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ఉపో ద్నాతమ్మ
ఒక ఆట ప్డవను నిర్శుంచన బాలుని గూర్శు ఒక పాత కథ ఉనిది. ఆ ప్డవకు జాగీతతగా

ర్ంగులు వేస్టి దానికన చని తెర్చాప్లను నిర్శుంచాడు. ఆ ప్డవ స్టిదధమన
ై తర్మవాత, దానిని ఒక

కాలువలోనికన వదిలాడు. అది కొంత సమయము చాలా చకుగా ప్రయాణంచన తర్మవాత నీటి ఉర్వడికన

కొటటరకుపల యింది. ఆ బాలుడు ప్డవ కొర్కు చాలా వదికాడుగాని, అది దొ ర్కలేదు. కొంతకాలం తర్మవాత,
తాను తయార్మచదస్టన
ి ఆ ప్డవను ఒక అంగడి అలమర్లో చూస్టి ఆశుర్యపల యాడు. ఆ బాలుడు లోనికన

ప్ర్మగతయ
త కళిో , “నా ప్డవ ఆ అలమర్లో ఉంది!” అని అనాిడు. “క్షమించాల్వ బాబు, అది నీకు కావాలంటే
దాని వల చెల్వోంచాల్వ” అని అంగడిలో కూర్ముని వయకనత అనాిడు. ఆ ప్డవను తిర్శగశ కొనుటకు కావలస్టిన
డబుును సంపాదించుటకు, ఆ బాలుడు కొనిి వార్ములు ప్ని చెయాయల్వివచుంది. ఆ ప్డవను కొని,
అంగడిలో నుండి బయటకు వసూ
త , “చని ప్డవా, మర్లా నువువ నా దానవయాయవు. నేను నినుి
తాయార్మ చదశాను, నీ కొర్కు వతికాను, నినుి తిర్శగశకొనాిను,” అని ఆ బాలుడు అనాిడు.

అనేక విధాలుగా, యిేసు మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య ఉని అనుబంధ్ము ఈ చని

బాలుడు మర్శయు ప్డవకు మధ్య ఉని అనుబంధ్మును పల ల్వయునిది. దదవుని కుమార్మడు మనలను
చదశాడు, కాని మనము పాప్ములో ప్డిపల యి దార్శ తపిపపల యాము. అయితద ఆయన మనలను

ఎనిడూ మర్చపల లేదు. నశంచనవార్శని వదకన ర్క్ించుటకు ఆయన ఈ భూమి మీదికన వచాుడు. ఆయన
మనలను కనుగొని తర్మవాత, మనలను విమోచంచుటకు కావలస్టిన మూలయమును ఆయన
చెల్వోంచాడు — ఆయన స ంత మర్ణము అను వల.

యిేసును నముుచునాిము అనే మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠం. ఈ

పాఠయకీమములో, కరీసత ు శాసత మ
ీ త ు స్టిదధ ాంతము, అని పిలువబడు వేదాంతశాసత ర శాఖ్ను గూర్శు
ర ు, అనగా కరస
మనము నేర్ముకుందాము. ఈ పాఠములనిిటిలో, కొనిి వేల సంవతిర్ాలుగా కరస
ీ త ు అనుచర్మలు

ఉదాాటించన యిేసు కరీసత ు యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యములను గూర్శున వేర్ేవర్మ సతయములను
మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటి పాఠమైన దీనికన మేము “విమోచకుడు” అని పేర్మ పటారము,
ఎందుకంటే యిేసు పాప్ులను పాప్ము నుండి విమోచంచ, తండిర మహిమ కొర్కు మర్శయు మన
ఆనందము కొర్కు ఆయన తయదకు సృషిరని ప్ునర్మదధ ర్శంచు విధానము మీద దృషిరపడతాము.

విమోచకుడెన
ై యిేసు అను ఈ పాఠంలో, దదవుని కుమార్మడెైన యిేసుకరస
ీ త ు యొకు వయకనతతవము

మర్శయు కార్యములను నాలుగు వేర్ేవర్మ కాలములలో ప్ర్శగణదాేము. మొదటిగా, లోకము సృజంచబడక
ముందు నితయతవములో ఆయన ఉనికన మర్శయు ప్రణాళికను చూదాేము. ర్ండవదిగా, సృషిర యొకు
ఆర్ంభ కాలములో ఆయన కార్యములను గూర్శు సమీక్ష చదదే ాము. మూడవదిగా, మానవాళి

పాప్ములోనికన ప్డినది మొదలుకొని నేటి యుగము వర్కు విసత ర్శంచన విమోచనా యుగమును గూర్శు
మాటాోడదాము. మర్శయు నాలగ వదిగా, ఆయన తిర్శగశ వచునప్ుపడు సంభవించు చర్శతర యొకు
ముగశంప్ును ప్ర్శశీల్వదాేము. నితయతవముతో ఆర్ంభిదాేము.
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నితయతవమ్మ
కైసతవులమన
ై మనము యిేసును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు మర్శయు మాటాోడునప్ుపడు

అనేకసార్మో, ఆయన భూమి మీద నివస్టించన జీవితము మీద, ప్ర్లోకములో ఆయన ప్రసత ుతము
చదయుచుని కార్యము మీద ఎకుువ దృషిరపడతాము. మర్శకొనిిసార్మో భవిష్యతయ
త లో ఆయన

తిర్శగశవచునప్ుపడు యిేసు చదయు కార్యములను గూర్శు బెబి
ై లు బో ధ్ను కూడా ప్ర్శగణసాతము. ఇవనీి
చాలా పారముఖ్యమన
ై బో ధ్నలే. కాని వాసత వమేమిటంటే, యిేసు కరస
ీ త ుగా మనకు సుప్ర్శచతమైన
తిరతవములోని ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత మన నితయ దదవుడెయ
ై ునాిడు. కాబటిర, ఒక వేదాంతశాసత ర

దృషిరకోణము నుండి ఆయనను గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టన
ి ప్ుపడు, చర్శతరలో మునుప్టి కాలము
నుండి ఆర్ంభించుట, చర్శతర యొకు ఆర్ంభమునకు ముందు నుండద చర్శతర అంతటిలో మన విమోచన
కొర్కు ఆయన ప్రణాళిక వేయుచునాిడు మర్శయు కార్యము చదయుచునాిడు అని చూచుట
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

సర్వలోకము యొకు సృషిరకన ముందు ఉని నితయతవము యొకు సవభావమును గూర్శు

వేదాంతవేతతల మధ్య సంప్ూర్ణ సముతి లేదు. సమయము సవయంగా సృషిరలో ఒక భాగము కాబటిర,

దదవుడు సృషిరని చదయుటకు ముందు ఉని కాలమును గూర్శు మాటాోడుట అసాధ్యమని కూడా కొందర్మ
సూచసాతర్మ. కాబటిర, ఈ పాఠంలో, విశవమును సృజంచుటకు ముందు దదవుని యొకు ఉనికనగా

నితయతవమును గుర్శతంచుదాము. నితయతవములో, దదవుడు మాతరమే ఉనికనలో ఉండెను. మర్శయు ఆయన
తండిర, కుమార్, ప్ర్శశుదాధతులుగా తిరతవములో ఉనికనలో ఉండెను.

నితయతవమును గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా,

కరీసత ు దెవ
ై తవమును గూర్శు బెబి
ై లు బో ధ్ను ప్ర్రక్ద
ి ే ాము. ర్ండవదిగా, తిరతవములో ఆయన పాతరను

మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆయన నితయ ఆలోచనను మనము వివర్శదే ాము. దదవుని
కుమార్మడెన
ై యిేసు కరస
ీ త ు యొకు దెవ
ై తవముతో ఆర్ంభిదాేము.

ద్ైవతవమ్మ
ఇప్ుపడు, బెైబిలు నితయతవము నుండి ఉనికనలో లేదు. అది కాలము మర్శయు చర్శతరలో

వారయబడినది. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ఆర్ంభమయిేయ వర్కు యిేసును తిరతవములో ఒక విభినిమన
ై
ప్ుర్మష్మూర్శత అని అది సపష్ర ముగా బయలుప్ర్చదు. అయినను, యిేసు నితయతవము నుండి

దదవుడెయ
ై ునాిడని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. కాబటిర, ఆయన దెైవతవమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలో
లేఖ్నము బయలుప్ర్చు విష్యములు సర్వలోకమును సృజంచక ముందు కూడా ఆయన
కల్వగశయునాిడు. మర్శయు నితయమూ ఆయన వాటిని కల్వగశయుంటాడు. హెబ్ర.ర 13:8లో ఇలా
వారయబడియునిది:

యేసుకరస
ీ ు ు నినా, న్ేడు, ఒకకటేరీత్రగా ఉన్నాడు; అవును యమగయమగమ్మలకును
ఒకకటే రీత్రగా ఉండును (హెబ్ర.ి 13:8).
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యిేసు దెవ
ై తవము కొీతత నిబంధ్నలో అనేక విధాలుగా సపష్ర ము చదయబడింది. మొదటిగా,

ఆయన దెైవతవమును గూర్శు లేఖ్నములో అనేక సపష్ర మన
ై కథనములు ఉనాియి. ర్ండవదిగా,
ఆయన దెైవతవమును బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నములు పాత నిబంధ్నను
ఆయనకు అనవయిసాతయి. మర్శయు మూడవదిగా, కొనిి లేఖ్న భాగములు ఆయనకు దెవి
ై క

గుణములను ఆపాదిసత ాయి. యిేసు దెవ
ై తవమునకు అనేక ర్మజువుల యొకు ఉదాహర్ణలను సపష్ర మన
ై
కథనములతో ఆర్ంభించ ఒకొుకుటిగా చూదాేము.

సపషరమైన కథనమ్మలు
ఆయనను సూటిగా దదవుడు అని సంబో ధిసత ూ అనేక లేఖ్న భాగములు యిేసు దెవ
ై తవమును

గూర్శు సపష్ర ముగా బో ధిసత ునాియి. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 20:28లో, అప సత లుడెైన తోమా యిేసును
“నా దదవా” అని పిలచాడు. తీతయ 2:13లో, పౌలు యిేసును “మన మహాదదవుడును మన ర్క్షకుడెన
ై
యిేసుకరస
ీ త ు” అని పిలుసుతనాిడు. 2 పేతయర్మ 1:1లో, పేతయర్మ యిేసును “మన దదవుని యొకుయు

ర్క్షకుడెన
ై యిేసుకరీసత ు యొకుయు” అని పిలుసుతనాిడు. మర్శయు 1 యోహాను 5:20లో, యోహాను

యిేసును “నిజమైన దదవుడును నితయజీవమునయ
ై ుని” అని పిలుసుతనాిడు. అయితద యిేసుకు దెవ
ై తవ

గుణములను సపష్ర ముగా ఆపాదించు సుప్ర్శచతమైన లేఖ్నభాగము యోహాను 1:1, అకుడ మనము ఈ
మాటలను చదువుతాము:

ఆద్ియందు వాకయమ్మండను, వాకయమ్మ ద్ేవుని యొదా ఉండను, వాకయమ్మ ద్ేవుడై
యమండను (యోహాను 1:1).

“వాకయము దదవుడెైయుండెను” అని, ఆయన ఆది నుండి అనగా లోకము సృషిరంప్బడక ముందు

నుండి దదవుడెైయుండెను అని ఈ వచనము సపష్ర ముగా చెబుతయంది. ఈ అధాయయములోని తర్మవాత

భాగము, అనగా 14-18 వచనాలలో, తాను మాటాోడుతయని ఆ వాకయము కరస్ట
ీ ేత అని యోహాను సపష్ర ముగా
తెల్వయప్ర్మసుతనాిడు. ఈ విధ్ముగా, యిేసు దదవుడు అనుటలో యోహాను ఎలాంటి సందదహమును
చూప్లేదు. ఆయన ఎలో ప్ుపడూ అనిి విధాలుగా సంప్ూర్ణముగా దదవుడెైయునాిడు.

పాత నిబంధన
ర్ండవదిగా, యిేసు దదవుడు అని సపష్ర మన
ై ప్రకటనలు చదయుటతో పాటటగా, దదవునిని గూర్శు

అనేక పాత నిబంధ్న సంబో ధ్నలను ఉప్యోగశంచు విధ్ముగానే కొీతత నిబంధ్న కూడా యిేసు యొకు
దెైవతవమును కనుప్ర్చుతయంది.

అనేక సందర్ాులలో, పాత నిబంధ్నలోని యిెహో వాతో ఆయనను సర్శపల లుుతూ కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు యిేసును దదవునిగా గుర్శతంచార్మ. పాత నిబంధ్నలో, దదవుడు యిెహో వా నామము దావర్ా

తనను తాను ప్రజలకు బయలుప్ర్చుకునాిడు, దీనిని సాధార్ణంగా “ప్రభువు” అని అనువదించవచుు.
కొీతత నిబంధ్నలోని అనేక చపటో, ప్రభువైన యిెహో వాకు సంబంధించన లేఖ్నభాగములను సపష్ర ముగా
సంబో ధిసత ూ, అవి యిేసును గూర్శు మాటాోడుచునివని చెపాపర్మ.
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ఉదాహర్ణకు, మార్ము 1:2-3 మలాకర 3:1 మర్శయు యిెష్యా 40:3ను సంబో ధిసత ూ, ప్రభువు

వచుుటకు ముందు ఒక ప్రవకత లేక సందదశకుడు వసాతడని చెపాపడు. అయితద బాపిత సుమిచుు యోహాను
యిేసు కొర్కు మార్గ మును సర్ాళము చదస్టన
ి ప్ుపడు ఈ ప్రవచనములు నర్వేర్ుబడా్యని మార్ము

చెపాపడు. ఈ విధ్ముగా, మలాకర మర్శయు యిెష్యా ప్రవచంచన ప్రభువన
ై యిెహో వా యిేస్టన
ే ని మార్ము
సూచసుతనాిడు.

యిేసు మర్శయు యిెహో వాకు మధ్య ఇంచుమించు ఇలాంటి అనుబంధ్మునే ఫిల్వప్ప 2:11లో

పౌలు చూప్ుతూ, పారథమిక కస
ై త వ ప్రకటనయిెన
ై యిేస్టే ప్రభువు అను విష్యమును ప్రసత ావిసుతనాిడు.

మర్శయు యోహాను 1:1-3లో, ఆదియందు దదవుడు లోకమును సృజంచన దదవుని వాకయముగా యోహాను
యిేసును గుర్శతసత ునాిడు. ఇది ఆది. 1:1 యొకు సపష్ర మన
ై ప్రకటనగా ఉంది, అకుడ మోషే “ఆదియందు
దదవుడు భూమాయకాశములను సృజంచెను” అని వారశాడు. సృషిరలో యిేసు యొకు పాలుప్ంప్ులను
గూర్శున ఈ సంబో ధ్న, ఆయన నిజముగా దదవుడు అని సూచసుతంది.

ద్ైవిక గమణమ్మలు
మూడవదిగా, యిేసు దదవుడని నిర్ాార్శంచుటకు సపష్ర మన
ై ప్రకటనలను మర్శయు పాత

నిబంధ్నను ఉప్యోగశంచుటతో పాటటగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఆయనకు దెైవిక గుణములను

కూడా ఆపాదించార్మ — కేవలం దదవుడు మాతరమే కల్వగశయుండదగశన గుణములు. ఉదాహర్ణకు, హెబ్ర.ర
1:3లో ఇలా వారయబడియునిది:

ఆయన ద్ేవుని మ్హిమ్ యొకక తేజసుును, ఆయన తతవమ్మ యొకక
మ్ూరు మ్ంతమ్మన్ైయమండి, తన మ్హతు
ు గల మ్ాటచేత సమ్సు మ్మను
నిరవహించుచు (హెబ్ర.ి 1:3).

ఇకుడ, కుమార్మడు దదవునితోను, ఆయన మహిమతోను కుమార్మని దెైవతవమును
ర్మజువుచదయు విధ్ముగా సర్శపల లుబడా్డు. అంతదగాక, కుమార్మనిలో దదవుని యొకు అప్ర్శమితమైన
సృజనాతుక శకనత మర్శయు కొనసాగశంచు శకనత ఉనాియి. ఏ ప్ర్శమిత మానవమాతయరడు కూడా

అప్ర్శమితమన
ై శకనతని కల్వగశయుండలేడు; కేవలం అప్ర్శమితమైన దదవుడు మాతరమే కల్వగశయుండగలడు.
కాబటిర, కుమార్మడు సవయంగా దదవుడెైయుండవల ను. యోహాను 1:1-2లో ఈ విధ్ముగా చెబుతూ
యోహాను యిేసు యొకు దెైవతవమును ఉదాాటించాడు:

ఆద్ియందు వాకయమ్మండను, . . . ఆయన ఆద్ి యందు ద్ేవునియొదా ఉండను
(యోహాను 1:1-2).

“ఆదియందు” వాకయముండెను అని యోహాను చెపపి నప్ుపడు, సృషిరకన ముందు నుండద
నితయతవములో దదవుడు ఉనికనలో ఉనాిడని ఆది. 1:1 బో ధించు విధ్ముగానే కుమార్మడు కూడా సృషిరకన
ముందు నుండద నితయతవములో ఉనికనలో ఉనాిడని చెబుతయనాిడు. మర్ొక మాటలో, కుమార్మడు

సృషిరంప్బడలేదు. ఆయన నితయతవము నుండి తండిరయిన
ెై దదవునితో కూడా ఉనికనలో ఉనాిడు. కేవలం
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దదవుడు మాతరమే నితయము ఉనికనలో ఉండు గుణమును కల్వగశయుండగలడు కాబటిర, కుమార్మడు కూడా
దదవుడెయ
ై ుండాల్వ.

కరీసత ులో సంప్ూర్ణ దెవ
ై తవము ఉనిదని మనము చూశాము కాబటిర, తిరతవములో కుమార్మడు

మర్శయు ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మతలకు మధ్య ఉని అనుబంధాలను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము.

త్రితవమ్మ
తిరతవ స్టిదధ ాంతము కస
ై త వ విశావసమునకు అతయంత పారముఖ్యమైన అంశముగా ఉనిది. ఒక

వైప్ున, దదవుడు మన అవగాహనా సామర్ాయమునకు ఎంతో మించనవానిగా ఉనాిడని తిరతవ స్టిదధ ాంతము
బో ధిసత ుంది. దదవుడు ఆశుర్యకర్మనిగాను అదుుతమన
ై వానిగాను ఉనాిడు కాబటిర ఆయనను

ఆర్ాధించునటట
ో ఇది మనలను ప్ుర్శకొలాపలని తిరతవ స్టిదధ ాంతము మనకు బో ధిసత ుంది. కాని మర్ొక
వైప్ున, ఈ స్టిదధ ాంతము కైసతవయమును ఇతర్ మతముల కంటే భినిముగా చూప్ుతయంది. కొనిి

మతములు దదవుని ఒకనిగా మాతరమే చూస్టేత , మర్శకొనిి అనేక దదవుళో ను విశవస్టిసత ాయి, కాని లేఖ్న

స్టిదధ ాంతమన
ై తిరతవము దదవుడు ఒక భావనలో ముగుగర్శగాను, మర్ొక భావనలో ఒకనిగాను ఉనాిడని
బో ధిసత ుంది. చార్శతిక
ర ముగా, ఈ విశేష్మైన కస
ై త వ స్టిదధ ాంతము మనము కరీసత ును అంగరకర్శంచుటకు
మూలాధార్ముగా ఉండినది.

తిరతవము అను ప్దము బెైబిలులో కనిపించదుగాని, దదవునిలో ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు

ఉనాిర్మగాని, ఒకే సార్ము ఉనిది అనే బెైబిలు ఆలోచనను అది వయకత ప్ర్మసుతంది. ‘ప్ుర్మష్మూర్శత” అనే
ప్దము ఒక ప్రతయద కమైన, సవయంచెత
ై నయముగల, వయకనతగతమైన మూర్శతమతవమును సంబో ధిసత ుంది.

దదవునిలోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు తండిర, కుమార్, ప్ర్శశుదాధతులు అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది.
‘సార్ము’ అనే ప్దము దదవుని పారథమిక సవభావమును లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక
ప్దార్ామును సూచసుతంది.
తండిియన
ై ద్ేవుడు, కుమ్ారుడైన ద్ేవుడు, మ్రయమ పరశుద్నాతు ద్ేవుడు అను
మ్మగమురు పురుషమ్ూరుుల ఐకయతలో ఏకైక ద్ేవుడు నితయతవమ్మ నుండి ఉనికిలో

ఉన్నాడని కస
ై ు వ త్రితవ స్టటద్ా నంతమ్మ బో ధిసు ుంద్ి. ద్ేవుని గూరి ఈ అవగాహనను
ప ందుకొనుటకు కైసువులు కొనిా శతనబదాల పాటు లేఖన్నలతో పాటు

పడవలస్టటవచిింద్ి. ఈ స్టటద్ా నంతమ్మ యొకక అభివృద్ిాకి ఆరంభమ్మ త్రరగలేచిన

మ్రయమ మ్హిమ్పరచబడిన కరీసు ును ఆద్ిమ్ కైసువ సంఘమ్మ ఆరాధించుటతో

జరగంద్ి; యేసు ద్ేవుడు అని లేఖనమ్మలు సపషరమ్మగా బో ధిస్ు ాయ. కుమ్ారుడు
కూడన తండిితో ఒకే సవభదవమ్మ కలిగయమన్నాడని చపుపట ద్నవరా వారు ద్ీనిని

వయకుపరచనరు. అయతే కస
ై ు వులు కరీసు ును ఆరాధించుట మ్రయమ ద్ేవుని యొకక
ఏకతవమ్మ మ్ధయ సంధి ఎలా చేయగలిగారు? ఇకకడ వయకిుతవమ్మ మ్రయమ

సవభదవమ్మ మ్ధయ వయతనయసమ్మ చూపుట మ్ూలమైయమనాద్ి. తండిియన
ై ద్ేవుడు
మ్రయమ కుమ్ారుడన
ై ద్ేవుడు ఉనికిలో ఏకమైయమనాను వయకిుతవమ్మలో వేరుగా
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ఉన్నారని ఉద్నాటించునటు
ు ఆద్ిమ్ కైసువులు లేఖనమ్మ ద్నవరా పురకొలపబడన్రు.
స్ారాంశంలో, ఒకే ద్ేవుడు తండిి, కుమ్ార, పరశుద్నాతు అను మ్మగమురు
పురుషమ్ూరుులలో నితయతవమ్మలో నుండి ఉనికిలో ఉన్నాడు.

— డా. కరత్ జానిన్
వేదాంతవేతతలు తిరతవమును సాధార్ణంగా ర్ండు దృషిరకోణముల నుండి వివర్శంచార్మ. ఒక వప్
ై ున,

వార్మ తిరతవములోని సభుయల మధ్య ఉని సతాతశాసత ర అనుబంధాలను గూర్శు మాటాోడార్మ. మర్ొక ప్రకు
వార్మ, మితవయయ సంవిధాన అనుబంధాలను గూర్శు మాటాోడార్మ. తిరతవములో ఉని సతాతశాసత ర
అనుబంధ్ములతో ఆర్ంభించ ఈ ర్ండు ఆలోచనలను కుోప్త ంగా చూదాేము.

సతనుశాసు ర
“సతాతశాసత ”ర అనే ప్దం “అస్టిత తవమునకు సంబంధించన” అని అర్ామునిసుతంది. కాబటిర,

తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య ఉని సతాతశాసత ర అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్శగణంచనప్ుపడు,
వార్మ ఒకర్శతో ఒకర్మ ఎలా ఏకమైయునాిర్మ, మర్శయు వార్మ ఏక దెైవిక సార్మును లేక సవభావమును
ఎలా ప్ంచుకొనుచునాిర్మ అను విష్యముల మీద దృషిరపడతాము. దదవునిలోని ప్ుర్మష్మూర్మతలు
ముగుగర్మ ఒకే దెవి
ై క సార్మును ప్ంచుకొనుచునాిర్మ కాబటిర, వార్మ అమితతవము, నితయతవము,
మర్శయు మార్మపలేనితనము వంటి ఒకే దెైవిక గుణములను కల్వగశయునాిర్మ.

ఫిల్వప్ప. 2:5-8లో తిరతవములోని ఈ అంశమును గూర్శు పౌలు ఈ విధ్ముగా మాటాోడాడు:
కరీసు ుయేసు . . . ద్ేవుని సవరూపమ్మ కలిగనవాడైయమండి, ద్ేవునితో సమ్ానమ్మగా
ఉండుట విడిచిపెటరకూడని భదగయమ్ని యంచుకొనలేదు గాని మ్నుషుయల పో లికగా
పుటిర , ద్నసుని సవరూపమ్మను ధరంచుకొని, తనుా తనన్ే రకుునిగా చేస్టక
ట ొన్ను.
మ్రయమ, ఆయన ఆకారమ్ందు మ్నుషుయడుగా కనబడి, మ్రణమ్మ

ప ందునంతగా, అనగా స్టటలువమ్రణమ్మ ప ందునంతగా విధేయత చూపటనవాడై,
తనుాతనను తగు ంచుకొన్ను. (ఫటలిప్ప. 2:5-8)

ఈ వాకయభాగము యిేసును గూర్శు అనేక విష్యములను చెబుతయంది. అయితద “దదవుని

సవర్ూప్ము కల్వగశనవాడెైయుండి” అను ప్రకటన మీద దృషిరపడదాము. ఈ కథనములో, కుమార్మడు

తండియి
ర న
ెై దదవుని యొకు సవభావమును లేక సార్మును ప్ంచుకొనుచునాిడని పౌలు సపష్ర ముగా
బో ధించాడు. ప్ర్శశుదాధతు విష్యములో కూడా ఇదద సతయమని ఇతర్ లేఖ్న భాగములు

సూచంచుచునాియి. వీర్ంతా ఒకే దెవి
ై క అస్టిత తవము కల్వగశనవార్య
ై ునాిర్మ. యోహాను 10:30లో యిేసు
ఇలా స్టలవిచాుడు:

న్ేనును తండిియమను ఏకమయ
ై మన్నామ్మ (యోహాను 10:30)
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యిేసు చదస్టన
ి ఈ ఆశుర్యకర్మన
ై ప్రకటనను వినిన అవిశావసులు ఆయన తనను తాను దదవుడు

అని పిలచుకొనుచునాిడని అర్ాము చదసుకొని, దెవ
ై దూష్ణ చదస్టినందుకు ఆయనను ర్ాళో తో
కొటారలనుకునాిర్మ.

సతాతశాసత ర తిరతవమును గూర్శు బెైబిలు చదయుచుని బో ధ్ను మనము ప్ర్శగణంచాము గనుక,

ఇప్ుపడు తిరతవములో మితవయయ సంవిధాన అనుబంధ్ములను గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి
చెబుతయనాియో చూదాేము.

మితవయయ సంవిధననం
“మితవయయ సంవిధానం” అనే ప్దము, “గృహనిర్ావహకతవమునకు సంబంధించన” అని

అర్ామునిసుతంది. కాబటిర, తిరతవములోని మితవయయ అనుబంధ్ములను గూర్శు మనము

మాటాోడునప్ుపడు, వేర్ేవర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా తండిర, కుమార్ ప్ర్శశుదాధతులు ఒకర్శతో ఒకర్మ ఎలాంటి

అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటార్మ మర్శయు ఎలా సంభాషించుకుంటార్మ అనే విష్యము మీద మనము ఆసకనత
చూప్ుచునాిము. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో గా, సతాతశాసత ర దృషిరకోణములో, కుమార్మడు
తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు కల్వగశయుని అదద దెైవిక సార్మును కల్వగశయునాిడు. అయితద వార్శ
మితవయయ అనుబంధ్ముల లోప్ల, కుమార్మడు తండిర చతత మునకు అప్పగశంచుకొనుచునాిడు,

మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు మీద అధికార్ము కల్వగశయునాిడు. యోహాను 6:38లో యిేసు స్టలవిచునటట
ో :
న్న యషరమ్మ న్రవేరుికొనుటకు న్ేను రాలేదు; ననుా పంపటన వాని చితు మ్మ
న్రవేరుిటకే పరలోకమ్మ నుండి ద్ిగ వచిిత్రని (యోహాను 6:38).
యోహాను 8:28-29లో ఆయన స్టలవిచునటట
ో :
న్న అంతట న్ేన్ే యేమియమ చేయక, తండిి న్నకు న్ేరపనటుర ఈ సంగతులు

మ్ాటలాడుచున్నాననియమ మీరు గీహించదరు. ననుా పంపటనవాడు న్నకు

తోడైయమన్నాడు; ఆయన కిషరమైన కారయమ్మ న్ేన్లు పుపడును చేయమదును గనుక
ఆయన ననుా ఒంటరగా విడిచిపెటరలేదు (యోహాను 8:28-29).

తిరతవము యొకు మితవయయములో, కుమార్మడు ఎలో ప్ుపడూ తండిర అధికార్మునకు

చతత మునకు ఆధీనములో ఉంటాడు. తండిరకన కుమార్మని మీద అధికార్ము ఉనిటేో , తండిర కుమార్మలకు
ప్ర్శశుదాధతు మీద అధికార్ము ఉనిది. యోహాను 15:26లో ఈ విధ్ముగా చెబుతూ, కుమార్మడు
ప్ర్శశుదాధతు మీద తాను కల్వగశయుని అధికార్మును గూర్శు మాటాోడాడు:

తండిి యొదా నుండి మీ యొదా కు న్ేను పంపబో వు ఆదరణకరు . . . వచిినపుపడు,
ఆయన ననుా గూరి స్ాక్ష్యమిచుిను (యోహాను 15:26).

కుమార్మని ప్ంప్ుటకు తండిర అధికార్ము కల్వగశయుండినటేో , ఆతును ప్ంప్ు అధికార్ము

కుమార్మడు కల్వగశయుండెను.
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ఇప్ుపడు, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య ఏనాడు ఎలాంటి సంఘర్షణ జర్గలేదు. తండిర,

కుమార్, ప్ర్శశుదాధతులు ఎలో ప్ుపడూ సముతిసాతర్మ. వార్మ ఏక మనసుిగలవార్మ. ఇదద విధ్ముగా, వార్శ
అనుబంధ్ముల యొకు మితవయయ సంవిధానములో, ఒక సపష్ర మన
ై వర్మస కీమము ఉంది, మర్శయు
తండిర సర్పవనిత అధికార్ము కల్వగశయుంటాడు, తర్మవాత కుమార్మడు, మర్శయు తయదకు ప్ర్శశుదాధతు
అధికార్ం కల్వగశయుంటార్మ.

తిరతవము యొకు సవభావమును మర్శయు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య ఉని

అనుబంధాలను ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకొనుట మనకు అసంభవమన
ై ప్ని. లేఖ్నము బయలుప్ర్చు

విష్యములు సతయమని విశావసము దావర్ా మనకు తెలుసు. కాని తిరతవములోని అనేక విష్యములు
మన ఆలోచనకు మించనవని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. ఈ విధ్ంగా, మన ర్క్షణ కొర్కు తిరతవములోని

సభుయలంతా కలస్టి ప్ని చదసత ార్నే సతయములో మనము ఎంతో ఆదర్ణను పల ర తాిహమును ప ందుకోవచుు.
కుమార్మడు చదస్టిన పారయశుతత ము దావర్ా తండిర మనలను క్షమిసాతడు. మనలను ప్ునర్మజీీ వప్ర్చుటకు,
మన ర్క్షణను ప్ర్శప్ూర్ణము చదయుటకు కుమార్మడు తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు మన జీవితాలను
నూతనప్ర్చుటకు తండిర కుమార్మల్వర్మవుర్మ ఆతును ప్ంప్ుతార్మ.

యిేసు యొకు దెవ
ై తవమును మర్శయు తిరతవమును చూచుట దావర్ా నితయతవములో యిేసు

యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యమును మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆయన నితయ
ఆలోచనను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

ఆలోచన
నితయ ఆలోచన అను వేదాంత ప్దము, చాలాసార్మో “నితయ శాసనము” అని పిలువబడుతయంది,

మర్శయు ఇది సృషిరని చదయుటకు ముందు సర్వలోకము కొర్కు దదవుడు నియమించన ప్రణాళికలను
సంబో ధిసత ుంది. అప . 2:23, ర్పమా. 8:28-30, మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:2 వంటి చపటో దదవుని నితయ
ఆలోచన ప్రసత ావించబడింది.

దదవుని ప్రణాళికల యొకు సవభావము మర్శయు ప్రభావమును గూర్శు ప్లు వేదాంతశాసత ర

ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు నముకములను కల్వగశయునాియి. దదవుని నితయ ప్రణాళికలో చర్శతల
ర ోని ప్రతి సూక్షు
వివర్ణ కూడా మిళితమయ
ై ునిదని కొందర్మ నముుతార్మ. దదవుడు కొనిిటిని మాతరమే

నిర్ణయించాడుగాని అనిిటిని కాదు అని ఇతర్మలు నముుతార్మ. అయితద కరస
ీ త ు సాధించనది దదవుని

ప్రణాళికలో కేందర భాగముగా ఉనిదని మనమంతా ఒప్ుపకుంటాము — దదవుడు ఆయనలో ర్క్షణను
అనుగీహించాడని, మర్శయు కరస
ీ త ు ఎనిడును మాట తప్పడని. ఎఫస్ట్. 1:6, 11-12లో మనము
చదువునటట
ో గా:

మ్నమ్మ తన [ద్ేవుని] యదుట పరశుదుాలమ్మను నిరదాషులమ్మన్ై

యమండవలెనని జగతు
ి చేత ఆయన కరస
ీ ు ులో
ు పున్నద్ి వేయబడకమ్మనుపే, పేమ్
మ్నలను ఏరపరచుకొన్ను . . . మ్రయమ కరస
ీ ు ునందు మ్మందుగా నిరీక్ించిన

మ్నమ్మ తన మ్హిమ్కు కరరు కలుగజేయవలెనని, ద్ేవుడు తన చితు పికారమన
ై
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సంకలపమ్మనుబటిర మ్నలను మ్మందుగా నిరణయంచి, ఆయన యందు
స్ావస్ యమ్మగా ఏరపరచను (ఎఫెస్ట్. 1:6, 11-12).

కరీసత ులో దదవుడు చదస్టిన కార్యము ఒక దుర్ాటన కాదు లేక అనుకోకుండా ఎదుర్ైన ఒక ప్రశికు

ప్ర్శషాుర్ం కాదు; అది దదవుని నితయ శాసనము దావర్ా నిర్ణయించబడింది. ఇప్ుపడు, కరస
ీ త ును గూర్శు

దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను గూర్శు మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, ర్ండు విష్యముల మధ్య
వయతాయసము చూప్ుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది: భవిష్యద్ జాానము మర్శయు ఉదదేశము. యిెష్యా

46:10లో దదవుని నితయ ఆలోచన యొకు ఈ ర్ండు అంశములు సపష్ర ముగా కనిపిసత ాయి. దదవుడు చెపిపన
మాటలను వినండి:

న్న ఆలోచన నిలుచుననియమ న్న చితు మ్ంతయమ న్రవేరుికొన్దననియమ,

చపుపకొనుచు ఆద్ి నుండి న్ేన్ే కలుగబో వువాటిని తలియజేయమచున్నాను.
పూరవకాలమ్మనుండి న్ేన్ే యంక జరుగనివాటిని తలియజేయమచున్నాను
(యషయా 46:10).

ఆయన భవిష్యద్ జాానమును గూర్శు, ఆర్ంభము నుండి అనగా లోకమును సృజంచక మునుప్ు

నుండి జర్మగబో వు సంగతయలనిియు ఆయన ఎర్శగయ
శ ునాిడని దదవుడు చెబుతయనాిడు. మర్శయు

ఆయన ఉదదేశమును గూర్శు, “నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చతత మంతయు నర్వేర్ముకొనదననియు”
అని ఆయన స్టలవిసాతడు. ఈ ర్ండు ఆలోచనలను మర్శంత వివర్ంగా చూదాేము.

ఒక వప్
ై ు, భవిష్యద్ జాానము అనే ప్దమును, చర్శతరలో జర్గబో వు విష్యములను గూర్శు

సృషిరకన ముందు నుండద దదవుడు కల్వగశయుండిన జాానమును సంబో ధిసత ుంది అని నిర్వచంచవచుు. తండిర,
కుమార్, ప్ర్శశుదాధతయులు సర్వజాానుల ైయునాిర్మ. మర్శయు వార్శ జాానము భవిష్యతయ
త ను కూడా

ఎర్శగన
శ దిగా ఉనిది. యిెష్యా 46:10లో ఈ ఆలోచనను చూచుటతో పాటటగా, యిెష్యా 42:9,
మర్శయు 45:11-13; మర్శయు అప . 15:17, 18 వంటి చపటో కూడా చూడవచుు.

మర్ొక వైప్ు, సర్వలోకమును సృషిరంచుటలో దదవుడు కల్వగశయుండిన ఉదదేశమును అనేక

విధాలుగా వర్శణంచవచుు. ఈ పాఠంలో, కరస
ీ త ులో ఆయన ర్ాజయము దావర్ా తన మహిమను కనుప్ర్చ

తనను తాను ఘనప్ర్చుకొనుటకు దదవుడు లోకమును సృషిరంచాడు అని మనము కోీడీకర్శంచవచుు.
కరర్తనలు 145:1-21, 1 తిమోతి 1:17, హెబ్ర.ర 1:1-13, 1 పేతయర్మ 1:20-2:9, మర్శయు ప్రకటన 1:5-6 వంటి
అనేక లేఖ్న భాగములలో ఈ ఉదదేశము వయకత ప్ర్చబడింది.

ఈ మధ్య శతాబే ములలో, ఆయన ర్ాజయమును గూర్శు దదవుడిచున నితయ శాసనమును

విమోచనా నిబంధ్న అని వివర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది అని కొంతమంది వేదాంతవేతతలు

కనుగొనాిర్మ. తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతలు లోకమును సృషిరంచక మునుపే విమోచనను సాధ్యప్ర్చ

ప్డిపల యిన సృషిర నిమితత ము దానిని ఉప్యోగశంచాలని ఒక ప్వితరమన
ై నిర్ణయానికన వచాుర్ని లేఖ్నము
సూచసుతంది. ప్రతదయకముగా, ప్డిపల యిన మానవాళిని పాప్ ప్ర్శణామాల నుండి విమోచంచుటకు

నర్వతార్ము దాల్వు మర్ణసాతనని కుమార్మడు వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు పాప్ుల విమోచన కొర్కు
పారయశుతత ముగా కుమార్మని బల్వని అంగరకర్శసత ానని తండిర వాగాేనము చదశాడు. విమోచంచబడిన
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పాప్ులకు ర్క్షణను అనవయిసాతనని ప్ర్శశుదాధతు వాగాేనము చదస్టన
ి టట
ో కూడా కొందర్మ వేదాంతవేతతలు
నముుతార్మ.

అద్ి తన పిజల కొరకు తండిి రక్ష్ణ కారయమ్మను ఆలోచించు ఒపపందమైయమనాద్ి.
కుమ్ారునికి ఒక శరీరమ్మను అనగా భౌత్రక శరీరమ్మను అనుగీహించుట ద్నవరా

కుమ్ారుడు వచిి నరవతనరమ్మ ద్నలుినటు
ు ఆయన నిరా్రంచనడు. మ్రయమ ఈ

లోకమ్మనకు వచిి ఆయన జీవితమ్మను స్టటలువ మీద అరపంచి — అనగా పరపూరణ
జీవితమ్మను — స్టటలువ మీద అరపంచి ద్ేవుని పిజల కొరకు

పితనయమ్ాాయమ్గమటకు కుమ్ారుడు అంగీకరంచనడు. అంతేగాక, కరీసు ు కారయమ్మను
ద్ేవుని పిజలకు అనవయంచుట కొరకు పరశుద్నాతును పంపుట విమోచన్న
నిబంధనలో భదగమైయమనాద్ి.

— డా. జఫ్ లోమాన్
విమోచనా నిబంధ్న మన అవగాహన కొర్కు పారముఖ్యమైయునిది, ఎందుకంటే తన
నర్వతార్ములో యిేసు ఇంతకు ముందద చదస్టన
ి మర్శయు చదసత ూ ఉని కార్యములను అది ఎతిత

చూప్ుతయంది మర్శయు వివర్శసత ుంది. విమోచనా నిబంధ్నలో ఉని వాగాేనములు కరర్తనలు 110,

మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:3-6 వంటి చపటో ప్రసత ావించబడినవి. మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:20, మర్శయు ప్రకటన 13:8
వంటి చపటో ఊహించబడినవి. ఉదాహర్ణకు, యిేసు ప్ల్వకనన మాటలు యోహాను 6:38-40లో ఇలా
ఉనాియి:

న్న యషరమ్మ న్రవేరుికొనుటకు న్ేను రాలేదు; ననుా పంపటన వాని చితు మ్మ

న్రవేరుిటకే పరలోకమ్మ నుండి ద్ిగ వచిిత్రని. ఆయన న్నకు అనుగీహించిన
ద్ననియంతటిలో న్ేన్మి
ే యమ ప గొటురకొనక, అంతయద్ినమ్మన ద్నని లేపుటయే
ననుా పంపటనవాని చితు మైయమనాద్ి. కుమ్ారుని చూచి ఆయనయందు

విశావసమ్మంచు పిత్రవాడును నితయజీవమ్మ ప ందుటయే న్న తండిి చితు మ్మ;
అంతయద్ినమ్మన న్ేను వానిని లేపుదును (యోహాను 6:38-40).

విమోచన అనునద్ి లోకమ్మను సృష్టరంచక మ్మనుపు ద్ేవునిలో రూప ంద్ిన నితయ
ఉద్ేాశమ్మనకు సంబంధించిన విషయమైయమనాద్ి. ద్ీనిలో మ్రుమ్మలనిాటిని
మ్నమ్మ వలికితీయలేమ్మ. సపషరమ్మగా, ద్ేవుడు అమితమన
ై వాడు మ్రయమ

కొనిా సంగతులను ద్ేవుడు మ్నకు బయలుపరచలేదు గనుక అవి మ్న నుండి
మ్రుగమచేయబడియమనావి, కాని ద్ీనిని గూరి ద్ేవుడు బయలుపరచిన

విషయమ్మలనిాటిని మ్నమ్మ అర్ మ్మ చేసుకోవాలనుకొనుచున్నామ్మ, మ్రయమ
త్రియేక ద్ేవునిలో ఒక నియమ్మ్మ రూపటంచబడినదని మ్రయమ అద్ి

నితయతవమ్మలో ఆయన మ్హిమ్ యొకక పికటనగా ఉంటుందని లేఖనమ్ంతటద

అన్ేక సూచనలు ఉన్నాయ. కాబటిర ద్ేవుడు తపప జీవులన్నా ఆయన మ్హిమ్ను
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ఆస్ావద్ిస్ు ాయ, మ్రయమ ఆ ఆస్ావద్ింపు నిరంతరమ్మ పెరుగమతూన్ే ఉంటుంద్ి.
మ్రయమ ఒక విమోచన్న ఉద్ేాశమ్మ ద్నవరా ద్ేవుడు ద్ీనిని చేశాడని, శిక్ారుులెైన
మ్ానవులను తీసుకొని వారకి విమోచనను కలిగంచుటకు ద్ీనిని చేశాడని

లేఖనమ్మ స్టెలవిసుుంద్ి. కాబటిర లేఖనమ్మల పికారం, జగతు
ు కు పున్నద్ి వేయబడక
మ్మనుపు, లోకమ్మ సృష్టరంచబడక మ్మనుపు, ఈ నిబంధన్న ఏరాపటు

చేయబడినద్ి, ద్ీనిలో తండిి పిజలను ఎనుాకుంటదడు, కుమ్ారుడు వచిి

మ్రణంచి పిజలను విమోచిస్ాుడు, తరువాత పిజలు పాపమ్మలను ఒపుపకొని
కరీసు ును హతు
ు కొనునటు
ు పాపమ్ను శాపమ్మను తొలగంచి పరశుద్నాతుుడు
పిజలను ఆకరిస్ు ాడు.

— డా. థామస్ నటెరల్ి
దదవుని నితయ ఆలోచన విశావసులందర్శకర గొప్ప ఆదర్ణను కల్వగశంచునదిగా ఉంటటంది. దదవుడు

విశవమును సృషిరంచక ముందు, ఆయన మహిమను కనుప్ర్చుటకు, మర్శయు ఆయన దయార్ా
ప్ర్శపాలనలో మానవాళి నివస్టించుటకు సౌకర్యవంతమైన సాానముగా ఉండుటకు ఆయన సృషిరని
ర్ూపించాడు. మర్శయు ఆయన భవిష్యద్ జాానము కల్వగశయునాిడు కాబటిర, ఆయనను ఏది

ఆశుర్యప్ర్చదు. మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట దదవుని ఆశుర్యప్ర్చలేదు. మర్శయు మన ర్క్షణ
అనుకోకుండా జర్శగన
శ ఒక అపాయముకు ఆయన కనుగొనిన చవర్శ-నిమిష్ ప్ర్శషాుర్ము కాదు.

భినిముగా, ప్రతిది ఆయన ప్రణాళిక ప్రకార్ంగా జర్మగుతయంది. మర్శయు ఇది ఎంత అదుుతముగా

అనిపించనప్పటికర, ఇదద దదవుడు — సర్వసృషిరకన సృషిరకర్త మర్శయు నిర్ాుణకుడెన
ై — నజర్ేయుడెన
ై

యిేసుగా మానవ ర్ూప్ం దాలాుడు. మనలను మర్శయు సృషిరయావతయ
త ను ఆయన నితయ ఉదదేశముల
దావర్ా ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు ఆయన సృషిరలోనికన ప్రవశ
ే ంచాడు.

నితయతవములో కుమార్మని గూర్శు మనము చర్శుంచాము కాబటిర, సృషిర యొకు ఆర్ంభ కాలము

వైప్ుకు మన దృషిరని తిరప్ుపదాము.

సృష్టర
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, సృషిర యొకు ఆర్ంభ కాలమును సృషిర చదయబడిన

వార్ము మొదలుకొని మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మర్శయు ఏదెను వనములో నుండి

తోరస్టివేయబడుట వర్కు గల కాలముగా నిర్వచదాేము. ఈ సనిివేశములను బెైబిలులో అనేకసార్మో

ప్రసత ావించుట జర్శగశంది. అయితద ముఖ్యముగా ఆది. 1-3 అధాయయములలో బెైబిలు వీటిని వివర్శసత ుంది.
సృషిర సమయములో కుమార్మని యొకు కార్యమును ర్ండు అంశములను చర్శుంచుట దావర్ా

చూదాేము: మొదటిగా, దదవుడు లోకమును ఉనికనలోనికన తెచున సృషిర వార్ము; మర్శయు ర్ండవదిగా,
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట. సృషిర వార్ముతో ఆర్ంభిదాేము.
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సృష్టర వారమ్మ
ఇప్ుపడు, దదవుడు లోకమును సృషిరంచుటను గూర్శు కైసతవులు మాటాోడునప్ుపడు, మన
ఆలోచన సాధార్ణంగా తండియి
ర ెైన దదవుని యొకు వయకనతతవము వైప్ుకు మళలోతయంది. అయితద సృషిరని

చదస్టన
ి ప్ుపడు కుమార్మడు దదవుని ప్రకున ఉనాిడని, మర్శయు తండిర లోకమును ఆయన దావర్ా లేక

ఆయన మూలముగా సృజంచాడని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. యోహాను 1:1-3 మర్శయు హెబ్రర. 1:2 వంటి
చపటో ఈ సతయములు బో ధించబడా్యి.

కుమ్ారుడన
ై ద్ేవుడు లోకమ్మనకు సృష్టరకరు అని మ్నమ్మ ఆలోచన చేస్టన
ట పుపడు,
మ్న దృష్టరకి వచేి లేఖన భదగమ్మ కొలస్ట్ు 1వ అధనయయమ్మలో ఉనాద్ి, అద్ి ఒక
ఘనమన
ై లేఖనభదగమ్మ, మ్రయమ సమ్సు మ్మ ఆయన ద్నవరా చేయబడినవని,
సమ్సు మ్మ ఆయన కొరకు చేయబడినవని, మ్రయమ సమ్సు మ్మ ఆయనలో
ఉనికిలో ఉనావని ఆ లేఖనభదగమ్మ మ్నకు జఞాపకమ్మ చేసు ుంద్ి, మ్రయమ
తరువాత అద్ి ఒక అభదయస్టటక విషయమ్మను తలియజేసు ుంద్ి. ద్ీని అర్ మ్మ

ఏమిటంటే ఈ సృష్టరని రూపటంచి సృజంచినవాడు, స్ావభదవిక నియమ్మ్మ మ్రయమ
స్ ంత ద్ైవిక చితు మ్మల యొకక కలయక ద్నవరా ద్ననిని కొనస్ాగంచువాడు,

మ్రయమ ఈ సృష్టరలో భదగమ్మగాను ఆతు ద్నవరా పునఃసృష్టరంచబడినవారగాను

మ్నమ్మ ఎదురొకను పిత్ర సమ్సయను ఆయన వయకిుగతమ్మగా ఎరగయమన్నాడు అన్ే
నిశియతను మ్నమ్మ కలిగయమండవచుి. కాబటిర న్ేడు ద్ేవుని నిజమైన

ఉద్ేాశమ్మ మ్రయమ ద్ేవుని ద్వ
ై కృతమ్మతో అనుబంధమ్మ కలిగయమన్నామ్ను
ఆశీరావదమ్మ మ్నకు ఉనాద్ి.

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III
ఉదాహర్ణకు, సృషిరలో కుమార్మని యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శు కొలస్ట్ి. 1:16 చెబుతయని

మాటలను వినండి:

ఏలయనగా ఆకాశమ్ందునావియమ భూమియందునావియమ, దృశయమైనవిగాని,

అదృశయమన
ై విగాని . . . సరవమ్మను ఆయనయందు సృజంపబడను, సరవమ్మను
ఆయనద్నవరాను ఆయననుబటిర యమ సృజంపబడను (కొలస్ట్ు. 1:16).
ఈ లేఖ్నభాగములో, సృషిర కుమార్మని దావర్ా సాధించబడినదని, లేక కొనిి అనువాదములు

తెల్వయప్ర్చునటట
ో గా, ఆయన “దావర్ా” చదయబడినదని పౌలు సపష్ర ముగా చెబుతయనాిడు.

సృష్టర యొకక ఆరంభమ్మలో కుమ్ారుడు లోగదస్ గా అనగా సతయ వాకుకగా ఉనికిలో
ఉన్నాడు. కాబటిర ఆద్ి. 1లో “వలుగమ కమ్ుని” ద్ేవుడు పలికాడు.

“జలమ్మలొకచదటన్ే కూరిబడి, ఆరన న్ేల కనబడునుగాక” అని ద్ేవుడు

పలికాడు. తరువాత, “వాకయమ్మ శరీరధనరయాయను” అని యోహాను సువారు లో
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యోహాను పకటించనడు. కాబటిర మ్నమ్మ సరవలోకమ్మను అద్ే విధమ్మగా అర్ మ్మ
చేసుకుంటదమ్మ — సృష్టరకరు నుండి సృష్టరలోనికి, ద్ేవుని నుండి మ్ానవాళికి.

ఎందుకని? ఎందుకంటే ద్ేవుని పాలించు నియమ్మ్మ ద్నవరా మ్నమ్మ లోకమ్మను
అర్ మ్మ చేసుకుంటదమ్మ. మ్రయమ ఈ నియమ్మ్మ ఊహాతుకమైనద్ి కాదు. ఇద్ి
సతయమ్మ, వాకయమ్మ, ఇద్ి లోగదస్. కాబటిర సరవలోకమ్మ ద్ేవుని లోగదస్ ద్నవరా

పాలించబడుతుంద్ి కాబటిర ద్నని ఆధనరంగా లోకమ్మను అర్ మ్మ చేసుకోవచుి.
— డా. స్ట్రఫన్ ఛాన్, అనువాదం
కొీతు నిబంధనను చదువునపుపడు, మ్నమ్మ అన్ేక ఆశిరయకరమైన

విషయమ్మలను కనుగొనవచిని, పాత నిబంధనను ఒక నూతనమైన వలుగమలో

చదవవచిని మీకు తలుస్ా. ఉద్నహరణకు, యోహాను సువారు యొకక పరచయ
భదగమ్మలో మ్నమ్మ కనుగొను ఒక విషయమ్మ ఏమిటంటే, కరస
ీ ు ు ఆద్ి నుండి

ఉనికిలో ఉన్నాడు. పాత నిబంధనలోని పిత్ర వచనమ్మలో కరీసు ు ఉన్నాడు. అయతే

మ్నమ్మ ఆద్ిలోని సృష్టరలో పరశీలన చేస్టేు అకకడ ద్ేవుని లోగదస్ అనగా వాకయమైన
కరీసు ు ఉన్నాడని, ఆయన ద్నవరా ద్ేవుడు లోకమ్మలను చేశాడని యోహాను

చబమతున్నాడు. తరువాత కొలస్ట్ు పత్రికను పరశీలన చేస్టేు, అకకడ కుమ్ారుడు
లోకమ్మను సృజంచుట మ్ాతిమే గాక, ఆయన సమ్సు మ్మను ఉనికిలోనికి

తచనిడని పౌలు అంటదడు, మ్రయమ ద్ేవుడు పలికాడని — అనగా మ్ౌఖిక సృష్టర

చేశాడని — ఆద్ికాండమ్మలో మ్నకు తలియజేయబడింద్ి. ఆయన వాకుక ద్నవరా
పలికాడు. మ్రయమ ఆ వాకుక కరీసు ు అని మ్నమ్మ అర్ మ్మ చేసుకుంటదమ్మ.

— డా. ఆర్డ. ఆలుర్డర మొహోర్డ, జూ.
ఆసకనతకర్ముగా, సృషిరని గూర్శు బెైబిలు ఇచుు కథనము భూమాయకాశములను సృజంచుటకు

ముందు ఏమి జర్శగన
శ దో అను విష్యము మీద దృషిర పటర కుండా మొదలవుతయంది. బదులుగా, ఆయన
చతాతనుసార్ముగా — లోకము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండిన నితయ ప్రణాళికలను అనుసర్శంచ — దదవుడు
సర్వలోకమును ఆజాాపించన మర్శయు నింపిన విధానమును గూర్శు మాటాోడుటకు అది సమయమును
కేటాయిసుతంది. ఆది. 1:1 సృషిర వృతాతంతము నకు శీర్శషకగా ఉనిది, మర్శయు దదవుడు సృషిరకర్త అని

మనకు తెల్వయజేసత ుంది. ఆది. 1:2 లోకము యొకు ఆర్ంభ ప్ర్శస్టా తి
ి ని మనకు తెల్వయజేసత ుంది. అకుడ
మనం ఇలా చదువుతాము:

భూమి నిరాకారమ్మగాను శూనయమ్మగాను ఉండను; చీకటి అగాధ జలమ్మపెన
ై
కమిుయమండను (ఆద్ి. 1:2).

దదవుడు లోకమును ఆజాాపించ నింప్క ముందు, అది నిర్ాకార్ముగాను కీమములేకుండాను

ఉండెను; మర్శయు అది శూనయముగా జీవులు లేకుండా ఉండెను. ఈ స్టిాతిలో, దదవుని మహిమకర్మన
ై
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ర్ాజయముగా ఉండుటకు లోకము తగశనదిగా లేకుండెను. కాబటిర, సృషిరని నింప్ుటకు మర్శయు

ఆజాాపించుటకు ఆయన ఆర్మ దినములు గడిపాడు. మర్శయు ఆయన ఈ కార్యములను చదస్టిన

విధానము లోకము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండిన ప్ర్శమాణములను మర్శయు నితయ ఉదదేశమును
బయలుప్ర్చంది.

సృషిరని చదస్టిన మొదటి మూడు దినములలో, దదవుడు లోకమునకు ఒక ర్ూప్ును ఇచాుడు.

ఆయన వాకుు యొకు శకనత దావర్ా, ఆయన వలుగును చీకటి నుండి, ఆకాశమును సముదరము నుండి,
మర్శయు ఆర్శన నేలను నీటి నుండి వేర్మచదశాడు. మర్శయు తాను తర్మవాత చదయబో వుచుని
జంతయవులకు ఆహార్ముగా ఉండుటకు మొకులను చదశాడు.

సృషిరని చదస్టిన తదుప్ర్శ మూడు ర్పజులలో, దదవుడు శూనయముగా ఉని లోకమును నింపి,

ఆయన ర్ాజయము కీమముగా నియంతిరంచబడునటట
ో పాల్వంచబడునటట
ో చదశాడు. ఆయన కాలములను
నియంతిరంచుటకు సూర్య, చందర నక్షతరములను చదశాడు మర్శయు ప్గటిని ఏలు బాధ్యత సూర్మయనికన
మర్శయు ర్ాతిరని ఏలు బాధ్యత చందురనికన ఇచాుడు. తర్మవాత నీటిలో నివస్టించుటకు చదప్లను

జలచర్ములను, ఆకాశమును నింప్ుటకు ప్క్షులను, మర్శయు ఆర్శన నేలను నింప్ుటకు భూమి మీద
నివస్టించుటకు జంతయవులను చదశాడు. తర్మవాత భూమిని నింప్ుటకు మర్శయు నీర్మ, ఆకాశము

మర్శయు భూమి మీద ఉని జీవులను పాల్వంచుటకు ఆయన మానవాళిని సృజంచాడు. ఆది. 1:2728లో మానవుని యొకు సృషిర వృతాతంతమును వినండి:

ద్ేవుడు తన సవరూపమ్ందు నరుని సృజంచను; ద్ేవుని సవరూపమ్ందు వాని
సృజంచను; స్ట్ు ని
ర గాను పురుషునిగాను వారని సృజంచను. ద్ేవుడు వారని
ఆశీరవద్ించను; ఎటు నగా “మీరు ఫలించి అభివృద్ిాప ంద్ి విసు రంచి భూమిని
నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి; సమ్మదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” ద్ేవుడు వారతో చపెపను (ఆద్ి. 1:2728).

మ్ానవాళితో ద్ేవునికి ఉనా వాసు విక అనుబంధమ్మ ఈ పదమ్మల ద్నవరా
వరణ ంచబడవచిని లేఖనమ్మ, మ్మఖయమ్మగా ఆద్ికాండమ్మ మ్నకు

తలియజేసు ుంద్ి: మొటర మొదటిగా, మ్ానవులు ద్ేవుని సృష్టర యొకక ఉనాత

శిఖరమ్మగా ఉన్నారు. ఆరవ ద్ినమ్మ చివరలో “మ్న సవరూపమ్ందు నరుని

సృజంచదమ్మ అని ద్ేవుడు పలికను,” అని అద్ి చబమతుంద్ి. మ్రయమ ద్ేవుని
సవరూపమ్మలోను పో లికలోను ఆయన మ్ానవుని, స్ట్ు ని
ర గాను పురుషునిగాను

సృజంచను. కాబటిర మ్ానవులకు ఈ శిఖర సంబంధమన
ై అనుబంధమ్మ ఉనాద్ి,
ద్ేవుడు చేయాలనుకునా పిత్రద్ననికి, అనగా ఆయన పో లికను, సవరూపమ్మను

సృష్టరలో ఉంచుటకు మ్ూలరాయగా వారని ఉంచనడు. కాబటిర , అద్ే వాసు వమ్మను

ఆద్ికాండమ్మ రండవ అధనయయమ్మ ఈ విధంగా వివరసుుంద్ి: ద్ేవుడు ఆద్నమ్మను
మ్ంటిలో నుండి చేస్టట ఆయనలోనికి జీవమ్మను ఊద్నడు, మ్రయమ ద్ేవుడు
ఆయన ద్ైవిక జీవమ్మను ఆద్నమ్మతో పంచుకున్నాడు. కాబటిర , ద్ేవునితో
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మ్ానవునికి ఉనా వాసు విక అనుబంధమ్మను ఈ విధంగా వివరంచవచుి:
మ్ానవులు ద్ేవుని స్టేాహితుల వలె, ద్ేవుని బిడ్ ల వలె, సృష్టరలో ద్ేవుని

భదగస్ావమ్మల వలె, ద్ేవుని స్టేవించుటకు, కాని ద్ేవుని స్టేవించుటకు మ్ాతిమేగాక
మ్మఖయమ్మగా ద్ేవుని తలుసుకొనుటకు మ్రయమ పేిమించుటకు సృజంచబడన్రు.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
సృషిర వార్ములోని ఆర్వ ర్పజు చవర్శకన, ఆయన విశేష్మైన ర్ాజయముగా ఉండుటకు దదవుడు

విశవమును సృజంచాడు, మర్శయు ఆయనకు మహిమతెచుు విధ్ముగా భూమిని పాల్వంచుటకు

మనుష్యయలను నియమించాడు. ఈ విష్యమును మనసుిలో ఉంచుకొని, కొలస్ట్ి. 1:16ను మర్ొక సార్శ
చూదాేము, అకుడ సృషిరలో కుమార్మని పాతరను గూర్శు పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:

ఏలయనగా ఆకాశమ్ందునావియమ భూమియందునావియమ, దృశయమైనవిగాని,

అదృశయమన
ై విగాని, అవి స్టటంహాసనమ్మలెైనను పిభమతవమ్మలెన
ై ను పిధననులెైనను
అధికారమ్మలెైనను, సరవమ్మను ఆయనయందు సృజంపబడను, సరవమ్మను
ఆయనద్నవరాను ఆయననుబటిర యమ సృజంపబడను (కొలస్ట్ు. 1:16).
ఈ వాకయ భాగములో, పౌలు స్టింహాసనములు, ప్రభుతవములు, ప్రధానులు మర్శయు

అధికార్ములను గూర్శు మాటాోడుతయని విష్యమును గమనించండి. బెైబిలులో, సృషిర కేవలం ఉనికనకన
సంబంధించనది మాతరమే కాదు. అది ర్ాజకరయ అధికార్మునకు సంబంధించనది కూడా. విశేష్మన
ై
ఆయన కుమార్మని అధికార్ము కనీంద దదవుని విశేష్మన
ై ర్ాజయముగా ఉండుటకు లోకము ఉనికనలో
ఉనిది. హెబ్ర.ర 1:2లోని ఈ మాటలలో కూడా మనము ఇదద అనుబంధ్మును చూసాతము:

ఈ ద్ినమ్మల అంతమ్ందు కుమ్ారుని ద్నవరా [ద్ేవుడు] మ్నతో మ్ాటలాడను.
ఆయన ఆ కుమ్ారుని సమ్సు మ్మనకును వారసునిగా నియమించను. ఆయన
ద్నవరా పిపంచమ్మలను నిరుంచను (హెబ్ర.ి 1:2)
ఇకుడ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత కుమార్మడెన
ై దదవుడు సృషిరయందు ఉనికనలో ఉనాిడు అను

ఆలోచనను “ఆయన సమసత విష్యములకు వార్సుడు,” అనగా ఆయన ప్రతి విష్యమునకు

యజమానిగా ఉండి సృషిరయావతయ
త ను ప్ర్శపాల్వసుతనాిడు అనే సతయముతో జతప్ర్చాడు. వాసత వానికన, ఈ
ఆలోచన అధాయయము అంతటిలో కనిపిసత ుంది.

దదవుని విశేష్మన
ై ర్ాజయమును స్టేవించుట సృషిర యొకు ఉదదేశమైయునిదని బెైబిలు తర్చుగా

తెల్వయజేసత ుంది. ఈ ర్ాజయము విశేష్మన
ై దదవుని కుమార్మని దావర్ా పాల్వంచబడుతయంది అని, మర్శయు
ఆయన దావర్ా మర్శయు ఆయనయందు సృషిర చదయబడినదని కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ము చదసత ుంది.

కుమార్మని యొకు సృషిరంచు కార్యము ఆయన ర్ాజతవము మర్శయు అధికార్మునకు వయకరతకర్ణగా
ఉనిదని కూడా మనము చెప్పవచుు. ఆయన సృషిరని చదశాడు కాబటిర, ఆయనకు సృషిర మీద
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అధికార్ము ఉంది. కాబటిర, ప్రతి సృష్ర ము కూడా దాని యొకు ర్ాజుగా కుమార్మనికన ఇష్ర ప్ూర్వకముగా
విధదయతతో సమర్శపంచుకొనవలస్టిన బాధ్యత ఉనిది.

కైసువ విశావసమ్మలోని ఒక రహసయ సతయమ్మ ఏమ్నగా, మ్న పిభమవును రక్ష్కుడైన
యేసు కరీసు ు మ్నలను విమోచించుట మ్ాతిమేగాక, విశవమ్మను సృష్టరంచుటలో

కూడన ఆయన మ్మఖయమన
ై పాతిను పో ష్టంచనడు. మ్న పిభమవు మ్రయమ రక్ష్కుడు
విమోచకుడైయమన్నాడు, కాని ఆయన మ్ర సంపూరణ ంగా సృష్టరకరు గాను

విమోచకునిగాను ఉన్నాడు. ద్ీనిలో మ్న కొరకు అన్ేక పాిమ్మఖయమైన భదవనలు

ఉన్నాయ. ద్ననిలో ఒకటి ఏమ్నగా, సరవమ్మను సృష్టరంచినవాడైన మ్న రక్ష్కుడు

ఎంత గొపపవాడో అద్ి మ్నకు జఞాపకమ్మ చేసు ుంద్ి. ఇద్ి ఒక అదుుతమన
ై ఆలోచన.
కుమ్ారుడు ఏ విధంగా కూడన తండిి కంటే తకుకవవానిగా గాక, మ్న అదుుతమన
ై
మ్రయమ మ్హతు
ు గల లోకమ్మ యొకక సృష్టరలో ఆయన సంపూరణ మ్మగా

పాలివాడైయమన్నాడు అని నమ్మునటు
ు మ్నలను ఇద్ి పురకొలుపతుంద్ి. యేసు

కరీసు ు యొకక హృదయమ్మ సంఘమ్మ కొరకు మ్ాతిమేగాక, సృష్టర కీమ్మ్మ అంతటి
కొరకు మ్రయమ సృషరమ్మలు అనిాటి కొరకు ఎదురుచూసుుంద్ి, మ్రయమ కరస
ీ ు ులో
మ్నమ్మ అంతయ ద్ినమ్మలలో వసుుందని ఎదురుచూచు విమోచన ఈ

మ్ూలుగమచునా సృష్టర కొరకు కూడన విమోచన అవుతుంద్ి అని కూడన ఇద్ి
మ్నకు జఞాపకమ్మ చేసు ుంద్ి అని న్న ఆలోచన. చివరగా, యేసు కరీసు ును

అనుసరంచువార హృదయమ్మ కూడన యేసు యొకక హృదయవాంఛను
కలిగయమంటుంద్ి అని, లోకమ్మను గూరి మ్రయమ లోకమ్మలోని నివాసులను

గూరి వార యొకక సృష్టరకరు వలెన్ మ్నమ్మ కూడన శీదా వహించనలని జఞాపకమ్మ
చేసు ుంద్ి అని న్న ఆలోచన.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
సృషిర వార్ము దృషిరలో సృషిరలో కుమార్మని యొకు కార్యమును మనము ప్ర్శగణంచాము కాబటిర,

మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుటను గూర్శు చర్శుంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

మ్ానవాళి యొకక పతనమ్మ
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన కథనము దుఃఖ్కర్మన
ై దదగాని సుప్ర్శచతమన
ై ది.

ఆదికాండము 2లో దదవుడు మన మొదటి తల్వో దండురల ైన ఆదాము హవవలను సృజంచ, వార్శని

అందమన
ై ఏదెను వనములో ఉంచాడు. తోటను సాగుచదస్టి, తోటను సర్వలోకములోనికన మానవజాతి
వాయపింప్జేయునటట
ో సంతానమును కను బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడినది, తదావర్ా సర్వలోకము దదవుని
కొర్కు యోగయమన
ై దిగా మార్ుబడవలస్టియుండినది. అయితద ఆదికాండము 3లో, సాతాను సర్పము

ర్ూప్మును ధ్ర్శంచుకొని, తిర్సుర్శంచబడిన మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలము తినునటట
ో హవవను
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శోధించాడు. హవవ తినిన వంటనే, కొంత భాగమును ఆదామునకు ఇచునది, అతడు కూడా తినాిడు.
ఇది మానవాళి చూపిన మొదటి అవిధదయత. ఆదాము హవవలు సర్పము మాటలు విని దదవుని
దెైవకృతము మర్శయు ఆయన ఆజా కు అవిశావసముతో సపందించార్మ.

కాబటిర, ఆదికాండము 3లో, ఆదాము, హవవ మర్శయు సర్పమును శపిసత ూ దదవుడు ఈ

పాప్మునకు సపందించాడు. ఈ శాప్ములోని తీర్మపలు మానవాళి అవిధదయతకు ప్ర్శణామములను
కోీడీకర్శంచ, సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశముల యొకు నర్వేర్మపను ఆలసయం చదశాయి.
అయితద దీనంతటిలో కుమార్మడెైన దదవుని యొకు పాతర ఏమిటి? మానవాళి పాప్ము

చదస్టన
ి ప్ుపడు వార్శని శపించుటలో కుమార్మడు తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుతో పాలుప్ంచుకునాిడు అని

చెబుతూ కుమార్మని కార్యమును మనము కోీడీకర్శంచవచుు, మర్శయు ఈ శాప్ముల నుండద మానవాళిని
విడిపించుటకు వాగాేనము చదయబడిన ర్ాబో వు మస్ట్ియ ఆయనే.

మానవాళి ప్తనములో కుమార్మడెన
ై దదవుని యొకు పాతరను మూడు మార్గ ములలో ప్ర్రక్ష

చదదే ాము. మొదటిగా, ప్తనము యొకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను చూదాేము. ర్ండవదిగా, దాని యొకు
సార్వతిరక ప్ర్శణామాలను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ప్తనము తర్మవాత మానవాళికన

ఇవవబడిన నిర్రక్షణను గూర్శు కుోప్త ంగా ప్రసత ావిదాేము. ప్తనము యొకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను
చూచుటతో ఆర్ంభిదాేము.

వయకిుగత పరణనమ్ాలు
రదమ్ా. 5వ అధనయయమ్మ పికారం, మ్ానవాళి పాపమ్మలోనికి పడిపో వుటకు కలిగన
కొనిా పరణనమ్ాలను గూరి మ్ాటదుడుతూ, ఆద్నమ్మను గూరి చబమతూ, ఒక
మ్ానవుని ద్నవరా పాపమ్మ లోకమ్మలోనికి పివేశించగా, అందరు ఆయనలో
పాపమ్మ చేశారు, అనగా ఆయనలో పాపమ్మ చేశారు కాబటిర మ్రణమ్మ

పిజలందరకర సంకీమించింద్ి. అతడు మ్ానవ జఞత్ర అంతటికి పిత్రనిధిగా ఉన్నాడు.
అతడు పాపమ్మ చేస్టన
ట పుపడు, అతని అపరాధమ్మ మ్ానవ జఞత్ర అంతటి మీద

పడింద్ి. అంతేగాక, అతని దుషర సవభదవమ్మ కూడన అందరకర బద్ిలీ చేయబడింద్ి.
ఈ విధమ్మగా ఆలోచన చయయండి, ద్ేవుడు ఆద్నమ్మను సృష్టరంచినపుపడు

ఆయనలో ఒక విషపు డబదాను పెటర దడు అనుకుంద్నం — ఇద్ి నిజం కాదు, కాని ఈ
విధమ్మగా ఊరకే ఆలోచన చయయండి — మ్రయమ న్నవు ఒకవేళ న్న చితు మ్మనకు
విరదధమ్మగా వళ్తు ఆ డబదా పగలిపో తుంద్ి అని ఆద్నమ్మతో ద్ేవుడు చపాపడు

అనుకోండి. అయతే, ఆద్నమ్మ ద్ేవుని చితు మ్మను మీరాడు కాబటిర , చినా డబదా
పగలిపో య, అద్ి అతని మ్నసుును కలుష్టతం చేస్టటంద్ి — అతడు సరగా ఆలోచన
చేయలేదు, అతని హృదయమ్మను కలుష్టతం చేస్టటంద్ి — అతడు సరన
ై

విషయమ్మలను పేిమించలేదు, అతని చితు మ్మను కలుష్టతం చేస్టటంద్ి — అతడు

సరైన వసుువులను ఎనుాకోలేదు. తరువాత ఆద్నమ్మకు పటలులు పుటిర నపుపడు, ఆ
భిషర సవభదవమ్మ ఆయన పటలులకు కూడన పాికింద్ి కాబటిర మ్ానవ జఞత్ర అంతన ఈ
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భిషర సవభదవమ్మతోను ద్ేవుని మీద త్రరుగమబదటు చేయమ సవభదవమ్మతోను
ఉనికిలోనికి వచిింద్ి.

— డా. ఫారంక్స బార్ుర్డ
తెగశపల యిన సహవాసము. మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట యొకు వయకనతగత
ప్ర్శణామాలను వివర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద ఈ పాఠంలోని మన ఉదదేశముల

కొర్కు, మనము దదవుడు మర్శయు మానవుల మధ్య తెగశపల యిన సహవాసముతో ఆర్ంభించ నాలుగు
ఆలోచనల మీద దృషిర పడదాము.

మ్ానవాళి పాపమ్మలోనికి పడిపో వుట అంటే ద్ేవునికి విరదధమ్మగా త్రరుగమబదటు

చేయమట — అతని సవభదవమ్మనకు పితీకగా ఉనా న్ైత్రక ఆజా లను ఉలు ంఘించుట.
మ్రయమ ఆ త్రరుగమబదటు పిత్ర స్ా్యలోనూ ఒక విషాదకరమన
ై ఎడబదటుకు

ద్నరతీస్టటంద్ి — అనిాటి కంటే మ్మఖయమ్మగా ద్ేవుని నుండి ఎడబదటు. ఆయన
సృష్టరగా, ఆయన రూపమ్మలో చేయబడినవారగా, ఆయనకు మ్హిమ్ను

తచుివారగా, మ్నమ్మ ద్ననిని చేయకూడదు. మ్నమ్మ ద్ేవుని మ్హిమ్ను

ప ందలేకపో తున్నామ్మ, మ్రయమ మ్నమ్మ ఆయనకు విరదధమ్మగా త్రరుగమబదటు
చేస్టన
ట పుపడు, ఆయన కావాలన్ే ఈ సృష్టరని శపటంచి ద్ేవునికి మ్రయమ ఆయన

సృష్టరకి మ్ధయ ఒక ఎడబదటును తీసుకొనివస్ాుడు. కాబటిర , మ్ానవాళి అనుభవించు

ఎడబదటు, అనగా మ్న అతుయనాత భదితకు, పాిమ్మఖయతకు మ్రయమ గమరు ంపుకు
మ్ూలమైన విధననమ్మను మ్రయమ ద్ేవుని సృష్టరగా ఉండుటను కోలోపవుట
జరగంద్ి, తద్నవరా మ్నమ్మ ద్ేవుని నుండి దూరమ్యాయమ్మ. మ్నమ్మ

ఒకరకొకరమ్మ కూడన దూరమయ
ై ాయమ్మ, మ్ానవులు తమ్ సమ్సు ఆనందమ్మను,
తమ్ గమరు ంపును, తమ్ సంతృపటు ని ద్ేవునిలో ప ందుకొనవలస్టటయమన్నారు కాబటిర

అలా జరగనపుపడు మ్నమ్మ లోకమ్మలోని వసుువులను వదకుతనమ్మ. తరువాత,
పిజలు పేమ్
ి ఆపాయయతలకు కారణమ్మలుగా ఉండుటకు బదులుగా, ఈ

లోకమ్మలోని వసుువుల కొరకు పో టీపడుతూ తమ్ గమరు ంపు కొరకు వదకుచు,
ఇతర పిజల నుండి కూడన విడిపో యారు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
తాను చదస్టన
ి సృష్ర ములతో నివాసముండుటకు సాానముగా ఉండునటట
ో దదవుడు ఈ లోకమును

ర్ూప ందించాడు. అయితద ఆదాము హవవల పాప్ం వార్శని దదవుని నుండి దూర్ం చదస్టింది; వార్శతో ఆయన

సహవాసము తెగశపల యింది. వార్శ అవిధదయత వార్శలో అవమాన భావనను కల్వగశంచంది, మర్శయు దదవుని
సనిిధిలోని సంతృపిత ని మర్శయు నిశుయతను వార్మ కోలోపయార్మ. కాబటిర, తోటలో దదవునితో

నడచుటకు మర్శయు మాటాోడుటకు బదులుగా వార్మ ఆయన సనిిధి నుండి దాగుకొనాిర్మ. మర్శయు
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ఈ సహవాసము కేవలం మానవ దృకోుణములో మాతరమే తెగశపల లేదు; దదవుడు కూడా వార్శ సనిిధిని
తిర్సుర్శంచ ఏదెను వనము నుండి వార్శని వళో గొటారడు. ఫల్వతంగా, మానవులు కల్వగశయుండిన గొప్ప
అవసర్తలలో ఒకటి ఈ అనుబంధ్మును ప్ునర్మదధ ర్శంచుట.

అంతదగాక, దదవునితో మానవుల అనుబంధ్ం తెగశపల వుటకు ఫల్వతంగా, ఆదాము హవవలు ఒకర్శ

మధ్య ఒకర్మ కల్వగశయుండిన సహవాసము కూడా తెగశపల యింది. ఇది వార్మ ఒకర్శని చూస్టి ఒకర్మ

స్టిగగ ున ందుట, మర్శయు తమను తాము అంజూర్ ఆకులతో కప్ుపకొనుటలో సపష్ర మవుతయంది. మర్శయు
దీనిని మనము ఆది. 3:16లో దదవుడు మానవులను శపించన విధానములో చూడవచుు, అకుడ
వివాహములో కలహమునకు పాప్ము కార్ణమని మనకు తెలుప్బడింది. కాబటిర, ఈ మానవ
అనుబంధాలను ప్ునర్మదధ ర్శంచగల విమోచన కూడా మానవులకు అవసర్మైయునిది.

అప్ర్ాధ్ భార్ం. ఆదాము యొకు పాప్ అప్ర్ాధ్ భార్మును మానవాళి అంతా మోయుట

ప్తనము యొకు ర్ండవ వయకనతగత ప్ర్శణామమయ
ై ునిది. ర్పమా. 5:18లో పౌలు ఈ సమసయను
వివర్శంచన విధానమును వినండి.

కాబటిర తీరుప ఒకక అపరాధమ్ూలమ్మన వచిినద్ై, మ్నుషుయల కందరకిని
శిక్ావిధి కలుగమటకు ఏలాగమ కారణమ్ాయన్ో . . . (రదమ్ా. 5:18).

ఆదాము చదస్టిన ఒక అవిధదయ కార్యము మానవాళి అంతటి యొకు శక్షకు కార్ణమయి
ై యంది అని

పౌలు బో ధించాడు. మర్ొక మాటలో, దదవుడు ఆదాము యొకు పాప్మును ప్డిపల యిన ప్రతి మానవుని
ఖ్ాతాలో జమ చదసత ాడు, కాబటిర మనమంతా ఆ మొదటి అవిధదయతకు అప్ర్ాధ్ులమయ
ై ునాిము.

ఆదాము మానవాళి అంతటికన నిబంధ్నా నాయకునిగా ఉనాిడు కాబటిర ఇలా జర్శగశంది. అతడు తనకు
మాతరమే గాక, తన భార్యకు, మర్శయు సావభావిక మానవ ఉతపతిత వలన కలుగు ప్రతి మానవునికన

పారతినిథయం వహించాడు. ఫల్వతంగా, ఈ అప్ర్ాధ్ భార్ము నుండి, అది తీసుకొనివచుు నితయ శక్ష నుండి
విడిపించు విమోచన మనకు అవసర్మైయునిది.

భరష్రతవము. భరష్రతవము మనము ప్రసత ావించు ప్తనము యొకు మూడవ వయకనతగత

ప్ర్శణామమైయునిది. వేదాంతశాసత ర ప్దమన
ై “భరష్రతవము” పాప్ము మానవ సవభావమును భరష్ర య

ప్టిరంచుటను సంబో ధిసత ుంది. భరష్రతవ స్ట్మలను ప్లు వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు విధాలుగా అర్ాము

చదసుకుంటాయి. అయితద దదవుని దయను ప ందుట నుండి అది మనలను నివార్శసత ుంది అని ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు అందర్మ సముతిసాతర్మ. మానవ సవభావము యొకు భరష్రతవమును గూర్శు లేఖ్నము ర్పమా.
3:9-18తో సహా అనేక చపటో మాటాోడుతయంది.

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 3:10-12లో వారయబడిన ఈ మాటలను వినండి.
న్నత్రమ్ంతుడు లేడు, ఒకకడును లేడు, గీహించువాడవడును లేడు, ద్ేవుని

వదకువాడవడును లేడు. అందరును తోివ తపటప యేకమ్మగా పనికిమ్ాలినవారైర;
మేలుచేయమవాడు లేడు, ఒకకడైనను లేడు (రదమ్ా 3:10-12).

ఈ వచనములలో, మానవ భరష్రతవమును గూర్శు లేఖ్నములో ఉని స్టిార్మన
ై బో ధ్లను ఎతిత

చూప్ుటకు పౌలు అనేక పాత నిబంధ్న వచనములను కల్వపాడు.
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ర్పమా. 3లో, మన సవభావము భరష్ర య ప్టిరనది గనుక, నీతిమంతయడు ఒకుడు కూడా లేడు, మేలు

చదయువాడు ఒకుడు కూడా లేడు అని పౌలు బో ధించాడు. ఎవర్శకర అవగాహన లేకుండా మన ఆలోచనా
శకనత కూడా భరష్ర య ప్టిరంది. మర్శయు ఎవర్ూ దదవుని వదకకుండునటట
ో మన చతత ము కుడా ప్రభావితము
చదయబడింది. వాసత వానికన, మన ప్ర్శశుదధ మైన దదవుని ఎదుట మానవ సవభావము ప్నికనమాల్వనదిగా
అయియంది అని కూడా పౌలు చెపాపడు. ఆయన ఆశీర్ావదమునకు మనము యోగుయలము కాము,

మర్శయు మనలను విమోచంచుటకు మనము చదయగల్వగశనది ఏమి లేదు. మనలను విమోచంచుటకు
మర్ొకర్శ అవసర్త మనకు ఉనిది.

మీకు తలుస్ా, ఇరవైయయవ శతనబా ం ఆరంభమన
ై పుపడు, లోకమ్మలో, మ్మఖయమ్మగా
పాశాితయ లోకమ్మలో విజఞాన పరజఞాన ఎదుగమదల కారణంగా, విద్నయ వాయపటు

కారణంగా, నూతన ఆవిషకరణల కారణంగా — స్ాంకేత్రక విజఞానమ్మ, పిగత్ర,
మొదలగమ వాటి కారణంగా — తతవవేతులు, స్ామ్ాజక విజఞానులు మ్రయమ

ఉద్నరవాద వేద్నంతవేతుల మ్ధయ గొపప ఆశాపూరణ త ఉండేద్ి, మ్రయమ ఇరవైయయవ
శతనబా మ్మ యమదా మ్మ ఉండదని శాంత్రయమతమైన యమగమ్మగా ఉంటుంద్ి అన్ే
గొపప ఆశాపూరణ త ఉండేద్ి. మ్ానవ తరకమ్మ ఇరవైయయవ శతనబా మ్మను

ఏలుతుంద్ి అని, తనరకకమైన మ్ానవులు ఒకరన్ొకరు చంపరన్ే ఆలోచన ఉండేద్ి.
కాబటిర , శాంత్రతో ఉండు శతనబా మ్మలోనికి మ్నమ్మ అడుగడబో తున్నామ్మ అన్ే
బలమైన నిరీక్ష్ణ ఉండేద్ి. ఇలాంటి ఆలోచనలో ఉనా సమ్సయ ఏమిటో మీకు

తలుసు ... మ్ార్డక్ వాదమ్మలో కూడన ఇద్ే సమ్సయ ఎదురయయంద్ి, ద్ననిలో ఒక
ఆశాపూరణ తతో కూడిన మ్ానవశాసు మ్
ర మ ఉండేద్ి మ్రయమ ద్ననిలో పాపమ్మను

గూరిన స్టటద్ా నంతమ్మ లేదు కాబటిర అద్ి స్ామ్ాజక విషాదమ్మలకు ద్నర తీస్టటంద్ి.

తరువాత ఏమి జరగంద్ి? మొదటి పిపంచ యమదా మ్మ జరగంద్ి. బొ లిిిక విపు వం

జరగంద్ి. తరువాత హో లోకోస్ర , రండవ పిపంచ యమదా మ్మ, హిటుర్డ, న్నజీవాదమ్మ,
ఇంకా అన్ేక విషాద్నలు జరగాయ. ఫలితంగా, స్ారాంశంలో చబితే, ఇరవైయయవ
శతనబా మ్మలో, పదకొండు కోటు ఇరవై ఎనిమిద్ి లక్ష్ల మ్ంద్ి యమదా మ్మలో
హతమ్ారిబడన్రు. న్ేను కేవలం యమదా మ్మలను గూరి మ్ాతిమే

మ్ాటదుడుతున్నాను. వాియబడిన ఆధనరమ్మలను లెకికస్టేు మ్రణంచిన న్నగరకులు
మ్రయమ స్టెైనికులు యొకక సంఖయ ఇద్ి. ఇవి అంతకు మ్మందు న్నలుగమ

శతనబా మ్మలలో కలిగన మ్రణనలను కలిపట చూస్టటననిా మ్రణనలు. ఇద్ి మ్నకు

ఏమి చబమతుంద్ి? ఏద్ో సమ్సయ ఉనాదని తలియజేసు ుంద్ి. స్ామ్ాజక పరస్టట్తులు

మ్ాతిమే గాక, జఞాన పురదగత్ర అంతటి మ్ధయలో, విజఞాన పిగత్ర మ్రయమ న్నకరకతల
మ్ధయలో, మ్ానవ సవభదవమ్మలో ఏద్ో ఒక పాిథమిక సమ్సయ ఉనాద్ి. ద్ననిని

కైసువులమైన మ్నమ్మ “పాపమ్మ” అని పటలుస్ాుమ్మ. మీడియాలో, విద్నయ శాఖలలో
మ్రయమ ఇతర చదటు ఇద్ి సుపరచితమైన పదమ్మ కాదు, అయనను రయన్ోుల్డ్
న్ైబర్డ చపటపనటు
ు , కైసువ పాప స్టటద్ా నంతమ్మ స్టటద్ా నంతమ్మలనిాటిలో తకుకవ
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పిస్టద్
ట ాగ
ి ాంచిన స్టటద్ా నంతమైయమనాద్ి, కాని ద్ీని కొరకు పిత్ర చదట ఎంతో అదుుతమన
ై
అనుభదవిక ఆధనరమ్మ ఉనాద్ి.

— డా. ప్టర్డ కుజుక్స
శీమ, బాధ్ మర్శయు మర్ణము. సమసత మానవాళి శీమ, బాధ్ మర్శయు మర్ణమును
అనుభవించుట ఆర్ంభించనది అనునది ప్తనము యొకు నాలుగవ వయకనతగత ప్ర్శణామమయ
ై ునిది.
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుటకు ముందు, జీవితము ప్ర్శప్ూర్ణముగాను

సంప్ూర్ణముగాను ఉండదది. మానవాళి బాధ్ను, లేక కష్ర మును, లేక అనార్పగయమును, లేక మర్ణమును
అనుభవించలేదు. అయితద ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టన
ి తర్మవాత దదవుడు వార్శని, వార్శ యొకు
సావభావిక సంతతిని శపించాడు.

సరే, పతనమ్మనకు పరణనమ్మ్మగా, ద్ేవుడు స్ట్ు ర పురుషులకు మ్ాతిమేగాక సృష్టర
యావతు
ు కు తీరుప తీరాిడు. కాబటిర , ఉద్నహరణకు, ఆద్నమ్మ హవవలు

పతనమ్మనకు మ్మందు చేస్టటన పని, తరువాత పరశీమ్గా మ్ారంద్ి, కాబటిర
మ్ానవాళికి పనితో పేిమించు-ద్ేవష్టంచు అనుబంధం ఆరంభమైయయంద్ి. స్ట్ు ర

పురుషులకు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ కూడన భిషర ుపటిర చడిపో యంద్ి. పటలులకు
జనునిచుిట — ద్ేవుని సవరూపమ్మలను పునరుతపత్రు చేయమటకు ద్ేవుడిచిిన

వరమ్మ — బదధగా మ్ారంద్ి, మ్రయమ స్ాధనరణంగా మ్ాటదుడిత,ే ఆస్ావద్ించుటకు
ద్ేవుడు ఆద్నమ్మ హవవలకు ఇచిిన మ్ంచి వసుువులనిా వారు ఆస్ావద్ించుట
కొనస్ాగంచనరుగాని, అవి ఏద్ో ఒక విధమ్మగా భిషర ుపటర బడి, సంపూరణ ంగా
ఆస్ావద్ించబడలేదు.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
మానవాళిని దదవుడు శపించన విధానము ఆది. 3:16-19లో వారయబడియునిది, అకుడ

మనము ఇలా చదువుతాము:

ఆయన స్ట్ు రతో న్న పియాసమ్మను న్న గరువేదనను న్ేను మికికలి హెచిించదను;
వేదనతో పటలులను కందువు; . . . ఆయన ఆద్నమ్మతో . . . న్న నిమితు మ్మ న్ేల

శపటంపబడియమనాద్ి; పియాసమ్మతోన్ే న్నవు బిదుకు ద్ినమ్మలనిాయమ ద్నని పంట
త్రందువు; అద్ి మ్మండు తుపపలను గచిప దలను న్నకు మొలిపటంచును; . . . న్నవు

న్ేలకు త్రరగ చేరువరకు న్న మ్మఖపు చమ్ట కారి ఆహారమ్మ త్రందువు . . . (అద్ి.
3:16-19).
ఈ శాప్ములు మానవాళికన కేవలం బాధ్ మర్శయు శీమను మాతరమే కల్వగశంచలేదు; దదవుడు

వార్శకన ఇచున ప్నులను నర్వేర్ముటలో కూడా అవి వార్శకన ఆటంకం కల్వగశంచాయి. వృదిధ చెంది భూమిని
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నింప్మని, భూమిని సాగు చదస్టి దానిని భదరప్ర్చమని, భూమిని పాల్వంచ దదవుని ర్ాజయమును

వాయపింప్జేయమని మానవాళికన ఇవవబడిన బాధ్యతలను నర్వేర్ముట కూడా కష్ర తర్మైయుయంది.
అంతదగాక, మానవాళి అంతా మర్ణమును అనుభవించుట ఆర్ంభించంది. మర్శయు ఈ

శాప్ములు మానవ తర్ములనిిటికర వాయపించాయి. కాబటిర, మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని
ఉదదేశములను మనము ఎనిడెైనా నర్వేర్ువలస్టియుంటే, ఈ ఆటంకముల నుండి మనలను విమోచంచ
ఆశీర్ావదకర్మైన ఆనందకర్మైన ఉనికనలోనికన మనలను విమోచంచుటకు ఒక విమోచకుని యొకు
అవసర్త ఉనిది.

మ్ానవాళి యొకక పతనమ్మనకు పరణనమ్ాలు ఏమ్నగా మ్ానవ జఞత్ర ద్నని స్ ంత
మ్ారు మ్మనకు త్రరగనద్ి. పాపమ్మ అనగా ద్ేవుని ఆజా లను ఉలు ంఘించుట

అయమయనాద్ి మ్రయమ మ్ానవులు పరపూరుణలు కారు. వారు ఇక ద్ేవుని స్ా్యని
చేరుకోలేరు. కాబటిర , పతనమ్మ తరువాత మ్నమ్మ ద్ేవుని నుండి

దూరమ్యాయమ్మ, మ్రయమ మ్ానవాళి అంతన మ్రణమ్మ యొకక వాసు వికతను
అనుభవించింద్ి. ఏ భేదమ్మ లేకుండన ఒకకరు కూడన ద్ేవుని దృష్టరలో

న్నత్రమ్ంతులుగా లేరు. మ్ానవులు ద్ేవుని సవరూపమ్మలెైనపపటికర, వారు

భిషర ులయాయరు. కరస
ీ ు ులో విమోచన లేకుండన, ఆయనను స్ావభదవికమ్మగా ఎవవరూ
వదకలేరు. మ్రయమ మ్నమ్మ ద్ేవుని మ్ంచితనమ్మ యొకక స్ా్యలను
చేరుకోలేమ్మ.

— డా. స్ట్రఫన్ ఛాన్, అనువాదం
మ్ానవులకు విమోచకుడు కావలి మ్రయమ ఈ కారణమ్మ చేత ద్ేవుడు వార
యొకక విమోచకునిగా ఉండనలి: ద్ేవునికి విరదధమ్మగా పాపమ్మ చేయమ

సవభదవమ్మ. ద్ేవుడు విశవమ్మను ఉనికిలోనికి తచేి వయకిుతవమ్మలేని శకిు కాడు.
ద్ేవుడు వయకిుగతమైనవాడు — త్రితవ స్టటద్ా నంతమ్మ, ద్ేవుడు తండిి, కుమ్ారుడు

మ్రయమ పరశుద్నాతుయైయమన్నాడు. ద్ేవుడు సనిాహితమ్మగా, అదుుతమ్మగా
వయకిుగతమన
ై వాడైయమన్నాడు. కాబటిర , మ్న పాపమ్మ వయకిుగతమ్మగా ద్ేవునికి

విరదధమ్మగా చేయబడినద్ి. లేఖనమ్మలను న్ేను అవగాహన చేసుకునా పికారం,
మ్న పాపమ్మ అనిాటి కంటే ఎకుకవగా మ్న సృష్టరకరు ను మోసమ్మ చేయమట.

మ్రయమ, మ్న పాపమ్మ మోసమ్మ చేయమటను పో లియమనాద్ి కాబటిర , ద్ననిని

సరచేయమటకు మ్నమ్మ ఏమి చేయలేమ్మ. మోసమ్మ చేస్టన
ట పుపడు మోసపో యన

వారు మ్ాతిమే ఏద్ో ఒకటి చేయగలరు. అందు వలన్ే, ద్ేవుడు మ్న అనుబంధమ్మ
యొకక విరగనతనమ్మను తీసుకొని ద్ననిని సరచేస్టేున్ే మ్నమ్మ విమోచన

ప ందగలమ్మ. పాపమ్మ మ్ానవ పరస్టట్త్ర మీద పిభదవమ్మ చూపటన విధననమ్మను
బటిర కూడన మ్నకు విమోచనకుడు కావాలి. అద్ి మ్నలను పటిర ంచింద్ి. మ్నమ్మ
ద్ేవునికి త్రరగమబదటు చేస్టట మ్న మీద మ్నమ్మ ధనయస పెటన
ిర పుపడు, అద్ి
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మ్నలను ఒక గమరుతనవకరిణ శకిులో పటిర ంచింద్ి మ్రయమ ద్ేవుని కృపా కనికరమ్మ
లేకుండన మ్న హృదయాలను మ్రయమ జీవితనలను ద్ేవుని వప
ై ుకు త్రపపలేమ్మ,
మ్రయమ మ్న స్ ంత పాపమ్మల నుండి తపటపంచుకోలేమ్మ. కాబటిర ద్ేవునితో
మొదటిగా సంధి ఏరపరచు విమోచకుడు మ్ాతిమే మ్నలను రక్ించగలడు,

మ్రయమ మ్న పాప పరస్టట్త్రలోనికి పివేశించి పాపపు శకిుని తీస్టటవయ
ే గలవాడు
మ్ాతిమే మ్నలను రక్ించగలడు.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్తనమగుట దావర్ా వచుు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను చూస్టిన పిముట,

దాని యొకు సార్వతిరక ప్ర్శణామాలను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

స్ారవత్రిక పరణనమ్ాలు
మానవాళి దదవుని ర్ాజయ ప్రణాళికలకు ఎంత పారముఖ్యమైన వార్శగా ఉనాిర్ంటే, మన
తిర్మగుబాటట సర్వలోకము మీదికన శాప్మును కొనితెచుంది. ఆ సమయము నుండి, మానవ సమాజము
దదవుని మహిమ కొర్కు గాక స ంత మహిమ కొర్కు నివస్టించుట ఆర్ంభించంది. మనము ఒకర్శతో

ఒకర్ము అనాయయముగాను అకీమముగాను వయవహర్శంచాము. మర్శయు మనము తర్చుగా దదవుని
చతత మునకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశాము, ఒక దయగల ర్ాజు మర్శయు సృషిరకర్త గా ఆయన
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై మహిమను భూమి మీద ఆయన ర్ాజయము ప్రతిబింబించలేకపల యింది. పారకృతిక

ప్రప్ంచము కూడా ప్రభావితము చదయబడింది. కుళిిపల వుట మర్శయు మర్ణము భూమిని మర్శయు
దానిలోని సృష్ర ములను భరష్ర యప్టిరంచ కృశంప్జేస్టింది. సృషిరలోని ప్రతి అంగమునకు ర్క్షణ మర్శయు
విమోచన కావాల్వ.

ఈ పాఠంలో, ప్తనము యొకు ర్ండు సార్వతిరక ప్ర్శణామాల మీద దృషిరపడదాము, అది దదవుని

ర్ాజయ ర్ాకడను ఆలసయం చదస్టింది అను వాసత వముతో ఆర్ంభిదాేము.

దదవుని ర్ాజయము ఆలసయమగుట. ఆది. 2:8లో మనము చదువునటట
ో , దదవుడు లోకమును

సృజంచనప్ుపడు, ఏదెను వనము మాతరమే ప్ర్దెస
ై ు వల ఉండదది. మిగశల్వన లోకమంతా అభివృదిధ

లేనిదిగాను కూ
ీ ర్ అర్ణయముగాను ఉండదది. ఆది. 1:28 ప్రకార్ం, భూమిని లోప్ర్చుకొనుట మానవుని
బాధ్యతయిెయ
ై ుండినది, అనగా, సర్వలోకము దదవుని ప్రతదయకమైన తోటగా ఉండునటట
ో దానిని సాగుచదస్టి
దానిలో మానవ సమాజములను సాాపించు బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడినది. దదవుని స్టేవక ర్ాజులుగా

మనము దానిని యిేలవలస్టియుండినది, మర్శయు ఆయన మహిమగల ప్ర్లోక ర్ాజయము ఆయన
భూమి మీద ఉని సృషిర అంతటిలో వాయపింప్జేయు బాధ్యత మనకు ఇవవబడినది. ఈ ప్ని ప్ూర్త న
తర్మవాత, ఆయన ప్రతయద కమన
ై భూలోక ర్ాజయముగా లోకమును సావధీనప్ర్చుకొనుట దదవుని
ప్రణాళికయిెైయుండినది.

అయితద మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట లోకము యొకు సర్న
ై సాగును మర్శయు దాని

మీద మన ప్ర్శపాలనను ఆలసయం చదస్టింది. మర్శయు అది దదవుని ర్ాజయ ర్ాకడను కూడా ఆలసయం చదస్టింది.
సాగుచదస్టి పాల్వంచుటకు మనము చదస్టన
ి ప్రయతాిలను కూడా పాప్ము పాడుచదస్టింది, మర్శయు మన
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లోకము దదవుడు సావధీనప్ర్చుకొనుటకు తగశనదిగా లేకపల యింది. నిసిందదహంగా, మానవులు భూమిని
సఫలీకృతముగా నింపార్మ. అయితద మనము సాాపించన సమాజములు మనకు ఆజాాపించబడిన

సమాజములంత ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఉండలేకపల యాయి. యుదధ ములు, నేర్ము, కలహము, మర్శయు
అబదధ మతము వాయపిత చెందాయి, మర్శయు సంఘములో కూడా దదవుని ప్టో విశావసము మర్శయు

సమర్పణలేమిగల ప్రజలను ఎకుువగా మనము చూసాతము. మర్శయు లోకములో ఉని ఈ పాప్ము
కార్ణంగా, దదవుని ర్ాజయము ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఉనికనలోనికన ర్ాలేదు. 2 పేతయర్మ 3:11-12లో పేతయర్మ ఈ
సమసయను గూర్శు మాటాోడుతయనాిడు:

ద్ేవుని ద్ినపు రాకడకొరకు కనిపెటర ుచు, ద్ననిని ఆశతో అపేక్ించుచు, మీరు

పరశుదా మన
ై పివరు నతోను భకిుతోను ఎంతో జఞగీతుగలవారై యమండవలెను (2
పేతురు 3:11-12).

ఒక విధ్ముగా, ఆయనకు నచునప్ుపడు దదవుడు ఈ భూమి మీదికన ర్ాజయమును

తీసుకొనిర్ాగలడు, ఎందుకంటే లోకములోని పాప్మును తనకు నచునప్ుపడు శుదిధ చదస్టే శకనత దదవునికన
ఉనిది. అయితద విమోచకుడెన
ై యిేసు కరస
ీ త ు దావర్ా దీనిని చదయుట దదవుని ప్రణాళికయిెయ
ై ుండినది.

మర్శయు ఈ లేఖ్నభాగములో, ఈ లోకములో ఉని భరష్రతవముకు వయతిర్ేకముగా పల ర్ాడుట దావర్ా,

మనము సృషిరని దాని యొకు వాసత విక ఉదదేశము వైప్ుకు నడిపించవచుు, మర్శయు దదవుడు భూమి
మీద నివస్టించుటకు వచుు సమయమును తవర్పటర వచుు అని పేతయర్మ బో ధించాడు.

నిర్ర్ాకతవమునకు లోనగుట మనము ప్రసత ావించు ప్తనము యొకు ర్ండవ సార్వతిరక

ప్ర్శణామమైయునిది.

నిర్ర్ాకతవమునకు లోనగుట. శీమ మర్శయు బాధ్ మానవ అనుభవములోనికన

ప్రవశ
ే ంచనప్ుపడు, మిగశల్వన సృషిర అంతటి యొకు శాంతి మర్శయు ఫలమునకు ఆటంకం కల్వగశనది. నేల

శపించబడింది, మర్శయు అది ముండో తయప్పలను గచఛ ప దలను మొల్వపించుట ఆర్ంభించంది, మర్శయు
సృషిర యావతయ
త గల్వబిల్వ మర్శయు భరష్రతవము దావర్ా ప్రభావితము చదయబడింది.

ర్పమా. 8:20-22లో, సృషిర వయర్ాప్ర్చబడి, అది నాశనమునకు లోనయిన దాసయములో ఉండినది,

మర్శయు ప్రసవవేదన వల మూలుగుచునిదని పౌలు ఈ శాప్మును వివర్శంచాడు. మర్ొక మాటలో,

అది అందించవలస్టియుండిన మంచ ఉతపతిత ని సృషిర ఇక ఉతపతిత చదయలేదు, మర్శయు దదవుడు ఆశంచన
ప్ూర్ణమైన లోకముగా ఉండద సామర్ాయమును కూడా అది కోలోపయింది.

ఇది ఎంత సతయమో మన చుటట
ర ఉని లోకమును ఒక సార్శ చూస్టేత నిర్ాార్ణ అవుతయంది. మన

సముదరతీర్ములలో గాల్వ తయఫానులు గల్వబిల్వ కల్వగశసత ునాియి. భూకంప్ములు ప్టర ణములను మర్శయు
గాీమాలను నాశనం చదసత ునాియి. వర్దలు కొనిి సార్మో గాీమాలు గాీమాలనే తయడిచపడుతయనాియి.
ప్ుర్మగులు, జంతయవులు మర్శయు ర్పగము ప్ంటలను నాశనం చదసత ునాియి. అనార్పగయం మర్శయు

గాయములు కొనిి లక్షల మందికన శీమను మర్ణమును కల్వగశంచాయి. ప్తనము యొకు ప్ర్శణామాలు
ప్రతి చపట కనిపిసత ాయి. మర్శయు దదవుడు ఈ లోకమును మర్లా సర్శగా చదయగల ఏకక
ై మార్గ ము సృషిరని
ఈ శాప్ము నుండి విమోచంచుటయిే.
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ఆద్నమ్మ హవవలు పాపమ్మ చేస్టటనపుపడు సృష్టరకి మ్రయమ మ్ానవాళికి కలిగన

పరణనమ్ాలు మ్ానవాళి సృష్టరంచబడిన ఉద్ేాశమ్మ కారణంగా చనలా విశాలమైనవిగా
ఉండినవి. మ్ానవులు భూమిని పాలించుటకు స్ట్ు ర పురుషులుగా చేయబడన్రని
ఆద్ికాండమ్మ మ్నకు తలియజేసు ుంద్ి. ఈ విధమ్మగా, ద్ేవునికి సృష్టరకి మ్ధయ

మ్ధయవరు గా, మ్ానవులు చేస్టన
ట పని యొకక పిభదవం సృష్టరయావతు
ు మీద పడింద్ి.
కాబటిర , ఇద్ి ఆద్నమ్మ మ్ంటి నుండి చేయబడుటలో సపషరపరచబడింద్ి, మ్రయమ
సృష్టరంచబడిన వసుువుల యొకక గమ్యం మ్ానవులు చేయమ కియ
ీ లతో
మ్మడిపడిపో యంద్ి. ఆద్నమ్మ హవవలు పాపమ్మ చేయమటలో మ్నమ్మ

గమరుగమలను చూశామ్మ మ్రయమ లోకమ్మ ఇపుపడు జీవమ్మనకు సృష్టరకి

విరదధమ్మగా నిలబడింద్ి. ఈ విధమ్మగా, సృష్టరని నడిపటంచుటకు బదులుగా లేక

ద్ేవుని కీమ్మ్మలో మ్రయమ ద్ేవునితో అనుబంధమ్మలో సృష్టరని నడిపటంచుటకు
బదులుగా, ద్ీనికి వయత్రరేకమ్మ జరగంద్ి మ్రయమ మ్ానవ పాలన, మ్ానవ

దుశాసనమ్మ సృష్టరని న్నశనమ్మలోనికి ద్ేవుని నుండి దూరమ్మగా నడిపటంచింద్ి.
పౌలు ఈ అంశమ్మను గూరి రదమ్ా. 8లో మ్ాటదుడుతూ అంటదడు, లోకమ్మలో
కొనస్ాగమచునా శీమ్లు – అవి పికృత్ర వప
ై రతనయలు కావచుి, మ్నమ్మ
కలిగయమనా అన్నరదగయమ్మ కావచుి – సృష్టర నిరర్ కతవమ్మనకు

అపపగంచబడుటకు సంబంధించినవే, మ్రయమ అద్ి మ్న చేతులలో పెటరబడగా

ద్ననిని మ్నమ్మ పాపపు పాలనలో విసరజ ంచనమ్మ. అయతే సృష్టరని గూరి మ్ానవ

రీత్రలో మ్ాటదుడుతూ ఆయన అంటదడు, “ద్ేవుని కుమ్ారుల పితయక్ష్త కొరకు సృష్టర
మిగమల ఆశతో తేర చూచుచు కనిపెటర ుచునాద్ి.” ఎందుకంటే, మ్ానవాళి చేస్టన
ట

కారయమ్మ కారణంగా సృష్టర శపటంచబడినటేు , సృష్టర రక్ింపబడగలదు కూడన, మ్రయమ
మ్నమ్మ మ్మనుపెనాడూ చూడని విధమ్మగా మ్ానవాళి ద్నవరా ద్ేవుని ఆధీనంలో
సృష్టరయావతు
ు సరగా పనిచేయగలదు, కాని రండవ ఆద్నమ్మ వచిి మ్ానవాళి

యొకక వాసు విక ఉద్ేాశమ్మను న్రవేరి ద్ేవుని పరపాలనలో అద్ి ఉండవలస్టటన
విధమ్మగా సృష్టరకి ఆజా ను ఇచిి ద్నని యొకక సరయైన పరపాలనను

జరగంచినపుపడు ఇద్ి న్రవేరుతుంద్ి. మ్రయమ ఇద్ి యషయా 11లో

ఆశించబడుట మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ, అకకడ ఆయన జంతు రాజయమ్మలో,

మ్ానవులకు జంతువులకు మ్ధయ శాంత్రని పునరుదా రంచిన పటమ్ుట ఒక

మ్హిమ్కరమైన సృష్టర నియమ్మ్మ కొరకు మ్నమ్మ ఎదురుచూచుచున్నామ్మ.
మ్రయమ ఇద్ి ఆయన సవరూపమ్మలుగా ద్ేవుని చితు మ్మను న్రవేరుినటు
ు
ద్ేవునికి సృష్టరకి మ్ధయ మ్ధయవరు పాతిను పో ష్టంచు విధననమ్మ మీద
ఆధనరపడియమనాద్ి.

— డా. జాన్ మకననేో
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మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుటకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలు మర్శయు సార్వతిరక

ప్ర్శణామాలను మనము ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, ప్తనము తర్మవాత కుమార్మడు మనకు అనుగీహించన
నిర్రక్షణను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

మ్ానవాళి కొరకు నిరీక్ష్ణ
మానవాళి విమోచన కొర్కు ప్రణాళికను బయలుప్ర్చుటకు దదవుడు ఎకుువ సమయమును
తీసుకోలేదు. వాసత వానికన, దదవుడు వార్శని శపించాడు అనే సతయములో మానవాళి కొర్కు నిర్రక్షణ యొకు
మొదటి సూచనలు కనిపించాయి. ఆది. 2:17లో, మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు జీవ వృక్షఫలమును తింటే
మానవాళిని చంప్ుతానని దదవుడు హెచుర్శంచాడు. అయితద ఆదాము హవవలు విసర్శీంచబడిన వృక్ష
ఫలమును తినప్ుపడు, వార్మ వంటనే మర్ణంచలేదు. బదులుగా, వార్శ మర్ణములను ఆలసయము

చదయుట దావర్ా దదవుడు కొంత కర్మణను వార్శకన చూపాడు. మర్శయు కొంత కాలము వర్కు ఆయనను

స్టేవించుటకు మానవాళికన అవకాశమిచు ఆయన మర్శంత కర్మణను చూపాడు. ఆయన సృషిర ప్రణాళికలో
నుండి వార్శని నిర్ూుల్వంచుటకు బదులుగా, మానవాళిని తన కార్యముల యొకు కేందర భాగములో
ఉంచుట కొనసాగశంచాడు.

తర్మవాత దదవుడు మర్శంత కర్మణగల ప్ని చదశాడు: అప్వాది యొకు ప్రణాళికలను నాశనము

చదస్టి దదవుని ప్రజలను నముకతవములోనికన నడిపించుటకు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని ఆయన
వాగాేనం చదశాడు. విమోచకుని గూర్శు చదయబడిన ఈ మొదటి ప్రసత ావనను “మొదటి సువార్త ” అని

అంటార్మ, మర్శయు అది ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు సర్పమును దదవుడు శపించుటలో
కనిపించంది.

ఆది. 3:15లో ఈ శాప్మును చూడండి:
మ్రయమ న్నకును స్ట్ు రకని
ి న్న సంతననమ్మనకును ఆమ సంతననమ్మనకును వైరమ్మ
కలుగజేస్టద
ె ను. అద్ి నినుా తలమీద కొటురను; న్నవు ద్ననిని మ్డిమ మీద
కొటురదువని చపెపను (ఆద్ి. 3:15).

ప్తనములో, ఆదాము హవవలు దదవునికన వేర్మగా తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి సర్పముతో జతకల్వసార్మ.

అయినను, దదవుడు తన ప్రజలను విడిచపటర లేదు. సర్పమును శపించుటలో, సర్పమును ఓడించుట
దావర్ా స్ట్త ర సంతతి తయదకు మానవాళిని విమోచసాతడని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు.

ఈ సర్పమే అప్వాది అని ప్రకటన 12:9 మర్శయు 20:2 బో ధిసత ుంది. కాబటిర, ఈ మొదటి సువార్త

ఒక జంతయవును శపించు వాగాేనము మాతరమే కాదు అని ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు తర్చుగా అర్ాము
చదసుకునాిర్మ. బదులుగా, సర్పము యొకు తలను చతకదొర కుుటకు విమోచకుని ప్ంప్ుతానని

దదవుడిచున వాగాేనము పాప్ము యొకు ప్ర్శణామాల నుండి మానవ జాతిని విమోచసాతనని చదస్టన
ి
వాగాేనమైయునిది – అప్వాదితో వార్మ చదసుకుని అనుబంధ్ము నుండి వార్శని తొలగశంచుటకు,
మర్శయు ర్ాజయములోని నముకమన
ై పౌర్మలుగా వార్శతో ఆయన యొకు సహవాసమును
ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు.
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ఈ ఆదిమ సువార్త ర్ూప్కములు ఆది. 3:21లో కొనసాగుతాయి, అకుడ ఆదాము హవవల

దిగంబర్తవమును మర్శయు అవమానమును కపిపప్ుచుుటకు దదవుడు వార్శకన చర్ు వసత మ
ర ులను

అనుగీహించాడు. ఇది దదవుని యొకు కొనసాగు పేమ
ర ను మర్శయు మానవాళి కొర్కు ఆయన ఇచున

దెైవకృతమును మాతరమే కనుప్ర్చలేదుగాని, దదవుని ప్రజలను విమోచంచ వార్శ పాప్మును కప్ుపటకు
ఇవవబడు ఒక సంప్ూర్ణమైన బలయర్పణ దినము కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
సపష్ర ము చదయుచునిటట
ో , ఈ బలయర్పణ దదవుని కుమార్మనిదెయ
ై ుంటటంది.

నితయతవములో కుమార్మని గూర్శు, సృషిరలో ఆయన కార్యమును గూర్శు మనము చూశాము

కాబటిర, మన మూడవ ముఖ్య అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: విమోచనలో
దదవుని కార్యము.

విమోచనమ్మ
ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిపల వుట మానవాళి కొర్కు మర్శయు సృషిరయావతయ
త కొర్కు
తీవరమన
ై ప్ర్శణామములను కల్వగశంచంది. అయితద దదవుడు మన పాప్ము కంటే గొప్పవాడు. మన మొదటి
తల్వో దండురలు మానవ జాతిని నాశనములోనికన నడిపన
ి వంటనే, దదవుడు మన కొర్కు ఆయన

కల్వగశయుండిన ప్రణాళికలను బయలుప్ర్చాడు. ఆర్ంభము నుండద, పాప్ులకు ర్క్షణను కల్వగశంచ

సృషిరంచబడిన లోకమును ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు తండిర ఆయన కుమార్మని విమోచకునిగా నియమించాడు.
విమోచన యొకు చార్శతిరక యుగము ఆది. 3వ అధాయయములో ప్తనముతో ఆర్ంభమై, యిేసు

తిర్శగశవచునప్ుపడు భూమాయకాశముల యొకు ముగశంప్ు వర్కు కొనసాగుతయంది అని గుర్శతంచవచుు. ఈ
విమోచనా కాలములో కుమార్మని యొకు కార్యము పాప్ుల యొకు క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ దావర్ా
ముఖ్యముగా చతీరకర్శంచబడింది. ప్తనము తర్మవాత వంటనే హవవ సంతతిలో ఒకర్మ భవిష్యద్

విమోచనను అనుగీహిసత ార్మ అనే దాని ఆధార్ంగా ఆదాము హవవలు దదవుని కర్మణను ప ందుకునప్ుపడద
కుమార్మడు పాప్ులను ర్క్ించుట ఆర్ంభించాడు. మర్శయు ప్రతి యుగములోను ఆయన పాప్ులను
ర్క్ిసత ు వసుతనాిడు — పాప్ములను ఒప్ుపకొని, విశావసముతో ఆయన తటటర తిర్మగువార్ందర్శని.

మూడు ముఖ్య ఆలోచనలను గూర్శు చర్శుంచుట దావర్ా విమోచనా కాలములో కుమార్మని

యొకు పాతరను మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము: మొదటిగా, పాప్ులను విమోచంచుటకు కుమార్మడు
కల్వగశయుండిన హేతయవు; ర్ండవదిగా, పాప్ుల యొకు విమోచనమును నిశుయించన తండిర

కుమార్మనితో చదస్టన
ి వాగాేనము; మర్శయు మూడవదిగా, ఈ విమోచనమును నర్వేర్ముటకు కుమార్మడు
చదస్టన
ి కార్యము. పాప్ులను విమోచంచుటకు కుమార్మడు కల్వగశయుండిన హేతయవుతో ఆర్ంభించుదాము.

హేతువు
పాప్ులను విమోచంచుట కొర్కు కుమార్మడు కల్వగశయుని హేతయవు చాలా కనోష్రమైనది, మర్శయు

దీనిని అనేక విధాలుగా వివర్శంచవచుు. తిరతవమునకు మహిమను తదవాలని ఆయన కల్వగశయుండిన ఆశ
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దావర్ా ఆయన ప్ుర్శకొలపబడా్డు. సృషిర దాని ఉదదేశమును నర్వేర్ాులనే ఆశ దావర్ా ఆయన

ప్ుర్శకొలపబడా్డు. కర్మణ, నాయయముల కొర్కు అయన కల్వగశయుండిన వాంఛ దావర్ా ఆయన

ప్ుర్శకొలపబడా్డు. అయితద విమోచన కొర్కు కుమార్మడు కల్వగశయుండిన హేతయవులలో లేఖ్నము

వర్శణంచు సుప్ర్శచతమైన మాటలలో ఒకటి “పేమ
ర ” — దదవునిపై పేరమ, సృషిరపై పేరమ మర్శయు మానవులపై
పేరమ. మర్శయు ఈ పేరమ కేవలం కుమార్మనికన మాతరమే ప్ర్శమితము కాలేదు; తిరతవములోని ముగుగర్మ
ప్ుర్మష్మూర్మతలు దీనిని ప్ంచుకునాిర్మ.

ద్ేవుడు పేమ్
ి యైయమన్నాడు గనుక మ్నలను విమోచించుటకు ఆయన

పురకొలపబడన్డు. ద్ీనిని గూరి లేఖనమ్మలు సపషరమ్మగా మ్ాటదుడతనయ — 1

యోహాను 4:8లో “ద్ేవుడు పేమ్
ి సవరూపట.” యోహాను 3:16 లోకమ్మలో అతయంత
సుపరచితమన
ై బైబిలు వచనమైయమనాద్ి, “ద్ేవుడు లోకమ్మను ఎంతో

పేిమించను,” అయతే రక్ించి విమోచించుటకు ఆయనను ఏద్ి పురకొలుపతుంద్ి?
ఆయన పేిమ్. ఆయనను యరుగాలని, ఆయనతో అనుబంధమ్మలో

నివస్టటంచనలని, ఆయనలో పరపూరుణలు కావాలని, సృష్టర నిమితు మ్మ, మ్మఖయమ్మగా
మ్ానవ సృష్టర నిమితు మ్మ ఆయన కలిగయమండిన కోరక మ్రయమ రూపకలపన,
పిజలు ఆయనను తలుసుకొనుటకు ఒక మ్ారు మ్మను స్టటదాపరచింద్ి, మ్రయమ
పేిమించు మ్ంచి ద్ేవునిగా ఆయనను మ్హిమ్పరచింద్ి. కాబటిర మ్న కొరకు
ద్ేవుడు కలిగయమనా పేమ్
ి మ్నలను విమోచించునటు
ు ఆయనను
పురకొలుపతుంద్ి.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
విమోచనలో కుమార్మడు పాతర వహించుటకు దదవుని పేరమ హేతయవైయునిదని మూడు

ఆలోచనలను ప్ర్శగణంచుట దావర్ా చూదాేము, తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య ఉని
పేరమతో ఆర్ంభిదాేము.

త్రితవమ్మ
ఆయన మనలను పేరమించాడు కాబటిర దదవుడు మానవాళిని విమోచంచుటకు

నిర్ణయించుకునాిడు అనుటకు ఏ సందదహము లేదు. అయితద మనము కొనిిసార్మో మర్చపల యిే
విష్యము ఏమిటంటే, మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ తండిర కుమార్మని మీద

కల్వగశయుని పేమ
ర లో ఒక అంశమైయునిది. మనలను ర్క్ించుటకు తండిర తీసుకుని నిర్ణయానిి
ఎఫస్ట్. 1:4-6లో పౌలు వివర్శంచన విధానమును వినండి:

తన పటియమనియందు తనను ఉచితమ్మగా మ్నకనుగీహించిన తన కృపామ్హిమ్కు
కరరు కలుగమనటు
ీ ుు
ు , తన చితు పికారమైన దయాసంకలపమ్మచొపుపన, యేసుకరస

ద్నవరా తనకు కుమ్ారులనుగా స్ట్వకరంచుటకై, మ్నలను మ్మందుగా తన కోసమ్మ
నిరణ యంచుకొని, మ్నమ్మ తన యదుట పరశుదుాలమ్మను నిరదాషులమ్మన్ై
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యమండవలెనని జగతు
ి చేత ఆయన కరస
ీ ు ులో
ు పున్నద్ి వేయబడకమ్మనుపే, పేమ్
మ్నలను ఏరపరచుకొన్ను (ఎఫెస్ట్ 1:4-6).

తాను పేరమించు, యిేసు కరస
ీ త ులో, మర్శయు కరీసత ు దావర్ా మనలను విమోచంచుటకు దదవుడు

నిర్ణయించుకునాిడని ఈ చని లేఖ్న భాగములో మూడు సార్మో పౌలు ప్రసత ావిసుతనాిడు. మర్శయు
ఆయన ఇకుడ తెల్వయజేయాలనుకొనుచుని ఒక విష్యము ఏమనగా, కుమార్మని మీద తండిర

కల్వగశయుని పేమ
ర లో నుండి మన కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ ప్ుడుతయంది. తిరతవము-మధ్య
ఉని పేరమ మన విమోచన యొకు ముఖ్య హేతయవుగా ఉనిది. ర్పమా. 8:39 మర్శయు 1 తిమోతి
1:14లో కూడా మనము ఇలాంటి బో ధ్లనే చూడవచుు.

కుమార్మని యిెడల తండిర కల్వగశయుని పేరమ మన విమోచనకు ఎంతో ముఖ్యమైయునిదనే

సతయమును కొీతత నిబంధ్న మర్లా మర్లా ప్రసత ావిసుతంది. మతత యి 3:17, మర్శయు 17:5; మర్శయు 2
పేతయర్మ 1:17లో మనము చూచునటట
ో , యిేసు బాపిత సుము మర్శయు ర్ూపాంతర్ములో తండిర దీనిని
నిర్ాార్శంచాడు. యోహాను 3:35 మర్శయు 5:20-23లో విమోచంచుటకు మర్శయు తీర్మప తీర్ముటకు

తనకు ఉని అధికార్మును వర్శణసత ూ యిేసు దీనిని ప్రసత ావించాడు. కొలస్ట్ి. 1:13-14లో, విమోచన అనేది
తండిర పేమి
ర ంచు కుమార్మని ర్ాజయములో పౌర్తవమని పౌలు వివర్శసత ునాిడు.

అయితద ఈ పేమ
ర దిశలేనిది కాదు. అది మహిమప్ర్చబడుటకు మర్శయు విధదయతను

అందుకొనుటకు, దదవుని మహిమ హెచుంచబడి ప్రచుర్శంచబడుటకు, ఆయన ఉదదేశములు

నర్వేర్ుబడుటకు, సృషిరయావతయ
త మీద ఆయన ప్ర్శపాలన గుర్శతంచబడి సుతతింప్బడుటకు తిరతవములోని
సభుయలు కల్వగశయుని ఆశను కల్వగశయునిది. సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశములలో
మానవాళి కేందరమైయునిది కాబటిర, మన విమోచన తిరతవములోని పేమ
ర యొకు సావభావిక
ప్ర్శణామమైయునిది.

మ్నమ్మ లేకుండన ఆయన ఉండలేడు కాబటిర ద్ేవుడు మ్నలను విమోచించుట
లేదు లేక విమోచింపబడిన మ్ానవాళి లేకుండన ఆయన ఒంటరతనమ్మను

అనుభవిసుున్నాడు కాబటిర ఆయన మ్నలను విమోచించుట లేదని గమరు ంచుట

ఎంతో అవసరమ్మ. ద్ేవుడు సవతంతుిడు. ఆయనకు అవసరతలు లేవు. ఆయనకు
మ్న అవసరత లేక మిగలిన సృష్టర యొకక అవసరత ఏ విధమ్మగా లేదు. కాబటిర

ద్ేవుడు అవసరతను తీరుికొనుటకు సృష్టరంచుట లేదని మ్నకు తలుసు. ఆయన

అవసరతలో ఉండి విమోచన ఇచుిటలేదు. ఆయన విమోచన కారయమ్మను, సృష్టరని
మ్రయమ చేయమ పిత్రద్ననిని తన మ్హిమ్ నిమితు మ్మ, ఆయన సవభదవమ్మను
పిచురపరచుటకు చేసు ున్నాడు, తద్నవరా ఆయన మ్హిమ్ను పిచురపరచు

ఆకాశమ్మలు మొదలుకొని ఆయన సవరూపమ్మలో చేయబడిన మ్ానవాళి వరకు
ఆయన మ్హిమ్ను పిత్రబింబించువారగా ఉండనలి, వార ద్నవరా ఆయన తన

సవభదవమ్మను చూపుతనడు, తన పరశుదా తను, ఆయన యోగయతను మ్రయమ
స్ౌందరయమ్మను కనుపరుస్ాుడు. ఉనాతమన
ై మ్మగంపు కొరకు ఆయన
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సమ్సు మ్మను చేస్ు ాడు. అయతే, ఆయన ఎందుకు విమోచిస్ాుడు? విమోచించబడిన
సృష్టర ద్నవరా ఆయన మ్హిమ్ను కనుపరచుటకు ఆయన విమోచిస్ాుడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి

సృష్టర
ర్ండవదిగా, సృషిర ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ కూడా విమోచనలో కుమార్మని యొకు
పాతరను ప్ుర్శకొల్వపంది. విమోచనలో కుమార్మని యొకు పాతర సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ

దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడింది అను విష్యము అనేక విధాలుగా ర్మజువవుతయంది. ఆయన చదస్టన
ి ప్రతి దాని
కొర్కు ఒక సృషిరకర్త గా ఆయన కల్వగశయుని శీదధలో, ముఖ్యముగా ఆయన సవర్ూప్ములో చదయబడిన
మానవాళి మీద ఆయన కల్వగశయుని పేరమలో దీనిని మనము చూడవచుు.

దీనికన ఉతత మమన
ై ఉదాహర్ణ యోహాను 3:16-18, అకుడ మనము ఈ విధ్ముగా

చదువుతాము:

ద్ేవుడు లోకమ్మను ఎంతో పేమి
ి ంచను. కాగా ఆయన తన అద్ివతీయకుమ్ారునిగా
పుటిర న వానియందు విశావసమ్మంచు పిత్రవాడును నశింపక నితయజీవమ్మ

ప ందునటు
ు ఆయనను అనుగీహించను. లోకమ్మ తన కుమ్ారుని ద్నవరా రక్ష్ణ
ప ందుటకేగాని లోకమ్మనకు తీరుప తీరుిటకు ద్ేవుడనయనను లోకమ్మలోనికి
పంపలేదు. ఆయనయందు విశావసమ్మంచువానికి తీరుప తీరిబడదు;

విశవస్టటంపనివాడు ద్ేవుని అద్ివతీయకుమ్ారుని న్నమ్మ్ందు విశావస మ్మంచలేదు
గనుక వానికి ఇంతకు మ్మనుపే తీరుప తీరిబడను (యోహాను 3:16-18).

యోహాను లోకము అను ప్దమును అనేక విధాలుగా ఉప్యోగశంచాడని మనము గుర్శతంచాల్వ.

అనేక సందర్ాులలో, ఆయన విశవమును, భూమిని, సమసత మానవాళిని, అనేకమంది ప్రజలను, దదవుని
వయతిర్ేకనంచు ప్రజలను, మర్శయు మానవ విలువలు ఆచార్ముల వయవసా లను సంబో ధించుటకు

ఉప్యోగశంచాడు. అయితద ఈ సందర్ుములో, అతడు ఇకుడ సృషిరని లేక సృషిరలోని మానవాళిని
సంబో ధించుట కొర్కు ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు.

దదవుని పేరమ లోకమును ర్క్ించుటకు ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది అనేది యోహాను 3:16-18

యొకు మౌల్వక ఆలోచనయిెయ
ై ునిది. లోకము ఆయన మహిమగల ర్ాజయముగా ఉండి, ఆయన

స్టేవకులు మర్శయు సవర్ూప్ముల న
ై మానవాళి దావర్ా నింప్బడి పాల్వంచబడాలని ఆయన కోర్ాడు.
కాబటిర, మానవులలో నుండి ఒక విశవస్టించు శేష్మును విమోచంచుటకు ఆయన తన కుమార్మని

ప్ంప్ుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. విశావసులను ర్క్ించుట దావర్ా, దదవుడు ఒక నూతన మానవాళిని

సృషిరసత ాడు. తర్మవాత ఆయన భూమాయకాశములను ఆయన మహిమగల ర్ాజయముగా మర్శయు ఆయన

నూతనముగా విమోచంచన మానవాళికన గృహముగా నూతనప్ర్చుతాడు. ర్పమా. 8:20-22; 2 పేతయర్మ
3:13; మర్శయు ప్రకటన 21:1-4 వంటి వాకయభాగాలలో ఈ ఆలోచనను మనము చూడవచుు.
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విశావసులు
మూడవదిగా, విశావసుల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ కూడా విమోచనలో కుమార్మని

పాతరను ప్ుర్శకొల్వపంది. లేఖ్నములోని అనేక భాగాలలో, దదవుడు విశావసులను ప్రతదయకముగా

పేరమించనటట
ో మనము చూడవచుు. ఆయన మనతో సహవాసము చదయాలని, మనలను దీవించాలని
ఆశంచుచునాిడు. మనము ఆయనను తిర్శగశ పేరమించాలని, ఆయనతో నితయ అనుబంధ్ము

ఆసావదించాలని ఆయన కోర్మచునాిడు. వాసత వానికన, విశావసులప్టో దదవుని పేరమ ఎంత విశేష్మైనదంటే,
మనము ప్ుటర క మునుపే దదవుడు మనలను ఎర్శగయ
శ ుండి పేమి
ర ంచాడని బెైబిలు బో ధిసత ుంది. దీనిని
మనము ర్పమా. 8:29-39; ఎఫస్ట్. 1:4-12; మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:2లో చూడవచుు. విమోచనను
సాధించుట కొర్కు కుమార్మని ప్ంప్ుటకు తండిర కల్వగశయుని హేతయవులో, దదవుని చతత మును
జర్శగశంచుటకు కుమార్మడు కల్వగశయుని ఆశలో విశావసుల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుండిన పేమ
ర

ముఖ్యమైన భాగమయ
ై ునిదని లేఖ్నము సపష్ర ము చదసత ుంది. ఇది యోహాను ర్చనలలో, ముఖ్యముగా
యోహాను 16:27; మర్శయు 1 యోహాను 3:16, మర్శయు 4:10-19లో మర్శంత సపష్ర ముగా
అగుప్డుతయంది.

దదవుడు చదయు ప్రతి ప్ని కూడా కొంత వర్కు తన ప్రజల కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని పేరమ

దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడుతయంది అని చెప్ుపట అతిశయోకనత కాదు. మర్శయు దదవుని పేరమ అతయంత

ప్ర్శప్ూర్ణముగాను సంప్ూర్ణముగాను ఆయన కుమార్మనిలో బయలుప్ర్చబడింది. జీవితములో

మనమంతా సంఘర్షణలను ఎదుర్ొుంటాము, మర్శకొనిి సార్మో దదవుడు మనలను పేరమిసుతనాిడు అని

విష్యమును కూడా సందదహస
ి త ాము. అయితద మనము సంఘర్శషంచునప్ుపడు లేక సందదహంి చునప్ుపడు
దదవుడు మనలను తకుువ పేమి
ర ంచడు. ఆయన మన పాప్మును సంఘర్షణను ఎర్శగయ
శ ుండి కూడా

మనలను పేరమిసుతనాిడు అనిది వాసత వము. ఆయనయందు మనము విశావసముంచక ముందద, మన

పాప్ము నుండి తపిపంచుకోవాలని ఆలోచంచక ముందద, దదవుడు మనలను ఎంతగానో పేరమించ మనలను
విమోచంచుటకు తన కుమార్మని నియమించాడు. అది ఎంతో పదే ప్ర్శహార్ముగా ఉనిది — మన

పాప్ముల భార్ము కనీంద యిేసు శీమన ంది మర్ణంచవలస్టి వచుంది. అయితద దీనిని ఆయన పేరమ
కొర్కు చదశాడు. ఇప్ుపడు ఆయన ప్ునర్మతాానములో, తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని
విమోచంచు పేరమకు యిేసు సజీవ సాక్షయమయాయడు.

విమోచన కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని హేతయవును మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు

విమోచనను నిశుయప్ర్చన దెైవిక వాగాేనములను చూదాేము.

వాగాానమ్మలు
దదవుని వాగాేనములు మార్నివి. అవి ఎనిడు మార్వు, ఆయన వాటి నుండి ఎనిడు

వైదొ లగడు. దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి ప్రతిదానిని ఆయన నిశుయముగా నర్వేర్ముతాడు. ఇప్ుపడు

విమోచనలో కుమార్మని యొకు పాతరను అర్ాము చదసుకొనుటకు ఇది ఎంతో పారముఖ్యమైనది ఎందుకంటే,
విమోచన అనునది తండిర మర్శయు కుమార్మని మధ్య గల వాగాేనముల మీద నాటబడియునిది.
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ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతలు కొంతమంది

“విమోచనా నిబంధ్న” అని పిలచు ఒక ఒడంబడికను చదసుకునాిర్మ, దానిలో ప్తనమన
ై మానవాళిని
విమోచంచుటకు వార్మ వాగాేనము చదశార్మ. ఈ విమోచనా నిబంధ్న పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన

తర్మవాత విమోచనను ఏర్ాపటట చదయుటకు స్టిదధప్ర్చన మర్ొక నిబంధ్నలోనికన దార్శ తీస్టింది అని
మనము చూడబో తయనాిము. ఈ తదుప్ర్శ నిబంధ్నను వేదాంతవేతతలు “కృపా నిబంధ్న” అని పిలచార్మ.
ఒక వప్
ై ు తండిర, మర్ొక వప్
ై ు కుమార్మడు మర్శయు విమోచంచబడిన మానవాళి మధ్య ఒక ప్వితరమైన

ఏర్ాపటట చదయబడింది. మర్శయు మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మొదలుకొని, యిేసు మహిమలో
తిర్శగశవచునప్ుపడు దాని యొకు అంతిమ నర్వేర్మపకు మధ్య ఉని విమోచనా కాలమంతటిని అది
నియంతిరసత ుంది.

ఈ నిబంధ్నలో, కుమార్మని దావర్ా, ప్రతయద కముగా యిేసు కరస
ీ త ులో కుమార్మని యొకు

నర్వతార్ము దావర్ా సృషిర కొర్కు మర్శయు మానవాళి కొర్కు తన ర్ాజయ ప్రణాళికలను నర్వేర్ముతాను

అని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. దదవుడు ఎనుికుని దావీదు వంశములో మానవునిగా నర్వతార్ము
దాలుుటకు, మర్శయు విమోచనా నిబంధ్నలో ముందుగా నియమించబడిన ఆంక్షలనిియు

నర్వేర్ముటకు కుమార్మడు వాగాేనము చదశాడు. ప్తనమన
ై మానవాళి కొర్కు ఆయన పారయశుతత
మర్ణము ప ందాడు, మర్శయు ప్శాుతాతప్ము దావర్ాను విశావసము దావర్ాను ఆయన తటటర

తిర్మగువార్మ పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి, భరష్రతవము నుండి అప్ర్ాధ్ భార్ము నుండి
విమోచంచబడతార్మ. మర్శయు ఈ వాగాేనములతో పాటటగా, కుమార్మడు ర్క్ించన వార్శకన ర్క్షణ యొకు
లాభములను అనవయించుటకు ప్ర్శశుదాధతును ప్ంప్ుటకు తండిర కుమార్మల్వర్మవుర్మ
నిర్ణయించుకునాిర్మ.

ఆయన ప్రజలతో చదస్టన
ి కృపా నిబంధ్నను నిర్ాార్శంచుటకు దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నా వేడుకల

యొకు సంఖ్య ఆధార్ంగా వేదాంతవేతతలు కృపా నిబంధ్నను ఆర్మ నిర్వహణలుగా విభజసాతర్శ. నిబంధ్నా

వేడుక జర్శగన
శ ప్ుపడు దదవుని ప్రజలకు నాయకతవము వహించన మనుష్యయల పేర్ో దావర్ా ఈ నిర్వహణలు
గుర్శతంచబడతాయి.

ఇది ఆది. 3లో ప్తనము తర్మవాత దదవుని నిబంధ్న ప్రజలకు నాయకునిగా ఆదాముతో

ఆర్ంభమవుతయంది. దీనిని సాధార్ణంగా, “ఆదాము నిబంధ్నా నిర్వహణ” అంటార్మ, లేక సులువుగా
“ఆదాము నిబంధ్న” అంటార్మ. ఈ నిర్వహణలో, విమోచన మొదటిగా ఆది. 3:15లో మానవాళికన
ఆపాదించబడింది, తర్మవాత అది “మొదటి సువార్త ”గా గుర్శతంచబడింది.

తర్మవాతది, ఆది. 6-9లో నోవహుతో చదయబడిన ప్ునర్మదధ ర్ణ నిబంధ్న. నోవహు నిబంధ్నా

నిర్వహణలో, కుమార్మని యొకు విమోచన కార్యము ముగశయు వర్కు మానవాళి భదరప్ర్చబడునటట
ో
సృషిరని స్టిార్ముగా ఉంచుతానని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు.

దీని తర్మవాత, దదవుడు అబారహాముతో నిబంధ్న చదశాడు, మర్శయు ఇది ఆది. 15, 17లో

వర్శణంచబడింది, మర్శయు ఆది. 22లో ప్ునర్మదాాటించబడింది. ఈ నిబంధ్న అబారహాము కుటటంబమునకు
విశేష్మన
ై అధికార్ములను బాధ్యతలను ఇచుంది, మర్శయు ఆయన వార్సులలో ఒకడు

విమోచకుడవుతాడని వాగాేనము చదయబడింది. గలతీ. 3 ప్రకార్ం, ఈ ప్రతయద కమైన వార్సుడు యిేస్టే.
గలతీ 3:16లో పౌలు ఏమి వారశాడో వినండి:
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అబదిహామ్మనకును అతని సంతననమ్మనకును వాగాానమ్మలు చేయబడను; ఆయన
అన్ేకులను గూరి అనాటుర న్న సంతననమ్మలకును అని చపపక ఒకని గూరి
అనాటేర న్న సంతననమ్మనకును అన్ను; ఆ సంతననమ్మ కరస
ీ ు ు (గలతీ 3:16).

అబారహాము నిర్వహణ నిబంధ్నలో ఉని వాగాేనములు అబారహాముతో మాతరమేగాక కరస
ీ త ుతో
కూడా చదయబడినవని పౌలు గుర్శతంచాడు. ఆయన నముకమన
ై ప్రజలకు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను —
ముఖ్యముగా పాప్ విమోచన ఆశీర్ావదమును — తీసుకొనివచుు వాగాేనము చదయబడిన విమోచకుడు
దదవుని కుమార్మడద.

తర్మవాత నిబంధ్న మోషే దినములలో ఇశాీయిేలుతో చదయబడిన నిబంధ్న, అది నిర్గ మ. 19-24

మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో వివర్శంచబడింది. మోషే నిబంధ్నా నిర్వహణలో లేక “మోషే
నిబంధ్న”లో, నజర్ేయుడెన
ై యిేసుగా కుమార్మడు నర్వతార్ము దాల్వునప్ుపడు ఇచుు బల్వకన

సాదృశయముగా ఉని బలుల వయవసా ను దదవుడు సాాపించాడు. ఈ మోషే బలులు సృషిరకన ముందు తండిర
కుమార్మలు చదస్టన
ి వాగాేనములకు దృశయ నిర్ాార్ణలుగా ఉనాియి. మర్శయు ఈ బలుల దావర్ా,
కుమార్మడు తయదకు కల్వగశంచు విమోచన యొకు ముందు ర్మచని నముకమన
ై దదవుని ప్రజలు
ప ందుకునాిర్మ.

ఈ కాలములో, ఇశాీయిేలు ర్ాజుల ైన యాజక సమూహముగాను ప్ర్శశుదధ జనాంగముగాను

సాాపించబడిర్శ. దదవుని నిబంధ్న ప్టో వార్మ చూపిన విధదయత దావర్ా, కుమార్మడు తయదకు ప్ర్శపాల్వంచు
భూలోక ర్ాజయమును వార్మ నిర్శుంచవలస్టియుండెను.

ఐదవ నిబంధ్న నిర్వహణ, మర్శయు పాత నిబంధ్న కాలము యొకు ఆఖ్ర్శ నిర్వహణ, దావీదు

ఆధీనంలో జర్శగన
శ ది, దీనిని తర్చుగా “దావీదు నిబంధ్న” అని పిలుసాతర్మ. దావీదు యొకు కృపా
నిబంధ్న నిర్వహణను గూర్శు 2 సమూ. 7, కరర్తనలు 89, 132 వంటి చపటో ప్రసత ావించబడింది. ఈ

కాలములో, దావీదు వంశములో విమోచకుడు జనిుసాతడని, అతడు భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును

ఆర్ంభిసాతడని, మర్శయు ఆయన నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రతివార్శకన
ఆయన విమోచనను తెసత ాడని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు.

చవర్శగా, ఆర్వ నిబంధ్నా నిర్వహణ యిేసు దినములలో ఆర్ంభమై ఆయన తిర్శగవ
శ చుునంత

వర్కు కొనసాగుతయంది. లూకా 22:20, హెబ్ర.ర 9:15 మర్శయు 12:24లో మనము చూచునటట
ో ఈ

నిర్వహణను బెైబిలు సాధార్ణంగా “నూతన నిబంధ్న” అని పిలుసుతంది. ఈ కృపా నిబంధ్న యొకు
నిర్వహణలో, విమోచన కార్యమంతా ప్ూర్శతగా నర్వేర్ుబడింది. పాప్మునకు బల్వ అర్శపంచుటకు

మర్ణసాతనని వాగాేనము చదయబడిన పాతరను యిేసు నర్వేర్ాుడు. తండిర ఆయన బల్వని అంగరకర్శంచాడు.
మర్శయు తమ విమోచకునిగా యిేసును విశవస్టించు ప్రతివార్శకన ప్ర్శశుదాధతు విమోచనను
అనవయిసుతనాిడు.
రక్ష్ణకు ఎలు పుపడూ కుమ్ారుడే మ్ారు మైయమన్నాడు. యేసు పరచరయ

కాలమ్మనకు అనుబంధమ్మలో విమోచన చరతి యొకక కాల కీమ్మ్మలో మీరు

నివస్టటంచిన సమ్యమ్మ ఆ దృష్టర పునరవమ్రశ కలిగనద్ో లేద్ో నిరా్రసుుంద్ి, కొీతు
నిబంధనలో ఉనా మ్నమ్మ కూడన యేసు పరచరయలో న్రవేరిబడిన
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ీ ను thirdmill.org నందు
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వాగాానమ్మలను వనుకకు త్రరగ చూస్ాుమ్మ. లేక పాత నిబంధనలో నివస్టటంచిన

పిజలు మ్నకు కలిగనంత నిశియమైన అవగాహన లేకుండన ఎదురు చూశారు,

కాని యేసు యొకక వయకిుతవమ్మలో న్రవేరిబడిన లేక మ్మగంపుప ంద్ిన ద్ేవుని
వాగాానమ్మలకు అనుగమణంగా ఎదురు చూశారు. కాబటిర , అవును, యేస్టే
ఎలు పుపడూ మ్న రక్ష్ణ యొకక ఆధనరమైయమన్నాడు.
— డా. ర్పబ్ ల్వసర ర్డ
కరీసు ు రాకడకు మ్మందు పాత నిబంధనలో పిజలు వేరే విధమ్మగా రక్ష్ణ ప ంద్నరా
అని ఆలోచన చేయమవారు అన్ేకమ్ంద్ి ఉన్నారు. కొందరు పిభమతవమ్మ ద్నవరా
రక్ించబడన్రు, లేక కొందరు ధరుశాసు రమ్మ ద్నవరా రక్ింపబడన్రు, లేక కొందరు

ఇతర మ్ారు మ్మల ద్నవరా, అనగా పరపాలన ద్నవరా మ్రయమ ఇశాీయేలు పిజలలో
భదగమైయమండుట ద్నవరా రక్ింపబడన్రు అని అన్ేక మ్ంద్ి అన్ేక విధనలుగా

జవాబిసుుంటదరు. కొందరు సునాత్ర ద్నవరా రక్ష్ణ ప ంద్ియమండవచుి. అయతే

మ్నలను నిజమ్మగా రక్ించు ఒక కారయమ్మనకు ఇవన్నా స్టటదాపాటుగా మ్ాతిమే
ఉన్నాయని బైబిలు సపషరమ్మగా బో ధిసు ుంద్ి. బలుల వయవస్ ఎంత సపషరమ్మగా
ఉనాను, అద్ి ఎంత పాిమ్మఖయమ్మగా ఉనాను, ద్ేవుని వప
ై ుకు త్రరగని

హృదయమ్మలు కలిగయమంటే వారు బలులు అరపంచుట మ్ానివేయాలని పివకు లు

సవయంగా పికటించనరు. మ్రయమ ఎదుాల రకు మ్మను మేకల రకు మ్మను పాపమ్మను
తొలగంచలేదు అని హెబ్రి పత్రిక సపషరమ్మ చేసు ుంద్ి. ఒకే బలి ఈ పని చేయగలదు.
మ్రయమ అద్ి కరస
ీ ు ు వయకిుతవమ్మలోని పితయే కత ద్నవరా కలుగమతుంద్ి. ఆయన ఒకే
వయకిుతవమ్మలో ఉనా ద్వ
ై మ్ానవుడు. ఈ వయకిుతవమ్మలో ఉనా ఏకతవమ్మ
మ్ాతిమే ద్ేవుని కొరకు మ్నలను విమోచించగలదు.

— డా. థామస్ నటెరల్ి
విమోచనను గూర్శు దెవి
ై క హేతయవు మర్శయు వాగాేనములను మనము చూశాము కాబటిర,

విమోచనను సాధించుటకు ప్రతదయకముగా, నజర్ేయుడెైన యిేసుగా ఆయన నర్ావతార్ము దావర్ా
కుమార్మడు చదస్టిన కార్యమును ప్ర్రక్ించుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

కారయమ్మ
యిేసు విమోచన కార్యములోని నాలుగు అంశములను మనము చూదాేము: దదవుని ర్ాజయమును

ఆయన ఆర్ంభించుట; తండిరకన ఆయన విధదయుడగుట; ఆయన ప్ునర్మతాానము; మర్శయు ఆయన
ఆర్పహణము. మొదటిగా దదవుని ర్ాజయమును ఆయన ఆర్ంభించుటను చూదాేము.
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ద్ేవుని రాజయమ్మను ఆరంభించుట
పాత నిబంధ్న అంతటిలో, వార్శ విర్పధ్ులను సమూలంగా నాశనం చదస్టి వార్శని ఆశీర్ావదములతో

కూడిన నితయ జీవములో సాాపించుటకు ఒక నాటకరయ విధ్ముగా భూమి మీదికన దదవుడు ర్ాజయమును
తెచుు ర్పజు కొర్కు దదవుని ప్రజలు ఎదుర్మ చూశార్మ. అది మానవాళికన ఇవవబడిన వాసత విక బాధ్యత

నర్వేర్ుబడు దినమవుతయంది. దదవుడు తన సృషిరని సంప్ూర్ణంగా ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడు, మర్శయు ఆయన
చతత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటేో భూమి మీద కూడా నర్వేర్ుబడుతయంది.

ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు, మానవాళి మర్శయు సృషిరని గూర్శు

మాటో డునప్ుపడు పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు దానిని ప్రభువు దినము లేక అంతయ దినములు అని

పిలచదవార్మ. దదవుని ర్ాజయమును అంతయ దినములలోనికన నడిపించు ముఖ్య వయకనతగా మస్ట్ియను లేక
కరీసత ును వార్మ గుర్శతంచార్మ. కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ం, దదవుని కుమార్మడెన
ై యిేసు భూమి మీద దదవుని
ర్ాజయమును సాాపించుటకు వచున ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచూసుతని మస్ట్ియ అయుయనాిడు.
ఆయన దినములలోనే తాను భూమి మీదికన దదవుని ర్ాజయమును తెచుతినని యిేసు

బో ధించాడు. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 12:28లో, ఆయన ఇలా అనాిడు, “నిశుయముగా దదవుని
ర్ాజయము మీ యొదే కు వచుయునిది,” అనగా అది అప్పటికే వచుయునిది. మర్శయు లూకా

16:16లో, “ప్రతివాడును ఆ ర్ాజయములో బలవంతముగా జొర్బడుచునాిడు” అని చెబుతూ ప్రజలు
దదవుని ర్ాజయములోనికన అప్పటికే ప్రవశ
ే ంచుచునాిర్ని బో ధించాడు.

దదవుని ర్ాజయము అప్పటికే వచుయునిది అను ఆలోచనను యిేసు దినములలోని అనేకమంది

ప్రజలు తిర్సుర్శంచార్మ, ఎందుకంటే అది అందర్మ గుర్శతంచు — అనగా భూలోక కీమమును ప్ూర్శతగా

భౌతికముగా సపష్ర ముగా తలకనంీ దలు చదయు — తిర్సుర్శంచలేని భూలోక సతయముగా ఉండాలని వార్మ
ఆశంచార్మ. అయితద వేర్ొక విధ్ముగా ర్ాజయము వచుయునిదని యిేసు బో ధించాడు.
లూకా 17:20-21లో ఆయన చెపపి న మాటలను వినండి:

ఆయన ద్ేవుని రాజయమ్మ పితయక్ష్మ్మగా రాదు. ఎందుకనగా ఇద్ిగద ద్ేవుని రాజయమ్మ
మీ మ్ధయన్ే యమనాద్ి గనుక, ఇద్ిగద యకకడనని, అద్ిగద అకకడనని చపప
వీలుపడదని వారకి ఉతు రమిచిను (లూకా 17:20-21).

సపష్ర ముగా, దదవుని ర్ాజయమును యిేసు సంప్ూర్ణతలో తీసుకొని ర్ాలేదు. ఆయన ఆ కార్యమును

ఆర్ంభించాడు అంతద. కాబటిర, ఆయన ఆర్ంభించన దానిని ప్ూర్శత చదయుట కొర్కు — అనగా దదవుని

ర్ాజయమును ప్ూర్శత చదయుటకు — ఎదుర్మచూసుతనాిము. అయితద అది సుదీర్ా ప్రకనీయయిెయ
ై ునిది.
మతత యి 13, మార్ము 4 మర్శయు లూకా 13లోని ఉప్మానములలో యిేసు బో ధించనటట
ో , దదవుని

ర్ాజయము నిదానముగా ఎదుగు వితత నమును, లేక ర్ొటెరను నిదానముగా ప ంగశంచు ప్ుల్వస్టిన పిండిని

పల ల్వయునిది. ఈ ఉప్మానముల కోవలో, దదవుని ర్ాజయము నాటబడింది అని, భవిష్యతయ
త లో యిేసు
తిర్శగశవచుు వర్కు కోత దినము సంభవించదని మనము చెప్పవచుు.

నర్వతార్ము దాల్వున దదవుని కుమార్మడెన
ై యిేసు భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును

సాాపించాడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఈ దుష్ర యుగము
సమూలంగా నాశనమవుతయంది అని, కొీతత ఆకాశము కొీతత భూమి దదవుని ప్రజలకు సంప్ూర్ణ
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ప్ునర్మజీీ వము కల్వగశసత ుంది అని అది నిశుయతతో బో ధిసత ుంది. ఇది మనకు గొప్ప నిర్రక్షణను

నిశుయతను కల్వగశంచాల్వ. ప్తనమన
ై లోకములో, దుష్ర తవము గలుసుతంది అని, మనము ఊర్కనే
శీమప ందుచునాిమని కొనిిసార్మో అనిపిసత ుంది. అయితద దదవుడు నాయయమును నితయము వర్కు

ఆలసయము చదయడు. ఆయన శతయరవుల మీద ఆయన అంతిమ తీర్మపను ఇచుు దినము ర్ాబో వుతయంది.
ఆయన లోకములో నుండి తయదకు పాప్మును, శీమను మర్శయు మర్ణమును కడిగశవేసత ాడు. మర్శయు
ఆయన నముకమన
ై ప్రజలను ఆయన ర్ాజయములో నితయ సావసా యమునిచు ప్రతిఫలమిసాతడు. అనేక

అదుుతములు మర్శయు బో ధ్ల దావర్ా యిేసు తనను తాను ర్మజువుచదసుకునాిడు, మర్శయు మన

ర్ాజయ ఆశీర్ావదములకు సంచకర్మవుగా ప్ర్శశుదాధతును కూడా అనుగీహించాడు. కాబటిర, తన ర్ాజయమును
సాాపించుటకు మర్శయు మన సంప్ూర్ణ సావసా యమును అనుగీహించుటకు ఆయన తిర్శగశ వసాతడనే
నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.

యిేసు దదవుని ర్ాజయమును ఏ విధ్ముగా ఆర్ంభించాడో చూశాము కాబటిర, తండిర ప్టో ఆయన

కల్వగశయుని విధదయతను ఇప్ుపడు చూదాేము.

విధేయత
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన కల్వగశన ప్ర్శణామాలను

మనము చూశాము. ఆదాము నిబంధ్నా నాయకునిగా మానవాళి అంతటికన పారతినిధ్యమును వహించాడు
కాబటిర ఆదాము మొదటి పాప్ము యొకు అప్ర్ాధ్ము మానవాళి అంతటి మీదికన వచుంది. దదవునితో

తెగశపల యిన సహవాసమును మర్శయు మన ర్క్షణను మనము సంపాదించుకొను యోగయతకు ఆటంకం
కల్వగశంచు దుర్రితిని మనము అనుభవించాము.

ముఖ్యముగా, మన విమోచకునిగా యిేసు యొకు పాతరలో ఆదాము విఫలమన
ై చపట

సఫలమగుట ముఖ్యమన
ై విష్యముగా ఉనిది. యిేసు తండిరకన సంప్ూర్ణ విధదయతలో జీవించ స్టిలువ

మీద మర్ణంచాడు. ఆయన చూపిన విధదయత దావర్ా, ఆదాము కోలోపయిన ఆశీర్ావదములను ఆయన
ప ందుకునాిడు. మర్శయు ఆ ఆశీర్ావదములను ఇప్ుపడు ఆయన తన నముకమైన ప్రజలతో

ప్ంచుకొనుచునాిడు. ర్పమా. 5:12-19లో ఈ యిేసు మర్శయు ఆదామునకు మధ్య ఉని ఈ పల ల్వకలను
గూర్శు పౌలు సపష్ర ముగా మాటాోడాడు. మర్శయు 1 కొర్శంథీ 15:45లో, పౌలు ఆయనను “కడప్టి
ఆదాము” అని కూడా పిలచాడు.

యిేసు తన జీవితమంతా కనుప్ర్చన విధదయతలోని ర్ండు విష్యములను గూర్శు

వేదాంతవేతతలు తర్చుగా మాటాోడతార్మ. ఒక వప్
ై ున, అవమానము మర్శయు శీమల జీవితమునకు

సమర్శపంచుకొని తయదకు స్టిలువ మీద మర్ణంచుట ఆయన చూపిన ప్ర్పక్ష విధదయతను సూచసుతంది.
పాప్ముకు జీతము మర్ణమని దదవుడు నాయయముగా పటిరన ఆంక్షను స్టిలువ మీద ఆయన ప ందిన
మర్ణము పాటించంది. ఆయన చూపిన ప్ర్పక్ష విధదయతలో, యిేసు మనకు ప్రతాయమాియముగా

ఉనాిడు. మన అప్ర్ాధ్మును ఆయన భర్శంచాడు, అనగా ఆయన ఖ్ాతాలో జమ చదసుకునాిడు.

తదావర్ా ఆయన దదవుని దృషిరలో అప్ర్ాధిగా ఎంచబడి, మన సాానములో మర్ణంచాడు. ఆయన చదస్టన
ి

ఈ ఒకు కార్యము మన పాప్ములకు ప్ర్శహార్మును చెల్వోంచంది, తదావర్ా దదవుని తీర్మప మర్శయు ఉగీత
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నుండి మనము తపిపంచుకోగల్వగశతిమి. అది మన కొర్కు పాప్ క్షమాప్ణను సంపాదించ, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ను
కాడి నుండి మనలను విడిపించంది.

ర్పమా. 5:18-19లో పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:
కాబటిర తీరుప ఒకక అపరాధమ్ూలమ్మన వచిినద్ై, మ్నుషుయలకందరకిని శిక్ావిధి
కలుగమటకు ఏలాగమ కారణమ్ాయన్ో, ఆలాగే ఒకక పుణయ కారయమ్మవలన

కృపాద్ననమ్మ మ్నుషుయలకందరకిని జీవ పిదమైన న్నత్ర విధింపబడుటకు
కారణమ్ాయను. ఏలయనగా ఒక మ్నుషుయని అవిధేయత వలన అన్ేకులు
పాపులుగా ఏలాగమ చేయబడిరద, ఆలాగే ఒకని విధేయత వలన అన్ేకులు
న్నత్రమ్ంతులుగా చేయబడుదురు (రదమ్ా 5:18-19).

ఇకుడ పౌలు ఖ్చుతముగా ఆదామును యిేసును పల లాుడు. ఒకప్ుపడు ఆదాము మనకు

ప్రతినిధిగా ఉనిటేో యిేసు కూడా మనకు ప్రతినిధిగా ఉనాిడు కాబటిర, స్టిలువ మీద యిేసు అర్శపంచన
బల్వయాగము దదవుని యొకు నాయయమన
ై శక్ష నుండి మనలను విడిపించ, ఆయన మనలను
నీతిమంతయలుగా చూచునటట
ో చదసత ుంది.

యిేసు చూపిన ర్ండవ ర్కమన
ై విధదయత ప్రతయక్ష విధదయత. ఇది తండిర ఆజాాపించన ప్రతిదానికన

ఆయన జీవితములో చూపిన విధదయత. ఆయన నర్వతార్ములో, యిేసు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

ప్ర్శప్ూర్ణముగా నర్వేర్ాుడు. ఆయన ఎనిడును పాప్ము చదయలేదు, మర్శయు ఎలో ప్ుపడూ దదవుడు
ఆజాాపించన దానినే చదశాడు. అదద విధ్ముగా మన అప్ర్ాధ్ము కూడా స్టిలువపై యిేసు మీద

మోప్బడినది, మర్శయు ఆయన నీతిగల విధదయత మన మీద మోప్బడినది. వేదాంతవేతతలు చాలా
సార్మో దీనిని “నాయయసంబంధ్మైన నీతి” అని పిలుసాతర్మ, పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి మనము
ప్ూర్శతగా విమోచన ప ందకునిప్పటికర మనము నీతిమంతయలుగా ప్రకటించబడితిమి అని దీని అర్ాము.

మనము ఆయన శర్రర్ధార్శయిన
ెై యిేసు వల — అనగా మనము ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై జీవితమును

జీవించనటట
ో , మర్శయు ఆయన చదస్టిన సతిియలను మనము చదస్టన
ి ిటట
ో — దదవుడు మనలను చూసాతడు.
ఫల్వతంగా, దదవునితో మన అనుబంధ్ము ప్ునర్మదధ ర్శంచబడింది. మన ర్క్షణను మనము

సంపాదించకొనకుండా దుర్రితి మనలను ఆప్ుచునిప్పటికర, యిేసు చదస్టన
ి కార్యము ఆధార్ంగా దదవుడు
మనకు ర్క్షణ ఆశీర్ావదమును ప్రతిఫలంగా ఇసాతడు.
మ్న పాపపు జీవితమ్మ నుండి, “ఉగీత సంతననమ్మ”గా పతనమైన స్టట్త్ర నుండి

మ్నమ్మ విడిపటంచబడుటకు, సమ్సయను పరషకరంచుటకు బబి
ై లు చబమతునాటు
ు

మ్నకు ద్ేవుడు కావాలి. మ్నమ్మ నిసుహాయమలమ్మ, నిరీక్ష్ణ లేనివారమ్మ, మ్న
స్ ంత సమ్సయ అయన పాపమ్మను పరషకరంచలేకుండన ఉన్నామ్మ. అయతే
ద్ేవుడు తన కృపలో మ్న సమ్సయలను పరషకరస్ాుడు. మ్రయమ మ్నకు

పిత్రనిధిగా ఉండుటకు ఆయన కుమ్ారుని పంపుట ద్నవరా ఆయన ద్ీనిని చేస్ు ాడు.
కుమ్ారుడన
ై ద్ేవుడు మ్నిష్టగా వచిి పరపూరణ మన
ై విధేయతన జీవితమ్మను

జీవించి, స్టటలువపెై పరపూరణ మ్రణమ్మను ప ంద్ి, సమ్ాధి నుండి త్రరగ లేచి, మ్న
నిమితు మ్మ మ్రణమ్మను జయంచనడు. ఈ నూతన సృష్టరలో అనగా యేసు
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పిత్రనిధిగా ఉనా ఈ పునరుతన్న విమోచన్న జీవితమ్మలో పిథమ్ ఫలమ్మలుగా

ఉండుట ద్నవరా మ్ాతిమే మ్నమ్మ విమోచింపబడగలమ్మ. ఆయనను నమ్ముట

ద్నవరా, పతన స్టట్త్ర నుండి విమోచించబడిన మ్ానవాళికి పాిత్రనిధయమ్మ వహించు

నూతన మ్నుషుయడైన, కడపటి ఆద్నమ్మ అయన కరస
ీ ు ుయందు విశావసమ్మంచుట
ద్నవరా మ్నమ్మ ద్ీనిలో పాలుపంచుకోగలమ్మ. కాబటిర , ఆయన చేస్టటన విమోచన

కారయమ్మ ద్నవరా మ్నకు పాిత్రనిధయమ్మ వహించిన ద్వ
ై -మ్ానవుడైన కరస
ీ ు ుయందు
విశావసమ్మంచుట ద్నవరా, మ్నమ్మ విమోచన ప ందగలమ్మ.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
దదవుని ర్ాజయము మర్శయు విధదయత ఆధార్ంగా యిేసు చదస్టన
ి కార్యమును మనము చూశాము

కాబటిర, మర్ణము నుండి ఆయన ప ందిన ప్ునర్మతాానమును ఇప్ుపడు చూదాేము.

పునరుతన్నమ్మ
యిేసు శర్రర్ ప్ునర్మతాానము ఆయన చదస్టన
ి విమోచనా కార్యమునకు మూలమయ
ై ునిది.

మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచుట దావర్ా, యిేసు సవయంగా మర్ణమును జయించాడు, మర్శయు ఆయన
యందు విశావసముంచు వార్ందర్శకర నితయముండు భౌతిక జీవితమును స్టిార్ప్ర్చాడు.

1 కొర్శంథీ. 15:20-21లో యిేసు ప్ునర్మతాానమును పౌలు ఏ విధ్ముగా వివర్శంచాడో వినండి:
ఇపుపడైతే నిద్ిించినవారలో పిథమ్ఫలమ్మగా కరస
ీ ు ు మ్ృతులలోనుండి

లేపబడియమన్నాడు. మ్నుషుయని ద్నవరా మ్రణమ్మ వచిను గనుక మ్నుషుయని
ద్నవరాన్ే మ్ృతుల పునరుతన్నమ్మను కలిగను (1 కొరంథీ. 15:20-21).

ఆదాము చదస్టిన పాప్ము మర్ణమును కల్వగశంచంది. అయితద యిేసు మర్ణము నుండి

లేచనప్ుపడు, ఆయనయందు విశావసముంచు వార్ందర్మ ప్ునర్మతాానము ప ందుతార్ని ఆయన హామీ
ఇచాుడు. మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచునప్ుపడు, మన విమోచకుడు కల్వగశయుని మహిమగల
శర్రర్ములలో మనము నితయము జీవిసాతము.

యిేసు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన చదస్టన
ి

విమోచన కార్యములోని నాలగ వ అంశమును చూదాేము: ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుట.

ఆరదహణమ్మ
ఆయన ప్ునర్మతాానుడెన
ై తర్మవాత, నలుబది దినముల పాటట యిేసు శష్యయలకు ప్రతయక్షమై,

వార్శకన దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధించాడు. మర్శయు ఈ సమయము ముగశంప్ులో, ఆయన

శర్రర్ముతో ప్ర్లోకమునకు ఎకనుపల యాడు. ఈ విష్యమును గూర్శు లూకా 24:50, 51 మర్శయు అప .
1:3-11 వంటి చపటో వారయబడియునిది.

ఆర్పహణము కనీసం ర్ండు కార్ణముల వలన యిేసు యొకు విమోచనా కార్యమునకు

పారముఖ్యమైయునిది. ఒక వప్
ై ున, ర్ాజుగా స్టింహాసనాస్ట్నుడగుటకు ఆయన ప్ర్లోకమునకు
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ఆర్పహణమయాయడు. తండిర యొకు స్టేవక ర్ాజుగా ఆయన సృషిర అంతటిని, ముఖ్యమన
ై ఆయన ప్రజల ైన

సంఘమును ఆయన పాల్వంచుచునాిడు. 1 కొర్శంథీ. 15:23-25; హెబ్ర.ర 12:2 మర్శయు 1 పేతయర్మ 3:22
వంటి చపటో ఈ వివర్ములు ప్రసత ావించబడా్యి.

మర్ొక వైప్ు, ప్ర్లోక దదవాలయములో బల్వని ప్ూర్శత చదస్టి, తండిర సనిిధిలో ఆయన ప్రజల కొర్కు

మధ్యవర్శతగా ఉండుటకు విజాాప్న చదయుటకు అనుమతి ఇచుంది కాబటిర ఆర్పహణము పారముఖ్యమన
ై ది.
మధ్యవర్శతగా ఆయన పాతరలో, స్టిలువలో ఆయన ఇచున బల్వని యిేసు తండిరకన జాాప్కము చదసత ాడు,

తదావర్ా తండిర ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రజలను క్షమిసూ
త వార్శని దీవిసాతడు. దీనిని గూర్శు
మనము హెబ్ర.ర 7:25-26, మర్శయు 9:11-28 వంటి చపటో చూసాతము.

ఇప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, సృషిరకన ముందు ఆయన తండిరతో చదస్టన
ి విమోచనా నిబంధ్న దావర్ా

కుమార్మడు ఎలో ప్ుపడూ మన మధ్యవర్శతగా ఉనాిడు. కాని ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమైన తర్మవాత
కుమార్మడు ఒక విశేష్మన
ై ర్రతిలో మన మధ్యవర్శత అయాయడు.

మధ్యవర్శతగా యిేసు పాతరను 1 తిమోతి 2:5-6లో పౌలు ఏ విధ్ంగా వివర్శంచాడో వినండి:
ద్ేవుడొ కకడే, ద్ేవునికిని నరులకును మ్ధయవరు యమ ఒకకడే; ఆయన కరీసు ుయేసను
నరుడు. ఈయన అందర కొరకు విమోచన కీయధనమ్మగా తనుాతనన్ే
సమ్రపంచుకొన్ను (1 త్రమోత్ర 2:5-6)

నర్వతార్ము దాల్వున దెైవ కుమార్మడెన
ై యిేసు కరస
ీ త ు పాప్ుల కొర్కు బల్వగా మర్ణంచాడు.

మర్శయు ఆయన మన కొర్కు స్టిలువలో చెల్వోంచన కీయధ్నము తర్చుగా మన జీవితములకు

అనువర్శతంప్జేయుటకు ఇప్ుపడు ఆయన తండిర స్టింహాసనము ఎదుట విజాాప్నము చదయుచునాిడు.
హెబ్రర 7:25లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఈయన తన ద్నవరా ద్ేవుని యొదా కు వచుివార పక్ష్మ్మన, విజఞాపనమ్మ
చేయమటకు నిరంతరమ్మ జీవించుచున్నాడు గనుక వారని సంపూరణ మ్మగా
రక్ించుటకు శకిుమ్ంతుడై యమన్నాడు (హెబ్రి 7:25).

కుమ్ారుడన
ై యేసు న్నమ్మ్మన గాక మ్ర ఏ న్నమ్మ్మన రక్ష్ణ లేదు.

మొటర మొదటిగా, మ్త న్నయకులలో ఏ ఒకకరు కూడన యేసు కరీసు ు యొకక

పరపూరణ స్టట్త్రని చేరుకోలేదు, మ్రయమ వారలో ఏ ఒకకరు కూడన నితుయలు కారు.
అంతేగాక, ద్ేవునికి మ్ానవునికి మ్ధయ అరుత కలిగన మ్ధయవరు యేసు మ్ాతిమే
అనునద్ి మ్రంత పాిమ్మఖయమన
ై విషయమ్మ. ఈ లోకమ్మలోని మ్తమ్మలు

మ్రయమ తతవమ్మలు మ్నకు మ్ంచి జీవిత నియమ్ాలను ఇవవగలవు. అయతే
యేసు కరీసు ు మ్ాతిమే ద్ేవుని దగు ర నుండి వచిి ద్ేవుని యొదా కు త్రరగ

ు వాడు. ఆయన మ్ాతిమే ద్ేవునితో మ్నలను సమ్ాధననపరచి, మ్న
వళల

పాపమ్మలను మోయగలడు. ఈ విధంగా, ఆయన న్త్ర
ై కమ్మగాను లేక తతవశాసు ర
భదవనలో మ్ాతిమేగాక ఆయన వయకిుతవమ్మలో ఆయన ద్ేవునికి మ్ానవునికి
మ్ధయ మ్ధయవరు యయ
ై మన్నాడు. బైబిలు పరభదషలో, యేసు మ్ాతిమే ద్ైవ-39వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: విమోచకుడు

మ్ానవుడు, మ్ానవాళికి విమోచకుడు మ్రయమ ఈ పరపూరణ స్టట్త్రని ఏ ఒకకరు
కూడన తమ్ వయకిుగత కృష్టతోను న్ైత్రక పివరు నలతోను చేరుకోలేరు.

— డా. స్ట్రఫన్ ఛాన్, అనువాదం
మనమంతా జీవితములో శీమలను సంఘర్షణను ఎదుర్ొుంటాము. దదవుడు మన పారర్ానలను
వినుచునాిడా అని మనము ఆశుర్యప్డుతయంటాము. అయితద మన సందదహాల మధ్యలో కూడా, మన
పాప్ముల నుండి మనలను విమోచంచు వలను చెల్వోంచుట కొర్కు యిేసు మర్ణంచాడని బెబి
ై లు

నిశుయతను కలుగజేసత ుంది. మనకు నితయ జీవమునిచుుటకు ఆయన తిర్శగల
శ ేచాడు. మన లాభము
కొర్కు ఆయన ర్ాజయమును పాల్వంచుటకు, మర్శయు మన కొర్కు నిర్ంతర్ విజాాప్న చదయుటకు

ప్ర్లోకమందుని ఆయన స్టింహాసనమునకు ఎకను వళాోడు. దీని అర్ాము జీవితము ఎలో ప్ుపడూ

సులభంగా ఉంటటంది అని కాదు — అది అలా ఉండదు. అయితద మన విమోచకుడు ఎలో ప్ుపడూ మన
విజాాప్నలను వింటాడు, మన మీద సానుభూతి చూప్ుతాడు, మనలను పేరమిసాతడు అని దీని అర్ాము,
మర్శయు ఆయన అనుగీహించు ర్క్షణలో మనము భదరముగా ఉనాిము.

నితయతవములో యిేసును, సృషిర మర్శయు విమోచనలో ఆయన చదస్టన
ి కార్యమును మనము

చూశాము కాబటిర, మన అంతిమ అంశమును చర్శుంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము:
భూమాయకాశముల భవిష్యత్ ముగశంప్ు.

మ్మగంపు
భూమాయకాశముల యొకు ముగశంప్ులో యిేసు యొకు భవిష్యద్ ర్ాకడ, మర్శయు ఆ కాలము
మొదలు అంతములేని భవిష్యతయ
త వర్కు కొనసాగు మన ర్క్షణ యొకు అంతిమ ఘటర మునకు

సంబంధించన విష్యములు ఉనాియి. దానిలో దదవుని శతయరవులందర్శనీ సమూలంగా నాశనం చదయుట,
ఆయన ప్రజల యొకు అంతిమ ఆశీర్ావదము, దదవుని విమోచంచబడిన ప్రజలు నితయము నివస్టించుటకు
సృషిర యొకు నూతనప్ర్చబడుట ఇమిడియునాియి. కుోప్త ంగా, లోకము దదవుని యొకు
మహిమకర్మైన భూలోక ర్ాజయముగా ఉండు కాలమది.

భూమాయకాశముల ముగశంప్ును గూర్శు బెైబిలు బో ధ్నలను మూడు దశలలో ప్ర్రక్ిదే ాము.

మొదటిగా, యిేసు యొకు ర్ాకడను వివర్శదే ాము. ర్ండవదిగా, భూమాయకాశములు ముగశయునప్ుపడు
సంభవించు ఇతర్ సనిివేశములను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ముగశంప్ు యొకు నితయ
ప్ర్శణామములను మనము వివర్శదే ాము. యిేసు ర్ాకడతో ఆర్ంభిదాేము.
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యేసు రాకడ
భూమి మీదకు యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడ గొప్ప నమరతను కనుప్ర్చంది. లోకములోని
అనేక చపటో ఆయనను గూర్శున వార్త తెల్వయలేదు. ఆయన నివస్టించన సా లములలో కూడా, లౌకనక

చర్శతరకార్మలు ఆయనను గూర్శు పదే గా వారయలేదు. అయితద ఆయన ర్ండవ ర్ాకడ వేర్మగా ఉంటటంది.
మతత యి 24:30లో యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:

అపుపడు మ్నుషయ కుమ్ారుడు పిభదవమ్మతోను మ్హా మ్హిమ్తోను ఆకాశ
మేఘారూఢుడై వచుిట చూచి (మ్తు య 24:30)
1 థెసి. 4:16లో పౌలు చెబుతయనిటట
ో :
ఆరాుటమ్మతోను, పిధననదూతశబా మ్మతోను, ద్ేవుని బూరతోను పరలోకమ్మనుండి
పిభమవు ద్ిగవచుిను; కరీసు ునందుండి మ్ృతులెైన వారు మొదట లేతురు (1 థసు.
4:16).

యిేసు ర్ాకడ విధానమును గూర్శు ఇది మర్శయు ఇతర్ లేఖ్న భాగములు కనీసం నాలుగు
వివర్ాలను ఇసాతయి. మొదటిగా, అది వయకనతగత మర్శయు భౌతిక ర్ాకడగా ఉంటటంది. ఇప్ుపడు మనము
నివాసముంటటని ఈ లోకములోనికే మన ప్రభువన
ై యిేసు కరీసత ు తిర్శగశ వసాతడు. ఆయన

ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమన
ై ర్రతిలోనే తిర్శగశ వసాతడని అప . 1:11 తెల్వయజేసత ుంది, అనగా ఆయన
మేఘముల మీద దిగవ
శ సాతడు.

ర్ండవదిగా, ఆయన ర్ాకడ బహిర్ంగముగాను దృశయమన
ై దిగాను ఉంటటంది. ఆయనను ప్రతివార్మ

చూసాతర్మ, మర్శయు సార్వతిరక దదవుని బూర్ధ్వని దావర్ా మర్శయు ప్రధానదూత సవర్ము దావర్ా ఆయన
ప్రకటించబడతాడు.

మూడవదిగా, యిేసు ర్ండవ ర్ాకడ జయవంతమైనదిగా ఉంటటంది. ఆయన బలమన
ై

విజయునిగా తిర్శగశ వసాతడు. మర్శయు మతత యి 16:27, 24:31, మర్శయు 25:31 వంటి వాకయభాగాల
ప్రకార్ము దదవదూతలు ఆయనకు ప్ర్శచార్ము చదసత ార్మ.

నాలగ వదిగా, యిేసు ర్ాకడ ఊహించని వేళలో జర్మగుతయంది అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది; మనము

ఊహించన సమయములో అది కలుగదు. వాసత వానికన, మతత యి 24:36 ప్రకార్ం, ర్ండవ ర్ాకడ యొకు
తదది తండిక
ర న మాతరమే తెలుసు. కాబటిర, తామే కరస
ీ త ు అని చెప్ుపకొనువార్శని, లేక ఆయన ఎప్ుపడు
తిర్శగశవసాతడో తెలుసు అనువార్శని విశావసులు నముకూడదు.

యిేసు ర్ాకడను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ముగశంప్ులో ఆయన

ఆర్ంభించు సంఘటనలను మనము చూదాేము.
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సంఘటనలు
యిేసు తిర్శగవ
శ చనప్ుపడు కనీసం మూడు ముఖ్యమైన సంఘటనలు జర్మగుతాయి: సాధార్ణ
ప్ునర్మతాానము, అంతిమ తీర్మప, మర్శయు సృషిర నూతనప్ర్చబడుట. సాధార్ణ ప్ునర్మతాానముతో
ఆర్ంభించ ఈ సంఘటనలను ఒకొుకుటిగా చూదాేము.

స్ాధనరణ పునరుతన్నమ్మ
కరీసత ు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, మర్ణమున ందిన ప్రతి ఒకుర్మ తిర్శగశ లేసత ార్మ. దుష్య
ర లకు మర్శయు

నీతిమంతయలకు నితయము ఉండు నూతన శర్రర్ములు ఇవవబడతాయి. దీనిని గూర్శు యోహాను 5:2829లో సపష్ర ముగా వారయబడినది, అకుడ యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:

ఒక కాలమ్మ వచుిచునాద్ి; ఆ కాలమ్మన సమ్ాధులలో నునావారందరు ఆయన

శబా మ్మ విని మేలు చేస్టన
ట వారు జీవపునరుతన్నమ్మనకును, కరడుచేస్టన
ట వారు తీరుప
పునరుతన్నమ్మనకును బయటకి వచిదరు (యోహాను 5:28-29).

ఇదద విధ్మన
ై ఆలోచనలను ప్రకటన 20:13లో మనము చూడవచుు, అకుడ శర్రర్ములు

నాశనమన
ై వార్శకన కూడా ప్ునర్మతాానము కలుగుతయంది అని మనకు బో ధించబడింది. ఎవవర్మ కూడా
విడిచపటర బడర్మ; తీర్మపన ందుటకు మానవజాతి అంతా తిర్శగల
శ ేసత ుంది.

విశావసుల యొకు ప్ునర్మతాాన శర్రర్ముల విష్యములో, వార్మ పాప్ము మర్శయు భరష్రతవము

నుండి సవతంతయరలవుతార్ని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. పాప్ము ఇక ఎనిడూ మన శర్రర్ములలో ఉండదు,
మర్శయు మనము నితయము ఆర్పగయవంతయలుగా జీవిసాతము. ఫిల్వప్ప. 3:20-21లో పౌలు
బో ధించుచునిటట
ో :
పిభమవైన యేసుకరస
ీ ు ు . . . మ్న ద్ీనశరీరమ్మను తన మ్హిమ్గల శరీరమ్మనకు
సమ్ రూపమ్మ గలద్ననిగా మ్ారుిను (ఫటలిప్ప. 3:20-21).

మన అంతిమ సాాయిలో, యిేసు మర్ణము నుండి తిర్శగల
శ ేచన తర్మవాత ప ందుకొని ఇప్ుపడు

కల్వగశయుని మహిమకర్మన
ై శర్రర్ములను మనము కూడా ప ందుకుంటాము.

అవిశావసుల శర్రర్ములు కూడా నితయముంటాయి గాని, అవి పాప్ము నుండి విమోచన ప ందవు.

బదులుగా, పాప్మునకు ఫల్వతంగా దదవుడిచున శాప్ములను వార్శ శర్రర్ములు అనుభవిసూ
త నే

ఉంటాయి. వాసత వానికన, వార్మ తీర్మప ప ందినప్ుపడు ఈ శాప్ము ఎదుగుతయంది. యోహాను 5:28-29,
మర్శయు అప . 24:15 వంటి చపటో వల అవిశావసుల యొకు శార్రర్క ప్ునర్మతాానమును గూర్శు

లేఖ్నము మాటాోడుతయంది; మతత యి 5:29-30, మర్శయు 10:28లో వార్శ శార్రర్క శక్షను గూర్శు
లేఖ్నము ప్రసత ావిసుతంది.

యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు సంభవించు ర్ండవ ముఖ్యమన
ై సంఘటన అంతిమ తీర్మప.
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అంత్రమ్ తీరుప
సాధార్ణ ప్ునర్మతాానము తర్మవాత అంతిమ తీర్మపలో తన శతయరవులందర్శనీ సమూలముగా

నిర్ూులము చదస్టి, తనకు నముకముగా ఉని ప్రజలందర్శనీ దీవించుట దావర్ా యిేసు ర్ాజుగా తన

అధికార్మును శకనతని కనుప్ర్మసాతడు. అంతిమ తీర్మపలో ప్రతి మానవుడు పాలుప్ంచుకుంటాడు; దానిని
ఎవవర్మ తపిపంచుకోలేర్మ. ప్రసంగశ 12:14; మతత యి 12:36-37; 2 కొర్శంథీ. 5:10; మర్శయు ప్రకటన

20:12-13 వంటి లేఖ్న భాగములలో ఇది సపష్ర ము చదయబడింది. ప్రతి మానవుడు తీర్మపను ప ందునటేో ,
తీర్మప సమయములో ప్రతి వయకనత యొకు వయకనతగత జీవితములోని ప్రతి విష్యము ప్ర్శగణలోనికన

తీసుకోబడుతయంది అని ఈ లేఖ్న భాగములు సూచసాతయి. ప్రతి ఆలోచన, మాట మర్శయు కార్యము
విశేోషించబడుతయంది.

మానవాళి ప్తనమై పాప్ములో ఉనిది గనుక, తన స ంత యోగయత ఆధార్ంగా దదవుని ఎదుట

నిలువబడు ప్రతి మానవుడు ఈ తీర్మపలో శక్ించబడి, నితయ నర్కములోనికన ప్డవేయబడతాడు. అయితద
శుభవార్త ఏమిటంటే, విశావసము మూలముగా కృప్ దావర్ా కరస
ీ త ులో క్షమాప్ణ ప ందిన ప్రతి ఒకుర్మ
క్షమించబడి నితయ సావసా యమును ప ందుకుంటార్మ.

యోహాను 3:18 ఈ విష్యమును ఇలా తెల్వయజేసత ుంది:
ఆయనయందు విశావసమ్మంచువానికి తీరుప తీరిబడదు; విశవస్టటంపనివాడు

ద్ేవుని అద్ివతీయకుమ్ారుని న్నమ్మ్ందు విశావసమ్మంచలేదు గనుక వానికి
ఇంతకు మ్మనుపే తీరుప తీరిబడను (యోహాను 3:18).

యోహాను 5:24; 1 కొర్శంథీ. 11:32; మర్శయు 2 థెసి. 2:12 వంటి చపటో ఇదద ఆలోచన

ప్ునర్ావృతం చదయబడింది.

ఈ విమోచన కారయమ్మలో న్నయయాధిపత్రగా కుమ్ారుని యొకక పాతి నిరవచనమ్మ

ఆధనరమ్మగా ద్ేవుని పేమ్
ి ను మ్నమ్మ అత్రగా ఉదా టించు శోధనను తొలగంచుటలో
సహాయపడుతుంద్ి అని న్ేను అనుకుంటదను. ద్ేవుడు స్ావభదవికమ్మగా

పరశుదుాడైయమన్నాడు, మ్రయమ పరశుదా తలో రండు మ్మఖయమైన విషయమ్మలు
ఉన్నాయ: ఆయన న్నత్రగల పిమ్ాణమ్మలు మ్రయమ ఆయన కరుణగల పేిమ్.

కాబటిర స్టటలువ మీద పేమ్
ి తో తనను తనను అరపంచుకొనుటకు కుమ్ారుడు ద్ిగ
వచుిట విమోచన కారయమ్మనకు కేందిమైయమనాద్ి. అయతే ఆ విమోచనలో,

ఆయన పరశుదుాడు మ్రయమ న్నత్రమ్ంతుడు అను సతయమ్మను, మ్రయమ ఆయన
పిమ్ాణమ్మలు ఎనాడు మ్ారలేదు అన్ే సతయమ్మను మ్నమ్మ ఎదురదకవాలి. తోట

నుండి న్ేటి వరకు వారు ఒకే విధమ్మగా ఉన్నారు. మ్నమ్ంతన పాపమ్మ చేశామ్మ.
కాబటిర న్నయయాధిపత్ర యొకక న్నయయమ్మ స్టటలువ మ్రయమ యేసు కరీసు ు యొకక
విమోచన కారయమ్మను గూరి మ్నమ్మ కలిగయమనా అవగాహనలో మ్మఖయ
భూమికను పో ష్టంచనలి. ఇద్ి లేకుండన, మ్నమ్మ పాపమ్ను విషయమ్మను

కుద్ించినటు వుతుంద్ి. ఆ పాపమ్మ నుండి పశాితనుపమ్మ మ్రయమ రక్ష్కుని
-43వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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యొకక అవసరతలను మ్నమ్మ అర్ మ్మ చేసుకోలేమ్మ. ఇద్ి కేవలం మ్నలను
పేిమించు ద్ేవుడు మ్న సమ్సయల నుండి మ్నలను విడిపటంచుటకు మ్ాతిమే

వచిినటు
ట కారయమ్మ, మ్రయమ ఒక వయకిు
ు గా చేసు ుంద్ి. స్టటలువ మీద యేసు చేస్టన

రక్ష్ణ ప ంద్ిన తరువాత కూడన ఆ విశావస్టట జీవితమ్మలో ఆయన చేయమ కొనస్ాగమ
కారయమ్మ యొకక సంపూరణ అవగాహన కొరకు పిభమవైన యేసు యొకక న్నయయమ్మ
మ్రయమ న్నత్ర మ్ూలమ్మలుగా ఉన్నాయ. మ్ానవ చరతి యొకక మ్మగంపులో

కూడన మ్నమ్మ యేసును న్నయయాధిపత్రగా కలుసుకోబో తున్నామ్మ. కాబటిర మ్న

జీవితమ్మలన్నా కూడన ఈ పేమ్
ి యొకక పరశుదా త మ్రయమ పరశుదా న్నత్ర యొకక
ఆధీనమ్మలో ఉన్నాయ, మ్రయమ ఆయన తన న్నయయమ్మలోను, కరుణలోను
మ్నకు పిత్రనిధిగా ఉన్నాడు.

— డా. బిల్ ఉర్శ
చవర్శగా, యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు జర్మగు మూడవ ముఖ్య సంఘటన ఏమనగా సృషిర

నూతనప్ర్చబడుట.

సృష్టర నూతనపరచబడుట
యిేసు మానవాళికన నాయయము తీర్శు అవిశావసులను తొలగశంచునటేో , ఆయన సృషిరని శుదిధచస్ట
ద ి

నూతనప్ర్మసాతడు. సృషిర నూతనప్ర్చబడుటను 2 పేతయర్మ 3:10-13 ఈ విధ్ముగా వివర్శసత ుంది.
ఇవనిాయమ ఇటు
ు లయమై పో వునవి గనుక, ఆకాశమ్మలు రవులుకొని

లయమైపో వు నటిర యమ, పంచభూతమ్మలు మ్హావేండి మ్మతో కరగపో వునటిర యమ,
ద్ేవుని ద్ినపు రాకడకొరకు కనిపెటర ుచు, ద్ననిని ఆశతో అపేక్ించుచు, మీరు
పరశుదా మన
ై పివరు నతోను భకిుతోను ఎంతో జఞగీతుగలవారై యమండవలెను.

అయనను మ్నమ్ాయన వాగాానమ్మనుబటిర కొీతు ఆకాశమ్మలకొరకును కొీతు

భూమికొరకును కనిపెటర ు చున్నామ్మ; వాటియందు న్నత్ర నివస్టటంచును (2 పేతురు
3:10-13).

మ్ానవాళి యొకక విమోచన సృష్టరయావతు
ు మీద పిభదవమ్మ చూపుతుంద్ి,
మ్రయమ రదమ్ా. 8:22-23లో ఇలా వాియబడియమనాద్ి, “అయనను

మ్నమ్ాయన వాగాానమ్మనుబటిర కొీతు ఆకాశమ్మలకొరకును కొీతు భూమికొరకును
కనిపెటర ు చున్నామ్మ; వాటియందు న్నత్ర నివస్టటంచును. ఆతు యొకక పిథమ్

ఫలమ్మల న్ొంద్ిన మ్నమ్మ కూడ, దతు పుతితవమ్మ కొరకు, అనగా మ్న ద్ేహమ్మ
యొకక విమోచనమ్మ కొరకు కనిపెటర ుచు, మ్నలో మ్నమ్మ

మ్ూలుగమచున్నామ్మ.” ఆద్నమ్మ చేస్టన
ట పాపమ్మనకు ఫలితంగా సృష్టర యావతు
ు
నిషఫలతకు లోన్య
ై యంద్ి. ఈ నిషఫలత జఞడయమ్మలోను, గలిబిలిలోను,
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మ్రణమ్మలోను పితయక్ష్పరచబడింద్ి. పౌలు చబమతునాటు
ు , న్ేడు సృష్టర

అనుభవించు ఈ కారయమ్మ ఒక స్ట్ు ర యొకక పిసవ వేదనను పో లియమనాద్ి, అనగా

ఏద్ో ఒకటి రాబో వుచునాద్ి — ద్ీనిలో నుండి ఏద్ో ఒకటి పుడుతుంద్ి — మ్రయమ
సృష్టర అంతన విమోచించబడి పునరుదా రంచబడుతుంద్ి. మ్రయమ ఆ వాసు వికత

యొకక న్రవేరుప కొరకు ఆతు యొకక పిథమ్ ఫలమ్మలను కలిగ, కుమ్ారులుగా
దతు తు ప ందుటకు, ద్ేహ విమోచన కొరకు ఎదురుచూచుచునా మ్న వలెన్
ఎదురుచూసుుంద్ి. మ్హిమ్కరమైన స్టట్త్రలో మ్రణమ్మ, పాపమ్మ మ్రయమ
న్నశనమ్మ లేకుండన విశావస్టట పునరుదా రణ ప ందు విధమ్మగాన్ే, అద్ే

సమ్యమ్మలో సృష్టర కూడన బంధకమ్మల నుండి విమోచన ప ంద్ి మ్నమ్మ

ఇపుపడు మ్న చుటట
ర చూచుచునా మ్రణమ్మ లేక న్నశనమ్మ లేక జఞడయమ్మ లేని
నూతన ఆకాశమ్మ మ్రయమ నూతన భూమిగా మ్ారపో తుంద్ి.

— ర్వ. జమ్స మాపపల్ి
ప్రకటన 22:3 ప్రకార్ం, ఈ భూమాయకాశములు నూతనప్ర్చబడుట పాప్ము యొకు ఉనికనని

శాప్మును ప్ూర్శతగా నిర్ూులము చదసత ుంది. మానవ ప్తనము యొకు ప్ర్శణామములనీి

తయడిచవేయబడతాయి, మర్శయు దదవుని ప్రజలు పాప్ము, శీమ, అనార్పగయము లేక మర్ణము లేకుండా
జీవిసాతర్మ. దదవుడు ప్రతి బాష్పబిందువును తయడిచవేసత ాడని కూడా ప్రకటన 21:4 బో ధిసత ుంది. సృషిర

యావతయ
త దదవుని వాసత విక ప్రణాళికలోనికన తిర్శగశ వళలతంది, మర్శయు ఆయన నితయ ర్ాజయములో ఆయన

ప్రజలు నితయ జీవ బహుమానమును ప ందుకుంటార్మ. మర్శయు ప్రకటన 21, 22లో వర్శణంచబడిన నూతన
యిెర్ూష్లేము ఆ ర్ాజయమునకు ర్ాజధానిగా ఉంటటంది.

ప్రకటన 22:2 ఈ నూతన యిెర్ూష్లేములోని ఒక భాగమును ఈ విధ్ముగా వర్శణసత ుంది:
ఆ నద్ియొకక ఈవలను ఆవలను జీవవృక్ష్మ్మండను; . . . ఆ వృక్ష్మ్మ యొకక
ఆకులు జనమ్మలను సవస్ పరచుటకై వినియోగంచును (పికటన 22:2).

ఏదెను వనములో జీవ వృక్షము నాటబడినదని ఆదికాండము 2-3 అధాయయములు

తెల్వయజేసత ాయి. ప్రతదయకముగా, దదవుడు ఆదాము హవవలను ఏదెను వనములో నుండి తోరల్వవేస్టన
ి ప్ుపడు,
కొంత వర్కు దాని ఫలమును తినకుండా వార్శని నిషేధించుటకు ఆయన అలా చదశాడని ఆది. 3:22-24

బో ధిసత ుంది. అయితద కరీసత ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, అంతిమ తీర్మప తర్మవాత, జీవవృక్ష ఫలము మర్ొకసార్శ

మానవాళికన లభయమవుతయంది, మర్శయు దదవుని యొకు మహిమగల ప్ర్శపాలనలో మనకు నితయ శాంతిని
ఆర్పగయమును కల్వగశసత ుంది.

సృష్టరలో ద్ేవుని సవరూపమ్మను కలిగన సృషరమ్మగాను సృష్టరని యేలువానిగాను

మ్ానవునికి సృష్టరకి అనుబంధం ఏరపడింద్ి. కాబటిర , ద్ేవుని ఆధీనంలో ఆద్నమ్మ
హవవలు సృష్టరని పాలించువారగా నియమించబడన్రు, మ్రయమ వార మ్ధయను

వారు పాలించు లోకమ్మ మ్ధయను ఒక అనుబంధం ఏరపడింద్ి. ఆద్నమ్మ హవవలు
-45వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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పాపమ్మలోనికి పడిన తరువాత, ద్నని యొకక పరయవస్ానమ్మలు ఆద్నమ్మకు

మ్ాతిమే గాక సృష్టరకి కూడన అనవయంచబడన్య. ఇద్ే విధమ్మగా, మ్ానవాళి

యొకక అంత్రమ్ విమోచనలో, రదమ్ా. 8వ అధనయయమ్మ చబమతునాటు
ు ఆద్నమ్మ
హవవలు ఆరంభమ్మలో చేస్టన
ట పాపమ్మ ద్నవరా న్నశనమ్గమనటు
ు సృష్టర చరలోనికి
కొనిపో బడినటు
ు , మ్ానవాళి అంత్రమ్ విమోచనను ప ందుకునపుపడు ఆ పాప

పరణనమ్మ్మల నుండి సృష్టర కూడన విమోచించబడుతుంద్ి. కాబటిర సవరూపమన
ై

పరపాలకునికి మ్రయమ వారు పాలించు సృష్టరకి మ్ధయ అనుబంధం ఉంద్ి. పాపమ్మ
విషయమ్మలో, మ్ానవ పాప అనుభవ విషయమ్మలో, సృష్టర అద్ే

అనుభవమ్మలోనికి పడిపో వుట విషయమ్మలో, మ్రయమ సృష్టర కూడన చర నుండి
విమోచించబడు విధమ్మగా మ్ానవాళి పాపమ్మ నుండి విమోచన ప ందు
విషయమ్మలో ఆ పిభదవమ్మ మ్మడిపడియమనాద్ి.
— డా. ర్పబ్ ల్వసర ర్డ
కరీసత ు ర్ాకడ విధానమును మర్శయు సంఘటనలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర,

దాని ఫల్వతములను ఇప్ుపడు చూదాేము.

ఫలితమ్మలు
ఈ పాఠం యొకు ఆర్ంభములో, కరీసత ులో ఆయన ర్ాజయము దావర్ా ఆయన మహిమను

ప్రదర్శించ ఘనతప ందుటకు దదవుడు విశవమును సృజంచాడని చెబుతూ సృషిర నిమితత ము దదవుడు

కల్వగశయుని ఉదదేశమును కోీడీకర్శంచాము. యిేసు ర్ాకడ యొకు ఫల్వతములు ఈ ఉదదేశము యొకు
అంతిమ నర్వేర్మప అవుతాయి. సమసత ప్ూర్ణతలో దదవుని ర్ాజయమును తెచుుటకు, దదవుడు

పేరమించువార్శని మర్శయు దదవుని పేమి
ర ంచ, స్టేవించ ఆర్ాధించు నముకమైన ప్రజలను ప్ూర్మణలను
చదయుటకు యిేసు తిర్శగవ
శ చుుచునాిడు.
తన కొరకు పిజలను పునరుదా రంచుకొనుట మ్ానవాళి యొకక విమోచనలో

ద్ేవుడు కలిగయమనా అంత్రమ్ లక్ష్యమైయమనాద్ి. ఆ పునరుదా రణ ఆద్నమ్మ
హవవలు ఏద్ను తోటలో కలిగయమండిన సహవాసమ్మ కంటే ఎకుకవ

పరపూరణమ్మగాను మ్రంత గొపపగాను ఉంటుంద్ి. మ్ానవాళి పతనమన
ై తరువాత,
ద్ేవుడు వారకి పోి టో-ఇవాంగలియోన్, లేక సువారు ను గూరిన మొదటి

వాగాానమ్మను ఇచనిడు, మ్రయమ సరపమ్మ యొకక తలను చితకద్ొి కుకటకు స్ట్ు ర

సంతత్ర నుండి పుటుర విమోచకుని గూరి మ్ాటదుడనడు. మిగలిన లేఖనమ్ంతన ఆ
పునరుదా రణ పికిీయ యొకక విశద్ీకరణగా ఉనాద్ి. ఇశాీయేలు ద్ేశమ్మ ఆ
పునరుదా రణలో భదగమైయమనాద్ి మ్రయమ ఆ పునరుదా రణ యొకక

చితిమైయమనాద్ి. కాబటిర స్ారవత్రికత కలిగయమనా సంఘమ్మ ఈ పునరుదా రణకు
-46వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: విమోచకుడు

మ్రంత ఉనాతమన
ై చితిమ్మగా ఉనాద్ి. చివరగా, కరస
ీ ు ు యొకక రండవ రాకడలో
నూతన ఆకాశమ్మ మ్రయమ నూతన భూమి పునరుదా రంచబడతనయ మ్రయమ
ద్ననిలో ద్ేవుడు మ్ానవాళితో అనగా విశావసమ్మ ద్నవరా కరీసు ును ఎరగన

వారందరతో సూటిగా సహవాసమ్మ చేస్ు ాడు, మ్రయమ ఆ పరపూరణ మైన లోకమ్మలో
స్ాతననుడు ఇక ద్నడి చేయడు, పాపమ్మ మ్ర ఎనుాడును ఉండదు, మ్రయమ
వారు నితయమ్మ ద్ేవుని పరపూరణ మ్మగా మ్హిమ్పరుస్ాురు.

— డా. జఫ్ లోమాన్
యిేసు భూమాయకాశములను ముగశంప్ులోనికన తెచుుట వలన కలుగు ఫల్వతములను అనేక

విధాలుగా కోీడీకర్శంచవచుు, కాని ఈ పాఠంలో మనము వాటిని ర్ండు భాగములుగా విభజంచుదాము.
మొదటిగా, ముగశంప్ులో కలుగు దదవుని మహిమను మనము ప్ర్శగణదాేము. ర్ండవదిగా, మానవులు

అనుభవించు విమోచనా ఆనందమును మనము చూదాేము. మొదటిగా దదవుని మహిమను చూదాేము.

ద్ేవుని మ్హిమ్
మ్న విమోచన కారయమ్మను జరగంచినందుకు త్రియేక ద్ేవుడు నితయతవమ్మలో
మ్హిమ్ను ప ందుతనడని న్న ఆలోచన. ద్ేవుడు ద్ీనిని ఆయన మ్హిమ్
నిమితు మ్మ, ఆయన న్నయయమ్మను ఆయన న్నత్రని, ఆయన మ్ారుపలేని

గమణమ్మను, మ్రయమ ఆయన ధరుశాసు మ్
ర మ యొకక పరపూరణమైన పరశుదా తను
కనుపరచుట కొరకు మ్ాతిమే గాక, ఆయన జఞానవంతుడని మ్రయమ ఆయన

గమణమ్మలను కలిగయమంటటన్ే క్ష్మించి, కరుణ చూపట పాపులను న్నత్రమ్ంతులుగా
తీరిగలడని చూపటంచుట కొరకు ద్ీనిని చేశాడు. “న్నలా క్ష్మించు ద్ేవుడు ఎవరు,
న్నలా కృప చూపువారవరు?” అని పివకు పిశిాంచుచున్నాడు. కాబటిర ఇద్ి ద్ేవుని

మ్హిమ్ కొరకు జరుగమతుంద్ి. ఇద్ి పాపుల రక్ష్ణ నిమితు మ్మ జరుగమతుంద్ి, కాని
ద్ీని యొకక అంత్రమ్ ఫలితమ్మ ఏమిటంటే, నితయతవమ్మలో ద్ేవుని మ్హిమ్ మ్ర
ఎకుకవ పరమ్ాణమ్మలలో కనుపరచబడుట.
— డా. థామస్ నటెరల్ి
కరీసత ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము మీద ర్ాజుగా ఆయన యొకు ప్ర్శపాలన ఉనిత

సాాయికన, అతయంత గౌర్వప్రదమన
ై సాాయికన చదర్మకుంటటంది. మానవాళి అంతా యిేసు యొకు ప్ర్శపాలనను
గుర్శతంచ ఆయన అధికార్ము ఎదుట సాగశలప్డినప్ుపడు దదవునికన మహిమను తెచుు లక్షయము
చదధించబడుతయంది. ఫిల్వప్ప. 2:9-11లో పౌలు ఇలా వారశాడు:

అందుచేతను పరలోకమ్ందునావారలో గాని, భూమిమీద ఉనావారలో గాని,
భూమి కిీంద ఉనావారలో గాని, పిత్రవాని మోకాలును యేసున్నమ్మ్మన
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వంగమనటు
ై ద్ేవుని మ్హిమ్ార్ మై యేసుకరస
ీ ుు
ు ను, పిత్రవాని న్నలుకయమ తండిియన
పిభమవని ఒపుపకొనునటు
ు ను, ద్ేవుడు ఆయనను అధికమ్మగా హెచిించి, పిత్ర
న్నమ్ మ్మనకు పెన్
ై నమ్మ్మను ఆయనకు అనుగీహించను (ఫటలిప్ప. 2:9-11).

దదవుని యొకు దయ ఆయనకు మహిమను కల్వగశసత ుంది ఎందుకంటే, ఆయన పేరమ మర్శయు
దయలో, ఆయన మార్మమనసుిప ందిన పాప్ులను క్షమించ వార్శని ఊహకు అందని విధ్ముగా

ఆశీర్వదిసత ాడు. దీనికన ప్రతయయతత ర్ముగా, ఆయనను మనము మహిమప్ర్చ ఆయన మంచతనమును
ప్రకటిసత ాము. ఎఫస్ట్. 2:6-7లో పౌలు చెబుతయనిటట
ో :

కరీసు ుయేసునందు ఆయన మ్నకు చేస్టన
ట ఉపకారమ్మద్నవరా అతయధికమన
ై తన
కృపా మ్హద్శ
ై వరయమ్మను రాబో వు యమగమ్మలలో కనుపరచునిమితు మ్మ,

కరీసు ుయేసునందు మ్నలను ఆయనతోకూడ లేపట, పరలోకమ్ందు ఆయనతోకూడ
కూరుిండబటటర ను (ఎఫెస్ట్. 2:6-7)

యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, మన ర్ాజభకనతకన ప్రతిఫలమివవబడుతయంది, మర్శయు దదవునికన
నముకముగా ఉని ప్రజలందర్మ నూతన ఆకాశమును నూతన భూమిని సావధీనప్ర్చుకుంటార్మ,
అకుడ ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవలు అనుభవించన దదవుని ప్రసనిత కంటే ఉనితమన
ై
ప్రసనితను మనము అనుభవిసాతమని ప్రకటన 21:1-5 బో ధిసత ుంది.

పతనమ్మనకు మ్మందు, నిశియమ్మగా మ్ానువులు ద్ేవునితో సవతంతితతో
కూడిన నిరాటంకమైన అనుబంధమ్మను ఆస్ావద్ించనరు. అయతే మ్ానవాళి

పతనమన
ై తరువాత, పతనమ్మనకు మ్మందు మ్నమ్మ ద్ేవునితో అనుభవించిన
అనుబంధమ్మ కంటే ఉనాతమన
ై మ్రయమ పరపూరణ మైన అనుబంధమ్మను

అనుభవించుటకు ఒక విమోచన కారయమ్మను ద్ేవుడు స్టటదాపరచియమంచనడు అన్ే
ఒక భదవన ఉనాద్ి. ఆద్నమ్మ ద్ేవుని స్టేాహితుడు అని పటలువబడన్డు, అయతే

కుమ్ారుడు అని పటలువబడే యోగయత పిత్ర విశావస్టటకి లభించింద్ి, మ్రయమ త్రరగ

ు టకు ఇషరపడని విధమ్మగా ఈ అనుబంధమ్మలో మ్రంత అన్ోయనయత
తోటలోనికి వళల
ఉనాద్ి అన్ే సతయమ్మను అన్ేక మ్ంద్ి చూపారు. మ్నమ్మ నూతన యరూషలేమ్మ
వైపునకు పియాణంచుచున్నామ్మ, మ్రయమ బైబిలు వేద్నంతశాసు మ్
ర ంతటిలో ఆ
గొపప పిద్ేశమన
ై నూతన యరూషలేమ్మ, అనగా నూతన ఆకాశమ్మ మ్రయమ
నూతన భూమి వప
ై ుకు పిగత్ర జరుగమతుంద్ి, మ్రయమ అద్ి మ్మనుపటి
ు ట కాదు.
పిద్శ
ే మ్మనకు త్రరగ వళల

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
పతనమ్మ నిజమ్మగా జరగంద్ి కాబటిర మ్నమ్మ ఇపుపడు బదగమన్నామ్ా లేద్న అను
పిశా విషయమ్మలో, మ్ానవుని యొకక పతనమ్మ, ద్ేవుని నుండి కలిగన
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త్రరసకరణ ఒక విషాదకరమైన సంఘటన అని గమరు ంచుట ఎంతో

పాిమ్మఖయమైయమనాదని న్న ఆలోచన. అద్ి ఒక దుఃఖకరమైన విషయం; అద్ి
పరలోకమ్మలోని గొపప రాజుకు విరదధమ్మగా చేస్టన
ట ఒక ఘోరమైన ద్ోి హమ్మ.

కాబటిర , పతనమ్మ యొకక ఘోరమైన విషాదమ్మను మ్నమ్మ చినాబమచనిలని
ఆశించుట లేదు. కాని ద్ేవుని స్ారవభౌమ్ పిణనళిక కారయరూపమ్మ ద్నలుిట

మ్నమ్మ చూచినపుపడు, తుదకు ఆద్నమ్మ హవవలు తోటలో నిషకళంకులుగా

అనుభవించినద్నని కంటే ఉనాతమైన ఫలితమ్మను మ్నమ్మ అనుభవించగలమ్ని
మ్నమ్మ చూడవచుి. ఎందుకంటే విమోచన ప ంద్ిన తరువాత, మ్నమ్మ

ప ందుకొన్ేద్ి ఒక నిషకళంకమన
ై స్టట్త్ర కాదుగాని, మ్నమ్మ సవయంగా త్రియేక

ద్ేవునితో సహవాసమ్మలోనికి తేబడతనమ్మ, అనగా కరీసు ులో మ్న విమోచన ద్నవరా,
కరీసు ుయందు కలిగయమనా విశావసమ్మ ద్నవరా, తండిి, కుమ్ారుడు మ్రయమ

పరశుద్నాతు నితయమ్మ నుండి కలిగయమనా త్రియేక సహవాసమ్మలోనికి మ్నమ్మ
ఆహావనించబడతనమ్మ, మ్రయమ మ్నమ్మ ద్వి
ై క సవభదవమ్మలో పాలివారమై
కరస
ీ ు ుకు తోటివారసులమ్వుతనమ్మ. కాబటిర నిశియమ్మగా, కరస
ీ ు ులో మ్నమ్మ

కలిగయమనా స్టట్త్రని మ్నమ్మ పరీక్ించినపుపడు, ఆద్నమ్మ హవవలతో మ్నమ్మ
తోటలో ఉండియమంటే అనుభవించియమండు స్టట్త్ర కంటే అద్ి ఉనాతమన
ై స్టట్త్రగా

ఉనాద్ి. కాబటిర పతనమ్మ మ్ూలమ్మగా అదుుతమైన స్ారవభౌమ్ ఆశీరావదమ్మలు
కలుగమతనయ. అద్ి కషరతరమైనద్ి కాదని అర్ మ్మ కాదు, కాని ద్ేవుని స్ారవభౌమ్
మ్ంచితనమ్మ మ్రయమ శకిు మ్ూలమ్మగా అద్ి నిశియమ్మగా మ్నమ్మ వేరే

విధమ్మగా కలిగయమండిన ద్నని కంటే ఉనాతమన
ై ద్ననిని మ్నకు అంద్ిసు ుంద్ి.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
అవును, యిేసు ర్ాకడలో దదవునికన మహిమను తెచుు మర్ొక కోణము ఉనిది, మర్శయు అది
సర్వమానవాళికన ఒక హెచుర్శకగా ఉండాల్వ. ఆయన ప్రజలను ఆశీర్వదించుటతో పాటటగా, ఆయనను

విమోచకునిగాను ర్ాజుగాను తిరర్సుర్శంచన ప్రతి వార్శనీ ప్రభువు శపిసత ాడు. వార్శకన కలుగు శక్ష ఆయనకు
మహిమను తెసత ుంది ఎందుకంటే అది ఆయన ప్ర్శశుదధ త యొకు గౌర్వమును కాపాడుతయంది, ఆయన

నాయయమును కనుప్ర్సుతంది, మర్శయు ఆయన ప్రజలను పాప్ము యొకు సనిిధి నుండి బాధ్ నుండి
విడిపస
ి త ుంది. ప్రకటన 19:1-2 వంటి లేఖ్నభాగముల ప్రకార్ం, దుష్య
ర ల తీర్మపను చూస్టి దదవుని

నీతిమంతయలు ఆనందిసత ార్మ. అయితద అప్పటి వర్కు, కస
ై త వులు ఈ ఆలోచనలను బటిర సాధార్ణంగా

ఆనందించర్మ. బదులుగా, ఈ ఘోర్మన
ై శక్షను వీల న
ై ంతమంది తపిపంచుకొనుటకు క్షమాప్ణ సువార్త ను
మర్శయు కరీసత ులో ర్క్షణను ప్రకటించుటకు మనలను మనము సమర్శపంచుకుంటాము.

ముగశంప్ులో కలుగు దదవుని మహిమను ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్రక్ించాము కాబటిర,

విశావసులు అనుభవించు విమోచనా ఆనందమును గూర్శు బెైబిలు ఏమి బో ధిసత ుందో చూదాేము.
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విమోచన్న ఆనందమ్మ
విశావసులు విమోచనలో ప ందుకొను ఆనందము యొకు మూడు స్టిార్మన
ై నిధ్ులను గూర్శు

బెైబిలు ప్రసత ావిసుతంది. మర్శయు వీటిలో అతయంత గొప్పది దదవునితో మనము కల్వగశయుండు సంప్ూర్ణ
సహవాసము అను సతయము కావచుు.

ఏదెను తోటలో పాప్ము చదస్టిన తర్మవాత, ఆదాము హవవలు ఒకర్శ నుండి ఒకర్మ మర్శయు

దదవుని నుండి దాగుకునాిర్మ. దదవుడు వార్శని శపించనప్ుపడు, వార్మ ఆయన ప్రతదయక సనిిధి నుండి
తోరస్టివేయబడా్ర్మ. అయితద ముగశంప్ులో, యిేసు మానవ సవభావమును ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడు, తదావర్ా

దదవుని యొకు ప్రతదయకమన
ై సనిిధిలోనికన భౌతికముగా మనము అనుమతించబడతాము, మర్శయు

ఆయన మహిమను మన స ంత కనుిలతో చూడగలుగుతాము. యోహాను 17:24; 1 యోహాను 3:2;
మర్శయు ప్రకటన 21:3 వంటి వాకయ భాగములలో ఇది సపష్ర ముగా బో ధించబడింది.

నాలుగవ శతాబే ప్ు బిష్ప్ అయిన అగస్టిరన్ తాను వారస్టిన ది స్టిటీ అఫ్ గాడ్, 22వ

ప్ుసత కము,30వ అధాయయములో ఈ ఆశీర్ావదమును ఏ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడో వినండి.

మ్ంచితనమ్మనకు కరు అయన ద్ేవుడు సవయంగా ద్నని పిత్రఫలమైయమంటదడు;
ఎందుకంటే ఆయన తనను తనను వాగాానమ్మ చేసుకున్నాడు, ద్నని కంటే

ఉనాతమైనద్ి మేలెైనద్ి మ్రొకటి లేదు. పివకు ద్నవరా ఆయన ఇచిిన మ్ాట

అయన “న్ేను మీ ద్ేవుడన్ైయమందును, మీరు న్న పిజలెైయమందురు,” మ్రయమ
“న్ేను వార సంతృపటు న్ైయమందును, న్ేను పిజలు ఘనమ్మగా

ఆశించివాడన్ైయమందును — జీవమ్మ, ఆరదగయమ్మ, పో షణ, పుషకలత, మ్హిమ్,

ఘనత, సమ్ాధననమ్మ, మ్రయమ సమ్సు మన
ై మేలు” అను మ్ాటకు వేరొక అర్ మ్మ
ఏమ్మంటుంద్ి? ఇద్ి కూడన అప సు లుడు చపటపన “ద్ేవుడు సరవమైయమన్నాడు”
అను మ్ాటకు సరన
ై అనువాదమైయమనాద్ి. మ్న ఆశలనిాటికర ఆయన

గమ్యమైయమండనలి ఆయనను అంతమ్మ లేకుండన చూడనలి, కపటమ్మ లేకుండన

పేిమించనలి, అలస్టటపో కుండన ఆరాధించనలి. ఈ ఆపాయయతల యొకక వయకరుకరణ, ఈ
ఉద్ో యగమ్మ, నిశియమ్మగా నితయ జీవమ్మను పో లియమనాద్ి, మ్రయమ ఇద్ి
స్ారవత్రికమైనద్ి.

విశావసులు అనుభవించు ర్ండవ విమోచనా ఆనందము ఒకర్శతో ఒకర్మ ప్ూర్ణమైన
సహవాసమును అనుభవించుట.

దదవునితో మన అనుబంధ్మును నాశనము చదయుటతో పాటటగా, ఆదాము చదస్టన
ి పాప్ము

మానవ అనుబంధ్ములను నాశనము చదస్టింది. మనము ప్ూర్శతగా విమోచంప్బడినప్ుపడు దదశములు
సవసా త ప ందుతాయని ప్రకటన 22:2 ప్రకటిసత ుంది. యుదధ ములు ఆగశపల తాయి, అనాయయము

అంతర్శంచపల తయంది, మర్శయు అనుబంధ్ములు సంప్ూర్ణముగా ప్ునర్మదధ ర్శంచబడతాయి. లోకమంతా
సమాధానకర్మైన, స్టేిహప్ూర్వకమన
ై , ఒకర్శన కర్మ స్టేవించు మర్శయు పేరమించు కౌటంబిక ప్రజల
సమాజముగా మార్శపల తయంది.
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చవర్శగా, మూడవ విమోచనా ఆనందము ఏమనగా నూతన ఆకాశమును నూతన భూమిని

కరీసత ుతో కూడా మనము పాల్వసాతము అనే సతయము.

2 తిమోతి 2:12లో పౌలు దీనిని ప్రసత ావిసూ
త , ఇలా వారశాడు:
సహించినవారమత
ై ే ఆయనతో కూడ ఏలుదుమ్మ (2 త్రమోత్ర 2:12).
కరీసత ుతో మనము పాల్వంచుటను గూర్శు ప్రకటన 2:26-27, 3:21, మర్శయు 22:5 వంటి లేఖ్న

భాగములు కూడా ప్రసత ావిసాతయి.

ఆదాము హవవలు దదవుని సవర్ూప్ములో చదయబడి దదవుని ఆధీనములో సృషిరని పాల్వంచుటకు

వార్మ ఏదెను తోటలో ఉంచబడా్ర్మ. అయితద ఆదాము చదస్టన
ి పాప్ము యొకు శాప్ము మర్శయు

భరష్రతవము దదవుని ఉనితమన
ై ఉదదేశములను జర్శగశంచు విధ్ముగా ఈ కార్యమును నర్వేర్ుకుండా

మానవాళిని అభయంతర్ప్ర్చంది. అయితద యిేసు, ఆయన చదస్టిన బల్వయాగము దావర్ా విధదయత దావర్ా,
ఆదాము చదయని కార్యమును చదయుట ఆర్ంభించాడు. ఇప్ుపడు ఆయన మన నిబంధ్నా అధిప్తిగా

ఉండి, సర్వసృషిరని పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు లోకము యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని మహిమప్ర్చు
విధ్ముగా సృషిర యంతటికన ప్రయోజనకర్మన
ై విధ్ముగా తయదకు విమోచంప్బడిన మానవాళి సృషిరని
ప్ర్శపాల్వసుతంది.

కైసువులమైన మ్నమ్మ మ్న భవిషయతు
ు నిరీక్ష్ణకు, సంపూరణ విమోచనకు నిరీక్ష్ణ

కలిగన ఆతుతో సపంద్ించవచుి. నిరీక్ష్ణ అనునద్ి భదవార్ కమైన భవిషయతు
ు కొరకు
నిశియతతో కూడిన ఎదురు చూపెైయమనాద్ి. మ్రయమ నిరీక్ష్ణ యొకక ఒక

విశేషమైన అభదయస్టటకమైన సవభదవమ్మ ఏమ్నగా అద్ి మ్నలను ఉతేు జపరుసుుంద్ి,

అద్ి మ్నకు ఓరమి కలిగసుుంద్ి, అద్ి మ్నకు హుషారు కలిగసుుంద్ి, మ్రయమ అద్ి
మ్నకు వరు మ్ాన కాలమ్మలో నిశియతతో కూడిన ఎదురుచూచు ఆనందమ్మను
అనుగీహిసు ుంద్ి మ్రయమ మ్నకు వాగాానమ్మ చేయబడినద్ి వాసు వమ్వుతుంద్ి.
మ్నమ్మ ఇపుపడు పడు శీమ్కు కలుగమ నిశియమైన ఫలితమ్మను గూరి

ఆలోచించినపుపడు అద్ి మ్నలను మ్రంత ఉతనుహపరుసుుంద్ి, కాని మ్న
మితమైన దృష్టరకోణమ్మలో స్ావభదవికమ్మగా మ్నకు అద్ి అనిశిిత్రగా
అనిపటంచవచుి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ

మ్మగంపు
విమోచకుడెన
ై యిేసును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము దదవుని కుమార్మడెైన యిేసు కరస
ీ తు

యొకు వయకనతతవమును మర్శయు కార్యమును నాలుగు వేర్వే ర్మ కాలములలో ప్ర్శగణంచాము:
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

మొదటి పాఠము: విమోచకుడు

నితయతవము, విశవమును సృషిరంచుటకు ముందు; సృషిర యొకు ఆర్ంభ కాలము, విశాలమన
ై విమోచనా
యుగము, మర్శయు భవిష్యతయ
త లో సంభవించు ముగశంప్ు యుగము.

నిసిందదహముగా యిేసు కరస
ీ త ు చర్శతర యంతటిలో అతయంత ఆసకనతకర్మైన, కనోష్రమన
ై మర్శయు

పారముఖ్యమన
ై వయకనతతవమయ
ై ునాిడు. మర్శయు ఆయన నేడు కూడా సజీవుడెైయునాిడు. ఆయన

సృషిరయంతటికన ర్ాజైయునాిడు, మర్శయు ప్ర్లోక స్టింహాసనము నుండి పాల్వంచుచునాిడు. ఆయనను
మనము సంప్ూర్ణంగా అర్ాము చదసుకొని ఆయనను ప్ూర్శతగా ప్రశంస్టించాలని ఎనిడును కోర్లేము.

అయితద ఈ పాఠంలో ఇవవబడిన అవలోకనము ఆయనను ఘనప్ర్చు విధ్ముగాను ప్రజలకు మేలు
చదయు విధ్ముగాను యిేసును గూర్శు ఆలోచంచుటకు మనలను స్టిదధప్ర్మసుతంది అని
ఆశంచుచునాిము.
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