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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు? 
ర్ ండవ పాఠము 

దదవుని సవర్ూప్ము 

-1-  

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

ఉపో దఘా తెం 

చని పిలోలు తమ తలో్వదండుర ల కొర్కు గరస్టని చతరములను మీర్మ ఎప్ుపడెనైా చూశార్ా? అవి 
చాలాసార్మో  ఆ తలో్వదండుర ల చతరముల వల  కనిపించవుగాని, వార్మ ఆ చతరములను చాలా జాగీతతగా 
దాచప డతార్మ. వార్శకన, ఆ చతరముల యొకు విలువ వాటి యొకు నాణయతలో కనిపించదుగాని, వార్శ 
పిలోలు వార్శ కొర్కు కల్వగశయుని భావనలలో కనిపసిుత ంది. ఆ చతరములు ఎంత వికార్ముగా 
గరయబడనిప్పటకిీ, అవి తలో్వదండుర లను సూచసాత యి. ఆధ్ునిక మానవాళి విష్యములో కూడా ఇదద 
నిజమ యైునిది. మనము దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన చతరములుగా లేనప్పటికీ, మనము ఆయన 
సవర్ూప్ములమ ైయునాిము. మర్శయు అది మనకు మర్ాయదను, గౌర్వమును మర్శయు 
అధకిార్మును, లోకములో ఉనితమ నై పలిుప్ును ఇసుత ంద.ి 

మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? అను మన పాఠయ కమీములో ఇది ర్ ండవ పాఠము. ఈ పాఠమునకు 
“దదవుని సవర్ూప్ము” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంట ేమానవులు దదవుని సవర్ూప్మందు 
సృజంచబడుట అంటే అరా్ము ఏమిటో ఇకుడ మనము ప్ర్రక్షిసాత ము. 

దదవుని సవర్ూప్ములుగా ఉండుట అంటే దదవుని ప్రతిమగాను లేక చతరముగాను ఉండుట అని 
ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూశాము. ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో, ర్ాజు యొకు దయను 
మర్శయు గొప్పతనమును పౌర్మలకు గుర్మత  చదయుటకు, ర్ాజుకు లోబడియుండమని ప్రజలను 
పల ర తిహ ంచుటకు, మర్శయు తన ప్రజలతో ర్ాజు ఉనాిడు అని చూప్ుటకు ర్ాజయమంతటలిో ర్ాజు యొకు 
ప్రతిమలు నిలబటెరబడదవి. అదద విధ్ముగా, మానవులు దదవుని పల ల్వక లో చదయబడా్ ర్మ. ఆది. 1:27లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దవేుని స్వరూపమెంద్ు వాని 
స్ృజెంచనెు; స్ట్ర నీిగాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచనెు (ఆది. 1:27). 

మానవులు సృషిరయావతయత కు దదవుని శకనతని, అధికార్మును మర్శయు మంచతనమును గుర్మత  
చదయు భౌతిక ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ. మర్శయు మన దావర్ా, ఆయన సర్వ లోకము మీద మర్శయు 
దానిలోని జీవులనిిట ిమీద తన ప్ర్శపాలనను కనుప్ర్మసాత డు. 

ఈ పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మానవుల యొకు పాతరలోని మూడు కోణములను 
మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, దదవుని సవర్ూప్ము మనకు ఇవవబడిన సాా నము లేక ప్దవి 
అయుయనిదని మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని 
గుణముల మీద దృషిరప డదాము. మర్శయు మూడవదగిా, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన 
అనుబంధ్ముల యొకు సవభావమును వర్శణంచుదాము. ముందుగా మన సాా నమును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ాా నము 

“దదవుని సవర్ూప్ము” అను సాా నము దదవుడు మానవాళికన ఇచున అధకిార్ములో 
నాటబడియునిది. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , ఆయన తర్మప్ున సృషిరని 
పాల్వంచుటకు దదవుడు మానవులను నియమించాడు. ఆది. 1:25-27ను వినండి: 

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దవేుని స్వరూపమెంద్ు వాని 
స్ృజెంచనెు; స్ట్ర నీిగాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచనెు. దవేుడు వారకని 
ఆశీరవదిెంచనెు; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్రరకెంచి భూమిని 
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద్ పరా కు పరతి జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారకతో చెప్పె ను (ఆది. 1:27-28). 

లేఖ్నము మనలను దదవుని సవర్ూప్ములు అని ప్ర్శచయం చదస్టని వ ంటనే, మనము సృషిరని 
ఏలుచునాిము అని అద ిస్ట లవిసుత ంది. కాబటిర , దదవుని సవర్ూప్ముగా ఉండుటలో ఒక పరా ముఖ్యమ ైన 
అంశము ఏమనగా మనము నియమించబడని నాయకుల సాా నమును కల్వగశయునాిము. వదేాంతశాసత ర 
ప్ర్శభాష్లో, మనము దదవుని యొకు “ఉప్-ర్ాజ ప్రతినిధ్ులము”గా — ఆయనకు ప్ర్శపాలనా 
సహాయకులముగా ఉనాిము, లేక ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిా ప్ర్శభాష్లో, ఆయన స్టవేకులము లేక 
“సామంత” ర్ాజులముగా ఉనాిము. 

మొదటగిా, బెైబిలు కాలములలో అబదధ  దదవతల ప్రతిమలు ఏ విధ్ముగా ప్ని చదశాయో చూచుట 
దావర్ా ఈ సాా నమును మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఈ సవర్ూప్ములు నిజమ ైన దదవుని 
యొకు సవర్ూప్ములుగా మన పాతర మీద ఎలా దృషిరని నిల్వపాయో చూదాే ము. అబదధ  దదవతల 
సవర్ూప్ములను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

అబద్ధ  దవేతల యొకక స్వరూపములు 
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలో అబదధ  దదవతల యొకు 

ర్ ండు ర్కముల సవర్ూప్ముల మీద మనము దృషిర  ప డదాము: విగీహములు మర్శయు ర్ాజులు. 
ముందుగా విగీహములను గూర్శు చూదాే ము. 

విగరహములు 

పురాతన పశ్చిమ ఆస్టటయాలోని మతములను గూరకి మనము చేస్టటన 
అధుయనము మరకయు పరకశోధనల దఘవరా, విగరహములను ఆరాధిెంచుట ఆ 
దినములలో చఘలా స్ామానుమ ైన విష్యమని మనము తలెుస్ుకుెంటాము. వారు 
వాటిని ఆరాధిెంచవేారు మరకయు అవి వారు బలమునకు మరకయు అనేక 
ఆశీరావద్ములకు మూలముగా ఉనఘాయని భావిెంచవేారు. విగరహములనుగాని 
లేక ఆయన పరతిమలను గాని లేక ఆయనను పో లన పరతిమలను గాని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చేస్ుకోకూడద్ని దవేుడు తన పరజలను హచెిరకెంచఘడు. దీనిక ిపరధఘనమ ైన 
కారణము ఏమిటెంటే, దవేుడు ఆతీయ ైయునఘాడు మరకయు భౌతిక hm 

శరీరములో లేక పరతిమలో ఆయనను నిరవచిెంచుట స్ాధుము కాద్ు. మనము 
స్ెృశ్చెంచగల ఇతర విష్యములను ఆరాధిెంచుట నుెండి దవేుని శకిర మరకయు 
ఆయన మహతవము మనలను ఆపుచసే్ుర ెంది. 

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము 

విగీహములు చదతితో చదయబడని ప్రతిమల ైయునాియి. అయితద అవి కేవలం దదవతల యొకు 
దృశయ పరా తినిధాయలు మాతరమ ేకాదు. ఒక విగీహము చదయబడనిప్ుపడు, అది పరా తినిధ్యము వహ ంచన 
దదవత ఆతీుయముగా ఆ విగహీములోనికన వసాత డు లేక దానిలో నివస్టిసాత డు అని తలంచదవార్మ. 
ఇందుమూలముగాన ేపరా చీన మతములువార్మ విగీహములను ప్ూజంచదవార్మ. దదవతలు తమ ప్రజల 
మధ్య నివస్టించుటకు ప్రతిమలను సాధ్నములుగా ఉప్యోగశంచదవార్ని వార్మ నమాుర్మ. ఈ విధ్ముగా, 
విగీహములు ఆ దదవతలకు ప్రతినిధ్ులుగాను, మర్శయు ప్రతాయమియాలుగాను అయాయయి. 

ఈ నముకమునకు ఆదమి చార్శతిరక ర్మజువు కీీ.ప్ూ. మూడవ సహసరా బేిలోని పరి్మిడో 
యుగములో ఒక ఐగుప్ుత  స్ట రల, లేక చకెుబడని ర్ాతి మీద నమోదు చదయబడింది. ఇతర్ దదవతలు 
నివస్టించుటకుగాను తహ్ దదవత విగీహములను చదశాడు అని ఇది వివర్శసుత ంది. 1912లో ప్రచుర్శంచబడని, 
జేమ్సి హనెీర బెరస్ట రడ్ ర్చనయి నై డెవలప ుంట్ ఆఫ్ ర్శలీజయన్ అండ్ థాట్ ఇన్ ఎంషేంట్ ఈజప్టరలో 
ఇవవబడిన ఈ మాటల యొకు అనువాదమును వినండి: 

[తహ్] వారక శరీరముల పో లకలో, వారక మనస్ుులకు స్ెంతృప్టర  కలగకెంచునటలల  
పరతిమలను చశేాడు. తరువాత దేవతలు పరతి చెకక, పరతి రాయ మరకయు 
పరతిలోహములోనికి పరవేశ్చెంచఘరు. 

హబ. 2:18-19లో ప్రవకతయి ైన హబకూుకు ఈ నముకమును విమర్శిసుత  ఇలా వరా శాడు: 

చెకకడపు పనివాడు విగరహమును చెకుకటవలన పరయోజనమేమి? … 
కఱ్ఱనుచూచి మేలుకొమీనియు, మూగరాతిని చూచి లెమీనియు చపెుెవానికి 
శరమ; అది ఏమ ైన బో ధిెంపగలదఘ? అది బెంగారముతోను వ ెండితోను 
పూతపూయబడనెు గాని దఘనిలో శావస్మ ెంత మాతరమును లేద్ు (హబ. 2:18-
19) 

దెైవిక దరవయము లేక శావస వార్శ విగహీములలో నివస్టించంది, అనగా వార్శ దదవతలు తమ 
విగీహముల దావర్ా వార్శ మాటలను వినగలర్మ మర్శయు వాటకిన సపందించగలర్మ అని హబకూుకు 
విమర్శించన అబదధ  మతములు నమాుయి. అయితద విగీహములలో అటిర దెవైిక సనిిధి 
నిల్వచయుండదని హబకూుకు ఉదాా టించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద విధ్ముగా, యి ష్య 44లో, ఒక వడోవాడు చటెటర  కొటిర  దానితో ప యియకటెరలు చదస్టి, దాని మీద 
భోజనం వండ ిదానిలో మిగశల్వన దాని నుండి ఒక విగీహమును చదసాత డు అని చబెుతూ దదవుడు 
విగీహముల ఉప్యోగమును హేళన చదశాడు. ఆ విగహీము ఏ విధ్ముగా కూడా విశషే్మ నైది కాదని 
సపష్రమ యైుయంటటంది. అయితద విగీహార్ాధికులు ఎంత మోసములో బరదుకుతార్ంటే వార్మ తమకు తాము 
చెప్ుపకొను అబదధములను గుర్శతంచలేర్మ. యి ష్యా 44:13-20లో మనము చదువునటటో : 

వడలవాడు... దేవదఘరుచటెల ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శీశానఘవృక్షమును 
గాని స్రళవృక్షమును గాని స్టటెంధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో  
ఒకదఘనిని త్మస్టటకొనును... ఒకడు ప యుకటటరలకు వాటి నుపయోగకెంచును వాటిలో 
కొెంతత్మస్టటకొని చల కాచుకొనును నిపుె రాజబ టిర  రొటటర  కాలుికొనును దఘనిలో 
మిగకలన భాగముతో తనకు దవేతగానునా విగరహమును చయేెంచుకొనును 
దఘనియ ద్ుట స్ాగకలపడుచు నమస్ాకరము చేయుచు నీవే నఘ దేవుడవు ననుా 
రక్ిెంపుమని పరా రకాెంచును... ఎవడును ఆలోచనచేయడు,... నఘ కుడచిేతిలో 
అబద్ధమునాది గదఘ... (య ష్యా 44:13-20). 

వార్మ తమ విగీహములకు ఆహార్మును ప టిరనప్ుపడు, లేక వాటిని నూన తో 
అభిషకేనంచనప్ుపడు, లేక ఇతర్ విధ్ములుగా వాటిని ప్ూజంచనప్ుపడు, వార్మ చూప్ు ఆసకనత దావర్ా తమ 
దదవతలు మహ మను ప ందుతార్ని మర్శయు లాభమును ప ందుతార్ని ప్ుర్ాతన విగీహార్ాధకిులు 
నమేువార్మ. కాని వాసతవానికన, విగీహాలు శకనతలేనివి, మర్శయు వాటిలో ఏ విధ్మ నై ఆతు కూడా 
నివస్టించదు. అయితద దివతీ. 32:17; కరీ్తనలు 106:37; మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 10:20 వంట ిచపటో మనము 
నేర్ముకొనునటటో , కొనిి అబదధ దదవతలు వాసతవానికన దయయములు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. మిగశల్వన 
అబదధ  దదవతలు సపష్రముగా కల్వపతముల ైయునివి. అయితద ఏది ఏమ నైా, విగీహములు విలువలేనివి 
మర్శయు శకనతలేనివ యైునాియి. 

విగీహములు దదవతల ప్రతిమల ైయునివి అను విష్యమును లేఖ్నములు 
తిర్సుర్శంచుటలేదు. అవి పరా తినిధ్యము వహ ంచు దదవతలు అబదధములు అని, మర్శయు ప్రతిమలు 
శకనతలేనివి అని లేఖ్నము ఉదాా టిసుత ంది. అయితద ఈ అబదధ  మతములు ఎనిి తపిపదములు 
కల్వగశయునిను, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దమును పరా చీన ప్రజలు ఏ విధ్ంగా అరా్ము 
చదసుకునాిర్మ అను విష్యమును అరా్ము చదసుకొనుటలో అవి మనకు సహాయం చదయగలవు. పరా చీన 
శరీతలకు, దదవుని ప్రతిమ ఒక ప్వితరమ నై వసుత వు అని అవి చూప్ుతాయి. ప్రతిమలు దదవతలకు 
పరా తినిధ్యములుగా ఉండదవి. అవి దదవతల మీద నముకమును వయకతప్ర్శచదవి మర్శయు పల ర తిహ ంచదవి. అవి 
దదవతల యొకు గౌర్వమును వాయపితచెందించదవి. మర్శయు దదవతలు ప్రజల మధ్య ఉండుటకు మర్శయు 
వార్శ ప్రజలను దీవించుటకు అవి సాధ్నములుగా ఉనాియని ప్రజలు తలంచదవార్మ. 

విగీహములు అబదధ  దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా ఎలా ప్ని చదశాయో చూశాము గనుక, 
ఇప్ుపడు మానవ ర్ాజులను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రాజులు 
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని అనేక సంసుృతయలలో, ర్ాజులను తాము స్టవేించు దదవతల 

యొకు “సవర్ూప్ములు” అని పిలచదవార్మ. విగీహములలో దదవతలు నివస్టిసాత ర్మ అను ఆలోచనను పల ల్వన 
విధ్ముగానే, ర్ాజులకు దదవతల యొకు విశేష్మ నై సనిిధిలోనికన వ ళలో  అవకాశం ఉండదదని భావించదవార్మ 
కాబటిర కొంతవర్కు వార్శని ఇలా పలివడం జర్శగదేి. ర్ాజులు దదవుని చతతమును ప్రతిబింబించదవార్మ కాబటిర  
కూడా కొంత వర్కు ఇలా జర్శగదేి. ర్ాజులు దదవతల యొకు చతతమును మర్శయు జాా నమును 
నేర్ముకోవలస్టయిుండదది, మర్శయు తర్మవాత ఆ చతతమును తమ ర్ాజయము అంతటా 
అమలుప్ర్చవలస్టయిుండదది. 

ఉదాహర్ణకు, కీీ.ప్ూ. 1500 మొదలుకొని ఐగుప్ుత లో నూతన ర్ాజయము కాలములో, ఫర్పలు 
వేర్ేవర్మ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా సంబో ధించబడదవార్మ. మర్శయు ఈ ఆచార్ము పాత నిబంధ్న 
కాలములో కూడా కొనసాగశంది. కీీ.ప్ూ. ప్దహార్వ శతాబేములో పాల్వంచన అమోస్టసి్ I ర్ాజును సూర్య 
దదవత అయిన “ర్ే యొకు సవర్ూప్ము” అని పలిచదవార్ని మనకు తలెుసు. కీీ.ప్ూ. ప్దాిలగవ 
శతాబేములో పాల్వంచన అమ నోఫసి్ IIIను అమోను దదవత “నా జీవించు సవర్ూప్ము” అని 
సంబో ధించంది. “నీవు నా పిరయ కుమార్మనివి... నా సవర్ూప్మువు... సమాధానముతో భూమిని 
పాల్వంచుటకు ననేు దానిని నీకనచాును” అని అమోన్-ర్ ేదదవత అమ నోఫసి్ IIIకు స్ట లవిచుంద.ి ఈ 
సంబో ధ్నలలో మనము చూసుత నటటో , ఫర్పలు దదవతల యొకు భూలోక ర్ాజయములను పాల్వంచార్మ కాబటిర 
వార్మ దదవతల యొకు సవర్ూప్ములుగా ప్ర్శగణ ంచబడదవార్మ. దదవతలు వార్శకన విశషే్మ నై 
అనుగీహమును చూపార్ని, వార్శతో తర్చుగా సంభాషసిూత  ఉండదవార్ని, మర్శయు ర్ాజులు తమ 
చతతములను న ర్వేర్ాులని కోర్ార్ని ప్రజలు ఆలోచంచదవార్మ. 

అష్ూష ర్మ వంటి మ స ప తమియ ర్ాజయములలో కూడా మనము దీనిని చూసాత ము, కాని అకుడ 
ఈ ఆచార్ము తకుువ ఖ్ాయతిని ప ందిది. అనేకమంద ిర్ాజులను సూర్య దదవతయి నై ష్మాష్ యొకు 
సవర్ూప్ముగాను, అష్ూష ర్రయుల సర్వదదవతయి నై మర్మే క్స యొకు సవర్ూప్ముగాను, మర్శయు మార్మే క్స 
కు మర్ొక పేర్ నై “ప్రభువు” అను అరా్ము గల బలె్ యొకు సవర్ూప్ముగాను సంబో ధించదవార్మ. మర్శయు 
కొనిిసార్మో , ఏ దదవత పేర్మ తీసుకొనకుండా, వార్శని కవేలం దదవత యొకు సవర్ూప్ముగా మాతరమ ే
గుర్శతంచదవార్మ. ఉదాహర్ణకు, స్టేరట్ అర్ ఖైవ్ి ఆఫ్ అస్టిిర్శయ, వాలూయం 10, అధాయయం 10లో యాజకుడెైన 
అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ఎసర్హదదే న్ ర్ాజుకు వరా స్టని ఒక లేఖ్ ఉనిది. కీీ.ప్ూ. 681 మర్శయు 669 మధ్య 
కాలములో, అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ఇలా వరా శాడు: 

మానవుడు ఒక దవేత యొకక ఛఘయ వలె ఉనఘాడు... అయతే రాజు ఒక దేవత 
యొకక స్వరూపమ ైయునఘాడు. 

మునుప్టి లేఖ్లో, ఎసర్హదదే న్ మర్శయు అతని తండిర, అష్ూష ర్మ ర్ాజ నై స్ట నిహర్బేు ఇర్మవుర్మ 
బెల్ యొకు సవర్ూప్ముల ైయునాిర్ని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ తెల్వయజశేాడు. కాబటిర , విశషే్ముగా 
ఎసర్హదదే న్ దదవత యొకు సవర్ూప్ము అని అతడు చెప్పలేదు. కాని, ఇతర్ ప్రజల కంట ేఎకుువ ర్ాజులకు 
దదవతలతో దగగర్ సంబంధ్ం ఉంటటంది అని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ చబెుతయనాిడు. కాబటిర , ఇతర్ ప్రజల 
కంటే ఎకుువగా ర్ాజులు దదవతలను పల ల్వయునాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా సవర్ూప్ములను ప్లు సాా యిలలో గుర్శతంచదది అను సూచన 
“మానవుడు దదవత యొకు ఛాయాగా ఉనాిడు,” అని అదాద్-ష్యము-ఉసుర్డ ప్ల్వకనన మాటలలో 
కనిపసిుత ంది. ర్ాజులు దదవతల యొకు నిజమ నై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ, కాని తకుువ సాా యి గల 
ప్రజలు కూడా కొంత వర్కు దెవైిక సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ — దదవత యొకు వాసతవిక 
సవర్ూప్మ యైుండుటకు బదులుగా ఛాయ వల  ఉండుట — అని వార్మ నమిుయుంటార్మ. 

ఏది ఏమ నైా, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దము యొకు ఉప్యోగము మోష ేయొకు వాసతవిక 
శరీతలు ఆదకిాండములో అతని బో ధ్నలను ఏ విధ్ంగా స్ట్వకర్శంచార్మ అను విష్యమును అరా్ము 
చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. ర్ాజులు దదవతల యొకు అధికార్మును మర్శయు చతతమును 
ప్రతిబింబించదవార్మ కాబటిర , ప్ుర్ాతన శరీతలు ర్ాజులను పరా ధ్మిక సవర్ూప్ములుగా చూస్టనిటటో  అవి 
సూచసాత యి. ఫల్వతంగా, “దదవుని సవర్ూప్ము” అను ప్దము మానవులకు అనువర్శతంచబడుటను వార్మ 
వినినప్ుపడు, అది ర్ాజు యొకు ప్దవిని గూర్శు మాటాో డుతయంది అని వార్మ సులభముగా అరా్ము 
చదసుకొనియుంటార్మ. 

బెైబిలు కాలములలో ప్ని చదస్టని అబదధ  దదవతల యొకు సవర్ూప్ములను చూచుట దావర్ా 
“దదవుని సవర్ూప్ము” అను సాా నమును ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్శశీల్వంచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
లేఖ్నము మానవాళిని నిజ దదవుని యొకు సవర్ూప్ములుగా ఎలా వర్శణసుత ందద  చూదాే ము. 

నిజమ ైన దవేుని యొకక స్వరూపములు 
సృషిర  వార్ములో దదవుడు సర్వలోకమును సృజంచాడు మర్శయు ఆజాా పించాడు అని 

ఆదకిాండము 1వ అధాయయము మనకు తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు వార్ములోని ఆర్వ మర్శయు చవర్శ 
ప్ని ర్పజున, సృషిరలో ఆయన చదస్టని చవర్శ కార్యముగా, ఆయన మానవాళిని సృజంచాడు. ఆది. 1:26ను 
వినండి: 

దేవుడు మన స్వరూపమెంద్ు మన పో లక  చొపుెన నరులను చేయుద్ము; 
వారుస్ముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను స్మస్ర  భూమిని 
భూమిమీద్ పరా కు పరతి జెంతయవును ఏలుద్ురుగాకనియు పలక ను (ఆది. 1:26). 

మనము దదవుని యొకు సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అయుయనాిమని లేఖ్నము 
మొటరమొదటిగా చబెుతయంది. దదవుడు మానవాళిని గూర్శు ఆలోచన చదయుటలోని ప్రధానమ నై 
మార్గములలో ఇది ఒకటెయైునిది. 

కాబటిర , మానవులు దవేుని స్వరూపమెంద్ు మరకయు పో లక లో చేయబడుటను 
గూరకి బ ైబిలు మాటాల డునపుెడు, వాస్రవానికి, మానవులు ఏమ ైయునఘారో, 
మరకయు మానవులు ఏమి చయేుచునఘారో అద్ెంతఘ దవేుని 
స్వరూపమ ైయునాద్ని బ ైబిలు పరధఘనముగా స్టపలవిస్ుర ెంది. మరకయు ఈ 
పద్ములు, ఒకదఘనిని మరొకటి బలపరుస్ార య. కాబటిర , మనము దవేుని 
స్వరూపమ ైయునఘాము. మరకయు “పో లక ” అను పద్ము దనీిని మరకెంత క్షుణణెంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వరకణస్ుర ెంది. మనము దేవుని యొకక ఖచిితమ నై అచుి బొ మీలము కాద్ు. 
మనము దవేుని పో లయునఘాము; కాబటిర  ఇది పరా తినిధు కిరయాశీలకముగా 
ఉనాదిగాని, స్టటారమ ైన అచుి వలె లేద్ు. మనము ఏమ ైయునఘామో అద్ెంతఘ 
దేవుని పరతిబిెంబిస్ుర ెంది... దవేుడు తనకు పరతినిధులుగా ఉెండునటలల  ఒకనిని 
చేయాలని తలెంచినపుెడు మానవాళి స్ృజెంచబడిెంది అను స్తుమును మనము 
మరచిపో కూడద్ు. 

— ర్ వ. ర్శక్స ర్పడహహవర్డ 

మానవులు నిజమ ైన దదవుని యొకు సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను విష్యమును గూర్శున 
మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను 
ప్దములకు బెైబిలు ప్దజాలమును మనము విశదీకర్శదాే ము. ర్ ండవదగిా, యిసేు దదవుని యొకు 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సవర్ూప్ముగా ఉనాిడు అను విష్యమును ప్ర్శగణ దాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని అధికార్మును వర్శణదాే ము. ముందుగా సవర్ూప్ము 
మర్శయు పల ల్వక  అను ప్దజాలమును చూదాే ము. 

పద్జాలము 
“సవర్ూప్ము” లేక హెబ్రర భాష్లో స్ట ల ం, మర్శయు “పల ల్వక ” లేక హెబ్రర భాష్లో డెముత్ అను 

ప్దముల యొకు అరా్ములు ఒకటి కాదు. కాని అవి అనకే విధాలుగా అంతర్డ వాయపిత  కల్వగశయునాియి. 
సంఖ్ాయ. 33:52; 2 ర్ాజులు 11:18; మర్శయు యి హజెేులు 7:20 మర్శయు 16:17లో వల  ఒక 
“సవర్ూప్ము” పల తపల యబడని లేక చెకనున విగహీము అయుయండవచుు. 1 సమూ. 6:5, 11లో నిబంధ్న 
మందసముతో పాటట తిర్శగశవచున బంగార్మ ఎలుకల వల  అద ిఒక మాదిర్శ అయుయండవచుు. కీర్తనలు 
39:6 మర్శయు కరీ్తనలు 73:20లో వల  అది ఒక ప్రతిబింబము లేక ఛాయ అయుయండవచుు. 

భినిముగా, “పల ల్వక ” అను ప్దము ఒక విగహీముతో ఎనిడును గుర్శతంచబడదు. అయితద 2 దిన. 
16:10లోని ఇతతడ ిఎదుే ల వల  అద ిశ్చలపమును సూచసుత ంది. 2 ర్ాజులు 16:10లో బల్వప్ఠము కొర్కు 
వేయబడిన ర్ేఖ్ామాతరను లేక ప్రణాళికలను అద ిసూచసుత ంద.ి మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచన 
ర్చనలనిిటలిో, అది ఒకదానిని మర్ొకదానితో పల లుుట దావర్ా ఆ వసుత వు యొకు ఆకార్మును లేక 
ధ్వనిని  వర్శణసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 13:4లో, ప్ర్వతముల మీద ధ్వని గొప్ప 
జనసమూహముల యొకు ధ్వనిని పల ల్వయునిది. అనేక జంతయవులను పల ల్వన మర్శయు వజరములు 
వల  ప్రకాశ్చంచన సృష్రములు ఉని దదవుని  ర్ధ్ స్టింహాసనము యొకు ప్రతయక్షతను వర్శణంచనప్ుపడు 
యి హజెేులు 1 మర్శయు 10 అధాయయములలో ప్రవకతయి నై యి హజెేులు పల ల్వక  అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు దానియిేలు 10:16లో, మనుష్య “పల ల్వక ” లేక ర్ూప్ములో ఉని ఒక 
దదవదూతయి నై సందదశకుని గూర్శు ప్రవకత వర్శణంచాడు. 

ఒక ేవిధ్ముగా లేనప్పటికీ, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను ప్దముల యొకు అరా్ములు 
అంతర్డ వాయపిత  చెందుతాయి, ఎందుకంటే ఆ ర్ ండు ఒక ఉనితమ నై వాసతవికత యొకు మాదిర్శని లేక 
ర్ేఖ్ాచతరమును సూచసాత యి. అదద విధ్ముగా, మానవులు దదవుని శకనత, అధికార్ము మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మంచతనమునకు మాదిర్శగా ఉనాిర్మ కాబటిర మనము దదవుని సవర్ూప్ములుగాను, పల ల్వక లుగాను 
ఉనాిము. నిసిందదహముగా, మన శకనత, అధికార్ము మర్శయు మంచతనము ఆయనతో పల ల్వుతద చాలా 
సూక్షుముగా ఉంటాయి. అయినను అవి ఆయన వ పై్ుకు చూప్ుతాయి. 

ఇప్ుపడు, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను ప్దములను కల్వప ిఉప్యోగశంచనప్ుపడు, వాటి 
యొకు సమగ ీఅరా్ము కవేలం అంతర్డ వాయపిత  కంటే విశాలముగా ఉంటటంది అని అనకేమంది 
వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. విశషే్ముగా, “సవర్ూప్ము” దదవునితో మన సామయమును 
చూప్ుతయనిప్పటకిీ, “పల ల్వక ” దదవునికన మానవాళికన మధ్య ఉని వయతాయసమును తెల్వయజసేుత ంద ిఅని, 
తదావర్ా మనము ఖ్చుతముగా ఆయన వల  ఉనిటటో  ఊహ ంచుకోమని కొందర్మ వాదిసాత ర్మ. 

ఆది. 1:26 గాక పాత నిబంధ్నలో మర్ొక ప్దము మాతరమ ే“సవర్ూప్ము” మర్శయు “పల ల్వక ” 
అను ప్దములను కల్వప ిఉప్యోగశసుత ంది: ఆదికాండము 5:3. ఇకుడ, షతేయ అతని తండిరయి ైన ఆదాము 
యొకు సవర్ూప్ములోను, పల ల్వక లోను ఉనాిడని తలెుప్బడింది. అవును, భూలోక తండిర యొకు 
సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక లో ఉండుట దదవుని సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక లో ఉండుట కంటే చాలా 
భినిముగా ఉనిది. ఆదాము మర్శయు షతేయ ఇర్మవుర్మ మానవులే, కాని దదవుడు మాతరమే 
దదవుడెయైునాిడు. ర్పమా. 3:30లో పౌలు వరా సుత నిటటో : 

దేవుడు ఒకడే (రోమా 3:30). 

1 కొర్శంథీ. 8:6 మర్శయు యాకోబు 2:19లో కూడా మనము ఇలాంటి కథనములనే చూసాత ము. 
మనము చని దదవుళోము కాదని, మర్శయు భవిష్యతయత లో మనము దదవుళోము కాబో మని 

లేఖ్నము చాలా సపష్రముగా తెల్వయజేసుత ంది. నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో 
మనము మహ మప్ర్చబడినప్ుపడు కూడా, మనము సృష్రములుగాన ేఉంటాము, మర్శయు దదవుడు 
అప్పటకిీ మన కంటే చాలా గొప్పవానిగా ఉంటాడు. అయినప్పటకిీ, మనము దదవుని గుణముల యొకు 
ప్రతిబింబములుగా మాతరమ ేలేము అని చూచునటటో  ఆదాము మర్శయు షతేయ మధ్య ఉని సామయము 
మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

దేవుని స్వరూపమెంద్ు మానవులు స్ృజెంచబడుటను గూరకి మనము ఆలోచన 
చేస్టటనపుెడు, మన మధు స్ాముములు ఉనఘాయ మరకయు భినాతవములు 
కూడఘ ఉనఘాయ. మనము దవేుని స్వరూపమెంద్ు ఉనఘాము అని అది 
స్ెంబో ధిెంచునపుెడు, మనము చినా దవేుళలముగా ఉనఘామని దఘని అరాము 
కాద్ు అను విష్యమును మనము జాా పకముెంచుకోవాల... మరొక మాటలో, 
మనము ఆయన చసే్టటన విధముగా కొనిా పనులను చేయగలుగుతయనఘాము. 
అనగా, మనము స్ృష్టరెంచగలుగుతయనఘాము. మనము శూనుములో నుెండి 
స్ృష్టరెంచలేముగాని, మానవులను స్ృష్టరకి రాయబారులుగా మనము చూస్టటన 
పరతిస్ారక, అది దెవైిక స్వరూపము యొకక పరతిబిెంబమ ైయునాది. మనము న తైిక 
రాయబారులముగా కూడఘ ఉనఘాము. మనము ఎెంప్టకలను చేస్ుకోగలము, ఏది 
మేలో మరకయు ఏది కడీో  మనము నిరణయెంచుకోగలము అను స్తుము; న ైతిక 
రాయబారులుగా ఉెండు శకిర మనలో ఉనాద్ను వాస్రవము కూడఘ దెవైిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్వరూపమునకు పరతిబిెంబముగా ఉనాది. మరకయు మనము ఆయన వలె 
దెైవికమ నై ఆలోచనలను కలగకయుెండగలము మరకయు దవేుని గూరకి ఆలోచన 
చేయగలము అను స్తుము, మనము ఆయనను పో లయునఘాము అనుటకు 
రుజువులుగా ఉనఘాయ. 

— డా. క న్ కతీెో  

సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను బెైబిలు ప్దజాలములో నుండ ివదేాంతవతేతలు అనేక 
ర్కముల ైన స్టిదాధ ంతములను వ ల్వకనతీసాత ర్మ. కొనిి దదవుని సృషిర  మీద అధికార్ముప  ైదృషిరని ప డతాయి. 
మర్శకొనిి మనము వాసతవముగా చదయు ప్నిని గూర్శు మాటాో డతాయి. ఇంకొనిి మనలను జంతయవుల 
నుండ ివరే్మప్ర్చు విధ్ముగా మనము దదవుని గుణములను కల్వగశయునాిమను సతయమును 
ఉదాా టిసాత యి. మర్శయు ఈ దృషిరకోణములనీి సతయముల ైయునాియి. దదవుని స్టవేక ర్ాజులముగా 
మనము భూమిని పాల్వసాత ము కాబటిర , మర్శయు మన బాధ్యతలను న ర్వేర్ముటకు కావలస్టని గుణములు 
మర్శయు సామరా్యతలు మనకు ఇవవబడనివి కాబటిర  మనము దదవుని సవర్ూప్ములముగాను, 
పల ల్వక లుగాను ఉనాిము. 

సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను ప్దజాలము దృషార య నిజమ ైన దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన 
సాా నమును ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము కాబటిర , మనకు ఉతతమమ ైన మాదిర్శ అయిన యిేసును 
గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

యేస్ు 
నర్ావతార్శయి నై దదవునిగా, ఇప్పటి వర్కు నివస్టించన ప్రజలందర్శలో యిసేు మాతరమే 

ప్ర్శప్ూర్ణమ నై మానవుడెయైునాిడు. ఆయన ఎలాంట ిపాప్ము లేకుండా, తాను కల్వగశయుని మానవ 
గుణములనిిటలిో ప్ూర్మణ డెయైునాిడు. అంతదగాక, మ స్ట్ియ లేక కీీసుత గా, దదవుని ర్ాజయముప ైన ఆయన 
మానవ ర్ాజుగా కూడా ఉనాిడు. అవును, ఆయన సవయంగా దదవుడెైయునాిడు కాబటిర దదవుని 
విశషే్మ నై సనిిధ ిఏ ఇతర్ మానవమాతయర ని కంటే ఎకుువగా ఆయనలో నివస్టసిుత ంది. కాబటిర , దదవుని 
సవర్ూప్మును గూర్శు మనము ఏ విధ్ంగా ఆలోచంచనా, ఆ సవర్ూప్ము ఎలా ఉండాల్వ అనుటను 
గూర్శు ఒక ప్ర్శప్ూర్ణమ నై మాదిర్శ కొర్కు మనము యిసేు వ పై్ు చూడాల్వ. 

2 కొర్శంథీ. 4:4-6లో అప సతలుడెైన పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

దేవుని స్వరూప్టయ ైయునా కీరస్ుర  మహిమను కనుపరచు స్ువారర పరకాశము 
[అవిశావస్ుల ఎద్ుట] పరకాశ్చెంప[ద్ు]... గనుక మేము మముీనుగూరకి పరకటిెంచు 
కొనుటలేద్ు గాని, కీరస్ుర యేస్ునుగూరకి ఆయన పరభువనియు, మముీనుగూరకి, 
యసే్ు నిమితరము మేము మీ పరకచఘరకులమనియు పరకటిెంచుచునఘాము (2 
కొరకెంథీ. 4:4-6). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వాకయభాగములో, మిగశల్వన మానవులందర్శ కంటే ప్రతదయకమ నై విధ్ముగా పౌలు దదవుని 
సవర్ూప్మ నై యిసేును గుర్శతంచాడు. మొదటిగా, అతడు దదవుని సవర్ూప్మును దదవునిగా యిేసు యొకు 
దెైవిక మహ మతో అనుబంధ్ప్ర్చాడు. ర్ ండవదిగా, ప్రభువు లేక ర్ాజుగా యిసేు యొకు మానవ 
సాా నమును అతడు ఉదాా టించాడు. 

దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సవర్ూప్ముగా, యిసేు దెైవిక మహ మను ఏ ఇతర్ సృష్రము కంటే 
ఎకుువగా కనుప్ర్చాడు. కొలస్ట్ి. 2:9లో, దదవుడు దదనిని వ నుదయీక కీసీుత లో ప్ర్శప్ూర్ణముగా 
నివస్టిసాత డని, తదావర్ా కీసీుత లో దదవుని యొకు ప్రతి గుణము ఉనిదని మర్శయు వయకతప్ర్చబడనిదని 
పౌలు బో ధించాడు. ఫల్వతంగా, యిేసు తన మహ మను బయలుప్ర్చనప్ుపడు — దీనిని సాధార్ణంగా 
గొప్ప వ లుగుగా చూసాత ర్మ — ఆయన దృశయ ర్ూప్ముగా మన తిరయికే దదవునికన పరా తినిధ్యం 
వహ సుత నాిడు. అయితద ఆయన మహ మ యొకు ప్రతయక్షత దీని కంట ేలోతయగా వ ళలత ంది. దదవుని 
మహ మలో ఆయన అంతర్ంగ యోగయత, ఆయన ఘనత, మర్శయు ఆయన ప ందు సుత తి కూడా 
ఉనాియి. కీసీుత లో దదవుని విష్యములో కూడా ఇవనీి వాసతవమ యైునాియి. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత, 
హెబ్రర 1:3లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా చెప్ుపతయనాిడు: 

ఆయన దేవుని మహమి యొకక తేజస్ుును, ఆయన తతవము యొకక 
మూరకరమెంతమున ైయుెండి . . . (హెబ్రర. 1:3). 

మర్శయు యోహాను 14:9లో యిేసు సవయంగా స్ట లవిచునటటో : 

ననుా చూచినవాడు తెండిరని చూచియునఘాడు (యోహాను 14:9). 

యిేసు ప్రభువ యైునాిడు కాబటిర  ఆయన దదవుని యొకు నిజమ ైన సవర్ూప్మ ైయునాిడని 
కూడా పౌలు చెపాపడు. యిసేు సృషిర  మీద దదవుని ప్ర్శపాలనను ప్ర్శప్ూర్ణముగా అభయస్టించు 
ర్ాజ యైునాిడు అను సతయమును “ప్రభువు” అను ప్దము సూచసుత ంది. దదవుని ఉప్-ప్రతినిధ్ులుగా లేక 
సామంత ర్ాజులుగా, ఆది. 1:26-28లో మానవులందర్శక ీఈ బాధ్యత ఇవవబడనిది. అయితద 
విమోచంచబడని మానవాళికన ర్ాజుగా, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉనిది ఉనిటటో గా పాటించువానిగా, 
యిేసు ఈ సాా నమును సంప్ూర్ణముగా న ర్వరే్ముచునాిడు. కొలస్ట్ి. 1:13-18లో దదవుని సవర్ూప్ముగా 
యిేసు యొకు మహ మను మర్శయు ర్ాజతవమును పౌలు ఎలా వర్శణంచాడద వినండి: 

[తెండిర] మనలను... తఘను ప్రరమిెంచిన తన కుమారుని యొకక రాజునివాస్ులనుగా 
చేస్టపను... ఆయన అద్ృశుదవేుని స్వరూప్టయ ై స్రవస్ృష్టరకి ఆదసి్ెంభూతయడెై 
యునఘాడు. ఏలయనగా ఆకాశమెంద్ునావియు భూమియెంద్ునావియు, 
ద్ృశుమ ైనవిగాని, అద్ృశుమ నైవిగాని, అవి స్టటెంహాస్నములెైనను 
పరభుతవములెైనను పరధఘనులెైనను అధికారములెైనను, స్రవమును 
ఆయనయెంద్ు స్ృజెంపబడెను, స్రవమును ఆయనదఘవరాను ఆయననుబటిరయు 
స్ృజెంపబడెను. ఆయన అనిాటికెంటట ముెంద్ుగా ఉనావాడు; ఆయనే 
స్మస్రమునకు ఆధఘరభూతయడు. స్ెంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శ్చరస్ుు; 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయనకు అనిాటిలో పరా ముఖుము కలుగు నిమితరము, ఆయన ఆదియ యైుెండి 
మృతయలలోనుెండి లేచుటలో ఆదిస్ెంభూతయడఘయ ను (కొలస్ట్ు. 1:13-18). 

యిేసుకు అనిిటిలో పరా ముఖ్యము ఉనిద ికాబటిర  ఆయన దదవుని సవర్ూప్మ ైయునాిడు. 
ఆయన తన స ంత ర్ాజయమునకు ర్ాజ ైయునాిడు. ఆయన సృషిర  అంతటిలో జేయష్యర డెైయునాిడు, అనగా, 
సృషిర  యావతయత  మీద ఆయనకు సంప్ూర్ణ హకుులు ఉనాియి. ఆయన అధకిార్ములనిిటి యొకు 
సృషిరకర్తయి యైునాిడు, అనగా ఆయన కల్వగశయుని అధకిార్ము ఇతర్మల కంటే గొప్పదెయైునిది. 
ఆయన సంఘమునకు శ్చర్సుిగాను లేక నాయకునిగాను ఉనాిడు, మర్శయు ప్ునర్మతాా నము ప ంది, 
మహ మప్ర్చబడని మనుష్యయలలో మొదటి వాడను ఘనత ఆయనకు ఉనిది. ఈ మార్గములనిిటిలో, 
యిేసు దదవుని శకనత మర్శయు మహ మ యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ప్రతినిధగిా ఉనాిడు, మర్శయు మానవుల 
దావర్ా వయకతప్ర్చబడనిప్ుపడు దదవుని ర్ాజతవము మర్శయు అధకిార్ము ఎలా ఉంటటంది అనుటకు ఒక 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ఉదాహర్ణగా ఉనాిడు. 

యసే్ు దవేుని యొకక పరకపూరణమ ైన స్వరూపమ ైయునఘాడు. యేస్ు ర ెండవ 
ఆదఘము అయుునఘాడు, 1 కొరకెంథీ. 15:45లో మనము చద్ువునటలల , ఆయన 
స్వయెంగా దవేుని శకిరని కలగకయునా “చివరక ఆదఘము” అయుునఘాడు. మరకయు 
దేవుని అస్ాధఘరణమ ైన శకిర యసే్ు యొకక పూరణతలో కనుపరచబడిెంది, 
ఎెంద్ుకెంటే ఆయన ఏ పాపము చేయని మానవుడెైయాుడు, మరకయు పాపములో 
జనిీెంచని మానవుడెైయాుడు. మతరయ 1:19 మరకయు 20ని మనము 
చూస్టటనటలయతే, యసే్ు యొకక ఆతీ యోస్టరపు లేక మరకయ లేక ఆదఘము యొకక 
వెంశములో నుెండి రాలేద్ుగాని, పరకశుదఘధ తీ నుెండి వచిిెంది. కాబటిర , ఆయన 
జీవితము అెంతరెంగములో నుెండి పూరణమ ైనది; ఆయన మానవ శరీరమును 
మరకయు రకరమును కలగకయుెండినను, ఆయన పరకశుద్ధత అెంతరెంగములో నుెండి 
పరకపూరణమ నైది. మరకయు యసే్ు పాపములో పడలేద్ు కాబటిర  ఆయన దవేుని 
యొకక స్ెంపూరణ స్వరూపమ యైునఘాడు, మరకయు మానవునిగా ఆయన 
బలహనీతను అనుభవిెంచినపెటికీ — హెబ్రర. 4:15 — పాపము చేయలేద్ు. 
ఆయన తన ఆలోచనల దఘవరా పాపము చేయలేద్ు; ఆయన తన స్ెందేశము 
దఘవరా పాపము చేయలేద్ు; ఆయన తన కారుముల దఘవరా పాపము చేయలేద్ు. 
ఆయన తన జీవితకాలమెంతఘ, లోకములో దవేుడు పెంప్టన మానవునిగా తన 
పనిని ముగకెంచు వరకు, ఆయన పాపము చేయలేద్ు. ఇది దవేుని యొకక 
పరకపూరణమ నై స్వరూపమ ైయునాది; ఇది యసే్ు కీరస్ుర  ఇచిిన పరకపూరణమ నై 
జీవితమునకు మాదిరకగా ఉనాది. 

యోహానసే్ పరా పలర వార్పి, Ph.D., అనువాదము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు వల  ఏ ఇతర్ మానవుడు కూడా దదవునికన పరా తినిధ్యం వహ ంచలేడు. అయినను, 
అష్ూష ర్రయులు నమిునటటో  మనము ఛాయలము మాతరమేగాక, మనము దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ 
సవర్ూప్ములమ ైయునాిము. మనము ఆయన తర్మప్ున ఇప్పటిక ీపాల్వంచుచునాిము, ఆయన 
చతతమును మోయుచునాిము, మర్శయు ఆయన మహ మను ప్రతిబింబించుచునాిము. మనము 
వీటనిి యిసేు చదస్టనింత ప్ర్శప్ూర్ణముగా చదయలేముగాని, కొంత వర్కు ఖ్చుతముగా చదసుత నాిము. 
ఇందుమూలముగానే, 1 కొర్శంథీ. 11:7లో పౌలు ఈ విధ్ంగా చెప్పగల్వగాడు. 

పురుష్యడెతైే దవేుని పో లకయు మహిమయున ైయునఘాడు (1 కొరకెంథీ 11:7). 

ఇప్పటి వర్కు, సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక  అను ప్దముల యొకు ప్దజాలములను 
ప్ర్రక్షించుట దావర్ా, మర్శయు దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సవర్ూప్ముగా యిసేు మీద దృషిరప టటర ట 
దావర్ా మన సాా నమును గూర్శు మనము చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు మన అధకిార్మును చూదాే ము. 

అధికారము 
లేఖ్నము మానవులను దదవుని సవర్ూప్ముగా గుర్శతంచునప్ుపడు, అద ిసవర్ూప్ములుగా మన 

పాతరను భూమి మీద మనకు ఇవవబడిన అధికార్ముతో అనుబంధ్ప్ర్మసుత ంది. ర్ాజులు దదవతల 
తర్మప్ున పాల్వంచార్మ కాబటిర  వార్మ దదవతల యొకు ఉనితమ ైన సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను 
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ఆలోచనతో ఇది ప ంతన కల్వగశయునిది. అయితద లేఖ్నము ఈ 
అధకిార్మును మర్శయు సాా నమును కవేలం ర్ాజులకు మాతరమే ఆపాదించదు. మానవులందర్మ — స్ట్త ర 
ప్ుర్మష్యలు, యవవనులు మర్శయు వృదుధ లు, ర్ాజులు మర్శయు సామానుయలు — దదవుని యొకు ఉప్-
ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ, లేక స్టవేక ర్ాజుల ైయునాిర్మ, మర్శయు భూమి మీద ఆయన చతతము 
జర్మగునటటో  చూచుట వార్శ ప్ని. మానవాళిని సృజంచుటకు ఇద ిదదవుడు కల్వగశయుండని కార్ణము, 
మర్శయు మనము సృజంచబడిన తర్మవాత ఇది ఆయన మనకు ఇచున బాధ్యతయి ైయునిది. ఆది. 
1:27-28ని మర్ొకసార్శ వినండ:ి 

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దవేుని స్వరూపమెంద్ు వాని 
స్ృజెంచనెు; స్ట్ర నీిగాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచనెు. దవేుడు వారకని 
ఆశీరవదిెంచనెు; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్రరకెంచి భూమిని 
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద్ పరా కు పరతి జీవిని ఏలుడని” దవేుడు వారకతో చపె్పె ను (ఆది. 1:27-
28). 

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటటో , దదవుని యొదే నుండి మనము ప ందుకుని 
అధకిార్ములో కనీసం మూడు కోణములు ఉనాియి: దదవుని సవర్ూప్ములతో భూమిని నింప్ుటకు, 
భూజంతయవులనిిటనిి పాల్వంచుటకు, మర్శయు భూమిని లోప్ర్చుకొనుటకు మనకు అధికార్ము 
ఇవవబడినది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన సంఖ్యను వృదిధ  చదయుట దావర్ా మనము భూమిని నింప్ుతాము, తదావర్ా లోకమంతటా 
ఆయన సజీవమ ైన సవర్ూప్ములను మనము ప్ునర్మతపతిత  చదసాత ము. అనగా, లోకములోని అనిి 
భాగములలో మనము నివస్టించగలము మర్శయు నివస్టించాల్వ, మర్శయు దదవుని పరా తినిధ్య సనిిధిని 
మనతో తీసుకొనివ ళతత , మనము వ ళలో  ప్రతి చపట మానవ సంసుృతయలను సాా పించాల్వ. భూమి మీద ఉని 
సృష్రములనిిటనిి మనము పాల్వసాత ము, వాటిని ప ంచుతాము, వాట ికొర్కు నివాస యోగయమ ైన 
సాలములను స్టిదధప్ర్మసాత ము మర్శయు వాటితో దుర్వయవహార్ం జర్మగకుండా వాటనిి కాపాడతాము. 
వయవసాయం మర్శయు భూమి యొకు పరా కృతిక నిధ్ులను జాగీతతగా పాల్వంచుట, దానిని అర్ణయ భూమి 
నుండ ిఅందమ నై, జీవముగల తోటగా మార్ముట దావర్ా మనము సవయంగా భూమిని 
లోప్ర్చుకుంటాము. వాసతవానికన, దదవుడు నివస్టించుటకు యోగయమ నైదిగా భూగపళమంతటిని 
మార్మునంత వర్కు ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుే లను మానవాళి విశాలప్ర్చాలను ఒక సామానయ 
ఆలోచనను ఆదికాండము 1 మర్శయు 2లో మనము చూసాత ము. ఏదనె తోటలో దదవుని యొకు 
విశషే్మ నై సనిిధ ినివస్టించన విధ్ముగానే భూమియందంతటా దదవుని విశషే్మ నై సనిిధనిి నింప్ుట 
అంతిమ లక్షయమ ైయుండనెు. 

దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన పాతర లేక సాా నము మానవాళి అంతటిని ర్ాజతవములోనికన 
హెచుసుత ంది. భూమియందంతటా ఆయన ప్ర్శపాలనను సాా పంిచు బాధ్యతను దదవుడు మనకు ఇచాుడు. 
మర్శయు ఆ సాా నము మనకు గొప్ప మర్ాయదను ఇసుత ంది. మనమంతా ర్ాజులుగాను, ర్ాణులుగాను 
ఉనాిము. మర్శయు మనము ఒకర్శతో ఒకర్ము మర్ాయదతోను గౌర్వముతోను వయవహర్శంచాల్వ. 

ఆదఘము హవవలు — అనగా మానవాళి — దేవుని పో లక లో ఆయన 
స్వరూపమెంద్ు స్ృజెంచబడఘ్ రు అని ఆదికాెండము 1 స్ెష్రము చసే్ుర ెంది. దీనికి 
అనేక అరాములు ఉనాపెటికీ, ఆదఘము హవవలు దవేుని స్వరూపమెంద్ు 
చేయబడుటలో కొెంత భాగము ఆయన ప్టలలలుగా స్ృజెంచబడుట అయుునాద్ను 
అవగాహనను మనము ఆదికాెండము 1వ అధఘుయములో మరకయు కొెంత వరకు 
ఆదకిాెండము 5వ అధఘుయములో చూస్ార ము. మానవాళి దేవుని యొకక 
ప్టలలలుగా ఆయనతో ఒక విశషే్మ ైన అనుబెంధమును కలగకయునాది కాబటిర  
మిగకలన స్ృష్టర  అెంతటి మీద్ ఒక ఉనాతమ నై స్ాా య, విశషే్మ నై యోగుత 
మరకయు గౌరవమును కలగకయునాది. మనము దవేుని యొకక రాజతవ 
కుమారులము మరకయు కుమార రలమ ైయునఘాము, మరకయు ఒక గొపె, 
అస్ాధఘరణమ నై మరాుద్ను మరకయు యోగుతను కలగకయునఘాము. 

— ర్ వ. బిల్ బుర్డి్ 

దదవుని స్టేవక ర్ాజులుగా మనము ప ందు మర్ాయదను మర్శయు గౌర్వమును గుర్శతసూత నే, 
ఇప్పటికీ దదవుడు మనప ైన ఉనితమ నై అధకిార్శగా ఉనాిడని మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. వీటనిిటిలో 
మనము ఇప్పటిక ీదదవునికన జవాబుదార్మలమ ైయునాిము. ఆయన మన సృషిరకర్త అయుయనాిడు; 
మనము ఆయన సృష్రములమ ైయునాిము. ఆయన దదవుడెైయునాిడు; మనము కాదు. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన మనకు అధికార్మును అనుగీహ సుత నాిడు కాబటేర మనము దానిని కల్వగశయునాిము. కాబటిర , 
మనకు ఇవవబడని అధకిార్మును మనము గొప్ప గౌర్వముతోను, వినయముతోను ఉప్యోగశంచాల్వ. 

దేవుని స్వరూపమెంద్ు చయేబడుట అెంటే ఏమిటో మనము అరాము చసే్ుకొనుట 
చఘలా అవస్రము. దేవుని స్వరూపమెంద్ు చేయబడుట అెంటే మనము ఆయన 
పో లక లో చేయబడతిిమని మరకయు మనకు శకిర ఉనాద్ని, మరకయు ఆ శకిరతో 
పాటల మనము దేవునికి పరతినిధులుగా ఉనఘామని అరాము. మనము బాధుతగల 
పరతినిధులమ ైయునఘాము, మరకయు దవేుని విష్యములో మనము 
అనుబెంధము కలగకయునఘాము, కాని మన ప రుగువారక విష్యములో కూడఘ 
మనము అనుబెంధములను కలగకనవారమ ైయునఘాము. దవేుని చితరపరకారమ ైన 
ఉదేేశుమును అనుస్రకెంచి జీవిెంచుటకు మనము వ ద్కాల కాబటిర  మనము దవేుని 
పరకపాలనకు స్మరకెెంచుకోవాల... అయతే మనము దవేునిక ివిరోధముగా 
పాపము చేశాము, మరకయు — ఇపెటికే తెగకపో యన — ఈ అనుబెంధము మరలా 
నిరకీెంచబడఘలని మనము కోరుచునఘాము. కాబటిర , దవేుని పరకపాలనకు 
స్మరకె ెంచుకొనుట అనగా, అలా చేయుట దఘవరా మనము స్మాజములో దేవుని 
పరతిబిెంబిెంచగలుగుతఘము. 

— ర్ వ. కనేన్ అల రెడ్ స్ట బహనె , Ph.D. 

భూమి మీద మన ప్ర్శపాలన ఎలోప్ుపడు మన గొప్ప దదవుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు 
చతతమునకు ఆధనీములో ఉంటటంది. కాబటిర , ఆయన సవర్ూప్ములముగా మన సాా నములో, మన 
స ంత చతతమును ఉప్యోగశంచుటకు మనము ఏనాడు ప్రయతిించకూడదు. బదులుగా, ప్ర్లోకమందు 
జర్మగునటటో  భూమి మీద కూడా దదవుని చతతము జర్మగునటటో  మనము ప్ని చయెాయల్వ. మర్శయు 
ఆయనకు మహ మను కల్వగశంచు విధ్ముగా మనము దీనిని చయెాయల్వ. 

మనము కల్వగశయుని సాా నమును లేక ప్దవిని విశదకీర్శంచుట దావర్ా దదవుని సవర్ూప్ముగా 
మానవాళిని గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చర్శుంచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆ పాతరను పల షంిచుటలో 
మనకు సహాయము చదయుట కొర్కు దదవుడు మనకనచున గుణములను చూదాే ము. 

గుణములు 

దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను అనేక గుణముల దావర్ా మానవాళిలో దదవుని సవర్ూప్మును 
మనము చూడవచుని కీమబదధ వేదాంతశాసత రము సంపరా దాయికముగా బో ధసిుత ంది. మన సాా నము దదవుని 
సాా నమును పల ల్వయునిదని ఇప్పటికే మనము చూశాము. ఆయన సర్పవనితమ నై చకవీర్శతగా ఉనాిడు, 
మర్శయు మనము ఆయన ప్క్షమున సృషిరని పాల్వంచుటకు నియమించబడని స్టవేక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజులమ యైునాిము అయితద మనలో ఆయనను పల ల్వన గుణములు కూడా చాలా ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, మనము ఆలోచంచగలము, తర్శుంచగలము మర్శయు ప్రణాళికలను ర్ూపించగలము. 
మనము న తైిక తీర్మపలను చదయగలము. మర్శయు మనకు అమర్మ ైన ఆతులు ఉనాియి. ఇప్ుపడు, 
దదవుని గుణములు మన గుణముల కంటే చాలా ఉనితమ నైవిగాను, ప్ర్శప్ూర్ణమ నైవిగాను ఉనాియి. 
అయితద ఆయన సవర్ూప్ములుగా, ఈ విధ్ములుగా మనము ఇప్పటిక ీఆయనను 
ప్రతిబింబించుచునాిము. 

దదవునిలో మానవులలో సామానయముగా ఉని మూడు ర్కముల గుణముల మీద మనము 
దృషిరని ప డదాము. మొదటిగా, మన న ైతిక లక్షణములను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, మన తార్శుక 
లక్షణములను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, మన ఆతీుయ లక్షణములను చూదాే ము. మన 
న ైతిక లక్షణములతో ఆర్ంభిదాే ము. 

న ైతిక 
“న ైతిక” అను ప్దము ఒప్ుప మర్శయు మంచ మర్శయు తప్ుప మర్శయు చెడుల మధ్య 

వయతాయసమును చూప్గల మన సామరా్యమును సూచసుత ంది. లేఖ్నము విష్యములో, “ఒప్ుప” 
మర్శయు “మంచ” అను ప్దములు దదవుడు ఆమోదించు మర్శయు దీవించు ఆలోచనలను, 
సవభావములను మర్శయు భావనలను సూచసాత యి. మర్శయు “తప్ుప” మర్శయు “చెడు” అను 
ప్దములు దదవుడు నిషధేించు మర్శయు శ్చక్షించు ఆలోచనలను, సవభావములను మర్శయు భావనలను 
సూచసాత యి. మనము దదవుని సవర్ూప్మందు చదయబడా్ ము కాబటిర , ఈ విష్యముల మీద ఆయన 
యొకు దృషిరకోణమును గూర్శు మనకు కొనిి మ ళకువలు ఇవవబడనివి. మానవాళి పాప్ములోనికన 
ప్డిపల వుట దావర్ా మన న ైతిక వివేకము మీద ప్రభావము ప్డిన విష్యము నిజమే. కాని అద ిప్ూర్శతగా 
ధ్వసం చదయబడలేదు. అంతదగాక, విశావసుల విష్యములో, అద ిప్ునర్మదధర్ణప ందు ప్రకనయీలో ఉనిది. 

ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవల న ైతిక గుణములను గూర్శు ఆలోచంచండి. దదవుడు మానవాళిని 
ఏదనెు తోటలో ఉంచనప్ుపడు, ఆది. 2:15లో దదవుడు చపెిపనటటో  వార్మ దానిని సాగుచదస్టి, దానిని శదీధగా 
చూచుకోవాలని వార్శకన అరా్మ యైియంది. మర్శయు ఆ బాధ్యతలు న తైికముగా మంచవని వార్మ గుర్శతంచార్మ. 
అయితద ఆది. 2:17లో దదవుడు దానిని నిషధేించాడు కాబటిర , మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును 
వార్మ తినకూడదు అని కూడా వార్మ అరా్ము చదసుకునాిర్మ. ఆదాము హవవలు ఆ వృక్ష ఫలమును 
తినుటకు ముందు వార్శకన మంచ చెడ్లు తెల్వయవని కొనిిసార్మో  కొంతమంది క ైసైతవులు 
ప ర్పాటటప్డుతయంటార్మ. కాని ఈ ఆలోచన తప్ుప అని సపష్రముగా ఇవవబడనిది. ఆది. 3:2-3లో, 
తనకు ఏమి చదయుటకు అనుమతి ఇవవబడనిదద  మర్శయు ఏమి చదయుట నిషధేించబడనిదద  హవవ 
సర్పమునకు చపె్పగల్వగశంది. 

నిషధేించబడిన ప్ండు తినిన తర్మవాత ఆదాము హవవలు జాా నమును ప ందని మాట వాసతవమే. 
కాని లేఖ్నము దనీిని న తైిక వివేకము దృషార య వర్శణంచలేదు. ఆది. 3:7లో ఇలా చదువుతాము: 

అపుెడు వారకదే్రక కనుాలు తరెవబడనెు; వారు తఘము దిగెంబరులమని 
తెలస్టటకొని[రక] (ఆది. 3:7). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ “దిగంబర్శ” అను ప్దము కవేలం నగితవమును సూచంచదుగాని, అవమానమును 
మర్శయు బలహనీతను కూడా సూచసుత ంది. యి ష్యా 47:3లో ఇదద ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది, 
అకుడ దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నీ కోకయు త్మస్టటవేయబడును నీకు కలగకన యవమానము వ లలడియగును ననేు 
పరతిద్ెండన చయేుచు నరులను మనిాెంపను (య ష్యా 47:3) 

నిషధేించబడిన ప్ండును తినుట ఆదాము హవవల యొకు బలహీనతను బటరబయలు చదస్టి వార్శ 
జాా నమును ప ంప ందించంది. వార్మ దదవుని యొకు మంచ దయకు విధదయుల ై భదరతను ప ందినప్ుపడు, 
ఏ ఒకుటి కూడా వార్శని బదెిర్శంచలేదు లేక వార్శకన హాని చదయలేదు. అయితద వార్శ సఫలత మర్శయు 
భదరత ప్ూర్శతగా దదవుని దావర్ా ఇవవబడినదని, మర్శయు కవేలము ఆయన వార్శప ై దయ చూప్ుట దావర్ా 
ఇవవబడినదని వార్మ గీహ ంచలేదు. కాబటిర , వార్మ పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, వార్మ ఆయన దెవైకృతమును 
మర్శయు భదరతను కోలోపయిే అవకాశం ఉందని వార్మ గహీ ంచలేదు. కాని వార్మ ఒకసార్శ ప్ండు తినిన 
తర్మవాత, ఈ విష్యములు సపష్రమయాయయి. మంచ చడ్ెలను వివచేంచు విష్యములో వార్మ ఎకుువ 
నేర్ముకోలేదుగాని, వాట ిఅనుభవము మర్శయు ప్ర్శణామములను గూర్శు మాతరం మర్శ ఎకుువగా 
నేర్ముకునాిర్మ. వాసతవానికన, మానవుల యొకు న తైిక సామరా్యముల విష్యానికొస్టేత , పాప్ములో ప్డుట 
వాసతవానికన మన న తైిక వివేకమును తగశగంచంది. తీతయ 1:15లో పౌలు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

పవితయర లకు అనిాయు పవితరములే గాని అపవితయర లకును అవిశావస్ులకును 
ఏదియు పవితరమ నైది కాద్ు; వారక మనస్ుును వారక మనస్ాుక్ియు 
అపవితరపరచబడి యునావి (త్మతయ. 1:15) 

మన మనసుిలు మర్శయు మనసాిక్షి భరష్రమ ైయాయయి కాబటిర , ప్తనమ నై మానవులు మంచ 
చెడ్లను సర్శగా విశేోషించలేర్మ. ఈ విష్యములో, మనము దదవుని యొకు బలహనీమ నై 
సవర్ూప్ములమ ైయాయము. అయితద దుర్ావర్త అకుడ ముగశంచబడదు. మనము న తైికమ ైన మార్గములలో 
కార్యములు చదయు — దదవునికన ఇష్రమ ైన ప్నులను చదయు — సామరా్యమును కూడా కోలోపయాము. 
తీతయ. 1:16లో అవిశావసులను గూర్శు పౌలు ఇలా స్ట లవిచుుట కొనసాగశంచనటటో : 

దేవుని ఎరుగుద్ుమని వారు చపెుెకొెంద్ురు గాని, అస్హయులును అవిధేయులును 
పరతి స్తఘకరుము విష్యము భరష్యర లున ైయుెండి, తమ కిరయలవలన ఆయనను 
ఎరుగమనాటలర నఘారు (త్మతయ. 1:16) 

ర్పమా. 8:7-8లో అతడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

ఏలయనగా శరీరానుస్ారమ నై మనస్ుు దవేునికి విరోధమ యైునాది. అది దేవుని 
ధరీ శాస్రమీునకు లోబడద్ు, ఏమాతరమును లోబడనేరద్ు. కాగా శరీరస్వభావము 
గలవారు దేవుని స్ెంతోష్పరచనేరరు (రోమా. 8:7-8). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా 6:43-45; యోహాను 15:4, 5; మర్శయు హెబ్రర. 11:6లతో సహా లేఖ్నమంతటా మనము 
ఇలాంటి ఆలోచనలనే చూసాత ము. 

మానవాళి పాపములోనికి పడపిో వుట నేడు మానవులుగా మన న తైిక 
స్ామరాయము మీద్ విశషే్మ నై పరభావమును చూప్టెంది. దఘనిలోని ఒక 
పరా ముఖుమ నై కోణమును ఆదకిాెండము 3లోని వృతఘర ెంతములోనే మీరు 
చూడగలరు. ఆదఘము హవవలు పాపము చేస్టటన తరువాత, వారు ఏమి చేశారు? 
వారు దవేుని నుెండి దఘగుకునఘారు. వారు బాధుత నుెండి తప్టె ెంచుకొనుటకు 
పరయతిాెంచఘరు. దీనిలో మీరు పాపము యొకక పరభావములను చూడవచుి. 
తరువాత మీరు ఆదికాెండము 4ను చదవిినటలయతే, అకకడ హేబ లు మరకయు 
కయీనుల వృతఘర ెంతము ఉనాది, మరకయు అకకడ కయీను తన స్హో ద్రుని 
చెంప్టనపుెడు పాపము యొకక నఘశనకరమ నై గుణమును మనము చూస్ార ము. 
ఆ తరువాత దఘనిలో నుెండి పుటలర కొచిిన, మానవాళికి చిహామ ైన కయీను 
వెంశమువారక యొకక గరవమును మరకయు అహెంకారమును చూస్ార ము. కాబటిర , 
నిజముగా, కవేలెం ఆదకిాెండములో ఉనా కథనమును చద్ువుట దఘవరా మాతరమే 
ఆదఘము పాపము యొకక పరభావము ఎెంత లోతయగా ఉనాదో  మనకు 
అరామవుతయెంది. మరకయు తరువాత లేఖనములో మనము ముెంద్ుకు 
కొనస్ాగకనపుెడు ఈ విష్యము మీద్ కొనిా వదే్ెంతశాస్ర ీ విశేలష్ణలను కూడఘ 
మనము చూస్ార ము. దఘవీద్ు ఒపుెకోలును గూరకిన స్ుపరకచితమ ైన 51వ 
కీరరనను గూరకి మీరు ఆలోచన చేస్టటనటలయతే, అతడు తన తలల గరభమెంద్ు 
రూప్టెంచబడుచునాపుెడే పాప్టగా ఉనఘాడని దఘవీద్ు చెబుతయనఘాడు. అకకడ, 
దఘవీద్ు మన పాపపు స్వభావమును మన ఉనికి యొకక ఆరెంభములోనికి జాడ 
త్మస్ుర నఘాడు అను విష్యెం మీకు తెలుస్ా. అది చెడ్ స్ాెంస్కృతిక పరభావముల 
వలన లేక మరొకదఘని వలన మనము జీవితములో తరువాత నేరుికునా 
విష్యము కాద్ు. అది లోతయగా నఘటబడియునాది... మరకయు అది కరొ తర  
నిబెంధనలో దఘని యొకక స్ెంపూరణ పరకపకవతలోనికి వచిిెంది మరకయు దఘనిని 
గూరకిన పరకపూరణమ ైన బో ధన ఇవవబడినది... ఉదఘహరణకు, ఆతీ లేనివారు 
దేవుని ఆతీను గూరకిన విష్యములను అరాము చసే్ుకోలేరని పౌలు 
బో ధిెంచుటను మనము — 1 కొరకెంథ.ీ 2లో— చూస్ార ము. స్ెంపూరణముగా 
శరీరస్ెంబెంధులెైనవారు, మరకయు కీరస్ుర  లేకుెండఘ మనము కూడఘ, దవేునికి 
ఇష్రమ నై కారుములను ఎెంద్ుకు చెయులేమో చెయులేరో రోమా. 8 
తెలయజేస్ుర ెంది... పునరుజీీవపరచు దవేుని కృప లేకుెండఘ మన పాపముల నుెండి 
పరకకకు మళిల దవేునికి ఇష్రమ నై కారుములను చేయు స్ామరాయతను మనము 
కలగకయుెండలేము. 

— డా. డదవిడ్ వాన్ డుర న న్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనిి వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములలో, మన న ైతిక సామరా్యమును కోలోపవుటను — మన 
వాసతవిక నీతి మర్శయు ప్ర్శశుదధతలతో సహా — దదవుని యొకు సవర్ూప్మును మర్శయు పల ల్వక ను 
కోలోపవుటతో సమానముగా చూసాత ర్మ. అయితద లేఖ్నము పాప్ప్ుతో నిండిన మానవాళిని కూడా దదవుని 
సవర్ూప్ములు మర్శయు పల ల్వక  అని సంబో ధసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, మానవులు దదవుని 
సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ కాబటిర  ఆది. 9:6 హతయను ఖ్ండసిుత ంది. మర్శయు మనమంతా దదవుని 
పల ల్వక లో చదయబడా్ ము కాబటిర యాకోబు 3:9 ప్రజలను శపించుటకు ఖ్ండిసుత ంది. కాబటిర , మానవాళిలో 
దదవుని సవర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక కు ఆటంకము కల్వగశందిగాని అది ప్ూర్శతగా నాశనమ ైపల లేదు అని 
అనకే వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయములు తెల్వయజేసాత యి. 

ఏది ఏమ నైా, మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మన న తైిక లక్షణములను పాడు చదస్టంిది 
అని మాతరం ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులందర్మ నముుతార్మ. కాని విశావసులకు ఒక శుభవార్త ఉనిది: 
విశావసముతో మనము కీీసుత  యొదేకు వచునప్ుపడు, దదవుడు మనలో ఆయన సవర్ూప్మును 
నూతనప్ర్చుట మర్శయు ప్ునర్మదధర్శంచుట ఆర్ంభిసాత డు. ఎఫ స్ట్. 4:24లో పౌలు వరా స్టనిటటో , విశావసులు: 

నీతి మరకయు పరకశుద్ధత విష్యెంలో యథఘరామ ైన భకిరగలవారమ ై దేవుని పో లక గా 
స్ృష్టరెంపబడిన నూతన స్వభావమును ధరకెంచుకొనవలెను (ఎఫపస్ట్. 4:24). 

పౌలు వర్శణంచన “నూతన సవభావము”లో మన న తైిక వివకేము మర్శయు దదవునికన ఇష్రమ నై 
కార్యములు చదయుటకు మన సామరా్యతతో సహా మన అస్టితతవములోని ప్రతి కోణము ఉంటటంది. మన 
జాా నము, మన నీతి మర్శయు మన ప్ర్శశుదధత అనిి కీీసుత లో ప్ునర్మదధర్శంచబడనివి. మర్శయు ఈ 
ప్ునర్మదధర్ణ మనలను “దదవుని వల ” మర్శ ఎకుువగా చదసుత ంది, తదావర్ా మనము ఆయన యొకు 
సపష్రమ నై సవర్ూప్ములము కాగలుగుతాము. 

మన న తైిక గుణములను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన తార్శుక 
సామరా్యతలను చూదాే ము. 

తఘరకకక 
మానవులు దవేుని స్వరూపములు అను స్టటదఘధ ెంతము ర ెండు కారణముల వలన 
మానవుల యొకక తరకముతో అనుబెంధము కలగకయునాది. మొద్టి విష్యము 
ఏమనగా, మానవాళి యొకక పతనముతో దవేుని స్వరూపము ఘోరముగా 
పాడెైపో యనపెటకిీ, అది స్ెంపూరణముగా నఘశనము కాలేద్ు, కాబటిర  నడేు 
మనము మన అస్టటరతవములలో దేవుని స్వరూపమును కొెంత వరకు 
కలగకయునఘాము. మనలో తఘరకకకముగా ఆలోచిెంచు మరకయు వువహరకెంచు శకిరని 
అరాము చసే్ుకొనుట దఘవరా ఈ ఆలోచనను మనము ఉతరమమ ైన రీతిలో 
అవగాహన చసే్ుకోవచుి. మరొక మాటలో, పతనమ నై తరువాత కూడఘ 
మానవులు స్ెష్రమ ైన ఆలోచన దఘవరా నిరణయములు త్మస్ుకోగల స్ామరాయతను 
కలగకయునఘారు, మరకయు మెంచి ఏమిటో, చడెు ఏమిటో వివచేిెంచగల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ామరాయతను కలగకయునఘారు. మరకయు మనము దేవుని ధరీశాస్ర ీముతో 
స్ృష్టరెంచబడఘ్ మని, దవేుని ధరీశాస్ర ీమును గూరకిన జాా నము మన 
అస్టటరతవములలోనికి, మన మనస్ుులలోనికి మరకయు మన మనస్ాక్ిలోనికి 
పో యబడిెంది అను వాస్రవమును గూరకి ఇది చఘలా స్ెష్రముగా మాటాల డుతయెంది. 
కాబటిర , అప స్రలుడెనై పౌలు దనీిని గూరకి మాటాల డుతయ అెంటాడు, యూద్ుల వలె 
అనుజనులకు ధరీశాస్ర ీము ఇవవబడకపోయనపెటికీ, వారక మనస్ాుక్ిలోనికి 
స్ావభావికముగా — స్ావభావికముగా మనెంద్రకలో — దవేుని జాా నము 
పోయబడియునాది కాబటిర  వారు తఘరకకకమ ైన నిరణయాలను త్మస్ుకోగలరు. 

— డా. జయ్ హలే 

మానవులు దదవుని సవర్ూప్మును కల్వగశ ఉండుటలో తార్శుకముగా ఆలోచన చదయు మర్శయు 
సంకనోష్రమ నై భావోదదవగాలను ప ందుప్ర్చు మన సామరా్యము కూడా భాగమ ైయునిదని సంఘ చర్శతరలో 
ఆర్ంభము నుండద క ైైసతవులు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. మానవుల యొకు తార్శుక సామరా్యము యొకు 
పరా ముఖ్యతను ఆది. 2:19, 20లో ఏదనెు తోటలో మనము చూడవచుు. ఈ వచనములలో, 
జంతయవులకు సర్శయి ైన పేరో్ను ప టటర టకు, మర్శయు భూమిని నింప ిలోప్ర్చుకొనుటలో అతనికన 
సహాయము చదయుటకు వాటి యొకు సామరా్యమును విశేోషించుటకు ఆదాము దదవుని సవర్ూప్ముగా 
అతని అధికార్మును ఉప్యోగశంచాడు. 

మనము పాప్ములో ప్డనిప్ుపడు ఈ తార్శుక సామరా్యములోని కొంత భాగమును మనము 
కోలోపయాము, ఇద ిమానవులు తర్ుము లేనివార్మ మర్శయు పిచువార్మ అని తలెుప్ు ప్రసంగశ 9:3 
మర్శయు యిర్రుయా 17:9 వంటి అనకే బెైబిలు లేఖ్నములలో ర్మజువవుతయంది. దదవుడు మనకు 
చూపించు మర్శయు తెల్వయజయేు విష్యములను అరా్ము చదసుకొను సామరా్యమును కూడా మనము 
కోలోపవుటను గూర్శు ఇతర్ లేఖ్నభాగములు మాటాో డతాయి. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 29:2, 3లో దీనిని 
మనము చూసాత ము, అకుడ దదవుడు వార్శ కొర్కు చదస్టిన ఆశుర్యకార్యముల యొకు పరా ముఖ్యతను 
ఇశాీయిలేీయుల యొకు మనసుిలు అరా్ము చదసుకోలేకపలయాయి. మర్శయు యోహాను 8:43-47లో, 
అవిశావసులు అబదధములకు జనకుడెనై అప్వాది యొకు పలోిల ైయునాిర్ని యిేసు వివర్శంచాడు. 
ఫల్వతంగా, వార్మ అబదధములను నముుతార్మ మర్శయు సతయమును అంగరకర్శంచుటకు 
అసమర్మా ల ైయుంటార్మ. ఎఫ స్ట్. 4:17-18లో పౌలు ఏమి వరా శాడద  వినండి: 

కాబటిర  అనుజనులు నడుచుకొనునటలల  మీరకకమీద్ట నడుచుకొనవలద్ని 
పరభువునెంద్ు స్ాక్షుమిచుిచునఘాను. వార తైే అెంధకారమ నై మనస్ుుగలవార ై, 
తమ హృద్య కాఠకనుమువలన తమలోనునా అజాా నముచతే దేవునివలన 
కలుగు జీవములోనుెండి వేరుపరచబడినవార ై, తమ మనస్ుు నకు కలగకన వురాత 
అనుస్రకెంచి నడుచుకొనుచునఘారు (ఎఫపస్ట్. 4:17-18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ములోనికన మన ప్తనము దదవుని దృషిరకోణములో నుండ ిలోకమును గూర్శు ఆలోచంచు 
మర్శయు దానిని అరా్ము చదసుకొను మన సామరా్యమును పాడుచదస్టింది. కాని అద ిదానిని ప్ూర్శతగా 
నాశనం చదయలేదు. అవి ఒకప్ుపడు ప్ని చదస్టని విధ్ముగా నేడు ప్ని చదయకపలయినను, మనలో 
ఇప్పటికీ తార్శుక మర్శయు భావాతుక సామరా్యములు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 1:19, 20లో 
మనము నేర్ముకొనునటటో , దదవుడు ఉనాిడని తెలుసుకొనగల తార్శుక సామరా్యము మర్శయు ఆయన 
అదృశయ లక్షణములలోని మర్శయు దెైవిక సవభావములోని కొనిి విష్యములను గీహ ంచు శకనత 
అవిశావసులకు కూడా ఉనిది. 

1509 నుండి 1564 మధ్య కాలములలో నివస్టించన జాన్ క ల్వవన్, తాను వరా స్టని ది ఇనిటటియయట్ి 
ఆఫ్ ద ికనసీ్టిరయన్ ర్శలీజయన్ అను ర్చనలో ప్తనమ నై అవిశావసుల ైన మానవాళిలో ఉని తార్శుకముగా 
ఆలోచంచు సామరా్యములను సమర్శాంచాడు. ర్ ండవ ప్ుసతకము, ర్ ండవ అధాయయము, 15వ భాగములో 
అతడు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

మానవ మనస్ుు ఆదమి నిజాయత్మలో నుెండి ఎెంత హీనముగా పడిపో యనఘ 
మరకయు ఎెంత భరష్యర పటిర పో యనఘ, స్ృష్టరకరర ఇచిిన ఉతరమమ నై వరములతో 
అలెంకరకెంచబడిెంది అని వారకలో కనుపరచబడని అద్ుభతమ ైన వ లుగు మనకు 
జాా పకము చేయాల. దవేుని ఆతీ మాతరమే స్తుమునకు నిధయి ైయునాది అని 
మనము తెలుస్ుకోగలగకతే, ఆయనను అవమానపరచకుెండఘ, స్తుము 
పరతుక్షమ ైనపుెడు దఘనిని తిరస్కరకెంచకుెండఘ లేక ఖెండిెంచకుెండఘ ఉెంటాము. 

మర్శయు విశావసుల కొర్కు మర్శంత ఉతతమమ ైన వార్త ఉనిద.ి 1 కొర్శంథీ. 2:11-16లో పౌలు 
బో ధించనటటో , దదవుడు మనకు తన ప్ర్శశుదాధ తును మర్శయు కీసీుత  మనసుిను ఇచాుడు, తదావర్ా 
దదవుడు అరా్ము చదసుకొను విధ్ముగానే మనము వాసతవికతను మర్ొకసార్శ అరా్ము 
చదసుకోగలుగుతాము. అంతదగాక, మన తార్శుక సామరా్యముల యొకు ప్ునర్మదధర్ణ మనలో దదవుని 
సవర్ూప్ము నూతనప్ర్చబడుటలో భాగమ యైునిదని పౌలు కొలసియుయలకు చబెుతయనాిడు. కొలస్ట్ి. 
3:10లో మనము చదువునటటో : 

మీరు పరకతుజెంచి, జాా నము కలుగు నిమితరము దఘనిని స్ృష్టరెంచినవాని 
పో లకచొపుెన నూతన పరచబడుచునా నవీనస్వభావమును ధరకెంచుకొని 
యునఘారు (కొలస్ట్ు. 3:10). 

వాసతవముగా దదవుని సవర్ూప్ములో, ప్వితరమ ైన మర్శయు నిష్ుళంకమ నై జాా నము ఉండదది. 
కాని, మనము ఇంతకు ముందు చపెిపనటటో , మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన మన జాా నము 
పాడెైపల యింది. మనము కీీసుత నందు విశావసముంచనప్ుపడు, దదవుడు ఆయన సవర్ూప్ములోని ఆ 
కోణమును మనలో ప్ునర్మదధర్శంచుట ఆర్ంభిసాత డు. ఫల్వతంగా, మర్శంత సర్శగా మనము 
ఆలోచంచగలుగుతాము మర్శయు అరా్ము చదసుకోగలుగుతాము, తదావర్ా మన ఆలోచనలు మర్శయు 
తర్ుము మర్శఎకుువగా ఆయనతో ప ందకి కల్వగశయుంటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రక్షణలో పరకశుదఘధ తీ చయేు కారుములో అతుెంత అస్ామానుమ ైన 
విష్యములలో ఒకటి ఏమిటెంట,ే పరకశుదఘధ తయీడు ఇెంతకు ముెంద్ు 
పాడెైపో యన, పాపములో పతనమ ైన మరకయు పాపము దఘవరా భరష్రమ ైపో యన 
మానవుని యొకక తఘరకకక స్ామరాయమును పునరుద్ధరకస్ార డు మరకయు బాగు 
చేస్ార డు. మరకయు ఆ స్ామరాయమును మరొకస్ారక బలపరచు, బాగుచేయు, 
పరకపూరణము చేయు దవేుని ఆతీగా పరకశుదఘధ తయీడు కారుము చేస్ార డు. కాబటిర , 
స్టటలువను గూరకి, కీరస్ుర ను గూరకి పరకటిెంచినపుెడు ఒక వుకిర జీవితములోనికి 
దేవుని కృప వచిినపుెడు, మానవుడు మరొకస్ారక స్రకగా స్ెెందిెంచుట 
ఆరెంభిస్ార డు మరకయు యేస్ును పరభువుగాను, రక్షకునిగాను అెంగీకరకెంచుటకు 
నిరణయము త్మస్ుకుెంటాడు. ఆ తరువాత కూడఘ పరకశుదఘధ తీ అవగాహనను 
కలగకెంచు ఆతీగా, పరజలకు ఆలోచిెంచుటలో స్హాయము చయేు ఆతీగా 
పనిచేస్ార డు, మరకయు స్మస్రమును గరహిెంచు, స్మస్రమును ఆలోచిెంచు, 
స్మస్రమును విశేలష్టెంచు, మరకయు స్తుములో దవేుని చితఘర నుస్ారముగా నడచు 
శకిరనిస్ార డు. 

— ర్ వ. అగస్ గశ. సతయప్ుతర, అనువాదము 

మన న తైిక మర్శయు తార్శుక గుణములు దదవుని సవర్ూప్ములో భాగముల ైయునాియని 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన ఆతీుయ గుణములను చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ఆత్మీయ 
దదవునికన భౌతిక శర్రర్ము లేదు కాబటిర , ఆయన “ఆతు”యి ైయునాిడని వదేాంతవతేతలు 

చెబుతయంటార్మ. అవును, కాని ఆయన సృష్రముల ఆతుల వల  ప్ర్శమితమ నైవాడు కాదు. బదులుగా, 
ఆయన పరా కృతిక పరా ంతమునకు వ లుప్ల, లోకాతీతమ నై పరా ంతములలో, భౌతిక శర్రర్ము యొకు 
అవసర్తలేని సాలములో నివస్టిసాత డు అని అరా్ము. 

వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం నాలగవ ప్రశరితతర్ము ఈ విష్యమున ేతలె్వయజసేుత ంది. “దదవుడు 
ఎవర్మ?” అని ప్రశ్చించన తర్మవాత, కటేకనజం ఇలా చెబుతూ జవాబిసుత ంది: 

దేవుడు ఆతీయ ైయునఘాడు. 

ఈ నముకమునకు కార్ణమును యోహాను 4:24 వంటి వాకయభాగములలో సపష్రముగా 
చూసాత ము: 

దేవుడు ఆతీయ ైయునఘాడు (యోహాను 4:24). 

దదవుని ఆతీుయత దదవుని ఆతును గూర్శు మాటాో డు పాత నిబంధ్న వాకయ భాగములలో కూడా 
కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, సృషిరయందు దదవుని ఆతు జలముల మీద అలాో డు చుండనెు అని ఆది. 1:2 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ట లవిసుత ంది. మందిర్మును మర్శయు దానిలోని అలంకర్ణములను తయార్మ చదయుటకు బసెలేలును 
దదవుని ఆతు బలప్ర్చాడని నిర్గమ. 31:3 నివదేసిుత ంది. ఇలాంటి పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో, 
“దదవుని ఆతు” అను ప్దము సవయంగా ఆతు అయుయని దదవుని సూచసుత ంది. 

మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టనిటటో , మానవులలో కూడా ఆతీుయ భాగము ఉనిది. 
దదవుడు మనలను భౌతిక శర్రర్ములతోను మర్శయు అభౌతిక పరా ణములు లేక ఆతులతోను సృజంచాడు. 
కాబటిర , మన అమర్మ ైన ఆతీుయ ఉనికన దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను మర్ొక గుణమ ైయునిది. దీనిని 
మనము ఆది. 2:7లో విశషే్ముగా చూడవచుు, అకుడ ఆదాము శర్రర్ములోనికన సవయంగా తన 
శావసను ఊదుట దావర్ా దదవుడు ఆదాములో పరా ణమును సృజంచాడు. 

దదవుడు ఆదామును సృజంచుట మానవాళిని దదవుడు చదస్టని ఇతర్ సృష్రముల నుండి 
ప్రతదయకనంచబడనివార్శగా చదసుత ంద ిఅని ఇది తలె్వయజేసుత ంది. ఆది. 1:30 మర్శయు 7:15 వంట ి
వాకయభాగములు, జంతయవుల యొకు జీవితములను ప్రసాత వించుటకు “పరా ణము” మర్శయు “ఆతు”లకు 
హెబ్రర ప్దములను ఉప్యోగశసాత యి. అయితద కేవలం ఆదాము మాతరమే దదవుడు సూటగిా తన 
నాస్టకిార్ందరములలోనికన శావస ఊదుట దావర్ా తన పరా ణమును ప ందుకునాిడు. అంతదగాక, దదవుని 
సృష్రములనిిటలిో, మన శర్రర్ములు మర్ణ ంచన తర్మవాత మానవులకు మాతరమే ఆతీుయ ఉనికన 
ఉంటటంద ిఅని తెల్వయజయేబడింది. యోహాను 5:28, 29లో మనము చదువునటటో , అంతయ దనిమున 
కేవలం మానవులు మాతరమే ప్ునర్మతాా నము చెందుతార్మ. కేవలం మానవులు మాతరమే నర్కములో 
నితయము శ్చక్షించబడతార్ని, లేక నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో నితయముండు 
ప్రతిఫలమును ప ందుతార్ని ప్రకటన 10:11-21:5 తలె్వయజసేుత ంది. 

ఆర్ంభ శతాబేములలో, ప్ంచదగశన గుణములు లేక — దదవునితో మనము ప్ంచుకొను 
గుణములు — మాతరమే మనలో ఆయన సవర్ూప్ము యొకు పరా ధ్మిక అంశముల ైయునివని 
కీమబదధ వదేాంతవతేతలు తర్చుగా బో ధించార్మ. అయితద మనము కల్వగశన సాా నము దృషార య మనము 
పరా ధ్మికముగా ఆయన సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిమని ఆధ్ునిక బెైబిలు పాండితయము 
బయలుప్ర్చంది. ఏది ఏమ ైనా, దదవుడు మనతో ప్ంచుకొను గుణములు ఆయన సవర్ూప్ములో 
ఇప్పటికీ పరా ముఖ్యమ నై భాగమ ైయునాియి. మనము పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన మనలోని ఈ 
గుణములు పాడెైపల యాయి. కాని మనము ఆయన సవర్ూప్ములుగా ఉండలేనంత విధ్ముగా అవి 
పాడెైపల లేదు. సృషిర  మీద ఆయన స్టేవక ర్ాజులుగా ఉండు సాా నమును ఇప్పటకిీ మనము 
కల్వగశయునాిము. ఆయన కృప్ మర్శయు సహాయము దావర్ా, భూమి మీద ఆయన చతతమును 
మనము ఇప్పటిక ీకొనసాగశంచగలుగుతాము. 

ఇప్పటి వర్కు మన పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్మును మానవులు కల్వగశయుని సాా నము లేక 
ప్దవిగాను, మర్శయు మనము కల్వగశయుని గుణములుగాను చూశాము. ఇప్ుపడు మన చవర్శ 
ప్రధానమ ైన అంశమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: దదవుని సవర్ూప్ములముగా మనము 
కల్వగశయుని అనుబంధ్ములు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుబెంధములు 

దదవుడు మానవాళిని తన సవర్ూప్ముగా ఉండు సాా నమునకు నియమించనప్ుపడు, ఆయన 
ప్లు ర్కముల అనుబంధ్ములను సృషిరంచాడు. దదవుడు గొప్ప ప్రభువు లేక చకీవర్శత అయాయడు, మర్శయు 
మానవాళి ఆయన సామంతగా లేక స్టవేక ర్ాజులుగా ఆయనను స్టేవించుట ఆర్ంభించంది. మానవులు 
ఒకర్శతో ఒకర్మ సాటి-నాయకులుగా అనుబంధ్ప్ర్చుకొనుట ఆర్ంభించార్మ. మర్శయు మిగశల్వన సృషిర 
అంతా మానవుల ప్ర్శపాలన యొకు ఆధీనములో ఉంచబడంిది. 

దదవుని సవర్ూప్ములముగా మన అనుబంధ్ములను మూడు భాగములలో ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
మొదటగిా, దదవునితో మన అనుబంధ్మును ప్ర్శగణ దాే ము. ర్ ండవదిగా, ఇతర్ మానవులతో మన 
అనుబంధ్మును ప్ర్రక్షదిాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, సృషిరతో మన అనుబంధ్ము మీద దృషిర  
ప డదాము. ముందుగా దదవునితో మన అనుబంధ్మును చూదాే ము. 

దేవుడు 
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టనిటటో , దదవుడు మానవాళిని సృజంచనప్ుపడు వార్శతో 

ఆయన నిబంధ్న అనుబంధ్మును సాా పించాడు. ఈ అనుబంధ్ము ఒక గొప్ప ర్ాజు లేక ప్రభువు — ఈ 
సందర్ుములో, దదవుడు — మర్శయు ఒక సామంత లేక స్టవేక ర్ాజుతో — ఈ సందర్ుములో, మానవాళి 
— చదయు ఒక ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని ఒడంబడికను ప్రతిబింబిసుత ంది. విశషే్ముగా, మానవాళితో 
దదవుని నిబంధ్న ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ఒడంబడికలలో భాగమ ైన మూడు లక్షణములను 
కనుప్ర్మసుత ంది: ప్రభువు సామంత ప్టో చూప్ు దయ, సామంత యొదే నుండ ిప్రభువు ఆశ్చంచు 
సావమిభకనత, మర్శయు సామంత యొకు సావమిభకనత లేక సావమిదదరహము వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు. 
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా నిబంధ్నలు తర్ముల తర్బడ ికొనసాగశనటేో , మానవాళితో దదవుని యొకు 
నిబంధ్న కూడా మన తర్ములనిిటలిో కొనసాగుతయంది. 

ఆయన సవర్ూప్ములుగా ప్రతదయకముగా మన పాతర విష్యములో  దదవునితో మనము 
కల్వగశయుని నిబంధ్నా అనుబంధ్ములోని మూడు విష్యములను మనము చూదాే ము: మొదటిగా 
మనము కల్వగశయుని దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించు బాధ్యత; ర్ ండవదిగా, మనము 
కల్వగశయుని శుదధమ నై ఆర్ాధ్నను పల ర తిహ ంచు బాధ్యత; మర్శయు మూడవదగిా, మనము 
కల్వగశయుని దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత. దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించుటకు మనకు 
ఇవవబడిన పలిుప్ుతో ఆర్ంభిదాే ము. 

దేవుని స్వభావమును పరతిబిెంబిెంచుట 
అబదధ దదవతలు మర్శయు ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలోని ర్ాజుల యొకు ప్రతిమల వల , 

నిజమ నై దదవుని సవర్ూప్ములు కనిపించన ప్రతి చపట ఆయన సవభావమును ప్రతిబింబించాల్వ. మర్శయు 
దదవుని సవభావము సంప్ూర్ణంగా శుదధమ నైది, ప్ర్శశుదధమ నైది మర్శయు నీతిగలది. ఫల్వతంగా, ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవ సవర్ూప్ములు కూడా సంప్ూర్ణముగా శుదధమ నైవిగాను, ప్ర్శశుదధమ ైనవిగాను మర్శయు 
నీతిగల్వగశనవిగాను ఉండవల న . 1 పతేయర్మ 1:15-16లో పతేయర్మ ఇలా వరా శాడు: 

“నేను పరకశుద్ుధ డన ై యునఘాను గనుక మీరును పరకశుద్ుధ లెై యుెండుడని” 
వార యబడయిునాది... మిముీను ప్టలచిన వాడు పరకశుద్ుధ డెయైునా పరకారము 
మీరును స్మస్ర  పరవరరనయెంద్ు పరకశుద్ుధ లెైయుెండుడి (1 ప్రతయరు 1:15-16). 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత, హెబ్రర 12:14లో ఈ కనీంది విధ్ంగా చెబుతయనాిడు: 

అెంద్రకతో స్మాధఘనమును పరకశుద్ధతయు కలగక యుెండుటకు పరయతిాెంచుడి. 
పరకశుద్ధతలేకుెండ ఎవడును పరభువును చూడడు (హెబ్రర. 12:14). 

అవును, ప్తనమ ైన మానవులమ నై మనము మన స ంత యోగయతతో సంప్ూర్ణముగా 
ప్ర్శశుదుధ లమ యైుండలేము. దదవుని ఎదుట నిల్వచయుండుట కొర్కు మనము ప్ూర్శతగా కీసీుత  యొకు 
సంప్ూర్ణమ నై ప్ర్శశుదధత మీద ఆధార్ప్డతాము. అయినప్పటకిీ, మన జీవితములలో ఆయన ఆజాలను 
పాటించుట దావర్ా ప్ర్శశుదధతను అనేవషించాలని దదవుడు కోర్మతయనాిడు. 

వాస్రవానికి, దవేుని న తైిక ధరీశాస్రమీు, పది ఆజాలు, దవేుని స్వభావమును 
పరతిబిెంబిస్ార యని ననేెంటాను. దేవుడు ఎలా ఉెంటాడో అవి మనకు 
తెలయజేస్ార య. కాబటిర , అవి దవేునికి మాతరమే స్ాధుమ నై చెకక నియమములు 
కావు. “వారకకి హతు చేయమని చెపాెలా లేక హతు చేయకూడద్ని చెపాెలా?” 
అని దేవుడు వాదిెంచలేద్ు. ఆరవ ఆజాలో “నరహతు చేయవదే్ని” దవేుడు 
చెపాెడు, ఎెంద్ుకెంటే పరా ధమికముగా దేవుడు హెంతకుడు కాద్ు. దీనిని మీరు 
బలల గుదిే  చపెెవచుి. “నరహతు చేయవదే్ని” ఆయన స్టపలవిచఘిడు, కాని 
“అమాయకులెైన మానవుల జీవితములను మనమెంతఘ గౌరవిెంచఘలని” మనము 
చెపెవచుి. దవేుడు చేస్టరది ఇదే. దవేునికి ఇదే ఇష్రెం. లేక ఆజా వుభిచరకెంచవదే్ని 
స్టపలవిస్ుర ెంది. దీనిని కూడఘ మీరు బలల గుదిే  చపెెవచుి. “మీరు స్నిాహితయలుగా 
ఉెండువారకకి నమీకముగా ఉెండెండి.” కాని, ఎెంద్ుకు? ఎెంద్ుకెంటే అది దేవునికి 
ఇష్రము. కాబటిర , దేవుని ఆజాలు ఆయన ఎవరో మరకయు ఆయనకు ఏమి ఇష్రమో 
తెలయజేస్ార య కాబటిర , మనము దేవుని లోకములో జీవిస్ుర నఘాము కాబటిర , 
మరకయు మనము ఆయన వలె ఉెండుటకు, ఆయన వలె పని చేయుటకు దవేుని 
స్వరూపములుగా చేయబడఘ్ ము కాబటిర , మీరు ఒపుెకుెంటే — స్వరూపములుగా 
మనము ఒపుెకోవాలెంతే — దవేుని న తైిక ధరీశాస్ర ీమును గూరకి మనము 
మాటాల డుతయనాటలయతే, దవేుని ధరీశాస్రమీు మనకు 
అనుబెంధపరచబడకపో వుట మరకయు మనకు అనవయెంచబడకపో వుట స్ాధుము 
కాద్ు అని మనము చెపెవచుి. 

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

విచార్కర్ముగా, దదవునికన విధదయులమ ై, ఆయన నిబంధ్న ఆజాలను పాటించుటకు మనము 
ఎంత గటిరగా ప్రయతిించనా — ఆయనకు నముకముగా ఉండుటకు మనము ఎంత ప్రయతిించనా — 
మనము ఎలోప్ుపడు విఫలమవుతయంటాము. ప్రసంగశ. 7:20; ర్పమా. 7:18, 19 మర్శయు 8:3; మర్శయు 
గలతీ. 5:17లో లేఖ్నము దీనిని సపష్రము చదసుత ంది. అప సతలుడెనై యోహాను 1 యోహాను 1:8, 10లో 
ఇలా వరా సుత నాిడు: 

మనము పాపములేనివారమని చెపుెకొనిన య డల, మనలను మనమే 
మోస్పుచుికొెంద్ుము; మరకయు మనలో స్తుముెండద్ు... మనము పాపము 
చేయలేద్ని చెపుెకొనినయ డల, ఆయనను అబదిధకునిగా చయేువార 
మగుద్ుము; మరకయు ఆయన వాకుము మనలో ఉెండద్ు (1 యోహాను 1:8, 
10). 

ప్ర్శప్ూర్మణ లుగా ఉండుటకు మనము కల్వగశయుని అసమరా్త యొకు సార్ాంశమును వ స్టిరినిసరర్డ 
లార్జర్డ కటేకనజంలోని 149 ప్రశికు జవాబు ఇసుత ంది. 

ఏ మానవుడు కూడఘ తన స్ ెంత శకిరతో, లేక తన జీవితములో ప ెందిన ఏ కృప 
దఘవరా కూడఘ దేవుని ఆజాలను పరకపూరణముగా పాటిెంచుట స్ాధుము కాద్ు; కాని 
అనుదనిము ఆలోచన, మాట మరకయు కారుము దఘవరా మనము వాటిని 
ఉలల ెంఘిస్ార ము. 

కీీసుత  మినహా ఏ దదవుని సవర్ూప్ము కూడా ఈ జీవితములో ఆయన సవభావమును 
ప్రతిబింబించలేనప్పటికీ, మనము ప్ూర్ణ మనసుితో ప్ర్శశుదధతను మర్శయు నీతిని వ దక 
బదుధ లమ ైయునాిము. మర్శయు దదవుని కృప్లో, ఆ ప్రకనయీ దావర్ా మనము ఆయన యొకు సపష్రమ నై 
సవర్ూప్ములము కాగలుగుతయనాిము. ఇందుమూలముగానే 2 కొర్శంథీ. 3:18లో పౌలు ఈ విధ్ంగా 
వరా యగల్వగాడు: 

మన మెంద్రమును ముస్ుకు లేని ముఖముతో పరభువుయొకక మహిమను 
అదే్మువలె పరతిఫలెంపజేయుచు, మహమినుెండి అధిక మహిమను ప ెంద్ుచు, 
పరభువగు ఆతీచేత ఆ పో లకగానే మారిబడుచునఘాము (2 కొరకెంథ.ీ 3:18). 

మనము కల్వగశయుని దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించు బాధ్యత దృషార య దదవునితో మన 
అనుబంధ్మును చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము కల్వగశయుని శుదధమ ైన ఆర్ాధ్నను 
పల ర తిహ ంచు బాధ్యతను చూదాే ము. 

శుద్ధమ ైన ఆరాధనను పోర తుహిెంచుట 
మానవులు దదవుని యొకు నిజమ నై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను వాసతవము విగీహములు 

మర్శయు ఇతర్ మానవతేర్ పరా తినిధ్యములు ఆయన యొకు అబదధ  సవర్ూప్ముల ైయునివి అని 
తెల్వయజేసుత ంది. చెకుబడిన ప్రతిమలను ఉప్యోగశంచ ఆయనను ఆర్ాధించుట దావర్ా దదవునికన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఘనతను కల్వగశంచమని ప్తనమ ైన మన జాా నము సూచంచునప్పటికీ, లేఖ్నము ఈ ఆలోచనను 
తిర్సుర్శసుత ంది. యి హో వాను ఆర్ాధించుటకు ఇశాీయిేలు కొర్కు అతడు బంగార్మ దూడను చదస్టనిప్ుపడు, 
నిర్గమకాండము 32లో అహర్పను ఇదద పాప్మును చదస్టయిుంటాడు. మర్శయు నిర్గమ. 20:3లో, 
పల యబడిన లేక చెకుబడని ప్రతిమలను దదవుడు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, దృశయమ నై ర్ూప్కముల దావర్ా 
ఆయనను ఆర్ాధించుటను దదవుడు సపష్రముగా నిషధేించాడు. దివతీ. 4:15-19లో బహుశ ప్రతిమలను 
ఉప్యోగశంచుటను నిషేధసిుత  మోషే ఇలా వరా శాడు: 

హో రేబులో య హో వా అగకాజావలల మధు నుెండి మీతో మాటలాడిన దనిమున 
మీరు ఏ స్వరూపమును చూడలేద్ు. కావున మీరు చెడిపో య భూమి మీద్నునా 
యే జెంతయవు పరతిమన నైను... విగరహమును మీకొరకు చసే్టటకొనకుెండునటలల ను... 
మీరు బహయ జాగరతరపడుడి (దివత్మ. 4:15-19). 

దదవుడు వార్శ ఆర్ాధ్నలోని శుదధతను భదరప్ర్చుటకుగాను తనను తాను భౌతిక ర్ూప్ములో 
బయలుప్ర్చుకోలేదు అని మోషే తన శరీతలకు జాా ప్కము చదసాడు. దదవునితో ఇశాీయిలేు యొకు 
అనుబంధ్మును అతడు శుదధమ ైనదిగాను, తమ చుటయర  ఉని దదశములలోని విగహీర్ాధకిుల 
వేదాంతశాసత రము మర్శయు ఆచార్ముల దావర్ా కలుషతిము కాకుండా ఉంచాలని కోర్ాడు. దదవుడు ఏ 
విధ్మ ైన వసుత వులోను ఆతీుయముగా ప్ర్శమితము చదయబడలేడని, లేక అటిర వసుత వుల దావర్ా దదవుని 
ఘనప్ర్చుట సాధ్యము కాదని, లేక వాటి దావర్ా వార్మ ఆయన ఆమోదమును మర్శయు సహాయమును 
ప ందలేర్ని వార్మ ఆలోచంచాలని అతడు కోర్ాడు. దదవుడు సతయ దదవుడెయైునాిడు, మర్శయు 
దదశములలోని అబదధ దదవతల వల  ఆయనతో వయవహర్శంచకూడదు. 

 పురాతన పశ్చిమ ఆస్టటయాలోని స్ెంస్కృతయలలో వలె మనము దవేుని 
ఆరాధిెంచఘలని ఆయన కోరాడని నేననుకొనుటలేద్ు, కాని మనము పరతిమలను 
ఆరాధిెంచఘలని వారు కోరారు. దేవుడు ఒక పరతిమ కాద్ు; ఆయన 
వుకిరతవమ ైయునఘాడు. వాస్రవానికి, ఆయన మూడు వుకిరతవములలో ఉనఘాడని 
కాలకరమములో మనము కనుగొనఘాము: తెండిర, కుమారుడు మరకయు 
పరకశుదఘధ తయీడు. అయతే, ఒక పరతిమను ఆరాధిెంచుట ఒకస్ారక మనము 
మొద్లుప్పడతిే, మనలో ఉతరమమ ైన లక్షణములని మనము తలెంచువాటిని ఆ 
పరతిమకు ఆపాదిెంచుట ఆరెంభిస్ార ము. కాబటిర , చివరకక,ి ఆ పరతిమ దఘవరా 
మనలను మనము ఆరాధిెంచుకుెంటాము. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

ఆయన సవర్ూప్ములమ ైన మనము దదవుని సవభావమును ప్రతిబింబించాలని మర్శయు 
శుదధమ నై ఆర్ాధ్నను పల ర తిహ ంచాలని దదవునితో మన నిబంధ్న అనుబంధ్ము కోర్మతయనిటటో  ఇప్పట ి
వర్కు మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మనము కల్వగశయుని దదవుని ర్ాజయమును కటటర  బాధ్యతను 
చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దేవుని రాజుమును కటలర ట 
ఆది. 1:28లో, “భూమిని నింప్మని” దదవుడు మానవాళిని ఆజాా పించనప్ుపడు, లోకములో ప్రతి 

చపట ఆయన సవర్ూప్ములను ఉంచమని దదవుడు మనలను సూచంచాడు. మనము ఇంతకు ముందు 
చూస్టనిటటో , ర్ాజుల యొకు దయను మర్శయు గొప్పతనమును ప్రజలకు జాా ప్కము చదయుటకు, 
ర్ాజులకు విధదయులగునటటో  ప్రజలను పల ర తిహ ంచుటకు, మర్శయు ర్ాజులు తమ ప్రజల మధ్య 
నివస్టించుచునాిర్ని చూప్ుటకు ప్ుర్ాతన కాలములోని ర్ాజులు తమ ర్ాజయములలో ప్లు చపటో వార్శ 
ప్రతిమలను నిలబటెేరవార్మ. అదద విధ్ముగా, మానవులు లోకమంతట వాయపిత  చెందుచుండగా, వార్మ వ ళోిన 
ప్రతిచపట దదవుడు పాల్వంచుచునాిడని వార్మ కనుప్ర్చదవార్మ. అయితద ఈ ప్రదర్ిన కవేలం 
చహాితుకమ నైద ిమాతరమే కాదు. మానవులు దదవుని యొకు ఉప్-ప్రతినిధ్ులు లేక స్టవేక ర్ాజులు 
కూడా అయుయనాిర్మ కాబటిర , మనము వ ళోిన ప్రతి చపటకిన ఆయన ప్ర్శపాలనను మనతో కూడా తీసుకొని 
వ ళాత ము. కాబటిర , ఆది. 1:28లో ఆజాా పించబడినటటో  మనము “భూమిని లోప్ర్చుకొను” ప్రతిసార్శ, మన 
కొర్కు నియమించబడని ఆ ప్నిని చదసుత నాిము. 

ఇప్ుపడు, లోకములో దదవుని ర్ాజయము మాతరమే లేదని మనము గుర్శతంచాల్వ. దదవునికన 
ప్రధానమ ైన వయతిర్ేకత సాతాను ర్ాజయము నుండ ివసుత ంది. ప్తనమ నై మానవులందర్మ ఈ విర్పధి 
ర్ాజయములో జనిుసాత ర్మ. మర్శయు కీీసుత నందు మనము విశావసముంచు వర్కు, మనకు తలె్వస్టనిా, 
తెల్వయకపలయినా మనము దదవుని ర్ాజయముతో అనకే విధాలుగా సంఘర్శషసూత  ఉంటాము. ఎఫ స్ట్. 2:1-
2లో పౌలు చెబుతయనిటటో : 

మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిినవార  ైయుెండగా, ఆయన 
మిముీను కీరస్ుర తో కూడ బరదకిెించెను. మీరు వాటనిి చేయుచు, వాయు మెండల 
స్ెంబెంధమ ైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులెైన వారకని ఇపుెడు ప్రరరేప్టెంచు శకిరకి 
అధిపతిని అనుస్రకెంచి, యీ పరపెంచ ధరీముచొపుెన మునుపు నడుచుకొెంటిరక 
(ఎఫపస్ట్. 2:1-2). 

అయినప్పటికీ, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత మానవులందర్శకీ ఇవవబడినది. దనీికన 
భినిముగా విర్పధి ర్ాజయమును కటటర వార్మ ర్ాజదదరహులుగా ప్ర్శగణ ంచబడతార్మ. 

దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన అనుబంధ్ములను దదవుని దృషార య ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు ఇతర్ మానవుల దృషార య చూదాే ము. 

మానవులు 
దదవుని సవర్ూప్ములో సృజంచబడుట ఇతర్ మానవులతో మనము కల్వగశయుండు 

అనుబంధ్ముల మీద అనేక విధాలుగా ప్రభావము చూప్ుతయంది. అయితద ఈ పాఠంలో మన ఉదదే శయముల 
కొర్కు, కవేలం ర్ ంటిని మాతరమే ప్రసాత విదాే ము:  ప్రజలతో గౌర్వముగా వయవహర్శంచు బాధ్యత, మర్శయు 
నాయయమును జర్శగశంచుట యొకు పరా ముఖ్యత. ముందుగా మానవుల గౌర్వమును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గౌరవము 
తలో్వదండుర లు తమకు ప్ుటిరన బిడ్ యొకు చతరములను తమ కుటటంబ సభుయలకు ప్ంపార్ని 

ఊహ ంచండి. కొంతమంది కుటటంబ సభుయలు ఆ ప్స్టిబిడ్ను చూస్టి ముచుటప్డి, ఆ చతరములను తమ 
గృహములలో గపడకు తగశల్వంచార్మ. ఇతర్మలు తమ స్టేిహ తయలకు చూప్ుటకు తమ ప్ర్మిలలో 
ప టటర కునాిర్మ, ఇంకొందర్మ వాటిని జాగతీతగా కాపాడుటకు ఆలబమోలో భదరప్ర్చార్మ. కాని కొంతమంది 
కుటటంబసభుయలు ఆ ప్స్టిబిడ్ను అగౌర్వప్ర్చ, ఆ చతరములను చంపవిసే్టి, చెతతకుప్పలో ప్డవశేార్మ. సర్ే, 
తమ ప్స్టిబిడ్ చతరములను చంప్ు అటిర  అగౌర్వమును చూపిన ప్రజలను బటిర తలో్వదండుర లు ఎంత 
మనసాత ప్ం చెందుతార్ప మీర్మ ఊహ ంచవచుు. మానవులలో దదవుని సవర్ూప్ము విష్యములో కూడా 
ఇదద నిజమ యైునిది. ప్రతి మానవుడు ఆయన సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిడు కాబటిర , ఆయనకు ప్రతి 
మానవుడు విలువ నైవాడద. అనగా ప్రతి మానవుడు గౌర్వమునకు మర్శయు మర్ాయదకు అర్మహ డు. 

ప్రతి మానవుడు దదవుని సవర్ూప్మును కల్వగశయునాిడని ఆది. 1:27, 28 మర్శయు 5:1-3 
బో ధిసాత యి. మనలను ఒకర్శ నుండి మర్శయొకర్శని వయతాయసప్ర్చు స్ట్త ర ప్ుర్మష్, వయసుి, జాతి, ధ్నము, 
సామాజక స్టిాతి, ఆర్పగయము, సామరా్యములు, ర్ూప్ు, లేక ఏ ఇతర్ భదేములు లేకుండా ఇది 
సతయమ యైునిది. అవును, మన గుణములు దదవునిని అనేక సాా యిలలో ప్రతిబింబించవచుు. అయితద 
ఒకనితో గౌర్వము మర్శయు మర్ాయదతో వయవహర్శంచునంతగా ప్రతి మానవుడు దదవుని సవర్ూప్మును 
కల్వగశయునాిడు. ప్రతి మానవుడు ఏదద  ఒక విధ్ముగా దదవునికన పరా తినిధ్యం వహ సాత డు. మర్శయు దదవుని 
ప్రతినిధ్ులతో దుర్వయవహార్ం చదయుట అంటే, సవయంగా దదవుని హళేన చదయడమే అవుతయంది. 

ఆదకిాెండము 1వ అధఘుయము పరకారెం, దేవుడు మనలను తన స్వరూపమెంద్ు 
స్ృజెంచఘడు అనునది మానవుల గురకరెంపులో ఒక పరధఘనమ నై స్తుముగా ఉనాది. 
కాబటిర  ఏదో  ఒక విధముగా, మానవులెంద్రు కూడఘ దవేుని పరతిబిెంబిెంచుటకు 
మరకయు ఈ లోకములో ఆయనకు పరా తినిధుెం వహిెంచుటకు చేయబడఘ్ రు. ఇది 
మానవులెంద్రక విష్యములో వాస్రవమ ైయునాది, మరకయు మనము 
కలుస్ుకొను పరతి మానవునితో ఎలా వువహరకెంచఘల అను విష్యము కొరకు ఇది 
కొనిా అద్ుభతమ నై న ైతిక పరకణఘమాలను ఇస్ుర ెంది. ఒకవేళ, మానవులెంద్రు 
దేవునికి పరతినిధులెైతే, మనము ఇతర మానవులతో వువహరకెంచు విధఘనము 
దేవునితో మనము కలగకయునా అనుబెంధమును స్ూచిస్ుర ెంది. ఎెంత వరకు 
అెంటే, ఒకవేళ మనము ఇతర మానవులను గౌరవిస్టరర , వారక స్ృష్టరకరరయ నై దవేుని 
గౌరవిస్ుర నాటేల . మరకయు ఇతర మానవులను అగౌరవపరచి, గాయపరచి, 
ద్ురాభష్లాడతిే, మనము దేవుని అగౌరవపరచినటేల . కాబటిర , ఉదఘహరణకు, 
ఆదకిాెండము 9:6లో నరహతు అను పాపమునకు మరణశ్చక్ష విధిెంచబడిెంది, 
ఎెంద్ుకెంటే మానవులు దవేుని స్వరూపమెంద్ు చేయబడఘ్ రు. కాబటిర , హతు 
చేయబడని వుకిర దవేుని స్వరూపమును కలగకయునావాడు, మరకయు ఆ దవేుని 
స్వరూపమును కలగకయునావాని మీద్ దఘడి చేయుట దఘవరా, మీరు దేవుని మీద్ 
దఘడచిేయుచునఘారు. మనము ఒకరకనొకరము ద్ూష్టెంచుకొనకూడద్ని యాకోబు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

3:9 తెలయజసే్ుర ెంది. కాబటిర , ఇకకడ, శారీరకక దఘడిని గూరకి కాద్ుగాని, మాటల 
దఘడనిి గూరకి వార యబడనిది, ఎెంద్ుకెంటే మానవులు దవేుని పో లక లో 
చేయబడఘ్ రు. అవే మాటలు ఉపయోగకెంచుట లేద్ుగాని, స్ామ తలు 14:31లో 
మనము ఇలా చద్ువుతఘము: 

ద్రకద్ుర ని బాధిెంచువాడు వాని స్ృష్టరకరరను నిెందిెంచువాడు, బ్రద్ను 
కనికరకెంచువాడు [దేవుని] ఘనపరచువాడు (స్ామ తలు 14:31). 

కాబటిర , ఇకకడ ఆరకాక దోప్టడీని గూరకి వార యబడిెంది. అది శారరీకకమ ైనది లేక 
మాటలతో కూడనిది లేక ఆరకధకమ ైనది, ఏదెైనఘ కావచుి, నియమము మాతరెం 
చఘలా స్ెష్రముగా ఉెంది: దవేుని స్వరూపములను కలగకయునావారకతో మనము 
వువహరకెంచు విధఘనము స్వయెంగా దేవుని పటల  మన వ ైఖరకని మరకయు 
పరతిస్ెెంద్నను తెలయజసే్ుర ెంద.ి ఈ వాకుభాగములనిాటిలో మనము 
గమనిెంచవలస్టటన ఒక ముఖుమ ైన విష్యెం ఏమిటెంటే, మానవాళి కొరకు 
ఉపయోగకెంచిన పద్జాలము స్ాధఘరణమ ైనదిగా ఉనాది. ఇది కేవలెం దవేుని 
నిబెంధన పరజలకు మాతరమే పరకమితము చేయబడలేద్ు; ఇద ిమానవాళి అెంతటిని 
గూరకినది. కాబటిర , ఏ జాతియ నైఘ కావచుి, స్ట్ర ీ పురుష్యలలో ఎవర ైనఘ కావచుి, 
ఎలాెంటి స్ామాజక-ఆరకధక స్టటాతి అయనఘ కావచుి, ఆస్టటర కుడు కావచుి లేక 
నఘస్టటర కుడు కావచుి, న తైికమ నై వుకిర కావచుి లేక అన ైతికమ నై వుకిర కావచుి, 
పరతి మానవుడు దేవుని స్వరూపమును-మోయువార ైయునఘారు, కాబటిర  వారు 
మరాుద్ మరకయు గౌరవమునకు అరుు లెైయునఘారు, మరకయు వారకతో మనము 
వువహరకెంచు విధఘనము దవేుని పటల  మన వ ైఖరకని స్ూచిస్ుర ెంది. 

— డా. స్ట్రవ న్ స్టి. ర్ాయ్ 

మానవులందర్శ యొకు గౌర్వమును గుర్శతంచుటతో పాటటగా, నాయయమును జర్శగశంచుట కూడా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 

నఘుయము 
దదవుని సవర్ూప్ములందర్శ కొర్కు మనము నాయయమును జర్శగశంచాలని లేఖ్నము సూటగిా 

ఆజాా పిసుత ంది. మానవులందర్మ దదవుని సవర్ూప్ములుగా సృజంచబడా్ ర్మ అను విష్యము ఆధార్ంగా 
ఆది. 9:5 నర్హతయను నిషధేసిుత ంది; మర్శయు ఇదద కార్ణము చదత యాకోబు 3:9 ప్రజలను శపించుటను 
నిషధేిసుత ంది. దదవుని ర్ాజయమును చూచుట దావర్ా కూడా నాయయమును జర్శగశంచుట యొకు 
పరా ముఖ్యతను మనము చూడగలము. ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు దదవుడు మానవజాతిని 
నియమించనప్ుపడు, ఆయన నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ఆచర్శంచమని, మర్శయు ఆ నియమమును 
సర్శగాను మర్శయు నాయయముగాను ఉప్యోగశంచమని మనకు ఆజాా పించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని స్టేవక ర్ాజులుగా మన పాతర నాయయమును కాపాడు బాధ్యతను మనకు ఇసుత ంది అని 
చూచుటకు ఉతతమమ నై మార్గములలో ఒకటి, మంచ ర్ాజులను గూర్శు లేఖ్నము ఏమి స్ట లవిసుత ందద  
చూచుట. ఉదాహర్ణకు, 2 దని. 9:8లో, షబేా దదశప్ు ర్ాణ  స లొమోను ర్ాజును ఈ విధ్ంగా 
ప్రసంస్టించంది: 

నీ దేవుడెనై య హో వా స్నిాధనిి నీవు రాజువ ై ఆయన స్టటెంహాస్నముమీద్ 
ఆస్టన్ుడవ ై యుెండునటలల  నీయెంద్ు అనుగరహము చూప్టనెంద్ుకు నీ దేవుడెనై 
య హో వాకు సో్ర తరములు కలుగునుగాక. ఇశరా యేలీయులను నితుము 
స్టటారపరచవలెననా ద్యాలోచన నీ దవేునికి కలగకయునాెంద్ున నీతి 
నఘుయములను జరకగకెంచుటక ై ఆయన నినుా వారకమీద్ రాజుగా నియమిెంచనెు 
అని చెప్పె ను (2 దని. 9:8). 

మంచ ర్ాజులు “యి హో వా సనిిధిని పాల్వసాత ర్ని,” అనగా ఆయన వార్శకనచున అధికార్మును 
ఉప్యోగశసాత ర్ని షబేా దదశప్ు ర్ాణ  సర్శగానే చపెిపంది. మర్శయు నాయయమును, నీతిని జర్శగశంచుటకు 
వార్మ ఈ అధకిార్మును ఉప్యోగశసాత ర్మ. మానవులంతా స లొమోను పల షించన పాతరను పల ల్వన పాతరనే 
పల షిసాత ర్మ కాబటిర , మన తోటి మానవుల కొర్కు నాయయమును జర్శగశంచు బాధ్యత మనకు కూడా 
ఇవవబడినది. 

ర్ానుని మ స్ట్ియ లేక కీసీుత ను గూర్శు — దదవుని భూలోక ర్ాజయము మీద ఉనితమ ైన ర్ాజు, 
మర్శయు ఆయనకు యిేసు అను పేర్మ — యి ష్యా ఇచున వివర్ణలో కూడా నాయయమును గూర్శు ఇదద 
విధ్మ ైన భాష్ను మనము కనుగొంటాము. యి ష్యా 42:1-4 ప్రకార్ం: 

... అతడు అనుజనులకు నఘుయము కనుపరచును... అతడు స్తుము 
ననుస్రకెంచి నఘుయము కనుపరచును. భూలోకమున నఘుయము స్ాా ప్టెంచువరకు 
అతడు మెంద్గకలడు నలుగుడుపడడు దీవపములు అతని బో ధకొరకు కనిప్పటలర ను 
(య ష్య 42:1-4). 

స లొమోను మర్శయు యిసేు యొకు ఉదాహర్ణలు చూప్ునటటో , మానవులందర్శ కొర్కు 
నాయయమును జర్శగశంచుట దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనందర్శ పాతర అయుయనిది. 

దదవునితో మర్శయు ఇతర్ మానవులతో మన అనుబంధ్ములను ఇప్పట ివర్కు మనము 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మిగశల్వన సృషిర అంతట ిమీద దృషిరప డదాము. 

స్ృష్టర 
సృషిరతో మన అనుబంధ్ము ఆది. 1:27-28లో వర్శణంచబడింద.ి ఈ సుప్ర్శచత వచనములను 

మర్ొకసార్శ వినండి: 

దేవుడు తన స్వరూపమెంద్ు నరుని స్ృజెంచెను; దవేుని స్వరూపమెంద్ు వాని 
స్ృజెంచనెు; స్ట్ర నీిగాను పురుష్యనిగాను వారకని స్ృజెంచనెు. దవేుడు వారకని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీరవదిెంచనెు; ఎటల నగా “మీరు ఫలెంచి అభివృదిధప ెంది విస్రరకెంచి భూమిని 
నిెండిెంచి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముద్రపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద్ పరా కు పరతి జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారకతో చెప్పె ను (ఆది. 1:27-28). 

దదవుని సవర్ూప్ములుగా, మానవులు సృషిరని పాల్వంచుచునాిర్మ. భూమిని నింపి, లోప్ర్చుకొని, 
దానిలోని సృష్రములను పాల్వంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో  ఈ 
బాధ్యతను “సాంసుృతిక ఆజా” అని పిలుసాత ర్మ, ఎందుకంటే ఈ బాధ్యతలో మనము అర్ణయమును తోటగా 
మార్ముతూ, భూమి మీద ప్రతి చపట మానవ సంసుృతయలను మర్శయు సమాజములను సాా పిసూత  
లోకమును సాగుచదసాత ము. అయితద దనీిలో ఖ్చుతముగా ఏమేమి ఉనాియి? 

నేను ఆదికాెండము 1 మరకయు 2ను చూస్టట మనకు ఇవవబడని బాధుతలను 
గూరకి ఆలోచిెంచినపుెడు, అవి ర ెండు శేరణులలో విభజెంచబడినటలల  అనిప్టస్ార య. 
ఒక వ పైున, “ఫలెంచి, అభివృదిధ  చెెంది భూమిని నిెండిెంచమని” దేవుడు 
చెబుతయనఘాడు. మరకకొెంద్రు మానవులకు జనీనిచుిట, మరకయు దేవుడు 
స్ృజెంచిన స్ృష్టరలో ఒక విధముగా ఉప-స్ృష్టరకరరలుగా ఉెండుట ఒక అద్ుభతమ నై 
ఆజా అయుునాది. మనకు ఇవవబడని ర ెండవ ఆజా, లేక ర ెండవ పని ఏమనగా, 
స్ృష్టరని స్ాగుచేయుట, దేవుని మహమి కొరకు దఘనిని స్ాగుచయేుట — 
ఆదకిాెండములోని ఆ అధఘుయములలో “లోపరచుకొనుట” అని చెపెబడిెంది. 
కాబటిర  పునరుతెతిర  చేయమని మాతరమే, వృదిధ  చెెంద్మని మాతరమే మనకు 
తెలయజేయబడలేద్ుగాని, మానవులుగా మనము ఎద్ుగుచుెండగా, దేవుడు 
చేస్టటన స్ృష్టర  మీద్ మనము శరద్ధ  వహిెంచఘల. స్ృష్టరలో మనము ఒక కొనస్ాగు 
కరమమును త్మస్ుకొని రావాల, స్ృష్టరలో మనము ఫలములను ఫలెంచఘల, మనము 
భూమిని ద్ునిా, దఘనిని భద్రపరచఘల. మనలను తన స్వరూపమెంద్ు చసే్టట, 
ఆయన మనకు ఇచిిన లోకములో స్ృష్టరెంచుటను కొనస్ాగకస్ూర  మనలో స్ృష్టరెంచు 
ఆశను ఉెంచిన దేవుని నుెండి ఆ స్ృష్టరెంచు ప్రరరణను ప ెందఘల. 

ర్ వ. డా. జాన్ డబుో య. యిేట్ి 

ఆది. 2:8లో, దదవుడు ఏదనెులో ఒక తోటను నాటాడని మనకు తెల్వయజయేబడింది. కాని 
మిగశల్వన లోకమంతా ఎలా ఉండినదద మనకు తెల్వయజేయబడలేదు. ఆదకిాండము 1 అంతటా లోకము 
“మంచగా” ఉనిదని దదవుడు చెపపిన విష్యము మనకు తలెుసు. బెైబిలు ప్ండతియలు దనీికన 
సముతిసాత ర్మ, మర్శయు ఈ సందర్ుములో, హెబ్రర ప్దమ నై తోబ్, “మంచది” అని అనువదంిచబడుతయంది, 
మర్శయు “దదవునికన ఇష్రమ నైదగిా ఉనిది” మర్శయు “భౌతికముగా అందముగా ఉనిదని” దీని అరా్ము. 
అయినప్పటికీ, భూమిని లోప్ర్చుకొను బాధ్యత మానవులకు ఇవవబడినది అను సతయము ఇంకా 
చదయవలస్టని ప్ని మిగశల్వయునిది అని తెల్వయజేసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు ఏదనెు తోటలో నడచిదవాడని ఆది. 3:8 స్ట లవిసుత ంది. కాబటిర , అది ఆయన నివస్టించుటకు 
యోగయమ నై సాలముగా ఉండనెు. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , తోటలో ఆయన 
ఆదాము హవవలకు యాజక బాధ్యతలను ఇచాుడు. కాబటిర , తోట ఆయన యొకు ప్వితర సాలము లేక 
దదవాలయమ యైుండినది. 

అయితద మిగశల్వన ప్రప్ంచమంతా వరే్మగా ఉండినది అని ఈ సతయములు సూచసాత యి. సాంసుృతిక 
ఆజా దావర్ా, మానవులు తోట సర్శహదుే లను దాటి మిగశల్వన లోకములోనికన వాయపించాలని, మర్శయు 
వాయపించుచుండగా దానిని లోప్ర్చుకోవాలని, లోకమంతటిని దదవుని యొకు సనిిధి ఉని తోటగా 
మార్ాులని దదవుడు ఆశ్చంచాడు. 

లోకమును సాగుచదయుటతో పాటటగా, భూజంతయవులను పాల్వంచు బాధ్యత కూడా మానవాళికన 
ఇవవబడినది. తర్మవాత దనిములలో దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము జంతయవులను కాయుటను గూర్శు ఇచున 
నియమములలో దీనిని గూర్శున అవగాహనను మనము ప ందవచుు. ప ంప్ుడు జంతయవుల 
విష్యములో: నిర్గమ. 20:10 వాటకిన వార్ప్ు విశాీంతి దనిమునిసుత ంది; అది వార్శకన శార్రర్శక ఒతితడిని 
కల్వగశసుత ంది కాబటిర దివతీ. 22:10 అసమానముగా కాడిని మోపించుటను నిషధేసిుత ంది; అడవి జంతయవుల 
విష్యములో: అవి బ్రడు విడువబడని భూమిలోనిద ితినుటను నిర్గమ. 23:11 అనుమతిసుత ంది; 
ప దుగుచుని అడవి ప్క్షిని ప్టటర కొనుటను లేక చంప్ుటను దివతీ. 22:6, 7 నిషధేిసుత ంది. 

భూమి మీద మర్శయు దానిలోని సృష్రముల మీద మనకు ఇవవబడని బాధ్యతలు, లోకము 
కేవలం మన ఉప్యోగము కొర్కు మాతరమ ేలేదు అని సూచసుత ంది. భినిముగా, అది పరా ధ్మికముగా 
దదవుని ఉప్యోగము కొర్కు ఉనికనలో ఉనిది. కాబటిర , ఆయన సవర్ూప్ములుగా, ఆయన “మంచది” 
అని పిలచనవాటనిి భదరప్ర్చు మర్శయు కాయు బాధ్యత మనకు ఉంది, మర్శయు వాటకిన హాని కల్వగశంచు 
విధ్ముగా గాక వాటనిి వృదిధ  చంెదించు విధ్ముగా సాగుచదయు బాధ్యత మనకు ఉంది. 

మనము దదవునితో, ఇతర్ ప్రజలతో, మర్శయు మన చుటటర  ఉని లోకముతో 
అనుబంధ్ప్ర్చుకొను విధానములో దదవుని సవర్ూప్ములమ ైయుండుటకు అనేక ప్ర్శణామాలు 
ఉనాియి. భూమి మీద దదవుని ప్రతినిధ్ులముగా, మన ఆలోచనలు, సవభావము మర్శయు భావనలు 
ఆయనను ప్రతిబింబిసాత యి. మర్శయు ఆయన ఉదదేశయములను న ర్వరే్ము విధ్ముగా, ఆయన సృషిరకన 
మర్శయు సృష్రములకు ప్రయోజనకర్మ నై విధ్ముగా మర్శయు ఆయనకు మహ మను తచెుు విధ్ముగా 
మన పాతరలను పల షించుటకు ఆయన మనలను వయకనతగతముగా బాధ్ుయలను చదశాడు. 

ముగకెంపు 

ఈ పాఠంలో, దదవుని సవర్ూప్ముగా మానవాళి యొకు పాతరను మనము చూశాము. అబదధ  
దదవతల యొకు సవర్ూప్ములను మర్శయు నిజ దదవుని యొకు సవర్ూప్ములను పల లుుట దావర్ా 
మన సాా నమును మనము విశదకీర్శంచాము. దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని న తైిక, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తార్శుక మర్శయు ఆతీుయ గుణములను మనము వర్శణంచాము. దదవునితో, ఇతర్ మానవులతో, మర్శయు 
మిగశల్వన సృషిర అంతటతిో మనము కల్వగశయుని అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్శగణ ంచాము. 

అనకే ఆధ్ునిక తతతవశాసత రములు ప్ూర్శతగా మనుష్య-కేందీరకృతముల ైయునివి. సర్పవనితమ నై 
అధకిార్ముగా దదవుని మీద దృషిర  ప టటర ట మానవులను బానిసలనుగా చదసుత ంద ిఅని వార్మ నముుతార్మ; 
మర్శయు దదవుని ప్రకునబెటిర మానవాళి మీద దృషిరప టటర ట సవయం-యోగయతను మర్శయు నిశుయతను 
బలప్ర్మసాత యని నముుతార్మ. కాని ఇది ప్ూర్శతగా భినిమ నైదిగా ఉనిది. భూమి మీద దదవుని 
సవర్ూప్ములుగా, మనము స ంతగా ఎనిడును కల్వగశయుండలేనంత యోగయతను మర్శయు 
పరా ముఖ్యతను మనము కల్వగశయునాిము. దదవుడు తన సవర్ూప్మును మనకనచు, మనలను 
ర్ాజులనుగా చదశాడు. ఆయన ప్ర్శపాలనకు పరా తినిధ్యం వహ ంచు, ఆయన ఇచున అధికార్మును 
ఉప్యోగశంచు, ఆయన సవభావమును వయకతప్ర్చు, మర్శయు ఆయన చతతమును జర్శగశంచు బాధ్యత 
మనకు ఇవవబడనిది. దీని కంటే ఎకుువ విలువను మర్శయు నిశుయతను మానవాళికన ఏమి 
ఇవవగలదు? 
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