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ఉపో ద్నా తమ్మ 

ఒక ఆట ప్డవను నిర్శుంచన బాలుని గూర్శు ఒక పాత కథ ఉనిది. ఆ ప్డవకు జాగతీతగా 
ర్ంగులు వసే్ట ిదానికన చని తెర్చాప్లను నిర్శుంచాడు. ఆ ప్డవ స్టిదధమ నై తర్మవాత, దానిని ఒక 
కాలువలోనికన వదిలాడు. అది కొంత సమయము చాలా చకుగా ప్రయాణ ంచన తర్మవాత నీటి ఉర్వడికన 
కొటటర కుపలయింది. ఆ బాలుడు ప్డవ కొర్కు చాలా వ దకిాడుగాని, అది దొర్కలేదు. కొంతకాలం తర్మవాత, 
తాను తయార్మచదస్టని ఆ ప్డవను ఒక అంగడ ిఅలమర్లో చూస్ట ిఆశుర్యపల యాడు. ఆ బాలుడు లోనికన 
ప్ర్మగ తయత క ళోి, “నా ప్డవ ఆ అలమర్లో ఉంది!” అని అనాిడు. “క్షమించాల్వ బాబు, అది నీకు కావాలంటే 
దాని వ ల చెలో్వంచాల్వ” అని అంగడిలో కూర్ముని వయకనత అనాిడు. ఆ ప్డవను తిర్శగశ కొనుటకు కావలస్టని 
డబుును సంపాదించుటకు, ఆ బాలుడు కొనిి వార్ములు ప్ని చయెాయల్వివచుంది. ఆ ప్డవను కొని, 
అంగడిలో నుండి బయటకు వసూత , “చని ప్డవా, మర్లా నువువ నా దానవయాయవు. ననేు నినుి 
తాయార్మ చదశాను, నీ కొర్కు వ తికాను, నినుి తిర్శగశకొనాిను,” అని ఆ బాలుడు అనాిడు. 

అనకే విధాలుగా, యిసేు మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య ఉని అనుబంధ్ము ఈ చని 
బాలుడు మర్శయు ప్డవకు మధ్య ఉని అనుబంధ్మును పల ల్వయునిది. దదవుని కుమార్మడు మనలను 
చదశాడు, కాని మనము పాప్ములో ప్డిపల యి దార్శ తపపిపల యాము. అయితద ఆయన మనలను 
ఎనిడూ మర్చపల లేదు. నశంచనవార్శని వ దకన ర్క్ించుటకు ఆయన ఈ భూమి మీదకిన వచాుడు. ఆయన 
మనలను కనుగొని తర్మవాత, మనలను విమోచంచుటకు కావలస్టని మూలయమును ఆయన 
చెలో్వంచాడు — ఆయన స ంత మర్ణము అను వ ల. 

యిేసును నముుచునాిము అన ేమన పాఠయకీమములో ఇది మొదట ిపాఠం. ఈ 
పాఠయకీమములో, కరీసుత  శాసత రము, అనగా కరసీుత  స్టదిాధ ంతము, అని పలిువబడు వేదాంతశాసత ర శాఖ్ను గూర్శు 
మనము నేర్ముకుందాము. ఈ పాఠములనిిటలిో, కొనిి వేల సంవతిర్ాలుగా కరసీుత  అనుచర్మలు 
ఉదాా టించన యిసేు కరీసుత  యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యములను గూర్శున వేర్ేవర్మ సతయములను 
మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదట ిపాఠమ ైన దనీికన మేము “విమోచకుడు” అని పరే్మ ప టార ము, 
ఎందుకంటే యిసేు పాప్ులను పాప్ము నుండ ివిమోచంచ, తండిర మహిమ కొర్కు మర్శయు మన 
ఆనందము కొర్కు ఆయన తయదకు సృషిరని ప్ునర్మదధర్శంచు విధానము మీద దృషిరప డతాము. 

విమోచకుడెనై యిేసు అను ఈ పాఠంలో, దదవుని కుమార్మడెైన యిసేుకరసీుత  యొకు వయకనతతవము 
మర్శయు కార్యములను నాలుగు వేర్ేవర్మ కాలములలో ప్ర్శగణ దాే ము. మొదటిగా, లోకము సృజంచబడక 
ముందు నితయతవములో ఆయన ఉనికన మర్శయు ప్రణాళికను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, సృషిర  యొకు 
ఆర్ంభ కాలములో ఆయన కార్యములను గూర్శు సమీక్ష చదదాే ము. మూడవదగిా, మానవాళి 
పాప్ములోనికన ప్డినది మొదలుకొని నేట ియుగము వర్కు విసతర్శంచన విమోచనా యుగమును గూర్శు 
మాటాో డదాము. మర్శయు నాలగవదగిా, ఆయన తిర్శగశ వచునప్ుపడు సంభవించు చర్శతర యొకు 
ముగశంప్ును ప్ర్శశీల్వదాే ము. నితయతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 



యేిసును నముుచునాిము మొదటి పాఠము: విమోచకుడు 

-2- 

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

నితయతవమ్మ 

క ైైసతవులమ నై మనము యిేసును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు మర్శయు మాటాో డునప్ుపడు 
అనకేసార్మో , ఆయన భూమి మీద నివస్టించన జీవితము మీద, ప్ర్లోకములో ఆయన ప్రసుత తము 
చదయుచుని కార్యము మీద ఎకుువ దృషిరప డతాము. మర్శకొనిిసార్మో  భవిష్యతయత లో ఆయన 
తిర్శగశవచునప్ుపడు యిేసు చదయు కార్యములను గూర్శు బెబైిలు బో ధ్ను కూడా ప్ర్శగణ సాత ము. ఇవనీి 
చాలా పరా ముఖ్యమ నై బో ధ్నలే. కాని వాసతవమమేిటంటే, యిసేు కరసీుత గా మనకు సుప్ర్శచతమ ైన 
తిరతవములోని ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత మన నితయ దదవుడెయైునాిడు. కాబటిర , ఒక వేదాంతశాసత ర 
దృషిరకోణము నుండి ఆయనను గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టనిప్ుపడు, చర్శతరలో మునుప్ట ికాలము 
నుండ ిఆర్ంభించుట, చర్శతర యొకు ఆర్ంభమునకు ముందు నుండద చర్శతర అంతటలిో మన విమోచన 
కొర్కు ఆయన ప్రణాళిక వయేుచునాిడు మర్శయు కార్యము చదయుచునాిడు అని చూచుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

సర్వలోకము యొకు సృషిరకన ముందు ఉని నితయతవము యొకు సవభావమును గూర్శు 
వేదాంతవేతతల మధ్య సంప్ూర్ణ సముతి లేదు. సమయము సవయంగా సృషిరలో ఒక భాగము కాబటిర , 
దదవుడు సృషిరని చదయుటకు ముందు ఉని కాలమును గూర్శు మాటాో డుట అసాధ్యమని కూడా కొందర్మ 
సూచసాత ర్మ. కాబటిర , ఈ పాఠంలో, విశవమును సృజంచుటకు ముందు దదవుని యొకు ఉనికనగా 
నితయతవమును గుర్శతంచుదాము. నితయతవములో, దదవుడు మాతరమే ఉనికనలో ఉండనెు. మర్శయు ఆయన 
తండిర, కుమార్, ప్ర్శశుదాధ తులుగా తిరతవములో ఉనికనలో ఉండనెు. 

నితయతవమును గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, 
కరీసుత  దెవైతవమును గూర్శు బెబైిలు బో ధ్ను ప్ర్రక్దిాే ము. ర్ ండవదగిా, తిరతవములో ఆయన పాతరను 
మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆయన నితయ ఆలోచనను మనము వివర్శదాే ము. దదవుని 
కుమార్మడెనై యిేసు కరసీుత  యొకు దెవైతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ద్ ైవతవమ్మ 
ఇప్ుపడు, బెైబిలు నితయతవము నుండ ిఉనికనలో లేదు. అద ికాలము మర్శయు చర్శతరలో 

వరా యబడనిది. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ఆర్ంభమయిేయ వర్కు యిసేును తిరతవములో ఒక విభినిమ నై 
ప్ుర్మష్మూర్శత అని అది సపష్రముగా బయలుప్ర్చదు. అయినను, యిసేు నితయతవము నుండి 
దదవుడెయైునాిడని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. కాబటిర , ఆయన దెైవతవమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్నలో 
లేఖ్నము బయలుప్ర్చు విష్యములు సర్వలోకమును సృజంచక ముందు కూడా ఆయన 
కల్వగశయునాిడు. మర్శయు నితయమూ ఆయన వాటనిి కల్వగశయుంటాడు. హెబ్రర. 13:8లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

యసేుకరసీుు  నినా, న్ేడు, ఒకకటేరీత్రగా ఉన్నాడు; అవును యమగయమగమ్మలకును 
ఒకకట ేరీత్రగా ఉండును (హెబి్ర. 13:8). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు దెవైతవము కొీతత  నిబంధ్నలో అనేక విధాలుగా సపష్రము చదయబడింది. మొదటగిా, 
ఆయన దెైవతవమును గూర్శు లేఖ్నములో అనేక సపష్రమ నై కథనములు ఉనాియి. ర్ ండవదగిా, 
ఆయన దెైవతవమును బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నములు పాత నిబంధ్నను 
ఆయనకు అనవయిసాత యి. మర్శయు మూడవదగిా, కొనిి లేఖ్న భాగములు ఆయనకు దెవైిక 
గుణములను ఆపాదిసాత యి. యిేసు దెవైతవమునకు అనేక ర్మజువుల యొకు ఉదాహర్ణలను సపష్రమ నై 
కథనములతో ఆర్ంభించ ఒకొుకుటగిా చూదాే ము. 

సపషరమ ైన కథనమ్మలు 
ఆయనను సూటిగా దదవుడు అని సంబో ధిసూత  అనేక లేఖ్న భాగములు యిసేు దెవైతవమును 

గూర్శు సపష్రముగా బో ధసిుత నాియి. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 20:28లో, అప సతలుడెైన తోమా యిసేును 
“నా దదవా” అని పిలచాడు. తీతయ 2:13లో, పౌలు యిేసును “మన మహాదదవుడును మన ర్క్షకుడెనై 
యిేసుకరసీుత ” అని పిలుసుత నాిడు. 2 పతేయర్మ 1:1లో, పతేయర్మ యిసేును “మన దదవుని యొకుయు 
ర్క్షకుడెనై యిసేుకరీసుత  యొకుయు” అని పిలుసుత నాిడు. మర్శయు 1 యోహాను 5:20లో, యోహాను 
యిేసును “నిజమ ైన దదవుడును నితయజీవమున యైుని” అని పిలుసుత నాిడు. అయితద యిసేుకు దెవైతవ 
గుణములను సపష్రముగా ఆపాదించు సుప్ర్శచతమ ైన లేఖ్నభాగము యోహాను 1:1, అకుడ మనము ఈ 
మాటలను చదువుతాము: 

ఆద్ియందు వాకయమ్మండ ను, వాకయమ్మ ద్వేుని యొదా ఉండ ను, వాకయమ్మ ద్వేుడ ై 
యమండ ను (యోహాను 1:1). 

“వాకయము దదవుడెైయుండనెు” అని, ఆయన ఆద ినుండి అనగా లోకము సృషిరంప్బడక ముందు 
నుండ ిదదవుడెైయుండనెు అని ఈ వచనము సపష్రముగా చబెుతయంది. ఈ అధాయయములోని తర్మవాత 
భాగము, అనగా 14-18 వచనాలలో, తాను మాటాో డుతయని ఆ వాకయము కరసీ్టేత  అని యోహాను సపష్రముగా 
తెల్వయప్ర్మసుత నాిడు. ఈ విధ్ముగా, యిసేు దదవుడు అనుటలో యోహాను ఎలాంటి సందదహమును 
చూప్లేదు. ఆయన ఎలోప్ుపడూ అనిి విధాలుగా సంప్ూర్ణముగా దదవుడెైయునాిడు. 

పాత నిబంధన 
ర్ ండవదగిా, యిసేు దదవుడు అని సపష్రమ నై ప్రకటనలు చదయుటతో పాటటగా, దదవునిని గూర్శు 

అనకే పాత నిబంధ్న సంబో ధ్నలను ఉప్యోగశంచు విధ్ముగాన ేకొీతత  నిబంధ్న కూడా యిసేు యొకు 
దెైవతవమును కనుప్ర్చుతయంది. 

అనకే సందర్ాులలో, పాత నిబంధ్నలోని యిెహో వాతో ఆయనను సర్శపల లుుతూ కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు యిేసును దదవునిగా గుర్శతంచార్మ. పాత నిబంధ్నలో, దదవుడు యిెహో వా నామము దావర్ా 
తనను తాను ప్రజలకు బయలుప్ర్చుకునాిడు, దనీిని సాధార్ణంగా “ప్రభువు” అని అనువదించవచుు. 
కొీతత  నిబంధ్నలోని అనకే చపటో, ప్రభువ ైన యిహెో వాకు సంబంధించన లేఖ్నభాగములను సపష్రముగా 
సంబో ధసిూత , అవి యిేసును గూర్శు మాటాో డుచునివని చెపాపర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, మార్ము 1:2-3 మలాకర 3:1 మర్శయు యిెష్యా 40:3ను సంబో ధసిూత , ప్రభువు 
వచుుటకు ముందు ఒక ప్రవకత లేక సందదశకుడు వసాత డని చపెాపడు. అయితద బాపితసుమిచుు యోహాను 
యిేసు కొర్కు మార్గమును సర్ాళము చదస్టనిప్ుపడు ఈ ప్రవచనములు న ర్వేర్ుబడా్ యని మార్ము 
చెపాపడు. ఈ విధ్ముగా, మలాకర మర్శయు యిషె్యా ప్రవచంచన ప్రభువ నై యిహెో వా యిేస్టనేని మార్ము 
సూచసుత నాిడు. 

యిేసు మర్శయు యిహెో వాకు మధ్య ఇంచుమించు ఇలాంటి అనుబంధ్మునే ఫలి్వపప్ 2:11లో 
పౌలు చూప్ుతూ, పరా థమిక క ైసైతవ ప్రకటనయిెనై యిేస్ట ేప్రభువు అను విష్యమును ప్రసాత విసుత నాిడు. 
మర్శయు యోహాను 1:1-3లో, ఆదయిందు దదవుడు లోకమును సృజంచన దదవుని వాకయముగా యోహాను 
యిేసును గుర్శతసుత నాిడు. ఇది ఆది. 1:1 యొకు సపష్రమ నై ప్రకటనగా ఉంది, అకుడ మోష ే“ఆదయిందు 
దదవుడు భూమాయకాశములను సృజంచనెు” అని వరా శాడు. సృషిరలో యిసేు యొకు పాలుప్ంప్ులను 
గూర్శున ఈ సంబో ధ్న, ఆయన నిజముగా దదవుడు అని సూచసుత ంది. 

ద్ ైవిక గమణమ్మలు 
మూడవదగిా, యిసేు దదవుడని నిర్ాా ర్శంచుటకు సపష్రమ నై ప్రకటనలను మర్శయు పాత 

నిబంధ్నను ఉప్యోగశంచుటతో పాటటగా, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఆయనకు దెైవిక గుణములను 
కూడా ఆపాదించార్మ — కవేలం దదవుడు మాతరమే కల్వగశయుండదగశన గుణములు. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 
1:3లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఆయన ద్ేవుని మ్హమి్ యొకక తేజసుును, ఆయన తతవమ్మ యొకక 
మ్ూర ుమ్ంతమ్మన్ ైయమండి, తన మ్హతుు గల మ్ాటచేత సమ్సుమ్మను 
నిరవహించుచు (హెబి్ర. 1:3). 

ఇకుడ, కుమార్మడు దదవునితోను, ఆయన మహిమతోను కుమార్మని దెైవతవమును 
ర్మజువుచదయు విధ్ముగా సర్శపల లుబడా్ డు. అంతదగాక, కుమార్మనిలో దదవుని యొకు అప్ర్శమితమ ైన 
సృజనాతుక శకనత మర్శయు కొనసాగశంచు శకనత ఉనాియి. ఏ ప్ర్శమిత మానవమాతయర డు కూడా 
అప్ర్శమితమ నై శకనతని కల్వగశయుండలేడు; కవేలం అప్ర్శమితమ ైన దదవుడు మాతరమే కల్వగశయుండగలడు. 
కాబటిర , కుమార్మడు సవయంగా దదవుడెైయుండవల ను. యోహాను 1:1-2లో ఈ విధ్ముగా చెబుతూ 
యోహాను యిసేు యొకు దెైవతవమును ఉదాా టించాడు: 

ఆద్ియందు వాకయమ్మండ ను, . . . ఆయన ఆద్ి యందు ద్వేునియొదా ఉండ ను 
(యోహాను 1:1-2). 

“ఆదయిందు” వాకయముండనెు అని యోహాను చెపపినప్ుపడు, సృషిరకన ముందు నుండద 
నితయతవములో దదవుడు ఉనికనలో ఉనాిడని ఆది. 1:1 బో ధించు విధ్ముగానే కుమార్మడు కూడా సృషిరకన 
ముందు నుండద నితయతవములో ఉనికనలో ఉనాిడని చబెుతయనాిడు. మర్ొక మాటలో, కుమార్మడు 
సృషిరంప్బడలేదు. ఆయన నితయతవము నుండి తండిరయిెనై దదవునితో కూడా ఉనికనలో ఉనాిడు. కవేలం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు మాతరమే నితయము ఉనికనలో ఉండు గుణమును కల్వగశయుండగలడు కాబటిర , కుమార్మడు కూడా 
దదవుడెయైుండాల్వ. 

కరీసుత లో సంప్ూర్ణ దెవైతవము ఉనిదని మనము చూశాము కాబటిర , తిరతవములో కుమార్మడు 
మర్శయు ఇతర్ ప్ుర్మష్మూర్మత లకు మధ్య ఉని అనుబంధాలను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

త్రితవమ్మ 
తిరతవ స్టదిాధ ంతము క ైసైతవ విశావసమునకు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన అంశముగా ఉనిది. ఒక 

వ ైప్ున, దదవుడు మన అవగాహనా సామరా్యమునకు ఎంతో మించనవానిగా ఉనాిడని తిరతవ స్టదిాధ ంతము 
బో ధిసుత ంది. దదవుడు ఆశుర్యకర్మనిగాను అదుుతమ నైవానిగాను ఉనాిడు కాబటిర  ఆయనను 
ఆర్ాధించునటటో  ఇద ిమనలను ప్ుర్శకొలాపలని తిరతవ స్టదిాధ ంతము మనకు బో ధసిుత ంది. కాని మర్ొక 
వ ైప్ున, ఈ స్టిదాధ ంతము క ైైసతవయమును ఇతర్ మతముల కంట ేభినిముగా చూప్ుతయంది. కొనిి 
మతములు దదవుని ఒకనిగా మాతరమ ేచూస్టేత , మర్శకొనిి అనేక దదవుళోను విశవస్టిసాత యి, కాని లేఖ్న 
స్టిదాధ ంతమ నై తిరతవము దదవుడు ఒక భావనలో ముగుగ ర్శగాను, మర్ొక భావనలో ఒకనిగాను ఉనాిడని 
బో ధిసుత ంది. చార్శతిరకముగా, ఈ విశషే్మ ైన క ైసైతవ స్టిదాధ ంతము మనము కరీసుత ను అంగరకర్శంచుటకు 
మూలాధార్ముగా ఉండనిది. 

తిరతవము అను ప్దము బెైబిలులో కనిపించదుగాని, దదవునిలో ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు 
ఉనాిర్మగాని, ఒక ేసార్ము ఉనిది అన ేబెైబిలు ఆలోచనను అది వయకతప్ర్మసుత ంది. ‘ప్ుర్మష్మూర్శత” అనే 
ప్దము ఒక ప్రతదయకమ ైన, సవయంచెతైనయముగల, వయకనతగతమ ైన మూర్శతమతవమును సంబో ధసిుత ంది. 
దదవునిలోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు తండిర, కుమార్, ప్ర్శశుదాధ తులు అని లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. 
‘సార్ము’ అన ేప్దము దదవుని పరా థమిక సవభావమును లేక ఆయన కల్వగశయుని అభౌతిక 
ప్దారా్మును సూచసుత ంది. 

తండిియ నై ద్ేవుడు, కుమ్ారుడ ైన ద్ేవుడు, మ్ర యమ పర శుద్నా తు ద్వేుడు అను 
మ్మగము రు పురుషమ్ూరుు ల ఐకయతలో ఏక ైక ద్ేవుడు నితయతవమ్మ నుండి ఉనికిలో 
ఉన్నాడని క ైసైువ త్రితవ స్టటద్నా ంతమ్మ బో ధసిుు ంద్ి. ద్వేుని గూర ి ఈ అవగాహనను 
ప ందుకొనుటకు క ైైసువులు కొనిా శతనబదా ల పాటు లేఖన్నలతో పాటు 
పడవలస్టటవచిింద్ి. ఈ స్టటద్నా ంతమ్మ యొకక అభివృద్ిాకి ఆరంభమ్మ త్రర గ లేచిన 
మ్ర యమ మ్హమి్పరచబడని కరీసుు ను ఆద్మి్ క ైైసువ సంఘమ్మ ఆరాధించుటతో 
జర గ ంద్ి; యసేు ద్ేవుడు అని లేఖనమ్మలు సపషరమ్మగా బో ధసి్ాు య. కుమ్ారుడు 
కూడన తండిితో ఒకే సవభదవమ్మ కలిగ యమన్నాడని చ పుపట ద్నవరా వారు ద్ీనిని 
వయకుపరచనరు. అయతే క ైసైువులు కరీసుు ను ఆరాధించుట మ్ర యమ ద్వేుని యొకక 
ఏకతవమ్మ మ్ధయ సంధి ఎలా చయేగలిగారు? ఇకకడ వయకిుతవమ్మ మ్ర యమ 
సవభదవమ్మ మ్ధయ వయతనయసమ్మ చూపుట మ్ూలమ ైయమనాద్ి. తండిియ నై ద్ేవుడు 
మ్ర యమ కుమ్ారుడ నై ద్వేుడు ఉనికిలో ఏకమ ైయమనాను వయకిుతవమ్మలో వేరుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉన్నారని ఉద్నా టించునటుు  ఆద్మి్ క ైైసువులు లేఖనమ్మ ద్నవరా పుర కొలపబడన్ రు. 
స్ారాంశంలో, ఒకే ద్వేుడు తండిి, కుమ్ార, పర శుద్నా తు అను మ్మగము రు 
పురుషమ్ూరుు లలో నితయతవమ్మలో నుండి ఉనికిలో ఉన్నాడు. 

— డా. కరత్ జానిన్ 

వేదాంతవేతతలు తిరతవమును సాధార్ణంగా ర్ ండు దృషిరకోణముల నుండ ివివర్శంచార్మ. ఒక వ పై్ున, 
వార్మ తిరతవములోని సభుయల మధ్య ఉని సతాత శాసత ర అనుబంధాలను గూర్శు మాటాో డార్మ. మర్ొక ప్రకు 
వార్మ, మితవయయ సంవిధాన అనుబంధాలను గూర్శు మాటాో డార్మ. తిరతవములో ఉని సతాత శాసత ర 
అనుబంధ్ములతో ఆర్ంభించ ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను కుో ప్త ంగా చూదాే ము. 

సతను శాసు ర 
“సతాత శాసత ర” అనే ప్దం “అస్టితతవమునకు సంబంధించన” అని అరా్మునిసుత ంది. కాబటిర , 

తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య ఉని సతాత శాసత ర అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్శగణ ంచనప్ుపడు, 
వార్మ ఒకర్శతో ఒకర్మ ఎలా ఏకమ ైయునాిర్మ, మర్శయు వార్మ ఏక దెైవిక సార్మును లేక సవభావమును 
ఎలా ప్ంచుకొనుచునాిర్మ అను విష్యముల మీద దృషిరప డతాము. దదవునిలోని ప్ుర్మష్మూర్మత లు 
ముగుగ ర్మ ఒకే దెవైిక సార్మును ప్ంచుకొనుచునాిర్మ కాబటిర , వార్మ అమితతవము, నితయతవము, 
మర్శయు మార్మపలేనితనము వంట ిఒకే దెైవిక గుణములను కల్వగశయునాిర్మ. 

ఫిల్వప్ప. 2:5-8లో తిరతవములోని ఈ అంశమును గూర్శు పౌలు ఈ విధ్ముగా మాటాో డాడు: 

కరీసుు యసేు . . . ద్ేవుని సవరూపమ్మ కలిగ నవాడ ైయమండి, ద్వేునితో సమ్ానమ్మగా 
ఉండుట విడిచిపెటరకూడని భదగయమ్ని య ంచుకొనలేదు గాని మ్నుషుయల పో లికగా 
పుటిర , ద్నసుని సవరూపమ్మను ధర ంచుకొని, తనుా తనన్ే ర కుు నిగా చేస్టటకొన్ ను. 
మ్ర యమ, ఆయన ఆకారమ్ందు మ్నుషుయడుగా కనబడి, మ్రణమ్మ 
ప ందునంతగా, అనగా స్టటలువమ్రణమ్మ ప ందునంతగా విధయేత చూపటనవాడ ై, 
తనుాతనను తగ ుంచుకొన్ ను. (ఫటలిపప్. 2:5-8) 

ఈ వాకయభాగము యిసేును గూర్శు అనకే విష్యములను చబెుతయంది. అయితద “దదవుని 
సవర్ూప్ము కల్వగశనవాడెైయుండి” అను ప్రకటన మీద దృషిరప డదాము. ఈ కథనములో, కుమార్మడు 
తండిరయిెనై దదవుని యొకు సవభావమును లేక సార్మును ప్ంచుకొనుచునాిడని పౌలు సపష్రముగా 
బో ధించాడు. ప్ర్శశుదాధ తు విష్యములో కూడా ఇదద సతయమని ఇతర్ లేఖ్న భాగములు 
సూచంచుచునాియి. వీర్ంతా ఒక ేదెవైిక అస్టితతవము కల్వగశనవార్ యైునాిర్మ. యోహాను 10:30లో యిసేు 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

న్ేనును తండిియమను ఏకమ యైమన్నామ్మ (యోహాను 10:30) 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు చదస్టని ఈ ఆశుర్యకర్మ నై ప్రకటనను వినిన అవిశావసులు ఆయన తనను తాను దదవుడు 
అని పిలచుకొనుచునాిడని అరా్ము చదసుకొని, దెవైదూష్ణ చదస్టినందుకు ఆయనను ర్ాళోతో 
కొటార లనుకునాిర్మ. 

సతాత శాసత ర తిరతవమును గూర్శు బెైబిలు చదయుచుని బో ధ్ను మనము ప్ర్శగణ ంచాము గనుక, 
ఇప్ుపడు తిరతవములో మితవయయ సంవిధాన అనుబంధ్ములను గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి 
చెబుతయనాియో చూదాే ము. 

మితవయయ సంవిధననం 
“మితవయయ సంవిధానం” అనే ప్దము, “గృహనిర్ావహకతవమునకు సంబంధించన” అని 

అరా్మునిసుత ంది. కాబటిర , తిరతవములోని మితవయయ అనుబంధ్ములను గూర్శు మనము 
మాటాో డునప్ుపడు, వేర్ేవర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లుగా తండిర, కుమార్ ప్ర్శశుదాధ తులు ఒకర్శతో ఒకర్మ ఎలాంటి 
అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటార్మ మర్శయు ఎలా సంభాషించుకుంటార్మ అన ేవిష్యము మీద మనము ఆసకనత 
చూప్ుచునాిము. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో గా, సతాత శాసత ర దృషిరకోణములో, కుమార్మడు 
తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కల్వగశయుని అదద దెైవిక సార్మును కల్వగశయునాిడు. అయితద వార్శ 
మితవయయ అనుబంధ్ముల లోప్ల, కుమార్మడు తండిర చతతమునకు అప్పగశంచుకొనుచునాిడు, 
మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు మీద అధికార్ము కల్వగశయునాిడు. యోహాను 6:38లో యిసేు స్ట లవిచునటటో : 

న్న యషరమ్మ న్ రవేరుికొనుటకు న్ేను రాలేదు; ననుా పంపటన వాని చితుమ్మ 
న్ రవేరుిటకే పరలోకమ్మ నుండి ద్ిగ  వచిిత్రని (యోహాను 6:38). 

యోహాను 8:28-29లో ఆయన స్ట లవిచునటటో : 

న్న అంతట న్ేన్ే యేమియమ చయేక, తండిి న్నకు న్ేర పనటుర  ఈ సంగతులు 
మ్ాటలాడుచున్నాననియమ మీరు గీహించ దరు. ననుా పంపటనవాడు న్నకు 
తోడ ైయమన్నాడు; ఆయన కిషరమ ైన కారయమ్మ న్నే్ లుపుపడును చేయమదును గనుక 
ఆయన ననుా ఒంటర గా విడిచిపెటరలేదు (యోహాను 8:28-29). 

తిరతవము యొకు మితవయయములో, కుమార్మడు ఎలోప్ుపడూ తండిర అధికార్మునకు 
చతతమునకు ఆధనీములో ఉంటాడు. తండిరకన కుమార్మని మీద అధకిార్ము ఉనిటేో , తండిర కుమార్మలకు 
ప్ర్శశుదాధ తు మీద అధకిార్ము ఉనిది. యోహాను 15:26లో ఈ విధ్ముగా చబెుతూ, కుమార్మడు 
ప్ర్శశుదాధ తు మీద తాను కల్వగశయుని అధకిార్మును గూర్శు మాటాో డాడు: 

తండిి యొదా నుండి మీ యొదాకు న్ేను పంపబో వు ఆదరణకరు . . . వచిినపుపడు, 
ఆయన ననుా గూర ి స్ాక్ష్యమిచుిను (యోహాను 15:26). 

కుమార్మని ప్ంప్ుటకు తండిర అధకిార్ము కల్వగశయుండనిటేో , ఆతును ప్ంప్ు అధకిార్ము 
కుమార్మడు కల్వగశయుండనెు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య ఏనాడు ఎలాంటి సంఘర్షణ జర్గలేదు. తండిర, 
కుమార్, ప్ర్శశుదాధ తులు ఎలోప్ుపడూ సముతిసాత ర్మ. వార్మ ఏక మనసుిగలవార్మ. ఇదద విధ్ముగా, వార్శ 
అనుబంధ్ముల యొకు మితవయయ సంవిధానములో, ఒక సపష్రమ నై వర్మస కీమము ఉంది, మర్శయు 
తండిర సర్పవనిత అధికార్ము కల్వగశయుంటాడు, తర్మవాత కుమార్మడు, మర్శయు తయదకు ప్ర్శశుదాధ తు 
అధకిార్ం కల్వగశయుంటార్మ. 

తిరతవము యొకు సవభావమును మర్శయు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య ఉని 
అనుబంధాలను ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకొనుట మనకు అసంభవమ నై ప్ని. లేఖ్నము బయలుప్ర్చు 
విష్యములు సతయమని విశావసము దావర్ా మనకు తెలుసు. కాని తిరతవములోని అనేక విష్యములు 
మన ఆలోచనకు మించనవని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. ఈ విధ్ంగా, మన ర్క్షణ కొర్కు తిరతవములోని 
సభుయలంతా కలస్టి ప్ని చదసాత ర్నే సతయములో మనము ఎంతో ఆదర్ణను పల ర తాిహమును ప ందుకోవచుు. 
కుమార్మడు చదస్టిన పరా యశుతతము దావర్ా తండిర మనలను క్షమిసాత డు. మనలను ప్ునర్మజీీవప్ర్చుటకు, 
మన ర్క్షణను ప్ర్శప్ూర్ణము చదయుటకు కుమార్మడు తిర్శగశవచుునంత వర్కు మన జీవితాలను 
నూతనప్ర్చుటకు తండిర కుమార్మల్వర్మవుర్మ ఆతును ప్ంప్ుతార్మ. 

యిేసు యొకు దెవైతవమును మర్శయు తిరతవమును చూచుట దావర్ా నితయతవములో యిసేు 
యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యమును మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన నితయ 
ఆలోచనను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

ఆలోచన 
నితయ ఆలోచన అను వేదాంత ప్దము, చాలాసార్మో  “నితయ శాసనము” అని పలిువబడుతయంది, 

మర్శయు ఇద ిసృషిరని చదయుటకు ముందు సర్వలోకము కొర్కు దదవుడు నియమించన ప్రణాళికలను 
సంబో ధసిుత ంది. అప . 2:23, ర్పమా. 8:28-30, మర్శయు 1 పతేయర్మ 1:2 వంటి చపటో దదవుని నితయ 
ఆలోచన ప్రసాత వించబడింది. 

దదవుని ప్రణాళికల యొకు సవభావము మర్శయు ప్రభావమును గూర్శు ప్లు వదేాంతశాసత రర 
ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు నముకములను కల్వగశయునాియి. దదవుని నితయ ప్రణాళికలో చర్శతరలోని ప్రతి సూక్షు 
వివర్ణ కూడా మిళితమ యైునిదని కొందర్మ నముుతార్మ. దదవుడు కొనిిటిని మాతరమే 
నిర్ణయించాడుగాని అనిిటిని కాదు అని ఇతర్మలు నముుతార్మ. అయితద కరసీుత  సాధించనద ిదదవుని 
ప్రణాళికలో కేందర భాగముగా ఉనిదని మనమంతా ఒప్ుపకుంటాము — దదవుడు ఆయనలో ర్క్షణను 
అనుగీహించాడని, మర్శయు కరసీుత  ఎనిడును మాట తప్పడని. ఎఫ స్ట్. 1:6, 11-12లో మనము 
చదువునటటో గా: 

మ్నమ్మ తన [ద్వేుని] య దుట పర శుదుా లమ్మను నిరదా షులమ్మన్ ై 
యమండవలెనని జగతుు  పున్నద్ి వేయబడకమ్మనుపే, పేమి్చతే ఆయన కరసీుు లో 
మ్నలను ఏరపరచుకొన్ ను . . . మ్ర యమ కరసీుు నందు మ్మందుగా నిరీక్ించిన 
మ్నమ్మ తన మ్హిమ్కు కరర ుకలుగజేయవలెనని, ద్వేుడు తన చితుపికారమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంకలపమ్మనుబటిర  మ్నలను మ్మందుగా నిరణయంచి, ఆయన యందు 
స్ావస్యమ్మగా ఏరపరచ ను (ఎఫసె్ట్. 1:6, 11-12). 

కరీసుత లో దదవుడు చదస్టిన కార్యము ఒక దుర్టాన కాదు లేక అనుకోకుండా ఎదుర్ ైన ఒక ప్రశికు 
ప్ర్శషాుర్ం కాదు; అది దదవుని నితయ శాసనము దావర్ా నిర్ణయించబడింది. ఇప్ుపడు, కరసీుత ను గూర్శు 
దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను గూర్శు మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, ర్ ండు విష్యముల మధ్య 
వయతాయసము చూప్ుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది: భవిష్యద్ జాా నము మర్శయు ఉదదేశము. యిషె్యా 
46:10లో దదవుని నితయ ఆలోచన యొకు ఈ ర్ ండు అంశములు సపష్రముగా కనిపిసాత యి. దదవుడు చపెిపన 
మాటలను వినండి: 

న్న ఆలోచన నిలుచుననియమ న్న చితుమ్ంతయమ న్ రవేరుికొన్ దననియమ, 
చ పుపకొనుచు ఆద్ి నుండి న్ేన్ే కలుగబో వువాటిని త లియజయేమచున్నాను. 
పూరవకాలమ్మనుండి న్ేన్ే యంక జరుగనివాటిని త లియజేయమచున్నాను 
(య షయా 46:10). 

ఆయన భవిష్యద్ జాా నమును గూర్శు, ఆర్ంభము నుండ ిఅనగా లోకమును సృజంచక మునుప్ు 
నుండ ిజర్మగబో వు సంగతయలనిియు ఆయన ఎర్శగశయునాిడని దదవుడు చబెుతయనాిడు. మర్శయు 
ఆయన ఉదదేశమును గూర్శు, “నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చతతమంతయు న ర్వరే్ముకొన దననియు” 
అని ఆయన స్ట లవిసాత డు. ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను మర్శంత వివర్ంగా చూదాే ము. 

ఒక వ పై్ు, భవిష్యద్ జాా నము అన ేప్దమును, చర్శతరలో జర్గబో వు విష్యములను గూర్శు 
సృషిరకన ముందు నుండద దదవుడు కల్వగశయుండని జాా నమును సంబో ధసిుత ంది అని నిర్వచంచవచుు. తండిర, 
కుమార్, ప్ర్శశుదాధ తయులు సర్వజాా నుల ైయునాిర్మ. మర్శయు వార్శ జాా నము భవిష్యతయత ను కూడా 
ఎర్శగశనదిగా ఉనిది. యిషె్యా 46:10లో ఈ ఆలోచనను చూచుటతో పాటటగా, యిషె్యా 42:9, 
మర్శయు 45:11-13; మర్శయు అప . 15:17, 18 వంట ిచపటో కూడా చూడవచుు. 

మర్ొక వ ైప్ు, సర్వలోకమును సృషిరంచుటలో దదవుడు కల్వగశయుండని ఉదదేశమును అనకే 
విధాలుగా వర్శణంచవచుు. ఈ పాఠంలో, కరసీుత లో ఆయన ర్ాజయము దావర్ా తన మహమిను కనుప్ర్చ 
తనను తాను ఘనప్ర్చుకొనుటకు దదవుడు లోకమును సృషిరంచాడు అని మనము కోీడకీర్శంచవచుు. 
కరర్తనలు 145:1-21, 1 తిమోతి 1:17, హెబ్రర. 1:1-13, 1 పతేయర్మ 1:20-2:9, మర్శయు ప్రకటన 1:5-6 వంటి 
అనకే లేఖ్న భాగములలో ఈ ఉదదేశము వయకతప్ర్చబడింది. 

ఈ మధ్య శతాబేములలో, ఆయన ర్ాజయమును గూర్శు దదవుడిచున నితయ శాసనమును 
విమోచనా నిబంధ్న అని వివర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది అని కొంతమంది వదేాంతవతేతలు 
కనుగొనాిర్మ. తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత లు లోకమును సృషిరంచక మునుప ేవిమోచనను సాధ్యప్ర్చ 
ప్డిపలయిన సృషిర నిమితతము దానిని ఉప్యోగశంచాలని ఒక ప్వితరమ నై నిర్ణయానికన వచాుర్ని లేఖ్నము 
సూచసుత ంది. ప్రతదయకముగా, ప్డిపల యిన మానవాళిని పాప్ ప్ర్శణామాల నుండ ివిమోచంచుటకు 
నర్వతార్ము దాల్వు మర్ణ సాత నని కుమార్మడు వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు పాప్ుల విమోచన కొర్కు 
పరా యశుతతముగా కుమార్మని బల్వని అంగరకర్శసాత నని తండిర వాగాే నము చదశాడు. విమోచంచబడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ులకు ర్క్షణను అనవయిసాత నని ప్ర్శశుదాధ తు వాగాే నము చదస్టనిటటో  కూడా కొందర్మ వదేాంతవతేతలు 
నముుతార్మ. 

అద్ి తన పిజల కొరకు తండిి రక్ష్ణ కారయమ్మను ఆలోచించు ఒపపందమ ైయమనాద్ి. 
కుమ్ారునికి ఒక శరీరమ్మను అనగా భౌత్రక శరీరమ్మను అనుగీహించుట ద్నవరా 
కుమ్ారుడు వచిి నరవతనరమ్మ ద్నలుినటుు  ఆయన నిరా్ ర ంచనడు. మ్ర యమ ఈ 
లోకమ్మనకు వచిి ఆయన జీవితమ్మను స్టటలువ మీద అర పంచి — అనగా పర పూరణ 
జీవితమ్మను — స్టటలువ మీద అర పంచి ద్వేుని పిజల కొరకు 
పితనయమ్ాాయమ్గమటకు కుమ్ారుడు అంగీకర ంచనడు. అంతేగాక, కరీసుు  కారయమ్మను 
ద్ేవుని పిజలకు అనవయంచుట కొరకు పర శుద్నా తును పంపుట విమోచన్న 
నిబంధనలో భదగమ ైయమనాద్ి. 

— డా. జ ఫ్ లోమాన్ 

విమోచనా నిబంధ్న మన అవగాహన కొర్కు పరా ముఖ్యమ ైయునిది, ఎందుకంట ేతన 
నర్వతార్ములో యిసేు ఇంతకు ముందద చదస్టని మర్శయు చదసూత  ఉని కార్యములను అది ఎతిత  
చూప్ుతయంద ిమర్శయు వివర్శసుత ంది. విమోచనా నిబంధ్నలో ఉని వాగాే నములు కరర్తనలు 110, 
మర్శయు ఎఫ స్ట్. 1:3-6 వంటి చపటో ప్రసాత వించబడనివి. మర్శయు 1 పతేయర్మ 1:20, మర్శయు ప్రకటన 13:8 
వంట ిచపటో ఊహించబడనివి. ఉదాహర్ణకు, యిసేు ప్ల్వకనన మాటలు యోహాను 6:38-40లో ఇలా 
ఉనాియి: 

న్న యషరమ్మ న్ రవేరుికొనుటకు న్ేను రాలేదు; ననుా పంపటన వాని చితుమ్మ 
న్ రవేరుిటకే పరలోకమ్మ నుండి ద్ిగ  వచిిత్రని. ఆయన న్నకు అనుగీహించిన 
ద్ననియంతటిలో న్ేన్మేియమ ప గొటుర కొనక, అంతయద్నిమ్మన ద్నని లేపుటయే 
ననుా పంపటనవాని చితుమ ైయమనాద్ి. కుమ్ారుని చూచి ఆయనయందు 
విశావసమ్మంచు పిత్రవాడును నితయజీవమ్మ ప ందుటయే న్న తండిి చితుమ్మ; 
అంతయద్ినమ్మన న్నేు వానిని లేపుదును (యోహాను 6:38-40). 

విమోచన అనునద్ి లోకమ్మను సృష్టరంచక మ్మనుపు ద్వేునిలో రూప ంద్ిన నితయ 
ఉద్ేాశమ్మనకు సంబంధించిన విషయమ ైయమనాద్ి. ద్నీిలో మ్రుమ్మలనిాటిని 
మ్నమ్మ వ లికతిీయలేమ్మ. సపషరమ్మగా, ద్వేుడు అమితమ నైవాడు మ్ర యమ 
కొనిా సంగతులను ద్ేవుడు మ్నకు బయలుపరచలేదు గనుక అవి మ్న నుండి 
మ్రుగమచయేబడియమనావి, కాని ద్ీనిని గూర ి ద్వేుడు బయలుపరచిన 
విషయమ్మలనిాటిని మ్నమ్మ అర్మ్మ చసేుకోవాలనుకొనుచున్నామ్మ, మ్ర యమ 
త్రయిేక ద్వేునిలో ఒక నియమ్మ్మ రూపటంచబడినదని మ్ర యమ అద్ి 
నితయతవమ్మలో ఆయన మ్హమి్ యొకక పికటనగా ఉంటుందని లేఖనమ్ంతటద 
అన్ేక సూచనలు ఉన్నాయ. కాబటిర  ద్వేుడు తపప జీవులన్నా ఆయన మ్హమి్ను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆస్ావద్ిస్ాు య, మ్ర యమ ఆ ఆస్ావద్ింపు నిరంతరమ్మ పెరుగమతూన్ే ఉంటుంద్ి. 
మ్ర యమ ఒక విమోచన్న ఉద్ేాశమ్మ ద్నవరా ద్వేుడు ద్ీనిని చశేాడని, శిక్ారుు లెైన 
మ్ానవులను తీసుకొని వార క ివిమోచనను కలిగ ంచుటకు ద్నీిని చేశాడని 
లేఖనమ్మ స్టెలవిసుు ంద్ి. కాబటిర  లేఖనమ్మల పికారం, జగతుు కు పున్నద్ి వేయబడక 
మ్మనుపు, లోకమ్మ సృష్టరంచబడక మ్మనుపు, ఈ నిబంధన్న ఏరాపటు 
చేయబడనిద్ి, ద్ీనిలో తండిి పిజలను ఎనుాకుంటదడు, కుమ్ారుడు వచిి 
మ్రణ ంచి పిజలను విమోచిస్ాు డు, తరువాత పిజలు పాపమ్మలను ఒపుపకొని 
కరీసుు ను హతుు కొనునటుు  పాపమ్ను శాపమ్మను తొలగ ంచి పర శుద్నా తుుడు 
పిజలను ఆకర ిస్ాు డు. 

— డా. థామస్ న టెరల్ి 

దదవుని నితయ ఆలోచన విశావసులందర్శకర గొప్ప ఆదర్ణను కల్వగశంచునదిగా ఉంటటంది. దదవుడు 
విశవమును సృషిరంచక ముందు, ఆయన మహిమను కనుప్ర్చుటకు, మర్శయు ఆయన దయారా్ 
ప్ర్శపాలనలో మానవాళి నివస్టంిచుటకు సౌకర్యవంతమ ైన సాా నముగా ఉండుటకు ఆయన సృషిరని 
ర్ూపించాడు. మర్శయు ఆయన భవిష్యద్ జాా నము కల్వగశయునాిడు కాబటిర , ఆయనను ఏద ి
ఆశుర్యప్ర్చదు. మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట దదవుని ఆశుర్యప్ర్చలేదు. మర్శయు మన ర్క్షణ 
అనుకోకుండా జర్శగశన ఒక అపాయముకు ఆయన కనుగొనిన చవర్శ-నిమిష్ ప్ర్శషాుర్ము కాదు. 
భినిముగా, ప్రతిది ఆయన ప్రణాళిక ప్రకార్ంగా జర్మగుతయంద.ి మర్శయు ఇది ఎంత అదుుతముగా 
అనిపించనప్పటకిర, ఇదద దదవుడు — సర్వసృషిరకన సృషిరకర్త మర్శయు నిర్ాుణకుడెనై — నజర్యేుడెనై 
యిేసుగా మానవ ర్ూప్ం దాలాుడు. మనలను మర్శయు సృషిరయావతయత ను ఆయన నితయ ఉదదేశముల 
దావర్ా ప్ునర్మదధర్శంచుటకు ఆయన సృషిరలోనికన ప్రవశేంచాడు. 

నితయతవములో కుమార్మని గూర్శు మనము చర్శుంచాము కాబటిర , సృషిర యొకు ఆర్ంభ కాలము 
వ ైప్ుకు మన దృషిరని తిరప్ుపదాము. 

సృష్టర  

ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, సృషిర  యొకు ఆర్ంభ కాలమును సృషిర చదయబడని 
వార్ము మొదలుకొని మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మర్శయు ఏదెను వనములో నుండి 
తరోస్టవిేయబడుట వర్కు గల కాలముగా నిర్వచదాే ము. ఈ సనిివశేములను బెైబిలులో అనకేసార్మో  
ప్రసాత వించుట జర్శగశంది. అయితద ముఖ్యముగా ఆది. 1-3 అధాయయములలో బెైబిలు వీటనిి వివర్శసుత ంది. 

సృషిర  సమయములో కుమార్మని యొకు కార్యమును ర్ ండు అంశములను చర్శుంచుట దావర్ా 
చూదాే ము: మొదటగిా, దదవుడు లోకమును ఉనికనలోనికన తెచున సృషిర వార్ము; మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డపిల వుట. సృషిర  వార్ముతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సృష్టర  వారమ్మ 
ఇప్ుపడు, దదవుడు లోకమును సృషిరంచుటను గూర్శు క ైైసతవులు మాటాో డునప్ుపడు, మన 

ఆలోచన సాధార్ణంగా తండిరయిెైన దదవుని యొకు వయకనతతవము వ ైప్ుకు మళలో తయంది. అయితద సృషిరని 
చదస్టనిప్ుపడు కుమార్మడు దదవుని ప్రకున ఉనాిడని, మర్శయు తండిర లోకమును ఆయన దావర్ా లేక 
ఆయన మూలముగా సృజంచాడని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. యోహాను 1:1-3 మర్శయు హబె్రర. 1:2 వంటి 
చపటో ఈ సతయములు బో ధించబడా్ యి. 

కుమ్ారుడ నై ద్వేుడు లోకమ్మనకు సృష్టరకరు అని మ్నమ్మ ఆలోచన చేస్టటనపుపడు, 
మ్న దృష్టరకి వచేి లేఖన భదగమ్మ కొలస్ట్ు 1వ అధనయయమ్మలో ఉనాద్ి, అద్ి ఒక 
ఘనమ నై లేఖనభదగమ్మ, మ్ర యమ సమ్సుమ్మ ఆయన ద్నవరా చేయబడనివని, 
సమ్సుమ్మ ఆయన కొరకు చయేబడినవని, మ్ర యమ సమ్సుమ్మ ఆయనలో 
ఉనికిలో ఉనావని ఆ లేఖనభదగమ్మ మ్నకు జఞా పకమ్మ చసేుు ంద్ి, మ్ర యమ 
తరువాత అద్ి ఒక అభదయస్టటక విషయమ్మను త లియజసేుు ంద్ి. ద్ీని అర్మ్మ 
ఏమిటంట ేఈ సృష్టరని రూపటంచి సృజంచినవాడు, స్ావభదవిక నియమ్మ్మ మ్ర యమ 
స్ ంత ద్ ైవిక చితుమ్మల యొకక కలయక ద్నవరా ద్ననిని కొనస్ాగ ంచువాడు, 
మ్ర యమ ఈ సృష్టరలో భదగమ్మగాను ఆతు ద్నవరా పునఃసృష్టరంచబడనివార గాను 
మ్నమ్మ ఎదురొకను పిత్ర సమ్సయను ఆయన వయకిుగతమ్మగా ఎర గ యమన్నాడు అన్ే 
నిశియతను మ్నమ్మ కలిగ యమండవచుి. కాబటిర  న్ేడు ద్వేుని నిజమ ైన 
ఉద్ేాశమ్మ మ్ర యమ ద్వేుని ద్ వైకృతమ్మతో అనుబంధమ్మ కలిగ యమన్నామ్ను 
ఆశీరావదమ్మ మ్నకు ఉనాద్ి. 

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III 

ఉదాహర్ణకు, సృషిరలో కుమార్మని యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శు కొలస్ట్ి. 1:16 చబెుతయని 
మాటలను వినండి: 

ఏలయనగా ఆకాశమ్ందునావియమ భూమియందునావియమ, దృశయమ ైనవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని . . . సరవమ్మను ఆయనయందు సృజంపబడ ను, సరవమ్మను 
ఆయనద్నవరాను ఆయననుబటిరయమ సృజంపబడ ను (కొలస్ట్ు. 1:16). 

ఈ లేఖ్నభాగములో, సృషిర కుమార్మని దావర్ా సాధించబడనిదని, లేక కొనిి అనువాదములు 
తెల్వయప్ర్చునటటో గా, ఆయన “దావర్ా” చదయబడనిదని పౌలు సపష్రముగా చెబుతయనాిడు. 

సృష్టర  యొకక ఆరంభమ్మలో కుమ్ారుడు లోగదస్ గా అనగా సతయ వాకుకగా ఉనికిలో 
ఉన్నాడు. కాబటిర  ఆద్ి. 1లో “వ లుగమ కమ్ుని” ద్ేవుడు పలికాడు. 
“జలమ్మలొకచదటన్ే కూరిబడి, ఆర న న్ేల కనబడునుగాక” అని ద్ేవుడు 
పలికాడు. తరువాత, “వాకయమ్మ శరీరధనర యాయ ను” అని యోహాను సువారులో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను పకటించనడు. కాబటిర  మ్నమ్మ సరవలోకమ్మను అద్ ేవిధమ్మగా అర్మ్మ 
చేసుకుంటదమ్మ — సృష్టరకరు నుండి సృష్టరలోనికి, ద్ేవుని నుండి మ్ానవాళికి. 
ఎందుకని? ఎందుకంట ేద్వేుని పాలించు నియమ్మ్మ ద్నవరా మ్నమ్మ లోకమ్మను 
అర్మ్మ చసేుకుంటదమ్మ. మ్ర యమ ఈ నియమ్మ్మ ఊహాతుకమ ైనద్ి కాదు. ఇద్ి 
సతయమ్మ, వాకయమ్మ, ఇద్ి లోగదస్. కాబటిర  సరవలోకమ్మ ద్వేుని లోగదస్ ద్నవరా 
పాలించబడుతుంద్ి కాబటిర  ద్నని ఆధనరంగా లోకమ్మను అర్మ్మ చేసుకోవచుి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ ఛాన్, అనువాదం 

కొీతు  నిబంధనను చదువునపుపడు, మ్నమ్మ అన్ేక ఆశిరయకరమ ైన 
విషయమ్మలను కనుగొనవచిని, పాత నిబంధనను ఒక నూతనమ ైన వ లుగమలో 
చదవవచిని మీకు త లుస్ా. ఉద్నహరణకు, యోహాను సువారు యొకక పర చయ 
భదగమ్మలో మ్నమ్మ కనుగొను ఒక విషయమ్మ ఏమిటంట,ే కరసీుు  ఆద్ి నుండి 
ఉనికిలో ఉన్నాడు. పాత నిబంధనలోని పిత్ర వచనమ్మలో కరీసుు  ఉన్నాడు. అయతే 
మ్నమ్మ ఆద్ిలోని సృష్టరలో పర శీలన చసే్టేు  అకకడ ద్వేుని లోగదస్ అనగా వాకయమ ైన 
కరీసుు  ఉన్నాడని, ఆయన ద్నవరా ద్ేవుడు లోకమ్మలను చేశాడని యోహాను 
చ బమతున్నాడు. తరువాత కొలస్ట్ు పత్రకిను పర శీలన చసే్టేు , అకకడ కుమ్ారుడు 
లోకమ్మను సృజంచుట మ్ాతిమే గాక, ఆయన సమ్సుమ్మను ఉనికిలోనికి 
త చనిడని పౌలు అంటదడు, మ్ర యమ ద్వేుడు పలికాడని — అనగా మ్ౌఖిక సృష్టర  
చేశాడని — ఆద్ికాండమ్మలో మ్నకు త లియజేయబడింద్ి. ఆయన వాకుక ద్నవరా 
పలికాడు. మ్ర యమ ఆ వాకుక కరీసుు  అని మ్నమ్మ అర్మ్మ చసేుకుంటదమ్మ. 

— డా. ఆర్డ. ఆలుర్డర మొహోర్డ, జూ. 

ఆసకనతకర్ముగా, సృషిరని గూర్శు బెైబిలు ఇచుు కథనము భూమాయకాశములను సృజంచుటకు 
ముందు ఏమి జర్శగశనదో  అను విష్యము మీద దృషిర  ప టరకుండా మొదలవుతయంది. బదులుగా, ఆయన 
చతాత నుసార్ముగా — లోకము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండని నితయ ప్రణాళికలను అనుసర్శంచ — దదవుడు 
సర్వలోకమును ఆజాా పించన మర్శయు నింపని విధానమును గూర్శు మాటాో డుటకు అది సమయమును 
కేటాయిసుత ంది. ఆది. 1:1 సృషిర  వృతాత ంతము నకు శీర్శషకగా ఉనిది, మర్శయు దదవుడు సృషిరకర్త అని 
మనకు తలె్వయజసేుత ంది. ఆది. 1:2 లోకము యొకు ఆర్ంభ ప్ర్శస్టిాతిని మనకు తలె్వయజసేుత ంది. అకుడ 
మనం ఇలా చదువుతాము: 

భూమి నిరాకారమ్మగాను శూనయమ్మగాను ఉండ ను; చీకట ిఅగాధ జలమ్మపెనై 
కమిుయమండ ను (ఆద్ి. 1:2). 

దదవుడు లోకమును ఆజాా పించ నింప్క ముందు, అది నిర్ాకార్ముగాను కీమములేకుండాను 
ఉండనెు; మర్శయు అది శూనయముగా జీవులు లేకుండా ఉండనెు. ఈ స్టిాతిలో, దదవుని మహమికర్మ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజయముగా ఉండుటకు లోకము తగశనదగిా లేకుండనెు. కాబటిర , సృషిరని నింప్ుటకు మర్శయు 
ఆజాా పించుటకు ఆయన ఆర్మ దినములు గడిపాడు. మర్శయు ఆయన ఈ కార్యములను చదస్టిన 
విధానము లోకము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండిన ప్ర్శమాణములను మర్శయు నితయ ఉదదేశమును 
బయలుప్ర్చంది. 

సృషిరని చదస్టిన మొదటి మూడు దనిములలో, దదవుడు లోకమునకు ఒక ర్ూప్ును ఇచాుడు. 
ఆయన వాకుు యొకు శకనత దావర్ా, ఆయన వ లుగును చీకట ినుండి, ఆకాశమును సముదరము నుండి, 
మర్శయు ఆర్శన నలేను నీటి నుండి వేర్మచదశాడు. మర్శయు తాను తర్మవాత చదయబో వుచుని 
జంతయవులకు ఆహార్ముగా ఉండుటకు మొకులను చదశాడు. 

సృషిరని చదస్టిన తదుప్ర్శ మూడు ర్పజులలో, దదవుడు శూనయముగా ఉని లోకమును నింపి, 
ఆయన ర్ాజయము కమీముగా నియంతిరంచబడునటటో  పాల్వంచబడునటటో  చదశాడు. ఆయన కాలములను 
నియంతిరంచుటకు సూర్య, చందర నక్షతరములను చదశాడు మర్శయు ప్గటిని ఏలు బాధ్యత సూర్మయనికన 
మర్శయు ర్ాతిరని ఏలు బాధ్యత చందుర నికన ఇచాుడు. తర్మవాత నీటలిో నివస్టించుటకు చదప్లను 
జలచర్ములను, ఆకాశమును నింప్ుటకు ప్క్షులను, మర్శయు ఆర్శన నలేను నింప్ుటకు భూమి మీద 
నివస్టించుటకు జంతయవులను చదశాడు. తర్మవాత భూమిని నింప్ుటకు మర్శయు నీర్మ, ఆకాశము 
మర్శయు భూమి మీద ఉని జీవులను పాల్వంచుటకు ఆయన మానవాళిని సృజంచాడు. ఆది. 1:27-
28లో మానవుని యొకు సృషిర  వృతాత ంతమును వినండి: 

ద్ేవుడు తన సవరూపమ్ందు నరుని సృజంచ ను; ద్వేుని సవరూపమ్ందు వాని 
సృజంచ ను; స్ట్ు రనిగాను పురుషునిగాను వార ని సృజంచ ను. ద్వేుడు వార ని 
ఆశీరవద్ించ ను; ఎటు నగా “మీరు ఫలించి అభివృద్ిాప ంద్ి విసుర ంచి భూమిని 
నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి; సమ్మదిపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” ద్వేుడు వార తో చ పపెను (ఆద్ి. 1:27-
28). 

మ్ానవాళితో ద్ేవునికి ఉనా వాసువిక అనుబంధమ్మ ఈ పదమ్మల ద్నవరా 
వర ణంచబడవచిని లేఖనమ్మ, మ్మఖయమ్మగా ఆద్ికాండమ్మ మ్నకు 
త లియజేసుు ంద్ి: మొటరమొదటిగా, మ్ానవులు ద్వేుని సృష్టర  యొకక ఉనాత 
శిఖరమ్మగా ఉన్నారు. ఆరవ ద్నిమ్మ చివర లో “మ్న సవరూపమ్ందు నరుని 
సృజంచ దమ్మ అని ద్వేుడు పలిక ను,” అని అద్ి చ బమతుంద్ి. మ్ర యమ ద్ేవుని 
సవరూపమ్మలోను పో లిక లోను ఆయన మ్ానవుని, స్ట్ు రనిగాను పురుషునిగాను 
సృజంచ ను. కాబటిర  మ్ానవులకు ఈ శిఖర సంబంధమ నై అనుబంధమ్మ ఉనాద్ి, 
ద్ేవుడు చేయాలనుకునా పిత్రద్ననికి, అనగా ఆయన పో లిక ను, సవరూపమ్మను 
సృష్టరలో ఉంచుటకు మ్ూలరాయగా వార ని ఉంచనడు. కాబటిర , అద్ే వాసువమ్మను 
ఆద్కిాండమ్మ ర ండవ అధనయయమ్మ ఈ విధంగా వివర సుు ంద్ి: ద్వేుడు ఆద్నమ్మను 
మ్ంటిలో నుండి చసే్టట ఆయనలోనికి జీవమ్మను ఊద్నడు, మ్ర యమ ద్వేుడు 
ఆయన ద్ ైవిక జీవమ్మను ఆద్నమ్మతో పంచుకున్నాడు. కాబటిర , ద్ేవునితో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్ానవునికి ఉనా వాసువిక అనుబంధమ్మను ఈ విధంగా వివర ంచవచుి: 
మ్ానవులు ద్వేుని స్టేాహితుల వలె, ద్ేవుని బిడ్ల వలె, సృష్టరలో ద్ేవుని 
భదగస్ావమ్మల వలె, ద్వేుని స్టవేించుటకు, కాని ద్ేవుని స్టవేించుటకు మ్ాతిమేగాక 
మ్మఖయమ్మగా ద్వేుని త లుసుకొనుటకు మ్ర యమ పేిమించుటకు సృజంచబడన్ రు. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

సృషిర  వార్ములోని ఆర్వ ర్పజు చవర్శకన, ఆయన విశేష్మ ైన ర్ాజయముగా ఉండుటకు దదవుడు 
విశవమును సృజంచాడు, మర్శయు ఆయనకు మహిమతచెుు విధ్ముగా భూమిని పాల్వంచుటకు 
మనుష్యయలను నియమించాడు. ఈ విష్యమును మనసుిలో ఉంచుకొని, కొలస్ట్ి. 1:16ను మర్ొక సార్శ 
చూదాే ము, అకుడ సృషిరలో కుమార్మని పాతరను గూర్శు పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

ఏలయనగా ఆకాశమ్ందునావియమ భూమియందునావియమ, దృశయమ ైనవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని, అవి స్టటంహాసనమ్మలెైనను పిభమతవమ్మలెైనను పిధననులెైనను 
అధికారమ్మలెైనను, సరవమ్మను ఆయనయందు సృజంపబడ ను, సరవమ్మను 
ఆయనద్నవరాను ఆయననుబటిరయమ సృజంపబడ ను (కొలస్ట్ు. 1:16). 

ఈ వాకయ భాగములో, పౌలు స్టంిహాసనములు, ప్రభుతవములు, ప్రధానులు మర్శయు 
అధకిార్ములను గూర్శు మాటాో డుతయని విష్యమును గమనించండి. బెైబిలులో, సృషిర  కవేలం ఉనికనకన 
సంబంధించనది మాతరమే కాదు. అది ర్ాజకరయ అధికార్మునకు సంబంధించనది కూడా. విశషే్మ నై 
ఆయన కుమార్మని అధకిార్ము కనీంద దదవుని విశషే్మ నై ర్ాజయముగా ఉండుటకు లోకము ఉనికనలో 
ఉనిది. హెబ్రర. 1:2లోని ఈ మాటలలో కూడా మనము ఇదద అనుబంధ్మును చూసాత ము: 

ఈ ద్ినమ్మల అంతమ్ందు కుమ్ారుని ద్నవరా [ద్వేుడు] మ్నతో మ్ాటలాడ ను. 
ఆయన ఆ కుమ్ారుని సమ్సుమ్మనకును వారసునిగా నియమించ ను. ఆయన 
ద్నవరా పిపంచమ్మలను నిర ుంచ ను (హెబి్ర. 1:2) 

ఇకుడ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత కుమార్మడెనై దదవుడు సృషిరయందు ఉనికనలో ఉనాిడు అను 
ఆలోచనను “ఆయన సమసత విష్యములకు వార్సుడు,” అనగా ఆయన ప్రతి విష్యమునకు 
యజమానిగా ఉండి సృషిరయావతయత ను ప్ర్శపాల్వసుత నాిడు అనే సతయముతో జతప్ర్చాడు. వాసతవానికన, ఈ 
ఆలోచన అధాయయము అంతటలిో కనిపసిుత ంది. 

దదవుని విశషే్మ నై ర్ాజయమును స్టవేించుట సృషిర  యొకు ఉదదేశమ ైయునిదని బెైబిలు తర్చుగా 
తెల్వయజేసుత ంది. ఈ ర్ాజయము విశషే్మ నై దదవుని కుమార్మని దావర్ా పాల్వంచబడుతయంద ిఅని, మర్శయు 
ఆయన దావర్ా మర్శయు ఆయనయందు సృషిర  చదయబడనిదని కొీతత  నిబంధ్న సపష్రము చదసుత ంది. 
కుమార్మని యొకు సృషిరంచు కార్యము ఆయన ర్ాజతవము మర్శయు అధకిార్మునకు వయకరతకర్ణగా 
ఉనిదని కూడా మనము చెప్పవచుు. ఆయన సృషిరని చదశాడు కాబటిర , ఆయనకు సృషిర మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిార్ము ఉంది. కాబటిర , ప్రతి సృష్రము కూడా దాని యొకు ర్ాజుగా కుమార్మనికన ఇష్రప్ూర్వకముగా 
విధదయతతో సమర్శపంచుకొనవలస్టని బాధ్యత ఉనిది. 

క ైైసువ విశావసమ్మలోని ఒక రహసయ సతయమ్మ ఏమ్నగా, మ్న పిభమవును రక్ష్కుడ ైన 
యసేు కరీసుు  మ్నలను విమోచించుట మ్ాతిమేగాక, విశవమ్మను సృష్టరంచుటలో 
కూడన ఆయన మ్మఖయమ నై పాతిను పో ష్టంచనడు. మ్న పిభమవు మ్ర యమ రక్ష్కుడు 
విమోచకుడ ైయమన్నాడు, కాని ఆయన మ్ర  సంపూరణంగా సృష్టరకరుగాను 
విమోచకునిగాను ఉన్నాడు. ద్నీిలో మ్న కొరకు అన్ేక పాిమ్మఖయమ ైన భదవనలు 
ఉన్నాయ. ద్ననిలో ఒకటి ఏమ్నగా, సరవమ్మను సృష్టరంచినవాడ ైన మ్న రక్ష్కుడు 
ఎంత గొపపవాడో  అద్ి మ్నకు జఞా పకమ్మ చసేుు ంద్ి. ఇద్ి ఒక అదుుతమ నై ఆలోచన. 
కుమ్ారుడు ఏ విధంగా కూడన తండిి కంట ేతకుకవవానిగా గాక, మ్న అదుుతమ నై 
మ్ర యమ మ్హతుు గల లోకమ్మ యొకక సృష్టరలో ఆయన సంపూరణమ్మగా 
పాలివాడ ైయమన్నాడు అని నమ్మునటుు  మ్నలను ఇద్ి పుర కొలుపతుంద్ి. యసేు 
కరీసుు  యొకక హృదయమ్మ సంఘమ్మ కొరకు మ్ాతిమేగాక, సృష్టర  కీమ్మ్మ అంతట ి
కొరకు మ్ర యమ సృషరమ్మలు అనిాట ికొరకు ఎదురుచూసుు ంద్ి, మ్ర యమ కరసీుు లో 
మ్నమ్మ అంతయ ద్ినమ్మలలో వసుు ందని ఎదురుచూచు విమోచన ఈ 
మ్ూలుగమచునా సృష్టర  కొరకు కూడన విమోచన అవుతుంద్ి అని కూడన ఇద్ి 
మ్నకు జఞా పకమ్మ చసేుు ంద్ి అని న్న ఆలోచన. చివర గా, యసేు కరీసుు ను 
అనుసర ంచువార  హృదయమ్మ కూడన యసేు యొకక హృదయవాంఛను 
కలిగ యమంటుంద్ి అని, లోకమ్మను గూర ి మ్ర యమ లోకమ్మలోని నివాసులను 
గూర ి వార  యొకక సృష్టరకరు వలెన్  మ్నమ్మ కూడన శదాీ వహంిచనలని జఞా పకమ్మ 
చేసుు ంద్ి అని న్న ఆలోచన. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

సృషిర  వార్ము దృషిరలో సృషిరలో కుమార్మని యొకు కార్యమును మనము ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిర , 
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డపిల వుటను గూర్శు చర్శుంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

మ్ానవాళి యొకక పతనమ్మ 
మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డపిల యిన కథనము దుఃఖ్కర్మ నైదదగాని సుప్ర్శచతమ నైది. 

ఆదకిాండము 2లో దదవుడు మన మొదటి తలో్వదండుర ల ైన ఆదాము హవవలను సృజంచ, వార్శని 
అందమ నై ఏదనెు వనములో ఉంచాడు. తోటను సాగుచదస్టి, తోటను సర్వలోకములోనికన మానవజాతి 
వాయపింప్జయేునటటో  సంతానమును కను బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడనిది, తదావర్ా సర్వలోకము దదవుని 
కొర్కు యోగయమ నైదిగా మార్ుబడవలస్టియుండనిది. అయితద ఆదికాండము 3లో, సాతాను సర్పము 
ర్ూప్మును ధ్ర్శంచుకొని, తిర్సుర్శంచబడని మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలము తినునటటో  హవవను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శోధించాడు. హవవ తినిన వ ంటనే, కొంత భాగమును ఆదామునకు ఇచునది, అతడు కూడా తినాిడు. 
ఇద ిమానవాళి చూపని మొదటి అవిధదయత. ఆదాము హవవలు సర్పము మాటలు విని దదవుని 
దెైవకృతము మర్శయు ఆయన ఆజాకు అవిశావసముతో సపందించార్మ. 

కాబటిర , ఆదికాండము 3లో, ఆదాము, హవవ మర్శయు సర్పమును శపసిూత  దదవుడు ఈ 
పాప్మునకు సపందించాడు. ఈ శాప్ములోని తీర్మపలు మానవాళి అవిధదయతకు ప్ర్శణామములను 
కోీడీకర్శంచ, సృషిర  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశముల యొకు న ర్వరే్మపను ఆలసయం చదశాయి. 

అయితద దీనంతటిలో కుమార్మడెైన దదవుని యొకు పాతర ఏమిటి? మానవాళి పాప్ము 
చదస్టనిప్ుపడు వార్శని శపించుటలో కుమార్మడు తండిర మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తుతో పాలుప్ంచుకునాిడు అని 
చెబుతూ కుమార్మని కార్యమును మనము కోీడీకర్శంచవచుు, మర్శయు ఈ శాప్ముల నుండద మానవాళిని 
విడపిించుటకు వాగాే నము చదయబడని ర్ాబో వు మ స్ట్ియ ఆయనే. 

మానవాళి ప్తనములో కుమార్మడెనై దదవుని యొకు పాతరను మూడు మార్గములలో ప్ర్రక్ష 
చదదాే ము. మొదటిగా, ప్తనము యొకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, దాని యొకు 
సార్వతిరక ప్ర్శణామాలను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ప్తనము తర్మవాత మానవాళికన 
ఇవవబడిన నిర్రక్షణను గూర్శు కుో ప్త ంగా ప్రసాత విదాే ము. ప్తనము యొకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను 
చూచుటతో ఆర్ంభిదాే ము. 

వయకిుగత పర ణనమ్ాలు 

రదమ్ా. 5వ అధనయయమ్మ పికారం, మ్ానవాళి పాపమ్మలోనికి పడిపో వుటకు కలిగ న 
కొనిా పర ణనమ్ాలను గూర ి మ్ాటదు డుతూ, ఆద్నమ్మను గూర ి చ బమతూ, ఒక 
మ్ానవుని ద్నవరా పాపమ్మ లోకమ్మలోనికి పివేశించగా, అందరు ఆయనలో 
పాపమ్మ చేశారు, అనగా ఆయనలో పాపమ్మ చేశారు కాబటిర  మ్రణమ్మ 
పిజలందర కర సంకీమించింద్ి. అతడు మ్ానవ జఞత్ర అంతటిక ిపిత్రనిధిగా ఉన్నాడు. 
అతడు పాపమ్మ చసే్టటనపుపడు, అతని అపరాధమ్మ మ్ానవ జఞత్ర అంతట ిమీద 
పడింద్ి. అంతేగాక, అతని దుషర సవభదవమ్మ కూడన అందర కర బద్ిలీ చేయబడింద్ి. 
ఈ విధమ్మగా ఆలోచన చ యయండి, ద్వేుడు ఆద్నమ్మను సృష్టరంచినపుపడు 
ఆయనలో ఒక విషపు డబదాను పెటదర డు అనుకుంద్నం — ఇద్ి నిజం కాదు, కాని ఈ 
విధమ్మగా ఊరక ేఆలోచన చ యయండి — మ్ర యమ న్నవు ఒకవేళ న్న చితుమ్మనకు 
విరదధమ్మగా వ ళ్తు  ఆ డబదా పగ లిపో తుంద్ి అని ఆద్నమ్మతో ద్వేుడు చ పాపడు 
అనుకోండి. అయతే, ఆద్నమ్మ ద్ేవుని చితుమ్మను మీరాడు కాబటిర , చినా డబదా 
పగ లిపోయ, అద్ి అతని మ్నసుును కలుష్టతం చేస్టటంద్ి — అతడు సర గా ఆలోచన 
చేయలేదు, అతని హృదయమ్మను కలుష్టతం చసే్టటంద్ి — అతడు సర నై 
విషయమ్మలను పేిమించలేదు, అతని చితుమ్మను కలుష్టతం చసే్టటంద్ి — అతడు 
సర ైన వసుు వులను ఎనుాకోలేదు. తరువాత ఆద్నమ్మకు పటలులు పుటిరనపుపడు, ఆ 
భిషర సవభదవమ్మ ఆయన పటలులకు కూడన పాికింద్ి కాబటిర  మ్ానవ జఞత్ర అంతన ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భిషర సవభదవమ్మతోను ద్ేవుని మీద త్రరుగమబదటు చేయమ సవభదవమ్మతోను 
ఉనికిలోనికి వచిింద్ి. 

— డా. ఫరా ంక్స బార్ుర్డ 

తెగశపల యిన సహవాసము. మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట యొకు వయకనతగత 
ప్ర్శణామాలను వివర్శంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియి. అయితద ఈ పాఠంలోని మన ఉదదేశముల 
కొర్కు, మనము దదవుడు మర్శయు మానవుల మధ్య తగెశపల యిన సహవాసముతో ఆర్ంభించ నాలుగు 
ఆలోచనల మీద దృషిర ప డదాము. 

మ్ానవాళి పాపమ్మలోనికి పడపిో వుట అంటే ద్ేవునికి విరదధమ్మగా త్రరుగమబదటు 
చేయమట — అతని సవభదవమ్మనకు పితీకగా ఉనా న్ ైత్రక ఆజాలను ఉలు ంఘించుట. 
మ్ర యమ ఆ త్రరుగమబదటు పిత్ర స్ా్ యలోనూ ఒక విషాదకరమ నై ఎడబదటుకు 
ద్నర తీస్టటంద్ి — అనిాట ికంట ేమ్మఖయమ్మగా ద్వేుని నుండి ఎడబదటు. ఆయన 
సృష్టరగా, ఆయన రూపమ్మలో చేయబడనివార గా, ఆయనకు మ్హమి్ను 
త చుివార గా, మ్నమ్మ ద్ననిని చేయకూడదు. మ్నమ్మ ద్వేుని మ్హమి్ను 
ప ందలేకపో తున్నామ్మ, మ్ర యమ మ్నమ్మ ఆయనకు విరదధమ్మగా త్రరుగమబదటు 
చేస్టటనపుపడు, ఆయన కావాలన్ే ఈ సృష్టరని శపటంచి ద్వేునికి మ్ర యమ ఆయన 
సృష్టరకి మ్ధయ ఒక ఎడబదటును తీసుకొనివస్ాు డు. కాబటిర , మ్ానవాళి అనుభవించు 
ఎడబదటు, అనగా మ్న అతుయనాత భదితకు, పాిమ్మఖయతకు మ్ర యమ గమర ుంపుకు 
మ్ూలమ ైన విధననమ్మను మ్ర యమ ద్వేుని సృష్టరగా ఉండుటను కోలోపవుట 
జర గ ంద్ి, తద్నవరా మ్నమ్మ ద్వేుని నుండి దూరమ్యాయమ్మ. మ్నమ్మ 
ఒకర కొకరమ్మ కూడన దూరమ యైాయమ్మ, మ్ానవులు తమ్ సమ్సు  ఆనందమ్మను, 
తమ్ గమర ుంపును, తమ్ సంతృపటుని ద్వేునిలో ప ందుకొనవలస్టటయమన్నారు కాబటిర  
అలా జరగనపుపడు మ్నమ్మ లోకమ్మలోని వసుు వులను వ దకుతనమ్మ. తరువాత, 
పిజలు పేమి్ ఆపాయయతలకు కారణమ్మలుగా ఉండుటకు బదులుగా, ఈ 
లోకమ్మలోని వసుు వుల కొరకు పో టీపడుతూ తమ్ గమర ుంపు కొరకు వ దకుచు, 
ఇతర పిజల నుండి కూడన విడపిో యారు. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

తాను చదస్టని సృష్రములతో నివాసముండుటకు సాా నముగా ఉండునటటో  దదవుడు ఈ లోకమును 
ర్ూప ందించాడు. అయితద ఆదాము హవవల పాప్ం వార్శని దదవుని నుండి దూర్ం చదస్టింది; వార్శతో ఆయన 
సహవాసము తగెశపల యింది. వార్శ అవిధదయత వార్శలో అవమాన భావనను కల్వగశంచంది, మర్శయు దదవుని 
సనిిధలిోని సంతృపితని మర్శయు నిశుయతను వార్మ కోలోపయార్మ. కాబటిర , తోటలో దదవునితో 
నడచుటకు మర్శయు మాటాో డుటకు బదులుగా వార్మ ఆయన సనిిధ ినుండి దాగుకొనాిర్మ. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సహవాసము కేవలం మానవ దృకోుణములో మాతరమ ేతగెశపల లేదు; దదవుడు కూడా వార్శ సనిిధనిి 
తిర్సుర్శంచ ఏదెను వనము నుండి వార్శని వ ళోగొటార డు. ఫల్వతంగా, మానవులు కల్వగశయుండని గొప్ప 
అవసర్తలలో ఒకట ిఈ అనుబంధ్మును ప్ునర్మదధర్శంచుట. 

అంతదగాక, దదవునితో మానవుల అనుబంధ్ం తగెశపల వుటకు ఫల్వతంగా, ఆదాము హవవలు ఒకర్శ 
మధ్య ఒకర్మ కల్వగశయుండని సహవాసము కూడా తగెశపల యింది. ఇద ివార్మ ఒకర్శని చూస్ట ిఒకర్మ 
స్టిగుగ న ందుట, మర్శయు తమను తాము అంజూర్ ఆకులతో కప్ుపకొనుటలో సపష్రమవుతయంది. మర్శయు 
దీనిని మనము ఆది. 3:16లో దదవుడు మానవులను శపించన విధానములో చూడవచుు, అకుడ 
వివాహములో కలహమునకు పాప్ము కార్ణమని మనకు తెలుప్బడింది. కాబటిర , ఈ మానవ 
అనుబంధాలను ప్ునర్మదధర్శంచగల విమోచన కూడా మానవులకు అవసర్మ ైయునిది. 

అప్ర్ాధ్ భార్ం. ఆదాము యొకు పాప్ అప్ర్ాధ్ భార్మును మానవాళి అంతా మోయుట 
ప్తనము యొకు ర్ ండవ వయకనతగత ప్ర్శణామమ యైునిది. ర్పమా. 5:18లో పౌలు ఈ సమసయను 
వివర్శంచన విధానమును వినండి. 

కాబటిర  తీరుప ఒకక అపరాధమ్ూలమ్మన వచిినద్ ై, మ్నుషుయల కందర కిని 
శిక్ావిధి కలుగమటకు ఏలాగమ కారణమ్ాయ న్ో . . . (రదమ్ా. 5:18). 

ఆదాము చదస్టిన ఒక అవిధదయ కార్యము మానవాళి అంతటి యొకు శక్షకు కార్ణమ యైియంది అని 
పౌలు బో ధించాడు. మర్ొక మాటలో, దదవుడు ఆదాము యొకు పాప్మును ప్డిపలయిన ప్రతి మానవుని 
ఖ్ాతాలో జమ చదసాత డు, కాబటిర  మనమంతా ఆ మొదటి అవిధదయతకు అప్ర్ాధ్ులమ యైునాిము. 
ఆదాము మానవాళి అంతటకిన నిబంధ్నా నాయకునిగా ఉనాిడు కాబటిర  ఇలా జర్శగశంది. అతడు తనకు 
మాతరమ ేగాక, తన భార్యకు, మర్శయు సావభావిక మానవ ఉతపతిత  వలన కలుగు ప్రతి మానవునికన 
పరా తినిథయం వహించాడు. ఫల్వతంగా, ఈ అప్ర్ాధ్ భార్ము నుండి, అది తీసుకొనివచుు నితయ శక్ష నుండి 
విడపిించు విమోచన మనకు అవసర్మ ైయునిది. 

భరష్రతవము. భరష్రతవము మనము ప్రసాత వించు ప్తనము యొకు మూడవ వయకనతగత 
ప్ర్శణామమ ైయునిది. వదేాంతశాసత ర ప్దమ నై “భరష్రతవము” పాప్ము మానవ సవభావమును భరష్యర  
ప్టిరంచుటను సంబో ధసిుత ంది. భరష్రతవ స్ట్మలను ప్లు వదేాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు విధాలుగా అరా్ము 
చదసుకుంటాయి. అయితద దదవుని దయను ప ందుట నుండి అది మనలను నివార్శసుత ంది అని ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు అందర్మ సముతిసాత ర్మ. మానవ సవభావము యొకు భరష్రతవమును గూర్శు లేఖ్నము ర్పమా. 
3:9-18తో సహా అనకే చపటో మాటాో డుతయంది. 

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 3:10-12లో వరా యబడని ఈ మాటలను వినండి. 

న్నత్రమ్ంతుడు లేడు, ఒకకడును లేడు, గీహించువాడ వడును లేడు, ద్ేవుని 
వ దకువాడ వడును లేడు. అందరును తోి వ తపటప యేకమ్మగా పనికమి్ాలినవార ైర ; 
మేలుచేయమవాడు లేడు, ఒకకడ ైనను లేడు (రదమ్ా 3:10-12). 

ఈ వచనములలో, మానవ భరష్రతవమును గూర్శు లేఖ్నములో ఉని స్టిార్మ నై బో ధ్లను ఎతిత  
చూప్ుటకు పౌలు అనేక పాత నిబంధ్న వచనములను కల్వపాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్పమా. 3లో, మన సవభావము భరష్యర  ప్టిరనది గనుక, నీతిమంతయడు ఒకుడు కూడా లేడు, మేలు 
చదయువాడు ఒకుడు కూడా లేడు అని పౌలు బో ధించాడు. ఎవర్శకర అవగాహన లేకుండా మన ఆలోచనా 
శకనత కూడా భరష్యర  ప్టిరంది. మర్శయు ఎవర్ూ దదవుని వ దకకుండునటటో  మన చతతము కుడా ప్రభావితము 
చదయబడింది. వాసతవానికన, మన ప్ర్శశుదధమ ైన దదవుని ఎదుట మానవ సవభావము ప్నికనమాల్వనదిగా 
అయియంది అని కూడా పౌలు చపెాపడు. ఆయన ఆశీర్ావదమునకు మనము యోగుయలము కాము, 
మర్శయు మనలను విమోచంచుటకు మనము చదయగల్వగశనది ఏమి లేదు. మనలను విమోచంచుటకు 
మర్ొకర్శ అవసర్త మనకు ఉనిది. 

మీకు త లుస్ా, ఇరవ ైయయవ శతనబాం ఆరంభమ నైపుపడు, లోకమ్మలో, మ్మఖయమ్మగా 
పాశాితయ లోకమ్మలో విజఞా న పర జఞా న ఎదుగమదల కారణంగా, విద్నయ వాయపటు  
కారణంగా, నూతన ఆవిషకరణల కారణంగా — స్ాంకతే్రక విజఞా నమ్మ, పిగత్ర, 
మొదలగమ వాట ికారణంగా — తతవవేతులు, స్ామ్ాజక విజఞా నులు మ్ర యమ 
ఉద్నరవాద వదే్నంతవేతుల మ్ధయ గొపప ఆశాపూరణత ఉండదే్ి, మ్ర యమ ఇరవ ైయయవ 
శతనబామ్మ యమదామ్మ ఉండదని శాంత్రయమతమ ైన యమగమ్మగా ఉంటుంద్ి అన్ే 
గొపప ఆశాపూరణత ఉండదే్ి. మ్ానవ తరకమ్మ ఇరవ ైయయవ శతనబామ్మను 
ఏలుతుంద్ి అని, తనర కకమ ైన మ్ానవులు ఒకర న్ొకరు చంపరన్ే ఆలోచన ఉండేద్ి. 
కాబటిర , శాంత్రతో ఉండు శతనబామ్మలోనికి మ్నమ్మ అడుగ డబో తున్నామ్మ అన్ే 
బలమ ైన నిరకీ్ష్ణ ఉండదే్ి. ఇలాంటి ఆలోచనలో ఉనా సమ్సయ ఏమిటో మీకు 
త లుసు ... మ్ార్డక్ వాదమ్మలో కూడన ఇద్ే సమ్సయ ఎదురయయంద్ి, ద్ననిలో ఒక 
ఆశాపూరణతతో కూడిన మ్ానవశాసు రమ్మ ఉండేద్ి మ్ర యమ ద్ననిలో పాపమ్మను 
గూర ిన స్టటద్నా ంతమ్మ లేదు కాబటిర  అద్ి స్ామ్ాజక విషాదమ్మలకు ద్నర  తీస్టటంద్ి. 
తరువాత ఏమి జర గ ంద్ి? మొదట ిపిపంచ యమదామ్మ జర గ ంద్ి. బొ లిిిక విపువం 
జర గ ంద్ి. తరువాత హో లోకోస్ర, ర ండవ పిపంచ యమదామ్మ, హిటు ర్డ, న్నజీవాదమ్మ, 
ఇంకా అన్ేక విషాద్నలు జర గాయ. ఫలితంగా, స్ారాంశంలో చ బితే, ఇరవ ైయయవ 
శతనబామ్మలో, పదకొండు కోటు  ఇరవ ై ఎనిమిద్ి లక్ష్ల మ్ంద్ి యమదామ్మలో 
హతమ్ారిబడన్ రు. న్ేను కేవలం యమదామ్మలను గూర ి మ్ాతిమే 
మ్ాటదు డుతున్నాను. వాి యబడిన ఆధనరమ్మలను లెకికస్టేు  మ్రణ ంచిన న్నగర కులు 
మ్ర యమ స్టెైనికులు యొకక సంఖయ ఇద్ి. ఇవి అంతకు మ్మందు న్నలుగమ 
శతనబామ్మలలో కలిగ న మ్రణనలను కలిపట చూస్టటననిా మ్రణనలు. ఇద్ి మ్నకు 
ఏమి చ బమతుంద్ి? ఏద్ో  సమ్సయ ఉనాదని త లియజసేుు ంద్ి. స్ామ్ాజక పర స్టట్తులు 
మ్ాతిమే గాక, జఞా న పురదగత్ర అంతట ిమ్ధయలో, విజఞా న పిగత్ర మ్ర యమ న్నకర కతల 
మ్ధయలో, మ్ానవ సవభదవమ్మలో ఏద్ో  ఒక పాిథమిక సమ్సయ ఉనాద్ి. ద్ననిని 
క ైైసువులమ ైన మ్నమ్మ “పాపమ్మ” అని పటలుస్ాు మ్మ. మీడయిాలో, విద్నయ శాఖలలో 
మ్ర యమ ఇతర చదటు  ఇద్ి సుపర చితమ ైన పదమ్మ కాదు, అయనను ర యన్ోు ల్్డ 
న్ ైబర్డ చ పటపనటుు , క ైైసువ పాప స్టటద్నా ంతమ్మ స్టటద్నా ంతమ్మలనిాటిలో తకుకవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిస్టటద్ిాగాంచిన స్టటద్నా ంతమ ైయమనాద్ి, కాని ద్నీి కొరకు పిత్ర చదట ఎంతో అదుుతమ నై 
అనుభదవిక ఆధనరమ్మ ఉనాద్ి. 

— డా. పట్ర్డ కుజుక్స 

శీమ, బాధ్ మర్శయు మర్ణము. సమసత మానవాళి శీమ, బాధ్ మర్శయు మర్ణమును 
అనుభవించుట ఆర్ంభించనది అనునది ప్తనము యొకు నాలుగవ వయకనతగత ప్ర్శణామమ యైునిది. 

మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డపిల వుటకు ముందు, జీవితము ప్ర్శప్ూర్ణముగాను 
సంప్ూర్ణముగాను ఉండదది. మానవాళి బాధ్ను, లేక కష్రమును, లేక అనార్పగయమును, లేక మర్ణమును 
అనుభవించలేదు. అయితద ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టని తర్మవాత దదవుడు వార్శని, వార్శ యొకు 
సావభావిక సంతతిని శపించాడు. 

సర,ే పతనమ్మనకు పర ణనమ్మ్మగా, ద్వేుడు స్ట్ు ర పురుషులకు మ్ాతిమేగాక సృష్టర  
యావతుు కు తీరుప తీరాిడు. కాబటిర , ఉద్నహరణకు, ఆద్నమ్మ హవవలు 
పతనమ్మనకు మ్మందు చసే్టటన పని, తరువాత పర శమీ్గా మ్ార ంద్ి, కాబటిర  
మ్ానవాళికి పనితో పేిమించు-ద్ేవష్టంచు అనుబంధం ఆరంభమ ైయయంద్ి. స్ట్ు ర 
పురుషులకు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ కూడన భిషుర పటిర  చ డపిో యంద్ి. పటలులకు 
జనునిచుిట — ద్ేవుని సవరూపమ్మలను పునరుతపత్రు  చేయమటకు ద్వేుడచిిిన 
వరమ్మ — బదధగా మ్ార ంద్ి, మ్ర యమ స్ాధనరణంగా మ్ాటదు డితే, ఆస్ావద్ించుటకు 
ద్ేవుడు ఆద్నమ్మ హవవలకు ఇచిిన మ్ంచి వసుు వులనిా వారు ఆస్ావద్ించుట 
కొనస్ాగ ంచనరుగాని, అవి ఏద్ో  ఒక విధమ్మగా భిషుర పటరబడి, సంపూరణంగా 
ఆస్ావద్ించబడలేదు. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

మానవాళిని దదవుడు శపించన విధానము ఆది. 3:16-19లో వరా యబడియునిది, అకుడ 
మనము ఇలా చదువుతాము: 

ఆయన స్ట్ు రతో న్న పియాసమ్మను న్న గరువేదనను న్నేు మికికలి హెచిించ దను; 
వేదనతో పటలులను కందువు; . . . ఆయన ఆద్నమ్మతో . . . న్న నిమితుమ్మ న్ేల 
శపటంపబడియమనాద్ి; పియాసమ్మతోన్ే న్నవు బిదుకు ద్నిమ్మలనిాయమ ద్నని పంట 
త్రందువు; అద్ి మ్మండు  తుపపలను గచిప దలను న్నకు మొలిపటంచును; . . . న్నవు 
న్ేలకు త్రర గ  చేరువరకు న్న మ్మఖపు చ మ్ట కార ి  ఆహారమ్మ త్రందువు . . . (అద్ి. 
3:16-19). 

ఈ శాప్ములు మానవాళికన కవేలం బాధ్ మర్శయు శీమను మాతరమ ేకల్వగశంచలేదు; దదవుడు 
వార్శకన ఇచున ప్నులను న ర్వరే్ముటలో కూడా అవి వార్శకన ఆటంకం కల్వగశంచాయి. వృదిధ  చెంది భూమిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నింప్మని, భూమిని సాగు చదస్టి దానిని భదరప్ర్చమని, భూమిని పాల్వంచ దదవుని ర్ాజయమును 
వాయపింప్జయేమని మానవాళికన ఇవవబడని బాధ్యతలను న ర్వేర్ముట కూడా కష్రతర్మ ైయుయంది. 

అంతదగాక, మానవాళి అంతా మర్ణమును అనుభవించుట ఆర్ంభించంది. మర్శయు ఈ 
శాప్ములు మానవ తర్ములనిిటకిర వాయపించాయి. కాబటిర , మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని 
ఉదదేశములను మనము ఎనిడెైనా న ర్వేర్ువలస్టియుంటే, ఈ ఆటంకముల నుండ ిమనలను విమోచంచ 
ఆశీర్ావదకర్మ ైన ఆనందకర్మ ైన ఉనికనలోనికన మనలను విమోచంచుటకు ఒక విమోచకుని యొకు 
అవసర్త ఉనిది. 

మ్ానవాళి యొకక పతనమ్మనకు పర ణనమ్ాలు ఏమ్నగా మ్ానవ జఞత్ర ద్నని స్ ంత 
మ్ారుమ్మనకు త్రర గ నద్ి. పాపమ్మ అనగా ద్ేవుని ఆజాలను ఉలు ంఘించుట 
అయమయనాద్ి మ్ర యమ మ్ానవులు పర పూరుణ లు కారు. వారు ఇక ద్వేుని స్ా్ యని 
చేరుకోలేరు. కాబటిర , పతనమ్మ తరువాత మ్నమ్మ ద్వేుని నుండి 
దూరమ్యాయమ్మ, మ్ర యమ మ్ానవాళి అంతన మ్రణమ్మ యొకక వాసువికతను 
అనుభవించింద్ి. ఏ భేదమ్మ లేకుండన ఒకకరు కూడన ద్వేుని దృష్టరలో 
న్నత్రమ్ంతులుగా లేరు. మ్ానవులు ద్ేవుని సవరూపమ్మలెైనపపటికర, వారు 
భిషుర లయాయరు. కరసీుు లో విమోచన లేకుండన, ఆయనను స్ావభదవికమ్మగా ఎవవరూ 
వ దకలేరు. మ్ర యమ మ్నమ్మ ద్ేవుని మ్ంచితనమ్మ యొకక స్ా్ యలను 
చేరుకోలేమ్మ. 

— డా. స్ట్రఫ న్ ఛాన్, అనువాదం 

మ్ానవులకు విమోచకుడు కావలి మ్ర యమ ఈ కారణమ్మ చతే ద్ేవుడు వార  
యొకక విమోచకునిగా ఉండనలి: ద్ేవునికి విరదధమ్మగా పాపమ్మ చేయమ 
సవభదవమ్మ. ద్ేవుడు విశవమ్మను ఉనికిలోనికి త చేి  వయకిుతవమ్మలేని శకిు కాడు. 
ద్ేవుడు వయకిుగతమ ైనవాడు — త్రితవ స్టటద్నా ంతమ్మ, ద్వేుడు తండిి, కుమ్ారుడు 
మ్ర యమ పర శుద్నా తుయ ైయమన్నాడు. ద్వేుడు సనిాహితమ్మగా, అదుుతమ్మగా 
వయకిుగతమ నైవాడ ైయమన్నాడు. కాబటిర , మ్న పాపమ్మ వయకిుగతమ్మగా ద్ేవునికి 
విరదధమ్మగా చేయబడనిద్ి. లేఖనమ్మలను న్నేు అవగాహన చేసుకునా పికారం, 
మ్న పాపమ్మ అనిాట ికంట ేఎకుకవగా మ్న సృష్టరకరును మోసమ్మ చేయమట. 
మ్ర యమ, మ్న పాపమ్మ మోసమ్మ చేయమటను పో లియమనాద్ ికాబటిర , ద్ననిని 
సర చయేమటకు మ్నమ్మ ఏమి చేయలేమ్మ. మోసమ్మ చేస్టటనపుపడు మోసపోయన 
వారు మ్ాతిమే ఏద్ో  ఒకటి చయేగలరు. అందు వలన్ే, ద్ేవుడు మ్న అనుబంధమ్మ 
యొకక విర గ నతనమ్మను తీసుకొని ద్ననిని సర చసే్టేున్ే మ్నమ్మ విమోచన 
ప ందగలమ్మ. పాపమ్మ మ్ానవ పర స్టట్త్ర మీద పిభదవమ్మ చూపటన విధననమ్మను 
బటిర  కూడన మ్నకు విమోచనకుడు కావాలి. అద్ి మ్నలను పటిరంచింద్ి. మ్నమ్మ 
ద్ేవునికి త్రర గమబదటు చేస్టట మ్న మీద మ్నమ్మ ధనయస పెటిరనపుపడు, అద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్నలను ఒక గమరుతనవకరిణ శకిులో పటిర ంచింద్ి మ్ర యమ ద్వేుని కృపా కనికరమ్మ 
లేకుండన మ్న హృదయాలను మ్ర యమ జీవితనలను ద్వేుని వ పైుకు త్రపపలేమ్మ, 
మ్ర యమ మ్న స్ ంత పాపమ్మల నుండి తపటపంచుకోలేమ్మ. కాబటిర  ద్వేునితో 
మొదటిగా సంధి ఏరపరచు విమోచకుడు మ్ాతిమే మ్నలను రక్ించగలడు, 
మ్ర యమ మ్న పాప పర స్టట్త్రలోనికి పివేశించి పాపపు శకిుని తీస్టటవయేగలవాడు 
మ్ాతిమే మ్నలను రక్ించగలడు. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

మానవాళి పాప్ములోనికన ప్తనమగుట దావర్ా వచుు వయకనతగత ప్ర్శణామాలను చూస్టని పమిుట, 
దాని యొకు సార్వతిరక ప్ర్శణామాలను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

స్ారవత్రిక పర ణనమ్ాలు 
మానవాళి దదవుని ర్ాజయ ప్రణాళికలకు ఎంత పరా ముఖ్యమ ైన వార్శగా ఉనాిర్ంటే, మన 

తిర్మగుబాటట సర్వలోకము మీదికన శాప్మును కొనితెచుంది. ఆ సమయము నుండి, మానవ సమాజము 
దదవుని మహిమ కొర్కు గాక స ంత మహమి కొర్కు నివస్టించుట ఆర్ంభించంది. మనము ఒకర్శతో 
ఒకర్ము అనాయయముగాను అకీమముగాను వయవహర్శంచాము. మర్శయు మనము తర్చుగా దదవుని 
చతతమునకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశాము, ఒక దయగల ర్ాజు మర్శయు సృషిరకర్తగా ఆయన 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై మహిమను భూమి మీద ఆయన ర్ాజయము ప్రతిబింబించలేకపల యింది. పరా కృతిక 
ప్రప్ంచము కూడా ప్రభావితము చదయబడింది. కుళిిపల వుట మర్శయు మర్ణము భూమిని మర్శయు 
దానిలోని సృష్రములను భరష్యర ప్టిరంచ కృశంప్జసే్టింది. సృషిరలోని ప్రతి అంగమునకు ర్క్షణ మర్శయు 
విమోచన కావాల్వ. 

ఈ పాఠంలో, ప్తనము యొకు ర్ ండు సార్వతిరక ప్ర్శణామాల మీద దృషిరప డదాము, అది దదవుని 
ర్ాజయ ర్ాకడను ఆలసయం చదస్టింది అను వాసతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

దదవుని ర్ాజయము ఆలసయమగుట. ఆది. 2:8లో మనము చదువునటటో , దదవుడు లోకమును 
సృజంచనప్ుపడు, ఏదనెు వనము మాతరమ ేప్ర్దెసైు వల  ఉండదది. మిగశల్వన లోకమంతా అభివృదిధ  
లేనిదగిాను కూీ ర్ అర్ణయముగాను ఉండదది. ఆది. 1:28 ప్రకార్ం, భూమిని లోప్ర్చుకొనుట మానవుని 
బాధ్యతయిెయైుండనిది, అనగా, సర్వలోకము దదవుని ప్రతదయకమ ైన తోటగా ఉండునటటో  దానిని సాగుచదస్టి 
దానిలో మానవ సమాజములను సాా పించు బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడనిది. దదవుని స్టవేక ర్ాజులుగా 
మనము దానిని యిలేవలస్టయిుండనిది, మర్శయు ఆయన మహిమగల ప్ర్లోక ర్ాజయము ఆయన 
భూమి మీద ఉని సృషిర  అంతటిలో వాయపింప్జేయు బాధ్యత మనకు ఇవవబడనిది. ఈ ప్ని ప్ూర్ తతన 
తర్మవాత, ఆయన ప్రతదయకమ నై భూలోక ర్ాజయముగా లోకమును సావధనీప్ర్చుకొనుట దదవుని 
ప్రణాళికయిెైయుండనిది. 

అయితద మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట లోకము యొకు సర్ నై సాగును మర్శయు దాని 
మీద మన ప్ర్శపాలనను ఆలసయం చదస్టింది. మర్శయు అది దదవుని ర్ాజయ ర్ాకడను కూడా ఆలసయం చదస్టింది. 
సాగుచదస్ట ిపాల్వంచుటకు మనము చదస్టని ప్రయతాిలను కూడా పాప్ము పాడుచదస్టింది, మర్శయు మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లోకము దదవుడు సావధనీప్ర్చుకొనుటకు తగశనదిగా లేకపల యింది. నిసిందదహంగా, మానవులు భూమిని 
సఫలీకృతముగా నింపార్మ. అయితద మనము సాా పించన సమాజములు మనకు ఆజాా పించబడని 
సమాజములంత ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఉండలేకపల యాయి. యుదధములు, నేర్ము, కలహము, మర్శయు 
అబదధ  మతము వాయపిత  చెందాయి, మర్శయు సంఘములో కూడా దదవుని ప్టో విశావసము మర్శయు 
సమర్పణలేమిగల ప్రజలను ఎకుువగా మనము చూసాత ము. మర్శయు లోకములో ఉని ఈ పాప్ము 
కార్ణంగా, దదవుని ర్ాజయము ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఉనికనలోనికన ర్ాలేదు. 2 పేతయర్మ 3:11-12లో పతేయర్మ ఈ 
సమసయను గూర్శు మాటాో డుతయనాిడు: 

ద్ేవుని ద్నిపు రాకడకొరకు కనిపెటుర చు, ద్ననిని ఆశతో అపకే్ించుచు, మీరు 
పర శుదామ నై పివరునతోను భకిుతోను ఎంతో జఞగీతుగలవార ై యమండవలెను (2 
పేతురు 3:11-12). 

ఒక విధ్ముగా, ఆయనకు నచునప్ుపడు దదవుడు ఈ భూమి మీదకిన ర్ాజయమును 
తీసుకొనిర్ాగలడు, ఎందుకంటే లోకములోని పాప్మును తనకు నచునప్ుపడు శుదిధ  చదస్టే శకనత దదవునికన 
ఉనిది. అయితద విమోచకుడెనై యిేసు కరసీుత  దావర్ా దీనిని చదయుట దదవుని ప్రణాళికయిెయైుండనిది. 
మర్శయు ఈ లేఖ్నభాగములో, ఈ లోకములో ఉని భరష్రతవముకు వయతిర్కేముగా పల ర్ాడుట దావర్ా, 
మనము సృషిరని దాని యొకు వాసతవిక ఉదదేశము వ ైప్ుకు నడిపించవచుు, మర్శయు దదవుడు భూమి 
మీద నివస్టించుటకు వచుు సమయమును తవర్ప టరవచుు అని పేతయర్మ బో ధించాడు. 

నిర్రా్కతవమునకు లోనగుట మనము ప్రసాత వించు ప్తనము యొకు ర్ ండవ సార్వతిరక 
ప్ర్శణామమ ైయునిది. 

నిర్రా్కతవమునకు లోనగుట. శీమ మర్శయు బాధ్ మానవ అనుభవములోనికన 
ప్రవశేంచనప్ుపడు, మిగశల్వన సృషిర  అంతటి యొకు శాంతి మర్శయు ఫలమునకు ఆటంకం కల్వగశనది. నలే 
శపించబడింది, మర్శయు అద ిముండో తయప్పలను గచఛ ప దలను మొల్వపించుట ఆర్ంభించంది, మర్శయు 
సృషిర  యావతయత  గల్వబిల్వ మర్శయు భరష్రతవము దావర్ా ప్రభావితము చదయబడింది. 

ర్పమా. 8:20-22లో, సృషిర  వయరా్ప్ర్చబడి, అద ినాశనమునకు లోనయిన దాసయములో ఉండనిది, 
మర్శయు ప్రసవవదేన వల  మూలుగుచునిదని పౌలు ఈ శాప్మును వివర్శంచాడు. మర్ొక మాటలో, 
అద ిఅందించవలస్టయిుండిన మంచ ఉతపతితని సృషిర  ఇక ఉతపతిత  చదయలేదు, మర్శయు దదవుడు ఆశంచన 
ప్ూర్ణమ ైన లోకముగా ఉండద సామరా్యమును కూడా అది కోలోపయింది. 

ఇద ిఎంత సతయమో మన చుటటర  ఉని లోకమును ఒక సార్శ చూస్టేత  నిర్ాా ర్ణ అవుతయంది. మన 
సముదరతీర్ములలో గాల్వ తయఫానులు గల్వబిల్వ కల్వగశసుత నాియి. భూకంప్ములు ప్టరణములను మర్శయు 
గాీమాలను నాశనం చదసుత నాియి. వర్దలు కొనిి సార్మో  గాీమాలు గాీమాలనే తయడిచప డుతయనాియి. 
ప్ుర్మగులు, జంతయవులు మర్శయు ర్పగము ప్ంటలను నాశనం చదసుత నాియి. అనార్పగయం మర్శయు 
గాయములు కొనిి లక్షల మందికన శీమను మర్ణమును కల్వగశంచాయి. ప్తనము యొకు ప్ర్శణామాలు 
ప్రతి చపట కనిపిసాత యి. మర్శయు దదవుడు ఈ లోకమును మర్లా సర్శగా చదయగల ఏక కై మార్గము సృషిరని 
ఈ శాప్ము నుండ ివిమోచంచుటయిే. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆద్నమ్మ హవవలు పాపమ్మ చసే్టటనపుపడు సృష్టరక ిమ్ర యమ మ్ానవాళికి కలిగ న 
పర ణనమ్ాలు మ్ానవాళి సృష్టరంచబడని ఉద్ేాశమ్మ కారణంగా చనలా విశాలమ ైనవిగా 
ఉండనివి. మ్ానవులు భూమిని పాలించుటకు స్ట్ు ర పురుషులుగా చేయబడన్ రని 
ఆద్కిాండమ్మ మ్నకు త లియజేసుు ంద్ి. ఈ విధమ్మగా, ద్వేునికి సృష్టరకి మ్ధయ 
మ్ధయవర ుగా, మ్ానవులు చసే్టటన పని యొకక పిభదవం సృష్టరయావతుు  మీద పడింద్ి. 
కాబటిర , ఇద్ి ఆద్నమ్మ మ్ంటి నుండి చేయబడుటలో సపషరపరచబడింద్ి, మ్ర యమ 
సృష్టరంచబడిన వసుు వుల యొకక గమ్యం మ్ానవులు చేయమ కియీలతో 
మ్మడపిడిపో యంద్ి. ఆద్నమ్మ హవవలు పాపమ్మ చేయమటలో మ్నమ్మ 
గమరుగమలను చూశామ్మ మ్ర యమ లోకమ్మ ఇపుపడు జీవమ్మనకు సృష్టరకి 
విరదధమ్మగా నిలబడింద్ి. ఈ విధమ్మగా, సృష్టరని నడపిటంచుటకు బదులుగా లేక 
ద్ేవుని కీమ్మ్మలో మ్ర యమ ద్వేునితో అనుబంధమ్మలో సృష్టరని నడపిటంచుటకు 
బదులుగా, ద్ీనికి వయత్రరేకమ్మ జర గ ంద్ి మ్ర యమ మ్ానవ పాలన, మ్ానవ 
దుశాసనమ్మ సృష్టరని న్నశనమ్మలోనికి ద్వేుని నుండి దూరమ్మగా నడిపటంచింద్ి. 
పౌలు ఈ అంశమ్మను గూర ి రదమ్ా. 8లో మ్ాటదు డుతూ అంటదడు, లోకమ్మలో 
కొనస్ాగమచునా శమీ్లు – అవి పికృత్ర వ పైర తనయలు కావచుి, మ్నమ్మ 
కలిగ యమనా అన్నరదగయమ్మ కావచుి – సృష్టర  నిరర్కతవమ్మనకు 
అపపగ ంచబడుటకు సంబంధించినవే, మ్ర యమ అద్ి మ్న చేతులలో పెటరబడగా 
ద్ననిని మ్నమ్మ పాపపు పాలనలో విసర జంచనమ్మ. అయతే సృష్టరని గూర ి మ్ానవ 
రీత్రలో మ్ాటదు డుతూ ఆయన అంటదడు, “ద్ేవుని కుమ్ారుల పితయక్ష్త కొరకు సృష్టర  
మిగమల ఆశతో తేర  చూచుచు కనిపెటుర చునాద్ి.” ఎందుకంట,ే మ్ానవాళి చేస్టటన 
కారయమ్మ కారణంగా సృష్టర  శపటంచబడనిటేు , సృష్టర  రక్ింపబడగలదు కూడన, మ్ర యమ 
మ్నమ్మ మ్మనుపనెాడూ చూడని విధమ్మగా మ్ానవాళి ద్నవరా ద్ేవుని ఆధనీంలో 
సృష్టరయావతుు  సర గా పనిచేయగలదు, కాని ర ండవ ఆద్నమ్మ వచిి మ్ానవాళి 
యొకక వాసువిక ఉద్ేాశమ్మను న్ రవేర ి ద్ేవుని పర పాలనలో అద్ి ఉండవలస్టటన 
విధమ్మగా సృష్టరకి ఆజాను ఇచిి ద్నని యొకక సర య ైన పర పాలనను 
జర గ ంచినపుపడు ఇద్ి న్ రవేరుతుంద్ి. మ్ర యమ ఇద్ి య షయా 11లో 
ఆశించబడుట మ్నమ్మ చూస్ాు మ్మ, అకకడ ఆయన జంతు రాజయమ్మలో, 
మ్ానవులకు జంతువులకు మ్ధయ శాంత్రని పునరుదార ంచిన పటమ్ుట ఒక 
మ్హమి్కరమ ైన సృష్టర  నియమ్మ్మ కొరకు మ్నమ్మ ఎదురుచూచుచున్నామ్మ. 
మ్ర యమ ఇద్ి ఆయన సవరూపమ్మలుగా ద్వేుని చితుమ్మను న్ రవేరుినటుు  
ద్ేవునికి సృష్టరకి మ్ధయ మ్ధయవర ు పాతిను పో ష్టంచు విధననమ్మ మీద 
ఆధనరపడియమనాద్ి. 

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

మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డపిల వుటకు వయకనతగత ప్ర్శణామాలు మర్శయు సార్వతిరక 
ప్ర్శణామాలను మనము ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిర , ప్తనము తర్మవాత కుమార్మడు మనకు అనుగీహించన 
నిర్రక్షణను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

మ్ానవాళి కొరకు నిరీక్ష్ణ 
మానవాళి విమోచన కొర్కు ప్రణాళికను బయలుప్ర్చుటకు దదవుడు ఎకుువ సమయమును 

తీసుకోలేదు. వాసతవానికన, దదవుడు వార్శని శపించాడు అనే సతయములో మానవాళి కొర్కు నిర్రక్షణ యొకు 
మొదట ిసూచనలు కనిపించాయి. ఆది. 2:17లో, మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు జీవ వృక్షఫలమును తింటే 
మానవాళిని చంప్ుతానని దదవుడు హచెుర్శంచాడు. అయితద ఆదాము హవవలు విసర్శీంచబడిన వృక్ష 
ఫలమును తినప్ుపడు, వార్మ వ ంటనే మర్ణ ంచలేదు. బదులుగా, వార్శ మర్ణములను ఆలసయము 
చదయుట దావర్ా దదవుడు కొంత కర్మణను వార్శకన చూపాడు. మర్శయు కొంత కాలము వర్కు ఆయనను 
స్టేవించుటకు మానవాళికన అవకాశమిచు ఆయన మర్శంత కర్మణను చూపాడు. ఆయన సృషిర  ప్రణాళికలో 
నుండ ివార్శని నిర్ూుల్వంచుటకు బదులుగా, మానవాళిని తన కార్యముల యొకు కేందర భాగములో 
ఉంచుట కొనసాగశంచాడు. 

తర్మవాత దదవుడు మర్శంత కర్మణగల ప్ని చదశాడు: అప్వాద ియొకు ప్రణాళికలను నాశనము 
చదస్ట ిదదవుని ప్రజలను నముకతవములోనికన నడపిించుటకు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని ఆయన 
వాగాే నం చదశాడు. విమోచకుని గూర్శు చదయబడని ఈ మొదట ిప్రసాత వనను “మొదటి సువార్త” అని 
అంటార్మ, మర్శయు అది ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు సర్పమును దదవుడు శపించుటలో 
కనిపించంది. 

ఆది. 3:15లో ఈ శాప్మును చూడండి: 

మ్ర యమ న్నకును స్ట్ు రకనిి న్న సంతననమ్మనకును ఆమ  సంతననమ్మనకును వ ైరమ్మ 
కలుగజేస్టదెను. అద్ి నినుా తలమీద కొటుర ను; న్నవు ద్ననిని మ్డిమ  మీద 
కొటుర దువని చ పెపను (ఆద్ి. 3:15). 

ప్తనములో, ఆదాము హవవలు దదవునికన వేర్మగా తిర్మగుబాటట చదస్టని సర్పముతో జతకల్వసార్మ. 
అయినను, దదవుడు తన ప్రజలను విడచిప టరలేదు. సర్పమును శపించుటలో, సర్పమును ఓడించుట 
దావర్ా స్ట్త ర సంతతి తయదకు మానవాళిని విమోచసాత డని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. 

ఈ సర్పమే అప్వాది అని ప్రకటన 12:9 మర్శయు 20:2 బో ధిసుత ంది. కాబటిర , ఈ మొదటి సువార్త 
ఒక జంతయవును శపించు వాగాే నము మాతరమ ేకాదు అని ఇవాంజ ల్వకల్ వదేాంతవతేతలు తర్చుగా అరా్ము 
చదసుకునాిర్మ. బదులుగా, సర్పము యొకు తలను చతకదొరకుుటకు విమోచకుని ప్ంప్ుతానని 
దదవుడచిున వాగాే నము పాప్ము యొకు ప్ర్శణామాల నుండి మానవ జాతిని విమోచసాత నని చదస్టని 
వాగాే నమ ైయునిద ి– అప్వాదితో వార్మ చదసుకుని అనుబంధ్ము నుండి వార్శని తొలగశంచుటకు, 
మర్శయు ర్ాజయములోని నముకమ నై పౌర్మలుగా వార్శతో ఆయన యొకు సహవాసమును 
ప్ునర్మదధర్శంచుటకు. 



యేిసును నముుచునాిము మొదటి పాఠము: విమోచకుడు 

-27- 

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

ఈ ఆదిమ సువార్త ర్ూప్కములు ఆది. 3:21లో కొనసాగుతాయి, అకుడ ఆదాము హవవల 
దిగంబర్తవమును మర్శయు అవమానమును కపిపప్ుచుుటకు దదవుడు వార్శకన చర్ు వసత రములను 
అనుగీహించాడు. ఇది దదవుని యొకు కొనసాగు పేరమను మర్శయు మానవాళి కొర్కు ఆయన ఇచున 
దెైవకృతమును మాతరమే కనుప్ర్చలేదుగాని, దదవుని ప్రజలను విమోచంచ వార్శ పాప్మును కప్ుపటకు 
ఇవవబడు ఒక సంప్ూర్ణమ ైన బలయర్పణ దనిము కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
సపష్రము చదయుచునిటటో , ఈ బలయర్పణ దదవుని కుమార్మనిదెయైుంటటంది. 

నితయతవములో కుమార్మని గూర్శు, సృషిరలో ఆయన కార్యమును గూర్శు మనము చూశాము 
కాబటిర , మన మూడవ ముఖ్య అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: విమోచనలో 
దదవుని కార్యము. 

విమోచనమ్మ 

ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిపల వుట మానవాళి కొర్కు మర్శయు సృషిరయావతయత  కొర్కు 
తీవరమ నై ప్ర్శణామములను కల్వగశంచంది. అయితద దదవుడు మన పాప్ము కంటే గొప్పవాడు. మన మొదటి 
తలో్వదండుర లు మానవ జాతిని నాశనములోనికన నడిపని వ ంటనే, దదవుడు మన కొర్కు ఆయన 
కల్వగశయుండని ప్రణాళికలను బయలుప్ర్చాడు. ఆర్ంభము నుండద, పాప్ులకు ర్క్షణను కల్వగశంచ 
సృషిరంచబడిన లోకమును ప్ునర్మదధర్శంచుటకు తండిర ఆయన కుమార్మని విమోచకునిగా నియమించాడు. 

విమోచన యొకు చార్శతిరక యుగము ఆది. 3వ అధాయయములో ప్తనముతో ఆర్ంభమ ై, యిేసు 
తిర్శగశవచునప్ుపడు భూమాయకాశముల యొకు ముగశంప్ు వర్కు కొనసాగుతయంద ిఅని గుర్శతంచవచుు. ఈ 
విమోచనా కాలములో కుమార్మని యొకు కార్యము పాప్ుల యొకు క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ దావర్ా 
ముఖ్యముగా చతీరకర్శంచబడింది. ప్తనము తర్మవాత వ ంటనే హవవ సంతతిలో ఒకర్మ భవిష్యద్ 
విమోచనను అనుగీహిసాత ర్మ అనే దాని ఆధార్ంగా ఆదాము హవవలు దదవుని కర్మణను ప ందుకునప్ుపడద 
కుమార్మడు పాప్ులను ర్క్ించుట ఆర్ంభించాడు. మర్శయు ప్రతి యుగములోను ఆయన పాప్ులను 
ర్క్సిుత  వసుత నాిడు — పాప్ములను ఒప్ుపకొని, విశావసముతో ఆయన తటటర  తిర్మగువార్ందర్శని. 

మూడు ముఖ్య ఆలోచనలను గూర్శు చర్శుంచుట దావర్ా విమోచనా కాలములో కుమార్మని 
యొకు పాతరను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము: మొదటిగా, పాప్ులను విమోచంచుటకు కుమార్మడు 
కల్వగశయుండని హతేయవు; ర్ ండవదగిా, పాప్ుల యొకు విమోచనమును నిశుయించన తండిర 
కుమార్మనితో చదస్టని వాగాే నము; మర్శయు మూడవదిగా, ఈ విమోచనమును న ర్వేర్ముటకు కుమార్మడు 
చదస్టని కార్యము. పాప్ులను విమోచంచుటకు కుమార్మడు కల్వగశయుండని హతేయవుతో ఆర్ంభించుదాము. 

హేతువు 
పాప్ులను విమోచంచుట కొర్కు కుమార్మడు కల్వగశయుని హతేయవు చాలా కనోష్రమ ైనది, మర్శయు 

దీనిని అనేక విధాలుగా వివర్శంచవచుు. తిరతవమునకు మహమిను తదవాలని ఆయన కల్వగశయుండని ఆశ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావర్ా ఆయన ప్ుర్శకొలపబడా్ డు. సృషిర దాని ఉదదేశమును న ర్వరే్ాులనే ఆశ దావర్ా ఆయన 
ప్ుర్శకొలపబడా్ డు. కర్మణ, నాయయముల కొర్కు అయన కల్వగశయుండని వాంఛ దావర్ా ఆయన 
ప్ుర్శకొలపబడా్ డు. అయితద విమోచన కొర్కు కుమార్మడు కల్వగశయుండని హతేయవులలో లేఖ్నము 
వర్శణంచు సుప్ర్శచతమ ైన మాటలలో ఒకట ి“పేరమ” — దదవునిప ై పేరమ, సృషిరప ై పేరమ మర్శయు మానవులప ై 
పేరమ. మర్శయు ఈ పేరమ కవేలం కుమార్మనికన మాతరమే ప్ర్శమితము కాలేదు; తిరతవములోని ముగుగ ర్మ 
ప్ుర్మష్మూర్మత లు దనీిని ప్ంచుకునాిర్మ. 

ద్ేవుడు పేమి్య ైయమన్నాడు గనుక మ్నలను విమోచించుటకు ఆయన 
పుర కొలపబడన్ డు. ద్ీనిని గూర ి లేఖనమ్మలు సపషరమ్మగా మ్ాటదు డతనయ — 1 
యోహాను 4:8లో “ద్ేవుడు పేమి్సవరూపట.” యోహాను 3:16 లోకమ్మలో అతయంత 
సుపర చితమ నై బ ైబిలు వచనమ ైయమనాద్ి, “ద్ేవుడు లోకమ్మను ఎంతో 
పేిమించ ను,” అయతే రక్ించి విమోచించుటకు ఆయనను ఏద్ి పుర కొలుపతుంద్ి? 
ఆయన పేిమ్. ఆయనను య రుగాలని, ఆయనతో అనుబంధమ్మలో 
నివస్టటంచనలని, ఆయనలో పర పూరుణ లు కావాలని, సృష్టర  నిమితుమ్మ, మ్మఖయమ్మగా 
మ్ానవ సృష్టర  నిమితుమ్మ ఆయన కలిగ యమండని కోర క మ్ర యమ రూపకలపన, 
పిజలు ఆయనను త లుసుకొనుటకు ఒక మ్ారుమ్మను స్టటదాపరచింద్ి, మ్ర యమ 
పేిమించు మ్ంచి ద్వేునిగా ఆయనను మ్హమి్పరచింద్ి. కాబటిర  మ్న కొరకు 
ద్ేవుడు కలిగ యమనా పేమి్ మ్నలను విమోచించునటుు  ఆయనను 
పుర కొలుపతుంద్ి. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

విమోచనలో కుమార్మడు పాతర వహించుటకు దదవుని పేరమ హేతయవ ైయునిదని మూడు 
ఆలోచనలను ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా చూదాే ము, తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య ఉని 
పేరమతో ఆర్ంభిదాే ము. 

త్రితవమ్మ 
ఆయన మనలను పేరమించాడు కాబటిర  దదవుడు మానవాళిని విమోచంచుటకు 

నిర్ణయించుకునాిడు అనుటకు ఏ సందదహము లేదు. అయితద మనము కొనిిసార్మో  మర్చపలయిే 
విష్యము ఏమిటంటే, మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ తండిర కుమార్మని మీద 
కల్వగశయుని పేరమలో ఒక అంశమ ైయునిది. మనలను ర్క్ంిచుటకు తండిర తీసుకుని నిర్ణయానిి 
ఎఫ స్ట్. 1:4-6లో పౌలు వివర్శంచన విధానమును వినండి: 

తన పటియమనియందు తనను ఉచితమ్మగా మ్నకనుగీహించిన తన కృపామ్హమి్కు 
కరర ు కలుగమనటుు , తన చితు  పికారమ ైన దయాసంకలపమ్మచొపుపన, యేసుకరసీుు  
ద్నవరా తనకు కుమ్ారులనుగా స్ట్వకర ంచుటక ై, మ్నలను మ్మందుగా తన కోసమ్మ 
నిరణయంచుకొని, మ్నమ్మ తన య దుట పర శుదుా లమ్మను నిరదా షులమ్మన్ ై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యమండవలెనని జగతుు  పున్నద్ి వేయబడకమ్మనుపే, పేమి్చతే ఆయన కరసీుు లో 
మ్నలను ఏరపరచుకొన్ ను (ఎఫెస్ట్ 1:4-6). 

తాను పేరమించు, యిసేు కరసీుత లో, మర్శయు కరీసుత  దావర్ా మనలను విమోచంచుటకు దదవుడు 
నిర్ణయించుకునాిడని ఈ చని లేఖ్న భాగములో మూడు సార్మో  పౌలు ప్రసాత విసుత నాిడు. మర్శయు 
ఆయన ఇకుడ తలె్వయజేయాలనుకొనుచుని ఒక విష్యము ఏమనగా, కుమార్మని మీద తండిర 
కల్వగశయుని పేరమలో నుండి మన కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ ప్ుడుతయంది. తిరతవము-మధ్య 
ఉని పేరమ మన విమోచన యొకు ముఖ్య హతేయవుగా ఉనిది. ర్పమా. 8:39 మర్శయు 1 తిమోతి 
1:14లో కూడా మనము ఇలాంటి బో ధ్లనే చూడవచుు. 

కుమార్మని యిడెల తండిర కల్వగశయుని పేరమ మన విమోచనకు ఎంతో ముఖ్యమ ైయునిదనే 
సతయమును కొీతత  నిబంధ్న మర్లా మర్లా ప్రసాత విసుత ంది. మతతయి 3:17, మర్శయు 17:5; మర్శయు 2 
పేతయర్మ 1:17లో మనము చూచునటటో , యిేసు బాపితసుము మర్శయు ర్ూపాంతర్ములో తండిర దీనిని 
నిర్ాా ర్శంచాడు. యోహాను 3:35 మర్శయు 5:20-23లో విమోచంచుటకు మర్శయు తీర్మప తీర్ముటకు 
తనకు ఉని అధకిార్మును వర్శణసూత  యిేసు దనీిని ప్రసాత వించాడు. కొలస్ట్ి. 1:13-14లో, విమోచన అనదేి 
తండిర పేరమించు కుమార్మని ర్ాజయములో పౌర్తవమని పౌలు వివర్శసుత నాిడు. 

అయితద ఈ పేరమ దిశలేనిది కాదు. అద ిమహమిప్ర్చబడుటకు మర్శయు విధదయతను 
అందుకొనుటకు, దదవుని మహమి హచెుంచబడి ప్రచుర్శంచబడుటకు, ఆయన ఉదదేశములు 
న ర్వేర్ుబడుటకు, సృషిరయావతయత  మీద ఆయన ప్ర్శపాలన గుర్శతంచబడి సుత తింప్బడుటకు తిరతవములోని 
సభుయలు కల్వగశయుని ఆశను కల్వగశయునిది. సృషిర  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశములలో 
మానవాళి కేందరమ ైయునిద ికాబటిర , మన విమోచన తిరతవములోని పేరమ యొకు సావభావిక 
ప్ర్శణామమ ైయునిది. 

మ్నమ్మ లేకుండన ఆయన ఉండలేడు కాబటిర  ద్ేవుడు మ్నలను విమోచించుట 
లేదు లేక విమోచింపబడని మ్ానవాళి లేకుండన ఆయన ఒంటర తనమ్మను 
అనుభవిసుు న్నాడు కాబటిర  ఆయన మ్నలను విమోచించుట లేదని గమర ుంచుట 
ఎంతో అవసరమ్మ. ద్వేుడు సవతంతుి డు. ఆయనకు అవసరతలు లేవు. ఆయనకు 
మ్న అవసరత లేక మిగ లిన సృష్టర  యొకక అవసరత ఏ విధమ్మగా లేదు. కాబటిర  
ద్ేవుడు అవసరతను తీరుికొనుటకు సృష్టరంచుట లేదని మ్నకు త లుసు. ఆయన 
అవసరతలో ఉండి విమోచన ఇచుిటలేదు. ఆయన విమోచన కారయమ్మను, సృష్టరని 
మ్ర యమ చేయమ పిత్రద్ననిని తన మ్హమి్ నిమితుమ్మ, ఆయన సవభదవమ్మను 
పిచురపరచుటకు చసేుు న్నాడు, తద్నవరా ఆయన మ్హమి్ను పిచురపరచు 
ఆకాశమ్మలు మొదలుకొని ఆయన సవరూపమ్మలో చేయబడని మ్ానవాళి వరకు 
ఆయన మ్హమి్ను పిత్రబింబించువార గా ఉండనలి, వార  ద్నవరా ఆయన తన 
సవభదవమ్మను చూపుతనడు, తన పర శుదాతను, ఆయన యోగయతను మ్ర యమ 
స్ౌందరయమ్మను కనుపరుస్ాు డు. ఉనాతమ నై మ్మగ ంపు కొరకు ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమ్సుమ్మను చేస్ాు డు. అయత,ే ఆయన ఎందుకు విమోచిస్ాు డు? విమోచించబడని 
సృష్టర  ద్నవరా ఆయన మ్హిమ్ను కనుపరచుటకు ఆయన విమోచిస్ాు డు. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

సృష్టర 
ర్ ండవదగిా, సృషిర  ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ కూడా విమోచనలో కుమార్మని యొకు 

పాతరను ప్ుర్శకొల్వపంది. విమోచనలో కుమార్మని యొకు పాతర సృషిర  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ 
దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడింది అను విష్యము అనకే విధాలుగా ర్మజువవుతయంది. ఆయన చదస్టని ప్రతి దాని 
కొర్కు ఒక సృషిరకర్తగా ఆయన కల్వగశయుని శదీధలో, ముఖ్యముగా ఆయన సవర్ూప్ములో చదయబడని 
మానవాళి మీద ఆయన కల్వగశయుని పేరమలో దీనిని మనము చూడవచుు. 

దీనికన ఉతతమమ నై ఉదాహర్ణ యోహాను 3:16-18, అకుడ మనము ఈ విధ్ముగా 
చదువుతాము: 

ద్ేవుడు లోకమ్మను ఎంతో పేమిించ ను. కాగా ఆయన తన అద్ివతీయకుమ్ారునిగా 
పుటిరన వానియందు విశావసమ్మంచు పిత్రవాడును నశింపక నితయజీవమ్మ 
ప ందునటుు  ఆయనను అనుగీహించ ను. లోకమ్మ తన కుమ్ారుని ద్నవరా రక్ష్ణ 
ప ందుటకేగాని లోకమ్మనకు తీరుప తీరుిటకు ద్ేవుడనయనను లోకమ్మలోనికి 
పంపలేదు. ఆయనయందు విశావసమ్మంచువానికి తీరుప తీరిబడదు; 
విశవస్టటంపనివాడు ద్వేుని అద్ివతీయకుమ్ారుని న్నమ్మ్ందు విశావస మ్మంచలేదు 
గనుక వానికి ఇంతకు మ్మనుప ేతీరుప తీరిబడ ను (యోహాను 3:16-18). 

యోహాను లోకము అను ప్దమును అనేక విధాలుగా ఉప్యోగశంచాడని మనము గుర్శతంచాల్వ. 
అనకే సందర్ాులలో, ఆయన విశవమును, భూమిని, సమసత మానవాళిని, అనకేమంది ప్రజలను, దదవుని 
వయతిర్కేనంచు ప్రజలను, మర్శయు మానవ విలువలు ఆచార్ముల వయవసాలను సంబో ధించుటకు 
ఉప్యోగశంచాడు. అయితద ఈ సందర్ుములో, అతడు ఇకుడ సృషిరని లేక సృషిరలోని మానవాళిని 
సంబో ధించుట కొర్కు ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. 

దదవుని పేరమ లోకమును ర్క్ించుటకు ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది అనదేి యోహాను 3:16-18 
యొకు మౌల్వక ఆలోచనయిెయైునిది. లోకము ఆయన మహిమగల ర్ాజయముగా ఉండ,ి ఆయన 
స్టేవకులు మర్శయు సవర్ూప్ముల ైన మానవాళి దావర్ా నింప్బడి పాల్వంచబడాలని ఆయన కోర్ాడు. 
కాబటిర , మానవులలో నుండి ఒక విశవస్టించు శషే్మును విమోచంచుటకు ఆయన తన కుమార్మని 
ప్ంప్ుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. విశావసులను ర్క్ించుట దావర్ా, దదవుడు ఒక నూతన మానవాళిని 
సృషిరసాత డు. తర్మవాత ఆయన భూమాయకాశములను ఆయన మహిమగల ర్ాజయముగా మర్శయు ఆయన 
నూతనముగా విమోచంచన మానవాళికన గృహముగా నూతనప్ర్చుతాడు. ర్పమా. 8:20-22; 2 పేతయర్మ 
3:13; మర్శయు ప్రకటన 21:1-4 వంటి వాకయభాగాలలో ఈ ఆలోచనను మనము చూడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశావసులు 
మూడవదగిా, విశావసుల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని పేరమ కూడా విమోచనలో కుమార్మని 

పాతరను ప్ుర్శకొల్వపంది. లేఖ్నములోని అనేక భాగాలలో, దదవుడు విశావసులను ప్రతదయకముగా 
పేరమించనటటో  మనము చూడవచుు. ఆయన మనతో సహవాసము చదయాలని, మనలను దీవించాలని 
ఆశంచుచునాిడు. మనము ఆయనను తిర్శగశ పేరమించాలని, ఆయనతో నితయ అనుబంధ్ము 
ఆసావదించాలని ఆయన కోర్మచునాిడు. వాసతవానికన, విశావసులప్టో దదవుని పేరమ ఎంత విశేష్మ ైనదంటే, 
మనము ప్ుటరక మునుపే దదవుడు మనలను ఎర్శగశయుండ ిపేరమించాడని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. దీనిని 
మనము ర్పమా. 8:29-39; ఎఫ స్ట్. 1:4-12; మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:2లో చూడవచుు. విమోచనను 
సాధించుట కొర్కు కుమార్మని ప్ంప్ుటకు తండిర కల్వగశయుని హేతయవులో, దదవుని చతతమును 
జర్శగశంచుటకు కుమార్మడు కల్వగశయుని ఆశలో విశావసుల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుండని పేరమ 
ముఖ్యమ ైన భాగమ యైునిదని లేఖ్నము సపష్రము చదసుత ంది. ఇద ియోహాను ర్చనలలో, ముఖ్యముగా 
యోహాను 16:27; మర్శయు 1 యోహాను 3:16, మర్శయు 4:10-19లో మర్శంత సపష్రముగా 
అగుప్డుతయంది. 

దదవుడు చదయు ప్రతి ప్ని కూడా కొంత వర్కు తన ప్రజల కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని పేరమ 
దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడుతయంద ిఅని చపె్ుపట అతిశయోకనత కాదు. మర్శయు దదవుని పేరమ అతయంత 
ప్ర్శప్ూర్ణముగాను సంప్ూర్ణముగాను ఆయన కుమార్మనిలో బయలుప్ర్చబడింది. జీవితములో 
మనమంతా సంఘర్షణలను ఎదుర్ొుంటాము, మర్శకొనిి సార్మో  దదవుడు మనలను పేరమిసుత నాిడు అని 
విష్యమును కూడా సందదహసిాత ము. అయితద మనము సంఘర్శషంచునప్ుపడు లేక సందదహంిచునప్ుపడు 
దదవుడు మనలను తకుువ పేరమించడు. ఆయన మన పాప్మును సంఘర్షణను ఎర్శగశయుండి కూడా 
మనలను పేరమిసుత నాిడు అనిది వాసతవము. ఆయనయందు మనము విశావసముంచక ముందద, మన 
పాప్ము నుండ ితపపించుకోవాలని ఆలోచంచక ముందద, దదవుడు మనలను ఎంతగానో పేరమించ మనలను 
విమోచంచుటకు తన కుమార్మని నియమించాడు. అద ిఎంతో ప దే ప్ర్శహార్ముగా ఉనిది — మన 
పాప్ముల భార్ము కనీంద యిసేు శీమన ంది మర్ణ ంచవలస్టి వచుంది. అయితద దీనిని ఆయన పేరమ 
కొర్కు చదశాడు. ఇప్ుపడు ఆయన ప్ునర్మతాా నములో, తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని 
విమోచంచు పేరమకు యిసేు సజీవ సాక్షయమయాయడు. 

విమోచన కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని హతేయవును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
విమోచనను నిశుయప్ర్చన దెైవిక వాగాే నములను చూదాే ము. 

వాగాా నమ్మలు 
దదవుని వాగాే నములు మార్నివి. అవి ఎనిడు మార్వు, ఆయన వాట ినుండి ఎనిడు 

వ ైదొలగడు. దదవుడు వాగాే నము చదస్టని ప్రతిదానిని ఆయన నిశుయముగా న ర్వరే్ముతాడు. ఇప్ుపడు 
విమోచనలో కుమార్మని యొకు పాతరను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఇది ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనద ిఎందుకంటే, 
విమోచన అనునది తండిర మర్శయు కుమార్మని మధ్య గల వాగాే నముల మీద నాటబడయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత లు కొంతమంది 
“విమోచనా నిబంధ్న” అని పలిచు ఒక ఒడంబడకిను చదసుకునాిర్మ, దానిలో ప్తనమ నై మానవాళిని 
విమోచంచుటకు వార్మ వాగాే నము చదశార్మ. ఈ విమోచనా నిబంధ్న పాప్ములోనికన ప్డిపలయిన 
తర్మవాత విమోచనను ఏర్ాపటట చదయుటకు స్టదిధప్ర్చన మర్ొక నిబంధ్నలోనికన దార్శ తీస్టింద ిఅని 
మనము చూడబో తయనాిము. ఈ తదుప్ర్శ నిబంధ్నను వేదాంతవతేతలు “కృపా నిబంధ్న” అని పలిచార్మ. 
ఒక వ పై్ు తండిర, మర్ొక వ పై్ు కుమార్మడు మర్శయు విమోచంచబడని మానవాళి మధ్య ఒక ప్వితరమ ైన 
ఏర్ాపటట చదయబడింది. మర్శయు మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మొదలుకొని, యిేసు మహమిలో 
తిర్శగశవచునప్ుపడు దాని యొకు అంతిమ న ర్వరే్మపకు మధ్య ఉని విమోచనా కాలమంతటనిి అది 
నియంతిరసుత ంది. 

ఈ నిబంధ్నలో, కుమార్మని దావర్ా, ప్రతదయకముగా యిసేు కరసీుత లో కుమార్మని యొకు 
నర్వతార్ము దావర్ా సృషిర  కొర్కు మర్శయు మానవాళి కొర్కు తన ర్ాజయ ప్రణాళికలను న ర్వరే్ముతాను 
అని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. దదవుడు ఎనుికుని దావీదు వంశములో మానవునిగా నర్వతార్ము 
దాలుుటకు, మర్శయు విమోచనా నిబంధ్నలో ముందుగా నియమించబడని ఆంక్షలనిియు 
న ర్వేర్ముటకు కుమార్మడు వాగాే నము చదశాడు. ప్తనమ నై మానవాళి కొర్కు ఆయన పరా యశుతత  
మర్ణము ప ందాడు, మర్శయు ప్శాుతాత ప్ము దావర్ాను విశావసము దావర్ాను ఆయన తటటర  
తిర్మగువార్మ పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి, భరష్రతవము నుండ ిఅప్ర్ాధ్ భార్ము నుండి 
విమోచంచబడతార్మ. మర్శయు ఈ వాగాే నములతో పాటటగా, కుమార్మడు ర్క్ించన వార్శకన ర్క్షణ యొకు 
లాభములను అనవయించుటకు ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్ుటకు తండిర కుమార్మల్వర్మవుర్మ 
నిర్ణయించుకునాిర్మ. 

ఆయన ప్రజలతో చదస్టని కృపా నిబంధ్నను నిర్ాా ర్శంచుటకు దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నా వడేుకల 
యొకు సంఖ్య ఆధార్ంగా వదేాంతవతేతలు కృపా నిబంధ్నను ఆర్మ నిర్వహణలుగా విభజసాత ర్శ. నిబంధ్నా 
వేడుక జర్శగశనప్ుపడు దదవుని ప్రజలకు నాయకతవము వహించన మనుష్యయల పరోే్ దావర్ా ఈ నిర్వహణలు 
గుర్శతంచబడతాయి. 

ఇద ిఆది. 3లో ప్తనము తర్మవాత దదవుని నిబంధ్న ప్రజలకు నాయకునిగా ఆదాముతో 
ఆర్ంభమవుతయంది. దీనిని సాధార్ణంగా, “ఆదాము నిబంధ్నా నిర్వహణ” అంటార్మ, లేక సులువుగా 
“ఆదాము నిబంధ్న” అంటార్మ. ఈ నిర్వహణలో, విమోచన మొదటగిా ఆది. 3:15లో మానవాళికన 
ఆపాదించబడింది, తర్మవాత అది “మొదటి సువార్త”గా గుర్శతంచబడింది. 

తర్మవాతది, ఆది. 6-9లో నోవహుతో చదయబడని ప్ునర్మదధర్ణ నిబంధ్న. నోవహు నిబంధ్నా 
నిర్వహణలో, కుమార్మని యొకు విమోచన కార్యము ముగశయు వర్కు మానవాళి భదరప్ర్చబడునటటో  
సృషిరని స్టిార్ముగా ఉంచుతానని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 

దీని తర్మవాత, దదవుడు అబరా హాముతో నిబంధ్న చదశాడు, మర్శయు ఇద ిఆది. 15, 17లో 
వర్శణంచబడింది, మర్శయు ఆది. 22లో ప్ునర్మదాా టించబడింది. ఈ నిబంధ్న అబరా హాము కుటటంబమునకు 
విశషే్మ నై అధకిార్ములను బాధ్యతలను ఇచుంది, మర్శయు ఆయన వార్సులలో ఒకడు 
విమోచకుడవుతాడని వాగాే నము చదయబడింది. గలతీ. 3 ప్రకార్ం, ఈ ప్రతదయకమ ైన వార్సుడు యిసే్టే. 

గలతీ 3:16లో పౌలు ఏమి వరా శాడో వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబది హామ్మనకును అతని సంతననమ్మనకును వాగాా నమ్మలు చయేబడ ను; ఆయన 
అన్ేకులను గూర ి అనాటుర  న్న సంతననమ్మలకును అని చ పపక ఒకని గూర ి 
అనాటేర  న్న సంతననమ్మనకును అన్ ను; ఆ సంతననమ్మ కరసీుు  (గలతీ 3:16). 

అబరా హాము నిర్వహణ నిబంధ్నలో ఉని వాగాే నములు అబరా హాముతో మాతరమేగాక కరసీుత తో 
కూడా చదయబడనివని పౌలు గుర్శతంచాడు. ఆయన నముకమ నై ప్రజలకు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను — 
ముఖ్యముగా పాప్ విమోచన ఆశీర్ావదమును — తీసుకొనివచుు వాగాే నము చదయబడిన విమోచకుడు 
దదవుని కుమార్మడద. 

తర్మవాత నిబంధ్న మోషే దనిములలో ఇశాీయిలేుతో చదయబడిన నిబంధ్న, అద ినిర్గమ. 19-24 
మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో వివర్శంచబడింది. మోష ేనిబంధ్నా నిర్వహణలో లేక “మోషే 
నిబంధ్న”లో, నజర్ేయుడెనై యిేసుగా కుమార్మడు నర్వతార్ము దాల్వునప్ుపడు ఇచుు బల్వకన 
సాదృశయముగా ఉని బలుల వయవసాను దదవుడు సాా పించాడు. ఈ మోష ేబలులు సృషిరకన ముందు తండిర 
కుమార్మలు చదస్టని వాగాే నములకు దృశయ నిర్ాా ర్ణలుగా ఉనాియి. మర్శయు ఈ బలుల దావర్ా, 
కుమార్మడు తయదకు కల్వగశంచు విమోచన యొకు ముందు ర్మచని నముకమ నై దదవుని ప్రజలు 
ప ందుకునాిర్మ. 

ఈ కాలములో, ఇశాీయిలేు ర్ాజుల ైన యాజక సమూహముగాను ప్ర్శశుదధ  జనాంగముగాను 
సాా పించబడిర్శ. దదవుని నిబంధ్న ప్టో వార్మ చూపని విధదయత దావర్ా, కుమార్మడు తయదకు ప్ర్శపాల్వంచు 
భూలోక ర్ాజయమును వార్మ నిర్శుంచవలస్టయిుండెను. 

ఐదవ నిబంధ్న నిర్వహణ, మర్శయు పాత నిబంధ్న కాలము యొకు ఆఖ్ర్శ నిర్వహణ, దావీదు 
ఆధనీంలో జర్శగశనది, దీనిని తర్చుగా “దావీదు నిబంధ్న” అని పలిుసాత ర్మ. దావీదు యొకు కృపా 
నిబంధ్న నిర్వహణను గూర్శు 2 సమూ. 7, కరర్తనలు 89, 132 వంటి చపటో ప్రసాత వించబడింద.ి ఈ 
కాలములో, దావీదు వంశములో విమోచకుడు జనిుసాత డని, అతడు భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును 
ఆర్ంభిసాత డని, మర్శయు ఆయన నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రతివార్శకన 
ఆయన విమోచనను తెసాత డని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 

చవర్శగా, ఆర్వ నిబంధ్నా నిర్వహణ యిేసు దినములలో ఆర్ంభమ ై ఆయన తిర్శగశవచుునంత 
వర్కు కొనసాగుతయంది. లూకా 22:20, హెబ్రర. 9:15 మర్శయు 12:24లో మనము చూచునటటో  ఈ 
నిర్వహణను బెైబిలు సాధార్ణంగా “నూతన నిబంధ్న” అని పలిుసుత ంది. ఈ కృపా నిబంధ్న యొకు 
నిర్వహణలో, విమోచన కార్యమంతా ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ుబడింది. పాప్మునకు బల్వ అర్శపంచుటకు 
మర్ణ సాత నని వాగాే నము చదయబడని పాతరను యిేసు న ర్వేర్ాుడు. తండిర ఆయన బల్వని అంగరకర్శంచాడు. 
మర్శయు తమ విమోచకునిగా యిేసును విశవస్టించు ప్రతివార్శకన ప్ర్శశుదాధ తు విమోచనను 
అనవయిసుత నాిడు. 

రక్ష్ణకు ఎలుపుపడూ కుమ్ారుడే మ్ారుమ ైయమన్నాడు. యసేు పర చరయ 
కాలమ్మనకు అనుబంధమ్మలో విమోచన చర తి యొకక కాల కీమ్మ్మలో మీరు 
నివస్టటంచిన సమ్యమ్మ ఆ దృష్టర  పునర వమ్రశ కలిగ నద్ో  లేద్ో  నిరా్ ర సుు ంద్ి, కొీతు  
నిబంధనలో ఉనా మ్నమ్మ కూడన యసేు పర చరయలో న్ రవేరిబడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాగాా నమ్మలను వ నుకకు త్రర గ  చూస్ాు మ్మ. లేక పాత నిబంధనలో నివస్టటంచిన 
పిజలు మ్నకు కలిగ నంత నిశియమ ైన అవగాహన లేకుండన ఎదురు చూశారు, 
కాని యసేు యొకక వయకిుతవమ్మలో న్ రవేరిబడని లేక మ్మగ ంపుప ంద్ని ద్వేుని 
వాగాా నమ్మలకు అనుగమణంగా ఎదురు చూశారు. కాబటిర , అవును, యసే్టే 
ఎలుపుపడూ మ్న రక్ష్ణ యొకక ఆధనరమ ైయమన్నాడు. 

— డా. ర్పబ్ ల్వసరర్డ 

కరీసుు  రాకడకు మ్మందు పాత నిబంధనలో పిజలు వేర ేవిధమ్మగా రక్ష్ణ ప ంద్నరా 
అని ఆలోచన చేయమవారు అన్కేమ్ంద్ి ఉన్నారు. కొందరు పిభమతవమ్మ ద్నవరా 
రక్ించబడన్ రు, లేక కొందరు ధరుశాసు రమ్మ ద్నవరా రక్ింపబడన్ రు, లేక కొందరు 
ఇతర మ్ారుమ్మల ద్నవరా, అనగా పర పాలన ద్నవరా మ్ర యమ ఇశాీయేలు పిజలలో 
భదగమ ైయమండుట ద్నవరా రక్ింపబడన్ రు అని అన్ేక మ్ంద్ి అన్ేక విధనలుగా 
జవాబిసుు ంటదరు. కొందరు సునాత్ర ద్నవరా రక్ష్ణ ప ంద్ియమండవచుి. అయతే 
మ్నలను నిజమ్మగా రక్ించు ఒక కారయమ్మనకు ఇవన్నా స్టటదాపాటుగా మ్ాతిమే 
ఉన్నాయని బ ైబిలు సపషరమ్మగా బో ధసిుు ంద్ి. బలుల వయవస్ ఎంత సపషరమ్మగా 
ఉనాను, అద్ి ఎంత పాిమ్మఖయమ్మగా ఉనాను, ద్ేవుని వ పైుకు త్రరగని 
హృదయమ్మలు కలిగ యమంటే వారు బలులు అర పంచుట మ్ానివేయాలని పివకులు 
సవయంగా పికటించనరు. మ్ర యమ ఎదుా ల రకుమ్మను మేకల రకుమ్మను పాపమ్మను 
తొలగ ంచలేదు అని హెబి్ర పత్రిక సపషరమ్మ చసేుు ంద్ి. ఒకే బలి ఈ పని చేయగలదు. 
మ్ర యమ అద్ి కరసీుు  వయకిుతవమ్మలోని పితయేకత ద్నవరా కలుగమతుంద్ి. ఆయన ఒకే 
వయకిుతవమ్మలో ఉనా ద్ వై మ్ానవుడు. ఈ వయకిుతవమ్మలో ఉనా ఏకతవమ్మ 
మ్ాతిమే ద్ేవుని కొరకు మ్నలను విమోచించగలదు. 

— డా. థామస్ న టెరల్ి 

విమోచనను గూర్శు దెవైిక హతేయవు మర్శయు వాగాే నములను మనము చూశాము కాబటిర , 
విమోచనను సాధించుటకు ప్రతదయకముగా, నజర్యేుడెైన యిసేుగా ఆయన నర్ావతార్ము దావర్ా 
కుమార్మడు చదస్టిన కార్యమును ప్ర్రక్ించుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 

కారయమ్మ 
యిేసు విమోచన కార్యములోని నాలుగు అంశములను మనము చూదాే ము: దదవుని ర్ాజయమును 

ఆయన ఆర్ంభించుట; తండిరకన ఆయన విధదయుడగుట; ఆయన ప్ునర్మతాా నము; మర్శయు ఆయన 
ఆర్పహణము. మొదటగిా దదవుని ర్ాజయమును ఆయన ఆర్ంభించుటను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని రాజయమ్మను ఆరంభించుట 
పాత నిబంధ్న అంతటిలో, వార్శ విర్పధ్ులను సమూలంగా నాశనం చదస్టి వార్శని ఆశీర్ావదములతో 

కూడని నితయ జీవములో సాా పించుటకు ఒక నాటకరయ విధ్ముగా భూమి మీదికన దదవుడు ర్ాజయమును 
తెచుు ర్పజు కొర్కు దదవుని ప్రజలు ఎదుర్మ చూశార్మ. అది మానవాళికన ఇవవబడని వాసతవిక బాధ్యత 
న ర్వేర్ుబడు దనిమవుతయంది. దదవుడు తన సృషిరని సంప్ూర్ణంగా ప్ునర్మదధర్శసాత డు, మర్శయు ఆయన 
చతతము ప్ర్లోకమందు న ర్వరే్మచునిటేో  భూమి మీద కూడా న ర్వరే్ుబడుతయంది. 

ఇశాీయిలేు యొకు ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శు, మానవాళి మర్శయు సృషిరని గూర్శు 
మాటోడునప్ుపడు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దానిని ప్రభువు దనిము లేక అంతయ దనిములు అని 
పిలచదవార్మ. దదవుని ర్ాజయమును అంతయ దనిములలోనికన నడిపించు ముఖ్య వయకనతగా మ స్ట్ియను లేక 
కరీసుత ను వార్మ గుర్శతంచార్మ. కొీతత  నిబంధ్న ప్రకార్ం, దదవుని కుమార్మడెనై యిేసు భూమి మీద దదవుని 
ర్ాజయమును సాా పించుటకు వచున ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచూసుత ని మ స్ట్ియ అయుయనాిడు. 

ఆయన దినములలోనే తాను భూమి మీదకిన దదవుని ర్ాజయమును తచెుతినని యిేసు 
బో ధించాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 12:28లో, ఆయన ఇలా అనాిడు, “నిశుయముగా దదవుని 
ర్ాజయము మీ యొదేకు వచుయునిది,” అనగా అది అప్పటిక ేవచుయునిది. మర్శయు లూకా 
16:16లో, “ప్రతివాడును ఆ ర్ాజయములో బలవంతముగా జొర్బడుచునాిడు” అని చెబుతూ ప్రజలు 
దదవుని ర్ాజయములోనికన అప్పటకిే ప్రవశేంచుచునాిర్ని బో ధించాడు. 

దదవుని ర్ాజయము అప్పటకిే వచుయునిది అను ఆలోచనను యిేసు దనిములలోని అనేకమంది 
ప్రజలు తిర్సుర్శంచార్మ, ఎందుకంటే అది అందర్మ గుర్శతంచు — అనగా భూలోక కీమమును ప్ూర్శతగా 
భౌతికముగా సపష్రముగా తలకనంీదలు చదయు — తిర్సుర్శంచలేని భూలోక సతయముగా ఉండాలని వార్మ 
ఆశంచార్మ. అయితద వేర్ొక విధ్ముగా ర్ాజయము వచుయునిదని యిసేు బో ధించాడు. 

లూకా 17:20-21లో ఆయన చెపపిన మాటలను వినండి: 

ఆయన ద్ేవుని రాజయమ్మ పితయక్ష్మ్మగా రాదు. ఎందుకనగా ఇద్ిగద ద్ేవుని రాజయమ్మ 
మీ మ్ధయన్ే యమనాద్ి గనుక, ఇద్ిగద యకకడనని, అద్ిగద అకకడనని చ పప 
వీలుపడదని వార క ిఉతురమిచ ి ను (లూకా 17:20-21). 

సపష్రముగా, దదవుని ర్ాజయమును యిేసు సంప్ూర్ణతలో తీసుకొని ర్ాలేదు. ఆయన ఆ కార్యమును 
ఆర్ంభించాడు అంతద. కాబటిర , ఆయన ఆర్ంభించన దానిని ప్ూర్శత చదయుట కొర్కు — అనగా దదవుని 
ర్ాజయమును ప్ూర్శత చదయుటకు — ఎదుర్మచూసుత నాిము. అయితద అది సుదీర్ా ప్రకనీయయిెయైునిది. 
మతతయి 13, మార్ము 4 మర్శయు లూకా 13లోని ఉప్మానములలో యిేసు బో ధించనటటో , దదవుని 
ర్ాజయము నిదానముగా ఎదుగు వితతనమును, లేక ర్ొటెరను నిదానముగా ప ంగశంచు ప్ుల్వస్టని పిండిని 
పల ల్వయునిది. ఈ ఉప్మానముల కోవలో, దదవుని ర్ాజయము నాటబడింది అని, భవిష్యతయత లో యిసేు 
తిర్శగశవచుు వర్కు కోత దనిము సంభవించదని మనము చపె్పవచుు. 

నర్వతార్ము దాల్వున దదవుని కుమార్మడెనై యిేసు భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును 
సాా పించాడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. ఆయన మహమిలో తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఈ దుష్ర యుగము 
సమూలంగా నాశనమవుతయంది అని, కొీతత  ఆకాశము కొీతత  భూమి దదవుని ప్రజలకు సంప్ూర్ణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునర్మజీీవము కల్వగశసుత ంది అని అది నిశుయతతో బో ధిసుత ంది. ఇద ిమనకు గొప్ప నిర్రక్షణను 
నిశుయతను కల్వగశంచాల్వ. ప్తనమ నై లోకములో, దుష్రతవము గ లుసుత ంద ిఅని, మనము ఊర్కనే 
శీమప ందుచునాిమని కొనిిసార్మో  అనిపసిుత ంది. అయితద దదవుడు నాయయమును నితయము వర్కు 
ఆలసయము చదయడు. ఆయన శతయర వుల మీద ఆయన అంతిమ తీర్మపను ఇచుు దనిము ర్ాబో వుతయంది. 
ఆయన లోకములో నుండి తయదకు పాప్మును, శమీను మర్శయు మర్ణమును కడగిశవేసాత డు. మర్శయు 
ఆయన నముకమ నై ప్రజలను ఆయన ర్ాజయములో నితయ సావసాయమునిచు ప్రతిఫలమిసాత డు. అనేక 
అదుుతములు మర్శయు బో ధ్ల దావర్ా యిసేు తనను తాను ర్మజువుచదసుకునాిడు, మర్శయు మన 
ర్ాజయ ఆశీర్ావదములకు సంచకర్మవుగా ప్ర్శశుదాధ తును కూడా అనుగీహించాడు. కాబటిర , తన ర్ాజయమును 
సాా పించుటకు మర్శయు మన సంప్ూర్ణ సావసాయమును అనుగహిీంచుటకు ఆయన తిర్శగశ వసాత డనే 
నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. 

యిేసు దదవుని ర్ాజయమును ఏ విధ్ముగా ఆర్ంభించాడో  చూశాము కాబటిర , తండిర ప్టో ఆయన 
కల్వగశయుని విధదయతను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

విధేయత 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన కల్వగశన ప్ర్శణామాలను 

మనము చూశాము. ఆదాము నిబంధ్నా నాయకునిగా మానవాళి అంతటకిన పరా తినిధ్యమును వహించాడు 
కాబటిర ఆదాము మొదటి పాప్ము యొకు అప్ర్ాధ్ము మానవాళి అంతటి మీదకిన వచుంది. దదవునితో 
తెగశపల యిన సహవాసమును మర్శయు మన ర్క్షణను మనము సంపాదించుకొను యోగయతకు ఆటంకం 
కల్వగశంచు దుర్రితిని మనము అనుభవించాము. 

ముఖ్యముగా, మన విమోచకునిగా యిసేు యొకు పాతరలో ఆదాము విఫలమ నై చపట 
సఫలమగుట ముఖ్యమ నై విష్యముగా ఉనిది. యిేసు తండిరకన సంప్ూర్ణ విధదయతలో జీవించ స్టలిువ 
మీద మర్ణ ంచాడు. ఆయన చూపని విధదయత దావర్ా, ఆదాము కోలోపయిన ఆశీర్ావదములను ఆయన 
ప ందుకునాిడు. మర్శయు ఆ ఆశీర్ావదములను ఇప్ుపడు ఆయన తన నముకమ ైన ప్రజలతో 
ప్ంచుకొనుచునాిడు. ర్పమా. 5:12-19లో ఈ యిసేు మర్శయు ఆదామునకు మధ్య ఉని ఈ పల ల్వక లను 
గూర్శు పౌలు సపష్రముగా మాటాో డాడు. మర్శయు 1 కొర్శంథీ 15:45లో, పౌలు ఆయనను “కడప్టి 
ఆదాము” అని కూడా పిలచాడు. 

యిేసు తన జీవితమంతా కనుప్ర్చన విధదయతలోని ర్ ండు విష్యములను గూర్శు 
వేదాంతవేతతలు తర్చుగా మాటాో డతార్మ. ఒక వ పై్ున, అవమానము మర్శయు శమీల జీవితమునకు 
సమర్శపంచుకొని తయదకు స్టిలువ మీద మర్ణ ంచుట ఆయన చూపని ప్ర్పక్ష విధదయతను సూచసుత ంది. 
పాప్ముకు జీతము మర్ణమని దదవుడు నాయయముగా ప టిరన ఆంక్షను స్టలిువ మీద ఆయన ప ందని 
మర్ణము పాటించంది. ఆయన చూపని ప్ర్పక్ష విధదయతలో, యిసేు మనకు ప్రతాయమాియముగా 
ఉనాిడు. మన అప్ర్ాధ్మును ఆయన భర్శంచాడు, అనగా ఆయన ఖ్ాతాలో జమ చదసుకునాిడు. 
తదావర్ా ఆయన దదవుని దృషిరలో అప్ర్ాధగిా ఎంచబడి, మన సాా నములో మర్ణ ంచాడు. ఆయన చదస్టని 
ఈ ఒకు కార్యము మన పాప్ములకు ప్ర్శహార్మును చలోె్వంచంది, తదావర్ా దదవుని తీర్మప మర్శయు ఉగతీ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నుండ ిమనము తపపించుకోగల్వగశతిమి. అది మన కొర్కు పాప్ క్షమాప్ణను సంపాదించ, ధ్ర్ుశాసత రమను 
కాడ ినుండ ిమనలను విడిపించంది. 

ర్పమా. 5:18-19లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

కాబటిర  తీరుప ఒకక అపరాధమ్ూలమ్మన వచిినద్ ై, మ్నుషుయలకందర కిని శిక్ావిధి 
కలుగమటకు ఏలాగమ కారణమ్ాయ న్ో, ఆలాగే ఒకక పుణయ కారయమ్మవలన 
కృపాద్ననమ్మ మ్నుషుయలకందర కిని జీవ పిదమ ైన న్నత్ర విధింపబడుటకు 
కారణమ్ాయ ను. ఏలయనగా ఒక మ్నుషుయని అవిధేయత వలన అన్ేకులు 
పాపులుగా ఏలాగమ చేయబడిరద, ఆలాగే ఒకని విధేయత వలన అన్ేకులు 
న్నత్రమ్ంతులుగా చేయబడుదురు (రదమ్ా 5:18-19). 

ఇకుడ పౌలు ఖ్చుతముగా ఆదామును యిసేును పల లాుడు. ఒకప్ుపడు ఆదాము మనకు 
ప్రతినిధగిా ఉనిటేో  యిసేు కూడా మనకు ప్రతినిధగిా ఉనాిడు కాబటిర , స్టలిువ మీద యిేసు అర్శపంచన 
బల్వయాగము దదవుని యొకు నాయయమ నై శక్ష నుండి మనలను విడపిించ, ఆయన మనలను 
నీతిమంతయలుగా చూచునటటో  చదసుత ంది. 

యిేసు చూపిన ర్ ండవ ర్కమ నై విధదయత ప్రతయక్ష విధదయత. ఇది తండిర ఆజాా పించన ప్రతిదానికన 
ఆయన జీవితములో చూపని విధదయత. ఆయన నర్వతార్ములో, యిసేు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును 
ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వరే్ాుడు. ఆయన ఎనిడును పాప్ము చదయలేదు, మర్శయు ఎలోప్ుపడూ దదవుడు 
ఆజాా పించన దానినే చదశాడు. అదద విధ్ముగా మన అప్ర్ాధ్ము కూడా స్టలిువప ై యిేసు మీద 
మోప్బడనిది, మర్శయు ఆయన నీతిగల విధదయత మన మీద మోప్బడనిది. వేదాంతవేతతలు చాలా 
సార్మో  దనీిని “నాయయసంబంధ్మ ైన నీతి” అని పలిుసాత ర్మ, పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి మనము 
ప్ూర్శతగా విమోచన ప ందకునిప్పటికర మనము నీతిమంతయలుగా ప్రకటించబడితిమి అని దనీి అరా్ము. 
మనము ఆయన శర్రర్ధార్శయిెనై యిేసు వల  — అనగా మనము ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణమ నై జీవితమును 
జీవించనటటో , మర్శయు ఆయన చదస్టిన సతియిలను మనము చదస్టనిిటటో  — దదవుడు మనలను చూసాత డు. 
ఫల్వతంగా, దదవునితో మన అనుబంధ్ము ప్ునర్మదధర్శంచబడింది. మన ర్క్షణను మనము 
సంపాదించకొనకుండా దుర్రితి మనలను ఆప్ుచునిప్పటకిర, యిసేు చదస్టని కార్యము ఆధార్ంగా దదవుడు 
మనకు ర్క్షణ ఆశీర్ావదమును ప్రతిఫలంగా ఇసాత డు. 

మ్న పాపపు జీవితమ్మ నుండి, “ఉగీత సంతననమ్మ”గా పతనమ ైన స్టట్త్ర నుండి 
మ్నమ్మ విడిపటంచబడుటకు, సమ్సయను పర షకర ంచుటకు బ బైిలు చ బమతునాటుు  
మ్నకు ద్వేుడు కావాలి. మ్నమ్మ నిసుహాయమలమ్మ, నిరీక్ష్ణ లేనివారమ్మ, మ్న 
స్ ంత సమ్సయ అయన పాపమ్మను పర షకర ంచలేకుండన ఉన్నామ్మ. అయతే 
ద్ేవుడు తన కృపలో మ్న సమ్సయలను పర షకర స్ాు డు. మ్ర యమ మ్నకు 
పిత్రనిధిగా ఉండుటకు ఆయన కుమ్ారుని పంపుట ద్నవరా ఆయన ద్ీనిని చేస్ాు డు. 
కుమ్ారుడ నై ద్వేుడు మ్నిష్టగా వచిి పర పూరణమ నై విధేయతన జీవితమ్మను 
జీవించి, స్టటలువపెై పర పూరణ మ్రణమ్మను ప ంద్ి, సమ్ాధి నుండి త్రర గ  లేచి, మ్న 
నిమితుమ్మ మ్రణమ్మను జయంచనడు. ఈ నూతన సృష్టరలో అనగా యసేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిత్రనిధిగా ఉనా ఈ పునరుతన్ న విమోచన్న జీవితమ్మలో పిథమ్ ఫలమ్మలుగా 
ఉండుట ద్నవరా మ్ాతిమే మ్నమ్మ విమోచింపబడగలమ్మ. ఆయనను నమ్ముట 
ద్నవరా, పతన స్టట్త్ర నుండి విమోచించబడిన మ్ానవాళికి పాిత్రనిధయమ్మ వహించు 
నూతన మ్నుషుయడ ైన, కడపట ిఆద్నమ్మ అయన కరసీుు యందు విశావసమ్మంచుట 
ద్నవరా మ్నమ్మ ద్నీిలో పాలుపంచుకోగలమ్మ. కాబటిర , ఆయన చసే్టటన విమోచన 
కారయమ్మ ద్నవరా మ్నకు పాిత్రనిధయమ్మ వహించిన ద్ వై-మ్ానవుడ ైన కరసీుు యందు 
విశావసమ్మంచుట ద్నవరా, మ్నమ్మ విమోచన ప ందగలమ్మ. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

దదవుని ర్ాజయము మర్శయు విధదయత ఆధార్ంగా యిేసు చదస్టని కార్యమును మనము చూశాము 
కాబటిర , మర్ణము నుండ ిఆయన ప ందిన ప్ునర్మతాా నమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

పునరుతన్ నమ్మ 
యిేసు శర్రర్ ప్ునర్మతాా నము ఆయన చదస్టని విమోచనా కార్యమునకు మూలమ యైునిది. 

మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచుట దావర్ా, యిసేు సవయంగా మర్ణమును జయించాడు, మర్శయు ఆయన 
యందు విశావసముంచు వార్ందర్శకర నితయముండు భౌతిక జీవితమును స్టిార్ప్ర్చాడు. 

1 కొర్శంథీ. 15:20-21లో యిసేు ప్ునర్మతాా నమును పౌలు ఏ విధ్ముగా వివర్శంచాడో  వినండ:ి 

ఇపుపడ ైతే నిద్ిించినవార లో పిథమ్ఫలమ్మగా కరసీుు  మ్ృతులలోనుండి 
లేపబడియమన్నాడు. మ్నుషుయని ద్నవరా మ్రణమ్మ వచ ిను గనుక మ్నుషుయని 
ద్నవరాన్ే మ్ృతుల పునరుతన్ నమ్మను కలిగ ను (1 కొర ంథీ. 15:20-21). 

ఆదాము చదస్టిన పాప్ము మర్ణమును కల్వగశంచంది. అయితద యిేసు మర్ణము నుండి 
లేచనప్ుపడు, ఆయనయందు విశావసముంచు వార్ందర్మ ప్ునర్మతాా నము ప ందుతార్ని ఆయన హామీ 
ఇచాుడు. మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచునప్ుపడు, మన విమోచకుడు కల్వగశయుని మహిమగల 
శర్రర్ములలో మనము నితయము జీవిసాత ము. 

యిేసు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన చదస్టని 
విమోచన కార్యములోని నాలగవ అంశమును చూదాే ము: ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుట. 

ఆరదహణమ్మ 
ఆయన ప్ునర్మతాా నుడెనై తర్మవాత, నలుబద ిదనిముల పాటట యిేసు శష్యయలకు ప్రతయక్షమ ై, 

వార్శకన దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధించాడు. మర్శయు ఈ సమయము ముగశంప్ులో, ఆయన 
శర్రర్ముతో ప్ర్లోకమునకు ఎకనుపల యాడు. ఈ విష్యమును గూర్శు లూకా 24:50, 51 మర్శయు అప . 
1:3-11 వంటి చపటో వరా యబడయిునిది. 

ఆర్పహణము కనీసం ర్ ండు కార్ణముల వలన యిసేు యొకు విమోచనా కార్యమునకు 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఒక వ పై్ున, ర్ాజుగా స్టింహాసనాస్టన్ుడగుటకు ఆయన ప్ర్లోకమునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్పహణమయాయడు. తండిర యొకు స్టవేక ర్ాజుగా ఆయన సృషిర  అంతటిని, ముఖ్యమ నై ఆయన ప్రజల ైన 
సంఘమును ఆయన పాల్వంచుచునాిడు. 1 కొర్శంథీ. 15:23-25; హెబ్రర. 12:2 మర్శయు 1 పతేయర్మ 3:22 
వంట ిచపటో ఈ వివర్ములు ప్రసాత వించబడా్ యి. 

మర్ొక వ ైప్ు, ప్ర్లోక దదవాలయములో బల్వని ప్ూర్శత చదస్టి, తండిర సనిిధలిో ఆయన ప్రజల కొర్కు 
మధ్యవర్శతగా ఉండుటకు విజాా ప్న చదయుటకు అనుమతి ఇచుంది కాబటిర  ఆర్పహణము పరా ముఖ్యమ నైది. 
మధ్యవర్శతగా ఆయన పాతరలో, స్టిలువలో ఆయన ఇచున బల్వని యిసేు తండిరకన జాా ప్కము చదసాత డు, 
తదావర్ా తండిర ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రజలను క్షమిసూత  వార్శని దీవిసాత డు. దీనిని గూర్శు 
మనము హెబ్రర. 7:25-26, మర్శయు 9:11-28 వంట ిచపటో చూసాత ము. 

ఇప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, సృషిరకన ముందు ఆయన తండిరతో చదస్టని విమోచనా నిబంధ్న దావర్ా 
కుమార్మడు ఎలోప్ుపడూ మన మధ్యవర్శతగా ఉనాిడు. కాని ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ ైన తర్మవాత 
కుమార్మడు ఒక విశషే్మ నై ర్రతిలో మన మధ్యవర్శత అయాయడు. 

మధ్యవర్శతగా యిసేు పాతరను 1 తిమోతి 2:5-6లో పౌలు ఏ విధ్ంగా వివర్శంచాడో  వినండి: 

ద్ేవుడొకకడే, ద్వేునికనిి నరులకును మ్ధయవర ుయమ ఒకకడే; ఆయన కరీసుు యేసను 
నరుడు. ఈయన అందర  కొరకు విమోచన కీయధనమ్మగా తనుాతనన్ే 
సమ్ర పంచుకొన్ ను (1 త్రమోత్ర 2:5-6) 

నర్వతార్ము దాల్వున దెైవ కుమార్మడెనై యిేసు కరసీుత  పాప్ుల కొర్కు బల్వగా మర్ణ ంచాడు. 
మర్శయు ఆయన మన కొర్కు స్టిలువలో చలోె్వంచన కీయధ్నము తర్చుగా మన జీవితములకు 
అనువర్శతంప్జేయుటకు ఇప్ుపడు ఆయన తండిర స్టింహాసనము ఎదుట విజాా ప్నము చదయుచునాిడు. 
హెబ్రర 7:25లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఈయన తన ద్నవరా ద్వేుని యొదాకు వచుివార  పక్ష్మ్మన, విజఞా పనమ్మ 
చేయమటకు నిరంతరమ్మ జీవించుచున్నాడు గనుక వార ని సంపూరణమ్మగా 
రక్ించుటకు శకిుమ్ంతుడ ై యమన్నాడు (హెబి్ర 7:25). 

కుమ్ారుడ నై యేసు న్నమ్మ్మన గాక మ్ర  ఏ న్నమ్మ్మన రక్ష్ణ లేదు. 
మొటరమొదటిగా, మ్త న్నయకులలో ఏ ఒకకరు కూడన యసేు కరీసుు  యొకక 
పర పూరణ స్టట్త్రని చేరుకోలేదు, మ్ర యమ వార లో ఏ ఒకకరు కూడన నితుయలు కారు. 
అంతేగాక, ద్ేవునికి మ్ానవునికి మ్ధయ అరుత కలిగ న మ్ధయవర ు యేసు మ్ాతిమే 
అనునద్ి మ్ర ంత పాిమ్మఖయమ నై విషయమ్మ. ఈ లోకమ్మలోని మ్తమ్మలు 
మ్ర యమ తతవమ్మలు మ్నకు మ్ంచి జీవిత నియమ్ాలను ఇవవగలవు. అయతే 
యసేు కరీసుు  మ్ాతిమే ద్వేుని దగుర నుండి వచిి ద్వేుని యొదాకు త్రర గ  
వ ళలు వాడు. ఆయన మ్ాతిమే ద్ేవునితో మ్నలను సమ్ాధననపరచి, మ్న 
పాపమ్మలను మోయగలడు. ఈ విధంగా, ఆయన న్ తై్రకమ్మగాను లేక తతవశాసు ర 
భదవనలో మ్ాతిమేగాక ఆయన వయకిుతవమ్మలో ఆయన ద్వేునికి మ్ానవునికి 
మ్ధయ మ్ధయవర ుయ యైమన్నాడు. బ ైబిలు పర భదషలో, యేసు మ్ాతిమే ద్ ైవ-
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్ానవుడు, మ్ానవాళికి విమోచకుడు మ్ర యమ ఈ పర పూరణ స్టట్త్రని ఏ ఒకకరు 
కూడన తమ్ వయకిుగత కృష్టతోను న్ ైత్రక పివరునలతోను చేరుకోలేరు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ ఛాన్, అనువాదం 

మనమంతా జీవితములో శమీలను సంఘర్షణను ఎదుర్ొుంటాము. దదవుడు మన పరా రా్నలను 
వినుచునాిడా అని మనము ఆశుర్యప్డుతయంటాము. అయితద మన సందదహాల మధ్యలో కూడా, మన 
పాప్ముల నుండి మనలను విమోచంచు వ లను చెలో్వంచుట కొర్కు యిసేు మర్ణ ంచాడని బెబైిలు 
నిశుయతను కలుగజేసుత ంది. మనకు నితయ జీవమునిచుుటకు ఆయన తిర్శగశలేచాడు. మన లాభము 
కొర్కు ఆయన ర్ాజయమును పాల్వంచుటకు, మర్శయు మన కొర్కు నిర్ంతర్ విజాా ప్న చదయుటకు 
ప్ర్లోకమందుని ఆయన స్టింహాసనమునకు ఎకను వ ళాో డు. దీని అరా్ము జీవితము ఎలోప్ుపడూ 
సులభంగా ఉంటటంది అని కాదు — అది అలా ఉండదు. అయితద మన విమోచకుడు ఎలోప్ుపడూ మన 
విజాా ప్నలను వింటాడు, మన మీద సానుభూతి చూప్ుతాడు, మనలను పేరమిసాత డు అని దనీి అరా్ము, 
మర్శయు ఆయన అనుగీహించు ర్క్షణలో మనము భదరముగా ఉనాిము. 

నితయతవములో యిేసును, సృషిర  మర్శయు విమోచనలో ఆయన చదస్టని కార్యమును మనము 
చూశాము కాబటిర , మన అంతిమ అంశమును చర్శుంచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: 
భూమాయకాశముల భవిష్యత్ ముగశంప్ు. 

మ్మగ ంపు 

భూమాయకాశముల యొకు ముగశంప్ులో యిేసు యొకు భవిష్యద్ ర్ాకడ, మర్శయు ఆ కాలము 
మొదలు అంతములేని భవిష్యతయత  వర్కు కొనసాగు మన ర్క్షణ యొకు అంతిమ ఘటరమునకు 
సంబంధించన విష్యములు ఉనాియి. దానిలో దదవుని శతయర వులందర్శనీ సమూలంగా నాశనం చదయుట, 
ఆయన ప్రజల యొకు అంతిమ ఆశీర్ావదము, దదవుని విమోచంచబడని ప్రజలు నితయము నివస్టించుటకు 
సృషిర  యొకు నూతనప్ర్చబడుట ఇమిడియునాియి. కుో ప్త ంగా, లోకము దదవుని యొకు 
మహిమకర్మ ైన భూలోక ర్ాజయముగా ఉండు కాలమది. 

భూమాయకాశముల ముగశంప్ును గూర్శు బెైబిలు బో ధ్నలను మూడు దశలలో ప్ర్రక్ిదాే ము. 
మొదటగిా, యిేసు యొకు ర్ాకడను వివర్శదాే ము. ర్ ండవదగిా, భూమాయకాశములు ముగశయునప్ుపడు 
సంభవించు ఇతర్ సనిివశేములను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ముగశంప్ు యొకు నితయ 
ప్ర్శణామములను మనము వివర్శదాే ము. యిసేు ర్ాకడతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యేసు రాకడ 
భూమి మీదకు యిసేు యొకు మొదటి ర్ాకడ గొప్ప నమరతను కనుప్ర్చంది. లోకములోని 

అనకే చపటో ఆయనను గూర్శున వార్త తెల్వయలేదు. ఆయన నివస్టించన సాలములలో కూడా, లౌకనక 
చర్శతరకార్మలు ఆయనను గూర్శు ప దేగా వరా యలేదు. అయితద ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడ వరే్మగా ఉంటటంది. 
మతతయి 24:30లో యిసేు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

అపుపడు మ్నుషయ కుమ్ారుడు పిభదవమ్మతోను మ్హా మ్హమి్తోను ఆకాశ 
మేఘారూఢుడ ై వచుిట చూచి (మ్తుయ 24:30) 

1 థసెి. 4:16లో పౌలు చబెుతయనిటటో : 

ఆరాుటమ్మతోను, పిధననదూతశబామ్మతోను, ద్ేవుని బూరతోను పరలోకమ్మనుండి 
పిభమవు ద్ిగ వచుిను; కరీసుు నందుండి మ్ృతులెైన వారు మొదట లేతురు (1 థ సు. 
4:16). 

యిేసు ర్ాకడ విధానమును గూర్శు ఇది మర్శయు ఇతర్ లేఖ్న భాగములు కనీసం నాలుగు 
వివర్ాలను ఇసాత యి. మొదటిగా, అది వయకనతగత మర్శయు భౌతిక ర్ాకడగా ఉంటటంది. ఇప్ుపడు మనము 
నివాసముంటటని ఈ లోకములోనిక ేమన ప్రభువ నై యిసేు కరీసుత  తిర్శగశ వసాత డు. ఆయన 
ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నై ర్రతిలోనే తిర్శగశ వసాత డని అప . 1:11 తెల్వయజేసుత ంది, అనగా ఆయన 
మేఘముల మీద దిగశవసాత డు. 

ర్ ండవదగిా, ఆయన ర్ాకడ బహిర్ంగముగాను దృశయమ నైదగిాను ఉంటటంది. ఆయనను ప్రతివార్మ 
చూసాత ర్మ, మర్శయు సార్వతిరక దదవుని బూర్ధ్వని దావర్ా మర్శయు ప్రధానదూత సవర్ము దావర్ా ఆయన 
ప్రకటించబడతాడు. 

మూడవదగిా, యిసేు ర్ ండవ ర్ాకడ జయవంతమ ైనదగిా ఉంటటంది. ఆయన బలమ నై 
విజయునిగా తిర్శగశ వసాత డు. మర్శయు మతతయి 16:27, 24:31, మర్శయు 25:31 వంట ివాకయభాగాల 
ప్రకార్ము దదవదూతలు ఆయనకు ప్ర్శచార్ము చదసాత ర్మ. 

నాలగవదిగా, యిసేు ర్ాకడ ఊహించని వళేలో జర్మగుతయంద ిఅని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది; మనము 
ఊహించన సమయములో అది కలుగదు. వాసతవానికన, మతతయి 24:36 ప్రకార్ం, ర్ ండవ ర్ాకడ యొకు 
తదద ితండిరకన మాతరమే తలెుసు. కాబటిర , తామే కరసీుత  అని చెప్ుపకొనువార్శని, లేక ఆయన ఎప్ుపడు 
తిర్శగశవసాత డో  తెలుసు అనువార్శని విశావసులు నముకూడదు. 

యిేసు ర్ాకడను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ముగశంప్ులో ఆయన 
ఆర్ంభించు సంఘటనలను మనము చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘటనలు 
యిేసు తిర్శగశవచనప్ుపడు కనీసం మూడు ముఖ్యమ ైన సంఘటనలు జర్మగుతాయి: సాధార్ణ 

ప్ునర్మతాా నము, అంతిమ తీర్మప, మర్శయు సృషిర  నూతనప్ర్చబడుట. సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నముతో 
ఆర్ంభించ ఈ సంఘటనలను ఒకొుకుటిగా చూదాే ము. 

స్ాధనరణ పునరుతన్ నమ్మ 
కరీసుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు, మర్ణమున ందిన ప్రతి ఒకుర్మ తిర్శగశ లేసాత ర్మ. దుష్యర లకు మర్శయు 

నీతిమంతయలకు నితయము ఉండు నూతన శర్రర్ములు ఇవవబడతాయి. దీనిని గూర్శు యోహాను 5:28-
29లో సపష్రముగా వరా యబడనిది, అకుడ యిసేు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

ఒక కాలమ్మ వచుిచునాద్ి; ఆ కాలమ్మన సమ్ాధులలో నునావారందరు ఆయన 
శబామ్మ విని మేలు చసే్టటనవారు జీవపునరుతన్ నమ్మనకును, కరడుచసే్టటనవారు తీరుప 
పునరుతన్ నమ్మనకును బయటక ివచ ి దరు (యోహాను 5:28-29). 

ఇదద విధ్మ నై ఆలోచనలను ప్రకటన 20:13లో మనము చూడవచుు, అకుడ శర్రర్ములు 
నాశనమ నైవార్శకన కూడా ప్ునర్మతాా నము కలుగుతయంది అని మనకు బో ధించబడింది. ఎవవర్మ కూడా 
విడచిప టరబడర్మ; తీర్మపన ందుటకు మానవజాతి అంతా తిర్శగశలేసుత ంది. 

విశావసుల యొకు ప్ునర్మతాా న శర్రర్ముల విష్యములో, వార్మ పాప్ము మర్శయు భరష్రతవము 
నుండ ిసవతంతయర లవుతార్ని లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. పాప్ము ఇక ఎనిడూ మన శర్రర్ములలో ఉండదు, 
మర్శయు మనము నితయము ఆర్పగయవంతయలుగా జీవిసాత ము. ఫిల్వప్ప. 3:20-21లో పౌలు 
బో ధించుచునిటటో : 

పిభమవ ైన యసేుకరసీుు  . . . మ్న ద్ీనశరీరమ్మను తన మ్హమి్గల శరీరమ్మనకు 
సమ్ రూపమ్మ గలద్ననిగా మ్ారుిను (ఫటలిప్ప. 3:20-21). 

మన అంతిమ సాా యిలో, యిసేు మర్ణము నుండ ితిర్శగశలేచన తర్మవాత ప ందుకొని ఇప్ుపడు 
కల్వగశయుని మహమికర్మ నై శర్రర్ములను మనము కూడా ప ందుకుంటాము. 

అవిశావసుల శర్రర్ములు కూడా నితయముంటాయి గాని, అవి పాప్ము నుండ ివిమోచన ప ందవు. 
బదులుగా, పాప్మునకు ఫల్వతంగా దదవుడిచున శాప్ములను వార్శ శర్రర్ములు అనుభవిసూత నే 
ఉంటాయి. వాసతవానికన, వార్మ తీర్మప ప ందినప్ుపడు ఈ శాప్ము ఎదుగుతయంది. యోహాను 5:28-29, 
మర్శయు అప . 24:15 వంటి చపటో వల  అవిశావసుల యొకు శార్రర్క ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు 
లేఖ్నము మాటాో డుతయంది; మతతయి 5:29-30, మర్శయు 10:28లో వార్శ శార్రర్క శక్షను గూర్శు 
లేఖ్నము ప్రసాత విసుత ంది. 

యిేసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు సంభవించు ర్ ండవ ముఖ్యమ నై సంఘటన అంతిమ తీర్మప. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంత్రమ్ తీరుప 
సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత అంతిమ తీర్మపలో తన శతయర వులందర్శనీ సమూలముగా 

నిర్ూులము చదస్టి, తనకు నముకముగా ఉని ప్రజలందర్శనీ దీవించుట దావర్ా యిసేు ర్ాజుగా తన 
అధకిార్మును శకనతని కనుప్ర్మసాత డు. అంతిమ తీర్మపలో ప్రతి మానవుడు పాలుప్ంచుకుంటాడు; దానిని 
ఎవవర్మ తపిపంచుకోలేర్మ. ప్రసంగశ 12:14; మతతయి 12:36-37; 2 కొర్శంథీ. 5:10; మర్శయు ప్రకటన 
20:12-13 వంట ిలేఖ్న భాగములలో ఇది సపష్రము చదయబడింది. ప్రతి మానవుడు తీర్మపను ప ందునటేో , 
తీర్మప సమయములో ప్రతి వయకనత యొకు వయకనతగత జీవితములోని ప్రతి విష్యము ప్ర్శగణలోనికన 
తీసుకోబడుతయంది అని ఈ లేఖ్న భాగములు సూచసాత యి. ప్రతి ఆలోచన, మాట మర్శయు కార్యము 
విశేోషించబడుతయంది. 

మానవాళి ప్తనమ ై పాప్ములో ఉనిద ిగనుక, తన స ంత యోగయత ఆధార్ంగా దదవుని ఎదుట 
నిలువబడు ప్రతి మానవుడు ఈ తీర్మపలో శక్ించబడి, నితయ నర్కములోనికన ప్డవయేబడతాడు. అయితద 
శుభవార్త ఏమిటంటే, విశావసము మూలముగా కృప్ దావర్ా కరసీుత లో క్షమాప్ణ ప ందని ప్రతి ఒకుర్మ 
క్షమించబడి నితయ సావసాయమును ప ందుకుంటార్మ. 

యోహాను 3:18 ఈ విష్యమును ఇలా తెల్వయజసేుత ంది: 

ఆయనయందు విశావసమ్మంచువానికి తీరుప తీరిబడదు; విశవస్టటంపనివాడు 
ద్ేవుని అద్ివతీయకుమ్ారుని న్నమ్మ్ందు విశావసమ్మంచలేదు గనుక వానికి 
ఇంతకు మ్మనుపే తీరుప తీరిబడ ను (యోహాను 3:18). 

యోహాను 5:24; 1 కొర్శంథీ. 11:32; మర్శయు 2 థెసి. 2:12 వంట ిచపటో ఇదద ఆలోచన 
ప్ునర్ావృతం చదయబడింది. 

ఈ విమోచన కారయమ్మలో న్నయయాధిపత్రగా కుమ్ారుని యొకక పాతి నిరవచనమ్మ 
ఆధనరమ్మగా ద్ేవుని పేమి్ను మ్నమ్మ అత్రగా ఉదాటించు శోధనను తొలగ ంచుటలో 
సహాయపడుతుంద్ి అని న్ేను అనుకుంటదను. ద్వేుడు స్ావభదవికమ్మగా 
పర శుదుా డ ైయమన్నాడు, మ్ర యమ పర శుదాతలో ర ండు మ్మఖయమ ైన విషయమ్మలు 
ఉన్నాయ: ఆయన న్నత్రగల పిమ్ాణమ్మలు మ్ర యమ ఆయన కరుణగల పేిమ్. 
కాబటిర  స్టటలువ మీద పేమి్తో తనను తనను అర పంచుకొనుటకు కుమ్ారుడు ద్ిగ  
వచుిట విమోచన కారయమ్మనకు కేందిమ ైయమనాద్ి. అయతే ఆ విమోచనలో, 
ఆయన పర శుదుా డు మ్ర యమ న్నత్రమ్ంతుడు అను సతయమ్మను, మ్ర యమ ఆయన 
పిమ్ాణమ్మలు ఎనాడు మ్ారలేదు అన్ే సతయమ్మను మ్నమ్మ ఎదురదకవాలి. తోట 
నుండి న్టే ివరకు వారు ఒకే విధమ్మగా ఉన్నారు. మ్నమ్ంతన పాపమ్మ చశేామ్మ. 
కాబటిర  న్నయయాధపిత్ర యొకక న్నయయమ్మ స్టటలువ మ్ర యమ యసేు కరీసుు  యొకక 
విమోచన కారయమ్మను గూర ి మ్నమ్మ కలిగ యమనా అవగాహనలో మ్మఖయ 
భూమికను పో ష్టంచనలి. ఇద్ి లేకుండన, మ్నమ్మ పాపమ్ను విషయమ్మను 
కుద్ించినటువుతుంద్ి. ఆ పాపమ్మ నుండి పశాితను పమ్మ మ్ర యమ రక్ష్కుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకక అవసరతలను మ్నమ్మ అర్మ్మ చేసుకోలేమ్మ. ఇద్ి కవేలం మ్నలను 
పేిమించు ద్ేవుడు మ్న సమ్సయల నుండి మ్నలను విడపిటంచుటకు మ్ాతిమే 
వచిినటుు గా చసేుు ంద్ి. స్టటలువ మీద యసేు చసే్టటన కారయమ్మ, మ్ర యమ ఒక వయకిు 
రక్ష్ణ ప ంద్ని తరువాత కూడన ఆ విశావస్టట జీవితమ్మలో ఆయన చేయమ కొనస్ాగమ 
కారయమ్మ యొకక సంపూరణ అవగాహన కొరకు పిభమవ ైన యేసు యొకక న్నయయమ్మ 
మ్ర యమ న్నత్ర మ్ూలమ్మలుగా ఉన్నాయ. మ్ానవ చర తి యొకక మ్మగ ంపులో 
కూడన మ్నమ్మ యేసును న్నయయాధిపత్రగా కలుసుకోబో తున్నామ్మ. కాబటిర  మ్న 
జీవితమ్మలన్నా కూడన ఈ పేమి్ యొకక పర శుదాత మ్ర యమ పర శుదా న్నత్ర యొకక 
ఆధనీమ్మలో ఉన్నాయ, మ్ర యమ ఆయన తన న్నయయమ్మలోను, కరుణలోను 
మ్నకు పిత్రనిధిగా ఉన్నాడు. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

చవర్శగా, యిసేు తిర్శగశవచుునప్ుపడు జర్మగు మూడవ ముఖ్య సంఘటన ఏమనగా సృషిర  
నూతనప్ర్చబడుట. 

సృష్టర  నూతనపరచబడుట 
యిేసు మానవాళికన నాయయము తీర్శు అవిశావసులను తొలగశంచునటేో , ఆయన సృషిరని శుదిధచదస్టి 

నూతనప్ర్మసాత డు. సృషిర నూతనప్ర్చబడుటను 2 పతేయర్మ 3:10-13 ఈ విధ్ముగా వివర్శసుత ంది. 

ఇవనిాయమ ఇటుు  లయమ  ైపో వునవి గనుక, ఆకాశమ్మలు రవులుకొని 
లయమ ైపో వు నటిరయమ, పంచభూతమ్మలు మ్హావేండిమ్మతో కర గ పో వునటిరయమ, 
ద్ేవుని ద్నిపు రాకడకొరకు కనిపెటుర చు, ద్ననిని ఆశతో అపకే్ించుచు, మీరు 
పర శుదామ నై పివరునతోను భకిుతోను ఎంతో జఞగీతుగలవార ై యమండవలెను. 
అయనను మ్నమ్ాయన వాగాా నమ్మనుబటిర  కొీతు  ఆకాశమ్మలకొరకును కొీతు  
భూమికొరకును కనిపెటుర  చున్నామ్మ; వాటియందు న్నత్ర నివస్టటంచును (2 పేతురు 
3:10-13). 

మ్ానవాళి యొకక విమోచన సృష్టరయావతుు  మీద పిభదవమ్మ చూపుతుంద్ి, 
మ్ర యమ రదమ్ా. 8:22-23లో ఇలా వాి యబడయిమనాద్ి, “అయనను 
మ్నమ్ాయన వాగాా నమ్మనుబటిర  కొీతు  ఆకాశమ్మలకొరకును కొీతు  భూమికొరకును 
కనిపెటుర  చున్నామ్మ; వాటియందు న్నత్ర నివస్టటంచును. ఆతు యొకక పిథమ్ 
ఫలమ్మల న్ొంద్ని మ్నమ్మ కూడ, దతు  పుతితవమ్మ కొరకు, అనగా మ్న ద్ేహమ్మ 
యొకక విమోచనమ్మ కొరకు కనిపెటుర చు, మ్నలో మ్నమ్మ 
మ్ూలుగమచున్నామ్మ.” ఆద్నమ్మ చేస్టటన పాపమ్మనకు ఫలితంగా సృష్టర  యావతుు  
నిషఫలతకు లోన్ యైయంద్ి. ఈ నిషఫలత జఞడయమ్మలోను, గలిబిలిలోను, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్రణమ్మలోను పితయక్ష్పరచబడింద్ి. పౌలు చ బమతునాటుు , న్ేడు సృష్టర  
అనుభవించు ఈ కారయమ్మ ఒక స్ట్ు ర యొకక పిసవ వేదనను పో లియమనాద్ి, అనగా 
ఏద్ో  ఒకటి రాబో వుచునాద్ి — ద్ీనిలో నుండి ఏద్ో  ఒకటి పుడుతుంద్ి — మ్ర యమ 
సృష్టర  అంతన విమోచించబడి పునరుదార ంచబడుతుంద్ి. మ్ర యమ ఆ వాసువికత 
యొకక న్ రవేరుప కొరకు ఆతు యొకక పిథమ్ ఫలమ్మలను కలిగ , కుమ్ారులుగా 
దతుతు ప ందుటకు, ద్ేహ విమోచన కొరకు ఎదురుచూచుచునా మ్న వలెన్  
ఎదురుచూసుు ంద్ి. మ్హమి్కరమ ైన స్టట్త్రలో మ్రణమ్మ, పాపమ్మ మ్ర యమ 
న్నశనమ్మ లేకుండన విశావస్టట పునరుదారణ ప ందు విధమ్మగాన్,ే అద్ే 
సమ్యమ్మలో సృష్టర  కూడన బంధకమ్మల నుండి విమోచన ప ంద్ి మ్నమ్మ 
ఇపుపడు మ్న చుటటర  చూచుచునా మ్రణమ్మ లేక న్నశనమ్మ లేక జఞడయమ్మ లేని 
నూతన ఆకాశమ్మ మ్ర యమ నూతన భూమిగా మ్ార పో తుంద్ి. 

— ర్ వ. జమ్స మాప పల్ి 

ప్రకటన 22:3 ప్రకార్ం, ఈ భూమాయకాశములు నూతనప్ర్చబడుట పాప్ము యొకు ఉనికనని 
శాప్మును ప్ూర్శతగా నిర్ూులము చదసుత ంది. మానవ ప్తనము యొకు ప్ర్శణామములనీి 
తయడచివయేబడతాయి, మర్శయు దదవుని ప్రజలు పాప్ము, శీమ, అనార్పగయము లేక మర్ణము లేకుండా 
జీవిసాత ర్మ. దదవుడు ప్రతి బాష్పబిందువును తయడిచవేసాత డని కూడా ప్రకటన 21:4 బో ధిసుత ంద.ి సృషిర  
యావతయత  దదవుని వాసతవిక ప్రణాళికలోనికన తిర్శగశ వ ళలత ంది, మర్శయు ఆయన నితయ ర్ాజయములో ఆయన 
ప్రజలు నితయ జీవ బహుమానమును ప ందుకుంటార్మ. మర్శయు ప్రకటన 21, 22లో వర్శణంచబడని నూతన 
యిెర్ూష్లేము ఆ ర్ాజయమునకు ర్ాజధానిగా ఉంటటంది. 

ప్రకటన 22:2 ఈ నూతన యిరె్ూష్లేములోని ఒక భాగమును ఈ విధ్ముగా వర్శణసుత ంది: 

ఆ నద్ియొకక ఈవలను ఆవలను జీవవృక్ష్మ్మండ ను; . . . ఆ వృక్ష్మ్మ యొకక 
ఆకులు జనమ్మలను సవస్పరచుటక  ైవినియోగ ంచును (పికటన 22:2). 

ఏదెను వనములో జీవ వృక్షము నాటబడనిదని ఆదకిాండము 2-3 అధాయయములు 
తెల్వయజేసాత యి. ప్రతదయకముగా, దదవుడు ఆదాము హవవలను ఏదెను వనములో నుండి తరోల్వవేస్టనిప్ుపడు, 
కొంత వర్కు దాని ఫలమును తినకుండా వార్శని నిషేధించుటకు ఆయన అలా చదశాడని ఆద.ి 3:22-24 
బో ధిసుత ంది. అయితద కరీసుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు, అంతిమ తీర్మప తర్మవాత, జీవవృక్ష ఫలము మర్ొకసార్శ 
మానవాళికన లభయమవుతయంది, మర్శయు దదవుని యొకు మహిమగల ప్ర్శపాలనలో మనకు నితయ శాంతిని 
ఆర్పగయమును కల్వగశసుత ంది. 

సృష్టరలో ద్వేుని సవరూపమ్మను కలిగ న సృషరమ్మగాను సృష్టరని యేలువానిగాను 
మ్ానవునికి సృష్టరకి అనుబంధం ఏరపడింద్ి. కాబటిర , ద్వేుని ఆధీనంలో ఆద్నమ్మ 
హవవలు సృష్టరని పాలించువార గా నియమించబడన్ రు, మ్ర యమ వార  మ్ధయను 
వారు పాలించు లోకమ్మ మ్ధయను ఒక అనుబంధం ఏరపడింద్ి. ఆద్నమ్మ హవవలు 



యేిసును నముుచునాిము మొదటి పాఠము: విమోచకుడు 

-46- 

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

పాపమ్మలోనికి పడిన తరువాత, ద్నని యొకక పరయవస్ానమ్మలు ఆద్నమ్మకు 
మ్ాతిమే గాక సృష్టరకి కూడన అనవయంచబడన్ య. ఇద్ే విధమ్మగా, మ్ానవాళి 
యొకక అంత్రమ్ విమోచనలో, రదమ్ా. 8వ అధనయయమ్మ చ బమతునాటుు  ఆద్నమ్మ 
హవవలు ఆరంభమ్మలో చేస్టటన పాపమ్మ ద్నవరా న్నశనమ్గమనటుు  సృష్టర  చ రలోనికి 
కొనిపో బడనిటుు , మ్ానవాళి అంత్రమ్ విమోచనను ప ందుకునపుపడు ఆ పాప 
పర ణనమ్మ్మల నుండి సృష్టర  కూడన విమోచించబడుతుంద్ి. కాబటిర  సవరూపమ నై 
పర పాలకునికి మ్ర యమ వారు పాలించు సృష్టరకి మ్ధయ అనుబంధం ఉంద్ి. పాపమ్మ 
విషయమ్మలో, మ్ానవ పాప అనుభవ విషయమ్మలో, సృష్టర  అద్ే 
అనుభవమ్మలోనికి పడిపో వుట విషయమ్మలో, మ్ర యమ సృష్టర  కూడన చ ర నుండి 
విమోచించబడు విధమ్మగా మ్ానవాళి పాపమ్మ నుండి విమోచన ప ందు 
విషయమ్మలో ఆ పిభదవమ్మ మ్మడపిడియమనాద్ి. 

— డా. ర్పబ్ ల్వసరర్డ 

కరీసుత  ర్ాకడ విధానమును మర్శయు సంఘటనలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , 
దాని ఫల్వతములను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఫలితమ్మలు 
ఈ పాఠం యొకు ఆర్ంభములో, కరీసుత లో ఆయన ర్ాజయము దావర్ా ఆయన మహిమను 

ప్రదర్శించ ఘనతప ందుటకు దదవుడు విశవమును సృజంచాడని చబెుతూ సృషిర  నిమితతము దదవుడు 
కల్వగశయుని ఉదదేశమును కోీడకీర్శంచాము. యిసేు ర్ాకడ యొకు ఫల్వతములు ఈ ఉదదేశము యొకు 
అంతిమ న ర్వేర్మప అవుతాయి. సమసత ప్ూర్ణతలో దదవుని ర్ాజయమును తచెుుటకు, దదవుడు 
పేరమించువార్శని మర్శయు దదవుని పేరమించ, స్టవేించ ఆర్ాధించు నముకమ ైన ప్రజలను ప్ూర్మణ లను 
చదయుటకు యిసేు తిర్శగశవచుుచునాిడు. 

తన కొరకు పిజలను పునరుదార ంచుకొనుట మ్ానవాళి యొకక విమోచనలో 
ద్ేవుడు కలిగ యమనా అంత్రమ్ లక్ష్యమ ైయమనాద్ి. ఆ పునరుదారణ ఆద్నమ్మ 
హవవలు ఏద్ ను తోటలో కలిగ యమండని సహవాసమ్మ కంట ేఎకుకవ 
పర పూరణమ్మగాను మ్ర ంత గొపపగాను ఉంటుంద్ి. మ్ానవాళి పతనమ నై తరువాత, 
ద్ేవుడు వార కి పోి టో-ఇవాంగ లియోన్, లేక సువారును గూర ిన మొదట ి
వాగాా నమ్మను ఇచనిడు, మ్ర యమ సరపమ్మ యొకక తలను చితకద్ొి కుకటకు స్ట్ు ర 
సంతత్ర నుండి పుటుర  విమోచకుని గూర ి మ్ాటదు డనడు. మిగ లిన లేఖనమ్ంతన ఆ 
పునరుదారణ పికిీయ యొకక విశద్ీకరణగా ఉనాద్ి. ఇశాీయేలు ద్ేశమ్మ ఆ 
పునరుదారణలో భదగమ ైయమనాద్ి మ్ర యమ ఆ పునరుదారణ యొకక 
చితిమ ైయమనాద్ి. కాబటిర  స్ారవత్రికత కలిగ యమనా సంఘమ్మ ఈ పునరుదారణకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్ర ంత ఉనాతమ నై చితిమ్మగా ఉనాద్ి. చివర గా, కరసీుు  యొకక ర ండవ రాకడలో 
నూతన ఆకాశమ్మ మ్ర యమ నూతన భూమి పునరుదార ంచబడతనయ మ్ర యమ 
ద్ననిలో ద్వేుడు మ్ానవాళితో అనగా విశావసమ్మ ద్నవరా కరీసుు ను ఎర గ న 
వారందర తో సూటిగా సహవాసమ్మ చేస్ాు డు, మ్ర యమ ఆ పర పూరణమ ైన లోకమ్మలో 
స్ాతననుడు ఇక ద్నడి చేయడు, పాపమ్మ మ్ర  ఎనుాడును ఉండదు, మ్ర యమ 
వారు నితయమ్మ ద్ేవుని పర పూరణమ్మగా మ్హిమ్పరుస్ాు రు. 

— డా. జ ఫ్ లోమాన్ 

యిేసు భూమాయకాశములను ముగశంప్ులోనికన తచెుుట వలన కలుగు ఫల్వతములను అనకే 
విధాలుగా కోీడకీర్శంచవచుు, కాని ఈ పాఠంలో మనము వాటనిి ర్ ండు భాగములుగా విభజంచుదాము. 
మొదటగిా, ముగశంప్ులో కలుగు దదవుని మహిమను మనము ప్ర్శగణ దాే ము. ర్ ండవదిగా, మానవులు 
అనుభవించు విమోచనా ఆనందమును మనము చూదాే ము. మొదటిగా దదవుని మహమిను చూదాే ము. 

ద్ేవుని మ్హిమ్ 

మ్న విమోచన కారయమ్మను జర గ ంచినందుకు త్రయిేక ద్ేవుడు నితయతవమ్మలో 
మ్హమి్ను ప ందుతనడని న్న ఆలోచన. ద్వేుడు ద్ీనిని ఆయన మ్హమి్ 
నిమితుమ్మ, ఆయన న్నయయమ్మను ఆయన న్నత్రని, ఆయన మ్ారుపలేని 
గమణమ్మను, మ్ర యమ ఆయన ధరుశాసు రమ్మ యొకక పర పూరణమ ైన పర శుదాతను 
కనుపరచుట కొరకు మ్ాతిమే గాక, ఆయన జఞా నవంతుడని మ్ర యమ ఆయన 
గమణమ్మలను కలిగ యమంటటన్ే క్ష్మించి, కరుణ చూపట పాపులను న్నత్రమ్ంతులుగా 
తీరిగలడని చూపటంచుట కొరకు ద్ీనిని చేశాడు. “న్నలా క్ష్మించు ద్వేుడు ఎవరు, 
న్నలా కృప చూపువార వరు?” అని పివకు పిశిాంచుచున్నాడు. కాబటిర  ఇద్ి ద్ేవుని 
మ్హమి్ కొరకు జరుగమతుంద్ి. ఇద్ి పాపుల రక్ష్ణ నిమితుమ్మ జరుగమతుంద్ి, కాని 
ద్ీని యొకక అంత్రమ్ ఫలితమ్మ ఏమిటంట,ే నితయతవమ్మలో ద్వేుని మ్హిమ్ మ్ర  
ఎకుకవ పర మ్ాణమ్మలలో కనుపరచబడుట. 

— డా. థామస్ న టెరల్ి 

కరీసుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము మీద ర్ాజుగా ఆయన యొకు ప్ర్శపాలన ఉనిత 
సాా యికన, అతయంత గౌర్వప్రదమ నై సాా యికన చదర్మకుంటటంది. మానవాళి అంతా యిసేు యొకు ప్ర్శపాలనను 
గుర్శతంచ ఆయన అధకిార్ము ఎదుట సాగశలప్డినప్ుపడు దదవునికన మహిమను తచెుు లక్షయము 
చదధించబడుతయంది. ఫలి్వప్ప. 2:9-11లో పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

అందుచేతను పరలోకమ్ందునావార లో గాని, భూమిమీద ఉనావార లో గాని, 
భూమి కిీంద ఉనావార లో గాని, పిత్రవాని మోకాలును యసేున్నమ్మ్మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వంగమనటుు ను, పిత్రవాని న్నలుకయమ తండిియ నై ద్వేుని మ్హిమ్ార్మ ై యేసుకరసీుు  
పిభమవని ఒపుపకొనునటుు ను, ద్ేవుడు ఆయనను అధికమ్మగా హెచిించి, పిత్ర 
న్నమ్ మ్మనకు పెనై్నమ్మ్మను ఆయనకు అనుగీహించ ను (ఫటలిప్ప. 2:9-11). 

దదవుని యొకు దయ ఆయనకు మహమిను కల్వగశసుత ంది ఎందుకంటే, ఆయన పేరమ మర్శయు 
దయలో, ఆయన మార్మమనసుిప ందిన పాప్ులను క్షమించ వార్శని ఊహకు అందని విధ్ముగా 
ఆశీర్వదిసాత డు. దీనికన ప్రతయయతతర్ముగా, ఆయనను మనము మహిమప్ర్చ ఆయన మంచతనమును 
ప్రకటిసాత ము. ఎఫ స్ట్. 2:6-7లో పౌలు చెబుతయనిటటో : 

కరీసుు యసేునందు ఆయన మ్నకు చేస్టటన ఉపకారమ్మద్నవరా అతయధికమ నై తన 
కృపా మ్హద్ శైవరయమ్మను రాబో వు యమగమ్మలలో కనుపరచునిమితుమ్మ, 
కరీసుు యసేునందు మ్నలను ఆయనతోకూడ లేపట, పరలోకమ్ందు ఆయనతోకూడ 
కూరుిండబ టటరను (ఎఫెస్ట్. 2:6-7) 

యిేసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, మన ర్ాజభకనతకన ప్రతిఫలమివవబడుతయంది, మర్శయు దదవునికన 
నముకముగా ఉని ప్రజలందర్మ నూతన ఆకాశమును నూతన భూమిని సావధనీప్ర్చుకుంటార్మ, 
అకుడ ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవలు అనుభవించన దదవుని ప్రసనిత కంట ేఉనితమ నై 
ప్రసనితను మనము అనుభవిసాత మని ప్రకటన 21:1-5 బో ధిసుత ంది. 

పతనమ్మనకు మ్మందు, నిశియమ్మగా మ్ానువులు ద్ేవునితో సవతంతితతో 
కూడని నిరాటంకమ ైన అనుబంధమ్మను ఆస్ావద్ించనరు. అయతే మ్ానవాళి 
పతనమ నై తరువాత, పతనమ్మనకు మ్మందు మ్నమ్మ ద్వేునితో అనుభవించిన 
అనుబంధమ్మ కంట ేఉనాతమ నై మ్ర యమ పర పూరణమ ైన అనుబంధమ్మను 
అనుభవించుటకు ఒక విమోచన కారయమ్మను ద్ేవుడు స్టటదాపరచియమంచనడు అన్ే 
ఒక భదవన ఉనాద్ి. ఆద్నమ్మ ద్ేవుని స్టేాహితుడు అని పటలువబడన్ డు, అయతే 
కుమ్ారుడు అని పటలువబడే యోగయత పిత్ర విశావస్టటకి లభించింద్ి, మ్ర యమ త్రర గ  
తోటలోనికి వ ళలు టకు ఇషరపడని విధమ్మగా ఈ అనుబంధమ్మలో మ్ర ంత అన్ోయనయత 
ఉనాద్ి అన్ే సతయమ్మను అన్ేక మ్ంద్ి చూపారు. మ్నమ్మ నూతన య రూషలేమ్మ 
వ ైపునకు పియాణ ంచుచున్నామ్మ, మ్ర యమ బ ైబిలు వదే్నంతశాసు రమ్ంతటిలో ఆ 
గొపప పిద్ేశమ నై నూతన య రూషలేమ్మ, అనగా నూతన ఆకాశమ్మ మ్ర యమ 
నూతన భూమి వ పైుకు పిగత్ర జరుగమతుంద్ి, మ్ర యమ అద్ి మ్మనుపటి 
పిద్శేమ్మనకు త్రర గ  వ ళలు ట కాదు. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

పతనమ్మ నిజమ్మగా జర గ ంద్ి కాబటిర  మ్నమ్మ ఇపుపడు బదగమన్నామ్ా లేద్న అను 
పిశా విషయమ్మలో, మ్ానవుని యొకక పతనమ్మ, ద్ేవుని నుండి కలిగ న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్రరసకరణ ఒక విషాదకరమ ైన సంఘటన అని గమర ుంచుట ఎంతో 
పాిమ్మఖయమ ైయమనాదని న్న ఆలోచన. అద్ి ఒక దుఃఖకరమ ైన విషయం; అద్ి 
పరలోకమ్మలోని గొపప రాజుకు విరదధమ్మగా చేస్టటన ఒక ఘోరమ ైన ద్ోిహమ్మ. 
కాబటిర , పతనమ్మ యొకక ఘోరమ ైన విషాదమ్మను మ్నమ్మ చినాబమచనిలని 
ఆశించుట లేదు. కాని ద్వేుని స్ారవభౌమ్ పిణనళిక కారయరూపమ్మ ద్నలుిట 
మ్నమ్మ చూచినపుపడు, తుదకు ఆద్నమ్మ హవవలు తోటలో నిషకళంకులుగా 
అనుభవించినద్నని కంట ేఉనాతమ ైన ఫలితమ్మను మ్నమ్మ అనుభవించగలమ్ని 
మ్నమ్మ చూడవచుి. ఎందుకంటే విమోచన ప ంద్ిన తరువాత, మ్నమ్మ 
ప ందుకొన్ేద్ి ఒక నిషకళంకమ నై స్టట్త్ర కాదుగాని, మ్నమ్మ సవయంగా త్రియేక 
ద్ేవునితో సహవాసమ్మలోనికి తేబడతనమ్మ, అనగా కరీసుు లో మ్న విమోచన ద్నవరా, 
కరీసుు యందు కలిగ యమనా విశావసమ్మ ద్నవరా, తండిి, కుమ్ారుడు మ్ర యమ 
పర శుద్నా తు నితయమ్మ నుండి కలిగ యమనా త్రయిేక సహవాసమ్మలోనికి మ్నమ్మ 
ఆహావనించబడతనమ్మ, మ్ర యమ మ్నమ్మ ద్ వైిక సవభదవమ్మలో పాలివారమ ై 
కరీసుు కు తోటవిారసులమ్వుతనమ్మ. కాబటిర  నిశియమ్మగా, కరసీుు లో మ్నమ్మ 
కలిగ యమనా స్టట్త్రని మ్నమ్మ పరీక్ించినపుపడు, ఆద్నమ్మ హవవలతో మ్నమ్మ 
తోటలో ఉండియమంటే అనుభవించియమండు స్టట్త్ర కంట ేఅద్ి ఉనాతమ నై స్టట్త్రగా 
ఉనాద్ి. కాబటిర  పతనమ్మ మ్ూలమ్మగా అదుుతమ ైన స్ారవభౌమ్ ఆశీరావదమ్మలు 
కలుగమతనయ. అద్ి కషరతరమ ైనద్ి కాదని అర్మ్మ కాదు, కాని ద్ేవుని స్ారవభౌమ్ 
మ్ంచితనమ్మ మ్ర యమ శకిు మ్ూలమ్మగా అద్ి నిశియమ్మగా మ్నమ్మ వేరే 
విధమ్మగా కలిగ యమండని ద్నని కంట ేఉనాతమ నై ద్ననిని మ్నకు అంద్సిుు ంద్ి. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

అవును, యిసేు ర్ాకడలో దదవునికన మహిమను తచెుు మర్ొక కోణము ఉనిది, మర్శయు అది 
సర్వమానవాళికన ఒక హెచుర్శకగా ఉండాల్వ. ఆయన ప్రజలను ఆశీర్వదించుటతో పాటటగా, ఆయనను 
విమోచకునిగాను ర్ాజుగాను తిరర్సుర్శంచన ప్రతి వార్శనీ ప్రభువు శపిసాత డు. వార్శకన కలుగు శక్ష ఆయనకు 
మహిమను తసెుత ంద ిఎందుకంటే అద ిఆయన ప్ర్శశుదధత యొకు గౌర్వమును కాపాడుతయంది, ఆయన 
నాయయమును కనుప్ర్సుత ంది, మర్శయు ఆయన ప్రజలను పాప్ము యొకు సనిిధ ినుండి బాధ్ నుండ ి
విడపిసిుత ంది. ప్రకటన 19:1-2 వంట ిలేఖ్నభాగముల ప్రకార్ం, దుష్యర ల తీర్మపను చూస్టి దదవుని 
నీతిమంతయలు ఆనందిసాత ర్మ. అయితద అప్పటి వర్కు, క ైసైతవులు ఈ ఆలోచనలను బటిర  సాధార్ణంగా 
ఆనందించర్మ. బదులుగా, ఈ ఘోర్మ నై శక్షను వీల ైనంతమంది తపపించుకొనుటకు క్షమాప్ణ సువార్తను 
మర్శయు కరీసుత లో ర్క్షణను ప్రకటించుటకు మనలను మనము సమర్శపంచుకుంటాము. 

ముగశంప్ులో కలుగు దదవుని మహిమను ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్రక్ించాము కాబటిర , 
విశావసులు అనుభవించు విమోచనా ఆనందమును గూర్శు బెైబిలు ఏమి బో ధసిుత ందో  చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విమోచన్న ఆనందమ్మ 
విశావసులు విమోచనలో ప ందుకొను ఆనందము యొకు మూడు స్టిార్మ నై నిధ్ులను గూర్శు 

బెైబిలు ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు వీటిలో అతయంత గొప్పద ిదదవునితో మనము కల్వగశయుండు సంప్ూర్ణ 
సహవాసము అను సతయము కావచుు. 

ఏదెను తోటలో పాప్ము చదస్టిన తర్మవాత, ఆదాము హవవలు ఒకర్శ నుండ ిఒకర్మ మర్శయు 
దదవుని నుండ ిదాగుకునాిర్మ. దదవుడు వార్శని శపించనప్ుపడు, వార్మ ఆయన ప్రతదయక సనిిధి నుండ ి
తరోస్టవిేయబడా్ ర్మ. అయితద ముగశంప్ులో, యిసేు మానవ సవభావమును ప్ునర్మదధర్శసాత డు, తదావర్ా 
దదవుని యొకు ప్రతదయకమ నై సనిిధలిోనికన భౌతికముగా మనము అనుమతించబడతాము, మర్శయు 
ఆయన మహిమను మన స ంత కనుిలతో చూడగలుగుతాము. యోహాను 17:24; 1 యోహాను 3:2; 
మర్శయు ప్రకటన 21:3 వంట ివాకయ భాగములలో ఇది సపష్రముగా బో ధించబడింది. 

నాలుగవ శతాబేప్ు బిష్ప్ అయిన అగస్టిరన్ తాను వరా స్టని ద ిస్టటిీ అఫ్ గాడ్, 22వ 
ప్ుసతకము,30వ అధాయయములో ఈ ఆశీర్ావదమును ఏ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడో  వినండి. 

మ్ంచితనమ్మనకు కరు అయన ద్ేవుడు సవయంగా ద్నని పిత్రఫలమ ైయమంటదడు; 
ఎందుకంటే ఆయన తనను తనను వాగాా నమ్మ చేసుకున్నాడు, ద్నని కంట ే
ఉనాతమ ైనద్ి మేలెైనద్ి మ్రొకట ిలేదు. పివకు ద్నవరా ఆయన ఇచిిన మ్ాట 
అయన “న్నేు మీ ద్వేుడన్ ైయమందును, మీరు న్న పిజలెైయమందురు,” మ్ర యమ 
“న్ేను వార  సంతృపటున్ ైయమందును, న్నేు పిజలు ఘనమ్మగా 
ఆశించివాడన్ ైయమందును — జీవమ్మ, ఆరదగయమ్మ, పో షణ, పుషకలత, మ్హమి్, 
ఘనత, సమ్ాధననమ్మ, మ్ర యమ సమ్సుమ నై మేలు” అను మ్ాటకు వేరొక అర్మ్మ 
ఏమ్మంటుంద్?ి ఇద్ి కూడన అప సులుడు చ పటపన “ద్ేవుడు సరవమ ైయమన్నాడు” 
అను మ్ాటకు సర నై అనువాదమ ైయమనాద్ి. మ్న ఆశలనిాటకిర ఆయన 
గమ్యమ ైయమండనలి ఆయనను అంతమ్మ లేకుండన చూడనలి, కపటమ్మ లేకుండన 
పేిమించనలి, అలస్టటపో కుండన ఆరాధించనలి. ఈ ఆపాయయతల యొకక వయకరుకరణ, ఈ 
ఉద్ోయగమ్మ, నిశియమ్మగా నితయ జీవమ్మను పో లియమనాద్ి, మ్ర యమ ఇద్ి 
స్ారవత్రికమ ైనద్ి. 

విశావసులు అనుభవించు ర్ ండవ విమోచనా ఆనందము ఒకర్శతో ఒకర్మ ప్ూర్ణమ ైన 
సహవాసమును అనుభవించుట. 

దదవునితో మన అనుబంధ్మును నాశనము చదయుటతో పాటటగా, ఆదాము చదస్టని పాప్ము 
మానవ అనుబంధ్ములను నాశనము చదస్టింది. మనము ప్ూర్శతగా విమోచంప్బడినప్ుపడు దదశములు 
సవసాత ప ందుతాయని ప్రకటన 22:2 ప్రకటసిుత ంది. యుదధములు ఆగశపల తాయి, అనాయయము 
అంతర్శంచపల తయంది, మర్శయు అనుబంధ్ములు సంప్ూర్ణముగా ప్ునర్మదధర్శంచబడతాయి. లోకమంతా 
సమాధానకర్మ ైన, స్టేి హప్ూర్వకమ నై, ఒకర్శన కర్మ స్టేవించు మర్శయు పేరమించు కౌటంబిక ప్రజల 
సమాజముగా మార్శపల తయంది. 

http://www.newadvent.org/cathen/15472a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07462a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06636b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చవర్శగా, మూడవ విమోచనా ఆనందము ఏమనగా నూతన ఆకాశమును నూతన భూమిని 
కరీసుత తో కూడా మనము పాల్వసాత ము అన ేసతయము. 

2 తిమోతి 2:12లో పౌలు దనీిని ప్రసాత విసూత , ఇలా వరా శాడు: 

సహించినవారమ తైే ఆయనతో కూడ ఏలుదుమ్మ (2 త్రమోత్ర 2:12). 

కరీసుత తో మనము పాల్వంచుటను గూర్శు ప్రకటన 2:26-27, 3:21, మర్శయు 22:5 వంట ిలేఖ్న 
భాగములు కూడా ప్రసాత విసాత యి. 

ఆదాము హవవలు దదవుని సవర్ూప్ములో చదయబడ ిదదవుని ఆధనీములో సృషిరని పాల్వంచుటకు 
వార్మ ఏదనెు తోటలో ఉంచబడా్ ర్మ. అయితద ఆదాము చదస్టని పాప్ము యొకు శాప్ము మర్శయు 
భరష్రతవము దదవుని ఉనితమ నై ఉదదేశములను జర్శగశంచు విధ్ముగా ఈ కార్యమును న ర్వరే్ుకుండా 
మానవాళిని అభయంతర్ప్ర్చంది. అయితద యిేసు, ఆయన చదస్టిన బల్వయాగము దావర్ా విధదయత దావర్ా, 
ఆదాము చదయని కార్యమును చదయుట ఆర్ంభించాడు. ఇప్ుపడు ఆయన మన నిబంధ్నా అధిప్తిగా 
ఉండి, సర్వసృషిరని పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు లోకము యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని మహిమప్ర్చు 
విధ్ముగా సృషిర  యంతటికన ప్రయోజనకర్మ నై విధ్ముగా తయదకు విమోచంప్బడని మానవాళి సృషిరని 
ప్ర్శపాల్వసుత ంది. 

క ైైసువులమ ైన మ్నమ్మ మ్న భవిషయతుు  నిరీక్ష్ణకు, సంపూరణ విమోచనకు నిరీక్ష్ణ 
కలిగ న ఆతుతో సపంద్ించవచుి. నిరీక్ష్ణ అనునద్ి భదవార్కమ ైన భవిషయతుు  కొరకు 
నిశియతతో కూడని ఎదురు చూపెైయమనాద్ి. మ్ర యమ నిరకీ్ష్ణ యొకక ఒక 
విశషేమ ైన అభదయస్టటకమ ైన సవభదవమ్మ ఏమ్నగా అద్ి మ్నలను ఉతేుజపరుసుు ంద్ి, 
అద్ి మ్నకు ఓర మి కలిగ సుు ంద్,ి అద్ి మ్నకు హుషారు కలిగ సుు ంద్ి, మ్ర యమ అద్ి 
మ్నకు వరుమ్ాన కాలమ్మలో నిశియతతో కూడని ఎదురుచూచు ఆనందమ్మను 
అనుగీహిసుు ంద్ి మ్ర యమ మ్నకు వాగాా నమ్మ చేయబడనిద్ి వాసువమ్వుతుంద్ి. 
మ్నమ్మ ఇపుపడు పడు శీమ్కు కలుగమ నిశియమ ైన ఫలితమ్మను గూర ి 
ఆలోచించినపుపడు అద్ి మ్నలను మ్ర ంత ఉతనుహపరుసుు ంద్ి, కాని మ్న 
మితమ ైన దృష్టరకోణమ్మలో స్ావభదవికమ్మగా మ్నకు అద్ి అనిశిిత్రగా 
అనిపటంచవచుి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

మ్మగ ంపు 

విమోచకుడెనై యిేసును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము దదవుని కుమార్మడెైన యిసేు కరసీుత  
యొకు వయకనతతవమును మర్శయు కార్యమును నాలుగు వరే్వేర్మ కాలములలో ప్ర్శగణ ంచాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నితయతవము, విశవమును సృషిరంచుటకు ముందు; సృషిర  యొకు ఆర్ంభ కాలము, విశాలమ నై విమోచనా 
యుగము, మర్శయు భవిష్యతయత లో సంభవించు ముగశంప్ు యుగము. 

నిసిందదహముగా యిసేు కరసీుత  చర్శతర యంతటలిో అతయంత ఆసకనతకర్మ ైన, కనోష్రమ నై మర్శయు 
పరా ముఖ్యమ నై వయకనతతవమ యైునాిడు. మర్శయు ఆయన నేడు కూడా సజీవుడెైయునాిడు. ఆయన 
సృషిరయంతటకిన ర్ాజ ైయునాిడు, మర్శయు ప్ర్లోక స్టింహాసనము నుండ ిపాల్వంచుచునాిడు. ఆయనను 
మనము సంప్ూర్ణంగా అరా్ము చదసుకొని ఆయనను ప్ూర్శతగా ప్రశంస్టించాలని ఎనిడును కోర్లేము. 
అయితద ఈ పాఠంలో ఇవవబడని అవలోకనము ఆయనను ఘనప్ర్చు విధ్ముగాను ప్రజలకు మేలు 
చదయు విధ్ముగాను యిసేును గూర్శు ఆలోచంచుటకు మనలను స్టిదధప్ర్మసుత ంద ిఅని 
ఆశంచుచునాిము. 
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