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ఉపో ద్ఘా తము 

గత ర్ ండు వేల సంవతిర్ాలుగా, నజర్యేుడెనై యిేసును కోటాో ది మంది ఆర్ాధించార్మ, 
అనుసర్శంచార్మ మర్శయు ఆయన సువర్తమానమును ప్రచుర్ం చదసార్మ. చర్శతర ప్ుర్మష్యలలోని ఇతర్మ నై 
ఏ వయకనతయి నైను ఇంత విసత ృతంగా ఇష్రప్డబడలేదు లేదా సమాజంప  ైఇంత గొప్ప ప్రభావం చూప్లేదు. 
చతరకళాకార్మలు, సంగరత విధావంసులు మర్శయు గీంథకర్తలు ఈయనను వార్శ కళాకృతయలకు 
ప్రధానాంశంగా చదసుకునాిర్మ. సకల దదశాలు మర్శయు సంసుృతయలు ఆయన బో ధ్ల ఆధార్ంగా 
కటరబడా్ యి. ప్రప్ంచములోని అనకే ప్రదదశాలలో, కాయల ండర్డ సహతిం ఆయన ప్ుటిరన తదదీ నుంచ 
ల కువయేబడింది. 

కాని యిసేు ఎంత సుప్రస్టదిధమ యైునాిడో  అంతగా, ఇంకను తీవరమ నై నిశిత ప్ర్శశీలనకు 
గుర్వుతయని అంశమ యైునాిడు. ప్రతి విధ్మ నై ప్ండితయలు ఆయనను గూర్శు లోతెైన ప్ర్శశోధ్నలు 
నిర్వహసిుత నాిర్మ. నితయ శంకనతయలు ఆయనను అప్ఖ్ాయతి పాలుజసేుత నాిర్మ. మర్శయు ఆయన 
అనుచర్మలు ఊహించుకొనబడు ప్రతి విధానంలో ఆయనను అధ్యయనం చదసుత నాిర్మ. 

ప్రతి ఒకుర్మ యిసేు గూర్శు తలె్వస్టికొనడం ముఖ్యమ నైదనదేి వాసతవమ యైునిది, ఎందుకనగా 
ఒకానొక దనిాన మనమందర్మును “యిసేు కరీసుత  ఎవర్మ?” అన ేప్రశికు సమాధానం చెప్పవలస్టి 
వసుత ంది. క ైసైతవులక ైతద, ఈ ప్రశికుగల సమాధానం సుప్ర్శచతమే, ఎందుకనగా శతాబాే లుగా మనము 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును వలో్వసూత నే ఉనాిము. 

మనము అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శు అధ్యయనము చదసుత ని అనుకమీములో 
ఇద ిమూడవ పాఠం, దనీికన “యిేసు కరసీుత ” అన ేశీర్శషక ప టరబడింది. ఈ పాఠంలో, మన సావధానమును 
యిేసు కరసీుత నందల్వ, దదవుని కుమార్మని యందల్వ, తిరతవములోని ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతలోని 
నముకమును ర్ూఢపి్ర్చు విశావస విష్యిక సూతరములప  ైకేందీరకర్శసాత ము. విశావస విష్యిక 
సూతరములు ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉనాియి: 

ఆయన అద్వాతీయ కుమారుడును మన ప్రభువ నై యసే్ు క్రసీ్ుత ను 
నముుచున్ఘాను. ఈయన ప్ర శుద్ఘా తు వలన 
కనయయగు మర య గరభమున ధర ంప్బడి ఆమెకు ప్ుట్టరను. 
పొ ంతు పిలాతు క్వలమంద్ు బాధప్డి, 
స్టిలువవయేబడి, చనిపోయ, పవతిపెట్రబడ ి
అద్ృశ్యలోకములోనిక్ి ద్వగెను. 
మూడవ ద్వనమున చనిపోయనవవర లో నుండి తిర గ లేచి, 
ప్రలోకమునక్ెక్ిి 
స్రాశ్క్ితగల తండిరయ నై ద్వేుని కుడచితేి వ పై్ున కూరుచండియున్ఘాడు, 
స్జీవులకును మృతులకును తీరుు తీరుచట్కు అకిడ నుండ ిఆయన వచుచను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యిసేును గూర్శు చపె్ుపతయని విష్యాలను కోీడీకర్శంచడానికన 
అనకే మార్గములునాియి, అయితద దదవశాసత ర చర్శతరయందంతటను అందర్శ దృషిరని ఆకర్శషసూత  ప్రధాన 
విష్యాల ైయుండని మూడు ప్రధానాంశములప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శసాత ము. మొదటదిి, ఆయన దెైవతవ 
సవభావము మర్శయు, తిరతవములోని ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మత లతో ఆయన కల్వగశయుని సంబంధ్ము వంటి 
విష్యాలను చూసూత , యిేసు కరీసుత  యొకు దెవైతవమును గూర్శు మనము చపె్ుపకుందాము. ర్ ండవది, 
ఆయన మానవతవమును గూర్శు తలెుసుకుందాము, ఆయన దెైవతవ మర్శయు మానవ సవభావముల 
మధ్యగల సంబంధ్మును గూర్శు చర్శుదాే ము. మర్శయు మూడవది, ఆయన ప్నులు, అనగా ఆయన ఈ 
లోకంలో ఉనిప్ుపడు చదస్టిన ప్నులను గూర్శు మాతరమ ేకాదు, కాని ఆయన ప్ర్లోకమునకు 
ఆర్పహణుడెై వ ళో్లన తర్మవాత ప్నులను గూర్శు కూడా చెప్ుపకుందాము. అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణములో యిసేు కరసీుత  యొకు దదవతవము, వర్శణంప్బడిన విధానముతో మొదలుప టటర దాము. 

ద్ ైవతాము 

క్రీస్ుత  ద్ేవతాము గూర చ మనము మాట్లాడునప్ుుడు లేద్ఘ, ఇంక్వ ఎకుివ స్ర గవ 
అనంటే్, క్రీస్ుత  యొకి ద్ వైతాములో ఆయన ప్ూర తగవ ద్ేవుడ యైున్ఘాడన్ే 
వవస్తవమును గూర చ చ ప్ుుక్ొనునప్ుుడు, క్రసీ్ుత  ఎవరెైయున్ఘారన్ే విషయమైె క్ొీతత  
నిబంధన త లుప్ుచునా ప్రధఘన స్వాధవక్వర ప్రకట్న గూర చ మనము 
మాట్లాడుకుంట్ాము. యేస్ు స్ంప్ూరణంగవ ద్వేుడు మర యు స్ంప్ూరణంగవ 
మానవుడ ైయున్ఘాడని మనకు చ ప్ుబడుతుంద్వ. ఈ రెండింటి్ నుంచి మనము 
తప్ుుకునా నిమిషంలోన్ే, మనక్ిక యేస్ు ఉండడు. ఆయన ద్ేవతామునకు 
స్ంబంధవంచినంత వరకు, స్ర గవా  ఆయనను గూర చ బ ైబిలు ప్రకట్ించుచునాద్ే, 
యసే్ును గూర చ మనము వివర ంచగల ఒక్ే ఒక మారామైెయునాద్వ. ఆయన 
జీవముగల ద్ేవుని కుమారుడ యైున్ఘాడని మనకు త లియజపె్ుబడుతుంద్వ. ఇద్వ 
ఆద్వ స్ంఘము బో ధవంచిన అతయంత పవర థమికమైెన వవస్తవమైెయునాద్వ. 
ఉద్ఘహరణకు అపొ స్తలుడ నై పౌలు, క్ొలస్ట్ీ ప్తిరకలో రచించుచునా విషయం – 
వవస్తవంగవ ఆయన స్కల విషయాలపెై గొప్ు శ్క్ితయ ై యున్ఘాడన్ే అభయం 
మనముంద్ునాద్వ. స్రాము ఆయనయంద్ు స్ృజంప్బడినవి. స్కల శ్కుత లు 
ఆయన పవద్ముల క్ిీంద్ ఉనావి. ఇద్వ ద్వేుని విషయంలో మాతరమే 
చ ప్ుుక్ొనబడుతుంద్వ. ద్నీిని మనము తొలగ ంచినట్లయతే, మనక్ిక స్ువవరత 
ఉండద్ు, యసే్ు ఉండడు, మర యు క్ెైైస్తవయము కూడఘ ఉండద్ు. 

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యిసేు దదవతవమును ఇలా పేర్ొునుచునిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన అద్వాతీయ కుమారుడును మన ప్రభువ నై యసే్ు క్రసీ్ుత ను 
నముుచున్ఘాను. 

“కరీసుత ,” “దదవుని కుమార్మడు,” మర్శయు “ప్రభువు” వంటి మాటలు యిసేు దదవతవమును 
సూచంచాలని క ైసైతవులు ఎలోప్ుపడు తాతపర్యంగలవార్ ైయునాిర్మ. 

మన అధ్యయనము నిమితతము, యిసేు దదవతవమును ప్రసాత వించడానికన అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము వాడుచుని ర్ ండు ప్దములప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. ఒక వ పై్ు, యిేసు, దదవుని 
కుమార్మడెయైునాిడన ేవాసతవమును చూదాే ము. మర్ొక ప్రకు యిేసు, ప్రభువ యైునాిడనగా 
అరా్మమేిటో మనము తర్చ చూదాే ము. యిేసునకు లేఖ్నములు అనవయిసుత ని “దదవుని కుమార్మడు” 
అన ేప్దముల అరా్ంతో ఆర్ంభించుదాము. 

ద్ేవుని కుమారుడు 
“దదవుని కుమార్మడు” అనే ప్దము విష్యంలో మనము గమనించాల్విన మొదటి 

విష్యమమేనగా, ఏ విధ్ంగాను దెైవికముకాని జీవులను గూర్శు చపె్పడానికన లేఖ్నములు ఈ 
ప్దమును తర్చుగా ఉప్యోగశంచును. ఉదాహర్ణకు, యోబు 1:6 మర్శయు యోబు 2:1 వంటి 
వాకయభాగాలలో, దూతలు దదవుని కుమార్మలుగా ప్రసాత వింప్బడుతయనాిర్మ. కొనిి ఆధ్ునిక బెైబిలు 
భాషాంతర్రకర్ణములలో, దదవుని కుమార్మలకు బదులుగా “దూతలు” అని చెప్ుపనటటో  ఈ వచనములు 
అనువదింప్బడినవి. కాని యోబు ప్ుసతకములోని వాకయభాగాలలో, హెబ్రర గీంథము వాసతవానికన “బిన య్ 
హఎలోహమి్” అని చెబుతయంద,ి “దదవుని కుమార్మలు” అనదేి దీని అక్షర్ారా్మ యైునిది. ఇతర్ 
వాకయభాగాలలో ఇటటవంటి మాటలే పరే్ొునబడియుండుట మనము చూడగలము. 

 నిర్గమ 4:22, మర్శయు హో షయే 1:1 వంటి వాకయభాగాలలో ఇశాీయిలేు జనాంగము కూడా 
దదవుని కుమార్మడని పలిువబడుతయంది. 2 సమూ 7:14, మర్శయు కరర్తనలు 2:7 వంట ివాకయభాగాలలో, 
ఇశాీయిలేీయులనేల్వన ర్ాజులు కూడా దదవుని కుమార్మలుగా ప్రసాత వించబడా్ ర్మ. లూకా 3:38లో ఆదాము, 
మొదట ిమానవుడు, దదవుని కుమార్మడని పలిువబడుతయనాిడు. 

క ైైసతవులందర్శకన తలె్వస్టిన విధ్ంగా, లేఖ్నములలోని అనకే భాగాలలో, దదవుని నముకమ నై 
విశావసులు ఆయన కుమార్మలని పలిువబడా్ ర్మ. ఈ వివర్మును మనము మతతయి 5:9, 45; లూకా 
20:36, మర్శయు ర్పమా 8:14, 19లో చూడగలము. గలతీ 3:26లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

యసే్ు క్రీస్ుత  నంద్ు మీరంద్రు విశ్వాస్ము వలన ద్వేుని కుమారుల ైయున్ఘారు 
(గలతీ 3:26). 

కాని “దదవుని కుమార్మడు” అన ేవిశిష్ర నామములోన ేమర్శయు ఆ నామమే, యిసేు 
దెైవికమ నైవాడని అరా్మీయనటోయితద, దీనిని గూర్శు సంఘము ఎందుకనంత ర్ాదాధ ంతం చదసుత ంది? 

యిేసును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న తెల్వయజ ప్ుప విష్యాలను మనము చూచనప్ుపడు, ఆయన 
ఒక విశిష్రమ ైన విధ్ంగా దదవుని కుమార్మడెయైునాిడనే విష్యం సపష్రమవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వవస్తవవనిక్ి, యేస్ు, ద్ేవుని అస్వధఘరణమైెన కుమారుడన్దే్వ, న్ొక్ిి 
చ ప్ుబడుతునాట్లల  మనము క్ొీతత  నిబంధనలో చూస్టే విషయాలలో 
ఒకట్టైయునాద్వ. ద్వేుడు ఎవరెయైున్ఘాడన్ే స్వరములోన్ే యసే్ు 
పవలుప్ంచుకుంట్లన్ఘాడు. యసే్ు, ద్వేునిలోని అద్ే ద్వేుడ యైున్ఘాడని, ఇద్ే 
విషయానిా మరొక విధంగవ చ ప్ుుక్ొనవచుచ. అయతే మనము స్వరమునుబటి్ర  
క్వద్ు, క్వని స్ంబంధమునుబటి్ర , ద్తతతనుబటి్ర , ద్వేుని పిలలలమైెయున్ఘాము. 
యసే్ు, ద్వేుని నితుయడ నై కుమారుడ ైయున్ఘాడు. ఆయన ఎలలప్ుుడు ద్వేుని 
కుమారుడుగవన్ే ఉంట్లన్ఘాడు. 

— డా. టామ్ స్ట రెయినర్డ 

యిేసు యొకు విశిష్ర కుమార్తవము యోహాను వరా స్టని సువార్తలో విశషే్ంగా సపష్రమ యైునిది. 
ఉదాహర్ణకు, 1:1-18లో, యిసేు, దదవుని నితయమ ైన వాక ైుయునాిడని మనకు తలె్వయజ ప్పబడుతయంది, 
అనగా ఆయన తానే దదవుడెయైునాిడు, మర్శయు తండిర యొకు అదివతీయ కుమార్మడున ై యునాిడని 
ఇద ిఅరా్మిసుత ంద ిఇదద విష్యానిి మనము యోహాను 8:18-23లో కూడా చూడవచుు, యిేసు తండిర 
యొకు కుమార్మడుగా, ప నైుండి వచునవాడనియు, ఆయన ఈ లోకసంబంధ్ుడు కాడనియు అచుట 
ఆయన తెల్వయజ ప్ుపతయనాిడు. యోహాను 10:30లో, ఆయన మర్శయు తండిర ఏకమ ైయునాిర్ని 
యిేసు ప్టటర బటిర  చపెిపన విష్యం మనకు కనబడుతయంది. 

బహుశా, యోహాను 5:18లో, ఈ విష్యానిి యోహాను సువార్శతకుడు సపష్రం చదసాడని బహు 
విదతింగా తెల్వయుచునిది. ఆయన ఇలా వరా సాడు: 

ద్ేవుడు తన స్ొ ంత తండిర అని చ పుి, యసే్ు తనుా ద్వేునితో స్మానునిగవ 
చేస్టకి్ొన్ ను (యోహాను 5:18). 

ఆయన తానే దదవుని కుమార్మడని యిసేు ప్ల్వకననప్ుపడు, ఆయన తండిరరయి నై దదవునితో 
సమానుడెయైుండెననియు ఆయన భావించన విష్యానిి ఈ వాకయభాగం సపష్రం చదసుత ంద.ి ఈ 
హేతయవునుబటిర , యిేసు, దదవుని కుమార్మడెైయునాిడని బెబైిలు బో ధసిుత ందంటే, ఆయన విశిష్రమ నైవాడెై 
మర్శయు దెైవికమ నైవాడెై యునాిడని క ైసైతవులు యుకతముగా గీహించార్మ. 

యిేసు యొకు దెవై కుమార్తవము కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయ భాగాలలో కూడా 
పేర్ొునబడింది. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా 1:3, 4లో మర్శయు ర్పమా 8:3-4లో, యిసేు, నర్ర్ూప్మ తతక 
మునుపే దదవుని దెవైికమ ైన కుమార్మడెైయుండనెని పౌలు బో ధిసుత నాిడు. హెబ్రర 1:1-3లో, దదవుని 
కుమార్మనిగా, యిసేు ఈ విశాల విశావనిి సృషిరంచాడనియు, సర్శగాగ  తండిర తతవము యొకు 
మూర్శతమంతమున ై యునాిడనియు చపె్పబడుతయంది. మనము పేర్ొుని ఈ వాకయభాగాలలో మర్శయు 
ఇతర్మ నై అనేక వాకయభాగాలలో, యిసేు, దదవుని కుమార్మనిగా, ఆయన కల్వగశయుని నితయమ ైన, 
దెైవికమ నై సవభావమును సూచంచు ఒక ప్రతదయకమ ైన విధానంలో గుర్శతంప్బడుతయనాిడు. 

యిేసు, దదవుని యొకు దెవైికమ ైన మర్శయు నితయయడెనై కుమార్మడెై యునాిడనుటప ై గల ఈ 
ఉదాా టింప్ు తిరతవ స్టదిాధ ంతములో ప్రతిబింబిసుత ంది, అది ఇలా స్ట లవిసుత ంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుడు ముగుా రు ప్ురుషమూరుత ల ైయున్ఘారు, క్వని స్వరములో ఒకిడే. 

యిేసు, కుమార్మడెైన దదవుడెయైునాిడని, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లలో ఒకడని, 
కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. కాని ఆయనకు తండిరతోను మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుతోను గల సంబంధ్మేమిటి? 

మనము ఇదివర్కటి పాఠములలో చర్శుంచన విధ్ంగా, తిరతవము విష్యంలో సతాత శాసత ర తిరతవ 
దృకపథం దాని దృషిరనంతా దదవుని ఉనికన మర్శయు అస్టిాతవముప ై కేందీరకర్శసుత ంది. దదవుని కుమార్మనిగా, 
తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుకు గల శకనత మర్శయు మహిమ విష్యంలో కరసీుత  వార్శతోపాటట 
సమానుడెయైునాిడు. దదవుని యొకు ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు – కుమార్మనితో కూడా – 
అపార్మ ైనవార్మ, నితయమ నైవార్మ మర్శయు మార్నివార్ ైయునాిర్మ. ప్రతి ఒకుర్మ ఆవశయకమ ైన అవే 
దెైవికమ నై గుణగణముల ైన జఞా నము, శకనత, ప్ర్శశుదధత, నాయయాము, మంచతనము మర్శయు సతయము 
కల్వగశయునాిర్మ. 

దీనికన తార్తమయముగా, తిరతవము విష్యంలో మిత వయయ సంవిధాన తిరతవ దృకపథం దదవుని 
ప్ుర్మష్మూర్మత లు ఒకర్శతో నొకర్మ ప్ర్సపర్ం ఎలా ప్రభావం చూప్ుకొనుచుందుర్ప వర్శణసుత ంది. ఈ దృకపథం 
ప్రకార్ం, ప్రతి ఒకుర్మ వరే్ేవర్మ బాధ్యతలు, వేర్ేవర్మ అధికార్ సాా యిలు, వరే్ేవర్మ నియమిత పాతరలు 
కల్వగశయునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, కరసీుత  ఎలోప్ుపడు తండిర యొకు కుమార్మనిగా, తండిర అధకిార్మునకు 
లోబడుచునివానిగా ఉండనెు. ఆయన తన తండిరకన లోబడుచునాిడని వర్శణసూత , యిేసు ఏమని 
స్ట లవిచాుడో  యోహాను 6:38లో గమనించండి: 

న్ఘ యషరము న్ రవేరుచక్ొనుట్కు న్ేను రవలేద్ు; ననుా ప్ంపని వవని చితతము 
న్ రవేరుచట్క్ే ప్రలోకము నుండి ద్వగ  వచిచతిని (యోహాను 6:38). 

యిేసు చదస్టని ఇదద విధ్మ ైన సావధికార్ ప్రకటనను మనము యోహాను 8:28-29లోని ఈ 
మాటలలో చూడవచుు: 

యసే్ు . . . న్ఘ అంతట్ న్ేన్ే యమేియు చేయక, తండిర న్ఘకు న్ేర ునట్లర  ఈ 
స్ంగతులు మాట్లాడుచున్ఘాననియు మీరు గీహ ంచ ద్రు. ననుా ప్ంపనివవడు 
న్ఘకు తోడ ైయున్ఘాడు; ఆయన క్ిషరమైెన క్వరయము న్ేన్ లలప్ుుడును చయేుద్ును 
గనుక ఆయన ననుా ఒంట్ర గవ విడచిిపెట్రలేద్ని చ పెును (యోహాను 8:28-29). 

కొీతత  నిబంధ్నయందంతటను కుమార్మడు తండిర అధకిార్మునకు లోబడుతయనాిడు. వార్శ మధ్య 
ఘర్షణ లేదు, ఎందుకనగా కుమార్మడు మర్శయు తండిర ఎలోప్ుపడు ఏకరభవిసాత ర్మ. అయితద ప ై అధకిార్ము 
తండిరదద. 

అదద విధ్ంగా, తిరతవము ప్రణాళ్లక లోప్లే, కుమార్మనికన ప్ర్శశుదాధ తుప  ైఅధికార్ము కలదు. 
ఉదాహర్ణకు, యిసేు ప్ల్వకనన మాటలు యోహాను 15:26లో ఇలా ఉనాియి: 

తండిర యొద్ద  నుండి మీ యొద్దకు న్ేను ప్ంప్బో వు ఆద్రణకరత . . . వచిచనప్ుుడు, 
ఆయన ననుా గూర చ స్వక్ష్యమిచుచను (యోహాను 15:26). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్పమా 8:9 మర్శయు 1 పతేయర్మ 1:11 వంట ిఇతర్ వాకయభాగాలలో, ప్ర్శశుదాధ తు వాసతవంగా కరసీుత  
ఆతు అని పిలువబడుతయనాిడు, ప్ర్శశుదాధ తును కరీసుత  ప్ంపంిచాడని మర్ొక ప్ర్ాయయం ఇద ిసూచసుత ంది. 

కుమార్మడు తిరతవములో ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతయనే గుర్శతంప్ులో ఈ సంబంధ్ములు 
కోీడీకర్శంచబడినవి. సతాత శాసత ర తిరతవములో ఆయన ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతయి యైునాిడు ఎందుకనగా 
ఆయన మొదట ిప్ుర్మష్మూర్శత చదత, అనగా తండిర చదత, ఉతాపదింప్బడినాడు, మర్శయు ఆయన మూడవ 
వయకనతగా, అనగా ప్ర్శశుదాధ తును ఊదుతయనాిడు. మర్శయు మిత వయయ సంవిధాన తిరతవములో ఆయన 
ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యునాిడు ఎందుకనగా ఆయన మధ్య శేణీలిో ఉనాిడు. ఆయన తండిరకన 
లోబడును, కాని ప్ర్శశుదాధ తుప ై అధకిార్ము గలవాడెయైునాిడు. 

ఆద ిసంఘములో, యిసేు కరసీుత  సంప్ూర్ణంగా దదవుడెయైునాిడన ేఒప్ుపకోలు క ైసైతవ 
విశావసములోని కరలకమ ైన కోణమ యైుండనిది. బాపితసుము సమయంలో అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణమును ఒప్ుపకొనినవార్మ, ఒకని అంతర్ంగములో ప్ర్శశుదాధ తు చదయు కార్యములకు 
సంబంధించనంత వర్కు, దదవశాసత రములోని సూక్షుమ నై విష్యాలనిిటిని ధ్ృవీకర్శంచుకొనవలస్టని 
అవసర్త లేకుండింది. కాని వార్మ కరసీుత  యొకు దదవతవమును ఎటటవంట ిసంకోచమ నైను లేకుండా 
ప్రచుర్ము చదయాలని కోర్బడరి్శ. నడేు సహతిం, యిేసు నిజముగాను మర్శయు సంప్ూర్ణముగాను 
దదవుడెయైునాిడని దృవీకర్శంచుకొనడం లేఖ్నానుసార్మ ైన క ైైసతవయమునకు ప్రమాణ చహిమ ైయునిది. 

“దదవుని కుమార్మడు” అనే ప్దము యొకు పరా ముఖ్యతను చూచన మీదట, “ప్రభువు” అనే 
నామము యిేసు యొకు దెవైతవమును ఎలా సూచసుత నిదో  చూదాే ము. 

ప్రభవు 
కొీతత  నిబంధ్న యిసేును ప్రభువని పలిచునప్ుపడు, కుర్శయోస్ అన ేగరకీు ప్దమును అది 

అనువదిసుత ంది. కుర్శయోస్ అనేద ిచాలా సామానయమ నై ప్దమ ైయుండినది, “ఏలువాడు” లేదా 
“యజమానుడు” అనే అరా్మిసుత ంది, మర్శయు అది మర్ొకర్శని మర్ాయదప్ూర్వకంగా “అయాయ” – ఆంగో 
ప్దము “సర్డ” – అని సంబో ధంిచుటకు కూడా ప్రయోగశంప్బడింది. అందుచదత, మతతయి 10:24, లూకా 
12:36-47, ఎఫ స్ట ్6:5-9 మర్శయు యింకా ఇతర్మ నై అనకే చపటోలో వల , కుర్శయోస్ అన ేప్దం 
కేవలము మానవుల ైన వార్శ విష్యంలో తర్చుగా వర్శతంప్జయేబడింది. 

ఇదద సమయంలో, మతతయి 11:25, లూకా 1:16, అప  2:39, మర్శయు ఇతర్మ ైన అనేక చపటోలో 
వల , కొీతత  నిబంధ్న కుర్శయోస్ అనే ప్దమును దదవునికన ఒక నామముగా కూడా ప్రయోగశసుత ంది. ఆ యా 
అర్ాా లు ఇనిి చూచన తర్మవాత, కొీతత  నిబంధ్నలోని కుర్శయోస్ అనే ప్ద ప్రయోగము, యిేసు 
దెైవికమ నైవాడెై యునాిడని సూచసుత ందని ఎందుకు అనుకోకూడదు? అది కేవలం ఆయన భూలోక 
అధకిార్ం మర్శయు గౌర్వమును సూచసుత ంద ిఅని మనం ఎందుకు అనుకోకూడదు? 

కుర యోస్ అన్ే ప్ద్ము క్ెైసై్తవయములో వవడబడుట్కు పవత నిబంధన 
ఆయువుప్ట్లర గవ ఉనాద్వ. పవత నిబంధనలోని లేఖనములు హెబ్రర భాషలో 
వవర యబడనివి. అట్లయనను, క్రీస్ుత  ప్ుట్లర ట్కు రెండు మూడు శ్తఘబదముల క్ిీతం ఈ 
హెబ్రర గీంథ పవఠం గరీకు భాషలోనిక్ి అనువద్వంప్బడింద్వ. ఈ అనువవద్మే స్టపె్ుర జెంట్ 
అని పిలువబడుతుంద్వ. యూద్ు ప్ండితులు పవత నిబంధనను గరీకు భాషలోనిక్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనువద్వంచినప్ుుడు, ద్వేుడు తనను తఘను తన ప్రజలకు ప్రతయక్ష్ప్రచుక్ొనిన 
ప్వితరమైెన అను న్ఘమమును అనువద్వంచడఘనిక్ి కుర యోస్ అన్ే ప్ద్మును వవరు 
6,700 స్వరుల  ప్రయోగ ంచఘరు: యాహవా క్ొీతత  నిబంధన యేస్ును కుర యోస్ అని 
ప్రకటి్స్ుత నా విషయానిా గీహ ంచడఘనిక్ి ఈ న్పే్థయం నిరపకే్ష్ంగవ 
క్రలకమైెనద్ ైయునాద్వ. కుర యోస్ అన్ే ప్ద్ము ద్ఘనంతట్ అద్ే యసే్ు 
ద్ ైవికమైెనవవడ ైయున్ఘాడను ధానింప్ు నివాకపోయనప్ుట్ిక్నిి, ద్ఘని పవత 
నిబంధన న్పే్థయంలో ఈ ప్ద్ ప్రయోగం, యేస్ు యొకి ద్ ైవతామును అన్ేక 
గీంథభాగవలలో స్ుషరంగవ ధానిస్ుత ంద్వ. 

— డా. కరత్ జఞనిన్ 

ద్ేవుని మహ మారథమైె, ప్రతివవని మోక్వలు యసే్ు న్ఘమమున వంగుననియు, 
ప్రతివవని న్ఘలుకయు యసే్ు క్రసీ్ుత  ప్రభువని ఒప్ుుక్ొనుననియు చ ప్ుుతునాద్వ, 
విప్రరతమైెన విస్ుయమును కలుగజేయు క్ొీతత  నిబంధనలోని ఒక 
వవకయభాగమైెయునాద్వ [ఫిలిపు్ 2]. వవస్తవంగవ, పౌలు, ఆ క్ష్ణంలో య షయా 
గీంథంలో నుంచి ఉలేల ఖంచుచుండ ను, అచచట్ అద్వ, యాహవా ప్రభువ ైయున్ఘాడని 
ప్రతి ఒకిరు ఒప్ుుక్ొంద్ురన్ే ఒక స్ుత తి గవనమైెయుండనిద్వ. పౌలు 
బుద్వాప్ూరాకంగవ ఈ పవత నిబంధన వవకయభాగవనిా తీస్టిక్ొని యాహవాకు బద్ులుగవ, 
యసే్ు క్రీస్ుత  ప్రభువ ైయున్ఘాడని చ ప్ుుతున్ఘాడు. ఆ క్ష్ణంలో యేస్ు క్రసీ్ుత  క్వేలం 
ఒక యజమానుడు క్వద్ు, క్వని ప్రభువుతో, ఇశ్వీయేలు ద్వేునితో కూడఘ 
గుర తంప్బడవలస్టనివవడ ైయున్ఘాడని క్ొీతత  నిబంధన చ ప్ుుచునా విషయం ప్ూర తగవ 
స్ుషరమైెయునాద్వ. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 

ర్పమా 10:9, 13లో పౌలు ఏమని వరా సుత నాిడో  ఒకసార్శ చూడండి: 

“యేస్ు ప్రభువని” నీ న్ోట్ితో ఒప్ుుక్ొని, ద్ేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను 
లేపెనని నీ హృద్యమంద్ు విశ్ాస్టించినయ డల, నీవు రక్ింప్బడుద్ువు . . . 
“ప్రభువు న్ఘమమును బటి్ర  పవర రథన చేయువవడ వడో  వవడు రక్ంిప్బడును” (రోమా 
10:9, 13). 

ఈ వాకయభాగంలోని 13వ వచనములో, యిసేు నామమున పరా రా్న చదయు ప్రతి ఒకుడు 
ర్క్ింప్బడునని ర్మజువుప్ర్చునటటో  పౌలు యోవలేు 2:32ను ఉలేో ఖసుత నాిడు. కాని యోవలేు 
ప్ుసతకంలో నుంచ తీస్టకిొనబడని ఈ వచనంలో, హెబ్రర బాష్లో వరా యబడని పాత నిబంధ్నలో 
చూచనటోయితద, ప్రభువు నామము యాహేవ అని ఉంటటంది, ఇద ిదదవుని స ంత నామము. సామానయంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూస్టేత , యిసేు ప్రభువని పౌలు చెపపినప్ుపడు, యిసేు యాహవే, అనగా ప్రభువు మర్శయు పాత నిబంధ్న 
దదవుడున ైయునాిడని భావించనటటో  అరా్మవుతయంది. 

మతతయి 3వ అధాయయం, మార్ము 1వ అధాయయం, లూకా 3వ అధాయయం మర్శయు యోహాను 1వ 
అధాయయం, పాత నిబంధ్నలోని దదవునితో యిసేును సమానునిగా చదయు కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ 
వాకయభాగాల ైయునివి, ఈ వాకయభాగాలలో యిసేు, యి ష్యా గీంథం 40వ అధాయయంలోని 
ప్రభువ యైునాిడు, మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహాను స్టదిధప్ర్చనది ఈ ప్రభువు మార్గమునే. ఇదద 
విధ్మ ైన చెతైనాయనిి మనము హెబ్రర 1:10లో చూడగలము, ఈ వాకయములో ప్రభువ నై యిసేు, కరర్తనలు 
102:24, 25లో ఈ లోకమును సృషిరంచనవాడని చపె్పబడుతయని దదవుడెయైునాిడు. ఈ విధ్ంగా 
ఎన ైినా చపె్ుపకోవచుు. 

అలాగని, కొీతత  నిబంధ్నలోని ప్రజలు యిేసును “ప్రభువు” అని పలి్వచన ప్రతిసార్శ, వార్మ ఆయన 
దెైవతవమును గుర్శతంచార్ని చపె్పడం కాదిది. కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్మ ఆయన యి డల వార్శ మానవ 
మర్ాయదను ప్రదర్శించాలని మాతరమే ఉదదేశించార్మ. కాని సంఘము మనము అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణం ప్రకార్ం ఒప్ుపకొనుచునిటటర గా, యిసేు, ప్రభువ యైునాిడని విధ్ుయకతముగా 
ఒప్ుపకొనునప్ుపడు, యిసేు కరసీుత  దదవుడెయైునాిడు, మర్శయు దదవుడుగా ఆయన తిరతవములో తండిర 
మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయుని దెైవికమ నై అవే విశషే్ లక్షణములుగల సంప్ూర్ణ 
సభుయడెైయునాిడనే లేఖ్నానుసార్మ నై బో ధ్ను మనము ర్ూఢపి్ర్చుచునాిము. 

కరీసుత  యొకు దెవైతవము క ైైసతవ జీవితమునకు అవసర్మగు అనిి విధ్ముల ైన 
అంతర్ాువములను కల్వగశయునిది. ఉదాహర్ణకు, మనము చదయుచుండు పరా రా్నలలోను, పాడుచుండు 
పాటలలోను యిేసును దదవునిగా అంగరకర్శంచాల్వ మర్శయు ఆర్ాధించాలనదే ిదాని అరా్మ యైునిది. 
అనగా, మనము తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుకు చదయుచునిటటర , ఆయనకు పరా ర్శాంచవల నని దాని అరా్ం. 
అనగా, దదవుడు తానే మనలను పాప్ము నుంచ విమోచంచాడన ేవిష్యానిి ఎర్శగశనవార్మ ై, మన ర్క్షణ 
గూర్శున సకల ఆదర్ణగలవార్మ ై యుండవచుునని అరా్ము. క ైసైతవ జీవితములోని ఇవి మర్శయు ఇంకా 
అనకేమ నై ఇతర్ ఆచర్ణాతుకమ ైన విష్యాలు, యిసేు దెవైికమ నైవాడెయైునాిడనే నముకంప ై 
ఆధార్ప్డయిునివి. 

యిేసు యొకు దదవతవమును గూర్శున ఇటిర  అవగాహనతో, అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో 
ఆయన మానవతవము వివర్శంప్బడని విధానానిి ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

మానవతాము 

గత ర్ ండు శతాబేముల కాలంలో, అనేకమంద ిదదవశాసత ర ప్ండతియలు, యిేసు 
మానవుడెయైుండెననే విష్యానిి నిసింకోచంగా అంగరకర్శంచార్మ, కానీ వార్మ ఆయన దదవతవమును 
ప్రశిించార్మ. సంఘము న లకొలపబడుచుండిన ఆది శతాబేముల కాలంలో, ప్రజలు యిసేు యొకు 
మానవతవమును ప్రశిించడమనదేి కనీసం సర్వసామానయమ ైన సంగతెయైుండినది. ఆ దనిాలలోని 
ప్లుకుబడిగల తతతవశాసత రములు, దదవుడనేవాడు మానవుని ర్ూప్ంలో మార్మవషే్ం ధ్ర్శంచవచుుననే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యానిి ప్రజలు అంగరకర్శంచడానికన సులభం చదసాయి. కాని, దదవుడనవేాడు వాసతవంగా ఒక 
మానవుడు కాగలడనే అభిపరాయానిి అంగరకర్శంచడమనదేి వార్శకన చాలా కష్రమ యైుండినది. మానవులు 
శార్రర్కమ ైన, భావోదరకములుగల పరా ణుల ైయుండిర్శ. వార్శ అంచనా మరే్కు, అలపమ నై, సృజంప్బడని 
పరా ణుల సంబంధ్మ ైన, మానవ సవభావం ధ్ర్శంచడం దావర్ా, తన స ంత మహిమ మర్శయు గౌర్వమును 
అలపమ నైవిగా చదస్టికొనుటకు దదవుడు ర్ాజీప్డడు. విచార్కర్ంగా, కుమార్మడెనై దదవుడు సంప్ూర్ణ 
మానవతవములో, సంబంధతి సకల బలహనీతలతో, ప్ర్శమితయలతో, మర్శయు దౌర్బలయములతో ఈ 
లోకానికన వచాుడని నముడానికన ఆధ్ునిక క ైైసతవులలో అనేకులు సహితం కష్రప్డుతయనాిర్మ. 

యిేసు సంప్ూర్ణంగా మానవుడెయైుండనెని నిర్ూపించడానికన, మనము ఆయన 
మానవతవమునకు సంబంధించనవి ప్రధానమ ైన మూడు లక్షణములను చపె్ుపకుందాము. మొదటిది, 
మానవునిగా ఆయన అనుభవించన అనుభవాలు. ర్ ండవది, మానవునిగా ఆయన చదప్టిరన హో దా. 
మూడవది, ఆయన యొకు మానవ సవభావము మర్శయు దీనికనని ఆయన యొకు దెవైికమ ైన 
సవభావమునకును గల సంబంధ్మును గూర్శు చపె్ుపకుందాము. అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో 
జఞబితాగా ఇవవబడనిటటర , ఆయన మానవునిగా అనుభవించన అనుభవాలతో పరా ర్ంభిదాే ము. 

అనుభవవలు 
ఇటటవంట ిఅనుభవాలను మానవులు మాతరమ ేఅనుభవిసాత ర్మ గనుక యిేసు నిజముగా 

మానవుడెయైుండెనని ఆయన మానువునిగా అనుభవించన అనకే అనుభవాలు ర్మజువుచదసుత నాియి. 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని నిశుయాతుకముల ైన విష్యాలను గమనించండి: 

ఈయన ప్ర శుద్ఘా తు వలనకనయయగు మర య గరభమున ధర ంప్బడి ఆమెకు 
ప్ుట్టరను. 
పొ ంతు పిలాతు క్వలమంద్ు బాధప్డి, 
స్టిలువవయేబడి, చనిపోయ, పవతిపెట్రబడ ి
అద్ృశ్యలోకములోనిక్ి ద్వగెను. 
మూడవ ద్వనమున చనిపోయనవవర లో నుండి తిర గ లేచ ను. 

ఈ అనుభవాలు యిేసు యొకు మానవతవమును గూర్శు కనీసం నాలుగు కోణాలను 
ర్ూఢపి్ర్చుచునివి: ఆయన తర్ము, ఆయన శర్రర్ము, ఆయన ఆతు, మర్శయు ఆయన 
ప్ునర్మతాా నము. ఆయన తర్మును గూర్శున, ఆయన గర్ుమున దాలుబడుట మర్శయు జనిుంచుటతో 
సహా, చర్ుతో మొదలుప టటర దాము. 

తరము 
యిేసు తర్మును గూర్శు అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఇలా స్ట లవిసుత ంది: 

ఈయన ప్ర శుద్ఘా తు వలనకనయయగు మర య గరభమున ధర ంప్బడి ఆమెకు 
ప్ుట్టరను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంగరకర్శంచదగశనటటర గా, యిసేు గర్ుమున దాలుబడుట మర్శయు జనిుంచుట గూర్శునవి కొనిి 
అసాధార్ణమ నై వివర్ాలునివి. మొదటదిి, మానవుడెైన తండిర కాదు, కాని విశషే్ంగా ఆయన 
ప్ర్శశుదాధ తు వలన గర్ుము దాలుబడా్ డు. తన తలో్వ యొకు కనాయతవము ఉలోంఘింప్బడని విధానంలో 
కూడా ఆయన గర్ుము దాలుబడా్ డు. ఈ పాఠంలో సంబంధతి విష్యాలను సవివర్ంగా చర్శుదాే ము. 
ప్రసుత తానికన, గర్ుము దాలుబడుట మర్శయు జనిుంచుట అవశయముగా మానవ అనుభవాల ై ఉనాియని 
పరా థమిక ఆలోచనలప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శదాే ము. 

యిేసు “గర్ుము దాలుబడనెని” అప సతలుల విశావస ప్రమాణము స్ట లవిసుత నిదంటే, ఆదాము 
మర్శయు హవవ తదనంతర్ము సకల మానవులు మొదలుప టిరన అదద విధానంలో యిసేు కూడా 
మొదలుప టార డనే విష్యం దానిలో ఇమిడియునిదని అరా్మవుతయంది: తలో్వ గర్ుములోని చని 
శిశువుగా. దదవుడు ప్రతి మానవ శిశువును ర్ూపించు అదద విధ్ంగా, ఆయన యిసేును మర్శయు 
గర్ుములు ర్ూపించాడని మతతయి 1:18, లూకా 2:5,6, గలతీ 4:4, మర్శయు హెబ్రర 10:5 వంటి 
వాకయభాగాలు సూచసుత నాియి. 

లూకా 1:34-37లో, మర్శయు గర్ుమును గూర్శు మర్శయకు మర్శయు గబిరయిలేను దదవదూతకు 
మధ్య జర్శగశన ఈ కనీంద ిసంభాష్ణ గీంథసాం చదయబడయిునిది: 

“అంద్ుకు మర య, “న్నేు ప్ురుషుని ఎరుగనిద్ఘనన్ే; యద్ేలాగు జరుగునని” 
ద్ూతతో అనగవ, ద్ూత ప్ర శుద్ఘా తు నీమీద్వక్ి వచుచను; స్రోానాతుని శ్క్ిత నినుా 
కముుక్ొనును . . . ద్ేవుడు చ పిున యే మాట్య నైను నిరరథకము క్వన్ేరద్ని” 
ఆమెతో చ పెును (లూక్వ 1:34-37). 

ఈ విధానంలో బిడ్ గర్ుము దాలుబడటమనదేి ఒక గొప్ప అదుుతకార్యమ ై యుండునని మర్శయ 
గుర్శతంచంది. ఆమ  ప ందనిద ికూడా సర్శగాగ  ఒక అదుుత కార్యమే. 

యసే్ు అద్ుభతకరముగవ గరభమును ద్ఘలచబడుట్ అన్ే విషయం, ఆయన 
స్ంప్ూరణ ద్ ైవము మర యు స్ంప్ూరణ మానవుడ ైయున్ఘాడని నిశ్చయప్రుస్ుత ంద్వ, 
క్వని ఈ విషయం ఆయనను స్ంప్ూరణ మానవుడ ైయుండుట్ కంట్ట 
తకుివ నైవవనిగవ చేయద్ు. గరభమున ద్ఘలచబడుట్ అద్ుభతమన్దే్వ నిజమే, 
బహుశ్వ విమోచన్ఘ చర తరలో ఎప్ుుడ ైన్ఘ గవని త లిస్టియునా అతి గొప్ు 
అద్ుభతక్వరయములలో ఒకట్టైయుంట్లంద్వ. అట్లయనను, యసే్ు గరభమున 
ద్ఘలచబడుట్ను చూచినట్లయతే, ఆయన గరవభవధవ, మర యు తలిల గరభములో 
అభివృద్వాచ ంద్ుట్, ఇతర మానవ జీవుల వంటి్ద్ే అయుయండింద్వ. ఆయన తన తలిల 
గరభద్ఘారము గుండఘ జనిుంచుట్, మామూలుగవ మనిషి ప్ుట్లర క ప్రక్ిీయయే. 
ఆయన తన పో షణ క్ోస్ం తన తలిలపెై ఆధఘరప్డుట్, చనుబాలు తఘర గడం మర యు 
ముకుి క్వరడం, పిలల గోచీలు మారచబడట్ం, ఇవనీా కూడఘ స్వమానయమెైన, 
మామూలు మానవ అనుభవవలే. ఆయన క్ేవలం మానవుడ యైుండుట్ కంట్ ే
ఎకుివ నైవవడే, క్వని స్ంప్ూరణ మానవుని కంట్ట తకుివ నైవవడు మాతరం క్వద్ు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసరర్డ 

యిేసు నిజముగా మానవుడెయైుండడని కొనిి ప్ర్ాయయాలు తర్శుంప్బడుతయంది, ఎందుకనగా 
ఆయనకు మానవుడెనై తండిర లేకుండనెు. కాని ఆది మానవులకు సహతిం తండుర లు లేకుండిర్శ, లేక ఆ 
మాటకొస్టేత  తలుో లు లేకుండిర్శ. ఆద ి2వ అధాయయం మనకు తలె్వయజ ప్ుపతయనిటటర గా, ఆదాము నేల 
మంటతిో నిర్శుంప్బడా్ డు, హవవ ఆదాము యొకు ప్రకుటమెుకలో నుండ ిసృజంప్బడింది. ఈ ఇర్మవుర్శకన 
కూడా తలో్వదండుర లు లేర్మ. ఈ ఇర్మవుర్మ కూడా స్ట్త రకన జనిుంచలేదు. కాని వార్మ సంప్ూర్ణంగాను, 
నిజముగాను మానవుల ైయుండిర్శ. అదద విధ్ంగా, యిేసు గర్ుధార్ణ అసాధార్ణ విధానమును మించనదె ై
యుండనిప్పటికనని, ఆయన సంప్ూర్ణంగా మానవుడెయైుండనెు. 

మనము లేఖ్నముల నుంచ తెల్వస్టకిొనుచునిదానంతట ిప్రకార్ం, యిసేు మర్శయు గర్ుములో 
ఎదుగుట కూడా ప్ర్శప్ూర్ణంగా ఒక సహజ సంఘటనయి ై యుండినది, మర్శయు అద ిఆమ  ఆయనకు 
జనునిచున సంఘటనగా ప్ర్శణమించంది. ప పై చుు, మర్శయ గర్ుము దాల్వున విష్యం 
తొలదే లుతఆమ కు తలె్వయలేదు. కాని ఆ మీదట అది సపష్రమయియందని మతతయి 1వ అధాయయం, లూకా 
2వ అధాయయం సూచసుత నాియి. దదవుడు మర్శయకు ప్రదానము చదయబడని యోస్టపే్ునకు 
సవప్ిమందు తెల్వయజ ప్ుపనంత వర్కు, ఆమ  విశావసపాతరమును అతడు ప్రశిించునంతటి ప్ర్శస్టిాతి 
ఏర్పడింది. చవర్కు యిసేు యథారా్మ నై మానవ శిశువుగా జనిుంచడం జర్శగశంది. 

యసే్ు స్ంప్ూరణంగవను మర యు స్మగీముగవను మానవుడ యైున్ఘాడు. క్రీస్ుత  
అద్ుభతకరముగవ గరభము ద్ఘలచబడుట్ ఎవిాధంగవను ఆయన యొకి నిజమైెన 
మానవతామును తగ ాంచద్ు. మానవతాము ఏమైె యుండవల నని 
ఉద్ేదశంప్బడినద్ో  ద్ఘనిని యేస్ు మనకు అద్ుభతకరమైెన గరభధఘరణలో వవస్తవంగవ 
చూపిస్ుత న్ఘాడు, ఎంద్ుకనగవ మనము ప్రలోకంలో ఉండన్ యైునాట్లర , మనము 
పవపషిిర  ప్రజలమైె యుండకుండఘ ప్ూర తగవ మానవులమైె యుండగలమన్ే 
విషయానిా మనము క్రసీ్ుత నంద్ు చూచుచున్ఘాము. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

యిేసు యొకు తర్మును చూచన మీదట, ఆయన ప్ూర్శతగా మానవుడె ైయునాిడని ఆయన 
శర్రర్ము ఎలా ర్ూఢపి్ర్మసుత ందో  చర్శుంచుదాము. 

శ్రరరము 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము చపె్ుపతయని ఈ విష్యం ప్రసుత తం మన మనసుిలలో ఉనిది: 

పొ ంతు పిలాతు క్వలమంద్ు బాధప్డి, స్టిలువవేయబడి, చనిపోయ, పవతిపెట్రబడ ి

ఈ మాటలలో, ఆయన నిజముగా శర్రర్ధార్శయి ైన మానవుడెై యునిప్ుపడు మాతరమే అవి 
సాధ్యమయిేయ కొనిి అనుభవాలను ఈ విశావస ప్రమాణము యిేసునకు ఆర్పపసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మతతయి 27వ అధాయయము, మార్ము 15వ అధాయయము, లూకా 23వ అధాయయము, మర్శయు 
యోహాను 18 మర్శయు 19వ అధాయయంలో నివేదింప్బడనిటటర గా, యిసేు ప్టరబడుట మర్శయు 
స్టిలువవయేబడుటకు సంబంధంిచన సంఘటనల ప్రకార్ం, యిేసు ప ంతి పలిాతయ కాలమందు నానా 
విధాల ైన బాధ్లననుభవించాడు. కొర్డా దబెబలు కొటరబడా్ డు, ముళో కనర్రటం బలవంతంగా 
ధ్ర్శంప్జయేబడా్ డు, ఉమిువయేబడా్ డు, అప్హస్టించబడా్ డు, ప్లుమార్మో  కర్ీతో తలప  ైకొటరబడా్ డు, 
ఆయన స్టిలువవయేబడని సాలం వర్కు కొంత దూర్ం తన స్టలిువను తానే మోస్టికొని వ ళలో నటటో  
బలవంతప టరబడా్ డు. 

ఆయన మానవ భౌతిక శర్రర్ముగల – బాధ్ప్డగల, ర్కతము కార్గల, స్ట ైనికుల చదత 
దూషింప్బడగల, మోయలేకుండిన భార్ం మర్శయు కొటరబడుచుండని దబెబల వలన నిసితయత వ ఏర్పడని, 
చంప్బడగల, ఆయన ఆతు ఆయనను విడిచ వ ళ్లిపలయిన మీదట సమాధిలో పాతిప టరబడగల శర్రర్ము 
కల్వగశయుండని – నిజమ నై మానవుడెై యుండెనని యిసేు అనుభవించన శీమలు, స్టిలువవయేబడుట, 
మర్ణించుట, మర్శయు పాతిప టరబడుట ప్రదర్శిసుత నాియి. 

నిజమ నై మానవ శర్రర్ం కల్వగశయుండుట కరలకమ నై విష్యమ ై యుండనిది, ఎందుకనగా ఒక 
యథారా్మ నై మానవుడు దెవైికమ నై తీర్మప ప్రకార్ం మానవాళ్ల పాప్ముల పరా యశిుతతము కొర్కు శార్రర్క 
శీమలనొందవల నని దదవుని నాయయం కోర్శనది. సంబంధతి ఉదాా టనను మనము ర్పమా 7:4, కొలస్టిి 
1:21, 22 మర్శయు హెబ్రర 10:10లో చూడగలము. 

ఒక ఉదాహర్ణగా హెబ్రర 2:14-17లో గల మాటలను గమనిదాే ము: 

క్వబటి్ర  ఆ పిలలలు రకతమాంస్ములు గలవవరెనైంద్ున, ఆ ప్రక్వరమే మరణము . . . 
క్వవున ప్రజల పవప్ములకు ప్ర హారము కలుగజేయుట్క్ెై . . . (హెబ్రర 2:14-17). 

ఈ వాకయభాగము మనకు సపష్రంగా తెల్వయజేయుచునిటటర , మన పాప్ములకు ప్ర్శహార్ము 
కలుగజయేుటకు, యిసేు ర్కతమాంసములుగలవాడెై, భౌతిక శర్రర్ముగలవాడెై, యుండవలస్టి వచుంది. 

యిేసు యొకు తర్ము, శర్రర్మును గూర్శున విష్యాలను మన మనసుిలలో ఉంచుకొని, 
యిేసు ఆతు ఆయన యొకు మానవ సవభావానిి ప్ూర్శతచదస్టంిదన ేవాసతవానిి ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఆతు 
మానవులు అమర్తయమ నై ఆతుకు నివాసముగా నుండు మర్తయమ ైన శర్రర్ముగలవార్  ైయునాిర్ని 

లేఖ్నములు కీమప్రకార్ంగా చబెుతయనాియి. ఆతులను గూర్శు లేఖ్నాలలో అనకే విభినిమ ైన ప్దాలు 
ప్రయోగశంప్బడినవి, కాని “జీవాతు” మర్శయు “ఆతు” అనవేి అతయంత సర్వసాధార్ణమ నై 
ప్దాల ైయునివి. హెబ్రర 4:12 మర్శయు 1 థసెి 5:23 ఆధార్ంగా, “జీవాతు” మర్శయు “ఆతు” అనేవి 
మన అస్టితతవములో గల వేర్ేవర్మ భాగాల ైయునాియని కొనిి సాంప్రదాయాలు చపె్ుపచునివి. కాని మన 
అస్టితతవమంతట ిఅంతర్ంగములోని సమసతమును, అభౌతికమ ైన కోణాలను సూచంచడానికన ఈ 
ర్ ండింటిలోని ఏదో ఒక ప్దము ప్రయోగశంప్బడనివి దాదాప్ు 200 వచనాలునాియి. కాబటిర , అద ి
“జీవాతు”యి నైా లేక “ఆతు”యి ైనా, ఈ ర్ ండు ప్దాలు కూడా మానవునిలో ప్రధానంగా శర్రర్ము మర్శయు 
ఆతు అనే ర్ ండు భాగాలునాియన ేమూలాధార్మ నై వాసతవికతను సూచసుత నాియని చెప్ుపకొనడం 
మంచది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా 23:46లో, యిసేు తన స ంత “జీవాతు” లేక “ఆతు”ను గూర్శు ప్లుకుతయని ప్లుకులు 
కలవు. ఇదిగప, ఆయన మాటలన ేవినండి: 

తండరర, నీ చేతిక్ి న్ఘ ఆతును అప్ుగ ంచుక్ొనుచున్ఘాను (లూక్వ 23:46). 

యిేసు స్టలిువ మీద మర్ణించనప్ుపడు, ఆయన దదహము సమాధలిో ఉంచబడన ైయుండగా, 
ఆయన జీవాతు లేక ఆతు తండిరయి నై దదవుని హసాత లలో ఉంటటందని ఆయన సూచంచాడు. 

మన ఉనికన యొకు ఆతుసంబంధ్మ నై కోణముగా, మన ఆతు మన సచదతనతవమునకు 
ప్ఠమ ైయునిది. మన శర్రర్ములు మృతమ నైప్ుపడు, మన ఆతులు మన శర్రర్ములలో నుంచ వేర్ ై, 
సచదతనతవ స్టిాతిలో కొనసాగును. యిసేు మర్ణించనప్ుపడు ఆయనకు అదద జర్శగశంది అని అప సతలుల 
విశావస ప్రమాణము వివర్శసుత ంది. ప్రతదయకంగా, అద ిచబెుతయంది: 

ఆయన అద్ృశ్యలోకములోనిక్ి ద్వగెను. 

యిేసు మర్ణించనప్ుపడు, ఆయన యొకు చెతైనయవంతమ నై, వివచేనాతుకమ ైన ఆతు ఆయన 
శర్రర్ములో నుంచ వరే్యియందని ఈ విశావస ప్రమాణము చెబుతయంది. ఆయన దదహము సమాధలిో 
ఉంటటండగా, ఆయన ఆతు అదృశయ లోకములోనికన దిగ ను. ఈ మాటల లోతెైన అర్ాా నిి అటటతర్మవాత ఈ 
పాఠంలో మనము ప్ర్శశీలనగా ప్ర్శశీల్వసాత ము. కాని ప్రసుత తానికన, యిసేు అదృశయ లోకములోనికన దిగశన 
విష్యానిి పరే్ొునడం దావర్ా, యిసేు వాసతవమ ైన మానవ ఆతు కల్వగశయుండెనన ేవిష్యానిి 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ధ్ృవీకర్శంచుచునిదని మాతరమే సూచంచాలని ఆశిసుత నాిము. 

చవర్శగా, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యిసేు తర్ము, ఆయన శర్రర్ము, మర్శయు ఆయన 
ఆతును గూర్శు చదయుచుని ప్రసాత వనల దావర్ా, యిేసు యొకు మానవతవమును 
ధ్ృవీకర్శంచుటతోపాటట, అది ఆయన ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు అనగా, ఆయన ఆతు ఆయన 
శర్రర్ముతో ఐకయమగుటను గూర్శు కూడా చెప్ుపచునిది. 

ప్ునరుతఘథ నము 
యిేసు నిజమ నై మానవుడె ైయుండనెని ప్ునర్మతాా నము ర్మజువు చదసుత ంద ిఎందుకనగా ఆయన 

సంప్ూర్శతయి నై, మహిమప్ర్చబడని మానవ అస్టితతవము, ఆయన నిజమ నై మానవ శర్రర్ము ఆయన 
నిజమ నై మానవ ఆతుతో మళ్ళి కల్వస్టిపల యినదెై యుండినదని అద ిప్ునర్మదాా టసిుత ంది. ఆయన మానవ 
ఆతు ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చబడిన ఆయన మానవ శర్రర్ములోనికన ప్రవశేప టరబడినప్ుపడు ఆయన శర్రర్ము 
ప్ునర్మతాా నమ యైియంది. అవును, కొనిి విధాలుగా ప్ునర్మతాా నమ నై ఆయన శర్రర్ము 
భినిమ నైదెైయుండనిది ఎందుకనగా అద ిమహిమప్ర్చబడింది మర్శయు ఇక మీదట అది మర్తయమ నైది 
కానిదెై యుండనిది. కాని ఈ విష్యం దానిని తకుువ భౌతికమ ైనదానిగా లేక తకుువ 
మానవీయమ నైదానిగా చదయలేదు. ప పై చుు, 1 కొర్శంథీ 15వ అధాయయమందంతట మనము 
గమనిసుత నిటటర గా, ప్ునర్మతాా నమ నై యిేసు శర్రర్ము విశావసులందర్శ శార్రర్క ప్ునర్మతాా నముల ప్రథమ 
ఫలమ ైయునిది. అందుచదత, మన స ంత శర్రర్ములు భవిష్యతయత లో ఎలా ఉంటాయో, అది మన ఎదుట 
ప్రదర్శించుచునిది. 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము మూడవ పాఠము : యేిసు కరీసుత  

-14- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

1 కొర్శంథ ీ15:20-23లో పౌలు ఏమి వరా సాడో  ఒకసార్శ చూదాే ము: 

ఇప్ుుడ ైతే నిద్వరంచినవవర లో ప్రథమఫలముగవ క్రసీ్ుత  మృతులలోనుండి 
లేప్బడియున్ఘాడు. మనుషుయని ద్ఘారవ మరణము వచ చను గనుక మనుషుయని 
ద్ఘారవన్ే మృతుల ప్ునరుతఘథ నమును కలిగెను. ఆద్ఘమునంద్ు అంద్రు ఏలాగు 
మృతిపొ ంద్ుచున్ఘారో, ఆలాగునన్ే క్రసీ్ుత నంద్ు అంద్రు బరద్వక్ింప్బడుద్ురు. 
ప్రతివవడును తన తన వరుస్లోన్ే బరద్వక్ింప్బడును; ప్రథమ ఫలము క్రసీ్ుత ; 
తరువవత క్రీస్ుత  వచిచనప్ుడు ఆయనవవరు బరద్వక్ింప్బడుద్ురు (1 క్ొర ంథీ 15:20-
23). 

ఆదాము, సృషిరంప్బడని తొల్వ మానవుడెయైునిటటర గా యిసేు, మహిమప్ర్చబడిన శర్రర్ముతో 
ప్ునర్మతాా నుడెైన మొదటి మానవుడెయైుండెను. ఆయనకు ముందుండని ఇతర్మలు సజీవులుగా 
చదయబడా్ ర్మ, కొందర్శని యిసేు తానే సవయంగా లేపాడు. హనోకు మర్శయు ఏలీయా మర్ణంిచకుండా, 
శర్రర్ముతోనే ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడరి్శ. కాని వీర్శలో ఏ ఒకుర్ నైను మహమిప్ర్చబడని, అమర్తయమ నై 
శర్రర్ములను ప ందలేదు. 

కాని యిసేు శర్రర్ము ఇప్ుపడు మహిమప్ర్చబడినదెనైప్పటకినని – మహా మృతయల ప్ునర్మతాా న 
సమయములో దదవుడు మన శర్రర్ములను నూతనప్ర్చన తర్మవాత మనము సంప్ూర్ణంగా 
మానవీయమ నైవార్మ ై యుండు విధ్ంగా – అది యింకను సంప్ూర్ణంగా మానవీయమ నైదె ైయునిది. 

ఆయన ప్స్టి బాలుడ ైయుండ ను. తన శ్ ైశ్వ ద్శ్లో బొ తితగవ తన తలిలపెైన్ే 
ఆధఘరప్డ ను. ఆయన జఞా నమంద్ును, వయస్ుీనంద్ును, ద్వేుని 
ద్యయంద్ును మర యు మానవుల ద్యయంద్ును వర ాల ల నని లూక్వ 
చ బుతున్ఘాడు. మనము ఆకలిగొనుచునాట్లర గవన్ే ఆయన కూడఘ 
ఆకలిగొన్ఘాడని, మనము ద్పుిగొనుచునాట్లర గవన్ే ఆయన కూడఘ 
ద్పుిగొన్ఘాడని, మర యు మానవులు మరణిస్ుత నాట్లర గవన్ే కలువర  గ ర పెై స్టిలువ 
మీద్ ఆయన కూడఘ మరణమును అనుభవించఘడని మనకు 
త లియజెప్ుబడుతుంద్వ. స్ర కద్ఘ, ఇద్వ ద్ీనిని మించినద్ ైయునాద్వ. ఆయన 
స్ంప్ూరణంగవ మానవుడ ైయుండుట్ మాతరమే క్వద్ు, ఆయన స్ంప్ూరణంగవ 
ద్ేవుడ ైయుండ ను, క్వని యసే్ు పవర మాణికమైెన మానవతాం మాతరమే క్వద్ు; 
ఆయన ప్ర ప్ూరణము చేయబడని మానవతామైె యున్ఘాడన్దే్వ వవస్తవిక 
విషయమైెయునాద్వ. 

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

మనము యిేసు మానవతవమును ఆయన అనుభవముల దావర్ా తెలుసుకునాిము, ఇప్ుపడు 
మన సావధానమును అప సతలుల విశావస పరా మాణములో పరే్ొునబడినటటర , మానవునిగా, ఆయన 
చదప్టిరన ప్దవిప ై – కరసీుత  ప్దవిప ై – కేందీరకర్శంచుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ద్వి 
యిేసు యొకు ప్దవి అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని ఈ మాటలోో  పేర్ొునబడింది: 

యసే్ు క్రీస్ుత ను నముుచున్ఘాను. 

ఆధ్ునిక క ైసైతవయములో, కరసీుత  అన ేమాట ఆయన స ంత పేర్మలోని భాగమ ైయుండుట కంటే, దానికన 
బదులుగా అది వాసతవానికన ఆయన చదప్టిరన కార్యము యొకు శీర్శషకయి యైునిదని అనకే మంది 
విశావసులకు తెల్వయదు. ఈ విష్యములో, “కరసీుత ” అనే మాట చాలా వర్కు “ర్ాజు” లేక “నాయయాధపి్తి” 
వంట ిమాటయి ైయునిది. 

యిేసు మానవునిగా చదప్టిరన ప్దవిని గూర్శు మనము ర్ ండు భాగాలలో చపె్ుపకుందాము. 
మొదటదిి, “కరసీుత ” అనే ప్దవిని గూర్శున పాత నిబంధ్న నపే్థయమును మనము అవలోకనము చదదాే ము. 
ర్ ండవది, ఈ ప్దవి న ర్వేర్మట మన ప్రభువు యొకు మానవతవమును ఎలా 
సూచసుత నిదోవివర్శంచుదాము. “కరీసుత ” అనే ప్దవికన సంబంధంిచన పాత నిబంధ్న నపే్థయంతో 
మొదలుప డదాము. 

పవత నిబంధన నే్ప్థయం 
కరీసుత  అనే ఆంగో ప్దము కనీసలర స్ అనే గరకీు ప్దము యొకు అనువాదమ ైయునిది, ఈ ప్దము 

“అభిషకిుత డెనైవాడు” అన ేఅరా్మిచుు, మశియాక్స లేక మ స్ట్ియ అనే పాత నిబంధ్న హెబ్రర ప్దము 
యొకు అనువాదమ ైయునిద.ి 

పాత నిబంధ్న కాలములో, “అభిషికుత డెైనవాడు” అనే ప్దము ఒక విసత ృతమ నై ప్దమ యైుండి, 
ఆయనను ఒక ప్రతదయకమ నై హో దాలో స్టవేించాలని దదవుడు నియమించన ప్రతి ఒకుర్శకన 
అనవయింప్బడింది. ఉదాహర్ణకు, 1 దని 16:22 ప్రవకతలను అభిషేకనంప్బడనివార్శగా గుర్శతంచుచునిది. 
లేవీయ 4:3, 5 మర్శయు 16 అభిషకేనంప్బడిన యాజకులను గూర్శు చెబుతయంది. 1 సమూ 26:9, 11 
మర్శయు 16లో, సౌలు ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజ ైయుండనెు గనుక అతని గూర్శు ప్రసాత విసూత , “యి హో వా 
చదత అభిషేకము నొందనివాడని” దావీదు పరే్ొుంటటనాిడు. 

లేవీయ 21:10-12, ప్రధాన యాజకుల అభిషకేమును వర్శణసుత ంది, గమనించండి: 

ప్రధఘనయాజకుడగుట్క్ెై తన స్హో ద్రులలో ఎవర  తలమీద్ అభిషేకత ైలము 
పో యబడున్ో, యాజకవస్త రములు వేస్టకి్ొనుట్కు ఎవరు ప్రతిషిఠ ంప్బడున్ో అతడు 
తన తలకప్ుును తీయరవద్ు; . . . ద్ేవుని అభిషేక త ైలము అన్ డు క్ిరరట్ముగవ 
అతని మీద్ ఉండును గనుక అతడు ప్ర శుదా్మంద్వరమును విడిచి వ ళ్లరవద్ు . . . 
(లేవీయ 21:10-12). 

ఇచుట మనము గమనించుచునిటటర గా, అభిషేకోతివము ప్రజలను దదవుని స్టవేారా్మ ై 
ప్రతిషిరంచంది. 

పాత నిబంధ్నలో ‘అభిషకేనంప్బడనివాడు” అనే ప్దము ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా 
దదశములను ర్ాజులుగా ప్ర్శపాల్వంచన దావీదు వంశసుా లకు అనవయింప్బడుట దాని అతి ముఖ్యమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రయోజనములలో ఒకటెయైునిది. ఈ విష్యానిి మనము కరర్తనలు 89:38 మర్శయు 51లోను, 
కరర్తనలు 132:10 మర్శయు 17లోను, 2 దని 6:42లోను చూడవచుు. దావీదు జీవితములో, దదవుడు 
దావీదుతో నిబంధ్న చదసాడు, దావీదు వంశసుా లలో ఒకని ర్ాజర్శకము కనీంద కొనసాగునటటో  భూమి మీద 
నిర్ంతర్ము నిల్వచయుండు ర్ాజయమును సాా పించునని వాగాే నము చదసాడు. కరర్తనలు 89:3-4లో దదవుడు 
దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్న ఈ కనీంది మాటలలో కోీడకీర్శంప్బడంిది: 

న్ేను ఏరురచుక్ొనినవవనితో నిబంధన చసే్టియున్ఘాను,“నితయము నీ 
స్ంతఘనమును స్టిథరప్రచ ద్ను, తరతరములకు నీ స్టింహాస్నమును స్వథ పించ ద్నని” 
చ పుి, న్ఘ స్టవేకుడ నై ద్ఘవీద్ుతో ప్రమాణము చసే్టియున్ఘాను (క్రరతనలు 89:3-4). 

దదవుడు వార్శకన వాగాే నం చదస్టయిునిటోయితద, చవర్కు దావీదు కుమార్మలు తమ 
స్టింహాసనాధకిార్మును ఎందుకు కోలోపయార్ప అని ఆశుర్యపల వుట సహజమే. ఈ నిబంధ్నలో దదవుడు 
వార్శకన వాగాే నం చదస్టని దవీ నలు, దదవుని యి డల తమ విధదయతను దావీదు వంశసుా లలో ప్రదర్శించు ప్రతి 
ఒకుర్శవవుతాయని ష్ర్తయతో కూడనివ ై యుండినవనేద ిదనీికన సమాధానమ ైయునిది. 2 దిన 6:16, 
కరర్తనలు 89:30-32, మర్శయు కరర్తనలు 132:11-12లో ఈ ష్ర్తయ సువిదితంగా పేర్ొునబడయిునిది. 
కాబటిర , దావీదు వంశసుా లు దదవునికన విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టనిప్ుపడు, వార్మ తమ 
స్టింహాసనములను కోలోపయార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, కరీ.ప్ూ. 922లో దావీదు యొకు మనుమడెనై ర్ హబాము ఏలుబడలిో, దావీదు 
యొకు ర్ాజ వంశ ప్ర్ంప్ర్లో నుంచ ప్ది గపతరములు తొలగశంప్బడి యి ర్ొబామునకు ఇవవబడనివి. ఈ 
వివర్ాలను మనము 1 ర్ాజులు 11 మర్శయు 12వ అధాయయములో చూడవచుు. యి ర్ొబామును 
అనుసర్శంచన గపతరములు ఇశాీయిేలు ర్ాజయమనియు, ర్ హబామును అనుసర్శంచన మిగతా గపతరములు 
యూదా ర్ాజయమనియు పిలువబడనివి. 

అటట తర్మవాత, కరీ.ప్ూ. 587లో,అతని వంశసుా డెనై యి కొనాయ స్టింహాసనము నుంచ 
తొలగశంప్బడనిప్ుపడు యూదా ర్ాజయము సహతిం దావీదు ఇంటివార్శలో నుంచ తీస్టివయేబడి, ప్ూర్శతగా 
బబులోనీయుల హసతగతమయియంది. 

ఇదద సమయంలో, దదవుడు భవిష్యతయత లో ఒక గొప్ప “మ స్ట్ియను” లేక “అభిషికుత డెైనవానిని” 
ప్ంప్బో తయనాిడని అనకే మంది ప్రవకతలు ముందుగా ప్రవచంచార్మ. ఆయన దావీదు వంశములో నుంచ 
వచునవాడెై, ఒక గొప్ప ర్ాజ యైుంటాడు, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ర్ాజయములను ప్ునర్మదధర్శంచ 
వాటిని మళో్ళ ఐకయప్ర్మసాత డు. 

క్వని పవత నిబంధనలో మెస్ట్ీయఅని పిలువబడనివవడు రవజెైయుండ ను, ద్ఘవీద్ు 
వంశ్ములో నుంచి వచిచన రవజెైయుండ ను. ద్ఘవీద్ునకు ద్వేుడు ఒక నిబంధన 
చేస్వడు, ఆ నిబంధన ప్రక్వరం, ఒక్వన్ొక ద్వన్ఘన ద్వేుడు ఒక రవజును లేవద్ీస్వత డు, 
ఆ రవజు ప్రతేయకమైెన, విశషరమైెన ద్ేవుని కుమారుని స్ంబంధం కలిగ యుంట్ాడు, 
ఆయన కుమారుడుగవ ద్వేునితో గల స్ంబంధం కలిగ యుంట్ాడని ఆయన 
వవగవద నం చేస్వడు. ద్ఘవీద్ు స్టింహాస్నముపెై ఆస్టన్ుడ ై ఎవరు నిరంతరం 
ప్ర పవలిస్వత రు, న్ఘయయము మర యు నీతిని ఎవరు స్వథ పిస్వత రు. క్వబటి్ర , నిజముగవ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము పవత నిబంధనలోని మెస్ట్ీయను గూర చ ప్రస్వత వించుక్ొనునప్ుుడు, 
మనము ఒక రవజును స్ూచిస్ుత న్ఘాము. ఆ రవజు కడప్ట్ ిరవజు, ద్ేవుని రక్ష్ణను 
మర యు విడుద్లను ప్రవేశ్పటె్లర  రవజు. 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

దావీదు వంశములో జనిుంచ, దదశబహషి్ుృతయల నైవార్శని వాగాే నము చదయబడిన దదశంలోనికన 
తిర్శగశ చదర్శు, దదవుని అతి గొప్ప ఆశీర్ావదములను ప్ునర్మదధర్శంప్బడని ఈ దదశం మీదకిన తచెుువాడెైన, 
నిర్శేష్ర మ స్ట్ియ లేక “కరసీుత ”ను గూర్శు అనకే మంది పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, 
యిర్రుయా 23:5-8, యిర్రుయా 30:8 మర్శయు 9 వచనాలు, మర్శయు యిర్రుయా 33:14-17లో 
మనము మూడు విధ్ముల ైన ప్రవచనములను కనుగొనగలము. ఈ ప్రవచనములను మనము యి హ ే
34:20-31, యి హ ే37:21-28లో చూడగలము. వీటిని గూర్శు జ కర్ాయ 12 మర్శయు 13వ 
అధాయయములో చదువగలము. ఒక ఉదాహర్ణగా యిర్రుయా 23:5-6లో వరా యబడని మాటలు 
ఆలకనంచండి: 

య హో వవ ఈలాగు ఆజా ఇచుచచున్ఘాడు, “రవబో వు ద్వనములలో న్ేను ద్ఘవీద్ునకు 
నీతి చిగురును ప్ుటి్ర ంచ ద్ను; అతడు రవజెై ప్ర పవలన చేయును, అతడు 
వివేకముగవ నడుచుక్ొనుచు క్వరయము జర గ ంచును, భూమి మీద్ నీతి 
న్ఘయయములను జర గ ంచును. అతని ద్వనములలో యూద్ఘ రక్ష్ణన్ొంద్ును, 
ఇశ్వీయేలు నిరభయముగవ నివస్టించును, య హో వవ మనకు నీతియని అతనిక్ి 
పేరు పెట్లర ద్ురు” (యరరుయా 23:5-6). 

ఇటటవంట ిప్రవచనముల దావర్ా, వార్మ మ స్ట్ియ కొర్కు – దావీదు వంశములో జనిుంచ, వార్శ 
శీమలలోనుంచ వార్శని కాపాడ ిసంర్క్ించ, వార్శకన దదవుని మహిమానివతమ ైన ఆశీర్ావదములను తెచుు 
అభిషకిుత డెనై ఒక ర్ాజు కొర్కు వాంఛంచవల నని పాత నిబంధ్న దదవుని ప్రజలను బహుగా 
పల ర తిహించంది. 

మ స్ట్ియ చదప్పటరన ైయుండని కార్యమును గూర్శు పాత నిబంధ్న నపే్థయం తలె్వయజ ప్ుపతయని 
ఇటిర అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, యిసేులో న ర్వేర్శన ఈ కార్యము ఆయన మానవతవమును 
ఎలా సూచసుత ందో  అనేవషించడానికన ఇప్ుపడు మనము ముందుకు సాగుదాము. 

యేస్ులో న్ రవేరుట్ 
కొీతత  నిబంధ్న యిసేును కరీసతని 500 కంటె ఎకుువ సాలాలలో పేర్ొుంటటంది. గనుక, క ైైసతవ 

దృకపథం దృషార య, పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూచన గొప్ప మ స్ట్ియ ఆయనే అనదేి చపె్పనవసర్ం 
లేకుండానే తెల్వస్టిపల తయంది. కాని, సకల సందదహాలను తొలగశంచడానికన, యిసేు “మ స్ట్ియ” అని 
పిలువబడనివి, యోహాను వరా స్టిన సువార్తలో ర్ ండు వాకయభాగాలునాియి, “మ స్ట్ియ” అనగా “కరసీుత ” అని 
అరా్మని అకుడ యోహాను వివర్శసుత నాిడు. అవవేనగా, యోహాను 1:41, మర్శయు యోహాను 4:25, 
26. మనము చపె్ుపకుంటటని విష్యానిి ర్మజువు చదయడానికన ఈ ర్ ండింటలిో ఒకదానిని చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమర్యలోని యాకోబు బావి యొదే యిసేు సమర్య స్ట్త రతో చదయుచుండని సంభాష్ణలోని 
మాటలు యోహాను 4:25, 26లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా ఉనాియి: 

ఆ స్ట్త ర ఆయనతో, “క్రీస్తనబడిన మెస్ట్ీయ వచుచనని న్ేన్ రుగుద్ును; ఆయన 
వచిచనప్ుుడు మాకు స్మస్తమును త లియజయేునని” చ ప్ుగవ, యసే్ు “నీతో 
మాట్లాడు చునా న్ేన్ే ఆయననని” ఆమెతో చ పెును (యోహాను 4:25, 26). 

పాత నిబంధ్న చదత ప్రవచంప్బడని మ స్ట్ియ ఆయనే అని యిేసు ఇచుట సుసపష్రంగా 
అంగరకర్శసాత డు. “మ స్ట్ియ” అను మాటకు గరీకులో కనీసలర స్ అనేద ిసాధార్ణ ప్దమ యైునిదనియు, అద ి
ఇచుట కరసీుత  అని అనువదింప్బడనిదనియు యోహాను వివర్శంచాడు. యిసేు, “కరసీుత ” అని 
సూచంప్బడుటను మనము చూచు ప్రతిసార్శ, ఆయన పాత నిబంధ్న చదత ప్రవచంప్బడిన మ స్ట్ియయి  ై
యునాిడని అరా్ం చదస్టికోవాలని ఇది మనకు తెల్వయజ ప్ుపతయంది. 

యిేసు మ స్ట్ియగా లేక “కరీసుత గా” వహించన పాతర, ఆయన నిజముగా మానవుడెై యునాిడని 
ఎలా ర్మజువుచదసుత ంద?ి దదవుడు మామూలుగా దెైవికమ నై తన స ంత మహమితో ఈ లోకానికన వచు తన 
ప్రజలను ఎందుకు ర్క్ించలేదు? లేదా, ఆయన కనష్రమ నై జనాంగానిి నడపిించడానికన దదవుడు ఒక 
దూతను ఎందుకు ప్ంప్లేదు? 

నిజమే, కాని పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల ప్రకార్ం, మ స్ట్ియ మానవుడెైయుండాల్వ, ఎందుకనగా 
ఆయన దావీదు కుమార్మడెయైుండాల్వ. మనమిదవిర్క ేచూచనటటో , అతని వంశసుా లలో ఒకడు 
ఇశాీయిలేును నిర్ంతర్ము ఏలునని నిర్శేష్రంగా పేర్ొుంటూ, దదవుడు దావీదుతో ఒక నిబంధ్న చదసాడు. 
సహజంగానే, దావీదు వంశసుా లందర్మను మానవుల ైయుండరి్శ. 

ద్ేవుడు నిబంధన ద్ఘారవ పవప్ులతో స్ంబంధఘలను న్ లక్ొలుుతుంట్ాడు. ఈ ప్ని 
ఆయన స్ాచఛంద్ంగవ చేస్వత డు. ఆయన ఇలా చేయాలను నిరబంధమేద్వయును 
లేద్ు. చొరవ ఆయనద్ే. తన స్ొ ంత కుమారుని మధయవర తతాం ద్ఘారవ మనతో 
నిబంధన చేస్టకి్ొనడం, అద్వ ద్వేుని స్వరాభౌమ ఎంపికయ ైయునాద్వ. ద్వేుడు 
ఒకస్వర  నిబంధన చేస్వడంటే్, ఆ వవగవద నములు ద్ీవించుట్క్ెనై్ఘ లేక శ్పించుట్క్ెనై్ఘ, 
వవట్ిని న్ రవేరచడఘనిక్ి ఆయన స్హజంగవన్ే కట్లర బడియుంట్ాడు. అటి్ర  
నిబంధనను ఆయన ఎనాడును నిరరథకం చేయడు. 

— డా. డెర్ క్స డబుో య. హెచ్. థామస్ 

అద్వ ఎంతో ఆశ్చరయకరమైెనద్ యైునాద్ని అగుపసి్ుత నాట్లర , తఘను స్టెలవిచిచన 
శ్వస్నమునకు ద్వేుడు నిజముగవ తఘన్ే బద్ుా డ ైయున్ఘాడు. ఆయన నిబంధన 
చేయునప్ుుడ లాల , స్ంబంధవత షరతులను పవటి్ంచడఘనిక్ి బద్ుా డ ైయుంట్ాడు. తన 
నిబంధన ప్రజల ైనవవర  ప్ట్ల  తన నితయ చితతమును న్ రవేరుచక్ొనుట్కు 
ప్రయోజనప్డు స్వధనమైెయుండునట్లల , ఆయన ఈ విధంగవ బద్ుా డ ైయుండుట్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తఘన్ే ఎనుాకుంట్ాడు. అయతే నిబంధన ఆయనను నిబద్ుా నిగవ చేస్టనిప్ుట్కి్ిని, 
అద్వ తన స్ొ ంత చితతస్వాతంతరయమును గూర చన ఒక అభివయకతమైెయునాద్వ. 

— డా. పాల్ ఛాంగ్, అనువాదము 

దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న విష్యంలో, తన ప్రజలను ర్క్ించవల నని ఆయన ఒక మానవ 
మ స్ట్ియను ప్ంప్ుటకు దదవుడు తనను తానే బదుధ నిగా చదసుకునాిడు. ఆ మ స్ట్ియ, యిసే్టే. 

దావీదు యొకు మానవ కుమార్మడు మాతరమే తన ప్రజలకు పరా యశిుతత  బలయర్పణయి ై 
యుండగలడు, ఇది ర్ ండవ హతేయవు. మనమిదవిర్కే తెలుసుకునిటటర గా, మ స్ట్ియ 
మానవుడెయైుండాల్వి వచుందని హెబ్రర 2:14-17 సూచసుత ంది. దీనిని మించ, దావీదు యొకు మానవ 
కుమార్మని చదత పరా యశిుతతము చదయబడాల్విన అవసర్తను యి ష్యా 53వ అధాయయం బలప్ర్మసుత ంది. 

ఆయన ర్ ండవ ఆదామ ై యుండవలస్టని ఆవశయకత, మ స్ట్ియ మానవుడెై యుండాల్విన 
అవసర్తకు మూడవ కార్ణమ యైునిది. అనగా, ఏ విష్యంలో ఆదాము విఫలుడయాయడో ఆ 
విష్యంలో ఈయన సఫలీకృతయడు కావలస్టియుండనిది. 

దదవుడు మానవాళ్లని సృజంచనప్ుపడు, మానవ జఞతి అంతటికన ఆయన ఆదామును శిర్సుిగా 
ఏర్ాపటటచదసాడు, మానవజఞతి లోకమును దదవుని ర్ాజయముగా మార్మునటటో  ఆయన దానిని 
నియమించాడు. అయితద ఆదాము పాప్ం చదసాడు, మానవ జఞతిని పాప్ములోనికన న టిరవేసాడు, మనకు 
నియమింప్బడని ప్నులను మనము చదయజఞలకుండునటటో  మనలను అసమర్మా లనుగా చదసాడు. ఈ కథ 
ఆదకిాండము 1-3 అధాయయాలలో గీంథసాం చదయబడయిునిది, మర్శయు దాని ప్రగాఢ పరా ధానయతను 
ర్పమా 5:12-19 వివర్శసుత ంది. దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచడానికన ప్తనమ ైన మానవ జఞతి శతాబేముల 
తర్బడి ఎడతెర్శపలిేకుండా ఎలా ప్రయతిించందో , ఎలా విఫలమయియందో , పాత నిబంధ్నలోని చర్శతర 
ప్ుసతకములు గీంథసాం చదసాయి. 

అటోయినప్పటకినని, తండిర కోర్శన విష్యాలు మార్లేదు; దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచాల్విన 
బాధ్యత యింకను మానవులప నైే ఉండింది. కాబటిర , ఈ సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచడానికన చవర్కు తండిర తన 
స ంత కుమార్మని ప్ంపించాడు. దదవుని ర్ాజయమును మనకు బదులుగా నిర్శుంచడానికన కుమార్మడు 
వచాుడు. కాని ఆయన దానిని మన ప్క్షముగా నిర్శుంచడానికన – మన సాా నమును తీస్టకిొనడానికన – 
ఆయన తానే మానవుడు కావలస్ట ివచుంది. ఆయన తన నీతిమంతమ నై జీవితము, పరా యశిుతాత రా్మ నై 
మర్ణము, అధికార్ముతో కూడినదెనై ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్ర్లోకంలో స్టింహాసనాస్టన్ుడగుట 
దావర్ా, ఆదాము మర్శయు మనమందర్ము విఫలులమ నై విష్యంలో యిసేు సఫలీకృతయడయాయడు. 
ఆయన మానవులకు ర్ ండవ ఆదామయాయడు. మనము విశావసము చదత యిసేుతో కూడా 
ఏకమ నైప్ుపడు, ఆయన లక్షయస్టిదిధ  మన లక్షయస్టదిిధయవుతయంది, ఆయన శకనత మనకు అధకిార్మిచుు 
బలమవుతయంది. దదవుని ర్ాజయ నిర్ాుణంలో గౌర్వప్ూర్వకమ నై, ముఖ్యమ ైన పాతర వహించడానికన 
మనము ప్ునర్మదధర్శంప్బడతిిమి. 

యిేసు మానవతవమును గూర్శు ఇంత వర్కు మనము చదస్టిన చర్ులో, మానవునిగా ఆయన 
అనుభవించన ఆ యా అనుభవాలు, మర్శయు మ స్ట్ియ లేక “కరసీుత ” మానవుడుగా చదప్టిరన కార్యమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు చపె్ుపకునాిము. ఇప్ుపడు, యిసేు యొకు మానవ సవభావం మర్శయు దెవైికమ ైన ఆయన 
సవభావంతో దానికన గల సంబంధ్మును గూర్శు మాటాో డదాము. 

స్ాభావం 
యిేసు మానవ సవభావం కల్వగశయునాిడని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, మానవుడెై 

యునాిడనుటకు ఆవశయకమ నై గుణములు మర్శయు నడవడిలోని విశిష్ర లక్షణములనిిటనిి – 
మానవుని భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు హతేయబదధమ నై మానవ ఆతు వంటి విష్యాలు – ఆయన 
కల్వగశయునాిడనదేి మన అరా్మ ైయుంటటంది. 

సంఘ చర్శతరయందంతటను, కరసీుత  యొకు మానవ సవభావమును గూర్శు దదవశాసత ర పల ర్ాటాలు 
అనకేం చదయబడా్ యి. ఆయన సకల విధాలా సంప్ూర్ణ మానవుడెయైుండనెా? ఆయనకు నిజమ నై 
ర్కతమాంసములుండనివా, లేక కేవలము మానవుడెయైునిటటర గా అగుపించాడా? ఆయనకు నిజమ నై 
మానవ ఆతు ఉండనిదా, లేక దెైవికమ నై ఆయన మూర్శతమంతము ఖ్ాళ్ళగా నుని ఒక దదహంలో 
నివస్టించందా? ఇటటవంటి ప్రశిలు సాంకేతికప్ర్మ నైవిగాను మర్ుసహతిమ నైవిగాను, మర్శయు బహుశా 
అంత ముఖ్యమ నైవి కావనిటటర గాను అగుపించవచుు. కాని కరీసుత  యొకు మానవ సవభావమును 
గూర్శున వాదోప్వాదాలు అప్ుపడప్ుపడు సంఘానిి చీల్వకలుగా చీలుుచుండినంతటి 
బెదరి్శంప యైుండనివి. ఇవి అనకే దదవశాసత ర మండలులకు చర్ునీయాంశమ నై అంశమ ైయుండనివి, 
అసంఖ్ాయకమ నై క ైైసతవ స్టదిాధ ంత వయతిర్ేకుల ైనవార్శకన అడు్ బండయి ై యుండనివి. ఈనాడు సహితం కరీసుత  
యొకు మానవతవమును గూర్శున అసతయ అవగాహనలు సువార్తను బలహనీప్ర్చగలవు. కాబటిర , 
యిేసు యొకు మానవ సవభావమును గూర్శునవి, కనీసం మౌల్వకమ నై కోణాలన నైా గీహించడం ప్రతి 
క ైైసతవ విశావస్టకిన ముఖ్యమ ైయునిది. 

యిేసు ప్రతి విష్యంలోను సంప్ూర్ణ మానవుడెైయునాిడనే విష్యానిి: ఆయనకు 
శర్రర్ముండెను మర్శయు ఆతు కూడా ఉండనెు; ఆయన అసవసాతకు, గాయము మర్శయు 
మర్ణమునకు గుర్శయి నైాడు; మానవులకుని మామూలు ప్ర్శమితయలు ఆయనకును ఉండినవి; ఇలా 
యింక నోి . . . – విశావసపాతరమ ైన క ైసైతవ దదవశాసత రము నిలకడగా నిర్వహించంది. 

కాని యిసేును గూర్శు మనము ఈ విధ్ంగా మాటలాడుకొనునప్ుపడు, ఇటిర  వర్ణన తవర్గా 
జటలిమ ైనదవుతయంది ఎందుకనగా యిసేు కొనిి ముఖ్యమ నై ర్రతయలలో మానవులకు 
భినిమ నైవాడెైయునాిడు. ఒక ముఖ్య విష్యమేమనగా, యిేసు ప్ర్శప్ూర్మణ డెనై మానవుడెైయునాిడు, 
కాగా మిగశల్వన మనమందర్మును లోప్ములుగలవార్మ  ైయునాిము. ఇద ిమన ఇర్మవుర్శ మధ్య గల 
చెప్ుపకోదగశన తార్తమయములకు తావిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ప్రతి మానవుడు పాప్ం చదసాడు. 
ఆలోచంప్దగశన ఈ అంశానిి మనము 1 ర్ాజులు 8:46, కరర్తనలు 130:3, కరర్తనలు 143:2, ర్పమా 5:12, 
గలతీ 3:22, ఇంకా ఇతర్మ నై అనకే వాకయభాగాలలో చూడనగును. ఉదాహర్ణకు ర్పమా 3:10-12లో 
వరా యబడియుని మాటలు గమనించండి: 

ఇంద్ును గూర చ వవర యబడనిద్మేనగవ, నీతిమంతుడు లేడు, ఒకిడును లేడు, 
గీహ ంచువవడ వడును లేడు, ద్ేవుని వ ద్కువవడ వడును లేడు. అంద్రును తోర వ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తపిు యేకముగవ ప్నిక్ిమాలినవవరెైర ; మేలుచేయువవడు లేడు, ఒకిడ ైనను లేడు 
(రోమా 3:10-12). 

అయితద యిేసు భినిమ నైవాడెయైునాిడు. ఆయన పాప్ములేనివాడుగా జనిుంచాడు, 
ప్ర్శప్ూర్ణంగా పాప్ర్హతిమ యైుండని జీవితం జీవించాడు. హబె్రర 4:14, 15 మర్శయు 9:14 వంటి వాకయ 
భాగాలలో, ఆయన పాప్ర్హతియడను విష్యమును బెైబిలు నిర్శేష్రంగా చపె్ుపతయంది. కాబటిర , యిసేు 
నిజమ నై మర్శయు సంప్ూర్ణమ నై మానవ సవభావం కల్వగశయుండెననే నిశుయతతో, ఈ అభిపరా యానిి 
మనమ లా సముతిసాత ము? నిజమే, అయితద ఆజాను అతికమీించడం దావర్ా పాప్ము చదయుట, పాప్ము 
చదయుటకుగల సామరా్యం సహతిం, మానవుడెయైుండుటకు ఆవశయకమ నైవి కావనేద ిదనీికన సామానయ 
సమాధానమ ైయునిది. 

మానవాళ్లని పాప్ము చదయగల సామరా్యముతో దదవుడు ఆదలిోనే సృజంచాడనదేి నిజమ.ే 
మంచచడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్షఫలమును వార్మ తినిప్ుపడు, ఆదాము మర్శయు హవవ దనీిని 
ఆదకిాండము 3వ అధాయయంలో ర్మజువుచదసార్మ. కాని పాప్ము చదయక మునుప్ు, వార్మ 
మానవుల ైయుండరి్ని మనము అంగరకర్శంచవలస్టయిుంటటంద.ి కాబటిర , పాప్ము చదయకుండా ఉండగల 
మానవుడుండుట సాధ్యమే. 

వాసతవానికన, మనము మర్ణించ ప్ర్లోకమునకు వ ళో్లనప్ుపడు, హెబ్రర 12:23 బో ధసిుత నిటటర గా, 
పాప్ము చదయుటకుగల సామరా్యమును మనము వాసతవంగా కోలోపవుదుము. కాని, మనము యింకను 
సంప్ూర్శతగా మానవులమ ై యుందుము. కాబటిర , పాప్ము ఈ ప్డిపలయిన లోకములో మన 
సవభావముగా ఉనిప్పటకిర, ర్ానుని లోకములో అది మన సవభావము కాదు. కాబటిర , పాపిషిరతనము 
మానవాళ్ల యొకు ఆవశయకమ నై గుణము కాదు. ఇందుచదతన,ే యిసేు యొకు మానవ సవభావంలో, 
మానవుడె ైయుండుటకు ఆవశయకమ నై గుణములు మర్శయు నడవడలిోని విశిష్ర లక్షణములనీి 
ఉనాియని మనము చెప్ుపతయనాిము. 

ర్ ండు సవభావాలు అనగా మానవ సవభావం, మర్శయు దెైవిక సవభావం కల్వగశయునివాడు 
ఈయన ఒకుడు మాతరమే అన ేవాసతవము యిసేును భినిమ నైవానిగా చదయుచుని మర్ొక 
విష్యమ యైునిది. ప్రతి మానవునికన ఒకే ఒక సవభావం: మానవ సవభావం ఉనిది. కాని యిసేు ఒక 
ప్రకు దదవుడును మర్ొక ప్రకు మానవుడున ైయునాిడు, ఒకే సమయంలో సంప్ూర్ణ మానవుడు మర్శయు 
సంప్ూర్ణ దదవుడున ైయునాిడు. 

కరీసుత  కల్వగశయుని ర్ ండు సవభావాలు ఆయన మూర్శతమంతములో ఎలా ఐకయమ యైునాియో, 
బెైబిలు సుసపష్రంగా చెప్పడం లేదు. ఈ ఐకయతను వివర్శంచుటలో ఎదుర్ నై కషార లు మూలాన ఆద ి
సంఘంలో అనేక వివాదాలు తల తాత యి. కాని ఎటరకేలకు సంబంధిత వివర్ాలు వర్శణంప్బడినప్ుపడు వార్మ 
లేఖ్నాలను మించ వ ళోకుండా, కరసీుత  యొకు ఒకు మూర్శతమంతము మర్శయు ఆయన కల్వగశయుండని 
ర్ ండు సవభావాలను నిశుయప్ర్చన మాటలను సూచంచుటతో సంఘము ఈ వివాదానిి 
ప్ర్శష్ుర్శంచుకునిది. 

కరీసుత  మూర్శతమంతములో మానవ మర్శయు దెైవికమ నై సవభావమునిదని వర్శణంచడానికన 
మనము ప్రయోగశంచు సాంకతేికప్ర్మ నై ప్దము, “మూలతతతవము ఐకయత” అయుయనిది. ఆధ్ునిక 
చెవులకు ఇదొక వింతెనై ప్దముగా వినిపించనప్పటకినని, ఆది సంఘములో ఈ ప్దము ప్రయోగశంప్బడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తీర్మను మనము ఆలోచంచనప్ుపడు మనకనద ిఅరా్మవుతయంది. మనము ఒక మూర్శతమంతమును 
(వయకనతని), ప్రతదయకనంచ తిరతవములోని ఒక ప్ుర్మష్మూర్శతని అని చపె్ుపకునే వార్శని సూచంచడానికన, ఆద ి
సంఘములో సర్వసాధార్ణంగా ప్రయోగశంచబడని ప్దములలో మూలతతతవము ఒక ప్దమ  ైయుండనిది. 

ఉదాహర్ణకు, ఆయన ర్చంచన ఆన్ ద ిహో లీ స్టిపర్శట్ అనే ప్ుసతకములోని 18వ అధాయయములో, 
నాలుగవ శతాబేమునాటి సంఘ పతిర్మడెనై బాస్టిల్ మూలతతతవము అనే ప్దానిి ఈ కనీంది విధ్ంగా 
ప్రయోగశంచాడు: 

ఒక తండిరయ ైన ద్వేుడున్ఘాడు, ఒకి అద్వాతీయుడ నై కుమారుడున్ఘాడు, 
మర యు ఒకి ప్ర శుద్ఘా తు ఉన్ఘాడు. మనము ఒక్ొికి(ర ) మూలతతతవమును 
ఒక్ొికిట్ిగవ ప్రచురము చేస్వత ము. 

“మేము ఒకొుకు ప్ుర్మష్మూర్శతని ఒకొుకుర్శగా ప్రచుర్ము చదయుచునాిము” అని మనము 
చెపపినటోయితద మన భావం ఏమ ైయుంటటందో , అదద భావానిి బాస్టిల్ ఇచుట భావించాడు. అలాగ తైద, 
మూలతతతవము యొకు ఐకయతను గూర్శున స్టదిాధ ంతం, కుమార్మడెనై దదవుని మూలతతతవములో లేక 
ప్ుర్మష్మూర్శతలో దెైవిక సవభావము మర్శయు మానవ సవభావము ఐకయమ ైయుండుటతో వయవహర్శసుత ంది. 
ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, అది ఇలా ఉంటటంది: 

యసే్ు రెండు విలక్ష్ణమైెన స్ాభావములు (ద్ వైిక స్ాభావం మర యు మానవ 
స్ాభావం) గల ఒకి ప్ురుషమూర తయ ై యున్ఘాడు, ప్రతి ఒకి స్ాభావం ద్ఘని 
స్ొ ంత గుణములను ద్ఘని యథఘస్వథ నంలో నిలిపి ఉంచుకుంట్లంద్వ. 

దాని సకల గుణములతో కూడని సంప్ూర్ణ దెవైతవమును కుమార్మడెనై దదవుడు ఎలోప్ుపడు 
కల్వగశయునాిడు. ఆయన గర్ుము దాలుబడ ిమానవునిగా జనిుంచనప్ుపడు, ఒక మానవునికన 
ఆవశయకమ ైయుండని శర్రర్ము మర్శయు ఆతు వంటి సకల గుణములను, ఆయన తన 
మూర్శతమంతములో చదర్ముకునాిడు. 

మూల తతతవము ఐకయతను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న తెల్వయజయేు ఒక చపటట, ఫిల్వప్ప 2:5-7, 
ఇచుట పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

. . . ఆయన (క్రీస్ుత  యసే్ు) ద్వేుని స్ారూప్ము కలిగ నవవడ యైుండి . . . 
మనుషుయల పో లికగవ ప్ుటి్ర , ద్ఘస్ుని స్ారూప్మును ధర ంచుక్ొని, తనుా తఘన్ే 
ర కుత నిగవ చసే్టిక్ొన్ ను (ఫిలిపు్ 2:5-7). 

యిేసు, దదవుడెైయుండనెు మర్శయు దెైవిక సవభావమును సంప్ూర్ణంగా కల్వగశయుండనెనే 
విష్యానిి పౌలు ఇచుట తదటతెలోము చదసుత నాిడు. ఆ తర్మవాత, ఆయన నర్ావతార్మ తిత , ఆయన 
అదవిర్కే కల్వగశయుండని దెవైిక సవభావానికన మానవ సవభావానిి చదర్ముకునాిడు. “తనుి తాన ేర్శకుత నిగా 
చదస్టకిొన ను” అని పౌలు చెప్ుపతయని మాటలు, లేదా ఎకుువ అక్షర్ారా్ంగా తీసుకునిటోయితద, “తనను 
తాను ఏమీలేనివానిగా చదసుకునాిడని” అరా్మిచుు మాటలు, కొనిి ప్ర్ాయయాలు క ైసైతవులను 
తికమకప టార యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు తన మహమిను, లేదా తన దెవైిక సవభావమును సహితం ప్రకున వరే్మగా ప టేరసాడని 
కొందర్మ ప ర్పాటటన అనుకునాిర్మ. కాని మనము ఇదివర్కటి పాఠములలో చూచనటటర గా, ఇది 
అసాధ్యం. దదవుని సవభావం స్టిార్మ నైది, అది మార్దు. ఆయన ప్ూర్శత సవభావం మాట ఎలా ఉనాి, 
దదవుడు తన అతాయవశయకమ నై గుణములలో దదనిన నైను ప్కునబటెరడు. 

అదృష్రవశాతయత , దీనిని ర్ ండు ప్రయోగాతుకమ నై ప్దజఞలములతో వివర్శంచడం దావర్ా పౌలు ఈ 
ప్దజఞలము యొకు అర్ాా నిి సుసపష్రం చదసాడు: మనుష్యయల పల ల్వకగా ప్ుటెరను, మర్శయు దాసుని 
సవర్ూప్మును ధ్ర్శంచుకొన ను. యిసేు తనను తాను ఎలా “ర్శకుత నిగా చదసుకునాిడు” లేక ఎలా “తనను 
తాను ఏమీలేనివానిగా చదసుకునాిడు” అనే విష్యానిి ఈ ప్దజఞలములు మనకు చూపసిాత యి. 
నిర్శేష్రంగా, యిసేు దెైవికమ నై తన సవభావమును కోలోపవుట దావర్ా తనను తాను ర్శకుత నిగా 
చదస్టకిొనలేదు, కాని ఒక అదనప్ు సవభావానిి – తన దెవైిక సవభావము సాా నంలో కాదు, కాని తన 
దెైవికమ నై మహిమప ై కవేలము ముసుగు కపపిన మానవ సవభావానిి – ధ్ర్శంచుకొనడం దావర్ా 
ర్శకుత నిగా చదసుకునాిడు. 

మూలతతతవము ఐకయతను వివర్శంచనది, కరీ.శ. 451లో, ఆస్టయిా మ నైర్మ ఉతతర్ భాగంలోని 
ఛాల్విడాన్ ప్టరణంలో సమావశేమ ైన విశవ క ైసైతవ సమాలోచన సభ యొకు విశావస ప్రమాణము వర్శణంచన 
విష్యం, బహుశా అతయధికంగా ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్రకటనయి ై యుండవచుు. కరసీుత  యొకు 
మూర్శతమంతము మర్శయు సవభావమును గూర్శున సాంప్రదాయిక స్టదిాధ ంతములను ప్రతిర్క్ంిచాల్వ, 
మర్శయు ఈ విష్యాలకు సంబంధించన అనేక విభిని కటటర కథలను అంగరకర్శంచకూడదను ఉదదేశంతో 
ఛాల్విడాన్ సమాలోచన సభ సమావేశమయియంది. 

ఈ సమాలోచన సభ స్టదిధం చదస్టని ప్రకటనకు, ఛాల్విడోనియన్ విశావస ప్రమాణము లేక 
“సంకతేము,” మర్శయు “ఛాల్విడాన్ నిర్వచము”వంటి నానా పేర్మో నాియి. సంబంధిత సంగహీము ఈ 
కనీంది విధ్ంగా ఉనిది: 

మన ప్రభువ ైన యసే్ు క్రసీ్ుత  ద్ వైతాములో ప్ర ప్ూరుణ డ ైయున్ఘాడు మర యు 
ప్ురుషతాంలో కూడఘ ప్ర ప్ూరుణ డ ైయున్ఘాడు; నిజముగవ ద్వేుడును, నిజముగవ 
మానవుడున్ ై, హవతుబదా్మైెన ఒక ఆతు మర యు ఒక శ్రరరము 
కలిగ యున్ఘాడు . . . స్మస్త  విషయములలో మనవంటి్వవడును, పవప్ము 
లేనివవడును . . . ఎట్లవంటి్ అస్ుషరతయ ైనను లేనివవడుగవ, మారుులేనివవడుగవ, 
విభాగ ంప్బడనివవడుగవ, వేరుచేయబడనివవడుగవ, రెండు స్ాభావములతో 
అంగరకర ంప్బడవలస్టనివవడ ై యున్ఘాడు; ఐకయతను బటి్ర  స్ాభావముల ప్రతేయకత 
ఎవిాధంగవను తొలగ ంప్బడద్ు, క్వని ప్రతి స్ాభావం యొకి ధరుం 
భద్రప్రచబడుతుంద్వ, ఒకి ప్ురుషమూర తలోను, ఒకి మనుగడలోను 
ఏక్వభిపవర యంతో స్ముతిస్ుత ంద్వ. 

ఛాల్విడోనియా విశావస ప్రమాణములోని భాష్ ఎకుువగా సాంకేతికప్ర్మ నైదెైయునిది. కాని 
మనము దీనిని ర్ ండు విష్యాలలో కోీడీకర్శంచవచుు. ఒక ప్రకు, యిసేు ఒకే మూర్శతమంతమును 
కల్వగశయునాిడు. ఒక మానవుడు వాని శర్రర్ంలో దెవైికమ ైన మూర్శతమంతమునకు అతిథదయియి ై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యునాిడనిటటర గా, ఆయన ఇర్మవుర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు గలవాడు లేదా ర్ ండు మనసుిలుగలవాడు 
కాడు. మర్శయు దెవైికమ నై ఒక ప్ుర్మష్మూర్శత ఒక మానవునితో కల్వస్టిపల యాడనిటటర గా, ఆయన ఏదో  
ఒక విధ్ంగా ఇర్మవుర్మ ప్రతదయక ప్ుర్మష్మూర్మత ల లేదా మనసుిల కలయికయి ైయుని లేక 
మిశీమజఞతియి యైుని ఒక మూర్శతమంతము కాడు. ఆయన ఎలోప్ుపడును దదవుని కుమార్మనిగా 
పిలువబడని ఒక ేనితయ ప్ుర్మష్మూర్శతయి  ైయునాిడు, అయుయండనిాడు. 

అదద సమయంలో, యిసేు ర్ ండు విలక్షణమ నై సవభావములను కల్వగశయునాిడు: మానవ 
సవభావం మర్శయు దెవైిక సవభావం. ఈ ర్ ండు సవభావములు, తండిర సవభావం సంప్ూర్శతగా 
దెైవికమ నైదిగాను, మానవుల సవభావం ప్ూర్శతగా మానవ సంబంధ్మ ైనదెయైునిటటర గా, అఖ్ండము 
మర్శయు సర్వసవమున ైయునివి. యిేసు, దెైవతవమునకు ఆవశయకమ ైయుని ప్రతి గుణమును, 
మానవతవమునకు ఆవశయకమ యైుని ప్రతి గుణమును కల్వగశయునాిడు. 

ఇంతదకాకుండా, యిేసు యొకు ర్ ండు సవభావములు ఒకదాని నుంచ మర్ొకట ి
విలక్షణమ నైవ యైునివి. దెైవికమ నై మర్శయు మనవ సంబంధ్మ నై ఈ ర్ ండు గుణములను మిళ్లతం 
చదయు మిశీమజఞతి సవభావము ఆయనకు లేదు. సర్శకదా, ఆయన కల్వగశయుని మానవ సంబంధ్మ ైన 
గుణములు దెవైికమ నై తన గుణములను ఆటంకప్ర్చవు, లేదా ఆయన కల్వగశయుని దెైవికమ ైన 
గుణములు మానవ సంబంధ్మ ైన గుణములను ప ంప ందించవు. ప్రతి ఒకు సవభావం సంప్ూర్శతగా 
మార్మపలేనిదిగాన ేనిల్వచయుంటటంది. 

ద్ేవునిక్ిని మానవునిక్నిి మధయవర తయ ైనవవడు, గొప్ు ప్రధఘన యాజకుడు 
స్ంప్ూరణంగవ ద్వేుడును మర యు స్ంప్ూరణంగవ మానవుడున్ ైయుండుట్ ఎంతో 
క్రలకమైెనద్ ైయునాద్ని హెబ్రరయులకు వవర యబడని ప్తిరక న్ొక్ిివక్విణసి్ుత నా 
విధఘనం ఎంతో జజఞా స్ను ప్ుర క్ొలుు విషయమైెయునాద్ని న్నేనుకుంట్లన్ఘాను. 
ఆయన నితయం శ్క్ితగల తన వవకుి చేత స్మస్తమును ఆద్ుక్ొను స్ృషిరకరతయ నై 
ద్ేవుడ ైయున్ఘాడు. ఆయన స్ంప్ూరణంగవ ద్ేవుడ ైయున్ఘాడు. మర యు, మనకు 
స్ంప్ూర తగవ మానవుడ ైయునా ఒక ప్రధఘన యాజకుడు 
అగతయమైెయునాంద్ునుబటి్ర  మన నిమితతము, ఆయన మనము కలిగ యునా అవ ే
రకతమాంస్ములను ధర ంచుకున్ఘాడని హెబ్రర ప్తిరక చ బుతుంద్వ. ఆయన మన 
స్హో ద్రుడు. ఆయన మనవంట్ ిమానవ స్ాభావమును ప్ంచుక్ొనుచు, 
నిరపకే్ష్మైెన విధేయతతో ప్రతి ప్రరక్ష్ను మర యు ప్రతి శ్ోధనను స్హ ంచినవవడ ై, 
మానవుడుగవ ప్రరక్ింప్బడమంటే్ ఏమిట్ో ఎర గ నవవడ ై, ఆయన మన క్ొరకు 
విజఞా ప్నములు చయేగలడు. క్వబటి్ర , మనక్ొక మానవ ప్రధఘన యాజకుడు 
అవస్రమైెయున్ఘాడు. ఒక స్హో ద్రుడు అగతయమైెయున్ఘాడు. మన నిమితతము 
విజఞా ప్నములు చయేడఘనిక్ి నిరంతరము జీవించు ద్ వైికమైెన ప్రధఘన యాజకుడు 
కూడఘ మనకు అవస్రమైెయున్ఘాడు. వీట్నిాట్ిని మనము యసే్ు క్రీస్తను ఒక 
ప్ురుషమూర తలో కలిగ యున్ఘాము. 

— డా. డెనిిస్ జఞనిన్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  యొకు మానవతవం, ఆయన అనుచర్మలముగా మనము జీవించు విధానము కొర్కు అనకే 
అంతర్ాువాలుగలదెయైునిది. 1 తిమోతి 2:5లో పౌలు వరా సుత నిటటర గా, ఆయన మర్ణము దావర్ా 
మనము క్షమింప్బడి తండిరతో సంప్ూర్శత సమాధానముగలవార్మ ై జీవించునటటో , మనకును దదవునికనని 
మధ్య కార్యసారా్కమ నై మానవ మధ్యవర్శతని మనము కల్వగశయునాిము. ర్పమా 5:12-19లో పౌలు 
బో ధించనటటర గా, ర్ ండవ ఆదాముగా, ఆయనయందు విశావసముంచువార్శలో నుంచ యిసేు ఒక నూతన 
మానవ జఞతిని కలుగజేసాడు, మనకు సృషిరలో గౌర్వనీయమ నై మర్శయు ఘనతగల ఒక సాా నమును 
ప్ునర్మదధర్శంచాడనదేి దాని అరా్మ ైయునిది. ఇందు మూలముగా, మనము దదవుణిణ  సంతోష్ప్ర్చు 
విధానాలలో జీవించుటకును, లోకమును మర్శ ఎకుువగా ప్ర్లోకసంబంధ్మ ైన ఆయన ర్ాజయముగా 
మార్ముటకును తగు శకనతగలవార్మ ైయునాిము. వయకనతగత విష్యంలో, మన జీవితాలలో మనము 
పాప్ము మర్శయు శీమతో పల ర్ాడునప్ుపడు, సంప్ూర్శతగా మానవుడెయైుని మన ర్క్షకుడు 
అరా్ంచదసుకుంటాడు మర్శయు మన బాధ్లలో మర్శయు బలహీనతలలో మన యి డల తన 
సహానుభూతిని ప్రదర్శిసాత డని ఎర్శగశనవార్మ ై, మన శీమలు తీర్మ విధ్ంగా మన ప్టో 
ప్రతిసపందించడానికనని, మన గుణశీలమును బలప్ర్చునటటో ను, మన నితయ బహుమానమును 
ప ంచునటటో ను ఆయనను ఆసకనతగలవానిగా చదయుచు, మనము కృపాసనమును ధెైర్యముతో 
సమీపించవచుు. కరసీుత  యొకు సంప్ూర్ణ మానవతవం మన జీవితాలను ప్రభావితం చదయు ల కులేననిి 
విధానాలలో మచుుకు ఇవి కొనిి మాతరమే. 

మన పాఠంలో మనము ఇంతవర్కు, యిసేు కరీసుత  యొకు దెవైతవమును మర్శయు ఆయన 
మానవతవమును అనేవషించాము. ఇప్ుపడు, అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో పరే్ొునబడని కరీసుత  
ప్నులప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచవచుు. 

ప్ని 

గత కొనిి వందల సంవతిర్ాలుగా, యిసేు చదస్టని కార్యమును గూర్శు ర్ ండు అభిపరా యాలలో 
మాటలాడుట దదవశాసత ర ప్ండతియలకు సర్వసామానయమ ైపల యింది. మొదటదిి, ఆయన 
అవమానప్ర్చబడుట. ఈ విష్యంలో, దుర్బలమ ైన మానవ సవభావమును ధ్ర్శంచుటకును మర్శయు 
ప్తనమ ైన మానవాళ్లని విమోచంచునటటో  శీమల ననుభవించుటకును, వినముు డె ైదగిశవచుుట దావర్ా 
ఆయన తనను తాను తగశగంచుకునాిడు. ర్ ండవది, ఆయన హెచుంప్బడా్ డు. ఈ విష్యంలో, కరసీుత  
యొకు నిగూఢమ నై దెవైిక మహిమకు తండిరయి నై దదవుడు తరె్దించాడు, అదనప్ు గౌర్వమును 
మర్శయు ప గడతను ఆయనప  ైకుముర్శంచాడు. ఈ వర్గములు అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో 
సువిదతింగా పరే్ొునబడలేదు, కాని యిసేు చదప్టిరన కార్యమును గూర్శు మనము ఆలోచంచడానికన అవి 
మనకు అతయంత సహాయకర్మ ైన మార్ాగ ల ై ఉనాియి. 

మనము యిేసు కార్యము గూర్శు ఈ పాఠంలో ఆలోచంచునప్ుపడు, మొదటదిిగా ఆయన 
అవమానప్ర్చబడుట, ఆయన మహిమను కపిపప్ుచున లేక ఆయన మహమిప  ైముసుగు వేస్టని 
విష్యాలను గూర్శు చూసాత ము. ర్ ండవదగిా, ఆయన హచెుంప్బడుట, ఆయన మహిమను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బయలుప్ర్చన, భవిష్యతయత లో అద ిమర్శ ఎకుువ మహిమగలదెై యుండు కార్యమును గూర్శు 
యోచసాత ము. ఆయన ఈ లోకంలో ప్ర్శచర్య చదయుచుండని ర్పజులలో కరసీుత  అవమానప్ర్చబడుటతో 
మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

అవమానము 
యిేసు చదప్టిరన కార్యము అవమానప్ర్చబడని విష్యం అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో ఈ 

కనీంది విధ్ంగా పరే్ొునబడియునిది: 

ఈయన ప్ర శుద్ఘా తు వలనకనయయగు మర య గరభమున ధర ంప్బడి ఆమెకు 
ప్ుట్టరను. 
పొ ంతు పిలాతు క్వలమంద్ు బాధప్డి, 
స్టిలువవయేబడి, చనిపోయ, పవతిపెట్రబడ ి
ఆయన అద్ృశ్యలోకములోనిక్ి ద్వగెను. 

పేర్ొునబడని ప్రతి ఒకు కార్యములో, దదవుని కుమార్మడు, ఆయన మహిమ మర్మగున 
ఉండునటటో , అది కంటకిన కనబడకుండా దాగశయుండునటటో  చదసాడు, మర్శయు శీమల 
ననుభవించుటకును, అగౌర్వప్ర్చబడుటకును తనను తాను అప్పగశంచుకునాిడు. కుమార్మని దెవైిక 
సవభావం స్టిార్మ నైద ిగనుక, అది అవమానప్ర్చబడలేకపలయింది. కాబటిర , ఆయన 
అవమానప్ర్చబడటం, ఆయన యొకు మానవ సవభావమునక ేప్ర్శమితమయియంది. అటోయినప్పటకినని, 
ఆయన మానవ సవభావం తన మూర్శతమంతముతో ప్ర్శప్ూర్ణంగా ఐకయమ ై యునిందునుబటిర , అటిర 
అవమానమును ప్ూర్శతగా దెైవికమ నై ఆయన మూర్శతమంతము అనుభవించంది. 

ఈ పాఠంలో, మనము యిేసు అవమానప్ర్చబడుటకు సంబంధించన కార్యములను ర్ ండు 
శీర్శషకల కనీంద కోీడీకర్శసాత ము: ఆయన నర్ావతార్ము మర్శయు స్టలిువ శీమానుభవము. ఆయన 
మానవుడుగా ఈ లోకానికన వచునప్ుపడు దాల్వున నర్ావతార్ము గూర్శు తెల్వస్టకిొనుటతో 
మొదలుప టటర దము. 

నరవవతఘరము 
దదవశాసత రమునకు సంబంధించన “నర్ావతార్ము” అన ేప్దము, యిసేు చర్కాలం ఉండగల 

మానవ సవభావమును ధ్ర్శంచుటను సూచసుత ంది. అక్షర్ాలా, “నర్ావతార్ము” అన ేప్దము “శర్రర్మును 
ధ్ర్శంచుటను,” అనగా, మానవ శర్రర్మును ధ్ర్శంచుటను సూచసుత ంది. కాని మనము ఇదవిర్కు 
చూచనటటర గా, యిసేు మానవ ఆతును కూడా కల్వగశయుండనిాడని క ైసైతవ దదవశాసత రము కీమంగా 
తెల్వయజ పపింది. కాబటిర , మనము దదవశాసత రములో నర్ావతర్ము గూర్శు చపె్ుపకొనునప్ుపడు, 
సర్వసాధార్ణముగా యిేసు యొకు మానవ సవభావమంతటిని ప్రసాత విసుత ంటాము. కరసీుత  నర్ావతర్మును 
గూర్శు లేఖ్నము, యోహాను 1:14; ఫలి్వపప్ 2:6, 7; మర్శయు హెబ్రర 2:14-17 వంటి అనకే చపటో 
ప్రసాత విసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను 1:1,14 సాంకతేికప్ర్మ ైన “నర్ావతార్ము” అనే ప్దమునకు బహుశా మూలాధార్మ ై 
యుంటటంది. ఒకసార్శ గమనించండి: 

ఆద్వయంద్ు వవకయముండ ను, వవకయము ద్వేుని యొద్ద ఉండ ను, వవకయము ద్వేుడ ై 
యుండ ను . . . ఆ వవకయము శ్రరరధఘర య ై కృపవస్తయ స్ంప్ూరుణ డుగవ మన మధయ 
నివస్టించ ను (యోహాను 1:1,14). 

దదవుని కుమార్మడు శర్రర్ధార్శ –నర్ావతార్మునకు అక్షర్ార్ధము – అయాయడని యోహాను 
చెప్ుపతయని విష్యానిి గమనించండి. యిసేు, నిజమ ైన మానవ శర్రర్ంతో పాటట, నిజమ ైన మానవ 
సవభావం ధ్ర్శంచాడని యోహాను భావిసుత నాిడు. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో, యిసేు నర్ావతార్మ తయత టకు సంబంధించన కార్యములు 
ఆయన గర్ుమున దాలుబడుట మర్శయు జనిుంచుట. ఇంతకు ముందు వీటనిి యిేసు తర్మును గూర్శు 
మాటాో డుతూ చర్శుంచాము, మర్శయు అవి ఆయన మానవతవమును ర్మజువుచదసుత నాియని చూపాము. 
ఇప్ుపడు, ఇవే సంఘటనలను మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం యోచసాత ము, కాని ఈ సార్శ యిేసు 
మ స్ట్ియగా చదప్టిరన కార్యము కోణంలోదృషిరసాత ము. యిసేు ఎందుకు నర్ావతార్మ తాత ల్వి వచుంద?ి 
తదావర్ా ఆయన సాధించనదదమిట?ి 

యిేసు నర్ావతార్మ తయత ట వలన కనీసం మూడు విష్యాలు సాధింప్బడనివని లేఖ్నము 
మనకు బో ధసిుత ంది: మొదటది,ి దదవుని కుమార్మడెనైవాడు దావీదు వంశసుా డెనై ర్ాజ ై యుండునటటో  
ఆయనకు చటరప్ర్మ నై హకుునొసగశంది. ర్ ండవది, ఆయన సారా్కమ ైన ప్రధాన యాజకుడెై యుండునటటో  
ఆయనకు అవసర్మ ై యుండని కనికర్ము మర్శయు సహానుభూతిని అది సమకూర్శుంది. మర్శయు 
మూడవదగిా, యిసేు పాప్పరా యశిుతత  బలయర్పణ అగునటటో  నర్ావతార్ము అగతయమయియంది. ఈ 
మూడింటిని కుో ప్త ంగా తెలుసుకుందాము, దావీదువంశసుా డెనై ర్ాజు ఒక మానవుడె ైయుండాల్విoదన ే
వాసతవముతో మొదలుప టటర దము. 

దదవుడు దావీదునకు చదస్టని వాగాే నములను నిలుప్ుకొనునటటో  మ స్ట్ియ మానవుడెై 
యుండాల్విందని మనమిదవిర్కే పేర్ొునాిము. కాబటిర  ఈ సమయంలో, యిసేు నర్ావతార్మ తయత ట, 
ఆయన దావీదు వంశసుా డెనై ర్ాజ ైయుండు హకుును ఆయనకు ఇచున విధానానిి మనము 
ఆలోచసాత ము. దావీదు స్టింహాసనమును సావసాయముగా ప ందడానికన అవసర్మగు చటరప్ర్మ నై హకుు 
కుమార్మల దావర్ా మాతరమ ేసాధ్యమౌతయందనదేి మనముందుని సమసయయి యైునిది. కాబటిర , 
ఆయనకు దావీదు వంశములో నుంచ వచున మానవుడెైన తండిర ఉనిప్ుపడు మాతరమే యిేసు దావీదు 
స్టింహాసనముప ై సావధికార్ంతో ఆస్టన్ుడు కాగలడు. 

ఈ సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచడానికన, యోస్టపే్ునకు ప్రధానము చదయబడని కనయ మర్శయ దావర్ా 
యిేసు నర్ావతార్మ తాత డు. మతతయి 1వ అధాయయం మర్శయు లూకా 3వ అధాయయంలో మనము యిసేు 
వంశావళలలను చూచుచునిటటర గా, యోస్టపే్ు ప్రతయక్షముగా చటరప్ర్మ నై దావీదు వంశసుా డెై యుండనెు. 
కాబటిర , యోస్టపే్ు మర్శయను వివాహమాడి యిేసును ప ంచ ప దేచదస్టనిప్ుపడు, యిసేు యోస్టేప్ు యొకు 
చటరప్ర్మ నై వంశావళ్లని ప ందాడు, మర్శయు దానితో పాటట మ స్ట్ియయి నై ర్ాజ యైుండు హకుును 
సహతిం సంపాదించుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నర్ావతార్ము, దదవుని కుమార్మడెనైవాడు దావీదు వంశసుా డెనై ర్ాజ ై యుండు హకుును 
ఇచుుటతోపాటట, ఆయన తన ప్రజల ప్క్షంగా సారా్కమ నై ప్రధాన యాజకుడెై యుండునటటో  ఆయనకు 
కనికర్మును మర్శయు సహానుభూతిని సహతిం సమకూర్శుంది. 

యసే్ు యొకి నరవవతఘరము, మన బలహీనతలను అనుభవించుట్ను బటి్ర  
ఆయన హృద్యం కర గ పో యేంతట్ి ఒక ప్రధఘన యాజకునిగవ ఆయనను చసే్టింద్ని 
బ ైబిలు మనకు త లియజెప్ుుతుంద్వ. అనగవ, మానవుడ ై యుండుట్లోగల 
స్ంప్ూరణతను ఆయన ఎర గ యుండనట్టలల తే, మర యు మనతోపవట్ల మర యు మన 
క్ొరకు ఆయన ద్ఘనిని అనుభవించియుండనట్టలల తే, ఆయన అయయుండు లేద్ఘ 
అయయుండగలవవని కంట్ ేమర  ఎకుివ స్వరథకమైెన ప్రధఘన యజకుడ ై 
యున్ఘాడని అరథం. ఇద్ంతఘ వరేువేరు రరతులోల  ప్రద్ర శంప్బడనిద్వ. యసే్ు తన 
స్ొ ంత జీవితం మర యు అనుభవంలో, ప్తనమైెన ఈ లోకంలో మన వల న్ే అవే 
ప్ర ధులోల  గల మానవ స్మస్యలను ఎద్ురొిన్ఘాడు, మర యు ఈ ప్డిపో యన 
లోకములో జీవించు ప్రతి ఒకిరు అనుభవించు ద్ుఖం మర యు నిరవశ్లు 
శ్రరరధఘర య నై ద్వేునిక్ి త లిస్టయేునాద్వ. ఇద్వ ఆయనకు ఏద్ో  ఒక స్టిద్ఘా ంతప్రమైెన 
విషయం క్వద్ు, ఆయన ఎకిడో  ఆక్వశ్మహాక్వశ్ంలో ద్ూరంగవ, గతించిన 
ధూళిమయమైెన నితయతాములో ఉండి, ద్ఘనిని గూర చ ఊహాకలునలు చేస్ుకుంట్ూ 
ఉండనిద్వ ఏద్ో  ఒక అంశ్ం క్వద్ు. ఇద్వ అలుమైెన మన శ్రరరమును ధర ంచి, 
అలుమైెన మన రకతమాంస్ములు గలవవడ ై, ఆయన తఘన్ే స్ాయంగవ 
అనుభవించిన స్తయమెైయునాద్వ. 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత నర్ావతార్మును గూర్శున ఈ కోణానిి హెబ్రర 2:17-18లో చర్శుంచాడు. 
ఆయన అకుడ ఏమి వరా సాడు వినండి: 

క్వవున ప్రజల పవప్ములకు ప్ర హారము కలుగజేయుట్క్ెై, ద్వేుని స్ంబంధమెనై 
క్వరయములలో కనికరమును నముకమునుగల ప్రధఘనయాజకుడగు నిమితతము, 
అనిావిషయములలో ఆయన తన స్హో ద్రుల వంటి్వవడు క్వవలస్టవిచ చను. 
తఘను శ్ోధవంప్బడి శ్ీమపొ ంద్ ను గనుక శ్ోధవంప్బడువవర క్ిని స్హాయము చేయ 
గలవవడ ై యున్ఘాడు (హెబ్రర 2:17-18). 

నర్ావతార్ము, యిసేు దావీదు వంశసుా డెనై ర్ాజ యైుండు హకుును, మర్శయు సారా్కమ ైన 
ప్రధాన యాజకుడె ైయుండు అనుభవమును కూడా సమకూర్ముటతోపాటట, ఆయన తన ప్రజల 
పాప్ములకు పరా యశిుతత  బల్వయగుటకు అవసర్మగు సామరా్యమును సహతిం కలుగజసే్టింది. 

మనము ఈ పాఠంలో ఇదవిర్క ేనరే్ముకునిటటర , తన ప్రజల సాా నంలో మర్ణించునటటో  యిేసు 
మానవుడెయైుండాల్విన అవసర్ం ఏర్పడింది. కాని పరా యశిుతతం కొర్కు ఆయన మానవుడెయైుండుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎందుకనంత ఆవశయకమయియంద?ి మానవాళ్ల పాప్ముల కొర్క నై విమోచన కీయధ్నముగా దదవుడు 
మానవ మర్ణమును విధించాడనదేి ఇందుకు సమాధానమ యైునిది. ఈ విష్యానిి లేఖ్నము ఆది. 
217, ర్పమా 5:12, ర్పమా 6:23, యాకోబు 1:15, మర్శయు అనకే ఇతర్ చపటో బో ధిసుత ంది. ఆదాముతో 
ఆర్ంభమ ై, పాప్ము మానవ జఞతి మొతాత నికే విసతర్శంచంది, చటరప్ర్మ నై మానవ మర్ణమును 
జర్శమానాగా విధించంది. అందుచదత, నిజమ నై, ర్కతమాంసములుగల మానవుని మర్ణం మాతరమే 
దదవుడు కోర్శన దానిని సమకూర్ుగల్వగశంది. 

ర్పమా 5:15-19లో, యిసేు యొకు మానవతవం మర్శయు మన ర్క్షణకు మధ్య గల సంబంధానిి 
పౌలు వివర్శసుత ని విధానానిి ఒకసార్శ గమనించండి: 

అయతే అప్రవధము కలిగ నట్లర  కృపవవరము కలుగలేద్ు. ఎట్ల నగవ ఒకని 
అప్రవధమువలన అన్ేకులు చనిపో యనయ డల మర  య కుివగవ ద్వేుని 
కృప్యు, యసే్ు క్రసీ్తను ఒక మనుషుయని కృప్చేతన్ ైన ద్ఘనమును, అన్ేకులకు 
విస్తర ంచ ను. మర యు పవప్ము చేస్టని యొకనివలన శక్ావిధవ కలిగ నట్లర  ఆ 
ద్ఘనము కలుగలేద్ు. ఏలయనగవ తీరుు ఒకి అప్రవధమూలముగవ వచిచనద్ ై 
శక్ావిధవక్ి క్వరణమాయ ను; కృపవవరమైెతే అన్ేకమైెన అప్రవధముల మూలముగవ 
వచిచనద్ ై మనుషుయలు నీతిమంతులుగవ తీరచబడుట్కు క్వరణమాయ ను. 
మరణము ఒకని అప్రవధము మూలమున వచిచనద్ ై ఆ యొకని ద్ఘారవన్ే యేలిన 
య డల కృపవబాహుళ్యమును నీతి ద్ఘనమును పొ ంద్ువవరు జీవము గలవవరెై, మర  
నిశ్చయముగవ యసే్ుక్రసీ్తను ఒకని ద్ఘారవన్ే యేలుద్ురు. క్వబటి్ర  తీరుు ఒకి 
అప్రవధమూలమున వచిచనద్ ,ై మనుషుయలకంద్ర క్ిని శక్ావిధవ కలుగుట్కు 
ఏలాగు క్వరణమాయ న్ో, ఆలాగే ఒకి ప్ుణయ క్వరయమువలన కృపవద్ఘనము 
మనుషుయలకంద్ర క్నిి జీవ ప్రద్మైెన నీతి విధవంప్బడుట్కు క్వరణమాయ ను. 
ఏలయనగవ ఒక మనుషుయని అవిధేయత వలన అన్ేకులు పవప్ులుగవ ఏలాగు 
చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధయేత వలన అన్ేకులు నీతిమంతులుగవ 
చేయబడుద్ురు (రోమా 5:15-19). 

ఆదాము చదస్టిన పాప్మునకు యిేసు యొకు మానవ నీతి, ప్రతిర్ూప్ము మర్శయు చకనతియి ై 
యుండనిదని పౌలు, ప్దద ప్దద నొకనువకాుణించాడు. ఆదాము విర్మగగొటిరన దానిని సర్శచదయునటటో  యిసేు 
మానవుడె ైయుండాల్వివచుందన ేవిష్యానిి పౌలు కావలస్టినంత సపష్రంగా తెల్వయజ పాపడు. దదవుడు 
మానవాళ్లప ై విధించన దండనను భర్శంచునటటో , తన నీతిని ఇతర్ మానవులకును విసతర్శంప్జయేునటటో  
ఆయన మానవుడెయైుండాల్వి వచుంది. 

క్ొనిా ప్రవయయాలు స్వంప్రద్ఘయవవద్ులము, స్ౌవవరరతకరణ ఉద్యమక్వరుల ైన 
క్ెైైస్తవులముగవ మనము వవస్తవంగవ మనలను రక్ించదే్వ క్రీస్ుత  యొకి 
మానవతామే అన్ే విషయానిా మరచిపోయ, ఆయన యొకి ద్ేవతామును 
ఎకుివగవ న్ొక్ిివక్విణిస్ుత ంట్ాము. యేస్ు నిజమైెన మానవుడ ైనంద్ునుబటి్ర  
ఆయన మన క్ొరకు, మన పవప్ముల పవర యశచతతం క్ొరకు శ్మీన్ొంద్ఘడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మరణించఘడు. క్వబటి్ర , యేస్ు యొకి మానవతాం మన రక్ష్ణ క్ొరకు 
అగతయమైెయునాద్వ. 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

యిేసు నర్ావతార్మును గూర్శున గీహింప్ును మన మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో పరే్ొునబడనిటటర , ఆయన అవమానప్ర్చబడుటకు సంబంధించన 
ర్ ండవ కోణం, ఆయన శీమానుభవాలను అనేవషదిాే ము. 

శీ్మానుభవము 
శీమానుభవము అనే ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్మ ైన ప్దము, ప్సల ు అన ేగరకీు కనయీా ప్దము నుంచ 

ఉతపనిమవుతయంది, “శీమనొందు” అని అరా్మిసుత ంది. యిసేు ప్టరబడని ర్ాతిరరతో మొదలుప టిర  అద ి
ఆయన అనుభవించన శీమలను మర్శయు మర్ణమును సూచసుత ంది. యిసేు శీమానుభవము 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని ఈ కనీంది మాటలలో పరే్ొునబడింది: 

పొ ంతు పిలాతు క్వలమంద్ు బాధప్డి, 
స్టిలువవయేబడి, చనిపోయ, పవతిపెట్రబడ ి
ఆయన అద్ృశ్యలోకములోనిక్ి ద్వగెను. 

యిేసు ప్టరబడుట, శీమనొందుట మర్శయు స్టలిువవేయబడుటను గూర్శు క ైసైతవులలో అధకి శాతం 
ఎర్మగుదుర్మ. కాబటిర ఈ వివర్ాలలోకన వ ళలో  బదులు, యిేసు ఈ సంఘటనలకు తనను తాను గుర్శ 
చదసుకుని హతేయవుప  ైమన దృషిరని కేందీరకర్శదాే ము. 

యిేసు శమీానుభవమునకు సంబంధించనంత వర్కు, యిసేుకు విధదయతను బో ధించాల్విన 
మర్శయు ఆయనను తండిరయి నై దదవునికన అప్పగశంచాల్విన అవసర్ముండిందని లేఖ్నము వివర్శసుత ంది. 
హెబ్రర 5:8లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

. . . తఘను (యేస్ు) పొ ంద్వన శ్మీలవలన విధేయతను న్ేరుచక్ొన్ ను (హెబ్రర 5:8). 

1 పతేయర్మ 2:20-21లో పతేయర్మ ఇలా వరా సుత నాిడు: 

. . . మేలుచేస్టి బాధప్డునప్ుుడు మీరు స్హ ంచినయ డల, అద్వ ద్వేునిక్ి 
హ తమగును. ఇంద్ుకు మీరు పిలువబడతిిర . క్రీస్ుత  కూడ మీ క్ొరకు బాధప్డి, 
మీరు తన అడుగుజఞడలయంద్ు నడుచుక్ొనునట్లల  మీకు మాద్వర  
యుంచిపోయ ను (1 పేతురు 2:20-21). 

ఆయన శీమలననుభవించుట దావర్ా, కరసీుత  తండిర చతతమును న ర్వేర్ాుడు, మర్శయు తదావర్ా 
తనను తాను తండిర వశం చదసుకునాిడు. తండిరకన ప్ర్శప్ూర్ణంగా లోబడుట దావర్ా, ఆయన నితయ 
ప్రతిఫలమును సంపాదించుకునాిడు — ఆ ప్రతిఫలమును ఆయన ఇప్ుపడు మనతో కృపాసహతింగా 
ప్ంచుకొనుచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని కరసీుత  ప ంతి పలిాతయ అధికార్ం కనీంద అనుభవించన శీమ అంతటితో ముగశయలేదు; అద ి
ఆయన స్టిలువవయేబడుట దావర్ా మర్ణము పాలగునంత వర్కు కొనసాగశంది. బహుశా కరీసుత  
అవమానప్ర్చబడుటకు సంబంధించన కార్యములోని ఈ కోణం సుప్రస్టదిధమ ైనదెై యుంటటంద,ి అందులో 
కూడా సహేతయకమునిది: మన పాప్ములకు పరా యశిుతతం కలుగజసే్టి మా ర్క్షణ కార్యమును 
నేర్వేర్మునది, ఆయన మర్ణమే. 

పవప్ము నిమితత మైెన ప్రభువ ైన యసే్ు మరణం, క్ొీతత  నిబంధన యంద్ంతట్ను 
ఇలాగే నివేద్వంప్బడియునాద్వ, ఒకరు ద్ీనిని ఇలా చ ప్ుగలిగ నట్లయతే, 
ప్రయోజనకరమైెన ప్నిచసే్టింద్వ, ఎంద్ుకనగవ ఆయన మనము అనుభవించఘలిీన 
శక్ష్కు ప్రతఘయమాాయమయాయడు. “ప్రతఘయమాాయము” అనగవ ఆయన మన 
స్వథ న్ఘనిా తీస్ుకున్ఘాడు, అనగవ ద్ేవుని నియమమును అతికీమించినంద్ునుబటి్ర  
మనమంద్రము అరుు లమైెయుండిన శక్ష్ను, ఆయన నియమమును 
ఉలల ంఘ ంచినంద్ుకు మనము అనుభవించఘలిీ ఉంట్లంద్ని ద్వేుడు స్టెలవిచిచన 
శక్ష్ను వహ ంచఘడన్ే వవస్తవం బయట్ప్డుతుంద్వ. ద్వేుని స్ాభావమే ఇలాంటి్ద్వ – 
అనగవ, ఇద్వ ఆయన వవస్తవికమైెన ప్ర శుదా్తయ ైయునాద్ని న్ఘ భావం – 
పవప్మునా చోట్, ప్రతిక్ిీయ ఉండఘలన్దే్వ ఆయన స్ాభావం. శక్ష్ను 
అప్రవధులమైెన మన భుజముల మీద్వ నుంచి తొలగ ంచి, న్ేనీవిధంగవ 
చ ప్ుగలిగ నట్లయతే, అమాయకుడు, నిరప్రవధవయ నైవవడు, నరవవతఘరమెతితన తన 
కుమారుని భుజముల మీద్వక్ి మళిలంచడము, ద్వేుడు ప్రణఘళిక వేస్టని 
ఆశ్చరయకరమైెన, జఞా నయుకతమైెన, పేరమప్ూరాకమైెన రక్ష్ణ మారామైెయుండనిద్వ, 
ఈ విధంగవ ఆయన కుమారుడు పవత నిబంధనయంద్ంతట్ను క్ోరబడని 
లోప్రహ తమైెన జంతు బలయరుణల విధఘన్ఘనిా న్ రవేరుచచున్ఘాడు. 

— డా. జే.ఐ. ప కుర్డ 

కరీసుత  స్టలిువవయేబడుట, సువార్తక ేప్రధానాంశమ ై యుండిందని అప సతలుడెనై పౌలు తర్చుగా 
వర్శణంచాడు. ఒక ఉదాహర్ణగా, గలతీ 2:20-21లో ఆయన ఏమని ర్ాసాడో , ర్ండి, అందర్ము కల్వస్ట ి
చదువుదాము: 

న్ేను క్రసీ్ుత తో కూడ స్టిలువ వయేబడి యున్ఘాను; ఇకను జీవించువవడను న్ేను 
క్వను, క్రసీ్టేత  న్ఘయంద్ు జీవించుచున్ఘాడు. న్ే నిప్ుుడు శ్రరరమంద్ు జీవించుచునా 
జీవితము ననుా పేరమించి, న్ఘ క్ొరకు తనుాతఘను అప్ుగ ంచుక్ొనిన ద్వేుని 
కుమారునియంద్లి విశ్వాస్మువలన జీవించుచున్ఘాను. న్ేను ద్ేవుని కృప్ను 
నిరరథకము చేయను; నీతి ధరుశ్వస్త రమువలనన్ తైే, ఆ ప్క్ష్మంద్ు క్రసీ్ుత  
చనిపో యనద్వ నిష ప్రయోజనమే (గలతీ 2:20-21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  మర్ణము మన ర్క్షణను న ర్వరే్శున ప్రధాన కార్యమ ైయుండనిది. ఈ హతేయవునుబటిరయిే, 
అద ిచర్శతరయందంతటను నివదేింప్బడుచుని సువార్తలోని ప్రధాన వాసతవమ యైుంటటనిది. యిేసు 
స్టిలువవయేబడని తర్మవాత, ఆయన దదహము సమాధిలో పాతిప టరబడింది, అది అచుట మూడు 
దినములు నిర్రీవముగా ఉండింది. 

సంప్ూర్ణంగా మానవుడెయైుండినందున, యిేసు సామానయ మానవ మర్ణానుభావానిి 
అనుభవించాడు. ఈ వాసతవానిి అప సతలుల విశావస ప్రమాణము, “ఆయన అదృశయలోకములోనికన దగి ను” 
అన ేమాటలలో చబెుతయంది. ఈ సమయంలో, యిసేు దదహము సమాధిలో ఉంటటండగా, ఆయన ఆతు 
మృతయల లోకంలోనికన దగిశవ ళో్లనది. 

“అదృశయ లోకములోనికన దగి ను” అన ేప్దజఞలము యొకు అరా్ం విష్యంలో ఆధ్ునిక దదవశాసత ర 
ప్ండతియలు అందర్ూ ఏకరభవించడంలేదని మనము పేర్ొునవలస్టయిునిది. నటేి అనకే సంఘాలు యిసేు 
పాతిప టరబడినాడనే అరా్మిచుునటటర గా మాతరమ ేఈ మాటలకు అరా్వివర్ణనిసుత నాిర్మ. కాని అప సతలుల 
విశావస ప్రమాణము ఉదదేశించన అరా్ం ఇది కాదన ేవిష్యం సపష్రంగా తెల్వస్టిపల తయంది. 

ఒక ప్రకు, యిసేు పాతిప టరబడనెు, మర్శయు ఆయన అదృశయ లోకములోనికన దిగ ను, ఈ ర్ ండు 
విష్యాలను అప సతలుల విశావస ప్రమాణము పరే్ొునుచునిది. అనిి విధాలా, ఈ ప్దజఞలములు 
వేర్మవేర్ యైునివి మర్శయు చర్శతర గీంథాలలో వర్మసగా గీంథసాం చదయబడియునివి. 

మర్ొక ప్రకు అదృశయలోకము అన ేప్దజఞలము “భూమి కనీంది భాగము” అన ేసామానయ 
అరా్మిసుత ందనదేి వాసతవమ యైుండగా, లేఖ్నాలలోని మర్శయు ఆది సంఘ ర్చనలలోని దాని ప్రయోగము 
దాదాప్ుగా ఎలోప్ుపడు మృతయల ైనవార్శ ఆతులుండని అధోజగతయత ను సూచంచంది. ఇది ఆది సంఘంలో, 
ఉనిద ిఉనిటటర గా తీస్టకిొనబడిన అరా్మ యైుండిందని మనము ఎంచవచుు – పరా చీన క ైసైతవులు 
“నర్కము” అనే ప్దానిి ప్రయోగశంచనప్ుపడు వార్శ మనసుిలలో సర్వసాధార్ణంగా ఉండని అరా్ం. 

ఈ హతేయవులనుబటిర , యిసేు ఆతు ఆయన మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నము మధ్య 
కాలములో నిజముగా అధోజగతయత లోనికన దిగశవ ళో్లన విష్యానిి బో ధించాలని అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము ఉదదేశించందనే ఒక తయది అభిపరా యానిి మనము ఏర్పర్చుకొనడం ఉతతమం. కాని ఈ 
నర్కము యొకు సవభావం ఏమ ైయుండినద?ి 

పరా చీన ప్రప్ంచములో, ఈ విశాల విశవం తర్చుగా నిటార్మగానుని నిర్ాుణమును గూర్శున 
భాష్లో వర్శణంప్బడింది. భూమి, మానవులు నివస్టించుచుండని సాలం, మధ్యలో ఉండింది. ప్ర్లోకం, 
దదవుడు మర్శయు ఆయన దూతల ప్రదదశం, ఆకాశంలో ఉనిదని చపె్ుపకొనబడింది. భూమి కనీంద ఒక 
ఛాయామయమ నై అధోజగతయత  ఉండింది, అచుట మృతయల ైన వార్ందర్శ ఆతులుండనివి. హబె్రర పాత 
నిబంధ్నలో, ఈ సాలము అతి సామానయంగా షియోల్ అని పలిువబడింది, గరీకు భాష్లోని కొీతత  నిబంధ్న 
మర్శయు గరీకు భాష్లోనికన అనువదింప్బడని పాత నిబంధ్నలో, ఇది సామానయంగా “హడే్సి” అని 
పిలువబడింది. 

పాత నిబంధ్నలో, సనాుర్మగ లు మర్శయు దుర్ాుర్మగ ల ైనవార్శ ఆతులు, తయది తీర్మప కొర్కు 
వేచయుంటూ, అచుట ఉంటటండినవని చపె్పబడుతయంది. ఏది ఏమ ైనా, కొీతత  నిబంధ్నలో, లూకా 
10:15లో మనము చూసుత నిటటర గా, పాతాళము సర్వసాధార్ణంగా దుర్ాుర్మగ ల ఆతులుండని సాలానిి 
సూచసుత ంది. అటోయినప్పటికనని, కనీసం యిేసు ప్ునర్మతాా నమునకు మునుప్ు, నీతిమంతయల ఆతులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాతాళములో ఉండనివని కొీతత  నిబంధ్న ర్ూఢపి్ర్మసుత ంది. అతయంత గమనార్హముగా, అప  2:27 
నీతయమంతయడెనై దావీదు ర్ాజు పాతాళములో ఉని విష్యం చెప్ుపచునిది. 

అలాగని, పాతాళలోకంలో లేక నర్కంలో నుని ప్రతి ఒకుర్మ సమానంగా చూడబడా్ ర్ని అరా్ం 
కాదు. లూకా 16:19-31లో మనము గమనిసుత నిటటర , లాజర్మ మర్శయు ధ్నవంతయని గూర్శు యిసేు 
చెపపిన ఉప్మానములో, దుర్ాుర్మగ ల ఆతులను నీతిమంతయల ఆతుల నుంచ ఒక మహా అగాధ్ం 
వేర్మచదస్టిందని సూచసుత ంది. దుర్ాుర్మగ లు తీవరంగా యాతనప్డుచుండగా, నీతిమంతయలు ఎంతో హాయిగా 
ఆదర్శంప్బడుచుండిర్శ. ఈ ఉప్మానములో, అబరా హాము, ఆదర్ణ లభించుచుండని చపట ఉంటటనాిడు. ఈ 
హేతయవునుబటిర , దదవశాసత ర ప్ండితయలు తర్చుగా ఈ భాగానిి “అబరా హాము ప్రకు” లేక యింకా ఎకుువ 
అక్షర్ారా్ంగా చపె్ుపకుంటే, “అబరా హాము ర్ొముు” అని పలిుసుత నాిర్మ. 

సంఘ పతిర్మడెైన తరె్మత లుో , మూడవ శతాబేంలోని తొల్వ ర్పజులలో ర్చంచనప్ుపడు, పాతాళ లోక 
భాగములను గూర్శున సామానయ నముకమును వయకతం చదసాడు. ఆయన ర్చంచన ఆన్ ది ర్శజర్క్షన్ అఫ్ 
ది ఫ్ ో ష్, అధాయయం 17లో ఏమని ర్ాసాడో  గమనించండి: 

పవతఘళ్ లోకంలో ఆతులు న్ేడు స్హ తం యాతనప్డుట్కును, ద్ీవింప్బడుట్కును 
అనువ నైవ ై యునావన్దే్వ . . . లాజరు విషయానిా బటి్ర  రుజువవుతుంద్వ. 

సంఘ పతిర్మడెైన ఇగేిషియస్, కరీ.శ. 107లో ర్చంచన టరా ల్వయనులకు వరా స్టని ప్తిరకలో ఇలా 
చెప్ుపతయనాిడు: 

భూమి క్ిీంద్ నునావవరు అనగవ, ప్రభువుతో కూడఘ తిర గ  లేచినవవరని న్ఘ 
భావము. ఏలయనగవ, వవర  స్మాధులు త రవబడ ను గనుక, “నిద్వరంచిన అన్ేక 
మంద్వ ప్ర శుద్ుా ల శ్రరరములు లేచ నని” లేఖనము చ ప్ుుతుంద్వ. నిజముగవ, 
ఆయన పవతఘళ్ లోకంలోనిక్ి ఒకిడే ద్వగ వ ళ్లలను, క్వని ఆయన గొప్ు స్మూహంతో 
కూడఘ తిర గ  లేచఘడు; లోకము ప్ుటి్రనద్వ మొద్లుక్ొని వేరుచయేుచుండని 
స్వధన్ఘనిా రెండుగవ చీలాచడు. 

కాబటిర , యిసేు అదృశయ లోకములోనికన దగి నని విశావస ప్రమాణము చపె్ుపతయనిప్ుపడు, 
ఇహలోకానిి విడచి వ ళో్లన ఆతులుండని చపటకిన ఆయన యొకు మానవ ఆతు దిగశ వ ళో్లందనదేి దాని 
భావమ ైయుండుటకు ఎకుువ అవకాశములు కలవు. నిర్శేష్రంగా, నీతిమంతయల ఆతుల కొర్కు 
కేటాయింప్బడని పరా ంతమునకు ఆయన దిగశ వ ళాో డు, దుర్ాుర్మగ లు యాతనప్డుచుండు పరా ంతమునకు 
కాదు. పాతాళ లోకంలోని ఈ భాగంలో యిసేు ఉండుట ఆయన చదప్టిరన కార్యములో అగతయమ ైన 
భాగమ ైయుండనిది ఎందుకనగా అది ఆయన ఆతును నాయయసాా నములకు సంబంధించన నిజమ నై 
మానవ మర్ణ శిక్షకు గుర్శ చదస్టింది. 

ప్తనమ ైన లోకంలో నిజముగా మానవుడెైయుండుట అనగా ఏమిటో యిసేు శమీానుభవము 
మనకు నరే్శపసుత ంది. పాప్మును వయతిర్కేనసూత  దానికన ప్ర్శషాుర్ చకనతి చదయుచుండనివాడుగా 
ప్ర్శప్ూర్మణ డెైన మన ప్రభువు సహితం శీమనొందాల్వి యుండనిటోయితద, అప్ర్శప్ూర్మణ లమ నై మనము 
ఖ్చుతంగా శమీనొందుదుము. వాసతవానికన, 2 తిమోతి 3:12లో పౌలు వరా సుత నిటటో , దెవైికమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితమును అనేవషించు ప్రతివార్మ శీమప ందవలస్టినదద. కాని మనము శమీనొందనిప్ుపడు, కరీసుత  కూడా 
శీమనొందునని కూడా లేఖ్నము మనకు బో ధసిుత ంది. అనగా, మనము అనుభవించు బాధ్ ప్టో ఆయన 
సహానుభూతిగలవాడెై, మనలను ఆదర్శంచాలని ఆతయర్ప్డుచునాిడని అరా్ం. కొలస్టిి 1:24లో పౌలు 
బో ధిసుత నిటటర గా, ఎటరకలేకు కరసీుత  శీమ మన దావర్ా సంప్ూర్ణమవుతయంది. అది జర్శగశనప్ుపడు, ఆయన 
మహిమలో తిర్శగశవచుును అప్ుపడు మనము మన నితయ సావసాయమును ప ందుదుము. 
మనమనుభవించు శీమ వ నుక ఒక సదుదదేశం లేకపల లేదు; శీమ, సకల సృషిర  యొకు సంప్ూర్ణ 
ప్ునర్మదధర్ణ సంభావయమగునటటో  దదవుడు వాడుచుని ఒక సాధ్నమ యైునిది. 

యిేసు అవమానప్ర్చబడని కార్యమును గూర్శు తలె్వస్టకిొని మనము, ఇప్ుపడు దెైవికమ నై 
ఆయన మహిమ మర్ొక ప్ర్ాయయం బయలుప్ర్చబడినప్ుపడు ఆయన చదప్టిరన హచెుంప్ు కార్యమును 
చూదాే ము. 

హెచిచంప్ు 
కరీసుత  హెచుంప్బడుటను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, అద ిఆయన మహమిప ై 

కప్పబడయిుండని ముసుగు తొలగశంప్బడుట కంట ెఅతయధికమ ైనదెై యుండినదని జఞా ప్కముంచుకొనడం 
ముఖ్యం. ఆయన అవమానప్ర్చబడుటను బటిర , ఆదయిందు ఆయన కల్వగశయుండని దాని కంట ెమర్శ 
గొప్ప మహిమను కుమార్మడు ఆర్శీంచాడు. ఆయన చదప్టిరన కార్యములను తండిర ఆశీర్వదించాడు, ఆయన 
బల్వయాగము వార్మ ఆయన స ంత సావసాయమ ైయుండు ప్రజల కోసం మూలయం చలోె్వంచంది, అంతదగాక 
ఆయన దదవుని ర్ాజయములో స్టంిహాసనాస్టన్ుడెై యుండు హకుును కొని తెచుంది. ఈ కార్యముల దావర్ా, 
ఆయన అవమానప్ర్చబడని దానికన ప్ర్యవసానంగా, కుమార్మని యోగయత, ప్రశసతత మర్శయు మహమి 
వాసతవంగా అధికమయాయయి. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము కరసీుత  హెచుంప్బడుట గూర్శు ఈ మాటలలో స్ట లవిసుత ంది: 

మూడవ ద్వనమున చనిపోయనవవర లో నుండి తిర గ లేచ ను. 
ప్రలోకమునక్ెక్ిిస్రాశ్క్ితగల తండిరయ నై ద్ేవుని కుడచితేి వ పై్ున 
కూరుచండియున్ఘాడు, 
స్జీవులకును మృతులకును తీరుు తీరుచట్కు అకిడ నుండ ిఆయన వచుచను. 

కరీసుత  యొకు దెవైిక సవభావం ఎలోప్ుపడు మార్మపలేనిదగిా హచెుంప్బడింది. ఈ సవభావం 
మర్ణానికన గుర్శ కాలేదు, లేదా ప్ర్లోకమందల్వ తన స్టింహాసనం నుంచ తొలగశంప్బడలేదు. కాబటిర , 
దదవుని కుమార్మడు హెచుంప్బడుట ఆయన మానవ సవభావానికన ప్ర్శమితమ ైయుండనిది. ఇంకను, 
కరీసుత  మానవ సవభావానిిబటిర  అనుభవించన ఇతర్ అనుభవముల వల నే, దెవైికమ నై ఆయన 
మూర్శతమంతము సంబంధిత హెచుంప్ును సంప్ూర్ణంగా అనుభవించంది. 

కరీసుత  హెచుంప్బడుటను గూర్శున మన చర్ు నాలుగు భాగాలలో ఉంటటంది. మొదటదిగిా, 
మనము కరీసుత  యొకు మృతయల ప్ునర్మతాా నమును చర్శుసాత ము. ర్ ండవదగిా, ఆయన 
ప్ర్లోకమునక కుుటను గూర్శు చూసాత ము. మూడవదగిా, ఆయన తండిర కుడి పార్ియమున 
స్టింహాసనాస్టన్ుడెై యుండుటలో గల అర్ాా నిి మనము అనేవషిసాత ము. మర్శయు నాలుగవదగిా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భవిష్యతయత లో ఆయన తీర్ేు తీర్మపను మనము పరే్ొుంటాము. ఆయన స్టిలువవయేబడని మూడు 
దినముల తర్మవాత జర్శగశన కరసీుత  యొకు మృతయల ప్ునర్మతాా నముతో మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

ప్ునరుతఘథ నము 
దీనిని అనేక మంది క ైసైతవులు అరా్ం చదసుకోర్మ, కాని మన ర్క్షణ నిమితతము ఆయన మర్ణము 

ఎంత ముఖ్యమ ైనదె ైయుండిందో , కరీసుత  ప్ునర్మతాా నము కూడా అంతద ముఖ్యమ యైుండనిది. అందుచదతన ే
1 పతేయర్మ 3:21, యిసేు కరసీుత  ప్ునర్మతాా నము వలన ర్క్ింప్బడుటను గూర్శు చబెుతయంది. పిరయులార్ా 
గమనించండి, మన ర్క్షణ, కరీసుత  మన ప్క్షంగా మూలయం చలోె్వంచడం దావర్ా కొనితచెు, ఆ మీదట మనకు 
దానిని ఒక వర్ముగా ఇచున ఏదో  సామానయమ నై సంగతి కాదు, అయినప్పటికనని దనీిని మనము 
తర్చుగా ఇలాగే వర్శణసుత ంటాము. అది విశషే్ంగా, మనము ఆయనతో ఏకమగుట దావర్ా యిసేు 
మనకనుగీహించన ఒక వర్మ యైునిది – మనము కొీతత  నిబంధ్న ప్తిరకలలో ఎకుువగా వినుచుండు 
“కరీసుత  నందు” ఉండుట అన ేఅభిపరా యం, ఇదద. 

ఆయన మర్ణము దావర్ా మనము క్షమింప్బడితిమి ఎందుకనగా, మనము ఆయనతో 
ఏకమగుట దావర్ా, మనము ఆయనతో కూడా స్టిలువప  ైమర్ణించాము. మనము నితయ జీవమును 
సంపాదించుకునాిము ఎందుకనగా, ఆయన ప్ునర్మతాా నము దావర్ా మనము నూతన జీవముతో 
లేప్బడతిిమి. దీనిని గూర్శు లేఖ్నము ర్పమా 6:3-11, ర్పమా 8:10, 11, 2 కొర్శంథీ 5:14, 2 కొర్శంథీ 5:14, 
కొలస్టిి 2:11-3:3, మర్శయు అనకే ఇతర్ చపటో తెల్వయజ ప్ుపతయంది. ఒక ఉదాహర్ణగా, ర్పమా 6:4-5లో 
పౌలు ఏమని వరా సుత నాిడో  చూదాే ము: 

క్వబటి్ర  తండిర మహ మవలన క్రసీ్ుత  మృతులలోనుండి యేలాగు లేప్బడ న్ో, ఆలాగే 
మనమును నూతనజీవము పొ ంద్వనవవరమైె నడుచుక్ొనునట్లల , మనము 
బాపితస్ుము వలన మరణములో పవలుపొ ంద్ుట్క్ెై ఆయనతో కూడ 
పవతిపెట్రబడతిివిు. మర యు ఆయన మరణము యొకి స్వద్ృశ్యమంద్ు ఆయనతో 
ఐకయముగలవవరమైెన య డల, ఆయన ప్ునరుతఘథ నము యొకి స్వద్ృశ్యమంద్ును 
ఆయనతో ఐకయముగలవవరమైె యుంద్ుము (రోమా 6:4-5). 

కుో ప్త ంగా, కరసీుత  మృతయలలో నుంచ లేవడం దావర్ా చదస్టిన కార్యము, మనము విశవస్టించనప్ుపడు 
మనము కూడా ఆతుసంబంధ్మ ైన నూతన జీవముగలవార్మ ై యుందుమనియు, భవిష్యతయత లో 
మనము కూడా ఆయన వల న,ే మన స ంత ప్ునర్మతాా నమ ైన మర్శయు మహిమప్ర్చబడని శర్రర్ములు 
ప ందుదుమనియు నిశుయప్ర్చంది. ఇటిర అవగాహన ప్రకార్ం, ఆయన హెచుంప్ు మన హచెుంప్ు 
కూడా, మర్శయు అది మనకు గౌర్వమును, మహమిను మర్శయు ఆదర్మును కలుగజసేుత ంది. 

మరణించడం ద్ఘారవ యసే్ు పవప్ము యొకి శ్క్ితక్ిపెైగవ ఉంచబడని్ఘడు. 
చచిచపో యనవవనిని నీవు శ్ోధవంచజఞలవు. ఆయన వవట్ ిద్ యయప్ు శ్కుత లకు ఆవల 
ఉంచబడిన్ఘడు. క్వని పవప్ము యసే్ును మరణమునకు, వవని అతయంత 
శ్క్ితమంతమైెన మితరమండలిక్ి, అప్ుగ ంచింద్వ. క్వబటి్ర  యసే్ు మరణము 
పవలగునట్లల  వవడు అనుమతిస్ుత న్ఘాడు, మరణము పవలగుట్ ద్ఘారవ, యసే్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మరణమును జయస్ుత న్ఘాడు. ఆయన జనుల నిమితతము ద్ఘనిలో గల 
అంతరవభవములు ఆశ్చరయజనకముల ై యునావి. క్వబటి్ర , ప్రకట్న 1:18లో, 
ప్ునరుతఘథ నుడ ై మహ మానిాతుడ ైన యసే్ు క్రసీ్ుత  ఇలా స్టెలవిస్ుత న్ఘాడు, “. . . న్ేను 
జీవించువవడను, మృతుడన్ ైతిని, గవని ఇద్వగో యుగయుగములు 
స్జీవుడన్ ైయున్ఘాను, మర యు మరణము యొకియు పవతఘళ్ లోకము 
యొకియు తఘళ్ప్ుచ వులు న్ఘ స్వాధీనములో ఉనావి.” ఈ తఘళ్ప్ుచ వులను 
ఆయన తనను తఘను స్ాతంతుర ని జేస్ుక్ొనుట్కు ఉప్యోగ ంచఘడు, క్వని ఆయన 
వవట్ిని యంకను తన యొద్దన్ే ఉంచుక్ొని యున్ఘాడు ఎంద్ుకనగవ, ఒక్వన్ొక 
ద్వన్ఘన ఆయన వవట్నిి మరొక ప్రవయయం తన ప్రజలను మరణప్ు బంధక్వలలో 
నుంచి స్టేాచఘఛప్రులను జేయుట్క్ె ైఉప్యోగ స్వత డు. 

— డా. నాక్సి చదంబోిన్ 

స్టిలువ మర యు యసే్ు ప్ునరుతఘథ నము మనము పవప్క్ష్మాప్ణ పొ ంద్గల, మన 
పవప్ములకు పవర యశచతతము లభించగల స్వధనమైెయుండుట్ మాతరమే క్వద్ు, 
క్వని అద్వ ముఖయమైెయునాట్లర గవ, బహుశ్వ యంక్వ ఎకుివ ముఖయంగవ, 
ప్ునరుతఘథ నము ఒక నూతన జీవమును మర యు లోకము యొకి అంతిమ 
యుగమును మొద్లుపెట్లర చునాద్వ. లేఖనము ద్ఘనిని పిలుస్ుత నాట్లర గవ, నూతన 
స్ృషిర , ఆ స్మాధవ యొద్ద, ఆరంభమవుతుంద్వ. అద్వ నూతన అధవక్ేంద్రం, క్ేంద్ర 
బింద్ువు, చర తరక్ే నూతన ఆధఘర క్రలకమైెయునాద్వ. యేస్ు క్రసీ్ుత  
ప్ునరుతఘథ నుడ ైనంద్ు వలన మనమంద్రము ఇప్ుుడు అంతయ ద్వనములలో 
జీవిస్ుత న్ఘాము. అంతము యొకి ఈ ఆరంభానిక్ి ఆయన పవర రంభోతీవం చేస్వడు, 
ఆరంభం ద్ఘని ప్రమావధవని క్రసీ్ుత  యొకి రెండవ రవకడలో కనుగొంట్లంద్న్దే్వ 
క్ెైైస్తవులకు మిగ లియునా నిరరక్ష్ణయ ైయునాద్వ. ఈ రెండవ రవకడ, లేఖనముల 
ప్రక్వరం, అద్ే ఒక నూతన స్ృషిర . 

— డా. జోనతాన్ ప నిింగరన్ 

ప్ునర్మతాా న కార్యముతోపాటట, యిసేు హచెుంప్బడుటలో ఆయన ఇహలోకములో నుంచ 
ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుట కూడా కల్వస్టియునిది. 

ఆరోహణము 
ఆర్పహణము, యిసేు శర్రర్ముతో ప్ర్లోకములోనికన కొనిపల బడిన సంఘటనయి ైయుండనిది. 

ఆయన ప్ునర్మతాా నుడెనై నలుబద ిదనిముల తర్మవాత, యిసేు మేఘార్ూఢుడె ైప్ర్లోకమునకు 
ఆర్పహణమయాయడు. లూకా ఈ విష్యానిి, లూకా 24:50, 51లోను, మర్శయు అప . 1:6-11లోను 
వర్శణంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన భూలోకములో ఉండగా చదయలేని అనేక విష్యములను యిసేు ఆర్పహణకార్యము 
న ర్వేర్శుంది. ఉదాహర్ణకు,యోహాను 14:2-3లో, ప్ర్లోకములో వార్శ కొర్కు సాలమును స్టదిధప్ర్చుటకు 
ఆయన ఆర్పహణమవుతయనాినని యిసేు అప సతలులకు చెపాపడు. మర్శయు యోహాను 16:7లో, ఆయన 
మొదట ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడెై వ ళలత  తప్ప, సంఘం తన ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుటక  ైఆయన 
ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్లేడని చపెాపడు. 

దీనిని మించ, స్టలిువ మీద ఆర్ంభమ నై పరా యశిుతత  కార్యమును ప్ూర్శతచదయునటటో  యిసేు 
వాసతవంగా ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడె ైవ ళాో ల్వి యుండనిద.ి ఈ విష్యమును గూర్శు హబె్రర ప్తిరక 
ర్చయిత తన ప్తిరకలోని 8 మర్శయు 9 అధాయయాలలో తర్శుంచాడు. సార్ాంశంగా, ఇహలోక ఆలయము 
ప్ర్లోకములోని ఆలయము యొకు నకల ైయునిదని ఆయన చెపాపడు. కరసీుత  యొకు 
పరా యశిుతతమును ఆయన, పరా యశిుతాత రా్ దినాన ఇహలోక ప్రధాన యాజకులు చదస్టని కార్యముతో 
పల లాుడు, ఆ సమయంలో వార్మ బలయర్పణ యొకు ర్కతమును ఆలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ  
సాలములోనికన తీస్టికొని వ ళో్ల, బల్వపఠ్ముప  ైదానిని పలర క్ిసాత ర్మ, తదావర్ా ప్రజలు చదస్టని పాప్ములకు 
క్షమాప్ణ ఆర్శీసాత ర్మ. అదద విధ్ంగా, యిేసు ప్ర్లోకములోని నిజమ నై ఆలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ 
సాలంలోనికన ప్రవశేించాడు, బల్వప్ఠముప ై తన స ంత ర్కతమును పల ర క్ించాడు. యిేసు స్టలిువ మీద 
ఆర్ంభించన బల్వయాగ ఉతివమును ఇద ిప్ూర్శత చదస్టింది. 

యిేసు ప్ర్లోకంలో చదస్టిన పరా యశిుతత  కార్యమును హెబ్రర 9:11-12 ఎలా వర్శణసుత ందో  ఒకసార్శ 
చూదాే ము: 

అయతే క్రసీ్ుత  రవబో వుచునా మేలుల విషయమైె ప్రధఘనయాజకుడుగవ వచిచ, తఘన్ే 
నితయమైెన విమోచన స్ంపవద్వంచి, హస్తకృతము క్వనిద్వ, అనగవ ఈ స్ృషిర  
స్ంబంధము క్వనిద్వయు, మర  ఘనమైెనద్వయు, ప్ర ప్ూరణమైెనద్వయున్ ైన 
గుడఘరము ద్ఘారవ, మేకల యొకియు క్ోడ ల యొకియు రకతముతో క్వక, తన 
స్ారకతముతో ఒకిస్వరే ప్ర శుదా్ స్థలములో ప్రవశేంచ ను (హబె్రర 9:11-12). 

అంతమాతరమగేాక, ప్ర్లోకంలో ఉంటటని మన ప్రధాన యాజకుడుగా, కరసీుత  మన కోసం 
విజఞా ప్నములు చదయుచునేయునాిడు, మన ప్క్ాన ఆయన చదస్టని పరా యశిుతతము, మనము పాప్ము 
చదస్టనిప్ుపడు మనకు ప్రయోజనకర్మ నైదెై యుండాలని ఎడతెర్శపలిేకుండా వినివించుకుంటటనాిడు. 
కరీసుత  ప్ర్లోక ఆలయంలో నిర్ంతర్ం కొనసాగశసుత ని కార్యమును దదవశాసత ర ప్ండతియలు సర్వసాధార్ణంగా, 
నాయయనిర్ణయం కోసం ఏర్పడిన సమావేశంగా సూచసాత ర్మ. మన ర్క్షణను సుస్టిార్ంగా భదరప్ర్చునది, ఈ 
సమావేశమే. ప నై పరే్ొునబడని సమావేశమును హెబ్రర 7:24-25 ఈ కనీంద ివిధ్ంగా వర్శణసుత ంది: 

ఈయన నిరంతరము ఉనావవడు గనుక మారుులేని యాజకతాము కలిగ న 
వవడఘయ ను. ఈయన తన ద్ఘారవ ద్ేవుని యొద్దకు వచుచవవర  ప్క్ష్మున, 
విజఞా ప్నము చేయుట్కు నిరంతరము జీవించుచున్ఘాడు గనుక వవర ని 
స్ంప్ూరణముగవ రక్ించుట్కు శ్క్ితమంతుడ ై యున్ఘాడు (హెబ్రర 7:24-25). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనమికుడ గమనిసుత నిటటర గా, యిసేు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుట ఆయన విమోచన 
కార్యములో ఒక కరలకమ ైన కోణమ యైుండనిది. అద ిలేకుండా, మనము ర్క్ింప్బడలేము. 

కరీసుత  ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆయన ఆర్పహణుడగుటను గూర్శు చపె్ుపకొనిన మీదట, ఆయన 
ప్ర్లోకమందు దదవుని కుడ ిపార్ియమున స్టింహాసనాస్టన్ుడగుటను గూర్శు చపె్ుపకుందాము. 

స్టింహాస్న్ఘస్ట్నుడగుట్ 
యిేసు, తండిరయి నై దదవుని కుడి పార్ియమున స్టింహాసనాస్ట్నుడెైయుని విష్యం కొీతత  నిబంధ్న 

అనకే చపటో పరే్ొుంటటంది. యిసేు మన గొప్ప మానవ ర్ాజ యైునాిడు, మర్శయు ఆయనకు 
ప్ర్లోకమందు తండిర యొకు గొప్ప స్టింహాసనమునకు కుడి పార్ియమున ఒక స్టింహాసనమునిదనదే ి
ఇందులోగల పరా థమిక ఆలోచనయి యైునిది. ఈ దృశయ వివర్ణలో, తండిర గొప్ప ఉనితమ నై ర్ాజ ై లేక 
సర్ావధపి్తియి ైయునాిడు, కుమార్మడు అలపతర్మ నై ర్ాజ ై లేక సర్ావధపి్తిని స్టేవించు 
సామంతర్ాజ ైయునాిడు. ఇద ిపరా చీన ప్రప్ంచములోని ర్ాజయముల మాదిర్శని అనుసర్శసుత ంది. ఈ మాదరి్శ 
ప్రకార్ం అలపతర్మ నై ర్ాజులు ఒక గొప్ప సామాు జయములోని ఆ యా భాగాలను యిలేుచుందుర్మ, 
కప్పము చలోె్వంచుచుందుర్మ మర్శయు చకవీర్శతకన వార్శ స్టవేలనందించుచుందుర్మ. 

స్వధఘరణంగవ క్రీస్ుత  రవచర కమును గూర చ మనము ఆలోచించునప్ుుడు, అద్వ ఏద్ో  
హెచిచంపెైన, అకిడ కిడో  ఉనాతమైెన స్థలంలో ఉనాద్ఘనిగవ ఆలోచిస్ుత ంట్ాము, 
మర యు ఇప్ుుడు యసే్ు తండిరయ ైన ద్ేవుని కుడి చేతి వ పై్ున 
కూరుచండియున్ఘాడు గనుక, ఆయన రవజెైయున్ఘాడు. క్వని యసే్ు తన మానవ 
స్ాభావమునకు స్ంబంధవంచిన తన రవచర కంలో హెచిచంప్బడఘ్ డన్ే విషయం 
మనము జఞా ప్కముంచుక్ోవవలి. అనగవ, ద్ ైవికమైెన తన స్ాభావంతో యసే్ు 
ఎలలప్ుుడు రవజెయైుండ నని చ ప్ుడమవుతుంద్వ. స్వరాభౌముడ ైన రవజుగవ ఆయన 
ఎలలప్ుుడు స్మస్తముపెై ఏలుబడి చేయుచుండ ను, క్వని యసే్ునకు 
ప్రలోకమంద్ును భూమి మీద్ను తన మానవ స్ాభావంతో అధవక్వరం 
ఇవాబడింద్వ. మర యు యేస్ు ద్ఘవీద్ు కుమారుడ ైయున్ఘాడు, క్వబటి్ర  ఇశ్వీయేలు 
జన్ఘంగమునకు మర యు ద్వేుని ప్రజలకు ప్రతినిధవయ ైయున్ఘాడు. మర యు 
ద్ఘవీద్ు కుమారుడు, ద్ఘవీద్ు వల న్ే, ఒక స్వమంత రవజెై యుండ ను; ఆయన కంట్ట 
గొప్ువవడ ైన రవజునకు, తండిరయ నై ద్వేునిక్ి ప్రలోకమంద్ు ద్ఘస్ుడ ైయుండ ను. 

— డా. ర్శచర్్డ పరా ట్, జూ. 

యిేసును ర్ాజుగా ఆయన వహించు పాతరను పరే్ొున ేవాకయభాగాలలో, తన ప్రజల కోసం 
విజఞా ప్నము చదయుచుండు యాజకునిగా కూడా ఆయన పేర్ొునబడయిునాిడు. ఇద ిపరా చీన 
ప్రప్ంచములోని మాదరి్శని అనుసర్శసుత ంది, ఈ మాదరి్శ ప్రకార్ం ర్ాజులు సామానయంగా యాజకులుగా 
కూడా స్టవేలనందించార్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆదకిాండము 14వ అధాయయం ప్రకార్ం, మ లీుస్ట దకెు ఒక 
యాజకుడు మర్శయు ర్ాజున యైుండనెు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన తన తండిర కుడ ిచదతి వ ైప్ున కూర్ముండయిునాిడని లేఖ్నము యిసేు సాా నమును 
గూర్శు చపె్ుపనప్ుపడు, అద ికొనిి ప్ర్ాయయాలు మన మ స్ట్ియాయి ైన ర్ాజుగా ఆయన వహించన 
పాతరను నొకనువకాుణిసుత ంది, ఈ వివర్మును మనము అప  2:30-36, ఎఫ స్ట్ 1:17-23, హెబ్రర 1:3-9 
మర్శయు 1 పతేయర్మ 3:21-22లో చూడనగును. 

అయినప్పటికనని, ఇతర్ సమయాలలో, మన కోసం విజఞా ప్న చదయుచుని మన ప్రధాన 
యాజకునిగా యిసేు పాతరను బెైబిలు ప్రముఖ్ంగా ప్రకటసిుత ంది. ఈ ఉదాా టనను మనము ర్పమా 8:34 
మర్శయు హెబ్రర 8:1లో గమనించగలము. 

అయినను, ప  ైర్ ండు సందర్ుములలోను, అరా్ము ఒకుటే: యిేసు, తండిర ప్క్షముగా 
ప్ర్శపాల్వసుత ని సమసత  సృషిరప ై అధకిార్ము మర్శయు బలముగలవాడెై యునాిడు. ఇటిర సాా నముతో, 
ఆయన తన ప్రజలకు ర్క్షణ కలుగజేసుత నాిడు, మర్శయు తండిర తన ప్రజల ప్టో తన 
అనుగీహప్ూర్వకంగా ప్రవర్శతంచుటను నిశుయప్ర్మసుత నాిడు. 

యిేసు మృతయలలో నుంచ ప్ునర్మతాా నుడెనై తర్మవాత, ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడెై వ ళో్ల, తండిర 
కుడి చదతి వ ైప్ున స్టింహాసనాస్టన్ుడెయైునాిడని పరే్ొునిన మీదట, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము, కరసీుత  
అంతయ దనిాన తీర్ము తీర్మపను పేర్ొునుచునిది. 

తీరుు 
తీర్మప తీర్ముటకు ఆయన తిర్శగశ వచుునని అప సతలుల విశావస ప్రమాణము చపె్ుపనప్ుపడు, 

ఆయన “అచుట నుండి” వచుునని, అనగా ఆయన తండిర కుడి చదతి వ ైప్ున కూర్ముండయిుని 
స్టింహాసనము మీద ినుంచ దిగశ వచుునని అది ప్రకటసిుత ంది. యిేసు సమసత సృషిరప  ైమానవ 
ర్ాజ యైునాిడు, మర్శయు ఆయన తన నియమములను ఉలోంఘించనవార్శకన, మర్శయు ఆయన 
ర్ాచర్శకమును, ర్ాజయమును ల కుచదయనివార్శకన విర్పధ్ంగా ర్ాజతవ తీర్మపను తీర్ముననేద ిసంబంధతి 
ఆలోచనయి ైయునిది. ఈ వివర్ాలను లూకా 22:29-30, అప . 17:31, మర్శయు 2 థసెి 1:5 మర్శయు 
2 తిమోతి 4:1 గమనించగలము. 

అంతయ తీర్మప సజీవులకును, మృతయలకును తీర్ుబడును, అనగా, యిేసు తిర్శగశ వచునప్ుపడు 
సజీవుల ైయుండు వార్ందర్శతో సహా, ఎప్ుపడెనైా జీవించయుండిన వార్ందర్శకన తీర్ుబడునని అరా్ం. తీర్మప 
తీర్ుబడునప్ుపడు, దదవుని గుణశీలము ఆధార్ంగా, ప్రతి ఒకుర్శ ప్రతి మాట, ప్రతి ఆలోచన మర్శయు ప్రతి 
చర్య ప్ర్శగణింప్బడుతయంది. ప్రతి మానవుడు పాప్ము విష్యంలో అప్ర్ాధియి యైుని విష్యం 
కనుగొనబడుతయంది గనుక మర్ణ దండన విధింప్బడుననదేి భయభీతిని కల్వగశంచు సతయమ యైునిది. 

శుభవార్త ఏమనగా, విశావసము దావర్ా కరీసుత నందు ఏకమ యైునివార్మ అదవిర్కే కరసీుత  మర్ణం 
దావర్ా తీర్మప తీర్ుబడయిునాిర్మ, మర్శయు కరసీుత  ప్ునర్మతాా నము దావర్ా వార్శప ై అదవిర్కే 
నాయయసాా ప్నము చదయబడింద.ి కాబటిర , తీర్మప సమయంలో, వార్మ నితయ ఆశీర్ావదమును మర్శయు నితయ 
సావసాయమును ప ందుదుర్మ. 

కాని దుర్ావర్త ఏమనగా, కరసీుత నందుండనివార్మ దదవుని ఉగతీ యొకు తీవరమ ైన తాకనడిని వార్శ 
స ంత ఘటములలో భర్శంచాల్వి ఉంటటంది. వార్మ నితయతవములో నర్కములోనికన ప్డదోరయబడుదుర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న్ేట్ ిమన రోజులలో అంతయ తీరుు గూర చన స్టది్ఘా ంతము ఆశంప్బడనింత ఎకుివ 
ప్రబలంగవ ప్రచలితము క్వలేద్ు. అయనను, విషయాలు గొప్ుగవ మారలేద్ని, న్ేను 
భావించుకుంట్ాను, ఏలయనగవ తీరున్దే్వ మానవులకు ఎప్ుుడ ైన్ఘగవని ఒక 
ఆకరషణీయమైెన అంశ్మైె యుండింద్ని న్ేననుక్ొనడం లేద్ు. తీరుును గూర చ 
ప్రచురము చేయుట్ – క్రీస్ుత నంద్ు విశ్వాస్ముంచనివవర క్ి నితయ నరకమునాద్ని 
అంతట్ా ప్రకటి్ంచుట్ – నిరపకే్ష్ంగవ అతఘయవశ్యకమైెయునాద్ని న్ేను తర ిస్వత ను. 

— డా. టామ్ స్ట రెయినర్డ 

నరకమును గూర చన విషయం స్తయం గనుక, మనము నరకమును గూర చ 
మాట్లాడుక్ొనడఘనిక్ి అద్ొక క్వరణమైెయునాద్వ. మర యు మనము ఈ 
స్తయమునుంచి తపిుంచుక్ోడఘనిక్ి స్వహస్టించజఞలము. చఘలా వరకు స్గం 
స్తయమునాద్వ మర యు క్ొనిా ప్రవయయాలు 90% స్తయముంట్లనాద్వ, క్వని నీవు 
స్ువవరతను చకిగవ ప్రకటి్ంచద్లచినట్లయతే, ఈ స్తయముతోపవట్ల నీవు స్ువవరతను 
ప్రకటి్ంచఘలి, అంతయ తీరుును గూర చ అంద్ర క్ి చ పవులి. క్వబటి్ర  మనము 
నరకమును గూర చ చ ప్ుుకుంట్లన్ఘాము, చ ప్ుుక్ోవలస్టని అవస్రం కూడఘ 
ఉనాద్వ. న్ఘయయాధవప్తి ఎవరో, నరకం మనకు గురుత  చేయడం, ద్ఘనిని గూర చ 
మనము గుర తంచే ఒక విషయమైెయునాద్వ. ఆ న్ఘయయాధవప్తి మనము క్వద్ు, 
ఆయన్.ే ఇద్వ మనకు మన వయక్ితగత బాధయతను జఞా ప్కం చేస్ుత ంద్వ. మన అతయవస్ర 
ప్ర స్టిథతిని గూర చ మనక్ది్వ జఞా ప్కం చేస్ుత ంద్వ. మనకు నితయతామును గూర చ 
జఞా ప్కం చేస్ుత ంద్వ. నరకమును గూర చ మన మనస్ుీలలోక్ి వచుచ అన్ేక 
విషయాలున్ఘాయ గనుక ద్ఘనిని గూర చ చ ప్ుకుండఘ మనము స్ువవరతను 
ప్రకటి్ంచడమన్ేద్వ చఘలా కషరం. గనుక మనము నరకమును గూర చ 
చ ప్ుుకుంట్ాము. క్వని ఒక విషయం జఞా ప్కముంచుక్ొనండి, నరకమును గూర చన 
విషయం నితయస్తయం గనుక, మనము ఈ స్తయం నుంచి తపుించుక్ోవవలని క్ోరడం 
లేద్ు, గనుక మనము అనిా విషయాల కంట్ట ఎకుివగవ ద్ఘనిని గూర చ 
ముచచట్ించుకుంట్ాము. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

ముగ ంప్ు 

ఈ పాఠంలో, మనము మన ప్రభువ ైన యిసేు కరసీుత ను గూర్శు అప సతలుల విశావస ప్రమాణంలో 
గల విశావస విష్యిక సూతరములను అనేవషించాము. దెవైికమ ైన ఆయన సవభావం మర్శయు 
తిరతవములోని ఇతర్ సభుయలతో ఆయన కల్వగశయుని సంబంధ్ంతోపాటట, ఆయన సంప్ూర్ణ దదవతవమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము తెల్వస్టకిొనాిము. ఆయన యొకు దెైవికమ నై మర్శయు మానవతవ సవభావముల మధ్య గల 
సంబంధ్ముతోపాటట, ఆయన సంప్ూర్ణ మానవతవమును కూడా మనము అనేవషించాము. ఆయన 
అవమానప్ర్చబడుట మొదలుకొని, అంతిమంగా ఆయన హచెుంప్బడని నాట ివర్కు ఆయన చదప్టిరన 
కార్యమును మనము కోీడకీర్శంచాము. 

క ైైసతవులమని చపె్ుపకొను మనకు, మర్శయు క ైసైతవయమును అరా్ం చదసుకోవాలని ఆశించు 
వార్ందర్శకన, కరసీుత  యొకు మూర్శతమంతము మర్శయు ఆయన కార్యముప ై గటిర ప్టటర  కల్వగశయుండుట 
కరలకమ యైునిది. మన మార్గమునకు కరసీ్టేత  అతయంత ఆకర్షణయీమ నై విష్యమ యైునాిడు – 
నముకములకు సంబంధించన ఇతర్ విధానములనిిటకిన మనలను భినిమ నైవార్మగా చూపించు 
మూర్శతమంతమ యైునాిడు. ఈ విశాల విశవమంతటిని ఏలువాడు ఆయనే, చర్శతర చుటూర ర్ 
తిర్మగుచునిదానంతటకిన ఆధార్ం ఆయనే. ఆయన మన దదవుడు, మన ప్రధాన యాజకుడు, మన ర్ాజు. 
ర్క్షణ ఆయనను ఎర్మగుట, పేరమించుట, మర్శయు ఆయనతో ఏకమ  ైజీవమును కనుగొనుట కంట ె
తకుువ నైదదమి కాదు. 
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