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ఉపల ద్ధాత్ం
పవరచీన ఇశ్వీయిేలు రవజయ కవలమ్మలో రవజన
ై ద్ధవీదు ద్దవుని ద్దవవలయమ్మను కటురట కొర్కు
పరణధళికలను సిదాపరిచధడు. ద్దవవలయమ్మను కటురటకు మ్రియమ అలంకరించుటకు అత్డు వసుతవులను,
మ్మఖ్యమ్మగవ పరశసత మన
ై లోహమ్మలను మ్రియమ వజరమ్మలను, కూడధ సతకరించధడు. అయితద ద్దవవలయమ్మ
యొకు నిరవమణపు పనిని ద్ధవీదు కుమ్ార్మడెన
ై స లొమోను చదపటారడు. ఒకసవరి స లొమోను ద్దవవలయ
నిరవమణమ్మను పూరిత చదసిన త్ర్మవవత్, యిెహో వవ మ్హిమ్ ఆ సవానమ్మను నింపినద్ి, మ్రియమ
శ్వశాత్మ్మండునటు
ో ద్దవుడు త్న న్ధమ్మ్మను ద్ధని మీద ఉంచధడు.
ఒక విశ్వాసి జీవిత్మ్మలో ద్దవుని కవర్యమ్మ కొంత్ వర్కు ద్ీనిని పల ల్వయమనాద్ి. త్ండిరయిన
ెై ద్దవుడు
మ్న ర్క్షణ పరణధళికను సిదాపరిచధడు. మ్నలను ర్క్ించుటకు అవసర్మైన పనిని ఆయన కుమ్ార్మడును
పరభ్మవుయిెన
ై యిేసు పూరిత చదశ్వడు. మ్రియమ పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను నింపి, మ్నలో నివసించుచు, మ్న
జీవిత్మ్మలలో నిత్యమ్మ వర్కు ద్దవుని పరణధళికలు మ్రియమ కరీసత ు కవర్యమ్మ వయకత పర్చబడునటు
ో
చూచుకుంటాడు. వవసత వవనికి, పౌలు కొరింథీయమలకు వవరసిన మొదటి పతిరకలో, మ్నలో పరిశుద్ధాత్మ
నివసించుచున్ధాడు కవబటేర విశ్వాసులను ద్దవవలయమ్మతో పల లాుడు.

పరిశుద్ధాత్మను నమ్మమచున్ధామ్మ అను మ్న పవఠయకీమ్మ్మలో ఇద్ి న్ధలగ వ పవఠమ్మ. మ్రియమ ఈ
పవఠమ్మనకు “విశ్వాసిలో” అను శీరిషకనిచధుమ్మ, ఎందుకంటే ద్ీనిలో వయకితగత్ విశ్వాసులకు పరిశుద్ధాత్మ
ర్క్షణను అనువరితంచు కవర్యమ్మను మ్నమ్మ చూడబో వుచున్ధామ్మ.
ర్క్షణ సంపూర్ణమ్మగవ తిరత్ామ్మ యొకు కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి. సవమ్ానయ పదమ్మలలో, త్ండిర మ్న
ర్క్షణ కొర్కు పరణధళికను సిదాపర్చధడు. మ్న పక్షమ్మన కరస
ీ త ు బల్వని అరిపంచి ఆయన ఉగీత్ను
శ్వంతింపజేయవలసిన న్ధయయాధిపతి ఆయన. మ్రియమ కృప మ్ూలమ్మగవ, విశ్వాసమ్మ ద్ధారవ కరీసత ునందు
ఆయన మ్నకు ర్క్షణను అనుగీహిసత వడు. కుమ్ార్మడు యిేసు ర్ూపమ్మలో నరవవతధరిగవ వచధుడు. ఆయన
త్న పరిపూర్ణమైన జీవిత్మ్మ, పవరయశిుత్త మ్ర్ణమ్మ, విజయవంత్మన
ై పునర్మతధానమ్మ మ్రియమ
ఆరోహణమ్మ ద్ధారవ మ్న ర్క్షణను న్ర్వేరవుడు. అయితద పరధధనమ్మగవ పరిశుద్ధాత్మ ర్క్షణలోని పలు
విషయమ్మలను విశ్వాసుల జీవిత్మ్మలకు అనువరితసత వడు.
కీమ్బదా వేద్ధంత్శ్వసత మ్
ర మలో, విశ్వాసులకు ర్క్షణను ఆపవద్ించు పరిశుద్ధేత్మ కవర్యమ్మను
ర్క్షణశ్వసత మ్
ర మ, లేక ర్క్షణ సిద్ా ధంత్మ్మలోని భాగమ్మగవ పరిగణిసత వర్మ. ర్క్షణశ్వసత మ్
ర మను సవధధర్ణంగవ వవటి
-1వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గ దరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందరిించండి.
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యొకు లాయటిన్ బిర్మదుల ద్ధారవ సుపరిచిత్మైన రండు పరధధనమన
ై భాగమ్మలుగవ పరిగణిసత వర్మ. ఒక వప
ై ున

హిసర ల రియ సలుటిస్, లేక “ర్క్షణ చరిత్ర,” ఆయన పరజల కొర్కు ర్క్షణను సవధించుటకు ద్దవుడు చదసన
ి ర్క్షణ
సనిావేశమ్మలు మ్రియమ కవర్యమ్మలు అయమయనాద్ి. మ్మనుపటి పవఠమ్మలలో మ్నమ్మ చూసినటు
ో ,
పరిశుద్ధాత్మ ఆయన యొకు ద్ెైవకృత్ కవర్యమ్మల ద్ధారవ హిసర ల రియ సలుటిస్ లో పవరమ్మఖ్యమైన భ్ూమికను
పల షించధడు. మ్రొక వప
ై ున, ఆరో్ సలుటిస్, అనగవ “ర్క్షణ కీమ్మ్మ,” పరిశుద్ధాత్మ వయకితగత్ విశ్వాసులకు
ర్క్షణలోని పలు కోణమ్మలను అనువరితంచు తధరిుక మ్రియమ కవలానుసవర్ కీమ్మైయమనాద్ి. ఈ పవఠం
పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసులకు ర్క్షణను అనువరితంచుట మీద దృషిర పడుత్ుంద్ి కవబటిర, మ్నమ్మ ఆరో్ సలుటిస్
లోని విషయమ్మలను పరధధనమ్మగవ చరిుద్ధేమ్మ.
విశ్వాసిలో పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మను మ్నమ్మ రండు పరధధనమైన శీరిషకల కిీంద చూద్ధేమ్మ. మొదటిగవ,
మ్నమ్మ మొదటిగవ ర్క్షణ ప ంద్ినపుపడు, మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్మలో ఆయన ఆద్ియందు ర్క్షణను
అనువరితంచిన విధధనమ్మను మ్నమ్మ విశద్ీకరిద్ే ధమ్మ. మ్రియమ రండవద్ిగవ, మ్న కైసతవ జీవిత్మ్మలో
ఆయన కొనసవగమ ర్క్షణ అనువర్త నమ్మను మ్నమ్మ వివరించుద్ధమ్మ. మ్ార్మమ్నసుిలో ఆత్మ యొకు
కవర్యమ్మను మ్మందుగవ చూద్ధేమ్మ.

మ్ార్మమ్నసుి
“మ్ార్మమ్నసుి” అను మ్ాటకు అర్ామ్మ ఒక విషయమ్మలో నుండి మ్రొక విషయమ్మలోనికి
మ్ార్మట అయమయనాద్ి. కొనిా కైసతవ పర్ంపర్లలో, మ్ార్మమ్నసుి ఒక వయకిత ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మలోనికి
వచుునపుపడు జర్మపుకొను ఒక మ్ంచి వేడుక అయమయనాద్ి. అయితద ఈ పవఠమ్మలో, ఈ పదమ్మను ఒక
వయకిత ర్క్షణను ఏ విధ్మ్మగవ అనుభ్వించినను ర్క్షణ యొకు ఆర్ంభ్ సవాయిలను సూచించుటకు మ్రింత్
సవమ్ానయమైన రరతిలో ఉపయోగిద్ే ధమ్మ.
పరతి మ్ార్మమ్నసుి కథ కొంత్ భినామన
ై ద్ిగవ ఉంటుంద్ి, కవబటిర పరతి ఒకురిని ఒకే
కోవలో ఉంచి, ఇద్ి ఉత్త మ్మన
ై మ్ార్గ మ్మ అని మ్నమ్మ చెపపమ్మ. అయితద ఏమి
జరిగన
ి ను, అద్ి మ్నలను ఆకరిషంచి, ఈడుుకొని వచిు, మ్న పవపమ్మలను
ఒపిపంపజేస,ి మ్న ర్క్షణ అవసర్త్ను చూచునటు
ో చదస,ి మ్నకు ర్క్ింపబడుటకు
అవసర్మయ
ై మనా వవసత విక విశ్వాసమ్మను — అనగవ యిేసును నమ్మమటను —
కల్వగించు పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమయ
ై మనాద్ి.
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— రవ. మైక్స ఒసల ోర్డా
మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్ందు పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మలోని న్ధలుగమ కోణమ్మలను మ్నమ్మ
పరిగణిద్ే ధమ్మ. మొదటిగవ, మ్న ఆత్మలలో ఆయన చదయమ పునర్మజీీ వన కవర్యమ్మను చూద్ధేమ్మ.
రండవద్ిగవ, ఆయన చదయమ మ్న పవపమ్మలను ఒపిపంపజేయమ కవర్యమ్మ మీద దృషిర పడద్ధమ్మ.
మ్ూడవద్ిగవ, క్షమ్ాపణ మ్రియమ నీతిని కల్వగించు ఆత్మ యొకు నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ము కవర్యమ్మను గూరిు
మ్ాటాోడద్ధమ్మ. మ్రియమ న్ధలగ వద్ిగవ, మ్న జీవిత్మ్మలలో పరిశుదా పర్చు శకిత యొకు ఆర్ంభ్ అంశమ్మలను
పరసత వవిద్ధేమ్మ. పరిశుద్ధాత్మ యొకు పునర్మజీీ వన కవర్యమ్మతో ఆర్ంభిద్ధేమ్మ.

పునర్మజీీ వనమ్మ
“పునర్మజీీ వనమ్మ” అను పదమ్మనకు “పునర్ిృషిర” లేక “పునర్ీనమ” అని అర్ామ్మ. అధికవరిక
వేద్ధంత్శ్వసత మ్
ర మలో, ఇద్ి “ఒక మ్నుషుయడు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో నుండి ఆతీమయ జీవమ్మలోనికి ద్ధటిపల వు
సనిావేశమ్మ అయమయనాద్ి.” పరజలందర్మ ఆతీమయ మ్ర్ణ సిాతిలో లోకమ్మలోనికి పరవేశిసవతర్మ. మ్రియమ
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపరిసతత త్పప మ్నమ్మ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో మిగిల్వపల తధమ్మ. మ్నమ్మ
మ్న ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మను మొదటి మ్ానవుడెైన ఆద్ధమ్మ నుండి సవాసా యమ్మగవ ప ందుకుంటామ్మ. ఏద్ెను
తోటలో అత్డు పవపమ్మ చదసన
ి పుపడు, ద్దవుడు మ్ానవవళి అంత్టిని భౌతిక మ్రియమ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ
కలుగమనటు
ో శపించధడు. ఆ సమ్యమ్ందు ఆద్ధమ్మ హవాలు ఆతీమయమ్మగవ భ్రషర ుల ైపల యార్మ. మ్రియమ
ఈ ఆతీమయ భ్రషరత్ామ్మ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మనకు మ్ూలమయ
ై మనాద్ి. రోమ్ా. 7:14-25లో, పౌలు ద్ీనిని
మ్న “పవపపు సాభావమ్మ” అని సంబో ధిసత ున్ధాడు. పవపమ్మ మ్న శరరర్మ్మలలో నివసిసత ుంద్ి అని మ్రియమ
మ్న మ్నసుిలను సవాధీనమ్మలో ఉంచుకుంటుంద్ి అని అత్డు వరిణంచుచున్ధాడు.
ఇంకవ ఘోర్మ్మగవ, ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ సాభావికమ్మగవ గర్భమ్మ ద్ధలుబడిన ఆద్ధమ్మ హవాల
వవర్సులందరి మీద పరభావమ్మ చూపుత్ుంద్ి. రోమ్ా. 5:12-19లో పౌలు సూచించినటు
ో , ఆద్ధమ్మ ద్దవుని
ఎదుట మ్న పరతినిధి అయమయన్ధాడు. కవబటిర, మ్నమ్ంతధ అత్ని ద్ో షమ్మలోను, ద్ధని వలన కల్వగిన భౌతిక
మ్రియమ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ అను పరిణధమ్మ్మలలోను పవలుపంచుకొనుచున్ధామ్మ. పరతి మ్ానవుడు ఈ
లోకమ్మలోనికి ఆతీమయమ్మగవ మ్ర్ణించిన సిాతిలో పరవేశిసవతడు అని యోహాను 3:5-7, రోమ్ా. 8:10 మ్రియమ
కొలస్ి. 2:13 వంటి వవకయభాగమ్మలు నిరవారిసత ున్ధాయి. హెబ్ర.ర 4:15, మ్రియమ 7:26లో మ్నమ్మ
చదువునటు
ో కేవలం యిేసు మ్ాత్రమే ఈ శ్వపమ్మను త్పిపంచుకున్ధాడు.
ఇపుపడు, మ్నమ్మ ఆతీమయమ్మగవ చచిునవవర్మైయమనాపుపడు కూడధ, మ్న పవరణమ్మలు మ్న
శరరర్మ్మలను సజీవమ్మగవ ఉంచుతధయి. మ్రియమ మ్నమ్మ ఆలోచించుట, అనుభ్వించుట, కలలు కనుట,
-3వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గ దరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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నిర్ణయమ్మలు తీసుకొనుట మ్రియమ లోకమ్మలో పవలుపంచుకొనుట కొనసవగమత్ుంద్ి. అయితద మ్న ఆతీమయ
భ్రషరత్ామ్మ మ్రియమ మ్ర్ణమ్మ కవర్ణంగవ మ్ానవులు న్తి
ై కమ్మగవ ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు
అసమ్ర్మాల య
ై మన్ధార్మ. ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు లేక ఆయన ఆశీరవాదమ్మలకు యోగమయలగమటకు మ్నకు
సవమ్ర్ాయమ్మ లేదు. మ్నమ్మ ఆయనను పతరమించమ్మ. మ్నమ్మ ఆయనను విశాసించమ్మ. మ్నమ్మ చదయమ
పరతిద్ి మ్న పవపపు హృదయమ్మలు మ్రియమ ఆలోచనలలో నుండి పరవహిసత ుంద్ి. మ్నమ్మ న్ధయయమ్మగవన్ే
ఆయన ఉగీత్కు అర్ములమ్మ, మ్రియమ ర్క్షణ యొకు అవసర్త్ను కల్వగియమన్ధామ్మ.
1619లో సిదాపర్చబడిన కేనన్ి ఆఫ్ డధర్డర సిద్ా ధంత్మ్మలోని మ్ూడవ మ్రియమ న్ధలగ వ మ్మఖ్య
బిందువులు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ అను సమ్సయను ఈ విధ్ంగవ కోీడీకరిసత వయి:
పరజలందర్మ పవపమ్మలో గర్భమ్మ ద్ధలుబడి, ఉగీత్లో పుటిరనవవరిగవను, ఏ విధ్మన
ై
ర్క్షణకు అయోగమయలుగవను, చెడును హత్ు
త కొనువవరిగవను, త్మ్ పవపమ్మలలో
మ్ర్ణించినవవరిగవను, పవపమ్మనకు బానిసలుగవను ఉన్ధార్మ; పునర్మజీీ వపర్చు
పరిశుద్ధాత్మ యొకు కృపలేకుండధ, వవర్మ ద్దవుని యొదే కు తిరిగి వచుుటకు, త్మ్
న్ధశన సాభావమ్మను సరిచస
ద ుకొనుటకు, లేక అటిర ఉజీీ వమ్మనకు
అపపగించుకొనుటకు ఇషర పడర్మ మ్రియమ అసమ్ర్మాల య
ై మన్ధార్మ.
పౌలు ఈ విషయానిా రోమ్ా 8:6-8లో ఈ కిీంద్ి విధ్ంగవ చెబమత్ున్ధాడు:
శరరరవనుసవర్మన
ై మ్నసుి మ్ర్ణమ్మ ... ఏలయనగవ శరరరవనుసవర్మన
ై మ్నసుి
ద్దవునికి విరోధ్మయ
ై మనాద్ి; అద్ి ద్దవుని ధ్ర్మశ్వసత మ్
ర మనకు లోబడదు,
ఏమ్ాత్రమ్మను లోబడన్ేర్దు. కవగవ శరరర్సాభావమ్మ గలవవర్మ ద్దవుని సంతోషపర్చ
న్ేర్ర్మ (రోమ్ా. 8:6-8).
మ్ానవవళి కొర్కు ఇద్ి ఒక ఘోర్మన
ై పరిసా తి
ి అయమయనాద్ి. అయితద ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే
పునర్మజీీ వనమ్మ ఎంతో పవరమ్మఖ్యమన
ై ద్ిగవ ఉనాద్ి.
పునర్మజీీ వనమ్మ ఒక వేద్ధంత్శ్వసత ర పదమయ
ై మనాద్ి — ఇకుడ న్ేను వయిన్ గమీడం
యొకు మ్ాటలను ఉపయోగించగోర్మచున్ధాను — మ్రియమ ఇద్ి “మ్నలో కొీత్త
ఆతీమయ జీవిత్మ్మను ధధర్పల యమటకు ద్దవుడు చదయమ ఒక ర్హసయ కవర్యమ్మను”
సూచిసు
త ంద్ి. కవబటిర, పునర్మజీీ వనమ్మ ద్దవుని ఆత్మ యొకు అసవధధర్ణమన
ై
కవర్యమయ
ై మనాద్ి. ఇద్ి హృదయమ్మను ద్దవుని పల ల్వకలోనికి నూత్నపర్చు మ్రియమ
మ్ార్ము కవర్యమయ
ై మనాద్ి. ఇద్ి ఒక పవపి యొకు జీవిత్మ్మలో మ్ార్మప
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అయమయనాద్ి. పునర్మజీీ వనమ్మప ంద్ిన వయకిత యొకు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ ఆతీమయ
జీవమ్మలోనికి నడిపంి చబడుత్ుంద్ి. పునర్మజీీ వనమ్మ ఒక నిజమన
ై విశ్వాసి యొకు
విశ్ేషమన
ై గమర్మత్ు అయమయనాద్ి. పునర్మజీీ వనమ్మ పరజల హృదయమ్మలను
మ్ార్ము ద్దవుని కవర్యమయ
ై మనాద్ి. “రవతిగమండె మీలోనుండి తీసివస
ే ి మ్ాంసపు
గమండెను మీకిచుె దను” అను మ్ాటలను ఉపయోగించి పరవకత యిన
ెై యిెహజ
ె ుే లు
ద్ీనిని వరిణసత వడు.
— రవ. కేనన్ అల రెడ్ సబహెన్, Ph.D.
పునర్మజీీ వనమ్మలో, మ్న పవరణమ్మలు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో నుండి ఆతీమయ జీవమ్మలోనికి
ద్ధటిపల తధయి. యోహాను 5:24, ఎఫస్. 2:4, 5 మ్రియమ కొలస్ి. 2:13 వంటి చోటో మ్ర్ణమ్మ నుండి
జీవమ్మలోనికి ద్ధటిపల వుటను మ్నమ్మ చూసవతమ్మ. అయితద ఇత్ర్ చోటో, లేఖ్నమ్మ ఈ పరకయ
ిీ ను పునర్ీనమ
దృష్టవరయ వరిణసత ుంద్ి. యోహాను 3:3-6లో యిేసు సలవిచిునటు
ో :
ఒకడు కొీత్త గవ జనిమంచితదన్ే కవని అత్డు ద్దవుని రవజయమ్మను చూడలే[డు]...ఒకడు
నీటిమ్ూలమ్మగవను ఆత్మమ్ూలమ్మగవను జనిమంచితదన్గ
ే వని ద్దవుని రవజయమ్మలో
పరవశి
ే ంపలే[డు]. శరరర్ మ్ూలమ్మగవ జనిమంచినద్ి శరరర్మ్మను ఆత్మమ్ూలమ్మగవ
జనిమంచినద్ి ఆత్మయమన్ై యమనాద్ి (యోహాను 3:3-6).
“కొీత్త గవ జనిమంచుట” అను మ్ాటలో ఉపయోగించబడిన “కొీత్త ” అను పదమ్మ అన్ోతన్
ె అను హెబ్రర
సర్ాన్ధమ్మ్మను అనువద్ిసత ుంద్ి, మ్రియమ ద్ీనిని “పన
ై ుండి” అని అనువద్ించవచుు. మ్రియమ ఈ
సందర్భమ్మలో రండు అర్ామ్మలు సత్యమ్మలు అయమయనావి. మ్నమ్మ పన
ై ుండి, అనగవ పరిశుద్ధాత్మ నుండి
రండవ జనమను — అనగవ మ్న ఆత్మ ద్ధారవ జనిమంచుటను — ప ందుకుంటామ్మ. అవును, మ్న
శరరర్మ్మలను ఉజీీ వపర్చు ఆత్మలు నర్మలందరిలో ఉన్ధాయి. అయితద కేవలం విశ్వాసులకు మ్ాత్రమే
ఆతీమయ జీవిత్మ్మ ఉంద్ి, ఎందుకంటే విశ్వాసులు మ్ాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ ద్ధారవ పునర్మజీీ వనమ్మ ప ంద్ధర్మ.
తీత్ు. 3:5లో పౌలు చెపపి న మ్ాటలను వినండి:
పునర్ీ నమ సంబంధ్మన
ై సవానమ్మ ద్ధారవను, పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు నూత్న
సాభావమ్మ కలుగజేయమట ద్ధారవను [ద్దవుడు] మ్నలను ర్క్ించెను (తీత్ు 3:5).
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కొనిా అనువవదమ్మలలో, ఇకుడ “పునర్ీనమ” అని అనువద్ించబడిన పల్వగగ న్ేసయ
ి అను గరక
ీ ు పదమ్మ
యొకు అర్ామ్మ “పునర్మజీీ వనమైయమనాద్ి” మ్రియమ ఇద్ి పరిపూర్ణమన
ై మ్ానయత్గల
అనువవదమయ
ై మనాద్ి.
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపర్చినపుపడు, ఆయన మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మనిచిు మ్నలను
ద్దవుని వైపుకు తిపుపతధడు. రోమ్ా. 6:4-14లో పౌలు బో ధించినటు
ో , మ్న పునర్మజీీ వనమ్మ పవపమ్మల
నిమిత్త మ్మ మ్న మ్ర్ణమ్మ కూడధ అయమయనాద్ి, మ్రియమ పవపమ్మ యొకు ఏలుబడి నుండి మ్నమ్మ
ప ంద్ిన సవాత్ంత్రయమ్మ కూడధ అయమయనాద్ి.
మ్నమ్మ ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మను కనుపర్చిన త్ర్మవవత్ మ్ాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను
పునర్మజీీ వపర్మసవతడు అని కొనిా ఇవవంజల్వకల్ సిద్ా ధంత్మ్మలు నమ్మమతధయి. పునర్మజీీ వనమ్మ ప ందని వయకిత
ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మను వయకత పర్చలేడు కవబటిర, పునర్మజీీ వనమ్మ మ్మందు జర్గవల్వ అని ఇంకొందర్మ
వవద్ిసత వర్మ. అయితద పునర్మజీీ వనమ్మ సవాభావిక లోకమ్మ యొకు సవధధర్ణ కవర్యకలాపవలను త్లో కిీందులు
చదయమ కృపగల, ఆశుర్యకర్మన
ై కవర్యమ్మ అని మ్నమ్ంతధ సమ్మతించధల్వ. పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను
పునర్మజీీ వ పర్చినపుపడు, మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మనిచుుట ద్ధారవ ఆయన మ్ృత్ులను లేపుతధడు.
మ్రియమ మ్ానవులుగవ మ్న సాభావమ్మను ఆయన మ్ారిు, మ్న న్తి
ై క సవమ్ర్ాయమ్మను పునర్మదా రించి,
ద్దవుని సంతోషపర్చధలని కోర్మ నూత్న హృదయమ్మలను అనుగీహిసత వడు.
కొీత్త గవ జనిమంచిన హృదయమ్మ ఆత్మ జీవిత్మ్మను ప ందుకొని, ద్ధనిలో జీవిసూ
త ,
ఆయన మ్న యిెడల కృపను చూపియమన్ధాడు అని చూచునటు
ో నూత్మన
ై
విధధనమ్మలో ద్దవుని కనుపర్మసుతంద్ి. మ్రియమ గొపప అవసర్త్లో, అనగవ
కనికర్మ్మ మ్రియమ కృప కొర్కు మ్నమ్మ కల్వగియమనా అవసర్త్లో త్ండిర వల
ఆయన మ్న యొదే కు వసవతడు. కవబటిర, ఆయన మ్న యొదే కు ఈ విధ్ంగవ వసవతడు
మ్రియమ అద్ి మ్నకు మేలు చదసత ుంద్ి; మ్నమ్మ ఆయనను పతమి
ర సవతమ్మ. మ్రియమ
మ్నమ్మ ఆయనన్ే లోత్ుగవ సతవించగోర్తధమ్మ, మ్రియమ అద్ి నిశుయమ్మగవ మ్న
కొీత్త గమరితంపు అవుత్ుంద్ి. మ్రియమ అద్ి కొీత్త పతమ్
ర ద్ధారవ లేక మ్నమ్మ సతవించు
ఒక కొీత్త యజమ్ాని ద్ధారవ నిర్ాచించబడుత్ుంద్ి అని న్ేననుకుంటాను.
— డధ. మ్ార్డు సౌసి
పరిశుద్ధాత్మ మ్న ఆత్మలను పునర్మజీీ వపర్చుట దృష్టవరయ మ్ార్మమ్నసుిను చూశ్వమ్మ కవబటిర,
ఆయన చదయమ మ్న పవపమ్మలను ఒపిపంచు కవర్యమ్మను గూరిు ఇపుపడు మ్ాటాోడద్ధమ్మ.
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ఒపిపంపజేయమట
వేద్ధంత్శ్వసత మ్
ర మలో, “ఒపిపంపజేయమట” అను పదమ్మ “మ్న పవపమ్మ యొకు ద్ో షమ్మను మ్రియమ
త్పిపదమ్మను గూరిున అవగవహనను” కల్వగిసత ుంద్ి. యోహాను 16:8-11లో యిేసు ఆత్మ యొకు ఒపిపంచు
కవర్యమ్మను గూరిు సపషర మ్మగవ బో ధించధడు, అకుడ మ్నమ్మ ఈ మ్ాటలను చదువుతధమ్మ:
ఆయన వచిు, పవపమ్మనుగూరిుయమ నీతిని గూరిుయమ తీర్మపనుగూరిుయమ
లోకమ్మను ఒపుపకొనజేయమను. లోకులు న్ధయందు విశ్వాసమ్మంచలేదు గనుక
పవపమ్మనుగూరిుయమ, న్ేను త్ండిర యొదే కు వళ్ల
ో టవలన మీరిక ననుా చూడర్మ
గనుక నీతిని గూరిుయమ, ఈ లోకవధికవరి తీర్మప ప ంద్ి యమన్ధాడు గనుక
తీర్మపనుగూరిుయమ ఒపుపకొనజేయమను (యోహాను 16:8-11).
ర్క్షణ కొర్కు పరభ్మవన
ై యిేసు కరీసత ు యొదే కు మ్నలను ఆకరిషంచుట కొర్కు పరిశుద్ధాత్మ మ్న
పవపమ్మలను ఒపిపంపజేసత వడు. మ్న పవపమ్మను గూరిు మ్నకు అవగవహన కల్వగిసత ూ పరిశుద్ధాత్మ
ఆర్ంభిసవతడు, త్ద్ధారవ మ్నమ్మ మ్న ద్ో షమ్మను గమరితంచగలుగమతధమ్మ. మ్నమ్మ ద్దవుని ఉగీత్కు
అర్ములమ్మ అని సమ్మతించునటు
ో ఆయన మ్నలను నడిపిసత వడు. మ్నమ్మ చదసిన త్పిపదమ్మను బటిర
పశ్వుతధతపమ్మను లేక విరిగన
ి త్నమ్మను ఆయన మ్నలో కల్వగిసత వడు. మ్రియమ యిేసునందు క్షమ్ాపణ
మ్రియమ ర్క్షణను ప ందుకొను నిరరక్షణతో మ్న పవపమ్మను ఒపుపకొని పశ్వుతధతపపడునటు
ో ఆయన
మ్నలను నడిపిసత వడు.
పరిశుద్ధాత్మ అవిశ్వాసులను విశ్వాసమ్మలోనికి పిలచిన త్ర్మవవత్ ఒపిపంపజేయమట ఆయన చదయమ
మొదటి కవర్యమ్మలలో ఒకటెయ
ై మనాద్ి. ఇపుపడు, ర్క్షణను ప ందుకొనుటకు విఫలమ్గమ విధధనమ్మలలో
కూడధ ఆత్మ అన్ేకమ్ంద్ిని పిలచి ఒపిపంపజేసత వడు. పరజలు పశ్వుతధతపమ్మ మ్రియమ విశ్వాసమ్మ కొర్కు
పిలువబడి, త్మ్ పవపమ్మలను నిజఞయితీగవ గమరితంచిన త్ర్మవవత్ కూడధ, కరస
ీ త ు వప
ై ుకు తిర్మగమ విషయమ్మలో
విఫలమ్మ కవగలర్మ. ఉద్ధహర్ణకు, యిెషయా 59:12లో, పవపుల న
ై ద్దవుని నిబంధ్న జనులను పరవకత ఈ
విధ్ంగవ వరిణంచధడు:
మ్ా తిర్మగమబాటుకిీయలు మ్ాకు కనబడుచునావి. మ్ా ద్ో షమ్మలు మ్ాకు
తెల్వసతయమనావి (యిెషయా 59:12).
పరజలు త్మ్ పవపమ్మలను కనుగొని, గమరితంచినపుపడు మ్ాత్రమే ఒపిపంచబడిన్ధర్మ. అయితద 20వ
వచనమ్మలో, యిెహో వవ ఇలా పరకటించధడు:
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స్యోనున్ొదేకును యాకోబమలో తిర్మగమబాటు చదయమటమ్ాని మ్ళ్ల
ో కొనిన
వవరియొదే కును విమోచకుడు వచుును (యిెషయా 59:20).
పరజలు విశ్వాసమ్మలోనికి పిలువబడి ఒపిపంపబడినటు
ో భావిసతత చధలదు. విమోచించబడుటకు, వవర్మ
పశ్వుతధతపపడధల్వ.
అయితద ఆత్మ యొకు ఒపిపంచు కవర్యమ్మ మ్ార్మమ్నసుిలో భాగమైయమనాద్ి అని మ్నమ్మ
చెపపి నపుపడు, మ్నమ్మ ఆత్మ పిలుపు “పరభావమ్మ” చూపినవవరిని గూరిు — అనగవ ఆయన కృపగల
పరభావమ్మ నిజమైన పశ్వుతధతపమ్మను మ్రియమ ర్క్షణను కల్వగించువవరిని గూరిు — ఆలోచన
చదయమచున్ధామ్మ. ఇద్ి మ్నలను సువవర్త వినుటకు సిదాపర్చుట మ్ాత్రమగ
ే వక, మ్నకు ర్క్షణను
అనువరితంచు విశ్ేషమైన కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి.
ఇటిర ఒపిపంపుకు మ్ంచి ఉద్ధహర్ణను మ్నమ్మ అప సత లుల కవర్యమ్మలు 2లోని పతత్ుర్మ యొకు
పరసంగమ్మలో చూసవతమ్మ. కరస
ీ త ు పర్లోకమ్మనకు ఆరోహణమన
ై త్ర్మవవత్ మొదటి పంతెకొసుత ద్ినమ్మన,
యిెర్ూషలేమ్మలో సమ్కూడిన పదే యూదుల సమ్ూహమ్మనకు పతత్ుర్మ సువవర్త పరకటించధడు. మ్రియమ
పరిశుద్ధాత్మ ర్క్ించుటకుగవను అన్ేకమ్ంద్ి పవపమ్మలను ఒపిపంపజేశ్వడు, ఫల్వత్ంగవ వేలమ్ంద్ి
విశాసించధర్మ. అప . 2:37-41లో లూకవ వవరసిన కథనమ్మను వినండి:
వవర్మ ఈ మ్ాట విని హృదయమ్మలో న్ొచుుకొని –సహో దర్మలారవ, మేమమి
ే
చదత్ుమ్ని పతత్ుర్మను కడమ్ అప సత లులను అడుగగవ పతత్ుర్మ–మీర్మ మ్ార్మమ్నసుి
ప ంద్ి ... బాపిత సమమ్మ ప ందుడి; ... ఇంకను అన్ేక విధ్మ్మల న
ై మ్ాటలతో
సవక్షయమిచిు–మీర్మ మ్ూర్ములగమ ఈ త్ర్మ్మవవరికి వేరై ర్క్షణప ందుడని వవరిని
హెచురించెను. కవబటిర అత్ని వవకయమ్మ అంగరకరించినవవర్మ బాపిత సమమ్మ ప ంద్ిర,ి ఆ
ద్ినమ్ందు ఇంచుమించు మ్ూడువేలమ్ంద్ి చదర్ుబడిరి (అప . 2:37-41).
హృదయమ్మలో న్ొచుుకొని అను మ్ాట మ్నమ్మ “ఒపిపంచుట” అను పిలచుద్ధనిని వరిణసత ుంద్ి,
ఫల్వత్ంగవ ఆ ద్ినమ్ందు మ్ూడు వేలమ్ంద్ి ర్క్ింపబడధ్ర్మ.
పశ్వుతధతపమ్మ లేక మ్ార్మమ్నసుిప ంద్ి బాపిత సమమ్మప ందుడి అని పతత్ుర్మ వవరికి
పిలుపునిచిునపుపడు, మ్నమ్మ ర్క్ింపబడు ఒపిపంపు అని పిలచుద్ధనిని అత్డు నిరవారించధడు. పతత్ుర్మ
మ్ాటలను వినా కొంత్మ్ంద్ి సవధధర్ణ భావనలో ఒపిపంపబడియమండవచుుగవని, ఆత్మ యొకు ర్క్ించు
కవర్యమ్మనకు అనుమ్తి ఇచిుయమండకపల వచుు, కవబటిర వవర్మ పశ్వుతధతపపడి ర్క్ింపబడుటకు
నిరవకరించధర్మ. అయితద పిలుపు పరభావమ్మ చూపిన వవర్మ ర్క్ింపబడు ఒపిపంపును అనుభ్వించధర్మ. వవర్మ
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త్మ్ పవపమ్మలను గమరితంచి ఒపుపకున్ధార్మ, వవటిని గూరిు నిజఞయితీగవ పశ్వుతధతపపడధ్ర్మ, మ్రియమ
మ్ార్మమ్నసుిప ంద్ి బాపిత సమమ్మ ప ంద్ధర్మ.
అనుయడెన
ై కొరేాలీ మ్రియమ అత్ని కుటుంబమ్మ యొకు మ్ార్మమ్నసుికు సంఘమ్మ సపంద్ించిన
విధధనమ్మలో ఒపిపంపజేయమట మ్రియమ మ్ార్మమ్నసుి ఆత్మ కవర్యమ్మల య
ై మనావి అని మ్నమ్మ
చూడవచుు. కొరేాలీ మ్ార్మమ్నసుిప ందుటకు మ్మందు, సంఘమ్మలో పూరితగవ యూదులు మ్ాత్రమే
ఉండదవవర్మ. కవబటిర, అప . 10:44, 45లో, కొరేాలీ మ్రియమ అత్ని కుటుంబమ్మ మీద పరిశుద్ధాత్మ
కుమ్మరింపబడినపుపడు యూద్ధ విశ్వాసులు ఆశుర్యపల యార్మ. అయితద, కొరేాలీ మ్రియమ అత్ని
కుటుంబమ్మను గూరిున వవర్త ను వవర్మ వినినపుపడు, అనయజనుల యొకు ర్క్షణను బటిర వవర్మ ద్దవుని
సుతతించధర్మ. అప . 11:18లో సంఘమ్మ చెపిపన మ్ాటలను వినండి:
అటో యితద అనయజనులకును ద్దవుడు జీవవర్ామన
ై మ్ార్మమ్నసుి
దయచదసయ
ి మన్ధా[డు] (అప . 11:18).
ఈ మ్ాటలను కొంత్ మొగమగచూపుత్ూ ఉలేోఖంచుట ద్ధారవ, సంఘమ్మ సరిగవన్ే ఆలోచించినద్ి అని
లూకవ గమరితంచధడు — ఒపుపకోలు మ్రియమ పశ్వుతధతపమ్మ పరిశుద్ధాత్మ వర్మ్మలలో భాగమైయమనావి.
ర్క్ించు ఒపుపకోలును అన్ేక విధధలుగవ వరిణంచవచుు. అయితద మ్న ఉద్దేశయమ్మల కొర్కు, న్ధలుగమ
సవధధర్ణ విషయమ్మలను మ్నమ్మ పరిగణిద్ే ధమ్మ. మొదటిగవ, పరిశుద్ధాత్మ యొకు ఒపిపంపజేయమ కవర్యమ్మ
మ్న పవపమ్మ యొకు భార్మ్మను గూరిు మ్నకు అవగవహన కల్వగిసత ుంద్ి.

పవపమ్మ యొకు భార్మ్మ
పత్నమైన మ్ానవులు — మ్రియమ విమోచించబడిన మ్ానవులు కూడధ — అపుపడపుపడు
మ్ాత్రమే పవపమ్మ చదయర్మ. వవర్మ ఎలో పుపడూ పవపమ్మ చదసత ుంటార్మ. మ్నమ్మ పవపపు త్లంపులను
కల్వగియమంటామ్మ; పవపపు మ్ాటలను పలుకుతధమ్మ; పవపపు కిీయలను చదసత ుంటామ్మ. పరసంగి 7:20లో
మ్నమ్మ ఇలా చదువుతధమ్మ:
పవపమ్మ చదయక మేలుచదయమచుండు నీతిమ్ంత్ుడు భ్ూమిమీద ఒకడెన
ై ను లేడు
(పరసంగి 7:20).
మ్రియమ 1 యోహాను 1:8లో అప సత లుడెన
ై యోహాను సలవిచిునటు
ో :
మ్నమ్మ పవపమ్మలేనివవర్మ్ని చెపుపకొనినయిెడల, మ్నలను మ్నమే
మోసపుచుుకొందుమ్మ; మ్రియమ మ్నలో సత్య మ్మండదు (1 యోహాను 1:8).
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ఆద్ి. 8:21, రోమ్ా. 3:23, యాకోబమ 3:2, మ్రియమ అన్ేక ఇత్ర్ చోటో మ్నమ్మ ఇలాంటి ఆలోచనలన్ే
చూసవతమ్మ.
హీనమ్మగవ, మ్నమ్మ పవపమ్మ చదయమట మ్ాత్రమే కవదు. మ్నమ్మ చధలా పవపమ్మ చదసత వమ్మ. కరర్తనలు
40:12లో, త్న పవపమ్మలు త్న త్లవండురకలను మించినవయ
ై మనావి అని ద్ధవీదు వవరయమచున్ధాడు.
మ్రియమ ఆత్డు ద్దవునికి ఇషు
ర డెైన మ్నుషుయడు! కవబటిర, అవిశ్వాసుల పవపమ్మలు మ్రి అధికమ్మగవ
ఉన్ధాయి. ద్ీని వలన, పరిశుద్ధాత్మ యొకు ఒపిపంచు ర్క్ించు కవర్యమ్మలోని ఒక భాగమ్మ మ్న పవపమ్మను
గూరిున అవగవహన కల్వగించుట అయమయనాద్ి. మ్నమ్మ ఎంత్ ఘోర్మ్మగవ మ్రియమ ఎంత్ త్ర్చుగవ పవపమ్మ
చదసత వమో ఆయన మ్నకు చూపుతధడు.
ఆర్ంభ్మ్మలోన్ే, అనగవ ఆద్ి. 6:5లోన్ే మ్న హృదయమ్మ యొకు — మ్రియమ
“హృదయమ్మ” ఒక వయకితత్ామ్మ యొకు మ్ూలమ్మ అయమయనాద్ి — త్లంపులలోని
ఊహ అంత్యమ “ఎలో పుపడు కేవలం చెడ్ద్ి” అని తెల్వయజేయబడుట ఆసకితని
కల్వగిసత ుంద్ి. అనగవ, వవసత వవనికి, మ్ానవులమన
ై మ్నమ్మ సవధించధల్వ, జయమ్మ
ప ంద్ధల్వ, వసు
త వులను సంపవద్ించధల్వ అను సవార్ాపు వవంఛను ఎలో పుపడు
కల్వగియమంటార్మ, మ్రియమ ఇద్ి మ్నమ్మ చదయమ విషయమ్మలనిాటిని వరిణసత ుంద్ి.
మ్ానవులు సవాభావికమ్మగవ మ్ంచివవర్మ అని మీర్మ త్లంచినటో యితద, మీర్మ మ్ానవ
పరవర్త నను అర్ామ్మ చదసుకోలేర్మ. వవసత వవనికి, మ్ానవ జఞతి యొకు చరిత్న
ర ు మీర్మ
పరిశీలన చదసన
ి టో యితద, లేదు, మ్నమ్మ సవాభావికమ్మగవ మ్ంచివవర్మ్మ కవదు అని
మీర్మ చెపపవల ను; మ్నమ్మ సవాభావికమ్మగవ దుషర త్ామ్మతో కూడిన
సవార్ా పర్మలమయ
ై మన్ధామ్మ.
— డధ. జఞన్ ఒసాల్ర
ఆత్మ యొకు ర్క్ించు ఒపిపంపులోని రండవ సవధధర్ణ విషయమ్మ మ్నలను పవపమ్మ యొకు
అసహయత్ను గమరితంచునటు
ో చదయమట అయమయనాద్ి.

పవపమ్మ యొకు అసహయత్
పరిశుద్ధాత్మ మ్న పవపమ్మలను ఒపిపంపజేసన
ి పుపడు, మ్న పవపమ్మ ఒక విధ్మన
ై ఆదమ్ర్పు,
లేక ఒక త్పిపదమ్మ మ్ాత్రమే కవదు అని ఆయన చూపుతధడు. అద్ి అసహయమైనద్ి, హేయమైనద్ి, చీదర్
పుటిరంచునద్ి. అద్ి మ్న శరరర్మ్మలు మ్రియమ మ్న ఆత్మలకు కుళ్లోపటిరంచు చెడ్ భ్రషరత్ాం అయమయనాద్ి.
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అద్ి ఎంత్ ఘోర్మైనద్ి అంటే, మ్నలను ర్క్ించుట కొర్కు ద్దవుని ఏకైక కుమ్ార్మడు మ్ర్ణించవలసి
వచిుంద్ి.
యిెషయా 64:6లో యిెషయా యొకు పవపమ్మను గూరిు మ్ాటాోడుత్ూ, పరజలు అపవిత్ురలు
అయాయర్మ అని పరవకత యిన
ెై యిెషయా చెపవపడు. వవర్మ నీతి కియ
ీ లు అని ఎంచినవి కూడధ మ్మరిగిగమడ్ లు
అయమయనావి. మ్రియమ వవరి పవపమ్మనకు ఫల్వత్మ్మగవ, పరజలు కృశించిపల త్ున్ధార్మ. యిేసు పరిసయమయలను
మ్రియమ న్ధయయవవదులను గద్ిేంచుటకు కూడధ కవర్ణమ్మ ఇద్ద. మ్త్త యి 23:27లో, ఆయన వవరిని
శవమ్మలతోను, మ్మరికత
ి ోను నిండియమనా సునామ్మకొటిరన సమ్ాధ్ులతో పల లాుడు.
రోమ్ా. 7లో, పవపమ్మ యొకు అసహయత్ మ్న మ్ార్మమ్నసుి మ్రియమ ర్క్షణలోనికి నడిపంి చు
విధధనమ్మను పౌలు వివరించుటకు పరయతిాంచధడు. ఆ అధధయయమ్మ యొకు న్ేపథయమ్మలో, అవిశ్వాసులలో
ద్దవుని పరిశుదా మైన, నీతిగల, పవిత్రమైన ధ్ర్మశ్వసత మ్
ర మ పవపమ్మను గూరిున అవగవహన కల్వగిసత ుంద్ి అని
అత్డు బో ధించధడు. అయితద పవపమ్మ ఎంత్ నీచమన
ై ద్ో బయలుపర్చు విధ్మ్మగవ పరిశుద్ధాత్మ ద్ధనిని
ఉపయోగించుకొను విధధనమ్మలో అద్ి అలా చదసత ుంద్ి. రోమ్ా. 7:13లో పౌలు ఇలా వివరించధడు:
అయితద పవపమ్మ ఉత్త మ్మన
ై ద్ధని మ్ూలమ్మగవ న్ధకు మ్ర్ణమ్మ కలుగజేయమచు,
పవపమ్మ పవపమన
ై టుర అగమపడు నిమిత్త మ్మ, అనగవ పవపమ్మ ఆజా మ్ూలమ్మగవ
అత్యధిక పవపమ్గమ నిమిత్త మ్మ, అద్ి న్ధకు మ్ర్ణకర్మ్ాయిెను (రోమ్ా. 7:13).
ఇకుడ, “ఉత్త మ్మన
ై ద్ి” మ్రియమ “ఆజా ” — రండు ధ్ర్మశ్వసత మ్
ర మను సూచించుచున్ధాయి — పవపమ్మ
యొకు నీచత్ామ్మను బయలుపర్మసుతన్ధాయి అని పౌలు చెపవపడు.
అన్ేక విధధలుగవ, పునర్మజీీ వనమ్మప ందని మ్ానవులకు పవపమ్మ అంత్ అసౌకర్యమ్మ కల్వగించదు.
మ్నలను మ్నమ్మ అత్యంత్ ఉత్త మ్మలుగవ పరిగణించుకొని, మ్న న్తి
ై క బలహీనత్లను మ్రియమ
వైఫలయమ్మలను నిర్ో క్షయమ్మ చదసత వమ్మ. మ్రియమ ద్ీనికి అన్ేక కవర్ణమ్మలు ఉన్ధాయి. పవపమ్మ
సుపరిచిత్మైనద్ి కవబటిర, ద్ధనిని బటిర మ్నమ్మ సంత్ృపిత ని చెందుతధమ్మ. పవపమ్మ మ్నమ్మ చదయమ త్పుపను
సమ్రిాసత ుంద్ి, కవబటిర మ్నలను గూరిు మ్ంచిగవ భావించునటు
ో అద్ి చదసత ుంద్ి. పవపమ్మ మ్న వవంఛలను
న్ర్వేర్ముతధను అని చెబమత్ుంద్ి కవబటిర, అద్ి ఆకర్షనీయమైనద్ి. అయితద మ్నమ్మ పవపమ్మను
అంగరకరించుటకు అసలు కవర్ణమ్మ మ్నమ్మ సాయంగవ పవపులమయ
ై మండుటయిే. మ్నలను మ్నమ్మ
ద్దాషించుకొనుటకు బదులుగవ, మిగిల్వన లోకమ్ంత్టికి న్ధయయమ్మ తీర్ముటకు మ్నలను మ్నమ్మ ఒక
పరిమ్ాణమ్మగవ ఎంచుకుంటామ్మ. ద్దవుడు చూచు విధ్మ్మగవ మ్నమ్మ విషయమ్మలను చూడమ్మ, మ్రియమ
ఆయన న్ైతికత్కు మ్నమ్మ సమ్మతించమ్మ. కవబటిర, పత్నమైన మ్ానవులను ద్దవుడు చూచు
విషయమ్మలను చూచునటు
ో చదయమట పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మలో ఒక భాగమయ
ై మనాద్ి. మ్ార్మమ్నసుిలో,
-11వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గ దరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందరిించండి.

పరిశుద్ధాత్మను నమ్మమచున్ధాను.

న్ధలగ వ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో

ద్దవుడు చూచు విధ్మ్మగవ మ్నమ్మ పవపమ్మను — సత్యమ్మను, అందమ్మను మ్రియమ మ్ంచిని ఘోర్మన
ై
రరతిలో భ్రషరమ్మ చదసినద్ిగవ — చూచునటు
ో ఆత్మ మ్న కనుాలను తెర్మసవతడు.
పరిశుద్ధాత్మ యొకు ఒపిపంచు ర్క్షణ కవర్యమ్మలోని మ్ూడవ విషయమ్మ, అద్ి పవపమ్మ ద్దవునికి
ఆయాసకర్మ్మ అయమయనాద్ి అను అవగవహనను మ్నకు కల్వగిసత ుంద్ి.

పవపమ్మ యొకు ఆయాసకర్మ్మ
పరిశుద్ధాత్మ యొకు ర్క్ించు ఒపిపంచు కవర్యమ్మలో, వవరి పవపమ్మ ద్దవుని పరిశుదా సాభావమ్మను
ఆటంకపర్మసుతంద్ి అని, ఆయన పరిశుదా నియమ్మ్మను ఉలో ంఘిసత ుంద్ి అని, మ్రియమ ఆయన ఉగీత్కు
అర్ుమన
ై ద్ి అని పవపులకు కనువిపుప కలుగమత్ుంద్ి. లేఖ్నమ్మలోని కొనిా ఉద్ధహర్ణలను వినండి. ఎజఞర
9:6లో, ఎజఞర ఇలా పవరరిాంచధడు:
న్ధ ద్దవవ న్ధ ద్దవవ, న్ధ మ్మఖ్మ్మ నీవప
ై ు ఎతిత కొనుటకు సిగగ మపడి ఖనుాడన్ై
యమన్ధాను. మ్ా ద్ో షమ్మలు మ్ా త్లలకు పగ
ై వ హెచిుయమనావి, మ్ా అపరవధ్మ్మ
ఆకవశమ్ంత్ యిెత్త ుగవ పరిగయ
ి మనాద్ి (ఎజఞర 9:6).
యిెషయా 59:12లో, పరవకత ఇలా ఒపుపకున్ధాడు:
మేమ్మ చదసన
ి తిర్మగమబాటుకిీయలు నీ యిెదుట విసత రించియమనావి. మ్ా పవపమ్మలు
మ్ామీద సవక్షయమ్మ పలుకుచునావి. మ్ా తిర్మగమబాటుకిీయలు మ్ాకు
కనబడుచునావి. మ్ా ద్ో షమ్మలు మ్ాకు తెల్వసతయమనావి (యిెషయా 59:12).
మ్రియమ యిరరమయా 14:7లో, యిరరమయా ఇలా పవరరిాంచధడు:
యిెహో వవ, మ్ా తిర్మగమబాటులు అన్ేకమ్మలు, నీకు విరోధ్మ్మగవ మేమ్మ
పవపమ్మచదసతి
ి మి; మ్ా ద్ో షమ్మలు మ్ా మీద ద్ో ష్టవరోపణ చదయమచునావి (యిరరమయా
14:7).
ఒపిపంపజేయమటలోని ఈ విషయమ్మ మ్నమ్మ మ్న పత్నమైన సిాతిని గీహించునటు
ో చదసత ుంద్ి.
ద్దవుని న్ధయయమ్మ నిజమన
ై ద్ి అని, మ్న పవపమ్మ మ్నలను ఆయన తీర్మపను ప ందునటు
ో చదసత ుంద్ి కవబటిర
మ్నమ్మ ఖ్ండించబడినవవర్మై ఆయన ఉగీత్కు మ్రియమ శిక్షకు పవత్ురలమయ
ై మన్ధామ్మ అని మ్నమ్మ
కనుగొంటామ్మ.
మ్నమ్మ పరసత వవించబో వు పరిశుద్ధాత్మ యొకు ర్క్ించు ఒపిపంపులోని న్ధలగ వ సవధధర్ణ విషయమ్మ
అద్ి పవపమ్మ కల్వగించు నిరవశను మ్నకు చూపుత్ుంద్ి.
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పవపమ్మ కల్వగించు నిరవశ
పవపమ్మ మ్నలను నిసపృహలోనికి నడిపస
ి త ుంద్ి ఎందుకంటే, అద్ి ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు లేక
ఆయన ఆశీరవాదమ్మలను ప ందుకొనుటకు మ్నలను అసమ్ర్మాలనుగవ చదసత ుంద్ి. పవపమ్మ యొకు
భ్రషరత్ామ్మ వలన, మ్నలను మ్నమ్మ ర్క్ించుకొనుట కవదుసరి, ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు ఏ కవర్యమ్మను
చదయలేమ్మ. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే రోమ్ా. 5:6లో పౌలు మ్నలను బలహీనులు అని పిలచధడు.
మ్ానవవళి పవపమ్మలోనికి పడిపల వుట ద్దవుని సంతోషపర్చు మ్న సవమ్ర్ా యమ్మ మీద
పూరితగవ పరభావమ్మ చూపింద్ి. పత్నమ్మనకు మ్మందు ఆద్ధమ్మ చదసన
ి పరతి పని —
ద్ీనిని గూరిు ఆలోచన చదయమట చధలా ఆసకితకర్మ్మగవ ఉంటుంద్ి — మ్ంచి చెడ్ల
తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమ్మను తినిన కవర్యమ్మ మినహా ఆద్ధమ్మ చదసన
ి పరతి పని
ద్దవుని సంతోషపర్చింద్ి. కవని ఒకసవరి ఆ పవపమ్మ చదయబడిన త్ర్మవవత్, మ్న
హృదయమ్మ, మ్నసుి, ఆత్మ, మ్రియమ సమ్సత మ్మలో మ్న జీవిత్మ్మలు ఒకసవరి
పరభావిత్మ్మ అయియన త్ర్మవవత్, మ్నమ్మ చదసన
ి పరతిద్ి పవపభ్రిత్మప
ై ల యింద్ి.
కవబటిర, మ్నమ్మ చదయమ మ్ంచి కిీయలు, లేక మ్నమ్మ “నీతి” కిీయలు అని
పిలచునవి కూడధ, పవపమ్మతో నిండియమనావి... ఈ విధ్ంగవ, పత్నమ్మ పూరిత
అయియంద్ి. మ్రియమ కరీసత ు యొకు కృపవ కవర్యమ్మ లేకుండధ, మ్న ద్దవుని
సంతోషపర్చుటకు మ్రియమ ఘనపర్చుటకు మ్నమ్మ చదయదగినద్ి ఏమి లేదు.
— డధ. జఫ్ లోమ్ాన్
పవపమ్మ మ్నలను ఈ నిరవశతో కూడిన పరిసా తి
ి లో ఉంచుత్ుంద్ి కవబటిర, క్షమ్ాపణ మ్రియమ ర్క్షణ
కొర్కు మ్నమ్మ పూరితగవ ద్దవుని కృప మీద ఆధధర్పడియమన్ధామ్మ. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే ర్క్షణ కిీయల
వలనగవక, కృప ద్ధారవ కలుగమత్ుంద్ి అని లేఖ్న ర్చయిత్లు ఉద్ధాటించధర్మ. ఎఫస్. 2:8-9లో పౌలు
వవరసినటు
ో :
మీర్మ విశ్వాసమ్మద్ధారవ కృపచదత్న్ే ర్క్ింపబడియమన్ధార్మ; ఇద్ి మీవలన కల్వగినద్ి
కవదు, ద్దవుని వర్మే. అద్ి కిీయలవలన కల్వగినద్ికవదు గనుక ఎవడును
అతిశయపడ వీలులేదు (ఎఫస్ 2:8-9).
పరిశుద్ధాత్మ యొకు ఒపిపంచు కవర్యమ్మ మ్నలను ఈ అవగవహనలోనికి నడిపిసత ుంద్ి. మ్న స ంత్
యోగయత్తో ర్క్షణను వదకుటలోని నిసపృహను అద్ి మ్నకు తెల్వయపర్చి, ద్దవుని కనికర్మ్మ మ్రియమ కృప
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లేకుండధ మ్న నిసిహాయత్ను గమరితంచునటు
ో చదసత ుంద్ి. ఫల్వత్ంగవ, అద్ి మ్నలను మ్ార్మమ్నసుిలోనికి
నడిపస
ి త ుంద్ి, మ్రియమ ద్దవుడు మ్న పవపమ్మలను క్షమిసవతడు అను విశ్వాసమ్మను మ్నకు కల్వగించి,
కరీసత ునందు ఆయన పిరయమైన బిడ్ లుగవ మ్నలను స్ాకరిసత వడు అని నమ్మమనటు
ో చదసత ుంద్ి.
పరిశుద్ధాత్మ మ్న ఆత్మలను పునర్మజీీ వనపర్చుట మ్రియమ పవపమ్మను గూరిు మ్నకు
ఒపిపంపును కల్వగించుట దృష్టవరయ మ్ార్మమ్నసుిను మ్నమ్మ చూశ్వమ్మ కవబటిర, మ్నలను నీతిమ్ంత్ులుగవ
తీర్ము ఆయన కవర్యమ్మను ఇపుపడు చూద్ధేమ్మ.

నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట
ప ర టెసర ంట్ వేద్ధంత్శ్వసత మ్
ర మలో, “నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట” అను పదమ్మ “ఒక పవపిని అత్ని లేక
ఆమ యొకు పవప ద్ో షమ్మ నుండి నిరోేషిగవ చదసి అత్నికి లేక ఆమకు కరస
ీ త ు నీతిని ఆపవద్ించుటకు ద్దవుడు
చదయమ న్ధయయపర్మన
ై పరకటనను” సూచిసుతంద్ి. “సమ్ర్ాన” అను అనుబంధ్ కియ
ీ ాపదమ్మ కల్వగియమనా
“నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట” అను పదమ్మ, “నీతిగల” మ్రియమ “నీతి” అను పదమ్మలతో సహా డికయియొ
(dδικαιόω) అను గరక
ీ ాపదమ్మనకు అనుబంధ్మ్మ కల్వగిన పదమ్మల సమ్ూహమ్మలో నుండి
ీ ు కియ
వలువడుత్ుంద్ి. కొీత్త నిబంధ్న అంత్టిలో, ఈ పదమ్మలు ద్దవుడు పవపులను క్షమించి, ఆయన దృషిరలో
వవరిని నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటించు ద్దవుని కవర్యమ్మను సూచిసుతంద్ి. రోమ్ా. 3:30; 4:5; 5:1, 9; 1 కొరింథీ.
6:11; గలతీ. 3:8, 11 మ్రియమ అన్ేక ఇత్ర్ చోటో మ్నమ్మ ద్ీనిని చూసవతమ్మ.
అంతదగవక, విశ్వాసమ్మ ద్ధారవ, మ్న పక్షమ్మన కరస
ీ త ు అరిపంచిన పవరయశిుత్త బల్వ ఆధధర్మ్మగవ
పవపులు నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతధర్మ అని లేక నీతిగవ పరకటించబడతధర్మ అని కొీత్త నిబంధ్న సపషర మ్మగవ
బో ధిసత ుంద్ి. ఒక ఉద్ధహర్ణగవ, రోమ్ా. 3:22-24లో, పౌలు ఇలా వవరశ్వడు:
అద్ి యిేసుకరీసత ునందల్వ విశ్వాసమ్ూలమన
ై ద్ె,ై నమ్మమ వవర్ందరికి కలుగమ ద్దవుని
నీతియిెయ
ై మనాద్ి. ... నమ్మమవవర్మ ఆయన కృపచదత్న్ే, కరీసత ుయిేసునందల్వ
విమోచనమ్మ ద్ధారవ ఉచిత్మ్మగవ నీతిమ్ంత్ులని తీర్ుబడుచున్ధార్మ (రోమ్ా.
3:22-24).
కీమ్బదా వేద్ధంత్శ్వసత మ్
ీ త ు చదసిన
ర మలో, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముటను గూరిు మ్నమ్మ సవధధర్ణంగవ కరస
కవర్యమ్మ దృష్టవరయ ఆలోచన చదసత వమ్మ. ఎందుకంటే, ఆయన పవరయశిుత్త మ్ర్ణమ్మ మ్న క్షమ్ాపణ కొర్కు
న్ధయయపర్మన
ై ఆధధర్మ్మను అనుగీహస
ి త ుంద్ి. మ్రియమ మ్నమ్మ క్షమ్ాపణ ప ంద్ిన త్ర్మవవత్ ఆయన
పునర్మతధానమ్మ మ్నకు నీతిగల సిాతిని మ్రియమ నూత్న జీవిత్మ్మను అనుగీహస
ి త ుంద్ి. అయితద మ్నమ్మ
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడు కవర్యమ్మలో పరిశుద్ధాత్మ కూడధ పవరమ్మఖ్యమన
ై భ్ూమికను పల షిసత వడు. కరస
ీ తు
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కవర్యమ్మ చధరితిక
ర మన
ై ద్ి — అందరి కొర్కు ఒకే సవరి చదయబడినద్ి. అయితద చరిత్ర అంత్టిలో పవపులు
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడవలసి యమండినద్ి — కరీసత ు సమ్యమ్మనకు మ్మందు, ఆయన సమ్యమ్మలో
మ్రియమ ఆయన సమ్యమ్మ త్ర్మవవత్. మ్రియమ పరతి కవలమ్మలో కరస
ీ త ు కవర్యమ్మలోని నీతిమ్ంత్ునిగవ
తీర్ము లాభ్మ్మలను విశ్వాసికి అనువరితసత ూ పరిశుద్ధాత్మ ఈ సమ్సయను పరిషురిసత వడు.
1 కొరింథీ 6:11లో పౌలు వవరసిన మ్ాటలను వినండి:
పరభ్మవన
ై యిేసు కరీసత ు న్ధమ్మ్మనను మ్న ద్దవుని ఆత్మయందును మీర్మ కడుగబడి,
పరిశుదా పర్చబడినవవరై నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడితిరి (1 కొరింథీ 6:11).
మ్నమ్మ యిేసు న్ధమ్మ్మన నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడితిమి అని పౌలు ఉద్ధాటించుచున్ధాడు, అనగవ
ఆయన అధికవర్మ్మ మ్రియమ ర్క్షణ కవర్యమ్మ ఆధధర్మ్మగవ మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటించబడధ్మ్మ.
అయితద మ్నమ్మ ఆత్మలో లేక ఆత్మ ద్ధారవ నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడితిమి అని కూడధ అత్డు
చెపుపచున్ధాడు, ఎందుకంటే మ్నకు నీతిని ఆపవద్ించువవడు ఆయన్ే. రోమ్ా. 14:17లో కూడధ మ్నమ్మ
ఇలాంటి విషయమ్మన్ే చూసవతమ్మ, అకుడ పౌలు ఇలా సలవిచధుడు:
ద్దవుని రవజయమ్మ ... నీతియమ సమ్ాధధనమ్మను పరిశుద్ధాత్మయందల్వ ఆనందమ్మన్ై
యమనాద్ి (రోమ్ా. 14:17).
మ్న నీతి, లేక నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుట, మ్న పక్షమ్మన కరీసత ు చదసన
ి పవరయశిుత్త కవర్యమ్మ మీద
ఆధధర్పడియమనాద్ి. అయితద ద్ధనిని మ్నకు ఆపవద్ించు ద్ెవి
ై క వయకితత్ామ్మ ఆత్మ గనుక మ్నమ్మ ద్ధనిని
పరిశుద్ధాత్మలో అనుభ్విసవతమ్మ.
పౌలు తీత్ుకు వవరసిన పతిరకలో, మ్నకు నీతిని ఆపవద్ించు పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మను అత్డు మ్న
పునర్మజీీ వనమ్మతో అనుసంధధనమ్మ చదశ్వడు. మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుట మ్న నీతి వలన
కలుగలేదుగవని, కరస
ీ త ు వలన కల్వగినద్ి అని అత్డు చెపవపడు. మ్రియమ మ్న పునర్మజీీ వనమ్మతో పవటుగవ,
ఆయన మ్ార్మమ్నసుి కవర్యమ్మలోని భాగమ్మగవ, పరిశుద్ధాత్మ కరస
ీ త ు నీతిని మ్నకు అనువరితంచధడు అని
అత్డు సూచించధడు. తీత్ు 3:5-7లో ఈ ఆలోచనను మ్నమ్మ చూసవతమ్మ, అకుడ పౌలు ఇలా వవరశ్వడు:
మ్నమ్మ నీతిని అనుసరించి చదసన
ి కిీయలమ్ూలమ్మగవ కవక, [ద్దవుని] కనికర్మ్మ
చొపుపనన్ే పునర్ీనమసంబంధ్మన
ై సవానమ్మ ద్ధారవను, పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు నూత్న
సాభావమ్మ కలుగజేయమట ద్ధారవను మ్నలను ర్క్ించెను. మ్నమ్ాయన కృపవలన
నీతిమ్ంత్ులమ్ని తీర్ుబడి, నిత్యజీవమ్మనుగూరిున నిరరక్షణనుబటిర ద్ధనికి
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వవర్సులమ్గమటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మ్న ర్క్షకుడెన
ై యిేసుకరీసత ు ద్ధారవ ఆయన
మ్నమీద సమ్ృద్ిా గవ కుమ్మరించెను (తీత్ు 3:5-7).
“పరిశుద్ధాత్మ ... మ్నలను ర్క్ించెను” అని పౌలు మొదట సలవిచధుడు. కవబటిర, మ్నమ్మ
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతధమ్మ అని ఆయన చెపిపనపుపడు, ఆత్మ యొకు ర్క్ించు కవర్యమ్మలో
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట కూడధ భాగమైయమనాద్ి అని అత్ని అర్ామయ
ై మనాద్ి.
వేద్ధంత్వేత్తలు చధలాసవర్మో నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుటను ద్ధనిలోని భావవర్ాక మ్రియమ అభావవర్ాక
విషయమ్మల దృష్టవరయ వరిణసత వర్మ. అభావవర్ాకమ్మగవ, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్న పవపమ్మలను క్షమించుట
ద్ధారవ మ్న ద్ో షమ్మను తొలగిసత ుంద్ి, త్ద్ధారవ మ్నమిక ద్దవుని శిక్షకు పవత్ురలమ్మ కవమ్మ. మ్న
పవపమ్మలను క్షమించుటలో పరిశుద్ధాత్మ యొకు పవలుపంపులను గూరిు, మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు
చద్ివినటు
ో , 1 కొరింథీ. 6:11 మ్రియమ తీత్ు 3:5లో పరసత వవించబడినద్ి. ఈ రండు వచనమ్మలు మ్నలను
పవపమ్మ నుండి కడుగమటకు ఆత్మ చదయమ “శుద్ిా”ని గూరిు మ్ాటాోడతధయి.
భావవర్ాకమ్మగవ, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్నలను ద్దవుని దృషిరలో నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటిసత ుంద్ి,
త్ద్ధారవ ద్ధనిలో ఉనా లాభ్మ్మలతో సహా మ్నకు నిత్య సవాసా యమ్మను ప ందు హకుు ఉనాద్ి. ఎఫస్. 1:1314లో పౌలు ఏమి వవరశ్వడో వినండి:
కరీసత ునందు విశ్వాసమ్మంచి, వవగవేనమ్మ చదయబడిన ఆత్మచదత్ మ్మద్ింర పబడితిరి ...
ఆత్మ మ్న సవాసా యమ్మనకు సంచకర్మవుగవ ఉన్ధాడు (ఎఫస్. 1:13-14).
పౌలు మ్నసుిలో ఉనా సవాసా యమ్మలో ర్క్షణలోని ఆశీరవాదమ్మలనీా భాగమయ
ై మనావి, మ్రియమ
వవటిలో చధలా వర్కు ఎఫస్. 1:4-12లో పరసత వవించబడినవి. ఆ వచనమ్మలలో, అత్డు పరిశుద్ధాత్మ,
కుమ్ార్మలుగవ దత్త త్ు, విమోచన, క్షమ్ాపణ, ద్దవుని కృప యొకు ఐశార్యమ్మ, కరస
ీ త ునందు ఆకవశమ్మనందు
మ్రియమ భ్ూమి మీద సమ్సత విషయమ్మల యొకు న్ర్వేర్మప వంటి విషయమ్మలను అత్డు పరసత వవించధడు.
వీటిలో పరతి ఒకుటి కరస
ీ త ునందు మ్న సవాసా యమ్మలో భాగమయ
ై మనాద్ి. మ్రియమ వీటిలో పరతిద్ధనిని
పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు నిరవారించధడు.
ఇపపటివర్కు పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపర్చుట, మ్న పవపమ్మలను ఒపిపంపజేయమట,
మ్రియమ మ్నలను నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట దృష్టవరయ మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుిను పరిగణించధమ్మ. ఇపుపడు,
ఆయన పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మలోని ఆర్ంభ్ విషయమ్మల మీద్ికి మ్న దృషిరని మ్ళిో ంచుద్ధమ్మ.
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పరిశుదా పర్చుట
సులువైన పదమ్మలలో, పరిశుదా పర్చుట అనగవ “పరజలను మ్రియమ వసుతవులను పరిశుదా పర్చు
కవర్యమ్మ” అని అర్ామ్మ. ఆత్మ యొకు పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మలో, ద్దవుని ఉపయోగమ్మ కొర్కు పరజలను
వేర్మచదయమట, వవరిని శుద్ీాకరించుట, ద్దవుని బయలుపర్చబడిన మ్హిమ్ ఎదుట నిలువబడుటకు వవరిని
యోగమయలుగవ చదయమట భాగమయ
ై మనావి.
ద్దవుడు పరిశుదుాడు అని బెబి
ై లు వరిణంచునపుపడు, ద్దవుడు విశ్ేషమన
ై వవడు
మ్రియమ విభినామన
ై వవడు అను అర్ా మ్మనిచుు భావనను హత్ు
త కుంటుంద్ి. కవబటిర,
ద్దవుని యొకు పరిశుదా త్ ద్దవుడు ద్ెవి
ై కమన
ై వవడు మ్రియమ ద్దవునికి మ్నమ్మ
ఆపవద్ించు గమణమ్మలు మ్రియమ లక్షణమ్మలనీా ఆయన సృజంచిన మ్ానవులకు
భినామ్మగవ ఉన్ధాయి అను సత్యమ్మను ఉద్ధాటిసత ుంద్ి. కవబటిర, ఒక ర్ూపకమ్మగవ,
మ్నుషుయల యొకు పరిశుదా త్ను గూరిు మ్నమ్మ మ్ాటాోడునపుపడు, పవపమ్మ
నుండి దూర్మై వవర్మ సతవించగోర్మచునా ద్దవుని వల ఎకుువగవ మ్ార్ుబడు పరజలను
గూరిు మ్నమ్మ మ్ాటాోడుచున్ధామ్మ.
— డధ. సైమ్న్ వబ
ై ర్డర
“పరిశుదా పర్చబడుట” అను పదమ్మను లేఖ్నమ్మ విభినామన
ై విధధనమ్మలలో ఉపయోగిసత ుంద్ి.
ఫల్వత్ంగవ, వేద్ధంత్వేత్తలు పలు ర్కమ్మల లేక కోణమ్మగల పరిశుదా పర్చబడుటను గమరితసత వర్మ. మ్ార్మమ్నసుి
ప ందునపుపడు పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు ఆపవద్ించు పరిశుదా పర్చబడు ర్కమ్మను కొనిాసవర్మో “నిరిేషర
పరిశుదా పర్చబడుట” అని పిలుసవతమ్మ, ఎందుకంటే ఇద్ి కొనసవగమ పరకిీయగవక ఒకసవరి మ్ాత్రమే జర్మగమ
సనిావేశమైయమనాద్ి. మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుి ప ంద్ినపుపడు, పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను వేర్మపర్చి
మ్నలను కరస
ీ త ుతో ఐకయపర్చుట ద్ధారవ శుద్ిాచదసత వడు. మ్రియమ యిేసు పరిపూర్ణమ్మగవ పరిశుదుాడు కవబటిర —
పరిపూర్ణమన
ై శుదా త్ కలవవడు కవబటిర — మ్నమ్మ కూడధ పరిశుదా పర్చబడతధమ్మ. యోహాను 17:19లో
మ్న పరభ్మవు పల్వకిన మ్ాటలను వినండి:
వవర్మను సత్యమ్ందు పరతిషఠ చదయబడునటు
ో వవరికొర్కై ననుా పరతిషఠ
చదసక
ి ొనుచున్ధాను (యోహాను 17:19).
మ్నమ్మ పరిశుదా పర్చబడుట కొర్కు యిేసు యొకు పరిశుదా త్ అవసర్మైయమనాద్ి ఎందుకంటే
మ్నద్ి ఆయనలో నుండి పరవహిసత ుంద్ి. 1 కొరింథీ. 1:30లో పౌలు వవరసినటు
ో :
-17వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గ దరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందరిించండి.

పరిశుద్ధాత్మను నమ్మమచున్ధాను.

న్ధలగ వ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో

అయితద ఆయన మ్ూలమ్మగవ మీర్మ కరీసత ుయిేసునందున్ధార్మ (1 కొరింథీ. 1:30).
1 కొరింథీ. 6:11, మ్రియమ హెబ్ర.ర 10:10 వంటి అన్ేక ఇత్ర్ కొీత్త నిబంధ్న వకయభాగమ్మలు కూడధ ఈ
ఆలోచనను గూరిు మ్ాటాోడతధయి.
నిరిేషర పరిశుదా పర్చబడుట ద్ధారవ, మ్న పరభ్మవైన యిేసు పరసత ుత్మ్మ మ్న ఆతీమయ జీవిత్మ్మనకు
మ్రియమ బలమ్మనకు, మ్రియమ త్ర్మవవత్ సవధధర్ణ పునర్మతధానమ్మలో మ్న భౌతిక జీవిత్మ్మనకు
ఆధధర్మ్యాయడు. ద్ీనిని మ్నమ్మ లేఖ్నమ్మలో అన్ేక విధధలుగవ చూడవచుు. ఉద్ధహర్ణకు, యోహాను
15:1-5లో, యిేసు త్నను త్ను ద్ధరక్షవల్వో తోను, విశ్వాసులను ద్ధరక్షతీగలతోను పల లాుడు. మ్రియమ మ్న
ఆతీమయ ఐకయత్ ద్ధారవ ఆయన జీవిత్మ్మ మ్నలో పరవహిసత ుంద్ి అనునద్ి ఆయన ఉద్దేశయమైయమనాద్ి. 1
కొరింథీ. 6:15-17లో, మ్న శరరర్మ్మలు సాయంగవ కరస
ీ త ులో భాగమయ
ై మనావి అని, మ్రియమ ఆత్మయందు
కూడధ మ్నమ్మ ఆయనతో ఏకమైయమన్ధామ్మ అని వవరయబడియమంద్ి. మ్రియమ ఎఫస్. 4:15, 16లో పౌలు
ఉపయోగించిన ర్ూపకమ్మలో మ్నమ్మ ఇలాంటి ఆలోచనలన్ే చూసవతమ్మ, అకుడ కరస
ీ త ు శిర్సిై యమన్ధాడు
మ్రియమ విశ్వాసులు శరరర్మయ
ై మన్ధార్మ అని అత్డు తెల్వపవడు.
పరిశుదా పర్చబడుటలోని ఈ కర్ోనసంబంధ్మైన విషయమ్మలు మ్నమ్మ చదయమవవటిని, మ్నమ్మ
ఆలోచించు మ్రియమ భావించువవటిని, మ్నమ్మ కోర్మవవటిని, మ్రియమ మ్నమ్మ పతరమించువవటిని
మ్ారిువేసత ుంద్ి. అవి మ్నలో నూత్న జీవమ్మను, నూత్న సవాత్ంత్రయమ్మలను మ్రియమ నూత్న
సవమ్ర్ాయమ్మలను కల్వగిసత వయి. ఉద్ధహర్ణకు, అవి మ్నలను పవపమ్మ బానిసత్ామ్మ నుండి విడిపించి,
అవిశ్వాసులను ఎలో పుపడూ అధిగమించు పవపమ్మను జయించుటకు మ్నకు శకితని అనుగీహిసత వయి.
రోమ్ా 6-8లో, మ్నమ్మ విశాసించినపుపడు ప ందు నూత్న జీవిత్మ్మను గూరిు పౌలు ఎన్ోా
విషయమ్మలను మ్ాటాోడధడు. మ్నమ్మ పవపమ్మ విషయమ్మలో మ్రియమ పవపమ్మ యొకు ఏలుబడి
విషయమ్మలో చచిునవవర్మయ
ై మన్ధామ్మ. ఫల్వత్ంగవ, పవపమ్మను ఎదురించుటకు మ్రియమ ద్దవునికి
విధదయమలగమటకు సవమ్ర్ాయమ్మలను మ్నమ్మ సంపవద్ించుకుంటామ్మ. రోమ్ా. 7:5-6లో అత్డు ఈ మ్ార్మపను
వరిణంచిన విధధనమ్మను వినండి:
ఏలయనగవ మ్నమ్మ శరరర్సంబంధ్ులమై యమండినపుపడు మ్ర్ణధర్ా మన
ై ఫలమ్మను
ఫల్వంచుటక,ై ధ్ర్మశ్వసత మ్
ై పవపతచఛలు మ్న అవయవమ్మలలో
ర మవలనన్న
కవర్యసవధ్కమ్మల ై యమండెను. ఇపుపడెత
ై ద ద్దనిచదత్ నిర్ోంధింపబడితిమో
ద్ధనివిషయమై చనిపల యినవవర్మై ... ఆతధమనుసవర్మన
ై నవీనసిా తి గలవవర్మై
సతవచదయమచున్ధామ్మ (రోమ్ా. 7:5-6).
రోమ్ా. 8:9లో అత్డు ఇలా సలవిచధుడు:
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందరిించండి.
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ద్దవుని ఆత్మ మీలో నివసించియమనాయిెడల మీర్మ ఆత్మసాభావమ్మ గలవవరేగవని
శరరర్ సాభావమ్మ గలవవర్మ కవర్మ (రోమ్ా. 8:9).
నిరిేషర పరిశుదా పర్చబడుటలో, పవపమ్మ అధిగమించలేని విధ్మ్మగవ పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను
పునరిారిమసవతడు, త్ద్ధారవ మ్నమ్మ కరస
ీ త ును పల ల్వయమండునటు
ో సాత్ంత్ురలమ్మ చదయబడతధమ్మ.
ఒక కొీత్త ఆర్ంభ్మ్మ నుండి లబిే ని ప ందు అన్ేకమ్ంద్ి మ్నకు తెలుసు. కొనిాసవర్మో మ్నమ్మ
అనుబంధ్మ్మను సరిగవ నిర్ారితంచియమండకపల వచుు. లేక మ్నమ్మ పని చదయమ సా లమ్మలో పదే
త్పిపదమ్మలను చదసయ
ి మండవచుు. లేక చటర మ్మనకు మ్నమ్మ చికిుయమండవచుు. సరే, ద్దవునితో
అవిశ్వాసుల యొకు అనుబంధ్మ్మ విషయమ్మలో కూడధ ఇలాంటిద్ద వవసత వమైయమనాద్ి. మ్నమ్మ ఈ
లోకమ్మలోనికి పరవశి
ే ంచినపుపడద, మ్నమ్మ పవపమ్మ ద్ధారవ భ్రషర ులమై ద్దవుని శిక్షకు పవత్ురలమయ
ై మంటామ్మ.
అయితద మ్ార్మమ్నసుి మ్నకు ఒక నూత్న ఆర్ంభ్మ్మను ఇసుతంద్ి. పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు ఒక కొీత్త
జీవిత్మ్మను, మ్న పవపమ్మనకు పరతిగవ కొీత్త విరిగమన మ్నసుిను, ద్దవుని ఎదుట ఒక నూత్న సిాతిని,
ఆయనకు ఆనందమ్మగవ విధదయత్ చూపు కొీత్త హృదయమ్మను అనుగీహిసత వడు. ఈ నూత్న ఆర్ంభ్మ్మను
బటిర పరతి విశ్వాసి కృత్జా త్ చూపి, మ్నకు ఇవాబడిన కొీత్త జీవిత్మ్మ మ్రియమ పిలుపునకు అనుగమణంగవ
జీవించ బదుాలమైయమన్ధామ్మ.
మ్న మ్ార్మమ్నసుిలో పరిశుద్ధాత్మ యొకు కవర్యమ్మను చూశ్వమ్మ కవబటిర, మ్న వయకితగత్ కస
ై తవ
జీవనమ్మలో అయన యొకు కొనసవగమ భ్ూమికను ఇపుపడు చూద్ధేమ్మ.

కైసతవ జీవనమ్మ
మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మంద్ద చూసినటు
ో , మ్నమ్మ మొటర మొదటిగవ ర్క్ింపబడినపుపడు మ్ాత్రమే
పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసులలో చదయమ అన్ేక కవర్యమ్మలు ఉన్ధాయి. మ్రియమ వీటిని ఏన్ధడు పునరవవృత్ం
చదయవలసిన పని లేదు. ఆయన మ్న పవరణమ్మలను ఒకసవరి మ్ాత్రమే పునర్మజీీ వపర్చవలసియమనాద్ి.
ఆయన విశ్వాసుల పవపమ్మలను త్ర్చుగవ ఒపిపంపజేయమనపపటికర, కరస
ీ త ును మ్న ర్క్షకునిగవ స్ాకరించునటు
ో
పురికొలుప విధ్మ్మగవ మ్ాత్రం మ్న మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్మలో మ్ాత్రమే ఒపిపంపజేసత వడు. ఆయన నీతిని
మ్నకు ఒకసవరి మ్ాత్రమే ఆపవద్ిసత వడు, మ్రియమ ఒకసవరి మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులమ్మగవ తీర్ుబడిన త్ర్మవవత్
మ్నమ్మ ఆ సిాతిని ఇక ఏన్ధడు కోలోపమ్మ. నిరిేషర పరిశుదా పర్చబడుటలో మ్నమ్మ ప ందు నూత్న
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జీవిత్మ్మను గూరిు కూడధ ఇద్ద మ్ాటను చెపపవచుు. అయితద ఆత్మ కవర్యమ్మలోని అన్ేక ఇత్ర్
విషయమ్మలు విశ్వాసులుగవ మ్న జీవిత్మ్మలలో కొనసవగమతధయి.
ఈ పవఠమ్మలో, పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధధర్పడు మ్న కొనసవగమ ర్క్షణ లేక కస
ై త వ జీవనమ్మలోని
న్ధలుగమ విషయమ్మలను మ్నమ్మ పరసత వవిద్ధేమ్మ. మొదటిగవ, ఆత్మ మ్నలో నివసించుటను పరసత వవిద్ధేమ్మ.
రండవద్ిగవ, ఆయన పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మలో కొనసవగమ విషయమ్మలను గూరిు మ్నమ్మ మ్ాటాోడద్ధమ్మ.
మ్ూడవద్ిగవ, మ్న కొర్కు విజఞాపనమ్మ చదయమట ద్ధారవ ఆయన కవర్యమ్మలను చదసత వడు అని మ్నమ్మ
చూద్ధేమ్మ. మ్రియమ న్ధలుగవద్ిగవ, మ్న అంతిమ్ ర్క్షణను నిశుయపర్చుటకు గవను ఆయన మ్నలను
భ్దరపర్చు విషయమ్మ మీద దృషిరపడతధమ్మ. మ్మందుగవ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధిని చూద్ధేమ్మ.

నిల్వచియమండు
పరిశుద్ధాత్మ నిల్వచియమండుటను “విశ్వాసులతో ఆయన విశ్ేషమన
ై సనిాధి, మ్రియమ ఆతీమయ
ఐకయత్” అని నిర్ాచించవచుు. ద్దవునిగవ పరిశుద్ధాత్ుమడు సర్ావవయపి అయమయన్ధాడు — అనగవ ఆయన
సృషిరలోని పరతి చోట ఒకే సమ్యమ్మలో ఉనికిలో ఉండగలడు. అయితద ఆయన త్న సనిాధిని అనిా చోటో,
అనిా వేళ్ల ఒకే విధ్మ్మగవ వయకత పర్చడు. మ్రియమ ఆయన విశ్వాసులలో నివసించుట ఆయన త్న
సనిాధిని వయకత పర్చు అత్యంత్ వయకితగత్మన
ై , సనిాహిత్మైన మ్రియమ బలమన
ై మ్ార్గ మ్మలలో
ఒకటెైయమనాద్ి.
ర్క్షణలోని ఒక అదుభత్మన
ై వవసత వమ్మ ఏమిటంటే, ద్దవుడు తధన్ే సాయంగవ మ్నలో నివసిసత వడు.
ఒకసవరి మ్ార్మమ్నసుిలో ఆత్మ మ్నలను పరిశుదా పర్చిన త్ర్మవవత్, మ్నమ్మ ఆయన సనిాధి
నిల్వచియమండుటకు అర్ుమన
ై పవత్రలమ్మ అవుతధమ్మ. మ్రియమ ఆయన ఎంతో పతరమించుచున్ధాడు కవబటిర,
మ్రియమ మ్న హృదయమ్మలను మ్రియమ మ్నసుిలను మేలు కల్వగించునటు
ో పరభావిత్మ్మ చదయాలని
ఆయన నిరవారించుచున్ధాడు కవబటిర, ఆయన మ్నలో నివసించుచు ఎనాడును మ్నలను విడిచిపటర డు.
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపర్చినపుపడు, ఆయన కేవలం మ్న ఆత్మలను బాగమచదసి
మ్నంత్ట మ్నమ్మ జీవించునటు
ో మ్నలను విడిచిపటర డు. బదులుగవ, ఆయన మ్నలో నివసిసత వడు. ఈ
విషయానిా మ్నమ్మ 1 కొరింథీ 6:19, 2 తిమోతి 1:14 మ్రియమ యాకోబమ 4:5 వంటి చోటో చూడవచుు.
మ్రియమ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధి మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మను అనుగీహిసత ుంద్ి. రోమ్ా. 8:9-11లో
పౌలు చెపపి న మ్ాటలను వినండి:
ద్దవుని ఆత్మ మీలో నివసించియమనాయిెడల మీర్మ ఆత్మసాభావమ్మ గలవవరేగవని
శరరర్ సాభావమ్మ గలవవర్మ కవర్మ. ఎవడెన
ై ను కరీసత ు ఆత్మ లేనివవడెత
ై ద వవడధయనవవడు
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కవడు. కరీసత ు మీలోనునాయిెడల మీ శరరర్మ్మ పవపవిషయమై మ్ృత్మన
ై ద్ి గవని మీ
ఆత్మ నీతి విషయమై జీవమ్మ కల్వగియమనాద్ి. మ్ృత్ులలోనుండి యిేసును
లేపన
ి వవని ఆత్మ మీలో నివసించినయిెడల, మ్ృత్ులలోనుండి కరీసత ుయిేసును
లేపన
ి వవడు చధవునకు లోన్న
ై మీ శరరర్మ్మలను కూడ మీలో నివసించుచునా త్న
ఆత్మద్ధారవ జీవింపజేయమను (రోమ్ా. 8:9-11).
ఇకుడ, త్న పరిశుద్ధాత్మ ద్ధారవ కరీసత ు మ్నలో నివసిసత వడు అని పౌలు సూచించుచున్ధాడు. మ్రియమ
ఆ ఆత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధి మ్నకు ఇపుపడు ఆతీమయ జీవిత్మ్మను, మ్రియమ భ్విషయత్ు
త లో
భౌతిక పునర్మతధానమ్మను కల్వగిసత ుంద్ి.
ఆయన నివసించు విధధనమ్మనకు దగగ ర్ సంబంధ్మ్మ కల్వగియమనా పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మను గూరిు
కూడధ లేఖ్నమ్మ మ్ాటాోడుత్ుంద్ి, మ్రియమ కొీత్త నిబంధ్న ద్ీనిని పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల అని పిలుసుతంద్ి.
ఆత్మ యొకు నింపుదలను సంఘమ్మలోని పలు శ్వఖ్లు పలు విధ్మ్మలుగవ అర్ామ్మ చదసుకుంటాయి.
అయితద మ్నమ్ంతధ కనీసం రండు విషయమ్మలను గూరిు సమ్మతించవచుు. మొదటిద్,ి పరిశుద్ధాత్మ
ఎలో పుపడూ నిజమన
ై విశ్వాసులలో నివసిసత వడు. మ్రియమ రండవద్ి, ఆయన నింపుదల, లేక మ్న
జీవిత్మ్మల మీద ఆయన పరభావమ్మ యొకు పరిమ్ాణమ్మ భినామ్మగవ ఉంటుంద్ి. కొనిా సమ్యమ్మలలో
ఆయన మ్నలను ఇత్ర్ సమ్యమ్మల కంటే బలమన
ై రరత్ులలో పరభావిత్మ్మ చదసత వడు. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే
లేఖ్నమ్మ మ్నకు ద్దవుని ఆత్మతో నివసించండి అని చెపపదుగవని, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడియమండుడి అని
ఆజఞాపిసత ుంద్ి. ఎఫస్. 5:18లో అప సత లుడెన
ై పౌలు ఈ కిీంద్ి విధ్ంగవ చెబమత్ున్ధాడు:
మ్రియమ మ్దయమ్మతో మ్త్ు
త లయ
ై మండకుడి, ద్ధనిలో దురవాయపవర్మ్మ కలదు; అయితద
ఆత్మ పూర్మణల య
ై మండుడి (ఎఫస్. 5:18).
ఆత్మ మ్నలను నింపినపుపడు, ఆయన మ్న మీద గొపప, మ్రియమ కొనిాసవర్మో అసవధధర్ణమన
ై
పరభావమ్మను చూపుతధడు. మ్న హృదయమ్మలు ఆనందమ్మతోను, కృత్జా త్తోను, తోటి కస
ై త వుల పటో
పతరమ్తోను ఉప పంగమతధయి. లేక గలతీ. 5:22, 23లో పౌలు సలవిచిునటు
ో , మ్నమ్మ ఆత్మ ఫలమ్మను గొపప
పరిమ్ాణమ్మలో చూసవతమ్మ.
పరిశుద్ధాత్మ యొకు నింపుదల మ్రియమ నివవసమ్మ ద్ధారవ, రోమ్ా. 8:5-9లో పౌలు బో ధించిన
విధ్మ్మగవ ద్దవుడు ఆమోద్ించు కవర్యమ్మలను చదయమటకు విశ్వాసులు శకితని ప ందుతధర్మ. మ్నమ్మ సరియిన
ెై
రరతిలో ఆరవధ్న చదయమచు, నిజమన
ై సమ్ర్పణతో ఆయనను సమీపిసత ు, నిజఞయితీగవ ఆయనను
వేడుకొనగలుగమతధమ్మ. యోహాను 4:24లో యిేసు సలవిచిునటు
ో :
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ద్దవుడు ఆత్మగనుక ఆయనను ఆరవధించు వవర్మ ఆత్మతోను సత్యమ్మతోను
ఆరవధింపవల నన్ను (యోహాను 4:24).
ఫిల్వప్ప. 3:3లో పౌలు చెపపి నటు
ో :
[మ్నమ్మ] ... ద్దవునియొకు ఆత్మవలన ఆరవధించు[వవర్మ్మ] (ఫిల్వప్ప. 3:3).
అవిశ్వాసులు బాహయమ్మగవ ద్దవుని ఆరవధించు సవమ్ర్ాయమ్మను కల్వగియమన్ధార్మ. వవర్మ పవరర్ానలు
చదయగలర్మ, కవనుకలు తీసుకొని రవగలర్మ, పవటలు పవడగలర్మ, పరసంగించగలర్మ మ్రియమ బో ధించగలర్మ.
అయితద ద్దవునికి ఆమోదయోగయమన
ై రరత్ులలో వవర్మ వీటిని చదయలేర్మ. వవరి వేషధధర్ణ, పవపమ్మ మ్రియమ
ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ వవరి ఆరవధ్న ద్దవునిని సంతోషపర్చునద్ిగవ ఉండకుండధ ఆటంకపర్మసుతంద్ి. అయితద
నిల్వచియమండు ఆత్మ ద్ధారవ, ఆత్మ యొకు అంత్ర్ంగ నడిపంి పు మ్రియమ పల ర తధిహమ్మ ద్ధారవ, ద్దవుని
వయకితత్ామ్మను, కవర్యమ్మలను మ్రియమ గమణమ్మలను గమరితంచి, ఘనపర్చు విధధనమ్మలలో విశ్వాసులు
సరియిెైన రరత్ులలో ఆయనను ఆశీయించగలర్మ.
ఇపుపడు, కొీత్త నిబంధ్న యమగమ్మలో మ్ాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసులలో నివసించధడు అను
ప ర్పవటు ఆలోచనను కొనిాసవర్మో కస
ై త వులు కల్వగియమంటార్మ అని ఇకుడ మ్నమ్మ
పరసత వవించవలసియమనాద్ి. అయితద పవత్ నిబంధ్నలోని విశ్వాసులు నిశుయమ్మగవ పునర్మజీీ వనమ్మ
ప ంద్ినవవరయ
ై మన్ధార్మ. మ్రియమ పరిశుద్ధాత్మ వవరిలో కూడధ నివసించెను కవబటిర మ్ాత్రమే ఇద్ి
వవసత వమైయమనాద్ి. మ్రియమ పవత్ నిబంధ్న విశ్వాసుల విషయమ్మలో వవసత వమ్మల ైయమనా అన్ేక ఇత్ర్
విషయమ్మలు కూడధ పరిశుద్ధాత్మ యొకు నివవసమ్మ మీదన్ే ఆధధర్పడియమనావి: వవరికి విశ్వాసమ్మ
ఉండినద్ి. వవర్మ ద్దవునిని సంతోషపర్చు కవర్యమ్మలను చదశ్వర్మ. వవర్మ సరియిెైన రరతిలో ఆరవధ్న చదశ్వర్మ.
మ్రియమ వవర్మ త్మ్ జీవిత్మ్మలలో ఆత్మ ఫలమ్మను కల్వగియమండిరి. కొీత్త నిబంధ్నలో ఉనాత్మన
ై రరతిలో
బయలుపర్చబడిన పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యలోని విషయమ్మలు కూడధ ఖ్చిుత్మ్మగవ ఉన్ధాయి. కవని, పరతి
యమగమ్మలోను నిల్వచియమండు విశ్వాసులు ఆయన కవర్యమ్మలో భాగమయ
ై మన్ధార్మ.
ద్ీనికి తోడు, పరిశుద్ధాత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధి విశ్వాసులకు ద్దవుని పరత్యక్షత్లోనికి
మళ్కువను కల్వగిసత ుంద్ి. 1 కొరింథీ. 2:12-16లో పౌలు వవరసినటు
ో :
ద్దవునివలన మ్నకు దయచదయబడినవవటిని తెల్వసికొనుటకై మ్నమ్మ... ద్దవుని
యొదే నుండి వచుు ఆత్మను ప ంద్ియమన్ధామ్మ... మ్నుషయజఞానమ్మ న్ేర్మపమ్ాటలతో
గవక ఆత్మ సంబంధ్మన
ై సంగత్ులను ఆత్మ సంబంధ్మన
ై సంగత్ులతో
సరిచూచుచు, ఆత్మ న్ేర్మప మ్ాటలతో వీటిని గూరిుయిే మేమ్మ బో ధించుచున్ధామ్మ.
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పరకృతి సంబంధియిన
ెై మ్నుషుయడు ద్దవుని ఆత్మ విషయ మ్మలను అంగరకరింపడు,
అవి అత్నికి వఱ్ఱి త్నమ్మగవ ఉనావి, అవి ఆతధమనుభ్వమ్మచదత్న్ే వివేచింపదగమను
గనుక అత్డు వవటిని గీహంి పజఞలడు (1 కొరింథీ. 2:12-16).
మ్మనుపటి పవఠమ్మలలో ఒకద్ధనిలో మ్నమ్మ చరిుంచినటు
ో , పరిశుద్ధాత్మకు అనుసంధధనపర్చు
రండు ర్కమ్మల ఆతీమయ మళ్కువలను వేద్ధంత్వేత్తలు గమరితసత వర్మ: వల్వగింపజేయమట అనగవ:
పరధధనమ్మగవ అభిజఞా ర్ూపమన
ై జఞానమ్మ లేక అవగవహన అను ద్ెవి
ై క వర్మ్మ
మ్రియమ అంత్ర్ంగ నడిపింపు అనగవ:
పరధధనమ్మగవ భావన్ధత్మక లేక సహజజఞాన ర్ూపమన
ై జఞానమ్మ లేక అవగవహన అను
ద్ెవి
ై క వర్మ్మ
ఈ రండు సందర్భమ్మలలో, ఆత్మ యొకు నివసింపు మ్నకు ద్దవుని పరత్యక్షత్ మ్రియమ మ్న పటో
ఆయన కల్వగియమనా త్లంపులలోనికి మ్నకు మళ్కువను అనుగీహస
ి త ుంద్ి.
పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసులకు ఒక నిధిగవ, వవరి జీవిత్మ్మలలో ద్దవుని శకితగవ,
జఞానమ్మగవ, వవరి జీవిత్మ్మలలో “ద్దవుని మ్నసుి”గవ, వవరి జీవిత్మ్మలలో ద్దవుని
సనిాధిగవ ఇవాబడిన్ధడు ఎందుకంటే, అవును, పరిశుద్ధాత్మ ద్దవుడెయ
ై మన్ధాడు...
ఆయన ఆత్మ వచిునపుపడు — ఇద్ి యోహాను సువవర్త యొకు మ్మగింపులో
వవరయబడియమనాద్ి — లోకమ్మను పవపమ్మను మ్రియమ నీతిని గూరిు ఒపిపంపజేసి
అప సత లులను, త్ద్ధారవ త్ర్మవవత్ విశ్వాసులను సర్ాసత్యమ్మలోనికి నడిపస
ి త వడు
అని యిేసు సలవిచధుడు. కవబటిర, ఆత్మ మ్న జీవిత్మ్మలను నడిపంి చుటకు ద్దవుని
యొదే నుండి వచిున సహాయకునిగవ పని చదసత వడు. కవబటిర, ఆత్మ అనగవ సాయంగవ
ద్దవుడు మ్నతో మ్ాటాోడుచునాటు
ో , ద్దవుడు ఈ పనిని లేక ఆ పనిని లేక మ్రొక
పనిని చదయమ్ని మ్నలను అడుగమత్ునాటు
ో మ్నమ్మ అన్ేకసవర్మో అనుభ్విసవతమ్మ.
మ్రియమ అద్ి నిజమన
ై అనుబంధ్మయ
ై మనాద్ి, ద్దవుడు విశ్వాసితో కల్వగియమనా
వవసత విక వయకితగత్ అనుబంధ్మయ
ై మనాద్ి.
— డధ. అల న్ హలర ెర్డగ
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మ్న కస
ై త వ జీవనమ్మ న్ేపథయమ్మలో ఆత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధిని గూరిు ఇపపటి వర్కు
మ్నమ్మ మ్ాటాోడధమ్మ కవబటిర, ఇపుపడు ఆయన కొనసవగమ పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మను విశద్ీకరిద్ే ధమ్మ.

పరిశుదా పర్చుట
మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు పరసత వవించినటు
ో , పరిశుదా పర్చబడుటను గూరిు, మ్ార్మమ్నసుి
ప ంద్ినపుపడు మ్నమ్మ ప ందుకొనిన నిరిేషర పరిశుదా పర్చబడుటతో సహా అన్ేక విధధనమ్మలలో
మ్ాటాోడవచుు. అయితద మ్రొక ర్కమన
ై పరిశుదా పర్చబడుట ఉనాద్ి, మ్రియమ ఈ పవఠమ్మలో మ్న
ఉద్దేశయమ్మల కొర్కు, ద్ధనిని మ్నమ్మ “కొనసవగమ పరిశుదా పర్చబడుట” అని పిలుద్ధేమ్మ. మ్న జీవిత్
కవలమ్ంతధ మ్నమ్మ ఈ విధ్మైన పరిశుదా పర్చబడుటను అనుభ్విసవతమ్మ, ఎందుకంటే మ్న కొనసవగమ
పవపమ్మ త్ర్చుగవ క్షమ్ాపణ మ్రియమ శుద్ీాకర్ణను కోర్మత్ుంద్ి.
పరతి విశ్వాసి పవపమ్మ చదసత వడు. వవసత వవనికి, మ్నమ్మ అనుద్ినమ్మ పవపమ్మ చదసత వమ్మ. ఒకవేళ్ మీర్మ
పవపమ్మ చదయర్మ అని ఆలోచిసతత , వవసత వవనికి మీర్మ నమ్ామలని, మ్ాటాోడధలని, చదయాలని, లేక జీవించధలని
ద్దవుడు ఆశించు విధధనమ్మను గూరిు మీర్మ ఇంకవ సరిగవ ఆలోచించలేదు అని అర్ామ్మ. అయితద శుభ్వవర్త
ఏమిటంటే, మ్నమ్మ పవపమ్మ చదసన
ి పరతిసవరి, పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు క్షమ్ాపణను ఆపవద్ించుటకు, పవపమ్మ
యొకు అవినీతి పరభావమ్మల నుండి మ్నలను శుద్ిాచయ
ద మటకు సిదామ్మగవ ఉంటాడు. అనగవ మ్నమ్మ
మ్ర్లా పవపమ్మ చదయమ్ని, లేక మ్న పవపమ్మనకు కలుగమ భ్ూలోక పరిణధమ్ాలను మ్నమ్మ
త్పిపంచుకుంటామ్మ అని ద్ీని అర్ామ్మ కవదు. అయితద ద్దవుడు మ్నలను పతరమించుటను
కొనసవగించుచున్ధాడు అని, మ్నలను మొటర మొదటిగవ పునర్మజీీ వపర్చినపుపడు ఆయన ఆర్ంభించిన
ర్క్షణ కవర్యమ్మను కొనసవగించుచున్ధాడు అని ద్ీని అర్ామయ
ై మనాద్ి.
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపర్చినపుపడు, ఆయన మ్న జీవిత్మ్మలలో నుండి పవపమ్మ
యొకు భ్రషరత్ామ్మను మ్రియమ పరభావమ్మను పూరితగవ తొలగించడు. రోమ్ా. 7:14-25లో పౌలు
వివరించినటు
ో , మ్నలో నివసించు పవపమ్మ మ్నలో నివసించు పరిశుద్ధాత్మతో పల రవడుత్ూ ఉంటుంద్ి. రోమ్ా.
7:23, గలతీ. 5:17, మ్రియమ 1 పతత్ుర్మ 2:11 వంటి చోటో లేఖ్నమ్మ ఈ సంఘర్షణను యమదా మ్మ అని
పిలుసుతంద్ి. అయితద ఆత్మ మ్నలో నివసిసత వడు మ్రియమ మ్నలో కవర్యమ్మలను చదసత వడు అనునద్ి శుభ్వవర్త
అయమయనాద్ి. కవబటిర, పవపమ్మ యొకు పరభావమ్మ వలన మ్నమ్మ పడిపల త్ు ఉనాపపటికర, ఆత్మ పరభావమ్మ
వలన మ్నమ్మ సతిియలను కూడధ చదసత వమ్మ. ఫిల్వప్ప. 2:13లో పౌలు చెపపి నటు
ో :
మీర్మ ఇచఛయించుటకును కవర్యసిద్ిా కలుగజేసక
ి ొనుటకును, త్న దయాసంకలపమ్మ
న్ర్వేర్మటకై మీలో కవర్యసిద్ిా కలుగజేయమవవడు ద్దవుడద (ఫిల్వప్ప. 2:13).
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మ్నమ్మ విధదయత్ చూపుటకు పరయతిాంచునపుపడు అడుగమ “ఎందుకు” మ్రియమ
“ఎలా” అను పరశాలకు జవవబమలను ద్దవుడు మ్నకు పరిశుద్ధాత్మలో
అనుగీహంి చధడు. “ఏమిటి” అను పరశాకు — అనగవ “ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు
మ్నమ్మ ఏమి చదయాల్వ?” అను పరశాకు — పవత్ మ్రియమ కొీత్త నిబంధ్నలో, అనగవ
బెబి
ై లులో ఇవాబడిన ఆజా లు జవవబిసవతయి. అయితద “ఎందుకు?” అను పరశాతో
మ్నమ్మ పల రవడుత్ుంటామ్మ. న్ేను ఎందుకు విధదయత్ చూపవల్వ? ద్దవునికి విధదయత్
చూపునటు
ో ననుా ఏమి పురికొలుపత్ుంద్ి? మ్రియమ పరిశుద్ధాత్మ ననుా కృపను
గూరిు త్లంచునటు
ో , కరీసత ు పతమ్
ర వప
ై ుకు ఆకరిషంచబడునటు
ో చదసత వడు అని,
పరిశుద్ధాత్మ న్ధకు వవంఛను కల్వగిసత వడు అని పౌలు చెబమత్ున్ధాడు. అయితద ద్దవునికి
ఇష్టవరనుసవర్మన
ై రరతిలో న్ేను పనులను చదయాలని ఆశించినపుపడు, “న్ేను వవటిని
ఎలా చెయాయల్వ?” అను పరశాను ఎదురొునుచు ఉంటాను, ఎందుకంటే న్ధలో
బలహీనత్ ఉనాద్ి. పౌలు ద్ీనిని రోమ్ా. 7లో వివరించుచు, సంద్ిగాత్ను వరిణసత ూ,
ద్దవుని ధ్ర్మశ్వసత మ్
ెై ద్ి అని తెల్వసి, అద్ి మ్ంచిదని సమ్మతించి, త్నలో
ర మ సరియిన
వేరొక నియమ్మ్మ పని చదయమటను కనుగొని నిరవశ చెందు వయకితని గూరిు
మ్ాటాోడతధడు ... మ్రియమ అత్డు ద్దవుడు పిలచిన కవర్యమ్మను లేక ఆయనకు
ఇషర మన
ై కవర్యమ్మలను చదయమటలో విఫలమ్వుతధడు. రోమ్ా. 8లో, పౌలు ద్ీనికి
జవవబమ ఇసూ
త అంటాడు, ధ్ర్మశ్వసత మ్
ై ద్ి అయిన్ధ, అద్ి కేవలం
ర మ బలహీనమన
ఆజా లను మ్ాత్రమే ఇవాగలదుగవని హృదయమ్మలను మ్ార్ులేదు, కవని పరిశుద్ధాత్మ
ద్ధారవ ద్దవుడు ఇపుపడు మ్నలను సాత్ంత్ురలనుగవ చదశ్వడు, మ్రియమ ఇపుపడు
కరీసత ు మ్ర్ణమ్మ ద్ధారవ, మ్రియమ ఆత్మ శకిత ద్ధారవ, ఆత్మలో నడుచుచుండగవ
ఇపుపడు మ్నమ్మ విధదయమలమ్మ కవగలమ్మ. ధ్ర్మశ్వసత మ్
ర మ యొకు నీతిగల అవసర్త్
మ్నయందు న్ర్వేర్ుబడినద్ి, ఎందుకంటే మ్నమ్మ శరరర్ మ్ూలమ్మగవ — అనగవ
మ్న యొకు నిసిహాయమన
ై మ్ానవ సాభావమ్మలో — గవక ఆత్మ యొకు శకితలో
నడుచుచున్ధామ్మ. పౌలు ఫిల్వప్ప. 2లో ఉనా ఆ చినా మ్ాటలో ఇద్ద ఆలోచనను
కల్వగియమన్ధాడు. “త్న దయాసంకలపమ్మ న్ర్వేర్మటకై మీలో కవర్యసిద్ిా
కలుగజేయమవవడు” ఆయన్ే.
— డధ. డెనిాస్ ఈ. జఞనిన్
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మ్న కొనసవగమ పరిశుదా పర్చబడుట మ్నమ్మ పవపమ్మ చదసన
ి పుపడు పరిశుద్ధాత్మ మ్నకు
క్షమ్ాపణను మ్రియమ శుద్ీాకర్ణను త్ర్చుగవ అనువరితంచు పరకిీయ అయమయనాద్ి, మ్రియమ ఈ పరకిీయ
మ్నలను త్ర్చుగవ పవపమ్మల నుండి నీతి వప
ై ునకు తిపుపత్ుంద్ి. ఆదర్ివంత్మ్మగవ, మ్న జీవిత్మ్మలు
కొనసవగమచుండగవ ఈ పరకయ
ిీ
మ్నలను ద్దవునికి మ్రి ఎకుువ విధదయమలనుగవ చదయాల్వ. ఎఫస్. 4:13,
కొలస్ి. 4:12, హెబ్ర.ర 5:14, మ్రియమ అన్ేక ఇత్ర్ చోటో లేఖ్నమ్మ ఈ జీవిత్ కవల పురోగతిని “పరిపకాత్”
అని పిలుసుతంద్ి. ఒక ఉద్ధహర్ణగవ, యాకోబమ 1:4లో మ్నమ్మ ఇలా చదువుతధమ్మ:
మీర్మ సంపూర్మణలును, అనున్ధంగమలును, ఏ విషయమ్మలోన్న
ై ను కొదువలేనివవర్మన్ై
యమండునటు
ో ఓర్మప త్న కిీయను కొనసవగింపనీయమడి (యాకోబమ 1:4).
పరిశుద్ధాత్మ యొకు పరభావమ్మ ద్ధారవ, ఈ పరిపకాత్ చెందు పరకిీయ విశ్వాసుల జీవిత్మ్మలలో
ఆతీమయ ఫల్వత్మ్మలను కల్వగిసత ుంద్ి.
లేఖ్నమ్ందంత్టా, ఈ ఫల్వత్మ్మలను వరిణంచుటకు ఫలమ్మ అను ర్ూపకమ్మ ఉపయోగించబడింద్ి.
మ్త్త యి 3:8-10లో బాపిత సమమిచుు యోహాను పరిసయమయలను మ్రియమ సదూ
ే కయమయలను ఖ్ండించిన
సందర్భమ్మలో ద్ీనిని మ్నమ్మ చూసవతమ్మ. మ్త్త యి 7:16-20లో కొండ మీద పరసంగమ్మలో నిజమైన
మ్రియమ అబదా విధదయత్ను గూరిు యిేసు చదసిన బో ధ్నలలో ద్ీనిని మ్నమ్మ చూసవతమ్మ. యోహాను 15:116లో సతిియలను గూరిు యిేసు చదసిన బో ధ్లలో ఇద్ి ఒక కరలకమన
ై భాగమైయమనాద్ి. మ్రియమ మ్నమ్మ
ఇంత్కు మ్మందు పరసత వవించినటు
ో , గలతీ. 5లో, ఆయన నివసించు జీవిత్మ్మలలో ఆత్మ కనుపర్చు ఒక
విశ్ేషమన
ై ఫలమ్మను పౌలు వరిణంచధడు. గలతీ 5:17-25లో పౌలు వవరసిన మ్ాటలను వినండి:
శరరర్మ్మ ఆత్మకును ఆత్మ శరరర్మ్మనకును విరోధ్మ్మగవ అపతక్ంి చును ... అయితద
ఆత్మ ఫలమేమ్నగవ, పతమ్
ర , సంతోషమ్మ, సమ్ాధధనమ్మ, ద్ీర్ాశ్వంత్మ్మ, దయా
ళ్లత్ామ్మ, మ్ంచిత్నమ్మ, విశ్వాసమ్మ, సవతిాకమ్మ, ఆశ్వనిగీహమ్మ ... కరీసత ుయిేసు
సంబంధ్ులు శరరర్మ్మను ద్ధని యిచఛలతోను దురవశలతోను సిలువవేసి యమన్ధార్మ.
మ్నమ్మ ఆత్మ ననుసరించి జీవించువవర్మతి
ై మ్ా ఆత్మను అనుసరించి కీమ్మ్మగవ
నడుచుకొందమ్మ (గలతీ. 5:17-25).
గలతీ. 5లో ఆత్మ ఫలమ్మను గూరిు పౌలు చదసిన సంభాషణ రోమ్ా. 6-8లోని అత్ని బో ధ్లను
పల ల్వయమనాద్ి. రండు చోటో, మ్న వవంఛల మీద ఆత్మ మ్రియమ పవపమ్మ కల్వగియమనా పలు పరభావమ్మలను
అత్డు వయతధయసపరిచధడు. మ్రియమ ద్దవునికి హృదయపూర్ాకమ్మగవ విధదయమలగమటకు మ్రియమ నీతిగల
గమణమ్మలను కనుపర్చుటకు ఏకైక మ్ార్గ మ్మ పరిశుద్ధాత్మ నిల్వచియమండుటయిే అని అత్డు వివరించధడు.
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కొనిాసవర్మో కస
ై త వులు ఆత్మ ఫలమ్మను ఆత్మ వర్మ్మలతో త్పుపగవ సరిపల లుుతధర్మ. మ్న మ్మనుపటి
పవఠమ్మలో మ్నమ్మ చూసినటు
ో , కొీత్త నిబంధ్నలోని పరతి విశ్వాసికి పరిశుద్ధాత్మ విభినామన
ై వర్మ్మలను
అనుగీహిసత వడు. అయితద ఆత్మ ఫలమ్మ విశ్వాసులందరిలో ఆత్మ కల్వగించు విధదయత్గల జీవిత్మ్మ
అయమయనాద్ి. కవబటిర, మ్న జీవిత్మ్మలనిాటిలో ఇద్ి ఒకే విధ్మ్మగవ ఉంటుంద్ి.
ఇపుపడు, విశ్వాసులలో ఆత్మ యొకు కొనసవగమ పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మను గూరిు మ్నమ్మ
ఆలోచన చదసన
ి పుపడు, కొనిా వేద్ధంత్శ్వసత ర సంపరద్ధయమ్మలు “పురోగమ్న పరిశుదా పర్చబడుట”ను గూరిు
మ్ాటాోడతధయి అని మ్నమ్మ పరసత వవించధల్వ. మ్నమ్మ పరిశుదా త్లో పురోగమ్నమ్మ చెందుత్ూ, మ్న కస
ై తవ
జీవిత్మ్మలలో మ్రి ఎకుువగవ ద్ెవి
ై కమైనవవరిగవ అవుతధమ్మ అను ఆలోచనను ఈ పదమ్మ సూచిసుతంద్ి.
కైసతవులు పురోగమ్నమ్మ చెందుత్ూ ఆతీమయ పరిపకాత్ ప ంద్ధల్వ మ్రియమ మ్నమ్మ మ్రిఎకుువ
ఫలమ్మను ఫల్వంచధల్వ అను మ్ాట వవసత వమే. అయితద నిజమన
ై విశ్వాసులు కూడధ ఈ విధ్మ్మగవ ఎదుగమటలో
విఫలమ్వుతధర్మ. పరిశుదా పర్చబడుటలోని విషయమ్మలను 2 పతత్ుర్మ 1:5-9లో పతత్ుర్మ వరిణంచిన
విధధనమ్మను వినండి:
ఆ హేత్ువుచదత్న్ే మీమ్టురకు మీర్మ పూర్ణ జఞగీత్తగలవవర,ై మీ విశ్వాసమ్మనందు
సదు
గ ణమ్మను, సదు
గ ణమ్మనందు జఞానమ్మను, జఞానమ్మనందు ఆశ్వనిగీహమ్మను,
ఆశ్వనిగీహమ్మనందు సహనమ్మను, సహనమ్మనందు భ్కితని, భ్కితయందు
సహో దర్పతమ్
ర ను, సహో దర్పతమ్
ర యందు దయను అమ్ర్ముకొనుడి. ఇవి మీకు కల్వగి
విసత రించినయిెడల అవి మ్న పరభ్మవన
ై యిేసుకరీసత ునుగూరిున అనుభ్వజఞాన
విషయమ్మలో మిమ్మమను సల మ్ర్మల న
ై ను నిషఫలుల న
ై ను కవకుండ చదయమను. ఇవి
ఎవనికి లేకపల వున్ో వవడు త్న పూర్ాపవపమ్మలకు శుద్ిా కల్వగిన సంగతి మ్ర్చి
పల [యిెను]... (2 పతత్ుర్మ 1:5-9).
పరిశుదా పర్చబడిన గమణమ్మలను గూరిు పతత్ుర్మ ఇచిున పటిరక పౌలు ఇచిున ఆత్మ ఫలమ్మల
పటిరకను పల ల్వయమనాద్ి. మ్రియమ ఈ గమణమ్మలు మ్నలో విసత రించధల్వ అని కూడధ అత్డు చెబమత్ున్ధాడు.
మ్రొక మ్ాటలో, అవి మ్నలో పురోగమ్నమ్మ చెంద్ధల్వ. అయితద, మ్న స ంత్ ప ర్పవటు వలన, విశ్వాసులు
కూడధ ఈ ఫలమ్మను లేకుండధ ఉంటార్మ అని కూడధ అత్డు చెబమత్ున్ధాడు.
ఆయన సాచిత్త మ్మను ఆశించుటను మ్రియమ ద్ధనిని అనుసరించి కవర్యమ్మలను
చదయమటను పరిశుద్ధాత్మ కల్వగిసత వడు అని బెబి
ై లు చెబమత్ుంద్ి, ఆయితద మ్నమ్మ
కూడధ పరతి విధ్మన
ై పరయత్ామ్మను చదయాలని కూడధ లేఖ్నమ్మలోని పలు
భాగమ్మలలో మ్నమ్మ చదువుతధమ్మ. మ్న పరిశుదా పర్చబడుటలో మ్నమ్మ
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వివేకమ్మగలవవర్మ్మగవ ఉండధలని మ్నకు ఆజా ఇవాబడినద్ి, కవబటిర పరిశుద్ధాత్మ
మ్నలో ఆశలను కల్వగిసత వడు అని, ద్దవుడు కోరిన వవటిని చదయమ సవమ్ర్ా యమ్మను
అనుగీహస
ి త వడు అని మ్నమ్మ చూసవతమ్మ. అయితద, కషర పడుట ద్ధారవ, కృపవ
మ్ూలమ్మలను ఉపయోగించుట ద్ధారవ, శ్ోధ్నను ఎదురించుటకు ఎలో పుపడూ
మలుకువగవ ఉండుట ద్ధారవ విశ్వాసి సపంద్ించధల్వ, త్ద్ధారవ అత్డు పరభ్మవు యొకు
కృపలో ఎదగగలుగమతధడు.
— డధ. డదవిడ్ కొరేీ, D.Min., అనువవదమ్మ
నిల్వచియమండు సనిాధి మ్రియమ మ్న కొనసవగమ పరిశుదా పర్చబడుట దృష్టవరయ మ్న కస
ై తవ
జీవిత్మ్మలో పరిశుద్ధాత్మ యొకు భ్ూమికను గూరిు మ్ాటాోడధమ్మ కవబటిర, మ్న పక్షమ్మన ఆయన చదయమ
విజఞాపనమ్మను ఇపుపడు చూద్ధేమ్మ.

విజఞాపనమ్మ
విజఞాపనమ్మ అనగవ “విశ్వాసుల కొర్కు త్ండిర ఎదుట వినాపమ్మ” చదయమ పరిశుద్ధాత్మ కవర్యమ్మ
అయమయనాద్ి. ఇద్ి ఒక వయకిత బెద్ిరించబడినపుపడు లేక గవయపర్చబడినపుపడు ఆ వయకితని సమ్రిాంచు; లేక
మ్రొకరికి సహాయమ్మ చదయమ్ని ఒక వయకితని కోరినపుపడు; లేక ఒకని సాసా త్, క్షమ్ాపణ లేక ఆశీరవాదమ్మ
కొర్కు మ్నమ్మ పవరరిాంచునపుపడు మ్ానవులు చదయమ పనిని పల ల్వయమనాద్ి. రోమ్ా. 8:26-27లో ఆత్మ
చదయమ విజఞాపనమ్మను గూరిు పౌలు ఇచిున వర్ణనను వినండి:
అటువల ఆత్మయమ మ్న బలహీనత్ను చూచి సహాయమ్మ చదయమచున్ధాడు.
ఏలయనగవ మ్నమ్మ యమకత మ్మగవ ఏలాగమ పవరర్ాన చదయవల న్ో మ్నకు తెల్వయదు
గవని, ఉచురింప శకయమ్మకవని మ్ూలుగమలతో ఆ ఆత్మ తధన్ే మ్న పక్షమ్మగవ
విజఞాపనమ్మ చదయమచున్ధాడు. మ్రియమ హృదయమ్మలను పరిశ్ోధించువవడు
ఆత్మయొకు మ్నసుి ఏద్ో యిెర్మగమను; ఏలయనగవ ఆయన ద్దవుని చిత్త పరకవర్మ్మ
పరిశుదుాల కొర్కు విజఞాపనమ్మ చదయమచున్ధాడు (రోమ్ా 8:26-27).
ద్దవుడు మ్న హృదయమ్మలను యిెరగ
ి ియమనా విషయమ్మను గూరిు లేఖ్నమ్మ మ్ాటాోడునపుపడు
కొనిాసవర్మో, అద్ి తీర్మపను గూరిున అపవయమ్మను కూడధ కల్వగియమంటుంద్ి. యిరరమయా 4:14, 1 కొరింథీ.
4:5, మ్రియమ హెబ్ర.ర 4:12 వంటి చోటో ద్ీనిని మ్నమ్మ చూసవతమ్మ. అయితద విశ్వాసుల విషయమ్మలో, కరస
ీ తు
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మ్న శిక్ావిధిని తొలగించధడు. కవబటిర, ఆత్మ మ్న హృదయమ్మలను పరరక్ించినపుపడు, అద్ి ఎలో పుపడూ
మ్న మేలు కొర్కు అవుత్ుంద్ి. మ్నమ్మ వయకత పర్చలేని అవసర్త్లను ఆయన చూసి, వవటిని మ్న కొర్కు
వయకత పర్మసవతడు. మ్నమ్మ అసలు గమరితంచని పవపమ్మను ఆయన చూసి, మ్న పక్షమ్మన క్షమ్ాపణను
కోర్తధడు. మ్నమ్మ చదయవలసియమండి చదయలేని విధ్మ్మగవ ఖ్చిుత్మ్మగవ ఆయన పవరరిాసత వడు. మ్రియమ ఈ
విజఞాపనమ్మ ఎలో పుపడూ సఫలీకృత్మ్వుత్ుంద్ి. ఎందుకని? ఎందుకంటే, పౌలు సలవిచిునటు
ో , ఆత్మ
ఎలో పుపడూ ద్దవుని చితధతను సవర్మ్మగవ విజఞాపనమ్మ చదసత వడు. అంతదగవక, ఆత్మ సాయంగవ ద్దవుడెయ
ై మన్ధాడు
గనుక త్ండిర ఎలో పుపడూ ఆత్మ యొకు పవరర్ానలను గౌర్విసవతడు అని మ్నమ్మ చెపపవచుు.
ఇపుపడు, మ్న జీవిత్మ్మలు పవపమ్మ, బాధ్ మ్రియమ కషర మ్మ లేకుండధ ఉంటాయని ద్ీని అర్ామ్మ
కవదు. ఎందుకంటే, మ్న జీవిత్మ్మల కొర్కు త్ండిర ఈ విషయమ్మలను ఎందుకు పరణధళికపర్చధడో ఆత్మకు
తెలుసు, మ్రియమ ఆ పరణధళికను భ్ంగమ్మ చదయమ విధ్మ్మగవ ఆయన విజఞాపనమ్మ చదయడు. రోమ్ా 8:2830లో కొనిా వర్మసల త్ర్మవవత్న్ే పౌలు వివరించిన విధ్మ్మగవ, ద్దవుడు మ్న జీవిత్మ్మలోని చెడ్
విషయమ్మలనిాటిని మ్న మేలు కొర్కు ఉపయోగించుకొనుచున్ధాడు అని ఆత్మకు తెలుసు. మ్న
పరిశుదా త్ను పూరిత చదయమటకు, మ్రియమ మ్నలను కరీసత ునందునా అదుభత్మైన నిత్యమ్మండు
సవాసా యమ్మలోనికి నడిపించుటకు ఆయన వవటిని ఉపయోగించుకొనుచున్ధాడు.
పవరర్ాన ఒక అదుభత్మన
ై విషయమ్మ అయమయనాద్ి కద్ధ? సర్ాసృషిరకి సృషిరకర్త , పూర్మణడు మ్రియమ
పరిశుదుాడెన
ై సర్ాశకితగల ద్దవుడు వింటాడు, మ్రియమ మ్న జీవిత్మ్మలలో జోకయమ్మ చదసుకొనుట ద్ధారవ
సపంద్ిసత వడు కూడధ. ఆయన సపంద్ించధల్వ కవబటిర సపంద్ించడుగవని, సపంద్ించధలని ఆశించుచున్ధాడు కవబటిర
సపంద్ిసత వడు. మ్న సుతత్ులను మ్రియమ కృత్జా త్లను వినుటకు ఆయన ఇషర పడతధడు. మ్న పవపమ్మలను
మ్నమ్మ ఒపుపకొనినపుపడు ఆయన కనికర్మ్మతో క్షమిసవతడు. మ్రియమ మ్న వినాపమ్మలకు ఆసకితతోను,
జఞానమ్మతోను సపంద్ిసత వడు. అయితద పరతి విశ్వాసి త్మ్ హృదయమ్మలు మ్రియమ త్లలు ఎన్ోా
విషయమ్మలతో నిండియమండి పవరర్ానలో త్మ్ను తధమ్మ సరిగవ వయకత పర్చుకోలేని పరిసా త్
ి ులను
ఎదురొుంటార్మ. పరతి విశ్వాసి హృదయమ్మలు మ్రియమ త్లలు కఠోర్పర్చబడి పవరరిాంచవలసిన విధ్మ్మగవ
పవరరిాంచుటకు నిరవకరించు సందర్భమ్మలను ఎదురొుంటార్మ. మ్రియమ పరతి విశ్వాసి జఞానమ్మనకు మించిన
ద్దవుని మ్రియమ ఆయన ఆశుర్యకర్మన
ై మ్ార్గ మ్మలను గూరిు అవివేకమ్మ కల్వగి ఆయనను
ఆశీయించవలసిన విధ్మ్మగవ ఆశీయించని సందర్భమ్మలను ఎదురొుంటార్మ. కవబటిర, మ్నమ్మ ఉత్త మ్మన
ై
రరతిలో ఉన్ధా లేక ఘోర్మన
ై పరిసా తి
ి లో ఉన్ధా, పరిశుద్ధాత్మ సాయంగవ మ్న పక్షమ్మన పవరరిాంచుచున్ధాడు
అను విషయమ్మ ఆదర్ణ కల్వగించునద్ి కవద్ధ?
ఇపపటి వర్కు, పరిశుద్ధాత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధి, ఆయన చదయమ కొనసవగమ
పరిశుదా పర్చు కవర్యమ్మ, మ్రియమ మ్న కొర్కు ఆయన చదయమ విజఞాపనమ్మ దృష్టవరయ కస
ై త వ జీవనమ్మను
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మ్నమ్మ పరిగణించధమ్మ. ఇపుపడు మ్న అంతిమ్ ర్క్షణ కొర్కు విశ్వాసులను భ్దరపర్చు ఆయన కవర్యమ్మను
చూద్ధేమ్మ.

భ్దరపర్చుట
భ్దరపర్చుట అనగవ “మ్న ర్క్షణ సంపూర్ణమ్గమవర్కు విశ్వాసులు విశ్వాసమ్మలో భ్దరపర్చబడు
విధ్మ్మగవ పరిశుద్ధాత్మ కృపతో చదయమ కొనసవగమ కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి.” పరిశుద్ధాత్మ యొకు భ్దరపర్చు
కవర్యమ్మ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధిలో నుండి పరవహిసత ుంద్ి, త్ద్ధారవ మ్న హృదయమ్మలు ద్దవునికి
నమ్మకమ్మగవ నిల్వచియమంటాయి. అనగవ మ్నమ్మ ఏన్ధడు సంద్దహించమ్మ లేక పవపమ్మ చదయమ్మ అని
అర్ామ్మ కవదు. అయితద మ్న ర్క్షణ భ్దరపర్చబడియమనాద్ి అని ద్ీని అర్ామయ
ై మనాద్ి, ఎందుకంటే ఆత్మ
మ్నలో ర్క్ించు విశ్వాసమ్మను కొనసవగిసత వడు. రోమ్ా. 8:11-14లో పౌలు చెపిపన మ్ాటలను వినండి:
మ్ృత్ులలోనుండి యిేసును లేపన
ి వవని ఆత్మ మీలో నివసించినయిెడల,
మ్ృత్ులలోనుండి కరీసత ుయిేసును లేపన
ి వవడు చధవునకు లోన్న
ై మీ శరరర్మ్మలను
కూడ మీలో నివసించుచునా త్న ఆత్మద్ధారవ జీవింపజేయమను. కవబటిర
సహో దర్మలారవ, శరరరవనుసవర్మ్మగవ పరవరితంచుటకు మ్నమ్మ శరరర్మ్మనకు
ఋణసుాలమ్మ కవమ్మ. మీర్మ శరరరవనుసవర్మ్మగవ పరవరితంచినయిెడల చధవవలసినవవరై
యమందుర్మ గవని ఆత్మచదత్ శ్వరరర్ కిీయలను చంపినయిెడల జీవించెదర్మ. ద్దవుని
ఆత్మచదత్ ఎందర్మ నడిపంి పబడుదురో వవర్ందర్మ ద్దవుని కుమ్ార్మల య
ై మందుర్మ
(రోమ్ా. 8:11-14),
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను పునర్మజీీ వపర్చి మ్నలో జీవిసుతంటే, ఆయన మ్నలను నడిపిసత వడు కూడధ
అని పౌలు బో ధించధడు. మ్రియమ ఆయన మ్నలను నడిపస
ి త ుంటే, మ్నమ్మ శ్వశాత్మ్మగవ ద్దవుని
కుమ్ార్మల ైయమన్ధామ్మ, మ్రియమ ఆయన మ్న శరరర్మ్మలను త్ుదకు మ్హిమ్లో తిరిగల
ి ేపుతధడు.
మ్నమ్మ కరీసత ును విశాసించినపుపడు, మ్న ర్క్షణ నిత్యమ్మ వర్కు భ్దరపర్చబడుత్ుంద్ి. అయితద
మ్నమ్మ ఏమి చదసన్
ి ధ ర్క్ిసత వను అని ద్దవుడు వవగవేనమ్మ చదశ్వడు కవబటిర ఇలా జర్మగమటలేదు. బదులుగవ,
పరిశుద్ధాత్మ మ్నలను భ్దరపర్మసవతడు కవబటిర ఇలా జర్మగమత్ుంద్ి. నిజమన
ై విశ్వాసులు విశ్వాసమ్మలో
సిార్మ్మగవ నిలబడియమండునటు
ో , ఏన్ధడు కరస
ీ త ును పూరితగవ విడిచిపటర కుండధ ఉండునటు
ో ఆయన
చూచుకుంటాడు. ఫిల్వప్ప. 1:6లో పౌలు వవరసినటు
ో :
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మీలో ఈ సతకిీయ న్ధర్ంభించినవవడు యిేసుకరీసత ు ద్ినమ్మవర్కు ద్ధనిని
కొనసవగించునని ర్ూఢిగవ నమ్మమచున్ధాను (ఫిల్వప్ప. 1:6).
మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుి ప ంద్ినపుపడు ఆత్మ మ్న ర్క్షణను ఆర్ంభిసవతడు అని మ్నకు తెలుసు.
కవబటిర యిేసు తిరిగవ
ి చిునపుపడు మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడు వర్కు ఆయన త్ర్చుగవ మ్నకు ర్క్షణను
అనువరితంచుటను కొనసవగిసత వడను నిశుయత్ను మ్నమ్మ కల్వగియమండవచుు. గలతీ. 3:1-5, 1 థెసి. 5:23,
24, మ్రియమ 1 పతత్ుర్మ 1:3-5 వంటి చోటో మ్నమ్మ ఈ ఆలోచనను చూడవచుు.
మ్న ర్క్షణలోని గొపప సత్యమ్మలలో ఒకటి ఏమిటంటే “పరిశుదుాల యొకు ఓరిమి”
అనునద్ి — ద్ీనిని సపర్ీ న్ “ర్క్షకుని యొకు ఓరిమి” అని సూచించధలని ఆశించధడు,
మ్రియమ ర్క్షకుడు మ్న పక్షమ్మన ఓరిమి చూపవడు, మ్రియమ మ్నమ్మ
ఆయనయందు ఉన్ధామ్మ కవబటిర, ఆయనలో మ్నమ్మ భ్దరపర్చబడియమన్ధామ్మ.
మ్రియమ న్ేను ద్ీనికి ఏ విధ్మ్మగవ అసమ్మతిని తెలుపుటలేదు. అయినను, ఓరిమికి
ఒక విశ్ేషమన
ై కోణమ్మ కూడధ ఉనాద్ి, ద్ధనిలో ద్దవుని ఆత్మ ఆర్ంగేటంర చదసి
పూయరిటను
ో “ఆచర్ణధత్మక మ్ార్గ మ్మలు” అని పిలచు వవటిని ఉపయోగించి, మ్న
అనుభ్వమ్మ విషయమ్మలో మ్నమ్మ ఓరిమి చూపునటు
ో చదసత వడు. అయితద, ఆయన
ద్ీనిని ఎలా చదసత వడు? ... సరే, ఆయన ద్ీనిని పతమ్
ర గల, మ్ృదువన
ై , నిశిబే మన
ై
మ్ార్గ మ్మలలో చదసత ూ, మ్నలను నడిపంి చుటకు ఎలో పుపడూ వవకయమ్మను
ఉపయోగిసత వడు. ఇందువలన్ే మ్న ర్క్షణ నిమిత్త మ్మ ద్దవుడు కల్వగియమనా అంతిమ్
గమ్యమ్మనకు మ్నలను నడిపంి చుటకు “వవకయమ్మ మ్రియమ ఆత్మ” — వవకయమ్మ
మ్రియమ ఆత్మ, వవకయమ్మ మ్రియమ ఆత్మ — అందమన
ై సవమ్ర్సయమ్మలో పని
చదసత వయని సంసుర్ణ సిద్ా ధంత్మ్మలో మ్నమ్మ మ్ాటాోడతధమ్మ.
— డధ. డదని అకిన్
పరిశుద్ధాత్మ యొకు భ్దరపర్చు కవర్యమ్మను గూరిు లేఖ్నమ్మ మ్ాటాోడు మ్రొక సవమ్ానయమైన
విధధనమ్మ చటర బదా మన
ై మ్మదర అను భాషను ఉపయోగించుట అయమయనాద్ి. పవరచీన లోకమ్మలో, మ్మదర
అనునద్ి భౌతిక గమర్మత్ును వేయమనటు
ో త్డి మ్టిర లేక మన
ై మ్మలో, లేక ఒక లోహమ్మలో న్ొకిు వేయమ
ఉంగర్మ్మ లేక మ్రొక పరికర్మ్మ అయమయండదద్ి. ఆ మ్మదర సంత్కమ్మ వల పని చదసద్
త ి, కవబటిర అద్ి
వేయబడిన పత్రమ్మ లేక వసుతవు అధికవరికమ్మగవ ఆమోద్ించబడదద్ి. ఉద్ధహర్ణకు, యిేసు
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పవతిపటర బడినపుపడు, సమ్ాధిలో ఉనా యిేసు శరరర్మ్మను ఎవర్మ తీసివేయకుండధ ఉండుటకుగవను ఆ రవతి
మీద రోమీయమల మ్మదర వేయబడింద్ి అని మ్త్త యి 27:66 పరసత వవిసుతంద్ి.
పరిశుద్ధాత్మ విషయమ్మలో, ఆయన ద్దవుని యొకు యజమ్ానత్ా మ్మదర వల పని చదసత వడు,
మ్రియమ ఆత్మను కల్వగియమనావవర్మ నిజమ్మగవ ద్దవునికి చెంద్ినవవర్మ అని కనుపర్మసవతడు. మ్రియమ వవరిని
ఏ ఒకుర్మ ద్దవుని నుండి ద్ ంగిల్వంచలేర్మ. కొనిా విధధలుగవ, ఇద్ి పవరచీన ద్ధసత్ా అలవవటును పల ల్వయమనాద్ి.
ఉద్ధహర్ణకు, ఒక వయకితని జీవిత్కవల ద్ధసునిగవ గమరితంచుటకు అత్ని చెవుా కుటర బడిన ఆచధర్మ్మను నిర్గ మ్.
21:6 వరిణసత ుంద్ి. ఇద్ద విధ్మ్మగవ, పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసులను ద్దవుని యజమ్ానత్ా మ్మదరతో భ్దరపర్మసవతడు.
2 కొరింథీ 1:22లో, పౌలు ఇలా వవరసుతన్ధాడు:
ఆయన మ్నకు మ్మదరవస
ే ,ి మ్న హృదయమ్మలలో మ్నకు ఆత్మ అను
సంచకర్మవును అనుగీహంి చియమన్ధాడు (2 కొరింథీ. 1:22).
ద్దవుడు మ్నలను పరిశుద్ధాత్మతో మ్మద్ిరంచినపుపడు, ఆయన మ్నలను కేవలం త్న సవాసా యమ్మగవ
మ్ాత్రమే చదసుకోడు. మ్నమ్మ అనుభ్వించుటను ఆర్ంభించిన ర్క్షణ త్ుదకు పూర్ణత్లో మ్నకు కలుగమనటు
ో
ఆయన సంచకర్మవుగవ ఉంటాడు. పవరచీన ద్ధసత్ామ్మలోని గమర్మత్ులు మ్రియమ మ్మదరలకు భినామ్మగవ,
ద్దవుని మ్మదర మ్నలను ద్ధసులుగవ మ్ాత్రమే గమరితంచదు. అద్ి మ్నలను ఆయన పిలోలు మ్రియమ
వవర్సులుగవ కూడధ గమరితసత ుంద్ి. ఎఫస్. 1:13-14లో పౌలు ఈ ఆలోచనలను జత్పర్చిన విధధనమ్మను
వినండి:
కరీసత ునందు విశ్వాసమ్మంచి, వవగవేనమ్మ చదయబడిన ఆత్మచదత్ మ్మద్ింర పబడితిరి.
ద్దవుని మ్హిమ్కు కరరత ి కలుగమటకై ఆయన సంపవద్ించుకొనిన పరజలకు విమోచనమ్మ
కలుగమ నిమిత్త మ్మ ఈ ఆత్మ మ్న సవాసా యమ్మనకు సంచకర్మవుగవ ఉన్ధాడు (ఎఫస్.
1:13-14).
మ్నమ్మ పరిశుద్ధాత్మను ప ందుకునాపుపడు, మ్న ర్క్షణ యొకు భ్విషయత సంపూర్ణత్ను
మ్ాత్రమగ
ే వక, మ్న “సవాసా యమ్మను” కూడధ నిశుయపర్చు ద్దవుని వవగవేనమ్మను మ్నమ్మ ప ందుకుంటామ్మ.
ఒక ద్ధసుడు త్న యజమ్ాని నుండి సవాసా యమ్మను ప ందుకోడు. సవాసా యమ్మ అనునద్ి ఒక బిడ్ త్ండిర యొదే
నుండి ప ందుకొనునద్ి.
మ్రియమ ఆ సవాసా యమ్మ మ్న అంతిమ్ ర్క్షణ అయమయనాద్ి — అనగవ యిేసు తిరిగివచిునపుపడు
పరిశుద్ధాత్మ వలన మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడుట. మ్హిమ్పర్చబడుటలో మ్న శరరర్మ్మ న్ధశనమ్మకవని,
అమ్ర్త య సిాతికి చదర్మట కూడధ భాగమయ
ై మనాద్ి. మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు చూసినటు
ో , పౌలు ద్ీనిని గూరిు
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రోమ్ా. 8:11-14లో మ్ాటాోడధడు. అయితద 1 కొరింథీ. 15లో అత్డు మ్రినిా వివర్మ్మలను ఇచధుడు.
ఉద్ధహర్ణకు, 37-44 వచనమ్మలలో, మ్న పరసత ుత్ శరరర్మ్మలను అత్డు విత్త నమ్మలతో పల లాుడు.
అనుసంధధనమ్మగవ, మ్న పునర్మతధాన శరరర్మ్మలను అత్డు ఆ విత్త నమ్మలలో నుండి ఎదుగమ మొకులతో
పల లాుడు. 1 కొరింథీ 15:42-44లో పౌలు ఏమి వవరసవడో ఒకసవరి చూద్ధేమ్మ:
శరరర్మ్మ క్షయమన
ై ద్ిగవ విత్త బడి అక్షయమన
ై ద్ిగవ లేపబడును; ఘనహీనమన
ై ద్ిగవ
విత్త బడి మ్హిమ్గలద్ిగవ లేపబడును; బలహీనమన
ై ద్ిగవ విత్త బడి, బలమన
ై ద్ిగవ
లేపబడును; పరకృతిసంబంధ్మన
ై శరరర్మ్మగవ విత్త బడి ఆత్మసంబంధ్ శరరర్మ్మగవ
లేపబడును. పరకృతిసంబంధ్మన
ై శరరర్మ్మనాద్ి గనుక ఆత్మసంబంధ్మన
ై
శరరర్మ్మకూడ ఉనాద్ి (1 కొరింథీ 15:42-44).
మ్న బలమన
ై , మ్హిమ్ శరరర్మ్మలు పరిశుద్ధాత్మ ద్ధారవ పునరిారిమంచబడతధయి కవబటిర అవి
న్ైతికమ్మగవను, భౌతికమ్మగవను పరిపూర్ణమన
ై విగవ ఉంటాయి. అవి అపకరరత క
ి ి మ్రియమ పవపమ్మను
చదయమటకు అసమ్ర్ాత్ కల్వగియమంటాయి, రోగమ్మ మ్రియమ మ్ర్ణమ్మ లేకుండధ ఉంటాయి. వవసత వవనికి, మ్న
పునర్మతధాన శరరర్మ్మలు పునర్మతధానమ్మ త్ర్మవవత్ యిేసు ప ందుకొనిన శరరర్మ్మలను పల ల్వయమంటాయి అని
1 కొరింథీ. 15:48, 49లో పౌలు బో ధించుటను కొనసవగించధడు. 2 కొరింథీ 3:18లో, పౌలు ఇలా వవరసుతన్ధాడు:
మ్న మ్ందర్మ్మను మ్మసుకు లేని మ్మఖ్మ్మతో పరభ్మవుయొకు మ్హిమ్ను
అదే మ్మవల పరతిఫల్వంపజేయమచు, మ్హిమ్నుండి అధిక మ్హిమ్ను ప ందుచు,
పరభ్మవగమ ఆత్మచదత్ ఆ పల ల్వకగవన్ే మ్ార్ుబడుచున్ధామ్మ (2 కొరింథీ. 3:18).
మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడుట మ్న అంతిమ్ సిాతి అయమయంటుంద్ి, అపుపడు మ్నమ్మ మ్న
శరరర్మ్మలలో మ్రియమ ఆత్మలలో పవపమ్మ యొకు సనిాధి, పరభావమ్మ మ్రియమ పరిణధమ్ాల నుండి
సంపూర్ణమ్మగవ విమోచించబడి, త్ుదకు కొీత్త ఆకవశమ్మలు మ్రియమ కొీత్త భ్ూమిలో మ్హిమ్కర్మన
ై
ఆశీరవాదమ్మలలోనికి పరవశి
ే సవతమ్మ.
పరిశుద్ధాత్మ యొకు భ్దరపర్చు కవర్యమ్మ, మ్రియమ మ్న జీవిత్మ్మలలో అద్ి కల్వగించు ఓరిమి,
మ్నకు అదుభత్మన
ై నిశుయత్ను మ్రియమ సమ్ాధధనమ్మను అనుగీహించధల్వ. ద్దవుని ఆత్మ మ్నలో
నివసిసత వడు, మ్రియమ మ్నమ్మ అనుభ్వించుటను ఆర్ంభించిన ర్క్షణ అంత్మ్మ లేకుండధ ఉంటుంద్ి.
మ్రియమ త్ుదకు ఆయన మ్నలను పవపమ్మ యొకు సనిాధి మ్రియమ పరభావమ్మల నుండి సంపూర్ణ
సవాత్ంత్రయమ్మ మ్రియమ మ్హిమ్లో మ్న అంతిమ్ పునర్మతధానమ్మతో సహా మ్రి ఉనాత్మన
ై
ఆశీరవాదమ్మలలోనికి నడిపిసత వడు. మ్నమ్మ నిజమ్మగవ సువవర్త ను నమిమతద, మ్న ర్క్షణను కోలోపతధమ్మ అని
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పరిశుద్ధాత్మను నమ్మమచున్ధాను.

న్ధలగ వ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో

ఏన్ధడు భ్యపడకూడదు. బదులుగవ ఆత్మ తధను ఆర్ంభించిన కవర్యమ్మను న్ర్వేర్ము విషయమ్మలో
నమ్మదగినవవడు అని వవగవేనమ్మలో మ్నమ్మ విశీమించవచుు — మ్రియమ విశీమించధల్వ.

మ్మగింపు
విశ్వాసిలో పరిశుద్ధాత్మను గూరిున మ్న పవఠమ్మలో, పునర్మజీీ వనమ్మ, మ్ార్మమ్నసుి, మ్నలను
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్రియమ పరిశుదా పర్చుట అను ఆత్మకవర్యమ్మల దృష్టవరయ మ్ార్మమ్నసుిను
మ్నమ్మ విశద్ీకరించధమ్మ. ఆయన విశ్వాసులలో నిల్వచియమండుట, పరిశుదా పర్చుట, వవరి కొర్కు విజఞాపన
చదయమట మ్రియమ భ్దరపర్చుటను చూసూ
త కస
ై త వ జీవనమ్మలో ఆయన భ్ూమికను మ్నమ్మ పరిగణించధమ్మ.
నూయమ్టాలజని గూరిున ఈ పవఠయకీమ్మ్మలో, మ్నమ్మ పరిశుద్ధాత్మ యొకు ద్ెైవత్ామ్మ,
వయకితత్ామ్మ మ్రియమ కవర్యమ్మను విశద్ీకరించధమ్మ. తిరత్ామ్మలో, లోకమ్మలో, సంఘమ్మలో మ్రియమ
విశ్వాసిలో ఆయన పవలుపంపులలోని అన్ేక విషయమ్మల మీద మ్నమ్మ దృషిరపటారమ్మ. ఆత్మ సృషిరలో
అత్యంత్ సూటిగవ పవలుపంచుకొను, మ్రియమ మ్న జీవిత్మ్మలను సూటిగవ పరభావిత్మ్మ చదయమ
తిరత్ామ్మలోని పుర్మషమ్ూరిత అయమయన్ధాడు అని మ్నమ్మ చూశ్వమ్మ. ఆయన పరిచర్యలు ఎంత్
పవరమ్మఖ్యమన
ై వో, ఆయన మ్నతో ఎంత్ దగగ ర్గవ సహవవసమ్మ చదయమచున్ధాడో జఞాపకమ్మ చదసుకొని, ఆ
విషయమ్మల మీద మ్నమ్మ ఆధధర్పడగల్వగితద, జీవిత్మ్మలోని కషర మ్మలు మ్రియమ ఒతిత ళ్ో ను
అధిగమించుటకు మ్నమ్మ అంత్ ఎకుువగవ సిదాపడగలుగమతధమ్మ. మ్రియమ మ్న ద్దవుడు ఎంత్
మ్ంచివవడో , మ్రియమ ఎంత్ ఎకుువ కృత్జా త్లకు, సుతతికి మ్రియమ విధదయత్కు ఆయన అర్ముడో మ్నమ్మ
గీహించగలుగమతధమ్మ.
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