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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపల దాా త్ం 

మధ్య యుగములలో, త్త్వవతిే్లు మర్శయు వ జైఞఞ నికులు కొనిిసారమో  ఆల ుమీ అను ఒక 
ఆచారములో పాలుప్ంచుకునవేారమ. ఇది స్స్ం వంటి చౌక లోహమును బంగారము వంటి విలువ ైన 
లోహముగా మారముటకు చదయు ప్రయత్ిమ ైయుండనిది. అవును, స్స్మును బంగారము వల  
కనిపతంచునటుో  లేక ఇత్ర దరవయములతో కల్వపత బంగారమును పల ల్వయునిటుో  చదయవచుు అని అల ుమిస్లకు 
తెలుసు. అయితద స్స్మునకు నిజముగా బంగారము యొకు గుణములు ఉండుటకు, దాని యొకు 
పరా ధ్మిక సవభావములో మారమప కలగాలని వార్శకి తెల్వస్తయుండినది. అద ిబంగారము 
అవవవలస్తయుండనిది. 

సర్ే, ప్రజలకు కూడా ఇదద వర్శిసుి ంది. మన మాటలు, ఆలోచనలు మర్శయు కిీయలు విడదయీలేని 
విధ్ముగా మన పరా ధ్మిక సవభావముతో సంబంధ్ము కల్వగశయునివి. కాబటిి , ఏ విధ్ంగా అయితద స్్సములో 
బంగారము యొకు నిజమ ైన గుణములు ఉండలేవో, అలాగే భ్రషిమ నై సవభావములుగల ప్రజలు నిజముగా 
మంచి కారయములను చదయలేరమ. మన కారయములు ఎలోప్ుపడూ మన త్త్వములను ప్రతిబింబిసాి యి. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుట అను మన పాఠయ కీమములో ఇది ఎనిమిదవ పాఠము, 
మర్శయు దీనికి “అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మంచిగా ఉండుట” అను శీర్శషకనిచాుము. మంచిగా ఉండుటను 
గూర్శున ఈ పాఠములో, మంచిత్నము మర్శయు మన అస్తిత్వము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును చూసూి  
అస్తిత్వ దృష్తికోణ అనేవషణను ఆరంభిదాే ము, మర్శయు మనము ఏమ యైునాిమో దానికి మంచిత్నము ఏ 
విధ్ముగా అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది అను విషయము మీద దృష్తిప డదాము. 

మీకు జఞఞ ప్కమునిటోయితద, ఈ పాఠములలో న తైిక వివచేనలో ఒక వయకిి ఒక ప్ర్శస్తాతికి దదవుని 
వాకయమును అనువర్శించుట భాగమ యైునిది అను విషయము బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను 
తీసుకొనుటకు మన మాదిర్శయి ైయునిది. ఈ మాదిర్శ ప్రతి న తైిక ప్రశిలోని మూడు పరా ముఖ్యమ ైన 
అంశములను ఉదాా టసిుి ంది, అవి, దదవుని వాకయము, ప్ర్శస్తాతి, మర్శయు నిరణయమును తీసుకొను వయకిి. 

న ైతిక వివేచనలోని ఈ మూడు అంశములు ఈ పాఠములలో న ైతిక విషయములను చూచుటకు 
మనము ఉప్యోగశసుి ని మూడు దృష్తికోణములకు అనుసంధానముగా ఉనాియి. నిర్ాణ యక దృష్తికోణము 
దదవుని వాకయమును ఉదాా టిసుి ంది మర్శయు మన బాధ్యత్ను గూర్శు దదవుని ప్రమాణములు ఏమి 
బయలుప్రమసాి యి? అనునటు వంట ిప్రశిలను అడుగుత్ుంది. నీతిశాసిరములోని ప్ర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసివములు, లక్షయములు మర్శయు మాధ్యమాల మీద దృష్తి  ప డుత్ుంది, మర్శయు దదవుని సంతోషప్రచు 
లక్షయములను ఎలా చదరమకోవాల్వ? అనునటు వంటి ప్రశిలను అడుగుత్ుంది. అస్తిత్వ దృష్తికోణము మానవుల 
మీద, అనగా న తైిక నిరణయములను తీసుకొను వయకుి ల మీద దృష్తిప డుత్ుంది. దదవుని 
సంతోషప్రచుటకుగాను మనము ఎలా మారమప చెందాల్వ? అనునటు వంట ిప్రశిలను ఇది అడుగుత్ుంది. 
మర్శయు ఎలాంట ిప్రజలు ఆయనను సంతోషప్రమసాి రమ? ఈ పాఠయకమీములోని మిగశల్వన పాఠములలో 
మనము ఈ అస్తిత్వ దృష్తికోణము మీద దృష్తిప డదాము. 

మునుప్టి పాఠములలో ఒకదానిలో మనము ప్రసాి వించినటుో , అస్తిత్వ అను ప్దమును అనకేమంద ి
త్త్వవతిే్లు అనకే విధ్ములుగా ఉప్యోగశంచారమ. అయితద ఈ పాఠములలో, న తైిక ప్రశిలలోని మానవ 
కోణములను సూచించుటకు ఈ ప్దమును మనము ఉప్యోగశదాే ము. కాబటిి , అస్తిత్వ దృష్తికోణము అను 
అంశము కిీంద, మన సవభావము, మన గుణము, మర్శయు మనము ఉండవలస్తన విధానము మీద 
దృష్తిప డదాము. 

విశషేముగా ఈ పాఠములో, ఒక వయకిి మంచిగా ఉండుట అంటే ఏమిటో మనము చూదాే ము. అత్యంత్ 
ఘోరమ నై పాప్ులు కూడా కొనిిసారమో  మంచి ప్నులను చదసాి రమ అని మనకు తలెుసు. అయితద ఒక వయకిి 
మంచిగా ఉండుట వేర్ొక విషయమ ైయునిది. మంచిగా ఉండుట మన గుర్శింప్ులు, సమరపణలు, మర్శయు 
ఉదదేశయములకు సంబంధించినదెైయునిద ి— దనీిని బ ైబిలు ఒక వయకిి యొకు హృదయము అని వర్శణసుి ంది. 

 “మంచిగా ఉండుట”ను గూర్శున ఈ పాఠములో, ఉనిక ిమర్శయు మంచిత్నము మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును బ ైబిలు చర్శత్రలోని మూడు మౌల్వక సాా యిల దృష్టాి ా విశదీకర్శదాే ము. మొదటిగా, సవయంగా 
దదవుని మంచిత్నమును, మర్శయు దదవుడు వార్శని సృజంచినప్ుపడు మానవులు వాసివానికి మంచిగా 
సృజంచబడా్ రమ అను సత్యమును చూసూి  మనము సృష్తి  కాలమును చర్శుదాే ము. ర్ ండవదిగా, మనము 
ప్త్నమ ైన కాలమును చూసూి , పాప్ము మానవాళి యొకు మంచిత్నమును నాశనం చదస్తన విధానమును 
విశదీకర్శదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, మనము విమోచన కాలమును గూర్శు మాటాో డదాము, సృష్తితో, 
అనగా మంచి సృష్తికరి మంచి లోకమును చదస్త, దానిని మంచి మానవులతో నింప్ుటకు ఇషిప్డని కాలముతో 
ఆరంభిదాే ము. 

సృష్తి 

సృష్తి  సమయమునందు మంచిత్నమును గూర్శున మన సంభాషణ ర్ ండు భాగములుగా 
విభాగశంచబడుత్ుంది. మొదటగిా, మనము దదవుడు మర్శయు ఆయన మంచిత్నమును గూర్శు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మాటాో డుత్ూ, సమసి నిజమ నై న ైతిక మంచిత్నము సవయంగా దదవునిలో నాటబడయిునిది అని 
వివర్శదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, త్న మంచిత్నమును ప్రతిబింబించుటకు దదవుడు మానవాళిని ఎలా 
సృజంచాడో  మనము వివర్శదాే ము. కాబటిి  ఈ సమయమందు, దదవుని యొకు వయకిిగత్ మంచిత్నమును 
చూదాే ము. 

దదవుడు 
మంచిత్నము దదవునిలో నాటబడయిునిది అను ఆలోచనను మనము విశదకీర్శంచుచుండగా, 

దదవుని ఉనికి మీద దృష్తిప డుత్ూ, ప్రతదయకముగా ఆయన సవభావమును చూసూి  ఆరంభిదాే ము. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, ఆయన సవభావములోని ఒక విశషేమ నై అంశము, అనగా న తైిక మంచిత్నము మీద 
దృష్తిప డదాము. దదవుని ఉనికనిి గూర్శున కుో పి్ సంభాషణతో మనము ఆరంభిదాే ము. 

ఉనిక ి
దదవుని ఉనికిని గూర్శు లేఖ్నములు ల కులేననిి విషయములను చబెుతాయి, కాని మన 

ఉదదేశయముల కొరకు ఆయన ముఖ్యమ ైన గుణములు మర్శయు ఆయన వయకిిత్వము మధ్య ఉని 
అనుబంధ్ము మీద దృష్తిప డదాము. సులువుగా చెబితద, దదవుని గుణములను ఆయన వయకిిత్వము నుండ ి
వేరమచదయలేము; అవి ఆయన ఎవర్ో నిరవచిసాి యి. 

ఈ కారణము చదత్ లేఖ్నముల రచయిత్లు దదవుని ఆయన గుణముల ఆధారముగా వర్శణసాి రమ 
మర్శయు ఆయనకు పతరమో  కూడా ప డతారమ. ఉదాహరణకు, 2 కొర్శంథీ. 1:3లో ఆయన “కనికరము చూప్ు 
త్ండిర” మర్శయు “సమసిమ ైన ఆదరణను అనుగహిీంచు దదవుడు” అని పతలువబడా్ డు. యి హే. 10:5లో 
ఆయన “సరవశకిిగల దదవుడు,” మలాకీ 2:17లో “నాయయకరియగు దదవుడు,” మర్శయు హబె్రర 13:20లో 
“సమాధానకరియగు దదవుడు.” సామ త్లు 9:10లో ఆయన “ప్ర్శశుదుధ డు” మర్శయు కీరినలు 24:7-10లో 
ఆయన “మహిమగల ర్ాజు.” 

ఇలా అనేక విషయములను చపె్పవచుు, కాని అత్యంత్ పరా ముఖ్యమ నై బిందువు ఏమనగా: దదవుని 
గుణములను ఈ విధ్ముగా గుర్శించుట దావర్ా, లేఖ్న రచయిత్లు దదవుడు ఒక వయకిిత్వమ యైునాిడు అని 
మనకు బో ధించుచునాిరమ; వారమ ఆయన పరా ధ్మిక సవభావమును వర్శణంచుచునాిరమ. ఉదాహరణకు, 
కీరినలు 24లో దావీదు యి హో వాను “మహిమగల ర్ాజు” అని పతలచినప్ుపడు, దదవుడు కొంత్ మహిమను 
కల్వగశయునాిడు లేక దదవుడు కొనిిసారమో  మహిమకరముగా ఉంటాడు అని మాత్రమే అత్డు చపె్పలేదు. 
బదులుగా, దదవుని గుణములో ఆయన మహమి ఒక కలీకమ నై భాగమ ైయునిదని, మర్శయు అద ిఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయకిిత్వము నుండ ిమర్శయు ఆయన ఉనికి యొకు కేందరత్ నుండ ివరేమచదయబడలేనిద ిఅని అత్ని 
ఉదదేశమ యైునిది. 

మనము దదవుని ఉనికిని ప్ర్శగణ ంచుచుండగా, దదవుని పరా ముఖ్యమ నై గుణములనీి మారనివి, 
అనగా మారమపచెందనివి అని జఞఞ ప్కముంచుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఉదాహరణకు, దదవుడు ఒక 
ర్ోజు ప్ర్శశుదిధనిగా, మర్ొక ర్ోజు అప్ర్శశుదుధ నిగా ఉండలేడు. ఆయన కొనిిసారమో  సరవ-శకిి మర్శయు సరవ-
జఞఞ నమును కల్వగశ, మర్శకొనిిసారమో  త్న శకిిని మర్శయు జఞఞ నమును ప్ర్శమిత్ము చదయలేడు. 

కీరినలు 102:25-27, మలాక ీ3:6, మర్శయు యాకోబు 1:17 వంటి అనేక చోటో లేఖ్నము దీనిని 
బో ధిసుి ంది. అయితద సమయమును దృష్తిలో ఉంచుకొని, వీటిలో ఒకదానిని మాత్రమ ేచూదాే ము. యాకోబు 
1:17లో యాకోబు మాటలను వినండి: 

జయయతిరుయుడగు త్ండిర ... ఆయనయందు ఏ చంచలత్వమ నైను గమనాగమనముల 
వలన కలుగు ఏ ఛాయయి నైను లేదు (యాకోబు 1:17). 

సృష్తిలో అనేక మారమప చదరమపలు జరమగుచునిప్పటకిీ, దదవుడు మాత్రం మారడు అను నిశుయత్ను 
మనము కల్వగశయుండవచుు. నేడు, దదవుడు లోకమును సృజంచుటకు ముందు కల్వగశయుండిన అవే 
పరా ముఖ్యమ నై గుణములను కల్వగశయునాిడు మర్శయు ఆయన అదద వయకిిత్వమ యైునాిడు. ఆయన 
నిత్యము వరకు అదద వయకిిత్వమ ైయుంటాడు. 

దదవుని ఉనికిని గూర్శు మాటాో డాము కాబటిి , దదవుడు త్నయందు మర్శయు త్నలో కల్వగశయుని 
మంచిత్నమును చూచుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

మంచిత్నము 
నీతిశాసిర నపే్థయములో దదవుని మంచిత్నమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, ఆయన న ైతిక 

ప్విత్రత్ మర్శయు ప్ూరణత్ మన మనసుిలో ఉంటుంది. మునుప్ట ిపాఠములలో మనము చూస్తనటుో , 
సవయంగా దదవుడు మాత్రమే న ైతికత్కు ఉనిత్మ నై పరా మాణ కత్ అయుయనాిడు. ఆయన కాక మనము 
తీరమపతీరుబడుటకు మర్ొక బాహయ మంచిత్న పరా మాణ కత్ లేదు. బదులుగా, ఆయన సవభావమునకు 
అనుగుణంగా ఉండు ప్రతిద ిమంచిది, మర్శయు ఆయన సవభావమునకు అనుగుణంగాలేని ప్రతిది చడ్ెది. 

1 యోహాను 1:5-7 ఈ ఆలోచనను “వ లుగు” దృష్టాి ా వివర్శసుి ంది. అకుడ యోహాను ఈ మాటలను 
వరా శాడు: 

దదవుడు వ లుగ  ైయునాిడు; ఆయనయందు చీకట ిఎంత్మాత్రమును లేదు. 
ఆయనతోకూడ సహవాసముగలవారమని చపె్ుపకొని చీకటలిో నడచిినయి డల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనమబదధమాడుచు సత్యమును జర్శగశంప్కుందుము. అయితద ఆయన 
వ లుగులోనుని ప్రకారము మనమును వ లుగులో నడచిినయి డల, మనము 
అనోయనయసహవాసము గలవారమ  ైయుందుము; అప్ుపడు ఆయన కుమారమడెనై 
యిసేు రకిము ప్రతి పాప్మునుండ ిమనలను ప్విత్ుర లనుగా చదయును (1 యోహాను 
1:5-7). 

ఈ వాకయభాగములో, వ లుగు అనునది సత్యము మర్శయు న తైిక శుదధత్కు రూప్కమ ైయునిది, కాని 
చీకటి పాప్ము మర్శయు అబదధములతో పల లుబడినది. కాబటిి , దదవునియందు చీకటి లేదు కాబటిి , ఆయన 
ఉనికలిోని ప్రతి కోణములో దదవుడు ప్ర్శప్ూరణముగా పాప్ము లేనివాడెయైునాిడు. మర్ొక మాటలో, 
మంచిత్నము దదవుని పరా ముఖ్యమ నై గుణములలో ఒకటెయైునిది. 

ఇప్ుపడు, ఆయన ఉనికతిో అనుబంధ్ములో దదవుని మంచిత్నమును గూర్శు మనము ఆలోచన 
చదస్తనప్ుపడు, దృష్తికోణముల దృష్టాి ా మర్ొకసార్శ ఆలోచన చదయుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. ఈ 
పాఠయకీమములో ప్లుసారమో  మనము దృష్తికోణముల యొకు పరా ముఖ్యత్ను గూర్శు మాటాో డని విషయమును 
మీరమ జఞఞ ప్కము చదసుకోవచుు. ఉదాహరణకు, మన మాదిర్శలో మూడు దృష్తికోణములు ఉనాియి: నిర్ాణ యక 
దృష్తికోణములు, ప్ర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణములు, మర్శయు అస్తిత్వ దృష్తికోణములు. మర్శయు ఈ 
దృష్తికోణములలో ప్రతిది నీతిశాసిరమంత్టనిి ఒక విభినిమ ైన దృష్తికోణములో నుండి చూప్ుత్ుంది. 

సర్ే, దదవుని గుణముల విషయములో కూడా ఇలాంటదిద వాసివమ యైునిది. అయితద దదవునిలో 
అనకే గుణములు ఉనాియి కాబటిి , వాటిని గూర్శు ఒక తిరకోణము దృష్టాి ాగాక ఒక విలువ నై రత్ిము దృష్టాి ా 
ఆలోచించుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. 

సులువుగా చెబితద, దదవుని గుణములలో ప్రతిది ఆయన సంప్ూరణ ఉనికపి ై ఒక దృష్తికోణమ యైునిది. 
దదవుని గుణములలో ప్రతిది మర్ొకదాని మీద ఆధారప్డయిుంటుంది మర్శయు మర్ొకదానిని బలప్రమసుి ంది. 

ఉదాహరణకు, దదవుని గుణములలో కవేలం మూడింటిని మాత్రమే ప్ర్శగణ ంచండి: అధకిారము, 
నాయయము మర్శయు మంచిత్నము. దదవుని అధికారము మంచిది మర్శయు నాయయమ నైది. అనగా, దదవుడు 
ఈ అధికారమును కల్వగశయుండుట మంచిది మర్శయు నాయయమ నైది, మర్శయు ఆయన త్న అధికారమును 
మంచి మర్శయు నాయయమ నై మారగములలో చూప్ుతాడు. అదద విధ్ముగా, ఆయన నాయయము 
అధకిార్శకమ నైది మర్శయు మంచిది. దదవుడు తీరమపలను ఇచుునప్ుపడు, అవి ఎలోప్ుపడూ అధకిార్శకమ నైవి 
మర్శయు మంచివ యైునివి. ఇదద విధ్ముగా, ఆయన మంచిత్నము అధకిార్శకమ నైది మర్శయు 
నాయయమ నైది. ఆయన మంచిత్నము నాయయమును జర్శగశంచి నాయయవంత్ులను దవీిసుి ంది, మర్శయు 
సమసి మంచిత్నము తీరమపతీరుబడు అధికార్శక పరా మాణ కత్ను అద ిస్తారప్రమసుి ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాంప్రదాయికముగా, దదవుని సరళత్ అను శీర్శషక కిీంద దదవుని గుణముల యొకు ప్రసపర 
అనుబంధ్మును గూర్శు వేదాంత్వతిే్లు మాటాో డారమ. ఈ ప్దము దావర్ా, దదవుడు అనకే సంబంధ్ములేని 
భాగముల యొకు మిశీమము అయుయనాిడని వదేాంత్వతిే్లు ఉదదేశించుట లేదుగాని, ఆయన నిశుయమ నై 
నిజఞయితీగల ఐకయ ఉనికి అయుయనాిడు అని వారమ అభిపరాయబడుత్ునాిరమ. లేక మన విలువ ైన రత్ిము 
యొకు ఉదాహరణను ఉప్యోగశంచినటోయితద, ఆయన అనేక రత్ిములు కల్వగశయుని ఒక బంగారమ గొలుసు 
కాదుగాని, అనకే కోణములు గల ఒక ేవిలువ నై రత్ిమ యైునాిడు. 

ఈ వాసివమును అరాము చదసుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది ఎందుకంటే, దదవుని ఉనికిలోని 
ఏది కూడా ఆయన మంచిత్నమునకు విరమదధముగా ఉండలేదు లేక మనము అనుసర్శంచుటకు ఒక వయతిర్ేక 
పరా మాణ కత్ను అందించలేదు అని దీని అరామ ైయునిది. ఉదాహరణకు, ఆయన మంచిత్నము యొకు 
అంత్ర్ాావములకు వయతాయసముగా దదవుని నాయయమును మనము ఏనాడు కోరలేము. దదవుని 
సవభావములో, ఏదెనైా ఒక విషయము నాయయమ నైది అంటే, అది నిశుయముగా మంచిది కూడా 
అయుయంటుంది. మర్శయు అద ిమంచిది అయుయంటే, అది నిశుయముగా నాయయమ ైనది అయుయంటుంది. 
ఆయన గుణములు ఎలోప్ుపడూ ఒకే స్తారమ నై, ఐకయ వయకిిని వర్శణసాి యి కాబటిి  అవి ఎలోప్ుపడూ 
సముతిసాి యి. 

నిజమ నై న తైిక మంచిత్నము అంతా దదవుని ఉనికలిో నాటబడియునిద ికాబటిి , దదవుడు 
మానవాళిని మంచిగా ఉండుట కొరకు సృజంచాడు అను వాసివమును ప్ర్శగణ ంచుటకు మనము స్తదధముగా 
ఉనాిము. అనగా, ఆయన వయకిిగత్ మంచిత్నమును ప్రతిబింబించుటకు ఆయన మనలను సృజంచాడు. 

మానవత్వము 
ఆదకిాండము 1లోని సృష్తి  వృతాి ంత్ము అనకేమంది క ైసిైవులకు సుప్ర్శచిత్మ ైనదద. దదవుడు 

భ్ూమాయకాశములను సృజంచి, వాటకిి రూప్మునిచాుడు అని మనకు తెలుసు. మర్శయు అవి ఖ్ాళీగా 
ఉండకుండా దదవుడు వాటనిి నివాసులతో నింపాడు అని మనకు తలెుసు. మర్శయు అవును, సృష్తి  
వారములోని ఉనిత్మ నై ప్ని ఆరవ దనిమున మానవాళి యొకు సృష్తి అయుయనిది. ఆది. 1:27-28లో 
మోష్త నమోదు చదస్తన ఈ మాటలను వినండి: 

దదవుడు త్న సవరూప్మందు నరమని సృజంచనెు; ... దదవుడు వార్శని ఆశీరవదంిచనెు; 
ఎటోనగా మీరమ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంద ివిసిర్శంచి భ్ూమిని నిండంిచి దానిని 
లోప్రచుకొనుడ;ి సముదరప్ు చదప్లను ఆకాశ ప్క్షులను భ్ూమిమీద పరా కు ప్రతి జీవిని 
ఏలుడని దదవుడు వార్శతో చపె పను (ఆద.ి 1:27-28). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవాళి యొకు మంచిత్నమును గూర్శున మన సంభాషణ మనము ఇంత్కు ముందు చదవిిన 
వచనములలో ప్రసాి వించబడిన మానవాళి యొకు సృష్తిని గూర్శున మూడు వివరముల మీద 
దృష్తిప డుత్ుంది. మొదటగిా, మానవాళి దదవుని సవరూప్ములుగా ఉండుటకు, అనగా ఆయన 
మంచిత్నమును వయకిప్రచు దదవుని యొకు దృశయ ప్రతినిధ్ులుగా సృజంచబడనెు అను వాసివమును 
ప్ర్శగణ దాే ము. ర్ ండవదిగా, మానవాళి మీద దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు మాటాో డదాము. మర్శయు 
మూడవదగిా, మానవ జఞతిక ిదదవుడు ప్ురమాయించిన సాంసుృతిక ఆజఞను మనము ప్రసాి విదాే ము. 
సృష్తియందు మానవాళి కల్వగశయుండని దదవుని సవరూప్ముతో అరంభిదాే ము. 

సవరూప్ము 
ఆది. 1:27లో మనము చూస్తనటుో , మోష్త ఇలా వరా శాడు: 

దదవుడు త్న సవరూప్మందు నరమని సృజంచనెు (ఆద.ి 1:27). 

ఇప్ుపడు, వదేాంత్వతిే్లు మానవాళిని గూర్శు దదవుని సవరూప్ముగా మాటాో డనిప్ుపడు, వారమ 
చాలాసారమో  త్రుము, ఆతీుయత్, న ైతిక సవభావము, మారమపలేనిత్నము, మర్శయు మన స ంత్ నీతిని 
గూర్శు మాటాో డతారమ. మర్శయు మానవులు కొంత్వరకు దదవుడు కల్వగశయుని ఈ గుణములను 
ప్ంచుకుంటారమ అను మాట వాసివమే. 

అయితద పరా చీన లోకము సవరూప్ములను ఏవిధ్ంగా చూస్తంది అను విషయమును చూచుట దదవుని 
సవరూప్మును అరాము చదసుకొనుటకు ఉతి్మ నై మారగములలో ఒకటెైయునిది. ఆదికాండము వరా యబడని 
కాలములో, ర్ాజులు త్మ ర్ాజయములలో త్మ ప్రతిమలను మర్శయు ఇత్ర సవరూప్ములను నిలువబ టుి ట 
సామానయమ ైన ప్ని అయుయండదది. ఆ ప్రతిమలు ర్ాజు యొకు ప్రతిరూప్ములు అయుయనాియి కాబటిి , వాటిక ి
మర్ాయదను ఇవవవలస్తయుండదది. అత్నిని పతరమించి, గౌరవించి, అత్నికి విధదయత్ చూప్ుటను అవి ప్రజలకు 
జఞఞ ప్కము చదస్తవి. 

ఇదద విధ్ముగా, సరవసృష్తికి గొప్ప ర్ాజ నై దదవుడు, త్న సజీవమ ైన సవరూప్ములుగా ఉండుటకు 
మానవులను నియమించాడు. కాబటిి , మనము ఒక మానవుని చూస్తనప్ుపడు, మనకు దదవుని జఞఞ ప్కము 
చదయు ఒక సవరూప్ము మనకు జఞఞ ప్కము చదయబడుత్ుంద.ి మర్శయు మనము త్ప్ుపగా మానవులను 
అగౌరవప్రచినప్ుపడు, దదవుని సవరూప్మును ధ్ర్శంచుకొనిన వార్శని మనము అగౌరవప్రమసాి ము. 
ఉదాహరణకు, దదవుడు ఈ హచెుర్శకను ఇచిున ఆది. 9:6ను ప్ర్శగణ ంచండి: 

నరమని రకిము చిందంిచు వాని రకిము నరమని వలనన ేచిందంిప్బడును, ఏలయనగా 
దదవుడు త్న సవరూప్మందు నరమని చదస్ ను (ఆద.ి 9:6). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నరహంత్కులకు మరణశిక్ష విధించబడుటకు కారణం, వారమ మానవ జీవమును తీస్తనందుకు 
మాత్రమకేాదుగాని, వారమ దదవుని సవరూప్ముప ై దాడిచదయుట కూడా అయుయనిది; వారమ గొప్ప ర్ాజు యొకు 
గౌరవము మీద దాడిక ిదగిారమ. 

అంతదగాక, పరా చీన లోకము దదవుని సవరూప్ములను దెవైిక కుమారత్వముతో అనుబంధ్ప్రచదది. 
విశషేముగా, పరా చీన ర్ాజులు దదవత్ల సవరూప్ములుగాను, దదవుళో కుమారమలుగాను ప్ర్శగణ ంచబడదవారమ. 
కాబటిి , ఆదికాండములో, దదవుడు స్్ి ర ప్ురమషులను త్న సవరూప్మందు సృజంచినప్ుపడు, మానవ జఞతి 
ఆయన ర్ాజర్శక కుమారమలుగా ఉంటారమ అని కూడా ఆయన ప్రకటించాడు. 

వాసివానికి, దదవుని ప్రతినిధ్ులు మర్శయు పతలోలుగా మానవాళి యొకు భ్ూమిక మన 
మంచిత్నమును గూర్శు మనము వ ల్వకతిీయు ఇత్ర నిర్ాా రణలకు ఆధారముగా ఉంటుంది. మనము 
ప్రతినిధ్ులుగాను బిడ్లుగాను ఉండాలని దదవుడు కోర్ాడు కాబటిి , ఆయన స ంత్ ప్ర్శప్ూరణత్లను 
ప్రతిబింబించు గుణములతో ఆయన మనలను సృజంచాడు. అవును, మానవాళి ఖ్చిుత్ముగా ప్రతి 
విధ్ముగా అప్ర్శమిత్మ నై ర్రతిలో ప్ూరమణ డెనై దదవుని వల  లేదు. అయితద మనము ఎలాంటి త్పతపదము 
లేకుండా మర్శయు ఎలాంటి పాప్ము లేకుండా, ఆయన సవభావము యొకు పరా మాణ కత్కు అనుగుణంగా 
సృజంచబడా్ ము. ఈ విధ్ముగా, మన స ంత్ ఉనికలిో నాటబడియుని మంచిత్నము అను మన స ంత్ 
గుణముతో దదవుడు మానవాళిని స్తారప్రచాడు. 

ఆశీర్ావదము 
దదవుని సవరూప్ముగా మానవాళి యొకు సృష్తిని గూర్శున ఈ దృకోుణము మానవాళి మీద దదవుడు 

ఆశీర్ావదమును ప్రకటించాడు అను వాసివము దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడుత్ుంది. ఆదకిాండము 1:28లో ఉని ఒక 
మాట మానవాళి సృజంచబడనిప్ుపడు జర్శగశన ఒక పరా ముఖ్యమ ైన సనిివేశమును నమోదు చదసుి ంది. అకుడ 
మనం ఇలా చదువుతాము: 

దదవుడు వార్శని ఆశీరవదంిచనెు (ఆద.ి 1:28). 

ఈ పాఠయకమీము అంత్టలిో మనము క ైైసివ నీతిశాసిరమును ఈ విధ్ముగా నిరవచించాము అని 
జఞఞ ప్కము చదసుకోండి: 

మానవ వయకిిత్వములు, కిీయలు మర్శయు కిీయలలో ఏవి దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప ందుతాయి మర్శయు ఏవి ప ందవు అని నిర్ాధ ర్శంచు మాధ్యమముగా ప్ర్శగణ ంచబడు 
వదేాంత్శాసిరము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ నిరవచనము దావర్ా, మనము “మంచిత్నము”ను దదవుని సవభావము దృష్టాి ా మాత్రమే 
నిరవచించలేదుగాని, ఆయన ఆశీరవదించు మర్శయు ఆమోదించు విషయముల దృష్టాి ా కూడా నిరవచించాము. 
దదవుడు దవీించు మర్శయు ఆమోదించు ప్రతిది మంచిది, మర్శయు దదవుడు శపతంచు మర్శయు ఖ్ండించు 
ప్రతిది దుషిమ యైునిది. 

కాబటిి , సృష్తి  వృతాి ంత్ములో దదవుడు మానవాళిని దీవించినప్ుపడు, మానవాళి న తైికముగా 
మంచిదెయైునిది అని అత్డు సూచించాడు. మర్శయు విశేషముగా, ఆయన ఆశీర్ావదమును 
ప ందుకొనుటకు మానవాళి ఏదో  చదస్తనటుో  ఆదకిాండము ఎలాంటి సూచనను ఇవవదు. భినిముగా, వారమ 
అప్ుపడద సృజంచబడనిారమ, కాబటిి దదవుని ఆశీర్ావదము వార్శ ప్రవరిన యొకు ఉదాా టన కాదుగాని, సవయంగా 
వార్శ ఉనిక ియొకు ఉదాా టన అయుయనిది. వార్శలో మంచిత్నమను అంత్రంగ గుణము ఉనిది కాబటిి  
ఆయన వార్శని దీవించాడు. 

దదవుని సవరూప్ముగా మానవాళిని మనము చూశాము కాబటిి  మర్శయు మానవాళి మీద దదవుని 
ఆశీర్ావదములను ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిి , ఇప్ుపడు మానవ జఞతికి దదవుడు ప్ురమాయించిన సాంసుృతిక 
ఆజఞను గూర్శు మనము కుో పి్ంగా మాటాో డవలస్తయునిది. 

సాంసుృతిక ఆజఞ 
ఈ పాఠములో ఇంత్కు ముందు మనము చూస్తనటుో , ఆదకిాండము 1:28 మానవాళికి దదవుడిచిున 

సాంసుృతిక ఆజఞను నమోదు చదసుి ంది. అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

దదవుడు వార్శని ఆశీరవదంిచనెు; ఎటోనగా “మీరమ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంద ివిసిర్శంచి 
భ్ూమిని నిండంిచి దానిని లోప్రచుకొనుడ;ి సముదరప్ు చదప్లను ఆకాశ ప్క్షులను 
భ్ూమిమీద పరా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దదవుడు వార్శతో చపె పను (ఆద.ి 1:28). 

దదవుని సవరూప్ముగా మానవాళి యొకు భ్ూమికకు అనుగుణంగా, భ్ూమి మీద ఆయన సామంత్ 
ర్ాజులుగా ఉండి, దానిని త్న మహిమకొరకు నింపత, లోప్రచుకొని, పాల్వంచుట కొరకు దదవుడు మానవాళిని 
నియమించాడు. ఈ ప్నిని ఇచుుట దావర్ా, మానవాళి ఈ ప్నిని చదయుటకు భౌతికముగా మాత్రమ ే
సామరాాము కల్వగశలేదుగాని, న తైికముగా కూడా సామరాాము కల్వగశయునిది అని దదవుడు సూచించాడు. 

మనము వాసివముగా సృజంచబడనిప్ుపడు, దదవుడు నివస్తంచు ప్ర్శశుదధమ ైన, నీతిగల ర్ాజయమును 
కటుి టకు మానవులు సామరాాము కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు నాశనము కాకుండా మనము దదవుని 
వయకిప్రచబడని సానిిధ్యములో ప్ర్శచరయ చదయగల్వగేవారము. ఇలా చదయుటకు, దదవుడు మన ఉనికలిో 
మనలను న ైతికముగా ప్విత్ుర లనుగా సృజంచాడు, మర్శయు మనము మంచిత్నము అను గుణమును 
కల్వగశయుంటిమి మర్శయు పాప్ప్ు భ్రషిత్వము నుండ ిసవత్ంత్ుర లముగా ఉంటిమి. ఫల్వత్ంగా, మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ైతికముగా మంచి మారగములను ఎనుికోగల్వగాము మర్శయు వాటకిి అనుగుణంగా కారయములు 
చదయగల్వగాము. 

కాబటిి , దదవునిలో మర్శయు మానవులలో, మంచిత్నము మన స ంత్ ఉనికలిో నాటబడియునిది 
అని మనము చూసాి ము. దదవుని ఉనికి మారనిది, కాబటిి ఆయన మంచిత్నము కూడా మారమపచెందనిది. 
అయితద విచారకరముగా, మానవాళి యొకు ఉనిక ిచడెుగా మార్శపల యింది. దదవుడు మనలను మంచిత్నము 
గలవారముగా సృజంచాడు. అయితద మనము చూడబో వుచునిటుో , పాప్ము మన ఉనికిని భ్రషిము చదస్తంది, 
కాబటిి అది ఇక మంచిత్నమునకు మూలముగా ఉండలేదు. 

సృష్తిలో వయకిప్రచబడని విధ్ముగా మనము మంచిత్నము మర్శయు ఉనికి మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ప్త్నము జర్శగశన కాలమును చూచుటకు మనము 
స్తదధముగా ఉనాిము. విశషేముగా, మానవాళి యొకు ఉనికిని పాప్ము ఆటంకప్రచి, మంచిత్నమును 
నాశనము చదస్తన విధానమును మనము చూదాే ము. 

ప్త్నము 

ఆదకిాండము 3లో నమోదు చదయబడని, మానవాళి పాప్ములోనిక ిప్త్నమగుటను గూర్శున 
బ ైబిలు కథనము మనందర్శకీ తెలుసు. దదవుడు ఆదాము హవవలను సృజంచి, వార్శని ఏదనెు తోటలో 
ప టాి డు. మర్శయు తోటలో ఆయన వార్శకి గొప్ప సావత్ంత్రాత్ను ఇచిునప్పటకిీ, ఆయన వార్శకి ఒక 
నిష్తధాజఞను కూడా ఇచాుడు: మంచి చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును వారమ తినకూడదు. 

అయితద అవును, ఆ ఫలమును తినునటుో  సరపము హవవను శోధించింద ికాబటిి  ఆమ  తినినది. ఆమ  
తినిన మీదట ఆ ఫలములో కొంత్ ఆదామునకు ఇచిుంది, ఆదాము కూడా తినాిడు. మర్శయు 
పాప్ములోనికి ప్డిపల వుట వలన, దదవుడు ఆదాము హవవలను తీవర ప్ర్శణామాలతో శపతంచాడు మర్శయు 
అవి వార్శక ిమాత్రమేగాక, వార్శలో నుండి వచిున మానవ జఞతి అంత్టిక ిఅనువర్శించబడనివి. 

మానవాళి పాప్ములోనికి ప్త్నమగుట వలన కల్వగశన మూడు ప్ర్శణామాలను మనము 
ప్రసాి విదాే ము. మొదటగిా, మన సవభావము యొకు భ్రషిత్వమును గూర్శు మనము మాటాో డదాము. 
ర్ ండవదగిా, ప్త్నము వలన మన చితి్ము పాప్మునకు బానిస అయియంది కాబటిి , న ైతికముగా మంచి 
ప్నులను ఎంచుకొను మర్శయు చదయు సామరాామును మనము కోలోపయాము. మర్శయు మూడవదగిా, 
న ైతికమ నై మంచిత్నమును ప్ూర్శిగా గుర్శించకుండా మనలను అసమరమా లనుగా చదస్తన ప్త్నము మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞఞ నమును ప్రభావిత్ము చదస్తన విధానములను గూర్శు చర్శుదాే ము. మానవాళి పాప్ములోనికి 
ప్త్నమ ైనప్ుపడు కల్వగశన మన సవభావముల యొకు భ్రషిత్వమును గూర్శు మాటాో డుత్ూ ఆరంభిదాే ము. 

సవభావము 
మానవుల యొకు సవభావమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, మన ప్రధానమ ైన గుణము, 

అనగా మన ఉనికలిోని కేందర అంశములు మన మనసుిలో ఉంటాయి. 
మనము ఇంత్కు ముందు చూస్తనటుో , దదవుడు ఆదాము హవవలను సృజంచినప్ుపడు, వారమ 

పాప్ము లేకుండా ప్ర్శప్ూరమణ లుగా ఉండదవారమ. వార్శ గుణములు మర్శయు లక్షణములు అనీి మంచిగాను, 
దదవుని సంతోషప్రచునవిగాను ఉండదవి. కాబటిి , సృష్తి  సమయమందు మానవ సవభావము న తైికముగా 
మంచిదగిా ఉండదది అని మనము చెప్పవచుు. అయితద ప్త్నము సమయమందు, దదవుడు ఆదాము 
హవవలు చదస్తన పాప్మును బటిి  వార్శని శపతంచాడు. మర్శయు ఈ శాప్ములో భాగముగా, మానవ జఞతి 
యొకు పరా ధ్మిక గుణము న తైికముగా మంచిదగిా గాక న తైికముగా చడ్ెదగిా ఉండునటుో  ఆయన వార్శ 
సవభావమును మార్శువేశాడు. 

ర్ోమా. 5:12, 19లో ఆదామునకు కల్వగశన శాప్మును గూర్శు పౌలు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

ఇటుో ండగా ఒక మనుషుయని దావర్ా పాప్మును పాప్ము దావర్ా మరణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవశేించనెో, ఆలాగునన ేమనుషుయలందరమ పాప్ము చదస్తనందున 
మరణము అందర్శకనిి సంపరా పి్మాయి ను. . . ఏలయనగా ఒక మనుషుయని 
అవిధదయత్వలన అనకేులు పాప్ులుగా ఏలాగు చదయబడరి్ో . . . (ర్ోమా 5:12, 19). 

ఆదాము చదస్తన ఒకు పాప్ము మానవాళి అంతా పాప్ములోనికి ప్డిపల వుటకు కారణమ యైియంది. 
మర్శయు మానవాళి మీదకిి వచిున అనుసంధాన శాప్ము మనలో ప్రతి ఒకుర్శ సవభావమును భ్రషిము చదస్త, 
పాప్ము మర్శయు మరణమునకు దార్శతీస్తంది. ర్ోమా. 8:5-8ని వినండి, అకుడ ప్త్నము యొకు 
ప్ర్శణామాలను పౌలు ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: 

శర్రర్ానుసారమలు శర్రరవిషయములమీద మనసుినుంత్ురమ; ... ఏలయనగా 
శర్రర్ానుసారమ నై మనసుి దదవునిక ివిర్ోధ్మ యైునిద;ి అద ిదదవుని 
ధ్రుశాసిరమునకు లోబడదు, ఏమాత్రమును లోబడనరేదు. కాగా శర్రరసవభావము 
గలవారమ దదవుని సంతోషప్రచ నరేరమ (ర్ోమా. 8:5-8). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్త్నమ ైన మానవాళి యొకు సవభావము భ్రషిమ ైపల యింది కాబటిి అది ఇక న తైికముగా మంచిదగిా 
ఉండలేదు. భినిముగా, మన ప్త్నమ ైన సవభావము దుషిమ ైనది. మనము పాప్మును పతరమిసాి ము. 
దదవుని దదవష్తసాి ము. ఆయన ధ్రుశాసిరమునకు విర్ోధ్ముగా తిరమగుబాటు చదసాి ము. మనము దదవుని 
సంతోషప్రచలేము. మనము ఆయన ఆమోదమును లేక ఆశీర్ావదమును ప ందుకోలేము. 

మన సవభావము యొకు భ్రషిత్వమును గూర్శు మాటాో డాము కాబటిి , ప్త్నమునకు ప్ర్శణామముగా 
మానవ చితి్ము పాప్మునకు బానిసయి నై విధానమును చూచుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

చితి్ము 
చితి్మునకు నిరవచనమును ఇసూి  మనము ఆరంభించాల్వ. సాధారణంగా, వదేాంత్వతిే్లు మన 

చితి్మును గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, నిరణయములను తీసుకొనుటకు, ఎంచుకొనుటకు, ఆశించుటకు, 
నిర్రక్ించుటకు, మర్శయు ఉదదేశించుటకు మనము కల్వగశయుని వయకిిగత్ సామరాాము వార్శ మనసుిలో 
ఉంటుంది. సులువుగా చెబితద, మన చితి్ము నిరణయములను మర్శయు ఎంపతకలను చదసుకొనుటకు, మర్శయు 
మనము కల్వగశయుండాలని, చదయాలని, లేక అనుభ్వించాలని కోరమ విషయములను ప్ర్శగణ ంచుటకు 
మనము ఉప్యోగశంచు సాధ్నమ యైునిది. 

ఇప్ుపడు, మన మిగశల్వన గుణములు మర్శయు సామరాాముల వల నే, మన చితి్ము కూడా మన 
సవభావమును ప్రతిబింబిసుి ంద.ి ప్త్నమునకు ముందు, మానవ చితి్ము ప్ర్శప్ూరణమ ైనదగిా ఉండి, దదవుని 
మర్శయు ఆయన సవభావమును ప్రతిబింబించుటకు సృజంచబడి, న తైికముగా మంచిగా ఉండు మారగములలో 
ఆలోచించుటకు మర్శయు ఎంచుకొనుటకు సామరాాము కల్వగశయుండదది. అయితద ప్త్నమ నై త్రమవాత్, 
దదవునిక ిఅయిషిమ ైన ఎంపతకలను చదయు సామరాాముతో కూడా మానవ చితి్ము చదయబడనిది. 

మనము ఇంత్ము ముందద చూస్తనటుో , ప్త్నమందు ఆదాము హవవలు దదవునికి విధదయత్ 
చూప్ుటను ఎంచుకొనుటకు బదులుగా పాప్మును ఎంచుకొనుటకు త్మ చితి్ములను ఉప్యోగశంచారమ. 
కాబటిి దదవుడు మానవ జఞతిని శపతంచాడు. ఫల్వత్ంగా మన చితి్ములు భ్రషిమ ైపల యాయి, మర్శయు దదవుని 
సంతోషప్రచాలనే కోర్శకను కల్వగశయుండుటను అసాధ్యము చదశాయి. 

మానవ చితి్మునకు కల్వగశన ఈ శాప్మును వర్శణంచుటకు ర్ోమా. 6-8 అధాయయములలో పౌలు 
బానిసత్వము అను రూప్కమును ఉప్యోగశంచాడు. పాప్ము ప్త్నమ నై మానవులలో నివస్తంచి, మనము 
ఎలోప్ుపడూ పాప్మును ఆశించి, దానిన ేఎనుికొనునటుో  మన చితి్ములను బానిసలనుగా చదస్తంద ిఅని 
అత్డు సూచించాడు. పౌలు ఈ మాటలను వరా స్తన ర్ోమా. 8:5-8ని మర్ొకసార్శ వినండి: 

శర్రర్ానుసారమలు శర్రరవిషయములమీద మనసుినుంత్ురమ; ... ఏలయనగా 
శర్రర్ానుసారమ నై మనసుి దదవునిక ివిర్ోధ్మ యైునిద;ి అద ిదదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధ్రుశాసిరమునకు లోబడదు, ఏమాత్రమును లోబడనరేదు. కాగా శర్రరసవభావము 
గలవారమ దదవుని సంతోషప్రచ నరేరమ (ర్ోమా. 8:5-8). 

పాప్ము ప్త్నమ నై మానవులను నియంతిరంచి, దదవుని ధ్రుశాసిరమునకు లోబడుటను లేక 
ఆయనకు నచిున ఏ ప్నిన నైా చదయుటను అసాధ్యము చదసుి ంది. 

ఇప్ుపడు, మనకు ఇక చితి్ములు లేవు లేక మనము ఇక నిజఞయితీగల ఎంపతకలను చదయలేము 
అని దీని అరాము కాదు. భినిముగా, మన సవభావమునకు అనుగుణంగా ఆలోచించుటను మర్శయు 
ఎంచుకొనుటను మనము కొనసాగశంచాము. అయితద మన సవభావము భ్రషిమ ైపల యింది కాబటిి , దదవుని 
ఘనప్రచు మర్శయు మహమిప్రచు ఏ ప్నిన నైా చదయుటకు మనము అసమరమా లమ యైాయము. పాప్ము 
మనము ఆలోచించు, మాటాో డు మర్శయు చపె్ుప ప్రతిదానిని కలుష్తత్ము చదసుి ంది. 

ఇప్ుపడు, ప్త్నమ నై మానవ చితి్మును గూర్శున ఈ విశేోషణ మొదట ిచూప్ుకు తీవరముగా 
అనిపతంచవచుు. ఎందుకంటే, పాప్ుల ైన మానవులు కూడా చూచుటకు మంచిగా కనిపతంచు ప్నులను 
చదసాి రమ. సర్ే, ఒక భావనలో దనీిని తిరసుర్శంచుట మూరఖత్వము అవుత్ుంది. అయితద ప్త్నమ నై, 
విమోచనలేని ప్రజలు చదయు ప్నుల యొకు నిజమ నై సవభావమును అరాము చదసుకొనుటకు మనము 
ఎలోప్ుపడూ కొంత్ లోత్ుగా ఆలోచించునటుో  జఞగతిీ్ప్డాల్వ. 

ఈ పాఠయకమీములో ఇంత్కు ముందు, ఈ సంకిోషిమ నై విషయమును వివర్శంచుటకు మనము 
వ స్తిినిసిర్డ కన ెషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 16వ అధాయయము, 7వ పతర్ాను చూస్తన విషయము మీకు జఞఞ ప్కముండద 
ఉంటుంది. అకుడ వరా యబడిన మాటలను మరలా వినండి: 

ప్ునరమజీీవనముప ందని మనుషుయలు చదయు కిీయలు ... దదవుడు ఆజఞఞ పతంచిన 
విషయములు అయుయండవచుు, మర్శయు వార్శక ిమర్శయు ఇత్రమలకు కూడా 
ప్రయోజనకరముగా ఉండవచుు; అయినను, విశావసము దావర్ా శుదిధ  చదయబడని 
హృదయములో నుండ ిఅవి వ లువడతాయి కాబటిి ; వాకయము ప్రకారము సర్శయి నై 
మారగములలో చదయబడవు కాబటిి ; దదవుని మహమిప్రచుట అన ేసర్శయి నై 
ఉదదేశయముతో చదయబడవు కాబటి; అవి పాప్భ్ర్శత్మ యైునివి, మర్శయు దదవుని 
సంతోషప్రచలేవు, లేక మనుషుయడు దదవుని కృప్ను ప ందునటుో  చదయలేవు. 

ప్ునరమజీీవనము ప ందని మానవులు — అనగా కీసీుి  దావర్ా ఇంకా విమోచన ప ందనివార్శ — 
యొకు న తైిక స్తాతిని గూర్శున బ ైబిలు బో ధ్ను ఈ మాటలు చకుగా కోీడకీర్శసాి యి. మర్శయు కన ె షన్ 
చెబుత్ునిటుో , ప్ునరమజీీవనము ప ందని ప్రజలు కొంత్ వరకు దదవుని ఆజఞలకు విధదయత్ చూప్ుతారమ, 
మర్శయు కొనిి మంచి ప్నులను చదసాి రమ అను భావన ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మతి్యి 1:9-11లో ఈ మాటలు ప్లుకుత్ూ యిేసు ఇదద నియమమును బో ధించాడు: 

మీలో ఏ మనుషుయడెనైను త్న కుమారమడు త్నుి ర్ొటెిను అడగిశనయి డల వానిక ి
ర్ాతినిచుునా? చదప్ను అడగిశనయి డల పామునిచుునా? మీరమ చడ్ె వార్  ై
యుండయిు మీ పతలోలకు మంచి యిీవుల నియయ న ర్శగశ యుండగా 
ప్రలోకమందుని మీ త్ండిర త్నుి అడుగువార్శక ిఅంత్కంట ెఎంతో నిశుయముగా 
మంచి యిీవుల నిచుును! (మతి్యి 7:9-11). 

చాలామంది బయటకు మంచిగా కనిపతంచు కనీసం కొనిి ప్నులన నైా చదసాి రమ, ఉదాహరణకు త్మ 
పతలోలను పతరమించుట మర్శయు వార్శ కొరకు సమకూరముట వంటివి. కాబటిి , కనీసం ప పై ై భావనలోన ైనా 
దదవుడు దవీించు ప్రవరినా రకములను అవిశావసులు కూడా కనుప్రమసాి రమ. 

ఏది ఏమ నైా, ఈ కారయములు పాప్భ్ర్శత్ముగా ఉండి దదవుని సంతోషప్రచలేవు అని వ స్తిినిసిర్డ 
కన ె షన్ సర్శగానే చబెుత్ుంది. దీనిక ికారణము ఏమిటంటే, ఇటిి  కారయములు నీతి అవసరత్లలోని కొనిింటిని 
మాత్రమ ేన రవరేముతాయి. 

మన కిీయలు నిజముగా మంచిగా ఉండుటకు అవి ఐదు ప్ర్రక్షలలో ఉతిీరణత్ను ప ందాలని చూప్ుత్ూ 
కన ె షన్ లేఖ్న బో ధ్ను కోీడకీర్శసుి ంది. మొదటగిా, అవి దదవుడు ఆజఞఞ పతంచిన ప్నుల ైయుండాల్వ. ర్ ండవదగిా, 
అవి మనకు మర్శయు ఇత్రమలకు ఉప్యోగకరముగా ఉండాల్వ. మూడవదగిా, విశావసము దావర్ా శుదిధ  
చదయబడిన హృదయములో నుండి అవి వ లువడాల్వ. నాలగవదిగా, అవి సర్శయి నై ర్రతిలో 
చదయబడినవ యైుండాల్వ. మర్శయు ఐదవదిగా, అవి సర్శయి నై ఉదదేశయము కొరకు, అనగా దదవుని 
మహిమప్రచుట కొరకు చదయబడాల్వ. 

ఈ దృష్తికోణము ఈ పాఠయకమీము అంత్టిలో మనము తీసుకుని ప్దధతికి అనుగుణంగా ఉనిది. 
మొదటగిా, సతిియలు దదవుడు ఆజఞఞ పతంచునవ యైునివి అను వాసివము, ఆయన వాకయములో 
బయలుప్రచబడని విధ్ముగా కిీయలనీి దదవుని సవభావము యొకు పరా మాణ కత్కు అనుగుణంగా 
తీరమపతీరుబడు నిర్ాణ యక దృష్తికోణమును పల ల్వయునిది. 

ర్ ండవదగిా, మంచి ఉప్యోగము, సర్శయి ైన ఉదదేశయము మర్శయు సర్శయి నై ప్దధతి అను 
విషయములు ప్ర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణములోని వాసివములు, లక్షయములు, మర్శయు మాధ్యమాలను 
కోీడీకర్శసుి ంది. 

మర్శయు మూడవదగిా, సతియిలు విశావసము దావర్ా శుదిధచదయబడని హృదయములో నుండ ి
వ లువడుట అను వాసివము, నిజమ నై సతిియలను దదవునియందు విశావసము దావర్ా ప్ునరమదధర్శంచబడని 
ప్రజలు మాత్రమ ేచదయగలరమ అను అస్తిత్వ దృష్తికోణమునకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విచారకరముగా ప్త్నమ నై మానవాళిగా మన అస్తిత్వములు భ్రషిమ ైపల యాయి కాబటిి  విశావసము 
దావర్ా శుదిధచదయబడని హృదయములు సావభావికముగా మనలో లేవు. మన చితి్ము సర్శయి ైన 
ఉదదేశయమును అనగా దదవుని మహిమను ఆశించదు లేక దాని కొరకు పాటుప్డదు. మర్శయు మనము దదవుని 
ధ్రుశాసిరమునకు సమర్శపంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శసాి ము. కాబటిి , ప్ునరమజీీవనము ప ందని ప్రజలు ప ైప కైి 
మంచివిగా కనిపతంచు ఎంపతకలను తీసుకోగలరమగాని, ఈ ఎంపతకలు ఏనాడు నిజముగా మంచివిగా ఉండవు. 

ప్త్నము మన సవభావమును భ్రషిము చదస్త, మన చితి్మును పాప్మునకు బానిసగా చదస్తన 
విధానమును మనము చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ప్త్నము దదవుని పరా మాణ కత్ను అరాము చదసుకొను 
మన సామరాామును నాశనము చదస్తన విధానము మీద దృష్తిప డుత్ూ మన జఞఞ నమును గూర్శు 
మాటాో డుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

జఞఞ నము 
ప్త్నము న తైిక జఞఞ నమును సంపాదించు మన సామరాాత్ను పాడుచదస్తంద ిఅని మాటాో డుట 

కొంత్మందికి వింత్గా అనిపతంచవచుు. ఎందుకంటే, అవిశావసులు బ ైబిలును తీసుకొని దానిలోని ఆజఞలను 
అరాము చదసుకోగలరమ. మర్శయు దదవునిని గూర్శు అనేక విషయములు అవిశావసులకు తలెుసు అని 
లేఖ్నము సవయంగా ఉదాా టసిుి ంది. కాని లేఖ్నములను మనము మర్శంత్ దగగరగా చూస్తనప్ుపడు, 
ప్త్నమ ైన మర్శయు విమోచన ప ందని మానవాళి కొంత్ నిజమ ైన జఞఞ నమును కల్వగశయునిప్పటికీ, 
ప్త్నము దదవుని ఆజఞలను గూర్శున సర్శయి ైన జఞఞ నమును ప ందకుండా మనలను ఆటంకప్రమసుి ంది అని 
మనము చూసాి ము. 

న ైతిక జఞఞ నము మీద ప్త్నము యొకు ప్రభావమును గూర్శున మన సంభాషణ మూడు 
భాగములుగా విభాగశంచబడుత్ుంది. మొదటిగా, పాప్ము ప్రత్యక్షత్ను ప ందకుండా మానవాళిని ఆటంకప్రచు 
విధానమును గూర్శు మాటాో డదాము. ర్ ండవదగిా, ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకోకుండా పాప్ము మానవాళిని 
ఆటంకప్రచు విధానమును ప్రసాి విదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, మానవులు ప్రత్యక్షత్కు విధదయత్ 
చూప్ుటను పాప్ము ప్రభావిత్ము చదస్తన విధానమును ప్ర్రక్దిాే ము. ప్త్నము దావర్ా మానవాళి 
ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుట ఆటంకప్రచబడిన విధానముతో ఆరంభిదాే ము. 

ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుట 
ప్త్నము మానవులు ప్రత్యక్షత్ను ప ందకుండా ఆటంకప్రచిన ఒక ఉతి్మమ నై మారగము 

ప్ర్శశుదాధ త్ు కారయముల ైన వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంత్రంగ నడపితంప్ు అను వాటిని ప్ర్శమిత్ము చదయుట 
అయుయనిది. ఇప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ త్ు ప్త్నమ నై మానవులకు ప్ర్శచరయ చదయుటకు ఏదోఒక విధ్ముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అసమరాముగా ఉండుట దీనిక ికారణము కాదు. బదులుగా, ఈ దెవైికమ నై వరములను మానవాళికి 
ఇవవకుండా ఆప్ుజసే్త దదవుడు వార్శని శపతంచాడు. 

వ ల్వగశంప్బడుట అనగా దదవుడనుగహిీంచు జఞఞ నము లేక గీహింప్ుతో కూడని వరము, అది 
పరా థమికంగా ఎర్శగశ యుండునదెైయునిది, ముఖ్యముగా మతి్యి 16:17లో పతత్ురమ ప ందని యిేస్త 
మ స్్ియ అను జఞఞ నము వంటదిి. 

అంత్రంగ నడిపతంప్ు అనగా దదవుడనుగీహించు జఞఞ నము లేక గీహింప్ుతో కూడిన వరము, అద ి
పరా థమికంగా ఆవశే సంబంధ్మ ైనది లేక అంత్ఃకరణ ప్రవృతిిగలదెైయునిది. దనీిలో మనసాిక్ి లేక 
అంత్ఃకరణము, మర్శయు మనము ఒక నిర్శేషిమ నై కార్ాయచరణ విధానమును చదప్టివల నని దదవుడు 
కోరమత్ునాిడన ేఅవగాహన ఇమిడయిునివి. 

ఒక భావనలో, దదవుడు ప్త్నమ ైన మానవులందర్శక ీకొంత్ వరకు వ ల్వగశంప్ును మర్శయు అంత్రంగ 
నడపితంప్ును అనుగీహిసాి డు. ఉదాహరణకు, అవిశావసులు కూడా దదవుని ధ్రుశాసిరమును గూర్శు 
సవభావస్తదధమ నై జఞఞ నమును కల్వగశయునాిరమ. వార్శలో అనకేమంద ినాయయమును కోరతారమ మర్శయు 
ద ంగశల్వంచుట, హత్య చదయుట త్ప్ుప అని గుర్శిసాి రమ. అదద విధ్ముగా, అవిశావసులు కొనిి రకముల 
పాప్ములను చదస్తనప్ుపడు త్మ మనసాిక్షులు వార్శని నిలువర్శసాి యి. 

అయితద ప్ర్శశుదాధ త్ు విశావసులకు అనుగీహించునంత్ వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంత్రంగ నడపితంప్ును 
అవిశావసులకు అనుగహిీంప్డు. దదవుని ఆజఞలను ఉలోంఘించినందుకు వార్శని ఖ్ండించుటకు మాత్రమే 
ఆయన వార్శలో కారయము చదసాి డు. మర్శయు దీనిక ికారణము చాలా సులువ ైనది: ఆయనను పతరమించువార్శని 
ఆశీరవదించి, ఆయనను దదవష్తంచువార్శని శపతంచు విధానములలోనే త్నను తాను బయలుప్రచుకొనుటకు 
దదవుడు నిరణయించుకునాిడు. 

యోహాను 17:26లో, యిసేు త్న త్ండిరతో చదస్తన పరా రానలోని ఈ మాటలను పల లుండి: 

నీవు నాయందు ఉంచిన పతరమ వార్శయందు ఉండునటుో ను, ననేు వార్శయందు 
ఉండునటుో ను, వార్శక ినీ నామమును తలె్వయజసే్తతిని, ఇంకను తలె్వయ జసే్ దనని 
చపె పను (యోహాను 17:26). 

దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజల మధ్య పతరమ మర్శయు ఐకయత్ను కటుి టకు యిసేు త్నను తాను 
విశావసులకు బయలుప్రచుకునాిడు. భినిముగా, త్న విర్ోధ్ులకు ఆయన త్నను గూర్శు కొంత్ 
జఞఞ నమును మాత్రమ ేఅనుగహిీసాి డు — వార్శని తీరమపలోనికి తీసుకొనివచుునంత్ మాత్రమే. 

ప్త్నమ ైన మానవాళి ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకోకుండా ఆప్ుచదయుటతో పాటుగా, మానవాళి ప్రత్యక్షత్ను 
అరాము చదసుకొనుటకు కూడా ప్త్నము ఆటంకము కల్వగశంచింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొనుట 
మానవాళి పాప్ములోనికి ప్త్నమగుట దదవుని ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొను మన సామరాాత్ను 

బహుగా త్గశగంచివసే్తంది. ప్త్నమ ైన మానవులకు ఇప్పటిక ీదదవుని ప్రత్యక్షత్లోని అనకే విషయములను 
తెలుసుకొనుటకు అనుమతి ఉనిప్పటికీ, దానిని అరాము చదసుకొనుటకు కావలస్తన అనేక న ైప్ుణయత్లు 
మనలో లోపతసాి యి. దదవుని ప్రత్యక్షత్లోని మౌల్వక బో ధ్లను అరాము చదసుకొనుటకు అభిజఞఞ  సామరాాత్ను 
మనము ఇప్పటిక ీకల్వగశయునాిము. కాని న తైిక అవగాహన కవేలం అభిజఞఞ  జఞఞ నము మీద మాత్రమే 
ఆధారప్డదు; దానిలో ఒక వయకిి సంప్ూరణముగా పాల్వవాడెై ఉంటాడు. 

మన న తైిక వివచేనలు కేవలం వాసివముల యొకు సమీక్షలు మాత్రమ ేకాదు. బదులుగా, అనకే 
అభిజఞఞ యిేత్ర విషయములు కూడా మన న తైిక విశేోషణల మీద ప్రభావము చూప్ుతాయి, అవి మన 
భావోదదవగాలు, మనసాక్షులు, సహజజఞఞ నములు, నముకత్వములు, ఆశలు, భ్యములు, బలహీనత్లు, 
వ ైఫలయములు, దదవుని సావభావికముగా తిరసుర్శంచుట, మొదలగునవి. 

మతి్యి 13:13-15లో, ఉప్మానముల ఉప్యోగమును యిసేు వర్శణంచినప్ుపడు ఈ సమసయను 
గూర్శు మాటాో డాడు: 

ఈ ప్రజలు కనుిలార చూచి, చవెులార్ా విని, హృదయముతో గీహంిచి మనసుి 
తిరప్ుపకొని నావలన సవసాత్ ప ందకుండునటుో  వార్శ హృదయము కొీ వివనద,ి వార్శ 
చవెులు వినుటకు మందము ల నైవి, వారమ త్మ కనుిలు మూస్తకొనియునాిరమ 
గనుక మీరమ వినుటమటుి కు విందురమగాని గీహంిప్న ేగీహంప్రమ, చూచుటమటుి కు 
చూత్ురమ గాని యి ంత్ మాత్రమును తలె్వస్తకొనరమ అని యి షయా చపెతపన ప్రవచనము 
వీర్శ విషయమ  ైన ర వరేమచునిద ి(మతి్యి 13:13-15). 

ప్త్నమ ైన మానవులకు దదవుని ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుటకు ఇప్పటిక ీకనుిలు మర్శయు చెవులు 
ఉనాియి. అయితద మన హృదయములు దదవునికి మర్శయు ఆయన సత్యమునకు విర్ోధ్ముగా 
కఠశనమ ైపల యాయి. మర్శయు మనము ప ందని ప్రత్యక్షత్ను సర్శగా అరాము చదసుకోకుండా ఇద ిమనలను 
చాలాసారమో  నివార్శసుి ంది. 

ఎఫ స్్. 4:17-18లో, ఈ సమసయను గూర్శు పౌలు ఇలా మాటాో డాడు: 

కాబటిి  అనయజనులు నడుచుకొనునటుో  మీర్శకమీదట నడుచుకొనవలదని 
ప్రభ్ువునందు సాక్షయమిచుుచునాిను. త్మ హృదయ కాఠశనయమువలన 
త్మలోనుని అజఞఞ నముచదత్ ... త్మ మనసుినకు కల్వగశన వయరాత్ అనుసర్శంచి 
నడుచుకొనుచునాిరమ (ఎఫ స్.్ 4:18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్త్నమందు మానవ సవభావము యొకు భ్రషిత్వము మన హృదయములు కఠశనప్రచబడుటకు 
కారణమ యైియంది. మర్శయు ఈ కాఠశనయత్ మనము దదవుని ప్రత్యక్షత్ను సర్శగా అరాము చదసుకోలేకుండా 
చదసుి ంది. 

అనకే విధాలుగా, మన త్రుము మర్శయు జఞఞ నము ప్ని చదయవలస్తన ర్రతిలో ప్ని చదసాి యి. 
మర్శయు మనలను త్న ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొనుటకు దదవుడు జవాబుదారమలుగా ఉంచుటకు ఇద ిఒక 
కారణమ యైునిది. అయితద మనము దదవుని వయతిర్కేించి ఆయన సత్యమును ఎదుర్శంచునటుో  ప్త్నము 
మనలను భ్రషిము చదస్తంది. కాబటిి , దదవుని యొదే నుండి కలుగు నిజమ నై జఞఞ నమును అంగరకర్శంచుటకు 
బదులుగా, మన పాప్ప్ు హృదయములు ఆవిషుర్శంచు అబదధములను నముునటుో  మనలను మనము 
మోసగశంచుకుంటాము. 

ప్త్నమ ైన మానవులు ప్రత్యక్షత్ను త్గశన ర్రతిలో ప ందుకోలేరమ మర్శయు ప్రత్యక్షత్ను గూర్శు త్కుువ 
అవగాహన కల్వగశయుంటారమ అని చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ప్త్నము వలన ప్రత్యక్షత్కు మనము 
చూప్వలస్తన విధదయత్ కూడా భ్రషిమ ైపల యింది అను విషయమును చూదాే ము. 

ప్రత్యక్షత్కు విధదయత్ 
ఇప్ుపడు, విధదయత్ జఞఞ నములో ఒక భాగమ యైునిది అని ఆలోచించుట వింత్గా ఉంటుంది. 

ఎందుకంటే, ప్రత్యక్షత్ మనకు జఞఞ నమును ఇసుి ంది అని మనము సాధారణంగా ఆలోచన చదసాి ము, మర్శయు 
విధదయత్ జఞఞ నము దావర్ా కలుగు వరే్ొక అడుగు అని మనము ఆలోచిసాి ము. ఒక భావనలో ఇద ి
వాసివమ ైయునిది. అయితద జఞఞ నము మర్శయు విధదయత్ పరా ముఖ్యముగా ఒకటే అయుయని మర్ొక భావన 
కూడా ఉనిది. ఈ భావనలో, ఆయనకు విధదయత్ చూప్ు మన సామరాామును నాశనము చదస్త ప్త్నము 
దదవుని గూర్శున జఞఞ నమునకు ఆటంకము కల్వగశసుి ంది. 

దదవునిక ివిధదయత్ చూప్ుటలో మన అసమరాత్ ఆయన పరా మాణ కత్ను గూర్శు మనము 
కల్వగశయుని జఞఞ నమును అడు్ కొను విధానమును అరాము చదసుకొనుటకు, జఞఞ నము మర్శయు విధదయత్ 
మధ్య ఉని అనుబంధ్ములోని ర్ ండు విషయముల మీద మాత్రమ ేమనము దృష్తిప డదాము. మొదటగిా, 
లేఖ్నములో, విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము మధ్య ప్రసపర అనుబంధ్ము ఉనిది. మర్శయు ర్ ండవదిగా, 
బ ైబిలులో ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను ఒకదాని నుండి ఒకట ివిడదీయ జఞలనివి అని చపె్పగల కొనిి 
మారగములను మనము ప్ర్శగణ దాే ము. విధదయత్ దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన పరా మాణ కత్ను గూర్శున 
జఞఞ నములోనికి నడపితసుి ంది అను ఆలోచనతో ఆరంభిదాే ము. 

లేఖ్నములో, విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము మధ్య ప్రసపర అనుబంధ్ము ఉనిది. ఒక వ పై్ున, 
దదవుని గూర్శున జఞఞ నము దదవుని ప్టో విధదయత్ను కల్వగశసుి ంది. 2 పతత్ురమ 1:3 వంట ివాకయభాగములలో 
దీనిని మనము చూసాి ము, అకుడ పతత్ురమ ఈ మాటలను వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్న మహమినుబటిియు, గుణాతిశయమునుబటిియు, మనలను పతల్వచినవాని 
గూర్శున అనుభ్వజఞఞ నమూలముగా ఆయన దెవైశకిి, జీవమునకును భ్కిికనిి 
కావలస్తనవాటనినిిటనిి మనకు దయచదయుచుని[ద]ి (2 పతత్ురమ 1:3). 

ఇకుడ, మన జీవిత్ములలో జీవమును మర్శయు మంచిత్నమును కల్వగశంచుటకు జఞఞ నము 
ఇవవబడినది. 

మర్ొకసార్శ, మనము ఆశించు ప్దధతినే ఇది అనుసర్శసుి ంది: మొదటగిా మనము దదవుని ప్రత్యక్షత్ను 
ప ందుకొని దానిని అరాము చదసుకుంటాము, మర్శయు త్రమవాత్ దానిని మనము మన జీవిత్ములకు 
విధదయత్తో అనువర్శించుకుంటాము. అయితద దీనికి భినిముగా కూడా జరగవచుు. లేఖ్నములో, విధదయత్ 
జఞఞ నమునకు ఖ్చిుత్ముగా అవసరమ నై అరహత్ అయుయనిది, మర్శయు దదవుని ప్రత్యక్షత్ను మన 
జీవిత్ములలో విధదయత్తో అనువర్శించుట ఆయనను గూర్శున జఞఞ నములోనికి నడపితసుి ంది. సామ త్లు 1:7 
మనకు బో ధించుచునిటుో : 

యి హో వాయందు భ్యభ్కుి లు కల్వగశయుండుట తలె్వవిక ిమూలము (సామ త్లు 
1:7). 

సామ త్లు 15:33లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

యి హో వాయందు భ్యభ్కుి లు కల్వగశయుండుట జఞఞ నాభాయసమునకు సాధ్నము 
(సామ త్లు 15:33). 

ఈ వచనములలో మర్శయు లేఖ్నమంత్టిలోని అనేక ఇత్ర వచనాలలో, జఞఞ నము విధదయత్లో 
నుండ ివ లువడుత్ుంది. అనగా, మనలను మనము దదవుని ప్రభ్ుత్వమునకు సమర్శపంచుకొనినప్ుపడు, 
మనము ఆయన ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొను స్తాతిలో ఉంటాము. 

అయితద మనము దదవుని మీద తిరమగుబాటు చదయునంత్గా ప్త్నము మన సవభావమును మర్శయు 
మన చితి్మును భ్రషిము చదసుి ంది. వాసివానికి, మనము ఆయన వాకయమునకు సమర్శపంచుటకు 
అసమరమా లమ ైయునాిము. 

మర్శయు జఞఞ నము విధదయత్లో నుండ ివ లువడుత్ుంది కాబటిి , దదవునిక ివిధదయత్ చూప్ుటలో 
విఫలమగు ప్రజలు నిజమ నై ర్రతిలో ఆయనను తలెుసుకొనుటకు కూడా అసమరమా ల ైయునాిరమ. లేక మర్ొక 
మాటలో చెబితద, విధదయత్ జఞఞ నములోనికి నడపితంచు విధ్ముగానే, పాప్ము అజఞఞ నములోనికి నడిపతసుి ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్త్నము వలన కలుగు సమసయలను చూశాము గనుక, విధదయత్ ప్రత్యక్షత్ను గూర్శున 
జఞఞ నములోనికి నడపితసుి ంది కాబటిి , బ ైబిలులో ఈ ర్ ండు ఆలోచనలు ఒకదానికొకట ివిడదయీ జఞలనివి అను 
ఆలోచనను ప్ర్శగణ ంచుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

లేఖ్నములో, విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము అను అంశములు ప్రధానముగా 
ప్ర్ాయయప్దముల ైయునివి. కొనిిసారమో  అవి ఒకదానిక ిఒకటి ప ందకిగలవిగా అమరుబడతాయి కాబటిి , ఒక 
అంశము మర్ొకదాని త్రమవాత్ వచిు దానిని వివర్శసుి ంది. ఉదాహరణకు హో ష్తయ 6:6ను నూయ అమ ర్శకన్ 
సాి ండర్్డ బ ైబిలులో వినండి: 

ననేు బల్వ కంట ేసావమిభ్కిిలో ఎకుువ ఆనందసిాి ను, దహనబలులకంట ె
దదవునిగూర్శున జఞఞ నము నాకషిిమ నైద ి(హో ష్తయ 6:6). 

ఈ వచనములో, బల్వకి బదులుగా సావమిభ్కిి మర్శయు దహనబలుల కంటే దదవుని గూర్శున జఞఞ నము 
అను మాటలు ఒకదాని కొకటి ప ందిక కల్వగశయునాియి, అనగా ర్ ండవ మాట మొదటి మాటకు సవరణగా 
ఉనిది. కాబటిి , బల్వ దహనబలులకు ప్ర్ాయయప్దముగా ఉనిది, మర్శయు సావమిభ్కిి, అనగా విధదయత్లో 
ఒక రకము, దదవునిగూర్శున జఞఞ నమునకు ప్ర్ాయయప్దముగా ఉనిది. 

ఇత్ర సమయాలలో, విధదయత్ లేక జఞఞ నములలో ఒకటి మర్ొకదాని యొకు నిరవచనముగా 
ఇవవబడుత్ుంది. ఉదాహరణకు, యిర్రుయా 22:16లో ప్రభ్ువు ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు: 

అత్డు దనీులకును దర్శదుర లకును నాయయము తీరముచు సుఖ్ముగా బరదకి ను, 
ఆలాగున చదయుట ేననుి తలె్వస్తకొనుట కాదా? (యిర్రుయా 22:16) 

ఇకుడ, దదవుని గూర్శున జఞఞ నము దదవునిక ిఇవవబడని విధదయత్ దృష్టాి ా, ముఖ్యముగా 
నాయయమును జర్శగశంచు ఒక రూప్ముగా నిరవచించబడింది. 

మూడవదగిా, మర్ొకదానిక ిఉదాహరణగా ఒకదానిని ఉప్యోగశంచుట దావర్ా లేఖ్నము కొనిిసారమో  
విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము మధ్య ఉని పల ల్వకను కనుప్రమసుి ంది. హో ష్తయ 4:1ని ప్ర్శగణ ంచండి, అకుడ 
ప్రవకి ఇశాీయిలేును ఈ విధ్ంగా నిందించుచునాిడు: 

ఇశాీ యిలేువారలార్ా, యి హో వా మాట ఆలకంిచుడ.ి సత్యమును కనికరమును 
దదవుని గూర్శున జఞఞ నమును దదశమందు లేకపల వుట చూచి యి హో వా దదశనివాసులతో 
వాయజ యమాడుచునాిడు (హో ష్తయ 4:1). 

ఇశాీయిలేీయులు చదయుటలో విఫలమ నై మూడు విషయములను హో ష్తయ వరా శాడు మర్శయు అద ి
దదవుని ఉగతీ్కు దార్శతీస్తంది: దదశములో సత్యమును, కనికరమును, దదవుని గూర్శున జఞఞ నమును లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ైతిక ఉదాహరణల ఈ ప్టిికలో దదవుని జఞఞ నమును చదరముట దావర్ా, జఞఞ నము విధదయత్లో 
భాగమ ైయునిదని, మర్శయు దదవుని తెలుసుకొనుటకు మనము న ైతిక బాధ్యత్ను కల్వగశయునాిమని 
హో ష్తయ సూచించాడు. 

ఇప్ుపడు, విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నమునకు అరాము ఎలోప్ుపడూ ఒకే విధ్ముగా ఉండదు. ఏది 
ఏమ ైనా, మనము దదవునికి విధదయత్ చూప్ని యి డల, మనము ఆయనను తెలుసుకోలేము అను ఒక చాలా 
పరా ముఖ్యమ నై భావనలో లేఖ్నము ఈ ఆలోచనలను దగగరగా ముడపి డుత్ుంది. 

ప్త్నము మానవాళిని నాశనము చదస్తంది. ఆదాము హవవల మీద దదవుని శాప్ము వార్శలో నుండి 
సావభావికముగా జనిుంచిన ప్రతి మానవుని యొకు సవభావమును, చితి్మును మర్శయు జఞఞ నమును 
భ్రషిము చదస్తంది. మర్శయు దనీికి న తైిక ప్ర్శణామాలు చాలా తీవరముగా ఉనాియి — ప్త్నమ ైన ఏ 
మానవుడు కూడా న తైికముగా మంచిగా ఆలోచించలేడు, మాటాో డలేడు లేక దదనిని చదయలేడు. మన 
ఆలోచనలు, మాటలు మర్శయు కారయములనీి ఎంతో కొంత్ వరకు పాప్భ్ర్శత్మ నైవి, ఎందుకంటే మనము 
ప్త్నమ ైన, పాప్ప్ు ప్రజలమ యైునాిము. కాబటిి , మనము న తైికమ ైన నిరణయాలను తీసుకునిప్ుపడలెాో , 
దానిలో భాగమ యైుని ప్రతి వయకిిని ప్త్నము ప్రభావిత్ము చదస్తన మారగములను మనము ప్ర్శగణ ంచాల్వ. 

సృష్తి  మర్శయు ప్త్నము కాలములలో మంచిత్నము మర్శయు ఉనికి అను విషయములను 
ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిి , ఇప్ుపడు విమోచన కాలమును, అనగా రక్షణ కొరకు త్నను నముువార్శని దదవుడు 
ప్ునరమదధర్శంచి, మంచిత్నము కొరకు వార్శని బలప్రచు కాలమును విశదీకర్శంచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము. 

విమోచనము 

విమోచన కాలము ప్త్నము అయిన వ ంటనే దదవుడు ఆదాము హవవలను వార్శ పాప్ముల 
నిమితి్ము శపతసూి  కూడా వార్శకి కనికరమును చూపతన సమయమందు ఆరంభ్మ ైయియంది. మునుప్టి 
పాఠములలో, దీనిని మనము పలర టోఇవాన గ ల్వయోన్ లేక “మొదట ిసువారి” అని పతలచాము, ఆ 
సమయమందు ప్త్నములో జర్శగశన నషిమును సర్శచదయుటకు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని దదవుడు 
ప్రతిపాదించాడు. 

అయితద విమోచన కాలము ప్త్నములోని ప్రభావములను వ ంటనే తొలగశంచివేయలేదు. బదులుగా, 
విమోచన ఒక నిదానమ నై ప్రకియీ అయుయనిది, మర్శయు యిేసు మహమిలో తిర్శగశవచుునంత్ వరకు అద ి
ప్ూర్శికాదు. అప్పట ివరకు, ప్త్నము విశావసులతో సహా మానవులందర్శ మీద ప్ర్శణామాలను కల్వగశసుి ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయినను, వయకుి లు విమోచించబడుచుండగా, అవిశావసులు విశావసులగుచుండగా, వారమ ప్త్నము 
యొకు ప్ర్శణామాల నుండి పరా ముఖ్యమ ైన మర్శయు అదుాత్మ ైన మారగములలో విమోచింప్బడతారమ. 

మన మునుప్ట ిసంభాషణ వల నే వయకిిగత్ విశావసుల యొకు విమోచనను మనము ప్త్నము 
తిరగవరా యబడిన విధానములలో చర్శుదాే ము. మొదటగిా, మన సవభావము మీద దృష్తిప టిి , విమోచన 
మనలోని మంచిత్నమును ఎలా ప్ునరమదధర్శసుి ందో  చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, మన మానవ చితి్ము మర్శయు 
పాప్ము నుండ ిసావత్ంత్రామును గూర్శు మాటాో డదాము. మర్శయు మూడవదగిా, మనము జఞఞ నము మీద, 
అనగా దదవుని ప్రత్యక్షత్ను సర్శయి ైన ర్రతిలో ఉప్యోగశంచుటకు మన సామరాాము యొకు ప్ునరమదధరణ మీద 
దృష్తిప టిి , మనము విమోచించబడనిప్ుపడు మన సవభావము ఎలా ప్ునరమదధర్శంచబడనిదో  చూసూి  
ఆరంభిదాే ము. 

`సవభావము 
మన సవభావము మన పరా ధ్మిక గుణమ యైుంటుంది అని అనగా మన ఉనికలిోని ముఖ్య భాగము 

అయుయంటుంద ిఅని మీరమ గురమి చదసుకోవచుు. మర్శయు మనము ఇంత్కు ముందు చూస్తనటుో , మన 
ప్త్నమ ైన సవభావము దుషిమ ైనదిగా ఉనిది. మనము దదవుని దదవష్తసాి ము మర్శయు పాప్మును 
పతరమిసాి ము, మర్శయు మనము న తైికమ నై మంచిత్నమును కల్వగశయుండుటకు అసమరమా లము. 

అయితద మనము కీీసుి నందు విమోచించబడనిప్ుపడు, మన సవభావము నూత్నప్రచబడుత్ుంది. 
ప్ర్శశుదాధ త్ు మనలను ప్ునరమజీీవప్రచినప్ుపడు, ఆయన మనకు మంచి సవభావమును, అనగా దదవుని 
పతరమించి పాప్మును దదవష్తంచు సవభావమును ఇసాి డు. మర్శయు మనము నిజమ ైన మంచిత్నమునకు 
సమరమా లముగా ఉండునటుో , ఆయన మన న తైిక సామరాామును ప్ునరమదధర్శసాి డు. యి హెజేులు 36:26ను 
వినండి, అకుడ దదవుడు కీసీుి నందు భ్విషయత్ుి లో కలుగు విమోచనను గూర్శు మాటాో డాడు: 

నూత్న హృదయము మీ కచిుెదను, నూత్న సవభావము మీకు కలుగజసే్ దను, 
ర్ాతిగుండ ెమీలోనుండ ితీస్తవసే్త మాంసప్ు గుండనెు మీకచిుెదను (యి హ.ె 36:26). 

మర్శయు ర్ోమా. 6:6-11లో ఈ విషయమును గూర్శు పౌలు ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు: 

ఏమనగా మనమికను పాప్మునకు దాసులము కాకుండుటకు పాప్శర్రరము 
నిరరాకమగునటుో , మన పరా చీన సవభావము [కీీసుి ]తోకూడ స్తలువవయేబడనెని 
యి రమగుదుము. చనిపలయినవాడు పాప్విముకుి డని తీరమపప ందయిునాిడు ... 
అటువల  మీరమను పాప్ము విషయమ  ైమృత్ులుగాను, దదవుని విషయమ  ై
కీీసుి యిసేునందు సజీవులుగాను మిముును మీర్ ేయి ంచుకొనుడ ి(ర్ోమా. 6:6-11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్త్నమ ైన మానవులకు పాప్భ్ర్శత్మ నై హృదయములు మర్శయు ఆత్ులు ఉంటాయనునది పాత్ 
మర్శయు కొీతి్ నిబంధ్నల ర్ ంటి యొకు స్తారమ నై సాక్షయము అయుయనిది. అయితద దదవుడు మనలను 
విమోచించినప్ుపడు, ఆయన మనలను ప్ునఃసృష్తిసాి డు, మర్శయు మనకు పాప్భ్ర్శత్ముగా గాక నీతిగా 
ఉండు కొీతి్ హృదయములను మర్శయు ఆత్ులను అనుగీహిసాి డు. మర్శయు ఈ కొీతి్ సవభావముల దావర్ా, 
మనము మొటిమొదటిసార్శగా దదవుని పతరమించి, ఆయన వాకయమునకు సమర్శపంచుకొని ఆయన 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకోగలుగుతాము. 

అవును, మన విమోచన ఇంకా ప్ూర్శి కాలేదు కాబటిి , మన కొీతి్ సవభావములతో కూడా, మనము 
పాప్ము అను మరకను కల్వగశయుంటాము. ఇందు మూలముగానే మారము 10:18లో యిసేు ఈ వాయఖ్యను 
చదశాడు: 

దదవుడ కుడద గాని మర్శ ఎవడును సత్ుపరమషుడు కాడు (మారము 10:18). 

విమోచించబడని మానవాళిలో కొంత్ మంచిత్నము ఉంటుంది, కాని మనము దదవుని వల  
ప్ర్శప్ూరణమ నైవారము కాము. అయినను, మన నూత్న సవభావముల వలన దదవుడు మనలను 
అదుాత్మ ైన ర్రత్ులలో ఆశీరవదించుట సాధ్యమవుత్ుంది. 

మన విమోచించబడిన సవభావమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము 
విమోచనను అనుభ్వించుటను ఆరంభించినప్ుపడు జరమగు మన చితి్ము యొకు ప్ునరమదధరణను మనము 
చూదాే ము. 

చితి్ము 
మన చితి్ము నిరణయించుటకు, ఎంచుకొనుటకు, ఆశించుటకు, నిర్రక్ించుటకు, మర్శయు 

ఉదదేశించుటకు మనము కల్వగశయుని వయకిిగత్ సామరాాము అయుయనిది. మనము ఇంత్కు ముందు 
చూస్తనటుో , పాప్ములోనికి ప్త్నము వలన మన చితి్ములను ప్విత్రమ ైన మర్శయు నీతిగల మారగములలో 
ఉప్యోగశంచుట అసాధ్యమ ైపల యింది. పౌలు ఈ భ్రషిత్వమును బానిసత్వముగా వర్శణంచి, మన ప్త్నమ ైన, 
విమోచింప్బడని చితి్ములు మనలో నివస్తంచు పాప్మునకు బానిసలుగా ఉనాియని బో ధించాడు. ఈ పాప్ 
బానిసత్వము వలన, దదవుని సంతోషప్రచు ఎంపతకలను చదసుకొనుటకు మనకు సామరాాము లేదు, మర్శయు 
ఆయనను సంతోషప్రచాలనే ఆశ మనకు ఉండదు. 

అయితద మనము కీీసుి నందు విశావసములోనికి వచిునప్ుపడు, మన చితి్ము మీద పాప్ము 
కల్వగశయుని ప్టుి  విర్శగశపల త్ుంది కాబటిి  మనము పాప్మును ఆశించుటకు మర్శయు ఎనుికొనుటకు 
బలవంత్ము చదయబడము. అంతదగాక, ప్ర్శశుదాధ త్ు మనలో నివస్తసూి , దదవుని పతరమించి ఆయనకు విధదయత్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూప్ునటుో  మన చితి్ములను బలప్రమసాి డు మర్శయు కదలుుతాడు. విమోచనలోని ఈ కోణమును గూర్శు 
దదవుడు యి హె. 36:27లో మాటాో డాడు, మర్శయు అకుడ విమోచనతో పాటు కలుగు ఈ ఆశీర్ావదమును 
ఆయన ప్రతిపాదించాడు: 

నా ఆత్ును మీయందుంచి, నా కటిడల ననుసర్శంచువార్శనిగాను నా విధ్ులను 
గ కైొను వార్శనిగాను మిముును చదస్ దను (యి హ.ె 36:27). 

ఫతల్వప్ప. 2:12-13లో పౌలు వరా స్తనటుో : 

భ్యముతోను వణకుతోను మీ స ంత్రక్షణను కొనసాగశంచుకొనుడ.ి ఎందుకనగా 
మీరమ ఇచఛయించుటకును కారయస్తదిధ  కలుగజసే్తకొనుటకును, త్న దయాసంకలపము 
న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్తదిధ  కలుగజయేువాడు దదవుడద (ఫతల్వపప్. 2:12-13). 

ఇప్ుపడు, మన చితి్ము యొకు ప్ునరమజీీవనము మనలోని పాప్మను సమసయను ప్ూర్శిగా 
ప్ర్శషుర్శంచదు అని మనము గురమి ంచుకోవాల్వ. మనము ఇప్పటకిీ పాప్మును కల్వగశయునాిము, కాబటిి 
దానితో త్రచుగా పల ర్ాడవలస్తయుంటుంది. కాని తదడా ఇదద: మనము ఇక పాప్మునకు బానిసలముగా 
ఉండము, మర్శయు దానిననుసర్శంచి నడుచుకొనుటకు బలవంత్ము చదయబడము. అయినను, పాప్మును 
ఎదుర్శంచుట చాలా కషిమ నై ప్ని అయుయనిది. ఈ సంఘరషణను గూర్శు ర్ోమా. 7:21-23లో పౌలు 
వర్శణంచాడు, అకుడ క ైసిైవ జీవిత్మును గూర్శు అత్డు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

కాబటిి  మలేుచదయగోరమ నాకు కడీుచదయుట కలుగుచునిదను ఒక నియమము నాకు 
కనబడుచునిద ిఅంత్రంగప్ురమషుని బటిి  దదవుని ధ్రుశాసిరమునందు ననేు 
ఆనందంిచుచునాిను గాని వరే్ొక నియమము నా అవయవములలో ఉనిటుి  నాకు 
కనబడుచునిద.ి అద ినా మనసుి నందుని ధ్రుశాసిరముతో పల ర్ాడుచు నా 
అవయవములలోనుని పాప్నియమమునకు ననుి చరెప టిి  లోబరచుకొనుచునిద ి
(ర్ోమా. 7:21-23). 

మానవ చితి్మును గూర్శున బ ైబిలు బో ధ్ను మనము ఈ విధ్ంగా కోీడకీర్శంచవచుు: సృష్తియందు, 
మన చితి్ము పాప్ము చదయగల్వగదేి మర్శయు పాప్మును ఎదుర్శంచగల్వగదే ికూడా, కాని మానవాళి 
పాప్ములోనికి ప్డిపల యిన త్రమవాత్, పాప్మును ఎదుర్శంచు సామరాామును మనము కోలోపయాము. అదద 
సమయములో, పాప్ము ఒక యజమాని వల  మనలో నివస్తంచుటకు వచిు, మన చితి్ములను బానిస 
చదసుకుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విమోచనలో, మన చితి్ములు ప్ునరమదధర్శంచబడనివి, మర్శయు పాప్ప్ు ఏలుబడి కొటిివయేబడింది 
కాబటిి మర్ొకసార్శ మనము పాప్మును ఎదుర్శంచగలుగుత్ునాిము. మర్శయు పాప్మునకు విర్ోధ్ముగా 
మనలను బలప్రచుటకు మర్శయు ప్ుర్శకొలుపటకు ప్ర్శశుదాధ త్ు మనలో నివస్తసాి డు. 

దురదృషివశాత్ుి , మన ప్రసుి త్ విమోచన స్తాతిలో కూడా, పాప్ము మనలో నివస్తసూి , పాప్ప్ు 
ప్రభావము మర్శయు ప్ర్శశుదాధ త్ు ప్రభావము మధ్య సంఘర్శించునటుో  చదసుి ంది. అయితద మన విమోచనను 
ప్ూర్శి చదయుటకు యిేసు తిర్శగశవచిునప్ుపడు, మనలో నివస్తంచు పాప్ము యొకు ఉనికి నుండి 
సవత్ంత్ుర లమ ై ప్ర్శశుదాధ త్ు దావర్ా మాత్రమే ప్రభావిత్ము చదయబడి ఇకన నిడు పాప్మును ఎనుికోము. 

ఇప్పటి వరకు మనము మన సవభావమును మర్శయు చితి్మును ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిి , మనము 
విమోచింప్బడనిప్ుపడు మన జఞఞ నము యొకు ప్ునరమదధరణను గూర్శు మాటాో డుటకు మనము స్తదధముగా 
ఉనాిము. 

జఞఞ నము 
మునుప్టి వల , జఞఞ నమును గూర్శున మన సంభాషణ మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుత్ుంది: 

మొదటగిా, మనము ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుటను గూర్శు మాటాో డదాము; ర్ ండవదిగా, ప్రత్యక్షత్ను గూర్శు 
మనము కల్వగశయుని అవగాహన; మర్శయు మూడవదిగా, ప్రత్యక్షత్కు మనము చూప్ు విధదయత్. 
విమోచనలో మనము ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుట ప్ునరమదధర్శంచబడు విధానమును చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 

ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొనుట 
మీకు జఞఞ ప్కమునిటోయితద, ప్త్నము ప్రధానముగా అభిజఞఞ త్ుకమ నై జఞఞ నము లేక అవగాహన అను 

దదవుని వరమ ైన ప్ర్శశుదాధ త్ు వ ల్వగశంప్ును ప ందకుండా మానవాళిని నివార్శసుి ంది. 
అలానే ప్త్నము ప్రధానముగా భావనాత్ుక లేక సహజజఞఞ న జఞఞ నము లేక అవగాహన అను దదవుని 

వరమ ైన ప్ర్శశుదాధ త్ు యొకు అంత్రంగ నడిపతంప్ును ప ందకుండా మానవాళిని నివార్శసుి ంది అని కూడా 
మనము చూశాము. 

అయితద విమోచనలో, ఈ ప్ర్శశుదాధ త్ు ప్ర్శచరయలను ప ందుకొనుటకు మనకు ఎకుువ అవకాశం 
ఉంటుంది. మనలను ఖ్ండించుటకు కావలస్తనంత్ ప్రత్యక్షత్ను మాత్రమే మనకు ఇచుుటకు బదులుగా, 
ఆత్ు మనలను సువారి యొకు సత్యమును గూర్శు మర్శయు మన రక్షణలో భాగమ యైుని అనేక ఇత్ర 
సంగత్ులను గూర్శు మనలను ఒపతపసుి ంది. ఆయన మన మనసాిక్షులను దదవుని సవభావము ప్టో 
సునిిత్ముగా చదస్త, మనకు దెైవిక జఞఞ నమును అనుగీహిసాి డు. ఉదాహరణకు, 1 యోహాను 2:27లో 
యోహాను ప్ల్వకిన మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[ప్ర్శశుదుధ ని] అభిష్తకము ... అద ిఅనిిటనిిగూర్శు మీకు బో ధంిచుచుని[ద]ి (1 
యోహాను 2:27). 

మర్శయు ఎఫ స్్. 1:17లో, పౌలు వ ల్వగశంప్ు మర్శయు అంత్రంగ నడపితంప్ును గూర్శు ఈ విధ్ంగా 
మాటాో డాడు: 

... మన ప్రభ్ువ నై యిసేుకీీసుి యొకు దదవుడెనై మహమి సవరూపతయగు త్ండిర, త్నుి 
తలె్వస్తకొనుటయందు మీకు జఞఞ నమును ప్రత్యక్షత్యునుగల మనసుి 
అనుగీహంిచునటుో , ననేు నా పరా రానలయందు మిముునుగూర్శు విజఞఞ ప్న 
చదయుచునాిను (ఎఫ స్ ్1:17). 

ప్రత్యక్షత్ను ప ందుకొను మన శకిిని ప్ునరమదేర్శంచుటతో పాటుగా, విమోచన ప్రత్యక్షత్ను గూర్శున 
మన అవగాహనను కూడా మర్ొకసార్శ ప్ర్శశుదాధ త్ు ప్ర్శచరయ దావర్ా ప్ునరమదధర్శసుి ంది. 

ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొనుట 
మనము ఇంత్కు ముందు చూస్తనటుో , ప్త్నము మనలను దదవునికి విర్ోధ్ులనుగా చదస్త, ఆయన 

సత్యమును ఎదుర్శంచునటుో  ప్ుర్శకొల్వపంద ికాబటిి , దదవుని యొదే నుండ ికలుగు నిజమ నై జఞఞ నమును 
స్్వకర్శంచుటకు బదులుగా, మనము అబదధములను నముునటుో  మోసపలయాము. అయితద మనము 
రక్ింప్బడనిప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ త్ు మన హృదయములను మారముతాడు కాబటిి మనము దదవుని 
దదవష్తంచుటకు బదులుగా ఆయనను పతరమిసాి ము. మర్శయు దదవుడు బయలుప్రచు సత్యములను మనము 
అరాము చదసుకొనుటకు గాను ఆయన మన హృదయాలను నూత్నప్రమసాి డు. 

1 కొర్శంథీ. 2:12-16లో, ప్రత్యక్షత్ను గూర్శు మనము కల్వగశయుని విమోచింప్బడిన అవగాహనను 
పౌలు ఈ విధ్ముగా వివర్శంచాడు: 

దదవునివలన మనకు దయచదయబడనివాటనిి తలె్వస్తకొనుటక  ైమనము ... దదవుని 
యొదేనుండ ివచుు ఆత్ును ప ందయిునాిము ... ప్రకృతి సంబంధయిి నై 
మనుషుయడు దదవుని ఆత్ు విషయములను అంగరకర్శంప్డు, అవి అత్నిక ి
వ ఱ్ఱిత్నముగా ఉనివి, అవి ఆతాునుభ్వముచదత్న ేవివచేింప్దగును గనుక అత్డు 
వాటనిి గీహంిప్జఞలడు ... మనమ తైద కీీసుి  మనసుి కల్వగశనవారము (1 కొర్శంథ.ీ 
2:12-16). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ఆత్ు మనలో నివస్తంచకుండా, మనము దదవుని సత్యమును అరాము చదసుకోలేము. దదవునిప ై 
మనము చదయు తిరమగుబాటు మన త్రుమును కపతపవేసుి ంది, కాబటిి దదవుని సవభావము మర్శయు 
కారయములను గూర్శు సమసి విధ్ముల ైన త్పతపదములను మనము నముుతాము. కాని ప్ర్శశుదాధ త్ు మన 
హృదయములను మర్శయు మన మనసుిలను కాచి, మనలను మోసగశంచు పాప్ము యొకు సామరాాత్ను 
నాశనము చదస్త, మనము ప్రత్యక్షత్ను అరాము చదసుకొనునటుో  మనలను బలప్రమసాి డు. కొలస్్ి. 1:9లో 
పౌలు స్ లవిచిున మాటలను వినండి: 

అందుచదత్ ఈ సంగతి వినిననాటనుండ ిమమేును మీ నిమితి్ము పరా రాన చదయుట 
మానక, మీరమ సంప్ూరణ జఞఞ నమును ఆత్ు సంబంధ్మ నై వివకేమునుగలవారమను, 
ఆయన చితి్మును ప్ూరణముగా గీహంిచినవారమన ,ై ప్రతి సతాురయములో 
సఫలులగుచు, దదవుని విషయమ నై జఞఞ నమందు అభివృదిధ  ప ందుచు ... 
బలప్రచబడవల ననియు ... దదవుని బతిమాలు చునాిము (కొలస్్ి . 1:9-12). 

దదవుని ప్రత్యక్షత్ను గూర్శున ప్ర్శప్ూరణమ నై అవగాహన ఏ ఒకు విశావస్తకి లేదు అని పౌలుకు 
తెలుసు. కాబటిి , కొలస్్ి ప్టిణములో ఉని విశావసులు మర్శంత్ అవగాహనను ప ందుకోవాలని అత్డు 
త్రచుగా పరా ర్శాంచాడు. మర్శయు వార్శ వల నే, మన స ంత్ అవగాహన కూడా ప రమగుటకుగాను మనకు కూడా 
ప్ర్శశుదాధ త్ు యొకు నిరంత్ర ప్ర్శచరయ అవసరమ ైయునిది. 

ఇప్పటి వరకు, ప్రత్యక్షత్ను ప ందుటకు మనకు అవకాశము ఇచుుట దావర్ా మర్శయు ప్రత్యక్షత్ను 
గూర్శున సర్శయి నై అవగాహనను ప ందుకొనుటలో మనకు సహాయము చదయుట దావర్ా విమోచన మన 
జఞఞ నమును ప్ునరమదధర్శసుి ంది అని మనము చూశాము. ఇప్ుపడు ప్రత్యక్షత్ ప్టో విధదయత్ను ప ంప ందించుట 
దావర్ా విమోచన మన జఞఞ నమును ప్ునరమదధర్శంచు విధానమును గూర్శు మాటాో డుటకు మనము స్తదధముగా 
ఉనాిము. 

ప్రత్యక్షత్కు విధదయత్ 
ఈ పాఠములో ఇంత్కు ముందు, విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును 

మనము ర్ ండు మారగములలో వర్శణంచాము. మొదటిగా, లేఖ్నములో విధదయత్ మర్శయు జఞఞ నము మధ్య 
ప్రసపర అనుబంధ్ము ఉనిది. మర్శయు ర్ ండవదిగా, బ ైబిలులో ఈ ర్ ండు ఆలోచనలు ఒకదాని నుండ ి
ఒకటి విడదయీలేనివి. 

మర్శయు విమోచన ప్రత్యక్షత్ ప్టో విధదయత్ చూప్ుటను ప ంప ందించు విధానమును గూర్శున మన 
సంభాషణ అదద ప్దధతిని అనుసర్శసుి ంది. మొదటగిా, విమోచన మర్శయు విధదయత్ మధ్య ఒక ప్రసపర 
అనుబంధ్ము ఉనిదను వాసివమును గూర్శు మనము మాటాో డదాము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, బ ైబిలులో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను ఒకదాని నుండి ఒకట ివిడదీయ జఞలనివి అని చపె్పగల కొనిి మారగములను 
మనము ప్ర్శగణ దాే ము. విమోచన విధదయత్లోనిక ినడపితసుి ంది అను వాసివమును చూసూి  ఆరంభిదాే ము. 

విమోచనలోని ముఖ్యమ ైన లక్షణములలో ఒకట ివిశావసుల యొకు జీవిత్ములలో అది కల్వగశంచు 
విధదయత్ అయుయనిది అని లేఖ్నము సపషిము చదసుి ంది. ప్ర్శశుదాధ త్ు యొకు నడపితంప్ు మర్శయు 
నిల్వచియుండు శకిితో, విశావసులు మిగశల్వన లోకములో ఉనివార్శ కంటే వేరమగా వయవహర్శసాి రమ. ప్త్నమ నై 
మానవాళి దదవుని దదవష్తసుి ంది మర్శయు ఆయనకు విధదయత్ను చూప్లేదు. అయితద విమోచించబడని 
మానవాళి దదవుని పతరమిసుి ంది మర్శయు ఆయనకు విధదయత్ను చూప్ుత్ుంది. అప సిలుడెనై యోహాను 1 
యోహాను 2:3-6 వంటి చోటో వల  ఈ ఆలోచనను గూర్శు త్రచుగా వరా శాడు: అకుడ అత్డు వరా స్తన 
మాటలను వినండి: 

మర్శయు మనమాయన ఆజఞలను గ కైొనినయి డల, దనీివలనన ేఆయనను 
ఎర్శగశయునాిమని తలె్వస్త కొందుము. ఆయనను ఎర్శగశయునాినని చపె్ుపకొనుచు, 
ఆయన ఆజఞలను గ కైొననివాడు అబదిధకుడు; వానిలో సత్యములేదు. ఆయన 
వాకయము ఎవడు గ కైొనునో వానిలో దదవుని పతరమ నిజముగా ప్ర్శప్ూరణమాయి ను; 
ఆయనయందు నిల్వచియునివాడనని చపె్ుపకొనువాడు ఆయన ఏలాగు 
నడుచుకొన నో ఆలాగ ేతానును నడుచు కొన బదుధ డెయైునాిడు. 
మనమాయనయందునాిమని దనీివలన తలె్వస్తకొనుచునాిము (1 యోహాను 2:3-
6). 

లేఖ్నములు ఈ ఆత్ు కారయమును గూర్శు చాలాసారమో  ఆత్ు ఫలముల దృష్టాి ా మాటాో డతాయి. 
ఉదాహరణకు, మారమమనసుికు అనుగుణంగా ఉండు ఫలములను ఫల్వంచమని బాపతిసుమిచుు యోహాను 
త్న శిషుయలను కోర్ాడు. మర్శయు గలతీ. 5లో, అవిశావసుల జీవిత్ములలో పాప్ము జర్శగశంచు చెడు 
కిీయలను మర్శయు విశావసుల జీవిత్ములలో ప్ర్శశుదాధ త్ు జర్శగశంచు సతియిలను పౌలు వయతాయసప్ర్శచాడు. 
మర్శయు గలతీ. 5:22-27లో పౌలు వరా స్తన మాటలను వినండి: 

అయితద ఆత్ు ఫలమమేనగా, పతరమ, సంతోషము, సమాధానము, దరాీశాంత్ము, 
దయాళుత్వము, మంచిత్నము, విశావసము, సాతివకము, ఆశానిగీహము (గలతీ 
5:22-23). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన నిల్వచియుండు మర్శయు విమోచించు సానిిధ్యము దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ త్ు మన జీవిత్ములలో 
నీతి ఫలములను అనుగీహిసాి డు. మనము అనకే న ైతిక మర్శయు ఆతీుయ గుణములను కనుప్రచునటుో  
అనకే విధాలుగా దదవునికి విధదయత్ను చూప్ునటుో  ఆయన మనలను నడపితసాి డు. 

విమోచన విధదయత్లోనికి నడపితసుి ంది అను వాసివమును చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ఈ ర్ ండు 
ఆలోచనలు ఒకదాని నుండి మర్ొకట ివిడదీయజఞలనివి అను వాసివమును చూదాే ము — విమోచించబడుట 
అంటే దదవునికి విధదయత్ చూప్ుట అయుయనిది. 

విమోచన మర్శయు విధదయత్ ఒక ేవిషయముల ైయునివి అని లేఖ్నములోని అనేక 
వాకయభాగములు సూచిసాి యి. సాధారణంగా, విశావసులు అనగా దదవునిక ివిధదయత్ చూప్ువారమ అని 
నిరవచించుట దావర్ా అవి ఇలా సూచిసాి యి. కొనిిసారమో , కీసీుి ను స్్వకర్శంచుట విధదయత్ కారయము కాబటిి  
ఇలా సూచించబడింది. దీనిలో కీీసుి నందు విశావసము మర్శయు మన పాప్ముల నుండి మారమమనసుి 
వంట ివిషయములు భాగమ యైునాియి. ఉదాహరణకు, 1 పతత్ురమ 1:22-23లో, అప సిలుడు ఈ 
ఉప్దదశమును ఇచాుడు: 

మీరమ క్షయబ్రజమునుండ ికాక, శాశవత్మగు జీవముగల దదవునివాకయమూలముగా 
అక్షయబ్రజమునుండ ిప్ుటిింప్బడనివారమ గనుక నిషుప్టమ నై సహో దరపతరమ 
కలుగునటుో , మీరమ సత్యమునకు విధదయులవుటచదత్ మీ మనసుిలను 
ప్విత్రప్రచుకొనిన వార్ యైుండ,ి యొకనినొకడు హృదయప్ూరవకముగాను 
మికుటముగాను పతరమించుడ ి(1 పతత్ురమ 1:22-23). 

ఇకుడ పతత్ురమ మనము తిర్శగశజనిుంచినప్ుపడు కీసీుి లోనికి ప ందిన మారమమనసుిను గూర్శు 
మాటాో డుత్ునాిడు. మర్శయు ఈ మారమమనసుిను సత్యమునకు విధదయత్ చూప్ుటగా అత్డు గుర్శించాడు. 

మర్శకొనిి సారమో , విమోచన విధదయత్తో సర్శపల లుబడింద ిఎందుకంటే విమోచించబడని ప్రజలు అనేక 
భినిమ నై విధానములలో దదవునికి విధదయత్ కల్వగశయుంటారమ. మనము ఆయనను పతరమించుచునాిము 
కాబటిి ఆయన ఆజఞలను పాటసిాి ము. హబె్రర. 5:9 చెబుత్ునిటుో : 

[యిసేు] త్నకు విధదయుల నై వార్శకందర్శకనిి నిత్య రక్షణకు కారకుడాయి ను (హబె్రర. 
5:9). 

ఈ నపే్థయములో, హెబ్రర ప్తిరక రచయిత్ ప్రలోకమందు యిసేు యొకు కొనసాగుచుని యాజకత్వ 
కారయమును గూర్శు మాటాో డుత్ునాిడు, మర్శయు దానిలో ఆయన మన ప్క్షమున చదసుి ని నిరంత్ర 
విజఞఞ ప్నము దావర్ా మన రక్షణను కాపాడుచునాిడు. త్మ జీవిత్ములలో ఆయనకు విధదయత్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూప్ువారందర్శ కొరకు, అనగా నమిు ప్ర్శశుదాధ త్ుతో నింప్బడినవారందర్శ కొరకు ఆయన ఇలా 
చదయుచునాిడు. 

విమోచన మర్శయు విధదయత్ మధ్య ఉని అనుబంధ్మును మనము ప్ర్శగణ ంచుచుండగా, మనము 
మనసుిలో ఉంచుకోగోరమచుని విషయము ఇదద: విమోచన దదవుని ప్టో విధదయత్ను కల్వగశసుి ంది, మర్శయు 
దదవుని ప్టో విధదయత్ దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన మారగములను గూర్శున జఞఞ నమును కల్వగశసుి ంది. 

ప్త్నము మన జఞఞ నమును కొంత్వరకు భ్రషిము చదస్త మనము దదవునిక ివిధదయత్ను చూప్ుటను 
అసాధ్యము చదస్తన విధానమును మర్ొకసార్శ జఞఞ ప్కము చదసుకోండి. అదద విధ్ముగా, దదవునిని గూర్శున 
జఞఞ నమును కల్వగశంచు మన విధదయత్ను ప్ునరమదధర్శంచుట దావర్ా ఒక విధ్ముగా విమోచన ప్త్నము 
యొకు శాప్మును తిరగవరా సుి ంది. 

విమోచన దదవునిని గూర్శున మన జఞఞ నమును ప్ునరమదధర్శసుి ంది అను వాసివము యొకు 
వ లుగులో, లేఖ్నము చాలాసారమో  విమోచనను దదవునిని గూర్శున జఞఞ నము దృష్టాి ా కోీడీకర్శసుి ంది అను 
విషయము మనలను ఆశురయప్రచకూడదు. ఈ జఞఞ నములో కొంత్వరకు అభిజఞఞ  సంబంధ్మ నై 
విషయములు, అనగా సువారి వాసివములను తలెుసుకొనుట వంటవిి ఉనివి. అయితద దానిలో అనుభావిక 
మర్శయు అనుబంధ్ జఞఞ నము కూడా ఉనిది, ఉదాహరణకు ఒక వయకిి మనకు తెలుసు అని మనము చపె్ుపట 
వంటవిి. కీరినలు 36:10, దానియిేలు 11:32, మర్శయు 2 యోహాను 1వ వచనము వంట ిచోటో ఈ బో ధ్ను 
మనము కనుగొంటాము, యోహాను 17:3లో యిసేు పరా ర్శాంచినటుో : 

అదవితీయ సత్యదదవుడవ నై నినుిను, నీవు ప్ంపతన యిసేు కీీసుి ను ఎరమగుటయి,ే 
నిత్య జీవము (యోహాను 17:3). 

కాబటిి , విమోచన కాలములో, మన అంత్రగత్ మంచిత్నము మన సవభావము యొకు 
ప్ునరమజీీవనములో, మన చితి్ము యొకు ప్ునరమదధరణలో, మర్శయు దదవునిని గూర్శున నూత్నమ నై 
జఞఞ నములో ప్ునరమదధర్శంచబడుత్ుంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా మన ఆస్తిత్వములు విమోచించబడుట దావర్ా, 
మనము సతిియలను చదయు సామరాామును ప ందుకుంటాము: దదవుడు దవీించు కారయములను గూర్శు 
మాటాో డుట, ఆలోచన చదయుట, మర్శయు అటిి కారయములను చదయుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగశంప్ు 

ఈ పాఠములో మన అస్తిత్వ దృష్తికోణ అనేవషణను మంచిత్నము మర్శయు ఉనికి మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును చూసూి  ఆరంభించాము. మనము మంచిత్నమును చార్శతిరకముగా చూశాము, సృష్తి  
కాలముతో ఆరంభించి మంచిత్నము దదవుని ఉనికలిో నాటబడియునిద ిఅని మర్శయు మానవాళి 
అంత్రగత్ముగా మంచిగా సృజంచబడనిద ిఅని మనము చూశాము. త్రమవాత్, ప్త్నము మానవాళిలోని 
అంత్రగత్ మంచిత్నమును నాశనము చదస్త, న ైతికముగా మంచి ప్రవరినను కల్వగశయుండుటకు మనలను 
అసమరమా లనుగా చదస్తంద ిఅని చూశాము. మర్శయు చివర్శగా, విమోచన కాలములో, మన అస్తిత్వము 
యొకు మంచిత్నము మనము కీసీుి నందు రక్షణలోనికి వచిునప్ుపడు ప్ునరమదధర్శంచబడి, మనలను 
న ైతికముగా మంచి ప్రవరినను కల్వగశయుండ సమరమా లనుగా చదస్తంది. 

ఆధ్ునిక లోకములో బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటకు మనము కృష్తచదయుచుండగా, 
నిజమ నై మంచిత్నములో మన సవభావమును దదవుని సవభావముతో సర్శపల ల్వు చూచుట భాగమ ైయునిద ి
అని గురమి ంచుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. మనము ప్త్నమ ై పాప్ముతో నింప్బడినవారమ ై, 
దదవుని మంచిత్నమును ప్రతిబింబించుటలో అసమరమా లమ యైునాిము అనునది దుర్ావరి అయుయనిది. 
అయితద ప్ర్శశుదాధ త్ు మనకు విమోచనను అనువర్శించినప్ుపడు, ఆయన మనలో నివస్తసాి డు మర్శయు 
మనకు కొీతి్ సవభావములను అనుగీహిసాి డు కాబటిి దదవుడు ఆమోదించు మర్శయు దవీించు విధానములలో 
జీవించుటకు మనము సమరమా లమ యైునాిము. మర్శయు మనము ఈ వాసివములను మనసుిలో 
ఉంచుకొనిన యి డల, మన మహిమగల ప్రభ్ువును సంతోషప్రచు విధానములలో మన న తైికమ నై ప్రశిలకు 
జవాబుల్వచుుటకు గొప్ప సామరాామును మనము కల్వగశయుంటాము. 
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