొత్త  నిబంధన ఎంత్ో ఆకరషణయీంగవ వరిణస్ుత ంద్ి. ఆ త్రువవత్, 
“అంధకవరములో నుండి వ లుగు ప్రకవశించునుగవక అని పిల్సచిన ద్యవుడయ త్న 
మహ మను గూరిిన జాా నము యిసే్ు కరరస్ుత నంద్ు వ లలడపి్రచుటకు మా 
హృద్యములలో ప్రకవశించ ను” అని కరొ త్త  నిబంధన స్ట లవిస్ుత ంద్ి మరియు ద్ీనిని 
నేను 2 కొరింథీ 4వ అధధయయము నుండి ఉలేల ఖిస్ుత నధాను. ప్రిశుద్ధా త్మ ప్రకవశము 
ఇద్య, మరియు ఈ ప్రకవశము మనకతవాబడినప్ుుడు, మనము కరరస్ుత ను ఆత్మ 
స్ంబంధంగవ చూస్వత ము, ఆయన వవస్తవమును గూరిి వివచేిస్వత ము, ఆయన 
మనలను త్న యొదే్క ేరమమనుచునధాడని వింటాము, త్ లుస్ుకుంటాము. 

— డా. జే.ఐ. ప కుర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకాశము మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ు, తన ప్రజలకు ఆయన బయలుప్ర్చన సతయములను 
ప్రబో ధించడానికన ప్ర్శశుదాధ తు ప్రయోగశంచు మామూలు మాధ్యముల ైయునివి. ఈ ప్రకార్ంగా, ఈ ప్ర్శచర్య 
నుంచ మన జీవితాలలో మలేు ప ందడానికన మనము చదయగల్వగశనవికనీసం మూడు విష్యాలునాియి. 
మొదటదిి, మనము బెైబిలును అధ్యయనం చదస్టినప్ుపడు ప్ర్శశుదాధ తు తర్చుగా మన గహీ ంప్ునకు 
సర్ నై నడిపింప్ునిసాత డని తెల్వస్టికొని బెైబిలు అధ్యయనమునకు మనలను మనం అంకనతం 
చదసుకొనవచుు. ర్ ండవది, పరా ర్ధనలు చదయడానికన, మార్గనిర్ేేశనము, జాా నము, గహీ ంప్ు, మర్శయు 
లోబడగల చతతము కొర్కు ఎడతెర్శపి లేకుండా ప్ర్శశుదాధ తును వడేుకొనడానికన, మనలను మనము 
ప్రతిషిరంచుకొనవచుు. మర్శయు మూడవద,ి ప్ర్శశుదాధ తు బో ధంిచు సతయముల ప్రకార్ం జీవించవల నని 
నిర్ాా ర్శంచుకొని, నీతిమంతముగాను, ప్ర్శశుదధముగాను జీవించుటకు మనలను మనము 
సమర్శపంచుకొనవచుు. 

ముగింప్ు 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము ప్ర్శశుదాధ తు స్టదిాధ ంతమును 
గూర్శు నరే్ముకునాిము. ఈ విశావస ప్రమాణము మర్శయు బెబైిలు సంబంధ్మ నై ఆధార్ంగా ప్ర్శశుదాధ తు 
యొకు దదవతవమేమ యైునిదో తలెుసుకునాిము. ఆయన గుణగణముల ప్రకార్ంగాను మర్శయు 
తండిరకనని, కుమార్మనికనని మర్శయు ఆయనకుగల సంబంధ్ం దృషార ాను, ఆయన మూర్శతమతవమును 
మనము అనేవషించాము. ఆయన తన సృజనాతుకత శకనతతో చదయు కార్యములు, ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట, 
కృప్ మర్శయు ప్రతయక్షకీర్ణమును గూర్శు నరే్ముకునాిము. 

ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున స్టదిాధ ంతము క ైసైతవులకు సంప్నిమ నై ఊటబావియి  ైయునిది. అది 
మనకు తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మష్మూర్శతని గూర్శు, ఎలోవేళలందు సహాయం చదయడానికన మనకు 
అతయంత సమీప్ంగా ఉండువానిని గూర్శు బో ధసిుత ంది. దదవునికన ప్రతికర్మగు ర్రతయలలో మనము 
జీవించాలని మనలను పల ర తిహ సూత  శకనతనొసగు విష్యంలో అతయధకి బాధ్యతగలవాని యొదేకు అద ి
మనలను నడపిసిుత ంది. ఆయన యందు విశావసముంచు ప్రతి ఒకుర్శ ప్రయోజనము నిమితతము 
ఎలోప్ుపడు ప్నులుచదసూత , దదవుడు లోకములో ఎలోవళేలందు అతయంత గంభీర్ముగాను మర్శయు 
వయకనతగతంగాను జోకయము కలుగజేస్టకిొనుచునాిడని అది మనకు గొప్ప ఆతువిశావసమును ప్ుటిరసుత ంది. 
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