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ఉపో ద్ా తాం 

నమోదు చదయబడని చర్శతరలో ఆద ినుండద, మర్ణము తర్మవాత జీవితమును గూర్శు మానవులు 
ఆలోచసతత  ఉనాిర్మ. మన ఆతులు శాశవతము జీవిసాత యా? మనము ఏదో  ఒక ర్కమ నై శర్రర్ములను 
కల్వగశయుంటామా? మన వయకనతగత మనసుిలను మనము ప ందుకుంటామా? ఈ ప్రశిలకు నముదగశన 
జవాబులు లేఖ్నములో దదవుడిచున ప్రతయక్షతలో మాతరమే ఉనాియి. అవును, మనము 
తెలుసుకోవాలని కోర్మ ప్రతి విష్యమును బెైబిలు మనకు తెల్వయజేయదు. మర్శయు కొనిిసార్మో  
క ైైసతవులు దనీిలోని మాటలను ప్లు విధాలుగా వాయఖ్ాయనిసాత ర్మ. మన  ప్రభువ నై యిసేు కరీసుత  యొకు 
ర్ాజయములో మహిమామయమ ైన భవిష్యతయత ను గూర్శు లేఖ్నము మనకు గొప్ప నిర్రక్షణను ఇసుత ంద ిఅని 
మనమంతా సముతిసాత ము. 

నీ ర్ాజయము వచుునుగాక: యుగాంతశాసత ర స్టిదాధ ంతము అను మన పాఠయ కమీములో ఇది ర్ ండవ 
పాఠము. దనీికన “సజీవులు మర్శయు మృతయలు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, వేదాంతవేతతలు 
సాధార్ణంగా “వయకనతగత యుగాంతశాసత రము” అని పిలచుదానిని మనము ప్ర్శగణదిాే ము. 

ఇంతకు ముందు పాఠంలో, మనము యుగాంతశాసత రమును “అంతయ దని విష్యములను 
గూర్శున అధ్యయనము” లేక “అంతయ దని విష్యములను గూర్శున స్టిదాధ ంతము” అని నిర్వచంచాము. 
యుగాంతశాసత రము యిసేు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభమ ై, ఆయన తిర్శగశవచునప్ుపడు ప్ూర్శత 
అయిేయ అంతయ దనిముల కాలమంతటని గూర్శు మాటాో డుతయంది అని కూడా మనము చెపాపము. ఈ 
పాఠంలో, యుగాంతశాసత రములో ఒక ఉప్భాగమ నై వయకనతగత యుగాంతశాసత రము మీద మనము 
దృషిరప డదాము. వయకనతగత యుగాంతశాసత రము అనగా: 

అాంతయ దినములలోని స్తనిివేశములనచ — ముఖ్యముగా మన శరీరములు 
మరియు ఆతమల యొకక జీవితము, మరణము, మధ్య సిితి, మరియు అాంతిమ 
సిితికి స్తాంబాంధిాంచిన స్తనిివేశములనచ — ఒక వయకి్ ఏ విధ్ాంగా అనచభవిస్ా్ డు 
అనచ విషయమునచ గూరిున అధ్యయనాం అయుయనిది. 

“సజీవులు మర్శయు మృతయలు” అను మన పాఠం మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 
మొదటగిా, మానవ జీవితము యొకు వర్తమాన స్టిాతిని గూర్శు బెబైిలు ఏమి బో ధసిుత ందో  మనము 
చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, మనము మర్ణించనప్ుపడు ఆర్ంభమయిేయ మధ్య స్టిాతిని మనము చతదాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, అంతయ కాలము యొకు న ర్వరే్మప జర్శగశనప్ుపడు మన అంతిమ స్టిాతిని మనము 
ప్ర్శగణదిాే ము. ముందుగా మన వర్తమాన స్టిాతిని చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వర్మాన సిితి 

మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చతస్టనిటటో , మానవాళి ప్రసుత తానికన చవర్శ దనిములలో 
నివస్టిసుత ంది, దీనినే “అంతయ కాలము” అని కూడా అంటార్మ. ఫల్వతంగా, పాప్ము మర్శయు మర్ణము 
వంట ిఈ యుగము యొకు కష్రములను మనమంతా అనుభవిసాత ము. అయితద ర్ాబో వు యుగములో 
కలుగు ఆశీర్ావదముల ైన క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ దావర్ా ఈ సమసయలకు కొంత వర్కు ఉప్శమనం 
కలుగుతయంది. మానవాళి యొకు ప్రసుత త స్టిాతిలో, విశావసులు, లేక “ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ,” 
ర్ ండు యుగములలోని ప్రభావములను ఏకకాలమందు అనుభవిసాత ర్మ, అయితద అవిశావసులు లేక 
“ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ” ఈ యుగములోని కష్రములను భార్ముగా అనుభవిసాత ర్మ.  

వేదాంతశాసత రములో, “ప్ునర్మజీీవనము” అను ప్దమునకు అరా్ము “ప్ునఃసృషిర ” లేక “తిర్శగశ 
జనిుంచుట” అయుయనిది. కాబటిర , ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శని మనము ఆతీుయముగా “సజీవులు” 
అని పిలువవచుు. అలాగే, “ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ” అను వదేాంత ప్దమును 
“ప్ునఃసృషిరంప్బడనివార్మ” లేక “తిర్శగశ జనిుంచనివార్మ” అని పిలువవచుు. మర్ొక మాటలో, 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ ఆతీుయముగా “మృతయల ై”యునాిర్మ. 

ఈ వయతాయసమును దృషిరలో ఉంచుకొని, మానవాళి యొకు వర్తమాన స్టిాతిని ర్ ండు భాగములుగా 
మనము చతడవచుు. మొదటగిా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శని మనము చతదాే ము. ర్ ండవదిగా, 
ప్ునర్మజీీవనమును ప ందినవార్శని మనము చతదాే ము. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు 
వర్తమాన స్టిాతిని చతసతత  ఆర్ంభిదాే ము. 

పునరుజీీవనము ప ాంద్నివారు 
ప్తనమ ైన మానవులు ఆతీుయముగా మర్ణించనవార్శగా జనిుసాత ర్ని లేఖ్నము స్ట లవిసుత ంది. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ ఈ ఆతీుయ మర్ణ స్టిాతిలో మిగశల్వపల తార్మ, ఎందుకంట ేవార్మ ప్ర్శశుదాధ తు 
దావర్ా నతతనప్ర్చబడలేదు లేక “ప్ునర్మజీీవనము” ప ందలేదు. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు మూడు లక్షణముల మీద మనము దృషిరప డదాము: 
మొదటగిా, వార్శ ఆతీుయ మర్ణము; ర్ ండవదగిా, వార్శ న ైతిక అసమరా్త; మర్శయు మూడవదగిా, 
దదవునితో వార్శ వ ైర్ము. వార్శ ఆతీుయ మర్ణమును వివర్ముగా చతచుట దావర్ా మనము 
ఆర్ంభించవచుు. 

ఆత్మమయ మరణాం 
భౌతిక మర్ణమును పల ల్వన విధ్ములుగా ఆతీుయ మర్ణమును గూర్శు ఆలోచంచునటటో  

మనము శోధింప్బడతాము. అయితద ఇద ికొంత వర్కు తప్ుపదార్శ ప్టిరంచునదిగా ఉనిది. మనము 
భౌతికముగా మర్ణించనప్ుపడు, మన పరా ణములు మన శర్రర్ముల నుండి వరే్మచదయబడతాయి. 
సవతంతర నిర్ణయములను తీసుకొనుటకు మన శర్రర్ములు అసమరా్మ యైునివి, మర్శయు తయదకు 
మటిరలో కలస్టిపల వునంత విధ్ముగా అవి కుళోిపల తాయి. అయితద మనము ఆతీుయముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ణించనప్ుపడు కూడా, మన పరా ణములు మన శర్రర్ములలో కనీయాతుకముగానే ఉంటాయి. 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ ఆలోచసాత ర్మ, అనుభవిసాత ర్మ, కలలు కంటార్మ, నిర్ణయాలు తీసుకుంటార్మ, 
మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ విధ్ముగాన ేలోకములో అనిి విధాలుగా పాలుప్ంచుకుంటార్మ. 
వార్మ ర్పబో లు కాదు, లేక వార్మ మతిలేని శర్రర్మలు కూడా కాదు. కాబటిర , అసలు ఆతీుయ మర్ణము 
అంటే ఏమిటి? 

ఆత్మమయ మరణమునచ గూరిు మనము ఆలోచ్న చయేునపుుడు, నేనచ త్ోటనచ 
గూరిు జ్ఞా పకము చసే్తచకుాంటానచ. మనము పాత నిబాంధ్ననచ, ముఖ్యముగా 
ఆదకిాాండమునచ చ్ూసనిటలయిత్ే, అకకడ దేవుడు ఆద్ముత్ో “ఏ చెటటర  
ఫలమున నై్ తినవచ్చు” అని చెప్ుిన విషయము నిజ్ముగా ఆస్తకి్కరముగా 
ఉాంది. ఆాంగలములోనచ మరియు ఇతర భాషలోనచ కొనిి అనచవాద్ములు “నీవు 
స్తవతాంతాముగా తినవచ్చు” అని చెబుత్్యి... స్తుషరముగా దవేుడు ఏమని 
చెబుత్్డాంటే, “నీవు ఆశ కొలద ితృప్ి్ గా తినవచ్చు. నీకు నచిునాంత తినవచ్చు. 
అయిత్ే ఈ ఒకక చెటటర  ఉాంది కద్, ఈ చెటటర  ఫలమునచ నీవు తిాంటే...” — నేనచ 
చెబుతునిటటల  — “నీవు ఒక మేకు వలె చ్చిునవాడవవుత్్వు.” కాబటటర  
స్తుషరముగా, ఆద్ము ఆ ఫలమునచ  తినిన వ ాంటనే అతడు మరణిస్ా్ డు, 
భౌతికముగా మాతామే కాద్చ, ఆత్మమయముగా కూడ్. పాత నిబాంధ్న అాంతటా 
ఘోరమ ైన పాపపు జీతములనచ మనము చ్ూస్ా్ ము. కొొత్ నిబాంధ్నలో కూడ్, 
పౌలు కూడ్ ఆత్మమయ మరణమునచ గూరిు మాటాల డుతున్ిడు. “పాపము వలన 
వచ్చు జీతము మరణము” వాంటట వచ్నములనచ మనము చ్ూస్ా్ ము... 
“అాంద్రునచ పాపము చసేి దవేుడనచగొహ ాంచ్చ మహ మనచ ప ాంద్లేకయున్ిరు” 
అనచనది న్కు నచిున మరొక వచ్నము... పాపము ననచి దవేుని నచాండి 
ద్ూరము చసేిాంది అని, మరియు పాపము అనిి రకముల స్తమస్తయలకు 
కారణమ ైయునిది అని అరిము చసే్తచకొనచట చ్లా పాాముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిది. 
నేనచ పాపము చశేానని, ననేచ తప్ిుపో యానని అరిము చేస్తచకునిపుుడు, “ననేచ 
ఏమి చేయగలనచ? నేనచ ఎకకడికి వ ళ్లగలనచ?” అని ఆలోచ్న చేస్ా్ నచ. అపుుడే 
స్తచవార్ అరాంగేటాాం చేస్తచ్ ాంది. 

— ర్ వ. జారీ్డ శంబోిన్ 

ఆదయిందు, దదవుడు ఆదాము హవవలను ఆతీుయ జీవితముతో దవీించాడు. కాబటిర  ఆతీుయ 
మర్ణము ఎకుడ నుండి వసుత ంది? దీనికన కుో ప్త  జవాబు:  ఆదాము హవవలు ఏదనెు తోటలో దదవునిప  ై
తిర్మగుబాటట చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు మానవాళిని ఆతీుయ మర్ణముతో శపించాడు. ఆది. 2:17లో 
దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

అయిత్ే మాంచి చడ్ెల త్ెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములనచ తినకూడద్చ; నీవు వాటటని 
తినచ దనిమున నిశుయముగా చ్చెుద్వని నరుని కాజ్ఞా ప్ిాంచనెచ (ఆది. 2:17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద ఆదకిాండము 3వ అధాయయములో మనము నరే్ముకొనుచునిటటో , సాతానుడు సర్పము 
దావర్ా మాటాో డ ిప్ండును తినునటటో గా హవవను మోసము చదశాడు. హవవ దానిని తినిన తర్మవాత 
కూడా జీవించయుండిన విష్యమును ఆదాము చతస్టిన తర్మవాత, అతడు కూడా దానిని తినాిడు. 
తర్మవాత, ఆదాముతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న ష్ర్తయల ప్రకార్ం, దదవుడు వార్శని  శపించాడు. ఆ ర్పజున 
వార్మ మర్ణించలేదు, కనీసం భౌతికముగా మర్ణించలేదుగాని వార్మ ఆతీుయముగా భరష్రమ ైపల యార్మ. 
మర్శయు ఈ ఆతీుయ భరష్రతవము ఆతీుయ మర్ణమునకు మూలమ యైునిది. ర్పమా. 7:14-25లో, 
పౌలు దనీిని మన “పాప్ప్ు సవభావము” అని సంబో ధసిుత నాిడు. పాప్ము మన శర్రర్ములలో 
నివస్టిసుత ంది అని మర్శయు మన మనసుిలను సావధనీములో ఉంచుకుంటటంది అని అతడు 
వర్శణంచుచునాిడు. 

ఇంకా ఘోర్ముగా, ఆతీుయ మర్ణము సవభావికముగా గర్ుము దాలుబడిన ఆదాము హవవల 
వార్సులందర్శ మీద ప్రభావము చతప్ుతయంది. యిేసు మినహా ప్రతి మానవుడు ఈ లోకములోనికన 
ఆతీుయముగా మర్ణించన స్టిాతిలో ప్రవేశిసాత డు అని యోహాను 3:5-7, ర్పమా. 8:10 మర్శయు కొలస్ట్ి. 
2:13 వంట ివాకయభాగములు సతచసాత యి. ర్పమా. 5:12-19లో పౌలు సతచంచుచునిటటో , ఆదాము మన 
ప్రతినిధ ిఅయుయనాిడు, కాబటిర , మనమంతా అతని శిక్షలో పాల్వవార్మ యైునాిము. 

బ ైబిలు బో ధిాంచ్చ అతయాంత కఠినమ ైన సది్ధ ాంతములలో ఒకటట ఆద్ములో అాంద్రు 
పాపము చేశారు — రోమా. 5వ అధ్యయములో పౌలు మాటాల డుచ్చనిటటల  — 
అనచనదయిిే అని పాజ్లు అాంటారు, కాబటటర  పాపము శిక్ష మరియు మరణములోనికి 
నడపి్సి్తచ్ ాంది, మరియు మనము ఆద్ముయాంద్చ ఉన్ిము. ఇది ఆద్ము చసేిన 
పాపము కద్, మర ిననేచ ఎాంద్చకు నిాందిాంచ్బడుతున్ినచ? ఆద్ము 
అపరాధ్ములో మన అపరాధ్ము విషయములో దవేుడు న్యయముగానే 
వయవహరిాంచ్చచ్చన్ిడ్, అనచ పాశికు మనము ఏ విధ్ాంగా జ్వాబు ఇస్ా్ ము?... 
మేము దీనిని ఖ్ాండిాంచ్చచ్చన్ిము అని పాజ్లు చ్లాస్ారుల  అాంటారు, కాని పౌలు 
వాద్నలోని మరొక భాగమ నై ఆద్ములో అాంద్రు పాపము చేశారు, కాబటటర  కరసొ్తచ్ లో 
అాంద్రు స్తజీవులెైయాయరు అనచ విషయమునచ ఖ్ాండిాంచ్రు. మనము ఒకద్నిని 
ఖ్ాండసిత్ , మరొక ద్నిని ఎాంద్చకు ఖ్ాండిాంచ్ము? దవేుడు మానవులత్ో ర ాండు 
విభాగములలో మరయిు ర ాండు విభాగములలో మాతామే వయవహరిస్ా్ నచ అని 
అనచచ్చన్ిడు. పాతి విధ్మ ైన జ్ఞతి వివాద్ములు లేక శరొణి వివాద్ములలో ఇది 
చ్లా వరకు స్తహాయకరముగా ఉాంటటాంది. దవేుని ద్ృష్ిరకోణములో కేవలాం ర ాండు 
విభాగములు మాతామే ఉన్ియి: అయిత్ే మనము ఆద్ములో ఉన్ిము లేక 
కరొస్తచ్ లో ఉన్ిము... ఇది వాకయములో బో ధిాంచ్బడిాంది కాబటటర  దీనిని మనము 
అాంగీకరిాంచ్లి, మరియు ఆచ్రణ్తమక కారణమునచ బటటర  మనము కరసొ్తచ్ లో ఉాండి 
ఆయనలో స్తజీవులమవగలిగిత్,ే పౌలు బో ధిాంచ్చ మరొక కోణమునచ కూడ్ 
మనము అాంగీకరిాంచ్లి. 

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

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ వర్తమాన స్టిాతిలో ఆతీుయ మర్ణమును కల్వగశయునాిర్మ అని 
మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు వార్శ న ైతిక అసమరా్తను చతచుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

న ైతిక అస్తమరిత 
“న ైతిక అసమరా్త” అను ప్దము ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ జీవితములోని ఈ సతయమును 

సతచసుత ంది: 

దేవుని స్తాంత్ోషపరచ్చటకు లేక ఆయన ఆశీరావద్ములకు యోగుయలగుటకు 
స్ామరియము లేకపో వుట. 

అనిిటికంటే పరా ముఖ్యముగా, వార్మ క్షమాప్ణ కొర్కు ఆయనను అడగలేర్మ, లేక ర్క్షణ కొర్కు 
కృష ిచదయలేర్మ. 

కరీ.శ. 354 నుండ ి430 కాలములో జీవించన హిపల ప ప్టరణ బిష్ప్ అయిన అగస్టిరన్ 
సుప్ర్శచతమ ైన ఈ మాటలను బో ధించాడు, మానవాళి యొకు మొదట ిపాప్మునకు ముందు, ఆదాము 
హవవలు ప స్టేి నాన్ ప కుర్  అను స్టిాతిలో జీవించార్మ. ఈ లాయటిన్ మాటను “పాప్మును తపిపంచుకొను 
సామరా్యమును కల్వగశయుండుట” అని అనువదించవచుు. అయితద, వదేాంతశాసత ర ఉప్యోగములో ఈ 
ప్దమును “పాప్మును తపపించుకొను సామరా్యము” అని అనువదిసాత ర్మ. అగస్టిరన్ మాటల ప్రకార్ం, 
ఆదాము హవవలు పాప్మును ప్ూర్శతగా తపపించుకోగల శకనతతో సృజంచబడా్ ర్మ. అయితద పాప్ము చదయు 
సామరా్యము కూడా వార్శలో ఉండెను. మర్శయు వార్మ పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, వార్మ ప స్టేి నాన్ ప కుర్  
స్టిాతిలో నుండ ినాన్ ప స్టేి నాన్ ప కుర్  — పాప్మును తపపించుకొనుటలో అసమరా్త — స్టిాతిలోనికన 
చదర్మకుంటార్మ. పాప్మును తపిపంచుకొను న ైతిక సమరా్తను వార్మ మర్శయు వార్శ యొకు సావభావిక 
వార్సులు అందర్మ కోలోపయార్మ. 

యోహాను 8:31-44 మర్శయు ర్పమా 6:6-20 వంటి చపటో, యిేసు మర్శయు పౌలు ఇర్మవుర్మ 
న ైతిక అసమరా్తను పాప్మునకు బానిసలగుటతో పల లాుర్మ. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ పాప్ము 
యొకు అధికార్ములో జీవిసాత ర్ని, లోకము మర్శయు దాని దయయప్ు అధికార్ముల యొకు పాపాతుక 
మార్గములను అనుసర్శసాత ర్ని ఎఫ స్ట్. 2:1-5లో పౌలు బో ధసిుత నాిడు. మర్శయు వార్మ ఆతీుయ 
మర్ణప్ు స్టిాతిలో నిల్వచయుంటార్మ, మర్శయు దదవుడు వార్శని కర్మణతో ర్క్ించునంత వర్కు తమను 
తాము విమోచంచుకొనుటకు అసమర్మా ల ైయుంటార్మ. అవును, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ బయటకు 
మంచగా కనిపించు కనీయలను చదయగలర్మ. వార్మ తమ పలోిలను పేరమిసాత ర్మ మర్శయు వార్శ కొర్కు 
సమకూర్ముతార్మ. వార్మ నాయయమును జర్శగశసాత ర్మ. వార్మ ఇతర్మల కొర్కు తమ జీవితములను 
దార్పల సాత ర్మ కూడా. అయితద దుర్దృష్రవశాతయత , ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ దదవుని పేరమ దావర్ా 
ప్ుర్శకొలపబడర్మ కాబటిర ఈ కార్యములనిి మల్వనమ ైపల యాయి. లూకా 6:43-45లో యిేసు ఈ సమసయకు 
సమాధానం ఇచాుడు. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ కనీయలను యిేసు చడ్ె చటెటో  ఫల్వంచు చెడ్ 
ఫలములతో పల లాుడు. మానవులు తమ మనసుికు తోచన విధ్ముగా వయవహర్శసాత ర్మ అని ఆయన 
ఉదదేశయమ ైయునిది. కాబటిర , చడ్ె హృదయములుగలవార్మ — అనగా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు మంచవిగా ఎంచు కార్యములను చదయుటకు న తైికముగా అసమర్మా ల ైయునాిర్మ. ర్పమా. 8:6-
8లో పౌలు ఇలా చబెుతూ ఈ సమసయను వర్శణంచాడు: 

ఏలయనగా శరీరానచస్ారమ నై మనస్తచు దవేునికి విరోధ్మ యైునిది; అది దేవుని 
ధ్రమశాస్్తరమునకు లోబడద్చ, ఏమాతామునచ లోబడనేరద్చ. కాగా శరీరస్తవభావము 
గలవారు దేవుని స్తాంత్ోషపరచ్ నేరరు (రోమా. 8:7-8). 

పునరుజీీవనము ప ాంద్నివారు దేవుని స్తాంత్ోషపరచ్చ న తైిక స్ామరియమునచ 
కలిగియున్ిరా? “లేరు” అనచనది కుల ప్ జ్వాబు, ఎాంద్చకాంట ేదేవుని 
స్తాంత్ోషపరచ్చట అనచ ఆలోచ్ననచ అనచబాంధ్ము ద్ృష్టార య చ్ూడ్లి... కాబటటర , 
దేవుని స్తాంత్ోషపరచ్చ కారయములు దేవునికి మానవునికి మధ్య ఉని 
అనచబాంధ్మునకు ఫలములెైయునివి. మనము జీవిాంచ్చ విధ్నములో దేవుని 
స్తాంత్ోషపరచ్చటకు, ఆయన ఉన్ిడని మరియు ఆయననచ వ ద్కువారికి పాతి 
ఫలమునచ ఇస్ా్ డని మనము ముాంద్చ నమామలి — హెబా్ర పతికాలో ఇదే భాష 
ఉనిది. కాబటటర , పునరుజీీవనము ప ాంద్నివారి కిొయలలో పాపపు స్తవభావము 
ఉాంటటాంది అని ఆాంగిలకన్ ఆరిరకల్సు ఆఫ్ రిలీజియన్ చబెుతుాంది, ఎాంద్చకాంట ేఅవి 
కిొయలు, అవి దవేునిత్ో అనచబాంధ్ము వ లుపల ఉని పాజ్లు చేయు కిొయలు 
అయుయనివి, మరియు మానవాళి దేవునిత్ో అనచబాంధ్ము ద్వరా చేయబడినది 
కాబటటర , ఏ పనిన ైన్ ఆయననచ స్తాంత్ోషపరచ్చ నపేథయములో 
చేయవలసియుాంటటాంది. 

— డా. కేర్ర వినీంట్ 

ఇప్పటివర్కు, ఆతీుయ మర్ణము మర్శయు న ైతిక అసమరా్త దృషార య ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందనివార్శని గూర్శు చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు మూడవ లక్షణమును మనము చతడబో తయనాిము: 
దదవునితో వ ైర్ము. 

దేవునిత్ో వ ైరము 
ఆతీుయ మర్ణములోని అతయంత హానికర్మ నై విష్యములలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ 

దదవుని విర్పధ్ులు అనునద ిఒకటెయైునిది. సాతాను మర్శయు అతని అనుచర్మలు దదవునితోను, 
ఆయనకు నముకముగా ఉని దదవదతతలతోను నితయము యుదధము చదయుచునాిర్ని లేఖ్నము 
బో ధిసుత ంది. మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ సాతాను ప్క్షమున ఉనాిర్మ. వార్మ తమ 
పాప్మును పేరమిసాత ర్మ మర్శయు దదవుని దదవషిసాత ర్మ. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శని గూర్శు ఎఫ స్ట్. 2:1-
3లో పౌలు చెపపిన మాటలను వినండి: 

[వారు తమ] అపరాధ్ములచేతనచ పాపములచేతనచ... చ్చిునవార  ైయుాం[డి]... 
వాయు మాండల స్తాంబాంధ్మ ైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులెైన వారనిి ఇపుుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్తారేప్ిాంచ్చ శకి్కి అధపితిని అనచస్తరిాంచి, యిీ పాపాంచ్ ధ్రమముచొపుున మునచపు 
నడుచ్చకొాంటటరి. వారతి్ో కలిసి... [తమ] శరీరముయొకకయు మనస్తచుయొకకయు 
కోరికలనచ న రవేరుుకొనచచ్చ... స్తవభావసిద్ధముగా దెవైోగొతకు పాతుా [లెైయుాంటటర]ి 
(ఎఫెస్. 2:1-3). 

దదవునికన మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శకన మధ్య ఉని వ రై్మును గూర్శు దీనికంటే 
కఠశనమ నై కథనమును మనము ఊహించలేము. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ ఆతీుయ సంఘర్షణలో 
కేవలం ప్రకున నిలువబడి చతస్టేవార్మ కాదు లేక నిర్పే ష్యల నై పౌర్మలు కాదు. బదులుగా, ర్పమా. 5:10 
మర్శయు కొలస్ట్ి. 1:21లో మనము చదువునటటో , ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ సవయంగా దదవునికన 
విర్పధ్ుల ైయునాిర్మ. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, వార్మ ఖ్ండించబడతార్మ, మర్శయు దదవుని నితయ 
శిక్షను అనుభవించునటటో  నాశనమునకు న టరబడతార్మ. యోహాను 8:42-44లో అవిశావసుల ైన 
యూదులకు యిసేు స్ట లవిచునటటో : 

దేవుడు మీ తాండిాయిెైనయిడెల మీరు ననచి ప్తామిాంతురు... మీరు మీ తాండిాయగు 
అపవాది స్తాంబాంధ్చలు; మీ తాండిా ద్చరాశలు న రవేరు గోరుచ్చన్ిరు (యోహానచ 
8:42-44). 

యాకోబు 4:4లో, యాకోబు ఇలా వరా శాడు: 

వయభిచ్రిణులారా, యిీ లోకసతి హము దేవునిత్ో వ ైరమని మీర రుగరా? కాబటటర  
యివెడు ఈ లోకముత్ో సతి హము చేయగోరునో వాడు దవేునికి శతుా వగునచ 
(యాకోబు 4:4). 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ తలె్వస్టకిూడా, ఉదదేశయప్ూర్వకముగా దదవుని వయతిర్కేనసాత ర్మ అని దనీి 
అరా్ము కాదు, కాని కొంతమంది అలా చదసాత ర్మ కూడా. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శలో చాలా మంది 
కేవలం మోసము చదయబడుతయనాిర్మ. ఎందుకంటే, అబదధ మతములు, మర్శయు నాస్టిత క వాదులు కూడా 
నిజమ నై లోకదృషిరకోణములను ప్రతిపాదసిుత నాిమని దావా చదసాత ర్మ. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ 
బెైబిలు దదవుని ప్టో సతటగిా మర్శయు సపష్రమ నై వ రై్మును కనుప్ర్చకపలయినప్పటికర, వార్మ ఆయనకు 
విర్పధ్ుల ైయునాిర్మ. వార్మ ఇప్పటికర ఈ లోక ర్ాజయములో సభుయల ై, సాతానును అనుసర్శసుత నాిర్మ. 
ఇప్పటికర వార్మ దదవుని మంచతనమును తిర్సుర్శంచ, ఆయన అధకిార్మును వయతిర్కేనసాత ర్మ. మర్శయు 
ఇప్పటికర దదవుడు వార్శని ఖ్ండసిాత డు. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ దృషార య ఇప్పటి వర్కు మానవాళి యొకు వర్తమాన స్టిాతిని 
మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ వ పై్ుకు మన దృషిరని మళోిదాే ము. 

పునరుజీీవనము ప ాందనివారు 
“ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్మ” అను పార్శభాషిక ప్దమునకు అరా్ము, ప్ునఃసృజంచబడుట లేక 

తిర్శగశజనిుంచుట అయుయనిది అని మీర్మ జాా ప్కము చదసుకోవచుు. మర్ొక మాటలో, ప్ునర్మజీీవనము 



నీ ర్ాజయము వచుునుగాక: యుగాంతశాసత ర స్టిదాధ ంతము ర్ ండవ పాఠము: సజీవులు మర్శయు మృతయలు 

-8- 

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

ప ందినవార్మ ప్ర్శశుదాధ తు కార్యము దావర్ా తిర్శగశ జనిుంచనవార్ ైయునాిర్మ. అలా జర్శగశనప్ుపడు, మన 
ఆతులు ప్ునర్మజీీవనము లేక నతతన జీవమును ప ందినవిగా ఉంటాయి. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు లక్షణములను ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శని గూర్శు 
మనము చదస్టిన చర్ుకు అనుగుణంగా మూడు మార్గములలో చతదాే ము. ముందుగా, వార్శకన ఆతీుయ 
జీవితము ఉనిదని మనము చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, వార్శ న ైతిక సామరా్యమును మనము వివర్శదాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, దదవునితో వార్మ సమాధానప్డుట మీద మనము దృషిరప డదాము. ముందుగా 
వార్శ ఆతీుయ జీవితమును చతదాే ము. 

ఆత్మమయ జీవితము 
మానవులు ఒక విధ్ంగా, ఆతు సంబంధ్మ ైన మర్ణప్ు దశలో జనిుసాత ర్ని లేఖ్నము 

బో ధిసుత ంది. కాబటిర , మనము ప్ునర్మజీీవనమును ప ందుటకు — ఆతీుయ జీవితమును 
కల్వగశయుండుటకు — మన పరా ణములు మర్ణములో నుండ ిజీవములోనికన దాటిపల వాల్వ. దనీిని గూర్శు 
ఆతీుయ ప్ునర్మతాా నముగా మనము ఆలోచంచవచుు. యోహాను 5:24, ఎఫ స్ట్. 2:4, 5 మర్శయు 
కొలస్ట్ి. 2:13 వంటి చపటో ఈ నియమము సపష్రముగా బో ధించబడింది. 

లేఖ్నము ఈ ప్రకనయీను తిర్శగశజనిుంచుట అని వర్శణసుత ంది. మానవులు భౌతిక జీవితమును 
ప ందినప్ుపడు మొదటగిా జనిుసాత ర్మ. అయితద మనము ర్క్షణ వంట ిదదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకొనుటకు, ర్ ండవ జనును ప ందాల్వ — ఆతీుయ జననము. 

దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు మనకు ఆతీుయ జీవితము కావాల్వ అను ఆలోచన 
సంకనోష్రమ నైది కాదు. ఇశాీయిలేులో ఒక ప్ర్శసయుయడు మర్శయు బో ధ్కుడెనై నీకొదదము కూడా దీనిని 
అరా్ము చదసుకొనుటకు కష్రప్డా్ డు. కాబటిర , యోహాను 3:3-6లో, యిసేు నీకొదదముకు దీనిని గూర్శు ఈ 
విధ్ంగా వివర్శంచాడు: 

ఒకడు కొొత్గా జ్నిమాంచిత్నేే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమునచ చ్ూడలే[డు]...ఒకడు 
నీటటమూలముగానచ ఆతమమూలముగానచ జ్నిమాంచిత్ేనేగాని దవేుని రాజ్యములో 
పావశేిాంపలే[డు]. శరీర మూలముగా జ్నిమాంచినది శరీరమునచ ఆతమమూలముగా 
జ్నిమాంచినది ఆతమయున ై యునిది (యోహానచ 3:3-6). 

ఇకుడ, మన ఆతులకు ప్ర్శశుదాధ తు జనునిస్టేతన ేమనము ఆతీుయ జీవితమును 
కల్వగశయుండగలము అని యిసేు బో ధించాడు. మర్శయు తీతయకు 3:5లో పౌలు కూడా ఇలాంటి ఒక 
విష్యమున ేచబెుతయనాిడు: 

పునరీనమ స్తాంబాంధ్మ ైన స్ాినము ద్వరానచ, పరిశుద్ధ తమ మనకు నూతన 
స్తవభావము కలుగజ్ేయుట ద్వరానచ [దవేుడు] మనలనచ రక్ిాంచనెచ (త్మతు 3:5). 

కొనిి అనువాదములలో, ఇకుడ ఉప్యోగశంచబడని “ప్ునరీ్ను” అను ప్దము 
“ప్ునర్మజీీవనము” అని అనువదించబడింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన ఆతీుయ జీవితమును గూర్శు మనము చతడవలస్టని మర్ొక పరా ముఖ్యమ ైన బిందువు 
ఏమనగా, అద ినితయము ఉంటటంది, లేక కొనిి అనువాదములు తలెుప్ునటటో  “నితయమ నైది.” ప్ర్శశుదాధ తు 
మనలను ప్ునర్మజీీవప్ర్చనప్ుపడు, మన పరా ణములు మర్ణములో నుండి జీవములోనికన 
దాటిపల తాయి. మర్శయు ఆ జీవితము ఎనిడు ముగశంప్బడదు. మన భూలోక శర్రర్ములు 
మర్ణించనప్ుపడు, మన పరా ణములు నితయము జీవిసాత యి. 

నితయజీవము అనచనది ఒక అద్చుతమ ైన, అద్చుతమ ైన ఆలోచ్న అయుయనిది, 
కాబటటర  పాతి క ైస్ై్తవుడు దీనిని గూరిు విాంటాడు, ఎరిగియుాంటాడు, మరియు 
నముమత్్డు. అది ఎపుుడు ఆరాంభమవుతుాంది అనచనది ఆస్తకి్కరమ నై పాశి, 
ఎాంద్చకాంటే నితయజీవము అనచనది మనము మరణిాంచిన తరువాత ఆరాంభమ ై, ఆ 
తరువాత నితయము ఉాంటటాంది అని అనేక మాంది నితయజీవమునచ గూరిు ఆలోచ్న 
చేస్ా్ రు. మరియు, అవునచ, ఇది నిజ్మే, కాని మనము కరసొ్తచ్ నాంద్చ 
విశావస్తముాంచినపుుడు మనకు నితయజీవము కలుగుతుాంది, అనగా మనము 
తిరిగి జ్నిమాంచినపుుడు, దవేుడు మనలనచ పునరుజీీవపరచినపుుడు అది 
ఆరాంభమవుతుాంది అని లేఖ్నములు బో ధిస్తచ్ న్ియి. మరయిు ఆ స్తమయము 
మొద్లుకొని, మనము దవేునికి చెాందనివారము, మనము దవేుని కొరకు 
జీవిస్ా్ ము, మనము దవేుని మహ మపరుస్ా్ ము, మరియు ఆయన మన 
స్తాంరక్షకుడు మరియు కాపర ిఅయుయన్ిడు. ఆ స్తమయము మొద్లుకొని, మన 
తాండిా చతేిలో నచాండి మనలనచ ఎవరు లాగుకొనలేరు. కాబటటర , నితయజీవము 
అనచనది ఎాంత కాలము ఉాంటటాంది మరియు ఎాంత పరిపూరణమ నైది అనచనది 
ముఖ్య విషయము కాద్చగాని, అది జీవితము యొకక న్ణయతకు స్తాంబాంధిాంచినది, 
పాభువుత్ో జీవితాం, పాభువుత్ో మరియు పాభువు కొరకు జీవిాంచ్చ జీవితము, 
ఇపుుడు మరియు తుద్కు కొొత్ ఆకాశములు మరియు కొొత్ భూమి జీవిాంచ్చ 
జీవితమ ైయునిది. 

— డా. పాల్ గార్్నర్డ 

మనము చాలాసార్మో  నితయజీవమును మర్ణము తర్మవాత ప ందుకుంటాము అనుకుంటాము. 
మన నితయజీవితము మన శర్రర్ములు ప్ునర్మతాా నము ప ందునంత వర్కు ప్ర్శప్ూర్ణముగా కలుగదు 
అను పరా ముఖ్యమ నై భావన ఉనిది. అయినను నితయ జీవము వర్తమాన స్టిాతిలో ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందినవార్మ అనుభవించు ఒక ఆశీర్ావదమ ైయునిదని లేఖ్నములు బో ధిసాత యి. ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందినవార్మ ఇప్పటిక ేనితయ ఆతీుయ జీవమును కల్వగశయునాిర్మ అని యోహాను 10:28, 1 తిమోతి 
6:12, మర్శయు 1 యోహాను 5:11-13 వంట ివాకయభాగములు బో ధసిాత యి. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు ఆతీుయ జీవితములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు 
వార్శ ప్ునర్మదధర్శంచబడిన న తైిక సామరా్యమును చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ైతిక స్ామరియము 
నిర్ాశుర్యముగా, “న తైిక సామరా్యము” అనగా: 

దేవుని స్తాంత్ోషపరచి, ఆయన ఆశీరావద్ములకు యోగుయలగు 
స్ామరియమ ైయునిది. 

దీనిని గూర్శు, విశషే్ముగా యోగయతను గూర్శు మర్శకాస్టపే్టలో  వివర్శదాే ము. ప్రసుత తానికన, మన 
న ైతిక సామరా్యము మనము ర్క్షణను సంపాదించుటలో మనకు సహాయము చదయదు అని చెబుదాము 
— క్షమాప్ణ, నీతి మర్శయు నితయ జీవము వంటవిి కరసీుత  యోగయత ఆధార్ంగా దదవుడిచుు ఉచత 
బహుమానముల ైయునివి. అయితద ప్ునర్మదధర్ణ చెందని మన న తైిక సామరా్యము దదవుని చతతముకు 
విధదయులగుటకు మర్శయు ర్ాజయములోని ఆశీర్ావదములను అనేవషించుటకు మనకు బలమునిసాత యి. 

అగస్టిరన్ ఆలోచన ప్రకార్ం, మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల యినప్ుపడు, మనము ప స్టేి నాన్ 
ప కుర్ , లేక పాప్ము తపపించుకొను సామరా్యమును కల్వగశయుండుట నుండి నాన్ ప స్టేి నాన్ ప కుర్  లేక 
పాప్మును తపపించుకొనుటలో అసమరా్తలోనికన నడిపించబడా్ ము. ప్ర్శశుదాధ తు మనకు ఆతీుయ 
జీవితమునిచు మన పరా ణములను ప్ునర్మజీీవప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన మన న తైిక సామరా్యమును 
ఉజీీవప్ర్మసాత డు అని కూడా అగస్టిరన్ బో ధిసాత డు. ఆయన మనలను మర్లా ప స్టేి నాన్ ప కుర్  స్టిాతిలోనికన 
వ నుకకు నడపిిసాత డు. మర్ొక మాటలో, ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్మ పాప్మును తపిపంచుకొని, 
దదవుని సంతోష్ప్ర్చు సామరా్యమును తిర్శగశప ందుకుంటార్మ. ఎఫ స్ట్. 2:4-5లో ఆయన చపెిపన మాటలను 
వినండి: 

అయిననచ దేవుడు కరుణ్స్తాంపనచిడెై యుాండి, మనము మన అపరాధ్ములచేత 
చ్చిునవారమ ై యుాండనిపుుడు స్తయితము మనయిడెల చ్ూప్ిన తన మహా 
ప్తామచేత మనలనచ కరసొ్తచ్ త్ోకూడ బాదకిిాంచనెచ. కృప చేత మీరు 
రక్ిాంపబడియున్ిరు (ఎఫసె్. 2:4-5). 

తర్మవాత 10వ వచనములో అతడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మరియు వాటటయాంద్చ మనము నడుచ్చకొనవలెనని దవేుడు ముాంద్చగా 
సిద్ధపరచిన స్తత కిొయలు చయేుటక ,ై మనము కరసొ్తచ్ యిసే్తచనాంద్చ 
స్తృష్ిఠ ాంపబడినవారమ ై ఆయన చేసని పనియిెైయున్ిము (ఎఫెస్. 2:10). 

దదవుడు సతిియలను ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ కొర్కు స్టదిధప్ర్మసాత డు అను సతయము 
మనము మన న తైిక సామరా్యమును తిర్శగశప ందుకునాిమని ర్మజువు చదసుత ంది. అయినప్పటికర, 
ప్ునర్మజీీవనము మర్శయు ర్క్షణ కృపా ఫల్వతముల ైయునాియి. మన సతిియలు మనలను 
ర్క్ించలేవు. 

ఇప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తు మనలను ప్ునర్మజీీవప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన మన జీవితములలో నుండ ి
పాప్ము యొకు భరష్రతవమును మర్శయు ప్రభావమును ప్ూర్శతగా తొలగశంచడు అని అరా్ము చదసుకోవాల్వ. 
ర్పమా. 7:14-25లో పౌలు వివర్శంచనటటో , మనలో నివస్టించు పాప్ము మనలో నివస్టించు ప్ర్శశుదాధ తుతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పల ర్ాడుతూ ఉంటటంది. ర్పమా. 7:23, గలతీ. 5:17, మర్శయు 1 పతేయర్మ 2:11 వంట ిచపటో లేఖ్నము ఈ 
సంఘర్షణను యుదధము అని పిలుసుత ంది. అయితద ఆతు మనలో నివస్టిసాత డు మర్శయు మనలో 
కార్యములను చదసాత డు అనునది శుభవార్త అయుయనిది. కాబటిర , పాప్ము యొకు ప్రభావము వలన 
మనము ప్డిపల తయ ఉనిప్పటకిర, ఆతు ప్రభావము వలన మనము సతియిలను కూడా చదసాత ము. 
ఫిల్వప్ప. 2:13లో పౌలు చపెపినటటో : 

మీరు ఇచ్ఛయిాంచ్చటకునచ కారయసదిిధ  కలుగజ్సేికొనచటకునచ, తన 
ద్యాస్తాంకలుము న రవేరుటక ై మీలో కారయసదిిధ  కలుగజ్ేయువాడు దవేుడే (ఫిలిప్్ు. 
2:13). 

కాబటిర , మనము చదయు సతియిలకు ఘనతను దదవుడు తీసుకుంటే, యోగయత ఎకుడ నుండి 
వసుత ంది? ఈ విష్యమును గూర్శు వదేాంతవతేతలు భినిమ నై అభిపరా యములను కల్వగశయునాిర్మ. ఒక 
వ ైప్ున, మనము చదయు సతియిల కొర్కు ఘనతను దదవుడు తీసుకోవచుు అని ఇవాంజ ల్వకల్ 
వేదాంతవేతతలు అందర్మ సముతిసాత ర్మ. మనము చదివిన లేఖ్న భాగములలో ఇంత మటటర కు 
సపష్రమవుతయంది. 

అయితద మర్ొక వ ైప్ు, ప్ునర్మజీీవనమును ప ందనివార్మ కొంత వర్కు తమ యోగయతను కూడా 
దావా చదయవచుని కొందర్మ ఇవాంజ ల్వకల్ వదేాంతవతేతలు చబెుతార్మ. దదవుడు మన సతియిలకు ప్ర్లోక 
నిధ్ులు మర్శయు కనర్రటముతో ప్రతిఫలమిసాత డు అను సతయమును వార్మ చతప్ుతార్మ. కొనిి 
ఉదాహర్ణలుగా, మతతయి 5:12లో, శీమను సహించువాడు ప్రతిఫలమును ప ందుతాడని యిేసు 
స్ట లవిచాుడు. మతతయి 16:27లో, అంతయ తీర్మపనందు ప్రతి వయకనత “వానివాని కనయీల చొప్ుపన” 
ప్రతిఫలము ప ందుతాడని ఆయన స్ట లవిచాుడు. మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 3:8లో, “[మన] కష్రము కొలది” 
మనకు నితయ ప్రతిఫలములు ఇవవబడతాయని పౌలు స్ట లవిచాుడు. 

ర ాండు రకముల నీతిమాంతులుగా త్మరుబడుట ఉనిద్ని నడేు కొాంతమాంది 
చెబుతుాంటారు. మాా నచ మీద్ తన శరీరములో మన అపరాధ్మునచ భరిాంచ్చట 
ద్వరా కరొస్తచ్  మన పక్షమున చసేిన కారయమునచ బటటర , పాపులముగా ఇపుుడు 
మనము నీతిమాంతులుగా త్మరుబడియున్ిము, అయిత్ే చివరిక ిదవేుడు “నేనచ 
నినచి ఎాంద్చకు లోనికి రానివావలి?” అని అడిగినపుుడు, ఆ స్తమయమాంద్చ కొాంత 
వరకు కరసొ్తచ్  కారయమునచ బటటర  మరికొాంత నీవు జీవిాంచిన విధ్నమునచ బటటర  నీవు 
నీతిమాంతువునిగా త్మరుబడత్్వు... అయిత్ే ఇది చ్లా బాధ్కరమ ైనది, 
ఎాంద్చకాంటే మనము ముాంద్చగా ప ాంద్చకుని నీతి స్తచరక్ితమ నైది కాద్చ, 
నిశుయమ నైది కాద్చ అని దీని అరిము... కాబటటర , ఇది కొాంత ఇబబాందనిి 
కలిగిస్తచ్ ాంది. మరొక వ పైున, పాతిఫలమునచ గూరిున ఈ అవగాహననచ కొాంత 
వరకు మీరు త్ెలుస్తచకోవాలి ఎాంద్చకాంట,ే బ ైబిలులో పాతిఫలము భాష చ్లా 
తరచ్చగా ఉపయోగిాంచ్బడిాంది. అయిత్ే ఈ విషయమునచ స్తుషరము చేయుటకు 
అనేక విషయములు స్తహాయకరాంగా ఉాంటాయని న్ ఆలోచ్న. న రవేరుునాంద్చ 
మహ మ మరియు పాతిఫలమునచ కలిగిాంచ్చ స్తతిియలనచ మనము చేసనిటలయిత్ే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవి మనలనచ అాంగీకరిాంచ్చటకు ఆధ్రములుగా ఉన్ియా లేవా? అనచనది పాశి 
అవుతుాంది... కాబటటర , కొొత్ ఆకాశము మరియు కొొత్ భూమిలో క ైైస్్తవ 
పాతిఫలములు కృపా ఫలమ నై ఈ అనచబాంధ్ము యొకక న రవేరుుత్ో 
ముడపిడియున్ియి, ఇాంద్చమూలముగానే పాతిఫలములు కృప ద్వరా 
ఆపాదిాంచ్బడత్్యి అని, తద్వరా మన కిొయలు ఆధ్రము కాకుాండ్, అనగా అవి 
స్తవతాంతాముగా స్తహాయము చసే్ా్ యి అని కాకుాండ్ ఉాంటాయని రోమా పతిాక 
సెలవిస్తచ్ ాంది, అయిత్ే మనము చేయుచ్చని విషయములు మరియు మనలనచ 
కొనిి పనచలు చేయునటటల  పురికొలుు దవేుని కృప యొకక పూరణత ద్వరా మన 
జీవితములో కలుగు పాతిఫలము మధ్య అనచబాంధ్ము ఉనిది. అయిత్ే దవేుని 
ఎద్చట మన ఆమోద్మునకు మనకు ఆపాదిాంచ్బడని కరొస్తచ్  నీతి మరియు ఆయన 
మీద్ మోపబడిన మన పాపమ యైునిది, మరియు ఆయన స్తమస్్తమునచ భరిాంచి 
స్తమస్్తమునచ అనచగొహ ాంచ్డు, మరియు అాంతయ దనిమాంద్చ దనీి ఆధ్రముగానే 
మనము స్తజీవుడెనై దవేుని ఎద్చట ఆమోదిాంచ్బడత్్ము. 

— డా. డి. ఏ. కార్ిన్ 

యోగయత మర్శయు ప్రతిఫలములను గూర్శున ప్రశికు మనము ఏ విధ్ముగా జవాబు 
ఇచునను, దదవుడు మన న తైిక సామరా్యతను ప్ునర్మదధర్శంచాడు అని, మర్శయు సతియిల నిమితతం 
మనలను బాధ్ుయలుగా ఎంచుతాడని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు అందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ. ఆయనను 
అనుకర్శంచమని, ఆయనను పేరమించమని, ఒకర్శనొకర్మ పేరమించమని, ధ్ర్ుశాసత రమును పాటించమని 
ఆయన మనకు పలిుప్ునిసాత డు. అలా చదస్టినప్ుపడు మనకు ప్రతిఫలమును అనుగహిీసాత నని ఆయన 
వాగాే నము చదసుత నాిడు. 

ఇప్పటివర్కు, వార్శ ఆతీుయ జీవితము మర్శయు న ైతిక సామరా్యత దృషార య ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందినవార్శని మనము ప్ర్రక్ించాము. ఇప్ుపడు దదవునితో వార్మ సమాధానప్డుటను గూర్శు చతదాే ము. 

దేవునిత్ో స్తమాధ్నపడుట 
దదవుడు మనలను ప్ునర్మజీీవప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన మనలను తన కుటటంబములోనికన దతతతయ 

కూడా తీసుకుంటాడు. ఒకప్ుపడు మనము సాతాను ప్క్షమున దదవునికన విర్పధ్ముగా పల ర్ాడిన ఆయన 
విర్పధ్ులమ ైయుంటమిి. అయితద ఇప్ుపడు యిసేు దావర్ా దదవుడు మనతో సమాధానప్డా్ డు. కరీసుత  
మర్ణము దావర్ా మన పాప్ములు క్షమించబడనివి, మర్శయు ఆయన నిబంధ్న వాగాే నములకు 
వార్సులముగా మనము ఆయన కుటటంబములోనికన చదర్ుబడతిిమి. 

ర్పమా. 5:10లో పౌలు వరా స్టనిటటో : 

ఏలయనగా శతుా వులమ ై యుాండగా, ఆయన కుమారుని మరణముద్వరా 
మనము దవేునిత్ో స్తమాధ్న పరచ్బడి[తిమి] (రోమా. 5:10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొలస్ట్ి. 1:21, 22లో కూడా అతడు ప్రధానముగా ఇదద విష్యమును చబెుతయనాిడు. 
వాసతవానికన, మనము దదవుని కుటటంబములో కవేలం పలోిలము మర్శయు వార్సులము మాతరమ ే

కాదు. మనము ఆయన కుమార్మడెైన యిసేుతో ఐకయప్ర్చబడా్ ము కాబటిర , దదవుని పిరయమ ైన 
కుమార్మనిగా యిసేు యొకు సాా యిని మనము ప్ంచుకుంటాము. అనకే చపటో, బాపితసుము దావర్ా 
వయకతప్ర్చబడని ర్క్ింప్బడు విశావసము దావర్ా మనము కరీసుత తో ఐకయప్ర్చబడతిిమి అని పౌలు 
బో ధించాడు. కాబటిర , దదవుడు మనలను చతస్టనిప్ుపడు, ఆయన మనలను కరసీుత  ఛాయలో చతసాత డు, 
మర్శయు ఆయన కరీసుత  ప్ూర్ణతలను మర్శయు నీతిని మన ఖ్ాతాలో జమ చదసాత డు. మర్ొక మాటలో, 
మనమే యిసేు అనిటటో  ఆయన మనతో వయవహర్శసాత డు: అబరా హాము మర్శయు దావీదుకు వార్సునిగా, 
మర్శయు దదవుని నిబంధ్నను ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వరే్మువానిగా. మర్శయు మనము కరీసుత  మర్ణములో 
కూడా ఐకయప్ర్చబడితిమి కాబటిర , మనము ఇప్పటిక ేపాప్ముల కొర్కు చచునవార్మ యైునిటటో  
దదవుడు మనలను ప్ర్శగణిసాత డు, తదావర్ా ఏ విధ్మ ైన శిక్ష మనకు ఇవవబడదు — కవేలం 
ఆశీర్ావదములే. ర్పమా. 6:3, 4 మర్శయు 1 కొర్శంథీ 12:12-27 వంటి చపటో దీనిని మనము చతడవచుు. 
మర్శయు గలతీ. 3:26-27లో పౌలు వరా స్టని మాటలను వినండి: 

యిసే్తచకరసొ్తచ్ నాంద్చ మీరాంద్రు విశావస్తమువలన దవేుని కుమారులెై యున్ిరు. 
కరొస్తచ్ లోనికి బాప్ి్స్తమముప ాందని మీరాంద్రు కరొస్తచ్ నచ ధ్రిాంచ్చకొనియున్ిరు (గలత్మ. 
3:26-27). 

అంతదగాక, కరసీుత తో ఐకయత మర్శయు — అద ితీసుకొనివచుు సమాధానము — దదవుని యుగాంత 
ఆశీర్ావదముల యొకు న ర్వరే్మపగా ఉనిదని పౌలు బో ధించాడు. ఈ విధ్ంగా, అంతయ దనిములలోని 
నతతన సృషిర  ఆర్ంభమ నైద ిఅనుటకు ఇద ిర్మజువుగా ఉనిది. దీని ఆధార్ంగా, దదవునితో 
సమాధానప్డుట కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమి వాటి యొకు సంప్ూర్ణతలో వచునప్ుపడు 
మనము ప ందు నితయ ప్రతిఫలములకు ముందు ర్మచగా ఉనిదని కూడా మనము చపె్పవచుు. 2 
కొర్శంథీ. 5:17లో, పౌలు వరా స్టనిటటో : 

కాగా ఎవడెనైనచ కరసొ్తచ్ నాంద్చనియిెడల వాడు నూతన స్తృష్ిర ; పాతవి గతిాంచనెచ, 
ఇదిగో కొొత్ వాయినెచ; (2 కొరిాంథీ. 5:17). 

కొనిి అనువాదములు “వాడు నతతన సృషిర ” అను మాటను “అది నతతన సృషిర ” లేక “అతడు 
ఒక నతతన సృషిర ” అని అనువదిసాత యి. అయితద గరకీు ప్దమ నై క ైన  కనరస్టసి్ అను ప్దము సవభావికముగా 
“అది నతతన సృషిర ” అని అనువదించబడుతయంది. ఈ అనువాదము పౌలు వివర్శంచన 
ప్ునర్మజీీవనమును గూర్శు మర్శంత సపష్రతనిసుత ంది. కాబటిర , కరీసుత తో మన ఐకయత ర్ానుని యుగము 
వచుయునిది అని ర్మజువు చదసుత ంది. 19-21 వచనములలో పౌలు కొనసాగశంచన విధానమును వినండి: 

దేవుడు వారి అపరాధ్ములనచ వారిమీద్ మోపక, కరొస్తచ్ నాంద్చ లోకమునచ తనత్ో 
స్తమాధ్నపరచ్చకొనచచ్చ[న్ిడు]... దేవునిత్ో స్తమాధ్నపడుడని కరొస్తచ్  పక్షముగా 
మిముమనచ బతిమాలుకొనచచ్చన్ిము. ఎాంద్చకనగా మనమాయనయాంద్చ దవేుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీతి అగునటటల  పాపమ రుగని ఆయననచ మనకోస్తము పాపముగా చేసనెచ (2 
కొరిాంథీ. 5:19-21). 

కరీసుత  స్టలిువప ై మన సాా నమును తీసుకునాిడు, మర్శయు మనలను ర్క్ించుటకుగాను ఆయన 
పాపిగా ఎంచబడా్ డు. మర్శయు ఆయన ఈ విధ్ంగా చదశాడు కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన నీతి మనకు 
ఆపాదించబడింది. మన సమాధానమును ఇదద సాధసిుత ంది. మనము కరీసుత లో క్షమాప్ణను ప ందితిమి 
కాబటిర దదవుడు మనలను కవేలం నిర్పే ష్యలుగానే ఎంచడుగాని, సంప్ూర్ణముగా విధదయుల ైనవార్శగా — 
సవయంగా కరీసుత  వల  విధదయుల ైనవార్శగా — ఎంచుతాడు. 

కాబటిర , “సజీవులు మర్శయు మృతయలు” అను మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు, మానవాళి యొకు 
వర్తమాన స్టిాతిని గూర్శు బెైబిలు ఏమి బో ధిసుత ందో  చతసాత ము. ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ ప్రధానమ ైన 
అంశమును చతదాే ము: మధ్య స్టిాతి. 

మధ్య సిితి 

“మధ్య సిితి” అనచ పద్మునచ వేద్ాంతవేత్లు పాజ్ల మరణములు మరియు 
పునరుత్్ి నముకు మధ్య ఉని కాలముగా వరిణస్ా్ రు. కాబటటర , విశావస్తచలకు 
మరియు అవిశావస్తచలకు కూడ్ మధ్య సిితి ఉనిది, అవి పాస్తచ్ త సిితిలో 
పరలోకము, మరియు పాస్తచ్ త సిితిలో నరకమ ైయునిది — వీటటని కొనిిస్ారుల  
“పాస్తచ్ త పరలోకము” మరియు “పాస్తచ్ త నరకము” అని ప్ిలుస్ా్ రు — అాంతిమ 
నితయ నరకము అగిిగుాండమ యైుాంటటాంది, మరియు అాంతిమ నితయ పరలోకము 
నూతన భూమి మీద్ ఉాంటటాంద.ి కాబటటర , మధ్య సిితి పరలోకము మరియు 
నరకమునకు మధ్యన ఉని స్తమయము కాద్చ; అవి పునరుత్్ి నమునకు 
ముాంద్చ పరలోకము లేక నరకము అయుయనిది. కాబటటర , మరణిాంచిన తరువాత 
పాతి ఒకకరు మధ్య సిితిలోనికి పావశేిస్ా్ రు. నీతిమాంతులు మరియు అవినీతిపరుల 
పునరుత్్ి నము జ్రిగినపుుడు మధ్య సిితి పాతి ఒకకర ికొరకు ముగిాంచ్బడుతుాంది. 

— డా. ర్ాయండి అలుర్డి 

మధ్య స్టిాతి మనము మర్ణించనప్ుపడు ఆర్ంభమవుతయంది మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు 
ముగుసుత ంది. దీనిని “మధ్య” అంటార్మ ఎందుకంటే, అది ప్రసుత త భూమి మీద మన శార్రర్శక జీవముకు 
సంబంధించన వర్తమాన స్టిాతి, మర్శయు కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో మన శర్రర్ 
జీవితముల యొకు భవిష్యత్ స్టిాతికన మధ్య ఉనిది. ఇది ఒక అసాధార్ణమ నై స్టిాతి ఎందుకంటే, ఇతర్ 
స్టిాతయలకు భినిముగా, మధ్యస్టిాతిలో మన పరా ణములు మన శర్రర్ముల నుండి వేర్మప్ర్చబడతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మధ్య స్టిాతిని గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, 
మనము భౌతిక మర్ణమును చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ పరా ణముల గతిని 
మనము ప్ర్శగణిదాే ము. మూడవదగిా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ పరా ణముల యొకు గమయమును 
చతదాే ము. భౌతిక మర్ణమును చర్శుసతత  ఆర్ంభిదాే ము. 

భౌతిక మరణము 
భౌతిక మర్ణము సర్వలోకంలోని సమసత  ప్రజల అనుభవమ యైునిది, కాని అద ిభయంకర్ంగా 

అసాధార్ణమ నైదెై యునిది. ఎందుకని? మన శర్రర్ములు మర్ణము కొర్కు చదయబడలేదు కాబటిర , 
అవి నితయము ఉండవలస్టయిునివి. ఇందుమూలముగాన ేమర్ణము చాలా భయానకమ నైద ిమర్శయు 
చాలా నిర్ాశాజనకమ ైనది. అద ిమన ఉనికనని తయతయత నియలు చదసుత ంది. మనము సావధనీప్ర్చుకొనుటకు 
చదయబడిన భూలోక సృషిర  నుండి అద ిమనలను తొలగశంచవసేుత ంది. అది మన అనుబంధ్ములను 
తార్మమార్మ చదస్టి, మనలను మన కుటటంబములు మర్శయు పిరయుల యొదే నుండ ివరే్మచదసుత ంది. 
మర్శయు విడచిప టరబడినవార్శకన, అది చాలా బాధాకర్ముగా ఉంటటంది. భౌతిక మర్ణమును లేఖ్నములు 
“విర్పధి” అని పిలుసాత యి అను విష్యము ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. 

కణముల కనయీ ఆగశపల వుట దావర్ా భౌతిక మర్ణము సంభవిసుత ంద ిఅని అనేకమంద ివ జైాా నికులు 
బో ధిసాత ర్మ. మన శర్రర్ములోని కణములు ప్నిచదయుట ఆగశపల యినప్ుపడు, మనము మర్ణసిాత ము. 
మర్శయు ఈ అభిపరాయము చాలా వర్కు నిజమ ైయునిది. అయితద భౌతిక మర్ణము యొకు 
వేదాంతశాసత ర విష్యములు మర్శ ఎకుువ పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనాియి. ఆతీుయ మర్ణము వల నే, 
భౌతిక మర్ణము కూడా ఏదెను తోటలో ఆదాము చదస్టిన పాప్ము దావర్ా దదవుడు మానవాళికన ఇచున 
శాప్ములో భాగమ ైయునిది. ఆది. 2:17లో, ఆదాముతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను మీర్మ గుర్మత  
చదసుకోవచుు: 

అయిత్ే మాంచి చడ్ెల త్ెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములనచ తినకూడద్చ; నీవు వాటటని 
తినచ దనిమున నిశుయముగా చ్చెుద్వని నరుని కాజ్ఞా ప్ిాంచనెచ (ఆది. 2:17). 

ఆదాము నిషధేించబడని ఫలమును భుజంచనప్ుపడు, అతడు దదవుని శాప్మునకు 
పాతయర డెైయాయడు. దదవుడు కృప్తో ఆదాము యొకు భౌతిక మర్ణమును ఆలసయం చదశాడు, కాబటిర  
ఆదాము వ ంటన ేమర్ణించలేదు. అయితద ఆయన శాప్మును ప్ూర్శతగా తొలగశంచలేదు, మర్శయు తయదకు 
ఆదాము శర్రర్ము మర్ణించంది. ఆదాము పాప్ము ఆతీుయ మర్ణమును మానవాళి అంతటికన 
వాయపింప్జసే్టనిటేో , అది మనకు భౌతిక మర్ణమును కూడా కల్వగశంచంది. ఈ సమసయను గూర్శు ర్పమా. 5వ 
అధాయయములో పౌలు సుదీర్ఘముగా మాటాో డాడు. ర్పమా. 5:12-17లోని ఈ ఉదాహర్ణలను వినండి: 

ఒక మనచషుయనిద్వరా పాపమునచ పాపము ద్వరా మరణమునచ లోకములో 
ఏలాగు పావేశిాంచెనో, ఆలాగుననే మనచషుయలాంద్రు పాపము చేసనిాంద్చన 
మరణము అాంద్రికిని స్తాంపాాప్మాయినెచ... ఏలయనగా త్మరుు ఒకక 
అపరాధ్మూలముగా వచిునదె ైశిక్ావిధికి కారణమాయినెచ...మరణము ఒకని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపరాధ్మూలమున వచిునదె ైఆ యొకని ద్వరానే యిే[లెనచ] (రోమా. 5:12-
17). 

మనము మర్ణించనప్ుపడు, మన పరా ణములు మన శర్రర్ముల నుండి వరే్మచదయబడతాయి, 
మర్శయు మన శర్రర్ములు నాశనము కొర్కు విడువబడ ిమంటికన చదర్తాయి. ఆది. 2:7లో మనము 
నేర్ముకొనుచునిటటో , దదవుడు ఆదామును నేల మంటి నుండ ిచదశాడు. మర్శయు ఆది. 3:19లో దదవుడు 
ఆదామును శపించనప్ుపడు, ఆదాము నలే మంటి నుండి చదయబడా్ డు, కాబటిర  మంటకిన చదర్తాడని 
ఆయన సపష్రముగా చెపాపడు. అతడు మంటి నుండి చదయబడా్ డు కాబటిర  మర్లా మంటకిన 
చదర్ుబడతాడు. 

ఇప్ుపడు, మనము మర్ణించనప్ుపడు మన శర్రర్ములు ప్ర్లోకమునకు చదర్వు కాబటిర , అవి 
అంత పరా ముఖ్యమ నైవి కాదు అని ఆలోచంచునటటో  క ైసైతవులు శోధింప్బడతార్మ. మనము మర్ణించన 
తర్మవాత కూడా మన శర్రర్ములు మనలో భాగమ ైయుంటాయని లేఖ్నము తలె్వయజసేుత ంది. 
ప్ునర్మతాా నములు దీనికన అతయంత సపష్రమ నై ఉదాహర్ణలుగా ఉనాియి. 1 ర్ాజులు 17:20-22లో 
ఏలీయా మర్ణము నుండ ిలేపిన విధ్వర్ాల్వ కుమార్మని చతడండి, లేక యోహాను 11:43, 44లో ప్రభువు 
మర్ణము నుండి లేపని యిసేు స్టేిహితయడెనై లాజర్మను చతడండి. వార్మ తిర్శగశ లేప్బడుటకు ముందు, 
వార్శ శర్రర్ములతో సజీవులుగా ఉని ప్రజలతో వయవహర్శంచు విధ్ముగాన ేవయవహర్శంచబడింది. వార్శ 
శర్రర్ములు తమ ఆతుల దావర్ా విడనాడబడని ప ంకులు అనుటకు ఎలాంట ిసతచనలేదు. మర్శయు 
వార్శ ఆశీర్ావదములను ప్రతి ఒకుర్మ ప్ునర్మతాా నములుగా చతశార్మ, ఎందుకంటే వీర్శలోని పరా ముఖ్యమ నై 
భాగములు — వార్శ శర్రర్ములు — మర్లా జీవములోనికన తిర్శగశవచాుయి. 

కాబటటర , మనము మరణిాంచినపుుడు ఏమి జ్రుగుతుాంది? మనము 
మరణిాంచినపుుడు మన శరీరములు లేకుాండ్ దవేునిత్ో మనము ఉనికిలో ఉాండు 
మధ్య సిితిని మీరు నముమనటలయిత్ే, మన శరీరములు మనలో ఇక భాగముగా 
లేవు అని ఆలోచిాంచ్చట స్తచలభముగా ఉాంటటాంది, ఎాంద్చకాంట ేమనము దవేునిత్ో 
ఒక చోట ఉాంటే మనలో భాగము కాని మన శరీరము స్తమాధిలో ఉనిది అని దీని 
అరిము కాద్? అయిత్ే ఈ విధ్ముగా మనము చేయు ఆలోచ్నలో ఒక ప రపాటట 
ఏమిటాంట,ే దేవుడు మనలనచ స్తాంపూరణమ నై వయకి్తవములుగా చేశాడు. కాబటటర , 
జ్ఞన్ కూపర్డ చెబుతునిటటల  ఈ ఎడబాటట పతనము తరువాత జ్రిగిన ఒక 
విష్టాద్కరమ ైన పరిణ్మమ ైయునిది. అయిత్ే వాస్్తవము ఏమిటాంట,ే ఇపుుడు 
జ్రుగుతుని ఎడబాటటలో... ఒక మాంచి భాగము మననచాండ ిద్ూరమ ైనపుటటకర, 
మరణము తరువాత కూడ్, పాజ్లు దవేుని స్తనిిధిని అనచభవిస్తచ్ న్ిరు, అయిత్ే, 
మనము స్తశరీరులముగా ఉాండుటకు చేయబడతిిమి, మరియు మనము 
స్తశరీరులముగా చయేబడతిిమి కాబటటర , మరియు కరొస్తచ్  శరీర పునరుత్్ి నమునచ 
ప ాంద్డు కాబటటర , ఇపుుడు ఈ విష్టాద్కరమ ైన ఎడబాటట జ్రుగుతునపుటటకర, మన 
శరీరము స్తమాధిలో ఉనిపుటటకర కూడ్ అది మనలో భాగమ యైునిది, మరియు 
అాంతయ దినమున, ఆ శరీరము తిరిగి లేస్తచ్ ాంది. 



నీ ర్ాజయము వచుునుగాక: యుగాంతశాసత ర స్టిదాధ ంతము ర్ ండవ పాఠము: సజీవులు మర్శయు మృతయలు 

-17- 

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

— విన ింట్ బకొటే, Ph.D. 

మన శర్రర్ములు మర్ణించనప్ుపడు, మనమిక సంప్ూర్మణ లముగా ఉండము. ర్క్ింప్బడనివార్శ 
విష్యములో, మనము చదయుటకు దదవుడు మనలను సృజంచన కార్యములను, అనగా భూమిని 
నిండించ లోప్ర్చుకొను కార్యమును చదయలేమని అరా్ము. అవును, మన పరా ణముల కొర్కు ప్ర్లోకము 
అదుుతమ ైనదిగా ఉంటటంది. అయితద భౌతిక మర్ణము అప్పటకిర ఘోర్మ నై నష్రమ ైయునిది మర్శయు 
భవిష్యతయత లో ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున నిర్రక్షణ కొర్కు ఎదుర్మచతచునటటో  అది మనలను చదయాల్వ. 
మర్శయు ర్క్ింప్బడనివార్శ విష్యములో, ఇది తిర్శగశర్ాని విప్తెతతయునిది. ఇది వార్శ ప్ర్శస్టిాతిని మర్శంత 
ఘోర్మ నైదగిా చదసుత ంది, మర్శయు భవిష్యతయత లో మర్శ ఎకుువ శీమ యొకు ముందు ర్మచని అది వార్శకన 
ఇసుత ంది. 

భౌతిక మర్ణము మధ్య స్టిాతికన ఆర్ంభముగా ఉనిది అని ఇప్పట ివర్కు మనము వర్శణంచాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణముల యొకు అనుభవములను చతచుటకు  మనము 
స్టిదధముగా ఉనాిము. 

పునరుజీీవనము ప ాంద్ని పాాణములు 
ఆతీుయ మర్ణమును గూర్శున మన సంభాష్ణలో మనము చతస్టనిటటో , మన పరా ణములు 

మర్ణించనప్ుపడు అవి అంతమ ైపల వు. అవి జాా నమును కూడా కల్వగశయుంటాయి. మర్శయు భౌతిక 
మర్ణము దావర్ా మన శర్రర్ములు మన పరా ణముల నుండ ివరే్మచదయబడనిప్ుపడు కూడా ఇదద 
జర్మగుతయంది. మన శర్రర్ములు మర్ణించన తర్మవాత కూడా మన పరా ణములు ఉనికనలో ఉంటాయి, 
ఆలోచసాత యి మర్శయు భావనలు కల్వగశయుంటాయి. 

ప్రసంగశ 12:7లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

మనియి నది వ నచకటటవలెనే మరల భూమికి చేరునచ, ఆతమ ద్ని ద్యచసేని 
దేవుని యొద్దకు మరల పో వునచ (పాస్తాంగి. 12:7). 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శకన, వార్శ పరా ణములు ఉనికనలో కొనసాగుతాయి అను సతయము వార్శకన 
గొప్ప భయమును కల్వగశంచాల్వ, ఎందుకంట ేవార్శ ఆతు దానిని ఇచున దదవుని యొదేకు 
తిర్శగశవ ళోినప్ుపడు, అది ఆయన ఆశీర్ావదములను ఆసావదించదు. అది నర్కములో వార్శ యొకు 
నాయయమ నై శిక్షను అనుభవించుటకు ఆర్ంభముగా ఉనిది. యిసేు లూకా 12:4-5లో బో ధించనటటర గా: 

న్ సతిహ తులెైన మీత్ో ననేచ చపెుునదేమనగా దహేమునచ చ్ాంప్ిన తరువాత 
మరేమియు చేయనేరని వారిక ిభయపడకుడి... చ్ాంప్ిన తరువాత నరకములో 
పడదరాయ శకి్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీత్ో 
చెపుుచ్చన్ినచ (లూకా 12:4-5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర ాండు కారణముల వలన పాజ్లు నరకమునచ గూరిు నమామలని న్ ఆలోచ్న. 
యిసే్తచ కరొస్తచ్  నరకమునచ గూరిు అనేకస్ారుల  మాటాల డ్డు అనచనది మొద్టట 
కారణాం. ఉద్హరణకు... శరీరమునచ చ్ాంపువారిని గూరిు పాజ్లు 
భయపడకూడద్ని [ఆయన చపెాుడు]. అయిత్ే శరీరములనచ చ్ాంప్ి ఆతమనచ 
నరకములో పడవేయువానిని గూరిు మనము భయపడ్లి. అాంత్ేగాక, స్తాంఘము 
నరకమునచ గూరిు నమిమ, ద్నిని గూరిు పాకటటాంచ్లి — ధెైరయముగానచ, ప్తమాత్ోనచ 
— తద్వరా పాజ్లు దేవుని ఎద్చట తమ పరిసిితులనచ గూరిు అరిము చసే్తచకొని 
నితయ శిక్షనచ తప్ుిాంచ్చకోగలుగుత్్రు. 

— ర్ వ. జోస్ట  అర్శస్ట లరడ్సి, అనువాదము 

వేదాంతవేతతలు మర్శయు అనువాదకులు “నర్కం” అను జనుయ ప్దమును ఉప్యోగశంచు 
సందర్ుములో లేఖ్నము అనకే ర్కముల ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర ప్దమ నై 
షియోల్, లేక ఆంగో ప్దమ నై “షి-యిెల్” పాత నిబంధ్న అంతటా అనకే విధ్ములుగా 
ఉప్యోగశంచబడింది, మర్శయు కరర్తనలు 9:17లో, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ పరా ణములు ఉండు 
గృహముగా సంబో ధించబడింద.ి పాత నిబంధ్న అబదోే న్ అను ప్దమును, లేక ఆంగోములో “ఉహ్-బాడ్స-
న్” కూడా ఉప్యోగశసుత ంది, యోబు 26:6 మర్శయు సామ తలు 15:11 వంటి చపటో “నాశనము” అని ఈ 
ప్దము యొకు అరా్మ యైునిది. మర్శయు యిషె్యా 14:15-19లో, బౌర్డ, లేక ఆంగోములో “పిట్” అను 
ప్దము శిక్షను అనుభవించు సాలమును సతచసుత ంది. 

మధ్య స్టిాతిలో పరా ణములు ఉండు సాలమును వర్శణంచుటకు కొీతత  నిబంధ్న కూడా అనేక 
ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, గరకీు ప్దమ నై హేడ్సి, లేక ఆంగోములో “హయె్-డీజ్” లూకా 
10:15తో సహా అనకే చపటో శిక్షను అనుభవించు సాలము కొర్కు ఉప్యోగశంచబడింది. లూకా 8:31 
మర్శయు ప్రకటన 9:1-11లో వల  అబుసల ిస్ లేక అబిస్ి అను ప్దము దయయముల కొర్కు 
యిేర్పర్చబడని చెర్సాలను సతచసుత ంది. అయితద ర్పమా. 10:7లో, యిేసు యొకు నీతిగల పరా ణముతో 
మానవ పరా ణములు ఉండు సాలమును సతచంచుటకు కూడా పౌలు ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. 

అయితద “గరని” లేక గ హెని అను ప్దము సార్వతిరకముగా శిక్ష, హింస మర్శయు నాశనము 
ఉని అగశి ఉని సాలముగా గుర్శతంచబడుతయంది. మతతయి 5:22, మర్శయు మార్ము 9:43 వంట ిఅనేక 
వాకయభాగములలో ఇది ప్రసాత వించబడింది. గ హెనిను చాలాసార్మో  శార్రర్శక శీమ ఉని సాలముగా 
వర్శణసాత ర్మ, మర్శయు ఇద ిమధ్య స్టిాతిగాక అంతిమ స్టిాతికన సంబంధించనదగిా ఉనిది. అయితద గ హనెి 
ఇప్పటికే ఉప్యోగములో ఉనిది అని యాకోబు 3:6 సతచసుత ంది, మర్శయు మధ్య స్టిాతిలో 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణములు ఇకుడద ఉంటాయని ఇది తెల్వయజేసుత ంది. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణములు మధ్య స్టిాతిలో అనుభవించు సపష్రమ నై చతరమును కొంత 
వర్కు మనము లూకా 16:19-31లో చతసాత ము. ఈ వాకయభాగములో, మర్ణించన వ ంటనే పాతాళములో 
శీమను అనుభవించన ధ్నవంతయని యిేసు వర్శణంచాడు. లూకా 16:23-25లో పాతాళమును గూర్శున 
వర్ణనను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపుుడు [ధ్నవాంతుడు] పాత్్ళ్ములో బాధ్పడుచ్చ, కనచిలెత్ి ద్ూరమునచాండి 
అబాా హామునచ అతని రొముమన (ఆనచకొనియుని) లాజ్రునచ చ్ూచి తాండిావ నై 
అబాా హామా, న్యాంద్చ కనికరపడి, తన వేాలికొననచ–నీళ్లలోముాంచి న్ న్లుకనచ 
చ్లాల రుుటకు లాజ్రునచ పాంపుము; ననేచ ఈ అగిిజ్ఞవలలో 
యాతనపడుచ్చన్ినని కేకలువేసి చెప్ుెనచ. అాంద్చకు అబాా హాము – కుమారుడ్, 
నీవు నీ జీవితకాలమాంద్చ నీకషిరమ ైనటటర  స్తచఖ్ము అనచభవిాంచితివి, ఆలాగుననే 
లాజ్రు కషరము అనచభవిాంచనెని జ్ఞా పకము చేసకిొనచము; ఇపుుడెతై్ే వాడు ఇకకడ 
న మమది ప ాంద్చచ్చన్ిడు, నీవు యాతన పడుచ్చన్ివు (లూకా 16:23-25). 

పాతాళమును గూర్శు యిేసు ఇచున కథనము చార్శతిరక కథనమో లేక ఉప్మానమో బెైబిలు 
సపష్రము చదయదు. అయితద మధ్య స్టిాతిని గూర్శు మనము చదయుచుని ప్ర్శశోధ్నకు ఈ వివర్ణ అంత 
అవసర్ము లేదు. ఎందుకంటే, ఈ కథనములోని శీమలు నిజమ నైవి కాకపల తద ఇది ఇచుు హెచుర్శక 
అరా్ర్హితమవుతయంది. 

పాజ్లు ఈ పాశినచ అడుగుత్్రు, మరణిాంచినపుుడు కరసొ్తచ్ నచ నమమనివార ిపరిసిితి 
ఏమవుతుాంది? దనీికి జ్వాబు కొొత్ నిబాంధ్నలో అనేక చోటల  ఇవవబడనిది, అయిత్ే 
అతయాంత వివరణ్తమకమ ైన వరణన లూకా 16లో ఇవవబడిాంది, అకకడ యిేస్తచ ఒక 
ఉపమానమునచ ఇస్తచ్ న్ిడు, మరియు అది మరణము తరువాత విశావస్తచల 
మరియు అవిశావస్తచల జీవితమునచ గూరిు వాస్్తవిక రూపములో వరిణాంచ్చ 
ఉపమానమ యైునిది. అవిశావసియిెనై ధ్నవాంతుడు శమొనచ అనచభవిాంచ్డు. 
ఇది అతడు మరణిాంచిన వ ాంటనే జ్రిగిాంది. అతడు దవేునికి విరోధ్ముగా 
తిరుగుబాటట చేశాడు కాబటటర  మరియు కరసొ్తచ్ కు వేరుగా అతని పాపములకు వ ల 
చెలిలాంచ్బడలేద్చ కాబటటర , అతడు శిక్షనచ అనచభవిస్తచ్ న్ిడు. కాబటటర , అతడు 
శొమపడుతునిటటర  చిత్మాకరిాంచ్బడ్్ డు, అయిత్ే ఇది కరొస్తచ్  తిరగిివచిున తరువాత 
జ్రుగు అాంతిమ త్మరుుకు ముాంద్చ ఉని సిితియిెైయునిది. 

— డా. వ ర్డి ఎస్. పల యిెత సె్ి 

భౌతిక మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణముల దృషార య మధ్య స్టిాతిని 
ఇప్పటివర్కు మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన దృషిరని ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణముల 
వ ైప్ుకు తిరప్ుపదాము. 

పునరుజీీవనము ప ాందని పాాణములు 
సపష్రముగా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణముల వల న ేప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణములు 

కూడా ఉనికనలో కొనసాగుతాయి. అయితద వార్శ అనుభవము చాలా భినిముగా ఉంటటంద.ి 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణములు తమ అంతిమ శిక్షకు ముందు ర్మచని అనుభవించుచుండగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునర్మజీీవనమును ప ందిన పరా ణములు తమ అంతిమ ఆశీర్ావదముల యొకు ముందు ర్మచని 
ఆసావదిసాత యి. 

మధ్య స్టిాతిలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన పరా ణములు కల్వగశయుండు మూడు అనుభవములను 
మాతరమ ేమనము ప్రసాత విదాే ము, మర్శయు వార్మ ప్ర్లోకములో ప్రభువు సనిిధలిో ఉనాిర్మ అను 
వాసతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

పాభువు స్తనిిధి 
అనకే చపటో, ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్మ మర్ణించనప్ుపడు, వార్శ పరా ణములు వ ంటనే 

ప్ర్లోకములో దదవుని సనిిధలిోనికన కొనిపల బడతాయి అను నముకమును బెైబిలు ర్చయితలు 
మర్శయు పాతరలు వయకతప్ర్చార్మ. ఉదాహర్ణకు, లూకా 23:43లో, స్టలిువ మీద ప్శాుతాత ప్ప్డని ద ంగతో 
యిేసు నడేు నీవు నాతో కూడా ప్ర్దెసైులో ఉందువు అని చపెాపడు. హతసాక్షుల పరా ణములు దదవుని 
ప్ర్లోక మందరి్ములో బల్వపఠ్మునకు దగగర్గా ఉంటాయని ప్రకటన 6:9 తెల్వయజేసుత ంది. భౌతిక 
మర్ణము తన పరా ణము యిసేుతో కూడా నివస్టించు సమయముగా ఉనిద ికాబటిర  దాని కొర్కు 
ఎదుర్మచతచుచునాినని పౌలు స్ట లవిచాుడు. 2 కొర్శంథీ. 5:8-23లో పౌలు ఏమి వరా సాడో  ఒకసార్శ 
చతదాే ము: 

... యిీ దేహమునచ విడచిిప్ెటటర  పాభువునొద్ద  నివసిాంచ్చటకు ఇషరపడుచ్చన్ిము (2 
కొరిాంథీ. 5:8). 

మర్శయు ఫిల్వపప్. 1:23లో, అతడు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

ఈ ర ాంటటమధ్యనచ ఇరుకునబడయిున్ినచ. ననేచ వ డలిపో యి కరొస్తచ్ త్ోకూడ 
నచాండవలెనని న్కు ఆశయునిది, అది న్కు మర ిమేలు (ఫలిిప్్ు. 1:23). 

మరణమాంద్చ విశావస్తచలకు ఏమవుతుాంది? స్తర,ే యిసే్తచ మరణిాంచ్చటకు ముాంద్చ 
రాతిా ఇకకడ ఉన్ిడు... ఆయన చ్చటటర  శిషుయల యొకక చిని గుాంపు చేరిాంది; 
వారు విలప్ిాంచ్చచ్చాండిరి. ఆయన మాటాల డిన చివర ిమాటలలో ఇవి కొనిి, 
మరియు వారికి ఆయన భవిషయతు్ నచ గూరిు త్ెలియజ్ేశాడు. ఆయన చెప్ుిన 
మొద్టట విషయాం ఏమిటాంట ే... కాబటటర , “నేనచ వ ళిల మీకు సి్తలము 
సిద్ధపరచినయిెడల ననేచాండు సి్తలములో మీరునచ ఉాండులాగున మరల వచిు 
న్యొద్ద నచాండుటకు మిముమనచ త్మసికొనిపో వుద్చనచ.”కాబటటర  ఒక విశావసి 
మరణిాంచిన తరువాత, యిసే్తచ అాంటాడు గద్, “నేనచ ఆ విశావసి యొద్దకు వచిు 
ఇలా అాంటానచ, ‘రముమ, వ ళ్ీద ము పద్. వ ళ్లల  స్తమయమాస్తనిమ యైియాంది.’ ననేచ 
మిముమనచ తాండిా ఇాంటట యొద్దకు వ ాంటబ టటర కొని త్మస్తచకొనివ ళ్ీ్ నచ” ... ఇది 
అద్చుతమ నై విషయము. ఆయన వ ాంటబ టటర కొని వ ళ్లల వాడు. అయిత్ే ఆయన 
కేవలాం వ ాంటబ టటర కొని వ ళ్లల వాడు మాతామేకాద్చ. ఆయన స్తవయాంగా 
గమయమ ైయున్ిడు. “ననేచ వ ళిల మీకు సి్తలము సది్ధపరచినయిెడల ననేచాండు 



నీ ర్ాజయము వచుునుగాక: యుగాంతశాసత ర స్టిదాధ ంతము ర్ ండవ పాఠము: సజీవులు మర్శయు మృతయలు 

-21- 

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

సి్తలములో మీరునచ ఉాండులాగున మరల వచిు న్యొద్ద నచాండుటకు మిముమనచ 
త్మసకిొనిపో వుద్చనచ.” కాబటటర  ఆయన ననచి అకకడి వరకు వ ాంటబ టటర కొని మాతామే 
వ ళ్లడు. ఆయన స్తవయాంగా గమయమ ైయున్ిడు. “ఆ మారగమేలాగు త్ెలియునచ?” 
అని త్ోమా అడిగాడు. “నేనే మారగమునచ, స్తతయమునచ, జీవమునచ” అని ఆయన 
సెలవిచ్ుడు. కాబటటర  ఆయన వ ాంటబ టటర కొని వ ళ్లల వాడెైయున్ిడు; ఆయన 
గమయమ ైయున్ిడు; ఆయన మారగమ ైయున్ిడు. కాబటటర , మరణిాంచిన తరువాత 
మనకు ఏమి జ్రుగుతుాంది? యిసే్తచ మీద్ పూర్ిగా ద్ృష్ిరప్ెటటర ము. ఆయన 
మిముమనచ అకకడికి వ ాంటబ టటర కొని త్మస్తచకొనివ ళ్ీ్ డు. అకకడ ఆయన 
మారగమ ైయుాంటాడు. ఆయన ేగమయమ ైయుాంటాడు. మరియు అవునచ మన కొరకు 
మరణిాంచ్చట ద్వరా మన కొరకు సి్తలమునచ సది్ధపరచ్చచ్చన్ిడు. సిలువ మీద్ 
మరణిాంచ్చట ద్వరా అకకడికి వ ళ్లల నటటల  ఆయన మనలనచ పురికొలుుచ్చన్ిడు, 
తద్వరా మన పాపమునకు పరిష్టాకరము కలుగుతుాంది, మరయిు సిలువ ద్వరా 
మనము పరలోకమునకు మారగమునచ కనచగొనగలము. 

— ర్ వ. ర్శకో టెసై్ 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ మర్ణించనప్ుపడు, వార్శ శర్రర్ములు సమాధలిో విశాీంతి 
తీసుకుంటాయి, కాని వార్శ పరా ణములు వ ంటనే ప్ర్లోకమందుని ప్రభువు సనిిధికన కొనిపల బడతాయి, 
అకుడ వార్మ అంతిమ ప్ునర్మతాా నము జర్మగు వర్కు ఉంటార్మ. ఇకుడ “సమాధలిో” అను వయకరతకర్ణము, 
వార్శ శర్రర్ములు భౌతిక సమాధ్ులలో ప టరబడనిప్పటికర లేక ప టరబడకపలయినప్పటకిర 
మర్ణించనవార్ందర్శని సతచసుత ంద ిఅను సపష్రతను మనము కల్వగశయుండాల్వ. 

అంతదగాక, చర్శతరయందంతటా కొందర్మ క ైైసతవులు “పరా ణము యొకు నిదర” అను అభిపరాయమును 
బో ధించార్మ అను విష్యమును మనము ఇకుడ ప్రసాత వించాల్వ. మనము మర్ణించన వ ంటన ేదదవుడు 
మన పరా ణములను నేర్మగా ప్ర్లోకమునకు తీసుకువ ళోడు అని ఈ అభిపరాయము తెల్వయజేసుత ంది. 
బదులుగా, మన పరా ణములు యిేసు తిర్శగశవచుునంత వర్కు మన శర్రర్ములతో కలస్టి అజాా తములో 
ఉంటాయి. ఈ అభిపరా యమునకు మదేతయ ప్లుకువార్మ మృతయలను నిదిరంచనవార్శగా సంబో ధించు 
దానియిేలు 12:2, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:51 వంట ివాకయభాగములను ఎతిత  చతప్ుతార్మ. 

అయితద ఈ అభిపరాయము లేఖ్నముతో ప ంతన లేకుండా ఉనిది. మనము ఇంతకు ముందు 
చతస్టనిటటో , వార్మ మర్ణించన వ ంటనే ప్ర్లోకములో ఒకర్శకొకర్మ కల్వస్టి ఉంటార్ని యిసేు, పౌలు 
మర్శయు ఇతర్మలు నమాుర్మ. హతసాక్షులు ఇప్పటకిే అకుడ ఉనాిర్మ అని మర్శయు సంప్ూర్ణ 
జాా నమును కల్వగశయునాిర్ని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. మృతయలు “నిదిరంచుచునాిర్మ” అని బెైబిలు 
మాటాో డునప్ుపడు, దీనిని సభయయకనత — మర్ణమును గూర్శు మృదువుగా, ర్ూప్కాతుకముగా మాటాో డు 
విధానము — ర్ూప్ములో సులువుగా అరా్ము చదసుకోవచుు. యోహాను 11:11-14లో లాజర్మ 
“నిదిరంచనెు” అని చపెిపనప్ుపడు లాజర్మ మర్ణమును గూర్శు యిసేు సవయంగా ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మృతయలు “వ ళోిపల యార్మ,” “కాలం చెలో్వంచార్మ,” లేక “ప్రభువు యొదే ఉండుటకు వ ళాో ర్మ” అని 
చెప్ుపనప్ుపడు ఆధ్ునిక క ైైసతవులు ఇదద విధ్మ నై సభయయకుత లను ఉప్యోగశసాత ర్మ. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందని పరా ణములు మధ్య స్టిాతిలో కల్వగశయుండు ర్ ండవ అనుభవము 
ఏమనగా, ప్ర్లోకములో ఇతర్ ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన పరా ణములతో సహవాసము కల్వగశయుండుట. 

స్తహవాస్తము 
ప్ర్లోకమందుని హతసాక్షులు ఒకర్శనొకర్మ ఎర్శగశయుంటార్మ మర్శయు ఒకర్శతో ఒకర్మ 

సహవాసము చదసాత ర్మ అని ప్రకటన 6:9, 10 సతచసుత ంది. అంతిమ తీర్మపను తవర్ప టరమని దదవుని 
అడుగునప్ుపడు వార్మ ఏక కంఠముతో కలస్టి మాటాో డతార్మ. 

మర్శయు సువార్తలలో, పతేయర్మ, యాకోబు, మర్శయు యోహానుల ఎదుట యిసేు ర్ూపాంతర్ము 
ప ందినప్ుపడు, ఆయన మోషే ఏలీయాలతో ప్రతయక్షమ ైయాయడు, మర్శయు వార్మ ఒకర్శతో ఒకర్మ 
సంభాషించార్మ. దీనిని గూర్శు మనము మతతయి 17:3, మార్ము 9:4, మర్శయు ముఖ్యముగా లూకా 
9:30, 31లలో చదువుతాము. 

అబరా హాము మర్శయు ధ్నవంతయని గూర్శు యిసేు ఇచున కథనములో, లాజర్మ అను పేర్మగల 
పేదవాని యొకు పరా ణమును అబరా హాము ఓదార్ాుడు. అంతదగాక, లూకా 16:26లో, ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందినవార్శ పరా ణములు మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ పరా ణముల మధ్య మహా 
అగాధ్ముంచబడినది అని అబరా హాము స్ట లవిచాుడు. అనగా అబరా హాము మర్శయు లాజర్మ ఉని వ పై్ున 
వార్మ మాతరమే లేర్మగాని, వార్మ ఇతర్ ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన పరా ణములతో సహవాసములో ఉనాిర్మ 
అని ఇద ిసతచసుత ంది. 

మర్శయు “సంప్ూర్ణస్టదిిధప ందని నీతిమంతయల ఆతుల” యొకు ప్ర్లోక సహవాసమును గూర్శు 
హెబ్రర 12:22, 23 మాటాో డుతయంది. హెబ్రర. 11:40 సందర్ుములో, భౌతిక మర్ణము ప ందని ప్రతి 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందని వయకనత ఈ సహవాసములో భాగమ యైుంటాడు. 

మధ్య స్టిాతిలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన ఆతులు అనుభవించు మూడవ అనుభవము సంప్ూర్ణ 
ప్ర్శశుదధత. 

స్తాంపూరణ పరిశుద్ధత 
ఈ సందర్ుములో మానవ ప్ర్శశుదధతను గూర్శు మనము మాటాో డనిప్ుపడు, న ైతిక శుదధత 

మర్శయు దదవుని సనిిధలిో ఆమోదించబడుట ర్ ండత మన మనసుిలో ఉంటాయి. భౌతిక మర్ణము 
దావర్ా మన పరా ణములు మన శర్రర్ముల నుండి వేర్మచదయబడినప్ుపడు, పాప్ము మన మీద దాని 
ప్టటర ను కోలోపతయంది, మర్శయు ఆ సమయము మొదలుకొని ప్రతి విధ్మ నై పాప్మును ఆశతో 
నిర్పధిసాత ము. 

మానవాళి పాప్ములో ప్డనిప్ుపడు, మనము ప స్టేి నాన్ ప కుర్  స్టిాతి లేక పాప్మును 
తపపించుకొను సామరా్యము నుండి నాన్ ప స్టేి నాన్ ప కుర్  స్టిాతి లేక పాప్మును తపపించుకొనుటలో 
అసమరా్తలోనికన నడిపించబడా్ ము అను అగస్టిరన్ బో ధ్ మీకు జాా ప్కముండియుంటటంది. అగస్టిరన్ 
ఆలోచన ప్రకార్ం ప్ర్శశుదాధ తు మనలను ప్ునర్మజీీవప్ర్చనప్ుపడు ఆయన మనలను తిర్శగశ ప స్టేి నాన్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప కుర్  స్టిాతికన చదర్శు, మన న తైిక సామరా్యమును ప్ునర్మదధర్శసాత డు అని కూడా మీకు గుర్మత ండద ఉంటటంది. 
అంతిమ స్టిాతిలో మనము నాన్ ప స్టేి ప కుర్  స్టిాతికన అనగా పాప్ము చదయుటకు అసమరా్త స్టిాతిలోని 
చదర్మకుంటాము అని కూడా అగస్టిరన్ బో ధించాడు. అయితద మధ్య స్టిాతి ప్ర్శస్టిాతి ఏమిట?ి పాప్ము చదయు 
సామరా్యమును మనము ఎప్ుపడు కోలోపతాము? మనము మధ్య స్టిాతిలోనికన ప్రవేశించన వ ంటన ే
పాప్ము చదయు సామరా్యమును మనము కోలోపతాము అని లేఖ్నము సతచసుత ంది. హెబ్రర 12:23 దీనిని 
గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాో డుతయంది: 

స్తాంపూరణసదిిధ  ప ాందిన నీతిమాంతుల ఆతమ[లు] (హెబా్ర. 12:23). 

మధ్య స్టిాతిలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన పరా ణములు ప్ూర్ణస్టదిిధని ప ందుతాయి ఎందుకంటే వార్మ 
ఇక పాప్ప్ు భరష్రతను కల్వగశయుండర్మ, మర్శయు వార్మ వ ంటనే దదవుని సనిిధలిోనికన చదర్ుబడతార్మ. 
వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం 37వ ప్రశికు జవాబు తెల్వయజయేుచునిటటో : 

విశావస్తచల జీవాతమలు వాటట మరణాంలో పరిశుద్ధతత్ో పరిపూరణము చేయబడునచ, 
మరియు వ ాంటనే మహ మలోనికి పావశేిాంచ్చనచ. 

ఈ అభిపరాయమును సమర్శాంచుటకు, ఈ కటేకనజం 2 కొర్శంథీ. 5:1, 6 మర్శయు 8; ఫిల్వప్ప. 1:23; 
మర్శయు లూకా 23:43లను ఎతిత  చతప్ుతయంది. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ మర్ణించన వ ంటనే, 
వార్మ ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడతార్మ అని ఈ వాకయభాగములలో ప్రతి ఒకుట ిసతచసుత ంద.ి 

అయితద భౌతిక మర్ణము మనలను పాప్ము యొకు భరష్రతవము మర్శయు ప్రభావము నుండ ి
సవతంతయర లను చదయునదగిా ఎందుకు ఉంద?ి 1616 నుండ ి1683 మధ్య కాలములో నివస్టంిచన ఆంగో 
వేదాంతవేతతయిెనై జాన్ ఓవ న్, ఈ ప్రశికు జవాబునిచాుడు. పాప్ము మన హృదయములలో నివస్టసితత , 
మన పరా ణములతో పల ర్ాడుటకుగాను మన శర్రర్ములను ఉప్యోగశంచుకుంటటంద ిఅని అతడు 
వాదించాడు. నేచర్డ, ప్వర్డ, డసి్టటి్ అండ్స పిరవ ల న్ి ఆఫ్ ఇన ్ ెల్వంగ్ స్టని్ ఇన్ బిల్వవర్డి అను ర్చనలోని 6వ 
అధాయయములోఓవ న్ వరా స్టనిటటో : 

[పాపపు వాాంఛలు] ఆతమకు విరోధ్ముగా, తద్వరా కృపా నియమమునకు 
విరోధ్ముగా పో రాడత్్యి అని ప్తతురు చ్ూపుచ్చన్ిడు; అవి మన 
“అాంగములు,” లేక మన మర్యమ ైన శరీరములలోని భాషరతవమునచ ఉపయోగిాంచి 
పో రాడత్్యని యాకోబు అాంటాడు. 

ఇకుడ ఓవ న్ 1 పతేయర్మ 2:11 మర్శయు యాకోబు 4:1ని సతచసతత , మనలను పాప్ములోనికన 
న టటర టకు మన భౌతిక శర్రర్ములను పాప్ము ఆయుధ్ములుగా ఉప్యోగశంచుకుంటటంద ిఅని 
నిర్ాా ర్శంచాడు. 

ర్పమా. 6:12లో ఇలా వరా సతత  అప సతలుడెనై పౌలు కూడా ఇదద విధ్ంగా వాదించాడు: 

కాబటటర  శరీర ద్చరాశలకు లోబడునటటల గా చ్వునకు లోన ైన మీ శరీరమాంద్చ 
పాపమునచ ఏలనియయకుడి (రోమా. 6:12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్పమా. 7:22-23లో అతడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

అాంతరాంగపురుషుని బటటర  దవేుని ధ్రమశాస్్తరమునాంద్చ ననేచ ఆనాందిాంచ్చచ్చన్ినచ 
గాని వేరొక నియమము న్ అవయవములలో ఉనిటటర  న్కు కనబడుచ్చనిది. 
అది న్ మనస్తచు నాంద్చని ధ్రమశాస్్తరముత్ో పో రాడుచ్చ న్ 
అవయవములలోనచని పాపనియమమునకు ననచి చెరప్టెటర  
లోబరచ్చకొనచచ్చనిది (రోమా. 7:22-23). 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ మర్ణించనప్ుపడు, అంతర్ంగమున నివస్టించు పాప్ము 
మనలను పాప్ములోనికన న టటర టకు మన శర్రర్ములను ఉప్యోగశంచుకోలేదు. ఆఫ్ ది మోర్శరఫకిేష్న్ ఆఫ్ 
స్టిన్ ఇన్ బిల్వవర్డి, 2వ అధాయయములో ఓవ న్ వరా స్టనిటటో : 

ఈ లోకములో మనము జీవిాంచినాంత కాలము మనలో నివసిాంచ్చ పాపము 
ఉనికిలోనే ఉాంటటాంది... మనము “మృత శరీరమునచ” కలిగియున్ిము ... 
మరియు మన శరీరముల యొకక మరణము ద్వరానే మనము ద్ని నచాండి 
విమోచ్న ప ాంద్చత్్ము. 

భూమి మీద నితయము నివస్టించుటకు దదవుడు మనలను సృజంచాడు. అనగా కరసీుత ను 
నముువార్శకన మర్ణము ఒక తాతాుల్వక నష్రము మాతరమే. అవును, అద ిచాలా విషాదకర్మ ైనది, 
మర్శయు మనకు బహు దుఃఖ్మును కల్వగశసుత ంది. అయితద నిర్రక్షణలేని వార్శవల  మనము దుఃఖంచము. 
కుో ప్తముగా, మధ్య స్టిాతి మనలను ప్రసుత త శమీ మర్శయు పాప్ము నుండి విడిపసిుత ంది, మర్శయు 
ప్ునర్మతాా నము వర్కు ప్ర్లోకమందు కరసీుత తో నివస్టించుటకు మనకు అనుమతి ఇసుత ంద ిఅనునది మన 
నిర్రక్షణ అయుయనిది. కాబటిర , దదవుడు మన శమీను ముగశంచ ప్ర్లోకమందు వర్శణంప్ శకయము కాని 
ఆశీర్ావదములను కుర్శపిసాత డు అని నమిు భయము లేకుండా మనము మర్ణమును ఎదుర్ొునవచుు. 

“సజీవులు మర్శయు మృతయలు” అను మన పాఠంలో ఇప్పట ివర్కు మానవాళి యొకు వర్తమాన 
స్టిాతిని, మర్శయు మన మర్ణముతో ఆర్ంభమ యైిేయ మధ్య స్టిాతిని మనము చతశాము. కాబటిర , ఇప్ుపడు 
మన మూడవ ప్రధానమ నై స్టిాతిని చతచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: అంతయ కాలము యొకు 
న ర్వేర్మప జర్శగశనప్ుపడు మానవాళి యొకు అంతిమ స్టిాతి. 

అాంతిమ సిితి 

మునుప్టి పాఠంలో, మనము అంతయ కాలము లేక చవర్శ దనిములను మూడు దశలుగా 
విభాగశంచాము. ఆర్ంభ కాలము మొదటి శతాబేములో అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు చదస్టని పరా ధ్మిక 
కార్యములతో పాటటగా యిేసు జీవితము మర్శయు భూలోక ప్ర్శచర్య కాలము అయుయనిద.ి ఆర్ంభ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలములో, దదవుని నముదగశన ప్రజల కొర్కు ఆయన ఆశీర్ావదములను కొనితచెుు ర్ాబో వు యుగము 
పాప్ము, శమీ మర్శయ మర్ణముతో నిండని ఈ యుగముతో కల్వస్టింది. 

ర్ ండవ దశ ఆర్ంభ దశ తర్మవాత వ ంటన ేపరా ర్ంభమ నై కొనసాగశంప్ు అయుయనిది. మనము 
ఇప్ుపడు ఈ కాలములో జీవిసుత నాిము, కాబటిర ఇది వయకనతగత యుగాంతశాసత రములో వర్తమాన స్టిాతి 
మర్శయు మధ్య స్టిాతి కాలములను కల్వగశయునిది. ఈ దశలో, ఈ యుగము మర్శయు ర్ాబో వు 
యుగముతో కల్వస్ట ిజీవించుట వలన కలుగు ఉదిరకతతను మనము అనుభవిసాత ము. 

మర్శయు మూడవ దశ న ర్వేర్మప, ఇది ఈ యుగమును ప్ూర్శతగా ముగశంచ, దానిని ర్ాబో వు 
యుగముతో భర్రత చదసుత ంది. వయకనతగత యుగాంతశాసత రము విష్యములో, న ర్వేర్మప మానవులందర్మ 
ఏకకాలములో అంతిమ స్టిాతికన చదర్మకొను దశ అయుయనిది. 

అంతిమ స్టిాతిని గూర్శున మన సంభాష్ణను మూడు భాగములుగా విభాగశంచుదాము. మొదటిగా, 
మృతయల భౌతిక ప్ునర్మతాా నమును మనము చతదాే ము. ర్ ండవదిగా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ 
గతిని మనము చతదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ గమయమును మనము 
చతదాే ము. మృతయల భౌతిక ప్ునర్మతాా నమును ముందుగా చతదాే ము. 

భౌతిక పునరుత్్ి నము 
దదవుడు మానవాళిని సృజంచనప్ుపడు ఆయన మనకు శర్రర్ములను మర్శయు పరా ణములను 

ఇచాుడు. మధ్య స్టిాతిలో, మన శర్రర్ములు మన పరా ణముల నుండ ితాతాుల్వకముగా విడిపలయాయి. 
అయితద అంతిమ స్టిాతి ఆర్ంభమ ైనప్ుపడు, ఇప్పటి మర్ణించన ప్రతివార్శ శర్రర్ములు తిర్శగశలేసాత యి, 
తదావర్ా మనము ప్ూర్ణమ నై వయకుత లుగా దదవుని అంతిమ తీర్మపను ఎదుర్పువచుు. దీనిని “సాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నము” అని పిలుసాత ర్మ, ఎందుకంట ేదనీిలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ లేక 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ అందర్మ కూడా తిర్శగశలేసాత ర్మ. 

సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్ ంటలిో సపష్రముగా 
బో ధించబడింది. మర్శయు ఇద ిప్రతి క ైైసతవుడు ఒప్ుపకొనవలస్టిన ఒక మౌల్వక స్టదిాధ ంతమ యైునిదని 
హెబ్రర. 6:1, 2 తెల్వయజసేుత ంది. 

మృతుల యొకక స్ాధ్రణ పునరుత్్ి నము పాాముఖ్యమ ైనదగిా ఉనిది, 
ఎాంద్చకాంటే అప . 17లో పౌలు సెలవిచ్చుచ్చనిటటల , లోకమునకు త్మరుు త్మరుుటకు 
దేవుడు ఒక దినమునచ నిరాి రిాంచ్డు, మరియు కరసొ్తచ్ నచ మృతులలో నచాండి 
లేపుట ద్వరా ఆయన మనకు ఒక రుజువునచ ఇచ్ుడు. ఆ త్మరుు స్తాంపూరణమ నై 
పాజ్లకు ఇవవబడుతుాంది, మరియు స్ాధ్రణ పునరుత్్ి నము మనము స్తాంపూరణ 
పాజ్లము అనచ స్తతయమునచ ఉద్ా టటాంచ్చట కొరక ైయునిది, మరియు దవేుని 
ఎద్చట మనము స్తాంపూరణ పాజ్లుగా నిలబడత్్ము. మరియు మనము జీవిాంచిన, 
పాపము చేసని, నమిమన శరీరములలో మనకు త్మరుు త్మరుబడుతుాంది అనచ 
స్తతయము మాతామే ఇది ఉద్ా టటాంచ్ద్చగాని, మనము స్తాంపూరణ పాజ్లుగా 
నితయతవమునచ  గడుపుత్్ము అని కూడ్ ఉద్ా టటస్తచ్ ాంది. మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యుగాాంతశాస్్తరము వీక్ిాంచ్చ ద్ృష్ిరలో మాతామే ఇది పాాముఖ్యమ ైనది కాద్చగాని, 
మనము ఒకరినొకరము చ్ూచ్చ విధ్నములో మరియు పాతి మానవుని యొకక 
అాంతరాంగ మరాయద్ మరియు విలువ ద్ృష్ిరలో కూడ్ పాాముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిది, 
ఎాంద్చకాంటే మనము దేవుని స్తవరూపమాంద్చ చయేబడతిిమి. 

— డా. వొడి్  బౌచమ్, జూ. 

ఒకసార్శ మర్ణించ మటిరలో కలస్టిన భౌతిక శర్రర్ములు మటిరలో నుండ ిమర్లా తిర్శగశలేసాత యని 
పాత నిబంధ్నలో ప్రవకతలు బో ధించార్మ. మర్శయు దెవైిక తీర్మపను ప ందుకొనుటకు వార్మ మర్లా లేసాత ర్మ. 
దానియిేలు 12:2లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

మరియు స్తమాధ్చలలో నిదిాాంచ్చ అనేకులు మేలుకొన ద్రు: కొాంద్రు నితయజీవము 
అనచభవిాంచ్చటకునచ, కొాంద్రు నిాంద్పాలగుటకునచ నితయముగా హేయులగుటకునచ 
మేలుకొాంద్చరు (ద్ని. 12:2). 

మర్శయు యిెష్యా 26:19-20 ఇలా ప్రవచసుత ంది: 

మృతులెైన నీవారు బాద్చకుద్చరు న్వార ిశవములు స్తజీవములగునచ. మాంటటలో 
పడయిునివారలారా, మేలకకని ఉతుహ ాంచ్చడి... భూమి తనలోని ప్తాతలనచ 
స్తజీవులనచగా చేయునచ.... ఇదిగో వార ిదరషమునచబటటర  భూనివాస్తచలనచ 
శిక్ిాంచ్చటకు యిెహో వా తన నివాస్తములోనచాండి వ డలి వచ్చుచ్చన్ిడు 
(యిెషయా 26:19-20). 

కరర్తనలు 49:7-15, కరర్తనలు 73:24-28, మర్శయు యోబు 19:25-27 వంట ిపాత నిబంధ్న 
వాకయభాగములు కూడా తీర్మప ప్ునర్మతాా నమును సతచసాత యి. 

కొీతత  నిబంధ్నలో, యిసేు సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు ప్లుమార్మో  ప్రసాత వించాడు. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 22:31, 32 మర్శయు లూకా 20:35-38లో, ఆయన దదవుని “అబరా హాము ... 
ఇసాికు మర్శయు ... యాకోబు దదవుడు” అని పిలుసతత , “ఆయన సజీవులకే దదవుడు గాని మృతయలకు 
దదవుడు కాడు” అని స్ట లవిచాుడు. యోహాను 5:28-29లో యిేసు యిమేని స్ట లవిసుత నాిడో  వినండి: 

ఒక కాలము వచ్చుచ్చనిది; ఆ కాలమున స్తమాధ్చలలో నచనివారాంద్రు 
[మనచషయ కుమారుని] శబదము విని మేలు చసేినవారు జీవపునరుత్్ి నమునకునచ, 
కరడుచసేనివారు త్మరుు పునరుత్్ి నమునకునచ బయటకి వచుెద్రు (యోహానచ 
5:28-29). 

పాత నిబంధ్న వల నే, దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునుటకుగాను మృతయలందర్మ సాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నములో తిర్శగశలేసాత ర్ని యిసేు స్ట లవిచాుడు. యోహాను 11:24లో మార్త, మర్శయు అప . 
4:2లో అప సతలులతో సహా ఇతర్ నముకమ నై కొీతత  నిబంధ్న పాతరలు కూడా ఇదద విష్యమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నమాుర్మ. అప . 17:32, 23:6, మర్శయు 24:21, మర్శయు తన స ంత ర్చన అయిన 1 కొర్శంథీ. 15:12-
42లో సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు అప సతలుడెనై పౌలు కూడా వాదించాడు. 

దదవుని తీర్మప స్టింహాసనము ఎదుట సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నము జర్మగుతయంద ిఅని, లేక కనీసం 
తిర్శగశలేచన తర్మవాత మానవులందర్మ అకుడకిే తోడ ుని ర్ాబడతార్ని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. ప్రకటన 
20:11-13లో వరా యబడిన యోహాను యొకు దర్ినమును వినండి: 

మరియు ధ్వళ్మ నై మహా సిాంహాస్తనమునచ ద్నియాంద్చ ఆస్నచడెైయుని 
యొకనిని చ్ూచితిని... స్తముదా్ము తనలో ఉని మృతులనచ అపుగిాంచనెచ; 
మరణమునచ పాత్్ళ్లోకమునచ వాటట వశముననచని మృతుల నపుగిాంచెనచ; 
వారిలో పాతివాడు తన కిొయల చొపుున త్మరుుప ాందనెచ (పాకటన 20:11-13). 

తీర్మప దనిము వచునప్ుపడు సజీవులుగా ఉనివార్శకన ఏమి జర్మగుతయంది అను విష్యమును 
సాధార్ణ ప్ునర్మతాా నములో చవర్శగా మనము చర్శుంచాల్వ. ప్ునర్మతాా నమును ప ందనివార్శ వల నే, 
సజీవులుగా ఉనివార్శకన కూడా తీర్మప తీర్ుబడుతయంది. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శని ప్రసాత విసతత  1 
కొర్శంథీ. 15:51, 52 ఈ  సతయమును ప్రసాత విసుత ంది. అయితద ఇద ిఅనిిచపటో ఉని ప్రజలందర్శకర ఒకే 
విధ్ంగా అనువర్శతంచబడుతయంది. 2 కొర్శంథీ. 5:9-10లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

కావున దహేమాంద్చనినచ దహేమునచ విడిచిననచ, [పాభువున] కిషుర లమ  ై
యుాండవలెనని మిగుల అప్తక్ాించ్చచ్చన్ిము. ఎాంద్చకనగా త్్నచ జ్రిగిాంచిన 
కిొయలచొపుున, అవి మాంచివ నైనచ స్తర ేచడెెడ్వ ననచ స్తర,ే దహేముత్ో జ్రిగిాంచిన 
వాటట ఫలమునచ పాతివాడునచ ప ాంద్చనటటల  మనమాంద్రమునచ కరొస్తచ్  
న్యయప్్ఠము ఎద్చట పాతయక్షము కావలయునచ (2 కొరిాంథీ. 5:9-10). 

న ర్వేర్మప సమయమందు, మృతయలు తిర్శగశలేసాత ర్మ, మర్శయు దదవుని తీర్మప స్టింహాసనము 
ఎదుట సజీవులుగా ఉనివార్శతో కలుసుకుంటార్మ. మర్శయు మన కనయీలను బటిర  ఆయన మనందర్శకర 
తీర్మప తీర్ముతాడు. ఆయనకు అప్నముకసుత లుగా ఉనివార్మ తాము చదస్టని పాప్ములను బటిర 
ఖ్ండించబడి నితయ శిక్షను ప ందుకుంటార్మ. అయితద నముకముగా ఉనివార్మ — అనగా ప్ర్శశుదాధ తు 
దావర్ా ప్ునర్మజీీవప్ర్చబడి కరసీుత లో నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడినవార్మ — నితయ ప్రతిఫలమును 
అనుభవిసాత ర్మ. 

మృతయల భౌతిక ప్ునర్మతాా నముతో అంతిమ సాా యి ఆర్ంభమవుతయంద ిఅని ఇప్పట ివర్కు 
మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ గతిని గూర్శు చతదాే ము. 

పునరుజీీవనము ప ాంద్నివారు 
మనము ఇంతకు ముందు చతస్టనిటటో , ప్తనమ నై మానవులందర్మ ఆదాము పాప్మును బటిర 

శిక్షకు పాతయర ల ైయునాిర్మ. అంతదగాక, మనమంతా మన స ంత పాప్ములకు అప్ర్ాధ్ులముగా కూడా 
ఉనాిము. ఫల్వతంగా, మనందర్శనీ శిక్ించుటకు దదవుడు అర్ము డెైయునాిడు. అయితద ఆయన గొప్ప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కనికర్ము వలన, ఆయన కొందర్శని ర్క్ిసాత డు. విచార్కర్ముగా, కాని నాయయముగా, ర్క్ింప్బడనివార్మ 
తమ పాప్ములకు తగశన శిక్షను అనుభవిసాత ర్మ. మతతయి 16:27లో యిేసు సవయంగా చపెిపనటటర గా: 

మనచషయకుమారుడు తన తాండిా మహ మ గలవాడెై తన ద్ూతలత్ోకూడ 
రాబో వుచ్చన్ిడు. అపుుడ్యన ఎవని కిొయలచొపుున వానికి ఫలమిచ్చునచ 
(మత్యి 16:27). 

ఇకుడ “ఫలమిచుును” అని అనువదించబడని గరీకు ప్దము, “అప డిడ మి” ((ἀποδίδωμι). 
కొనిి అనువాదములు ఈ ప్దమును “తిర్శగశ చలోె్వంచును” అని అనువదిసాత యి. అయితద ఇకుడ 
“ప్తిఫలము” అను ప్దము “[ప్రతి మనుష్యయని] కనీయలచొప్ుపన” కలుగు శిక్షలు మర్శయు 
ఆశీర్ావదములు ర్ ంటనిి సతచసుత ంద ిఅని యిసేు సపష్రముగా తలె్వపాడు. మార్ము 9:43-47, యోహాను 
5:29, 2 కొర్శంథీ. 5:10, మర్శయు 2 పేతయర్మ 2:4-9తో సహా అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు ఇదద 
ఆలోచనను సపష్రముగా తెల్వయజేసాత యి. 

ఇంతకుముందు, నర్కము కొర్కు లేఖ్నములు ఉప్యోగశంచు అనేక ప్దములను మనము 
ప్రసాత వించాము. నర్కమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న వర్ణన ర్ ండు విభాగములలో ఒక విభాగమునకు 
చెందనిదిగా ఉనిది, మర్శయు నర్కమును చీకటి ఉండు సాలముగా, లేక అగశి ఉండు సాలముగా 
సంబో ధసిుత ంది. 

చీకటిని సతచంచునప్ుపడు, లేఖ్నము నర్కమును “టల సల ుటలస్ టల ఎకోిటరె్పన్” అని 
పిలుసుత ంది, అనగా “బయట చీకటి” లేక “చీకటి” అని అరా్ము. మతతయి. 8:12, 22:13 మర్శయు 25:30 
వంట ిచపటో మనము దీనిని చతసాత ము. ఇద ి“హో  జోఫల స్ టట సల ుటటస్” అని కూడా 
సంబో ధించబడుతయంది, అనగా యూదా 13వ వచనం ప్రకార్ం “కటకి చీకటి” అని అరా్ము. 

ఈ చీకట ిపరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంటే దదవుడు తన మహిమకర్మ నై కృప్గల సనిిధిని 
నర్కములో వయకతప్ర్చడు అని ఇద ిసతచసుత ంది. నతతన యిరె్ూష్లేములో, దదవుని మహమి వ లుగు 
ప్టరణమంతటిని నింప్ుతయంద ిఅని ప్రకటన 21:23, 24 బో ధసిాత యి. అయితద నర్కములో ఉని దుష్యర లు 
ఈ వ లుగు నుండి తరోస్టవిేయబడతార్మ. వార్మ దదవుని దయ, అనుగీహము, మర్శయు కనికర్ము యొకు 
మహిమల నుండి నితయతవము వర్కు వేర్మచదయబడతార్మ. 2 థెసి. 1:9లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

అటటరవారు ఆయన స్తముఖ్ము నచాండయిు ఆయన పాభావమాంద్లి 
మహ మనచాండియు పారదరలబడి, నితయన్శనమనచ ద్ాండన ప ాంద్చద్చరు (2 థెస్తు. 
1:9). 

దదవుడు నర్కములో లేడు అని దీని అరా్ము కాదు. ఎందుకంటే, ఆయన సర్వవాయపి 
అయుయనాిడు, అనగా ఆయన అనిి వళేల అనిి చపటో ఉనాిడు. అయితద నర్కములో, ఆయన ఒక 
చెర్సాల నాయకునిగాను, శిక్ంిచువానిగాను ఉనాిడుగాని, కృప్గల మహిమామయుడెైన ర్క్షకునిగా 
లేడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప స్్తలుడెనై పౌలు 2 థెస్తు. 1వ అధ్యయములో నరకములో ఉాండుటనచ పాభువు 
స్తనిిధి నచాండి ద్ూరముగా ఉాండుటత్ో పో లుుత్్డు కాబటటర  దవేుడు నరకములో 
లేడని చ్లామాంది చెపుుట మీరు విాంటారు. అయిననచ, దవేుడు అనిి 
సి్తలములయాంద్చ ఉన్ిడు కాబటటర  నరకములో కూడ్ ఉన్ిడు. ఆయన అకకడ 
తన ఉగొతనచ చ్ూపుత్్డు. వారు నరకమునకు వ ళిత్ే, ఓహ్, అకకడ ఎాంత 
బాగుాంటటాందర , అది కవేలాం బజ్ఞరులో ఉని ఒక బారు వలె ఉాంటటాంది, మరియు 
వారు అకకడ నచిుాంది చేయవచ్చు అని పాజ్లు ఆలోచిస్తూ్  ఉాంటారు. వాస్్తవానికి, 
అది దవేుని యొకక కిొయాశీల ఉగొత అయుయనిది. ఆయన అకకడ కృపత్ోనచ, 
అనచగొహముత్ోనచ ఉాండడు. గొపు అహరోనచ ఆశీరావద్మునచ గూరిు ఆలోచ్న 
చెయయాండి: “యిహెో వా నినచి ఆశీరవదిాంచి నినచి కాపాడునచగాక, యిెహో వా నీకు 
తన స్తనిిధనిి పాకాశిాంపజ్సేి నినచి కరుణిాంచ్చనచగాక.” నరకములో ఇది ఏమి 
ఉాండద్చ. అకకడ దేవుడు తన ముఖ్మునచ తిపాుుకుాంటాడు; దేవుని శాపము, 
దేవుని నచాండి వారు ప ాందని ఎడబాటట, మరియు దవేుని ఉగొతనచ గూరిు వారు 
అవగాహన కలిగియుాంటారు. సలిువ మీద్ మన పాభువ ైన యిసే్తచనచ గూరిు 
ఆలోచిాంచ్ాండి. దనీిని గూరిు మనము చ్ూడగలిగిన మాంచి స్తాంద్రుము ఇది. 
“ననేిల చేయి విడచితివి?” సలిువ మీద్ దేవుడు తన ఉగొతనచ తన కుమారుని 
మీద్ చ్ూపాడు. కాబటటర , నరకములో దేవుడు ఉాండడు అని పాజ్లు చపెుునపుుడు 
ఈ గుణనిరేదశములు అవరస్తమ యైునివి. దేవుని అనచగొహము, దవేుని 
మాంచితనము, దవేుని ప్తామ, ఇవనీి అకకడ అస్తలు ఉాండవు. పౌలు దీనిని 
గురిాంచే మాటాల డుతున్ిడు... అయిత్ే దేవుని ఉగొత, దవేుని భీకర రూపము, 
వారు తృణీకరిాంచిన దవేుని స్ౌాంద్రయము మరియు పరిశుద్ధతనచ గూరిున 
అవగాహన, మరియు వాటట యొద్దకు వారికి పావశేము లేకపో వుట, ఇవనీి 
నరకములో ఉాంటాయి. అది నితయము వరకు దేవుని యొకక శాపము మరయిు 
ఉగొత అయుయనిది. 

— డా. ర్శచర్్డ ఫిల్వప్ి 

నర్కమును చీకటగిల సాలమని వర్శణంచుటతో పాటటగా, నర్కము అగశి ఉండు సాలమని కూడా 
లేఖ్నము చబెుతయంది. యూదా 7లో “నితాయగశి ”; ప్రకటన 20:14, 15లో “అగశి గుండము”; మర్శయు 
మతతయి 13:50లో “అగశిగుండము” అని అది పలిువబడింద.ి మర్శయు మనము ఇంతకు ముందు 
చతస్టనిటటో , అద ిగరని లేక గ హనాి — అగశితో కూడని శిక్ష, హింస మర్శయు నాశనము ఉని సాలము 
— అని కూడా సంబో ధించబడంిది. గ హెనాి అను పరే్మ మతభరష్యర ల ైన ఇశాీయిేలీయులు అబదధ దదవతలకు 
బల్వగా తమ పిలోలను కాల్వున హిననిము లోయను సతచసుత ంది. ఆహాజు ర్ాజు తన పలోిలను అకుడ బల్వ 
ఇచాుడు అని 2 దని. 28:3 నివేదసిుత ంది. మనషేష  ర్ాజు కూడా ఇలాన ేచదశాడు అని 2 దని. 33:6 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేిసుత ంది. సపష్రముగా ఈ భూలోకప్ు లోయ నిజమ నై నర్కమునకు ర్ూప్కముగా ఉనిది. 
అయినను, దుష్యర లు అకుడ అనుభవించు శీమలను గూర్శు అది తెల్వయజసేుత ంది. 

అయితద నర్కమును గూర్శు మనము చపె్పగల అతయంత భయంకర్మ నై విష్యము ఏమనగా, 
దానికన అంతము లేదు. 2 థసెి. 1:9లో పౌలు వరా సుత నిటటో , దుష్యర లు “నితయనాశనమను దండన 
ప ందుదుర్మ.” మతతయి 25:41లో నర్కమును “నితాయగశి” అని సంబో ధిసతత , మతతయి 25:46లో “నితయ 
శిక్ష”ను గూర్శు మాటాో డుతూ యిేసు ఇదద విష్యమును తెల్వయజశేాడు. అదద విధ్ముగా, హెబ్రర 6:2 
నర్కమును “నితయ తీర్మప” అని పలిుసుత ంది. 

అగశిగుండములో నితయ శిక్షను గూర్శున ఆలోచన ప్రతి ఒకుర్శని భయప టార ల్వ. కరసీుత లో కర్మణను 
అనుగీహించమని వడేుకొనుటకు దదవుని యొదేకు ప్ర్మగశడునటటో  ఇది మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 
ర్క్ింప్బడని మన కుటటంబము మర్శయు స్టేి హతియలు అటిర ఘోర్ శిక్షను అనుభవిసతత  నితయతవమును 
గడుప్ుతార్మ అని మనము ఆలోచన చదస్టినప్ుపడు, పేరమించు దదవుడు అటిర  ఘోర్మ నై శిక్షను తాను 
సృజంచన ప్రజలకు ఎలా ఇవవగలడు అని మనము ఆశుర్యపల తాము. వార్మ చదస్టని పాప్ములకు 
నిజముగా అంత ఘోర్మ నై శిక్ష అవసర్మా? 

కాపరిగా మనము జ్వాబు ఇవవవలసని అతయాంత కఠినమ ైన పాశిలలో ఒకటట 
ఏమనగా, ప్తామిాంచ్చ దవేుడు ఎవరిన ైన్, ఆయన శతుా వులనచ కూడ్, నితయ శిక్షనచ 
ప ాంద్చటకు నరకమునకు ఎలా పాంపగలడు? మరియు దేవుని పరిశుద్ధతనచ 
అరిము చసే్తచకొనచటలోనే దీనిక ిజ్వాబు ద్గియునిది. దవేుడు ఎాంత పరిశుద్చధ డర  
చ్లామాంది అరిము చసే్తచకోలేరు అని, అలాగే మనము ఎాంత పాపాతుమలమో 
కూడ్ అరిము చసే్తచకోలేరని న్ ఆలోచ్న. దేవుని పరిశుద్ధతనచ గూరిు మనకు 
చ్లా పరిమితమ నై అవగాహన ఉాంది, కాబటటర  అపరిమితముగా పరిశుద్చధ డెనై 
దేవునికి విరోధ్ముగా మనము పాపము చసేనిపుుడు లేక ఆయన 
హృద్యమునచ గాయపరచినపుుడు మనము అపరమిితమ నై శిక్షకు 
పాతుా లమవుత్్ము అని మనము అరిము చసే్తచకోలేము. దీనిని గూరిు ఒకస్ారి 
స్తరిగా ఆలోచ్న చసేత్  చ్లా వరకు అవగాహన వస్తచ్ ాంది, కాని దేవుడు అాంత 
అమోఘముగా పరిశుద్చధ డెైయున్ిడు, మరియు మనము అదే విధ్ముగా 
పాపులమ ైయున్ిము కాబటటర  ఆయన పరిశుద్ధత కారణాంగా మానవాళి మీద్ 
ఆయన ఉగొతనచ పో యుట స్తమాంజ్స్తమే అని న్ ఆలోచ్న... ఆయన పరిశుద్ధత 
మరియు మన పాపమునకు మధ్య ఖ్ాళీ అాంత ప్ెద్దది కాకపో త్ే, ద్ూరము అాంత 
విశాలముగా లేకపో త్ే, దవేుడు కేవలాం “హేయ్, నీ పాపములనచ ననేచ 
క్షమిస్తచ్ న్ినచ. ఇపుుడు నీ పని నీవు చసే్తచకో” అని చపె్ిుయుాండేవాడు మరియు 
ఎవవరు నరకమునకు వ ళ్లల వారు కాద్చ. అయిత్ే, యిసే్తచ సిలువ ఉనిది. సిలువలో 
ఆయన తన ఉగొతనచ యిసే్తచ మీద్ ద్రపో శాడు. ఒకవేళ్ నరకము లేనటలయిత్ే, 
దేవుని పరిశుద్ధత మరియు మన అవినీతికి మధ్య అాంత ద్ూరము లేకపో త్ే ఇది 
చ్లా కఠినమ ైన శిక్ష అవుతుాంది కద్. కాబటటర , స్తచవార్ ఏమనగా, సిలువ మీద్ 
యిసే్తచ అరిుాంచిన బలి ద్వరా ఎవర ైన్ దేవుని ఉగొతనచ తప్ుిాంచ్చకోవచ్చు. కాబటటర , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్తామిాంచ్చ దేవుడు పాజ్లనచ నరకమునకు ఎాంద్చకు పాంపుత్్డు అనచనది పాశి 
కాద్చగాని, ప్తమాిాంచ్చ దేవుడు మనలో ఎవరిన నై్ పరలోకములోనికి ఎాంద్చకు 
అనచమతిస్ా్ డు? అనచనది స్తరయిిెనై పాశి. మరియు ఆయన యిసే్తచ ద్వరా దీనిని 
చేశాడు. మరియు ఆయన ఎాంత పరిశుద్చధ డర  మరియు మనము ఎాంత పాపులమో 
అరిము చసే్తచకునిపుుడే మనము ఈ విషయమునచ పూర్ిగా అరిము 
చేస్తచకోగలుగుత్్ము. 

— డా. మాయట్ కార్రర్డ 

ఇద ిఎంత కఠశనముగా అనిపించనప్పటకిర, దుష్యర లు నర్కములో శిక్షకు అర్ము ల ైయునాిర్మ. 
వార్శని మనము పేరమిసాత ము కాబటిర  మనము విలపించనప్పటికర, దానిని మనము అనాయయముగా లేక 
అనర్ుమ నై తీర్మపగా ప్ర్శగణించకూడదు. 

భౌతిక ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ శిక్ష దృషార య అంతిమ స్టిాతిని 
చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ ప ందు అంతిమ ఆశీర్ావదముల మీద 
దృషిరప డదాము. 

పునరుజీీవనము ప ాందనివారు 
ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ అంతిమ స్టిాతి అదుుతముగా ఉంటటంది. మర్ణము మనలను 

బంధ్కములలో ఉంచలేదు. మన శర్రర్ములు మర్ణము నుండి తిర్శగశలేచనప్ుపడు, మన ప్రభువు 
అంతిమ తీర్మపలను ఇసాత డు. మర్శయు మన విష్యములో, ఆ తీర్మపలు కేవలం ఆశీర్ావదములను 
మాతరమ ేకల్వగశసాత యి. కరీసుత యందు, మనము ప్ర్శప్ూర్మణ లమ యైునాిము. మర్శయు దదవుని తీర్మపలు 
దీనిని ప్రతిబింబిసాత యి. అది ఎలా ఉంటటందో  మనకు ఖ్చుతముగా తలె్వయదు. అయితద మన అంతిమ 
స్టిాతి మనము కనిన అతి గొప్ప కలల కంటే అదుుతముగా ఉంటటందని లేఖ్నము మనకనచున 
వివర్ములు మనకు నిర్ాా ర్ణను కలుగజేసాత యి. 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ అనుభవించు అంతిమ స్టిాతిలోని మూడు కోణములను మనము 
చతదాే ము, మర్శయు మనము ప్ూర్ణమ నై శర్రర్ములను కల్వగశయుంటాము అను వాసతవముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

పూరణమ ైన శరీరములు 
అంతిమ తీర్మప కొర్కు మన శర్రర్ములు ప్ునర్మతాా నము ప ందుతాయని ఇంతకు ముందద 

మనము చతశాము. అయితద అప్ుపడు మన శర్రర్ములు ఏ విధ్ంగా ఉంటాయో చతచుట మనకు 
పల ర తాిహమును కల్వగశసుత ంది. మధ్య స్టిాతిలో, ప్ునర్మజీీవనము ప ందిన మన పరా ణములు ప్ర్శశుదధతలో 
ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడతాయి, కాని మన శర్రర్ములు సమాధలిో కుళిిపల తాయి. కాబటిర , ఈ భావనలో, 
మధ్య స్టిాతిలో మన ర్క్షణ సంప్ూర్ణమ ైనదగిా లేదు. అయితద అంతిమ స్టిాతిలో అది సంప్ూర్ణమ ైయునిది, 
ఎందుకంటే ఈ సమయములోనే మన శర్రర్ములు విమోచంచబడతాయని ర్పమా. 8:23లో పౌలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ట లవిచాుడు. మన పరా ణములు వర్తమాన స్టిాతిలో ప్ునర్మజీీవనమును ప ందాయి మర్శయు మధ్య స్టిాతిలో 
దుష్రతవము లేకుండా ఉంటాయి. అయితద వాటి యొకు ప్ునర్మదధర్ణ మర్శయు ప్ూర్ణత కొర్కు మన 
శర్రర్ములు అంతిమ స్టిాతి వర్కు వచేయుండాల్వ. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో  దీనిని మనము 
“మహిమప్ర్చబడుట” అని పలిుసాత ర్మ, ఎందుకంటే ఆద ినుండి దదవుడు ఉదదేశించన విధ్ముగా ఆయన 
మహిమను మనము చవర్శకన ప్రతిబింబించగలుగుతాము. 

అయితద మహిమప్ర్చబడని మన శర్రర్ములు ఖ్చుతముగా ఎలా ఉంటాయి? 1 కొర్శంథీ 15:52-
54లో, పౌలు వాటిని “అక్షమ ైన” మర్శయు “అమర్తయమ నై” అని వర్శణంచాడు, అనగా మనకు ఇక ర్పగము 
లేక బలహనీత లేక మర్ణము ఉండవు. ఫలి్వప్ప. 3:21లో పౌలు ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

యిసే్తచకరసొ్తచ్  ... మన దీనశరీరమునచ తన మహ మగల శరీరమునకు స్తమ 
రూపము గలద్నిగా మారుునచ (ఫిలిప్్ు. 3:21). 

ఇద ిఎంత అమోఘముగా అనిపించనను, యిసేు యొకు ప్ునర్మతాా న శర్రర్ము భౌతికముగాను, 
ధ్ృడముగాను ఉండనిది అని కొీతత  నిబంధ్న నివేదసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 24:30-43లో ఆయన 
తినగల్వగాడు. యోహాను 20:27లో మనము చతచునటటో  తోమా గాయప్డని యిేసు ప్రకును 
తాకగల్వగాడు. 

అయితద యిేసు యొకు ప్ునర్మతాా న శర్రర్ము, ఆయన మర్ణించనప్ుపడు ఉని శర్రర్ము కంటే 
భినిముగా ఉనిది. లూకా 24:36లో ఆయన తన అప సతలులకు హఠాతయత గా ప్రతయక్షమయాయడు, 
మర్శయు లూకా 24:31లో వార్శ సముఖ్ుము నుండి హఠాతయత గా మాయమ ైపల యాడు. అలాగే, యోహాను 
20:19, 26లో లోనికన ప్రవేశింప్కుండాన ేఆయన గదులలో కనిపించాడు. 1 కొర్శంథీ. 15:42-44లో ఇలా 
వరా సతత  పౌలు ఈ భినితవములకు జవాబు ఇవవగల్వగాడు: 

శరీరము క్షయమ నైదిగా విత్బడి అక్షయమ ైనదిగా లేపబడునచ; 
ఘనహీనమ నైదిగా విత్బడి మహ మగలదిగా లేపబడునచ; బలహీనమ నైదిగా 
విత్బడి, బలమ నైదిగా లేపబడునచ; పాకృతిస్తాంబాంధ్మ నై శరీరముగా విత్బడి 
ఆతమస్తాంబాంధ్ శరీరముగా లేపబడునచ. పాకృతిస్తాంబాంధ్మ నై శరీరమునిది గనచక 
ఆతమస్తాంబాంధ్మ ైన శరీరముకూడ ఉనిది (1 కొరిాంథీ 15:42-44). 

పౌలు మన శర్రర్ములను మనము నాటని తర్మవాత మొకులుగా ఎదుగు వితతనములతో 
పల లాుడు. మన పరా కృతిక శర్రర్ము మర్శయు మన ఆతీుయ శర్రర్మునకు మధ్య కొనసాగశంప్ు ఉంద ి— 
ఒకటి మర్ొకటగిా మార్మతయంద ి— అని అతడు చెపాపడు. అయితద ఆతీుయ శర్రర్ము పరా కృతిక 
శర్రర్ములోని భరష్రతవమును కోలోపయి, నితయ జీవము కొర్కు మహిమగల కొీతత  లక్షణములను 
ప ందుకుంది. 

మన పునరుత్్ి న మరియు మహ మపరచ్బడిన శరీరములనచ గూరిు ఒక చ్లా 
పాాముఖ్యమ నై అపారిమునచ ననేచ స్తుషరము చేయగోరుచ్చన్ినచ. ఇది 1 కొరిాంథీ. 
15వ అధ్యయము యొకక గజిబిజి వాయఖ్ాయనము మీద్ ఆధ్రపడయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“ఆత్మమయ శరీరము” అనచ పౌలు మాటనచ చ్దవిి, పునరుత్్ి నము ప ాందని 
శరీరము దా్వయ రహ తముగానచ, అభౌతికముగానచ ఉాంటటాంది అని ఊహ ాంచ్చకొనచ 
అనేకమాంది విశావస్తచలనచ ననేచ చ్ూశానచ. అయిత్ే పౌలు బో ధాించ్చచ్చనిది ఇది 
కాద్చ. కొొత్ నిబాంధ్న గొీకు భాషలో “ఆత్మమయ” అనచ మాటకు ర ాండు వేరేవరు 
పద్ములు ఉన్ియి; ఒకటట ఆతమ ద్వరా “చేయబడుట” లేక 
“రూప ాందిాంచ్బడుట” అయుయనిది, మరొకటట ఆతమకు “అనచవర్న” చేయబడుట 
అయుయనిది. మరియు ఇకకడ పౌలు తరువాత పద్మునచ ఉపయోగిస్తచ్ న్ిడు. 
మన పునరుత్్ి న, మహ మపరచ్బడని శరీరములు ఆతమ ద్వరా 
చేయబడత్్యని అతడు చపెుుటలేద్చగాని, అవి పరిపూరణముగా ఆతమకు 
అనచవర్న చయేబడత్్యని అతడు చెబుతున్ిడు. అాంటే అరిము ఏమిటట? స్తర,ే 
ఇపుుడు మన భౌతిక శరీరములు పతనము యొకక పరిణ్మములనచ 
భాషరతవమునచ అనచభవిస్తచ్ న్ియి, మరియు మనము ఆత్మమయముగా 
నూతనపరచ్బడనిపుటటకర మన శరీరములో పాపపు వాాంఛలు ఇపుటటకర ఉన్ియి. 
నిష్తధిాంచ్బడిన ఆనాంద్ములనచ ప ాంద్చకొనచటకు అది పాయతిిస్తచ్ ాంది. మరియు 
మనము ఈ శరీరములో ఉనిాంత వరకు, పౌలు తరచ్చగా వరిణాంచిన శరీరము 
మరియు ఆతమ మధ్య ఆ స్తాంఘరషణనచ మనము ఎద్చరొకనచచ్ూనే ఉాంటాము... 
అయిత్ే పునరుత్్ి నము మరయిు మహ మపరచ్బడుటలో, మనము ప ాంద్చకొనచ 
శరీరములు పరిపూరణముగా ఆతమ స్ావధీనములోనికి అనచవర్ిాంచ్బడత్్యి. భౌతిక 
శరీరములో నచాండి పాతి విధ్మ నై భాషరతవము త్ొలగిాంచ్బడుతుాంది, కాబటటర  
ఇపుుడు మనము ఎద్చరొకనచచ్చని ఈ యుద్ధము తుద్కు ముగియబడుతుాంది. 
నేనచ ఆ రోజు కొరకు ఎద్చరుచ్ూచ్చచ్చన్ినచ. 

— డా. ఛార్ ోస్ ఎల్. కావర్ ోస్ 

ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు అంతిమ స్టిాతిలో మనం ప్రసాత వించబో వు ర్ ండవ 
విష్యము ఏమనగా, మనము కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో నివస్టిసాత ము. 

కొొత్ ఆకాశములు మరియు కొొత్ భూమి 
మనము మర్ణించన తర్మవాత మన పరా ణములు ప్ర్లోకమునకు వ ళాత యని నేర్ముకొని మనలో 

అనకేమంది సంతృపితని ప ందుతార్మ. అయితద మనము చతస్టనిటటో గా, ఇద ిమన మధ్య స్టిాతి మాతరమే. 
మన శర్రర్ములు సమాధిలో ఉంచబడతాయి కాబటిర ప్ర్లోకములో మనము పాక్కి ఆశీర్ావదములను 
మాతరమ ేప ందుకుంటాము. నతతన ఆకాశములు మర్శయు నతతన భూమిలో మనము శార్రర్శకముగా 
నివస్టించనప్ుపడు మనము సంప్ూర్ణమ నై మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటాము. 
ఆదాము హవవలు ప్రసుత త సృషిరని భరష్రము చదస్టని నాటి నుండి ఇద ిఎలోప్ుపడత దదవుని ప్రజల యొకు 
నిర్రక్షణ అయుయండనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆది. 3:17-19లో, ఆదాము చదస్టిన పాప్మును బటిర  దదవుడు భూమిని శపించాడు. అయితద అదద 
అధాయయములోని 15వ వచనములో, విమోచకుడు వచునప్ుపడు ఆయన పాప్ము యొకు 
ప్రభావములను తిర్శగశర్ాసాత డని కూడా దదవుడు సతచంచాడు. యిెష్యా 65:17 మర్శయు 66:22లో 
ప్రవకతయిెనై యిషె్యా దదవుని భూలోక ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మపను “కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  
భూమి” అని సంబో ధసితత  సపష్రముగా ఈ నిర్రక్షణను చతపాడు. 2 పేతయర్మ 3:13లో అప సతలుడెైన పతేయర్మ 
ఈ నిర్రక్షణను నిర్ాా ర్శంచాడు. అలాగే ప్రకటన గీంథములో నమోదు చదయబడిన తన అంతయకాల 
దర్ినములో దీనిని యోహాను ముందుగానే చతశాడు. ప్రకటన 21:1లో, యోహాను ఇలా నివేదించాడు: 

అాంతట నేనచ కొొత్ ఆకాశమునచ కొొత్ భూమిని చ్ూచితిని. మొద్టట ఆకాశమునచ 
మొద్టట భూమియు గతిాంచిపోయినెచ. స్తముదా్మునచ ఇకనచ లేద్చ (పాకటన 
21:1). 

కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమిని గూర్శు యోహాను యొకు వర్ణన 22:5లో కూడా 
కొనసాగుతయంది. 

కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో, భూమి మీద దదవుని శాప్ము ప్ూర్శతగా 
తీస్టవియేబడుతయంది. నలే మనకు ఇక సమసయలను కల్వగశంచదు, మర్శయు మనము సులువుగా దదవుని 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ర్ాజయమును ఆసావదిసాత ము మర్శయు కాసాత ము. దీనికంటే ముఖ్యముగా, దృశయమ నై ర్రతిలో 
దదవుడు మనతో కూడా ఉంటాడు. ఆయన మహిమ నతతన యిెర్ూష్లేమును వ ల్వగశసుత ంది అని ప్రకటన 
21:22, 23 బో ధిసాత యి. ఆ ప్ర్శశుదధ ప్టరణములో దదవుడు సవయంగా తన స్టింహాసనము నుండి 
పాల్వసాత డు అని ప్రకటన 21:3-24 నిశుయప్ర్మసుత ంది. 

అంతిమ స్టిాతిలో మన ప్ునర్మజీీవన ప ందిన జీవనములను గూర్శు మనము ప్రసాత వించు మూడవ 
వివర్ము ఏమనగా, మనము నితయ ప్రతిఫలములను ప ందుతాము. 

పాతి ఫలములు 
కరీసుత  వార్శ ప్క్షమున చదస్టని కార్యములను బటిర , వార్శ నముకతవము, మర్శయు దదవునికన 

విధదయుల ై వార్మ చదస్టిన మలేులను బటిర ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్మ ప్రతిఫలము ప ందుతార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, 2 తిమోతి 4:8లో పౌలు “జీవ కనర్రటము”ను గూర్శు మాటాో డతాడు. మర్శయు 1 పతేయర్మ 
5:4లో పతేయర్మ “మహిమ కనర్రటము”ను గూర్శు మాటాో డతాడు. 2 తిమోతి 2:12లో, మనము కరసీుత తో 
పాల్వసాత ము అని కూడా పౌలు చెపాపడు. మనము దదవుని అంతిమ “విశాీంతి”లోనికన  ప్రవశేిసాత ము అని 
హెబ్రర. 4:1-11 చెబుతయంది. మతతయి 6:20, మార్ము 10:21, మర్శయు లూకా 12:33తో సహా అనేక ఇతర్ 
చపటో యిసేు ప్ర్లోకములో మన ధ్నమును కూడబటెటర కొనుటను గూర్శు మాటాో డాడు. 

ఈ ప్రతిఫలములు మర్శయు నిధ్ులు ఏమ ైయుంటాయో మనకు నిజముగా తెల్వయదు. అయితద 
మన పేరమించు దదవుని యొకు కృపా సవభావము మనకు తలెుసు కాబటిర , ఆయన మన కొర్కు ఏమి 
స్టిదధప్ర్చనను అది నితయము ఆయనను మనము బహుగా ఆనందించుటకు నడపిిసుత ంది అను 
నముకమును మనము కల్వగశయుండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగిాంపు 

ఈ పాఠంలో, వయకనతగత యుగాంతశాసత రములో “సజీవులు మర్శయు మృతయలు” యొకు అనేక 
సాా యిలను మనము చతశాము. ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ 
యొకు వర్తమాన స్టిాతిని మనము ప్ర్శగణించాము. భౌతిక మర్ణము యొకు సార్వతిరకత, మర్శయు 
దానిలో ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్మ మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందినవార్శ యొకు అనుభవాల 
దృషార య మధ్య స్టిాతిని మనము వర్శణంచాము. భౌతిక ప్ునర్మతాా నముతో ఆర్ంభించ, ప్ునర్మజీీవనము 
ప ందనివార్మ మర్శయు ప్ునర్మజీీవనము ప ందనివార్శ యొకు అంతిమ గమయములను గూర్శు చతసతత  
కొనసాగశంచ మనము మానవాళి యొకు అంతిమ స్టిాతిని చతశాము. 

వయకనతగత యుగాంతశాసత రమును అధ్యయనం చదయుట పరా ముఖ్యమ ైయునిద ిఎందుకంటే, 
ప్తనమ ైన ఈ లోకములో మన జీవితములకు నితయ ప్ర్శణామాలు ఉనాియని అది మనకు జాా ప్కము 
చదసుత ంది. మనలో ర్క్షణ ప ందనివార్శకన, మధ్య స్టిాతిలో, మర్శయు తర్మవాత వచదు అంతిమ స్టిాతిలో కూడా 
ప్ర్శమాణమునకు మించన విధ్ముగా దవీించబడతాము అను నిశుయత ఇవవబడినది. అయితద కరీసుత ను 
తిర్సుర్శంచనవార్శకన తర్మవాత లోకములో నిర్రక్షణ లేదు. మనకు కలుగు మంచ భవిష్యతయత ను గూర్శు 
అతిశయప్డుటకు బదులుగా, ఈ సతయములు మనలను సువార్త ప్రకటించుటకు ప్ుర్శకొలాపల్వ, తదావర్ా 
కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో వీల ైనంత మంద ిమన నితయ ఆనందములో మర్శయు 
సహవాసములో పాలుప్ంచుకుంటార్మ. 
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