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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
��ల�గవ �ాఠమ�
ప�����ధ్త్మ

ఉ�� ��్ఘతమ�
ప్ర� ���సత్వ �ాంప్ర��య���� ఒక ఉ��్ఘటన ఉంట�నన్��. ���న్ �ాంప్ర��య�ల� ఆ�ాధనను

����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�. ���న్ �ి�ధ్ �ంతమ�ను మ��య� సతయ్మ�ను ఉ��్ఘట�సత్ ు��న్�. ���న్

�ామ��కపరం�ా ప్రజల�� క��ియ�ంట� మం� పనుల� �ేయ�టను ����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�.

ఇం���న్ ��ా్వసుల మధయ్ ఉం���స్న ఐకయ్తను ఉ��్ఘట�సత్ ు��న్�. మ�� ���న్ ఉర�
� తల���ంచు

���సత్వ �����న్ ����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�. ఇవ�న్ క��� మం� ఉ��్ఘట�ంప�ల�.

�ా� �ట�న్ట��� మ�ల���ర���న��, మన సమసత్ ఉ��్ఘట�ంప�లను స���కయ్పరచున�� ఒక

�ాసత్ వమ�నన్��, ���� తరచు�ా అ��క మం�� ���సత్వ�ల� అంత�ా పట�్ట ంచు��ర�. ఈ మం�

�షయ�ల�న్ ��స
� త్ ు శ��రమ�ల� జ�ల��ార�చుం�ే�� ఆయన నుం�ే. ఈ �షయ�లల�ను మ��య�

���సత్వ ��ా్వసమ�నక� సంబం��ం�న ఇతర���న �షయ�ల�న్ట�ల�ను మనలను ��్ర తస్��ంచు�ాడ�
మ��య� మనక� అ���ార బలమ��చు్చ�ాడ� ఆయ��. ఆయన మన�� క��� ఎల్ల ప�ప్డ�

ఉంట���న్డ�, రకష్ణను మనక� వ��త్ంపజ�య�ల� ప్రయ�సపడ�త���న్డ�. ఆయన మన�� క���

ఎల్ల ప�ప్డ� ఉంట���న్డ�, రకష్ణను మనక� వ��త్ంపజ�య�ల� ప్రయ�సపడ�త���న్డ�. ఆయన

�ేవ�� ప�����ధ్త్మ �ాక మ��కర� �ాదు.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను గ���్చన పరంపరల� మనమ� అధయ్యనమ� �ేసత్ ునన్

�ాఠమ�లల� ఇ�� ��ల�గవ �ాఠం. ��మ� ఈ �ాఠమ�నక� “ప�����ధ్త్మ” అ�� ���ష్క���్చమ�.

ఎందుకన�ా మనమ� ప�����ధ్త్మ యంద�, మన �్ర��క �ేవ�� మ�డవ ప�ర�షమ���త్ యంద�

నమ్మకమ�ను ర���పరచు, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ా్వస �ష�క సూత్రమ���ౖ మన దృ�ి్ట�
��ం��్రక��ంచను��న్మ�.

-1����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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ప�����ధ్త్మను గ���్చన అంశమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సూట��ా ఒక్క వర�సల�

సంబ� ��సత్ ుం��:

ప�����ధ్త్మను నమ�్మచు��న్ను.
��సు, ప�����ధ్త్మ వలన కనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క� ప�ట�్ట ను అ����,

ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ఆయనను గ���్చన ఇతర���న ఒ�� ఒక్క ప్రకటన���య�నన్��. మనమ�
చూసుత్నన్ట�్ట�ా, క�సం స�వరం�ా��ౖ��, ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ప�����ధ్త్మను గ���్చ ����ప�

తక�్కవ�ా �ెప�ప్త�ం��. �ా� అందుల� ఆయన �షయ��� అ��క మ�ఖయ్���న సతయ్మ�లను గ���్చన

అంత�ాభ్వమ�ల���న్�, ఈ సతయ్మ�ల� చ��త్రయందంతటను ��ా్వసులక�
��లక���న��ౖయ�ంట�నన్�.

ప�����ధ్త్మను గ���్చన మన చర్చ మ�డ� ���ాల��ా ఉనన్��. �దట���, ఆయన

�ేవత్వమ�, �ైవమ�ల�� ఆయన �క్క సంప�ర్ణ సభయ్త్వమ�ను �ెప�ప్క�ంట�మ�. ��ండవ��,

ఆయన ప�ర�షమ���త్త్వమ�, ప�����ధ్త్మ �జ���న ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ�య�, ఆయన

��వలమ� �ై�క���న ఒక శ��త్ �ాడ�య� గ���త్�త్ ామ�. మ�డవ��, గతంల� ఆయన �ే�ిన �ారయ్మ�ల�,
మ��య� ఈ��డ� ఆయన �ేయ�చునన్ �ారయ్మ�లను అ��్వ�ి�త్ ామ�. ప�����ధ్త్మ �క్క
�ేవత్వమ��� �దల���ట్ట ���మ�, రం��.

�ైవత్వమ�
ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�ను ��ండ� ��ణ�లల� అ��్వ�ి�ద్ �మ�. ఒక ప్రక్క ప�����ధ్త్మ �క్క

�ేవత్వమ� యంద� నమ్మకమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ర���పరచుచునన్ద� మనమ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. మ��క ప్రక్క ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క బ� ధక� గల బ�ౖ�ల� సంబంధ���న
ఆ���ాలను ప�����ాత్మ�. ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
ర���పరచుచునన్ ���నం�� �దల���ట్ట ���మ�.
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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
ప�����ధ్త్మ ప�ర�షమ���త్ గ���్చ మ�టల�డవల�ి వ�్చనప�ప్డ�, సంఘమ�

ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను ఎల్ల ప�ప్డ� ర���ప���ం�� ల�క ఒప�ప్క�నన్��
అ����, ప్రజల� తరచు�ా అడ�గ�చుండ� ప్రశన్లల� ఒకట�. ప�����ధ్త్మ

ప�ర�షమ���త్� గ���్చ ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ��య� ��ౖ�ీయ� మ�

సమ���శం ప���త్�ా సప్ష్టం �ేయల�ద�య�, గనుక మ��క మ� సమ���శమ�నక�,
అ�� ���స్�ో న్ మ� సమ���శమ� ��ను నమ�్మత���న్ను, �ిల�ప�
ఇవ్వబ��ంద�య�, క�మ�ర�����ాట� ప�����ధ్త్మ క��� సంప�ర్ణ

�ేవత్వమ�గల�ా��ా ఆ�ా��ంపబడవల�న� ���స్�ో న్ మ� సమ���శం

ర���పర�ంద�య� చ��త్ర గ�ం��లల� �ా్రయబ��న �షయ�ల� �శ్చయం�ా మనక�
అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�. “అవ�ను, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను సంఘమ�
ఎల్ల ప�ప్డ� ఒప�ప్��నల�ద�” ��ందర� మ�టల�డట���� ఇ�� ఆ�ా్కరమ�య్ం��.
ఇ�� తపప్� ��ను అ��ా్రయపడ�త���న్ను. మ� సమ���శమ�ల� ఒక ���తత్

�ి�ధ్ �ం���న్ తయ�ర��ేయవల�నను ఉ�ేద్ శం�� ఎనన్డ�ను �ిల�వబడల�దు. �మత

�ి�ధ్ �ంతమ�ల� �నబడ�చుం��న సందరభ్ంల�, సంఘమ� �క్క �����్రక మ��య�
�ాంప్ర���క బ� ధను గ���్చన అవ�ాహన ఏ���య�ం��న�ో సప్ష్టపరచుట�� ఇట�్ట
మ� సమ���శమ�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� �ిల�వబ��న�. �ాబట�్ట అ�� సత్ ల�ల య�గమ�
��ట� నుం�, అ�� సత్ ల�ల �ితర�ల� మ��య� ఆ�� సంఘ �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల�

ప్రచురమ� �ే�ిన ��� యందంతటను, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను గ���్చన
బ� ధ జ�డను మనమ� �యవచు్చన� నమ్మ����� మ� సమ���శమ� �క్క
ప్రకటననుబట�్ట మనక� ��ల� మం� ��త�వ�నన్ద� �వ� �ెపప్వచు్చ.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్

ప�����ధ్త్మ �ేవ��ైయ�నన్ �షయం అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �దట� నుం�

సుసప్ష్టం�ా ప్రకట�ంచడంల�ద� మనమ� అం��క��ం���. �ా� ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను
క�సం ��ండ� ���ల��ా, అ�� అంత��న్��తం�ా ర���పరచుచునన్��. �దట���, �్రత్వమ�ను
-3����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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గ���్చన ��� ��ా్మణమ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �����లల� ప�����ధ్త్మను తం��్ర మ��య� క�మ�ర����
సమ�నం �ేసత్ ుం��. ��ండవ��, ప�����ధ్త్మ �ేవ��ైయ���న్డ�, ��సు, గరభ్మ�న ��ల్చబడ�టను
గ���్చన ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క వర్ణ న సూ�సుత్ం��. ఈ ��ండ� �షయ�లను మన�ప�ప్డ�
ప���లన�ా చూ��ద్మ�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ��ా్మణం���� �దల���ట్ట ���మ�, రం��.

��ా్మణం
ఇ��వరకట� �ాఠంల�, మనమ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను, �ేవ�� గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క

��ణం దృ�ా్ట� చూ�నప�ప్డ�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ�డ� మ�ఖయ్ ���గమ�ల�

గల�ైయ�నన్���ా, ప్ర� ఒక్క ���గం “��ను నమ�్మచు��న్ను” అ�� మ�టల�� మ�గ�సుత్నన్���ా
దృ�ి్టంపబడవచు్చన� మనమ� ����్క��న్మ� �వ� గ�ర�త్క� �ెచు్చ��వచు్చ. �దట� ���గం

తం��్ర��న �ేవ�� యంద� నమ్మకమ�ను గ���్చ �ెబ�త�ం��. ��ండవ ���గం, ��సు ��స
� త్ ు,

తం��్ర��న �ేవ�� అ��్వ�య క�మ�ర�డ�, మన ప్రభ�వ�నంద� నమ్మకమ�ను గ���్చ �ెబ�త�ం��.
మ��య� మ�డవ ���గం, ప�����ధ్త్మ యంద� నమ్మకమ�ను �����క��సత్ ుం��, మ��య�
�ారయ్�లక���న ఆయన �ారయ్మ�ల జ�����సుత్ం��.

ఇ��వరకట� �ాఠంల� మనమ� చూ�నట�్ట�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణం �ాల క����ి

అ�వృ��ధ్ అ�య్ం��, ఒక్క ���ల� �ాదు, మ��య� ��� ��� ���ాంత��కరణమ�ల� �ా్థ�క

బ��ిత్ స్మమ�లక� సంబం��ం�న ��ా్వస �ా్రమ�ణమ�ల�య
ౖ �ం��న�. ఆ���ాలం ��ట� ఈ ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�లల� ���న్ “��ను నమ�్మచు��న్ను” అ�� మ�టలను ��సునక� సంబం��ం�న ��ా్వస

�ష�క సూత్రమ�లక� మ�ందు �ే�ా్చ�. ఆ���ాలం ��ట� ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లల� ���న్ “��ను
నమ�్మచు��న్ను” అ�� మ�టలను ��సునక� సంబం��ం�న ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�లక�

మ�ందు �ే�ా్చ�. ఉప���ం���. �ా� �ట� ���ద్ష్ట��న పదగ�ంభమ��� ��తత్ మ� ల�క�ం��,

అ��ా్రయం మ�త్రం ఒకట� అయ�య్ం��న��: �ేవ�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల ప్ర�ారం ��ా్వస

ప్రమ�ణం �భ�ంపబ��ం��. ఈ �భజన సంఘమ�ల �ేత �ార్వ�్రకం�ా గ���త్ంపబ��ం��. �్రత్వమ�నక�

సంబం��ం�న ఈ సూత్రమ�, ఒ�� ఒక్క �ేవ�డ���న్డ�, ఆయన మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా, తం��్ర,

క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ అను ��మమ�ల�గల ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ��లయ�చు��న్డ��
నమ్మకమ�ను వయ్కత్ మ� �ేసత్ ుం��.
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ఆ�� సంఘ �ి��మహ�డ� ���� ప్�టస్, ��.� శ. 170-236ల� ��ం�న�ాడ�, ఆయన ���లల�

�ాడ�కల� నుం��న బ��ిత్ స్మమ�లక� సంబం��ం�న ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న
��ా్మణమ�ను ��ల� ���తం �ే�ింద� �వ��ం��డ�. ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణం బహ��ా ఒక �ా్థ�క
��ా్వస ప్రమ�ణం�ా �దల�య
ౖ �ంట�ం��, �ా� అ�� ���త్��� ష�మ�ర� �సత్ ృతం�ా

ఉప���ంచు��నబ��నట�్ట అగ��ిసత్ ుం��. ��� ��ష ��ల� వరక� ఆధు�క అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస
ప్రమ�ణమ�ల� ప్ర���ంపబ��న ��� వల�నునన్��, మ��య� బ��ిత్ స్మప� ��ా్ట���ాలల� అ��

�ాడబ��న ���నం �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న ��� బల���న ఉ��్ఘటనను ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�సత్ ుం��.
బ��ిత్ స్మమ� �� ంద����న వయ్��త్� �ట�ల� మ�మ�్మర� మ�ంచడం ��్వ�ా బ��ిత్ స్మమ�

ఇవ్వబ��ంద� ���� ప్�టస్ �వ��ం��డ�. మ�ంచబ��న ప్ర��ా��, బ��ిత్ స్మమ� �� ందుచుం��న�ాడ�

బ��ిత్ స్మ ��ా్వస ప్రమ�ణంల� �్రత్వమ�ల�� ఒక ప�ర�షమ���త్�� సంబం��ం�న బ��ిత్ స్మ ����ా�న్

ర���పర���స్య�ం��న��. �దట ఆ వయ్��త్ తం��్ర�� సంబం��ం�న ��ా్వస �ష�క

సూత్రమ�లల�గల తన నమ్మకమ�ను ఒప�ప్క�ంట�డ�; అప�ప్డ� అతడ� �ట�ల� మ�ంచబడ���డ�.
ఆ తర��ాత, క�మ�ర�� యంద� ��ా్వసమ�నక� సంబం��ం�న ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�లను

ర���పరచుక�ంట�డ�, ఇప�ప్డ� ��ండవ�ా�� మ�ంచబడ���డ�. �వర�ా, ప�����ధ్త్మ యంద�

��ా్వసమ�నక� సంబం��ం�న ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�లను ర���పరచుక�ంట�డ�, ఇప�ప్డ�

మ�డవ�ా�� మ��య� �వ���ా�� మ�ంచబడ���డ�. ��� ��్వ�ా మ��య� ఇ�ే�ధ���న �ాడ�కల
��్వ�ా ఆ�� సంఘమ�ల�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ��ా్మణ��, ప�����ధ్త్మ�� స�,

�్రత్వమ�ల�� ప్ర� ఒక్క ప�ర�షమ���త్ �క్క �ేవత్వమ�ను మ��య� �ారయ్మ�ను ప్రమ�ఖం�ా
ప్రకట�ం��ల�� ��తప్రయ్ం�� ర��� ం��ంచబ��ంద� మనమ� గమ�ంచవచు్చ.

��సు, గరభ్మ�న ��ల్చబడ�టను గ���్చ ���ల�గల వర్ణ న ��్వ�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణం ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను మ��క �ధం�ా ర���పర�సుత్ం��.

��సు గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట
��సు ��స
� త్ ు, �ేవ�� క�మ�ర�డ�, ప�����ధ్త్మ వలన గరభ్మ�న ధ��ంపబ�ెను
అ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెబ�త�ం��.
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ప�����ధ్త్మ సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ��ైయ���న్డ� ఈ ప్రకటన సు���తం�ా ��ించుటల�దు, �ా�

ఇట�్ట నమ్మకమ�ను ఇ�� బహ� బలమ��ా ధ్వ�సుత్ం��. ��సు, గరభ్మ�న ��ల్చబడ�టను గ���్చ
�ెప�ప్నప�ప్డ�, ��ా్వస ప్రమ�ణం, �ేవదూత మ��య�� మ�టల���న ఈ మ�టల� �ా్రయబ��న
ల��ా 1:35ను సూ�సుత్ం��:

ప�����ధ్త్మ � ����� వచు్చను, స��్వనన్త�� శ��త్ �నున్ కమ�్మ��నును. గనుక
ప�ట్ట బ� వ� ��వ� ప���దుధ్�ై �ేవ�� క�మ�ర�డనబడ�ను (ల��ా 1:35).

ఈ వచనంల�, ప�����ధ్త్మ స��్వనన్త�� శ��త్�� సమ�ను��ా �ేయబ��్డడ�. మనమ� ఇ�ే

�ాఠంల� అట�తర��ాత చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ేవ�డ� మ�త్ర�� స��్వనన్త�� శ��త్�

క���య�ండగలడ�. గనుక, ప�����ధ్త్మ �ారయ్మ�నక� ఉ��హరణమ��ా ఈ వచనమ�ను

సూ�ంచుట ��్వ�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణం ప�����ధ్త్మ �క్క సంప�ర్ణ �ేవత్వమ�ను
ర���పర�సుత్ం��. ���్ర 10:5-7ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �ా్రయబ��య�నన్ మ�టల �ేత ఈ త���
అ��ా్రయం ధృ�క��ంపబడ�త�ం��:

�ాబట�్ట ఆయన ఈ ల�కమందు ప్ర���ంచునప�ప్డ� ఈల�గ� �ెప�ప్చు��న్డ�:
“బ�య� అరప్ణయ� �వ� ��రల�దు�ా� ����క శ��రమ�ను అమ��్చ��.

ప�ర్ణ హ� మమ�ల�ను �ాపప����ార్థ బల�ల�ను ���ష్ఠ���న��ావ�. అప�ప్డ� ��ను,
గ�ంథప�చుట్ట ల� ననున్గ���్చ �ా్రయబ��న ప్ర�ారమ�, �ే�ా, � �తత్ మ�
��ర��ర�్చటక� ఇ���� ��ను వ�్చయ���న్నంట��” (���్ర 10:5-7).

ఇచ్చట, ��సు �క్క మ�నవ శ��రమ� అమర్చబడ�ట �ర�ద్ష్టం�ా �ేవ�� ప��ౖయ�ం��నద�

మనక� �ె�యజ�పప్బడ�త�ం��. ఇట�వంట� వచనమ�ల దృ�ా్ట�, ��సు, గరభ్మ�న ��ల్చబడ�టను
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ప�����ధ్త్మక� ఆ���ించునప�ప్డ�, అ�� ప�����ధ్త్మ �క్క
�ేవత్వమ�ను ర���పరచవల�న� ఉ�ేద్ �సుత్ంద� �ెప�ప్��నడం ��మకరం.
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ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�ల� గల నమ్మకమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� వయ్కత్ మ�

�ేయ�చునన్ ���నమ�ను మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� అ�� �ెప�ప్త�నన్ �����
ల�ఖ����ర���ట� చూ��ద్మ�.

బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ఆ��రం
ఈ��డ� మనమ� ర���పరచు��నుచునన్ ��ా్వసమ� శ��బ�ద్ల తరబ�� �లకడ�ా

ర���పరచు��నబడ�త�ంద� గ���త్ంచుటల� ��పప్ �ల�వ ఉనన్��. ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�ను గ���్చ
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� బ� ��సత్ ునన్ �షయ��న్ గ���ంచుట ఎం�� స�యకరం�ా

ఉండట���� ఇ�ొ క ��త���ౖయ�నన్��. అల� అ�నపప్ట����, ల�ఖనమ�లల� నుం�ే మనక�

అతయ్��క���న �ైరయ్మ� ల�సుత్ం��. మనమ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� ల�ఖనమ�ల �ా�ాంశం�ా

�ల�వ��ాత్మ�, �ా� ల�ఖనమ�లక� బదుల��ా �ాట� �ా్థనంల� అనుగ���ంచబ��న ����ా మ�త్రం

�ాదు. ఈ �ారణం�ేత, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ె�యజ�ప�ప్త�నన్ �వ�ాల� ల�ఖనమ�లక�

సంబం��ం�నవ� �శ్చయపరచు��నడం మనక� ఎల్ల ప�ప్డ� మ�ఖయ్��.

ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�ను దృ�క��ంచ����� ల�ఖనమ�ల� మనక� సూ�సుత్నన్
���ల� మనమ� క�సం ��ల�గ� అవ�ాహనలను చూసుత్��న్మ�

��ననుక�ంట���న్ను. �దట���, ప�����ధ్త్మ, ���న్ గ�ంథ �ాఠమ�లల� �ేవ����
పరసప్ర మ���ప్���ా �ాడ���నబ��్డడ�� �ాసత్ వం. �ేవ�డ� మ�త్ర�� క���య�ండ�

���న్ గ�ణగణ�ల� ప�����ధ్త్మక� క��� ఆ�ా��ంచబ��నవ�� �ాసత్ వం, ప�����ధ్త్మ
�ేవత్వమ�నక� గల ��ండవ ర����ౖయ�నన్��. మ�డవ��, �ేవ�డ� మ�త్ర��

�ేయగల �ారయ్మ�లను ప�����ధ్త్మ క��� �ేయ�చు��న్డ�. ఇక �వ����, ���సత్వ�ల�
బ��ిత్ స్మమ� ��ి��ను ఒ�� ఒక్క ��మమ�ల� — మతత్ � 28 — ప�����ధ్త్మ
�ేర్చబ��య���న్డ�� �షయ��న్ మనమ� గమ�సుత్��న్మ�.

— ��. ��త్ జ�నస్న్

ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�నందు నమ్మకమ�ంచుటక� గల బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ఆ��రమ�ను

అ��క ���లల� ప్రద��్శంపవచు్చ. ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�నందు నమ్మకమ�ంచుటక� గల బ�ౖ�ల�
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సంబంధ���న ఆ��రమ�ను అ��క ���లల� ప్రద��్శంపవచు్చ. ప�����ధ్త్మ �ేవత్వమ�నందు

నమ్మకమ�ంచుటక� గల బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ఆ��రమ�ను అ��క ���లల� ప్రద��్శంపవచు్చ.

��మమ�ల�
బ�ౖ�ల�ల� ప�����ధ్త్మ అ��క ��మమ�ల�� �ిల�వబ�ెను. ఈ ��ర్లల� ���న్ ఆయన

�ేవత్వమ�ను ��ల� సూ�త���న ���నంల� సూ��ాత్�. ఇతర���న� ఆయనను �ేవ�డ� �ిల�సూ
త్
��ల� సుసప్ష్టం�ా సూ��ాత్�. ఇం�ా ���న్ ఈ ��ండ� అంతయ్�ా�ల నడ�మ అఖండత్వం�ా
ఉ��న్�.

“ప�����ధ్త్మ” అ�� ��ర�, బహ��ా ఆయన �ేవత్వమ� �క్క అంత�ాభ్�ా�న్ అతయ్ంత

సుసప్ష్ట��న ����ా సూ�సుత్నన్ ����య�ంట�ం��. “ప���దధ్ ” అ�� పదం ఏ�ధం�ాను �ేవ����

సంబం��ంచ� సృ�ి్ట ��ణ�లల� ప్ర���ంపబడవచు్చ. “ప���దధ్ ” అ�� పదం సర్వ�ా��రణం�ా �ాట���
సంబం��ం�న �ామ�నయ్ ప్ర�ర�పమ�లక� �లకష్ణమ��ా నునన్ �షయ�లను సూ�సుత్ం��,

ఎందుకన�ా ఇ� �ేవ���� ఒక �ధం�ా ���ష���న��ౖ య�నన్�. �ాబట�్ట , “ప���దధ్ ” అ�� పదం
ప�����ధ్త్మ �ేవ��ైయ���న్డ�, తనంతట ��ను�ా సూ�ంచదు.

అల� అ�నపప్ట���, �ాత �బంధన యందంతటను, “ప���దుధ్డ�” అ� ప�ే ప�ే

ప్ర�త్ ా�ంపబడ�త�నన్�� �ేవ��ే అ�� �షయ��న్ మ�ఖయ్ం�ా గమ�ం���. ఈ �షయ��న్ మనమ�

ఎ��న్ �ాకయ్���ాలల� చూడగలమ�, ఉ��హరణక�, 2 �ా�ల� 19:22, ��షయ� 30:11-15,

మ��య� హ� ��య 11:9-12. ప�����ధ్త్మ అ�� ��ర��� �ేవ���� ప్ర�త్ ా�సుత్నన్ట�్ట అగ��ించు ఇతర

�ాకయ్���ాల� ఉ��న్�, ఉ��హరణక�, ��షయ� 63:10, 11. ఇ�్వధం�ా ��ర���ట్టబడటం మనమ�
�ా్ర�న���న�ే�ా� ��్ర���ింపబడ� య�దు �ా��తయ్ంల� క��� చూడవచు్చ, ఉ��హరణక�, జ�్ఞన

ప�సత్ కం 9:17. ఇట�్ట �ాత �బంధన ��పథయ్ం��, “ప���దధ్ ఆత్మ” అ�� ��ర�ల� �ేవత్వమ�ను గ���్చన

అంత�ాభ్�ా�న్ చూడటం ��య్యసమ్మత��.

ఇట�్ట అతయ్ంత సూ�త���న ��ర్లను మనసుస్ల� ఉంచుక�ంట�, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�

��ల� సూ�తం�ాను మ��య� ��ల� సుసప్ష్టం�ాను అ�� �ాట��� మధయ్నునన్దనన్ట�్ట�ా సూ�ంచు

���న్ ��ర్లను చూ��ద్మ�. ఈ ��మమ�లల� “ప్రభ�వ� ఆత్మ,” “�ేవ�� ఆత్మ,” మ��య� “�వమ�గల

�ేవ�� ఆత్మ” అ��� �ే��య�నన్�. ఇం�ా, “��సు ఆత్మ,” “��స
� త్ ు ఆత్మ,” “��సు ��స
� త్ ు ఆత్మ” క���
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ఉ��న్�. “� తం��్ర ఆత్మ,” “ఆయన క�మ�ర�� ఆత్మ,” “��సును మృత�లల� నుం� ల��ిన�ా�
ఆత్మ” అ�� ��ర్ల ���న్�. మ�నవ�డ� తన �� ంత ఆత్మ�� ఐకయ్���య�నన్ �ధం�ా��, �ేవ�డ�

ప�����ధ్త్మ�� ఐకయ్���య���న్డ� సూ�ంచడం ��్వ�ా ప�����ధ్త్మ �ేవ��ైయ���న్డ� ఈ ��ర్ల�న్
�ె�యజ�ప�ప్త���న్�. ��ల� ఈ సంబం���న్ 1 ����ం�� 2:11ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �ాసూ
త్ ,
సు���తం�ా మ�����ట్ట �డ�:

ఒక మనుష�య్� సంగత�ల� అత�ల� నునన్ మను�ాయ్త్మ���ా� మనుష�య్లల� మ��
ఎవ��� �ె�య�ను? ఆల��� �ేవ�� సంగత�ల� �ేవ�� ఆత్మ�� �ా� మ�� ఎవ���
�ె�యవ� (1 ����ం�� 2:11).

ఆల��� �ేవ�� సంగత�ల� �ేవ�� ఆత్మ�� �ా� మ�� ఎవ��� �ె�యవ� (1 ����ం�� 2:11).

�ట�ల� అమ�నుష���న�� ఏ�య� ల�దు. ఇ� ప���త్�ా మ�నవత్వమ�గల��ౖయ�నన్�. అ�ే �ధం�ా,
ప�����ధ్త్మ ప���త్�ా �ేవ��ైయ���న్డ�. తం��్ర మనసుస్ను �ె��ి��నునట�
్ల ఆయనను ఈ

�షయ�� సమర్థ వంత���ా �ేసత్ ుం��. �ాబట�్ట , �ేవ�� మనసుస్ను ���సత్వ�లక� బయల�పరచు తన
�ారయ్మ� ��్వ�ా, ప�����ధ్త్మ తనను ��ను �ేవ�డ��ా ప్రద��్శసుత్��న్డ�.

�వ���ా ప�����ధ్త్మను “�ేవ�డ�” అ�� ��ర��� ��ల� సూ�తం�ా ప్ర�త్ ా�ంచు ���న్

�ాకయ్���ాల���న్�. అ�� 5:3-4ల� �ా్రయబ��నన్ట�్ట, ��త�ర� అన�య�� �ెప�ప్త�నన్ మ�టల�

ఆల��ంచం��:

అన�య�, � భ�� ��లల� ��ంత ��చు��� ప�����ధ్త్మను �సప�చు్చటక�

�ా��ను ఎందుక� � హృదయమ�ను ��్ర���ిం�ెను? అ�� ��దద్ నునన్ప�డ� ��ే
గ��? అ�్మన �ిమ్మట అ�� � వశ��� య�ండల���? ��ందుక� ఈ సంగ� �
హృదయమ�ల� ఉ�ేద్�ంచు����న్వ�? �వ� మనుష�య్ల�� �ాదు �ేవ������
అబదధ్ మ����� (అ�� 5:3-4).
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ఈ �ాకయ్��గంల�, అన�య ప�����ధ్త్మ�� అబదధ్ మ���డ� ��త�ర� �దట �ె�ాప్డ�. ఆ

తర��ాత ��త�ర�, అన�య �ేవ���� అబదధ్ మ���డ� �ెపప్డంల� గల ��వ���ట� �వ��ం��డ�.

ఇచ్చట అ�� సత్ ల��ైన ��త�ర� ప�����ధ్త్మను మ�మ�ల��ా “�ేవ�డ�” అ� సంబ� ��సత్ ు��న్డ�.
�ాబట�్ట , ల�ఖనమ�లల� ప�����ధ్త్మ �ిల�వబడ�త�నన్ ��మమ�లను గ���్చ మనమ�

��ంచుచుండ�ా, ఈ ��మమ�లల� ��ల� వరక� ఆయన �ేవత్వమ�ను, ��ల�

సూ�త���నట�
్ల నన్� �దల���� ��ల� సుసప్ష్ట��న��ౖయ�నన్ ���లల� సూ�సుత్��న్య��
�షయ��న్ మనమ� గమ�ంచవచు్చ.

�ై�క���న ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�లను ఆయనక� ఆ�ా��ంచడం ��్వ�ా, బ�ౖ�ల� ప�����ధ్త్మ

�ేవత్వమ�ను ప్రద��్శసుత్నన్ ��ండవ ���న���య�నన్��.

ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�
�ేవ�డ� ����ంపదగ� ��ండ� �ధమ�ల�ౖన ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల� క���య�ండ�టను గ���్చ

���సత్వ �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ాంప్ర���కమ��ా �ెప�ప్చుం����: �ాల�పంచు��నబడగల ప్ర�ేయ్క
లకష్ణమ�ల� మ��య� �ాల�పంచు��న�ా� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�. ఒక ప్రక్క �ేవ�డ� సృ�ం�న
�ా్రణ�లక� ఏ�ో ఒక �ధం�ా “అందజ�యబడగల” ల��� �ాట��� “పంచు��నబడగల” ప్ర�ేయ్క
లకష్ణమ�ల� ఆయన క���య���న్డ�.

ఉ��హరణక�, �ేవ�డ� స��త�కమ� అ�� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�గల�ా�ెయ
ౖ ���న్డ�, ����

ఆయన మ�నవ�లక� అందజ�య�చు��న్డ� ల�క మ�నవ�ల�� పంచు��నుచు��న్డ�. ప����గల

�వ�ల��ా, మ�నవ�ల� �ేవ�� స��త�కమ�ను ప��ప�ర్ణ ం�ా అర్థ ం�ేసు��నర�. �ా� మనమ�

�ంకను స��త�క���న �����లల� ఆల��ంచగల �ామర్థ �ం క���య���న్మ�. సహజం�ా��,
మనమ� �ై�క���నవరమ� ��� అర్థ ం �ాదు. మనమ� ��చ��త్మక���న �ేవ�� �ేత, తన

స��త�కమను ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ను ��ంత ��రక� మన�� పంచు���న�ా� �ేత, సృ�ంపబ���మ�

మ�త్ర�� అ�� ర��వ��ేసత్ ుం��. మనమ� క���య�నన్ స��త�కమ�ను మనమ� ఆయన నుం�
�� ం����; మనమ� ఆయన �ేత సృ�ంపబ��న�ార��� య�నన్ందునుబట�్ట మనమ� ఆయన

స��త�కమను ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ను ప్ర��ం�సుత్��న్మ�.
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అయన ��్రమ, �ేవ�� �క్క పంచు��నగల మ��క ప్ర�ేయ్క లకష్ణ���య�నన్��. మనమ�

�ేవ���� స�, ఇతర�ల ��డల క���య�నన్ ��్రమ, సూట��ా �ేవ�డ� క���య�నన్ ��్రమ అ�� ప్ర�ేయ్క
లకష్ణమ�ల� నుం� �� ందబ��నద� ల�ఖనమ�లల�� అ��క ���ాల� మనక� బ� ��సత్ ు��న్�. ����

మనమ� గల� 5:22, ఎ���ీ 5:1, 2 ��� 1:7, మ��య� 1 ��ను 4:7-21ల� చూడనగ�ను.
అ��ే �ేవ�డ� �ాల�పంచు��న�ా� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�లను క��� క���య���న్డ� — అ�

�ాట� స్వ��వమ�నుబట�్ట �� తన �ా్రణ�ల�� పంచు��నబడజ�ల� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�ౖయ�నన్�.
ఆయన సర్వజ్ఞ త్వమ� అనంత���న ఆయన ����సంప�త్ , �ె�� మ��య� జ�్ఞనమ�; ఆయన

సర్వశ��త్మత్వమ� అనంత���న ఆయన శ��త్; ఆయన సర్వ�ాయ్పకత్వమ� ఒ�� సమయంల� సకల

స్థ లమ�లందు ఉప�ి్థ త��ైయ�ండగల సమర్థ త; మ��య� ఆయన �తయ్త్వమ� �ర�ాలమ�

���య�ండ�న�� మ��య� భగన్పరచబడజ�ల� స్వయంభ�వత్వమ� వంట��, అతయ్ంత

సుప���త���న��ౖ �ేవ�� �క్క పంచు��న�ా� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�య
ౖ �నన్�. పంచు��న�ా� �ేవ��
ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల� ఆయనక� మ�త్ర�� �ెందును గనుక, ఆయన, ��ౖన ����్కనబ��న ప్ర�ేయ్క
లకష్ణమ�లల� ఒకట� ల��� ఎక�్కవ క���య���న్డ� చూ�ించడం ��్వ�ా ప�����ధ్త్మ,

�ేవ��ైయ���న్డ� మనమ� ర��వ� �ేయవచు్చ. మనమ� ల�ఖనమ�లను తర� చూ�నప�ప్డ�,

�ాసత్ �ా���, ఆయన �ట�న్ట�� క���య���న్డ� మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ప�����ధ్త్మ �క్క

సర్వజ్ఞ త్వమ�ను �దట చూ��ద్మ�.

�ేవ�� మనసుస్ను ప�����ధ్త్మ ప��ప�ర్ణ ం�ా ఎర�గ�న� ల�ఖనమ� ��ల�సుత్ం��. ఈ

అ��ా్రయ��న్ మనమ� ఎ���ీ 1:17-19 మ��య� 1 ����ం�� 2:10, 11ల� చూడగలమ�.

సహజం�ా��, �ేవ�� మనసుస్ అనంత���న��, ���� ప��ప�ర్ణ ం�ా �ెల�సు������� అందుక�

సమ�న���న అనంత���న మనసుస్ అవసరమవ�త�ం��. �ేవ�� సర్వజ్ఞ తగల మనసుస్ను

గ���ంచగల సమర్థ త ప�����ధ్త్మక� ఉండ�టనుబట�్ట , ప�����ధ్త్మ ���� సర్వ�్ఞ�ైయ���న్డ�
ర��వ��ేయ�చు��న్డ�. ఆయన సర్వ�్ఞ�ైయ�నన్ందునుబట�్ట , ఆయన క��� �ేవ��ై

య�ండవల�ను.

ప�����ధ్త్మ క���య�నన్ సర్వశ��త్మత్వమ� ��్వ�ా క��� ఆయన �ేవ��ైయ���న్డ�

ర��వవ�త�ం��. ఆయనక� గల శ��త్ �ేవ�డ� క���య�నన్ అప���త���న శ��త్��య�నన్��.

ప�����ధ్త్మక� గల శ��త్� గ���్చ ల�ఖనమ�లల�� అ��క �ాకయ్���ాల� �ె�యజ�ప�ప్త���న్�.
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ఉ��హరణక�, 1 సమ� 10:6, ��మ� 15:18-19, 1 ����ం�� 12:11, మ��య� 1 �ెసస్ 1:4-5. ఆ��

1:1-3ల� గ�ంథస్థ ం �ేయబ��య�నన్ట�్ట�ా, ప�����ధ్త్మక� �ేవ�� శ��త్�� గల సంబంధమ�ను ఒక�ా��
గమ�ంచం��:

ఆ��యందు �ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ం�ెను (ఆ��. 1:1). 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��. 1:1-3).

మనమ� ఇ�� వరక� ����్కనన్ట�్ట�ా, �ేవ�� గ���్చన �ాత �బంధన ప్ర�త్ ావనల�

సర్వ�ా��రణం�ా �్రత్వమంతట�� సూ��ాత్�. �ా� ప్ర���ంపబడ�త�నన్ ��షను మ��య�

సందరభ్మ�నుబట�్ట , ఒక వయ్��త్ ల��� మ��క వయ్��త్��ౖ గల ఉ��్ఘటనను గమ�ంచడం క���

��య్యసమ్మత��. ఈ సందరభ్మ�ల�, �ేవ�� ఆత్మ�ా, ఉ��్ఘటన ప�����ధ్త్మ �క్క

మ���త్మంతమ���ౖ ఉనన్��. �ాబట�్ట , ��ల�గ�ను సృ�ంచు �ారయ్మ� ప�����ధ్త్మ �ేత �ేపట్ట బ��ం��. ఈ
అ��య్యం ప్ర�ారం, �ేవ�డ� సృ�ం�న ఇతర���న ప్ర� �షయంల� క��� ఇ�ే సంగ� �జం. �ా�

ప�����ధ్త్మ ఇట�వంట� సర్వశ��త్మత్వమ� క���య�ండ�టక��ాను, �నయ్మ�ల� నుం� ఆయన ఏ�ో
ఒక �షయమ�ను సృ�ంచుటక��ాను, ఆయన సంప�ర్ణ మ��ా �ేవ��ైయ�ండవల�ను.

సర్వ�ాయ్పకత్వమ���� ప�����ధ్త్మ క���య�నన్, పంచు��న�ా� మ��క ప్ర�ేయ్క

లకష్ణ���య�నన్��. సృ�ి్ట క�మమ�ల�� ప్ర� ��గంల��, ఆ�ాశమంత ఎత�
త్ �దల����

సమ�ద్రమంత ల�త� వరక�, ప�����ధ్త్మ ఉ��న్డ� ��రత్నల� 139:7-10 వంట� �ాకయ్��గమ�ల�

మనక� బ� ���త్ ా�.

ప�����ధ్త్మ, �తయ్త్వమ�� ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ను స��తం క���య���న్డ�. ���్ర 9:14

ప�����ధ్త్మను “�త�య్డగ� ఆత్మ�ా” సూ�సుత్ం��, అన�ా ఆయన ఎల్ల ప�ప్డ�

ఉప�ి్థ త��ైయ���న్డ� అర్థ ం, మ��య� �రంతరమ� ఉప�ి్థత��ై య�ండ�టక� ��న�ాగ�ను.

పంచు��న�ా� ఈ ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల ��్వ�ా, మ��య� ఇట�వంట��� ఇతర���న లకష్ణమ�ల ��్వ�ా,
ప�����ధ్త్మ, �ేవ��ైయ���న్డ�� �షయ��న్ బ�ౖ�ల� సప్ష్టం�ా సూ�సుత్ం��.
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�ారయ్మ�
ఆయన �ేయ� ���� �ధమ�ల�ౖన �ారయ్మ�ల�, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను గ���్చన

ల�ఖ��లల�� మ�డవ ర��వ�. ప�����ధ్త్మ �ేయ� �ారయ్మ�లను మనమ� మ�� ఎక�్కవ ల�త��ా
ఇ�ే �ాఠంల� అట�తర��ాత అ��్వ�ి�ద్ �మ�. ఇపప్ట����ే, అ� ఆయన �ేవత్వమ�ను ఎల�

ప్రద��్శసుత్��న్� చూడట���� ఆయన �ేయ� ���న్ �ారయ్మ�లను మ�త్ర�� క�్లపత్ ం�ా చూ��ద్మ�.
ఆయన �ేయ� �ారయ్మ�లను అధయ్యనం �ేయడం, సంబం��త ర��వ�ను గ���్చ
ల�ఖనమ�ల�� ��ంత ��గ���య�నన్��. ��స
� త్ ును గ���్చ �ాకష్య్�చు్చ�ాడ�,

మనలను ��స
� త్ ు�� క��� జ���ంచు�ాడ�, నూతన �వమ�ను కల�గజ�య��ాడ�,

ప�నర���్థనమ�ను కల�గజ�య��ాడ�, సృ�ి్ట క�మమ�ల� �మగన్���య�నన్�ాడ�
�ేవ�� ఆత్మ��. ఈ �ారయ్మ�ల�న్య� �ేవ�� �ారయ్మ�ల కంట� తక�్క��ౖన���

�ావ�. ఇ� మ�నవ�లక� వ��త్ంచవ�; ఇ� �ేవదూతలక� సంబం��ం�న �ా���� ల���
సృ�ంపబ��న�� ఇతర���న �ే����నను వ��త్ంపబడదు. ఇవ�న్ �ేవ�డ� ��ను

మ�త్ర�� �ేయగల��ౖయ�నన్�. �ేవ�డ� �ే�ిన �ారయ్మ�ల�� ప�����ధ్త్మ �ేయ�న�
��� ఆ��రం�ా మనమ� అర్థ ం�ే�ి��నవచు్చ, మ��య� ఈ �ధం�ా ఇ� ఆయన

వయ్��త్గత���న� మ�త్ర���ాక, ఆయన �ేవత్వమ�నక�ను సంబం��ం�న��ౖయ�నన్�.

— ��. �ీ్ట��న్ ��ల్లమ్

�ేవ���� మ�త్ర�� సమ��త���నవ� బ�ౖ�ల� సూ�ంచు అ��క �ారయ్మ�ల� ప�����ధ్త్మ

�ేయ�ను, గనుక ఇ�� �ై�క���న ఆయన శ��త్� మ��య� గ�ణగణమ�లను ప్రద��్శసుత్ం��.

ఉ��హరణక�, మనమ� ��మ� 8:11ల� గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ఆయన మన ఆత్మలను

ప�నర��జ్ �ంపజ��ినప�ప్డ� ఆయన నూతన �వమ�ను కల�గజ�య�ను. ఎ���ీ 2:18ల� మనక�

బ� ��ంపబడ�త�నన్ట�్ట�ా, మనమ� తం��్ర� ఆయన ��్వ�ా స��ించగలమ�. ��మ� 5 �దల����
8వ అ��య్యం వరక� గల అ��య్య�లల� మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ఆయన మనక� రకష్ణ

కల�గజ�య�ను. ��మ� 15:4 మ��య� 18-19ల� మనమ� చూసుత్నన్ట�్ట�ా, ప్రవకత్ ల�, స��క�� మన
ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు క��� �ే�ిన అదుభ్త �ారయ్మ�ల ��నుక నునన్�ాడ� ఈయ��. ప�����ధ్త్మ
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�ేయ� �ై�క���న �ారయ్మ�ల జ���� ����ప��ా అంతమ� ల���ైనపప్ట����, దృ�ా్టంతమ� ��తత్ ���
ఒకట� ��ండ� ప్రమ�ఖ���న ఉ��హరణమ�ల��ౖ మ�త్ర�� మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�.

�ట్ట �దట��ా, ప�����ధ్త్మ �ేవ�� �ాకయ్���య�నన్ ల�ఖనమ�ల రచ�తలను

��్ర���ిం��డ�. ప�����ధ్త్మ �ాక�్క �ేవ�� �ా���్కయ�నన్ద� గ�ర�త్ంచుట ��్వ�ా, ప�����ధ్త్మ��
�ేవ��ైయ���న్డ� మనమ� అం��క��సత్ ు��న్మ�. ఈ �షయ��న్ మనమ� మతత్ � 10:20,

��ను 3:33-34, అ�� 1:16, అ�� 4:31, మ��య� ఎ���ీ 6:17ల� చూడనగ�ను.

ఒక ఉ��హరణ�ా, 2 ��త�ర� 1:20-21ల� ��త�ర� �ెప�ప్త�నన్ �షయ��న్ �నం��:
ఒకడ� తన ఊహనుబట�్ట �ెప�ప్టవలన ల�ఖనమ�ల� ఏ ప్రవచనమ�ను ప�ట్ట ద�
�దట గ���ంచు��నవల�ను. ఏలయన�ా ప్రవచనమ� ఎప�ప్డ�ను మనుష�య్�

ఇచ్ఛనుబట�్ట కల�గల�దు �ా� మనుష�య్ల� ప�����ధ్త్మ వలన ��్ర���ింపబ��న�ా���
�ేవ�� మ�లమ�గ ప����� (2 ��త�ర� 1:20-21).

ఈ �ాకయ్��గంల�, ప�����ధ్త్మ�� క��� ����� బడ�ట అన�ా �ేవ�� నుం� మ�టల�డ�ట

అ� ��త�ర� బ� ��సత్ ు��న్డ�. ల�ఖనమ� �ేవ�� �ాకయ్���య�నన్�� ఎందుకన�ా అ�� �ేవ�� �ేత,

���ద్ష్టం�ా �ెప�ప్క�ంట�, ప�����ధ్త్మ �ేత, �ేవత్వమ�ల�� మ�డవ ప�ర�షమ���త్ �ేత,
��్ర���ింపబ��ం�� మ��య� మ�టల�డబ��ం��.

మ��క ఉ��హరణ, ఆయన �ేవ�డ� ఆల�చనకరత్ �ా ప�����ధ్త్మ �ే�� ప� ర��వ��ేసత్ ుం��.

��ను 14 �దల���� 16వ అ��య్యం వరక�, సతయ్మ�ను బయల�పరచుట, ల�కమ�ను

�ాపమ�ను గ���్చ ఒ�ిప్ంపజ�య�ట, మ��య� ��సును గ���్చ �ాకష్య్�చు్చట వంట� పనుల� �ేయ�
ఆల�చనకరత్ య� ��సు ప�����ధ్త్మను గ���్చ ప్ర�త్ ా�సుత్��న్డ�. ఆరంభమ�ల� అ�� ఎబ�్బట�్ట�ా

ఉనన్ట�్ట అగ��ించవచు్చ, �ా� ఈ ప��చరయ్ ��సు ఇహల�క ����య్ ���� ఉప�ి్థత��ైయ�నన్��� కంట�

ప�����ధ్త్మను మ��ంత �ల���ౖన�ా��ా �ేసత్ ుం��. ��ను 16:7ల� ��సు ఎల� ��ల���్చడ�:
అ��ే ��ను ��� సతయ్మ� �ెప�ప్చు��న్ను, ��ను ���్ల�� వ�టవలన �క�
ప్ర�జనకరమ�; ��ను ��ళ్ల���డల ఆదరణకరత్ ��దద్ క� �ాడ�; ��ను
���్ళన��డల ఆయనను ��దద్ క� పంప�దును (��ను 16:7).
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ఈ �షయం ఒక్క కష్ణం ఆల��ంచం��. ��సు ���� ��ల��్చన ప్ర�ారం�ా, మనమ� ��సు

�క్క తకష్ణ �ా����క స�న్�� క���య�ండ�ట కంట� ప�����ధ్త్మ స�న్�� సంఘ���� ఎం��

��ల�ౖనదవ�త�ం��. �ా� ��స
� త్ ు �క్క ఇహల�క స�న్�� వలన �ా్ర�ిత్ ంచు ����నను సృ�ంపబ��న,
ప���త���న ఒకడ� ఎనన్ట���� �ంచజ�లడ�. ల�దు, �ేవ�� క�మ�ర�� కంట�, ప�����ధ్త్మ��
మనక� ఎక�్కవ ప్ర�జనకర���న�ా�ై య�ండ�టక��ాను, ప�����ధ్త్మ ���� �ేవ��ై
య�ండవల�ను.

సూత్రమ�ల�
ల�ఖనమ�, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను, తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� ��మమ�ల

ప్రక్కప్రక్క�� ఆయన ��మమ� క��� ఉనన్ �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న సూత్రమ�ల ��్వ�ా
�శ్చయపరచుత�ం��, ఇ�� ��ల�గవ �ధం.

�్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న సూత్రమ�, �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లను

�ా��కష్ం�ా సమ�న���న �ా్ర�ప��క ప్ర�ారం, �ా�� సహ�ారమ�ను ప్రద��్శంచడం ��్వ�ా

ఆదర్శ�ా్రయ���న ���నంల� సుసప్ష్టం�ా ����్కనుచునన్ ల�ఖనమ�ల�� ఒక �ాకయ్��గ���య�నన్��.
�్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న సూత్రమ�, �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లను �ా��కష్ం�ా
సమ�న���న �ా్ర�ప��క ప్ర�ారం, �ా�� సహ�ారమ�ను ప్రద��్శంచడం ��్వ�ా ఆదర్శ�ా్రయ���న

���నంల� సుసప్ష్టం�ా ����్కనుచునన్ ల�ఖనమ�ల�� ఒక �ాకయ్��గ���య�నన్��. ఈ సూత్రమ�లను
మనమ� ��మ� 15:30-32, 1 ����ం�� 12:4-6, 2 �ెసస్ 2:13, 14 మ��య� అ��క ఇతర ��ట్ల
చూడనగ�ను. ఈ సూత్రమ�లల� నుం� ��వలమ� ��ం��ంట�� మ�త్ర�� �డమర� చూ��ద్మ�.
�దట��� మతత్ � 28:19ల� ఉనన్��, అచ్చట ��సు ఈ �ధం�ా ఆజ�్ఞ�ిసత్ ు��న్డ�:

�ర� ���్ల, సమసత్ జనులను �ష�య్లను�ా �ేయ���; తం��్ర �క్కయ�, క�మ�ర��
�క్కయ�, ప�����ధ్త్మ �క్కయ� ��మమ�ల���� �ా���� బ��ిత్ స్మ�య�య్��
(మతత్ � 28:19).

ఈ సూత్రం ప్ర�ారం, �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల ��మమ�ల� ల�క అ���ారమ���

బ��ిత్ స్మ�యయ్బడవల�న� ��సు సూ�సుత్నన్ట�్ట గమ�ంచగలమ�. �ేవ�� ప�ర�షమ�ర�త్ల�
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క���య�నన్ �ా��కష్���న ��రవమ� మధయ్ ఈ ఆజ్ఞ ఎట�వంట� �చకష్ణ��ౖనను చూ�ించడంల�దు.
����� బదుల��ా, ఈ మ�గ�గ్��� క��� అ�� సమ�న���న�ా���ా �����సత్ ుం��.

��ండవ సప్ష్ట��న ఉ��హరణ 2 ����ం�� 13:14ల� కనబడ�త�ం��, అచ్చట ��ల� ఇల�

�ా్రసుత్��న్డ�:

ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు కృపయ�, �ేవ�� ��్రమయ�, ప�����ధ్త్మ సహ�ాసమ�ను
�కంద����� ���ైయ�ండ�ను�ాక (2 ����ం�� 13:14).

తన ప�్రకక� మ���ంప� ఆ�ర్వచనమ��ా నునన్ ���ల�, ��ల� ���� ఒక ��ట���

�ేర�్చత���న్డ�: క�మ�ర�డ�, అన�ా ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు: తం��్ర, ఈయనను ��ల� �ేవ�డ� అ�

మ�త్ర�� ప్ర�త్ ా�సుత్��న్డ�; మ��య� ప�����ధ్త్మ. ఇల� ఒక్క ��ట��� �ేర్చడం ��్వ�ా, ఈ మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్లను ఆయన సమ�న ��గ�ా్వమ�ల��ా �����సత్ ు��న్డ�.

�ేవత్వంల� ప�����ధ్త్మ సమ�ను�ైన ప�ర�షమ���త్��య���న్డ� ఇట�వంట� సూ��్రల�

సూ��ాత్�. తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ, �ాప�లక� కృపను మ��య� రకష్ణను

సమక�ర�్చట, �ేవ�డ��ా ��రవమ�ను మ��య� ఆ�ాధనను �ీ్వక��ంచుట వంట� అ��య్వశయ్క���న
�ై�క గ�ణగణ�ల� మ��య� �ారయ్కల��ాల� క��ియ�ండ� �షయ�లల� ఒక���� మ��కర�
సమ�నుల�ౖయ���న్ర� అ� ప్రద��్శ�ాత్�.

ఒక్క �ేవ�డ� �తయ్త్వమందంతటను మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల సం����వమ���
ఉప�ి్థ త��ైయ���న్డ� ���సత్వ �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� బ� ��సత్ ుం��. ప�����ధ్త్మ,

�ేవ��ైయ�నన్ందు వలన, మనమ� ఆయనక� మన �రల� ���ించడమ�

మ�త్ర���ాక, ఆయనను �ేవ���ా ��ర�ంచుట, స���న�� మ��య� సమ��త���న��.

— ��. ��త్ జ�నస్న్

మనమ� ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�ను గ���్చ ఆల��ం��మ� గనుక, ఇక ��ండవ

అంశమ�ను అన�ా, ఆయన ప�ర�షమ���త్త్వమ�ను గ���్చ అధయ్యనం �ేయవచు్చ. ఈ ���గంల�,

ప�����ధ్త్మ ��వలమ� �ై�క���న శ��త్ ల�క బల���య���న్డ��ాక, �జ���న ప�ర�షమ���త్��

య���న్డ� ఆయన�� మనమ� వయ్వహ��ం���స్న అవసరమ�నన్ద�� �ాసత్ వమ�ను చూ�ాత్మ�.
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ప�ర�షప���త్త్వమ�
సంఘ చ��త్రయందంతటను, ప�����ధ్త్మ, �లకష్ణ���న స్వయం�ైతనయ్మ� మ��య�

�ై�క���న వయ్��త్గత గ�ణగణ�ల� క���య�నన్ ఒక వయ్��త్��య���న్డ�� �షయ��న్ ఒప�ప్��న�����
అ��క గ�ంప�ల� ��ాక��ం���. ఆయన ��వలం మ��క ర�పంల� నునన్ తం��్ర��య���న్డ�

��ందర� నమ�్మర�. “ప���దధ్ ఆత్మ” అ�� ��మమ� ��వలమ� �ేవ�� శ��త్� వ��్ణంచ����� �ా్ర�న

రచ�తల� ప్ర���ం�న ఒక ��మ���య�నన్ద� ఇతర�ల� �ా�ో ప�ా��ల� �ే�ార�. �ా�

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ��ా్మణ క�మమ�ను చూ�నట్ల ��ే, �ేవత్వమ� ల�పల

ప�����ధ్త్మ �జ���న మ��య� �లకష్ణ���న వయ్��త్��య���న్డ�� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న �ా్థనమ�ను
అ�� ర���పర�సుత్ంద� మనమ� గమ�ంచవచు్చ. ల�ఖనమ�ల� సప్ష్టం�ా బ� ��సత్ ునన్ �షయం ఇ�ే,
మ��య� ఇ�� య�గయ��ాల��ా ���సత్వ సంఘమ�ల�� ప్ర� �ాఖ �క్క దృకప్థ���య�ం��న��.
���తత్ �బంధనల� ప�����ధ్త్మ వయ్��త్గత పదజ�లమ�ల�� వ��్ణంపబ��య���న్డ�,
��వలమ� ప్ర�ేయ్క వయ్��త్�� సంబం��ంచ� ఒక శ��త్�ా �ాదు. గనుక ����న సంఘ
సభ�య్లం�� ఇట�్ట �ాకష్య్మ�ను అం��క��ం��ర� మ��య� ��మ� క��� �����

నమ�్మత���న్మ��న్ర�. ఈ �షయ��న్ తర��ాత ��ా్వస ప్రమ�ణంల� �ేర్చ�����
సంబం��ం�నంత ��రక�, ���� గ���్చన య��ర్థ ��న తర్కమ� �ేపట్ట బడక

మ�నుప� ����ప� మ�డ� ల�క ��ల�గ� వందల సంవతస్మ�ల �ాలం పట�్ట ంద����
�జ��. �ా� ���సరయక� �ెం��న బ��ిల్ ���� గ���్చ ��ల�గవ శ��బద్ మ�ల�

చ��్చం�నప�ప్డ�, ఈయన ఒక ���తత్ �ి�ధ్ �ంతమ�ను �ేర్చల�దు, ఈయన ప్రజలందర�
అ��వర�� మ�డ� వందల సంవతస్రమ�ల �ాలం నమ�్మచుం��న ���� ��వలం
అంద�� మ�ందుంచుత���న్డ�.

— ��. �ీటర్ �ాల్కర్

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఈ �షయ�లను సుసప్ష్టం�ా �వ��ంచడం ల�ద� మనమ�

�దట� నుం� అం��క��ం���స్ ఉంట�ం��. �ా� ���సత్వయ్మ� �క్క ���న్ ��� శ��బద్ మ�లల� జ����న

ప�����ధ్త్మక� సంబం��ం�న మ�ఖయ్���న �ేవ�ాసత్ � చ��్చపచర్చలను గ���్చ మనమ�
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��ం�నప�ప్డ�, ప�����ధ్త్మ �్రత్వమ�ల�� ఒక సభ�య్�ైయ���న్డ�� �షయ��� ��ా్వస
ప్రమ�ణమ� �ేయ�చునన్ ధృ�కరణమ� క��� ఆయన మ���త్మత్వమ�ను గ���్చన

అంత�ాభ్వమ�గల ధృ�కరణ���య�నన్ద�� �షయం మనక� అర్థ మవ�త�ం��. ����న బ�ౖ�ల�

సంబంధ���న ���సత్వయ్మ����ాట�, ప�����ధ్త్మను ��వలమ� మ���త్మత్వమ�ల�� ఒక శ��త్�ా ల���
�ై�క���న బలమ��ా �ేయడమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� తృణ�క��సత్ ుం��.

ప�����ధ్త్మ �క్క మ���త్మత్వమ� �షయ��� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ధృ�క��సత్ ునన్

ల�ఖ��ను�ార���న ఆ��రమ�ను గ���్చ మనమ� ��సుత్నన్ తర�ణంల�, మన చర్చ మ�డ�

���ాల��ా �భ�ంపబడ�త�ం��. �ాట�� ఈ ��ం� �� అం�ాల�ా���ా చ��్చ�ాత్మ�. �దట���, ప�����ధ్త్మ
క���య�నన్ వయ్��త్గత���న గ�ణగణ�ల�. ��ండవ��, తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� నుం� ఆయనక�గల

వయ్��త్గత �లకష్ణమ�. మ��య� మ�డవ��, ఆయన �్రత్వమ�ల�� ఇతర సభ�య్ల�� వయ్��త్గతమ��ా
క���య�నన్ సంబంధమ�. ప�����ధ్త్మ సంప�ర్ణ ప�ర�షమ���త్�� య���న్డను గ�ణగణం��
�దల���ట్ట ���మ�.

ప్ర�ేయ్క లకష్ణమ�ల�
ప�����ధ్త్మ �క్క వయ్��త్గత���న గ�ణగణ�లను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�,

ప�ర�షమ�ర�త్లక� ��ష్ట��య�ం�� ఆయన క���య�నన్ లకష్ణ�ల� — అన�ా ఆయన ��వలమ�

వయ్��త్గతం�ా� ఒక శ��త్ �ాదు �ా� �జ���న ప�ర�షమ���త్�� య�నన్ట్ల ��ే ఆయనను గ���్చ
మ�త్ర�� �జ���న��ౖయ�ండ� లకష్ణ�ల� — మన మనసుస్ల� �దలవ�త�ంట��.

���తత్ �బంధన తం��్ర��న �ేవ�� ��మమ�ల� మ��య� �ర�దుల�, తం��్ర��న

�ేవ�� పనుల�, తం��్ర��న �ేవ�� గ�ణగణ�ల�, తం��్ర��న �ేవ�� చరయ్లను గ���్చ
�ె�యజ�పప్డ�� �ాదు, �ా� ���తత్ �బంధన తం��్ర �షయంల� ����్కనబ��న

�షయ�లను క�మ�ర���� మ��య� ప�����ధ్త్మక� అన్వ�ంచుట అ���� ఎం��

ఆ�ే�ాత్మక���న�ైయ�నన్ట�్ట ��ను �ెల�సుక���న్ను. అన�ా, బ�ౖ�ల�ల� తం��్ర��న
�ేవ���� ఆ���ింపబ��న వయ్��త్గత���న సకల స్వ��వమ�ల� ���తత్ �బంధనల�

�ేవ��ైన ప�����ధ్త్మక�ను ఆ���ింపబ��నవ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.
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అట్ల �నను ఇ�� క���, ప�����ధ్త్మ ఒక ప�ర�షమ���త్��య���న్డ�, ఒక శ��త్
ల��� బలమ� �ాద�� �షయ��న్ మనక� ����్కవ�ా్కణ�సత్ ుం��.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III

ప�����ధ్త్మ, మనమ� ఈ �ాఠంల� పట�్ట క�ా ఇవ్వల�న�న్ మ�� ఎక�్కవ వయ్��త్గత గ�ణగణ�ల�

గల�ా�ైయ���న్డ�, గనుక ఆయన ప�ర�షమ���త్త్వమ�ను �ర��ించ����� మనమ� ��వలమ�
��ల�గ� ఉ��హరణమ�లను మ�త్ర�� చూ��ద్మ�. ప�����ధ్త్మ ఒక �తత్ మ�ను క���య���న్డ�

�ెప�ప్��నుట�� �దల���ట్ట ���మ�. ఇ�� ఆయన ప్రణ��కల� ర�ంచ�����, ��ర���నుటక� మ��య�

ఏరప్రచు��నుటక� ప్ర���ంచు మనశ్శ��త్��య�నన్��. సప్ష్టం�ా, ����్కనబ��న ��ౖ పనుల� �ేయగల

ఏ �ా్రణ���నను ��వలమ� ఒక శ��త్ ల��� ఒక బల��� య�ండజ�లదు. అయన �తత్ మ�ను గ���్చన ఒక
ఉ��హరణమ��ా, 1 ����ం�� 12:11ను చూడ�మ�. ఇచ్చట ��ల� ఆత్మసంబంధ���న వరమ�ల�
ఇవ్వబడ�టను గ���్చ �ెప�ప్త���న్డ�. ఆయన ఇల� �ా్ర�ాడ�:

అ�నను �ట�న్ట�� ఆ ఆత్మ �క�ే తన �తత్ మ� ��ప�ప్న ప్ర��ా���

ప్ర�ేయ్కమ��ా పం� �చు్చచు �ారయ్�ి�ధ్ � కల�గజ�య�చు��న్డ� (1 ����ం�� 12:11).
��ందర� ���న్ ���ద్ష్ట��న వరమ�ల� క���య�ండవల�న�య�, ఇతర�ల� ���న్ ఇతర

వరమ�ల� క���య�ండవల�న�య� ప�����ధ్త్మ ఆ�సుత్��న్డ�. ప్ర�ేయ్క వయ్��త్�� సంబం��ంచ�

శక�త్లక� ప్రణ��కల��ా� ����కల��ా� ల�వ�. వయ్క�త్ల� మ�త్ర�� �ట�� క���య�ండగలర�. �ాబట�్ట ,
ప�����ధ్త్మ ఒక ప�ర�షమ���త్�� అయ�య్ం���.

ప�����ధ్త్మ ����� అ�� గ�ణగణమ�ను క��� క���య���న్డ�, త��్వ�ా ఆయన

ఇతర�లక� బ� ��ంచగల జ�్ఞనమ� మ��య� �ామర్థ �మ�గల�ా�ై య���న్డ�. ఆయన తన ����శ��త్�

అ��క ���ల��ా, ఉ��హరణక� 1 ����ం�� 2:10-12ల� మనమ� చదువ�నన్ట�్ట, �ేవ�� మనసుస్ను

ప������ంచుట మ��య� �ె��ి��నుట ��్వ�ా, ��మ� 8:27ల� మనమ� చదువ�త�నన్ట�్ట తన �� ంత
మనసుస్ను క���య�ండ�ట ��్వ�ా వయ్కత్ ం �ేసత్ ుంట�డ�. 1 ����ం�� 12:8ల� �ెపప్బ��నట�్ట ఆయన
జ�్ఞనమ�ను �ె��� అనుగ����త్ ాడ�. ల��ా 12:12 ప్ర�ారం, ఆయన బ� ���త్ ాడ�.

ల��ా 12:12 ప్ర�ారం, ఆయన బ� ���త్ ాడ�. ఆయన ��ల��్చన మ�టల� ఇల� ఉ��న్�:
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ఆదరణకరత్ , అన�ా తం��్ర �� ��మమ�న పంపబ� వ� ప�����ధ్త్మ సమసత్ మ�ను
�క� బ� ��ం� ��ను ��� �ె�ిప్న సంగత�ల�న్ట�� �క� జ�్ఞపకమ� �ేయ�ను
(��ను 14:26).

ప్ర�ేయ్క వయ్��త్�� సంబం��ంచ� శక�త్ల� ఆల��ంచవ�, �ె��ి��నవ�, బ� ��ంచవ�. గనుక, ����శ��త్

య�� గ�ణగణమ� ప�����ధ్త్మ ఒక ప�ర�షమ���త్��, వయ్��త్��య���న్డ� �ర��ిసత్ ుం��.

ప�����ధ్త్మ, ఇతర వయ్క�త్ల� మ��య� సంఘటనలక� ప్ర�సప్ందన�ా ఆయన వయ్కత్ మ��ేయ�

�����ే్రకమ�ల�, అంతరంగ అనుభ�త�ల� మ��య� ప్ర��వమ�ల� గల�ా�ైయ���న్డ�. ఆయన

క���య�నన్ వయ్��త్గత ఇతర గ�ణగణ�ల� వల���, ఆయన ఒక శ��త్ �ాదు, �ా� ఒక ప�ర�షమ���త్��

య���న్డ� ఆయనక� గల �����ే్రకమ�ల� ర��వ� �ేసత్ ు��న్�. ఉ��హరణక�, ప�����ధ్త్మ
క���య�నన్ ��్రమ ��మ� 15:30-32ల� ����్కనబ��ం��. 1 �ెసస్ 1:6ల� ఆయన క���య�నన్

ఆనందం ����్కనబ��ం��. ఎ���ీ 4:30ల� ప�����ధ్త్మ �క్క దుఃఖమ�ను గ���్చ �ెపప్బడ�త�నన్

������న్ గమ�ంచం��:

�ేవ�� ప�����ధ్త్మను దుఃఖపరచుక���, ��చన ��నమ� వరక� ఆయనయందు
�ర� మ���్రంపబ��య���న్ర� (ఎ���ీ 4:30).

దుఃఖమ� వంట� �����ే్రకమ�ల� ప�����ధ్త్మ క���య���న్డ�� �ాసత్ వమ� ఆయన �జ���న

ప�ర�షమ���త్��య���న్డ� సూ�సుత్ం��.

అంతమ�త్ర���ాక, �ా్ర��ధయ్మ� మనమ� �ెప�ప్��ను గ�ణగణమ�ను ప�����ధ్త్మ

క���య���న్డ�. ఆయన ఒక �తత్ మ� క���య���న్డ�, �షయ�లను ఉ�ేద్�ంచు��నగల మ��య�
తన �� ంత�ా చరయ్ల� �ేపట్ట గల �ామర్థ �మ�గల�ా�ై య���న్డ�. ఆయన ఒక �తత్ మ�

క���య���న్డ�, �షయ�లను ఉ�ేద్ �ంచు��నగల మ��య� తన �� ంత�ా చరయ్ల� �ేపట్ట గల

�ామర్థ �మ�గల�ా�ై య���న్డ�. ఉ��హరణక�, ��ను 15:26 మ��య� ��మ� 8:16ల�

ప�����ధ్త్మ �ాకష్య్�చు్చచు��న్డ�. �ి��ీప్ 2:1 ప్ర�ారం, ఆయన మన�� సహ�ాసం �ేసత్ ు��న్డ�.
అ�� 8:29 మ��య� 13:2 ప్ర�ారం, ఆయన మ�ట�్లడ��డ� మ��య� ఆజ�్ఞ�ి�త్ ాడ�. మ��క
ఉ��హరణ, ��మ� 8:26-27ల� ��ల� పల�క�త�నన్ మ�టల� �నం��:
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. . . ఉచ్చ��ంప శకయ్మ��ా� మ�ల�గ�ల�� ఆ ఆత్మ ���� మన పకష్మ��ా

�జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ� . . . ఆయన �ేవ�� �తత్ ప్ర�ారమ� ప���దుధ్ల ��రక�
�జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ� (��మ� 8:26-27).

ప�����ధ్త్మ ��ా్వసుల ��రక� �ా్రర్థ న �ేయ�న�� �ాసత్ వమ� ఆయన ప�ర�షమ���త్త్వమ�నక�

మ��క ర����ౖయ�నన్��. ప్ర�ేయ్క వయ్��త్�� సంబం��ంచ� బలమ�ల� మ��య� శక�త్ల� �తత్ ���ధ్��

క���న మ�ల�గ�ల�� �ా్ర��్థంచవ�, మ��య� �జ�్ఞపనమ�ల� �ేయవ�. వయ్క�త్ల� మ�త్ర�� ఈ
�షయ�ల� �ేయగలర�.

����్లస్ సప్��జ్న్, ��పప్ బ��ి్టస్ట ు బ� ధక�డ�, 1834 �దల���� 1892 వరక� ��ం�న�ాడ�,

ప�����ధ్త్మ �జ�్ఞపనమ� అ�� ప్ర����ంశమ���ౖ ప్రసం��సత్ ూ, ��మ� 8:26, 27 ఆ��రం�ా ప�����ధ్త్మ
�ేయ� వయ్��త్గత���న �జ�్ఞపన �ా్రర్థ నల వలన ప్ర�జ��లను గ���్చ ప్రబ� ��ం��డ�. ఆయన

బ� ��ం�న�ేమన�ా:

మనమ� మన శ��రమ� మ��య� మనసుస్ల�� బల��నతను భ��ంచ�����;

మనమ� మన �ిల�వను, అ�� ���క బ� ధ�����, మ�న�ిక క��ంగ�దల�����,
ఆత్మసంబంధ���న సంఘరష్ణ�����, అప�ందల�ౖ��, ��ద��క�����, ల���

��ంస�����, మనమ� �య����� ప�����ధ్త్మ మనక� స�యం �ే�త్ ాడ�. మన

బల��నతల� ఆయన మనక� స�యం �ే�త్ ాడ�; �ాబట�్ట ఇంత �ై�కమ��ా బల��న
�
స�యక�డ� మనక�ండ�ా మనమ� ప��ణ�మమ�లక� భయపడవల�ిన ప�ల�దు.
�ేవ�� కృప మనక� ��ల�ను; మన బల��నతల� ఆయన బలమ� ప��ప�ర్ణ మ�
�ేయబడ�త�ం��.

�� అంతరంగమ�ల� ఏ�ో ఒకట� ప� �ేయ�చునన్ద� �ె�యడం ఎం��

��్ర ��స్హకర���న �షయం, ��ల� ఎవ�� ఒకర�, �� కంట� ఎం�� శ��త్మంత���న�ార�
ప��ేయ�చు��న్ర�. ���న్ ప�ాయ్య�ల� ��ను �సస్�య�డనను అనుభ�� ��క�
క���నపప్ట����, న��న్�� బ��సను�ా �ే�ిననూ, అదం�� �� అనుభ�త�ల�
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�ెప�ప్త�నన్� మ�త్ర��, అ�� �ాసత్ �కం �ాదు. ననున్ ��స
� త్ ు స్వర�పమ�ల����
ర��ాంతరమ� �ెం��ంచ����� �ేవ�� సర్వశ��త్మంత���న ప�����ధ్త్మ

�రంత�ాయం�ా ప��ేసత్ ూ�� ఉ��న్డ�-ఇ�ొ క ��పప్ ��్ర ��స్హం. ఇ�� ��

�తత్ మ�నక� ఎం�� ప్ర�ాంతతను కల�గజ�సత్ ుం�� ఎందుకన�ా ��ను ఎల్ల ప�ప్డ�

�వమ�గల �ేవ�� స�న్��ల� ఉ��న్న�, ఎల్ల ప�ప్డ� �ేవ�� సమ�ఖమ� ��దుట
��సుత్��న్న� ఇ�� అర్థ �సుత్ం��. ��ను �� పతనమ�లను ఇతర�ల నుం�

�����ట�్టనపప్ట����, పతనమ�ల� ఉ��న్�, రహసయ్ �ాపమ���� ఏ�� ల�దు

ఎందుకన�ా ��ను �ేవ�� స�న్��ల��� ��సుత్��న్ను. ప�����ధ్త్మ, ప���దధ్ ��న
ఆత్మ���య���న్డ�; �ేవ�� ఆత్మ ప�త్ర��న�ాడ�. �శ్చయం�ా ఒక సంఘ
�ాప���ా ��ను ఈ �షయ��న్ సమత�లయ్ం�ా �ర్వ��ం��ల� ఆ�సుత్��న్ను
ఎందుకన�ా ��ను �ాపమ��� �� �ాడ�చుండ� ఇతర�లక� సల� స�యం
�ేసత్ ుంట�ను. ���కష్ణల���ాడవనన్ట�్ట�ా ఉండవదుద్. ప�����ధ్త్మ �

హృదయంల�ను, � ��తంల�ను �ారయ్మ� జ����సత్ ు��న్డ� గనుక �వ� �ాపమ���
పడ�త�నన్ �� �ాట�లల� ��స
� త్ ు �క� �జయ�సగ�నట�
్ల ఆయనయంద�

నమ్మకమ��� ���కష్ణగల�ాడ��ౖయ�ండ�మ�. ఉ���ీనం�ా ఉండవదుద్ ఎందుకన�ా
ఈ ప�����ధ్త్మ�� ఎల్ల ప�ప్డ� �ారయ్మ� జ����సత్ ూ �ల�ను మ��య� ���ను
ఉంట�డ�.

— ��. �ె�న్స్ జ�నస్న్

ప�����ధ్త్మ �క్క వయ్��త్గత���న గ�ణగణ�ల� ఆయన మ���త్మత్వమ�ను ఎల�

ప్రద��్శసుత్��న్� మనమ� ��ర�్చక���న్మ� గనుక, �్రత్వమ�ల� ����న ప�ర�షమ���త్�ా తం��్ర

మ��య� క�మ�ర���� �నన్ం�ా ఈయన ప్ర�ేయ్కత ఏ�ట� ఆల��ంచ����� మన�ప�ప్డ� �ిదధ్ం�ా

ఉ��న్మ� అర్థ ం.
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వయ్��య్సమ�
ప�����ధ్త్మక�ను మ��య� �్రత్వమ�ల�� ����న ప�ర�షమ�ర�త్లక�ను మధయ్ గల

ప్ర�ేయ్కతను గ���్చ ప���త్�ా సప్ష్టం�ాల���, బ�ౖ�ల�ల� అ��క �ాకయ్���ాల���న్య�

అం��క��ంచడమ��� మనమ� �దల���ట్టవల�ను. ఉ��హరణక�, గల� 4:6ల� ప�����ధ్త్మ, �ేవ��

క�మ�ర�� ఆత్మ�ాను, మతత్ � 10:20ల� తం��్ర ఆత్మ�ాను గ���త్ంపబడ�త���న్డ�. మ��య� �ా��
ప్ర�ేయ్కతల కంట�, �ాట��� బదుల��ా �్రత్వమ�ల�� ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్నునన్ సంబంధమ�ల
�షయ���న అనుసం��నమ�లను ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�ంచు అ��క ఇతర ��మమ�ల� కలవ�.
ఇట�వంట� �ాకయ్���ాల� ఆ�� సంఘమ�ల� ఎ��న్ చ��్చపచర్చల� జరగ�����

మ�ల���రమ�ల�ౖ య�ం��నపప్ట����, స�న్��త���న ఈ సంబంధమ�ల� మనలను

ఆశ్చరయ్పరచవల�ిన అవసరం ల�దు. ఎం�ై��, �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� ��వలమ�

ఒక్క �ేవ��ైయ���న్ర�. �ాబట�్ట , ప�����ధ్త్మను, తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� ఆత్మ�ా అను��నడం,
అ�ే సమయంల� ప�����ధ్త్మ, తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� నుం� ప���త్�ా ప్ర�ేయ్క���న
ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ� ����్కవ�ా్కణ�ంచడం సంప�ర్ణ అవ�ాహన అవ�త�ం��.

�ా�� వయ్��య్సమ�లను ఉ��్ఘట�ంచు �����లల� �ర� పరసప్రం ప్ర��వం చూ�ించు��ను

�షయ�లను చూ�ిం�ే ల�ఖనమ�లల�� �ాకయ్��గమ�లను ప����ం� చూడటం, ప�����ధ్త్మ

మ��య� �్రత్వమ�ల�� ఇతర ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్ గల ప్ర�ేయ్కతలను ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�ంచ�����
ఒక మ�రగ్ ��య�నన్��. ఈ ప్ర�ేయ్కతలను చూ�ిం�ే� అ��క �ాకయ్���ాల���న్�, �ా� ప�����ధ్త్మ,

తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� నుం� ప్ర�ేయ్క���న�ా�ై య���న్డ� చూ�ించ����� ప్రసత్ ుతం మనక�

��ండ� �ాకయ్���ాల� ��ల�. �దట��ా, ��ను 16:7ల� �ా్రయబ��య�నన్ట�్ట ��సు ��ల��్చన
మ�టల� గమ�ంచం��:

అ��ే ��ను ��� సతయ్మ� �ెప�ప్చు��న్ను, ��ను ���్ల�� వ�టవలన �క�
ప్ర�జనకరమ�; ��ను ��ళ్ల���డల ఆదరణకరత్ ��దద్ క� �ాడ�; ��ను
���్ళన��డల ఆయనను ��దద్ క� పంప�దును (��ను 16:7).
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క�మ�ర�డ� �దట ���త్ ����ా� ప�����ధ్త్మ �ాడ� ��సు ఈ సందరభ్మ�ల� ��ల���్చడ�.

���తం�ా, ��ం�ో వయ్��త్ �ాక మ�నుప� ఒకర� ��ళ్లవల�ిన�� అ� �ెపప్డం ��్వ�ా ఆయన తనను ��ను

ప�����ధ్త్మ నుం� ప్ర�ేయ్��ంచుక�ంట���న్డ�. ప్ర� ఒక్క���� �ా�� �ా�� �య�త �ాత్ర ఉం��ం��,

గనుక క�మ�ర�డ� తన ఇహల�క ప�� ప���త్�ే�ి పరల�కమ�నక� ఆ��హణ�డ��య్ంత వరక�,

ప�����ధ్త్మ �ాత్ర �ా్రరంభం �ాదు. ప�����ధ్త్మ, క�మ�ర�� నుం� ప్ర�ేయ్క���న�ా�ైయ���న్డ� ఈ

�షయం ���తం �ేసత్ ుం��.

ఇ�ే �ధం�ా, తం��్ర నుం� ఆయనను ప్ర�ేయ్��ంచు పనుల� ప�����ధ్త్మ క��� �ేసత్ ుంట�డ�.

ఉ��హరణక�, మనక� ఆల�చనకరత్ �ా నుండ�టక� ఆయన వ��ంచు �ాత్రల� ��గం�ా, ప�����ధ్త్మ,
మన �ాయ్జ�య్మ�ను �ేవ�� ఎదుట �ా��ంచడం ��్వ�ా మన �ా్రర్థ నలల� మనక� ��డప్డ�చు, మన

ప��న �ా��ంచు ప్ర��న ��య్య�ా����య���న్డ�.

�ామ�నయ్ం�ా, ప�����ధ్త్మ �ేయ��స్న ప� ��స
� త్ ు పనులను అన్వ�ంపజ�యడం.

��స
� త్ ు తన �ా్రణ��న్ ఇ��్చడ�, అ�� మన��ర���న బలయ్రప్ణ. ఈ �ారయ్మ�ను ��ి���

మన హృదయ�లల� అన్వ�ంపజ�యడం ప�����ధ్త్మ �ేయ��స్న ప��ౖయ�నన్��,
గనుక మనక� ఇర�వ�ర� అవసర��. అన�ా, మన హృదయ�లక�

అన్వ�ంపజ�య����� ప�����ధ్త్మ ల�క�ం��నట్ల ��ే, మనమ� ��ల� మం�

ర�పంల� ఉండల�మ���� �� ��వం, ఎందుకన�ా ��స
� త్ ు �ారయ్మ�, అ�� మనలను మన
అంతరంగమ�ల� మ��ా్చల���� �ేవ�� ఉ�ేద్శ���య�నన్��. గనుక ప�����ధ్త్మ
వ�్చ, ప�నఃసృ�ి్ట�ే�ి, మనక� నూతన జన్మను అనుగ����త్ ాడ�. ప�����ధ్త్మ

మనలను ప���దుధ్లను�ా, ప��్రకరణమ� �ేయ�ను, మ��య� ప�����ధ్త్మ

ఎడ�ె���ిల�క�ం�� మన ����లల� మనక� వరమ�లను, ����నలను మ��య�

ఫలమ�లను మ�నన్గ��ాట�� అనుగ����త్ ాడ�, అందు�ేత ప�����ధ్త్మ �ారయ్మ�
ప���త్�ా అ��ారయ్���న�ైయ�నన్��.

— ��. జ�న్ ��్రమ్

ఉ��హరణక�, ��మ� 8:26-27ల� ��ల� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:
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అట�వల� ఆత్మయ� మన బల��నతను చూ� స�యమ� �ేయ�చు��న్డ�.

ఏలయన�ా మనమ� య�కత్ మ��ా ఏల�గ� �ా్రర్థ న �ేయవల��� మనక� �ె�యదు
�ా�, ఉచ్చ��ంప శకయ్మ��ా� మ�ల�గ�ల�� ఆ ఆత్మ ���� మన పకష్మ��ా

�జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ�. మ��య� హృదయమ�లను ప������ంచు�ాడ�

ఆత్మ�క్క మనసుస్ ఏ�ో ��ర�గ�ను; ఏలయన�ా ఆయన �ేవ�� �తత్ ప్ర�ారమ�
ప���దుద్ల��రక� �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ� (��మ� 8:26-27).

ప�����ధ్త్మ మన పకష్మ��ా తం��్ర �దద్ �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ� ��ల�

బ� ��ం�నప�ప్డ�, �ార� ప్ర�ేయ్క���న ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర� — ఒకర� �జ�్ఞపనమ�
�ేయ�చు��న్ర�, ��ండవ ప�ర�షమ���త్ ఆ �జ�్ఞపనమ�ను ఆల��సత్ ు��న్డ� — ఆయన
�ర��ిసత్ ు��న్డ�.

ప�����ధ్త్మ, తం��్ర �దద్ �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ�. మనమ� ఏమ� �ా్రర్థ న
�ేయ�ల� మనక� �ె�యనప�ప్డ�, ��ల� �ెప�ప్త�నన్ట�్ట�ా, మనమ� �ేవ��
��దుట ఏమ� �ర��ట్ట ���నవల��� మనక� �ె�య� ఆ య� �షయ�లను
స��తం ఉచ్చ��ంపగల�గ�నట�
్ల ఆయన మన హృదయమ�ల అంతరయ్మ�ల�
మ�టల�డ�చు మన ల�పల మ�ల�గ�చుండ�ను.

— ��. జ�న్ ��్రమ్

�ా్రర్థ న �ేయ�నప�ప్డ�, క�మ�ర�� ��మమ�న మ��య� ప�����ధ్త్మ శ��త్�� తం��్ర��
�ర��ట్ట �ట ���ద్ష్ట��న ప్రమ�ణమ�ను ���ద్�ంచు నమ���య� మనమ�

�ెపప్వచు్చ. అట్ల �నను �ేవ�� ��ౖ�క ��య్యవరత్ నమ��� �ా�పడనక్క��్లక�ం��

ల��� మన �ా్రర్థ నల� ఏ�ో �ా�ల� క��ి�� ��ల� తృణ�క��ంపబడ����ననన్ భయం
ల�క�ం�� మనమ� ��ర��ా ప�����ధ్త్మక� �ర��ట్ట �టక� ఎం�� కృప మ��య�
�ా్వతంత్ర�మ�గల ఒక మ�రగ్ మ�ను అనుస��ంచు సమ�జంల�
సభ�య్ల���య���న్మ�.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
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��.� శ. 354 �దల���� 430ల� ��ం�న�ాడ� మ��య� సంఘ �ితర��ైన అగ�ీ్టన్ క�

తరచు�ా ఆ���ింపబడ�త�నన్ ��స్ ��్రయర్ ట� �� హ� � �ిప్��ట్, మన �� ంత �ా్రర్థ నలక�
ఆశ్చరయ్కర���న ఒక నమ���ను సమక�ర�్చత�ం��:

��ల� ��ాత్మను ఊదుమ�, ఓ ప�����ధ్��్మ,
అప�ప్డ� �� ఆల�చనల� ప�త్ర��నవగ�ను;

��ల� �ారయ్మ� జ����ంచుమ�, ఓ ప�����ధ్��్మ,

అప�ప్డ� �� �ారయ్మ�ల�న్య�, ప�త్ర��నవగ�ను;
�� హృదయమ�ను ఆక��ష్ంచుమ�, ఓ ప�����ధ్��్మ,

అప�ప్డ� ��ను ప���దధ్ ��న�ాట���ాక మ�� �ే���ౖనను ��్ర�ంచను;
ననున్ బలపరచుమ�, ఓ ప���దధ్ ��్మ,

అప�ప్డ� ��ను ప���దధ్ ��న ప్ర� �షయ��న్ ప్ర�ర���త్ ాను;
��క� �ావ� �ాయ�మ�, ఓ ప�����ధ్��్మ,

అప�ప్డ� ��ను ఎల్ల ప�ప్డ� ప���దుధ్డ��ౖయ�ందును.
ప�����ధ్త్మ �క్క వయ్��త్గత���న గ�ణగణమ�ల�, అంతమ�త్ర���ాక తం��్ర మ��య�

క�మ�ర�� నుం� ఆయనను ప్ర�ేయ్��ంచు లకష్ణమ�లక� సంబం��ం�న ఆయన మ���త్మత్వమ�ను

గ���్చ అధయ్యనమ� �ే�ిన మనమ�, �్రత్వమ�ల�� ఇతర ప�ర�షమ�ర�త్ల�� ఆయన క���య�నన్

సంబంధమ�ను గ���్చ ఇప�ప్డ� �ెల�సుక�ం��మ�.

సంబంధం
ఈ �ాఠమ�ల�న్ట�ల�ను ����్కనబ��నట�్ట�ా, �్రత్వమ�ల�� ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్ గల

సంబంధమ�ల� �ాంప్ర���కం�ా ��ండ� ��నన్ దృ�ి్ట��ణ�లల� వ��్ణంపబడ�త�నన్�. ���ద్ష్టం�ా,

�ేవ�ాసత్ � పం��త�ల�, స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ� మ��య� �తవయ్య సం���న �్రత్వమ� గ���్చ

మ�టల���డ�. ఈ ��ండ� దృ�ి్ట��ణమ�ల� ఒ�� �్రత్వమ�నక� — తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య�

ప�����ధ్త్మ — సంబం��ం�న��ౖయ�నన్�. �ా� అ� ఈ మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల మధయ్ గల
సంబంధమ�లను గ���్చన ��నన్ ��ణ�లను ����్కవ�ా్కణ�సత్ ు��న్�.
-26����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

��ల�గవ �ాఠమ�: ప�����ధ్త్మ

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

స��త్ �ాసత్ � �్రత్వమ�ను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, మన దృ�ి్ట� �ేవ�� ఉ���

మ��య� అ�ి్థత్వమ���ౖ ��ం��్రక���త్ ామ�. ఈ దృ�ి్ట��ణం��, శ��త్ మ��య� మ��మ �షయంల�

ప�����ధ్త్మ, తం��్ర మ��య� క�మ�ర���� సమ�ను�ైయ���న్డ�. �ేవత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల� క��� అనంత���న, �తయ్���న మ��య� మ�ర��ా���య���న్ర�. మ��య� ప్ర�

ఒక్కర� జ�్ఞనమ�, అ���ారమ�, ప���దధ్ త, ��య్యమ�, మం�తనమ� మ��య� సతయ్మ� వంట�, అ��
�ా్రమ�ఖయ్��న
� గ�ణగణమ�ల� క���య���న్ర�.

�త వయ్య సం���న �్రత్వమ�ను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, �ేవత్వమ�ల��

ప�ర�షమ�ర�త్ల� ఒక�� ��కర� పరసప్రం ప్ర���తం �ే�ి��ను �ర���ౖ దృ�ి్ట��ట్ట �చు��న్మ�. ఈ

దృ�ి్ట��ణం ��ప�ప్న, �ేవత్వమ�ల�� ప్ర� ఒక్కర� ����్వర� బ�ధయ్తల�, ����్వర� అ���ారం, మ��య�

�య�త���న ����్వర� �ాత్రల� గల�ా���య���న్ర�. ప�����ధ్త్మ �క్క అ���ారం, తం��్ర మ��య�
క�మ�ర�� �క్క ఉనన్త���న అ���ారం ��ం� ద ఉనన్��. ప�����ధ్త్మ వ��ం���స్న �ాత్ర

�ా్రమ�ఖయ్ం�ా తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� ఆ�ే�ాలను అమల�పరచుట మ��య� �ా���� మ��మ
కల�గజ�య�ట���య�నన్��.

�ేవ��ెక్కడ�ంట� అక్కడ ప�����ధ్త్మ క��� ఉంట�డ�. ఆయన ఆత్మ అ��

పదజ�లమ� ఆయన స�న్��� మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ఆయన �ారయ్మ�ను క���

సూ�సుత్ం��. గనుక, �ేవ�డ� తన సృ�ి్ట�� సంబంధం క���య�నన్ ������న్ �వ�
గమ�ంచునప�ప్డ�, ప�����ధ్త్మక� ��ర��ా ���� వ��్ణంచడం �ాధయ్ం �ాదు.

వరత్ మ�న �ాలంల�� మ�నవ చ��త్రక� ప�����ధ్త్మ ��తృత్వం వ��సత్ ు��న్డ�.
�జమ��ా ప�����ధ్త్మ, �ై�ా��న���న శ�దధ్ మ��య� ��్రమ�� ప్ర������
య���న్డ�.

— ��. ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.

���సత్వ �ేవ�ాసత్ �ంల�, స��త్ �ాసత్ � �్రత్వమ�ల�ను మ��య� �త వయ్య సం���న

�్రత్వమ�ల�ను, ప�����ధ్త్మ మ�డవ ప�ర�షమ���త్�ా ప��గణ�ంపబడ�త���న్డ�.
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స��త్ �ాసత్ � �్రత్వమ�ల� ఆయన మ�డవ ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ� ఎందుకన�ా ఆయన

తం��్ర �ేత అన�ా, �దట� ప�ర�షమ���త్�ేత మ��య� క�మ�ర���ేత, అన�ా ��ండవ
ప�ర�షమ���త్�ేత ఊదబ��్డడ�.

ప�����ధ్త్మ, తం��్ర ఒక్క� �ేత మ�త్ర�� ప�����ధ్త్మ ఊదబ��్డడ�, క�మ�ర�� �ేత �ాద�

స��త����రమ�ను �ాట�ంచుచుం��న �ా్రచయ్ సంఘ�ల� బ� ��సత్ ు��న్య� �ెపప్����� మనమ� ��ంత
��ప� ఆగవల�ి య�ంట�ం��. ఇట�్ట బ� ధలల�� �ే��, ��.� శ. 1054ల� �దల�ౖ ��ట���� ��న�ాగ�త�నన్
�ా్రచయ్ మ��య� ప�్చమ �ా్రంత సంఘ�ల మధయ్ మత �బ���ల� ఏరప్��నందుక� గల ��త�వ�ల�
��గమ�య్ం��. సహజం�ా��, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఈ �ాయ్జయ్మ�నక� మ�ను��

�ేక�ర్చబ��ం�� గనుక �ా్రచయ్ మ��య� ప�్చమ ప్ర�ే�ాల మధయ్ ��ల��� ఉం��న ఈ అ��ా్రయబ�ధం��

అ�� వయ్వహ��ంచల�దు. ఈ ��ండ� ప్ర�ే�ాల సంఘ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల��

ప్రకటనలన�న్ంట�� ర���పర�సుత్��న్�.

�త వయ్య సం���న �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�నంత వరక�, ప�����ధ్త్మ, తం��్ర మ��య�

క�మ�ర�� అ���ారమ� ��ం� ద ఉం��, మ�డవ �ా్థనంల� ఉంట���న్డ� గనుక ఆయన �్రత్వమ�ల��
మ�డవ ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ� �ెపప్బడ�త�ం��. ఆయన అప్ర��ను�ైన ��ం� ���ా�ై

య���న్డ� ల�ఖనమ� అ��క ���ల��ా సూ�సుత్ం��. ఉ��హరణక�, ఆయన తం��్ర మ��య�

క�మ�ర�� �ేత పంపబ��్డడ� ల��� అనుగ���ంపబ��్డడ�. ఈ �షయ��న్ ల��ా 11:13, ��ను

14:26 మ��య� ��ను 15:26, మ��య� అ�� 2:33 వంట� �ాకయ్���ాలల� ల�ఖనమ� మనక�
�శదపర�సుత్ం��. ఆయన వ�్చనప�ప్డ�, ఆయన �ేయవల�ినద� �ార� పం�ిన పనుల� �ేయ�

��తత్ మ�, తం��్ర మ��య� క�మ�ర���� ప�����ధ్త్మ ల�బడ�ను. ఈ �వరమ� ��ను 16:13,
��మ� 8:11, మ��య� 1 ��త�ర� 1:2 ��్వ�ా మనక� ���తమవ�త�ం��.

సహజం�ా��, �త వయ్య సం���న �్రత్వమ� దృ�ా్ట� ప�����ధ్త్మ అ� తక�్క��ౖన హ� ��

క���య�ంట���న్డ� మనమ� �ెబ�త�నన్పప్ట����, ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ��ైయ���న్డ�య�,

సృ�ి్ట �క్క ప్ర� ��ణం��ౖ �ర��కష్���న �ార్వ��మ అ���ారంగల�ా�ై య���న్డ�య� ఉ��్ఘట�ంచుట

మ�ఖయ్ం. అంతమ�త్ర���ాక, �్రత్వమ� ల�ల�పల, ఒక�� అ��ా్రయ�లను మ��కర� పరసప్రం

��ర�ంచడమ�� అవ�ాహన ఉనన్��, ఎందుకన�ా ఒకర� �ే�� �ారయ్మ���, అందర� �ేయ�దుర�.

�ాబట�్ట , తం��్ర��� మ��య� క�మ�ర����� ప�����ధ్త్మ ల�బడ�చు��న్డంట�, ఈయన స్వత�ిస్దధ్ ం�ా
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ఏ�ో ఒక ���ల� తక�్కవ�ా�ై య���న్డ� అర్థ ం �ాదు — తక�్కవ�ా�ే� �ాడ�. �ా్రమ�ఖయ్���న
�ై�కమ�ల� ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా �ా���� సమ�ను�ైయ���న్డ�.

ప�����ధ్త్మ �క్క మ���త్మత్వమ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�ల� తపప్�స���న ��గ���య�నన్��.

మ��య� మనమ� ��ర�్చక�నన్ట�్ట�ా, ���� ర���పరచ����� మనక� అ��క �ారణ�ల���న్�.
ఆయనను ప్ర�ేయ్కం�ా గ���త్ంచున� మ��య� స్వయం �ైతనయ్మ��� క���న వయ్��త్త్వమ�గల

గ�ణగణ�లను ప�����ధ్త్మ క���య���న్డ�. తం��్ర మ��య� క�మ�ర���� ఆయన క���య�నన్

సంబంధమ�ల� మ��య� �ేపట�్ట పరసప్ర చరయ్ల�, ఆయన ��వలమ� ఆల�చనల�� శ��త్ �ాదు �ా�,

ఉర�
� తల���ంచు ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ�� సం�ేహమ�నక� ���యవ�. �ాంప్ర���క���న ఈ
�ి�ధ్ �ంతమ�ల� మనమ� ��పప్ నమ్మకమ� క���య�ండవచు్చ, �ాసత్ �ా��� నమ్మకమ�
క���య�ం���.

ప�����ధ్త్మను గ���్చన ఈ �ాఠంల�, ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ�, మ��య� ఆయన

సంప�ర్ణ మ���త్మత్వమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ధృ�క��ం�న �షయ��న్ మన�ంత
వరక� ��ర�్చక���న్మ�. ఇప�ప్డ�, మన మ�డవ ప్ర����ంశమ�ను: చ��త్రయందంతటను

ప�����ధ్త్మ �ే�ిన ప� మ��య� ��డ� స��తం �ేయ�చు��య�నన్ ప�� గ���్చ చ��్చంచ�����
మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

ప�
�ేవ�డ� మనంద���� అతయ్ంత వయ్��త్గత���న ���నంల� పనుల� �ేసత్ ుంట�డ�
�ె��ి��నుట, ప�����ధ్త్మ �ేయ� పనులను గ���్చన ��పప్ గ���ంప�

క���య�ండ�టల� గల ఒక ప్ర�జన���య�నన్��. ఆయన అక్క�ెక్క�ో క���్చ�
�టల� ��క�్కచుండడ�. ఆయన అక్క�ెక్క�ో క���్చ� �టల� ��క�్కచుండడ�.
గనుక �ాసత్ �ా��� ప�����ధ్త్మ మన హృదయ�లల� �వ�ిసత్ ుంట�డ�. ఆయన

మన�� క��� మ��య� మన ��రక� �ా్ర��్థసత్ ుంట�డ�. ఆయన మనక� ప���దధ్ ��

వరమ�ల ��సగ�చు, అ��క ��త�లల� మన�� కలగజ�సు��నుచుండ�ను. �ాసత్ �ా���,
మన ��తంల�� ప్ర� దశల�, ��ల� గల� ప�్రకల� ��ల�సుత్నన్ట�్ట�ా, మనక�
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ఆయన ���సత్వ సదుగ్ణమ�ల �క్క ఫలమ�ల�చు్చచుండ�ను. మనమ�

సంఘమ�ల� ప��చరయ్ �ేయగల�గ�నట�
్ల ఆయన మనక� అ��క వరమ�ల�చు్చను
మ��య� ఇదం�� �ేవ�డ� మనల� ప�����ధ్త్మ ��్వ�ా �ేయ�చునన్
�ారయ్���య�నన్��.

— ��. జ�న్ ��్రమ్

“ప�����ధ్త్మను నమ�్మచు��న్న�”ధృ�క��సత్ ూ, ప�����ధ్త్మ �ేయ� పనులను గ���్చ

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఎక�్కవ �శదం�ా వ��్ణంచనపప్ట����, అ�� ప�����ధ్త్మ �ే��
పనులను గ���్చన అ��క అంత�ాభ్వమ�లను ఆ��ల� క���య�ం��న��.

ప�����ధ్త్మ పనులను వ��్ణంచ����� అ��క మ��ాగ్ల���న్�, �ా� మనమ� సంబం��త

��ణ�లను ��ల���ంట�� మ�త్ర�� అ��్వ�ి�త్ ామ�. �దట���, ఆయన సృజ��త్మక శ��త్� చూ�ాత్మ�.
��ండవ��, ఆయన �ే�� ప���దధ్ పరచుట య�� �ారయ్మ���ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. ��ండవ��,

ఆయన �ే�� ప���దధ్ పరచుట య�� �ారయ్మ���ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. మ��య� ��ల�గవ��,
ఆయన సమక�ర�్చ ప్రతయ్కష్తను మనమ� వ��్ణ�త్ ామ�. ఆయన సృజ��త్మకత��
�దల���ట్ట ���మ�.

సృజ��త్మక శ��త్
“సృజ��త్మక శ��త్” అ�� పదజ�లమ�, ���తత్ �షయ�లను సృ�ంచ������, మ��య�

సృ�ంపబ��న ���� �యం�్రంచుటక�ను మ��య� మ�ర�్చటక�ను గల �ామర్థ �మ� అ���� మ�

��వం.

బ�ౖ�ల�ల�� �ా్రరంభ అ��య్య��న్ అన�ా, ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్య��న్
�వ� చ���నప�ప్డ�, ఆత్మ, ప�����ధ్త్మ, జలమ�ల��న
ౖ అల�్లడ�చు��న్డ�.
మనమ� ��ల�ిస్ �దట� అ��య్యం గమ�ం�నప�ప్డ� ��స
� త్ ు

సృ�ి్టకరత్ ��య���న్డ�య�, ప�����ధ్త్మ ��్వ�ా ఆయన సృ��ాత్డ�య�

చదువ���మ�. ప�నఃసృ�ి్టల� ప�����ధ్త్మ క��� క��ియ���న్డ�. ప�నఃసృ�ి్ట

అన�ా, మనమ� ��స
� త్ ును అం��క��ం�నప�ప్డ� నూతన సృ�ి్టయగ�టను గ���్చనద�
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మనమ� ���ంచవచు్చ. ����� జ�్మంపజ�య��ాడ� ప�����ధ్త్మ��. ఒకడ�
ప�����ధ్త్మ మ�లమ��ా జ�్మం�నట్ల ��ే, �ాడ� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల�
ప్ర���ంపజ�లడ�. అ��ే ప�����ధ్త్మ మనలను వయ్��త్గతమ��ా �����

జ�్మంపజ�య� ప�ల� మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ఈ జగత�
త్ నంతట�� ప�నఃసృ�ంచు
ప�ల� �మగన్���య���న్డ�. ప�����ధ్త్మ �ే�� ఒక ప�, అన�ా సమసత్

�షయమ�ల� నూతన సృ�ి్ట�ా �ేయబడవల�న� ���య�ంట�, సృ�ి్ట య�వత�
త్

���� మ�ల�గ�చు ప్రసవ��దన పడ�చునన్దంట�, ఈ �షయ��న్ ��ల� ��మ� 8వ
అ��య్యంల� �ెబ�త���న్డ�.

— ��. �ె��క్ డబ�్ల�. ��చ్. ��మస్

ప�����ధ్త్మక� గల సృజ��త్మక శ��త్� గ���్చన మన చర్చ ఆయన �ారయ్కల�పమ�లక�

సంబం��ం�న మ�డ� ����్వర� �ా్థ�ల��ౖ దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ుం��. �దట���, �ా్వ���క ప్రపంచంల��
ఆయన సృజ��త్మక పనులను గ���్చ చ��్చ�ాత్మ�. ��ండవ��, ఆయన సంఘమ�నక� అనుగ���ంచు
ఆత్మ వరమ�లను చూ�ాత్మ�. మ�డవ��, మ�నవ�ల���న మన ఆత్మల� మ��య� హృదయమ�ల�

వయ్��త్గతం�ా �నూతన్పరచబడ�టల� ఆయన వ��ంచు �ాత్రను గ���్చ ఆల���ాత్మ�. �ా్వ���క
ప్రపంచంల� ఆయన సృజ��త్మక శ��త్ ప్రద��్శంపబ��న ���నమ��� �దల���ట్ట ���మ�.

�ా్వ���క ప్రపంచమ�
�ా్వ���క ప్రపంచంల� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక శ��త్ బ�ౖ�ల�ల�� �ా్రరంభ

వచనమ�లల� �దట చూడనగ�ను. ఇ�ే �ాఠంల� ఇంతక� ��త
� ం, ఆ���ాండమ� �దట� అ��య్యం
ప్ర�ార���న సృ�ి్ట క�మమ�ల�, �నయ్మ�ల� నుం� ఈ సృ�ి్ట అంతట�� సృ�ంచ����� ఆయన

�ై�క���న తన సర్వశ��త్మంతమ�ను ప్ర���ం��డ� గ���త్సత్ ూ, ప�����ధ్త్మ వ��ం�న �ాత్రను
గ���్చ మనమ� ��ర�్చక���న్మ�. ఇ�ే �ధ���న ఆల�చనను మనమ� ��రత్నల� 104:30ల�

చూడగలమ�, భ��� మ��య� ���యంద� సకల �వ�లను సృ�ంచ�����, ఆరంభ సృ�ి్ట

క�మమ�ల�� �ారమ� ��నమ�లల� మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ��న��నమ�, �ేవ�డ� తన ఆత్మను
పం�ినందుక� అచ్చట ��రత్న�ార�డ� �ేవ�� సుత్�ం��డ�. ఆ ఆల�చనను ��రత్నల� 33:6

ప్ర�ధ్వ�సుత్ండ�ా, �బ� 33:4 ���� ���ద్ష్టం�ా వ��త్ంపజ�సత్ ుం��.
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ఒక ఉ��హరణ�ా, ��రత్నల� 104:30ల�� మ�టల� గమ�ంచం��:
�వ� � ఊ�ి�� �డ�వ�ా అ� సృ�ంపబడ�ను. అట�
్ల �వ� భ�తలమ�లను
నూతనపరచుచు��న్వ� (��రత్నల� 104:30).

ఈ వచనమ�ల�, సృ�ి్టల�� ప్ర� ఒక్కట� ఉ���ల���� వచు్చ ���నమ�ను గ���్చన తన

గ���ంప�ను ��రత్న�ార�డ� వయ్కత్ ం �ే�ాడ�. ఈయన సమసత్ మ�ను �ేవ�� ఆత్మక� అన�ా,
ప�����ధ్త్మక� ఆ���ిం��డ�.

�ా్వ���క ప్రపంచంల� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక శ��త్, ల�ఖనమ�లల� ఆయన

అ���ార��్చన అ��క అదుభ్త �ారయ్మ�ల ��్వ�ా క��� చూడనగ�ను. ఉ��హరణక� �ాత

్ల �ె�ిప్ంచగల �ామర్థ �మ�ను
�బంధనల�, �రగ్ మ 17:6ల� �ా్రయబ��య�నన్ట�్ట, బండల� నుం� �ళ�
ఆయన ���క� కల�గజ��ాడ�. 1 �ా�ల� 17వ అ��య్యంల� మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ఆయన

�ధవ�ా� �ిం��� మ��య� నూ��ను “����న్ �ం�� �� ర�్లనంత�ా” ఎక�్కవ �ే�ాడ�.

���తత్ �బంధనల�, మతత్ � 14వ అ��య్యం ప్ర�ారం ఐదు ��ల మం����, మతత్ � 15వ

అ��య్యం ప్ర�ారం ��ల�గ� ��లక� �ం�న ప్రజలక� అవసర���య�ం��న ఆ�రమ�ను ��సు
అ��కం �ేయ�నట�
్ల ఆయన ��సును సమర్థ వంత���ా �ే�ాడ�. మనమ� ��మ� 8:11ల�

చదువ�త�నన్ట�్ట�ా, ఆయన ��సును మృత�లల� నుం�� ల��ాడ�. ��మ� 15:18, 19ల� మనమ�

గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ��ల� �ే�ిన సకల మహ��్కరయ్మ�లల�ను, ప��చరయ్ల�ను ఆయన ��ల�నక�

అ���ార���్చడ�.

సహజం�ా��, కనయ్ మ��య ��సును గరభ్మ�న ��ల�్చనట�
్ల �ే�ిన �దట ఆయన

శ��ర����యగ�ట, ప�����ధ్త్మ �ే�ిన అ� ��పప్ అదుభ్త�ారయ్మ�లల� ఒకట�. ప్ర�ేయ్��ం� ఈ అదుభ్త
�ారయ్మ�, ల��ా 1:35ల� �ా్రయబ��న��, ప�����ధ్త్మ �ే�ినద� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల�
సుసప్ష్టం�ా ����్కనబ��న ఒ�� ఒక్క ప��ౖయ�నన్��.

��డ� స��తం, సృ�ంచుటక�ను, �నూతన్పరచుటక�ను, మ��య� సమసత్ సృ�ి్ట� �ేవ�డ�

ఉ�ేద్ �ం�న ��� అం�మ �ి్థ ��� �ెచు్చటక�ను, ప�����ధ్త్మ ఆశ్చరయ్మ�ను క���ంచు శ��త్
క���య���న్డ�.
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�ాసత్ �ా���, మ�నవజ�� �ాపమ�ల���� పతన���న ఫ�తం�ా ఏరప్��న ప��ణ�మమ�లను

ఆయన సంప���త్�ా తల��ందుల� �ే��టంత వరక� ఆయన ల�కమ�ను �నూతన్పరచు �ారయ్మ�

మ���యదు. �����ంపబ��న మం� �ెడ్డల �ె���చు్చ వృకష్ ఫలమ�ను ఆ��మ� మ��య� హవ్వ
ఆనందమ��ా ఆర��ం�నప�ప్డ�, �ేవ�డ� �ా��� శ�ిం��డ� ఆ���ాండమ� మ�డవ అ��య్యం

మనక� �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. మ�నవ�లను �ేవ�� ఉపప్ర��ధులను�ా �ేసత్ ూ, �ా���� భ��యంతట�
�ద అ���ారమ� ఇవ్వబ��ం�� గనుక, ఆ��మ� మ��య� హవ్వల��ౖ ఉచ్చ��ంపబ��న �ేవ�� �ాపం,
��ల�� స� సమసత్ సృ�ి్టజ�లమ���ౖ ప్ర��వం చూ�ిం��.

ఆ ��ట� నుం�, ల�కమ�ను ప�నర�దధ్ ��ం�, ���� ��� అం�మ దశక� �సుక�వచు్చ

�ారయ్మ�ను ప�����ధ్త్మ �ేయ�చు��య���న్డ�. ��� ఫ�తం�ా, మనమ� ��షయ� 65:17,

��షయ� 66:22, 2 ��త�ర� 3:13, మ��య� ప్రకటన 21:1ల� చదువ�త�నన్ట�్ట�ా, నూతన

ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ�� సృ�ంపబడ�ను.

�ా్వ���క��న
� ప్రపంచంల� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక శ��త్ ఏ���య�నన్�ో

�ెల�సుక���న్మ� గనుక, సంఘమ�నక� ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�లను సమక�ర్చ����� ఆయన

తన సృజ��త్మక శ��త్� ప్ర���ంచు ���నమ�ను గ���్చ �ె��ి��న����� ఇప�ప్డ� �ిదధ్ం�ా
ఉ��న్మ� అర్థ ం.

ఆత్మసంబంధ���న వరమ�ల�
ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�లను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ� ఈ ��ం� �� �షయం మన

మనసుస్లల� ఉంట�ం��:

సంఘమ�ను బలమ��ా బలపరచు ��తత్ ��� ఒ��్కక్క���� ప�����ధ్త్మ

అనుగ���ంచు సహజ��త���న మ�లమ�గల �ామర్థ �మ�ల�, ఆత్మ సంబంధ���న
వరమ�ల�ౖయ�నన్�.

మ�నుప� ��రతల� ఉనన్ ప్రజలక� నూతన �ామర్థ �మ�లను ఇచు్చట ��్వ�ా, ల���

ప్రసత్ ుతమ�నన్ �ామర్థ �మ�లను �ా్వ���క తల�ంత�ల కంట� ల��� �ాట�� �� ందగల వయ్��త్ �క్క
అనుభవమ� కంట�ను అ��కం�ా ��ం�� ం��ంచడం ��్వ�ా ప�����ధ్త్మ ఈ వరమ�లను సృ��ాత్డ�.
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���తత్ �బంధనల�� ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల� ప్ర�ేయ్క���న, సహజ��తం�ా
ప్ర��నం �ేయబ��న ��ష్ట��న �ామర్థ �మ�ల�ౖయ�నన్�. అ� తల�ంత�లను

�ం�న��ౖ ఉ��న్య� ����్కవ�ా్కణ�ంచుట మ�ఖయ్మ� ��ను ���సుత్��న్ను. అ�
తల�ంత�లను �ం�న��ౖ ఉ��న్య� ����్కవ�ా్కణ�ంచుట మ�ఖయ్మ� ��ను

���సుత్��న్ను. ప్ర� ��ా్వ�ి ఆత్మ సంబంధ���న ఒక వరమ�ను క���య���న్డ�
ల��� ఒకట� కంట� ఎక�్కవ క���య�ండ�ట క��� �ాధయ్��.

— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్

ప�����ధ్త్మ ఆ�� సంఘమ�నక� అనుగ���ం�న ��ధ వరమ�ల జ����ల�, ��మ� 12వ

అ��య్యం, 1 ����ం�� 12వ అ��య్యం, మ��య� ఎ���ీ 4వ అ��య్యమ�ల� చూడగలమ�. ఈ
వరమ�లల� ���న్ సహజ తల�ంత�లను ల��� �ార్వ�్రక మ�నవ �ామర్థ �మ�లను

�� �న��ౖయ�ండ�ను. ఇ� — జ�్ఞనమ�, �ె��, పం���ట్ట �ట, బ� ��ంచుట, ��్ర తస్��ంచుట, ఉ��రత,

��యకత్వం, మ��య� కర�ణ�ంచుట, మ�నన్గ�న� – సంఘమ�నక� ��ల�పల నుండ��ార� స��తం,
�ార� క��� �ేవ�� స్వర�పంల� సృ�ంపబ��నందు వలన, ఎం�� ��ంత ��రక� క���య�ండగల

�ామర్థ �మ�ల�య
ౖ �నన్�. �ా� ఆత్మసంబంధ���న ఇతర వరమ�ల�, ఉ��హరణక� స్వస్థ పరచు

వరమ� మ��య� అదుభ్త�ారయ్మ�లను �ేయ� శ��త్, సప్ష్టం�ా ప్రతయ్కష్���న సహజ��త మ�లమ�ల�
గల��ౖయ�నన్�. ఇం�ా, ప్రవచనమ�, �����ధ ��షల�, ��షల అర్థ మ� �ెప�ప్ శ��త్, మ��య�

ఆత్మలను ����ంచు శ��త్ వంట� ఇతర వరమ�ల� ఎక్క�ో �ా్వ���క���న మ��య� సహజ��త���న

�ాట��� మధయ్ అఖండత్వమ�ల� ఉంట��.

ప�����ధ్త్మ తన సంఘమ�నక� సహజ��త���న వరమ�లను ప్ర�ా���త్ ాడ� ���సత్వ�లందర�

సమ్మ��ాత్ర�. ప�����ధ్త్మ తన సంఘమ�నక� సహజ��త���న వరమ�లను ప్ర�ా���త్ ాడ�

���సత్వ�లందర� సమ్మ��ాత్ర�. ప�����ధ్త్మ, ఆధు�క య�గంల� సహజ తలంత�లను �� �న

వరమ�లను మ�త్ర�� ప్ర�ా���త్ ాడ� నమ�్మత�, ���న్ సంఘ�ల�, ఆత్మ వర��నమ� ఆ���� �ందను
దృకప్థం క���య���న్�. బహ��ా అ�� సత్ �క య�గమ� తర��ాత, ల��� ల�ఖనమ�ల �ా్రమ�ణ�క
గ�ంథం మ���ం��ౖన తర��ాత, మ�� ���ష���న వరమ�ల� ఆ���� య�య�� ఆల�చన కలదు.

-34����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

��ల�గవ �ాఠమ�: ప�����ధ్త్మ

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

ఇతర సంఘ�ల�, ఆత్మ వర��నమ� ��న�ాగ�చు�� య�నన్దను దృకప్థం క��� ఉ��న్�.

మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ���తత్ �బంధనల� ��ల్ల��ంపబ��న అ�� వరమ�లను ��డ� స��తం

ప�����ధ్త్మ ప్ర�ా��సత్ ు��న్డ� �ార� నమ�్మదుర�. ఈ దృ�ి్ట��ణం ల�పల�, ఏ ���సత్వ��ై�� ఏ ��

వరమ�లను �� ందగలడ� ఆ�ంపబడవచు్చ�� అ�� �షయ���� సంబం��ం�న� ��నన్���న అ��క
దృ�ి్ట��ణ�ల���న్�.

�����న ఈ ��ండ� హదుద్ల మధయ్, ���� �ధమ�ల�ౖన� తగ�మ�త్ర��న

దృ�ి్ట��ణమ�ల���న్�. �త�ాద సంఘ�ల�, ���ష���న వరమ�లను ��డ� స��తం ప�����ధ్త్మ

ఆయన��ష్ట��నప��ెల్ల � అనుగ���ంచగలడ� న��్మ ఉను్మఖతగల��ౖయ�నన్�. �ా� ప�����ధ్త్మ తన

సంఘ���� ప్ర� �ధ���న వరమ�ను ఎల్ల ప�ప్డ� అనుగ���ం���స్న�ేన� �ార� పట�్టబట్ట ర�. ఆయన
ఏ సమయమ�ల���ౖ��, ఏ �ధం�ా��ౖ�� తన �ారయ్మ�ను �ేపట�్ట స్వతంత్ర�మ�ను క���య���న్డ�
ఈ సంఘ�ల� ����్కవ�ా్కణ��త్ ా�.

�ా�, సంఘ ��య
� సుస్ దృ�ా్ట�, ప�����ధ్త్మ తన వరమ�లల� క�సం ���న్ంట���ౖ�� తన

ప్రజలక� అనుగ���ంచుచు�� య���న్డ�� నమ్మకం, ఈ దృకప్థమ�ల�న్య� ఉమ్మ�� అనుభవం�ా
క���య�నన్ ఒక �షయ���య�నన్��. ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల� �ేవ�� శ��త్��య�నన్�,
గనుక అ� ఆయన ప్రజలంద�� ఉమ్మ�� ప్ర�జనమ� ��తత్ మ� ప్ర���ంపబడవల�ను. అ�

వయ్��త్గత���న ����కలను ��ర��ర�్చ��నుట ��రక� ఇవ్వబడల�దు, ల��� వయ్��త్గత ఆత్మ సంబంధ���న

��తమ���ౖ�� ��ం�� ం��ంచుట ��రక� అనుగ���ంపబడల�దు. ���షం�ా, సంఘమ� �ేపట�్ట ప��చరయ్

��తత్ ��� ����� అ���ార�చు్చటక� మ��య� అ�� ��స
� త్ ునంద� ప��ప�ర్ణ తక� ఎదుగ�నట�
్ల

స�యపడ�టక� అ� అనుగ���ంపబ��న�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 12:4-5, 1 ����ం��
12:7, మ��య� ఎ���ీ 4:17-19ల� చూడవచు్చ. ��ల� 1 ����ం�� 12:7ల� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:
అ�నను అంద�� ప్ర�జనమ� ��రక� ప్ర��ా��� ఆత్మ ప్రతయ్కష్త
అనుగ���ంపబడ�చునన్�� (1 ����ం�� 12:7).

��ల� ఇక్కడ సూ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల� ��తత్ ���

అనుగ���ంపబ��న�. వరమ��యయ్బ��న వయ్క�త్ల� క��� �ా�� �� ంత వరమ�ల వలన ప్ర�జనమ�
�� ందవచు్చ. �ా� సంఘ ప్ర�జన�� వరమ��యయ్బడ�టల� గల �ా్రథ�క లకష్య్మ� మ��య�
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ప్ర����ంశమ���ౖ య�నన్��. అ� ఆయన తన సంఘమ�ను ఉమ్మ���ా బలపరచు ��తత్ మ�
ప�����ధ్త్మ ఉప���ంచు సృజ��త్మక���న �ారయ్మ�ల�ౖయ�నన్�.

అ� అ�వృ��ధ్ �ెందవల�ను, ఆ�ష్క��ంపబడవల�ను మ��య� సంఘమ� అన�ా,

��స
� త్ ు శ��రమ� ల�పల ఉప���ంపబడవల�న����, ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�లను
గ���్చ మనక� �ె��ిన ఒక అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న �షయ���య�నన్��. ఒక����
ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల�, అతడ� ల��� ఆ�� మ�త్ర�� �ాట�� ఆనందం�ా
అనుభ�సూ
త్ , �ాట� వలన వయ్��త్గత���న ప్ర�జనమ� �� ందునట�
్ల

అనుగ���ంపబడల�దు. అ� సంఘ సభ�య్ల సమ�హమ�లను, ��ా్వసుల

గ�ంప�లను, అన�ా ��సు ��స
� త్ ు సంఘమ�ను బలపరచుటక� ఇవ్వబ��న�.

— ��. ��య�ద్ ఖ��ిస్స్, అను�ాదమ�

ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల� సంఘ ��మ��వృ��ధ్ ��తత్ ��,� సంఘమ�ను
బలపరచు��తత్ ���, ���సత్వ ప��చరయ్ �ేయబడ� ��తత్ ���, ఒక�� ��కర�

ప�����ల�ప్��నుచు ��సు ��ల��్చన మ� ఆ�ేశమ�ను ��ర��ర�్చటక�

ప�����ధ్త్మ �ేత మన��వ్వబ��న�. ��డ� మన �ాలమ�ల� �ా్రథ�కం�ా మన దృ�ి్ట
��ం��్రక��ంపబ��య�నన్ �షయం, ప్ర�ేయ్��ం� అనయ్��షల� మ��య� ప్రవచనమ�ల
వర��నమ�లక� సంబం��ం�న సమసయ్ల�, �జమ��ా ల�ఖనమ�లల� మనమ�

గమ�సుత్నన్ ఒక అప్ర��న���న ఉ��్ఘట�ం��ౖయ�నన్��. మనమ� మన దృ�ి్ట� ఆత్మ
సంబంధ���న వరమ�ల��ౖ ���తత్ �బంధన �ల�ప�త�నన్ట�్ట�ా ��ం��్రక��ం��ల�
ఆ�సుత్��న్మ�, అ�� మనక� ఆదరణ�చు్చన��, ���తత్ �బంధన య�గమ�

�ా్రరంభమ�య్ంద� చూ�ించున��, ప�����ధ్త్మ మనల� వయ్��త్గతమ��ాను,

సంబం��త సమ�జంల� �ామ���కం�ాను �ేయ� �ారయ్మవ�త�ం��. అప�ప్డ�
ల�కంల� ��ంచుచుండ�ా మన వయ్��త్గత మ��య� �ామ���క ��తమ�ల� ఆ
ఉ��్ఘట�ంప� మన ����లల� జర�గ�నట�
్ల మనమ� దృ�ి్ట �ా��ం���.

— ��. �ీ్ట��న్ ��ల్లమ్
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ప�����ధ్త్మ తన సృజ��త్మక���న శ��త్� సహజ ల�కంల�ను మ��య� సంఘమ�ల� ఆత్మ

సంబంధ���న వరమ�లను సమక�ర�్చటల�ను ఉప���ంచు �ర�ను గ���్చన ఈ గ���ంప���, ప్ర�
��ా్వ�ి �క్క ఆత్మ మ��య� హృదయం వయ్��త్గతమ��ా �నూతన్పరచబడ�టల� ఆయన శ��త్
బయల�పరచబడ� ���నమ�ను ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

వయ్��త్గతమ��ా �నూతన్పరచబడ�ట
మ�నవ�ల� ఒక �ధం�ా, ఆత్మ సంబంధ���న మరణప� దశల� జ�్మ�ాత్ర� ల�ఖనమ�

బ� ��సత్ ుం��. ��మ� 5:12-19 సూ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ఆ��మ� �ాపమ�నుబట�్ట మనమ�

�ో ష�ల���య���న్మ�, గనుక తత్ఫ�తం�ా మరణ���� ల�నగ�త���న్మ�. �ాబట�్ట , ఇట�్ట దు�ి్థ�

నుం� మనలను ర��ంచుటక��ాను, మన ఆత్మల� �ేవ�� సమ�ఖమ�నందు

స�వ���న��ౖయ�ండ�నట�
్ల �ేయడం ��్వ�ా ప�����ధ్త్మ మనల� ఒక నూతన �వమ�ను సృ��ాత్డ�.
ఈ నూతన �వమ�ను గ���్చ బ�ౖ�ల�, ప�నర��జ్ వనమ� మ��య� ����� జ�్మంచుట అ�� ప����షల�

�ె�యజ�ప�ప్త�ం��. ����� జ�్మంచుటను గ���్చ మనమ� ��ను 3:3-8, �త� 3:5, 1 ��ను
5:1-18, మ��య� అ��క���న ఇతర ��ట్ల క��� చదవవచు్చ. ఒక ఉ��హరణ�ా, �త� 3:5ల� ��ల�
ఏమ� ��ల�సుత్��న్�ో ఒక�ా�� చూ��ద్మ�:

. . . తన క�కరమ� ��ప�ప్న�� ప�నరజ్ న్మ సంబంధ���న �ాన్నమ� ��్వ�ాను,
ప�����ధ్త్మ మనక� నూతన స్వ��వమ� కల�గజ�య�ట ��్వ�ాను మనలను
ర��ం�ెను (�త� 3:5).

మనమ� ����� జ�్మం�న �దట, మన ఆల�చనల�, అనుభ�త�ల� మ��య� చరయ్లల�

మ�ర�ప్ కల�గజ�యబడ�నట�
్ల , మనలను ప్రభ�వ�ను ��్ర�సూ
త్ ఆయనక� ల�బడ�చుండ��ా����ా

�ేయ�టక�, ప�����ధ్త్మ తన �ారయ్మ�ను మనల� ��న�ా��సత్ ూ�� ఉంట�డ�. ��మ� 8:1-16, 1 ����ం��
12:3, గల� 5:16-25, మ��య� �ి��ీప్ 2:13 వంట� ���తత్ �బంధనల�� �ాకయ్���ాలల� మనమ�

సంబం��త �వ�ాలను చూడవచు్చ. ��ా్వసుల ����లల� ప�����ధ్త్మ కల�గజ�యగల ఫలమ�

�షయ���న ��ల� వర్ణ న, బహ��ా, ప�����ధ్త్మక�గల ర��ాంతరమ� కల�గజ�య� శ��త్� గ���్చన
సుప్ర�ిదధ్���న చర్చ��� య�ండవచు్చ. గల� 5:22-23ల� ��ల� ఏ� వ��్ణసత్ ు��న్�ో గమ�ంచం��:
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అ��ే ఆత్మ ఫల��మన�ా, ��్రమ, సం��షమ�, సమ���నమ�, ��ర్ఘ�ాంతమ�,

దయ�ళ�త్వమ�, మం�తనమ�, ��ా్వసమ�, �ా�్వకమ�, ఆ�ా�గ�హమ� (గల�
5:22-23).

మన గ�ణ�లమ�ల�� ఈ మ�ర�ప్ల�న్, ఆయన మనలను ��సు ��స
� త్ ు స్వర�పమ�నక�

ర��ాంతరమ� �ెం��ంచు తర�ణంల�, ప�����ధ్త్మ �క్క �ారయ్�లక���న, సృజ��త్మక���న శ��త్

వలన కల�గ�ను.

సహజం�ా��, అంతయ్ ����న, ��సు అ��వర�� క���య�నన్ట�వంట� ప��ప�ర్ణ ��న,

అకష్యమగ� శ��రమ�లను మనక� అనుగ���ంచుచు, �శ్వస�య�ల�ౖన ���సత్వ�లంద�� ���క

శ��రమ�లను ����� ల�ప����� ప�����ధ్త్మ తన సృజ��త్మక శ��త్� ప్ర����త్ ాడ�. ఈ �షయ���
��ల� ��మ� 8:23ల� �ె�యజ��ిప్న �వరమ�ను గమ�ంచం��:

ఆత్మ �క్క ప్రథమ ఫలమ�ల ��ం��న మనమ� క�డ, దతత్ ప�త్రత్వమ�

��రక�,అన�ా మన �ేహమ� �క్క ��చనమ� ��రక� క���ట్ట �చు, మనల�
మనమ� మ�ల�గ�చు��న్మ� (��మ� 8:23).

��స
� త్ ును ��ంబ��ంచు�ార� ఆత్మ �క్క ప్రథమ ఫలమ�లను �� ం��య���న్ర� ��ల�

��ల��్చనప�ప్డ�, ఆయన తన ప����షను �ాత �బంధన ప్ర�ార���న ��� ��తల�� ప్రథమ

ఫలమ�ల� ఆ సంవతస్రమంతట� ��తక� �ా్ర��ధయ్మ��ా అ��ప్ంపబడ�చుం��న అ��య్సమ�ల� నుం�

సంగ���సత్ ు��న్డ�. అ�ే �ధం�ా, ప�����ధ్త్మ ప్రసత్ ుతమ� ��ా్వసులల� �ేయ�చునన్ �ారయ్మ�,

మ�ను్మందు కల�గ��ౖయ�నన్ ఇంత కంట� ��పప్ �షయమ� �క్క ప్రథమ ఫల���య�నన్��. ఆయన
మన �ాపమ�ను మ��య� కష్యతను ��ి���ి, మ��క మం� �ాలప�, �ాపర��త �ి్థ��� మనలను

ప�నర�దధ్ ��ంపజ��ి, మనలను సంప���త్�ా ప�నఃసృ�ంచునంత వరక� ప�����ధ్త్మ �ేయ�చుండ� ప�
మ���యదు. ఇంత వరక�, ప�����ధ్త్మ మన ఆత్మక� నూతన �వమ����్చడ�. �ా� త�దక�

ఆయన మన శ��రమ�లను స��తం ప�నఃసృ�ంచును.

ప�����ధ్త్మ �ేయ� సృజ��త్మక �ారయ్మ�లను గ���్చ ��ర�్చక�నన్ మనమ�, ఇప�ప్డ�

ఆయన �ేపట�్ట ప���దధ్ పరచుట అ�� �ారయ్మ���ౖ మన మనసుస్లను �ల�ప���మ�.
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ప���దధ్ పరచబడ�ట
ప�����ధ్త్మ మనలను ప���దధ్ పరచున� మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, మనమ� ప్రజలను

మ��య� వసుత్వ�లను ప���దధ్ పరచు చరయ్ను గ���్చ �ెప�ప్��నుచు��న్మ� అర్థ ం. మనుష�య్లను

మ��య� వసుత్వ�లను ��వలమ� �ేవ�� ఉప�గమ� ��తత్ �� ప్ర�ేయ్కపరచుటక�, �ా��� మ��య�

�ాట�� ప�త్రపరచుటక�, మ��య� �ార� మ��య� అ� మర�గ�ల�� ఆయన మ��మ ��దుట

త��న��ౖ య�ండ�నట�
్ల �ేయ�టక� ప�����ధ్త్మ �ేయ� �ారయ్మ� ఇ�ే. అ��క ���లల�, మనమ� �����

మ�ందు �ాఠంల� ��ర�్చక�నన్ట�్ట, �నూతన్పరచబడ�ట అ�� ��వమ��� ఈ అ��ా్రయమ� స�న్��త
సంబంధమ�గల�ైయ�నన్��.

ప�����ధ్త్మ �క్క స�న్��నమ� మ��య� ప��చరయ్ ��్వ�ా సంఘమ� ప���దధ్ ���న�� ల�క

ప���దధ్ పరచబ��నద� బ�ౖ�ల� తరచు�ా �ెప�ప్త�ం��. ఈ ఆల�చన మనక� ��మ� 15:16, 1 ����ం��
6:11, 2 �ెసస్ 2:13 మ��య� 1 ��త�ర� 1:1, 2లల� కనబడ�త�ం��. 1 ����ం�� 3:16-17ల� ��ల�
ప�����ధ్త్మను గ���్చ పల�క�త�నన్ ������న్ గమ�ంచం��:

�ర� �ేవ�� ఆలయ��� య���న్ర�య�, �ేవ�� ఆత్మ �ల�

�వ�ించుచు��న్డ�య� ���ర�గ�ా? ఎవ�ైనను �ేవ�� ఆలయమ�ను
�ాడ��ే�ిన ��డల �ేవ�డ� �ా�� �ాడ��ేయ�ను. �ేవ�� ఆలయమ�

ప���దధ్ ��య�నన్��; �ర� ఆ ఆలయ��� య���న్ర� (1 ����ం�� 3:16-17).
�ాత �బంధనల�, య�దుల �ే�ాలయమ� �ేవ�� ప్ర�ేయ్క స�న్�� �వ�ిం�న ఇహల�క

��ాస���య�ం��న��. �ాత �బంధనల�, య�దుల �ే�ాలయమ� �ేవ�� ప్ర�ేయ్క స�న్�� �వ�ిం�న
ఇహల�క ��ాస���య�ం��న��. �ా� ���తత్ �బంధనల�, �ేవ�డ� �క �ే�ాలయమ�ల�
�వ�ింపల�దు. ����� బదుల��ా, సంఘమ�ను ప�����ధ్త్మ నూతన �ే�ాలయమ��ా

ప���దధ్ పర��డ�. ఇ�ే అ��ా్రయమ� ఎ���ీ 2:22ల� సు���తం�ా ����్కనబ��ం��, మ��య�

ల�ఖనమ�ల�� ఇతర ���ాలల� ప్ర�ధ్వ�సుత్ం��.

ప�����ధ్త్మ ��ా్వసులల� �వ�ించడం ��్వ�ా, ఆయన �ా��� వయ్��త్గతమ��ా క���

ప���దధ్ పరచున� �ెపప్బడ�త�ం��. ప�����ధ్త్మ �ాసత్ వమ��ా ��ా్వసుల హృదయ�లల�
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�వ�ిసత్ ు��న్డ� �ెప�ప్��నబడ�చునన్ �షయంల� గల అ��ా్రయ���య�నన్��. ప�����ధ్త్మ

��ా్వసులల� �వ�ిసత్ ు��న్డ� ల�ఖనమ�ల�� అ��క ��ట్ల ����్కనబ��య�నన్��. ఉ��హరణక� ��మ�
8:9-16, 1 ����ం�� 6:19, 2 ��� 1:14, మ��య� య���బ� 4:5.

ప�����ధ్త్మ ��ా్వ�ిల� �వ�ించడమ���� �ా��� ప్ర��న �ాసత్ వ���య�నన్��.

�ేవ�డ� ���సత్వ�ల అంతరంగమ�ల���� ప్ర���ం� �ా��� ��స
� త్ ునందు నూతన సృ�ి్ట�ా
�ే�ినప�ప్డ�, ప�����ధ్త్మ �ా�� ��తమ�లను తన ఆ��నమ� �ేసుక�ంట�డ�.
గనుక మనమ� ఆయన��ౖ, మన అంతరంగమ�ల� �వ�ించు ఆయన శ��త్��ౖ

ఆ��రపడటమ���� �ర��కష్ం�ా అవశయ్క���య�నన్��, ల�దంట� మనమ� ��వలమ�
శ��ర��ర�లమ��ా మ�త్ర�� ��ంచుచునన్ �ారమవ�దుమ�. ప�����ధ్త్మల�

�వ�ించుటక�ను మ��య� మనమ� శ��రమ�ల� �వ�ించుటక�ను మధయ్ గల

�ే��ను మనమ� �ెపప్గ���య�ం���, ఎందుకన�ా ఆత్మల� �వ�ించుట వలన
మనమ� ��స
� త్ ును మ��మపరచవల�న� ఆయన ��ర�చునన్ ���నమ�ల�
మ��మపరచగల�గ�టక� సమర్థ వంత�లమవ�దుమ�.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్

ప�����ధ్త్మ ��ా్వసుల అంతరంగమ�ల� �వ�ించుట వలన అ��క ప్ర�జనకర���న

ఫ���ల���న్�. ఉ��హరణక�, ఆయన �ా��� �ాపమ� నుం� ప�త�్రల�ను�ా �ేయ�ను,

మనలను �ేవ�� ��రక� ప్ర�ేయ్కపరచును, మ��య� మనమ� ప�����ధ్త్మ మన హృదయమ�ల�
మ��య� మనసుస్లల� ప్రద��్శంచు ప్ర��వమ�ను ఆనందమ��ా అనుభ�సూ
త్ , ��� వలన

ప్ర�జనమ�లను �� ందుచుందుమ�. 1 ����ం�� 6:9-11ల� ��ౖ �షయమ�ను గ���్చ ��ల�
�ెబ�త�నన్ �వరమ�ను �నం��:

అ��య్యసు్థల� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� �ారసుల� �ా��రర� �క� �ె�య��? . . .

�ల� ��ందర� అట�్ట �ా��� య�ంట��� �ా�, ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు ��మమ�నను మన

�ేవ�� ఆత్మయందును �ర� కడ�గబ��, ప���దధ్ పరచబ��న�ా��� ��మంత�ల��ా
�ర్చబ����� (1 ����ం�� 6:9-11).
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ప�����ధ్త్మ �ేపట�్ట ప���దధ్ పరచబడ�ట అ�� �ారయ్మ� ��్వ�ా, ��ా్వసుల� ఇక �దట

అ��య్యసు్థల ల�క్కల� ప��గణ�ంచబడక�ండ�నట�
్ల �ార� ప�త�్రల��ా �ేయబ��, �ేవ�� ��రక�

ప్ర�ేయ్��ంచు��నబడ�దుర�.

�ేవ�డ� ���� �ల� �వ�ించడమ���� ఎంత ��పప్ ప్ర�ేయ్కత��� య�ంట�ం�ో ���ప�ప్�ై�� ఒక

��షమ��� ఆల��ం���ా? ఆయన �నున్ �తయ్త్వమ�న��� ఆయన�� ఐకయ్ం �ేయ�నంత�ా, ఈ

��ాల �శ్వమంతట�� సృ�ం�న సృ�ి్టకరత్ �నున్ ��్ర�సుత్��న్డ�. ఆయన ఆ�దప�టంచుల� �వ�
అ�ి్థ రం�ా త�గడం ల�దు. �వ� ఆయన హృదయం ల�ల�పల ��చబ��య���న్వ�. ఈ సంబంధం
�నున్ �ాపమ�నక� ���ధం�ా బలపర�సుత్ం��. �వ� ��ధనను ఎ����సత్ ూ, �ేవ���� �ీ్ర�కరమగ�

�����లల� ��ంచ����� అ�� �క� శ��త్�సుత్ం��. �వ� �ాపమ� �ే�ినప�ప్డ� —అ�� ఎంత �ెడ్డ�ై��

— �ేవ�� దృ�ి్టల� �వ� ఇంకను అం��క��ంపబడద��న�ాడ��. ఆయన�� క��� సహ�ాసం

�ేయ�నట�
్ల , ఆయనను ఆ�ా��ంచునట�
్ల , మ��య� సహజం�ా��, ఆయన కష్మ�పణ ��రక� ��డ����

కష్�ంపబడ�నట�
్ల , �వ� ఆయన స�న్��నమ�ల���� ప్ర���ంచ����� �ంకను
త��న�ాడ��ౖయ���న్వ�.

ఇంతవరక�, మనమ� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక శ��త్ మ��య� ప���దధ్ పరచుటక�

ఆయనక� గల శ��త్� గ���్చ ఆల��ం��మ�. ఈ సమయంల�, ఆయన �ై�క���న కృపననుగ���ంచు

���� ���నమ�లను గ���్చ ��ర�్చ��న����� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

కృప
ప�����ధ్త్మ �ర్వ��ంచు మ�డ� �ధమ�ల�ౖన కృపలను గ���్చ �ెల�సుక�ం��మ�: సకల

జనులక� వ��త్ంచు కృప, �బంధన కృప, మ��య� రకష్ణ�ర్థ ��న కృప. సకల జనులక� వ��త్ంచు
కృప�� �దల���ట్ట ���మ�.

సకల జనులక� వ��త్ంచు కృప
సకల జనులక� సమ�నం�ా వ��త్ంచు కృప అన�ా ఒక�� ��ా్వసమ��� ��తత్ మ� ల�క�ం��,

�ేవ�డ� సమసత్ మ�నవ�ల పట్ల ప్రద��్శంచు ఓర�ప్ మ��య� ఆయన అనుగ���ంచు ��ల�ల�. సకల
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జనులక� వ��త్ంచు కృపను ప�����ధ్త్మ అంద���� సమ�నం�ా అనుగ���ంచడ�. సకల జనులక�
వ��త్ంచు కృపను ప�����ధ్త్మ అంద���� సమ�నం�ా అనుగ���ంచడ�.

ఉ��హరణక�, ప�����ధ్త్మ ల�కమ�ల� �ాపమ�ను �ర్బం��ంచు ���నమ�ల� సకల

జనులక� వ��త్ంచు కృపను చూడవచు్చ. పతన���న అ��ా్వసుల�, ��ల� ��మ� 8:1-8ల�

బ� ��సత్ ునన్ట�్ట, �ాపమ� �ేత అదుప��ేయబడ�చుందుర�. �ా�� స్వ��వమ�నుబట�్ట �� �ార� �ేవ��

పట్ల ��ౖర��వమ�గల�ా��య
� �ంట�, �ాపమ�ను ��్ర�ంచుదుర�. �ా� ��ల� ��మ� 7వ మ��య� 8వ

అ��య్యమ�ల� బ� ��సత్ ునన్ట�్ట�ా, ప�����ధ్త్మ ల�కమ�ల�� �ాపమ��� య�దధ్ మ�డ�చుండ�ను. ఇ��
ఆయన ��ా్వసులను ����� జ�్మంపజ��ిన �దట �ా��ల� తన �ారయ్మ�లను �ేయ�చుండ�

���నమ� వంట��ే. అ��ా్వసులక� ఆయన ఇంత ��పప్ ఆ��ా్వదమ�ను అనుగ���ంచనపప్ట����,
�ార� ��మ� �ేయ����� సమర్థ వంత�ల�ౖనంతట� ��పప్ �ాపమ� �ేయక�ండ�నట�
్ల ఆయన �ా���
తరచు�ా �ర్బం��ంచున�� �షయం మ�త్రం ఇంకను �ాసత్ వ�� అయ�య్నన్��.

అ��ా్వసుల� గ��ంచు �ె��, మ��య� �ార� అట�్ట �ె���� �ేయగల�గ�త�నన్ మం�

�షయ�ల�, ల�కంల� తరచు�ా కనబడ�చుండ� సమసత్ జనులక� వ��త్ంచు కృపను గ���్చన మ��క

��ణ���య�నన్��. అ��ా్వసుల�, �గ�� మ�న�ా��� క��� సంఘమ� మ��య� సంబం��త
��ా్వసుల ప్ర�జనమ� ��తత్ మ� ఉప���ంచగల అ��క �ల���ౖన సతయ్మ�లను

��ర�్చ��నవచు్చ. ఒకర� ప్ర�జనకర���న��ఏ�ో ఒకట� కను���నప�ప్�ెల్ల �, అట�్ట �ె�� ప�����ధ్త్మ
అనుగ���ంచు కృ�ాస��త���న వర���య�నన్��.

జ�న్ ���్వన్, సుప్ర�ిదధ్ ��్ర ట��్ట ం� ట్ సంస్కరణకరత్ , ��.� శ. 1509-1564 వరక� ��ం�న�ాడ�,

ప�����ధ్త్మ అనుగ���ంచు సమసత్ జనులక� వ��త్ంచు వరమ�లను గ���్చన జ�్ఞనమ�ను ���సత్వ మత
సంస్థ ల�, ప�సత్ కమ� 2, అ��య్యం 2, ���గమ�ల� 15 మ��య� 16ల� వ��్ణం��డ�. ఆయన ఇల�
�ా్ర�ాడ�:

ఈ �షయ�లను మనమ� ల���క రచ�తల రచనలల� గమ�ం�నప�ప్�ెల్ల �,
మ�నవ�� మనసుస్, పతన��� ��� ఆ��గయ్వంతమ� నుం�

వ��క
� ��ంపబ��నపప్ట����, �ేవ�� ��ష
� ్ట ��న వరమ�ల�� కపప్బ��

అలంక��ంపబ��నద� మనక� ఉప�ే�ంచ�����, �� గడద��న సతయ్మ�ను గ���్చన
-42����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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ఆ ��ల�గ� �ాట�ల� ప్ర�ా�ంప�యవల�ను. మనమ� �ేవ�� ఆత్మను, సతయ్మ�ను
గ���్చన ఏ���క ఊట�ాప��గణ�ం�నట్ల ��ే, �ేవ�� ఆత్మను అ��రవపరచ�����ే

తపప్, అ�� అగ��ిం�నప�ప్�ెల్ల � మనమ� అట�్ట సతయ్మ�ను తృణ�క��ంచమ�, స��క��
���� �రస్క��ంచమ� . . . �ా� మనక� ���క�ాసత్ �మ�, అ��ా్రయంల�� స��య్�న్
ప������ం�ే కళ, గణ�తం, మ��య� ఇట�వంట� ఇతర �ాసత్ �మ�లల� స�యం

ల�ంచవల�ననున�� �ేవ�� �తత్ ���నట్ల ��ే, �ైవభ��త్ల���ార� ప� మ��య�
ప��చరయ్��, �ట� ����ప్ట�ను �����ంచు��ం��మ�.

�బంధన కృప
ల�ఖనమ�ల�� అ��క ��ట్ల , ప�����ధ్త్మ అనుగ���ంచు ��ండవ కృపను మనమ� చూడవచు్చ,

అ�� ���న్ ప�ాయ్య�ల� �బంధన కృప అ� �ిల�వబడ�త�ం��.

�బంధన కృపల� �ేవ�� ఓర�ప్ మ��య� ఆయన �బంధన ప్రజలల� ��గ���య�నన్ ప్ర�

ఒక్క���,� �ార� �జ���న ��ా్వసుల� �ాక�� �నపప్ట����, ఆయన అనుగ���ంచు ప్ర�జ��ల�

క��ియ�నన్�. �ాత �బంధనల�, ఇ�ా����య�ల� �ేవ�� �బంధన ప్రజల�ౖయ�ం���� ఎందుకన�ా
ఇ�ా���ల� జ��ంగమంతయ� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�, ��� మ��య� ���దు�� �ే�ిన ప్ర�ేయ్క

�బంధనల ప్ర�ార���న ప్రజల�ౖయ�ం����. ���తత్ �బంధన ప్ర�ారం, కంట��� కనబడ� సంఘం, �ార�

�జ���న ��ా్వసుల� �ాక�� �నపప్ట���� సంఘమ��� సంబంధమ�గల ప్రజల సమ�హం, �ేవ��
�బంధన ప్రజల�ౖయ���న్ర�. �ేవ�� �బంధన కృప సకల జనమ�లక� వ��త్ంచు కృప కంట� ఎక�్కవ
సమృ��ధ్ ���న�� మ��య� ఓర�ప్గల�ైయ�నన్��.

ఉ��హరణక�, �ా్ర�న ఇ�ా���ల� ప్రజల� తరచు�ా �ేవ�� పట్ల అ�శ్వస�య���న�ా���

య�ం��నపప్ట����, ఆయనక� ���ధమ��ా ��పప్ �ాపమ� �ే�ినపప్ట����, �ేవ�డ� �ా�� పట్ల

అతయ్ంత సహనమ�ను మ��య� క�కరమ�ను ప్రద��్శంచుచుం�ెను. �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� ప్రజల��

�ే�ి���న �బంధననుబట�్ట , ఒక జ��ంగమ��ా తయ����న �ా��� ఆయన ��శనమ� �ేయల�దు, �ా�
�శ్వస�య���న ��షమ�ను ఎల్ల ప�ప్డ� ప��లపర��డ�. ��మ� 11:1-5ల�, ��ల� ���� గ���్చ

సప్ష్టం�ా �ె�ాప్డ�. అంతమ�త్ర���ాక, �ేవ�� �బంధననుబట�్ట , �ా్ర�న ఇ�ా����య�లల��

అ��ా్వసుల� స��తం ఆయన ఆ��ా్వదమ�లను అనుభ�ం��ర�. బహ��ా, ఇ�ా����య�ల�
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ఐగ�ప�త్ �ేశంల� నుం� �రగ్ �ంచడం, ఈ �షయ���� అ� ��పప్ ఉ��హరణమవ�త�ం��. �రగ్ మ
2:23-25ల� ��� గ�ంథస్థ ం �ే�ిన �వ�ాల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉనన్�:

ఆల�గ�న అ��క ��నమ�ల� జ����న�దట ఐగ�ప�త్ �ా� చ��� ��ను.

ఇ�ా����య�ల� ��మ� �ేయ�చునన్ ��ట�్ట పనులనుబట�్ట �ట�
్ట ర�ప్ల� �డ�చుచు
�ర��ట్ట �చుండ�ా, తమ ��ట�్ట పనులనుబట�్ట �ార� ��టన
�్ట �ర �ేవ�� �దద్ క�
�ే��ను. �ా�ా �ేవ�డ� �ా�� మ�ల�గ�ను ��, అబ�్ర�మ� ఇ�ాస్క� య���బ�ల��
��ను �ే�ిన �బంధనను జ�్ఞపకమ� �ే�ి����ను. �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లను
చూ�ెను; �ేవ�డ� �ా��యందు లకష్య్మ�ం�ెను (�రగ్ మ 2:23-25).

�ేవ�డ� ఇ�ా���ల� ప్రజలను గ���్చ ఎందుకంత�ా ఆం�ో ళన �ెం�� �ా��� �ా�ా��

సంర��ం���ో గమ�ంచం��. ఆయన �ా�� ��డల ఇల� ప్రవ��త్ం�ం�� �ార� ఆయన పట్ల

�శ్వస�య�ల�ౖ య�ం��నందుక� �ాదు, �ా� ఆయన �ా�� �ితర�ల�ౖన అబ�్ర�మ�, ఇ�ాస్క�, మ��య�

య���బ��� �ే�ిన �బంధనబట�్ట ��.

��ట� సంఘం �షయంల� క��� ఇ�ే �షయం �ాసత్ వ���య�నన్��. ఉ��హరణక�,

సంఘమ�ల� ��గ���య�నన్ ప్ర� ఒక్క���� క�మమ� తపప్క సు�ారత్ అందజ�యబడ�త�ం��, �ార�
మ�ర�మనసుస్ �� ం�� ర��ంపబడ�టక� తర�ణమ� క��� ఇవ్వబడ�త�ం��. �ేవ�డ� సంఘం

���త్��� అనుగ���ంచు సకల���ా్వదమ�లను �ార� పంచు��నుచుందుర�. �ాసత్ �ా���, మనమ�

���్ర 6:4-6ల� చూచుచునన్ట�్ట�ా, సంఘమ�ల�� అ��ా్వసుల� సంఘమ�న��యయ్బ��న ఆత్మ

సంబంధ���న వరమ�ల వలన క��� ప్ర�జనమ� �� ందుచుందుర�. అందు�ేత�� సంఘంల��

అ��ా్వసుల� �ా�� అ�శ్వస�యత మ�లమ�న కృపగల ప�����ధ్త్మను అవమ�నపరచుదుర�
���్ర 10:29 �ెబ�త�ం��.

మనమ� సంఘ��ాధనలక� ���్లనప�ప్డ�, అక్కడ ర��ంపబ��న�ార�ంట�ర�,

ర��ంపబడ��ార�ంట�ర�. ��వలమ� ���సత్వ�ల�ౖన�ా���� క��� ఉండ�టవలన��

ర��ంపబడ��ార� ��ల� �� ందుదుర� ��ను �ెపప్గలను. ఇ�ొ క మం� �షయం.
ఇట�్ట ప���్థ �
ి �, �ేవ�డ� ఎప�ప్డ�, ఏ ��ల� ��రక�, ఏ �ధం�ా
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ఉప���ంచుక�ంట��ో మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� �ెపప్జ�లమ�. �ా� ��వలమ�

సంఘమ��� క��� ఆ�ాధనల� ఉండట�� ��పప్ ఆ��ా్వదం. సకల జనులక�

వ��త్ంచు కృపను గ���్చ జ�న్ ���్వన్ �ె�ాప్డ�; ఒకడ� ప�ా్చ��త్పపడక మ�నుప�
�ేవ�డ� చూ�ించు ���్హత�క���న కృపను గ���్చ జ�న్ ���ీ్ల �ె�ాప్డ�. కృప
ప��ేయ�చునన్దనుటక�, ఒకడ� ��సు ��స
� త్ ునంద� ��ా్వసమ�ను

బ���ధ్ ప�ర్వకం�ా ఒప�ప్��నక మ�నుప� �ా� ��తంల� కృప ప��ేయ� ���నం
ఇ�ే. బహ��ా, ఈ �ారయ్మ� ��ండ� ప్ర��న ���నమ�లల� జర�గ�త�ంద�

��ననుక�ంట���న్ను. మనమ� మన �ాపమ�లను గ���్చ ఒ�ిప్ంపబడ�దుమ����
ఒక ���నం. �ాపమ� �ాసత్ వ���నద� మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�, �ాపమ�
మనలను ��శనం �ేసత్ ుంద�, మ��య� అ�� �ేవ�� హృదయమ�ను క���

బ్రదద్ల���డ�త�ంద� �ెల�సుక�ంట�మ�. ���� �ెల�సు��వ�����, �వ� కృప

�ా్ర�ిత్ ంచు ��ట ఉం���. ఆ తర��ాత, �ాపమ�ను గ���్చన ఆ ఒ�ిప్ంప� మనల�

ప��ేయ�ట �ా్రరం�ం�నప�ప్డ�, ��ందర� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ెప�ప్త�నన్ట�్ట�ా,
��ంచ����� మ��క మ�రగ్ మ�నన్ద�, ��ంచ����� మ��క ఉతత్ మ���న

మ�రగ్ మ�నన్ద�, మనమ� ఒ�ిప్ంపబడ�దుమ�. �ాబట�్ట ప్ర�ేయ్��ం� ర��ంపబడ��ా�

�షయంల�, అ� �ానుక�ల���నప�ప్డ� �ా�� ����లల� �ేవ�డ� ప� �ేసత్ ుంట�డ�
నమ�్మత�, ��వలమ� ��తమ�ను అనుక�లం�ా నుండ� ��ణ�లల� చూడట����
అ�� �ా���� ఒక తర�ణమవ�త�ంద� ��ను అనుక�ంట���న్ను.

— ��. �ీ్టవ్ �రప్ర్

�ేవ�� కట�కష్మ� ��ప�ప్న, �ార� సు�ారత్ �నగల, సు�ారత్ సతయ్మ�లను ��ా్వసుల
��తంల� చూడగల, ��ా్వసుల సహ�ాసంల� ��సు ��స
� త్ ు స�వ��ై య�నన్ప�ప్డ�
ప���్థ �
ి ఎల� ఉంట�ం�ో �ార� ఎదు��్కనగల సందరభ్మ�ల�, అ�� �జమ��ా �ా���
ఉంచుత�ం��. �ాబట�్ట , �ేవ�� �ార్వ��మత్వమ� ��ప�ప్న, బహ��ా �ార�

�నుచుండ� సు�ారత్ క� �ర్ణ య�త్మకమ��ా సప్ం��ంచునట�
్ల , �ార� ర��ంపబడక
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మ�నుప� ఒక�� సంఘ ��తమ�ల���� �ెచు్చటక� అ�� ఆయన ప��ేయ�
���న��� య�ండవచు్చ.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్

రకష్ణ�ర్థ ��న కృప
�వ���ా, అ��కమం�� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� రకష్ణ�ర్థ ��న కృప అ� �ి��ే��, ప�����ధ్త్మ �ేత

అనుగ���ంపబడ� మ�డవ రక���న కృప���య�నన్��.

రకష్ణ�ర్థ ��న కృప అన�ా ��స
� త్ ు �క్క ప��ప�ర్ణ ��తమ�, మరణమ�, ప�నర���్థనమ�,

ఆ��హణమ� మ��య� ఆయనను తమ ప్రభ�వ��ాను మ��య� రకష్క���ాను �ీ్వక��ం�న�ా��

��తత్ మ� మ��మల� ����� వచు్చట వలన కల�గ� �తయ్ ప్ర�జనమ�ల అన్వ�ం��ౖయ�నన్��.
రకష్ణ�ర్థ ��న కృపను ప్ర� ��ా్వ�ి ప�����ధ్త్మ నుం� �� ందును.

ప�����ధ్త్మ మనక� రకష్ణ�ర్థ ��న కృపను అనుగ���ం�న ��� ఫ�తం�ా మనక� ల�ంచు

����నల� ��సు �ే�ిన �ారయ్మ�నుబట�్ట మన ��రక� అ��వర�� ప��లపరచబ��య�నన్�. �ా� �ాట��
ప�����ధ్త్మ మనక� అన్వ�ంచనంత వరక� మనమ� �ాట� ప్ర�జనమ�లను �� ందుట

�దల���ట్టమ�. ప�నర��జ్ వమ�, అన�ా మనమ� ����� జ�్మంచునట�
్ల , ప�����ధ్త్మ మన ఆత్మలక�
ప్ర�ా��ంచు నూతన �వమ�, ఈ ����నల వలన కల�గ� అ� సప్ష్ట��న �షయ���య�నన్��.
��ను 3:5-8, ��మ� 8:2-11, మ��య� �త� 3:5 వంట� �ాకయ్���ాలల� మనమ� ఈ

�షయమ�ను చదవవచు్చ. జ�క�ాయ్ 2:10, 1 ����ం�� 6:11, మ��య� �త� 3:5-8ల� మనమ�

గమ�ంచుచునన్ట�్ట మ�ర�మనసుస్, �ాపకష్మ�పణ మ��య� ��మంత�లమ��ా �ర్చబడ�ట క���
ప�����ధ్త్మ మనక� అన్వ�ంచు రకష్ణ�ర్థ ��న కృపల�. 2 �ెసస్ 2:13 మ��య� �త� 3:5ల�
మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట, రకష్ణ అంత� ఒ�� �తత్ ం�ా మనక� ప�����ధ్త్మ �ేత
అన్వ�ంపబడ�త�నన్ �షయ��న్ ���తత్ �బంధన క��� �ెబ�త�ం��.

���సత్వ�ల� వయ్��త్గత రకష్ణను గ���్చ మ�టల�డ���నునప�ప్డ�, ��సు ��స
� త్ ు మ��య� ఆయన

�ే�ిన �ారయ్మ�ల�� ఎక�్కవ �ా్ర��నయ్త �చు్చ ఉను్మఖత క���య���న్ర�. సహజం�ా��, ఇ��
మం��ే. �ా� ప�����ధ్త్మ వ��ంచు �ాత్రను గ���త్ంచడం క��� మ�ఖయ్��.
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ప�����ధ్త్మ ��ా్వ�ిల� �ే�� �ారయ్మ�లను అర్థ ం �ే�ి��నడం, �ాధయ్మ��య్ సంప�ర్ణ
���సత్వ ������� స���� త�ం��. ప�����ధ్త్మ మనక� ��్రరణ కల�గజ��త్ ాడ�, గనుక
��స
� త్ ు ��రక� ��ంచవల�నను ����క మ��య� శ��త్ ప�����ధ్త్మ వలన కల�గ�న�

�ెల�సు������� ఇ�ొ క ��లక���న గ���ంపవ�త�ం��. ఇ�� ప�����ధ్త్మ మన ��రక�
�ే�� పనులను గ���్చన, మనమ� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను అర్థ ం �ేసు��నగల�గ�నట�
్ల

మనలను �����ంచు�ాడ� ఆయ�� అ�� సంపనన్���న గ���ంప�ల� ��గం. మనమ�
�ేవ�డ� మ��య� �ేవ�� సంగత�ల ��రక� తృష్ణ��నునట�
్ల , �ేవ�� ప్రజలను

��్ర�ంచునట�
్ల , �ేవ�� ���ంచుటక� ఆశపడ�నట�
్ల , మ�నన్గ� �ేవ�� �షయ�లను
గ���్చన ఆత్మ సంబంధ���న ఆక�� మనక� క�గజ�య��ాడ� ఆయ��. �ా�
ప�����ధ్త్మ వ��ంచు �ాత్రను గ���త్ంచడం క��� మ�ఖయ్��. ఈ �ధం�ా

ఆల��ంచు�ా� ��రమ�ను అ�� ��ి��సత్ ుం��: “��రమం�� �� భ�జ�ల ��ే

�పబ��ం��, ��ను ఏ� �ేయ�ల� �ేవ�డ� ��క� ��ల���్చడ�, గనుక ఇప�ప్డ�

���� �ేయ�ట �� ప�, ఆజ్ఞ ను �ాట�ంచుట �� ఇష్టం.” అవ�ను, మన��ౖ బ�ధయ్త

ఉం��. �ేవ�డ� మనక� ల�బడడ�, �ా� ఆయన మనక� ����కను, శ��త్�, మ��య�

��త దృ�ి్ట� అనుగ����త్ ాడ� మనమ� అం��క���త్ ామ�. ఇదం�� ఆయన మ��మ
��ర��.

— ��. �ొ ��ల్్డ �ట�న్

�్రత్వమ�ల�� తం��్ర మ��య� క�మ�ర�� కంట�, మన ����లల� ప�����ధ్త్మ ఎక�్కవ

�ారయ్�లక���న�ాడ�, మనక� కష్మ�పణ, సం��షమ�, మం�తనమ�, బలమ�, సమ���నమ�,

మ��య� రకష్ణక� సంబం��ం�న ఇతర ఆ��ా్వదమ�ల�న్య� ల�ంచునట�
్ల �శ్చయపర�సుత్ంట�డ�.
�ాబట�్ట , ����్కనబ��న �షయ�ల�న్ట�� మనమ� సమృ��ధ్�ా �� ంద��ర�త�నన్ట్ల ��ే, మనమ�

ఆయన అనుగ���ంచు రకష్ణ�ర్థ ��న కృప ��రక� ఆయనను ��డ���నవల�ను. ����� �ం�, ఆయన

ప్రద��్శంచు �శ్వస�యత మ��య� క�కరమ�ను బట�్ట మనమ� ప�����ధ్త్మను ��ర�ంచవల�ను.

ఆయన మనకనుగ���ంచు రకష్ణ�ర్థ ��న కృప ఆయనను మన కృతజ్ఞ త, �ాఢ���న మన ��రవమ�,

మన ఆ�ాధన, మ��య� మన ��్రమక� �గ�య్�ైన ��� కంట� అ��క���న�ా��ా �ేయ�ను.
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మనమ� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక శ��త్�, ప���దధ్ పరచబడ�ట మ��య� కృపను

అ��్వ�ిం��మ� గనుక, ఆయన �ే�� ప్రతయ్కష్�� �ారయ్మ�లను �ెల�సు������� ఇప�ప్డ� �ిదధ్ం�ా

ఉ��న్మ�.

ప్రతయ్కష్త
సర్వ�ా��రణం�ా ప�����ధ్త్మ, ప్రతయ్కష్త, �ాకష్య్మ� మ��య� గ���ంప��చు్చ �్రత్వమ�ల��

ప్ర������న �ా��ా గ���త్ంపబడ�త�ంట�డ�. ఈ �వరమ�ను మనమ� ��ను 14:26, 1 ����ం��
2:4, 10, ఎ���ీ 3:5, మ��య� �ం�ా అ��క ��ట్ల చూడగలమ�. �ాసత్ �ా���, ప�����ధ్త్మ మ��య�

ప్రతయ్కష్తక� మధయ్ గల సంబంధం, ��ను 14:17, ��ను 15:26, మ��య� ��ను 16:13
వంట� �ాకయ్���ాలల� ప�����ధ్త్మ “సతయ్ స్వర��ి��న ఆత్మ” అ� �ిల�వబడ�చునన్ంత�ా

స�న్��త���న�ైయ�నన్��. మ��య� 1 ��ను 5:6ల� ��ను ఇల� �ెబ�త���న్డ�:
మ��య� 1 ��ను 5:6ల� ��ను ఇల� �ెబ�త���న్డ�:

అ�ే �ధం�ా ప�����ధ్త్మ �ాత్రను ��ల� ఎ���ీ 1:17-19ల� సం��పత్ం�ా వ��్ణసత్ ూ ఇల�

అంట�డ�:

జ�్ఞనమ�ను ప్రతయ్కష్తయ�ను గల ఆత్మ (ఎ���ీ 1:17-19).
ప�����ధ్త్మ �ే�� ప్రతయ్కష్త �ారయ్మ�నక� సంబం��ం�న మ�డ� ��ణ�లను గ���్చ మనమ�

�ెప�ప్క�ం��మ�. �దట, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త. ��ండవ��, ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త. ��ండవ��, ప్ర�ేయ్క

ప్రతయ్కష్త. మ��య� మ�డవ���ా, �����ంచుట మ��య� అంతరంగ న���ింప� అను �ాట� �ద దృ�ి్ట
��డ��మ�. �ా��రణ ప్రతయ్కష్త�� �దల���డ��మ�.
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�ా��రణ ప్రతయ్కష్త
�ా��రణ ప్రతయ్కష్త అన�ా: �ేవ�డ� తన ఉ����, స్వ��వమ�ను, స�న్���, చరయ్లను,

మ��య� �తత్ మ�ను సమసత్ మ�న�ా��� �ె�యజ�య� ��తత్ ��� ఆయన �ా్వ���క���న ల�కమ�ను

మ��య� ల�కమ�ల� ��న�ాగ�చునుండ� పనులను ఉప���ంచు��నుట అ� అర్థ ం.

��రత్నల� 8 మ��య� 19 మ��య� ��మ� 1-2 వంట� ��ట్ల ల�ఖనమ� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను

గ���్చ �ె�యజ�సత్ ుం��. ఉ��హరణ, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను గ���్చ ��మ� 1:20 ఇల� ��ల�సుత్ం��:
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� 1:20).

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త సృ�ి్టల� ప�����ధ్త్మ �క్క సృజ��త్మక���న శ��త్� ప్రద��్శంచు

�ారయ్మ�ల ��్వ�ా — సర్వ సృ�ి్ట సృ�ంపబ��న చరయ్ల���, మ��య� సృ�ంపబ��న సమసత్ మ�నక�

�వ����రమ�ను క�ప్ంచుటల�ను — బయల�పరచబ��ంద� ల�ఖనమ� తరచు�ా ��ల�సుత్ం��. ఈ

�ారయ్మ�ల�న్య� ప�����ధ్త్మ �క్క �తత్ మ� మ��య� గ�ణ�లమ� ప్ర�ారమ� జర�గ�ను. గనుక,

ఇట�్ట �ారయ్మ�లల� ఆయన హసత్ మ� వ��ం�న �ాత్రను మనమ� గ���త్ంచునప�ప్డ�, అ� ఆయన
స్వ��వమ� మ��య� ��తప్రయ్మ�ల గ���్చ మనక� బ� ���త్ ా�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� ప�����ధ్త్మ �ేపట�్ట న �ాత్ర బహ� గణ�య���న�� మ��య�
�ా్ర��నయ్���న�� ఎందుకన�ా, సహజం�ా��, ఆయన సృ�ి్ట�� �ారక��ైయ���న్డ�.
�ేవ�� �యమమ�లను, మనమ� ���న్ ప�ాయ్య�ల� “�ా్వ���క���న

�యమమ�ల�” అ� �ిల�చు��ను�ాట�� �ంకను �ి్థరపరచుటల� జ�కయ్మ�
కల�గజ�సు��నుచునన్�� ఆయ��. ఇ�� ఎట�వంట� �చకష్ణ���నను ల�క�ం��

ప�����ధ్త్మ సమసత్ జనులక� బయల�పరచు ఒక ప్రతయ్కష్త. సహజం�ా��, మనమ�

���న్ ప�ాయ్య�ల� �ే���ౖ�ే “ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త” అ� �ెప�ప్క�ంట�� అన�ా, ఆయన
మన హృదయ�ంతరంగమ�ల� �ేయ� �ారయ్మ�ను బట�్ట �ే���్వ�ా��ౖ�ే మనమ�
��సును ప్రభ�వ��ాను మ��య� రకష్క���ాను �ెల�సుక�ంట��, ����� ఇ��
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�నన్���న��. �ా� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �ేవ�డ� సృ�ం�న సకల �ా్రణ�లక�
అందుబ�ట�ల� ఉనన్��.

— ��. ��ౖమన్ ��ౖబర్్ట

ఆ�ాశమ�ల� �ేవ�� మ��మను �వ��సత్ ు��న్య� �ేవ�డ� ��ల�సుత్��న్డ�.
�ాబట�్ట మనమ� ఎక్కడ చూ��� �ేవ�� శ��త్, ఆయన జ�్ఞనమ�, ఆయన

మం�తనమ�, సృ�ి్టల� మన చుట�
్ట క��ిసత్ ుం��. �ేవ�� ఈ ప్రతయ్కష్తలను
ప�����ధ్త్మ తన ���వశం �ే�ి���, మనమ� మన సృ�ి్టకరత్ ��న �ేవ����

అం���ారమ� క�దుర�్చ��నునట�
్ల , �ాట�� మన �దద్ క� శ��త్మంత���న �����లల�
�ెచు్చను.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్

ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త
ప�����ధ్త్మ, ల�కమ�నక� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను మ�త్ర�� �ాదు, �ా� ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్తను

క��� మ�ఖయ్మ��ా సంఘమ�నక� సమక�ర�్చను.

ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త అన�ా: �ేవ�డ� తన ఉ����, స్వ��వమ�ను, స�న్��నమ�ను, చరయ్లను

మ��య� �తత్ మ�ను ప���త���న మ�న�ా��� �ె�యజ�య�టక� ఆయన కలగజ�సు��ను

సూట���న జ�కయ్మ�, ల�క ఆయన తన �ా�ాత్హర�లను ఉప���ంచు��నుట���య�నన్��.
ల�ఖనమ�, ప్రవచనమ�, స్వపన్మ�ల�, దర్శనమ�ల�, �ేవదూతల సందర్శనమ�ల

ర�పంల�ను, మ��య� అ�ా��రణ���న ఇతర మ�ధయ్మమ�ల ��్వ�ాను ప�����ధ్త్మ ప్ర�ేయ్క

ప్రతయ్కష్తను సమక��ా్చడ�. ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త �ా్రథ�కం�ా ప్ర�ేయ్క���న ప్రజలక� ల��� గ�ంప�లక�,

���ద్ష్టం�ా �ేవ�డనుగ���ంచు రకష్ణను �ీ్వక��ం�న�ా���� అనుగ���ంపబడ�త�ం��. �ాత �బంధనల�,
ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త అతయ్��కం�ా అబ�్ర�మ� మ��య� అత� వంశసు్థలక� అనుగ���ంపబ��ం��. ���తత్

�బంధనల�, సంఘమ�నక� అనుగ���ంపబ��ం��. ఆత్మ సంబంధ���న వరమ�ల వల��,� ప్ర� ఒక్క��

��ా్వసమ�ల� మ�ర�ప్ కల�గజ�య�టక�ను మ��య� బలమ��ా కట�్టటక�ను, ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త �ేవ��
ప్రజలంద�� ప్ర�జనమ� ��రక� ఉ�ేద్�ంపబ��ం��.
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��సు ��స
� త్ ు ���� శ��ర����యగ�ట, ప�����ధ్త్మ ఎప�ప్�ై�� మనక� అనుగ���ం�న అ�

��పప్ ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త��� య�ం��న��. �ేవ�� ప్రతయ్కష్తల�న్ట� �ఖ�ాగ�మ��ా, ���్ర 1వ అ��య్యం
మన ప్రభ�వ�ను ���త్ �ంచుచునన్��. ��డ� స��తం, ��్ర���ింపబ��న ల�ఖనమ�ల ��్వ�ా, సకల

య�గమ�లంద� ��స
� త్ ు మ�టల�గల �ాట� ��్వ�ా, అ���ారప�ర్వక���న ప్రవకత్ ల� మ��య� అ�� సత్ ల�ల
��్వ�ా మనక� అందజ�యబ��న �ాట� ��్వ�ా, మనలను ��స
� త్ ు ��దద్క� న���ించు ప�ల� ప�����ధ్త్మ
��న�ాగ�చు�� య���న్డ�.

మతత్ � 22:43, మ�ర�్క 12:36, అ�� 1:16, అ�� 4:25, 2 ��� 3:16, 17 వంట�

�ాకయ్���ాలల�, ల�ఖనమ�ల గ�ంథకరత్ ప�����ధ్త్మ��� య���న్డ� ����్కనబ��ం��. మతత్ � 22:43,
మ�ర�్క 12:36, అ�� 1:16, అ�� 4:25, 2 ��� 3:16, 17 వంట� �ాకయ్���ాలల�, ల�ఖనమ�ల
గ�ంథకరత్ ప�����ధ్త్మ��� య���న్డ� ����్కనబ��ం��.

ఒకడ� తన ఊహనుబట�్ట �ెప�ప్టవలన ల�ఖనమ�ల� ఏ ప్రవచనమ�ను ప�ట్ట ద�
�దట గ���ంచు��నవల�ను. ఏలయన�ా ప్రవచనమ� ఎప�ప్డ�ను మనుష�య్�

ఇచ్ఛనుబట�్ట కల�గల�దు �ా� మనుష�య్ల� ప�����ధ్త్మ వలన ��్ర���ింపబ��న�ా���
�ేవ�� మ�లమ�గ ప����� (2 ��త�ర� 1:20-21).

అ�� సత్ ల�ల య�గమ� తర��ాత నుం��, ప�����ధ్త్మ నూతన ల�ఖనమ�ను �క

��్ర���ించల�దు. �ా� ఆయన �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనలల� సమక���్చన ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్త,

ఆయన �తత్ మ�ను ప్ర� య�గమ�ల�� ���సత్వ�లక� బయల�పరచుటక� ��న�ాగ�చు��య�నన్��.
మ�డవ��, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త మ��య� ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్తను సమక�ర�్చట���ాట�,

వయ్క�త్లను �����సత్ ూ, �ా���� అంతరంగమ�ల� న���ింప� �చు్చట ��్వ�ా క��� ప�����ధ్త్మ

ప��ేయ�చుండ�ను.

�����ంపబడ�ట మ��య� అంతరంగ న���ింప�
�ాత �బంధన ప్రవకత్ ల� ప�����ధ్త్మ �ేత ��్ర���ింపబ��న�ా���, �ేవ�� మ�లమ��ా
ప్రవ�ం��ర� మనమ� 2 ��త�ర� 1:21ల� చదువ�త���న్మ�, గనుక ఆయన
ప్రవకత్ లల� కల�గజ��ిన ��్ర��పణను మనమ� గ���ంచుల�గ�న సంఘమ�నక�
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అనుగ���ంపబ��న ప�����ధ్త్మ మనలను �����ంచున�� అంత�ాభ్వమ�ను ఇ��

సూ�సుత్ం��. నూతన ప్రతయ్కష్త ల�దు, �ా� ప్రసత్ ుతమ�నన్ ప్రతయ్కష్తను మనమ� అర్థ ం
�ే�ి��నవల�ి య�నన్ట్ల ��ే, మనమ� �ేవ�� ఆత్మ �ేత �����ంపబ��� మ��య�
మనక� శ��త్ అనుగ���ంపబ���.

— ��. ��క్స్ �ేం�్ల న్

�����ంపబడ�ట అన�ా �ేవ�డనుగ���ంచు జ�్ఞనమ� ల�క గ���ంప��� క���న వరమ�, అ��

�ా్రథ�కం�ా ఎ���� య�ండ�న�ైయ�నన్��, మ�ఖయ్మ��ా మతత్ � 16:17ల� ��త�ర� �� ం��న ����
���ీస్య అను జ�్ఞనమ� వంట���.

అంతరంగ న���ింప� అన�ా �ేవ�డనుగ���ంచు జ�్ఞనమ� ల�క గ��ం� ప��� క���న వరమ�, అ��

�ా్రథ�కం�ా ఆ��శ సంబంధ���న�� ల�క అంతఃకరణ ప్రవృ�త్ గల�ైయ�నన్��. ���ల� మన�ాస్�� ల�క

అంతఃకరణమ�, మ��య� మనమ� ఒక ���ద్ష్ట��న �ా�ాయ్చరణ ���నమ�ను �ేపట్ట వల�న� �ేవ�డ�
��ర�త���న్డ�� అవ�ాహన ఇ���య�నన్�.

�����ంపబడ�ట మ��య� అంతరంగ న���ింప� బ�ౖ�ల�ల� ఒక ��� నుం� మ��కట�

ఎల్ల ప�ప్డ� సప్ష్టం�ా ����ంపబడవ�. తరచు�ా, ల�ఖనమ� ఈ ��ం��ంట��� సమ�నం�ా వ��త్ంచు ���ల�
�ె�యజ�ప�ప్చుండ�ను. ఇందుక� సంబం��ం�న �ాకయ్ ��గమ�లను మనమ� 1 ����ం�� 2:9-16,

ఎ���ీ 1:17-19, ��ల�ిస్ 1:9-12 మ��య� 1 ��ను 2:27ల� చూడనగ�ను. ఉ��హరణక�, ఎ���ీ

1:17-19ల� ��ల� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:

. . . మన ప్రభ���ౖన ��సు��స
� త్ ు�క్క �ేవ��ైన మ��మ స్వర��ియగ� తం��్ర,
తనున్ �ె��ి��నుటయందు �క� జ�్ఞనమ�ను ప్రతయ్కష్తయ�నుగల మనసుస్
అనుగ���ంచునట�
్ల , ��ను �� �ా్రర్థ నలయందు �మ�్మనుగ���్చ �జ�్ఞపన
�ేయ�చు��న్ను (ఎ���ీ 1:17-19).

ఇచ్చట, ��ల� ప�����ధ్త్మను “జ�్ఞనమ�ను ప్రతయ్కష్తయ�నుగల మనసుస్” అ�

సంబ� ��సత్ ు��న్డ�. �����ంపబడ�ట మ��య� అంతరంగ న���ింప�నక� సంబం��ం�న
వ��గ్కరణమ�లనుబట�్ట , జ�్ఞనమ�ను అంతరంగమ�ల�� న���ింప��ాను, ప్రతయ్కష్తను
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�����ంపబడ�ట�ాను ప��గణ�ంచు ��ధనను మనమ� ఎదు��్కనవచు్చ. ��ల� మనసుస్ల� ఇ�ే

ఉం��య�ండవచు్చ. మ��క ప్రక్క, ఈ ��ం��ంట� నడ�మ ఎట�వంట� �చకష్ణ��ౖనను సప్ష్టం�ా
చూ�ించక�ం����, ప�����ధ్త్మ �క్క ఈ ��ండ� పనులను ��ల� �ామ���కం�ా
ప్ర�త్ ా�ంచుచుండవచు్చ.

మనమ�, అందరమ�ను, ప�����ధ్త్మ అనుగ���ంచు ప్ర�ాశమ�

అవసర���య�నన్�ార�� ఎందుకన�ా, అ�� ల�క�ం�� మనమందరమ�ను ఆత్మ

సంబంధం�ా అంధుల��. గ�్బల�ల� ���కమ��ా గ����్డ ��ౖయ�నన్ట�్ట, మనమ� ఆత్మ
సంబంధం�ా అంధుల���య���న్మ�. అన�ా, అ� సూర�య్� చూడజ�లవ�. గనుక,
సూర�య్డ� తన �ాం� ��రణమ�లను ప్ర�ా�ంపజ�య�నప�ప్డ�, అ� పగట� ప�ట

��గ���ను ఏ�ో ఒక గ�హ �క్క ��ౖ��గమ�ల� తల��ం� దుల��ా ��్రల�డ�త�ంట��.
అ� �ా�్ర��ళ బయట�� వ�్చనప�ప్డ� మ�త్ర�� చూడగలవ�. అవ�ను,

గ�్బలమ�ల� పగట� ప�ట గ����్డ ��ౖయ�నన్ట�్ట �ి్థ �ల� మనమ���న్మ�. �ేవ��

��ల�గ� ప్ర�ా�ంచుచునన్��, �ా� ఆత్మ సంబంధ���న మన ����శక�త్లను �ాపమ�
�ాడ��ే�ినందువలన, �ేవ�డ� మ��య� ఆయన �ాకయ్మ� �క్క �ాసత్ �కతను

మనమ� ����ంపల�క�� త���న్మ�. ఎల���ౖ�ే���, �ేవ�డ���న్డ�� మసకబ���న
జ�గృ� మనక�ండవచు్చ, �ా� ల�ఖనమ�లల� ఆజ్ఞ ల�, ల�ఖనమ�ల��
�ా�ాద్నమ�ల� మన ��స�� అ� మనమ� అర్థ ం �ేసు��మ�. మనమ�

ఆయనయందు ��ా్వసమ�ం� నూతన �వమ�ల���� ప్ర���ంచునట�
్ల , ల�ఖనమ�

ప్రభ���ౖన ��సును గ���్చన �����కను మనమ�ందుంచుత�ం��. �ేవ�� �ాకయ్మ�
మన��ౖ ఎట�వంట� ప్ర��వమ���ౖనను చూ�ించల�నంత�ా మనమ� గ����్డ �ారమ�,
�ె�ట��ారమ�, మన హృదయ�ల� క��నమయ�య్య� ���తత్ �బంధన ఎం��
ఆకరష్ణ�యం�ా వ��్ణసత్ ుం��. ఆ తర��ాత, “అంధ�ారమ�ల� నుం�� ��ల�గ�

ప్ర�ా�ంచును�ాక అ� �ి��న �ేవ��ే తన మ��మను గ���్చన జ�్ఞనమ� ��సు

��స
� త్ ునందు ��ల్ల��పరచుటక� మ� హృదయమ�లల� ప్ర�ా�ం�ెను” అ� ���తత్ �బంధన
��ల�సుత్ం�� మ��య� ���� ��ను 2 ����ం�� 4వ అ��య్యమ� నుం��
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ఉల�్ల �సుత్��న్ను. ప�����ధ్త్మ ప్ర�ాశమ� ఇ�ే, మ��య� ఈ ప్ర�ాశమ�

మన��వ్వబ��నప�ప్డ�, మనమ� ��స
� త్ ును ఆత్మ సంబంధం�ా చూ�ాత్మ�, ఆయన
�ాసత్ వమ�ను గ���్చ �����ాత్మ�, ఆయన మనలను తన �దద్ ��
రమ్మనుచు��న్డ� �ంట�మ�, �ెల�సుక�ంట�మ�.

— ��. జ�.ఐ. ��క్కర్

ప్ర�ాశమ� మ��య� అంతరంగ న���ింప�, తన ప్రజలక� ఆయన బయల�పర�న

సతయ్మ�లను ప్రబ� ��ంచ����� ప�����ధ్త్మ ప్ర���ంచు మ�మ�ల� మ�ధయ్మ�ల�య
ౖ �నన్�. ఈ

ప్ర�ారం�ా, ఈ ప��చరయ్ నుం� మన ����లల� ��ల� �� ంద����� మనమ� �ేయగ���న�క�సం

మ�డ� �షయ�ల���న్�. ఈ ప్ర�ారం�ా, ఈ ప��చరయ్ నుం� మన ����లల� ��ల� �� ంద�����

మనమ� �ేయగ���న�క�సం మ�డ� �షయ�ల���న్�. ��ండవ��, �ా్రరధ్ నల� �ేయ�����,
మ�రగ్ ���ద్శనమ�, జ�్ఞనమ�, గ���ంప�, మ��య� ల�బడగల �తత్ మ� ��రక� ఎడ�ె���ి ల�క�ం��

ప�����ధ్త్మను ��డ���న�����, మనలను మనమ� ప్ర��ి్టంచు��నవచు్చ. మ��య� మ�డవ��,
ప�����ధ్త్మ బ� ��ంచు సతయ్మ�ల ప్ర�ారం ��ంచవల�న� ��ా్థ��ంచు���, ��మంతమ��ాను,

ప���దధ్ మ��ాను ��ంచుటక� మనలను మనమ� సమ��ప్ంచు��నవచు్చ.

మ���ంప�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను గ���్చన ఈ �ాఠంల�, మనమ� ప�����ధ్త్మ

�ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ ��ర�్చక���న్మ�. ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ��య� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న

ఆ��రం�ా ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వ����య�నన్�ో �ెల�సుక���న్మ�. ఆయన గ�ణగణమ�ల

ప్ర�ారం�ాను మ��య� తం��్ర���, క�మ�ర����� మ��య� ఆయనక�గల సంబంధం దృ�ా్ట�ను, ఆయన
మ���త్మత్వమ�ను మనమ� అ��్వ�ిం��మ�. ఆయన తన సృజ��త్మకత శ��త్�� �ేయ� �ారయ్మ�ల�,

ప���దధ్ పరచబడ�ట, కృప మ��య� ప్రతయ్��కరణమ�ను గ���్చ ��ర�్చక���న్మ�.

ప�����ధ్త్మను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ� ���సత్వ�లక� సంపనన్���న ఊటబ����� య�నన్��. అ��

మనక� �్రత్వమ�ల�� మ�డవ ప�ర�షమ���త్� గ���్చ, ఎల్ల ��ళలందు స�యం �ేయ����� మనక�
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అతయ్ంత స�పం�ా ఉండ��ా�� గ���్చ బ� ��సత్ ుం��. �ేవ���� �ీ్ర�కరమగ� ��త�లల� మనమ�

��ం��ల� మనలను ��్ర తస్��సత్ ూ శ��త్��సగ� �షయంల� అతయ్��క బ�ధయ్తగల�ా� �దద్ క� అ��
మనలను న���ిసత్ ుం��. ఆయన యందు ��ా్వసమ�ంచు ప్ర� ఒక్క�� ప్ర�జనమ� ��తత్ మ�

ఎల్ల ప�ప్డ� పనుల��ేసత్ ూ, �ేవ�డ� ల�కమ�ల� ఎల్ల ��ళలందు అతయ్ంత గం�రమ��ాను మ��య�
వయ్��త్గతం�ాను జ�కయ్మ� కల�గజ��ి��నుచు��న్డ� అ�� మనక� ��పప్ ఆత్మ��ా్వసమ�ను
ప�ట�్ట సుత్ం��.

-55����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

