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ఉపల ద్ాా త్ిం 

పతలోలు కొనిిసారమో  వసుి వులను ప్గలగొడతారని త్లో్వదిండుర లు అిందర్శక ీతలెుసు. అద్ి ఒక వసుి వు 
కావచుు, ఒక బొ మి కావచుు, లేక ఒక అలింకరణ కావచుు. కాని అప్ుపడప్ుపడు, పతలోలిందరూ 
ఉద్దేశప్ూరవకముగానే కొనిి వసుి వులను నాశనిం చదసుి ింటారమ. ఇప్ుపడు, త్లో్వదిండుర లు, ద్నీికి అనకే 
విధాలుగా సపింద్ిించవచుు. ఒక బిడ్ ఉద్దేశప్ూరవకముగా ద్దనిన నైా ప్గలగొడతిద, మనకు కోప్ిం ర్ావచుు. 
ఒకవళే ఆ బిడ్ నిరోక్షయముగా లేక అవిధదయత్గా ఉింటే మనము వానిని కొడతాము కూడా. కాని ఒకవేళ అద్ి 
నిజముగా ప రపాటున జర్శగశతద, మనకు అసలు కోప్ము ర్ాక పల వచుు. 

ఇనిి విభినిమ ైన విధానములలో మనము ఎిందుకు సపింద్సిాి ము? మనము మన బిడ్ల యొకు 
హేత్ువులను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకుింటాము కాబటిి , మన ప్రతిసపిందనలు భినిముగా ఉింటాయి. వార్శ 
హేత్ువులను మనము విశలోష్తించు విధానము ఆధారింగా మనము అసలు సపింద్ిించకపల వచుు, కొింత్ 
సానుభ్ూతితో సపింద్ిించవచుు, లేక కోప్ముతో సపింద్ిించవచుు. ప దేలు తీసుకొను న తైిక నిరణయముల 
విషయములో కూడా ఇలాింటది్ద వాసివమ ైయునిద్ి. నీతిశాసిరమును మన హతే్ువుల నుిండి ఏనాడు వరేమగా 
చూడకూడదు. మన హతే్ువులు, ఆశలు మర్శయు ఉద్దేశాలు మనము తీసుకొను ప్రతి న ైతిక నిరణయములో 
ప్ర్శగణిించవలస్తన పరా ముఖ్యమ ైన విషయముల ైయునివి. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకమీములో ఇద్ ితొమ్మిదవ పాఠము. 
మర్శయు ద్ీనికి “అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మలేును ఉద్దేశించుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, మన 
హేత్ువులు మర్శయు ఉద్దేశములు మనము తీసుకొను నిరణయాల యొకు న ైతికత్ మీద ప్రభావము చూప్ు 
విధానములను చూసూి  నీతిశాసిరము మీద అస్తిత్వ దృష్తికోణమును మనము ప్ర్శశోధది్ాే ము. 

మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, బ బైిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుటకు మనము ఉప్యోగశించు 
ప్దధతి ఏమనగా, న తైిక తీరమపలలో ఒక వయకిి ఒక ప్ర్శస్తాతికి ద్దవుని వాకయమును అనువర్శిించుట 
భాగమ ైయునిద్ి. ద్దవుని వాకయ నిబింధ్నల వ లుగులో మనము మన ఎింపతకలను చూస్తనప్ుపడు, మనము 
నిర్ాణ యక దృష్తికోణమును ఉప్యోగశించుచునాిము. ప్ర్శస్తాత్ుల మీద దృష్తిప టిినప్ుపడు, మనము 
ప్ర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణమును ఉప్యోగశించుచునాిము. మర్శయు న తైిక ప్రశిలలో పాలుప్ించుకొను ప్రజలను 
మనము ప్ర్శగణిించునప్ుపడు, అస్తిత్వ దృష్తికోణమును ఉప్యోగశించుచునాిము. ఈ పాఠములో, అస్తిత్వ 
దృష్తికోణము యొకు ప్ర్శశోధ్నను మనము కొనసాగశద్ాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మించి న ైతిక ఎింపతకను చదయుటకు అవసరమ నై ప్రజలు లేక వయకుి ల రకములను విశద్కీర్శసూి  
మునుప్టి పాఠములో మనము అస్తిత్వ దృష్తికోణమును ప్ర్శచయిం చదశాము. విశలషముగా, ద్ీనికి మించి 
ప్రజలు అవసరమ ైయునాిరమ, మించివారమ అనగా యిసేు కీీసుి  నిందు విశావసము మూలముగా ద్దవుని కృప్ 
ద్ావర్ా విమోచిించబడినవారమ. 

ఈ పాఠములో, అస్తిత్వ దృష్తికోణములోని మర్ొక విషయము మీద మనము దృష్తి ప డద్ాము: మన 
న ైతిక హేత్ువులు. మనము చూడబో వుచునిటుో , ద్దవుని సింతోషప్రచుటకు, మించి ప్రజలు మించి 
కారణము నిమ్మతి్ము మించి ప్నిని చదయవలస్తయునిద్ి; వార్శ హతే్ువులు నీతిగలవ ైయుిండాల్వ. 

మేలును ఉద్దేశించుటను గూర్శున మన పాఠము మూడు భాగములుగా విభాగశించబడుత్ుింద్ి. 
మొదటగిా, హతే్ువు అింట ేఏమ్మటి మర్శయు హేత్ువులకు మించి ప్రవరినకు మధ్య సింబింధ్ము ఏమ్మటి? 
అనునటు వింటి ప్రశిలకు జవాబిసూి  హతే్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్ను మనము చర్శుద్ాే ము. ర్ ిండవద్గిా, 
విశావసము అను హేత్ువు బ బైిలానుసారమ నై నీతిశాసిరములో ఒక కలీకమ నై విషయము అని చర్శుద్ాే ము. 
మర్శయు మూడవద్గిా, మనము కల్వగశయుిండాలని బ ైబిలు పల ర త్ిహిించు పతరమ అను హేత్ువు మీద 
దృష్తిప డద్ాము. నీతిశాసిరములో హేత్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్తో ఆరింభిద్ాే ము. 

హేత్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్ 

మొదటగిా హేత్ువు అను భావనను ప్ర్శగణిించుట ద్ావర్ా, మర్శయు ర్ ిండవద్ిగా సర్శయి నై 
హేత్ువులను కల్వగశయుిండవలస్తన అవసరత్ను గూర్శు మాటాో డుట ద్ావర్ా హేత్ువుల యొకు 
పరా ముఖ్యత్ను మనము చర్శుద్ాే ము. హతే్ువు అను భావనను చూసూి  ఆరింభిద్ాధ ము. 

భావన 
హేత్ువులను గూర్శు మనము సాధారణింగా ర్ ిండు మౌల్వకమ నై మారగములలో మాటాో డవచుు. ఒక 

వ ైప్ున, హేత్ువు అనగా మనము ఒక కారయమును చదయుట వ నుక ఉని ఉద్దేశయము అయుయనిద్ ి— అనగా 
మనము సాధిించాలని నిర్రక్ిించునద్ి. మర్ొక వ పై్ున, ఒక హేత్ువు ఒక కారయము వ నుక కారణము కూడా 
అయుయిండవచుు. 

మొదట ిభావనలో, హేత్ువులు లక్షయములను పల ల్వయునాియి, లక్షయములను గూర్శు మునుప్ట ి
పాఠములలో ప్ర్శస్తాత్ుల దృష్తికోణమును చూసూి  ప్ర్శశీల్వించాము. కాబటిి , ఈ పాఠములో, కారయములకు 
కారణములుగా హతే్ువుల మీద దృష్తిప డద్ాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

కారణము మర్శయు ప్రయవసానము అను భావన సాధారణ అనుభ్వములో ఒక సుప్ర్శచిత్మ ైన 
విషయమే. ఉద్ాహరణకు, ఒక వయకిి ఒక బింతిని త్నిినప్ుపడు, త్నుిట ఆ బింతి కదులుటకు 
కారణమ యైునిద్ి అని మనము చెప్పవచుు. మర్శయు బింతి యొకు చలనము ఆ త్నుిట యొకు 
ప్రయవసానము లేక ఫల్వత్ము అయుయనిద్ి. ఇలాింట ిఅనేక ఇత్ర ఉద్ాహరణలను గూర్శు మనము 
ఆలోచిించవచుు. వరషిం త్డనిలే అను ప్రయవసానమునకు ద్ార్శతీసుి ింద్ి. కనుిలు మూయుట వలన 
చూడలేకపల వుటకు కారణమవుత్ుింద్ి. ర్ోజింతా ప్నిచదయుట అలసటకు కారణమవుత్ుింద్ి. 

సర్ే, మానవ హేత్ువులు మర్శయు కారయముల విషయములో కూడా ఇలాింటది్ద వాసివమ యైునిద్ి. 
హేత్ువులు కారణములుగా ప్నిచదసాి యి, మర్శయు మన కారయములు అవి కల్వగశించు ప్రయవసానములు 
అయుయనివి. ఈ భావనలో, హేత్ువు అనగా మనలను కారయము చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుప ఒక అింత్రింగ 
నియమము అయుయనిద్ి. ప్రవరిన గుణములు, ఆశలు, భావనలు, సమరపణలు, మర్శయు మనలను 
కారయము చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుప మనలో ఉని ప్రతిద్ ిఅింత్రింగ నియమములు అయుయనివి. 

హేత్ువులను గూర్శున ఈ మౌల్వక భావనను మనసుిలో ఉించుకొని, మనము మూడు కుో పి్ 
వాయఖ్యలను చదయవలస్తయునిద్ి. 

సింకిోషిమ నై 
మొదటగిా, హతే్ువులు సాధారణింగా సింకిోషిమ నైవ ైయుింటాయి. సామానయ ప్ర్శస్తాత్ులలో, అనకే 

ప్రవరిన గుణములు, ఆశలు, భావనలు మర్శయు సమరపణలు కల్వస్త మనలను న తైిక నిరణయములను 
తీసుకొనుటలోనికి నడపితసాి యి. 

ఉద్ాహరణకు, త్న కుటుింబ పల షణ కొరకు సింపాద్ిించుటకు ప్నికి వ ళ్లో  ఒక త్ిండిరని ప్ర్శగణిించిండి. 
అత్డు త్న భారయను మర్శయు పతలోలను పతరమ్మసాి డు, వార్శకి సమకూరముట ప్టో సమరపణ కల్వగశయుింటాడు, 
మర్శయు త్న కొరకు కూడా అత్డు ఆహారమును, వసిరములను మర్శయు గృహమును ఆశసాి డు. అద్ద 
సమయములో, అత్డు సింఘర్శషించు ఆశలను కూడా కల్వగశయుిండవచుు, అవి ఇింట ివదే ఉిండి స్తదతీరమట, 
లేక త్న ఇింటిని బాగుచదసుకొనుట, లేక విహారయాత్రకు వ ళలో ట వింటవిి. ఈ అింత్రింగ నియమములనీి 
అత్నిలో విభినిమ నై సాా యిలలో ఉద్ిరకిత్ మర్శయు సామరసయము కల్వగశ ఉనికిలో ఉింటాయి. అయితద చివర్శకి, 
ఈ హతే్ువుల యొకు సింకీరణ ప్రభావము ఎకుువ ర్ోజులు అత్నిని ప్ని చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుపతాయి. 

సాధారణ మర్శయు ప్రతదయకమ ైన 
ర్ ిండవద్గిా, కొనిి హేత్ువులు చాలా సాధారణమ నైవి, మర్శ కొనిి హతే్ువులు ప్రతదయకమ ైనవి. 

మర్శయు అనకే హతే్ువులు ఈ ర్ ింటి మధ్య ఉనికలిో ఉింటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఉద్ాహరణకు, నశించినవార్శక ిసువారి ప్రకటిించాల్వ అను మన క ైసిైవ ఆశ ఒక సాధారణ హతే్ువు 
అయుయనిద్ి. ప్రజలు యిసేును నమాిల్వ మర్శయు లోకమింతా ర్ాజయములోనికి తదబడాల్వ అను మన ఆశ 
ద్ావర్ా మనము ప్ుర్శకొలపబడతాము. అయితద కొనిిసారమో  మనము కల్వస్తన ఒక వయకిితో ఒక ప్రతదయకమ నై 
ర్రతిలో సువారిను ప్ించుకొనుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడతాము. మర్శకొనిిసారమో  మన హతే్ువులు ఈ ర్ ిండు 
తీవరత్ల మధ్య ఉింటాయి; సువారిను ప్రకటిించుటకు అవిశావసులను వ దుకుచు మనము బయటకు 
వ ళోవచుు. 

తలె్వస్తన మర్శయు తలె్వయని 
మూడవద్గిా, సింకిోషిముగాను, ఎింతో కొింత్ వరకు సాధారణముగా మర్శయు ప్రతదయకముగా ఉిండుటతో 

పాటుగా, మన హతే్ువులు మనకు తెల్వస్తనవి మర్శయు తెల్వయనివి కూడా అయుయిండవచుు. మన 
హేత్ువులలో కొనిి మనకు తలెుసు, కాని మన హతే్ువులనిిటిని గూర్శు మనము ఏనాడు సింప్ూరణ 
అవగాహనను ప ిందలేము. 

ఉద్ాహరణకు, ఒక మనుషుయడు భోజనము చదస్తి , అత్ని హతే్ువు ఆకల్వ అని మనము సర్శగానే 
చెప్పవచుు. ఆకల్వ అనునద్ి అింత్రగత్ భావన అయుయనిద్ి మర్శయు ఉనికి యొకు స్తాతి అయుయనిద్ి, 
మర్శయు ఆకల్వగొనిన వయకిి త్న ఆకల్వని గూర్శు ఎర్శగశయుింటాడు. 

అయితద ప్రజలు కొనిిసారమో  దుఖ్ములో ఉనిప్ుపడు మర్శయు ఆదరణను కోరమనప్ుపడు కూడా 
తిింటారమ అని మానస్తకశాసిరము మర్శయు సాధారణ అనుభ్వము మనకు బో ధసిుి ింద్ి. ఈ సిందరభములలో, 
వార్శ ముఖ్య హేత్ువు ఆదరణను ప ిందుట, దుఖ్మును అధగిమ్మించుట అయుయనిద్ి అని ఆహారమును 
తీసుకొను ప్రజలకు తలె్వయదు. 

హేత్ువుల యొకు మౌల్వక భావనను మర్శయు కొనిి సింకిోషిత్లను చర్శుించాము కాబటిి , సర్శయి ైన 
హేత్ువును కల్వగశయుిండవలస్తన అవసరత్ను చూచుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. నీతిశాసిరములో 
హేత్ువులు ఎిందుకు ఇింత్ పరా ముఖ్యమ ైయునివి. 

అవసరత్ 
విచారకరముగా, న తైికముగా ఉిండుట అింట ేబాహయముగా ద్దవుని చితి్మునకు విధదయత్ చూప్ుట 

మాత్రమ ేఅని నముి ఉచుులో క ైైసివులు చాలాసారమో  ప్డిపల తారమ. మనము సర్శయి నై హతే్ువులను 
మర్శయు ఆశలను కల్వగశయుిండాలని ద్దవుడు ఆశించుట లేదని మనము ప రపాటున అనుకుింటాము. 
కొనిిసారమో  ప్రవరినలను గుర్శిించుట మర్శయు సర్శచదసుకొనుట సులువ నై ప్ని కాబటిి  ఇలా జరమగుత్ుింద్ి. 
కొనిిసారమో , మన కాప్రమలు మర్శయు బో ధ్కులు అింత్రింగ ఆశలు మర్శయు సమరపణలకు బదులుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ప్రవరినల వ పై్ుకు మన దృష్తిని ఆకర్శషసాి రమ కాబటిి  ఇలా జరమగుత్ుింద్ి. మర్శయు ఇత్ర కారణములు కూడా 
ఉనాియి. ఏద్ ిఏమ నైా, మనము నిజముగా న తైికమ నై వయకుి లుగా ఉిండగోర్శతద, మన ద్దవుని-గౌరవిించు 
ప్రవరినలు ద్దవుని-గౌరవిించు హేత్ువులలో నాటబడియుిండాల్వ. 

సర్శయి ైన హతే్ువు కల్వగశయుిండవలస్తన అవసరత్ను మనము మూడు మారగములలో 
విశద్ీకర్శద్ాే ము. మొదటిగా, సతిియలు హృదయములో నుిండి ప్రవహిించాల్వ అను బ ైబిలు అవసరత్ను 
మనము చూద్ాే ము. ర్ ిండవద్గిా, బ ైబిలు వషేధారణను ఖ్ిండిించు విషయమును ప్ర్శగణది్ాే ము. మర్శయు 
మూడవద్గిా, క ైసిైవ సదుగ ణము న తైికమ నై మించి హతే్ువులకు మూలమ ైయునిద్ ిఅని మనము 
చూద్ాే ము. సతియిలు హృదయప్ూరవకముగా చదయబడాల్వ అను ఆలోచనతో ఆరింభిద్ాే ము. 

హృదయము 
లేఖ్నము మానవ హృదయమును గూర్శు అనేక విధాలుగా మాటాో డుత్ుింద్ి. అయితద మన 

ఉద్దేశయముల కొరకు, హృదయము మన అింత్రింగ వయకిిత్వము యొకు లోతెైయునిద్ ిమర్శయు మన 
హేత్ువులకు పఠ్ము అయుయనిద్ి అని బ ైబిలు ఇచుు వరణన మీద దృష్తిప డద్ాము. లేక ఈ పాఠములో 
ఇింత్కు ముిందు మనము చూస్తన ప్దములలో, హృదయము మన అింత్రింగ నిరణయములనిిట ియొకు 
మొతి్ము అయుయనిద్ి అను విషయము మీద దృష్తిప డద్ాము. ఈ భావనలో, హృదయము, మనసుి, 
ఆలోచనలు, ఆత్ి మర్శయు పరా ణము అను బ ైబిలు అింశముల మధ్య ఎింతో అతివాయపతి  ఉింటుింద్ి. 

1 ద్ని. 28:9ని వినిండి, అకుడ ద్ావీదు హతే్ువులు లేక సింకలపములు మర్శయు హృదయము 
మధ్య దగగర సింబింధ్మును వ ల్వకతిీశాడు: 

స లొమోనా, నా కుమారమడా, నీ త్ిండిరయొకు ద్దవుడెనై యి హో వా అిందర్శ 
హృదయములను ప్ర్శశోధిించువాడును, ఆలోచనలనిిటనిి సింకలపములనిిటనిి 
ఎర్శగశనవాడున  ైయునాిడు. నీవు ఆయనను తలె్వస్తకొని హృదయప్ూరవకముగాను 
మనః ప్ూరవకముగాను ఆయనను స్తవిించుము (1 ద్ని. 28:9). 

ఈ వాకయభాగములో, ద్దవుని ప్టో విధదయత్ మన అింత్రింగ వయకిిత్వము యొకు లోత్ుల నుిండ ి
ప్రవహిించాల్వ అని ద్ావీదు త్న కుమారమనిక ిబో ధిించాడు. ద్నీికి హృదయప్ూరవక అింకతి్భావము మర్శయు 
మనఃప్ూరవకమ నై మనసుి అవసరమ యైునిద్ి. ద్దవుడు కవేలిం మన బాహయ విధదయత్ మీద ఆసకిి 
కల్వగశలేడు. ప్రతి హృదయము మర్శయు ఆలోచనల వ నుక ఉని ప్రతి హతే్ువు ఆయనకు ప్ూర్శిగా సమరపణ 
కల్వగశయుిండాలని ఆయన కోరమచునాిడు. మన లోతెనై ఆలోచనలు మర్శయు ఆశలలో నుిండి ప్రవహిించు 
నిజమ నై విధదయత్ను ఆయన కోరమచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

విధదయత్ అనునద్ి మించి హతే్ువులలో నుిండి ప్రవహిించాల్వ అని ద్ివతీ. 6:5-6, మర్శయు 30:2-
17; యి హో . 22:5; 1 ర్ాజులు 8:61; కరిీనలు 119:34; మతి్యి 12:34-35; ర్ోమా. 6:17-18; మర్శయు 
ఎఫ స్్. 6:5-6 వింట ిఅనేక లేఖ్న భాగములు బో ధిించుచునాియి. ఒక ఉద్ాహరణగా, పాత్ నిబింధ్నలోని 
ఒక వాకయభాగమును మర్శయు కొీతి్ నిబింధ్నలోని ఒక వాకయభాగమును చూద్ాే ము. 

మొదటగిా, ద్ివతీ. 6:5-6లోని ఈ మాటలను వినిండి: 

నీ ప్ూరణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ త్ితోను నీ ప్ూరణశకిితోను నీ ద్దవుడెనై 
యి హో వాను పతరమ్మింప్వల ను. నడేు ననేు నీకాజఞా పతించు ఈ మాటలు నీ 
హృదయములో ఉిండవల ను (ద్వితీ. 6:5-6). 

ఈ వాకయభాగములో మనము చూచుచునిటుో , పాత్ నిబింధ్నలో త్న ప్రజలు త్మ హృదయములతో 
ఆయనను పతరమ్మించాలని ద్దవుడు కోర్ాడు. ద్దవుని ఆజాలు వార్శ హృదయముల మీద 
వరా యబడియుిండవల ను, త్ద్ావర్ా వారమ ఆయనకు హృదయప్ూరవకముగా విధదయత్ చూప్గలరమ. 

కొీతి్ నిబింధ్నలో కూడా ఇద్ద వాసివమ యైునిద్ి. ఉద్ాహరణకు, ర్ోమా. 6:17-18లో వరా యబడని ఈ 
మాటలను వినిండి: 

మీరమ పాప్మునకు ద్ాసుల  ైయుింటరి్శ గాని యి ేఉప్ద్దశకీమమునకు మీరమ 
అప్పగశింప్బడతిిర్ో, ద్ానిక ిహృదయప్ూరవకముగా లోబడనివార్ ,ై పాప్మునుిండ ి
విమోచిింప్బడ ినీతిక ిద్ాసుల తైిర్శ; ఇిందుకు ద్దవునిక ిసలి త్రము (ర్ోమా. 6:17-18). 

ఇకుడ “హృదయప్ూరవకముగా” అని అనువద్ిించబడని గరీకు వయకీికరణము ఎక్స కర్శ్యస్. మర్శింత్ 
అక్షర్ారాముగా, ద్ీనిని “హృదయము నుిండి బయటకు” అని కూడా అనువద్ిించవచుు. ఇకుడ పౌలు 
బో ధిించినటుో , ద్దవుడు హృదయప్ూరవకమ నై విధదయత్ను కోరమచునాిడు — హృదయములో నుిండ ి
ప్రవహిించు విధదయత్. 

సతియిలు హృదయములో నుిండి చదయాల్వ కాబటిి  మించి హతే్ువులు అవసరమ ైయునివి అని 
చూశాము కాబటిి , న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుటకు మించి హతే్ువులను కల్వగశయుిండాల్వ అనుటకు 
ర్ ిండవ కారణమును ఇప్ుపడు చూడవలస్తయునిద్ి. వేషధారణను గూర్శు లేఖ్నము యొకు బో ధ్. 

వషేధారణ 
లేఖ్నములలో వషేధారణ అనకే రూప్ములలో వర్శణించబడిింద్,ి కాని ఇకుడ మనము వేషధారణను 

న ైతికత్ యొకు అబదధ ప్రతదయక్షత్గా వర్శణించు విధానము మీద ఆసకిి కల్వగశయునాిము. మన బాహయ ప్రవరిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ద్దవుని వాకయమునకు అనుగుణింగా ఉనిటుో  అనిపతసుి ింద్ిగాని, మన హతే్ువులు ఆ విధ్ింగా ఉిండవు, 
మనము వషేధారణ చదయుచునాిము, మర్శయు మన కియీలు ద్దవుని సింతోషప్రచవు. 

మతి్యి 6:2-16లో యిేసు యొకు బో ధ్లను వినిండి: 

కావున నీవు ధ్రిము చదయునప్ుపడు, మనుషుయలవలన ఘనత్ న ిందవల నని, 
వషేధారమలు సమాజమింద్రిములలోను వీధ్ులలోను చదయులాగున నీ ముిందర 
బూర ఊద్ిింప్ వదుే ... మర్శయు మీరమ పరా రానచదయునప్ుపడు వషేధారమల వల  
ఉిండవదుే ; మనుషుయలకు కనబడవల నని సమాజమింద్రిములలోను వీధ్ుల 
మూలలలోను నిల్వచి పరా రాన చదయుట వార్శకషిిము... మీరమ ఉప్వాసము 
చదయునప్ుపడు వషేధారమలవల  దుఃఖ్ముఖ్ుల  ైయుిండకుడ;ి తాము ఉప్వాసము 
చదయుచునిటుి  మనుషుయలకు కనబడవల నని వారమ త్మ ముఖ్ము లను 
వికారము చదస్తకొిందురమ (మతి్యి 6:2-16). 

అవసరత్లో ఉనివార్శకి ఇచుుట, పరా ర్శాించుట మర్శయు ఉప్వాసముిండుట వాటింత్ట అవ ేమించి 
మర్శయు న ైతిక ప్రవరినలే. కాని ఈ సిందరభములలో, యిేసు వాటిని వషేధారణ అని ఖ్ిండిించాడు, ఎిందుకింటే 
అవి ద్దవుని ప్టో మర్శయు ప రమగువాని ప్టో పతరమ చూప్ుటకు బదులుగా అహింకారము ద్ావర్ా 
ప్ుర్శకొలపబడనివి. దుషి హేత్ువులను ఖ్ిండిించుట ద్ావర్ా, మించి ప్రవరిన ఎలోప్ుపడు మించి హతే్ువులలో 
నుిండ ిప్రవహిించాల్వ అని వేషధారణకు విర్ోధ్ముగా బ ైబిలు బో ధ్నలు సూచిసాి యి. 

ఇప్ుపడు వేషధారణను నటిించు అవిశావసులకు మాత్రమ ేప్ర్శమ్మత్ము చదయకుిండా మనమూ 
జఞగతిీ్ప్డాల్వ; క ైైసివులు కూడా త్మ బాహయ కియీలతో ప ింత్నలేని హతే్ువులను కల్వగశయుిండవచుు. 
లేఖ్నములో ద్నీికి అత్యింత్ సపషిమ ైన ఉద్ాహరణను, గలతీ సింఘములోని యూద్ా క ైైసివులు అనయ 
విశావసులతో వయవహర్శించిన విధానములో చూడవచుు. కీీసుి  మరణము మర్శయు ప్ునరమతాా నము పాత్ 
నిబింధ్న నియమములను కొీతి్ విధానములలో అనువర్శిించాలని కోర్ాయని ఎర్శగశయుిండి ఈ యూద్ా 
క ైైసివులు అనేక పారింప్ర్శక యూదుల అలవాటోను ఆచర్శించుట మానివేశారమ. అయినను, సింఘములో 
అనుయల కింటే త్మకు ఎకుువ గౌరవమును ఇచిున కొనిి పాత్గశల్వన ప్రింప్రలను వారమ ఆచర్శించుట 
కొనసాగశించారమ. 

ఆశురయకరముగా, అప సిలుడెనై పతత్ురమ మర్శయు మ్మషనర్ర బరిబా కూడా ఈ క ైైసివ వషేధారమలలో 
భాగమ ైయునాిరమ. అసలు అనుయలకు మొటిమొదటిగా సువారిను అింద్ిించినద్ి పతత్ురమ అను విషయమును 
(అప . 10లో మనము చదువునటుో ), మర్శయు బరిబా అనయజనుల మధ్యకు వ ళో్లన మొటిమొదట ి
మ్మషనర్రలలో ఒకరమ (అప . 13లో మనము చదువునటుో ) అను విషయమును ప్ర్శగణిించినప్ుపడు, ఇద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఎింతో ఆశురయమును కల్వగశసుి ింద్ి. గలతీ. 2:11-13లో ఈ సమసయను గూర్శు పౌలు ఇచిున కథనమును 
వినిండి: 

అయితద కఫేా అింతియొకయకు వచిునప్ుపడు అత్డు అప్ర్ాధగిా తీరుబడనెు గనుక 
ననేు ముఖ్ాముఖగా అత్నిని ఎద్రి్శించితిని; ఏలయనగా యాకోబు న దేనుిండ ి
కొిందరమ ర్ాకమునుప్ు అత్డు అనయజనులతో భోజనముచదయుచుిండనెు గాని వారమ 
ర్ాగాన ేసునితి ప ింద్ని వార్శక ిభ్యప్డ ివ నుకతీస్త వరే్ పైల యి ను. త్కుిన 
యూదులును అత్నితో కల్వస్త మాయవషేము వసే్తకొనిర్శ గనుక బరిబా కూడ వార్శ 
వషేధారణముచదత్ మోస పలయి ను (గలతీ. 2:11-13). 

ఈ వషేధారణకు ప్రతిసపిందనగా, పౌలు పతత్ురమను ముఖ్ము మీద గద్ిే ించాడు, మర్శయు సవయింగా 
పతత్ురమ యూదుని వల గాక అనుయని వల  జీవిించిన విషయమును గురమి చదశాడు. కీసీుి నిందు అనుయలు 
యూదులతో సమానులు అని పతత్ురమకు తెలుసు. అయితద త్న గౌరవమును కోలోపవు భ్యముతో, అనయ 
క ైైసివులు యూద్ా క ైైసివుల కింటే త్కుువవారమ అని సూచిించు విధానములలో వయవహర్శించుటకు 
ఇషిప్డా్ డు. పతత్ురమ యొకు కిీయలు వషేధారణ అయుయనివి, ఎిందుకింటే ద్దవునిని మర్శయు ఆయన 
సింఘమును గౌరవిించు ద్ెవైికమ ైన ఆశకు భినిముగా త్న స ింత్ ఖ్ాయతిని భ్దరప్రచుకొను సావరాప్ు ఆశతో 
ప్ుర్శకొలపబడా్ డు. 

సతియిలు హృదయప్ూరవకముగా చదయాల్వగాని వషేధారణతో చదయకూడదు అని చూశాము కాబటిి , 
మించి హతే్ువులు కల్వగశయుిండుటకు మూడవ కారణమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్తదధముగా 
ఉనాిము, అద్ి, కీీసుి  అనుచరమలు కల్వగశయుిండవలస్తన సదుగ ణము. 

సదుగ ణము 
సులువ ైన ప్దములలో, సదుగ ణము అనగా కొనియాడదగశన న ైతిక సవభావము. కొనియాడదగశన 

న ైతిక ప్రవరినలోని విభినిమ నై కోణములను సూచిసూి , సదుగ ణములను గూర్శు మనము బహువచనములో 
కూడా మాటాో డవచుు, హతే్ువులను గూర్శు మనము చదయు చరులో సదుగ ణము చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిద్ి, ఎిందుకింటే సదుగ ణము గల ప్రవరిన మించి హతే్ువుల రూప్ములో 
వయకిప్రచబడుత్ుింద్ి. లేఖ్నములో మనము సదుగ ణములు అని పతలచు అనకే ప్టిికలు ఉనాియి, కాని 
వీటలిో అత్యింత్ సుప్ర్శచిత్మ నైద్ ిఆత్ి ఫలములను గూర్శు పౌలు ఇచిున ప్టిిక అయుయనిద్ి. 

గలతీ. 5:22-23లో, ఆత్ి ఫలమును పౌలు ఈ విధ్ింగా వర్శణించాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

అయితద ఆత్ి ఫలమమేనగా, పతరమ, సింతోషము, సమాధానము, ద్రాీశాింత్ము, 
దయాళలత్వము, మించిత్నము, విశావసము, సాతివకము, ఆశానిగీహము (గలతీ 
5:22-23). 

ఈ ప్టిికలో అనిి గుణములు లేవుగాని, ద్దవుడు త్న ప్రజల నుిండ ిఆశించు న తైిక గుణములకు 
ఇద్ ిమించి సార్ాింశమ ైయునిద్ి. ఈ సదుగ ణములలో ప్రతిద్ి మనలను న ైతిక కారయములు చదయుట వ పై్ుకు 
నడపితించు అింత్రింగ నిరణయమ ైయుిండాల్వ. ఈ భావనలో సదుగ ణములు హతే్ువుల ైయునివి. 

ఉద్ాహరణకు, క ైసిైవ పతరమ అను సదుగ ణము పతరమ్మించు విధానములలో కారయము చదయునటుో  
మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. అద్ద విధ్ముగా, ఆత్ియిందు ఆనిందముగా ఉిండువారమ వార్శ ఆనిందము 
ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడతారమ. సమాధానముతో ఉిండు ప్రజలు వార్శలో ఉిండు సమాధానము ద్ావర్ా 
ప్ుర్శకొలపబడతారమ. సహనము గల ప్రజలు త్మ సహనము ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడతారమ. మతి్యి 12:35లో 
యిేసు బో ధిించినటుి గా: 

సజజనుడు త్న మించి ధ్ననిధలిోనుిండ ిసద్విషయములను తచెుును (మతి్యి 
12:35). 

ఈ పాఠములోని మ్మగశల్వన భాగము అింత్టిలో, మనము పతరమ మర్శయు విశావసము అను 
సదుగ ణముల మీద దృష్తిప డద్ాము, ఎిందుకింటే సతిియలు చదయుటకు అవి అవసరమ యైునివి అని బ ైబిలు 
చెబుత్ుింద్ి. ద్ీని కొరకు స్తదధపాటుగా, పతరమ మర్శయు విశావసము అను సదుగ ణములు కల్వగశ లేకుిండా, 
మర్శయు ఆ సదుగ ణములు మన ప్రవరినను ప్ుర్శకొలపకుిండా, ఏద్ి మించిద్ిగా ప్ర్శగణిించబడదు అను 
ఆలోచనను కుో పి్ింగా ప్ర్శగణిద్ాే ము. కొర్శింథులో ఉని సింఘముతో పతరమను గూర్శు పౌలు మాటాో డిన 
విధానమును గూర్శు మొదటిగా ఆలోచిించిండి. 1 కొర్శింథీ. 13:1-3లో, అత్డు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

మనుషుయల భాషలతోను ద్దవదూత్ల భాషలతోను ననేు మాటలాడనిను, 
పతరమలేనివాడన తైద మోోగ డు కించును గణగణలాడు తాళమున  ైయుిందును. ప్రవచిించు 
కృపావరము కల్వగశ మరిములనిియు జఞా నమింత్యు ఎర్శగశనవాడన నైను, 
కొిండలను ప కల్వింప్గల ప్ర్శప్ూరణ విశావసముగలవాడన నైను, పతరమలేనివాడన తైద ననేు 
వయరమా డను. బీదలపల షణకొరకు నా ఆస్తి  అింత్యు ఇచిునను, కాలుబడుటకు నా 
శర్రరమును అప్పగశించినను, పతరమ లేనివాడన తైద నాకు ప్రయోజనమమే్మయు లేదు (1 
కొర్శింథ.ీ 13:1-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మన కిీయలు మన హృదయములలో ఉని పతరమలో నుిండ ిప్రవహిించాల్వ అని ఈ వాకయభాగము 
సపషిము చదసుి ింద్ి. అనగా, మన కిీయలు మన హృదయములలో ఉని పతరమలో నుిండి ప్రవహిించకపల తద, 
వాటిని ద్దవుడు మించివిగా ప్ర్శగణిించడు. 

ఇద్ద విధ్ముగా, విశావసము అను సదుగ ణము కూడా ఒక హతే్ువుగా ప్నిచదయాల్వ అని హబెీర. 11:6 
బో ధిసుి ింద్ి. ద్ానిలోని మాటలను వినిండి: 

విశావసములేకుిండ ద్దవునిక ిఇషుి డెయైుిండుట అసాధ్యము; ద్దవునియొదేకు 
వచుువాడు ఆయన యునాిడనియు, త్నుి వ దకువార్శక ిఫలము 
దయచదయువాడనియు నమివల ను గద్ా (హబెీర. 11:6). 

ఈ వాకయభాగము ప్రకారిం, విశావసము అను సదుగ ణము నమికమ నై విధానములలో కారయములు 
చదయునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. అప్ుపడు మాత్రమే ద్దవుడు మన ప్రవరిన ద్ావర్ా సింతోష్తించగలడు. 

న ైతికమ నై జీవనము కొరకు హేత్ువులు చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునివి కాబటిి , లేఖ్నములు క ైసిైవ 
సదుగ ణమును ఉద్ాా టిసాి యి. మర్శయు లేఖ్నము బో ధిించు ప్రతి సదుగ ణము మనలో ఒక హేత్ువుగా 
ప్నిచదసుి ింద్ి. కాబటిి , లేఖ్నము క ైసిైవ సదుగ ణము యొకు పరా ముఖ్యత్ను ఉద్ాా టిించిన ప్రతిసార్శ, అద్ ిమించి, 
సదుగ ణములతో కూడని హేత్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్ను కూడా ఉద్ాా టసిుి ింద్ి. 

న ైతిక నిరణయములను తీసుకొనునప్ుపడు సర్శయి నై హేత్ువులు కల్వగశయుిండుట యొకు 
పరా ముఖ్యత్ను ఇప్పటి వరకు మనము చూశాము కాబటిి , విశావసము అను హతే్ువును ఇప్ుపడు మనము 
మర్శింత్ వివరముగా చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము. మనము విశావసము ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడుట 
ఎిందుకు అింత్ కలీకమ ైయునిద్ి? మర్శయు విశావసము మనలను ఎలా ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్?ి 

విశావసము అను హతే్ువు 

విశావసము పాత్ మర్శయు కొీతి్ నిబింధ్నలు ర్ ిండటిిక ికేిందర అింశము అయుయనిద్ి అని బ బైిలు 
ఎర్శగశయుని ప్రతివయకిి గుర్శిసాి డు. మర్శయు విశావసము అను అింశము పారింప్ర్శక క ైసిైవ వేద్ాింత్శాసిరములో 
కూడా కేిందర సాా నమును కల్వగశయునిద్ి. నీతిశాసిరములో విశావసము కేిందర హతే్ువుగా ఉనిద్ి అను 
విషయమును చూచుట ప్టో ఈ పాఠములో మనము ప్రతదయకమ ైన ఆసకిిని కల్వగశయునాిము. ద్దవుని 
వాకయమునకు విధదయత్ చూప్ునటుో  విశావసము మనలను ఎలా ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ ిఅను విషయమును 
విశద్ీకర్శించాలని మనము కోరమచునాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

లేఖ్నము విశావసమును గూర్శు ఎనోి విషయములను చబెుత్ుింద్ి కాబటిి , విశావసము హతే్ువుగా 
ప్ని చదయు ప్రతి విధానమును ఇకుడ ప్రసాి విించుట అసాధ్యమవుత్ుింద్ి. కాబటిి , మనము మన 
సింభాషణను నిరణయము-తీసుకొను ప్రకియీలో విశావసము అను హతే్ువు ప్నిచదయు మర్శింత్ సామానయమ ైన 
మర్శయు పరా ధ్మ్మకమ నై విధానములకు మాత్రమే ప్ర్శమ్మత్ము చదద్ాే ము. మొదటిగా, రక్ిింప్బడు విశావసము 
హేత్ువుగా ప్నిచదయు విధానములను గూర్శు మాటాో డద్ాము. ర్ ిండవద్గిా, మారమమనసుి అను హతే్ువు 
విశావసము యొకు పరా ధ్మ్మకమ ైన వయకీికరణ అయుయనిద్ ిఅను విషయమును చర్శుద్ాే ము. మర్శయు 
మూడవద్గిా, నిర్రక్షణను గూర్శు భ్విషయత్ుి  వ ైప్ుకు నిర్ేేశించబడని విశావసము అని చూద్ాే ము. రక్ిింప్బడు 
విశావసము, అనగా బాహయ రక్షణను తెచుు విశావసము అను హేత్ువును చూసూి  ఆరింభిద్ాే ము. 

రక్ిింప్బడు విశావసము 
ఈ పాఠములో మన ఉద్దేశయముల కొరకు, రక్ిింప్బడు విశావసమును మనము ఈ విధ్ముగా 

కోీడీకర్శించవచుు. 

సువారి సత్యమునకు సమితి తలెుప్ుట, మర్శయు మన పాప్ము నుిండ ిమనలను 
రక్ిించుటకు కీీసుి నిందు నమ్మికయుించుట. 

అవును, రక్ిింప్బడు విశావసమును గూర్శు ఇింకా ఎనోి విషయములను చపె్పవచుు. అయితద 
విశావసము సతియిలకు హతే్ువుగా ఎలా ప్నిచదసుి ింద్ో  చూచుటలో ఈ నిరవచనము సహాయప్డుత్ుింద్ి. 

లేఖ్నము రక్ిింప్బడు విశావసమును గూర్శు ర్ ిండు ప్రధానమ నై మారగములలో మాటాో డుత్ుింద్ి. ఒక 
వ ైప్ున, అద్ి విశావసము ఆరింభ్ రక్షణకు మాధ్యమము అయుయనిద్ి అని చబెుత్ుింద్ి. మర్ొకవ పై్ున, ఇద్ద 
రక్ిించు కృప్ మన క ైసిైవ జీవిత్మింత్టా కొనసాగు సమరపణ అయుయనిద్ ిఅని కూడా తలె్వయజసేుి ింద్ి. 
రక్ిింప్బడు విశావసము ఆరింభ్ రక్షణకు మాధ్యమమ యైునిద్ి అను విషయమును చూసూి  ఆరింభిద్ాే ము. 

ఆరింభ్ రక్షణకు మాధ్యమము 
రక్ిింప్బడు విశావసము ఆరింభ్ రక్షణకు మాధ్యమమ యైునిద్ి అని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, ఇద్ ి

రక్షణను మనకు అనువర్శిించుటకు ద్దవుడు ఉప్యోగశించు ఒక ప్ర్శకరము అయుయనిద్ ిఅని మన అరాము. 
మనము విశావసమును ఇింటకిి రింగు ప్ూయుటకు ప యిింటర్డ ఉప్యోగశించు ప యిింట్ బరష్ తో పల లువచుు. 
ప యిింట్ బరష్ ఇింటకిి రింగులు వయేబడుటకు యోగయమ నైద్ానిగా చదయదు, అలాగే రక్షణ మనలను 
రక్ిించబడుటకు యోగుయలనుగా చదయదు. ప యిింట్ బరష్ బక ట్ నుిండ ిఇింటి గోడ మీద్ిక ిప యిింట్ ను 
తీసుకొని వ ళలో టకు ప యిింటర్డ ఉప్యోగశించు ఒక ప్ర్శకరము మాత్రమే. ఇద్ద విధ్ముగా, విశావసము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

పాప్భ్ర్శత్మ నై మానవులకు రక్షణను అనువర్శిించుటకు ద్దవుడు ఉప్యోగశించు ప్ర్శకరము అయుయనిద్ి. 
మన విశావసములో రక్షణను ప ిందుటకు అరహమయియే లేక రక్షణను సింపాద్ిించు ఏ యోగయత్ లేదు. 
భినిముగా, కీసీుి  జీవిత్ము మర్శయు మరణము రక్షణను సింపాద్ిించిింద్ి, మర్శయు విశావసము ద్ావర్ా 
కీీసుి  రక్షణను మనకు ఉచిత్ముగా అనుగీహిసాి డు. 

ర్ోమా. 5:1-2లో పౌలు మాటలను వినిండి: 

కాబటిి  విశావసమూలమున మనము నీతిమింత్ులముగా తీరుబడ,ి మన ప్రభ్ువ నై 
యిసేుకీీసుి ద్ావర్ా ద్దవునితో సమాధానము కల్వగశయుిందము మర్శయు ఆయనద్ావర్ా 
మనము విశావసమువలన ఈ కృప్యిందు ప్రవశేముగలవారమ ,ై అిందులో 
నిల్వచియుిండ,ి ద్దవుని మహమినుగూర్శున నిర్రక్షణనుబటిి  అతిశయప్డుచునాిము 
(ర్ోమా. 5:1-2). 

ఇకుడ పౌలు మాటాో డుచుని ద్దవుడు పాప్ములను క్షమ్మించి, మనలను నీతిమింత్ులుగా 
ప్రకటిించుట నీతిమింత్ులుగా తీరుబడుట, పౌలు మర్శయు అత్ని శోీత్లు మొటిమొదటిసార్శగా రక్ిింప్బడు 
విశావసములోనికి వచిునప్ుపడు జర్శగశింద్ి. 

ఇటిి నీతి మన రక్షణ యొకు ఆరింభ్ సాా యిలో జరమగుత్ుింద్.ి ఇద్ి ద్దవుడు మన పాప్ములను 
క్షమ్మించి కీసీుి  యొకు యోగయత్ను మన ఖ్ాతాలో జమచదయు ద్దవుని కృప్గల కారయము అయుయనిద్ి. 
మర్శయు ఇద్ ినిత్యము వరకు మన స్తాతిని మార్శువసేుి ింద్ి. నీతిమింత్ులుగా తీరుబడుటకు ముిందు, 
మనము పాప్ులము మర్శయు ద్దవుని విర్ోధ్ులమ యైుింటిమ్మ. అయితద ఆయన మనలను రక్ిించిన వ ింటనే, 
మనము ఆయనకు పతరయమ నై ప్ర్శశుదుధ లమ ైపల తాము. మర్శయు మనలను నీతిమింత్ులుగా తీరముటకు 
ద్దవుడు ఉప్యోగశించు ప్ర్శకరము రక్ిింప్బడు విశావసము అయుయనిద్ి. 

మన ఆరింభ్ రక్షణ యొకు నపే్థయములో, రక్ిింప్బడు విశావసము మన పాప్ముల నుిండ ి
మారమమనసుిప ింద్ి, రక్షణ కొరకు కీసీుి ను నముినటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. ఈ సతిియలు మన 
రక్షణకు మొటిమొదటి ఆధారముల ైయునివి, ఎిందుకింటే అవి నిజమ ైన రక్ిింప్బడు విశావసము ద్ావర్ా 
మాత్రమ ేప్ుర్శకొలపబడతాయి. 

మన ఆరింభ్ రక్షణకు రక్ిింప్బడు విశావసము మాధ్యమమ యైునిద్ి అని స్ లవిచుుటతో పాటుగా, 
రక్ిింప్బడు విశావసము కీీసుి  ప్టో మన కొనసాగు సమరపణ అయుయనిద్ ిఅని కూడా బ ైబిలు 
మాటాో డుత్ుింద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

కొనసాగు సమరపణ 
కొనసాగు సమరపణగా, రక్ిింప్బడు విశావసములో సువారిలోని సత్యమునకు సమితి తలెుప్ుట, 

మర్శయు మనలను మన పాప్ము నుిండ ిరక్ిించుట కొరకు కీసీుి నిందు కొనసాగు విశావసమును ఉించుట 
కూడా భాగమ ైయునాియి. ఇద్ి మన ఆరింభ్ రక్షణకు మాధ్యమమ నై అద్ద విశావసమును స్తారముగా 
కల్వగశయుిండుట అయుయనిద్ి. మర్శయు ఇటిి సమితి మర్శయు నమికము మనము నముి ప్రతి 
విషయమును ప్రభావిత్ము చదయవచుు. అవి మనలను గూర్శు, మన కుటుింబమును గూర్శు, మన 
ఉద్ోయగములను గూర్శు, మన సమాజములను గూర్శు, మర్శయు మన జీవిత్ములలోని ఇత్ర 
విషయములనిిటనిి గూర్శు మనము ఆలోచిించు విధానమును ప్రభావిత్ము చదసుి ింద్ి. ఈ భావనలో, 
రక్ిింప్బడు విశావసము మన హృదయములలో నిలకడగా ఉిండు మర్శయు మన నిరణయములనిిటనిి 
ప్రభావిత్ము చదయు ఒక సింగహీ ప్రప్ించ దృష్తికోణము అయుయనిద్ి. ఇద్ి మన సతియిలకు ఆధారముగా 
ఉిండ ివాటనిి ప్ుర్శకొలుప కిీయాశీల విశావసమ ైయునిద్ి. 

ఇప్ుపడు, విశావసము కవేలిం ఒక మానస్తక కారయము మాత్రమే అని ఆలోచిించకుిండా మనము 
జఞగతిీ్వహిించాల్వ. ఇద్ి యిేసు ప్రభ్ువు అని, మనము సువారి ద్ావర్ా రక్షణ ప ింద్తిిమ్మ అని గుర్శిించుట 
మాత్రమ ేకాదు. యాకోబు 2:19 సూచిించుచునిటుో , దయయములు కూడా ద్దవుని గూర్శున వాసివములను 
మానస్తకముగా గుర్శిసాి యి, కాని ఇద్ి వాటిని రక్ిించలేదు. 

బదులుగా, రక్ిింప్బడు విశావసములో మన హృదయములు కూడా పాలుప్ించుకుింటాయి. ఇద్ి 
మనము ద్దవుని సింతోషప్రచునటుో  ఆలోచిించునటుో , మాటాో డునటుో  మర్శయు కారయములుచదయునటుో  
చదయు అింత్రింగ నిరణయము అయుయనిద్ి. కాబటిి , అవును రక్ిింప్బడు విశావసములో మానస్తక కిీయలు 
కూడా భాగమ ైయునాియి. కాని మన విశావసము నిజఞయితీగలద్ెనైప్ుపడు, అటిి  మానస్తక కిీయలు మన 
హృదయములలో నుిండ ిప్రవహిసాి యి. ఈ విధ్ముగా, రక్ిింప్బడు విశావసము ప్రతి విశావస్త జీవిత్ములో 
ఒక హతే్ువుగా ప్నిచదస్త, సతియిలను చదయుటకు మనలను బలప్రమసుి ింద్ి మర్శయు ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 
ఉద్ాహరణకు, ఆద్ి. 15:6 అబరా హాము యొకు విశావసమును గూర్శు మాటాో డు విధానమును వినిండి: 

అత్డు యి హో వాను నమ ి ను; ఆయన అద్ ిఅత్నిక ినీతిగా ఎించనెు (ఆద్.ి 15:6). 

ఈ వచనము ద్దవుడు అబరా హాముతో మొటిమొదటిగా నిబింధ్న చదస్తన సమయమును వర్శణసుి ింద్ి, 
మర్శయు ఇద్ ిసాింప్రద్ాయికముగా రక్ిించు లేక నీతిమింత్ులుగా తీరము విశావసమునకు నిరవచనమును 
అింద్ిించుటకు ఉప్యోగశించబడిింద్ి. “నముిట” అను హెబీర ప్దము “విశావసము” అను హెబీర ప్దము 
యొకు అద్ద మూలము నుిండ ివ లువడుత్ుింద్ి అని తలెుసుకొనుట ద్ీనిని అరాము చదసుకొనుటలో 
సహాయప్డుత్ుింద్ి. అలాగే నీతిమింత్ునిగా తీరుబడుట అనగా నీతిమింత్ునిగా ప్రకటిించబడుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

అయుయనిద్ ిఅని గురమి ించుకొనుట కూడా సహాయకరముగా ఉింటుింద్ి. కాబటిి , అబరా హాము అత్ని 
విశావసము ద్ావర్ా రక్ిించబడా్ డు, లేక నీతిమింత్ునిగా తీరుబడా్ డు అని ఈ వచనము బో ధిసుి ింద్ి. 

ఇిందుమూలముగానే, విశావసము ద్ావర్ా నీతిమింత్ులుగా తీరుబడు స్తద్ాధ ింత్మును రమజువు 
చదయుటకు అప సిలుడెనై పౌలు ఆద్ి. 15:6ను ఉప్యోగశసాి డు. అత్డు ర్ోమా. 4 మర్శయు గలతీ. 3లో 
ర్ ిండుసారమో  ఇలా చదశాడు. మర్శయు ప్రతి చోట అత్డు అబరా హాము యొకు ఉద్ాహరణను ఆధారముగా 
చదసుకొను సపషిమ నై వాదములను చదశాడు, మర్శయు విశావసము ద్ావర్ా అబరా హాము యొకు రక్షణ 
కీీసుి నిందు ప్రతి విశావస్తక ిఒక మాద్ిర్శ అయుయనిద్ి అని వివర్శించాడు. మర్శయు పౌలు బాటను అనుసర్శసూి , 
నీతిమింత్ులుగా తీరుబడుటకు విశావసము మాత్రమే సర్శప్డు మాధ్యమమ యైునిద్ి అని రమజువు 
చదయుటకు అబరా హాము ఉద్ాహరణను ఉప్యోగశసాి రమ. ఈ వాదన సింప్ూరణముగా వాసివముగాను, 
ఖ్చిుత్ముగాను ఉనిప్పటకిీ, ద్ీనిని మనము మర్ొక అడుగు ముిందుకు తీసుకొని వ ళోవచుు. 

వాసివమేమ్మటింట ేఆద్ి. 15లో ద్దవుడు అబరా హాముతో నిబింధ్నను చదయుటకు చాలా కాలిం కిీత్మే 
అబరా హాము రక్ిింప్బడు విశావసమును కల్వగశయుిండనెు. హబెీర. 11:8 మర్శయు ఆద్ి. 12:4 ప్రకారిం, 
హార్ానును విడచి వాగాే న భ్ూమ్మకి ప్రయాణము చదయుటకు ముిందు అబరా హము విశావసముతో ప్ని చదశాడు 
— ఆద్ి. 15లో నమోదు చదయబడని నీతికి చాలా కాలిం కితీ్మే. 

ఆద్ి. 15లో నమోదు చదయబడని నిబింధ్న వడేుక అబరా హాము వాగాే న ద్దశములోనిక ిప్రవేశించిన 
త్రమవాత్, అత్డు విశవస్తించిన త్రమవాత్ చాలా సింవత్ిరములకు జర్శగశింద్ి. సపషిముగా ఉిండుటకు, ఆ 
సమయమిందు అబరా హాము యొకు విశావసము రక్ిించు, నీతిమింత్ునిగా తీరము విశావసమ ైయుిండినద్ి. 
కాని అద్ి కొీతి్ విశావసమమే్మ కాదు. ఇద్ి విశావస్తగా అత్ని జీవిత్ కాలమింతా అబరా హాము కల్వగశయుిండని అద్ద 
విశావసమ యైునిద్ి. కాబటిి , మనకు మాద్రి్శని అింద్ిించుటకు పౌలు ఈ సనిివేశమును 
ఉప్యోగశించినప్ుపడు, మన ఆరింభ్ రక్షణ విశావసము ద్ావర్ా జరమగుత్ుింద్ి అను వాసివమును మాత్రమే 
అత్డు సూచిించుటలేదు. అబరా హాము వల  ప్రతి విశావస్త కొనసాగు సమరపణగా రక్ిింప్బడు విశావసమును 
కల్వగశయుిండాల్వ అని కూడా అత్డు చబెుత్ునాిడు. గలతీ 2:26లో పౌలు ఈ విధ్ింగా వరా సుి నాిడు: 

ననేిప్ుపడు శర్రరమిందు జీవిించుచుని జీవిత్ము ననుి పతరమ్మించి, నా కొరకు 
త్నుితాను అప్పగశించుకొనిన ద్దవుని కుమారమనియిందల్వ విశావసమువలన 
జీవిించుచునాిను (గలతీ. 2:20). 

రచయిత్ పాత్ నిబింధ్నను వాయఖ్ాయనిసూి , ద్ానిని ఆద్మి సింఘమునకు అనుబింధ్ప్రచిన హెబీర. 
10:38-39ని వినిండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

నా యి దుట నీతిమింత్ుడెనైవాడు విశావసమూలముగా జీవిించును గాని అత్డు 
వ నుకతీస్తనయి డల అత్నియిందు నా ఆత్ికు సింతోషముిండదు. అయితద మనము 
నశించుటకు వ నుకతీయువారము కాము గాని ఆత్ిను రక్ిించుకొనుటకు 
విశావసము కల్వగశనవారమ  ైయునాిము (హబెీర. 10:38-39). 

విశావసము కల్వగశ రక్ిించబడనివారమ — అనగా, రక్ిింప్బడు విశావసము ఉనివారమ — 
వ నుకతీయరమ మర్శయు నాశనమవరమ. వారమ విశావసములో నిలకడగా కొనసాగుతారమ. 

నిజమ నై రక్ిింప్బడు విశావసము మన జీవిత్మింత్టలిో మనలను నడపితసుి ింద్ి. కాబటిి , మన 
విశావసము మనలో నిలకడగా ఉిండని యి డల, అద్ి ఏనాడు నిజమ నై రక్ిింప్బడు విశావసము కానరేదు. 
అింతదగాక, నిజమ నై రక్ిింప్బడు విశావసము సతియిలు చదయునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. కాబటిి , 
మనము సతిియలు చదయుటకు ప్ుర్శకొలపబడకపల తద, మన విశావసము నకలీ్వద్ి అని అరాము; అద్ ిమనలను 
రక్ిించలేని అబదధ విశావసమవుత్ుింద్ి. 2:17-18లో యాకోబు వరా స్తనటుో : 

ఆలాగ ేవిశావసము కిీయలులేనిద్ెతైద అద్ ిఒింటగిా ఉిండ ిమృత్మ నైదగును... ననేు నా 
కిీయలచదత్ నా విశావసము నీకు కనుప్రత్ునని (యాకోబు 2:17-18). 

రక్ిింప్బడు విశావసము ఎలోప్ుపడు మన క ైసిైవ జీవిత్ము అింత్టలిో సతిియల ద్ావర్ా 
బయలుప్రచబడుత్ుింద్ి. 

హెబీర. 11ను ప్ర్శగణిించిండి, ద్నీిని కొనిిసారమో  “హాల్ ఆఫ్ ఫ యిత్” అని పతలుసాి రమ. ఈ అధాయయము 
పాత్ నిబింధ్నలోని అనేకమింద్ి విశావసుల యొకు కొనసాగు రక్ిింప్బడు విశావసమును కోీడకీర్శించి, మన 
స ింత్ విశావసము కొరకు వార్శని మాద్రి్శగా చూప్ుత్ుింద్ి. ఈ ప్రజలిందరమ తాము మొదటగిా 
విశావసములోనికి వచిునప్ుపడు మాత్రమగేాక వార్శ జీవిత్కాలమింత్టా విశావసము ద్ావర్ా జీవిించారమ అని 
హెబీర. 11 ఉద్ాా టిసుి ింద్ి. మర్శింత్ ఖ్చిుత్ముగా మాటాో డతిద, వారమ చదస్తన అనకే సతియిలు వార్శ కొనసాగు 
విశావసము ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడినవి. 

ఉద్ాహరణకు, హేబ లు యొకు రక్ిింప్బడు విశావసము అత్డు ద్దవునికి ఇష్ాి నుసారమ నై బలులను 
అర్శపించుటకు అత్నిి ప్ుర్శకొల్వపింద్ి అని హెబీర. 11:4 నుిండి మనము నేరముకుింటాము. ద్దవునికి త్నకు 
నచిున బల్వని కోరమ హకుు ఉనిద్ి అను సత్యమునకు హబే లు సమితిించాడు, మర్శయు అత్డు ద్దవుని 
చితి్మునకు విధదయత్ చూపతన యి డల ద్దవుడు అత్నిని ద్ీవిసాి డు అని హేబ లు నమాిడు. మర్శయు అత్ని 
విశావసము కారణింగా, త్నకు అత్యింత్ అమూలయమ నై వసుి వులను కూడా అర్శపించుటకు హబే లు 
ఇషిప్డా్ డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

నోవహు యొకు రక్ిింప్బడు విశావసము అత్నిని ఓడ నిర్శి ించుటకు, మర్శయు అత్డు లోకములో 
చూస్తన పాప్మునకు విర్ోధ్ముగా ప్రకటిించుటకు ప్ుర్శకొల్వపింద్ి అని హెబీర. 11:7లో మనకు తెలుప్బడనిద్ి. 
అత్నిని మర్శయు అత్ని కుటుింబమును జలప్రళయిం నుిండ ిరక్ిించుటకు ద్దవుడు ఆ ఓడను 
ఉప్యోగశించుకుింటాడు అను సత్యమునకు నోవహు సమితిించాడు, మర్శయు ఈ విధ్ముగా అత్నిని 
విమోచిించుట కొరకు అత్డు ద్దవుని నమాిడు. ఇటిి విశావసము అత్యింత్ కఠశనమ నై ఓడ నిర్ాిణమును 
చదప్టుి టకు, మర్శయు త్న చుటటి  ఉనివార్శకి సువారిను ప్రకటిించుటకు నోవహును ప్ుర్శకొల్వపింద్ి. ద్దవుడు 
నిజముగా మాటాో డాడు అని మర్శయు అత్ని ప రమగువారమ విశావసముతో ద్దవుని త్టుి  తిర్శగశతద వార్శని కూడా 
ఆయన విడపితసాి డు అన ేనిశుయత్తో అత్డు త్న ప రమగువారమ చదస్తన హళేనను కూడా సహిించాడు. 

అబరా హాము యొకు రక్ిింప్బడు విశావసము అత్డు ద్దవుని ఆజాకు విధదయత్ చూపత త్న 
కుమారమడెనై ఇసాికును బల్వ ఇచుుటకు స్తదధము చదస్తింద్ ిఅని హెబీర. 11:17-19లో మనము 
నేరముకుింటాము. ఇసాికు యొకు మరణమును కోరమటకు ద్దవునికుని హకుుతో అబరా హాము 
సమితిించాడు, మర్శయు ఈ కారయము ద్ావర్ా ద్దవుడు త్నను మర్శయు ఇసాికును ద్వీిసాి డు అని అత్డు 
నమాిడు. ద్దవుడు ఇసాికును మరణము నుిండ ికూడా తిర్శగశలేప్ సమరమా డు అని నముినింత్ గొప్ప 
విశావసము అత్డు కల్వగశయుిండెను. మర్శయు ద్దవుడు త్న మహా కనికరములో త్ుదకు ఇసాికు 
మరణమునకు అనుమతి ఇయయక అబరా హాము యొకు విశావసమును అింగరకర్శించాడు. 

మోష్త ఫర్ో కుటుింబములో సభ్ుయనిగా జీవిత్మును ఆసావద్ిించుటకు అవకాశము ఉనిను, అత్డు 
త్నను తాను ఇశాీయిలేీయ బానిసలతో గుర్శిించుకొనుటకు అత్ని విశావసము ప్ుర్శకొల్వపింద్ి అని హెబీర. 
11:25లో మనము చూసాి ము. మోష్త ఒక సౌకరయవింత్మ నై మర్శయు అధకిారముగల జీవిత్మును 
విడచిిప టాి డు, ఎిందుకింటే నిజమ ైన ఆశీర్ావదములనీి ద్దవుని యొదే నుిండి కలుగుతాయను సత్యమునకు 
అత్డు సమితిించాడు. మర్శయు ద్దవుడు ఇశాీయిలేును బానిసత్వము నుిండి విడిపతసాి డు అని అత్డు 
నమాిడు కాబటిి  హృదయప్ూరవకముగా బానిస ద్దశమ నై ఇశాీయిలేుతో చదర్ాడు. 

ఇింతదగాక, పాత్ నిబింధ్న ప్ర్శశుదుధ ల యొకు విశావసము వారమ ర్ాజయములు జయిించునటుో , 
నాయయము తీరమునటుో , త్మ జీవిత్ములకు కల్వగశన హానిని అధగిమ్మించునటుో , యుదధములో జయమును 
ప ిందునటుో , హిింసను సహిించునటుో , మరణమును ధెరైయముగా ఎదుర్ొునునటుో , మర్శయు అనకే ఇత్ర 
రకముల ైన హిింసలను, అపాయములను ఓరముకొనునటుో  వార్శని ప్ుర్శకొల్వపింద్ి అని 33-38 వచనములలో 
మనము చదువుతాము. వార్శ ప్టో ద్దవుని మించిత్నము మీద వార్శకి నిశుయత్ ఉిండనెు గనుక, మర్శయు 
త్మ రక్షకునిగా వారమ ఆయనను నమ్మిర్శ గనుక వారమ సహిించగల్వగారమ మర్శయు జయము ప ింద్ారమ. ఈ 
సమితి మర్శయు నమికము త్మ జీవిత్ములలో మ్మగశల్వనవాటనిిటి కింట ేఎకుువగా ద్దవుని 
సింతోషమును ఆశించుటకు మర్శయు వ దకుటకు వార్శని బలప్రచాయి. 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట తొమ్మిదవ పాఠము : అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మేలును ఉద్దేశించుట 

-17- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మర్శయు ఇద్ద నేడు మనకు కూడా వర్శిసుి ింద్ి. మనము మన జీవిత్కాలమింతా విశావసములో 
నిలకడగా ఉిండాల్వ. ద్దవుడు త్న వాకయమిందు ప్రకటిించిన సత్యములకు మనము స్తారముగా సమితిించాల్వ, 
మర్శయు మనము నిజఞయితీగా ఆయన ఆశీర్ావదములు మర్శయు రక్షణను నమాిల్వ. 

మునుప్టి పాఠములలో మనము చూస్తనటుో , రక్ిింప్బడు విశావసములేనివారమ — అనగా, ఈ 
లోకములోని అవిశావసులు — ద్దవుని సత్యమును తిరసుర్శించి ఆయనను నముిటకు నిర్ాకర్శసాి రమ. వారమ 
పాప్మునకు బానిసల ైర్శ కాబటిి , వారమ ద్దవుని మించిత్నమును మర్శయు సారవభౌమత్వమును 
తిరసుర్శసాి రమ, ఆయన అింద్ిించు రక్షణను నేలపాలు చదసాి రమ, మర్శయు వారమ కవేలిం పాప్ము ద్ావర్ా 
ప్ుర్శకొలపబడతారమ. 

అయితద ద్దవుడు చపె్ుప మాటలను మనము నమ్మి అనిి విధ్ములుగా ఆయనను 
విశవస్తించినప్ుపడు, ఆనిందము మర్శయు న రవేరమప ఆయనలో మాత్రమే కలుగుత్ుింద్ి అని మనము 
గుర్శిించవలస్తయుింటుింద్ి. ఆయన చితి్మునకు విధదయత్ చూప్ుట ఈ ఆశీర్ావదములకు మారగమ యైునిద్ి 
అని మనము చూడాల్వ. మర్శయు ఈ విధ్ింగా, మన విశావసము మనలను సతియిలు చదయుట కొరకు కూడా 
ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

రక్ిింప్బడు విశావసమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉించుకొని, క ైసిైవ జీవిత్ములో 
విశావసము అను హేత్ువు కారయము చదయుటకు ర్ ిండవ మారగము మారమమనసుి అని చర్శుించుటకు 
మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

మారమమనసుి 
బ ైబిలులో మారమమనసుి విశావసము యొకు హృదయప్ూరవక కోణము అయుయనిద్ి మర్శయు 

ఇలా చదయుట ద్ావర్ా మనము నిజఞయితీగా పాప్మును తిరసుర్శించి, ద్ాని నుిండ ివ నుద్ిరమగుతాము. ఇద్ ి
మనము పాప్ులమని ఒప్ుపకొనుట మర్శయు నముిట కింటే, మన పాప్ములను బటిి  ప్శాుతాి ప్ప్డుట 
కింటే కూడా గొప్పద్ి. అవును, మారమమనసుిలో ఈ విషయములు కూడా ఉింటాయి. అయితద మనము 
నిజముగా మన పాప్ముల నుిండి మళో్లతద త్ప్ప, మనము నిజముగా మారమమనసుి ప ింద్నివారము 
కాము. 

లేఖ్నములో ప్శాుతాి ప్ము మర్శయు విశావసము అనునవి చాలాసారమో  ఒక నాణమెు యొకు ర్ ిండు 
వ ైప్ులు అయుయనివి. విశావసము అనగా కీీసుి  వ ైప్ుకు తిరమగుట, మర్శయు మారమమనసుి అనగా పాప్ము 
నుిండ ితిరమగుట. మర్శయు ఈ ర్ ిండు మలుప్ులు ఒకే చలనమును కల్వగశయునివి. వీట ిమధ్య ఉని 
ముఖ్యమ ైన తదడా ఏమ్మటింటే, విశావసము అనునద్ి మనము హత్ుి కొనుటకు ఆరింభిించినద్ాని దృష్తికోణము 
నుిండ ివర్శణించబడుత్ుింద్ి, మర్శయు మారమమనసుి మనము వ నుక విడిచిప టుి ద్ాని దృష్తికోణము నుిండి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

వర్శణించబడుత్ుింద్ి. ఈ ప్రకియీలో, మన మారమమనసుి కియీలు మన మారమమనసుి భావనల ద్ావర్ా 
ప్ుర్శకొలపబడతాయి — అవి మన సహనము, మన అనుతాప్ము. మర్శయు ఈ భావనలు విశావస 
వయకీికరణముల ైయునివి. విశావసము ద్ావర్ా మనము మారమమనసుి సువారిలో కలీకమ నై 
భాగమ ైయునిద్ ిఅని సమితిసాి ము, మర్శయు విశావసము ద్ావర్ా మనము మారమమనసుిప ింద్ినప్ుపడు 
ద్దవుడు క్షమ్మసాి డు అని మనము నముితాము. 

ఉద్ాహరణకు, అప . 10లో నమోదు చదయబడిన అనుయడెనై కొర్ేిలీ యొకు మారమమనసుిను 
ప్ర్శగణిించిండి. ఆ సనిివేశములో కొర్ేి లీకి మర్శయు అత్ని కుటుింబమునకు సువారిను ప్రకటిించుటకు 
పతత్ురమ ప్ింప్బడా్ డు. మర్శయు అత్డు మాటాో డుచుిండగా, ప్ర్శశుద్ాధ త్ి ఆ కుటుింబము మీద్ిక ివచిు వారమ 
రక్ిింప్బడు విశావసమును కల్వగశయునాిరమ అని రమజువు చదస్తింద్ి. త్రమవాత్ అప . 11లో. పతత్ురమ ఈ 
సనిివశేమును యి రూషలేములో ఉని సింఘము ఎదుట నివదే్ిించాడు. మర్శయు సింఘము యొకు 
సపిందన మారమమనసుి మర్శయు విశావసమును బలముగా సమానప్రచిింద్ి. అప . 11:8లో సింఘము 
యొకు సపిందనను వినిండి: 

[సింఘము] ఈ మాటలు విని మర్మే్మ అడ్ము చపె్పక–అటోయితద అనయజనులకును 
ద్దవుడు జీవారామ నై మారమమనసుి దయచదస్తయునాిడని చపె్ుపకొనుచు ద్దవుని 
మహమిప్రచిర్శ (అప . 11:18). 

కొర్ేిలీ యొకు మారమమనసుి నిజమ నై ప్శాుతాి ప్ భావనల ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడిింద్ి. వాసివానికి, 
రక్ిింప్బడు విశావసము మర్శయు మారమమనసుికు మధ్య ఉని సింబింధ్ము ఎింత్ బలమ ైనద్ి అింటే, 
సింఘము యొకు మనసుిలో, మారమమనసుిను ప్శాుతాి ప్ము అను ప్దముతో కోీడీకర్శించవచుు. 

ఇద్ద విధ్ముగా, బాపతిసిమ్మచుు యోహాను మారమమనసుి అను హతే్ువును విశావసము అను 
హేత్ువుతో సమానము చదశాడు. ప్ర్శసయుయలు మర్శయు సదూే కయుయలు బాపతిసిము ప ిందుటకు అత్ని 
యొదేకు వచిునప్ుపడు, మారమమనసుికు అనుగుణమ ైన సతిియలను చదయమని యోహాను వార్శకి 
ఉప్ద్దశించాడు. మతి్యి 3:8లో ఈ మాటలను ఉప్యోగశించి యోహాను వార్శని ఉప్ద్దశించాడు: 

మారమమనసుికు త్గశన ఫలము ఫల్వించుడ ి(మతి్యి 3:8). 

యోహాను యొకు మారమమనసుి బాపతిసిము జీవిత్కాల ప్ర్శణామాలను కల్వగశయుిండుటకు 
ఉద్దేశించబడినద్ి. ప్రజలు త్మ పాప్ముల నుిండ ివ నుద్ిర్శగశ, ఆ సమయము నుిండి మించిత్నమును 
హత్ుి కొనుటకు ఉద్దేశించబడినద్ి. యోహాను మనసుిలో, నిజమ నై మారమమనసుి సతియిలను 
ప్ుర్శకొల్వపింద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మర్శయు అప సిలుడెనై పౌలు కూడా ఇద్ద నియమమును బో ధిించాడు. అత్డు చెరసాలలో ఎిందుకు 
ఉనాిడో వివర్శించుటకు ర్ాజ నై అగశపీ్ప ముిందు నిలబడనిప్ుపడు, పౌలు సువారిను మారమమనసుి మర్శయు 
సతియిల దృష్ాి ా కోీడకీర్శించాడు. అప . 26:20లో అత్ని మాటలను వినిండి: 

వారమ మారమమనసుి ప ింద్ ిద్దవునిత్టుి  తిర్శగశ మారమమనసుినకు త్గశన కిీయలు 
చదయవల నని ప్రకటిించుచుింటనిి (అప . 26:20). 

మర్ొకసార్శ, మారమమనసుి మర్శయు ద్దవుని వ పై్ుకు తిరమగుట అనునవి ఒకే నాణెము యొకు 
ర్ ిండు వ పై్ులుగా ప్రసాి విించబడినవి. మన హృదయములు నిజముగా మారమమనసుిప ింద్ినప్ుపడు, మన 
మారమమనసుి మనలను పాప్ము నుిండి వ నుద్ిర్శగశ, ద్దవుడు ఆమోద్ిించు విధానములలో జీవిించుటకు 
మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 

లేఖ్నములో మారమమనసుికు ఎనోి గొప్ప ఉద్ాహరణలు ఉనాియి. ఉద్ాహరణకు, లూకా 19:8లో 
సుింకప్ుగుతి్ద్ారమడెనై జకుయయ యొకు మారమమనసుిను గూర్శు నమోదు చదయబడిింద్ి. అత్డు కీీసుి ను 
విశవస్తించినప్ుపడు, ప్రజలను మోసము చదయుట మానివశేాడు, త్న ఆస్తిలో సగ భాగమును పతదలకు 
ఇచాుడు, మర్శయు ప్రజలు నుిండి ద్ోచుకొనిన స ముిను నాలుగశింత్లు తిర్శగశ ఇచాుడు. అత్డు 
ద్ ింగత్నము అను పాప్మును విడిచిప టాి డు, మర్శయు విశావసము మర్శయు సతిియలలో కొనసాగు 
జీవిత్మును హత్ుి కునాిడు. 

మర్శయు అప సిలుడెనై పౌలు మారమమనసుిప ింద్నిప్ుపడు, అత్డు సింఘమునకు విర్ోధ్ముగా 
చదస్తన పాప్ములను ఒప్ుపకునాిడు, మర్శయు బలమ ైన సువార్శికునిగా మార్శ, సువారిను ప్రకటిించుటకు 
త్న జీవిత్మును ప్ణింగా ప టిి , ఇింత్కు ముిందు అత్డు హిింస్తించినవార్శతో వినయముగా సహవాసమును 
వ ద్కిాడు అని అప . 9 నమోదు చదసుి ింద్ి. అత్డు సింఘమును హిింస్తించు పాప్ము నుిండ ివ నుద్ిర్శగశ, 
కీీసుి నకు నమికమ ైన స్తవ చదయు జీవిత్మును హత్ుి కునాిడు. 

మర్శయు 2 సమూయిలేు 12లో నాతాను ప్రవకి అత్నిని నిలద్ీస్తన త్రమవాత్ ద్ావీదు యొకు 
మారమమనసుిను గూర్శు చదువుతాము. ద్ావీదు బతెషబతో పాప్ము చదస్త, త్న పాప్మును కపతపప్ుచుుటకు 
ఆమ  భ్రి అయిన ఊర్శయా యొకు హత్యకు ఏర్ాపటుో  చదశాడు. అయితద ద్ావీదు త్న పాప్మును ఒప్ుపకొని, 
గొప్ప అనుతాప్మును చూపత ఆ పాప్ము నుిండ ివ నుద్ిర్శగాడు. మర్శయు ద్దవుని చితి్మునకు అనుగుణింగా 
జీవిించుటను ఆరింభిించుట ద్ావర్ా, ముఖ్యముగా తాను ప ింద్ిన క్షమాప్ణ కొరకు ద్దవుని సుి తిసూి , 
ఇత్రమలను కూడా మారమమనసుి ప ిందమని బో ధిసూి  అత్డు విశావసము వ పై్ుకు తిర్శగాడు. బ ైబిలులో 
ప్శాుతాి ప్మును గూర్శు మాటాో డు అతి గొప్ప కరిీన అయిన 51వ కీరినలో అత్డు మారమమనసుిను ఒక 
జఞా పతకగా వరా శాడు. కీరినలు 51:12-14లో ద్ావీదు ఏమని వరా సుి నాిడో  గమనిించిండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

నీ రక్షణానిందము నాకు మరల ప్ుటిిించుము, సమితిగల మనసుి కలుగజసే్త 
ననుి దృఢప్రచుము. అప్ుపడు అతికీమము చదయువార్శక ినీ తోర వలను 
బో ధిించదెను, పాప్ులును నీత్టుి  తిరమగుదురమ. ద్దవా, నా రక్షణకరియగు ద్దవా, 
రకాి ప్ర్ాధ్మునుిండి ననుి విడపితింప్ుము; అప్ుపడు నా నాలుక నీ నీతినిగూర్శు 
ఉతాిహగానము చదయును (కరిీనలు 51:12-14). 

ద్ావీదు జీవిత్ములో, మారమమనసుి అత్నిని ఆనింద్ిించుటకు, హృదయప్ూరవకముగా ద్దవునిక ి
విధదయత్ చూప్ుటకు, ఇత్రమలకు ద్దవుని వాకయమును ప్రకటిించుటకు, మర్శయు ద్దవునిక ిసుి త్ులు 
పాడుటకు ప్ుర్శకొల్వపింద్ి. 

ద్ావీదు యొకు మారమమనసుి ఉద్ాహరణ క ైసిైవులకు మర్శ ఎకుువ పరా ముఖ్యమ యైునిద్,ి 
ఎిందుకింటే ద్ావీదు పాప్ము చదయుటకు ముిందు ఒక బలమ ైన విశావస్త మర్శయు విశావసమునకు మాద్రి్శ 
అయుయనాిడు. ద్ావీదు పాప్ము చదయుటకు ముిందు, త్న జీవిత్కాలమింతా అత్డు ద్దవునియిందల్వ 
విశావసమును మరలా మరలా వయకిప్ర్శచాడు. మర్శయు ద్ావీదును ఒక ధనీమ నై కాప్ర్శ నుిండి బలమ ైన 
యోధ్ునిగా మర్శయు ఇశాీయిలేు ద్దశమునకు ర్ాజుగా చదయుట ద్ావర్ా ద్దవుడు అత్నిని ద్ీవిించాడు. అయితద 
ద్ావీదు ద్దవుని కటాక్షమును బహుగా ప ిందుత్ుని సమయములో, అత్ని విశావసము మరలా మరలా 
రమజువుచదయబడని త్రమవాత్, ద్ావీదు ఘోరమ నై పాప్ములో ప్డిపల యాడు. అత్డు ఒక వయభిచార్శ మర్శయు 
హింత్కుడు అయిపలయాడు. మర్శయు ఆధ్ునిక విశావసులు కూడా ఇింతద ఘోరమ ైన పాప్ములలో 
ప్డిపల తారమ. వ స్తిినిసిర్డ ష్ారిర్డ కటేకజిిం యొకు 82వ ప్రశోితి్రము ఈ బ ైబిలు బో ధ్ను చకుగా 
కోీడీకర్శసుి ింద్ి. ఈ కిీింద్ి ప్రశికు జవాబుగా: 

ద్దవుని ఆజాలను ప్ర్శప్ూరణముగా పాటిించుటకు సమరమా డెనై మనుషుయడు కలడా? 

ద్ీనిక ికటేకిజిం ఇచిున జవాబు: 

ప్త్నము త్రమవాత్ ఏ నరమాత్ుర డు కూడా ద్దవుని ఆజాలను ప్ర్శప్ూరణముగా 
పాటిించు సామరాాత్ కల్వగశలేడుగాని, అనుద్నిము ఆలోచనలో, మాటలో, మర్శయు 
కిీయలలో వాటనిి ఉలోింఘిించుచుింటాడు. 

మనము అనుద్నిము పాప్ములో ప్డిపల తాము. అనగా మనము అనుద్ినము 
ప్శాుతాి ప్ప్డవలస్తన బాధ్యత్ మర్శయు అవకాశమును కల్వగశయునాిమని అరాము. 

1517 సింవత్ిరములో, జరిన్ వేద్ాింత్వేతి్ అయిన మార్శిన్ లూథర్డ విటెిన ెర్డగ లో ఉని సింఘ 
భ్వనము యొకు త్లుప్ు మీద త్న న ైింటి ఫ వై్ థసీ్ స్ ను వేరలాడద్ీయుట ద్ావర్ా నిరమద్దేశముగా ప ర టసె్ ిింట్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

సింసురణను ఆరింభిించాడు అని మీకు తలె్వస్తయుిండవచుు. అయితద ఈ థసీ్ స్ లో మొదటది్ి ఏమ్మటో మీకు 
తెలుసా? అద్ ిచాలా సులువ నైద్ి: 

మన ప్రభ్ువును రక్షకుడెనై యిసేు కీీసుి  “మాసుమనసుి ప ిందుము” అని 
చపెతపనప్ుపడు, విశావస్త జీవిత్ము అింతా కూడా ఒక ప్శాుతాి ప్ముతో కూడని 
జీవిత్ముగా ఉిండాలని ఆయన కోర్ాడు. 

క ైైసివ జీవిత్ము విశావసముతో కూడిన జీవిత్ము కాబటిి , అద్ి ప్శాుతాి ప్ముతో కూడని జీవిత్ము 
కూడా అయుయిండాల్వ. ద్దవుని వాగాే నములను నముిట ద్ావర్ా మనము ముిందుకు కొనసాగుచుిండగా, 
మనము మరలా మరలా వ నుద్ిర్శగశ చూసాి ము. మర్శయు మనము ద్దవుని మర్శయు ఇత్రమలను న చిున 
విధానములను చూస్తనప్ుపడు, వార్శ యొదే నుిండ ిక్షమాప్ణను కోర్శ, భ్విషయత్ుి లో భినిముగా 
సపింద్ిించునటుో  మారమమనసుి మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. ఆచరణాత్ికముగా మాటాో డతిద, కొనిిసారమో  
మన పాప్ములను గుర్శిించి, వాటిని ఒప్ుపకొనుట అసౌకరయముగా ఉింటుింద్ి. కాని మనము ద్దవుని 
క్షమాప్ణను మర్శయు రక్షణను నమ్మినప్ుపడు, ఆయనను సింతోషప టుి టకు ఆశించినప్ుపడు, అద్ి 
మనలను మనము నమపో్రచుకొనునటుో , మన పాప్ములను విడిచిప టుి నటుో , ద్దవుని ర్ాజయములో ఉిండు 
నీతిని వ దకునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 

రక్ిించు విశావసము మర్శయు మారమమనసుిను ప్ర్శగణిించాము కాబటిి , ఇప్ుపడు విశావసము అను 
హేత్ువులో మూడవ విషముగా నిర్రక్షణను గూర్శు చర్శుించుటకు మనము స్తదధముగా ఉనాిము. 

నిర్రక్షణ 
బ ైబిలు నిర్రక్షణను గూర్శు అనకే విధాలుగా మాటాో డుత్ుింద్ి. అయితద మన ఉద్దేశయముల కొరకు అద్ి 

నిర్రక్షణను కీీసుి నిందు మన రక్షణలోని భ్విషయత్ కోణముల వ ైప్ుకు విశావసమును నిర్ేేశించునద్గిా వర్శణించు 
సమయములను గూర్శు ఆలోచిించుట సహాయకరముగా ఉింటుింద్ి. 

రక్షణ ఈ జీవిత్ కాలములో ప్ూర్శి కాదు అని లేఖ్నము బో ధసిుి ింద్ి. మనము నీతిమింత్ులుగా 
తీరుబడతిిమ్మ, మర్శయు మనము ప్ర్శశుద్ాధ త్ిను ప ింద్యిునాిము. కాని మనము ఇింకా ప్ర్శప్ూరమణ లుగా 
చదయబడలేదు. మనము ఇప్పటిక ీపాప్ముతో పల ర్ాడుత్ుింటాము. ఇప్పటికీ మనము మరణము మర్శయు 
ర్ోగముతో బాధ్ప్డుత్ుింటాము, మర్శయు లోకములో ఉని అనకే సమసయలు మర్శయు భ్రషిత్వములతో 
సత్మత్మవుత్ుింటాము. మనము మరణిించి ప్రలోకమునకు వ ళో్లనప్ుపడు, ఈ సమసయల నుిండి మనము 
సవత్ింత్ుర లమవుతాము. అప్పటిక ికూడా మన రక్షణ ప్ూర్శి కాదు. సమసిమును సర్శగాను నూత్నముగాను 
చదయుటకు యిసేుకీసీుి  భ్ూమ్మ మీద్కిి తిర్శగశవచుుట కొరకు మనము అప్పటకిీ ఎదురమచూసుి ింటాము. మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మహిమగల ప్ునరమతాా న శర్రరముల కొరకు, కొీతి్ ఆకాశములు మర్శయు కొీతి్ భ్ూమ్మ కొరకు మనము 
అప్పటకిీ ఎదురమచూసుి ింటాము. 

పాత్ నిబింధ్నలో, ద్దవుడు భ్విషయత్ుి లో అనుగీహిించు రక్షణను నిర్రక్ిించమని ద్దవుని ప్రజలకు 
త్రచుగా ఉప్ద్దశించబడినద్ి. మర్శయు ఈ ఉద్ాహరణను అనుసర్శసూి , రక్షణ యొకు భ్విషయత్ అింశముల 
మీద మన నిశుయత్ను కొీతి్ నిబింధ్న సాధారణింగా క ైసిైవయము యొకు గొప్ప నిర్రక్షణ అని పతలుసుి ింద్ి. 
ఉద్ాహరణకు, ర్ోమా. 8:23-24లో ఈ మాటలను ఉప్యోగశసూి  భ్విషయత్ ప్ునరమతాా నముప ై  మన 
నిర్రక్షణను గూర్శు పౌలు మాటాో డాడు: 

ఆత్ి యొకు ప్రథమ ఫలముల న ింద్ని మనము కూడ, దతి్ ప్ుత్రత్వము 
కొరకు,అనగా మన ద్దహము యొకు విమోచనము కొరకు కనిప టుి చు, మనలో 
మనము మూలుగుచునాిము. ఏలయనగా మనము నిర్రక్షణ కల్వగశనవారమ  ై
రక్ిింప్బడతిిమ్మ (ర్ోమా. 8:23-24). 

యిేసు మనకు ప్ర్శశుద్ాధ త్ిను అనుగీహిించినింత్ నిశుయత్తోనే, లోకమును నూత్నప్రచుట కొరకు 
మర్శయు మన సావసాామును మనకు అనుగహిీించుటకు తిర్శగశవసాి డు అనే నిశుయత్తో కూడని 
నమికమున ేనిర్రక్షణ అింటారమ. రక్ిింప్బడు విశావసము వల , ఇటిి  నిర్రక్షణ స్తారమ నైద్ి మర్శయు 
ఖ్చిుత్మ నైద్ెైయునిద్ి. 

ద్దవుని నిబింధ్న వాగాే నముల మీద అబరా హము కల్వగశయుని విశావసముతో అనుబింధ్ప్రచుట 
ద్ావర్ా హెబీర 6 ఈ నిర్రక్షణను గూర్శు మాటాో డుత్ుింద్ి. మర్శయు మన భ్విషయత్ రక్షణ అబరా హాముతో 
చదయబడిన వాగాే నముల మీద ఆధారప్డియునిద్ి అని అద్ ిచబెుత్ుింద్ి. హెబీర. 6:17-19లోని ఈ 
మాటలను వినిండి: 

ఈ విధ్ముగా ద్దవుడు త్న సింకలపము నిశులమ నైదని ఆ వాగాే నమునకు 
వారసుల నైవార్శక ిమర్శ నిశుయముగా కనుప్రచవల నని ఉద్దేశించినవాడె ై... 
మనయి దుట ఉించబడని నిర్రక్షణను చదప్టుి టకు శరణాగత్ులమ నై మనకు బలమ నై 
ధెరైయము కలుగునటుో  ప్రమాణము చదస్త వాగాే నమును దృఢప్రచనెు. ఈ నిర్రక్షణ 
నిశులమును, స్తారమున ,ై మన ఆత్ికు లింగరమవల నుిండ ితరెలోప్ల 
ప్రవశేించుచునిద్ ి(హబెీర 6:17-19). 

మన నిర్రక్షణ తాతాుల్వకమ ైన లేక ఆశాజనక కోర్శక కాదు. అద్ి స్తారమ ైనద్ి మర్శయు నిశుయమ నైద్ి, 
ఎిందుకింటే మన రక్షణను ప్ూర్శి చదసాి ను అని ద్దవుడు వాగాే నము చదశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఇటిి నిర్రక్షణ సతిియలను అనకే విధాలుగా ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 1 థసెి. 5:6-10 ప్రకారిం, నిర్రక్షణ అను 
శరసాి ీ ణము చురమకుత్నమును మర్శయు సవయిం-నియింత్రణను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. మర్శయు ఈ 
వచనములను ద్దవుని సర్ావింగకవచమును గూర్శు మాటాో డు ఇత్ర వచనములతో పల లుుట ద్ావర్ా, 
దయయప్ు శకుి ల ద్ాడుల నుిండి మర్శయు శోధ్నల నుిండ ిమనలను భ్దరప్రచుట ద్ావర్ా నిర్రక్షణ అను 
శరసాి ీ ణము ఒక విధ్ముగా మనలను నియింతిరసుి ింద్ ిఅను విషయము సపషిమవుత్ుింద్ి. కాబటిి , 
పాప్మును ఎదుర్శించుటకు మనకు కారణమును ఇచుుట ద్ావర్ా నిర్రక్షణ సతియిల కొరకు హతే్ువుగా 
ప్నిచదసుి ింద్ి. 

మన కొరకు వచేియుని ఆశీర్ావదముల కొరకు ఎదురమచూచుచుిండగా, మనము పాప్ము 
చదయునప్పటి కింట ేప్రభ్ువుకు విధదయత్ను చూప్ునప్ుపడు మర్శ ఎకుువగా ద్వీిించబడతాము అని మనము 
ఎరమగుదుము. పాప్ము యొకు తాతాుల్వక ఆనింద్ాలు మన కొరకు ద్దవుడు ద్ాచియుించిన నిత్య 
ఆశీర్ావదముల ఎదుట ఎనిదగశనవి కావు అని మనము ఎరమగుదుము. 

మన భ్విషయత్ రక్షణ మీద నిర్రక్షణ మర్శ ఎకుువగా పతరమ్మించుటకు మర్శయు బలమ నై విశావసము 
కల్వగశయుిండుటకు మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ ిఅని కొలస్్ి. 1:5 నుిండ ిమనము నరేముకుింటాము. మర్శయు 
అవును, పతరమ మర్శయు విశావసము వాటింత్ట అవ ేసతిియలు మాత్రమే కాదుగాని, సతియిల కొరకు 
హేత్ువులు కూడా అయుయనాియి. కాబటిి , విశావసము మర్శయు పతరమను ప్ుర్శకొలుపట ద్ావర్ా, నిర్రక్షణ 
అప్ర్శమ్మత్మ నై సతిియలకు మూలము అవుత్ుింద్ి. 

ఇద్ద విధ్ముగా, నిర్రక్షణ మన ఓర్శమ్మని ప ించుత్ుింద్ి అని, మన విశావసములో నిలకడగా నిలబడి, 
ద్దవునిక ిఇషిమ నై కారయములను చదయుటలో ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి అని 1 థసెి. 1:3 బో ధిసుి ింద్ి. హతే్ువుగా 
నిర్రక్షణ యొకు అత్యింత్ సింగహీమ ైన సార్ాింశమును 1 పతత్ురమ 1:13-15లో మనము చూడవచుు. ఈ 
వాకయభాగములో పౌలు ఏమని రచిించాడో  గమనిించిండి: 

కాబటిి  మీ మనసుి అను నడుముకటుి కొని నిబెరమ నై బుద్ిధగలవార్ ,ై యిసేుకీీసుి  
ప్రత్యక్షమ నైప్ుపడు మీకు తదబడు కృప్విషయమ  ైసింప్ూరణ నిర్రక్షణ కల్వగశయుిండుడ.ి ... 
కాగా మీరమ విధదయులగు పతలోల ,ై మీ ప్ూరవప్ు అజఞా నదశలో మీకుిండని ఆశల 
ననుసర్శించి ప్రవర్శిింప్క, మ్మముిను పతల్వచినవాడు ప్ర్శశుదుధ డెయైుని ప్రకారము 
మీరమను సమసి ప్రవరినయిందు ప్ర్శశుదుధ ల యైుిండుడ ి(1 పతత్ురమ 1:13-16). 

నిర్రక్షణ విధదయత్ చూప్ుటకు మర్శయు మన జీవిత్ములోని ప్రతి కోణములో ప్ర్శశుదధముగా 
ఉిండుటకు మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. యిసేు సవయింగా చదస్తనటుో , కషిములను ఎదుర్ొునుటకు అద్ి 
మనలను స్తదధప్రమసుి ింద్ి. హబెీర. 12:5లో మనము చదువునటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

విశావసమునకు కరియు ద్ానిని కొనసాగశించువాడున నై యిసేువ పై్ు చూచుచు, మన 
యి దుట ఉించబడని ప్ింద్మెులో ఓపతకతో ప్రమగ త్ుి దము. ఆయన త్నయి దుట 
ఉించబడని ఆనిందముకొరక  ైఅవమానమును నిరోక్షయప టిి , స్తలువను సహిించి, ద్దవుని 
స్తింహాసనముయొకు కుడ ిపారివమున ఆస్న్ుడెయైునాిడు. మీరమ అలసట 
ప్డకయు మీ పరా ణములు విసుకకయు ఉిండునటుో , పాపాత్ుిలు త్నకు 
వయతిర్కేముగ చదస్తన తిరసాుర మింత్యు ఓరముకొనిన ఆయనను త్లించుకొనుడ ి
(హబెీర. 12:2-3). 

మనలో ప్రతి ఒకురము ఏద్ో  ఒక సమయమిందు నిర్రక్షణను కోలోపయిన అనుభ్వమును 
కల్వగశయునాిము. ద్దవుడు మనలను విడిచిప టాి డు అని లేక మన విశావసము నిజమ నైద్దనా అని 
భావిించియుిండవచుు. అయితద ఏద్ి ఏమ ైనా, నిర్రక్షణలేమ్మ చాలాసారమో  మనలో నిసిహాయత్ను కల్వగశసుి ింద్ి, 
మర్శయు మనము చదయు ఏద్ ికూడా ప్ర్శస్తాత్ులను మారులేదు అను భావన కలుగుత్ుింద్.ి ఇద్ి మన 
జీవిత్ములో ఉద్దేశయమును మర్శయు అరామును లేకుిండా చదసుి ింద్ి. మర్శయు ఇద్ి సులువ నై ప్నులను 
కూడా అతి కషిమ నై ప్నులుగా అనిపతించునటుో  చదసుి ింద్ి. 

క ైైసివులముగా మనము నిర్రక్షణను కోలోపయినప్ుపడు, చాలాసారమో  పాప్మును ఎదుర్శించుటకు 
మనము చదయు ప్రయత్ిములను నిల్వపతవేసాి ము. జీవిత్ములో మనము ఎదుర్ొును సింఘరషణలతో పల ర్ాడు 
విషయములో మన ఉద్దేశయమును కోలోపతాము, మర్శయు జీవిత్మింటనేే విరకిి కలగవచుు. కాని మన 
నిర్రక్షణ బలముగా ఉనిప్ుపడు, జీవిత్ములోని అతి గొప్ప సవాళోను కూడా సహిించుటకు, అనుద్ని 
ఆటింకములను అధగిమ్మించుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడతాము, ఎిందుకింటే మనలను భ్దరప్రచుదును అని 
వాగాే నము చదస్తన ద్దవుని మీద మన గుర్శ నిలుప్ుకొనియుింటాము. 

హేత్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్ను మర్శయు విశావసము అను హతే్ువును ఇప్పట ివరకు మనము 
చూశాము కాబటిి , మన మూడవ ప్రధానమ నై అింశమును గూర్శు మాటాో డుటకు ఇప్ుపడు స్తదధముగా 
ఉనాిము: పతరమ అను హతే్ువు. 

పతరమ అను హతే్ువు 

పతరమ అనునద్ి క ైసిైవ విశావసములో ఎింతో ఎకుువగా గుర్శిింప్ు ప ింద్ని మర్శయు చాలా త్కుువగా 
అరాము చదసుకోబడని అింశములలో ఒకటెయైునిద్ి, పతరమ అనునద్ ిబ ైబిలు బో ధ్నలకు కేిందరమ యైునిద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

అని మనము చూసాి ము. ద్దవుని పతరమ్మించమని, ఒకర్శన కరమ పతరమ్మించమని, మన విర్ోధ్ులను కూడా 
పతరమ్మించమని మనకు ఉప్ద్దశించబడనిద్ి. అద్ద సమయములో, పతరమ్మించుట కొరకు బ ైబిలు ఇచుు ఆజాలను 
ఎలా న రవేర్ాులో చాలామింద్కిి అసలు తలె్వయదు. 

యిేసు పాత్ నిబింధ్న బో ధ్నలను కోీడీకర్శించిన విధానము మీకు జఞా ప్కముింద్ా? ధ్రిశాసిరములో 
అతి గొప్ప ఆజా ద్ివతీ. 6:5 అయుయనిదని ఆయన స్ లవిచాుడు, అకుడ మనము ద్దవుని పతరమ్మించాలని 
తెల్వయజేయబడిింద్ి. మర్శయు ర్ ిండవ గొప్ప ఆజా లేవీ. 19:18లో ఉనిద్ి, అకుడ మనము మన 
ప రమగువార్శని పతరమ్మించాలని వరా యబడయిునిద్ి. త్రమవాత్ ఈ ర్ ిండు ఆజాలు పాత్ నిబింధ్న అింత్టిని 
కోీడీకర్శసాి యని ఆయన స్ లవిచాుడు. మతి్యి 22:37-40లో ఆయన మాటలను వినిండ:ి 

అిందుకాయన నీ ప్ూరణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ త్ితోను నీ ప్ూరణమనసుితోను నీ 
ద్దవుడెనై ప్రభ్ువును పతరమ్మింప్ వల ననునద్యిి.ే ఇద్ ిముఖ్య మ నైద్యిు 
మొదటది్యిున నై ఆజా. నినుివల  నీ ప రమగువాని పతరమ్మింప్వల నను ర్ ిండవ 
ఆజాయు ద్ానివింటది్ద. ఈ ర్ ిండు ఆజాలు ధ్రిశాసిరమింత్టకినిి ప్రవకిలకును ఆధారమ  ై
యునివని అత్నితో చపె పను (మతి్యి 22:37-40). 

పాత్ నిబింధ్నలో ఉని విందల కొలద్ ిఇత్ర ఆజాలు ఈ ర్ ిండిింట ికింటే ఎింతో కొింత్ త్కుువ 
పరా ముఖ్యమ నైవి అని యిసేు ఇకుడ తెల్వయజేయుట లేదు. బదులుగా, ఇవి ఇత్రమలను కూడా చదరముతాయి 
కాబటిి , ఇత్రమలు ద్నీి మీద ఆధారప్డియుింటారమ కాబటిి  ఈ ర్ ిండు ఆజాలు గొప్ప ఆజాలు అయుయనివి. 
మ్మగశల్వన ఆజాలనీి వివర్శించు మర్శయు అనువర్శిించు సాధారణ నియమములనిిటిని ఇవి వయకిప్రమసాి యి. 

ఇద్ద నియమమును ర్ోమా. 13:9 మర్శయు గలతీ. 5:14లో పౌలు బో ధిించాడు. వాసివానికి, 
సతియిలనిిటిక ిపతరమ ఎింత్ మౌల్వకమ నైద్ ిఅింటే, అద్ ిఒకవేళ మన హేత్ువులలో భాగమ ైయుిండకపల తద, 
మన కిీయలు ఏనాడు మించివిగా ఎించబడవు. 

కాబటిి , ద్దవుని మర్శయు ప రమగువార్శని పతరమ్మించుట చాలా కలీకమ ైన విషయమ ైయునిద్ ిఅని 
మనకు తలెుసు. అయితద ఇటిి  పతరమ ఎలా ఉింటుింద్ి, మర్శయు అద్ి మనలను ఎలా 
ప్ుర్శకొలపవలస్తయునిద్?ి సర్ే, యిసేు మాటల ప్రకారిం, ద్దవుని పతరమ్మించుటకు మర్శయు మన ప రమగువార్శని 
పతరమ్మించుటకు మారగము ధ్రిశాసిరము మర్శయు ప్రవకిల బో ధ్నలకు అనుగుణింగా జీవిించుట, మర్శయు 
వాటిని సర్శగా వాయఖ్ాయనిించి మన ప్ర్శస్తాత్ులకు అనువర్శిించుట అయుయనిద్ి. అవును, పతరమను గూర్శు 
అరాము చదసుకొనుటకు ధ్రిశాసిరము మర్శయు ప్రవకిలు మనకు సహాయము చదయు మారగములనిిటిని 
విశద్ీకర్శించుట సాధ్యము కాదు. కాబటిి  పతరమను గూర్శున బ బైిలు బో ధ్నలను కోీడకీర్శించు నిరవచనమును 
మూడు సామనయ మూలకముల దృష్ాి ా చూద్ాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

పతరమలో ఆజఞా ధారకత్వము, కియీలు మర్శయు అనుర్ాగము భాగమ ైయునాియని కోీడకీర్శద్ాే ము. ఈ 
మూడు మూలకములు పతరమను గూర్శున బ ైబిలు బో ధ్నలు అనిిటిని ఇించుమ్మించు తెల్వయజేసాి యి, 
మర్శయు అనకే విధాలుగా అతివాయపతి  కూడా కల్వగశయుింటాయి. ప్రతి మూలకము దృష్ాి ా పతరమను 
ప్ర్శగణిించుట ద్ావర్ా, సతియిలు చదయుటకు పతరమ మనలను ప్ుర్శకొలుప విధానములను గూర్శు ఎనోి 
విషయములను నరేముకోవచుు. 

పతరమను గూర్శు మనము ఇచిున నిరవచనము కోవలో, మొదటిగా ఆజఞా ధారకత్వమును గూర్శు, 
ర్ ిండవద్గిా కియీలను గూర్శు, మర్శయు మూడవద్గిా అనుర్ాగమును గూర్శు మాటాో డుత్ూ పతరమ అను 
హేత్ువును మనము విశద్ీకర్శద్ాే ము. పతరమ మనలను ద్దవునికి మర్శయు మన ప రమగువానికి మేలు 
చదయుటకు పల ర త్ిహిించు ఆజఞా ధారకత్వము  చూసూి  ఆరింభిద్ాే ము. 

ఆజఞా ధారకత్వము 
ఆజఞా ధారకత్వమును గూర్శున మన చరు మూడు భాగములుగా విభాగశించబడుత్ుింద్ి: మొదటగిా, 

మనము ద్దవునిక ిమర్శయు ఇత్రమలకు చూప్వలస్తన సావమ్మభ్కిిని గూర్శు మాటాో ద్ాము. ర్ ిండవద్ిగా, మన 
జీవిత్ ధోరణనిి గూర్శు మాటాో డద్ాము. మర్శయు మూడవద్గిా, మన బాధ్యత్ను కనుగొనవలస్తన 
పరా ముఖ్యత్ను మనము ప్రసాి విద్ాే ము. బ ైబిలు అజఞా ధారకత్వము మర్శయు హతే్ువులను గూర్శు మాటాో డు 
కొనిి ప్రధానమ ైన విధానములు ఇవి, కాబటిి  అజఞా ధారకత్వమును అరాము చదసుకొనుటకు ఇవి మించి 
ప్ునాద్గిా ప్నిచదసాి యి. అజఞా ధారకత్వములో కలీక విషయమ నై సావమ్మభ్కిిని గూర్శు మాటాో డద్ాము. 

సావమ్మభ్కిి 
అనకే విధాలుగా సావమ్మభ్కిి అనునద్ ిపతరమ అను అింశమునకు మూలర్ాయి అయుయనిద్ి. 

మునుప్టి పాఠములో మనము చూస్తనటుో , పాత్ నిబింధ్న ద్దవుడు త్న ప్రజలకు నిబింధ్నా ర్ాజుగా 
త్రచుగా చితీరకర్శసుి ింద్ి. ఆయన ప్రభ్ువు లేక సర్ోవనిత్ చకవీర్శి అయుయనాిడు, మర్శయు ఆయన ప్రజలు 
ఆయన సామింత్ులు లేక స్తవక ర్ాజయము అయుయనాిరమ. మర్శయు ప్రతి ఇత్ర ర్ాజయములో వల నే, ర్ాజునకు 
సావమ్మభ్కిిని చూప్ుట ప్రజలిందర్శ యొకు అత్యింత్ మౌల్వకమ ైన బాధ్యత్ అయుయనిద్ి. అయితద ఇద్ి పతరమతో 
ఎలాింట ిసింబింధ్ిం కల్వగశయునిద్ి? 

సర్ే, పరా చీన ప్శుమ ఆస్తయాలో (పాత్ నిబింధ్న లోకములో), ప్రభ్ువు మర్శయు ఆయన సామింత్ 
ర్ాజయము మధ్య ఉని నిబింధ్న అనుబింధ్మును పతరమ దృష్ాి ా వర్శణించుట చాలా సామనయమ నై 
విషయమ యైుిండదద్ి. ప్రభ్ువు యొకు పతరమ చాలా వరకు ఆయన ప్రజల ప్టో నిబింధ్న సావమ్మభ్కిి 
రూప్ములో వయకిప్రచబడదద్ి. ఆయన వార్శకి కాప్ుదలను అనుగహిీసాి డు, వార్శ కొరకు నాయయమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

చదకూరముతాడు, మర్శయు వార్శ ఐహకి అవసరత్లను తీరముతాడు. ఇద్ ివార్శ ప్టో అత్ని పతరమ అయుయనిద్ి. 
ద్ీనిక ిప్రత్ుయతి్రముగా, సామింత్ ప్రజలు ఆయనకు సావమ్మభ్కిి చూప్వలస్తయుిండనిద్ి. వారమ ఆయన 
ఆజాలను పాటిించవలస్తయుిండెను, ప్నుి మర్శయు స్తవలు చదయుట ద్ావర్ా ఆయనకు 
మదేత్ునియయవలస్తయుిండనెు, మర్శయు త్మ ర్ాజుగా ఆయనను ఘనప్రచవలస్తయుిండనెు. ఇద్ ివార్శ 
ప్టో ఆయన పతరమ అయుయనిద్ి. ఇద్ద విధ్ముగా, త్మ ప రమగువార్శని తోటి పౌరమలుగా ఎించుట ద్ావర్ా, 
వార్శని గౌరవిించి, వార్శ శీదధవహిించుట ద్ావర్ా పౌరమలు ఒకర్శన కరమ పతరమ్మించుకొనవలస్తయుిండెను. 

ఈ పతరమ భావన కోవలోనే, పరా చీన ప్శుమ ఆస్తయాలోని నిబింధ్న ర్ాజయములు ప్రభ్ువు మర్శయు 
ఆయన సామింత్ుల మధ్య ఉని అనుబింధ్మును వర్శణించుటకు అనకే అలింకారములను ఉప్యోగశించదవారమ. 
చాలాసారమో , యి షయా 64:8లో వల  ప్రభ్ువు త్ిండిరగా వర్శణించబడదవాడు, మర్శయు సామింత్ ర్ాజులు ఆయన 
పతలోలుగా వర్శణించబడదవారమ. యిర్రియా 31:32లో వల , ఈ అనుబింధ్ము భారయభ్రిల అనుబింధ్ము దృష్ాి ా 
కూడా వర్శణించబడుట మనము చూసాి ము. ఈ విధ్ముగా ర్ాజుతో వార్శ అనుబింధ్మును గూర్శు ఆలోచన 
చదయుట ద్ావర్ా, ప్రజలు త్మ ప్టో ఆయన భావనలను మర్శయు ఆయన ప్టో వార్శ బాధ్యత్లను అరాము 
చదసుకోగల్వగవేారమ. మర్శయు ర్ాజయములోని పౌరమలిందరూ ఒక ేకుటుింబ సభ్ుయలు కాబటిి , వారమ ఒకర్శన కరమ 
త్మ సహోదర్ర సహో దరమలుగా భావిించవలస్తయుిండదద్ి. కుటుింబము దృష్ాి ా ఈ ర్ాజకీయ 
అనుబింధ్ములను గూర్శు ఆలోచిించుట ద్ావర్ా ఈ పతరమగల ఆజఞా ధారకత్వము మర్శయు సావమ్మభ్కిి 
హృదయప్ూరవకమ ైనవిగా ఉిండాలని ప్రజలు గుర్శిించగల్వగారమ. ప్రజలు ర్ాజును గౌరవిించుటకు, 
ఘనప్రచుటకు మర్శయు విధదయత్ చూప్ుటకు, మర్శయు త్మ ప రమగువానితో నిజమ నై కనికరము 
మర్శయు దయతో వయవహర్శించుటకు ఇద్ి వార్శని ప్ుర్శకొల్వపన అింత్రగత్ కటాక్ష నియమము 
అయుయిండవలస్తయుిండెను. 

ద్ివతీ. 6లో ఈ ఆలోచన కారయ రూప్ము ద్ాలుుట మనము చూసాి ము, అకుడ మోష్త 
ఇశాీయిలేీయులు ద్దవునిక ిఇవవవలస్తన సావమ్మభ్కిిని మర్శయు విధదయత్ను వివర్శించుటకు పతరమ అను 
భావనను ఉప్యోగశించాడు. అధాయయమింత్టిని వాయఖ్ాయనిించుట సహకారముగా ఉింటుింద్ిగాని, కొనిి 
కథనములను మాత్రమే ఎతిిచూప్ుటకు సమయము అనుకూల్వసుి ింద్ి. ఉద్ాహరణకు, ద్ివతీ. 6:2, 5లోని ఈ 
మాటలను వినిండి: 

.... మీకు బో ధిింప్వల నని మీ ద్దవుడెనై యి హో వా ఆజఞా పతించిన ధ్రిమింత్యు 
అనగా కటిడలు విధ్ులు ఇవ.ే నీ ప్ూరణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ త్ితోను నీ 
ప్ూరణశకిితోను నీ ద్దవుడెనై యి హో వాను పతరమ్మింప్వల ను (ద్వితీ. 6:2, 5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఈ అధాయయములో, ద్దవుని కొరకు పతరమ ద్దవుని ఆజాలు, శాసనములు మర్శయు నియమముల ప్టో 
విధదయత్ దృష్ాి ా కోీడకీర్శించబడిింద్ి. మర్శయు ఈ సారింశము త్రమవాత్ ద్దవుని ప్టో ఇశాీయిలేు పతరమ 
చూప్వలస్తన అనకే విధానములు ఇవవబడనివి. 

ఉద్ాహరణకు, ద్ివతీ. 6:13-17 సావమ్మభ్కిి మర్శయు విధదయత్ను ఉద్ాా టసిుి ింద్ి. అకుడ మోష్త వరా స్తన 
మాటలను వినిండి: 

నీ ద్దవుడెనై యి హో వాకు భ్యప్డ ిఆయనను స్తవిించి ఆయన పతరట ప్రమాణము 
చదయవల ను. మీరమ ఇత్ర ద్దవత్లను, అనగా మీ చుటుి నుని జనముల ద్దవత్లను 
స్తవిింప్కూడదు. నీమధ్యను నీ ద్దవుడెనై యి హో వా ర్ోషముగల ద్దవుడు గనుక నీ 
ద్దవుడెనై యి హో వా కోపాగశి  ఒకవళే నీమీద రగులుకొని ద్దశములో నుిండకుిండ 
నినుి నశింప్జయేును... మీ ద్దవుడెనై యి హో వా ఆజాలను, అనగా ఆయన నీకు 
నియమ్మించిన శాసనములను కటిడలను జఞగీతి్గా ఆచర్శింప్వల ను (ద్వితీ. 6:13-17) 

ఇప్ుపడు, మన కొరకు ద్దవుని పతరమ ఒక సామానయ త్ిండిర త్న పతలోల యి డల కల్వగశయుిండు పతరమను 
పల ల్వనద్ెైయుింటే, మనము ఆయనను అనుసర్శించుటలో విఫలమ నైయి డల మనలను నాశనము చదయుటకు 
ఆయన చూప్ు సముఖ్త్ను గూర్శు వినాలని ఏనాడు ఆశించము. కాని వాసివము ఏమ్మటింటే, ద్దవుని 
యొకు త్ిండిర పతరమ ఒక ర్ాజు త్న ప్రజల కొరకు కల్వగశయుిండు పతరమను పల ల్వయునిద్ి. పతత్ృత్విం అను 
రూప్కము సహాయకరమ ైనద్ద, ఎిందుకింట ేఅద్ి ద్దవుడు మనలను రక్ిించు, మనకు సమకూరము, మర్శయు 
మన ప్టో శీదధవహిించు విధానములను ఎతిిచూప్ుత్ుింద్ి. అయినప్పటకిీ పతత్ృత్విం కవేలిం ఒక రూప్కము 
మాత్రమ ేఅయుయనిద్ి. ఈ రూప్కము వ నుక ద్దవుడు మన ర్ాజు అయుయనాిడు అను వాసివము ఉనిద్ి. 
ఆయన నిజముగా మనలను పాల్వించుచునాిడు. ఆయన నిజముగా సారవభౌముడెయైునాిడు. మనము 
నిజముగా ఆయనతో నిబింధ్నలో కటుి బడయిునాిము. కాబటిి  మన నిజఞయితీగల నిబింధ్న సావమ్మభ్కిి 
ద్ావర్ా అత్యింత్ మౌల్వకమ నై మర్శయు అత్యింత్ పరా ముఖ్యమ ైన ర్రతిలో ఆయన కొరకు మన పతరమను 
చూపతించవచుు. 

మర్శయు కొీతి్ నిబింధ్న ఈ ఆలోచనను అనకే విధాలుగా నిర్ాా ర్శసుి ింద్ి. ఉద్ాహరణకు, యిసేు మన 
ప్రభ్ువు మర్శయు ర్ాజు అయుయనాిడు, మర్శయు సావమ్మభ్కిితో కూడని విధదయత్ చూప్ుట ద్ావర్ా, మర్శయు 
ఆయన సింఘము ప్టో సావమ్మభ్కిి చూప్ుట ద్ావర్ా ఆయన ప్టో మన పతరమను చూప్వలస్తయునిద్ి. 
మనము ఆయన నుిండి దూరముకాలేము లేక తిరసుర్శించలేము. ఆయన ప్టో మనము కల్వగశయుని 
సావమ్మభ్కిి కింటే ఎకుువ సావమ్మభ్కిిని మనము ఇత్రమలకు చూప్లేము. మనప ై ఆయన ఉించిన 
బాధ్యత్లను మనము తిరసుర్శించలేము. మర్శయు ఆయన పతరమ్మించు ప్రజలతో మనము దురవావహారిం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

చదయలేము లేక వార్శని విడచిిప టిలేము. అటిి  సావమ్మద్ోరహమును చూప్ుట అింట ేఆయనను ద్దవష్తించుట 
మర్శయు ఆయన తీరమపను ఆహావనిించుట అయుయనిద్ి. అయితద ఆయన యి డల పతరమ యిందు మనము 
స్తారముగా నిల్వచియుింటే, ఆయన ర్ాజయములో ఆయన మనకు ప్రతిఫలమును ఇసాి డు. 

ప్రకటన 1:4-6ను ప్ర్శగణిించిండి, అకుడ యోహాను త్న గీింథమును ఈ విధ్ింగా ప్ర్శచయిం చదశాడు: 

... భ్ూప్త్ులకు అధపి్తియున నై యిసేుకీీసుి  నుిండయిు, కృపాసమాధానములు 
మీకు కలుగునుగాక. మనలను పతరమ్మించుచు త్న రకిమువలన మన పాప్ముల 
నుిండ ిమనలను విడపితించినవానిక ిమహమియు ప్రభావమును యుగయుగములు 
కలుగునుగాక, ఆమనే్. ఆయన మనలను త్న త్ిండిరయగు ద్దవునిక ిఒక 
ర్ాజయముగాను యాజకులనుగాను జసే్ ను (ప్రకటన 1:5-6). 

మతి్యి 14:15లో యిేసు స్ లవిచిునటుో : 

మీరమ ననుి పతరమ్మించిన యి డల నా ఆజాలను గ కైొిందురమ (యోహాను 14:15). 

మనతో ద్దవుని యొకు నిబింధ్న అనుబింధ్ములో, సావమ్మభ్కిి ఒక భావారాక సదుగ ణమ యైునిద్ి, 
మన ప్రభ్ువు మర్శయు ర్ాజును స్తవిించుటకు, మర్శయు ఆయన ప్ర్శపాలన కిీింద జీవిించువార్శని 
గౌరవిించుటకు మర్శయు వార్శని సింరక్ిించుటకు ఇద్ ిమనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. భినిముగా, ఇద్ి ఒక 
అభావారాక అవసరత్ కూడా అయుయనిద్ి, మర్శయు మన జీవితాలలో ఇత్ర ద్దవత్లు మర్శయు 
విగీహములతో ప్రత్యర్శా ప త్ుి లను నిష్తధసిుి ింద్ి. 

సావమ్మభ్కిిని గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉించుకొని, ద్దవుని ప్టో మన పతరమ జీవిత్ములో 
ఒక నూత్న ధోరణిని ఆలవరచుకొనుటకు కోరమ విధానమును గూర్శు మాటాో డద్ాము. 

ధోరణ ి
ద్దవునిక ిమనము ఋణప్డయిుని ఆజఞా ధారకత్వము మన జీవిత్ములలోని ప్రతి భాగమును 

తాకుత్ుింద్ి. ఆయన ర్ాజయమునకు వ లుప్ల లేక ఆయన సారవభౌమ ప్ర్శపాలనకు బయట జరమగు ఏ జీవిత్ 
కోణము లేదు. ఈ కారణము చదత్, మన జీవిత్ములు సింప్ూరణముగా ద్దవుని చుటటి  తిరమగుత్ుిండాల్వ. 
ద్దవుడు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము మన అత్ుయనిత్మ నై పరా ధానయత్లుగాను, మన ఆశల యొకు 
గుర్శగాను, మన దృష్తికోణము యొకు కేిందరముగాను ఉిండాల్వ. మనము ఆలోచిించు, చపె్ుప, మర్శయు చదయు 
ప్రతిద్ానిలో ద్దవుని యొకు మర్శయు ఆయన ప్రజల యొకు లాభ్ము నిమ్మతి్ము ప్నిచదయుటకు అింత్రింగ 
సమరపణ కల్వగశయుిండాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఇింత్కు ముిందు మనము చూస్తనటుో , మొదటి గొప్ప ఆజా అయిన ద్ివతీ. 6:5, మానవ 
వయకిిత్వమును హృదయము, ఆత్ి మర్శయు శకిి దృష్ాి ా కోీడకీర్శసుి ింద్ి. మనము మూడు లేక నాలుగు 
భినిమ నై భాగములుగా విభాగశించబడవచుు అనిటుో , ఈ ప్దములు మన ఉనికలిోని ప్లు భాగములను 
సూచిించుటకు ఉద్దేశించబడలేదు. బదులుగా, ప్రతి ఒకుట ిప్ూరణ వయకిిత్వమును గూర్శు మాటాో డుత్ుింద్ి. హెబీర 
ప్దజఞలములో, మన హృదయము కవేలిం మన భావనలు మాత్రమ ేకాదుగాని, మన మనసుి, మన 
మనసాిక్ి, మర్శయు మన ప్రవరినలోని ప్రతి ఇత్ర కోణముతో సహా మన ప్ూరణ అస్తాత్వమునకు 
కేిందరమ యైునిద్ి. ఇద్ద విధ్ముగా, మన చదత్న మనసుి మర్శయు అచదత్న ఆశలతో సహా మన పరా ణము 
మన సింప్ూరణత్ అయుయనిద్ి. మర్శయు ద్ివతీయోప్ద్దశకాిండములో ఉని “శకిి” అను ప్దము మన ప్టో 
ద్దవుడు కల్వగశయుని పతరమ యొకు తీవరత్ను, మర్శయు ఆ పతరమను అనేవష్తించుటకు మన 
సామరాాములనిిటిని ఉప్యోగశించు మన నిశుయత్ను సూచిించునింత్ విధ్ముగా మన శర్రరములను లేక 
కిీయలను సూచిించదు. కాబటిి , ఈ ప్దములనిిటి ద్ావర్ా, మన ప్ూరణ ఉనికనిి ఉప్యోగశించి మనము 
ద్దవుని ప్టో సమరపణ కల్వగశయుిండాలని లేఖ్నము మనకు ఉప్ద్దశసుి ింద్ి. 

ఈ గొప్ప ఆజాను మన ప రమగువార్శని పతరమ్మించుటను గూర్శు ఇవవబడని ఆజాతో జత్చదయుట ద్ావర్ా, 
ఇత్ర ప్రజల కొరకు మర్శముఖ్యముగా ద్దవుని ర్ాజయములో మన తోట ిపౌరమల కొరకు ఇద్ద రకమ నై పతరమను 
కల్వగశయుిండాలని యిసేు సూచిించాడు. ద్దవుని ప్టో మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్టో ఇటిి సమరపణలు మన 
జీవిత్ములో పరా ధ్మ్మకమ ైన ధోరణ ిఅయుయిండాల్వ. అవి మన అింత్రింగ నిరణయముల యొకు అత్యింత్ 
మౌల్వకమ నై సమరపణలు అయుయిండాల్వ. 

అవును, జీవిత్ములో సర్శయి నై ధోరణకిి అతి గొప్ప ఉద్ాహరణ యిేస్త. యిసేు త్న జీవిత్మింత్టనిి 
ద్దవుని చుటటి  మర్శయు తాను రక్ిించుటకు వచిున ప్రజల చుటటి  వ చిుించాడు. ఈ ధోరణి అనిి 
విషయములలో ద్దవునికి ప్ర్శప్ూరణముగా విధదయత్ చుప్ునటుో  మర్శయు తాను పతరమ్మించిన ప్రజల కొరకు 
హృదయప్ూరవకముగా త్నను తాను బల్వ ఇచుునటుో  ఆయనను ప్ుర్శకొలాపయి. మర్శయు ద్దవుని ప్టో 
మర్శయు మన ప రమగువార్శ ప్టో మనము కల్వగశయుని ఆజఞా ధారకత్వము మన జీవిత్ములలో కూడా అద్ద 
ధోరణిని కల్వగశయుిండునటుో  మనలను నడపితసుి ింద్ి. యిసేు చదస్తన అవే అరపణలను చదయునటుో  కూడా అద్ి 
మనలను ప్ుర్శకొలపవలస్తయునిద్ి. 1 యోహాను 3:16లో మనము చదువునటుో : 

ఆయన మన నిమ్మతి్ము త్న పరా ణముప టెిను గనుక ద్నీివలన పతరమ యి టిిదని 
తలె్వస్తకొనుచునాిము. మనముకూడ సహో దరమల నిమ్మతి్ము మన పరా ణములను 
ప టి బదుధ లమ యైునాిము (1 యోహాను 3:16). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మనము ద్దవుని మన జీవిత్ములకు కేిందరముగా చదసుకొనునప్ుపడు, అద్ి మన ఆలోచనలు 
మొదలు, మనము ఇత్రమలతో వయవహర్శించు విధానమును, మనము వివాహము చదసుకొనుటకు 
నిరణయిించుకొను వయకిి వరకు మన నిరణయములనిిటనిి ప్రభావిత్ము చదసుి ింద్ి. మనము మన జీవిత్ములను 
ద్దవుని చుటటి  కేింద్ీరకర్శించు విషయములో విఫలమ నైప్ుపడు, డబుె, లేక అధికారము, లేక ఖ్ాయతి, లేక 
ఆహోాదము, లేక ప్రజఞకరషణ కల్వగశన వయకుి లు వింటి ఇత్ర పరా ధానయత్లతో మన జీవిత్ములు నిిండిపల తాయి. 
మర్శయు ఇటిి ధోరణులు మన ప్రవరినను కూడా ప్రభావిత్ము చదయగలవు, కాని ఆయన వాకయములో 
ద్దవుడు తలె్వపతన విధానమునకు భినిమ నై ఇత్ర ఉద్దేశయములతో అవి ప్రభావిత్ము చదసాి యి. అయితద మన 
జీవిత్ములను మనము ద్దవుని చుటటి  మర్శయు ఆయన ప్రజల చుటటి  కేింద్ీరకర్శించినప్ుపడు, మనము 
ఆయన ర్ాజయ ఉద్దేశయమును అనుసర్శసాి ము, మర్శయు ఆయనను సింతోషప్రచు విధానములలో 
జీవిించుటకు ప్ుర్శకొలపబడతాము. 

సావమ్మభ్కిి మర్శయు ధోరణి అను విషయములను గూర్శు మాటాో డాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ద్దవుని 
కొరకు మర్శయు మన ప రమగువాని కొరకు పతరమ జీవిత్ములోని ప్రతి భాగములో ప్రభ్ువు ఎదుట మన 
బాధ్యత్ను కనుగొనునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుప విధానమును ప్ర్శగణిించుటకు స్తదధముగా ఉనాిము. 

బాధ్యత్ 
పతరమ అనునద్ి ద్దవుని యి డల విధదయత్ మర్శయు ఆయనను స్తవిించుట అను ధోరణి అయుయనిద్ి. 

కాబటిి , ద్దవుని ఆజాలనిిటిని పాటిించునటుో  అద్ ిమనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. కాని ఖ్చిుత్ముగా మనము ద్ీనిని 
ఎలా చదయగలము? ఇద్ ిధ్రిశాసిరములో ఉని నియమములను మర్శయు అవసరత్లనిిటిని ల కిుించి, 
అవి సపషిముగా తెల్వయజేయు విషయములను చదయుట మాత్రమే అయుయనిద్ా? లేక లేఖ్నములో 
విశలషముగా ప్రసాి విించబడని ఉద్ాహరణలను మ్మించిన ర్రత్ులలో మనము ప్రభ్ువును 
స్తవిించవలస్తయునిద్ా? సర్ే, ద్దవుని ప్టో మన పతరమగల ఆజఞా ధారకత్వము మనము ఆయన యి డల 
బాధ్యత్ కల్వగశయుని అదనప్ు మారగములను వ దకునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలపవలస్తయునిద్ి. 

ద్ీని అరాము ఏమ్మటో చూచుటకు, ప్ద్ి ఆజాలను ప్ర్శశీలన చదద్ాే ము. నిరగమ. 20:3-17లో 
వరా యబడియుని ప్రకారిం, ఆజాలు ఏవనగా: 

• నేను త్ప్ప వేర్ొక ద్దవుడు నీకు ఉిండకూడదు. 
• ద్దని రూప్మునయినను విగహీమునయినను నీవు చదస్తకొనకూడదు. 
• నీ ద్దవుడెైన యి హో వా నామమును వయరాముగా నుచుర్శింప్కూడదు. 
• విశాీింతిద్ినమును ప్ర్శశుదధముగా ఆచర్శించుటకు జఞా ప్క ముించుకొనుము. 
• నీ త్ిండిరని నీ త్లో్వని సనాినిించుము. 
• నరహత్య చదయకూడదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

• వయభిచర్శింప్కూడదు. 
• ద్ ింగశలకూడదు. 
• నీ ప రమగువానిమీద అబదధ  సాక్షయము ప్లుకకూడదు. 
• నీ ప రమగువానిద్ానిని ఆశించకూడదు. 

వీటలిో ఎనిమ్మద్ి ఆజాలు విశలషముగా కొనిి ప్రవరినలను నిష్తద్ిసాి యి, మర్శయు మనము 
కిీయాశీలకముగా చదయవలస్తన ప్నులను సపషిముగా ప్రసాి విించవు. మన బాధ్యత్లనీి లేఖ్నములో 
సపషిముగా ప్రసాి విించబడనివి అని మనము ఊహసి్తి , మనము కవేలిం ర్ ింటిని మాత్రమే కియీాశీలకముగా 
అనేవష్తించాల్వ అని నిర్ాా ర్శసాి ము: విశాీింతి ద్నిమును ఆచర్శించుట, మర్శయు మన త్లో్వదిండుర లను 
సనాినిించుట. అద్ద విధ్ముగా, హత్యకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా హత్యను నిష్తధసిుి ింద్గిాని దుర్రితితో 
కూడని కోప్మును నిష్తధిించదు అని మనము నిర్ాా ర్శించవచుు. కాని అలా చదస్తి  త్ప్ుప అవుత్ుింద్ి. 
వాసివమేమ్మటింట ేబ ైబిలు ఈ ఆజాలను మన జీవిత్ములలోని ప్రతి భాగమునకు త్రచుగా అనువర్శిసుి ింద్ి. 

ఒక ఉద్ాహరణగా, మతి్యి 5:21-22ను ప్ర్శగణిించిండి, అకుడ యిేసు ఈ కిీింద్ ిబో ధ్ను చదశాడు: 

నరహత్య చదయవదుే ; నరహత్య చదయువాడు విమరికు లోనగునని ప్ూర్శవకులతో 
చపె్పబడని మాట మీరమ వినాిరమ గద్ా. ననేు మీతో చపె్ుపనద్దమనగా త్న 
సహో దరమని మీద కోప్ప్డు ప్రతివాడు విమరికు లోనగును (మతి్యి 5:21-22). 

ఇకుడ యిేసు ప్రజలకు తలెుప్బడని విషయములను, అనగా, లేఖ్నము యొకు యూద్ా 
వాయఖ్ాయత్లు వార్శకి బో ధిించిన విషయములను సూచిించుచునాిడు. 

మనము ద్దవుని ఎదుటి మన బాధ్యత్లను వ దకకపల తద, ద్దవుని వాకయము మన జీవిత్ములలోని 
చాలా చిని భాగమును మాత్రమే కటుి బడునటుో  చదసుి ింద్ ిఅనే, మనము ఆయనకు చలోె్వించవలస్తన 
ఆజఞా ధారకత్వము చాలా ప్ర్శమ్మత్మ ైనద్ి అన ేఆలోచనను అభివృద్ిధ  చదసుకొనుట చాలా సులభ్మవుత్ుింద్ి. 
మన ప్ర్శస్తాత్ులు లేఖ్నములో ఉనివాటి కింట ేభినిముగా ఉనాియి కాబటిి , ద్దవుడు నియమ్మించు 
అరహత్లు మనకు వర్శిించవు అని ఆలోచిించి ప రపాటును చదసుి ింటాము. ఇద్ి మనలను బాధ్యత్లు 
తెల్వయనివార్శగా చదసుి ింద్ి కాబటిి  మనలను మనము పాప్ము నుిండి రక్ిించుకోలేము. 

అయితద మన జీవిత్ములోని ప్రతి భాగములో మనము ఆయనకు బదుధ లమ యైునాిమని అరాము 
చదసుకొని ద్దవుని ఎదుట మన బాధ్యత్లను సర్శగా వ దకినప్ుపడు, ఆయన ఆమోద్ిించు నిరణయములను 
తీసుకొనుటకు సర్శయి నై స్తాతిలో మనము ఉింటాము. ద్దవుని యి డల మన పతరమ ఆయన అరహత్లు మర్శయు 
మన ప రమగువార్శ యొకు అవసరత్లను గూర్శున ప్ర్శమ్మత్ జఞా నమును బటిి మనలను అసింత్ృపతిప్రమలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

చదయాల్వ. మన బాధ్యత్ను ఉతి్మమ నై ర్రతిలో న రవేరముటకుగాను మన గొప్ప ర్ాజు మర్శయు ఆయన ప్రజల 
ప్టో మన బాధ్యత్లనిిటిని కనుగొనునటుో  అద్ి మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

ఆజఞా ధారకత్వమును గూర్శు మాటాో డాము కాబటిి , ఇప్ుపడు కిీయలు అను అింశమును చూద్ాే ము, 
మర్శయు ఇద్ ిద్దవునితో మర్శయు ఒకర్శతో ఒకరమ వయవహర్శించవలస్తన విధానమును వర్శణసుి ింద్ి. 

కిీయలు (1:19-27) 
కిీయలను గూర్శున మన సింభాషణ ర్ ిండు భాగములుగా విభాగశించబడుత్ుింద్ి. విశలషముగా, ద్దవుని 

కిీయలు మన వయకిిగత్ ప్రవరిన కొరకు మాద్రిమలుగా ప్నిచదయు విధానములను గూర్శు మాటాో డద్ాము. ఒక 
వ ైప్ున, పరా యశుతి్ కృప్ ద్ావర్ా ద్దవుడు చదయు కియీలను చూద్ాే ము. మర్ొక వ ైప్ున, సామానయ కృప్ ద్ావర్ా 
ద్దవుడు చదయు కిీయలను చూద్ాే ము. మన కిీయల కొరకు ద్దవుని పరా యశుతి్ మాద్ిర్శగా ప్నిచదయు 
విధానమును చూసూి  ఆరింభిద్ాే ము. 

పరా యశుతి్ కృప్ 
ఈ పాఠయకమీము అింత్టలిో మనము చపెతపనటుో , ద్దవుని సవభావము మన ఉనిత్మ ైన న ైతిక సాా యి 

అయుయనిద్ి. మర్శయు ద్దవుడు త్న సవభావమునకు అనుగుణింగా ఎలోప్ుపడు కారయములు చదసాి డు కాబటిి , 
ఆయన కిీయలనీి ఆయన సవభావము యొకు ప్ర్శప్ూరణ వయకీికరణ అయుయనిద్ి. 

ఇిందుమూలముగాన ేమన ప్రవరిన మర్శయు మన కియీలు ద్దవుని సవభావమునకు అనుగుణింగా 
ఉిండాలని, ముఖ్యముగా ఆయనను పతరమ్మించువార్శని ఆయన విడపితించు మర్శయు విమోచిించు దృష్ాి ా 
ఉిండాలని లేఖ్నము మనలను ఉప్ద్దశసుి ింద్ి. ఉద్ాహరణకు, ద్ివతీ. 5:13-15లో ఇశాీయిేలువారిందరమ 
విశాీింతి ద్నిమును ఆచర్శించాలని ద్దవుడు కోర్ాడు. వార్శని ఐగుప్ుి  బానిసత్వము నుిండ ివిమోచిించి 
ద్దశమింత్టిక ిద్దవుడు కల్వగశించిన విశాీింతిని అనుకర్శసూి  యజమానులు, స్తవకులు, ప్రద్దశులు మర్శయు 
జింత్ువులు కూడా విశాీింతిని ప ింద్ాల్వ. 

అద్ద విధ్ింగా, మతి్యి 18:23-35లో, మనము ద్దవుని క్షమాప్ణను అనుకర్శించాల్వ అని యిసేు 
బో ధిించాడు. మనకు విర్ోధ్ముగా పాప్ము చదయువార్శని మనము క్షమ్మించాల్వ ఎిందుకింట ేఆయనకు 
విర్ోధ్ముగా పాప్ము చదస్తనిందుకు ద్దవుడు మనలను క్షమ్మించాడు. ద్దవుడు మనలను క్షమ్మించిన 
విధ్ముగానే, ఇత్రమలను మనము క్షమ్మించుట కూడా నిజమ నైద్గిాను, హృదయప్ూరవకమ నైద్గిాను, వార్శ 
ప్టో కనికరము ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడినద్ిగాను ఉిండాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

మర్శింత్ సామానయముగా, ద్దవుడు మన యి డల చూపతన పతరమకు అనుకరణగా మనము 
ఒకర్శన కరము పతరమ్మించాలని లేఖ్నము బో ధిసుి ింద్ి. మర్శయు అవును, ద్నీికి ఉనిత్మ నై ఉద్ాహరణ మన 
పాప్ముల కొరకు మరణిించిన యిేస్త. 1 యోహాను 4:9-11లో యోహాను చదస్తన బో ధ్ను వినిండి: 

మనము ఆయన ద్ావర్ా జీవిించునటుో , ద్దవుడు త్న అద్వితీయ కుమారమని 
లోకములోనిక ిప్ింప ను; ద్నీివలన ద్దవుడు మనయిందుించిన పతరమ 
ప్రత్యక్షప్రచబడనెు. మనము ద్దవుని పతరమ్మించితిమని కాదు, తాన ేమనలను పతరమ్మించి, 
మన పాప్ములకు పరా యశుతి్మ  ైయుిండుటకు త్న కుమారమని ప్ింప ను; ఇిందులో 
పతరమయునిద్.ి పతరయులార్ా, ద్దవుడు మన లను ఈలాగు పతరమ్మింప్గా 
మనమొకనిన కడు పతరమ్మింప్ బదుధ లమ  ైయునాిము (1 యోహాను 4:9-11). 

పాప్ులముగా, మనము ద్దవునికి విర్ోధ్ులమ యైునాిము. మనము ఆయనను ద్దవష్తించాము. 
మనము ఆయనకు విర్ోధ్ులముగా ఆయన ఎదుట నిల్వచియునాిము. మనము కనికరముగాక, శక్షకు 
అరమహ లమ ైయునాిము. అయినను, ద్దవుడు తాను బహుగా పతరమ్మించిన త్న కుమారమని మనలను 
రక్ిించుటకు బల్వగా అర్శపించుటకు ఇషిప్డా్ డు. మర్శయు ఈ ఉద్ాహరణను అనుసర్శించి, ఇత్రమల కొరకు 
శీమను అనుభ్విించుటకు మనము సుముఖ్త్ చూప్ువార్శగా ఉిండాల్వ. 

అవును, మర్ొకర్శ కొరకు మనము ఏనాడూ పరా యశుతి్ అరపణను అర్శపించలేము — మర్శయు 
మనము అలా చదయాలని లేఖ్నము కోరమటలేదు. అయితద పరా యశుతి్ము చదస్తనప్ుపడు ద్దవుడు మన 
యి డల చూపతన అద్ద రకమ నై పతరమను మనము చూపాలని అద్ ిమనలను కోరమత్ుింద్ి. మన స ింత్ పతలోల 
కొరకు ఈ అరపణలను చదయుటకు మనము ఇషిప్డతాము, ఎిందుకింటే మనము మన స ింత్ పరా ణముల 
కింటే వార్శ జీవిత్ములకు ఎకుువ విలువ ఇసాి ము. మర్శయు ఆయన పతలోలకు కూడా అద్ద విలువను ఇసూి  
ఆయన కృప్ను అనుకర్శించమని ద్దవుడు మనలను కోరమచునాిడు. 1 యోహాను 3:16-18లో యోహాను 
వరా స్తనటుో : 

ఆయన మన నిమ్మతి్ము త్న పరా ణముప టెిను గనుక ద్నీివలన పతరమ యి టిిదని 
తలె్వస్తకొనుచునాిము. మనముకూడ సహో దరమలనిమ్మతి్ము మన పరా ణములను ప టి 
బదుధ లమ యైునాిము. ఈ లోకప్ు జీవనోపాధగిలవాడెయైుిండ,ి త్న సహో దరమనిక ి
లేమ్మ కలుగుట చూచియు, అత్నియి డల ఎింత్మాత్రమును కనికరము 
చూప్నివానియిందు ద్దవుని పతరమ యిలేాగు నిలుచును? చినిపతలోలార్ా, మాటతోను 
నాలుకతోను కాక కిీయతోను సత్యముతోను పతరమ్మింత్ము (1 యోహాను 3:16-18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ద్దవుని పరా యశుతి్ కృప్ను అనుకర్శించుటలో మనము విఫలమ నైప్ుపడు, మన నామకారా “పతరమ” 
కేవలిం మాటలలోనే మ్మగశల్వపల త్ుింద్ి. ఉద్ాహరణకు, పతదలు పతదర్శకములో జీవిించుటకు యోగుయలు లేక 
వార్శని పల ష్తించుట మర్ొకర్శ బాధ్యత్ అని ఆలోచన చదయుట చాలా సులభ్మ నై ప్ని. ఇత్రమల ఆసకుి ల కింటే 
మన ఆసకుి లకు ఎకుువ పరా ధానయత్నిచుుట మర్శయు ఇత్రమలకు సహాయము చదయుటలో శీమప్డకుిండా 
సౌకరయమును మర్శయు సదుపాయములను కోరమకొనుట చాలా సులువ నై ప్ని. 

కాని ద్దవుని కృప్గల మాద్రి్శ మన డబుెను మర్శయు ఆసుి లను, మర్శయు మన జీవితాలను కూడా 
విడచి, కీీసుి నిందు మన సహో దర్ర సహో దరమలను సింరక్ిించుట మర్శయు పల ష్తించునటుో  మనలను 
బదుధ లనుగా చదసుి ింద్ి. వార్శ కొరకు బల్వ అర్శపించుట, వార్శ కొరకు శీమను అనుభ్విించుట, మర్శయు వార్శ 
కొరకు మరణిించుటకు కూడా ప్ుర్శకొలపబడు విధ్ముగా వార్శని హృదయప్ూరవకముగా పతరమ్మించాలని అద్ ి
మనకు బో ధసిుి ింద్ి. 

ద్దవుని పరా యశుతి్ కృప్ను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉించుకొని, మనము 
అనుసర్శించుటకు ఆయన సామనయ కృప్ అనుగహిీించు మాద్ిర్శని గూర్శు మాటాో డుటకు మనము స్తదధముగా 
ఉనాిము. 

సకల జనులకు వర్శిించు కృప్ 
సామానయ కృప్ అనునద్ ివదే్ాింత్శాసిరములో పార్శభాష్తక ప్దమ ైయునిద్ి మర్శయు ఏనాడు 

రక్షణప ిందనివార్శ ప్టో ద్దవుడు చూప్ు కనికరమును సూచిసుి ింద్ి. మనలో త్ుదకు రక్షణను ప ిందుకొనువార్శ 
కొరకు, ద్దవుని కృప్ ఎలోప్ుపడు విమోచనను కల్వగశించుట కొరకు ప్నిచదసుి ింద్ి. అయితద ఏనాడు రక్షణను 
స్్వకర్శించలేనివార్శ కొరకు ద్దవుడు విమోచనతే్ర కనికరమును, లేక “సామానయ కృప్”ను, కూడా 
అనుగీహిించగలడు. 

కొిండ మీద ప్రసింగములో, ద్దవుని సామనయ కృప్ను యిేసు మానవాళ్ల కొరకు ఆయన కల్వగశయుని 
పతరమ యొకు వయకీికరణ అని సింబో ధిించాడు. ఖ్చిుత్ముగా, మానవాళ్ల కొరకు ద్దవుని యొకు సామానయ 
పతరమ విశావసుల కొరకు ఆయన కల్వగశన పతరమ అింత్ గొప్పద్ి కాదు. ఏద్ి ఏమ నైా, అద్ి నిజమ ైనద్ి మర్శయు 
నిజఞయితీగలద్ి, మర్శయు మనము అనుకర్శించవలస్తన మాద్ిర్శని అద్ి మనకు అనుగీహిసుి ింద్ి. మతి్యి 
5:44-48లో సామానయ కృప్ను గూర్శు యిేసు ఈ కిీింద్ ిబో ధ్ను చదశాడు: 

మీరమ ప్రలోకమిందుని మీ త్ిండిరక ికుమారమల  ైయుిండునటుో  మీ శత్ుర వులను 
పతరమ్మించుడ.ి మ్మముిను హిింస్తించు వార్శకొరకు పరా రాన చదయుడ.ి ఆయన 
చడ్ెవార్శమీదను మించివార్శమీదను త్న సూరమయని ఉదయిింప్జసే్త, 
నీతిమింత్ులమీదను, అనీతిమింత్ులమీదను వరషము కుర్శపతించుచునాిడు. మీ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ప్రలోకప్ు త్ిండిర ప్ర్శప్ూరమణ డు గనుక మీరమను ప్ర్శప్ూరమణ లుగా ఉిండదెరమ (మతి్యి 
5:44-48). 

యిేసు బో ధిించినటుో , ద్దవుని ప్ూరణత్లో దుషిప్రజల కొరకు, అనగా ఏనాడు కీసీుి నిందు 
విశావసములోనికి ప్రవశేించలేనివార్శ కొరకు, ఆయన కల్వగశయుని పతరమ భాగమ యైునిద్ి. మర్శయు ద్దవుడు 
ఈ పతరమను అనకే విధాలుగా వయకిప్రచుతాడు, సూరయరశి మర్శయు వరషము వింటవిి. ద్దవుడు ప్రజలిందర్శకి 
కనికరము చూప్ుత్ూ, ప్రకృతిలో వార్శకి స్తారత్వమును మర్శయు ఉత్పతిిని అనుగీహిసూి , వార్శ 
జీవిత్ములలోఫల్వించుటకు అనుమతి ఇసాి డు. అనగా ద్దవుడు ఎలోప్ుపడు కనికరము చూప్ుతాడు అని 
అరాము కాదు — ఆయన ఎలోప్ుపడు కనికరము చూప్డు. కొనిిసారమో  ఆయన దుషుి ల మీద తీరమపను 
కల్వగశసాి డు. కాని సాధారణముగా, ఆయన శత్ుర వుల ప్టో కూడా సహనమును, ద్ాత్ృత్వమును 
కనుప్రమసాి డు. 

మర్శయు మనము ద్దవుని పతరమ్మించుచునాిము కాబటిి , ఆయన పతరమ్మించు ప్రజలను కూడా 
పతరమ్మించవలస్తయునిద్ి. ద్దవుని ఉద్ాహరణను అనుసర్శసూి , వారమ మనలను ద్దవష్తించినా మర్శయు 
హిింస్తించినా, ప్రజలిందర్శతో మించిగా ఉిండి వార్శ ప్టో కనికరము చూప్ునటుో  పతరమ మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 
ఉద్ాహరణకు, నిరగమ. 23:4-5లో, మన విర్ోధ్ుల వసుి వులను మనము కాయాలని ద్దవుని ధ్రిశాసిరము 
ఆజఞా పతసుి ింద్ి. అకుడ వరా యబడిన మాటలను వినిండి: 

నీ శత్ుర వుని యి దేయినను గాడదియి నైను త్పతపపల వుచుిండగా, అద్ ినీకు కనబడని 
యి డల అగత్యముగా ద్ాని తోలుకొనివచిు వాని కప్పగశింప్వల ను. నీవు నీ ప్గవాని 
గాడది బరమవుకిీింద ప్డయిుిండుట చూచి, ద్ానినుిండ ిత్పతపింప్కయుిందునని నీవు 
అనుకొనినను అగత్యముగా వానితో కల్వస్త ద్ాని విడపితింప్వల ను (నిరగమ. 23:4-5). 

ఈ ఉప్ద్దశములు నాయయమును గూర్శు మాటాో డుత్ుని సిందరభములో కనిపతసాి యి. వారమ 
మనలను ద్దవష్తించినా ప్రజలిందర్శ కొరకు మనము నాయయమును చదకూర్ాులని ఇకుడ ఆలోచన 
అయుయనిద్ి. 

అయితద  కవేలిం మన విర్ోధ్ుల కొరకు మాత్రమ ేనాయయమును భ్దరప్రచమని యిసేు మనకు 
చెప్పలేదు; వార్శని పతరమ్మించమని కూడా ఆయన స్ లవిచాుడు. వారమ నాయయము యొకు లాభ్ములను 
మర్శయు భ్దరత్ను కల్వగశయుిండాలని, మర్శయు నాయయమునకు ప్రమాణమ నై ద్దవుని మనము 
పతరమ్మించుచునాిము కాబటిి , మనము వార్శకి నాయయమును చదకూర్ాుల్వ. 

మన విర్ోధ్ుల ప్టో ఇటిి  పతరమ లేకుిండా ఉిండుట చాలా సులభ్మే. మహా అయితద, సాధారణింగా వార్శ 
అవసరత్లను విసిర్శించాలని మనము ఆశించవచుు. లేకపల తద, మనము వార్శ మీద ప్రతీకారము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

తీసుకొనుటకు ప్ుర్శకొలపబడి, వారమ అనాయయములను ఎదుర్ొునునప్ుపడు ఆనింద్ిించవచుు. అయితద ఇవి 
ద్దవునిక ిఅనుగుణింగా ఉిండు వ ైఖ్రమలు కావు; ఇవి ఆయన మన కొరకు నిరణయిించిన మాద్ిరమలు కావు. 
ఇలాింటి ప్నులను మనము చదస్తనప్ుపడు, మనము సావరాప్ూర్శత్ముగా ఆలోచన చదసాి ము, మర్శయు 
మనలను మనము సింతోషప్రచుకొనుటకు ప్రయతిిసాి ము. మనము పాప్భ్ర్శత్మ ైన లోకము మర్శయు 
అప్వాద్ి యొకు మాద్ిరమలను అనుసర్శించుచునాిముగాని, కనికరము మర్శయు నీతిగల ద్దవునిని 
అనుసర్శించుటలేదు. 

మీరమ పతరమ్మించు ఒక వయకిితో మీరమ చదస్తన ఒక వాదనను గూర్శు ఆలోచన చయెయిండి. వారమ మీ 
త్లో్వదిండుర లు కావచుు, బిడ్లు కావచుు, జీవిత్భాగసావమ్మ కావచుు, లేక సనిిహతి్ మ్మత్ుర డు కావచుు. 
కొనిిసారమో  ఇటిి  వాదనలు కోప్మును మర్శయు గాయములను కల్వగశసాి యి. కాని చాలాసారమో , మన కోప్ము 
ఈ ప్రజల ప్టో మనము కల్వగశయుిండు పతరమను అధిగమ్మించలేదు. మన కోప్ములో కూడా, మనము వార్శ ప్టో 
సమరపణ కల్వగశయుింటాము. మనము వార్శని పతరమ్మసాి ము. అప్పటకిీ వార్శతో దురవావహారిం చదయబడుటను 
మనము చూడలేము. 

అనకే విధాలుగా, మన విర్ోధ్ులను గూర్శు మనము కూడా ఇలానే భావిించాలని ద్దవుడు 
కోరమచునాిడు. వార్శ శలయీసుి కొరకు మనము నిజఞయితీగల ఆసకిిని కల్వగశయుిండాల్వ. మర్శయు ఇటిి  
నిజఞయితీగల ఆసకిి కియీల రూప్ములో వయకిప్రచబడాల్వ. వార్శ ప్టో కనికరముకల్వగశయుిండునటుో , వార్శ 
కొరకు పరా ర్శాించునటుో , వార్శని భ్దరప్రచునటుో , మర్శయు వారమ అవసరత్లో ఉనిప్ుపడు వార్శకి 
సమకూరమునటుో  అద్ి మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

ఇప్ుపడు, ద్దవుని సామానయ కృప్ను మనము అనుకర్శించు విధానములో మనము కనీసిం ఒక 
అరహత్ను అయినా తెల్వయజయేాల్వ. విశలషముగా, ఇటిి  పతరమ నాయయము కొరకు ఆశను విసర్శజించదు అని 
మనము ప్రసాి విించాల్వ. దుషుి ల మీద తీరమపను జర్శగశించుట కొరకు కొనిిసారమో  ద్దవుడు కనికరమును ఇచుుట 
మానతాడు. మర్శయు ద్దవుని తీరమపలు ఎలోప్ుపడు మించివి మర్శయు సర్శయి ైనవి. అింతదగాక, నాయయము 
పతరమలో ఒక పరా ముఖ్యమ నై అింశము అయుయనిద్ి అని లేఖ్నము బో ధసిుి ింద్ి. కరిీనలు 33:5లో మనము 
చదువునటుో : 

ఆయన నీతిని, నాయయమును పతరమ్మించుచునాిడు; లోకము యి హో వా కృప్తో 
నిిండయిునిద్ ి(కరిీనలు 33:5). 

మనకు త్ప్ుప చదస్తన వార్శ మీద నాయయమును ఆశించుట పతరమకు విరమదధమ ైన విషయము ఏమ్మ 
కాదు. వాసివానికి, ఆదరివింత్ముగా, ద్దవుని సామానయ కృప్ను మనము నిజముగా అనుకర్శించినప్ుపడు, 
నాయయము కొరకు మన ఆశ, ద్దవుని యి డల మన పతరమ, మన ప రమగువార్శ ప్టో మన పతరమ, మర్శయు మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

విర్ోధ్ుల యి డల మన పతరమ అనీి పల ల్వకగలవిగా కనిపతసాి యి. ద్ీనిక ికారణిం చాలా సులువ నైద్ిగా ఉనిద్ ి
నాయయమ నై ద్దవుడు పాప్ులను ప్శాుతాి ప్ము మర్శయు రక్షణలోనికి నడిపతించుటకు మారగముగా త్న 
తీరమపలను ఉప్యోగశించుకుింటాడు. ఉద్ాహరణకు, జ కర్ాయ 14:16లో, ద్దశములకు విర్ోధ్ముగా ద్దవుని తీరమప 
మారమమనసుిలోనికి నడిపతించిింద్ి: 

మర్శయు యి రూషలేముమీద్కి ివచిున అనయజనులలో శలష్తించినవారిందరమను 
స్ నైయములకు అధపి్తియగు యి హో వాయను ర్ాజునకు మోొకుుటకును 
ప్రణశాలప్ిండుగ ఆచర్శించుటకును ఏటటే వత్ుి రమ (జ కర్ాయ 14:16). 

మనము కూడా ద్దవుని నాయయమును ఆశించినప్ుపడు, మన అింతిమ హేత్ువు పతరమ అయుయిండాల్వ. 
ద్దవుని నాయయము జీవములోనికి నడిపతించు మారమమనసుిలోనిక ినడపితించాలని మనము నిర్రక్ిించాల్వ. 

ద్దవుని పతరమ సింకిోషిమ ైనద్ి. ద్ానిని మనము అతిగా సులభ్త్రము చదయుటకు ప్రయతిిస్తి , 
దుషుి లకు విర్ోధ్ముగా తీరమపను ఆశించు సమయములోన ేమన ప రమగువార్శని పతరమ్మించుట, లేక 
లోకములోని దుషిత్వమును ద్దవష్తసుి నే మనము వార్శని పతరమ్మించలేము అని త్ప్ుపగా నిర్ాా రణకు వచదు 
అవకాశిం ఉింద్ి. అయితద ద్దవుని పతరమలో నాయయము కొరకు ఆశ మర్శయు దుషిత్వము ప్టో ద్దవషము ర్ ిండు 
భాగమ ైయునివి అని లేఖ్నము బో ధిసుి ింద్ి. కాబటిి , నాయయము కొరకు మన ఆశలు మర్శయు దుషిత్వము 
యి డల మన ద్దవషము మానవాళ్ల అిందర్శ కొరకు మనము కల్వగశయుని పతరమలో భాగమ యైునిద్ి అని 
తెలుసుకొనుట క ైసిైవులముగా మనకు ద్నీి యొకు ప్ర్శష్ాురిం అయుయనిద్ి. ఈ భావనలను పతరమ నుిండ ి
దూరము చదస్తనప్ుపడు, అవి పాప్ములు అవుతాయి. అయితద అవి పతరమ యొకు వయకీికరణలు 
అయినప్ుపడు, అవి నీతిగలవి, అవి ద్దవుడు ఆమోద్ిించు విధానములలో ఆలోచిించుటకు, మాటాో డుటకు 
మర్శయు కారయములు చదయుటకు మనలను ప్ుర్శకొలుపతాయి. 

ఆజఞా ధారకత్వము మర్శయు కియీలను గూర్శు ఇప్పటి వరకు మాటాో డాము కాబటిి , ఇప్ుపడు 
అనుర్ాగమును చూచుటకు స్తదధముగా ఉనాిము, ఇద్ి సపషిముగా పతరమ యొకు భావాత్ిక 
భాగమ ైయునిద్ి. 

అనుర్ాగము 
బ ైబిలులోని పతరమ ప్ూర్శిగా కియీలు మర్శయు ఆలోచనలలో వయకిప్రచబడనిద్ి అనిటుో  క ైసిైవ 

బో ధ్కులు కొనిిసారమో  మాటాో డుత్ుింటారమ. ఉద్ాహరణకు, కియీాశీలమ ైన విధానములలో మనము 
పతరమ్మించాలని బ ైబిలు మనకు ఉప్ద్దశసుి ింద్ి కాబటిి భావనాత్ికముగా మనము ఎలా ఉనాి ఫర్ావలేదు అని 
కొిందరమ వాద్ిసాి రమ. ద్దవుని యి డల పతరమలో బాహయముగా ద్దవుని ఆజాలకు విధదయత్ చూప్ుట, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

సింఘమునకు వ ళలో ట, పరా రానలను చదయుట, బ ైబిలు చదువుట, మర్శయు నిశిబే సమయములను 
పాటిించుట వింటి ప్నులను చదయుటలో ద్దవుని పతరమ కనబడుత్ుింద్ి అని వారింటారమ. మర్శయు 
కోప్గశించుకొనకపల వుట, మర్ాయదగా వయవహర్శించుట, అతిశయప్డుటను మానుట వింట ివాటలిో ప రమగువాని 
ప్టో పతరమ ఉనిద్ి. అయితద ద్నీిని గూర్శు బ ైబిలు మనకు ప్ూర్శిగా భినిమ నై దృష్తికోణమును ఇసుి ింద్ి. 1 
కొర్శింథీ. 13:1-3లోని మాటలను జఞా ప్కము చదసుకోిండి: 

మనుషుయల భాషలతోను ద్దవదూత్ల భాషలతోను ననేు మాటలాడనిను, 
పతరమలేనివాడన తైద మోోగ డు కించును గణగణలాడు తాళమున  ైయుిందును. ప్రవచిించు 
కృపావరము కల్వగశ మరిములనిియు జఞా నమింత్యు ఎర్శగశనవాడన నైను, 
కొిండలను ప కల్వింప్గల ప్ర్శప్ూరణ విశావసముగలవాడన నైను, పతరమలేనివాడన తైద ననేు 
వయరమా డను. బీదలపల షణకొరకు నా ఆస్తి  అింత్యు ఇచిునను, కాలుబడుటకు నా 
శర్రరమును అప్పగశించినను, పతరమ లేనివాడన తైద నాకు ప్రయోజనమమే్మయు లేదు (1 
కొర్శింథ.ీ 13:1-3). 

ఇకుడ పౌలు వర్శణించిన సతిియలు హృదయప్ూరవక అనుర్ాగము ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడనిప్ుపడు 
న ైతికముగా మించివి అవుతాయి. కాని అవి అలా ప్ుర్శకొలపబడనప్ుపడు, అవి ప్నికరి్ానివి అవుతాయి. పతరమ 
లేకుిండా, భాషలు అను ఆతీియ వరము గణగణలాడు తాళము అయిపల త్ుింద్ి. ప్రవచనము, జఞా నము 
మర్శయు విశావసము గలవాడు శూనుయడద అవుతాడు. మర్శయు త్న ఆసుి లతో సహా జీవిత్మును కూడా 
ధారపల యువాడు ఏమ్మ తిర్శగశ ప ిందుకోలేడు. పతరమ అనునద్ి మనము చదయు ప్రతికిీయ యొకు భావనాత్ిక 
కోణమ యైునిద్ి. అద్ి లేకుిండా, మనము చదయు ఏద్ి కూడా మించిగా ప్ర్శగణిించబడదు. 

యిేసు ఈ కఠశనమ నై విమరిను చదస్తన మతి్యి 15:7-9ని ప్ర్శగణిించిండి: 

వషేధారమలార్ా - ఈ ప్రజలు త్మ ప దవులతో ననుి ఘనప్రచుదురమ గాని వార్శ 
హృదయము నాకు దూరముగా ఉనిద్;ి ... వారమ ననుి వయరాముగా 
ఆర్ాధిించుచునాిరమ అని యి షయా మ్మముినుగూర్శు ప్రవచిించిన మాట సర్శయి ే
(మతి్యి 15:7-9). 

ఇకుడ యిేసు చపె్పగోరమ విషయము చాలా సులువ నైద్ ి— అనుర్ాగము లేకుిండా ద్దవుని 
ఘరప్రచుట మర్శయు ఆర్ాధిించుట వషేధారణ అవుత్ుింద్ి. మన కిీయలు ద్దవుని కొరకు చదయబడనిా లేక 
ఇత్ర ప్రజల కొరకు చదయబడనిా, అవి నిజఞయితీగల అనుర్ాగ భావనతో ప్ుర్శకొలపబడాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

సతియిలను ప్ుర్శకొలుప పతరమలోని కోణములుగా మనము ప్లు అనుర్ాగములు లేక భావనలను 
గూర్శు చర్శుించవచుు, కాని ర్ ింటిని ప్రసాి విించుటకు మాత్రమ ేసమయము అనుకూల్వసుి ింద్ి. మొదటిగా, 
మనము ద్దవుని యి డల కృత్జాత్కల్వగశయుిండుటను గూర్శు మాటాో డద్ాము. మర్శయు ర్ ిండవద్గిా, ద్దవుని 
భ్యమును ప్ర్శగణది్ాే ము. కృత్జాత్ కల్వగశయుిండుట ద్దవుని పతరమ్మించునటుో  మర్శయు మన ప రమగువార్శని 
సింరక్ిించునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుప విధానమును చూసూి  ఆరింభిద్ాే ము. 

కృత్జాత్ కల్వగశయుిండుట 
లేఖ్నములో, ద్దవుని కృప్కు మర్శయు దయకు మనము ఇచుు సాధారణమ నై సపిందన కృత్జాత్ 

కల్వగశయుిండుట అయుయనిద్ి మర్శయు ఇద్ ిఆయనకు విధదయత్ చూప్ునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 
ఉద్ాహరణకు, ద్దవుని దయను గూర్శున ఒక వాయఖ్యతో ప్ద్ి ఆజాలు ప్ర్శచయిం చదయబడా్ యి. త్రమవాత్ 
ఉని ఆజాలను మనము ఆచర్శించునటుో  ఈ దయ మనలను కృత్జాులనుగా చదయాల్వ. నిరగమ, 20:2 ప్ద్ి 
ఆజాలను ప్ర్శచయిం చదయు విధానమును వినిండి: 

నీ ద్దవుడన నై యి హో వాను ననే;ే ననే ేద్ాసుల గృహమ నై ఐగుప్ుి ద్దశములోనుిండ ి
నినుి వ లుప్ల్వక ిరపతపించితిని (నిరగమ. 20:2). 

ఇశాీయిలేుకు ద్దవుడు ప్ద్ ిఆజాలను ఇచిున సమయములో, ఐగుప్ుి  నుిండ ినిరగమనము చర్శత్రలో 
జర్శగశయుిండని అతి గొప్ప విమోచన కారయముగా ఉిండదద్ి. ఇద్ ికొీతి్ నిబింధ్నలో కీసీుి  అర్శపించిన బల్వకి పాత్ 
నిబింధ్న సమాింత్ర సనిివేశము అయుయనిద్ ి— త్మ పాఠకులలో కృత్జాత్ను పతరర్పేతించుటకు బ ైబిలు 
రచయిత్లు త్రచుగా ప్రసాి విించిన సనిివేశము. 

నిరగమ. 20లో ప్ద్ ిఆజాలను గూర్శున ప్ర్శచయిం త్రమవాత్ వ ింటన ేమనము ప్ద్ ిఆజాలను 
చూసాి ము. శతాబేములుగా అనేకమింద్ ివదే్ాింత్వతిే్లు గుర్శిించినటుో , ఈ ఆజాలు ర్ ిండు గుింప్ులుగా 
విభాగశించబడనివి: మొదటిగా, ద్దవుని పతరమ్మించుట అింటే ఏమ్మటో కోీడీకర్శించు ఆజాలు; ర్ ిండవద్ిగా, 
ప రమగువార్శని పతరమ్మించుట అింటే ఏమ్మటో కోీడకీర్శించు ఆజాలు. 

కాబటిి , ప్ద్ి ఆజాలలో, ద్దవుని ప్టో హృదయప్ూరవకమ నై కృత్జాత్ కల్వగశయుిండుట మన ర్ాజుగా 
ద్దవుని ప్టో మర్శయు ఆయన పతరయమ ైన సృషిములముగా మర్శయు పతలోలుగా ద్దవుని ప్టో 
ఆజఞా ధారకత్వము, కిీయలు మర్శయు త్దుప్ర్శ అనుర్ాగము కొరకు పతరర్పేతించు హతే్ువుగా ఉిండుటకు 
ఉద్దేశించబడిింద్ి. 

మర్శయు కొీతి్ నిబింధ్న కూడా ఇద్ద నియమమును బో ధిసుి ింద్ి. మనము ఇింత్కు ముిందు 
చెపతపనటుో , మన కృత్జాత్కు ఆధారముగా కీీసుి  యొకు బల్వని మర్శింత్ త్రచుగా ఉప్యోగశించుచునిటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

అనిపతసుి ింద్ిగాని, ఇకుడ భావన మాత్రము ఒకటే అయుయనిద్ి: ద్దవుని దయ మన పతరమ మర్శయు 
విధదయత్కు అరహమ నైద్ి. 1 యోహాను 4:19లో యోహాను వాయఖ్ాయనిించినటుో : 

ఆయన ేమొదట మనలను పతరమ్మించనెు గనుక మనము పతరమ్మించుచునాిము (1 
యోహాను 4:19). 

మర్శయు కొలస్్ి. 3:17లో పౌలు వరా స్తనటుో : 

మర్శయు మాట చదత్ గాని కిీయచదత్ గాని, మీర్మే్మ చదస్తనను ప్రభ్ువ నై యిసేుద్ావర్ా 
త్ిండిరయి నై ద్దవునిక ికృత్జాతాసుి త్ులు చలోె్వించుచు, సమసిమును ఆయన పతరట 
చదయుడ ి(కొలస్్ి . 3:17). 

ఆయన కుమారమని బహుమానముగా ఇచిునిందుకు మనము చూప్ు కృత్జాత్ మన ప్రభ్ువును 
పతరమ్మించునటుో  మర్శయు ఆయన నామమున, ఆయన మహమి కొరకు చదయు సతిియల ద్ావర్ా పతరమను 
వయకిప్రచునటుో  ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 

కృత్జాత్ కల్వగశయుిండుట హతే్ువుగా ఎలా ప్నిచదసుి ింద్ో  అరాము చదసుకొనుట అింత్ కషిమమే్మ కాదు. 
మనలో చాలామింద్ిక ికృత్జాత్ కల్వగశయుిండుటకు అనకే కారణాలు ఉనాియి. మన త్లో్వదిండుర లు మనలను 
పల ష్తించిన విధానమును బటిి  వార్శకి మనము కృత్జాులమ యైుిండవచుు, లేక మన అధాయప్కులు మనకు 
మారగదరికములను ఇచిున విధానమును బటిి  వార్శకి కృత్జాులమ యైుిండవచుు. ప్రజలు మనలను 
అపాయము లేక ఒతిిడి నుిండ ివిడిపతించినప్ుపడు మనము వార్శకి కృత్జాులమ యైుింటాము. మర్శయు ఈ 
సిందరభములనిిటిలో, మనకు సహాయము చదస్తన ప్రజలకు కృత్జాత్ తలెుప్ుట మర్శయు వీల ైనింత్ వరకు 
వార్శకి ఆ ఉప్కారమునకు త్గశన ఉప్కారమును చదయుట మన ప్రతిసపిందన అయుయింటుింద్.ి 

ఒక వ పై్ున, మన జీవిత్ములలో కృత్జాత్లేమ్మగల ప్రజలను గూర్శు, అనగా ఇత్రమలు వార్శ కొరకు 
చదస్తన సతిియలను గుర్శిించని ప్రజలను గూర్శు ఆలోచిించుట చాలా సులువ నై ప్నియిే. మనము 
కృత్జాత్లేనివార్శగా ఉనిప్ుపడు, మనకు సహాయము చదస్తన ప్రజలకు సహాయము చదయు ఆశ మనలో 
ఉిండదు. బదులుగా, వార్శ సహాయము మన నాయయప్రమ నై ప్రతిఫలము అయుయనిద్ి అనిటుో  ద్ానిని 
మనము ప ిందుకుింటాము, మర్శయు వారమ మనము ఆశించు విధ్ముగా ప్నులను చదయనప్ుపడు 
కోప్ప్డతాము. ఇత్రమలను పతరమ్మించుటకు ప్ుర్శకొలుపట కాదుకద్ా, కృత్జాత్లేమ్మ ఇత్రమలను 
త్ృణీకర్శించునటుో  చదసుి ింద్ి. 

సపషిముగా, క ైసిైవులముగా, ద్దవుని యి డల మనము కల్వగశయుిండు కృత్జాత్ భావన ఆయనకు 
విధదయత్ను చూప్ునటుో , మర్శయు ఆయన పతరమ్మించువార్శకి సహాయము చదయునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట తొమ్మిదవ పాఠము : అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మేలును ఉద్దేశించుట 

-42- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

కీీసుి  అను బహుమానమునకు ద్దవునిక ిమనము ఏవిధ్ముగా ప్రతియుప్కారమును చదయలేము, కాబటిి 
మనము చదయు సతియిలు ఆయనకు ప్రతియుప్కారము చదయుట కానకేాదు. అవి ద్దవుడు చదస్తన కియీలను 
గుర్శిించు ప్రజలు పతరమతో ఇచుు ప్రతిసపిందనలు మాత్రమ ేఅయుయనివి. ద్దవుడు వార్శ కొరకు చదస్తన 
కారయముల విషయములో నిజముగా కృత్జాుల ైయునివారమ అబదధ  ద్దవత్లకు మోొకుుట ద్ావర్ా, లేక ఆయన 
నామమును వయరాముగా ఉచుర్శించుట ద్ావర్ా, లేక ఆయనకు దుఖ్ము కల్వగశించు ఏ ఇత్ర కారయమున నైా 
చదయుట ద్ావర్ా ఆ కృత్జాత్ను వయకిప్రచలేరమ. మనము ఊహిించలేని అతిగొప్ప బహుమానమును 
ప ింద్ాము. మన నిబింధ్న ప్రభ్ువుకు మనలను మనము ప్ూరణహృదయముతో ఎిందుకు 
సమర్శపించుకోలేము? 

కృత్జాత్ కల్వగశయుిండుట సతియిలు చదయుట కొరకు మనలను ఎలా ప్ుర్శకొలపవలస్తయునిద్ో  
చూశాము కాబటిి , ద్దవుని యి డల మన పతరమలో భాగమ ైయుని మర్శయు మన సతియిలను ప్ుర్శకొలుప 
ద్దవుని భ్యమును గూర్శు ఇప్ుపడు మాటాో డద్ాము. 

భ్యము 
ఆధ్ునిక సింఘములో, క ైసిైవులు ద్దవునియిందు భ్యము కల్వగశయుిండుటను గూర్శు ఎకుువగా 

మాటాో డరమ. ద్ీనికి కారణము ఈ భావన బహుగా అపారాము చదసుకోబడనిద్ ిఅగుట కావచుు. ఆధ్ునిక 
క ైైసివులు భ్యమును గూర్శు ఆలోచిించునప్ుపడు, సాధారణింగా మనము ద్ానిని భీతి మర్శయు ద్ిగులుతో 
అనుసింధానిం చదసాి ము. మనకు హాని కల్వగశించు, మనకు విర్ోధ్ముగా కడీును త్లించు విషయములింట ే
మనకు భ్యము. అవును, నిసిింద్దహముగా బ ైబిలు “భ్యము” అను ప్దమును ఈ భావనలో కూడా 
ఉప్యోగశసుి ింద్ి. కాని ఇటిి  ద్దవుని భ్యమునకు ఒక విశావస్త జీవిత్ములో ఎలాింటి భాగము లేదు. 
అప సిలుడెనై యోహాను 1 యోహాను 4:17-18లో ఇలా వరా సుి నాిడు: 

తీరమపద్నిమిందు మనకు ధెరైయము కలుగునటుో  ద్నీివలన పతరమ మనలో ప్ర్శప్ూరణము 
చదయబడ ియునిద్;ి ఏలయనగా ఆయన ఎటిివాడె ైయునాిడో మనము కూడ ఈ 
లోకములో అటిివారమ  ైయునాిము. పతరమలో భ్యముిండదు; అింతదకాదు; ప్ర్శప్ూరణ 
పతరమ భ్యమును వ ళోగొటుి ను; భ్యము దిండనతోకూడనిద్;ి భ్యప్డువాడు 
పతరమయిందు ప్ర్శప్ూరణము చదయబడనివాడు కాడు (1 యోహాను 4:17-18). 

క ైైసివులలో పతరమ ప్ర్శప్ూరణమవుత్ుింద్ి, మర్శయు ఈ ప్ర్శప్ూరణమ నై పతరమ భ్యమును తొలగశసుి ింద్ి 
ఎిందుకింటే ద్దవుడు ఏనాడు మనకు హాని కల్వగశించడు. కాబటిి , ద్దవునియి డల భ్యమును గూర్శు 
భావారాకమ నై ర్రతిలో మాటాో డునప్ుపడు లేఖ్నము ఉద్దేశించు భ్యము ఇద్ి కాదు. మన మనసుిలో ఉని 
భ్యమును ద్ివతీ. 10:12-13లో ఈ విధ్ముగా వర్శణసాి డు. అకుడ అత్డు వరా స్తన మాటలను వినిండి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

కాబటిి  ఇశాీ యిలేూ, నీ ద్దవుడెనై యి హో వాకు భ్యప్డ ిఆయన మారగములనిిటలిో 
నడుచుచు, ఆయనను పతరమ్మించి, నీ ద్దవుడెనై యి హో వాను నీ ప్ూరణ మనసుితోను నీ 
ప్ూర్ాణ త్ితోను స్తవిించి, నీ మలేుకొరకు నడేు ననేు నీకాజఞా పతించు యి హో వా ఆజాలను 
కటిడలను అనుసర్శించి నడుచుకొిందునను మాట కాక నీ ద్దవుడెనై యి హో వా నినుి 
మర్శ ఏమ్మ అడుగుచునాిడు? (ద్వితీ. 10:12-13). 

ఇకుడ మోష్త ఇచిున బాధ్యత్ల మధ్య కొనిి సింక్పిి్ భినిత్వములు ఉనిప్పటికీ, అవనీి 
ప్రధానముగా ఒకటే అయుయనివి. భ్యప్డి, నడుచుచు, పతరమ్మించి, స్తవిించి, అనుసర్శించి — ఇవనీి ద్దవునికి 
మర్శయు ఆయన ఆజాలకు ప్ూరణహృదయముతో, సావమ్మభ్కిికల్వగశ, కియీాశీలకముగా విధదయత్ చూప్ుటను 
సూచిసాి యి. 

సులభ్త్రము చదయుట కొరకు, ద్దవునియిందల్వ భ్యమును “ద్దవుని యి డల అనుర్ాగము, పతరమ 
మర్శయు ఆర్ాధ్నను ఉత్పతిిచదయు ద్దవునియి డల భ్యము, గౌరవము మర్శయు మర్ాయద” అని 
నిరవచిించవచుు. కొింత్ వరకు, ఇటిి  భ్యము కీసీుి  యొకు నిజమ నై విశావస్తయి నై ప్రతి ఒకుర్శలో 
కనబడుత్ుింద్ి. ఉద్ాహరణకు, యి షయా 33:5-6లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

నీకాలములో నియమ్మింప్బడనిద్ ిస్తారముగానుిండును. రక్షణ బాహుళయమును 
బుద్ిధజఞా నముల సమృద్ిధయు కలుగును; యి హో వా భ్యము వార్శక ిఐశవరయము 
(యి షయా 33:5-6). 

గమనిించిండ ిగౌరవముతో కూడిన భ్యము భీతిని కల్వగశించు వయకీికరణగాగాక, మన నిశుయమ నై 
స్తారత్వముగాను, రక్షణగాను ద్దవునియిందల్వ నిశుయత్తో అనుసింధానము కల్వగశయునిద్.ి 

యి షయా 11:2-3లో, ఈ భ్యము మ స్్ియ యొకు గుణము కూడా అయుయనిద్ి అని మనము 
చూసాి ము. ప్రవకి యొకు మాటలను వినిండి: 

యి హో వా ఆత్ి జఞా నవివకేములకు ఆధారమగు ఆత్ి, ఆలోచన బలములకు 
ఆధారమగు ఆత్ి, తలె్వవిని యి హో వాయి డల భ్యభ్కుి లను ప్ుటిిించు ఆత్ి 
అత్నిమీద నిలుచును;యి హో వా భ్యము అత్నిక ిఇింప నై సువాసనగా ఉిండును 
(యి షయా 11:2-3). 

గౌరవముతో కూడని భ్యము అింట ేకింగుతో, బ ద్ిర్శింప్బడ ిద్దవునిక ిసపింద్ిించుట కాదు. 
భినిముగా, ఇద్ ిఒక ఆనిందము అయుయనిద్ి. అింతదగాక, అప . 9:31లో మనము చదువునటుో , ఇలాింటి 
భ్యమే ఆద్మి సింఘములో కూడా కనబడుత్ుింద్ి. అకుడ వరా యబడియుని మాటలను వినిండి: 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట తొమ్మిదవ పాఠము : అస్తిత్వ దృష్తికోణము: మేలును ఉద్దేశించుట 

-44- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

కావున ... సింఘము క్మేాభివృద్ిధన ిందుచు సమాధానము కల్వగశయుిండనెు; 
మర్శయు ప్రభ్ువునిందు భ్యమును ప్ర్శశుద్ాధ త్ి ఆదరణయు కల్వగశ నడుచుకొనుచు 
విసిర్శించుచుిండనెు (అప . 9:31) 

మర్ొకసార్శ, భ్యము అనునద్ి సమాధానము, బలము మర్శయు పలర తాిహముతో అనుబింధ్ము 
కల్వగశయునిద్గిాని, భీతి లేక కింగుతో అనుసింధానము చదయబడలేదు. 

ద్దవుని యి డల గౌరవముతో కూడని భ్యము ఆయన స్తారమ ైన సనిిధలిో నివస్తించు భావన 
అయుయనిద్ి. అద్ి ద్దవుడు ఎవరమ మర్శయు ఏమ్మటి, మర్శయు ఆయన మన నుిండి ఏమ్మ ఆశించుచునాిడు 
అను అవగాహన అయుయనిద్.ి ఈ విధ్ముగా, అద్ి పతరమకు సింబింధిించినద్ి అయుయనిద్ ిమర్శయు 
సతియిలు చదయుటకు హేత్ువు అయుయనిద్ి. ఇద్ ిపతరమకు సింబింధిించినద్ి అయుయనిద్ి, ఎిందుకింటే ఇద్ి 
ద్దవుని వ ైభ్వము మర్శయు మించిత్నమును ఉద్ాా టిించుట మర్శయు గుర్శిింప్ుతో సపింద్ిించుట అయుయనిద్ి; 
ఇద్ ిఆయన సవభావము యి డల బలమ ైన అనుర్ాగము మర్శయు ఇషిము అయుయనిద్ి. మనము 
పతరమ్మించువాని ఘనప్రచాలని మర్శయు మహిమప్రచాలని మనము కల్వగశయుిండు ఆశ ద్ావర్ా సతియిలను 
చదయుటకు మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 

ఈ దృకోుణము మనలో లేనప్ుపడు, క ైసిైవ నీతిశాసిరముకు ఉద్ాస్న్త్ మర్శయు సల మర్శత్నముతో 
వయవహర్శించుట సులభ్మవుత్ుింద్ి. ద్దవుడు దూరముగా ఉనాిడు అని, ఆయన మన జీవిత్ముల మీద 
మోప్ు బాధ్యత్లను ప దేగా ప్టిిించుకోవలస్తన ప్నిలేదు అని ఆలోచన చదయుట చాలా సులభ్మవుత్ుింద్ి. 
ద్దవుని ర్ాజయమును వ దకుటకు బదులుగా, మనము కవేలిం భ్ూలోకము మీద మాత్రమే దృష్తిప డతాము. 
ఫల్వత్ింగా, ద్దవుని బయలుప్రచబడని చితి్మునకు అనుగుణింగా మన జీవిత్ములను 
నియింతిరించుకోవలస్తన అవసరత్ను మనము కల్వగశయుిండలేము. 

అయితద ద్దవుని యి డల సర్శయి ైన గౌరవముతో కూడని భ్యమును మనము కల్వగశయుిండునప్ుపడు, 
అనకే విధాలుగా ఆయనను సింతోషప్రచునటుో  అద్ ిమనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. ఈ హతే్ువు యొకు 
ప్ర్శణామాలను లేఖ్నము అనకేచోటో ప్రసాి విసుి ింద్ి. అయితద వీటలిో ఎకుువ శాత్ిం పాత్ నిబింధ్నలోని జఞా న 
సాహిత్యములో ఉనివి. ఉద్ాహరణకు, యి హో వాయిందు భ్యభ్కుి లు కల్వగశయుిండుట తలె్వవికి మూలము 
అని 1:7లో; జఞా నమునకు మూలము అని 9:10లో, మర్శయు జీవప్ుఊట అని 14:27లో సామ త్లు 
గీింథము బో ధిసుి ింద్ి. 10:27 ప్రకారిం అద్ ిద్రీ్ాాయువును కల్వగశసుి ింద్ి. 16:6లో అద్ ికడీును 
త్పతపించుకొనుటలో సహాయప్డుత్ుింద్ి. 22:4 ప్రకారిం అద్ి ఐశవరయమును మర్శయు ఘనత్ను కల్వగశసుి ింద్ి. 
ఇవి మర్శయు అనేక ఇత్ర మించి ఫల్వత్ములు ద్దవునియిందల్వ భ్యభ్కుి లు కల్వగశయుిండుట వలన 
కలుగుతాయి. నిజమ నై జఞా నము మర్శయు నీతిశాసిరమును ప్రసింగశ 12:13 కోీడీకర్శించు విధానమును వినిండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ద్దవునియిందు భ్యభ్కుి లు కల్వగశయుిండ ిఆయన కటిడల ననుసర్శించి 
నడుచుచుిండవల ను, మానవకోటకి ిఇద్యిి ేవిధ ి(ప్రసింగశ 12:13). 

ద్దవునియిందల్వ భ్యము మన ద్దవుడు మర్శయు ర్ాజును సింతోషప్రచు విధానములలో 
ఆలోచిించుటకు, మాటాో డుటకు మర్శయు కారయములు చదయుటకు మనలను ప్ుర్శకొలపవలస్తయునిద్ి. 
ఆయన ఆజాలను పాటిించి, ఆయన పతరమ్మించు సృషిములకు మేలు చదయునటుో  అద్ి మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

కాబటిి పతరమ అనకే విధాలుగా సతియిలకు హతే్ువుగా ప్ని చదసుి ింద్ి అని మనము చూశాము. 
ఆజఞా ధారకత్వములో, ద్దవుని యి డల మర్శయు మన ప రమగువార్శ యి డల మనము కల్వగశయుని బాధ్యత్ను 
న రవేరమునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. కిీయలలో, ద్దవుని మహమిప్రచు మర్శయు మన ప రమగువార్శకి 
ప్రయోజనము చదకూరము ప్నులను చదయునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. మర్శయు అనుర్ాగములో, మన 
పతరయమ ైన ప్రభ్ువును స్తవిించుట ద్ావర్ా, మన ప రమగువార్శ శదీధ  వహిించుట ద్ావర్ా సింతోషప్రచునటుో  అద్ి 
మనలను ప్ుర్శకొలుపత్ుింద్ి. 

ముగశింప్ు 

మేలును ఉద్దేశించుటను గూర్శున ఈ పాఠములో, అస్తిత్వ దృష్తికోణమును గూర్శున మన సింభాషణ 
హేత్ువు అను భావన మీద దృష్తిప టిిింద్ి. హేత్ువుల యొకు పరా ముఖ్యత్ను చూచుట ద్ావర్ా, 
బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొను ప్రకిీయలో హేత్ువులు పల ష్తించు పాత్రను చూచుట ద్ావర్ా 
మనము ఆరింభిించాము. త్రమవాత్, ప్రతి మించి నిరణయములో భాగమ ైయుని ర్ ిండు పరా ముఖ్యమ నై 
హేత్ువుల మీద మనము దృష్తిప టాి ము: మన ఆరింభ్ రక్షణ మర్శయు మన కొనసాగు క ైసిైవ జీవిత్ములు 
ర్ ింటలిో విశావసము అను హతే్ువు; ఆజఞా ధారకత్వము, కియీలు మర్శయు అనుర్ాగమును కల్వగశయుని 
పతరమ అను హతే్ువు. 

క ైైసివులు అనుద్ినము అనకే న ైతికమ నై నిరణయములను తీసుకోవలస్తయుింటుింద్ి. అనేక 
సిందర్ాభలలో, మన వయకిిత్వములను గూర్శు ఆత్ిప్ర్శశీలన చదయుట కాదుకద్ా, మన బాధ్యత్ ఏమ్మటో 
మర్శయు వాసివములు ఏమ్మటో కనుగొనుట కూడా చాలా కషిమవుత్ుింద్ి. అయినను, మన నిరణయాలు 
నిజముగా బ ైబిలానుసారమ నైవిగా ఉిండాలింటే, మన ఉద్దేశములను విశద్కీర్శించుటకు మనము ప్రయత్ిము 
చదయాల్వ. మనము చదయు ప్రతిద్ి ద్దవునియిందల్వ మన విశావసము ద్ావర్ా మర్శయు ద్దవునియి డల మర్శయు 
ప రమగువాని యి డల మనము కల్వగశయుని పతరమ ద్ావర్ా ప్ుర్శకొలపబడునటుో  మనము చూచుకోవాల్వ. మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇత్ర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మ్మలీనియిం మ్మనిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందర్శిించిండి. 

ఉద్దేశములను మనము సపషిముగా ఉించుకొనినప్ుపడు, ద్దవుని ఘనప్రచు మర్శయు మహిమప్రచు 
నిరణయములను తీసుకొనుటకు మర్శ ఉతి్మమ నై ర్రతిలో మనము స్తదధప్డగలము. 
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