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ర్క్షణ 

-1- 
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ఉపో ద్ఘా తము 

ఈ పాఠములనిిటలిోను, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము, ఆదమి క ైసైతవులు బాపితసుము 
ప ందిన సమయంలో, వార్మ ఒప్ుపకొనిన నముకములను గూర్శున ఒక సంక్షిప్త  సార్ాంశముగా 
మొదలయియంది అని మనము పేర్ొునాిము. అటిర సందర్ుములో, వార్శ ఒప్ుపకోలులోని అతయంత 
భావోదదరకముతో కూడని భాగం, అనకేులకు, తమ వయకనతగత ర్క్షణలో గల విశావసమును వయకతము 
చదయుచుండని విశావస ప్రమాణంలోని సూతరముల ై యుండవచుునని ఊహ ంచుకొనడం సులభమే. 

అలాగ తైద, ఇది మన విష్యంలో సహ తం, నిజమ ేకదా? మనము మన గొప్ప దదవుని — తండిర, 
కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుధ్తును — పేరమిసుత నాిము. మనము నిర్శుంచుకుని సంఘమును ఎంతో 
విలువ ైనదానిగా ప్ర్శగణిసాత ము. కాని ర్క్షణ మన కోసమ ేఅనే శుభవార్త, మన అతయంత గొప్ప 
ఆనందమ యైునిది. ఈ లోకంలోను మర్శయు ర్ాబో వుచుని లోకంలోను దదవుడు మనలను 
పేరమిసుత నాిడు, ఆయన మన పాప్ములను క్షమిసుత నాిడు, మర్శయు ఆయన మన కొర్కు 
ఆశుర్యకర్మ ైన గమయమును ఏర్ాపటట చదస్టయిునాిడనే అభయంలో మనము ఆనందిసాత ము. 

మనము అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శు అధ్యయనము చదసుత ని అనుకమీములో 
ఇద ిఆర్వ పాఠం, దనీికన “ర్క్షణ” అన ేశీర్శషక ప టరబడింది. ఈ పాఠంలో, మనము అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము ప్రకార్ం, క్షమాప్ణ మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శున శుభవార్తలో గల నముకమును 
ర్ూఢపి్ర్చు విశావస విష్యిక సుస్టిార్ సూతరములను గూర్శు నేర్ముకుంటాము. 

లేఖ్నములో, “ర్క్షణ” అనే ప్దం కరీసుత నందల్వ మన ర్క్షణకు అనేక కోణాలునాియని సూచసూత , 
నానా విధాలుగా ప్రయోగశంప్బడింది. “ర్క్షణ” అనే ప్దమును నటేి క ైైసతవులు ఉప్యోగశంచునప్ుపడు, కరసీుత  
ఆయన పాప్పరా యశ్చుతత  మర్ణము దావర్ా మనకు ఇచున ఆశీర్ావదములు మనకు గుర్మత కు వసాత యి, 
అవి తిర్శగశ జనిుంచ దదవునితో సమాధానప్ర్చబడుటతో ఆర్ంభించ, ప్ర్శశుదధప్ర్చబడు ప్రకనయీలో 
జీవితంలో కొనసాగశ, కొీతత  ఆకాశం మర్శయు కొీతత  భూమిలో మన మహ మప్ర్చబడుటతో ముగుసాత యి. 

 ర్క్షణలోని ఈ కోణమును గూర్శు అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఈ కనీంద ివిధ్ంగా చెబుతయంది: 

పవప్క్షమాప్ణను 
శరీర ప్ునరుత్ఘా నమును 
నితయజీవమును 
నముుచున్ఘాను. 

ఇప్ుపడు ఈ మూడు ఆలోచనలు — క్షమాప్ణ, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు నితయ జీవము — 
ర్క్షణను గూర్శున బెైబిల్ వర్ణనను ప్ూర్శత చదయలేవు. కాని అవి దదవుడు విశావసులను వయకనతగతంగా 
ర్క్షించనప్ుపడు చదస్టే కార్యము యొకు నిర్శేష్రమ నై కోణాలలో గల నముకమును ఒప్ుపకొనుచుని 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని పరా థమిక ప్రకటనల ైయునివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో పేర్ొునబడని ర్క్షణను గూర్శున మన చర్ు, మన ర్క్షణకు 
సంబంధించన ప్రతి ఒకు ప్ర్శమాణమును చరె్శుసుత ంది. మొదటగిా, పాప్క్షమాప్ణను గూర్శు మనము 
తెలుసుకుంటాము. ర్ ండవదగిా, శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున స్టిదాధ ంతమును మనము 
అనేవషిసాత ము. ఇక మూడవదగిా, నితయ జీవము యొకు సవభావమును గూర్శు మనము యోచసాత ము. 
పాప్క్షమాప్ణ అనే అంశంతో మొదలుప డదాము, ర్ండి. 

క్షమాప్ణ 

క్షమాప్ణను గూర్శు అప సతలుల విశావస ప్రమాణము చబెుతయని విష్యానిి అరా్ం 
చదసుకొనుటకు, మనము అతి సమీప్ సంబంధ్ంగల సమసయలను చర్శుదాే ము: మొదటగిా, క్షమాప్ణ 
అవసర్మగునటటో  చదయుచుని పాప్ము యొకు సమసయ; ర్ ండవదిగా, పాప్క్షమాప్ణను సాధ్యము 
చదయుచుని దదవుని కృప్; మర్శయు మూడవదగిా, మన వయకనతగత బాధ్యత, పాప్క్షమాప్ణ ప ందడానికన 
మనము చదయవలస్టని విష్యాలు. ముందుగా పాప్ము యొకు సమసయను గూర్శు చూదాే ము. 

పవప్ము యొకక స్మస్య 
మనము చదస్టిన పాప్ము వలన సృషిరంప్బడిన సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచడం, యిేసు 

మర్ణించడానికన ఒక ముఖ్య హేతయవ ై యుండనిదని బెైబిలునందు నముకముంచు క ైైసతవులు గుర్శతసాత ర్మ. 
పాప్ము మనలను దదవుని దవీ నల నుంచ వేర్మచదసుత ంది, అది మనలను ఆయన శాప్ము కనీంద 
ఉంచుతయంది. ఈ సమసయను మనక ై మనమ ేప్ర్శష్ుర్శంచుకొనగల మార్గమదేయిును లేదు. పాప్ము 
యొకు సమసయను గూర్శు మనము మాటలాడుకొనునప్ుపడు, దాని అరా్ం ఇదద: పాప్ము మనలను 
ఖ్ండసిుత ంది. కరసీుత నకు వేర్మగా, దాని ఉనికన లేదా దాని ప్ర్యవసానముల నుంచ మనలను మనము 
కాపాడుకొనగల మార్గమదేియును లేదు. 

పాప్మును గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించు విష్యాలను మనము మూడు భాగాలుగా 
ప్ర్శశోధిసాత ము. మొదటిగా, పాప్మును లేఖ్నానుసార్ంగా నిర్వచసాత ము. ర్ ండవదగిా, మానవ జాతిలోని 
పాప్ము యొకు మూలమును గూర్శు తెలుసుకుంటాము. మర్శయు మూడవదగిా, పాప్ము యొకు 
ప్ర్యవసానములను గూర్శు నరే్ముకుంటాము ర్ండి, పాప్ము యొకు నిర్వచనముతో 
మొదలుప టటర దాము. 

పవప్ము యొకక నిరాచనము 
పాప్మును గూర్శు బెైబిలు నానా విధాలుగా మాటాో డుతయంది. అర్ాచకము, తిర్మగుబాటట, 

అతికీమము, అప్ర్ాధ్ము, చడెు, ఆశ్చంచనదానిని సాధించకపల వుట వంటి ప్దములను అది 
ప్రయోగశసుత ంది మర్శయు పాపషిిరయి నై విష్యాలను వర్శణంచడానికన నానా విధ్ముల ైన ఇతర్ ప్దములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా ఉప్యోగశసుత ంది. ఈ ప్దములలోని ప్రతి ఒకుటి పాప్మును గూర్శు మనకుని అవగాహనకు 
ఎంతో కొంత అర్ాా నిి చదర్ముతయంది. 

కాని లేఖ్నము పాప్మును గూర్శు గాఢంగా ప్రసాత వించునప్ుపడు — అది దాని స ంత 
నిర్వచనమును మనముందుంచుతయనిప్ుపడు — ఒక ప్దము ఇతర్ ప్దములను మించనదె ై
యుంటటనిటటర  అనిపసిుత ంది: అర్ాచకము. బెైబిలు ప్దసముదాయములో, పాప్ము అతయంత 
మౌల్వకముగా దదవుని ఆజఞను ఉలోంఘ ంచుటయి ైయునిది. అప సతలుడెనై యోహాను 1 యోహాను 3:4లో 
ఇలా వరా సుత నాిడు: 

పవప్ము చేయు ప్రతివవడును ఆజ్ఞను అతికేమించును; ఆజ్ఞఞ తికేమమే పవప్ము (1 
యోహాను 3:4). 

ఆజాఞ తికమీమే పాప్ము అని పాప్మును గూర్శున ఇదద వకాుణింప్ును మనము ర్పమా 7:9-25, 
మర్శయు 1 కొర్శంథ ీ15:56లో చూడవచుును. పాప్మును గూర్శున ఈ పరా థమిక భావము విభినిమ నై 
అనకే క ైైసతవ సాంప్రదాయములకు సంబంధించన దదవశాసత రములో కూడా ప్రతిధ్వనిసుత ంది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, వ స్ర మినిసరర్డ సంక్షపి్త  మతోప్దదశములోని 14వ ప్రశి మర్శయు సంబంధతి 
సమాధానం ఏమి చబెుతయందో  ఒకసార్శ వినండి. ఈ కనీంద ిప్రశికు జవాబుగా: 

పవప్మనగవ న్మేి? 

మతోప్దదశము ఇచున జవాబు: 

ద్ేవుని ధ్రుశ్వస్త రమునకు అనుగుణయముగవ నుండుటలో గల ఏ లోప్మ ైనను, లేద్ఘ 
ద్ేవుని ఆజ్ఞను అతికేమించునద్ేద్ నైను పవప్మే. 

ఈ జవాబు దదవుని ఆజఞల విష్యంలో జర్మగుచుండు ర్ ండు సాధార్ణమ ైన ఉలోంఘనలను 
గుర్శతసుత ందన ేవిష్యానిి గమనించండి: దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు అనుగుణయముగా నుండుటకు గల 
లోప్ము, మర్శయు దదవుని ఆజఞను అతికీమించుట. 

ఒక ప్రకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు అనుగుణయముగా నుండుటకు గల లోప్ము, లేఖ్నము 
ఆజాఞ పించు విష్యాల ప్రకార్ం చదయడంలో విఫలులమగుటయి ైయునిది. ఈ విష్యం తర్చుగా 
మనము చదయవలస్టని చదయకపల వుట లేదా నిరో్క్షయము చదయుట వలన కలుగు పాప్మని 
పిలువబడుతయంది. మర్ొక ప్రకు ఆజాఞ తికమీము అనగా లేఖ్నము నిషేధించుచుని విష్యాలను 
చదయుట. ఈ విధ్మ ైన ఆజాఞ తికమీము తర్చుగా చదయర్ానివి చదయుట వలన కలుగు పాప్మని 
పిలువబడుతయంది ఎందుకనగా మనము ఆలోచంచుట, అనుభూతి చెందుట లేదా లేఖ్నము 
నిషధేించునది ఏదో  ఒకటి చదయుట వలన కనీయాశీలకంగా పాప్ము చదసుత ంటాము. 

పాప్మనగా ఏమిటో నిర్వచంచడానికన దదవుని ఆజఞలు ప్రమాణమ ైయునివని మనము 
మాటలాడునప్ుపడు, దదవుని ఆజఞలు నిర్ేేతయకమ నైవి కావని లేదా ముందువ నుకలాలోచంచనివి కావని 
సూచంచడం ముఖ్యం. దనీికన భినింగా, ధ్ర్ుశాసత రము దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సవభావము యొకు 
ప్రతిబింబమ యైునిది. ర్పమా 7:12లో పౌలు ధ్ర్ుశాసత రమును వర్శణసుత ని తీర్మను గమనించండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధ్రుశ్వస్త రము ప్ర శుద్ధమ నైద్ి, ఆజ్ఞ కూడఘ ప్ర శుద్ధమ నైద్ియు, నీతిగలద్ియు 
ఉతతమమ నైద్ియున్ ైయునాద్ి (రోమా 7:12). 

పౌలు ఇకుడ చపెపినటటర గా, సర్శగాగ  దదవుని వల నే, దదవుని ఆజఞలు కూడా ఎలోప్ుపడు 
ప్ర్శశుదధమ ైనవి, నీతిగలవి మర్శయు ఉతతమమ నైవి. దదవుని ఆజఞలు ఎలోప్ుపడు ఆయన సవభావమునకు 
సర్శప్డును. 

ఇందువలన, మనము దదవుని పేరమిసుత నిటోయితద, మనము ఆయన ఆజఞలు గ కైొంటామని 
లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. మనము దదవుని పేరమిసుత నిటోయితద, దదవుని ప్రతిబింబించు ఆ యా విష్యాలను 
కూడా, ఉదాహర్ణకు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును కూడా పేరమిసాత ము. ఈ విష్యానిి మనము దివతీ 5:10, 
దివతీ 6:5-6, మతతయి 22:37-40, యోహాను 14:15-24, మర్శయు ఇంకా అనేక వాకయ భాగాలలో 
చూడవచుు. 1 యోహాను 5:3లో యోహాను వరా స్టని మాటలు వినండి: 

మనమాయన ఆజ్ఞలను గ ైకొనుటయే: ద్వేుని ప్రరమించుట (1 యోహాను 5:3). 

దదవుని యి డల గల పేరమ ఆయన ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో విధదయతను ప్రదర్శించుటలో 
ప్రతయక్షప్ర్చబడుతయంది. కాబటిర, మనము ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘ ంచనప్ుపడు, దదవుని యి డల 
పేరమప్ూర్వకంగా మ లగడం లేదని అరా్ం. కాబటిర, మనము పాప్ము చదస్టనివార్మవుతయనాిము. 

బ ైబిలులో ద్వేుని ప్రరమించుటకును, ఆయనకు విధేయులమ ై యుండుటకును 
చఘలా స్నిాహితమ ైన స్ంబంధ్మునాద్ి. కవేలము ద్వేుని ప్రరమించడము 
మాతరమే, ద్ేవుని ప్రరమించవలెనను ఆజ్ఞను న్ రవేరుుట కవద్ని మనము 
మొటరమొద్ట స్పషరం చసే్టకిోవలస్టిన విషయమని న్నేనుకుంటున్ఘాను. ‘మీరు 
ననుా ప్రరమించినయెడల’ అని బ ైబిలు చ ప్ుపనప్ుపడు లేక ‘మీరు ననుా 
ప్రరమించినయడెల న్ఘ ఆజ్ఞలు గ ైకొనుము’ అని కరసే్ుత  స్టెలవిచిునప్ుపడు, 
మనస్ుులో ఎనాడును లేని విధి విహితమ నై, అనివవరయమ ైన ద్ఘనవృతిత  
ఉండగలద్ు. కవని ప్రరమ ఉనాటలయత్ే, ద్వేుని యంద్ు ఆనంద్ంిచుటలో 
స్ాచఛంద్మ నై స్ాయం స్మరపణ వేరుపవర నద్ ై యునాటలయత్ే, అప్ుపడు 
గంభీరమ ైన, ఇషరప్డుచుండు మర యు స్టిద్ధంగవ నునా విధయేత, ద్ఘనికత 
స్ంబంధించిన అతయంత స్వాభావికమ ైన మర యు స్కేమమని ప్రకట ంప్బడు 
స్వక్షాత్ఘకరమ ైయుంటుంద్ి ఎంద్ుకనగవ అద్ి నీవు ప్రరరమిస్ూత  ఆయనయంద్ు 
ఆనంద్ించు ద్వేుని స్ంత్ోషప్రచవలెనను కోర కలో వేరుపవర నద్ ైయునాద్ి; ఈ 
ద్ేవుని మారగము ఆయన స్ొ ంత స్ాభావము వలెన్ే ఆధఘరప్డద్గ నద్ి మర యు నీ 
మంచి కొరకే అన్ే నముకంలో అద్ి వేరుపవర నద్ ైయునాద్ి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

మనము దదవుని యి డల మనకు గల పేరమనుబటిర చర్యను చదప్టటర టలో విఫలులమ నైప్ుపడు, 
ఆయనకు విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదయుట దావర్ా, ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును అతికమీించుట దావర్ా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెడు చదయుట దావర్ా, ఆశ్చంప్బడని దానిని సాధించకపల వుట దావర్ా, ప్ర్శశుదధమ ైన, నీతిగల మర్శయు 
ఉతతమమ నై ఆయన సవభావమును నొపిపంచుట దావర్ా మనము పాప్ము చదస్టనివార్మగుదుము. కాని 
దదవుని యి డల పేరమ మనలను పేరర్ేపించనప్ుపడు, మనము మన స ంత అభిర్మచులు మర్శయు 
సావధికార్ కోర్శకల కంటె ఆయన అభిర్మచులు మర్శయు సావధికార్ కోర్శకలకే ఎకుువ పరా ధానయత నిసాత ము. 
తతీల్వతంగా, మనము అనకే పాప్ములకు మర్శయు మన జీవితాలలో కల్వగే భయంకర్మ నై వాటి 
ప్ర్యవసానములకు దూర్ంగా ఉండవచుు. 

పాప్మనగా దదవుని ఆజఞలను ఉలోంఘ ంచుట అనే నిర్వచనమును మన మనసుిలలో 
ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు మానవ జాతిలోని పాప్మునకు గల మూలమును చూదాే ము. 

పవప్ము యొకక మూలము 
ఆదకిాండము 3వ అధాయయంలో గీంథసాం చదయబడని సంఘటనలు మనలో చాలా మందకిన 

సుప్ర్శచతమే, అది మన మొదట ితల్వదండుర ల ైన ఆదాము మర్శయు హవవలు మంచ చడ్ెల తెల్వవినిచుు 
వృక్షము యొకు నిషధేింప్బడని ఫలమును తినడం దావర్ా దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదస్టని 
విష్యమును గూర్శున నివదేకయి యైునిది. బెైబిలు సంబంధ్మ నై దృషిరకోణం దృషార ా, ఇలాంటి 
సంఘటనలలో ఈ చర్య ఒకుట ేకాదు. ఇది సమసత  మానవ జాతి పాప్ము విష్యంలో దోషి అగుటకును, 
దుర్రి తిమయమగుటకును కార్ణమయియంది. దదవశాసత ర ప్ండతియలు సామానయంగా ఈ సంఘటనను 
మానవజాతి పాప్ములోనికన ప్తనమగుటయని, లేదా మామూలుగా ప్తనము అని ప్రసాత విసుత ంటార్మ. 

దదవుడు మనలను సృజంచనప్ుపడు, మనము చాలా మంచవార్మ  ైయుంటిమని ఆది 1:26-31 
వర్కు గల వాకయభాగము మనకు తలె్వయజసేుత ంది. ఈ సందర్ుములో, “మంచ” అన ేమాట, ఇద ి
మనమేమ ై యుండవల ననని దదవుడు ఆశ్చంచాడో సర్శగాగ  మనము అదద అయుయంటిమని అరా్మిసుత ంది. 
మన మొదటి తల్వదండుర లు న తైికంగా దదవుని నిర్ులమ నై సవర్ూప్ముల ై యుండిర్శ, దదవుడు సృజంచన 
లోకమును నిండించ దానిని ఏలుట దావర్ా ఆయనను స్టేవించడానికన సంప్ూర్ణంగా 
సర్శపల యినవార్ ైయుండిర్శ. 

ర్పమా 5:12లో పౌలు సూచంచనటటర , ప్తనమునకు ముందు పాప్ము మానవ జాతిలో 
ప్రవశే్చంప్లేదు. మనమ నిడును పాప్ము చదయలేదు, పాప్ము చదయడానికన మనము ఉనుుఖ్ులమ ై 
యుండలేదు, పాప్ము చదత మనము దుర్రి తిమయమ ై యుండలేదు, మర్శయు మనలో పాప్ము 
నివస్టింప్లేదు. 

కాని ఇటిర  పాప్ర్హ తమ నై స్టిాతిలో సహ తం, మనము పాప్ము చదయడానికన సామరా్ామును 
మర్శయు సదవకాశమును కల్వగశయుంటిమి. దదవుడు ఆదామును మర్శయు హవవను సృజంచ వార్శని 
ఏదెను తోటలో ఉంచనప్ుపడు, ఆయన వార్శకన అనేక విష్యాలు బయలుప్ర్చాడు. కాని ఒక ఆజఞ వార్మ 
దదవుని స్టేవించడానికన ఇష్రప్డుచునాిర్ప లేదో  యని ప్ర్రక్షించు ఒక ప్ర్రక్షగా వార్శ ముందుండంిది. 
ఆదాము మర్శయు హవవ ఏదనెు తోటలోని మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలము మినహాయించ, 
ఇతర్మ నై ఏ వృక్ష ఫలమున నైా తినవచుునని దదవుడు అనుమతించాడని మనము ఆద ి2:16, 17లో 
చదువుదుము. ఇటిర ఆజఞ ఉలోంఘ ంచబడుటకుండిన సాధ్యత ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ము 
చదయడానికన ఒక సదవకాశమును కల్వపంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విచార్కర్ంగా, ఆది 3:1-6లోని వాకయభాగము దావర్ా మనము తలె్వస్టికొనుచునిటటర , తినవదేని 
ఫలమును హవవ తినునటటో  సర్పము ఆమ ను మోసగశంచంది. ఆమ  తినిన మీదట ఆ ఫలములో కొంత 
ఆదామునకు ఇచుంది, ఆదాము కూడా తినాిడు. దదవుని నీతిమంతమ నై ఆజఞను ఆదాము మర్శయు 
హవవ ఉలోంఘ ంచార్మ మర్శయు పాప్ము చదయడానికన బుదిధప్ూర్వకంగా ఎనుికునాిర్మ. సర్పము, 
వాసతవానికన సాతాన యైుండెనని ప్రకటన 12:9 సూచసుత ంది, మర్శయు హవవ వంచంప్బడిందని 1 తిమోతి 
2:14 సూచసుత ంది. అయితద సాతాను యొకు శోధ్నగాని, సర్శకదా హవవ బుదిధహీనతగాని మన మొదటి 
తల్వదండుర లు చదస్టని పాప్మునకు ఒక మనిింప్ు కాలేదు. వార్శర్శవుర్మను మంచని ఎనుికొనుటకు 
బదులుగా చెడును ఎనుికొనుటలో దోష్యలయాయర్మ. 

పాప్ము పరా థమికంగా దదవుని ఆజఞను, బయలుప్ర్చబడని ఆయన చతతమును ఉలోంఘ ంచుటను 
గూర్శునదెైయునిదని ఈ సంఘటనలలో మనము మర్ొక ప్ర్ాయయము గమనిసుత నాిము. దదవుడు 
బయలుప్ర్చన ఆజఞకు భినిమ ైన విధానాలలో మనము ఆలోచంచనప్ుపడలెాో , మాటాో డనిప్ుపడలెాో  లేక 
కనీయలు చదస్టనిప్ుపడెలాో  మనము మంచకన బదులుగా చడెును ఎనుికొనుచునాిమని అరా్ం. పాప్ము 
చదయునటటో  మనము వంచంప్బడనిప్పటికనని లేదా మాయమాటలతో మోసగశంప్బడనిప్పటికనని, మనము 
చదస్టని వాటకిన దదవుడు ఇంకను మనలను జవాబుదార్మలనుగా ప్ర్శగణిసాత డు. అందుచదత దదవుని 
వాకయమును మన హృదయాలలో దాచుకొనడం — మనము దానిని తలె్వస్టికొనునటటో  మాతరమే కాదు, 
కాని మనము దానిని పేరమించునటటో  — ఎంతో సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. దదవుని ఆజఞ మనకు 
తెల్వస్టయిునిప్ుపడు, పాప్మును గుర్శతంచడానికన అది మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది, అప్ుపడు 
మనము వంచంప్బడము. మనము దదవుని ఆజఞను పేరమించనప్ుపడు, మనము ఆయనకు విధదయతతో 
లోబడుటను అది సులభతర్ం చదసుత ంది. 

పాప్ము యొకు నిర్వచనము మర్శయు దాని మూలమును గూర్శు తలెుసుకుని తర్మవాత, 
పాప్ము యొకు ప్ర్యవసానములను ఇప్ుపడు తలె్వస్టకిుందాము. 

పవప్ము యొకక ప్రయవస్వనములు 
ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ము చదస్టని తర్మవాత, దదవుడు మానవ జాతి అంతటకిన తీర్మప తీర్శు 

దానిని శపించాడని లేఖ్నము సూచసుత ంది. వార్శ ఉనికనలోని ప్రతి కోణముప ై ఈ శాప్ము దాని ప్రభావం 
చూపింది. అది లేఖ్నముల యందంతటను తలె్వయజ ప్పబడుతయనిటటర  వ ంటనే వార్శ ఆతు సంబంధ్మ నై 
మర్ణముగా ప్ర్శణమించంది, ఈ విష్యం మనము యోహాను 5:24-25, ఎఫ స్ట్ 2:1-5, మర్శయు కొలొ 
2:13-14లో చూడవచుు. మనము యిర్రుయా 17:9 మర్శయు ర్పమా 7:18-8:11లో 
గమనించుచునిటటర , అద ిమన అస్టితతవంలో, దదహం మర్శయు ఆతులో, అవినీతిని కలుగజసే్టింది. 
మనము ఆద ి3:19 మర్శయు ర్పమా 5:12లో చదువుతయనిటటర , చటరచవర్కు అది భౌతిక మర్ణమునకు 
దార్శ తీస్టింది. చవర్శగా, దదవుని తీర్మప ననుసర్శసూత  పాప్ము మానవజాతికన నర్కంలోని నితయ శమీను 
తెచుప టిరంది, ఈ విష్యానిి మనము మతతయి 5:29-30లో చూడగలము. 

1834-1892 మధ్య కాలంలో జీవించన సుప్రస్టదిధ  బో ధ్కుడెనై చార్ ోస్ సపర్ ెన్, ఆదాము మర్శయు 
హవవలకు దదవుడు ప టిరన శాప్మును గూర్శు ది కర్డి ర్శమువ్్ అనే తన ప్రసంగములో వర్శణంచాడు. ఆయన 
బో ధించనదదమనగా: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆ శ్వప్ంలో ఏ యే విషయాలున్ఘాయ? అంద్ులో మరణము, ఈ శరీరము యొకక 
మరణమునాద్ి . . . అంద్ులో ఆతు స్ంబంధ్మ నై మరణము కలద్ు, ఆద్ఘము 
కలిగ యుండని అంతరంగ స్ంబంధ్మ ైన జీవితము యొకక మరణము — ఆతులోని 
జీవము, ఇప్ుపడద్ి ప్రుగ తతత కొని పవర పో యంద్ి, ప్ర శుద్ఘధ తు చేత మాతరమే అద్ి 
ప్ునరుద్ధర ంప్బడగలద్ు . . . అంద్ులో, అనిాట  కంట ెచివర ద్ి, అనిాట  కంట ె
ఘోరమ ైనద్ి, నితయ మరణమునాద్ి . . . “నరకము” అన్ే భయంకరమ ైన, భీతిని 
గొలుప్ు ప్ద్ములో వర ణంచబడని మరణమునాద్ి. 

ఇంకా ఘోర్మ ైన విష్యమేమనగా, ఆదాము మర్శయు హవవ చదస్టిన పాప్ము యొకు 
ప్ర్యవసానములు మానవ జాతి మొతాత నిక ేవాయపించాయి — సావభావిక తర్ము దావర్ా వార్శ వంశములో 
ప్ుటిరన ప్రతి ఒకుర్శకన వాయపించాయి. పాప్ము యొకు సార్వతిరక విసతర్శంప్ు వివర్ాలను మనము 1 ర్ాజులు 
8:46, ర్పమా 3:9-12, గలతీ 3:22, మర్శయు ఎఫ స్ట్ 2:3 వంటి వాకయభాగాలలో చూడగలము. ఆదాము 
పాప్మును గూర్శు పౌలు ర్పమా 5:12-19లో ఏమని స్ట లవిసుత నాిడో  వినండి: 

ఇటుల ండగవ ఒక మనుషతయనిద్ఘారవ పవప్మును పవప్ము ద్ఘారవ మరణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశంచ న్ో, ఆలాగునన్ే మనుషతయలంద్రు పవప్ము 
చేస్టనింద్ున మరణము అంద్ర కతని స్ంపవర ప్తమాయనెు. . . ఏలయనగవ ఒక 
మనుషతయని అవిధేయతవలన అన్ేకులు పవప్ులుగవ ఏలాగు చేయబడిరో . . . 
(రోమా 5:12, 19). 

మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో నేర్ముకునిటటర , ఆదాము మానవ జాతి మొతాత నికన నిబంధ్న 
శ్చర్స్ట ైియుండెను. దనీి మూలమున, ఆదాము యొకు పాప్ము అతని సంతానమంతటకిన 
ఆర్పపింప్బడిందని పౌలు బో ధంిచాడు. తతీల్వతంగా, మనమందర్మును సావభావికంగాన ే
పాప్ులమ యైునాిము. మనము ఈ లోకంలోనికన ఆతుసంబంధ్ంగా చచునవర్మ  ైజనిుసాత ము, బాధ్ 
మర్శయు కష్రములకు లోనవుతాము, భౌతిక మర్ణము మనకు విధింప్బడింది. 

పవప్ము యొకక ప్ూర త ప్రయవస్వనములను గూర ు అతిశయోకతతగవ చ ప్పడం కషరం; 
వవట ని గేహించడం కూడఘ మనకు అస్వధ్యం. కవని మన పవప్ము స్ృష్ిరకరతకు 
విరోధ్మ నై తిరుగుబాటెైయునాద్ి. ఆయన మహమిను అప్హర ంచడఘనికత 
చేయబడు ప్రయాస్మ ైయునాద్ి, ఆయన ఆజ్ఞను అతికేమించుటయెై యునాద్ి, 
అద్ి ఆయన మహమిను పొ ంద్కపో వుటయెైయునాద్ి. ప్రతి విధఘనంలోని 
మనలను మనము ద్ేవునికత శతతర వులనుగవ చసే్టికొనుటయెయైునాద్ి. పవప్ము, 
మనము ద్వేునిత్ో కలిగ యునా స్నిాహిత స్ంబంధఘనికత భంగం కలుగజ్ేస్ుత ంద్ి 
ఎంద్ుకనగవ ద్వేుడు ప్ర శుద్ుధ డు. ఆయన పవప్మును చూడలేడు. ఆయన 
ప్ర శుద్ధత యొకక ప్ర ణఘమముగవ, పవప్ముప్ెై ఆయన తన ఉగేతను 
కుముర ంచఘలిు ఉనాద్ి. కవబట ర , మనము మానవుల పవప్షి్ిర  ప్ర స్టిాతిని 
గమనించినప్ుపడు, అద్ంత్ఘ మన స్మస్యను గూర ు మనము స్ంప్ూర తగవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్ లిస్టకిొనవలస్టని విషయమ యైునాద్ి. మనలను గూర ు కూడఘ త్ లిస్టికొనవలస్టని 
స్మస్తమ ైయునాద్ి. పవప్ము అన్ేద్ి మనము అద్దములో చూచుకొన్ే ద్ఘనిని అరాం 
చేస్ుకొనునటుల , మనము ఏమ యైుండవలెన్ో త్ లిస్టికొనడఘనికత మనకు స్హాయం 
చేయు చినా, మూడక్షరవల మనస్తతాశ్వస్త రమ ై యునాద్ి. ఇట ర  ద్ురవసా్ నుంచి 
మనలను మనము కవపవడుకొనగల మారగమేద్ియును లేద్న్ే విషయానిా కూడఘ 
అద్ి మనకు గురుత చసే్ుత ంద్ి. ద్వేుడు మాతరమే ద్ఘనిని చేయగలడు, మర యు 
ఆయన అట ర  కవరయమును కరసే్ుత నంద్ు చేయును. 

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

పాప్ము యొకు సమసయ నిజముగా భయానకమ నైదెైయునిది. సమసత  మానవాళి బొ తితగా 
నశ్చంచపలయి, దోషార్పప్ణ చదయబడనిదె ైదండింప్బడియునిది. మనలను మనము విమోచంచుకొనగల 
మార్గమదేియును లేదు. మనము దదవుని తీర్మపనుబటిర  శమీనొందవల నని సర్వదా తీర్మప చపె్పబడింది. 
మనము దదవుని అనుగీహమును మర్లా సంపాదించుకొనడానికన, లేక మనము చదస్టిన పాప్ములకు 
ప్ర్శహార్ం చదస్టికొనడానికన మన యి దుట మార్గమదేయిును లేదు. దదవుని కృపాసహ తమ నై క్షమాప్ణగాక, 
ర్క్షణ విష్యమ నై నిర్రక్షణ బొ తితగా లేదు. 

పాప్ము యొకు సమసయను గూర్శు తలెుసుకొనిన తర్మవాత, మనము పాప్ముల క్షమాప్ణను 
గూర్శున మన చర్ును క్షమాప్ణను సాధ్యం చదయు దదవుని కృప్ వ ైప్ు మళోించవలస్టయిునిది. 

ద్ేవుని కృప్ 
దదవుడు తనమహా కృప్నుబటిర , మానవ జాతి అంతా పాప్ శాప్ము కనీంద నిల్వచయుండుటను 

ఇష్రప్డలేదు. అటోయినను మానవాళి భూమిని నిండించ దానిని ఏలునిమితతం, మర్శయు దానిని ఆయన 
సనిిధి ప్రసనితకు యోగయమ నై ర్ాజయముగా తీర్శుదదిాే లని ప్రణాళిక ర్చంచాడు. కాబటిర , పాప్ము 
యొకు సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచడానికన ఆయన విమోచకుని ప్ంపాడు. ఆ విమోచకుడద ఆయన 
కుమార్మడు, అనగా యిసేు కరసీుత  అయుయండనెు. 

విమోచకుడుగా, యిేసు మనలను మన అప్ర్ాధ్ము మర్శయు అవినీతి నుంచ ర్క్షిసాత డు; 
ఆయన మనలను తనతో సమాధానప్ర్చుకుంటాడు; లోకమును ప్ుడమిప ై నుని ఆయన ర్ాజయముగా 
మార్ుడానిక ైన మన సామరా్ామును ప్ునర్మదధర్శసాత డు. మనలను ర్క్షణకు యోగుయలనుగా చదయడానికన, 
దదవుని ప్రణాళిక కవేలము మానవులమ ైయుని మన సామరా్ాముప ై ఆధార్ప్డదు. అది ప్రతదయకమ నై 
ప్రతినిధ ిదావర్ా, అనగా ప్రభువ నై యిేసు కరసీుత  దావర్ా మనకు అనుగీహ ంప్బడని దదవుని కృప్ప ై, మనము 
అనర్ేమ నై ఆయన అనుగీహముప  ైఆధార్ప్డుతయంది. ర్పమా 3:23-24లో మనము ఈ కనీంది మాటలను 
చదువుతాము: 

ఏ భేద్మును లేద్ు; అంద్రును పవప్ముచేస్టి ద్ేవుడు అనుగేహించు మహిమను 
పొ ంద్లేక పో వుచున్ఘారు. కవబట ర  నముువవరు ఆయన కృప్చతేన్ే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరేస్ుత యసే్ునంద్లి విమోచనము ద్ఘారవ ఉచితముగవ నీతిమంతతలని 
తీరుబడుచున్ఘారు (రోమా 3:23-24). 

దదవుని కృపా సహ తమ ైన కార్యముగా, క్షమాప్ణలో తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు 
అనగా, తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కల్వస్టయిునాిర్మ. అది తండిరతో ఆర్ంభమయియంది. 

తండిర 

రక్షణ ప్రధఘనంగవ తిరతాములోని తరయమునకు స్ంబంధించినద్  ైయునాద్ి: తండిర 
చొరవ తీస్ుకుంటాడు, కుమారుడు న్ రవేరుస్వత డు, ప్ర శుద్ఘధ తు అనాయస్వత డు. 
మనము తండిర స్ంబంధ్ం గూర ు ఆలోచించునప్ుపడు, తండిర, కుమారుడు 
మర యు ప్ర శుద్ఘధ తును గూర ు మనము ఆలోచించవలస్టి ఉంటుంద్ి మర యు 
మన రక్షణ ప్రణఘళికను రచించుటలో ముగుగ రు ప్ురుషమూరుత లు కలిస్టియున్ఘారు. 
ఉగేతను మర యు నీతిమంతమును మర యు తీరుపను స్టిారప్రుస్ూత న్ే, ముగుగ రు 
ప్ురుషమూరుత లు కృపవస్హితంగవను, ప్రరమప్ూరాకంగవను మర యు 
కనికరముత్ోను ప్నులు చయేుచున్ఘారు. కవబట ర  చొరవ తీస్ుకొనుచునాద్ి తండిర 
అని మనము గమనించినప్ుపడు, ఆయన ఈ కవరయమును కుమారుడు మర యు 
ప్ర శుద్ఘధ తుల జ్ోకయము లేకుండఘ స్ాతంతతర డుగవ చేయడం లేద్ని గేహించవలెను. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

క్షమాప్ణ తండిరతో మొదలయియంది ఎందుకనగా దానిని గూర్శున ప్రణాళిక ర్చంచనవాడు ఆయనే. 
కుమార్మని ఈ లోకంలోనికన ప్ంపించ, ఆయనను విమోచకునిగా నియుకనత చదస్టనివాడు తండిరయిే అని కొీతత  
నిబంధ్న సువిదితంగా బో ధసిుత ంది. ఈ సతయమును మనము యోహాను 3:16-18, అప  2:34-36, 
మర్శయు హెబ్రర 3:1-2లో చూడవచుు. 

యిేసు తన ప్రజలకు విమోచకుడె ైయుండుటకు కల్వగశంచబడని శకనతకన తండిర 
అధకిార్మిచాుడనియు, యిేసు స్టలిువ మీద చదయు బల్వయాగమును పాప్ప్ర్శహార్ముగా 
అంగరకర్శంచునని వాగాే నము చదసాడనియు కొీతత  నిబంధ్న బో ధించుచునిది. తండిర మర్శయు కుమార్మల 
ఈ పాతరలను గూర్శు మనము యోహాను 10:14-18, కొలొ 1:18-20, మర్శయు హెబ్రర 2:10 మునిగు 
వాకయభాగాలలో చదవగలము. 

వాసతవానికన, ర్పమా 3:25 తెల్వయజయేుచునిటటర , యిసేును బల్వయాగముగా అర్శపంచనవాడు 
తండిరయిే అని తలె్వయుచునిద.ి ఈ వాకయభాగములో పౌలు ఏమని ర్చంచాడో  గమనించండి: 

. . . ద్ేవుడు . . . ఆయనను కరుణఘధఘరముగవ బయలుప్రచ ను (రోమా 3:25). 

విమోచనా ప్రణాళికను ర్చంచుటలో తండిర గొప్ప ర్ూప్ శ్చల్వపయి ైయునాిడు. మన పాప్ములను 
క్షమించ మనలను ఆశీర్వదించవల ననదేి, కృపాసహ తమ నై ఆయన ప్రణాళిక మర్శయు కనికర్ముతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడని ఆయన కోర్శకయి యైునిది. ర్క్షణను సాధ్యం చదస్టదేి మర్శయు దానిని నిశుయప్ర్చదద ికూడా 
ఆయన అధకిార్మే. 

స్టిలువ యొద్ద, యేస్ు ప్రరమిస్ుత న్ఘాడు కవని తండిర ప్రరమించడం లేద్న్ే అభిపవర యం 
ఏరపడు విధ్ంగవ, ఆయన ప్రలోకమంద్ునా తన తండిర ఆగేహమును తన 
ప్రజ్లకు విరోధ్ంగవ మళిలంచడఘనికత యసే్ు ప్రయతిాంచుచున్ఘాడన్ే ఆలోచన, 
యసే్ు కరేస్ుత  చేయుచుండని పవర యశుతత  కవరయమును గూర ు స్ంభవించుచుండని 
ద్ఘని విషయంలో, వవస్తవంగవ ద్ేవుని స్ంకలపమును గూర ున చఘలా గంభీరమ ైన 
అపవరామ ైయునాద్ి. యేస్ు స్టలిువ మీద్ చేయుచుండని కవరయం వవస్తవంగవ ద్వేుడు 
తన ప్రజ్ల ప్టల  కలిగ యుండిన ప్ూరా ప్రరమ యొకక వయకరతకరణమ ైయునాద్ి. 
యసే్ు ఈ లోకవనికత రవవడం మర యు ఆయన స్టిలువ శమేలను భర ంచడం 
వవస్తవవనికత తండిర యొకక ప్రరమ వలన కలిగ న ప్ర ణఘమమన్ే విషయం కొేతత  
నిబంధ్నలో ఎంత తరచుగవ న్ొకతక వకవకణ ంప్బడింద్ో  ఆలోచించండి. మనలో 
ఎకుకవ మంద్మిి బహుశ్వ మన క ైైస్తవ జీవితంలో మొటరమొద్ట కంఠసా్ం చేస్టర 
వచనం, యోహాను 3:16 ఈ విధ్ంగవ ఉద్ఘా ట ంచుచునాద్ి, “ద్వేుడు లోకమును 
ఎంత్ో ప్రరమించ ను కవగవ ఆయన తన అద్ిాతీయ కుమారుని . . . అనుగేహించ ను.” 
ఈ వచనంలో ఎవర  ప్రరమ న్ొకతక చ ప్పబడుతతంద్ి? యసే్ు ప్రరమ నుంచి 
త్ొలగ ంచఘలన్ే భావం న్ఘలో ఏమాతరము లేద్ు, కవని ఈ వవకయభాగంలో న్ొకతక 
వకవకణ ంప్బడుతతనా విషయం, కుమారుని అనుగేహించుటలో గల 
ప్రలోకమంద్లి తండిర ప్రరమయ.ే 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

కుమారుడు 
మన క్షమాప్ణను న ర్వేర్ము దదవుని కృప్లో, మన విమోచకుడెైయునివాడు, కుమార్మడు కూడా 

కల్వస్టియునాిడు. 
తండిర ఇచున వాగాే నము న ర్వేర్మటకుగాను, యిసేుగా, ఎంతో కాలంగా ఎదుర్మచూడబడుచుండని 

మ స్ట్ియగా, నర్ావతార్మ తితన కుమార్మడు, మానవుల పాప్పరా యశ్చుతాత రా్మ  ైఈ లోకమునకు 
ప్ంప్బడెను. ఈ బో ధ్ను మనము ర్పమా 3:25-26, హెబ్రర 2:14-17, మర్శయు హెబ్రర 10:5-10 వంటి 
మునిగు అనేక వాకయభాగములలో చూడవచుు. 

యిేసు పాప్ుల సాా నంలో స్టలిువప  ైమర్ణించడం దావర్ా పాప్పరా యశ్చుతతం చదసాడు. మనము 
చదస్టని పాప్ము చదత సమర్శాంప్బడని దదవుని శాప్మును ఆయన ప ందాడు. మనము పాప్ులముగా 
ప్ర్శగణింప్బడకూడదు, కాని దదవునికన విధదయులమ నై పలోిలమని పిలువబడునటటో  ఆయన యొకు 
సంప్ూర్ణమ నై నీతి మన ల కులలోనికన చదర్ుబడింది. ఈ ప్రధానాంశము కనిపించు వాకయభాగాలకు 
ఉదాహర్ణగా, మనము యోహాను 10:14-18, గలతీ 2:20, 2 కొర్శంథ ీ5:21, మర్శయు హబె్రర 10:9-14 
మొదలగు లేఖ్న భాగములను తీసుకొనవచుును. ఎఫ స్ట ్1:7లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని కృపవమహద్ ైశారయమునుబట ర  ఆ ప్ిరయునియంద్ు ఆయన రకతమువలన 
మనకు విమోచనము, అనగవ మన అప్రవధ్ములకు క్షమాప్ణ మనకు 
కలిగ యునాద్ి (ఎఫసె్ట్ 1:7). 

దదవుడు మన పాప్ములను ఉపేక్షించుటనుబటిర  కాదు, కాని ఆయన కరీసుత నందు వాటికన శ్చక్ష 
విధించనందు వలన అవి క్షమింప్బడనివి. అందుచదతనే మన ర్క్షణ విష్యంలో మనము గొప్ప 
స్టిార్నముకము కల్వగశయుండాలని లేఖ్నము మనలను పల ర తిహ సుత ంది. 

క్షమాప్ణ, తండిర మర్శయు కుమార్మడు చదస్టిన ఈ కార్యములప ై మాతరమ ే
ఆధార్ప్డయిుండుటగాక, అద ిప్ర్శశుదాధ తు దదవుని కృప్ వలన కూడా కల్వగశన ప్ర్శణామమ యైునిది. 

ప్ర శుద్ఘధ తు 
ప్ర్శశుదాధ తు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్శతయి ై యుండి, పాప్క్షమాప్ణను మన జీవితాలకు 

వాసతవంగా అనవయింప్జసేుత నాిడు. తండిర పాప్పరా యశ్చుతతమునక  ైప్రణాళికలు ర్చంచాడు మర్శయు 
కుమార్మడు వాటిని న ర్వరే్ాుడు. కాని ప్ర్శశుదాధ తు తన కార్యము చదయనంత వర్కు, మన పాప్ములు 
వాసతవంగా క్షమింప్బడలేదు. 

మనము కరీసుత నంగరకర్శంచ క ైైసతవ విశావసులమ నై మొదటిసార్శ, ఆ క్షణం వర్కు మనము చదస్టని 
సకల పాప్ములను క్షమించ, ప్ర్శశుదాధ తు మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చును. యిసేు యోహాను 
3:5-8లో స్ట లవిచునటటర , మన ఆతులను తిర్శగశ జనిుంప్జయేుట దావర్ా మనకు ఆతుసంబంధ్మ ైన 
నూతన జీవమును కూడా అనుగీహ సాత డు. ఈ అనుభవం “జీవారా్మ నై మార్మమనసుి” అయుయనిదని 
అప  11:18 తలె్వయజసేుత ంది, ఎందుకనగా ప్ునర్మజెీవములోను మర్శయు విశావసములోను మన 
పాపషిిరతనమును గూర్శున దుఖ్ము మర్శయు ఒప్ుపకోలు ఎలోప్ుపడు కల్వస్టి ఉంటాయి. ఈ 
అభిపరా యమును 1 కొర్శంథ ీ6:11 వంట ిఅనేక వాకయభాగములు ర్ూఢపి్ర్చుచునివి. 

క్షమాప్ణను ప్ర్శశుదాధ తు మన జీవితకాలమందంతటను మనకు అనవయించుచుండును. మన 
విశావసమును కొనసాగశంచువాడు ఆయనే, మనము అనుదనిము మార్మమనసుి నొందునటటో  మనలను 
నడపిించువాడు ఆయనే, మనలను ఎలోప్ుపడు క్షమించువాడు ఆయనే. ఈ విష్యానిి మనము ర్పమా 
8:1-16 మర్శయు గలతీ 5:5లో చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, పౌలు 2 థసెి 2:13లో స్ట లవిసుత ని 
విష్యానిి వినండి: 

ప్రభువువలన ప్రరమింప్బడని స్హో ద్రులారవ, ఆతు మిముును 
ప్ర శుద్ధప్రచుటవలనను, మీరు స్తయమును నముుటవలనను, రక్షణపొ ంద్ుటకు 
ద్ేవుడు ఆద్ినుండి మిముును ఏరపరచుకొన్ ను . . . (2 థ స్ు 2:13). 

ఇకుడ, విశావసులు పాప్ము మర్శయు దుర్రి తి నుంచ ప్వితరప్ర్చబడునటటో  ప్ర్శశుదాధ తు చదయు 
కార్యముల ఫల్వతంగా, అనగా, మనకు క్షమాప్ణను అనవయించు ప్ర్శశుదాధ తు కార్యముల దావర్ా వార్మ 
ర్క్షింప్బడి యునాిర్ని పౌలు ర్చంచాడు. మనము సతయములో నముకముంచుటను 
కొనసాగశంచుచుండు కొలది, ప్ర్శశుదాధ తు మనకు క్షమాప్ణను అనవయించుచునే యుంటాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు మన యి డల ర్క్షణారా్మ ైన కృప్ను ప్రదర్శిసాత ర్మ. ఇది 
మన జీవితాలలో కనీసం మూడు అంతర్ాువములను కల్వగశయుంటటంది. మొదటదిి, మనము పాప్ము 
చదస్టి, ఆ మీదట క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణకు సంబంధించన ఇతర్ కోణాల విష్యమ ై దదవుని 
వేడుకొనినప్ుపడు, మన వినిప్మును దెవైికమ ైన ఈ ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లకు మనము 
వినివించుకొనుటలో సర్ నైవార్మ ై యుందుము. ర్ ండవది, మనము ఈ ఆశీర్ావదములను 
ప ందినప్ుపడు, మనము దదవతవములోని ఈ ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లకు కృతజఞత 
చెలో్వంప్వలస్టనివార్మ ై యునాిము. మూడవద,ి తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు కూడా 
మనలను పేరమిసుత నాిర్నియు, మన విమోచనను నిశుయప్ర్చు ప్నులు చదయుదుర్నియు 
ఎర్శగశనవార్మ ై, మన ర్క్షణను గూర్శు మనము సంప్ూర్ణ నముకముగలవార్మ  ైయుండవచుు. తండిర, 
కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు, మన మలేు నిమితతమ ై, పాప్మును గూర్శున సమసయను 
ప్ర్శష్ుర్శంచుటక ై, కల్వస్ట ిప్నిచదయుచుందుర్మ. 

పాప్క్షమాప్ణను గూర్శు పాప్ము యొకు సమసయ మర్శయు దదవుని కృప్ దృషిరకోణముల దృషార ా 
తెల్వస్టకిొనాిము, గనుక క్షమాప్ణా పాతరలో గల వయకనతగతమ నై బాధ్యతను గూర్శు నరే్ముకొనడానికన 
ఇప్ుపడు మనము స్టిదధంగా ఉనాిమని అరా్ం. 

వయకతతగత బాధ్యత 
దదవుడు ప్రతి ఒకుర్శ పాప్ములను క్షమించడని లేఖ్నము సుసపష్రంగా బో ధసిుత ంది. కొందర్మ 

క్షమింప్బడి యునాిర్మ, కొందర్మ క్షమింప్బడలేదు. ఇద ిఎందుచదత నిజం? మానవ దృకపథం ప్రకార్ం, 
క్షమాప్ణా ప్రకనీయలో వయకనతగత బాధ్యతను గూర్శున అంశం సాధార్ణంగా కల్వస్టియుంటటందనదేి 
కార్ణమ యైునిది. సర్వసాధార్ణంగా, ఈ బాధ్యతలను న ర్వరే్మువార్మ క్షమింప్బడుదుర్మ, కాని ఈ 
బాధ్యతల నుంచ తపపించుకొనువార్మ క్షమింప్బడర్మ. 

వయకనతగత బాధ్యతను గూర్శున మన చర్ు ర్ ండు భాగాలలో ఉంటటంది. మొదటదిి, క్షమాప్ణ 
నిమితతమ ై సామానయంగా అవసర్మ ైయుని విష్యాలని లేఖ్నము గుర్శతసుత ని కొనిి ష్ర్తయలను 
మనము పేర్ొుంటాము. ర్ ండవది, క్షమాప్ణను ప ందగల సాధ్నములను గూర్శు మనము 
తెలుసుకుంటాము. లేఖ్నము క్షమాప్ణతో ముడపి డుతయని ష్ర్తయలతో మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

షరతతలు 
క్షమాప్ణకు అవసర్మ యైుని ర్ ండు పరా థమిక ష్ర్తయలను గూర్శు లేఖ్నము తలె్వయజసేుత ంది. 

మొదటదిి, క్షమాప్ణకు దదవుని యందల్వ విశావసము ముందు ష్ర్తయగా కోర్బడుతయని 
విష్యమ యైునిదని చబెుతయంది. లేఖ్నములో, విశావసమనేద ిబహుముఖ్ భావమ ైయునిది. కాని ఈ 
సందర్ుములో, దదవుని యందల్వ విశావసమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటటనప్ుపడు, మన 
మనసుిలలో ఈ కనీంది విష్యాలుంటాయి. 

ద్ేవుని ద్ వైికమ ైన స్వరాభౌమతామును అంగీకర ంచుట, రవచభకతతత్ో ఆయనకు 
లోబడుట, మర యు మన విమోచకుడ నై యసే్ు కరసే్ుత  నిమితతమ ై ఆయన మన 
యెడల కనికరము కనుప్రచునని నముుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇద ినటే ివిశావసులకు వింతెైన విష్యంగా వినిపించనప్పటికనని, లేఖ్నము తర్చుగా ఇటటవంటి 
విశావసమును, “యి హో వా యందల్వ భయభకుత లు” అని ప్రసాత వించును. 

ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 103:8-13లో గల వాకయభాగం క్షమాప్ణ విష్యమ నై ష్ర్తయతో కూడని 
సవభావమును ఈ కనీంది విధ్ంగా వర్శణంచుచునిది: 

యహెో వవ ద్యాద్ఘక్షణియ ప్ూరుణ డు ద్ీరాశ్వంతతడు కృపవస్మృద్ిధగలవవడు. ఆయన 
ఎలలప్ుపడు వవయజ్ యమాడువవడు కవడు ఆయన నితయము కోప్ించువవడు కవడు. మన 
పవప్ములనుబట ర  మనకు ప్రతికవరము చేయలేద్ు మన ద్ోషములనుబట ర  మనకు 
ప్రతిఫలమియయలేద్ు. భూమికంట ెఆకవశము ఎంత ఉనాతముగవ ఉనాద్ో  
ఆయనయంద్ు భయభకుత లు గలవవర యెడల ఆయన కృప్ అంత అధికముగవ 
ఉనాద్ి. ప్డమట కత తూరుప ఎంత ద్ూరమో ఆయన మన అతికేమములను 
మనకు అంత ద్ూర ప్రచియున్ఘాడు. తండిర తన కుమారులయెడల 
జ్ఞలిప్డునటుల  యెహో వవ తనయంద్ు భయభకుత లు గలవవర  యెడల జ్ఞలిప్డును 
(కరరతనలు 103:8-13). 

యి హో వా యందు భయభకుత లు గలవార్ే, క్షమింప్బడనివార్మ, తమ అతికమీములు 
తొలగశంప్బడనివార్న ేవిష్యానిి గమనించండి. 

ఇదద అభిపరా యం బెైబిలు యందంతటను కనబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, 2 దని 30:18-20 
దావర్ా, యి హోవాను ఆశీయింప్ తమ మనసుిలను నిలుప్ుకొనిన ప్రతి ఒకుర్శని ప్రభువు క్షమించాడని 
తెలుసుత ంది. మార్ము 4:12లో, ప్రభువును తలెుసుకొని ఆయనను అరా్ం చదసుకొనువార్మ మాతరమే 
క్షమాప్ణ కొర్కు ఆయన యొదేకు ర్ావచుునని యిేసు సూచంచాడు. అప  26:17-18 ప్రకార్ం, ప్రభువు 
యొకు మహ మ మర్శయు శకనత యొకు సతయము ప్టో మనో నేతరములు తరె్మవబడినవార్శకన మాతరమ ే
క్షమాప్ణ పరా పితసుత ంది. 

విర్శగశ నల్వగశన హృదయం, లేఖ్నముల ప్రకార్ం క్షమాప్ణ నిమితతమ ైన ర్ ండవ సామానయ 
ష్ర్తెైయునిది. విర్శగశ నల్వగశన హృదయం అనగా: 

పవప్మును గూర ున యథఘరామ ైన ద్ుఖము; ద్వేుని ధ్రుశ్వస్త రమును 
ఉలల ంఘించుటను గూర ున నిజ్మ ైన ఖేద్ము. 

ఇద ితప్ుపచదస్టి దొర్శకనపల యినప్ుపడు లేదా శ్చక్షింప్బడినప్ుపడు కవేలము దుఖంచుట కాదు, కాని 
దదవుడు కోర్మచుని విష్యాలు ప్ర్శశుదధము, మర్శయు ఆయనను ఘనప్ర్చుటకు విఫలుల ైన 
విష్యమ  ైఏర్పడు విర్శగశ నల్వగశనా హృదయం అన ేవిష్యంతో సముతించుటయి  ైయునిది. 

విర గ నలిగ న హృద్యం అని అనాప్ుపడు, నీవు మర యు న్నేు, మన అప్రవధితా 
భావమును గవే హయము చసే్టికొనవలస్టి యునాద్ని అరాము. ద్ఘవీద్ు, బత్ ెబత్ో 
పవప్ము చేస్టని తరువవత అతనిలో ఏరపడని ద్ుస్టిాతిని గూర ు న్ేను 
ఆలోచిస్ుత న్ఘాను. అవును, ద్ఘవీద్ు బత్ ెబకు విరోధ్ంగవ పవప్ం చేశ్వడు, గనుక 
బత్ ెబ యొకక భరతకు విరోధ్ంగవ కూడఘ పవప్ం చశే్వడని అరాం. అతడు పవత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధ్న స్ంఘానికత విరోధ్ంగవ పవప్ం చేశ్వడు, కవని చివరకు “నీకు, కేవలము నీకే 
విరోధ్ముగవ న్నేు పవప్ము చసే్టియున్ఘాను, నీ ద్ృష్ిర  యెద్ుట న్ేను చ డుతనము 
చేస్టయిున్ఘానని” ద్వేుని యెద్ుట ఒప్ుపకొంటున్ఘాడు. మర యు ఇకకడ 
హృద్య అనుత్ఘప్మును మీరు గమనించవచుు. ద్ీనికత ఆధ్ునిక కవలంలో, 
“విర గ నలిగ న హృద్యం,” అన్ే ప్ద్ము స్ర పో తతంద్ని న్నేనుకుంటున్ఘాను 
మర యు ద్ేవుని స్నిాధిలో మనము బహుగవ నలుగగొటరబడుటకు ద్వేుని 
వవకయం, ప్ర శుద్ఘధ తు అవస్రమగున. 

— డా. డెర్ క్స డబుో ా. హెచ్. థామస్ 

ఉదాహర్ణకు, 2 సమూ 11వ అధాయయానిి చదవిినటోయితద, దావీదు బతెషబతో వయభిచర్శంచ, ఆ 
తర్మవాత ఆమ  గర్ువతి యన ేవిష్యానిి దాచప టరడానికన ఆమ  భర్తయి నై ఊర్శయా హతమార్ుబడు 
ఏర్ాపటటను చదస్టని సందర్ుంలో, అటటపిముట దావీదు ఎటటవంటి ప్ర్శతాప్మున నైను ప్రదర్శింప్లేదని 
అరా్మవుతయంది. బతెషబ దావీదు కుమార్మనికన జనునిచదుటంత వర్కు, దావీదు తన చర్యల ఫల్వతంగా 
ఎటటవంటి దుఖ్మున ైనను అనుభవించకుండా జీవించాడు. కుమార్మడు ప్ుటిరన పమిుట, మనము 2వ 
సమూ 12వ అధాయయం దావర్ా తలెుసుకొనుచునిటటర , ప్రవకతయి ైన నాతాను దావీదును కలుసుకొని 
అతని పాప్ము విష్యంలో దావీదును హచెుర్శంచాడు, గదిే ంచాడు. అప్ుపడు మాతరమ ేదావీదు తాను 
చదస్టని నరే్ానిి ఒప్ుపకునాిడు, దాని విష్యంలో అతడు దోషియని బహుగా ఒపిపంప్బడా్ డు. ఆ 
తర్మవాత, యథారా్మ నై విర్శగశనల్వగశన హృదయంతో, తాననుభవించన ప్రగాఢ దుఖ్మును మర్శయు 
అనుతాప్మును వయకతం చదయడానికన దావీదు 51వ కరర్తనను ర్చంచాడు, అది అతని ప్శాుతాత ప్ముతో 
కూడని మార్మమనసుిను గూర్శున గొప్ప కరర్తనయి యైునిది. కరర్తనలు 51:6, 17లో దావీదు ఏమని 
వరా సుత నాిడో  గమనించండి: 

నీవు అంతరంగములో స్తయము కోరుచున్ఘావు . . . విర గ న మనస్టరు 
ద్ేవునికతషరమ ైన బలులు ద్ేవవ, విర గ  నలిగ న హృద్యమును నీవు అలక్షయము 
చేయవు (కరరతనలు 51:6, 17). 

దదవుని క్షమాప్ణ ప ందడానికన, తాను చదస్టిన పాప్ము విష్యంలో అతడు దదవుని దృషిరకోణానిి 
ప్ంచుకొనాల్విన అవసర్ముండినదని దావీదు గుర్శతంచాడు. ఆయన చదస్టని దానిని దదవషించాల్విన అవసర్ం 
ఏర్పడింది, దానిని గూర్శు యథారా్ంగా భినుిడు కావలస్టి వచుంది. 

విర్శగశ నల్వగశన హృదయమును గూర్శున ఇదద వకాుణింప్ును మనము కరర్తనలు 32:1, 2లో 
చూడగలము, వార్శ అంతర్యములో కప్టములేనివార్శకన క్షమాప్ణ పరా పిత ంచునని అకుడ చపె్పబడుతయంది. 
వార్శ పాప్మును తయజంచువార్శకన దదవుని జాల్వ చూప్బడునని మనము యి ష్యా 55:7లో చూసాత ము. 
వార్శ పాప్ము విష్యంలో తమ హృదయానిి కఠశనప్ర్చుకొనువార్శకన క్షమాప్ణ పరా పిత ంచదనే విష్యానిి 
మానము యిర్రుయా 5:3లో గమనిసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము, మన మనస్ుులను ద్ేవుని ప్ర శుద్ధతప్ెై కేంద్ీరకర ంచుట ద్ఘారవ, 
మారుమనస్ుుకు కేంద్రమ ైయునా విర గ నలిగ న హృద్యానిా 
అలవరచుకుంటామని న్ేన్నేుకుంటున్ఘాను. అవిధేయులెైన వవర త్ో స్హవవస్ము 
చేయక, కవని అవిధేయతకు తీరుప తీరుుచు, అతికేమమును చేయువవర  
పవప్మునకు ప్రతిఫలం కలుగజ్ేయు ద్ేవుని గూర ు ఆద్కివండము మొద్లుకొని 
ప్రకటన గేంథం వరకు బ ైబిలు స్టెలవిస్ుత నా విషయాలను మననం చేయడం ద్ఘారవ 
మనము ఈ ప్నిని చేయగలము. ఇద్ే నిజ్మ నై ద్వేుని ప్ర శుద్ధత. మనము 
ద్ేవుని ప్ర శుద్ధతను గూర ు మథనప్డుచుండగవ, మరొకస్వర  వ నుద్ిర గ  మన 
స్ొ ంత జీవిత విధఘన్ఘలను ప్ర శీలనగవ ప్రీక్షించుకొని, మనము అతికేమించిన, 
అవిధేయతను ప్రద్ర శంచిన, ద్వేుడు స్టెలవిచుుచుండని విషయాలను ప్ెడచ విని 
ప్ెడుతూ మన స్ొ ంత మారగంలో ద్ూరముగవ వ ళిలపోయన, ఆయనకు గౌరవ భంగం 
కలిగ ంచు రీతిలో మన జీవిత్ఘలను గంద్రగోళం చసే్ుకునా, కొనిా విధఘన్ఘలను 
మాతరమే ప్ునస్ుమీక్షించుకుంద్ఘము. ఆ తరువవత, న్ఘకు రవవలస్టియుండిన పవప్ 
ప్రతిఫలమంత్ఘ ఇప్ుపడు వవస్తవవనికత కరేస్ుత  భుజ్ఞల మీద్ ప్డని మర యు 
స్హించిన ద్ఘని విషయమ ై మరొకస్వర  ఆలోచిద్ఘద ము. న్ఘ పవప్ములు ఎంత 
బాధఘకరమ ైనవ ై యుండనివో, ద్ేవుని శరీరధఘర యెనై కుమారుని మరణము ద్ఘారవ 
మాతరమే వవట  నుంచి న్ఘకు పవర యశుతతం పవర ప్ితస్ుత ంద్నియు, ఇద్ి న్ఘకు 
త్ లుప్ుతతంద్ి. ద్ేవుని ప్ర శుద్ధత ద్ృష్టవర ా న్ఘ పవప్ములు ఎంత్ో ద్ఘరుణమ  ై
యుండనివను విషయానిా మర యు వవట ని వద్ులుకొనవలస్టిన అవస్రవనిా 
స్వాధికవరంత్ో కోర న విషయానిా కూడఘ న్నేు త్ లుస్ుకుంటుండగవ, పవప్ము ఎంత్ో 
బాధ్కరమ ైనద్ను న్ఘ అవగవహన మర  ఎకుకవ నిశతమ నైద్వుతతంద్ి, న్ఘ 
అనుత్ఘప్ము లోత్ ైనద్వుతతంద్ి, మర యు తద్ఘారవ ననుా న్నేు ద్వేుని 
ప్ర శుద్ధతకు అంకతతం చసే్ుకొనవలెననియు, మర యు పవర యశుతతం 
ఆవశయకమగుటకు కవరణమ నై పవప్ములను గూర ు న్ేన్ ంత్ో ఖినుాడన్ ై, న్నేు 
వవట ని నిజ్ముగవ ద్ేాష్సి్ుత న్ఘానని ద్వేునికత చ ప్పవలెననియు, నిజ్ఞయతీత్ో 
కూడని ప్రయతాం మరలా మరలా ఎన్ోాస్వరుల  చేయబడుతతంద్ి. 

— డా. జే. ఐ. ప కుర్డ 

విశావసము మర్శయు విర్శగశనల్వగశన హృదయానికన సంబంధించన ష్ర్తయలు, మనము 
విశావసులమ నైా కాకపలయినా, ప్రతి ఒకుర్శ జీవితానికన ముఖ్యమ ైయునివి. కరీసుత ను తమ ప్రభువుగాను 
మర్శయు ర్క్షకునిగాను స్ట్వకర్శంచనివార్శ విష్యంలో, వార్శ పాప్ములు క్షమింప్బడి, వార్మ కరీసుత నందు 
నూతన జీవితమును ఆర్ంభించుట కొర్కు వార్మ దదవుని యొదేకు వచుుటకు ఈ ష్ర్తయలు వార్శకన 
సదవకాశముల ైయునివి. ఇదివర్క ేప్రభువునకు చెందిన మన విష్యంలో, మనము స్టిార్ విశావసంతో 
కూడని జీవితములు జీవించాల్వి ఉనిదనియు, మనము చదయుచునయేుని పాప్ములను గూర్శు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యథారా్ంగా ఖనుిలము కావలస్టయిునిదనియు, గుర్మత చదయడానికన ఇవనీి మనకు 
జాఞ ప్కాల ైయునివి, అప్ుపడు మనము పాప్క్షమాప్ణ ప ందుచు, అనుదనిం ప్వితరప్ర్చబడుచుందుము. 

ఒకడు దదవుని క్షమాప్ణ ప ందడానికన దదవునియందల్వ విశావసము మర్శయు విర్శగశనల్వగశన 
హృదయం ఆవశయకమను ష్ర్తయలను గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము గనుక, మనము క్షమాప్ణ 
ప ందడానికన అందుబాటటలో నుని సర్వసామానయమ నై సాధ్నములను గూర్శు ఇప్ుపడు 
తెలుసుకుందాము. 

స్వధ్నము 
కొనిి ప్ర్ాయయాలు, కృపాసాధ్నమునకును మర్శయు కృపాధార్మునకును మధ్య గల 

వయతాయసానిి వివచేంచుటలో క ైసైతవులు విఫలులవుతార్మ. తతీల్వతంగా, కృప్ను ప ందడానికన, దదవుడు 
మన యి డల కృప్గలవాడెై యుండునటటో  ఆయనను బలవంతము చదయుటకు సహ తం 
కృపాసాధ్నమును ఉప్యోగశంచుకొనవచుునని వార్మ ప ర్పాటటన అరా్ం చదసుకుంటార్మ. కాబటిర , 
సాధ్నమునకును మర్శయు ఆధార్మునకును మధ్య గల తార్తమయమును సపష్రంగా వివేచంచుట 
ముఖ్యం. ఈ వయతాయసమును మనము అరా్ం చదసుకోడానికన, ఒకనికన తగశల్వన గాయము నుంచ వాడు 
కోలుకోడానికన వానికన శార్రర్క చకనతి అవసర్మవుతయందని అనుకోండి. ఈ చకనతి చాలా ఖ్ర్రదుతో 
కూడనిది, గనుక దాని ఖ్ర్ములను ఒక దాత చలోె్వంచాడు. ఈ విష్యంలో, గాయప్డని వయకనత సంప్ూర్ణంగా 
కోలుకోడానికన సహాయప్డని సాధ్నము చకనతి అని మనము చపె్ుపకొనవచుు. కాని అతడు కోలుకొను 
నిమితతము అందజయేబడని ఆర్శాక ఆధార్ం, విర్ాళమవుతయంది. 

ఒక చర్య లేదా ఒక ప్ర్శణామము దానిప ై ఆధార్ప్డుటకు ప్ునాదయిి ై లేదా యోగయతయి ై 
యుండునది ఆధార్మనియు, ఇటిర చర్య లేదా ప్ర్శణామము చదయు ఉప్కర్ణము లేదా యంతరా ంగము 
సాధ్నమనియు చపె్ుపకొనడం దావర్ా మనము ఈ తదడాలను కోీడీకర్శంచవచుు. 

దదవుని క్షమాప్ణను మర్శయు కృప్ను ప ందుటను గూర్శున విష్యానికొస్టేత , అందుకు ఆధార్ము 
ఎలోప్ుపడు కరీసుత  యొకు యోగయతయి  ైయుంటటనిది, ఇటిర యోగయతను ఆయన విధదయతాప్ూర్వకమ నై 
తన జీవితము మర్శయు తాయగప్ూర్శతమ నై స్టలిువ మర్ణము దావర్ా సంపాదించుకునాిడు. ఈ 
విష్యానిి మనము మతతయి 26:28, కొలొ 1:13-14, మర్శయు 1 యోహాను 2:12లో చూడవచుు. 
క్షమాప్ణ ఎలోప్ుపడు సంపాదించుకొనబడుతయంది. అయితద అది కరీసుత  చదత సంపాదించుకొనబడింది, మన 
చదత కాదు. మర్శయు సమసత కృప్ మన జీవితములను అనవయింప్బడుటకు మౌల్వకమ నై సాధ్నము, 
విశావసము. అది దదవుని యి దుట ప్రతయక్షంగా చదయబడనిా, లేదా కృపాసాధ్నము దావర్ా 
తెల్వయజ ప్ుపకొనబడనిా, దదవుడు తన కృప్ను మర్శయు ఇతర్ దీవ నలను మన జీవితములకు 
అనవయింప్జేయడానికన ఉప్యోగశంచు మౌల్వకమ ైన సాధ్నము, విశావసమే. 

విశావసము ప్రయోజనప్డుటకు అది సామానయంగా ప్రయోగశంచు నానావిధ్ సాధానములను 
లేఖ్నము పరే్ొునుచునిది. ఈ పాఠములోని మన అధ్యయన ఉదదేశముల నిమితతము, పరా రా్నతో 
మొదలుప టటర చు, ఇటిర ఇతర్ సాధ్నములను మనము ర్ ండు సర్వసాధార్ణమ ైన వర్గములుగా 
కోీడీకర్శంచవచుు. 

లేఖ్నములయందంతటను, ఆయన కృప్ మర్శయు క్షమాప్ణ కొర్కు దదవునికన మొర్ప టటర కోడానికన 
పరా రా్న ఒక సర్వసాధార్ణమ నై సాధ్నమ యైునిదని నివదేింప్బడింది. ఉదాహర్ణకు, ఒప్ుపకోలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు మార్మమనసుి సూచంచు పరా రా్నలు, తదావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు మనకు క్షమాప్ణను అనవయించు 
విశావసమునకు వయకరతకర్ణముల ై యునివని బెైబిలు సాధార్ణంగా తలె్వయజసేుత ంది. ఈ పరా రా్నల 
కార్యసారా్కతను గూర్శు 1 ర్ాజులు 8:29-40, కరర్తనలు 32:1-11, అప  8:22, 1 యోహాను 1:9, మర్శయు 
ఇతర్మ నై ఇంకా అనకే వాకయభాగాలు మనకు బో ధిసుత నాియి. 

ఇటవీలనే ప్రభువు నంగరకర్శంచనవార్శకన, ఒప్ుపకోలు మర్శయు మార్మమనసుిను సూచంచు 
విశావస సహ తమ నై పరా రా్నలు, తదావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు వార్శ జీవితములకు క్షమాప్ణను మర్శయు ర్క్షణను 
అనవయించు సాధ్నముల ైయునివి. ఇందు చదతనే, ఒకడు కరసీుత  నంగరకర్శంచుటను సంఘము 
“జీవారా్మ నై మార్మమనసుి” అని అప  11:18లో ప్రసాత వించంది. విశావసులందర్శ విష్యంలో, ఒప్ుపకోలు 
మర్శయు మార్మమనసుిను సూచంచు పరా రా్నలు మన జీవితాలలో దదవుని కృప్ను ప ందడానికన 
ముఖ్యమ ైన సాధ్నముల ై యుండుట కొనసాగుచునే యుండును. 1 యోహాను 1:9లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

మన పవప్ములను మనము ఒప్ుపకొనిన యడెల, ఆయన నముద్గ నవవడును 
నీతిమంతతడును గనుక ఆయన మన పవప్ములను క్షమించి స్మస్త  
ద్ురీాతినుండి మనలను ప్వితతర లనుగవ చేయును (1 యోహాను 1:9). 

యిేసు కరసీుత  మన కోసం చదస్టని బల్వయాగము ఆధార్ంగా దదవుడు మన పాప్ములను ఉచతంగా 
క్షమిసాత డనేద ిసువార్త యొకు ఆశుర్యకర్మ ైన వార్తయి ైయునిది. గనుక మనము మామూలుగా 
విశావసముతో మనవి చదసుకొనడం దావర్ా ఈ క్షమాప్ణను ప ందవచుు. 

మరొక విషయం త్ లుస్వ, “ప్రలోకమంద్ునా తండరర, ననుా క్షమించమని” మనవి 
చేస్ుకుంటూ కవేలం ఆయన యొద్దకు వస్టరత  చఘలు, ద్వేుడు పవప్ులను క్షమిస్వత డని 
నీవు బో ధించినటలయత్ే, అద్ి ద్వేుని కృప్ను చౌకబారు విషయంగవ చేస్ుత ంద్ని 
అన్ేక జ్ఞనప్ద్ులు అనుకుంటుంటారు. కవని, అస్లు విషయం ఏమనగవ, మనము 
పొ ంద్ిన మారుమనస్ుు మనలను రక్షసి్ుత ంద్ని కవద్ు, లేద్ఘ ద్వేుడు మనలను 
క్షమించడఘనికత అద్ి ఆధఘరమ యైునాద్ని కవద్ు, కవని అప్ర మితముగవ 
విలువగలద్ ైయునా మర యు లెకతకంప్ శకయము కవనంతగవ ఖరీద్ ైనద్ ైయునా 
ఆయన అద్ిాతీయ కుమారుని మరణము ద్ఘారవ, మన క్షమాప్ణకు మర యు 
మనము స్మాధఘనప్డుటకు అవస్రమ నై ఆధఘరవనిా ద్వేుడు త్ఘన్ే 
స్మకూరవుడు గనుకన్ే, అద్ి ద్ేవుని కృప్ను హెచిుస్ుత ంద్న్దే్ి అస్లు 
విషయమ ైయునాద్ి. 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

యసే్ు కరేస్ుత , ద్వేుని కుమారుడు, తిరతాములోని ర ండవ ప్ురుషమూర త ఈ లోకవనికత 
వచిు ముప్ెపై స్ంవతురములు వినయప్ూరాకముగవ మర యు ద్ఘస్ుని 
స్ారూప్ముద్ఘలిు గడపి్ిన మీద్ట శమేలనుభవించి స్టిలువ మీద్ మరణ ంచఘడు — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన పవప్ముల నిమితతమ ైన జ్ర మాన్ఘ చ లిలంచుటక ై, పవప్ము యొకక నితయ 
ఋణమును స్టిలువ మీద్ భర ంచఘడన్దే్ి వవస్తవము. ఇద్ి నితయమ ైన ఖరీద్ు, 
నితయమ ైన వ ల, మన పవప్ముల కొరకు చ లిలంప్బడని అపవరమ ైన వ ల. కవబట ర  ఇద్ి 
చౌకబారు కృప్ కవన్ే కవద్ు. ఇద్ ిఎప్ుపడ ైన్ఘగవని స్వధింప్బడని అతయంత ఖరీద్ ైన 
కృప్. మనము ఈ కృప్ను ఉచితముగవ పొ ంద్ుతతన్ఘాము, కవని యేస్ు తన 
స్మస్తమును మన కోస్ం అర పంచుకునాంద్ు వలనన్ే ఇద్ి స్వధ్యమయయంద్ి. 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

ఆయన యొద్దకు వచిు, మామూలుగవ, “ప్రభువవ, ననుా క్షమించుమని” మనవి 
చేస్టకిొనువవరంద్రు క్షమింప్బడుద్ురు. ఇలా జ్రగడము, క్షమాప్ణ కొరక ైన వవర  
మనవి ఘనమ నైద్ ైయుండినద్ని కవద్ు, లేద్ఘ వవర  మారుమనస్ుు చఘలా మంచిద్ ై 
యుండనిద్ని కవద్ు, కవని మనము మన ప్రలోకమంద్ునా తండిరత్ో కూడఘ తిర గ  
స్హవస్టించడఘనికత అవస్రమ నై ద్ఘనంతట ని యేస్ు స్ంప్ూర తగవ స్మాప్తము 
చేస్టనింద్ువలనన్ే ఇద్ి స్వధ్యమయయంద్ి. 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

క్షమాప్ణ కొర్కు సాధార్ణమ నై సాధ్నములుగా ప్రయోజనప్డు, ఒప్ుపకోలు మర్శయు 
మార్మమనసుిను సూచంచు పరా రా్నలతోపాటట, కొనిి ప్ర్ాయయములు అసాధార్ణమ నై క్షమాప్ణా 
సాధ్నములుగా విజాఞ ప్నా పరా రా్నలు ప్నికన వచుునని పరే్ొునడానికన మనము కొంచెము ఆగవలస్టి 
యుంటటంది. విజాఞ ప్నము అనగా: ధాయనము; లేక వినిప్ము లేదా మర్ొకర్శ ప్క్షాన చదయబడు పరా రా్న 
అని నిర్వచంప్బడవచుు. 

కార్యసారా్కమ నై విజాఞ ప్నా పరా రా్నలు చదస్టినవార్శ గూర్శునవి బెబైిలు సంబంధ్మ నై అనకే 
ఉదాహర్ణములు లేఖ్నముల యందు గీంథసాం చదయబడయిునివి. మోష ేచదస్టని విజాఞ ప్నా పరా రా్న 
ఫల్వతంగా, దదవుడు ఇశాీయిలేీయుల పాప్మును క్షమించన విష్యానిి మనము సంఖ్ాయ 14:19, 20లో 
చూడగలము. ప్సాు భోజనమును గూర్శు హ జుయా చదస్టని విజాఞ ప్నకు ప్రతిసపందసిూత  అందునిమితతము 
తముునుతాము సర్శగా స్టదిధప్ర్చుకొనని ప్రజలను దదవుడు క్షమించన వివర్మును మనము 2 దిన 
30:18-20లో చూడవచుు. యోబు తన పలోిల నిమితతము కీమప్రకార్ంగా కార్యసారా్కమ నై విజాఞ ప్నా 
బలులర్శపంచన సంగతిని మనము యోబు 1:5 ఆధార్ంగా తలె్వస్టకిొనగలము. పాప్ము చదస్టని వార్శ 
ప్క్షమున సంఘ ప దేలు క్షమాప్ణ సంపాదించవచుునని యాకోబు బో ధించనటటో  మనము యాకోబు 
5:14-15 ఆధార్ంగా నరే్ముకొనగలము. విశావసులు చదయు విజాఞ ప్న పరా రా్నలకు ప్రతిసపందసిూత  దదవుడు 
క్షమాప్ణను ఎలోప్ుపడూ అనవయించడు. కాని ఆయన అలా అనవయించన సందర్ాులు 
అనకేమునాియి. 

మనుష్యయలు చదయుచుండు ఈ విధ్మ నై విజాఞ ప్న పరా రా్నలను మించ, కుమార్మడు మర్శయు 
ప్ర్శశుదాధ తు కూడా ప్రజల కోసము విజాఞ ప్నములు చదయుచుందుర్మ. యిేసు చదయు విజాఞ ప్న యి ష్యా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

53:12, ర్పమా 8:34, మర్శయు హెబ్రర 7:25, మునిగు వాకయభాగాలలో పేర్ొునబడింది. ర్పమా 8:26-
27లో ప్ర్శశుదాధ తు చదయు విజాఞ ప్నను గూర్శు బో ధింప్బడింద.ి 

సంసాుర్ములు, లేదా అనకే ఆధ్ునిక ప ర టెస్ట రంటట సంఘములు “ఆచార్ములు” అనగా, 
బాపితసుము మర్శయు ప్రభువు భోజనము అని పలిుచునని, క్షమాప్ణా సాధ్నమునకు సంబంధించన 
ర్ ండవ సర్వసాధార్ణమ ైన వర్గమ ైయునిది. 

మనము “సంసాుర్ము” అన ేప్దమును ప్రయోగశంచునప్ుపడు, మనము ర్పమన్ కాథల్వక్స 
సంఘములు ఆచర్శంచు ప్రభువు భోజనము మర్శయు బాపితసుము విష్యమ నై దృషిరకోణమును గూర్శు 
మాటలాడుట లేదనే విష్యం మనకు సపష్రంగా తలె్వస్టయిుండవల ను. విశషే్ంగా, ప్రభువు భోజనము 
మర్శయు బాపితసుమును సూచంచడానికన, “సంసాుర్ము” అనే ప్దము అనేక ప ర టసె్ట రంటట సంఘ 
శాఖ్ోప్శాఖ్ల చదత చర్శతర ప్రస్టదిధంగా ప్రయోగశంప్బడుచునిది. ఈ ఆచార్ములు ప్రతదయకమ నైవి, మన 
విశావసము ప్రకర్శంచబడి మనము ఆయన ఆశీర్ావదములను ప ందగల సాధ్నములుగా దదవుడు 
సంఘమునకనచున ప్ర్శశుదధమ నై నియమముల ైయునివి. ఈ ఆచార్ములు ప్నిచదయు తీర్మనకు 
సంబంధించన వివర్ముల విష్యంలో ప ర టసె్ట రంటట సంఘముల సాంప్రదాయములు భినింగా 
ఉంటటనివి. కాని ఈ సంసాుర్ములు ఏదో  ఒక విధ్ంగా ప్రతదయకమ నైవ  ైయునివని వార్ందర్మ 
ఏకరభవిసాత ర్మ. 

ప్రభువు భోజనము మర్శయు బాపితసుము క్షమాప్ణ సాధ్నముల ైయునివని ఇతర్మలు 
మాటలాడుచుండుట క ైసైతవులు వినిప్ుపడు, కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్మ అనుమానిసుత ంటార్మ. కాబటిర , ఈ 
నియమములను కార్యసారా్కం చదయడానికన, అవి తమంతట తామ ేఏదో  ఒక విధ్మ నై యోగయతగలవ ై 
ఉనాియని మనము చెప్ుపకొనడం లేదని నొకను వకాుణించడం ముఖ్యం. ఇవి క్షమాప్ణకు ఆధార్ం 
కావు. 

అదద సమయంలో, ప్రభువు భోజనము మర్శయు బాపితసుము దావర్ా మనము మన 
విశావసమును ప్రకటించనప్ుపడు, మన జీవితాలకు క్షమాప్ణను వర్శతంప్జయేడానికన ప్ర్శశుదాధ తు ఈ 
నియమములను ఉప్యోగశంచుకుంటాడని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. 

బాపితసుము కృపా సాధ్నమ ై యునిదని మార్ము 1:4, అప  2:38, ర్పమా 6:1-7, మర్శయు కొలొ 
2:12-15 వంటి వాకయభాగాలలో చపె్పబడుతయంది. 

ఉదాహర్ణకు, అప  22:16లో అననీయ అను ఒక శ్చష్యయడు పౌలుతో చపె్ుపతయని మాటలు 
వినండి: 

గనుక నీవు తడవు చయేుట ఎంద్ుకు? లేచి ఆయన న్ఘమమునుబట ర  పవర రానచేస్టి 
బాప్ితస్ుము పొ ంద్ి నీ పవప్ములను కడిగ వేస్టకిొనుమని చ ప్ెపను (అపొ  22:16). 

ఈ ఆదదశములలో, పౌలు యొకు పాప్ములు బాపితసుము దావర్ా క్షమింప్బడునని లేక 
“కడగిశవయేబడునని” అననీయ సూచంచాడు. 

సహజంగానే, బాపితసుము, క్షమాప్ణ నిమితతం ఆవశయకమ నై సాధ్నము కాదు. ఇతర్ మార్గముల 
దావర్ా కూడా మనము క్షమింప్బడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిేసుతో పాటట స్టలిువ మర్ణము 
నొందుచుండని సమయంలో యిేసు నందు విశావసముంచన దొంగ ఎనిడును బాపితసుము ప ందలేదు. 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆర్వ పాఠము : ర్క్షణ 

-20- 

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

అటోయినప్పటకినని, అతడు క్షమింప్బడ ిర్క్షింప్బడని విష్యానిి లూకా 23:43 సూచసుత ంది. కాబటిర , 
క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ, బాపితసుము ప ందనివార్శకన మాతరమే అందుబాటటలో ఉంటటనివనే ప ర్పాటట 
ఆలోచన మనకు ర్ాకూడదు. ఇంకా, బాపితసుము సామానయంగా క్షమాప్ణ మన జీవితాలకు 
అనవయింప్బడునటటో  ఉప్యోగప్డు ఒక సాధ్నంగా ప్నికన వసుత ందనే విష్యానిి లేఖ్నము చాల్వనంత 
వివర్ంగా సపష్రం చదసుత ంది. 

ఇదద విష్యం ప్రభువు భోజనం గూర్శు కూడా వాసతవమ ైయునిది. ప్రభువు భోజనములో 
పాలుప్ంచుకొనుటకు, కరసీుత  మర్ణము వలన కలుగు క్షమాప్ణ వంట ిమలేులను ప ందడానికన 
ప్రయోజనప్డు సాధ్నమ యైునిదని పౌలు సువిదతింగా బో ధించాడు. 1 కొర్శంథ ీ10:16లో పౌలు ఏమి 
వరా సాడో  గమనించండి: 

మనము ద్వీించు ఆశీరాచనప్ు పవతరలోనిద్ి త్ఘర గుట కరేస్ుత  రకతములో పవలు 
ప్ుచుుకొనుటయేగద్ఘ? మనము విరుచు రొటెర  తినుట కరసే్ుత  శరీరములో 
పవలుప్ుచుుకొనుటయేగద్ఘ? (1 కొర ంథీ 10:16) 

ఇవి అలంకార్యుకతమ ైన ప్రశిల ైయుండినవి. సహజంగానే, ఈ ప్రశిలకు సమాధానం, “అవును” 
అని పౌలు ప్తిరకను చదువుచుండిన ప్రతి ఒకుర్శకన తెలుసు. ప్రభువు భోజనములో విశావసముతో 
పాలొగ నుట దావర్ా, మనము కరసీుత తో ఐకయమవుతయనాిము. 

పాప్ములు క్షమింప్బడుట క ైసైతవ జీవితముల యందంతటను మనము అనుభవించు ఒక గొప్ప 
ర్క్షణ ఆశీర్ావదం. మనము నూతనంగా ప్రభువు నంగరకర్శంచనవార్మ ైనా, లేక జీవిత కాలమంతటి 
విశావసులమ నైా, క్షమాప్ణ అనేద ికరసీుత తో మన నడవడిలో నిర్ంతర్ాయంగా కొనసాగుచునుండు ఒక 
కోణమ యైునిది. ఇద ిఅనేక ఇతర్ ఆశీర్ావదములను కూడా కలుగజసేుత ంది. 

జాన్ వ స్ట్ో , మ థడసి్ర సంఘ సాా ప్కుడు మర్శయు 1703-1791 వర్కు జీవించనవాడు, 
క్షమాప్ణను గూర్శు తన ప్రసంగము సంఖ్య 26లో వర్శణసూత , కొండ మీద ప్రసంగములోని విష్యాలను 
వివర్ణాతుకంగా తెల్వయజ పాపడు. ఆయన చెపపిన మాటలను వినండి: 

మనము పవప్క్షమాప్ణ పొ ంద్ిన వ ంటన్ే, ఆయన యంద్ుంచబడని విశ్వాస్ము 
ద్ఘారవ, ప్ర శుద్ధప్రచబడని వవర లో అన్ేకులు పొ ంద్ిన అవే ఆశీరవాద్ములను 
మనము పొ ంద్ుద్ుము. పవప్ము ద్ఘని బలమును కోలోపతతంద్ి: కృప్ కతేంద్, 
అనగవ, ద్ేవుని అనుగేహములో ఉనావవర ప్ెై ద్ఘనికతక ఎలాంట  ప్ెతతనం లేద్ు. 
ఇప్ుపడు కరసే్ుత  యేస్ు నంద్ునావవర కత ఏ శక్షావిధియు లేద్ు గనుక, వవరు పవప్ము 
మాతరమేగవక స్ంబంధిత అప్రవధ్ భావము నుంచి కూడఘ విడపి్ింప్బడి 
స్ాతంతతర లుగవ చేయబడఘ్ రు. ధ్రుశ్వస్త రము యొకక నీతి వవర యంద్ు 
న్ రవేరుబడింద్ి, గనుక వవర క మీద్ట శరీరమును అనుస్ర ంచి కవద్ు కవని ఆతును 
అనుస్ర ంచి నడుచుకొంద్ురు. 

పవప్క్షమాప్ణ, కొనిా విధఘలుగవ, క ైైస్తవులమ ైన మనము కలిగ యునా అతయంత 
ప్రశస్తమ నై వవస్తవమ ైయునాద్ని న్ేననుకుంటాను. పవర థమికంగవ మన పవప్ముల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయంలో మనము క్షమింప్బడుట అనగవ, ద్వేునిత్ో, మన స్ృష్ిరకరతయెనై 
వవనిత్ో స్ర ైన స్ంబంధ్ం కలిగ యుండుట యని అరాం. న్ేట  లోకవనిా 
గమనించినప్ుపడు, వవర  జీవిత్ఘనికొక అరాం, పవర ముఖయత, ఉద్ేదశం ఉండఘలని 
ప్రజ్లు వవంఛకలిగ యున్ఘారన్ ేవిషయం మనకరామవుతతంద్ి. మన స్ంస్కృతిలో 
చ ప్పలేనంత తికమక త్ఘండవమాడుతతంద్ి. అస్లు ఈ జీవితమంత్ఘ ద్ేనిని 
గూర ునద్ి? మనము జీవించుటకు గల హేతతవేమిట ? న్ేనీలోకంలో 
ఎంద్ుకున్ఘాను? మర యు ప్రజ్లు అరామును మర యు పవర ముఖయతను 
గుర తంచుటకు అనిాట ని ప్రకీ్షించి చూస్ుత న్ఘారు — అద్ి ఉద్ో యగములు లేక లెైంగ క 
స్ంతృప్ిత  లేక మాద్కద్రవవయలను అన్ేాష్ించుట కవవచుు. అనగవ ప్రజ్లు వవరు 
కోరుతతనా ఆనంద్ఘనిా మర యు ఆహాల ద్ఘనిా అనుభవించుటకు స్కల విధఘలెైన 
స్మావేశ సా్లాలు మర యు మారవగ లు అంద్ుబాటులో ఉన్ఘాయన్ేద్ి న్ఘ భావం. 
కవని మానవులమ నై మనము మన స్ృష్ిరకరతత్ో, మనలను స్ృజంచినవవనిత్ో స్ర నై 
స్ంబంధ్ం కలిగ యుండుట మన మౌలిక అవస్రమ ైయునాద్ని స్ువవరత మనకు 
త్ లియజ్ేస్ుత ంద్ి. ద్వేుడు తన కుమారుని, యసే్ు కరసే్ుత ను, మన పవప్ములకు 
పవర యశుతతము కలుగజ్ేయుటకు, ద్ేవుని ఉగేతను భర ంచుటకు, ప్ంపవడని 
స్ువవరత చ బుతతంద్ి. మన పవప్ములు క్షమింప్బడులాగున, మనము 
ఆయనయంద్ు నముకము ఉంచినటలయత్ే మన పవప్ముల విషయంలో మనము 
క్షమింప్బడునటుల , ద్ేవుడు తన ప్రరమనుబట ర  ఆయన కుమారుని ప్ంప్ించఘడు. 
అటువంట  అనుభవవనిా మనము అనుభవించినప్ుపడు, ఇటువంట  క్షమాప్ణ 
కొరకు మనము యసే్ు కరసే్ుత  న్ోద్ధకు వచిునప్ుపడు, చ ప్పశకయముకవని 
స్మాధఘన్ఘనిా అనుభవించుచున్ఘామన్ే అనుభూతి, లోకంత్ో యుకతమ ైన 
స్ంబంధ్ం కలద్ను అవగవహన కలుగుతతంద్ి, ఎంద్ుకనగవ నిజ్ముగవ అద్ే 
లోకంత్ో నుండు స్ర నై స్ంబంధ్ం. మనము ఇంద్ు నిమితతమే స్ృజంప్బడిన్ఘమని 
ఆకస్టిుకంగవ అరామవుతతంద్ి. మనము ద్వేునిత్ో కూడఘ స్ర నై స్ంబంధ్ం 
కలిగ యుండుటకే స్ృజంప్బడని్ఘము. ఆ నిమిషంలో మనము ఈ విషయానిా 
గుర తస్వత ము. 

— డా. టామ్ స్ట రెయినర్డ 

పాప్ క్షమాప్ణను గూర్శున స్టదిాధ ంతమును మనము లోతయగా అనేవషించాము గనుక, ఇప్ుపడు 
విశావస విష్యికమ నై సూతరమును గూర్శు ప్ర్శశీలనచదయుటకు మనము స్టదిధంగా ఉనాిము: శర్రర్ 
ప్ునర్మతాా నము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునరుత్ఘా నము 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని ఈ మాటలు ఒకసార్శ గుర్మత చదసుకొనండి: 

శరీర ప్ునరుత్ఘా నమును 

నముుచున్ఘాను.” 

విశావస ప్రమాణము యిసేు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు చపె్పడంలేదనే విష్యానిి, ఈ 
సందర్ుములోనే మనము సపష్రం చదసుకోవాల్వ. యిేసు మూడవ దనిమున, చనిపలయినవార్శలో నుండి 
తిర్శగశ లేచాడని విశావస ప్రమాణము ఇంతకు మునుప్ు చెపపినప్ుపడద, ఆయన ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు 
తెల్వస్టిపల తయనిది. విశావస ప్రమాణము, “శర్రర్ ప్ునర్మతాా నము”ను గూర్శు స్ట లవిసుత నిప్ుపడు, అందులో 
సర్వసాధార్ణ ప్ునర్మతాా నము — కరసీుత  మహ మలో తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జర్శగే సకల ప్రజల 
ప్ునర్మతాా నము ఇమిడియునిది. 

సాధార్ణ శర్రర్ ప్ునర్మతాా నము మనము మూడు భాగాలలో నేర్ముకుంటాము: మొదటదిి, మన 
శర్రర్ముల మర్ణముగా ప్ర్శణమించు శాప్మును గూర్శు తలెుసుకుంటాము. ర్ ండవది, క ైసైతవ 
సువార్తమానము మన శర్రర్ములకు జీవమును అనుగహీ సుత ందన ేవిష్యానిి మనము వివర్శసాత ము. 
మూడవది, చవర్కు మన శర్రర్ములు విమోచనను అనుభవించు విధానానిి తలెుసుకుంటాము. మన 
శర్రర్ములు మర్ణించునటటో  చదయు శాప్మును గూర్శు మొదట తెలుసుకుందాము. 

శ్వప్ము 
ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో మనము నేర్ముకొనినటటర , దదవుడు మానవులను భౌతిక శర్రర్ములు 

మర్శయు అభౌతికమ నై జీవాతులు గలవార్నిగా సృజంచాడు. హెబ్రర 4:12, మర్శయు 1 థెసి 5:23 
ఆధార్ంగా, మానవులలో ప్రతి ఒకుర్మ జీవాతుతో కూడా ఆతును కూడా కల్వగశయుంటార్న ేవిష్యానిి 
కొనిి సాంప్రదాయాలు బలప్ర్చాయి. కాని మన అస్టితతవమంతట ిఅంతర్ంగములోని సమసతమును, 
అభౌతికమ నై కోణాలను సూచంచడానికన ఈ ర్ ండింటిలోని ఏదో ఒక ప్దము ప్రయోగశంప్బడనివి దాదాప్ు 
200 వచనాలునాియి. గనుక, “జీవాతు” మర్శయు “ఆతు” అన ేప్దాలు ర్ ండు కూడా మూలాధార్మ నై 
ఒక ేవాసతవమును సూచసుత నాియనియు, మానవులలో ముఖ్యమ నైవి కవేలము ర్ ండద భాగాలు: 
శర్రర్ము మర్శయు ఆతు, ఉనాియనియు అతయధకి క ైైసతవ సాంప్రదాయాలు అభిపరా యప్డా్ యి. 

మనము పాప్ములో ప్తనము కాకమునుప్ు, మన శర్రర్ములు మర్శయు జీవాతులు పాప్ము 
మర్శయు దాని చరె్మప్ుచదయు శకుత ల చదత ప్రభావితము కాలేదు. కాని ఆదాము మర్శయు హవవ 
పాప్ములో ప్తనమ నైప్ుపడు, పాప్ము వార్శ జీవాతులను మాతరమ ేకాదు, కాని వార్శ శర్రర్ములను 
సహ తం దుర్రి తిమయం చదస్టింది. వార్శ శర్రర్ములలోని ఇటిర  దుర్రి తి చవర్కు వార్శ భౌతిక మర్ణముగా 
ప్ర్శణమించంది. ఆది 3:19లో, దదవుడు ఆదామునకనచున శాప్ము ఇలా ఉనిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవు న్ేలకు తిర గ  చేరువరకు నీ ముఖప్ు చ మట కవర ు ఆహారము తింద్ువు; 
ఏలయనగవ న్ేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మన్ేా గనుక తిర గ  
మన్ ైాపో ద్ువని చ ప్ెపను (ఆద్ి 3:19). 

ఆదాము మర్శయు హవవ దదవునికన విర్పధ్ంగా పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన వార్శర్మవుర్శని 
శపించాడు. వార్మ మర్మత ాల ై యుండుట ఈ శాప్ంలో భాగమ యైునిది. ఎటరకలేకు వార్మ మర్ణించ తిర్శగశ 
మన ైిపల దుర్మ. సమసత  మానవులు ఆదాము మర్శయు హవవల సంతానమ నైందు వలన, 
మనమందర్మును ఇదద విధ్మ ైన చరె్మప్ు చదత జనిుంచయునాిము. ర్పమా 5:12లో పౌలు ఇలా 
వరా సుత నాిడు: 

ఇటుల ండగవ ఒక మనుషతయని ద్ఘారవ పవప్మును పవప్ము ద్ఘారవ మరణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశంచ న్ో, ఆలాగునన్ే మనుషతయలంద్రు పవప్ము 
చేస్టనింద్ున మరణము అంద్ర కతని స్ంపవర ప్తమాయనెు (రోమా 5:12). 

పాప్ము ఆదాము మర్శయు హవవప ై ఆతు సంబంధ్ంగాను మర్శయు శార్రర్క సంబంధ్ంగాను 
ప్రభావం చూపింది. మనము వార్శ సావభావిక సంతానమ నైందు వలన, మనము కూడా అదద శాప్మును 
భర్శసుత నాిము. మన ఆతులు ఆతుసంబంధ్మ ైన మర్ణము అని బెైబిలు వర్శణసుత ని స్టిాతిలో లోకంలోనికన 
వచుును. మనము దదవుని నాయయవిమర్ి కనీంద ఉనాిము, మర్శయు ఆయనను సంతోష్ప్ర్చుటకుగల 
సమసత  సామరా్ామును కోలోపయాము. ఈ విష్యానిి మనము ర్పమా 5:12-19, మర్శయు ర్పమా 8:1-
8లో చూడవచుు. 

ఆదాము మర్శయు హవవ వల నే, మన శర్రర్ములు కూడా పాప్ము చదత 
దుర్రి తిమయమయాయయి. ఈ దుర్రి తి శార్రర్క సంబంధ్మ ైన కష్రము, ర్పగము, చవర్కు మర్ణముగా 
ప్ర్శణమిసుత ంది. ఈ విష్యమ ై పౌలు ర్పమా 6:12-19, ర్పమా 7:4-25లో వివర్శసుత నాిడు. పాప్ము 
మనమేమ ైయునాిమో దానంతటనిి అనగా మన సమసత  ఉనికనని, శర్రర్ము మర్శయు జీవాతును 
దుర్రి తిమయం చదసుత ంది. కాని కరసీుత నందల్వ ర్క్షణ మన జీవాతులను మర్శయు శర్రర్ములను 
విమోచంచుననదేి దదవుని ఆశుర్యకర్మ ైన వాగాే నమ యైునిది. 

క ైైస్తవులు మరణమును ఎనాడ నైను స్వధఘరణమ నై విషయంగవ చూడకూడద్ు. ఈ 
విషయమును గూర ు మనము తరచుగవ మాటలాడుకుంటాము లేద్ఘ ఇటువంట  
అభిపవర యానిా త్ లియజ్ేస్ుత ంటాము. కొనిా ప్రవయయాలు భూస్వా ప్న స్ంద్రభంలో 
ఎవరో ఒకరు, “అద్ి స్ర,ే కవని వవరు స్ుద్ీరా కవలము మంచి జీవితం జీవించఘరు” 
అని చ ప్పవచుు. ఒక చినా బిడ్ మరణ ంచినప్ుపడు లేద్ఘ 20-30 స్ంవతురవల 
వయస్ుు గలవవరు చనిపోయనప్ుపడు మాతరమే మనము, “అయోయ, ఎంత ఘోరం 
జ్ర గ ంద్ి” అని అంటాము. లేద్ు, మానవ మరణమును గూర ు ఇద్ి నిజ్ముగవ 
స్ర ైన క ైసై్తవ ద్ృకపథం కవద్ు. మానవ మరణమును గూర ున క ైైస్తవ ద్ృష్ిరకోణం, 
అంద్ర  మరణమును అస్వధఘరణమ ైన విషయంగవ ద్ృష్ిరస్ుత ంద్ి. మనము ఆద్ి 
నుండి నిరంతరము జీవించడఘనికే స్ృజంప్బడతిిమి. ఇద్ి ఎలా స్వధ్యం అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవనుకొనవచుు, కవని స్ృష్ిర  కేమమును గూర ున ఉద్ంతములో ద్ేవుడు ఏడవ 
ద్ిన్ఘన విశేమించఘడు. ఆయన త్ఘను స్ృష్ిరంచిన స్ృష్ిరత్ో స్ంప్ూరణంగవ 
ఆనంద్ఘనుభూతి చ ంద్ును. అప్ుపడు మనము ఆయన మహమి కొరకు జీవిస్ూత , 
స్ృష్ిర  ఆద్ేశ్వనిా అమలుచసే్ుత ంటాము. మనము మరణ ంచడఘనికత కూడఘ 
చేయబడలేద్ు. కవని ద్ఘనికత బద్ులుగవ, పవప్ము వలన జీతము, పవప్ము ఈ 
లోకంలోనికత ప్రవశేంచుట, ఆద్కివండము 3వ అధఘయయం, పవప్ము వలన వచుు 
జీతం, ఆద్కివండము 2వ అధఘయయంలో చ ప్పబడనిటుర గవ, మరణమని 
అపొ స్తలుడ నై పౌలు చ బుతతన్ఘాడు. మరణము భౌతికమ నైద్ి; మరణము 
ఆతుస్ంబంధ్మ ైనద్ి కూడఘ. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

ఒక విధ్ంగా చూస్టేత , భౌతిక మర్ణం విశావసులకు ఒక ఆశీర్వదమే ఎందుకనగా మనము నరే్మగా 
కరీసుత  సనిిధానము లోనికన కొనిపల బడుదుము. కాని ఎకుువగా పరా థమికమ నై అవగాహన చొప్ుపన 
చూస్టేత , భౌతిక మర్ణం విషాదాంతమే. ఇది సర్వ లోకంలోని సమసత  ప్రజల అనుభవమ ైయునిది, కాని 
అద ిభయంకర్ంగా అసాధార్ణమ ైనదెై యునిది. దదవుడు మానవాళిని మర్ణం కొర్కు సృజంచలేదు; 
మనము జీవించవల ననియిే ఆయన మనలను సృజంచాడు. మర్శయు కరసీుత  తిర్శగశ వచు మన 
దదహములను విమోచంచు వర్కు మన ర్క్షణ ప్ూర్శత కాదు. 

మన శర్రర్ములకు మర్ణముగా ప్ర్శణమించు శాప్మును గూర్శు తలెుసుకునాిము, గనుక 
మన ప్ునర్మతాా నమును ధ్ుర వీకర్శంచు సువార్త కోణాలను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

స్ువవరత 
వార్మ నితయతవమును ప్ర్లోకంలో శర్రర్ం నుంచ వేర్మచదయబడిన ఆతులుగా గడుప్ుదుర్ని నమేు 

క ైైసతవులు మనలో ఎంత మందకిన తెలుసు? చాలా మంది తలె్వస్టియుంటార్మ. అది ఏదో  అసాధార్ణమ ైన 
విష్యంగా నునిటటర  అనిపించదది, మృతయల ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున స్టదిాధ ంతము కొనిి ఆధ్ునిక 
సంఘాలలో దాదాప్ు ప్ూర్శతగా తెల్వయదు. మన మానవ దదహముల పరా ముఖ్యతను క ైసైతవులు తర్చుగా 
అరా్ం చదస్టికొనకపల వుట ఇందుకు ఒక కార్ణమ ైయునిది. కాని మన ఆతులు మాతరమే కాదు, కాని మన 
దదహములు కూడా, కరీసుత  వచునప్ుపడు మహ మప్ర్చబడుననే సువర్తమానమును లేఖ్నము 
సుసపష్రంగా బో ధసిుత ంది. 

శర్రర్ ప్ునర్మతాా నము సువార్తలో భాగామ ైయునిదనే అభిపరాయానిి మనము మూడు 
విష్యాలను ప్ర్శగణిసూత  అనేవషిదాే ము. మొదటిది, ఈ స్టదిాధ ంతమునకు సంబంధించన పాత నిబంధ్న 
నేప్థాయనిి పరే్ొుంటాము. ర్ ండవది, కొీతత  నిబంధ్నలో ఈ విష్యం సపష్రంగా ప్రచుర్ము చదయబడిందని 
చూసాత ము. ఇక మూడవది, విశావసుల ప్ునర్మతాా నము మర్శయు యిేసు ప్ునర్మతాా నము మధ్య గల 
సంబంధ్మును గూర్శు చపె్ుపకుంటాము. పాత నిబంధ్నతో మొదలుప డదాము, ర్ండి. 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆర్వ పాఠము : ర్క్షణ 

-25- 

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

పవత నిబంధ్న 
ఆధ్ునిక క ైసైతవులలో అనేక మందికన ఈ విష్యం తెల్వయదు, కాని శుభ వర్తమానము అని 

అరా్మిచదు “సువార్త” అన ేప్దం, వాసతవానికన పాత నిబంధ్నలో నుంచద వ ల్వకన వసుత ంది. ప్రతదయకనంచ, దనీిని 
మనము యి ష్యా 52:7, యి ష్యా 61:1, మర్శయు నహూము 1:15లో చూడగలము. ఉదాహర్ణకు, 
యి ష్యా 52:7ను గమనించండి: 

స్ువవరత ప్రకట ంచుచు స్మాధఘనము చఘట ంచుచు స్ువరతమానము ప్రకట ంచుచు 
రక్షణ స్మాచఘరము ప్రచుర ంచువవని పవద్ములు, “నీ ద్ేవుడు ఏలుచున్ఘాడని” 
స్ట్యోనుత్ో చ ప్ుపచునా వవని పవద్ములు ప్రాతములమీద్ ఎంత్ో స్ుంద్రములెై 
యునావి (యషెయా 52:7). 

పాత నిబంధ్నలో, ఆయన తన మర్శయు తన ప్రజల శతయర వులను ఓడించుట దావర్ా దదవుడు తన 
ప్రజలను ర్క్షించుననదేి “సువర్తమానము” లేదా “సువార్త” అయుయండినది. ప్ర్శమితమ నై అవగాహన 
చొప్ుపన, దదవుడు తన ప్రజలను వార్శ ఇహలోక శతయర వుల హ ంసాతుక ప్డన నుంచ కాపాడ ి
సంర్క్షించుననేద ిసువర్తమానమ ై యుండనిది. కాని, విశాలమ ైన అవగాహన చొప్ుపన, ఆదాము 
మర్శయు హవవలు పాప్ములో ప్తనమ నై దాని ఫల్వతంగా సంకీమించన సకల శాప్ములను దదవుడు 
ర్దుే చదయుననదేి సువర్తమానమ ై యుండనిది. ఆయన తన మహ మానివతమ నై ప్ర్లోకప్ు ప్ర్శపాలనను 
భూమియందంతటను విసతర్శంప్జేసాత డు, మర్శయు చవర్శకన ఆయనయందు విశావసముంచన ప్రతి ఒకుర్శని 
ఆశీర్వదిసాత డు. 

సహజంగానే, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు సమకూర్శున ర్క్షణ కరసీుత  యొకు భవిష్యత్ విష్యంప ై 
ఆధార్ప్డ ియుండనిది. పాప్ము నిమితతమ ై మర్ణించడానికన కరసీుత  అప్పటికన ఇంకను ర్ానప్పటికనని, 
ఆయన తన ప్రజల ప్క్షముగా మర్ణించునని ఆయన అదవిర్కే వాగాే నం చదశాడు. వార్శ ర్క్షణను 
ప్దలిప్ర్చడానికన ఈ వాగాే నం చాల్వనదయియంది. వాసతవానికన, పాత నిబంధ్నలోని ర్క్షణను గూర్శున ప్రతి 
నిర్రక్షణ కరసీుత న ేమర్శయు చవర్కు ఆయన న ర్వరే్ము విష్యానేి సూచంచనది. 

పాత నిబంధ్న బలయర్పణలను హెబ్రర 10:1-5 వర్శణసుత ని తీర్మను గమనించండి: 

ధ్రుశ్వస్త రము రవబో వుచునా మేలుల ఛఘయగలద్యిే గవని ఆ వస్ుత వుల 
నిజ్స్ారూప్ము గలద్కివద్ు . . . ఏలయనగవ ఎడలయొకకయు మేకలయొకకయు 
రకతము పవప్ములను తీస్టవిేయుట అస్వధ్యము. కవబట ర  ఆయన ఈ లోకమంద్ు 
ప్రవశేంచునప్ుపడు ఈలాగు చ ప్ుపచున్ఘాడు: “బలియు అరపణయు నీవు 
కోరలేద్ుగవని న్ఘకొక శరీరమును అమర ుతివి” (హెబ్రర 10:1-5). 

పాత నిబంధ్న బలయర్పణలు, కవేలము కరసీుత నందు అటటతర్మవాత న ర్వేర్శన వాసతవము యొకు 
ఛాయల ై యుండనివని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత సూచసుత నాిడు. జంతయవుల బలయర్పణలు ఎనిడును 
ప్ర్శప్ూర్ణంగా పాప్పరా యశ్చుతతము కలుగజయేనరే్వు ఎందుకనగా మానవుల పాప్ము మానవ మర్ణము 
చదత శ్చక్షింప్బడవల నని దదవుడు కోర్ాడు. కాని అవి యిసేును సూచంప్వచుు అంతదగాక సూచంచాయి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా, ఏలయనగా సంప్ూర్ణంగా మానవీయమ నైదెై యుండని ఆయన మర్ణము పాప్పరా యశ్చుతాత రా్మ ై 
సంప్ూర్ణంగా చాల్వనధె ైమర్శయు కార్యసారా్కమ నైదె ైయుండనిది. 

పాత నిబంధ్నలోని సువార్త యొకు భాగముగా, దదవుడు మర్ణించన మానవులందర్శని 
మృతయలలో నుంచ లేపి, వార్శ వార్శ కనయీల చొప్ుపన వార్శకన తీర్మప తీర్ుే ఒక ర్పజు వసుత ందని దదవుని 
ప్రజలు బో ధింప్బడా్ ర్మ. దదవునియందు విశావసముంచ, నీతిమంతముగా జీవించనవార్మ, నితయతవముగా 
ఆశీర్వదింప్బడుదుర్మ. కాని దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదస్టినవార్శకన బరతికననంత కాలం ఉండద 
భవిష్యత్ శ్చక్ష విధింప్బడుతయంది. ఈ ర్ ండు విధ్ముల ైన ప్ర్యవసానములు శర్రర్ ర్రతిగా నిర్ంతర్ము 
కొనసాగుచుండును. ఈ సంఘటనను క ైసైతవ దదవశాసత ర ప్ండతియలు సామానయంగా అంతయ తీర్మప అని 
సూచసాత ర్మ. 

మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో నేర్ముకునిటటర గా, అంతయ తీర్మపను అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము ఈ విధ్ంగా సూచసుత ంది: 

స్జీవులకును మృతతలకును తీరుప తీరుుటకు అకకడ నుండ ిఆయన వచుును. 

అంతయ తీర్మపలో శార్రర్క ప్ునర్మతాా నము ఇమిడి యుండునను అభిపరాయమును గూర్శున అతి 
సపష్రమ నై ప్రకటన బహుశా దానియిేలు 12వ అధాయయంలో చూడనగును, అచుట భవిష్యతయత లో దదవుడు 
తన ప్రజలను హ ంసాతుకమ నై పడ్న నుంచ విడిపిసాత డనే విష్యానిి దదవదూత సంబంధ్మ ైన 
వార్ాత హర్మడు దానియిేలుకు బయలుప్ర్చాడు. 

దానియిేలుకు తలె్వయజేయబడని విష్యం, దాని 12:1-2లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఆ కవలమంద్ు . . . నీ జ్నులలో గేంథమునంద్ు ద్ఘఖలెైనవవర వరో వవరు 
తప్ిపంచుకొంద్ురు. మర యు స్మాధ్ులలో నిద్ిరంచు అన్ేకులు మేలుకొన్ ద్రు: 
కొంద్రు నితయజీవము అనుభ వించుటకును, కొంద్రు నింద్పవలగుటకును 
నితయముగవ హేయులగుటకును మేలుకొంద్ురు (ద్ఘని 12:1-2). 

సమాధ్ులలో నిదిరంచు వార్శని గూర్శు దానియిలేు మాటాో డుచు, ఆయన శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును 
నిర్శేష్రంగా ప్రసాత వించాడు. జీవాతులు సమాధ్ులలో నిదిరంచవు; శర్రర్ములు నిదిరసాత యి. అంతయ దని 
నాయయవిమర్ి సమయంలో లేప్బడదది ఈ శర్రర్ములే. 

సర్వసాధార్ణ ప్ునర్మతాా నము కల్వస్టయిుండు నాయయవిమర్ి దినమును గూర్శు ప్రవకతయి నై 
యి ష్యా కూడా తలె్వయజేసాడు. యి ష్యా 26:19-21లో ఆయన ఏమని ర్చంచాడో  గమనించండి: 

మృతతలెైన నీవవరు బరద్ుకుద్ురు న్ఘవవర  శవములు స్జీవములగును మంట లో 
ప్డయిునావవరలారవ, మేలకకని ఉతుహించుడి . . . భూమి తనలోని ప్రరతలను 
స్జీవులనుగవ చేయును. . . ఇద్ిగో వవర  ద్ోషమునుబట ర  భూనివవస్ు లను 
శక్షించుటకు యెహో వవ తన నివవస్ములోనుండి వ డలి వచుు చున్ఘాడు . . . 
(యెషయా 26:19-21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొక ప్ర్ాయయం, మృతయల ైనవార్మ, సమాధ్ులలో నిదిరంచువార్మ, వార్శ సమాధ్ులలో నుంచ, 
సమాధి వార్శకన జనునిసుత నిదనిటటర గా, నూతన జీవముగలవార్  ైలేతయర్ని మనము గమనిసుత నాిము. 
భునివాసులను వార్శ పాప్ములనుబటిర  శ్చక్షించుటకు ప్రభువు వచుునప్ుపడు, నాయయవిమర్ి 
సందర్ుములో ఇది సంభవిసుత ంది. 

మృతయల ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున స్టిదాధ ంతము, అంతయ తీర్మప మర్శయు ప్రతిఫలం 
సందర్ుంలో, పాతాళములో నుంచ విడపిింప్బడుటను తలె్వయజ ప్ుప యింకా అనకే పాత నిబంధ్న 
వాకయభాగాలలో ధ్వనిసుత ంది, ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 49:7-15, కరర్తనలు 73:24-28. యోబు 19:25-
27లో, భూమి మీద నిలుచుటక ై ప్రభువు వచుు దినాన — తీర్మప దినాన — దదవుని చూడటానికన అతడు 
తిర్శగశ లేప్బడుననే తన నముకమును యోబు ఎంతో ఆతువిశావసంతో అభివయకతం చదసుత నాిడు. 

భవిషయత్ ప్ునరుత్ఘా నము మర యు న్ఘయయవిమరశను గూర ున వివరము కొేతత  
నిబంధ్నలో ఉనాంత స్పషరంగవ పవత నిబంధ్నలో లేద్ు. కవని భవిషయతతత లో ఇద్ి 
స్ంభవించునని చ ప్పడఘనికత గల స్ూచనలు నిశుయంగవ పవత నిబంధ్నలో 
ఉన్ఘాయ. ఉద్ఘహరణకు, మృతతలెైనవవరు జీవించే, వవరు స్మాధ్ులలో నుంచి 
బయటకు వచుే ఒకవన్ొక కవలమును గూర ు యషెయా భకుత డు చ బుతతన్ఘాడు. 
ఇద్ే విధ్ంగవ మృతతలు తిర గ  లేచు కవలము, నీతిమంతతలు మర యు ద్ురవురుగ లు 
అంతయ తీరుపను ఎద్ురొకనుటను గూర ు ప్రవకతయెైన ద్ఘనియేలు కూడఘ 
చ బుతతన్ఘాడు. కవబట ర  ఇద్ి కనీస్ం అంద్ర లో కవకపో యన్ఘ, కొంద్రు 
యూద్ులలో, ప్ుటుర కొని వచిున ఏద్ో  ఒక విషయమ యైునాద్ి, ఒక 
నముకమ ైయునాద్ి. యసే్ు కవలములోని ప్ర స్యుయలు ప్ునరుత్ఘా నమును 
నమేువవరు. స్ద్ూద కయుయలు నమేువవరు కవద్ు. కవని ప్ునరుత్ఘా నమన్ేద్ి ఏద్ ైన్ఘ 
ఉనాద్ఘ అని ఆరవతీయడఘనికత స్ద్ూద కయుయలు ఆయన యొద్దకు వచిు ఆయనను 
అడిగ నప్ుపడు, అద్ొక హాస్వయస్పద్మ నై విషయమ ై యునాద్నాటుర  చేయడఘనికత 
ఆయనను యుకతతగవ ప్రశాంచినప్ుపడు, యసే్ు త్ఘన్ే, ద్వేుడు ఈ విధ్ంగవ చ ప్పిన 
లేఖన భాగమును ఉలేల ఖించి చ పవపడు: “న్నేు అబార హాము ద్వేుడను, ఇస్వుకు 
ద్ేవుడను, మర యు యాకోబు ద్ేవుడను.” మరలా యసే్ు అంటాడు, “ద్ేవుడు 
స్జీవులకే గవని, మృతతలెైనవవర కత ద్ేవుడు కవడు.” కవబట ర , ద్వేుడు ఒకర త్ో ఒక 
స్ంబంధ్మును, నిబంధ్న స్హితమ ైన స్ంబంధ్మును న్ లకొలిపనప్ుపడు, అద్ి 
వవస్తవంగవ ఆ వయకతతత్ో ద్ేవుని వయకతతగత స్ంబంధ్మ ై యుంటుంద్ ిమర యు 
అబార హాము స్మాధిలోన్ే నిద్ిరంచన్ ైయునాటలయత్ే, ఇక ఎప్పట కర మరలా 
లేవనటలయత్ే, ద్ేవుడు అబార హాముత్ో నిరంతరమ నై నిబంధ్న 
స్ంబంధ్ముగలవవడ ై యున్ఘాడని చ ప్పడంలో అరాముండద్ు. గనుక, 
స్హజ్ంగవన్ే, కొేతత  నిబంధ్న, ప్ునరుత్ఘా న స్టది్ఘధ ంతమునకు తిరుగులేనిద్ిగవ 
కటుర బడనిద్ ై యునాద్ని అరాం. మర యు స్హజ్ంగవన్ే యసే్ు ప్ునరుత్ఘా నము 
ద్ీనికత కడప్ట  ముద్ర వసే్ుత ంద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

డా. జాన్ ఫేరమ్ 

సర్వసాధార్ణమ ైన ప్ునర్మతాా నము పాత నిబంధ్నలోని సువార్తలో భాగమ ైయుండనిదని 
తెలుసుకుని తర్మవాత, ఈ విష్యం కొీతత  నిబంధ్నలోని సువార్తలో కూడా భాగమ ైయునిదన ే
వాసతవమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

కొేతత  నిబంధ్న 
పాత నిబంధ్న ప్రచుర్ము చదయు సువార్తకును, కొీతత  నిబంధ్న ప్రచుర్ము చదయు సువార్తకును 

మధ్య గల గొప్ప వయతాయసమమేనగా, కొీతత  నిబంధ్నలో, చవర్కు విమోచకుడు అర్మదెంచాడు. 
నజర్తేయవాడెనై యిేసుగా, చవర్కు చర్శతరలో ఆయన బయలుప్ర్చబడనిాడు. ఇప్ుపడు దదవుడు తన 
కుమార్మడు, యిేసు దావర్ా ఏలుబడి చదయుచుండనెు. ఇందు చదతనే యిసేు, ప్రభువ ైయునాిడని, 
ప్ర్శపాల్వసుత ని ర్ాజు ఆయనే అని అరా్మిచుు విష్యానిి, కొీతత  నిబంధ్న ఇంత తర్చుగా నొకను 
వకాుణసిుత ంటటంది. ఈ సతయమును మనము లూకా 2:11, అప  2:36, ర్పమా 10:9, మర్శయు 1 కొర్శంథ ీ
12:3లోను చూడగలము. 

రక్షణ, పవత నిబంధ్నలోన్ తై్ేన్మేి, కొేతత  నిబంధ్నలోన్ తై్ేన్మేి ఒకే విధ్ంగవ 
పవర ప్ితస్ుత ంద్ి, అద్ి ద్వేుని స్మకూరుపను గూర ున వవగవద నములో గల విశ్వాస్ము 
చేతన్ే. విశ్వాస్ విషయంలో, పవత నిబంధ్నలోని విశ్వాస్మునకును మర యు కొేతత  
నిబంధ్నలోని విశ్వాస్మునకును గల త్ేడఘ, ద్ేవుని యెడల నుండు 
విశ్వాస్మును గూర ునద్ి కవద్ు, కవని ఇయయబడిన వవగవద నములో గల నిర దషరతకు 
స్ంబంధించినద్ ైయునాద్ి. పవత నిబంధ్నలోని విశ్వాస్ము, పవర థమికంగవ ఇంకవ 
న్ రవేరుబడన్ ైయునా వవగవద నము కొరకు కనిప్ెటుర కొని ఎద్ురుచూచుటను 
గూర ునద్ ైయునాద్ి. కొేతత  నిబంధ్నలోని విశ్వాస్ము, గతకవలమంద్ు స్టిలువలో 
న్ రవేర న వవగవద నమును గూర ు వ నుద్ిర గ  చూచుట గూర ునద్ యైునాద్ి. గనుక 
ఈ ర ండింట లో కూడఘ ఆయన ఏరవపటుచసే్టర మనము చయేజ్ఞలనిద్ నై స్మకూరుప 
కొరకు ద్ేవుని వ పై్ు చూచు విశ్వాస్ము ఇమిడి యునాద్ి. 

— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసరర్డ 

యిేసులో, పాత నిబంధ్నలోని ర్క్షణను గూర్శున వాగాే నములనిియు న ర్వరే్మచుండనివి. హెబ్రర 
10:1-5లో మనము గమనించనటటర గా, ఆయన మర్ణము పాత నిబంధ్న బలయర్పణలు 
సూచంచుచుండిన వాసతవికతయి ై యునిది. పాత నిబంధ్న పతిామహులకు చదయబడని 
వాగాే నములను యిసేు యొకు సువార్త న ర్వేర్ముచునిదని పౌలు, ర్పమా 15:8-13, మర్శయు గలతీ 
3:16లోను బో ధిసుత నాిడు. ఈ విధ్ంగాను మర్శయు ఇంకా అనేక విధాలుగాను, పాత నిబంధ్న 
సువార్తను — విశావసము దావర్ా కృప్ చదతనే ఆయన ప్రజలకు కలుగు ర్క్షణను తచెుుటకు దెైవికమ నై 
ర్ాజు చవర్కు ఏతెంచాడను సువార్తను — కొీతత  నిబంధ్న ధ్ుర వీకర్శసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్వసాధార్ణమ ైన ప్ునర్మతాా నము కడప్ట ినాయయవిమర్ిలో జర్మగునని యిసేు బో ధించాడు. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 22:23-32 మర్శయు లూకా 20:27-38లో, సదూే కయుయలు సర్వసాధార్ణమ ైన 
ప్ునర్మతాా నమును నముకపల వడము తప్పని యిసేు నిర్ూపించాడు. లూకా 14:13-14లో, విశావసులు 
ప్ునర్మతాా నమందు వార్శకనయయబడు ప్రతి ఫలము ఆధార్ంగా సతియిలు చదయవల నని ఆయన వార్శని 
పల ర తిహ ంచాడు. యోహాను 11:24-26లో, మార్తతో, లాజర్మ సహో దర్శతో సంభాషసిూత , ఆయన ఈ 
స్టిదాధ ంతమును ర్ూఢపి్ర్చాడు. లూకా 20:37-38లో యిేసు యిేమని స్ట లవిసుత నాిడో  వినండి: 

పొ ద్నుగుర ంచిన భాగములో . . . మృతతలు లేతతరని మోష్ర స్ూచించ ను (లూకవ 
20:37-38). 

ఇకుడ, సర్వసాధార్ణమ ైన ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు పాత నిబంధ్నలో ఇదవిర్కే 
బయలుప్ర్చబడింద ిఅనే విష్యానిి యిేసు ఉదాా టసిుత నాిడు. ఇదద అభిపరాయం మిగశల్వన కొీతత  నిబంధ్న 
యందంతటను నిశుయప్ర్చబడింది. దుర్దృష్రవశాతయత , సంఘములోని అనకే శాఖ్లలో, మృతయల 
ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున అంశము ఆశ్చంప్బడనింతగా ప్టిరంచుకొనబడదు. మనము 
నితయతవమంతటలిోను శర్రర్ముల నుంచ వరే్మచదయబడని ఆతులముగా నిల్వచయుందుమని అనేక మంది 
క ైైసతవులు నముుదుర్మ. కాని హెబ్రర 6:1-2లో, మృతయల ప్ునర్మతాా నము క ైసైతవ విశావసమును గూర్శున 
మౌల్వక స్టిదాధ ంతములలో ఒకటెయైునిదని వర్శణంప్బడయిునిది. హెబ్రర 11:35లో, సతియిలు చదయుటకు 
విశావసుల ప్ునర్మతాా నమ ేపలర తాిహకమ ైయునిదని చపె్పబడుతయంది. వాసతవానికన, క ైసైతవులు 
ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున పాత నిబంధ్నలోని వాగాే నములను నమాుర్నే విష్యానిి అప సతలులు 
కీమము తప్పక సూచంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, పతేయర్మ యోహానులు ఈ విష్యానిి అప  4:1-2లో 
సూచంచార్మ. పౌలు, అప  23:6-8 మర్శయు అప  24:14-21లో సూచంచాడు. ఉదాహర్ణకు, పౌలు తన 
ప్ర్శచర్యను ప్రతిర్క్షించుకొనుచుని తీర్మను అప  24:14-15లో మనము గమనించవచుు: 

ధ్రుశ్వస్త రమంద్ును ప్రవకతల గేంథములయంద్ును వవర యబడయిునావనిాయు 
నమిు, నీతిమంతతలకును అనీతిమంతతలకును ప్ునరుత్ఘా నము కలుగ 
బో వుచునాద్ని వీరు నిరీక్షించుచునాటుర  న్నేుకూడ ద్వేునియంద్ు 
నిరీక్షణయుంచి, వవరు మతభదే్మని ప్రరుప్టెుర  ఈ మారగముచొప్ుపన న్ఘ ప్ితరుల 
ద్ేవునిని స్టరవించుచున్ఘానని తమర యెద్ుట ఒప్ుపకొనుచున్ఘాను (అపొ  24:14-
15). 

ఇకుడ, కడప్టి నాయయవిమర్ిలో న ర్వేర్మ సర్వసాధార్ణమ ైన ప్ునర్మతాా నములో గల క ైసైతవ 
నిర్రక్షణ సర్శగాగ  యూదుల నిర్రక్షణ వంటదిద అయుయండనిదని పౌలు సపష్రం చదశాడు. ఈ ప్ునర్మతాా నము 
కరీసుత  దావర్ా న ర్వరే్మననిక ైైసతవులు నమాుర్నదేి వయతాయసమ ై యునిది. 

దదవుని ర్క్షణ ప్రణాళిక ఎలోప్ుపడు ఒకటే అయుయండనిదని మనము అరా్ం చదస్టకిొనడం ముఖ్యం. 
పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు ర్క్షింప్బడుటకు ఒక విధానం, మనము ర్క్షింప్బడుటకు మర్ొక విధానానిి 
ఆయన నియమించలేదు. యూదులు ర్క్షింప్బడుటకు ఒక విధానం, అనయజనులు ర్క్షింప్బడుటకు 
మర్ొక విధానానిి ఆయన నియమించలేదు. వాటి బో ధ్లలో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమ కైయతగలవ ైయునివి. క ైైసతవులు పాత నిబంధ్నను వార్శ జీవితాలకు ప్రయోజనప్డు దదవుని వాకయంగా 
ప్దలిప్ర్చుకొనుటకు గల కార్ణాలలో ఇదొక భాగమ యైునిది. దదవుని జనులు ఎలోప్ుపడు విశావసము 
దావర్ా, కృప్చదతనే, కరసీుత నందు ర్క్షింప్బడరి్శ. దదవుడు విశవసనీయుల ైన తన ప్రజల నిమితతము ఎలోప్ుపడు 
సమకూర్శున కనికర్ము మర్శయు విమోచనమును గూర్శున సుదీర్ ాచర్శతరలో క ైసైతవులు 
భాగమ ైయునాిర్మ. మర్శయు బెైబిలంతయు — ర్ ండు నిబంధ్నలు కలుప్ుకొని — ఆశుర్యకర్మ నై ఈ 
సతయమును మనకు బో ధిసుత ంది. 

పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో, మృతయల ప్ునర్మతాా నముండుననే సువర్తమానము సువార్తలో 
కల్వస్టియుండనిదన ేవిష్యానిి మనము నరే్ముకునాిము గనుక, విశావసుల ప్ునర్మతాా నమునకు 
మర్శయు యిేసు ప్ునర్మతాా నమునకు మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు ఇప్ుపడు తలెుసుకుందాము. 

యేస్ు ప్ునరుత్ఘా నము 
యిేసు ప్ునర్మతాా నమునకు మర్శయు విశావసుల ప్ునర్మతాా నమునకు మధ్య అతి ముఖ్యమ ైన 

అనుసంధానములు కనీసం ర్ ండు ఉనాియని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. మొదటదిి, మనము నిర్శేష్రంగా 
ధ్నయకర్మ నై జీవితమునకు ప్ునర్మతాా నులమవుదుము ఎందుకనగా మనము యిేసుతో కూడా ఆయన 
ప్ునర్మతాా నమునందు ఏకమ యైునాిము. ర్పమా 6:4-5లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

కవబట ర  తండిర మహమివలన కరసే్ుత  మృతతలలో నుండి యేలాగు లేప్బడ న్ో, ఆలాగే 
మనమును నూతనజీవము పొ ంద్ినవవరమ ై నడుచుకొనునటుల , మనము 
బాప్ితస్ుము వలన మరణములో పవలుపొ ంద్ుటక ై ఆయనత్ో కూడ 
పవతిప్ెటరబడతిివిు. మర యు ఆయన మరణము యొకక స్వద్ృశయమంద్ు ఆయనత్ో 
ఐకయముగలవవరమ ైన యెడల, ఆయన ప్ునరుత్ఘా నము యొకక స్వద్ృశయమంద్ును 
ఆయనత్ో ఐకయముగలవవరమ ై యుంద్ుము (రోమా 6:4-5). 

విశావసము దావర్ా, బాపితసుము మనలను కరసీుత  మర్ణములో ఏకము చదసుత ందనియు, 
తతీల్వతంగా మనము పాప్ము చదయుట వలన ఋణప్డయిుండు ఋణము చలోె్వంప్బడుతయందనియు 
పౌలు బో ధించాడు. కాని అద ిమనలను ఆయన ప్ునర్మతాా నములో కూడా ఏకము చదసుత ంద,ి 
తతీల్వతంగా మన ఆతులు ప్రసుత త జీవితంలో ప్ునర్మజెీవింప్జేయబడును, మర్శయు భవిష్యతయత  
కాలములో మన భౌతిక శర్రర్ములు ప్ునర్మతాా నమొందును. యిసేు ప్ునర్మతాా నములో మనము 
ఏకమగుటను గూర్శు 1 కొర్శంథ ీ15:21-22, ఫలి్వపప్ 3:10-12, మర్శయు కొలొ 2:12లో 
పేర్ొునబడయిునిది. 

మనము యిేసుతో కూడా ప్ునర్మతాా నములో ఏకమయాయమను వాసతవము ఫల్వతంగా, మన 
స ంత ప్ునర్మతాా నమునకు హామీ పరా పితసుత ంది. 1 కొర్శంథీ 15:20-23లో పౌలు ఏమి వరా సాడో  ఒకసార్శ 
చూదాే ము: 

ఇప్ుపడ ైత్ే నిద్ిరంచినవవర లో ప్రథమఫలముగవ కరసే్ుత  మృతతలలోనుండి 
లేప్బడియున్ఘాడు. మనుషతయని ద్ఘారవ మరణము వచ ును గనుక మనుషతయని 
ద్ఘారవన్ే మృతతల ప్ునరుత్ఘా నమును కలిగ ను. ఆద్ఘమునంద్ు అంద్రు ఏలాగు 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆర్వ పాఠము : ర్క్షణ 

-31- 

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

మృతిపొ ంద్ుచున్ఘారో, ఆలాగునన్ే కరసే్ుత నంద్ు అంద్రు బరద్కితంప్బడుద్ురు. 
ప్రతివవడును తన తన వరుస్లోన్ే బరద్కితంప్బడును; ప్రథమ ఫలము కరసే్ుత ; 
తరువవత కరేస్ుత  వచిునప్ుడు ఆయనవవరు బరద్ికతంప్బడుద్ురు (1 కొర ంథీ 15:20-
23). 

ఇకుడ, పౌలు యిసేు ప్ునర్మతాా నమును ఆయనకు చెందినవార్ందర్శకన సంబంధించన కోతలోని 
ప్రథమ ఫలముగా సూచసుత నాిడు. 

పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయిలేీయులు తమ కోతలోని ప్రథమ ఫలములను ఆయన యొదేకు 
తీస్టకిొని ర్ావల నని దదవుడు కోర్ాడు. ఉదాహర్ణకు, లేవీయ 23:17లో ఈ విష్యానిి చూడవచుు. ఈ 
ప్రథమ ఫలములు కోత అంతటిలోని తొల్వ భాగమ ైయుండనెు, అవి కోత మొతతమునకు ప్రతినిధ్ుల ై 
యుండనివి. అవి ఒక విధ్మ ైన హామీయి ై యుండనివి — కోతలోని తొల్వ భాగమును దదవునికనచుుట 
దావర్ా, ఇశాీయిేలీయులు మిగశల్వన కోత అంతటనిి వార్ే ప ందుదుర్ను విశావసమును వయకతం చదశార్మ. 
యిేసు ప్ునర్మతాా నమును మనకు అనుగీహ ంచడం దావర్ా, అదద విధ్ంగా ఆయన మనలను లేప్ునని 
దదవుడు తన సంప్ూర్శత తాతపర్యమును ప్రదర్శించాడు. కాబటిర , విశావసులముగా, దదవుడు కరసీుత  
ప్ునర్మతాా నము దావర్ా మనలను ఆ దినము కోసం ముదిరంచాడన ేవిష్యానిి తలెుసుకొని, మనము 
మన స ంత ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు గొప్ప ఆతువిశావసం కల్వగశయుండవచుు. 

శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు మనమింత వర్కు చదస్టని అధ్యయనంలో, మన శర్రర్ముల 
చావుకు కార్ణమగు శాప్మును గూర్శు, మర్శయు మన శర్రర్ములకు జీవమునొసగు సువార్తను గూర్శు 
తెలుసుకునాిము. ఇప్ుపడు, మన దదహములు వాసతవముగా అనుభవించు విమోచనమును గూర్శు 
నేర్ముకొనుటకు మనము స్టదిధంగా ఉనాిము. 

విమోచనము 
మన శర్రర్ముల విమోచనమును గూర్శున మూడు దశలను యోచంచుదాము: మొదటదిి, 

విశావసులు ఈ లోకంలో జీవించు వర్తమాన కాలంలో అనుభవించు విష్యాలు. ర్ ండవది, మన భౌతిక 
మర్ణముతో మొదలయియే మన శర్రర్ముల మధ్యంతర్ స్టిాతి. ఇక మూడవది, కరీసుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు 
మొదలయిేయది, ప్ునర్మతాా న నూతన జీవము. మన వర్తమాన కాల జీవితముతో మొదలుప డదాము. 

వరతమానకవల జీవితము 
అంతయ దనిాన సంభవించు మన ప్ునర్మతాా నము సందర్ుములో, క ైసైతవులు సామానయంగా మన 

శర్రర్ముల ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు మాటలాడుకునిప్పటకినని, వాసతవానికన మన శర్రర్ముల ర్క్షణ, 
మనము నూతనంగా కరసీుత నంగరకర్శంచన విశావసులమ నైప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తు మనలో అంతర్గతంగా 
నివస్టించుటతో మొదలవుతయందనదేి బెైబిలు బో ధ్యి ైయునిది. ఉదాహర్ణకు, ఈ అంతర్గత 
నివాసమును గూర్శు ర్పమా 8:9-11లో పేర్ొునబడయిునిది. ఇది మన తక్షణ శర్రర్ ప్ునర్మతాా నముగా 
ఫల్వంచనప్పటకినని, ఎఫ స్ట ్1:13, 14లో పౌలు బో ధసిుత నిటటర గా, భవిష్యతయత లోని మన శర్రర్ముల సంప్ూర్ణ 
విమోచనమును గూర్శున హామీతో మనలను ముదిరసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన జీవితములయందంతటను అంతర్గతంగా నివాసముండు ప్ర్శశుదాధ తుచదత మన శర్రర్ములు, 
మర్శ ముఖ్యంగా ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట అన ేప్రకనయీ చదత, ప్రయోజనము ప ందుతూన ేఉంటాయి. మన 
శర్రర్ములు ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట, మన జీవాతులు ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుట వంటిదద. ప్ర్శశుదాధ తు మనలను 
దదవుని కొర్కు ప్రతదయకనంచ ప్వితరప్ర్మసాత డు. మనము మన శర్రర్ములతో చదయు పాప్ములను క్షమించు 
ర్రతినే, ఆయన మనలను మన జీవితకాలమందంతటను ప్ర్శశుదధప్ర్చుచున ేయుండును, మర్శయు 
దదవునికన మహ మ కలుగజయేు విధానములలో మనము మన శర్రర్ములను ఉప్యోగశంచునటటో  
ర్ూఢపి్ర్చును. ఆదర్ివంతంగా, ర్పమా 12:1లో మనము చదువుతయనిటటర , మనము మన 
శర్రర్ములను దదవునికన సజీవ యాగములుగా సమర్శపంచుకుంటూ, పౌలు 1 కొర్శంథీ 6:20లో 
బో ధించనటటర గా, ఇద ిమనము మన శర్రర్ములతో దదవుని ఘనప్ర్చుచునివార్లనుగా చదసుత ంది. 

మధ్యంతర స్టిాతి 
వర్తమాన కాల జీవితములో విశావసులమ నై మన శర్రర్ముల విమోచనము మొదల ైన తర్మవాత, 

ఇటిర ప్రకనయీ మన భౌతిక మర్ణములో కొనసాగుచుండును. 
మనము మర్ణించనప్ుపడు, మన శర్రర్ములు మన జీవాతుల నుంచ తాతాుల్వకంగా 

వేర్మప్ర్చబడును. ఈ దశ తర్చుగా మధ్యంతర్ స్టిాతి — ఇప్ుపడు భూమి మీద మనము జీవించు 
జీవితములకును, ప్ునర్మతాా నమందు జీవించన యైుని జీవితములకును మధ్య గల స్టిాతి — అని 
పిలువబడుతయంది. మధ్యంతర్ స్టిాతిలో, మన జీవాతులు ప్ర్లోకమందు కరసీుత తో కూడా నివస్టంిచును. 
మతతయి 17:3 మర్శయు 2 కొర్శంథీ 5:6-8లో లేఖ్నము ఈ విష్యానిి వివర్శసుత ంది. 

కాని మన జీవాతులు ప్ర్లోకమందుండగా, మన శర్రర్ములు భూమి మీద నిల్వచయుండును. 
మన శర్రర్ములు యింకను పాప్ము చదత దుర్రితిమయమ ై ఉనాియి, ఈ విష్యం మన శర్రర్ములు 
క్షయమగుననే వాసతవానిిబటిర ర్మజువవుతయంది. కాని వాటిని దుర్రితిమయం చదయు పాప్ము మనము 
ఇక మీదట కూడా పాప్ము చదయునటటో  మనలను ప్రభావితం చదయజాలదు. ఒక విధ్ంగా, పౌలు ర్పమా 
6:2-11లో చబెుతయనిటటర గా, మర్ణము మనలను పాప్ము యొకు యాజమానయము నుండి 
విడపిసిుత ంది. మర్ొక విధ్ంగా, మన శర్రర్ములు సమాధ్ులలో అప్సాుర్క స్టిాతిలో, అవి మంచవ నైను 
లేదా చడ్ెవ ైనను, ఏ ఆలోచనయి ైనను చదయలేనివిగా, ఏ చర్యన నైను చదప్టరలేనివిగా లేదా ఎటటవంటి 
అనుభూతిన నైను అనుభవించలేనివిగా నిల్వచయుండును. 

కాని మర్ణములో మన శర్రర్ములు మర్శయు జీవాతులు తాతాుల్వకంగా 
వేర్మప్ర్చబడనిప్పటికనని, మన శర్రర్ములు మనలో భాగమ యైుండవని బెైబిలు ఎనిడును 
చెప్పడంలేదు. అవి పాతిప టరబడినను, లేదా నశ్చంచపలయినవనిటటర  తోచనను, మన శర్రర్ములు మన 
భాగమ ైయుండును. దీనికన సంబంధించన ఉదాహర్ణములు బెైబిలులో ఎనోి ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 1 
సమూ 25:1, సమూయిేలు ర్ామాలోనుని అతని ఇంటి నివశేనములో సమాధచిదయబడెనని 
స్ట లవిసుత ంది. 1 ర్ాజులు 2:10, దావీదు యి ర్ూష్లేములో, అనగా దావీదు ప్టరణములో సమాధి 
చదయబడెనని చెప్ుపచునిది. యూదా ర్ాజులు పతిామహుడెనై దావీదు ప్టరణమందు పాతిప టరబడిర్నదేి, 
ర్ాజులు మొదటి మర్శయు ర్ ండవ గీంథం, మర్శయు దినవృతతంతములు ర్ ండవ గీంథమందంతటను గల 
కీమప్రకార్మ నై ప్లోవియి ైయునిది. వార్శ శర్రర్ములు యింకను వార్శకే చెందియునివి, గనుక వార్శ 
మూర్శతమంతములలో భాగమ యైునివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ స్ర మినిసరర్డ సంక్షపి్త  మతోప్దదశము, 37వ ప్రశోితతర్ములో, మన మర్ణమును ఈ కనీంది 
విధ్ంగా వర్శణంచుచునిది: ఈ కనంీది ప్రశికు జవాబుగా: 

మరణములో విశ్వాస్ులు కరసే్ుత  నుంచి ఏ యే మేళలల  పొ ంద్ుద్ురు? 

మతోప్దదశము ఇచున జవాబు: 

విశ్వాస్ుల జీవవతులు వవట  మరణంలో ప్ర శుద్ధతత్ో ప్ర ప్ూరణము చేయబడును, 
మర యు వ ంటన్ే మహిమలోనికత ప్రవశేంచును; వవట  శరీరములు, యంకను 
కరేస్ుత త్ో ఐకయమ ైయుండి, ప్ునరుత్ఘా నము వరకు, వవట  స్మాధ్ులలో విశ్వేంతి 
న్ొంద్ుచుండును. 

ఇకుడ, మర్ణములో విశావసులకు ర్ ండు నిర్రణత విధికృతములునివని — ఒకటి వార్శ జీవాతుల 
కోసం, ర్ ండవద ివార్శ శర్రర్ముల కోసమ నై అంతములునివని — మతోప్దదశం చబెుతయంది. మన 
జీవాతులు ప్ర్లోకమందల్వ మహ మలోనికన ప్రవేశ్చసాత యి, కాని మన శర్రర్ములు, యింకను కరీసుత తో 
ఏకమ ైయుండుటనుబటిర , వాటి సమాధ్ులలో విశాీంతి నొందుచుండును — ప్ునర్మతాా నమందల్వ నూతన 
జీవము కొర్కు వచేయుంటూ, నిశేుష్రముగా నిల్వచయుండును. 

మన జీవవతు ప్రలోకమంద్ును మర యు మన శరీరం స్మాధిలోను ఉనాప్ుపడు, 
అవును, మనము ఒకే స్మయంలో ర ండు చోటల  ఉన్ఘామని చ ప్పడం 
స్మంజ్స్మేనని న్ేననుకుంటున్ఘాను. ద్ీనికత కొంచ ం వివరము 
అవస్రమ ైయునాద్ి మర యు స్ంక్షపి్త  మత్ోప్ద్ేశంలోని ఒక స్మాధఘనం ఈ 
విషయంలో చఘలా మంచిద్ ైయునాద్ి. “విశ్వాస్ుల జీవవతులు వవట  మరణంలో 
ప్ర శుద్ధతత్ో ప్ర ప్ూరణము చయేబడును, మర యు వ ంటన్ే మహమిలోనికత 
ప్రవశేంచును. వవట  శరీరములు, యంకను కరసే్ుత త్ో ఐకయమ ైయుండి, 
ప్ునరుత్ఘా నము వరకు, వవట  స్మాధ్ులలో విశ్వేంతి న్ొంద్ుచుండును.” జీవవతు 
శరీరములో నుంచి వ డలిపో వునను విషయమును గూర ున ద్ీనిలోని మొద్ట  
భాగము, 2 కొర ంథీ 5:1-10లోని అంశమ ైయునాద్ి. తన ప్రస్ుత త మరతా శరీరము 
భూస్ంబంధ్మ నై ఒక గుడఘరమనియు, మరణమును గూర ు ఆయన 
ఆనంద్ించడం లేద్నియు, ఎంద్ుకనగవ అప్ుపడు అద్ొక అస్హజ్మ నై స్టిాతియెై 
యునాటుర , ఆయన జీవవతు ఆయన శరీరము నుంచి వేరుచయేబడుననియు 
పౌలు చ బుతతన్ఘాడు. 

— డా. నాక్సి ఛదంబోిన్ 

ఒక ేసమయములో ర్ ండు చపటో ఉండుటకు సంబంధించన ఈ ఉదిరకతత ప్ర్లోకమందు సహ తం 
అనుభూతి చెందబడుతయంది. ప్ర్లోకము మనము ఆశ్చంచు దానిని మించన ఒక అదుుత స్ట్మయి ై 
యుండుననే విష్యంలో సందదహమేమియు లేదు. కాని ప్ర్లోకంలో సహ తం మన ర్క్షణ అప్పటకిన 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆర్వ పాఠము : ర్క్షణ 

-34- 

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

ఇంకను సంప్ూర్ణం కాలేదనే విష్యం కూడా నిజమ,ే ఎందుకనగా మన శర్రర్ములు అప్పటకిన యింకను 
ప్ునర్మతాా నము కాలేదు. శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు పౌలు ర్పమా 8:23లో ఏమని స్ట లవిసుత నాిడో  
ఒకసార్శ వినండి: 

ఆతు యొకక ప్రథమ ఫలముల న్ొంద్ిన మనము కూడ, ద్తత  ప్ుతరతాము 
కొరకు,అనగవ మన ద్హేము యొకక విమోచనము కొరకు కనిప్ెటుర చు, మనలో 
మనము మూలుగుచున్ఘాము (రోమా 8:23). 

ఇకుడ, మనకు ప్ునర్మతాా నమ ైన శర్రర్ములు లేవు గనుక, మనము ఈ జీవితంలో 
మూలుగుదుమని పౌలు స్ట లవిచాుడు. కాని ప్ర్లోకమందల్వ జీవాతులు వాటి నూతన శర్రర్ముల కొర్కు 
కూడా, యింకను వచేయుండును. కాబటిర , ఒక విధ్ంగా, అవి వాటి శర్రర్ముల విమోచనము కొర్కు 
వేచయుంటూ, అవి కూడా మూలుగుచునివని ఆలోచంచడంలోనే అరా్మునిది. 

మనము పొ ంద్ు శరీరములు కవేలము స్వనుకూలమ ైన మట ర  వస్త రములు, ఐచిఛక 
స్రంజ్ఞమా అయుయనావి, గనుక మనము శరీరముల నుంచి జీవవతులు 
వేరుచేయబడుట విషయంలో స్ంప్ూర తగవ స్ంతృప్ితప్డియున్ఘాము మర యు 
స్ంత్ోష్సి్ుత న్ఘామని కొంద్రనుకుంటారు. ఇద్ి కొంచ ం బ ైబిలు స్ంబంధ్మ ైన ద్ఘని 
కంట ెఎకుకవ అనుభవ వవంఛలేనిద్ిగవ ఉనాటుర  అనిప్సి్ుత ంద్ి. కవబట ర , నీ వయకతతగత 
మరణమునకును, వవగవద నము చేయబడని మృతతల ప్ునరుత్ఘా నమునకును 
మధ్య నునా, ఆ మధ్యంతర ప్ర స్టిాతి ఎటువంట  స్టిాతియెై యుండవచుు? అద్ి ఎలా 
ఉంటుంద్ి? ద్నీిని గూర ు మనకు ఛఘయాచితరములత్ో కూడని నివదే్ిక 
రూప్మేద్యిు ఇవాబడలేద్ు. ద్ీనికత స్ంబంధించిన వివరణఘతుకమ ైన వరణనలు 
మనకు త్ లుప్బడలేద్ు. కవని లేఖనము మనకతస్ుత నా స్మాధఘనం అతయధికమ ైన 
అభయమునిచుునద్ ై యునాద్ి మర యు అద్ి స్ంబంధిత స్ంబంధ్మును 
అతతయనాతంగవ త్ లియజ్ ప్ుపతతంద్ి. మనము ప్రభువుత్ో కూడఘ నుంద్ుము. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

వర్తమాన కాల జీవితమును మర్శయు భౌతిక మర్ణమును మనసుిలో ఉంచుకొని మనము, 
నూతన జీవములో మన విమోచనము ఎలా సంప్ూర్శత అవుతయందో తలె్వస్టికోడానికన ఇప్ుపడు స్టదిధంగా 
ఉనాిమని అరా్ం. 

నూతన జీవము 
మన శర్రర్ములు సర్వసాధార్ణ ప్ునర్మతాా నములో జీవమునకు ప్ునర్మదధర్శంప్బడనిప్ుపడు అవి 

నూతనమ నై, ప్ర్శప్ూర్ణమ నై జీవము ప ందును. ప్ునర్మతాా నములో, పాప్ము వలన ప్ర్శణామములు 
చవర్కు మర్శయు ఎప్పటకిర మన నుంచ సంప్ూర్శతగా దూర్ంగా ఉంచబడును. ఈ విష్యానిి మనము 
ర్పమా 8:23, 1 కొర్శంథీ 15:12-57, మర్శయు ఫలి్వపప్ 3:11లో చూడవచుును. ర్క్షణలోని ఈ దశను 
దదవశాసత ర విదావంసులు తర్చుగా మహ మప్ర్చబడుట యని సూచసుత ంటార్మ, ఎందుకనగా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మహ మానివతమ నై, ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన మానవులముగా చదయబడుటగా ఇది మనలో ప్ర్శణమిసుత ంది. 
మనము మహ మప్ర్చబడుట గూర్శు లేఖ్నము ఎకుువ వివర్ములు తలె్వయజయేడము లేదు. కాని 
మహ మప్ర్చబడని మన శర్రర్ములను పౌలు 1 కొర్శంథ ీ15వ అధాయయంలో ప్రసుత తము మనకుని 
శర్రర్ములతో పల లాుడు. 1 కొర్శంథీ 15:42-44లో పౌలు ఏమి వరా సాడో  ఒకసార్శ చూదాే ము: 

శరీరము క్షయమ నైద్ిగవ వితతబడి అక్షయమ ైనద్ిగవ లేప్బడును; 
ఘనహీనమ నైద్ిగవ వితతబడి మహిమగలద్ిగవ లేప్బడును; బలహీనమ నైద్ిగవ 
వితతబడి, బలమ నైద్ిగవ లేప్బడును; ప్రకృతిస్ంబంధ్మ నై శరీరముగవ వితతబడి 
ఆతుస్ంబంధ్ శరీరముగవ లేప్బడును. ప్రకృతిస్ంబంధ్మ నై శరీరమునాద్ి గనుక 
ఆతుస్ంబంధ్మ ైన శరీరముకూడ ఉనాద్ి (1 కొర ంథీ 15:42-44). 

మనమిప్ుపడు కల్వగశయుని శర్రర్ములు మర్శయు మనము ప్ునర్మతాా నమందు 
కల్వగశయుండబో వు శర్రర్ముల మదయ న లకొను ఖ్చుతమ ైన కొనసాగశంప్ులు మర్శయు తెగదంెప్ులను 
గూర్శు మనము ర్ూఢగిా చపె్పజాలము. కరీసుత  శర్రర్ము ఆయన ప్ునర్మతాా నమందు మార్మపలకు 
లోన నైటటర గానే, మన శర్రర్ములు కూడా మార్మపనొందును. అవి వినూతిప్ర్చబడి ప్ర్శప్ూర్ణమగును. 
అవి అక్షయమ నైవి, మహ మానివతమ నైవి, శకనతమంతమ నైవి మర్శయు ఆతుసంబంధ్మ ైనవ  ైయుండును. 
కాని అవి బొ తితగా మానవ శర్రర్ముల ైయుండును. మన ప్ునర్మతాా నమందు, మనమమే ై యుండవల నని 
దదవుడు ఎలోప్ుపడు మనకొర్కు ప్రణాళిక ర్చంచాడో , చవర్కు అదద అయుయందుము. 

పాప్మునకు ఫల్వతంగా మన శర్రర్ములు మృతిచెందనెు; భౌతిక మర్ణము, మానవ 
ప్తనమందల్వ మానవుల దుర్ాుర్గతకు విర్పధ్ంగా దదవుడు తీర్శున తీర్ పైయునిది. కాని మన శర్రర్ముల 
ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శు సువార్త ప్రచుర్ము చదయుచునిదనదే ిసువర్తమానమ ైయునిది. యిసేు 
మనలను ఆర్పగయవంతమ నై వయకుత లనుగా, శర్రర్మును మర్శయు జీవాతును, విమోచంచడానికన వచాుడని 
అద ిమనకు తెల్వయజ ప్ుపతయంది. ఈ విమోచనము మహ మానివతమ నైది. గొప్ప సంతోషానికన మర్శయు 
మహో తివానికన ఇదొక హతేయవ యైునిది. మన శర్రర్ములు ప్ునర్మతాా నమగుటను బటిర , మనము 
చవర్కు మర్ణముప ై విజయమును సమరా్వంతముగా ప్రకటిసాత ము. చవర్శకన దదవుడు మన కోసం 
నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమియందు దాచయుంచన సకల ఆశీర్ావదములను 
సావసాాముగా ప ందడానికన స్టదిధప్డనివార్మవుదుము. చవర్శకన యిసేు కరసీుత  విజయానిి మనము మన 
స ంత కనుిలతో చూసాత ము. 

ఇంతవర్కు ర్క్షణకు సంబంధించ మనము చదయుచుండిన చర్ులో, మనము పాప్క్షమాప్ణ 
మర్శయు శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు వివర్శంచన, అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని విశావస 
విష్యిక సూతరములను చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు, మనము నితయ జీవము అను అంశముప  ైమన దృషిరని 
కేందీరకర్శంచుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నితయ జీవము 

నితయ జీవమును గూర్శు అప సతలుల విశావస ప్రమాణము దాని విశావస విష్యిక చవర్శ 
సూతరములో పరే్ొుంటటంది: 

నితయ జీవమును 
నముుచున్ఘాను. 

ఈ సందర్ుములో, విశావస ప్రమాణము చర్కాలముండు జీవమును దృషిరలో 
ఉంచుకొనుచునిది, ఇద ితర్చుగా మన శర్రర్ముల ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత నితయ జీవమని 
పిలువబడుచుని విష్యమ యైునిది. దదవుని విశవసనీయమ నై ప్రజలందర్మ చవర్శకన ప్ర్శప్ూర్ణమ నై, 
ధ్నయకర్మ నై, అక్షయమ నై, అనంతమ ైన జీవమును ప్రతిఫలముగా ప ందుదుర్నే నముకమును విశావస 
ప్రమాణము ర్ూఢపి్ర్చుచునిది. 

చర్కాలము నిల్వచయుండు జీవమును గూర్శు మనము చపె్ుపకోగల విష్యాలు అనకేం 
ఉనిప్పటికనని, ఈ పాఠంలో మన దృషిరని మూడు విష్యాలప  ైకేందీరకర్శంచుదాము: మొదటది,ి నితయము 
నిల్వచయుండు జీవము యొకు సమయానిి పరే్ొుంటాము. అద ిఎప్ుపడు మొదలవుతయంది? ర్ ండవది, 
నితయ జీవము యొకు శేషీ్ఠ తవమును గూర్శు తలెుసుకుంటాము. ఈ జీవితము ఇతర్ జీవితముల కంట ె
ఎలా భినిమ నైదెై యునిది? ఇక మూడవది, మనము నిర్ంతర్ము జీవించయుండు చపటటను 
పేర్ొుంటాము. నితయ జీవము మొదలయిేయ సమయంతో మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

స్మయం 
నితయ జీవము ఎప్ుపడు మొద్లవుతతంద్ి? మనము జీవము కలిగ యుండుటకును 
మర యు ఆ జీవమును స్మృద్ిధగవ కలిగ  యుండుటకును ఆయన ఈ లోకమునకు 
వచఘుడని కరేస్ుత  స్టెలవిచఘుడు. కరేస్ుత నంద్ుండుట, కరసే్ుత  శషతయడ యైుండుట, 
మనలను గుణఘతుకంగవ అతీతమ ైన జీవిత విధఘన్ఘనికత ప్ర చయం చేస్ుత ంద్ని 
ఆయన నిశుయంగవ స్ుచిస్ుత న్ఘాడు, కవని నితయ జీవమంటే అద్ేన? మనము 
మరతామ నై ఈ ఉనికత ప్ర ధిలో నుంచి ద్ీనికత ఆవల నునా జీవితంలోనికత 
వ డలిపోయనప్ుపడు నితయ జీవము మొద్లవుతతంద్ఘ? నితయ జీవము మొద్లయయే 
స్మయం అద్నే్ఘ? అవును, ఒక విధ్ంగవ అవును. కవని మరొక విధ్ంగవ, నూతన 
జీవము, మనలను స్మాధి గుండఘ తీస్టికొనివ ళిల, నితయతాములోనికత న్ ట రవేయు 
కరేస్ుత నంద్లి ప్ునరుత్ఘా న జీవము, ద్వేునిత్ో కూడఘ నుండు అనంతమ ైన 
నితయతాము, ఇప్ుపడు మనలో ఒక వితతనముగవ న్ఘటబడని జీవమ ై యునాద్ి. 
ఎప్పట కతని అంతముకవని జీవము ఇప్ుపడు మొద్లవుతతంద్ి, ఈ నితయ జీవము 
కేవలము అనంతము చేత నిరాచింప్బడని జీవము కవద్ు, కవని ఇప్ుపడు 
కరేస్ుత నంద్ు మర యు ద్వేుని యంద్ు కేంద్ీరకృతమ ై యుండి, మానవుల కొరకు 
ఉద్ేదశంప్బడినద్ంతయు స్ంప్ూరణంగవ ప్ునరుద్ధర ంప్బడు ద్శిగవ స్వగుచుండు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవమని గుణఘతుకంగవ నిరాచింప్బడని జీవమ ైయునాద్ని అరాం చేస్టికొనడం 
ముఖయం. మనమింకను బాధఘకరమ ైన, పో రవటముత్ో కూడని, 
ముకకచ కకలెైయునా లోకంలో ఉనాప్ుపడే పవతతకొనజ్ేయబడని ఆ జీవములో 
మనము ఇప్ుపడు పవలకగ ంద్ుము. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

విశావసులు, వర్తమాన కాల వాసతవముగా, అద ివర్క ేనితయజీవముగలవార్  ైయునాిర్ని 
లేఖ్నము తర్చుగా చపె్ుపచుండును. ఈ విష్యానిి మనము యోహాను 10:28, 1 తిమోతి 6:12, 1 
యోహాను 5:11-13లోను, మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగాలలోను చూడవచుును. ఒక ఉదాహర్ణగా, 
యోహాను 5:24లో వరా యబడని ప్రకార్ం యిేసు స్ట లవిచున సంబంధతి మాటలేమిటో వినండి: 

న్ఘ మాట విని ననుా ప్ంప్నివవనియంద్ు విశ్వాస్ముంచువవడు నితయ జీవము 
గలవవడు; వవడు తీరుపలోనికత రవక మరణములక నుండి జీవములోనికత 
ద్ఘట యున్ఘాడని మీత్ో నిశు యముగవ చ ప్ుపచున్ఘాను (యోహాను 5:24). 

నితయజీవము లేదా నిర్ంతర్ము నిల్వచయుండు జీవము, మనము కరసీుత తో కల్వగశయుండు 
ఐకయతలో నుంచ ఫల్వంచు వర్తమాన కాల వాసతవమని యిసేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కొనిి 
ప్ర్ాయయములు తలె్వయజ పాపర్మ. సహజంగానే ఇది నిజమ ేఅయుయనిది. మన శర్రర్ములు 
మర్ణించనప్పటికనని, మన జీవాతులు ఎనిటికనని మర్ణించవు. మనమిప్ుపడు కల్వగశయుని 
ఆతుసంబంధ్మ ైన జీవము, మనము నిర్ంతర్ము కల్వగశయుండు అదద జీవమ ైయునిది. 

మర్ొక ప్రకు కడప్టి నాయయవిమర్ిలో మనకు నితయ జీవము మన సావసాాముగా ఇయయబడునన ే
వాసతవమును గూర్శు లేఖ్నము మర్శ ఎకుువ తర్చుగా స్ట లవిసుత ంది. ఈ సతయమును మనము మతతయి 
25:46, మార్ము 10:29, 30, యోహాను 12:25, ర్పమా 2:5-7, మర్శయు యూదా 21లో చూడవచుు. 
ఉదాహర్ణకు, యోహాను వరా స్టని సువార్తలోని 6:40లో ఏమని వరా శాడో  గమనించండి: 

కుమారుని చూచి ఆయనయంద్ు విశ్వాస్ముంచు ప్రతివవడును నితయజీవము 
పొ ంద్ుటయే న్ఘ తండిర చితతము; అంతయద్ినమున న్నేు వవనిని లేప్ుద్ును 
(యోహాను 6:40). 

యోహాను ఇకుడ స్ట లవిసుత నిటటర , మనము నితయ జీవమును సంప్ూర్ణంగా ప ందడమనే 
లేఖ్నము తర్చుగా మన శర్రర్ముల ప్ునర్మతాా నముతో జోడసిుత ంది. మన శర్రర్ములు సజీవమ నైవిగా 
చదయబడినప్ుపడు, సంప్ూర్ణంగా విమోచంప్బడని మర్శయు సంప్ూర్ణంగా ప్ునర్మదధర్శంప్బడని మానవ 
జీవులముగా, మనము శర్రర్ము మర్శయు జీవాతుతో, నిర్ంతర్ము జీవిసాత ము. 

మనము కరేస్ుత నంద్ు ఏకమ  ైయుండుట ద్ఘారవ, కరసే్ుత నంద్ు మనము 
పొ ంద్న్ ైయునా విషయం, “అద్ివరకే ఉనాద్ి” మర యు “యంకను 
లేనిద్ ైయునాద్ి” అని వర ణంచడం స్హాయకరంగవ ఉంటుంద్ని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న్ేననుకుంటున్ఘాను. కరేస్ుత  వలన మేలులు, నితయ జీవముత్ో స్హా, మనము 
కరేస్ుత ను స్ట్ాకర ంచినప్ుపడు, మనము కరసే్ుత నంద్ు మన విశ్వాస్ముంచినప్ుపడు, 
“అద్ివరకే” మనవ ైయునావన్దే్ి, న్ేనిలా అనడంలో నునా న్ఘ భావమ ైయునాద్ి. 
అవనీా మనవ ైయునావి — మనము నితయ జీవము కలిగ యున్ఘాము. 
అటలయనను అద్ే స్మయంలో, స్హజ్ంగవన్ే, మనము కరసే్ుత నంగీకర ంచిన మీద్ట 
కూడఘ, ఇంతలో కరసే్ుత  తిర గ  రవనటలయత్ే, మనలో అన్ేకులము 
వృద్ుధ లమవుద్ుము, రోగ షతర లమవుద్ుము, మరణ ంచుద్ుమన్ేద్ి ఈ అవగవహన 
చొప్ుపన అద్ి యంకను జ్రుగలేద్ు. ఈ అవగవహన చొప్ుపన, నితయ జీవమును 
గూర ున “ఇంకను లేనిద్ ైయునాద్ి” అన్ే విషయం మన కోస్ం యంకను 
వేచియుండును. గనుక “అద్విరక,ే” “యంకను లేనిద్ి” అన్వేి, అవును మనకు 
నితయ జీవమునాద్ి, అటలయనను అద్ే స్మయంలో, నితయ జీవము మన కొరకు 
నూతన ఆకవశములు మర యు నూతన భూమిలో వచేియునాద్ను విషయానిా 
మనము అరాం చేస్టికోడఘనికత స్హాయకరంగవ ఉంటాయని న్నేనుకుంటున్ఘాను. 

— డా. జ ఫిర జూయ 

మన జీవాతుల కొర్క నై నితయ జీవము మనము తిర్శగశ జనిుంచనప్ుపడు ఈ జీవితములో 
మొదలువుతయందని చపె్పడము నాయయసముతమ ైనదద అని చెప్పడంలో అరా్మునిది. కాని కడప్టి 
నాయయవిమర్ిలో మన శర్రర్ములు లేప్బడునంత వర్కు మనము సంప్ూర్ణంగా సజీవులమ ై 
యుండము. అప్ుపడు మాతరమే మన మొతతం అస్టితతవం దదవుని ఎదుట జీవిసుత ంది. అంతకంటె ముందు, 
మనము మన జీవాతులు విమోచంప్బడుట దావర్ా నితయ జీవమును గూర్శున ప్ూర్ావనుభవము 
కల్వగశయుందుము. కాని మన శర్రర్ములకు కూడా నూతన జీవము ఇవవబడనిప్ుపడు మాతరమే మనము 
నిజముగా దదవుడు ఉదదేశ్చంచన విధ్ంగా జీవిసాత ము. 

నితయ జీవమునకు సంబంధించన “సమయము”ను గూర్శున ఈ గీహ ంప్ుగలవార్మ ై, ఇప్ుపడు 
దాని శేషీ్ఠ తవమును గూర్శు కూడా తలెుసుకుందాము. 

శ్రషేఠ తాము 
బెైబిలులో, నితయ జీవము కవేలము మనము ఉనికనగలవార్మ  ైయుండుట మర్శయు సంబంధతి 

జాగుర్ూకత నిర్ంతర్ము కొనసాగుచుండుటకు సంబంధించన విష్యం కాదు. ఎంతెైనా, దదవుని నితయ 
తీర్మప కనీంద ఉనివార్మ సహ తం కొనసాగుచుండు అస్టితతవము మర్శయు జాగుర్ూకతగలవార్  ైయునాిర్మ. 
విశషే్ంగా, మనము దదవుని ఆశీర్ావదముల కనీంద నిర్ంతర్ము జీవించదెమనదేి, నితయ జీవము యొకు 
ప్రధానమ ైన శేషీ్ఠ తవమ ై యునిది. ఈ అవగాహన చొప్ుపన, నితయ జీవము కల్వగశయుండుట, దదవుని 
అనుగీహము మర్శయు ఆశీర్ావదము ప ందుటయి ై యునిద.ి మర్శయు తార్తమయమునుబటిర , మర్ణము 
ననుభవించుట అనగా, దదవుని ఉగీత మర్శయు శాప్ము కనీందకిన ర్ావడమ యైునిది. నితయ జీవము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు నితయ మర్ణములో కొనసాగుచునుండు ఉనికనయి ై ఉనిది. ఈ ఉనికన యొకు శేీష్ఠ తవమే ఈ 
ర్ ండింటికన మధ్య నుని తదడా. యోహాను 17:3లో యిేసు చదస్టని పరా రా్నలోని ఒక భాగం ఇలా ఉనిది: 

అద్ిాతీయ స్తయద్వేుడవ నై నినుాను, నీవు ప్ంప్ిన యసే్ు కరసే్ుత ను ఎరుగుటయే, 
నితయ జీవము (యోహాను 17:3). 

ఇచుట, నితయ జీవము, దదవుని మర్శయు యిసేును ఎర్మగుటతో సమానమని యిేసు బో ధించాడు. 
ఈ సందర్ుములో, అనుర్ాగసహ తమ నై అనుబంధ్ం, ఎర్మగుట యన ేఆలోచనలోని 
అంతర్ాువమ యైునిది. నితయ జీవము కవేలము ఉనికన లేక జాగుర్ూకత యొకు ప్ర్శభాష్లో కాదు, కాని 
దదవుని పేరమను అనుభవించుటను గూర్శున ప్ర్శభాష్లో నిర్వచంప్బడిందనేద ియిసేు 
తెల్వయజ ప్ుపచుండనెు. 

లేదా, జీవము మర్శయు మర్ణమును పౌలు ర్పమా 7:9-11లో ర్చంచన మాటలలో ప్రసాత వించన 
విధానమును గూర్శు ఆలోచంచండి: 

ఒకప్ుపడు న్నేు ధ్రుశ్వస్త రము లేకుండ జీవించుచుంట ని గవని, ఆజ్ఞ వచిునప్ుపడు 
పవప్మునకు మరల జీవము వచ ును; న్ేన్ తై్ే చనిపో తిని. అప్ుపడు జీవవరామ నై 
ఆజ్ఞ న్ఘకు మరణఘరామ ైనటుర  కనబడ ను. ఏలయనగవ పవప్ము ఆజ్ఞను 
హేతతవుచసే్టికొని ననుా మోస్ప్ుచిు ద్ఘనిచేత ననుా చంప్ెను (రోమా 7:9-11). 

పౌలు ఇకుడ వర్శణంచన కాలమందంతటను, ఆయన శార్రర్కంగాను మర్శయు మానస్టకింగాను 
సజీవుడెై యుండెను. ఆయన చెైతనయయుతమ నై, సహతేయకమ ైన జీవమ యైుండెను. అటోయినప్పటకినని, 
ఆయన మొదట సజీవుడె ైయుండనెనియు, ఆ తర్మవాత చనిపలయినవాడెై యుండనెనియు, 
చంప్బడినవాడెై యుండెననియు సావధికార్ంతో చబెుతయనాిడు. వయతాయసమనదేి, దదవుని సముఖ్మందల్వ 
ఆయన స్టిాతియి ై యుండినది. ధ్ర్ుశాసత రము ఆయనను దండంిచుటకు ముందు, ఆయన 
సజీవుడెైయుండనెు. కాని ధ్ర్ుశాసత రము ఆయనను దదవుని శాప్ము కనీంద ఉంచగానే, పౌలు 
మృతిచెందినవాడాయి ను. అటటతర్మవాత, ఆయన కరసీుత  నంగరకర్శంచనప్ుపడు, ఆ మీదట శాప్ము 
తొలగశంప్బడనిప్ుపడు, ఆయన నూతన జీవముగలవాడె ైయునాిడని వర్శణంప్బడుటకు 
యోగుయడయాయడు. ఇదద ఆలోచనను మనము యోహాను 5:24 మర్శయు 1 యోహాను 3:14లో 
చూడగలము. 

ఈ విష్యానిి ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి: అంతయ దినాన, మృతయల ైనవార్ందర్మ సర్వసాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నమందు తిర్శగశ లేప్బడుదుర్మ. అమర్తామ నై మన జీవాతులు తిర్శగశ లేప్బడిన మన 
శర్రర్ములతో తిర్శగశ ఐకయమగును. యోహాను 5:28-29 ప్రకార్ం, మలేు చదస్టనివార్మ ప్రతిఫలము 
ప ందుటకును, కరడు చదస్టనివార్మ దండింప్బడుటకును తిర్శగశ లేతయర్మ. ఈ ఇర్మవుర్మను నిర్ంతర్ము తిర్శగశ 
లేప్బడని వార్శ శర్రర్ములతో చెైతనయయుతమ నై జీవితములు జీవిసాత ర్మ. కాని నీతిమంతయల అంతము 
“జీవమనియు,” దుర్ాుర్మగ ల అంతము “మర్ణమనియు” బెైబిలు చబెుతయంది. వార్మ ఉనికన 
కల్వగశయుంటార్ా లేదా, లేక అనుభవములుగలవార్ ై యుంటార్ా లేదా అనేద ివయతాయసం కాదు. వార్మ 
దదవునితో కల్వగశయుండు సంబంధ్మే వయతాయసమ ైయునిది. మనము దదవుని ఆశీర్ావదముల కనీంద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనిటోయితద, మనము సజీవులమ ై యునాిమని బెైబిలు స్ట లవిసుత ంది. మనము ఆయన శాప్ము కనీంద 
ఉనిటోయితద, మనము మృతమ ైనవార్మే అని కూడా బెైబిలు చెబుతయంది. కాబటిర , నితయ జీవమనదేి 
దదవునితో నుండు ధ్నయకర్మ ైన సంబంధ్ములో కొనసాగుచునుండు చెైతనయయుతమ నై ఉనికనయి ై 
యునిద.ి అయితద ఈ ఆశీర్ావదములు ఏమ  ైయునివి? ధ్నయకర్మ నై జీవితం ఎలా ఉంటటంద?ి 

ద్ేవునిత్ో కూడఘ నుండు మన నితయ జీవమును గూర ు చ ప్ుపకోవలస్టి వస్టరత , అద్ి 
కేవలము మేఘాల మీద్ త్ేలియాడుచునాటుర ండునద్ని మనము 
భావించకూడద్ని న్ేన్ఘలోచిస్ుత న్ఘాను. కవని మనము, తిర గ లేప్బడని నూతన 
శరీరములు కలిగ యుంద్ుము; పవప్ము, రోగము మర యు మరణము చేత 
స్పృశంప్బడని శరీరములు కలిగ యుంద్ుము. మనము అమరుత ాలమ ై 
యుంద్ుము; మనము ఎనాట కతని మరణ ంచము. మర యు మనము నూతన 
భూమిప్ెై జీవించుద్ము. అయత్ే స్ంబంధిత వివరవలు మనత్ో 
ద్ోబూచులాడుతతన్ఘాయ — నితయ జీవములో ఏ యే విషయాలుంటాయ? మనకు 
వివరవలనీా త్ లియవు, కవని మనకు ఎంత్ో కొంత బాధ్యత ఉంటుంద్న్ేద్ి మాతరం 
త్ లుస్ు. మనము కరసే్ుత త్ో కూడఘ ఏలుబడి చయేుచుంద్ుము. మనము ప్రస్పరం 
ప్రతిస్పంద్ించే ద్వేుడు స్ృజంచిన జ్గత్ వయవసా్ నూతన విశామ ై యుంటుంద్ి 
కవబట ర , న్ేనిలా అరాం చేస్ుకుంటున్ఘాను. గనుక అచుట మనము చేయవలస్టిన 
నిర దషరమ నై విషయాలుంటాయని న్ేను భావిస్ుత న్ఘాను. కవని పవర థమికంగవ, కొేతత  
నిబంధ్న న్ొకతక వకవకణ స్ుత నా విషయం, అద్ి ఎంత్ో ఆస్కతతకరమ ైనద్ ై యునాటుర గవ, 
మనము చసే్టర ప్నులను గూర ునద్ి కవద్ు, అయన్ఘ అద్ి పవరవశయం కలిగ ంచునద్ి 
మర యు ఈడేరుునద్ ై యుంటుంద్ని న్ేను నముుతతన్ఘాను. అయత్ే ద్వేుడు 
మనత్ో కూడఘ ఉంటాడని కొేతత  నిబంధ్న న్ొకతక వకవకణ స్ుత ంద్ి. మనము ఆయనను 
ముఖాముఖిగవ చూతతము. ఆయనత్ో మనము కలిగ యుండు స్హవవస్ము, 
స్కల విషయాలలో స్ంతృప్ిత  కలుగజ్ేయునద్ ై యుంటుంద్ి. 

— డా. టామ్ స్ట రెయినర్డ 

ప్రఖ్ాయతిగాంచన దదవశాసత ర విదావంసుడు, లూయిస్ బెర్ాా ఫ్, 1873-1957 వర్కు జీవించనవాడు, 
ఆయన ర్చంచన స్టసిరమాటిక్స థియోలజ అనే ప్ుసతకం, 6వ భాగం, 5వ అధాయయంలో నితయ జీవమునకు 
సంబంధించన కడప్టి స్టిాతిని వర్శణంచాడు. అది ఇలా ఉనిది: 

ఈ జీవితము యొకక స్ంప్ూరణతను ద్వేుని స్హవవస్ములో 
అనుభవించవచుు . . . వవరు యసే్ు కరేస్ుత నంద్ు ద్ేవుని ముఖాముఖిగవ 
చూచ ద్రు, ఆయనయంద్ు స్ంప్ూరణ స్ంతృప్ితని కనుగొంద్ురు, ఆయన యంద్ు 
ఆనంద్ించుద్ురు, మర యు ఆయన వవర ని మహమిప్రచును . . . స్వమాజక 
గుర తంప్ు మర యు స్మాజ్ంలోని స్భుయల నడుమ స్ంబంధ్ వయవహారవలు ఉనాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్వా యలో ఉంటాయ . . . ప్రతి ఒకకర  స్ంత్ోషము ప్ర ప్ూరణమ నైద్ి మర యు 
నిండ నైద్ ై యుంటుంద్ి. 

కొనిి విధాలలో, నితయ జీవము యొకు సవభావమును గూర్శు బెైబిలు అతి తర్చుగా 
చెప్పకపల వడమనేద ివింతెైన విష్యంగా అగుపించవచుు. ఎంతెైనా, నితయ జీవము మార్మమనసుి నొంద ి
కరీసుత నందు ర్క్షణారా్మ ైన విశావసము కల్వగశయుండువార్శకన సువార్త అనుగీహ ంచు గొప్ప 
ప్రతిఫలమ యైునిది. అయితద లేఖ్నము నితయ జీవము గూర్శు విసత ృతంగా సాధార్ణమ ైన మాటలలో 
చెప్ుపటకు మొగుగ చూప్ుట వాసతవమ ైయునిది. దదవుడు తన ప్రజలతో నివస్టించుననియు, గనుక 
మర్ణమ నైను దుఖ్మ నైను ఇక ఉండదని ప్రకటన 21:3, 4 చెప్ుపచునివి. మనము నూతన 
శర్రర్ములుగలవార్మ ై యుందుము, మర్శయు మనము పాప్ము యొకు ఉనికన, కలుషతిము మర్శయు 
ప్రభావము ఏమియు లేనివార్మ ై యుందుము. అయితద వివర్ాలేమ  ైఉనాియి? సతయమేమంటే, బెైబిలు 
ఈ విష్యమును గూర్శు చాలా తకుువగా వివర్శసుత ంది. దానికన బదులుగా, దదవుడు మంచవాడెై 
యునాిడని మనము నమువల ననియు, ఆయన మన కోసం దాచయుంచన అదుుతకార్యములను 
గూర్శు మర్ర ఎకుువగా ఊహ ంచుకొనకూడదనియు అది మనలను అతయధికంగా పల ర తిహ సుత ంది. 2 కొర్శంథీ 
12:2-4లో పౌలు ఏమి వరా సాడో ఒకసార్శ చూదాే ము: 

కరేస్ుత నంద్ునా యొక మనుషతయని న్ేన్ రుగుద్ును. . . అతడు మూడవ 
ఆకవశమునకు కొనిపో బడ ను; . . . అతడు ప్రద్ ైస్ులోనికత కొనిపో బడి, వచింప్ 
శకయము కవని మాటలు విన్ ను; ఆ మాటలు మనుషతయడు ప్లుకకూడద్ు (2 
కొర ంథీ 12:2-4). 

ఈ అనుభవమును గూర్శు పౌలు ఏమని తలె్వయజ ప్ుపతయనాిడో  గమనించండి. వినబడిన 
మాటలు వచంప్శకయముకానివ  ైయుండెను — అవి మనుష్యయల భాష్లలో చాల్వనంత సర్శగా వయకతము 
చదయబడజాలనివ ై యుండెను. అంతమాతరమగేాక, ఈ మూడవ ఆకాశమందుండని విష్యాలను గూర్శు 
మాటలాడుటకు మనుష్యయడు అనుమతింప్బడలేదు. ప్రసుత తానికన దదవుడు ఈ విష్యానిి గపప్యంగా 
ఉంచడం ఎంతో ఆశుర్యజనకమ ైనదెై యునిది. 

ఇద ిప్ర్దెైసు మాతరమే అయుయండెను — మన ప్ునర్మతాా నమునకు ముందట ిమధ్యంతర్ స్టిాతియి  ై
యుండనెు. ప్ర్లోకమును గూర్శున ర్హసాయలు వ లోడింప్బడజాలనివ ై యునిటోయితద, కడప్టి స్టిాతిని 
గూర్శున ర్హసాయలు యింకా ఎంత ఎకుువగా వ లోడింప్బడకుండా ఉండునుకదా? కరసీుత  తిర్శగశ 
వచుునప్ుపడు జీవితం ఎంత ఆశుర్యకర్మ ైనదెై యుంటటందో  ఊహ ంప్ న వర్శకన సాధ్యం? ఇక 
దుఖ్ముండదు, బాధ్ ఉండదు, నిర్ాశ ఉండదు, లేదా మర్ణమ ైనను ఉండదని బెైబిలు మనకు 
తెల్వయజ ప్ుపతయంది. ఈ విష్యాలు ఆశుర్యకర్ము మర్శయు సతయమున  ైయునివి, కాని వీటిని గూర్శున 
వివర్ాలు బెైబిలు మనకు ఎకుువగా చపె్పడం లేదు. 

మనము నితయ జీవము మొదలయిేయ సమయము, మర్శయు దాని శేషీ్ఠ తవమును గూర్శు 
తెలుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు చవర్శ అంశానిి చూదాే ము: మనము నిర్ంతర్ము జీవించయుండు 
సాలము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సా్లము 
మనము నిర్ంతర్ము జీవించన ై యుని సాలము, నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన 

భూమియి  ైయునిదని లేఖ్నము తర్చుగా మాటలాడుచుండును. ఈ విష్యానిి మనము యి ష్యా 
65:17, యి ష్యా 66:22, 2 పేతయర్మ 3:13, మర్శయు ప్రకటన 21:1లో చూడవచుును. ఆకాశములు 
మర్శయు భూమి యొకు ఈ ప్ునఃసృషిర , బెైబిలులోని సమసత  విష్యాలు కల్వస్టయిుని కథాభూమికను 
సంప్ూర్ణము చదయుచునిది. దదవుడు భూమాయకాశములను సృషిరంచనప్ుపడు, ఆది 1:1తో చర్శతర 
ఆర్ంభమయియంది. కాని అటటతర్మవాత అది మానవుడు పాప్ములో ప్తనమగుట వలన 
దుర్రి తిమయమ ై, దదవుడు నివాసముండదగని చపటటగా చదయబడింది. మానవాళి మర్శయు సృషిర  
విమోచంప్బడుచుని విధానమును గూర్శున కథను మిగశల్వన బెైబిలు తలె్వయజసేుత ంది. యిసేు తిర్శగశ 
వచునప్ుపడు, చవర్కు దదవుడు భూమి మీద ప్ునర్మతాా నుల ైన తన ప్రజలతో కూడా నివస్టించునటటో , 
ఆకాశములు మర్శయు భూమి విమోచంప్బడ ివినూతిప్ర్చబడుట కడప్టి ప్ర్శణామమవుతయంది. 
మనము ఈ కనీంది విధ్ంగా పరా ర్శాంచవల నని యిసేు మనకు నరే్శపంచనప్ుపడు, మతతయి 6:9-10 ప్రకార్ం 
యిేసు మనసుిలో ఈ లక్షయముండనిది: 

ప్రలోకమంద్ునా మా తండరర, నీ న్ఘమము ప్ర శుద్ధప్రచబడు గవక, నీ రవజ్యము 
వచుుగవక, నీ చితతము ప్రలోకమంద్ు న్ రవేరుచునాటుల  భూమియంద్ును 
న్ రవేరును గవక (మతతయ 6:9-10). 

దదవుని ర్ాజయము, దదవదూతలు మర్శయు వ డల్వపలయిన ప్ర్శశుదుధ ల జీవాతులు నివస్టించు 
ఆకాశములందును, మనము నివస్టించుచుని ఈ భూమి మీదను సంప్ూర్ణముగా 
ప్రతయక్షప్ర్చబడవల ననే లక్షయము ఎలోప్ుపడు ఉండనిది. అందుచదతనే దదవుడు తన ర్ాజయమును ఈ 
భూమి మీదకిన తచెుునటటో ను, ఆయన చతతము ప్ర్లోకమందు న ర్వరే్మచునిటటర  ఈ భూమి మీద కూడా 
సంప్ూర్ణంగా న ర్వేర్మనటటో  చదయవల ననియు మనము దదవునికన వినివించుకొనవల నని యిేసు మనకు 
నేర్శపంచాడు. 

ఈ నూతన సృషిరని గూర్శు లేఖ్నము అంత తర్చుగా చపె్పకపల యినప్పటికనని, చపెపినప్ుపడు 
మాతరం, విమోచంప్బడని మానవుల అంతిమ గమయము ఆకాశములందుండదు, కాని 
వినూతిప్ర్చబడని భూమి మీద ఉండుననే విష్యానిి అది సువిదతిం చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 
యి ష్యా 65:17-19 దావర్ా, దదవుని ప్రజలు వినూతిప్ర్చబడని ప్ర్శశుదధ  యి ర్ూష్లేము ప్టరణములో 
నివస్టిసాత ర్న ేవిష్యానిి మనము నేర్ముకొనుచునాిము. మర్శయు ప్రకటన 21:2లో, ఈ నూతన 
యి ర్ూష్లేము ప్టరణము నూతన భూమి మీద ఉండుననే విష్యానిి మనము చూడవచుు. ప్రకటన 
21:1-5లో యోహాను ఏమని వరా సుత నాిడో  గమనించండి: 

అంతట న్ేను కొేతత  ఆకవశమును కొేతత  భూమిని చూచితిని . . . న్ేను నూతనమ ైన 
యెరూషలేము అను ఆ ప్ర శుద్ధప్టరణము . . . ప్రలోకమంద్ునా ద్ేవుని 
యొద్దనుండి ద్ిగ  వచుుట చూచితిని. అప్ుపడు ఇద్ిగో ద్వేుని నివవస్ము 
మనుషతయలత్ో కూడ ఉనాద్ి, ఆయన వవర త్ో కవప్ుర ముండును, వవరవయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రజ్లెైయుంద్ురు, ద్వేుడు త్ఘన్ే వవర  ద్వేుడ ైయుండి వవర కత త్ోడ ైయుండును . . . 
అని స్టింహాస్నములోనుండి వచిున గొప్ప స్ారము చ ప్ుపట వింట ని. అప్ుపడు 
స్టింహాస్న్ఘస్ట్నుడ ైయునావవడు “ఇద్ిగో స్మస్తమును నూతనమ ైనవిగవ 
చేయుచున్ఘానని చ ప్పెను . . .” (ప్రకటన 21:1-5) 

దదవుడు ప్ర్లోకమందు నూతన యి ర్ూష్లేమును స్టిదధప్ర్మసుత నాిడన ేవిష్యానిి ఇచుట 
మనము గమనిసుత నాిము. నూతన భూమి స్టదిధమ నైప్ుపడు, ఆయన నూతన యి ర్ూష్లేమును తన 
ప్రజల మధ్య, నూతన భూమియందు నివాసముండువార్శ మధ్య నుండు తన ప్ర్శశుదధ నివాసముగా 
భూమి మీదకిన తచెుును. దదవుడు నితయతవము నిమితతమ  ైమనలను ప్ర్లోకమునకు తీస్టికొని 
వ ళోవల ననదేి మాతరమే ఆయన ప్రణాళికయి ై యుండనిటోయితద, నూతన భూమిని సృషిరంచాల్విన 
అవసర్మే ఉండదు. కాని మనమిచుట చదువుతయనిటటర గా, మనకు నితయ నివాసమ  ైయుండునటటో  
దదవుడు సమసతమును, లోకముతో సహా, నూతనమ నైదానిగా చదయుచునాిడు. 

ఆదమి సంఘ పతిామహుడెైన అగస్ట్రన్, హ పల ప ప్టరణములో పేర్మ ప్రఖ్ాయతయలు గాంచ కరీ.శ. 354-
430 వర్కు జీవించనవాడు, నూతన భూమిని గూర్శు సుప్రస్టదిధమ నై తన ది స్టిట ిఆఫ్ గాడ్, 20వ 
ప్ుసతకం, 16వ అధాయయంలో ఈ కనీంది విధ్ంగా ర్చంచాడు: 

ఒక ఉతతమమ ైన విషయము నిమితతమ ై లోకమే వినూతాప్రచబడుచుండగవ, 
మానవులు తముునుత్ఘము తమ శరీరములలో ఉతతమమ ైన విషయం కొరకు 
వినూతాప్రచుకొనడం బాగుగవ స్ముచితమ నైద్ ై యుండును. 

ద్ేవుడు స్మస్తమును వినూతాప్రచు ఒక ద్ినం రవబో తతనాద్ి. ఈ విషయానిా 
మనము ముఖయంగవ, ప్రలోకమంద్ునా మా తండరర, నీ రవజ్యము వచుును గవక, నీ 
చితతము ప్రలోకమంద్ు న్ రవేరునాటుర  భూమియంద్ును న్ రవేరును గవక అని 
చ ప్ుపచూ, యసే్ు మనకు, ఆయన శషతయలకు పవర రాన చేయ న్ేర పంచిన వినస్ొ ంప్ెనై 
మాటలలో వినవచుు. మనమిప్ుపడు ప్రలోక స్ంబంధ్మ నై వవస్తవికతలు 
భూస్ంబంధ్మ నై వవస్తవికతలు అగుట కొరకు — ద్వేుడు 
ప్ర శుద్ధప్రచబడినప్ుపడు, స్కల విషయాలు స్ర నైవ ై యునాప్ుపడు, నీతి 
మర యు మహమి మర యు స్తయము మర యు ప్రరమ ఏలుబడ ిచేయునప్ుపడు 
అనిా విషయాలు కొనస్వగు విధఘనము వవస్తవికమగుట కొరకు — వేచియునా 
కవలములో జీవిస్ుత న్ఘామన్దే్ి అతికరలకమ ైన, అతి ప్రధఘనమ నై, పవర థమికమ నై 
క ైైస్తవ ఆలోచనయెైయునాద్ి. ప్రలోకమును గూర ున ఈ వవస్తవికతలు 
భూస్ంబంధ్మ నై వవస్తవికతలు అగునన్ేద్ి క ైసై్తవులముగవ మన నిరీక్షణ, మన 
ఖచిుతమ నై నిరీక్షణయెై యునాద్ి, మర యు నూతన స్ృష్ిర , మన నితయ 
నివవస్ముగవ లేఖనములు వవగవద నము చేయుచునాద్ి మర యు 
నిరీక్షించుచునాద్ి కూడఘ ఇద్ే. 

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

నూతన భూమి మన కడప్ట ినివాసమ  ైయుండునన ేవాసతవమును గూర్శున దృషిరకొణమును 
మనము కోలోపయినటోయితద, వాసతవికత యొకు భౌతిక కోణాల నుంచ మనలను మనము తెంచుకొని 
వేర్గుటకును, భూమిప  ైనుని శర్రర్ సంబంధ్మ నై ఉనికన ఆశీర్ావదమునకు బదులుగా ఒక అనరా్కమ ై 
యునిదని అనుకొనడానికనని మనకు సులభమవుతయంది. కాని భూమియి ేమన శాశవతకాల 
నివాసమని మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, ప్రసుత తము మనము జీవిసుత ని లోకము ఒక 
ఆశీర్ావదమనియు, ర్ాబో వుచుని లోకంలో దదవుడు మన కోసం దాచయుంచన అందచందాలు మర్శయు 
ఆశీర్ావదము యొకు ప్ుర్ావనుభవమనియు అరా్మవుతయంద.ి 

ముగ ంప్ు 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము మన దృషిరని ర్క్షణ అనే 
అంశముప  ైకేందీరకర్శంచాము. పాప్ము యొకు సమసయ దృషార ా, పాప్ముల క్షమాప్ణ, దదవుని 
కృపావర్ము, మర్శయు మానవుల బాధ్యత వహ ంచు పాతరను గూర్శు మనము చపె్ుపకునాిము. 
మర్ణమునకు సంబంధించన శాప్ము, జీవమును గూర్శున సువార్త, మర్శయు కరసీుత నందల్వ 
విమోచనమును నేర్ముకొనుట దావర్ా శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున స్టదిాధ ంతమును మనము 
అనేవషించాము. అద ిఆర్ంభమగు సమయము, దాని శేషీ్ఠ తవము మర్శయు దాని సాా నముతో సహా, నితయ 
జీవము యొకు సవభావమును గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము. 

ర్క్షణకు సంబంధించన ఈ పాఠంలో, అప సతలుల విశావస ప్రమాణము దాని దృషిరని, గత ర్ ండువేల 
సంవతిర్ముల యందంతటను సంఘము బలప్ర్చన మన సామానయ ఒప్ుపకోలు యొకు అతి 
ముఖ్యమ ైన అంశాలప ై కేందీరకర్శంచుచునిదని మనము చూశాము. ఇతర్ సాంప్రదాయములు మర్శయు 
శాఖ్ోప్శాఖ్లకు సంబంధించన క ైసైతవులతో మాటలాడునప్ుపడు మనము ఈ సామానయ స్టదిాధ ంతములను 
మనసుిలో ఉంచుకొనిటోయితద, అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును ర్ూఢపి్ర్చువార్శతో కూడా 
ఉండాల్విన ఐకయతను ఉదాా టించడానికన, మర్శయు ర్ూఢపి్ర్చనివార్శని సర్శదదేిడానికన మనకొక గటిర  ప్ునాది 
ఉనిదని మనము కనుగొంటాము. అంతమాతరమగేాక, మనము మన దృషిరని ర్క్షణకు సంబంధించన ఈ 
అతిప్రధానమ ైన స్టదిాధ ంతములప ై కేందీరకర్శంచునప్ుపడు, దదవుడు ఈ లోకంలో చదయుచుని దానికన 
సంబంధించన సువిశాల దృషిరకోణానిి చూడటానికన, మర్శయు ఆయన పేరమ మర్శయు కృప్నుబటిర 
ఆయనను సుత తించడానికనగల కార్ణములను అధికంగా కనుగొనడానికన మనకు సహాయకర్ంగా 
ఉంటటంది. 
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