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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
��ండవ �ాఠమ�
తం��్ర��న �ేవ�డ�

ఉ�� ��్ఘతమ�
అ��క మతమ�లక� సంబం��ం�న�ార� “�ేవ�డ�” అ� �ిల�చు���� ఒక ర�పమ�ను

ఆ�ా��సత్ ుంట�ర�. ఇ�ొ క ఆస��త్కర���న ప్రశన్ను ల�వ��సత్ ుం��: �రందర� క���, ��వలమ� ��ర�ల�

మ�త్ర�� మ���నను, ఒ�� ర�పమ�ను ఆ�ా��సత్ ు��న్�ా? ల�క, �ార� ���త్��� �నన్���న �ేవ�ళ్ళను

ఆ�ా��సత్ ు��న్�ా? అ�� స�� �ా�, అ��క మతమ�ల� “�ేవ�డ�” అ�� ఒ�� మ�టను

�ాడ�చునన్పప్ట����, �ా�� ఆల�చనలల� ల�క �ా�� ఉ�ేద్�ాలల� అ�� �నన్���న�ైయ�నన్ద� బ�ౖ�ల�
�వ��సత్ ుం��. �జ���న �ేవ�డ� ఒక్క�ే ఉ��న్డ�య�, ఆయన ���సత్వ�ల �ేత

ఆ�ా��ంపబడ�త���న్డ�య� ల�ఖనమ� ����్కవ�ా్కణ�సత్ ుం��. అన�ా, ఇతర మతమ�ల�ార�

్ల ప్ర�ర�పమ��ా వయ్వహ��ంచు�ార�, �గ�హమ�ల�, అబదధ్ �ేవ�ళ�
్ల అ����
ఆ�ా��ంచుచునన్ �ేవ�ళ�
��� అర్థ ��య�నన్��. ఇందు వలన�� బ�ౖ�ల� �ేవ��� �ె��ి��నవల�న� ���సత్వయ్మ� ఎల్ల ప�ప్డ�

బలమ��ా వ�ా్కణ�సత్ ుం��. ఆయన మ�త్ర�� �జ���న �ేవ��ైయ���న్డ�, ఆయన మ�త్ర��

సృ�ి్టంచుటక�ను, ��శనమ� �ేయ�టక�ను, మ��య� ర��ంచుటక�ను శ��త్గల�ా�ైయ���న్డ�.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను గ���్చ మనమ� అధయ్యనమ� �ేయ�చునన్ �ాఠమ�లల�

ఇ�� ��ండవ��, మ��య� ��మ� ����� “తం��్ర��న �ేవ�డ�” అ�� ���ష్కను ��ట్ట �మ�. ఈ �ాఠమ�ల�,

మనమ� దృ�ి్ట� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �దట� ��ా్వస �ష�క సూత్రమ���ౖ –

తం��్ర��న �ేవ��యందు, �్రత్వమ�ల�� �దట� ప�ర�షమ���త్��ౖ ఉంచబడ�త�నన్ నమ్మకమ�ను

ర���పరచుచునన్ సూత్రమ���ౖ ��ం��్రక���త్ ామ�.

మనమ� �దట� �ాఠమ�ల� చూ�నట�్ట�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సంఘమ�

�ా్థ�ింపబ��న ��� శ��బ�ద్లల� ��న�ధ���న ర��ాలల� ��ల�వ��ం��. �ా� అ�� ����ప��ా ��.� శ. 70

��ట��� ల�య్ట�న్ ��షల� ప్రమ�ణ�క��ంపబ��ం��. ప్రజ�దరణ �� ం��న సంబం��త ఆంగ్ల అను�ాదం ఈ
��ం� ద �ధం�ా ఉనన్��:

-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

��ండవ �ాఠమ�: తం��్ర��న �ేవ�డ�

పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న �ేవ����ను నమ�్మచు��న్ను.

ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర�డ�ను మన ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ును నమ�్మచు��న్ను.
ఈయన ప�����ధ్త్మ వలన

కనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క� ప�ట�్ట ను.
�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

మ�డవ ��నమ�న చ��� �న�ా��ల� నుం�� �����ల��,
పరల�కమ�న����్క

సర్వశ��త్గల తం��్ర��న �ేవ�� క����ే� ��ౖప�న క�ర�్చం��య���న్డ�,

స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.
ప�����ధ్త్మను నమ�్మచు��న్ను.
ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘమ�ను
ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను
�ాపకష్మ�పణను

శ��ర ప�నర���్థనమ�ను

�తయ్�వమ�ను నమ�్మచు��న్ను. ఆ��న్.
ఈ �ాఠమ�లల� ��మ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఐదు మ�ఖయ్ ���గమ�ల��ా

�భ�ం��మ�� �షయ��న్ �ర� జ�్ఞప�ా��� �ెచు్చ��నవచు్చ: �దట� మ�డ� ���గమ�ల� �ేవ��
మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల గ���్చ చ��్చ�ాత్�: తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ. �ట�

తదనంతరమ� సంఘమ�ను గ���్చన ���గమ� వసుత్ం��, ఆ తర��ాత రకష్ణక� సంబం��ం�న
���గమ� ఉంట�ం��. ఈ �ాఠమ�ల�, ఐదు ���గమ�లల�� �దట� �����ౖ మన దృ�ి్ట�
��ం��్రక���ద్ �మ�, ఇందుల� ��ా్వస �ష�క���న�� ఒ�� ఒక్క సూత్రమ�నన్��:

-2����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న �ేవ����ను నమ�్మచు��న్ను.
ఈ ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�ల� ����్కనబ��న అం�ాలను మనమ� �����ంచ����� అ��క

మ��ాగ్ల���న్�. �ా� ఈ �ాఠంల� మనమ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�నక� మ�ల���ర���య�ంట�నన్

మ�డ� ప్ర����ంశమ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట� �ల�ప���మ�: �ేవ�డ� గ���్చన అ��ా్రయమ�, సర్వశ��త్గల
తం��్ర �క్క మ���త్త్వమ�, మ��య� సకల సృ�ి్ట�� కరత్ ��న�ా��ా ఆయన �ాత్ర.

మ�ఖయ్���న ఈ మ�డ� ప్ర����ంశమ�లను అనుస��సత్ ూ, తం��్ర��న �ేవ�� గ���్చన మన

�ాఠమ� మ�డ� ��గమ�ల��ా ����ంపబడ�త�ం��. �దట���, ఆయన ఉ��� మ��య�

స్వ��వమ�ను గ���్చ బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ునన్ సర్వ�ా��రణ���య�నన్ �షయ�లను చూసూ
త్ , మనమ�
�ేవ�� గ���్చన �ా్రథ�క అ��ా్రయమ�ను చ��్చ��ద్మ�. ��ండవ��, �్రత్వమ�ల�� �దట�

ప�ర�షమ���త్ �క్క �లకష్ణ���న లకష్ణ�లను గ���్చ తగ� జ�గ�తత్ను వ��సత్ ూ, సర్వశ��త్గల తం��్ర

అ�� పదజ�లమ�ను చూ��ద్మ�. మ�డవ��, ఉ��� క���య�నన్ సమసత్ మ�నక� సృ�ి్టకరత్ ��న

�ా��ా గల తం��్ర �ాత్రను మనమ� అ��్వ�ి�ద్ �మ�. బ��
ౖ ల� మనక� బ� ��సత్ ునన్ �ేవ�� గ���్చన
��వమ��� �దల���డ��మ�.

�ేవ�డ�
�ేవ��యందు మనక� గల నమ్మకమ�, ఇతర���న ప్ర� �షయమ�ను గ���్చన

నమ్మకమ�నక� �ాసత్ వమ��ా మ�ల���ర���న�ైయ�నన్��. �ాబట�్ట �వ� ల�కమ�ను
గ���్చన సమగ� దృ�ి్ట��ణం సందరభ్ంల� అల��సుత్నన్ట్ల ��ే, �ేవ�డ�

��ంద్ర��య�ంట���న్డ� మ��య� ����న సమసత్ మ�, అ�� ఆయన�� క���య�నన్
సంబంధమ�నుబట�్ట , ఉనన్�� ఉనన్ట�్ట�ా�� ఉంట�ం��. మన సంస్కృ�ల�

సర్వ�ా��రణం�ా �ా్వర్థ పరత్వ���, ‘అం�� ����/���ే’ అ�� ��వంగల�ై, ఆ తర��ాత
�ేవ���� స� ����న��నంతట���� ��క�ను గల సంబంధమ�నక�

సంబం��ం�న�ైయ�ండ� ఆల�చ�� ���నమ� నుం� ���త్��� �నన్���న

ఆల�చ�� �ో రణ�ల�, �ేవ���� ��ంద్రం�ా �ేసు��� �ేయబడ� ఆల�చనలను ఇ��
ఉంచుత�ం��. �షయ�లను బ�ౖ�ల� దృ�ి్ట చూప� �������� ఇ�� బ� �త్ �ా
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�ర�దధ్ ���నద� ��ను �ైరయ్ం�� �ెపప్గలననుక�ంట���న్ను. �ాబట�్ట , ��ట� ప��చరయ్ల�,
మనక�� ఎం�� �ా్వ���క��న
� �ైయ�నన్ �ా్వర్థ మ�ను స�ాల� �ేయడం,

�ా్వర్థ ప���త���న దృ�ి్ట��ణం �ా్థనంల�ను మ��య� ల�కమ�ను గ���్చన సమగ�
దృ�ి్టల�ను �ేవ���� ��ంద్రం�ా ఉంచ����� ప్రయ�న్ంచడం, ��ల�
మ�ఖయ్���య�నన్��.

— ��. జ�.ఐ. ��క్కర్

�ేవ�� గ���్చ ల�ఖనమ�లల� �����ంచబ��నట�్ట�ా మనమ� ��ండ� అం�ాలను మనసుస్ల�

ఉంచు��� ఆయన �షయ���న �ా్రథ�క అ��ా్రయమ�ను గ���్చ ��ంచు��మ�. ఒక ప్రక్క

"�ేవ�� ఏకత్వమ�" అ� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� తరచు�ా �ిల�చు����, ఉ��� క���య�నన్ �ేవ�డ�
ఆయన ఒక్క�ే అ�� �ాసత్ వమ�ను మనమ� అ��్వ�ి�ద్ �మ�. మ��క ప్రక్క, ఆయనల� మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల�నన్పప్ట��,� �జమ��ా ఆయన ఒక్క�ే �ేవ��ైయ���న్డ� గమ�సూ
త్ , మనమ�

�ేవ�� సరళత��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���ద్ �మ�. రం��, �ేవ�� ఏకత్వమ���, బ�ౖ�ల� �ేవ�డ� ఒక్క�ే,
ఆయన మ�త్ర�� �జ���న �ేవ��ైయ���న్డ�� �ి�ధ్ �ంతమ��� �దల���డ��మ�.

ఏకత్వమ�
మనమ� �ేవ�� ఏకత్వమ�ను అ��్వ�ిసత్ ూ, సంఘమ� ఆరంభ���న ��� శ��బద్ మ�లల�

ల�కమ�ల� ప్రబ�య�ం��న బహ��ేవ���ాధన గ���్చ �దట చ��్చ��ద్మ�. ��ండవ���ా, ఒ�� �ేవ��

గ���్చన �శ్చయత�ా మనమ� ఏక�ై�ా�ాధనను అ��్వ�ి�ద్ �మ�. మ�డవ���ా, మనమ� ���సత్వయ్మ�

మ��య� �ేవ�� గ���్చన సంబం��త ��వమ�ను గ���్చ మ�టల�డ�క�ం��మ�. �దట
బహ��ేవ���ాధనను గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�.

బహ��ేవ���ాధన
్ల బహ�మం�� ఉ��న్ర�� నమ్మక���య�నన్�� – ఈ ��ాల
బహ��ేవ���ాధన అ���� �ేవ�ళ�

�శ్వమ�ను అదుప�ల� ఉంచుచునన్ శ��త్మంత���న, సహజ��త���న ర�పమ�ల���న్య��

నమ్మకం. ఇట�వంట� �ేవ�ళ్ల ల� ��ందర� �ాశ్వత���న�ార�, సృ�ంపబడ��ా���య���న్ర�య�,

ఇతర�ల� ఏ�ో ఒక ర�పంల� ప�ట�్ట న�ార�య� ల�క సృ�ంపబ��న�ార�య� ఆను��నబడ�త�ం��.
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్ల తరచు�ా ఒక�� నుం� మ��కర� ప్ర�ేయ్క���న�ా���య�ందుర�,
బహ��ేవ���ాధన పదధ్ త�లల�, �ేవ�ళ�

�ాబట�్ట మ�నవ�లందర� వయ్��త్గతం�ా ��ష్ట��న�ా���య�నన్ట�్ట�ా, ఏ�ో ఒక అవ�ాహన ��ప�ప్న

�ార� ��ష్ట��న�ా���య�ందుర�. �ా� బహ��ేవ���ాధనల�, ఏ ఒక్క �ేవ��ైనను ����క్క�ే ఈ

�శ్వమంతట���ౖ గణ�య���న ఆ��నమ�ను �����ంచు సహజ��త���న వయ్��త్��య���న్డ�

�ా్వ���ారం�� �ెపప్ల�డ�.

్ల ��న్ర�� �షయ��న్ �ాదనక�ం��
ఇష్ట�ేవ���ాధన అ� �ిల�వబడ�చునన్��, ఇతర �ేవ�ళ�

ఒ�� �ేవ�� పట్ల �ా్రథ�క ప్ర�ష్ట వయ్కత్ మ� �ేయ�ట, ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న బహ��ే�ా���ాధన

్ల ��న్ర� అం��క��సత్ ూ��,
అయ�య్నన్��. ఉ��హరణక�, ��మ� �ామ�ాజయ్మ�ల� ��ందర� ఇతర �ేవ�ళ�
�య�స్ అ�� ���క� �ేవతల స��్వచ్చ���న �ేవత�ా ��ర�ం��ర�.

ఆ�� సంఘ ప్రపంచంల�, ���సత్��తర�ల�ౖన అ��క�ల� బహ��ేవ���ా��క�ల�ౖ య�ం����. అ��క�ల�,

���క�ల� మ��య� ���య�ల అబదధ్ �ేవ�ళ్ల ల� నమ్మకమ�ం��ర�, ఇతర�ల� ట��్క, బ�ల్కన్

�ా�ా్ట�లల�� �గ��లను ఆ�ా��ం��ర�. �శ్వసంబంధ���న శక�త్లల� నమ్మకమ�ం�న

బహ��ేవ���ా��క�ల� స��తం ఉం����, మ��య� సృ�ి్టల�� మ���ాంశమ�లను ల��� ఇతర

��ణ�లను ఆ�ా��ం�న�ార� క��� ఉం����. ���ిత్ క�ాదమ� - �ేవ�డ� ల�డ� అను నమ్మకమ� –
అర�దు�ా ఉం�ే��.

చట్ట ప్ర�ారం ప్రజల� తరచు�ా బహ��ేవ���ా��క�ల�ౖ య�ండవల�ి వ�్చంద����, ����

�ధమ�ల�ౖన �ేవ�ళ్ల ల� ఉంచబ��న నమ్మకమ� ఇంత�ా సర్వ�ా��రణ���న�ై య�ండ�టక� ఒక

��త���ౖయ�ం��న��. ఉ��హరణక�, ��మ� �ామ��జయ్మ�ల�, ప్రజల� ���య�ల �ేవ�ళ్ల ను

్ల తమ కృపను చూప�నట�
ఆ�ా��ం��ల� ప్రభ�త్వం కట్ట �� �ే�ిం��. ��మ� �ామ��జయ్మ���ౖ �ేవ�ళ�
్ల ను,

�ే�ా�న్ �ా�ాడ�నట�
ి న��
్ల ను, ప్రభ�త్వం ఇట�్ట ఆ�ాధనను ప్ర��శ��ట�్టం��. �ా� మ�నవ�ల �ా�ి�్ట త

ప్రజల� �����ధమ�ల�ౖన �ేవ�ళ్ల ల� నమ్మకమ�ంచ����� ఎక�్కవ �ా్రథ�క���న �ారణ���య�నన్��.
మ�నవ�ల� �జ���న �ేవ�� నుం� అబదధ్ �ేవ�ళ్ల ��ౖప� �రగ����� బహ��ా

ఉను్మఖుల�ౖయ���న్ర�� �షయ��న్ బ�ౖ�ల� సూ�సుత్ం��. ఇ�� మ�ఖయ్ం�ా

�ాపమ�ను గ���్చన బ�ౖ�ల� �ి�ధ్ �ంతమ��� సంబంధంగల�ైయ�నన్��. ��పప్
సృ�ి్టకరత్ �� గల సంబం���న్ చూ�నట్ల ��ే మనమ� సృ�ంపబ��న

�వ�ల���య���న్మ�� �ాసత్ వమ��� ����� అంత ఎక�్కవ సంబంధం ల�దు �ా�,
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���షం�ా మనక�ను �ేవ����� మధయ్ గల సంబం���న్బట�్ట చూ�నట్ల ��ే

మనమ� �ా�ి�్ట ి ప్రజల���య���న్మ�. �ేవ�డ� సృ�ి్టల� బయల�పర�న �ేవ��
గ���్చన సతయ్మ�నక� స��తం �ాసత్ వమ��ా మనలను అంధులను �ేయ�నట�
్ల
�ాపమ� ��� చరయ్ను �ేపడ�త�ం��. �ాబట�్ట , మన��� మనమ�

������ట్టబ��నప�ప్డ� �ేవ�� గ���్చ ఏ మ�త్రమ�ను �జమ��ా� �షయ�లను
మనమ� �ాసత్ �ా��� �ేవ���ా ల��� �ై�క���న లకష్ణ�ల��ా గ���త్�త్ ామ�. అన�ా,
మనమ� �జ���న �ేవ���� ప్ర��య్మ�న్యం�ా మన �� ంత ఊహల ప్ర�ార���న
�ేవ�ళ్ల ను సృ�ి్టంచుక�ంట�మ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��వచు్చ.

— ��. �ే�డ్ బ�ర్

ల�ఖనమ�ల� బ� ��ంచునట�్ట�ా, �ై�క���న సృ�ి్టకరత్ హసత్ మ� కల�గజ�సు��నక�ం�� ఈ ��ాల

�శ్వం ఉ��� ల���� వచు్చటక� �ాధయ్మ��య్�� �ాద�� �షయ��న్ సమసత్ జనుల� �ా��

హృదయ�ంత�ాళమ�ల� ఎర�గ�దుర�. �ా� మనల�� �ాపమ�నుబట�్ట , మ�నవ�ల� �జ���న �ేవ���

సహజం�ా అం��క��ంచర� మ��య� �ట�న్ట��� ఆయ�� సృ�ి్టకరత్ య� అం��క��ంచర�. �����

బదుల��ా, ఆయన �ారయ్మ�లను మనమ� ఇతర మ�ల���రమ�లక� ఆ���ిసత్ ుంట�మ�. ����
గ���్చ ��మ� 1:20-23ల� ��ల� �ెప�ప్చునన్ మ�టల� ఆల��ంచం��:

ఆయన అదృశయ్ లకష్ణమ�ల�, అన�ా ఆయన �తయ్శ��త్య� �ేవత్వమ�ను,
జగదుతప్�త్ �దల���� సృ�ి్టంపబ��న వసుత్వ�లను ఆల��ంచుటవలన

�ేటపడ�చునన్� గనుక �ార� �ర�తత్ ర�ల�ౖ య���న్ర�. మ��య� �ార� �ేవ��
������య� ఆయనను �ేవ���ా మ��మపరచల�దు, కృతజ్ఞ ��సుత్త�ల�

�ె�్లంపనుల�దు �ా� తమ �ాదమ�లయందు వయ్ర�్థల�ౖ��. �ా�� అ���కహృదయమ�

అంధ�ారమయమ���ను; ��మ� జ�్ఞనులమ� �ెప�ప్��నుచు బ���ధ్��నుల�ౖ��. �ార�
అకష్య�డగ� �ేవ�� మ��మను కష్యమగ� మనుష�య్ల�క్కయ�,

ప�ల�క్కయ�, చత��ాప్ద జంత�వ�ల�క్కయ�, ప�ర�గ�ల�క్కయ�,
ప్ర�మ�స్వర�పమ��ా మ���్చ�� (��మ� 1:20-23).
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��ల� మ�టల ప్ర�ారం, ల�ఖనమ�ల �ేవ�� ఉ��� ప్ర� ఒక్క���� ���తం�ా �ె��ియ�నన్�� –

అ�� సప్ష్టం�ా కనబడ�చునన్�� మ��య� గ���ంపబడ�చునన్��. �ేవ�డ� తనను ��ను సృ�ి్టల�

��ల్ల��ం�న స్వయం ప్రకట�తమ� ��్వ�ా మ�నవ�ల� ఆయనను ఎ����య�ం��ర� �ెపప్����� క���

��ల� ��నుకంజ ��యల�దు. �ా� ఆయనను మ��మపరచ����� ల�క ఆయనక� కృతజ్ఞ ��సుత్త�ల�
�ె�్లంచ����� ��ాక��ంచునంత�ా మనమ� �ా�ి�్ట ి ప్రజల���య���న్మ�. మ��య� �����

బదుల��ా, ఆయన �ా్థనంల� మనమ� �� ంత�ా క�ప్ంచు��� ఆ�ా��ంచు అబదధ్ �ేవ�ళ్ల క� ఆయన

మ��మను ఆ���ిసత్ ు��న్మ�.

సమసత్ �ీత్ � ప�ర�ష�ల� మ��య� �ిల్లల� �ేవ��� �ా�� హృదయ�ంత�ాళమ�ల�, �ా��
మనసుస్ల�్ల, మ��య� �ా�� మన�ాస్�లల� ఎ����య���న్ర� బ�ౖ�ల� మనక�

�ె�యజ�ప�ప్త�ం��. �ా� ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ాపమ� �ే�ిన ��ట� నుం�,

మనమ� �జ���న �ేవ��� ఆ�ా��ంచుటక� బదుల��ా �గ�హమ�లను ల��� �ేవ��

�ేత సృ�ంపబ��న మ�� �ే���ౖనను ఆ�ా��ంచ����� మన హృదయ�ంత�ాళమ�లను
�్ర�ిప్��సుక���న్మ� ��మ� ప�్రక �దట� అ��య్యం మనక� �ె�యజ�సత్ ుం��.
�ాబట�్ట మ�నవ హృదయం ఆచరణ�త్మకం�ా సకల �ధమ�ల�ౖన �గ��లక� ఒక
క�ా్మ�ారమ�, ఒక వనర�, ఒక మ�ల���య�నన్��.

— ��. �ామ�య్ల్ �ంగ్

బహ��ేవ���ాధనను గ���్చన ఇట�్ట పటమ�ను మన మనసుస్ల�్ల ఉంచు���,

ఏక�ేవ���ాధనను, అన�ా ఒ�� �ేవ�డ���న్డ�� నమ్మకమ�ను అ��్వ�ించ����� ఇప�ప్డ� మనమ�
�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

ఏక�ేవ���ాధన
�ాం���కపరం�ా �ెప�ప్క�నన్ట్ల ��ే, ఏక�ేవ���ాధన అ���� ఒ�� ఒక్క �ేవ��ల� గల

నమ్మకమ�ను ర���పర�ే ఏ మతమ����
ౖ � సూ�ంపవచు్చ. ఉ��హరణక� ఆధు�క ప్రపంచంల�

య���మతమ�, ���సత్వయ్మ� మ��య� ఇ�ా్లం మతమ� – ఇవ�న్ ఏక�ేవ���ాధనక� సంబం��ం�న
మతమ�ల�ౖయ�నన్� ఎందుకన�ా �ై�క���న వయ్��త్�ా ఒ�� ఒక్కడ���న్డ� అవ�న్

����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�.
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ల�ఖనమ�లల� అ��క �ాకయ్���ాల� �ేవ��ొ క్క�ే ఉ��న్డ� �ేట�ెల్లమ��ా �ె�యజ�య�ట

��్వ�ా �ేవ�� ఏకత్వమ�ను ధృ�క��సత్ ు��న్�. ���న్ ఉ��హరణలను చూ��ద్మ�. 1 �ా�ల�

8:60ల� �� ల��ను ఇల� ప్రకట�సత్ ు��న్డ�:

��హ� �ా�� �ేవ�డ�, ఆయన తపప్ మ�� ఏ �ేవ�డ�ను ల�డ� (1 �ా�ల� 8:60).
��రత్నల� 86:10ల�, ���దు ఇల� �ానం �ేసత్ ు��న్డ�:
��� అ��్వ�య �ేవ�డవ� (��రత్నల� 86:10).
2 �ా�ల� 19:19ల�, ���్కయ� ఇల� �ా్ర��్థసత్ ు��న్డ�:
��హ� �ా మ� �ే�ా; . . . ��� �జమ��ా అ��్వ�య �ేవ�డవ� (2 �ా�ల� 19:19).
��మ� 3:30ల�, ��ల� ఇల� ఉ��్ఘట�సత్ ు��న్డ�:
�ేవ�డ� ఒక�ే (��మ� 3:30).
య���బ� 2:19ల�, య���బ� ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:
�ేవ��ొ క్క�ే అ� �వ� నమ�్మచు��న్వ�. ఆల�గ� నమ�్మట మం��ే (య���బ�
2:19).

�ై�క���న వయ్��త్ ఒ�� ఒక్కడ���న్డ�. ఈ �షయం �ాత �బంధన �ాలమ�ల�

�జ���య�ం��న��. ఇ�ే �షయం ���తత్ �బంధన ���ల�్ల �జ���య�ం��న��. ఇ�� ఆ�� శ��బద్ మ�ల

��ట� సంఘ�లల� సతయ్���య�ం��న��. మ��య� అ�� ఈ ���లల� స��తం సతయ్���య�నన్��.

ఏక�ేవ���ాధనల� �ేయ� మతమ�ల�న్య�ను ఒ�� �ేవ�� ఆ�ా��ంచడం ల�ద� మనమ�

ఇప�ప్డ� సూ�ం���స్ ఉనన్��. మన���వర�� �ెప�ప్క�నన్ట�్ట, య���మతమ�, ���సత్వయ్ం మ��య�

ఇ�ా్లం మతమ�, ప్ర� ఒక్కట� ఏక �ేవ�� ఆ�ా���త్ ా�. ����� �ం�, ఈ ఒక్క �ేవ�డ� క�సం

��ర�ల���ౖ��, అబ�్ర�మ� �ేవ��ైయ���న్డ� ఇవ�న్ గ���త్�త్ ా�. �ా� “అబ�్ర�మ� �ేవ�డ�” అ��
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��ర��� ఇ� మ�����ట్ట � ��ాల ��వమ�ల� ��ల� �నన్���న��ౖయ�నన్�. ఆయన గ�ణ�లమ�,
�ై�క���న ఆయన చరయ్ల�, మ��య� ఆయన స్వ��వమ� �షయమ�ల� ఇ� ఏ��భ�ంచవ�.

య��� మతమ�ను �సుక�ం��మ�. య��� మతమ� ��� ��ా్వసమ�ను �ాత �బంధన��ౖ

ఆ��రం �ేసుక�ంట�ం��, ���సత్వ�ల� క��� ఇ�ే పదధ్ � �ాట��త్ ార�. �ా� య��� మతమ� బ�ౖ�ల�

బయల�పరచుచునన్ �్ర��క �ేవ�� ఒప�ప్��నదు. �ాసత్ �ా���, య�దుల �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల�

�్రత్వమ�ల�� ప్ర� ఒక్క ప�ర�షమ���త్� అం��క��ంచర�. �ార� ��సును ప్రభ�వ��ాను,

శ��ర������న �ేవ���ాను అం��క��ంచ����� తృణ�క���త్ ార�. ప�����ధ్త్మ ఒక �ై�క���న వయ్��త్

�ాడంట�ర�. ��సును మ��య� ప�����ధ్త్మను తృణ�క��సత్ ూ, �ార� �ా��� పం�ిన తం��్ర� స��తం

�ాదంట�ర�. ల��ా 10:16ల� ��సు స్వయం�ా �ె�ిప్నట�్ట�ా:

“ . . . ననున్ ��ాక��ంచు�ాడ� ననున్ పం�ిన�ా�� ��ాక��ంచును” (ల��ా
10:16).

య��� మతమ� ��సును మ��య� ప�����ధ్త్మను తృణ�క��సత్ ూ, త��్వ�ా తం��్ర� క���

తృణ�క��సత్ ుం��.

�ేవ�డ� �ాత �బంధనల� బయల�పరచబ��నట�్ట�ా అ�� ఆయనను ఆ�ా��ంచుచునన్ద�

య��� మతమ� నమ�్మత�ం��. అ�� ���సత్వ�ల� ��్ర�ంచు అ�ే �ాత �బంధనను సూ�సూ
త్ , “��మ�

ఆ �ేవ���న్ ఆ�ా���త్ ామ�” అ� �ెబ�త�ం��. �ాబట�్ట , బ�హయ్ం�ా, మనమ� క��� అ�ే �ేవ��

ఆ�ా��సత్ ు��న్మ� మనమ� �ెపప్గల ఒక అవ�ాహన ఉనన్��. �ా� ��సుల� �ేవ�� సంప�ర్ణ ��న

ప్రతయ్కష్త కలదను �షయ��న్ �ార� ��ాక��ంచుచునన్ందు వలన �ార� �ేవ�డ� మనమ�
ఆ�ా��ంచు �ేవ���� �నన్���న�ా�ైయ���న్డను మ��క అవ�ాహన ఉనన్��.

ఇ�ా్లం మతమ�ను మనమ� �సుక�నన్ట్ల ��ే, �ేవ�� గ���్చ �ా���� గల ��ాల ��వం

బ�ౖ�ల�ను వయ్�����ంచుచునన్ద� మ��ంత సప్ష్టమవ�త�ం��.

ఒక మ�ఖయ్���న ప్రశన్ ఏమన�ా, ఒక్క �ేవ�� గ���్చ ఇ�ా్లం మతమ�

�ా్వ���ారమ��� �ెప�ప్చునన్ ��ాల ��వం ఏ���య�నన్��? ఇ�ా్లం మతమ�
�ేవ��యం�ే గల ఒక �ధ���న ఐకయ్తను ధృవపరచుచునన్ద� ��ను

నమ�్మత���న్ను, �ా� ���సత్వయ్మ� ��సు ప్రభ�వ�నక� ఇ�ా్లం మతమ� ఆ�ా��ం�న
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�నన్���న ���ష లకష్ణమ�లను మ��య� గ�ణమ�లను ఆ�ా��సత్ ుం��. మనక�

��చన మ��య� న�ావ��రమ� గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల�నన్�, మ��య� ఇ�

మన ప్రభ�వ� �క్క ���ష లకష్ణమ�లను ప్రజల ����లల� సప్ష్ట�న
� , మ��య�
మ��క���న ���నంల�, ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�ంచు �ా్రమ�ఖయ్���న

�ి�ధ్ �ంతమ�ల�య
ౖ �నన్�. ��చన మ��య� న�ావ��రమ�, �ేవ�� ఏకత్వమ�ను
గ���్చన ఇ�ా్లం మతసు్థల అవ�ాహనల� ల�వ�.

— ��. ��య�ద్ ఖ��ిస్స్, అను�ాదమ�

�ేవ�� గ���్చన ఇ�ా్లం మత ��వమ� బ�ౖ�ల�ను �జమ��ా వయ్�����ంచుచునన్��

మ��య� �ేవ�డ� ��ర�పరచబడజ�ల� ఏ�ాంక���య���న్డ�� ��� ధృ�కరణమ�
అ�� బ�ౖ�ల�ను ఖం��ంచుచునన్ అతయ్ంత గమ��ర్హ��న ���నమ�లల�
ఒకట�ౖయ�నన్��. ఇ�ా్లం మతంల�, సంబం��త �ాం���క ప���న్ ��ను

�వ��ంచగ���నట్ల ��ే, �ేవ�డ� �ర��కష్ం�ా ఒక్క�ే మ��య� ఆయన ల�పల ఏ
సంయ�కత్ �ా్వ�తత్ మ���� ల�దు. ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�ల� ఏక�ేవ���ాధన పట్ల ,

�ేవ��ొ క్క�ే ఉ��న్డ�� నమ్మకం పట్ల �ర��కష్���న �ా్వ�భ��త్ ఉనన్��. “ఇ�ా���ల�,
�నుమ�, � �ేవ��ైన ��హ� �ా అ��్వ�య��ైన �ేవ��ైయ���న్డ����” ���
���ల�్ల� ��ల� �ాలం ��ం� దట� బ�ౖ�ల� ��ా్వస ప్రమ�ణ���య�నన్��. �ాబట�్ట

ఏక�ేవ���ాధన గ���్చన ఉ��్ఘట�ంప��� క���న �శ్చయత య�దు మ��య� ���సత్వ

స�్మ�త �ేవ�ాసత్ � �ాంప్ర��యంల� ��� మ�ల���రంల��� ఒక ��గ���య�ం��న��.
�ాబట�్ట ���సత్వ�ల� ఏక�ేవ�ాదుల�ౖయ���న్ర�. �ా� మన ఇ�ా్లం �� దర�లల� అ��క�ల�
మనం ఎక�ేవ���ాదులమ� �ామ� అనుక�ంట�ర�. మనమ� మ�గ�గ్ర�-�ేవ�ళ్ళ
ఆ�ా��క�లమ� �ా�� ఆల�చన. �ాసత్ �ా��� �వ� తం��్ర, మ��య� త�్ల , మ��య�

క�మ�ర�� నమ�్మత���న్వ� �ారనుక�ంట�ర� ఎందుకన�ా ఈ సందరభ్ంల� �ేవ��
గ���్చన ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ను అర్థ ం �ేసు��నడంల� ప్రవకత్ ��న మహమ్మద్

�� ర�ాట�ప��్డడ�. �ా� �్రత్వమ� – ఒక్క �ేవ��ే �తయ్త్వమందు తం��్ర, క�మ�ర�డ�,
మ��య� ప�����ధ్త్మయను మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల

అ�ిత్ త్వంగల�ా�ైయ���న్డ�, �ర� �ామ�నయ్ం�ా ఒ�� �ేవ�� గ���్చన ����్వర�
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వయ్��త్కరణమ�ల� �ార�, స��క�� మ�మ�ల��ా �ర� ఒ�� �ేవ�� �క్క మ�గ�గ్ర�

����్వర� అ�న ర�ప�ాలం�ారమ�ల�ౖ య���న్ర���� క��� �ాదు, �ా� �జ���న ఆ
ఒక్క �ేవ��ల�� ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్ య��ర్థ ��న మ��య� బల���న

���ార్థ మ��� క���న సహ�ాసం ఉనన్ద�� ���సత్వ �ి�ధ్ �ంత�� – �ేవ�� గ���్చ ఇ�ా్లం
మతమ�నక�గల ��వమ� కంట� �ేవ�� గ���్చ సమగ�ం�ా �నన్���న
��వ���య�నన్��.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III

�ాబట�్ట , య��� మతమ�, ���సత్వయ్మ� మ��య� ఇ�ా్లం మతమ�ల�న్ ఏక�ైవ�ాద

మతమ�ల�ౖయ�నన్�. ఇ� బహ��ేవ �ాదమ�నక� �లకష్ణ���న��ౖయ�నన్� ఎందుకన�ా

్ల ��న్ర� ఒప�ప్��నవ�. �ా� అ�ే సమయంల� ఇ� ఒక ��� నుం� మ��కట�
బహ�మం�� �ేవ�ళ�
సుసప్ష్టం�ా �లకష్ణ���న��ౖయ�నన్� ఎందుకన�ా �ేవ�� గ���్చన �ాట� �ి�ధ్ �ంతమ�ల�
�నన్���న��ౖయ�నన్�.

బహ��ేవ �ాదమ� మ��య� ఏక�ేవ �ాదమ�ను �ెల�సుక���న్మ� గనుక, ���సత్వయ్మ� �ేత

ర���పరచు��నబడ�చు, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� బ� ��ంపబడ�చునన్ట�్ట �ేవ�� గ���్చన
��ాల ��వమ�ను వ��్ణంచ����� ఇప�ప్డ� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

���సత్వయ్మ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� �ేవ�� గ���్చన �ాంగ�్మలం ��ల� వరక� సప్ష్టమ��ా

ఉనన్��. అ�� ఏమంట�ందంట�:

పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న �ేవ����ను నమ�్మచు��న్ను.
�ేవ�డ� ఒక్క�ే ఉ��న్డ� ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ���తం�ా �ె�యజ�పప్డం ల�ద��

�షయ��న్ �ర� గమ��ాత్ర�. ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క మ�లమ� మనక� �ె�యనట్ల ��ే,
ఈ మ�టల� య��� మతమ�నక� �ెం��న, ల��� ఇ�ా్లం మతమ�నక� �ెం��న �ేవ�� యంద�

��ా్వసమ�ను ప్రకట�సత్ ు��న్యనన్ట�్ట�ా ఉండ�ట �ాధయ్��. ల�క, అ��క మం�� �ేవ�ళ్ల మధయ్ గల ఒక
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�ేవ�� ర���పరచుక�ంట���న్మ�� అ�ా్థ�న్ స��తం ఇవ్వవచు్చ. �ాబట�్ట , ఈ ప్రమ�ణమ� ���సత్��తర

ఏక�ేవ �ాదమ� మ��య� బహ��ేవ �ాదమ�నక� ��రతమయ్ం�ా, ���సత్వ�ల� �శ్వ�ిసత్ ునన్ �్ర��క

�ేవ�� గ���్చ �ె�యజ�ప�ప్చునన్ద� ఎవ�������ా� ఎల� �ెల�సుత్ం��?

ఒక ప్రక్క �ేవ�� గ���్చ మ�మ�ల��ా �ె�యజ�ప�ప్త�నన్ ఇతర �షయ�ల ��్వ�ా ఈ

ప్రమ�ణమ� ���సత్��తర�ల ఏక�ేవ �ాదమ�ను ఒప�ప్��నడం ల�దు. మనమ� ఇ��వరకట� ఒక �ాఠంల�
��ర�్చక�నన్ట�్ట�ా, ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �్రత్వ�ాద సూత్రమ� చుట�
్ట ���్మంపబ��య�నన్��.
తం��్ర��న �ేవ�డ�, ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర��ైన ��సు ��స
� త్ ు, మ��య� ప�����ధ్త్మ

�ేవత్వమ�ల� అందర� అ��్వ�యమ� మ��య� �ై�క���న �ారమ�ను పంచు��నుచు, మ�గ�గ్ర�
����్వర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర�� నమ్మకమ�ను అ�� ప్ర�ధ్వ�సుత్ం��.

�ా� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� నమ్మకమ�లక� ఒక �ా�ాంశ��� య�ండ�టక� ఉ�ేద్�ంపబ��నద��

�షయ��న్ జ�్ఞపకమ�ంచుక�ం��మ�, ��ా్వసమ�ను గ���్చన ఒక సమగ���న ప్రకటన�ా �ాదు.
సంఘమ� �క్క �ా్రర్థ న ప్రకరణమ�ల� అ�� �ాడబ��నప�ప్డ�, �ేవ��ల�� ఈ మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్లను ఈ �ధం�ా ����్కనుట �్రత్వమ�ను గ���్చన అంత�ాభ్వమ��సుత్ంద�
సంఘమ�ల�� ప్ర� ఒక్కర� ఎ����య�ం����.

మ��క ప్రక్క ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, “�ేవ�డ�” అ�� జ���ాచక పదమ�ను �ేవ�� ��ర�నక�

ఏక వచన ర�పమ�ల� ప్ర���ంచుట ��్వ�ా, బహ��ేవ �ాదమ�ను ఒప�ప్��నడం ల�దు.
“�ేవ�డ�” అ�� పదమ� అ��క అర్థ మ�ల�యవచు్చ. అ��క మతమ�ల� �ా�� �ా��

్ల ” అ� ప్ర�త్ ా�సుత్ంట�ర�. దయయ్మ�ల�, �గ�హమ�ల� మ�నన్గ�
�ైవమ�లను గ���్చ “�ేవ�ళ�

�షయ�లను, మ��య� బహ��ా మ�నవ ��యక�లను స��తం సూ�ంచ����� బ�ౖ�ల� క���

“�ేవ�డ�” అ�� ప���న్ ఉప���సత్ ుం��. �ా� "�ైవమ�ల�" అ� సంబ� ��ంపబడ�చునన్ �ట���

�ాసత్ వ���న ��ర్ల � క��� ఉండవచు్చ. ఉ��హరణక�, �ా్ర�న ��మ� �ామ��జయ్మ�ల��

మతమ�ననుస��ం�, అం�ారక�డ� య�దధ్ మ�ల� �ేయ� �ేవ�డ�, ఇంద్రగ�హం సమ�ద్రమ�ను

అదుప�ల� ఉంచు �ేవ�డ�, మ��య� బృహసప్� �ేవ�ళ్ల క� ��యక��ైయ�ం�ెను.

అ�ే �ధం�ా, ల�ఖనమ�ల �ేవ�డ� �ాసత్ వ���న ��ర్ల�� �ిల�వబ��్డడ�. ఈ ��ర్లల� అ��క �ాతం

వర్ణ ��త్మక���న��ౖయ�నన్�, ఉ��హరణక� ఎల్ ష��ద్�, తరచు�ా సర్వశ��త్మంత��ైన �ేవ�డ� అ�
అనువ��ంపబ��ం��, మ��య� సమసత్ శ��త్ ఆయనల� మ�త్ర�� ఉనన్ద� అర్థ �చు్చచునన్��; ఎల్
ఎల�య్న్, �ా��రణం�ా మహ� నన్త��ైన �ేవ�డ� అ� అనువ��ంపబ��ం��, మ��య� సమసత్ మ�
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ఏల�చునన్ �ేవ�డ� అర్థ �చు్చచునన్��; మ��య� అ�ొ ��య్, సర్వ�ా��రణం�ా ప్రభ�వ� అ�
అనువ��ంపబ��ం��, మ��య� యజమ�� ల�క ప���ాలక�డ� అ� అర్థ �చు్చచునన్��.

�ా� �ేవ�� �� ంత ����య�నన్ద� మనమ� అనుక��� ����� అతయ్ంత స�పం�ా నునన్

��ర�, య���్వ అయ�య్నన్��. �ాత అను�ాదమ�లల� ఈ ��ర� ��హ� �ా అ� అగ��ిసత్ ుం��. �ా�

ఆధు�క అను�ాదమ�లల�, అ�� �ా��రణం�ా ప్రభ�వ� అ� అనువ��ంపబ��ం��, అ��ే ��� అర్థ ం

అ�ొ ��య్ అ�� పదమ�నక�నన్ అర్థ ం కంట� బ� �త్ �ా �నన్���న�ైయ�నన్��.

మ�నవ చ��త్రల�� అతయ్ంత ఆ��మ���య�నన్ �ాలమ�ల� �ేవ�డ� య���్వ అ�� ��ర���

తనను ���� ప్రతయ్కష్పరచుక���న్డ�. ఉ��హరణక�, మ�నవ�ల� ఈ ��మమ�ను �ేవ�� �షయంల�
క�సం ఆ��మ� క�మ�ర��ైన ��త� ��నమ�లంతట� ఆ��మ ��నమ�లల� ప్ర���ంచు��నుచుం����,

ఈ �షయ��న్ మనమ� ఆ�� 4:26ల� చూడనగ�ను. ��వహ� ఆ��. 9:26ల� �ేవ��� య���్వ అ�

ప్ర�త్ ా�ం��డ�. మ��య� అబ�్ర�మ� ఆ��. 12:8ల� �ేవ��� ఇ�ే య���్వ అ�� ��మమ���

సంబ� ��ం��డ�.

య���్వ అ����, �ేవ�డ� �రగ్ మ 3:13, 14ల� ���క� వ��్ణం�న�� క��� ఇ�ే

��మ���య�నన్��. అక్కడ ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

��� “�తత్ ��ంచుమ�; ��ను ఇ�ా����య�ల �దద్ క� ���్ల �ా��� చూ�, ‘�

�ితర�ల �ేవ�డ� � �దద్ క� ననున్ పం��న�’ �ా���� �ెపప్�ా �ార�, ‘ఆయన
�����?’ అ� అ����న ��డల �ా���� ����� �ెపప్వల�న� �ేవ�� న����ను.

అందుక� �ేవ�డ�, “��ను ఉనన్�ాడను” అను�ాడ��ౖయ���న్న� ����� �ె��ప్ను.
మ��య� ఆయన‘ఉండ�నను�ాడ� � �దద్ క� ననున్ పం��న� �వ�
ఇ�ా����య�ల�� �ెపప్వల�న��ను” (�రగ్ మ. 3:13-14).

య���్వ అ�� ��ర�, ‘ehyeh అ�� ���్ర పదమ��� సంబంధంగల�ైయ�నన్��, అ�� ఇచ్చట

��ను ఉనన్�ాడను అ� అనువ��ంపబ��ం��. ఈ ��మమ� �ేవ�డ� తన ప్రజలక� తనను��ను

ప్రతయ్కష్పరచుక�నన్ అతయ్ంత స�న్��త���న ��మ���య�నన్��, మ��య� ఇతర���న ఏ ��మమ�
కంట�ను ఎక�్కవ�ా, ఆయనను సమసత్ అబదధ్ �ేవ�ళ్ల నుం� ప్ర�ేయ్కం�ా ప్రద��్శంచు ఒక
��మ���య�నన్��.
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�ాసత్ �ా���, ల�ఖ��లల� ప్రభ�వ� �ిల�వబడ�చునన్ ��మమ�ల�న్ట�ల���ల్ల �, “�ేవ�డ�” అ��

��మం అతయ్ంత జ���ాయ్పత్ ���న�ైయ�నన్��. ��డ� మన మధయ్నునన్ ఆధు�క �ాత �బంధనలల�,
�ేవ�డ� అ�� మ�ట సర్వ�ా��రణం�ా ఎల్ ల�క ఎల���మ్ అ�� ���్ర పదమ�నక�

అను�ాద���య�ంట�నన్��. మ��య� ���తత్ �బంధనల�, ఇ�� ���క� పద���న ���స్ ను

అనువ��సత్ ుం��. �ా� బ�ౖ�ల� �ాలమ�ల�, ఇతర మతమ�ల� �ా�� �� ంత �ేవ�ళ్ల ను సూ�ంచ�����

ఇ�ే మ�టను ఉప���ం���. �ాబట�్ట , అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేవ�� �షయంల� ఇంత
కంట� ఎక�్కవ ప్ర�ేయ్క���న�ైయ�నన్ య���్వ వంట� ��మమ�నక� బదుల��ా,

జ���ాయ్పత్ ���న�ైయ�నన్ ఈ ��మమ��� ఎందుక� ఎం�ిక�ేసుక�నన్ట�్ట? ఎందుకన�ా, ప్రభ�వ�ను

గ���త్ంచ����� “�ేవ�డ�” అ�� �ామ�నయ్ పదమ�ను ప్ర���ంచుట ��్వ�ా, “�ేవ�డ�” అ�

�ిల�వబడ�టక� ���సత్వ మ�రగ్ మ� �క్క �ేవ�డ� ఒక్కడ� మ�త్ర�� �గ�య్డ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస
ప్రమ�ణమ� సూ�సుత్ం��. 1 �ా�ల� 8:60ల� మనమ� చదవ�చునన్ట�
్ల :

. . . ��హ� �ా�� (���్ర ��షల� య���్వ) �ేవ�డ� . . . ఆయన తపప్ ఏ �ేవ�డ�ను
ల�డ� (1 �ా�ల� 8:60).

అవ�ను, �ార� �ాసత్ వ���న �ేవ�ళ్ల ను ఆ�ా��సత్ ు��న్ర� ఇతర మతమ�ల� నమ�్మచునన్�.

�ా� �ాసత్ �ా���, �ార� ���సత్వ�ల �ేవ�డ� తన ఏల�బ��� �ా��సత్ ునన్ ఊ�జ�తమ��ా

ఉ���గల�ా���, ల��� భ�తమ�లను స��తం అ� �ెప�ప్��నవచు్చ – తక�్క��ౖన, సృ�ంపబ��న

ఆత్మలను ఆ�ా��సత్ ు��న్ర�. ఈ �షయ��న్ ��ల� 1 ����ం��. 10:20ల� సప్ష్టం �ే�ాడ�, ఆయన ఇల�
�ా్రసుత్��న్డ�:

అనయ్జనుల��ప్ంచు బల�ల� �ేవ���� �ాదు, దయయ్మ�ల�� అ��ప్ంచుచు��న్ర� (1
����ం��. 10:20).

�ార� తమ అరప్ణలను దయయ్మ�లక� అ��ప్సుత్��న్ర� అనయ్మ���ా��క�ల� నమ్మల�దు;

�ార� ���� �ధమ�ల�ౖన �ేవ�ళ్ల క� అ��ప్సుత్��న్ర� �ార� నమ�్మర�. �ార� �� ర�ాట�ప��్డర�.
ప్రపంచంల� ఈ��డ� ���సత్వ మ�రగ్ మ� మ�త్ర�� �ాక ఇతర���న అ��క మతమ�ల�

��లయ�చునన్�. ��ందు మతమ�, �ింట�, అనయ్మ��రధన, �క్క, ఇ�ా్లం, య���మతమ�,
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్ల అబదధ్ ం. ��ంద����ే
����జనుల మతమ�ల�, మ�నన్గ�న� ఇం����న్ ఉ��న్�. �ా� �ా�� �ేవ�ళ�

దయయ్మ�లను ఆ�ా���త్ ార�. మ����ంద����ే సృ�ి్ట� ఆ�ా���త్ ార�. ఇం��ందర� �ా�� ఊహల ప్ర�ార���న
క�ప్త కథలక� సంబం��ం�న �ేవ�ళ్ల ను ఆ�ా���త్ ార�. �ా� ���సత్వ�ల �ేవ�డ� మ�త్ర�� �జమ��ా

�ై�క���న�ా�ైయ���న్డ� బ�ౖ�ల� ఉ��్ఘట�సత్ ుం��; ���సత్వ�ల �ేవ��ే ల�కమ�నక� �ర�ప్ �ర�్చను;
మ��య� మనలను ర��ంచ����� ���సత్వ�ల �ేవ���� మ�త్ర�� శ��త్ కలదు.

నూతనం�ా ��స
� త్ ును అం��క��ం�న�ార� ఇ��వరక� ఆ�ా��ంచుచుం��న అబదధ్ �ేవ�ళ్ల ను

వ�����ట్టవల�న�య�, అసమ�ను�ైన సతయ్ �ేవ���ా ల�ఖనమ�ల �ేవ�� అం��క��ంచవల�న�య�,

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��� ��ా్వస �ష�క ��� సూత్రమ�ల� �ా����

�ిల�ప��చు్చచునన్��. �ర��కష్ం�ా ల�ఖనమ�లల� ఆవశయ్క���య�నన్ బ� ధను ఈ �ిల�ప�

ప్ర�ధ్వ�సుత్ం��. �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనల �ేవ�డ� మ�త్ర�� �జ���న �ేవ��ైయ���న్డ��
సతయ్మ�ను, ��ౖ�కం�ా��ౖ�ే���, ��య్యబదధ్ ం�ా��ౖ�ే��� ప్ర� య�గంల�ను, ప్ర� ఒక్కర�

అం��క��ంచవల�న� బ�ౖ�ల� �ా��� బదుధ్లను�ా �ేయ�చునన్��. అవ�ను, �ార� ఆయనను మ�త్ర��

ఆ�ా��ం��ల� క��� �ా్వ���ారం�� ��ర�చునన్��.

�ేవ�� ఏకత్వమ�ను మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక మనమ� మన దృ�ి్ట� ఇప�ప్డ�

ఆయన ��ాడంబరత��ౖ, ఆయన స్వ��వమ� �క్క ఐకయ్త ల�క �ారమ���ౖ ��ం��్రక��ంచ�����
�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

��ాడంబరత
మనమ� ఇంతక� మ�ందు �ాఠంల� �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ను �ర్వ�ం�నప�ప్డ� ���� ఈ ��ం� ��

�ధం�ా ప్రకట�ం��మ� �ర� జ�్ఞపకం�ే�ి��నవచు్చ: �ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర�,

�ా� �ారమ�ల� ఒక్క�ే. “ప�ర�షమ���త్” అ�� పదమ� �లకష్ణ���న, స్వయంజ�గృ�గల

మ���త్మత్వమ�య�, “�ారమ�” అ�� పదమ� �ేవ�� మ�ల���ర���న స్వ��వమ�ను, ల�క ఆయన

క���య�నన్ �ారమ�ను సూ�ంచుచునన్ద� క��� ప్రకట�ం��మ�. అ�� స��, అ��ే మనమ�

�ేవ�� సరళతను గ���్చ �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, ఆయన �ారమ� – ఆయన �ా్రథ�క స్వ��వమ�,

ఆయన అంతసత్ త్వ���య�నన్ అ���క ప��ర్థ మ� మన మనసుస్ల�్ల ఉనన్��.

�ైవ�ాసత్ � ���్వంసుల� “సరళమ�” మ��య� “సరళత” అ�� పదమ�లను ఒక �ధ���న

�ాం���క దృ�ి్ట�� ప్ర���సత్ ుంట�ర�. �ేవ�డ� సరళ���న�ాడ� మనమ� �ెప�ప్నప�ప్డ�, ఆయనను
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అర్థ ం �ేసు��నడం ఎం�� సులభం అ�� అవ�ాహన�� �ెపప్డం ల�దు. ����� బదుల��ా, ఆయన
�ారమ� ����్వర� ప��ర్థ మ�ల�� క���న �శ�మమ� �ాదు; �ా� ఐకయ్���య�నన్ ఒ�� ఒక్క అ
���క���న సమగ� ప��ర్థ ��య���న్డ�.

�ర్మల���న �ట�� బ�రద�� �� ల్చడం ��్వ�ా ఈ అ��ా్రయమ�ను మనమ� �� ��హరణం�ా

��్రక��ంచవచు్చ. ఒక ప్రక్క �ర�ను ఒక �ామ�నయ్ ప��ర్థ ం�ా ఎంచవచు్చ. అ�� ప���త్�ా �ట��

మ�త్ర�� క���య�నన్��, ఇతర���న�ే��య� ల�దు. �ా� మన �దద్ నునన్ �ర్మల���న �ట��� మట�్ట �

క��ినట్ల ��ే, ఈ �ర� బ�రద�ా మ����� త�ం��. బ�రద అ���� సం��ర్ణ��న ప��ర్థ ��య�నన్��

ఎందుకన�ా ఏ�� ��ండ� ��నన్ ప��ర్థ మ�ల�గల�ెయ
ౖ �నన్��: �ర� మ��య� మట�్ట . �ేవ�� �ారమ�
ప���త్�ా �ర్మల���య�నన్ �ట�వంట��ైయ�నన్��: అందుల� ఒ�� ఒక్క ప��ర్థ మ�నన్��.

�ా�, ఇ�� ఎందు��ంత మ�ఖయ్���య�నన్��? �ేవ�డ� సరళ���న�ాడ�య�, ����్వర�

ప��ర్థ మ�ల�గల�ాడ� �ాద�య� ���సత్వయ్మ� ఎందుక� ����్క వ�ా్కణ�సత్ ుం��? ఈ ప్రశన్క� సమ���నం

�ెపప్�����, మనమ� �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ను మ��క ప�ాయ్యం చూ��ద్మ�. �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� ఇల�
ప్రకట�సత్ ుం��: �ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర�, �ా� �ారమ�ల� ఒక్క�ే.

మ���త్మత్వమ� మ��య� �ారమ�నక� మధయ్ గల ��ష్టత �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�నక�
ప్ర����ంశ���య�నన్��. �ారమ�నక� సంబం��ం�నంత వరక� �ేవ�డ�

ఒక్క�ైయ���న్డ� మ��య� ప�ర�షమ���త్�� సంబం��ం�నంత వరక� ఆయన

మ�గ�గ్���య���న్డ�. �ాసత్ �ా��� �ేవ�� �షయంల�, “ఏ�” అ�� �ాడ� ఒక్క�ే,
మ��య� “ఎవర�” అ�� �ార� మ�గ�గ్ర� మనమ� �ెపప్వచు్చ.

— ��. ��త్ జ�నస్న్

�ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ���త్మత్వమ�ల�ౖయ���న్ర� – తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య�

ప�����ధ్త్మ – బ�ౖ�ల� ఎంత బలమ��ా �ెప�ప్చునన్�ో , �ేవ�డ� ఒక్క�ే ఉ��న్డ� క��� బ�ౖ�ల�

అం�ే బలమ��� �ెప�ప్చునన్��. ఆ�� సంఘమ� ఆరంభ���న ��� ���ల�్ల��, �ేవ�డ� ఒక్క�ే
అయ�య్నన్ందునుబట�్ట ఆయన �ారమ� ల�క అ���క���న ప��ర్థ మ� గ���్చ �ెప�ప్��నడం

ప్ర�జనకర���న మ�రగ్ ��య�నన్ద� �ేవ�ాసత్ � ���్వంసుల� ��ాధ్��ం��ర�. �ాబట�్ట , �ేవ�డ�

సరళ���న, ఐకయ్���య�నన్ �ారమ� క���య���న్డ� �ార� �ె�ిప్నప�ప్డ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ�

మ��య� ప�����ధ్త్మ �్రత్వమ�ల� ఏ�ో ఒక �ధం�ా ఒక్కట��ా క��ి�� �న మ�గ�గ్ర� ����్వర�
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�ేవ���్ల �య�ం��ర�� �షయ��న్ �ార� �ాద��న్ర�. మ��య� ����� బదుల��ా, ఈ మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల� ఎల్ల ప�ప్డ� ఒ�� ఒక్క �ేవ�డ��ా క��ియ�ం��ర� �ార� ధృ�క��ంచుచుం����.
ఈ ప్ర�ారం, మనమ� ఇతర మతమ�ల �ేత తరచు�ా �ం��ంపబడ�చునన్ట�్ట, ���సత్వ�ల�

మ�గ�గ్ర� �ేవ�ళ్ల ను నమ్మడంల�ద� సంఘం ప���త్�ా సప్ష్టం �ే�ిం��. ����� బదుల��ా, మనమ�

మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ��లయ�చునన్ ఒక్క �ేవ�� మ�త్ర�� – �ై�క���న ఒక్క వయ్��త్� –
నమ�్మచు��న్మ�.

ఇ�ా్లం మతసు్థల�� మ�టల�డ�నప�ప్డ� �ార�, �్రత్వమ� గ���్చన ���సత్వ దృకప్థమ�
మ�గ�గ్ర� �ేవ�ళ్ల ను ల�క �్ర�ేవ�ాదమ�ను ధృవపరచుచునన్�� తరచు�ా

�ెప�ప్చుందుర�. సంఘ చ��త్రల� ఎవ���నను ఎప�ప్�ైనను ���� ధృవపరచల�దు

ఎందుకన�ా, తం��్ర �ేవ��ైయ���న్డ�, క�మ�ర�డ� �ేవ��ైయ���న్డ�, మ��య�

ప�����ధ్త్మ �ేవ��ైయ���న్డను ధృ�కరణమ�నక� ప్రక్కపక్క��, �ేవ�డ� ఒక్క�ే
అ�� ధృ�కరణమ� ఆ���ాండమ� �దల���� ప్రకటన గ�ంథం వరక�

కనబడ�చునన్��. స�వ�డ� మ��య� సతయ్���న �ేవ�డ� ఒక్క�ే ఉ��న్డ�.

�ేవ��ొ క్క�ే, ����క �ేవ�డ� ల�డ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ ఆ ఒక్క
�ేవత్వమ�ల� �ాల� పంచు��నుచు��న్ర� �ెప�ప్��నడం ��్వ�ా మ�త్ర�� మనమ�
�ేవ�� ప్రతయ్కష్తను గ���్చన సంప�ర్ణ అవ�ాహనను క���య�ండ�నట�
్ల , �ార�

ఒక్క �ేవత్వమ�ల� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉ��� క��� ��ంచుచు��న్ర����
సంఘమ� ప్ర���ంచుచుం��న ��ష���య�ం��న�� గనుక�� మనమ� మ�గ�గ్ర�
్ల ��న్ర� ధృవపరచమ�. �ేవ��ొ క్క�ే, అట్ల �నను ప�ర�షమ�ర�త్ల�,
�ేవ�ళ�
మ�గ�గ్ర�. ల�ఖనమ�లయందు మనక� బ� ��ంపబడ�చు, సంఘమ� �ేత
ధృ�క��ంచబడ�చునన్ �షయ�ల�, మతపరం�ా ఈ �షయంల� మన��

�� ట�పడ�చునన్ �ారంద��ల� నుం� మనలను �జ���న ప్ర�ేయ్క���న�ా���ా
ప్రద��్శంచుచునన్�.

— ��. �ీ్ట��న్ ��ల్లమ్

ఈ ఆల�చన మ��క �ా్ర�న ��ా్వస ప్రమ�ణంల� – ��ౖ�ియ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� – ఇల�

���తం�ా �వ��ంపబ��య�నన్��:
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�ేవ�� అ��్వ�య క�మ�ర�డ�ను, ఒక్క�ే ప్రభ�వ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు . . . తం��్ర��
ఏకతత్వమ�గల�ాడ���ౖయ���న్డ�.

��ౖ�ియ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� కంట� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఎక�్కవ �ా్రథ�క���న�ై

య�నన్ందునుబట�్ట , అ�� ఈ �వరమ�ను ���తం�ా ����్కనడం ల�దు. అట్ల �నపప్ట����, మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉ���గల�ా�ైన ఒక్క�ే �ేవ�� మనమ� నమ�్మచు��న్మ� ����్క

వ�ా్కణ�ంపబడ�ట వలన ఈ అ��ా్రయమ�ను గ���్చన అంత�ాభ్వమ� అందుల� అగ��ిసత్ ుం��.
మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ�ం�� ఒక్కడ��ా ��లయ�చునన్ �ేవ��యందు ���సత్వ�ల�

నమ్మకమ�ంచుచు��న్ర�� �ాసత్ వమ� ���సత్వ ��తమ� �షయ��� ల�క్కల�న�న్ అంత�ాభ్వమ�లను

క���య�నన్��. ఉ��హరణక�, �ాంప్ర���క���న ���సత్వ ఆ�ాధన ఎల్ల ప�ప్డ� ప���త్�ా �్రత్వ�ా����
య�ంట�నన్��: మనమ� �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లను ఆ�ా���త్ ామ�, మ��య� మన
�ి్థ � �ానమ�లను, ��డ���ల� �ా్రర్థ నలను ���ల� ప్ర� ఒక్క���� అ��ప్సుత్ంట�మ�. �్రత్వమ�ల�� ఒక��

�షయంల� మన �ీ్ర�� కనుపరచుచు మ��క��� అలకష్య్మ� �ేయడమంట�, �ేవ���� అలకష్య్మ�
�ేయ�చు��న్మ� అర్థ ం. మనమ� ��రవమ�, ��వ మ��య� మన ��్రమను తం��్ర ��డలను,

క�మ�ర�� ��డలను మ��య� ప�����ధ్త్మ ��డలను ప్రద��్శంపవల�ిన�ార���య���న్మ�,
ఎందుకన�ా �ర� ఒక్క �ేవ��ైయ���న్ర�.

�ేవ�డ� మ��య� ఆయన ఉ����� సంబం��ం�న �ా్రథ�క���న ���సత్వ ��వమ�ను

చ��్చం��మ� గనుక, తం��్ర��న �ేవ�� గ���్చ, �్రత్వమ�ల�� �దట� ప�ర�షమ���త్� గ���్చ

బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ునన్ ��ష్ట��న �షయ�లను గమ�సూ
త్ , “సర్వశ��త్గల తం��్ర” అ�� పదజ�లమ���ౖ మన

దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�.

సర్వశ��త్గల తం��్ర
సర్వశ��త్గల తం��్ర� గ���్చన మన చర్చ ��ల�గ� ���ాలల� ఉంట�ం��. �దట���, “తం��్ర”

అ�� ��మమ� �ేవ�� గ���్చ ల�ఖనమ�లల� ప్ర���ంపబ��న ���నమ�ను చూ�ాత్మ�. ��ండవ��,
తం��్ర��న �ేవ�� మ���త్మత్వమ�ను �్రత్వమ��� గల సంబంధమ�ల� ���ాత్మ�. మ�డవ��,
ఆయన �ితృతత్వప� స్వ��వమ�ను, తం��్ర �ాత్ర వ��ంచు ఆయన �ే�� పనులను మనమ�
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అ��్వ�ి�త్ ామ�. ��ల�గవ��, ఆయన శ��త్� గ���్చ మనమ� చ��్చ�ాత్మ�. �దట, “తం��్ర” అ��
��మమ� ల�ఖనమ�లల� ప్ర���ంపబ��న ���నమ�ను చూ��ద్మ�.

��ర�
“తం��్ర” అ�� ��మమ�ను బ�ౖ�ల� క�సం మ�డ� ప్ర�ేయ్క���న అవ�ాహనల ��ప�ప్న
�ాడ�చునన్��. �దట���, �ేవ�డ� సమసత్ మ�నక� సృ�ి్టకరత్ ��య���న్డను

��ణంల� �ాడబ��ం��. సంబం��త ���తత్ �బంధనల�� ఉ��హరణమ� 1 ����ం��.

8:6ల� చూడనగ�ను, తం��్ర� సమసత్ మ�ను ఆయన నుం�� క���న ఒక ర�పమ��ా
ఇచు్చట ��ల� గ���త్సత్ ు��న్డ�. ఒక్క �షయం, ఏమంట�, ఈ ��� అవ�ాహన
��ప�ప్న �ేవ��� తం��్ర�ా సూ�ం� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ప్ర� ��ఫ��నుస్,

�్రత్వమ�ల�� �దట� మ���త్మత్వమ�ను గ���్చన ��ఫ��నుస్ అయ�య్నన్ద�

గ���త్ంచడం మ�ఖయ్���య�నన్��. తం��్ర అ�� పదమ� ప్ర���ంపబడ�చునన్ ��ండవ

సందరభ్మ� ��ా్వసుల� దతత్ ప�త�్రల��ా �ే�ి��నబ��న ��� మ�లమ�న �ేవ����
క���య�నన్ సంబం���న్ సూ�సుత్ం��. ��మ�. 8:15ల�, మనమ� దతత్ ప���్రత్మను
�� ం��న�ార��� ఆయనను “అబ�్బ తం��్ర” అ� �ిల�సుత్��న్మ� ��ల�

�ెప�ప్చు��న్డంట� ��ల�, తం��్ర� ��ండవ అవ�ాహన ప్ర�ారం ప్ర���సత్ ు��న్డ�.

�వ���ా, ��సు ��స
� త్ ునక� మ��య� తం��్ర�� మధయ్ ఉనన్ అసమ�న���న సంబం���న్
సూ�ంచ����� “తం��్ర” అ�� పదమ� ప్ర���ంపబడ�త�ం��. �దట��� �ేవ���

సృ�ి్టకరత్ �ా �ె�యజ�ప�ప్త�ం��, ��ండవ�� ఆయనను ��చక���ా సూ�సుత్ం��,
మ��య� మ�డవ�� ���ద్ష్టం�ా క�మ�ర���� సంబంధం గల తం��్ర �క్క

మ���త్మత్వమ�ను గ���్చ సూ�సుత్ంద� �ెప�ప్��నడం ��్వ�ా ఈ మ�డ�
�ాడకమ�లను మనమ� �����క��ంచవచు్చ.

— ��. ��త్ జ�నస్న్

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , “తం��్ర” అ�� ప���న్ బ�ౖ�ల� ప్ర���సత్ ునన్ ప్ర��ా��, అ�� �్రత్వమ�ల��

�దట� ప�ర�షమ���త్� గ���్చ �ెప�ప్చునన్ద� ��ందర� ���సత్వ�ల� అనుక�ంట�ంట�ర�, ఇ�ొ క

�� ర�ాట�. �ా� ���తత్ �బంధన వచు్చ వరక� �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� సుసప్ష్టం�ా బయల�పరచబడల�దు.
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�ేవత్వమ�ల�� బహ�త్వమ�ను గ���్చన ��ంత జ�గర�కతను సూ�ంచున� �ాత �బంధనల�

అక్కడక్కడ ���న్ సూచనల���న్�. �ా� �ేవ�� ఏకత్వమ�ను �ాత �బంధన అప���తం�ా ����్క

వ�ా్కణ�సత్ ుం��.

గనుక, �ాత �బంధనల� �ేవ�డ� “తం��్ర” అ� �ిల�వబ��నప�ప్డ�, అ�� ��వలమ� ఒక్క

ప�ర�షమ���త్� మ�త్ర�� సూ�ంచడంల�దు, �ా� అ�� �్రత్వమంతట���� వ��త్ంచు ��ఫ��నుస్�ా ఉం��.
ఒక �ధం�ా, “తం��్ర” అ�� ��మమ� �ాడబడ�ట తం��్ర �క్క మ���త్మత్వమ�ను ఖ�్చతం�ా
ఉ��్ఘట�సత్ ుం��. �ా� �ేవ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లను గ���్చ ���తత్ �బంధన సప్ష్టమ��ా
బయల�పరచక మ�నుప�, “తం��్ర” అ�� ��మమ��� స� �ేవ�� గ���్చ �ాడబ��న

పదమ�ల�న్య� ��ంత ��రక� ప���త్ �్రత్వమ�నక� వ��త్ం��య� జ�్ఞపకమ�ంచు��నడం మ�ఖయ్ం.

��్వ�. 32:6 మ��య� ��షయ� 63:16 మ��య� ��షయ� 64:8 వంట� �ాకయ్���ాలల� “తం��్ర” అ��
పదం ప���త్ �ేవత్వమ�ను ప్ర�త్ ా�సుత్ం��. ఒక దృ�ా్టంతమ� ��తత్ మ�, �ాత �బంధనల� “తం��్ర” అ��
��మమ� �ాడబ��న ఒక్క ఉ��హరణను చూ��ద్మ�. మల��� 2:10ల�, ప్రవకత్ ఈ ప్రశన్ల�
అడ�గ�చు��న్డ�:

మనకంద���� తం��్ర �క్క�ే �ా��? ఒక్క �ేవ��ే మనలను సృ�ి్టంపల���? (మల���
2:10)

ఇచ్చట, ప���త్ �ేవత్వమ� – తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ�� స� - గ���్చ

“తం��్ర”య� �ెపప్బడ�త�ం�� ఎందుకన�ా మ�న�ా�� సృ�ం�నప�ప్డ� ప���త్ �ేవత్వమ�

�ాల�గ్�ం��. తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ, ఒ��్కక్కర� ఒక �ధం�ా �నన్���న �ాత్ర

వ��ం��ర� ���తత్ �బంధన సప్ష్టం �ేసత్ ుం��. �ా� �ాత �బంధనల�� ఈ �ాకయ్��గమ� �ేవ��

ప�ర�షమ�ర�త్లల� ఇట�వంట� ప్ర�ేయ్కతలను చూ�ించడం ల�దు. ����� బదుల��ా, సృ�ి్టల� �ార�

వ��ం�న �ాత్రల ప్ర�ారం “తం��్ర” అ�� ��మమ�ను అ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లక�
�ామ���కం�ా ఆ���ిసత్ ుం��.

�షయ�లను మ��ంత జట�లం �ేయ�����, ���తత్ �బంధన రచ�తల� �ాత �బంధనల�

నుం� �సు���నట�్ట�ా, �ార� క��� �్రత్వం �తత్ మ�ను �ా��రణ అవ�ాహన ��ప�ప్న తం��్ర�ా
సూ�ం�న సందరభ్మ�ల� ఉం��న�. ఉ��హరణక�, మతత్ � 5:45, మతత్ � 6:6-18, మ��య�
-20����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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అ�� . 17:24-29ల�, �్రత్వం �తత్ ం “తం��్ర”య� వ��్ణంపబ��య�ండ�ట సంభవ��. ఈ �ాకయ్

���ాలల�, ఆ య� ��త�వ�లనుబట�్ట �్రత్వం �తత్ ం “తం��్ర” అ� �ిల�వబ��ం��. ���న్ ప�ాయ్య�ల�

సృ�ి్ట క�మమ�ల� ప���త్ �ేవత్వమ� �ాల�గ్�నందు వలన ఇల� �ిల�వబ��ం��. ఇతర సమయ�లల�,
�ేవ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� మనమ� అనుస��ంచవల�ిన ��ౖ�క ప్రమ�ణ���య�నన్ందును

బట�్ట ఇల� సం����ంపబ��ం��. మ��క ప�ాయ్యం, దృ�ా్టంతమ� ��తత్ ం, మనమ� ఒక్క ప్రవచ���న్
చూ��ద్మ�. య���బ� 1:17ల�, మనమ� ఈ ��ం� �� మ�టల� చదువ�దుమ�:

��ష
� ్ట ��న ప్ర� ���య� సంప�ర్ణ ��న ప్ర� వరమ�ను, పరసంబంధ���న�ై,
జ�య్�ర్మయ�డగ� తం��్ర �దద్ నుం�� వచు్చను (య���బ� 1:17).

ఈ వచనమ�నక� మ�ందు, ��ౖ�కం�ా �ేవ�� స్వ��వమ� �దధ్ ���నద� య���బ�

త��్కసుత్��న్డ�. గనుక, �ేవ�� �దద్ నుం�� వచు్చ ప్ర� �షయమ� మం���, మ��య� మం��ై
య�నన్ ప్ర� �షయం �ేవ�� �దద్ నుం�� వచు్చన���� ఆయన ఇచ్చట �ెపప్దల�న

�షయ���య�నన్��. మం� ��వ�ల� మన �్ర��క �ేవ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లంద�� నుం�

వచు్చచునన్ందు వలన, ���సత్వ అను�ాదక�ల� తరచు�ా ���� �్రత్వమంతట��� సంబం��ం�న
ప్ర�త్ ావన�ా ప��గణ��త్ ార�. మ��క�ా��, �ాత �బంధనల� ఉనన్ట�్ట�ా��, ఇచ్చట తం��్ర �క్క

మ���త్మత్వం ����్క వ�ా్కణ�ంపబడ�త�నన్ద� గమ�ంచడం స��త�క���య�నన్��. �ా�

క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ క��� మనక� మం� ��వ�లను సమక�ర�్చచుందుర�
దృ��క��ంచు��నడం మ�ఖయ్ం.

అట్ల �నపప్ట����, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ నుం� ��ష్ట��య�నన్ �్రత్వమ�ల��

ప�ర�షమ���త్� సూ�ంచ����� ల�ఖనమ�ల� “తం��్ర” అ�� పదమ�ను మ��క ��ణంల�

ప్ర���సత్ ు��న్య�� �షయం క��� సప్ష్టం�ానునన్��. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��ను 1:14,

18; ��ను 5:17-26; గల�. 4:6; 2 ��త�ర� 1:17ల� చూడగలమ�. ఈ సతయ్మ�ను

�ేటపరచుటక� ��ండ� ఉ��హరణమ�లను మ�త్ర�� చూ��ద్మ�. 2 ��ను 9వ వచనమ�ల�,
అ�� సత్ ల�డ� ��ను ర�ం�న మ�టలల� తం��్ర��� క�మ�ర����� మధయ్ గల ప్ర�ేయ్కతను
చూ�ిసత్ ు��న్డ�:
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��స
� త్ ు బ� ధయందు ���య�ండక ���� ���� మ�ందునక��ాగ� ప్ర��ాడ�ను

�ేవ�� అం��క��ంప��ాడ�; ఆ బ� ధయందు ���య�ండ��ాడ� తం��్ర� క�మ�ర��
క���య�నన్�ా�ే (2 ��ను 9).

��ను 14:16, 17ల�, అ�� సత్ ల�లక� ��సు ఈ ��ం� �� అభయమ� ��సగ�చుం��న

సందరభ్మ�ల� తం��్ర మ��య� ప�����ధ్త్మల� గల ప్ర�ేయ్కతలను �ె�యజ��ాప్డ�:

��ను తం��్ర� ��డ���ందును, � �దద్ ఎల్ల ప�ప్డ� నుండ�ట��� ఆయన ����క

ఆదరణకరత్ ను, అన�ా సతయ్స్వర��ియగ� ఆత్మను �కనుగ���ంచును (��ను
14:16, 17).

�తత్ ం �ేవత్వమ�ను మ��య� �్రత్వమ�ల�� �దట� ప�ర�షమ���త్� సూ�ంచ�����

“తం��్ర” అ�� ��మమ� ల�ఖనమ�లల� ఎల� �ాడబ��ం�ో మనమ� చ��్చం��మ� క��, అల�����ే

తం��్ర��న �ేవ�� ప�ర�షమ���త్�� �్రత్వమ�ల�� ����న ఇదద్ ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల సంబంధంల� గల
��ష్టతను గ���్చన మన చర్చను ��న�ా��ంచ����� ఇప�ప్డ� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అర్థ ం.

మ���త్మత్వమ�
తం��్ర, క�మ�ర����ను మ��య� ప�����ధ్త్మ��ను క���య�ండ� సంబంధమ�ను అ��క

���లల� వ��్ణంచవచు్చ. �ా� �ేవ�ాసత్ � చ��త్రల�, �్రత్వమ�ను గ���్చన ��ండ� ���ద్ష్ట��న దృ�ి్ట��ణ�ల�

�ెర����� వ��్చ�. ���షం�ా, స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ� మ��య� �త వయ్య సం���న �్రత్వమ�నక�

సంబం��ం� మ�ట�్లడ���నడం సర్వ�ామ�నయ్����� �ం��. ఈ ��ండ� �����ల� క��� ఒ�� �్రత్వమ� –
తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ – గ���్చ �ెప�ప్చునన్�. �ా� అ� �ేవత్వమ�ల��

మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్ గల సంబంధం గ���్చ �నన్���న ��ణ�లను ����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�.
ఒక ప్రక్క, మన దృ�ి్టనం�� �ేవ�� ఉ��� �ద�� ��ం��్రక��ం�నప�ప్డ�, స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ�ను

గ���్చ మ�టల�డ���నడం �ా��రణ �షయమ�య్ం��. “స��త్�ాసత్ �మ�” అ�� పదం అ�ిత్ త్వమ�నక�

సంబం��ం�న అ� అర్థ �సుత్ం��. గనుక, మనమ� స��త్�ాసత్ � సంబంధ���న �్రత్వమ�ను గ���్చ

మ�టల�డ���నునప�ప్డ�, �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న అ�ిత్ త్వమ� ల�క �ారమ�ను దృ�ి్టల�
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ఉంచుక�ంట���న్మ�. �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� ఒక���� ��కర� ఎల�

ఏ��క��ంపబ����ర�, �ార� ఒ�� �ారమ�ను ఎల� పంచు��నుచు��న్ర� మనమ� ఆల��సుత్��న్మ�.
స��త్�ాసత్ � దృ�ి్ట��ణం నుం� చూ��త్ , �ేవ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� అనంత���న�ార�,

�తయ్���న�ార� మ��య� మ�ర్చబడజ�ల��ా���య���న్ర�. మ��య� ప్ర� ఒక్కర� జ�్ఞనమ�,
బలమ�, ప���దధ్ త, ��య్యమ�, మం�తనమ� మ��య� సతయ్మ� వంట� �ై�క���న ఒ��
ధర్మమ�లను క���య���న్ర�.

మ��క ప్రక్క, �ేవ�� ప�ర�షమ�ర�త్ల� పరసప్రం ఎల� సప్ం���త్ ా��, వయ్��త్గత

ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఒక���� మ��కర� ఎల� సంబంధం క���య�ంట��� అ� మనమ�

ఆల��ంచునప�ప్డ� మనమ� �తవయ్య సం���న �్రత్వమ� గ���్చ మ�టల�డ�క�ంట���న్మ�

మ�మ�ల��ా �ెప�ప్క�ంట�మ�. “�తవయ్య సం���నం” అ�� పదమ�, గృహ��ా్వహకత్వమ�నక�
సంబం��ం�న అ� అర్థ �సుత్ం��. గనుక, మనమ� �్రత్వమ�నక� సంబం��ం� �తవయ్య ��ణంల�
మ�టల�డ���నునప�ప్డ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ ఒక���� మ��కర� ��ష్ట��న

వయ్��త్గత మ���త్మత్వమ�ల��ా సంబం��ల� క���య�ండ� ���నమ�ను మనమ� వ��్ణసత్ ు��న్మ�
అర్థ ం.

మనమ� �్రత్వమ�ను �తవయ్య సం���న దృకప్థం�� చూ�ినప�ప్డ�, ఈ మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్లల� ప్ర� ఒక్కర� �ేయ����� ����్వర� �ారయ్��రమ�ల�� క���న ��నన్ బ�ధయ్తల�,
��నన్���న అ���ార �ా్థ�, మ��య� ��నన్���న �య�త �ారయ్మ�ల� క���య�ంట���న్ర�.

తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ ఒక���� ��కర� �ా�� �ా�� సం��షణలల�

�మగన్���య�ందుర�. �ార� ఒక���� ��కర� ఒపప్ందమ�ల� �ే��
ి �ందుర�. ఒక����ౖ ��కర� తమ
చరయ్లను �ేపట�్టదుర�. పరసప్రం అ��య్నయ్మ��ా అ��క���న ఇతర �����లల�
ప్ర�సప్ం��ంచుచుందుర�.

స��త్�ాసత్ �మ� మ��య� �తవయ్య సం���నమ�ల ��ణ�లల� నుం� క���, తం��్ర�� �దట�

ప�ర�షమ���త్ అ� �ెపప్బడ�త�ం��. స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ�ల� తం��్ర�� �దట� ప�ర�షమ���త్�ా

�ిల�వబడ�త���న్డ� ఎందుకన�ా క�మ�ర�డ� తం��్ర వలన క���న�ాడ�య�, ప�����ధ్త్మ తం��్ర
నుం� వ�్చన�ాడ�య� �ెపప్బడ�త�ం��.

క�మ�ర�డ� తం��్ర వలన క�����డను �షయమ�ను గ���్చ 1 ��ను 4:9 ఏ�

�ెప�ప్చునన్�ో గమ�ంచం��:
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ఈ �ధం�ా �ేవ�డ� ఆయన ��్రమను మన మధయ్ కనుపర�ెను: మనమ� ఆయన

��్వ�ా ��ంచునట�
్ల , �ేవ�డ� తన అ��్వ�య క�మ�ర�� ల�కమ�ల���� పం��ను (1
��ను 4:9).

“అ��్వ�య” అ�� పదమ� �����స్ అ�� ���క� పదమ� నుం� ప�ట�్టచునన్��, మ��య� అ��

తరచు�ా ఏ���క/ఒక్క�ే అ� అనువ��ంపబడ�త�ం��. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , క�మ�ర�డ� సృ�ంపబ����డ�
గనుక ఆయన ప���త్�ా �ై�క���న�ాడ� �ానట�్ట అర్థ �చు్చచునన్ద� ఆ�� సంఘమ�ల�� ��ందర�
అనుక���న్ర�. క�మ�ర�డ� “అ��్వ�య” అ� �ిల�వబడ�చునన్ందునుబట�్ట ఈ��డ� స��తం

��ందర� ��నన్ ప�జల� �ేయ��ార� క�మ�ర�� �ేవత్వమ�ను ఒప�ప్��నర�.

ఈ అబదధ్ బ� ధను ప్ర�ఘట�ంచుటక�, క�మ�ర�డ� తం��్ర �ేత �తయ్త్వమ��ా క���ంచబ����డ�

ల�క �తయ్త్వమ��ా ప�ట�్ట న�ాడ� ���సత్వ�ల� �ాంప్ర���కం�ా �ెప�ప్చుందుర�. క�మ�ర�డ� ఉ���ల�
ల�నపప్ట� సమయం ల�ద� ఈ పదజ�లమ�ల� ���్క� వ�ా్కణ�సత్ ు��న్�. పంపబడ��ౖయ�ం��న
ప�����ధ్త్మను గ���్చ ��సు ��ను 15:26ల� మ�టల���న �ర�ను గమ�ంచం��:

తం��్ర �దద్ నుం�� � �దద్ క� ��ను పంపబ� వ� ఆదరణకరత్ , అన�ా తం��్ర �దద్

నుం�� బయల��ేర� సతయ్స్వర��ి��న ఆత్మ వ�్చనప�ప్డ� ఆయన ననున్ గ���్చ
�ాకష్య్�చు్చను (��ను 15:26).

“బయల��ేర�” అ�� పదజ�లమ� ఎ��ప్���మయ్ అ�� ���క� పదమ�నక�

అను�ాద���య�నన్��, మ��య� అ�� తరచు�ా “బయట�� వచు్చ” అ� అర్థ �చు్చచునన్��.

�ాంప్ర���కం�ా, ఈ వచనమ� ప�����ధ్త్మ ఉ��� �క్క మ�లమ�ను సూ�ంచుచునన్ ����ా

అర్థ ం �ేసు��నబడ�త�ం��.

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ఇట�వంట� �ాకయ్���ాల� ప�����ధ్త్మ �తయ్త్వమ� గల�ాడ� �ాడ� ల�క

ప���త్�ా �ై�క���న�ాడ� �ాడ� ��ందర� తప�ప్�ా అర్థ ం �ేసు����ట్ట � �ే�ా�. గనుక, ప�����ధ్త్మ

�్రత్వమ�ల� సంప�ర్ణ సభ�య్�ైయ���న్డ�, ఆయన ప�ర�షత్వమ� �తయ్త్వమ��ా తం��్ర నుం�
బయల��ేర�చునన్పప్ట���, ఆయన ప���త్�ా �ై�క���న�ాడ� పట�్టబట�్ట చపప్�����

�ాంప్ర���క���న ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ� తగ� జ�గ�తత్ వ��ం�ం��.
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స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ� ప్ర�ారమ� �దట� ప�ర�షమ���త్�� య�ండ�ట�� �ాట�, తం��్ర

�తవయ్య సం���న �్రత్వమ�ల� క��� �దట� వయ్��త్య� �ెపప్బడ�త�ం��. �తవయ్య సం���న

దృ�ి్ట��ణంల� చూ��త్ , తం��్ర “�దట� వయ్��త్��”య���న్డ� �ెపప్బడ�త�ం�� ఎందుకన�ా, మ�నవ
����య్ తం��్ర��న�ాడ� తన ఇంట��ారంద����ౖ అ���ారమ� క���య�నన్ట�్ట , �దట�

ప�ర�షమ���త్��య�నన్ తం��్ర ����న ఇదద్ ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ౖ స�ా్వ���ారమ� క���య���న్డ�.

తం��్ర, క�మ�ర����ౖ అ��క ���ల��ా అ���ారమ�గల�ా�ై య���న్డ� మనమ� చూడవచు్చ.

ఉ��హరణక�, క�మ�ర�డ� తం��్ర �తత్ మ�ను ��ర��ర��ాత్డ�, ఈ �షయ��న్ మనమ� ��ను
6:40ల� చూడవచు్చ. ఎ���ీ. 1:20-22 వంట� �ాకయ్��గమ�ల ప్ర�ారం క�మ�ర�డ� తన

అ���ారమ�ను మ��య� �ాజయ్మ�ను తం��్ర నుం� �� ందును. �ాసత్ �ా���, క�మ�ర�� �ాచ��కమ�

తం��్ర �ాచ��కమ� ఆ��నమ�ల� ఉంట�నన్ద� ల�ఖనమ�ల� మనక� ప�ే ప�ే �ె�యజ�ప�ప్చునన్�.

��రత్నల� 110:1 మ��య� ���్ర. 1:3-4ల� �ెపప్బడ�చునన్ట�్ట�ా ��సు, �ేవ�� క��� �ే� ��ౖప�న,

అన�ా �ేవ�� �ిం�సనమ�నక� క��� ప్రక్కన క�ర�్చం��య���న్డ� తరచు�ా మనక� ఎదుర��య్
అ��ా్రయంల� మనమ� ���� చూడవచు్చ. �ేవ�� క��� �ే� ��ౖప�, �శ్చయం�ా, ��రవమ�

మ��య� బలమ� గల స్థ ల���య�నన్��, �ా� అ�ే స్థ లమ� �ిం�సనం �ాదు. �ట్ట �వరక�, 1 ����ం��
15:24ల� ��ల� �ెప�ప్చునన్ట�్ట�ా, క�మ�ర�డ� తన �ాజయ్మ�ను తం��్ర�� అపప్���త్ ాడ�. ఒక్క

మ�టల� �ెప�ప్క�ంట�, �తవయ్య సం���న �్రత్వమ�ల�, తం��్ర క�మ�ర����ౖ అ���ారమ�గల�ా�ై

య���న్డ�.

తం��్ర��� మ��య� క�మ�ర����� మధయ్ గల సంబంధం మ��య� �ా�� అ���ారమ�
�����ంపబడ�టను గ���్చన ప్రశన్ ��్లష్ట��న�ే. �ా�, �ాసత్ �ా��� అ�� �్రత్వమ�

ల�పల� తం��్ర మ��య� క�మ�ర�డ� వ��ంచు �ాత్రల మధయ్ నునన్ ��ష్టత�� ల�బడ�
ప�ా��నత��ౖ ఆ��రప��య�నన్��, మ��య� ఆయన �ాత్రల� క�మ�ర�డ� స్వ����ా
తం��్ర �తత్ మ�నక� ఆ��ను�ైయ���న్డ�.. ఆయన తనను ��ను తం��్ర �తత్ మ�నక�
ల�బడ�టక� ఇహల��ా��� వ��్చడ� గనుక సమసత్ అ���ారమ� తం��్ర�ే. �ా� అ�ే
సమయంల� ఇ� తం��్ర క�మ�ర��న్ ��్ర�ంచడం, క�మ�ర�డ� తం��్ర� ��్ర�సూ
త్ ,

�్రత్వమ� ప����ల� �ార� ఒక�� ��కర� సంత��ి్టపరచుక�ంట� ��ర�ంచు��నడం��
క���న అను�ాగస��త���న అనుబంధమ�ల�ౖయ�నన్�. �ాబట�్ట , మనమ� ఈ
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�షయ��న్ అన�ా, �ార� వ��ంచు �ాత్రల� మ��య� �ార� ఆనందం��

అనుభ�ంచుచుండ� అను�ాగమ�ల మధయ్ గల �ే��ను, ఒక ���ల� �ప�లం�ా
��ాప్�స్ ఉంట�ం��.

— ��. ��ౖమన్ ��ౖబర్్ట

అ�ే �ధం�ా, తం��్ర�� ప�����ధ్త్మ��ౖ అ���ారమ� కలదు. ఉ��హరణక�, ల��ా 11:13

మ��య� ఎ���ీ. 1:17ల� మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, తం��్ర ప�����ధ్త్మను పంప�న� మనక�

తరచు�ా �ె�యజ�పప్బడ�త�ం��. అ�� . 10:38 ప్ర�ారం, క�మ�ర���� ప�����ధ్త్మ శ��త్�
అనుగ���ం�న�ాడ� తం��్ర�� అ� క��� మనమ� �ెల�సుక�ంట���న్మ�. ల�ఖనమ�ల

యందంతటను, తం��్ర �తత్ మ�ను ��ర��ర�్చ ఆ�ేశమ�లను ఆయన నుం� �� ందుచు, ప�����ధ్త్మ ఈ

ల�కమ�ల� �ేవ�� ప్ర������య���న్డ�. �తవయ్య సం���న �్రత్వమ�ల�, తం��్ర క�మ�ర����ౖ
అ���ారమ� క���య�నన్ �ధం�ా��, ప�����ధ్త్మ��ౖ క��� అ���ారమ� క���య���న్డ�.

తం��్ర అ���ారమ� ఎల్ల ప�ప్డ� అను�ాగస��త���న అ���ార���య�ంట�ం��. తం��్ర
అ���ారమ� క�మ�ర�� ��్ర�ంచు అ���ార���య�నన్��, క�మ�ర�డ�

మ��మపరచబడవల�న� ఆ ��్రమ ఆ�సుత్ం��, అల��� క�మ�ర�డ� క��� తన తం��్ర
మ��మపరచబడవల�న� ఆ�సుత్ంట�డ�. �వర�ా, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య�

ప�����ధ్త్మ �క్క �తత్ మ�ల మధయ్ అ��ా్రయ��దం ఉంట�ంద�� అ��ా్రయం, ఒక
�ధం�ా �సయ్మయమవ�త�ం�� ఎందుకన�ా క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ

క��� �తయ్మ� తం��్ర �తత్ మ��� ��ర��ర్చ����నట్ల ��ే, తం��్ర �తయ్మ� క�మ�ర��న్
మ��య� ప�����ధ్త్మను మ��మపరచుచు ��ర�ం��ల� ��ర�చునన్ట్ల ��ే,

అవశయ్మ��ా �ేవ�� ��తంల� �తత్ మ� గ���్చన ఏక���వత, ��్రమ గ���్చన ఏక���వత
ఉంట�ం��; ఎందుకన�ా, ఈ �్రత్వ సహ�ాసంల� ఏక���వత కలదు.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్

ల�ఖనమ�లల� “తం��్ర” అ�� ��మమ� ఎల� �ాడబడ�త�ం�ో , మ��య� తం��్ర �క్క

మ���త్మత్వమ� గ���్చ �ెల�సుక�నన్ మనమ� ఇప�ప్డ� సృ�ి్ట మ��య� మ�న�ా���ౖ గల ఆయన

�ితృత్వమ� గ���్చ ��ర�్చ��వ����� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.
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�ైవ �ితృత్వమ�
�ేవ�� �ితృత్వమ�ను �వరం�ా వ��్ణంచక మ�నుప�, �ేవ�� �ితృత్వమ�ను గ���్చ

�ె�యజ�య� అ��క ల�ఖనమ�ల�, �ేవ�డ� తన �్ర��క స్వ��వమ�ను సప్ష్టం�ా బయల�పరచక
మ�నుపట� నుం�ే �ాత �బంధనల� కలవ�� �షయ��న్ సూ�ంపవల�ి ఉంట�ం��. ఈ �ాకయ్

���ాలల�, “తం��్ర” అ�� పదం ఆరంభమ�ల� �తత్ ం �్రత్వమ�ను సూ�సుత్ం��, ��వలమ� తం��్ర

�క్క మ���త్మత్వమ��� �ాదు.

అట్ల �నను, తం��్ర �క్క �ితృత్వమ�ను ���తత్ �బంధన �ా్రథ�కం�ా తం��్ర �క్క

మ���త్మత్వమ��� మ�����డ�త�ం��. �ాబట�్ట , ఈ �ాత �బంధన �ాకయ్���ాలల� తం��్ర �క్క

మ���త్మత్వమ���ౖగల ఉ��్ఘట�ంప�ను గమ�ంచడం ��య్యసమ్మత��.

�ేవ�� �ితృత్వమ�నక� మనమ� చ��్చంపగల అ��క ��ణ�ల���న్�. �ా� ల�ఖనమ�లల�

ఎక�్కవ మ�ఖయ్���న��ౖయ�నన్ మ���ంట���ౖ మ�త్ర�� మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. �దట���,

సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర �ాత్ర ఏ���య�నన్��. ��ండవ��, ఆయన సృ�ం�న సృ�ి్ట మ��య� మ�న�ా���ౖ
�ా��ా ఆయన �ా్థనమ�నక� సంబం��ం�న �ితృత్వమ�. మ�డవ��, తం��్ర తన ప్రజల��డ�

క�ట�ంబమ�నక� �ర��ౖస్య���న్డను అ��ా్రయం. సృ�ి్టకరత్ �ా �ితృత్వ ��ణంల� గల �ాత్రను

అ��్వ�ించుట�� �దల���ట్ట ���మ�.

సృ�ి్టకరత్
��ాల���న దృకప్థం�� చూ�ినట్ల ��ే, ల�ఖనమ� తం��్ర� ���న్ ప�ాయ్య�ల�, ఆయన ��ను

సృ�ం�న సమసత్ మ�నక� తం��్ర��య���న్డ� సూ�సుత్ం��. ఉ��హరణక�, ఈ �షయ��న్

మనమ� ��్వ�. 32:6; ��షయ� 43:6, 7; ��షయ� 64:8; మల��� 2:10 మ��య� ల��ా 3:38
�దలగ� �ాకయ్���ాలల� చూడగలమ�.

ఉ��హరణక�, అ�� . 17:26-28ల� ��ల� ఏ�ెనుస్ల�� ప్రజల�� �ెప�ప్త�నన్ మ�టల�

ఒక�ా�� �నం��:

మ��య� య�వదూభ్� �ద �ాప�రమ�ండ�టక� ఆయన �క� నుం�� ప్ర� జ��
మనుష�య్లను సృ�ి్టం�, �ార� ఒక��ళ �ేవ��� తడవ�ల��� కను��ందు���య�,
తనున్ ��దక� ��తత్ మ� �ర్ణ య�ాలమ�ను �ా�� ��ాసస్థ లమ� �క్క
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�� ���రలను ఏరప్ర�ెను. ఆయన మనల� ఎవ���� దూరమ��ా ఉండ��ాడ�
�ాడ�. మనమ�యనయందు బ్రదుక�చు��న్మ�, చ�ంచుచు��న్మ�, ఉ���
క���య���న్మ�. అట�వల�, మనమ�యన సం��నమ� � క�శ్వర�లల�
��ందర�ను �ెప�ప్చు��న్ర� (అ�� . 17:26-28).

���క� �ేవతల �ా� అ�న �య�స్ మ�నవ�లను సృ�ం�నందున అతడ� �ా����

తం��్ర��య�ం�ెన� అనయ్మ���ా��క�ల�ౖన కవ�ల�, ��్ల��త్స్ మ��య� అ�ాటస్, �ె�ిప్న �షయ��న్

ఇచ్చట ��ల� ఉల�్ల �ం��డ�. సహజం�ా��, ���క� �ేవతల �ా� �ాదు, �ా� బ�ౖ�ల� �ేవ�డ� అసల�ౖన
సృ�ి్టకరత్ య� ��ల� ����్కవ�ా్కణ�ం��డ�. �ా� �ే���ౖనను సృ�ి్టంచుటయన�ా �����
తం��్ర��య�ండ�ట�� అ�� ఆల�చనను క��� ��ల� ధృ�క��ం��డ�.

బ�ౖ�ల� మ�నవ ��షల� �ా్రయబ��ం��. మ�నవ�ల���న మనమ� సృ�ి్టకరత్ �ా

�ేవ���� క���య�నన్ సంబంధమ�, తరచు�ా తం��్ర��� ఆయన �ిల్లలక�ను మధయ్
నుండ� సంబంధం�ా వయ్కత్ ం �ేయబ��ం��. ఈ సందరభ్ం ��ప�ప్న, �ేవ��

�ితృత్వమ� మన మ�లమ�ను మ��య� ఆయన అ���ారమ�ను సూ�సుత్ం��.

— ��. �ాల్ ��ంగ్, అను�ాదమ�

మ�నవ తండ�్రల� తమ �ిల్లల పట్ల సహనమ�గల�ా��య
� �ండ� �����, సృ�ి్ట��ౖ గల �ేవ��

�ా��రణ �ితృత్వమ� పతన���న మన ప్రపంచం పట్ల , ప్ర�ేయ్��ం� �ా�ి�్ట �
ి �న మ�నవ�ల పట్ల , ��పప్

సహనమ�ను చూ�ించునట�
్ల ఆయనక� ��్ర ��స్హక�సుత్ం��. అల�గ�, సృ�ి్ట�� ఎల్ల ప�ప్డ� �ర�ప్

�ర్చక�ం�� ఉంట�డ� ��� అర్థ ం �ాదు. �ా� ఆయన ఎందుక� ���ించుటక� ����ంచు�ాడ�ను,

క�కరమ� చూప�టక� ����రపడ��ాడ���ౖయ���న్�ో ఇ�� �వ��సత్ ుం��. ��రత్నల� 145:8, 9 వచ��లల�
ఈ �ధం�ా �ా్రయబ��య�నన్��:

��హ� �ా దయ�����ణయ్మ�ల� గల�ాడ�, ఆయన ��ర్ఘ�ాంత�డ�

కృ�ా�శయమ�గల�ాడ�. ��హ� �ా అంద���� ఉప�ా��; ఆయన క�కరమ�ల�
ఆయన సమసత్ �ారయ్మ�ల �ద నునన్� (��రత్నల� 145:8, 9).
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సృ�ి్టకరత్ �ా �ేవ�డ� వ��ం�న �ాత్రను చూ�న తర��ాత, �ాజ�ౖయ�ండ� ఆయన �ాత్రక�ను

ఆయన �ితృత్వమ�నక�ను గల సంబంధ���ట� ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

�ా�
�ా్ర�న ట��్క బ�ల్కన్ �ా�ా్ట�లల�, మ�నవ�ల�ౖన �ా�లను ప్రజల� తమ తండ�్రల��ాను, తమ

ప్రజలను తమ �ిల్లల��ా �ా�ల�ౖన�ార� ప్ర�త్ ా�ంచుట సర్వ�ా��రణ���న సంగ�ైయ�ం��న��. ఈ ��ష

తరచు�ా ల�ఖనమ�లల� క��� ప్ర��ం�సుత్ం��. ఉ��హరణక�, ఇ�ా����య�ల� ���దును తమ
తం��్ర�ా ప్ర�త్ ా�ం��ర� ఎందుకన�ా ఆయన �ా�� �ాజ�ౖయ�ం�ెను. సహజం�ా��, ఇ�ా����య�లల�
��ందర� ప్రతయ్కష్ం�ా ���దు సం��న���య�ం����, గనుక అకష్�ార్థ ం�ా ఆయన �ా��

�ి��మహ��ైయ�ం�ెను. �ా� �ేశం �తత్ ం ���దును �ా�� తం��్ర�ా ప్ర�త్ ా�ం�నప�ప్డ�, ఆయన

�ా�� �ాజ�ౖయ�ం�ెన� �ార� ���ం��ర�. మ�ర�్క 11:10 చూ�నట్ల ��ే, జనసమ�హమ� ఏమ�
��కల� ��య�చుం���� అర్థ మవ�త�ం��:

వచు్చచునన్ మన తం��్ర��న ���దు �ాజయ్మ� సుత్�ంపబడ��ాక! (మ�ర�్క
11:10).

ఇక్కడ, ఇ�ా���ల���ౖ గల ���దు �క్క �ితృత్వమ�, ఆయన �ాజ��కమ��� సుసప్ష్ట��న

సంబంధంగల�ైయ�నన్ద� �ెల�సుత్ం��. ఇ�ే �ధం�ా, అ�� . 4:25, 26ల�, సంఘమ� �ేవ��� ఈ

��ం� �� �ధం�ా ఘనపర�ం��:

“అనయ్జనుల� ఏల అల్ల �� �ే�ి��? ప్రజల�ందుక� వయ్ర్థ ��న ఆల�చనల� ��ట్ట ������?

ప్రభ�వ� �దను ఆయన ��స
� త్ ు �దనుభ��ా�ల� ల����,అ���ార�ల�ను ఏకమ��ా

క�డ������” అ� �వ� ప�����ధ్త్మ ��్వ�ా మ� తం��్రయ� � ��వక�డ���ౖన ���దు
��ట ప���ం��� (అ�� . 4:25, 26).

మ��క ప�ాయ్యం, ���దు ఇ�ా����య�ల తం��్రయ� సంబ� ��ంపబడ�త���న్డ�

ఎందుకన�ా ఆయన ప్రభ�వ� �ేత అ�����ంపబ��న�ా�ై, ప్రభ�వ� �ిం�సనం �ద క�ర�్చం��న
�ాజ�ౖ, శత�్రవ�లక� వయ్���కం�ా �ేయబ��న య�దధ్ మ�లల� ఆయన ఇ�ా����య�లను
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న���ిం�న�ా�ై య�ం�ెను. �ా� �ా్ర�న �ాల ప్రజల� �ా�లను తమ తండ�్రలను�ా ఎందుక�
ప్ర�త్ ా�ం��ర�?

�ా్ర�న ప్రపంచంల�� �ా�ల� తమ�్మను ��మ� “తండ�్రల�” అ� �ిల�చుక���న్ర�
ఎందుకన�ా �ార� తమ�్మను��మ� తం��్ర�� తగగ్ గ�ణమ�ల� గల�ా���ా – �ా��
ప్రజలను గ���్చ �ం�ంచుచుం��న�ా���ా, ప్రజల అవసరమ�లను

�ర�్చచునన్�ా���ా, �ా��� �ా�ాడ�త�నన్�ా���ా, �దలగ�న� –

��్రక��ంచు��నుచుం���� ఇప�ప్డ�, �ాసత్ �కమ��ా, అదం�� ��వలమ� ఒక

ప్ర��ర���య�ం��ంద� �ెల�సుత్ం�� ఎందుకన�ా �ా్ర�న ప్రపంచమ�ల�� �ా�ల�
అతయ్��కం�ా ప్రజలక� ��వ �ేయ�టక� బదుల��ా తమ �� ంతం ��స�� పనుల�
�ేయ�చు, �ే�ంచుచుం����. �ా� అ�ే సమయంల�, �ేవ�డ�

తననుఇ�ా����య�లక� ప్రతయ్కష్పరచుక�నన్ప�ప్డ�, �ా�లను గ���్చ తండ�్రల�
�ామ�నయ్మ��ా తలంచబడ�చుం��న ఇ�ే �ర�ను ఆయన ఉప���ం��డ�.
�ేవ�డ� మన తం��్ర��, మన �ాచ��క తం��్ర��, �ామ��జయ్ సంబంధ

తం��్ర��య�ండ�ట �షయ����ే, అ�ొ క ప్ర��రం �ా�� �ాదు; అ�� �జం. �ేవ�డ�

మనలను గ���్చ �ం�సుత్��న్డ�. మనక� సమసత్ మ�ను సమక�ర�్చత���న్డ�.

తం��్ర తన �ిల్లలను �ా�ాడ� ���ల� మనలను �ా�ాడ�త���న్డ�. �ాబట�్ట ఆయన
తన సకల �ామ��జయ్మ�నక�, తన �ాజయ్మ�నక� తం��్ర��య���న్డ�.

— ��. ��చర్్డ �ా్రట్, �.

మ�నవ�ల�ౖయ�ం��న �ా�ల� �ా�� ప్రజలక� తండ�్రల�ౖయ�ం��ర� �ిలవబడ�త�నన్ �ధం�ా��,

�ేవ�డ� “తం��్ర”య� �ిల�వబడ�త���న్డ� ఎందుకన�ా ఆయన ప్రపంచమ�ల�� �ా�లంద���

ప���ా�ం�న ��పప్ �ాజ�ౖయ���న్డ�, మ��య� ఆయన ����రప్రచుక�నన్ ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను

ప్రతయ్కష్ం�ా ప���ా�ం��డ�.

��షయ� 63:15-16ల� ప్రభ�వ� �క్క �ితృత్వమ�ను �వ��సత్ ునన్ ������న్

గమ�ంచం��:
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పరమ�నుం�� చూడ�మ� మ���నన్త���న � ప���దధ్ ��ాసస్థ లమ�నుం��

దృ�ి్టంచుమ�. � ఆస��త్ ����? � ��రయ్�ారయ్మ�ల��? ����డల �క�నన్ జ��య�
� �ాతస్లయ్తయ� అణ�� �� ����. . . . ��హ� �ా, ��� మ�తం��్ర�,

అ�����ాలమ�నుం�� మ� ��చక�డ� �క� ���� గ�� (��షయ� 63:15-16).
ఇక్కడ, �ేవ�డ� “తం��్ర”య� సూ�ంపబడ�త���న్డ� ఎందుకన�ా ఆయన పరల�కంల�

�ిం�స���ీను�ై య���న్డ�, సృ�ి్ట య�వత�
త్ ను �ామ�నయ్ం�ాను, ఇ�ా���ల� మ��య� య���
��త్రమ�ల�ా��� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ���నంల�� ఏల�చు��న్డ�. ���ద్ష్టం�ా, �ై�క���న �ా� తన

��ౖనయ్మ�లను య�దధ్ మ�ల���� న���ిం�, శత�్రవ�ల ����ంచుట ��్వ�ా తన ప్రజలక� ��చనమ�

కల�గజ�యవల�ననున�� ఇచ్చట �నన్ప���య�నన్��.

ఒక తం��్ర తన �ిల్లల �షయ��� �ం�సూ
త్ తగ� శ�దధ్ వ��ంచుచుండ� �ధం�ా, �ై�క���న మన

�ా� మనలను గ���్చ �ం�ంచుచు��న్డ� �ె�యడమ� మనక� ��పప్ ఆత్మ��్థ �రయ్మ�ను మ��య�
ఆదరణను కల�గజ�సత్ ుం��. ఈ ల�కంల�� �ెడ�లను మనంతట మనమ� ఎ����ంచగల

సమర్థ వంత�లమ� �ామ�. �ా� తం��్ర�ా మనలను ��్ర�ంచుచునన్ �ై�క���న మన �ా�, మనక�

సత్వర�� స�యం �ే�త్ ాడ�.

�ాసత్ �ా���, ఆయన �ష�య్ల� “పరల�కమందునన్ మ� తం��్ర” అ� �ా్ర��్థంచవల�ిన���ా

ఆయన �ా���� ఉప�ే�ం�నప�ప్డ�, ప్రభ�వ� �ా్రర్థ నల� ��సు ����ప్ం�న �షయ�లల�

ఇ�ొ కట�ౖయ�నన్��. ప్రభ�వ� �ా్రర్థ నల�� ఈ �నన్పమ�ల�, �ేవ�డ� పరల�కమందునన్ మన

తం��్రయ� అం��క��ంపబడ�త�ం��. మ��య� బ�ౖ�లంతట�ల�ను, పరల�కమ�ను గ���్చన ప్ర�ర�పమ�
ఒకట� అయ�య్నన్��: అ�� �ేవ�డ� �ిం�స���ీను�ై య�ండ� ��ట�ౖయ�నన్��, అచ్చట నుం� ఆయన
�ా��ా సర్వల�కమ�ను ఏల�చు��న్డ�. గనుక, ఆయన �ష�య్ల� “పరల�కమందునన్ మ� తం��్ర”

అ� �ా్ర��్థంచవల�ిన���ా ��సు �ా���� �ె�ిప్నప�ప్డ�, �ేవ�డ� �ా�� �ాజ��కప� తం��్ర, పరల�కమందు
�ిం�స���ీను�ైయ�నన్ �ై�క���న �ాజ�ౖయ���న్డ�� ��వం�� �ార� �ా్ర��్థం��ల� ��సు

���ం��డ�. మనక� అవసర���య�ండ� అను��న ఆ�రమ� �ేవ�డ� మనక� అనుగ����త్ ాడ�, మన

�ాపమ�లను కష్��ాత్డ�, ��ధనలల� పడ�యయ్డ�, దుష�
్ట � నుం� మనలను త�ిప్�ాత్డ�� మన

ఆత్మ ��ా్వసం, మనలను ��్ర�సుత్నన్ �ా��ా, ����్కనబ��న �ట�న్ట�� �ేయ����� ఆయన శ��త్
మ��య� ����కగల�ా�ైయ���న్డ�� �ాసత్ వం��ౖ ఆ��రప��య�నన్��.
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�ేవ�డ� సృ�ి్టకరత్ మ��య� �ాజ�ౖయ���న్డను �షయ�లను మనసుస్ల� ఉంచు���, ఆయన

�క్క �ితృత్వ ��ణం ప్ర�ారం, క�ట�ంబమ�నక� �రసుస్�ా ఆయన వ��ంచు �ాత్ర ఏ���య�నన్�ో
ఇప�ప్డ� మనమ� �ె��ి��నగలమ�.

క�ట�ంబమ�నక� �రసుస్
�ేవ�ాసత్ �ంల� �ాపరత్వప� అంత�ాభ్�ాల� ఎల్ల ప�ప్డ� ఉ��న్య���� ��క�

ఆస��త్కర���న �షయ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. మనమ� నమ�్మచుండ� �షయం

మనమ� ఎట�వంట��ార���య�ందు� �����ౖ ప్ర��వం చూప�త�ం��, మ��య�
తం��్ర��న �ేవ�� �షయంల� ఇ�� �జం. అ�� ��ండ� ���ల��ా – మం�

తండ�్రలను క���య�నన్�ా�� �షయంల�ను, క���య�ండ��ా�� �షయంల�ను –
ప��ేసత్ ుందనుక�ంట���న్ను. ��ను మం� తం��్ర� క���య�ండ�ట �� అదృష్టం�ా
���సుత్��న్ను, గనుక �ేవ�డ� �� పరల�కమందునన్ తం��్ర��య���న్డ� ��ను

ఆల��ంచ����� ����ప�ప్�ైనను కష్టపడల�దు. మ� ��నన్�ార� ��క� �ె�యజ��ిప్న
�షయ�ల�, �� ��రక� �ే�ిన పనుల�, ��మ� ఒక���� ��కరమ� క���య�ం��న
సంబం��ల� �దలగ�న� అ�న్ క��� – ��ల� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��య
� �ంట�,
తం��్ర��న �ేవ�� గ���్చ ��ల� ��ల� ��ా్మణ�త్మక���న అవ�ాహనను
ప�ట�్ట ం���. �ా� గ���న సంవతస్రమ�లల� �ితృత్వమ���� ��ల�

వయ్����ార్థ క���న�ై, ��ల� స�ాళ్ల �� క���న�ై, ��ల� కష్ట��న�ై య�ం��న�ా���

��ను కల�సుక���న్ను మ��య� �ా���� క��� ప��ే�ాను. అ��ే ఒక �షయం
��క� జ�్ఞపకమ�నన్��. ఏమంట�, ఒక ���య్��్థ��� సమయమ� గడ�ప�చుం��న

సందరభ్మ�ల�, “�ేవ�డ� ��క�, ��ను ఎనన్�ైనను క���య�ండ� తం��్ర అయ�య్డ�”
అ� ఆ�� ���� అనన్��. �ాబట�్ట , �ేవ�� �ితృత్వమ�ను మనమ� ప���లన�ా

ప������ం�నప�ప్డ�, అ�� ��రతగల ప���ి్థ�య� అ��ిం�నపప్ట����, మనమ�
�ాసత్ వం�ా మన ఇహల�క తండ�్రల �షయంల� అనుభ�ం��� ల�క
అనుభ�ంచక�� ���, �ేవ�� హృదయం మ�త్రం మన��ౖ��
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అ�మ�ఖ���య�నన్ద�� �షయ��న్ ��ర�్చ������� మనమ� ఆరం��ాత్మ� ��ను
నమ�్మత���న్ను.

— ��. �ీ్టవ్ �రప్ర్

క�ట�ంబమ�నక� �రసుస్ను గ���్చన మ��గతం అంద���� సుప���త��. సర్వ�ా��రణం�ా

త�్ల ల��� తం��్ర, ��త ల��� ��తమ్మ, ల��� ఇతర బంధువ� ఒక క�ట�ంబమ�నక� ల�క క�ట�ంబ

సభ�య్లంద���� ��యకత్వమ� వ��సత్ ూ, మ�ఖయ్���న �ర్ణ యమ�ల� �సుక�ంట�ంట�ర�. ఇ�� ఇల�
ఉండ�ా, �ేవ�డ� తన ప్రజల�� క���య�నన్ సంబంధమ�ను ల�ఖనమ�ల� తరచు�ా ఇ�ే ���ల�
వ��్ణ�త్ ా�.

అప�ప్డప�ప్డ� �ాత �బంధనల�, �ేవ�డ� మ�న�ా� క�ట�ంబమ�నక� �ర��ౖస్య���న్డను

కష్ణ�క���న దర్శనమ� మనక� ల�సుత్ం��. ఉ��హరణక�, ఆ��. 5:1-3ల�, ఆ��మ� తన క�మ�ర��ైన
��త��� క���య�ం��న సంబం���న్ వ��్ణం�న �ధం�ా��, �ేవ�డ� ఆ��మ��� క���య�ం��న
సంబం���న్ ��� వ��్ణసత్ ు��న్డ�.

అ�నపప్ట���, �ాత �బంధనల� అ� తరచు�ా, �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�నక�

క�ట�ంబ �ర��ౖస్య�నన్ట�్ట ��్రక��ంపబ��య���న్డ�. ��్వ�. 1:31, ��రత్నల� 103:13, మ��య�
�ా��తల� 3:12 �దలగ� ��ట్ల ఆయన తన ప్రజల పట్ల ప్రద��్శం�న శ�దధ్ల� ఈ �షయ��న్
మనమ� గమ�ంచవచు్చ. ఉ��హరణక�, హ� ��య 11:1ల� గల మ�టల� చదవం��:

ఇ�ా���ల� బ�ల��ైయ�ండ�ా, ��ను అత� ��డల ��్రమ క���, �� క�మ�ర��
ఐగ�ప�త్ �ేశమ�ల� నుం�� �ి���� (హ� ��య 11:1).

ఆయన ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను ��� బ�లయ్మ� నుం�ే ��్ర�ంచుచునన్ తం��్రయ� ఇచ్చట

ప్రభ�వ� తనను ��ను ��్రక��ంచుక�ంట���న్డ�. �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� క�ట�ంబ����

�ర��ౖస్య���న్డ� వ��్ణంపబ��న �షయ��న్ క��� మనమ� సంఖ�య్ 12:7ల� చూడవచు్చ, ఇచ్చట

ప్రభ�వ� ��� గ���్చ ఇల� ప్ర�త్ ా�సుత్��న్డ�:

అతడ�, �� ��వక��ైన ���, �� �ల్ల ంతట�ల� నమ్మక���న�ాడ� (సంఖ�య్ 12:7)
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“�ల�్ల” అ�� పదమ�, బ��త్ అ�� ���్ర పదమ�నక� అను�ాద���య�నన్��. ఇ�� ఒక

��ాసమ��ా ఉప���ంపబడ� కట్ట డమ�ను మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ఆ కట్ట డమ�ల� ��ాసమ�ండ�

�ా��� స��తం సూ�ంచుచుం��న �ామ�నయ్ పద���య�నన్��. ప్రజలను ప���ా�ంచుచు,

క�ట�ంబమ�నక� �ర��ౖస్య�నన్�ా� ఆ�ిత్ �ాసుత్లను �ర్వ��ంచుచునన్ ఒక క�మ�ర�డ� ల�క

��సుడ��ా ��� ఇచ్చట వ��్ణంపబ��య���న్డ�, ఇ�� క�ట�ంబమ��ా నునన్ ఇ�ా���ల�
జ��ంగమ�నక� �ేవ�డ� �ర��ౖస్య���న్డ�� అంత�ాభ్వమ��చు్చచునన్��.

సహజం�ా��, క�ట�ంబమ��ా నునన్ తన ప్రజలక� �ేవ�డ� �ర��ౖస్య���న్డను వర్ణ న ���తత్

�బంధనల� ��న�ాగ�త�ం��. మ�నవ తండ�్రల� తమ �ిల్లలక� సమక�ర�్చచుండ� ���నంల���,

పరల�కమందునన్ తం��్ర మన �ా్రర్థ నలక� ప్రత�య్తత్ ర�చు్చన� మతత్ � 7:9:11, ల��ా 11:11-

13ల�� ��సు ఉప�ేశ���య�నన్��. ��ను 1:12, 13 మ��య� 1 ��ను 2:29, 1 ��ను

3:1 ప్ర�ారం, మనమ� ఆయన క�ట�ంబమ�ల���� జ�్మం�నందునుబట�్ట తం��్ర మనలను

��్ర�సుత్��న్డ� మనమ� �ె��ి��నగలమ�. మ�నవ తండ�్రల� తమ �ిల్లలను క�మ�కష్ణల�

��ట్ట �చుండ�నట�
్ల , మన ��ల� ��ర�� ప్రభ�వ� మనలను క�మ�కష్ణల� ��ట్ట �న�� �షయ��న్ మనమ�
���్ర. 12:5-10ల� చూడగలమ�. 1 ��� 3:15 మ��య� 1 ��త�ర� 4:17 వంట� �ాకయ్���ాలల�,
సంఘమ� �ేవ�� ఇల�్ల మ��య� క�ట�ంబమ� ప్ర�త్ ా�ంచబ��ం��.

�ేవ�� �ితృత్వమ�నక� సంబం��ం�న� బ్ర�్మండ���న �ాపరత్వ

అంతసూస్చనల���న్య� ��ను నమ�్మత���న్ను. మనమ� ��ంట�� అస�యం�ా

���సుత్నన్�� ఏ�టంట�: �ేవ��ే తం��్ర. ల�ఖ��లల� తం��్ర��న�ాడ� ఎల� ఉ��న్డ�,
�ేవ�డ���ాడ� ఎల� ఉ��న్డ���� ఒక అ�ామ�నయ్���న దృశయ్మ� ��ను

���సుత్��న్ను. �ాబట�్ట క�ట�ంబమ� �ేవ���� ��ల�, ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న

�షయ���య�నన్ద� మనమ� ఆ��నుం�ే చూసుత్��న్మ�. "ఆల��ంచం��,
ధర్మ�ాసత్ �మ� మ��య� �ేవ�� ��్రమ �ాశ్వతం�ా ���య�ం�ేట్ట � ���ల�

�ేయబ� త���న్న�" �ేవ��ైన ��హ� �ా ��్వ�. 6వ అ��య్యంల� ��ల��్చన

��నమ� నుం�ే, ఆయన ఈ �ారయ్మ�ను క�ట�ంబమ�ల ��్వ�ా �ేయబ� వ�చుం�ెన�
��ను నమ�్మత���న్ను. అ�� త�తండ�్రల� ��న్హప�ర్వకం�ా �ిల్లల�� భ�జం భ�జం
కల�ప�త�, �ా���� క��� క��ి����ి ��ంచుచుండ� నట�
్ల ంట�ం��, గనుక
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మహతత్ ర���న �ా�ాయ్ల� �ేయబడ�త�ంట�య���� సప్ష్టమవ�త�ం��. క�ట�ంబమంట�
�ేవ���� అప���తం�ా �ా్రమ�ఖయ్���న�ైయ�నన్��. ఈ ల�క����ా చూ�నట్ల ��ే

తండ�్రల� తమ క�ట�ంబ�లక� ��లక���న�ా��� య���న్ర� గమ��ాత్మ�. �ాపరత్వ
అంత�ాభ్వమ�లక� సంబం��ం�నంత వరక�, తండ�్రల� సు�ి్థర�ల�, బల���న�ా���
య�నన్ంత ��రక� సంబం��త సంస్కృత�ల� స��తం బలం�ా ఉంట���న్య��
�షయ��న్ ప్రపంచమందంతట� చూడవచు్చ. సంస్కృత�లల� తండ�్రల�

బల��నుల�ౖనప�ప్డ�, తత్ఫ�తం�ా సంస్కృత�ల� బల��న���నప�ప్డ�, అచ్చట
మ�తృత్వమ� �ేత మ���ప్�� �ేయబడజ�లనంత�ా బల��నపరచు

��య
� ��లమ�ంట�ం��. మనక� బల���న తల�్లల� అవశయ్క���య���న్ర�, ఇందుల�

ఎట�వంట� సం�ేహం ల�దు, �ా� తండ�్రల� బ� �త్ �ా ��లక���న�ా���య���న్ర� గనుక
అ�ే ��య
� ��లకమ�ను మనమ� �ేవ�� �ితృత్వమ�ల� చూడగల ఒక

�షయ���య�నన్ద� ��ననుక�ంట���న్ను. క�ట�ంబంల�, సమ�జంల� �ితృత్వమ�
��రవ��నప�ప్డ�, దూషణ �������� త�ం��, ���య్��య్సం త��గ్�� త�ం��, ���ాల�

��ాల� ఎక�్కవవ�త�ంట��. �ాబట�్ట �ేవ�డ� తం��్ర�� య�ండ�టను గ���్చ �వ�
బల��న���న ��వన క���య�నన్ప�ప్డ�, �ితృత్వమ�ను గ���్చ బల��నపరచు
��వన తల�తత్ �త�ం��, ��� ఫ�తం�ా సకల సంస్కృత�ల� స���న �ధం�ా
ప��ేయక�� వడమ��దం�� సంభ�సుత్ం��.

— ��. మ�య్ట్ �ీ�
్ర ెమ�న్

సర్వశ��త్మంత��ైన తం��్ర �క్క ��మమ�, మ���త్మత్వమ� మ��య� �ితృత్వమ�

�దలగ� �షయ�లను మనమ� ప���లన�ా ప������ం��మ�, గనుక ఇప�ప్డ� ఆయన తన �తత్
ప్ర�ారమ� �ేయ�టక� ఆయనక� గల అప���త���న శ��త్ �క్క ఆచూ�� ����� ���ద్మ�.

శ��త్
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల�� ��ా్వస �ష�క ��� సూత్రమ�ను మ��క ప�ాయ్యం

గమ�ంచం��. అ�� �ెబ�త�ం��:
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పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న �ేవ����ను నమ�్మచు��న్ను.
తం��్ర��న �ేవ�డ� సర్వశ��త్గల�ా�ైయ���న్డ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�ెప�ప్చునన్ప�ప్డ�, ఆయన అప���త���న, అసమ�న���న శ��త్ క���య���న్డ� ���

��వ���య�నన్��. �ాంప్ర���క���న �ేవ�ాసత్ � పదమ�ల ప్ర�ారం, �ేవ�� �క్క సర్వశ��త్ ఆయన
�క్క సర్వశ��త్మత్వమ��ా సూ�ంపబడ�త�ం��, ఇ�� “సర్వ” అ� అర్థ �చు్చ మ�లపదమ�
ఒ�న్, మ��య� “శ��త్” అ� అర్థ �చు్చ “�� ట��స్” నుం� సంగ���ంపబ��ం��.

తం��్ర �క్క శ��త్ అప���త���న�� ఎందుకంట� తన��ష్ట��న ���� �ేయ����� ఆయన

బలమ� మ��య� �ామర్థ �మ�గల�ా�ెయ
ౖ ���న్డ�. ఆయన శ��త్ అసమ�న���న�� ఎందుకన�ా ఆయన

మ�త్ర�� ఈ �ధ���న శ��త్గల�ా�ైయ���న్డ�.

మనమ� ఇంతక� మ�ను�� ����్కనన్ ప్ర�ారం తం��్ర�� గల శ��త్ �క్క ��ండ� ��ణ�లను గ���్చ

మనమ� ఆల�చన �ే�ద్ �మ�: అ�� అప���త���నద�� �ాసత్ వమ�, మ��య� అ�� అసమ�న���నద��

�ాసత్ వమ�. ఆయన శ��త్ �క్క అప���త���న స్వ��వం�� ఆరంభం �ే�ద్ �మ�.

అప���తమ�
తం��్ర తన��ష్ట��న �ే���ౖనను �ేయ����� శ��త్ క���య���న్డ� ల�ఖనమ�ల� వ��్ణసత్ ు��న్�.

ఇం�ా, అప���త���న ఈ శ��త్� అ� ���� �ధమ�ల��ా ప్రద��్శసుత్��న్�. ఆయన ఈ ��ాల

�శ్వమంతట�� సృ�ంచ������, ���� ��శనమ� �ేయ������ శ��త్గల�ా�ైయ���న్డ� అ�

�ెప�ప్త���న్�. �ా��వరణమ�ను అదుప��ేయ�����, య�దధ్ మ�ల� తన శత�్రవ�ల ����ంచ�����,
మ�నవ ప్రభ���్వలను ప���ా�ంచుటక� మ��య� అదుప��ేయ�టక�, శ��త్మంత���న
అదుభ్త�ారయ్మ�ల� �ేయ�����, మ��య� తన ప్రజలను ర��ంచ����� ఆయన

శ��త్గల�ా�ైయ���న్డ� అ� ��ల�సుత్��న్�. ���్మయ� 10:10-16ల� ప్రవకత్ ��న ���్మయ�
ప్రభ�వ�ను వ��్ణం�న ������న్ గమ�ంచం��:

��హ� �ా�� �జ���న �ేవ�డ�; ఆయ�� �వమ�గల �ేవ�డ�, స���ాలమ� ఆయ��
�ా�. ఆయన ఉగ�తక�, భ�� కం�ించును; జనమ�ల� ఆయన ��పమ�ను

స��ంపల�వ� . . . ఆయన తన బలమ��ేత భ��� సృ�ి్టం�ెను; తన జ�్ఞనమ��ేత
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ప్రపంచమ�ను �ా్థ�ిం�ెను, తన ప్రజ్ఞ�ేత ఆ�ాశమ�ను ��ాలపర�ెను. ఆయన ఆజ్ఞ
�యయ్�ా, జల�ాసుల� ఆ�ాశమండలమ�ల� ప�ట�్టను; భ�మయ్ంత ��గమ�లల�

నుం�� ఆయన ఆ��� ఎక్కజ�య�ను. వరష్ మ� కల�గ�నట�
్ల �ా ఆయన ��ర�ప�ల�
ప�ట�్ట ంచును, తన ధ���ారమ�లల�నుం�� �ా�� �ా�ంచును . . . ఆయన

సమసత్ మ�ను ���్మంచు�ాడ�, ఇ�ా���ల� ఆయనక� �ా్వస్థ �మ��ానునన్ ��త్రమ�;
��ౖనయ్మ�లక��ప�యగ� ��హ� �ాయ� ఆయనక� ��ర� (���్మయ� 10:10-16).

ఎట్ట ��లక� ల�కమ�ల� సృ�ంపబ��న ప్ర� �షయ��న్ అదుప��ే���ాడ� �ేవ��ే. ఆయన

తనక� సం��షమ��చు్చ �ే���ౖనను �ేయ����� శ��త్మంత��ైయ���న్డ�. ��షయ� 46:10-11ల�

ప్రభ�వ� తన శ��త్� ���� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �����క��ం��డ�:

�� ఆల�చన �ల�చును, �� �తత్ మంతయ� ��ర��ర�్చ����దను . . . ��ను

�ె�ిప్య���న్ను, ��� ��ర����్చదను; ఉ�ేద్ �ం�య���న్ను, సఫలపర�ెదను
(��షయ� 46:10-11).

ఈ ��ాల �శ్వం అదుప�త�ిప్ ��ర��ర �ర�గ�త�నన్ట�్ట�ా అ��ిం�నప�ప్డ�,

అసత్ వయ్సత్ మ��య్ ప���్థ ి�ల���� అ�� క���� త�నన్ద�� అనుభ�� క���నప�ప్డ�,

అ�� అల� గ�ర�త్�ేయ����� �ేవ�� సర్వశ��త్మత్వమ� ��ా్వసుల���న మనక� ఒక

చక్క� జ�్ఞ�ిక���య�నన్��. ఆయన శ��త్�� అ�త���న మ��క మ�లమ��ేత��ౖనను
ల��� శ��త్�ేత��ౖనను �ేవ�డ� �ర్బం��ంపబడజ�లడ�. ఈ ల�కం, అ�� �క� మ��
�ధం�ా ఎల� అగ��ిం���, అ�� అదుప�త�ిప్ ��ర��ర �రగడం ల�దు, �ేవ�డ�
�ార్వ��మ��ెయ
ౖ ���న్డ�, ఆయన వశపరచు��నబడల�డ�� ఆత్మ��్థ ర
� య్మ�ను
మనమ� క���య�ండవచు్చ, మ��య� ప���త���న మన దృ�ి్ట��ణమ�నక�

���ా��ం�� క���ంచుచునన్ట�్ట అగ��ించు సమయ�లల� ల��� సంద�ాభ్లల�

మనమ� ��ా్వసం�� మ�ందుక� ��ళ్ల����� అ�� మనక� బలమ��సుత్ం��. �ేవ����
కనబ�ేదం�� మ�నవ�ల���న మన కంట��� కనబడనప�ప్డ�, �ేవ�డ� తన

ఆ��నమ�ను ల�క శ��త్� తన �తత్ మ�నక� ���ధం�ా �����ట్టల�ద� �ె��ియ�ండ�ట

��ల� ��య
ి ఎదు�����, �� ��తంల� ఏ�� జ������,
� స్కరమ�. ��క� ఎట�వంట� ప���్థ �
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అదం�� �ేవ�� ��్రమగల హసత్ మ� �క్క అ���ారమ� ��ప�ప్న�� జర�గ�త�నన్��.
����దుర��య్ ప���్థ త
ి �లను ��ను �వ��ంచల�నప�ప్డ� స��తం, ననున్ ఆదు��ను
�ేవ��ే ఈ ప���్థ త
ి �లల� ���� క��� ఉ��న్డ�� ఆత్మ��ా్వసంగల�ాడ��ౖ
య�ండగలను.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్

బ�ౖ�ల�యందంతటను, �ేవ�డ� తన ప్రజలను ���ంచు �షయ�ల� ఆయన శ��త్�

ఆదర్శవంతం�ా ప్రద��్శసుత్��న్య� ల�ఖనమ�ల� �ామ�నయ్ం�ా సూ��ాత్�. �ాత �బంధనల�,
ఇ�ా����య�ల� �రగ్ �ంచుచునన్ప�ప్డ�, సంకటమ�ల�� ఐగ��ీత్ య�లను �త�
త్ ట ��్వ�ా,

బ��సత్వమ� నుం� �ా��� ����ించుట ��్వ�ా, అరణయ్మ�ల� నల�బ�� సంవతస్రమ�ల �ాలమ�
�ా���� ఆ�ర�చు్చచు �ా��� ఆదు��నడం ��్వ�ా, ఆయన �ా���� �ా�ాద్నమ� �ే�ిన �ేశం

�షయంల� �జయ��న్ అనుగ���ంచడం ��్వ�ా, ఆయన తన శ��త్మత్వమ�ను �ర��ించుక���న్డ�
మనమ� తరచు�ా చదువ���మ�. �ా్ర�న ఇ�ా����య�ల మనసుస్ల�్ల, �ా������య�ం��న �ేవ��

��చ�� శ��త్��, �రగ్ మమ� అ� ��పప్ మ�������య�ం��న��.

ఇ�ా����య�ల �రగ్ మమ�ల� ప్రద��్శంపబ��నట�్ట�ా, �ేవ�� శ��త్�� సంబం��ం�న ��ఫ��నుస్ల�,

�రగ్ మ 14:31; సంఖ�య్ 14:13; మ��య� ��్వ�. 9:26-29 వంట� �ాకయ్���ాలల�, ధర్మ�ాసత్ �

గ�ంథమ�ల యందంతటను మనక� లభయ్మవ����. ఇట�్ట ప్ర����ంశమ�ను మనమ� �ాత

�బంధనల�� ప్ర� ఇతర ��గంల� క��� చూడవచు్చ. చ��త్ర గ�ం��లల� – 2 �ా�ల� 17:36; �ావయ్
గ�ం��లల� – ��రత్నల� 66:3-6; మ��య� ప్రవకత్ ల గ�ం��లల� – ��షయ� 63:12ల� ఈ �షయ��న్
మనమ� చూడగలమ�.

�ా్ర�న ఇ�ా����య�ల�, కృప �ేత �ేవ�� యంద� ��ా్వసమ� ��్వ�ా �ార� �� ం��న

ఆత్మసంబంధ���న ��చన �క్క �నన్���న�ైయ�ం��న ��పప్తనమ�ను �ర్ల కష్య్ం �ే�ార�

ల�దు. “��ా్వసమ� ��్వ�ా ��ను �ేవ�� శ��త్� నమ�్మత���న్ను” అ� పలకడం �ా���� సంప�ర్ణ ం�ా
సక�మ���న�ై య�ం��న��. �ా� “ఆయన ఒక్క�ే మ� జ��ంగమంతట�� బ��సత్వమ� నుం�

����ించుట ��్వ�ా �ేవ�డ� తన శ��త్� �ర��ించుక���న్డ�” అ� �ెప�ప్టక� అ��క మం�� �ాత

�బంధన రచ�తల� బలపరచబ��్డర�. మ��య� ఇ�� ఆశ్చరయ్మ� క���ంచక�డదు. ఎందుకంట�,
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�రగ్ మమ�ల� �ేవ�� శ��త్� �ర��ిం�న బ�హయ్ ప్రదర్శనల�, అ��ా్వసుల�ౖయ�ం��న ఐగ��ీత్ య�ల�
స��తం ఒ�ిప్ంపబడ�నంత�ా �ర�గ�ల����ౖ య�ం��న�.

�ేవ�� అప���త���న శ��త్� గ���్చన ఇట�్ట అవ�ాహన��, ఆయన అప���త���న

శ��త్గల�ా�ైనపప్ట����, �ేవ�డ� �ేయజ�ల� ల�క �ేవ�డ� �ేయ� ���న్ �షయ�ల���న్య�

మనమ� �ెప�ప్��నవల�ియ�నన్��. ���ద్ష్టం�ా, ఆయన �ేయ� ప్ర� �షయ��న్ తం��్ర స్వ��వం

�ా�ిసత్ ుం��. తత్ఫ�తం�ా, ఆయన స్వ���ా��� ప్ర�క�లం�ా నుండ� �ే���ౖనను ఆయన ఎనన్�ైనను
�ేయడ�.

“స్వ��వం” అ���� అవశయ్క���న మ��య� వయ్��త్గత���న గ�ణగ�ణమ�ల� �ే��య�నన్ ఒక

�సత్ ృత���న పద���య�నన్��. ���� మనమ�, ఒక� �ా్రథ�క గ�ణ�లమ�; ల�క ఒక�

అ�ి్థ త్వమ�ల�� ప్ర��న ��ణమ�ల� అ� �ర్వ�ంచవచు్చ. తం��్ర �షయ����ే, ఆయన స్వ��వంల�
ఆయన �క్క అ�ి్థ త్వమ� మ��య� గ�ణ�లమ� మ�త్ర�� �ాదు, �ా� �్రత్వమ�ల�� ఇతర

సభ�య్ల�� ఆయన క���య�నన్ సంబంధమ�ల� స��తం క��ియ�నన్�. తం��్ర స్వ��వం �ర��కష్ం�ా
���న్వస్థ లల� మ�ర��� మ��య� మ�ర్చ����� �ల�పడ��ైయ�నన్��, గనుక ఆయన తన శ��త్�

ఎల్ల ��ళలందు ఒ�� ���నంల� ప్ర���ంచునట�
్ల అ�� ఆయనను న���ిసత్ ుం��. మ�ర్చ�����

�ల�పడ� �ేవ�� స్వ��వమ�నక�గల ధర్మమ�ను య���బ� 1:17 ఈ �ధం�ా �ె�యజ�సత్ ుం��:
జ�య్�ర్మయ�డగ� తం��్ర . . . ఆయనయందు ఏ చంచలత్వ���నను

గమ��గమనమ�ల వలన కల�గ� ఏ ��య���నను ల�దు (య���బ� 1:17).
తం��్ర స్వ��వమ�, తన స్వ��వమ�నక� అనుగ�ణయ్���న పనుల� �ేయ�����గల ఆయన

�ామర్థ �మ�ను ప���తం �ేయదు. �ా� ఆయన తన సర్వశ��త్మత్వమ�ను తన గ�ణలకష్ణమ�ల��
�� ంతనగల��ౖయ�ండ� ���నమ�లల� మ�త్ర�� ప్ర���ంచున� అ�� �� ఇసుత్ం��. ఉ��హరణక�
ఆయన �త�య్�ైయ�ండ�టక� ఎనన్డ�ను మ�ను��నడ�. క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ��ౖ

ఆయనక� గల అ���ారమ�ను ఆయన ఎనన్డ�ను ఉపసంహ��ంచు��నడ�. �ా�ి�్ట �
ి �న �ే���ౖనను
ఆయన ఎనన్�ైనను �ేయడ�. ఆయన తన �ా�ాద్నమ�లను ఎల్ల ప�ప్డ� ��ర��ర��ాత్డ�.

�ేవ�డ� తన పనులను �నన్ట� ����న ఎల� �ే�ా�ో , ��డ� స��తం అ�ే �ధం�ా
�ేయ����� గ���త్ంపబడ�ట ఆధు�క �జ�్ఞన�ాసత్ � సంబంధ �ారణ�ంశమ�లల�
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ఒకట���� ��క� ఎం�� ఆస��త్కర���న �షయ���య�నన్��. ఈ ల�కంల��
్ల అ��క మం�� ఉ��న్ర�, �ారం�� ఈ ల�కంల��
స�ా్వత్మ�ాదం – �ేవ�ళ�

పంచభ���లల� �వ�ిసత్ ు��న్ర�� నమ్మకం – ప్రబ�య�నన్ ప్ర� ��ట �ేవ�డ� ఏ
సమయంల� ఏం�ే�త్ ా�ో , ఎల� మ����� ���ో బ� �త్ �ా �ెపప్�ా��ా�ై య���న్డ�

నమ�్మత�ం��. ఈ ప్ర�ారం, �ేవ�డ� ఏ సమయంల� ఏం �ే�త్ ా�ో , ఎల� మ����� ���ో
�ెపప్�ా��ా�ెయ
ౖ �నన్ట్ల ��ే, �వ� ఈ ల��ా�న్ అధయ్యనం �ేయజ�లవ�
ఎందుకన�ా అ�� ఈ ��� ఎల� ప్రవ��త్సత్ ుం�ో , ��ప� ఎల� మ����� త�ం�ో �క�

�ె�యదు. �ా� �ేవ�డ� మ�ర��ా�ైయ�నన్ట్ల ��ే, �ాసత్ వం�ా �వ� బయట���

వ�్చ ఈ ��ాల ��ా్వ�న్ అధయ్యనం �ేయవచు్చ మ��య� �ేవ�డ� ���� ఎల�
సృ�ి్టం��డ�, ఇ�� ఎల� �ర్వ��ంపబడ�త�ం�ో గ���ంచవచు్చ. �ాబట�్ట �ేవ��

మ�ర�తనమ�ల� గల ఈ నమ్మక�� ఆధు�క �జ�్ఞన�ాసత్ �ం అ�వృ��ధ్�ెంద�����
�ో హదపడ�త�ం��. అవ�ను, ఆధు�క �జ�్ఞన�ాసత్ �ం అ�వృ��ధ్ �ెంద�����

�ో హదప��న అ�ే ����ా, అ��్చత���న ప���్థ త
ి �లల� అ�� ���సత్వ���� అభయమ�ను
కల�గజ�సత్ ుం��, ఆదరణ�సుత్ం��, మ��య� సమ���నమ�ను సమక�ర�్చత�ం��,
ఎందుకన�ా ఇదం�� ఎల� సంభ�సుత్ం�ో న� మనమ� ల�క్కల� ���ి

చూసు��నవసరం ల�దు. ����� సంభ�సుత్ం�ో మనక� �ె��ియ�ం���స్న అవసరం

ల�దు. మనక� ఎదుర��య్ ఏ స�ాల���ౖనను మ��య� ప్ర� స�ాల�ను ఎదు��్క�����
మన �ేవ�డ� ప���త్�ా ���న�ా�ైయ���న్డ�. మ��య� మ�ందు�ా��

�ెప�ప్��నబడ� �ధం�ా –ఆయన ఆ��రపడద��న�ాడ�, �శ్వస�య���న�ాడ�,
చపల�త�
ి్థ � చక్కబరచగల
త్ డ��ాడ�, ��న��నమ� మ�రడ�, మన ప్ర� ప����

సమసత్ శ��త్� క���య���న్డ� ఆయన ���దు, అబ�్ర�మ�, ఆ��మ�, ��సు,
మ��య� ��ల�నక� �ా�ాద్నమ� �ే�ినట�
్ల �ా – ఆయన అట�్ట ప���ి్థత�లను
ప��ష్క��ంచున� మనమ� �ె��ి���య�ంట� ��ల�.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III
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తం��్ర �క్క శ��త్మత్వమ�నక� గల అప���త���న స్వ��వమ�ను గ���్చ మనమ�

చ��్చం��మ� గనుక, �ేవ��ొ క్క�ే సర్వశ��త్మంత�డ� గ���త్సత్ ూ, ఇప�ప్డ� ఆయన �క్క
అసమ�న���న లకష్ణమ�లను చ��్చ��ద్మ�.

అసమ�నుడ�
��షయ� 14:24-27ల� �ేవ�� అసమ�న���న శ��త్ ఎల� వ��్ణంపబ��ం�ో గమ�ంచం��:
��ౖనయ్మ�లక��ప�యగ� ��హ� �ా ప్రమ�ణ ప�ర్వకమ��ా ఈల�గ�

��ల�చు్చచు��న్డ�, “��ను ఉ�ేద్�ం�నట�
్ల �శ్చయమ��ా జర�గ�ను ��ను

��ం�నట�
్ల �ి్థ రపడ�ను. �� �ేశమ�ల� అష�
ష్ ర�ను సంహ��ం�ెదను; ��

పర్వతమ�ల�ద �ా� నల�గ�ొ్ర ��్కదను. �ా� �ా�� �� జనుల �ద నుం��

��ల���� వ�ను, �ా� ��రమ� �ా�� భ�జమ� �ద నుం�� ��ల��ంపబడ�ను.”

సర్వల�కమ�ను గ���్చ ��ను �ే�ిన ఆల�చన ఇ�ే; జనమ�లంద�� �ద ��పబ��న
బ�హ�వ� ఇ�ే. ��ౖనయ్మ�లక��ప�యగ� ��హ� �ా ��� �య�ం�య���న్డ�,

రదుద్పరచగల�ా�ెవడ�? బ�హ�వ� ���న�ాడ� ఆయ��, ��� �్రపప్గల�ా�ెవడ�?
(��షయ� 14:24-27).

ఈ �ా�ాయ్��గంల�, �ేవ�� అప���త���న శ��త్� గ���్చన వర్ణ న తదనంతరమ� ఆయన

ఒక్క�ే సర్వశ��త్మత్వమ�గల�ా�ైయ���న్డ�� ధృ�కరణమ�ండ�ట గమ�ంపద��న��. ఆయనను
రదుద్పరచగల�ా�ెవడ�ను ల�డ�, ఆయన ���న బ�హ�వ�ను �్రపప్గల�ా�ెవడ�ను ల�డ�.

తం��్ర �క్క శ��త్ �ాట�ల��ద�� �ాసత్ వమ�, �జ���న �ేవ�డ� ఒక్క�ే అ�� �ాసత్ వంల� నుం�

సహజం�ా�� ����ి వసుత్ం��. �శ్చయం�ా అనంత���న శ��త్గల�ాడ� మ��కడ� ఉంట�, ఏ���క �ేవ���ా
�ేవ�� �క్క ఉ����� ఒక స�ాల్ ఎదురవ�త�ం��. �శ్చయం�ా, అనంత���న శ��త్గల�ాడ�

�ై�క���న�ా�ై య�ంట�డ�, ల��� తన �� ంత శ��త్�బట�్ట తనను ��ను �ై�క���న�ా��ా
�ేసుక�ంట�డ�.

�ేవ�డ� అ�� వర�� �ే�ిన అ�� శ��త్మంత���న �ారయ్మ�లను, ఉ��హరణక� సృ�ి్టజ�లమ�ను

సృ�ి్టంచుట, ఆజ�్ఞ�ించుట మ��య� �ై�కం�ా ఆ��నంల� ఉంచు��నుట వంట� �ారయ్మ�లను �దట
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�బ� �ేయగ���నట్ల ��ే, �బ� తనను ��ను సమ��్థంచు��నగల�గ�న� ఆయన

��ల��్చనప�ప్డ�, �బ� 38వ అ��య్యంల�, �ేవ�డ� �బ�క� అ�మ�ఖయ్ం�ా �ె�యజ��ిప్న
�షయం ఇ�ే.

�ా� �ేవ�డ� మ�త్ర�� �జమ��ా �ై�క���న�ాడ���� �ాసత్ �క���న �షయ���య�నన్��.

�ాబట�్ట �ేవ�డ� మ�త్ర�� అప���త���న శ��త్� క���య���న్డ�.

���రకరమ��ా, �ేవ�డ� సర్వశ��త్మంత��ైయ���న్డ�� �షయ��న్ ఈ ���ల�్ల అ��కమం��

స��శయంగల ���సత్వ�ల� అం��క��ంచర�. �ేవ�డ� తన సృ�ి్ట�� ఆయన �ేయగ���నదం�� ����
�ేసత్ ు��న్డ� బ� ��ంచ����� �ార� ల�ఖ��లను అ�ార్థ ం �ేసుక�ంట�ర�. �ా� �ేవ��

సర్వశ��త్మత్వమ� ల�ఖ��ల� బ� ��ంచు ఆశ్చరయ్కరమ��ా ఒక ఆచరణ�త్మక���న అంశ���య�నన్��.
�ేవ�� ప్రజల� ఆపదలల� ఉనన్ప�ప్డ�, �ార� �ేవ�� స�యం ��సం �ర���డ�త�ంట�ర�

ఎందుకన�ా ఆపదలల� నుం� �ా�ా�� సంర��ంచ����� ఆయన సమర�ధ్డ�� �షయం �ా����

�ె�య�ను. ల�కమం�� దుష�
్ట � ఆ��నంల� ఉనన్ట�్ట�ా అగ��ించునప�ప్డ�, �ేవ�డ� దుష�
్ట �న్

సంప�ర్ణ ం�ా అదుప��ేయగల శ��త్గల�ా�ైయ���న్డ�� ధృడనమ్మకంగల�ార��� య�ండవచు్చ.

�ేవ�� సర్వశ��త్మత్వమ�ల� ��ా్వసం ల�నట్ల ��ే, �ేవ�డ� తన శత�్రవ�లను ఓ���త్ ాడ�, ఆయన

�డ్డ ల� ఆయన �ా�ాద్నం �ే�ిన �ాశ్వత ����నల� �� ందుదుర�� న�్మకగల�ార��� య�ండ�టక�
మనమ� ఆ��రం ల���ారమవ���మ�.

సర్వశ��త్గల తం��్ర అ�� పదజ�లంల���� �ొ �్ల ం� పబ��న సంపనన్���న �ేవ�ాసత్ �మంతట��

గ���్చన తలంప� మనలను ఆశ్చరయ్ం�� మ�ం�ెతత్ �త�ం��. మనలను ��్ర�సూ
త్ మనలను గ���్చ

అతయ్ం��శ్చరయ్మ�ను కల�గజ�య� ���ల��ా �ం�ంచుచుండ� శ��త్మంత��ైన, వయ్��త్గత���న, �ా�ా��
సంర��సత్ ూ �� �ించు�ా�ైన �ేవ�� మనమ� ���సుత్��న్మ�. మనమ� ఆయన �ాప�దల ఎనన్డ�ను
�ఫలం �ాద�� సంప�ర్ణ అభయంగల�ార��� య�ండవచు్చ ఎందుకన�ా ఆయన ���� ఎనన్డ�ను
మ�ట తపప్డ� మన��ర�గ�దుమ�. ఆయన ఎల్ల ప�ప్డ� మన సృ�ి్టకరత్ , �ా� మ��య�

క�ట�ంబమ�నక� �ర��ౖస్య�ండ�ను. ఆయన అప���త���న, అసమ�న���న శ��త్� ఎల్ల ప�ప్డ�

క���య�ండ�ను. ఆయన ఎనన్ట���� మ�రడ�. మనలను ర��ంచ����� ఆయన ఎల్ల ప�ప్డ� మనక�

అందుబ�ట�ల� ఉంట�డ�, మ��య� ఆయన �త�య్�ైయ�నన్ట�్ట�ా�� ఆయన అనుగ���ంచు రకష్ణ
స��తం �తయ్���న�ైయ�నన్��.
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ఇంతవరక� ఈ �ాఠంల� మనమ� �్రత్వ���య�నన్ �ేవ�� స్వ��వమ�ను, మ��య�

సర్వశ��త్గల తం��్రయ� �ిల�వబడ� �ై�క���న మ���త్మత్వమ� �క్క గ�ణగ�ణమ�లను

అ��్వ�ిం��మ�. ఇప�ప్డ�, మనమ� మ�డవ ���ష్కను చూ��ద్మ�: పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ �ా
తం��్ర �క్క �ాత్ర.

సృ�ి్టకరత్
పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ ��న తం��్ర� గ���్చన మన చర్చ, ��� దృ�ి్ట�

సృజ��త్మక���న ఆయన �ారయ్మ�నక� సంబం��ం�న మ�డ� ��ణ�ల��ౖ ��ం��్రక��సత్ ుం��. �దట���,
తం��్ర �ే�ిన సృ�ి్ట �ారయ్మ�. ��ండవ��, సృ�ి్ట �క్క మం�తనమ�. మ�డవ��, సృ�ి్ట��ౖ తం��్ర�� గల
అ���ారం. తం��్ర �ే�ిన సృ�ి్ట �ారయ్మ��� మన చర్చను �ా్రరం���ద్ం.

సృ�ి్ట �ారయ్మ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సృ�ి్ట�ారయ్మ�ను ���ద్ష్టం�ా తం��్ర�� ఆ���ిసత్ ుం��. ���ల��

��� ��ా్వస �ష�క సూత్రమ� �ెప�ప్చునన్ సంగ�� �ర� జ�్ఞపకమ�నక� �ెచు్చ��నగలర�:
పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న �ేవ����ను నమ�్మచు��న్ను.

తం��్ర �ేయ�చు��న్డ� ల�ఖనమ�లల� �ెపప్బ��న �షయ�ల�న్ట�ల�, ఇ�� సమసత్ ���సత్వ�ల�

ధృవపరచు��నవల�న� చ��త్ర ప్ర�ిదధ్��న ���సత్వయ్మ� పట�్టబట�్ట న ఒక �ారయ్���య�నన్��.

�ేవ�డ� ఈ ��ాల �శ్వమంతట�� సృ�ి్టం��డ� మ��య� ఆదుక�ంట���న్డ�� ఆల�చన

����ప��ా ��స
� త్ వ�లంద���� సుప���త��, ఎందుకన�ా మ�ఖయ్ం�ా ల�ఖనమ�ల� ఈ �షయ��న్

తరచు�ా సూ�సుత్��న్�. �ాసత్ �ా���, మనమ� మన బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� �దట� ప�ట �ెర�

చదవడం �దల���టనట్ల
�్ట
��ే, �ేవ�డ� ఈ భ�మ�య్�ాశమ�లక� సృ�ి్టకరత్ ��య���న్డ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. ఆ��. 1:1ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ఆ��యందు �ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ం�ెను (ఆ��. 1:1).
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ప్ర���క పల�క�ల�గల ఈ వచనమ� తర��ాత, �ేవ�డ� �శ్వమంతట�� ఆర� ��నమ�ల

వయ్వ��ల� సృ�ం��డ�య�, ����� ఆజ�్ఞ�ిం��డ�య� ����న ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్యం
�వ��సత్ ుం��.

సంఘ చ��త్రయందంతటను, ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్యంల� గల సృ�ి్ట ఉదంతమ�

�క్క అర్థ �వరణను గ���్చ �����ధమ�ల�ౖన �ి�ధ్ �ంతమ�ల�ం��న�. ఈ �శ్వమంతట�� �ేవ�డ�

“�నయ్మ� నుం�” సృ�ం��డ� ����ప��ా �ేవ�ాసత్ � పం��త�లందర� అం��క��ం��ర�. అన�ా,

�ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ంపక మ�నుప�, �ేవ�డ� ����క్క�ే తపప్ అం�� �నయ్�� అ�

�ెప�ప్��నవచు్చ. �ేవ�డ� ���ల� నుం� ��ి సృ�ి్టం��డ� �ెపప్����� అంతక� ప�ర్వ�� ఉం��న

ప��ర్థ మంట� ఏ�� ల�దు. �ేవ�డ� సమయమ�ను మ��య� ��ద�ి� స��తం సృ�ం��డ� అ��క�ల�

సూ�సుత్ంట�ర�.

�ా� తం��్ర ఈ �శ్వమంతట�� సృ�ం�న ఖ�్చత���న �ర�, మ�ఖయ్ం�ా ఆర� ��నమ�ల సృ�ి్ట

లకష్ణమ�ను గ���్చ �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� తరచు�ా �����ం��ర�. ��నమ�ల���, బహ��ా కష్ణ
�ాలంల� సంభ�ం�న సృ�ి్ట �క్క ర�ప�ాలం�ారం ప్ర��ధుల�ౖయ�నన్వ� అ��క సంఘ

�ి��మహ�ల�, ఉ��హరణక� ��్ల��ంత�, ఓ���ాన్ మ��య� అగ�ి్టను, నమ�్మర�. ఇతర�ల�,

ఉ��హరణక� ఐ���యస్ మ��య� �ెరత్ �ల�్ల, ��నమ�ను మ�మ�ల� 24 గంటల సమయం�ా

ప��గణ�ం��ర�. అట� తర��ాత, ఈ �శ్వం ��ల� ప��ాతన���నద� �జ�్ఞన�ాసత్ �ం సూ�ంచ�����

�దల���ట్ట �ర�. ��నమ���� మ�మ�ల� 24 గంటల �ాల��, �ా� �ేవ�డ� సృ�ి్టంచుచుం��న ఒ��్కక్క
��నమ�నక� మధయ్ సు��ర్ఘం�ా �� ����ంపబ��న �ాలవయ్వధుల�ం��నవ� ��ందర� సూ�ం��ర�.

��నమ�ల�, య�గమ�లక� ల�క ��ష్ట శకమ�లక� ప్ర��ధుల�ౖయ�ం��న ర�ప�ాలం�ారమ�ల�
ఇతర�ల� అర్థ �వరణ ���్చర�.

�శ్చయం�ా ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్యంల�� సృ�ి్ట ��నమ�లను గ���్చన

సమసయ్, అ��క తర్కమ�లక� మ�ల�ారణం�ా ఉ��్రకత్��న �షయ���య�నన్��. ఇ��
ఎట�వంట� �ా��తయ్���య�నన్ద���� ఒక సమసయ్���య�నన్ద�

��ననుక�ంట���న్ను. ఈ �ా��తయ్ం ��ందరయ్ �ి�ాసక� �ందు�ే��, ఇం��్రయ�లను
ఆక��ష్ం�ే �ాసత్ �ాలను చూ�ించ����� ర�పకలప్న �ేయబ��న�ైయ�నన్��, ల�క
ఆత్మ సంబంధ���న �ాసత్ వమ�ను బయల�పర్చ����� ఉ�ేద్�ంచబ��ం��? ఈ
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��ం��ంట�� మనమ� ��ర���ర��ా �ల్చక�డదు, �ల్చ వదుద్. ఈ సకల సృ�ి్ట��

�ేవ�డ� సృ�ి్టకరత్ ��య���న్డ� గనుక ఈ ��ండ� �షయ�ల� ఒక����� మ��కట�
�� ంతన�ా �� సగవల�ను. �ా� మనమ� ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్యమ�ను
�జ�్ఞన�ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం�న గ�ంథ �ాఠం�ా చ���నట్ల ��ే, ���� సృ�ి్ట
�క్క అర్థ ం మ��య� స్వ��వమ�ను గ���్చన చర్చ�ా చ���న ��� కంట�
�నన్���న అర్థ �వరణక� మనలను న���ిసత్ ుం��.

— ��. జ�న్ ఆ�ా్వల్్ట

�ేవ�డ�, �ేవ�డ� మ�త్ర��, తం��్ర మ���త్మత్వమ� �ేత న���ింపబ��, ఈ ��ాల

�శ్వమంతట��, ఆత్మసంబంధ���న మ��య� ���క���న ప్ర�ే�ాల�� స�, �ాట� సమసత్ మ�ల���ర
ప��ర్థ మ�ల� మ��య� �ా్రణ�ల�� స�, సృ�ం��డ� మ��య� ఆదుక�ంట���న్డ� ��ా్వసుల�
అం��క��ంచవల�నను �షయం, ఆ�� సంఘమ�నక� మ��య� �ార� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ను ఉప���ంచుచుం��న ��������, అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న�ై య�ం��నట�్ట
అగ��ిసత్ ుం��.

ల��య�ల� ����మ�య్ 9:6ల� ����్కవ�ా్కణ�ం�న ఆ అ��ా్రయం ఇ�ే. ఆ మ�టల�ంట� ���

�నం��:

���, అ��్వ�య�డ��ౖన ��హ� �ా, ��� ఆ�ాశమ�ను మ��ాశమ�లను �ాట�

��ౖనయ్మ�ను, భ��� ���ల� ఉండ�న�� అంతట��, సమ�ద్రమ�లను �ాట�ల�

ఉండ�న�� అంతట�� సృ�ం� �ాట�న�న్ట�� �ా�ాడ��ాడవ�. ఆ�ాశ ��ౖనయ్మంతయ�
��� నమ�ా్కరమ� �ేయ�చునన్�� (����మ�య్ 9:6).

మన�చ్చట చ���న �ధం�ా, �ేవ�డ� మ�త్ర�� ఈ �శ్వమంతట�� సృ�ం��డ�. �ేవ�డ�

మ�త్ర�� ఉ��� క���య�నన్ సమసత్ మ�నక� ఊ�ి���చు్చచు��న్డ�, సృ�ి్టంపబ��న �శ్వమంతట��
ఆదుక�ంట���న్డ�.

భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ంచుటల�ను �ాట�� ఆదు��నుటల�ను తం��్ర ప్ర��న �ాత్ర

�� �ిం�నపప్ట����, ఈ చరయ్లల� �్రత్వంల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� �������ల��ా

�ాల�పంచుక���న్ర� సూ�ంపవల�ిన అవసరత ఎం�ై�� ఉనన్��. ఉ��హరణక�, ఈ సృ�ి్ట�
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సృ�ంచ����� క�మ�ర�డ� తం��్ర ఉప���ం�న �ాధన���య�ం�ెను, మ��య� ���� ఆదు��ను
�షయంల� తం��్ర �ంకను క�మ�ర���� ఉప���ంచుక�ంట���న్డ�.

సృ�ి్ట �ారయ్మ�ను ��ల� 1 ����ం��. 8:6ల� వ��్ణం�న ������న్ గమ�ంచం��:
. . .మనక� ఒక్క�ే �ేవ�డ���న్డ�. ఆయన తం��్ర; ఆయన నుం�� సమసత్ మ�ను

క���ను; ఆయన ��తత్ మ� మనమ���న్మ�. మ��య� మనక� ప్రభ�వ� ఒక్క�ే;

ఆయన ��సు��స
� త్ ు; ఆయన ��్వ�ా సమసత్ మ�ను క���ను; మనమ� ఆయన��్వ�ా
క���న�ారమ� (1 ����ం��. 8:6).

ఇచ్చట, సృ�ి్ట�� మ�ల���రమ� తం��్రయ� ��ల� �వ��సత్ ు��న్డ�. సృ�ి్ట ఆయన నుం��

కల�గ�త�ం��. �ా� అ�� క�మ�ర�� ��్వ�ా కల�గ�త�ం��. మనమ� ��ంచుచు��న్మ� ఎందుకన�ా
తం��్ర మన ��తమ�లను ఆయన క�మ�ర�� ��్వ�ా ఆదుక�ంట���న్డ�.

సృ�ి్ట �ారయ్మ�ల� గల ప�����ధ్త్మ జ�కయ్మ�ను గ���్చ ల�ఖనమ�ల� అంత సప్ష్టం�ా

����్కనడంల�దు. �ా్రథ�కం�ా అ�� �ేవ�� ఆత్మ �ారయ్మ�ను సూ�ంచు �ాత �బంధన

�ాకయ్���ాలల� ప��కష్ం�ా ���ంపబ��య�నన్��. �ాత �బంధన ���లల�, �ేవ���న్ �లకష్ణ���న
ప�ర�షమ���త్�ా ప�����ధ్త్మ �ంకను సప్ష్టం�ా బయల�పరచబడల�దు. అట్ల �నను, అపప్ట���

ఆయన ల�కంల� �ేవ�� �తత్ మ�ను ��ర��ర�్చచు చుర�క��ా �ారయ్�ల��ైయ�ం�ెన� ���తత్ �బంధన

బ� ��సత్ ుం��. ప�����ధ్త్మ, �ాత �బంధన గ�ంథకరత్ లను ��్ర���ించుటను గ���్చ �ెప�ప్త�నన్ మ�ర�్క
12:36, �ాత �బంధన �ాలమ�ల� స��తం ప్రవచనమ�నక� మ��య� ఆత్మ సంబంధ���న

వరమ�లక� ప�����ధ్త్మ మ�ల���ర��� య�ం�ెన� ��త�ర� బ� ��ం�న అ�� . 2:2-17 వంట�
�ాకయ్���ాలల� ఈ �షయ��న్ మనమ� చూడగలమ�.

�ాబట�్ట , �ేవ�� ఆత్మను గ���్చన �షయమ�లను మనమ� �ాత �బంధనల�

చదువ�నప�ప్డ�, అ� ప�����ధ్త్మక� మ�ందు��య�ా ఉంట�నన్వ� ���ంచడం

స��త�కమవ�త�ం��, అప�ప్డ�� ప�����ధ్త్మ ఒక �లకష్ణ���న �ై�క ప�ర�షమ���త్��య���న్డ�
మ��ంత సప్ష్ట��న ��ల్ల��ంప� అవ�త�ం��. ఉ��హరణక�, ఆ��. 1:2-3ల� మనమ� ఈ ��ం� ��
ఉదంతమ�ను చదువ�దుమ�:
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భ�� ��ా�ారమ��ాను �నయ్మ��ాను ఉం�ెను, �కట� అ�ాధ జలమ���ౖన

క�్మయ�ం�ెను, �ేవ�� ఆత్మ జలమ�ల��ౖన అల�్లడ�చుం�ెను. �ేవ�డ� ��ల�గ�
కమ్మ� పల�క�ా ��ల�గ� క���ను (ఆ��. 1:2-3).

“�ేవ�� ఆత్మ” అ�� పదమ�ల� అకష్�ాల� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ�నన్ �ేవ���

సూ�సుత్��న్�. �ా� ���తత్ �బంధన దృ�ి్ట��ణం ప్ర�ారం, ప�ర�షమ���త్��న ప�����ధ్త్మ �క్క

�ారయ్�లత��ౖ గల ఉ��్ఘటనను మనమ� �ాట�ల� చూడగలమ�.

సృ�ి్ట�ారయ్మ�ల� సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర వ��ం�న �ాత్రను చూ�న �దట, ఇప�ప్డ� తం��్ర

సృ�ం�న అ�ే సృ�ి్ట �క్క మం�తనమ�ను చూ��ద్మ�.

సృ�ి్ట �క్క మం�తనమ�
���క���న �శ్వమ� ���యమ�ల�� సంబంధం ల���ైయ�నన్ద�, అట� మం��� �ాదు,

ఇట� �ెడ��� �ాద� అ��క మతమ�ల� మ��య� తతత్ ��ాసత్ �మ�ల� బ� ���త్ ా�. �ాసత్ వం�ా, ల�కం

�ెడ్డద� ఇతర�ల� �ెప�ప్చుందుర�. ఉ��హరణక�, ���క���న �శ్వం అ���మయ���

య�ం��నద�య�, గనుక మనుష�య్ల� �జమ��ా ర��ంపబ��న�ా��� య�ండ�టక� �ార� తమ
శ��రమ�లల� బం��ంపబ��య�ండ�ట నుం� త�ిప్ంచు��నవల�ి య�ం��ంద� ఆ�� సంఘం

ఎదు��్కనన్ అనయ్మ���ా��క�లక� సంబం��ం�న అ��క తతత్ ��ాసత్ �మ�ల� ఉప�ే�ం���.

భ�మ�య్�ాశమ�లను �ేవ�డ� సృ�ం��డ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ����్కవ�ా్కణ�ంచ�����,
ల�కమ�ను గ���్చన వయ్����ార్థ క���న ఈ దృకప్థమ� ఒక ��త���ౖయ�ం��న��. బ�ౖ�ల� ప్ర�ారం, ఈ
��ాల �శ్వం �ేవ�� మం� సృ�ి్ట��య�నన్�� మ��య� అ�� ఆయన మం� గ�ణ�లమ�ను

ప్ర��ం�సుత్ం��.

ఆ��. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25 మ��య� 31ల� – ఏడ� ప�ాయ్య�ల� – సృ�ి్ట �క్క

మం�తనమ� మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయబడ�త�ం��. �ట�ల�� �వ�� ��ఫ��నుస్ల�, సృ�ి్ట య�వత�
త్

��వలమ� “మం���” మ�త్ర�� �ాదు �ా� అ�� “��ల� మం���గ నుం�ెను” అ� ల�ఖనమ� గ�ంథస్థ ం

�ేసత్ ుం��. ఆ��. 1:31ల� ��� ఇల� �ాసుత్��న్డ�:
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�ేవ�డ� ��ను �ే�ిన�� య�వత�
త్ ను చూ�నప�ప్డ�, అ�� ��ల� మం���గ నుం�ెను
(ఆ��. 1:31).

���రకరమ��ా, �ేవ�డ� ల�కమ�ను సృ�ం�న తర��ాత, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ మం�

�ెడ్డల �ె���చు్చ వృకష్ఫలమ�లను �నడం ��్వ�ా �ేవ���� ���ధం�ా �ాపమ� �ే�ార�. మ�న�ా�

�ే�ిన �ాపమ�నక� ఫ�తం�ా, �ేవ�డ� సృ�ి్టజ�లం ���త్�న్ �ాపగ�సత్ం �ే�ాడ�. ఆ��. 3:17-19,
�ేవ�డ� ఆ��మ�ను �ాపగ�సత్ం �ే�ిన �షయమ�ను గ���్చ �ె�యజ�ప�ప్చునన్ ఒక గ�ంథ
�ాఠ���య�నన్��:

. . . � ��తత్ మ� ��ల శ�ింపబ��య�నన్��; ప్రయ�సమ����� �వ� బ్రదుక�

��నమ�ల�న్య� ��� పంట �ందువ�. అ�� మ�ండ్ల త�పప్లను గచ్చ�� దలను

�క� ���ించును, �� లమ�ల�� పంట �ందువ�. �వ� . . . � మ�ఖప� �ెమట
�ా��్చ ఆ�రమ� �ందువ� (ఆ��. 3:17-19).

ఆ��మ� �ే�ిన �ాపమ�నుబట�్ట , �ేవ�డ� ��లను శ�ిం��డ� గనుక ��దయ్మ�

కష్టతరమ�య్ం��, ఫ�తం�ా ఆ��మ� మ��య� ����న మ�నవజ�� అంతయ� �ా�� ఆ�రం ��రక�
క�ి్టం� ప��ేయడం తపప్ల�దు. ��ల శ�ింపబడ�ట ��దయ్మ� వర�� ప���త���య�ండల�దు. అ��

ల�కమంతట�� సంబం��త ��ణ�ల�న్ట���ౖ ��� ప్ర��వం చూ�ిం��. ఈ సమసయ్ను గ���్చ ��ల� ��మ�
8వ అ��య్యంల� వ��్ణసత్ ూ, ��సు ��స
� త్ ు ��్వ�ా ��ా్వసులక� �ా్ర�ిత్ ంచు ��చన ఎట్ట ��లక� సృ�ి్ట

ప�నర�దధ్ రణక� మ�రగ్ మ�ను స�ాళం �ేసత్ ుంద� ఆయన త��్కసుత్��న్డ�. ��మ� 8:20-22ల� ��ల�
ఈ ��ం� �� �ధం�ా త��్కసుత్��న్డ�:

ఏలయన�ా సృ�ి్ట, ��శనమ�నక� ల�న�న ��సయ్మ�ల� నుం�� ����ింపబ��,

�ేవ�� �ిల్లల� �� ందబ� వ� మ��మగల �ా్వతంత్ర�మ� �� ందుదునను ���కష్ణకల�ై,

��్వచ్ఛ�ా �ాక ���� ల�పర�న�ా� మ�లమ��ా వయ్ర్థ పరచబ�ెను. సృ�ి్ట య�వత�
త్

ఇ��వరక� ఏక���వమ��ా మ�ల�గ�చు ప్రసవ��దనపడ�చునునన్ద� ��ర�గ�దుమ�
(��మ� 8:20-22).
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��ల శ�ింపబ��నందు వలన ��� ప్ర��వం సృ�ి్టల�� ప్ర� ప్రకృ� అంశమ���ౖ ప��ంద���� ��ల�

బ� ధ���య�నన్��.

�ా� �ేవ�� �ాపమ�ం��నపప్ట����, సృ�ి్ట �క మం��� �ాద� �� ర�ాట��ా��ౖ�� మనమ�

తలంచక�డదు. అవ�ను, మ�నవజ�� �ాపమ�ల���� పతనమగ�ట వలన సృ�ి్ట �ెబ్బ�నన్��. �ా�
సృ�ి్ట �ంకను �ేవ�డ� సృ�ం�న ల�కం�ా�� ����య�నన్��, గనుక అ�� �ంకను మ��కమ��ా
మం��ైయ�నన్��. �రంతరమ� ���య�ండ� ��ాహ సక�మమ�, మ��య� సకల �ధమ�ల�న
ౖ

��జన ప��ర్థ మ�లను �న����� ���సత్వ�లక�నన్ �ా్వతంత్ర�మ�ను గ���్చ ఆయన �ా్రయ�చుం��న

సందరభ్మ�ల�, ��ల� ఈ �షయ��న్ సప్ష్టం�ా ప్ర�త్ ా�ం��డ�. 1 ��� 4:4ల� ��ల� మ�టల� ఈ
��ం� �� �ధం�ా ఉ��న్�:

�ేవ�డ� సృ�ం�న ప్ర� వసుత్వ�ను మం��� (1 ��� 4:4).
ఇచ్చట ��ల� �ెప�ప్త�నన్ �షయ��న్ గమ�ంచం��. సృ�ంపబ��న ప్ర� వసుత్వ� మం��ై

“య�ం�ెను” అ� �ాదు, �ా� �ేవ�డ� సృ�ం�న ప్ర� వసుత్వ�ను మం���/మం��ై “య�నన్��” అ�
�ెప�ప్చు��న్డ�.

���క���న ల�కంల� మం�ద�� �ాసత్ వమ� – అ�� మం��ై య�ం��నద� �ేవ�డ�
��ిం��డ� – మన ��రక� అ��క అంత�ాభ్వమ�ల� గల�ైయ�నన్��. ఒక ప్రక్క

మనమ� మన ప��సర �ా్రంతమ�లను �ా�ాడవల�ియ�నన్��. మనమ� ఈ సృ�ి్ట�
�ర్వ��ంచు గృహ��ా్వహక�ల���య���న్మ�. మ��క ప్రక్క ఎట్ట ��లక� ఈ సృ�ి్ట�
�ా�ా�� భద్రపర�ే�ాడ� �ేవ��ే. ఆయన ప�నఃసృ�ి్టంచబ� త���న్డ�; సృ�ి్ట

ప�నర�దధ్ రణ జర�గబ� త�ం��, సృ�ి్ట ��శనమ� �ాదు. మనమ� నూతన ఆ�ాశమ�
మ��య� నూతన భ��ల� �వ�ింపబ� త���న్మ�. �ేవ�డ� సృ�ం�న ���క

ప్రపంచం ఒక మం� �షయ���య�నన్��. మన ���క శ��రమ�ల� – మన ���క
ఉ��� – మం� �షయ���య�నన్��.

— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్
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�ాబట�్ట , మనమ� ��ాహం గ���్చ మ�ట�్ల���� ల��� ఆ�రప��ర్థ మ�లను గ���్చ

మ�ట�్లడ�క���న్ ల��� �ేవ�� �ేత సృ�ంపబ��న ఇతర���న ఏ వసుత్వ�ను గ���్చ �ెప�ప్క���న్,

మనమ� అ�� మం��ైయ�నన్ద�� ఆత్మ��ా్వసం గల�ార��� య�ండవచు్చ ఎందుకన�ా ����

సృ�ం�న తం��్ర మం��ా�ైయ���న్డ�. అందు�ేత�� ��మ�. 1:19ల� ��ల�, �ేవ�� మం�తనమ�

�ంకను ఆయన సృ�ం�న �ాట� ��్వ�ా సమసత్ మ�న�ా� కంట��� కనబడ�చు�� య�నన్ద�

�ెపప్గ��ాడ�. అందు�ేత�� ఆ�ాశమ�ల� �ేవ�� మ��మను �వ��ంచుచునన్వ� ��రత్నల� 19
�ా్వ���ారం�� �ెపప్గల�గ�త�ం��.

18వ శ��బద్ ంల� ఆయన �ేపట�్ట న, ఏ స��్వ అఫ్ �� �స్డ ం అఫ్ �ాడ్ ఇన్ �� ���
� �షన్, ��గం 3,

అ��య్యం 2 అ�� రచనల� జ�న్ ���ి్ల సృ�ి్ట �క్క మం�తనమ�ను వ��్ణం��డ�. ఆయన ఇల�

�ా్ర�ాడ�:

ఈ ��ాల �శ్వమంతయ� ఒక పట���య�నన్��, �ేవ�� ప��ప�ర్ణ తల� అందుల�

ప్రద��్శంపబ��య�నన్�. అ�� ఆయన అ�ిత్ త్వమ�ను మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ఆయన
ఐకయ్తను, ఆయన శ��త్�, ఆయన జ�్ఞనమ�ను, ఆయన �ా్వతంత్ర�మ�ను, ఆయన
మం�తనమ�ను స��తం ప్రద��్శంచుచునన్��.

సహజ�ిదధ్��న ��� �� ంత మం�తనమ� – మం� �ేవ�� �ేత సృ�ంపబ��నందునుబట�్ట అ��

క���య�నన్ మం�తనమ� – ��్వ�ా సృ�ి్ట య�వత�
త్ �ేవ�� మం�తనమ�ను ప్రద��్శంచుచునన్��.
�ేవ�� సృ�ి్ట ఆయన మం�తనమ�ను ప్ర��ం�సుత్ం��. �ట్ట �దట, సృ�ి్ట

తనంతట ���� �ెడ్డ�� �ాద�య�, �ే�ల���ౖనను �ెడ� అ���� స్వ��వ�ిదధ్ం�ా
ఉ���క��� య�ండద�య� మనక�� �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. �ా� �ేవ�డ� ఈ

ల�కమ�ను సృ�ం�నప�ప్డ�, ఆయన ���� ��ల� మం���గ సృ�ి్టం��డ��

�షయం క��� అ�� మనక� �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. సృ�ి్టల� అందచం��ల���న్య�
�ెప�ప్త�ం��. అ��ే మ�నవ పతనమ� �క్క పరయ్వ�ానం�ా ఇప�ప్డ� ఆ

అందచం��ల�న్ �ాడ��ేయబ��్డ�. మ�ండ్ల త�పప్ల� మ��య� గచ్చ�� దల�,
మ��య� మ��ి �క్క ��సట� �ెమట �ేవ�� సృ�ి్ట �క్క అసల� ర��ా�న్
�కృతం �ే�ా�, �ా� మనమ� ప�నఃసృ�ంపబడ� ప్ర�య
� ను, ���సత్వ�ల���న
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మనమ� �దల���ట్ట �మ�, ల�క మనలను ప�నఃసృ�ి్టంచు ప్ర�య
� ను �ేవ��ే మనల�
�దల���ట్ట �డ�. మనమ� ��స
� త్ ునందు నూతన సృ�ి్ట�� య���న్మ� మ��య�
సం��తమ�ను ర�ం�న�ాడ� �ానమ� �ేసత్ ునన్ట�్ట�ా, ��స
� త్ ును క���య�ండ�
కనున్ల� ఎనన్డ�ను చూడ� ఏ�ో ఒక �షయ��న్ ���సత్వ�ల���న మనమ�
చూచుచు��న్మ�. సృ�ి్ట� �ేవ�� �ే�ప��ా చూచుటక� మనమ�

�దల���ట్ట �చు��న్మ�. �ాబట�్ట ���సత్వ�ల���న మనమ� సృ�ి్టల��� కళను,

అం���న్, ��ా్మణ��న్, �� ం��కను, సమన్వయమ�ను చూసుత్ంట�మ�. నూతన
ఆ�ాశమ�ల� మ��య� నూతన భ��ల� ��� ��ర�� మనమ�

ఎదుర�చూచుచు��న్మ�. అప�ప్డ� �ేవ�� సృ�ి్ట య�వత�
త్ ప���త్�ా

నూతన���న���ా �ేయబడ�త�ం�� గనుక మనమ� ఆనందం�ా అనుభ�ం��ల�
�ేవ�డ� ఉ�ేద్ �ం�న �ధం�ా మనమ� సృ�ి్ట� అనుభ�ంచగల�గ�దుమ�.

— ��. �ె��క్ డబ�్ల�. ��చ్. ��మస్

సృ�ి్ట �ారయ్మ� మ��య� సృ�ి్ట మం�తనమ�ను గ���్చన మన గ���ంప�ను మనసుస్ల�

ఉంచు���, ఇప�ప్డ� సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర�� సృ�ి్ట��ౖగల అ���ారమ�ను చ��్చంచు��మ�.

సృ�ి్ట��ౖ తం��్ర అ���ారమ�
సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర క���య�నన్ అ���ారమ�ను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నగల� అ��క

�షయ�ల���న్�. �ా� మనమ� అట�్ట అ���ారమ�నక� సంబం��ం�న ���ష���న మ�డ� మ��క
గ�ణగ�ణ�ల��ౖ మ�త్ర�� మన మనసుస్లను లగన్ం �ే�ద్ �మ�: ఆయన అ���ారమ� �ర��కష్���న�ై,
�న��ం��ౖన�ై, మ��య� సమగ���న�ైయ�నన్��. ఇప�ప్డ� �ట�ల� ఒ��్కక్క ���� మ��ంత

�వరం�ా చూ��ద్మ�, సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర క���య�నన్ అ���ారమ� �క్క �ర��కష్���న స్వ��వమ���
�దల���ట్ట ���మ�.
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�ర��కష్మ�
తం��్ర అ���ారమ� �ర��కష్���న�ైయ�నన్�� అన�ా, ఆయన తన సృ�ి్ట�� �ేయ��ర�

సమసత్ మ�ను �ేయ����� ఆయనక� సంప�ర్ణ �ా్వతంత్ర�మ�నన్ద� అర్థ ం. �ర��కష్���న ఆయన

అ���ారమ�ను ల�ఖనమ�ల� తరచు�ా క�మ్మ���ా��� �ా� �ా����ౖనునన్ మట�్ట �ద గల అ���ారం��
�� ల�్చత�ంట��. ఇట�్ట వర్ణ నను మనమ� ��షయ� 29:16, ��షయ� 45:9, ���్మయ� 18:1-10
మ��య� ��మ� 9:18-24ల� చూడగలమ�. ��మ� 9:20-21ల� ��ల� �ేవ�� అ���ారమ�ను
వ��్ణసత్ ునన్ �ర�ను గమ�ంచం��:

అవ�ను �ా� ఓ మనుష�య్��, �ేవ���� ఎదుర� �ెప�ప్టక� � ��వడవ�? న��న్ందు
��ల�గ� �ే�ి�వ� ర��ింపబ��న�� ర��ిం�న�ా��� �ెప�ప్��? ఒక

మ�దద్ ల�నుం���� �క ఘటమ� ఘనతక�ను ఒకట� ఘన��నతక�ను �ేయ�టక�
మంట��ద క�మ్మ���ా��� అ���ారమ� ల���? (��మ� 9:20-21).

సహజం�ా��, అలం�ారయ�కత్ ��న ��ల� ప్రశన్క� ఒక��యయ్గల సమ���నమ�ల� �ేట�ా

�ెల�సుత్��న్�. �ేవ�డ� సకల సృ�ి్ట�� కరత్ ��య���న్డ� గనుక, ��ను సృ�ి్టంచు ����� ఆయన

�ేయ��ర�నదంతయ� �ేయ����� ఆయనక� �ా్వతంత్ర�మ�నన్�� మ��య� హక�్క క��� ఉనన్��.
ల�కంల� సంభ�సుత్నన్ సమసత్ మ���ౖ అం�మ అ���ారం �ేవ���ే అ� బ�ౖ�ల�

బ� ��సత్ ుంద� ��ందర� �నన్ప�ప్డ�, �ార� క���య���న్ర� అనుక�ంట�నన్ ���

�షయంల� ఇ�ే�ో ఒక బ�����ంప��ా ఉనన్�ే అ�� అనుభ�� �ా���� కల�గ�త�ంద�,
�ార� అసంత��ి్ట �ెందుచుందుర� ��ననుక�ంట�ను. �ా� ���సత్వ�ల���న మనమ�,
�ేవ�డ� ఎవ���య���న్�ో అ� మన�క�ా�� �జమ��ా ఆల��ం�నప�ప్డ�,

మనమ� �ెపప్శకయ్మ��ానంత�ా కృత�్ఞల���య�ం���. అన�ా, మన ��తమ�ల�
మన ��సం తన �� ంత క�మ�ర�� �ిల�వక� అపప్��ం�న సర్వ జ�్ఞ�,

సర్వశ��త్మంత�డ�, సమసత్ ��్రమగల తం��్ర హ�ాత్ల�్ల ఉ��న్ర� అర్థ ం. మనమ�

శ�మల ��దు��్కను సమయ�లల�, ప్ర�ేయ్��ం� మన ����లల� ఏ� జర�గ�త�ంద�
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మనమ� ఆం�ో ళన�� అబ�్బరపడ�నప�ప్డ�, ఇ�� �ెపప్శకయ్మ��ా�,
�ెపప్నశకయ్���న ఆదరణ�సుత్ం��.

— ��. �ె�న్స్ జ�నస్న్

సంభ�ంచుచుండ� సకల సంగత�ల� మనక� అర్థ ం �ానపప్ట����, �వ� ��సు ��స
� త్ ు
�డ్డ ��ౖ �నన్ట్ల ��ే, �ేవ�డ� � తం��్ర��య���న్డ� మ��య� ఆయన �నున్
��్ర�సుత్��న్డ�. ఆయన �నున్ �ా�ాడ�త���న్డ�, �వ� ఎట�వంట� ప���్థ త
ి �ల

గ�ం�� పయ�సుత్��న్వనన్ ����� ��తత్ మ� ల�క�ం��, ఆయన �నున్ ఒక కంట
క���ట్ట ����య���న్డ�. మనక� ఈ ��తంల� ఎదుర��య్ ���న్ ప���్థ త
ి �ల�
బహ��ా బ���కర���న��ౖ ఉంట��. �ా� �వ� సంభ�సుత్నన్ �షయ�ల��

��తత్ మ� ల�క�ం��, సమసత్ మ� ఆయన ఆ��నమ�ల� ఉనన్��. �ాసత్ �ా��� –

ప్రసత్ ుతమ� �వ�ంట�నన్ ప���్థ త
ి �లల� ఈ �ాసత్ �ా�న్ �వ� అం��క��ంచగల�ా? –
ఆయన ఈ ప���్థ త
ి �లను � ��ల� ��ర�� ఉ�ేద్�ం�య���న్డ�, �వ�

ప���దధ్ పరచబడ�ట�� �య�ం�య���న్డ�. మన ����లల� శత�్రవ�లను
�ేవ�డ�, మనలను ��్ర�ం�న �ా� ��్వ�ా మనమ� అతయ్��క �జయమ�

�� ందునట�
్ల , మన ��న్��త�లను�ా మ�ర�్చత�ంట�డ�. మనమ� ఏ�ో మ�మ�ల�
�జయం �ా��ంచమ�; మనలను ��్ర�ం�న �ా� ��్వ�ా మనమ� అతయ్��క
�జయమ� �� ందుచు��న్మ� ల�ఖనమ� �ెప�ప్త�ం��. �ాబట�్ట , మనమ�

ఎదు��్కంట�నన్ ప��కష్లను మ��య� క�ా్టలను �ేవ�డ� తన హసత్ గతం �ేసు���

మనమ� ప��్రక��ంపబడ�టక�, మనలను మ�� ఎక�్కవ�ా ��స
� త్ ును �� �న �ా���ా
�ేయ����� �ాట�� ప్ర���సత్ ుంట�డ�. మనమ� ��స
� త్ ు �ార�పయ్మ�గల�ార���

య�ండ�టక� ఆయన మన ����లల� ఇట�వంట� ప���్థ ిత�లను �య�సుత్ంట�డ�.
���్ర. 12: ఆయన దయగల, జ�్ఞనమ�గల మ��య� మం� తం��్ర�ా మనలను

దం��సత్ ుంట�డ�. ��ా్వస స��త���న మం� �� �ాటమ� తరచు�ా, స���గ్ ా ఇట�వంట�
ప���్థ త
ి �లల� �� �ాడబడ�త�ంద� ��ననుక�ంట���న్ను. �ేవ�డ� �� గ���్చ

�ం�సుత్��న్డ� గనుక �� ��తంల� సంభ�సుత్నన్ సంగత�ల��య� ��క� అర్థ ం
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�ానపప్ట���� ఆయన �ట�� �� మం� ��ర��, �� ప���దధ్ త ��స��, ��

ప��్రకరణమ� ��ర�� సంభ�ంపజ�సత్ ు��న్డ� మనమ� పల�మ�ర�్ల మన��� మనమ�
�ెప�ప్��నుచుండవల�ను.

— ��. ట�మ్ �����నర్

�న��ం��ౖన��
తం��్ర �ర��కష్���న అ���ారమ� మ�త్ర���ాక, ����� క��� ఆయన ��ను సృ�ం�న సకల

సృ�ి్ట��ౖ �న��ం��ౖన అ���ారమ� స��తం క���య���న్డ�. సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర��గల అ���ారమ�

�న��ం��ౖన�ై య�నన్��, అన�ా ఏ �ా్రణ���నను �ర��కష్���న అ���ారం ల�ద� అర్థ ం. �ర��కష్���న
అ���ారం సృ�ి్టకరత్ క� మ�త్ర�� �ెం��న�ైయ�నన్��, మ��య� �ేవ��ొ క్క�ే ఆ సృ�ి్టకరత్ ��య���న్డ�.

����� �ం�, మనమ� �్రత్వమ�ను �తవయ్య సం���నంల� దృ�ి్టంచునప�ప్డ�, తం��్ర

�్రత్వమ�ల�� ����న ఇదద్ ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ౖ క��� అ���ారమ�గల�ా�ైయ���న్డ�.
ఉ��హరణక�, ��ను 5:26-27ల�గల ��సు మ�టలను ఒక�ా�� ఆల��ంచం��:

తం��్ర ��ల�గ� తనంతట ���� �వమ�గల�ా�ై య���న్�ో ఆల��� క�మ�ర�డ�ను
తనంతట ���� �వమ�గల�ా�ై య�ండ�టక� క�మ�ర���� అ���ారమ�

అనుగ���ం�ెను. మ��య� ఆయన మనుషయ్ క�మ�ర�డ� గనుక �ర�ప్�ర�్చటక�
తం��్ర అ���ారమ� అనుగ���ం�ెను (��ను 5:26-27).

ల�కమ�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� ఆయనక�గల అ���ారం ఆయనక� తన తం��్ర �ేత

అనుగ���ంపబ��ంద� ��సు బ� ��ం��డ�. ఈ అ���ారమ� �వరక� తం��్రయందు �వ�ిం�ం��, గనుక

ఇ�� ఆయన �క్క �ైవదతత్ ���న ప్ర�ేయ్క హ���్కయ�ం��న��. �ా� తన ప��న �ర�ప్ �ర్చ����� తం��్ర
క�మ�ర�� �య�ం��డ�. ఇ�ే �ధ���న ఆల�చన మనక� 1 ����ం��. 15:24ల� అగ��ిసత్ ుం��,

�శ్వమంతట���ౖ ��సునక�గల ఆ��పతయ్మ� మ��య� అ���ారమ� తం��్ర �క్క ఆ��పతయ్మ�
మ��య� అ���ారమ� ��ం� ద ఉనన్ద�� �షయం అచ్చట సప్ష్టమవ�త�ం��.

ఇట�వంట� �షయ�� ప�����ధ్త్మను గ���్చ క��� �ాసత్ వ���య�నన్��. ��ను 16:13,

��మ� 8:11, మ��య� 1 ��త�ర� 1:2 వంట� �ాకయ్��గమ�ల�, ప�����ధ్త్మ క��� తం��్ర �తత్ మ���
��ర��ర�్చన� బ� ��సత్ ు��న్�.
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క�మ�ర��క�నన్ అ���ారమ� మ��య� ప�����ధ్త్మక�నన్ అ���ారమ� తం��్ర �ేత

అనుగ���ంపబ��న �ధం�ా��, సృ�ి్టంపబ��న �ాట��� గల అ���ారమ� స��తం

అనుగ���ంపబ��న�ైయ�నన్��. �ేవదూతల�, ఇహల�క ప���ాలక�ల�, మ��య� సగట� మనుష�య్ల�

స��తం ��ంత ��రక� అ���ారమ�గల�ా��య
� ���న్ర�. �ా� ఇ�్వధ���న సకల అ���ారమ�ల� �ేవ��
�ేత�� అనుగ���ంపబ��న��ౖయ�నన్�, గనుక తం��్ర �క్క అ���ార�� ఎల్ల ప�ప్డ� సృ�ి్ట��గల
అ���ారమ�నక� అ�త���న�ైయ�ంట�నన్��.

సమగ���న��
�ర��కష్���న మ��య� �న��ం��ౖన అ���ారమ� క���య�ండ�ట�� స�, తం��్ర ఈ

�శ్వమంతట���ౖ సమగ���న అ���ారమ�గల�ా�ైయ���న్డ�. �ేవ�� అ���ారమ� సమగ���నద�

మనమ� �ె�ిప్నప�ప్డ�, అట�్ట అ���ారం ఆయన సృ�ం�న సమసత్ మ���ౖ, స�వరం�ా ఉంట�నన్ద����
మన అర్థ ��య�నన్��. ఈ �ాసత్ �ా��� సంబం��ం�న మ�ఖయ్���న అంత�ాభ్వమ�ల� క�సం ��ం�ై��

ఉ��న్�. �దట���, ప్ర� ఒక్కర� �ేవ�� అ���ారమ� ��ం� ద ఉ��న్ర�. �ేవ���� ��ేయత��

ల�బడక�ం�� ఉండగల కరత్ వయ్మ�గల�ార� ఎవర�ను ల�ర� ల��� సృ�ంపబ��న ఇతర���న�ే��య�ను

ల�దు.

తం��్ర ��డల �శ్వస�య���న�ా���య�నన్ �ేవదూతల� మ��య� మ�నవ�ల� ఆయన

అ���ారమ�ను గ���త్�త్ ార� మ��య� ఇష్టప�ర్వకం�ా ఆయనక� ల�బడ��ర�. �ా� దయయ్మ�ల�

మ��య� అ�శ్వస�య�ల�న
ౖ మ�నవ�ల� ఆయనక� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ేసత్ ూ, ఆయన ఆజ్ఞ లక�

ల�బడ�టక� ��ాక���త్ ార�. అట్ల �నపప్ట����, తం��్ర �క్క ��ౖ�క���న �ర�ప్ల� సకల జనులక�
వ��త్�త్ ా�. మనమ� ఈ ల�కంల� ఏ ప్ర�ేశంల� �వ�ిసత్ ు��న్ ల�క, మన��వర���య���న్, మన

సంస్కృ� ల��� మన మత���ై�� �ట�న్ట��� ��తత్ ���య� ల�క�ం��, మనమందరమ�ను
�ేవ���� ల�క్క అపప్జ�పప్వల�ిన�ార���య���న్మ�.

��ండవ��, సమసత్ మ� �ేవ�� అ���ారమ� ��ం� ద ఉనన్��. ఆయన అ���ారమ� ఆయన

సృ�ం�న ప్ర� �షయ���� స�వరం�ా వ��త్సత్ ుం��. �ేవ�డ� సకల సృ�ి్ట� సృ�ం��డ� గనుక,

సృ�ి్టల�� ఏ ��ణ���నను ��ౖ�కం�ా తటస్థ ��న�� �ాదు. ఆయ�� సమసత్ మ�ను ఒక సదు�ేద్శం��

సృ�ి్టం��డ�, �����క ��ౖ�క గ�ణగ�ణమ�ను �య�ం��డ�. అన�ా, �షయం ఏ�ై��, మన దృ�ి్టల�

ఉనన్�� సృ�ి్ట �క్క ఏ ��ణ�����, �ే���ను ��తత్ ం ల�క�ం��, ���
ౖ క తటస్థ ం ల�ద� అర్థ ం. సృ�ి్టల��
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సమసత్ మ� అ�� ప��ేయవల�న� �ేవ�డ� ��ర�త�నన్ �ధం�ా ప��ేసత్ ుం��, �ాబట�్ట అ��

మం��ైయ�ంట�ం��, ల��� ప��ేయక ఆయనక� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ేసత్ ుం��, �ాబట�్ట అ��
�ెడ్డ�ైయ�ంట�ం��.

ఆధు�క ప్రపంచంల� అ��క మం�� ���సత్వ�ల� ��తమ�ను ప�త్ర��న �షయ�ల��ాను

మ��య� �ా్రపం�క���న �షయ�ల��ాను �భ�ంచ����� ఉను్మఖుల�ౖయ���న్ర�. సంఘమ�,

ఆ�ాధన ���ా��త్కరణమ� మ��య� బ�ౖ�ల� అధయ్యనమ� వంట� “ప�త్ర��న” �షయ�ల� �ేవ��

అ���ారమ� ��ం� ద ఉ��న్య�� �షయం మనల� అ��క�లక� �ె��ిన�ే. �ేవ�� ఆజ్ఞ లను మ��య�
��గల ఎం�ికలను మన క�ట�ంబ�లల� అం��క��ం�, అ� క��� ప�త్ర��న��య� ప��గణ���త్,

�ాట�� అమల� �ేయ����� ప్రయ�సపడ�త�ంట�మ�. అ��ే �ేవ�� ఆజ్ఞ ల� “ల���క���న�” అ�
�ిల�వబడ� �ాజ��య�ల�, �దయ్, మ��య� ఉ�ో య్గం వంట� �షయ�లక� వ��త్ంచవ� అ��క మం��

���సత్వ�ల� అనుక�ంట�ంట�ర�. �ా� ప�త్ర��న ల�కం మ��య� �ా్రపం�క���న ల�కం అ� వరత్ మ�న

�ాలంల� �ే�� చూ�ింపబడ� �షయం ల�ఖ��ను�ార���న�� �ాదు. �ేవ�డ� మ�నవ ��తమ�నక�

సంబం��ం�న ప్ర� ��ణమ�ను గ���్చ ప��ాడ�య�, మనమ� �ేయ�చుండ� సకల �షయ�ల��ౖ

ఆయన అ���ారం ఉంట�ంద�య� �ా��తల� 3:6, ప్రసం�� 12:14 మ��య� 2 ��� 3:16-17
మ�నన్గ� �ాకయ్���ాల� సూ�సుత్��న్�.

అ���ారమ���� తరచు�ా ��వలం వయ్����ార్థ క���న �ో రణ�లల� ప��గణ�ంపబడ�చునన్
ల�కంల�, �ేవ�� అ���ారం ���సత్వ�ల� నమ�్మత�నన్ ఒక ��పప్ �షయ���య�నన్��

ఎందుకన�ా �ేవ�డ� ఈ��డ� స��తం ల�కమ�ను ఎం�� ��్ర�సుత్��న్డ�. సమసత్ మ�
ఆయన ఆ��నంల� ఉనన్��. ఆ��ల��� �ేవ���� ఒక �షయం గ���్చన అంత���ట�
�ె�య�ను. సకల మ�నవ�లక� �ర�ప్ �ర�్చ�ాడ� �ేవ��ే. ఇవ�న్ మనలను
సం��షపర���, మనక� సంత��ి్ట� కల�గజ�య�� ఎందుకన�ా ఆయన ఏం

�ేసత్ ు��న్�ో ఆయనక� �ె�య�ను మ��య� మన భ�షయ్త�
త్ �షయంల� అ�ే మన
నమ్మకమ� మ��య� ఆత్మ��ా్వస���య�నన్��.

— ��. ��ౖమన్ ��ౖబర్్ట
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మ���ంప�
తం��్ర��న �ేవ�� గ���్చన ఈ �ాఠంల�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �దట�

��ా్వస సూత్రమ�ను మనమ� బహ� సప్ష్టం�ా �ెల�సుక���న్మ�. ఈ సూత్రమ�ల� �ేవ�డన�ా

ఎవర�, ఆయన ఏ���య���న్డ�, �దలగ� �షయ�లను గ���్చ మనమ� చ��్చం��మ�. ఆయన

�ేవత్వమ�ల� �దట� ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ� సర్వశ��త్మంత��ైన తం��్ర� గ���్చ
�ెప�ప్క���న్మ�. పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ �ా తం��్ర వ��ం�న �ాత్రను మనమ�
అ��్వ�ిం��మ�.

తం��్ర��న �ేవ�� మ���త్మత్వమ�ను గ���ంచడం ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మంతట����

మ�ల���ర���య�నన్��. ల�ఖ��లల�� �జ���న �్ర��క �ేవ�� �ె��ి��� ఆయనను ఆ�ా����త్

తపప్ మన�క అబదధ్ �ేవ�� ఆ�ా��సత్ ునన్ట�్ట అవ�త�ం��. ల�ఖనమ�ల� తం��్రయ�

�ిల�చుచునన్�ా� మ���త్మత్వమ�ను గ���త్ంచడం మ��య� ఆయనను ��ర�ంచడం య��ర్థ ��న
ఆ�ాధనల� ��లక���న ��గ���య�నన్��. క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ ల�బడ�న�� తం��్ర�� –

ఆయన మ��మను అ��కతరం �ేయ����� �ార� ప్రయ�సపడ��ార�. �ాబట�్ట మనమ� ప్రద��్శంచు

��ేయత, ��రవమ� మ��య� మ��మక� ఆయ�� ��ంద్ర��య�ండవల�ను.
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