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ఉపో ద్ాా తం 

ప్ంతొమిుదవ శతాబేములో ఛార్ ోస్ డకినున్ి ఏ టలే్ ఆఫ్ టట స్టిటసీ్ అను నవలను ప్రచుర్శంచాడు. 
కథ ముగశంప్ులోని ఒక సందర్ుములో, కథానాయకుడు చెర్సాలలో బంధించబడి ఉర్శతీయబడుట కొర్కు 
ఎదుర్మచూసుత నాిడు. అయితద సవతంతయర డెనై ఒక వయకనత ఆ కథానయకుని యొకు సాా నమును తీసుకొను 
ఒక ర్హసయ కార్యము దావర్ా అతడు తపిపంచుకుంటాడు. బంధీ విడపిించబడా్ డు, మర్శయు అతని 
సాా నమును తీసుకుని ఒక సవతంతయర డు అతని సాా నములో మర్ణిసాత డు. అనేక విధాలుగా, ఈ 
సందర్ుము కృపా నిబంధ్నలో విశావసుల అనుభవాలను పల ల్వయునిది. మానవాళి పాప్ములో 
ప్డిపల వుట మనందర్శ మర్ణ శిక్షకు కార్ణమ ైయియంది. అయితద కృపా నిబంధ్నలో, యిసేు మన ప్రతినిధి 
మర్శయు మధ్యవర్శత అయాయడు. మర్శయు మనము చదయలేనిదానిని చదయుటకు ఆయన ఆ సాా నమును 
ఉప్యోగశంచాడు. మన సాా నములో స్టలిువప ై మర్ణించుట దావర్ా ఆయన మన మర్ణ శిక్షను 
తీస్టవిశేాడు. మర్శయు ఆయన నీతి దావర్ా, ఆయన దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను సాధించాడు, 
మర్శయు వాటిని మనతో ప్ంచుకొనుచునాిడు. కాబటిర , మన పాప్ములో మనము మర్ణించుటకు 
బదులుగా, దదవుని కృప్ దావర్ా మనము కరసీుత లో జీవిసుత నాిము. 

మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? — వదేాంతశాసత ర మానవశాసత రమును విశదీకర్శంచు పాఠయకమీము — 
అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలగవ పాఠం. ఈ పాఠమునకు “కృపా నిబంధ్న” అని పేర్మ ప టార ము, 
ఎందుకంటే మనము పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత దదవుడు మానవాళితో సాా పించన కృప్గల 
నిబంధ్న అనుబంధ్ము మీద మనము దృషిరప డతాము. 

ఆదయిందు, ఆదాము దావర్ా దదవుడు మానవాళితో ఒక నిబంధ్న చదశాడు, మర్శయు దీనిని 
చాలాసార్మో  “కనయీల నిబంధ్న” అని పిలుసాత ర్మ. ఈ నిబంధ్న మానవాళికన జీవమునిచుయుండదది. 
అయితద ఆదాము ఈ నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను ఉలోంఘ ంచాడు కాబటిర , మన మానవ జాతియంతా 
పాప్ము యొకు శాప్మును అనుభవించంది. మన పాప్ప్ు స్టిాతిలో దదవుడు మనలను నిర్రక్షణ లేకుండా 
విడచిప టరనందుకు కృతజఞతలు. బదులుగా, మానవాళితో తన అనుబంధ్మును శాస్టించుటకు ఆయన 
అదనప్ు వాగాే నములను చదస్టి, వదేాంతవతేతలు “కృపా నిబంధ్న” అని పిలచుదానిలో ఆ వాగాే నములను 
భదరప్ర్శచాడు. వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్, 7వ అధాయయం, 3వ భాగం, కృపా నిబంధ్న యొకు 
ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా వర్శిసుత ంది: 

ర్ ండవ [నిబంధన] చేయుటకు ద్ేవుడు యష్రపడ్ా్ డు, ద్నీిని స్ాధారణంగా కృపా 
నిబంధన అని పిల్ుస్ాి రప; ద్ీనిల్ో ఆయన యసేు కరసీుి  ద్ావర్ా పాపుల్కు 
జీవమును మర్తయు రక్షణను ఉచితంగా ఇస్ాి డు; మర్తయు వారప 
రక్షంపబడునటలు , వార్త నుండ్ష విశ్ావసమును కోరతాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ నిబంధ్న కృపా నిబంధ్న అని “సాధార్ణంగా పలిువబడుతయంది” అని కన ీష్న్ చపెిపనప్ుపడు, 
ఈ ప్దము బెైబిలులో నుండగిాక వేదాంతవేతతల యొదే నుండ ివచుంది అని అరా్మ యైునిది. అయితద 
ఇద ిమనలను ఇబబందపి టరకూడదు, ఎందుకంటే “తిరతవము” వంట ిఅనేక ఇతర్ ప్దముల విష్యములో 
కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. మర్శయు “కృపా నిబంధ్న” అను ప్దములో కరీడకీర్శంచబడిన 
ఆలోచనలు లేఖ్నములో బలముగా నాటబడినవ యైునివి. 

యిేసు నందు ర్క్ింప్బడు విశావసము ఉనివార్శ విష్యములో, కృపా నిబంధ్న ఆదాము 
పాప్ము వలన మనకు కల్వగశన నష్రమును సర్శచదసుత ంది. మర్శయు కరీసుత లో దదవుని కర్మణ ఆధార్ంగా 
క్షమాప్ణను మర్శయు విమోచనను ఇచుుట దావర్ా అది ఇలా చదసుత ంది. 

కృపా నిబంధ్నను గూర్శున మన పాఠం నాలుగు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, 
దదవుని నితయ ఆలోచనలో దాని యొకు నపే్ధ్యమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, దదవుని దెవైకృతము 
దృషార ా దాని యొకు ఆర్ంభమును చూదాే ము. మూడవదిగా, దానిలోని మూలకాలను వర్శించుదాము. 
మర్శయు నాలగవదిగా, దాని యొకు చార్శతిరక నిర్వహణను విశలోషదిాే ము. దదవుని నితయ ఆలోచనతో 
ఆర్ంభిదాే ము 

నితు ఆల్ోచన 

కృపా నిబంధ్న యొకు మూలములు చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ ప్రణాళికలో 
నాటబడియునివి, మర్శయు దీనిని వదేాంతవతేతలు “నితయ ఆలోచన” లేక “నితయ శాసనం” అని పలిుసాత ర్మ. 
దదవుని నితయ శాసన దృషిరకరణంలో, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల మధ్య జర్మగు ఒక ఏర్ాపటటలో నుండ ి
కృపా నిబంధ్న వ లువడుతయంది. 

దదవుడు లోకమును సృజంచక ముందద, మానవాళి పాప్ములో ప్డుతయంద ిఅని ఆయనకు 
తెలుసు. మర్శయు ఈ వాసతవికత వ లుగులో, మనలను ర్క్ించు ప్రణాళికను ఆయన స్టదిధప్ర్చాడు. 
మర్శయు ఈ ప్రణాళికలో తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు పాలుప్ంచుకునాిర్మ మర్శయు మన 
ర్క్షణలోని వరే్ేవర్మ విష్యములకు తమను తాము సమర్శపంచుకునాిర్మ. వార్మ కల్వగశయుండిన 
ఖ్చుతమ నై సమర్పణలను గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ సంప్రదాయములు కొంత అసముతిని వయకతప్ర్మసాత యి. 
అయితద మన ప్క్షమున కరసీుత  యొకు మర్ణము దావర్ా పాప్ులను విమోచంచుటకు దదవుడు ప్రణాళికను 
స్టిదధప్ర్శచాడని అందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ. 

ల్ోకము యొకక ఆరంభము, సృషిర  ఆరంభముల్ో ద్వేుడు మానవునితో ఏమి 
చ యాుల్ో నిరణయంచాడు... కాబటిర , తన సృషిరల్ో యేసు కరీసుి  కొరకు పిణాళికను 
యేరురచుట ఆయన తరపవాత చేస్టని ఆల్ోచన కాద్ు; ఉద్ాహరణకు, పాపము 
యొకక సమసుకు పర్తష్ాకరమును ఇచిి పిజల్ను విమోచించుటకు వచుివాడు 
యసే్టే అని ముంద్ుగానే నిరణయంచబడ్షంద్ి... కాబటిర  మనము బ ైబిల్ుల్ో ఏమి 
చద్ువుతామంటే, సరుము యొకక తల్ను చితకద్రి కుక స్ట్ి ీ సంతత్రని ఆయన 



మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? నాలగవ పాఠము : కృపా నిబంధ్న 

-3- 

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

అపుటికే విమోచించాడు, మర్తయు పాపమును చితకద్రి కుకవాడు ఆయన.ే 
మర్తయు స్ట్ి ీ సంతత్ర అనగా, మనము కతసీమస్ వృతాి ంతము ద్ావర్ా ఎర్తగతయుననటలు  
ఆయన యసేు కరీసుి  యొకక జననమును సూచిసుి నానడు... ఇద్ి నితుతవము 
నుండ్ష ద్వేుడు కలిగతయుండ్షన పిణాళిక. 

— ప ర . ముమో కనసౌ 

ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మన విమోచనకు అనుసంధానముగా ఉని దదవుని నితయ 
ఆలోచనలోని మూడు అంశములను మాతరమ ేమనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, దదవుని ఆలోచన 
యొకు సమయమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత లకు 
ప్ుర్మాయించబడని పాతరలను మనము ప్ర్శగణదిాే ము. మూడవదిగా, కృపా నిబంధ్నలో దదవుని నితయ 
ఆలోచన యొకు న ర్వరే్మప మీద దృషిరప డదాము. ఈ ఒప్పందం యొకు సమయమును మొదట 
చూదాే ము. 

సమయం 
భరష్రతవము మర్శయు పాప్ము యొకు ప్ర్శణామముల నుండి మానవాళిని విమోచంచుటకు 

దదవుని ప్రణాళిక సర్వలోకమును సృజంచుటకు ముందద నిరి్యించబడింది. ఎఫ స్ట్. 3:11 వంటి చపటో దనీి 
సమయము ప్రసాత వించబడింది, మర్శయు దదవుని “నితయసంకలపము” చార్శతిరకముగా యిసేులో 
న ర్వేర్ుబడింది అని అకుడ వరా యబడయిునిది. ర్క్షణ కొర్కు “ఆదనిుండి” మనము 
యిేర్పర్చబడయిునాిమని 2 థెసి. 2:13 స్ట లవిసుత ంది. “ఆనాదికాలములోనే” మనకు ఇవవబడని 
కృప్ను గూర్శు 2 తిమోతి 1:9, 10 మాటాో డుతయంది. 

ఎఫ స్ట్. 1:3-6లో పౌలు వరా స్టని మాటలను వినండి: 

మన పిభువెైన యసేుకరసీుి యొకక తండ్షియగు ద్వేుడు... మనము తన యదె్ుట 
పర్తశుద్ుు ల్మును నిర్దో ష్యల్మునెై యుండవల్ెనని జగతయి  పునాద్ి 
వేయబడకమునుపే, పేమిచేత ఆయన కరసీుి ల్ో మనల్ను ఏరురచుకొననెు (ఎఫసె్ట్. 
1:3-6). 

ఇకుడ, జగతయత కు ప్ునాద ివయేబడకమునుపే మన విమోచన నిరి్యించబడింది అని పౌలు 
చెబుతయనాిడు. మర్శయు ఎఫ స్ట్. 1:12లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

ద్ేవుడు తన చితిపికారమ ైన సంకల్ుమునుబటిర  మనల్ను ముంద్ుగా నిరణయంచి, 
ఆయన యంద్ు స్ావస్యముగా ఏరురచ ను. ఆయన తన చితాి నుస్ారముగా చేస్టని 
నిరణయముచొపుున సమసికారుముల్ను జర్తగతంచుచునానడు (ఎఫెస్ట్. 1:12). 

కొీతత  నిబంధ్నలోని ఈ వాకయ భాగములో మర్శయు అనకే ఇతర్ వాకయభాగాలలో, దదవుని ర్క్షణ 
శాసనం ప ర ర్శజో అను గరీకు ప్దము దావర్ా సూచంచబడింది. ఈ ప్దమును అతయంత సాధార్ణంగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“ప్ూర్వనిర్ాా ర్ణ” అని అనువదసిాత ర్మ. ఈ నపే్ధ్యములో, దదవుని నితయ ర్క్షణ శాసనం లోకము 
ఆర్ంభించబడక మునుప్ు నిరి్యించబడింది లేక ముందుగా నిర్ాా ర్శంచబడింది అని దీని అరా్ం. ర్పమా. 
8:29, 30 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 1:5 వంటి చపటో కూడా ప ర ర్శజో అను ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది. 

ర్క్షణను గూర్శు దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను ప్లు వదేాంతశాసత ర ప్ర్ంప్ర్లు ప్లు 
విధ్ములుగా అరా్ము చదసుకుంటాయి. దదవుడు కొంత మంది విశలష్మ నై ప్రజలను ఎనుికరలేదని, కరీసుత ను 
నమిున ప్రతి ఒకుర్మ ర్క్షణ ప ందుతార్ని కొందర్మ ప్రకటిసాత ర్మ. దదవుడు కాలమును ముందుగాన ేచూస్టి 
విశవస్టిసాత ర్ని ఆయన చూస్టని ప్రజలను ముందుగానే గుర్శతంచాడని ఇతర్మలు నముుతార్మ. దదవుడు తన 
సవచతతము చొప్ుపన కొందర్మ వయకుత లను ఏర్పర్చుకునాిడని, మర్శయు ఆయన వార్శని ఎనుికొనుట 
వార్మ కరసీుత నందు విశావసముంచుతార్మ అనుటకు నిర్ాా ర్ణగా ఉనిదని ఇంకొందర్మ విశవస్టిసాత ర్మ. అయితద 
పాప్ులను ర్క్ించుటకు దదవుడు తీసుకుని నిరి్యం జగతయత కు ప్ునాది వయేబడకముందు ఆయన 
యొకు నితయ ఆలోచనలో భాగమ ైయునిదని మనమంతా ఒప్ుపకుంటాము. 

సమయము దృషార ా దదవుని నితయ ఆలోచనను మనము చూశాము కాబటిర , తిరతవములోని 
సభుయలు స్ట్వకర్శంచన పాతరలను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

త్రితవము 
దదవుని నితయ విమోచన ప్రణాళికలో తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత ల యొకు కార్యము 

ఇమిడియునిది. ప్తనమ నై మానవులను పాప్ము యొకు శాప్ము నుండి విమోచంచాలను కరర్శకలో 
తండిర ఈ ఒప్పందమును ఆర్ంభించాడు. విశలష్ముగా, మనలను ర్క్ించుట దదవుని ప్రణాళిక అయుయనిద ి
అని లేఖ్నము స్ట లవిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఎఫ స్ట్. 3:10-11లో పౌలు ఇలా బో ధించాడు: 

శ్ోధింపశకుము కాని కరసీుి  ఐశవరుమును అనుజనుల్ల్ో పికటించుటకును, 
సమసిమును సృషిరంచిన ద్వేునియంద్ు పూరవకాల్మునుండ్ష మరపగ ైయునన ఆ 
మరమమును గూర్తిన యేర్ాుటల ఎటిరద్ో  [ద్ేవుడు] అంద్ర్తకతని తేటపరచుటకును... 
(ఎఫెస్ట్. 3:10-11). 

పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ం, కరసీుత  దావర్ా మన విమోచనను సాధంిచుట తండిర యొకు నితయ 
సంకలపమ ైయునిది. ఎఫ స్ట్. 1:4; 2 థసెి. 2:13; మర్శయు 1 పతేయర్మ 1:20లో మనము ఇదద 
విష్యమును చూసాత ము. 

తదనుగుణంగా, పాప్ుల కొర్కు మర్ణించుటకు, తన ప్ర్శప్ూరి్మ ైన దెవైిక సవభావమునకు 
ప్ర్శప్ూరి్మ నై మానవ సవభావమును జతకలుప్ుటకు కుమార్మడు అంగరకర్శంచాడు. 
ఇందుమూలముగానే, అనాదికాలములో మనము కుమార్మని యొకు కృప్ను ప ందుకునాిమని 2 
తిమోతి 1:9లో పౌలు చబెుతాడు. ఇలాంట ిమాటలనే మనము యోహాను 17:4, 5లో కూడా చూసాత ము. 

దదవుని నితయ ఆలోచన తండిరకన మర్శయు కుమార్మనికన బాధ్యతలను నిరి్యించన విధ్ముగాన,ే 
అద ిప్ర్శశుదాధ తు యొకు బాధ్యతను కూడా నిర్ాా ర్శంచంది. కుమార్మని కార్యమును ప్ుర్శకొలుపటకు 
మర్శయు బలప్ర్చుటకు, కుమార్మడు విమోచంచనవార్శకన ర్క్షణను అనువర్శతంచుటకు ప్ర్శశుదాధ తు 
అంగరకర్శంచాడు. 2 థెసి. 2:13లో పౌలు వరా స్టని మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిభువువల్న పేమిింపబడ్షన సహో ద్రపల్ార్ా, ఆతమ మిముమను 
పర్తశుద్ుపరచుటవల్నను, మీరప సతుమును నముమటవల్నను, రక్షణప ంద్ుటకు 
ద్ేవుడు ఆద్ినుండ్ష మిముమను ఏరురచుకొననెు గనుక మేము మిముమనుబటిర  
యెల్ుపుుడును ద్ేవునికత కృతజఞతాసుి తయల్ు చ లిుంప బద్ుు ల్మ ైయునానము (2 
థ సస. 2:13). 

ఈ వాకయభాగములో, తండిర చదస్టని ఎంపిక ఆదనిుండి, అనగా సృషిరకన ముందు నుండి జర్శగశంది అని 
పౌలు సూచంచాడు. మర్శయు ఆ ప్రణాళికలో మనకు ర్క్షణను అనువర్శతంచు ప్వితరప్ర్చు కార్యమును 
చదయుటకు ప్ర్శశుదాధ తు చదస్టిన ఒప్పందం కూడా ఇమిడియునిది. అంతదగాక, ఇకుడ “ప్రభువు” అను 
ప్దము యిసేును సూచసుత నిటటో  ఉంది, కాబటిర  తిరతవములోని ముగుగ ర్మ ప్ుర్మష్మూర్మత లు ఇకుడ 
ప్రసాత వించబడా్ ర్మ. 

త్రితవముల్ోని ముగుగ రప పురపష్మూరపి ల్ు, తండ్షి మర్తయు కుమారపడు మర్తయు 
పర్తశుద్ాు తమ, మన రక్షణల్ో పాల్ుపంచుకునానరప మర్తయు 
పాల్ుపంచుకుంటలనానరప. నితుతవము నుండ్ష తండ్షి మన రక్షణకు పిణాళికను 
స్టిద్ుపరచాడు, మనము ఏమ యైుననను తన పిజల్గా ఎనునకునానడు, కృపల్ో 
మనల్ను ఎనునకునానడు, కరసీుి ల్ో మనల్ను ఎనునకునానడు, మర్తయు 
కుమారపడు మనల్ను విమోచించుటకు వచుిటకుగాను కుమారపనితో నిబంధన 
చేశ్ాడు. ఆయన మనల్ను తన కుమారపనికత ఇచాిడు, యోహాను 17ల్ో యసేు 
పాిర్త్ంచుచుననటలు , అనాద్ికాల్ముల్ో — సృషిర  ఆరంభంచబడక ముంద్ు — తండ్షి 
మనల్ను ఆయనకు ఇచాిడు. మర్తయు కుమారపడు వచాిడు, మన మానవ 
సవభరవమును తీసుకునానడు, మనము పిమాణము చసే్టి నెరవేరపిటకు 
విఫల్మ నై విధేయతను చూపాడు, తనను తాను బలిగా అర్తుంచుకునానడు, 
మర్తయు త్రర్తగతల్ేచాడు. కాబటిర , మన విమోచనను స్ాధించువానిగా ఆయన 
వచాిడు. తండ్షి పిణాళికకరి, ఆల్ోచనకరి, కుమారపని ఇచిినవాడు. కుమారపడు 
మన రక్షణను స్ాధించినవాడు, మర్తయు పర్తశుద్ాు తయమడు మన రక్షణను 
అనువర్తించువాడు మన ర్ాత్ర గుండ్ ల్ను జీవింపజసే్టి, ద్వేుని వాకుమును 
స్ట్వకర్తంచునటలు  మృద్ువుగా చయేువాడు ఆయనే, మర్తయు కరసీుి ను నముమటకు 
మర్తయు విశవస్టించుటకు మనకు స్ామర్యమునిచిి కరీసుి తో బల్ముగా 
ఐకుపరపస్ాి డు. 

— డా. డెనిిస్ ఈ. జానిన్ 

దదవుని నితయ ఆలోచనను సమయము మర్శయు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత ల దృషార ా 
చూశాము కాబటిర , కృపా నిబంధ్నలో ఈ ఆలోచన యొకు న ర్వరే్మపను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నెరవేరపు 
దదవుని నితయ ఆలోచన చర్శతరలో జర్మగు కార్యములను గూర్శు ఆయన ప్రణాళిక అయుయనిది. 

మర్శయు కృపా నిబంధ్న ఆ ప్రణాళికలోని ఒక భాగమును న ర్వరే్ముతయంది. మానవాళి పాప్ములోనికన 
ప్డిపల తయంద ిఅని తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్మత లకు ఎలోప్ుపడు తెలుసు. మర్శయు కరసీుత  జీవితము, 
మర్ణము, సమాధి, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము దావర్ా మానవులను విమోచంచాలని వార్మ 
ఎలోప్ుపడు ఉదదేశించార్మ. వార్మ తమ నితయ ఆలోచనలో ఈ విష్యములు శాస్టించార్మ. మర్శయు కృపా 
నిబంధ్న దావర్ా వార్మ వాటనిి చర్శతరలో అనువర్శతంచార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, కరసీుత లో మన విమోచనను తండిర నితయతవములో శాస్టించాడు అని చూడండి. 
తర్మవాత తమ బాధ్యతను న ర్వేర్ముటకు కుమార్మని మర్శయు ఆతును ప్ంప్ుట దావర్ా కృపా 
నిబంధ్నలో ఆయన ఈ శాసనమును న ర్వేర్ాుడు. తన విమోచనా కార్యమునకు అవసర్మ ైన మ స్ట్ియ 
లేక కరీసుత  అను సాా నమునలో ఆయన కుమార్మని నియమించాడు. అప . 2:36లో పేతయర్మ యూదులకు 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరప స్టిల్ువవేస్టని యీ యసేునే ద్ేవుడు పిభువుగాను కరసీుి గాను నియమించ ను 
(అప . 2:36). 

యోహాను 5:36లో సవయంగా యిసేు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నేను నెరవేరపిటక ై తండ్షి యే కతయీల్ను నా కతచిియునానడ్ో , నేను చేయుచునన 
ఆ కతీయల్ే తండ్షి ననున పంపయిునానడని ననునగూర్తి స్ాక్షుమిచుిచుననవి 
(యోహాను 5:36). 

యోహాను 6:38లో, యిసేు ఇలా జోడించాడు: 

నా యష్రము నెరవేరపికొనుటకు నేను ర్ాల్ేద్ు; ననున పంపని వాని చితిము 
నెరవేరపిటకే పరల్ోకము నుండ్ష ద్ిగత వచిిత్రని (యోహాను 6:38). 

సపష్రముగా, కుమార్మడెైన దదవుడెైన యిసేు కరసీుత  తన ర్క్షణ కార్యమును న ర్వేర్ముటకు 
వచునప్ుపడు, ఆయన తండిర ప్రణాళికను న ర్వరే్ముచుండనెు. యోహాను 3:34లో మనము 
నేర్ముకొనునటటో  తండిర కుమార్మనికన తన బలమ నై ఆతును కూడా హదుే లు లేకుండా ఇచాుడు. మర్శయు 
హెబ్రర. 10:5లో నమోదు చదయబడనిటటో , కుమార్మని యొకు ప్ర్శప్ూరి్ మానవ సవభావమును ఆయన 
స్టిదధప్ర్చాడు. 

తన బాధ్యతగా, కుమార్మడెనై దదవుడు మానవాళిని విమోచంచుటకు ఆయన నితయ 
ఒప్పందమును న ర్వరే్ాుడు. ఆయన తన దెైవిక మహ మను కపిపప్ుచు, ఆయన సంప్ూరి్ దెవైిక 
సవభావమునకు సంప్ూరి్ మానవ సవభావమును జతప్ర్చాడు, ప్ూరి్మ నై జీవితమును జీవించాడు, 
మర్శయు పరా యశిుతత  మర్ణమును ప ందాడు. ఫిల్వప్ప. 2:5-8లో పౌలు ఇచున వివర్ణను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుి యసేు . . . ద్ేవుని సవరూపము కలిగతనవాడ్ ైయుండ్ష, ద్వేునితో సమానముగా 
ఉండుట విడ్షచిపెటరకూడని భరగుమని యెంచుకొనల్ేద్ు గాని మనుష్యుల్ పో లికగా 
పుటిర , ద్ాసుని సవరూపమును ధర్తంచుకొని, తనున తానే ర్తకుి నిగా చేస్టకిొననెు. 
మర్తయు, ఆయన ఆకారమంద్ు మనుష్యుడుగా కనబడ్ష, మరణము 
ప ంద్ునంతగా, అనగా స్టిల్ువమరణము ప ంద్ునంతగా విధయేత చూపనివాడ్ ై, 
తనునతాను తగతగంచుకొననెు (ఫలిిప్ు. 2:5-8) 

మన పాప్ముల నుండ ిమనలను ర్క్ించుటకు స్టిలువ మీద మర్ణించు విశలష్మ నై ఉదదేశము 
కొర్కు యిసేు నర్ావతార్శగా వచాుడు. దదవుని నితయ ఆలోచనను న ర్వరే్ముటకు ప్తనమ నై మానవులకు 
ఆయన కృప్ను అనుగహీ ంచాడని 2 తిమోతి 1:9, 10 సూచసుత ంది. హెబ్రర. 2:13-17 దీనిని ఎలా 
వర్శిసుత ందో  వినండి: 

[యేసు] “ఇద్ిగద ననేును ద్వేుడు నాకతచిిన పిల్ుల్ును అనియు చ పుుచునానడు.” 
కాబటిర  ఆ పిల్ుల్ు రకిమాంసముల్ు గల్వార్ నైంద్ున, ఆ పికారమే ఆయనకూడ 
రకిమాంసముల్ల్ో పాలివాడ్ాయనెు... కావున పిజల్ పాపముల్కు పర్తహారము 
కల్ుగజేయుటక ై... (హెబి్ర 2:13-17). 

ఇకుడ, వార్శ నితయ ఆలోచన చొప్ుపన, తండిర ఆయనకనచున ప్రజల యొకు పరా యశిుతతము కొర్కు 
మర్ణించుటకు కుమార్మడు వచాుడు అను అరా్మునిచుునటటో  ర్చయిత యిషె్యా 8:18ని 
అనువదించాడు. ర్పమా. 8:3, 4 మర్శయు గలతీ. 4:4, 5లో మనము ఇలాంటి కథనములనే చూసాత ము. 

మర్శయు దదవుని నితయ ఆలోచనలో ప్ర్శశుదాధ తు తన బాధ్యతను కూడా నేర్వేర్ముతాడు. మతతయి 
1:20 మర్శయు లూకా 1:34, 35లో నివేదించబడనిటటో , కుమార్మని యొకు మానవ సవభావమును 
అతని తలో్వయిెైన మర్శయ గర్ుములో ఉంచుట దావర్ా ఆయన కుమార్మని నర్ావతార్మును మర్శయు 
మిగశల్వన కార్యములను ప్ుర్శకొలాపడు మర్శయు బలప్ర్చాడు. హెబ్రర. 9:14లో తలె్వయజేయబడనిటటో , 
స్టిలువ మీద కరసీుత  మర్ణమును కూడా ప్ర్శశుదాధ తు సాధికార్ం చదశాడు. మర్శయు ర్పమా. 8:11లో పౌలు 
బో ధించనటటో , ఆయన కరసీుత  ప్ునర్మతాా నములో కూడా ముఖ్య భూమికను పల షించాడు. 

అంతదగాక, మనకు ర్క్షణను అనువర్శతంచుటకు చదయబడని ఒప్పందమును కూడా ప్ర్శశుదాధ తు 
తర్చుగా న ర్వరే్ముతాడు. యోహాను 3:5-8, మర్శయు తీతయ 3:5-7లో మనము చూచునటటో , ఆయన 
మన ఆతులను ప్ునర్మతదతజప్ర్మసాత డు. ర్పమా. 7:6లో మనము నేర్ముకొనునటటో , పాప్మును ఎదుర్శంచు 
శకనతని ఆయన మనకనసాత డు. 1 కొర్శంథీ. 12:11 స్ట లవిచుుచునిటటో , మన ర్క్షణలో భాగమ ైన ఆతీుయ 
వర్ములను ఆయన మనకనసాత డు. మర్శయు ఎఫ స్ట్. 1:13, 14 బో ధించుచునిటటో  ఆయన మన ర్క్షణను 
భదరప్ర్మసాత డు. ఆయన ఈ లోకములో కుమార్మని యొకు ర్క్షణ కార్యమును ప్ుర్శకొలుప, బలప్ర్చు 
మర్శయు అనువర్శతంచు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్శత అయుయనాిడని మనము ఆతు కార్యమును 
కరీడీకర్శంచవచుు. దదవుని శకనత కనుప్ర్చబడిన ప్రతిసార్శ, మర్శయు ర్క్షణ న ర్వరే్ుబడిన ప్రతిసార్శ, మన 
విమోచన విష్యములో ప్ర్శశుదాధ తు దదవుని యొకు నితయ ఆలోచనను న ర్వరే్ముచునాిడు. 

మన విమోచన విష్యములో దదవుని యొకు నితయ ఆలోచన విశావసులకు గొప్ప ఆదర్ణ 
కల్వగశంచునదిగా ఉండాల్వ. యిేసు కరసీుత  యొకు హతయతో సహా చర్శతరలో మనము చూచు విషాదములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు దదవుడు సంఘర్శషంచడని అది మనకు జాఞ ప్కము చదసుత ంది. అవి ఆయన సృషిరంచు 
ప్ర్శషాుర్ముల యొకు అవసర్త కల్వగశయుని ముందుగా ఊహ ంచని సమసయలు కాదు. బదులుగా, 
ఆయన ఉనితమ నై విమోచన ఉదదేశయములను సాధించుటకు అవి ఆయన ర్ూపించన ఆటంకములు 
కాబటిర , జీవితములో మనకు ఏమి సంభవించనా — అనకే ఘోర్మ నై విష్యములు జర్మగుతయనాియి 
మర్శయు జర్మగుతాయి కూడా — దదవుడు ఒక ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడు. మర్శయు ఆ ప్రణాళిక 
తపపిపల కుండా కృపా నిబంధ్న దావర్ా విశావసులను ర్క్షణ మర్శయు మహ మలోనికన నడిపసిుత ంది. 

దదవుని నితయ ఆలోచనలో కృపా నిబంధ్న యొకు నపే్థయమును ఇప్పటి వర్కు మనము 
చూశాము కాబటిర , దదవుని దెవైకృతము దృషార ా దాని యొకు ఆర్ంభమును చూదాే ము. 

ద్ ైవకృతము 

జగతయత కు ప్ునాద ివయేబడక ముందు నిరి్యించబడని దదవుని నితయ ఆలోచనకు వయతాయసముగా, 
దెైవకృతము చర్శతరలో దదవుడు సృషిరని భదరప్ర్చుట మర్శయు పాల్వంచుట అయుయనిది. ఇది 
సర్వలోకముతో, విశలష్ముగా ఆయన సృష్రములు మర్శయు వార్శ కనయీలతో ఆయన చదస్టిన 
పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించనదెైయునిది. కాబటిర , దదవుడచిున ర్క్షణ మానవాళి యొకు పాప్మునకు 
సపందనగా ఉనిదని మనము ఆలోచన చదస్టనిప్ుపడు, దెవైకృతము దృషార ా మనము కృపా నిబంధ్నను 
చూచుచునాిము. 

ర్ ండు ఆలోచనలను చూచుట దావర్ా దెవైకృతము దృషార ా కృపా నిబంధ్నను మనము 
వివర్శదాే ము. మొదటిగా, మానవ పాప్ము కృపా నిబంధ్న యొకు అవసర్తకు కార్ణము ఎలా 
అయినదో చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, కృపా నిబంధ్నలో మధ్యవర్శతగా కరసీుత  యొకు పాతరను చూదాే ము. 
ముందుగా మన పాప్ము కృపా నిబంధ్నకు ఎలా కార్ణమ ైనదో  చూదాే ము. 

పాపం 
చార్శతిరకముగా, ఆది. 1:26-28లో ఇవవబడని సాంసుృతిక ఆజఞను న ర్వేర్ముటకు మానవుల 

సామరా్ామును ప్ునర్మదధర్శంచుటకు కృపా నిబంధ్న అవసర్మ ైయుండెను. ఇంతకు ముందు పాఠంలో 
మనము చూస్టనిటటో , మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినుట దావర్ా ఆదాము హవవలు 
దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను ఉలోంఘ ంచార్మ. మర్శయు మానవాళిని శపసిూత  దదవుడు సపందించాడు. 
ఇద ిమన అస్టితతవముల భరష్రతవమునకు, దదవుని నుండి మర్శయు ఇతర్ ప్రజల నుండ ిదూర్మగుటకు, 
భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ మర్ణమునకు కార్ణమ ైయియంది. 

మానవులు నాయయముగానే దదవుని శాప్ములకు యోగుయల ైయుండరి్శ. అయితద ఆ శాప్ములు 
సమసయను సృషిరంచాయి; ఆయన మహ మను ప్రతిబింబించు సవర్ూప్ములుగా దదవుడు మానవాళిని 
సృజంచాడు కదా, మర్శయు నాయకులుగా వార్మ ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భూమియందంతటా 
వాయపింప్జయేవలస్టియుండనెు. మన ప్తనమ నై స్టిాతిలో, ఆయనకు నచున విధ్ంగా మనము ఏ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్నులను చదయలేము. మన భరష్రతవము మనలను ఆయనను సంతోష్ప్ర్చలేకుండా, మర్శయు 
ఆయనను సంతోష్ప్ర్చుటకు ఇష్రప్డలేకుండా చదస్టింది. మన ఎడబాటట మనలను ఆయన సనిిధి 
నుండ ిదూర్ముగా ఉంచంది, మర్శయు లోకమంతటా మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచుటకు 
సహకర్శంచకుండా మనలను చదస్టింది. మర్శయు మర్ణము మనలను ఆయన ర్ాజయములోని దీవ నలను 
ఆసావదించకుండా చదస్టింది. 

అయితద మన దౌర్ాుగయ ప్ర్శస్టిాతిలో దదవుడు మనలను నిర్రక్షణలేకుండా విడిచప టరలేదు. ఈ 
భయంకర్మ ైన సమసయల మధ్యలో, మనలను విమోచంచుట దదవుడచిున ప్ర్శషాుర్మ యైునిది. 
ఆయన ఆదాము హవవలకు తన నిబంధ్న తీర్మపను ఇవవకుండా మానలేదు. అయితద వార్మ 
అకుడికకుడద మర్ణించకుండా దదవుడు దానిని ఆలసయం చదశాడు. అంతదగాక, వార్శని కృప్తో 
విమోచంచుటకు ఆయన ప్రతిపాదించాడు. దదవుడు సర్పమును శపించుటలో ఈ విమోచన ప్రతిపాదన 
కనిపసిుత ంది. ఆది. 3:15లో, దదవుడు సర్పముతో ఇలా ప్ల్వకాడు: 

మర్తయు నీకును స్ట్ి ీకతని నీ సంతానమునకును ఆమ  సంతానమునకును వెైరము 
కల్ుగజేస్టదె్ను. అద్ి నినున తల్మీద్ కొటలర ను; నీవు ద్ానిని మడ్షమ  మీద్ 
కొటలర ద్ువని చ పెును (ఆద్ి. 3:15). 

నిబంధ్న తీర్మపను ఇచుుటలో, హవవ యొకు మానవ వార్సుడు తయదకు సర్పము యొకు 
తలను చతకదరరకుుతాడని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. ప్రకటన 12:9 ఈ సర్పమును సాతానుగా 
గుర్శతసుత ంది. కాబటిర , ఒక మానవుడు తయదకు సాతాను యొకు పాప్భర్శతమ నై ర్ాజయమును జయిసాత డని 
ఆదకిాండములోని వాగాే నము ఒక విధ్ంగా దదవుడు చదస్టిన ప్రవచనమ ైయునిది. ఆ వయకనత మానవాళిని 
విమోచంచ పాప్ము యొకు బానిసతవము మర్శయు శిక్ావిధి నుండ ివార్శని ర్క్ిసాత డు. వదేాంతవతేతలు 
ఈ ప్రకటనను లాయటిన్ భాష్ ప్దమ నై పల ర టోఇవాంగలే్వయమ్, లేక గరీకు ప్దమ నై పల ర టో-ఇవాంగ ల్వయోన్ 
అను ప్దములతో సూచసాత ర్మ, “మొదట ిసువార్త” అని ఈ ర్ ండిట ియొకు అరా్మ ైయునిది. మర్శయు ఈ 
మొదట ిసువార్త చార్శతిరక కృపా నిబంధ్నకు ఆర్ంభముగా ఉనిది. 

1873 నుండి 1957 మధ్య కాలములో నివస్టించన లూయిస్ బరె్ాుఫ్, ఈ నిబంధ్న యొకు కృపా 
సవభావమును తన ర్చనయిెనై స్టిసరమాటకి్స థియోలాజ, 2వ భాగము, 3వ విభాగము, 3వ 
అధాయయములో ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు. అతడు చపెపిన మాటలను వినండి: 

ఈ నిబంధనను కృపా నిబంధన అని పిల్ువవచుి, ఎంద్ుకంట ేద్ానిల్ో ద్వేుడు 
మన బరధుతల్ను నెరవేరపిటకు నిశియతను ఇస్ాి డు; ఎంద్ుకంట,ే నాుయము 
యొకక ష్రతయల్ను తీరపి ఆయన కుమారపని యొకక వుకతితవముల్ో ఆయన 
సవయంగా నిశియతను అనుగీహిస్ాి డు కాబటిర ; మర్తయు ఆయన కృప ద్ావర్ా, 
పర్తశుద్ాు తమ యొకక పితుక్షత ద్ావర్ా, ఆయన నిబంధన బరధుతల్కు అనుగుణంగా 
నివస్టించునటలు  మానవుల్కు ఆయన బల్మునిస్ాి డు కాబటిర . నిబంధన ద్వేుని 
కృపల్ో ఆరంభమవుతయంద్ి, ద్వేుని కృప యొకక మంచితనముల్ో అమల్ు 
చేయబడ్షంద్ి, మర్తయు ద్వేుని కృప ద్ావర్ా పాపుల్ యొకక జీవితాల్ల్ో 
నెరవేరిబడ్షంద్ి. పాపికత ఆరంభము నుండ్ష ముగతంపు వరకు కృపయే అయుుననద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదాముతో చదస్టిన ఆర్ంభ నిబంధ్నలో, మానవుల ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు 
ప్ర్శప్ూరి్ముగా మన కనయీల మీద ఆధార్ప్డియుండదవి. మనము విధదయులమ తైద, దీవించబడదవార్ము; 
అవిధదయులమ ైతద, శపించబడదవార్ము. ఇందుమూలముగాన,ే మానవాళితో దదవుడు చదస్టని మొదట ి
నిబంధ్నను “కనీయల నిబంధ్న” అని పలిుసాత ర్మ. అయితద కృపా నిబంధ్న భినిముగా ఉనిది. అద ిమన 
కార్యముల మీద ఆధార్ప్డుటకు బదులుగా, యిసేు చదస్టని కార్యముల మీద ఆధార్ప్డుతయంది. మన 
ప్క్షమున ఆయన దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను న ర్వేర్ముతాడు. తర్మవాత ఆయన నిబంధ్న 
ఆశీర్ావదములను తాను ర్క్ించన ప్రజలకు కృప్తో ప్ంచుతాడు. 

మన వేద్ంతశ్ాసిీముల్ో, కొనినస్ారపు  మనము పతనమునకు ముంద్ు ద్వేుడు 
ఆద్ాముతో చసే్టిన కతీయల్ నిబంధనను గూర్తి, మర్తయు యసేు కరీసుి ల్ో గొపు 
రక్షణను మనకు ఇచుిటకు పతనము తరపవాత పాపుల్ెైన మానవుల్తో ద్వేుడు 
చేస్టని కృపా నిబంధనను గూర్తి మాటరు డతాము. ఈ ర్ ండు నిబంధనల్ మధు 
వుతాుసమును చూపుట చాల్ా పాిముఖ్ుమ ైయుననద్ి. ఈ ర్ ండు నిబంధనల్ల్ో 
వేర్ేవరప విష్యముల్ు జరపగుచునానయ, అయనను కొనిన పాిముఖ్ుమ నై కరబన 
సంబంధమ ైన మార్ాగ ల్ల్ో ఇవి అనుబంధం కలిగత కూడ్ా ఉనానయ. వీటి మధు 
ఉనన వుతాుసముల్ను అర్ము చసేుకొనుటకు, “కతీయల్ు” మర్తయు “కృప” అను 
పద్ముల్ మీద్ ద్ృషిర  పటెలర ట అతుంత పాిముఖ్ుమ ైన విష్యము అని నా 
ఆల్ోచన... కతీయల్ నిబంధన ధరమశ్ాసిీిమునకు సంబంధించినద్ి అని, కృపా 
నిబంధన మనకు సువారిను పికటిసుి ంద్ి అని మనము చ పువచుి. ఇల్ా చ పిున 
తరపవాత కూడ్ా, వాటి మధు ఉనన అనుబంధమును చూచుట చాల్ా 
అవసరమ ైయుననద్ి, ఎంద్ుకంటే మన పతనము తరపవాత ద్వేుడు కతీయల్ 
నిబంధనను పూర్తిగా రద్ుో  చశే్ాడని ఇకకడ అర్ము కాద్ు. “సర్,ే పాపము అంత 
పెదో్ విష్యము ఏమి కాద్ు,” ల్ేక “నా ధరమశ్ాసిీమును పాటించుట అంత 
ముఖ్ుమ ైన విష్యం ఏమి కాద్ు,” అని ద్ేవుడు చ పుల్ేద్ు. కృపా నిబంధన 
సువారిల్ోని ఒక భరగము ఏమిటంటే, కరీసుి  వాసివానికత వచాిడు మర్తయు ద్వేుని 
ధరమశ్ాసిమీును నెరవేర్ాిడు. కతీయల్ నిబంధన కోరప పిత్రద్ానిని కరీసుి  చశే్ాడు. 
ద్ేవుని ధరమశ్ాసిీమును ఆయన పర్తపూరణముగా నెరవేర్ాిడు మర్తయు 
ధరమశ్ాసిమీునకు అవిధయేత చూపుట వల్న కలిగతన శిక్షను ఆయన 
అనుభవించాడు. కాబటిర , కృపా నిబంధనల్ో మనము కరసీుి  వెైపుకు 
చూచుచుండగా, మనము ఆయన యొదో్కు పరపగతడుచునానము మర్తయు 
మానవాళి నెరవేరపిట కొరకు ద్ేవుడు ఉద్ేోశించిన కారుముల్నినటిని వాసివముగా 
నెరవేర్తిన ఆయనను నముమచునానము. 

— డా. డదవిడ్ వాన్ డుర న న్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దెైవకృతము దృషార ా, మానవాళి పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు దదవుడు వార్శని సంప్ూరి్ముగా 
శిక్ించయుండవచుు. అయితద మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , అలా చదయుట దావర్ా ఆయన 
మన కొర్కు కల్వగశయుండని ఉదదేశయములు న ర్వేర్ుబడదవి కాదు. దుర్దృష్రవశాతయత , కనీయల నిబంధ్న, 
నిబంధ్న అవిధదయతను క్షమించుటకు మార్గమును ఇవవలేదు. అంతదగాక, నిబంధ్న అనునద ిఒక 
ప్వితరమ నై ఒడంబడకి కాబటిర , దదవుడు కనీయల నిబంధ్నను అలక్షయము చదయలేకపల యాడు. మర్శయు 
దదవుడు తన ఒడంబడికలను ఉలోంఘ ంచువాడు కాడు. 

కాబటిర , ఈ సమసయకు ప్ర్శషాుర్ముగా దదవుడు కృపా నిబంధ్నను అనుగీహ ంచాడు. కృపా 
నిబంధ్న కనయీల నిబంధ్న యొకు ప డిగశంప్ు మర్శయు కొనసాగశంప్ు అయుయనిద ిఅని మనము 
చెప్పవచుు. కృపా నిబంధ్నలో దదవుని దెవైకృతము, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్త, మర్శయు 
ప్ర్శణామాలతో సహా కనయీల నిబంధ్నలో ఉని ష్ర్తయలు అనిి ఉనాియి. ఈ విధ్ంగా, అది కనీయల 
నిబంధ్నను భదరప్ర్మసుత ంది. అయితద అది అదనప్ు దెైవిక దెవైకృతమును, మానవ సావమిభకనత కొర్కు 
అదనప్ు అవసర్తలను, మర్శయు అదనప్ు ప్ర్శణామాలను ప్ర్శచయం చదసుత ంది. మర్శయు ఈ అదనప్ు 
విష్యములు మన విమోచన కొర్కు మార్గమును అందిసాత యి. 

మానవ పాప్మునకు సపందనగా దెైవిక దెవైకృతమునకు కృపా నిబంధ్న అవసర్మ యైుండెను 
అని చూశాము కాబటిర , నిబంధ్న యొకు మధ్యవర్శతగా కరసీుత  యొకు పాతర మీద ఇప్ుపడు దృషిరప డదాము. 

మధువర్తి 
కనీయల నిబంధ్న నిబంధ్నలు చదసుకుని ఇర్మ ప్క్షముల మధ్య ఒక సులువ ైన అనుబంధ్ముతో 

ఒక ప్రభువు-సామంత ఒప్పందమును ప్రతిబింబించంది. దదవుడు ప్రభువు, మర్శయు మానవాళి సామంత. 
మర్శయు దదవుని సామంత ప్రజలకు శిర్సుిగా లేక ప్రతినిధగిా ఆదాము స్టవేించాడు. 

కృపా నిబంధ్నలో, ఇవే ప్క్షములు తమ సాా నములను మర్లా తీసుకునాియి. దదవుడు 
ప్రభువ యైునాిడు, మర్శయు మానవాళి సామంతగా ఉండనిది, మర్శయు కనీసం ఆర్ంభములోన నైా, 
ఆదాము మానవాళి యొకు శిర్సుిగాను లేక ప్రతినిధగిాను ఉనాిడు. ఈ ప్క్షములతో పాటటగా, 
తిరతవములోని ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత అయిన కుమార్మడెనై దదవుడు మధ్యవర్శతగా నిబంధ్నలో చదర్ాడు. 
మధ్యవర్శతగా, కుమార్మడు దదవుని నిబంధ్నా ప్రజల కొర్కు విజాఞ ప్న చదసాత డు. మన పాప్ముల యొకు 
నిందను మర్శయు శిక్షను తన మీద వసేుకొని ఆయన మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్మసాత డు. మన 
ప్క్షమున నిబంధ్నా శాప్ములను అనుభవించుట దావర్ా ఆయన నిబంధ్న యొకు నిజాయితీని, 
మర్శయు తన ప్రజల యొకు జీవితాలను భదరప్ర్మసాత డు. అదద విధ్ముగా, మానవ సావమిభకనత 
విష్యములో నిబంధ్న కల్వగశయుని అర్హతలకు విధదయత చూప్ుట దావర్ా, కుమార్మడు తన కొర్కు 
కూడా నిబంధ్న వాగాే నములను సంపాదిసాత డు. తర్మవాత వాటిని తాను విమోచంచు పాప్ులతో 
ప్ంచుకుంటాడు. 

తాను ర్చంచన స్టసిరమాటకి్స థయిోలాజ, 2వ భాగము, 3వ విభాగము, 3వ అధాయయములో 
నిబంధ్నా “నిశుయత”ను గూర్శు మాటాో డనిప్ుపడు మధ్యవర్శతగా కుమార్మని యొకు బాధ్యత లూయిస్ 
బెర్ాుఫ్ యొకు మనసుిలో ఉండనెు. ఆయన వివర్ణలోని ఈ భాగమును మర్ొకసార్శ వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ నిబంధనను కృపా నిబంధన అని పిల్ువవచుి, ఎంద్ుకంట ేద్ానిల్ో ద్వేుడు 
మన బరధుతల్ను నెరవేరపిటకు నిశియతను ఇస్ాి డు; ఎంద్ుకంట,ే కుమారపని 
యొకక వుకతితవముల్ో ఆయన సవయంగా నిశియతను అనుగీహిస్ాి డు. 

దదవుడు ఆదాము హవవలకు మొదటగిా విమోచనను ప్రతిపాదించనప్ుపడు ఏదెను తోటలో 
మొదటిసార్శ చదయబడని కృపా నిబంధ్నకు కుమార్మడు మధ్యవర్శతగా ఉనాిడు. ఆ దనిము నుండి 
ఆయన మధ్యవర్శతతవం చదయుట కొనసాగశసుత నాిడు. పాత నిబంధ్న యుగమంతటలిో, ఆయన చదస్టని 
మధ్యవర్శతతవం పాత నిబంధ్న ప్ర్శశుదుధ లకు క్షమాప్ణను, ర్క్షణను అనుగీహ ంచంది, ఇదంతా వాగాే నము 
చదయబడిన ఆయన భవిష్యత్ కార్యముల ఆధార్ంగా జర్శగశంద.ి ఏ ఒకుర్మ కూడా అతని లేక ఆమ  స ంత 
యోగయత లేక అర్హత దావర్ా ఎనిడును ర్క్ించబడలేదు, ఎందుకంటే ఏ విధ్మ నై విధదయతా కార్యములు 
కూడా పాప్మును తయడిచవయేలేవు. మర్శయు జంతయవులను బల్వ అర్శపంచుట దావర్ా కూడా ఏ ఒకుర్మ 
ఎనిడును ర్క్ింప్బడలేదు, ఎందుకంటే ఏ ఒకు ప్శువు యొకు మర్ణము కూడా మానవుల కొర్కు 
సర్శయిెైన ప్రతాయమాియం కాలేదు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్రర. 10:11లో దనీిని గూర్శు ఈ విధ్ముగా 
చెబుతాడు: 

మర్తయు పిత్ర యాజకుడు ద్నిద్ినము స్టవేచయేుచు, పాపముల్ను ఎననటకితని 
తీస్టవిేయల్ేని ఆ బల్ుల్నే మాటిమాటికత అర్తుంచుచు ఉండును (హెబి్ర. 10:11). 

కొలస్ట్ి. 2:17లో పౌలు వివర్శంచనటటో : 

ఇవి ర్ాబో వువాటి ఛాయయేగాని నిజ సవరూపము కరసీుి ల్ో ఉననద్ి (కొల్స్ట్స. 
2:17). 

మనము కరీసుి  యొకక చార్తత్రిక కారుము ద్ావర్ా రక్షంచబడ్షత్రమి అని గీహించిన 
పిత్రస్ార్త, వెంటనే మనము అడ్షగే పిశన ఏమిటంటే, పాత నిబంధన పర్తశుద్ుు ల్కు 
ఏమి జర్తగతంద్ి? వారప రక్షంపబడ్షత్రర్ా? అద్ి అపుటకిత జరపగకపో యనను వారప 
కరీసుి  యొకక కారుము ద్ావర్ా రక్షంపబడ్షత్రర్ా? ల్ేక ద్ేవుడు ఆ కాల్ముల్ో వేర్ొక 
రకమ ైన నియమముల్ను ఉపయోగతంచాడ్ా? వారప తమ విశ్ావసము ద్ావర్ా, 
ద్ేవుడు వార్తకత చసే్టని వాగాో నముల్ మీద్ విశ్ావసము ద్ావర్ా రక్షంపబడ్ా్ రని 
బ ైబిల్ు స్టెల్విసుి ంద్ి. ఇపుుడు, వార్త రక్షణ కొరకు అద్ి సర్తపో తయంద్ి, కాని ద్వేుడు 
రక్షంపబడు విశ్ావసమును వుకిపరచిన పాత నిబంధన పివకిల్కు ద్ేని ఆధారంగా 
రక్షణను ఇచాిడు? ఇద్ి వార్తకత త లియద్ుగాని, అంద్ర్త రక్షణ కొరకు అవసరమ నై 
మర్తయు ఏక ైక ఆధారము యసేు కరసీుి  యొకక యోగుతల్ు మాతిమే. కాబటిర , ఒక 
విధంగా, వారప త లియని క ైసిైవుల్ు. వార్త జీవితకాల్ముల్ల్ో వార్త రక్షణ యొకక 
ఆధారమును గూర్తి వార్తకత పూర్తి సమాచారము ల్భంచల్ేద్ుగాని, స్టిల్ువకు 
ముంద్ుగాని ల్ేక తరపవాతగాని, ఆకాశము కతీంద్ మనము రక్షణ ప ంద్ుటకు మర్త 
ఏ నామము ఇవవబడల్ేద్ు అను నిశియతను మనము కలిగతయుంద్ాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. గ ోన్ జ. సల ుర్శగ 

దదవుని ప్రజలు విశావసముతో జీవించార్మ అనుటకు పాత నిబంధ్న శాసనములు చహిముగా 
ఉనాియి. ఈ శాసనముల యొకు శకనత దావర్ా కుమార్మని యొకు మధ్యవర్శతతవ బాధ్యత న ర్వేర్ుబడింది. 
ఇందుమూలముగానే, యోహాను 8:56లో మనము చదువునటటో , యిసేు దినమును చూస్టి అబరా హాము 
ఆనందించాడు. మర్శయు ఇందుమూలముగానే, యిసేు చదయబో వుచుని కార్యములను గూర్శు మోషే 
మర్శయు ప్రవకతలు వివర్శంచార్ని అనేకమంద ికొీతత  నిబంధ్న పాతరలు తలె్వయజశేార్మ. లూకా 16:29-31లో 
యిేసు చపెపిన ధ్నవంతయడు మర్శయు లాజర్మ ఉప్మానములో అబరా హాము ఇలా స్ట లవిచాుడు. 
యోహాను 1:45లో ఫిల్వప్ుప ఇదద విష్యమును చెపాపడు. అప . 26:22 మర్శయు 28:23లో పౌలు 
కూడా ఇదద మాటను చెపాపడు. మర్శయు ఆయన ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత, లూకా 24:27లో యిేసు 
ఎమాుయి మార్గమున, మర్శయు లూకా 24:44లో కూడవిచున శిష్యయలకు దీనిని వివర్శంచాడు. 

కుమార్మడు చదస్టిన కృపా నిబంధ్న మధ్యవర్శతతవం యిేసు నర్ావతార్ము, ప్ూరి్ విశావసము 
మర్శయు విధదయతతో కూడని ఆయన జీవితము, స్టిలువ మీద ఆయన మర్ణము, మర్ణము నుండ ి
ఆయన ప్ునర్మతాా నము, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆయన ఆర్పహర్ణ చుటటర  కేందీరకృతమ యైునిది. 
కృపా నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా, మన తర్మప్ున ఆయన కనయీల నిబంధ్నను న ర్వరే్శు, దాని 
ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుకుంటామని హామి ఇచాుడు. 

ర్పమా. 5:12-19లో, పౌలు కనయీల నిబంధ్నలో ఆదాము యొకు పాతర మర్శయు కృపా 
నిబంధ్నలో కుమార్మని యొకు పాతరకు మధ్య వయతాయసమును చూపాడు. మర్శయు మధ్యవర్శతగా 
కుమార్మని యొకు పాతర ర్ ండు నిబంధ్నలను ఎలా న ర్వరే్శునదో చూప్ుటకు అతడు ఇలా చదశాడు. 
ఆదాము యొకు పాప్ము సర్వమానవాళికన పాప్ము మర్శయు మర్ణమును కొనితచెుంది అని చబెుతూ 
12-14 వచనాలలో అతడు ఆర్ంభించాడు. మర్శయు ఈ వాకయభాగము యొకు ముగశంప్ులో, ఆదాము 
మర్శయు యిేసు ఒకే విధ్మ నై నిబంధ్న పాతరలను పల షించార్ని అతడు సూచంచాడు. ర్పమా 5:14లో 
అతడు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

ఆద్ాము ర్ాబో వువానికత గురపత ైయుండ్ ను (ర్దమా 5:14). 

తర్మవాత, ర్పమా. 5:15-19లో, మన నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులుగా ఆదాముకు మర్శయు యిసేుకు 
సర్శపల ల్వన కాని వయతిర్కేమ నై చర్శతరలు ఉనాియని పౌలు వాదించాడు. ఆదాము చర్శతర పాప్ము, 
వ ైఫలయము, శిక్ష మర్శయు మర్ణముల మీద ఎకుువ దృషిర  ప డుతయంది. ఆదాములో, మనకు 
అందుబాటటలో ఉని ఒక ేనిబంధ్న ప్ర్శణామమును మానవాళి ప ందుకుంది: అద ిశిక్ావిధి. ర్పమా. 
5:15-19లో ఆదామును గూర్శు పౌలు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

...ఒకని అపర్ాధమువల్న అనకేుల్ు చనిపోయనయడెల్... తీరపు ఒకక 
అపర్ాధమూల్ముగా వచిినద్  ైశిక్ావిధికత కారణమాయనెు;... మరణము ఒకని 
అపర్ాధమూల్మున వచిినద్ .ై.. కాబటిర  తీరపు ఒకక అపర్ాధమూల్మున 
వచిినద్ ై, మనుష్యుల్ కంద్ర్తకతని శిక్ావిధి కల్ుగుటకు ఏల్ాగు కారణమాయనెో... 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏల్యనగా ఒక మనుష్యుని అవిధేయతవల్న అనేకుల్ు పాపుల్ుగా ఏల్ాగు 
చేయబడ్షర్ద... (ర్దమా. 5:15-19). 

కనీయల నిబంధ్న ప్ూర్శతగా నాయయము మీద ఆధార్ప్డయిుండెను గనుక ఆదాములో 
సర్వమానవాళి శిక్ించబడనెు. కర్మణ మర్శయు క్షమాప్ణ ప ందుటకు  కావలస్టని మార్గములను అది 
అనుగీహ ంచలేదు. అద ిఒక మధ్యవర్శతని అనుగీహ ంచలేదు. కాబటిర , ఒకసార్శ మనము శిక్ంిచబడని 
తర్మవాత, మన శిక్ావిధిని తిర్గవరా యుటకు కనీయల నిబంధ్నలో ఒకర్మ ఏమి చదయలేర్మ. 

అయితద, ఈ వాకయభాగములో, ఆదాము విఫలమ ైన చపట యిసేు జయమును ప ందాడని పౌలు 
వివర్శంచాడు. కృపా నిబంధ్న కర్మణ మర్శయు క్షమాప్ణకు అవసర్మ ైన మార్గమును అనుగీహ సుత ంద ి
కాబటిర యిసేు యొకు నీతి కార్యములు మనకు లాభదాయకమ ైయాయయి. మర్శయు ఆ మార్గము దదవుని 
కుమార్మడెనై యిేసు కరసీుత  యొకు మధ్యవర్శతతవం అయుయనిద.ి ఫల్వతంగా, యిేసు యొకు చర్శతర 
విధదయత, నీతి, నీతిమంతయలుగా తీర్ముట మర్శయు జీవము మీద ఆధార్ప్డియునిది. ఈ విష్యమ  ై
పౌలు ర్పమా 5:15-19లో తలె్వయజ పిపన వివర్మును గమనించండి: 

...ద్ేవుని కృపయు, యసేుకరసిీను ఒక మనుష్యుని కృపచేతనెనై ద్ానమును, 
అనేకుల్కు విసిర్తంచ ను... కృపావరమ ైతే అనేకమ నై అపర్ాధముల్ మూల్ముగా 
వచిినద్ ై మనుష్యుల్ు నీత్రమంతయల్ుగా తీరిబడుటకు కారణమాయనెు... 
కృపాబరహుళ్ుమును నీత్రద్ానమును ప ంద్ువారప జీవము గల్వార్ ై, మర్త 
నిశియముగా యసేుకరసిీను ఒకని ద్ావర్ానే యేల్ుద్ురప... ఒకక పుణు 
కారుమువల్న కృపాద్ానము మనుష్యుల్కంద్ర్తకతని జీవపిద్మ ైన నీత్ర 
విధింపబడుటకు కారణమాయనెు... ఒకని విధేయతవల్న అనేకుల్ు 
నీత్రమంతయల్ుగా చేయబడుద్ురప (ర్దమా 5:15-19). 

యిేసు కవేలం మన ప్రతినిధి మాతరమ ేకాడు కాబటిర కృపా నిబంధ్నలో విమోచన సాధ్యప్డంిది; 
ఆయన మన మధ్యవర్శత కూడా అయుయనాిడు. మర్శయు మన వయకనతగత అప్ర్ాధ్మును తీస్టవిేయుటకు 
అద ిఆయనకు అధికార్మునిసుత ంది. హెబ్రర 9:15లో మనము చదువునటటో : 

ఈ హేతయవుచేత మొద్టి నిబంధన కాల్ముల్ో జర్తగతన అపర్ాధముల్నుండ్ష 
విమోచనము కల్ుగుటక ై ఆయన మరణము ప ంద్ినంద్ున, పలి్ువబడ్షన వారప 
నితుమ ైన స్ావస్యమును గూర్తిన వాగాో నమును ప ంద్ు నిమితిము ఆయన 
కొీతినిబంధనకు మధువర్తియెై యునానడు (హెబి్ర 9:15). 

1 తిమోతి 2:5-6 స్ట లవిచుుచునిటటో : 

ద్ేవుడ్రకకడ్ే, ద్వేునికతని నరపల్కును మధువర్తియు ఒకకడ్ే; ఆయన కరీసుి యేసను 
నరపడు. ఈయన అంద్ర్త కొరకు విమోచన కీయధనముగా తనునతానే 
సమర్తుంచుకొనెను (1 త్రమోత్ర 2:5-6) 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కృపా నిబంధన యొకక మధువర్తిగా యసేు యొకక పాతి నిజముగా ఆశిరుము 
కలిగతంచేద్ిగా ఉననద్ి. మొద్టగిా, మీరప కోర్తనటుయతే కృపా నిబంధన, ల్ేక కొీతి 
నిబంధనను ఆరంభంచు యాజకుడు మర్తయు బలి పిభువెైన యసేు అని నేను 
అంటరను... మర్తయు పిభుర్ాత్ర ిభోజనమంద్ు, తన బల్ాురుణ మరణమునకు 
ర్ ండు స్ా్ యల్ల్ో పాిముఖ్ుత ఉననద్ని సువారిల్ల్ోని పిభువెైన యసేు 
వివర్తంచాడు. అవును, అద్ి మనము తపుించుకొనుటకుగాను మన స్ా్ నముల్ో 
మన పాపముల్ కొరకు పర్తశుద్ు  ద్వేుని యొకక ఉగీతను అనుభవించిన 
పాియశిితి బలి అయుుననద్ి, కాని ఆయన తన మరణమును నిబంధనను-
ఆరంభంచు బలిగా కూడ్ా వర్తణంచాడు. ఆయన రకిము కొీతి నిబంధనను 
ఆరంభంచింద్ి అని మతియ మర్తయు ల్ూకాల్ో ఆయన సుష్రముగా స్టెల్విచాిడు. 
కాబటిర , ఆయన మరణము కొీతి నిబంధన యుగమును ఆరంభంచిన 
బలియెైయుననద్ి. కాబటిర , ఒకవెైపున యేసు బలి అర్తుంచు యాజకుడ్ ైయునానడు, 
మర్తయు ఆశిరుకరముగా మర్ొక వెైపున, ఆయన సవయంగా బలియెైయునానడు. 

— డా. ఛార్ ోస్ ఎల్. కావర్ ోస్ 

మన సంప్ూరి్ దెవైిక మర్శయు సంప్ూరి్ మానవ నిబంధ్న మధ్యవర్శతగా యిసేు పాతర మన 
సాా నములో మర్ణించ మన పాప్ములకు పరా యశిుతతము చలోె్వంచునటటో  యిసేును చదస్టింది. మర్శయు 
మానవ పాప్మునకు ఈ ప్ర్శషాుర్ం కృపా నిబంధ్నలో ఎలోప్ుపడూ అందుబాటటలో ఉంటటంద ికాబటిర , 
మర్ొక నిబంధ్నను, మర్ొక నిబంధ్న ప్రతినిధిని, లేక మర్ొక మధ్యవర్శతని ప్ర్శచయం చదయుటకు దెైవిక 
దెైవకృతము యొకు అవసర్త ఇక ఉండనే ఉండదు. 

మన పాఠంలో ఇప్పట ివర్కు, దదవుని నితయ ఆలోచన మర్శయు దెవైిక దెవైకృతము దృషార ా కృపా 
నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణించాము. ఇప్ుపడు మన మూడవ ప్రధానమ ైన అంశమును చూదాే ము: 
నిబంధ్నలోని మూలకములు. 

మూల్కముల్ు 

మానవాళి యొకు ఆర్ంభము మీద దృషిరప డుతూ వదేాంతశాసత ర మానవశాసత ర అధ్యయనమును 
మనము ఆర్ంభించాము. మన చర్ులో భాగంగా, మానవాళితో దదవుడు చదస్టని వాసతవిక నిబంధ్నను 
ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని ప్రభువు-సామంత ఒప్పందముల మధ్య ఉని మూడు సామానయ 
మూలకాల దృషార ా వివర్శంచాము. ఈ ఒప్పందాలలో ఇవి ఉండదవి: ప్రభువు సామంతకు చూప్ు దయ, 
సామంత నుండి ప్రభువు ఆశించు సావమిభకనత, మర్శయు నిబంధ్న ప్టో సామంత యొకు సావమిభకనత లేక 
సావమిదోరహము వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు. ఈ మూలకముల ఆధార్ంగా, ప్ుర్ాతన ప్శిుమ 
ఆస్టయిాలోని నిబంధ్నలు దదశముల మధ్య కటరబడని నియమములయియేవి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవాళితో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నలలో ఇలాంటదిద జర్శగశంది. ఆదాముతో చదస్టిన వాసతవిక 
నిబంధ్న — కనయీల నిబంధ్న — మన ప్టో దదవుడు చూపిన దెైవికమ నై దయ మీద ఆధార్ప్డింది. 
ఉదాహర్ణకు, ఆయన మన మొదట ితలో్వదండుర లను సృజంచాడు, సృషిర మీద వార్శకన అధికార్మును 
ఇచాుడు, మర్శయు వార్శకన ఆహార్మును నివాస సాలమును ఇచాుడు. హృదయప్ూర్వకమ ైన యాజక 
మర్శయు ర్ాజర్శక బాధ్యతల ర్ూప్ములో దదవుడు మానవ సావమిభకనతని కూడా కరర్ాడు. ఇతర్ 
విష్యములతో పాటటగా, ఆదాము హవవలు ఏదనెు తోటలో ఆయనను స్టేవించాలని, మర్శయు భూమిని 
నింప్ునటటో  ఆయన ర్ాజయ సర్శహదుే లను విశాలప్ర్చాలని దదవుడు కరర్ాడు. మర్శయు ఆదాము హవవలు 
నిబంధ్నను నమిు, విధదయుల ైతద ఉనితమ నై జీవిత ఆశీర్ావదము, మర్శయు వార్మ అప్నమిుకతో 
అవిధదయుల ైతద మర్ణము మర్శయు శిక్ావిధి అను శాప్ము ఈ నిబంధ్నకు ప్ర్శణామముల ైయునాియి. 
కృపా నిబంధ్న కనయీల నిబంధ్నలోని ఈ మూలకములనిిటనిి కల్వగశయుంటటంది. అయితద మానవుల 
యొకు పాప్ప్ు సవభావము మర్శయు కరీసుత  యొకు మధ్యవర్శతతవము వర్కు వాటిని విసతర్శంప్జేసుత ంది. 

ఈ విసతర్శంచబడని మూలకములను ఒకొకుటిగా మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, కృపా 
నిబంధ్నలో దదవుని దయను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, అద ిఆశించు మానవ సావమిభకనతని 
మనము ప్రతిబింబించుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, దాని యొకు ప్ర్శణామాలను మనము 
చూదాే ము. దదవుని యొకు దెవైికమ ైన దయతో ఆర్ంభించుదాము. 

ద్ేవుని ద్య 
అనకే విధాలుగా, దదవుని దయ అనునది కృపా నిబంధ్నలో అతయంత పరా ముఖ్యమ నై లక్షణముగా 

ఉనిది. కుమార్మని మనకు మధ్యవర్శతగా ప్ంప్ుటకు తండిరని, మర్శయు ఆ బాధ్యతలో ఆనందించుటకు 
కుమార్మని మంచతనము మర్శయు దయ ప్ుర్శకొలాపయి. మనము న ర్వేర్ులేని ష్ర్తయలను ఆయన 
సవయంగా న ర్వేర్మునటటో  ఒక నిబంధ్న ఏర్ాపటటను చదయునటటో  దయ దదవుని ప్ుర్శకొల్వపంద,ి తదావర్ా 
మనము ఎనిడును సంపాదించలేని ప్రతిఫలములను మనము ప ందుకరగలము. అమూలయమ ైన 
వర్ముల ైన — క్షమాప్ణ మర్శయు జీవము మనకు ఉచతముగా లభించాయి అను వార్త — ఈ సువార్త 
ప్రకటనను శుభవార్తగా చదసుత ంది. మనతో మంచగా ఉంటానని ఒక ప్వితరమ నై నిబంధ్నా వాగాే నమును 
చదస్టని గొప్ప మర్శయు పేరమగల దదవుని మనము స్టవేించుచునాిము. 

దదవుని దయ లేఖ్నము బయలుప్ర్చు కృపా నిబంధ్నలో మొదట ిభాగమ యైునిది. ఆది. 
3:14-19లో, కనయీల నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలను దదవుడు మొటరమొదటసిార్శ 
అమలుప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన ధార్ాళమ ైన దయను కనుప్ర్చాడు. వార్మ మంచ చడ్ెల తలె్వవినిచుు 
వృక్ష ఫలమును భుజస్టేత , ఆదాము హవవలు, మర్శయు వార్శతో పాటట మానవులందర్మ నాయయముగా 
మర్ణిసాత ర్మ అని కనీయల నిబంధ్న తలె్వయప్ర్చంది. కాని దదవుడు తన తీర్మపలను ప్రకటించనప్ుపడు, 
ఆయన తన నాయయమును కర్మణతో, మంచతనముతో మర్శయు దయతో మార్ాుడు. ఆయన 
మానవులను బరదకనిచుుట మొదట ిదయా కార్యమ ైయునిది. మనము వృదిధ  చెంది భూమిని నింప్ు 
అవకాశమును ఆయన మనకు అనుగీహ ంచాడు. భూమిని సాగుచదయుటకు, మనము జీవించుటకు 
సర్శప్డు ఆహార్మును ఉతపతిత  చదయుటకు ఆయన మనకు అవకాశం ఇచాుడు. అనిిటి కంటే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముఖ్యముగా, పాప్ప్ు శాప్మును తిర్గవరా యు ఒక విమోచకుని మన కొర్కు ప్ంప్ుతానని ఆయన 
వాగాే నం చదశాడు. ఆది. 3:15లో ఆయన సర్పముతో ప్ల్వకననటటో : 

స్ట్ి ీ సంతానము...నినున తల్మీద్ కొటలర ను; నీవు ద్ానిని మడ్షమ  మీద్ కొటలర ద్ువని 
చ పుెను (ఆద్ి. 3:15). 

మీకు జాఞ ప్కమునిటోయితద, ఈ తీర్మప తయదకు ఒక మానవుడు సాతాను ర్ాజయమును జయించ 
మనలను పాప్ము యొకు శాప్ము నుండి విమోచసాత డు అని చతరా తుక ర్రతిలో చపెిపనటటో గా ఉనిది. 
ఈ దెవైకృతమే అదుుతమ నై దయగల బహుమానమ ైయిేయద.ి కాని ఈ విమోచకుడు సవయంగా 
కుమార్మడెనై దదవుడెనైప్ుపడు దదవుడు తన దయను మర్శంతగా విసతర్శంప్జశేాడు. స్టలిువ మీద తన 
వయకనతతవము దావర్ా మన పాప్మును మోయుటకు యిసేు అంగరకర్శంచాడు. నర్ావతార్మునకు ముందద, 
నిబంధ్నా కృప్కు మధ్యవర్శతగా లేక “నిశుయత”గా స్టవేించుటకు ఆయన సముతి చూపాడు. ఇంతదగాక, 
మనము విమోచనను ప ందునటటో , పాప్ుల ైన మానవులను విశావసములోనికన నడిపించుటకు 
ఒప్ుపకొనుట దావర్ా ప్ర్శశుదాధ తు కూడా దయను చూపాడు. ప్ర్శశుదాధ తు కార్యములోని ఈ కార్యమును 
గూర్శు మాటాో డుతూ పౌలు 1 కొర్శంథీ. 2:12-14లో, ఇలా వరా శాడు: 

ద్ేవునివల్న మనకు ద్యచయేబడ్షనవాటిని త లిస్టికొనుటక  ైమనము... ద్వేుని 
యొదో్నుండ్ష వచుి ఆతమను ప ంద్ియునానము... మనుష్ుజఞఞ నము 
నేరపుమాటల్తో గాక ఆతమ సంబంధమ నై సంగతయల్ను ఆతమ సంబంధమ ైన 
సంగతయల్తో సర్తచూచుచు, ఆతమ నేరపు మాటల్తో వీటిని గూర్తియే మేము 
బో ధించుచునానము. పికృత్ర సంబంధయిెనై మనుష్యుడు ద్ేవుని ఆతమ 
విష్యముల్ను అంగీకర్తంపడు, అవి అతనికత వెఱ్ఱితనముగా ఉననవి, అవి 
ఆతామనుభవముచేతనే వివచేింపద్గును గనుక అతడు వాటిని గీహింపజఞల్డు (1 
కొర్తంథీ. 2:12-14). 

యోహాను 6:63-65 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 2:8, 9లో కూడా మనము ఇలాంటి ఆలోచనలనే 
చూసాత ము. 

అవును, మనలను విశావసములోనికన నడపిించుటకు ఆతు ఏ విధ్ంగా కార్యము చదసాత డు అను 
విష్యమును గూర్శు వదేాంతశాసత ర సాంప్రదాయాలు ఎలోప్ుపడు సముతి చూప్వు. ర్ ండు దార్మలు లేక 
మార్గముల దృషార ా ఆతు యొకు మార్మమనసుి కార్యమును మనము ఉదహర్శంచవచుు. ఒక మార్గము 
కరీసుత ను ర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచుటను సూచసుత ంది. మర్ొక మార్గము ఆయనను నిర్ాకర్శంచుటను 
సూచసుత ంది. ప్ర్శశుదాధ తు దెైవకృతములో ప్రజలను సువార్తను ఎదుర్ొునేలా చదసాత డని, మర్శయు ఈ 
నిరి్యము తీసుకొను సాా నములో ఉంచుతాడని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులందర్మ సముతించవలస్టిందద. 
అయితద ఈ ప్రకనీయలో ఆతు యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మూడు ప్రధానమ నై అభిపరాయములు 
ఉనాియి. 

మొదటగిా, ర్క్షణ మార్గమును లేక నాశన మార్గమును ఎంపకి చదసుకొను సావభావిక సామరా్ాము 
మానవులకు ఉంది అని కొనిి వేదాంతశాసత ర సంప్రదాయములు నముుతాయి. ఈ అభిపరాయములో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతు యొకు దెవైకృత కార్యము మనలను సువార్తను ఎదుర్ొును సాా నములోనికన తచెుుట మీద 
దృషిరప డుతయంది. 

మనము సువార్తను ఎదుర్ొును విధ్ముగా ప్ర్శశుదాధ తు మన జీవితములను ర్ూప్ుదదిుే తాడని 
ర్ ండవ అభిపరా యం ఒప్ుపకుంటటంది. అయితద సువార్తకు అనుకూలముగా సపందించు సావభావిక 
సామరా్ాము ప్తనమ నై మానవులకు లేదని కూడా ఇది నముుతయంది. మన ప్తనమ నై స్టిాతిలో, 
మనము ఎలోప్ుపడు నాశన మార్గమునే ఎంపకి చదసుకుంటాము. కాబటిర , ఈ అభిపరా యం ప్రకార్ం, 
ప్ర్శశుదాధ తు మనకు ర్క్ింప్బడు విశావసమునకు ముందు కలుగు కృప్ను అనుగీహ సాత డు, మర్శయు 
ర్క్షణ మార్గమును ఎనుికొనునటటో  అది మనలను బలప్ర్మసుత ంది. ఒకసార్శ మనము ఈ కృప్ను 
ప ందినతర్మవాత, ర్ ండు మార్గములు మన ముందు ఉంటాయి, మర్శయు కరసీుత ను స్ట్వకర్శంచాలా లేక 
తిర్సుర్శంచాలా అను నిరి్యమును తర్మవాత మనము తీసుకరవచుు. 

మూడవ అభిపరా యం ప్రకార్ం, మనము సువార్తను ఎదుర్ొునునటటో  ప్ర్శశుదాధ తు చదసాత డు 
మర్శయు జీవమును ఎంపకి చదసుకొను సావభావిక సామరా్ాము మనలో లేదు. కాని, ఈ అభిపరా యం 
ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదాధ తు ర్క్ించుటకు నిరి్యించుకునివార్శకన ఆప్ుచదయలేని కృప్ను అనుగహీ సాత డు. ఈ 
కృప్ ర్క్షణ మార్గమును ఎంపకి చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదయుట మాతరమగేాక, మనము అలా 
చదయునటటో  చూసుత ంది. అయితద మనము ఏ అభిపరాయమును కల్వగశయునిప్పటకిర, మన ప్టో ఆతు 
కార్యము మంచతనము మర్శయు దయా కార్యమ యైునిదని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు అందర్మ 
ఒప్ుపకరవాల్వ. 

కృపా నిబంధ్నలోని ఒక మూలకముగా దదవుని దయను చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మానవ 
సావమిభకనత వ ైప్ుకు మన దృషిరని మళోించుదాము. 

మానవ స్ావమిభకతి 
కనీయల నిబంధ్న వల న  కృపా నిబంధ్నలో కూడా దదవునికన సంప్ూరి్ విధదయత చూప్ుట 

అవసర్మ ైయునిది. వాసతవానికన, కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తలు ఇంకా 
ప ర్శగాయి. ఈ పాఠములోని తర్మవాత భాగములో నిబంధ్న నిర్వహణను గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు, ఈ 
ఆలోచనను మనము మర్శంత లోతయగా చూదాే ము. కాబటిర , ప్రసుత తానికన, కృపా నిబంధ్నలో 
హృదయప్ూర్వకమ ైన మానవ సావమిభకనత అవసర్మ యైునిదని మాతరమే మనము 
చెప్పగపర్మచునాిము. 

కనీయల నిబంధ్నలో, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను ర్ ండు సార్మో  
న ర్వేర్ువలస్టయిుండదది. మొదటగిా, మన నిబంధ్నా ప్రతినిధియిెనై ఆదాము దానిని 
న ర్వేర్ువలస్టయిుండదది. ఆదాము దదవునికన ప్ూర్శతగా నముకమ ైనవానిగా ఉంటే, అతడు చూప్ు విధదయత 
మానవాళి యొకు సామూహ క విధదయతగా ప్ర్శగణించబడదది. ఆదాము ఈ విష్యములో 
విఫలమ నైప్పటికర, కృపా నిబంధ్న మనలను ఈ ప్ర్శణామమునకు బాధ్ుయలనుగా ఎంచుట 
కొనసాగశసుత ంది. మనము మన గతమును మార్ులేము అను ఒక విష్యము దృషార ా ఈ తీర్మపను 
మనము తపిపంచుకరలేము. 



మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? నాలగవ పాఠము : కృపా నిబంధ్న 

-19- 

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

ర్ ండవదగిా, కనయీల నిబంధ్న మన వయకనతగత సావమిభకనతని కూడా కరర్శంది. ఉదాహర్ణకు, ఆదాము 
యొకు జాతిలో భాగముగా మాతరమే హవవకు తీర్మపతీర్ుబడలేదు. ఆమ  స ంత కనీయల వలన కూడా 
ఆమ కు తీర్మప తీర్ుబడింది. దదవుడు ఆమ  యొకు వయకనతగత విధదయతను కరర్ాడని ఇద ిసూచసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, ఆదాము దదవుని మాటకు విధదయుడెైయుండనిను అతని వార్సులలో ఒకర్మ పాప్ములో 
ప్డిపల వుట కూడా సాధ్యమ యైియేదద. అలా జర్శగశయుంటే, ఈ పాప్ము మానవాళి అంతటిని 
ఖ్ండించయుండదద ికాదుగాని, ఆ పాపిని మాతరమే ఖ్ండించదద.ి 

అయితద కృపా నిబంధ్నలో గల అందమ ైన దయాకృతములలో ఒకట ిఏమిటంటే, యిసేు మన 
నిబంధ్న అధిప్తిగాను, మధ్యవర్శతగాను ప్ని చదసాత డు. మన నిబంధ్న అధిప్తిగా, దదవునికన ఆయన 
చూపని ప్ూరి్మ ైన విధదయత దావర్ా సామూహ క మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను ఆయన 
ఇప్పటికే న ర్వరే్ాుడు. మర్శయు మన మధ్యవర్శతగా, ఆయన మనందర్శ సాా నములో నిల్వచయుండి, 
వయకనతగత సావమిభకనత యొకు అవసర్తలను న ర్వరే్ాుడు. మనము పాప్ము చదస్టని ప్రతిసార్శ, ఆయన 
నిందను తనమీద వేసుకునాిడు. మర్శయు ఆయన నముకముగా ఉని ప్రతిసార్శ, ఆ నముకమును 
మన ఖ్ాతాలో జమచదశాడు. కాబటిర , కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తలు 
ప ర్శగశనప్పటకిర, అవి న ర్వరే్ముట చాలా సులభమ యైియంది — ఎందుకంటే మన మధ్యవర్శతయిెనై యిేసు, 
మన ప్క్షమున వాటిని న ర్వేర్ముతాడు. 

మనము ద్వేునికత స్ావమిభకతిని చూపుటను గూర్తిన విష్యమును గూర్తి 
ఆల్ోచన చేయునపుుడు, యసేు కరసీుి  యొకక వుకతితవముల్ో బయల్ుపరచబడ్షన 
ద్ేవుని కృప ల్ేకుండ్ా ద్వేునికత విధేయుల్గు స్ామర్యము మనకు ఉండద్ు అని 
గుర్తించుట మన ఆరంభ బింద్ువు అయుుండ్ాలి. మనకు వెల్ుపల్ ఉనన శకతి ల్ేక 
కృప మీద్ మనము ఆధారపడవల్స్టియుననద్ి అని గీహించుటకు అద్ి ఆరంభ 
బింద్ువు కావాలి... యసేు కరసీుి  యొకక వుకతితవముల్ో ద్వేుడు చసే్టిన కారుము 
ల్ేకుండ్ా మనల్ో నుండ్ష స్ావమిభకతి అనునద్ి కల్ుగగల్ద్ు అని మనము ఆల్ోచన 
చేస్టేి , స్ావమిభకతి చూపుటకు మనము ఎంత పియత్రనంచినా మనము 
ఖ్చిితముగా విఫల్మవుతాము అని మనము అర్ము చసేుకోవాలి. కాబటిర  
మర్ొకని యొకక స్ావమిభకతిని మనము చూడ్ాలి. యసేు కరసీుి  ధరమశ్ాసిమీు 
యొకక విపువాతమకమ నై సవభరవముల్ోని నియమముల్ను నరెవేరపిటకు వచిిన 
పూరణమ ైన స్టేవకుడు అయుునానడను సతుమును మనము పర్తగణ ంచినపుుడు, 
ఆ స్ావమిభకతి, ఆ నమమకతవము, ఆ అనుబంధము, ఆ విధయేత, మర్తయు ఆ స్టవే 
నేడు మన మీద్ ఉంచబడ్షనద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ ఉమ్ 

1703 నుండి 1791 మధ్య కాలములో నివస్టించన జాన్ వ స్ట్ో  అను వేదాంతవేతత , తాను వరా స్టిన 
స్ట ర్ొున్ 6: ది ర్ చైస్ట ి స్ ఆఫ్ ఫ యిత్ అను ర్చనలోని 1వ భాగము, 8వ విభాగములో దదవుడు ఆశించు 
మానవ సావమిభకనతని ఇలా వర్శించాడు. అతడు వరా స్టని మాటలు వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఖ్చిితముగా మాటరు డ్షతే, మనము నీత్రమంతయల్ుగా తీరిబడుటకుగాను 
నిబంధనా కృప మనము ఏమీ చేయాల్ని కోరనే కోరద్ు; కేవల్ం, ఆయన 
కుమారపని నిమితిము, మర్తయు ఆయన మన కొరకు చసే్టని పాియశిితిమును 
మర్తయు ఆయనను మనము నమామలి అంతే, మర్తయు ఆయన “యోగుుల్ెైన 
అనుుల్ను నీత్రమంతయల్ుగా తీరపితాడు.” 

ఇకుడ వ స్ట్ో  ర్పమా 4:5ను ర్మజువుగా చూప్ుతూ, కరసీుత లో మన ర్క్షణ కొర్కు మనము 
వయకనతగతముగా దదవుని నముుటను మాతరమే కృపా నిబంధ్న కరర్మతయంది అని తెల్వయజేయుచునాిడు. ఈ 
విష్యములో, వ స్ట్ో  వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్, 7వ అధాయయం, 3వ భాగమును ఉప్యోగశసాత డు. 
అకుడ వరా యబడిన మాటలను మర్లా వినండి: 

ర్ ండవ [నిబంధన] చేయుటకు ద్ేవుడు యష్రపడ్ా్ డు, ద్నీిని స్ాధారణంగా కృపా 
నిబంధన అని పిల్ుస్ాి రప; ద్ీనిల్ో ఆయన యసేు కరసీుి  ద్ావర్ా పాపుల్కు 
జీవమును మర్తయు రక్షణను ఉచితంగా ఇస్ాి డు; మర్తయు వారప 
రక్షంపబడునటలు , వార్త నుండ్ష విశ్ావసమును కోరతాడు. 

ర్క్ింప్బడుటకుగాను మనము దదవునియందు ర్క్ింప్బడు విశావసమును కల్వగశయుండుటే చాలు 
అని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు నముుతార్మ. మర్శయు ఇద ిలేఖ్న బో ధ్కు అనుగుణంగా ఉంది. ఒక 
ఉదాహర్ణగా, అప . 15:36-18:22లో నమోదు చదయబడిన పౌలు యొకు ర్ ండవ మిష్నర్ర యాతరను 
జాఞ ప్కము చదసుకరండి. ఆ ప్రయాణములో, సువార్తను ప్రకటించనందుకు పౌలు స్టల్లు ఫలి్వప్ప  
ప్టరణములోని చరె్సాలలో బంధించబడా్ ర్మ. అయితద అరా్ర్ాతిర వేళ, ఒక భూకంప్ము వార్శ బంధ్కములను 
తెగగొటిరంది. చరె్సాల నాయకుడు వార్మ పార్శపల యార్నుకొని, తనను తాను చంప్ుకర గపర్ాడు, వ ంటన ే
పౌలు ఖ్ దైీలు పార్శపల లేదని, అతడు హాని చదసుకొనవలస్టని అవసర్ం లేదు అని అర్శచాడు. అతని 
జీవితము కొర్కు వార్మ కల్వగశయుండని శదీధను బటిర చరె్సాల నాయకుడు ఎంతగా ప్రభావితయడెైయాయడంటే, 
అతడు వ ంటనే కరసీుత ను అంగరకర్శంచాలని కరర్ాడు. అప . 16:30-31లో చరె్సాల నాయకుడు మర్శయు 
పౌలు స్టల్ల మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణను వినండి: 

[చ రస్ాల్ నాయకుడు] వార్తని వెల్ుపలికత తీస్టికొనివచిి అయుల్ార్ా, 
రక్షణప ంద్ుటకు నేనమేి చయేవల్ెనననెు. అంద్ుకు వారప పిభువెనై యసేు నంద్ు 
విశ్ావసముంచుము, అపుుడు నీవును నీ యంటివారపను రక్షణ ప ంద్ుద్ురని 
చ పుెను (అప . 16:30-31). 

కృపా నిబంధ్నలో కరసీుత  యొకు మధ్యవర్శతతవం ఎంత ప్రభావవంతమ ైనదంటే, అది మన కొర్కు 
దదవుని నిబంధ్నా అవసర్తలనిిటనిి న ర్వేర్ముతయంది. మన విశావసము కూడా మనము చదస్టని 
భావారా్కమ నై కార్యముగా ప్ర్శగణించబడదు. మన విశావసము కరీసుత  నీతిని మనకు ఆపాదించుటకు 
దదవుడు ఉప్యోగశంచు మార్గమ ైయుయనిద ిఅంతద. కాని దదవుడు తన నిబంధ్న అవసర్తలను తగశగంచాడు 
అని దీని అరా్ము కాదు. మర్శయు మనము పాప్ము చదయుటకు సవతంతయర లమని కూడా అయన 
చెప్పడు. భినిముగా, యోహాను 14:15లో యిేసు తన శిష్యయలకు చపెిపనటటో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీరప ననున పేిమించిన యెడల్ నా ఆజఞల్ను గ ైకొంద్ురప (యోహాను 14:15). 

1628 నుండి 1680 మధ్యకాలములో నివస్టించన ఆంగో ప్ూయర్శటన్ కాప్ర్శయిెైన వాలరర్డ మార్షల్, 
తాను వరా స్టిన ప్ుసతకమ నై ది గాసపల్-మిసరర్ర ఆఫ్ స్ట నిరఫికషే్నలో ని 8వ అధాయయము లేక నిర్ేేశనములో ఈ 
విష్యమునకు జవాబునిచాుడు. అతడు వరా స్టిన మాటలు వినండి: 

కతీయల్ నిబంధన అను బంధకముల్ో నుండ్ష విమోచించబడుట మన రక్షణల్ో ఒక 
భరగమ ైయుననద్ి; అయతే ద్ీనికత ముగతంపు ఏమనగా, మనకు పాపము 
చేయుటకు స్ావతంతియము ఉననద్ని ద్ీని అర్ముకాద్ు (ఇద్ి అతుంత ఘోరమ ైన 
బరనిసతవము), కాని మనము స్ావతంతియము అను ర్ాజర్తక నియమమును 
నెరవేరివల్స్టియుననద్ి... పర్తశుద్ుతను పటిర ంచుకోని ఎంత వింత ైన రక్షణను వారప 
కోరతార్ద! వారప రక్షంపబడతారపగాని, పాపముల్ో చచిినవార్త వల్ె ఉంటరరప, 
ద్ ైవికమ నై జీవితము నుండ్ష ద్ూరమవుతారప, స్ాతాను సవరూపము ద్ావర్ా 
కురూపుల్వుతారప, వార్త ర్దత ద్ుర్ాశల్కు బరనిసల్ు మర్తయు స్ామంతల్ెై, 
మహమిల్ో ద్వేునిల్ోని ఆనంద్మును కోల్ోుతారప. అటిర  రక్షణను కరీసుి  రకిము 
ఎననడును కొనుగదల్ు చేయల్ేద్ు. 

మనము యిేసునందు విశావసమును ఒప్ుపకొనునంత వర్కు దదవునికన మనము విధదయులము 
కానవసర్ం లేదు అని నముు క ైైసతవులు ఎలోప్ుపడు ఉనాిర్మ. నిజమ ైన విశావసులు దదవుని ప్టో 
పేరమగల, నముకమ నై సావమిభకనతని కనుప్ర్చువార్శగా ఉండాలని లేఖ్నము సపష్రము చదసుత ంది. 
యిేసునందు విశావసముంచుటను కొనసాగశంచుట దావర్ా కొంత వర్కు, దదవుని నిబంధ్న 
ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయులగుట దావర్ా కొంత వర్కు దీనిని మనము చదయవచుు. యాకరబు 2:22-25; 
మర్శయు ప్రకటన 14:12 వంట ిచపటో దీనిని మనము చూసాత ము. 

ఇప్ుపడు, మనము నిజముగా సువార్తను నమిుతద, మనము ర్క్షణను నిశుయముగా 
ప ందుతాము అను మాట నిజమే. మనము ఎనుిడును దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునకుండా 
ఉండునటటో  యిసేు యొకు బల్వ నిశుయప్ర్మసుత ంది. మర్శయు మనము కృపా వర్ములుగా నిబంధ్న 
ఆశీర్ావదములను — క్షమాప్ణ మర్శయు నితయ జీవము వంటివి — ప ందుకొనునటటో  ఈ ప్ూరి్మ నై 
సావమిభకనత చూసుకుంటటంది. అయితద మన కనయీలు ఈ లోకము కొర్కు మర్శయు ర్ానుని లోకము 
కొర్కు నిబంధ్న ప్ర్శణామాలను కల్వగశయుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, మనము పాప్ము చదస్టినప్ుపడు ఈ 
లోకములో దదవుడు మనలను పేరమతో కీమశిక్షణలో ప డతాడని  హెబ్రర. 12:5-11 బో ధసిుత ంద.ి అంతదగాక, 
మన వయకనతగత సావమిభకనత — ఈ లోకములో అది అసంప్ూరి్మ ైనదిగా ఉనిప్పటికర — ర్ానుని 
లోకములో దదవుని నుండి మనకు ప్రతిఫలములను సాధసిుత ంది. మతతయి 6:20; మార్ము 10:21; 
మర్శయు లూకా 12:33, 34లో దీనిని మనము చూసాత ము. 

కాబటిర , కృపా నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనతని గూర్శు మనము ఆలోచన చదయునప్ుపడు, 
యిేసు మన శాప్మునంతటిని తీస్టివశేాడని జాఞ ప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్మ యైునిది. మనము 
ఆయనకు నముకముగా ఉనింత వర్కు, దదవుని నిబంధ్నలోని నితయముండు ప్రతికూల ప్ర్శణామాలను 
మనము అనుభవించవలస్టని ప్ని లేదు. అయినను మనము పాప్ము చదయకుండా ఉండుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బదుధ లమ ైయునాిము. అదద విధ్ముగా, మన ఆశీర్ావదములలో చాలా వర్కు కరసీుత  దావర్ా కొనబడా్ యి, 
మర్శయు మన వయకనతగత సావమిభకనత మీద ఆధార్ప్డిలేవు. అయినను, మనము ఆయనకు విధదయులము 
కావాలని నిబంధ్న కరర్మతయంద.ి 

కరీసుి  యేసు నంద్ు విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప మూల్ముగా మనము 
రక్షంపబడ్షత్రమి — రక్షంపబడుటకు వేర్ొక మారగము ఏద్యిు ల్ేద్ు. “అయతే ఏ 
హేతయవుతో మనము ఆయనకు విధేయుల్మవావలి? ఆయనను పేమిించుటకు 
వెనక హేతయవు ఏముంటలంద్ి?” అని కొంద్రప అడుగుతారప. అసల్ు హేతయవు 
తరపవాత ర్ ండు వచనముల్ల్ో ఇవవబడ్షనద్ి అని నా ఆల్ోచన. అవును, ఇద్ంతా 
ఎఫసె్ట్ 2ల్ో నుండ్ష వెల్ువడుతయంద్ి, అకకడ మనము ఇల్ా చద్ువుతాము, 
“ద్ేవుడు ముంద్ుగా స్టది్ుపరచిన సత్ కతీయల్ు చయేుటక ై, మనము 
కరీసుి యసేునంద్ు సృషిరంపబడ్షనవారమ ై ఆయన చసే్టిన పనియెైయునానము.” 
కాబటిర , మనము విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప మూల్ముగా రక్షంపబడ్షయుంటే — 
ద్ానిని మనం అనేవషసిూి  ఉండ్ాల్ని నా ఆల్ోచన — మనము సత్ కతీయల్ను 
చేయబద్ుు ల్మ ైయునానము. ఇపుుడు పిశన ఏమిటంటే, మనము సత్ కతీయల్ు 
చేయకుంటే, మనము ఏమ ైయునానము? ఇద్ి సర్తయెనై పిశన అని 
నేననుకుంటరను: మనము యసేు కరసీుి  నంద్ు విశ్ావసము ద్ావర్ా కృప 
మూల్ముగా నిజముగా రక్షంపబడ్ా్ మా? 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

దదవుని దెైవకృతము మర్శయు మానవ సావమిభకనత అను మూలకాలను మనము ఇప్పటి వర్కు 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు కృపా నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలను మనము చూదాే ము. 

పర్తణామాల్ు 
చటరబదధమ నై దృషిరకరణము నుండి, కృపా నిబంధ్నలో కనీయల నిబంధ్న యొకు 

ప్ర్శణామములనిి ఉనాియి. ర్పమా. 5:12-14లో పౌలు బో ధంిచనటటో , కనయీల నిబంధ్నలో వల నే 
మర్ణము ఆదాము చదస్టని పాప్మునకు సామూహ క ప్ర్శణామమ ైయునిది. మర్శయు ఆది. 3:16-18లో 
ఆదాము హవవల వల , మనము కూడా మన వయకనతగత పాప్ముల కొర్కు శమీను 
అనుభవించవలస్టయిునిది. అంతదగాక, ఇప్ుపడు కరసీుత  వచాుడు కాబటిర నిబంధ్న శాప్ములు ఇంకా 
ఎకుువ ైయాయయి. హెబ్రర 10:28-29లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఎవడ్ ైనను మోషే ధరమశ్ాసిీమును నిర్ాకర్తంచినయెడల్ ఇదో్రప ముగుగ రప స్ాక్షుల్ 
మాటమీద్, కనికర్తంపకుండ వాని చంపించుద్ురప. ఇటలు ండగా ద్ేవుని కుమారపని, 
పాద్ముల్తో తరి కతక, తాను పర్తశుద్ుపరచబడుటకు స్ాధనమ నై నిబంధన 
రకిమును అపవితిమ నైద్ిగా ఎంచి, కృపకు మూల్మగు ఆతమను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్రరసకర్తంచినవాడు ఎంత ఎకుకవెైన ద్ండనకు పాతయి డుగా ఎంచబడునని మీకు 
తోచును? (హెబి్ర. 10:28-29). 

ఇదద విధ్ముగా, కనయీల నిబంధ్నలోని ఆశీర్ావదములు కృపా నిబంధ్నలో చదర్ుబడా్ యి 
మర్శయు విసతర్శంచబడా్ యి. కనయీల నిబంధ్నలో, ఆదాము మర్శయు మానవాళి దదవునికన 
విధదయుల ైయుంటే భూమి మీద నితయ జీవమును ప ందుకునవేార్మ. వాసతవానికన, వార్మ నితయము 
జీవించకుండా ఉండునటటో  చూచుకొనుటకు, వార్శని జీవవృక్షము నుండ ిదూర్ముగా ఉంచుటకు ఏదనెు 
తోటలో నుండి వార్శని తరోస్టవియేుట ర్ూపించబడింది. నితయ భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ జీవితము 
ర్ూప్ములో కృపా నిబంధ్న ఈ ఆశీర్ావదమును ప్ునర్మదధర్శసుత ంది. తయదకు మనము కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భూమి అను భూలోక ప్ర్దెైశులో నివస్టిసాత మని అది వాగాే నము చదసుత ంది. ప్రకటన 21:1-
22:5లో యోహాను ఎదుర్మచూస్టినటటో , జీవవృక్షము యొదేకు వ ళలో  అవకాశము కూడా మర్లా మనకు 
లభిసుత ంది. 

అయితద దీనిని మించ, కృపా నిబంధ్నలో మన విమోచన కనయీల నిబంధ్నలో మనకు 
ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములను మర్శంతగా ప ంచుతయంది. ఉదాహర్ణకు, మన విమోచన యొకు అంతిమ 
స్టిాతిలో, పాప్ము మర్శయు దాని ప్ర్యవసానముల యొకు సాధ్యత ప్ూర్శతగా తీస్టవిేయబడుతయంది. 

మునుప్టి పాఠంలో, కరీ.శ. 354 నుండి 430 వర్కు నివస్టించన హ పల ప ప్టరణ బిష్ప్ అయిన 
అగస్టిరన్ యొకు బో ధ్లను చూశాము. అతడు మానవుల యొకు వాసతవిక స్టిాతిని, అనగా పాప్ర్హ త 
స్టిాతిని ప స్టేి నాన్ ప కుర్ే అని వర్శించాడు, అనగా మానవాళికన పాప్ము చదయు సామరా్ాము లేదని 
అరా్ము. అయితద కనయీల నిబంధ్నలో, మానవాళికన పాప్ము చదయు సామరా్ాము కూడా ఉండినది, దీనిని 
ప స్టేి ప కుర్ే అని పలి్వచాడు. కరసీుత లో మన విమోచన దావర్ా, మనము ప స్టేి నాన్ ప కుర్ే సాా యికన 
చదర్మకుంటాము అని అగస్టిరన్ బో ధించాడు, ఈ లాయటని్ ప్దమునకు పాప్ము చదయుటకు అసమరా్త అని 
అరా్ము. కనయీల నిబంధ్నలో మన ఉతతమమ ైన స్టిాతి కంటే కూడా ఇది మర్శ ఉతతమమ ైన స్టిాతి 
అయుయనిది, ఎందుకంటే ఇద ిదదవుని ఆశీర్ావదములలో మనలను నితయము భదరప్ర్మసుత ంది. 

అంతదగాక, కృపా నిబంధ్నలో, మన ఆశీర్ావదములలో కరసీుత తో ఐకయత కూడా జోడించబడినద.ి 
పౌలు ఈ ఆలోచనను ఎంతగా హతయత కునాిడంటే, తన ర్చనలనిిటలిో దనీిని తర్చుగా ప్రసాత వించాడు. 
“కరీసుత యందు,” “కరీసుత  యిసేునందు,” “ప్రభువునందు” మర్శయు “ఆయనయందు” అను ప్దములను తన 
ర్చనలలో వందకంటే ఎకుువ సార్మో  ఉప్యోగశంచాడు. కరసీుత నందు ఈ ఐకయతను కొందర్మ వేదాంతవతేతలు 
నిబంధ్నా పరా తినిధ్యతవముగా అరా్ము చదసుకుంటార్మ. ఇతర్మలు దనీిని ఆతీుయ ఐకయత దృషార ా అరా్ము 
చదసుకుంటార్మ. దనీిలో ర్ ండు ఉనాియని మర్శకొందర్మ నముుతార్మ. అయితద ఏద ిఏమ నైా, మన 
మధ్యవర్శతయిెనై యిేసు కరసీుత తో మన ఐకయత మన జీవితములోని ప్రతి కరణమును మార్శువయేు విధ్ముగా 
ఒక వయకనతగత అనుబంధ్మును సృషిరసుత ంది. మర్శయు దానిలోని ఆశీర్ావదములు కనీయల నిబంధ్నలో 
మనము ప ందయిుని ప్రతి ఆశీర్ావదమును మించనవిగా ఉనాియి. ఎందుకంటే, మనము స ంతముగా 
సాధించగల్వగశయుండిన ఆశీర్ావదములకు బదులుగా ఇప్ుపడు దదవుని ప్ర్శప్ూరి్మ నై కుమార్మడును, తన 
ర్ాజయమునకు ర్ాజుయిెనై కరసీుత  సవయంగా సాధించన ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుతాము. 

మర్శయు అవును, మనము యిేసునందు విశావసముంచతద, మన సాా నములో ఆయన నిబంధ్న 
శాప్ములను మోసాత డు అను ఆశీర్ావదమును మనము మర్చపల కూడదు. మనము పాప్ము 



మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? నాలగవ పాఠము : కృపా నిబంధ్న 

-24- 

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

చదస్టనిప్ుపడు, మనము దదవుని నిబంధ్నను ఉలోంఘ సాత ము మర్శయు దాని యొకు ప్రతికూల 
ప్ర్శణామాలను ప ందుకుంటాము. అయితద మనలను శిక్ించుటకు బదులుగా, దదవుడు మన శిక్షను 
యిేసుకు ప్ుర్మాయిసాత డు. మర్శయు యిేసు ఇప్పటకిే స్టలిువ మీద దానితో వయవహర్శంచాడు. కాబటిర , 
విశావసులకు, కృపా నిబంధ్నలో శాప్ములు లేవు; దానిలో ఆశీర్ావదములు మాతరమే ఉనివి. ఈ 
కార్ణము చదత, కొంతమంద ిప్ుర్ాతన వదేాంతవతేతలు ఆదాము పాప్మును “అదృష్రం” లేక 
“ఆనందకర్మ నై” సనిివేశము అని పలిుసాత ర్మ. నిశుయముగా అతని పాప్ము దుష్రమ ైనదద, మర్శయు 
దదవుడు సర్శగానే దానిని ఖ్ండంిచాడు. అయితద కృపా నిబంధ్నలో విమోచన మానవాళి యొకు వాసతవిక 
స్టిాతి కంటే ఎంత ఉతతమమ ైనదంటే, ఆదాము పాప్ము చదయుట ఒక ర్కముగా మనకు మలే ైయునిది. 

1225లో జనిుంచ, 1274లో మర్ణించన స ులాస్టిరక్స వదేాంతవతేతయిెైన థామస్ అకనవనాస్, తాను 
వరా స్టిన సుము థియోలాజక 3వ భాగము, 1వ ప్రశి, 3వ వాయసము, 3వ అభయంతర్మునకు జవాబుగా 
ఈ సతయమును వర్శించాడు. అతడు వరా స్టని మాటలను వినండి: 

పాపము తరపవాత మానవ సవభరవము మర్తంత ఉననతమ నై స్టి్త్రకత ఎద్గకూడద్ు 
అనుటకు ఏ కారణము ల్ేద్ు. వాటలి్ో నుండ్ష ఉననతమ నై మేల్ును కలిగతంచుటకు 
ద్ేవుడు కరడును అనుమత్రస్ాి డు కద్ా; కాబటిర  ఇల్ా వాి యబడ్షయుననద్ి: 
“పాపమ కకడ విసిర్తంచ నో అకకడ కృప అపర్తమితముగా విసిర్తంచ ను.” కాబటిర  
కూడ్ా, ... మనము ఇల్ా చ బుతాము: “ఆహా ఎంత ఆనంద్భర్తతమ ైన తపిుద్ము, 
అద్ి మనకు అంత గొపు విమోచనను అనుగీహించింద్ి!” 

కృపా నిబంధ్న ఆయన ప్రజలతో దదవుని అనుబంధ్మునకు ఎనిి అదుుతమ ైన 
మూలకములను జతప్ర్మసుత ంది అంటే, దానిలోని ఆశీర్ావదములు అప్ర్శమితమ నైవిగా ఉనాియి. 
ఆయన విమోచనను అనుగీహ ంచుట దావర్ా మర్శయు మన మధ్యవర్శతగా సవయంగా తన  
కుమార్మని నియమించుట దావర్ా దదవుని దయ బహుగా అధకిమ ైయియంది. నిబంధ్న ఆశించన మానవ 
సావమిభకనతని మన మధ్యవర్శత మన ప్క్షమున ప్ూర్శంచాడు, మర్శయు విశావసములో, విధదయతలో 
మర్శయు ప్ర్శశుదధతలో మన ఎదుగుదలను బలప్ర్చుటకు ఆయన ప్ర్శశుదాధ తును మనము 
ప ందుకుంటాము. నముువార్శ కొర్కు, నిబంధ్న శాప్ములనిి ప్ూర్శతగా చెర్శపవిేయబడా్ యి, మర్శయు 
యిేసు యొకు స ంత సావసాాములో మనము పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా నిబంధ్న ఆశీర్ావదములు 
అధకిము చదయబడా్ యి. కనీయల నిబంధ్న విష్యములో ఆదాము యొకు వ ఫైలయము దదవుని ఎదుట 
మానవాళిని ఒక ఘోర్మ నై స్టిాతిలో ఉంచంది. అయితద కృపా నిబంధ్నలో మనము ప ందుకొను విమోచన 
దానిని ప్ూర్శతగా ప్ూర్శసుత ంది. 

ఇప్పటి వర్కు, దదవుని నితయ ఆలోచనతో నిబంధ్నా కృప్ యొకు అనుబంధ్ము, దెైవిక 
దెైవకృతములో దాని యొకు ఆర్ంభము, మర్శయు దాని మూలకములను చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు మన 
చవర్శ ముఖ్య అంశమును చూదాే ము: దాని యొకు చార్శతిరక నిర్వహణ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిరవహణ 

కృపా నిబంధ్న ప్లువుర్మ నిబంధ్నా ప్రతినిధ్ుల దావర్ా పాల్వంచబడుతయంది లేక 
నిర్వహ ంచబడుతయంది. కృపా నిబంధ్న యొకు చార్శతిరక నిర్వహణను మనము ప్ర్శగణించుచుండగా, 
ప్లు వదేాంతశాసత ర సాంప్రదాయాలు ప్లు విధాలుగా ఈ నిర్ావహణలను నిర్వచసాత యని గుర్శతంచుట చాలా 
అవసర్మ ైయునిది. మర్శయు చాలాసార్మో , ఈ భదేములు వార్మ దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలను ఎలా 
నిర్వచసాత ర్మ అను విష్యము మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, కృపా నిబంధ్నలో కవేలం 
విశావసులు మాతరమే ఉనాిర్ని కొందర్మ నముుతార్మ. దానిలో విశావసులు మర్శయు వార్శ పిలోలు కూడా 
ఉనాిర్ని ఇంకొందర్మ నముుతార్మ. మర్శకొందర్మ ఈ అంశమును వరే్ొక దృషిరకరణములో నుండ ిచూసాత ర్మ. 
ఆర్ంభములో మానవాళి అంతటిని కల్వగశయుండ ిమర్శయు తర్మవాత వచున ఒకొకు నిబంధ్న దావర్ా 
మర్శంత ప్రతదయకనంచబడనిదగిా మార్శన నిబంధ్నా నిర్వహణలలోని సమగీ కమీమును వార్మ వర్శిసాత ర్మ. 
ఇతర్ అభిపరాయములు కూడా ఉనాియి. 

పాిమాణ క ల్ేఖ్నముల్ోను మర్తయు విమోచన చర్తతి అంతటిల్ోను ద్వేుని 
ర్ాజుమును గూర్తి మనము ఆల్ోచన చసే్టనిపుుడు... బ ైబిల్ు నిబంధనల్నినటిని 
చూసూి  కరసీుి ల్ో వాటి యొకక ముగతంపునకు చేర్తనపుుడు ద్ాని యొకక 
నిరవహణల్ో మారపుల్ను మీరప చూడవచుి. కాబటిర , ఉద్ాహరణకు, పితేుకంగా 
పాత నిబంధనల్ో, పాత నిబంధన ద్ావర్ా ఇశ్ాీయేల్ు ద్ేశముల్ో నుండ్ష ద్వేుడు 
తన రక్షణ పిణాళికను తీసుకొని వచిినపుుడు, ఆయన పిధానముగా ఒక 
ద్ేశముతో పని చేసుి నానడు, పిధానముగా ద్ వై పర్తపాల్న ద్ృష్ార య పని 
చేసుి నానడు, మర్తయు ఆ ద్శేమునకు సంబంధించినంత వరకు ద్ృశు రూపముల్ో 
పాిత్రనిధుం వహిసుి నానడు, మర్తయు వార్త ద్ావర్ా, మ స్ట్సయ యొకక ర్ాక, 
పిభువెైన యసేు యొకక ర్ాక స్ాధుపడుతయంద్ి, మర్తయు ఆ ర్ాజుము యొకక 
నిరవహణ ఆ పిజల్తో ఒక విశ్షే్మ ైన స్ల్ముల్ో, స్ా్ నముల్ో, భూమిల్ో, మర్తయు 
ఒక పర్తపాల్న మర్తయు పిభుతవముతో ముడ్షపడ్షయుననద్ని మీరప చూడవచుి. 
తరపవాత, కరీసుి ల్ో ద్ాని యొకక నెరవేరపును గూర్తి మీరప ఆల్ోచించినపుుడు, 
కొీతి నిబంధనల్ో ర్ాజుము యొకక నెరవేరపుల్ో, కొనిన మారపుల్ు జర్తగాయ. 
సుష్రముగా కరసీుి  ర్ాజ ైయునానడు. ఆయన పాత నిబంధన మాద్ిరపల్ను మర్తయు 
ఛాయల్ను నెరవేరపివాడ్ ైయునానడు. ద్ావీద్ు మర్తయు మోషే యొకక పాతిల్ను 
ఆయన నెరవేరపితాడు. ఆయన తన జీవితము, మరణము మర్తయు 
పునరపతా్ నముల్ో ర్ాజుమును ఆవిష్కృతం చేస్ాి డు, ద్ేవుని యొకక రక్షంచు 
పర్తపాల్నను ల్ోకముల్ోనికత త స్ాి డు, మర్తయు తరపవాత ఒక అంతర్ాా తీయ 
సమాజమును — ద్నీిని మనము యూద్ుల్ు మర్తయు అనుజనుల్ు కలిస్టియునన 
“ఒక నూతన పురపష్యడు,” సంఘము అని పిల్ుస్ాి ము — స్ా్ పించి, నేడు 
సంఘము ద్ావర్ా మర్తయు సంఘముల్ోను పాలించుచునానడు. ఆయన 
పరల్ోకమునకు త్రర్తగతవెళిునపుటికర, ఆయన సంఘము ద్ావర్ా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాలించుచునానడుగాని, ఇశ్ాీయేల్ు ద్ావర్ా పాలించిన ద్ వై పర్తపాల్న 
విధానముల్ో పాలించుటల్ేద్ు... కాబటిర , పాత నిబంధనల్ో ఇశ్ాీయేల్ు ద్ేశము 
ద్ావర్ా ద్వేుడు పాలించిన కాల్ము నుండ్ష, “ర్ాజు వచిియునానడు! ఆయన 
మరల్ా త్రర్తగత వచిి రక్షణను ముగతంచి, అంత్రమ తీరపును ఇచుిటకు ముంద్ు 
ఆయన రక్షంచు పర్తపాల్నల్ోనికత పివశేించండ్ష,” అని ల్ోకమంతటర పికటించుచు 
సంఘము ర్ాజు సువారిను తీసుకొని వళె్లు చుండగా నడేు కరీసుి ల్ో 
నెరవేరిబడుచునన కాల్ము వరకు అనేక మారపుల్ు జర్తగాయ. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. వ లుో మ్ 

ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, నిబంధ్న యొకు చార్శతిరక నిర్వహణలో ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు సాధార్ణంగా సముతించు భాగముల మీద మనము దృషిరని ప డదాము. విశలష్ముగా, 
నిబంధ్న యొకు ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్రతినిధ్ుల — ఆదాము, నలవహు, అబరా హాము, మోషే, దావీదు 
మర్శయు యిేసు — ఆధనీములో దదవుని నిబంధ్న యొకు అభివృదిధని మనము చూదాే ము. దాని 
యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  మానవాళి కొర్కు దదవుని యొకు ఉదదేశయములను ఎతిత  చూప్ు విధానమును 
కూడా మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

ఆద్ాము 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఆదాము పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన వ ంటన ేఆది. 

3:15లో ఆదాముతో కృపా నిబంధ్న చదయబడింది. ఆ సమయము నందు ఆదాము నిబంధ్నకు 
నాయకుడుగా ఉనాిడు కాబటిర , వదేాంతవతేతలు దీనిని తర్చుగా “ఆదాము యొకు నిబంధ్న నిర్వహణ” 
అని పిలుసాత ర్మ. ఈ నిర్వహణ దదవునితో మన అనుబంధ్ములను వ ంటనే సమాధానప్ర్చుకొనుటకు 
మానవులకు వ ంటనే ఒక అవకాశమును ఇచుంది. ఈ సమాధానకార్యము దావర్ా, లోకమంతటా దదవుని 
ర్ాజయమును నిర్శుంచు కార్యము మీద మర్ొకసార్శ మనము దృషిరప టరవచుు. ఈ లక్షయము మనలను 
నాశనము చదయుటకు దదవుడు నిర్ాకర్శంచుటలో మాతరమే కనిపించదుగాని, ఆది. 4:25-5:32లో 
ఆదాము యొకు నముకమ నై వార్సులను గూర్శు ఇవవబడని వృతాత ంతములో కూడా కనిపిసుత ంది. ఆది. 
4:25-26లో ఈ వాకయభాగము ఎలా ఆర్ంభమవుతయందో  వినండి: 

[ఆద్ాము భరరు] కుమారపని కని..., అతనికత షేతయ అను పేరప పెటటరను. మర్తయు 
షేతయనకు కూడ కుమారపడు పుటటరను; అతనికత ఎనోష్ను పేరప పెటటరను. అపుుడు 
యహెో వా నామమున పాిర్న చేయుట ఆరంభమ నైద్ి (ఆద్ి. 4:25-26). 

మానవాళి “యిెహో వా నామమున పరా రా్న చదయుట ఆర్ంభించనెు” అను మాట ఆయన ప్టో 
వార్శకన ఉని నిబంధ్నా బాధ్యతలను న ర్వరే్ముటకు వార్మ నిర్ాా ర్శంచుకునాిర్మ అని చూప్ుతయంది. వార్మ 
వృదిధ  ప ంద ిదదవుని సవర్ూప్ములు మర్శయు పల ల్వక లతో భూమిని నింప్మని వార్శకన ఇవవబడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బాధ్యతను వార్మ న ర్వేర్ముచుండిర్శ అని తర్మవాత ఇవవబడని వంశావళి సూచసుత ంది. వాసతవానికన 
“సవర్ూప్ము” మర్శయు “పల ల్వక ” అను ప్దములే ఆది. 5:1, 3లో ఉప్యోగశంచబడనివి. 

నోవహు 
ఆదాము తర్మవాత, జలప్రళయం తర్మవాత నిబంధ్న నలవహుతో నిర్ాా ర్శంచబడింది. నలవహు 

నిర్వహణ ఆది. 6:18 మర్శయు 8:21-9:17లో ప్రసాత వించబడనిది. ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము 
చూస్టనిటటో , ఈ నిర్వహణలో ఆదాము నిర్వహణలోని ష్ర్తయలు అనిి సపష్రముగా చదర్ుబడనివి. ఆది. 
6:18లో, నలవహుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను మీర్మ గుర్మత  చదసుకరవచుు: 

అయతే నీతో నా నిబంధన స్టి్రపరచుద్ును (ఆద్ి. 6:18). 

ఇకుడ, స్టిార్ప్ర్చదెను అను ప్దము హెబ్రర కనీయాప్దమ నై కుం ను అనువదసిుత ంది. ఇది అప్పటిక ే
ఉనికనలో ఉని ఒక నిబంధ్నను నిర్ాా ర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచు ఒక సాధార్ణ ప్దమ యైునిది. 

అయితద జలప్రళయంతో ఇక ఎనిడు భూమిని నాశనం చదయనని దదవుడు చదస్టని వాగాే నమును 
జోడించుటతో నలవహు నిర్వహణ నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను విసతర్శంప్జసేుత ంది. ఈ నిబంధ్నకు 
చహిముగా దదవుడు ఇందరధ్నుసుిను కూడా ఇచాుడు. ఈ విధ్ంగా, భూమి మీద ఎలోప్ుపడు 
నివస్టించుటకు ఒక సాా నము ఉంటటంది అని, మర్శయు దానిలో తనకు నముకమ నై ప్రజలు నిబంధ్నా 
ఆశీర్ావదములను వ దకవచుని ఆయన హామీ ఇచాుడు. 

దదవుడు ఆదాము హవవలకు ఇచున ఆజఞనే నలవహుకు మర్శయు అతని కుటటంబమునకు 
ఇచుుట దావర్ా మానవాళి కొర్కు ర్ాజయ ఉదదేశయములను ఆయన ప్ునర్మదాా టించాడు. ఆది. 9:1లో, 
ఆయన వార్శతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరప ఫలించి అభవృద్ిు  ప ంద్ి భూమిని నింపుడ్ష (ఆద్ి. 9:1). 

అబరి హాము 
నలవహు తర్మవాత, అబరా హాము దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలకు తర్మవాత పరా ముఖ్యమ ైన ప్రతినిధిగా 

ఉనాిడు. అబరా హాము నిబంధ్న నిర్వహణ ఆది. 15:1-21 మర్శయు 17:1-21లో ప్రసాత వించబడింది. 
అబరా హాము సందర్ుములో కూడా, నిబంధ్నలో నలవహు నిర్వహణలో ఉని ష్ర్తయలు చదర్ుబడా్ యి. 
మర్శయు అబరా హాము యొకు వార్సులును గొప్ప దదశముగా చదసాత నని, మర్శయు వార్శ దావర్ా ప్రప్ంచ 
దదశములనిిటిని దవీిసాత నని దదవుడు చదస్టని వాగాే నములు దానిలో చదర్ుబడనివి. ఈ నిర్వహణ 
సమయములో, అబరా హాము వార్సుల దావర్ా, ముఖ్యముగా ఇశాీయిలేు దదశము దావర్ా మానవాళి 
కొర్కు తాను కల్వగశయుని ప్రణాళికలను న ర్వేర్ముతానని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. విశలష్ముగా, దదవుని 
ర్ాజయమును భూమియందంతటా వాయపింప్జయేు బాధ్యత వార్శకన ఇవవబడనిది. ర్పమా. 4:13లో పౌలు 
వరా స్టినటటో : 



మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? నాలగవ పాఠము : కృపా నిబంధ్న 

-28- 

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

అతడు ల్ోకమునకు వారసుడగునను వాగాో నము అబరి హామునక నైను అతని 
సంతానమునక నైను ... కలిగ ను (ర్దమా. 4:13). 

వాగాో నము ల్ేక అబరి హాము యొకక స్ావస్యము ల్ోకమును 
సవతంత్రించుకుంటలంద్ి అని పౌల్ు పలికతన మాటల్ు కొీతి విష్యముల్ు అని 
నేననుకొనుట ల్ేద్ు. ఆయన ఒక కొీతి అనువాద్మును ఇచుిట ల్ేద్ు. 
అబరి హాముతో ద్ేవుడు ఆరంభంచిన వృతాి ంతమును అతడు 
కొనస్ాగతంచుచునానడు. వాసివానికత, అబరి హాముతో ద్వేుడు ఆరంభంచిన 
విమోచన నిబంధన కారుము కారుకీమము అంతటిని ఆవృతం చేసుి ంద్ి. మర్తయు 
ఆద్కిాండము 12వ అధాుయముల్ోని మొద్టి మూడు వచనాల్ల్ో ద్ీనిని మీరప 
ఒక వితినము-రూపంల్ో చూడవచిని ననేనుకుంటరను. మర్తయు అబరి హాము 
కొరకు వుకతిగతముగా చయేబడ్షన వాగాో నముల్ను కూడ్ా మీరప చూడవచుి: 
అతడు ఒక గొపు జనాంగమవుతాడు; అతని సంతత్ర ఒక గొపు ద్ేశమవుతయంద్ి; 
అతని పేరప గొపుద్ిగా చేయబడుతయంద్ి. చివర్తకత, 3వ వచనముల్ో అద్ి 
ల్ోకమంతటకిత విసివింపబడుతయంద్ి: “భూమి యొకక సమసి వంశముల్ు 
నీయంద్ు ఆశీరవద్ించబడును.” కాబటిర , ఒక సమయమంద్ు ల్ోకమంతటర 
వాుపించు ఒక కారుకీమమునకు అబరి హాము ఆరంభమును పల్ుకుతయనానడు. 
కాబటిర , సంఘము మీద్ ఆతమను కుమమర్తంచుట ద్ావర్ా ద్వేుని నూతన కారుము 
యొకక ఆరంభమును గూర్తి పౌల్ు మాటరు డునపుుడు, ఈ విమోచన పిణాళిక 
యొకక నూతన ఘటరము ల్ేక నూతన భరగము నెరవేరిబడుటను మనము 
చూశ్ాము. 

— డా. మార్డు సౌస్ట ి

మోష ే
అబరా హాము తర్మవాత మోష ేతర్మవాత ప్రధానమ ైన నిబంధ్న ప్రతినిధ ిఅయుయనాిడు. మోష ే

నిర్వహణలోని ష్ర్తయలు నిర్గమ. 19-24లో కరీడీకర్శంచబడనివి, మర్శయు లేవీయకాండము మర్శయు 
దివతీయోప్దదశకాండములో క్షుణింగా వివర్శంచబడనివి. 

మోషే దావర్ా, దదవుడు అబరా హాము నిర్వహణ మీద నిర్శుంచ, దివతీ. 4:31 మర్శయు 7:8-13 
వంట ిచపటో అబరా హాముతో తన వాగాే నములను నిర్ాా ర్శంచాడు. ఇశాీయిలేు దదశము కొర్కు ఆయన 
కటరడలను ఇచు, విశలష్ముగా ల్వఖంచబడని మొటరమొదటి ధ్ర్ుశాసత రమును వార్శకన ఇచాుడు. మర్శయు 
అలానే, లోకమంతటా తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు బాధ్యత వ పై్ుకు కూడా మర్లా వార్శ దృషిరని 
మళోించాడు. దివతీ. 28:1లో మోషే ప్రజలకు చపెపినటటో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవు నీ ద్వేుడ్ ైన యహెో వా మాట శీద్ుగా విని నేడు నేను నీకు ఆజఞఞ పించుచునన 
ఆయన ఆజఞల్ననినటిని అనుసర్తంచి నడుచుకొనినయెడల్ నీ ద్ేవుడ్ నై యహెో వా 
భూమిమీద్నునన సమసి జనముల్కంటట నినున హెచిించును (ద్ివతీ. 28:1). 

మోషే దినములలో, భూమి మీద ఎకుువ శాతం దదవుని యొకు మానవ సవర్ూప్ములతో 
నింప్బడింది. అయితద మానవాళి అప్పటికర ఘోర్మ ైన తిర్మగుబాటటలో ఉనిద ికాబటిర , దదవుని 
ర్ాజయముగా స్టవేించుటకు అది అప్పటకిన ఇంకా స్టిదధప్డలేదు. కాబటిర , మోష ేయొకు నిబంధ్న నిర్వహణ 
కనీంద, దదవుని సతయము అను సందదశము దావర్ా ఇశాీయిలేు విమోచనను తీసుకొని ర్ావలస్టియుండనెు. 
మర్శయు వార్మ సఫలమ యైుంటే, ఆయన ప్క్షమున దదవుని నముకమ నై ప్రజలు లోకమును 
పాల్వంచయుండదవార్మ. 

ద్ావీద్ు 
మోషే తర్మవాత, తదుప్ర్శ ప్రధానమ నై నిబంధ్న నిర్వహణ దావీదుతో జర్శగశంది. 2 సమూయిేలు 

7, మర్శయు కరర్తనలు 89, 132లో దావీదు నిర్వహణ వర్శించబడింది. దావీదు దినమున, దదవుడు మోషే 
నిర్వహణను నిర్ాా ర్శంచాడు. అయితద అతి గొప్ప నిబంధ్న ఆశీర్ావదములు దావీదు యొకు ర్ాజతవములో 
మర్శయు అతని స్టింహాసన వార్సుల ర్ాజతవములో న ర్వేర్ుబడతాయి అని కూడా అది 
బయలుప్ర్చంది. కరర్తనలు 89:3-4లో మనము చదువునటటో : 

నేను ఏరురచుకొనినవానితో నిబంధన చసే్టి యునానను నితుము నీ 
సంతానమును స్టి్రపరచ ద్ను. తరతరముల్కు నీ స్టింహాసనమును స్ా్ పించ ద్నని 
చ పుి నా స్టవేకుడ్ నై ద్ావీద్ుతో పిమాణము చసే్టియునానను (కరరినల్ు 89:3-4). 

యేసు 
దావీదు తర్మవాత, తర్మవాత మర్శయు అంతిమ — ఇప్పటకిన కూడా — నిబంధ్న ప్రతినిధ ియిేసు. 

తమ ప్రతినిధ్ుల పేరో్తో సుప్ర్శచతమ ైన మునుప్ట ినిబంధ్న నిర్వహణలకు భినిముగా, యిేసు యొకు 
నిర్వహణను “కొీతత  నిబంధ్న” అని పిలుసాత ర్మ. ఈ పరే్మ వాసతవానికన యిర్రుయా 31:31లో ఉనిది, 
మర్శయు హెబ్రర. 8:8 దానిని ఉదధర్ణముగా చబెుతయంది. దదవుడు తయదకు ఒక స్టిార్మ ైన కదలుబడని 
నిబంధ్నను సాా పిసాత డని మర్శయు దానిలో ఆయన ప్రజలు ఆయన నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములనిిటిని 
ప ందుకుంటార్ని యిర్రుయా బో ధించాడు. యిసేు అప్పగశంచబడిన ర్ాతిర, ఆ ప్రభు ర్ాతిర భోజన 
సమయములో, తన స్టలిువ ఈ కొీతత  నిబంధ్నను ఆర్ంభిసుత ందని ప్రభువు సవయంగా తెల్వపాడు. యిేసు 
తన శిష్యయలతో ప్ల్వకనన మాటలను లూకా 22:20 నివదేసిుత ంద:ి 

ఈ గతనెన మీకొరకు చింద్ింపబడుచునన నా రకిము వల్ననెనై కొీతి నిబంధన 
(ల్ూకా 22:20). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“కొీతత  నిబంధ్న” అను మాటలోని “కొీతత ” అను ప్దమునకు హెబ్రర మర్శయు గరీకు ప్దములను — 
హెబ్రరలో ఖ్దాష్ మర్శయు గరీకులో క నైలస్ — “నూతనప్ర్చబడుట” అని కూడా అనువదించవచుు. కృపా 
నిబంధ్న యొకు నిర్వహణగా కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు లేఖ్నము మాటాో డునప్ుపడు 
“నూతనప్ర్చబడుట” అను అరా్మునిచుు విధ్ముగాన ేమాటాో డింది. ఒక నూతన నిబంధ్న నిర్వహణ 
దావర్ా దదవుడు తన నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుచునాిడు లేక ప్ునర్మదాా టించుచునాిడు అనునదియి ే
ఇకుడ ఆలోచనగాని, తాను ఇంతకు ముందు ప్రమాణము చదస్టిన నిబంధ్నను విడచిప టార డని అరా్ము 
కాదు. 

హెబ్రర ప్తిరకయంతటా ఈ నిబంధ్న యొకు నూతనప్ర్చబడని సవభావము కనిపిసుత ంది, 
మర్శయు అద ిపాత మోషే నిబంధ్న నిర్వహణకు మర్శయు కరసీుత  దావర్ా నిర్వహ ంచబడిన నూతన 
మర్శయు అంతిమ కృపా నిబంధ్నకు మధ్య వయతాయసములను తలె్వయప్ర్మసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 5-
7 పాత లేవీయుల యాజకతవమును యిసేు యొకు నూతన యాజకతవముతో — పాత నిబంధ్న 
యాజక ర్ాజ నై మ ల్వుస్ట దెకు వంటి యాజకతవమును ప్ునర్మదధర్శంచు సంప్రదాయము — 
వయతాయసప్ర్మసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్న కంటే భినిముగా ఉంటటంది అని చూప్ుటకు హెబ్రర 8, 
యిర్రుయా 31లోని మాటలను ఉప్యోగశసుత ంది. వాసతవిక ప్రవచనము మోషే నిబంధ్న నిర్వహణలోని 
ఆశీర్ావదముల యొకు ప్ునర్మదధర్ణ మర్శయు నూతనప్ర్చబడుటను సూచసుత ంద ిఅని యిర్రుయా 31 
యొకు సందర్ుము సపష్రము చదసుత ంది. 

హెబి్ర 8ల్ో, పిభువెనై యసేు యొకక బలి ద్ావర్ా నిశియపరచబడ్షన నిబంధనను 
“నిబంధన” అను పద్ము ద్ావర్ా రచయత చివర్తకత పర్తచయం చేస్ాి డు. యసేు ఒక 
ఉతిమమ నై నిబంధనకు మధువర్తిగా ఉనానడు కాబటిర  యేసు గొపు పర్తచరు 
చేశ్ాడు అని అతడు చ పుు మాటల్ను గమనించండ్ష, అనగా నిబంధన సవయంగా 
ఉతిమమ నైద్ి అని అర్ము. ద్నీిని మునుపటి నిబంధన యొకక ముగతంపుగాను, 
అనగా, పూర్తిగా కొీతి నిబంధనగా కూడ్ా అర్ము చేసుకోవచుి. అయతే ఇద్ి పాత 
నిబంధన నిబంధన యొకక కొనస్ాగతంపుగాను, నెరవేరపుగాను ఉననద్ి అని 
కొంద్రప నముమతారప. 31వ అధాుయముల్ో యర్ీమయా పివకి పిస్ాి వించిన 
నిబంధనను గూర్తి 8వ అధాుయముల్ో రచయత మాటరు డుతయనానడు. ద్ేవుడు 
ఒక కొీతి నిబంధనను స్ా్ పించు సమయం వసుి ంద్ి అని అతడు అంటరడు. కొీతి 
నిబంధన భవిష్ుతయి ల్ో జరపగబో తయంద్ి అని యరీ్మయా నమామడు అను 
విష్యమును నేను సుష్రము చేయగదరపచునానను. కాబటిర , ఇకకడ మనము ఒక 
వుతాుసమును చూసుి నానము: ఇద్ి ఒక కొనస్ాగతంపా ల్ేక పూర్తిగా కొీతిద్ా? ఇద్ే 
సంద్ిగుత. క ైసిైవుల్ముగా మనము ఈ విష్యమును గూర్తి భననముగా ఆల్ోచన 
చేస్ాి ము. కొీతి నిబంధన కొనస్ాగతంపు అని నేననుకుంటరను, ఎంద్ుకంట,ే ద్వేుడు 
మానవ చర్తతి అంతటిల్ో తన పిజల్ ద్ావర్ా — ముంద్ుగా తన యూద్ుల్ ద్ావర్ా 
మర్తయు తరపవాత తన అనుుల్ ద్ావర్ా — కారుముల్ు చేశ్ాడు అని మనము 
చూడవచుి. రక్షణ ఎల్ుపుుడు కృప ద్ావర్ా కలిగతంద్ి. వుతాుసము ఏమిటంటే, 
పాత నిబంధనల్ో యేసు ఇంకా బలిని అర్తుంచల్ేద్ు, కాబటిర  మన వల్ె పాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధన పిజల్ు ద్ానిని చూడల్ేకపోయారప. రక్షణ ఇపుటికే నెరవేరిబడ్షంద్ి 
కాబటిర  ఇపుుడు మనకు ఉతిమమ ైన నిబంధన ఉననద్ి, మర్తయు విఫల్మగుటకు 
మనము భయపడకూడద్ు, ఎంద్ుకంట ేమన పిత్ర పాపము కొరకు యసేు 
క్షమాపణను స్ాధించాడు. కాబటిర , నిబంధన ఉతిమమ ైనద్ే, మర్తయు ఇపుుడు 
ధరమశ్ాసిమీు విధించు ఎల్ాంటి ఆటంకముల్ు ల్ేక పర్తమితయల్ు ల్ేవు కాబటిర  అద్ి 
కొీతిద్ిగా కూడ్ా ఉననద్ి. మనకు అవే బల్ుల్ు అవసరం ల్ేద్ు; ఆహారమునకు 
సంబంధించిన అవే నియమముల్ు మనము పాటించనవసరము ల్ేద్ు; అవే 
రకముల్ెైన వేడుకల్ను మనము జరపపుకోనవసరము ల్ేద్ు, మొద్ల్గునవి. 
ఇపుుడు సమసిము యసేును నముమట ద్ావర్ా విశ్ావసము ద్ావర్ా 
స్ాధుమవుతయంద్ి. కాబటిర  8వ అధాుయము ముగతంపుల్ో, కొీతి నిబంధన 
మునుపటి నిబంధనను నిరర్కము చేస్టింద్ి అని నిరర్కమ ైనద్ ితవరగా 
అంతర్తంచిపో తయంద్ి అని రచయత స్టెల్విచాిడు. కాబటిర  పాత నిబంధన 
ముగతంచబడ్షంద్ి మర్తయు కొీతి నిబంధన ద్ాని యొకక కొనస్ాగతంపెైయుననద్ి. 

— డా. ఆల్వవన్ ప్డలోి, అనువాదము 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు నూతనప్ర్చబడని సవభావము హెబ్రర 9:15లో కూడా సపష్రము 
చదయబడింది, అకుడ ర్చయిత ఇలా వరా సుత నాిడు: 

ఈ హేతయవుచేత మొద్టి నిబంధన కాల్ముల్ో జర్తగతన అపర్ాధముల్నుండ్ష 
విమోచనము కల్ుగుటక ై ఆయన మరణము ప ంద్ినంద్ున, పలి్ువబడ్షన వారప 
నితుమ ైన స్ావస్యమును గూర్తిన వాగాో నమును ప ంద్ు నిమితిము ఆయన 
కొీతినిబంధనకు మధువర్తియెై యునానడు (హెబి్ర 9:15). 

ఈ వచనము సూచంచుచునిటటో , “కొీతత ” నిబంధ్న నిర్వహణ “మొదటి” లేక “పాత” నిర్వహణను 
కొనసాగశసుత ంది. విశలష్ముగా, కొీతత  నిర్వహణ పాప్ము యొకు పాత అప్ుపను చలోె్వంచ సావసాామును 
గూర్శున పాత వాగాే నములను న ర్వరే్ముతయంది. మర్శయు దాని యొకు మధ్యవర్శత దావర్ా అది దీనిని 
సాధసిుత ంది. 

ఆయన ప్రజల ప్క్షమున మధ్యవర్శత తయదకు నిబంధ్న యొకు ష్ర్తయలను న ర్వేర్ముతాడు 
అనునది కొీతత  నిబంధ్నలో కనుప్ర్చబడని గొప్ప వయకరతకర్ణ అయుయనిది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 2:21లో 
ఆయన అబరా హాము నిబంధ్న ప్రకార్ం సునితిని ప ందాడు. మతతయి 5:17-19, లూకా 24:44, 
మర్శయు ర్పమా 8:4 ప్రకార్ం ఆయన మోషే ధ్ర్ుశాసత రమును ఉదాా టించాడు మర్శయు అనుసర్శంచాడు. 
మతతయి 1:1-25లో తలె్వయజయేబడనిటటో  ఆయన మ స్ట్ియ అను దావీదు సాా నమును స ంతం 
చదసుకునాిడు. 

అంతదగాక, ఈ నిబంధ్న ష్ర్తయలనిిటిని పాటించుట దావర్ా, యిేసు దానికన అనుసంధానమ నై 
దీవ నలనిిటిని స ంతము చదసుకునాిడు. ర్పమా. 4:3-25, గలతీ. 3:14-16 మర్శయు అనకే ఇతర్ చపటో 
మనము దీనిని చూసాత ము. అయితద ఆయనకు నముకమ నై నిబంధ్న ప్రజలమ నై మనతో ప్ంచుకొనుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొర్కు యిసేు ఈ ఆశీర్ావదములను సాధించాడు అనునది ఎంతో అసాధార్ణమ ైన విష్యము. మన 
నిబంధ్న మధ్యవర్శత మర్శయు నిబంధ్న నాయకుడెైన కరసీుత లో, ప్రతి నిబంధ్న నిర్వహణ కరర్శన సమసతమ నై 
మానవ సావమిభకనత న ర్వేర్ుబడింది, మర్శయు ప్రతి నిర్వహణలోని ప్రతి ఆశీర్ావదమును మనము 
ప ందుకుంటాము. 

కరీసుత  ఆయన యొదే ఉని ఆశీర్ావదములనిిటిని మనతో ఇంకా ప్ంచుకరలేదు. అయితద ఎఫ స్ట్. 
1:13, 14లో పౌలు వరా స్టనిటటో , మన భవిష్యత్ సావసాామునకు సంచకర్మవుగా ఆయన మనకు 
ప్ర్శశుదాధ తును అనుగీహ ంచాడు. మర్శయు యిసేు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, దదవుని యొకు భూలోక 
ర్ాజయములో ఆయన తన ఆశీర్ావదములనిిటనిి మనతో ప్ంచుకుంటాడు. ప్రకటన 21:1-22:5లో 
వర్శించబడనిటటో  కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమి మీద మానవులకు ఇవవబడిన ర్ాజయ నిర్ాుణ 
కార్యము ప్ూర్ తతనప్ుపడు ఇది జర్మగుతయంది. కాలకీమములో, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచునటటో  ఆతు 
మనలను బలప్ర్మసాత డు, మర్శయు ఆయన సనిిధిని నితయము ఆనందించునటటో  ఆయన మన 
హృదయములను స్టదిధప్ర్మసాత డు. 

ముగతంపు 

కృపా నిబంధ్నను గూర్శున ఈ పాఠంలో, దాని యొకు సమయము, తిరతవములోని 
ప్ుర్మష్మూర్మత ల యొకు పాతరలు, మర్శయు కృపా నిబంధ్నలో దదవుని ఆలోచన యొకు న ర్వరే్మపను 
ప్ర్శశీల్వసూత  దదవుని నితయ ఆలోచనను చూశాము. మానవ పాప్ము, మర్శయు మనకు మధ్యవర్శతగా 
కరీసుత ను చూసూత  దదవుని దెవైకృత కార్యముగా నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణించాము. కృపా నిబంధ్న 
యొకు మూలకముల ైన దదవుని దయ, మానవ సావమిభకనత, మర్శయు ఆశీర్ావదములు మర్శయు 
శాప్ముల ప్ర్శణామములను మనము వర్శించాము. మర్శయు ఆదాము, నలవహు, అబరా హాము, మోషే, 
దావీదు మర్శయు యిసేు దావర్ా నిబంధ్న యొకు చార్శతిరక నిర్వహణను విశలోషించాము. 

వేదాంతశాసత ర మానవశాసత రమును గూర్శున ఈ పాఠయకీమము అంతటలిో, పాప్ర్హ తమ నై దదవుని 
సవర్ూప్ములుగా మానవ స్టిాతితో ఆర్ంభించ, ప్తనమ నై పాప్ులుగా మన శపించబడని స్టిాతిని, మర్శయు 
యిేసు కరసీుత లో మనము ప ందని కృప్గల విమోచనను చూశాము. ఈ దశల దావర్ా దదవుడు మనలను 
నడపిించుటలోని ఉదదేశయములు మంచవిగాను, దయగలవిగాను ఉనాియని చూశాము —మనలను 
విమోచంచుటకు ముందు నిశుయించుకొనకుండా దదవుడు ఈ పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను 
అనుభవించుటకు మనకు అనుమతి ఇవవలేదు. మర్శయు మన విమోచంచబడిన స్టిాతిలో, ఆయన 
ఆర్ంభించన ప్రణాళికను ముగశంచునటటో  మనము ఆయన కరర్శన సాా నములో ఉనాిము. మన మొదటి 
తలో్వదండుర లకు ఇవవబడని ర్ాజయ-నిర్ాుణ ఆజఞను కొనసాగశంచుటకు మనకు ఆతీుయ శకనత ఇవవబడనిది. 
మన ప్రతి అప్ర్ాధ్ము క్షమించబడయిునిది, ప్రతి నిబంధ్న శాప్ము నుండి మనము విముకనత 
ప ందాము, తదావర్ా మనము ఆయన చూపని దయను బటిర  ఆయనను సుత తించగలము, ఆయన 
నిబంధ్నకు విధదయత చూప్ుతూ జీవించగలము, మర్శయు కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో 
మన అంతిమ ఆశీర్ావదముల కొర్కు వేచయుండగలము. 
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