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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
నాలగ వ పాఠము
కృపా నిబంధ్న

ఉపో ద్ాాతం
ప్ంతొమిుదవ శతాబే ములో ఛార్ో స్ డికనున్ి ఏ టేల్ ఆఫ్ టట స్టిటస్
ీ అను నవలను ప్రచుర్శంచాడు.

కథ ముగశంప్ులోని ఒక సందర్ుములో, కథానాయకుడు చెర్సాలలో బంధించబడి ఉర్శతీయబడుట కొర్కు
ఎదుర్మచూసుతనాిడు. అయితద సవతంతయరడెన
ై ఒక వయకనత ఆ కథానయకుని యొకు సాానమును తీసుకొను
ఒక ర్హసయ కార్యము దావర్ా అతడు తపిపంచుకుంటాడు. బంధీ విడిపించబడా్డు, మర్శయు అతని
సాానమును తీసుకుని ఒక సవతంతయరడు అతని సాానములో మర్ణిసత ాడు. అనేక విధాలుగా, ఈ

సందర్ుము కృపా నిబంధ్నలో విశావసుల అనుభవాలను పల ల్వయునిది. మానవాళి పాప్ములో

ప్డిపల వుట మనందర్శ మర్ణ శిక్షకు కార్ణమైయియంది. అయితద కృపా నిబంధ్నలో, యిేసు మన ప్రతినిధి
మర్శయు మధ్యవర్శత అయాయడు. మర్శయు మనము చదయలేనిదానిని చదయుటకు ఆయన ఆ సాానమును
ఉప్యోగశంచాడు. మన సాానములో స్టిలువపై మర్ణించుట దావర్ా ఆయన మన మర్ణ శిక్షను

తీస్టివశ
ే ాడు. మర్శయు ఆయన నీతి దావర్ా, ఆయన దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను సాధించాడు,
మర్శయు వాటిని మనతో ప్ంచుకొనుచునాిడు. కాబటిర, మన పాప్ములో మనము మర్ణించుటకు
బదులుగా, దదవుని కృప్ దావర్ా మనము కరస
ీ త ులో జీవిసుతనాిము.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు? — వేదాంతశాసత ర మానవశాసత మ
ర ును విశదీకర్శంచు పాఠయకీమము —

అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలగ వ పాఠం. ఈ పాఠమునకు “కృపా నిబంధ్న” అని పేర్మ పటారము,
ఎందుకంటే మనము పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత దదవుడు మానవాళితో సాాపించన కృప్గల
నిబంధ్న అనుబంధ్ము మీద మనము దృషిరపడతాము.

ఆదియందు, ఆదాము దావర్ా దదవుడు మానవాళితో ఒక నిబంధ్న చదశాడు, మర్శయు దీనిని

చాలాసార్మో “కనయ
ీ ల నిబంధ్న” అని పిలుసాతర్మ. ఈ నిబంధ్న మానవాళికన జీవమునిచుయుండదది.

అయితద ఆదాము ఈ నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను ఉలో ంఘంచాడు కాబటిర, మన మానవ జాతియంతా

పాప్ము యొకు శాప్మును అనుభవించంది. మన పాప్ప్ు స్టిాతిలో దదవుడు మనలను నిర్రక్షణ లేకుండా
విడిచపటర నందుకు కృతజఞ తలు. బదులుగా, మానవాళితో తన అనుబంధ్మును శాస్టించుటకు ఆయన

అదనప్ు వాగాేనములను చదస్టి, వేదాంతవేతతలు “కృపా నిబంధ్న” అని పిలచుదానిలో ఆ వాగాేనములను
భదరప్ర్శచాడు. వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్, 7వ అధాయయం, 3వ భాగం, కృపా నిబంధ్న యొకు
ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా వర్శిసత ుంది:

ర్ండవ [నిబంధన] చేయుటకు ద్ేవుడు యష్రపడ్ా్డు, ద్ీనిని స్ాధారణంగా కృపా
నిబంధన అని పిల్ుస్ాిరప; ద్ీనిల్ో ఆయన యేసు కరస
ీ ి ు ద్ావర్ా పాపుల్కు
జీవమును మర్తయు రక్షణను ఉచితంగా ఇస్ాిడు; మర్తయు వారప
రక్షంపబడునటల
ు , వార్త నుండ్ష విశ్ావసమును కోరతాడు.
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ఈ నిబంధ్న కృపా నిబంధ్న అని “సాధార్ణంగా పిలువబడుతయంది” అని కనీష్న్ చెపిపనప్ుపడు,

ఈ ప్దము బెైబిలులో నుండిగాక వేదాంతవేతతల యొదే నుండి వచుంది అని అర్ామయ
ై ునిది. అయితద

ఇది మనలను ఇబబందిపటర కూడదు, ఎందుకంటే “తిరతవము” వంటి అనేక ఇతర్ ప్దముల విష్యములో
కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది. మర్శయు “కృపా నిబంధ్న” అను ప్దములో కరీడీకర్శంచబడిన
ఆలోచనలు లేఖ్నములో బలముగా నాటబడినవయ
ై ునివి.

యిేసు నందు ర్క్ింప్బడు విశావసము ఉనివార్శ విష్యములో, కృపా నిబంధ్న ఆదాము

పాప్ము వలన మనకు కల్వగశన నష్ర మును సర్శచస
ద త ుంది. మర్శయు కరీసత ులో దదవుని కర్మణ ఆధార్ంగా
క్షమాప్ణను మర్శయు విమోచనను ఇచుుట దావర్ా అది ఇలా చదసత ుంది.

కృపా నిబంధ్నను గూర్శున మన పాఠం నాలుగు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా,

దదవుని నితయ ఆలోచనలో దాని యొకు నేప్ధ్యమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, దదవుని దెవ
ై కృతము

దృషారా దాని యొకు ఆర్ంభమును చూదాేము. మూడవదిగా, దానిలోని మూలకాలను వర్శించుదాము.
మర్శయు నాలగ వదిగా, దాని యొకు చార్శతిరక నిర్వహణను విశలోషద
ి ే ాము. దదవుని నితయ ఆలోచనతో
ఆర్ంభిదాేము

నితు ఆల్ోచన
కృపా నిబంధ్న యొకు మూలములు చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ ప్రణాళికలో

నాటబడియునివి, మర్శయు దీనిని వేదాంతవేతతలు “నితయ ఆలోచన” లేక “నితయ శాసనం” అని పిలుసాతర్మ.
దదవుని నితయ శాసన దృషిరకరణంలో, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల మధ్య జర్మగు ఒక ఏర్ాపటటలో నుండి
కృపా నిబంధ్న వలువడుతయంది.

దదవుడు లోకమును సృజంచక ముందద, మానవాళి పాప్ములో ప్డుతయంది అని ఆయనకు

తెలుసు. మర్శయు ఈ వాసత వికత వలుగులో, మనలను ర్క్ించు ప్రణాళికను ఆయన స్టిదధప్ర్చాడు.

మర్శయు ఈ ప్రణాళికలో తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు పాలుప్ంచుకునాిర్మ మర్శయు మన
ర్క్షణలోని వేర్ేవర్మ విష్యములకు తమను తాము సమర్శపంచుకునాిర్మ. వార్మ కల్వగశయుండిన

ఖ్చుతమన
ై సమర్పణలను గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ సంప్రదాయములు కొంత అసముతిని వయకత ప్ర్మసాతయి.
అయితద మన ప్క్షమున కరస
ీ త ు యొకు మర్ణము దావర్ా పాప్ులను విమోచంచుటకు దదవుడు ప్రణాళికను
స్టిదధప్ర్శచాడని అందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ.

ల్ోకము యొకక ఆరంభము, సృషిర ఆరంభముల్ో ద్ేవుడు మానవునితో ఏమి

చయాుల్ో నిరణ యంచాడు... కాబటిర , తన సృషిరల్ో యేసు కరీసి ు కొరకు పిణాళికను
యేరురచుట ఆయన తరపవాత చేస్టన
ి ఆల్ోచన కాద్ు; ఉద్ాహరణకు, పాపము

యొకక సమసుకు పర్తష్ాకరమును ఇచిి పిజల్ను విమోచించుటకు వచుివాడు
యేస్టే అని ముంద్ుగానే నిరణయంచబడ్షంద్ి... కాబటిర మనము బైబిల్ుల్ో ఏమి
చద్ువుతామంటే, సరుము యొకక తల్ను చితకద్రి కుక స్ట్ి ీ సంతత్రని ఆయన
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అపుటికే విమోచించాడు, మర్తయు పాపమును చితకద్రి కుకవాడు ఆయనే.

మర్తయు స్ట్ి ీ సంతత్ర అనగా, మనము కతస
ీ మస్ వృతాింతము ద్ావర్ా ఎర్తగతయుననటల
ు
ఆయన యేసు కరీసి ు యొకక జననమును సూచిసుినానడు... ఇద్ి నితుతవము
నుండ్ష ద్ేవుడు కలిగతయుండ్షన పిణాళిక.

— ప ర . ముమో కనసౌ
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మన విమోచనకు అనుసంధానముగా ఉని దదవుని నితయ

ఆలోచనలోని మూడు అంశములను మాతరమే మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, దదవుని ఆలోచన
యొకు సమయమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతలకు

ప్ుర్మాయించబడిన పాతరలను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. మూడవదిగా, కృపా నిబంధ్నలో దదవుని నితయ
ఆలోచన యొకు నర్వేర్మప మీద దృషిరపడదాము. ఈ ఒప్పందం యొకు సమయమును మొదట
చూదాేము.

సమయం
భరష్రతవము మర్శయు పాప్ము యొకు ప్ర్శణామముల నుండి మానవాళిని విమోచంచుటకు

దదవుని ప్రణాళిక సర్వలోకమును సృజంచుటకు ముందద నిర్ియించబడింది. ఎఫస్ట్. 3:11 వంటి చపటో దీని
సమయము ప్రసత ావించబడింది, మర్శయు దదవుని “నితయసంకలపము” చార్శతిక
ర ముగా యిేసులో
నర్వేర్ుబడింది అని అకుడ వారయబడియునిది. ర్క్షణ కొర్కు “ఆదినుండి” మనము

యిేర్పర్చబడియునాిమని 2 థెసి. 2:13 స్టలవిసుతంది. “ఆనాదికాలములోనే” మనకు ఇవవబడిన
కృప్ను గూర్శు 2 తిమోతి 1:9, 10 మాటాోడుతయంది.

ఎఫస్ట్. 1:3-6లో పౌలు వారస్టిన మాటలను వినండి:
మన పిభువెైన యేసుకరస
ీ ి ుయొకక తండ్షియగు ద్ేవుడు... మనము తన యెద్ుట
పర్తశుద్ుుల్మును నిర్దోష్యల్మునెై యుండవల్ెనని జగతయ
ి పునాద్ి

వేయబడకమునుపే, పేమ
ి చేత ఆయన కరస
ీ ి ుల్ో మనల్ను ఏరురచుకొనెను (ఎఫెస్ట్.
1:3-6).

ఇకుడ, జగతయ
త కు ప్ునాది వేయబడకమునుపే మన విమోచన నిర్ియించబడింది అని పౌలు

చెబుతయనాిడు. మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:12లో మనము ఇలా చదువుతాము:

ద్ేవుడు తన చితి పికారమైన సంకల్ుమునుబటిర మనల్ను ముంద్ుగా నిరణయంచి,
ఆయన యంద్ు స్ావస్ యముగా ఏరురచను. ఆయన తన చితాినుస్ారముగా చేస్టన
ి
నిరణ యముచొపుున సమసి కారుముల్ను జర్తగతంచుచునానడు (ఎఫెస్ట్. 1:12).

కొీతత నిబంధ్నలోని ఈ వాకయ భాగములో మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగాలలో, దదవుని ర్క్షణ

శాసనం ప ర ర్శజో అను గరీకు ప్దము దావర్ా సూచంచబడింది. ఈ ప్దమును అతయంత సాధార్ణంగా,
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“ప్ూర్వనిర్ాార్ణ” అని అనువదిసత ార్మ. ఈ నేప్ధ్యములో, దదవుని నితయ ర్క్షణ శాసనం లోకము

ఆర్ంభించబడక మునుప్ు నిర్ియించబడింది లేక ముందుగా నిర్ాార్శంచబడింది అని దీని అర్ాం. ర్పమా.
8:29, 30 మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:5 వంటి చపటో కూడా ప ర ర్శజో అను ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది.

ర్క్షణను గూర్శు దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను ప్లు వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు

విధ్ములుగా అర్ాము చదసుకుంటాయి. దదవుడు కొంత మంది విశలష్మన
ై ప్రజలను ఎనుికరలేదని, కరీసత ును
నమిున ప్రతి ఒకుర్మ ర్క్షణ ప ందుతార్ని కొందర్మ ప్రకటిసత ార్మ. దదవుడు కాలమును ముందుగానే చూస్టి

విశవస్టిసత ార్ని ఆయన చూస్టిన ప్రజలను ముందుగానే గుర్శతంచాడని ఇతర్మలు నముుతార్మ. దదవుడు తన
సవచతత ము చొప్ుపన కొందర్మ వయకుతలను ఏర్పర్చుకునాిడని, మర్శయు ఆయన వార్శని ఎనుికొనుట

వార్మ కరస
ీ త ునందు విశావసముంచుతార్మ అనుటకు నిర్ాార్ణగా ఉనిదని ఇంకొందర్మ విశవస్టిసత ార్మ. అయితద
పాప్ులను ర్క్ించుటకు దదవుడు తీసుకుని నిర్ియం జగతయ
త కు ప్ునాది వేయబడకముందు ఆయన
యొకు నితయ ఆలోచనలో భాగమైయునిదని మనమంతా ఒప్ుపకుంటాము.

సమయము దృషారా దదవుని నితయ ఆలోచనను మనము చూశాము కాబటిర, తిరతవములోని

సభుయలు స్ట్వకర్శంచన పాతరలను ఇప్ుపడు చూదాేము.

త్రితవము
దదవుని నితయ విమోచన ప్రణాళికలో తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతల యొకు కార్యము

ఇమిడియునిది. ప్తనమన
ై మానవులను పాప్ము యొకు శాప్ము నుండి విమోచంచాలను కరర్శకలో

తండిర ఈ ఒప్పందమును ఆర్ంభించాడు. విశలష్ముగా, మనలను ర్క్ించుట దదవుని ప్రణాళిక అయుయనిది
అని లేఖ్నము స్టలవిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఎఫస్ట్. 3:10-11లో పౌలు ఇలా బో ధించాడు:
శ్ోధింపశకుము కాని కరస
ీ ి ు ఐశవరుమును అనుజనుల్ల్ో పికటించుటకును,

సమసి మును సృషిరంచిన ద్ేవునియంద్ు పూరవకాల్మునుండ్ష మరపగైయునన ఆ

మరమమును గూర్తిన యేర్ాుటల ఎటిర ద్ో [ద్ేవుడు] అంద్ర్తకతని తేటపరచుటకును...
(ఎఫెస్ట్. 3:10-11).

పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ం, కరస
ీ త ు దావర్ా మన విమోచనను సాధించుట తండిర యొకు నితయ

సంకలపమైయునిది. ఎఫస్ట్. 1:4; 2 థెసి. 2:13; మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:20లో మనము ఇదద
విష్యమును చూసాతము.

తదనుగుణంగా, పాప్ుల కొర్కు మర్ణించుటకు, తన ప్ర్శప్ూర్ిమైన దెవి
ై క సవభావమునకు

ప్ర్శప్ూర్ిమన
ై మానవ సవభావమును జతకలుప్ుటకు కుమార్మడు అంగరకర్శంచాడు.

ఇందుమూలముగానే, అనాదికాలములో మనము కుమార్మని యొకు కృప్ను ప ందుకునాిమని 2
తిమోతి 1:9లో పౌలు చెబుతాడు. ఇలాంటి మాటలనే మనము యోహాను 17:4, 5లో కూడా చూసాతము.
దదవుని నితయ ఆలోచన తండిరకన మర్శయు కుమార్మనికన బాధ్యతలను నిర్ియించన విధ్ముగానే,

అది ప్ర్శశుదాధతు యొకు బాధ్యతను కూడా నిర్ాార్శంచంది. కుమార్మని కార్యమును ప్ుర్శకొలుపటకు

మర్శయు బలప్ర్చుటకు, కుమార్మడు విమోచంచనవార్శకన ర్క్షణను అనువర్శతంచుటకు ప్ర్శశుదాధతు
అంగరకర్శంచాడు. 2 థెసి. 2:13లో పౌలు వారస్టిన మాటలను వినండి:
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పిభువువల్న పేమి
ి ంపబడ్షన సహో ద్రపల్ార్ా, ఆతమ మిముమను

పర్తశుద్ు పరచుటవల్నను, మీరప సతుమును నముమటవల్నను, రక్షణప ంద్ుటకు
ద్ేవుడు ఆద్ినుండ్ష మిముమను ఏరురచుకొనెను గనుక మేము మిముమనుబటిర

యెల్ుపుుడును ద్ేవునికత కృతజఞ తాసుితయల్ు చలిు ంప బద్ుుల్మైయునానము (2
థసస. 2:13).

ఈ వాకయభాగములో, తండిర చదస్టన
ి ఎంపిక ఆదినుండి, అనగా సృషిరకన ముందు నుండి జర్శగశంది అని

పౌలు సూచంచాడు. మర్శయు ఆ ప్రణాళికలో మనకు ర్క్షణను అనువర్శతంచు ప్వితరప్ర్చు కార్యమును

చదయుటకు ప్ర్శశుదాధతు చదస్టిన ఒప్పందం కూడా ఇమిడియునిది. అంతదగాక, ఇకుడ “ప్రభువు” అను
ప్దము యిేసును సూచసుతనిటట
ో ఉంది, కాబటిర తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు ఇకుడ
ప్రసత ావించబడా్ర్మ.

త్రితవముల్ోని ముగుగరప పురపష్మూరపిల్ు, తండ్షి మర్తయు కుమారపడు మర్తయు
పర్తశుద్ాుతమ, మన రక్షణల్ో పాల్ుపంచుకునానరప మర్తయు

పాల్ుపంచుకుంటలనానరప. నితుతవము నుండ్ష తండ్షి మన రక్షణకు పిణాళికను

స్టిద్ుపరచాడు, మనము ఏమయ
ై ుననను తన పిజల్గా ఎనునకునానడు, కృపల్ో
మనల్ను ఎనునకునానడు, కరస
ీ ి ుల్ో మనల్ను ఎనునకునానడు, మర్తయు

కుమారపడు మనల్ను విమోచించుటకు వచుిటకుగాను కుమారపనితో నిబంధన
చేశ్ాడు. ఆయన మనల్ను తన కుమారపనికత ఇచాిడు, యోహాను 17ల్ో యేసు

పాిర్త్ంచుచుననటల
ు , అనాద్ికాల్ముల్ో — సృషిర ఆరంభంచబడక ముంద్ు — తండ్షి
మనల్ను ఆయనకు ఇచాిడు. మర్తయు కుమారపడు వచాిడు, మన మానవ
సవభరవమును తీసుకునానడు, మనము పిమాణము చేస్టి నెరవేరపిటకు

విఫల్మన
ై విధేయతను చూపాడు, తనను తాను బలిగా అర్తుంచుకునానడు,
మర్తయు త్రర్తగతల్ేచాడు. కాబటిర , మన విమోచనను స్ాధించువానిగా ఆయన

వచాిడు. తండ్షి పిణాళికకరి , ఆల్ోచనకరి , కుమారపని ఇచిినవాడు. కుమారపడు
మన రక్షణను స్ాధించినవాడు, మర్తయు పర్తశుద్ాుతయమడు మన రక్షణను

అనువర్తించువాడు మన ర్ాత్ర గుండ్ల్ను జీవింపజేస్టి, ద్ేవుని వాకుమును

స్ట్వకర్తంచునటల
ీ ి ును నముమటకు
ు మృద్ువుగా చేయువాడు ఆయనే, మర్తయు కరస
మర్తయు విశవస్టించుటకు మనకు స్ామర్ యమునిచిి కరీసి ుతో బల్ముగా
ఐకుపరపస్ాిడు.

— డా. డెనిిస్ ఈ. జానిన్
దదవుని నితయ ఆలోచనను సమయము మర్శయు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతల దృషారా

చూశాము కాబటిర, కృపా నిబంధ్నలో ఈ ఆలోచన యొకు నర్వేర్మపను చూదాేము.
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నెరవేరపు
దదవుని నితయ ఆలోచన చర్శతల
ర ో జర్మగు కార్యములను గూర్శు ఆయన ప్రణాళిక అయుయనిది.
మర్శయు కృపా నిబంధ్న ఆ ప్రణాళికలోని ఒక భాగమును నర్వేర్ముతయంది. మానవాళి పాప్ములోనికన
ప్డిపల తయంది అని తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మతలకు ఎలో ప్ుపడు తెలుసు. మర్శయు కరస
ీ త ు జీవితము,

మర్ణము, సమాధి, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము దావర్ా మానవులను విమోచంచాలని వార్మ
ఎలో ప్ుపడు ఉదదేశించార్మ. వార్మ తమ నితయ ఆలోచనలో ఈ విష్యములు శాస్టించార్మ. మర్శయు కృపా
నిబంధ్న దావర్ా వార్మ వాటిని చర్శతల
ర ో అనువర్శతంచార్మ.

ఉదాహర్ణకు, కరస
ీ త ులో మన విమోచనను తండిర నితయతవములో శాస్టించాడు అని చూడండి.

తర్మవాత తమ బాధ్యతను నర్వేర్ముటకు కుమార్మని మర్శయు ఆతును ప్ంప్ుట దావర్ా కృపా

నిబంధ్నలో ఆయన ఈ శాసనమును నర్వేర్ాుడు. తన విమోచనా కార్యమునకు అవసర్మైన మస్ట్ియ
లేక కరీసత ు అను సాానమునలో ఆయన కుమార్మని నియమించాడు. అప . 2:36లో పేతయర్మ యూదులకు
ఇలా స్టలవిచాుడు:

మీరప స్టిల్ువవేస్టన
ి యీ యేసునే ద్ేవుడు పిభువుగాను కరస
ీ ి ుగాను నియమించను
(అప . 2:36).

యోహాను 5:36లో సవయంగా యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:
నేను నెరవేరపిటకై తండ్షి యే కతయ
ీ ల్ను నా కతచిియునానడ్ో , నేను చేయుచునన
ఆ కతీయల్ే తండ్షి ననున పంపియునానడని ననునగూర్తి స్ాక్షుమిచుిచుననవి
(యోహాను 5:36).

యోహాను 6:38లో, యిేసు ఇలా జోడించాడు:
నా యష్రము నెరవేరపికొనుటకు నేను ర్ాల్ేద్ు; ననున పంపిన వాని చితి ము
నెరవేరపిటకే పరల్ోకము నుండ్ష ద్ిగత వచిిత్రని (యోహాను 6:38).

సపష్ర ముగా, కుమార్మడెైన దదవుడెైన యిేసు కరస
ీ త ు తన ర్క్షణ కార్యమును నర్వేర్ముటకు

వచునప్ుపడు, ఆయన తండిర ప్రణాళికను నర్వేర్ముచుండెను. యోహాను 3:34లో మనము

నేర్ముకొనునటట
ో తండిర కుమార్మనికన తన బలమన
ై ఆతును కూడా హదుేలు లేకుండా ఇచాుడు. మర్శయు
హెబ్ర.ర 10:5లో నమోదు చదయబడినటట
ో , కుమార్మని యొకు ప్ర్శప్ూర్ి మానవ సవభావమును ఆయన
స్టిదధప్ర్చాడు.

తన బాధ్యతగా, కుమార్మడెన
ై దదవుడు మానవాళిని విమోచంచుటకు ఆయన నితయ

ఒప్పందమును నర్వేర్ాుడు. ఆయన తన దెైవిక మహమను కపిపప్ుచు, ఆయన సంప్ూర్ి దెవి
ై క

సవభావమునకు సంప్ూర్ి మానవ సవభావమును జతప్ర్చాడు, ప్ూర్ిమన
ై జీవితమును జీవించాడు,
మర్శయు పారయశిుతత మర్ణమును ప ందాడు. ఫిల్వప్ప. 2:5-8లో పౌలు ఇచున వివర్ణను వినండి:
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కరీసి ుయేసు . . . ద్ేవుని సవరూపము కలిగతనవాడ్ైయుండ్ష, ద్ేవునితో సమానముగా
ఉండుట విడ్షచిపెటరకూడని భరగుమని యెంచుకొనల్ేద్ు గాని మనుష్యుల్ పో లికగా
పుటిర , ద్ాసుని సవరూపమును ధర్తంచుకొని, తనున తానే ర్తకి ునిగా చేస్టక
ి ొనెను.
మర్తయు, ఆయన ఆకారమంద్ు మనుష్యుడుగా కనబడ్ష, మరణము

ప ంద్ునంతగా, అనగా స్టిల్ువమరణము ప ంద్ునంతగా విధేయత చూపినవాడ్ై,
తనునతాను తగతగంచుకొనెను (ఫిలిప్ు. 2:5-8)

మన పాప్ముల నుండి మనలను ర్క్ించుటకు స్టిలువ మీద మర్ణించు విశలష్మన
ై ఉదదేశము

కొర్కు యిేసు నర్ావతార్శగా వచాుడు. దదవుని నితయ ఆలోచనను నర్వేర్ముటకు ప్తనమన
ై మానవులకు
ఆయన కృప్ను అనుగీహంచాడని 2 తిమోతి 1:9, 10 సూచసుతంది. హెబ్రర. 2:13-17 దీనిని ఎలా
వర్శిసత ుందో వినండి:

[యేసు] “ఇద్ిగద నేనును ద్ేవుడు నాకతచిిన పిల్ుల్ును అనియు చపుుచునానడు.”
కాబటిర ఆ పిల్ుల్ు రకి మాంసముల్ు గల్వార్న
ై ంద్ున, ఆ పికారమే ఆయనకూడ

రకి మాంసముల్ల్ో పాలివాడ్ాయెను... కావున పిజల్ పాపముల్కు పర్తహారము
కల్ుగజేయుటకై... (హెబ్రి 2:13-17).

ఇకుడ, వార్శ నితయ ఆలోచన చొప్ుపన, తండిర ఆయనకనచున ప్రజల యొకు పారయశిుతత ము కొర్కు

మర్ణించుటకు కుమార్మడు వచాుడు అను అర్ామునిచుునటట
ో ర్చయిత యిెష్యా 8:18ని

అనువదించాడు. ర్పమా. 8:3, 4 మర్శయు గలతీ. 4:4, 5లో మనము ఇలాంటి కథనములనే చూసాతము.

మర్శయు దదవుని నితయ ఆలోచనలో ప్ర్శశుదాధతు తన బాధ్యతను కూడా నేర్వేర్ముతాడు. మతత యి

1:20 మర్శయు లూకా 1:34, 35లో నివేదించబడినటట
ో , కుమార్మని యొకు మానవ సవభావమును

అతని తల్వో యిెైన మర్శయ గర్ుములో ఉంచుట దావర్ా ఆయన కుమార్మని నర్ావతార్మును మర్శయు
మిగశల్వన కార్యములను ప్ుర్శకొలాపడు మర్శయు బలప్ర్చాడు. హెబ్రర. 9:14లో తెల్వయజేయబడినటట
ో ,

స్టిలువ మీద కరస
ీ త ు మర్ణమును కూడా ప్ర్శశుదాధతు సాధికార్ం చదశాడు. మర్శయు ర్పమా. 8:11లో పౌలు
బో ధించనటట
ో , ఆయన కరస
ీ త ు ప్ునర్మతాానములో కూడా ముఖ్య భూమికను పల షించాడు.

అంతదగాక, మనకు ర్క్షణను అనువర్శతంచుటకు చదయబడిన ఒప్పందమును కూడా ప్ర్శశుదాధతు

తర్చుగా నర్వేర్ముతాడు. యోహాను 3:5-8, మర్శయు తీతయ 3:5-7లో మనము చూచునటట
ో , ఆయన

మన ఆతులను ప్ునర్మతదత జప్ర్మసాతడు. ర్పమా. 7:6లో మనము నేర్ముకొనునటట
ో , పాప్మును ఎదుర్శంచు
శకనతని ఆయన మనకనసత ాడు. 1 కొర్శంథీ. 12:11 స్టలవిచుుచునిటట
ో , మన ర్క్షణలో భాగమైన ఆతీుయ

వర్ములను ఆయన మనకనసత ాడు. మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:13, 14 బో ధించుచునిటట
ో ఆయన మన ర్క్షణను
భదరప్ర్మసాతడు. ఆయన ఈ లోకములో కుమార్మని యొకు ర్క్షణ కార్యమును ప్ుర్శకొలుప, బలప్ర్చు
మర్శయు అనువర్శతంచు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్శత అయుయనాిడని మనము ఆతు కార్యమును

కరీడీకర్శంచవచుు. దదవుని శకనత కనుప్ర్చబడిన ప్రతిసార్శ, మర్శయు ర్క్షణ నర్వేర్ుబడిన ప్రతిసార్శ, మన
విమోచన విష్యములో ప్ర్శశుదాధతు దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను నర్వేర్ముచునాిడు.

మన విమోచన విష్యములో దదవుని యొకు నితయ ఆలోచన విశావసులకు గొప్ప ఆదర్ణ

కల్వగశంచునదిగా ఉండాల్వ. యిేసు కరస
ీ త ు యొకు హతయతో సహా చర్శతల
ర ో మనము చూచు విషాదములను
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ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు దదవుడు సంఘర్శషంచడని అది మనకు జాఞప్కము చదసత ుంది. అవి ఆయన సృషిరంచు

ప్ర్శషాుర్ముల యొకు అవసర్త కల్వగశయుని ముందుగా ఊహంచని సమసయలు కాదు. బదులుగా,

ఆయన ఉనితమన
ై విమోచన ఉదదేశయములను సాధించుటకు అవి ఆయన ర్ూపించన ఆటంకములు

కాబటిర, జీవితములో మనకు ఏమి సంభవించనా — అనేక ఘోర్మన
ై విష్యములు జర్మగుతయనాియి
మర్శయు జర్మగుతాయి కూడా — దదవుడు ఒక ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడు. మర్శయు ఆ ప్రణాళిక

తపిపపల కుండా కృపా నిబంధ్న దావర్ా విశావసులను ర్క్షణ మర్శయు మహమలోనికన నడిపస
ి త ుంది.
దదవుని నితయ ఆలోచనలో కృపా నిబంధ్న యొకు నేప్థయమును ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము కాబటిర, దదవుని దెవ
ై కృతము దృషారా దాని యొకు ఆర్ంభమును చూదాేము.

ద్ైవకృతము
జగతయ
త కు ప్ునాది వేయబడక ముందు నిర్ియించబడిన దదవుని నితయ ఆలోచనకు వయతాయసముగా,

దెైవకృతము చర్శతల
ర ో దదవుడు సృషిరని భదరప్ర్చుట మర్శయు పాల్వంచుట అయుయనిది. ఇది
సర్వలోకముతో, విశలష్ముగా ఆయన సృష్ర ములు మర్శయు వార్శ కనయ
ీ లతో ఆయన చదస్టిన

పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించనదెైయునిది. కాబటిర, దదవుడిచున ర్క్షణ మానవాళి యొకు పాప్మునకు
సపందనగా ఉనిదని మనము ఆలోచన చదస్టన
ి ప్ుపడు, దెవ
ై కృతము దృషారా మనము కృపా నిబంధ్నను
చూచుచునాిము.

ర్ండు ఆలోచనలను చూచుట దావర్ా దెవ
ై కృతము దృషారా కృపా నిబంధ్నను మనము

వివర్శదే ాము. మొదటిగా, మానవ పాప్ము కృపా నిబంధ్న యొకు అవసర్తకు కార్ణము ఎలా
అయినదో చూదాేము. ర్ండవదిగా, కృపా నిబంధ్నలో మధ్యవర్శతగా కరస
ీ త ు యొకు పాతరను చూదాేము.
ముందుగా మన పాప్ము కృపా నిబంధ్నకు ఎలా కార్ణమైనదో చూదాేము.

పాపం
చార్శతిరకముగా, ఆది. 1:26-28లో ఇవవబడిన సాంసుృతిక ఆజఞ ను నర్వేర్ముటకు మానవుల
సామర్ాామును ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు కృపా నిబంధ్న అవసర్మైయుండెను. ఇంతకు ముందు పాఠంలో
మనము చూస్టినటట
ో , మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినుట దావర్ా ఆదాము హవవలు

దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను ఉలో ంఘంచార్మ. మర్శయు మానవాళిని శపిసత ూ దదవుడు సపందించాడు.
ఇది మన అస్టిత తవముల భరష్రతవమునకు, దదవుని నుండి మర్శయు ఇతర్ ప్రజల నుండి దూర్మగుటకు,
భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ మర్ణమునకు కార్ణమైయియంది.

మానవులు నాయయముగానే దదవుని శాప్ములకు యోగుయల ైయుండిర్శ. అయితద ఆ శాప్ములు

సమసయను సృషిరంచాయి; ఆయన మహమను ప్రతిబింబించు సవర్ూప్ములుగా దదవుడు మానవాళిని
సృజంచాడు కదా, మర్శయు నాయకులుగా వార్మ ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భూమియందంతటా
వాయపింప్జేయవలస్టియుండెను. మన ప్తనమన
ై స్టిాతిలో, ఆయనకు నచున విధ్ంగా మనము ఏ
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ప్నులను చదయలేము. మన భరష్రతవము మనలను ఆయనను సంతోష్ప్ర్చలేకుండా, మర్శయు

ఆయనను సంతోష్ప్ర్చుటకు ఇష్ర ప్డలేకుండా చదస్టింది. మన ఎడబాటట మనలను ఆయన సనిిధి
నుండి దూర్ముగా ఉంచంది, మర్శయు లోకమంతటా మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచుటకు

సహకర్శంచకుండా మనలను చదస్టింది. మర్శయు మర్ణము మనలను ఆయన ర్ాజయములోని దీవనలను
ఆసావదించకుండా చదస్టింది.

అయితద మన దౌర్ాుగయ ప్ర్శస్టా తి
ి లో దదవుడు మనలను నిర్రక్షణలేకుండా విడిచపటర లేదు. ఈ

భయంకర్మైన సమసయల మధ్యలో, మనలను విమోచంచుట దదవుడిచున ప్ర్శషాుర్మయ
ై ునిది.
ఆయన ఆదాము హవవలకు తన నిబంధ్న తీర్మపను ఇవవకుండా మానలేదు. అయితద వార్మ
అకుడికకుడద మర్ణించకుండా దదవుడు దానిని ఆలసయం చదశాడు. అంతదగాక, వార్శని కృప్తో

విమోచంచుటకు ఆయన ప్రతిపాదించాడు. దదవుడు సర్పమును శపించుటలో ఈ విమోచన ప్రతిపాదన
కనిపిసత ుంది. ఆది. 3:15లో, దదవుడు సర్పముతో ఇలా ప్ల్వకాడు:
మర్తయు నీకును స్ట్ి ీకని
త నీ సంతానమునకును ఆమ సంతానమునకును వెైరము
కల్ుగజేస్టద్
ె ను. అద్ి నినున తల్మీద్ కొటలరను; నీవు ద్ానిని మడ్షమ మీద్
కొటలరద్ువని చపెును (ఆద్ి. 3:15).

నిబంధ్న తీర్మపను ఇచుుటలో, హవవ యొకు మానవ వార్సుడు తయదకు సర్పము యొకు

తలను చతకదరర కుుతాడని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. ప్రకటన 12:9 ఈ సర్పమును సాతానుగా

గుర్శతసత ుంది. కాబటిర, ఒక మానవుడు తయదకు సాతాను యొకు పాప్భర్శతమన
ై ర్ాజయమును జయిసాతడని
ఆదికాండములోని వాగాేనము ఒక విధ్ంగా దదవుడు చదస్టిన ప్రవచనమైయునిది. ఆ వయకనత మానవాళిని

విమోచంచ పాప్ము యొకు బానిసతవము మర్శయు శిక్ావిధి నుండి వార్శని ర్క్ిసత ాడు. వేదాంతవేతతలు
ఈ ప్రకటనను లాయటిన్ భాష్ ప్దమన
ై పల ర టోఇవాంగేల్వయమ్, లేక గరీకు ప్దమన
ై పల ర టో-ఇవాంగల్వయోన్

అను ప్దములతో సూచసాతర్మ, “మొదటి సువార్త ” అని ఈ ర్ండిటి యొకు అర్ామైయునిది. మర్శయు ఈ
మొదటి సువార్త చార్శతిక
ర కృపా నిబంధ్నకు ఆర్ంభముగా ఉనిది.

1873 నుండి 1957 మధ్య కాలములో నివస్టించన లూయిస్ బెర్ాుఫ్, ఈ నిబంధ్న యొకు కృపా

సవభావమును తన ర్చనయిెన
ై స్టిసరమాటిక్స థియోలాజ, 2వ భాగము, 3వ విభాగము, 3వ
అధాయయములో ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు. అతడు చెపపి న మాటలను వినండి:

ఈ నిబంధనను కృపా నిబంధన అని పిల్ువవచుి, ఎంద్ుకంటే ద్ానిల్ో ద్ేవుడు

మన బరధుతల్ను నెరవేరపిటకు నిశియతను ఇస్ాిడు; ఎంద్ుకంటే, నాుయము
యొకక ష్రతయల్ను తీరపి ఆయన కుమారపని యొకక వుకతితవముల్ో ఆయన

సవయంగా నిశియతను అనుగీహిస్ి ాడు కాబటిర ; మర్తయు ఆయన కృప ద్ావర్ా,

పర్తశుద్ాుతమ యొకక పితుక్షత ద్ావర్ా, ఆయన నిబంధన బరధుతల్కు అనుగుణంగా
నివస్టించునటల
ు మానవుల్కు ఆయన బల్మునిస్ాిడు కాబటిర . నిబంధన ద్ేవుని
కృపల్ో ఆరంభమవుతయంద్ి, ద్ేవుని కృప యొకక మంచితనముల్ో అమల్ు
చేయబడ్షంద్ి, మర్తయు ద్ేవుని కృప ద్ావర్ా పాపుల్ యొకక జీవితాల్ల్ో

నెరవేరిబడ్షంద్ి. పాపికత ఆరంభము నుండ్ష ముగతంపు వరకు కృపయే అయుుననద్ి.
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ఆదాముతో చదస్టిన ఆర్ంభ నిబంధ్నలో, మానవుల ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు

ప్ర్శప్ూర్ిముగా మన కనయ
ీ ల మీద ఆధార్ప్డియుండదవి. మనము విధదయులమత
ై ద, దీవించబడదవార్ము;
అవిధదయులమైతద, శపించబడదవార్ము. ఇందుమూలముగానే, మానవాళితో దదవుడు చదస్టన
ి మొదటి

నిబంధ్నను “కనీయల నిబంధ్న” అని పిలుసాతర్మ. అయితద కృపా నిబంధ్న భినిముగా ఉనిది. అది మన
కార్యముల మీద ఆధార్ప్డుటకు బదులుగా, యిేసు చదస్టన
ి కార్యముల మీద ఆధార్ప్డుతయంది. మన
ప్క్షమున ఆయన దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను నర్వేర్ముతాడు. తర్మవాత ఆయన నిబంధ్న
ఆశీర్ావదములను తాను ర్క్ించన ప్రజలకు కృప్తో ప్ంచుతాడు.

మన వేద్ంతశ్ాసి ీముల్ో, కొనినస్ారపు మనము పతనమునకు ముంద్ు ద్ేవుడు
ఆద్ాముతో చేస్టిన కతీయల్ నిబంధనను గూర్తి, మర్తయు యేసు కరీసి ుల్ో గొపు

రక్షణను మనకు ఇచుిటకు పతనము తరపవాత పాపుల్ెైన మానవుల్తో ద్ేవుడు
చేస్టన
ి కృపా నిబంధనను గూర్తి మాటరుడతాము. ఈ ర్ండు నిబంధనల్ మధు

వుతాుసమును చూపుట చాల్ా పాిముఖ్ుమైయుననద్ి. ఈ ర్ండు నిబంధనల్ల్ో
వేర్ేవరప విష్యముల్ు జరపగుచునానయ, అయనను కొనిన పాిముఖ్ుమన
ై కరబన
సంబంధమైన మార్ాగల్ల్ో ఇవి అనుబంధం కలిగత కూడ్ా ఉనానయ. వీటి మధు

ఉనన వుతాుసముల్ను అర్ ము చేసుకొనుటకు, “కతీయల్ు” మర్తయు “కృప” అను
పద్ముల్ మీద్ ద్ృషిర పెటర లట అతుంత పాిముఖ్ుమైన విష్యము అని నా

ఆల్ోచన... కతీయల్ నిబంధన ధరమశ్ాసి ిమ
ీ ునకు సంబంధించినద్ి అని, కృపా

నిబంధన మనకు సువారి ను పికటిసి ుంద్ి అని మనము చపువచుి. ఇల్ా చపిున
తరపవాత కూడ్ా, వాటి మధు ఉనన అనుబంధమును చూచుట చాల్ా

అవసరమైయుననద్ి, ఎంద్ుకంటే మన పతనము తరపవాత ద్ేవుడు కతీయల్

నిబంధనను పూర్తిగా రద్ుో చేశ్ాడని ఇకకడ అర్ ము కాద్ు. “సర్ే, పాపము అంత
పెద్ో విష్యము ఏమి కాద్ు,” ల్ేక “నా ధరమశ్ాసి ీమును పాటించుట అంత

ముఖ్ుమైన విష్యం ఏమి కాద్ు,” అని ద్ేవుడు చపుల్ేద్ు. కృపా నిబంధన

సువారి ల్ోని ఒక భరగము ఏమిటంటే, కరీసి ు వాసి వానికత వచాిడు మర్తయు ద్ేవుని
ధరమశ్ాసి మ
ీ ును నెరవేర్ాిడు. కతీయల్ నిబంధన కోరప పిత్రద్ానిని కరీసి ు చేశ్ాడు.
ద్ేవుని ధరమశ్ాసి ీమును ఆయన పర్తపూరణ ముగా నెరవేర్ాిడు మర్తయు
ధరమశ్ాసి మ
ీ ునకు అవిధేయత చూపుట వల్న కలిగతన శిక్షను ఆయన
అనుభవించాడు. కాబటిర , కృపా నిబంధనల్ో మనము కరస
ీ ి ు వెైపుకు

చూచుచుండగా, మనము ఆయన యొద్ో కు పరపగతడుచునానము మర్తయు

మానవాళి నెరవేరపిట కొరకు ద్ేవుడు ఉద్ేోశించిన కారుముల్నినటిని వాసి వముగా
నెరవేర్తిన ఆయనను నముమచునానము.

— డా. డదవిడ్ వాన్ డురనన్
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దెైవకృతము దృషారా, మానవాళి పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు దదవుడు వార్శని సంప్ూర్ిముగా

శిక్ించయుండవచుు. అయితద మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , అలా చదయుట దావర్ా ఆయన
మన కొర్కు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయములు నర్వేర్ుబడదవి కాదు. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , కనీయల నిబంధ్న,
నిబంధ్న అవిధదయతను క్షమించుటకు మార్గ మును ఇవవలేదు. అంతదగాక, నిబంధ్న అనునది ఒక

ప్వితరమన
ై ఒడంబడిక కాబటిర, దదవుడు కనీయల నిబంధ్నను అలక్షయము చదయలేకపల యాడు. మర్శయు
దదవుడు తన ఒడంబడికలను ఉలో ంఘంచువాడు కాడు.

కాబటిర, ఈ సమసయకు ప్ర్శషాుర్ముగా దదవుడు కృపా నిబంధ్నను అనుగీహంచాడు. కృపా

నిబంధ్న కనయ
ీ ల నిబంధ్న యొకు ప డిగశంప్ు మర్శయు కొనసాగశంప్ు అయుయనిది అని మనము

చెప్పవచుు. కృపా నిబంధ్నలో దదవుని దెవ
ై కృతము, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్త, మర్శయు
ప్ర్శణామాలతో సహా కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో ఉని ష్ర్తయలు అనిి ఉనాియి. ఈ విధ్ంగా, అది కనీయల

నిబంధ్నను భదరప్ర్మసుతంది. అయితద అది అదనప్ు దెైవిక దెవ
ై కృతమును, మానవ సావమిభకనత కొర్కు

అదనప్ు అవసర్తలను, మర్శయు అదనప్ు ప్ర్శణామాలను ప్ర్శచయం చదసత ుంది. మర్శయు ఈ అదనప్ు
విష్యములు మన విమోచన కొర్కు మార్గ మును అందిసత ాయి.

మానవ పాప్మునకు సపందనగా దెైవిక దెవ
ై కృతమునకు కృపా నిబంధ్న అవసర్మయ
ై ుండెను

అని చూశాము కాబటిర, నిబంధ్న యొకు మధ్యవర్శతగా కరస
ీ త ు యొకు పాతర మీద ఇప్ుపడు దృషిరపడదాము.

మధువర్తి
కనీయల నిబంధ్న నిబంధ్నలు చదసుకుని ఇర్మ ప్క్షముల మధ్య ఒక సులువైన అనుబంధ్ముతో

ఒక ప్రభువు-సామంత ఒప్పందమును ప్రతిబింబించంది. దదవుడు ప్రభువు, మర్శయు మానవాళి సామంత.
మర్శయు దదవుని సామంత ప్రజలకు శిర్సుిగా లేక ప్రతినిధిగా ఆదాము స్టేవించాడు.

కృపా నిబంధ్నలో, ఇవే ప్క్షములు తమ సాానములను మర్లా తీసుకునాియి. దదవుడు

ప్రభువయ
ై ునాిడు, మర్శయు మానవాళి సామంతగా ఉండినది, మర్శయు కనీసం ఆర్ంభములోనన
ై ా,
ఆదాము మానవాళి యొకు శిర్సుిగాను లేక ప్రతినిధిగాను ఉనాిడు. ఈ ప్క్షములతో పాటటగా,

తిరతవములోని ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత అయిన కుమార్మడెన
ై దదవుడు మధ్యవర్శతగా నిబంధ్నలో చదర్ాడు.

మధ్యవర్శతగా, కుమార్మడు దదవుని నిబంధ్నా ప్రజల కొర్కు విజాఞప్న చదసత ాడు. మన పాప్ముల యొకు

నిందను మర్శయు శిక్షను తన మీద వేసుకొని ఆయన మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్మసాతడు. మన
ప్క్షమున నిబంధ్నా శాప్ములను అనుభవించుట దావర్ా ఆయన నిబంధ్న యొకు నిజాయితీని,
మర్శయు తన ప్రజల యొకు జీవితాలను భదరప్ర్మసాతడు. అదద విధ్ముగా, మానవ సావమిభకనత

విష్యములో నిబంధ్న కల్వగశయుని అర్హతలకు విధదయత చూప్ుట దావర్ా, కుమార్మడు తన కొర్కు
కూడా నిబంధ్న వాగాేనములను సంపాదిసత ాడు. తర్మవాత వాటిని తాను విమోచంచు పాప్ులతో
ప్ంచుకుంటాడు.

తాను ర్చంచన స్టిసరమాటిక్స థియోలాజ, 2వ భాగము, 3వ విభాగము, 3వ అధాయయములో

నిబంధ్నా “నిశుయత”ను గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు మధ్యవర్శతగా కుమార్మని యొకు బాధ్యత లూయిస్
బెర్ాుఫ్ యొకు మనసుిలో ఉండెను. ఆయన వివర్ణలోని ఈ భాగమును మర్ొకసార్శ వినండి:

-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
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ఈ నిబంధనను కృపా నిబంధన అని పిల్ువవచుి, ఎంద్ుకంటే ద్ానిల్ో ద్ేవుడు

మన బరధుతల్ను నెరవేరపిటకు నిశియతను ఇస్ాిడు; ఎంద్ుకంటే, కుమారపని
యొకక వుకతితవముల్ో ఆయన సవయంగా నిశియతను అనుగీహిస్ి ాడు.

దదవుడు ఆదాము హవవలకు మొదటిగా విమోచనను ప్రతిపాదించనప్ుపడు ఏదెను తోటలో
మొదటిసార్శ చదయబడిన కృపా నిబంధ్నకు కుమార్మడు మధ్యవర్శతగా ఉనాిడు. ఆ దినము నుండి

ఆయన మధ్యవర్శతతవం చదయుట కొనసాగశసత ునాిడు. పాత నిబంధ్న యుగమంతటిలో, ఆయన చదస్టన
ి

మధ్యవర్శతతవం పాత నిబంధ్న ప్ర్శశుదుధలకు క్షమాప్ణను, ర్క్షణను అనుగీహంచంది, ఇదంతా వాగాేనము
చదయబడిన ఆయన భవిష్యత్ కార్యముల ఆధార్ంగా జర్శగశంది. ఏ ఒకుర్మ కూడా అతని లేక ఆమ స ంత

యోగయత లేక అర్హత దావర్ా ఎనిడును ర్క్ించబడలేదు, ఎందుకంటే ఏ విధ్మన
ై విధదయతా కార్యములు

కూడా పాప్మును తయడిచవేయలేవు. మర్శయు జంతయవులను బల్వ అర్శపంచుట దావర్ా కూడా ఏ ఒకుర్మ
ఎనిడును ర్క్ింప్బడలేదు, ఎందుకంటే ఏ ఒకు ప్శువు యొకు మర్ణము కూడా మానవుల కొర్కు
సర్శయిెైన ప్రతాయమాియం కాలేదు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్ర.ర 10:11లో దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ముగా
చెబుతాడు:

మర్తయు పిత్ర యాజకుడు ద్ినద్ినము స్టేవచేయుచు, పాపముల్ను ఎననటికతని
తీస్టివేయల్ేని ఆ బల్ుల్నే మాటిమాటికత అర్తుంచుచు ఉండును (హెబ్ర.ి 10:11).
కొలస్ట్ి. 2:17లో పౌలు వివర్శంచనటట
ో :
ఇవి ర్ాబో వువాటి ఛాయయేగాని నిజ సవరూపము కరస
ీ ి ుల్ో ఉననద్ి (కొల్స్ట్స.
2:17).

మనము కరీసి ు యొకక చార్తత్రిక కారుము ద్ావర్ా రక్షంచబడ్షత్రమి అని గీహించిన

పిత్రస్ార్త, వెంటనే మనము అడ్షగే పిశన ఏమిటంటే, పాత నిబంధన పర్తశుద్ుుల్కు
ఏమి జర్తగతంద్ి? వారప రక్షంపబడ్షత్రర్ా? అద్ి అపుటికత జరపగకపో యనను వారప

కరీసి ు యొకక కారుము ద్ావర్ా రక్షంపబడ్షత్రర్ా? ల్ేక ద్ేవుడు ఆ కాల్ముల్ో వేర్ొక
రకమైన నియమముల్ను ఉపయోగతంచాడ్ా? వారప తమ విశ్ావసము ద్ావర్ా,
ద్ేవుడు వార్తకత చేస్టన
ి వాగాోనముల్ మీద్ విశ్ావసము ద్ావర్ా రక్షంపబడ్ా్రని

బైబిల్ు స్టెల్విసుింద్ి. ఇపుుడు, వార్త రక్షణ కొరకు అద్ి సర్తపో తయంద్ి, కాని ద్ేవుడు
రక్షంపబడు విశ్ావసమును వుకి పరచిన పాత నిబంధన పివకిల్కు ద్ేని ఆధారంగా
రక్షణను ఇచాిడు? ఇద్ి వార్తకత తలియద్ుగాని, అంద్ర్త రక్షణ కొరకు అవసరమన
ై

మర్తయు ఏకైక ఆధారము యేసు కరస
ీ ి ు యొకక యోగుతల్ు మాతిమే. కాబటిర , ఒక
విధంగా, వారప తలియని కస
ై ి వుల్ు. వార్త జీవితకాల్ముల్ల్ో వార్త రక్షణ యొకక
ఆధారమును గూర్తి వార్తకత పూర్తి సమాచారము ల్భంచల్ేద్ుగాని, స్టిల్ువకు

ముంద్ుగాని ల్ేక తరపవాతగాని, ఆకాశము కతీంద్ మనము రక్షణ ప ంద్ుటకు మర్త
ఏ నామము ఇవవబడల్ేద్ు అను నిశియతను మనము కలిగతయుంద్ాము.
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— డా. గో న్ జ. సల ుర్శగ
దదవుని ప్రజలు విశావసముతో జీవించార్మ అనుటకు పాత నిబంధ్న శాసనములు చహిముగా

ఉనాియి. ఈ శాసనముల యొకు శకనత దావర్ా కుమార్మని యొకు మధ్యవర్శతతవ బాధ్యత నర్వేర్ుబడింది.
ఇందుమూలముగానే, యోహాను 8:56లో మనము చదువునటట
ో , యిేసు దినమును చూస్టి అబారహాము
ఆనందించాడు. మర్శయు ఇందుమూలముగానే, యిేసు చదయబో వుచుని కార్యములను గూర్శు మోషే

మర్శయు ప్రవకత లు వివర్శంచార్ని అనేకమంది కొీతత నిబంధ్న పాతరలు తెల్వయజేశార్మ. లూకా 16:29-31లో
యిేసు చెపపి న ధ్నవంతయడు మర్శయు లాజర్మ ఉప్మానములో అబారహాము ఇలా స్టలవిచాుడు.

యోహాను 1:45లో ఫిల్వప్ుప ఇదద విష్యమును చెపాపడు. అప . 26:22 మర్శయు 28:23లో పౌలు

కూడా ఇదద మాటను చెపాపడు. మర్శయు ఆయన ప్ునర్మతాానము తర్మవాత, లూకా 24:27లో యిేసు
ఎమాుయి మార్గ మున, మర్శయు లూకా 24:44లో కూడివచున శిష్యయలకు దీనిని వివర్శంచాడు.

కుమార్మడు చదస్టిన కృపా నిబంధ్న మధ్యవర్శతతవం యిేసు నర్ావతార్ము, ప్ూర్ి విశావసము

మర్శయు విధదయతతో కూడిన ఆయన జీవితము, స్టిలువ మీద ఆయన మర్ణము, మర్ణము నుండి

ఆయన ప్ునర్మతాానము, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆయన ఆర్పహర్ణ చుటట
ర కేందీరకృతమయ
ై ునిది.
కృపా నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా, మన తర్మప్ున ఆయన కనయ
ీ ల నిబంధ్నను నర్వేర్శు, దాని
ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుకుంటామని హామి ఇచాుడు.

ర్పమా. 5:12-19లో, పౌలు కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో ఆదాము యొకు పాతర మర్శయు కృపా

నిబంధ్నలో కుమార్మని యొకు పాతరకు మధ్య వయతాయసమును చూపాడు. మర్శయు మధ్యవర్శతగా

కుమార్మని యొకు పాతర ర్ండు నిబంధ్నలను ఎలా నర్వేర్శునదో చూప్ుటకు అతడు ఇలా చదశాడు.

ఆదాము యొకు పాప్ము సర్వమానవాళికన పాప్ము మర్శయు మర్ణమును కొనితెచుంది అని చెబుతూ
12-14 వచనాలలో అతడు ఆర్ంభించాడు. మర్శయు ఈ వాకయభాగము యొకు ముగశంప్ులో, ఆదాము
మర్శయు యిేసు ఒకే విధ్మన
ై నిబంధ్న పాతరలను పల షించార్ని అతడు సూచంచాడు. ర్పమా 5:14లో
అతడు ఇలా వారసుతనాిడు:

ఆద్ాము ర్ాబో వువానికత గురపతైయుండ్ను (ర్దమా 5:14).
తర్మవాత, ర్పమా. 5:15-19లో, మన నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులుగా ఆదాముకు మర్శయు యిేసుకు
సర్శపల ల్వన కాని వయతిర్ేకమన
ై చర్శతల
ర ు ఉనాియని పౌలు వాదించాడు. ఆదాము చర్శతర పాప్ము,
వైఫలయము, శిక్ష మర్శయు మర్ణముల మీద ఎకుువ దృషిర పడుతయంది. ఆదాములో, మనకు

అందుబాటటలో ఉని ఒకే నిబంధ్న ప్ర్శణామమును మానవాళి ప ందుకుంది: అది శిక్ావిధి. ర్పమా.
5:15-19లో ఆదామును గూర్శు పౌలు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:

...ఒకని అపర్ాధమువల్న అనేకుల్ు చనిపో యనయెడల్... తీరపు ఒకక

అపర్ాధమూల్ముగా వచిినద్ై శిక్ావిధికత కారణమాయెను;... మరణము ఒకని
అపర్ాధమూల్మున వచిినద్.ై .. కాబటిర తీరపు ఒకక అపర్ాధమూల్మున

వచిినద్ై, మనుష్యుల్ కంద్ర్తకని
త శిక్ావిధి కల్ుగుటకు ఏల్ాగు కారణమాయెనో...
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ఏల్యనగా ఒక మనుష్యుని అవిధేయతవల్న అనేకుల్ు పాపుల్ుగా ఏల్ాగు
చేయబడ్షర్ద... (ర్దమా. 5:15-19).

కనీయల నిబంధ్న ప్ూర్శతగా నాయయము మీద ఆధార్ప్డియుండెను గనుక ఆదాములో

సర్వమానవాళి శిక్ించబడెను. కర్మణ మర్శయు క్షమాప్ణ ప ందుటకు కావలస్టిన మార్గ ములను అది
అనుగీహంచలేదు. అది ఒక మధ్యవర్శతని అనుగీహంచలేదు. కాబటిర, ఒకసార్శ మనము శిక్ించబడిన
తర్మవాత, మన శిక్ావిధిని తిర్గవారయుటకు కనీయల నిబంధ్నలో ఒకర్మ ఏమి చదయలేర్మ.

అయితద, ఈ వాకయభాగములో, ఆదాము విఫలమైన చపట యిేసు జయమును ప ందాడని పౌలు

వివర్శంచాడు. కృపా నిబంధ్న కర్మణ మర్శయు క్షమాప్ణకు అవసర్మైన మార్గ మును అనుగీహసుతంది

కాబటిర యిేసు యొకు నీతి కార్యములు మనకు లాభదాయకమైయాయయి. మర్శయు ఆ మార్గ ము దదవుని
కుమార్మడెన
ై యిేసు కరస
ీ త ు యొకు మధ్యవర్శతతవం అయుయనిది. ఫల్వతంగా, యిేసు యొకు చర్శతర

విధదయత, నీతి, నీతిమంతయలుగా తీర్ముట మర్శయు జీవము మీద ఆధార్ప్డియునిది. ఈ విష్యమై
పౌలు ర్పమా 5:15-19లో తెల్వయజపిపన వివర్మును గమనించండి:

...ద్ేవుని కృపయు, యేసుకరస
ై ద్ానమును,
ీ ి ను ఒక మనుష్యుని కృపచేతనెన

అనేకుల్కు విసి ర్తంచను... కృపావరమైతే అనేకమన
ై అపర్ాధముల్ మూల్ముగా
వచిినద్ై మనుష్యుల్ు నీత్రమంతయల్ుగా తీరిబడుటకు కారణమాయెను...
కృపాబరహుళ్ుమును నీత్రద్ానమును ప ంద్ువారప జీవము గల్వార్ై, మర్త
నిశియముగా యేసుకరస
ీ ి ను ఒకని ద్ావర్ానే యేల్ుద్ురప... ఒకక పుణు
కారుమువల్న కృపాద్ానము మనుష్యుల్కంద్ర్తకని
త జీవపిద్మైన నీత్ర
విధింపబడుటకు కారణమాయెను... ఒకని విధేయతవల్న అనేకుల్ు
నీత్రమంతయల్ుగా చేయబడుద్ురప (ర్దమా 5:15-19).

యిేసు కేవలం మన ప్రతినిధి మాతరమే కాడు కాబటిర కృపా నిబంధ్నలో విమోచన సాధ్యప్డింది;

ఆయన మన మధ్యవర్శత కూడా అయుయనాిడు. మర్శయు మన వయకనతగత అప్ర్ాధ్మును తీస్టివేయుటకు
అది ఆయనకు అధికార్మునిసుతంది. హెబ్రర 9:15లో మనము చదువునటట
ో :

ఈ హేతయవుచేత మొద్టి నిబంధన కాల్ముల్ో జర్తగతన అపర్ాధముల్నుండ్ష

విమోచనము కల్ుగుటకై ఆయన మరణము ప ంద్ినంద్ున, పిల్ువబడ్షన వారప
నితుమైన స్ావస్ యమును గూర్తిన వాగాోనమును ప ంద్ు నిమితి ము ఆయన
కొీతి నిబంధనకు మధువర్తియెై యునానడు (హెబ్రి 9:15).
1 తిమోతి 2:5-6 స్టలవిచుుచునిటట
ో :
ద్ేవుడ్ర కకడ్ే, ద్ేవునికతని నరపల్కును మధువర్తియు ఒకకడ్ే; ఆయన కరీసి ుయేసను
నరపడు. ఈయన అంద్ర్త కొరకు విమోచన కీయధనముగా తనునతానే
సమర్తుంచుకొనెను (1 త్రమోత్ర 2:5-6)
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కృపా నిబంధన యొకక మధువర్తిగా యేసు యొకక పాతి నిజముగా ఆశిరుము
కలిగతంచేద్ిగా ఉననద్ి. మొద్టిగా, మీరప కోర్తనటు యతే కృపా నిబంధన, ల్ేక కొీతి
నిబంధనను ఆరంభంచు యాజకుడు మర్తయు బలి పిభువెైన యేసు అని నేను
అంటరను... మర్తయు పిభుర్ాత్రి భోజనమంద్ు, తన బల్ాురుణ మరణమునకు
ర్ండు స్ా్యల్ల్ో పాిముఖ్ుత ఉననద్ని సువారి ల్ల్ోని పిభువెైన యేసు

వివర్తంచాడు. అవును, అద్ి మనము తపిుంచుకొనుటకుగాను మన స్ా్నముల్ో
మన పాపముల్ కొరకు పర్తశుద్ు ద్ేవుని యొకక ఉగీతను అనుభవించిన

పాియశిితి బలి అయుుననద్ి, కాని ఆయన తన మరణమును నిబంధననుఆరంభంచు బలిగా కూడ్ా వర్తణంచాడు. ఆయన రకి ము కొీతి నిబంధనను

ఆరంభంచింద్ి అని మతి య మర్తయు ల్ూకాల్ో ఆయన సుష్రముగా స్టెల్విచాిడు.
కాబటిర , ఆయన మరణము కొీతి నిబంధన యుగమును ఆరంభంచిన

బలియెైయుననద్ి. కాబటిర , ఒకవెైపున యేసు బలి అర్తుంచు యాజకుడ్ైయునానడు,
మర్తయు ఆశిరుకరముగా మర్ొక వెైపున, ఆయన సవయంగా బలియెైయునానడు.

— డా. ఛార్ో స్ ఎల్. కావర్ో స్
మన సంప్ూర్ి దెవి
ై క మర్శయు సంప్ూర్ి మానవ నిబంధ్న మధ్యవర్శతగా యిేసు పాతర మన

సాానములో మర్ణించ మన పాప్ములకు పారయశిుతత ము చెల్వోంచునటట
ో యిేసును చదస్టింది. మర్శయు
మానవ పాప్మునకు ఈ ప్ర్శషాుర్ం కృపా నిబంధ్నలో ఎలో ప్ుపడూ అందుబాటటలో ఉంటటంది కాబటిర,

మర్ొక నిబంధ్నను, మర్ొక నిబంధ్న ప్రతినిధిని, లేక మర్ొక మధ్యవర్శతని ప్ర్శచయం చదయుటకు దెైవిక
దెైవకృతము యొకు అవసర్త ఇక ఉండనే ఉండదు.

మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు, దదవుని నితయ ఆలోచన మర్శయు దెవి
ై క దెవ
ై కృతము దృషారా కృపా

నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణించాము. ఇప్ుపడు మన మూడవ ప్రధానమైన అంశమును చూదాేము:
నిబంధ్నలోని మూలకములు.

మూల్కముల్ు
మానవాళి యొకు ఆర్ంభము మీద దృషిరపడుతూ వేదాంతశాసత ర మానవశాసత ర అధ్యయనమును

మనము ఆర్ంభించాము. మన చర్ులో భాగంగా, మానవాళితో దదవుడు చదస్టన
ి వాసత విక నిబంధ్నను
ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని ప్రభువు-సామంత ఒప్పందముల మధ్య ఉని మూడు సామానయ

మూలకాల దృషారా వివర్శంచాము. ఈ ఒప్పందాలలో ఇవి ఉండదవి: ప్రభువు సామంతకు చూప్ు దయ,

సామంత నుండి ప్రభువు ఆశించు సావమిభకనత, మర్శయు నిబంధ్న ప్టో సామంత యొకు సావమిభకనత లేక
సావమిదోర హము వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు. ఈ మూలకముల ఆధార్ంగా, ప్ుర్ాతన ప్శిుమ
ఆస్టియాలోని నిబంధ్నలు దదశముల మధ్య కటర బడిన నియమములయిేయవి.
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మానవాళితో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలలో ఇలాంటిదద జర్శగశంది. ఆదాముతో చదస్టిన వాసత విక

నిబంధ్న — కనయ
ీ ల నిబంధ్న — మన ప్టో దదవుడు చూపిన దెైవికమన
ై దయ మీద ఆధార్ప్డింది.

ఉదాహర్ణకు, ఆయన మన మొదటి తల్వో దండురలను సృజంచాడు, సృషిర మీద వార్శకన అధికార్మును

ఇచాుడు, మర్శయు వార్శకన ఆహార్మును నివాస సా లమును ఇచాుడు. హృదయప్ూర్వకమైన యాజక
మర్శయు ర్ాజర్శక బాధ్యతల ర్ూప్ములో దదవుడు మానవ సావమిభకనతని కూడా కరర్ాడు. ఇతర్

విష్యములతో పాటటగా, ఆదాము హవవలు ఏదెను తోటలో ఆయనను స్టేవించాలని, మర్శయు భూమిని
నింప్ునటట
ో ఆయన ర్ాజయ సర్శహదుేలను విశాలప్ర్చాలని దదవుడు కరర్ాడు. మర్శయు ఆదాము హవవలు
నిబంధ్నను నమిు, విధదయుల ైతద ఉనితమన
ై జీవిత ఆశీర్ావదము, మర్శయు వార్మ అప్నమిుకతో

అవిధదయుల త
ై ద మర్ణము మర్శయు శిక్ావిధి అను శాప్ము ఈ నిబంధ్నకు ప్ర్శణామముల య
ై ునాియి.
కృపా నిబంధ్న కనయ
ీ ల నిబంధ్నలోని ఈ మూలకములనిిటిని కల్వగశయుంటటంది. అయితద మానవుల

యొకు పాప్ప్ు సవభావము మర్శయు కరీసత ు యొకు మధ్యవర్శతతవము వర్కు వాటిని విసత ర్శంప్జేసత ుంది.

ఈ విసత ర్శంచబడిన మూలకములను ఒకొకుటిగా మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, కృపా

నిబంధ్నలో దదవుని దయను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, అది ఆశించు మానవ సావమిభకనతని
మనము ప్రతిబింబించుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, దాని యొకు ప్ర్శణామాలను మనము
చూదాేము. దదవుని యొకు దెవి
ై కమైన దయతో ఆర్ంభించుదాము.

ద్ేవుని ద్య
అనేక విధాలుగా, దదవుని దయ అనునది కృపా నిబంధ్నలో అతయంత పారముఖ్యమన
ై లక్షణముగా

ఉనిది. కుమార్మని మనకు మధ్యవర్శతగా ప్ంప్ుటకు తండిని
ర , మర్శయు ఆ బాధ్యతలో ఆనందించుటకు
కుమార్మని మంచతనము మర్శయు దయ ప్ుర్శకొలాపయి. మనము నర్వేర్ులేని ష్ర్తయలను ఆయన

సవయంగా నర్వేర్మునటట
ో ఒక నిబంధ్న ఏర్ాపటటను చదయునటట
ో దయ దదవుని ప్ుర్శకొల్వపంది, తదావర్ా
మనము ఎనిడును సంపాదించలేని ప్రతిఫలములను మనము ప ందుకరగలము. అమూలయమైన

వర్ముల ైన — క్షమాప్ణ మర్శయు జీవము మనకు ఉచతముగా లభించాయి అను వార్త — ఈ సువార్త
ప్రకటనను శుభవార్త గా చదసత ుంది. మనతో మంచగా ఉంటానని ఒక ప్వితరమన
ై నిబంధ్నా వాగాేనమును
చదస్టన
ి గొప్ప మర్శయు పేమ
ర గల దదవుని మనము స్టేవించుచునాిము.

దదవుని దయ లేఖ్నము బయలుప్ర్చు కృపా నిబంధ్నలో మొదటి భాగమయ
ై ునిది. ఆది.

3:14-19లో, కనయ
ీ ల నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలను దదవుడు మొటర మొదటిసార్శ

అమలుప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన ధార్ాళమైన దయను కనుప్ర్చాడు. వార్మ మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు
వృక్ష ఫలమును భుజస్టేత , ఆదాము హవవలు, మర్శయు వార్శతో పాటట మానవులందర్మ నాయయముగా

మర్ణిసత ార్మ అని కనీయల నిబంధ్న తెల్వయప్ర్చంది. కాని దదవుడు తన తీర్మపలను ప్రకటించనప్ుపడు,
ఆయన తన నాయయమును కర్మణతో, మంచతనముతో మర్శయు దయతో మార్ాుడు. ఆయన

మానవులను బరదకనిచుుట మొదటి దయా కార్యమైయునిది. మనము వృదిధ చెంది భూమిని నింప్ు
అవకాశమును ఆయన మనకు అనుగీహంచాడు. భూమిని సాగుచదయుటకు, మనము జీవించుటకు
సర్శప్డు ఆహార్మును ఉతపతిత చదయుటకు ఆయన మనకు అవకాశం ఇచాుడు. అనిిటి కంటే
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ముఖ్యముగా, పాప్ప్ు శాప్మును తిర్గవారయు ఒక విమోచకుని మన కొర్కు ప్ంప్ుతానని ఆయన
వాగాేనం చదశాడు. ఆది. 3:15లో ఆయన సర్పముతో ప్ల్వకననటట
ో :

స్ట్ి ీ సంతానము...నినున తల్మీద్ కొటలరను; నీవు ద్ానిని మడ్షమ మీద్ కొటలరద్ువని
చపెును (ఆద్ి. 3:15).

మీకు జాఞప్కమునిటో యితద, ఈ తీర్మప తయదకు ఒక మానవుడు సాతాను ర్ాజయమును జయించ

మనలను పాప్ము యొకు శాప్ము నుండి విమోచసాతడు అని చతారతుక ర్రతిలో చెపిపనటట
ో గా ఉనిది.
ఈ దెవ
ై కృతమే అదుుతమన
ై దయగల బహుమానమైయిేయది. కాని ఈ విమోచకుడు సవయంగా

కుమార్మడెన
ై దదవుడెన
ై ప్ుపడు దదవుడు తన దయను మర్శంతగా విసత ర్శంప్జేశాడు. స్టిలువ మీద తన

వయకనతతవము దావర్ా మన పాప్మును మోయుటకు యిేసు అంగరకర్శంచాడు. నర్ావతార్మునకు ముందద,
నిబంధ్నా కృప్కు మధ్యవర్శతగా లేక “నిశుయత”గా స్టేవించుటకు ఆయన సముతి చూపాడు. ఇంతదగాక,
మనము విమోచనను ప ందునటట
ో , పాప్ుల ైన మానవులను విశావసములోనికన నడిపించుటకు

ఒప్ుపకొనుట దావర్ా ప్ర్శశుదాధతు కూడా దయను చూపాడు. ప్ర్శశుదాధతు కార్యములోని ఈ కార్యమును
గూర్శు మాటాోడుతూ పౌలు 1 కొర్శంథీ. 2:12-14లో, ఇలా వారశాడు:
ద్ేవునివల్న మనకు ద్యచేయబడ్షనవాటిని తలిస్టికొనుటకై మనము... ద్ేవుని
యొద్ో నుండ్ష వచుి ఆతమను ప ంద్ియునానము... మనుష్ుజఞఞనము

నేరపుమాటల్తో గాక ఆతమ సంబంధమన
ై సంగతయల్ను ఆతమ సంబంధమైన

సంగతయల్తో సర్తచూచుచు, ఆతమ నేరపు మాటల్తో వీటిని గూర్తియే మేము
బో ధించుచునానము. పికృత్ర సంబంధియన
ెై మనుష్యుడు ద్ేవుని ఆతమ

విష్యముల్ను అంగీకర్తంపడు, అవి అతనికత వెఱ్ి త
ఱ నముగా ఉననవి, అవి

ఆతామనుభవముచేతనే వివేచింపద్గును గనుక అతడు వాటిని గీహింపజఞల్డు (1
కొర్తంథీ. 2:12-14).
యోహాను 6:63-65 మర్శయు ఎఫస్ట్. 2:8, 9లో కూడా మనము ఇలాంటి ఆలోచనలనే

చూసాతము.

అవును, మనలను విశావసములోనికన నడిపించుటకు ఆతు ఏ విధ్ంగా కార్యము చదసత ాడు అను

విష్యమును గూర్శు వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయాలు ఎలో ప్ుపడు సముతి చూప్వు. ర్ండు దార్మలు లేక

మార్గ ముల దృషారా ఆతు యొకు మార్మమనసుి కార్యమును మనము ఉదహర్శంచవచుు. ఒక మార్గ ము
కరీసత ును ర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచుటను సూచసుతంది. మర్ొక మార్గ ము ఆయనను నిర్ాకర్శంచుటను

సూచసుతంది. ప్ర్శశుదాధతు దెైవకృతములో ప్రజలను సువార్త ను ఎదుర్ొునేలా చదసత ాడని, మర్శయు ఈ
నిర్ియము తీసుకొను సాానములో ఉంచుతాడని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులందర్మ సముతించవలస్టిందద.

అయితద ఈ ప్రకనీయలో ఆతు యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మూడు ప్రధానమన
ై అభిపారయములు
ఉనాియి.

మొదటిగా, ర్క్షణ మార్గ మును లేక నాశన మార్గ మును ఎంపిక చదసుకొను సావభావిక సామర్ాాము

మానవులకు ఉంది అని కొనిి వేదాంతశాసత ర సంప్రదాయములు నముుతాయి. ఈ అభిపారయములో,
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ఆతు యొకు దెవ
ై కృత కార్యము మనలను సువార్త ను ఎదుర్ొును సాానములోనికన తెచుుట మీద
దృషిరపడుతయంది.

మనము సువార్త ను ఎదుర్ొును విధ్ముగా ప్ర్శశుదాధతు మన జీవితములను ర్ూప్ుదిదే ుతాడని

ర్ండవ అభిపారయం ఒప్ుపకుంటటంది. అయితద సువార్త కు అనుకూలముగా సపందించు సావభావిక

సామర్ాాము ప్తనమన
ై మానవులకు లేదని కూడా ఇది నముుతయంది. మన ప్తనమన
ై స్టిాతిలో,

మనము ఎలో ప్ుపడు నాశన మార్గ మునే ఎంపిక చదసుకుంటాము. కాబటిర, ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం,

ప్ర్శశుదాధతు మనకు ర్క్ింప్బడు విశావసమునకు ముందు కలుగు కృప్ను అనుగీహసాతడు, మర్శయు
ర్క్షణ మార్గ మును ఎనుికొనునటట
ో అది మనలను బలప్ర్మసుతంది. ఒకసార్శ మనము ఈ కృప్ను

ప ందినతర్మవాత, ర్ండు మార్గ ములు మన ముందు ఉంటాయి, మర్శయు కరస
ీ త ును స్ట్వకర్శంచాలా లేక
తిర్సుర్శంచాలా అను నిర్ియమును తర్మవాత మనము తీసుకరవచుు.

మూడవ అభిపారయం ప్రకార్ం, మనము సువార్త ను ఎదుర్ొునునటట
ో ప్ర్శశుదాధతు చదసత ాడు

మర్శయు జీవమును ఎంపిక చదసుకొను సావభావిక సామర్ాాము మనలో లేదు. కాని, ఈ అభిపారయం

ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదాధతు ర్క్ించుటకు నిర్ియించుకునివార్శకన ఆప్ుచదయలేని కృప్ను అనుగీహసాతడు. ఈ

కృప్ ర్క్షణ మార్గ మును ఎంపిక చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదయుట మాతరమగ
ే ాక, మనము అలా
చదయునటట
ో చూసుతంది. అయితద మనము ఏ అభిపారయమును కల్వగశయునిప్పటికర, మన ప్టో ఆతు
కార్యము మంచతనము మర్శయు దయా కార్యమయ
ై ునిదని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు అందర్మ
ఒప్ుపకరవాల్వ.

కృపా నిబంధ్నలోని ఒక మూలకముగా దదవుని దయను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మానవ

సావమిభకనత వైప్ుకు మన దృషిరని మళిో ంచుదాము.

మానవ స్ావమిభకతి
కనీయల నిబంధ్న వల న కృపా నిబంధ్నలో కూడా దదవునికన సంప్ూర్ి విధదయత చూప్ుట

అవసర్మైయునిది. వాసత వానికన, కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తలు ఇంకా

పర్శగాయి. ఈ పాఠములోని తర్మవాత భాగములో నిబంధ్న నిర్వహణను గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు, ఈ
ఆలోచనను మనము మర్శంత లోతయగా చూదాేము. కాబటిర, ప్రసత ుతానికన, కృపా నిబంధ్నలో
హృదయప్ూర్వకమైన మానవ సావమిభకనత అవసర్మయ
ై ునిదని మాతరమే మనము
చెప్పగపర్మచునాిము.

కనీయల నిబంధ్నలో, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను ర్ండు సార్మో

నర్వేర్ువలస్టియుండదది. మొదటిగా, మన నిబంధ్నా ప్రతినిధియిన
ెై ఆదాము దానిని

నర్వేర్ువలస్టియుండదది. ఆదాము దదవునికన ప్ూర్శతగా నముకమైనవానిగా ఉంటే, అతడు చూప్ు విధదయత
మానవాళి యొకు సామూహక విధదయతగా ప్ర్శగణించబడదది. ఆదాము ఈ విష్యములో

విఫలమన
ై ప్పటికర, కృపా నిబంధ్న మనలను ఈ ప్ర్శణామమునకు బాధ్ుయలనుగా ఎంచుట

కొనసాగశసత ుంది. మనము మన గతమును మార్ులేము అను ఒక విష్యము దృషారా ఈ తీర్మపను
మనము తపిపంచుకరలేము.
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ర్ండవదిగా, కనయ
ీ ల నిబంధ్న మన వయకనతగత సావమిభకనతని కూడా కరర్శంది. ఉదాహర్ణకు, ఆదాము

యొకు జాతిలో భాగముగా మాతరమే హవవకు తీర్మపతీర్ుబడలేదు. ఆమ స ంత కనీయల వలన కూడా
ఆమకు తీర్మప తీర్ుబడింది. దదవుడు ఆమ యొకు వయకనతగత విధదయతను కరర్ాడని ఇది సూచసుతంది.

ఉదాహర్ణకు, ఆదాము దదవుని మాటకు విధదయుడెైయుండినను అతని వార్సులలో ఒకర్మ పాప్ములో
ప్డిపల వుట కూడా సాధ్యమయి
ై యే దద. అలా జర్శగశయుంటే, ఈ పాప్ము మానవాళి అంతటిని
ఖ్ండించయుండదది కాదుగాని, ఆ పాపిని మాతరమే ఖ్ండించదద.ి

అయితద కృపా నిబంధ్నలో గల అందమైన దయాకృతములలో ఒకటి ఏమిటంటే, యిేసు మన

నిబంధ్న అధిప్తిగాను, మధ్యవర్శతగాను ప్ని చదసత ాడు. మన నిబంధ్న అధిప్తిగా, దదవునికన ఆయన
చూపిన ప్ూర్ిమైన విధదయత దావర్ా సామూహక మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను ఆయన
ఇప్పటికే నర్వేర్ాుడు. మర్శయు మన మధ్యవర్శతగా, ఆయన మనందర్శ సాానములో నిల్వచయుండి,

వయకనతగత సావమిభకనత యొకు అవసర్తలను నర్వేర్ాుడు. మనము పాప్ము చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, ఆయన

నిందను తనమీద వేసుకునాిడు. మర్శయు ఆయన నముకముగా ఉని ప్రతిసార్శ, ఆ నముకమును
మన ఖ్ాతాలో జమచదశాడు. కాబటిర, కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తలు

పర్శగశనప్పటికర, అవి నర్వేర్ముట చాలా సులభమయి
ై యంది — ఎందుకంటే మన మధ్యవర్శతయిన
ెై యిేసు,
మన ప్క్షమున వాటిని నర్వేర్ముతాడు.

మనము ద్ేవునికత స్ావమిభకతిని చూపుటను గూర్తిన విష్యమును గూర్తి

ఆల్ోచన చేయునపుుడు, యేసు కరస
ీ ి ు యొకక వుకతితవముల్ో బయల్ుపరచబడ్షన
ద్ేవుని కృప ల్ేకుండ్ా ద్ేవునికత విధేయుల్గు స్ామర్ యము మనకు ఉండద్ు అని

గుర్తించుట మన ఆరంభ బింద్ువు అయుుండ్ాలి. మనకు వెల్ుపల్ ఉనన శకతి ల్ేక
కృప మీద్ మనము ఆధారపడవల్స్టియుననద్ి అని గీహించుటకు అద్ి ఆరంభ

బింద్ువు కావాలి... యేసు కరస
ీ ి ు యొకక వుకతితవముల్ో ద్ేవుడు చేస్టిన కారుము

ల్ేకుండ్ా మనల్ో నుండ్ష స్ావమిభకతి అనునద్ి కల్ుగగల్ద్ు అని మనము ఆల్ోచన
చేస్టేి, స్ావమిభకతి చూపుటకు మనము ఎంత పియత్రనంచినా మనము

ఖ్చిితముగా విఫల్మవుతాము అని మనము అర్ ము చేసుకోవాలి. కాబటిర
మర్ొకని యొకక స్ావమిభకతిని మనము చూడ్ాలి. యేసు కరస
ీ ు
ీ ి ు ధరమశ్ాసి మ

యొకక విపు వాతమకమన
ై సవభరవముల్ోని నియమముల్ను నెరవేరపిటకు వచిిన
పూరణ మైన స్టేవకుడు అయుునానడను సతుమును మనము పర్తగణంచినపుుడు,

ఆ స్ావమిభకతి, ఆ నమమకతవము, ఆ అనుబంధము, ఆ విధేయత, మర్తయు ఆ స్టేవ
నేడు మన మీద్ ఉంచబడ్షనద్ి.

— డా. స్ట్రఫన్ ఉమ్
1703 నుండి 1791 మధ్య కాలములో నివస్టించన జాన్ వస్ట్ో అను వేదాంతవేతత, తాను వారస్టిన
స్టర్ొున్ 6: ది ర్చ
ై స్టిస్ ఆఫ్ ఫయిత్ అను ర్చనలోని 1వ భాగము, 8వ విభాగములో దదవుడు ఆశించు
మానవ సావమిభకనతని ఇలా వర్శించాడు. అతడు వారస్టిన మాటలు వినండి:
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ఖ్చిితముగా మాటరుడ్షతే, మనము నీత్రమంతయల్ుగా తీరిబడుటకుగాను
నిబంధనా కృప మనము ఏమీ చేయాల్ని కోరనే కోరద్ు; కేవల్ం, ఆయన

కుమారపని నిమితి ము, మర్తయు ఆయన మన కొరకు చేస్టన
ి పాియశిితి మును
మర్తయు ఆయనను మనము నమామలి అంతే, మర్తయు ఆయన “యోగుుల్ెైన
అనుుల్ను నీత్రమంతయల్ుగా తీరపితాడు.”
ఇకుడ వస్ట్ో ర్పమా 4:5ను ర్మజువుగా చూప్ుతూ, కరస
ీ త ులో మన ర్క్షణ కొర్కు మనము

వయకనతగతముగా దదవుని నముుటను మాతరమే కృపా నిబంధ్న కరర్మతయంది అని తెల్వయజేయుచునాిడు. ఈ
విష్యములో, వస్ట్ో వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్, 7వ అధాయయం, 3వ భాగమును ఉప్యోగశసత ాడు.
అకుడ వారయబడిన మాటలను మర్లా వినండి:

ర్ండవ [నిబంధన] చేయుటకు ద్ేవుడు యష్రపడ్ా్డు, ద్ీనిని స్ాధారణంగా కృపా
నిబంధన అని పిల్ుస్ాిరప; ద్ీనిల్ో ఆయన యేసు కరస
ీ ి ు ద్ావర్ా పాపుల్కు
జీవమును మర్తయు రక్షణను ఉచితంగా ఇస్ాిడు; మర్తయు వారప
రక్షంపబడునటల
ు , వార్త నుండ్ష విశ్ావసమును కోరతాడు.

ర్క్ింప్బడుటకుగాను మనము దదవునియందు ర్క్ింప్బడు విశావసమును కల్వగశయుండుటే చాలు

అని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు నముుతార్మ. మర్శయు ఇది లేఖ్న బో ధ్కు అనుగుణంగా ఉంది. ఒక

ఉదాహర్ణగా, అప . 15:36-18:22లో నమోదు చదయబడిన పౌలు యొకు ర్ండవ మిష్నర్ర యాతరను
జాఞప్కము చదసుకరండి. ఆ ప్రయాణములో, సువార్త ను ప్రకటించనందుకు పౌలు స్ట్లలు ఫిల్వప్ప

ప్టర ణములోని చెర్సాలలో బంధించబడా్ర్మ. అయితద అర్ార్ాతిర వేళ, ఒక భూకంప్ము వార్శ బంధ్కములను
తెగగొటిరంది. చెర్సాల నాయకుడు వార్మ పార్శపల యార్నుకొని, తనను తాను చంప్ుకర గపర్ాడు, వంటనే
పౌలు ఖ్ద
ై ీలు పార్శపల లేదని, అతడు హాని చదసుకొనవలస్టిన అవసర్ం లేదు అని అర్శచాడు. అతని

జీవితము కొర్కు వార్మ కల్వగశయుండిన శీదధను బటిర చెర్సాల నాయకుడు ఎంతగా ప్రభావితయడెైయాయడంటే,
అతడు వంటనే కరస
ీ త ును అంగరకర్శంచాలని కరర్ాడు. అప . 16:30-31లో చెర్సాల నాయకుడు మర్శయు
పౌలు స్ట్లల మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణను వినండి:

[చరస్ాల్ నాయకుడు] వార్తని వెల్ుపలికత తీస్టికొనివచిి అయుల్ార్ా,

రక్షణప ంద్ుటకు నేనమి
ే చేయవల్ెననెను. అంద్ుకు వారప పిభువెన
ై యేసు నంద్ు
విశ్ావసముంచుము, అపుుడు నీవును నీ యంటివారపను రక్షణ ప ంద్ుద్ురని
చపెును (అప . 16:30-31).

కృపా నిబంధ్నలో కరస
ీ త ు యొకు మధ్యవర్శతతవం ఎంత ప్రభావవంతమైనదంటే, అది మన కొర్కు

దదవుని నిబంధ్నా అవసర్తలనిిటిని నర్వేర్ముతయంది. మన విశావసము కూడా మనము చదస్టన
ి

భావార్ాకమన
ై కార్యముగా ప్ర్శగణించబడదు. మన విశావసము కరీసత ు నీతిని మనకు ఆపాదించుటకు

దదవుడు ఉప్యోగశంచు మార్గ మైయుయనిది అంతద. కాని దదవుడు తన నిబంధ్న అవసర్తలను తగశగంచాడు
అని దీని అర్ాము కాదు. మర్శయు మనము పాప్ము చదయుటకు సవతంతయరలమని కూడా అయన
చెప్పడు. భినిముగా, యోహాను 14:15లో యిేసు తన శిష్యయలకు చెపిపనటట
ో :
-20వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మీరప ననున పేిమించిన యెడల్ నా ఆజఞ ల్ను గైకొంద్ురప (యోహాను 14:15).
1628 నుండి 1680 మధ్యకాలములో నివస్టించన ఆంగో ప్ూయర్శటన్ కాప్ర్శయిెైన వాలర ర్డ మార్షల్,

తాను వారస్టిన ప్ుసత కమన
ై ది గాసపల్-మిసర ర్ర ఆఫ్ స్టనిర ఫికష్
ే నలోని 8వ అధాయయము లేక నిర్ేేశనములో ఈ
విష్యమునకు జవాబునిచాుడు. అతడు వారస్టిన మాటలు వినండి:

కతయ
ీ ల్ నిబంధన అను బంధకముల్ో నుండ్ష విమోచించబడుట మన రక్షణల్ో ఒక
భరగమైయుననద్ి; అయతే ద్ీనికత ముగతంపు ఏమనగా, మనకు పాపము

చేయుటకు స్ావతంతియము ఉననద్ని ద్ీని అర్ ముకాద్ు (ఇద్ి అతుంత ఘోరమైన
బరనిసతవము), కాని మనము స్ావతంతియము అను ర్ాజర్తక నియమమును

నెరవేరివల్స్టియుననద్ి... పర్తశుద్ు తను పటిర ంచుకోని ఎంత వింతైన రక్షణను వారప
కోరతార్ద! వారప రక్షంపబడతారపగాని, పాపముల్ో చచిినవార్త వల్ె ఉంటరరప,
ద్ైవికమన
ై జీవితము నుండ్ష ద్ూరమవుతారప, స్ాతాను సవరూపము ద్ావర్ా
కురూపుల్వుతారప, వార్త ర్దత ద్ుర్ాశల్కు బరనిసల్ు మర్తయు స్ామంతల్ెై,

మహిమల్ో ద్ేవునిల్ోని ఆనంద్మును కోల్ోుతారప. అటిర రక్షణను కరీసి ు రకి ము
ఎననడును కొనుగదల్ు చేయల్ేద్ు.

మనము యిేసునందు విశావసమును ఒప్ుపకొనునంత వర్కు దదవునికన మనము విధదయులము

కానవసర్ం లేదు అని నముు కైసతవులు ఎలో ప్ుపడు ఉనాిర్మ. నిజమైన విశావసులు దదవుని ప్టో
పేరమగల, నముకమన
ై సావమిభకనతని కనుప్ర్చువార్శగా ఉండాలని లేఖ్నము సపష్ర ము చదసత ుంది.
యిేసునందు విశావసముంచుటను కొనసాగశంచుట దావర్ా కొంత వర్కు, దదవుని నిబంధ్న

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు విధదయులగుట దావర్ా కొంత వర్కు దీనిని మనము చదయవచుు. యాకరబు 2:22-25;
మర్శయు ప్రకటన 14:12 వంటి చపటో దీనిని మనము చూసాతము.

ఇప్ుపడు, మనము నిజముగా సువార్త ను నమిుతద, మనము ర్క్షణను నిశుయముగా

ప ందుతాము అను మాట నిజమే. మనము ఎనుిడును దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునకుండా

ఉండునటట
ో యిేసు యొకు బల్వ నిశుయప్ర్మసుతంది. మర్శయు మనము కృపా వర్ములుగా నిబంధ్న
ఆశీర్ావదములను — క్షమాప్ణ మర్శయు నితయ జీవము వంటివి — ప ందుకొనునటట
ో ఈ ప్ూర్ిమన
ై

సావమిభకనత చూసుకుంటటంది. అయితద మన కనయ
ీ లు ఈ లోకము కొర్కు మర్శయు ర్ానుని లోకము

కొర్కు నిబంధ్న ప్ర్శణామాలను కల్వగశయుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, మనము పాప్ము చదస్టినప్ుపడు ఈ

లోకములో దదవుడు మనలను పేరమతో కీమశిక్షణలో పడతాడని హెబ్రర. 12:5-11 బో ధిసత ుంది. అంతదగాక,
మన వయకనతగత సావమిభకనత — ఈ లోకములో అది అసంప్ూర్ిమైనదిగా ఉనిప్పటికర — ర్ానుని

లోకములో దదవుని నుండి మనకు ప్రతిఫలములను సాధిసత ుంది. మతత యి 6:20; మార్ము 10:21;
మర్శయు లూకా 12:33, 34లో దీనిని మనము చూసాతము.

కాబటిర, కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనతని గూర్శు మనము ఆలోచన చదయునప్ుపడు,

యిేసు మన శాప్మునంతటిని తీస్టివశ
ే ాడని జాఞప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. మనము

ఆయనకు నముకముగా ఉనింత వర్కు, దదవుని నిబంధ్నలోని నితయముండు ప్రతికూల ప్ర్శణామాలను
మనము అనుభవించవలస్టిన ప్ని లేదు. అయినను మనము పాప్ము చదయకుండా ఉండుటకు
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బదుధలమైయునాిము. అదద విధ్ముగా, మన ఆశీర్ావదములలో చాలా వర్కు కరస
ీ త ు దావర్ా కొనబడా్యి,

మర్శయు మన వయకనతగత సావమిభకనత మీద ఆధార్ప్డిలేవు. అయినను, మనము ఆయనకు విధదయులము
కావాలని నిబంధ్న కరర్మతయంది.

కరీసి ు యేసు నంద్ు విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప మూల్ముగా మనము

రక్షంపబడ్షత్రమి — రక్షంపబడుటకు వేర్ొక మారగ ము ఏద్ియు ల్ేద్ు. “అయతే ఏ
హేతయవుతో మనము ఆయనకు విధేయుల్మవావలి? ఆయనను పేమి
ి ంచుటకు
వెనక హేతయవు ఏముంటలంద్ి?” అని కొంద్రప అడుగుతారప. అసల్ు హేతయవు

తరపవాత ర్ండు వచనముల్ల్ో ఇవవబడ్షనద్ి అని నా ఆల్ోచన. అవును, ఇద్ంతా
ఎఫెస్ట్ 2ల్ో నుండ్ష వెల్ువడుతయంద్ి, అకకడ మనము ఇల్ా చద్ువుతాము,
“ద్ేవుడు ముంద్ుగా స్టిద్ుపరచిన సత్ కతీయల్ు చేయుటకై, మనము

కరీసి ుయేసునంద్ు సృషిరంపబడ్షనవారమై ఆయన చేస్టిన పనియెైయునానము.”

కాబటిర , మనము విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప మూల్ముగా రక్షంపబడ్షయుంటే —
ద్ానిని మనం అనేవషిసి ూ ఉండ్ాల్ని నా ఆల్ోచన — మనము సత్ కతీయల్ను

చేయబద్ుుల్మైయునానము. ఇపుుడు పిశన ఏమిటంటే, మనము సత్ కతయ
ీ ల్ు
చేయకుంటే, మనము ఏమైయునానము? ఇద్ి సర్తయన
ెై పిశన అని

నేననుకుంటరను: మనము యేసు కరస
ీ ి ు నంద్ు విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప
మూల్ముగా నిజముగా రక్షంపబడ్ా్మా?

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
దదవుని దెైవకృతము మర్శయు మానవ సావమిభకనత అను మూలకాలను మనము ఇప్పటి వర్కు

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు కృపా నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలను మనము చూదాేము.

పర్తణామాల్ు
చటర బదధ మన
ై దృషిరకరణము నుండి, కృపా నిబంధ్నలో కనీయల నిబంధ్న యొకు
ప్ర్శణామములనిి ఉనాియి. ర్పమా. 5:12-14లో పౌలు బో ధించనటట
ో , కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో వల నే

మర్ణము ఆదాము చదస్టన
ి పాప్మునకు సామూహక ప్ర్శణామమైయునిది. మర్శయు ఆది. 3:16-18లో
ఆదాము హవవల వల , మనము కూడా మన వయకనతగత పాప్ముల కొర్కు శీమను

అనుభవించవలస్టియునిది. అంతదగాక, ఇప్ుపడు కరస
ీ త ు వచాుడు కాబటిర నిబంధ్న శాప్ములు ఇంకా
ఎకుువైయాయయి. హెబ్రర 10:28-29లో ఇలా వారయబడియునిది:

ఎవడ్ైనను మోషే ధరమశ్ాసి ీమును నిర్ాకర్తంచినయెడల్ ఇద్ో రప ముగుగరప స్ాక్షుల్

మాటమీద్, కనికర్తంపకుండ వాని చంపించుద్ురప. ఇటల
ు ండగా ద్ేవుని కుమారపని,
పాద్ముల్తో తరికతక, తాను పర్తశుద్ు పరచబడుటకు స్ాధనమన
ై నిబంధన
రకి మును అపవితిమన
ై ద్ిగా ఎంచి, కృపకు మూల్మగు ఆతమను
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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త్రరసకర్తంచినవాడు ఎంత ఎకుకవెైన ద్ండనకు పాతయిడుగా ఎంచబడునని మీకు
తోచును? (హెబ్ర.ి 10:28-29).

ఇదద విధ్ముగా, కనయ
ీ ల నిబంధ్నలోని ఆశీర్ావదములు కృపా నిబంధ్నలో చదర్ుబడా్యి

మర్శయు విసత ర్శంచబడా్యి. కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో, ఆదాము మర్శయు మానవాళి దదవునికన

విధదయుల ైయుంటే భూమి మీద నితయ జీవమును ప ందుకునేవార్మ. వాసత వానికన, వార్మ నితయము

జీవించకుండా ఉండునటట
ో చూచుకొనుటకు, వార్శని జీవవృక్షము నుండి దూర్ముగా ఉంచుటకు ఏదెను
తోటలో నుండి వార్శని తోరస్టివయ
ే ుట ర్ూపించబడింది. నితయ భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ జీవితము

ర్ూప్ములో కృపా నిబంధ్న ఈ ఆశీర్ావదమును ప్ునర్మదధ ర్స
శ త ుంది. తయదకు మనము కొీతత ఆకాశములు

మర్శయు కొీతత భూమి అను భూలోక ప్ర్దెైశులో నివస్టిసత ామని అది వాగాేనము చదసత ుంది. ప్రకటన 21:122:5లో యోహాను ఎదుర్మచూస్టినటట
ో , జీవవృక్షము యొదే కు వళలో అవకాశము కూడా మర్లా మనకు
లభిసుతంది.

అయితద దీనిని మించ, కృపా నిబంధ్నలో మన విమోచన కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో మనకు

ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములను మర్శంతగా పంచుతయంది. ఉదాహర్ణకు, మన విమోచన యొకు అంతిమ
స్టిాతిలో, పాప్ము మర్శయు దాని ప్ర్యవసానముల యొకు సాధ్యత ప్ూర్శతగా తీస్టివేయబడుతయంది.

మునుప్టి పాఠంలో, కరీ.శ. 354 నుండి 430 వర్కు నివస్టించన హపల ప ప్టర ణ బిష్ప్ అయిన

అగస్టిరన్ యొకు బో ధ్లను చూశాము. అతడు మానవుల యొకు వాసత విక స్టిాతిని, అనగా పాప్ర్హత
స్టిాతిని ప స్టేి నాన్ పకుర్ే అని వర్శించాడు, అనగా మానవాళికన పాప్ము చదయు సామర్ాాము లేదని

అర్ాము. అయితద కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో, మానవాళికన పాప్ము చదయు సామర్ాాము కూడా ఉండినది, దీనిని
ప స్టేి పకుర్ే అని పిల్వచాడు. కరస
ీ త ులో మన విమోచన దావర్ా, మనము ప స్టేి నాన్ పకుర్ే సాాయికన

చదర్మకుంటాము అని అగస్టిరన్ బో ధించాడు, ఈ లాయటిన్ ప్దమునకు పాప్ము చదయుటకు అసమర్ాత అని
అర్ాము. కనయ
ీ ల నిబంధ్నలో మన ఉతత మమైన స్టిాతి కంటే కూడా ఇది మర్శ ఉతత మమైన స్టిాతి

అయుయనిది, ఎందుకంటే ఇది దదవుని ఆశీర్ావదములలో మనలను నితయము భదరప్ర్మసుతంది.
అంతదగాక, కృపా నిబంధ్నలో, మన ఆశీర్ావదములలో కరస
ీ త ుతో ఐకయత కూడా జోడించబడినది.

పౌలు ఈ ఆలోచనను ఎంతగా హతయ
త కునాిడంటే, తన ర్చనలనిిటిలో దీనిని తర్చుగా ప్రసత ావించాడు.

“కరీసత ుయందు,” “కరీసత ు యిేసునందు,” “ప్రభువునందు” మర్శయు “ఆయనయందు” అను ప్దములను తన
ర్చనలలో వందకంటే ఎకుువ సార్మో ఉప్యోగశంచాడు. కరస
ీ త ునందు ఈ ఐకయతను కొందర్మ వేదాంతవేతతలు
నిబంధ్నా పారతినిధ్యతవముగా అర్ాము చదసుకుంటార్మ. ఇతర్మలు దీనిని ఆతీుయ ఐకయత దృషారా అర్ాము
చదసుకుంటార్మ. దీనిలో ర్ండు ఉనాియని మర్శకొందర్మ నముుతార్మ. అయితద ఏది ఏమన
ై ా, మన

మధ్యవర్శతయిన
ెై యిేసు కరస
ీ త ుతో మన ఐకయత మన జీవితములోని ప్రతి కరణమును మార్శువేయు విధ్ముగా
ఒక వయకనతగత అనుబంధ్మును సృషిరసత ుంది. మర్శయు దానిలోని ఆశీర్ావదములు కనీయల నిబంధ్నలో

మనము ప ందియుని ప్రతి ఆశీర్ావదమును మించనవిగా ఉనాియి. ఎందుకంటే, మనము స ంతముగా

సాధించగల్వగశయుండిన ఆశీర్ావదములకు బదులుగా ఇప్ుపడు దదవుని ప్ర్శప్ూర్ిమన
ై కుమార్మడును, తన
ర్ాజయమునకు ర్ాజుయిెన
ై కరస
ీ త ు సవయంగా సాధించన ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుతాము.

మర్శయు అవును, మనము యిేసునందు విశావసముంచతద, మన సాానములో ఆయన నిబంధ్న

శాప్ములను మోసాతడు అను ఆశీర్ావదమును మనము మర్చపల కూడదు. మనము పాప్ము
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
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చదస్టన
ి ప్ుపడు, మనము దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘసాతము మర్శయు దాని యొకు ప్రతికూల

ప్ర్శణామాలను ప ందుకుంటాము. అయితద మనలను శిక్ించుటకు బదులుగా, దదవుడు మన శిక్షను

యిేసుకు ప్ుర్మాయిసాతడు. మర్శయు యిేసు ఇప్పటికే స్టిలువ మీద దానితో వయవహర్శంచాడు. కాబటిర,
విశావసులకు, కృపా నిబంధ్నలో శాప్ములు లేవు; దానిలో ఆశీర్ావదములు మాతరమే ఉనివి. ఈ
కార్ణము చదత, కొంతమంది ప్ుర్ాతన వేదాంతవేతతలు ఆదాము పాప్మును “అదృష్ర ం” లేక

“ఆనందకర్మన
ై ” సనిివేశము అని పిలుసాతర్మ. నిశుయముగా అతని పాప్ము దుష్ర మైనదద, మర్శయు

దదవుడు సర్శగానే దానిని ఖ్ండించాడు. అయితద కృపా నిబంధ్నలో విమోచన మానవాళి యొకు వాసత విక
స్టిాతి కంటే ఎంత ఉతత మమైనదంటే, ఆదాము పాప్ము చదయుట ఒక ర్కముగా మనకు మేల య
ై ునిది.

1225లో జనిుంచ, 1274లో మర్ణించన స ులాస్టిరక్స వేదాంతవేతతయిెైన థామస్ అకనవనాస్, తాను

వారస్టిన సుము థియోలాజక 3వ భాగము, 1వ ప్రశి, 3వ వాయసము, 3వ అభయంతర్మునకు జవాబుగా
ఈ సతయమును వర్శించాడు. అతడు వారస్టిన మాటలను వినండి:
పాపము తరపవాత మానవ సవభరవము మర్తంత ఉననతమన
ై స్టి్త్రకత ఎద్గకూడద్ు
అనుటకు ఏ కారణము ల్ేద్ు. వాటిల్ో నుండ్ష ఉననతమన
ై మేల్ును కలిగతంచుటకు
ద్ేవుడు కరడును అనుమత్రస్ాిడు కద్ా; కాబటిర ఇల్ా వాియబడ్షయుననద్ి:

“పాపమకకడ విసి ర్తంచనో అకకడ కృప అపర్తమితముగా విసి ర్తంచను.” కాబటిర

కూడ్ా, ... మనము ఇల్ా చబుతాము: “ఆహా ఎంత ఆనంద్భర్తతమైన తపిుద్ము,
అద్ి మనకు అంత గొపు విమోచనను అనుగీహించింద్ి!”

కృపా నిబంధ్న ఆయన ప్రజలతో దదవుని అనుబంధ్మునకు ఎనిి అదుుతమైన
మూలకములను జతప్ర్మసుతంది అంటే, దానిలోని ఆశీర్ావదములు అప్ర్శమితమన
ై విగా ఉనాియి.
ఆయన విమోచనను అనుగీహంచుట దావర్ా మర్శయు మన మధ్యవర్శతగా సవయంగా తన

కుమార్మని నియమించుట దావర్ా దదవుని దయ బహుగా అధికమైయియంది. నిబంధ్న ఆశించన మానవ
సావమిభకనతని మన మధ్యవర్శత మన ప్క్షమున ప్ూర్శంచాడు, మర్శయు విశావసములో, విధదయతలో
మర్శయు ప్ర్శశుదధ తలో మన ఎదుగుదలను బలప్ర్చుటకు ఆయన ప్ర్శశుదాధతును మనము

ప ందుకుంటాము. నముువార్శ కొర్కు, నిబంధ్న శాప్ములనిి ప్ూర్శతగా చెర్శపవ
ి ేయబడా్యి, మర్శయు
యిేసు యొకు స ంత సావసా ాములో మనము పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా నిబంధ్న ఆశీర్ావదములు

అధికము చదయబడా్యి. కనీయల నిబంధ్న విష్యములో ఆదాము యొకు వఫ
ై లయము దదవుని ఎదుట

మానవాళిని ఒక ఘోర్మన
ై స్టిాతిలో ఉంచంది. అయితద కృపా నిబంధ్నలో మనము ప ందుకొను విమోచన
దానిని ప్ూర్శతగా ప్ూర్శసత ుంది.

ఇప్పటి వర్కు, దదవుని నితయ ఆలోచనతో నిబంధ్నా కృప్ యొకు అనుబంధ్ము, దెైవిక

దెైవకృతములో దాని యొకు ఆర్ంభము, మర్శయు దాని మూలకములను చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు మన
చవర్శ ముఖ్య అంశమును చూదాేము: దాని యొకు చార్శతిరక నిర్వహణ.
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నిరవహణ
కృపా నిబంధ్న ప్లువుర్మ నిబంధ్నా ప్రతినిధ్ుల దావర్ా పాల్వంచబడుతయంది లేక

నిర్వహంచబడుతయంది. కృపా నిబంధ్న యొకు చార్శతిక
ర నిర్వహణను మనము ప్ర్శగణించుచుండగా,

ప్లు వేదాంతశాసత ర సాంప్రదాయాలు ప్లు విధాలుగా ఈ నిర్ావహణలను నిర్వచసాతయని గుర్శతంచుట చాలా
అవసర్మైయునిది. మర్శయు చాలాసార్మో, ఈ భేదములు వార్మ దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలను ఎలా

నిర్వచసాతర్మ అను విష్యము మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, కృపా నిబంధ్నలో కేవలం

విశావసులు మాతరమే ఉనాిర్ని కొందర్మ నముుతార్మ. దానిలో విశావసులు మర్శయు వార్శ పిలోలు కూడా

ఉనాిర్ని ఇంకొందర్మ నముుతార్మ. మర్శకొందర్మ ఈ అంశమును వేర్ొక దృషిరకరణములో నుండి చూసాతర్మ.
ఆర్ంభములో మానవాళి అంతటిని కల్వగశయుండి మర్శయు తర్మవాత వచున ఒకొకు నిబంధ్న దావర్ా
మర్శంత ప్రతయద కనంచబడినదిగా మార్శన నిబంధ్నా నిర్వహణలలోని సమగీ కీమమును వార్మ వర్శిసత ార్మ.
ఇతర్ అభిపారయములు కూడా ఉనాియి.

పాిమాణక ల్ేఖ్నముల్ోను మర్తయు విమోచన చర్తతి అంతటిల్ోను ద్ేవుని

ర్ాజుమును గూర్తి మనము ఆల్ోచన చేస్టన
ి పుుడు... బైబిల్ు నిబంధనల్నినటిని
చూసూ
త పుుడు ద్ాని యొకక
ీ ి ుల్ో వాటి యొకక ముగతంపునకు చేర్న
ి కరస

నిరవహణల్ో మారపుల్ను మీరప చూడవచుి. కాబటిర , ఉద్ాహరణకు, పితేుకంగా
పాత నిబంధనల్ో, పాత నిబంధన ద్ావర్ా ఇశ్ాీయేల్ు ద్ేశముల్ో నుండ్ష ద్ేవుడు
తన రక్షణ పిణాళికను తీసుకొని వచిినపుుడు, ఆయన పిధానముగా ఒక
ద్ేశముతో పని చేసి ునానడు, పిధానముగా ద్వ
ై పర్తపాల్న ద్ృష్ారయ పని

చేసి ునానడు, మర్తయు ఆ ద్ేశమునకు సంబంధించినంత వరకు ద్ృశు రూపముల్ో
పాిత్రనిధుం వహిసి ునానడు, మర్తయు వార్త ద్ావర్ా, మస్ట్సయ యొకక ర్ాక,

పిభువెైన యేసు యొకక ర్ాక స్ాధుపడుతయంద్ి, మర్తయు ఆ ర్ాజుము యొకక

నిరవహణ ఆ పిజల్తో ఒక విశ్ేష్మైన స్ ల్ముల్ో, స్ా్నముల్ో, భూమిల్ో, మర్తయు
ఒక పర్తపాల్న మర్తయు పిభుతవముతో ముడ్షపడ్షయుననద్ని మీరప చూడవచుి.
తరపవాత, కరీసి ుల్ో ద్ాని యొకక నెరవేరపును గూర్తి మీరప ఆల్ోచించినపుుడు,
కొీతి నిబంధనల్ో ర్ాజుము యొకక నెరవేరపుల్ో, కొనిన మారపుల్ు జర్తగాయ.

సుష్రముగా కరస
ీ ి ు ర్ాజైయునానడు. ఆయన పాత నిబంధన మాద్ిరపల్ను మర్తయు
ఛాయల్ను నెరవేరపివాడ్ైయునానడు. ద్ావీద్ు మర్తయు మోషే యొకక పాతిల్ను
ఆయన నెరవేరపితాడు. ఆయన తన జీవితము, మరణము మర్తయు

పునరపతా్నముల్ో ర్ాజుమును ఆవిష్కృతం చేస్ి ాడు, ద్ేవుని యొకక రక్షంచు
పర్తపాల్నను ల్ోకముల్ోనికత తస్ాిడు, మర్తయు తరపవాత ఒక అంతర్ాాతీయ

సమాజమును — ద్ీనిని మనము యూద్ుల్ు మర్తయు అనుజనుల్ు కలిస్టియునన
“ఒక నూతన పురపష్యడు,” సంఘము అని పిల్ుస్ాిము — స్ా్పించి, నేడు
సంఘము ద్ావర్ా మర్తయు సంఘముల్ోను పాలించుచునానడు. ఆయన
పరల్ోకమునకు త్రర్తగవ
త ెళిునపుటికర, ఆయన సంఘము ద్ావర్ా
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పాలించుచునానడుగాని, ఇశ్ాీయేల్ు ద్ావర్ా పాలించిన ద్వ
ై పర్తపాల్న

విధానముల్ో పాలించుటల్ేద్ు... కాబటిర , పాత నిబంధనల్ో ఇశ్ాీయేల్ు ద్ేశము
ద్ావర్ా ద్ేవుడు పాలించిన కాల్ము నుండ్ష, “ర్ాజు వచిియునానడు! ఆయన

మరల్ా త్రర్తగత వచిి రక్షణను ముగతంచి, అంత్రమ తీరపును ఇచుిటకు ముంద్ు
ఆయన రక్షంచు పర్తపాల్నల్ోనికత పివశి
ే ంచండ్ష,” అని ల్ోకమంతటర పికటించుచు
సంఘము ర్ాజు సువారి ను తీసుకొని వెళ్ు లచుండగా నేడు కరీసి ుల్ో
నెరవేరిబడుచునన కాల్ము వరకు అనేక మారపుల్ు జర్తగాయ.

— డా. స్ట్రఫన్ జే. వలుోమ్
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, నిబంధ్న యొకు చార్శతిరక నిర్వహణలో ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులు సాధార్ణంగా సముతించు భాగముల మీద మనము దృషిరని పడదాము. విశలష్ముగా,

నిబంధ్న యొకు ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్రతినిధ్ుల — ఆదాము, నలవహు, అబారహాము, మోషే, దావీదు

మర్శయు యిేసు — ఆధీనములో దదవుని నిబంధ్న యొకు అభివృదిధని మనము చూదాేము. దాని

యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ మానవాళి కొర్కు దదవుని యొకు ఉదదేశయములను ఎతిత చూప్ు విధానమును
కూడా మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

ఆద్ాము
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , ఆదాము పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన వంటనే ఆది.

3:15లో ఆదాముతో కృపా నిబంధ్న చదయబడింది. ఆ సమయము నందు ఆదాము నిబంధ్నకు

నాయకుడుగా ఉనాిడు కాబటిర, వేదాంతవేతతలు దీనిని తర్చుగా “ఆదాము యొకు నిబంధ్న నిర్వహణ”
అని పిలుసాతర్మ. ఈ నిర్వహణ దదవునితో మన అనుబంధ్ములను వంటనే సమాధానప్ర్చుకొనుటకు

మానవులకు వంటనే ఒక అవకాశమును ఇచుంది. ఈ సమాధానకార్యము దావర్ా, లోకమంతటా దదవుని
ర్ాజయమును నిర్శుంచు కార్యము మీద మర్ొకసార్శ మనము దృషిరపటర వచుు. ఈ లక్షయము మనలను
నాశనము చదయుటకు దదవుడు నిర్ాకర్శంచుటలో మాతరమే కనిపించదుగాని, ఆది. 4:25-5:32లో

ఆదాము యొకు నముకమన
ై వార్సులను గూర్శు ఇవవబడిన వృతాతంతములో కూడా కనిపిసత ుంది. ఆది.
4:25-26లో ఈ వాకయభాగము ఎలా ఆర్ంభమవుతయందో వినండి:

[ఆద్ాము భరరు] కుమారపని కని..., అతనికత షేతయ అను పేరప పెటటరను. మర్తయు

షేతయనకు కూడ కుమారపడు పుటటర ను; అతనికత ఎనోష్ను పేరప పెటటరను. అపుుడు
యెహో వా నామమున పాిర్న చేయుట ఆరంభమన
ై ద్ి (ఆద్ి. 4:25-26).

మానవాళి “యిెహో వా నామమున పారర్ాన చదయుట ఆర్ంభించెను” అను మాట ఆయన ప్టో
వార్శకన ఉని నిబంధ్నా బాధ్యతలను నర్వేర్ముటకు వార్మ నిర్ాార్శంచుకునాిర్మ అని చూప్ుతయంది. వార్మ
వృదిధ ప ంది దదవుని సవర్ూప్ములు మర్శయు పల ల్వకలతో భూమిని నింప్మని వార్శకన ఇవవబడిన

-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

నాలగ వ పాఠము : కృపా నిబంధ్న

బాధ్యతను వార్మ నర్వేర్ముచుండిర్శ అని తర్మవాత ఇవవబడిన వంశావళి సూచసుతంది. వాసత వానికన
“సవర్ూప్ము” మర్శయు “పల ల్వక” అను ప్దములే ఆది. 5:1, 3లో ఉప్యోగశంచబడినవి.

నోవహు
ఆదాము తర్మవాత, జలప్రళయం తర్మవాత నిబంధ్న నలవహుతో నిర్ాార్శంచబడింది. నలవహు

నిర్వహణ ఆది. 6:18 మర్శయు 8:21-9:17లో ప్రసత ావించబడినది. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము
చూస్టినటట
ో , ఈ నిర్వహణలో ఆదాము నిర్వహణలోని ష్ర్తయలు అనిి సపష్ర ముగా చదర్ుబడినవి. ఆది.
6:18లో, నలవహుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను మీర్మ గుర్మత చదసుకరవచుు:
అయతే నీతో నా నిబంధన స్టి్రపరచుద్ును (ఆద్ి. 6:18).
ఇకుడ, స్టిార్ప్ర్చెదను అను ప్దము హెబ్రర కనీయాప్దమన
ై కుం ను అనువదిసత ుంది. ఇది అప్పటికే

ఉనికనలో ఉని ఒక నిబంధ్నను నిర్ాార్శంచుటకు ఉప్యోగశంచు ఒక సాధార్ణ ప్దమయ
ై ునిది.

అయితద జలప్రళయంతో ఇక ఎనిడు భూమిని నాశనం చదయనని దదవుడు చదస్టన
ి వాగాేనమును

జోడించుటతో నలవహు నిర్వహణ నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను విసత ర్శంప్జేసత ుంది. ఈ నిబంధ్నకు
చహిముగా దదవుడు ఇందరధ్నుసుిను కూడా ఇచాుడు. ఈ విధ్ంగా, భూమి మీద ఎలో ప్ుపడు

నివస్టించుటకు ఒక సాానము ఉంటటంది అని, మర్శయు దానిలో తనకు నముకమన
ై ప్రజలు నిబంధ్నా
ఆశీర్ావదములను వదకవచుని ఆయన హామీ ఇచాుడు.

దదవుడు ఆదాము హవవలకు ఇచున ఆజఞ నే నలవహుకు మర్శయు అతని కుటటంబమునకు

ఇచుుట దావర్ా మానవాళి కొర్కు ర్ాజయ ఉదదేశయములను ఆయన ప్ునర్మదాాటించాడు. ఆది. 9:1లో,
ఆయన వార్శతో ఇలా స్టలవిచాుడు:

మీరప ఫలించి అభవృద్ిు ప ంద్ి భూమిని నింపుడ్ష (ఆద్ి. 9:1).

అబరిహాము
నలవహు తర్మవాత, అబారహాము దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలకు తర్మవాత పారముఖ్యమైన ప్రతినిధిగా

ఉనాిడు. అబారహాము నిబంధ్న నిర్వహణ ఆది. 15:1-21 మర్శయు 17:1-21లో ప్రసత ావించబడింది.

అబారహాము సందర్ుములో కూడా, నిబంధ్నలో నలవహు నిర్వహణలో ఉని ష్ర్తయలు చదర్ుబడా్యి.

మర్శయు అబారహాము యొకు వార్సులును గొప్ప దదశముగా చదసత ానని, మర్శయు వార్శ దావర్ా ప్రప్ంచ
దదశములనిిటిని దీవిసాతనని దదవుడు చదస్టన
ి వాగాేనములు దానిలో చదర్ుబడినవి. ఈ నిర్వహణ

సమయములో, అబారహాము వార్సుల దావర్ా, ముఖ్యముగా ఇశాీయిేలు దదశము దావర్ా మానవాళి

కొర్కు తాను కల్వగశయుని ప్రణాళికలను నర్వేర్ముతానని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. విశలష్ముగా, దదవుని
ర్ాజయమును భూమియందంతటా వాయపింప్జేయు బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడినది. ర్పమా. 4:13లో పౌలు
వారస్టినటట
ో :
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అతడు ల్ోకమునకు వారసుడగునను వాగాోనము అబరిహామునకన
ై ను అతని
సంతానమునకన
ై ను ... కలిగను (ర్దమా. 4:13).

వాగాోనము ల్ేక అబరిహాము యొకక స్ావస్ యము ల్ోకమును

సవతంత్రించుకుంటలంద్ి అని పౌల్ు పలికతన మాటల్ు కొీతి విష్యముల్ు అని
నేననుకొనుట ల్ేద్ు. ఆయన ఒక కొీతి అనువాద్మును ఇచుిట ల్ేద్ు.
అబరిహాముతో ద్ేవుడు ఆరంభంచిన వృతాింతమును అతడు

కొనస్ాగతంచుచునానడు. వాసి వానికత, అబరిహాముతో ద్ేవుడు ఆరంభంచిన

విమోచన నిబంధన కారుము కారుకీమము అంతటిని ఆవృతం చేసి ుంద్ి. మర్తయు
ఆద్ికాండము 12వ అధాుయముల్ోని మొద్టి మూడు వచనాల్ల్ో ద్ీనిని మీరప
ఒక వితి నము-రూపంల్ో చూడవచిని నేననుకుంటరను. మర్తయు అబరిహాము
కొరకు వుకతిగతముగా చేయబడ్షన వాగాోనముల్ను కూడ్ా మీరప చూడవచుి:

అతడు ఒక గొపు జనాంగమవుతాడు; అతని సంతత్ర ఒక గొపు ద్ేశమవుతయంద్ి;
అతని పేరప గొపుద్ిగా చేయబడుతయంద్ి. చివర్తకత, 3వ వచనముల్ో అద్ి

ల్ోకమంతటికత విసి వింపబడుతయంద్ి: “భూమి యొకక సమసి వంశముల్ు

నీయంద్ు ఆశీరవద్ించబడును.” కాబటిర , ఒక సమయమంద్ు ల్ోకమంతటర

వాుపించు ఒక కారుకీమమునకు అబరిహాము ఆరంభమును పల్ుకుతయనానడు.

కాబటిర , సంఘము మీద్ ఆతమను కుమమర్తంచుట ద్ావర్ా ద్ేవుని నూతన కారుము
యొకక ఆరంభమును గూర్తి పౌల్ు మాటరుడునపుుడు, ఈ విమోచన పిణాళిక
యొకక నూతన ఘటర ము ల్ేక నూతన భరగము నెరవేరిబడుటను మనము
చూశ్ాము.

— డా. మార్డు సౌస్టి

మోషే
అబారహాము తర్మవాత మోషే తర్మవాత ప్రధానమైన నిబంధ్న ప్రతినిధి అయుయనాిడు. మోషే

నిర్వహణలోని ష్ర్తయలు నిర్గ మ. 19-24లో కరీడీకర్శంచబడినవి, మర్శయు లేవీయకాండము మర్శయు
దివతీయోప్దదశకాండములో క్షుణి ంగా వివర్శంచబడినవి.

మోషే దావర్ా, దదవుడు అబారహాము నిర్వహణ మీద నిర్శుంచ, దివతీ. 4:31 మర్శయు 7:8-13

వంటి చపటో అబారహాముతో తన వాగాేనములను నిర్ాార్శంచాడు. ఇశాీయిేలు దదశము కొర్కు ఆయన

కటర డలను ఇచు, విశలష్ముగా ల్వఖంచబడిన మొటర మొదటి ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును వార్శకన ఇచాుడు. మర్శయు
అలానే, లోకమంతటా తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత వప్
ై ుకు కూడా మర్లా వార్శ దృషిరని
మళిో ంచాడు. దివతీ. 28:1లో మోషే ప్రజలకు చెపపి నటట
ో :
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నీవు నీ ద్ేవుడ్ైన యెహో వా మాట శీద్ుగా విని నేడు నేను నీకు ఆజఞఞపించుచునన

ఆయన ఆజఞ ల్ననినటిని అనుసర్తంచి నడుచుకొనినయెడల్ నీ ద్ేవుడ్న
ై యెహో వా
భూమిమీద్నునన సమసి జనముల్కంటట నినున హెచిించును (ద్ివతీ. 28:1).

మోషే దినములలో, భూమి మీద ఎకుువ శాతం దదవుని యొకు మానవ సవర్ూప్ములతో
నింప్బడింది. అయితద మానవాళి అప్పటికర ఘోర్మైన తిర్మగుబాటటలో ఉనిది కాబటిర, దదవుని

ర్ాజయముగా స్టేవించుటకు అది అప్పటికన ఇంకా స్టిదధప్డలేదు. కాబటిర, మోషే యొకు నిబంధ్న నిర్వహణ
కనీంద, దదవుని సతయము అను సందదశము దావర్ా ఇశాీయిేలు విమోచనను తీసుకొని ర్ావలస్టియుండెను.
మర్శయు వార్మ సఫలమయ
ై ుంటే, ఆయన ప్క్షమున దదవుని నముకమన
ై ప్రజలు లోకమును
పాల్వంచయుండదవార్మ.

ద్ావీద్ు
మోషే తర్మవాత, తదుప్ర్శ ప్రధానమన
ై నిబంధ్న నిర్వహణ దావీదుతో జర్శగశంది. 2 సమూయిేలు

7, మర్శయు కరర్తనలు 89, 132లో దావీదు నిర్వహణ వర్శించబడింది. దావీదు దినమున, దదవుడు మోషే

నిర్వహణను నిర్ాార్శంచాడు. అయితద అతి గొప్ప నిబంధ్న ఆశీర్ావదములు దావీదు యొకు ర్ాజతవములో
మర్శయు అతని స్టింహాసన వార్సుల ర్ాజతవములో నర్వేర్ుబడతాయి అని కూడా అది
బయలుప్ర్చంది. కరర్తనలు 89:3-4లో మనము చదువునటట
ో :
నేను ఏరురచుకొనినవానితో నిబంధన చేస్టి యునానను నితుము నీ

సంతానమును స్టి్రపరచద్ను. తరతరముల్కు నీ స్టింహాసనమును స్ా్పించద్నని
చపిు నా స్టేవకుడ్న
ై ద్ావీద్ుతో పిమాణము చేస్టియునానను (కరరినల్ు 89:3-4).

యేసు
దావీదు తర్మవాత, తర్మవాత మర్శయు అంతిమ — ఇప్పటికన కూడా — నిబంధ్న ప్రతినిధి యిేసు.

తమ ప్రతినిధ్ుల పేర్ోతో సుప్ర్శచతమైన మునుప్టి నిబంధ్న నిర్వహణలకు భినిముగా, యిేసు యొకు
నిర్వహణను “కొీతత నిబంధ్న” అని పిలుసాతర్మ. ఈ పేర్మ వాసత వానికన యిర్రుయా 31:31లో ఉనిది,

మర్శయు హెబ్రర. 8:8 దానిని ఉదధ ర్ణముగా చెబుతయంది. దదవుడు తయదకు ఒక స్టిార్మైన కదలుబడని

నిబంధ్నను సాాపిసత ాడని మర్శయు దానిలో ఆయన ప్రజలు ఆయన నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములనిిటిని
ప ందుకుంటార్ని యిర్రుయా బో ధించాడు. యిేసు అప్పగశంచబడిన ర్ాతిర, ఆ ప్రభు ర్ాతిర భోజన

సమయములో, తన స్టిలువ ఈ కొీతత నిబంధ్నను ఆర్ంభిసుతందని ప్రభువు సవయంగా తెల్వపాడు. యిేసు
తన శిష్యయలతో ప్ల్వకనన మాటలను లూకా 22:20 నివేదస
ి త ుంది:
ఈ గతనెన మీకొరకు చింద్ింపబడుచునన నా రకి ము వల్ననెన
ై కొీతి నిబంధన
(ల్ూకా 22:20).

-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

నాలగ వ పాఠము : కృపా నిబంధ్న

“కొీతత నిబంధ్న” అను మాటలోని “కొీతత ” అను ప్దమునకు హెబ్రర మర్శయు గరీకు ప్దములను —

హెబ్రరలో ఖ్దాష్ మర్శయు గరీకులో కన
ై లస్ — “నూతనప్ర్చబడుట” అని కూడా అనువదించవచుు. కృపా
నిబంధ్న యొకు నిర్వహణగా కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు లేఖ్నము మాటాోడునప్ుపడు

“నూతనప్ర్చబడుట” అను అర్ామునిచుు విధ్ముగానే మాటాోడింది. ఒక నూతన నిబంధ్న నిర్వహణ
దావర్ా దదవుడు తన నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుచునాిడు లేక ప్ునర్మదాాటించుచునాిడు అనునదియిే
ఇకుడ ఆలోచనగాని, తాను ఇంతకు ముందు ప్రమాణము చదస్టిన నిబంధ్నను విడిచపటారడని అర్ాము
కాదు.

హెబ్రర ప్తిరకయంతటా ఈ నిబంధ్న యొకు నూతనప్ర్చబడిన సవభావము కనిపిసత ుంది,

మర్శయు అది పాత మోషే నిబంధ్న నిర్వహణకు మర్శయు కరస
ీ త ు దావర్ా నిర్వహంచబడిన నూతన

మర్శయు అంతిమ కృపా నిబంధ్నకు మధ్య వయతాయసములను తెల్వయప్ర్మసుతంది. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 57 పాత లేవీయుల యాజకతవమును యిేసు యొకు నూతన యాజకతవముతో — పాత నిబంధ్న
యాజక ర్ాజన
ై మల్వుస్టదెకు వంటి యాజకతవమును ప్ునర్మదధ ర్శంచు సంప్రదాయము —

వయతాయసప్ర్మసుతంది. కొీతత నిబంధ్న పాత నిబంధ్న కంటే భినిముగా ఉంటటంది అని చూప్ుటకు హెబ్రర 8,
యిర్రుయా 31లోని మాటలను ఉప్యోగశసత ుంది. వాసత విక ప్రవచనము మోషే నిబంధ్న నిర్వహణలోని

ఆశీర్ావదముల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు నూతనప్ర్చబడుటను సూచసుతంది అని యిర్రుయా 31
యొకు సందర్ుము సపష్ర ము చదసత ుంది.

హెబ్రి 8ల్ో, పిభువెన
ై యేసు యొకక బలి ద్ావర్ా నిశియపరచబడ్షన నిబంధనను

“నిబంధన” అను పద్ము ద్ావర్ా రచయత చివర్తకత పర్తచయం చేస్ి ాడు. యేసు ఒక
ఉతి మమన
ై నిబంధనకు మధువర్తిగా ఉనానడు కాబటిర యేసు గొపు పర్తచరు

చేశ్ాడు అని అతడు చపుు మాటల్ను గమనించండ్ష, అనగా నిబంధన సవయంగా
ఉతి మమన
ై ద్ి అని అర్ ము. ద్ీనిని మునుపటి నిబంధన యొకక ముగతంపుగాను,

అనగా, పూర్తిగా కొీతి నిబంధనగా కూడ్ా అర్ ము చేసుకోవచుి. అయతే ఇద్ి పాత
నిబంధన నిబంధన యొకక కొనస్ాగతంపుగాను, నెరవేరపుగాను ఉననద్ి అని
కొంద్రప నముమతారప. 31వ అధాుయముల్ో యర్ీమయా పివకి పిస్ి ావించిన

నిబంధనను గూర్తి 8వ అధాుయముల్ో రచయత మాటరుడుతయనానడు. ద్ేవుడు
ఒక కొీతి నిబంధనను స్ా్పించు సమయం వసుింద్ి అని అతడు అంటరడు. కొీతి
నిబంధన భవిష్ుతయ
ి ల్ో జరపగబో తయంద్ి అని యర్ీమయా నమామడు అను

విష్యమును నేను సుష్రము చేయగదరపచునానను. కాబటిర , ఇకకడ మనము ఒక
వుతాుసమును చూసుినానము: ఇద్ి ఒక కొనస్ాగతంపా ల్ేక పూర్తిగా కొీతి ద్ా? ఇద్ే

సంద్ిగుత. కస
ై ి వుల్ముగా మనము ఈ విష్యమును గూర్తి భననముగా ఆల్ోచన
చేస్ి ాము. కొీతి నిబంధన కొనస్ాగతంపు అని నేననుకుంటరను, ఎంద్ుకంటే, ద్ేవుడు
మానవ చర్తతి అంతటిల్ో తన పిజల్ ద్ావర్ా — ముంద్ుగా తన యూద్ుల్ ద్ావర్ా
మర్తయు తరపవాత తన అనుుల్ ద్ావర్ా — కారుముల్ు చేశ్ాడు అని మనము

చూడవచుి. రక్షణ ఎల్ు పుుడు కృప ద్ావర్ా కలిగతంద్ి. వుతాుసము ఏమిటంటే,
పాత నిబంధనల్ో యేసు ఇంకా బలిని అర్తుంచల్ేద్ు, కాబటిర మన వల్ె పాత
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ీ ను thirdmill.org నందు
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నిబంధన పిజల్ు ద్ానిని చూడల్ేకపో యారప. రక్షణ ఇపుటికే నెరవేరిబడ్షంద్ి

కాబటిర ఇపుుడు మనకు ఉతి మమైన నిబంధన ఉననద్ి, మర్తయు విఫల్మగుటకు
మనము భయపడకూడద్ు, ఎంద్ుకంటే మన పిత్ర పాపము కొరకు యేసు

క్షమాపణను స్ాధించాడు. కాబటిర , నిబంధన ఉతి మమైనద్ే, మర్తయు ఇపుుడు
ధరమశ్ాసి మ
ీ ు విధించు ఎల్ాంటి ఆటంకముల్ు ల్ేక పర్తమితయల్ు ల్ేవు కాబటిర అద్ి
కొీతి ద్ిగా కూడ్ా ఉననద్ి. మనకు అవే బల్ుల్ు అవసరం ల్ేద్ు; ఆహారమునకు
సంబంధించిన అవే నియమముల్ు మనము పాటించనవసరము ల్ేద్ు; అవే

రకముల్ెైన వేడుకల్ను మనము జరపపుకోనవసరము ల్ేద్ు, మొద్ల్గునవి.
ఇపుుడు సమసి ము యేసును నముమట ద్ావర్ా విశ్ావసము ద్ావర్ా

స్ాధుమవుతయంద్ి. కాబటిర 8వ అధాుయము ముగతంపుల్ో, కొీతి నిబంధన
మునుపటి నిబంధనను నిరర్ కము చేస్టింద్ి అని నిరర్ కమైనద్ి తవరగా

అంతర్తంచిపో తయంద్ి అని రచయత స్టెల్విచాిడు. కాబటిర పాత నిబంధన

ముగతంచబడ్షంద్ి మర్తయు కొీతి నిబంధన ద్ాని యొకక కొనస్ాగతంపెైయుననద్ి.
— డా. ఆల్వవన్ ప్డిలో, అనువాదము
కొీతత నిబంధ్న యొకు నూతనప్ర్చబడిన సవభావము హెబ్రర 9:15లో కూడా సపష్ర ము

చదయబడింది, అకుడ ర్చయిత ఇలా వారసుతనాిడు:

ఈ హేతయవుచేత మొద్టి నిబంధన కాల్ముల్ో జర్తగతన అపర్ాధముల్నుండ్ష

విమోచనము కల్ుగుటకై ఆయన మరణము ప ంద్ినంద్ున, పిల్ువబడ్షన వారప
నితుమైన స్ావస్ యమును గూర్తిన వాగాోనమును ప ంద్ు నిమితి ము ఆయన
కొీతి నిబంధనకు మధువర్తియెై యునానడు (హెబ్రి 9:15).

ఈ వచనము సూచంచుచునిటట
ో , “కొీతత ” నిబంధ్న నిర్వహణ “మొదటి” లేక “పాత” నిర్వహణను

కొనసాగశసత ుంది. విశలష్ముగా, కొీతత నిర్వహణ పాప్ము యొకు పాత అప్ుపను చెల్వోంచ సావసా ామును

గూర్శున పాత వాగాేనములను నర్వేర్ముతయంది. మర్శయు దాని యొకు మధ్యవర్శత దావర్ా అది దీనిని
సాధిసత ుంది.

ఆయన ప్రజల ప్క్షమున మధ్యవర్శత తయదకు నిబంధ్న యొకు ష్ర్తయలను నర్వేర్ముతాడు

అనునది కొీతత నిబంధ్నలో కనుప్ర్చబడిన గొప్ప వయకరతకర్ణ అయుయనిది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 2:21లో
ఆయన అబారహాము నిబంధ్న ప్రకార్ం సునితిని ప ందాడు. మతత యి 5:17-19, లూకా 24:44,

మర్శయు ర్పమా 8:4 ప్రకార్ం ఆయన మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉదాాటించాడు మర్శయు అనుసర్శంచాడు.
మతత యి 1:1-25లో తెల్వయజేయబడినటట
ో ఆయన మస్ట్ియ అను దావీదు సాానమును స ంతం
చదసుకునాిడు.

అంతదగాక, ఈ నిబంధ్న ష్ర్తయలనిిటిని పాటించుట దావర్ా, యిేసు దానికన అనుసంధానమన
ై

దీవనలనిిటిని స ంతము చదసుకునాిడు. ర్పమా. 4:3-25, గలతీ. 3:14-16 మర్శయు అనేక ఇతర్ చపటో

మనము దీనిని చూసాతము. అయితద ఆయనకు నముకమన
ై నిబంధ్న ప్రజలమన
ై మనతో ప్ంచుకొనుట
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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

నాలగ వ పాఠము : కృపా నిబంధ్న

కొర్కు యిేసు ఈ ఆశీర్ావదములను సాధించాడు అనునది ఎంతో అసాధార్ణమైన విష్యము. మన

నిబంధ్న మధ్యవర్శత మర్శయు నిబంధ్న నాయకుడెైన కరస
ీ త ులో, ప్రతి నిబంధ్న నిర్వహణ కరర్శన సమసత మన
ై
మానవ సావమిభకనత నర్వేర్ుబడింది, మర్శయు ప్రతి నిర్వహణలోని ప్రతి ఆశీర్ావదమును మనము
ప ందుకుంటాము.

కరీసత ు ఆయన యొదే ఉని ఆశీర్ావదములనిిటిని మనతో ఇంకా ప్ంచుకరలేదు. అయితద ఎఫస్ట్.

1:13, 14లో పౌలు వారస్టినటట
ో , మన భవిష్యత్ సావసా ామునకు సంచకర్మవుగా ఆయన మనకు

ప్ర్శశుదాధతును అనుగీహంచాడు. మర్శయు యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, దదవుని యొకు భూలోక

ర్ాజయములో ఆయన తన ఆశీర్ావదములనిిటిని మనతో ప్ంచుకుంటాడు. ప్రకటన 21:1-22:5లో

వర్శించబడినటట
ో కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమి మీద మానవులకు ఇవవబడిన ర్ాజయ నిర్ాుణ

కార్యము ప్ూర్త నప్ుపడు ఇది జర్మగుతయంది. కాలకీమములో, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచునటట
ో ఆతు
మనలను బలప్ర్మసాతడు, మర్శయు ఆయన సనిిధిని నితయము ఆనందించునటట
ో ఆయన మన
హృదయములను స్టిదధప్ర్మసాతడు.

ముగతంపు
కృపా నిబంధ్నను గూర్శున ఈ పాఠంలో, దాని యొకు సమయము, తిరతవములోని

ప్ుర్మష్మూర్మతల యొకు పాతరలు, మర్శయు కృపా నిబంధ్నలో దదవుని ఆలోచన యొకు నర్వేర్మపను
ప్ర్శశీల్వసూ
త దదవుని నితయ ఆలోచనను చూశాము. మానవ పాప్ము, మర్శయు మనకు మధ్యవర్శతగా

కరీసత ును చూసూ
త దదవుని దెవ
ై కృత కార్యముగా నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణించాము. కృపా నిబంధ్న
యొకు మూలకముల న
ై దదవుని దయ, మానవ సావమిభకనత, మర్శయు ఆశీర్ావదములు మర్శయు

శాప్ముల ప్ర్శణామములను మనము వర్శించాము. మర్శయు ఆదాము, నలవహు, అబారహాము, మోషే,
దావీదు మర్శయు యిేసు దావర్ా నిబంధ్న యొకు చార్శతిక
ర నిర్వహణను విశలోషించాము.

వేదాంతశాసత ర మానవశాసత మ
ై దదవుని
ర ును గూర్శున ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో, పాప్ర్హతమన

సవర్ూప్ములుగా మానవ స్టిాతితో ఆర్ంభించ, ప్తనమన
ై పాప్ులుగా మన శపించబడిన స్టిాతిని, మర్శయు
యిేసు కరస
ీ త ులో మనము ప ందిన కృప్గల విమోచనను చూశాము. ఈ దశల దావర్ా దదవుడు మనలను
నడిపించుటలోని ఉదదేశయములు మంచవిగాను, దయగలవిగాను ఉనాియని చూశాము —మనలను
విమోచంచుటకు ముందు నిశుయించుకొనకుండా దదవుడు ఈ పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను

అనుభవించుటకు మనకు అనుమతి ఇవవలేదు. మర్శయు మన విమోచంచబడిన స్టిాతిలో, ఆయన

ఆర్ంభించన ప్రణాళికను ముగశంచునటట
ో మనము ఆయన కరర్శన సాానములో ఉనాిము. మన మొదటి

తల్వో దండురలకు ఇవవబడిన ర్ాజయ-నిర్ాుణ ఆజఞ ను కొనసాగశంచుటకు మనకు ఆతీుయ శకనత ఇవవబడినది.
మన ప్రతి అప్ర్ాధ్ము క్షమించబడియునిది, ప్రతి నిబంధ్న శాప్ము నుండి మనము విముకనత

ప ందాము, తదావర్ా మనము ఆయన చూపిన దయను బటిర ఆయనను సుతతించగలము, ఆయన

నిబంధ్నకు విధదయత చూప్ుతూ జీవించగలము, మర్శయు కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమిలో
మన అంతిమ ఆశీర్ావదముల కొర్కు వేచయుండగలము.
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