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ఉపల దాా తము 

ప్రమాదములో బహుగా గాయప్డ ితన జఞా ప్కశకితని కోలోపయిన ఒక వయకితని గూర్శున కథను నేను 
వినాిను. తన జీవితములో జర్శగశన ప్రతి విషయమును అతడు మర్చిపలయాడు: తన పతర్మ, తన 
స్టతిహతిులు మర్శయు తన కుటుంబముతో సహా. గాయాలు నయమవడానికి కొనిి న లలు ప్టిరంది. అయితద 
ఆ సమయములో, ఒక నర్మి అతనికి ఎంతో నముకముగా ప్ర్శచార్ము చదస్టింది. మొదటిగా, ఆమ  ఒక 
“నర్మిగా” మాతరమే అతనికి తలెుసు. అయితద తవర్లోనే అతడు ఆమ  పతర్మ, ఆమ  ష డూయల్, మర్శయు ఆమ  
యొకు వయకితతవమును గూర్శు తెలుసుకునాిడు. ఆమ ను జఞగీతతగా చూసుకోనేంతగా అతడు 
బాగుప్డిపల యాడు, మర్శయు వార్శర్మవుర్మ ఒకర్శతోనొకర్మ మాటాో డుకొంటూ, నవువకొంటూ సమయము 
గడుప్ుకొనుచునాిర్మ. ఒక దనిమున, వార్మ యధావిధగిా మాటాో డుకొనుచుండగా, అతడు తన జఞా ప్కశకితని 
తిర్శగశ ప ందుకునాిడు. వార్శక ిఎంతో ఆనందమును కల్వగశంచు విధ్ముగా, “నీవు నాకు గుర్మత నాివు. నీవు నా 
భార్యవు!” అని అతడు బిగగర్గా అర్శచాడు. వాసతవంగా చెపాపలంటే, అవును ఆమ  అతని భార్యయిే. 

కొనిివిధాలుగా, ఈ కథ ప్ర్శశుదాధ తుునిక ిమర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్య సంబంధ్మును 
పల ల్వనదిగా ఉంది. దదవుని ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎలోప్ుపడు తన ప్రజలను పతరమించాడు మర్శయు నముకముగా 
వార్శమీద శదీధ  చూపించాడు. అయితద పాత నిబంధ్న గీంథములో, ఆయన ఎవర్ో కూడా వార్శకి తెల్వయదు. 
కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు తిరతవములో ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా, మర్శయు మన 
జీవితములలో పాలగగ నుచుని దెైవతవములోని వయకితతవముగా బయలుప్ర్చబడనిాడు అని యిేసు చపెతపవర్కు 
తెల్వయదు. 

 ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము అను పాఠయకమీములో ఇద ిమొదటి పాఠము. మర్శయు దీనికి 
మనము “తిరతవములో” అను పతర్మప టార ము. ఈ పాఠములో, దెైవతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
మర్శయు సమానమ నై సభ్ుయడుగా ఉనాిడు అను విషయము మీద మనం దృషిరప డదాము. 

కీమబదధ వదేాంతశాసత రములో, ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున స్టిదాధ ంతమును “నూయమటాలజి” అని 
పిలుసాత ర్మ. “నూయమటాలజి” అను ప్దము ర్ ండు గరకీు ప్దముల నుండి వసుత ంది: నుయమ, అనగా “ఆతు,” 
మర్శయు లోగోస్, అనగా “అధ్యయనము.” కాబటిర , విసత ృత కోణంలో, “నుయమటాలజి” అనునది “ఆతును 
గూర్శున అధ్యయనము” లేదా “ఆతు విషయాలను గూర్శున అధ్యయనము”ను సూచిసుత ంద.ి అయితద క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రములో, నూయమటాలజికి చాలా సంకుచితమ నై అరా్ం ఉంది. ప్రతదయకంగా చెపాపలంటే, ఇద ి
తిరతవములో మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతయి నై “ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున అధ్యయనము.” 
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చార్శతిరకంగా, ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున స్టిదాధ ంతము ప్రతదయకమ నైదగిాను, తిరతవములో సృషిరంచబడని 
ప్ుర్మషమూర్శతగాను అభివృదిధ  చెందడానికి సహసరా బేి కాలం ప్టిరంది. దనీికి కార్ణం ఏమిటంట,ే దదవుడు తనను 
గూర్శున ఈ ఉనికనిి కాలకీమణేా ప్రతయక్షప్ర్చడానికి ఎంచుకునాిడు. మర్శయు దదవుడు తనను గూర్శు తాను 
మర్శంతగా ప్రతయక్షప్ర్చుకొనుచుండగా, ఆయన యొకు తిరతవప్ు సవభావమును గూర్శున మన అవగాహన 
మర్శంత ప్ర్శప్ూర్ణంగా అభివృదిధచెందింది. సాంప్రదాయకంగా, కమీబదధ  వదేాంతవతేతలు తిరతవమును ఈ 
విధ్ముగా నిర్వచించార్మ: 

దదవుడు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లుగా ఉనాిడు, కాని సార్ములో ఒకుడద. 

‘ప్ుర్మషమూర్శత” అన ేప్దముకు, మేము ఒక ప్రతదయకమ నై సవయంచెతైనయముగల వయకితగతమ నై 
మూర్శతమతవము అనే అరా్ము ఇసాత ము. ‘సార్ము’ అనే ప్దమును మమేు దదవుని పరా థమిక సవభావముగా 
లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక ప్దారా్ముగా సూచిసాత ము. 

తిరతవము అను స్టిదాధ ంతము పాత నిబంధ్నలో సూచించబడింది, అయితద తండిర యొకు 
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మాతరమే సపషరముగా వయకతతకర్శంచబడంిది. కొీతత  నిబంధ్నలో, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లు ప్ర్శప్ూర్ణంగా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్ ర్మ: తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు. మర్శయు 
ఒకర్శతోనొకర్మ వార్మ కల్వగశయుని సంబంధ్ము యొకు సవభావము కూడా ప్రతయక్షప్ర్చబడంిది. చివర్శగా, 
ఆదమి సంఘములో, ఆ వివర్ణలనిి వదేాంత స్టదిాధ ంతములుగా ర్ూప ందించబడా్ యి, అప్పటనిుండి 
క ైైసతవులు వాటనిి స్ట్వకర్శంచార్మ. 

తిరతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున ఈ పాఠములో, నూయమటాలజి యొకు చార్శతిరక అభివృదిధని 
మూడు మ టోలో మనము వివర్శదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎలా 
అగుప్డుచునాిడో  చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, ఆయనను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న ఏమి చబెుతుందో  చూదాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, సంఘ చర్శతరలో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు అధికార్శక స్టిదాధ ంతమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఏ విధ్ముగా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్ డో  మొదట చూదాే ము. 

పాత నిబంధ్న 

ఇప్ుపడు, దదవుడు ఎలోప్ుపడు తిరతవములో ఉనికలిో ఉనాిడు అని మనకు తెలుసు. మర్శయు తండిర, 
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని మధ్య ఉని వయకితగత భినితావలు కూడా ఎలోప్ుపడూ ఉనికలిో 
ఉనాియి. ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు కూడా ఎలోప్ుపడూ సృషిరంచబడని మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై దదవుడుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనాిర్మ. అయితద పాత నిబంధ్న కాలములో, దదవుడు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లలో ఉనికిలో ఉనాిడు అని 
దదవుని ప్రజలు అరా్ం చదసుకోలేదు. వార్మ ఆయనను అదివతీయ సతయ దదవునిగా తలెుసుకొని ఆర్ాధించార్మ. 
వాసతవంగా చెపాపలంటే, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శత అని తెలుప్ు సూచనలను పాత 
నిబంధ్న అంతటా మనం చూసాత ము. అయితద ఈ సూచనలను కొీతత  నిబంధ్న యొకు సపషరతతోనే మనం 
చూడగలుగుతాము. 

సుమార్మ 1851-1921 మధ్య నివస్టించిన, 20వ శతాబేప్ు వదేాంతవతేతయి నై బి. బి. వార్రీ ల్్, పాత 
నిబంధ్న గీంథమును ఆడంబర్ముగా అలంకర్శంచబడని, సర్శగా వ లుతుర్మలేని ఒక గదతిో పల లాుడు. 
మనము గదలిో మర్శంత వ లుగును కల్వగశంచినప్ుపడు కూడా, అద ిగదలిో ఉని విషయములను మార్ుదు 
అని అతడు చెపాపడు. ఇది అప్పటిక ేఉని విషయాలను చూడడానికి మనకు సహాయప్డుతుంది. 1915లో 
ర్చించబడని, ది బిబోికల్ డాకిరిన్ ఆఫ్ ద ిటిరనిటీ లో వార్రీల్్ ఈ ఆలోచనను తిరతవముకు అనువర్శతంచాడు. 

తిరతవమును గూర్శున మర్ుము పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్రతయక్షప్ర్చబడలేదు; 
అయితద తిరతవము యొకు మర్ుము పాత నిబంధ్న ప్రతయక్షతకు లోబడ ిఉంది, 
మర్శయు అకుడకుడ కనిపసిూత న ేఉంటుంది. ఆ విధ్ంగా దదవుని పాత నిబంధ్న 
ప్రతయక్షత దానిని అనుసర్శంచద ప్ర్శప్ూర్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా సర్శదదేిబడదు, అయితద 
ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చబడుతుంద,ి విసతర్శంచబడుతుంద ిమర్శయు విసత ృతప్ర్చబడుతుంది. 

పాత నిబంధ్న గీంథములో దదవుడు తననుతాను ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లుగా వ లోడించలేదు-
కనీసం ఆయన ప్రజలు సపషరంగా గుర్శతంచగల్వగే విధ్ంగా కాదు. అయినప్పటికత, దదవుడు తిరతవములో ఉనికలిో 
ఉనాిడు గనుక, వాసతవానికి పాత నిబంధ్న ఆయనను ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది గనుక, పాత నిబంధ్నలో 
తిరతవమును గూర్శున సూచనలు ఉనాియి. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న గీంథము నుండి ప ందుకొనిన 
అంతరే్ృషిరతో పాత నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు, ఈ సూచనలను మర్శంత సపషరంగా మనం చూసాత ము. 

కాబటిర , పాత నిబంధ్న గీంథము ర్క్షకుడు, మ స్ట్ి య యొకు ర్ాక కొర్కు దదవుని 
యొకు స్టదిధపాటు ప్నిని గూర్శున కథను చబెుతుంది. దదవుని ప్నిని దదవుని ఆతు 
దావర్ా, ఉదాహర్ణకు కతర్తనలు 2లో దదవుని కుమార్మని దావర్ా, వివర్శసూత  ఇలా 
చదసుత ంద.ి కాబటిర , పాత నిబంధ్న అంతటా దదవుని పతర్మ మాతరమ ేకాకుండా, ఆయన 
పతర్మతో అనుబంధ్ముగా ఉని దదవుని ప్నిని గూర్శున ప్ర్శచయమును మనం 
చూసాత ము. అయితద, దదవుడు ప్ని చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన వాకయభాగములో బహుళ 
ర్ూప్ములలో ప్నిచదసాత డు. కాబటిర , ఆయన కుమార్మని దావర్ా, లేదా కతర్తనలు 33లో 
ఆయన వాకయము దావర్ా, లేదా ఆయన ఆతు దావర్ా ఈ ప్ని ఎలా జర్మగుతుందో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తలెుప్ుటకు ఒకట ికంట ేఎకుువ గుర్శతంప్ులను కల్వగశ దదవునిని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లుగా చపె్ుప భాష, దెవైతవములో బహుళ ప్ుర్మషమూర్మత లు ఉనాిర్మ 
అను ఆలోచనను ప్ర్శచయం చదసుత ంద,ి కాని సపషరంగా తలె్వయజయేదు. పాత 
నిబంధ్న విడచిిప టిరన చోట కొీ తత  నిబంధ్న ఆర్ంభిసుత ంద.ి దదవుని కుమార్మనిగా, 
యిసేుకతీసుత లో దదవుని యొకు ప్ని మీద ఇద ిదృషిరప డుతుంద,ి మర్శయు యిసేు 
బాపితసుము సమయములో తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లు కల్వస్ట ిఅగుప్డతార్మ. కాబటిర , ఇవి ఒక ేమనిషకి ిలేదా ఒక ేవయకితక ి
ఆపాదంిచబడని పతరో్ను మాతరమ ేకల్వగశ ఉని మోడల్వజం అన ేస్టదిాధ ంతము కాదు. 
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు అనువార్మ ముగుగ ర్మ విభిని 
ప్ుర్మషమూర్మత లుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు కొీ తత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము 
చదయబడని ప్దములను మర్శయు దదవుని ప్ని అంతటనిీ తీసుకొని, దానిని సఫలము 
చదసుత ంద ిమర్శయు న ర్వరే్ముతుంద,ి కాబటిర  ఆలోచనలను ప్ర్శచయం చదయుట దావర్ా 
వార్మ కల్వస్ట ిప్నిచదసాత ర్మ మర్శయు దదవుని ప్ని మర్శయు దదవుని పతర్మ అదదవిధ్ంగా 
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు, తర్మవాత కొీ తత  నిబంధ్న వాటనిి 
ప్ర్శప్ూర్ణతలో ఒకచోటకి ితచెిు తిరతవము అను స్టదిాధ ంతమును మనకు ఇసుత ంది. 

—డా. స్ట్రవ్ మ కిునోయన్ 

పాత నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచడానికి అనేక మార్గములు ఉనాియి. అయితద 
మన ఉదదేశయముల కొర్కు, దదవుని ఆతును గూర్శున పాత నిబంధ్న సూచనల మీద మర్శయు ఆ సూచనలు 
ఆతు యొకు దెవైతవమును లేదా దదవతవమును మర్శయు ఆయన వయకితతవమును ఎలా సూచిసాత యి అను 
విషయముల మీద మనము దృషిర  ప డదాము. దదవుని ఆతును గూర్శున కొనిి పాత నిబంధ్న సూచనలను 
మొదటగిా చూదాే ము. 

ఆతు 
దదవుని ఆతును సూచించుటకు “ప్ర్శశుదాధ తుుడు,” “దదవుని ఆతు,” “ప్రభ్ువు ఆతు” అను పతరో్తో 

పాటు పాత నిబంధ్న గీంథము అనేక పతరో్ను ఉప్యోగశసుత ంద ిమర్శయు, కొనిిసార్మో  దదవుడు “నా ఆతు” అని 
మాటాో డుతాడు. పాత నిబంధ్నలో, మనము “ఆతు” అని అనువదించద హెబ్రర ప్దము ర్ూఆహ్. సాధార్ణ 
ప్దములలో, ర్ూఆహ్ అను ప్దము విభిని విషయాలను సూచిసుత ంది. అది గాల్వ లేదా ఊపిర్శ అని 
అనువదించబడుతుంది. జంతువులలో, అద ివాటిని జీవింప్జేస్టత జీవిత సూతరంగా అనువదంిచబడుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవులలో, మన ర్ూఆహ్ అనునది మన అమర్తవ పరా ణముగా ఉంది. ర్ూఆహ్ అను ప్దము శర్రర్ములు 
లేని ఆతులను కూడా సూచిసుత ంది. అయితద దదవుని కొర్కు ఉప్యోగశంచబడినప్ుపడు, ఇది సాధార్ణంగా 
దదవునిక ిప్ర్ాయయప్దముగా ఉంటుంది, లేదా సృషిరతో చుర్మకుగా పాలుప ందుటను మర్శయు ఆయన యొకు 
వయకితగత ఉనికి సూచిసుత ంది. 

“దదవుని ఆతు,” “నా ఆతు,” మర్శయు “ప్రభ్ువు ఆతు” అన ేపతరో్లో, ర్ూఆహ్ అను ప్దము దదవుని 
పతర్మతో లేదా సర్వనామముతో జతప్ర్చబడి, దదవుని ఆతు ఒక విధ్ంగా దదవునితో సంబంధ్ం కల్వగశయుందని 
సూచిసుత ంది, లేదా వాసతవానిక ిదదవుడు అని సూచిసుత ంది. మర్శయు “ప్ర్శశుదాధ తుుడు” అను పాత 
నిబంధ్నలోని పతర్మ, ర్ూఆహ్ అను ప్దమును హెబ్రర ప్దమ నై కావదషె్ తో జతప్ర్చి, “ప్ర్శశుదధత” అను 
అరా్మిసుత ంది. దదవుని కావదషె్ లేదా “ప్ర్శశుదధత” అనగా ఆయన “ఇతర్తతవం” లేదా “ప్రతదయకత” — తన సృషిరకి 
భినింగా ఉండద ఆయన యొకు గుణము — అయుయనిది. ఆయన యొకు సంప్ూర్ణ న తైిక సవచఛత, 
అదదవిధ్ంగా ఆయన ప్రసనిత యొకు వ భై్వం వంట ివిషయాలను ఇద ికల్వగశయుంటుంది. 2 ర్ాజులు 19:22, 
యి షయా 30:11-15 మర్శయు హో షతయ 11:9-12 వంటి వాకయభాగములలో మనం చూసుత నిటుో గా, 
“ప్ర్శశుదుధ డు” వంటి ఇతర్ పతరో్లో కూడా ఇదద ప్దము ప్రతిబింబించబడింది. 

ఈ పాత నిబంధ్న పతర్మో  సూటగిా తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతని సూచిసుత నాియి అని 
క ైైసతవులు ఆలోచించుటకు శోధంిచబడతార్మ. అయితద కొీతత  నిబంధ్న వర్కు కూడా దదవుడు తన ఉనికిని 
ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లలో కల్వగశనటుో గా వివర్శంచలేదని మనం గమనించాల్వ. కాబటిర , పాత నిబంధ్నలో, ఈ 
పతర్మో  దదవునిని సూచిసుత నాియి కాని, ఆయన ప్ుర్మషమూర్మత ల మధ్య తదడాను మాతరం సపషరం చదయలేదు. 
అయినప్పటికత, ఈ పతర్మో  కొీతత  నిబంధ్నలో తిరతవమును గూర్శు తెలుసుకొనుటలో దదవుని ప్రజలను 
స్టిదధప్ర్చడానికి సహాయప్డా్ యి. మర్శయు, కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్న వ లుగులో, వేదాంతవేతతలు ఈ 
సూచనలను సాధార్ణంగా ప్ర్శశుదాధ తుుని సవభావముకు మర్శయు ప్నికి ఆపాదించార్మ. 

దదవుని యొకు ఆతును సూచించు పాత నిబంధ్న పతరో్ను చూశాము గనుక, ఈ పతర్మో  ఆతు యొకు 
దెైవతవమును లేదా దదవతవమును ఎలా తలె్వయజేసాత యో ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

దెవైతవము 
ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైతవము లేదా దదవతవమును గూర్శు మనం మాటాో డనిప్ుపడు, ఆతు 

వాసతవంగా చెపాపలంటే సృషిరంచబడని దదవుడు, దదవుని దూతలలో ఒకడు కాదు అనే ఆలోచనను మన 
మనసులో కల్వగశయుంటాము. మనము చపెిపనటుో గా, దదవుని ఆతును సూచించు పాత నిబంధ్న 
వాకయభాగములు కొనిిసార్మో  దదవునిని గుర్శతసాత యి, మర్శకొనిిసార్మో  సృషిరతో ఆయన పాలుప్ంచుకొనుటను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు వివర్శసాత యి. అయితద ర్ ండు సందర్భములలో, అవి ఆయన యొకు శాశవత, సృషిరంచబడని 
దెైవతవమును సూచిసాత యి. 

ఆయన దెైవతవమును సూచించద దదవుని ఆతు యొకు నాలుగు పాత నిబంధ్న లక్షణములను మనం 
ప్ర్శశీల్వదాే ము, ఆతును దదవునితో సమానం చదస్టత సూచనలతో (సవయంగా దదవుడద) ఆర్ంభిదాే ము. 

సవయంగా దదవుడద 
ప్రవకతయి నై యి షయా వరా స్టని వాకయభాగమును మొదటగిా చూదాే ము. దదవుడు ఇశాీయిేలును 

ర్క్ించిన మర్శయు విమోచించిన మార్గములను గూర్శు వివర్శంచిన తర్మవాత, ఇశాీయిలేు దదవునికి 
ప్రతిసపందించిన విధానమును యి షయా విమర్శించాడు. యి షయా 63:10లో ఆయన ఏమి వరా శాడో  వినండి. 

అయినను వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్ట ిఆయన ప్ర్శశుదాధ తును దుఃఖంప్జయేగా ఆయన 
వార్శక ివిర్ోధయిాయి ను తాన ేవార్శతో యుదధము చదస్ట ను (యి షయా 63:10). 

యి షయా ప్ర్శశుదాధ తుుడు అనే పతర్మను దదవునిక ిఆపాదించాడు, బహుశా వార్శ పాప్ము యి డల 
ఆయనకు కోీధ్ము ప్ుటుర టకు దదవుని ప్ర్శశుదధతయి ేకార్ణము అని ఉదాా టించుటకు ఇలా చదశాడు. 
ఎఫ స్ట్యులకు 4:30లో ప్ర్శశుదాధ తుుని దుఃఖంచవదుే  అని చెపపిన పౌలు హచెుర్శకకు ఇద ిసమాంతర్ముగా 
ఉంది. మర్శయు ప్రతిసపందనగా, వార్శతో పల ర్ాడుటవలన దదవుడు తన ప్రజలను శిక్ించాడు. మర్శయు 63:11-
14లో యి షయా ఎలా కొనసాగశంచాడో వినండి: 

అప్ుపడు ఆయన ప్ూర్వదనిములను మోషతను తన జనులను జఞా ప్కము 
చదస్టకిొన ను-సముదరములో నుండ ితముును తోడుకొనివచిునవాడదడి?...తమలో తన 
ప్ర్శశుదాధ తును ఉంచినవాడదడ?ి మోషత కుడచిదతి వ పై్ున మహమిగల తన 
బాహువును పల నిచిునవాడదడ?ి తనకు శాశవతమ నై ప్రఖ్ాయతి కలుగజసే్టకిొనుటకు 
వార్శముందర్ నీళోను విభ్జించినవాడదడ?ి...అగాధ్జలములలో నడపింిచిన 
వాడదడ?ి...[వార్మ] విశాీ ంతినొందునటుో  యి హో వా ఆతు వార్శక ివిశాీ ంతి కలుగజసే్ట ను. 
నీకు ఘనమ నై పతర్మ కలుగునటుో  నీవు నీ జనులను నడపింిచితివి (యి షయా 
63:11-14). 

దదవుడు ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండి విడపిించినప్ుపడు కలుగజసే్టిన అదుభతకార్యములను 
యి షయా సూచించాడు. వీటలిో యి ర్ీ సముదరమును పాయలుచదయుట, హానిలేకుండా ఇశాీయిేలీయులను 
దాటింప్జేయుట, మర్శయు ఫర్ో స్ట నైయమును నీట ముంచుట కూడా ఉనివి. ఈ అదుభతకార్యములు 
నిర్గమకాండము 14, 15లో కూడా నమోదుచదయబడా్ యి. నిర్గమకాండము 15:3-6లో, మోషత ఇలా వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో వా యుదధశూర్మడు యి హో వా అని ఆయనకు పతర్మ. ఆయన ఫర్ో ర్థములను 
అతని స్టతనను సముదరములో ప్డదోరస్ట ను... యి హో వా, నీ దక్ణిహసతము బలమొంద ి
అతిశయించును యి హో వా, నీ దక్ణి హసతము శతుర వుని చితక గొటుర ను 
(నిర్గమకాండము 15:3-6). 

ఇకుడ, యి హో వాయి ేఈ అదుభతకార్యములను చదశాడు అని సపషరం చదయబడింది. కాబటిర , యి షయా 
63లో, యి షయా వాటిని దదవుని “ప్ర్శశుదాధ తు”కు మర్శయు “దదవుని ఆతు”కు ఆపాదించినప్ుపడు, తన 
వాసతవిక శోీతలు వాటిని సవయంగా దదవుని పతర్మో గా అరా్ం చదసుకోవాలని అతడు ఆశించాడు. 

అంతదకాకుండ, దదవుని “దక్ణిహసతము” విజయము ప ందింది అని మోషత మాటాో డనిప్ుపడు, అతడు 
దదవునిని మానవ యోధ్ునితో పల ల్వున అలంకార్ర్ూప్క భాషను ఉప్యోగశసుత నాిడు. మర్శయు అతని 
అభిపరా యం ఏమిటంటే, దదవుడు ప్రతయక్షంగా యుదధంలో గ ల్వచాడు. అదదవిధ్ంగా, తర్మవాత యి షయా దదవుని 
ప్ర్శశుదాధ తును దదవుని దక్ిణహసతముతో పల ల్వునప్ుపడు, దదవుడు తన ప్రజల ప్క్షమున పల ర్ాడుచుని 
యోధ్ునిగా అదృశయముగా ఉనాిడు అని అరా్ం. 

మర్శయు “దదవుని ఆతు” అనే పతర్మ విషయములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. ఉదాహర్ణకు, 
ఆదకిాండము 1:2లో, సృషిరలో దదవుని ఆతు జలముల మీద అలాో డుచుండెను. యోబు 33:4లో, దదవుని 
ఆతు మానవుని సృజించినదగిా ఉంది. కతర్తనలు 106:32, 33లో, ఆయన మ ర్రబా జలములయొదే 
ఇశాీయిలేీయులు కోప్మును ప్ుటిరంచిన దదవుడుగా, యి హో వాగా ఉనాిడు. ఇవి మర్శయు ఇతర్ అనేకచోటో, 
సందర్భము దదవుని ఆతును సవయంగా దదవునితో గుర్శతసుత ంది లేదా సమానంగా చదసుత ంది. 

పాత నిబంధ్న గీంథములో మనము చదవి ేప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు కార్యముల 
దావర్ా, ఆయన దదవుడు అను నిశుయతతో మనం ఉంటాము. ఉదాహర్ణకు, సృషిరలో 
ఆయన భ్ూమిక. ఆదకిాండము 1లో, ప్ర్శశుదాధ తు సృషిరంచబడనివాడు అని మోషత 
ఎనిడు వార యలేదు. విర్మదధంగా చపెాపలంట,ే దదవుని ఆతు జలములమీద 
అలాో డుచుండనెు అని అతడు చపెాపడు. ఇకుడ ఉని ఆలోచన ఏమిటంట,ే ఆయన 
ఒక ప్క్ ిదాని గూడును హతుత కొనినటేో  సృషిరని హతుత కునాిడు, ఆయన సృషిరక ి
జీవమును మర్శయు శకితని ఇసుత నాిడు. ఇదద ఆలోచన కతర్తనలు 104లో కనిపసిుత ంద,ి 
అకుడ “నీవు నీ ఊపరి్శ విడువగా అవి సృజించబడును” అని చపె్పబడంిద.ి సృజించద 
సామరా్యం ప్ర్శశుదాధ తుునిక ిఉంద,ి మర్శయు ఆయన దదవుడు అని ఇద ి
ర్మజువుచదసుత ంద.ి 

—ర్ వ. డా. ఇమాద్ ఎ. మిఖ్ లై్, అనువాదము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఇదద విషయం “దదవుని ఆతు”కు కూడా వర్శతసుత ంది, మర్శయు “దదవుడు” అన ేమర్శంత 
సాధార్ణ పతర్మ సాా నంలో దదవుని నిబంధ్నా పతర్మ అయిన “యి హో వా”ను ఉప్యోగశసుత ంది. ఇంతకు ముందద 
మనము చూస్టనిటుో గా, యి షయా 63:14లో దదవునిని సూచించుటతో పాటు, మీకా 2:7లో మర్శయు అనకే 
ఇతర్ భాగములలో కూడా అద ిఆయనను సూచిసుత ంది. 

మర్శయు “నా ఆతు” అనే సాధ్ర్ణ ప్దసమూహము కూడా సూటిగా దదవునిని సూచిసుత ంది. 
ఆదకిాండము 6:3లో, దదవుడు మానవాళితో పల ర్ాడుతునిటుో  వరా యబడింది. మర్శయు హగగయి 2:5లో, 
దదవుడు తన ఆతు దావర్ా తన నిబంధ్న ప్రజలతో ఉంటానని తెల్వపాడు. 

పాత నిబంధ్నలో దదవుని ఆతు యొకు దెైవతవమును సూచించు ర్ ండవ వాసతవము ఏమనగా ఆతు 
ప్రవచనమును మర్శయు దర్ినములను బలప్ర్శచాడు. 

ప్రవచనము మర్శయు దర్ినములు 
దదవుని ఆతు పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను మర్శయు దర్ినములను పతరర్పేించినప్ుపడు, దదవుడు 

మాతరమ ేకల్వగశయుని జఞా నమును ఆయన ప్రతయక్షప్ర్చాడు. మర్శయు దదవుని ప్క్షమున మాటాో డుటకు 
ఆయన ప్రవకతలకు అధకిార్మును ఇచాుడు. మర్శయు కొనిి సందర్భములలో, దదవుని ఆతు మానవ ప్రవకతల 
ఆతులను కొనిి ప్రతదయకమ నై మార్గములలో నియంతిరంచాడు, కొీతత  నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు 
ప్రవచనా వర్మును ఇది పల ల్వ ఉంది. వాసతవంగా చెపాపలంటే అనిి సందర్భములలో దదవుని ఆతు సవయంగా 
దదవుడద అని తదల్వు చపె్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది. 

ఆతు యొకు దెవైాధికార్ము మర్శయు శకిత 1 సమూయిలేు 19:20-24లో ఈ విధ్ంగా 
వ లోడపి్ర్చబడింది, అకుడ సౌలు మర్శయు అతని మనుషుయలు తాతాుల్వకముగా ప్రవచనా వర్మును 
ప ందార్మ. 2 దనివృతాత ంతములు 24:20లో కూడా ఇద ిమనకు కనిపసిుత ంది, అకుడ ప్రవకతయి ైన జ కర్ాయ 
దదవుని ప్క్షమున ఆయన వాకయమును ప్రకటించుటకు బలప్ర్చబడా్ డు. మర్శయు యి హజెేులు 11:24లో 
ఇద ిసపషరం చదయబడింది, అకుడ దదవుని ఆతు యి హెజేులుకు ఒక ప్రవచానాతుక దర్ినమిచెును. 

అయితద దదవుని ఆతు యొకు అతయంత నాటకతయమ నై చర్యలలో ఒకటి సంఖ్ాయకాండములో దుషర 
ప్రవకతయి నై బిలాముకు జర్శగశంది. సంఖ్ాయకాండము 22-24లో, బిలాము తమ శతుర వ ైన, మోయాబు ర్ాజు, 
బాలాకు ప్క్షమున ఇశాీయిేలును శపించడానిక ిస్టదిధంగా ఉనాిడు. అయితద యి హో వా అనుమతిస్టతతనే 
ఇశాీయిలేును శపించగలను అని బిలాము చెపాపడు. బాలాకు మర్శయు బిలాము యొకు ఉదదేశయములకు 
విర్మదధంగా, ఇశాీయిలేుకు బిలాము ప్రకటించగల ఏక ైక ప్రవచనములు ఆశీర్వచనములు మాతరమే. దదవుడు 
బిలామును నింపనిందున దదవుడు ఆజఞా పించని విషయములను ప్రవకత చపె్పలేకపల యాడు. సంఖ్ాయకాండము 
24:2-4లో, బిలాము దదవుని ఆతును ఎదుర్ొునుటను గూర్శున నివదేకి మనకు కనిపసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బిలాము కనుిల తిత  ఇశాీ యిలేీయులు తమ తమ గోతరముల చొప్ుపన దగిశయుండుట 
చూచినప్ుపడు దదవుని ఆతు అతనిమీదకి ివచుెను గనుక అతడు ఉప్మానర్రతిగా 
ఇటోన ను బయెోర్మ కుమార్మడెనై బిలాముకు వచిున దదవోకిత ...దదవవాకుులను 
వినినవాని వార్త. అతడు ప్ర్వశుడె ైకనుిలు తరె్చినవాడె ైసర్వశకుత ని దర్ినము 
ప ందనెు (సంఖ్ాయకాండము 24:2-4). 

దదవుని ఆతు బిలాముకు దదవుని వాకుులను మర్శయు సర్వశకుత ని యొదేనుండి దర్ినమును 
కలుగజసే్ట ను. బిలాము ఇశాీయిేలును శపించుటలో ఎందుకు విఫలమయాయడో  ఇది వివర్శసుత ంది — సవయంగా 
దదవుడద బిలాముకు మాటలను అందజసే్టనిందున ఆ మాటలనే ప్లుకుటకు అతడు బలవంతం చదయబడా్ డు. 

“దదవుని ఆతు” వల న ే“యి హో వా ఆతు” కూడా ప్రవచనములకు మూలముగా ఉంది, ఈ పతర్మ కూడా 
సూటిగా దదవునిక ేవర్శతసుత ంద ిఅని ఇది సూచిసుత ంది. సంఖ్ాయకాండము 11:29లో, తన ప్రవచన వర్ముకు 
మర్శయు ఇతర్ ఇశాీయిలేు ప్రవకతల యొకు వర్ములకు మూలము యి హో వా ఆతుయిే అని మోషత 
వ లోడచిదశాడు. యి హజెేులు 11:5లో, యి హో వా ఆతు దదవుని మాటలను ప్రవకతయి నై యి హజెేులు నోట 
ఉంచనెు. మర్శయు మర్ణానిక ిముందు దావీదు చపెిపన చివర్శ మాటలు యి హో వా ఆతును సూటగిా 
ఇశాీయిలేు దదవునితో పల లుుతాయి. 2 సమూయిలేు 23:2-3లో దావీదు ఏమి చెపాపడో వినండి: 

యి హో వా ఆతు నా దావర్ా ప్లుకుచునాిడు; ఆయన వాకుు నా నోట ఉనిద.ి 
ఇశాీ యిలేీయుల దదవుడు స్ట లవిచుుచునాిడు ఇశాీ యిలేీయులకు 
ఆశీయదుర్గమగువాడు నాదావర్ా మాటలాడుచునాిడు... (2 సమూయిలేు 23:2-
3). 

ఇకుడ, దావీదు మాటల యొకు సమాంతర్త యి హో వా యొకు ఆతు మర్శయు ఇశాీయిేలు దదవుడు 
ఒకటేయని సూచిసుత ంది. 

చివర్శగా, అంతయదినములలో తన ప్రజలందర్శమీద ప్రవచనము అను ఆతువర్మును 
కుముర్శంచబో తునాిను అని వివర్శంచుటకు దదవుడు “నా ఆతు” అను పతర్మను ఆయన కొర్కు 
ఉప్యోగశంచుకునాిడు. యోవేలు 2:28-29లో, దదవుడు ఇలా చెపాపడు: 

ననేు సర్వజనులమీద నా ఆతును కుముర్శంతును; మీ కుమార్మలును మీ 
కుమార్ తలును ప్రవచనములు చపె్ుపదుర్మ; మీ ముసల్వవార్మ కలలుకందుర్మ, మీ 
యౌవనులు దర్ినములు చూతుర్మ. ఆ దనిములలో ననేు ప్నివార్శమీదను 
ప్నికతెతలమీదను నా ఆతును కుముర్శంతును (యోవలేు 2:28-29). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల కార్యములు 2:1-29లో, ప ంతకెొసతను దనిమందు దదవుడు ప్ర్శశుదాధ తును సంఘము 
మీద కుముర్శంచినప్ుపడు ఈ ప్రవచనము న ర్వేర్ుబడింది అని అప సతలుడెనై పతతుర్మ చెపాపడు. 
మర్ోమాటలలో, దదవుని ఆతును గూర్శున పాత నిబంధ్న యోవలేు సూచన తుదకు ప్ర్శశుదాధ తు 
ప్ుర్మషమూర్శతని సూచిసుత ంది. మర్లా, యోవేలు యొకు ప్రవచనము తిరతవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శత 
ఉనికనిి సపషరంగా ప్రకటించింది అని దీని అరా్ం కాదు. అయితద యోవలేు ప్రవచనములోని ఆతు సవయంగా 
దదవుడద తప్ప ఎవర్మ కాదు అని దీని అరా్మ ై ఉంది. 

దదవుని ఆతు యొకు దెవైతవమును లేదా దదవతవమును సూచించు పాత నిబంధ్నలోని మూడవ 
లక్షణము ఏమిటంటే మానవులను ఎంపిక చదయుటకు ఆయన ప్రతదయక న పై్ుణయమును మర్శయు జఞా నమును 
ఇచాుడు. 

ప్రతదయకమ నై న పై్ుణయము మర్శయు జఞా నము 
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆతు మానవాతీత ప్ర్శచర్య ప్నులను జర్శగశంచునటుో  కొందర్మ 

మానవులకు బహుమతిగా ఇవవబడింది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము 31:3 మర్శయు 35:31లో, దదవుడు 
హసతకళాకార్మల ైన బసెలేలు మర్శయు అహో లీయాబును నింపాడు గనుక వార్మ ప్రతయక్షగుడార్మును మర్శయు 
దాని అలంకర్ణలను ర్ూప ందంిచార్మ. ఇకుడ ఆలోచన ఏమిటంటే, వార్శ ప్ని ఆయనను సంతోషప్ర్మసుత ందని 
నిర్ాా ర్శంచడానికి దదవుడు మ ర్మగ ైన సామరా్యములతో మర్శయు జఞా నముతో వార్శని ఆశీర్వదించాడు. ఇది 
ప్రతదయకముగా ముఖ్యమ ైనది ఎందుకంటే, నిర్గమకాండము 25:9, 40 ప్రకార్ం, హసతకళాకార్మలు ప్ర్లోకప్ు 
దానిని ప్రతిబింబించు ర్రతిగా భ్ూలోక ప్రతయక్షగుడార్మును ర్ూప ందించాల్వ. కాబటిర , ఈ ప్నిని అనగా లోహప్ు 
ప్ని, చెకుప్ని, ర్ాతికోత, బుటార ప్ని, కళ, మర్శయు ప్రతయక్ష గుడార్మును నిర్శుంచడానికి అవసర్మ ైన ప్రతి 
చదతిప్నుల వంటవిి, ప్ూర్శతచదయుటకు తగశనంత న పై్ుణయత మర్శయు జఞా నం వార్శకి ఉండాల్వ. 

ఈ విధ్మ నై వర్ముకు సమాంతర్తగా ఉండద వర్ము కొీతత  నిబంధ్నలో ర్ోమీయులకు 12, 1 
కొర్శంథయీులకు 12, మర్శయు ఎఫ స్ట్యులకు 4 వంటి వాకయభాగములలో ప్ర్శశుదాధ తుుడు సంఘముకు 
ఇచిున ఆతీుయ వర్ములలో కనిపసిుత ంది. కొీతత  నిబంధ్నలో ప్ర్శశుదాధ తు దదవుడు వర్ములను ఇచిునటేో , 
పాత నిబంధ్నలో దదవుని దెవైిక ఆతు కూడా వర్ములను ఇచుెను. 

దదవుని ఆతు యొకు దెవైతవమును లేదా దదవతవమును సూచించు పాత నిబంధ్నలోని నాలుగవ 
లక్షణము దదవుని నిబంధ్న ప్రజలలో ర్ాజులు మర్శయు నాయకులు ఆతు అభిషతకం మర్శయు సాధకిార్త 
ప ందుటలో కనిపసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభిషతకం మర్శయు సాధకిార్త 
దదవుని ఆతు ర్ాజులను అభిషతకించినప్ుపడు, సామంతకు లేదా స్టతవక ర్ాజుకు అధకిార్మును 

ఇచుుటకు ఆయన ప్రభ్ువుగా లేదా నిబంధ్న యొకు గొప్ప చకవీర్శతగా వయవహర్శంచాడు. నిబంధ్న యొకు 
నిర్ాుణములో, దదవుడద అనిిటనిి పాల్వంచాడు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయములోని కొనిి భాగాలను 
పాల్వంచుటకు ఆయన ప్క్షమున తకుువ సాా యిగల (సామంత) ర్ాజులను నియమించాడు. ఉదాహర్ణకు, 
సౌలు మర్శయు దావీదు దదవుని స్టతవక ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు ర్ాజయముకు ర్ాజులుగా ఉనాిర్మ. వార్మ దదవుని 
ప్క్షమున పాల్వంచార్మ మర్శయు ప్ూర్శతగా ఆయన అధకిార్ములో ఉనాిర్మ. అందుచదతనే 1 దనివృతాత ంతములు 
29:23లో, యి ర్ూషలేములోని దావీదు స్టింహాసనము యి హో వా స్టింహాసనముగా సూచించబడింది. కాబటిర , 
దదవుని ఆతు ర్ాజులను అభిషతకించినప్ుపడు, అతడు దదవునికి చెందని అధకిార్మును ఉప్యోగశసుత నాిడు. 
మర్శయు ఆ ఆతు దదవుడద అని ఇది సూచిసుత ంది. 

ఈ విధ్మ నై అభిషతకమును మర్శయు వర్మును గూర్శున పాత నిబంధ్న సూచనలు, చాలావర్కు 
ఆతును యి హో వా అను ఆయన నిబంధ్న పతర్మను ఉప్యోగశంచి “యి హో వా ఆతు” అని సూచిసాత యి. 
ఎందుకంటే, బహుశా ఈ ప్నుల యొకు నిబంధ్నా సవభావమును ఉదాా టించుటకు ఇలా చెప్పబడింది, ఇది 
తమ ప్రభ్ువుగా దదవునిని సూచిసుత ంది. దీనిని గూర్శున ఒక ఉదాహర్ణ ఈ అభిషతకము ఇశాీయిేలు మొదటి 
ర్ాజ నై సౌలు నుండ ితర్మవాత వచిున దావీదుకు బదిలీ చదయబడుటలో కనిపసిుత ంది. 1 సమూయిేలు 16:13-
14లో మనము ఇలా చదవుతాము: 

సమూయిలేు తెలైప్ు కొముును తీస్ట ివాని సహో దర్మల యి దుట వానిక ి[దావీదుకు] 
అభిషతకము చదస్ట ను. నాటనుండ ియి హో వా ఆతు దావీదుమీదకి ిబలముగా వచుెను... 
యి హో వా ఆతు సౌలును విడచిిపలయి ను (1 సమూయిలేు 16:13-14). 

దావీదు ర్ాజుగా అభిషతకించబడనిప్ుపడు, అతడు ఇశాీయిేలు స్టింహాసనమును అప్పటకిి 
అధరి్ోహించనప్పటకిత కూడా ప్ర్శశుదాధ తును ప ందుకునాిడు. అదదవిధ్ంగా, అప్పటకిి ర్ాజుగా 
పాల్వంచుచునిప్పటకిత కూడా సౌలు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు అతీందిరయ ఆశీర్ావదమును మర్శయు వర్మును 
కోలోపయాడు. తర్మవాత, దావీదు బతెషబాతో పాప్ము చదస్టని తర్మవాత, అతనికి కూడా అదద జర్మగుతుంది అని 
దావీదు భ్యప్డా్ డు. కాబటిర , కతర్తనలు 51:11లో, దదవుని ప్ర్శశుదధతును తనతో ఉంచమని అతడు 
వేడుకునాిడు. స్టింహాసనమును ఉంచమని అడగలేదు — పాప్ము చదస్టనినూ సౌలు దానిని ఉంచుకునిటేో  
అతడు దానిని ఉంచుకోగలను అని అనుకునాిడు. బదులుగా, దదవుని ర్ాజర్శక సంకలపమును 
న ర్వేర్ుడానిక ిబలమిచదు దదవుని యొకు సాధకిార్శక ఉనికిని తనతో ఉంచమని దావీదు కోర్ాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు బాపితసుమును గూర్శున కథనములో మర్శయు మ స్ట్ి యగా లేదా కతసీుత గా ఆయన ప్నిని 
ఆర్ంభించుటకు అభిషతకించబడిన కథనములో ఆతు యొకు ఈ ప్ని మీద కొీతత  నిబంధ్న కొంత ఉదాా టన 
ఉంచుతుంది. ఈ కథనము మతతయి 3:14-17, మార్ము 1:9-11, మర్శయు లూకా 3:21, 22లో 
నమోదుచదయబడింది. ఈ కథనములనిిటలిో, యిేసు బాపితసుము ఆయనను ప్ర్శచర్య కొర్కు స్టిదధప్ర్చింది, 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు పావుర్ము ర్ూప్ములో ఆయన మీద దగిశవచెును, యిేసునందు ఆనందించుచునాిను 
అను తండిర సవర్ము ప్ర్లోకము నుండ ివినబడనెు. సందదహము లేకుండా, యిసేు బాపితసుము 
సమయములో ఉని దదవుని ఆతు తిరతవములో మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు. మర్శయు పాత 
నిబంధ్నలో కూడా ఇదద ప్ర్శశుదాధ తు ఇదద ప్నిని చదశాడు అని చూచుటలో ఇది మనకు సహాయప్డుతుంది. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, దదవుని ఆతు దెవైసమూహములో ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు 
అన ేఅరా్మిచుుటకు పాత నిబంధ్న యొకు వాసతవిక శోీతలు దీనిని అనువదించవలస్టని అవసర్త లేదు. 
ఏదదమ నైా, ఆతు ప్రజలను అభిషతకించినప్ుపడు మర్శయు వర్ములను ఇచిునప్ుపడు, దదవుడద ప్రప్ంచముతో 
సంకర్శషంచుచునాిడను అరా్మును వార్మ చూడగల్వగార్మ. దీనిని మనము 1 సమూయిలేు 10:6లోని సౌలు 
యొకు అభిషతకములో, మర్శయు యి షయా 11:2లో ర్ాజుగా పాల్వంచినందకు దావీదుకు ఇవవబడని 
బహుమతిలో చూసాత ము. మర్శయు మీకా 3:8లో ప్రవకతగా తన ప్ని కొర్కు మీకాకు ఇవవబడిన 
బహుమానములో కూడా ఇది కనిపసిుత ంది. మర్శయు నాయయాధిప్తుల గీంథమంతటా దదవుని ఆతు 
నాయయాధపి్తులను నియమించెను మర్శయు బలప్ర్చనెు: 3:10లో ఒతీియిలేు మీదికి; 6:34లో గశదో యను 
మీదకిి; 11:29లో యోఫ్ాత  మీదకిి; మర్శయు 13:25, 14:6, 19 మర్శయు 15:14లో సంసల ను మీదకిి ఆయన 
దిగశ వచాుడు. 

పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణముగా దదవుడె ైఉనాిడు, సపషరంగా, 
ప్ర్శప్ూర్ణంగా పతర్మ ప టిర  చపె్పవలస్టని అవసర్త అనదే ిలేకుండా దదవుడెయైునాిడు. 
కాబటిర , బెబైిలు ఆర్ంభ్ములో, ఆదకిాండము 1:2లో మనము చదవిినప్ుపడు, 
ఎలోహ ం యొకు ఆతు జలములమీద మర్శయు సృషిరమీద అలాో డనెు. ఇద ి
అసపషరంగా కనిపసిుత ంద,ి అయితద కతర్తనలు 104ను మనం చదవిినప్ుపడు సృషిరని 
సృజించినద ిఆతుయి ేఅని కతర్తనకార్మడు చబెుతునాిడు. తర్మవాత మనము 
యి హజెుేలు 36 వంట ివాకయభాగములను చూసాత ము. మర్శయు కొీ తత  నిబంధ్నను 
గూర్శున దదవుని వాగాే నములో ఇద ిఒక వింతెనై వాకయభాగము. “ననేు నా ఆతును 
మీలో ఉంచుతాను, నా ఆజాలను అనుసర్శంచి వాటనిి పాటంిచునటుో  మిముును 
నడపిసిాత ను” అని దదవుడు తన ప్రజలకు చపె్ుపచునాిడు. ఇద ిఏమి చబెుతుంద ి
అంట,ే వార్శలో ఉని ఆతు వార్శని ఒక నూతనమ నై వయకితగా చదసాత డు, అవిధదయతవ పై్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొగుగ చూప్క విధదయత వ పై్ుకు నడపిిసాత డు. మర్శయు, పాత నిబంధ్నలో ఆతు ఏమి 
చదసుత నాిడో అని మనం అలోచించినప్ుపడు ఆతు చదసుత ని పరా థమిక ప్నులలో ఒకట ి
జీవము ఇవవడము. ఆయన జీవమునిచదు సూతరముగా ఉనాిడు. సృజనాతుక 
జీవితానిి, అనగా నూతన సృజనాతుక జీవితానిి ఇచదువాడు; పాత నిబంధ్నలో 
కూడా మనము దనీిని చూసాత ము. మర్శయు, “జీవమును ఎవర్మ ఇసాత ర్మ” అని మనం 
అడగిశనప్ుపడు, జీవమునిచదు ఒక ేఒకుడు, దదవుడద, అని మనకు తలెుసు. కాబటిర , 
ఆతు సర్వశకితగల దదవుడె ైఉనాిడు అని పాత నిబంధ్న గీంథము సూచిసుత ంద.ి 

— డా. ఉచె అనిజర్డ 

ఇప్పటివర్కు, దదవుని ఆతును గూర్శున సూచనలను మర్శయు ఆతు యొకు దెవైతవము లేదా 
దదవతవము మీద దృషిరప టుర ట దావర్ా పాత నిబంధ్న గీంథములో నూయమటాలజి అను స్టదిాధ ంతము ఎలా 
అభివృదిధ  చెందినదో మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ సూచనలు ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును 
కూడా ఎలా సుచిసాత యో కుో ప్త ంగా చూదాే ము. 

ప్ుర్మషమూర్శతమతవము 
దదవుడు ప్ుర్మషమూర్శతయి  ైఉనాిడు అని పాత నిబంధ్న సపషరం చదసుత ంది. అయితద ఆయనలో ఎందర్మ 

ప్ుర్మషమూర్మత లు ఉనాిర్ో అది సూచించదు, లేదా ఆయన ప్ుర్మషమూర్మత లు ఒకర్శకొకర్మ వేర్మగా ఉనాిర్ో 
లేదో  కూడా సూచించదు. కాబటిర , పాత నిబంధ్న ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును వ లోడపి్ర్మసుత ంద ి
అని మనం చపెిపనప్ుపడు, అది ఆయనను తండిర మర్శయు కుమార్మని నుండ ిభినిముగా సూచిసుత ందని 
దీని అరా్ం కాదు. అద ిఆయనను ప్ర్శప్ూర్ణ దెైవముగా, సృజించబడని వానిగా ధ్ృవీకర్శసుత ంది. 

విర్మదధంగా చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆతు ప్ుర్మషవిహ నమ ైన శకిత లేదా బలముగా 
ప్రసుత తించబడిందని కొనిిసార్మో  వాదించదవార్మ. అయితద మనము ఇంతకు ముందద చూస్టనిటుో గా, ఆతును 
గూర్శున అనేక వాకయభాగములు సూటిగా దదవునిని సూచించద సూచనలుగా ఉనాియి. మర్శయు దదవుడు 
ఖ్చిుతంగా ప్ుర్మషవిహ నమ నై శకితయి తైద కాదు. కాబటిర , దదవుని ఆతును దదవునితో సర్శపల లేు ప్రతి 
వాకయభాగము ఆతు ప్ుర్మషమూర్శతయి ై ఉనాిడు అని వ లోడచిదసుత ంది. అంతదకాకుండా, ప్రతదయకముగా ఆతుకు 
ఉని లక్షణములను, అనగా ప్ుర్మషవిహ నమ ైన శకితని వివర్శంచడానికి ఎనిడు కూడా ఉప్యోగశంచబడని 
లక్షణములను సూచించద వాకయభాగాలు కూడా ఉనాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతును గూర్శున భాషను పాత నిబంధ్న ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, అద ిదదవుని 
ప్రసనిత మర్శయు దదవుని శకితని గూర్శున సందర్భములోన ేఉప్యోగశంచబడుతుంది. 
సూచనలు ప్ుర్మషమూర్శతయి నై దదవునితో సంబంధ్మును గూర్శునవి గనుక, ఆ 
సూచనలకు సంబంధ్ం లేకుండా చదవి ేఅవకాశం ఉనిప్పటకిత, ఆ వాకయభాగములను 
వయకితగతంగా మర్శయు ఇతర్ లేఖ్నాలతో నిమితతం లేకుండా చదవి ేఅవకాశం 
ఉనిప్పటకిత, అవి దదవుడు ఎవర్మ అను విషయమును సూచిసుత నిటుో  మనం అరా్ం 
చదసుకోవాల్వ, పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణకి గీంథము అంతటనిి మనం చూస్టతత , 
మర్శయు దదవుని సాధకిార్తకు అనుసంధానించబడని ఆతు యొకు ప్నిని మనం 
చూసాత ము, ఇద ిదదవుని ఆతు, ఇద ిప్ుర్మషమూర్శత అని సూచిసుత ంద.ి మనము కొీ తత  
నిబంధ్నలోక ివ ళలో సర్శక,ి దెవైతవములోని మూడవ ప్ుర్మషమూర్శత తండిర మర్శయు 
కుమార్మడు వంట ిప్ుర్మషమూర్శత అని సపషరం అవుతుంద ిమర్శయు 
తదటప్ర్చబడుతుంద.ి 

— డా. గ ోన్ ఆర్డ. క య్ీర్డ 

దదవుని ఆతు యొకు మూర్శతమతవమును గూర్శు పాత నిబంధ్న అనేక విధాలుగా చబెుతుంది. 
అయితద సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము కవేలము నాలుగశంటిని మాతరమే చూదాే ము, ఆతు 
యొకు భావోదదవగముల మీద పాత నిబంధ్న ఎలా దృషిరప డుతుందో  చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

భావోదదవగములు 
ప్ుర్మషవిహ నమ ైన శకుత లు భావోదదవగములను కనుప్ర్చలేవు అని మనకు తెలుసు. వయకుత లు 

మాతరమ ేవీటిని కల్వగశయుండగలర్మ. మన జీవితములలో, మనము దుఃఖ్మును, కోప్మును, ఆనందమును 
మర్శయు అనకే ఇతర్ భావోదదవగములను అనుభ్విసాత ము. మర్శయు లేఖ్నము ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు 
ఇదదవిధ్ంగా వివర్శసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిలేు ప్రజలు దదవునిమీద తిర్మగుబాటు చదయుటవలన 
ప్ర్శశుదాధ తును “దుఃఖంప్జేశార్మ” అని యి షయా వరా శాడు. యి షయా 63:10లో యి షయా ఏమి వరా శాడో  
మర్లా వినండి: 

అయినను వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్ట ిఆయన ప్ర్శశుదాధ తును దుఃఖంప్జయేగా ఆయన 
వార్శక ివిర్ోధయిాయి ను తాన ేవార్శతో యుదధము చదస్ట ను (యి షయా 63:10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదదవిధ్ంగా, మీకా 2:7 వంట ివచనములు, యి హో వా ఆతుకు కోప్ము వసుత ంద ిఅనే సాధ్యతను 
తెల్వయప్ర్మసాత యి. 

సంబంధాలు 
ర్ ండవదగిా, మానవాళితో సంబంధ్మును ఏర్ాపటు చదసుకొనుటలో చుర్మకుగా పాలగగ నుటను గూర్శు 

మాటాో డద వాకయభాగములలో ఆతు యొకు మూర్శతమతవమును మనం చూసాత ము. ఉదాహర్ణకు, నోవహు 
దినములలోని జలప్రళయమును గూర్శున కథలో, యి హో వా ఆతు నర్మలతో వాదిసుత ంది లేదా పల ర్ాటము 
చదసుత ంది అని ఆదికాండము 6:3 మాటాో డుతుంది. ఈ వాదన సవకతయమ నైద ిఎందుకంటే ఇది మానవాళి 
యొకు పాప్మును అంచనావసే్టి తెల్వవిగా సపందసిుత ంది. దదవుని సహనము ముగశస్టని తర్మవాతనే దదవుని 
ఆతు ప్రప్ంచమును జలప్రళయముతో నింపవిసే్టింద ిఅను సూచన కూడా ఉంది. ప్ుర్మషవిహ నమ నై శకుత లు 
మనతో వాదించవు, తెల్వవిగా సపందిచవు, లేదా సహనము చూపించవు. ఆతు ఈ ప్నులను చదయాలంటే, 
ఆయన ప్ుర్మషమూర్శతయి ై ఉండాల్వ. 

అధకిార్ము 
మూడవదగిా, ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము ఆయన అధకిార్ముకు ప్రజలు సపందించుట 

దావర్ా వ లోడిచదయబడింది. ఒక ఉదాహర్ణగా, మ ర్రబా జలముల యొదే ప్రజలు చదస్టిన తిర్మగుబాటును 
గూర్శు నిర్గమకాండము 17:1-7 నివేదసిుత ంది. ఈ కథనములో, తరా గునీర్మ లేనందున ప్రజలు మోషతకు 
ఫిర్ాయదు చదశార్మ, మర్శయు వార్మ “యి హో వాను శోధించార్మ.” కతర్తనలు 106:33 వార్మ “ఆతుమీద 
తిర్మగుబాటు చదశార్మ” అని చెప్ుపచూ ఈ సంఘటనను జఞా ప్కము చదసుత ంది. ఇప్ుపడు, వాసతవంగా చెపాపలంటే, 
ప్రజలు ప్ుర్మషవిహ నమ ైన చటరములకు మర్శయు సంసాల మీద తిర్మగుబాటు చదయవచుు. అయితద, ప్రజలు 
దదవుని ఆతుమీద తిర్మగుబాటు చదశార్మ అని కతర్తనలు 106 చపెిపనప్ుపడు, వార్మ ఆయన నియమములకు 
విర్మదధంగా కాకుండ, తమమీద అధికార్ం కల్వగశన యి హో వామీద తిర్మగుబాటు చదశార్ని అరా్ం. 

సవసంకలపం 
మర్శయు నాలగవదిగా, ఆతు తన సవసంకలపం ప్రకార్ం మాటాో డు మర్శయు ఆయన ప్క్షమున 

ప్రవకతలు ఏమి చెపాపలో నిర్ణయములు తీసుకొనుచుని వాకయభాగములలో కూడా ఆతు యొకు 
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము సూచించబడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, 2 సమూయిలేు 23:2లో, యి హో వా ఆతు నా 
దావర్ా ప్ల్వక ను అని దావీదు చెపాపడు. అనగా, ఆతు చెపాపలనుకునిదానికి దావీదు నోర్మగా ఉనాిడు. 
అదదవిధ్ంగా, యి హజెేులు 11:5లో, యి హో వా ఆతు ప్రవకతయి నై యి హజెేులుతో మాటాో డి తన ప్రజలకు ఏమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెల్వయప్ర్చాలో చపె పను. మర్లా, ప్ుర్మషవిహ నమ ైన శకుత లకు సంభాషణ అనేద ిజర్మగదు, వార్మ 
వయకతప్ర్చాలనుకుని ఆలోచనలను కూడా చపె్పర్మ. వయకుత లు మాతరమ ేఇలా చదసాత ర్మ. 

మనము మునుప్ు చపెపినటుో గా, ఇటువంట ివాకయభాగములు ప్ర్శశుదాధ తును దెవైసమూహములో 
ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా వ లోడచిదయవు. కాని దదవుని ఆతు దెైవికమ నై ప్ుర్మషమూర్శతయని మర్శయు 
కేవలం శకిత మాతరమే కాదు అని వ లోడిచదసాత యి. 

పాత నిబంధ్నలో అనకేచోటో, దదవుని ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన దదవుడు మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
ప్ుర్మషమూర్శతయి ై ఉనాిడు. అయితద ఈ వాకయభాగములు దదవుని ప్ుర్మషమూర్మత లలో ప్రతదయకముగా ఎవర్శనీ 
కూడా సూచించవు. ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లలో దదవుని ఉనికి కొీతత  నిబంధ్న వర్కు కూడా 
వ లోడచిదయబడలేదు. అయితద మనము చూడబో తునిటుో గా, కొీతత  నిబంధ్న ఎలోప్ుపడు తిరతవములోని 
మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతని పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ఆతుతో గుర్శతసుత ంది. కాబటిర , క ైసైతవులముగా, ఈ పాత 
నిబంధ్న సూచనలు ప్ర్శశుదాధ తును తిరతవములో ప్ర్శప్ూర్ణ సభ్ుయనిగా చూపించద సూచనల ైయునివి అని 
మనం చపె్పవచుును. 

తిరతవములోని ప్ర్శశుదాధ తును పాత నిబంధ్న దృకపథం నుండి మనం చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు 
కొీతత  నిబంధ్నలో దదవుని యొకు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను మనం చూదాే ము. 

కొీ తత  నిబంధ్న 

కొీతత  నిబంధ్న సాధార్ణంగా పాత నిబంధ్నను ప్రతిబింబించు మార్గములలో ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు 
సూచిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న ర్ూఆహ్ ను ఉప్యోగశంచిన ర్రతిగానే కొీతత  నిబంధ్న గరకీు 
ప్దమ నై నూయమ ను ఉప్యోగశసుత ంది, అనగా “ఆతు” అని అరా్ం. ఈ ర్ ండు ప్దములకు ఒక ేఅరా్ము ఉంది, 
ఇవి గాల్వ, ఊపిర్శ, జంతువుల పరా ణశకిత, మానవుల పరా ణము, మర్శయు శర్రర్ము-లేని ఆతులను సూచిసాత యి. 
వాసతవంగా చెపాపలంటే, స్ట ప్ుర జంట్ — పాత నిబంధ్న యొకు గరీకు అనువాదము — ర్ూఆహ్ అను మాటను 
నూయమ గా అనువదసిుత ంది. 

పాత నిబంధ్నలో వల నే, కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా దదవుని ఆతుకు అనేక పతర్మో  ఉనాియి. వీటలిో 
చాలావర్కు నూయమ అను పతర్మను ఉప్యోగశసాత యి. ఆయన ఎకుువగా “ప్ర్శశుదాధ తు”గా పలిువబడతాడు. 
అయితద “దదవుని ఆతు,” “తండిర ఆతు,” “ప్రభ్ువు ఆతు,” “యిసేు ఆతు,” “కతసీుత  ఆతు,” “సతయసవర్ూపియి నై 
ఆతు,” “ప్ర్శశుదాధ తు,” “జీవాతు,” “కృప్ ఆతు” మర్శయు ఇటువంటి ఇతర్ పతర్మలతో కూడా ఆయనను 
పిలుసాత ర్మ. ఈ పతర్మలు ప్ర్శశుదాధ తును పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ఆతుతో గుర్శతసాత యి, మర్శయు ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లక్షణమును మర్శయు ప్నిని కూడా వివర్శసాత యి. ఆయనను తండిర మర్శయు కుమార్మనితో ఒకటిగా 
చూపిసాత యి, మర్శయు సతయము, ప్ర్శశుదధత, జీవము మర్శయు కృప్ వంట ిగుణములు ఆయనకు ఉనాియి. 

ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమునకు సంబంధించి, ప్ర్శశుదాధ తుుడు తిరతవములో ఒక 
ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శత అని కొీతత  నిబంధ్న మర్శంత సపషరంగాను మర్శయు సూటిగాను బో ధిసుత ంది. అయితద 
కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా, దదవుని ప్రజలు ఆయన యొకు వయకితతవమును మర్శయు కార్యమును అరా్ం 
చదసుకొనుటలో ఎదగాల్వ. సువార్తలలోని యిేసు యొకు బో ధ్లు ఆయన యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో 
యూదులు మర్శయు క ైసైతవులు అరా్ం చదసుకుని విషయాలను కుో ప్త ంగా చెబుతాయి. మర్శయు అప సతలులు 
తుదకు ఏమి అరా్ం చదసుకునాిర్మ మర్శయు ఏమి బో ధించార్మ అను విషయాలను మిగశల్వన కొీతత  నిబంధ్న 
తెల్వయజేసుత ంది. 

ఈ చర్శతర వర్మసలో, కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున మన చర్ు ర్ ండు భాగములుగా విభ్జించబడుతుంది. 
మొదటగిా, యిేసు ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు సూటగిా ఏమి బో ధించాడో  మనం చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
తర్మవాత అప సతలులు తమ ప్ర్శచర్యలలో ఏమి బో ధించార్ో చూదాే ము. యిేసుతో ఆర్ంభిదాే ము. 

యిసేు 
ఆయన యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో, ప్ర్శశుదాధ తుడు దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు 

ప్ుర్మషమూర్శత అను పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను యిసేు ధ్ృవీకర్శంచాడు. కానీ ఆయన కొీతత  విషయమును 
ప్రతయక్షప్ర్చాడు — అదదదనగా, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాే తుుడు ఒకే దదవునిలో ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లుగా ఉనాిర్మ. యూదులు యిేసు విషయంలో కలవర్ప్డడానిక ిఇది ఒక కార్ణంగా ఉంది. 
తాన ేదదవుడను అని ఆయన చదస్టని వాదనతో వార్మ మనసాత ప్ం చెందార్మ. యోహాను 5:18లో యోహాను 
చెపపినటుో గా: 

ఆయన విశాీ ంతి దనిాచార్ము మీర్మట మాతరమగేాక, దదవుడు తన స ంత తండిర అని 
చపెపి, తనుి దదవునితో సమానునిగా చదస్టకిొన ను గనుక ఇందు నిమితతమును 
యూదులు ఆయనను చంప్వల నని మర్శ ఎకుువగా ప్రయతిము చదస్టరి్శ (యోహాను 
5:18). 

ప్ర్లోకములో ఉని తండిర అప్పటిక ేదదవుడుగా ఉనాిడు గనుక యిసేు దదవుడు కాలేడు అని 
యూదులు తప్ుపగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఒకే ఒకు దదవుడు ఉనాిడు అని వార్మ సర్శగానే అరా్ం 
చదసుకునాిర్మ. అయితద దదవుడు కేవలం ఒక ప్ుర్మషమూర్శతగానే ఉనికిలో ఉనాిడు అని వార్మ దీనిని తప్ుపగా 
అరా్ం చదసుకునాిర్మ. బహుశా ఇందుకే యిేసు ప్ర్శశుదాధ తును ప్ుర్మషమూర్శతగా గుర్శతంచినప్ుపడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూదులకు కోప్ం ర్ాలేదు. యిేసు, దదవునిని ప్ర్శశుదాధ తుగా సూచిసుత నాిడు అని వార్మ తప్ుపగా 
భావించియుండవచుు. దీనిని మనము మతతయి 12 మర్శయు మార్ము 3లో చూసాత ము, అకుడ యిసేు 
అదుభతకార్యములు చదయు ఆయన శకితని గూర్శు వివర్శంచాడు. మతతయి 12:24లో, “దయయములకు 
అధపి్తియి నై బయి ల ె బూలువలననే” దయయములను వ ళోగొటుర చునాిడు అని ప్ర్శసయుయలు ఆయన మీద 
నేర్ముమోపార్మ. “దదవుని ఆతువలన” ననేు దయయములను వ ళోగొటుర చునాినని 28వ వచనములో యిేసు 
జవాబిచాుడు. యిసేు యొకు విసత ృత బో ధ్నల సందర్భములో, ఆయన ఆతును తండిర నుండి ఒక 
ప్రతదయకమ ైన వయకితగా సూచిసుత నిటుో  సపషరమవుతుంది. అయితద ఆయన మాటలలోని పరా ముఖ్యతను 
ప్ర్శసయుయలు గీహించార్మ అన ేఏ సూచన కూడా లేదు. 

ఆయన తన అనుచర్మలతో చదస్టిన వయకితగత చర్ులలో, యిసేు మర్శంత సూటగిా మాటాో డాడు. 
ప్ర్శశుదాధ తుని యొకు ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును గూర్శు ఆయన బో ధ్నలు యోహాను 14-16లో 
కనిపిసాత యి. ఈ అధాయయములు యిసేు యొకు “వీడోులు ఉప్దదశములో” భాగముగా ఉనాియి — 
ప్దకొండు మంది నముకమ ైన అప సతలులకు ఆయన చపెపిన చివర్శ మాటలు — మర్శయు ఆయన 
మర్ణమునకు వార్శని స్టదిధం చదయడానికి ఉదదేశించబడనివి. యోహాను 14:16-17లో, యిసేు ఇలా చెపాపడు: 

ననేు తండిరని వడేుకొందును, మీయొదే ఎలోప్ుపడు నుండుటక  ైఆయన వరే్ొక 
ఆదర్ణకర్తను, అనగా సతయసవర్ూపయిగు ఆతును మీకనుగీహంిచును. లోకము 
ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎర్మగదు గనుక ఆయనను ప ందనరే్దు; మీర్మ 
ఆయనను ఎర్మగుదుర్మ. ఆయన మీతో కూడ నివస్టంిచును, మీలో ఉండును 
(యోహాను 14:16-17). 

అవిశావసుల ైన యూదులకు — మిగశల్వన ప్రప్ంచముతో పాటుగా — ప్ర్శశుదాధ తు, తండిరగాక 
ప్రతదయకమ ైన ఒక ప్ుర్మషమూర్శత అని తెల్వయదు. అయితద, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శత అని 
అప సతలులు యిసేు నుండి అప్పటిక ేనరే్ముకునాిర్మ. మర్శయు వీడోులు ఉప్దదశము దావర్ా ఆతు యొకు 
ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మీద దృషిర  ప టుర టను యిేసు కొనసాగశంచాడు. యోహాను 14:26లో, 
ఆయన ఇలా చెపాపడు: 

ఆదర్ణకర్త, అనగా తండిర నా నామమున ప్ంప్బో వు ప్ర్శశుదాధ తు సమసతమును 
మీకు బో ధంిచి ననేు మీతో చపెపిన సంగతులనిిటనిి మీకు జఞా ప్కము చదయును 
(యోహాను 14:26). 

యోహాను 15:26లో, ఆయన ఇలా స్ట లవిచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తండిరయొదేనుండ ిమీ యొదేకు ననేు ప్ంప్బో వు ఆదర్ణకర్త... తండిర యొదేనుండ ి
బయలుదదర్మ (యోహాను 15:26). 

యోహాను 16:7లో, ఆయన ఇలా కొనసాగశంచాడు: 

ననేు వ ళోనియి డల ఆదర్ణకర్త మీయొదేకు ర్ాడు; ననేు వ ళిినయి డల ఆయనను 
మీయొదేకు ప్ంప్ుదును (యోహాను 16:7). 

మర్శయు యోహాను 16:13లో, యిసేు ఇలా చెపాపడు: 

... ఆయన తనంతట తాన ేయిమేియు బో ధంిప్క, వటేనిి వినునో వాటనిి బో ధంిచి 
సంభ్వింప్బో వు సంగతులను మీకు తలె్వయజయేును (యోహాను 16:13). 

ఆయన వీడోులు ఉప్దదశమంతటా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు తనకు మర్శయు తండిరకి వేర్మగా ఉని ఒక 
ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శతయని యిసేు ప్దద ప్దద బో ధించాడు. ప్ర్శశుదాధ తుుని తండిర మర్శయు కుమార్మడు 
ప్ంపిసాత ర్మ. తండిర మాటాో డమని చపెిపనదానినే ఆతు ప్లుకుతాడు, మర్శయు దదవుని ప్రజల మధ్య దదవుని 
యొకు ఉనికగిా ఆయన కుమార్మని సాా నమును భ్ర్రత చదసాత డు. కాబటిర , ఆతు తండిర కాదు లేదా కుమార్మడు 
కూడా కాదు. ఆయన వయకితగతమ ైన ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు. 

ఇప్ుపడు, “ప్ర్శశుదాధ తుుడు” అను మాటను మనలో చాలామందమిి వినినప్ుపడు, 
మనము గాల్వని గూర్శు ఆలోచించు శోధ్నలో ప్డపిల తాము, మర్శయు కొనిిసార్మో  
“అద”ి అన ేప్రలోభానిక ిగుర్ౌతాము, కాని యోహాను 14-16ను మీర్మ చూచినప్ుపడు, 
ప్ర్శశుదాధ తు ప్ుర్షమూర్శతని గూర్శు ఒక ప్రతదయకతను మనం కనుగొంటాము. ప్రభ్ువ నై 
యిసేుకతీసుత  ఆయనను “ఆయన” అని పలి్వచాడు, అంట ే“అద”ి అని కాదుగాని, 
సవకతయమ నైద ి(ప్ుర్మషమూర్శత) అని అరా్ం...అయితద, ఆయన కవేలం ఒక 
ప్ుర్మషమూర్శత మాతరమ ేకాదుగాని, ఆయన మూలము — ఆయన ప్ర్లోకము 
నుండ ివచాుడన ేవాసతవము — ఆయన వాసతవంగా దెవైసవభావంగలవాడు అనడానిక ి
సపషరంగా ఒక సంకతేంగా ఉంద.ి మర్శయు యిసేు ఉప్యోగశంచద మర్ొక ప్దము కూడా 
ఉంద,ి అదదదనగా “వరే్ొక” ఆదర్ణకర్త, ఆయన భినిముగా ఉనివాడు కాని ఆయన 
చదస్టనిదానిని కొనసాగశసాత డు. మర్శయు ఆయనను సతయసవర్ూపయిగు ఆతు అని 
కూడా పలిుసాత ర్మ — కవేలము యిసేుకతీసుత  మాతరమ ేకల్వగశన గుణములు. ననే ే
మార్గమును, సతయమును, జీవమున  ైఉనాిను అని ఆయన మనకు 
చపెాపడు...కాబటిర , ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతయి  ైఉనాిడు, కాని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రభ్ువ నై యిసేుకతీసుత  మాదరి్శగాన ేఅదద సార్ము కల్వగశయునాిడు, యిసేుకతీసుత  
సతయముగా ఉనిటేో  ఆయన సతయసవర్ూపయిి నై ఆతుగా కూడా ఉనాిడు. 

— ర్ వ. ఉయాని స్టంిదో 

మతతయి 28:19లో, గొప్ప ఆజాలో, యిసేు ఈ విధ్ంగా మాటాో డినప్ుపడు ఆతు యొకు ప్రతదయకమ నై 
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మీద దృషిరప టార డు. 

మీర్మ వ ళోి, సమసత  జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండిర యొకుయు, కుమార్మని 
యొకుయు, ప్ర్శశుదాధ తు యొకుయు నామములోనిక ివార్శక ిబాపితసుమియుయడ ి
(మతతయి 28:19). 

ఆంగోము మర్శయు గరకీులో, “నామము” అని అనువదించబడని ప్దము ఇకుడ ఏకవచనముగా 
ఉప్యోగశంచబడింది, మర్శయు తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు సమానులుగా 
సూచించబడా్ ర్మ. 

గొప్ప ఆజాలోని ఈ భాగము సాధార్ణంగా “తిరతవ సూతరము”గా పలిువబడింది ఎందుకంట ే
తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు దదవతవములో సమాన సభ్యతవం కల్వగశ ఉనాిర్మ అని చూప్ు 
ర్రతిగా ఇది చదసుత ంది. తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక ేనామమును ప్ంచుకునాిర్మ అని 
యిేసు చపెపినప్ుపడు, వార్ందర్మ దదవుని అధికార్మును ప్ంచుకుంటునాిర్మ అని సూచిసుత నాిడు — అంటే 
వార్మ దదవునిగా ఉనాిర్మ. దదవుని యొకు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు శిషుయలుగా చదయబడిన ర్ాజయములను 
పాల్వసాత ర్మ అని కూడా ఆయన సూచించాడు. 

కొీతత  నిబంధ్నలో యిేసు బో ధ్నలను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు అప సతలులు ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు 
ఏమి చెపాపర్ో చూదాే ము.  

అప సతలులు 
మొదటగిా, ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు పాత నిబంధ్న మర్శయు యిేసు చపెపిన బో ధ్నలనిిటనిి 

అప సతలులు నమాుర్మ అని మనం ఉదాా టించాల్వ. ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణ దెవైతవము గలవాడని వార్మ అరా్ం 
చదసుకునాిర్మ, మర్శయు తండిర మర్శయు కుమార్మనిక ిభినిముగా ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శత అని నమాుర్మ. 
ఒక ఉదాహర్ణగా, అప సతలుల కార్యములు 5:3-4లోని పతతుర్మ మాటలను వినండి. అననీయ మర్శయు 
అతని భార్యయి నై సపప్ర్ా ఆద ిసంఘమునకు ఇవవవలస్టని ఆర్శధక బహుమానము విషయంలో అబదధము 
చెపపినప్ుపడు, పతతుర్మ వార్శతో ఇటోన ను: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అననీయా, ... ప్ర్శశుదాధ తును మోసప్ుచుుటకు సాతాను ఎందుకు నీ 
హృదయమును పతరర్పేంిచనెు?...నీవు మనుషుయలతో కాదు దదవునితోన ే
అబదధమాడతిివి (అప సతలుల కార్యములు 5:3-4). 

ప్ర్శశుదాధ తుతో అబదధమాడుట దదవునితో అబదధమాడుటయి ేఅని చపెిప, ప్ర్శశుదాధ తుుడు దదవుడద అని 
పతతుర్మ నిర్ూపించాడు. అంతదకాకుండ, అననీయ ప్ర్శశుదాధ తుతో అబదధమాడగల్వగాడు అను వాసతవము 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక ప్ుర్మషమూర్శతగా (వయకితగా) ఉనాిడు అని నిర్ూపిసుత ంది. మర్శయు 2 కొర్శంథీయులకు 
13:14లో, పౌలు తన ప్తిరకను ఈ విధ్ంగా ముగశంచినప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైతవము మర్శయు 
ప్రతదయకమ ైన ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును అతడు ధ్ృవీకర్శంచాడు. 

ప్రభ్ువ నై యిసేు కతీసుత  కృప్యు, దదవుని పతరమయు, ప్ర్శశుదాధ తు సహవాసమును 
మీకందర్శకనిి తోడెయైుండునుగాక (2 కొర్శంథ ీ13:14). 

పౌలు ముగుగ ర్మ తిరమూర్మత లను సమాన పరా తిప్దికన ప్రసాత వించుట దావర్ా దదవునిని గూర్శున తిరతవ 
అవగాహనను వయకతప్ర్చాడు, గౌర్వమును మర్శయు గుణములను ఆయన వార్శకి ఆపాదించాడు. 
అదదవిధ్ంగా, 1 పతతుర్మ 1:1-2లో, పతతుర్మ విశావసులను గూర్శు ఇలా వివర్శంచాడు: 

తండిరయి నై దదవుని భ్విషయద్  జఞా నమునుబటిర , ఆతువలని ప్ర్శశుదధత ప ందనివార్  ై
విధదయులగుటకును, యిసేుకతీసుత  ర్కతమువలన పలర క్ంిప్బడుటకును 
ఏర్పర్చబడనివార్మ (1 పతతుర్మ 1:1-2). 

ఈ తిరతవప్ు సూతరములు గొప్ప ఆజాలో యిసేు ఉప్యోగశంచిన విధానమును పల ల్వ ఉంటాయి. తండిర, 
ఆతు, మర్శయు కుమార్మడెైన యిేసుకతసీుత  సమానంగా దదవుడుగా ఉనాిర్మ, ఒక ేఅధికార్మును మర్శయు 
మహిమను ప్ంచుకునాిర్మ, మర్శయు వార్మ భినిమ నై ప్ుర్మషమూర్మత లుగా ఉనాిర్మ అని అవి 
సాక్షయమిసాత యి. 

ఆతు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై దెవైతవమును మర్శయు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును అనేక విధాలలో 
అప సతలులు కూడా ధ్ృవీకర్శంచార్మ. వార్మ ఆలోచన మర్శయు భావోదదవగము వంటి వయకితగత గుణములను 
ఆయనకు ఆపాదించార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 15:28లో, పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రము 
అనయజనులకు ఎలా అనువర్శతంచబడనిదో  ప్ర్శశుదాధ తుుడు నిర్ణయించాడు. ర్ోమీయులకు 5:5 ఆయన పతరమను 
గూర్శు మాటాో డుతుంది. మర్శయు ఎఫ స్ట్యులకు 4:30 ఆయన దుఃఖ్మును గూర్శు మాటాో డుతుంది. 
ర్ోమీయులకు 8:26, 27లో సంఘము కొర్కు విజఞా ప్న చదయుట, మర్శయు 1 కొర్శంథయీులకు 12:11లో తన 
చితతము చొప్ుపన వర్ములను ప్ంచి ఇవవడము వంటి ఉదదేశయప్ూర్వకమ నై చర్యలను ఆయన చదయుటను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు అప సతలులు కూడా మాటాో డార్మ. మర్శయు వార్మ ఆయనకు చపె్పలేని దెవైిక గుణములను 
ఆపాదించార్మ — దదవుడు మాతరమే కల్వగశ ఉండగల గుణములు. ఉదాహర్ణకు, ఎఫ స్ట్యులకు 1:17లో, పౌలు 
ఆయన యొకు సర్వజఞా నమును వివర్శంచాడు, మర్శయు 1 కొర్శంథయీులకు 2:10, 11లో దదవుని సంగతులు 
అనిియు ఆతుకు తెలుసు అని అతడు చెపాపడు. మర్శయు హెబ్రరయులకు 9:14 ప్ర్శశుదాధ తును “నితుయడగు 
ఆతు” అని పలిుసుత ంది, ఆయన సృషిరక ిముందుగా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన యొకు కొనసాగు ఉనికి 
శాశవతమ నైది మర్శయు అవిచిఛనిముకానిది అని సూచిసుత ంది. 

అయితద తిరతవములో ఒక సభ్ుయనిగా అప సతలులు ప్ర్శశుదాధ తుునికి సాక్షయమిచుు ఒక సాధార్ణ 
మార్గము ఏమనగా పతరర్ణ మర్శయు పాత నిబంధ్న లేఖ్నము యొకు గీంథకర్తృతవమును ఆయనకు 
ఆపాదించుట. అప సతలుల కార్యములు 1:16లో, పతతుర్మ ఇలా సూచించాడు: 

... ప్ర్శశుదాధ తు దావీదు దావర్ా ప్ూర్వము ప్ల్వకని లేఖ్నము (అప సతలుల 
కార్యములు 1:16). 

అప సతలుల కార్యములు 28:25లో, పౌలు ఇలా చెపాపడు: 

... ప్ర్శశుదాధ తు యి షయా ప్రవకతదావర్ా ... చపెపిన మాట సర్శయి ే(అప సతలుల 
కార్యములు 28:25). 

మర్శయు 2 పతతుర్మ 1:20-21లో, లేఖ్నముకు అధకిార్మిచుుటలో ఆతు యొకు ప్నిని గూర్శు 
లేఖ్నము యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ సంగీహమును పతతుర్మ ఇలా అందించాడు: 

ఒకడు తన ఊహనుబటిర  చపె్ుపటవలన లేఖ్నములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటరదని 
మొదట గీహంిచుకొనవల ను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్ుపడును మనుషుయని 
ఇచఛనుబటిర  కలుగలేదు గాని మనుషుయలు ప్ర్శశుదాధ తు వలన పతరర్పేంిప్బడనివార్  ై
దదవుని మూలముగ ప్ల్వకరి్శ (2 పతతుర్మ 1:20-21). 

లేఖ్నము పతరర్ణ దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము మర్శయు 
దెవైతవము, మనోహర్మ నైద ిఅని నా ఆలోచన. ఇకుడ మనం దదవుని వాకయము 
గూర్శు మాటాో డుచునాిము, అయినను ఆతు దావర్ా దదవుని వాకయము మనకు 
ఇవవబడంిద;ి ప్దద ప్దద “దదవుని వాకయము” లేదా “ఆతు చపె్ుపచునిద”ి లేదా “దావీదు 
చపెాపడు” లేదా “మోషత చపెాపడు” అని మనం వింటాము, మర్శయు ఇవనీి 
ఒకదానికొకట ిసమలేఖ్నం చదయబడా్ యి...ఇద ిఆతు యొకు పరా థమిక విధ్ులలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒకటగిా ఉంద.ి దదవుని వాకయము ఆతు వాకయముగా ఉంది, మర్శయు ఆతు వాకయము 
దదవుని వాకయముగా ఉంద.ి 

— డా. జ . సాుట్ హో ర్ లీ్ 

దీనిక ిమించి, యిసేు వాగాే నము చదస్టనిటుో గా ఆతు సంఘము మీద కుముర్శంచబడినప్ుపడు, 
ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ దెైవతవము మర్శయు ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును గూర్శున అప సతలుల 
యొకు అవగాహన ధ్ృవీకర్శంచబడింది. యిసేు ప్ర్లోకముకు ఆర్ోహణమ ైన తర్మవాత, మొదట ిప ంతెకొసతను 
దినమున, సంఘమంతయు ఒక అదుభతమ నై ర్రతిలో ప్ర్శశుదాధ తు అను వర్మును ప ందుకునాిర్మ అని 
అప సతలుల కార్యములు 2 నివదేిసుత ంది. అగశి జఞవలలవంటి నాలుకలు వార్శ మీద వరా ల ను, మర్శయు వార్మ 
అనయభాషలలో సువార్తను మాటాో డార్మ. మర్శయు ఇద ిమొదలుకొని, అప సతలులు సృషిరయంతట ిమీద దదవుని 
అధకిార్మును వ లోడపి్ర్చద బహుమతిని ప ందార్మ. వార్మ ర్ోగులను సవసాప్ర్చుటకు, మర్ణించినవార్శని 
లేప్డానికి శకితని ప ంది మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెైవ శకితక ిమర్శయు అనుగహీముకు సాక్షయముగా 
ఇతర్ అనకేమ నై అదుభతకార్యములను చదశార్మ. 

అప సతలులు ప్ర్శశుదాధ తుుని తిరతవములో ఒక భినిమ ైన ప్ుర్మషమూర్శతగా చూశార్ని సపషరం 
అవుతుంది. ఈ సతయము పాత నిబంధ్నలో సూచించబడింది అని వార్మ గుర్శతంచార్మ. మర్శయు యిేసు దానిని 
వ లోడచిదశాడు అని కూడా వార్మ అరా్ం చదసుకునాిర్మ. అయితద, వార్మ చర్శతరను దదవుని యొకు ర్క్ించు ప్నిలో 
ఒక నూతన దశలోకి నడపిించుచునిప్ుపడు ఆతు యొకు శకితవంతమ ైన ఉనికిని అనుభ్వించార్మ. 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు వార్శమీద శకితతో కుముర్శంచబడా్ డు, కాబటిర  వార్మ అదుభతకార్యములు చదశార్మ, దదవుని 
నుండ ిదర్ినములను ప ందార్మ, మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నములను వరా యుటకు పతరర్పేించబడా్ ర్మ. 

ఇప్పటివర్కు తిరతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు అను మన పాఠములో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న మీద దృషిరప టుర ట దావర్ా నూయమటాలజి యొకు చార్శతిరక అభివృదిధని మనం ప్ర్శశీల్వంచాము. 
ఇప్ుపడు మనము మన యొకు చివర్శ ప్రధాన అంశమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: సంఘ 
చర్శతరలో కమీబదధ  నూయమటాలజి యొకు ప్ుర్ోభివృదిధ . 

సంఘ చర్శతర 

మొదట ికొనిి శతాబేములలో, ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున లేఖ్న బో ధ్లను సంగీహించడానికి మర్శయు 
వివర్శంచడానికి ఆద ిసంఘము ప్ని చదస్టింది. దదవుడు ఒకుడద, మర్శయు తండిర. కుమార్మడు మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఆ ఒకే దదవునిలో ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు అని లేఖ్నము ఎలోప్ుపడు బో ధించింది. 
అయితద ఇద ిఒక సపషరమ ైన సంకిోషరత కల్వగశన, మర్ు ఆలోచనగా ఉంది. కాబటిర , దీనిని ఎలా వివర్శంచాల్వ 
మర్శయు దీనిని ఎలా నిర్వచించాల్వ అను విషయము మీద క ైసైతవులు చాలాసార్మో  విభదేించార్మ. 

ఆదమి సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని గూర్శు నాలుగు మ టోను మనం 
చూదాే ము. మొదటగిా, అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ధ్ృవీకర్ణను మనం 
ప్ర్శశీల్వదాే ము. ర్ ండవదగిా, కమీబదధమ నై తిరతవ స్టిదాధ ంతమును మనం ప్ర్శశీల్వదాే ము. మూడవదగిా, న సై్ట్న్ 
విశావస ప్రమాణములో ఈ స్టదిాధ ంతము ఎలా ప్రతిబింబిసుత ందో  మనం ప్ర్శశీల్వదాే ము. మర్శయు నాలగవదగిా, 
తిరతవము యొకు సతాత శాసత రము మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య వయతాయసమును మనం 
ప్రసాత విదాే ము. అప సతలుల యొకు విశావస ప్రమాణముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము 
సుమార్మ కతీ.శ. 200లో సాా నిక బాపితసు విశావస ప్రమాణముల దావర్ా అప సతలుల విశావస 

ప్రమాణము అనేద ివ లువడింద.ి ఇవి విశావసులు నూతనముగా బాపితసుము ప ందినప్ుపడు వార్మ 
ధ్ృవీకర్శంచవలస్టని విశావస ప్రమాణములు. ఒక వయకిత బాపితసుము ప ందనిప్ుపడు, అతడు లేదా ఆమ  మూడు 
ధ్ృవీకర్ణలను చదయవలస్ట ిఉండదది: ఒకటి తండిరకి సంబంధించి, ఒకటి కుమార్మనికి సంబంధించి మర్శయు 
ఒకటి ప్ర్శశుదాధ తుునికి సంబంధించినదగిా ఉంది. మర్శయు అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఈ 
ధ్ృవీకర్ణలలో నుండి నిర్శుంచబడింది. ఇది పరా రా్నాప్ూర్వకంగా ప్ర్శశుదాధ తుుడిని, తండిర మర్శయు 
కుమార్మనితో సమానముగా ఉంచుతుంది. మర్శయు ఇది ఎందుకు ఇలా చదసుత ంది అంటే, ప్ర్శశుదాధ తుుడు 
సృషిరంచబడని దెవైతవములో మూడవ భినిమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా ఉనాిడు, తండిర మర్శయు కుమార్మనితో 
సమానముగా ఉనాిడు అని ఆదమి సంఘము యొకు నముకమును ప్రతిబింబిసుత ంది. 

అంతదకాకుండా, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యొకు నిర్ాుణములో, తిరతవములోని ప్రతి 
ప్ుర్మషమూర్శత యొకు వివిధ్ ప్నులు ఆయన పతర్మ కిీంద నమోదు చదయబడినవి. కాబటిర , తండిర 
ప్ర్లోకమును మర్శయు భ్ూమిని సృజించిన సృషిరకర్తగా ఉనాిడు. కుమార్మని విషయములో, ఆయన 
గర్భంలో ఉండుట, ప్ుటుర క, మర్ణము, సమాధి, ప్ునర్మతాా నము, ఆర్ోహణము, మర్శయు ర్ాకడను గూర్శు 
ప్రమాణము చబెుతుంది. మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు సంఘము యొకు బాధ్యతను మర్శయు ర్క్షణను 
విశావసులకు అనువర్శతంచద బాధ్యతను కల్వగశనవానిగా నమోదుచదయబడా్ డు. 

అప సతలుల యొకు విశావస ప్రమాణము ప్ర్శశుదాధ తుుని తిరతవములో ఒక 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సభ్ుయనిగా చూపసిుత ంది. అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యొకు 
నిర్ాుణము నిసిందదహంగా తితవముగా ఉంద:ి “[మమేు] ప్ర్లోక భ్ూలోక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సృషిరకర్తయగు దదవుని నముుచునాిము. [మమేు] ఆయన అదవితీయ 
కుమార్మడును, ప్ర్శశుదాధ తు వలన గర్భం ధ్ర్శంచబడని మన ప్రభ్ువ నై యిసేుకతీసుత ను 
నముుచునాిము... [మర్శయు మమేు] ప్ర్శశుదాధ తును, ప్ర్శశుదధ సార్వతిరక 
సంఘమును, ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమును నముుచునాిము...” మర్శయు 
మొదలగునవి. కాబటిర , ఇకుడ ఉని తిరతవ నిర్ాుణము చాలా సపషరంగా ఉంద,ి 
మర్శయు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు పల షంిచద ముఖ్యభ్ూమికను గూర్శు కొనిి 
విషయములను చబెుతుంద,ి తండిరని గూర్శు: ప్ర్లోక భ్ూలోకముల సృషిరకర్త; 
కుమార్మడు, కనయయగు మర్శయ గర్భమున ధ్ర్శంచబడ ిప్ుటిరనవాడు, ప ర్శగశ, పాప్ 
ప్ర్శహార్ముగా స్టలిువలో మర్ణంిచాడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు భ్ూమిక 
వాసతవానిక ిఇప్ుపడు సంఘములో, ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసములో, పాప్ క్షమాప్ణ 
మర్శయు నడేు కతీసుత  శర్రర్ములో ప్ని చదయుటలో సపషరంగా కనిపసిుత ంది. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆతు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ దదవతవము లేదా దెైవతవము ర్ ంటనిీ, 
మర్శయు ఆయన యొకు ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ుర్మషమూర్శతమతవమును సూచించినప్పటికత, తిరతవ స్టదిాధ ంతమును 
గూర్శు అది సపషరమ నై నిర్వచనమును అందించదు. దానిలో అనీి సర్ ైన విషయాలే ఉనాియి. కాని తుదకు 
సంఘము హతుత కొనే ప్దజఞలమును అది ఇవవలేదు. తతీల్వతంగా, ప్రజలు ప్ర్శశుదాధ తుుని తండిర మర్శయు 
కుమార్మనితో సమానముగాను మర్శయు భినిమ నై మూడవ ప్ుర్మషమూర్శతగాను అంగరకర్శంచనప్పటకిత 
ప్రమాణము యొకు భాషను ధ్ృవీకర్శంచార్ని వార్మ చెపాపర్మ. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము, సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని ప్రతిబింబిసుత ంద ి
అని ప్రసాత వించాము గనుక, ఇప్ుపడు కీమబదధ తిరతవ స్టదిాధ ంతము యొకు ఆర్ంభ్ దశలను చూదాే ము. 

తిరతవ స్టదిాధ ంతము 
తిరతవముగా దదవుని ఉనికి చాలా మర్ుముగా ఉంది. ఇది మన అనుభ్వముకు మించినద ికాబటిర 

దీనిని గూర్శు మాటాో డుట సర్శకదా, ఆలోచించుట కూడా చాలా కషరమవుతుంది. కాబటిర , ఆదమి సంఘము 
దదవుని యి డల కల్వగశయుని నముకములను గూర్శు మాటాో డుట కొర్కు, ఆయనను గూర్శు మాటాో డుటకు 
స్టిార్మ ైన మార్గములను కనుగొనడం ప్రయోజనకర్ముగా భావించింది. మర్శయు ఈ అంశమును గూర్శు 
ఆదమి సంఘములో ఎకుువగా కృషి చదస్టని వయకిత ఆర్ంభ్ వదేాంతవతేతయి ైన తరె్మత లుో . 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెర్మత లుో , సుమార్మ కతీ.శ. 155-230లో నివస్టించిన ఒక గొప్ప క ైైసతవ ర్చయితగా ఉనాిడు. దదవుడు 
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడుగా ఉనికలిో ఉనాిడు అను బెైబిలు బో ధ్నను సూచించు ర్రతిగా 
లాయటని్ ప్దమ నై టిరనిటాస్ ను ఉప్యోగశంచాడు మర్శయు ప్రస్టిదిధ  చదశాడు. టిరనిటస్ అను ప్దము “మూడు” 
లేదా “తిరకం” అని అనువదించబడుతుంది. కాని దెైవతవమును గూర్శు సూచించదడప్ుపడు మాతరం, మనము 
దానిని “తిరతవము” అను అనువదిసాత ము. 

తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు విభిని ప్ుర్మషమూర్మత లను సూచించడానిక ి
తెర్మత లుో  లాయటని్ ప్దమ ైన ప్ర్ోిన ను ఉప్యోగశంచాడు — దనీిని మనం “వయకిత” (ప్ుర్మషమూర్శత) అని 
అనువదిసాత ము. మర్శయు అతడు లాయటని్ ప్దమ నై సబాటానిషయ ను కూడా ఉప్యోగశంచాడు — అనగా 
“ప్దారా్ము” లేదా “సార్ము” అని అరా్ం — ఇది, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్ంచుకొను 
దదవుని సార్మును సూచిసుత ంది. అందువలన ేసంప్రదాయ స్టదిాధ ంతమ ైన తిరతవము ఇలా చబెుతుంది: 

దదవుడు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లుగా, ఒక ేసార్ము కల్వగశ ఉనాిడు. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, సంఘము తితవమును గూర్శున ఈ అవగాహనను సునాయాసంగా 
ప ందుకోలేదు. మర్శయు ఈ నిర్వచనముకు నడపిించిన సంభాషణలలో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎలోప్ుపడు 
వివాదమునకు కేందరముగా ఉనాిడు. నాలగవ శతాబేప్ు వదేాంతవతేతయి ైన స్ట బాస్ర కు చెందని యుసార తియస్ 
వంట ికొందర్మ, ప్ర్శశుదాధ తుుడు సవయం-ప్రతిప్తితగల దదవుడు కాదు లేదా సృషిరంచబడని జీవి కూడా కాదు 
అని తప్ుపగా విశవస్టించార్మ. మర్శయు సంఘము యొకు విశావస ప్రమాణములు కూడా క ైైసతవులందర్ూ 
ధ్ృవీకర్శంచాలని భావించిన అనేక వివర్ాలను అందించలేదు. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము 
ఇలా చపెిపంది, "ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిను.” మర్శయు మొదటి న ైస్టయిా మహాసభ్ కత.ీశ. 325లో 
వరా స్టిన, న సై్టయిా విశావస ప్రమాణము, “మేము ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము” అని చబెుతుంది. 

ఈ సపషరతలేని కార్ణమును బటిర , తిరతవ స్టదిాధ ంతముప్ు వివర్ణల మీద అనకే వాదనలు జర్శగాయి. 
వాసతవంగా చెపాపలంటే, ర్ోమా చకవీర్శతయి నై కాన టాంటెనై్ II ప్ర్శపాలన కాలములో, మర్శయు ఆయన 
మర్ణము తర్మవాత కొంతకాలము వర్కు, సంఘములో అనకేమంద ితిరతవ స్టదిాధ ంతమును తిర్సుర్శంచార్మ. 
కతీ.శ. 351లో స్టరి్శుయం ర్ ండవ మహాసభ్ మర్శయు కతీ.శ. 357లో స్టిర్శుయం మూడవ మహాసభ్ “ఏర్శయన్ 
హెర్ స్టి”గా పలిువబడినదానిని ధ్ృవీకర్శంచాయి. ఈ బో ధ్న, దెవైతవములో కుమార్మడికి ఉని ప్ర్శప్ూర్ణ 
సభ్యతవమును మర్శయు కుమార్మడు కూడా తండిరక ిఉని అదద సార్మును లేదా ప్దారా్మును 
కల్వగశయునాిడు అను మాటలను తిర్సుర్శంచింది. చర్శతరలో ఈ సమయంలో, ఆర్ంభ్ములో 
బెైబిలానుసార్మ నైదగిా భావించిన తిరతవ స్టదిాధ ంతమును సంఘములోని అనకేమంది తిర్సుర్శంచార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము మొదలుకొని ఆర్ంభ్ కమీబదధ  తిరతవ స్టదిాధ ంతము యొకు 
నిర్ాుణము వర్కు సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని మనం చూశాము, ఇప్ుపడు న సై్టియా 
విశావస ప్రమాణమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. 

న సై్టయిా విశావస ప్రమాణము 
మనము చపెిపనటుో గా, కతీ.శ. 325లో వరా యబడిన, ఆర్ంభ్ న సై్టియా విశావస ప్రమాణము 

ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శు చాలా తకుువగా చబెుతుంది. కాని తల తితన వివాదముల వ లుగులో, తిరతవమును 
గూర్శున ప్రశిలను చర్శుంచడానికి మర్శయు ప్ర్శషుర్శంచడానికి మర్ొక మహాసభ్ కతీ.శ. 381లో, 
కాన టానిరనోప్ుల్ మహాసభ్ సమావేశమయియంది. ఈ సభ్ ఏర్శయన్ వాదనను తిర్సుర్శంచి, తిరతవమును 
గూర్శున న సై్టియా అవగాహనను సమర్శాంచింది. వార్మ న సై్టయిా విశావస ప్రమాణమును సవర్శంచి, దానిని 
విసత ృతప్ర్చార్మ గనుక ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లుగా దదవుని యొకు నితయ ఉనికిని మర్శయు ఒకే సార్ములో 
సృజింప్బడనివార్శగా ఉని వయకుత లను తిర్సుర్శంచిన ఏర్శయనుో  మర్శయు ఇతర్మలు దీనిని ధ్ృవీకర్శంచలేదు. 
ప్ర్శశుదాధ తుును గూర్శు, న సై్టయిా మహాసభ్ ఇలా చపెిపంది: 

మమేు ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము, ఆయన ప్రభ్ువును, జీవమిచుువాడును, 
తండిరనుండయిు కుమార్మనినుండయిు బయలుదదర్మవాడును, తండిరతోను 
కుమార్మనితోను కూడా ఆర్ాధంిప్బడ ిమహమి ప ందువాడును, ప్రవకతల దావర్ా 
ప్ల్వకనివాడున యైునాిడు. 

విశావస ప్రమాణము యొకు ఈ వ ర్షనును ఆర్ంభ్ న సై్టయిా విశావస ప్రమాణము నుండి వరే్మగా 
చూపించుటకు కొనిిసార్మో  న సై్టయిో-కాన టానిరనోపల ల్వయన్ కతడీ్ అని కూడా పిలుసాత ర్మ. 

ప్ర్శశుదాధ తుుని గూర్శున ఈ విసత ృత ఉదాా టన, సుమార్మ కతీ.శ. 330-379 వర్కు నివస్టించిన 
క ైసర్యకు చెందనివాడెనై బాస్టిల్ యొకు ప్ని దావర్ా కనీసం కొంతమటుర క నైా పతరర్పేించబడంిది. డద స్టిపర్శటు 
సాకోర , లేదా ఆన్ ద ిహో ల్వ స్టిపర్శట్ అను బాస్టలి్ ప్ుసతకము, ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సంప్ూర్ణ దెవైతవమును 
అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శంచిన యుసార తియస్ వంటివార్శ నముకములను తిర్సుర్శంచుటలో బాగా ప్రభావం 
చూపింది. ప్ర్శశుదాధ తుుడు దదవుడు గనుక, ఆయన ఆర్ాధ్నకు యోగుయడుగా ఉనాిడు అని బాస్టిల్ సపషరం 
చదశాడు. సంఘ ఆర్ాధ్న కమీంలో విశావస ప్రమాణము ఒక భాగమ ై ఉనిందున, న సై్టయిా విశావస 
ప్రమాణములోని ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున విసత ృత సూచనలు ఆర్ాధ్నలో భాగముగా ఉనాియి. అయితద తమ 
యొకు మిగశల్వన పరా రా్నా కీమములో ప్ర్శశుదాధ తు ఆర్ాధ్న మీద దృషిరప టుర నటుో  సంఘమును 
నడపిించడానిక ిఅవి సహాయప్డా్ యి. 



ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము మొదటి పాఠము: తిరతవములో 

-28- 

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

నాలగవ శతాబేములో ప్ర్శశుదాధ తు ఆర్ాధ్నను గూర్శు ఆసకితకర్మ నై వివాదం జర్శగశంది. 
ఆన్ ద ిహో ల్వ స్టపిర్శట్ అను అతని ప్ుసతకములో, అతని సంఘములో ఉప్యోగశంచిన 
ర్ ండు ల్వటర్రెలు ఉనాియని క సైర్శయవాడెనై బాస్టలి్ చపెాపడు. మొదట ిల్వటర్శెలో, 
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా తండిరని సుత తించుటను గూర్శు ఉంద.ి 
ర్ ండవ ల్వటర్శెలో, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుునితో పాటుగా తండిరక ిసుత తి 
చలోె్వంచుటను గూర్శు ఉంద.ి ఏర్శయన్ ధోర్ణలిో ఉని కొందర్మ ఈ ల్వటర్శెక ిఅభ్యంతర్ం 
వయకతం చదశార్మ ఎందుకంట ేప్ర్శశుదాధ తుుడు దెవైము అని వార్మ నములేదు. అయితద, 
లేఖ్నము బో ధంిచునటుో గా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు దెవైము అని నముడానిక ిమనకు 
మంచి కార్ణం ఉంట,ే ఆర్ాధ్నలో ఆయనను ఆర్ాధంిచడం, ఆయనకు మహమి 
చలోె్వంచడం మర్శయు ఆయన సవభావమును ప్రశంస్టంిచడం సర్ నై ప్న ేఅవుతుంది. 

— డా. కతత్ జఞనిన్ 

ఇప్పటివర్కు, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము, కీమబదధ తిరతవ స్టదిాధ ంతము, మర్శయు న సై్టయిా 
విశావస ప్రమాణము దృష్టార య ఆది సంఘ చర్శతరలో నూయమటాలజి యొకు అభివృదిధని మనం చూశాము. 
ఇప్ుపడు, తిరతవము యొకు సతాత శాసత రము మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య వయతాయసమును 
చర్శుదాే ము. 

సతాత శాసత రము మర్శయు మితవయయ సంవిధానము 
సంఘ చర్శతర కొనసాగుచుండగా, వదేాంతవతేతలు తిరతవమును ర్ ండు వేర్ేవర్మ దృకపథముల నుండి 

అరా్ం చదసుకునాిర్మ. సతాత శాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవము ర్ ంటనిి గూర్శు వార్మ 
మాటాో డార్మ. 

“సతాత శాసత రము” అను ప్దము ప్రసనితను మర్శయు ఉనికిని సూచిసుత ంది. కాబటిర , “సతాత శాసత ర 
తిరతవము” అను వదేాంతప్దము తిరతవములో తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ఉనికిని 
గూర్శు మాటాో డుతుంది. ఈ దృషిరకోణంలో, శకిత మర్శయు మహమి విషయంలో ప్ర్శశుదాధ తుడు, తండిర 
మర్శయు కుమార్మనితో సమానుడెయైునాిడు. మర్శయు దదవుని యొకు దెైవ గుణములనిిటిని వార్శతో 
ప్ంచుకుంటాడు. వ స్టిరినటార్డ ష్టార్రర్డ కటేకజిం ప్రశి మర్శయు జవాబు 4 చెపపినటుో గా, ఈ ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లు “[తమ] ఉనికిలో, జఞా నములో, శకితలో, ప్ర్శశుదధతలో, నాయయములో, మంచితనములో, 
మర్శయు సతయములో అనంతముగా, నితయముగా మర్శయు మార్నివార్మగా ఉనాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ైస్టయిా విశావస ప్రమాణము యొకు న సై్టనిో-కాన టానిరనోప ల్వటన్ వ ర్షన్ ఇలా చపె్పడం మీర్మ జఞా ప్కం 
చదసుకుంటార్మ. 

మమేు ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము, ఆయన ప్రభ్ువును, జీవమిచుువాడును, 
తండిరనుండ ిబయలుదదర్మవాడున యైునాిడు. 

పాశాుతయ సంఘము ఈ విశావస ప్రమాణము యొకు లాయటిన్ వ ర్షన్ లో ఫలి్వయోక్స అను ప్దమును 
చివర్ చదర్శుంది, “మర్శయు కుమార్మడు” అని దీని అరా్ం. కాబటిర , పాశాుతయములోని అనేక సంఘాలు ఇప్ుపడు 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు “తండిరనుండయిు కుమార్మనినుండయిు బయలుదదర్మవాడు” అను వ ర్షన్ ను 
ఉప్యోగశసుత నాియి. 

కొందర్మ వేదాంతవేతతలు ప్ర్శశుదాధ తుుని జీవప్రకిీయను సతాత శాసత రముగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ. అనగా, 
ఆతు యొకు ప్ుర్మషమూర్శతమతవము తండిరనుండి, లేదా తండిరనుండయిు మర్శయు కుమార్మనినుండియు 
శాశవతంగా “జీవవాయువు ప ందెను” అని వార్మ నమాుర్మ. అయితద ఇతర్మలు ఆతు యొకు జీవప్రకిీయను 
మితవయయ సంవిధాన తిరతవము యొకు కార్యముగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ. 

“మితవయయ సంవిధాన తిరతవము” అను వదేాంతప్దము తండిర, కుమార్మడు మర్శయు 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒకర్శతోనొకర్మ, ప్రతదయకముగా సృషిరక ిసంబంధంిచి ఎలా సంకర్శషంచుకుంటార్ో సూచిసుత ంది. ఈ 
దృకపథములో, ప్రతి ఒకుర్శకత వేర్ేవర్మ పాతరలు, వేర్ేవర్మ బాధ్యతలు మర్శయు వరే్ేవర్మ అధకిార్ములు 
ఉనాియి. 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు, తండిర మర్శయు కుమార్మనిక ిస్టతవచదసాత డు అని అనకే లేఖ్నములు స్ట లవిసాత యి. 
ఉదాహర్ణకు, ఆయన తండిర మర్శయు కుమార్మని చదత ప్ంప్బడా్ డు లేదా అనుగహిీంప్బడా్ డు. ఈ 
విషయానిి లూకా 11:13, యోహాను 14:26 మర్శయు యోహాను 15:26, మర్శయు అప  2:33 వంట ి
వాకయభాగాలలో లేఖ్నము మనకు విశదప్ర్మసుత ంది. ఆయన వచిునప్ుపడు, తండిర మర్శయు కుమార్మడు ఏ 
ప్నిని బటిర  ఆయనను ప్ంపించార్ో ఆ ప్నిని చదయుట దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తుుడు వార్శక ివిధదయత చూప్ుతాడు. 
ఈ వివర్మును యోహాను 16:13, ర్ోమా 8:11, మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:2 వంటి వాకయభాగములలో మనము 
నేర్ముకుంటాము. 

ఇటువంట ివాకయభాగముల వలన, అనకేమంది వేదాంతవేతతలు మితవయవ సంవిధాన తిరతవములో, 
తండిర మర్శయు కుమార్మనికి ప్ర్శశుదాధ తుుని కంటే ఎకుువ అధికార్ము ఉంద ిఅని చబెుతార్మ. అయినను, 
ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన దదవుడు అని, మర్శయు వార్శకి అవసర్ము కాబటిర  మర్శయు వార్మ సముతిసాత ర్మ కాబటిర  
ఈ అధికార్ నిర్ాుణము ఉనికలిో ఉంది అని ఉదాా టించుట పరా ముఖ్యమ ైయునిది. కాబటిర , ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఏ 
విషయములోను తండిర మర్శయు కుమార్మడు కంట ేతకుువకాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సతాత శాసత ర తిరతవము మర్శయు మితవయయ సంవిధాన తిరతవముకు మధ్య 
వయతాయసమును గుర్శతంచుట ముఖ్యమ నై విషయమ యైునిద.ి ఇద ివదేాంతవతేతలు 
చదస్టని చాలా ఉప్యోగకర్మ నై వయతాయసమ యైునిద,ి మర్శయు తిరతవ స్టదిాధ ంతమును 
మనము అధ్యయనం చదస్టతడప్ుపడు సందదహములను నివార్శంచడానిక ిఇద ి
సహాయప్డుతుంద.ి సతాత శాసత ర తిరతవము గూర్శు మనం మాటాో డదడప్ుపడు, మనము 
దాని యొకు సవభావమును సూచిసుత నాిము. తిరతవములోని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మషమూర్మత లు — తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు — 
సార్ములోను, అధకిార్ములోను మర్శయు మహమిలోను ఒకటగిాన ేఉనాిర్మ అని 
మనం సూచిసుత నాిము. వాసతవంగా చపెాపలంట,ే ఈ విషయములో ఎవర్మ కూడా 
ఎకుువ కాదు. తండిర దదవుడె ైఉనాిడు. కుమార్మడు దదవుడె ైఉనాిడు. 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు దదవుడె ైఉనాిడు. దనీిని మనము ఇలా చపె్పవచుును: తండిర 
నూర్మశాతం దదవుడు; కుమార్మడు నూర్మశాతం దదవుడు; మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు 
నూర్మశాతం దదవుడె ైఉనాిడు. అయితద వార్శ బాధ్యతల విషయానికొస్టతత , వార్శ యొకు 
వివిధ్ బాధ్యతలు లేదా ప్ని విషయానికొస్టతత , అప్ుపడు మనము మితవయయ సంవిధాన 
తిరతవము గూర్శు మాటాో డతాము. అనగా, మనము చపెపినటుో గా, సార్ము, 
అధకిార్ము మర్శయు మహమి విషయములో ముగుగ ర్మ సమానముగా ఉనిప్పటకిత, 
వార్శ బాధ్యతలు లేదా ప్ని విషయానికొస్టతత , తండిర ర్క్షణలో బాధ్యత వహంిచదవానిగా 
ఉనాిడు, ర్క్ంిచాలని ఉదదేశించిన వయకితగా ఉనాిడు అని బెబైిలు మనకు బో ధసిుత ంది. 
కుమార్మడు, మన కొర్కు మర్ణంిచుట దావర్ా విమోచనా కార్యము జర్శగశంచినవాడుగా 
ఉనాిడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఆ విమోచన కార్యమును మనకు 
అనువర్శతంప్జయేువాడుగా ఉనాిడు. మనము మితవయయ సంవిధాన తిరతవము 
గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, కుమార్మడు తండిరక ిలోబడతాడు మర్శయు 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు, కుమార్మడు మర్శయు తండిరక ిలోబడతాడు అన ేబిందువు కూడా 
ఉండడం మనం చూసాత ము. అయితద దనీి అరా్ం, సతాత శాసత ర దృకపథములో కుమార్మడు, 
తండిరక ితకుువగా ఉనాిడు అని కాదు, లేదా ప్ర్శశుదాధ తుుడు తకుువగా ఉనాిడు 
అని కాదుగాని ప్ర్సపర్ ఒప్పందము దావర్ా, వార్మ తండిర అధకిార్ముకు 
ఇషరప్ూర్వకర్ముగా విధదయత చూప్ుచునాిర్మ అని మనం చపె్పగలము. 

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

ప్ర్శశుదాధ తుుని స్టదిాధ ంతము కమీబదధతకు ర్ావడానికి శతాబాే లు ప్టిరంది. అయితద సంఘము 
ఎలోప్ుపడు నూయమటాలజిలోని ముఖ్య విషయాలను నములేదు అని కాదు దీని అరా్ం. వాసతవానికి, 
సంఘము యుగములనిిటలిోను లేఖ్నములను హతుత కుంది. మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్ూర్శతగా దెవైక 
ప్ుర్మషమూర్శత — దెవైతవములో సమాన సభ్ుయడు — అయుయనాిడు అని లేఖ్నము సపషరముగా బో ధసిుత ంది. 
బదులుగా, నూయమటాలజి యొకు కీమబదధత అంచలంచలుగా జర్శగశంది, మర్శయు సాధార్ణంగా అబదధ  
బో ధ్నకు సపందనగా జర్శగశంది. ఇతర్మలు తప్ుపడు బో ధ్లకు గుర్శకాకుండా ఉండుటకు, తాము మర్శనిి 
వివర్ాలను అందించవలస్టిన అవసర్త ఉందని మర్శయు మర్శంత సపషరంగా చెపాపల్విన అవసర్త ఉందని 
వేదాంతవేతతలు గీహించార్మ. మర్శయు ఈ సూతీరకర్ణలు ప్ర్రక్షలలో నిలచాయి. శతాబేములుగా, సంఘము 
యొకు అనిి శాఖ్లు తిరతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు పాతరను గూర్శు అవే నముకములను 
ధ్ృవీకర్శంచాయి. 

ముగశంప్ు 

తిరతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు అను ఈ పాఠములో, ఆయన దెైవతవము మర్శయు 
ప్ుర్మషమూర్శతమతవము దృష్టార య దదవుని ఆతును గూర్శు పాత నిబంధ్న ఏమి మాటాో డుతుందో  మనము 
చూశాము. యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలుల ఆధనీములో ఈ అవగాహన కొీతత  నిబంధ్నలో ఎలా 
విసత ృతప్ర్చబడిందో  మనం చూశాము. అప సతలుల యొకు విశావస ప్రమాణము, తిరతవ స్టదిాధ ంతము యొకు 
కీమబదధత, న సై్టియా విశావస ప్రమాణము, తిరతవ సతాత శాసత రము మర్శయు మితవయయ సంవిధానముకు మధ్య 
వయతాయసమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా సంఘ చర్శతరలోని నూయమటాలజిని అనేవషించాము. 

తిరతవములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎవర్మ అని అరా్ం చదసుకొనుట మన జీవితములలో ఆయన కార్యమును 
గూర్శు అరా్ం చదసుకొనుటలో పరా ముఖ్యమ ైన భాగముగా ఉంది. ర్ానుని పాఠములలో మనము 
చూడబో వుచునిటుో గా, తండిర మర్శయు కుమార్మని కంటే కూడా ప్ర్శశుదాధ తుుడు మనతో మర్శంత 
వయకితగతముగా పాలుప్ంచుకుంటాడు. ఆయన మనలో ఉంటాడు. ఆతీుయ బలము కొర్కు, మనము పాప్ము 
చదస్టనిప్ుపడు దదవుని క్షపాప్ణను అనుభ్వించుటకు, ప్ర్శశుదధతలో ఎదుగుదల కొర్కు, విశావసములో 
కొనసాగుటకు, ఇతర్మలకు ప్ర్శచర్య చదయుటకు మనలను అనుమతించద వర్ముల కొర్కు, మర్శయు ఇతర్ 
ఆశీర్ావదముల కొర్కు మనం ఆయన మీద ఆధార్ప్డతాము. మనలో నివస్టించువాడు మన తండిర యొకు 
ప్ర్శప్ూర్ణ దెవైిక ఆతు అని, మన ప్రభ్ువును ర్క్షకుడు అని తలెుసుకొనుట, మన జీవితములో ఆయన చదయు 
కార్యమునకు సహకర్శంచడానికి, ఆయన ప్ర్శచర్యను అభినందించడానికి మనకు సహాయప్డుతుంది. 
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