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ఉపల దాా తము 

దదవుడు లోకమును సృషిరంచి అటుతర్మవాత విడిచిప టేరశాడు అని, వివిధ్ సాలములలో మర్శయు 
కాలములలో కొందర్మ తతవవతేతలు చెపాపర్మ. మర్శయు అద ిఅప్పటనిుండి దానంతటదద కొనసాగుతుంది. 
ఉదాహర్ణకు, పరా చీన గరీకు తతవవతేతల ర్చనలలో ఈ విధ్మ నై ఆలోచనలు ఉనాియి. అయితద ఇది ప్దిహడేు 
మర్శయు ప్దెేనిమిదవ శతాబేములలో ప్శిుమములో “డదయిసం” అని పలిువబడద తతవశాసత రము దావర్ా ప్రస్టిధ్ిధ  
చెందనిది. డదయిసం దదవునిని దెైవికమ నై గడయిార్ము చదస్టినవానిగా మర్శయు సృషిరని ఒక గడయిార్ము 
వర్శిసుత ంది. దదవుడు గడయిార్మును సృషిరంచి దానిని చుటిరవసే్టి, దానిని ఒక అలమర్ప ై ప టిర , దానంతట అదద 
నడచునటుో  వదలిేసాడు అని అద ిబో ధసిుత ంది. మర్శయు అప్పటనిుండ ికూడా ఆయన దానిని ముటుర కోలేదు. 

అయితద లేఖ్నము భినిమ నై చితరమును ఇసుత ంది. సతయవంతుడెనై దదవునికి, సృషిర  అనదేి ఒక 
గడయిార్ము కాదు. అది ర్ాజయము, పౌర్మలతో నిండని ర్ాజయముగా ఉంది మర్శయు దదవుడు తన ర్ాజయమును 
చుర్మకుగా కొనసాగశసాత డు మర్శయు పాల్వసాత డు, మర్శయు దాని ప్రజలతో సంబంధ్ములను ఏర్ాపటు చదసాత డు. 
మర్శయు ఈ మార్గములలో లోకములో ప్రతయక్షంగా పాలుప ందద తిరతవములోని ప్ుర్మషమూర్శత ప్ర్శశుదాధ తుుడెై 
ఉనాిడు. 

ప్ర్శశుదాధ తుుని నముుచునాిము అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిర్ ండవ పాఠము, మర్శయు దీనికి 
“లోకములో” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, సృషిరలో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు పాతర మీద మనము 
దృషిరప డతాము. 

లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని ప్ని యొకు నాలుగు కోణములను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
మొదటగిా, విశవము ఆర్ంభ్మ నైప్ుపడు ఆయన చదస్టని సృషిరని గూర్శు మనం వివర్శదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
కొనసాగుచుని ఆయన దెైవకృతమును మనము చూదాే ము, ఆయన దాని దావర్ా సృషిరని పాల్వసాత డు 
మర్శయు కొనసాగశసాత డు. మూడవదగిా, సృషిర  దావర్ా ఆయన అనుగీహించు ప్రతయక్షతను ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
మర్శయు నాలుగవదగిా, మానవాళిక ిఆయన అనుగీహించు సాధార్ణ కృప్ను మనము చూదాే ము. సృషిరని 
చదయుటలో ఆతు యొకు ప్నిని మొదటిగా చూదాే ము. 
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సృషిర 

1647లో ర్చించబడని వ స్టిరిన ట్ర్డ లార్జర్డ కటేకజింలోని 15వ ప్రశి ఈ విధ్ంగా అడుగుతుంది: 

సృషిర  కార్యము ఏమిట?ి 

కేటకిజం యొకు జవాబును వినండి: 

సృషిర  కార్యము ఏమిటంట,ే దదవుడు తన మాటలోని శకితతో, ఆర్ంభ్ములో, 
శూనయములో నుండ ిలోకమును, అందులోని సమసతమును ఆర్మ దనిములలో 
తనకొర్కు చదశాడు మర్శయు మంచిగా చదశాడు. 

ఈ జవాబులో, విశవమును సృషిరంచు దదవుని యొకు పరా థమిక సృజనాతుక ప్నిని కటేకజిం 
గుర్శతసుత ంది. అయితద ఈ జవాబుతో అనుసంధానంగా ఉని లేఖ్నభాగములు, సృషిరలో నూతన 
విషయములను సృషిరంచుట కొనసాగశంచుట, అనగా మానవులను సృజంచుట కూడా ఉంద ిఅని గుర్శతసాత యి. 

మునుప్టి పాఠంలో, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము సృషిర కార్యమును తండిరకి ఆపాదసిుత ంది అని 
మనం చెపాపము. మర్శయు సృషిరని ఆర్ంభించింద ితండిర అని చెప్పడం ఖ్చిుతంగా వాసతవమ  ైఉంది. అయితద 
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు కూడా ఈ ప్నిలో నిమగిమయాయర్మ అని లేఖ్నము సపషరం చదసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, తండిర నుండ ికుమార్మని దావర్ా సృషిర ఆవిర్ువించింది అని 1 కొర్శంథీయులకు 8:6 చబెుతుంది. 
తండిర ప్రణాళిక ప్రకార్ం మర్శయు కుమార్మని దావర్ా తిరతవములోని ప్ుర్మషమూర్శతయి నై ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఆ 
ప్నిని కొనసాగశంచాడు అని వదేాంతవతేతలందర్మ సాధార్ణంగా అంగరకర్శసాత ర్మ. 

చర్శతరయందంతటా, ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సృజనాతుక కార్యమును చూపించుటకు వేదాంతవతేతలు 
ఆదకిాండము 1ను నివదేించార్మ. దదవుడు “తన వాకికిత దావర్ా” విశవమును, అందులోని సమసతమును ఎలా 
చదశాడో ఈ అధాయయము వివర్శసుత ంది. ఆదికాండము 1:1-2లో కథనము ఎలా ఆర్ంభ్మౌతుందో  వినండి: 

ఆదయిందు దదవుడు భ్ూమాయకాశములను సృజంచనెు. భ్ూమి నిర్ాకార్ముగాను 
శూనయముగాను ఉండనెు; చీకట ిఅగాధ్ జలము ప నై కమిుయుండనెు; దదవుని ఆతు 
జలముల ప నై అలాో డుచుండనెు (ఆదకిాండము 1:1-2). 

మునుప్టి పాఠంలో మనం చూచినటుో గా, పాత నిబంధ్న గీంథము ప్ర్శశుదాధ తుుడనిి దెైవతవములో 
ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ుర్మషమూర్శతగా గుర్శతంచదు. అయినను, దదవుడు తన ఆతు దావర్ా లోకమును సృషిరంచాడు 
అని అద ిసూచిసుత ంది. మర్శయు దదవుని ఆతును గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత వ లుగులో, సృషిర  యొకు 
ఈ కార్యములు ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదస్టిన ప్నియి ై ఉనాియి అని చపె్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది. 
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సృషిర  చదయబడిన సమయంలో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు “జలముల ప ైన అలాో డుచుండెను” అని 
ఆదకిాండము 1 చబెుతుంది. “అలాో డుచుండెను” (ָרַחף) అని అనువదించబడిన ర్ఖ్ాఫ్ అను హెబ్రర ప్దము, 
ప్ంచ గీంథములో మర్ొకచోట ఒకసార్శ మాతరమే ఉప్యోగశంచబడింది. దివతీయోప్దదశకాండము 32:11లో, 
ఇశాీయిలేుతో దదవునికి ఉని సంబంధ్మును వివర్శంచుటకు ప్క్షిర్ాజు తన పిలోలను కాపాడుచుని 
చితరమును అలంకార్ర్ూప్కముగా మోషత ఇకుడ ఉప్యోగశంచాడు. ఒక శకితవంతమ నై ప్క్ష ిదాని పలోిలను 
కాపాడుచుని మర్శయు పల షించుచుని ఆలోచనను తలె్వయప్ర్చుట కొర్కు ఈ వాకయభాగము ర్ఖ్ాఫ్ 
ను(ָרַחף) ఉప్యోగశసుత ంది. కాబటిర , సృషిర యొకు జలముల ప ైన దదవుని ఆతు అలాో డుచుండెను అని 
మనము చదివినప్ుపడు, ఆతు దదవుని వాకుు ప్రకార్ం, సృషిరని మలచిన మర్శయు పల షించిన తలో్వ లేదా 
తండిరగా ఉనాిడు అని అరా్మిసుత ంది. 

1616-1683 వర్కు నివస్టించిన ప్యయర్శటన్ ర్చయిత మర్శయు వదేాంతవతేతయి నై జాన్ ఓవ న్, తన 
ర్చనయి నై ఎ డిసల ుర్డి కనిర్శి ంగ్ ది హో ల్వ స్టపిర్శట్ లో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సృజనాతుక శకితని గూర్శు 
మాటాో డాడు. ప్ుసతకము 1, అధాయయము 4లో, ఆదికాండము 1లోని ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్నిని గూర్శు 
ఇలా వివర్శంచాడు: 

ఆయన లేకుండా సమసతము మృత సముదరముగా, గందర్గోళ అగాధ్ముగా, చీకట ి
కముుకొనినదగిా, ఏమియు సృషిరంప్లేనిదగిా ఉంద ి... కానీ దదవుని ఆతు దానిప  ై
కదలాడుట దావర్ా, దానిక ిస్ట నైయమును మర్శయు ఒక ఆభ్ర్ణమును ఏర్పర్చునటిర  
అనిి విధ్ముల నై నియమములు, ర్కములు మర్శయు విషయముల ర్ూప్ములు 
దానిలోనిక ిప్రసర్శంచబడా్ యి. 

ఇకుడ ఉప్యోగశంచిన భాష ఒక విధ్ముగా ప్ుర్ాతనమ నైదెనైప్పటికీ, ఓవ న్ యొకు అభిపరా యం 
ఏమిటంటే ప్ర్శశుదాధ తుుడు సృషిరని ర్ూపించక మునుపత, అది శూనయముగాను మర్శయు నిర్రజవమ నై నీర్మగాను 
ఉంది. అయితద ఆతు సంచార్ము చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన కమీమును ఏర్పర్చి, జీవమును పల శాడు. 

ఆదకిాండము 1:1, 2లో మనము చూస్టనిటుో గా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదస్టని ప్నికి మునుప్ు, సృషిర  
“నిర్ాకార్ముగాను మర్శయు శూనయముగా”ను ఉంది. ఇకుడ ఇవవబడని చితరము అంధ్కార్ము మర్శయు 
శూనయముగా ఉంది. వ లుగు లేదు, ఆకార్ము లేదా కీమము లేదు, మొకులు లేవు, మర్శయు సృషరములు 
లేవు. అయితద ఆదికాండము 1:3-31లో మనము చదువునటుో గా, దదవుని ఆతు దానంతటనిి మార్శువశేాడు. 
మొదట ిమూడు దనిములలో, ఆయన సృషిర  యొకు నిర్ాకార్ముతో వయవహర్శంచాడు. మొదట ిదనిమున, 
ఆయన వ లుగును చదశాడు, అదద విధ్ముగా వ లుగును చీకటనిి వరే్మప్ర్చాడు. ర్ ండవ దనిమున, జలముల 
మధ్య ఒక విశాలమును కలుగజేశాడు. ఈ విశాలతను మనము సాధార్ణముగా వాతావర్ణము లేదా 
ఆకాశము అని సూచిసాత ము, ఇద ికిీంది ఉని లోకము నుండి నీటతిో ఉని మేఘములను వరే్మప్ర్మసుత ంది. 
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మూడవ దినమున, ఆర్శన నలేను సృషిరంచు ర్రతిగా ఆయన జలములను ఒకచోట కూర్ాుడు. ఈ మూడు 
దినములలో, ఆయన ప్గలు మర్శయు ర్ాతిర, ఆకాశము మర్శయు జలములు, మర్శయు ఆర్శన భ్ూమిని దాని 
వృక్షములతో కీమము చదయడం దావర్ా సృషిర  యొకు సర్శహదుే లను ఏర్ాపటు చదశాడు. 

తర్మవాత మూడు దినములలో — సృషిర  దనిము యొకు నాలుగవ దినము నుండి ఆర్వ దినము 
వర్కు — దదవుని ఆతు సృషిర యొకు శూనయతతో వయవహర్శంచాడు. మర్శయు ఆయన మునుప్ు సృషిరంచిన 
వివిధ్ డొమ నోైను నింప్ుట దావర్ా ఆయన దీనిని చదశాడు. నాలుగవ దినమున, మొదటి దనిమున ఆయన 
చదస్టని ప్గలు మర్శయు ర్ాతిరని నింప్ుటకు ఆయన సూర్మయడనిి, చందుర డనిి, మర్శయు నక్షతరములను చదశాడు. 
ఐదవ దనిమున, జలర్ాశులను మర్శయు ప్క్షులను చదస్టి, ర్ ండవ దనిమున చదస్టని సముదరమును మర్శయు 
ఆకాశమును నింపాడు. ఆర్వ దినమున, ఆయన మూడవ దినమున చదస్టిన ఆర్శన నలేను నింప్ుటకు 
జంతువులను మర్శయు మానవులను సృజంచాడు. 

ఆదకిాండము 1వ అధాయయముతో పాటుగా, ఇతర్ అనేకమ ైన వాకయభాగములు కూడా దదవుని యొకు 
సృజనాతుక ప్నిని ఆయన యొకు ఆతుకు ఆపాదిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, సృషిరని ర్ూపించుటలో ఆతు 
పల షించిన పాతరను గూర్శున వివర్ణను యి షయా 40:12-13 అందసిుత ంది: 

తన ప్ుడసి్టటిలిో జలములు కొల్వచినవాడవెడు? జనేతో ఆకాశముల కొల 
చూచినవాడవెడు? భ్ూమిలోని మనుి కొలపాతరలో ఉంచినవాడవెడు? తార సుతో 
ప్ర్వతములను తూచినవాడవెడు? తూనికచదత కొండలను తూచినవాడవెడు 
యి హో వా ఆతుకు నరే్శపనవాడవెడు? ఆయనకు మంతిరయి  ైఆయనకు 
బో ధ్ప్ర్చినవాడవెడు? ఎవనియొదే ఆయన ఆలోచన అడగి ను? (యి షయా 40:12-
13). 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, దీనికి సూచిత జవాబు “ఎవర్ూ కాదు.” వీటిని కలుగజసే్టనిద ికవేలం దదవుని 
ఆతు మాతరమే. మర్శయు సృషిరని ఈ విధ్ముగా నింప్ుటలో ఆతు చదస్టిన కార్యమును గూర్శు కీర్తనలు 
104:24-30 ఈ విధ్ంగా మాటాో డుతుంది. 

యి హో వా, నీ కార్యములు ఎన ి నిి విధ్ములుగా నునివి! జాా నముచదత నీవు 
వాటనిిటనిి నిర్శుంచితివి నీవు కలుగజసే్టనివాటతిో భ్ూమి నిండయిునిద.ి అదగిో 
విశాలమ నై మహాసముదరము అందులో ల కులేని జలచర్ములు దానిలో చినివి 
ప దేవి జీవర్ాసులునివి... నీవు వాట ిఊపరి్శ తీస్టవియేునప్ుపడు అవి పరా ణములు 
విడచిి మంట ిపాలగును. నీవు నీ ఊపరి్శ విడువగా అవి సృజంప్బడును అటుో  నీవు 
భ్ూతలమును నూతనప్ర్చుచునాివు (కరీ్తనలు 104:24-30). 
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ఈ వాకయభాగము నీర్మను, మొకులను మర్శయు సృషరములను సృషిరంచిన విధానమును గూర్శు 
నమోదు చదసుత ంది. మర్శయు ఇద ిఈ కార్యమును ఆతుకు ఆపాదసిుత ంది. 

సృషిర  వార్ములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు చుర్మకుగా ఉనాిడు. ఆయన ప్రధాన పాతర 
పల షంిచాడు. ఆదకిాండము 1:2...ప్ర్శశుదాధ తుుడు జలముల మీద లేదా జలముల 
ప నై అలాో డుచుండనెు అని చబెుతుంద.ి..మర్శయు ననేు దానిని గూర్శు 
ఆలోచించునప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఒక వయకిత మనసును 
నూతనప్ర్చుచునిప్ుపడు ఏమి చదసాత డో  అనుదానిక ిఇద ిసార్ూప్యముగా ఉందని 
భావిసాత ను. “అలాో డుచుండనెు” అను మాట కొంతవర్కు ప్ర్శశుదాధ తుుని నింప్ుదలను 
సూచిసుత ందని ననేు అనుకుంటాను. మీకు తలెుసా, ఆదకిాండము 1ను గూర్శున 
అనకే విషయాలను ననేు అరా్ం చదసుకోలేను గాని, సపషరంగా అకుడ కొంత భౌతిక 
విశవం ఉంద,ి దాని మీద ప్ర్శశుదాధ తుుడు అలాో డుచునాిడు, మర్శయు అకుడ 
ఉనిదానిలో నుండ ిసమసతమును దదవుడు సృషిరంచుటకు గాను అద ిఒక 
పరా ర్ంభ్దశగా మర్శయు ప్ర్శకలపనగా ఉంది. కాబటిర , ప్ర్శశుదాధ తుుడు జలములప నై 
అలాో డుచునాిడు. సృషిర  సమయములో, ఆయన, కుమార్మడెనై దదవుడు, తండిర, 
తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మషమూర్మత లు ప్నిచదశార్మ. 

—ర్ వ. మ ైక్స ఒసల ోర్డి 

సృషిర  వార్ములో లోకములో ప్ర్శశుదాే తుుని యొకు ప్నిని గూర్శు చర్శుంచాము గనుక, మిగశల్వన 
చర్శతరయంతటిలో ఆయన కొనసాగశంచిన కార్యమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

దెవైకృతము 

వేదాంతప్ర్మ ైన సాంప్రదాయములు కొనిిసార్మో  దెవైకృతము యొకు వివర్ణలను వివిధ్ 
మార్గములలో అరా్ం చదసుకుంటాయి. అయితద, సాధార్ణంగా, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు దీనిని ఈ విధ్ంగా అరా్ం 
చదసుకుంటార్మ: 

సృషిరని, సృషరములను, చర్యలను మర్శయు వసుత వులను పాల్వంచు మర్శయు 
ఎతితప్టుర కొను దదవుని యొకు ప్నియి  ైఉంద.ి 
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ప్రధానంగా, చర్శతరయంతటిలో లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదయు ప్రతిద ిదెవైకృతము కల్వగశ 
ఉంటుంది. అయితద, సర్ళత కొర్కు, మనము మన చర్ును దాని యొకు సాధార్ణ ప్నులకు ప్ర్శమితము 
చదదాే ము. మర్శయు ఈ పాఠములో మర్శయు ర్ానుని పాఠములలో దాని యొకు అనకే భాగములను 
ప్రతదయకమ ైన అంశములుగా చర్శుదాే ము. 

ఎకుువగా, దెైవకృతమును గూర్శు మాటాో డు లేఖ్నభాగములు తిరతవములోని ప్ుర్మషమూర్మత లకు 
మధ్య వయతాయసం చూపించవు. మర్శయు దదవుని యొకు దెవైకృతములో తిరతవములోని ప్ుర్మషమూర్మత లు 
పాల్వభాగసుత లుగా ఉనాిర్మ అని మనం ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద ఈ వాకయభాగములలో, ఆతు యొకు పాతరను 
నొకిుచపె్పడానికి మనకు ఇంకా తగశననిి సూచనలు ఉనాియి. 

ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైకృతమును ర్ ండు భాగములుగా చర్శుదాే ము. మొదటగిా, ప్రకృతి 
ర్ంగంలో ఆయన చదస్టని ప్నిని చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ప్రతదయకంగా మానవాళి మధ్య ఆయన చదస్టని 
ప్నిని చూదాే ము. మొదటిగా ప్రకృతిని చూదాే ము. 

ప్రకృతి 
ప్రకృతిని, వ జైాా నిక దృకపథములో నుండి మనం ప్ర్శశీల్వంచినటోయితద, అద ిసవయంగా-బరతుకుతుంద ి

అనిటుో  కనిపిసుత ంది. వాతావర్ణం, భౌగోళము మర్శయు జీవశాసత రము స్టిార్మ ైన సహజ నియమాలతో 
సాపతక్షంగా యాంతిరక వయవసాలుగా కనిపిసాత యి. ఖ్గోళ శాసత రం, ర్సాయన శాసత రం, భౌతిక శాసత రం, భ్ూగర్ు శాసత రం 
మర్శయు ఇతర్ సహజ శాసాత ీ లకు కూడా ఇదద చెప్పవచుు. అయితద ప్రకృతిని సర్శగా అరా్ం చదసుకోవాలంటే, 
దదవుడు దానిని సృషిరంచాడని, మర్శయు దాని వయవసాలను ఆయన పాల్వంచుచునాిడు మర్శయు 
ఎతితప్టుర కునాిడు అని మనం తెలుసుకోవాలని లేఖ్నము మనకు బో ధసిుత ంది. 

కీర్తనలు 135:6-7లో కీర్తనకార్మడు ఇలా చెబుతునాిడు: 

ఆకాశమందును భ్ూమియందును సముదరములయందును మహాసముదరములనిిట ి
యందును ఆయన తనకషిరమ నైదంతయు జర్శగశంచువాడు భ్ూదగింతములనుండ ి
ఆవిర్శ లేవజయేువాడు ఆయన.ే వాన కుర్శయునటుో  మ ర్మప్ు ప్ుటిరంచువాడు ఆయన ే
తన నిధ్ులలోనుండ ిగాల్వని ఆయన బయలువ ళోజయేును (కరీ్తనలు 135:6-7). 

ప్రకృతిలో దదవుని దెైవకృత శకిత యొకు నాటకీయమ నై ప్రదర్ిన, నోవహు దనిములలో జలప్రళయం 
అని నిసిందదహంగా చపె్పవచుును. మానవాళి యొకు దుషరతవముకు ఫల్వతంగా దదవుడు ప్రప్ంచమంతటినీ 
జలప్రళయంతో నింపాడు అని ఆదకిాండము 6-9 సూచిసుత ంది. మర్శయు ఈ తీర్మపను అమలు చదయుటలో 
ఆతు యొకు పాతరను ఆదికాండము 6:3 సూచిసుత ంది. ప్రకృతిలో దదవుని యొకు శకిత నిర్గమకాండము 7-
12లో ఐగుప్ుత మీదకిి వచిున తగెుళోలో కూడా కనిపసిుత ంది. నిర్గమకాండము 14లో యి ర్ ీసముదరము 
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పాయలు చదయబడని సంఘటనలో కూడా మనము దీనిని చూసాత ము. మర్శయు ప్రకృతి మీద ఆతు యొకు 
అదుుతమ ైన శకితని, యి హో షువ 10:13లో మనం చదువునటుో  “జనులు తమ శతుర వులమీద 
ప్గతీర్ముకొనువర్కు” సూర్మయడు ఆకాశమధ్యమున నిల్వచినప్ుపడు, అమోర్రయుల మీద ఇశాీయిేలీయులు 
చదస్టని యుదధములో మనం చూసాత ము. 

ప్రకృతిమీద తన సాధార్ణ దెైవకృత నియంతరణను గూర్శు యోబు 38-41లో దదవుడు సవయంగా 
వర్శించాడు. భ్ూమి, సముదరము, ప్గలు మర్శయు ర్ాతిర, వాతావర్ణము, మర్శయు జంతు సమూహము 
మీద ఆయన తన అధకిార్మును గూర్శు వివర్శంచాడు. మర్శయు యోబు గీంథము తిరతవములోని 
ముగుగ ర్మప్ుర్మషమూర్మత ల మధ్య వయతాయసము చూపించనప్పటికీ, యోబు 34:14, 15 దదవుని ఆతును 
ప్రప్ంచములో ఆయన దెవై సంకలపమును అమలు చదయువానిగా సూచిసుత ంది. 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్రప్ంచము యొకు లక్షణములను ఎలోప్ుపడు ప్ునర్మదధర్శసూత , మర్శయు దాని 
యొకు జీవుల జనాభాను ప్ర్శపాల్వంచద విధ్ంగా దానిని పాల్వసాత డు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 
కీర్తనలు 135 మనకు చెబుతునిటుో గా, ఆయన వర్షమును, మేఘములను, గాల్వని మర్శయు ఇతర్ 
మూలకములను చదశాడు. మర్శయు నదులను, లోయలను, ప్ర్వతములను మర్శయు ఎడార్మలను చదయుట 
దావర్ా భ్ూమి యొకు భౌగోళమును మార్మసుత నిటుో  కీర్తనలు 65 వంట ిచోటో మనం చూసాత ము. మర్శయు 
ఇతర్ అనకేచోటో, మొకులలో, జంతువులలో మర్శయు ప్రజలలో ఆయన నూతన జీవమును తెసాత డు. 
సృషిరలో కనిపించద ప్రతి నూతన కార్యము ఆతు కార్యముగా ఉంది. 

ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సృషిర  కార్యమును గూర్శు కరీ్తనలు 104 ఉదాా టించుటను మనం జాా ప్కం 
చదసుకుంటాము. అదద కరీ్తన దెవైకృతమును గూర్శు కూడా మాటాో డుతుంది. దదవుడు నీటి బుగగలను 
లోయలలోనికి పల సుత ని విషయమును గూర్శు అది మాటాో డుతుంది. ఆయన జంతువులకు ఆహార్మును 
ప టుర  విధానమును అద ిప్రసుత తిసుత ంది. ఆయన మొకులకు మర్శయు చెటోకు ఇచుు జీవమును, మర్శయు 
ప్క్షులకు మర్శయు ఇతర్ జంతువులకు ఆయన అనుగహిీంచు నివాసమును అది మ చుుకుంటుంది. 
మర్శయు ఆయన సూర్మయడనిి మర్శయు చందుర డిని, ప్గలు మర్శయు ర్ాతిరని, మర్శయు వార్శషక ర్మతువులను 
నియంతిరసాత డని అది మనకు నిశుయతనిసుత ంది. ఇవనిియు సహజ వయవసాల వల  అగుప్డతాయి. అయితద 
దదవుడు వాటనిిటనిి నియంతిరసాత డు. కీర్తనలు 104:24-30ని వినండి: 

యి హో వా…నీవు కలుగజసే్టనివాటతిో భ్ూమి నిండయిునిద.ి.. తగశన కాలమున నీవు 
వాటకి ిఆహార్మిచుెదవని ఇవనిియు నీ దయకొర్కు కనిప టుర చునివి… నీవు 
గుపపిల్వ విప్పగా అవి మంచివాటనిి తిని తృపితప్ర్చబడును… నీవు వాట ిఊపరి్శ 
తీస్టవియేునప్ుపడు అవి పరా ణములు విడచిి మంట ిపాలగును. నీవు నీ ఊపరి్శ 
విడువగా అవి సృజంప్బడును అటుో  నీవు భ్ూతలమును నూతనప్ర్చుచునాివు 
(కరీ్తనలు 104:24-30). 
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దదవుడు అక్షర్ారా్ంగా ఆహార్ము స్టదిధము చదస్టి, చదతితో తినిపించడు అని కరీ్తనాకార్మనికి తలెుసు. 
జంతువులు కీమముగా మర్శయు తమతమ శరణీుల చొప్ుపన ఆహార్మును తింటూ ఉంటాయి అని అతడు 
అరా్ం చదసుకునాిడు, కొనిిసార్మో  మనము దనీిని “ఆహార్ కమీము” అని పలిుసాత ము. భ్ూసంబంధ్మ నై కోణం 
నుండ ిచూస్టతత , ఈ ప్రకిీయ సహజమ నైదిగా, సవయం-నియంతరణ వయవసాగా కనిపసిుత ంది. అయితద దదవుడు ఈ 
ప్రవర్తనలను పాల్వంచుచునాిడు అని చూచుటకు ఈ మిడమిిడి అవగాహనను లేఖ్నము ప్రకునబెడుతుంది. 
మర్శయు యి షయా 34:15, 16లో ఇదద విధ్మ ైన ఆలోచనలను మనం చూసాత ము. 

దదవుడు సృషిరని నిల్వచియుండద విధ్ంగా నిర్వహిసాత డు, అయితద దానిని ప్ర్శమితము కూడా చదయగలడు 
అని కీర్తనకార్మడు చెపాపడు. ప్రతదయకంగా చెపాపలంటే, దదవుని చితతము లేకుండా ఏ సృషరము కూడా 
మర్ణ ంచదు. వాటిని జీవింప్జయేునటుో  వాటలిో ఉని ఊపరి్శని, లేదా ఆతును ఆయన కొనసాగశసాత డు. అవి 
చనిపల వలస్టిన సమయం వచిునప్ుపడు ఆయన వాటి ఊపరి్శని లేదా ఆతును తీస్టవిేసాత డు. మర్శయు సృషిరతో 
ఈ విధ్మ నై సంకర్షణను కరీ్తనకార్మడు దదవుని ఆతుకు ఆపాదించాడు. 

కొండమీద చదస్టని ప్రసంగములో జీవిత ఆవశయకములను గూర్శు చింతించుట ఆపివయేుమని ఆయన 
తన శరీతలను పల ర తిహించినప్ుపడు యిసేు ఇదద విధ్మ నై ఆలోచనను గూర్శు మాటాో డాడు. మతతయి 6:26-
33లో యిసేు చపెిపన మాటలను వినండి: 

ఆకాశప్క్షులను చూడుడ;ి అవి వితతవు కోయవు కొటోలో కూర్ముకొనవు; అయినను 
మీ ప్ర్లోకప్ు తండిర వాటనిి పల షంిచు చునాిడు...అడవిప్ువువలు ఏలాగు 
న దుగుచునివో ఆలోచించుడ.ి అవి కషరప్డవు, ఒడకవు అయినను తన సమసత  
వ భై్వముతో కూడని స లొమోను సహతిము వీటలిో నొకదానివల న నైను 
అలంకర్శంప్బడలేదు...కాబటిర  మీర్మ ఆయన ర్ాజయమును నీతిని మొదట వ దకుడ;ి 
అప్ుపడవనిియు మీకనుగీహంిప్బడును (మతతయి 6:26-33). 

యిేసు అభిపరాయం ప్రకార్ం, ప్రజలు దదవుని ర్ాజయమును నీతిని వ దకినటోయితద, వార్శ అనుదిన 
అవసర్తలను తీర్ముటకు దదవుడు ఆయన యొకు దెవైకృతము దావర్ా కార్యము చదసాత డు. 

సర్,ే మనము దదవుని దెవైకృతమును గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, దదవుడు తన సృషిరని 
మర్శయు సృషరములనిిటనిి కాయు విధానమును గూర్శు మాటాో డుచునాిము. 
కాబటిర , దదవుడు ప్రప్ంచమును సృషిరని చదశాడు మర్శయు మర్దేో  చదయుటకు ఆయన 
తిర్మగుచునాిడు అని మాతరమ ేమనము నముుట లేదు. కాదు, దదవుడు తన శకిత 
దావర్ా ప్రప్ంచమును కొనసాగశసాత డు. ఆయన వాకయము దావర్ా, ఆయన ఆతు దావర్ా 
దదవుడు ప్రప్ంచమును పల షంిచుటను కొనసాగశసాత డు. కాబటిర , దదవుడు మనకు 
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అవసర్మ నైద ిఅనుగీహంిచుటను గూర్శు మనం ఆలోచన చదసాత ము: ఆహార్ము, నీర్మ, 
గాల్వ, మనము తీసుకనవేనీి దదవుడు అనుగీహంిచాడు. 

—ర్ వ. డా. జస్టిరన్ టరె్శ ీ

దెైవకృతము అను దదవుని ప్నిని యిసేు తండిరకి ఆపాదించాడు అని చపె్ుపటకు మనము ఒక నిమిషం 
వేచియుండాల్వ. ఆయన ర్ాజయము మీద తండిర అధకిార్మును ఉదాా టించుటకు ఆయన ఇలా చదశాడు. అయితద 
తండిర దెవైకృత కార్యములు నిరి్యించుచుండగా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఆ ఉతతర్మవలను అమలు చదసాత డు అని 
వేదాంతవేతతలు సాధార్ణంగా గుర్శతంచార్మ. మతతయి 10:20 మర్శయు లూకా 11:13 వంటి చోటో మనము దీనిని 
చూసాత ము. మర్శయు యోహాను 15:26, అప సతలుల కార్యములు 2:33; మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:2 వంటి చోటో 
సంబంధతి ఆలోచనలను మనం కనుగొంటాము. 

ప్రకృతిలో దెైవకృతమును గూర్శు మాటాో డాము గనుక మానవాళిలో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎలా కార్యము 
చదసుత నాిడో ఇప్ుపడు ప్ర్శగణ దాే ము. 

మానవాళి 
మానవాళి సహజ ప్రప్ంచములో భాగముగా ఉనాిర్మ గనుక, ప్రకృతిని గూర్శు మనం చెపపిన 

విషయాలు మనకు కూడా వర్శతసాత యి. కీర్తనలు 135:6, 7లో మనము చూచునటుో గా, దదవుడు మన 
ప్ర్ాయవర్ణమును నిర్వహిసాత డు మర్శయు పాల్వసాత డు. దివతీయోప్దదశకాండము 7:13లో మనము 
చదువునటుో గా, ఆయన మన ఆహార్ వనర్మలను మర్శయు మన ప్ునర్మతపతిత  సాఫలయతలను నియంతిరసాత డు. 
యోబు 33:4లో మనము చదువునటుో గా, ఆయన ఆతు మన జీవితములకు మూలముగా ఉనిది. 
మర్శయు ప్రప్ంచము యొకు సహజ వయవసాలను కొనసాగశంచుట దావర్ా ఆయన దనీిని చదయడు. మనము 
చూడబో తునిటుో గా, ప్రతయక్షంగా మన ప్ర్శస్టిాతులను, మన శర్రర్ములను, మర్శయు మన మనసులను 
ప్రభావితం చదయుట దావర్ా కూడా ఆయన మానవాళిని పాల్వసాత డు. 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు దెైవికంగా ప్రప్ంచమును పాల్వంచదడప్ుపడు, ఆయన మానవులను అనేక విధాలుగా 
ప్రభావితం చదసాత డు. మర్శయు ఇద ికొనిిసార్మో  క ైైసతవులను కలవర్ప డుతుంది, లేదా ర్ోషముగలవార్శగా 
చదసుత ంది. ఆయన మన ఇషరమును ఉలోంఘసిుత నాిడని, లేదా ఆలోచించి పాప్ కార్యములు చదయుటకు 
మనలను న టుర చునాిడని మనం చింతిసాత ము. కొనిిసార్మో  ఆయన మనలను బాధించినప్ుపడు ఆయన 
తప్ుప చదశాడు అని మనం ఆయనను నిందిసాత ము. కాబటిర , మనము మొదటగిా మనసులో 
ఉంచుకొనవలస్టని విషయం ఏమిటంటే ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎనిడును పాప్ము చదయడు. ఆయన మనలను 
దుర్శవనియోగప్ర్చడు లేదా నిందించడు. మర్శయు మనము జాా ప్కముంచుకొనవలస్టని ర్ ండవ విషయం 
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ఏమిటంటే విశావసుల యొకు తుద ిప్రయోజనము కొర్కే ఆయన ఎలోప్ుపడు ప్ని చదసుత నాిడు. జీవితము 
ఇప్ుపడు బాధాకర్ముగా ఉంటుంది. అయితద మనం భ్ర్శంచద ప్రతి బాధ్ తుద ిఆశీర్ావదములకు 
కార్ణమౌతుంది. ఇప్ుపడు, వివిధ్ వదేాంతప్ర్మ నై సాంప్రదాయములు ఈ ఆలోచనలను వివిధ్ 
మార్గములలో ప్ునర్మదధర్శంచాయి. అయితద ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైకృత కార్యము ఎలోప్ుపడు 
ఆతుయంత మంచిదగిాను మర్శయు ప్వితరమ నైదగిాను ఉంద ిఅని బెైబిలు విశావసులందర్ూ ధ్ృవీకర్శంచాల్వ. 

అప సతలుల కార్యములు 17:24-26లో దెవైకృతము యొకు ప్ర్శధిని పౌలు ఎలా సంగహిీంచాడో  
చూడండి: 

జగతుత ను అందల్వ సమసతమును నిర్శుంచిన దదవుడు...అందర్కనిి జీవమును ఊపరి్శని 
సమసతమును దయచదయువాడు... నిరి్యకాలమును వార్శ నివాససాలముయొకు 
ప ల్వమరే్లను ఏర్పర్చనెు (అప సతలుల కార్యములు 17:24-26). 

మనకు జీవము మర్శయు ఊపిర్శ అనుగహిీంచువాడు దదవుడద అని అతడు మాటాో డాడు గనుక పౌలు 
మనసులో ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఉనిటుో  తలెుసుత ంది. మర్శయు ఆతు యొకు దెవైకృత కార్యములో మనకుని 
వాటిననిిటిని అనుగీహించుట, మర్శయు మనం నివాసము చదస్టత ప ల్వమరే్లను నిరి్యకాలములను ఏర్ాపటు 
చదయుట కూడా భాగమ ై ఉనివని అతడు సూచించాడు. 

ప్రప్ంచములో మనం జీవించగల్వగేంత వర్కు మాతరమే ప్ర్శశుదాధ తుుడు దానిని నిర్వహించడు. 
వాసతవానికి, మన జీవిత ప్ర్శస్టిాతులను, ఒక విధ్ముగా, మనము తీసుకొన ేనిరి్యములను ఆయన 
నియంతిరసాత డు. వాసతవంగా చపెాపలంటే, లేఖ్నములో కనిపించద అదుుతకార్యములను మర్శయు 
ప్ునర్మతాా నమును ధ్ృవీకర్శంచిన ప్రతిసార్శ ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ఈ కోణమును మనం గుర్శతసాత ము. 
మర్శయు మనము పరా రా్న చదయునప్ుపడు, దదవుడు మన ప్ర్శస్టిాతులను, మన ఆర్ోగయమును, మన 
జీవితకాలమును, మర్శయు మన మనసులను, మన ఆతులను మార్ముటకు ఇషరప్డదవాడు మర్శయు మార్ేు 
శకితగలవాడు అని నమిునప్ుపడు ఆతు యొకు దెవైకృతమును మన జీవితములలో మనం హతుత కుంటాము. 

మానవుల జీవితములను పాల్వంచద ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు కొనిి తీవరమ ైన ఉదాహర్ణలను 
లేఖ్నము నమోదుచదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, దివతీయోప్దదశకాండము 2:30, 31లో, దదవుడు హెష్ల ోను ర్ాజ ైన 
స్ట్హో ను మనసుిను కఠశనప్ర్చి అతని హృదయమునకు తగెశంప్ు కలుగజసే్ట ను అని మోషత బో ధించాడు. 
మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు స్టహ్ో నును అతని స్టతనను ఓడించుటకు, మర్శయు తమ దదశము ఇశాీయిేలీయుల 
నియంతరణలోక ివచుుటకు ఆయన ఇలా చదశాడు. 

మర్శయు నిర్గమకాండము 10:20, 27 మర్శయు 11:10లో, దదవుడు ఫర్ో హృదయమును 
కఠశనప్ర్చాడు, కాబటిర  అతడు ఇశాీయిలేీయులను బానిసతవం నుండి విడపిించలేదు. తతఫల్వతంగా, ఫర్ో 
మర్శయు అతని ప్రజలు చీకటి మర్శయు జేయషుర ల మర్ణము అను తగెుళోకు గుర్ యైాయర్మ. 
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కీర్తనలు 135:6-12 ఈ విధ్ంగా స్ట్హో ను, ఫర్ో మర్శయు ఇతర్ ర్ాజులమీద ఆతు యొకు దెవైిక 
నియంతరణను జాా ప్కం చదసుత ంది: 

ఆకాశమందును…ఆయన తనకషిరమ నైదంతయు జర్శగశంచువాడు… ఐగుప్ుత లో 
మనుషుయల తొల్వచూలులను ప్శువుల తొల్వ చూలులను ఆయన హతముచదస్ట ను… 
అనకేుల నై అనయజనులను బల్వషుు ల నై ర్ాజులను ఆయన హతము చదస్టనివాడు. 
అమోర్రయుల ర్ాజ నై ఓగును హతముచదస్ట ను కనాను ర్ాజయములనిిటనిి 
పాడుచదస్ట ను. ఆయన వార్శ దదశమును సావసాయముగాను ఇశాీ యిలేీయుల నై తన 
ప్రజలకు సావసాయముగాను అప్పగశంచనెు (కరీ్తనలు 135:6-12). 

దదవుడు తనకు ఇషరమ నై దానిని చదసాత డు అనే ప్ర్శశీలన చాలాసార్మో  లేఖ్నములో ఉంది, ఎలోప్ుపడు 
దదవుడు మానవ చర్శతరను ఎతితప్టుర కుంటాడు మర్శయు నిర్ేేశిసాత డు అని ధ్ృవీకర్శసుత ంది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, దానియిలేు 4లో, దదవుడు బబులోను ర్ాజ నై న బుకదెిజర్మ యొకు ర్ాజర్శక 
అధకిార్మును మర్శయు అతని బుధ్ిధ  తీస్టవిేయుట దావర్ా అతనిని శిక్షించాడు. న బుకదెిజర్మ నిరి్యకాలము 
వర్కు జంతువుల మధ్య నివస్టించి గడి్  మశేాడు. అప్ుపడు, దదవుడు తన బుదిధని మర్శయు స్టింహాసనమును 
తిర్శగశ అతనికి ఇచాుడు. మర్శయు కొీతతగా వచిున అతని యొకు విధదయతలో, న బుకదెి జర్మ దదవుని యొకు 
దెైవిక శకితని ప్రతిబింబించాడు. దానియిేలు 4:35లో న బుకదెిజర్మ ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

ఆయన ప్ర్లోక స్టతనయి డలను భ్ూనివాసులయి డలను తన చితతము చొప్ుపన 
జర్శగశంచువాడు; ఆయన చదయి ప్టుర కొని నీవమేి చదయుచునాివని ఆయనతో 
చపె్ుపటకు ఎవడును సమర్మా డుకాడు (దానియిలేు 4:35). 

కీర్తనలు 135లో వలనే, దదవుడు ఆయనకు ఇషరమ నైదానిని చదసాత డు అని న బుకదెిజర్మ గీహించాడు. 
ఆయన తన ఉదదేశయములను న ర్వరే్ముకొనుటకు మానవుల నిరి్యములను మర్శయు కార్యములను 
ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. లేదా కీర్తనలు 33:10-11లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

అనయజనముల ఆలోచనలను యి హో వా వయరా్ప్ర్చును... యి హో వా ఆలోచన 
సదాకాలము నిలుచును (కరీ్తనలు 33:10-11). 

సాధార్ణ దెవైకృతములో, ప్రప్ంచములోని ప్రభ్ుతవము లేదా ర్ాజులు లేదా 
ర్ాకుమార్మలు లేదా దదశముల వంట ివాటలిో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్నిని గూర్శు 
మనం ఆలోచన చదయునప్ుపడు, లోకములోని చడెును శిక్షంిచి మంచిని చదయుటకు 
ప్రభ్ుతవము నియమించబడంిద ిఅని ర్ోమీయులకు 13 మనకు చబెుతుందని మనం 
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జాా ప్కముంచుకోవాల్వ...అయితద ప్రభ్ుతవములు, ర్ాజులు మర్శయు దదశములలో 
ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్నిని గూర్శు మనము జాా ప్కం ఉంచుకోవలస్టని అతి 
పరా ముఖ్యమ నై విషయం ఏమిటంట ేనూతన సృషిరని పాల్వంచుటకు దదవుడు 
నియమించద ర్ాజ నై మ స్ట్ి యను గూర్శు బెబైిలు ఏమి చబెుతుంద.ి యి షయా 11:2 
యి హో వా ఆతు ఆయన మీద ఉనిటుో ...ఆయనకు జాా నాతు ఉనిటుో  ఆయనను 
గూర్శు మాటాో డుతుంద.ి ఆయనకు జాా నవివకేములకు ఆధార్మగు ఆతు, ఆలోచన 
బలములకు ఆధార్మగు ఆతు, మర్శయు తలె్వవిని యి హో వాయి డల భ్యభ్కుత లను 
ప్ుటిరంచు ఆతు ఉనివి. మర్శయు గొప్ప మ స్ట్ి యకు దదవుని ఆతు ఉనిద ిగనుక, 
ఆయన చడెును నిర్ోధంిచుట మాతరమ ేకాదుగాని మంచిని పలర తిహసిాత డు. నూతన 
సృషిరయంతటా ఆయన నీతిని పలర తిహసిాత డు. కాబటిర , ర్ాజకయీాలు మర్శయు 
ర్ాజకయీనాయకుల విషయములో ఆతు కార్యమును గూర్శు మనం 
ఆలోచించినప్ుపడు, అవిశావసుల నై ర్ాజకయీనాయకులలో ఆయన దుర్ాుర్గతను 
కటరడచిదయు ఒక సాధార్ణ అర్ధంలో మనం ఆలోచించవచుు, ప్రతదయకంగా, ఆ 
విషయానికొస్టతత  విశావసుల నై ర్ాజకయీనాయకుల విషయములో కూడా ఆయన ఇదద 
చదసాత డు అని భావించవచుు, తదావర్ా వార్మ కూడా దుర్ాుర్గతను ఖ్ండంిచువార్మగా 
మర్శయు మంచిని ప ంప ందంిచువార్మగా అవవగలర్మ. కానీ ఈ మాట యొకు 
ప్రధానమ నై భావము ఏమంట ేప్ర్శశుదాధ తుుడు మ స్ట్ి య మీద కుముర్శంచబడా్ డు 
తదావర్ా ఈ భ్ూమి యొకు ఒక మూల నుండ ిమర్ొక మూల వర్కు ఆయన నీతిని 
సాా పసిాత డు. 

— డా. ర్శచార్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

మానవాళిని పాల్వంచద దదవుని దెవైకృత పాలన ర్ాజులను ర్ాజాయలను మించి ప్రతి మానవునికి 
విసతర్శంచింది మర్శయు మన జీవితములలో ప్రతి కోణముకు విసతర్శంచింది. మర్శయు దదవుడు మన 
ప్ర్శస్టిాతులను ప్రభావితం చదస్టనిటుో గానే, ఆయన మన హృదయములను మర్శయు మనసులను కూడా 
పాల్వసాత డు. ర్ాజయ నాయకులలో ఇది ఎలా జర్మగుతుందో  మనము ఇప్పటికే చూశాము. మర్శయు ప్రతి ఒకుర్శ 
విషయంలో కూడా ఇదద జర్మగుతుంది. కీర్తనలు 33:13-15లో ఏమి చపె్పబడిందో  వినండి: 

యి హో వా ఆకాశములోనుండ ికనిప టుర చునాిడు ఆయన నర్మలందర్శని 
దృషిరంచుచునాిడు... ఆయన వార్ందర్శ హృదయములను ఏకర్రతిగా నిర్శుంచినవాడు 
వార్శ కిీయలనిియు విచార్శంచువాడు వార్శని దర్శి ంచువాడు (కరీ్తనలు 33:13-15). 
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ఆయన దెైవకృతములో, ఆతు మానవులందర్శ హృదయములను ర్ూపించువాడుగా ఉనాిడు. 
ఆయన మన ఆపాయయతలను, నముకములను, నిబదధతలను, మర్శయు ఆశలను-మనము ఎవర్ము 
మర్శయు ఏమి చదసాత ము అను విషయముకు సంబంధించిన ప్రతిదానిని కూడా మలచువానిగా ఉనాిడు. 

మానవాళి యొకు విసత ృత కోణములో, ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైకృత కార్యము కొనిిసార్మో  
భ్యంకర్మ ైన దెవై తీర్మపను అమలు చదస్టతదిగా ఉంటుంది. మర్ల, నోవహు దనిములలోని భ్ూగోళ 
జలప్రళయం, లేదా ఐగుప్ుత లో తెగుళోను గూర్శు మనం ఆలోచించవచుును. మర్శయు ఆయన యొకు ఇతర్ 
అనకే కార్యములు సాపతక్షంగా అవిశావసులకు వినాశనకర్మ నైవిగా ఉంటాయ. ప్శాుతాత ప్ము చెందకుండ 
మర్శయు ర్క్షించబడకుండా ఉండుటకు దుర్ాుర్మగ ల హృదయములను మర్శయు మనసులను 
ప్ునర్మదధర్శంచడానికి దదవుడు నిర్ాకర్శంచినటుో  దివతీయోప్దదశకాండము 29:4, యి షయా 6:9, 10, 
యోహాను 12:37-41, మర్శయు ర్ోమీయులకు 11:8 మాటాో డతాయి. మర్శయు ర్ోమీయులకు 1:24-28లో 
పౌలు దుర్ాుర్మగ ల తీర్మపను గూర్శు మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

వార్మ తమ హృదయముల దుర్ాశ లను అనుసర్శంచి, తమ శర్రర్ములను 
ప్ర్సపర్ము అవమాన ప్ర్చుకొనునటుో  దదవుడు వార్శని అప్వితరతకు అప్పగశంచనెు.... 
మర్శయు వార్మ తమ మనసుిలో దదవునిక ిచోటయియ నొలోకపలయిర్శ గనుక చదయర్ాని 
కార్యములు చదయుటకు దదవుడు భ్రషర మనసుికు వార్శనప్పగశంచనెు (ర్ోమీయులకు 
1:24-28). 

దెైవికమ నై దెవైకృతము పాప్ులను భ్యప టేరదగిా ఉంది. అంటే దుషుర లను శిక్షించుటకు దదవుడు 
తీర్మప దనిము వర్కు వచేియుండడు. మర్శయు ర్ాబో వుచుని తీర్మప ఏవిధ్మ నైదో అది తలె్వయప్ర్మసుత ంది. 
అయితద అదదవిధ్ంగా, దదవుడు తన ప్రజలను ఆశీర్వదించుటకు అంతయదనిమువర్కు వేచియుండడు అని కూడా 
అరా్మిసుత ంది. మన అవసర్తలను ప్టిరంచుకొనుచు మర్శయు మన జీవితములను ర్క్షించుకొనుటతో 
పాటుగా, ఆయన మన హృదయములలో మర్శయు మనసులలో కార్యము చదస్ట ిమనలను విధదయులుగా 
చదసాత డు. ఫలి్వప్పయులకు 2:13లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వరా శాడు: 

ఎందుకనగా మీర్మ ఇచఛయించుటకును కార్యస్టదిిధ  కలుగజసే్టకిొనుటకును, తన 
దయాసంకలపము న ర్వరే్మటక  ైమీలో కార్యస్టదిిధ  కలుగజయేువాడు దదవుడద 
(ఫలి్వపప్యులకు 2:13). 

విశావసులు మర్శయు అవిశావసులలో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైకృత కార్యమును గూర్శున ఈ 
అవగాహన ఇతర్ అనేకమ ైన పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో కనిపిసుత ంది. యి షయా 29:16, మర్శయు 
45:9, మర్శయు యిర్రుయా 18:1-19లో, దదవుడు కుముర్శగాను మర్శయు మానవులను మంటిగాను 
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సూచించాడు. మర్శయు ప్రతిదానిలో, కుముర్శ తాను అనుకునిది చదయుటకు హకుు కల్వగశనవానిగా ఉనాిడు 
అని లేఖ్నము సూచిసుత ంది. ఈ చితరమును ఉప్యోగశసూత , ర్ోమీయులకు 9:18-21లో ఈ విధ్ంగా 
వరా స్టినప్ుపడు, దెవైకృతమును గూర్శున ఈ కోణమును పౌలు సంగహిీంచాడు, 

కావున ఆయన ఎవనిని కనికర్శంప్ గోర్మనో వానిని కనికర్శంచును; ఎవని కఠశనప్ర్చ 
గోర్మనో వాని కఠశనప్ర్చును అటోయితద ఆయన చితతమును ఎదరి్శంచిన వాడవెడు? 
ఆయన ఇకను నరే్ముమోప్నలే అని నీవు నాతో చపె్ుపదువు. అవును గాని ఓ 
మనుషుయడా, దదవునిక ిఎదుర్మ చపె్ుపటకు నీ వ వడవు? నన ి ందు కలీాగు చదస్టతిివని 
ర్ూపంిప్బడనిద ిర్ూపంిచినవానితో చపె్ుపనా? ఒక ముదేలోనుండయిి ేయొక 
ఘటము ఘనతకును ఒకట ిఘనహనీతకును చదయుటకు మంటమిీద కుముర్శవానిక ి
అధకిార్ము లేదా? ర్ోమీయులకు (9:18-21). 

ఇకుడ, మంటిమీద కుముర్శక ిఉని అధకిార్ము ప్రజల హృదయములను కఠశనప్ర్చి, ఆయనను 
వయతిర్కేించునటుో  చదయుటకు మర్శయు ఆయన తీర్మపలోక ివచుుటకు కూడా విసతర్శంచింది. 

మనము చపెిపనటుో గా, వివిధ్ వేదాంతప్ర్మ ైన సాంప్రదాయములు ఆతు యొకు కార్యమును వివిధ్ 
ర్కాలుగా అరా్ం చదసుకుంటాయి. ప్రజలను కీసీుత నందు విశావసములోకి నడుప్ుటకు ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదయు 
దెైవకృత కార్యమును గమనించండి. మార్మమనసుి కల్వగశంచు ఆతు యొకు కార్యమును ర్ ండు దార్మలలో 
లేదా మార్గములలో మనం ఉదహర్శంచవచుు. ఒక మార్గము కీసీుత ను ర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచుటను 
సూచిసుత ంది. మర్ొకటి ఆయనను తిర్సుర్శంచుటను సూచిసుత ంది. ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్రజలను సువార్తను 
మర్శయు ఈ నిరి్యమును ఎదుర్ొునలేా చదసాత డు అని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులందర్మ అంగరకర్శసాత ర్మ. అయితద ఈ 
ప్రకియీలో ఆతు పల షించు పాతరకు సంబంధించి కనీసం మూడు ప్రధానమ ైన దృకపథాలు ఉనాియి. 

మొదటగిా, మానవులకు ర్క్షణ మార్గమును లేదా నాశన మార్గమును ఎనుికొన ేసామరా్యం ఉంద ి
అని కొనిి వేదాంతప్ర్మ ైన సాంప్రదాయములు నముుతాయి. ఈ కోణములో, ఆతు యొకు దెవైకృత 
కార్యము మనలను సువార్తను ఎదుర్ొునలేా చదయుట మీద దృషిరప డుతుంది. 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు మన జీవితములను అదుప్ు చదయగలడు అని ర్ ండవ దృకపథము అంగరకర్శసుత ంది. 
అయితద ప్తనమ ైన మానవులు సువార్తను భావారా్కంగా స్ట్వకర్శంచద సామరా్యమును కోలోపయార్మ అని కూడా 
ఇద ినముుతుంది. మన ప్తనమ నై స్టిాతిలో, మనమ లోప్ుపడు ప్తన మార్గమున ేఎనుికుంటాము. కాబటిర , 
ఈ దృకపథములో, మనలను ర్క్షణ మార్గము ఎనుికొనటేటుో  చదయు “మునుప్ట ికృప్,” లేదా ర్క్షించు 
విశావసముకు ముందు ఉండద కృప్ను, ప్ర్శశుదాధ తుుడు అనుగీహిసాత డు. మనము ఈ కృప్ను స్ట్వకర్శంచిన 
తర్మవాత, ర్ ండు మార్గములు మన ముందు తెర్మవబడి ఉంటాయి, మనము కీసీుత ను స్ట్వకర్శంచవచుు లేదా 
తిర్సుర్శంచవచుు. 
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జీవితమును ఎనుికొనే సామరా్యమును మనము కోలోపయాము గనుక ప్ర్శశుదాధ తుుడు మనలను 
సువార్తను ఎదుర్ొునేల చదశాడు అను విషయమును మూడవ ప్రధాన అభిపరా యం అంగరకర్శసుత ంది. అయితద, ఈ 
దృకపథములో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు తాను ర్క్షించడానిక ిఎనుికొనిన వార్శక ి“తిర్మగులేని కృప్”ను 
అనుగీహిసాత డు. ఈ కృప్ మనలను ర్క్షణ మార్గమును ఎనుికొనలేా మాతరమే చదయదుగాని, మనము 
చదయునటుో  నిర్ాా ర్శసుత ంది. 

సపషరంగా చెపాపలంటే, ఈ దృకపథముల మధ్య ముఖ్యమ నై విభేదములు ఉనాియి. అయినను, 
మానవుల మీద, మర్శయు కొంతవర్కు మనము తీసుకొనే నిరి్యముల మీద ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్రభావం 
చూప్ుతాడని ఈ మూడు ధ్ృవీకర్శసాత యి. 

దదవునిక ివయతిర్కేముగా ఉని ప్రజలతో నిండని లోకములోని జీవులలో 
ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ముఖ్యమ నై ప్ర్శచర్యను యిసేు ఉదాా టంిచాడు. దదవుని 
యి డల శతుర తవముతో ఉని వయకుత లను-అవిశావసులను-ఒపపించడానిక ిఆతు 
ప్నిచదసుత నాిడు, వార్శ అప్ర్ాధ్భావనను చూప్డానిక,ి పాప్ము, సవనీతి మర్శయు 
లోకప్ర్మ నై తీర్మప విషయములో వార్మ ఎకుడ తప్ుప చదసుత నాిర్ో చూప్ుటకు ఆతు 
ప్నిచదసుత నాిడు. అనగా, అవిశావసులు తమ ర్క్షణకు ఏక కై నిర్రక్షణయి యైుని 
యిసేుకీీసుత నందు ఎనిడూ విశవస్టంిచలేదని అర్ధం చదస్టకిొనునటుో  ఆతు వార్శక ి
సహాయం చదసుత నాిడు. అవిశావసుల నైవార్మ అనకేులు ర్క్షణ కొర్కు అనుగీహమును 
ప ందుటకు లేదా దదవుని పతరమను సంపాదంిచుకొనుటకు తమ సవనీతిప  ై
ఆధార్ప్డుతునాిర్మ, కానీ అద ిఎప్పటకి ీసాధ్యం కాదు అన ేసతయమును ఆతు 
చూప్ుతునాిడు... కాబటిర , అవిశావసుల దెవైికమ నై కలవర్పాటు విషయములో, 
వార్మ తమ పాప్ములోన ేఉనాిర్ని చూప్ుటలో, వార్మ సవనీతిప్ర్మలని చూప్ుటలో, 
వార్మ ఈ లోకసంబంధ్మ నై తీర్మపలోన ేఉనాిర్ని చూప్ుటలో మర్శయు ఇదంతయు 
తప్ుప అని చూప్ు ప్నిలో ఆతు ఉనాిడు. మర్శయు వార్మ యిసేుకీీసుత ను 
హతుత కొనునటుో  చదయుటకు ఆయన వార్శని బలవంతముచదసూత , పతరర్పేసిూత  ఉనాిడు... 
కాబటిర , అవిశావసులు ఒపపింప్బడ,ి తిర్శగశ జనిుంచునటుో గా వార్శ జీవితములలో ఆతు 
శకితవంతంగా ప్నిచదసూత  ఉనాిడు. 

— డా. గ ీగ్ ఆర్డ. ఎలో్వసన్ 

సృషిర  మర్శయు దెైవకృతము దృష్ార య లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్నిని చూశాము గనుక, 
ప్రతయక్షతను చూచుటకు మనం స్టదిధంగా ఉనాిము. 
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ప్రతయక్షత 

ప్రతయక్షతను గూర్శు వివర్శంచడానికి అనకేమ నై మార్గములు ఉనాియి. అయితద సాధార్ణంగా, 
మనము ఏమి చెప్పగలము అంటే: 

ఇద ిదదవుడు తననుతాను మానవులకు కనుప్ర్చుకొనుట అయియనిది. 

ప్రతయక్షత సాధార్ణంగా దెవైకృతము యొకు ఉప్వర్గముగా ఉనిది ఎందుకంటే ఇది సాధార్ణంగా  
ప్ర్శశుదాధ తుుడు సృషిరని, మర్శయు ప్రతదయకముగా మానవులను పాల్వంచద విధానంలో భాగంగా ఉంది. మర్శయు 
ప్రతయక్షత అనకే ర్ూప్ములను తీసుకుంటుంది. మనము సృషిరని ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా దదవుని గూర్శు 
తెలుసుకోగలము. మనలోను మర్శయు ఇతర్ ప్రజలలోను ఆయన లక్షణములు ప్రతిబింబించుటను మనం 
చూసాత ము. ఆయన దదవదూతలను, లేదా మానవుల ైన సువార్శతకులను మర్శయు బో ధ్కులను ప్ంప్గలడు. 
ఆయన దర్ినములను, సవర్ములను మర్శయు కలలను ఇవవగలడు. ఆయన తన మాటను మనకు 
లేఖ్నములో ఇచాుడు. మర్శయు లేఖ్నమును అనువదించి మర్శయు అనువర్శతంచుటలో మనకు 
సహాయముగా అంతర్ంగ నడపిింప్ు మర్శయు వ ల్వగశంప్ు దావర్ా ఆయన మనతో మాటాో డతాడు. 

ప్రతయక్షత అను ప్ర్శశుదాధ తుుని ప్నిని గూర్శు ర్ ండు భాగములుగా మనము చర్శుదాే ము. మొదటగిా, 
ప్రతయక్షతను వవర్రగకర్శంచుటకు కొనిి వేదాంతనమూనాలను అనేవషిదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ప్రతయక్షత 
యొకు మూలముగా ప్ర్శశుదాధ తుుని పాతరను గూర్శు బెైబిలు ఏమి చబెుతుందో  మనము ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
ప్రతయక్షతను వర్రగకర్శంచడానిక ికొనిి వదేాంతప్ర్మ నై నమూనాలను మొదటగిా చూదాే ము. 

నమూనాలు 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు అనుగీహించు ప్రతయక్షతను వర్రగకర్శంచడానికి వేదాంతవేతతలు అనకే వయవసాలను 

సృషిరంచార్మ. అయితద ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మన చర్ును ఐదు సాధార్ణ నమూనాలకు 
ప్ర్శమితం చదదాే ము. 

సహజ మర్శయు అతీందిరయ ప్రతయక్షత 
వేదాంతవేతతలు చదస్టని ఒక ఆర్ంభ్ వయతాయసము ఏమనగా సహజ మర్శయు అతీందిరయ ప్రతయక్షతకు 

మధ్య వయతాయసము. ఈ పాఠంలో, “సహజ ప్రతయక్షత” అను ప్దమును లోకము మర్శయు దెవైకృతము యొకు 
సాధార్ణ ప్నుల దావర్ా వ లువడు దదవుని జాా నమును సూచించుటకు మనము ఉప్యోగశంచుదము. దీనిలో 
సృషిరలోని ప్రతి జీవి, వసుత వు, ప్దారా్ము మర్శయు సూతరము ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, కీర్తనలు 19:1 సహజ 
ప్రతయక్షతను గూర్శు ఇలా మాటాో డుతుంది: 
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ఆకాశములు దదవుని మహమిను వివర్శంచుచునివి అంతర్శక్షము ఆయన చదతిప్నిని 
ప్రచుర్ప్ర్చుచునిద ి(కరీ్తనలు 19:1). 

భినింగా, అతీందిరయ ప్రతయక్షత అనగా ప్రతయక్షంగా దదవుని నుండి, లేదా ఆయన దూతల నుండి 
వ లువడద జాా నము. ఇందులో, అదుుతములు, ప్రవచనము, లేఖ్నము యొకు పతరర్ణ, మర్శయు ప్రతి 
విధ్మ ైన జోకయము మర్శయు దెైవకృతము యొకు ప్ని ఉనాియి. 

సహజ మర్శయు అతీందిరయమ నై ప్రతయక్షతకు మధ్య వయతాయసము దదవుడు అనేకమ నై వివిధ్ 
ప్రతయక్షతలను ఉప్యోగశసాత డు అని గుర్శతసుత ంది. సాధార్ణ విశవము, దదవదూతలు మర్శయు దయయముల 
యొకు అసహజ సాా నము, మర్శయు మానవులతో ముఖ్ాముఖగా సంభాషించుట ఇందులో ఉనాియి. 
ఉనికలిో ఉనివనిియు దదవుడు సృజంచాడు గనుక, ప్రతియొకుర్మ మర్శయు ప్రతిదీ ఆయనను గూర్శు 
ఎంతోకొంత వ లోడచిదసాత యి అని కూడా ఇది గుర్శతసుత ంది. అయినను, ప్రతయక్షతలు అనిియు అతీందిరయమ ైనవి 
అనుదానిని నిరో్క్షయము చదయు బలహీనతను ఇది కల్వగశయుంది. సాధార్ణ లోకమును దదవుడు సృషిరంచాడు, 
మర్శయు దానిని ఎతితప్టుర కొనుటకును మర్శయు పాల్వంచుటకును దదవుని దెవైకృతము మీద 
ఆధార్ప్డుతుంది. 

ప్రతయక్షతలనిిటిక ిప్ర్శశుదాధ తుుడు ఆధార్ముగా ఉనాిడు గనుక, సాధార్ణ మర్శయు అతీందిరయ 
ప్రతయక్షతల మధ్య కొనసాగశంప్ును గూర్శు ఆలోచించుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని 
నుండ ిప్రతయక్షంగా, వినబడునటుో గా వచుు వాకయము ఉనితముగా అతీందిరయమ నైది. పతరర్ణే కల్వగశన మానవ 
ప్రవకత కొంచెం తకుువ అతీందిరయమ నైవాడు. మర్శయు సాధార్ణ విశవములో దదవుని సృజనాతుక హసతమును 
ప్ర్శశీల్వంచుట తకుువ అతీందిరయమ నైదగిా ఉంది. 

విమోచనకర్మ నై మర్శయు విమోచనకర్ము-కాని ప్రతయక్షత 
ప్రతయక్షతను గూర్శు వివర్శంచుటకు కొనిిసార్మో  ఉప్యోగశంచబడిన ర్ ండవ వర్గము ఏమనగా 

విమోచనకర్మ నై మర్శయు విమోచనకర్ము-కాని ప్రతయక్షత. విమోచనకర్మ నై ప్రతయక్షత అనగా కీసీుత  దావర్ా 
ర్క్షణను న ర్వేర్ము ఉదదేశయము కల్వగశన దదవుని జాా నము. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు కర్మణామయుడు మర్శయు 
క్షమించువాడు అను జాా నము సాధార్ణంగా విమోచనకర్మ ైనదిగా ప్ర్శగణ ంచబడుతుంద ిఎందుకంటే ఇది 
విమోచన కొర్కు మానవాళి యొకు అవసర్తను సూచిసుత ంది. మనము ఎనిడును పాప్ము 
చదయనటోయితద, మనకు కర్మణ మర్శయు క్షమాప్ణ అవసర్ము లేదు. అయితద విమోచనకర్ము-కాని 
ప్రతయక్షత అనగా పాప్మును లేదా విమోచనను ప్ర్శగణలోకి తీసుకొనని దదవుని జాా నము. ఉదాహర్ణకు, 
దదవుడు సర్వశకితవంతుడెనై సృషిరకర్త అను జాా నం విమోచనకర్ము-కానిది ఎందుకంటే ఇది మన పాప్మును 
గూర్శుగాని లేదా విమోచన కొర్కు మన అవసర్తను గూర్శుగాని బో ధించదు. మనం పాప్ులమ  ైఉనిప్పటకిీ 
దదవుని శకిత ఎలోప్ుపడు ఒకేలా ఉంటుంది. 
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ఒక దృకపథములో, అనేక విధ్ముల ైన జాా నములు విమోచనకర్ము-కానివిగా ఉనాియిగాని, మర్ొక 
దృకపథములో విమోచనకర్ముగా ఉనివి. ఉదాహర్ణకు, దదవుని మహిమను గుర్శతంచుట — సాధార్ణంగా 
విమోచనకర్ము-కానిది — ఒక పాపిని ప్శాుతాత ప్ం వ ైప్ు నడిపించద వినయప్యర్వకమ నై అనుభ్వం 
కావచుు. అంతదకాక, విమోచనకర్మ నై జాా నము ప్శాుతాత ప్ం ప ందినవార్శకి మాతరమ ేవిమోచనకర్మ నైదగిా 
ఉంటుంది. ప్శాుతాత ప్ం ప ందనివార్శకి, ఇది తదుప్ర్శ వచుు తీర్మపగా ప్నిచదసుత ంది. మతతయి 11:21, మర్శయు 
యి షయా 6:9, 10 వంటి వాకయభాగములలో దనీిని మనం చూసాత ము. 

సాధార్ణ మర్శయు ప్రతదయకమ ైన ప్రతయక్షత 
అనకేమంది వేదాంతవేతతలు ఉప్యోగశంచు మూడవ వర్గము ఏమనగా సాధార్ణ మర్శయు 

ప్రతదయకమ ైన ప్రతయక్షత. సాధార్ణ మర్శయు ప్రతదయకమ నై ప్రతయక్షతను వివిధ్ వదేాంతవతేతలు వివిధ్ ర్కాలుగా 
నిర్వచించార్మ. కొందర్మ వేదాంతవతేతలు తమ వయతాయసమును ప్రతయక్షత ఇవవబడని మాధ్యమము మీద 
చూపించార్మ. 

ఈ దృకపథములో, సాధార్ణ ప్రతయక్షత సహజ ప్రతయక్షతకు సమానముగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది 
సహజ మాధ్యమము దావర్ా వసుత ంది. మర్శయు ప్రతదయకమ నై ప్రతయక్షత అతీందిరయమ నై ప్రతయక్షతకు 
సమానముగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది అతీందిరయ లేదా అసహజ మాధ్యమము దావర్ా వసుత ంది. 

ఇతర్ సంప్రదాయములలో, ప్రతయక్షతను అందుకొన ేశరీతల మీద దృషిర  ఉంటుంది. సాధార్ణ ప్రతయక్షత 
సాధ్ర్ణంగా మానవులను గూర్శు మాటాో డుతుంది, తదావర్ా ఇద ిఅందర్శకి అందుబాటులో ఉంటుంద ిఅయితద 
ప్రతదయకమ ైన ప్రతయక్షత ఎనుికొనబడని కొందర్శకి మాతరమ ేఅందుబాటులో ఉంటుంది. 

ప్రజలందర్ూ కూడా దదవుని యొదే నుండ ిఒకే విధ్మ నై ప్రతయక్షతను ప ందుకొనర్మ అని ఈ నమూనా 
సర్శగానే గుర్శతసుత ంది ఎందుకంట ేమన జీవితములలో, మన చర్శతరలో మర్శయు ప్రతయక్షతను ప ందుకొను మన 
సామరా్యములో కూడా వయతాయసములు ఉనివి. ఉదాహర్ణకు, గుీడి్వార్మ సాధ్ర్ణ ప్రతయక్షత యొకు 
దృశయమును ప్రతయక్షంగా చూడలేర్మ. మర్శయు లేఖ్నము వంటి కొనిి ప్రతదయకమ ైన ప్రతయక్షతలు, ప్రతియొకుర్శక ి
అనుగీహించబడుటకు ఉదదేశించబడనివి. 

ఈ వర్గములకు మర్ొక దృకపథము సాధార్ణ మర్శయు ప్రతదయక ప్రతయక్షతల యొకు విషయముల 
మధ్య వయతాయసము చూప్ుతుంది. ఈ దృకపథము విమోచనకర్మ నై మర్శయు విమోచనకర్ము-కాని 
ప్రతయక్షతల వల  ఉంటుంది. ఈ దృకపథములో, పాప్ము మర్శయు ర్క్షణతో నిమితతము లేకుండా సాధ్ర్ణ 
ప్రతయక్షత మానవులందర్శకీ ఉదదేశించబడింది. అనుగుణంగా, ప్రతదయకమ నై ప్రతయక్షత దదవుడు ర్క్షణను ఉదదేశించిన 
పాప్ుల సమూహముకు ఇవవబడుతుంది. 

ర్ోమీయులకు 8:29, 30 మర్శయు ఎఫ స్ట్యులకు 1:5, 11లో పౌలు ర్ోమీయులకు బో ధించినటుో గా, 
దదవుడు ర్క్షణ నిమితతము కొందర్శని ఎనుికునాిడు అని గుర్శతంచు ప్రయోజనమును ఇది కల్వగశ ఉంటుంది. ఈ 
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ప్రజలను విశావసములోక ినడపిించుటకు, కీసీుత లో ప్ర్శప్కవతకు నడపిించుటకు ప్రతదయక మ టోను తీసుకోవాలనే 
దదవుని నిరి్యము మీద కూడా ఇది దృషిరప డుతుంది. కాని దనీికి కొనిి బలహీనతలు కూడా ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, పాప్ులను ఖ్ండించద ప్రతయక్షత సాధార్ణమ ైన ప్రతయక్షత కాదు, ఎందుకంటే ఇది పాప్మును 
ప్ర్శగణలోక ితీసుకుంటుంది. మర్శయు ఇద ిప్రతదయకమ నై ప్రతయక్షత కాదు, ఎందుకంటే ఇద ిఎవర్శనీ ర్క్షించుటకు 
ఉదదేశించినద ికాదు. 

కియీ మర్శయు మాట ప్రతయక్షత 
ప్ర్శశుదాధ తుుని ప్రతయక్షతను వర్రగకర్శంచుటకు వదేాంతవతేతలు ఉప్యోగశంచద నాలుగవ నమూనా 

ఏమనగా కిీయ మర్శయు మాట ప్రతయక్షత. కిీయ ప్రతయక్షత అనగా దదవుడు తన కార్యములు మర్శయు కిీయల 
దావర్ా సవయంగా తనుితాను ప్రతయక్షప్ర్చుకొనుట అయుయనిది. మర్శయు మాట ప్రతయక్షత అనగా పతరర్ణ 
కల్వగశన మాటల దావర్ా, మాటాో డిన లేదా వరా స్టని మాటల దావర్ా దదవుడు తనుితాను ప్రతయక్షప్ర్చుకొనుట 
అయుయనిది. 

ఈ వయతాయసము ఎలోప్ుపడు సహాయకర్ముగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దదవుడు మాటాో డుటకు 
ఉప్యోగశంచు వివిధ్ ప్దధతులను ఇది ఉదాా టసిుత ంది. దదవుని కార్యములను చూసూత  ఆయనను గూర్శు 
మనము ఎంతో నరే్ముకోవచుు అని ఇద ిసర్శగానే గుర్శతసుత ంది. దదవుని కిీయలు చాలావర్కు అరా్ం కానివిగా 
ఉంటాయి గనుక, ఇది ఆయన కార్యముల కంటే ఆయన మాటల సపషరతను నొకిు చబెుతుంది. 

అంతదకాక, ఆయన కియీలకు మర్శయు మాటలకు మధ్య ప్ర్సపర్సంబంధ్మును చూచుటలో కూడా 
ఇద ిసహాయప్డుతుంది — ఆయన కియీలు కొనిిసార్మో  ఆయన మాటలను ఎలా న ర్వరే్ముతాయి, మర్శయు 
ఆయన మాటలు కొనిిసార్మో  ఆయన కిీయలను ఎలా వివర్శసాత యి మర్శయు మొదలగునవి. ఉదాహర్ణకు, 
మార్ము 3:22లో దుషరశకుత లు ప్టిర పడ్సిుత ని ప్రజలను ఆయన దయయము శకితతో సవసాప్ర్చాడని యిసేును 
నిందించార్మ. సపషరంగా చెపాపలంటే, అది వాసతవము కాదు. ఆయన దానిని దదవుని శకిత దావర్ా చదశాడు. 
మర్శయు సాతాను మీద ప్ర్శశుదాధ తుునికి ఉని శకితని కియీ ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది. కాని ఆయన శరీతలు దానిని 
అరా్ం చదసుకోలేదు. కాబటిర , మార్ము 3:23-29లో యిసేు యొకు మాట ప్రతయక్షత దయయములను విడపిించిన 
కిీయ యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శసుత ంది. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, ప్రతయక్షతను గూర్శున ఈ దృకపథములో లోప్ం ఏమిటంటే ఇది దదవుని యొకు 
నాటకీయ, ర్క్షణ కార్యముల మీద మర్శయు వాటిని వివర్శంచు మాటల మీద దృషిరప డుతుంది. ఈ కోణంలో, 
అంతగా గమనార్హం కాని ప్రతయక్షతను, అనగా ఈ సహజ లోకములో ఐహకి ప్నులలో కనబడద వంట ి
ప్రతయక్షతను ఇద ితకుువగా చదసుత నిటుో  అనిపసిుత ంది. 
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మధ్యవర్శతతవ మర్శయు తక్షణ ప్రతయక్షత 
చివర్శగా, ప్రతయక్షతను వర్రగకర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచద ఐదవ నమూనా మధ్యవర్శతతవం మర్శయు తక్షణ 

ప్రతయక్షత. మధ్యవర్శతతవ ప్రతయక్షత సృషిర , లేదా ప్రవకతయి నై దూత లేదా లేఖ్నము వంటి ఒక విధ్మ ైన 
మాధ్యమము లేదా మార్గముల దావర్ా మన యొదేకు వసుత ంది. మర్శయు తక్షణ ప్రతయక్షత ఆయన 
ప్రజలందర్శలో ఉంచిన దదవుని యొకు సహజమ ైన జాా నము వల  మనకు నేర్మగా దదవుని నుండి వసుత ంది. 
ఇతర్ ర్కముల ైన తక్షణ ప్రతయక్షతలలో “వ ల్వగశంప్బడుట” మర్శయు “అంతర్ంగ నడపిింప్ు” — లేఖ్నము 
తర్చు ప్ర్శశుదాధ తుుని కార్యముకు ఆపాదించు జాా నము లేదా అవగాహన యొకు దెైవిక బహుమానములు 
ఉనివి. దనీికి సంబంధించిన వాకయ భాగములను మనము 1 కొర్శంథ ీ2:9-16, ఎఫ స్ట ్1:17; కొలస్టిి 1:9; 
మర్శయు 1 యోహాను 2:27లో చూసాత ము. 

మన జీవితములలో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు కదల్వకల యి డల సునిితముగా ఉండుమని ఈ 
నమూనా మనకు జాా ప్కం చదసుత ంది. అయితద చాలామంది, వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంతర్ంగ నడిపింప్ు మధ్య 
వయతాయసమును మర్శయు సహజముగా వార్శక ికలుగు ఆలోచనలు మర్శయు భావనలను గుర్శతంచలేర్మ గనుక 
దీనిని సులభ్ంగా దుర్శవనియోగప్ర్మసాత ర్మ. మర్శయు ఇద ికొనిి ముఖ్యమ నై ప్రశిలను లేవన తుత తుంది. మన 
ఆలోచనలు, ఉదదరకములు, దర్ినములు, సవర్ములు, కలలు మర్శయు లేఖ్నము యొకు మన 
అనువాదములకు మూలములను మనం ఎలా నిరి్యించగలము? అవి ప్ర్శశుదాధ తుుని నుండ ివచిునవి, 
లేక దదవాదూత నుండి వచిునవి గనుక నముదగశనవి అని మనం ఎలా తలెుసుకొనగలము? మనము 
మనలను మోసప్ర్చుకొనుచునాిము లేదా దయయములు మనలను మోసము చదసుత నాియి అని మనం 
ఎలా నిశుయత కల్వగశ ఉండగలము? 

ప్రతి ప్రతయక్షత, వ ల్వగశంప్ు, అనువాదము మర్శయు సంప్రదాయము ప్ర్శశుదాధ తు నుండి వచిునవి అని 
మనము అమాయకముగా నముకూడదు అని అప సతలుల కార్యములు 17:11 మర్శయు 1 యోహాను 4:1 
వంట ివాకయభాగములు మనలను హచెుర్శసాత యి. వాసతవానికి, అవి మనలను సందదహాసపదముగా ఉండుమని 
మర్శయు అవి దదవుని లేఖ్నము ప్రకార్ము ఉనివా లేవా ప్ర్రక్షించి చూడుమని పలర తిహసిాత యి. 

ప్రతయక్షత యొకు ఈ నమూనాలను మనసులో ఉంచుకొని, ప్రతయక్షతకు ప్ర్శశుదాధ తుుడద మూలము 
అని మనం చూదాే ము. 

మూలము 
ప్రతయక్షతను గూర్శు వదేాంతప్ర్మ ైన నమూనాలు సాధార్ణముగా ప్ంచుకొను ఒక విషయం 

ఏమిటంటే ప్రతయక్షతకు దదవుడద మూలము అని గుర్శతంచుట. ప్రతయక్షతలనిిటకిి మూలము దదవుడద గనుక, 
ప్రతయక్షతలనిియు ప్ర్శప్యరి్ంగా వాసతవములే అయియనివి. మర్శయు ఇద ివాసతమ నైద ిగనుక ఇద ి
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అధకిార్మ నైదగిా కూడా ఉంది. ఇది దదవునిని గూర్శు ఏమి బో ధిసుత ందో  నమిు మర్శయు ఇది వ లోడపి్ర్చద 
దదవునిక ిపతరమతో మర్శయు విధదయతతో సపందించద విషయంలో ఇది బాధ్యత వహసిుత ంది. అయితద 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు, ముఖ్యముగా, దదవునిని మనకు ప్రతయక్షప్ర్చుటలో ప్రతయక్షంగా పాలుప ందాడు అని మనకు 
ఎలా తెలుసుత ంద?ి 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు లేఖ్నములోని సంభాషణ చర్యకు ర్ ండు వ పై్ులా ఉనాిడు, దదవుని 
నుండ ిసందదశము ప్ంప్డం మర్శయు అద ిఉదదేశించబడని విధానంలో 
ఉప్యోగశంచబడుటకు దదవుని ప్రజల మధ్యలో అంగరకర్శంచబడనిదా అని నిశుయత 
కల్వగశ ఉండుట. ప్ంప్బడువ వ పై్ున, 2 పతతుర్మ...దదవుని యొకు ప్ర్శశుదుధ లు 
ప్ర్శశుదాధ తుచద నడపింిప్బడా్ ర్మ అని, దదవుడు వార్శ జీవిత అనుభ్వాలను, వార్శ 
విదయను, సాహతియ ర్ూప్కములను ఎర్మగుటలో వార్శ సామర్ధయములను మర్శయు 
చార్శతిరక సంభ్వములలో వార్శ పాలును వాడుకొని ఆ సంఘటనను గూర్శున దదవుని 
విశదకీర్ణను వార్శక ితలె్వయజసేాడు: దదవుని వాకయము దావర్ా. కాబటిర  
ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఈ దదవుని ప్ర్శశుదుధ లను పతరర్పేంిచిన దానిని “పతరర్ణ స్టదిాధ ంతము” 
అని మనం పలిుసాత ము. అయితద పౌలు, 1 కొర్శంథయీులకు 2లో కొర్శంథయీులకు 
వార సూత , స్టవ్కర్శంచు వ పై్ున, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఉండ,ి కీీసుత  శర్రర్మునకు వర్ములను, 
బో ధ్నా వర్ములను, వివచేనా వర్మును ఇచుుటను గూర్శు మాటాో డుతునాిడు... 
తదావర్ా సందదశమును విశదప్ర్చబడుతుంద ి— ఆతీుయ సతయములు ఆతీుయ 
విధ్ములలోన ేవిశదప్ర్చబడతాయి — తదావర్ా ఆ సందదశం స్టవ్కర్శంచబడ ిదదవుని 
ప్రజల ప్ని నిమితతమ నై స్టదిధప్ర్చు ఉదదేశమును న ర్వరే్మునటుో  ఆయన వర్ములను 
ఇచుు విధానమును గూర్శు పౌలు మాటాో డాడు. దానిన ేమనము “వ ల్వగశంచు 
స్టదిాధ ంతం” అని పలిుసాత ము, అనగా ఆతు దదవుని ప్రజలను వ ల్వగశసాత డు మర్శయు 
వార్శక ివర్ములను ఇసాత డు తదావర్ా ఆతు యొకు సందదశం, వాకయము స్టవ్కర్శంప్బడ ి
దదవుడు ఉదదేశించు విధానములో అద ివాడబడుతుంద ిఅయుయనిద.ి 

డా. గేీగ్ ప ర్ర ీ

దదవుని ప్నియి ైన సృషిర మర్శయు దెవైకృతం దావర్ా ప్రతయక్షత కనుప్ర్చబడుతుందని లేఖ్నము 
ఎలోప్ుపడూ చెప్ుపచునిది. మర్శయు మనం చూచినటుో గానే, ఈ దెవైిక ప్నులనిింటలిో ప్ర్శశుదాధ తు ఒక 
ముఖ్యమ ైన పాతర పల షించుట కొనసాగశంచాడు. అంతదకాక, యోహాను 14:16; 1 కొర్శంథీ 2:4 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 
1:17 మర్శయు 3:5లో, అందర్మ దీనిని దదవునిని మనకు ప్రతయక్షప్ర్చద ఆతుగా గుర్శతంచార్మ, మనం 1 కొర్శంథీ. 
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2:10లో నేర్ముకునిటుో  దీనిలో “దదవుని మర్ుములు” కూడా ఇమిడియునాియి. అందుచదత యోహాను 
14:17, 15:26 మర్శయు 16:13లో యోహాను ఆయనను “సతయసవర్ూపియి నై ఆతు” అని సంబో ధించాడు. 
మర్శయు 1 యోహాను 5:6లో, యోహాను ఇలా కూడా చెపాపడు: 

ఆతు సతయము గనుక సాక్షయమిచుువాడు ఆతుయి ే(1 యోహాను 5:6) 

మనము ఈ పాఠంలో చూస్టని ప్రతయక్షత యొకు ప్రతి విధ్మ నై వర్గము ప్ర్శశుదాధ తుుడు మనకు 
అనుగీహించాడు అని లేఖ్నము సూచిసుత ంది. అయితద బెైబిలు సపషరంగా ఆయనకు ఆపాదించు కొనిి 
విధ్ముల ైన ప్రతయక్షతలను ప్ర్శగణ ంచుట సహాయముగా ఉంటుంది. సమయము సంకుచితముగా ఉనిందున 
వాటిలో మూడింటిని ఇప్ుపడు ప్రసాత వించుదము. మొదటగిా, ముందు పాఠములో మనం చూస్టనిటుో గా, 
ప్రవచనానికి మర్శయు లేఖ్నము యొకు పతరర్ణకు ప్ర్శశుదాధ తుుడు బాధ్ుయడె ైయునాిడు. 

ప్రవచనము మర్శయు లేఖ్నము యొకు పతరర్ణ 
ప్రవచనము మర్శయు లేఖ్నము యొకు ఆతాువేశము అనునవి అప . 1:16, 4:25, మర్శయు 

28:25; ఎఫ స్ట్. 3:4, 5; మర్శయు హెబ్రర. 9:8లో పతర్ొునబడనివి. అది 1 కొర్శంథీ. 14:1లో పతర్ొునబడిన 
ఆతీుయ వర్మ నై ప్రవచనములో, మర్శయు యోహాను 14:26లో వివర్శంచబడని అప సతలుల దావర్ా 
చదయబడిన ఆతు యొకు ప్ర్శచర్యలో కూడా కనిపసిుత ంది. మతతయి 22:43, మార్ము 12:36, అప  1:16, అప  
4:25, 2 తిమోతి 3:16, 17 వంటి వాకయభాగాలలో, లేఖ్నముల గీంథకర్త ప్ర్శశుదాధ తుయి  ైయునాిడని 
పతర్ొునబడింది. ఒక ఉదాహర్ణగా, 2 పతతుర్మ 1:20-21లో పతతుర్మ వరా స్టిన మాటను జాా ప్కం చదసుకొనండి: 

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). 

మన యొదే ఇప్ుపడు ఉనిటుో గా లేఖ్నములను తీసుకొనివచుుటకు మానవ 
ర్చయితలు ప్ర్శశుదాధ తుునితో సంకర్శషంచార్మ అని బెబైిలులో మనము చదువుతాము. 
ఇద ిసూచించబడని వాకయభాగములు ఇంకా చాలా ఉనాియి, అయితద బహుశా 
సపషరమ నైద ి2 పతతుర్మ 1వ అధాయయములో కనిపసిుత ంద,ి అకుడ పతతుర్మ చీకట ిగల 
చోటున వ లుగును గూర్శు మాటాో డుతునాిడు—దదవుని ప్రతయక్షతను గూర్శు 
మాటాో డుచునాిడు— మర్శయు వచనము 21లో ఇలా కొనసాగశంచుచునాిడు, 
“ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్ుపడును మనుషుయని ఇచఛనుబటిర  కలుగలేదు గాని 
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మనుషుయలు ప్ర్శశుదాధ తువలన పతరర్పేంిప్ బడనివార్  ైదదవుని మూలముగ ప్ల్వకరి్శ.” 
మానవుల మధ్య సంకర్షణను గూర్శు కొంత అకుడ మనం చూసాత ము—మానవుడు 
కొనిపల బడా్ డు— మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుడు నడపింిచదవానిగా ఉనాిడు....మర్శయు 
లేఖ్నములో మనకు ప్ర్శప్యరి్ంగా మానవుని మాటలు మర్శయు దెవైిక మాటలు 
ఉనాియి తదావర్ా దదవుడు జోకయము చదసుకొనుట దావర్ా మానవుడు వార స్టని 
మాటలు, మన ప్రయోజనము కొర్కు ఆతుతో 
నింప్బడనివిగాను...పతరర్పేంిచబడనివిగాను, సతయమ నైవిగాను అయాయయి. 

డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

ర్ ండవదగిా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్రతయక్షంగా వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ుతో 
అనుసంధానించబడా్ డు. 

వ ల్వగశంప్బడుట మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ు 
తక్షణ ప్రతయక్షత మీద మన చర్ులో మనము వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ును గూర్శు 

మాటాో డాము. లేఖ్నములో ఈ బహుమానములు ఎలోప్ుపడు భినిమ నైవి కానప్పటికీ, మనము వాట ిమధ్య 
భినితవమును చూడగలము. “వ ల్వగశంప్ు” అనగా పరా ధ్మికముగా అభిజాా తుకమ ైన జాా నము లేదా గీహింప్ు 
అను దెవైిక బహుమానము. అంతర్ంగ నడిపింప్ు అనగా జాా నము లేక గహిీంప్ుతో కూడని దదవుని వర్ము, 
అద ిపరా థమికంగా ఆవేశ సంబంధ్మ నైద ిలేక అంతఃకర్ణ ప్రవృతితగలదెైయునిది. 1 కొర్శంథయీులకు 2:9-
16లో, ఆతు యొకు వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంతర్ంగ నడపిింప్ును గూర్శు దదవుని ప్రజల ప్టో ఆయన మనసు 
మర్శయు ఆలోచనలుగా పౌలు వివర్శంచాడు. ఆతదు దదవుడెైయునాిడు గనుక, దదవుని మనసు మర్శయు 
ఆలోచనలను గూర్శు ఆయనకు తెలుసు అని పౌలు చపెాపడు. మర్శయు ఆయన దీనిని విశావసులకు 
ప్రతయక్షప్ర్చాడు తదావర్ా దదవుడు మనకనుగీహించు దయగల బహుమతిని మనం అరా్ం చదసుకొనవచుును. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, సృషిర  మర్శయు లేఖ్నము వంటి ఇతర్ అనకే మాధ్యమముల దావర్ా దదవుని 
గూర్శు మనం నేర్ముకోవచుును. అయితద 1 మర్శయు 2 కొర్శంథీలో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు విశావసులకు జాా నమును 
మర్శయు అంతరే్ృషిరని అనుగహిీసాత డు అని పౌలు సూచించాడు, ఇద ిఆతు యొకు ఇతర్ ప్రతయక్షతను 
ఖ్చిుతంగా అరా్ం చదసుకొనుటకు మనకు సహాయప్డుతుంది. దదవుని వాకయమును మాటాో డు లేదా 
అనువదించు అప సతలులు కల్వగశన అదద అధకిార్ము మనకు ఉంద ిఅని దనీి అరా్ం కాదు. భినింగా , 
యోహాను 14:26, మర్శయు ఎఫ స్టయ్ులకు 3:3-5 వంటి వాకయభాగములు, అప సతలులకును మర్శయు 
ప్రవకతలకును ఒక ప్రతదయకమ నై అధకిార్ము మర్శయు అంతరే్ృషిర  ఉంద ిఅని వ లోడచిదసాత యి. అయినను, 
అంతర్ంగ నడిపింప్ు మర్శయు వ ల్వగశంప్ు దావర్ా ఆతు తన ప్రతయక్షతను గూర్శు మనకు అభిజాా  మర్శయు 



మేము ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము ర్ ండవ పాఠము: లోకములో 

-24- 

వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

భావోదదవగ జాా నమును ఇసాత డు. ఎఫ స్ట్యులకు 1:17-18లో ఇలాటదిద మనము చూసాత ము, అకుడ పౌలు 
ఇలా వరా శాడు: 

మీ మనో నతేరములు వ ల్వగశంప్బడనిందున...మన ప్రభ్ువ నై యిసేుకీీసుత యొకు 
దదవుడెనై మహమి సవర్ూపయిగు తండిర, తనుి తలె్వస్టకిొనుటయందు మీకు 
జాా నమును ప్రతయక్షతయునుగల మనసుి అనుగీహంిచునటుో , ననేు నా 
పరా రా్నలయందు మిముునుగూర్శు విజాా ప్న చదయుచునాిను (ఎఫ స్ట ్1:17-19). 

ఈ వాకయభాగములో, దదవునిని బాగా యి ర్మగు నిమితతము, ప్ర్శశుదాధ తుుడు మనలను వ ల్వగశసాత డు 
అని మర్శయు మన హృదయములను వ ల్వగశంచుటకు అంతర్ంగ నడిపింప్ును కల్వగశసాత డని పౌలు 
సూచించాడు. ఈ ఆలోచనను మనము కొలసియులకు 1:9; మర్శయు 1 యోహాను 2:27లో కూడా 
చూసాత ము. 

మూడవదగిా, ప్ర్శశుదాధ తుతో అనుసంధానముగా ఉని మర్ొక తీవరమ ైన సాధార్ణ ప్రతయక్షత ర్కము 
ఏదనగా అదుుతాలు, సూచకకిీయలు మర్శయు మహాతాుర్యములు. 

అదుుతములు, సూచకకియీలు మర్శయు మహాతాుర్యములు 
లేఖ్నములో, అదుుతములు, సూచకకియీలు మర్శయు మహతాుర్యములు ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదస్టని 

సాధార్ణమ ైన కార్యములుగా ఉనాియి. ర్ోమీయులకు 15:19; 1 కొర్శంథీయులకు 12:7-11; మర్శయు 
గలతీయులకు 3:5తో సహా అనేక వాకయభాగములలో లేఖ్నము ఈ కార్యములను ప్ర్శశుదాధ తుునికి 
ఆపాదసిుత ంది. మర్శయు పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో, ఆయన పతర్మతో ప్రసాత వించబడనప్పటికీ, ఈ 
సాధార్ణమ ైన కార్యములనిిటకిి మూలముగా ఉని శకిత ఆతుయి ైయునాిడు అని చూచుటలో ఇద ిమనకు 
సహాయప్డుతుంది. అంతదకాకుండ, ఈ అదుుతములు, సూచకకియీలు మర్శయు మహాతాుర్యముల యొకు 
ఉదదేశయము ఏమిటంటే మానవులకు — ప్రతదయకముగా అవిశావసుల ైన మానవులకు — దదవుని వాకయమును 
నిశుయప్ర్చుట అని బెైబిలు సూచిసుత ంది. హెబ్రరయులకు 2:4లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

దదవుడు తన చితాత నుసార్ముగా సూచకకిీయలచదతను, మహతాుర్య ములచదతను, 
నానావిధ్ముల నై అదుుతములచదతను, వివిధ్ముల నై ప్ర్శశుదాధ తు వర్ములను 
అనుగీహంిచుటచదతను, వార్శతో కూడ సాక్షయమిచుుచుండనెు... (హబె్రరయులకు 2:4). 

ఇకుడ మనము నేర్ముకొనునటుో గా, ప్ర్శశుదాధ తుుడు అదుుతములను, సూచకకియీలను మర్శయు 
మహాతాుర్యములను సువార్తకు సాక్షయమిచదు ప్రతయక్షతలుగా అనుగహీించాడు.  
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పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలు ర్ ండు కూడా అదుుతములు, సూచకకిీయలు మర్శయు 
మహతాుర్యముల యొకు ప్రతయక్షతా కార్యమును ధ్ృవీకర్శసాత యి. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము 4లో, మోషత 
కర్నీు సర్పముగా మార్ముట, కుషుర  వాయధిని కల్వగశంచుట మర్శయు నయంచదయుట వంటి సూచకకియీలను 
మోషత దావర్ ఆతు జర్శగశంచాడు. మర్శయు మోషత వార్శని నడపింిచాల్వ అని ఇశాీయిేలును ఒపపించుటకు 
ఆయన ఇలా చదశాడు. ఐగుప్ుత  మీదకిి వచిున తగెుళలో  ఫర్ో మర్శయు అతని దదశముకు ఇశాీయిేలు దదవుడు 
నిజమ నై దదవుడు అని ర్మజువుప్ర్చుటకు ఉదదేశించబడనివి. కాబటిర , నిర్గమకాండము 7:3, మర్శయు 10:1, 2 
వంట ిలేఖ్నభాగములలో అవి సూచకకియీలుగా పిలువబడుతాయి. ఇశాీయిేలు అర్ణయంలో సంచార్ము 
చదసుత నిప్ుపడు ఆతు యొకు అదుుతకార్యములు సంఖ్ాయకాండము 14:22లో కూడా సూచకకియీలుగా 
పిలువబడా్ యి ఎందుకంటే ఇశాీయిేలు వాగాే న దదశముకు మోషతను అనుసర్శంచాల్వ అని అవి ర్మజువు 
చదసాత యి. దివతీయోప్దదశకాండము 4:34, మర్శయు ప్ుసతకమంతటిలోని అనేక వాకయభాగములు, దదవుని 
నిబంధ్న దయాదాక్షణిాయలకు మర్శయు విశావసమునకు ర్మజువుగా ఇశాీయిలేు నిర్గమములోని 
సూచకకియీలను మర్శయు అదుుతములను నివదేిసాత యి. మర్శయు 2 సమూయిలేు 7:23లో, ఇశాీయిలేు 
యొకు వాగాే న దదశ విజయములో సూచకకియీలు మర్శయు మహతాుర్యములు కూడా ఉనాియి, దదవుడు 
తన ప్రజల ప్క్షమున ఉనాిడు అనియు మర్శయు కనానీయుల యొకు అబదధ  దదవతల మీద అధకిార్ము 
కల్వగశ ఉనాిడనియు ర్మజువుచదసాత యి. 

అదుుతమ ైన సూచకకిీయలను మర్శయు అదుుతములను చదయుటకు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు 
మర్శయు ఇతర్మలకు ప్ర్శశుదాధ తుుడు శకిత ఇచాుడు, మర్శయు అవి వార్శ సందదశమును ధ్ృవీకర్శసాత యి. 
ఉదాహర్ణకు, అతని పిచిుతనము మర్శయు తదుప్ర్శ ప్ునర్మదధర్ణ వల నే ర్ాజ నై న బుకదెి జర్మ యొకు 
కలలు సూచనలు మర్శయు అదుుతములుగా ఉనాియి అని దానియిలేు 4:2, 3 సూచిసుత ంది. 
న బుకదెిజర్మ చూచిన భ్విషయతుత ను గూర్శున కలలు దదవుని ప్రవచనమును ధ్ృవీకర్శసాత యి. మర్శయు 
న బుకదెిజర్మ విజయముకు మూలము దదవుడద అని అతని పిచిుతనము ర్మజువు చదస్టింది. దానియిలేు 
6:27లో, స్టింహప్ు బో నులో నుండి దానియిేలు ర్క్షించబడుట కూడా సూచకకియీ మర్శయు 
మహతాుర్యముగాన ేఉంది, ఎందుకంటే ఇద ిఅతని యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్యను ధ్ృవీకర్శసుత ంది. 

కొీతత  నిబంధ్నలో, ప్ర్శశుదాధ తుుడు “సూచక కియీలను మర్శయు మహతాుర్యములను” ఇదద విధ్ంగా 
ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, సువార్తలు — ప్రతదయకముగా యోహాను సువార్త — యిసేు యొకు 
అదుుతకార్యములను “సూచకకిీయలు” అని పలిుసుత ంది, ఎందుకంటే అవి ఆయన సందదశమును 
ధ్ృవీకర్శంచాయి. దీనిని మనము మతతయి 12:39; లూకా 11:29; మర్శయు యోహాను 2:11, 23, 3:2, 
4:54, మర్శయు ప్ుసతకమంతటిలో అనేకచోటో చూసాత ము. 

అవి కవేలం శకిత విసల పటనములు కాదని, కవేలం అదుుతము మర్శయు భ్యమును 
కల్వగశంచుటకు కాదని చూపంిచుటకు యోహాను సువార్త యిసేు యొకు 



మేము ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము ర్ ండవ పాఠము: లోకములో 

-26- 

వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

అదుుతములను “సూచకకిీయలు”గా సూచిసుత ంద.ి..ఈ ర్ ండు యిసేు యొకు 
సూచకకిీయలను మర్శయు మహతాుర్యములను, మర్శయు శకిత కార్యములను 
వివర్శంచుటకు యోహాను సువార్తలోను మర్శయు ఇతర్ సువార్తలలోను 
ఉప్యోగశంచబడనివి. అయితద యోహాను సూచకకిీయల మీద దృషిరప టార డు 
ఎందుకంట ేఈ అదుుతములు వాటకి ిమించి సూచిసుత నాియి అని అతనిక ితలెుసు. 
నీటనిి దార క్షార్సముగా మార్ముట, వివాహము విందులో తగశనంత దార క్షర్సమును 
నిలువచదసుకొనుటలో విఫలమ నై వార్శ యొకు అవమానమును తొలగశంచుటను 
మాతరమ ేసూచించదు. యి షయా 25లో ప్రవచించబడని మ స్ట్ి య విందు 
ఆర్ంభ్మ నైద ిఅనుటకు ఇద ినిజముగా ఒక సంకతేంగా ఉంది. లేదా సపషరంగా 
చపెాపలంట,ే యిసేు ర్ొటెరను విర్చి దవీించినప్ుపడు ఐదువలే మందకి ిఆహార్ము 
ప టుర ట, ఆయనను ఒక సుదరాీ్మ నై ఉప్నాయసములోనిక ినడపిసిుత ంది, ఇందులో 
మనము తిని మన శర్రర్ములోక ిప్ంపంిచద ర్ొటెర  కొంతవర్కు మాతరమ ేమనకు 
ఆహార్ము ఇసుత ందగిాని, తండిర ప్ర్లోకము నుండ ినిజమ నై, జీవమిచుు, నితయ 
జీవమిచుు ఆహార్ము ఇసుత నాిడు మర్శయు యిసేు తాన ేజీవాహార్ముగా ఉనాిడు. 
లేదా మర్ల, లాజర్మ ప్ునర్మతాా నము. లాజర్మ మృతులలోనుండ ిలేప్బడా్ డు, ఈ 
లోకములో భౌతికముగా తిర్శగశలేచాడు, కాని యిసేు మార్తతో ఇలా చపెాపడు, 
వాసతవంగా చపెాపలంట ేఈ సూచన కూడా అదద సూచిసుత ంది, ననే ేప్ునర్మతాా నమును 
జీవమున  ైఉనాియి. మర్శయు యోహాను సువార్త యొకు ఆర్ంభ్ములో, యి హో ను 
5లో, దదవుని కుమార్మని సవర్మును ప్రజలు విన ేదనిమును ప్రసుత త దనిముగా 
యిసేు చపెాపడు; మృతులు సజీవులుగా ఉంటార్మ. సువార్త దావర్ా ప్రజలను 
విశావసములోక ిమర్శయు దదవునియందు జీవమునకు నడపింిచుటకు ఆతు యొకు 
జీవమిచుు శకిత ఇద,ి మర్శయు ఒక దనిము వసుత ంద,ి అప్ుపడు సమాధ్ులలో 
ఉనివార్ందర్ూ, భౌతికంగా మర్ణ ంచిన వార్ందర్మ, కుమార్మనియందు విశవస్టంిచని 
యి డల తీర్మపను ఎదుర్ొునుటకు, లేదా కుమార్మడు జీవమును ఇసాత డు గనుక 
నితయజీవమును ఆనందంిచుటకు ప కై ిలేసాత ర్మ. 

— డా. డెనిిస్ ఈ. జానిన్ 

యిేసు చదస్టని అదుుతములు సూచకములుగా మర్శయు మహతాుర్యములుగా ఉనాియి, అవి 
ఆయన వయకితతవము మర్శయు సందదశముకు సాక్షయమిచాుయి. వాసతవంగా చెపాపలంటే, దదవునిగా, యిసేు 
ఆయన అనుకుని అదుుతమును చదయగలడు. కాని ఆయన అలా చదయలేదు. బదులుగా, యిసేు కూడా 
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అదుుతములను చదయుటకు ప్ర్శశుదాధ తుుని మీద ఆధార్ప్డా్ డు. మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుుని సాక్షయము 
దావర్ా ఆయన సువార్త ధ్ృవీకర్శంచబడుటకు ఆయన ఇలా చదశాడు. మతతయి 12:18, 28; మర్శయు లూకా 
4:14, 18 వంటి వాకయభాగములలో ఇది సపషరముగా ఉంది. అప సతలుల కార్యములు 2:22లో పతతుర్మ 
మాటలను వినండి: 

దదవుడు నజర్యేుడగు యిసేుచదత అదుుతములను మహతాుర్య ములను 
సూచకకిీయలను మీ మధ్యను చదయించి, ఆయనను తనవలన మ ప్ుపప ందనివానిగా 
మీకు కనబర్చనెు (అప సతలుల కార్యములు 2:22). 

యిేసు యొకు ప్ని సాక్షయముగా ఉంద ిఎందుకంటే ఆయన దానిని తన సవశకిత దావర్ా చదయలేదు. 
ఆయన వాటిని ప్ర్శశుదాధ తు శకిత దావర్ా చదశాడు. 

సువార్తకు సాక్షయముగా ఉండుటకు ప్ర్శశుదాధ తుుడు చదస్టని అనేక ఇతర్ సూచకకిీయలను మర్శయు 
మహతాుర్యములను అప సతలుల కార్యములు నమోదు చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలులు అనేక 
మహతాుర్యములను మర్శయు సూచకకియీలను చదశార్మ అని అప సతలుల కార్యములు 2:43, మర్శయు 5:12 
చెబుతాయి. మర్శయు ఈ అదుుతముల వలన సంఘము వ లుప్ల ఉనివార్మ కూడా వార్శని ఎంతో 
గౌర్వించార్మ. తదుప్ర్శ, అప సతలుల కార్యములు 4:30లో, యిేసుకు సాక్షయముగా దదవుడు తమ దావర్ా 
సూచకకియీలను మర్శయు మహతాుర్యములను జర్శగశసాత డు అని సంఘము పరా ర్శాంచింది. మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములోని ఇతర్ ఎపిసల డుో ఉపాఖ్ాయనములు దదవుడు ఈ పరా రా్నను అంగరకర్శంచాడు అని 
సూచిసాత యి. 

దదవునిని మనకు బయలుప్ర్చుటకు ప్ర్శశుదాధ తుుడు సృషిరలోని ప్రతిదానిని ఉప్యోగశంచాడు. 
మర్శయు కొనిిసార్మో  ఆయన ప్రతయక్షంగా మానవులతో సంభాషించాడు. మర్శయు విశావసులకు అది 
సువర్తమానముగా ఉంది. అనగా మనము సువార్త ప్రకటించినప్ుపడు, మనము చెపతపదానిలోని సతయమును 
గీహించుటకు ప్రతి మానవునిలో ఏదో  ఉంది. మర్శయు మనము ఎదుర్ొునే ప్రతిద ీదదవునితో మర్శయు ఇతర్ 
ప్రజలతో మనకుని సంబంధ్ము కొర్కు ఎంతోకొంత విలువ నైవాటనిి నేర్మపతుంద ిఅని దీని అరా్ం. వాసతవంగా 
చెపాపలంటే, ఆతు మనకు అనుగీహించిన అతయంత విలువ నై ప్రతయక్షత లేఖ్నము. మర్శయు మనము 
ఎదుర్ొునే ప్రతయక్షత యొకు ప్రతి ఇతర్ భాగమును అనువదంిచుటలో అదద మన మార్గదర్ికముగా ఉండాల్వ. 
తుదకు, ప్రతయక్షతలనిి, సర్శగా అనువదించబడనివి, ఒక ేలక్షయముతో ఉంటాయి. అవి దదవుని మహిమను 
ప్రకటిసాత యి, మర్శయు మనలను ప్శాుతాత ప్ప్డి కీీసుత నందు విశావసము దావర్ా కృప్చదతనే ర్క్షించబడు 
బదుే లను చదసాత యి. 
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లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని కార్యము అను మన పాఠంలో ఇప్పటవిర్కు, ఆయన యొకు 
సృషిరకార్యము, దెవైకృతము మర్శయు ప్రతయక్షతను వివర్శంచాము. ఇప్ుపడు చివర్శ ముఖ్య అంశమును 
చూదాే ము: సాధార్ణ కృప్. 

సాధార్ణ కృప్ 

“సాధార్ణ కృప్” పాప్ుల ైన మర్శయు ర్క్షింప్బడని మానవులు ఇప్పటికీ సానుకూల మానవ 
జీవితమును మర్శయు సంసుృతిని ప ందగలర్నదేానిక ిసంబంధించిన అనకే ర్కాల బెైబిలు బో ధ్నలను కల్వగశ 
ఉంటుంది. ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ములో ప్డిపల యినప్ుపడు, సమసత  మానవాళి శపంిచబడింది 
మర్శయు పాప్ముకు బానిసలయాయర్మ అని ఆదకిాండము 3 మర్శయు ర్ోమీయులకు 5 వంటి 
లేఖ్నభాగములు బో ధసిాత యి. అయితద ర్క్షించబడని, పాప్ుల ైన మానవులు అంత చడ్ెవార్మ కాదు. వార్మ 
ప్యర్శతగా చడ్ెవార్మ కాదు. వార్మ ఇతర్మలకు సహాయము చదసాత ర్మ. వార్మ తమ పలోిలను పతరమిసాత ర్మ. వార్మ 
అందమ నై కళను సృషిరంచగలర్మ. గణ తము, వ దైయము, మర్శయు మొదలగువాటిలో వార్మ నిజమ నై మర్శయు 
సహాయకర్మ నైవాటనిి కనుగొంటార్మ. అయితద ఇదెలా జర్మగుతుంద?ి విమోచించబడని మానవులు 
పాప్ముకు బానిసల ైయాయర్మ గనుక, వార్మ ఇంకనూ సతయమును, దెైవతవమును మర్శయు అందమును ఎలా 
ప్రదర్శించగలర్మ? “సాధార్ణ కృప్” దీనికి జవాబుగా ఉంది. 

1873-1957లో నివస్టించిన, లూయిస్ బరె్ొుఫ్, సాధార్ణ కృప్ అను ఆలోచనను తన ర్చనయి నై 
కీమబదధ వదేాంతశాసత రము, భాగము 4, అధాయయము 3, భాగము B, పతర్ా 2లో సంగీహించాడు. అకుడ 
ఆయన చెపపినద ివినండి: 

మనము “సాధార్ణ కృప్”ను గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, మన మనసులో: 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు హృదయమును నూతనప్ర్చకుండా తన సాధార్ణ లేదా ప్రతదయక 
ప్రతయక్షత దావర్ా పాప్ము కటరడచిదయబడునటుో , సామాజక జీవితములో కీమముగా 
ఉండునటుో , మర్శయు పౌర్సంబంధ్మ నై నీతి ప ర్మగునటుో  చదయునంతగా న తైికమ నై 
ప్రభావమును ప్రయోగశంచద ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సాధార్ణ కార్యములను 
గూర్శుయి నైా ఆలోచించవచుును; లేదా, దదవుడు తనకు మంచిదని తోచిన ప్రతిచోట 
మర్శయు సదర్మ మోతాదులలో ఎటువంట ితార్తమయములు లేకుండా దదవుడు 
మానవులందర్శక ీకూడా అనుగీహంిచునటువంట ివర్షము మర్శయు సూర్యప్రకాశము, 
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ఆహార్ము మర్శయు పానీయము, వసత రము మర్శయు నివాసముల వంట ిసాధార్ణ 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు కూడా ఆలోచించవచుు. 

బెర్ొుఫ్ సాధార్ణ కృప్ యొకు ర్ ండు పరా థమిక ర్కములను నమోదుచదశాడు. మొదటిగా, చెడును 
నిర్ుందించు ఆశీర్ావదములను అతడు నమోదుచదశాడు, తదావర్ా “పాప్ము నిర్ోధించబడింది, సాంఘిక 
జీవితములో కీమము ఉంది, మర్శయు పౌర్ నీతి పల ర తిహించబడుతుంది.” మర్శయు ర్ ండవదగిా, “వర్షము 
మర్శయు సూర్యకాంతి, ఆహార్ము మర్శయు పానీయము, వసత రములు మర్శయు గుడార్ము” వంట ిమానవుని 
యొకు అనుదిన అవసర్తలను తీర్ేు ఆశీర్ావదముల జాబితాను బెర్ొుఫ్ ఇచాుడు. 

అనకే ఇతర్ వదేాంతప్ర్మ నై అంశములవల నే, వివిధ్ సాంప్రదాయములు సాధార్ణ కృప్ను వివిధ్ 
మార్గములలో నిర్వచించాయి. ఉదాహర్ణకు, కొందర్మ జీవితము బహుమతిని చదర్మునటుో గా కూడా దీనిని 
నిర్వచించార్మ. ఇద ిపాప్ుల హృదయములను మృదువు చదసుత ంది తదావర్ా వార్మ సువార్తకు భావారా్కంగా 
సపందిసాత ర్మ అను విషయమును కల్వగశ ఉంద ిఅని ఇతర్మలు ఆలోచిసాత ర్మ. మర్శయు కొనిి సాంప్రదాయములు  
ఈ ప్దమును ఎనిడును ఉప్యోగశంచవు. ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు కార్యము చివర్శక ిమన ర్క్షణకు 
దార్శతీయకపల తద, అది “కృప్” అని కూడా సర్శగా పలిువబడదు అని వార్మ నముుతార్మ. అయినను, ఈ 
పాఠంలో మన అవసర్తల కొర్కు, మంచితనమును ప్రచుర్ము చదయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు దెవైకృత 
కార్యము, మర్శయు మానవుని అనుదని జీవితముకొర్కు అనుగీహించుట దృష్ార య బరె్ొుఫ్ యొకు సాధార్ణ 
కృప్ను మనము అనుసర్శంచుదము. 

ఈ దృకపథముకు అనుగుణంగా, సాధార్ణ కృప్ మీద మన చర్ు ర్ ండు ఆలోచనల మీద 
దృషిరప డుతుంది. మొదటగిా, మంచితనమును ప్రచుర్ము చదయు ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు కార్యమును 
మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, జీవమును ప్రచుర్ము చదయు ఆయన ప్నిని మనము 
చూదాే ము. మానవులలో మంచితనమును ప్రచుర్శంచు ఆతు యొకు ప్నిని మొదటిగా చూదాే ము. 

మంచితనమును ప్రచుర్ప్ర్చుట 

ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఎలోప్ుపడు ఉంటాడు మర్శయు చుర్మకుగా ఉంటాడు. ఆయన 
లోకములో ఎలోప్ుపడు ఉంటాడు మర్శయు చుర్మకుగా ఉంటాడు. ఆయన బాధ్యతలలో 
ఒకట,ి లోకములో ఆయన కార్యములలో ఒకట ిమంచిదానిని పలర తిహంిచుట 
మర్శయు చడెును నిర్ుందంిచుట. మర్శయు ఆయన దానిని ఎలా చదసాత డు మర్శయు 
ఆయన దానిని చదసాత డని మనక లా తలెుసు అను ప్రశికు ననేు అనుకొన ేసులభ్మ నై 
సమాధానం ఏమనగా లోకము, అనగా ప్తనమ నై లోకము, ఒకవళే ఇదద లోకములో 
ఆతు యొకు నియంతరణ శకిత మనుగడలో ఉండకపలయినటోయితద మర్శంత 
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అధావనింగా ఉండదద,ి మర్శయు ఒకవళే ఆతు మనుగడలో లేక ఈ లోకంలో అద ి
కిీయాశీలకంగా ఉండని ప్క్షాన ఈ లోకము ప్రసుత తం ఉనిదాని కంట ేమర్శంత తకుువ 
మంచిగా ఉండదద ిఅని చపె్పడమ.ే వదేాంతవతేతలు దదవుని ప్రతదయక కృప్ను గూర్శు 
మర్శయు దదవుని సాధార్ణ కృప్ను గూర్శు మాటాో డుతార్మ, మర్శయు దదవుని సాధార్ణ 
కృప్ అందర్శక ీఅందుబాటులో ఉంటుంద ిఅని తదావర్ా ఈ ఆతు ఎకుడెతైద మనుగడలో 
ఉంటుందో అకుడ నివస్టంిచద వార్ందర్ూ ఆయన నుండ ివచదు మంచితనములో కొంత 
అనుభ్విసాత ర్మ, మర్శయు ఆయన దుర్ాుర్గతను అర్శకటుర ట వలన నై ప్రయోజనాలను 
కూడా ప ందుతార్మ అని వదేాంతవతేతలు అంటార్మ. అనిి సాంప్రదాయాలకు చంెదని 
క ైసైతవులు దనీిని గూర్శు ఇంకొక విషయము కూడా చపెాత ర్మ, ఏమంట ేఅర్శకటుర టకు 
అసలు దుర్ాుర్గత అనునదద లేనటువంట ిమర్శయు దదవుడు సృషిరంచిన ఈ లోకములో 
మంచి మినహా మర్మేీ ఉండనటువంట ిఒక దనిము కొర్కు మనము 
ఎదుర్మచూసుత నాిము. 

డా. గ ోన్ ఆర్డ. క య్ీర్డ 

లోకమును తన భ్ూసంబంధ్మ ైన ర్ాజయంగా మార్ుడమ ేమానవాళి కొర్క నై దదవుని యొకు పరా థమిక 
ఉదదేశము. లేఖ్నములోని మొటరమొదటి అధాయయంలో ఉని మానవాళి యొకు సృషిర  నుండి ఇద ి
సపషరమవుతుంది. ఆదికాండము 1:26-28లో, భ్ూమిని నింపి దానిని లోప్ర్చుకొనుట దావర్ా దదవుడు 
ఆయన తర్ప్ున సృషిరని ప్ర్శపాల్వంచద ప్నిని మానవాళికి అప్పగశంచాడు. ఈ భాగానిి సాధార్ణంగా 
“సాంసుృతిక ఆజా” అని పిలుసాత ర్మ, ఎందుకనగా ఇద ిప్రప్ంచవాయప్తంగా మానవ సంసుృతిని మర్శయు 
సమాజానిి సాా పించమని ఆదదశిసుత ంది. 

దదవుని ర్ాజాయనిక ిఇవవబడని ఇదద పరా ముఖ్యత గీంథమందంతటా ప్ునర్ావృతమవుతుంది. చివర్శగా, 
ప్రకటన గీంథములో అది దాని న ర్వేర్మపలోక ివచిుంది, అకుడ దదవుని ర్ాజయం ప్రప్ంచమంతా నింప్బడింది. 
ఇద ిప్రకటన 11:15లో సపషరంగా ప్రసాత వించబడింది. మర్శయు ప్రకటన 21:1-22:5 అనదేి ఈ ర్ాజయం ఎలా ఉందో 
దాని గుర్శంచి ఒక వివర్ణాతుక వరి్నను అందసిుత ంది: నూతన యి ర్ూషలేములోని తన స్టింహాసనము నుండి 
భ్ూమిమీద ర్ాజయమేలే దదవునిని ప్రప్ంచమంతా స్టతవిసుత ంది. 

సృషిర  కొర్కు ఈ లక్షాయనికి అనుగుణంగా, ప్ర్శశుదాధ తు మానవ సంసుృతి యొకు విసతర్ణ మర్శయు 
స్టిార్తావనిి సాధ్యం చదస్టత విధ్ంగా మానవాళిని ప్రభావితం చదసాత డు. ఉదాహర్ణకు, ర్ోమా 13:1-7లో పౌలు 
బో ధించినటుో , మానవ దుషరతావనిి అర్శకటిర  మర్శయు శిక్షించుట కొర్కు ఆయన పౌర్ ప్రభ్ుతావనిి 
స్టిదధప్ర్శచాడు. యిేసు యోహాను 16:8-11లో బో ధించినటుో గా, పౌలు ర్ోమా 1:32 మర్శయు 2 కొర్శంథీ. 4:2లో 
ధ్ృవీకర్శంచినటుో గా, ఆయన నాయయము మర్శయు మనసాిక్షనిి గూర్శున సాధార్ణ జాా నంతో మానవాళిని 
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స్టిదధప్ర్మసాత డు. అయితద, పాప్ుల ైన మానవులు తమ దదవుడు ఇచదు మనసాిక్ష ియొకు తీర్మపలను తర్చూ 
తిర్సుర్శసాత ర్మ. కానీ ఆ మనసాిక్షి ఇప్పటకిీ మానవ జీవితంలో మర్శయు సమాజంలో మంచితనం వ పై్ు 
ప్రభావం చూప్ుతుంది. 

నిజమ నై జాా నం యొకు కొంత కొలతన నైా గుర్శతంచడానికి ఆతు మానవులకు తగశన జాా నం మర్శయు 
తెల్వవితదటలను అందసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు 10; మర్శయు 2 దనివృతాత ంతములు 9లో షతబా దదశప్ు 
అనయర్ాణ  స లొమోను యొకు జాా నానిి గుర్శతంచి గౌర్విసుత ంది. ఆమ  స లొమోను యొకు జాా నమును 
చూచినప్ుపడు దానిని ఆమ  గుర్శతంచగల్వగశనంతగా ఆమ కు తగశనంత జాా నమును కూడా ప్ర్శశుదాధ తుుడు 
ఆమ కు ఇచాుడని ఇది సూచిసుత ంది. అధ్యయనం యొకు అనిి కోణాలలో కూడా ఇదద సతయమును గూర్శు 
చెప్పవచుు. యాకోబు 1:17 సూచిసుత నిటుో గా, సమసత  సతయము దెైవిక సతయమ యైునిది. అవిశావసులు 
సతయమును కనుగొనిప్ుపడు కూడా ఇదద జర్మగుతుంటుంది. యోబు గీంథము 32:8లో యోబు యొకు 
తెల్వవిగల యౌవన స్టతిహతిుడెనై ఎలీహు ఇలా అంటునాిడు: 

అయినను నర్మలలో ఆతు ఒకట ియునిద ిసర్వశకుత డగు దదవుని ఊపరి్శ వార్శక ి
వివచేన కలుగ జయేును (యోబు 32:8). 

ఇకుడ, సమసతమ నై వాసతవిక జాా నము మర్శయు అవగాహన అనునవి దదవుని నుండి వసాత యని 
ఎలీహు సూచించాడు. మన ఆతులతో అనుసంధానించబడని జాా నము మర్శయు దదవుని యొకు ఊపిర్శ, ఈ 
జాా నమును అనుగీహించువాడు, తిరతవములోని సభ్ుయడెైన ప్ర్శశుదాధ తుుడద అని సూచిసుత ంది.  

అంతదకాక, మంచి ప్రవర్తన మంచి ఫల్వతములను ఉతపనిం చదయునటుో గా ఈ లోకమును 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు తన ఏర్ాపటులో ప్రభ్ుతవం చదసుత నాిడు. బెబైిలులోని సామ తలు గీంథము వంటి జాా నయుకత 
సాహితయములోని ప్రధానమ ైన అంశము కూడా ఇదద. మర్శయు ఇది సమసత మానవ సమాజాలలో కూడా 
వాసతవికంగానే ఉంది. ఉదాహర్ణకు, పలోిలకు కమీశిక్షణనిచిు వార్శక ిబో ధ్ననివవడం అనేవి వార్శని మర్శంత 
నాగర్శకతగల వార్శగా మర్శయు బాధ్యతగల ప దేలుగా చదసుత ంది. ఇతర్మలను దయా గుణముతో, సర్శగా 
చూడడం దావర్ా వార్మ కూడా మిముును అలానే చూచునటుో  దోహదప్డుతుంది. నీవు ఎవర్ ైనప్పటకిీ కూడా, 
మృదువ నై సమాధానము కోప్మును చలాో ర్ముతుంది, కానీ కఠశనమ ైన మాటలు కోప్మును ర్ేప్ుతాయి. 

అంతదకాక, తప్ుప చదయువార్శని కొనిిసార్మో  దండించుట దావర్ా మర్శయు అవసర్మ తైద చంప్డం దావర్ా 
కూడా ప్ర్శశుదాధ తుుడు మంచితనమును ప్రచుర్ప్ర్మసాత డు. కీర్తనలు 75:5-8; మర్శయు యి షయా 59:15-
21 వచనములలో మనము దనీిని చూసాత ము. కీర్తనలు 76:10-12లో మనము ఈ విధ్ముగా 
చదువుతాము: 

నర్మల ఆగీహము నినుి సుత తించును ఆగీహశరషమును నీవు ధ్ర్శంచుకొందువు. మీ 
దదవుడెనై యి హో వాకు మొొకుుకొని మీ మొొకుుబడులను చలోె్వంచుడి. ఆయన 
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చుటుర నునివార్ందర్మ భ్యంకర్మడగు ఆయనకు కానుకలు తచెిు అర్శపంప్వల ను. 
అధకిార్మల ప గర్మను ఆయన అణచివయేువాడు భ్ూర్ాజులకు ఆయన భీకర్మడు 
(కరీ్తనలు 76:10-12). 

కేవలం ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గమకాండము 14లో, దుర్ాుర్మగ ల ైన ఐగుప్తయుల స్ట నైయమును దదవుడు 
ఎఱ్ఱ  సముదరములో నాశనం చదసాడు అని గుర్మత ంచుకోండి. వార్మ ఇశాీయిలేీయులప  ైమోపని భార్మును ఇది 
ఆపవిసే్టి, ఇతర్ దదశములను సహితము బలవంతము ప టరకుండా వార్శని అర్శకటిరంది. 

ఈ లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని ఏర్ాపటుతో కూడిన ప్రభ్ుతవమే మానవ సమాజములనిిటిని స్ట్వయ 
వినాశనమునకు నడిపించకుండా ఆప్ుటకు గల ప్రధాన కార్ణంగా ఉంది. అవిశావసులు వార్శకి చదతనయినంత 
దుర్ాుర్గంగా ఉండకుండా ఆయన వార్శని నియంతిరసూత , వార్మ కల్వగశంచద నష్ార నిి తగశగసుత నాిడు. ఇంకా చూస్టతత , 
ఆయన యొకు భావార్ధకమ నై ప్రభావమే నాయయవంతమ నై ప్రభ్ుతావలను, స్టతిహప్యర్శతమ నై బంధాలను, 
మర్శయు పతరమగల కుటుంబాలను సృషిరసుత ంది. మానవ అధ్యయనం మర్శయు సాధ్కముల అనిింటి 
విషయములో ఉప్యోగకర్మ నై సతయములను మనము కనుగొనునటుో  చదసుత నిది ఆయన యొకు 
తెల్వవిగల వర్ములు మాతరమే. ఒకు మాటలో చెపాపలంటే, ఈ లోకములోని సమసత  సృషరముల యొకు 
మంచితనమునకు వీలు కల్వగశసుత నిది ఆతు యొకు దెవైికమ ైన మంచితనమే. 

సాధార్ణమ ైన కృప్ అనుదానిలో మంచితనమును ప్రచుర్ప్ర్చడమును ప్రసుత తం మనం చూశాము 
గనుక, జీవమును ప్రచుర్ము చదయు ఆతు యొకు ప్నిని ఇప్ుపడు మనం చూదాే ము. 

జీవమును ప్రచుర్ప్ర్చుట 
ఈ పాఠములో మునుప్ు మనం ప్రసాత వించినటుో గానే, దెైవకృతములో తండిర యొకు ప్నిని గూర్శు కొీతత  

నిబంధ్న మాటాో డునప్ుపడు, తన ర్ాజయముప ై తండిరకుని అధికార్మును గూర్శు అది సాధార్ణంగా 
మాటాో డుతుంది. కాని, ఆ తండిర యొకు ఆజాలను నరే్వర్మువాడు మాతరము ప్ర్శశుదాధ తుుడెై ఉనాిడు. 
ప్ర్శశుదాధ తుుడు జీవమును ప్రచుర్ప్ర్చు ఒక విధానము ఏమిటంటే ఆహార్ము మర్శయు నీర్మ వంటి 
అనుదని అవసర్తలను ప్రజలు ప ందుకొనునటుో  లోకము యొకు సహజ కమీమును నిర్వహించడం. 
అప సతలుల కార్యములు 14:15-17లో లుసత రలోని అవిశావసులతో ఆయన మాటాో డుతునిప్ుపడు సమసత 
మానవుల కొర్క ైన దదవుని దెవైకృతమును గూర్శు పౌలు ప్రసాత వించాడు: 

ఆకాశమును భ్ూమిని సముదరమును వాటలిో ఉండు సమసతమును సృజంచిన 
జీవముగల దదవుడు ... ఆయన ఆకాశమునుండ ిమీకు వర్షమును, ఫలవంతముల నై 
ర్మతువులను దయచదయుచు, ఆహార్ము ననుగీహంిచుచు, ఉలాో సముతో మీ 
హృదయములను నింప్ుచు... (అప . 14:15-17). 
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బిడ్లను కని వార్శని ప ంచునటుో  మానవులను అనుమతించుట దావర్ా కూడా ప్ర్శశుదాధ తుుడు 
జీవమును ప్రచుర్ప్ర్చుచునాిడు. ఆదకిాండము 20:18; మర్శయు 29:31; దివతీయోప్దదశకాండము 
28:11, మర్శయు 30:9; మర్శయు కీర్తనలు 113:9 వంటి వచనములలో ప్రతుయతపతిత  మీద ఆయనకు ఉని 
శకిత ప్రసాత వించబడింది. ఆదికాండము 33:5; మర్శయు యి హో షువా 24:3, 4 వంటి బిడ్లు యి హో వా 
అనుగీహించు సావసాయము అను చపె్ుప వచనముల దావర్ా కూడా ఇది మర్శంత విదతిమౌతుంది. కరీ్తనలు 
127:3లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

కుమార్మలు యి హో వా అనుగీహంిచు సావసాయము గర్ుఫలము ఆయన యిచుు 
బహుమానమ ే(కరీ్తనలు 1273). 

అంతదగాక, ప్ర్శశుదాధ తుుడు ఓర్మపగలవాడు, దయగలవాడు మర్శయు మానవులందర్శ యి డల 
కృప్గలవాడు, ఎప్పటికీ విశావసమునకు ర్ానివార్శ విషయములో కూడా ఆయన ఇలానే ఉనాిడు. కరీ్తనలు 
145:8, 9; యి షయా 26:10; ర్ోమీయులకు 2:4, 5 మర్శయు అనేక ఇతర్ సాలములలో కూడా మనము 
దీనిని చూడగలము. ఒక ఉదాహర్ణను చూచుటకు, లూకా 6:35లో యిేసు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

మీర్ తైద ఎటిర  వార్శని గూర్శుయి నైను నిర్ాశ చదస్టకిొనక మీ శతుర వులను పతరమించుడి, 
మలేుచదయుడ,ి అప్ుప ఇయుయడ;ి అప్ుపడు మీ ఫలము గొప్పదెయైుండును, మీర్మ 
సర్ోవనితుని కుమార్మల  ైయుందుర్మ. ఆయన, కృతజాతలేనివార్శయి డలను దుషుర ల 
యి డలను ఉప్కార్శయి  ైయునాిడు (లూకా 6:35). 

క ైైసతవులు దదవునివల  ఉండుటకు యిసేు బో ధించిన ఒక మార్గము ఏమనగా శతుర వులను పతరమిసూత  
వార్శకి మంచి చదయుట. దదవుడు తనంతట తానుకూడా పతరమిసూత  తన శతుర వుల యి డల దయగలగశ 
ఉండగల్వగశనప్ుపడు మాతరమే ఈ ఉప్దదశమునకు కొంచెం అర్ధం అనదేి ఉంటుంది – దదవుడు కూడా ఇలానే 
ఉనాిడు. 

ఆయనప  ైఎవర్మ ఆధార్ప్డతార్ో ఎవర్మ ఆధార్ప్డర్ో ఎవర్మ ర్క్షంిప్బడతార్ో ఎవర్మ 
ర్క్షంిప్బడర్ో దదవునిక ితలెుసు. అయినప్పటకి ీకూడా బెబైిలు సఫటకిమంత సపషరంగా 
ఉంద,ి వయకుత లందర్శ యి డల ఆయనకు “సృషిర ” విధ్మ నైదగిా అని ననేు పలి్వచద ఒక 
విధ్మ నై పతరమ ఉంద.ి ఇందువలన,ే ఉదాహర్ణకు, నీతిమంతులమీదను 
అనీతిమంతులమీదను దదవుడు వర్షమును కుర్శపంిప్జసేుత నాిడు; ఈ ఇర్మవుర్శ 
ప లములప  ైకూడా ఆయన వర్షమును కుర్శపసిుత నాిడు అని బెబైిలు చపె్ుత ంద.ి కవేలం 
విశావసముగల ర్ తైు చదనిలో మాతరమ ేవర్షము కుర్శయునటుో  దదవుడు చదయడం లేడు; 
ఇర్మవుర్శ చదనులప  ైకూడా ఆయన వర్షమును కుర్శపసిుత నాిడు. అయితద, దదవుడు 



మేము ప్ర్శశుదాధ తును నముుచునాిము ర్ ండవ పాఠము: లోకములో 

-34- 

వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

పతరమగలవాడు గనుక మర్శయు వయకుత లందర్శనీ దదవుడు తన స ంత పల ల్వక లో 
చదస్టయిునాిడు గనుక, సమసత  జీవులప  ైఆయనకు సృషిర  విధ్మ నై ఒక కనుదృషిర  
ఉనిద ిఅనుటలో కొంచంె అర్ధం ఉంద.ి ఇప్ుపడు, బెబైిలు “ఎనుికొనబడనివార్మ”గా 
పలిుసుత ని, విమోచింప్బడనివార్శప ,ై ప్శాుతాత ప్ము మర్శయు విశావసముతో ఆయన 
యొదేకు వచుువార్శప  ైఒక ప్రతదయకమ నై తండిర పతరమ ఉనిదని ననేు తలుసుత నాిను. 
కాబటిర , దదవుడు కల్వగశయుండద ఒక విధ్మ నై పతరమ ఉంద,ి కానీ దదవుడు కల్వగశయుండు 
ఒక సాధార్ణ విధ్మ నై పతరమ కూడా ఉంద,ి వయకుత లందర్శని గూర్శు ఆలోచన 
కల్వగశయుండు ఆతు యొకు ప్ర్శచర్య దావర్ా దనీిని మనము చూసాత ము. 

—  డా. డాని ఎకని్ 

మానవ సమాజము మర్శయు సంసుృతిలో ఆతు మంచితనమును ప్రచుర్ప్ర్మసుత నిటుో గానే, 
జీవమును ఆయన ప్రచుర్ప్ర్చు విధానము కూడా ఈ లోకమంతటిలో దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచుటలో 
సహాయప్డుతుంది. మానవులు ఈ భ్ూమిని వశప్ర్చుకొని, దానిలోని సృషిరయంతటిని ఏలునటుో , మర్శయు 
దదవుని పల ల్వక లో ఈ భ్ూమిని నింప్ునటుో  మానవులకు ఇద ిశకితనిసుత ంది. కానీ జీవమును ప్రచుర్ప్ర్చు 
కీమములో, పాప్ప్యర్శతమ నై మానవులకు కూడా సంసుృతిప్ర్ంగా వార్శక ిఅవసర్ం లేని మంచి యిీవులను 
సహితము వార్శకి అనుగీహించునంత కృపాసహితముగా ఆతు ఉనాిడు. 

మన పాఠములోని ఈ భాగములో ఇంతకుముందు, అప సతలుల కార్యములు 14లో అవిశావసుల ైన 
లుసత రలోని వార్శతో పౌలు మాటాో డిన మాటలను మనం చూసాము, అకుడ దదవుడు ఈ లోకమును సృషిరంచి 
దానికి ఆహార్మును అందసిూత నే ఉనాిడు అని అతడు వార్శతో అనాిడు. కానీ అప సతలుల కార్యములు 
14:17లో పౌలు వార్శకి చెపపిన చివర్శ మాటను ఒకసార్శ వినండి: 

[జీవముగల దదవుడు] ఉలాో సముతో మీ హృదయములను నింప్ుచు (అప సతలుల 
కార్యములు 14:17). 

ఇద ిఎంతట ిఆశుర్యకర్ంగా అనిపించినప్పటికీ, సమసత మానవాళి – ఆఖ్ర్మకు దదవుని 
దదవషించువార్శతో సహా – తమ జీవితములలో హృదయప్యర్వకమ నై సంతోషమును అనుభ్వించునటుో  
అనుగీహించునంతగా ప్ర్శశుదాధ తుుడు దయగలవాడిగా మర్శయు జాల్వగలవాడగిా ఉనాిడు. 

ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు సాధార్ణ కృప్ అను ప్ర్శచర్యయి ేఆయనను మనము గౌర్వించి 
అభినందించుటకు ఒక ఉతతమమ ైన కార్ణంగా ఉంది. యోగుయలుకానివార్శ యి డల సహతిము దయ, కర్మణ 
మర్శయు సహనముల వయకీతకర్ణగా అది ఉంది. మానవ సంసుృతిలో సమసత మంచితనము మర్శయు 
కీమమునకు ఇది ఆధార్ముగా ఉంది. అవిశావసులు దదవునిక ివిర్ోధ్ముగా ప్రవర్శతంచడం మాని, తమ 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

పాప్ములను బటిర  ప్శాుతాత ప్ప్డి, కీసీుత నందు క్షమాప్ణ ప ందడానిక ిఇది ఒక బలమ ైన కార్ణముగా కూడా 
ఉంది. 

ముగశంప్ు 

ఈ లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని యొకు ప్నిని గూర్శున పాఠములో, ఈ విశవము ఆర్ంభ్మ నైప్ుపడు 
ఆయన సృషిరప్నిని మనం వివర్శంచి, ప్రకృతి మర్శయు మానవాళి విషయములోని ఆయన ఏర్ాపటుతో కూడని 
కార్యమును విశాలంగా వివర్శంచాము. తన ప్రతయక్షతను వివర్శంచు అనకే మాదిర్మలను అనిిటిని 
అవలోకనము చదయడం దావర్ా ఆయన ప్రతయక్షతా కార్యమును కూడా చూసాము, మర్శయు ఆతుయిే సమసత  
ప్రతయక్షతలకు మూలముగా ఉనాిడని కూడా మనం సాా పించాము. మంచితనమును మర్శయు జీవమును 
ప్రచుర్ప్ర్చు విషయములో సాధార్ణ కృపా కార్యమును కూడా మనం జాడ తీసాము. 

ఈ లోకములో ప్ర్శశుదాధ తుుని ప్రసనితకు సుదరీ్ామ నై ఫల్వతాలు ఉనాియి. మనము 
చూచినటుో గానే, సృషిర యొకు మొదట ిక్షణము నుండద మనుగడను ఆయన ఏర్పర్చుతూ, ప ైక తిత  ప్టుర కొంటూ 
దానిని నడపిిసుత నాిడు. సమసత  జీవము, సమసత చర్శతర, మర్శయు సమసత వాసతవికత ఆయన ప్నిమీద 
ఆధార్ప్డయిుండి దానికగిల వయకీతకర్ణగా ఉనాియి. మర్శయు ఇది విశావసులందర్శకీ స్ట థార్యము మర్శయు 
ఆదర్ణకు గొప్ప మూలముగా ఉంది. ప్రతి క్షణములో కూడా దదవుడు తానే మనతో ఉనాిడు. మనకు 
సమసతమును సమకూర్ముతునాిడు. ఆయన మనలను ర్క్షసిాత డు. ఆయన మనలను పతరమిసాత డు. తన 
ర్ాజయము యొకు ప్ర్శప్యరి్తను అంతిమంగా ఈ భ్ూమిప కైి తచెుునంతగా, మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదముల 
ప్ర్శప్యరి్తను మనకు తచెుునంతగా ఆయన ఈ సృషిర  యొకు ప్రతి ముఖ్చితరమును నియంతిరసుత నాిడు. 
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