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ఉపల ద్ధా త్ం 

పవర చీన ఇశ్వీయిేలు రవజయ కవలమ్మలో రవజ నై ద్ధవీదు ద్దవుని ద్దవవలయమ్మను కటుర ట కొర్కు 
పరణధళికలను సిదాపరిచధడు. ద్దవవలయమ్మను కటుర టకు మ్రయిమ అలంకరించుటకు అత్డు వసుత వులను, 
మ్మఖ్యమ్మగవ పరశసతమ నై లోహమ్మలను మ్రయిమ వజరమ్మలను, కూడధ సతకరించధడు. అయితద ద్దవవలయమ్మ 
యొకు నిరవమణపు పనిని ద్ధవీదు కుమ్ార్మడెనై స లొమోను చదపటార డు. ఒకసవరి స లొమోను ద్దవవలయ 
నిరవమణమ్మను పూరిత చదసిన త్ర్మవవత్, యిెహో వవ మ్హిమ్ ఆ సవా నమ్మను నింపనిద్ి, మ్రయిమ 
శ్వశాత్మ్మండునటుో  ద్దవుడు త్న న్ధమ్మ్మను ద్ధని మీద ఉంచధడు. 

ఒక విశ్వాస ిజీవిత్మ్మలో ద్దవుని కవర్యమ్మ కొంత్ వర్కు ద్నీిని పల ల్వయమనాద్ి. త్ండిరయిెనై ద్దవుడు 
మ్న ర్క్షణ పరణధళికను సిదాపరచిధడు. మ్నలను ర్క్ించుటకు అవసర్మ ైన పనిని ఆయన కుమ్ార్మడును 
పరభ్మవుయిెనై యిేసు పూరిత చదశ్వడు. మ్రయిమ పరశిుద్ధా త్మ మ్నలను నింపి, మ్నలో నివసించుచు, మ్న 
జీవిత్మ్మలలో నిత్యమ్మ వర్కు ద్దవుని పరణధళికలు మ్రయిమ కరీసుత  కవర్యమ్మ వయకతపర్చబడునటుో  
చూచుకుంటాడు. వవసతవవనికి, పౌలు కొరింథీయమలకు వవర సని మొదట ిపతిరకలో, మ్నలో పరశిుద్ధా త్మ 
నివసించుచున్ధాడు కవబటేర విశ్వాసులను ద్దవవలయమ్మతో పల లాుడు. 

పరిశుద్ధా త్మను నమ్మమచున్ధామ్మ అను మ్న పవఠయకీమ్మ్మలో ఇద్ ిన్ధలగవ పవఠమ్మ. మ్రయిమ ఈ 
పవఠమ్మనకు “విశ్వాసలిో” అను శీరిషకనిచధుమ్మ, ఎందుకంటే ద్ీనిలో వయకితగత్ విశ్వాసులకు పరిశుద్ధా త్మ 
ర్క్షణను అనువరితంచు కవర్యమ్మను మ్నమ్మ చూడబో వుచున్ధామ్మ. 

ర్క్షణ సంపూర్ణమ్మగవ తిరత్ామ్మ యొకు కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి. సవమ్ానయ పదమ్మలలో, త్ండిర మ్న 
ర్క్షణ కొర్కు పరణధళికను సదాిపర్చధడు. మ్న పక్షమ్మన కరసీుత  బల్వని అరిపంచి ఆయన ఉగతీ్ను 
శ్వంతింపజేయవలసని న్ధయయాధిపతి ఆయన. మ్రయిమ కృప మ్ూలమ్మగవ, విశ్వాసమ్మ ద్ధారవ కరీసుత నందు 
ఆయన మ్నకు ర్క్షణను అనుగీహిసవత డు. కుమ్ార్మడు యిేసు ర్ూపమ్మలో నరవవతధరగివ వచధుడు. ఆయన 
త్న పరపిూర్ణమ ైన జీవిత్మ్మ, పవర యశిుత్త  మ్ర్ణమ్మ, విజయవంత్మ నై పునర్మతధా నమ్మ మ్రయిమ 
ఆరోహణమ్మ ద్ధారవ మ్న ర్క్షణను న్ ర్వేరవుడు. అయితద పరధధనమ్మగవ పరశిుద్ధా త్మ ర్క్షణలోని పలు 
విషయమ్మలను విశ్వాసుల జీవిత్మ్మలకు అనువరితసవత డు. 

కీమ్బదా వదే్ధంత్శ్వసత రమ్మలో, విశ్వాసులకు ర్క్షణను ఆపవద్ించు పరశిుద్ధే త్మ కవర్యమ్మను 
ర్క్షణశ్వసత రమ్మ, లేక ర్క్షణ సది్ధా ంత్మ్మలోని భాగమ్మగవ పరిగణిసవత ర్మ. ర్క్షణశ్వసత రమ్మను సవధధర్ణంగవ వవటి 
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యొకు లాయటని్ బిర్మదుల ద్ధారవ సుపరచిిత్మ ైన ర ండు పరధధనమ నై భాగమ్మలుగవ పరిగణిసవత ర్మ. ఒక వ పైున 
హిసలర రియ సలుటసి్, లేక “ర్క్షణ చరతి్ర,” ఆయన పరజల కొర్కు ర్క్షణను సవధించుటకు ద్దవుడు చదసని ర్క్షణ 
సనిావశేమ్మలు మ్రియమ కవర్యమ్మలు అయమయనాద్ి. మ్మనుపట ిపవఠమ్మలలో మ్నమ్మ చూసనిటుో , 
పరిశుద్ధా త్మ ఆయన యొకు ద్ెైవకృత్ కవర్యమ్మల ద్ధారవ హసిలర రియ సలుటిస్ లో పవర మ్మఖ్యమ ైన భ్ూమికను 
పల షించధడు. మ్రొక వ పైున, ఆరో్  సలుటసి్, అనగవ “ర్క్షణ కమీ్మ్మ,” పరశిుద్ధా త్మ వయకితగత్ విశ్వాసులకు 
ర్క్షణలోని పలు కోణమ్మలను అనువరితంచు తధరిుక మ్రయిమ కవలానుసవర్ కీమ్మ ైయమనాద్ి. ఈ పవఠం 
పరిశుద్ధా త్మ విశ్వాసులకు ర్క్షణను అనువరితంచుట మీద దృషిర  ప డుత్ుంద్ ికవబటిర , మ్నమ్మ ఆరో్  సలుటిస్ 
లోని విషయమ్మలను పరధధనమ్మగవ చరిుద్ధే మ్మ. 

విశ్వాసలిో పరిశుద్ధా త్మ కవర్యమ్మను మ్నమ్మ ర ండు పరధధనమ ైన శీరిషకల కిీంద చూద్ధే మ్మ. మొదటగివ, 
మ్నమ్మ మొదటగివ ర్క్షణ ప ంద్ినపుపడు, మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్మలో ఆయన ఆద్ియందు ర్క్షణను 
అనువరితంచిన విధధనమ్మను మ్నమ్మ విశద్ీకరది్ధే మ్మ. మ్రయిమ ర ండవద్ిగవ, మ్న క ైైసతవ జీవిత్మ్మలో 
ఆయన కొనసవగమ ర్క్షణ అనువర్తనమ్మను మ్నమ్మ వివరించుద్ధమ్మ. మ్ార్మమ్నసుిలో ఆత్మ యొకు 
కవర్యమ్మను మ్మందుగవ చూద్ధే మ్మ. 

మ్ార్మమ్నసుి 

“మ్ార్మమ్నసుి” అను మ్ాటకు అరా్మ్మ ఒక విషయమ్మలో నుండ ిమ్రొక విషయమ్మలోనికి 
మ్ార్మట అయమయనాద్ి. కొనిా క ైైసతవ పర్ంపర్లలో, మ్ార్మమ్నసుి ఒక వయకిత ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మలోనికి 
వచుునపుపడు జర్మపుకొను ఒక మ్ంచి వడేుక అయమయనాద్ి. అయితద ఈ పవఠమ్మలో, ఈ పదమ్మను ఒక 
వయకిత ర్క్షణను ఏ విధ్మ్మగవ అనుభ్వించినను ర్క్షణ యొకు ఆర్ంభ్ సవా యిలను సూచించుటకు మ్రింత్ 
సవమ్ానయమ ైన రరతిలో ఉపయోగిద్ధే మ్మ. 

పరతి మ్ార్మమ్నసుి కథ కొంత్ భినామ నైద్గివ ఉంటుంద్,ి కవబటిర  పరతి ఒకురనిి ఒక ే
కోవలో ఉంచి, ఇద్ ిఉత్తమ్మ నై మ్ార్గమ్మ అని మ్నమ్మ చపెపమ్మ. అయితద ఏమి 
జరగినిను, అద్ ిమ్నలను ఆకరిషంచి, ఈడుుకొని వచిు, మ్న పవపమ్మలను 
ఒపపింపజసే,ి మ్న ర్క్షణ అవసర్త్ను చూచునటుో  చదస,ి మ్నకు ర్క్ంిపబడుటకు 
అవసర్మ యైమనా వవసతవిక విశ్వాసమ్మను — అనగవ యిసేును నమ్మమటను — 
కల్వగంిచు పరశిుద్ధా త్మ కవర్యమ యైమనాద్.ి 



పరిశుద్ధా త్మను నమ్మమచున్ధాను. న్ధలగవ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో 

-3- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

— ర వ. మ ైక్స ఒసల ోర్డా 

మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్ందు పరిశుద్ధా త్మ కవర్యమ్మలోని న్ధలుగమ కోణమ్మలను మ్నమ్మ 
పరగిణది్ధే మ్మ. మొదటగివ, మ్న ఆత్మలలో ఆయన చదయమ పునర్మజీీవన కవర్యమ్మను చూద్ధే మ్మ. 
ర ండవద్గివ, ఆయన చదయమ మ్న పవపమ్మలను ఒపపింపజయేమ కవర్యమ్మ మీద దృషిర  ప డద్ధమ్మ. 
మ్ూడవద్గివ, క్షమ్ాపణ మ్రయిమ నీతిని కల్వగించు ఆత్మ యొకు నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ము కవర్యమ్మను గూరిు 
మ్ాటాో డద్ధమ్మ. మ్రయిమ న్ధలగవద్గివ, మ్న జీవిత్మ్మలలో పరిశుదాపర్చు శకిత యొకు ఆర్ంభ్ అంశమ్మలను 
పరసవత విద్ధే మ్మ. పరశిుద్ధా త్మ యొకు పునర్మజీీవన కవర్యమ్మతో ఆర్ంభిద్ధే మ్మ. 

పునర్మజీీవనమ్మ 
“పునర్మజీీవనమ్మ” అను పదమ్మనకు “పునర్ిృషిర ” లేక “పునరీ్నమ” అని అరా్మ్మ. అధికవరకి 

వేద్ధంత్శ్వసత రమ్మలో, ఇద్ ి“ఒక మ్నుషుయడు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో నుండి ఆతీమయ జీవమ్మలోనిక ిద్ధటిపల వు 
సనిావశేమ్మ అయమయనాద్ి.” పరజలందర్మ ఆతీమయ మ్ర్ణ సిాతిలో లోకమ్మలోనికి పరవేశిసవత ర్మ. మ్రియమ 
పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపరిసతత  త్పప మ్నమ్మ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో మిగిల్వపల తధమ్మ. మ్నమ్మ 
మ్న ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మను మొదట ిమ్ానవుడెైన ఆద్ధమ్మ నుండి సవాసాయమ్మగవ ప ందుకుంటామ్మ. ఏద్నెు 
తోటలో అత్డు పవపమ్మ చదసనిపుపడు, ద్దవుడు మ్ానవవళి అంత్టనిి భౌతిక మ్రయిమ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ 
కలుగమనటుో  శపించధడు. ఆ సమ్యమ్ందు ఆద్ధమ్మ హవాలు ఆతీమయమ్మగవ భ్రషుర ల ైపల యార్మ. మ్రియమ 
ఈ ఆతీమయ భ్రషరత్ామ్మ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మనకు మ్ూలమ యైమనాద్ి. రోమ్ా. 7:14-25లో, పౌలు ద్ీనిని 
మ్న “పవపపు సాభావమ్మ” అని సంబో ధిసుత న్ధాడు. పవపమ్మ మ్న శరరర్మ్మలలో నివససిుత ంద్ి అని మ్రయిమ 
మ్న మ్నసుిలను సవాధీనమ్మలో ఉంచుకుంటుంద్ి అని అత్డు వరిణంచుచున్ధాడు. 

ఇంకవ ఘోర్మ్మగవ, ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ సాభావికమ్మగవ గర్భమ్మ ద్ధలుబడిన ఆద్ధమ్మ హవాల 
వవర్సులందరి మీద పరభావమ్మ చూపుత్ుంద్ి. రోమ్ా. 5:12-19లో పౌలు సూచించినటుో , ఆద్ధమ్మ ద్దవుని 
ఎదుట మ్న పరతినిధి అయమయన్ధాడు. కవబటిర , మ్నమ్ంతధ అత్ని దో్షమ్మలోను, ద్ధని వలన కల్వగని భౌతిక 
మ్రియమ ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ అను పరణిధమ్మ్మలలోను పవలుపంచుకొనుచున్ధామ్మ. పరతి మ్ానవుడు ఈ 
లోకమ్మలోనికి ఆతీమయమ్మగవ మ్ర్ణించిన సిాతిలో పరవేశిసవత డు అని యోహాను 3:5-7, రోమ్ా. 8:10 మ్రియమ 
కొలస్ి. 2:13 వంటి వవకయభాగమ్మలు నిరవా రసిుత న్ధాయి. హెబ్రర. 4:15, మ్రయిమ 7:26లో మ్నమ్మ 
చదువునటుో  కవేలం యిసేు మ్ాత్రమ ేఈ శ్వపమ్మను త్పిపంచుకున్ధాడు. 

ఇపుపడు, మ్నమ్మ ఆతీమయమ్మగవ చచిునవవర్మ ైయమనాపుపడు కూడధ, మ్న పవర ణమ్మలు మ్న 
శరరర్మ్మలను సజీవమ్మగవ ఉంచుతధయి. మ్రయిమ మ్నమ్మ ఆలోచించుట, అనుభ్వించుట, కలలు కనుట, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

నిర్ణయమ్మలు తీసుకొనుట మ్రియమ లోకమ్మలో పవలుపంచుకొనుట కొనసవగమత్ుంద్ి. అయితద మ్న ఆతీమయ 
భ్రషరత్ామ్మ మ్రియమ మ్ర్ణమ్మ కవర్ణంగవ మ్ానవులు న్ తైికమ్మగవ ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు 
అసమ్ర్మా ల ైయమన్ధార్మ. ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు లేక ఆయన ఆశీరవాదమ్మలకు యోగమయలగమటకు మ్నకు 
సవమ్రా్యమ్మ లేదు. మ్నమ్మ ఆయనను పతరమించమ్మ. మ్నమ్మ ఆయనను విశాసించమ్మ. మ్నమ్మ చదయమ 
పరతిద్ి మ్న పవపపు హృదయమ్మలు మ్రయిమ ఆలోచనలలో నుండి పరవహిసుత ంద్ి. మ్నమ్మ న్ధయయమ్మగవన్ ే
ఆయన ఉగతీ్కు అర్ము లమ్మ, మ్రియమ ర్క్షణ యొకు అవసర్త్ను కల్వగియమన్ధామ్మ. 

1619లో సదాిపర్చబడని కనేన్ి ఆఫ్ డధర్డర సది్ధా ంత్మ్మలోని మ్ూడవ మ్రియమ న్ధలగవ మ్మఖ్య 
బిందువులు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ అను సమ్సయను ఈ విధ్ంగవ కోీడీకరిసవత యి: 

పరజలందర్మ పవపమ్మలో గర్భమ్మ ద్ధలుబడ,ి ఉగీత్లో పుటిరనవవరగివను, ఏ విధ్మ నై 
ర్క్షణకు అయోగమయలుగవను, చడెును హత్ుత కొనువవరగివను, త్మ్ పవపమ్మలలో 
మ్ర్ణంిచినవవరగివను, పవపమ్మనకు బానిసలుగవను ఉన్ధార్మ; పునర్మజీీవపర్చు 
పరశిుద్ధా త్మ యొకు కృపలేకుండధ, వవర్మ ద్దవుని యొదేకు తిరగి ివచుుటకు, త్మ్ 
న్ధశన సాభావమ్మను సరచిదసుకొనుటకు, లేక అటిర  ఉజీీవమ్మనకు 
అపపగంిచుకొనుటకు ఇషరపడర్మ మ్రయిమ అసమ్ర్మా ల యైమన్ధార్మ. 

పౌలు ఈ విషయానిా రోమ్ా 8:6-8లో ఈ కిీంద్ి విధ్ంగవ చబెమత్ున్ధాడు: 

శరరరవనుసవర్మ నై మ్నసుి మ్ర్ణమ్మ ... ఏలయనగవ శరరరవనుసవర్మ నై మ్నసుి 
ద్దవునిక ివిరోధ్మ యైమనాద్;ి అద్ ిద్దవుని ధ్ర్మశ్వసత రమ్మనకు లోబడదు, 
ఏమ్ాత్రమ్మను లోబడన్రే్దు. కవగవ శరరర్సాభావమ్మ గలవవర్మ ద్దవుని సంతోషపర్చ 
న్రే్ర్మ (రోమ్ా. 8:6-8). 

మ్ానవవళి కొర్కు ఇద్ి ఒక ఘోర్మ నై పరసిిాతి అయమయనాద్ి. అయితద ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ ే
పునర్మజీీవనమ్మ ఎంతో పవర మ్మఖ్యమ నైద్గివ ఉనాద్ి. 

పునర్మజీీవనమ్మ ఒక వదే్ధంత్శ్వసత ర పదమ యైమనాద్ ి— ఇకుడ న్నేు వ యిన్ గమీ డం 
యొకు మ్ాటలను ఉపయోగంిచగోర్మచున్ధాను — మ్రయిమ ఇద్ ి“మ్నలో కొీ త్త  
ఆతీమయ జీవిత్మ్మను ధధర్పలయమటకు ద్దవుడు చదయమ ఒక ర్హసయ కవర్యమ్మను” 
సూచిసుత ంద్.ి కవబటిర , పునర్మజీీవనమ్మ ద్దవుని ఆత్మ యొకు అసవధధర్ణమ నై 
కవర్యమ యైమనాద్.ి ఇద్ ిహృదయమ్మను ద్దవుని పల ల్వకలోనిక ినూత్నపర్చు మ్రయిమ 
మ్ార్ము కవర్యమ యైమనాద్.ి ఇద్ ిఒక పవప ియొకు జీవిత్మ్మలో మ్ార్మప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అయమయనాద్.ి పునర్మజీీవనమ్మప ంద్ని వయకిత యొకు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ ఆతీమయ 
జీవమ్మలోనిక ినడపింిచబడుత్ుంద్.ి పునర్మజీీవనమ్మ ఒక నిజమ నై విశ్వాస ియొకు 
విశ్షేమ నై గమర్మత్ు అయమయనాద్.ి పునర్మజీీవనమ్మ పరజల హృదయమ్మలను 
మ్ార్ము ద్దవుని కవర్యమ యైమనాద్.ి “రవతిగమండ ెమీలోనుండ ితీసవిసే ిమ్ాంసపు 
గమండనెు మీకచిుెదను” అను మ్ాటలను ఉపయోగంిచి పరవకతయిెనై యిహెజెుేలు 
ద్నీిని వరిణసవత డు. 

— ర వ. కనేన్ అల రెడ్ స బహనె్ , Ph.D. 

పునర్మజీీవనమ్మలో, మ్న పవర ణమ్మలు ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మలో నుండి ఆతీమయ జీవమ్మలోనికి 
ద్ధటిపల తధయి. యోహాను 5:24, ఎఫ స్. 2:4, 5 మ్రియమ కొలస్ి. 2:13 వంటి చోటో మ్ర్ణమ్మ నుండ ి
జీవమ్మలోనిక ిద్ధటిపల వుటను మ్నమ్మ చూసవత మ్మ. అయితద ఇత్ర్ చోటో, లేఖ్నమ్మ ఈ పరకియీను పునరీ్నమ 
దృష్టవర య వరిణసుత ంద్ి. యోహాను 3:3-6లో యిసేు స లవిచిునటుో : 

ఒకడు కొీ త్తగవ జనిమంచితదన్ ేకవని అత్డు ద్దవుని రవజయమ్మను చూడలే[డు]...ఒకడు 
నీటమి్ూలమ్మగవను ఆత్మమ్ూలమ్మగవను జనిమంచితదన్గేవని ద్దవుని రవజయమ్మలో 
పరవశేింపలే[డు]. శరరర్ మ్ూలమ్మగవ జనిమంచినద్ ిశరరర్మ్మను ఆత్మమ్ూలమ్మగవ 
జనిమంచినద్ ిఆత్మయమన్  ైయమనాద్ ి(యోహాను 3:3-6). 

“కొీత్తగవ జనిమంచుట” అను మ్ాటలో ఉపయోగించబడిన “కొీత్త ” అను పదమ్మ అన్ోతనె్ అను హెబ్రర 
సర్ాన్ధమ్మ్మను అనువద్ిసుత ంద్ి, మ్రియమ ద్ీనిని “ప నైుండ”ి అని అనువద్ించవచుు. మ్రయిమ ఈ 
సందర్భమ్మలో ర ండు అరా్మ్మలు సత్యమ్మలు అయమయనావి. మ్నమ్మ ప నైుండి, అనగవ పరశిుద్ధా త్మ నుండి 
ర ండవ జనమను — అనగవ మ్న ఆత్మ ద్ధారవ జనిమంచుటను — ప ందుకుంటామ్మ. అవును, మ్న 
శరరర్మ్మలను ఉజీీవపర్చు ఆత్మలు నర్మలందరలిో ఉన్ధాయి. అయితద కవేలం విశ్వాసులకు మ్ాత్రమ ే
ఆతీమయ జీవిత్మ్మ ఉంద్ి, ఎందుకంటే విశ్వాసులు మ్ాత్రమే పరిశుద్ధా త్మ ద్ధారవ పునర్మజీీవనమ్మ ప ంద్ధర్మ. 
తీత్ు. 3:5లో పౌలు చపెపిన మ్ాటలను వినండి: 

పునరీ్నమ సంబంధ్మ నై సవానమ్మ ద్ధారవను, పరశిుద్ధా త్మ మ్నకు నూత్న 
సాభావమ్మ కలుగజయేమట ద్ధారవను [ద్దవుడు] మ్నలను ర్క్ంిచనెు (తీత్ు 3:5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కొనిా అనువవదమ్మలలో, ఇకుడ “పునరీ్నమ” అని అనువద్ించబడని పల్వగ గన్ేసయి అను గరకీు పదమ్మ 
యొకు అరా్మ్మ “పునర్మజీీవనమ ైయమనాద్ి” మ్రయిమ ఇద్ి పరపిూర్ణమ నై మ్ానయత్గల 
అనువవదమ యైమనాద్ి. 

పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపర్చినపుపడు, ఆయన మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మనిచిు మ్నలను 
ద్దవుని వ ైపుకు తిపుపతధడు. రోమ్ా. 6:4-14లో పౌలు బో ధించినటుో , మ్న పునర్మజీీవనమ్మ పవపమ్మల 
నిమిత్తమ్మ మ్న మ్ర్ణమ్మ కూడధ అయమయనాద్ి, మ్రియమ పవపమ్మ యొకు ఏలుబడ ినుండి మ్నమ్మ 
ప ంద్ిన సవాత్ంత్రయమ్మ కూడధ అయమయనాద్ి. 

మ్నమ్మ ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మను కనుపర్చిన త్ర్మవవత్ మ్ాత్రమ ేపరిశుద్ధా త్మ మ్నలను 
పునర్మజీీవపర్మసవత డు అని కొనిా ఇవవంజ ల్వకల్ సిద్ధా ంత్మ్మలు నమ్మమతధయి. పునర్మజీీవనమ్మ ప ందని వయకిత 
ర్క్ింపబడు విశ్వాసమ్మను వయకతపర్చలేడు కవబటిర , పునర్మజీీవనమ్మ మ్మందు జర్గవల్వ అని ఇంకొందర్మ 
వవద్ిసవత ర్మ. అయితద పునర్మజీీవనమ్మ సవాభావిక లోకమ్మ యొకు సవధధర్ణ కవర్యకలాపవలను త్లోకిీందులు 
చదయమ కృపగల, ఆశుర్యకర్మ నై కవర్యమ్మ అని మ్నమ్ంతధ సమ్మతించధల్వ. పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను 
పునర్మజీీవ పర్చినపుపడు, మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మనిచుుట ద్ధారవ ఆయన మ్ృత్ులను లేపుతధడు. 
మ్రియమ మ్ానవులుగవ మ్న సాభావమ్మను ఆయన మ్ారిు, మ్న న్ తైిక సవమ్రా్యమ్మను పునర్మదారించి, 
ద్దవుని సంతోషపర్చధలని కోర్మ నూత్న హృదయమ్మలను అనుగహిీసవత డు. 

కొీ త్త గవ జనిమంచిన హృదయమ్మ ఆత్మ జీవిత్మ్మను ప ందుకొని, ద్ధనిలో జీవిసూత , 
ఆయన మ్న యిడెల కృపను చూపయిమన్ధాడు అని చూచునటుో  నూత్మ నై 
విధధనమ్మలో ద్దవుని కనుపర్మసుత ంద్.ి మ్రయిమ గొపప అవసర్త్లో, అనగవ 
కనికర్మ్మ మ్రయిమ కృప కొర్కు మ్నమ్మ కల్వగయిమనా అవసర్త్లో త్ండిర వల  
ఆయన మ్న యొదేకు వసవత డు. కవబటిర , ఆయన మ్న యొదేకు ఈ విధ్ంగవ వసవత డు 
మ్రయిమ అద్ ిమ్నకు మలేు చదసుత ంద్;ి మ్నమ్మ ఆయనను పతరమిసవత మ్మ. మ్రయిమ 
మ్నమ్మ ఆయనన్ ేలోత్ుగవ సతవించగోర్తధమ్మ, మ్రయిమ అద్ ినిశుయమ్మగవ మ్న 
కొీ త్త  గమరితంపు అవుత్ుంద్.ి మ్రయిమ అద్ ికొీ త్త  పతరమ్ ద్ధారవ లేక మ్నమ్మ సతవించు 
ఒక కొీ త్త  యజమ్ాని ద్ధారవ నిర్ాచించబడుత్ుంద్ ిఅని న్నేనుకుంటాను. 

— డధ. మ్ార్డు సౌస ి

పరిశుద్ధా త్మ మ్న ఆత్మలను పునర్మజీీవపర్చుట దృష్టవర య మ్ార్మమ్నసుిను చూశ్వమ్మ కవబటిర , 
ఆయన చదయమ మ్న పవపమ్మలను ఒపపించు కవర్యమ్మను గూరిు ఇపుపడు మ్ాటాో డద్ధమ్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఒపపింపజయేమట 
వేద్ధంత్శ్వసత రమ్మలో, “ఒపపింపజేయమట” అను పదమ్మ “మ్న పవపమ్మ యొకు ద్ోషమ్మను మ్రియమ 

త్పపిదమ్మను గూరుిన అవగవహనను” కల్వగిసుత ంద్ి. యోహాను 16:8-11లో యిసేు ఆత్మ యొకు ఒపిపంచు 
కవర్యమ్మను గూరుి సపషరమ్మగవ బో ధించధడు, అకుడ మ్నమ్మ ఈ మ్ాటలను చదువుతధమ్మ: 

ఆయన వచిు, పవపమ్మనుగూరుియమ నీతిని గూరుియమ తీర్మపనుగూరుియమ 
లోకమ్మను ఒపుపకొనజయేమను. లోకులు న్ధయందు విశ్వాసమ్మంచలేదు గనుక 
పవపమ్మనుగూరుియమ, న్నేు త్ండిర యొదేకు వ ళ్లో టవలన మీరకి ననుా చూడర్మ 
గనుక నీతిని గూరుియమ, ఈ లోకవధకివర ితీర్మప ప ంద్ ియమన్ధాడు గనుక 
తీర్మపనుగూరుియమ ఒపుపకొనజయేమను (యోహాను 16:8-11). 

ర్క్షణ కొర్కు పరభ్మవ నై యిసేు కరీసుత  యొదేకు మ్నలను ఆకరిషంచుట కొర్కు పరిశుద్ధా త్మ మ్న 
పవపమ్మలను ఒపిపంపజేసవత డు. మ్న పవపమ్మను గూరుి మ్నకు అవగవహన కల్వగసిూత  పరిశుద్ధా త్మ 
ఆర్ంభిసవత డు, త్ద్ధారవ మ్నమ్మ మ్న ద్ోషమ్మను గమరితంచగలుగమతధమ్మ. మ్నమ్మ ద్దవుని ఉగీత్కు 
అర్ము లమ్మ అని సమ్మతించునటుో  ఆయన మ్నలను నడపిిసవత డు. మ్నమ్మ చదసిన త్పపిదమ్మను బటిర 
పశ్వుతధత పమ్మను లేక విరగినిత్నమ్మను ఆయన మ్నలో కల్వగిసవత డు. మ్రయిమ యిేసునందు క్షమ్ాపణ 
మ్రియమ ర్క్షణను ప ందుకొను నిరరక్షణతో మ్న పవపమ్మను ఒపుపకొని పశ్వుతధత పపడునటుో  ఆయన 
మ్నలను నడపిిసవత డు. 

పరిశుద్ధా త్మ అవిశ్వాసులను విశ్వాసమ్మలోనికి పిలచిన త్ర్మవవత్ ఒపిపంపజేయమట ఆయన చదయమ 
మొదట ికవర్యమ్మలలో ఒకటెయైమనాద్ి. ఇపుపడు, ర్క్షణను ప ందుకొనుటకు విఫలమ్గమ విధధనమ్మలలో 
కూడధ ఆత్మ అన్ేకమ్ంద్ిని పలిచి ఒపిపంపజేసవత డు. పరజలు పశ్వుతధత పమ్మ మ్రయిమ విశ్వాసమ్మ కొర్కు 
పిలువబడి, త్మ్ పవపమ్మలను నిజఞయితీగవ గమరితంచిన త్ర్మవవత్ కూడధ, కరసీుత  వ పైుకు తిర్మగమ విషయమ్మలో 
విఫలమ్మ కవగలర్మ. ఉద్ధహర్ణకు, యిెషయా 59:12లో, పవపుల ైన ద్దవుని నిబంధ్న జనులను పరవకత ఈ 
విధ్ంగవ వరిణంచధడు: 

మ్ా తిర్మగమబాటుకిీయలు మ్ాకు కనబడుచునావి. మ్ా ద్ోషమ్మలు మ్ాకు 
తలె్వసతయమనావి (యిషెయా 59:12). 

పరజలు త్మ్ పవపమ్మలను కనుగొని, గమరితంచినపుపడు మ్ాత్రమే ఒపిపంచబడని్ధర్మ. అయితద 20వ 
వచనమ్మలో, యిెహో వవ ఇలా పరకటించధడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

సయ్ోనున్ొదేకును యాకోబమలో తిర్మగమబాటు చదయమటమ్ాని మ్ళ్లో కొనిన 
వవరయిొదేకును విమోచకుడు వచుును (యిషెయా 59:20). 

పరజలు విశ్వాసమ్మలోనికి పిలువబడి ఒపిపంపబడనిటుో  భావిసతత  చధలదు. విమోచించబడుటకు, వవర్మ 
పశ్వుతధత పపడధల్వ. 

అయితద ఆత్మ యొకు ఒపిపంచు కవర్యమ్మ మ్ార్మమ్నసుిలో భాగమ ైయమనాద్ ిఅని మ్నమ్మ 
చెపపినపుపడు, మ్నమ్మ ఆత్మ పలిుపు “పరభావమ్మ” చూపనివవరనిి గూరిు — అనగవ ఆయన కృపగల 
పరభావమ్మ నిజమ ైన పశ్వుతధత పమ్మను మ్రయిమ ర్క్షణను కల్వగించువవరిని గూరిు — ఆలోచన 
చదయమచున్ధామ్మ. ఇద్ి మ్నలను సువవర్త వినుటకు సదాిపర్చుట మ్ాత్రమగేవక, మ్నకు ర్క్షణను 
అనువరితంచు విశ్ేషమ ైన కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి. 

ఇటిర ఒపపింపుకు మ్ంచి ఉద్ధహర్ణను మ్నమ్మ అప సతలుల కవర్యమ్మలు 2లోని పతత్ుర్మ యొకు 
పరసంగమ్మలో చూసవత మ్మ. కరసీుత  పర్లోకమ్మనకు ఆరోహణమ నై త్ర్మవవత్ మొదటి ప ంతెకొసుత  ద్నిమ్మన, 
యిెర్ూషలేమ్మలో సమ్కూడని ప దే యూదుల సమ్ూహమ్మనకు పతత్ుర్మ సువవర్త పరకటించధడు. మ్రియమ 
పరిశుద్ధా త్మ ర్క్ించుటకుగవను అన్ేకమ్ంద్ి పవపమ్మలను ఒపిపంపజశే్వడు, ఫల్వత్ంగవ వేలమ్ంద్ి 
విశాసించధర్మ. అప . 2:37-41లో లూకవ వవర సని కథనమ్మను వినండి: 

వవర్మ ఈ మ్ాట విని హృదయమ్మలో న్ొచుుకొని –సహో దర్మలారవ, మమేమేి 
చదత్ుమ్ని పతత్ుర్మను కడమ్ అప సతలులను అడుగగవ పతత్ుర్మ–మీర్మ మ్ార్మమ్నసుి 
ప ంద్ ి... బాపితసమమ్మ ప ందుడ;ి ... ఇంకను అన్కే విధ్మ్మల నై మ్ాటలతో 
సవక్షయమిచిు–మీర్మ మ్ూర్ము లగమ ఈ త్ర్మ్మవవరకి ివరే  ైర్క్షణప ందుడని వవరనిి 
హచెురంిచనెు. కవబటిర  అత్ని వవకయమ్మ అంగరకరంిచినవవర్మ బాపితసమమ్మ ప ంద్రి,ి ఆ 
ద్నిమ్ందు ఇంచుమించు మ్ూడువలేమ్ంద్ ిచదర్ుబడరి ి(అప . 2:37-41). 

హృదయమ్మలో న్ొచుుకొని అను మ్ాట మ్నమ్మ “ఒపిపంచుట” అను పలిచుద్ధనిని వరిణసుత ంద్ి, 
ఫల్వత్ంగవ ఆ ద్ినమ్ందు మ్ూడు వేలమ్ంద్ ిర్క్ింపబడధ్ ర్మ. 

పశ్వుతధత పమ్మ లేక మ్ార్మమ్నసుిప ంద్ి బాపితసమమ్మప ందుడ ిఅని పతత్ుర్మ వవరికి 
పిలుపునిచిునపుపడు, మ్నమ్మ ర్క్ింపబడు ఒపిపంపు అని పలిచుద్ధనిని అత్డు నిరవా రంిచధడు. పతత్ుర్మ 
మ్ాటలను వినా కొంత్మ్ంద్ ిసవధధర్ణ భావనలో ఒపిపంపబడియమండవచుుగవని, ఆత్మ యొకు ర్క్ించు 
కవర్యమ్మనకు అనుమ్తి ఇచిుయమండకపల వచుు, కవబటిర  వవర్మ పశ్వుతధత పపడ ిర్క్ింపబడుటకు 
నిరవకరించధర్మ. అయితద పిలుపు పరభావమ్మ చూపిన వవర్మ ర్క్ింపబడు ఒపపింపును అనుభ్వించధర్మ. వవర్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

త్మ్ పవపమ్మలను గమరితంచి ఒపుపకున్ధార్మ, వవటనిి గూరిు నిజఞయితీగవ పశ్వుతధత పపడధ్ ర్మ, మ్రయిమ 
మ్ార్మమ్నసుిప ంద్ి బాపితసమమ్మ ప ంద్ధర్మ. 

అనుయడెనై కొరేాలీ మ్రయిమ అత్ని కుటుంబమ్మ యొకు మ్ార్మమ్నసుికు సంఘమ్మ సపంద్ించిన 
విధధనమ్మలో ఒపిపంపజేయమట మ్రయిమ మ్ార్మమ్నసుి ఆత్మ కవర్యమ్మల ైయమనావి అని మ్నమ్మ 
చూడవచుు. కొరేాలీ మ్ార్మమ్నసుిప ందుటకు మ్మందు, సంఘమ్మలో పూరితగవ యూదులు మ్ాత్రమ ే
ఉండదవవర్మ. కవబటిర , అప . 10:44, 45లో, కొరేా లీ మ్రయిమ అత్ని కుటుంబమ్మ మీద పరశిుద్ధా త్మ 
కుమ్మరింపబడనిపుపడు యూద్ధ విశ్వాసులు ఆశుర్యపల యార్మ. అయితద, కొరేాలీ మ్రయిమ అత్ని 
కుటుంబమ్మను గూరిున వవర్తను వవర్మ వినినపుపడు, అనయజనుల యొకు ర్క్షణను బటిర వవర్మ ద్దవుని 
సుత తించధర్మ. అప . 11:18లో సంఘమ్మ చపెిపన మ్ాటలను వినండి: 

అటోయితద అనయజనులకును ద్దవుడు జీవవరా్మ నై మ్ార్మమ్నసుి 
దయచదసయిమన్ధా[డు] (అప . 11:18). 

ఈ మ్ాటలను కొంత్ మొగమగ చూపుత్ూ ఉలేో ఖంచుట ద్ధారవ, సంఘమ్మ సరగివన్ే ఆలోచించినద్ ిఅని 
లూకవ గమరితంచధడు — ఒపుపకోలు మ్రియమ పశ్వుతధత పమ్మ పరిశుద్ధా త్మ వర్మ్మలలో భాగమ ైయమనావి. 

ర్క్ించు ఒపుపకోలును అన్ేక విధధలుగవ వరిణంచవచుు. అయితద మ్న ఉద్దేశయమ్మల కొర్కు, న్ధలుగమ 
సవధధర్ణ విషయమ్మలను మ్నమ్మ పరిగణది్ధే మ్మ. మొదటగివ, పరశిుద్ధా త్మ యొకు ఒపిపంపజయేమ కవర్యమ్మ 
మ్న పవపమ్మ యొకు భార్మ్మను గూరుి మ్నకు అవగవహన కల్వగిసుత ంద్ి. 

పవపమ్మ యొకు భార్మ్మ 
పత్నమ ైన మ్ానవులు — మ్రియమ విమోచించబడిన మ్ానవులు కూడధ — అపుపడపుపడు 

మ్ాత్రమ ేపవపమ్మ చదయర్మ. వవర్మ ఎలోపుపడూ పవపమ్మ చదసుత ంటార్మ. మ్నమ్మ పవపపు త్లంపులను 
కల్వగియమంటామ్మ; పవపపు మ్ాటలను పలుకుతధమ్మ; పవపపు కిీయలను చదసుత ంటామ్మ. పరసంగి 7:20లో 
మ్నమ్మ ఇలా చదువుతధమ్మ: 

పవపమ్మ చదయక మలేుచదయమచుండు నీతిమ్ంత్ుడు భ్ూమిమీద ఒకడెనైను లేడు 
(పరసంగ ి7:20). 

మ్రియమ 1 యోహాను 1:8లో అప సతలుడెనై యోహాను స లవిచిునటుో : 

మ్నమ్మ పవపమ్మలేనివవర్మ్ని చపెుపకొనినయిడెల, మ్నలను మ్నమ ే
మోసపుచుుకొందుమ్మ; మ్రయిమ మ్నలో సత్య మ్మండదు (1 యోహాను 1:8). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఆద్ి. 8:21, రోమ్ా. 3:23, యాకోబమ 3:2, మ్రయిమ అన్కే ఇత్ర్ చోటో మ్నమ్మ ఇలాంటి ఆలోచనలన్ ే
చూసవత మ్మ. 

హీనమ్మగవ, మ్నమ్మ పవపమ్మ చదయమట మ్ాత్రమే కవదు. మ్నమ్మ చధలా పవపమ్మ చదసవత మ్మ. కరర్తనలు 
40:12లో, త్న పవపమ్మలు త్న త్లవ ండుర కలను మించినవ యైమనావి అని ద్ధవీదు వవర యమచున్ధాడు. 
మ్రియమ ఆత్డు ద్దవునిక ిఇషుర డెైన మ్నుషుయడు! కవబటిర , అవిశ్వాసుల పవపమ్మలు మ్ర ిఅధికమ్మగవ 
ఉన్ధాయి. ద్నీి వలన, పరిశుద్ధా త్మ యొకు ఒపిపంచు ర్క్ించు కవర్యమ్మలోని ఒక భాగమ్మ మ్న పవపమ్మను 
గూరిున అవగవహన కల్వగించుట అయమయనాద్ి. మ్నమ్మ ఎంత్ ఘోర్మ్మగవ మ్రయిమ ఎంత్ త్ర్చుగవ పవపమ్మ 
చదసవత మో ఆయన మ్నకు చూపుతధడు. 

ఆర్ంభ్మ్మలోన్,ే అనగవ ఆద్.ి 6:5లోన్ ేమ్న హృదయమ్మ యొకు — మ్రయిమ 
“హృదయమ్మ” ఒక వయకితత్ామ్మ యొకు మ్ూలమ్మ అయమయనాద్ ి— త్లంపులలోని 
ఊహ అంత్యమ “ఎలోపుపడు కవేలం చడ్ెద్”ి అని తలె్వయజయేబడుట ఆసకితని 
కల్వగసిుత ంద్.ి అనగవ, వవసతవవనిక,ి మ్ానవులమ నై మ్నమ్మ సవధంిచధల్వ, జయమ్మ 
ప ంద్ధల్వ, వసుత వులను సంపవద్ంిచధల్వ అను సవారా్పు వవంఛను ఎలోపుపడు 
కల్వగయిమంటార్మ, మ్రయిమ ఇద్ ిమ్నమ్మ చదయమ విషయమ్మలనిాటనిి వరిణసుత ంద్.ి 
మ్ానవులు సవాభావికమ్మగవ మ్ంచివవర్మ అని మీర్మ త్లంచినటోయితద, మీర్మ మ్ానవ 
పరవర్తనను అరా్మ్మ చదసుకోలేర్మ. వవసతవవనిక,ి మ్ానవ జఞతి యొకు చరతి్రను మీర్మ 
పరశిీలన చదసనిటోయితద, లేదు, మ్నమ్మ సవాభావికమ్మగవ మ్ంచివవర్మ్మ కవదు అని 
మీర్మ చపెపవల ను; మ్నమ్మ సవాభావికమ్మగవ దుషరత్ామ్మతో కూడని 
సవారా్పర్మలమ యైమన్ధామ్మ. 

— డధ. జఞన్ ఒసాల్ర 

ఆత్మ యొకు ర్క్ించు ఒపిపంపులోని ర ండవ సవధధర్ణ విషయమ్మ మ్నలను పవపమ్మ యొకు 
అసహయత్ను గమరితంచునటుో  చదయమట అయమయనాద్ి. 

పవపమ్మ యొకు అసహయత్ 
పరిశుద్ధా త్మ మ్న పవపమ్మలను ఒపిపంపజసేనిపుపడు, మ్న పవపమ్మ ఒక విధ్మ నై ఆదమ్ర్పు, 

లేక ఒక త్పపిదమ్మ మ్ాత్రమే కవదు అని ఆయన చూపుతధడు. అద్ ిఅసహయమ ైనద్ి, హేయమ ైనద్ి, చీదర్ 
పుటిరంచునద్ి. అద్ి మ్న శరరర్మ్మలు మ్రయిమ మ్న ఆత్మలకు కుళ్లో పటిరంచు చడ్ె భ్రషరత్ాం అయమయనాద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అద్ ిఎంత్ ఘోర్మ ైనద్ి అంటే, మ్నలను ర్క్ించుట కొర్కు ద్దవుని ఏక ైక కుమ్ార్మడు మ్ర్ణంిచవలసి 
వచిుంద్ి. 

యిెషయా 64:6లో యిషెయా యొకు పవపమ్మను గూరుి మ్ాటాో డుత్ూ, పరజలు అపవిత్ుర లు 
అయాయర్మ అని పరవకతయిెనై యిషెయా చెపవపడు. వవర్మ నీతి కియీలు అని ఎంచినవి కూడధ మ్మరగిిగమడ్లు 
అయమయనావి. మ్రయిమ వవరి పవపమ్మనకు ఫల్వత్మ్మగవ, పరజలు కృశించిపల త్ున్ధార్మ. యిసేు పరసియమయలను 
మ్రియమ న్ధయయవవదులను గద్ిే ంచుటకు కూడధ కవర్ణమ్మ ఇద్ద. మ్త్తయి 23:27లో, ఆయన వవరిని 
శవమ్మలతోను, మ్మరికతిోను నిండియమనా సునామ్మకొటిరన సమ్ాధ్ులతో పల లాుడు. 

రోమ్ా. 7లో, పవపమ్మ యొకు అసహయత్ మ్న మ్ార్మమ్నసుి మ్రియమ ర్క్షణలోనికి నడిపంిచు 
విధధనమ్మను పౌలు వివరించుటకు పరయతిాంచధడు. ఆ అధధయయమ్మ యొకు న్పేథయమ్మలో, అవిశ్వాసులలో 
ద్దవుని పరశిుదామ ైన, నీతిగల, పవిత్రమ ైన ధ్ర్మశ్వసత రమ్మ పవపమ్మను గూరిున అవగవహన కల్వగసిుత ంద్ి అని 
అత్డు బో ధించధడు. అయితద పవపమ్మ ఎంత్ నీచమ నైద్ో  బయలుపర్చు విధ్మ్మగవ పరిశుద్ధా త్మ ద్ధనిని 
ఉపయోగించుకొను విధధనమ్మలో అద్ి అలా చదసుత ంద్ి. రోమ్ా. 7:13లో పౌలు ఇలా వివరించధడు: 

అయితద పవపమ్మ ఉత్తమ్మ నై ద్ధని మ్ూలమ్మగవ న్ధకు మ్ర్ణమ్మ కలుగజయేమచు, 
పవపమ్మ పవపమ నైటుర  అగమపడు నిమిత్తమ్మ, అనగవ పవపమ్మ ఆజామ్ూలమ్మగవ 
అత్యధకి పవపమ్గమ నిమిత్తమ్మ, అద్ ిన్ధకు మ్ర్ణకర్మ్ాయినెు (రోమ్ా. 7:13). 

ఇకుడ, “ఉత్తమ్మ నైద్ి” మ్రయిమ “ఆజా” — ర ండు ధ్ర్మశ్వసత రమ్మను సూచించుచున్ధాయి — పవపమ్మ 
యొకు నీచత్ామ్మను బయలుపర్మసుత న్ధాయి అని పౌలు చపెవపడు. 

అన్కే విధధలుగవ, పునర్మజీీవనమ్మప ందని మ్ానవులకు పవపమ్మ అంత్ అసౌకర్యమ్మ కల్వగించదు. 
మ్నలను మ్నమ్మ అత్యంత్ ఉత్తమ్మలుగవ పరిగణించుకొని, మ్న న్ తైిక బలహనీత్లను మ్రియమ 
వ ైఫలయమ్మలను నిరో్క్షయమ్మ చదసవత మ్మ. మ్రయిమ ద్ీనికి అన్కే కవర్ణమ్మలు ఉన్ధాయి. పవపమ్మ 
సుపరిచిత్మ ైనద్ి కవబటిర , ద్ధనిని బటిర  మ్నమ్మ సంత్ృపితని చంెదుతధమ్మ. పవపమ్మ మ్నమ్మ చదయమ త్పుపను 
సమ్రిాసుత ంద్ి, కవబటిర మ్నలను గూరుి మ్ంచిగవ భావించునటుో  అద్ి చదసుత ంద్ి. పవపమ్మ మ్న వవంఛలను 
న్ ర్వేర్ముతధను అని చబెమత్ుంద్ి కవబటిర , అద్ి ఆకర్షనీయమ ైనద్ి. అయితద మ్నమ్మ పవపమ్మను 
అంగరకరించుటకు అసలు కవర్ణమ్మ మ్నమ్మ సాయంగవ పవపులమ యైమండుటయిే. మ్నలను మ్నమ్మ 
ద్దాషించుకొనుటకు బదులుగవ, మిగలి్వన లోకమ్ంత్టికి న్ధయయమ్మ తీర్ముటకు మ్నలను మ్నమ్మ ఒక 
పరమి్ాణమ్మగవ ఎంచుకుంటామ్మ. ద్దవుడు చూచు విధ్మ్మగవ మ్నమ్మ విషయమ్మలను చూడమ్మ, మ్రయిమ 
ఆయన న్ ైతికత్కు మ్నమ్మ సమ్మతించమ్మ. కవబటిర , పత్నమ ైన మ్ానవులను ద్దవుడు చూచు 
విషయమ్మలను చూచునటుో  చదయమట పరిశుద్ధా త్మ కవర్యమ్మలో ఒక భాగమ యైమనాద్ి. మ్ార్మమ్నసుిలో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ద్దవుడు చూచు విధ్మ్మగవ మ్నమ్మ పవపమ్మను — సత్యమ్మను, అందమ్మను మ్రయిమ మ్ంచిని ఘోర్మ నై 
రరతిలో భ్రషరమ్మ చదసినద్గివ — చూచునటుో  ఆత్మ మ్న కనుాలను తెర్మసవత డు. 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు ఒపిపంచు ర్క్షణ కవర్యమ్మలోని మ్ూడవ విషయమ్మ, అద్ి పవపమ్మ ద్దవునికి 
ఆయాసకర్మ్మ అయమయనాద్ి అను అవగవహనను మ్నకు కల్వగసిుత ంద్ి. 

పవపమ్మ యొకు ఆయాసకర్మ్మ 
పరిశుద్ధా త్మ యొకు ర్క్ించు ఒపపించు కవర్యమ్మలో, వవర ిపవపమ్మ ద్దవుని పరశిుదా సాభావమ్మను 

ఆటంకపర్మసుత ంద్ి అని, ఆయన పరశిుదా నియమ్మ్మను ఉలోంఘసిుత ంద్ ిఅని, మ్రియమ ఆయన ఉగతీ్కు 
అర్ుమ నైద్ి అని పవపులకు కనువిపుప కలుగమత్ుంద్ి. లేఖ్నమ్మలోని కొనిా ఉద్ధహర్ణలను వినండి. ఎజఞర  
9:6లో, ఎజఞర  ఇలా పవర రిాంచధడు: 

న్ధ ద్దవవ న్ధ ద్దవవ, న్ధ మ్మఖ్మ్మ నీవ పైు ఎతిత  కొనుటకు సగిమగ పడ ిఖనుాడన్  ై
యమన్ధాను. మ్ా ద్ోషమ్మలు మ్ా త్లలకు ప గైవ హచెిుయమనావి, మ్ా అపరవధ్మ్మ 
ఆకవశమ్ంత్ యితె్ుత గవ ప రగియిమనాద్ ి(ఎజఞర  9:6). 

యిెషయా 59:12లో, పరవకత ఇలా ఒపుపకున్ధాడు: 

మమే్మ చదసని తిర్మగమబాటుకిీయలు నీ యిదెుట విసతరంిచియమనావి. మ్ా పవపమ్మలు 
మ్ామీద సవక్షయమ్మ పలుకుచునావి. మ్ా తిర్మగమబాటుకిీయలు మ్ాకు 
కనబడుచునావి. మ్ా ద్ోషమ్మలు మ్ాకు తలె్వసతయమనావి (యిషెయా 59:12). 

మ్రియమ యిరరమయా 14:7లో, యిరరమయా ఇలా పవర రిాంచధడు: 

యిహెో వవ, మ్ా తిర్మగమబాటులు అన్కేమ్మలు, నీకు విరోధ్మ్మగవ మమే్మ 
పవపమ్మచదసతిిమి; మ్ా ద్ోషమ్మలు మ్ా మీద ద్ోష్టవరోపణ చదయమచునావి (యిరరమయా 
14:7). 

ఒపపింపజయేమటలోని ఈ విషయమ్మ మ్నమ్మ మ్న పత్నమ ైన సిాతిని గీహించునటుో  చదసుత ంద్ి. 
ద్దవుని న్ధయయమ్మ నిజమ నైద్ ిఅని, మ్న పవపమ్మ మ్నలను ఆయన తీర్మపను ప ందునటుో  చదసుత ంద్ ికవబటిర  
మ్నమ్మ ఖ్ండించబడనివవర్మ ై ఆయన ఉగతీ్కు మ్రయిమ శిక్షకు పవత్ుర లమ యైమన్ధామ్మ అని మ్నమ్మ 
కనుగొంటామ్మ. 

మ్నమ్మ పరసవత వించబో వు పరశిుద్ధా త్మ యొకు ర్క్ించు ఒపపింపులోని న్ధలగవ సవధధర్ణ విషయమ్మ 
అద్ ిపవపమ్మ కల్వగించు నిరవశను మ్నకు చూపుత్ుంద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పవపమ్మ కల్వగంిచు నిరవశ 
పవపమ్మ మ్నలను నిసపృహలోనికి నడపిసిుత ంద్ ిఎందుకంటే, అద్ ిద్దవుని సంతోషపర్చుటకు లేక 

ఆయన ఆశీరవాదమ్మలను ప ందుకొనుటకు మ్నలను అసమ్ర్మా లనుగవ చదసుత ంద్ి. పవపమ్మ యొకు 
భ్రషరత్ామ్మ వలన, మ్నలను మ్నమ్మ ర్క్ించుకొనుట కవదుసరి, ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు ఏ కవర్యమ్మను 
చదయలేమ్మ. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ ేరోమ్ా. 5:6లో పౌలు మ్నలను బలహనీులు అని పలిచధడు. 

మ్ానవవళి పవపమ్మలోనిక ిపడపిల వుట ద్దవుని సంతోషపర్చు మ్న సవమ్రా్యమ్మ మీద 
పూరితగవ పరభావమ్మ చూపంిద్.ి పత్నమ్మనకు మ్మందు ఆద్ధమ్మ చదసని పరతి పని — 
ద్నీిని గూరుి ఆలోచన చదయమట చధలా ఆసకితకర్మ్మగవ ఉంటుంద్ ి— మ్ంచి చడ్ెల 
తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమ్మను తినిన కవర్యమ్మ మినహా ఆద్ధమ్మ చదసని పరతి పని 
ద్దవుని సంతోషపర్చింద్.ి కవని ఒకసవర ిఆ పవపమ్మ చదయబడని త్ర్మవవత్, మ్న 
హృదయమ్మ, మ్నసుి, ఆత్మ, మ్రయిమ సమ్సతమ్మలో మ్న జీవిత్మ్మలు ఒకసవర ి
పరభావిత్మ్మ అయియన త్ర్మవవత్, మ్నమ్మ చదసని పరతిద్ ిపవపభ్రతి్మ పైల యింద్.ి 
కవబటిర , మ్నమ్మ చదయమ మ్ంచి కిీయలు, లేక మ్నమ్మ “నీతి” కిీయలు అని 
పలిచునవి కూడధ, పవపమ్మతో నిండయిమనావి... ఈ విధ్ంగవ, పత్నమ్మ పూరిత 
అయియంద్.ి మ్రయిమ కరీసుత  యొకు కృపవ కవర్యమ్మ లేకుండధ, మ్న ద్దవుని 
సంతోషపర్చుటకు మ్రయిమ ఘనపర్చుటకు మ్నమ్మ చదయదగనిద్ ిఏమి లేదు. 

— డధ. జ ఫ్ లోమ్ాన్ 

పవపమ్మ మ్నలను ఈ నిరవశతో కూడని పరసిిాతిలో ఉంచుత్ుంద్ి కవబటిర , క్షమ్ాపణ మ్రియమ ర్క్షణ 
కొర్కు మ్నమ్మ పూరితగవ ద్దవుని కృప మీద ఆధధర్పడయిమన్ధామ్మ. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే ర్క్షణ కిీయల 
వలనగవక, కృప ద్ధారవ కలుగమత్ుంద్ి అని లేఖ్న ర్చయిత్లు ఉద్ధా టించధర్మ. ఎఫ స్. 2:8-9లో పౌలు 
వవర సినటుో : 

మీర్మ విశ్వాసమ్మద్ధారవ కృపచదత్న్ ేర్క్ంిపబడయిమన్ధార్మ; ఇద్ ిమీవలన కల్వగనిద్ ి
కవదు, ద్దవుని వర్మ.ే అద్ ికిీయలవలన కల్వగనిద్కివదు గనుక ఎవడును 
అతిశయపడ వీలులేదు (ఎఫ స ్2:8-9). 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు ఒపిపంచు కవర్యమ్మ మ్నలను ఈ అవగవహనలోనిక ినడపిిసుత ంద్ి. మ్న స ంత్ 
యోగయత్తో ర్క్షణను వ దకుటలోని నిసపృహను అద్ ిమ్నకు తలె్వయపర్చి, ద్దవుని కనికర్మ్మ మ్రియమ కృప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

లేకుండధ మ్న నిసిహాయత్ను గమరితంచునటుో  చదసుత ంద్ి. ఫల్వత్ంగవ, అద్ి మ్నలను మ్ార్మమ్నసుిలోనికి 
నడపిసిుత ంద్ి, మ్రియమ ద్దవుడు మ్న పవపమ్మలను క్షమిసవత డు అను విశ్వాసమ్మను మ్నకు కల్వగించి, 
కరీసుత నందు ఆయన పిరయమ ైన బిడ్లుగవ మ్నలను స్ాకరిసవత డు అని నమ్మమనటుో  చదసుత ంద్ి. 

పరిశుద్ధా త్మ మ్న ఆత్మలను పునర్మజీీవనపర్చుట మ్రియమ పవపమ్మను గూరుి మ్నకు 
ఒపపింపును కల్వగించుట దృష్టవర య మ్ార్మమ్నసుిను మ్నమ్మ చూశ్వమ్మ కవబటిర , మ్నలను నీతిమ్ంత్ులుగవ 
తీర్ము ఆయన కవర్యమ్మను ఇపుపడు చూద్ధే మ్మ. 

నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట 
ప ర టెస రంట్ వేద్ధంత్శ్వసత రమ్మలో, “నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట” అను పదమ్మ “ఒక పవపిని అత్ని లేక 

ఆమ  యొకు పవప ద్ోషమ్మ నుండి నిరోే షగివ చదసి అత్నిక ిలేక ఆమ కు కరసీుత  నీతిని ఆపవద్ించుటకు ద్దవుడు 
చదయమ న్ధయయపర్మ నై పరకటనను” సూచిసుత ంద్ి. “సమ్రా్న” అను అనుబంధ్ కియీాపదమ్మ కల్వగయిమనా 
“నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట” అను పదమ్మ, “నీతిగల” మ్రయిమ “నీతి” అను పదమ్మలతో సహా డకియియొ 
(dδικαιόω) అను గరకీు కియీాపదమ్మనకు అనుబంధ్మ్మ కల్వగని పదమ్మల సమ్ూహమ్మలో నుండి 
వ లువడుత్ుంద్ి. కొీత్త  నిబంధ్న అంత్టలిో, ఈ పదమ్మలు ద్దవుడు పవపులను క్షమించి, ఆయన దృషిరలో 
వవరనిి నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటంిచు ద్దవుని కవర్యమ్మను సూచిసుత ంద్ి. రోమ్ా. 3:30; 4:5; 5:1, 9; 1 కొరింథీ. 
6:11; గలతీ. 3:8, 11 మ్రయిమ అన్ేక ఇత్ర్ చోటో మ్నమ్మ ద్ీనిని చూసవత మ్మ. 

అంతదగవక, విశ్వాసమ్మ ద్ధారవ, మ్న పక్షమ్మన కరసీుత  అరపించిన పవర యశిుత్త  బల్వ ఆధధర్మ్మగవ 
పవపులు నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతధర్మ అని లేక నీతిగవ పరకటించబడతధర్మ అని కొీత్త  నిబంధ్న సపషరమ్మగవ 
బో ధిసుత ంద్ి. ఒక ఉద్ధహర్ణగవ, రోమ్ా. 3:22-24లో, పౌలు ఇలా వవర శ్వడు: 

అద్ ియిసేుకరీసుత నందల్వ విశ్వాసమ్ూలమ నైద్ె,ై నమ్మమ వవర్ందరకి ికలుగమ ద్దవుని 
నీతియిెయైమనాద్.ి ... నమ్మమవవర్మ ఆయన కృపచదత్న్,ే కరీసుత యిసేునందల్వ 
విమోచనమ్మ ద్ధారవ ఉచిత్మ్మగవ నీతిమ్ంత్ులని తీర్ుబడుచున్ధార్మ (రోమ్ా. 
3:22-24). 

కీమ్బదా వదే్ధంత్శ్వసత రమ్మలో, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముటను గూరిు మ్నమ్మ సవధధర్ణంగవ కరసీుత  చదసిన 
కవర్యమ్మ దృష్టవర య ఆలోచన చదసవత మ్మ. ఎందుకంటే, ఆయన పవర యశిుత్త  మ్ర్ణమ్మ మ్న క్షమ్ాపణ కొర్కు 
న్ధయయపర్మ నై ఆధధర్మ్మను అనుగీహిసుత ంద్ి. మ్రియమ మ్నమ్మ క్షమ్ాపణ ప ంద్ని త్ర్మవవత్ ఆయన 
పునర్మతధా నమ్మ మ్నకు నీతిగల సిాతిని మ్రయిమ నూత్న జీవిత్మ్మను అనుగీహిసుత ంద్ి. అయితద మ్నమ్మ 
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడు కవర్యమ్మలో పరశిుద్ధా త్మ కూడధ పవర మ్మఖ్యమ నై భ్ూమికను పల షిసవత డు. కరసీుత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కవర్యమ్మ చధరితిరకమ నైద్ి — అందరి కొర్కు ఒకే సవరి చదయబడినద్ి. అయితద చరిత్ర అంత్టలిో పవపులు 
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడవలసి యమండనిద్ి — కరీసుత  సమ్యమ్మనకు మ్మందు, ఆయన సమ్యమ్మలో 
మ్రియమ ఆయన సమ్యమ్మ త్ర్మవవత్. మ్రయిమ పరతి కవలమ్మలో కరసీుత  కవర్యమ్మలోని నీతిమ్ంత్ునిగవ 
తీర్ము లాభ్మ్మలను విశ్వాసకిి అనువరితసూత  పరశిుద్ధా త్మ ఈ సమ్సయను పరషిురిసవత డు. 

1 కొరింథ ీ6:11లో పౌలు వవర సిన మ్ాటలను వినండి: 

పరభ్మవ నై యిసేు కరీసుత  న్ధమ్మ్మనను మ్న ద్దవుని ఆత్మయందును మీర్మ కడుగబడ,ి 
పరశిుదాపర్చబడనివవర  ైనీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతిిర ి(1 కొరంిథ ీ6:11). 

మ్నమ్మ యిేసు న్ధమ్మ్మన నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతిిమి అని పౌలు ఉద్ధా టించుచున్ధాడు, అనగవ 
ఆయన అధకివర్మ్మ మ్రయిమ ర్క్షణ కవర్యమ్మ ఆధధర్మ్మగవ మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటించబడధ్ మ్మ. 
అయితద మ్నమ్మ ఆత్మలో లేక ఆత్మ ద్ధారవ నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతిిమి అని కూడధ అత్డు 
చెపుపచున్ధాడు, ఎందుకంటే మ్నకు నీతిని ఆపవద్ించువవడు ఆయన్ే. రోమ్ా. 14:17లో కూడధ మ్నమ్మ 
ఇలాంటి విషయమ్మన్ ేచూసవత మ్మ, అకుడ పౌలు ఇలా స లవిచధుడు: 

ద్దవుని రవజయమ్మ ... నీతియమ సమ్ాధధనమ్మను పరశిుద్ధా త్మయందల్వ ఆనందమ్మన్  ై
యమనాద్ ి(రోమ్ా. 14:17). 

మ్న నీతి, లేక నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుట, మ్న పక్షమ్మన కరీసుత  చదసని పవర యశిుత్త  కవర్యమ్మ మీద 
ఆధధర్పడయిమనాద్ి. అయితద ద్ధనిని మ్నకు ఆపవద్ించు ద్ెవైిక వయకితత్ామ్మ ఆత్మ గనుక మ్నమ్మ ద్ధనిని 
పరిశుద్ధా త్మలో అనుభ్విసవత మ్మ. 

పౌలు తీత్ుకు వవర సని పతిరకలో, మ్నకు నీతిని ఆపవద్ించు పరిశుద్ధా త్మ కవర్యమ్మను అత్డు మ్న 
పునర్మజీీవనమ్మతో అనుసంధధనమ్మ చదశ్వడు. మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుట మ్న నీతి వలన 
కలుగలేదుగవని, కరసీుత  వలన కల్వగనిద్ి అని అత్డు చెపవపడు. మ్రియమ మ్న పునర్మజీీవనమ్మతో పవటుగవ, 
ఆయన మ్ార్మమ్నసుి కవర్యమ్మలోని భాగమ్మగవ, పరిశుద్ధా త్మ కరసీుత  నీతిని మ్నకు అనువరితంచధడు అని 
అత్డు సూచించధడు. తీత్ు 3:5-7లో ఈ ఆలోచనను మ్నమ్మ చూసవత మ్మ, అకుడ పౌలు ఇలా వవర శ్వడు: 

మ్నమ్మ నీతిని అనుసరంిచి చదసని కిీయలమ్ూలమ్మగవ కవక, [ద్దవుని] కనికర్మ్మ 
చొపుపనన్ ేపునరీ్నమసంబంధ్మ నై సవానమ్మ ద్ధారవను, పరశిుద్ధా త్మ మ్నకు నూత్న 
సాభావమ్మ కలుగజయేమట ద్ధారవను మ్నలను ర్క్ంిచనెు. మ్నమ్ాయన కృపవలన 
నీతిమ్ంత్ులమ్ని తీర్ుబడ,ి నిత్యజీవమ్మనుగూరుిన నిరరక్షణనుబటిర  ద్ధనిక ి



పరిశుద్ధా త్మను నమ్మమచున్ధాను. న్ధలగవ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో 

-16- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వవర్సులమ్గమటక  ైఆ పరశిుద్ధా త్మను మ్న ర్క్షకుడెనై యిసేుకరీసుత  ద్ధారవ ఆయన 
మ్నమీద సమ్ృద్ిాగవ కుమ్మరంిచనెు (తీత్ు 3:5-7). 

“పరిశుద్ధా త్మ ... మ్నలను ర్క్ంిచెను” అని పౌలు మొదట స లవిచధుడు. కవబటిర , మ్నమ్మ 
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడతధమ్మ అని ఆయన చపెిపనపుపడు, ఆత్మ యొకు ర్క్ించు కవర్యమ్మలో 
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట కూడధ భాగమ ైయమనాద్ ిఅని అత్ని అరా్మ యైమనాద్ి. 

వేద్ధంత్వేత్తలు చధలాసవర్మో  నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ుబడుటను ద్ధనిలోని భావవరా్క మ్రయిమ అభావవరా్క 
విషయమ్మల దృష్టవర య వరిణసవత ర్మ. అభావవరా్కమ్మగవ, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్న పవపమ్మలను క్షమించుట 
ద్ధారవ మ్న ద్ోషమ్మను తొలగసిుత ంద్ి, త్ద్ధారవ మ్నమిక ద్దవుని శిక్షకు పవత్ుర లమ్మ కవమ్మ. మ్న 
పవపమ్మలను క్షమించుటలో పరిశుద్ధా త్మ యొకు పవలుపంపులను గూరిు, మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు 
చద్విినటుో , 1 కొరింథీ. 6:11 మ్రియమ తీత్ు 3:5లో పరసవత వించబడనిద్ి. ఈ ర ండు వచనమ్మలు మ్నలను 
పవపమ్మ నుండ ికడుగమటకు ఆత్మ చదయమ “శుద్ిా ”ని గూరుి మ్ాటాో డతధయి. 

భావవరా్కమ్మగవ, నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్నలను ద్దవుని దృషిరలో నీతిమ్ంత్ులుగవ పరకటసిుత ంద్ి, 
త్ద్ధారవ ద్ధనిలో ఉనా లాభ్మ్మలతో సహా మ్నకు నిత్య సవాసాయమ్మను ప ందు హకుు ఉనాద్ి. ఎఫ స్. 1:13-
14లో పౌలు ఏమి వవర శ్వడో  వినండి: 

కరీసుత నందు విశ్వాసమ్మంచి, వవగవే నమ్మ చదయబడని ఆత్మచదత్ మ్మద్ిరంపబడతిిర ి... 
ఆత్మ మ్న సవాసాయమ్మనకు సంచకర్మవుగవ ఉన్ధాడు (ఎఫ స.్ 1:13-14). 

పౌలు మ్నసుిలో ఉనా సవాసాయమ్మలో ర్క్షణలోని ఆశీరవాదమ్మలనీా భాగమ యైమనావి, మ్రియమ 
వవటిలో చధలా వర్కు ఎఫ స్. 1:4-12లో పరసవత వించబడనివి. ఆ వచనమ్మలలో, అత్డు పరశిుద్ధా త్మ, 
కుమ్ార్మలుగవ దత్తత్ు, విమోచన, క్షమ్ాపణ, ద్దవుని కృప యొకు ఐశార్యమ్మ, కరసీుత నందు ఆకవశమ్మనందు 
మ్రియమ భ్ూమి మీద సమ్సత  విషయమ్మల యొకు న్ ర్వరే్మప వంటి విషయమ్మలను అత్డు పరసవత వించధడు. 
వీటలిో పరతి ఒకుటి కరసీుత నందు మ్న సవాసాయమ్మలో భాగమ యైమనాద్ి. మ్రియమ వీటలిో పరతిద్ధనిని 
పరిశుద్ధా త్మ మ్నకు నిరవా రించధడు. 

ఇపపటివర్కు పరశిుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపర్చుట, మ్న పవపమ్మలను ఒపపింపజయేమట, 
మ్రియమ మ్నలను నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట దృష్టవర య మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుిను పరిగణించధమ్మ. ఇపుపడు, 
ఆయన పరశిుదాపర్చు కవర్యమ్మలోని ఆర్ంభ్ విషయమ్మల మీద్కిి మ్న దృషిరని మ్ళోించుద్ధమ్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరశిుదాపర్చుట 
సులువ ైన పదమ్మలలో, పరశిుదాపర్చుట అనగవ “పరజలను మ్రియమ వసుత వులను పరశిుదాపర్చు 

కవర్యమ్మ” అని అరా్మ్మ. ఆత్మ యొకు పరిశుదాపర్చు కవర్యమ్మలో, ద్దవుని ఉపయోగమ్మ కొర్కు పరజలను 
వేర్మచదయమట, వవరిని శుద్ీాకరించుట, ద్దవుని బయలుపర్చబడిన మ్హమి్ ఎదుట నిలువబడుటకు వవరిని 
యోగమయలుగవ చదయమట భాగమ యైమనావి. 

ద్దవుడు పరశిుదుా డు అని బెబైిలు వరిణంచునపుపడు, ద్దవుడు విశ్షేమ నైవవడు 
మ్రయిమ విభినామ నైవవడు అను అరా్మ్మనిచుు భావనను హత్ుత కుంటుంద్.ి కవబటిర , 
ద్దవుని యొకు పరశిుదాత్ ద్దవుడు ద్ెవైికమ నైవవడు మ్రయిమ ద్దవునిక ిమ్నమ్మ 
ఆపవద్ంిచు గమణమ్మలు మ్రయిమ లక్షణమ్మలనీా ఆయన సృజంచిన మ్ానవులకు 
భినామ్మగవ ఉన్ధాయి అను సత్యమ్మను ఉద్ధా టసిుత ంద్.ి కవబటిర , ఒక ర్ూపకమ్మగవ, 
మ్నుషుయల యొకు పరశిుదాత్ను గూరుి మ్నమ్మ మ్ాటాో డునపుపడు, పవపమ్మ 
నుండ ిదూర్మ  ైవవర్మ సతవించగోర్మచునా ద్దవుని వల  ఎకుువగవ మ్ార్ుబడు పరజలను 
గూరుి మ్నమ్మ మ్ాటాో డుచున్ధామ్మ. 

— డధ. స ైమ్న్ వ బైర్డర 

“పరిశుదాపర్చబడుట” అను పదమ్మను లేఖ్నమ్మ విభినామ నై విధధనమ్మలలో ఉపయోగసిుత ంద్ి. 
ఫల్వత్ంగవ, వేద్ధంత్వేత్తలు పలు ర్కమ్మల లేక కోణమ్మగల పరిశుదాపర్చబడుటను గమరితసవత ర్మ. మ్ార్మమ్నసుి 
ప ందునపుపడు పరశిుద్ధా త్మ మ్నకు ఆపవద్ించు పరశిుదాపర్చబడు ర్కమ్మను కొనిాసవర్మో  “నిరిేషర  
పరిశుదాపర్చబడుట” అని పలిుసవత మ్మ, ఎందుకంటే ఇద్ి కొనసవగమ పరకిీయగవక ఒకసవరి మ్ాత్రమే జర్మగమ 
సనిావశేమ ైయమనాద్ి. మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుి ప ంద్నిపుపడు, పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను వేర్మపర్చి 
మ్నలను కరసీుత తో ఐకయపర్చుట ద్ధారవ శుద్ిాచదసవత డు. మ్రియమ యిసేు పరపిూర్ణమ్మగవ పరశిుదుా డు కవబటిర  — 
పరపిూర్ణమ నై శుదాత్ కలవవడు కవబటిర  — మ్నమ్మ కూడధ పరిశుదాపర్చబడతధమ్మ. యోహాను 17:19లో 
మ్న పరభ్మవు పల్వకని మ్ాటలను వినండి: 

వవర్మను సత్యమ్ందు పరతిషఠ చదయబడునటుో  వవరకిొర్క  ైననుా పరతిషఠ  
చదసకిొనుచున్ధాను (యోహాను 17:19). 

మ్నమ్మ పరశిుదాపర్చబడుట కొర్కు యిసేు యొకు పరశిుదాత్ అవసర్మ ైయమనాద్ ిఎందుకంటే 
మ్నద్ి ఆయనలో నుండి పరవహిసుత ంద్ి. 1 కొరింథీ. 1:30లో పౌలు వవర సనిటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

అయితద ఆయన మ్ూలమ్మగవ మీర్మ కరీసుత యిసేునందున్ధార్మ (1 కొరంిథ.ీ 1:30). 

1 కొరింథీ. 6:11, మ్రియమ హబె్రర. 10:10 వంట ిఅన్ేక ఇత్ర్ కొీత్త  నిబంధ్న వకయభాగమ్మలు కూడధ ఈ 
ఆలోచనను గూరుి మ్ాటాో డతధయి. 

నిరిేషర పరిశుదాపర్చబడుట ద్ధారవ, మ్న పరభ్మవ ైన యిసేు పరసుత త్మ్మ మ్న ఆతీమయ జీవిత్మ్మనకు 
మ్రియమ బలమ్మనకు, మ్రయిమ త్ర్మవవత్ సవధధర్ణ పునర్మతధా నమ్మలో మ్న భౌతిక జీవిత్మ్మనకు 
ఆధధర్మ్యాయడు. ద్ీనిని మ్నమ్మ లేఖ్నమ్మలో అన్ేక విధధలుగవ చూడవచుు. ఉద్ధహర్ణకు, యోహాను 
15:1-5లో, యిసేు త్నను త్ను ద్ధర క్షవలో్వతోను, విశ్వాసులను ద్ధర క్షతీగ లతోను పల లాుడు. మ్రియమ మ్న 
ఆతీమయ ఐకయత్ ద్ధారవ ఆయన జీవిత్మ్మ మ్నలో పరవహిసుత ంద్ి అనునద్ి ఆయన ఉద్దేశయమ ైయమనాద్ి. 1 
కొరింథీ. 6:15-17లో, మ్న శరరర్మ్మలు సాయంగవ కరసీుత లో భాగమ యైమనావి అని, మ్రియమ ఆత్మయందు 
కూడధ మ్నమ్మ ఆయనతో ఏకమ ైయమన్ధామ్మ అని వవర యబడియమంద్ి. మ్రయిమ ఎఫ స్. 4:15, 16లో పౌలు 
ఉపయోగించిన ర్ూపకమ్మలో మ్నమ్మ ఇలాంటి ఆలోచనలన్ ేచూసవత మ్మ, అకుడ కరసీుత  శిర్స ైి యమన్ధాడు 
మ్రియమ విశ్వాసులు శరరర్మ యైమన్ధార్మ అని అత్డు తలె్వపవడు. 

పరిశుదాపర్చబడుటలోని ఈ కర్ోనసంబంధ్మ ైన విషయమ్మలు మ్నమ్మ చదయమవవటిని, మ్నమ్మ 
ఆలోచించు మ్రయిమ భావించువవటిని, మ్నమ్మ కోర్మవవటిని, మ్రియమ మ్నమ్మ పతరమించువవటిని 
మ్ారిువేసుత ంద్ి. అవి మ్నలో నూత్న జీవమ్మను, నూత్న సవాత్ంత్రయమ్మలను మ్రియమ నూత్న 
సవమ్రా్యమ్మలను కల్వగిసవత యి. ఉద్ధహర్ణకు, అవి మ్నలను పవపమ్మ బానిసత్ామ్మ నుండి విడపిించి, 
అవిశ్వాసులను ఎలోపుపడూ అధిగమించు పవపమ్మను జయించుటకు మ్నకు శకితని అనుగహిీసవత యి. 

రోమ్ా 6-8లో, మ్నమ్మ విశాసించినపుపడు ప ందు నూత్న జీవిత్మ్మను గూరిు పౌలు ఎన్ోా  
విషయమ్మలను మ్ాటాో డధడు. మ్నమ్మ పవపమ్మ విషయమ్మలో మ్రియమ పవపమ్మ యొకు ఏలుబడి 
విషయమ్మలో చచిునవవర్మ యైమన్ధామ్మ. ఫల్వత్ంగవ, పవపమ్మను ఎదురించుటకు మ్రయిమ ద్దవునిక ి
విధదయమలగమటకు సవమ్రా్యమ్మలను మ్నమ్మ సంపవద్ించుకుంటామ్మ. రోమ్ా. 7:5-6లో అత్డు ఈ మ్ార్మపను 
వరిణంచిన విధధనమ్మను వినండ:ి 

ఏలయనగవ మ్నమ్మ శరరర్సంబంధ్ులమ  ైయమండనిపుపడు మ్ర్ణధరా్మ నై ఫలమ్మను 
ఫల్వంచుటక ,ై ధ్ర్మశ్వసత రమ్మవలనన్ నై పవపతచఛలు మ్న అవయవమ్మలలో 
కవర్యసవధ్కమ్మల  ైయమండనెు. ఇపుపడెతైద ద్దనిచదత్ నిర్ోంధంిపబడతిిమో 
ద్ధనివిషయమ  ైచనిపలయినవవర్మ  ై... ఆతధమనుసవర్మ నై నవీనసిాతి గలవవర్మ  ై
సతవచదయమచున్ధామ్మ (రోమ్ా. 7:5-6). 

రోమ్ా. 8:9లో అత్డు ఇలా స లవిచధుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ద్దవుని ఆత్మ మీలో నివసంిచియమనాయిడెల మీర్మ ఆత్మసాభావమ్మ గలవవరగేవని 
శరరర్ సాభావమ్మ గలవవర్మ కవర్మ (రోమ్ా. 8:9). 

నిరిేషర పరిశుదాపర్చబడుటలో, పవపమ్మ అధగిమించలేని విధ్మ్మగవ పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను 
పునరిారిమసవత డు, త్ద్ధారవ మ్నమ్మ కరసీుత ను పల ల్వయమండునటుో  సాత్ంత్ుర లమ్మ చదయబడతధమ్మ. 

ఒక కొీత్త  ఆర్ంభ్మ్మ నుండి లబేిని ప ందు అన్కేమ్ంద్ి మ్నకు తలెుసు. కొనిాసవర్మో  మ్నమ్మ 
అనుబంధ్మ్మను సరిగవ నిర్ారితంచియమండకపల వచుు. లేక మ్నమ్మ పని చదయమ సాలమ్మలో ప దే 
త్పపిదమ్మలను చదసయిమండవచుు. లేక చటరమ్మనకు మ్నమ్మ చికిుయమండవచుు. సరే, ద్దవునితో 
అవిశ్వాసుల యొకు అనుబంధ్మ్మ విషయమ్మలో కూడధ ఇలాంటది్ద వవసతవమ ైయమనాద్ి. మ్నమ్మ ఈ 
లోకమ్మలోనికి పరవశేించినపుపడద, మ్నమ్మ పవపమ్మ ద్ధారవ భ్రషుర లమ  ైద్దవుని శిక్షకు పవత్ుర లమ యైమంటామ్మ. 
అయితద మ్ార్మమ్నసుి మ్నకు ఒక నూత్న ఆర్ంభ్మ్మను ఇసుత ంద్ి. పరిశుద్ధా త్మ మ్నకు ఒక కొీత్త  
జీవిత్మ్మను, మ్న పవపమ్మనకు పరతిగవ కొీత్త  విరగిమన మ్నసుిను, ద్దవుని ఎదుట ఒక నూత్న సిాతిని, 
ఆయనకు ఆనందమ్మగవ విధదయత్ చూపు కొీత్త  హృదయమ్మను అనుగీహిసవత డు. ఈ నూత్న ఆర్ంభ్మ్మను 
బటిర పరతి విశ్వాస ికృత్జాత్ చూపి, మ్నకు ఇవాబడని కొీత్త  జీవిత్మ్మ మ్రయిమ పలిుపునకు అనుగమణంగవ 
జీవించ బదుా లమ ైయమన్ధామ్మ. 

మ్న మ్ార్మమ్నసుిలో పరిశుద్ధా త్మ యొకు కవర్యమ్మను చూశ్వమ్మ కవబటిర , మ్న వయకితగత్ క ైసైతవ 
జీవనమ్మలో అయన యొకు కొనసవగమ భ్ూమికను ఇపుపడు చూద్ధే మ్మ. 

క ైైసతవ జీవనమ్మ 

మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మంద్ద చూసినటుో , మ్నమ్మ మొటరమొదటిగవ ర్క్ింపబడనిపుపడు మ్ాత్రమే 
పరిశుద్ధా త్మ విశ్వాసులలో చదయమ అన్కే కవర్యమ్మలు ఉన్ధాయి. మ్రియమ వీటిని ఏన్ధడు పునరవవృత్ం 
చదయవలసని పని లేదు. ఆయన మ్న పవర ణమ్మలను ఒకసవర ిమ్ాత్రమే పునర్మజీీవపర్చవలసియమనాద్ి. 
ఆయన విశ్వాసుల పవపమ్మలను త్ర్చుగవ ఒపిపంపజయేమనపపటికర, కరసీుత ను మ్న ర్క్షకునిగవ స్ాకరించునటుో  
పురకిొలుప విధ్మ్మగవ మ్ాత్రం మ్న మ్ార్మమ్నసుి సమ్యమ్మలో మ్ాత్రమే ఒపపింపజేసవత డు. ఆయన నీతిని 
మ్నకు ఒకసవరి మ్ాత్రమే ఆపవద్ిసవత డు, మ్రియమ ఒకసవరి మ్నమ్మ నీతిమ్ంత్ులమ్మగవ తీర్ుబడని త్ర్మవవత్ 
మ్నమ్మ ఆ సిాతిని ఇక ఏన్ధడు కోలోపమ్మ. నిరిేషర  పరిశుదాపర్చబడుటలో మ్నమ్మ ప ందు నూత్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

జీవిత్మ్మను గూరిు కూడధ ఇద్ద మ్ాటను చెపపవచుు. అయితద ఆత్మ కవర్యమ్మలోని అన్కే ఇత్ర్ 
విషయమ్మలు విశ్వాసులుగవ మ్న జీవిత్మ్మలలో కొనసవగమతధయి. 

ఈ పవఠమ్మలో, పరిశుద్ధా త్మ మీద ఆధధర్పడు మ్న కొనసవగమ ర్క్షణ లేక క ైసైతవ జీవనమ్మలోని 
న్ధలుగమ విషయమ్మలను మ్నమ్మ పరసవత విద్ధే మ్మ. మొదటగివ, ఆత్మ మ్నలో నివసించుటను పరసవత విద్ధే మ్మ. 
ర ండవద్గివ, ఆయన పరిశుదాపర్చు కవర్యమ్మలో కొనసవగమ విషయమ్మలను గూరుి మ్నమ్మ మ్ాటాో డద్ధమ్మ. 
మ్ూడవద్గివ, మ్న కొర్కు విజఞా పనమ్మ చదయమట ద్ధారవ ఆయన కవర్యమ్మలను చదసవత డు అని మ్నమ్మ 
చూద్ధే మ్మ. మ్రియమ న్ధలుగవద్ిగవ, మ్న అంతిమ్ ర్క్షణను నిశుయపర్చుటకు గవను ఆయన మ్నలను 
భ్దరపర్చు విషయమ్మ మీద దృషిరప డతధమ్మ. మ్మందుగవ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధనిి చూద్ధే మ్మ. 

నిల్వచియమండు 
పరిశుద్ధా త్మ నిల్వచియమండుటను “విశ్వాసులతో ఆయన విశ్షేమ నై సనిాధి, మ్రయిమ ఆతీమయ 

ఐకయత్” అని నిర్ాచించవచుు. ద్దవునిగవ పరిశుద్ధా త్ుమడు సర్ావవయపి అయమయన్ధాడు — అనగవ ఆయన 
సృషిరలోని పరతి చోట ఒక ేసమ్యమ్మలో ఉనికలిో ఉండగలడు. అయితద ఆయన త్న సనిాధిని అనిా చోటో, 
అనిా వళే్ల ఒకే విధ్మ్మగవ వయకతపర్చడు. మ్రయిమ ఆయన విశ్వాసులలో నివసించుట ఆయన త్న 
సనిాధిని వయకతపర్చు అత్యంత్ వయకితగత్మ నై, సనిాహిత్మ ైన మ్రియమ బలమ నై మ్ార్గమ్మలలో 
ఒకటెైయమనాద్ి. 

ర్క్షణలోని ఒక అదుభత్మ నై వవసతవమ్మ ఏమిటంటే, ద్దవుడు తధన్ ేసాయంగవ మ్నలో నివససివత డు. 
ఒకసవరి మ్ార్మమ్నసుిలో ఆత్మ మ్నలను పరశిుదాపర్చిన త్ర్మవవత్, మ్నమ్మ ఆయన సనిాధ ి
నిల్వచియమండుటకు అర్ుమ నై పవత్రలమ్మ అవుతధమ్మ. మ్రయిమ ఆయన ఎంతో పతరమించుచున్ధాడు కవబటిర , 
మ్రియమ మ్న హృదయమ్మలను మ్రయిమ మ్నసుిలను మేలు కల్వగించునటుో  పరభావిత్మ్మ చదయాలని 
ఆయన నిరవా రించుచున్ధాడు కవబటిర , ఆయన మ్నలో నివసించుచు ఎనాడును మ్నలను విడచిిప టరడు. 

పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపర్చినపుపడు, ఆయన కవేలం మ్న ఆత్మలను బాగమచదసి 
మ్నంత్ట మ్నమ్మ జీవించునటుో  మ్నలను విడిచిప టరడు. బదులుగవ, ఆయన మ్నలో నివసిసవత డు. ఈ 
విషయానిా మ్నమ్మ 1 కొరింథ ీ6:19, 2 తిమోతి 1:14 మ్రయిమ యాకోబమ 4:5 వంటి చోటో చూడవచుు. 
మ్రియమ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధి మ్న ఆత్మలకు జీవమ్మను అనుగహిీసుత ంద్ి. రోమ్ా. 8:9-11లో 
పౌలు చపెపిన మ్ాటలను వినండి: 

ద్దవుని ఆత్మ మీలో నివసంిచియమనాయిడెల మీర్మ ఆత్మసాభావమ్మ గలవవరగేవని 
శరరర్ సాభావమ్మ గలవవర్మ కవర్మ. ఎవడెనైను కరీసుత  ఆత్మ లేనివవడెతైద వవడధయనవవడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కవడు. కరీసుత  మీలోనునాయిడెల మీ శరరర్మ్మ పవపవిషయమ  ైమ్ృత్మ నైద్ ిగవని మీ 
ఆత్మ నీతి విషయమ  ైజీవమ్మ కల్వగయిమనాద్.ి మ్ృత్ులలోనుండ ియిసేును 
లేపనివవని ఆత్మ మీలో నివసంిచినయిడెల, మ్ృత్ులలోనుండ ికరీసుత యిసేును 
లేపనివవడు చధవునకు లోన్ నై మీ శరరర్మ్మలను కూడ మీలో నివసంిచుచునా త్న 
ఆత్మద్ధారవ జీవింపజయేమను (రోమ్ా. 8:9-11). 

ఇకుడ, త్న పరిశుద్ధా త్మ ద్ధారవ కరీసుత  మ్నలో నివసిసవత డు అని పౌలు సూచించుచున్ధాడు. మ్రయిమ 
ఆ ఆత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధ ిమ్నకు ఇపుపడు ఆతీమయ జీవిత్మ్మను, మ్రయిమ భ్విషయత్ుత లో 
భౌతిక పునర్మతధా నమ్మను కల్వగిసుత ంద్ి. 

ఆయన నివసించు విధధనమ్మనకు దగగర్ సంబంధ్మ్మ కల్వగయిమనా పరశిుద్ధా త్మ కవర్యమ్మను గూరిు 
కూడధ లేఖ్నమ్మ మ్ాటాో డుత్ుంద్ి, మ్రియమ కొీత్త  నిబంధ్న ద్ీనిని పరిశుద్ధా త్మ నింపుదల అని పిలుసుత ంద్ి. 
ఆత్మ యొకు నింపుదలను సంఘమ్మలోని పలు శ్వఖ్లు పలు విధ్మ్మలుగవ అరా్మ్మ చదసుకుంటాయి. 
అయితద మ్నమ్ంతధ కనీసం ర ండు విషయమ్మలను గూరిు సమ్మతించవచుు. మొదటది్ి, పరిశుద్ధా త్మ 
ఎలోపుపడూ నిజమ నై విశ్వాసులలో నివసిసవత డు. మ్రయిమ ర ండవద్ి, ఆయన నింపుదల, లేక మ్న 
జీవిత్మ్మల మీద ఆయన పరభావమ్మ యొకు పరిమ్ాణమ్మ భినామ్మగవ ఉంటుంద్ి. కొనిా సమ్యమ్మలలో 
ఆయన మ్నలను ఇత్ర్ సమ్యమ్మల కంట ేబలమ నై రరత్ులలో పరభావిత్మ్మ చదసవత డు. ఇందుమ్ూలమ్మగవన్ే 
లేఖ్నమ్మ మ్నకు ద్దవుని ఆత్మతో నివసించండి అని చెపపదుగవని, పరిశుద్ధా త్మతో నింపబడయిమండుడి అని 
ఆజఞా పిసుత ంద్ి. ఎఫ స్. 5:18లో అప సతలుడెనై పౌలు ఈ కిీంద్ ివిధ్ంగవ చబెమత్ున్ధాడు: 

మ్రయిమ మ్దయమ్మతో మ్త్ుత ల యైమండకుడ,ి ద్ధనిలో దురవాయపవర్మ్మ కలదు; అయితద 
ఆత్మ పూర్మణ ల యైమండుడ ి(ఎఫ స.్ 5:18). 

ఆత్మ మ్నలను నింపినపుపడు, ఆయన మ్న మీద గొపప, మ్రియమ కొనిాసవర్మో  అసవధధర్ణమ నై 
పరభావమ్మను చూపుతధడు. మ్న హృదయమ్మలు ఆనందమ్మతోను, కృత్జాత్తోను, తోట ిక ైసైతవుల పటో 
పతరమ్తోను ఉప పంగమతధయి. లేక గలతీ. 5:22, 23లో పౌలు స లవిచిునటుో , మ్నమ్మ ఆత్మ ఫలమ్మను గొపప 
పరమి్ాణమ్మలో చూసవత మ్మ. 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు నింపుదల మ్రియమ నివవసమ్మ ద్ధారవ, రోమ్ా. 8:5-9లో పౌలు బో ధంిచిన 
విధ్మ్మగవ ద్దవుడు ఆమోద్ించు కవర్యమ్మలను చదయమటకు విశ్వాసులు శకితని ప ందుతధర్మ. మ్నమ్మ సరయిిెనై 
రరతిలో ఆరవధ్న చదయమచు, నిజమ నై సమ్ర్పణతో ఆయనను సమీపసిుత , నిజఞయితీగవ ఆయనను 
వేడుకొనగలుగమతధమ్మ. యోహాను 4:24లో యిేసు స లవిచిునటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ద్దవుడు ఆత్మగనుక ఆయనను ఆరవధంిచు వవర్మ ఆత్మతోను సత్యమ్మతోను 
ఆరవధంిపవల నన్ ను (యోహాను 4:24). 

ఫిల్వప్ప. 3:3లో పౌలు చెపపినటుో : 

[మ్నమ్మ] ... ద్దవునియొకు ఆత్మవలన ఆరవధంిచు[వవర్మ్మ] (ఫలి్వపప్. 3:3). 

అవిశ్వాసులు బాహయమ్మగవ ద్దవుని ఆరవధించు సవమ్రా్యమ్మను కల్వగియమన్ధార్మ. వవర్మ పవర రా్నలు 
చదయగలర్మ, కవనుకలు తీసుకొని రవగలర్మ, పవటలు పవడగలర్మ, పరసంగించగలర్మ మ్రియమ బో ధించగలర్మ. 
అయితద ద్దవునిక ిఆమోదయోగయమ నై రరత్ులలో వవర్మ వీటనిి చదయలేర్మ. వవర ివషేధధర్ణ, పవపమ్మ మ్రియమ 
ఆతీమయ మ్ర్ణమ్మ వవర ిఆరవధ్న ద్దవునిని సంతోషపర్చునద్ిగవ ఉండకుండధ ఆటంకపర్మసుత ంద్ి. అయితద 
నిల్వచియమండు ఆత్మ ద్ధారవ, ఆత్మ యొకు అంత్ర్ంగ నడపింిపు మ్రియమ పలర తధిహమ్మ ద్ధారవ, ద్దవుని 
వయకితత్ామ్మను, కవర్యమ్మలను మ్రియమ గమణమ్మలను గమరితంచి, ఘనపర్చు విధధనమ్మలలో విశ్వాసులు 
సరయిిెైన రరత్ులలో ఆయనను ఆశయీించగలర్మ. 

ఇపుపడు, కొీత్త  నిబంధ్న యమగమ్మలో మ్ాత్రమే పరిశుద్ధా త్మ విశ్వాసులలో నివసించధడు అను 
ప ర్పవటు ఆలోచనను కొనిాసవర్మో  క ైసైతవులు కల్వగియమంటార్మ అని ఇకుడ మ్నమ్మ 
పరసవత వించవలసయిమనాద్ి. అయితద పవత్ నిబంధ్నలోని విశ్వాసులు నిశుయమ్మగవ పునర్మజీీవనమ్మ 
ప ంద్ినవవర యైమన్ధార్మ. మ్రయిమ పరశిుద్ధా త్మ వవరలిో కూడధ నివసించనెు కవబటిర  మ్ాత్రమే ఇద్ ి
వవసతవమ ైయమనాద్ి. మ్రయిమ పవత్ నిబంధ్న విశ్వాసుల విషయమ్మలో వవసతవమ్మల ైయమనా అన్ేక ఇత్ర్ 
విషయమ్మలు కూడధ పరిశుద్ధా త్మ యొకు నివవసమ్మ మీదన్ ేఆధధర్పడియమనావి: వవరిక ివిశ్వాసమ్మ 
ఉండనిద్ి. వవర్మ ద్దవునిని సంతోషపర్చు కవర్యమ్మలను చదశ్వర్మ. వవర్మ సరయిిెైన రరతిలో ఆరవధ్న చదశ్వర్మ. 
మ్రియమ వవర్మ త్మ్ జీవిత్మ్మలలో ఆత్మ ఫలమ్మను కల్వగయిమండరిి. కొీత్త  నిబంధ్నలో ఉనాత్మ నై రరతిలో 
బయలుపర్చబడని పరిశుద్ధా త్మ పరిచర్యలోని విషయమ్మలు కూడధ ఖ్చిుత్మ్మగవ ఉన్ధాయి. కవని, పరతి 
యమగమ్మలోను నిల్వచియమండు విశ్వాసులు ఆయన కవర్యమ్మలో భాగమ యైమన్ధార్మ. 

ద్ీనిక ితోడు, పరిశుద్ధా త్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధి విశ్వాసులకు ద్దవుని పరత్యక్షత్లోనికి 
మ ళ్కువను కల్వగిసుత ంద్ి. 1 కొరింథీ. 2:12-16లో పౌలు వవర సనిటుో : 

ద్దవునివలన మ్నకు దయచదయబడనివవటనిి తలె్వసకిొనుటక  ైమ్నమ్మ... ద్దవుని 
యొదేనుండ ివచుు ఆత్మను ప ంద్యిమన్ధామ్మ... మ్నుషయజఞా నమ్మ న్రే్మపమ్ాటలతో 
గవక ఆత్మ సంబంధ్మ నై సంగత్ులను ఆత్మ సంబంధ్మ నై సంగత్ులతో 
సరచిూచుచు, ఆత్మ న్రే్మప మ్ాటలతో వీటనిి గూరుియి ేమమే్మ బో ధంిచుచున్ధామ్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పరకృతి సంబంధయిిెనై మ్నుషుయడు ద్దవుని ఆత్మ విషయ మ్మలను అంగరకరంిపడు, 
అవి అత్నిక ివ ఱ్ఱిత్నమ్మగవ ఉనావి, అవి ఆతధమనుభ్వమ్మచదత్న్ ేవివచేింపదగమను 
గనుక అత్డు వవటనిి గీహంిపజఞలడు (1 కొరంిథ.ీ 2:12-16). 

మ్మనుపటి పవఠమ్మలలో ఒకద్ధనిలో మ్నమ్మ చరుించినటుో , పరిశుద్ధా త్మకు అనుసంధధనపర్చు 
ర ండు ర్కమ్మల ఆతీమయ మ ళ్కువలను వదే్ధంత్వతే్తలు గమరితసవత ర్మ: వ ల్వగింపజేయమట అనగవ: 

పరధధనమ్మగవ అభిజఞా  ర్ూపమ నై జఞా నమ్మ లేక అవగవహన అను ద్ెవైిక వర్మ్మ 

మ్రియమ అంత్ర్ంగ నడిపింపు అనగవ: 

పరధధనమ్మగవ భావన్ధత్మక లేక సహజజఞా న ర్ూపమ నై జఞా నమ్మ లేక అవగవహన అను 
ద్ెవైిక వర్మ్మ 

ఈ ర ండు సందర్భమ్మలలో, ఆత్మ యొకు నివసింపు మ్నకు ద్దవుని పరత్యక్షత్ మ్రియమ మ్న పటో 
ఆయన కల్వగియమనా త్లంపులలోనికి మ్నకు మ ళ్కువను అనుగీహిసుత ంద్ి. 

పరశిుద్ధా త్మ విశ్వాసులకు ఒక నిధగివ, వవర ిజీవిత్మ్మలలో ద్దవుని శకితగవ, 
జఞా నమ్మగవ, వవర ిజీవిత్మ్మలలో “ద్దవుని మ్నసుి”గవ, వవర ిజీవిత్మ్మలలో ద్దవుని 
సనిాధగివ ఇవాబడని్ధడు ఎందుకంట,ే అవును, పరశిుద్ధా త్మ ద్దవుడెయైమన్ధాడు... 
ఆయన ఆత్మ వచిునపుపడు — ఇద్ ియోహాను సువవర్త యొకు మ్మగంిపులో 
వవర యబడయిమనాద్ ి— లోకమ్మను పవపమ్మను మ్రయిమ నీతిని గూరుి ఒపపింపజసే ి
అప సతలులను, త్ద్ధారవ త్ర్మవవత్ విశ్వాసులను సర్ాసత్యమ్మలోనిక ినడపిసివత డు 
అని యిసేు స లవిచధుడు. కవబటిర , ఆత్మ మ్న జీవిత్మ్మలను నడపింిచుటకు ద్దవుని 
యొదే నుండ ివచిున సహాయకునిగవ పని చదసవత డు. కవబటిర , ఆత్మ అనగవ సాయంగవ 
ద్దవుడు మ్నతో మ్ాటాో డుచునాటుో , ద్దవుడు ఈ పనిని లేక ఆ పనిని లేక మ్రొక 
పనిని చదయమ్ని మ్నలను అడుగమత్ునాటుో  మ్నమ్మ అన్కేసవర్మో  అనుభ్విసవత మ్మ. 
మ్రయిమ అద్ ినిజమ నై అనుబంధ్మ యైమనాద్,ి ద్దవుడు విశ్వాసతిో కల్వగయిమనా 
వవసతవిక వయకితగత్ అనుబంధ్మ యైమనాద్.ి 

— డధ. అల న్ హల ర ెర్డగ 



పరిశుద్ధా త్మను నమ్మమచున్ధాను. న్ధలగవ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో 

-24- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మ్న క ైసైతవ జీవనమ్మ న్ేపథయమ్మలో ఆత్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధిని గూరుి ఇపపట ివర్కు 
మ్నమ్మ మ్ాటాో డధమ్మ కవబటిర , ఇపుపడు ఆయన కొనసవగమ పరిశుదాపర్చు కవర్యమ్మను విశద్ీకరిద్ధే మ్మ. 

పరశిుదాపర్చుట 
మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు పరసవత వించినటుో , పరిశుదాపర్చబడుటను గూరుి, మ్ార్మమ్నసుి 

ప ంద్ినపుపడు మ్నమ్మ ప ందుకొనిన నిరిేషర పరశిుదాపర్చబడుటతో సహా అన్కే విధధనమ్మలలో 
మ్ాటాో డవచుు. అయితద మ్రొక ర్కమ నై పరిశుదాపర్చబడుట ఉనాద్ి, మ్రియమ ఈ పవఠమ్మలో మ్న 
ఉద్దేశయమ్మల కొర్కు, ద్ధనిని మ్నమ్మ “కొనసవగమ పరిశుదాపర్చబడుట” అని పిలుద్ధే మ్మ. మ్న జీవిత్ 
కవలమ్ంతధ మ్నమ్మ ఈ విధ్మ ైన పరిశుదాపర్చబడుటను అనుభ్విసవత మ్మ, ఎందుకంటే మ్న కొనసవగమ 
పవపమ్మ త్ర్చుగవ క్షమ్ాపణ మ్రియమ శుద్ీాకర్ణను కోర్మత్ుంద్ి. 

పరతి విశ్వాసి పవపమ్మ చదసవత డు. వవసతవవనికి, మ్నమ్మ అనుద్నిమ్మ పవపమ్మ చదసవత మ్మ. ఒకవేళ్ మీర్మ 
పవపమ్మ చదయర్మ అని ఆలోచిసతత , వవసతవవనిక ిమీర్మ నమ్ామలని, మ్ాటాో డధలని, చదయాలని, లేక జీవించధలని 
ద్దవుడు ఆశించు విధధనమ్మను గూరుి మీర్మ ఇంకవ సరిగవ ఆలోచించలేదు అని అరా్మ్మ. అయితద శుభ్వవర్త 
ఏమిటంటే, మ్నమ్మ పవపమ్మ చదసని పరతిసవరి, పరిశుద్ధా త్మ మ్నకు క్షమ్ాపణను ఆపవద్ించుటకు, పవపమ్మ 
యొకు అవినీతి పరభావమ్మల నుండ ిమ్నలను శుద్ిాచదయమటకు సదాిమ్మగవ ఉంటాడు. అనగవ మ్నమ్మ 
మ్ర్లా పవపమ్మ చదయమ్ని, లేక మ్న పవపమ్మనకు కలుగమ భ్ూలోక పరణిధమ్ాలను మ్నమ్మ 
త్పపించుకుంటామ్మ అని ద్ీని అరా్మ్మ కవదు. అయితద ద్దవుడు మ్నలను పతరమించుటను 
కొనసవగించుచున్ధాడు అని, మ్నలను మొటరమొదటిగవ పునర్మజీీవపర్చినపుపడు ఆయన ఆర్ంభించిన 
ర్క్షణ కవర్యమ్మను కొనసవగించుచున్ధాడు అని ద్ీని అరా్మ యైమనాద్ి. 

పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపర్చినపుపడు, ఆయన మ్న జీవిత్మ్మలలో నుండి పవపమ్మ 
యొకు భ్రషరత్ామ్మను మ్రయిమ పరభావమ్మను పూరితగవ తొలగంిచడు. రోమ్ా. 7:14-25లో పౌలు 
వివరించినటుో , మ్నలో నివసించు పవపమ్మ మ్నలో నివసించు పరిశుద్ధా త్మతో పల రవడుత్ూ ఉంటుంద్ి. రోమ్ా. 
7:23, గలతీ. 5:17, మ్రియమ 1 పతత్ుర్మ 2:11 వంట ిచోటో లేఖ్నమ్మ ఈ సంఘర్షణను యమదామ్మ అని 
పిలుసుత ంద్ి. అయితద ఆత్మ మ్నలో నివసిసవత డు మ్రయిమ మ్నలో కవర్యమ్మలను చదసవత డు అనునద్ ిశుభ్వవర్త 
అయమయనాద్ి. కవబటిర , పవపమ్మ యొకు పరభావమ్మ వలన మ్నమ్మ పడిపల త్ు ఉనాపపటకిర, ఆత్మ పరభావమ్మ 
వలన మ్నమ్మ సతియిలను కూడధ చదసవత మ్మ. ఫలి్వపప్. 2:13లో పౌలు చపెపినటుో : 

మీర్మ ఇచఛయించుటకును కవర్యసది్ిా  కలుగజసేకిొనుటకును, త్న దయాసంకలపమ్మ 
న్ ర్వరే్మటక  ైమీలో కవర్యసది్ిా  కలుగజయేమవవడు ద్దవుడద (ఫలి్వపప్. 2:13). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మ్నమ్మ విధదయత్ చూపుటకు పరయతిాంచునపుపడు అడుగమ “ఎందుకు” మ్రయిమ 
“ఎలా” అను పరశాలకు జవవబమలను ద్దవుడు మ్నకు పరశిుద్ధా త్మలో 
అనుగీహంిచధడు. “ఏమిట”ి అను పరశాకు — అనగవ “ద్దవుని సంతోషపర్చుటకు 
మ్నమ్మ ఏమి చదయాల్వ?” అను పరశాకు — పవత్ మ్రయిమ కొీ త్త  నిబంధ్నలో, అనగవ 
బెబైిలులో ఇవాబడని ఆజాలు జవవబిసవత యి. అయితద “ఎందుకు?” అను పరశాతో 
మ్నమ్మ పల రవడుత్ుంటామ్మ. న్నేు ఎందుకు విధదయత్ చూపవల్వ? ద్దవునిక ివిధదయత్ 
చూపునటుో  ననుా ఏమి పురకిొలుపత్ుంద్?ి మ్రయిమ పరశిుద్ధా త్మ ననుా కృపను 
గూరుి త్లంచునటుో , కరీసుత  పతరమ్ వ పైుకు ఆకరిషంచబడునటుో  చదసవత డు అని, 
పరశిుద్ధా త్మ న్ధకు వవంఛను కల్వగసివత డు అని పౌలు చబెమత్ున్ధాడు. అయితద ద్దవునిక ి
ఇష్టవర నుసవర్మ నై రరతిలో న్నేు పనులను చదయాలని ఆశించినపుపడు, “న్నేు వవటనిి 
ఎలా చయెాయల్వ?” అను పరశాను ఎదురొునుచు ఉంటాను, ఎందుకంట ేన్ధలో 
బలహనీత్ ఉనాద్.ి పౌలు ద్నీిని రోమ్ా. 7లో వివరంిచుచు, సంద్గాిత్ను వరిణసూత , 
ద్దవుని ధ్ర్మశ్వసత రమ్మ సరయిిెనైద్ ిఅని తలె్వస,ి అద్ ిమ్ంచిదని సమ్మతించి, త్నలో 
వరేొక నియమ్మ్మ పని చదయమటను కనుగొని నిరవశ చంెదు వయకితని గూరుి 
మ్ాటాో డతధడు ... మ్రయిమ అత్డు ద్దవుడు పలిచిన కవర్యమ్మను లేక ఆయనకు 
ఇషరమ నై కవర్యమ్మలను చదయమటలో విఫలమ్వుతధడు. రోమ్ా. 8లో, పౌలు ద్నీిక ి
జవవబమ ఇసూత  అంటాడు, ధ్ర్మశ్వసత రమ్మ బలహనీమ నైద్ ిఅయిన్ధ, అద్ ికవేలం 
ఆజాలను మ్ాత్రమ ేఇవాగలదుగవని హృదయమ్మలను మ్ార్ులేదు, కవని పరశిుద్ధా త్మ 
ద్ధారవ ద్దవుడు ఇపుపడు మ్నలను సాత్ంత్ుర లనుగవ చదశ్వడు, మ్రయిమ ఇపుపడు 
కరీసుత  మ్ర్ణమ్మ ద్ధారవ, మ్రయిమ ఆత్మ శకిత ద్ధారవ, ఆత్మలో నడుచుచుండగవ 
ఇపుపడు మ్నమ్మ విధదయమలమ్మ కవగలమ్మ. ధ్ర్మశ్వసత రమ్మ యొకు నీతిగల అవసర్త్ 
మ్నయందు న్ ర్వరే్ుబడనిద్,ి ఎందుకంట ేమ్నమ్మ శరరర్ మ్ూలమ్మగవ — అనగవ 
మ్న యొకు నిసిహాయమ నై మ్ానవ సాభావమ్మలో — గవక ఆత్మ యొకు శకితలో 
నడుచుచున్ధామ్మ. పౌలు ఫలి్వపప్. 2లో ఉనా ఆ చినా మ్ాటలో ఇద్ద ఆలోచనను 
కల్వగయిమన్ధాడు. “త్న దయాసంకలపమ్మ న్ ర్వరే్మటక  ైమీలో కవర్యసది్ిా  
కలుగజయేమవవడు” ఆయన్.ే 

— డధ. డెనిాస్ ఈ. జఞనిన్ 



పరిశుద్ధా త్మను నమ్మమచున్ధాను. న్ధలగవ పవఠమ్మ : విశ్వాసిలో 

-26- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మ్న కొనసవగమ పరిశుదాపర్చబడుట మ్నమ్మ పవపమ్మ చదసనిపుపడు పరిశుద్ధా త్మ మ్నకు 
క్షమ్ాపణను మ్రయిమ శుద్ీాకర్ణను త్ర్చుగవ అనువరితంచు పరకిీయ అయమయనాద్ి, మ్రియమ ఈ పరకిీయ 
మ్నలను త్ర్చుగవ పవపమ్మల నుండి నీతి వ పైునకు తిపుపత్ుంద్ి. ఆదర్ివంత్మ్మగవ, మ్న జీవిత్మ్మలు 
కొనసవగమచుండగవ ఈ పరకియీ మ్నలను ద్దవునిక ిమ్ర ిఎకుువ విధదయమలనుగవ చదయాల్వ. ఎఫ స్. 4:13, 
కొలస్ి. 4:12, హెబ్రర. 5:14, మ్రియమ అన్కే ఇత్ర్ చోటో లేఖ్నమ్మ ఈ జీవిత్ కవల పురోగతిని “పరపికాత్” 
అని పిలుసుత ంద్ి. ఒక ఉద్ధహర్ణగవ, యాకోబమ 1:4లో మ్నమ్మ ఇలా చదువుతధమ్మ: 

మీర్మ సంపూర్మణ లును, అనున్ధంగమలును, ఏ విషయమ్మలోన్ నైను కొదువలేనివవర్మన్  ై
యమండునటుో  ఓర్మప త్న కిీయను కొనసవగంిపనీయమడ ి(యాకోబమ 1:4). 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు పరభావమ్మ ద్ధారవ, ఈ పరపికాత్ చెందు పరకిీయ విశ్వాసుల జీవిత్మ్మలలో 
ఆతీమయ ఫల్వత్మ్మలను కల్వగసిుత ంద్ి. 

లేఖ్నమ్ందంత్టా, ఈ ఫల్వత్మ్మలను వరిణంచుటకు ఫలమ్మ అను ర్ూపకమ్మ ఉపయోగించబడింద్ి. 
మ్త్తయి 3:8-10లో బాపితసమమిచుు యోహాను పరసియమయలను మ్రియమ సదూే కయమయలను ఖ్ండించిన 
సందర్భమ్మలో ద్ీనిని మ్నమ్మ చూసవత మ్మ. మ్త్తయి 7:16-20లో కొండ మీద పరసంగమ్మలో నిజమ ైన 
మ్రియమ అబదా విధదయత్ను గూరిు యిసేు చదసిన బో ధ్నలలో ద్నీిని మ్నమ్మ చూసవత మ్మ. యోహాను 15:1-
16లో సతియిలను గూరిు యిసేు చదసిన బో ధ్లలో ఇద్ి ఒక కరలకమ నై భాగమ ైయమనాద్ి. మ్రియమ మ్నమ్మ 
ఇంత్కు మ్మందు పరసవత వించినటుో , గలతీ. 5లో, ఆయన నివసించు జీవిత్మ్మలలో ఆత్మ కనుపర్చు ఒక 
విశ్షేమ నై ఫలమ్మను పౌలు వరిణంచధడు. గలతీ 5:17-25లో పౌలు వవర సని మ్ాటలను వినండి: 

శరరర్మ్మ ఆత్మకును ఆత్మ శరరర్మ్మనకును విరోధ్మ్మగవ అపతక్ంిచును ... అయితద 
ఆత్మ ఫలమమే్నగవ, పతరమ్, సంతోషమ్మ, సమ్ాధధనమ్మ, ద్రాీ్శ్వంత్మ్మ, దయా 
ళ్లత్ామ్మ, మ్ంచిత్నమ్మ, విశ్వాసమ్మ, సవతిాకమ్మ, ఆశ్వనిగీహమ్మ ... కరీసుత యిసేు 
సంబంధ్ులు శరరర్మ్మను ద్ధని యిచఛలతోను దురవశలతోను సలిువవసే ియమన్ధార్మ. 
మ్నమ్మ ఆత్మ ననుసరంిచి జీవించువవర్మ తైిమ్ా ఆత్మను అనుసరంిచి కీమ్మ్మగవ 
నడుచుకొందమ్మ (గలతీ. 5:17-25). 

గలతీ. 5లో ఆత్మ ఫలమ్మను గూరిు పౌలు చదసిన సంభాషణ రోమ్ా. 6-8లోని అత్ని బో ధ్లను 
పల ల్వయమనాద్ి. ర ండు చోటో, మ్న వవంఛల మీద ఆత్మ మ్రయిమ పవపమ్మ కల్వగియమనా పలు పరభావమ్మలను 
అత్డు వయతధయసపరచిధడు. మ్రయిమ ద్దవునిక ిహృదయపూర్ాకమ్మగవ విధదయమలగమటకు మ్రియమ నీతిగల 
గమణమ్మలను కనుపర్చుటకు ఏక ైక మ్ార్గమ్మ పరిశుద్ధా త్మ నిల్వచియమండుటయి ేఅని అత్డు వివరించధడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

కొనిాసవర్మో  క ైసైతవులు ఆత్మ ఫలమ్మను ఆత్మ వర్మ్మలతో త్పుపగవ సరిపల లుుతధర్మ. మ్న మ్మనుపటి 
పవఠమ్మలో మ్నమ్మ చూసనిటుో , కొీత్త  నిబంధ్నలోని పరతి విశ్వాసికి పరిశుద్ధా త్మ విభినామ నై వర్మ్మలను 
అనుగీహిసవత డు. అయితద ఆత్మ ఫలమ్మ విశ్వాసులందరలిో ఆత్మ కల్వగించు విధదయత్గల జీవిత్మ్మ 
అయమయనాద్ి. కవబటిర , మ్న జీవిత్మ్మలనిాటలిో ఇద్ి ఒకే విధ్మ్మగవ ఉంటుంద్ి. 

ఇపుపడు, విశ్వాసులలో ఆత్మ యొకు కొనసవగమ పరిశుదాపర్చు కవర్యమ్మను గూరుి మ్నమ్మ 
ఆలోచన చదసనిపుపడు, కొనిా వేద్ధంత్శ్వసత ర సంపరద్ధయమ్మలు “పురోగమ్న పరిశుదాపర్చబడుట”ను గూరిు 
మ్ాటాో డతధయి అని మ్నమ్మ పరసవత వించధల్వ. మ్నమ్మ పరశిుదాత్లో పురోగమ్నమ్మ చెందుత్ూ, మ్న క ైసైతవ 
జీవిత్మ్మలలో మ్రి ఎకుువగవ ద్ెవైికమ ైనవవరిగవ అవుతధమ్మ అను ఆలోచనను ఈ పదమ్మ సూచిసుత ంద్ి. 
క ైైసతవులు పురోగమ్నమ్మ చెందుత్ూ ఆతీమయ పరపికాత్ ప ంద్ధల్వ మ్రయిమ మ్నమ్మ మ్రఎికుువ 
ఫలమ్మను ఫల్వంచధల్వ అను మ్ాట వవసతవమే. అయితద నిజమ నై విశ్వాసులు కూడధ ఈ విధ్మ్మగవ ఎదుగమటలో 
విఫలమ్వుతధర్మ. పరిశుదాపర్చబడుటలోని విషయమ్మలను 2 పతత్ుర్మ 1:5-9లో పతత్ుర్మ వరిణంచిన 
విధధనమ్మను వినండి: 

ఆ హతే్ువుచదత్న్ ేమీమ్టుర కు మీర్మ పూర్ణజఞగీత్తగలవవర ,ై మీ విశ్వాసమ్మనందు 
సదుగ ణమ్మను, సదుగ ణమ్మనందు జఞా నమ్మను, జఞా నమ్మనందు ఆశ్వనిగీహమ్మను, 
ఆశ్వనిగీహమ్మనందు సహనమ్మను, సహనమ్మనందు భ్కితని, భ్కితయందు 
సహో దర్పతరమ్ను, సహో దర్పతరమ్యందు దయను అమ్ర్ముకొనుడ.ి ఇవి మీకు కల్వగ ి
విసతరంిచినయిడెల అవి మ్న పరభ్మవ నై యిసేుకరీసుత నుగూరుిన అనుభ్వజఞా న 
విషయమ్మలో మిమ్మమను సల మ్ర్మల నైను నిషఫలుల నైను కవకుండ చదయమను. ఇవి 
ఎవనిక ిలేకపల వున్ో వవడు త్న పూర్ాపవపమ్మలకు శుద్ిా  కల్వగని సంగతి మ్ర్చి 
పల [యినెు]... (2 పతత్ుర్మ 1:5-9). 

పరిశుదాపర్చబడిన గమణమ్మలను గూరిు పతత్ుర్మ ఇచిున పటిరక పౌలు ఇచిున ఆత్మ ఫలమ్మల 
పటిరకను పల ల్వయమనాద్ి. మ్రయిమ ఈ గమణమ్మలు మ్నలో విసతరించధల్వ అని కూడధ అత్డు చబెమత్ున్ధాడు. 
మ్రొక మ్ాటలో, అవి మ్నలో పురోగమ్నమ్మ చెంద్ధల్వ. అయితద, మ్న స ంత్ ప ర్పవటు వలన, విశ్వాసులు 
కూడధ ఈ ఫలమ్మను లేకుండధ ఉంటార్మ అని కూడధ అత్డు చెబమత్ున్ధాడు. 

ఆయన సాచిత్తమ్మను ఆశించుటను మ్రయిమ ద్ధనిని అనుసరంిచి కవర్యమ్మలను 
చదయమటను పరశిుద్ధా త్మ కల్వగసివత డు అని బెబైిలు చబెమత్ుంద్,ి ఆయితద మ్నమ్మ 
కూడధ పరతి విధ్మ నై పరయత్ామ్మను చదయాలని కూడధ లేఖ్నమ్మలోని పలు 
భాగమ్మలలో మ్నమ్మ చదువుతధమ్మ. మ్న పరశిుదాపర్చబడుటలో మ్నమ్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

వివకేమ్మగలవవర్మ్మగవ ఉండధలని మ్నకు ఆజా ఇవాబడనిద్,ి కవబటిర  పరశిుద్ధా త్మ 
మ్నలో ఆశలను కల్వగసివత డు అని, ద్దవుడు కోరని వవటనిి చదయమ సవమ్రా్యమ్మను 
అనుగీహసివత డు అని మ్నమ్మ చూసవత మ్మ. అయితద, కషరపడుట ద్ధారవ, కృపవ 
మ్ూలమ్మలను ఉపయోగంిచుట ద్ధారవ, శ్ోధ్నను ఎదురంిచుటకు ఎలోపుపడూ 
మ లుకువగవ ఉండుట ద్ధారవ విశ్వాస ిసపంద్ంిచధల్వ, త్ద్ధారవ అత్డు పరభ్మవు యొకు 
కృపలో ఎదగగలుగమతధడు. 

— డధ. డదవిడ్ కొరేీ, D.Min., అనువవదమ్మ 

నిల్వచియమండు సనిాధి మ్రయిమ మ్న కొనసవగమ పరిశుదాపర్చబడుట దృష్టవర య మ్న క ైసైతవ 
జీవిత్మ్మలో పరిశుద్ధా త్మ యొకు భ్ూమికను గూరుి మ్ాటాో డధమ్మ కవబటిర , మ్న పక్షమ్మన ఆయన చదయమ 
విజఞా పనమ్మను ఇపుపడు చూద్ధే మ్మ. 

విజఞా పనమ్మ 
విజఞా పనమ్మ అనగవ “విశ్వాసుల కొర్కు త్ండిర ఎదుట వినాపమ్మ” చదయమ పరిశుద్ధా త్మ కవర్యమ్మ 

అయమయనాద్ి. ఇద్ి ఒక వయకిత బదె్ిరించబడనిపుపడు లేక గవయపర్చబడనిపుపడు ఆ వయకితని సమ్రిాంచు; లేక 
మ్రొకరిక ిసహాయమ్మ చదయమ్ని ఒక వయకితని కోరనిపుపడు; లేక ఒకని సాసాత్, క్షమ్ాపణ లేక ఆశీరవాదమ్మ 
కొర్కు మ్నమ్మ పవర రిాంచునపుపడు మ్ానవులు చదయమ పనిని పల ల్వయమనాద్ి. రోమ్ా. 8:26-27లో ఆత్మ 
చదయమ విజఞా పనమ్మను గూరిు పౌలు ఇచిున వర్ణనను వినండ:ి 

అటువల  ఆత్మయమ మ్న బలహనీత్ను చూచి సహాయమ్మ చదయమచున్ధాడు. 
ఏలయనగవ మ్నమ్మ యమకతమ్మగవ ఏలాగమ పవర రా్న చదయవల న్ో మ్నకు తలె్వయదు 
గవని, ఉచురంిప శకయమ్మకవని మ్ూలుగమలతో ఆ ఆత్మ తధన్ ేమ్న పక్షమ్మగవ 
విజఞా పనమ్మ చదయమచున్ధాడు. మ్రయిమ హృదయమ్మలను పరశి్ోధంిచువవడు 
ఆత్మయొకు మ్నసుి ఏద్ో యిరె్మగమను; ఏలయనగవ ఆయన ద్దవుని చిత్తపరకవర్మ్మ 
పరశిుదుా ల కొర్కు విజఞా పనమ్మ చదయమచున్ధాడు (రోమ్ా 8:26-27). 

ద్దవుడు మ్న హృదయమ్మలను యిెరగిియమనా విషయమ్మను గూరిు లేఖ్నమ్మ మ్ాటాో డునపుపడు 
కొనిాసవర్మో , అద్ ితీర్మపను గూరిున అపవయమ్మను కూడధ కల్వగయిమంటుంద్ి. యిరరమయా 4:14, 1 కొరింథీ. 
4:5, మ్రయిమ హెబ్రర. 4:12 వంటి చోటో ద్నీిని మ్నమ్మ చూసవత మ్మ. అయితద విశ్వాసుల విషయమ్మలో, కరసీుత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మ్న శిక్ావిధిని తొలగించధడు. కవబటిర , ఆత్మ మ్న హృదయమ్మలను పరరక్ించినపుపడు, అద్ి ఎలోపుపడూ 
మ్న మలేు కొర్కు అవుత్ుంద్.ి మ్నమ్మ వయకతపర్చలేని అవసర్త్లను ఆయన చూసి, వవటిని మ్న కొర్కు 
వయకతపర్మసవత డు. మ్నమ్మ అసలు గమరితంచని పవపమ్మను ఆయన చూసి, మ్న పక్షమ్మన క్షమ్ాపణను 
కోర్తధడు. మ్నమ్మ చదయవలసియమండి చదయలేని విధ్మ్మగవ ఖ్చిుత్మ్మగవ ఆయన పవర రిాసవత డు. మ్రయిమ ఈ 
విజఞా పనమ్మ ఎలోపుపడూ సఫలీకృత్మ్వుత్ుంద్ి. ఎందుకని? ఎందుకంటే, పౌలు స లవిచిునటుో , ఆత్మ 
ఎలోపుపడూ ద్దవుని చితధత ను సవర్మ్మగవ విజఞా పనమ్మ చదసవత డు. అంతదగవక, ఆత్మ సాయంగవ ద్దవుడెయైమన్ధాడు 
గనుక త్ండిర ఎలోపుపడూ ఆత్మ యొకు పవర రా్నలను గౌర్విసవత డు అని మ్నమ్మ చెపపవచుు. 

ఇపుపడు, మ్న జీవిత్మ్మలు పవపమ్మ, బాధ్ మ్రియమ కషరమ్మ లేకుండధ ఉంటాయని ద్ీని అరా్మ్మ 
కవదు. ఎందుకంటే, మ్న జీవిత్మ్మల కొర్కు త్ండిర ఈ విషయమ్మలను ఎందుకు పరణధళికపర్చధడో  ఆత్మకు 
తెలుసు, మ్రయిమ ఆ పరణధళికను భ్ంగమ్మ చదయమ విధ్మ్మగవ ఆయన విజఞా పనమ్మ చదయడు. రోమ్ా 8:28-
30లో కొనిా వర్మసల త్ర్మవవత్న్ ేపౌలు వివరించిన విధ్మ్మగవ, ద్దవుడు మ్న జీవిత్మ్మలోని చడ్ె 
విషయమ్మలనిాటనిి మ్న మలేు కొర్కు ఉపయోగించుకొనుచున్ధాడు అని ఆత్మకు తలెుసు. మ్న 
పరిశుదాత్ను పూరిత చదయమటకు, మ్రయిమ మ్నలను కరీసుత నందునా అదుభత్మ ైన నిత్యమ్మండు 
సవాసాయమ్మలోనికి నడపిించుటకు ఆయన వవటిని ఉపయోగించుకొనుచున్ధాడు. 

పవర రా్న ఒక అదుభత్మ నై విషయమ్మ అయమయనాద్ి కద్ధ? సర్ాసృషిరక ిసృషిరకర్త, పూర్మణ డు మ్రియమ 
పరిశుదుా డెనై సర్ాశకితగల ద్దవుడు వింటాడు, మ్రియమ మ్న జీవిత్మ్మలలో జోకయమ్మ చదసుకొనుట ద్ధారవ 
సపంద్ిసవత డు కూడధ. ఆయన సపంద్ించధల్వ కవబటిర  సపంద్ించడుగవని, సపంద్ించధలని ఆశించుచున్ధాడు కవబటిర 
సపంద్ిసవత డు. మ్న సుత త్ులను మ్రయిమ కృత్జాత్లను వినుటకు ఆయన ఇషరపడతధడు. మ్న పవపమ్మలను 
మ్నమ్మ ఒపుపకొనినపుపడు ఆయన కనికర్మ్మతో క్షమిసవత డు. మ్రియమ మ్న వినాపమ్మలకు ఆసకితతోను, 
జఞా నమ్మతోను సపంద్ిసవత డు. అయితద పరతి విశ్వాస ిత్మ్ హృదయమ్మలు మ్రియమ త్లలు ఎన్ోా 
విషయమ్మలతో నిండయిమండి పవర రా్నలో త్మ్ను తధమ్మ సరగివ వయకతపర్చుకోలేని పరసిిాత్ులను 
ఎదురొుంటార్మ. పరతి విశ్వాస ిహృదయమ్మలు మ్రయిమ త్లలు కఠోర్పర్చబడ ిపవర రిాంచవలసిన విధ్మ్మగవ 
పవర రిాంచుటకు నిరవకరించు సందర్భమ్మలను ఎదురొుంటార్మ. మ్రియమ పరతి విశ్వాసి జఞా నమ్మనకు మించిన 
ద్దవుని మ్రియమ ఆయన ఆశుర్యకర్మ నై మ్ార్గమ్మలను గూరిు అవివకేమ్మ కల్వగ ిఆయనను 
ఆశయీించవలసని విధ్మ్మగవ ఆశయీించని సందర్భమ్మలను ఎదురొుంటార్మ. కవబటిర , మ్నమ్మ ఉత్తమ్మ నై 
రరతిలో ఉన్ధా లేక ఘోర్మ నై పరసిిాతిలో ఉన్ధా, పరిశుద్ధా త్మ సాయంగవ మ్న పక్షమ్మన పవర రిాంచుచున్ధాడు 
అను విషయమ్మ ఆదర్ణ కల్వగించునద్ి కవద్ధ? 

ఇపపటి వర్కు, పరిశుద్ధా త్మ యొకు నిల్వచియమండు సనిాధ,ి ఆయన చదయమ కొనసవగమ 
పరిశుదాపర్చు కవర్యమ్మ, మ్రయిమ మ్న కొర్కు ఆయన చదయమ విజఞా పనమ్మ దృష్టవర య క ైసైతవ జీవనమ్మను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మ్నమ్మ పరగిణించధమ్మ. ఇపుపడు మ్న అంతిమ్ ర్క్షణ కొర్కు విశ్వాసులను భ్దరపర్చు ఆయన కవర్యమ్మను 
చూద్ధే మ్మ. 

భ్దరపర్చుట 
భ్దరపర్చుట అనగవ “మ్న ర్క్షణ సంపూర్ణమ్గమవర్కు విశ్వాసులు విశ్వాసమ్మలో భ్దరపర్చబడు 

విధ్మ్మగవ పరశిుద్ధా త్మ కృపతో చదయమ కొనసవగమ కవర్యమ్మ అయమయనాద్ి.” పరిశుద్ధా త్మ యొకు భ్దరపర్చు 
కవర్యమ్మ ఆయన నిల్వచియమండు సనిాధలిో నుండి పరవహసిుత ంద్ి, త్ద్ధారవ మ్న హృదయమ్మలు ద్దవునికి 
నమ్మకమ్మగవ నిల్వచియమంటాయి. అనగవ మ్నమ్మ ఏన్ధడు సంద్దహించమ్మ లేక పవపమ్మ చదయమ్మ అని 
అరా్మ్మ కవదు. అయితద మ్న ర్క్షణ భ్దరపర్చబడయిమనాద్ి అని ద్నీి అరా్మ యైమనాద్ి, ఎందుకంటే ఆత్మ 
మ్నలో ర్క్ించు విశ్వాసమ్మను కొనసవగిసవత డు. రోమ్ా. 8:11-14లో పౌలు చపెిపన మ్ాటలను వినండి: 

మ్ృత్ులలోనుండ ియిసేును లేపనివవని ఆత్మ మీలో నివసంిచినయిడెల, 
మ్ృత్ులలోనుండ ికరీసుత యిసేును లేపనివవడు చధవునకు లోన్ నై మీ శరరర్మ్మలను 
కూడ మీలో నివసంిచుచునా త్న ఆత్మద్ధారవ జీవింపజయేమను. కవబటిర  
సహో దర్మలారవ, శరరరవనుసవర్మ్మగవ పరవరితంచుటకు మ్నమ్మ శరరర్మ్మనకు 
ఋణసుా లమ్మ కవమ్మ. మీర్మ శరరరవనుసవర్మ్మగవ పరవరితంచినయిడెల చధవవలసనివవర  ై
యమందుర్మ గవని ఆత్మచదత్ శ్వరరర్ కిీయలను చంపనియిడెల జీవించదెర్మ. ద్దవుని 
ఆత్మచదత్ ఎందర్మ నడపింిపబడుదురో వవర్ందర్మ ద్దవుని కుమ్ార్మల యైమందుర్మ 
(రోమ్ా. 8:11-14), 

పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను పునర్మజీీవపర్చి మ్నలో జీవిసుత ంటే, ఆయన మ్నలను నడపిిసవత డు కూడధ 
అని పౌలు బో ధించధడు. మ్రయిమ ఆయన మ్నలను నడిపసిుత ంటే, మ్నమ్మ శ్వశాత్మ్మగవ ద్దవుని 
కుమ్ార్మల ైయమన్ధామ్మ, మ్రయిమ ఆయన మ్న శరరర్మ్మలను త్ుదకు మ్హిమ్లో తిరిగలిేపుతధడు. 

మ్నమ్మ కరీసుత ను విశాసించినపుపడు, మ్న ర్క్షణ నిత్యమ్మ వర్కు భ్దరపర్చబడుత్ుంద్ి. అయితద 
మ్నమ్మ ఏమి చదసని్ధ ర్క్ిసవత ను అని ద్దవుడు వవగవే నమ్మ చదశ్వడు కవబటిర ఇలా జర్మగమటలేదు. బదులుగవ, 
పరిశుద్ధా త్మ మ్నలను భ్దరపర్మసవత డు కవబటిర  ఇలా జర్మగమత్ుంద్ి. నిజమ నై విశ్వాసులు విశ్వాసమ్మలో 
సిార్మ్మగవ నిలబడయిమండునటుో , ఏన్ధడు కరసీుత ను పూరితగవ విడిచిప టరకుండధ ఉండునటుో  ఆయన 
చూచుకుంటాడు. ఫలి్వప్ప. 1:6లో పౌలు వవర సనిటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

మీలో ఈ సత కిీయ న్ధర్ంభించినవవడు యిసేుకరీసుత  ద్నిమ్మవర్కు ద్ధనిని 
కొనసవగంిచునని ర్ూఢగివ నమ్మమచున్ధాను (ఫలి్వపప్. 1:6). 

మ్నమ్మ మ్ార్మమ్నసుి ప ంద్ినపుపడు ఆత్మ మ్న ర్క్షణను ఆర్ంభిసవత డు అని మ్నకు తలెుసు. 
కవబటిర యిసేు తిరగివిచిునపుపడు మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడు వర్కు ఆయన త్ర్చుగవ మ్నకు ర్క్షణను 
అనువరితంచుటను కొనసవగిసవత డను నిశుయత్ను మ్నమ్మ కల్వగియమండవచుు. గలతీ. 3:1-5, 1 థసెి. 5:23, 
24, మ్రయిమ 1 పతత్ుర్మ 1:3-5 వంటి చోటో మ్నమ్మ ఈ ఆలోచనను చూడవచుు. 

మ్న ర్క్షణలోని గొపప సత్యమ్మలలో ఒకట ిఏమిటంట ే“పరశిుదుా ల యొకు ఓరమిి” 
అనునద్ ి— ద్నీిని సపరీ్న్ “ర్క్షకుని యొకు ఓరమిి” అని సూచించధలని ఆశించధడు, 
మ్రయిమ ర్క్షకుడు మ్న పక్షమ్మన ఓరమిి చూపవడు, మ్రయిమ మ్నమ్మ 
ఆయనయందు ఉన్ధామ్మ కవబటిర , ఆయనలో మ్నమ్మ భ్దరపర్చబడయిమన్ధామ్మ. 
మ్రయిమ న్నేు ద్నీిక ిఏ విధ్మ్మగవ అసమ్మతిని తలెుపుటలేదు. అయినను, ఓరమిిక ి
ఒక విశ్షేమ నై కోణమ్మ కూడధ ఉనాద్,ి ద్ధనిలో ద్దవుని ఆత్మ ఆర్ంగటేరం చదస ి
పూయరటినుో  “ఆచర్ణధత్మక మ్ార్గమ్మలు” అని పలిచు వవటనిి ఉపయోగంిచి, మ్న 
అనుభ్వమ్మ విషయమ్మలో మ్నమ్మ ఓరమిి చూపునటుో  చదసవత డు. అయితద, ఆయన 
ద్నీిని ఎలా చదసవత డు? ... సర,ే ఆయన ద్నీిని పతరమ్గల, మ్ృదువ నై, నిశిబేమ నై 
మ్ార్గమ్మలలో చదసూత , మ్నలను నడపింిచుటకు ఎలోపుపడూ వవకయమ్మను 
ఉపయోగసివత డు. ఇందువలన్ ేమ్న ర్క్షణ నిమిత్తమ్మ ద్దవుడు కల్వగయిమనా అంతిమ్ 
గమ్యమ్మనకు మ్నలను నడపింిచుటకు “వవకయమ్మ మ్రయిమ ఆత్మ” — వవకయమ్మ 
మ్రయిమ ఆత్మ, వవకయమ్మ మ్రయిమ ఆత్మ — అందమ నై సవమ్ర్సయమ్మలో పని 
చదసవత యని సంసుర్ణ సది్ధా ంత్మ్మలో మ్నమ్మ మ్ాటాో డతధమ్మ. 

— డధ. డదని అకని్ 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు భ్దరపర్చు కవర్యమ్మను గూరిు లేఖ్నమ్మ మ్ాటాో డు మ్రొక సవమ్ానయమ ైన 
విధధనమ్మ చటరబదామ నై మ్మదర అను భాషను ఉపయోగించుట అయమయనాద్ి. పవర చీన లోకమ్మలో, మ్మదర 
అనునద్ి భౌతిక గమర్మత్ును వయేమనటుో  త్డి మ్టిర  లేక మ నైమ్మలో, లేక ఒక లోహమ్మలో న్ొకిు వేయమ 
ఉంగర్మ్మ లేక మ్రొక పరికర్మ్మ అయమయండదద్ి. ఆ మ్మదర సంత్కమ్మ వల  పని చదసతద్ి, కవబటిర  అద్ ి
వేయబడిన పత్రమ్మ లేక వసుత వు అధకివరికమ్మగవ ఆమోద్ించబడదద్ి. ఉద్ధహర్ణకు, యిసేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

పవతిప టరబడినపుపడు, సమ్ాధలిో ఉనా యిసేు శరరర్మ్మను ఎవర్మ తీసవిేయకుండధ ఉండుటకుగవను ఆ రవతి 
మీద రోమీయమల మ్మదర వేయబడింద్ి అని మ్త్తయి 27:66 పరసవత విసుత ంద్ి. 

పరిశుద్ధా త్మ విషయమ్మలో, ఆయన ద్దవుని యొకు యజమ్ానత్ా మ్మదర వల  పని చదసవత డు, 
మ్రియమ ఆత్మను కల్వగయిమనావవర్మ నిజమ్మగవ ద్దవునికి చంెద్ినవవర్మ అని కనుపర్మసవత డు. మ్రయిమ వవరిని 
ఏ ఒకుర్మ ద్దవుని నుండ ిద్ ంగలి్వంచలేర్మ. కొనిా విధధలుగవ, ఇద్ి పవర చీన ద్ధసత్ా అలవవటును పల ల్వయమనాద్ి. 
ఉద్ధహర్ణకు, ఒక వయకితని జీవిత్కవల ద్ధసునిగవ గమరితంచుటకు అత్ని చవెుా కుటరబడని ఆచధర్మ్మను నిర్గమ్. 
21:6 వరిణసుత ంద్ి. ఇద్ద విధ్మ్మగవ, పరశిుద్ధా త్మ విశ్వాసులను ద్దవుని యజమ్ానత్ా మ్మదరతో భ్దరపర్మసవత డు. 
2 కొరింథీ 1:22లో, పౌలు ఇలా వవర సుత న్ధాడు: 

ఆయన మ్నకు మ్మదరవసే,ి మ్న హృదయమ్మలలో మ్నకు ఆత్మ అను 
సంచకర్మవును అనుగీహంిచియమన్ధాడు (2 కొరంిథ.ీ 1:22). 

ద్దవుడు మ్నలను పరశిుద్ధా త్మతో మ్మద్ిరంచినపుపడు, ఆయన మ్నలను కేవలం త్న సవాసాయమ్మగవ 
మ్ాత్రమ ేచదసుకోడు. మ్నమ్మ అనుభ్వించుటను ఆర్ంభించిన ర్క్షణ త్ుదకు పూర్ణత్లో మ్నకు కలుగమనటుో  
ఆయన సంచకర్మవుగవ ఉంటాడు. పవర చీన ద్ధసత్ామ్మలోని గమర్మత్ులు మ్రయిమ మ్మదరలకు భినామ్మగవ, 
ద్దవుని మ్మదర మ్నలను ద్ధసులుగవ మ్ాత్రమే గమరితంచదు. అద్ి మ్నలను ఆయన పిలోలు మ్రియమ 
వవర్సులుగవ కూడధ గమరితసుత ంద్.ి ఎఫ స్. 1:13-14లో పౌలు ఈ ఆలోచనలను జత్పర్చిన విధధనమ్మను 
వినండి: 

కరీసుత నందు విశ్వాసమ్మంచి, వవగవే నమ్మ చదయబడని ఆత్మచదత్ మ్మద్ిరంపబడతిిర.ి 
ద్దవుని మ్హమి్కు కరరిత కలుగమటక  ైఆయన సంపవద్ంిచుకొనిన పరజలకు విమోచనమ్మ 
కలుగమ నిమిత్తమ్మ ఈ ఆత్మ మ్న సవాసాయమ్మనకు సంచకర్మవుగవ ఉన్ధాడు (ఎఫ స.్ 
1:13-14). 

మ్నమ్మ పరశిుద్ధా త్మను ప ందుకునాపుపడు, మ్న ర్క్షణ యొకు భ్విషయత సంపూర్ణత్ను 
మ్ాత్రమగేవక, మ్న “సవాసాయమ్మను” కూడధ నిశుయపర్చు ద్దవుని వవగవే నమ్మను మ్నమ్మ ప ందుకుంటామ్మ. 
ఒక ద్ధసుడు త్న యజమ్ాని నుండ ిసవాసాయమ్మను ప ందుకోడు. సవాసాయమ్మ అనునద్ ిఒక బిడ్ త్ండిర యొదే 
నుండ ిప ందుకొనునద్ి. 

మ్రియమ ఆ సవాసాయమ్మ మ్న అంతిమ్ ర్క్షణ అయమయనాద్ ి— అనగవ యిసేు తిరగిివచిునపుపడు 
పరిశుద్ధా త్మ వలన మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడుట. మ్హిమ్పర్చబడుటలో మ్న శరరర్మ్మ న్ధశనమ్మకవని, 
అమ్ర్తయ సిాతికి చదర్మట కూడధ భాగమ యైమనాద్ి. మ్నమ్మ ఇంత్కు మ్మందు చూసినటుో , పౌలు ద్నీిని గూరుి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

రోమ్ా. 8:11-14లో మ్ాటాో డధడు. అయితద 1 కొరింథీ. 15లో అత్డు మ్రినిా వివర్మ్మలను ఇచధుడు. 
ఉద్ధహర్ణకు, 37-44 వచనమ్మలలో, మ్న పరసుత త్ శరరర్మ్మలను అత్డు విత్తనమ్మలతో పల లాుడు. 
అనుసంధధనమ్మగవ, మ్న పునర్మతధా న శరరర్మ్మలను అత్డు ఆ విత్తనమ్మలలో నుండి ఎదుగమ మొకులతో 
పల లాుడు. 1 కొరింథ ీ15:42-44లో పౌలు ఏమి వవర సవడో  ఒకసవరి చూద్ధే మ్మ: 

శరరర్మ్మ క్షయమ నైద్గివ విత్తబడ ిఅక్షయమ నైద్గివ లేపబడును; ఘనహనీమ నైద్గివ 
విత్తబడ ిమ్హమి్గలద్గివ లేపబడును; బలహనీమ నైద్గివ విత్తబడ,ి బలమ నైద్గివ 
లేపబడును; పరకృతిసంబంధ్మ నై శరరర్మ్మగవ విత్తబడ ిఆత్మసంబంధ్ శరరర్మ్మగవ 
లేపబడును. పరకృతిసంబంధ్మ నై శరరర్మ్మనాద్ ిగనుక ఆత్మసంబంధ్మ నై 
శరరర్మ్మకూడ ఉనాద్ ి(1 కొరంిథ ీ15:42-44). 

మ్న బలమ నై, మ్హిమ్ శరరర్మ్మలు పరిశుద్ధా త్మ ద్ధారవ పునరిా రిమంచబడతధయి కవబటిర  అవి 
న్ ైతికమ్మగవను, భౌతికమ్మగవను పరిపూర్ణమ నైవిగవ ఉంటాయి. అవి అపకరరితక ిమ్రియమ పవపమ్మను 
చదయమటకు అసమ్రా్త్ కల్వగయిమంటాయి, రోగమ్మ మ్రయిమ మ్ర్ణమ్మ లేకుండధ ఉంటాయి. వవసతవవనికి, మ్న 
పునర్మతధా న శరరర్మ్మలు పునర్మతధా నమ్మ త్ర్మవవత్ యిసేు ప ందుకొనిన శరరర్మ్మలను పల ల్వయమంటాయి అని 
1 కొరింథీ. 15:48, 49లో పౌలు బో ధించుటను కొనసవగించధడు. 2 కొరింథీ 3:18లో, పౌలు ఇలా వవర సుత న్ధాడు: 

మ్న మ్ందర్మ్మను మ్మసుకు లేని మ్మఖ్మ్మతో పరభ్మవుయొకు మ్హమి్ను 
అదేమ్మవల  పరతిఫల్వంపజయేమచు, మ్హమి్నుండ ిఅధకి మ్హమి్ను ప ందుచు, 
పరభ్మవగమ ఆత్మచదత్ ఆ పల ల్వకగవన్ ేమ్ార్ుబడుచున్ధామ్మ (2 కొరంిథ.ీ 3:18). 

మ్నమ్మ మ్హిమ్పర్చబడుట మ్న అంతిమ్ సిాతి అయమయంటుంద్ి, అపుపడు మ్నమ్మ మ్న 
శరరర్మ్మలలో మ్రియమ ఆత్మలలో పవపమ్మ యొకు సనిాధి, పరభావమ్మ మ్రయిమ పరిణధమ్ాల నుండి 
సంపూర్ణమ్మగవ విమోచించబడ,ి త్ుదకు కొీత్త  ఆకవశమ్మలు మ్రియమ కొీత్త  భ్ూమిలో మ్హమి్కర్మ నై 
ఆశీరవాదమ్మలలోనికి పరవశేిసవత మ్మ. 

పరిశుద్ధా త్మ యొకు భ్దరపర్చు కవర్యమ్మ, మ్రియమ మ్న జీవిత్మ్మలలో అద్ి కల్వగించు ఓరిమి, 
మ్నకు అదుభత్మ నై నిశుయత్ను మ్రియమ సమ్ాధధనమ్మను అనుగీహించధల్వ. ద్దవుని ఆత్మ మ్నలో 
నివసిసవత డు, మ్రియమ మ్నమ్మ అనుభ్వించుటను ఆర్ంభించిన ర్క్షణ అంత్మ్మ లేకుండధ ఉంటుంద్ి. 
మ్రియమ త్ుదకు ఆయన మ్నలను పవపమ్మ యొకు సనిాధి మ్రియమ పరభావమ్మల నుండి సంపూర్ణ 
సవాత్ంత్రయమ్మ మ్రయిమ మ్హమి్లో మ్న అంతిమ్ పునర్మతధా నమ్మతో సహా మ్రి ఉనాత్మ నై 
ఆశీరవాదమ్మలలోనికి నడపిిసవత డు. మ్నమ్మ నిజమ్మగవ సువవర్తను నమిమతద, మ్న ర్క్షణను కోలోపతధమ్మ అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మ్ార్గదరిిలు, మ్రియమ ఇత్ర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందరిించండి. 

ఏన్ధడు భ్యపడకూడదు. బదులుగవ ఆత్మ తధను ఆర్ంభించిన కవర్యమ్మను న్ ర్వేర్ము విషయమ్మలో 
నమ్మదగినవవడు అని వవగవే నమ్మలో మ్నమ్మ విశీమించవచుు — మ్రియమ విశీమించధల్వ. 

మ్మగంిపు 

విశ్వాసలిో పరిశుద్ధా త్మను గూరిున మ్న పవఠమ్మలో, పునర్మజీీవనమ్మ, మ్ార్మమ్నసుి, మ్నలను 
నీతిమ్ంత్ులుగవ తీర్ముట మ్రయిమ పరశిుదాపర్చుట అను ఆత్మకవర్యమ్మల దృష్టవర య మ్ార్మమ్నసుిను 
మ్నమ్మ విశద్ీకరించధమ్మ. ఆయన విశ్వాసులలో నిల్వచియమండుట, పరిశుదాపర్చుట, వవర ికొర్కు విజఞా పన 
చదయమట మ్రయిమ భ్దరపర్చుటను చూసూత  క ైసైతవ జీవనమ్మలో ఆయన భ్ూమికను మ్నమ్మ పరగిణించధమ్మ. 

నూయమ్టాలజని గూరిున ఈ పవఠయకీమ్మ్మలో, మ్నమ్మ పరశిుద్ధా త్మ యొకు ద్ెైవత్ామ్మ, 
వయకితత్ామ్మ మ్రియమ కవర్యమ్మను విశద్ీకరించధమ్మ. తిరత్ామ్మలో, లోకమ్మలో, సంఘమ్మలో మ్రియమ 
విశ్వాసలిో ఆయన పవలుపంపులలోని అన్ేక విషయమ్మల మీద మ్నమ్మ దృషిరప టార మ్మ. ఆత్మ సృషిరలో 
అత్యంత్ సూటగివ పవలుపంచుకొను, మ్రయిమ మ్న జీవిత్మ్మలను సూటగివ పరభావిత్మ్మ చదయమ 
తిరత్ామ్మలోని పుర్మషమ్ూరిత అయమయన్ధాడు అని మ్నమ్మ చూశ్వమ్మ. ఆయన పరిచర్యలు ఎంత్ 
పవర మ్మఖ్యమ నైవో, ఆయన మ్నతో ఎంత్ దగగర్గవ సహవవసమ్మ చదయమచున్ధాడో  జఞా పకమ్మ చదసుకొని, ఆ 
విషయమ్మల మీద మ్నమ్మ ఆధధర్పడగల్వగితద, జీవిత్మ్మలోని కషరమ్మలు మ్రయిమ ఒతిత ళో్ను 
అధగిమించుటకు మ్నమ్మ అంత్ ఎకుువగవ సిదాపడగలుగమతధమ్మ. మ్రియమ మ్న ద్దవుడు ఎంత్ 
మ్ంచివవడో , మ్రియమ ఎంత్ ఎకుువ కృత్జాత్లకు, సుత తికి మ్రియమ విధదయత్కు ఆయన అర్ము డో  మ్నమ్మ 
గీహించగలుగమతధమ్మ. 
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