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ఉపో దనా తమ్మ 

నగర్ములోనికన వచున కొీతత  సంగరతకార్మని సంగరతమును వినుటకు తన స్టేిహతియని 
తీసుకొనివ ళో్లన ఒక యౌవనసుత ని గూర్శు ఒకసార్శ ననేు వినాిను. “అతని సంగరతము నీకు బాగా 
నచుుతయంది,” అని అతడు తన స్టేిహతియనికన భర్పసా ఇచాుడు. 

“అతడు ఎలా ఉంటాడు?” అని స్టేిహతియడు అతనిని అడగిాడు. 
“ఇప్పట ివర్కు నీవు అతని సంగరతము లాంటదిి ఎనిడు వినియుండవు. అతని సంగరత విశరష్త 

నినుి ఆశుర్యప్ర్మసుత ంది,” అని ఆ యౌవవనుడు ఉతాిహముతో జవాబిచాుడు. 
మనందర్శకీ ఇలాంటి అనుభవములు ఉంటాయి. మనము మ చుుకొను ప్రజలు ఇతర్మలను 

పల ల్వయుండు విధానములు ఎలోప్ుపడు ఉనాియి గాని, ఈ సామానయతలు సాధార్ణంగా మన దృషిరని 
ఆకర్శషంచవు. చాలాసార్మో , మనము వార్శని దదని విష్యములో మ చుుకుంటామో అదద వార్శని ఇతర్మల 
నుండ ిప్రతదయకనంప్బడనివార్శగా చదసుత ంది. మర్శయు అనేక విధాలుగా, దదవుని విష్యములో ఇదద 
నిజమ యైునిది. దదవుడు ఏమ ైయునాిడో  మర్శయు ఆయన ఏమి చదసుత నాిడో  అను వాటి నిమితతము 
ప్రతి నముకమ నై కీీసుత  అనుచర్మడు దదవుని ఘనప్ర్మసాత డు మర్శయు ఆర్ాధిసాత డు. అయితద దదవుడు 
తాను సృషిరంచన సమసతము నుండి ఎంత మహిమకర్మ ైన వయతాయసము కల్వగశయునాిడో  అను 
విష్యము మనలను ఆశుర్యప్ర్చ మన ఆతులను ఉతదతజప్ర్మసుత ంది. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో దదవుని స్టదిాధ ంతము లేక దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రమును 
అధ్యయనము చదయుటకు ప్రతదయకనంచబడిన మన పాఠయకీమమ నై, దదవుని నముుచునాినులో ఇద ిర్ ండవ 
పాఠము. మర్శయు ఈ పాఠమునకు “దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు” అని పరే్మ ప టార ము. ఈ 
పాఠంలో, వదేాంతవతేతలు దదవుని వాయపిత  చెందలేని గుణములు అని తర్చుగా పలిచు అంశము మీద, 
అనగా దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా కల్వగశయుని మహిమకర్మ నై ప్రతదయకత మీద దృషిర  
ప టటర దాము. 

మునుప్టి పాఠంలో, మనము దెవైిక గుణములను నిర్వచంచాము: 

ప్లు రకమ్మల చనర్త్రరక వేకతతకరణమ్మలలో బయలుప్రచబడని దేవుని సారమ్మ 
యొకక ప్ర్ప్ూరణతలు. 

దదవుని గుణములు అనగా ఆయనను దదవునిగా చదయు ఆయన సార్ములోని లక్షణములు. 
వేదాంతవేతతలు ముఖ్యముగా ర్ ండు ర్కముల దదవుని గుణములను గూర్శు మాటాో డార్ని 

మనము చూశాము. ఆయన వాయపితచెందు గుణములు అనగా, సృషిర కొంత వర్కు ప్ంచుకొనగల దదవుని 
సార్ములోని గుణములు. ఆయన వాయపితచెందలేని గుణములు అనగా సృషిర  ఏ మాతరమును ప్ంచుకోలేని 
ఆయన సార్ములోని గుణములు. ఈ పాఠంలో, మనము ర్ ండవ ర్కమ నై, దదవుని వాయపితచెందని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుణముల మీద — ఆయన సృషిర  నుండి ఆయన ఏ విధ్ముగా అదుుతకర్మ ైన భినితవము 
కల్వగశయునాిడు — దృషిర  ఉంచుదాము. 

దేవుడు ఎవరు మ్ర్యమ లేఖనమ్మ దేవుని గూర్ి మ్నకు ఏమి 
బయలుప్రుసుత ంది — వీటిని ప్రజలు దవేుని గమణమ్మలు అని పటలుసాత రు — అను 
విషయమ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటల డునప్ుుడు, ప్రజలు వాటిని వాేపటతచ ంద్ు, 
అనగా మ్నలను పో లియమనా, లేక వాేపటత  చ ంద్లేని, అనగా దవేుని మ్నకు ఎంత్ో 
భినామ్మగా ఉనా విషయమ్మలగా విభజిసాత రు... ఈ విభజన ఎంద్ుకు 
మ్మఖేమ ైనది? ఇది దేవుడు ఎవరో — దవేుడు విశషేమ ైనవాడు — అరథమ్మ 
చేసుకొనుటలో మ్నకు సహాయప్డుత ంది కాబటిర  ఇది పరా మ్మఖేమ ైనది... ఒకవేళ 
మ్నమ్మ లోకమ్మను గూర్ి “అనుతునాస్టటథత్ర”గా ఆలోచన చసే్టతత , దవేుడు తనను 
త్నను ఉనికిలో ఉంచుకొనుట దనారాన్ే ఉనికిలో ఉన్నాడు. మ్రొక మ్ాటలో, 
ఆయన దేని మీద్ ఆధనరప్డడు: అయిత్ే, మ్నమ్మ మ్న ఉనికి కొరకు ఆయన 
మీద్ ఆధనరప్డియమన్నామ్మ — మ్ర్యమ మ్నమ్మ దేవునికి చనలా వేరుగా 
ఉన్నామ్ని ఇలాంటి విషయమ్మ మ్నకు త్ లియజసేుత ంది. కాబటిర , వాేపటత  చ ంద్ు 
మ్ర్యమ వాేపటత  చ ంద్ని గమణమ్మల మ్ధే వేత్నేసమ్మ దవేుడు ఎవరో 
గరహ ంచుటలో మ్నకు సహాయం చేసుత ంది, అంతమ్ాతరమేగాక దేవుడు దవేుడ ై ఎలా 
ఉన్నాడో  మ్రయ్మ మ్నమ్మ ఆ విధంగా ఎంద్ుకు లేమో కూడన గరహ ంచుటలో 
సహాయప్డుత ంది. 

— విన ింట్ బకొటే, Ph.D. 

ఆయన సృషిర  నుండ ిదదవుడు ఏ విధ్ంగా వరే్మగా ఉనాిడో  బయలుప్ర్చు మన ఈ పాఠం ర్ ండు 
ముఖ్య భాగములుగా విభజంచబడనిది. మొదటిగా, గుర్శతంప్ు ప్రకనీయను మనము చూదాే ము, అనగా 
దదవుని వాయపితచెందని గుణములను మనము ఎలా గుర్శతంచాల్వ మర్శయు నిర్వచంచాల్వ. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, సమాకలన ప్రకనయీను మనము చూదాే ము, అనగా ఈ దెైవిక గుణములను గూర్శున మన 
నముకములను దదవుని ఇతర్ ప్ూర్ణతల అవగాహనతో ఎలా సమాకలనం చదయాల్వ. దదవుని యొకు వాయపిత  
చెందని ప్ూర్ణతల యొకు గుర్శతంప్ుతో ఆర్ంభిదాధ ము. 

గమర్తంప్ు 

ఈ దెవైిక గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు చర్శుంచుటకు అనకే మార్గములునాియి. 
అయితద సమయము ప్ర్శమితముగా ఉనిందువలన, మూడు ముఖ్యమ ైన విష్యములను మాతరమే 
మనము చూదాే ము. మొదటగిా, ఈ లక్షయమును సాధించుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ఈ విష్యములను గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవుల మధ్య ఉని వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని వాయపితచెందని గుణములను నిర్వచంచుచుండగా మనము 
దృషిరలో ఉంచుకొనవలస్టిన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వ శైాలయము మీద దృషిరప డదాము. ఈ దెవైిక 
ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుటకు బెబైిలు ప్ునాదిని మొదట చూదాే ము. 

బ ైబిలు ప్ున్నద ి
దదవుని ఉనికన యొకు లక్షణములకు మర్శయు ఆయన సృషిర యొకు లక్షణములకు మధ్య ఉని 

వయతాయసమును మనము చూస్టినప్ుపడు, సాధార్ణ ప్రతయక్షత దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శు 
అనకే మ ళకువలను మనకు ఇసుత ంది. మధ్యకాల్వక ఛాతరవాదులు ఈ ప్రణాళ్లకను “వయ న గషయిోనిస్,” 
లేదా “నిర్ాకర్ణ మార్గము” అని పలిచార్మ. కాని, మనము ముందు చూస్టినటటో గా, సాధార్ణ ప్రతయక్షతను 
సమీక్ించుచుండగా మార్గదర్ికమునిచుుటకు దదవుడు చర్శతర యందంతట ఆయన ప్రజలకు విశరష్ 
ప్రతయక్షతనిచాుడు. మర్శయు నటేి కీీసుత  అనుచర్మలముగా, ఈ విష్యములను గూర్శున నముకములను 
బెైబిలు బో ధ్ అను ప్ునాది మీద ఆధార్శతము చదయుటకు మనము వీల ైనంత కృషి చదయాలని దనీి 
అరా్ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠములలో ప్రసాత వించబడినటటో , సంఘ పతిర్మల మర్శయు మధ్యకాల్వక 
యుగములలో, దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత రము గరకీు సంప్రదాయ తతవవాదములలో ఉని దదవుని 
గూర్శున అభిపరాయములతో బహుగా ప్రభావితము చదయబడంిది. గరకీు తతవవాదములు దదవుడు సవతంతర 
శరీష్రతగలవాడు కాబటిర  ఆయన చర్శతరతో ఎలాంటి సంబంధ్ము లేకుండా ఉనాిడని వాదించదవార్మ. దనీి 
ప్రభావము వలన, క ైసైతవ వేదాంతవతేతలు దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను లేఖ్నము యొకు 
ప్రతి పజేీలోను గుర్శతంచార్మ. కాని, ఆధ్ునిక యుగములో, అనేకమంద ిప్రభావవంతమ నై విమర్ినాతుక 
వేదాంతవేతతలు, మర్శయు అనకే మంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు కూడా ఈ గరీకు తతవవాదముల యొకు 
ప్రభావము నుండి ప్రకుకు మళాో ర్మ. దదవుని యొకు సవతంతర శరషీ్రతకు బదులుగా వార్మ ఆయన యొకు 
అంతర్డ వాయపిత  మీద దృషిరప టార ర్మ — చర్శతరలో ఆయన పాలుప్ంప్ులు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, 
అనకేమంది నిజఞయితీగల క ైసైతవులు కూడా, దదవుని వాయపిత  చంెదని గుణములు అను సాంప్రదాయిక 
స్టిదాధ ంతమును కూడా తిర్సుర్శంచుట సర్వ సాధార్ణమ ైపల యింది. ఈ విష్యములను గూర్శు 
సందదహములు ఉండుట వలన, లేఖ్నములయందంతట ఉని దదవుని గూర్శున సామానయ 
దృషిరకోణమును గూర్శు చర్శుంచుట సహాయకార్ముగా ఉంటటంది. దదవుడు అసమానమ నైవాడు — 
సర్శపల లులేనివాడు; సమానులు లేనివాడు; సర్వశరషీ్యర డు — సతయమును బెైబిలు ర్చయితలు మర్శయు 
పాతరలు సంబో ధించన విధానము ఇకుడ మన మనసుిలో ఉంది. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు 8:23లో, 
దదవాలయము యొకు ప్రతిష్ర దినమున స లొమోను దదవుని ఈ విధ్ముగా సుత తించాడు: 

యిహెో వా, ఇశరా యిేలీయమల దవేా, ప నైునా ఆకాశమ్ంద ైనను కిరంద్నునా 
భూమియంద నైను నీవంటి దవేుడొకడునులేడు (1 రాజులు 8:23). 

దదవుని అసమానతవము ఎనలేనిది అని స లొమోను చదస్టిన ప్రకటనను గుర్శతంచండి. “[యిెహో వా] 
వంటి” దదవుడు “ప నై ఆకాశమందుగాని కనీంద భూమి మీదగాని లేడు.” ఇలాంట ిప్రకటనలనే మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీర్తనలు 71:19; కీర్తనలు 86:8; మర్శయు కీర్తనలు 89:6లో మనము చూడవచుు. మర్శయు 2 సమూ. 
7:22లో దావీదు ఇలా అంటాడు: 

కాబటిర  దేవా యిహెో వా, నీవు అతేంతమ ైన ఘనతగలవాడవు, నీవంటి 
దేవుడొకడును లేడు (2 సమ్ూ. 7:22). 

ఇకుడ మనము చూసుత నిటటో , దదవుని యొకు అసమానతవము దదవుని యొకు గుణములను 
తెల్వయజేసుత ంది అనిటటో  దావీదు మాటాో డాడు. యిెహో వా గొప్పవాడు మర్శయు [ఆయన] వంట ివార్మ 
ఎవర్మను లేర్ని దావీదు చెపాపడు. అంతదగాక సార్వభౌముడెనై దదవుడు — “దదవా, యిెహో వా,” లేక హెబ్రరలో 
అదోనాయ్ యాహవవ ( יהוה ֲאֹדָני) —ఎంత గొప్పవాడంటే “ఆయన వంటి [దదవుడు] లేడని” అతడు 
తెల్వయజేశాడు. ఈ విధ్ంగా తలె్వయజేయుట దావర్ా, దదవుని దదవునిగా చదయుటకు దదవుని యొకు 
అసమానతవము ముఖ్యమ నైదని దావీదు బయలుప్ర్చాడు. యిషె్యా 40-46 మర్శయు యోబు 40-
41 వంటి లేఖ్న భాగములలో కూడా ఇదద మనము చూసాత ము. 

ఇవి మర్శయు ఇలాంట ిఇతర్ వాకయభాగములు దదవుని వాయపిత  చెందని ప్ూర్ణతల యొకు శదీధగల 
అధ్యయనమును సమర్శాంచు బెైబిలు ప్ునాదులను సాా పిసాత యి. దదవుడు ఆయనతో సృషిరతో చదయు 
పల ల్వకలనిిటి కంట ేఉనితమ నైవాడను స్టిార్మ నై బెైబిలు బో ధ్ను ఈ వచనములు ప్రతిబింబిసాత యి. 
దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రము యొకు ఈ కోణము కొనిి చపటో ప్రశ్ించబడు, మర్శకొనిి చపటో మితము 
చదయబడు ఈ దనిములలో, లేఖ్నము దదవుని యొకు అసమానతవమును బయలుప్ర్మసూత నే 
ఉంటటంది. మర్శయు ఈ అసమానతవము దదవుడు సృషిర కంటే ఎంత భినిముగా ఉనాిడు అను 
విష్యమును గూర్శు మనము నరే్ముకొనదగశనంత నరే్ముకొనుటకు పలిుప్ునిసుత ంది. 

దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను గుర్శతంచుటకు బెబైిలు ప్ునాదులను చూశాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము ర్ ండవ విష్యమ నై, ఈ విష్యములను గూర్శు ఎకుువ మంది ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవుల మధ్య ఉనికనలో ఉని వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాే ము. 

వేదనంతశాసత ర వేత్నేసమ్మ 
లేఖ్నములు మనకు దదవుని వాయపిత  చెందని గుణముల యొకు సంప్ూర్ణ, అధికార్శక ప్టిరకకు 

కనీసం దగగర్గా ఉని సూచకలను కూడా ఇవవవు. బదులుగా, ఈ అంశము మీద బెైబిలు బో ధ్నలు, 
ఇకుడ అకుడ, ఈ విధ్ముగా మర్శయు ఆ విధ్ముగా బెైబిలు అంతా చదెరి్శయునాియి. ఈ కార్ణము 
చదత, ఈ దెవైిక ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుట బెైబిలులోని ప్లు భాగములలో కనిపించు కొనిి ర్ూప్ములు 
మర్శయు వర్ణముల నుండ ితికమకగా ఉని మర్కలు కల్వగశన గాజు కనటకిీని నిర్శుంచుటను పల ల్వయునిది. 
మీర్మ ఊహించగలుగునటటో , ఈ ర్ూప్ములు మర్శయు ర్ంగులను గుర్శతంచ వాటనిి సమీకర్శంచ 
వేర్మచదయుటకు అనేక కనోష్రమ నై ప్రకనీయలు ఉనాియి. కాబటిర , మనలో ఏకాభిపరా యములు అనేకము 
ఉనిప్పటికీ, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణముల యొకు వరే్వేర్మ 
ప్టిరకలను సృషిరంచన విష్యము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. 

ఈ వదేాంతశాసత ర వయతాయసము యొకు అవగాహనను మనము అనేక విధాలుగా ప ందుకోవచుు. 
కాని మన ప్రయోజనము కొర్కు, ప ర టసె్ట రంట్ సంఘము యొకు వేర్ేవర్మ శాఖ్లలోని మూడు చార్శతిరక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయలను మనము చూదాే ము. మొదటగిా, మనము ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ ను సమీక్ించుదాము. 
ర్ ండవదగిా, మనము బలిె్వక్స కన ీష్న్ ను ప్ర్శగణ ంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, మనము 
వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజంను చూదాే ము. మొదటగిా 1530లో వరా యబడని ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ ను 
చూదాే ము. 

ఆగ్బర్్డ కన్ఫెషన్ 
మన మునుప్ట ిపాఠంలో, లూథర్న్ ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ యొకు మొదట ివాయసము దదవుని 

గుణములను ఈ కనీంది విధ్ముగా కోీడీకర్శంచన విధానమును మనము గుర్శతంచాము. 

పటలువబడని మ్ర్యమ దవేుడ యైమనా ద వైిక సారమ్మ ఒకటి కలద్ు: నితేమ నై, 
శరీరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమ ైన శకిత, జఞా నమ్మ మ్ర్యమ 
మ్ంచితనమ్మగలవాడు. 

ఈ వాయసము ఆర్మ దెవైిక ప్ూర్ణతలను గూర్శు మాటాో డుతయనిటటర  మనము చూడవచుు. ఇద ి
అతిగా సర్ళీకృతము చదయబడనిదెనైప్పటికీ, శకనత, జఞా నము, మర్శయు మంచతనము అను ప్దములను 
దదవుని యొకు వాయపితచెందు గుణములతో అనుసంధానప్ర్చుట సర్వసాధార్ణమ ైపల యంది. ఈ 
గుణములను ఆయన సృషిర , ముఖ్యముగా మానవజఞతి, సృష్రములుగా ప్ంచుకుంటాయి. మర్శయు 
నితయమ ైన, శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని మర్శయు అమితమ ైన అను ప్దములు దదవుని యొకు వాయపిత  
చెందని గుణములతో గుర్శతంచబడుట కూడా సాధార్ణమ ైపల యింది. ఈ విధ్ములుగా దదవుడు సృషిరకన 
భినిముగా ఉనాిడు. 

ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ లో ఇవవబడని వాయపితచెందని గుణములను మనసుిలో ఉంచుకొని, 1561లో 
వరా యబడని ప్ునర్మదధర్ణ బలిె్వక్స కన ీ ష్న్ ను ప్ర్శశీలన చదసూత  ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవుల మధ్య ఉని 
వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాే ము. 

బ లిిక్ కన్ఫెషన్ 
బెలి్వక్స కన ీ ష్న్ యొకు మొదటి వాయసములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

మ్నమ్మ దవేుడని పటలచు ఒకే సులువఫనై ఆత్ముయ జీవమ్మ ఉనాది .... ఆయన 
నిత ేడు, ఊహకు అంద్నివాడు, అద్ృశేమ నైవాడు, మ్ారుులేనివాడు, 
అమితమ ైనవాడు, సరాశకితగలవాడు, సరా జఞా ని, నీత్రమ్ంత డు, మ్ంచివాడు, 
మ్ర్యమ సమ్సత  మేలుల యొకక ఉప్ ుంగమ ఊట. 

ఇకుడ మనము చూచునటటో , యోహాను 4:24లోని యిేసు మాటల ఆధార్ంగా దదవుడు ఆతీుయ 
జీవము అని గుర్శతంచుటతో పాటట, బలిె్వక్స కన ీష్న్ దదవుని ప్ది ఇతర్ ప్దములతో వర్శణసుత ంది. మర్ొకసార్శ, 
ఇద ిఅతయంత సర్ళీకృతము చదయబడనిదదగాని, చాలా వర్కు, వదేాంతవతేతలు సర్వశకనతమంతయడు, 
జఞా నముగలవాడు, నీతిమంతయడు మర్శయు మంచవాడు అన ేబిర్మదులను వాయపితచెందు గుణములుగా 
ప్ర్శగణ ంచార్మ ఎందుకంట ేసృష్రములుగా మనము శకనత, జఞా నము మర్శయు మంచతనమును దదవునితో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ంచుకుంటాము. సులువ నై — అనగా దదవుడు భాగములుగా విభజంచబడనివాడు కాడు — నితయయడు, 
ఊహకు అందనివాడు — అనగా దదవుని గూర్శు మనము దదనిని కూడా ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకోలేము — 
అదృశయమ ైనవాడు, మార్మపలేనివాడు — లేక మార్నివాడు — మర్శయు అమితమ నైవాడు అనే 
ప్దములు దదవుని యొకు వాయపితచెందని గుణములకు సూచనలుగా ప్ర్శగణ ంచబడినవి. 

దదవుని గుణములను గుర్శతంచుటకు సంబంధించన వదేాంతశాసత ర వయతాయసమును గూర్శు మనము 
చదయుచుని చర్ులో, ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ మర్శయు బెలి్వక్స కన ీ ష్న్ దదవుని యొకు వాయపితచెందని 
గుణములను గూర్శు మాటాో డు విధ్మును మనము చూశాము. కాబటిర  ఇప్ుపడు, మన మూడవ 
ముఖ్యమ ైన ప్రతియిెైన 1647లో వరా యబడని ప్ూయర్శటన్ వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజంను ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. 

వఫస్టటరినిసరర్డ షారరర్డ కేటకిజం 
వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం లోని నాలగవ ప్రశనితతర్ము ఇలా ఉనిది: 

దేవుడు ఎవరు? 

మతోప్దదశము ఇచున జవాబు: 

దేవుడు ఆతుయిెైయమన్నాడు మ్ర్యమ ఆయన ఉనికిలో, జఞా నమ్మలో, శకితలో, 
ప్ర్శుద్ధతలో, న్నేయమ్మలో, మ్ంచితనమ్మలో, మ్ర్యమ సతేమ్మలో 
అమితమ ైనవాడు, నిత ేడు, మ్ర్యమ మ్ారుులేనివాడు. 

దదవునిని ఆతు అని వర్శణంచన తర్మవాత, షార్రర్డ కటేకనజం ప్ద ిదెవైిక ప్ూర్ణతలను వివర్శసుత ంది. 
మర్ొకసార్శ, ఈ విష్యములు కనోష్రమ ైనవని మనము తర్మవాత చూసాత ము, కాని ఉనికన, జఞా నము, శకనత, 
ప్ర్శశుదధత, నాయయము, మంచతనము, మర్శయు సతయములను గూర్శు వాయపితచెందు గుణములుగా 
మాటాో డుట సాధార్ణమ నై విష్యము. మర్శయు అమితమ నై, నితయమ నై, మర్శయు మార్మపలేని, లేక 
మార్మపచెందని గుణములను గూర్శు దదవుని యొకు వాయపితచంెదని గుణములుగా మాటాో డుట కూడా 
సర్వసాధార్ణమ ైన విష్యమే. 

దదవుని యొకు వాయపితచెందని గుణముల యొకు ఈ ప్టిరకలను మనము ప్రకుప్రకున 
ఉంచనప్ుపడు, అవి ర్ ండు ఒకటి కాదని మనము చూడవచుు. దదవుడు నితయయడు మర్శయు 
అమితమ నైవాడని మూడు ప్రతయలూ ప్రసాత విసాత యి. అయితద కేవలం బెలి్వక్స కన ీష్న్ మర్శయు షార్రర్డ 
కేటకనజం మాతరమే దదవుడు ఆతీుయ ఉనికన గలవాడని లేక ఆతు అని, మర్శయు దదవుడు 
మార్మపలేనివాడని లేక మార్మపచెందనివాడని ఉదాా టిసాత యి. కేవలం ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ మాతరమే దదవుడు 
శర్రర్ము లేనివాడని మర్శయు అదృశుయడని తలె్వయజసేుత ంది. దదవుడు సులువ నైవాడని, 
వాయపితచెందనివాడని మర్శయు అదృశుయడని బలిె్వక్స కన ీష్న్ మాతరమ ేతలె్వయజసేుత ంది. 

దదవుని వాయపితచెందని గుణములను ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు అనకే విధ్ములుగా వయకతప్ర్చార్ని ఈ 
పల ల్వకల దావర్ా మనము చూడవచుు. అయితద ఎనిి విశరష్మ ైన భదేములను ఈ ప్టిరకలు 
ప్రతిబింబిసాత యి? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను వర్శణంచుటకు ఒక ే
ప్దజఞలము ఉప్యోగశంచర్ని వేదాంతశాసత ర విదాయర్మా లు మొదట నేర్ముకునిప్ుపడు, మనము దదవుని 
గూర్శు వరే్ేవర్మ భినిమ ైన విష్యములను నముుతయనాిమని వార్నుకుంటార్మ. కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రము యొకు ప్రతి కోణములో వల నే, మన మధ్యలో ఉని వయతాయసములు వేర్ేవర్మ 
వేదాంతశాసత ర ఉదాా టనలకు పరా తినిధ్యము వహసిుత నాియను మాట వాసతవమే. అయతద చాలా సార్మో , 
దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ప్టిరకలలో భినితవములు 
ప్దజఞలములో వయతాయసమునకు మించన ఒకదానికన పరా తినిధ్యం వహిసాత యి. మన పాఠయకమీమ నై 
కమీబదధ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో వేదాంతశాసత ర సాంకేతిక ప్దములను గూర్శు మర్శంత 
వివర్ముగా మాటాో డదాము. కాబటిర , ఇకుడ ఈ సులువ నై బిందువును గూర్శు మాటాో డుట మాతరం 
సర్శపల తయంది: కీీసుత  యొకు నముకమ ైన అనుచర్మలు దదవుని వాయపితచెందని గుణములను గూర్శు వరే్ేవర్మ 
సాంకేతిక ప్దములను ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, చాలావర్కు, ఈ ప్టిరకలు దదవుని గూర్శు మనము 
కల్వగశయుని నముకములు లేక భావనల మధ్య ఉనితమ నై భదేములను సూచంచవు. 

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటటో , దదవుడు శర్రర్ము లేనివాడని ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ 
ప్రసాత విసుత ంది. బలిె్వక్స కన ీష్న్ మర్శయు వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం ఈ వయకీతకర్ణను 
ఉప్యోగశంచనప్పటకిీ, అవి ఇదద నముకమును లేక భావనను వయకతప్ర్మసాత యి. దదవుడు ఆతీుయ ఉనికన 
గలవాడు మర్శయు అదృశయమ నైవాడని చెపపినప్ుపడు బలిె్వక్స కన ీ ష్న్ దీనిని గూర్శు మాటాో డుతయంది. 
మర్శయు దదవుడు ఆతుయిెయైునాిడు, మర్శయు తదావర్ా, శర్రర్ము లేనివాడని వ స్టిరినిసరర్డ 
ఉదాా టసిుత ంది. 

దదవుడు భాగములు లేనివాడని కూడా ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ ఉదాా టసిుత ంది. మర్శయు దదవుడు 
సులువ ైనవాడని వివర్శంచనప్ుపడు బలిె్వక్స కన ీష్న్ కూడా ఇదద చెబుతయంది. మనము ఇంతకు ముందు 
ప్రసాత వించనటటో , “సులువ నై” అనే ప్దము “విభాగములులేని” లేక “భాగములు లేని” అని చపె్ుప 
ప్ుర్ాతన వయకీతకర్ణయిెయైునిది. మర్శయు దదవుడు అమితమ ైనవాడని చపెిపనప్ుపడు వ స్టిరినిసరర్డ ఈ 
గుణమును తలె్వయజసేుత ంది. ఆయన ప్ూర్ణతలకు హదుే లులేవు కాబటిర  ఆయనలో భాగములు లేవు. 

ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు ఊహకు అందనివాడని కేవలం బెలి్వక్స కన ీష్న్ మాతరమే తలె్వయజసేుత ంది. 
కాని అమితమ నై అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా ఈ దెవైిక గుణమును ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ 
మర్శయు వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం తెల్వయప్ర్మసాత యి. ఎందుకంటే దదవుని మనసుి హదుే లు లేనిది, 
దానిని మనము అరా్ము చదసుకోలేము. 

సపష్రముగా, వదేాంతవతేతలు దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను అనకే విధాలుగా 
సమీకర్శంచార్మ. కాని, మనము ముందు చూస్టనిటటో గా, దదవుని గూర్శు మన భావనలు ఎంతో భినిమ నైవి 
కావు. కాబటిర , మనము ఎలోప్ుపడు కొనిి ప్రతదయకనంచబడని సాంకేతిక ప్దములను దాట ిఆలోచన చదస్ట ి
అవి తలె్వయజయేుచుని భావనలు లేక నముకముల మీద దృషిరప టార ల్వ. 

వేదనంతవేతతలు తమ్ ప్నిని చయేమనప్ుుడు, లేక సంఘమ్మనకు ఇచుిటకు 
హ త్ోప్దేశమ్మలను నిర్ుంచుటకు, సంఘమ్మ యొకక నమ్ుకమ్మలు మ్ర్యమ 
వేదనంతశాసత రమ్మను వర్ణంచుటకు కొంత మ్ంది విశాాసులు కూడివచిినప్ుుడు, 
అనిా సంద్రభమ్మలలో, ప్రజలు నిజమ్మగా సమ్ుత్రంచినటలయిత్ే మీరు అదే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సతేమ్మను వర్ణంచుటకు ప్రయత్రాసుత న్నారు. అయిత్ే వారు వరేేారు ఎంపటకలను 
చేసుకోవచుి. దేవుని యొకక వరణనను గూర్ి మ్నమ్మ ఆలోచించవలస్టట వస్టతత , 
అనగా, దేవుడు మ్మగమ్ రు ప్ురుషమ్ూరుత లలో ఒకే ఉనికయిిెయైమన్నాడు అని 
మ్నమ్మ అరథమ్మ చేసుకుంటామ్మ, కాని దవేుడు ఒకకడే అయమేన్నాడు. అయినను 
దేవునికి అన్ేక గమణమ్మలు కలవు... ఎంత్ో విసాత రమ ైన మ్రయ్మ పరా మ్మఖేమ నై 
ఒక విషయమ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటలాడుట మొద్లుప టిరనప్ుుడు వేరేారు 
ప్ద్మ్మలను ఉప్యోగ్ంచవలస్టట వచిినప్ుుడు అది మ్నలను 
ఆశిరేప్రచకూడద్ు... దనగ్యమనా అరథమ్మను మ్ర్యమ ప్ద్మ్మలు 
వివర్ంచుటకు ప్రయత్రాంచుచునా అరథమ్మను కనుగొనుటకు మ్నమ్మ 
అన్ేాష్టంచనలి మ్ర్యమ వాటిని మ్నమ్మ పో లిగలగాలి. మ్ర్యమ ర ండు వేరేారు 
గమంప్ుల ప్రజలు ర ండు వేరేారు విషయమ్మలను త్ లియజేయమటకు ఒకే ప్ద్మ్మను 
ఉప్యోగ్ంచునప్ుుడు మ్ర్ంత సందిగధత ఏరుడుత ంది. మ్ర్యమ ప్ద్మ్మలను 
ఒకదనని తరువాత మ్రొక దననిని మ్నమ్మ అమ్రిలేమ్ని అరథం చేసుకోవాలి. ఈ 
ఒప్ుుకోళళ యొకక రచయితలు, వేదనంతవేతతలు ఏమి వివర్ంచుటకు 
ప్రయత్రాంచుచున్నారో త్ లుసుకొనుటకు, దనని వఫనుక ఉనా అరథమ్మను 
గరహ ంచగలుగమటకు మ్ర్యమ వాటిని సర్పో లిి భదే్మ్మ ఎకకడ ఉనాది మ్ర్యమ 
ఎకకడ లేద్ు అని చూచుటకు మ్నమ్మ ప్ద్మ్మల వఫనుక ఉనా అరథమ్మను 
తవాాలి. మ్ర్యమ చనలా సారుల  మ్నమ్మ ఇలా చసే్టటనప్ుుడు మ్నమ్మ 
ఊహ ంచినదనని కంట ేతకుకవ భేద్మ్మ ఉనాద్ని మ్నమ్మ గమర్తసామ్మ ఎంద్ుకంటే 
ఇవి లేఖనమ్మ యొకక అధికారమ్మ మ్ర్యమ కతరసుత  యొకక కారేమ్మలో 
న్నటబడియమనా ఒప్ుుకోలులే. కాబటిర  ఆ ఒకక సతేమ్మను వివర్ంచుటకు వారు 
వేరొక ప్ద్మ్మను ఉప్యోగ్ంచినప్ుటికత, వారు అదే సతేమ్మను త్ లియజేయమటకు 
ప్రయత్రాంచుచున్నారు. 

— డా. టిం సానిబర్ర 

ఈ గుణముల కొర్కు ఇతర్ ప్దములు కూడా తర్చుగా వాడబడనివని మనము 
గమనించనప్ుపడు ఇది మర్శంత పరా ముఖ్యమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు 
సాధార్ణముగా వీటనిి గూర్శు ప్రసాత విసుత ంటార్మ, దదవుని యొకు సర్వవాయప్యత, అనగా దదవుడు అనిి 
చపటో ఉనాిడు అనే సతయము; దదవుని యొకు సర్వజఞా నము, అనగా ఆయన సమసతము ఎర్శగశనవాడు అన ే
సతయము; మర్శయు దదవుని యొకు సర్వశకనత, దదవుడు సమసత-బలము గలవాడనే సతయము. అనేకమంద ి
వేదాంతవేతతలు దదవుని యొకు సృషిరకన ప్ూర్వ స్టిాతిని గూర్శు, అనగా దదవుడు సవయం-సమృదిధగలవాడు 
మర్శయు సృషిర  నుండ ిసవతంతయర డెైయునాిడు అన ేసతయమును గూర్శు మాటాో డతార్మ; మర్శయు దదవుని 
యొకు సార్వభౌమతవమును గూర్శు, అనగా దదవుడు సృషిర  అంతటి మీద సంప్ూర్ణ నియంతరణ 
కల్వగశయునాిడు అనే సతయమును గూర్శు మాటాో డతార్మ. సపష్రత కొర్కు, ఈ స్టదిాధ ంతములకు 
సంబంధించన కొనిి అంశముల విష్యములో కొనిి అసముతయలు ఉనాియి. కాని, చాలా వర్కు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్దజఞలములోని భినితవము ప్రఖ్ాయతిగాంచన ఇవాంజ ల్వకల్ వేదాంతవేతతల మధ్య ప దే వయతాయసములను 
సంబో ధించదు. 

దదవుడు ఆయన సృషిర  నుండి ఎలా వేర్మగా ఉనాిడు అని గుర్శతంచుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని, 
మర్శయు దదవుని స్టదిాధ ంతములోని ఈ కోణము విష్యములో ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవుల మధ్య ఉని 
వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును మనము ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ దెవైిక ప్ూర్ణతలను మర్శంత 
సంప్ూర్ణంగా నిర్వచంచుటలో మనకు ఉప్యోగప్డు ప్లు బెైబిలు దృషిరకోణములను మనము 
చూడవలస్టయిునిది. 

బ ైబిలు ద్ృష్టరకోణమ్మలు 
దదవుడు తన సృషిర  నుండ ిఎలా దూర్ముగా ఉనాిడో వివర్శంచుటకు కొనిి ప్దముల ప్టిరకను 

సమకూర్ముట ఒక ఎతయత . మర్శయు ఈ ప్దజఞలములను తగశన లేఖ్న బో ధ్నలతో గుర్శతంచుట మర్ొక 
ఎతయత . దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములు క ైైసతవ వదేాంతశాసత రములో అతయంత సంక్పే్మ ైన భావనలలో 
కొనిిగా ఉనాియి. ఫల్వతముగా, ఈ ప్దముల యొకు అరా్ములను నిర్ాా ర్శంచుటకు క ైసైతవులు తర్మచుగా 
ఎంతో కృషి చదశార్మ. మనము ముందు చూడబో వుచునిటటో , దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను 
గూర్శు కొనిి గంభీర్మ నై అపారా్ములను నివార్శంచుటకు దదవుని గూర్శున అనకే బెైబిలు 
దృషిరకోణములను మనము ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోవాల్వ. 

మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టని బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వ ైశాలయమును 
చూచుటకు, మనము ర్ ండు దశలలో చూదాే ము. మొదట, దదవుని వాయపితచెందని గుణములను గూర్శు 
సపష్రతనిచుుటకు లేఖ్నములు దదవుని యొకు సవతంతర శరషీ్రత మీద ఎలా దృషిరని ఉంచుతాయో 
మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, దెైవిక అంతర్డ వాయపితని గూర్శు లేఖ్నముల బో ధ్లను 
మనము చూదాే ము. దెైవిక సవతంతర శరషీ్రతను గూర్శు బెైబిలు బో ధ్లను మొదట చూదాే ము. 

ద ైవిక సాతంతర శేరషరత 

సాతంతర శేరషరతలో ప ైన, ప ైన మ్ర్యమ అంద్ర్కత ఆవల అన్ే భావన ఉంట ంది, 
కాబటిర  దేవుని యొకక సాతంతర శేరషరతను గూర్ి మ్ాటల డునప్ుుడు మ్నమ్మ ఏమి 
అనుచున్నామ్ంటే — ఒక విధంగా, అది చిత్నర తుక భాష — వాసతవానికి మ్నమ్మ 
దేవుని గూర్ి ఆలోచన చేయమ విధననమ్మలో మ్ాటాల డుచున్నామ్మ, మ్రయ్మ 
దేవుడు గొప్ువాడును మ్ానవులంద్ర్ కంట ేఉనాతమ నైవాడునని మ్నమ్మ 
ఆలోచన చేయమచున్నామ్మ. కాబటిర  దవేుని సాతంతర శేరషరత, లేక ద ైవిక సాతంతర 
శేరషరతను గూర్ి మ్ాటాల డుట అంటే, దేవుడు ఆయన సాభావమ్మలో 
సాాభావికమ్మగా దవేుడ ైయమన్నాడని వర్ణంచుట... ఆయన ఒక విగరహమ్మ కాడు, 
మ్ానవుల దనారా నియంత్రరంచబడి లేక గారడీల దనారా శాస్టటంచబడు ఒక ద ైవమ్మ 
కాద్ుగాని, ఆయన దవేుడ ైయమన్నాడు. కాబటిర  దవేుడు ఎవరు అని 
ఆలోచించుటలో ఒక భాగమ్మ, ఆయన నిజమ్మగా దవేుడ ైయమన్నాడు, కాబటిర  
ఆరాధనకు యోగమేడని అంగీకర్ంచుటయిెైయమనాది... యిషెయా: “ప్ర్శుద్ుధ డు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శుద్ుధ డు,” ఈ గొప్ు, విశాలమ ైన దవేుడు, సృష్టరకరత, కాలమ్మ మ్ర్యమ 
వఫైశాలేమ్మ యొకక యజమ్ాని, ఆయన సృష్టరకి ఎంత్ో ఉనాతమ ైన సాథ నమ్మలో 
ఉనావాడు, మ్ర్యమ మ్ానవుల నియంతరణలనిాటి కంట ేఉనాతమ ైనవాడు — 
సాతంతర శేరషరత గలవాడు. దవేుడు ఆయన స్ ంత సాాభావిక సాభావమ్మను 
కలిగ్యమన్నాడు. 

— డా. జోష్ మూడ ి

సులువుగా చెబితద, “దెవైిక సవతంతర శరషీ్రత”ను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు దదవుడు 
ఆయన సృషిర  కొర్కు సాా పించన హదుే లతో ప్ర్శమితమ లైేడని మన అరా్ము. ఆయన సృషిరకన ప ైన మర్శయు 
ఆవల ఉనాిడు. దదవుని వాయపితచెందని గుణములను గూర్శున ప్రతి స్టిార్మ ైన ప్టిరక దదవుని సవతంతర 
శరీష్రతను గూర్శు బెైబిలు చదయు బో ధ్నల మీద ఆధార్ప్డయిుంటటంది. కాని సమయానుకూలము కొర్కు 
మర్శయు సులభతర్ము చదయుటకు, మన అరా్మును ఉదాహర్శంచుటకు వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం 
యొకు నాలగవ ప్రశిను చూదాే ము. 

షార్రర్డ కటేకనజం దెవైిక సవతంతర శరషీ్రతను గూర్శు మూడు వాయపితచెందని ప్ూర్ణతలను సూచసూత  
మాటాో డుతయంది. దదవుడు అమితమ నైవాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందనివాడని అది మనకు 
తెల్వయజేసుత ంది. దదవుడు అమితమ నైవాడని లేఖ్నములు బో ధించు విధానమును మొదట చూదాే ము. 

అమితమ నై. “అమితమ ైన” అను ప్దము బెైబిలులో లేదు అని తలెుసుకొని అనకేమంది 
క ైైసతవులు ఆశుర్యపల తార్మ. బదులుగా, లేఖ్నముయందంతట అనకే విధాలుగా కనిపించు ఒక భావన 
కొర్కు ఉప్యోగశంచన తతవవాద సాంకేతిక ప్దమిది. ఆంగో భాష్లో, “అమితమ నై లేక ఇంఫ నైేట్” అనే 
ప్దము ర్ ండు లాయటని్ వదేాంతశాసత ర ప్దముల నుండి వ లువడుతయంది. మొదటదిి ఇముయనస్, అనగా 
“కొలవలేనిది” లేక “ల కనుంచలేనిది.” ర్ ండవది ఇనిీనిటస్, అనగా “అంతములేనిది” లేక “అపార్మ నైది.” 
కాబటిర , దదవుడు అమితమ ైనవాడని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన చదస్టని మితమ ైన సృషిరకన 
వయతిర్కేముగా ఉనాిడని మన అరా్ము. ఆయన కొలతలేనివాడు, ల కనుంచలేనివాడు, 
అంతములేనివాడు, మర్శయు అపార్మ ైనవాడు. సులువుగా మాటాో డితద: దదవుని ప్ూర్ణతలు హదుే లు 
లేనివి. 

దదవుడు అమితమ నైవానిగా ఉని అనేక మార్గములను అనకే బెైబిలు లేఖ్న భాగములు 
సపష్రముగా సూచసాత యి. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు 8:27లో, “ఆకాశ మహాకాశములు సహతిము నినుి 
ప్టరజఞలవు” అని స లొమోను ప్రకటించనప్ుపడు దదవుడు ప్టరజఞలనివాడని స లొమోను 
సూచంచుచునాిడు. మర్శయు, ర్పమా. 11:33లో, “...తీర్మపలు శనధింప్న ంతో ఆశకయములు, మర్శయు 
ఆయన మార్గముల ంతో అగమయములు” అని దదవుని గూర్శు మాటాో డినప్ుపడు దదవుని జఞా నము మర్శయు 
వివకేము కొలవలేనిది అని పౌలు సూచంచాడు. మర్శయు కరీ్తనలు 139:6లో కీర్తనకార్మడు, దదవుడు 
ఎంతో గొప్పవాడని మర్శయు ఆయన జఞా నము “నాకు మించనది, అద ిఅగపచర్ము, అది నాకు అందనిది” 
అని చెబుతయనాిడు. దదవుడు ఆయన యొకు ప్ూర్ణతలలో అమితమ నైవాడని మాటలాడుట సర్ నైదదనని 
ఇలాంటి లేఖ్న భాగములు సూచసుత నాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దేవుని అమితతామ్మ దవేుని యొకక ఆపారతామ్మను గూర్ి మ్ాటాల డుకు ఒక 
మ్ార్మ ైయమనాది. మ్నమ్మ సమ్యమ్మ మ్ర్యమ సాథ న ప్రమ్ిత్రగలవారమ్మ. 
మ్న స్ ంత జీవితమ్మలు కూడన కాలమ్మ మ్ర్యమ రోద్స్టటలో కొనసాగమత్నయి. ఈ 
ర ండు సమ్ానతలను గూర్ి కూడన న్ఫైరూప్ేమ్మగా మ్ాటాల డుట కషరమ్మ. కాబటిర , 
దేవుని యొకక అమితతామ్మను గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటాల డునప్ుుడు, మ్న వలె 
దేవుడు కాలమ్మ మ్ర్యమ రోద్స్టట దనారా బంధింప్బడి లేడని మ్నమ్మ 
త్ లియజేయమటకు ప్రయత్రాంచుచున్నామ్మ. కాబటిర , దవేుని యొకక ఆనితే ఉనికి, 
లేక పరా దేశిక ఉనికి, విభాగమ్మల ద్ురుప్యోగమ్మను పో లియమనాది. ఒక విధంగా 
దేవుడు — మ్న అనుభవమ్మనకు ఆవల ఉనా అనుభవమ్మను గూర్ి 
మ్ాటాల డుటకు మ్నమ్మ భాషను ఉప్యోగ్ంచుచున్నామ్మ — కాలమ్మనకు 
వఫలుప్ల ఉన్నాడు, అయినప్ుటికత కాలమ్మను గూర్ి మ్ాటాల డుటకు మ్నమ్మ 
పరా దేశిక భాషను ఉప్యోగ్ంచుచున్నామ్మ. కాబటిర  దవేుని యొకక 
అమితతామ్మను గూర్ి మ్ాటాల డుట అంటే మ్న వలె దవేుడు ప్ర్మితమ నైవాడు 
కాద్ు అని త్ లియజేయమట. 

— డా. ర్శచర్్డ ల్వంట్ి 

దదవుడు అమితమ నైవానిగా ఉని మార్గములను బయలుప్ర్చుట దావర్ా దెైవిక సవతంతర 
శరీష్రతను ఉదాా టించుటతో పాటటగా, దదవుడు నితయయడను న రై్ూప్య ఆలోచనను కూడా లేఖ్నములు 
సూటిగా సంబో ధిసాత యి. 

నితయమ ైన. ఆంగో ప్దమ ైన “ఇటర్ిల్ లేక నితయమ నై” అను మాట పాత నిబంధ్నలో బెైబిలు 
ప్దముల ైన “ఎడ్” (ַעד), “ఒలం”ను (עֹוָלם) అనువదించుటకు ఎకుువసార్మో  మర్శయు “నటాిక్స”ను 
అనువదించుటకు కొనిిసార్మో (ֵנַצח) , మర్శయు గరకీు పాత నిబంధ్న లేక స్ట ప్ుర జ ంట్ మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలో “అయియోన్” (αἰών) మర్శయు “అయియోనియోస్” (αἰώνιος) అను ప్దములను 
అనువదించుటకు ఉప్యోగశంచబడింది. అవును, ఈ ప్దములు సృషిర  యొకు భాగములకు కూడా 
అనవయించబడతాయి, కాని దదవునికన అనవయింప్బడు విధ్ముగా మాతరము అనవయింప్బడవు. సృషిర  
తాతాుల్వకమ నైది, మర్శయు అనేక విధ్ములుగా కాల ప్ర్శమితిగలది. కాని దదవుడు అలా కాదు. దదవుడు 
నితయయడు అనగా దదవుని ప్ూర్ణతలు సమయమునకు లోబడనివి కావు. 

దదవుని నితయతవము యొకు అనేక కోణములను గూర్శు అనేక బెైబిలు లేఖ్న భాగములు 
మాటాో డతాయి. ఉదాహర్ణకు, 1 తిమోతి 1:17 దదవుని గూర్శు నితయమ నై ర్ాజు అని మాటాో డుతయంది. 
అకుడ ఇలా ఉనిది, “సకల యుగములలో ర్ాజ ైయుండ ి. . . అదివతీయ దదవునికన ఘనతయు 
మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక.” ప్రకటన 4:8లో, “భూత వర్తమాన 
భవిష్యతాులములలో ఉండు” అని ప్ర్లోక జీవులు పలిచనప్ుపడు అవి దదవుని నితయయడని 
సుత తించుచునివి. మర్శయు 2 పతేయర్మ 3:8లో దదవుడు చర్శతర అంతటపి నై సవతంతర శరీష్రత కల్వగశయుని 
విష్యమును గూర్శు మాటాో డుతయ ఇలా వరా యబడయిునిద,ి “ప్రభువు దృషిరకన ఒక దినము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ యియసంవతిర్ములవల ను, వ యియసంవతిర్ములు ఒక దనిమువల ను ఉనివి.” ఇవి మర్శయు ఇతర్ 
అనకే వాకయ భాగములు దదవుని ప్ూర్ణతలు నితయమ ైనవని సపష్రము చదసాత యి. 

దేవుడు నిత ేడని బ ైబిలు తరచుగా మ్ాటాల డుత ంది. అనగా నితేమ్మ నుండి 
నితేమ్మ వరకు, అనగా దవేుడు లేని లేక దేవుడు ఉనికిలో లేని ఆరంభమ్మ లేద్ు. 
అయిత్ే సృష్టర  నితేమ ైనది కాద్ు. సృష్టరకి ఆరంభమ్మ కలద్ు. విశామ్ంతటికి 
ఆరంభమ్మ కలద్ు. దవేుడు శూనేమ్మలో నుండి భమేమ్ాేకాశమ్మలను 
సృజించనడు. అయిత్ే దవేునికి మ్ాతరమ్మ ఆరంభమ్మ లేద్ు. దవేుడు నితేమ్మ 
నుండి అంతమ్మ లేనివానిగా ఉన్నాడు, మ్ర్యమ దవేుడు నితేమ్మ వరకు 
దేవుడు, కాబటిర  నితేతామ్మ నుండి నితేతామ్మ వరకు ఆయన ఉన్నాడు. కాబటిర , 
“నితేమ ైన” అను మ్ాట ఆయన నితేతామ్మ నుండి నితేతామ్మ వరకు ఉనా 
విషయమ్మను సూచిసుత ంది. దవేుడు ఉనికిలో లేని ఏ సమ్యమ్మ లేద్ు, అది 
భూత కాలమ్మలోన్ఫనై్న లేక భవిషేత త  కాలమ్మలోన్ఫైన్న. 

— ర్ వ. డా. పౌల్ ఆర్డ. ర్ాబ ే

దదవుడు అమితమ నైవాడు మర్శయు నితయయడని సాా పించుట దావర్ా మాతరమే లేఖ్నములు దెైవిక 
సవతంతర శరీష్రతను తలె్వయప్ర్చవు గాని, దదవుడు మార్మపలేనివాడని కూడా అవి సపష్రముగా 
తెల్వయజేసాత యి. 

మార్మపలేని. దదవుడు మార్మపలేనివాడని సూచంచు అనేక లేఖ్న వయకీతకర్ణలు ఉనాియి. హెబ్రర 
కనీయాప్దమ ైన “ష్నాహ్” (ָשָנה) అంటే “మార్మప చెందుట.” “నచం” (ָנַחם) అన ేకనయీా ప్దము యొకు 
అరా్ము “ఒకని మనసుిను మార్ముకొనుట.” కొీతత  నిబంధ్న గరీకు ప్దమ నై “పేర్లోగే” (παραλλαγή) 
అను మాటకు అరా్ము “మార్మప” లేక “భదేము.” సృషిరలోని సమసతము ఒక సాా యిలో మార్మప 
చెందదగశనదని సాధార్ణ అనుభవము మర్శయు బెైబిలు సపష్రము చదసాత యి. అయితద ఈ ప్దములను 
దదవునికన అనవయించనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా ఉని వేర్ొక మార్గమును గూర్శు అవి 
మాటలాడతాయి. బెైబిలు ప్రకార్ం దదవుని ప్ూర్ణతలు మార్మప చెందనివి. 

ఆయన మార్మపలేనివాడని దదవుడు సవయంగా మలాకీ 3:6లో సపష్రముగా చెపాపడు. ఈ 
వచనములో, “యిెహో వాన నై నేను మార్మపలేని వాడను” అని చపె్ుపట దావర్ా దదవుడు ఆయన స ంత 
స్టిార్తవమును ఇశాీయిలేు సమర్పణలోని అస్టిార్తవముతో వయతాయసప్ర్మసుత నాిడు. సంఖ్ాయ. 23:19 ఈ 
విధ్ముగా చెబుతయ దదవుని మానవుల నుండి వయతాయసప్ర్మసుత ంది, “. . . ఆయన మానవుడు కాడు 
ప్శాుతాత ప్ప్డుటకు ఆయన నర్ప్ుతయర డు కాడు . . .” మర్శయు యాకోబు 1:17లో, దదవుని ఈ విధ్ముగా 
వర్శణసూత  యాకోబు ఆయన శనీతలకు దదవుని స్టిార్తవమును గూర్శు తలె్వయజసేుత నాిడు, “. . . 
జోయతిర్ుయుడగు తండిరయొదేనుండ ివచుును; ఆయనయందు ఏ చంచలతవమ నైను 
గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయిెనైను లేదు.” దదవుడు మార్మపలేనివాడు లేక 
మార్మపచెందనివాడని ఇలాంట ిఅనకే లేఖ్న భాగములు సపష్రము చదసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దేవుడు మ్ారనివాడు, మ్ర్యమ ఇది అన్ేక చోటల  బ ైబిలు నుండి సూటిగా 
వఫలువడుత ంది, కాని అనిాట ికంట ేసుషరమ్మగా, “యిసేు కతరసుత  నినా, న్ేడు, 
మ్ర్యమ నిరంరతమ్మ ఏకరతీ్రగా ఉనావాడు.” దవేుడు మ్ారనివాడని బ ైబిలు 
సుషరమ్మగా త్ లియజసేుత ంది, అయినను మ్ారుు చ ందినట ల  అనిపటంచు కొనిా 
విషయమ్మలను కూడన అది వివర్సుత ంది... ఉదనహరణకు, దవేుని ధరుశాసత రమ్మను 
గూర్ి మ్నమ్మ మ్ాటలాడునప్ుుడు, కాలకరమ్మ్మలో దవేుడు 
సునిాతమ ైయాేడని బ ైబిలు సూచించద్ని మీకు త్ లుసా. దవేుడు ఆయన 
సాథ యిని తగ్్ంచుకోడు. ఆయన మ్ానవ జఞత్ర వఫపై్ు కొనిా వేల సంవత్రమ్మల 
వరకు చూస్టట, “సర,ే వారు ప్ర్ప్ూరుణ లు కారని న్నకు త్ లుసు, కాని వారు ఎంత 
అసంప్ూరుణ లో న్ేను ఇప్ుుడు గమ్నిసుత న్నాను, కాబటిర  వారు ఇప్ుుడు అదే 
సాథ యిలో జీవించవలస్టటన అవసరమ్మ లేద్ు,” అని ఆయన అనలేద్ు. ఈ 
విషయమ్మలు ఎనాడు మ్ారవు. దేవుడు స్ట్న్నయి ప్రాతమ్మ మీద్ మోష్తకు 
బయలుప్రచిన విషయమ్మలు మ్ర్యమ దేవుడు లేఖనమ్మలయంద్ంతట 
బయలుప్రచిన విషయమ్మలు న్ేటికి అలాన్ే ఉన్నాయి. మ్నమ్మ అదే సాథ యిని 
న్ేడు కూడన కలిగ్యమన్నామ్మ, మ్ర్యమ సువారత కూడన మ్ారుు చ ంద్నిది 
కాకపో త్ే ఇది చనలా భయానకమ ైనద ైయమండేది, దేవుడు ఎలలప్ుుడు సృష్టరని 
పతరమించనడు మ్ర్యమ సుషరమ్మగాను, ఉదేేశప్ూరాకమ్మగాను, మ్న 
జీవితమ్మలలో మ్ారుును కలిగ్ంచుటకు, మ్నమ్మ నరకమ్మలో నితేమ్మండకుండన 
ఆయనత్ో ప్రలోకమ్మలో ఎలలప్ుుడూ నివస్టటంచునట ల  మ్న జీవితమ్మలలో మ్ారుు 
త్ చుిటకు ఆయన ఈ లోకమ్మలోనికి వచనిడు... దేవుని మ్ారుులేని తనమ్మ ఒక 
వఫైప్ు మ్నకు హచెిర్క అయిత్ ేమ్రొక వఫైప్ు అది మ్నకు గొప్ు ఆద్రణగా 
ఉనాది. 

— డా. జ ఫ్ర మూర్డ 

మనము సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మర్శయు లేఖ్నములను ర్ ంటిని ప్ర్శగణ ంచనప్ుపడు, దదవుడు 
సృషిరప  ైఈ మూడు విధ్ములుగా కూడా సవతంతర శరీష్రత కల్వగశయునాిడు అను విష్యమును 
తిర్సుర్శంచుట కష్రమవుతయంద.ి సృషిర  మితమ నైది, కాని దదవుడు అమితమ నైవాడు. సృషిర  అనితయమ ైనది, 
కాని దదవుడు నితయమ నైవాడు. సృషిర  మార్మప చెందునది, కాని దదవుడు మార్మప చెందనివాడు. 

అయినను, ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగతీతగా ఉండాల్వ. “అమితమ నై,” “నితయమ నై” మర్శయు 
“మార్మపలేని” అన ేప్దములు ఎంత న ైర్ూప్యమ నైవంటే వాటనిి చాలా సులువుగా అపారా్ము 
చదసుకొనవచుు. ఉదాహర్ణకు, వదేాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభ విదాయర్మా లలో అనకే మంది 
తీవరతలలోనికన వ ళ్త ంటార్మ. దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములు దదవునికన మర్శయు ఆయన సృషిరకన 
మధ్య అభధే్యమ నై అవర్పధ్మును కల్వగశసాత యి అనిటటో  వార్మ వయవహర్శసుత ంటార్మ. దనీికన వయతిర్కేముగా 
లేఖ్నములోను మర్శయు కీమబదధ వదేాంతశాసత రములోను సపష్రమ నై బో ధ్నలు ఉనిప్పటికీ, కొంత 
మంది కవేలం దదవుని సవతంతర శరషీ్రతను మాతరమే చూసాత ర్మ. దదవుడు అమితమ నైవాడు, నితయయడు 



దదవుని నముుచునాిము  ర్ ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు 

-14- 

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

మర్శయు మార్మపలేనివాడు కాబటిర , ఆయన మితమ నై, అనితయమ ైన మర్శయు మార్మపచెందు 
లోకములోనికన ప్రవశే్ంప్లేడని వార్మ తమను తాము ఒపిపంచుకొనుటకు ప్రయతిిసాత ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, దదవునికన అమితమ ైన జఞా నము ఉనిద ిగనుక ఆయన ఎనిడును ప్ర్శస్టిాతయలను 
విచార్శంచడని అనేక మంది వాదిసాత ర్మ. అయితద లేఖ్నములు చాలా సార్మో  దీనికన భినిముగా 
మాటాో డతాయి. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 18:20-21లో, స దొమ గొమోఱ్ాా ల పాప్మును విచార్ణ చదయుటకు 
దదవుడు దదవదూతలను ప్ంపాడు. 

అదద విధ్ంగా, దదవుడు నితయమ నైవాడు గనుక, మానవ విధదయత మర్శయు అవిధదయతలకు 
సపందించుటకు ఆయన ఎనిడు ఆగడని మర్శ కొందర్మ అభిపరా యప్డతార్మ. వాసతవానికన, ఆయన దీనిని 
చాలా సార్మో  చదసాత డు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమములో ఇశాీయిేలీయులు తమ విధదయతా ప్ర్రక్షలలో 
విఫలులగునంత వర్కు వార్శకన తీర్మప తీర్ుకుండా దదవుడు వచేయుండనెని దివతీ. 8:2 తెల్వయజసేుత ంది. 

దీనికన తోడు, దదవుడు మార్మపచెందనివాడు గనుక దదవుడు పరా రా్నలకు ఎనిడును సపందించడని 
అనకేులు అభిపరా యప్డతార్మ. కాని బెైబిలుయంతట దదవుడు పరా రా్నలకు సపందించాడు. దీనిని మనము 
నిర్గమ. 32:14 వంటి వాకయభాగములలో చూడవచుు. స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిలేీయులను 
నాశనం చదసాత నని దదవుడు స్ట లవిచున తర్మవాత, ఆయన మోషే పరా రా్న విని ఆయన ప్రజలను నాశనము 
చదయకుండా మనసుి మార్ముకుంటాడు. 

కాబటిర , ఇటిర  ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శు వార్మ 
కల్వగశయుని ఈ అభిపరాయములను లేఖ్నములలో ఇలాంట ిబో ధ్నలతో ఎలా సమాధానప్ర్చగలర్మ? 
దుర్దృష్రవశాతయత , చాలా సార్మో  వార్మ సృషిరలో దదవుని కార్యములను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నలను కేవలం 
“అగుపాటటలు”గాన ేప్ర్శగణ సాత ర్మ. ఈ దృషిర కోణము ప్రకార్ము, దదవుడు వాసతవముగా తన సృషిరలో 
పాలుప్ంచుకొనడు. ఆయన పాలుప్ంచుకొనుచునాిడను భావనను మాతరమే ఇసుత నాిడు. కాని, సృషిరలో 
ఆయన పాలుప్ంప్ులను గూర్శున సతయమును చనిబుచుునిటటో  దదవుని వాయపితచెందని గుణములను 
గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టనిప్ుపడు, మనము బెైబిలు విశావసము యొకు గుండకెాయను 
కొడుతయనాిము. దదవుడు తన మితమ ైన, అనితయమ ైన మర్శయు మార్మపచెందు సృషిరలో నిజముగాను 
ప్ూర్శతగాను పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు అనే సతయము కంట ేమర్శంత పరా ముఖ్యమ నైది లేఖ్నములో ఏమి 
ఉనిద?ి దదవుడు మనతో పాలుప్ంచుకుంటాడు అను సతయము కంటే మర్శంత ముఖ్యమ నై విష్యము 
మనందర్శకీ ఏమి ఉంటటంద?ి 

ఈ గంభీర్మ నై అపారా్ములను నివార్శంచుటకు, దదవుని వాయపితచెందని గుణములను గూర్శు 
సంప్ూర్ణ బెైబిలు దృషిరకోణములు మనము ఎలోప్ుపడు ప్ర్శగణ ంచాల్వ. లేఖ్నములు సవతంతర శరీష్రతను 
గూర్శు మాటాో డు విధ్మును మనము చూశాము. కాబటిర  ఇప్ుపడు, అవి దెవైిక అంతర్డ వాయపితని 
ఉదాా టించు విధానమును చూదాే ము. 

ద ైవిక అంతర్డ వాేపటత  
మొతాత నికన, “దెవైిక అంతర్డ వాయపిత ,” ఆయన సృషిరలో దదవుని పాలుప్ంప్ుల యొకు వాసతవమును 

సూచసుత ంది. వాసతవానికన, దదవుని యొకు సవతంతర శరషీ్రత కంటే ఎకుువ సమయమును దదవుని యొకు 
అంతర్డ వాయపితని గూర్శు చర్శుంచుటకు బెైబిలు కటేాయిసుత ంది. దదవుని చార్శతిరక వయకీతకర్ణలను లేఖ్నము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేించు అనేక మార్గములలో దీనిని మనము చూడవచుు. “చార్శతిరక వయకీతకర్ణములు” అనగా బెైబిలు 
చర్శతరయంతటిలో దదవుడు సవయంగా పాలుప్ంచుకుని మార్గములు. లేఖ్నములు మనకు దదవుని 
యొకు అనేక వర్ణనలను ఇసాత యి. అవి ఆయనకు గల ప్లు పేరో్ను మర్శయు బిర్మదులను 
బయలుప్ర్మసాత యి; అవి దదవునికన ల కులేననిి అలంకార్ములను మర్శయు ఉప్మానములను 
ఉప్యోగశసాత యి; మర్శయు అవి ఆయన చదస్టని అనేక కార్యములను నివదేిసాత యి. కొనిి సందర్ాులలో, 
లేఖ్నములు కొంత కాలము వర్కు కల్వగశన దదవుని యొకు చార్శతిరక వయకీతకర్ణల మీద దృషిరప డతాయి. 
మర్శకొనిి సందర్ాులలో, ఎకుువ కాలము పాటట ఆయన యొకు చార్శతిరక వయకీతకర్ణలను 
ప్రతిబింబిసాత యి. అవి ఆయన ప్ర్లోక నాయయసాా నములో మర్శయు భూమి మీద దదవుని యొకు 
కార్యములను గూర్శు మాటాో డతాయి. ఆతీుయ లోకముతోను మర్శయు భౌతిక లోకముతోను; ప దే 
గుంప్ులతోను మర్శయు చని గుంప్ులతోను; కుటటంబములతోను మర్శయు వయకుత లతోను దదవుని 
యొకు సంభాష్ణలను గూర్శున విష్యములను అవి బయలుప్ర్మసాత యి. 

దుర్దృష్రవశాతయత , కొంతమంది సదుుదిే  గల క ైసైతవులు కూడా దెైవిక అంతర్డ వాయపితని గూర్శున 
బెైబిలు ఉదాా టనను తప్ుపగా అనువదించార్మ. వార్మ సృషిరతో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులను దెైవిక 
సవతంతర శరీష్రత యొకు తిర్సుర్ణగా చూశార్మ. వీటలిో కొనిి అభిపరా యములు మిగశల్వన వాటి కంటే 
మర్శంత తీవరమ ైనవి. కాని, ఏదో ఒక విధ్ముగా, వార్ంతా దెవైిక అంతర్డ వాయపితని ఎంతగా వకాుణ సాత ర్ంటే 
వార్మ దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను తిర్సుర్శసాత ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ప్రశిలు అడుగుతాడు కాబటిర , నిర్ాశను వ ళళబుచుుతాడు కాబటిర , 
మర్శయు చెడును వ ంటన ేఅధగిమించడు కాబటిర  దదవుడు మితమ నైవాడని వార్మ నిర్ాా ర్శసాత ర్మ. ఆయన 
ప్రజలను ప్ర్రక్ించ, వార్శకన ర్క్షణను అనుగీహించ, తీర్మపను గూర్శు వార్శని బదెిర్శంచు వర్కు దదవుడు 
కార్యము చదయకుండా వేచయుంటాడు కాబటిర  దదవుడు నితయయడు కాడని కొందర్మ వేదాంతవతేతలు 
సూచసాత ర్మ. దదవుడు పరా రా్నలకు జవాబుల్వసాత డు కాబటిర , మనసుి మార్ముకుంటాడు కాబటిర , నిర్ాా ర్ణ 
నియమములను మార్ముతాడు కాబటిర దదవుడు మార్మప చెందువాడని ఈ వేదాంతవేతతలే నివదేిసాత ర్మ. ఈ 
ఆలోచనలు దెైవిక అంతర్డ వాయపితని ఎతిత  చూప్ు నిమితతము దెవైిక సవతంతర శరషీ్రత యొకు సంప్ూర్ణ 
సతయమును తిర్సుర్శసాత ర్మ. 

ఈ విధ్ముగా దదవుడు అమితమ ైనవాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడను 
విష్యములను తిర్సుర్శంచుట కూడా బెైబిలు విశావసము యొకు గుండెకాయను కొటటర టయిే 
అవుతయంది. దదవుడు ఆయన శకనతలో ప్ర్శమితమ నైవాడెతైద దదవుని ఉదదేశములు తపిపపల వని మనము ఎలా 
నిర్ాా ర్ణ ప ందగలము? దదవుడు కాల ప్ర్శమితిగలవాడెతైద, దదవుడు మన నితయ ర్క్షణను స్టిార్ప్ర్చాడని 
మనము నిశుయత ఎలా కల్వగశయుండగలము? దదవుడు మార్మప చెందువాడెతైద దదవుని వాగాే నములు 
ఆధార్యోగయములని మనము ఎలా ఉదాా టించగలుగుతాము? దదవుని యొకు అంతర్డ వాయపితని — 
చర్శతరలో ఆయన సంప్ూర్ణ పాలుప్ంప్ులు — ఉదాా టించుట ఎంత పరా ముఖ్యమో అంతద పరా ముఖ్యతతో 
మనము దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శున లేఖ్న బో ధ్నలను కూడా ఉదాా టించాల్వ. 

దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను అరా్ము చదసుకొనుటకు, దదవుని అంతర్డ వాయపిత  
మర్శయు ఆయన సవతంతర శరీష్రతను గూర్శున సంప్ూర్ణ బెైబిలు దృషిరకోణములను మనము బలముగా 
ప్టటర కోవాల్వ. దీనిని చదయుట సులువ నై ప్ని కాదు ఎందుకంట ేదదవుని యొకు మర్ుములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చొచుుకుపల వుటకు మన మానవ సామరా్యముల యొకు ప్ర్శమితయలకు వ ంటనే మనము 
చదర్మకుంటాము. తిరతవము మర్శయు కీీసుత  యొకు ర్ ండు సవభావములు వంట ిఇతర్ కష్రమ నై అంశముల 
వల నే, దదవునిని గూర్శు మన అవగాహనకు మించన సతయములను మనము ఎదుర్ొుంటాము. అయితద 
చవర్శ విశరోష్ణలో, దదవుని యొకు సవతంతర శరషీ్రత మర్శయు అంతర్డ వాయపిత  ర్ ంటిని హతయత కోమని 
లేఖ్నములు మనకు పలిుప్ునిసాత యి. దదవుని యొకు వాయపితచెందని ప్ూర్ణతల యొకు సంప్ూర్ణ 
సతయముతోను మర్శయు ఆయన సృషిరలో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శున సంప్ూర్ణ 
సతయముతోను మనము ఏకభీవించ నిలువబడతాము. 

ఈ బెైబిలు సతయమును కీర్తనలు 115:3 ఈ విధ్ముగా కోీడకీర్శసుత ంది: 

మ్ా దేవుడు ఆకాశమ్ంద్ున్నాడు తన కచిఛవచిినట ల గా సమ్సతమ్మను ఆయన 
చేయమచున్నాడు (కతరతనలు 115:3). 

దదవుని సవతంతర శరీష్రతను — “దదవుడు ప్ర్లోకములో ఉనాిడు” అనే సతయమును — సృషిరలో 
“ఆయనకు నచునది ఆయన చదసాత డు” అను విష్యము మీద మనము కల్వగశయుండు నిశుయతకు 
ఆధార్ముగా ఈ లేఖ్న భాగము ఎలా అభిపరాయప్డుతయందో  చూడండి. 

ఇద ిఎంత మర్ుమ నైదిగా ఉనిప్పటకిీ, దదవుడు అమితమ నైవాడెైయునాిడు, కాని దనీి అరా్ము 
ఆయన మితమ ైనవార్శతో పాలుప్ంచుకోడు అని కాదు. బెైబిలు దృషిరకోణము ఆధార్ంగా, దీనికన కార్ణము 
దదవుడు అమితమ నైవాడు కాబటిర  మితమ ైన లోకములో ఆయనకు తోచన విధ్ముగా ప్రవశే్ంచగలడు. 

దదవుడు నితయమ నైవాడు, కాని దీని అరా్ము ఆయన కాలమునకు వ లుప్ల ఉనాిడని కాదు. 
కాని, ఆయన యొకు నితయతవము కార్ణంగా ఆయనకు నచున విధ్ముగా ఆయన కాలములో 
పాలుప్ంచుకొనగలడు. 

దదవుడు మార్మపచెందనివాడు, కాని దీని అరా్ము ఆయన మార్మపలో పాల్వవాడు కాదని కాదు. 
దదవుడు ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణతలనిిటలిో మార్మపలేనివాడు కాబటిర ఆయన మార్మపచెందు సృషిరని ఆయనకు 
తోచన విధ్ముగా ప్ని చదయునటటో  చదసాత డు. 

మనము ముందు చూస్టినటటో , దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను సర్శగా అరా్ము 
చదసుకొనుటకు దదవుని సవతంతర శరషీ్రత మర్శయు అంతర్డ వాయపితని గూర్శున బెైబిలు బో ధ్లనిిటిని మనము 
హతయత కోవాల్వ. 

వేదనంతవేతతలు దేవుని యొకక సాతంతర శేరషరతను గూర్ి, అనగా ఆయన ఎంత 
ఉనాతమ ైనవాడో  మ్ర్యమ ఎంత గొప్ువాడో  అను దననిని గూర్ి, మ్ాతరమే 
మ్ాటాల డరు గాని, దేవుని యొకక అంతర్డ వాేపటతని గూర్ి, అనగా ఆయన 
సానిహ తేమ్మ మ్ర్యమ ఆయన సనిాధి యొకక ప్రతేక్షతను గూర్ి కూడన 
మ్ాటాల డత్నరు. లోకమ్మలో జరుగమ ప్రత్ర దననిలోనూ దవేుడు సనిాహ తమ్మగా 
పాలుప్ంచుకొనుచున్నాడు మ్ర్యమ ఆయన మ్నకు ద్గ్రగా ఉన్నాడు. మ్ర్యమ 
దీనిని మ్నమ్మ యిసేు కతరసుత  మ్ర్యమ ఆయన నరావత్నరమ్మలో ఉనాతమ నై 
విధమ్మగా చూసాత మ్మ, దననిలో అద్ృశే దవేుని కుమ్ారుడు మ్ానవ శారీర 
రూప్మ్మలో ద్ృశేమ ైయాేడు మ్ర్యమ మ్న మ్ానవ స్టటథత్రలోనికి దిగ్వచనిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దేవుని అంతర్డ వాేపటతని మ్నమ్మ ప్ర్శుదనధ తు దేవుని యొకక సానిహ తేమ్మలో 
కూడన చూడవచిని న్నేనుకొంటాను... మ్ర్యమ ఇది దవేుని సాభావమ్మ 
మ్ర్యమ ఉనికి యొకక మ్రుమ్మలలో ఒకట ైయమనాది. ఆయన మ్నంద్ర్ కంట ే
ప ైన సాతంతర శేరషరత కలిగ్యమన్నాడు, మ్ర్యమ మ్నకు చనలా ద్గ్రగాను 
సనిాహ తమ్మగాను కూడన ఉన్నాడు. ఆయన అంతర్డ వాేపటత గా కూడన ఉన్నాడు. 

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 

దదవుడు ఆయన సృషిర  కంటే వరే్మగా ఎలా ఉనాిడో  మనము ప్ర్శగణ ంచుచుండగా, ఆయన 
వాయపితచెందని గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ పాఠంలోని ర్ ండవ 
ముఖ్య అంశము వ పై్ుకు తిర్మగుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: దదవుని వాయపితచెందని గుణములను 
ఆయన ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో సమాకలన చదయుట. 

సమ్ాకలన 

దదవుని వాయపిత  చెందని మర్శయు వాయపిత  చెందు గుణముల మధ్య భదేమును చూప్ుట కమీబదధ  
వేదాంతవేతతలకు ఒక అలవాటట అయిపలయింది. అయితద ఈ వయతాయసము ఎంత ఉప్యోగకర్ముగా 
ఉంటటంద ిఅని అనకే మంది ప్రశ్ించార్మ కూడా. లేఖ్నములు ఈ దెవైిక గుణములను శరణీులలో 
విభజంచవు. వాసతవానికన, మనము ముందు చూడబో వుతయనిటటో , బెైబిలు ర్చయితలు దెవైిక 
గుణములనిిటిని దగగర్గా అలుో కునివిగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. కాబటిర , దదవుడు ఆయన సృషిర  నుండి వేర్మగా 
ఎలా ఉనాిడో మనము తెలుసుకొనగపర్శన యిడెల, ఆయన తన గుణములనిిటలిోను మన కంటే 
భినిముగా ఉనాిడని మనము చూడాల్వ. మర్ొక మాటలో, ఎలాంటి పల ల్వకలేకుండా, కవేలం కొనిి 
విష్యములలో కాదు గాని, ఆయన దెవైిక సార్ము యొకు ప్రతి కోణములో కూడా దదవుడు సవతంతర 
శరీష్రత కల్వగశయునాిడు. 

ఆయన ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో దదవుని వాయపిత  చెందని గుణముల యొకు సమాకలనను మనము 
మూడు దశలలో చూదాే ము. మొదటగిా, దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెబైిలు ప్ునాదిని 
మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ విష్యములను గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవుల మధ్య ఉని 
వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, దదవుని గుణములనిిటిని సమాకలన 
చదయుటకు అవసర్మ నై బెైబిలు దృషిరకోణము వ శైాలయమును మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. దదవుని 
గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెైబిలు ప్ునాదితో మనము మొదలుప టటర దాము. 

బ ైబిలు ప్ున్నద ి
దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుట అనునద ిప్ుర్ాతన క ైసైతవ స్టదిాధ ంతమ నై “దదవుని 

సర్ళత”ను పల ల్వనదగిా ఉనిద.ి ఆయనను అరా్ం చదసుకొనుట చాలా సర్ళము అను విధ్ముగా దదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్ళముగా లేడు. దదవుని సర్ళతను గూర్శు వదేాంతవతేతలు మాటాో డునప్ుపడు, దదవుని యొకు సార్ము 
అనకే భాగాలుగా లేదని వార్శ అరా్ము; అది విభజంప్బడలిేదు. ఆగిబర్డగ కన ీష్న్ యొకు మొదట ి
వాయసము చెబుతయనిటటో , దదవుడు “భాగములు లేనివాడు.” బెలి్వక్స కన ీ ష్న్ యొకు మొదటి వాయసము 
చెబుతయనిటటో , దదవుడు “ఏక ... సర్ళ ఆతీుయ ఉనికన.” 

సరళత స్టటదనధ ంతమ్మ శత్నబేమ్మల తరబడి వాదించబడుచునాది. దీని అరథమ్మ 
దేవునికి వేకితతామ్మ లేద్ని, చలనమ్మ లేద్ని, కిరయాశీలత లేద్ని, గమణమ్మలు 
లేవని కాద్ు. దీని అరథమ్మ ఆయన గమణమ్మలు లేని పాల టోవాద్ మ్ూర్తమ్తామ్ను 
విధమ్మగా సరళమ ైనవాడని కాద్ు. న్నేు ఈ విధమ్మగా చ ప్ుగలిగ్త్ే, ఆయన ఒక 
రకమ ైన మ్ూర్తమ్తామ్ని దీని అరథమ్మ. ఆయన ఆయనకు బయట ఉనా దేనిని 
కూడన ఆయనలో విలీనం చసేుకోడు. ఆయన ప్లు మ్మకకల యొకక స్టతకరణ కాద్ు. 
కొంత మ్ంది వదేనంతవేతతలు ఆలోచించునట ల  ఆయన అన్ేక భాగమ్మల మిశరమ్మ్మ 
యొకక కలయిక కాద్ు. కాబటిర , బ ైబిలు చ బమత నా ప్రకారం, దవేుడు 
ఆతుయిెైయమన్నాడు. నిరాచనమ్మ ప్రకారం ఆతు ఒక సరళమ నై 
మ్ూర్తమ్తామేగాని, స్టతకర్ంచబడని, కిలషరమ ైన, బహుదవేతవాద్మ్మ కాద్ు. 
మ్ర్యమ, ఇది మ్నంద్ర్కి గొప్ు ఆద్రణ కలిగ్ంచు స్టటదనధ ంతమ్మ ఎంద్ుకంటే మ్న 
దేవుడు ప్విత ర డని దీని అరథమ్మ; ఆయన అన్ేక వసుత వులు ఆయన ఉనికిలో 
కలగలప్బడిన ఒక సంకలనం కాద్ు... కాబటిర , దనీి అరథమ్మ ఆయన 
సరళమ నైవాడు లేక ఏ ఆసకిత లేక కుతూహలం లేక వేకితతామ్మ లేక పతరమ్ లేక 
గమణమ్మలు లేనివాడని కాద్ుగాని, ఆయన ఉనికి అన్ేక భాగమ్మల యొకక 
కలయిక కాద్ని అరథమ్మ. ఆయన సాచఛమ నై ఆతు. 

— డా. విల్వయం ఎడాగ ర్డ 

సంఘ పతిర్మల కాలములో మర్శయు మధ్యకాల్వక యుగములో, ఖ్ాయతిగడించన క ైైసతవ 
వేదాంతవేతతల మీద గరకీు తతవవాదముల యొకు ప్రభావము దదవుని సర్ళత స్టదిాధ ంతమును 
ఉదాా టించుట సులభతర్ము చదసుత ంది. దదవుని గూర్శు గరీకు అభిపరా యములు దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ 
ఐకయత లేక ఏకతవమును ఉదాా టించాయి. మర్శయు ఈ సందర్ుము లేఖ్నములలో ఈ అంశము మీద 
శీదధగల ధాయసను ఉంచునటటో  బెబైిలు అనువాదకులను ప్ుర్శకొల్వపంది. కాని ఈ మధ్య కాలములో, గరకీు 
తతవవాదముల యొకు ప్రభావము సనిగశలో్వన తర్మవాత, లేఖ్నములు దదవుని సార్ము యొకు సర్ళత 
లేక ఐకయతను గూర్శు బో ధించుచునాియి అను విష్యమును అనేకమంది ఖ్ాయతిగడించన 
వేదాంతవేతతలు సందదహించార్మ. కాబటిర , ఈ స్టదిాధ ంతము యొకు బెైబిలు ప్ునాదిని నిర్ాా ర్శంచుట ఎంతో 
పరా ముఖ్యమ ైయియంది. దదవుని సర్ళత మీద నముకమును సమర్శాంచుటకు దివతీ. 6:4లో మోషే యొకు 
సుప్ర్శచతమ ైన మాటలను తర్చుగా ఉప్యోగశసాత ర్మ. అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

ఇశరా యిేలూ వినుమ్మ: మ్న దవేుడ నై యిెహో వా అదిాత్మయమడగమ యిహెో వా (దిాత్మ. 
6:4). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధ్ునిక అనువాదకులు అనకే ప్రతాయమాియ అనువాదములను అందించార్మ: “మన దదవుడెైన 
యిెహో వా ఒక ేదదవుడు”; “యిహెో వాయిే మన దదవుడు, యిహెో వా ఒకుడద”; లేక “యిెహో వా మన దదవుడు, 
యిెహో వా మాతరమే.” 

ఈ వాకయభాగములో దదవుని యొకు సర్ళతను చూడనివార్మ ఈ వాకయభాగము వేర్ొక దదవుడు 
గాక యిెహో వాను మాతరమే ఆర్ాధ్న చదయమని ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిసుత ంద ిఅని వాదిసాత ర్మ. అయితద, 
“అదివతీయుడగు యిెహో వా” అను మాట యొకు సాంప్రదాయిక అనువాదము దదవుని యొకు ఐకయత 
లేక ఏకతను సూచసుత ంది. హబె్రర వాయకర్ణము ఈ ర్ ండు సాధ్యతలను సమర్శాసుత నిప్పటకిీ, మోషే 
తర్మవాత దానిని చపె్పగపర్ాడని ఆలోచంచుటకు మంచ కార్ణమునిది. 

సాంప్రదాయిక అనువాదమును సమర్శాసూత  మనము అనేక విష్యములను చపె్పవచుు. కాని, 
ఈ విధ్ంగా చెబితద సర్శపల తయంద:ి దివతియోప్దదశకాండములో, దదవునికన నముకసుత లుగా ఉండమని 
మర్శయు ఇతర్ దదవతల తటటర  తిర్గవదేని మోష ేఇశాీయిలేుకు పిలుప్ునిచాుడు. కొనిి సార్మో  
ఇశాీయిలేీయులు దదవుని ప్ూర్శతగా తృణీకర్శంచ ఇతర్ దదశముల దదవతలను ఆర్ాధసిూత  విగీహార్ాధ్న 
చదయుటకు ప్ుర్శకొలపబడరి్ని మనకు తలెుసు. అయితద చాలా సార్మో , ఇశాీయిేలీయులు మత 
మిళ్లతవాదములో ప్డిపల యి, ఇతర్ దదశములు మర్శయు మతముల యొకు ఆచార్ములు మర్శయు 
నముకములను తమ నముకములతో కల్వపేవార్మ. ఈ ఇతర్ దదశములు తమ దదవతల ైన, బయలు, 
అషరే్ మర్శయు ఇతర్ దదవతలను బహువచనములలో సంబో ధించదవార్మ, ఎందుకంటే తమ దదవతలు 
వేర్ేవర్మ సాలముల వల  విభజంచబడనివని వార్మ నమేువార్మ. వార్మ ఈ దదవతలను ఒక చపట ఒక 
విధ్ముగాను వేర్ొక చపట వరే్ొక విధ్ముగాను సంబో ధించదవార్మ. 

దీనికన భినిముగా, దదవుడు అభిషేకనంచన ఒకు సాలములో మాతరమ ేదదవుని ఆర్ాధించాలని మోష ే
ఇశాీయిలేుకు మర్లా మర్లా బో ధించాడు. ఇతర్ దదశముల దదవతలకు భినిముగా, “యిహెో వా 
అదివతీయుడు” గనుక ఆయన ఒక సాా నము నుండ ిమర్ొక సాా నమునకు భాగములుగా 
విభజంచబడలేడు. ఈ విధ్ంగా, దివతీ. 6:4 క ైైసతవ స్టదిాధ ంతమ నై దదవుని సర్ళతకు, అనగా దదవుడు 
భాగములుగా విభజంప్బడలేదు అన ేసతయమునకు, ప్ునాదనిి వసేుత ంది. యాకోబు 2:19 యొకు అక్షర్ారా్ 
అనువాదములో, ఇలా చపెపినప్ుపడు యాకోబు దివతీ. 6:4లోని అవగాహనను నిర్ాా ర్శసుత నాిడు: 

దేవుడొకకడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. ఆలాగమనమ్ముట మ్ంచిదే (యాకోబమ 
2:19). 

కొనిి అనువాదములు అనువదించునటటో  “ఒకే దదవుడు ఉనాిడని మీర్మ నముుతయనాిర్మ” అని 
యాకోబు వరా యలేదు. “దదవుడు అదివతీయుడని మీర్మ నముుతయనాిర్మ” అని అతడు వరా శాడు. ఈ 
విధ్ముగా, దివతీ. 6:4 దదవుని యొకు ఏకతవము, ఐకయత, మర్శయు సర్ళతను బో ధసిుత ందని యాకోబు 
నిర్ాా ర్శంచాడు. 

బెైబిలు స్టదిాధ ంతమ నై దెైవిక సర్ళత అనునద ిదదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత రము మీద అనకే 
ప్ర్శణామములను చూప్ుతయంది. కాని మనము ఇకుడ చూచునటటో , దదవుని గుణముల సమాకలనను 
విశదప్ర్చుటకు బెైబిలు ప్ునాదిని ఈ స్టిదాధ ంతము సాా పసిుత ంది. దదవుని ప్ూర్ణతలు దదవునిలో అనకే 



దదవుని నముుచునాిము  ర్ ండవ పాఠము: దదవుడు ఏవిధ్ంగా ప్రతదయకత గలవాడు 

-20- 

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

భాగములు కావు. అవి సంప్ూర్ణ ఐకయత, ప్ర్సపర్ అలో్వక కల్వగశన ఆయన ఏక సార్ము యొకు 
గుణములు. 

దదవుని గుణముల సమాకలనకు బెైబిలు ప్ునాదిని దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము ఇప్ుపడు 
ర్ ండవ విష్యమును చూడవల ను: దదవుని వాయపిత  చెందు మర్శయు వాయపిత  చెందని ప్ూర్ణతలను 
సమాకలన చదయుటకు గల ఇవాంజ ల్వకల్ ప్దధతయల యొకు వేదాంతశాసత ర వయతాయసము. 

వేదనంతశాసత ర వేత్నేసమ్మ 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు మునుప్ు మనము చూస్టనిటటో , దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని 

గుణములను కోీడీకర్శంచుటకు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు అనకే ర్కముల ప్దములను 
ఉప్యోగశంచనప్పటకిీ, వాటిలో గొప్ప ఐకయత కూడా కనిపసిుత ంది. అనకే విధాలుగా, దదవుని వాయపిత  చెందని 
గుణములను ఆయన వాయపిత  చంెదు గుణములతో సమాకలన చదయుటలో కూడా ఇలాంట ివిష్యమే 
సతయమ యైునిది. ఈ సమాకలన అనేక విధ్ములుగా వయకతప్ర్చబడనిది. అయినను, ఎంతో కొంత వర్కు, 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు ఈ ర్ ండు గుణముల శరీణులను సమాకలన చదయు విలువను తర్చుగా 
ఉదాా టించార్మ. 

ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవుల మధ్య ఈ వదేాంతశాసత ర వయతాయసమును విశదప్ర్చుటకు, మనము 
ఇంతకు మునుప్ు ప్రసాత వించన మూడు ప్రతయలను మర్లా ఒకసార్శ చూదాే ము. మొదట మనము 
ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ ను చూదాే ము. తర్మవాత బలిె్వక్స కన ీష్న్ ను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
మనము వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం గూర్శు చర్శుంచుటకు సమయమును కటేాయించుదాము. మొదట, 
ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ ను చూదాే ము. 

ఆగ్బర్్డ కన్ఫెషన్ 
ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ యొకు మొదట ివాయసము దదవుని ఈ కనీంద ివిధ్ముగా సంబో ధిసుత ంది అని 

మీకు జఞా ప్కముండవచుు: 

ఆయన నితేమ ైన, శరీరమ్మ లేని, భాగమ్మలు లేని, అమితమ ైన శకిత, జఞా నమ్మ 
మ్ర్యమ మ్ంచితనమ్మగలవాడు. 

మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , నితయమ నై, శర్రర్ము లేని, భాగములు లేని మర్శయు 
అమితమ నై అను ప్దములు తర్చుగా దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములతో అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయి 
ఎందుకంటే ఈ విధాలుగా ఆయన ఆయన సృషిర నుండి వరే్మగా ఉనాిడు. చవర్శ మూడు ప్దాల ైన శకనత, 
జఞా నము, మర్శయు మంచతనము దదవుని యొకు వాయపిత  చెందు గుణములుగా సాధార్ణంగా 
నిర్వచంచబడతాయి, ఎందుకంటే సృష్రములుగా మనము దదవుని యొకు ఈ గుణములను 
ప్ంచుకోవచుు. 

అయితద కన ీ ష్న్ ఈ విభాగములను సంప్ూర్ణంగా వేర్మగా ప్ర్శగణ ంచదని గమనించండి. అది 
కేవలం దదవుని శకనత, జఞా నం మర్శయు మంచతనమును గూర్శు మాటాో డదు. అయితద, అది “అమితమ నై” 
— లేక లాయటిన్ భాష్లో ఇమ ున ిస్ — అనే విశరష్ణమును జోడసిుత ంది. లాయటని్ భాష్ యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాయకయర్ణము దదవుడు ఆయన శకనతలో అమితమ నైవాడు, జఞా నములో ఆమితమ నైవాడు, మర్శయు 
మంచతనములో అమితమ ైనవాడు అని సూచసుత ంది. 

ఈ విధ్ంగా, ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ దదవుని యొకు అమితతవము గుండా, ఆయన 
అప్ర్శమితమ నైవాడను సతయము గుండా చూసుత ంది, మర్శయు ఆయన శకనతని, జఞా నమును మర్శయు 
మంచతనమును ఆయన అమితతవ వ లుగులో ప్ర్శగణ సుత ంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా, 
దదవుని వాయపిత  చెందని గుణమ నై అమితతవము ఆయన వాయపిత  చెందు గుణములతో ప్ూర్శతగా సమాకాలన 
చదయబడాలని కన ీ ష్న్ ఒప్ుపకొంటటంది. 

ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ లో మనము ఇప్పటి వర్కు చూస్టని వాటిని బలిె్వక్స కన ీష్న్ యొకు మొదటి 
వాయసముతో పల లుుట దావర్ా దదవుని గుణముల యొకు వేదాంతశాసత ర వయతాయసమును మనము 
చూడవచుు. 

బ లిిక్ కన్ఫెషన్ 
బెలి్వక్స కన ీ ష్న్ దదవుని గూర్శు ఇలా చబెుతయంది: 

నిత ేడు, ఊహకు అంద్నివాడు, అద్ృశేమ నైవాడు, మ్ారుులేనివాడు, 
అమితమ ైనవాడు, సరాశకితగలవాడు, సరా జఞా ని, నీత్రమ్ంత డు, [మ్ర్యమ] 
మ్ంచివాడు. 

చాలా సార్మో  నితయమ నై, ఊహకు అందని, అదృశయమ నై, మార్మపలేని మర్శయు అమితమ నై అను 
ప్దములు వాయపిత  చెందని గుణములుగా ప్ర్శగణ ంచబడతాయని మనము ఇంతకు ముందద 
ప్రసాత వించాము. మర్శయు చవర్శ నాలుగు ప్దములు దదవుని యొకు వాయపిత  చెందు గుణములతో 
సర్వసాధార్ణముగా అనుబంధ్ప్ర్చబడతాయి. అయితద ఈ ఆఖ్ర్శ నాలుగు గుణములు కేవలము 
“బలమ ైన, జఞా నము, నీతి మర్శయు మంచతనము” అని మాతరమే వరా యబడలేదని గమనించండి. మన 
సాధార్ణ ఆజాల ఆంగో అనువాదము దనీిని సపష్రప్ర్చనప్పటకిీ, మూల ఫ రంచ్ భాష్ ఇకుడ “టౌట్ 
ప్ుయిసింట్” అనే ప్దమును ఉప్యోగశసుత ంది, దీని అరా్ము “సంప్ూర్ణముగా లేక ప్ర్శప్ూర్ణముగా 
బలమ నై,” మర్శయు “టౌట్ స్ట జ్” అనే ప్దమును ఉప్యోగశసుత ంది, దనీి అరా్ము “సంప్ూర్ణంగా లేక 
ప్ర్శప్ూర్ణంగా జఞా ని.” దీనికన తోడు, “టౌట్” అన ేవిశరష్ణమును “నీతిగల” మర్శయు “మంచ” అను మాటలకు 
కూడా ఉప్యోగశంచవచుు, మర్శయు వాటనిి మనము “సంప్ూర్ణ నీతి” మర్శయు “సంప్ూర్ణమ ైన మంచ” 
అని అనువదించవచుు. 

ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ వల న , బలిె్వక్స కన ీష్న్ కూడా దదవుడు అమితమ నైవాడు అనే సతయము గుండా 
చూచ, ఆయన బలము, జఞా నము, నీతి మర్శయు మంచతనమును ఆయన అమితతవ వ లుగులో 
ప్ర్శగణ సుత ంది. బెలి్వక్స కన ీ ష్న్ ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ ఉప్యోగశంచన ప్దములను మర్శయు విభజనలను 
ఉనివి ఉనిటటో గా ఉప్యోగశంచనప్పటకిీ, వాటి మధ్య మనము సమాంతర్తలను చూడవచుు. 

ఆగిబర్డగ కన ీ ష్న్ మర్శయు బలిె్వక్స కన ీష్న్ లో మనము చూస్టిన వదేాంతశాసత ర వయతాయసమును 
మనసుిలో ఉంచుకొని, వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజంలో కనిపంిచు సమాకలన యొకు మర్శంత క్షుణణమ నై 
వివర్ణను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వఫస్టటరినిసరర్డ షారరర్డ కేటకిజం 
మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, వ స్టిరినిసరర్డ లోని నాలగవ ప్రశి యొకు జవాబు ఈ కథనముతో 

ఆర్ంభమవుతయంది: 

దేవుడు ఆతుయిెైయమన్నాడు. 

తర్మవాత అది ఆతుగా దదవుని యొకు మూడు వాయపిత  చెందని గుణములను ఇసుత ంది: 

అమితమ ైన, నితేమ నై మ్రయ్మ మ్ారుులేని 

ఈ వాయపితచెందని గుణములను గూర్శు తటసాంగా ఆలోచంచుటకు మనకు అనుమతి ఇవవకుండా, 
ఈ మూడు కూడా దదవుని విష్యములో సతయమని వ స్టిరినిసరర్డ వివర్శసుత ంది: 

ఆయన ఉనికిలో, జఞా నమ్మలో, శకితలో, ప్ర్శుద్ధతలో, నీత్రలో, మ్ంచితనమ్మలో 
మ్ర్యమ సతేమ్మలో. 

దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు వ స్టిరినిసరర్డ కేటకనజం యొకు ప్రణాళ్లక అనకే 
లాభములను ఇసుత ంది. ఆర్ంభించుటకు, దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను కోీడీకర్శంచుటకు 
అద ిమూడు విశాలమ నై వర్గములను ఉప్యోగశసుత ంది. దదవుడు ఆయన సృషిర కంటే వేర్మగా ఎలా 
ఉనాిడు? ఆయన “అమితమ నైవాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు.” తర్మవాత కేటకనజం ఈ 
మూడు కనటకిలీు, లేక గుణముల గుండా ఆయన వాయపిత  చెందు గుణముల వ పై్ు చూసూత , దదవుడు 
అమితమ నైవానిగాను, నితయయనిగాను మర్శయు మార్మపచెందనివానిగాను ఎలా ఉనాిడు అనే ప్రశికు 
జవాబునిసుత ంది. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞా నము, శకనత, ప్ర్శశుదధత, నాయయము, మంచతనము 
మర్శయు సతయము”లో అమితమ ైనవాడు. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞా నము, శకనత, ప్ర్శశుదధత, 
నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము”లో నితయయడు. దదవుడు “ఆయన ఉనికన, జఞా నము, శకనత, 
ప్ర్శశుదధత, నాయయము, మంచతనము మర్శయు సతయము”లో మార్నివాడు. ఈ విధ్ంగా, వ స్టిరినిసరర్డ 
షార్రర్డ కటేకనజం దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను వాయపిత  చంెదు ప్ూర్ణతలతో సంప్ూర్ణముగా సమాకలన 
చదయు ఒక కీమబదధమ నై మార్గమును ఇసుత ంది. 

ఇప్పటి వర్కు మనము బెైబిలు ప్ునాది మర్శయు వదేాంతశాసత ర వయతాయసము దావర్ా ఈ 
విభాగములో ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవుల మధ్య దదవుని వాయపిత  చంెదని గుణములు ఆయన ఇతర్ గుణములతో 
సమాకలన చదయు విధానమును చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ అంశములను చర్శుంచుటకు బెైబిలు 
దృషిరకోణముల వ ైశాలయమును ప్ర్శగణ ంచుటలోని విలువను మనము చూదాే ము. 

బ ైబిలు ద్ృష్టరకోణమ్మలు 
ఈ పాఠంలో మనము ఇప్పటి వర్కు చపెపిన ప్రతిది “దదవుడు ఆయన సృషిర  నుండ ివేర్మగా ఎలా 

ఉనాిడు?” అనే ప్రశికు జఞవాబు ఇచుుటలో సహకర్శంచునటటో  ర్ూప ందించబడనిది. మర్శయు మనము 
సూచంచనటటో గా, దదవుడు ఆయన ప్ూర్ణతలనిిటలిో సృషిరకన భినిముగా ఉనాిడు. లేఖ్నములు ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దశలో చూచుటకు మనకు అనేక మార్గములను ఇసాత యి కాబటిర , మనము వీటలిో కొనిి బెబైిలు 
దృషిరకోణములను మాతరమే చూడగలము. అయితద ముఖ్యమ నై విష్యము ఇది: బెైబిలు బో ధించు 
విష్యములను సంప్ూర్ణంగా మనము ప్ర్శగణ ంచనప్ుపడు, కొనిి మాతరమ ేగాక దదవుని గుణములు 
అనిి కూడా వాయపిత  చెందనివని మనకు మర్శ ఎకుువగా సపష్రమవుతయంది. 

వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం లోని నాలగవ ప్రశనితతర్ము యొకు ప్రణాళ్లకను అనుసర్శసూత  మన 
మనసుిలో ఏమునిదో  ఉదాహర్శదాే ము. మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు 
అమితమ నైవాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందనివాడని అది గుర్శతంచు ప్రతి వాయపిత  చంెదు 
గుణములో తెల్వయజయేుట దావర్ా కటేకనజం ఈ విష్యములను కీమప్ర్మసుత ంది. 

దదవుని గుణములను సమాకలన చదయుటకు బెైబిలు దృషిరకోణముల వ శైాలయమును చూచుటకు, 
దదవుని యొకు మూర్శతమతవము లేక ఉనికనతో ఆర్ంభించ కటేకనజం ఇచుుచుని ఏడు వాయపితచెందు 
గుణములను మనము ప్ర్శగణ ంచుదాము. 

ఉనిక ి
అనకే విధ్ములుగా, దదవుని ఉనికన లేక స్టిాతి అనదేి వాయపిత  చెందు గుణము, లేక దదవుని సృషిరతో 

ప్ంచుకొనదగశనది. దదవుడు సృషిరంచన ప్రతిది, మానవులతో సహా ఉనికనలో ఉనిదని మనకు తెలుసు. 
కాని దదవుని ఉనికనకన మన ఉనికనకన మధ్య ఉని ముఖ్యమ ైన భేదమును గుర్శతంచుటలో మనము 
విఫలమ తైద దదవుని ఉనికన యొకు మహమిను అరా్ము చదసుకొనుటలో కూడా విఫలమవుతాము. మన 
ఉనికన మితమ నైది, అనితయమ నైద ిమర్శయు మార్మప చెందునది, కాని దదవుని ఉనికన అమితమ నైది, 
నితయమ ైనది మర్శయు మార్మప చెందనిది. 

సాంప్రదాయిక కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో దదవుని ఉనికన మర్శయు సృషిరకన మధ్య ఉని భేదము 
ముఖ్యముగా ర్ ండు మార్గములలో ఎతిత  చూప్బడనిది. కమీబదధ వదేాంతవతేతలు దదవుని “అపార్తవము” 
మర్శయు ఆయన “సర్వవాయపిత ”ని గూర్శు మాటాో డార్మ. 

ఒక వ పై్ు, దదవుని యొకు అపార్తవము సృషిరకన ఆవల ఆయన అమితమ నై, నితయమ ైన మర్శయు 
మార్మప చెందని ఉనికన. 1 ర్ాజులు 8:27లో, స లొమోను దదవాలయమును ప్రతిషిఠ ంచనప్ుపడు, 
లేఖ్నములో ఉని ప్రతి విష్యమును కోీడకీర్శంచు ఒక ర్మయమ నై వదేాంతశాసత ర ప్ుర్ావలోచనను అతడు 
ఉదాా టించాడు. అతడు ఇలా అనాిడు, “ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నినుి [దదవుని] 
ప్టరజఞలవు.” దదవుడు ఆయన సృషిరకన భినిముగా ఉనాిడు అనగా ఆయన ఉనికన కేవలం సృషిరకన 
మాతరమ ేప్ర్శమితమ లైేదు. సృషిరకన ముందు ఆయన ఉనాిడు, ఇప్ుపడు కూడా ఆయన ఎలాంటి 
ప్ర్శమితయలు లేకుండా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన సృషిర  అంతట ికంటే ఆవల ఎలోప్ుపడు ఉనికనలో 
ఉంటాడు. 

మర్ొక ప్రకు, దదవుని యొకు సర్వవాయపితని సృషిర యంతటలిో ఆయన ఉనికన అని నిర్వచంచవచుు. 
మితమ ైన, కాల-ప్ర్శమితి గల, మార్మప చెందు సృషిర యొకు ప్రతి కోణమునకు భినిముగా దదవుడు అనిి 
చపటో వాయపిత  చెంద ిఉంటాడని కమీబదధ  వదేాంతవతేతలు తలె్వయజేసాత ర్మ. యిర్రుయా 23:24లో దదవుడు 
స్ట లవిచుుచునిటటో , “ననేు భూమాయ కాశముల యందంతట నునివాడను కానా?” బెైబిలు 
విశావసమునకు దదవుని యొకు సర్వజాత మీద నముకముంచుట ఎంత పరా ముఖ్యమ నై విష్యమంట ే
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప  17:28లో గరీకు కవులతో సముతిసూత  పౌలు ఇలా అంటటనాిడు, “మనమాయనయందు [దదవుని] 
బరదుకుచునాిము, చల్వంచు చునాిము, ఉనికన కల్వగశయునాిము.” కరీ్తనలు 139:7-10; యిషె్యా 
66:1; మర్శయు అప . 7:48-49 వంటి అనేక వాకయభాగములు కూడా దదవుని యొకు సర్వవాయపితని 
గూర్శు మాటాో డతాయి. 

దేవుని సరావాేపటత  అన్ే స్టటదనధ ంతమ్మ నిర్ుంచబడని ఒక ఉతతమ్మ ైన 
వాకేభాగమ్మ... అప్ . 17:24-28, అకకడ పౌలు ఏథ సు్లో మ్ాటాల డుత న్నాడు 
మ్ర్యమ దేవుడు అకకడ ఉనా అనేజనులత్ో కూడన మ్ాటాల డు విధమ్మను చూస్టట 
ఆశిరేపో యాడు. మ్ర్యమ, అతని వివరణలో, దవేుడు కవేలం యూద్ులకు 
మ్ాతరమే దేవుడు కాద్ని వివరం్చుచున్నాడు; దవేుడు భూమి మీద్ ఉనా 
జనులంద్ర్కత దేవుడు. తరువాత అతడు విశామ్ంతటిని గూర్ి మ్ాటాల డత్నడు. 
మ్ర్యమ తరువాత దవేుని గూర్ి అతడు ఈ విధంగా అంటాడు: దేవుడు మ్నలో 
ఎవార్కిని ఎనాడును ద్ూరమ్మగా లేడు, అది అనుేడు కావచుి లేక యూద్ుడు 
కావచుి... వాసతవానికి, ఆయన మ్నమ్మ జీవించు మ్ర్యమ చలనమ్మ ప్ ంద్ు 
మ్ర్యమ ఉనికనిి కలిగ్యమండు దేవుడు. అనగా, ఆయన అనిా చోటల  ఉన్నాడు... 
అప్ . 17:24-28ని పో లియమనా మ్రొక వాకేభాగమ్మ యిరీుయా 23:23-24, 
మ్ర్యమ అకకడ దవేుని నుండ ినీవు ఎకకడికి పార్పో లేవు అన్ే బింద్ువు 
కనిపటసుత ంది. దనగమకొను సథలమ్మ లేద్ు. నీవు ప్ర్గ తతవచుిగాని, దనగమకొనలేవు. 
మ్ర్యమ యిరీుయా ఇలా చ ప్ుుటకు ఒక కారణమ్మ దేవుడు భూమినంతటిని 
నింప్ుట. 

— డా. ఆర్డ. టాడ్ మానగ ం 

దదవుని ఉనికనతో పాటటగా, దదవుని జఞా నము యొకు అమితతవమును, నితయతవమును మర్శయు 
మార్మపలేనితనమును షార్రర్డ కేటకనజం ఉదాా టసిుత ంది. 

జఞా నమ్మ 
అనకే విధాలుగా, జఞా నము అనేద ిదదవుని యొకు హవతయవాద సృష్రములు ప్ంచుకొను దదవుని 

యొకు వాయపిత  చెందు గుణమ యైునిది. కాని మనము ఎంత జఞా నమును కల్వగశయునిను, మన 
జఞా నము ప్ర్శమితమ నైదని, అనితయమ ైనదని మర్శయు మార్మపచెందునదని లేఖ్నము మర్శయు సాధార్ణ 
ప్రతయక్షత సపష్రము చదసాత యి. కాబటిర , సృషిరకన దదవుడు వేర్మగా ఉండు ఒక మార్గము ఆయన కల్వగశయుని 
జఞా నము అమితముగాను, నితయమ ైనదగిాను మర్శయు మార్మపచెందనిదిగాను ఉండుట. 

సాంప్రదాయిక కమీబదధ వదేాంతవతేతలు దదవుని యొకు సర్వజాత మర్శయు ఆయన ఊహకు 
అందని గుణమును ప్రసాత వించుట దావర్ా దదవుని జఞా నము యొకు వాయపితచెందని కోణములను 
వకాుణ సాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని యొకు సర్వజాత అనగా దదవుడు సమసత  విష్యములను గూర్శున జఞా నమును 
కల్వగశయునాిడను సతయము. యోబు 37:16 దదవుని యొకు “ప్ర్శప్ూర్ణ జఞా నము”ను గూర్శు 
మాటాో డుతయంది. “ఆయన దృషిరకన కనబడని సృష్రము ఏదయిు లేదు” అని హెబ్రర. 4:13 చెబుతయంది. 
“[ప్రజలు] చదయు ప్రతిదానిని [దదవుడు] విచార్శంచువాడు” — లేక అరా్ము చదసుకొనువాడు — అని 
కీర్తనలు 33:15 తలె్వయజసేుత ంది. దదవునికన తలె్వస్టిన మర్శయు మనకు తలె్వయని అనకే విష్యములను 
చూప్ుట దావర్ా దదవుని యొకు సర్వజాతను అనేక లేఖ్న భాగములు ఉదాహర్శసాత యి. ఉదాహర్ణకు, 
యిర్రుయా 23:24లో, దదవుడు ఇలా అడుగుతాడు, “నాకు కనబడకుండ ర్హసయ సాలములలో 
దాగగలవాడవెడెైనకలడా?” 

దదవుని యొకు ఊహకు అందని గుణమును గూర్శున స్టదిాధ ంతములో కూడా దదవుని జఞా నము 
యొకు వాయపిత  చెందని సవభావము వకాుణ ంప్బడింది. దదవుని మనసుిను గూర్శు మనము ఏమియు 
తెలుసుకోలేము అని ఈ ప్దము యొకు అరా్ము కాదు. బదులుగా, ఆయన బయలుప్ర్చన కొలది 
ఆయన ఆలోచనలలో కొనిి భాగములను మనము తలెుసుకోగలము. అయితద దదవుని జఞా నము ఏ 
విధ్ంగా వాయపిత  చెందనిది అంట ేఆయన ఆలోచనలను మనము ప్ూర్శతగా తెలుసుకోలేము. ర్పమా. 
11:33లో పౌలు చపెపినటటో , దదవుని తీర్మపలు మర్శయు మార్గములు “శనధింప్న ంతో అశకయములు . . . 
అగమయములు.” “దదవుని గూఢాంశములను మనము తెల్వస్టకిొనలేమని” యోబు 11:7 ప్రకటసిుత ంది. “ఇటిర  
[దదవుని] తెల్వవి నాకు మించనది . . .” అని కరీ్తనలు 139:6 ప్రకటసిుత ంది. 1 సమూ. 16:7; 1 దని. 28:9; 
కీర్తనలు 139:1-4; మర్శయు యిర్రుయా 17:10 వంటి ఇతర్ సమాంతర్ లేఖ్న భాగములు కూడా 
దదవుడు సృషిరకన వేర్మగా ఉని మార్గములలో ఒక మార్గము ఆయన జఞా నము అమితముగాను, 
నితయముగాను మర్శయు మార్మపలేనిదగిా ఉండుట అని సూచసాత యి. 

దేవుని జఞా నమ్మ అనగా సాతంతర శేరషరత కలిగ్న ఆలోచనలు, అనగా దవేునికి 
చ ందని, దవేునిలో నివస్టటంచు, ఆయన మ్నత్ో ప్ంచుకోవాలని ఆశించు 
ఆలోచనలు. మ్ర్యమ సతేమమే్నగా, మ్నమ్మ సాతంతర శేరషరతను గూర్ి 
ఆలోచన చేయమనప్ుుడు, అలాంటి జీవితమ్మన్ే మ్నమ్మ జీవించనలని ఆయన 
కోరుచున్నాడు. కాని అది మ్న శకితకి మించినది. కేవలం దవేుని కృప్ దనారా 
మ్ాతరమే అటిర  సాథ యిలో జీవించుటకు మ్నకు ఒక అవకాశమ్మ లభిసుత ంది... ఆ 
విధమ్మగా జీవించుటకు, ఆ విధమ్మగా ఆలోచించుటకు, మ్రయ్మ “జఞా న మ్ార్మ్మ 
ఇది” అని ఇతరులకు కూడన త్ లియప్రచుటకు మ్నకు ఈ దవేుని సాతంతర శేరషరత 
గల ఆలోచనలు కావాలి, మ్రయ్మ ఆయన ప్ర్శుదనధ తు మ్నలో జీవించనలి. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

మూడవ సాా నములో, దదవుడు ఆయన ఉనికన మర్శయు జఞా నములో మాతరమే గాక శకనతలో కూడా 
అమితమ నైవాడు, నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శకిత 
శకనత అనునది సృషిర  ప్ంచుకొను ఒక గుణము గనుక దదవుని శకనత అనకే విధాలుగా వాయపిత  చెందునద ి

అని లేఖ్నములు మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత ర్ ండూ సూచసాత యి. అయితద సృషిరలోని గొప్ప శకుత లు 
కూడా మితమ నైవి, అనితయమ నైవి మర్శయు మార్మప చెందునవి. కాబటిర , దదవుని శకనత వాయపితచెందనిదను 
మార్గములను కూడా లేఖ్నములు సపష్రముగా బో ధిసాత యి. 

దదవుని శకనత మర్శయు సృషిర  మధ్య ఈ వయతాయసము కీమబదధ  వేదాంతశాసత రములో దదవుని యొకు 
“సర్వశకనత” మర్శయు దదవుని “సార్వభౌమత” అను ప్దములలో ఎకుువగా వయకతప్ర్చబడింది. 

ఒకవ పై్ు, దదవుని సర్వశకనతని గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, దదవుడు సర్వ-శకనతమంతయడని 
మనము చబెుతయనాిము. ఉదాహర్ణకు, యోబు 42:2లో యోబు ఇలా అంటాడు, “నీవు 
సమసతకనయీలను చదయగలవు.” “తన కనచఛవచునటటో గా సమసతమును ఆయన చదయుచునాిడు” అని 
కీర్తనలు 115:3 తెల్వయజేసుత ంది. “నీకు అసాధ్యమ ైనదదదియు లేదు” అని చబెుతూ యిర్రుయా 32:17 
దదవుని సుత తిసుత ంది. మతతయి 19:26లో “దదవునికన సమసతమును సాధ్యమని” యిేసు తన శ్ష్యయలకు 
ప్ునఃనిశుయత కలుగజశేాడు. 

ఇప్ుపడు, మనమికుడ మర్ొక ముఖ్యమ నై అర్హతను జోడించవలస్టయిునిది: దదవుని శకనత 
ఆయన ఇతర్ గుణములకు ఎలోప్ుపడు తోడపడుతయంది. ఆయన సార్ములోను ఇతర్ ప్ూర్ణతలకు 
విర్మదధంగా అది కార్యములు చదయలేదు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు చదయలేని కొనిి ప్నులను గూర్శు 
లేఖ్నములు సపష్రముగా ప్రకటిసాత యి. దదవుడు అబదధమాడలేడని, పాప్ము చదయలేడని, మార్లేడని, 
లేక తనను తాను విసర్శించుకోలేడని సంఖ్ాయ. 23:19; 1 సమూ. 15:29; 2 తిమోతి 2:13; హెబ్రర. 6:18; 
మర్శయు యాకోబు 1:13, 17 వంట ిలేఖ్న భాగముల నుండ ిమనము నరే్ముకోవచుు. ఈ అర్హతను 
మనము దృషిరలో ఉంచుకుంటే, ఆయన శకనత అమితమ ైనది, నితయమ నైది మర్శయు మార్మపలేనిది అను 
విధ్ముగా దదవుని సర్వశకనతని గూర్శు మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. 

దేవుడు కొనిా ప్నులను చయేలేడని సూచించు బ ైబిలులోని కొనిా లేఖన 
భాగమ్మలు దవేుని సరాశకిత యొకక నిజమ ైన అరథమ్మను గూర్ి 
మ్ాటాల డుత న్నాయి... ఆయన కేవలం ఆయన సాభావమ్మనకు అనుగమణంగా 
ఉనా ప్నులను మ్ాతరమే చయేగలడు. అబద్ధమ్ాడుట ఆయన ద వైిక గమణమ్మనకు 
ప్ూర్తగా విరుద్ధమ్మగా ఉనాది. కాబటిర  దేవుడు చేయలేని కొనిా ప్నులు ఉన్నాయి, 
కాని అవి ప్ూర్తగా దవేుని సాభావమ్మనకు ఆధనీమ్మలో ఉన్నాయి. 

— ర్ వ. క ోటే హక్సి 

మర్ొక వ ైప్ు, కీమబదధ  వదేాంతవేతతలు దదవుని శకనత యొకు అమితమ ైన, నితయమ నై మర్శయు 
మార్మపలేని సవభావమును “దదవుని సార్వభౌమతవము”గా సంబో ధిసాత ర్మ. సులువ నై మాటలలో, దదవుని 
సార్వభౌమతవము అనగా సృషిర ప నై ఆయన కల్వగశయుని సంప్ూర్ణ నియంతరణ. 

ఇప్ుపడు, సృషిర మీద దదవుడు కల్వగశయుని సార్వభౌమతవమును ఎలా ఉప్యోగశసాత డు అను 
విష్యమును గూర్శు సంఘము యొకు ప్లు శాఖ్లు అసముతిని వయకతప్ర్చాయి. మర్శయు మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ విష్యములను తర్మవాత పాఠములో చర్శుదాే ము. కాని ఈ సమయమందు, సమసతమును 
శాస్టించుటకు దదవునికన అమితమ ైన, నితయమ నై మర్శయు మార్మపలేని శకనత ఉనిదని లేఖ్నములు 
బో ధించుచుని విష్యమును గమనించాల్వ అంతద. 2 దని. 20:6లో ర్ాజ నై యిెహో షాపాతయ ఇలా 
ప్రకటించాడు, “నీవు బాహుబలము గలవాడవు, ప్ర్ాకీమము గలవాడవు, నిన ిదిర్శంచుట క వర్శకనని 
బలము చాలదు.” లేక యోబు 42:2లో యోబు ఇలా అనుచునాిడు, “నీవు ఉదదేశ్ంచనది ఏదియు 
నిష్ీలము కానేర్దు.” దానియిేలు 4:35లో, దదవుడు “ప్ర్లోక స్టనేయిడెలను భూనివాసులయిడెలను 
తన చతతము చొప్ుపన జర్శగశంచువాడు” అని ర్ాజ నై న బుకదది జర్మ కూడా ఒప్ుపకొనుచునాిడు. ఎఫ స్ట ్
1:12 ప్రకార్ం దదవుని యొకు సార్వభౌమతవము ఎంత వాయపంిచనదంటే, “ఆయన తన చతాత నుసార్ముగా 
చదస్టని నిర్ణయముచొప్ుపన సమసతకార్యములను జర్శగశంచుచునాిడు.” మర్శయు “ఆయన 
సంకలపముచొప్ుపన పిలువబడినవార్శకన, మలేుకలుగుటక ై సమసతమును సమకూడ ిజర్మగుచునివి” 
గనుక గొప్ప శీమల కాలములో కూడా దదవుని సార్వభౌమతవమును గూర్శు ర్పమా. 8:28 
నిశుయప్ర్మసుత ంది. ఇవి మర్శయు అనకే ఇతర్ లేఖ్న భాగములు దదవుని యొకు సార్వభౌమతవము 
అమితమ నైదని, నితయమ ైనదని మర్శయు మార్మపలేనిదని సపష్రముగా సూచంచుచునాియి. 

దదవుని ఉనికన, జఞా నము మర్శయు శకనతని గూర్శు చర్శుంచుటతో పాటటగా, వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం 
దదవుడు ప్ర్శశుదధతలో కూడా అమితమ నైవాడని, నితయయడని మర్శయు మార్మపచెందని వాడని 
సూచసుత ంది. 

ప్ర్శుద్ధత 
అనకే విధాలుగా, ప్ర్శశుదధత అనేద ిదదవుని యొకు వాయపితచెందు గుణమే ఎందుకంట ేఅది సృషిర  

యొకు కొనిి కోణముల దావర్ా ప్ంచుకొనబడుతయంది. లేఖ్నములు తర్చుగా సాా నములను, 
వసుత వులను, ఆతులను మర్శయు ప్రజలను ప్ర్శశుదధమ నైవిగా సంబో ధిసాత యి. మనము “ప్ర్శశుదధ ,” 
“ప్వితరమ నై” లేక “ప్వితరప్ర్చబడని” — హెబ్రర భాష్లో కాదోష్ (ָקדֹוׁש) మర్శయు గరీకు భాష్లో హగశయోస్ 
(ἅγιος) — అని అనువదించు బెైబిలు విశరష్ణముల యొకు అరా్ము “వేర్మచదయబడుట” లేక 
“ప్రతదయకప్ర్చబడుట.” అయితద సృష్రముల యొకు ప్ర్శశుదధత మితమ ైనదని, అనితయమ ైనదని, మర్శయు 
మార్మపచెందునదని, మర్శయు దదవుని ప్ర్శశుదధత అమితమ నైదని, నితయమ ైనదని, మర్శయు 
మార్మపచెందనిదని సాధార్ణ ప్రతయక్షత మర్శయు లేఖ్నములు సపష్రము చదసాత యి. 

కీమబదధతలలో, దదవుని యొకు న తైిక ప్ర్శశుదధత వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా 
వేదాంతవేతతలు తర్చుగా దదవుని ప్ర్శశుదధత యొకు వాయపిత  చంెదని గుణములను ప్ర్శగణ సుత ంటార్మ. వార్మ 
దివయమ నై ప్ర్శశుదధత అని పలిువబడు దానిని కూడా ఎతిత  చూప్ుతయంటార్మ. 

ఒక వ పై్ు, దదవుని యొకు న ైతిక ప్ర్శశుదధత ఆయన చడెు అంతటకిన దూర్ముగా ఉంటాడు అనే 
సతయమును సూచసుత ంది. కరీ్తనలు 92:15లో ఇలా వరా యబడయిునిది, “ఆయనయందు ఏ 
చెడుతనమును లేదనియు.” మర్శయు “ప్ర్శశుదధ  దదవా . . . నీ కనుదృషిర  దుష్రతవము చూడలేనంత 
నిష్ుళంకమ నైది గదా; బాధించువార్మచదయు బాధ్ను నీవు దృషిరంప్జఞలవు . . .” అని హబకూుకు 1:12-
13 తలె్వయజసేుత ంది. దదవుని న తైిక ప్వితరత బెైబిలు విశావసమునకు ఎంత పరా ముఖ్యమంటే, దానిని గూర్శు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాకోబు యాకోబు 1:13లో నిశుయతతో ఇలా వరా సుత నాిడు, “దదవుడు కడీు విష్యమ  ై
శనధింప్బడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శనధింప్డు.” 

మర్ొక వ ైప్ు, లేఖ్నములు దదవుని దవియమ నై ప్ర్శశుదధత అని పలిువబడు దాని వ పై్ు కూడా 
దృషిరని మళ్లళసాత యి. దదవుడు సమసత  సృషిరకన, ఆయన న తైికముగా ప్వితరమ నై సృష్రములతో సహా, వరే్మగా 
ఉనాిడని ఈ ప్దజఞలము సూచసుత ంది. 

దేవుని న్ఫైత్రక ప్ర్శుద్ధత మ్రయ్మ ఆయన అస్టటతతా ప్ర్శుద్ధత, లేక దివేమ ైన 
ప్ర్శుద్ధతకు మ్ధే ఉనా త్డేన, “ప్ర్శుద్ధత” అను ప్ద్మ్మ యొకక ప్ురాతన 
ఆలోచన మీద్, అనగా మ్మఖేమ్మగా “ప్రత్ేేకప్రచబడుట” మీద్ 
ఆధనరప్డియమంట ంది. మ్రయ్మ దవేుడు ర ండు విషయమ్మల నుండి వేరుగా 
ఉన్నాడు. మొద్టిగా, ఆయన పాప్ుల నుండి ప్రత్ేేకప్రచబడన్ డు. ఆయన 
ప్ర్శుద్ుధ డు; ఆయన ఎనాడును పాప్మ్మ చేయడు; ఆయన ప్ర్ప్ూరణమ నై నీత్ర 
గలవాడు, మ్ర్యమ ఈ విధంగా ఆయన పాప్ుల నుండి ప్రత్ేేకప్రచబడన్ డు — 
న్ఫైత్రకమ్మగా ప్ూరుణ డు, ప్విత ర డు, ప్ర్శుద్ుధ డు. అయిత్ే ర ండవ భావనలో కూడన 
దేవుడు ప్ర్శుద్ుధ డ యైమన్నాడు. అది, ఆయన మ్న కంట ేఉనాతమ ైనవాడు; 
ఆయన మ్న కంట ేవేరుగా ఉన్నాడు; ఆయన మ్న కంట ేవేర నై సాభావమ్మను 
అస్టటతతామ్మను — ఉనాత ఉనిక ి— కలిగ్యమన్నాడు మ్ర్యమ ఈ విధమ్మగా కూడన 
ఆయన ప్ర్శుద్ుధ డే. ఆయన మ్ార్మ్మలు మ్ర్యమ తలంప్ులు మ్న కంట ేఎంత్ో 
ఉనాతమ ైనవి. కాబటిర , దవేుడు ప్ర్శుద్ుధ డు, అనగా ఆయన ఉనికిలోను మ్రయ్మ 
ఆయన సాభావమ్మ యొకక నీత్రలోను ఆయన ప్రత్ేేకప్రచబడినవాడు. 

— ర్ వ. డనె్ హెండదో  

దదవుని దివయమ నై ప్ర్శశుదధత యిెష్యా 6:3లో అతయంత సపష్రముగా వర్శణంచబడింది, అకుడ 
స్ట ర్ాప్ులు ఈ విధ్ంగా కకేలు వేసుత నాియి: 

స్ట ైనేమ్మలకధిప్త్రయగమ యిహోెవా, ప్ర్శుద్ుధ డు ప్ర్శుద్ుధ డు ప్ర్శుద్ుధ డు 
(యిెషయా 6:3). 

ఈ వాకయభాగములో స్ట ర్ాప్ులు, దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట స్టవే చదయు న ైతికమ నై ప్ర్శశుదధత 
గల జీవులు, దదవుడు మూడింతల ప్ర్శశుదుధ నిగా ఆర్ాధించబడాలని, ఆయన ప్ర్శశుదధతలో అతయంత 
ఘనుడని తలె్వయజయేుచునాియి. దదవుని దవియమ నై ప్ర్శశుదధత యొకు ఇలాంట ివయకీతకర్ణలే నిర్గమ. 
15:11; 1 సమూ. 2:2; యిషె్యా 57:15; మర్శయు హో షయేా 11:9 వంటి వాకయ భాగాలలో కూడా 
కనిపిసాత యి. 

దదవుడు ఆయన ఉనికనలో, జఞా నములో, శకనత మర్శయు ప్ర్శశుదధతలో మాతరమ ేఅమితమ ైనవాడు, 
నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు కాదుగాని, ఈ వాయపిత  చెందని గుణములు ఆయన నాయయములో 
కూడా కనిపిసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న్నేయమ్మ 
అనకే విధాలుగా, నాయయము అనునది వాయపిత  చెందు గుణమని సాధార్ణ మర్శయు విశరష్ 

ప్రతయక్షతలు ర్ ండు సూచసాత యి ఎందుకంట ేన తైిక జీవులు, ముఖ్యముగా మానవులు, నీతి నాయయములు 
కల్వగశయుండగలర్మ. దదవుని నాయయము అనే ఆలోచన తర్చుగా సదిేక్స (יק  అను హెబ్రర ప్దముల(ַצדִּ
గుంప్ునకు సంబంధించన ప్దము దావర్ా, మర్శయు డకియియోసున  (δικαιοσύνη) అను గరీకు 
ప్దముల గుంప్ునకు సంబంధించన ప్దము దావర్ా వయకతప్ర్చబడింది. మనము ఈ ప్దములను 
సాధార్ణంగా “నీతి” లేక “నాయయము” అని అనువదిసాత ము. అయితద, మానవ నీతి నాయయములు 
మితమ ైనవి, అనితయమ నైవి మర్శయు మార్మప చెందునవి కాగా దదవుని నీతి నాయయములు అమితమ ైనవి, 
నితయమ ైనవి మర్శయు మార్మప చెందనివి. 

దదవుని నాయయము యొకు గుణము లేఖ్నములో తర్చుగా ఆయన ప్ర్లోక స్టింహాసనము 
ఎదుట జర్మగు తీర్మపలతో అనుబంధ్ం కల్వగశయునిది. 1 పతేయర్మ 1:17లో వరా యబడియునిటటో , 
“ప్క్షపాతము లేకుండ కనీయలనుబటిర ప్రతివానిని తీర్మపతీర్ము” తండిర మనకు ఉనాిడు. ర్పమా. 2:5-6 
ప్రకార్ం, “నాయయమ నై తీర్మప[తో] . . . ఆయన ప్రతివానికన వాని వాని కనీయల చొప్ుపన 
ప్రతిఫలమిచుును.” మర్శయు దదవుని తీర్మపలు ఎలోప్ుపడూ సతయములు గనుక, ర్పమా. 9:14లో పౌలు 
ఇలా ప్రశ్ిసుత నాిడు, “దదవునియందు అనాయయము కలదా?” దీనికన జవాబిసుత  అంటాడు, “అటోనర్ాదు!” 
“ఆయన కార్యము సంప్ూర్ణము ఆయన చర్యలనిియు నాయయములు ఆయన నిర్పే షయిిెై 
నముుకొనదగశన దదవుడు,” అని దివతీ. 32:4లో మోషే ప్రకటసిుత నాిడు. కాబటిర , యోహాను 17:25లో 
యిేసు ఆయన ప్ర్లోకప్ు తండిరని “నీతి సవర్ూప్ుడవగు” — లేక నాయయము — “తండీర” అని పలిచుట 
ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. 

కీమబదధ వదేాంతవతేతలు ర్ ండు ముఖ్యమ నై విభాగముల మీద దృషిరని ఉంచుట దావర్ా దదవుని 
నాయయమును ప్ర్శగణ ంచార్మ: దదవుని యొకు నీతిగల ప్రతిఫలములు మర్శయు ఆయన నీతిగల 
దండనలు. 

ఒకవ పై్ు, నీతిమంతయలకు నీతిగల ప్రతిఫలములు ఇచుుట దదవుని సవభావమ ైయునిది. కరీ్తనలు 
58:11లో ఇలా వరా యబడయిునిది, “నిశుయముగా నీతిమంతయలకు ఫలము కలుగుననియు 
[ఎందుకంటే] నిశుయముగా నాయయము తీర్ము దదవుడు లోకములో నునాిడు . . .” 2 తిమోతి 4:8లో 
ఈ కనీంది విధ్ముగా మాటాో డినప్ుపడు పౌలు కీసీుత లో నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడనివార్మ ప ందు నీతిని 
సంబో ధించుచునాిడు, “ఇకమీదట నా కొర్కు నీతికనర్రట ముంచబడయిునిది. ఆ దినమందు నీతిగల 
నాయయాధపి్తియిెనై ప్రభువు అది నాకును, నాకు మాతరమ ేకాకుండ తన ప్రతయక్షతను అపకే్ించు 
వార్శకందర్శకనని అనుగీహించును.” నీతిగా ఉండుటకు ప్రతిఫలము లేదని కొనిిసార్మో  అనిపించవచుు. 
కాని, దదవుడు ఆయన నాయయములో అమితమ నైవాడు, నితయమ ైనవాడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు 
గనుక దదవుని యొకు నీతిగల ప్రతిఫలములను గూర్శు మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. 

మర్ొక వ ైప్ు, చడెుకు నాయయమ ైన శ్క్షను విధించుట కూడా దదవుని సవభావమ ైయునిది. “. . . 
దదవుని న ర్మగనివార్శకనని, మన ప్రభువ నై యిసేు సువార్తకు లోబడని వార్శకనని ప్రతిదండన చదయునప్ుపడు 
మిముును శీమప్ర్చు వార్శకన శీమయు, శమీప ందుచుని మీకు మాతోకూడ విశాీంతియు 
అనుగీహించుట దదవునికన నాయయమే” అని 2 థెసి. 1:6-8లో పౌలు తలె్వయజశేాడు. మర్శయు అప  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

17:31లో పౌలు ప్శాుతాత ప్మునకు పలిచయునాిడు ఎందుకంటే, “తాను [దదవుడు] నియమించన 
మనుష్యయనిచదత నీతి ననుసర్శంచ భూలోకమునకు తీర్మపతీర్ు బో యిెడ ియొక దనిమును 
నిర్ణయించయునాిడు.” వాసతవానికన, పాప్మునకు దదవుడు ఇచుు నీతిగల దండన బెైబిలు 
విశావసమునకు ప్ునాదిగా ఉనిది. ర్పమా. 3:26లో పౌలు వివర్శంచనటటో గా, దదవుడు “నీతిమంతయడును 
నీతిమంతయనిగా తీర్మువాడు” కూడా ఎందుకంటే నముువార్ందర్శ కొర్కు కీసీుత  యొకు పరా యశ్ుతతము 
నాయయము యొకు అవసర్తను ప్ూర్శంచంది. ఆయన నీతిగల దండనలలో దదవుని యొకు అమితమ నై, 
నితయమ ైన మర్శయు మార్మపచంెదని నాయయము ఎలా వయకతప్ర్చబడినదో  ఇవి మర్శయు ఇతర్ లేఖ్న 
భాగములు తలె్వయజసేుత నాియి. 

దదవుని ఉనికన జఞా నము, శకనత, ప్ర్శశుదధత మర్శయు నాయయము తర్మవాత షార్రర్డ కటేకనజం దదవుని 
యొకు మంచతనమును గూర్శు మాటాో డుతయంది. 

మ్ంచితనమ్మ 
అనకే విధ్ములుగా, మంచతనము వాయపిత  చెందు గుణము ఎందుకంటే లేఖ్నములు తర్చుగా 

సృషిరని మంచది అని సంబో ధసిాత యి. ఆది. 1:31లో, దదవుడు సృషిరని చూస్ట ిదానిని “మంచద”ిగా ఎంచాడు. 
మర్శయు పౌలు ఈ దెవైిక ప్రకటనను 1 తిమోతి 4:4లో ప్ునర్మదాా టించాడు. సాధార్ణ ప్దములలో, 
హెబ్రరలో తొవ్ (טֹוב) మర్శయు గరీకులో అగతోస్ (ἀγαθός) అను ప్దములు ఒక వయకనత లేక ఒక వసుత వు 
యొకు ధ్ృవీకర్ణను సూచసాత యి. కాబటిర , సృషిరలోని అనకే కోణములను “మంచ” అని సర్శగా 
వర్శణంచవచుు. అవును, సృషిరలోని మంచతనము మితమ నైది, అనితయమ నైది మర్శయు మార్మప 
చెందునది. కాని, భినిముగా, దదవుని యొకు మంచతనము అమితమ నైది, నితయమ నైది మర్శయు 
మార్మపలేనిది. 

దదవుడు “మంచవాడని” లేఖ్నములు చపెిపనప్ుపడు, ఆయన అమితముగాను, నితయముగాను 
మర్శయు మార్మపలేని విధ్ముగాను ధ్ృవీకర్ణకు యోగుయడని వాటి అరా్ము. ఇప్ుపడు, ఈ విధ్ముగా 
చెప్ుపట దావర్ా, దదవుడు ఆయనకు వ లుప్ల చదయవలస్టని ఏ విధ్మ నై మంచ యొకు అవసర్త లేదని 
మనము గమనించాల్వ. దదవుడు సవయంగా మంచకన నిర్వచనముగా ఉనాిడు. బలిె్వక్స కన ీష్న్ యొకు 
మొదట ివాయసము చపె్ుపనటటో , దదవుడు “మంచవాడు, మర్శయు సమసత  మేలుల యొకు ఉప పంగు 
ఊట.” 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో, దదవుని మంచతనము అనకే సుప్ర్శచతమ నై బెైబిలు బో ధ్నలతో 
అనుబంధ్ప్ర్చబడింది. కాని ర్ ండు ముఖ్యమ నై విభాగములలో ఆలోచంచుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది: దదవుని యొకు ప్రతయక్ష మంచతనము మర్శయు దదవుని యొకు ప్ర్పక్ష మంచతనము. 

ఒకవ పై్ు, దదవుని యొకు ప్రతయక్ష మంచతనమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, ఆయన 
సృషిర  ప్టో ఆయన కల్వగశయుని కనికర్ము, కర్మణ, పేరమ మర్శయు ఓర్మపలో కనిపించు దదవుని 
మంచతనమును మనము జఞా ప్కముంచుకుంటాము. ఉదాహర్ణకు, కరీ్తనలు 34:8 దదవుని కనికర్ము 
మంచతనము యొకు ర్మజువు అని చబెుతూ ఇలా స్ట లవిసుత ంది, “యిహెో వా ఉతతముడని ర్మచ చూచ 
తెల్వస్టకిొనుడి.” నిర్గమ. 33:19లో దదవుని మంచతనము ఆయన కర్మణ మర్శయు దయతో 
ముడపి్డియునిద ిమర్శయు అకుడ దదవుడు మోషతేో ఇలా స్ట లవిచుుచునాిడు, “నా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మంచతనమంతయు నీ యిదెుట కనుప్ర్చదెను; . . . నేను కర్మణ ంచువాని కర్మణ ంచదెను, 
ఎవనియందు కనికర్ప్డదెనో వానియందు కనికర్ప్డదెనన ను.” కరీ్తనలు 25:7 దదవుని పేరమ ఆయన 
మంచతనములో నుండి ప్రవహిసుత ంది అని మాటాో డుతూ ఇలా స్ట లవిసుత ంది, “యిెహో వా నీ కృప్నుబటిర  నీ 
దయచొప్ుపన ననుి జఞా ప్కములో ఉంచుకొనుము.” 

కీర్తనలు 23:6; కరీ్తనలు 73:1; కీర్తనలు 145:9, 15-16; మర్శయు మార్ము 10:18 వంట ిలేఖ్న 
భాగములు కూడా దదవుని యొకు మంచతనము వ పై్ు అనేక విధాలుగా చూపిసాత యి. అయితద దదవుని 
యొకు అమితమ ైన, నితయమ నై మర్శయు మార్మప చెందని మంచతనము కీీసుత  కొర్కు మర్శయు కీసీుత లో 
ఉని వార్ందర్శ ప్టో ఆయన కల్వగశయుని నితయమ నై పేరమలో అతయంత ప్రతయక్షముగా కనుప్ర్చబడనిది. 
ఎఫ స్ట్ 1:4-6లో పౌలు చబెుతయనిటటో : 

తన పటరయమనియంద్ు త్నను ఉచితమ్మగా మ్నకనుగరహ ంచిన తన కృపామ్హ మ్కు 
కతర్త కలుగమనట ల , తన చితత  ప్రకారమ ైన ద్యాసంకలుమ్మచొప్ుున, యిేసుకతరసుత  
దనారా తనకు కుమ్ారులనుగా స్ట్ాకర్ంచుటక ై, మ్నలను మ్మంద్ుగా తన కోసమ్మ 
నిరణయించుకొని . . . (ఎఫ స్ట్ 1:4-6). 

ఈ వచనము యొకు నపే్థయము మనకు సపష్రము చదయుచునిటటో , కుమార్తవములోనికన మన 
దతతతయ సృషిరకన మునుప్ు నుండి దదవుడు మన ప్టో కల్వగశయుని పేరమ, అనగా దదవుని పేరమ దావర్ా 
కల్వగశనది. మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని నితయ పేరమ కీసీుత లో, అనగా ఆయన 
పేరమించువానిలో కలుగుతయంద.ి కీీసుత లో ఉనివార్శకన దదవుని పేరమ కుమార్మని ప్టో తండిర కల్వగశయుని 
అమితమ నై, నితయమ ైన మర్శయు మార్మపలేని పేరమలో నాటబడయిునిది. 

దేవుడు మ్న ప్టల  కలిగ్యమనా పతరమ్ను గూర్ి బ ైబిలు మ్నకు అన్ేక 
విషయమ్మలను త్ లియజేసుత ంది. దవేుడు మ్నలను అన్ేక విధమ్మలుగా 
పతరమించుచున్నాడు, మ్రయ్మ మ్న ప్టల  ఆయన పతరమ్ను అన్ేక విధమ్మలుగా 
కనుప్రచుచున్నాడు. అయిత్ే, దేవుడు ఆయన పతరమ్ను నిశియాతుకమ్మగాను 
మ్ర్యమ అత ేనాతమ్మగాను మ్న కొరకు ఆయన ఏక ైక కుమ్ారుని ప్ంప్ుటలో 
చూపాడని బ ైబిలు సుషరమ్మగా త్ లియజేసుత ంది. “దవేుడు లోకమ్మను ఎంత్ో 
పతరమించ ను . . . తన అదిాత్మయ కుమ్ారుని అనుగరహ ంచ ను” అని యోహాను 3:16 
త్ లియజేసుత ంది. లోకమ్మను రక్ించుటకు ఆయన స్ ంత కుమ్ారుని ఇచుిటలో 
దేవుని పతరమ్ అతేంత ఉనాతమ్మగా వేకతప్రచబడింది. కాని మ్నమ్మ అకకడే 
ఆగ్పో కూడద్ు ఎంద్ుకంట,ే దవేుని పతరమ్ ఆయన కుమ్ారుడు మ్న కొరకు చసే్టటన 
కారేమ్మలో కూడన వేకతప్రచబడింది. మ్న పాప్మ్మల కొరకు బలియగమటకు 
ఆయన కుమ్ారుడు ఈ లోకమ్మనకు వచనిడు. వాసతవానికి, మ్నమ్మ దవేుని 
పతరమించలేద్ుగాని, దవేుడు మ్నలను పతరమించనడు మ్ర్యమ మ్న పాప్మ్మల 
యొకక పరా యశిితతమ్మ కొరకు ఆయన కుమ్ారుని మ్న కొరకు ప్ంపాడు... కాబటిర , 
ఇది మ్నలను పోర త్హ ంచనలి. వాసతవానికి, పౌలు రోమ్ా 8లో ఈ బింద్ువును 
గూర్ి మ్ాటాల డుత  ఈ మ్ాటలత్ో మ్నలను పోర త్హ సుత న్నాడు, “తన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ ంతకుమ్ారుని అనుగరహ ంచుటకు వఫనుకత్మయక మ్న అంద్ర ్కొరకు ఆయనను 
అప్ుగ్ంచినవాడు ఆయనత్ో పాట  సమ్సతమ్మను మ్నక ంద్ుకు అనుగరహ ంప్డు?” 
ఈ విధమ్మగా, దేవుడు నిశియమ్మగాను ఉనాతమ్మగాను మ్ర్యమ 
అత ేతతమ్మ్మగాను ఆయన కుమ్ారుని ఇచుిటలో ఆయన పతరమ్ను మ్నకు 
కనుప్రచనడు. కాబటిర , మ్నమ్మ ఆయనను విశాస్టటంచనలి మ్రయ్మ ఆయన 
మ్నలను నిజమ్మగా పతరమించుచున్నాడని నిశియత కలిగ్యమండనలి. 

— డా. బరా ండన్ డి. కోీ 

మర్ొక వ ైప్ు, దదవుని యొకు ప్ర్పక్ష మంచతనము మీద దృషిర  ప టటర ట దావర్ా కూడా లేఖ్నము 
దదవుని మంచతనము యొకు అమితమ నై, నితయమ ైన మర్శయు మార్మప చెందని సవభావము వ ైప్ు మన 
దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. ఆయన సృషిరని శీమలు మర్శయు సమసయలు తాతాుల్వకముగా చుటటర ముటిరనప్పటికీ, 
దదవుడు మంచతనమును మర్లా జర్శగశసాత డన ేనిశుయత ఇకుడ మనకు కలుగుతయంది. ఈ సృషిరలో 
చెడు ఉనికనలో ఉండుట దదవుని యొకు మంచతనమును నముుటకు ఒక ముఖ్యమ నై ఆటంకముగా 
ఉనిది. అయితద దదవుని మంచతనము యొకు ప్ూర్ణత చడెులో నుండి కూడా మలేును కల్వగశంచగలదన ే
నిశుయతను బెైబిలు ర్చయితలు ఇచాుర్మ. ఉదాహర్ణకు, కష్రమ నై సమసయలు మన మంచ కొర్క ేఅని 
యాకోబు 1:17 తెల్వయజసేుత ంద ిఎందుకంటే, “శరషీ్ఠమ నై ప్రతియిావియు సంప్ూర్ణమ ైన ప్రతి వర్మును, 
ప్ర్సంబంధ్మ నైదెై, జోయతిర్ుయుడగు తండిరయొదేనుండి వచుును.” మర్శయు ర్పమా. 8:28లో పౌలు 
ర్పమా క ైసైతవులకు నిశుయతను ఇచునటటో , “దదవుని పేరమించువార్శకన, అనగా ఆయన 
సంకలపముచొప్ుపన పిలువబడినవార్శకన, మలేుకలుగుటక ై సమసతమును సమకూడ ిజర్మగుచునివని 
యిెర్మగుదుము.” 

దదవుని ఉనికన, జఞా నము, శకనత, ప్ర్శశుదధత, నీతి మర్శయు మంచతనమునకు సంబంధించన బెైబిలు 
దృషిరకోణములను విశరోషించన తర్మవాత, ఇప్ుపడు మనము దదవుని యొకు సతయమును 
చూడబో తయనాిము. ఇది వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజంలో ఇవవబడని వాయపిత  చెందు గుణములలో చవర్శది. 

సతేమ్మ 
అనకే విధ్ములుగా సతయము వాయపిత  చెందు గుణమని బెైబిలు మర్శయు సాధార్ణ ప్రతయక్షత 

సపష్రముగా తలె్వయజసేుత నాియి. దదవుని యొకు హవతయవాద మర్శయు న తైిక సృష్రములు సతయము, 
నిజఞయితీ, నముకతవము మర్శయు విశావసయత కల్వగశనవిగా ఉండవచుు. దదవుని సతయము అన ేభావన 
అమన్ (ָאַמן) అను కనీయతో ముడపి్డియుని హెబ్రర ప్దముల గుంప్ు నుండ ివ లువడుతయంది, మర్శయు 
ఇద ిచాలా సార్మో  “నిశుయత కల్వగశయుండుట,” “నిర్ాా ర్శంచబడుట” లేక “సతయము” అని 
అనువదించబడుతయంది, మర్శయు సుప్ర్శచత ప్దమ నై చసె్ట ద్ (ֶחֶסד) నుండ ివ లువడుతయంది, దీనిని 
తర్చుగా “నముకతవము” లేక “కృప్” అని అనువదిసాత ర్మ. ఈ భావాన అనదేి కొీతత  నిబంధ్న గరీకు 
ప్దముల ైన అల తియ (ἀλήθεια) మర్శయు పసి్టిరస్ (πίστις) నుండ ికూడా వ లువడుతయంది. ఈ బెైబిలు 
ప్దములు పరా మాణ కత, సతయము, ఆధార్యోగయత, మర్శయు నముకతవమును గూర్శు మాటాో డతాయి. 
దదవుని సృష్రములు మితముగాను, అనితయముగాను మర్శయు మార్మపచెందు విధ్ముగా మాతరమే ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుణములను వయకతప్ర్చగలవు. భినిముగా, దదవుని సతయము అమితమ నైది, నితయమ ైనది మర్శయు 
మార్మపలేనిది. పౌలు ర్పమా. 3:4లో ఈ విధ్ముగా చపెపినప్ుపడు దదవుని సతయము యొకు పల లుదగని 
గుణమును వయకతప్ర్చాడు: 

ప్రత్ర మ్నుష ేడును అబదిధకుడగమను గాని దేవుడు సతేవంత డు కాక త్మరడు 
(రోమ్ా. 3:4). 

చాలా వర్కు, కీమబదధ వదేాంతవేతతలు దదవుని యొకు ఈ గుణమును ర్ ండు ముఖ్యమ నై 
విధాలుగా ఉదాా టించార్మ. దదవుడు సతయము యొకు నముకమ ైన ఆధార్ముగా ఉనాిడు, మర్శయు 
ఆయన వాగాే నముల ప్టో ఆయన నముదగశనవాడు. 

ఒక వ పై్ు, సతయము యొకు నముకమ ైన ఆధార్ముగా దదవుడు ఘనప్ర్చబడతాడు. కరీ్తనలు 
119:43లో, కరీ్తనకార్మడు లేఖ్నములను దదవుని “సతయవాకయము” అని పిలచాడు. అదద కీర్తన 142వ 
వచనములో, “నీ ధ్ర్ుశాసత రము కవేలము సతయము” అని నిశుయతతో ప్రకటించాడు. కీర్తనలు 25:5వ 
వచనము, “ననుి నీ సతయము ననుసర్శంప్జసే్టి నాకు ఉప్దదశము చదయుము” అని దదవునికన చదస్టని 
పరా రా్నయిెయైునిది. యోహాను 8:32లో, ఆయన బో ధ్ను వార్మ హతయత కొనిన యిడెల వార్మ “సతయమును 
గీహించదెర్మ; అప్ుపడు సతయము [వార్శని] సవతంతయర లనుగా చదయునని” యిేసు వివర్శంచాడు. యోహాను 
16:13లో, “సతయసవర్ూపయిిెనై ఆతు వచునప్ుపడు మిముును సర్వసతయములోనికన నడపింిచును” అని 
కీీసుత  అప సతలులకు వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు యోహాను 17:17లో, యిేసు తండిరకన ఇలా పరా ర్శాంచాడు, 
“సతయమందు వార్శని ప్రతిష్ఠ  చదయుము; నీ వాకయమ ేసతయము” ఈ విధ్ముగాను మర్శయు అనేక 
విధ్ములుగాను, దదవుడు ఆయన సతయమును బయలుప్ర్చనప్ుపడు, నముకముగాను సతయయనిగాను 
ఉండుట ఆయన సవభావము కాబటిర అది ప్ూర్శతగా ఆధార్యోగయమ నైదని లేఖ్నములు సపష్రము 
చదసాత యి. 

మర్ొక వ ైప్ు, దదవుడు ఆయన వాగాే నముల ప్టో అమితముగాను, నితయముగాను మర్శయు 
మార్మపలేని విధ్ముగాను సతయయడెై లేక నముకమ ైనవాడెై యునాిడు. ఆయన వాగాే నములనిియు 
న ర్వేర్ముటకు మనము దదవుని మీద ఆధార్ప్డవచుు. ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగతీతగా ఉండాల్వ. 
లేఖ్నములో అనేకసార్మో  వాగాే నముగా కనిపించునవి వాసతవానికన దదవుడు కొనిి ష్ర్తయలతో ఇచుుచుని 
ఒక ప్రతిపాదన లేక హచెుర్శక కావచుు. ఇవవబడిన ష్ర్తయలు ప్ూర్శంప్బడనియిడెల, దదవుని ప్రతిపాదన 
లేక హచెుర్శక న ర్వేర్దు. తీతయ 1:2లో పౌలు వరా సుత నిటటో , “దదవుడు అబదధమాడడు.” దదవుడు వాగాే నము 
చదస్టేత , దానిని ఆయన న ర్వరే్ముతాడు. సంఖ్ాయ. 23:19; కరీ్తనలు 33:4; హెబ్రర 6:18 మర్శయు అనేక 
వాకయభాగములు సమసత వాగాే నములను దదవుడు నముకముగా న ర్వరే్ము విష్యమును గూర్శు 
మాటాో డతాయి. కాబటిర ప్రకటన 3:14లో మహమిప్ర్చబడని కీీసుత ను, “నముకమ నై సతయసాక్ియు 
దదవుని సృషిరకన ఆదియున నైవాడు” అని ప్ర్శచయం చదయుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. 

దదవుని స్టిదాధ ంతములోని ఈ కోణమును గూర్శున అనకే విష్యములలో మనము కొనిి 
విష్యములను మాతరమే చూశాము. దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శు మనము 
నేర్ముకొనుచుండగా మనము ప్ర్శగణ ంచవలస్టని బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వ శైాలయమును 
వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం మనకు ఇసుత ంది. మనము చూస్టనిటటో , లేఖ్నములు కవేలం కొనిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మార్గములలో మాతరమే గాక ప్రతి మార్గములోను దదవుడు అమితమ ైనవాడని, నితయయడని మర్శయు 
మార్మపలేనివాడని బో ధించుచునాియి. ఆయన సార్ము యొకు ప్రతి కోణము కూడా సర్శపల లులేనిది. 
మర్శయు ఈ విధ్ముగా, దదవుని యొకు ప్రతి గుణము వాయపితచెందని గుణమ ైయునిది. 

మ్మగ్ంప్ు 

ఈ పాఠంలో, దదవుడు ఆయన సృషిరకన వరే్మగా ఉని ర్ ండు ముఖ్యమ నై మార్గములను మనము 
చూశాము. మొదటగిా, దదవుని వాయపిత  చెందని గుణముల యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు మనం అధ్యయనం 
చదశాము. ఆయన ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుటకు బెైబిలు ప్ునాదులు, ఈ విభాగములో ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు కల్వగశయుని వదేాంతశాసత ర వయతాయసమును, మర్శయు ఈ గుణములను గుర్శతంచుటకు 
అవసర్మ ైన బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు వ ైశాలయమును మనము చూశాము. బెైబిలు ప్ునాది, 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవుల మధ్య ఉని వదేాంతశాసత ర వయతాయసము, మర్శయు ఈ ప్రకనయీలను 
అనేవషించుచుండగా మనము ప్ర్శగణ ంచవలస్టని బెైబిలు దృషిరకోణముల యొకు శరణీ ని దృషిరలో 
ఉంచుకొని దదవుని వాయపిత  చెందని గుణములను దదవుని ఇతర్ ప్ూర్ణతలతో సమాకలన చదయు ప్రకనీయను 
కూడా మనము ప్ర్రక్ించాము. 

చాలా సార్మో , దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను గూర్శు జఞగతీతగా ఆలోచంచుటలో గల 
పరా ముఖ్యతను కీీసుత  అనుచర్మలు గుర్శతంచర్మ. కాని, దదవుడు ఆయన సృషిరకన వరే్మగా ఉని విధానములను 
గూర్శు మనము కల్వగశయుని నముకములు క ైైసతవ విశావసమునకు ఎంత పరా ముఖ్యమ నైవంటే, అవి 
మన స్టదిాధ ంతములు, ఆచార్ములు మర్శయు వ ైఖ్ర్మల మీద ప్రభావం చూప్ుతాయి. క ైైసతవ స్టిదాధ ంతము 
యొకు అనేక సతంభములు దదవుని వాయపిత  చెందని ప్ూర్ణతల యొకు అవగాహన మీద 
ఆధార్ప్డయిుంటాయి. మన అనుదని కార్యకలాపాలు కూడా ఈ సతయముల దావర్ా 
నియంతిరంచబడతాయి. మర్శయు దదవుని ఎదుట వినయము, నిశుయత, ఆనందము మర్శయు ఆర్ాధ్న 
వంట ిమన వ ైఖ్ర్మలు దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రములోని ఈ కోణము మీద మనము కల్వగశయుని 
నముకము దావర్ా లోతయగా ప్రభావితము చదయబడతాయి. దదవుని యొకు వాయపిత  చెందని గుణములను 
గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించు విష్యములను అరా్ము చదసుకొనుట కీసీుత లో ప్రతి విధ్మ నై నముకమ నై 
స్టేవ చదయుటకు మనలను స్టదిధప్ర్మసాత యి. 
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