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మూడవ పాఠము 

పాప్ము యొకు శాప్ము 

-1-  

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

ఉపో ద్ఘా తం 

మనలో చాలామందిమి ఎనని సమాధి కార్యకీమములను చూస్టయిుంటాము. మనం కనీసం 
ఒకటి ర్ ండు చూస్టినాగాని అవి ఎకుువ ేఅని ననేంటాను. క ైసైతవ సమాధి కార్యకీమములలో, మనము 
నిర్రక్షణను గూర్శు మాటాో డతాము, ఎందుకంటే మనము కోలోపయిన మితయర లు మర్శయు ఆప్ుత లతో 
మర్లా కలుసుకుంటామని మనకు తలెుసు. కాని మన లోకములో పాప్ము కల్వగశంచన బాధ్, కష్రము, 
శీమ మర్శయు మర్ణము అంటే మనకు ఇష్రముండదు కాబటిర , మనము ఏడుసాత ము. అసలు పాప్ము 
లేకపల తద, ఈ సమాధి కార్యకీమములే ఉండదవి కావని మనము గుర్శతసాత ము. పాప్ము మన లోకములో, 
మన కుటటంబములలో, సవయంగా మన జీవితములలో విధ్వంశమును సృషిరంచంది. మర్శయు తయదకు 
అద ిమనలను చంపివసేుత ంది. ఇద ిఎలా జర్శగశంద?ి మన జీవితములలో పాప్మునకు అంత శకనత ఎందుకు 
ఉంద ిమర్శయు అది ఉనికనలో ఎందుకు ఉంది?  

మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు?, అను మన పాఠయ కమీములో ఇది మూడవ పాఠము, మర్శయు 
దీనికన “పాప్ము యొకు శాప్ము” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, మానవ పాప్మును గూర్శు, 
ప్రతదయకముగా మానవుల మీద దాని యొకు ప్రతికూల ప్రభావములను గూర్శు బెైబిలు ఏమి బో ధిసుత ందో  
ప్ర్రక్షిదాే ము. 

పాప్ము అనకే ర్కములుగాను, అనకే శరణీులలోను ఉనిది.  కాని దదవుని మీద తిర్మగుబాటట 
చదయు ఆతు వీటనిిటకిన కేందరమ ైయునిది. వాసతవముగా 1647లో ప్రచుర్శంచబడిన వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ 
కేటకనజం, దానిలోని 14వ ప్రశనితతర్ములో పాప్మును గూర్శు ఎకుయమినికల్ ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరా యమును 
వయకతప్ర్మసుత ంది. “పాప్ము అంటే ఏమిట?ి” అను ప్రశికు సపందిసుత , కటేకనజం ఇలా జవాబిసుత ంది: 

పాపము అనగా ద్ేవుని ధరమశాసు రమును పాటించుటలో తప్పిపో వుట, లేక్ ద్ఘనిని 
ఉలల ంఘ ంచుట అయుునీద్ి. 

ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటటో , దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉపకే్షించుట లేక అలక్షయము 
చదయుట మానవాళి చదస్టని మొదట ిపాప్ములోని ముఖ్య సమసయయి ైయునిది, మర్శయు అద ినటేికన 
మన శపించబడిన ప్ర్శస్టిాతికన కార్ణమ ైయునిది. 

పాప్ము యొకు శాప్ము అను మన పాఠం మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 
మొదటగిా, మానవ పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును మనము విశదకీర్శదాే ము. ర్ ండవదిగా, పాప్ము 
యొకు ముఖ్యమ నై సవభావమును మనము వర్శణంచుదాము. మూడవదిగా, పాప్ము యొకు 
ప్ర్శణామములను మనము ప్ర్శగణిదాే ము. మానవ పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును చూసూత  
పరా ర్ంభిదాే ము.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆరంభము 

మానవ పాప్ము యొకు ఉనికనని కాదనలేము. ప్రజలు దదవునికన విర్పధ్ముగా, ఒకర్శకొకర్శకన 
విర్పధ్ముగా, ఇతర్ సృష్రములకు విర్పధ్ముగా, లోకానికన విర్పధ్ముగా, మర్శయు సవయంగా తమకు 
విర్పధ్ంగా కూడా అనిి ర్కముల దుర్ాగతాలను చదసుత ంటార్మ. అయితద పాప్ము ఎకుడ నుండి వచుంద?ి 
మానవ పాప్ము యొకు మూలము ఏమిటి? పాప్ము మానవాళికన ఏ విధ్ంగా సంకీమించంది? 

మానవ పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును మనము మూడు దృషిరకోణముల నుండ ిచూదాే ము. 
మొదటగిా, మానవ జాతిలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును మనము సమీక్షిదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
వయకుత లలో పాప్ము ఎలా ఆర్ంభమ నైదో  చూదాే ము. మూడవదిగా, మానవ పాప్ము యొకు 
కర్తృతవమును లేక కార్ణమ నై వయకనతని చూదాే ము.  మానవ జాతిలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును 
ముందుగా చూదాే ము. 

మానవ జాతి 
మన ఉనికన యొకు ఆదలిోన ేమానవాళి పాప్ములో ప్డిపలయింది. వాసతవానికన, మొదట ిఇదేర్మ 

మానవులు — ఆదాము మర్శయు హవవ — మానవ జాతిలోనికన పాప్మును తచెాుర్మ. ఇంతకు ముందు 
పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో  ఆదాము హవవలు పాప్ము లేనివార్శగా సృజంచబడా్ ర్మ. వార్మ పాప్ము 
చదయుటకు ముందుగా స్టిదధప్డ ిర్ాలేదు, మర్శయు వార్మ పాప్ము చదయుటకు ఎలాంటి కార్ణము లేదు. 
దదవుడు వార్శకన ఎంతో దయను చూపాడు. ఆయనను నముుటకు వార్శ దగగర్ ఎనని కార్ణములు 
ఉనాియి, వార్శ కొర్కు ఆయన ఏర్ాపటటచదస్టని దెవైకృతములలో సంతృపితప ందుటకు ఎనని కార్ణాలు 
ఉనాియి, మర్శయు ఆయన నిబంధ్న ఆశీర్ావదములలో కొనసాగుతయ, నిబంధ్న శాప్ములను 
తపపించుకొనుటకు కూడా ఎనని  కార్ణాలు ఉనాియి. 

నిబంధ్న ఆశీర్ావదములలో కొనసాగశ, నిబంధ్న శాప్ములను తపిపంచుకొనుటకు, దదవుని 
నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలకు వార్మ విధదయత చూప్వలస్టియుండెను. నిబంధ్నకు విధదయత చూప్ుటకు 
చదయవలస్టని అనేక కార్యములను ఆదకిాండము 1, 2 అధాయయములు తెల్వయప్ర్మసాత యి. దీనిలో 
మానవులతో భూమిని నింప్మని ఆదాము హవవలకు ఇవవబడని బాధ్యత, దదవుని సనిిధి 
నిల్వచయుండుటకు యోగయముగా ఉండుటకు దానిని సాగుచదయు బాధ్యత కూడా ఉనిది. దదవుడు 
సృజంచన ఇతర్ జీవులను కూడా వార్మ యిలేవలస్టియుండనిది. మర్శయు ఏదెను తోటను సాగుచదస్టి, 
దానిని భదరప్ర్చు బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడనిది. దనీితో పాటట, వార్శకన ఒక సపష్రమ నై నిషధేాజఞ 
ఇవవబడింది: మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినుట నుండ ివార్మ నిషధేించబడా్ ర్మ. 

ఈ నిబంధ్న ష్ర్తయలు దదవునికన ఇష్రమ ైన విష్యములను మర్శయు దదవునికన అయిష్రమ నై 
విష్యములను సూచంచాయి. దదవునికన ఇష్రమ ైన కార్యములు చదయుట వలన దదవుని నిబంధ్న 
ఆశీర్ావదములు అను ప్రతిఫలములు లభించదవి. మర్శయు దదవునికన అయిష్రమ నై కార్యములను చదయుట 
దావర్ా దదవుని నిబంధ్న శాప్ములతో శపించబడదవార్మ. 

విచార్కర్ముగా, ఆది. 3:1-7లో, నిషధేించబడిన ఫలమును తినమని సర్పము హవవను 
శనధించనప్ుపడు, ఆమ  భుజంచంది. తర్మవాత ఆమ  ఆ ప్ండును ఆదాముకు కూడా ఇవవగా, అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా భుజంచాడు. వ ంటనే, వార్మ దగింబర్మలుగా ఉనాిర్ని గుర్శతంచ స్టిగుగ ప్డా్ ర్మ. మానవులను 
పాప్ులను చదయు శకనత ఆ చెటటర లో ఉనిదని ఆదకిాండము చపె్పలేదు. బదులుగా, ఆదాము హవవల 
అవిధదయత వార్శలో అప్ర్ాధ్ భావనను, అవమానమును కల్వగశంచాయి. 

తర్మవాత, ఆది. 3:8-24లో, దదవుడు ఆదాము హవవలను నిలదసీ్టి, వార్మ చూపని అవిధదయత 
కార్ణంగా వార్శని శపించాడు.  వేదాంతవేతతలు ఈ సనిివేశముల సంగహీమును — సర్పము శనధించుట 
మొదలుకొని దదవుని తీర్మప వర్కు — “ప్తనము” అని పిలుసాత ర్మ. మానవాళి దదవుని దయను మర్శయు 
ఆశీర్ావదములను కోలోపవుటకు ఆదాము హవవలు చదస్టిన పాప్ము కార్ణమ నైది అను ఆలోచనను 
“ప్తనము” అను పరే్మ ప్రతిబింబిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 3:16లో, దదవుడు హవవతో ఇలా అనాిడు: 

ఆయన స్ట్ు రతో నీ పేయాసమును నీ గరభవేద్నను ననేు మికకకలి హెచిచంచెద్ను; 
వేద్నతో ప్పలలలను క్ంద్ువు. నీ భరుయెడల నీక్ు వాంఛ క్లుగును; అతడు నినుీ 
ఏలునని చెప్పి ను (ఆద్ి. 3:16). 

దదవుని శాప్ములు భూమి మీద దదవుని సవర్ూప్ములను వృదిధ  చదయుటకు హవవకు ఇవవబడని 
బాధ్యతను ముగశంచలేదు. అయితద ఈ బాధ్యతను  న ర్వరే్ముట ఆమ కు ఎంతో బాధ్ను కల్వగశంచదదగిా 
ఉంటటంద ిఅను విష్యము మాతరము నిర్ాా ర్శంచబడింది. ఇది ఆదాముతో ఆమ  యొకు వ వైాహకి 
సంబంధ్ములో కూడా కలహమును ప్ుటిరంచంది. ఆది. 3:17-19లో, దదవుడు ఆదామును కూడా ఇదద 
విధ్ంగా శపించాడు. 

నీ నిమితుము నేల శప్పంపబడయిునీద్ి; పేయాసముతోనే నీవు బేద్ుక్ు 
ద్ినములనిీయు ద్ఘని పంట తింద్ువు; అద్ి ముండల  తయపిలను గచచపొ ద్లను 
నీక్ు మొలిప్పంచును; పొ లములోని పంట తింద్ువు; నీవు నలేక్ు తిర్ిగి చేరువరక్ు 
నీ ముఖపు చమెట కార్చి ఆహారము తింద్ువు; ఏలయనగా నలేనుండి నీవు 
తీయబడతిివి; నీవు మనేీ గనుక్ తిర్ిగి మన్ైీపో ద్ువని చపె్పిను (ఆద్ి. 3:17-
19). 

భూమిని లోప్ర్చుకొని, సాగుచదయమని ఆదాముకు ఇవవబడిన బాధ్యతను దదవుడు 
ముగశంచలేదు. ఆయన దానిని బాధాకర్ముగాను, కఠశనముగాను చదశాడంతద.  దీని కంటే ఎకుువగా, 
ఆదాము హవవలు చదస్టని పాప్ము కార్ణంగా వార్మ మర్ణమును కూడా అనుభవించవలస్టయిుండనెు. 

పతనము కారణంగా, ద్ేవుడు స్ట్ు ర, పురుష్యలక్ు మరి్యు వాసువానికక సృష్పర  
యావతయు క్ు తీరుి తీర్ాచడు.  కాబటిర , ఉద్ఘహరణక్ు, ఆద్ఘము హవవలు 
పతనమునక్ు ముంద్ు చసే్టపన పని, ఇపుిడు శరమ అయుంద్ి, కాబటిర  మానవులక్ు 
పనితో ప్రమే-ద్ేవష్ము అనుబంధం ఉంద్ి. స్ట్ు ర పురుష్యల మధు అనుబంధము 
క్ూడఘ భేష్రమ ైపో యంద్ి మరి్యు నీచమ ైపోయంద్ి. పేసవము — ఇద్ి క్ూడఘ 
ద్ేవుని యొక్క సవరూపములను పునరుతితిు  చయేుటక్ు ద్వేుడచిిచన మర్ొక్ 
బహుమానము — మర్ింత వదే్నఘభర్ితమ ైపో యంద్ి, మర్యిు విష్యం 
ఏమిటంట,ే ఆద్ఘము హవవలక్ు ద్ేవుడచిిచన మంచి వసుు వులను వారు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆస్ావద్ించుట కొనస్ాగించఘరు, కాని ఒక్ విధంగా అవి వకరరక్రి్ంచబడఘ్ య మరి్యు 
భేష్రమ ైపో యాయ, మరి్యు వారు వాటిని పూరి్ుగా ఆస్ావద్ించలేక్పోయారు.  

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

ఆదాము హవవలు పాప్ము చదయకుండా ఉంటే ఏమి జర్శగశయుండదదో  మనకు తెల్వయదు. 
మానవులు పాప్ము చదయనంత వర్కు తోటలో నిర్ంతర్ము నివస్టించదవార్ని కొందర్మ నముుతార్మ. 
ఆదాము హవవలు ప్ర్శక్షా కాలములో ఉండిర్శ అని ఇతర్మలు నమాుర్మ; మర్శయు వార్మ ఆ ప్ర్రక్షను 
అధగిమించయుంటే, వార్మ నిర్ంతర్ము నివస్టించయుండదవార్మ. కాని వార్మ పాప్ము చదశార్మ, మర్శయు 
వార్మ చదస్టని పాప్ము మానవ జాతిలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమునకు కార్ణమ నైద ిఅనునద ి
వాసతవము. 

మానవ జాతిలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు వయకుత లలోనికన అద ి
ఎలా సంకీమించందో చూదాే ము. 

వుక్ుు లు 
ఆదాము హవవల పాప్ము మిగశల్వనవార్శని ఎవవర్శని ప్రభావితము చదయకుండా ఉంటే, ప్రతి 

వయకనతగత మానవుడు కూడా ఆదాము హవవలు ఎదుర్ొునిన ఎంపికలనే ఎదుర్ొునవేార్మ. పాప్ 
ర్హతిముగా ఉండాలా లేక పాప్ములో ప్డాలా అని ప్రతి వయకనత అతని కొర్కు లేక ఆమ  కొర్కు 
వయకనతగతముగా నిర్ణయించుకోవలస్టయిుండదది. అయితద ఆదాము హవవల శాప్ము వార్శ పరా కృతిక 
వార్సులందర్శకీ — అనగా యిసేు మినహా — వర్శతసుత ంది అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. ర్పమా. 5:12-19లో 
ఆదాము పాప్మును గూర్శు పౌలు వరా స్టని విధానమును వినండి: 

ఒక్ మనుష్యుని ద్ఘవర్ా పాపమును పాపము ద్ఘవర్ా మరణమును లోక్ములో 
ఏలాగు పేవేశంచెనో, ఆలాగుననే మనుష్యులంద్రు పాపము చేస్టపనంద్ున 
మరణము అంద్రి్కకని సంపాేపుమాయనెు... ఏలయనగా తీరుి ఒక్క 
అపర్ాధమూలముగా వచిచనద్ె ైశక్షావిధికక కారణమాయనెు... ఏలయనగా ఒక్ 
మనుష్యుని అవిధేయతవలన అనేక్ులు పాపులుగా ఏలాగు చేయబడిర్ో, ఆలాగే 
ఒక్ని విధేయతవలన అనేక్ులు నీతిమంతయలుగా చేయబడుద్ురు (ర్ోమా. 5:12-
19). 

ఆదాము మానవ జాతికన నిబంధ్నా అధపి్తిగా ఉనాిడు కాబటిర  ఆదాము చదస్టిన ఒక అవిధదయ 
కార్యము మానవాళి అంతటి మీదకిన శిక్షావిధనిి కొని తచెుంది. అతడు తనకు మాతరమే పరా తినిధ్యం 
వహించలేదుగాని, తన భార్యకు, మర్శయు పరా కృతిక మానవ ప్ునర్మతపతిత  దావర్ా వార్శలో నుండి 
జనిుంచు మానవులందర్శకీ పరా తినిధ్యం వహించాడు. అతని పాప్ము మన పాప్ముగా ఎంచబడింది. 
మర్శయు అతని అప్ర్ాధ్ము మన అప్ర్ాధ్మ యైియంది. మర్శయు మనము ఆ అప్ర్ాధ్ములో 
పాల్వవార్మ ైయునాిము కాబటిర , ఆ అప్ర్ాధ్మునకు దదవుడచిున శాప్మును కూడా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ంచుకుంటాము, మర్ణముతో సహా. ఇందుమూలముగాన ేఆదాము పాప్ము మానవ మర్ణమునకు 
కార్ణమ యైియంది అని, మర్శయు అది మానవులందర్శనీ పాప్ులను చదస్టిందని పౌలు చెప్పగల్వగాడు. 
ఆదాము దావర్ా, పాప్ము మనందర్శనీ భరష్యర లను చదస్టింది, కాబటిర  ఆదాము చదస్టిన పాప్మునకు 
అప్ర్ాధ్ులుగా, పాప్మునకు బానిసల ై, మర్ణ శిక్షను ప ందనివార్  ైఈ లోకములోనికన జనిుంచాము. లేక 
1 కొర్శంథీ. 15:22లో పౌలు స్ట లవిచునటటో :  

ఆద్ఘమునంద్ు అంద్రు మృతిపొ ంద్ుచునఘీరు (1 కొర్ింథీ. 15:22). 

సంయుక్ు ఆధపితుము అను స్టపద్ఘధ ంతము కారణంగా ఆద్ఘము చేస్టపన పాపము 
కొరక్ు ద్ేవుడు మానవులంద్ర్నిీ బాధుులుగా ఎంచఘడు. ఆద్ఘము, మన సంయుక్ు 
అధిపతి అయుునఘీడు మర్యిు అయుుంటాడు. ఇపుిడు, ఒక్ ద్ేశము లేక్ 
ర్ాజుమును గూరి్చ ఆలోచించుట ద్ఘవర్ా ద్ీనిని మనము అరథము చేసుకోవచుచ. 
ర్ ండు ర్ాజుములు ఉనఘీయ, మర్ియు ర్ ండు ర్ాజుములలోను ర్ాజులు ఉనఘీరు. 
మీరు ర్ాజుము Aలో పౌరుల ైయునఘీరు అనుకోండి, మర్యిు మీ ర్ాజుము 
యొక్క ర్ాజు ర్ాజుము B మీద్ యుద్దమును పేక్టించఘడు, మర్ియు అతడు మీ 
సంయుక్ు అధపితి కాబటిర  మీరు క్ూడఘ ర్ాజుము Bతో యుద్ధములో ఉనఘీరు. 
వేద్ఘంతశాసు రము క్ూడఘ ఇలానే పని చసేుు ంద్ి. ఆద్ఘము మన సంయుక్ు అధిపతి 
అయుునఘీడు; అతడు సృజంచబడనిపుిడు మనమంతఘ ఆద్ఘములో ఉనఘీము. 
అతడు మన సంయుక్ు పేతినిధ ిఅయుునఘీడు, కాబటిర  అతడు పతనమ నైపుిడు, 
మనము క్ూడఘ అతనితో పాటు పతనమ ైయాుము. ఇపుిడు, ద్ీనితో మనక్ు 
ఏమ ైనఘ ఇబబంద్ి ఉంటే, మనము సమసులో పడనిటేల , ఎంద్ుక్ంటే రక్షణ క్ూడఘ 
ఇద్ే విధముగా పని చేసుు ంద్ి. కరరసుు  మన సంయుక్ు అధపితి అయాుడు, తద్ఘవర్ా, 
ర్ోమా. 5లో పౌలు చెబుతయనీటుల  ఆద్ఘములో “అంద్రు పాపము చేస్టపనటుల ” 
కరరసుు లో మనమంతఘ సజీవులమయాుము. కాబటిర , మన సంయుక్ు అధపితిగా కరరసుు  
ధరమశాసు రమంతటిని న్రవేర్ాచడు, మర్ియు మొద్టి ఆద్ఘము విఫలమ నై చోట 
ఆయన సఫలమ ై మరణము మీద్, నరక్ము మీద్ మర్ియు సమాధి మీద్ 
జయమును స్ాధించఘడు. మనక్ు నీతిని ఆపాద్ించుటక్ుగాను ఆయన సంపూరణ 
నీతిని న్రవేర్ాచడు, మర్ియు తన పర్ోక్ష విధయేత ద్ఘవర్ా మన సంయుక్ు 
అధిపతియెైన ఆద్ఘము వలన క్లిగిన మరణమును తన మీద్ వేసుక్ునఘీడు, 
కాబటిర  ఆయన పేతుక్ష మరి్యు పర్ోక్ష విధేయత ద్ఘవర్ా మన పాపము ఆయన 
మీద్ మోపబడింద్ి మర్యిు ఆయన నీతి మనక్ు ఆపాద్ించబడింద్ి. ఇద్ి 
సంయుక్ు ఆధపితుమునక్ు మర్ొక్ పేక్క అయుునీద్ి. కాబటిర , కరరసుు  యొక్క 
సంయుక్ు ఆధపితుమును మీరు మ చుచక్ునేంత వరక్ు ఆద్ఘము యొక్క సంయుక్ు 
ఆధపితుమును మ చుచకోలేరు. 

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

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచుట కొంచెం వింతగా ఉంటటంది, కాని ఆదాము ఆధార్ంగా 
దదవుడు మానవాళికన తీర్మప తీర్ముట ఆయన చూపిన కృప్ అనే చెపాపల్వ. ఆదాముకు పాప్మును 
తపపించుకున ేశకనత మనకంట ేఎకుువ ఉండనిది. మర్శయు అతడు మన కంటే తకుువ శనధ్నను 
అనుభవించాడు. పాప్ము ప్రబల్వయుని లోకములో అతడు జనిుంచలేదు. అతడు అనకేమంది ఇతర్మల 
దావర్ా పాప్భర్శతమ నై ప్రభావములను ఎదుర్ొునలేదు. వాసతవానికన, అతడు తోటలో దదవునితో నడచిాడు 
మర్శయు ఆయనతో మాటాో డాడు. నిసిందదహముగా, దదవుని గూర్శు అతడు మన కంటే ఎకుువ 
జాఞ నమును, అనుభవమును కల్వగశయుండనెు. సంప్ూర్ణముగా పాప్ము లేకుండా సృజంచబడుట దావర్ా 
అతడు మనకంట ేగొప్ప వయకనతగత నీతిని కల్వగశయునాిడు. కీసీుత  మినహా పాప్మును ఎదుర్శంచగల 
వయకనతగత సామరా్యత ఆదాము కంటే ఎకుువ ఎవవర్శకన ఉండలేదు. ఆదాము ఎదుర్ొుని అదద శనధ్నను 
మనము ఎదుర్ొునవలస్టయిుంటే, మనము మర్శంత ఘోర్ముగా విఫలమవుతాము. కాబటిర , అతడు 
మనకు ప్రతినిధిగా ఉండుట అంటే మనకు గొప్ప లాభము పరా పిత ంచనటేో .  

మనకు ఆదాము ప్రతినిధగిా ఉనాిడు కాబటిర  దదవుడు పాప్ము యొకు అప్ర్ాధ్మును మనకు 
సూటిగా అనువర్శతంచాడు. అయితద పాప్ము వయకుత లను భరష్రప్ర్చు మర్శయు వార్శలో నివస్టంిచు ప్రకనయీ 
విష్యములో వదేాంతవతేతలు కొంత వర్కు భినాిభిపరా యములను కల్వగశయునాిర్మ. ఆదాముతో 
మనము ప్ంచుకొను అప్ర్ాధ్ము నిమితతము ఒక సర్శయి ైన చటరబదధమ నై శిక్షగా దదవుని దావర్ా పాప్ము 
మనకు సూటిగా అనువర్శతంచబడింద ిఅని కొందర్మ నముుతార్మ. పాప్మును మనము మన తలో్వదండుర ల 
దావర్ా సావసాయముగా ప ందుకునాిము అని మర్శకొందర్మ నముుతార్మ. మన శర్రర్ములు మన 
తలో్వదండుర లను పల ల్వన విధ్ముగా ర్ూపించబడనిటేో  ఇది కూడా మనలో ప్రతిబింబించబడింది అని వార్మ 
నముుతార్మ. ఏద ిఏమ నైా, మనము గర్ుము దాలుబడని సమయము మొదలు పాప్ము ప్రతి 
మానవుని కలుషితము చదసుత ంది. దుష్యర లు గర్ుము నుండద పాప్ుల ైయునాిర్ని కీర్తనలు 58:3లో 
మనము చదువుతాము.  మర్శయు కరీ్తనలు 51:5లో, బతెదషబతో తాను చదస్టిన వయభిచార్మును గూర్శు 
విలపసిుత  తలో్వ గర్ుమందు తాను నిర్శుంచబడని సమయములోనే అతడు పాప ిఅని దావీదు 
ఒప్ుపకుంటాడు. కాబటిర , గర్ుములో మర్ణించు శిశువులకు కూడా ర్క్షణ నిమితతము యిసేు కావాల్వ. 
యోహాను 14:6లో యిేసు స్ట లవిచునటటో : 

నేనే మారగమును, సతుమును, జీవమును;  నఘ ద్ఘవర్ానే తపి యెవడును 
తండిేయొద్దక్ు ర్ాడు (యోహాను 14:6). 

యిేసు దావర్ా తప్ప ఎవవర్మను తండిర యొదేకు ర్ానరే్ర్మ అను సతయము, ఏ భదేము లేకుండా 
ప్రతి ఒకుర్శకీ పాప్ క్షమాప్ణ మర్శయు పాప్ముల నుండి శుదిధచదయబడుట అవసర్మ యైునిదని 
సూచసుత ంది.   మన పాప్ము వలన, మనమంతా ఆతీుయముగా మర్ణించన స్టిాతిలో భూమి మీదికన 
వసాత ము, దీనిని గూర్శు ఎఫ స్ట్. 2:1-3లో పౌలు బో ధించాడు. మనమంతా మనలో నివస్టించు పాప్ము 
మర్శయు భరష్రమ నై సవభావముతో సంఘర్శషసాత ము, దీనిని గూర్శు ర్పమా. 7:14-25లో వర్శణంచబడింది. ఈ 
సమసయలనిి ఏదనెు తోటలో ఆదాము చదస్టిన మొదటి పాప్ములో నుండి ప్ుటటర కొచాుయి. ఆ 
అప్ర్ాధ్ము మానవ జాతిలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమునకు మాతరమే కార్ణము కాలేదుగాని, ప్రతి 
వయకనతగత మానవునిలో పాప్మునకు కూడా కార్ణమ ైయియంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవ జాతిలో మర్శయు వయకుత లలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును ఇప్పట ివర్కు మనము 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మానవ పాప్ము యొకు కర్తృతవము మీద దృషిరప డదాము. 

క్రుృతవము 
మానవ పాప్ము యొకు కర్తృతవమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, దీనికన అసలు 

కార్ణమ నై వయకనతని గూర్శు మనము మాటాో డుచునాిము. ఉదాహర్ణ కొర్కు, ఒక వయకనత బిల్వయర్్డ్ వంట ి
ఆటను ఆడినప్ుపడు ఏమౌతయందో  ప్ర్శగణించండి. ఒక వయకనత కుయ స్టిరక్స తో కుయ బంతిని కొటిరనప్ుపడు, ఆ 
బంతి మర్ొక బంతికన తగశల్వ, దానిని న డుతయంది. ఒక భాగము యొకు దృషిరకోణములో నుండ ిఅనేక 
భాగముల యొకు కదల్వకను మనము వర్శణంచవచుు. ఉదాహర్ణకు, కుయ స్టిరక్స కుయ బంతిని న టిరంద ిఅని, 
ఆ కుయ బంతి ర్ ండవ బంతిని కదిపింది అని మనము చపె్పవచుు. అయితద కుయ బంతిగాని, లేక కుయ స్టిరక్స 
గాని ఈ కదల్వకకు మూలమ యైునిదని ఎవవర్మ చపె్పలేర్మ. అవును, ముందుగా కుయ స్టిరక్స ను 
కదుప్ుటకు నిర్ణయించుట దావర్ా, తర్మవాత దానిని కదుప్ుట దావర్ా ఆటగాడు ఈ ప్రకనీయ అంతటిని 
ఆర్ంభించాడు. 

మానవులు పాప్ము చదస్టిన విష్యములో కూడా ఇలాంటదిద నిజమ యైునిది. అవును, మానవ 
పాప్ము మర్శంత సంకనోష్రమ నైది, ఎందుకంటే ప్రతి వయకనతకన ఒక చతతము ఉనిది మర్శయు అతడు నూతన 
సనిివశేములను ఆర్ంభించగలడు లేక కర్తృతవము చదయగలడు. అయితద ఏదో  ఒక చపట ఈ 
సనిివశేములనిిటకిన ఒక మూలము ఉనిది. 

మానవాళి పాప్ములోనికన ప్తనమగుటను దదవుడు “కర్తృతవం” చదశాడని క ైసైతవయము యొకు 
విర్పధ్ులు నిందించార్మ కాబటిర , కర్తృతవ ఆలోచన చాలా పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది. అనగా, మానవాళి 
చదస్టని పాప్ము కొర్కు వార్మ దదవుని నిందించుటకు ప్రయతిించార్మ. సాధార్ణంగా వార్శ మనసుిలలో ఈ 
ర్ ండు ఉదదేశయములలో ఒకట ిఉంటటంది. ఒక వ పై్ున, దదవుడు పాపియి తైద, ఆయన దదవుడెైయుండుటకు 
అర్ము డు కాదు, మర్శయు ఆయన ఆర్ాధించబడుటకు యోగుయడు కూడా కాదు అని కొందర్మ వాదించార్మ. 
మర్ొక వ ైప్ున, దదవుడు పాప్మునకు మూలమ తైద, మానవాళి పాప్మునకు బాధ్ుయలు కార్ని, మర్శయు 
వార్శని శిక్షించుట సర్శయి నై ప్ని కాదని కొందర్మ అనాిర్మ. అయితద లేఖ్నము ఏమి స్ట లవిసుత ంది? 

ఆదాము హవవలు నిషేధించబడిన ఫలమును తిని తర్మవాత, దదవుడు సర్పమును, ఆదామును 
మర్శయు హవవను శపించన విష్యము మీకు జాఞ ప్కము ఉండదయుంటటంది. ఆ తీర్మప తీర్ము 
సందర్ుములో, ఆదాము హవవలు ఇర్మవుర్మ మర్ొకని మీద న ప్మును వేయుటకు ప్రయతిించార్మ. 
మర్ొకని మీద న ప్ము వేయుటకు మొదటగిా ఆదాము ప్రయతిించాడు. ఆది. 3:12లో, ఆదాము ఇలా 
అనాిడు: 

నఘతో నుండుటక్ు నీవు నఘకకచిచన ఈ స్ట్ు రయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిీ నఘ కకయుగా 
నేను తింటినన్ను (ఆద్ి. 3:12). 

తాను ప్ండు తిని విష్యమును ఆదాము తిర్సుర్శంచలేదుగాని, అతడు దానికన బాధ్యత 
వహించుటను నిర్ాకర్శంచుటకు ప్రయతిించాడు. మొదటగిా, అతనికన ఫలము తినమని ఇచున తన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భార్య మీద న ప్ము వేశాడు.  ర్ ండవదగిా, దదవుడు ఆమ ను సృజంచాడు కాబటిర అతడు ప్ర్పక్షంగా దదవుని 
మీద న ప్ము వేశాడు. ఆది. 3:13లో, హవవ సర్పము మీదికన న ప్మును న డుతూ ఇలా అనినది: 

సరిము ననుీ మోసపుచిచ నంద్ున తింటినన్ను (ఆద్ి. 3:13). 

వార్మ చదస్టని పాప్మునకు అంతిమ న ప్మును, లేక “కర్తృతవము”ను మర్ొకని మీద మోపాలని 
ఆదాము హవవలు ఇర్మవుర్మ వాదించుటకు ప్రయతిించార్మ. మర్శయు వార్శ శిక్షను తపిపంచుకొనుటకు 
ఇలా చదస్టనిటటో  అనిపిసుత ంది. కాని దదవుడు వార్శ తర్ుమును అంగరకర్శంచలేదు. వార్మ ఇతర్మల దావర్ా 
ప్రభావితము చదయబడా్ ర్మ అను విష్యమును ఆయన తిర్సుర్శంచలేదు. అయితద ఈ బాహయ 
ప్రభావితములు తమ శిక్షను తపపించుకొనుటకు తగశన కార్ణములను ఇసుత నాియి అను విష్యము 
మాతరం ఆయన తిర్సుర్శంచాడు.  కాబటిర , తర్మవాత వచనాలలో, స్ట్త రని మోసగశంచనందుకు దదవుడు 
సర్పమును శిక్షించాడు. దదవుని మీద అప్నముకము కల్వగశయుండునటటో  మోసపలయినందుకు, 
ఫలమును తినినందుకు, మర్శయు తన భర్తను కూడా దార్శమళోించనందుకు ఆయన హవవను 
శిక్షించాడు. మర్శయు హవవ మాటలను విని, తప్ుప దార్శ ప్టిర , ఫలమును తినినందుకు ఆయన 
ఆదామును శిక్షించాడు. దదవుని ఆలోచన పరా కార్ం, ఆదాము హవవలు ఆయన ఆజఞకు 
అవిధదయులగుటకు నిర్ణయించుకునాిర్మ కాబటిర  వార్మ నిశుయముగా అప్ర్ాధ్ుల ైయునాిర్మ. 

ఈ కథనములో, పాప్ము యొకు అసలు “కర్త” సర్పము అని మనము చపె్పవచుు, ఎందుకంటే 
అద ిపాప్ము చదయు ఆలోచనను ఆర్ంభించన మొటరమొదట ిపాతర అయుయనిది, మర్శయు మానవాళిని 
పాప్ము చదయునటటో  ప్ుర్శకొల్వపనవార్శలో మొదటదిెైయునిది. అయితద ఆదాము హవవలు ఈ 
సనిివశేములో తమ సవతంతర ఎంపకిలను కూడా చదశార్మ, మర్శయు ఈ భావనలో మానవ పాప్మునకు 
కర్తలుగా ఉనాిర్మ. 

కాని ఇప్పటిక ీఇద ిమనలో కొనిి సామానయ ప్రశిలను లేవన తయత తయంది: సర్పము పాప్ము 
ఎందుకు చదస్టింద?ి పాప్ము చదస్టిన మొటరమొదట ిఆలోచంచు సృష్రము ఎవర్మ? ఆ సృష్రము ఎందుకు 
పాప్ము చదస్టింది. మర్శయు, తన సృష్రములు చదయు పాప్ములకు దదవుడు బాధ్ుయడెయైునాిడా? 
లేఖ్నము ఈ ప్రశిలనిిటకిన సూటగిా సమాధానము ఇవవదు. అయితద అతయంత పరా ముఖ్యమ నై 
విష్యములకు జవాబు ఇచుుటకు అది మనకు తగశన సమాచార్మును అందిసుత ంది. 

అనిిటికంటే ముఖ్యముగా మర్శయు మొదటిగా, దదవుడు పాప్మునకు లేక ఏ ఒకుర్శని పాప్ము 
చదయునటటో  ప్ుర్శకొలుపటకు బాధ్ుయడు కాదని లేఖ్నము ఖ్చుతముగా తలె్వయజసేుత ంది. వాసతవానికన, 
దదవుడు తానే సవయంగా మంచతనమునకు ప్ర్శమాణమ యైునాిడు. కాబటిర , నిర్వచనము ప్రకార్ం, 
ఆయన ఏ విష్యములో కూడా అప్ర్ాధి కాడు. 1 యోహాను 1:5లో యోహాను వరా స్టిన మాటలను 
వినండి: 

ద్ేవుడు వ్లుగ ై యునఘీడు; ఆయనయంద్ు చీక్టి ఎంతమాతేమును లేద్ు (1 
యోహాను 1:5). 

ఈ ప్తిరకలో, న తైిక ప్ర్శశుదధతను సూచంచుటకు యోహాను తర్చుగా “వ లుగు” అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు; చీకటనిి మర్శయు దాని ప్ర్శణామములను సూచంచుటకు “చీకటి” అను ప్దమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్యోగశంచాడు. ఇకుడ విష్యము చాలా సపష్రముగా ఉంది: దదవుడు సంప్ూర్ణముగా 
పాప్ర్హితయడెయైునాిడు. 

దదవుడు తానే సవయంగా మంచ మర్శయు చెడుకు ఉనితమ ైన ప్ర్శమాణముగా ఉనాిడు. 
ఆయనకు వ లుప్ల తీర్మప తీర్ుగల ఏ ఉనితమ నై న తైిక ప్ర్శమాణము లేదు. అంతదగాక, దదవుడు 
పాప్మును దదవషిసాత డని దివతీ. 25:16, కరీ్తనలు 5:4, మర్శయు జ కర్ాయ 8:17 వంటి చపటో లేఖ్నము 
బో ధిసుత ంది. మర్శయు ఆయన పాప్ము దావర్ా శనధింప్బడలేడని యాకోబు 1:13 స్ట లవిసుత ంది. 

అయితద దదవుడు పాప్ములేనివాడు, మర్శయు దదవుడు పాప్మును దదవషిసాత డు, మర్శయు 
పాప్మును నిర్పధించగల శకనత ఆయనలో ఉనిది అయినప్పటికీ, అసలు పాప్ము ఎందుకు 
సంభవించంది? పాప్ములేని సర్వశకనతగల సృషిరకర్త పాప్ములోనికన నడపిించు సృషిరని ఎలా చదయగలడు? 
అనకేమంది వేదాంతవేతతలు దదవుని సృష్రముల చతతము యొకు సావతంతరయము, లేక స్టేవచఛ దృషార య దీనికన 
జవాబిచుుటకు ప్రయతిించార్మ. 

ఎవర్ ైనఘ వేద్ఘంతశాసు రమును గూర్ిచ, బ ైబిలును గూర్ిచ, క ైైసువ విశావసమును 
గూరి్చ కొంత స్టరపు ఆలోచన చసే్టరు , “ద్వేుడు పాపమునక్ు క్రు ఎంద్ుక్ు కాద్ు?” 
అను పేశీ ఏద్ో  ఒక్ సమయములో వారి్ మనసుులలో తల తయు తయంద్ి. మర్ియు 
జరుగుతయనీ పేతి విష్యము ఒక్ ద్విుమ నై పేణఘళిక్లో భాగమ ైయునీద్ి అను 
సతుమును ఉద్ఘా టించఘలని ననేనుక్ుంటాను. కాబటిర , ద్వేుడు నితుతవము నుండి 
ఉనీవాడు మర్యిు మనము చూచుచునీ పేతిద్ఘనికక ఆయన పేణఘళిక్ను 
రూపొ ంద్ించఘడు, మర్ియు వాటి కొరక్ు ఒక్ ద్ివుమ ైన ఉద్ేదశుమును క్ూడఘ 
క్లిగియునఘీడు. కాబటిర , నితుతుము నుండి, నితుతవ భవిష్ుతయు  కొరక్ు 
నియమించబడని పేణఘళిక్ ఒక్ మహ మక్రమ ైన ఉద్ేదశుమును న్రవేరుచతయంద్ి... 
అయతే ద్ేవుడు పాపమునక్ు క్రు అని మాతేం మనము చపెిము ఎంద్ుక్ంటే 
ద్ేవుడు పాపము చేయగల స్ామరథయము గల కారక్ుడు కాద్ు, అనగా ఆయన 
“పాపకారుమును చేయలేడు.” ద్ేవుడు న్తైిక్ముగా బాధుుల ైన వార్నిి 
సృజంచఘడు మర్ియు మంచి చడ్ెలను ఎనుీకొను స్ామరథయమును వారి్కక ఇచఘచడు 
కాబటిర  అనుమతి అను అంశమును మనము తీవేంగా ఉద్ఘా టిస్ాు ము. మర్ియు 
మేలు జర్ిగినపుిడు, అద్ి ద్వేుని క్ృప ద్ఘవర్ా క్లిగింద్ి అని, ద్ేవుడు మంచిని 
నియమించఘడని వ్ంటనే చబెుతఘము. చడెు జరి్గినపుిడు మాతేం, అద్ి ద్ేవుని 
చితుమునక్ు ఆధీనములో జరి్గింద్ి, మర్ియు ద్ేవుడు ద్ఘనిని అనుమతించఘడు 
అని చెబుతఘము. ఇద్ి ఆ తోట ద్ినములు మొద్లుకొని స్ాతఘను యసేు 
పాద్ములప్పై పడి ఆయన పేభువని పేక్టించు ద్ినము వరక్ు జరుగుతూనే 
ఉంటుంద్ి.  

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

అనకే వేదాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు నిర్ణయ స్టేవచఛను అనేక విధాలుగా అరా్ము చదసుకుంటాయి. 
అయితద ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు మాతరం ఈ కనీంద ఇవవబడిన సనిివశేముల మర్శయు కార్ణముల 
కీమమును అనుసర్శసాత ర్మ. మొదటగిా, దదవుడు దదవదూతలను సృజంచ వార్శకన పాప్ము చదయుట 
మర్శయు పాప్మును తపపించుకొనుట మధ్య నిర్ణయించుకొను సవతంతర స్టేవచఛను అనుగీహించాడు. 
దదవదూతలు పాప్ము చదయుటకు నిర్ణయించుకునిప్ుపడు, వార్మ దదవుని అనుగీహమును కోలోపయి 
దయయములుగా మార్శపల యార్మ. యూదా 6 దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాో డుతయంది: 

మర్ియు తమ పేధఘనతవమును నిలుపుకొనక్, తమ నివాససథలమును విడిచిన 
ద్ేవద్ూతలను, మహాద్నిమున జరుగు తీరుివరక్ు క్టిక్చీక్టిలో 
నితుపాశములతో [ద్ేవుడు] బంధించి భదే్ము చేస్టపను (యూద్ఘ 6). 

ప్తనమ ైన ఈ దదవదూతలను వర్శణంచుటకు ర్ ండవ పతేయర్మ 2:4 కూడా ఇదద భాష్ను 
ఉప్యోగశసుత ంది. 

దదవదూతలు ప్తనమ ైన తర్మవాత, దదవుడు మానవాళిని సృజంచ వార్శని ఏదనెు తోటలో 
ఉంచాడు. దదవదూతల వల న  మానవులు కూడా పాప్ము చదయుటకు మర్శయు పాప్మును 
తపపించుకొనుటకు తగశన సవతంతర స్టేవచఛతో సృజంచబడా్ ర్మ.  

కీీ.శ. 354 నుండ ి430 కాలములో జీవించన హిపల ప ప్టరణ బిష్ప్ అయిన అగస్టిరన్ దీనిని ప స్టేి 
నాన్ ప కాుర్ే స్టిాతి అని వర్శణంచాడు. ఈ లాయటిన్ మాటను “పాప్ము చదయు సామరా్యమును 
కల్వగశయుండుట” అని అనువదంిచవచుు. అయితద, వదేాంతశాసత ర ఉప్యోగములో ఈ ప్దమును 
“పాప్మును తపిపంచుకొను సామరా్యము” అని అనువదిసాత ర్మ. అగస్టిరన్ మాటల ప్రకార్ం, ఆదాము 
హవవలు పాప్మును ప్ూర్శతగా తపపించుకోగల శకనతతో సృజంచబడా్ ర్మ. అయితద పాప్ము చదయు 
సామరా్యము కూడా వార్శలో ఉండెను. 

మానవాళిని ఏదనెు తోటలో ఉంచన తర్మవాత, ప్తనమ ైన దదవదూతలలో ప్రముఖ్ుడెైన సాతాను, 
సర్పము ర్ూప్మును దాలాుడు. ఈ ర్ూప్ములో, అతడు మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్షము యొకు 
నిషధేించబడిన ఫలమును తినునటటో  హవవను మోసగశంచాడు. ఆదకిాండము ఈ సర్పమును సాతానుగా 
గుర్శతంచనప్పటకిీ, ప్రకటన 12:9 మర్శయు 20:2 సాతానును “ఆదసిర్పము” అని పిలుసాత యి. మర్శయు 
మతతయి 4:6లో, హవవను మోసగశంచుటకు తోటలోని సర్పము ఉప్యోగశంచన యుకుత లనే సాతాను 
యిేసుకు విర్పధ్ముగా ఉప్యోగశంచుటకు ప్రయతిించాడు. ఈ ర్ ండు సందర్ాులలో, దదవుని మాటలను 
ఉదధర్ణముగా చపెిప వాటనిి తప్ుపగా అనువర్శతంచు ప్రణాళిక ఉప్యోగశంచబడింది. ఈ కార్ణముల చదత, 
అనకే మంది ఇవాంజ ల్వకల్ వదేాంతవతేతలు ఏదనెు తోటలోని సర్పమును సాతానుతో పల లాుర్మ. 

ఏది ఏమ నైా, హవవ మర్శయు తర్మవాత ఆదాము ఇర్మవుర్మ నిషధేించబడిన ఫలమును తినాిర్మ 
అని ఆది. 3:6 నివేదసిుత ంది. వార్శకన దదవుని ఆజఞ తలె్వస్టయిుండ ికూడా ఆయనకు అవిధదయత చూప్ుటకు 
నిర్ణయించుకునాిర్మ. అంతర్ంగ లేక బాహయ శకనత నుండి వార్శ మీద ఏ విధ్మ ైన ఒతితడి ఉంచబడలేదు. 
వార్శ మనసుిలు మర్శయు నిర్ణయాలు వార్శవే. ఈ విధ్ంగా, తమ పాప్ములకు మానవులే 
బాధ్ుయల ైయునాిర్మగాని, దదవుడు కాదు. ఇప్ుపడు, మానవులు పాప్ము చదయుటకు దదవుడు ఎందుకు 
అనుమతిని ఇచాుడని మనము అడగవచుు. దాని వలన ప్రయోజనము ఏమి కల్వగశంద?ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆద్ఘము హవవలు పాపము చయేుటక్ు ద్ేవుడు ఎంద్ుక్ు అనుమతించఘడు? అను 
పేశీను క ైసైువులు నితుము సమంజసముగానే అడుగుతయంటారు. సరవశకకుగల 
ద్ేవుడు ఈ భయంక్రమ నై పర్ణిఘమాలను, శతఘబదముల పాటు, సహస్ాేబుద ల 
పాటు క్లుగు మరణమును, శరమను మరి్యు మానవ బాధను ముంద్ుగానే 
ఎరి్గియుండి క్ూడఘ గరహ ంచలేక్పోయాడు అను విష్యమును మనము 
జీరి్ణంచుకోలేము. ద్వేుడు ద్ీనిని ఎంద్ుక్ు అనుమతించఘడు? మనక్ు తెలియద్ు, 
అంతే. మర్ియు మనము మన నఘుయాధపితికక తీరుితీరుచటక్ు నిలువబడి 
ఆయన సవభావమును గూర్ిచ క్ఠినమ ైన న్తైిక్ పేశీలను అడుగుట వింతగా 
ఉంటుంద్ి, కాని చివరి్కక ద్ేవుడు తన అపరి్మితమ నై జాా నము మరి్యు 
మంచితనములో నఘటబడియునీ గణఘంకాలను ఉపయోగించి కారుములు 
చేశాడని విశావసము బో ధసిుు ంద్ి అని నఘ ఆలోచన. ఆయన ఇటిర  మానవ 
స్ావతంతేయమును మరి్యు గౌరవమును ఉద్ేదశంచనపిటికర ఆయన ద్ీనిని చూస్టర 
ఉంటాడు, మర్ియు ఈ అద్ుభతమ ైన మానవ పర్శిోధనను ఆరంభములో 
తీస్టపవేయుట క్ంటే ద్ీని వలన గొపి మేలు జర్ిగియుండదే్ి. మర్ియు నఘ ఆలోచన 
పేకారం, చివర్ికక, పేజలు బాధఘక్రమ ైన తిరుగుబాటును చూప్పనపిటికర ఈ మానవ 
పరి్శోధనతో ద్ుష్రతవము మీద్ మహ మక్రమ ైన విజయమును, మర్ియు అంతు 
ద్ినమంద్ు ద్వేుడు చేయు అద్ుభతమ నై మేలును క్ృతజాతతోను, 
ఆశచరుముతోను చూస్టరంత వరక్ు ఈ పేశీక్ు జవాబును మనము చూడలేము. 
ద్ేవుని అద్ుభతమ నై విజయము ఎంత గొపిగా ఉంటుంద్ో  మనక్ు సిష్రమ నై 
అవగాహన క్ూడఘ లేద్ు. 

— డా. గ ోన్ జ. సల ుర్శగ 

దదవుని ఉదదేశయములు మనకు ఎలోప్ుపడు సపష్రముగా కనిపించవు. మర్శయు లోకములోనికన 
పాప్మును అనుమతించుటకు ఆయన కల్వగశయుండని కార్ణములు కొంత వర్కు మర్ాుతుకమ నైవిగా 
ఉనాియి.  దదవుడు మనలను పాప్ము నుండి దూర్ముగా ఉంచనటోయితద చర్శతర వరే్ొక విధ్ముగా 
ఉండదది అను మాట నిజమే. అయితద దదవుడు మన కొర్కు ఈ మార్గమును నిర్ణయించాడు అను 
విష్యము మాతరం సపష్రముగా ఉనిది. ఎఫ స్ట్. 1:11లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

ద్ేవుడు తన చితుపేకారమ ైన సంక్లిమునుబటిర  మనలను ముంద్ుగా నిరణయంచి, 
ఆయన యంద్ు స్ావసథయముగా ఏరిరచనెు. ఆయన తన చితఘు ను స్ారముగా చసే్టపన 
నిరణయముచొపుిన సమసుకారుములను జరి్గించుచునఘీడు (ఎఫపస్ట్. 1:11). 

జర్మగుచునిది ఏద ికూడా దదవుని ప్రణాళికకు లేక నియంతరణకు వ లుప్ల లేదు. కాబటిర , మానవ 
పాప్మును ఆయన అనుమతించుటలో కూడా ఏదో  ఒక కార్ణము ఉంది. కనీసం, మనము పాప్ము 
చదయకుండా ఉంటే మర్మగుచదయబడియుండు ఆయన అనేక గుణములను వయకతప్ర్చుటకు మన పాప్ము 
అవకాశమును ఇచుంద ిఅని మనము ఉదాా టించవచుు. ఉదాహర్ణకు, మానవ పాప్మునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సపందనగా ఆయన కొనిిసార్మో  కర్మణను మర్శయు దీర్శాాంతమును కనుప్ర్మసాత డు, మర్శకొనిిసార్మో  
ఉగతీను వయకతప్ర్మసాత డు. ఈ గుణముల వయకీతకర్ణ దావర్ా దదవుని మనము తలెుసుకోవచుు మర్శయు 
ఆయన మహిమను ప ందుతాడు. కాబటిర , మన పాప్ముతో వయవహర్శంచుట దావర్ా ఆయన మహిమను 
ప ందుతాడు అను భావన కూడా ఉనిది. తయదకు, పాప్ము విశావసుల ప్రయోజనము కొర్కు ప్ని 
చదసుత ంది అని, మర్శయు మనలను దీవించాలని ఆయన కల్వగశయుని ప్రణాళికలో ఒక ఉప్యోగకర్మ నై 
భాగము అవుతయంది అని కూడా మనము ఉదాా టించవచుు. ర్పమా. 8:28లో మనము చదువునటటో : 

ద్ేవుని ప్రమేించువార్కిక, అనగా ఆయన సంక్లిముచొపుిన ప్పలువబడనివార్ికక, 
మేలుక్లుగుటక ై సమసుమును సమక్ూడి జరుగుచునీవని యెరుగుద్ుము 
(ర్ోమా. 8:28). 

దదవుడు చదయు ప్రతిద ిసర్శయి నైద ిమర్శయు మంచది. ఆయనలో ఏ విధ్మ ైన పాప్ము లేదు. 
కాబటిర , మానవ పాప్ము ఏదొక విధ్ముగా ఆయన ప్ర్శశుదధతను దార్శ మళిిసుత ంద ిఅని మనము 
ఎనిడు ఊహించకూడదు. భినిముగా, దదవుడు తన మహమిను బయలుప్ర్చుటకు, క్షమాప్ణ దావర్ా 
ఆయన కర్మణను మర్శయు దయను వయకతప్ర్చుటకు, మర్శయు తీర్మప దావర్ా ఆయన నాయయమును 
మర్శయు ఉగతీను వయకతప్ర్చుటకు మానవ పాప్ము ఒక అవకాశమును ఇసుత ంది. మర్శయు ఈ 
విష్యములనీి ఆయన నిశిుతమ నై ప్వితరతను మర్శయు మంచతనమును కనుప్ర్మసాత యి. కాబటిర , 
మానవ జాతిలో మర్శయు వయకనతగతముగా మానవులలో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు మనము 
ఆలోచంచనప్ుపడు, దీనికన న ప్ము అనునది ప్ూర్శతగా మానవుల భుజముల మీద మోప్బడయిుంటటంది 
అని మనము ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 

మానవ పాప్ము యొకు ఆర్ంభము దృషార య పాప్ము యొకు శాప్మును ఇప్పటి వర్కు 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు పాప్ము యొకు ప్రధానమ నై సవభావమును చూదాే ము. 

సవభావము 

దదవుడు నిషధేించు, ఖ్ండించు లేక శపించు విష్యముల యొకు ఉదాహర్ణలను చూచుట 
దావర్ా లేఖ్నములో పాప్మును మనము సుళువుగాను, ఖ్చుతముగాను గుర్శతంచవచుు. ఇలా 
చదస్టనిప్ుపడు, పాప్ము కొర్కు బెైబిలు విభినిమ నై ప్దజాలమును ఉప్యోగశంచుచునిటటో  మనము 
చూడవచుు. అద ితర్చుగా పాప్మును అనాయయము, నరే్ము, చదయవలస్టని కార్యమును 
చదయకుండుట, దార్శ తపిపపల వుట, భరష్రతవము, వయరా్త, మోసము, గాయప్ర్చుట, తిర్మగుబాటట, 
అప్వితరత, దోరహము, సావమిదోరహం, ఆతయర్త, కామాతయర్ము, లోభము — ఈ ప్టిరక చాలా 
సుదరీ్ామ నైదిగా ఉంది, మర్శయు ప్రతి ప్దమును గూర్శున మన చర్ు కూడా సుదీర్మా ైనదిగా ఉనిద ి— 
వంట ిప్దముల దావర్ా వర్శణసుత ంది. కాబటిర , పాప్మును గుర్శతంచుటకు లేఖ్నము ఉప్యోగశంచు ప్రతి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్దము యొకు అరా్మును విశదకీర్శంచుటకు బదులుగా, పాప్ము యొకు సామానయ గుణముల మీద 
మనము దృషిరప డదాము. 

పాప్ము యొకు సవభావమును మనము ర్ ండు భాగములలో వివర్శదాే ము. మొదటగిా, 
పాప్ము ప్రధానముగా దుర్రితి అయుయనిదని మనము చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, పాప్ము 
పేరమలేకపల వుట అని చూదాే ము. పాప్ము దుర్రితి అయుయనిదని ముందుగా చూదాే ము. 

ద్ుర్నీ త 
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము మనకు అనవసర్మ నైది అని లేక మనకు హానికర్మ నైదని నడేు క ైైసతవులు 

ఆలోచంచుట చాలా సామానయమ ైన విష్యమ ైయునిది. సాధార్ణంగా, ర్క్షణలో ధ్ర్ుశాసత రము యొకు 
పాతరను గూర్శు పౌలు చదస్టిన బో ధ్ను వార్మ అపారా్ం చదసుకుంటార్మ కాబటిర  ఇలా జర్మగుతయంది. అవును, 
ధ్ర్ుశాసత రము మనలను ర్క్షించలేదు అని మాట వాసతవమే. అద ిమనలను కవేలం శిక్షించగలదు. 
ఇందుమూలముగాన ేగలతీ. 5:4లో, పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

మీలో ధరమశాసు రమువలన నీతిమంతయలని తీరచబడువార్ వర్ో వారు కరరసుు లోనుండి 
బొ తిుగా వేరుచయేబడియునఘీరు, క్ృప లోనుండి తొలగిపో యయునఘీరు (గలతీ. 
5:4). 

ఖ్చుతముగా ఈ కార్ణము చదతన ేపాప్మును గుర్శతంచుటకు మర్శయు వర్శణంచుటకు 
ధ్ర్ుశాసత రము మనకు సహాయప్డుతయంది. మన దుర్రి తిని గుర్శతంచుటకు ధ్ర్ుశాసత రము కల్వగశయుని శకనత 
అద ిమనలను ఖ్ండించునటటో  చదసుత ంది. ర్పమా. 5:20లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

అపర్ాధము విసు రి్ంచునటుల  ధరమశాసు రము పేవేశంచనెు...  పాపమ క్కడ విసు రి్ంచనెో 
అక్కడ క్ృప అపరి్మితముగా విసు రి్ంచనెు (ర్ోమా. 5:20, 21). 

ధ్ర్ుశాసత రము విభినిమ నై మార్గములలో పాప్మును ప ంచుతయంది. ఉదాహర్ణకు, ధ్ర్ుశాసత రము 
ఇవవబడక ముందు వర్శతంచని ష్ర్తయలను అది మన మీద మోప్ుతయంది. మర్శయు అద ినిషధేించు వాట ి
మీదకిన దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా అద ిమనలోని పాప్ప్ు వాంఛలను ర్పే్ుతయంది. అయినను, 
ధ్ర్ుశాసత రము మంచదెయైునిది. ఇద ిఅప్పటకిీ దదవుని సవభావము యొకు నిజమ ైన ప్రతిబింబముగాను, 
పాప్మునకు కొలతగాను ఉనిది. ర్పమా. 7:12లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

కాబటిర  ధరమశాసు రము పరి్శుద్ధ  మ ైనద్ి, ఆజా క్ూడ పరి్శుద్ధమ నైద్యిు 
నీతిగలద్ియు ఉతుమమ నైద్యిున్ై యునీద్ి (ర్ోమా. 7:12). 

ద్ేవుని ధరమశాసు ర విధులనీీ మానవ జీవితమునక్ు అంతర్ాయము క్లిగించుటక్ు 
ఇవవబడినవని పేజలు చఘలాస్ారుల  తపుిగా ఆలోచిస్ాు రు. వాసువానికక, ఇద్ి నిజం 
కాద్ు. మానవాళి సర్ిగా జీవించుటను నేరుచకొనుటక్ుగాను మానవాళికక ద్వేుని 
ధరమశాసు రము ఇవవబడనిద్ి. కాని పాపము కారణంగా మానవులు ఈ విధంగా 
జీవించుట స్ాధుపడద్ు కాబటిర , పాపుల ైన మానవులు [ద్రమశాసు రమును] 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపారథము చేసుక్ుంటారు. అయతే ఒక్ వుకకు ద్వేుని తెలుసుకొనిన తరువాత, 
ద్ేవునిలో ఒక్ మంచి మరి్యు పరి్పూరణమ నై జీవితమును పొ ంద్ుకొనుటక్ుగాను 
ఆ వుకకుకక ద్వేుని ధరమశాసు రము ఇవవబడింద్ి అని అతడు సిష్రముగా 
తెలుసుక్ుంటాడు. ద్ీని ద్ఘవర్ా, సతుములో, ఒక్ విశావస్టప ద్వేుని ధరమశాసు రమునక్ు 
అనుక్ూలముగాను, క్ృతజాతతోను సింద్ించఘలి, ఎంద్ుక్ంట,ే ద్ేవుని 
ధరమశాసు రములు అతనిని భదే్పరుస్ాు య, కాపడతఘయ మరి్యు నడిప్పస్ాు య. 
ద్ేవుని వాక్ుము పేకారం ద్వేుని ధరమశాసు రము సవయంగా పరి్పూరణమ ైయునీద్ి. 

— ర్ వ. అగస్ జ. సతయప్ుతర, అనువాదము 

మానవాళి యొకు దుర్రి తిగల సవభావము ఏదనెు తోటలో వార్మ ప్డిపల యిన సందర్ుములో 
మర్లా మర్లా కనిపసిుత ంది. ఆదాము హవవలకు దదవుడు ఒక ేసపష్రమ నై నిషధేాజఞను ఇచాుడు. 
మర్శయు ఆ నియమమును సూటగిా ఉలోంఘించుట దావర్ా వార్మ పాప్ము చదశార్మ. ఆ దనిము 
మొదలుకొని ప్రతి పాప్ము దుర్రితిని ప్రతిబింబించంది. 

మానవాళితో దదవుని నిబంధ్న అనుబంధ్ము దృషార య పాప్ము యొకు దుర్రి తిని గూర్శు 
ఆలోచంచండి. దదవుని నిబంధ్న మన ప్టో ఆయన దయను కనుప్ర్మసుత ంద ిఅని, మన నుండి 
సావమిభకనతని కోర్మతయంది అని, మన సావమిభకనతకన మర్శయు సావమిదోరహమునకు తగశన ప్ర్శణామములను 
ఇసుత ంది అని మనము ప్రసాత వించాము. ఇప్ుపడు, దదవుడు మన యొదే నుండి ఆశించు సావమిభకనతని 
వర్శణంచునదద ధ్ర్ుశాసత రము. ఆయన ఆమోదించు మర్శయు ఆశీర్వదించు ప్రతిది — అది లేఖ్నములో 
సపష్రముగా ఇవవబడనిా లేక ఇవవబడకపలయినా — నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రములో ఒక అవసర్తగా ఉనిది. 
మర్శయు ఆయన ఖ్ండించు మర్శయు శపించు ప్రతిద ి— అది లేఖ్నములో సపష్రముగా 
ఖ్ండించబడనిప్పటకిీ లేక ఖ్ండించబడకపలయినప్పటిక ీ— నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రములో నిషధేాజఞ 
అయుయనిది. కాబటిర , మనము చదయు ప్రతిది దదవుని నిబంధ్నకు విధదయత చూప్ుట దావర్ా చదయునద ి
అవుతయంద ిలేక ఆయన ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ఉలోంఘన అయుయంటటంది. మన హృదయములలో ఉని 
ప్రతి ఆలోచన అయితద దదవుని మహిమను మర్శయు ఆయన సంతోష్మును కోర్మతయంది, లేక మన స ంత 
సంతృపితని వ దకుతయంది. మనము ఆలోచంచు ప్రతి ఆలోచన, మనము చదయు ప్రతి కార్యం, మనము 
అనుభవించు ప్రతి భావన అయితద, దదవుని నిబంధ్న ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు ఒక అడుగు అవుతయంద ి
లేక దాని ర్ాజుకు విర్పధ్ముగా చూప్ు తిర్మగుబాటట అవుతయంది. ఇందు మూలముగానే 1 యోహాను 
3:2-4లో అప సతలుడెనై యోహాను ఈ విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

ప్పేయులార్ా, యపుిడు మనము ద్ేవుని ప్పలలలమ ై యునఘీము. మనమిక్ 
ఏమవుద్ుమో అద్ి ఇంక్ పేతుక్షపరచబడలేద్ు గాని ఆయన పేతుక్షమ ైనపుిడు 
ఆయన యునీటుల గానే ఆయనను చూతయము గనుక్ ఆయనను 
పో లియుంద్ుమని యెరుగుద్ుము. ఆయనయంద్ు ఈ నిర్నక్షణ ప్పటుర కొనిన 
పేతివాడును ఆయన పవితయే డెై యునీటుర గా తనుీ పవితయే నిగా చేస్టపకొనును. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాపము చేయు పేతివాడును ఆజాను అతిక్రమించును; ఆజాా తిక్రమమే పాపము (1 
యోహాను 3:2-4). 

ఈ వాకయభాగములో, యోహాను ధ్ర్ుశాసత ర ఉలోంఘనను యిేసు వల  జీవించు సంప్ూర్ణ ప్వితరతతో 
వయతిర్కేముగా చూపాడు. అతడు ఆ ర్ ండు ఎంపికలను మాతరమే చూశాడు. అయితద మనము 
పాప్ములేనివార్శగా ఉండాల్వ లేక దుర్రితిప్ర్మల ైయుండాల్వ. 

లేఖ్నములో ఇవవబడని ల కనుంప్దగశన “చదయవలస్టని” మర్శయు “చదయకూడని” వాటితో 
ధ్ర్ుశాసత రము ప్ర్శమితము కాలేదని యోహాను నమాుడు. బదులుగా, అద ిదదవుని యొకు ప్ూర్ణమ ైన 
సవభావమును కోీడీకర్శసుత ంది. ఆ సవభావము సవయంగా ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ఉనితమ నై న ర్వరే్మపగా 
ఉనిది, మర్శయు లేఖ్నములో వరా యబడని ధ్ర్ుశాసత రము దానిని వర్శణసుత ంద ిఅంతద. కాబటిర , దదవుని 
ప్ర్శశుదధ సవభావమునకు వయతిర్ేకముగా ఉని ప్రతిది ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘిసుత ంది. యాకోబు 
2:10-11లో యాకోబు దనీిని గూర్శు మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

ఎవడెైనను ధరమశాసు రమంతయు గ ైకొనియు, ఒక్ ఆజావిష్యములో తప్పి 
పో యనయెడల, ఆజాలనిీటి విష్యములో అపర్ాధియగును; వుభిచరి్ంపవద్దని 
చెప్పి నవాడు నరహతుచేయ వద్దనియు చపె్పిను (యాకోబు 2:10-11). 

యాకోబు ఆలోచనలు యోహాను ఆలోచనలను పల ల్వనవిగా ఉనాియి: లేఖ్నములోని ప్రతి ఆజఞ 
ఒక ేదదవుని నుండి బయలువసుత ంద ిమర్శయు దదవుని సంప్ూర్ణముగా సంతోష్ప్ర్చుటకు మనము 
దానిని పాటించవలస్టయిుంటటంది. 

మన సవభావమునకు దదవుడు సవయంగా ఉనితమ నై ప్ర్శమాణమ యైునాిడు, మర్శయు 
ధ్ర్ుశాసత రము ఆ ప్ర్శమాణమును మనకు బయలుప్ర్మసుత ంది. దదవుని ప్ూర్శతగా బయలుప్ర్చుట కొర్కు 
ధ్ర్ుశాసత రము ఇవవబడలేదు. ఎందుకంటే, దదవుడు అప్ర్శమితమ నైవాడు, మర్శయు ఊహకు అందనివాడు 
— ఏ మాటలు కూడా ఆయనను ఎనిడును ప్ూర్శతగా వర్శణంచలేవు. బదులుగా, ధ్ర్ుశాసత రము ఆయన 
సవభావమును కోీడీకర్శసుత ంది అంతద. అదద విధ్ంగా, ధ్ర్ుశాసత రము సపష్రముగా చపె్ుప వాటిని మాతరమే 
చదయుటకు మనము బాధ్ుయలము కాదు. ఆ ధ్ర్ుశాసత రము వర్శణంచు దదవుని ప్ూర్ణమ నై సవభావమును 
మనము అనుసర్శంచువార్శగా ఉండాల్వ. మర్శయు మనము ప్డిపల యిన ప్రతిసార్శ, మన పాప్ము దుర్రి తి 
అని సర్శగానే వర్శణంచబడుతయంది. 

దుర్రి తి పాప్ము యొకు సవభావము అని చూశాము కాబటిర , అద ిపేరమలేకపల వుట అను 
ఆలోచనను కూడా చూదాే ము. 

ప్రేమలేక్పో వుట 
ఆదాము హవవలు దదవునికన విర్పధ్ముగా మొదట పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, దదవుని ప్టో మర్శయు 

ఒకర్శకొకర్శ ప్టో ఘోర్మ ైన పేరమలేని తనమును కనుప్ర్చార్మ. మనము పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు కూడా 
ఇలానే చదసుత నాిము. మన పాప్ము దదవుని ప్టో మర్శయు ఇతర్ మానవుల ప్టో పేరమ లేనిదెైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, పేరమలేకపల వుట అంటే ఏమిటో అరా్ము చదసుకొనుటకు, పేరమకల్వగశయుండుట అంటే 
ఏమిటో వివర్శసూత  ఆర్ంభిదాే ము. పేరమను గూర్శు అనేక ర్కముల ఆలోచనలు ఉనాియి. భార్య భర్తల 
మధ్య పేరమను గూర్శు, కుటటంబ సభుయల మధ్య పేరమను గూర్శు, స్టేిహితయల మధ్య పేరమను గూర్శు, 
నాయయము మర్శయు ఆదర్ిముల ప్టో పేరమను గూర్శు, ఆహార్ము ప్టో పేరమను గూర్శు లేఖ్నము 
మాటాో డుతయంది. అయితద దదవుని మర్శయు మానవాళిని పేరమించుటను గూర్శు అద ిమాటాో డునప్ుపడు, 
అద ిమనసుిలో మర్ొక ఆలోచనను కల్వగశయుంటటంది. ఇద ిమన నిబంధ్న బాధ్యతల ప్టో సావమిభకనతని 
చూప్ు పేరమయి యైునిది, మర్శయు నిబంధ్న నిమితతము ఇతర్మల ప్టో చూప్ు దయగల 
పేరమయి ైయునిది. యోహాను 14:15లో యిేసు శిష్యయలతో ప్ల్వకనన మాటలను గూర్శు ఆలోచంచండి: 

మీరు ననుీ ప్రేమించిన యెడల నఘ ఆజాలను గ ైకొంద్ురు (యోహాను 14:15). 

మనము పేరమించువానికన మన మీద అధికార్ము ఉనిప్ుపడు మాతరమ ేఆ పేరమ విధదయత 
ర్ూప్ములో సర్శగా వయకతప్ర్చబడుతయంది. “నీవు ననుి పేరమిస్టేత , నా మాట వింటావు” అని ఒక బిడ్ తమ 
తలో్వదండుర లుకు చపె్ుపటను మీర్మ ఊహించగలర్ా? లేక ఇదద విష్యమును మీ స్టేిహితయలలో ఒకర్శకన 
చెప్ుపటను గూర్శు ఊహించగలర్ా? మనము అలా చెప్పలేము. స్టేి హతియలు తమకు విధదయులు కముని 
తమ స్టేిహితయలను ఆజాఞ పించలేర్మ. అలాగే, ఒక బిడ్కు తమ తలో్వదండుర ల మీద అధకిార్ము లేదు. 
అయితద తనను ఒక బిడ్ వల  లేక ఒక స్టేి హతియని వల  పేరమించమని యిసేు తన శిష్యయలను 
కోర్మటలేదు. వార్శ నిబంధ్న ర్ాజుగా ఆయనను పేరమించమని ఆయన వార్శని సవాల్ చదసుత నాిడు. 1 
యోహాను 5:3లో యోహాను ఇదద ఆలోచనను వయకతప్ర్మసుత  ఇలా వరా శాడు: 

మనమాయన ఆజాలను గ ైకొనుటయే. ద్వేుని ప్రమేించుట (1 యోహాను 5:3). 

మర్శయు దివతీ. 6:5-6లో, పేరమను మర్శయు నిబంధ్న విధదయతను దదవుడు ఈ విధ్ంగా 
అనుసంధానప్ర్చాడు: 

నీ పూరణహృద్యముతోను నీ పూర్ాణ తమతోను నీ పూరణశకకుతోను నీ ద్ేవుడెనై 
యహెో వాను ప్రమేింపవల ను. నేడు ననేు నీకాజాా ప్పంచు ఈ మాటలు నీ 
హృద్యములో ఉండవల ను (ద్ివతీ. 6:5-6). 

ఈ ర్ ండు వాకయభాగములలో, ఆయన ఆజఞలను హృదయప్ూర్వకముగా గ కైొనుటను దదవుడు 
పేరమ యొకు పరా ధ్మిక వయకీతకర్ణగా ఎంచాడని మనము నరే్ముకుంటాము. 

నఘ ఆలోచన పేకారం, ద్వేుని ప్రమేించుట ద్వేునికక విధేయులగునటుల  
పురి్కొలుితయంద్ి, ఎంద్ుక్ంటే ఒక్వళే ఆయన ననుీ ప్రమేించి నేను ఆయనను 
తిరి్గి ప్రేమిస్టరు , నఘ కొరక్ు ఆయన చెలిలంచిన వ్లను ననేు అరథము చేసుక్ుంటాను, 
మరి్యు ఆయన కొరక్ు ఏమ ైనఘ చేయుటక్ు స్టపద్ధపడతఘను. కొంద్రు మానవులతో 
నఘక్ు ఇలాంటి అనుబంధము ఉంద్ి. ద్ేవుని వల  కాద్ుగాని, నఘ భారుతో నఘక్ు 
ఇలాంటి సంబంధం ఉంద్ి. ఆమ  ననుీ ప్రమేిసుు ంద్ని నఘక్ు తలెుసు కాబటిర  ఆమ  
నఘ యొద్ద నుండి ఆశంచు పేతిద్ఘనిని ననేు ఆమ  కొరక్ు చేస్ాు ను. బద్ులుగా ననేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆమ ను ప్రేమిస్ాు ను, అయతే ననుీ సంతోష్పరచుటక్ు, ననుీ పవితేపరచుటక్ు, 
మరి్యు ద్ేవుడు కోరి్న పురుష్యని వల  ననుీ స్టపద్ధపరచుటక్ు మా వివాహములో 
ఆమ  చెలిలంచిన వ్లను ననేు అరథము చేసుక్ుంటాను. కాబటిర , ద్ీనిని 
గురి్ుంచినపుిడు, ఆమ  కొరక్ు నేను ఏ విధమ ైన పురుష్యనిగా ఉండఘలో అలా 
అగుటక్ు నఘక్ు ఒక్ గొపి పోే తఘుహము క్లుగుతయంద్ి. మర్యిు సతుము 
ఏమిటంట,ే ద్ేవుడు-మానవుడు అనుబంధములో క్ూడఘ ఖచిచతముగా ఇలానే 
జరుగుతయంద్ి అని నఘ ఆలోచన. ఆ ప్రేమను గూర్ిచ మర్ియు ఆ వ్లను గూర్ిచ 
మనము తెలుసుక్ునీ తరువాత మనము ఏమ ైనఘ చేయుటక్ు స్టపద్ధపడతఘము. 

— డా. మాయట్ ఫిరడదమాన్ 

ప్రజలు ఆయన అంట ేభయప్డతార్మ కాబటిర  లేక వార్శకన ప్రతిఫలము ఇవావల్వ కాబటిర  ప్రజలు 
తనకు విధదయులు కావాలని దదవుడు కోర్లేదు. బదులుగా, వార్మ ఆయనను గౌర్విసాత ర్మ కాబటిర , వార్మ 
ఆయన చూప్ు దయకు కృతజుఞ లు కాబటిర , వార్మ ఆయన నిబంధ్నకు విధదయులవుతార్మ కాబటిర , 
మర్శయు వార్మ తమ హృదయములలో ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును దాచుకొనియుంచుతార్మ కాబటిర వార్మ 
ఆయనకు విధదయులు కావాలని ఆయన కోర్తాడు. ఇందుమూలముగానే లేఖ్నము దదవుని నిబంధ్నను 
గూర్శు పేరమ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచ మాటాో డుతయంది. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 7:9-13లోని ఈ 
మాటలను వినండి: 

కాబటిర  నీ ద్ేవుడెనై యహెో వా తఘనే ద్వేుడనియు, తనుీ ప్రమేించి తన ఆజాల 
ననుసరి్ంచి నడుచుకొనువారి్కక తన నిబంధనను స్టపథరపరచువాడును 
వయేతరములవరక్ు క్ృపచూపువాడును నమమతగిన ద్వేుడు ననియు... 
తెలిస్టపకొనవల ను... మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసర్ించి నడుచు 
కొనినయెడల... ఆయన నినుీ ప్రేమించి ఆశీరవద్ించి అభివృద్ిధచేస్టప, నీకకచచెద్నని 
నీ ప్పతరులతో పేమాణముచసే్టపన ద్శేములో...  ద్ీవించును (ద్వితీ. 7:9-13). 

ఈ వాకయభాగములో, దదవుని ప్రజల ప్టో ఆయన పేరమ, మర్శయు ఆయన ప్టో ప్రజల పేరమ, 
నిబంధ్న నముకతవము దృషార య వర్శణంచబడింది. 

మతతయి 22:34-40, మర్శయు మార్ము 12:28-31లో ధ్ర్ుశాసత రములోని గొప్ప ఆజఞను గూర్శు 
మాటాో డినప్ుపడు యిసేు మనసుిలో ఇదద ఉనిది. ఆ వాకయభాగములలో, ధ్ర్ుశాసత ర నిప్ుణుడెనై ఒక 
ప్ర్శసయుయనితో యిసేు సంభాషించుచునాిడు. ధ్ర్ుశాసత రములోని నియమములు ఒకదానితో ఒకట ి
ప ంతన ఎలా కల్వగశయునాియి అనుటను గూర్శు యిేసు యొకు అవగాహనను ప్ర్రక్షించుటకు 
ర్ూప ందించబడిన ఒక ప్రశిను ప్ర్శసయుయడు అడగిాడు. విశరష్ముగా, ధ్ర్ుశాసత రములోని అతయంత 
ముఖ్యమ ైన నియమము ఏమిటి అని అతడు యిేసును అడిగాడు. దివతీ. 6:5,  6 మర్శయు లేవీ. 
19:18లోని మాటలను ఉప్యోగశసుత  యిసేు సపందించాడు. మతతయి 22:37-40లో యిసేు ప్ల్వకనన 
మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంద్ుకాయన నీ పూరణహృద్యముతోను నీ పూర్ాణ తమతోను నీ పూరణమనసుుతోను 
నీ  ప్రేమింప వల ననునద్యిే. ఇద్ి ముఖుమ ైనద్ియు మొద్టిద్ియున్ైన ఆజా. 
నినుీవల  నీ పొ రుగువాని ప్రమేింపవల నను  ర్ ండవ ఆజాయు ద్ఘనివంటిద్ే. ఈ 
ర్ ండు ఆజాలు ధరమశాసు రమంతటికకని పేవక్ులక్ును ఆధఘరమ ై యునీవని అతనితో 
చెప్పి ను (మతుయ 22:37-40). 

మొదటగిా, ఈ నియమములు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము యొకు సంప్ూర్ణ సవభావమును 
ప్రతిబింబించుటకు ఉదదేశించబడిన విసత ృతమ నై సార్ాంశములు అను విష్యమును యిేసు జాఞ ప్కము 
చదశాడు. ర్ ండవదిగా, ఈ ర్ ండు నియమములు పేరమ అను ప్దములో వయకతప్ర్చబడని విష్యమును 
గమనించండి: దదవుని పేరమించుట, మర్శయు ప ర్మగువానిని పేరమించుట. 

ర్పమా. 13:9 మర్శయు గలతీ. 5:14లో పౌలు ఇలాంటి ప్రకటనలనే చదసూత , ధ్ర్ుశాసత రమంతా 
ప ర్మగువాని ప్టో పేరమ అను విష్యము దావర్ా కోీడకీర్శంచబడవచుని చెపాపడు. మర్ొక మాటలో, 
దదవుని పేరమించుట మర్శయు ప ర్మగువానిని పేరమించుట ధ్ర్ుశాసత రములోని ర్ ండు భాగములు మాతరమే 
కాదు. వాసతవానికన, ఈ ఆజఞలు ధ్ర్ుశాసత రమంతటిని కోీడీకర్శసాత యి. దదవుని పేరమించుట ధ్ర్ుశాసత రమంతటికన 
ఒక సార్ంశమ యైునిది, మర్శయు ప ర్మగువానిని పేరమించుట ధ్ర్ుశాసత రమంతటికన మర్ొక 
సార్ంశమ ైయునిది.  

కాబటిర , పాప్ము అనునది దదవుని ప్టో మర్శయు ప ర్మగువాని ప్టో పేరమలేకపల వుట అని 
చెప్పవచుు. కనీసం, ప్రతి పాప్ము దదవుని పేరమించకపల వుట అయుయనిద ిఅని చపె్పవచుు, ఎందుకంట ే
ఆయన మన హృదయములలో అతయయనిత సాా నమును కల్వగశలేడని అది తెల్వయజేసుత ంది. ప్రతి పాప్ము 
ఆయన సవభావమును తిర్సుర్శంచుట, ఆయన అధకిార్ము మీద తిర్మగుబాటట చదయుట, మర్శయు 
ఆయన నిబంధ్నను ఉలోంఘించుట అయుయనిది. మర్శయు ప్రతి పాప్ము మన ప ర్మగువార్శని కూడా 
పేరమించకపల వుట అయుయనిద.ి అద ిదదవుని సవర్ూప్మ నై మన ప ర్మగువానిలో దదవుని సవభావము 
మర్శయు అధకిార్ము యొకు ప్రతిబింబమును తృణకీర్శసుత ంద.ి దదవుని నిబంధ్న ఆశీర్ావదముల దావర్ా 
మన ప ర్మగువాని మలేును వ దకుటలో అద ివిఫలమవుతయంది. 

“వేద్ఘంతశాసు రము 101”లో పాస్ అవవక్ుండఘ వారు ఉతీరుణ లు కాలేరని నేను నఘ 
విద్ఘురుథ లక్ు చబెుతయంటాను, మరి్యు ఆ వదే్ఘంతశాసు రము 101 ఒక్ చినీ 
క్థనము మాతేమే అని తరువాత వారి్కక చబెుతఘను: ద్వేుడు ద్ేవుడెైయునఘీడు 
మర్ియు మీరు కాద్ు. పాపము, “నేనే ద్ేవుడను” అని చెబుతయంద్ి. పాపము 
ద్ేవుని, ద్వేుని మహ మను, ద్వేుని ఘనతను, ద్వేుని చితుమును, ద్ేవుని 
ర్ాజుమును పేక్కనబ టిర , మన స్ొ ంత మహ మను, మన ఘనతను, మన 
చితుమును, మన ర్ాజుమును కేందే్ముగా చసేుు ంద్ి. కాబటిర , వదే్ఘంతశాసు రము 101 
తరువాత, వదే్ఘంతశాసు రము 102 వసుు ంద్ి: ద్వేుడు ద్ేవుడెైయునఘీడు కాబటిర , మీ 
ద్ేవుడెనై యహెో వాను మీరు పూరణ మనసుుతో, ఆతమతో, మనసుుతో మర్ియు 
బలముతో ప్రమేించవల ను, మరి్యు మీరు ద్ేవుడు కాద్ు కాబటిర , లోక్ము మీ 
చుటుర  తిరుగుట లేద్ు. మీరు మిముమను వల  మీ పొ రుగువార్ిని ప్రేమించవల ను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , అవును, పాపము పేధఘనముగా ఇతరులను ప్రమేించక్పో వుటయే. అద్ి 
మిముమను మీరు ప్రేమించుట; అద్ి మిముమను మీరు కేందే్ముగా చేసుకొనుట. 
కాబటిర , ద్ేవునికక పూరణ విధేయత చూపుట — పాపమును చయేక్ుండుట — 
ఆయనను ప్రేమించుటయే. అద్ ిద్ేవుని ప్రేమించుట మర్యిు అద్ి ఇతరులను 
ప్రేమించుట అయుునీద్ి. 

— డా. అల న్ హల ర ెర్డగ 

పాప్ము యొకు పేరమలేని గుణమును గూర్శు మానవాళి పాప్ములో ప్డిన సందర్ుము దృషార య 
ఆలోచన చదదాే ము. నిషధేించబడిన ఫలమును గూర్శు దదవుడు అబదధమాడాడని చపెిప సర్పము హవవను 
శనధించాడు. ఆమ  ఫలమును తింటే, ఆమ  మర్ణించదుగాని, ఆమ  దదవుని వల  మార్శపల తయంది అని 
అతడు చెపాపడు. ఆమ  ఆ ఫలమును తినిన తర్మవాత, ఆదాము కూడా అదద అబదధమును నమిు, అతడు 
కూడా కొంత భుజంచాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆదాము హవవలు దదవుని ప్టో మర్శయు ప ర్మగువాని ప్టో పేరమలేని గుణమును ఎలా 
చూపార్మ? దదవుని నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమునకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట దావర్ా, మర్శయు 
దదవుని సతయమునకు బదులుగా సర్పము యొకు అబదధములను నముుట దావర్ా వార్మ దదవుని ప్టో 
పేరమలేని గుణమును చూపార్మ. ఆదామును పాప్ము చదయునటటో  శనధించుట దావర్ా, ఆయనలోని 
దదవుని సవర్ూప్మును బటిర  అసంతృపితని వయకతప్ర్చుట దావర్ా, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయత 
చూప్ు అతని మేలును కోర్మటలో విఫలమగుట దావర్ా హవవ ఆదాము ప్టో పేరమలేని గుణమును 
చూపింది. అదద విధ్ంగా, హవవ మోసపలయినప్ుపడు ఆమ ను సర్శదదిుే టలో విఫలమగుట దావర్ా, ఆమ లో 
మర్శయు అతనిలో ఉని దదవుని సవర్ూప్ము ప్టో అసంతృపితని వయకతప్ర్చుట దావర్ా, మర్శయు ఆమ  
మీద ప్రతికూల ప్రభావములను చూపని పాప్మును చదయుట దావర్ా ఆదాము హవవ ప్టో పేరమలేని 
గుణమును చూపాడు. 

మర్శయు మానవులందర్శ విష్యములో ఇదద వాసతవమ యైునిది. ఆదాము హవవల మొదట ి
పాప్మును పల ల్వన విధ్ముగానే, సతయమును తిర్సుర్శంచుట దావర్ా, ఆయన దయ ప్టో 
అప్నముకమును చూప్ుట దావర్ా, మర్శయు ఆయన అధకిార్ముప ై తిర్మగుబాటట చదయుట దావర్ా ప్రతి 
మానవ పాప్ము దదవుని గూర్శు ఇదద అభిపరాయమును కల్వగశయుంటటంది. కుో ప్త ంగా, ప్రతి మానవ 
పాప్ము దదవుని ప్టో సర్శయి ైన నిబంధ్న పేరమను కనుప్ర్చుటలో విఫలమవుతయంది. మర్శయు ప్రతి 
మానవ పాప్ము మన ప ర్మగువార్శకన సర్శయి నై నిబంధ్న పేరమను చూప్ుటలో విఫలమవుతయంది. వార్శకన 
విర్పధ్ముగా మనము ప్రతయక్షంగా పాప్ము చదస్టనిా లేక ప్ర్పక్షంగా పాప్ము చదస్టనిా, మన కనయీల దావర్ా 
పాప్ము చదస్టనిా లేక కనయీలు లేకుండా పాప్ము చదస్టినా, మన పాప్ము ఎలోప్ుపడు ఇతర్ ప్రజలకు హాని 
కల్వగశసుత ంది. అద ివార్శలోని దదవుని సవర్ూప్మును అగౌర్వప్ర్మసుత ంది. అది వార్శ మలేును కోర్మటలో 
విఫలమవుతయంది. పాప్ము యొకు భరష్రతవము మర్శయు ఫల్వతముల దావర్ా అది వార్శ జీవితములను 
నాశనము చదసుత ంది.  

వార్మ పేరమ దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడినంత వర్కు, దదవుని నియమములను ఉలోంఘించుటకు వార్శకన 
అనుమతి ఉనిదని నముు క ైసైతవులను మీర్మ ఎప్ుపడెనైా కల్వసార్ా? లేక వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును 



మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? మూడవ పాఠము : పాప్ము యొకు శాప్ము 

-20-  

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

అనుసర్శస్టేత , ఇతర్మలను పేరమించనవసర్ము లేదని నమిున ప్రజలను చూశార్ా? ఈ ర్ ండు ర్కముల 
ప్రజలు ప ర్పాటట ప్డుతయనాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న కోర్మ విధ్ముగా వార్శని మనము గౌర్వించనప్ుపడు 
మాతరమ ేమనము దదవుని మర్శయు మన ప ర్మగువార్మని పేరమిసాత ము. మర్శయు అవి నిబంధ్న పేరమ 
దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడనిప్ుపడు మాతరమ ేమన కనీయలు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శసాత యి. 
ఇందుమూలముగాన ేపాప్ము చదయుట చాలా సులభంగా ఉంటటంది. మనము దదనిని నిరో్క్షయము 
చదసుత నాిమో పాప్ము ప్టిరంచుకోదు. మనము దుర్రితిప్ర్మలుగా ఉనాి లేక పేరమలేనివార్శగా ఉనాి, 
పాప్ము గ లుసుత ంది. అందువలన ేవిశావసులు పాప్ము యొకు సవభావమును అరా్ము చదసుకొనుట 
చాలా అవసర్మ యైునిది. ఎందుకంటే మనము దానిని అరా్ము చదసుకునిప్ుపడు, దానిని 
తపపించుకొనుటకు మనము సర్శయి ైన విధ్ముగా స్టిదధప్డతాము, మర్శయు దాని దావర్ా మనకు కలుగు 
ర్క్షణను మనము మర్శ ఎకుువగా మ చుుకుంటాము. 

పాప్ము యొకు శాప్ము అను మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు మనము మానవ పాప్ము 
యొకు ఆర్ంభమును విశదీకర్శంచాము మర్శయు పాప్ము యొకు ప్రధానమ నై సవభావమును 
వర్శణంచాము. ఇప్ుపడు మన మూడవ ప్రధానమ ైన అంశమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: 
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములు. 

పర్ిణఘమములు 

సాంప్రదాయిక కమీబదధ వదేాంతశాసత రములో, “వాసతవిక పాప్ము” అను ప్దము మానవాళి చదస్టిన 
మొదట ిపాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను సూచసుత ంది. వాసతవిక పాప్ము యొకు వివర్ములను 
ప్లువుర్మ వదేాంతవతేతలు ప్లు విధాలుగా వివర్శంచార్మ. కాని ప్రతి సందర్ుములోను, దృషిర  ఈ కనీంది 
విష్యముల మీద కేందీరకర్శంచబడింది:  

ఆద్ఘము పాపములో పడిపో వుట కారణంగా ఆద్ఘము యొక్క పాేక్ృతిక్ వారసులు 
జనిమంచిన స్టపథతి. 

ఆదాము చూపని అవిధదయత అతనిలో నుండి సావభావికముగా జనిుంచన ప్రతి మానవమాతయర ని 
మీద ప్రతికూలంగా ప్రభావం చూపింది. కేవలం యిేసు మాతరమే వాసతవిక పాప్మును తపిపంచుకునాిడు. 

క్ుల పుమ నై పద్ములలో, వాసువిక్ పాపము అనగా, ఒక్ వుకకు జనిమంచిన నఘటి నుండి 
క్లిగియునీ పాపము. మరి్యు ఒక్ వుకకు ఈ పాపమును తప్పించుకొనలేడు. 
జనిమంచిన పేతి వుకకు ఈ విష్యమును అంగనక్రి్ంచఘలి, ఎంద్ుక్ంటే పేజలు 
పాపభర్ితమ ైన వంశ క్రమములో జనిమస్ాు రు. నేను ఒక్ ఉద్ఘహరణ ఇస్ాు ను: ఒక్ 
స్టపంహము గొర్ రప్పలల క్ు జనమనివవలేద్ు, మర్ియు ఒక్ పాప్పయెనై మనుష్యుడు, 
అనగా ఆద్ఘము వారసుడు, ద్వేుని ఎద్ుట నీతిమంతయనిగా ఉండు ఒక్ పవితేమ నై 
వుకకుకక జనమనివవలేడు. మర్ియు ఇద్ి ఇపిటికే ఉనికకలో ఉనీ పాపమ ైయునీద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ఘనిని మనము మన ఆలోచనల ద్ఘవర్ా చేయక్పో వచుచ, మాటల ద్ఘవర్ా 
చేయక్పో వచుచ, మన కకరయల ద్ఘవర్ా చేయక్పో వచుచ, కాని అద్ి ఉనికకలో 
ఉంటుంద్ి. మర్ియు మన మధులో ద్ఘనిని తప్పి ంచుకోగలవారు ఎవవరు లేరు. 
ద్ీనినే “వాసువిక్ పాపము” అని ప్పలుస్ాు రు. 51వ కరరునలో ద్ఘవీద్ు చపె్పినటుల , 
“నేను పాపములో పుటిరనవాడను, పాపములోనే నఘ తలిల ననుీ గరభమున 
ధర్ించనెు.” 

— యోహనాస్ పరా పలర వర్పి, Ph.D., అనువాదము 

ఈ పాఠములో మన ఉదదేశముల కొర్కు, మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట వలన కల్వగశన 
మూడు ప్ర్శణామములను మనము చూదాే ము: భరష్రతవము, ఎడబాటట మర్శయు మర్ణము. 
భరష్రతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

భేష్రతవము 
ఆదాము హవవలు మంచ చడ్ెల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినినప్ుపడు, అద ివార్శకన చదస్టిన 

హానిని మీర్మ జాఞ ప్కము చదసుకొనవచుు. హిపల ప ప్టరణ బిష్ప్ అయిన అగస్టిరన్ పాప్ములేని స్టిాతిని ప స్టేి 
నాన్ ప కుర్ే, అనగా మానవాళికన పాప్మును తపిపంచుకొను సామరా్యము ఉనిది, అని వర్శణంచాడని 
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించాము. ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టని తర్మవాత, తమ 
సామరా్యతను కోలోపయి, పాప్ము చదయు సామరా్యమును మాతరమే ప ందుకునాిర్మ. వార్శ నూతన స్టిాతిని 
అగస్టిరన్ నాన్ ప స్టేి నాన్ ప కుర్ే — పాప్మును తపపించుకొనుటకు అసమరా్త — అని వర్శణంచాడు. 
ఆదాము హవవలు అనుభవించన భరష్రతవము దదవుని సంతోష్ప్ర్చ, ఆయన ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకొనుటకు వార్మ కల్వగశయుండని సామరా్యతను తొలగశంచంది, మర్శయు పాప్ము చదయు 
సామరా్యమును మర్శయు దదవుని శాప్ములను ప ందుకొను యోగయతను మాతరమే వార్శలో మిగశల్వుంది. 

ఇప్ుపడు, ఆది. 3:12, 13లో మనము చూసుత నిటటో , అసంప్ూర్ణముగాన నైా ఆదాము హవవలు 
తమ పాప్ములను ఒప్ుపకునాిర్మ. మర్శయు తర్మవాత వచనములలో, దదవుడు వార్శ ప్టో కొంత 
సౌమయతను చూపాడు. వార్మ చదస్టని పాప్ము కొర్కు ఆయన వార్శని వ ంటన ేచంపయిుండదవాడద. కాని 
ఆయన అలా చదయలేదు. బదులుగా, ఆయన వార్శకన కర్మణను చూపాడు. మర్శయు ఆది. 3:15లో, వార్శని 
తమ పాప్ము మర్శయు దాని యొకు ప్రభావముల నుండి విమోచంచుటకు ఒక విమోచనకర్తను 
ప్ంప్ుతానని కూడా ఆయన వాగాే నం చదశాడు. ఆదాము హవవలు వయకతప్ర్చన విశావసము మర్శయు 
ప్శాుతాత ప్ము దావర్ా, దదవుడు వార్శ ఆతులను నూతనప్ర్చ, వార్శలోని పాప్మును తపిపంచుకొను 
సామరా్యతను ప్ునర్మదధర్శంచాడు.  

దుర్దృష్రవశాతయత , వార్శ వయకనతగత ప్ునర్మదధర్ణ వార్శ యొకు పరా కృతిక వార్సులకు ఇవవబడలేదు. 
మిగశల్వన మానవాళి అంతా పాప్మును తపిపంచుకొనుటకు అసమరా్తలోనే జనిుంచుటకు 
విడచిప టరబడింది. యోహాను 8:31-44, మర్శయు ర్పమా. 6:6-20 వంటి చపటో యిసేు మర్శయు పౌలు ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ైతిక భరష్రతవ స్టిాతిని పాప్మునకు బానిసలగుటతో పల లాుర్మ. మర్శయు ఆదాము హవవలను ర్క్షించనటటో , 
దదవుడు మనలను ర్క్షించు వర్కు మనము ఈ భరష్రస్టిాతిలోన ేఉంటాము. 

లూకా 6:43-45లో, యిేసు మన భరష్ర స్టిాతిని చడ్ె ఫలములను మాతరమే ఇచుు చడ్ె చటెటర తో 
పల లాుడు. ర్క్షణలేని ప్తనమ నై మానవాళి బాహయముగా ఏ మేలును చదయనేలేదని ఆయన ఉదదేశము 
కాదు. వార్మ ఇప్పటిక ీతమ పలోిలను జాగీతతగా చూచుకుంటార్మ, పౌర్ నియమములను మొదలగువాటిని 
పాటిసాత ర్మ కూడా. అయితద పాప్ము యొకు భరష్రతవము దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గౌర్వించ కార్యములను 
చదయకుండా, లేక దదవుని ప్టో మర్శయు ప ర్మగువాని ప్టో నిబంధ్న పేరమతో కార్యములను చదయకుండా 
వార్శని ఆటంకప్ర్మసుత ంది. కాబటిర , వార్మ చదయు ప్రతి ప్ని పాప్ము అను మచును కల్వగశ ఉంటటంది. 
ర్పమా. 8:6-8లో పౌలు స్ట లవిచునటటో : 

ఏలయనగా శర్నర్ానుస్ారమ నై మనసుు ద్వేునికక విర్ోధమ యైునీద్ి;  అద్ి ద్వేుని 
ధరమశాసు రమునక్ు లోబడద్ు, ఏమాతేమును లోబడనేరద్ు. కాగా శర్నర సవభావము 
గలవారు ద్ేవుని సంతోష్పరచ నేరరు (ర్ోమా. 8:6-8). 

విచార్కర్ముగా, ప్తనమ నై మానవాళి విష్యములో, మన భరష్రతవము పాప్ము చదయకుండా 
తపపించుకొనుటలో మనము కల్వగశయుని అసమరా్తకు మాతరమే ప్ర్శమితము కాదు. అది మానవ 
సవభావములోని ప్రతి కోణమునకు వాయపసిుత ంది. ఈ భరష్రతవము యొకు వాయపితని ప్లు వదేాంతశాసత ర 
సంప్రదాయములు ప్లు విధ్ములుగా అరా్ము చదసుకుంటాయి. అయితద మన మానవ సవభావములోని 
ప్రతి కోణము, మన శర్రర్ములు మర్శయు పరా ణములతో సహా, ప్రభావితము చదయబడింద ిఅని 
మనమంతా ఒప్ుపకోవచుు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 3:16-19లో దదవుడు స్ట లవిచునటటో , మన శర్రర్ములు 
శీమను అనుభవించ మర్ణిసాత యి. ర్పమా. 3:11లో పౌలు సూచంచనటటో , మన మనసుిలు అవగాహన 
లేనివిగా ఉనాియి. 1 యోహాను 2:16లో యోహాను సూచంచనటటో , మన హృదయములు పాప్మను 
లోభముతో నిండయిుంటాయి. 

పాప్ము మన జీవితములలో వంచంచునదగిా ఉనిది. అది మన ప్తనమ నై అస్టితతవములోని 
ప్రతి భాగమును — మన శర్రర్ములు, మన ఆతులు, మన మనసుిలు, మన కోర్శకలు, మన 
ఆలోచనలు, మర్శయు మిగశల్వనవనిిటిని — భరష్రము చదసుత ంది. ఫల్వతంగా, మనలో నుండి ప్రవహించు 
ప్రతిదానిని — మనము ఆలోచంచు, చదయు మర్శయు భావించు ప్రతిదానిని — అది భరష్రము చదసుత ంది. 
మనము కీీసుత నందు విశావసముంచనప్ుపడు, అనిి కోణములలోను ఆయనను సంతోష్ప్ర్చు 
సామరా్యమును దదవుడు మనలో నూతనప్ర్మసాత డు. కాని ఇప్పటి వర్కు ర్క్షణ ప ందనివార్శ 
విష్యములో, వార్మ చదయు ప్రతిదానిలోను పాప్ము వయకతప్ర్చబడుతయంది. 

మనము విశవస్టించక ముందు భరష్రతవము మనలో ఉతపతిత  చదయు వాటిని గూర్శు లేఖ్నము 
మాటాో డు మూడు విధానములను చూదాే ము, మర్శయు మనము హతయత కొను పాప్భర్శతమ ైన భావనలతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భావనలు 
దదవుని ఉదదేశములు మర్శయు నిషధేించబడిన ఫలము యొకు ప్రభావములను గూర్శు సర్పము 

చెపపిన అబదధములను నమిునప్ుపడు హవవ యొకు భావనలు భరష్రమ ైపల యాయి. మర్శయు ఆ ఫలము 
తినుటకు యోగయమ నైది అని నిర్ాధ ర్శంచనప్ుపడు ఆదాము యొకు భావనలు కూడా భరష్రమ ైపల యాయి. 
అయితద దదవుని శాప్ము దావర్ా మానవులందర్శక ీఅవి అందించబడుట ఆ భరష్రతవముల యొకు అతయంత 
ఘోర్మ నై ప్ర్యవసానమ ైయునిది.  

ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము చూస్టినటటో , భావనాతుకముగా ఆలోచంచు మానవ 
సామరా్యమును పాప్ము నాశనము చదస్టింది, మర్శయు అబదధ  ఆలోచనలు నిజమని నముునటటో  
మనలను ప్ుర్శకొల్వపంది. పాప్ము కొనిి విధాలుగా మనలను మతిస్టిామితములేనివార్శగా చదసుత ంద ిఅని 
ప్రసంగశ 9:3 మర్శయు యిర్రుయా 17:9 బో ధిసాత యి. దదవుడు ఘనప్ర్చుదానిని మనము ఘనప్ర్చము, 
మర్శయు మనలను మనము చెడుతనమునకు సమర్శపంచుకుంటాము. పాప్ముతో నిండని మనసుిలు 
దదవుని ఆశుర్య కార్యముల యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనలేవని దివతీ. 29:2-4 స్ట లవిసుత ంది. 
పాప్ము మనలను అబదధములను హతయత కొనునటటో  చదసుత ంద ిఅని, సతయమును అంగరకర్శంచకుండా 
నిర్పధసిుత ంది అని యోహాను 8:43-47 బో ధసిుత ంది. ఎఫ స్ట్. 4:17-18లో, పాప్ము యొకు ప్రభావమును 
పౌలు ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: 

వార్ తైే అంధకారమ నై మనసుుగలవార్ ,ై తమ హృద్య కాఠనిుమువలన 
తమలోనునీ అజాా నముచేత ద్ేవునివలన క్లుగు జీవములోనుండి 
వేరుపరచబడనివార్ ై, తమ మనసుునక్ు క్లిగిన వురథత అనుసరి్ంచి 
నడుచుకొనుచునఘీరు (ఎఫపస్ట్. 4:18). 

పాప్ము మన భావనలను భరష్రము చదసుత ంది కాబటిర , మనము సతయమును నముుటలో 
విఫలమవుతాము. ఇంకా ఘోర్మ నై విష్యము ఏమిటంటే, మనము కల్వగశయుండు అబదధ భావనలు 
సవయంగా పాప్భర్శతమ యైునివి. మనము అరా్ము చదసుకొనుటకు కష్రమ ైన భావనలను అపారా్ము 
చదసుకొనుట, లేక నరే్ముకొనుటకు మనకు అవకాశము దొర్కనివాటిని గూర్శు అజాఞ నులుగా ఉండుట 
పాప్ము కాదు. అయితద అబదధ స్టదిాధ ంతమును మర్శయు బెైబిలుకు వయతిర్ేకమ నై ఆలోచనలను 
ఉదాా టించుట పాప్మ యైునిది. ఇందుమూలముగాన ే1 తిమోతి 6:3-5లో, అబదధ బో ధ్కుల యొకు 
ఉదదేశప్ూర్వక అజాఞ నత మర్శయు భరష్రమ నై మనసుిల కార్ణంగా పౌలు వార్శని పాప్ులు అని 
పిలుసుత నాిడు. అబదధ  స్టిదాధ ంతములు మర్శయు తప్ుపడు ఆలోచనలు దదవుని సతయమును 
మర్మగుచదయు అబదధముల ైయునాియి, మర్శయు అవి మనలను మర్శంత పాప్ములోనికన నడపిిసాత యి.  

ద్ేవుడు ద్వేుడెైయునఘీడు మర్ియు పేతి విష్యమును ఖచిచతముగాను, 
సర్ిగాను ఎర్ిగియుండుటక్ు ఆయన యోగుుడు. సతయుడెనై వానిని తెలుసుకొని, 
సరి్యెైన స్టపద్ఘధ ంతములను క్లిగియుండుటక్ు మనము బద్ుధ లమ ైయునఘీము, 
ఎంద్ుక్ంటే సర్యిెనై స్టపద్ఘధ ంతము ద్ేవునిని మరి్యు ఆయనతో మన 
అనుబంధమును వరి్ణసుు ంద్ి. కాబటిర , మొటరమొద్టిగా, మన ఉతుమమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆలోచనక్ు మర్ియు ఆయనను గూర్ిచ వీల ైనంత సర్ిగా ఆలోచన చేయుటక్ు 
ఆయన యోగుుడెైయునఘీడు. కాబటిర , సరి్యెనై స్టపద్ఘధ ంతము ద్ేవుని 
ఘనపరుసుు ంద్ి కాబటిర  అద్ి చఘలా పాేముఖుమ నైద్ి. అద్ి ఆయనక్ు గౌరవమును 
ఇసుు ంద్ి. ఆయన నిజముగా ఏమ ైయునఘీడో  మనము 
తెలుసుకొనగోరుచునఘీము. ఆయన తనను గూర్ిచ మనక్ు బయలుపరచిన 
సతుమును మనము తెలుసుకొనగోరుచునఘీము. అవును, లేఖనము యొక్క 
ఉద్ేదశుము అద్ే అయుునీద్ి, మర్ియు మనము ద్ఘనిని తెలుసుకోగలము.  
ర్ ండవద్ిగా, అబద్ధ  స్టపద్ఘధ ంతము అబద్ధ  జీవన శ ైలిలోనికక నడపి్పసుు ంద్ి కాబటిర  కరొ తు  
నిబంధన ద్ఘనిని గూరి్చ క్ఠినముగా మాటాల డుతయంద్ి. అద్ి పాపములోనికక 
నడపి్పసుు ంద్ి, ద్వేుని నుండి ద్ూరముగా నడపి్పసుు ంద్ి. మనము ద్ేవుని సర్ిగా 
అరథము చసేుకోలేనపుిడు, ద్వేుని గూరి్చ మనక్ు ఒక్ అబద్ధ అభిపాేయము 
ఉనీపుిడు, మనము ఒక్ వక్రమ ైన జీవితమును జీవిస్ాు ము. ఆయన ఆశంచిన 
విధముగా మనము ఆయనను స్టరవించలేము. ఇంద్ువలనే, కరొతు  నిబంధన అబద్ధ  
స్టపద్ఘధ ంతమును గూరి్చ చఘలా క్ఠినముగా మాటాల డుతయంద్ి. 

— డా. గాయర్ త్ కాక ీల్ 

మన భరష్రతవము యొకు ర్ ండవ ప్ర్శణామము మనము కల్వగశయుండద పాప్భర్శతమ నై ప్రవర్తనలు 
అయుయనిది. 

పేవరునలు 
ఆదాము హవవల నడత వార్శ పాప్ములో అతయంత సపష్రమ నై విష్యమ ైయునిది: 

నిషధేించబడిన ఫలమును భుజంచుట. ఆ కాలము మొదలుకొని మానవాళిని ప్టిర  ప్డసిుత ని ప్రవర్తనా 
పాప్ములనిిటికీ ఈ పాప్ము ఒక మాదరి్శగా ప్ని చదస్టింది. ఆ సమయము తర్మవాత, ఆది. 6:5లో 
మనము చదువునటటో , మానవాళి యొకు పాప్భర్శతమ నై ప్రవర్తనతో దదవునికన ఎంత కోప్ము వచుంద ి
అంటే, ఆయన మానవ జాతి అంతటిని జలప్రళయం దావర్ా నాశనం చదశాడు, మర్శయు లోకమును 
మర్లా నింప్ుటకు ననవహును మర్శయు అతని కుటటంబమును మాతరమ ేర్క్షించాడు.  

విచార్కర్ముగా, మానవాళి ఈ సార్శ కూడా సర్శగా ప్రవర్శతంచలేదు. ఇప్పటికీ మనము అనిి 
ర్కముల ప్రవర్తనా పాప్ములను చదసాత ము. వాసతవానికన, ర్పమా. 1లో, దదవుడు మనలను మన 
పాప్భర్శతమ నై వాంఛలకు అప్పగశంచదశాడు కాబటిర , మనము ఇంతగా పాప్ము చదసాత మని పౌలు 
వాదించాడు. ఇదద అధాయయములో, మన ర్క్షణలేని, ప్తనమ నై స్టిాతిలో మనము కల్వగశయుండద 
ప్రవర్తనలను పౌలు భయానకముగా వర్శణంచాడు. ర్పమా. 1:29-32లో పౌలు వరా స్టిన మాటలను వినండి: 

అటిరవారు సమసుమ నై ద్ుర్నీ తిచేతను, ద్ుష్రతవముచేతను, లోభముచేతను, 
ఈర్యచేతను నిండుకొని, మతురము నరహతు క్లహము క్పటము 
వ్ైరమనువాటతిో నిండనివార్ ై కొండెగాండుే ను అపవాద్క్ులును, ద్ేవద్ేవష్యలును, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హ ంసక్ులును, అహంకారులును, బింక్ములాడువారును, చడ్ెవాటిని 
క్లిించువారును, తలిద్ండుే లక్విధేయులును, అవివేక్ులును మాట 
తపుివారును అనుర్ాగ రహ తయలును, నిరదయులున్ైరి్. ఇటిర  కారుములను 
అభుస్టపంచువారు మరణమునక్ు తగినవారు అను ద్వేుని నఘుయ విధిని వారు 
బాగుగ ఎర్ిగియుండియు, వాటనిి చేయు చునఘీరు. ఇద్ి మాతేమే గాక్ వాటిని 
అభుస్టపంచు వార్ితో సంతోష్ముగా సమమతించుచునఘీరు (ర్ోమా. 1:29-32). 

ఇరవ్యైువ శతఘబదము ఆరంభమ ైనపుిడు, లోక్ములో, ముఖుముగా పాశాచతు 
లోక్ంలో ఎంతో ఆశావాద్ం ఉండేద్ి, ఇద్ి విజాా నములో పుర్ోగతి కారణంగా, విద్ు 
విర్ివిగా అంద్ుబాటులో ఉండుట కారణంగా, అనిీ ఆవిష్కరణల కారణంగా, 
స్ాంకేతిక్ పరి్జాా న పుర్ోగతి కారణంగా, మొద్లగువాటి కారణంగా ఇద్ి జర్ిగింద్ి, 
మరి్యు ఇరవ్ైయువ శతఘబదము యుద్ధము అనేద్ిలేని ఒక్ సమాధఘన 
శతఘబదముగా ఉంటుంద్ి అనే గొపి ఆశావాద్ము తతువవేతులలో, స్ామాజక్ 
వ్ైజాా నిక్ులలో మరి్యు కొంతమంద్ి ఉద్ఘరవాద్ వదే్ఘంతవేతులలో క్ూడఘ ఉండదే్ి. 
ఇరవ్యైువ శతఘబదమును మానవ తరకము పాలిసుు ంద్ి, మర్యిు తఘరి్కక్మ నై 
జీవులు ఒక్ర్ినొక్రు చంపుకొనక్ుండఘ ఉంటారు. కాబటిర , సమాధఘనముతో 
నిండియుండు ఒక్ శతఘబదములోనికక మనము పేవేశంచుచునఘీము అను ఈ గొపి 
నిర్నక్షణలోనే ఒక్ సమసు క్నిప్పసుు ంద్ి... మార్డక్ వాద్ములో క్ూడఘ ఇద్ే సమసు 
ఉంద్ి. ద్ఘనిలో ఒక్ ఆశావాద్ మానవశాసు రము ఉనీద్ి, కాని ద్ఘనిలో పాప 
స్టపద్ఘధ ంతము లేద్ు కాబటిర  అద్ి స్ామాజక్ విపతయు లక్ు ద్ఘరి్తీస్టపంద్ి. అయతే ఏమి 
జర్ిగింద్ి? మొద్టి పేపంచయుద్ధము జరి్గింద్ి. బో ల ్ విక్ విపలవం జరి్గింద్ి. 
హో లోకాస్ర, ర్ ండవ పేపంచ యుద్ధము, హ టల ర్డ, నఘజీవాద్ము, ఇంకా ఇలా 
ల క్కప్పడుతూ పో వచుచ. కాబటిర , ఫలితంగా, ఇరవ్ైయువ శతఘబదములో సుమారుగా 
పద్కొండు కోటల  ఇరవ్ై ఎనిమిద్ి లక్షల మంద్ి పేజలు యుద్ధముల వలన 
మరణ ంచఘరు. నేను కేవలం యుద్ధములను గూరి్చ మాతేమే మాటాల డుతయనఘీను 
— పౌరులు మర్ియు స్టపైనిక్ులు, మర్ియు ఇవి కవేలం అధికార్కి్ంగా నమోద్ు 
చేయబడని గణఘంకాలు మాతేమే. ఇద్ి అంతక్ు ముంద్ు నఘలుగు శతఘబదములలో 
జరి్గిన మరణముల క్ంటే నఘలుగు ర్ టుల  ఎక్ుకవ. ఇద్ి మనక్ు ఏమి 
తెలియజేసుు ంద్ి? స్ామాజక్ పరి్స్టపథతయలు మాతేమేగాక్, ఏద్ో  సర్ిగాలేద్ు. 
జాా నమంతఘ క్ూడబ టిర , విజాా నము యొక్క పుర్ోగతి మరి్యు నఘగరి్క్త యొక్క 
పేగతి తరువాత క్ూడఘ, మానవ సవభావములో ఏద్ో  ఒక్ పాేధమిక్ సమసు ఉంద్ి. 
మరి్యు ద్ీనినే క ైసైువులమ ైన మనము “పాపము” అని ప్పలుస్ాు ము. ఇపుిడు 
మీడియావార్ి మధులో, అధుయన రంగములో మొద్లగువాటిలో ఇద్ి 
ఉపయోగించబడు పద్ము కాద్ు, అయనను ర్ యనోో ల్్డ న్ైబర్డ చెపుినటుల , 
పాపము అను క ైైసువ స్టపద్ఘధ ంతము స్టపద్ఘధ ంతములనిీటిలో తక్ుకవ ఖాుతిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పొ ంద్ినద్ెైయునీద్ి, అయనను ద్ీనికక మన యొద్ద ఎంతో అనుభవాతమక్ 
ఆధఘరము ఉనీద్ి.   

— డా. పట్ర్డ కుజుక్స 

మన భరష్రతవము వలన కలుగు మూడవ ప్ర్శణామము పాపాతుక భావోదదవగాలు. 

భావోద్ేవగాలు 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , దదవుని ధ్ర్ుశాసత రములోని మొదటి ర్ ండు గొప్ప ఆజఞలు 

పేరమను గూర్శున ఆజఞల ైయునివి: మొదటదిి, దదవుని పేరమించుట; మర్శయు ర్ ండవది, మన 
ప ర్మగువార్శని పేరమించుట. అవును, పేరమ ఒక భావము అయుయనిది, కనీసం కొంత వర్క ైనా. మన 
జీవితములోని ప్రతి భాగములో మనము విధదయులగునటటో  అద ిమనలను ప్ుర్శకొలుపతయంది. కాబటిర , 
పాప్భర్శతమ నై భరష్రతవము మన భావోదదవగాల మీద ప్రభావము చూప్ుతయంద ిఅను విష్యం మనకు 
ఆశుర్యమును కల్వగశంచకూడదు, మర్శయు అది దదవుని మర్శయు మన ప ర్మగువార్శని పేరమించకుండా 
మనకు ఆటంకం కల్వగశసుత ంది, మర్శయు ఈ పేరమలో నుండి వ లువడు నీతిగల భావోదదవగాలను 
వయకతప్ర్చకుండా మనకు ఆటంకం కల్వగశసుత ంది.   

ఆదాము హవవల భావోదదవగాల భరష్రతవము వార్మ చదస్టని పాప్ములోను, దాని యొకు తక్షణ 
ప్ర్యవసానాలలోను, మర్శయు దాని యొకు నిల్వచయుండు శాప్ములోను కనిపిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 
ఆది. 3:6లో, నిషధేించబడిన ఫలము ఇచుు జాఞ నమును హవవ ఆశించంది. 7-10 వచనాలలో, తమ 
దిగంబర్తవమును బటిర  ఆదాము హవవలు స్టగిుగ న ందార్మ. మర్శయు 16వ వచనములో, వార్శ 
భావోదదవగములు మర్శయు కోర్శకలు వార్శ యొకు వ వైాహకి అనుబంధ్ము మీద ప్రభావము చూప్ు 
విధానమును దదవుడు శపించాడు.  

మర్శయు ప్రతి మానవుని యొకు భావోదదవగాలను కూడా పాప్ము ఇదద విధ్ముగా భరష్రము 
చదసుత ంది.  మనమంతా దుర్ాశ, లోభము, అహంకార్ము, దదవష్ము, అవినీతితో కూడిన కోప్ము, 
మర్శయు అనిి ర్కముల పాప్ప్ు భావోదదవగాలతో  సతమతమవుతాము. మార్ము 7:21-22లో యిేసు 
స్ట లవిచునటటో : 

లోపలినుండి, అనగా మనుష్యుల హృద్యములోనుండి ద్ుర్ాలోచనలును 
జారతవములును ద్ ంగతనములును నరహతులును వుభిచఘరములును 
లోభములును చడెుతనములును క్ృతిేమమును కామవికారమును మతురమును 
ద్ేవద్ూష్ణయు అహంభావమును అవివేక్మును వచుచను (మారుక 7:21-22). 

మనము ఒక ప్నిని చదయుటకు ముందద, మన పాప్ప్ు భావోదదవగాలు మర్శయు కోర్శకలు 
పాప్భర్శతమ నై ఆలోచనలు మర్శయు ప్రవర్తన వ పై్ుకు మనలను ఆకర్శషసాత యి. యాకోబు 1:14-15లో 
యాకోబు దీనిని గూర్శు ఇలా స్ట లవిచుుచునాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పేతివాడును తన సవకరయమ ైన ద్ుర్ాశచేత ఈడవబడి మరులు కొలిబడని వాడెై 
శోధింపబడును. ద్ుర్ాశ గరభము ధర్ించి పాపమును క్నగా, పాపము పర్పిక్వమ ై 
మరణమును క్నును (యాకోబు 1:14-15). 

మన పాప్ప్ు సవభావములో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు బాహయ విధదయత చూప్ుట కూడా 
అసాధ్యమవుతయంది. కాని మన భావాతుక భరష్రతవమును, మర్శయు మనము పేరమించవలస్టని విధ్ముగా 
దదవునిని మర్శయు మన ప ర్మగువానిని పేరమించుటలో మన అసమరా్తను గూర్శు మనము ఆలోచన 
చదయునప్ుపడు, ఆయన ర్క్షించు కృప్ లేకుండా దదవుని సంతోష్ప్ర్చు శకనత మనకు లేదని 
సపష్రమవుతయంది. 

భరష్రతవము మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట యొకు ఘోర్మ నై ప్ర్శణామములలో ఒకటి 
అని మనము చూశాము కాబటిర , దదవుని నుండ ిమర్శయు ఇతర్ మానవుల నుండి మన ఎడబాటటను 
ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఎడబాటు 
పాపము యొక్క పేభావమును అతిగా ఉద్ఘా టించుట స్ాధుముకాద్ు. మొద్టిగా, 
పాపము యొక్క జీతము మరణమ ైయునీద్ి. పాపము వలన మానవులు 
మరణమును అనుభవిస్ాు రు. మనమంతఘ పాపము వలన మరణ స్ాు ము. 
ర్ ండవద్ిగా, పాపము వలన మనము ద్వేునికక ద్ూరమయాుము. మన 
అనుబంధము తెగిపో యంద్ి మర్ియు మన పాపము కారణంగా ఆయనతో 
మనము మరలా అనుబంధము క్లిగియుండు హక్ుక మనక్ు లేద్ు. 
మూడవద్ిగా, మనలో ఒక్రి్కొక్ర్ి మధు ఉనీ అనుబంధములు పాపము 
కారణంగా తెగిపో యాయ, విర్ిగిపో యాయ, నఘశనమ ైపో యాయ. మనము మన 
అవసరతలక్ు మొద్టి పాేధఘనుతను ఇస్ాు ము కాబటిర  మరి్యు ఇతరుల క్ంటే 
మనక్ు మనం ఎక్ుకవ పాేధఘనుతను ఇస్ాు ము కాబటిర , గరవము, స్ావరథము 
మరి్యు మోసముతో నిండియునఘీము కాబటిర , మనమంతఘ పూరణ అనోునుతను 
క్నుపరచుటలో విఫలమవుతఘము.  కాబటిర , ఇద్ంతఘ కవేలం పాపము వలనే 
జర్ిగింద్ి. 

— డా. కాన ట్ంటెనై్ కాంప ె ల్ 

మానవులు దదవునితో సహవాసము కల్వగశ లోకమును పాల్వంచుట కొర్కు దదవుని 
సవర్ూప్ములుగా సృజంచబడా్ ర్మ. ఏదనెు తోటను భూమియందంతటా వాయపింప్జేయు బాధ్యత మనకు 
ఇవవబడినది, తదావర్ా సృషిరయావతయత  దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయము అవుతయంది. మర్శయు ఆ 
ర్ాజయములో, దదవుడు నివస్టిసాత డు మర్శయు తన సనిిధిని మన మధ్యన ఉంచుతాడు. మర్శయు దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్-ప్రతినిధ్ులుగా లేక సామంత ర్ాజులుగా సృషిరని పేరమతో మర్శయు సహకార్ముతో పాల్వసుత  మనము 
ఒక ఐకయత గల జాతిగా కూడా నివస్టించవలస్టయిుండెను. 

అయితద పాప్ము దదవునితో మన సహవాసమునకు భంగము కల్వగశంచ, ఒకర్శతో ఒకర్ము 
కల్వగశయుండవలస్టని అనుబంధ్ములను నాశనం చదస్టింది. దనీి వలన దదవుడు ఆదాము హవవలను 
ఏదెను తోటలో నుండి బయటకు వ ళోగొటార డు. వార్మ తిర్శగశ లోనికన ప్రవేశించకుండా ఆప్ుటకు దాని 
దావర్ము యొదే ఆయన దదవదూతలను కూడా ఉంచాడు అని ఆది. 3:24 స్ట లవిసుత ంది. ఫల్వతంగా, 
మానవాళి దదవుని సనిిధకిన మర్శయు భదరతకు దూర్ంగా  అర్ణయములో నివస్టించునటటో  
తోల్వవయేబడింది. మర్శయు ఆది. 4-6 అధాయయములలో మనము నరే్ముకొనునటటో , అర్ణయములో 
మానవులు ఒకర్శకన విర్పధ్ముగా మర్ొకర్మ లేచుట ఆర్ంభించార్మ. కయిాను తన సహో దర్మడెనై హబేలెును 
హతమార్ాుడు, మర్శయు ఇతర్మలతో దుర్వయవహార్ం చదస్టిన కొనిి తర్ములకు తండిర అయాయడు. చవర్శకన, 
మానవులు ఒకర్శన కర్మ ఎంతగా వధేించార్ంటే ననవహు దనిములలో దదవుడు లోకమంతటినీ 
జలప్రళయంతో నాశనం చదశాడు. 

ఆ దినము మొదలుకొని దదవుని నుండి మర్శయు ఇతర్ మానవుల నుండి మానవాళి యొకు 
ఎడబాటట భయానకమ నై ర్రతిలో కొనసాగశంది. ఆదాము హవవల వల  మనము దదవుని దృశయ సనిిధిలో 
ఇక నడవలేము; బదులుగా, మనము ఆయనను దదవషించ ఆయనతో యుదధము చదసాత ము. మర్శయు 
అబదధములు, మోసము, దదవష్ము, కలహము మర్శయు అనకే ఇతర్ అనుబంధ్ సమాసయలు ఇతర్ 
ప్రజలతో సమాధానముగాను, సహకార్ముతోను జీవించకుండా మనకు ఆటంకం కల్వగశసాత యి.  

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , నిషేధించబడని ప్ండును తిని ఆదాము హవవలు దదవుని 
మీద చదస్టని తిర్శగుబాటట ఈ ఎడబాటటకు మొదట ికార్ణమ యైునిది. వార్శ పాప్ములో, మన మొదటి 
తలో్వదండుర లు దదవుని అధకిార్ము కంటే ఎకుువగా తమ అధకిార్మును వకాుణించుటకు ప్రయతిించార్మ. 
అద ిమానవాళి అంతటిని దదవునికన విర్పధ్ులుగా చదస్టిన దదవుని నిబంధ్నకు విర్పధ్ముగా చదయబడని 
దోరహమ యైునిది. 

తాను ఎఫ స్ట్యులకు వరా స్టని ప్తిరకలో, మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట ప్తనమ నై  
మానవులందర్మ సాతాను ర్ాజయములో చదర్మటకు కార్ణమ నైదని పౌలు బయలుప్ర్చాడు. మనము 
దదవునికన సనిిహతియలముగా ఉండుట మాని ఆతీుయ యుదధములో ఆయనకు బదధ  
శతయర వులమయాయము. ఫల్వతంగా, మనలో ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని కృప్ మర్శయు దయకు దూర్ముగా 
ఉంటూ జీవితమును ఆర్ంభిసాత ర్మ. మన సావభావిక శతయర వుగా మాతరమే మనము ఆయనను 
ఎర్శగశయునాిము. ఎఫ స్ట్. 2:1-3లో, ర్క్షణకు ముందు తన పాఠకుల యొకు ప్ర్శస్టిాతిని పౌలు ఈ విధ్ంగా 
వర్శణంచాడు: 

మీ అపర్ాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచనవార్  ైయుండగా, ఆయన 
మిముమను కరరసుు తో క్ూడ బేద్కికంచెను. మీరు వాటనిి చేయుచు, వాయు మండల 
సంబంధమ ైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయుల ైన వారి్ని ఇపుిడు ప్రేరే్ప్పంచు శకకుకక 
అధిపతిని అనుసర్ించి, యీ పేపంచ ధరమముచొపుిన మునుపు నడుచుకొంటిర్ి. 
వార్తిో క్లిస్టప మనమంద్రమును శర్నరముయొక్కయు మనసుుయొక్కయు 
కోర్ిక్లను న్రవేరుచకొనుచు, మన శర్నర్ాశలను అనుసర్ించి మునుపు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పేవరి్ుంచుచు, క్డమ వారి్వల నే సవభావస్టపద్ధముగా ద్ెవైోగరతక్ు 
పాతయే లమ ైయుంటిమి (ఎఫపస్ట్. 2:1-3). 

“మనమందర్ము” ఈ విధ్ముగా జీవించాము అని చపెిపనప్ుపడు పౌలు ఈ వర్ణనను ప్రతి 
ర్క్షింప్బడని, ప్తనమ నై మానవునికన అనువర్శతంచాడు. ర్పమా. 5:10లో ఇలాంటి విష్యమునే 
తెల్వయజేసూత , పౌలు ఇలా వరా శాడు:  

ఏలయనగా శతయే వులమ ై యుండగా, ఆయన క్ుమారుని మరణముద్ఘవర్ా 
మనము ద్వేునితో సమాధఘనపరచబడిన యెడల సమాధఘనపరచబడిన 
వారమ ై[తిమి] (ర్ోమా. 5:10).  

మన అనుబంధ్ములో ఆటంకము కల్వగశనది కాబటిర  లేక ఆయన ప్రసనితలో మనము 
ఉండలేము కాబటిర  మాతరమ ేమనము ఆయన నుండి దూర్మ ైపల లేదు. అది దీని కంట ేఎంతో 
ఘోర్మ నైది. మానవాళి పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట మనలను దదవునికన విర్పధ్ులనుగా చదస్టింది. 

మర్శయు మిగశల్వన మానవులందర్శతో మన అనుబంధ్ములకు ఇది ఒక ేవిధ్ముగా హాని 
కల్వగశంచలేదుగాని, ప్తనము అప్పటకి అనకే విధాలుగా మనలను ఒకర్శ నుండి మర్ొకర్శని దూర్ము 
చదస్టింది. అవును, మన పాప్ము మానవుల మధ్య అనేక విర్పధ్ులను సృషిరంచంది మర్శయు 
యుదధములకు కార్ణమ ైయియంది. కాని మర్శంత సామానయమ నై అనుబంధ్ సమసయలకు కూడా అదద 
కార్ణమ యైునిది. ఆదాము హవవల మధ్య అవమానమును మర్శయు వ వైాహకి కలహమును 
సృషిరంచన విధ్ముగానే, అది ప్రతి వివాహములోను సమసయలను కల్వగశసుత ంది. వార్శ బిడ్ల మధ్య హింసకు 
కార్ణమ నై విధ్ముగానే, అద ిప్రతి సమాజములో కూడా హింసకు కార్ణమవుతయంది. మనము ఒకర్శతో 
ఒకర్ము అబదధములు చెప్ుపకొను విధ్ముగా, ఒకర్శన కర్ము దదవషించుకొను విధ్ముగా, ఒకర్శన కర్ము 
గాయప్ర్చుకొను విధ్ముగా, హింసను అనుభవించు మర్శయు హింస్టించు విధ్ముగా అది మనలను 
ప్రభావితం చదస్టింది. అది మనలో ఈర్షయ, అసూయ, క్షమాప్ణలేని గుణమును కల్వగశసుత ంది. విశావసుల 
మధ్య కూడా, నిర్రక్షణలేని పాప్ప్ు బానిసతవము నుండి దదవుడు మనలను విమోచంచన తర్మవాత 
కూడా, మనము ఒకర్శతో ఒకర్ము పేరమతో మర్శయు దయతో ఉండుటకు సంఘర్శషసాత ము. యాకోబు 4:1-
2లో యాకోబు విశావసులకు వరా స్టనిటటో : 

మీలో యుద్ధములును పో ర్ాటములును ద్ేనినుండి క్లుగుచునీవి?  మీ 
అవయవములలో పో ర్ాడు మీ భోగేచఛలనుండయిే గద్ఘ? మీర్ాశంచుచునఘీరు 
గాని మీక్ు ద్ రక్ుటలేద్ు;  నరహతుచేయుద్ురు మతుర పడుద్ురు గాని 
సంపాద్ించుకొనలేరు;  పో టాల డుద్ురు యుద్ధము చయేుద్ురు గాని ద్వేుని 
అడుగనంద్ున మీ కేమియు ద్ రక్ద్ు (యాకోబు 4:1-2). 

మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల వుట మనలను దదవుని నుండ ిమర్శయు ఒకర్శ నుండ ిమర్ొకర్శని 
దూర్ము చదస్టింది. దదవునితోను, ఇతర్ ప్రజలతోను సమాధానకర్మ నై, పేరమగల అనుబంధ్ముల మధ్య 
నివస్టించుటకు మనము సృజంచబడతిిమి. మనము స్టవేించు దదవుని మన జీవితములకు కేందరముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదసుకొని, కల్వస్టి జీవించుటకు మర్శయు ప్ని చదయుటకు మనము సృజంచబడతిిమి. అయితద ప్తనము 
మనలను సావరా్ప్ర్మలుగాను, అహంకార్మలుగాను, దదవషించువార్శగాను చదస్టింది. కాబటిర , దదవుని 
పేరమించుటకు బదులుగా మనము ఆయనను వయతిర్కేనసాత ము. ఇతర్మలతో నిసావరా్ంగా బరదుకుటకు 
బదులుగా, వార్మ కల్వగశయునిదానిని ఆశించ, వాటిని మన సవప్రయోజనముల కొర్కు ఉప్యోగశసాత ము. 
లేదు, మనము ఉండగల్వగశనంత దుష్యర లముగా ఇంకా కాలేదు. ప్తనమ నై మానవ అనుబంధ్ములలో 
కూడా మనము మంచ యొకు అవశరషాలను చూసాత ము. కాని అవి ఉండవలస్టని విధ్ముగా లేవు. 
పాప్ము దదవునితో మన అనుబంధ్మును నాశనం చదస్టి, ఇతర్మలతో మన అనుబంధ్ములను 
ఘోర్ముగా పాడు చదస్టింది. దదవుని కృప్లేకుండా, ఈ సమసయలకు ప్ర్శషాుర్ం లేదు. 

ఇప్పటి వర్కు, భరష్రతవము మర్శయు ఎడబాటట దృషార య పాప్ములోనికన మానవాళి ప్తనము 
యొకు ప్ర్శణామాలను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మర్ణము అను అంశమును చూచుటకు 
మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

మరణం 
ఆది. 2:17లో, అతడు మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినిన యి డల నిశుయముగా 

మర్ణిసాత డని దదవుడు ఆదాముకు స్ట లవిచాుడు. తర్మవాత, ఆదాము ఆ ప్ండును తినిన తర్మవాత, 
దదవుడు ఆదాముకు భౌతిక మర్ణమునిచు శపించాడని ఆది. 3:19 నివదేసిుత ంది. అయితద, మనము 
ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , ఆదాము పాప్ము మర్శయు దాని వలన కల్వగశన శాప్ము కేవలం 
ఆదాము మీద మాతరమే ప్రభావం చూప్లేదు. ఏదిఏమ నైా, అతడు మానవ జాతి అంతటకిన నిబంధ్న 
శిర్సుిగా ఉనాిడు కదా. అతడు మన ర్ాజ ైయునాిడు. కాబటిర , అతడు దదవునికన విర్పధ్ముగా 
తిర్మగుబాటట చదస్టినప్ుపడు, మన మానవ జాతి అంతా అతని అప్ర్ాధ్మును, ఫల్వతంగా, మర్ణమను 
శాప్మును అనుభవించంది. ర్పమా. 5:12-17లో పౌలు స్ట లవిచునటటో : 

ఒక్ మనుష్యుని ద్ఘవర్ా పాపమును పాపము ద్ఘవర్ా మరణమును లోక్ములో 
ఏలాగు పేవేశంచెనో, ఆలాగుననే మనుష్యులంద్రు పాపము చేస్టపనంద్ున 
మరణము అంద్రి్కకని సంపాేపుమాయనెు...  ఏలయనగా తీరుి ఒక్క 
అపర్ాధమూలముగా వచిచనద్ె ైశక్షావిధికక కారణమాయనెు...మరణము ఒక్ని 
అపర్ాధమూలమున వచిచనద్ె ైఆ యొక్ని ద్ఘవర్ానే యే[ల ను] (ర్ోమా. 5:12-
17). 

దదవుడు ఆదాము పాప్మును ఆదాముకు మాతరమే ఆపాదించక, మిగశల్వన మానవ జాతి అంతటకిన 
ఆపాదించాడు కాబటిర  అందర్మను పాప్ము చదశార్ని పౌలు చపెాపడు. మర్శయు ఈ అప్ర్ాధ్ము మన 
మర్ణమునకు కార్ణమవుతయంది. వాసతవిక పాప్ము యొకు చటరప్ర్మ నై దృషిరకోణములో నుండి, ప్రతి 
మానవుడు కూడా ఆదాముతో సమానముగా అప్ర్ాధయిి ైయునాిడు. కాబటిర ఆదాము మర్ణపాతయర డెతైద 
— అవును అతడు మర్ణపాతయర డద — మనము కూడా మార్ణపాతయర లమే. అందుకన ేఅతడు 
మర్ణించాడు. మనము కీీసుత నందు విశావసముంచన తర్మవాత కూడా, పాప్ము యొకు శాప్ము మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శర్రర్ములకు వేరలాడుతయంటటంది. ఫల్వతంగా, ఆదాము వల  మనమంతా కూడా మర్ణించ మటిరలోనికన 
చదర్ుబడతాము. 

ఇప్ుపడు, దదవుడు శపించన వ ంటన ేఆదాము మర్ణించలేదు — కనీసం భౌతికముగాన నైా. 
మనందర్శ విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ ైయునిది. దదవుడు మనందర్శకీ భూమి మీద ఒక భౌతిక 
ఆయుష్యష ను అనుమతిసాత డు. అయితద ఆదాము శపించబడనిప్ుపడు ఆతీుయముగా మర్ణంిచాడు అని, 
మర్శయు అతని పరా కృతిక వార్సులు కూడా విశవస్టించక ముందు ఆతీుయముగా మర్ణించార్ని 
లేఖ్నము తలె్వయజసేుత ంది.  

ఆతీమయ మరణమును గూర్ిచన పేశీక్ు ఎఫపస్ట్. 2 చఘలా చక్కగా జవాబిసుు ంద్ి. 
వాసువానికక, మనము మన పాపములలోను, అపర్ాధములలోను 
మరణ ంచియునఘీమని పౌలు చెబుతయనఘీడు. మర్యిు మనము 
మరణ ంచియునఘీము కాబటిర , ఒక్ మృతయడు ద్వేుని సంతోష్పరచుటక్ు ఏమి 
చేయలేడు. మర్విిశషే్ముగా, పౌలు మన కకరయలను గూరి్చ మరి్యు మన 
కకరయలలో ద్ేవుడు చూచు విష్యములను గూరి్చ మాటాల డుతయనఘీడని నఘ 
ఆలోచన. మనము ఈ లోకాధపితిని అనుసరి్సుు నఘీమని 2వ అధఘుయములోని 
ఆ వచనము తరువాత చబెుతయంద్ి... మనము స్ావభావిక్ముగా అతడు కోరు 
పనులను చేసుు నఘీము. మనము మన పాపములలో మరణ ంచినపుిడు, 
మరణమునక్ు నఘయక్ుడెనై స్ాతఘనును అనుసరి్సుు నఘీము. మనము కరరసుు లో 
సజీవులమ నైపుిడు... మనక్ు నూతన జీవము ఇవవబడుతయంద్ి. అద్ి ఒక్ 
నూతన జీవము. అద్ి మనలను కారుములు చేయుటక్ు, ద్వేునికక ఇష్రమ ైన 
కారుములను చేయుటక్ు అనుమతించు జీవితము, మర్ియు అద్ి కేవలం యసేు 
కరరసుు  యొక్క జీవితము, మరణము మరి్యు పునరుతఘథ నము మరి్యు 
ఆయనయంద్ు మనము క్లిగియుండు విశావసము ద్ఘవర్ా మాతేమే 
స్ాధుమవుతయంద్ి.  

— ర్ వ. తిమోతి మౌంటోీ ర్డర 

పౌలు ఎఫ స్ట ్2:1-5లో ఇలా మాటాో డుతూ ఆతీుయ మర్ణమును వర్శణంచాడు: 

మీ అపర్ాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచనవార్  ైయుండగా, ఆయన 
మిముమను కరరసుు తో క్ూడ బేద్కికంచెను. మీరు వాటనిి చేయుచు, వాయు మండల 
సంబంధమ ైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయుల ైన వార్నిి ఇపుిడు ప్రేర్పే్పంచు శకకుకక 
అధిపతిని అనుసర్ించి, యీ పేపంచ ధరమముచొపుిన మునుపు నడుచుకొంటిర్ి. 
అయనను ద్ేవుడు క్రుణఘసంపనుీడెై యుండి, మనము మన అపర్ాధములచేత 
చచిచనవారమ ై యుండనిపుిడు సయతము మనయడెల చూప్పన తన మహా 
ప్రేమచేత మనలను కరరసుు తో క్ూడఘ బేద్ికకంచెను (ఎఫపస్ట్. 2:1-5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు వర్శణంచన ప్రజలు భౌతికముగా సజీవుల ైయునాిర్మ. వార్మ పాప్ములో పాలుప్ంచుకొని,  
ఆతీుయ యుదధములో దదవునితో పల ర్ాడార్మ. అయితద వార్మ దదవుని శిక్షావిధకిన ఆధీనములో ఉనాిర్మ 
కాబటిర , మర్శయు దదవుని సంతోష్ప్ర్చుటకు కావలస్టిన ఆతీుయ సజీవతతము వార్శలో లేదు కాబటిర పౌలు 
వార్శని “చచునవార్మ” అనే పిలుసుత నాిడు, విశావసులు కూడా ఇదద విధ్ముగా “చచునవార్శవల ” 
ఉండదవార్ని పౌలు చెపాపడు. కీసీుత లో ఆతీుయ జీవమును ప ందునంత వర్కు ప్తనమ నై 
మానవులందర్మ ఈ ఆతీుయ మర్ణ స్టిాతిని అనుభవిసాత ర్మ. ర్పమా. 8:10లో పౌలు వరా స్టనిటటో : 

కరరసుు  మీలోనునీయెడల మీ శర్నరము పాపవిష్యమ ై మృతమ ైనద్ి గాని మీ ఆతమ 
నీతి విష్యమ ై జీవము క్లిగియునీద్ి (ర్ోమా. 8:10). 

కీీసుత  మనలో ఉంటే మనకు ఆతీుయ జీవితము ఉంటటంద ిఅని ఇకుడ పౌలు చబెుతయనాిడు. 
అనగా, కీీసుత  మనలో లేకుంటే, మనము ఆతీుయముగా చచునవార్మ యైునాిము. 

ఆదాము పాప్ములో ప్డిపల వుట కార్ణంగా, మానవులు సృజంచబడని సమయములో ఆతీుయ 
మర్ణమును అనుభవించార్మ, తర్మవాత భౌతిక మర్ణమును అనుభవించార్మ. దీని కంట ేఘోర్ముగా, 
మనము ఒకవళే ఎనిడును కీసీుత ను విశవస్టించకయుంటే, దదవుని కృప్ దావర్ా ఎనిడును పాప్ము 
యొకు శాప్ము నుండ ివిమోచంచబడకయుంటే, నర్కములో ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక మర్ణమును 
మనము అనుభవిసూత నే ఉంటాము.  ప్రసుత త లోకములో ఆతీుయ మర్ణము వల నే, ఆ అనుభవమును 
కూడా మనము వివచేంచగలుగుతాము. విమోచంచబడనివార్మ నితయము ఉనికనలో ఉంటూ, 
శర్రర్ములోను మర్శయు పరా ణములోను నిల్వచయుండు పాప్ము యొకు శాప్మును అనుభవిసాత ర్మ. 
పాప్ము యొకు శాప్ము వాసతవమ నైది. అయితద దదవుని కృప్ దావర్ా, ఇప్ుపడు పాప్ము యొకు 
ప్రభావముతో మనము పల ర్ాడవచుు, మర్శయు భవిష్యతయత లో దానిని ప్ూర్శతగా తపపించుకోవచుు. 

ముగింపు 

పాప్ము యొకు శాప్ము అను ఈ పాఠంలో, మానవ జాతిలో మర్శయు మానవ వయకుత లలో 
పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును విశదకీర్శంచ, పాప్ము యొకు కర్తృతవమును మనము చర్శుంచాము. 
దుర్రి తి మర్శయు పేరమలేకపల వుట పాప్ము యొకు ముఖ్య సవభావమ ైయునిదని కూడా వర్శణంచాము. 
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామముల ైన భరష్రతవము, ఎడబాటట మర్శయు మర్ణమును కూడా మనము 
ప్ర్శగణించాము. 

కీీసుత లో మనకు నిర్రక్షణ లేకపల తద మానవ పాప్ము యొకు బర్మవు మనకు నిసిహాయతను 
కల్వగశసుత ంది. మర్శయు ఈ పాఠంలో మనము చూస్టినటటో గా, అద ిచని విష్యము కాదు. అద ిఈ 
జీవితములో మనలను భరష్రతవముతో బంధించ, నితయ మర్ణములోనికన మనలను ఈడుుకు వ ళుో  ఒక 
ఘోర్మ నై బర్మవు అయుయనిది. జాన్ బనయన్ వరా స్టని ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్ుసతకమ నై, ది పలి్వగశీమ్ి పల ర గ సీ్ 
లో, అతడు పాప్మును మన వీప్ుల మీద కటరబడని బర్మవు అని వర్శణసూత , దానిని కీసీుత  స్టలిువ మాతరమే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తొలగశంచగలదు అని చెపాపడు. మన తర్మవాత పాఠంలో, మన ర్క్షకుడు మనలను పాప్ము యొకు 
శాప్ము నుండి విమోచంచనప్ుపడు ఇది ఎలా జర్మగుతయందో  మనము చూదాే ము. 
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