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ఉపల దాా తం 

ఆంగో సాహితయములో ష్ రాో క్స హోమ్సి అతయంత పరఖ్ాయతిగాంచిన డిటకెిివ్ లలో ఒకడు. కల్వపత పాతర 
అయిన ష్ రాో క్స హోమ్సి కేసులను పరషిురించుటలో పల లీసువారిక ిసహాయపడిన అతయంత చురమక ైన 
సహాయకుడెయైునాిడు. మరయిు కేసులను పరషిురించుటలో హోమ్సి యొకు న పైుణయత ర ండింతలుగా 
ఉనిది. ఒక వ పైున, కసేులోని ఔచితయమ నై వాసతవిక వివరములనిిటనిి కనుగొనుటకు అతనికి గొపప 
పరశిీలన శకిత ఉనిది. మరొక వ ైపున, ఈ వాసతవములు తాను పరిషురించుచుని నరేమునకు ఏ విధ్ముగా 
ముడపిడియునివో అరిము చేసుకొనుటకు అతడు అమోఘమ నై తరుమును కల్వగయిునాిడు. సరే, కొనిి 
విధాలుగా, బ ైబిలు నిరణయాలను తీసుకొనుటలో క ైైసతవులు ష్ రాో క్స హోమ్సి వల  ఉండవలస్థన అవసరత 
ఉనిది. మనము అనకే వాసతవిక వివరములను గురితంచవలస్థయునిది. మరయిు ఈ వాసతవములనీి 
మనము జవాబుల్వచుుటకు పరయతిించు న తైిక పరశిలతో ఏ విధ్ముగా ముడిపడయిునివో కూడా 
మనము కనుగొనవలస్థయునిది. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకీమములో ఇది ఏడవ పాఠము, 
మరియు దీనికి “పరసి్థితుల దృష్థికోణము: వాసతవములను అరిము చసేుకొనుట” అను శీరిషకనిచాుము. 
ఆధ్ునిక లోకములో మనము ఎదురొును న తైిక పరసి్థితులలోని పరధానమ నై భాగములను గురితంచి, 
దానిలోని పరతి భాగము మనము తీసుకొను న తైిక నిరణయముల మీద ఎలాంట ిపరభావము చూపాలో 
వివరించుట ఈ పాఠములో మన లక్షయమ యైునిది. 

ఈ పాఠములనిిటలిో, బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటకు మనము ఉపయోగంిచు 
పదధతి ఏమనగా, న తైిక తీరమపలలో ఒక వయకిత ఒక పరిస్థితికి దవేుని వాకయమును అనువరితంచుట 
భాగమ ైయునిది. పరతి న తైిక సమసయ విషయములో మూడు పరధానమ నై దృష్థికోణములను మనము 
పరగిణలోనికి తీసుకోవాలని నీతిశాసత రమును గూరిున ఈ దృకపథము మనకు జఞా పకము చసేుత ంది: మనము 
నిరాణ యక దృష్థికోణము అని పథలచిన దవేుని వాకయము మీద దృష్థి ; మనము అస్థతతవ దృష్థికోణము అని 
పథలచిన వయకిత మీద దృష్థి ; మరయిు పరసి్థితుల దృష్థికోణము అని పథలచిన పరసి్థితి మీద దృష్థి . ఇపపటి వరకు 
కొనిి పాఠములలో, మనము పరసి్థితుల దృష్థికోణములోని కొనిి అంశముల మీద దృష్థిప టాి ము, మరయిు 
ఈ పాఠములో కూడా క ైసైతవ నీతిశాసత రములోని ఈ కోణమును మరికొంత పరిశీలన చదేాే ము. 
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మునుపటి పాఠములో, మన న ైతిక పరసి్థితిలోని అతయంత మౌల్వకమ ైన విషయములను మనము 
వాసతవములుగా గురితంచిన విషయమును మీరమ జఞా పకము చసేుకోవచుు. ఈ వాసతవములలో ఉనికిలో ఉని 
సమసతము భాగమ ైయుంటుంద.ి దీనికి తోడు, నీతిశాసత రములో విశషేముగా పరా ముఖ్యమ నై ర ండు రకముల 
వాసతవములను మనము గురితంచాము. మొదటిగా, మనము మన లక్షయములను గూరిు మాటాో డాము, అవి 
మన ఆలోచనలు, మాటలు మరియు కిీయల వలన కలుగు ఉదేేశించబడని లేక సాధ్యమ నై 
పరణిామాల ైయునివి. మరయిు ర ండవదిగా, మనం మాధ్యమాలను గూరిు మాటాో డాము, అవి మనము 
లక్షయములను చేరమటకు ఉపయోగించు మారగముల ైయునివి. 

ఈ పాఠములో, వాసతవములు అను విశాలమ నై విభాగమును వివరముగా చూదాే ము. విశషేముగా, 
మనము న తైిక నిరణయములను తీసుకొనునపుపడు దవేునిని గూరిు, మన చుటటి  ఉని లోకమును గూరుి, 
మరియు మానవులను గూరుిన వాసతవములను పరగిణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యతను మనము విశదీకరదిాే ము. 

మన పాఠం మూడు పరధానమ నై భాగములుగా విభాగించబడుతుంది. మనము జీవించు, చలనము 
కల్వగియుండు మరయిు ఉనికి కల్వగియుండు దవేుడు అను వాసతవమును గురితసూత  ఆరంభిదాే ము. తరమవాత, 
పరకృతిలోని పలు మండలములను చూసూత  సృష్థి యొకు సాధారణ వాసతవములను వరిణదాే ము. మరియు 
చివరిగా, మన న తైిక పరిస్థితిలో మానవతవము ఒక కలీకమ నై భాగము అయుయనిది అని మనము 
చూదాే ము. మన న తైిక పరసి్థితిలో మొదటి మరియు అతయంత పరా ముఖ్యమ నై వాసతవముగా దవేుని 
ముందుగా చూదాే ము. 

దవేుడు 

దేవుడు పరతి ఇతర వాసతవమునకు ఉనికిని మరయిు అరిమును ఇచుువాడు గనుక మన పరసి్థితిలో 
దేవుని గూరిు ఉనితమ ైన వాసతవముగా మాటోడదాము. దవేుడు వాటిని సృష్థించాడు మరయిు వాటిని 
కొనసాగించుచునాిడు కాబటేి  ఇతర వాసతవములు ఉనికలిో ఉనాియి. మరియు తన సృష్థిలో దవేుడు 
అధకిారకిముగా వాటకిి అరిమును అపాదిసాత డు కాబటేి  వాటకిి అరిము ఉనిది. అనగా మనము పరతి 
వాసతవమును దవేుని ఉనికి మరియు సవభావము వ లుగులో ఎలోపుపడూ వాయఖ్ాయనించవలస్థయునిది. 
కాబటిి , వాసతవముల యొకు న ైతిక పరా ముఖ్యతను పరిగణ ంచుటకు మనము స్థదధపడనిపుపడు, దవేునితో 
ఆరంభించుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రములో ఉనితమ ైన వాసతవముగా దవేుని గూరిున మన సంభాషణ దవేుని గుణములో 
మూడు సుపరచిితమ ైన విషయముల మీద దృష్థిప డుతుంది: ఆయన అధకిారము, దీనిలో సృష్థియావతుత ను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పాల్వంచుటకు ఆయన కల్వగయిుని అధికారము భాగమ ైయునిది; ఆయన నియంతరణ, ఇది సృష్థియావతుత  
మీద ఆయన కల్వగయిుని శకిత మరయిు పరిపాలన అయుయనిది; మరయిు ఆయన సానిిధ్యము, ఇద ి
సృష్థిలో ఆయన ఉనికి మరయిు వయకీతకరణ అయుయనిది. సృష్థి  యావతుత  మీద దవేుని అధకిారము, లేక 
పాల్వంచు హకుును చూసూత  మనము ఆరంభిదాే ము. 

అధకిారము 
సృష్థియావతుత  మీద దేవుడు అధకిారమును, పాల్వంచు హకుును కల్వగయిునాిడు అని లేఖ్నములు 

ఆరంభ్ము నుండి ముగింపు వరకు సపషిము చేసాత యి. దవేుడు సరవసృష్థికి సృష్థికరత మరయిు 
కొనసాగించువాడు అయుయనాిడు అను వాసతవములో నుండి పాల్వంచు ఈ హకుు వ లువడుతుంది. దవేుడు 
ఉనికలిోనికి తీసుకొనిరాని లేక ఉనికలిో కొనసాగుటకు దవేుని మీద ఆధారపడని సృష్థిలోని ఏభాగము లేదు. 
సృష్థికరతగా దేవుని అధకిారము క ైసైతవ నీతిశాసత రములో మనము ఎలోపుపడూ జఞా పకముంచుకోవలస్థన 
కనీసము మూడు మౌల్వక గుణములను కల్వగయిుంటుంది: మొదటగిా, ఆయన అధకిారము నిరపతక్షమ నైది. 
ర ండవదగిా, అది పరతయేకమ ైనద.ి మరయిు మూడవదిగా, అది సమగీమ నైది. ఇపుపడు వీటలిో ఒకొుకు దానిని 
మరింత వివరంగా చూదాే ము, సృష్థికరతగా తండిర కల్వగయిుని అధకిారము యొకు నిరపతక్షమ ైన 
సవభావముతో మొదలుప డదాము. 

నిరపతక్షమ నై 
దేవుడు తాను సృజంచిన వాటనిిట ిమీద సంపూరణమ నై మరయిు పూరిత సావతంతరయమును 

కల్వగియునాిడు అను భావనలో దవేుని అధికారము నిరపతక్షమ నైదగిా ఉనిది. మటిి మీద కుముర ి
కల్వగియుని అధికారముతో పల లుుతూ లేఖ్నము దవేుని యొకు నిరపతక్ష అధకిారమును ఉదాహరిసుత ంది. 
ఇటిి వరణనను మనము యి షయా 29:16, యి షయా 45:9, యిరరుయా 18:1-10 మరియు రోమా 9:18-
24లో చూడగలము. రోమా 9:20-21లో పౌలు దేవుని అధకిారమును వరిణసుత ని తీరమను గమనించండి: 

అవును గాని ఓ మనుషుయడా, దవేునిక ిఎదురమ చపెుపటకు నీవ వడవు? నన ి ందు 
కలీాగు చసే్థతివని రూపథంపబడనిద ిరూపథంచినవానితో చపెుపనా? ఒక 
ముదేలోనుండయిి ేయొక ఘటము ఘనతకును ఒకట ిఘనహనీతకును చయేుటకు 
మంటమిీద కుమురవిానిక ిఅధకిారము లేదా? (రోమా 9:20-21). 

దేవుడు సకల సృష్థికి కరతయి యైునాిడు గనుక, తాను సృష్థించు దానితో ఆయన 
చేయగోరమనదంతయు చేయడానికి ఆయనకు సావతంతరయమునిది మరయిు హకుు కూడా ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మరియు పరజల మీద దేవుని నిరపతక్ష అధికారము విషయములో ఏమి వాసతవమ ైయునిదో  అద ే
మిగలి్వన సృష్థి మీద ఆయన కల్వగయిుని అధకిారము విషయములో కూడా వాసతవమ యైునిది. దవేుడు 
తాను సృజంచిన పరతిదాని దావరా తనకు నచిునది చయేగలడు. తనకు నచిున విధ్ముగా, తాను కోరమ 
విధ్ముగా అద ిపని చేయునటుో , మరియు తన స ంత పరా మాణ కతల ఆధారముగా దానికి తీరమపతీరముటకు 
దాని విషయములో కారయము చేయు సావతంతరయము మరయిు హకుు ఆయనకు ఉనిది. 

కాబటిి , దవేుడు తన న తైిక వివేచనలను బయలుపరచినపుపడు, అవి వాసతవమ యైునివి మరియు 
అవి ఏనాడు పరరక్ింపదగనివి. సామానయ పదములలో, వారి న ైతిక తీరమపలను వారిక ిఆజఞా పథంచుటకు దేవునికి 
హకుు ఉనిదను ఆలోచనను క ైైసతవులు సాధారణంగా అంగరకరిసాత రమ. అయితే చాలాసారమో , దవేుని న తైిక 
వివచేనలు మరొక పరా మాణ కత దావరా నిరాి రించబడిత ేతపప వాటిని అంగరకరించుటకు మనము 
నిరాకరిసాత ము, మరయిు ఆయన సపషిముగా తలె్వపథన విషయములకు లోబడకుండా తపథపంచుకొనుటకు 
సాకులు వ దకుతుంటాము. అయిత ేఇంతకు ముందు మనము చూస్థనటుో , నీతిశాసత రము మీద దవేుని 
అధకిారము నిరపతక్షమ నైది. ఆయన న తైిక వివచేనలు, మంచి చడ్ెలను గూరుి ఆయన కల్వగయిుని 
అవగాహనలను వాసతవములుగా మనము అంగరకరించాల్వ, ఎందుకంటే ఆయన అవి వాసతవములు అని 
చెపాపడు. 

పరతేయకమ నై 
ర ండవదగిా, తండిర నిరపతక్షమ ైన అధికారము మాతరమగేాక, దానితో కూడా ఆయన తాను సృజంచిన 

సకల సృష్థిప ై పరతయేకమ ైన అధకిారము సహతిం కల్వగియునాిడు. 
సృష్థికరతగా దేవుని అధకిారము పరతేయకమ నైద ిఅని మనము చెపుపనపుపడు, దవేుడు మాతరమే 

నిరపతక్షమ నై అధికారమును కల్వగయిునాిడు అని మాతరమే మన అరిమ ైయునిది. నిరపతక్షమ ైన అధికారం 
సృష్థికరతకు మాతరమ ేచెందనిదెయైునిది, మరియు దేవుడొకుడే ఆ సృష్థికరతయి యైునాిడు. కాబటిి , దేవుడు 
మాతరమ ేఈ ఉనితమ నై అధకిారమును కల్వగియునాిడు. ఆతులు, దేవదూతలు, మరయిు భ్ూలోక 
పాలకులు వంటి ఇతర అధికారములు కూడా ఉనాియి. మరయిు సదరమ వయకుత లు కూడా తమ జీవితముల 
మీద కొంత వరకు అధకిారమును కల్వగియుంటారమ. కాని ఇవివధ్మ నై సకల అధకిారములు దేవుని చేతన ే
అనుగీహింపబడనివ యైునివి, గనుక దవేుని యొకు అధకిారమే ఎలోపుపడు సృషిములకు గల అధికారము 
కంటే ఉనితమ నైదెైయుంటునిది. ఫల్వతంగా, పరతి కిీంద అధకిారమును సృష్థికరత యొకు గొపప అధికారము 
నిరాకరించగలదు. అనగా దవేుని న తైిక వివచేనలను యోగయమ ైన రరతిలో పరశిించుట కూడా సాధ్యము కాదు. 
ఇందుమూలముగాన ేమన న తైిక నిరణయములను దవేునికి సంపూరణ సమరపణ కల్వగి తీసుకోవాలని బ ైబిలు 
ఉదాా టసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సమగమీ నై 
మూడవదగిా, నిరపతక్షమ నై మరియు పరతేయకమ నై అధకిారము కల్వగయిుండుటతో సహా, దవేుడు ఈ 

విశవమంతటిప  ైసమగమీ ైన అధికారముగలవాడెయైునాిడు. 
దేవుని అధకిారము సమగమీ నైదని మనము చపెథపనపుపడు, అటిి అధికారం ఆయన సృజంచిన 

సమసతముప ై, సవివరంగా ఉంటునిదనేద ిమన అరిమ ైయునిది. ఈ వాసతవానికి సంబంధంిచిన ముఖ్యమ నై 
అంతరాావములు కనీసం ర ండెనైా ఉనాియి. మొదటిగా, సృషిములనీి దేవుని అధకిారము యొకు 
ఆధనీములో ఉనాియి. మరొక మాటలో, అనేకమంది మానవులు దవేునిప ై తిరమగుబాటు చేస్థ ఆయన 
ఆజాలకు సమరిపంచుకొనుటకు నిరాకరించినపపటకిీ, ఆయన న ైతిక వివేచనలు వారకిి అనువరితంచబడతాయి. 
మనము ఈ లోకంలో ఏ పరదేశంలో నివస్థసుత నాి లేక, మనమ వరమ యైునాి, మన సంసుృతి లేదా మన 
మతమేదెనైా వీటనిిటతిో నిమితతము లేకుండా, మనమందరము దేవునిక ిల కు 
అపపజ పపవలస్థనవారమ యైునాిము. మరియు ర ండవదిగా, దవేుడు సమసతమును సృజంచాడు కాబటిి , 
న ైతికముగా తటసిముగా ఉని సృష్థిలోని ఒక కోణము కూడా లేదు. ఆయనే సమసతమును ఒక సదుదేేశంతో 
సృష్థించాడు, దానికొక న ైతిక గుణమును నియమించాడు. సృష్థిలోని సమసతము అది పనిచయేవల నని 
దేవుడు కోరమతుని విధ్ంగా పనిచసేుత ంది, కాబటిి  అద ిమంచిదెైయుంటుంది, లేదా పనిచేయక ఆయనకు 
విరోధ్ంగా తిరమగుబాటు చేసుత ంది, కాబటిి అది చెడ్దెయైుంటుంది. సృష్థియావతుత , దానిలోని పరతి చిని 
కణము, ఆయన ఆధనీములో ఉనిది. కాబటిి , దవేుని స్తవించుటకు మనము పరయతిించుచుండగా, 
మనము ఎలోపుపడూ దీనిని పరిగణ ంచి ఆయన అధికారమునకు లోబడియుండాల్వ. 

దేవుని అధకిారమును చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు దవేునిని గూరుిన ర ండవ వాసతవము వ ైపుకు 
మన దృష్థిని తిపాపల్వ: సృష్థియావతుత  మీద ఆయన కల్వగయిుని నియంతరణ — ఉనికలిో ఉని సమసతమును 
అయన శకితతో పాల్వంచుట. 

నియంతరణ 
క ైైసతవ సంఘములోని పలు శాఖ్లు ఆయన సృష్థి  మీద దవేుడు కల్వగియుని నియంతరణను 

విభినిమ నై విధ్ములుగా అరిము చేసుకుంటారమ అని ఆరంభ్ము నుండే మనము గురితంచాల్వ. అయితే 
దేవుని నియంతరణను గూరుిన కొనిి అంశముల విషయములో లేఖ్నములు సపషిముగా ఉనాియి కాబటిి  
చాలా వరకు క ైైసతవులు సముతిసాత రమ. 

సృష్థి  మీద దవేుని నియంతరణకు సంబంధించిన ర ండు మౌల్వక విషయములకు మాతరమే మన 
చరును పరిమితము చదేాే ము. మొదటగిా, దవేుని నియంతరణ యొకు సారవభౌమ గుణమును గూరుి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మనము మాటాో డదాము. మరయిు ర ండవదిగా, ఆయన నియంతరణ యొకు న తైిక గుణమును మనము 
ఉదాా టదిాే ము. ముందుగా సృష్థి  మీద దేవుని నియంతరణ యొకు సారవభౌమ సవభావమును చూదాే ము. 

సారవభౌమ 
శతాబేములుగా, సృష్థి  మీద దవేుని యొకు సారవభౌమ నియంతరణను క ైసైతవులు తరచుగా 

ఉదాా టించారమ. అవును, కొనిి విషయములలో వేదాంతవేతతలు మరియు డినామినేషనుో  భినితవమును 
చూపారమ. అయితే విశాలమ నై ధోరణ లో మాటాో డతిే, తనకు తోచిన విధ్ముగా సృష్థిని నియంతిరంచగల 
అపరిమితమ నై సామరియము మరియు అపరిమితమ నై హకుు దవేునికి ఉనిదను బ ైబిలు బో ధ్నను 
క ైైసతవులు ఎలోపుపడూ ఉదాా టించారమ. అంతగేాక, ఆయన తన సృష్థి  మీద మంచి మరయిు బాధ్యతాయుతమ ైన 
రాజ యైునాిడు కాబటిి , రాజయము యొకు పరయోజనము కొరకు ఆయన తన శకితని మరయిు హకుును 
ఉపయోగిసాత డు. 

విచారకరముగా, తన సృష్థి  మీద దేవుని యొకు సారవభౌమ నియంతరణ మానవ న తైిక బాధ్యత అను 
ఆలోచనకు ప ంతన లేకుండా ఉంటుంద ిఅని అనకే విధ్ములుగా క ైసైతవులు మరియు క ైైసతవేతరమలు కూడా 
కొనిిసారమో  వాదించారమ. ఈ ఆలోచనలు ర ండు వాసతవములు కాలేవని వారమ తపుపగా నమాురమ. అయితే 
దేవుడు సారవభౌముడెయైుండాల్వ, లేక మనం బాధ్ుయలమ యైుండాల్వ — ర ండు సాధ్యము కాదు. 

ఈ మధ్య సంవతిరములలో, ఈ దృకోుణము బహరింగ ఆస్థతకవాదము లేక ఓప న్ థియిజం అను 
ఉదయమములో వయకతపరచబడింది. మన న తైిక నిరణయములు మరియు పరవరతన కొరకు దేవుడు మానవులను 
బాధ్ుయలుగా ఉంచుటకు, మానవులు తమ జీవితముల మీద పూరిత నియంతరణ గలవార ైయుండాల్వ అని 
బహరింగ ఆస్థతకవాదము బో ధసిుత ంది. ఒకవేళ దవేునికి విశవము మీద సారవభౌమ అధికారము ఉంటే, 
మనము చేయు పనుల కొరకు మనలను బాధ్ుయలుగా ఎంచు హకుు ఆయనకు ఉండదు అని ఇది 
ఉదాా టసిుత ంది. 

కాబటిి , మానవ న తైిక బాధ్యతను భ్దరపరచుట కొరకు, దవేుడు అయితే సవతహాగా తన 
సారవభౌమతను పరిమితము చేసుకునాిడు అని, లేక సవయంగా తన సవభావము వలన సరవసృష్థిని 
నియంతిరంచలేకపల తునాిడు అని బహరింగ ఆస్థత కవాదము బో ధిసుత ంది. ఏమి జరమగుతుందో  దవేునిక ి
తెల్వయదు అని, సృష్థిలో జరమగు విషయముల మీద ఆయనకు కవేలం పరమిిత పరభావము ఉనిదని, 
మరియు అనకేసారమో  చరితర కొనసాగు విధానమును బటిి ఆయన విసుగు చెందుతాడని అది నిరాి రిసుత ంది. 
కుో పత ంగా, మానవ బాధ్యతను ఉదాా టించుట కొరకు బహిరంగ ఆస్థతకవాదము దవేుని సారవభౌమ నియంతరణను 
తిరసురసిుత ంది. 

ఇపుపడు, చారతిిరకముగా, దేవుని సారవభౌమ నియంతరణ మానవ బాధ్యతకు సంపూరణముగా 
ప ంతనకల్వగయిునిది అని క ైసైతవ వదేాంతశాసత రము ఎలోపుపడూ బో ధించింది. వాసతవానికి, దేవుని నియంతరణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మానవ బాధ్యతను అడ్గసిుత ంది అని చూచుటకు బదులుగా, సృష్థి  మీద దేవునికి సారవభౌమ నియంతరణ 
ఉనిందు వలన మానవులు న ైతిక బాధ్యత కల్వగియుంటారమ అని ఉదాా టిసూత  క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము 
లేఖ్నములను అనుసరసిుత ంద.ి దీని అరిమును విడమరచి చూదాే ము. 

ఒక వ పైున, దేవునిక ితన సృష్థి  కొరకు ఒక సమగమీ ైన పరణాళిక ఉనిది అని మరియు ఆ పరణాళికను 
అమలు చయేుటకు ఆయన తన సృష్థిని నియంతిరసాత డు అని అనకే బ ైబిలు భాగములు బో ధసిాత యి. 
ఉదాహరణకు, హెబ్రర. 6:17లో వల , బ ైబిలు కొనిిసారమో  మారని ఉదేేశయములను గూరుి మాటాో డుతుంది, లేక 
మతతయి 13:35 మరయిు ఎఫ స్్. 1:4లో వల  లోకము యొకు పునాద ివయేబడక ముందు ఆయన చసే్థన 
ఎంపథకలు మరియు పరణాళికలను గూరిు మాటాో డుతుంది. మరొకొనిిసారమో , రోమా. 8:28లో వల  ఆయన 
సరవసృష్థిని నియంతిరంచు పరణాళికను అది సంబో ధిసుత ంది. అప . 4:28 మరయిు రోమా. 8:29లో వల  
ఆయన పరజలను మరయిు సనిివశేములను నియమించుటను గూరిు కూడా అద ిమాటాో డుతుంది. 

ఇపుపడు, ఆయన పురావలోచన, ఆయన పరతయక్ష మరియు పరోక్ష చితతము, మరయిు ఆయన 
అనుకూల మరియు పరతికూల శాసనముల వంటవిాటతిో అనకే విధ్ములుగా అనుబంధ్పరచుట దావరా 
దేవుడు విశవముప ై నియంతరణ కల్వగయిునాిడు అను విషయమును క ైసైతవులు సమరిించారమ. కాని చివర ి
విశేోషణలో, దవేుడు సృష్థికరత అయుయనాిడు కాబటిి , ఆయన తన సృష్థి మీద సారవభౌమ నియంతరణను 
కల్వగియుండగలడు మరయిు కల్వగియునాిడు అని చారితిరక క ైైసతవయము ఎలోపుపడూ ఉదాా టంిచింది. 

మరొక వ ైపున, దవేుని సారవభౌమ నియంతరణను న తైిక బాధ్యతకు భినిమ ైనదగిా చూచుటకు 
బదులుగా, క ైసైతవయము దేవుని సారవభౌమ నియంతరణను న తైిక బాధ్యతకు ఆధారముగా చూస్థంది. ఫథల్వప్ప 
2:12-13లో దేవుని సారవభౌమ నియంతరణ మరయిు మన బాధ్యత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును పౌలు 
వాయఖ్ాయనించిన విధానమును వినండి. 

భ్యముతోను వణకుతోను మీ స ంతరక్షణను కొనసాగంిచుకొనుడ.ి ఎందుకనగా 
మీరమ ఇచఛయించుటకును కారయస్థదిధ  కలుగజసే్థకొనుటకును, తన దయాసంకలపము 
న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్థదిధ  కలుగజయేువాడు దవేుడ ే(ఫథల్వపప్. 2:12-13). 

దేవుడు వారి జీవితములలో కారయము చేసూత , ఆయన సారభౌమ పరణాళికకు అనుగుణంగా 
కారయములు చేయుటకు పురికొలుపచునాిడు కాబటిి  ఫథల్వప్ప క ైైసతవులు న తైికముగాను గౌరవపరదముగాను 
జీవించవలస్థయునిది అను విషయమును ఇకుడ గమనించండి. ఈ విధ్ముగా, వారి జీవితముల మీద 
ఆయన కల్వగియుని సారవభౌమ నియంతరణ వారి న ైతిక బాధ్యతకు ఆధారమ యైునిది. దెవైిక 
సారవభౌమతవము మరయిు మానవ బాధ్యత ఒకదానికొకట ిపూరితగా భినిమ నైవిగా ఉనిటుో  చూచుటకు 
బదులుగా, దేవుని సారవభౌమతవము మానవ బాధ్యతకు పునాదగిా ఉనిదని పౌలు అరిము చసేుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సృష్థి  మీద దవేుని నియంతరణ యొకు సారవభౌమ గుణమును గూరుి ఇపపటి వరకు మనము 
మాటాో డాము గనుక, ఇపుపడు ఆయన నియంతరణ యొకు న తైిక గుణమును గూరిు మాటాో డుటకు మనము 
స్థదధముగా ఉనాిము — న ైతికతకు అనుగుణంగా ఉండునటుో  దవేుడు సృష్థిని రూప ందించిన విధానములను 
చూచుట దావరా. 

న తైిక 
క ైైసతవ నీతిశాసత రములో ఒక పరా ముఖ్యమ ైన నియమము ఏమనగా, తపథపంచుకొనుటకు అవకాశములేని 

న ైతిక పరసి్థితులలోనికి దేవుడు మానవులను న టిడు. న ైతిక సందగిధతలు ఎంత సంకిోషిముగా 
కనిపథంచునపపటికీ, పాపమును తపథపంచుకొనుటకు మాధ్యమాలను మరయిు అవకాశములను దవేుడు 
ఎలోపుపడూ అనుగీహిసాత డు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. 1 కొరింథీ. 10:13లో ఒక సామానయ నియమము 
ఇవవబడినది, అకుడ పౌలు ఈ మాటలను వరా సుత నాిడు: 

సాధారణముగా మనుషుయలకు కలుగు శోధ్నతపప మర ిఏదయిు మీకు 
సంభ్వింపలేదు. దవేుడు నముదగనివాడు; మీరమ సహంిపగల్వగనింతకంట ెఎకుువగా 
ఆయన మిముును శోధంిపబడ నియయడు. అంతకేాదు, సహంిపగలుగుటకు ఆయన 
శోధ్నతోకూడ తపథపంచుకొను మారగమును కలుగ జయేును (1 కొరంిథ.ీ 10:13). 

దీని యొకు వాసతవిక నేపథయములో, కొరింథ ీసంఘము ఎదురొునుచుని విగీహారాధ్న చయేు 
శోధ్నను గూరిు ఈ వచనము మాటాో డుతుంది. అయితే సామానయ నియమము కూడా వాసతవమ ైయునిది: 
మన ముందు ఉని వికలపములనీి పాపభ్రతిమ నైవిగా ఉండు పరసి్థితులను దవేుడు అనుమతించడు. 
మనము తపథపంచుకొను మారగములు కల్వగియుండు, అనగా పాపముతో నిండనిదగిాక సుత తింపదగిన 
పరిష్ాురము కల్వగియుండు పరిస్థితులను ఆయన కల్వగిసాత డు. 

అవును, కొనిిసారమో  ఇటిి  తపథపంచుకొను మారగము సులువుగా కనిపథంచదు. కొనిి న తైిక 
సందగిధతలను పరిషురించుట చాలా కషిమని అనుభ్వములో నుండి మనందరకిీ తలెుసు. మరియు 
బయటపడు మారగమును ఉపయోగించుట కొరకు, ముందు మనలను మనము కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన 
మారగములలో మారముకోవలస్థయుంటుంది. అయితే ఇటిి మారమపల కొరకు అవకాశములు ఎలోపుపడూ 
అందుబాటులో ఉంటాయి అను నిశుయతను మనము కల్వగయిుండవచుు. 

దేవుని నియంతరణ న తైికమ నైది అని చపెుపనపుపడు మనము ఇవవగోరమ అరిము ఇదే. మన 
జీవితములలోని పరిస్థితులు మన అన ైతిక ఎంపథకలను ఏనాడు నిరోక్షయము చయేని విధ్ముగా ఆయన సృష్థిని 
కీమపరచుచునాిడు. పాప శోధ్న నుండి తపథపంచుకొను మారగమును కనుగొను విధ్ముగా ఆయన 
విశవమంతటిని పాల్వంచుచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మన పరిస్థితిలో దేవుని అధకిారము మరయిు నియంతరణను పరా ధ్మిక వాసతవములుగా 
పరగిణ ంచాము గనుక, ఇపుపడు దేవుని సవభావములోని మూడవ కోణమును చూచుటకు మనము 
స్థదధముగా ఉనాిము: ఆయన సవయంగా లోకములో పాలుపంచుకొనుచుండగా మన మధ్య ఆయన 
సానిిధ్యము. 

సానిిధ్యము 
సృష్థిలో దవేుని సానిిధ్యమును గూరుిన మన సంభాషణ మూడు భాగములుగా 

విభ్జంచబడుతుంది: మొదటగిా, నిబంధ్న రాజుగా దవేునిని గూరిు మనము మాటాో డదాము. ర ండవదగిా, 
నరవతారయిి ైన పరభ్ువుగా ఆయనను గూరుి మనము మాటాో డదాము. మూడవదిగా, పరచిరయ చేయు 
ఆతుగా ఆయనను గూరుి మనము మాటాో డదాము. సృష్థిప ై, విశషేముగా మానవాళిప ై నిబంధ్న రాజుగా 
దేవుని భ్ూమికను ముందు చూదాే ము. 

నిబంధ్న రాజు 
దేవుడు ఆదాము హవవలను సృజంచిననాట ినుండి మన నిబంధ్న రాజుగా ఆయన మానవాళితో 

ఉనాిడు. మునుపట ిపాఠములో మనము చూస్థనటుో , మన మొదటి తలో్వదండుర లు దేవుని 
సవరూపములుగా, భ్ూమియందంతటా దవేుని రాజయమును వాయపథంపజయేు బాధ్యతగల సామంత రాజులుగా 
చేయబడా్ రమ. మరయిు వారమ నముకముగా ఉనిపుపడు వారిని దీవించుటకు మరయిు వారమ పాపము 
చేస్థనపుపడు వారిని శపథంచుటకు దవేుడు ఎలోపుపడూ తవరితముగా అందుబాటులో ఉండవేాడు. 

మానవాళి పాపములో పడిపల వుటతో, తోటలో చలోటివళే కూడా దవేుడు ఆదాముతో నడువలేదు. 
అయినను, ఆయన తన సృష్థిని విడిచిప టిలేదు; మన నిబంధ్న రాజుగా ఆయన మానవ జఞతితో 
నిల్వచియునాిడు. 

అవును, దవేుడు ఎలోపుపడూ అదృశయముగా సరవవాయపథ అయుయనాిడు. కాని ఆయన అనకే 
దృశయమ నై రరతులలో కూడా కనిపథంచాడు, నిరగమ. 13లో మనము చదువునటుో  అగిి  సతంభ్ముగాను 
మరియు మఘేసతంభ్ముగాను. దీనితో పాటు, నిరగమ. 14లో యి రీ సముదరమును పాయలుచేయుట వంటి 
ఆశురయకారయముల దావరా ఆయన తన సనిిధనిి వయకతపరచాడు. 2 రాజులు 1లో ఆకాశము నుండి అగిిని 
పథలచిన ఏలీయా వంట ిపరజలతో ఆయన పరతేయకమ నై రరతులలో ఉనాిడు. ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్న 
రాజుగా దవేుడు ఎలోపుపడూ వారి మధ్య ఉండి, తన పరజలకు కాపుదలను మరియు ఆశీరావదములను 
ఇచాుడు, మరియు తన శతుర వులకు శాపమును మరయిు నాశనమును కల్వగించాడు. మరియు మతతయి 
5:34-35లో యిసేు బో ధించినటుో  దవేుడు నేటకిి మన రాజ యైునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మన నిబంధ్న రాజుగా మనతో దవేుని సానిిధ్యము, భ్ూమి మీద మరయిు దాని నివాసులందరి 
మీద తన తీరమపలను అమలుచేయుటకు ఆయన ఉనాిడని సూచిసుత ంది. హెబ్రర. 4:13 
తెల్వయజేయుచునిటుో : 

మరయిు ఆయన దృష్థిక ికనబడని సృషిము ఏదయిు లేదు. మనమ వనిక ిల కు 
యొపపచపెపవలస్థయునిదో ఆ దవేుని కనుిలకు సమసతమును మరమగులేక తటేగా 
ఉనిద ి(హబె్రర. 4:13). 

దేవుడు అనిి చోటో ఉనాిడు కాబటిి ఆయన సమసతమును చూసాత డు. మరయిు ఆయన చూచు దాని 
ఆధారముగా ఆయన మనకు తీరమప తీరముతాడు. మునుపట ిపాఠములలో మనము క ైసైతవ నీతిశాసత రమును 
ఈ విధ్ంగా నిరవచించిన విధానమును మీరమ గురమత  చేసుకోవచుు: 

మానవ వయకితతవములు, కిీయలు మరయిు కిీయలలో ఏవి దవేుని ఆశీరావదములను 
ప ందుతాయి మరయిు ఏవి ప ందవు అని నిరాధ రంిచు మాధ్యమముగా పరగిణ ంచబడు 
వదేాంతశాసత రము. 

మన న తైిక నిరణయములనీి దేవుడు పరసుత త మరియు భ్విషయత్ నాయయాధపితిగా మనతో ఉనాిడు 
అను విషయము ఆధారముగా తీసుకొనబడాల్వ. కాబటిి , రాజరిక నాయయాధపితిగా మనతో ఆయన 
సానిిధ్యము మనము న ైతిక నిరణయములను తీసుకొనుచుండగా పరగిణ ంచవలస్థన ఒక కలీకమ ైన 
వాసతవమ ైయునిది. దవేునికి వేరమగా మనము జీవించలేము; ఆయన తీరమప మరియు ఆశీరావదము కిీంద 
ఆయన సానిిధ్యములో మనము నివస్థసాత ము. 

నిబంధ్న రాజుగా దేవుని భ్ూమికను మనసుిలో ఉంచుకొని, యిసేు కీసీుత  యొకు వయకితతవమందు 
నరవతారయిి ైన పరభ్ువుగా మనతో దవేుని సనిిధిని చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

నరవతారయిి నై పరభ్ువు 
యిేసు బతేెోహమేులో మరియకు జనిుంచినపుపడు, దవేుడు ఒక కొీతత  విధానములో మనతో 

నివస్థంచాడు. ఆయన భౌతికముగా ఉనికలిో ఉండ ిమనలో ఒకరిగా సమాజములో నడచుట అతయంత 
పరా ముఖ్యమ నై భినితవము కావచుు. ఆయన నరవతారిగా వచుుట వ నుక ఉని అనేక న తైిక 
పరణిామాలను మనము చెపపవచుుగాని, మన సంభాషణను నాలుగు విషయములకు మాతరమే 
పరమిితము చదేాే ము. 

మొదటగిా, పాపక్షమాపణ అనునద ిభ్ూమి మీద యిసేు యొకు మానవ సవభావము మరయిు 
భౌతిక సానిిధ్యము దావరా, విశేషముగా ఆయన స్థలువ మరణము దావరా కలుగుతుంది అని హెబ్రర. 2:17 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

బో ధిసుత ంది. మరయిు ఈ క్షమాపణ మన సతియిల కొరకు దవేుడు మనలను దవీించుటకు 
కారణమవుతుంది. 

ర ండవదగిా, మనము ఎదురొును శోధ్నల మధ్య తన భ్ూలోక మానవ జీవితము దావరా యిేసు 
వయకితగత సహానుభ్ూతిని అందంిచగలడు. హెబ్రర. 2:18లోని మాటలను వినండి: 

తాను శోధంిపబడ ిశమీప ందనెు గనుక శోధంిపబడువారకినిి సహాయము చయే 
గలవాడె ైయునాిడు (హబె్రర 2:18). 

పరలోకమందుని తండిర ఎదుట విజఞా పన చేయుట దావరా, మన కిీయలకు కఠినముగా 
తీరమపతీరుబడక కనికరముతో తీరమపతీరుబడునటుో  యిసేు చూసాత డు. మరియు మన పటో కృపను చూపమని 
తండిరని పురకిొల్వప, పాపమును ఎదురించునటుో  మరియు అనుదినము క్షమాపణను అనువరితంచుకొనునటుో  
మనలను బలపరమసాత డు. 

మూడవదగిా, మనతో యిసేు యొకు భ్ూలోక సానిిధ్యము మానవ జీవితము అంతటి కొరకు 
ఉనితమ నై నీతి కీమమును మనకు అందిసుత ంది. లేఖ్నము కీసీుత  జీవితములోని అనకే వివరములను 
నమోదు చేసుత ంది, మరయిు వీటిలో పరతి ఒకుటి పరిపూరణమ నై న ైతిక పరవరతన, ఆలోచనలు, భావోదేవగాలు, 
మరియు వివచేనలను గూరుిన చితరమును మన ముందుంచుతుంది. మరయిు మనము అనుకరించుటకు 
ఒక మాదరిిని ఇచుుట దావరా మాతరమగేాక ఆయన వల  ఉండునటుో  మనలను బలపరచుట దావరా కూడా 
దేవుడు మనలను కీీసుత  సవరూపములోనికి మారముతునాిడు. 

మరియు నాలగవదిగా, మన న తైిక విజయము యిసేు సానిిధ్యము దావరా సాధ్యపడుతుంది. యిేసు 
యొకు భ్ూలోక పరిచరయ దవేుని రాజయము యొకు సంపూరణ పుణరమదధరణను ఆరంభించింది. తన మరయిు 
మన విరోధ్ులను స్థలువ మీద ఓడించుట దావరా, న ైతిక యుదధములలో నిల్వచియుండునటుో  యిసేు మనకు 
శకితని అనుగహిీంచాడు, మరయిు మన అంతిమ విజయమును నిశుయపరచాడు. 

ఇపుపడు మనము భ్ూమి మీద కీీసుత  యొకు మానవ సానిిధ్యములో ఉండలేము. కాని భ్ూమి 
మీద ఆయన యొకు మునుపట ిసానిిధ్యము న తైిక పరవరతనను ఉదాహరించుటకు, న ైతిక పరవరతనను 
సాధ్యపరచుటకు కలీకమ ైనదిగా ఉనిది. మరయిు పరలోకమందు ఆయన యొకు కొనసాగు భౌతిక 
సానిిధ్యము దేవుని ఎదుట మన కొనసాగు న తైిక స్థితిలో ఒక కలీకమ ైన భాగమ ైయునిది. 

మన నిబంధ్న రాజుగా మరయిు నరావతారియి నై పరభ్ువుగా దవేుని గూరిు ఇపపట ివరకు మనము 
మాటాో డాము కాబటిి , మనకు పరచిరయ చేయు ఆతుగా దవేుని సానిిధ్యమును మనము చూదాే ము, ఇద ి
పరసుత త యుగములో మనము సామానయముగా అనుభ్వించు సూటెనై దేవుని సానిిధ్యము అయుయనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరచిరయ చయేు ఆతు 
యిేసు పరలోకమునకు ఆరోహణమ నైపుపడు సంఘము మీద ఆతును కుమురించాడు. పరశిుదాధ తు 

ల కులేననిి విధ్ములుగా మనకు పరచిరయ చేసాత డుగాని, మన మధ్య ఆయన చేయు ర ండు పరధానమ నై 
పరచిరయలకు మాతరమే మనము పరిమితమవుదాము. మొదటిగా, పరిశుదాధ తు వయకితగత విశావసులలో 
నివస్థంచి, న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుటలో మనకు సహకరిసాత డు మరయిు మనలను పల ర తిహిసాత డు. 

రోమా. 8:9-10లో, పరిశుదాధ తు మనలో నివస్థంచుటను గూరిు అప సతలుడెనై పౌలు ఈ మాటలు 
వరా శాడు: 

దవేుని ఆతు మీలో నివస్థంచియునియి డల మీరమ ఆతుసవభావము గలవారగేాని 
శరరర సవభావము గలవారమ కారమ. ఎవడెనైను కీీసుత  ఆతు లేనివాడెతై ేవాడాయనవాడు 
కాడు. కీీసుత  మీలోనునియి డల మీ శరరరము పాపవిషయమ  ైమృతమ నైద ిగాని మీ 
ఆతు నీతి విషయమ  ైజీవము కల్వగయిునిద ి(రోమా. 8:9-10). 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమునకు కలీకమ ైన కనీసం ర ండు విషయములను పరశిుదాధ తు చేసాత డు అని పౌలు 
చెబుతునాిడు: మొదటగిా, ఆయన మనకు ఆతీుయ జీవితమును అనుగీహిసాత డు, మరయిు ర ండవదిగా, 
ఆయన మనలను నియంతిరసాత డు. ఈ ర ండు ఆలోచనలను మరింత వివరముగా చూదాే ము. 

మానవాళి పాపములోనికి పడపిల వుట వలన, మానవులందరమ ఆతీుయ మరణ స్థితిలోనికి 
పరవశేించారమ. ఇద ిమనలను న తైికముగా అసమరమి లనుగా చసేుత ంది; దవేుడు మంచిదగిా ఎంచు ఏ పనిని 
చేయుటకు కూడా మనకు సామరియము లేదు. అయితే పరశిుదాధ తు మనకు నూతన జీవితమును 
ఇచిునపుపడు, మనము సతియిలు చేయునటుో  న ైతిక సామరియమును కూడా ఆయన మనకు 
అనుగీహిసాత డు. అనగా పాపమును ఎదురించుటకు మనము పరిశుదాధ తు మీద ఆధారపడగలము మరియు 
ఆధారపడాలని అరిము. 

అయితే మనము దవేుని పతరమించి ఆయన ఆశీరావదములను ఆశించునటుో  పరశిుదాధ తు మన 
హృదయములను మారముతాడు. కుో పత ంగా, న తైికముగా జీవించు ఆశను ఆయన మనకు అనుగీహిసాత డు. అద ే
విధ్ముగా, మన జీవితముల మీద ఆయన కల్వగయిుని నియంతరణకు సమరిపంచుకొని, మన పాపపు ఆశల 
సాి నములో దెవైికమ ైన ఆశలను అనేవష్థంచుటకు మనము న తైిక బాధ్యత గలవారమ ైయునాిము. 

మనతో కూడా నివస్థంచుటతో పాటుగా, సంఘములో స్తవ చయేుటకుగాను విశావసులకు 
అసాధారణమ నై సామరియములను వరములుగా ఇచుుట దావరా కూడా పరిశుదాధ తు పరిచరయ చేసాత డు. 
చరతిరలో పరిశుదాధ తు విశావసులకు అనకే విధ్ములుగా వరములను ఇచాుడు. పాత నిబంధ్నలో కూడా 
ఆతు విశావసులందరిలో నివస్థంచియుండినపపటకిీ, పరవకతలు, యాజకులు మరియు రాజులు వంటి కొందరమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వయకుత లకు మాతరమ ేఆయన ఆతీుయ వరములను అనుగహిీంచాడు. అయితే దవేుని పరజలందరి మీద ఆతు 
కుమురింపబడు దనిము కొరకు పాత నిబంధ్న ఎదురమచూస్థంది. అప . 2:16-17లో పతతురమ పల్వకిన 
మాటలను వినండి: 

యోవలేు పరవకత దావరా చపెపబడని సంగతి యిద,ే  ఏమనగా అంతయ దనిములయందు 
ననేు మనుషుయలందరమిీద నా ఆతును కుమురంిచదెను మీ కుమారమలును మీ 
కుమార తలును పరవచనములు చపెుపదురమ; మీ ముసల్వవారమ కలలుకందురమ, మీ 
యౌవవనులు దరినములు చూతురమ (అప . 2:16-17). 

విశావసులందరి మీద పరిశుదాధ తు కుమురింపబడు సమయమును గూరిు యోవలేు పరవచిసూత , 
ఆతీుయ వరములను ఆయన నివస్థంచు పరతి ఒకురకిి వాయపథంపజశేాడు. మరియు ఇద ిప ంతెకొసుత  దినమున 
న రవేరింది అని పతతురమ బో ధించాడు. ఆ దనిము మొదలుకొని, సంఘములో ఉని పరతి విశావస్థ ఆతీుయ 
వరమును ప ందాడు. 

1 కొరింథీ. 12, రోమా. 12, మరయిు ఎఫ స్్. 4 వంట ివాకయభాగముల నుండి, అలాగే సంఘ చరితర 
నుండి, కొనిి ఆతీుయ వరములు సామానయమ ైనవి అని మనము తలెుసుకుంటాము — స్తవచయేుట, 
పరసంగించుట, బో ధించుట, సువారత పరకటించుట, పల ర తిహించుట, తోడాపటునిచుుట, నిరవహణ చేయుట 
వంటవిి. మరింత విశషేమ నై వరముల ైన దరినములు, ఆశురయకారయములు మరియు అనయభాషలు వంటవిి 
తకుువ సామానయమ నైవి. అయిత ేమనము ఏ ఆతీుయ వరములు కల్వగయిునాిము అనుదానితో 
నిమితతము లేకుండా, మనము చపెపగోరమ విషయము ఇదే: సంఘమును కటుి టకుగాను పరశిుదాధ తు 
వరములను కుమురిసాత డు. కాబటిి , మనము ఏ వరములను కల్వగియునిపపటకిీ, దవేుని పరజల యొకు 
మేలు కొరకు వాటిని ఉపయోగంిచుట మన న తైిక బాధ్యత అయుయనిది. 1 కొరింథీ. 12:7, 11లో ఈ 
విషయమును గూరుి పౌలు చసే్థన బో ధ్ను వినండి: 

అయినను అందర ిపరయోజనము కొరకు పరతివానిక ిఆతు పరతయక్షత అనుగీహంిపబడు 
చునిద.ి.. అయినను వీటనినిిటనిి ఆ ఆతు యొకడ ేతన చితతము చొపుపన 
పరతివానిక ిపరతయేకముగా పంచి యిచుుచు కారయస్థదిధ  కలుగజయేుచునాిడు (1 
కొరంిథ.ీ 12:7, 11). 

దేవుడు మనకు అనుగీహించిన వరములను గురితంచి, వాటనిి ఉపయోగించుట పరిశుదాధ తు 
సానిిధ్యములో నివస్థంచుచునాిము అనుటకు సపషిమ ైన న ైతిక అంతరాావములలో ఒకటెైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సవయంగా దేవునిక ిసంబంధించిన ఏ న ైతిక పరసి్థితిలోన నైా మనము పరగిణ ంచవలస్థన కొనిి 
అతయంత పరా ధ్మికమ ైన వాసతవములు ఏమనగా: ఆయన నిరపతక్షమ ైన, పరతేయకమ నై, సమగమీ ైన అధికారము; 
సృష్థి  మీద ఆయన సారవభౌమ మరయిు న తైిక నియంతరణ; మరియు నిబంధ్న రాజుగా, నరావతారియి నై 
పరభ్ువుగా, మరయిు పరిచరయచేయు ఆతుగా ఆయన సానిిధ్యము. దేవుని గూరిున సరయిి ైన అవగాహనను 
మనము ప ందుకునిపుపడు, ఆయనకు ఇషిమ నై నిరణయములను తీసుకొనుటకు, మరయిు ఆయన 
ఆశీరావదములను ప ందుకొనుటకు మరి ఉతతమమ ైన రరతిలో మనము స్థదధపడగలము. 

సవయంగా దేవునిక ిసంబంధించిన వాసతవములను గురితంచాము కాబటిి , దాని భౌతిక మరయిు 
ఆతీుయ కోణములతో సహా సామానయముగా సృష్థికి సంబంధించిన వాసతవములను చూచుటకు మనము 
స్థదధముగా ఉనాిము. 

సృష్థి 

ఉనికలిో ఉని పరతిద ిపరధానముగా మూడు మౌల్వక మండలములను కల్వగియుంటుంద ిఅని 
సాంపరదాయిక కమీబదధ వదేాంతశాసత రము మాటాో డుతుంది. మొదటగిా, లోకాతీత మండలము అయుయనిది, 
ఇద ిపరకృతిక ిప ైన ఉండు మండలము. మన పరా కృతిక లోకములో భాగముకాని విషయములను 
సూచించుటకు సాధారణంగా మనము ఈ పదమును ఉపయోగించునపపటకిీ, కమీబదధ వేదాంతశాసత రములో 
దీనిక ిమరి ఎకుువ పారభిాష్థక ఉపయోగము ఉనిది. విశషేముగా, ఇది దవేుని మరయిు ఆయన చేయు 
కారయములను సంబో ధసిుత ంది, ఎందుకంటే కవేలం దవేుడు మాతరమే పరా కృతిక లోకము కంటే నిజముగా 
ఉనితమ నైవాడు, ఎకుువ బలముగలవాడు, మరయిు అధకిారముగలవాడు. 

ర ండవదగిా, పరా కృతిక మండలము ఉనిది. ఇది ఆదికాండము 1లో దవేుడు సృజంచిన 
లోకమ యైునిది, అనగా మనము జీవించు మరయిు కారయములు చయేు లోకము. మరయిు 
నిసిందహేముగా, సృష్థిలోని ఈ భాగము మానవులకు అతయంత సుపరిచితమ నై భాగమ యైునిది. 

మరియు మూడవదగిా, ఆశురయకరమ ైన మండలము ఉనిది, ఇది పరకృతిని మించిన మండలము. 
దేవుని ఉనికి దృష్ాి య ఇది పరకృతిక ిప నై ఉనిది, కాని సృష్థిలో ఒక విశషేమ నై భాగముగా పరకృతికి పరకున 
ఉంటుంది. ఇద ిదవేదూతలు మరియు దయయములు వంటి అదృశయ ఆతులు నివస్థంచు సిలమ యైునిది. 

ఈ సాంపరదాయిక అవగాహనను అనుసరించి, సృష్థిలోని వాసతవములను గూరిున మన సంభాషణ 
ర ండు భాగములుగా విభాగించబడుతుంది. మొదటిగా, దేవదూతలు మరియు దయయములు నివస్థంచు 
ఆతీుయ మండలము క ైైసతవ నీతిశాసత రముతో ఏవిధ్ంగా అనుబంధ్ము కల్వగయిునిదో  పరగిణ సూత , సృష్థిలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఆశురయకరమ ైన విషయములను గూరిు చూదాే ము. మరియు ర ండవదగిా, మనము పరా కృతిక లోకమును 
మరియు నీతిశాసత రముతో దాని యొకు అనుబంధ్మును గూరుి మాటాో డదాము. సృష్థిలోని ఆశురయకరమ ైన, 
అదృశయ విషయములతో ఆరంభిదాే ము. 

ఆశురయకరమ నై 
దురదృషివశాతుత , ముఖ్యముగా పాశాుతయ సంసుృతులలో ఉని ఆధ్ునిక క ైసైతవులు మన చుటటి  

ఉండ ిమనతో పాలుపంచుకొను అదృశయమ నై దేవదూతలు మరియు దయయముల పటో తకుువ ఆసకితని 
చూపుతారమ. మరయిు ఇది ఆశురయము కల్వగించకూడదు. ఎందుకంటే, మన మానవ అనుభ్వము 
పరధానముగా పరా కృతిక లోకమునకు పరిమితమ యైునిది. మనము తరచుగా ఇతర పరజలతో మరయిు మన 
భౌతిక వాతావరణముతో పాలుపంచుకొనుచుంటాము, మరయిు మన లోకము మరయిు మన చుటటి  జరమగు 
సనిివశేములను పరా కృతిక సందరాములుగా వివరించుటకు పరయతిిసుత ంటాము. కాబటిి , ఆశురయకరమ ైన 
లోకము మీద మనము చాలా అరమదుగా ఉదాా టనను ప డతాము. అయితే మన జీవితములలో జరమగు 
విషయముల మీద దేవదూతలు మరియు దయయములు పరా ముఖ్యమ ైన రరతిలో పరభావమును చూపుతాయి 
అను మాట వాసతవమ ైయునిది. ఫల్వతంగా, న ైతిక నిరణయాలను తీసుకొనవలస్థన విషయములో 
ఆశురయకరమ ైన లోకము ఒక పరా ముఖ్యమ నై పరగిణ అయుయంటుంది. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమునకు అనుబంధ్ము గల ర ండు వరేేవరమ శీరిషకల కిీంద సృష్థిలోని ఆశురయకరమ ైన 
విషయములను మనము పరగిణ దాే ము. మొదటగిా, ఆశురయకరమ నై మండలములో నివస్థంచు నివాసులను 
గూరిు వివరించి, పరా కృతిక లోకముతో వారి అనుబంధ్మును చూదాే ము. మరయిు ర ండవదిగా, ఆతీుయ 
పల రాటము, అనగా మన చుటటి  మంచి చడెుల మధ్య జరమగు సారవతిరక సంఘరషణ అను అంశమును 
చూదాే ము. ఆశురయకరమ ైన మండలములోని నివాసులను, అనగా దవేదూతలు మరియు దయయములను 
మొదటగిా చూదాే ము. 

నివాసులు 
తరుముగల జీవులు ఉని విశవములో మానవాళి మాతరమ ేనివస్థసుత ంది అని ఆధ్ునిక విజఞా నము 

మాటాో డుతుంది. విశవములోని చిని భాగమ నై ఒక విశాలమ నై నక్షతరవీధలిోని చిని సూరమయని చుటటి  
తిరమగుతుని ఒక చిని గోళము మీద మనము జీవించుచునాిమని మనకు తలెుసు. 

అయితే దేవదూతలు మరయిు దయయములు అని పథలువబడు ల కుకు మించిన ఆతీుయ జీవులతో 
కూడా దవేుడు విశవమును నింపాడని లేఖ్నము బో ధసిుత ంద.ి దవేదూతలు మరయిు దయయములు కూడా 
జఞా నముగల, తారిుక జీవుల ైయునివి మరియు వాటకి ిచితతములు మరియు వయకితతవములు ఉనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

దేవుడు ఈ జీవులను సృజంచినపుపడు, అవనీి — పవితరమ నై మరియు పరపిూరణమ నై, పరలోక 
రాజయములో దవేుని స్తవించు — దేవదూతల ైయుండనివి అయిత ేఈ దవేదూతలలో కొనిి 
ఉదేేశయపూరవకముగా దవేుని మీద తిరమగుబాటు చసే్థ, ఈ ఆశీరావద స్థితిలో నుండ ిశిక్ావిధలిోనిక ి
పడిపలయినవి. దవేునిక ినముకముగా మిగలి్వయుండని ధ్నయతగల దూతలను బ ైబిలు సాధారణంగా 
దేవదూతలు అని, పతనమ ైన, తిరమగుబాటుచసే్థన దూతలను దయయములు అని పథలుసుత ంద.ి దవేదూతలు 
మరియు దయయములు ర ంటిక ిపరా కృతిక లోకములో జరమగు అనకే విషయముల మీద పరభావము ఉంటుంది. 

మన న తైిక వాతావరణములో దేవదూతలు మరియు దయయములు కల్వగియుని పరభావములను 
మనము చూదాే ము. దయయములను గూరిు మాటాో డుటకు ముందు దవేదూతలను గూరిు చూదాే ము. 

దేవదూతలు దేవుని నముకమ ైన సందేశకులుగాను, రాయబారమలుగాను పనిచేసాత యి. అవి ఆయన 
సందశేమును మానవులకు తలె్వయజేసాత యి, మరియు దేవుని పక్షమున అవి మానవాళితో మాటాో డతాయి. 
కొనిిసారమో  ఇవి నాటకీయమ నై సనిివశేముల ైయుంటాయి. ఉదాహరణకు, 2 రాజులు 19:35లో, సన ెరరబు 
యూదాను సావధనీము చసేుకొనుటను నిలువరించుటకు యి హో వా దూత ఒక రాతిరన అషూష రమ స్ నైయములోని 
లక్ా ఎనభ  ైఐదు వలే మందనిి హతము చసే్ ను అని మనము నరేముకుంటాము. అయిత ేఇతర 
సందరాములలో దవేదూతలు మరింత సామానయమ ైన మారగములలో పనిచేస్ ను అని మనము చూసాత ము. 
ఉదాహరణకు, దవేుని నముకమ ైన అనుచరమల పాదములకు రాయి తగులకుండా దవేదూతలు వారిని 
కాపాడును అని కరీతనలు 91:11-12 బో ధసిుత ంది. 

ఈ అలంకారిక పరశిను అడుగుట దావరా హెబ్రర. 1:14 దవేదూతల యొకు పరా ముఖ్యమ నై కారయమును 
కోీడీకరిసుత ంది: 

వీరందరమ రక్షణయను సావసియము ప ందబో వువారకి ిపరచిారము చయేుటక  ై
పంపబడని స్తవకుల నై ఆతులు కారా? (హబె్రర. 1:14). 

మరియు దీనికి జవాబు “అవును.” అయితే ఈ పరిచరయకు మరియు మన న తైిక నిరణయాలకు మధ్య 
ఏమి ప ంతన ఉనిద?ి 

ఒక విధ్ముగా, న తైికముగా వయవహరించుటకు మనము ఎలోపుపడూ అవకాశమును 
కల్వగియుండునటుో  దవేుని దూతలు ఎలోపుపడూ కారయములు చేసాత యి. వాట ిపరచిరయ దేవుని కాపుదల 
మరియు సహాయమును గూరుి మనకు మరింత నిశుయతను కల్వగిసుత ంది. మరయిు ఈ నిశుయత 
కషిసమయములో కూడా న ైతికమ నై నిరణయములను తీసుకొనుటకు మనలను పల ర తిహించాల్వ. 

ఇంతగేాక, పరలోకమందు తన దవేదూతలకు జఞా నమును నరేమపటకు దవేుడు మన రక్షణను 
ఉపయోగించుకొనుచునాిడు. దేవదూతలకు రక్షణ అవసరము లేదు, మరయిు దయయములకు రక్షణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అందుబాటులో లేదు. ఫల్వతంగా, రక్షణ వాటకిి మరాుతుకమ నైదగిా ఉనిది. కాబటిి , దవేుడు మానవాళిని 
రక్ించు విధానమును గమనించుట దావరా, దవేుని మహమిను గూరిు అవి మరి ఎకుువగా నరేముకొని, 
ఆయనను మరి ఉతతమమ నై రరతిలో సుత తించగలవు. 

ఎఫ స్్. 3:10తో సహా అనకే చోటో కొీతత  నిబంధ్న దనీిని గూరుి మాటాో డుతుంది, అకుడ పౌలు ఈ 
మాటలను వరా సుత నాిడు: 

దవేుడు మన పరభ్ువ నై కీీసుత  యిసేునందు చసే్థన నితయసంకలపము చొపుపన, 
పరలోకములో పరధానులకును అధకిారమలకును, సంఘముదావరా తనయొకు 
నానావిధ్మ నై జఞా నము ఇపుపడు తలె్వయబడవల నని ఉదేేశించి… (ఎఫ స్.్ 3:10). 

మనము మన పాపమును ఒపుపకొని దేవుని దావరా దవీించబడుచుండగా, దవేుని మారగములను 
గూరిు దవేదూతలు మరి ఎకుువగా నరేముకొని, ఆయనకు మరి ఎకుువ సుత తిని చలోె్వసాత యి. కాబటిి , మనము 
తీసుకొను న తైిక నిరణయాలలో మనము పరగిణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యమ ైన విషయములలో ఒకటి ఏమనగా, 
మనము తీసుకొను నిరణయాలు దేవదూతలు దేవుని సుత తించునటుో  మరయిు ఘనపరచునటుో  చేసాత యి. 

దేవదూతలను గూరుిన ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, దయయముల వ ైపుకు మరియు 
మన పరిస్థితిలో వాసతవాలుగా వాటి భ్ూమిక వ ైపుకు మన దృష్థిని తిరపుపటకు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

దేవదూతల వల , దయయములు కూడా పరా కృతిక మండలములో పాలుపంచుకోగలవు, మరయిు 
మనకు హాని కల్వగించుట కొరకు అవి పాలుపంచుకుంటాయి. కొీతత  నిబంధ్నలో పరసాత వించబడని, క ైసైతవుల 
మీద దాడచిేయుటకు దయయములు ఉపయోగించు అతయంత సాధారణమ నై మారగము వారనిి విగీహారాధ్న 
చేయునటుో  పురకిొలుపట అయుయనిది. 

ఇతర మారగములలో కూడా దయయములు మనకు హాని కల్వగంిచగలవు అని లేఖ్నములు 
సూచిసాత యి. ఉదాహరణకు, యోబు 1-2అధాయయములలో, దయయముల నాయకుడెైన సాతాను యోబు 
ఆసుత లను మరయిు శరరరమును నాశనము చేస్థ, అతని కుటుంబమును చంపుటకు అనుమతిని ప ందాడు 
అని మనము చూసాత ము. ఇపుపడు, ఈ అధాయయములలో మనము నేరముకొనునటుో , ఇద ియోబు జీవితము 
మీద ఇంత పరభావమును చూపుటకు సాతానుకు దవేుడు అనుమతి ఇచిున ఒక అసామానయమ నై పరిస్థితి 
అయుయనిది. ఏద ిఏమ నైా, పరా కృతిక లోకములో దయయములు చేయగల పనులను ఇద ివయకతపరమసుత ంది. 

తరమవాత భాగములో మనము చూడబో వుచునిటుో , దయయముల యొకు కారయములు మన 
జీవితముల మీద అనకే అంతరాావములను కల్వగించగలవు. అవి మనలను తరచుగా శోధసిాత యి, మరయిు 
మన న తైిక నిరణయముల నుండి మనలను దారమిళోించుటకు పరయతిిసాత యి. మరియు ఈ కారణము చేత, 
మన పరిస్థితిలో అవి ఒక పరా ముఖ్యమ ైన వాసతవమ యైునివని ఎలోపుపడూ గురమత ంచుకోవాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఇపుపడు, ఆశురయకరమ నై మండలములోని నివాసుల యొకు కారయముల నుండి మనము అనకే 
న ైతిక అంతరాావములను వ ల్వకితీయవచుు. కాని మన ఉదేేశయముల కొరకు, వాటి మధ్య జరమగు ఆతీుయ 
పల రాటము మీద మరయిు పరా కృతిక లోకములో అది మన జీవితములను పరభావితము చయేు విధానము 
మీద దృష్థిప డదాము. 

ఆతీుయ పల రాటము 
సాతాను మరయిు మిగలి్వన దయయములు దవేుని మీద తిరమగుబాటు చసే్థన నాట ినుండి, అవి దవేుని 

పరిశుదధ దవేదూతలతో యుదధము చేయుచునాియి. ఈ పల రాటము మంచి మరియు చెడ్ ఆతుల మధ్య, 
అనగా దవేదూతలు మరయిు దయయముల మధ్య జరమగుతుంది కాబటిి , దీనిని చాలాసారమో  మనము ఆతీుయ 
పల రాటము అని పథలుసాత ము. ఈ పల రాటమును గూరుి లేఖ్నములో అనకేమారమో  పరసాత వించబడింది, కాని 
అతయంత సుపరచిితమ నై వాకయభాగము ఎఫ స్్. 6లో దవేుని సరావంగ కవచమును గూరిు పౌలు చసే్థన బో ధ్ 
అయుయనిది. ఎఫ స్్. 6:12లో పౌలు వరా స్థన మాటలను వినండి: 

ఏలయనగా మనము పల రాడునద ిశరరరమలతో కాదు, గాని పరధానులతోను, 
అధకిారమలతోను, పరసుత త అంధ్కారసంబంధ్ులగు లోక నాథులతోను, 
ఆకాశమండలమందుని దురాతుల సమూహములతోను పల రాడుచునాిము 
(ఎఫ స్.్ 6:12). 

మన విరోధ్ులలో ఆశురయకరమ ైన లోకమునకు చెందని దయయపు అధకిారములు, పరధానులు, శకుత లు 
మరియు సమూహములు భాగమ ైయునివి అని పౌలు ఇకుడ సూచించాడు. ఆతీుయ పల రాటము అనునది 
మంచి శకుత లు మరయిు దుషి శకుత ల మధ్య జరమగు సంభాషణ అయుయనిది. అంతేగాక, దవేునికి విధయేత 
చూపు మారగములను వ దకుటలో దవేదూతలు మనకు సహాయము చయేుచుండగా మరయిు దయయములు 
మనలను పాపము చేయునటుో  శోధించుచుండగా ఇది న ైతికమ ైన మారగములలో మనలను పరభావితము 
చేసుత ంది. 

మనలను అధగిమించుటకు దయయములు కల్వగియుని సామరియమును యిసేు బలహనీపరచాడు 
అనునది శుభ్వారత అయుయనిది. ఆయన మరణ పునరమతాి నముల దావరా, ఆయన తన విరోధ్ులందరినీ 
ఇపపటికే జయించాడు. కొలస్్ి. 2:15లో పౌలు ఈ వాసతవమును బో ధిసూత , ఈ పలర తాిహకరమ ైన మాటలను 
వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఆయనతోకూడ మిముును జీవింపచసే్ ను;ఆయన పరధానులను అధకిారమలను 
నిరాయుధ్ులనుగాచసే్థ, స్థలువచతే జయోతివముతో వారనిి పటిి  తచెిు 
బాహాటముగా వడేుకకు కనుపరచనెు (కొలస్్ి . 2:15). 

అయితే కీీసుత  యుదధమును గ ల్వచినపపటికీ, దయయములు మనకు విరోధ్ముగా కారయములు 
చేయుటకు ఇపపటకిీ ప ంచియుంటాయి. మరియు అంతయ దనిమందు దవేుడు వాటకిి నాయయము తీరము 
వరకు అవి మనప ై దాడి చేసూత నే ఉంటాయి. ఈ కారణము చతే, మనము జఞగతీతగల స్ ైనికులుగా ఉండి, 
దేవుని సరావంగకవచమును ధ్రించుకొని యుదధమునకు స్థదధపడి, సాతాను శకుత లకు విరోధ్ముగా 
నిలబడుటకు శకితనిచుునటుో  దవేుని కృప మీద ఆధారపడాల్వ. ఈ ఆతీుయ పల రాటము మన న ైతిక పరసి్థితిలో 
నిజమ నైది మరయిు బలమ నైది అని మనము ఎనిడును మరచిపల కూడదు. 

ఆశురయకరమ ైన లోకమును గూరిున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము 
నివస్థంచుచుని పరా కృతిక, వసుత  పరపంచములోని న తైిక అంతరాావములను గూరిు మాటాో డుటకు స్థదధముగా 
ఉనాిము. 

పరా కృతిక 
పరా కృతిక లోకములోని వివరములు పరిమితములేనివి, కాబటిి మనము పరా కృతిక లోకమంతట ిమీద 

దృష్థిప డదాము. మొదటిగా, సృష్థియందు వాసతవిక పరసి్థితిలో పరా కృతిక లోకము యొకు సాి నమును గూరుి 
మాటాో డదాము. ర ండవదిగా, మానవాళి పాపములోనికి పతనమగుట పరా కృతిక లోకమును పరభావితము 
చేస్థన విధానములను మనము చూదాే ము. మరయిు మూడవదగిా, పాపము నుండి మానవాళి యొకు 
విమోచన పరా కృతిక లోకము మీద కల్వగించిన అంతరాావములను చరుిదాే ము. సృష్థి  అను అంశముతో, 
మరియు దానిలో పరా కృతిక లోకము పల ష్థంచు భ్ూమికను గూరిు మాటాో డుతూ అరంభిదాే ము. 

సృష్థి 
ఆదకిాండము 1లో, భ్ూమి మీద మానవాళి యొకు కేందర పరా ముఖ్యతను ఉదాా టసిూత  సృష్థిలోని 

పరా కృతిక మండలము అంతటనిి మోష్త వరిణంచాడు. తన వృతాత ంతములో నుండి, మానవులు పరకృతిలో 
భాగమ ైయునాిరమ అని మనము చూడవచుు. ఆదకిాండము 2:7 పరకారం, దేవుడు మనలను నలేమంటి 
నుండ ిచశేాడు. మరియు మనము పరకృతిలో భాగమ ైయునాిము కాబటిి , మనము భ్దరపరచవలస్థన ఒక 
న ైతిక బాధ్యత ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మానవులు పరకృతి మీద పరభ్ువులు లేక అధికారమలు అయుయనాిరమ అని కూడా మోష్త సపషిము 
చేశాడు. మొకులు మరియు జంతువులతో సమముగా దేవుడు మనలను సృజంచలేదు. ఆది. 1:28లోని 
మాటలను వినండి: 

దవేుడు [మానవాళిని] ఆశీరవదంిచనెు; ఎటోనగా “మీరమ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంద ి
విసతరంిచి భ్ూమిని నిండంిచి దానిని లోపరచుకొనుడ;ి సముదరపు చపేలను ఆకాశ 
పక్షులను భ్ూమిమీద పరా కు పరతి జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారతిో చపె పను (ఆద.ి 
1:28). 

ఆద ినుండే, లోకమును పాల్వంచుటకు దేవుడు మానవులను — జీవము మరియు ఎదుగుదలను 
పల ర తిహించునటుో  దానిలో పని చసే్థ, ఆయనకు నివాసయోగయముగా ఉండు రాజయముగా లోకమును 
మారముటకు — పథలచాడు. 

సృష్థియందు పరా కృతిక మండలము యొకు వాసతవిక స్థితిని మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు 
మానవాళి పాపములోనికి పతనమగుట వ ైపుకు, పరతేయకముగా పరా కృతిక లోకము మీద అది చూపథన 
పరభావము మీదకిి మన దృష్థిని తిరపుపదాము. 

పతనము 
ఆదాము హవవలు పాపములోనికి పతనమ ైన తరమవాత, మానవ జఞతిని మరియు భ్ూమిని శపథంచి, 

వాటిని భ్రషితవమునకు లోపరచి దేవుడు సపందించాడు. దీని వలన భ్ూమి అనేక విధాలుగా మానవాళి 
యొకు పరభ్ుతవమును వయతిరకేించింది. ఉదాహరణకు, ఆహారమును ఉతపతిత  చయేునటుో  భ్ూమిని 
సాగుచేయుట మానవాళికి కఠనిమ యైియంది. దనీిని గూరుి మనము ఆది. 3:17-19లో  చదువుతాము, 
అకుడ దేవుడు ఆదామును ఈ విధ్ంగా శపథంచాడు: 

నీ నిమితతము నలే శపథంపబడయిునిద;ి పరయాసముతోన ేనీవు బరదుకు 
దనిములనిియు దాని పంట తిందువు; అద ిముండో తుపపలను గచుప దలను నీకు 
మొల్వపథంచును; ప లములోని పంట తిందువు; నీవు ... నీ ముఖ్పు చమెట కారుి 
ఆహారము తిందువు (ఆద.ి 3:17-19). 

ఈ శాపము వలన, పరా కృతిక లోకము అనకే విధాలుగా పాపము దావరా పరభావితము చయేబడింది. 
పరా కృతిక మండలము యొకు పరసి్థితిని మనము ఈ విధ్ంగా కోీడకీరించవచుు: పరకృతి దవేుని శాపమును 
ప ందుకునిది మరయిు దవేుని శాపమును అమలుపరచు సాధ్నమ యైునిది. అనగా, పరకృతి పాపము 
దావరా భ్రషిమ ైపల యింద ిమరయిు తరచుగా మనకు విరోధ్ముగా కూడా నిలబడుతుంది. నీతిశాసత రములో మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరా కృతిక పరసి్థితి విషయములో ఇవి పరిగణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యమ నై వివరముల ైయునివి. పరకృతి 
వాసతవముగా రూప ందించబడనిదగిా లేదు; అది పాపము దావరా భ్రషిమ ైనది కాబటిి  మన న తైిక నిరణయాలను 
సంకిోషిము చసేుత ంది, మరయిు మనలను కీమశిక్షణలో ప టుి టకు దవేుడు ఉపయోగించు సాధ్నముగా 
చాలాసారమో  పని చసేుత ంది. 

అద ేసమయములో, పతనము వలన పరా కృతిక లోకము పూరితగా భ్రషిమ ైపల లేదు. భ్ూమి మరియు 
దానిలోని సమసతము ఇపపటకి ీదవేునికి చెందనివిగా ఉనాియి. ఇపపటకిీ అద ిదవేుని మంచితనమును 
మరియు వ ైభ్వమును పరకటసిుత ంది, మరియు అనకే మంచి విషయములను మనకు అనుగీహించుటకు 
దేవుడు ఇపపటిక ీదానిని ఉపయోగిసాత డు. కరీతనలు 19:1లో మనము చదువునటుో : 

ఆకాశములు దవేుని మహమిను వివరంిచుచునివి; అంతరకి్షము ఆయన చతేిపనిని 
పరచురపరచుచునిద ి(కరీతనలు 19:1). 

1 తిమోతి 4:4-5లో పౌలు వరా స్థనటుో : 

దవేుడు సృజంచిన పరతి వసుత వును మంచిద.ి కృతజాతాసుత తులు చలోె్వంచి 
పుచుుకొనినయి డల ఏదయిు నిష్తధంిపతగనిద ికాదు; ఏలయనగా అద ిదవేుని 
వాకయము వలనను పరా రినవలనను పవితరపరచబడుచునిద ి(1 తిమోతి 4:4-5). 

పరకృతి ఇపపటకిీ మంచిదగిా ఉనిది. అద ిఇపపటకిీ దేవుని సృష్థి  అయుయనిది, మరియు ఇపపటిక ీ
మనకు పరిచరయ చయేుటకు మరియు మనలను దీవించుటకు ఆయన ఉపయోగించు మాధ్యమమ ైయునిది. 
కాబటిి , మనము న తైిక పరశిలను ఎదురొునునపుపడు, సృష్థిలోని భ్రషితవము మరియు ఆశీరావదములు 
ర ండు మన పరసిితిలో పరా ముఖ్యమ నై లక్షణములుగా కొనసాగుతాయని మనము ఎలోపుపడూ 
జఞా పకముంచుకోవాల్వ. 

సృష్థి  మరియు పాపములోనిక ిపతనము దృష్ాి య పరకృతిని గూరిు మనము మాటాో డాము కాబటిి , 
ఇపుపడు విమోచన మరయిు విమోచనము చరతిరలో పరా కృతిక మండలము పల ష్థంచు భ్ూమికను చూచుటకు 
మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

విమోచనము 
మానవాళి పాపములోనికి పడపిల యినపుపడు, పరా కృతిక మండలము శపథంచు పరికరముగా మరియు 

శాపమును ప ందనిదిగా మారపిల యింది. కాని విమోచనములో, ఈ ర ండు పరభావములు తిరగవరా యబడనివి. 
మానవాళికి విమోచనను సాధంిచుట కొరకు పరా కృతిక మండలములో దవేుడు కారయములు చేయుచుండగా, 
పరా కృతిక మండలములు విమోచనను కల్వగించు పరకిరములుగా మారాయి. మరియు మానవాళి యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

విమోచన దావరా దేవుడు పరా కృతిక లోకములోని భ్రషితవమును శుదిధచేయుచుండగా, అద ివిమోచనను 
ప ందినదిగా కూడా అయియంది. 

పరకృతి అనేక విధాలుగా విమోచనకు మాధ్యమముగా పనిచసేుత ంది. ఒక విధ్ంగా, పరా కృతిక 
మండలములోని వసుత వులను దవేుడు విమోచన పరకియీలో పరకిరాలుగా ఉపయోగించుకుంటాడు. పరా కృతిక 
లోకములోని సనిివేశములు దేవుని గొపపదనమునకు సాక్షయమిచుునవిగా ఉంటాయి. రక్షణ కొరకు 
ఆయనను నముుటకు అవి మనకు అనేక అవకాశములను అందిసాత యి. మరయిు మన ఆతీుయ 
ఎదుగుదల మరయిు విజయమునకు దారతిీయు పరసి్థితులలో అవి మనలను ఉంచుతాయి. మరొక వ పైు, 
దేవుడు అదుాతమ నై విధానములలో సామానయ, పరా కృతిక కీమమును తిరగవరా స్థ, పరకృతిని మారముతాడు, 
తదావరా మన విశావసమును కటుి  చిహిములను మరియు ఆశురయకారయములను అది మనకు అందసిుత ంది. 
పౌలు ఈ మాటలను వరా స్థన రోమా. 8:28ని పరగిణ ంచండి: 

దవేుని పతరమించువారకి,ి అనగా ఆయన సంకలపముచొపుపన పథలువబడనివారకి,ి 
మలేుకలుగుటక  ైసమసతమును సమకూడ ిజరమగుచునివని యి రమగుదుము (రోమా. 
8:28). 

“సమసతము” అను పదమును ఉపయోగించుట దావరా, పరతి పరసి్థితి, పరతి సనిివేశము, పరతి జీవి, 
పరతి వసుత వు, పరతి తలంపు — అనగా పరతిదానిని — గూరిు పౌలు మాటాో డుతునాిడు. మరియు దానిలో 
పరా కృతిక లోకములో ఉనికలిో ఉండు లేక జరమగు సమసతము భాగమ ైయునిది. మన పరయోజనము కొరకు, 
మన విమోచనను కొనసాగించుట కొరకు దవేుడు సమసతమును నియంతిరంచుచునాిడు. 

కాబటిి , మనము న తైిక ఎంపథకలను ఎదురొునునపుపడు, మనము ఇలాంట ిపరశిలను అడగాల్వ, 
పరా కృతిక లోకములో నేను కల్వగియుని అనుభ్వములలో నుండి దేవుడు నాకు ఏమి బో ధంిచుచునాిడు? 
పరా కృతిక లోకములో నా పాలుపంపులు ననుి కీీసుత ను పల ల్వన విధ్ముగా ఎలా మారుగలవు? మరయిు 
దేవునిక ిమహమిను తెచుుటకు ననేు పరా కృతిక లోకమును ఎలా ఉపయోగించగలను? 

ఇంతగేాక, సవయంగా పరా కృతిక మండలము ఒక దనిమున విమోచనను ప ందుతుంది. కొీతత  
ఆకాశము మరియు కొీతత  భ్ూమిని సృజంచుటకు దవేుడు భ్ూమాయకాశము ర ంటిని శుదిధ  చసేాత డు. యి షయా 
65:17, యి షయా 66:22, 2 పతతురమ 3:13 మరియు పరకటన 21:1 వంటి చోటోతో సహా అనేక చోటోలేఖ్నము 
నూతన సృష్థిని గూరుి మాటాో డుతుంది. పరా కృతిక లోకములోని భ్రషితవము కీీసుత  రాకడ యందు మానవాళి 
యొకు విమోచన పూరతగు వరకు కొనసాగుతుంద ిఅని ఇటిి వాకయభాగములు సూచిసాత యి. ఆ 
సమయమందు, ఆద ినుండి భ్ూమి కొరకు దవేుడు నియమించిన మహమికరమ నై గమయమునకు అద ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

చేరమతుంది. దీనిని గూరిు రోమా. 8:19, 21లో పౌలు వరా శాడు, అకుడ మనము ఈ మాటలను 
చదువుతాము: 

దవేుని కుమారమల పరతయక్షతకొరకు సృష్థి  మిగుల ఆశతో తరే ిచూచుచు 
కనిప టుి చునిద.ి ఏలయనగా సృష్థి , నాశనమునకులోనయిన దాసయములోనుండ ి
విడపిథంపబడ,ి దవేుని పథలోలు ప ందబో వు మహమిగల సావతంతరయము ప ందుదునను 
నిరరక్షణకలదె[ైయునిద]ి... (రోమా. 8:19, 21). 

దేవుడు పరా కృతిక లోకమును విమోచించుచునాిడు అను వాసతవము దానిక ిఆయన గొపప విలువను 
ఇసాత డు అను విషయమును సూచిసుత ంది. కాబటిి , మనము న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుచుండగా, మన 
ఎంపథకలు పరా కృతిక సృష్థిని ఏ విధ్ంగా పరభావితము చేసాత యి అను విషయమును కూడా మనము 
పరగిణ ంచవలస్థన అవసరము ఉనిది. అనగా మనము ఇలాంటి పరశిలను అడగాల్వ: ననేు తీసుకొను 
నిరణయములు పరా కృతిక లోకము మీద ఎలాంటి పరభావమును చూపుతాయి? భ్ూమి మీద మానవాళి యొకు 
ఆధపితయమును ననేు ఎలా ప ంచగలను? దవేుని మహమిగల సానిిధ్యమునకు యోగయమ నై లోకమును 
నేను ఎలా స్థదధపరచగలను? మనము ఒక న తైిక పరశిను ఆశయీించు పరతిసారి, సృష్థి  మనలను పరభావితము 
చేయు మారగములను మనము పరిగణలోనిక ితీసుకోవాల్వ. మరియు మన కియీలు సృష్థిని పరభావితము 
చేయు విధానమును కూడా మనము జఞా పకముంచుకోవాల్వ. 

సవయంగా దేవునిని గూరుిన మౌల్వక వాసతవములను, సృష్థిని గూరుిన సామానయ వాసతవములను 
మనము గురితంచాము కాబటిి , దేవుని సృష్థిలో అతయంత పరా ముఖ్యమ నై మానవాళికి సంబంధంిచిన 
వాసతవాలను పరిగణ ంచుటకు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

మానవాళి 

మానవాళికి సంబంధించిన వాసతవములను మనము ర ండు మారగములలో చూదాే ము. మొదటగిా, 
సమాజము యొకు నేపథయములో మానవాళిని పరిగణ ంచి, ఇతరమలతో జీవించుటకు మనము చేయు 
పరయతిములకు సంబంధించిన వాసతవములను చూదాే ము. మరయిు ర ండవదిగా, మనతో మనము 
జీవించుటకు చేయు పరయతిముల మీద దృష్థిప డుతూ, వయకుత లుగా మానవులను గూరిు మాటాో డదాము. 
మన నపేథయములోని పరా ముఖ్యమ ైన లక్షణముగా మానవ సమాజము వ ైపుకు ఇపుపడు మన దృష్థిని 
తిరపుపదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సమాజము 
మన క ైసైతవ నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు అనుబంధ్ముగల సమాజములోని మూడు కోణములను 

మనము చూదాే ము. మొదటగిా, మానవ సమాజము యొకు సామూహకి ఏకతవమును, అనగా మానవ 
జఞతిని దేవుడు ఐకయ గుంపుగా చూచు విధానమును పరిగణ దాే ము. ర ండవదగిా, మన మానవ 
అనుభ్వముల యొకు సామయమును గూరిు కుో పత ంగా మాటాో డదాము. మరయిు మూడవదగిా, మనము 
మానవ సమాజమును పసాత విదాే ము. దవేుని ఎదుట నిలబడుచుండగా మానవ సమాజము యొకు 
ఏకతవమును మొదట చూదాే ము. 

ఏకతవము 
మానవాళి యొకు సామూహిక ఏకతవమును గూరిు మనము చయేు సంభాషణలో, సాంసుృతిక 

ఆజాను సృష్థియందు మానవాళికి ఇవవబడిన సామూహిక బాధ్యతగా మాటాో డదాము. మరయిు పతనమును 
గూరిు సామూహకి పరిణామాలను కల్వగించిన మానవ జఞతి యొకు సామూహకి వ ఫైలయముగా 
మాటాో డదాము. చివరగిా, విమోచనను గూరుి మానవ సమాజము యొకు సామూహకి పునరిి రాుణముగా 
మాటాో డదాము. సృష్థిలో మానవాళి యొకు సామూహిక బాధ్యత, అనగా సాంసుృతిక ఆజాను గూరుి 
ముందుగా ఆలోచన చేదాే ము. 

మునుపటి పాఠములో, సాంసుృతిక ఆజాను గూరిు మానవ సంసుృతి యొకు పురోగమనము దావరా 
మానవులు ఆయన రాజయమును భ్ూదగింతముల వరకు వాయపథంపజయేమని దవేుడు ఇచిున ఆజా అని 
పథలచాము. ఆదాము హవవలు సృజంచబడనిపుపడు ఈ ఆజా సూటిగా వారికి ఇవవబడింది. ఆది. 1:28లో 
మన మొదటి తలో్వదండుర లతో దేవుడు పల్వకని మాటలను వినండి: 

మీరమ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంద ివిసతరంిచి భ్ూమిని నిండంిచి దానిని లోపరచుకొనుడ ి
(ఆద.ి 1:28). 

అవును, భ్ూగోళము అంతటిని పరజలు మరయిు సంసుృతులతో నింపునటుో  ఆదాము తండిరగా హవవ 
తగనింతమంద ిపథలోలను కనాలని దవేుడు ఏనాడు ఉదేేశించలేదు. బదులుగా, మానవుల యొకు అనేక 
తరములలో వారమ మొదటి తరమువారిగా ఉండాలని ఆయన కోరాడు. మరియు మానవ జఞతి 
సామూహికముగా ఈ ఆజాను న రవేరాులని ఆయన కోరాడు. 

ఫల్వతంగా, మానవులందరమ ఒకరతిో ఒకరమ ఏకతవము కల్వగయిునాిరమ. అనగా, భ్ూమిని నింపథ 
లోపరచుకొను ఈ బాధ్యతను దేవుడు మానవజఞతికి ఏక సామూహిక బాధ్యతగా ఇచాుడు. అయితే 
సాంసుృతిక ఆజాలోని పరతి చిని విషయమును దవేుడు పరతి వయకితకి పురమాయించలేదు. సాంసుృతిక ఆజా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పునరమతపతిత  చయేుటకు మరయిు సంసుృతులను కటుి టకు మానవాళి అంతటనిి బదుధ లనుగా చసేుత ంది. 
మరియు ఒక వయకిత యొకు న తైిక బాధ్యత అతని లేక ఆమ  పనిని చయేుట, మరియు ఈ సామూహిక పనిని 
చేయుటకు మానవాళి అంతటతిో సహకరించుట అయుయనిద.ి 

సాంసుృతిక ఆజాలో మానవ జఞతి యొకు ఈ సామూహిక ఏకతవము నీతిశాసత రమును గూరిు మనకు 
ఒక పరా ముఖ్యమ నై విషయమును బో ధిసుత ంది. ఆది నుండే, వయకితగత నిరణయములను తీసుకొనునపుపడు 
మానవులు ఇతరమలను పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని దేవుడు ఉదేేశించాడు. మన నిరణయాలు వార ిమీద 
ఎలాంట ిపరభావమును చూపుతాయో, మరయిు దవేుని రాజయమును భ్ూదగింతముల వరకు వాయపథంపజయేు 
సామూహిక బాధ్యతను మనము ఎలా సాధించగలమో మనము పరగిణ ంచాల్వ. 

మానవాళి యొకు సామూహిక బాధ్యతను మనసుిలో ఉంచుకొని, మానవ జఞతి పాపములోనికి 
పడిపలయనపుపడు మన సామూహిక వ ైఫలయము అను అంశమును గూరిు ఇపుపడు మాటాో డదాము. 

దేవుడు ఆదాము హవవలను సృజంచినపుపడు, వారకిి ఆయన సాంసుృతిక ఆజా అను సామూహిక 
పనిని పురమాయించాడు. మరియు ఆ పని యొకు సాఫలయతకు తోడపడు వయకితగత భ్ూమికలను కూడా 
ఆయన వారికి పురమాయించాడు. తరమవాత, పతనములో, ఆదాము హవవలు ఇరమవురమ వారకిి ఇవవబడని 
వయకితగత బాధ్యతలను ఉలోంఘంిచారమ, మరియు ఆ కమీములో వారకిి ఇవవబడిన సామూహిక బాధ్యతను 
కూడా ఉలోంఘించారమ. 

ఈ విధ్ంగా, పతనమందు వయకుత లుగా ఆదాము హవవల పాపములు మాతరమే 
భాగమ ైయుండలేదుగాని, వార ిమధ్య అనుబంధ్ము, అనగా దేవుడు నియమించిన కుటుంబ వయవసి కూడా 
కుంటుపడిపల యింది. కాబటిి  మానవ జఞతి దవేునిప ై తిరమగుబాటు విషయములో ఐకయమ ైపల యింది. 

పతనము సామూహిక వ ఫైలయము అను వాసతవము క ైసైతవ నీతిశాసత రము కొరకు సుదీరమా ైన 
అంతరాావములను కల్వగించింది. అనగా వయకుత లుగా న తైికముగా ఉండు బాధ్యత మాతరమేగాక, ఇతరమల 
న ైతికతను కూడా ప ంప ందించు బాధ్యత మనకు ఉనిదని అరిము. మనము కుటుంబములను మరయిు 
సమాజములను రూప ందించి, ఆ అనుబంధ్ములలో న ైతిక అలవాటోను స్థిరపరచాలని అద ిచూపుతుంది. 
మరియు ఆ అనుబంధ్ముల దావరా మనకు కలుగు శోధ్నలను గూరిు మనము అవగాహన 
కల్వగియుండాలని అది మనకు బో ధసిుత ంది. 

ఇపపటి వరకు మనము మానవాళి యొకు సామూహిక బాధ్యతను మరయిు ఆ బాధ్యతను 
న రవేరముటలో మన సామూహకి వ ైఫలయమును మనము పరగిణ ంచాము కాబటిి , ఇపుపడు మానవాళి 
పాపములోనికి పతనమగుట వలన కల్వగని సామూహిక పరణిామాల వ ైపుకు మన దృష్థిని 
తిరపపవలస్థయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పతనము యొకు సామూహకి పరిణామాలను అరిము చసేుకొనుటకు, దేవుడు ఆదాము హవవలను 
సృజంచినపుపడు, ఆయన వారితో నిబంధ్నను చశేాడు అని గురమత ంచుకొనుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. 
ఇతర విషయములతో పాటు, ఈ నిబంధ్న ఆదాము హవవలు దేవునిక ివిధేయత చూపాలని కోరింది, 
మరియు వార ివిధయేత లేక అవిధేయత వలన కల్వగని పరణిామాలను నిరవచించింది. అయిత ేఈ నిబంధ్న 
వయకుత లుగా ఆదాము హవవలతో దవేుని అనుబంధ్మును మాతరమే నిరవచించలేదు. బదులుగా, ఇద ిఆదాము 
హవవలను కల్వపథ పాల్వంచింది. వాసతవానికి, ఇపపట ివరకు ఉనికిలో ఉండిన పరతి మానవుడు మరయిు 
భ్విషయతుత లో జనిుంచు పరతి మానవుడు ఈ నిబంధ్నలో భాగమ ైయునాిడు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. 

కాబటిి , మంచి చడ్ెల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తిని ఆదాము హవవలు దవేుని నిబంధ్నను 
ఉలోంఘించినపుపడు, వార ిఅవిధేయత యొకు పరణిామాలు కేవలం వారి మీద మాతరమేగాక, వారి సంతతి 
అంతటి మీద కల్వగాయి. మానవ జఞతి యొకు సామూహకి ఏకతవము వలన, ఈ ఒకు అపరాధ్ము మానవ 
జఞతిలోని పరతి వయకితని నిబంధ్న శాపములలోనిక ిన టిింది. రోమా. 5:18లో పౌలు దీనిని కోీడకీరించినటుో : 

కాబటిి  తీరమప ఒకు అపరాధ్మూలమున వచిునదె,ై మనుషుయల కందరకినిి శిక్ావిధ ి
కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయి నో...(రోమా. 5:18). 

దీనిలో యిసేు ఒక మినహాయింపు అయుయనాిడు, ఎందుకంటే ఆయన సాధారణ మానవ 
పునరమతపతిత  పరకియీలో ఆదాము హవవలకు పుటిలేదుగాని, మరయి గరామున పరశిుదాధ తు దావరా 
కల్వగాడు. ఆదాము పాపము చసే్థనపుపడు పరతి ఇతర మానవుడు నిబంధ్న శాపములలో పడిపల యాడు. 

పతనమునకు పరణిామముగా, మనలో మిగలి్వనవారంతా మరణము అను దేవుని శాపము కిీంద 
పుటిి , నితయ తీరమపకు పాతుర లమయాయము. అపరాధ్ము మరియు శిక్ావిధతిో జనిుంచుటతో పాటుగా, 
మనము భ్రషుి లముగా కూడా జనిుంచి, పాపముతో నిండుకొనినవారమ ై ఏ మలేు చయేుటకు సామరియము 
లేనివారగిా ఉనాిము. రోమా. 8:7-8లో పౌలు వరా స్థనటుో : 

ఏలయనగా శరరరానుసారమ నై మనసుి దవేునిక ివిరోధ్మ యైునిద.ి అద ిదవేుని 
ధ్రుశాసత రమునకు లోబడదు, ఏమాతరమును లోబడనరేదు. కాగా శరరరసవభావము 
గలవారమ దవేుని సంతోషపరచనరేరమ (రోమా. 8:7-8). 

వాసతవానికి, పతనము యొకు పరిణామాలు ఎంత తీవరమ నైవి అంటే, దవేుని విమోచన కారయము 
లేకుండా, మనము నిజముగా న ైతికమ నై దేనిన నైా ఆలోచించుటకు, చపెుపటకు లేక చయేుటకు మనకు 
అవకాశము లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మనము పాపము దావరా బహుగా భ్రషిమ ైపల యాము కాబటిి , మనము ఎలోపుపడూ మన న తైిక 
పరవృతుత లను మరయిు సహజ జఞా నమును పరశిించవలస్థయుంటుంది. మన హృదయములు ఎలోపుపడు 
మనలను న ైతిక పవితరతలోనిక ినడిపథసాత యి అని ఊహిసూత , మనము కేవలం మన హృదయమును 
అనుసరించకూడదు. 

పాపమను ఈ సారవతిరక సమసయ వలన కలుగు మరొక పరిణామము ఏమనగా, మానవ జఞతి దేవుడు 
ఉదేేశించిన విధ్ముగా సాంసుృతిక ఆజాను న రవేరులేదు. మనము లోకమంతటా మానవ నాగరికతలను కటిి  
వాటిని వాయపథంపజేసాత ము, కాని మనలో ఉండు పాపము దవేుని ఘనపరచు మరియు మహమిపరచుటకు 
విఫలమ యైిేయ విధానములో వాటిని నిరిుంచునటుో  చసేుత ంది. 

భ్ూమి మీద దవేుని రాజయమును కటుి  బాధ్యతలో మనము ఒకరికొకరము సహాయము 
చేసుకోవలస్థయునిది, కాని పాపమను భ్రషితవము మనలను ఆటంకములుగా మారుివసేుత ంది. ఫల్వతంగా, 
మనము దవేునిక ిమహమిను తచెుుటకు పరయతిించుచుండగా, ఆయన రాజయమును కటుి టకు 
అనుకూలమ నై రరతులలో మనము పనిచేయుట మాతరమేకాదుగాని, పాపమును మనము చాలా జఞగతీతగా 
పరశిీలన చయేవలస్థయుంటుంది. మనము మన స ంత ఉదేేశములు మరియు పరవరతనలతో పాటుగా మన 
చుటటి  ఉని పరజలవి కూడా పరరక్ించి, రమజువు చేయవలస్థయునిది. 

మానవాళి యొకు సామూహిక బాధ్యత మరయిు సామూహకి వ ఫైలయమును, మరయిు ఆ వ ఫైలయము 
యొకు సామూహకి పరణిామాలను పరగిణ ంచాము కాబటిి , ఇపుపడు మానవ సామాజక నిరాుణముల 
యొకు సామూహకి పునరిి రాుణమును చూదాే ము. 

ఆధ్ునిక లోకములో, క ైసైతవులు రక్షణలోని వయకితగత విషయములు — అనగా పాపక్షమాపణ, వయకితగత 
పరజల కొరకు నితయ జీవము వంటివి — మీద దృష్థిప టుి ట సామానయమ నై విషయమే. అయితే మన మునుపట ి
పాఠములో మనము చూస్థనటుో , అనకేమంది వయకితగత విశావసులను రక్ించుట మాతరమే సృష్థి  కొరకు దవేుడు 
కల్వగియుని పరణాళిక కాదు. బదులుగా, అది ఒక రాజయమును కటుి ట అయుయనిది; ఒక నూతన సామాజక 
నిరాుణమును మరియు నూతనపరచబడని పరజలు నివస్థంచు కొీతత  సమాజమును కటుి ట అయుయనిది. 1 
పతతురమ 2:9లో పతతురమ సంఘమును సామూహిక పదములలో వరిణంచిన విధానమును వినండి: 

అయిత ేమీరమ...ఏరపరచబడని వంశమును, రాజుల నై యాజక సమూహమును, 
పరశిుదధ  జనమును, దవేుని స తతయిన పరజలున  ైయునాిరమ (1 పతతురమ 2:9). 

దేవుడు కవేలం వయకుత లను మాతరమే విమోచించుట లేదు. బదులుగా, ఆయన పరజలను, 
యాజకతవమును, ఒక దేశమును విమోచించుచునాిడు. అనగా, ఆయన వయకుత లను విమోచించుచునాిడు 
మరియు వారనిి విమోచించబడిన సమాజములలో ఉంచుచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

యిేసు మన రాజ ైయునాిడు అని, మరియు మనము ఆయన రాజయమ యైునాిమని మనందరకిీ 
తెలుసు. మరయిు నడేు కూడా ఆయన తన పరజల కొరకు కుటుంబములు మరయిు సంఘ సాి నములు 
వంట ిసామాజక మరయిు అధకిారకి వయవసిలను నియమించాడని మనమంతా గురితసాత ము. మరియు 
భ్విషయతుత లో యిసేు తిరగివిచిునపుపడు, సామూహిక సమాజక వయవసిలు కూడా పూరితగా 
విమోచించబడతాయి. మనము తీసుకొను న తైిక నిరణయముల కొరకు ఈ వాసతవములు చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునివి. మనము కేవలం మన వయకితగత విమోచన మీద మాతరమ ేదృష్థిప టికూడదుగాని, 
భ్ూమి మీద దవేుడు కటుి చుని గొపప రాజయములో భాగముల ైయుని కుటుంబములు, సంఘములు, 
మరియు దేశముల వంట ిదెవైికమ నై సామాజక వయవసిలను నిరవహించుట మీద కూడా దృష్థిప టాి ల్వ. 

దేవునితో వయవహరించుటలో మానవ జఞతి యొకు సామూహిక ఏకతవమును గూరిు ఇపపట ివరకు 
మనము వివరించాము కాబటిి , ఇపుపడు మన మానవ అనుభ్వములలోని సామయములకు సంబంధించిన 
వాసతవములను మనము పరగిణ ంచాల్వ. 

సామయము 
మానవ జఞతిలో, మనము అనకే చిని గుంపులుగా విభాగించబడా్ ము. మనము దేశములు, 

సంసుృతులు, ఉప-సంసుృతులు, సంఘములు, కుటుంబములు మొదలగువాటలిో భాగమ యైునాిము. 
మన చరితరలు కొందరమ వయకుత ల యొకు జీవితచరతిరలు మాతరమే కాదుగాని, దశేములు మరయిు పరజల 
సమూహములను గూరిున కథనముల ైయునివి. మనము కుటుంబములు మరియు దశేములు వంటి 
సామాజక వయవసిలలో జీవిసూత  మనలను మనము నిరవహించుకుంటాము. మరయిు  వసత రధారణ, ఆహారము, 
సంగరతము, కళ, నిరాుణములు, మరియు మొదలగువాటతిో మనలను ఐకయపరచు పంచుకొను సంసుృతులు 
ఉనాియి. ఈ సామాజక గుంపులలో, గుంపును ఐకయపరచు కొనిి పరా ధ్మికమ ైన పల ల్వకలు ఉనాియి. 
మనము న తైిక నిరణయములను తీసుకొనునపుపడు ఈ పల ల్వకలు మరియు భినితవములను మనము 
పరగిణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 

ఈ ఆలోచనల యొకు ఒక కుో పత  సారాంశమును మనము 1 కొరింథీ. 9:20-22లో కనుగొంటాము, 
అకుడ పౌలు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

ధ్రుశాసత రమునకు లోబడనివారనిి సంపాదంిచుకొనుటకు ననేు ధ్రుశాసత రమునకు 
లోబడనివాడను కాకపలయినను, ధ్రుశాసత రమునకు లోబడనివానివల  ఉంటనిి. దవేుని 
విషయమ  ైధ్రుశాసత రము లేనివాడను కాను గాని కీీసుత  విషయమ  ైధ్రుశాసత రమునకు 
లోబడనివాడను. అయినను ధ్రుశాసత రము లేనివారనిి సంపాదంిచుకొనుటకు 
ధ్రుశాసత రము లేనివారకి ిధ్రుశాసత రము లేనివానివల  ఉంటనిి...ఏ విధ్ముచతేన నైను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కొందరనిి రక్ంిపవల నని అందరకి ిఅనిివిధ్ముల వాడన యైునాిను (1 కొరంిథ.ీ 
9:20-22). 

మన చుటుి  ఉని పరజల యొకు అనుభ్వములకు అనుగుణంగా మన పరవరతనను 
అనువరితంచుకొనుట ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైయునిదని పౌలు బో ధించాడు. తాను నివస్థంచిన మానవ సామాజక 
నేపథయములకు పరగిణనిచిు, తాను చూస్థనదానికి అనుగుణంగా అతడు తన పరవరతనను మారముకునాిడు. 
ఉదాహరణకు, యూదుల నపేథయములలో అతడు యూదా సంపరదాయములను అనుసరించాడు, మరియు 
అనయజనుల నేపథయములలో అనయజనుల ఆచారములను అనుసరించాడు. అవును, లేఖ్నము బో ధించు ఏ 
విషయమును కూడా ఉలోంఘంిచకుండా అతడు జఞగీతతపడా్ డు. అయితే తనకు సాధ్యమ ైనంత వరకు, అతడు 
దేవుని ధ్రుశాసత రమును తన చుటటి  ఉని పరజల యొకు అనుభ్వములకు అనువరితంచుటకు 
పరయతిించాడు. అతని ఉదాహరణను అనుసరించి, మనము కూడా ఇలానే చేయాల్వ.   

దేవుని ఎదుట మానవ జఞతి యొకు సామూహకి ఏకతవము, మన మానవ అనుభ్వాలలో 
సామయము యొకు పరా ముఖ్యతను గూరిు మనము మాటాో డాము కాబటిి , ఇపుపడు మానవ జఞతిలో 
సభ్ుయలుగా, లేక చిని గుంపుగా, లేక వయకుత లుగా సమాజము అను అంశమును, మనము ఒకరితో ఒకరము 
చేయు సామానయ సంకరషణలకు సంబంధించిన వాసతవములను పరగిణ ంచుటకు మనము స్థదధముగా 
ఉనాిము. 

సమాజము 
సమాజము అను అంశమును మనము ర ండు భాగములుగా విభాగదిాే ము. మొదటిగా, మానవులు 

ఒకరి మీద ఒకరమ కల్వగియుండు పరభావమును మనము పరిగణ దాే ము. మరయిు ర ండవదిగా, మనము 
ఒకరి కొరకు ఒకరమ కల్వగయిుని బాధ్యతలను గూరిు మాటాో డదాము. తమ సమాజములలో వయకుత లు 
ఇతరమల మీద కల్వగియుని పరభావమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

వయకుత ల యొకు నిరణయాలు మరియు కారయములు వారి చుటుి  ఉని పరజల మీద పరభావము 
చూపుతాయి అను విషయములో ఎలాంటి సందేహము లేదు. ఈ నిరణయాలు మరయిు కారయములు లేఖ్న 
బో ధ్నలకు అనుగుణంగా ఉనిపుపడు, దవేుని మహమిపరచు విధ్ముగా అవి ఇతరమలను పరభావితము 
చేసాత యి. అవి అలా లేనపుపడు, పాపము చేయు విధ్ముగా ఇతరమలను పరభావితము చేసాత యి. మన 
సమాజములో ఉని ఇతరమలను మనము ల కులేననిి విధానములలో పరభావితము చేసాత ము. కాని ఈ 
పాఠములో, విశావసులు సంఘములో ఒకరి మీద ఒకరమ కల్వగయిుండు పరభావమును చరిుంచుట మీద 
దృష్థిప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

1 కొరింథీ. 12:26-27లో మానవ శరరరము అను రూపకమును ఉపయోగిసూత  క ైైసతవులు ఒకరి మీద 
ఒకరమ కల్వగయిుండు పరభావమును గూరుి పౌలు వరిణంచాడు. అతడు వరా స్థన మాటలను వినండి: 

కాగా ఒక అవయవము శీమపడునపుపడు అవయవములనిియు దానితోకూడ 
శీమపడును; ఒక అవయవము ఘనత ప ందునపుపడు అవయవములనిియు 
దానితోకూడ సంతోష్థంచును. అటువల , మీరమ కీీసుత యొకు శరరరమ  ైయుండ ివరేమ 
వరేమగా అవయవముల  ైయునాిరమ (1 కొరంిథ.ీ 12:26-27) 

ఈ వాకయభాగములో, క ైసైతవులు ఒకరిని ఒకరమ గౌరవించాలని ఘనపరచాలని పౌలు బో ధించాడు, 
ఎందుకంటే లోకములో ఒక క ైసైతవునిక ిజరమగు విషయము పరతి విశావస్థని పరభావితము చసేుత ంది. ఈ భావనలో 
మనము ఒకరి మీద ఒకరము కల్వగయిుండు పరభావము చాలా విశాలమ నైది, కాబటిి  మనము 
నిరణయములను తీసుకొను పరతిసార ిసంఘము అంతటిని పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. మన కారయములు ఇతర 
విశావసుల మీద చూపు పరభావమును నిరాి రించగలవారముగా, వారిక ిహాని కల్వగించక వారకిి మేలు కల్వగించు 
నిరణయములను మనము తీసుకొని, వారమ న ైతికమ నై విధానములలో పరవరితంచునటుో  పురకిొలాపల్వ. 

1 కొరింథీ. 8లో పౌలు దీనికి ఒక బలమ ైన ఉదాహరణను ఇసూత , విగీహములకు అరపించిన 
ఆహారమును గూరిు కొనిి ఉపదశేములను ఇచాుడు. సాధారణంగా, క ైైసతవులు ఈ ఆహారమును తినవచుు 
అని అతడు బో ధించాడు. అయిత ేఒక షరతును జోడిసూత , ఈ ఆహారమును తినుట ఇతర విశావసులు 
విగీహారాధ్న అను పాపములోనికి పడిపల వుటకు దారతిీసుత నిటోయితే, క ైసైతవులు అటిి ఆహారములను 
విసరిజంచాలని అతడు చెపాపడు. 1 కొరింథ ీ8:13లో పౌలు ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

కాబటిి  భోజనపదారిమువలన నా సహో దరమనిక ిఅభ్యంతరము కల్వగనియి డల, నా 
సహో దరమనిక ిఅభ్యంతరము కలుగజయేకుండుటక  ైననే నిటకినిి మాంసము తినను 
(1 కొరంిథ.ీ 8:13). 

మన నిరణయాలు బ ైబిలానుసారమ నైవిగా ఉండుటకు, మన కారయములు ఇతరమల మీద చూపు 
పరభావమును పరగిణ ంచువారముగా మనముండాల్వ. 

మనము ఒకరి మీద ఒకరము కల్వగయిుండు పరభావము యొకు పరా ముఖ్యతను తెలుసుకునాిము 
కాబటిి , ఇపుపడు మనము ఒకరి కొరకు ఒకరము కల్వగయిుని బాధ్యతలు అను అనుబంధతి అంశమును 
చూచుటకు స్థదధముగా ఉనాిము. ఇతరమల మీద మనము కల్వగియుండు పరభావమును గూరిు మనము 
చరుించిన విధ్ముగానే, సంఘములో మనము ఒకర ిపటో ఒకరము కల్వగియుని బాధ్యతల మీద 
విశషేముగా దృష్థిప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మనము ఒకరి పటో ఒకరము కల్వగియుని బాధ్యతలను గూరిు లేఖ్నము అనేక చోటో బో ధసిుత ంది. 
కాబటిి , ఉదాహరణ కొరకు, మనము ఒకరనిొకరము పతరమించవల ను అని పరభ్ువు ఇచిున ఆజా మీద 
దృష్థిప డదాము. లేఖ్నములో ఈ ఆజా తరచుగా పరసాత వించబడింది, కాని తన మొదటి పతిరకలో యోహాను 
దీనిని గూరుి మాటాో డని విధానమును మనము చూదాే ము. 1 యోహాను. 3:11-18లోని మాటలను వినండి: 

మనమొకని నొకడు పతరమింపవల ననునద ిమొదటనుండ ిమీరమ వినిన 
వరతమానమగేదా ... ఆయన మన నిమితతము తన పరా ణముప టెిను గనుక దనీివలన 
పతరమ యి టిిదని తలె్వస్థకొనుచునాిము. మనముకూడ సహో దరమలనిమితతము మన 
పరా ణములను ప టి బదుధ లమ యైునాిము. ఈ లోకపు జీవనోపాధగిలవాడెయైుండ,ి 
తన సహో దరమనిక ిలేమి కలుగుట చూచియు, అతనియి డల ఎంతమాతరమును 
కనికరము చూపనివానియందు దవేుని పతరమ యిలేాగు నిలుచును? చినిపథలోలారా, 
మాటతోను నాలుకతోను కాక కిీయతోను సతయముతోను పతరమింతము (1 యోహాను 
3:11-18). 

యిేసు మనలను పతరమించిన విధ్ముగానే మనము ఒకరనిొకరము పతరమించుకొను బాధ్యత 
కల్వగియునాిము అని యోహాను సూచించాడు. మరయిు ఈ బాధ్యత మన జీవితమంతటనిి ఆవరసిుత ంది. 
ఇద ిమన సమయమును, మన డబుును, మన ఆసుత లను, మన జీవితములను కూడా కోరమతుంది. 
మరియు ఈ బాధ్యత మన న తైిక నిరణయాలనిిటిలో పరతిబింబించబడవలస్థయునిది. 

మానవ సమాజములో ఇతరమలతో జీవించుటకు సంబంధించిన వాసతవాలను గూరుి ఇపపటి వరకు 
మాటాో డాము కాబటిి , ఇపుపడు వయకుత లుగా మన వ పైుకు దృష్థిని మళోించుటకు మనము స్థదధముగా 
ఉనాిము. 

వయకుత లు 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్థనటుో గా, మానవులు అనేక సామానయమ నై విషయములను 

కల్వగియునాిరమ. మనమంతా ఒక ేదవేునికి బాధ్ుయలమ యైునాిము. మనము ఒక ేపరా కృతిక లోకములో 
జీవిసూత , అవే ఆశురయకరమ నై శకుత ల దావరా పరభావితము చయేబడుతునాిము. మరయిు మన వంటి 
అనకేమందితో మనము మన సమాజములలో జీవించుచునాిము. అయితే అనకే పరా ముఖ్యమ ైన 
మారగములలో పరతి వయకిత విశషేమ ైనవానిగా ఉనాిడు. మనమంతా విభినిమ నై వయకితతవములను, 
విభినిమ నై చరతిరలను, విభినిమ ైన సామరియములను, మొదలగువాటిని కల్వగయిునాిము. మనము న తైిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఎంపథకలను ఎదురొునునపుపడు ఈ వయకితగత భినితవములు మనము పరగిణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యమ నై 
భినితవముల ైయునివి. 

వయకుత లుగా మానవాళికి సంబంధించిన నాలుగు రకముల వాసతవములను గూరిు మనము 
మాటాో డదాము. మొదటగిా, మనము వయకితగత సవభావమును గూరిు మాటాో డదాము. ర ండవదగిా, పరతి వయకిత 
ఎదురొును అనుభ్వముల యొకు పరా ముఖ్యతను మనము పరసాత విదాే ము. మూడవదగిా, మానవ శరరరము 
మరియు దాని యొకు పరభావము అను అంశమును గూరుి మాటాో డదాము. మరయిు నాలగవదగిా, పరతి 
వయకితకి దవేుడు పురమాయించిన భ్ూమికల యొకు పరా ముఖ్యతను మనము పరగిణ దాే ము. మన 
సందరాములో వయకితగత సవభావము పరా ముఖ్యమ ైన వాసతవమ ైయునిది అని చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

సవభావము 
సవభావమును గూరిు మనము మాటాో డునపుపడు, వయకితగత ఇషిములు మరియు శోధ్నలు, అలాగే 

మన పవితీరకరణ వంటి విషయములు మన మనసుిలో ఉంటాయి. మనలో పరతి ఒకురిక ికొనిి బలములు 
మరియు బలహీనతలు ఉనాియి మరియు మనలో పరతి ఒకురము పరిశుదాధ తుతో విశషేమ ైన వయకితగత 
అనుబంధ్మును కల్వగియునాిము. మరయిు దవేుని ఘనపరచు నిరణయములను తీసుకొను మన 
సామరియమును మరియు నిరణయములను ఈ విషయములు పరభావితము చేసాత యి. 

వయకితగత సవభావమునకు సంబంధించిన విషయములతో పాటుగా, న తైిక నిరణయములను 
తీసుకొనునపుపడు మనము పరతి వయకిత యొకు అనుభ్వాలను కూడా పరగిణలోనిక ితీసుకోవాల్వ. 

అనుభ్వాలు 
వయకితగత అనుభ్వాలు వలే్వముదరలను పల ల్వయునివి. వలే్వముదరలు అనిి తోరణాలు, ఉచుులు 

మరియు గుచాులు వంటి నమూనాలను రూప ందించు రేఖ్లను కల్వగయిుంటాయి. మరయిు పరతి ఒకుర ి
వేల్వముదరలలో ఈ సామానయ విషయములు ఉనిపపటకిీ, పరతి వలే్వముదర విశషేమ ైనది. 

మన అనుభ్వముల విషయములో కూడా ఇదే వాసతవమ యైునిది. మన అనుభ్వాలలో ఎకుువ 
శాతం చాలా సామానయమ నైవ యైునివి, కాని అనుభ్వాల యొకు మిశమీము పరతి వయకితక ిభినిముగా 
ఉంటుంది. మన అనుభ్వముల కోవలో, మన వారసతవము, మన పరపికవత, మన విదయ, మన 
అవకాశములు, మన సాి యి మరియు స్థితి, మరియు అవును, మనము ఆలోచించు, చపెుప లేక చేయు 
దేనిన ైనా చరేువచుు. మరియు మన న ైతిక పరిస్థితిలో లక్షణములుగా, ఈ అనుభ్వములు మన న తైిక 
బాధ్యతలను పాక్కిముగా నిరాధ రిసాత యి. 

ఇపుపడు, ఒక భావనలో, మనమంతా ఒకే శోధ్నను, అనగా దేవుని ధ్రుశాసత రమును ఉలోంఘించు 
శోధ్నను ఎదురొుంటాము. అయిత ేమనలో పరతి ఒకురము ఈ శోధ్నను విభినిమ ైన విధ్ములుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అనుభ్విసాత ము. ఉదాహరణకు, మనమంతా దొంగతనము చయేునటుో  శోధించబడతాము, కాని ఈ శోధ్నలోని 
ఇతర వివరములు మనందరిక ీవరేమగా ఉండవచుు. మరియు మనమంతా ల ైంగికముగా శోధించబడతాము, 
మరియు ఒకొకు వయకిత శోధింపబడు విధానము భినిముగా ఉండవచుు. కాబటిి , క ైసైతవ నీతిశాసత రము అను 
అంశమును మనము ఆశీయించినపుపడు, మనలో పరతి ఒకురము ఒక విశషేమ నై ఆతీుయ పల రాటమును 
పల రాడుచునాిము అని గురితంచవలస్థన అవసరము ఉనిది. మరయిు మన విశషేమ నై పల రాటముల 
వివరములు మనము పరగిణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యమ ైన వాసతవముల ైయునివి. 

ఉదాహరణకు, మన వారసతవము విషయములో, మనమంతా మన తలో్వదండుర లను 
గౌరవించవలస్థయునిది. కాని మనందరి తలో్వదండుర లు ఒకరమ కాదు. బదులుగా, మనమంతా మన 
తలో్వతండుర లను గౌరవించాల్వ. మరియు పరపికవత విషయములో, మన వయసుి ప రమగుతుని కొలది మన 
తలో్వదండుర లను గౌరవించవలస్థన విధానము మారమతుంది. మనము యౌవవనులముగా ఉనిపుపడు, వారకిి 
విధయేత చూపుట దావరా మరియు మరాయదను ఇచుుట దావరా మనము వారనిి గౌరవించాల్వ. మనము 
పరపికవత చెంది మన తలో్వదండుర లు ముసల్వవార ైనపుపడు, మనము వారి భౌతిక అవసరతలను తీరముతు 
వారనిి సంరక్ించుట వంటివాట ిదావరా విభినిమ నై విధానములలో వారిని గౌరవించవలస్థయునిది. పరతి 
అనుభ్వము ఏదో ఒక విధ్ముగా మనకు పరతేయకించబడని ఒక బాధ్యతను మన ముందుంచుతుంది. మరయిు 
మనము న తైిక పరశిలను ఎదురొునునపుపడు, ఇవి మనము పరిగణ ంచవలస్థన పరా ముఖ్యమ ైన 
వాసతవముల ైయునివి. 

సవభావము మరయిు వయకితగత అనుభ్వములను గూరుిన ఈ అవగాహనలను మనసుిలో 
ఉంచుకొని, మానవ శరరరమునకు సంబంధించిన వాసతవములు మరియు అవి మన న ైతిక పరిస్థితి మీద 
చూపు పరభావములను మనము చూడవలస్థయునిది. 

శరరరము 
న ైతిక నపేథయములలో పరిగణలోనిక ివచుు మన శరరరములకు సంబంధించిన అనేక వాసతవములు 

ఉనాియి, అవి మన భౌతిక వయసుి, మన సామరియతలు మరియు బలహీనతలు, మన జనుయవులు, 
మరియు మన వివచేనా సామరియములు వంటవిి. ఉదాహరణకు, దివతీ. 1:35-39లో ఇశాీయిేలులోని ప దేలను 
మరియు పథలోలను దవేుడు ఈ విధ్ంగా వయతాయసపరచాడు: 

ననేు మీపథతరమలకచిుెదనని పరమాణము చసే్థన యిీ మంచి దశేమును ఈ 
చడ్ెతరము వారలిో ... కాలేబు తపప మర ిఎవడును చూడడు... యి హో షువ దానిలో 
పరవశేించును ... ఆ దనిమున మంచి చడ్ెలన రమగని మీ కుమారమలు, అనగా–
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అపహరంిపబడుదురని మీరమ చపెథపన మీ పథలోలు దానిలో పరవశేింతురమ; దానిని వార ి
కచిుెదను; వారమ దానిని సావధనీపరచుకొందురమ (దవితీ. 1:35-39). 

అరణయములో ఇశాీయిలేు దేశము దేవుని మీద తిరమగుబాటు చసే్థనపుపడు, యి హో షువ కాలేబులు 
మినహా, ప దేల తరమువారందరినీ యి హో వా శిక్ించాడు. కాని ఆ తరము పథలోలను ఆయన శిక్ించలేదు, 
ఎందుకంటే వారిక ిమంచి చడెులు తలె్వయవు. ఈ విధ్ంగా మరియు అనేక ఇతర విధానములలో, మన న ైతిక 
బాధ్యతలు మన భౌతిక పరపికవత మరియు మన వివేచనా సామరియముల దావరా పాక్కిముగా 
నిరాి రించబడతాయని లేఖ్నము సూచిసుత ంది. 

అయితే మన శరరరములకు సంబంధించిన కొనిి వాసతవములు మన న తైిక బాధ్యతలను పరభావితము 
చేయుటకు చాలవని కూడా లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. లేఖ్నములో అతయంత పరా ముఖ్యమ నై ఉదాహరణగా, 
పాపము మన శరరరములలోనికి పరవశేించి, దవేునిక ివిధయేత చూపకుండా మనలను నివారిసుత ంది అను 
వాసతవమును పరగిణ ంచండి. అయినను, మన శరరరములలో నివస్థంచుచుని ఈ సమసయ వలన మనము 
చేయు పాపములను దవేుడు ఉపతక్ించడు. రోమా. 7:18-24లో పౌలు ఈ సమసయను వివరంిచిన 
విధానమును వినండి. 

నా శరరరమందు మంచిద ిఏదయిు నివస్థంపదని ననే రమగుదును ... 
అంతరంగపురమషుని బటిి  దవేుని ధ్రుశాసత రమునందు ననేు ఆనందంిచుచునాిను 
గాని వరేొక నియమము నా అవయవములలో ఉనిటుి  నాకు కనబడుచునిద.ి 
అద ి... నా అవయవములలోనుని పాపనియమమునకు ననుి చరెప టిి  
లోబరచుకొనుచునిద.ి ... ఇటిి  మరణమునకు లోనగు శరరరమునుండ ినన ి వడు 
విడపిథంచును? (రోమా. 7:18-24). 

మన శరరరములలో నివస్థంచు పాపము మనలను పాపము చేయునటుో  పురకిొలుపతుంది. కాని 
పౌలు చూపథనటుో , ఈ సందిగధతకు పరిష్ాురము మన దోషమును తిరసురించుట కాదుగాని, రక్షకుని ఎదుట 
అంగలారముట అయుయనిది. 

జనుయవులు మరయిు పరవరతన మధ్య ఉని అనుబంధ్ము కూడా దీనిని పల ల్వయునిది. ఒక వ ైపున 
జనుయవులు, మరొక వ ైపున నరేపరమ నై హింస, తరా గుడు, మరియు సవల్వంగ సంయోగము వంట ిపరవరతనల 
మధ్య కూడా సంబంధ్ములు ఉనాియని అనకేమంది శాసత రజాులు సూచించారమ. కాబటిి , మన జనుయవులు 
మరియు మనలో నివస్థంచు పాపము దేవుని ఆజాలను పాటించుటను కషితరముచసేుత ంద ిఅను విషయము 
వాసతవము కాదు. ఏది ఏమ ైనా, దవేుని ఆజాలు మన కొరకు నిరాణ యకమ యైునివి. కాబటిి , మన శరరరములు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పాపము చేయుటను మనకు సుళువుగాను సావభావికముగాను చసే్థనపపటకిీ, బ ైబిలు సపషిముగా ఖ్ండించు 
పాపములను చయేునటుో  మనకు అనుమతి ఉనిటుో కాదు. 

సవభావము, వయకితగత అనుభ్వములు, మరయిు మానవ శరరరమునకు సంబంధించిన వాసతవాలను 
ఇపపటి వరకు మనము చూశాము కాబటిి , మనలో పరతి ఒకురికీ దవేుడు పురమాయించిన భ్ూమికల 
యొకు న తైిక పరా ముఖ్యతను చూచుటకు ఇపుపడు మనము స్థదధముగా ఉనాిము. 

భ్ూమికలు 
మనలో పరతి ఒకురకిీ జీవితములో విభినిమ నై భ్ూమికలు ఉనాియి. లౌకిక లోకములో, మనము 

తలో్వ, తండిర, బిడ్, అని, అకు, భారయ, భ్రత, ఉదో యగి, యజమాని వంటి అనకే భ్ూమికలను పల ష్థసుత ంటాము. 
ఇంతగేాక, దేవుడు పరజలను సంఘములో విభినిమ ైన సాి నములు మరయిు బాధ్యతల కొరకు పథలచాడు 
కాబటిి , ప దేలు, పరిచారకులు, సువారితకులు, బో ధ్కులు, మొదలగువారమ సంఘములో ఉనాిరమ. మరియు 
సంఘములో మనకు అధకిార సాి నము ఉనాి లేకపల యినా, దేవుడు పరతి విశావస్థక ిఆతీుయ వరములను 
అనుగీహించాడు, మరయిు కీసీుత నందు మన సహో దరర సహో దరమలకు పరచిరయ చయేుటకు మన వరములను 
మనము ఉపయోగించాలని ఆయన కోరమచునాిడు. మరయిు ఈ భ్ూమికలలో పరతి ఒకుట ిమన ఎదుట 
పలు శోధ్నలను మరయిు బాధ్యతలను ఉంచుతుంది. 

ఉదాహరణకు, సంఘములో మనము స్తవకులముగా ఉంట,ే జఞా నపూరవకమ నై మరయిు దెైవికమ నై 
రరతిలో దేవుని పరజలను నిరవహించుట, వారకిి బో ధించుట మరియు వారనిి గదిే ంచుట మన బాధ్యత 
అయుయనిది. కాని సంఘములో మనము పథలోలమ యైుంటే, ఇటిి  అధకిారము మరయిు పరవరతనను 
కల్వగియుండుట తపుప అవుతుంది. మరొక ఉదాహరణగా, సామరియముగల ప దేలను గూరుి, ముఖ్యముగా 
భ్రతలు మరియు తండుర లను గూరిు మాటాో డుతూ, తమను మరియు తమ కుటుంబములను పల ష్థంచుట 
కొరకు వారమ పని చయెాయలని కొీతత  నిబంధ్న బో ధించు వాసతవమును చూడండి. 1 తిమోతి 5:8లో పౌలు 
వరా స్థనటుో : 

ఎవడెనైను సవకయీులను, విశషేముగా తన యింటవిారనిి, సంరక్ంిపక 
పలయినయి డల వాడు విశావసతాయగము చసే్థనవాడె ైఅవిశావస్థకని 
చడ్ెవాడెయైుండును (1 తిమోతి 5:8). 

కాబటిి , ఇతరమలకు సహాయము చయేుటకు కొందరమ పని చయేు బాధ్యతను, ముఖ్యముగా 
కుటుంబమును పల ష్థంచు బాధ్యతగలవారిని ఇకుడ మనము చూడవచుు. అద ేవిధ్ముగా, మన 
కుటుంబములను పల ష్థంచమని మనకు హచెురించబడనిపుపడు, ఆ బాధ్యతను తపథపంచుకొను శోధ్నను 
మనము ఎదురొుంటాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఎంతో కొంత వరకు, మనము పల ష్థంచు పరతి భ్ూమికలో ఇలానే జరమగుతుంది. పరతి భ్ూమిక మనకు 
ఒక విధ్మ నై శోధ్నలను కల్వగసిుత ంద ిమరియు మనప ై కొనిి బాధ్యతలను మోపుతుంది, మరియు ఈ 
విధ్ంగా పరతి భ్ూమిక మన న తైిక పరిస్థితిలో ఒక పరా ముఖ్యమ ైన మరయిు సంకిోషిమ ైన వాసతవము 
అయుయనిది. 

కాబటిి , బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొను విషయానికి వచుేసరికి, ఒకరతిో ఒకరమ నివస్థంచు 
సమాజములో సభ్ుయలుగా, మరియు మనతో మనము నివస్థంచు వయకుత లముగా, మానవులముగా మన 
ఉనికకిి సంబంధించిన అనేక వాసతవములను మనము పరగిణలోనిక ితీసుకోవాల్వ. 

ముగంిపు 

ఈ పాఠములో బ ైబిలానుసారముగా న తైిక పరశిలకు జవాబిచుుటకు మనము మనసుిలో 
ఉంచుకోవలస్థన పరధానమ నై వాసతవముల రకములను అవలోకనం చశేాము. సవయంగా దేవుని గూరిు, 
ముఖ్యముగా ఆయన అధకిారము, నియంతరణ, మరయిు సానిిధ్యమును గూరుి మనము అనకే 
పరా ముఖ్యమ నై వాసతవాలను గురితంచాము. పరా కృతిక మరియు ఆశురయకరమ ైన మండలములను ర ంటిని 
చూసూత , సాధారణముగా సృష్థిలోని వాసతవములను మనము వరిణంచాము. సమాజము యొకు నపేథయములో 
మరియు వయకితగత సాి యిలో కూడా మానవాళిని మనము పరిగణ ంచాము. మన న తైిక పరసి్థితికి 
సంబంధించిన వాసతవాలను సమీక్ించుటకు ఈ మూడు మౌల్వక విభాగములు మనకు మంచి ఆరంభ్ 
బిందువులుగా పని చేసాత యి. 

పరసి్థితుల దృష్థికోణము నుండ ినీతిశాసత రమును మనము చూస్థనపుపడు, దవేుని ఎదుట మన 
బాధ్యతలను పరభావితము చయేు వాసతవములనిిటిని గురితంచి, వాటనిి పరగిణలోనిక ితీసుకొనుట ఎంతో 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఈ వాసతవములలో దవేుని ఉనికి మరియు గుణము ఎలోపుపడూ అతయంత 
మౌల్వకమ నైదెయైునిది, కాని మన చుటుి పకులకు మరియు మనకు సంబంధించిన వాసతవాలు కూడా 
మనప ై న తైిక బాధ్యతలను మోపుతాయి. కాబటిి , మనము ఎనిి వాసతవములను చూడగల్వగితే, మన న ైతిక 
ఎంపథకలు నిజముగా బ ైబిలు నిరణయాల ైయునివని అంత ఎకుువగా నిశుయతను కల్వగయిుండవచుు. 
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