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మ�డవ �ాఠమ�
��సు ��స
� త్ ు

ఉ�� ��్ఘతమ�
గత ��ండ� ��ల సంవతస్�ాల��ా, నజ��య��ైన ��సును ��ట�్ల�� మం�� ఆ�ా��ం��ర�,

అనుస��ం��ర� మ��య� ఆయన సువరత్ మ�నమ�ను ప్రచురం �ే�ార�. చ��త్ర ప�ర�ష�లల��

ఇతర���న ఏ వయ్��త్��నను ఇంత �సత్ ృతం�ా ఇష్టపడబడల�దు ల��� సమ�జం��ౖ ఇంత ��పప్ ప్ర��వం
చూపల�దు. �త్రక���ార�ల�, సం��త ���్వంసుల� మ��య� గ�ంథకరత్ ల� ఈయనను �ా��

క��కృత�లక� ప్ర����ంశం�ా �ేసుక���న్ర�. సకల �ే�ాల� మ��య� సంస్కృత�ల� ఆయన బ� ధల

ఆ��రం�ా కట్ట బ��్డ�. ప్రపంచమ�ల�� అ��క ప్ర�ే�ాలల�, �ాయ్ల�ండర్ స��తం ఆయన ప�ట�్ట న �ే��

నుం� ల�క్క��యబ��ం��.

�ా� ��సు ఎంత సుప్ర�ిదధ్���య���న్�ో అంత�ా, ఇంకను �వ్ర��న ��త ప���లనక�

గ�రవ�త�నన్ అంశ���య���న్డ�. ప్ర� �ధ���న పం��త�ల� ఆయనను గ���్చ ల��ైన ప����ధనల�

�ర్వ��సత్ ు��న్ర�. �తయ్ శం��త�ల� ఆయనను అపఖ�య్� �ాల�జ�సత్ ు��న్ర�. మ��య� ఆయన
అనుచర�ల� ఊ��ంచు��నబడ� ప్ర� ���నంల� ఆయనను అధయ్యనం �ేసత్ ు��న్ర�.

ప్ర� ఒక్కర� ��సు గ���్చ �ె��ి��నడం మ�ఖయ్���నద���� �ాసత్ వ���య�నన్��, ఎందుకన�ా

ఒ�ా��క ����న మనమందరమ�ను “��సు ��స
� త్ ు ఎవర�?” అ�� ప్రశన్క� సమ���నం �ెపప్వల�ి

వసుత్ం��. ���సత్వ�ల����ే, ఈ ప్రశన్క�గల సమ���నం సుప���త��, ఎందుకన�ా శ��బ�ద్ల��ా మనమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను వ�్ల సత్ ూ�� ఉ��న్మ�.

మనమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను గ���్చ అధయ్యనమ� �ేసత్ ునన్ అనుక�మమ�ల�

ఇ�� మ�డవ �ాఠం, ����� “��సు ��స
� త్ ు” అ�� ���ష్క ��ట్టబ��ం��. ఈ �ాఠంల�, మన �ావ��నమ�ను
��సు ��స
� త్ ునంద�, �ేవ�� క�మ�ర�� యంద�, �్రత్వమ�ల�� ��ండవ ప�ర�షమ���త్ల��
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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

మ�డవ �ాఠమ� ��సు ��స
� త్ ు

నమ్మకమ�ను ర���పరచు ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�ల��ౖ ��ం��్రక���త్ ామ�. ��ా్వస �ష�క
సూత్రమ�ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉ��న్�:

ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర�డ�ను మన ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ును
నమ�్మచు��న్ను.ఈయన ప�����ధ్త్మ వలన

కనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క� ప�ట�్ట ను.
�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

మ�డవ ��నమ�న చ��� �న�ా��ల� నుం�� �����ల��,
పరల�కమ�న����్క

సర్వశ��త్గల తం��్ర��న �ేవ�� క����ే� ��ౖప�న క�ర�్చం��య���న్డ�,

స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��సును గ���్చ �ెప�ప్త�నన్ �షయ�లను �����క��ంచ�����

అ��క మ�రగ్ మ�ల���న్�, అ��ే �ేవ�ాసత్ � చ��త్రయందంతటను అంద�� దృ�ి్ట� ఆక��ష్సత్ ూ ప్ర��న

�షయ�ల�ౖయ�ం��న మ�డ� ప్ర����ంశమ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. �దట���, ఆయన
�ైవత్వ స్వ��వమ� మ��య�, �్రత్వమ�ల�� ఇతర ప�ర�షమ�ర�త్ల�� ఆయన క���య�నన్

సంబంధమ� వంట� �షయ�లను చూసూ
� త్ ు �క్క �ైవత్వమ�ను గ���్చ మనమ�
త్ , ��సు ��స

�ెప�ప్క�ం��మ�. ��ండవ��, ఆయన మ�నవత్వమ�ను గ���్చ �ెల�సుక�ం��మ�, ఆయన �ైవత్వ

మ��య� మ�నవ స్వ��వమ�ల మధయ్గల సంబంధమ�ను గ���్చ చ��్చ��ద్మ�. మ��య� మ�డవ��,
ఆయన పనుల�, అన�ా ఆయన ఈ ల�కంల� ఉనన్ప�ప్డ� �ే�ిన పనులను గ���్చ మ�త్ర�� �ాదు,

�ా� ఆయన పరల�కమ�నక� ఆ��హణ��ై ���్లన తర��ాత పనులను గ���్చ క��� �ెప�ప్క�ం��మ�.
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ��సు ��స
� త్ ు �క్క �ేవత్వమ�, వ��్ణంపబ��న ���నమ���
�దల���ట్ట ���మ�.
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మ�డవ �ాఠమ� ��సు ��స
� త్ ు

�ైవత్వమ�
��స
� త్ ు �ేవత్వమ� గ���్చ మనమ� మ�టల�డ�నప�ప్డ� ల���, ఇం�ా ఎక�్కవ స���ా
అనంట�, ��స
� త్ ు �క్క �ైవత్వమ�ల� ఆయన ప���త్�ా �ేవ��ైయ���న్డ��

�ాసత్ వమ�ను గ���్చ �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, ��స
� త్ ు ఎవ���య���న్ర�� �షయ��� ���తత్
�బంధన �ెల�ప�చునన్ ప్ర��న �ా్వ���ార ప్రకటన గ���్చ మనమ�

మ�టల�డ�క�ంట�మ�. ��సు సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ�డ� మ��య� సంప�ర్ణ ం�ా

మ�నవ��ైయ���న్డ� మనక� �ెపప్బడ�త�ం��. ఈ ��ం��ంట� నుం� మనమ�
తప�ప్క�నన్ ��షంల���, మన��క ��సు ఉండడ�. ఆయన �ేవత్వమ�నక�

సంబం��ం�నంత వరక�, స���గ్ ా ఆయనను గ���్చ బ�ౖ�ల� ప్రకట�ంచుచునన్�ే,
��సును గ���్చ మనమ� �వ��ంచగల ఒ�� ఒక మ�రగ్ ��య�నన్��. ఆయన

�వమ�గల �ేవ�� క�మ�ర��ైయ���న్డ� మనక� �ె�యజ�పప్బడ�త�ం��. ఇ��

ఆ�� సంఘమ� బ� ��ం�న అతయ్ంత �ా్రథ�క���న �ాసత్ వ���య�నన్��. ఉ��హరణక�
అ�� సత్ ల��ైన ��ల�, ��ల�ీస్ ప�్రకల� ర�ంచుచునన్ �షయం – �ాసత్ వం�ా ఆయన

సకల �షయ�ల��ౖ ��పప్ శ��త్�� య���న్డ�� అభయం మనమ�ందునన్��. సర్వమ�
ఆయనయందు సృ�ంపబ��న�. సకల శక�త్ల� ఆయన �ాదమ�ల ��ం� ద ఉనన్�.
ఇ�� �ేవ�� �షయంల� మ�త్ర�� �ెప�ప్��నబడ�త�ం��. ���� మనమ�

��ల��ం�నట్ల ��ే, మన��క సు�ారత్ ఉండదు, ��సు ఉండడ�, మ��య� ���సత్వయ్మ�
క��� ఉండదు.

��. ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��సు �ేవత్వమ�ను ఇల� ����్కనుచునన్��:
ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర�డ�ను మన ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ును నమ�్మచు��న్ను.
“��స
� త్ ు,” “�ేవ�� క�మ�ర�డ�,” మ��య� “ప్రభ�వ�” వంట� మ�టల� ��సు �ేవత్వమ�ను

సూ�ం��ల� ���సత్వ�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� ��తప్రయ్ంగల�ా���య���న్ర�.
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మన అధయ్యనమ� ��తత్ మ�, ��సు �ేవత్వమ�ను ప్ర�త్ ా�ంచ����� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� �ాడ�చునన్ ��ండ� పదమ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�. ఒక ��ౖప�, ��సు,

�ేవ�� క�మ�ర��ైయ���న్డ�� �ాసత్ వమ�ను చూ��ద్మ�. మ��క ప్రక్క ��సు, ప్రభ���ౖయ���న్డన�ా
అర్థ ���ట� మనమ� తర� చూ��ద్మ�. ��సునక� ల�ఖనమ�ల� అన్వ�సుత్నన్ “�ేవ��
క�మ�ర�డ�” అ�� పదమ�ల అర్థ ం�� ఆరం�ంచు��మ�.

�ేవ�� క�మ�ర�డ�
“�ేవ�� క�మ�ర�డ�” అ�� పదమ� �షయంల� మనమ� గమ�ం���స్న �దట�

�షయ��మన�ా, ఏ �ధం�ాను �ై�కమ��ా� �వ�లను గ���్చ �ెపప్����� ల�ఖనమ�ల� ఈ

పదమ�ను తరచు�ా ఉప���ంచును. ఉ��హరణక�, �బ� 1:6 మ��య� �బ� 2:1 వంట�

�ాకయ్���ాలల�, దూతల� �ేవ�� క�మ�ర�ల��ా ప్ర�త్ ా�ంపబడ�త���న్ర�. ���న్ ఆధు�క బ�ౖ�ల�
���ాంత��కరణమ�లల�, �ేవ�� క�మ�ర�లక� బదుల��ా “దూతల�” అ� �ెప�ప్నట�
్ల ఈ

వచనమ�ల� అనువ��ంపబ��న�. �ా� �బ� ప�సత్ కమ�ల�� �ాకయ్���ాలల�, ���్ర గ�ంథమ�

�ాసత్ �ా��� “���య్ హఎల���మ్” అ� �ెబ�త�ం��, “�ేవ�� క�మ�ర�ల�” అ���� ���

అకష్�ార్థ ��య�నన్��. ఇతర �ాకయ్���ాలల� ఇట�వంట� మ�టల� ����్కనబ��య�ండ�ట మనమ�

చూడగలమ�.

�రగ్ మ 4:22, మ��య� హ� ��య 1:1 వంట� �ాకయ్���ాలల� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� క���

�ేవ�� క�మ�ర�డ� �ిల�వబడ�త�ం��. 2 సమ� 7:14, మ��య� ��రత్నల� 2:7 వంట�

�ాకయ్���ాలల�, ఇ�ా����య�ల���న �ా�ల� క��� �ేవ�� క�మ�ర�ల��ా ప్ర�త్ ా�ంచబ��్డర�. ల��ా
3:38ల� ఆ��మ�, �దట� మ�నవ�డ�, �ేవ�� క�మ�ర�డ� �ిల�వబడ�త���న్డ�.

���సత్వ�లంద���� �ె��ిన �ధం�ా, ల�ఖనమ�లల�� అ��క ���ాలల�, �ేవ�� నమ్మక���న

��ా్వసుల� ఆయన క�మ�ర�ల� �ిల�వబ��్డర�. ఈ �వరమ�ను మనమ� మతత్ � 5:9, 45; ల��ా

20:36, మ��య� ��మ� 8:14, 19ల� చూడగలమ�. గల� 3:26ల� ��ల� ఈ �ధం�ా �ా్రసుత్��న్డ�:
��సు ��స
� త్ ు నందు �రందర� ��ా్వసమ� వలన �ేవ�� క�మ�ర�ల�ౖయ���న్ర�
(గల� 3:26).
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�ా� “�ేవ�� క�మ�ర�డ�” అ�� ��ష్ట ��మమ�ల��� మ��య� ఆ ��మ��, ��సు

�ై�క���న�ాడ� అర్థ �యనట్ల ��ే, ���� గ���్చ సంఘమ� ఎందు��ంత �ా��ధ్ంతం �ేసత్ ుం��?

��సును గ���్చ ���తత్ �బంధన �ె�యజ�ప�ప్ �షయ�లను మనమ� చూ�నప�ప్డ�, ఆయన

ఒక ��ష్ట��న �ధం�ా �ేవ�� క�మ�ర��ైయ���న్డ�� �షయం సప్ష్టమవ�త�ం��.
�ాసత్ �ా���, ��సు, �ేవ�� అ�ా��రణ���న క�మ�ర�డ����, ����్క

�ెపప్బడ�త�నన్ట�
్ల మనమ� ���తత్ �బంధనల� చూ�� �షయ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��.
�ేవ�డ� ఎవ���య���న్డ�� �ారమ�ల��� ��సు �ాల�పంచుక�ంట���న్డ�. ��సు,
�ేవ��ల�� అ�ే �ేవ��ైయ���న్డ�, ఇ�ే �షయ��న్ మ��క �ధం�ా

�ెప�ప్��నవచు్చ. అ��ే మనమ� �ారమ�నుబట�్ట �ాదు, �ా� సంబంధమ�నుబట�్ట ,
దతత్ తనుబట�్ట , �ేవ�� �ిల్లల���య���న్మ�. ��సు, �ేవ�� �త�య్�ైన

క�మ�ర��ైయ���న్డ�. ఆయన ఎల్ల ప�ప్డ� �ేవ�� క�మ�ర�డ��ా�� ఉంట���న్డ�.

— ��. ట�మ్ �����నర్

��సు �క్క ��ష్ట క�మ�రత్వమ� ��ను �ా్ర�ిన సు�ారత్ ల� ���షం�ా

సప్ష్ట��య�నన్��. ఉ��హరణక�, 1:1-18ల�, ��సు, �ేవ�� �తయ్���న �ా���్కయ���న్డ� మనక�

�ె�యజ�పప్బడ�త�ం��, అన�ా ఆయన ���� �ేవ��ైయ���న్డ�, మ��య� తం��్ర �క్క అ��్వ�య
క�మ�ర�డ���ౖ య���న్డ� ఇ�� అర్థ �సుత్ం�� ఇ�ే �షయ��న్ మనమ� ��ను 8:18-23ల�

క��� చూడవచు్చ, ��సు తం��్ర �క్క క�మ�ర�డ��ా, ��ౖనుం�� వ�్చన�ాడ�య�, ఆయన ఈ

ల�కసంబంధుడ� �ాడ�య� అచ్చట ఆయన �ె�యజ�ప�ప్త���న్డ�. ��ను 10:30ల�, ఆయన
మ��య� తం��్ర ఏక���య���న్ర� ��సు పట�్టబట�్ట �ె�ిప్న �షయం మనక� కనబడ�త�ం��.

బహ��ా, ��ను 5:18ల�, ఈ �షయ��న్ ��ను సు�ా��త్క�డ� సప్ష్టం �ే�ాడ� బహ�

���తం�ా �ె�య�చునన్��. ఆయన ఇల� �ా్ర�ాడ�:

�ేవ�డ� తన �� ంత తం��్ర అ� �ె�ిప్, ��సు తనున్ �ేవ���� సమ�ను��ా
�ే�ి����ను (��ను 5:18).
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ఆయన ���� �ేవ�� క�మ�ర�డ� ��సు ప���నప�ప్డ�, ఆయన తం��్ర��న �ేవ����

సమ�ను�ైయ�ం�ెన�య� ఆయన ���ం�న �షయ��న్ ఈ �ాకయ్��గం సప్ష్టం �ేసత్ ుం��. ఈ
��త�వ�నుబట�్ట , ��సు, �ేవ�� క�మ�ర��ైయ���న్డ� బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ుందంట�, ఆయన

��ష్ట��న�ా�ై మ��య� �ై�క���న�ా�ై య���న్డ� ���సత్వ�ల� య�కత్ మ��ా గ��ం� ��ర�.

��సు �క్క �ైవ క�మ�రత్వమ� ���తత్ �బంధనల�� ఇతర �ాకయ్ ���ాలల� క���

����్కనబ��ం��. ఉ��హరణక�, ��మ� 1:3, 4ల� మ��య� ��మ� 8:3-4ల�, ��సు, నరర�ప��తత్క
మ�ను�� �ేవ�� �ై�క���న క�మ�ర��ైయ�ం�ెన� ��ల� బ� ��సత్ ు��న్డ�. ���్ర 1:1-3ల�, �ేవ��
క�మ�ర���ా, ��సు ఈ ��ాల ��ా్వ�న్ సృ�ి్టం��డ�య�, స���గ్ ా తం��్ర తత్వమ� �క్క

మ���త్మంతమ���ౖ య���న్డ�య� �ెపప్బడ�త�ం��. మనమ� ����్కనన్ ఈ �ాకయ్���ాలల�

మ��య� ఇతర���న అ��క �ాకయ్���ాలల�, ��సు, �ేవ�� క�మ�ర���ా, ఆయన క���య�నన్

�తయ్���న, �ై�క���న స్వ��వమ�ను సూ�ంచు ఒక ప్ర�ేయ్క���న ���నంల� గ���త్ంపబడ�త���న్డ�.
��సు, �ేవ�� �క్క �ై�క���న మ��య� �త�య్�ైన క�మ�ర��ై య���న్డనుట��ౖ గల ఈ

ఉ��్ఘట�ంప� �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ప్ర��ం�సుత్ం��, అ�� ఇల� ��ల�సుత్ం��:

�ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర�, �ా� �ారమ�ల� ఒక్క�ే.
��సు, క�మ�ర��ైన �ేవ��ైయ���న్డ�, �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లల�

ఒకడ�, ���తత్ �బంధన బ� ��సత్ ుం��. �ా� ఆయనక� తం��్ర��ను మ��య� ప�����ధ్త్మ��ను గల
సంబంధ���ట�?

మనమ� ఇ��వరకట� �ాఠమ�లల� చ��్చం�న �ధం�ా, �్రత్వమ� �షయంల� స��త్�ాసత్ � �్రత్వ

దృకప్థం ��� దృ�ి్టనం�� �ేవ�� ఉ��� మ��య� అ�ి్థత్వమ���ౖ ��ం��్రక��సత్ ుం��. �ేవ�� క�మ�ర���ా,
తం��్ర మ��య� ప�����ధ్త్మక� గల శ��త్ మ��య� మ��మ �షయంల� ��స
� త్ ు �ా�����ాట�

సమ�ను�ైయ���న్డ�. �ేవ�� �క్క మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� – క�మ�ర���� క��� –

అ�ార���న�ార�, �తయ్���న�ార� మ��య� మ�ర��ా���య���న్ర�. ప్ర� ఒక్కర� ఆవశయ్క���న అ��

�ై�క���న గ�ణగణమ�ల�ౖన జ�్ఞనమ�, శ��త్, ప���దధ్ త, ��య్య�మ�, మం�తనమ� మ��య� సతయ్మ�
క���య���న్ర�.
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����� ��రతమయ్మ��ా, �్రత్వమ� �షయంల� �త వయ్య సం���న �్రత్వ దృకప్థం �ేవ��

ప�ర�షమ�ర�త్ల� ఒక���� ��కర� పరసప్రం ఎల� ప్ర��వం చూప���నుచుందు�� వ��్ణసత్ ుం��. ఈ

దృకప్థం ప్ర�ారం, ప్ర� ఒక్కర� ����్వర� బ�ధయ్తల�, ����్వర� అ���ార �ా్థ�ల�, ����్వర� �య�త
�ాత్రల� క���య���న్ర�. ఉ��హరణక�, ��స
� త్ ు ఎల్ల ప�ప్డ� తం��్ర �క్క క�మ�ర���ా, తం��్ర

అ���ారమ�నక� ల�బడ�చునన్�ా��ా ఉం�ెను. ఆయన తన తం��్ర�� ల�బడ�చు��న్డ� వ��్ణసత్ ూ,
��సు ఏమ� ��ల���్చ�ో ��ను 6:38ల� గమ�ంచం��:

�� �ష్టమ� ��ర��ర�్చ��నుటక� ��ను �ాల�దు; ననున్ పం�ిన �ా� �తత్ మ�
��ర��ర�్చట�� పరల�కమ� నుం�� ���� వ�్చ�� (��ను 6:38).

��సు �ే�ిన ఇ�ే �ధ���న �ా్వ���ార ప్రకటనను మనమ� ��ను 8:28-29ల�� ఈ

మ�టలల� చూడవచు్చ:

��సు . . . �� అంతట ���� ���య� �ేయక, తం��్ర ��క� ����ప్నట�్ట ఈ

సంగత�ల� మ�టల�డ�చు��న్న�య� �ర� గ���ం�ెదర�. ననున్ పం�ిన�ాడ�
��క� ���ైయ���న్డ�; ఆయన ��ష్ట��న �ారయ్మ� ����ల్లప�ప్డ�ను �ేయ�దును

గనుక ఆయన ననున్ ఒంట���ా ������ట్టల�ద� �ె��ప్ను (��ను 8:28-29).
���తత్ �బంధనయందంతటను క�మ�ర�డ� తం��్ర అ���ారమ�నక� ల�బడ�త���న్డ�. �ా��

మధయ్ ఘరష్ణ ల�దు, ఎందుకన�ా క�మ�ర�డ� మ��య� తం��్ర ఎల్ల ప�ప్డ� ఏ��భ��ాత్ర�. అ��ే ��ౖ
అ���ారమ� తం��్ర�ే.

అ�ే �ధం�ా, �్రత్వమ� ప్రణ��క ల�పల�, క�మ�ర���� ప�����ధ్త్మ��ౖ అ���ారమ� కలదు.

ఉ��హరణక�, ��సు ప���న మ�టల� ��ను 15:26ల� ఇల� ఉ��న్�:

తం��్ర �దద్ నుం�� � �దద్ క� ��ను పంపబ� వ� ఆదరణకరత్ . . . వ�్చనప�ప్డ�,
ఆయన ననున్ గ���్చ �ాకష్య్�చు్చను (��ను 15:26).
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��మ� 8:9 మ��య� 1 ��త�ర� 1:11 వంట� ఇతర �ాకయ్���ాలల�, ప�����ధ్త్మ �ాసత్ వం�ా

��స
� త్ ు ఆత్మ అ� �ిల�వబడ�త���న్డ�, ప�����ధ్త్మను ��స
� త్ ు పం�ిం��డ� మ��క ప�ాయ్యం ఇ��
సూ�సుత్ం��.

క�మ�ర�డ� �్రత్వమ�ల� ��ండవ ప�ర�షమ���త్య�� గ���త్ంప�ల� ఈ సంబంధమ�ల�

�����క��ంచబ��న�. స��త్�ాసత్ � �్రత్వమ�ల� ఆయన ��ండవ ప�ర�షమ���త్��య���న్డ� ఎందుకన�ా
ఆయన �దట� ప�ర�షమ���త్ �ేత, అన�ా తం��్ర �ేత, ఉ��ప్��ంపబ����డ�, మ��య� ఆయన
మ�డవ వయ్��త్�ా, అన�ా ప�����ధ్త్మను ఊదుత���న్డ�. మ��య� �త వయ్య సం���న

�్రత్వమ�ల� ఆయన ��ండవ ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ� ఎందుకన�ా ఆయన మధయ్ ��ణ
� �ల�

ఉ��న్డ�. ఆయన తం��్ర�� ల�బడ�ను, �ా� ప�����ధ్త్మ��ౖ అ���ారమ� గల�ా�ెయ
ౖ ���న్డ�.
ఆ�� సంఘమ�ల�, ��సు ��స
� త్ ు సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ��ైయ���న్డ�� ఒప�ప్��ల� ���సత్వ

��ా్వసమ�ల�� ��లక���న ��ణ���య�ం��న��. బ��ిత్ స్మమ� సమయంల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ను ఒప�ప్���న�ార�, ఒక� అంతరంగమ�ల� ప�����ధ్త్మ �ేయ� �ారయ్మ�లక�

సంబం��ం�నంత వరక�, �ేవ�ాసత్ �మ�ల�� సూకష్్మ���న �షయ�ల�న్ట�� ధృ�క��ంచు��నవల�ిన
అవసరత ల�క�ం��ం��. �ా� �ార� ��స
� త్ ు �క్క �ేవత్వమ�ను ఎట�వంట� సం��చ���నను ల�క�ం��
ప్రచురమ� �ేయ�ల� ��రబ����. ��డ� స��తం, ��సు �జమ��ాను మ��య� సంప�ర్ణ మ��ాను
�ేవ��ైయ���న్డ� దృ�క��ంచు��నడం ల�ఖ��ను�ార���న ���సత్వయ్మ�నక� ప్రమ�ణ

�హన్���య�నన్��.

“�ేవ�� క�మ�ర�డ�” అ�� పదమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను చూ�న �దట, “ప్రభ�వ�” అ��

��మమ� ��సు �క్క �ైవత్వమ�ను ఎల� సూ�సుత్నన్�ో చూ��ద్మ�.

ప్రభవ�
���తత్ �బంధన ��సును ప్రభ�వ� �ిలచునప�ప్డ�, క����స్ అ�� ���క� పదమ�ను అ��

అనువ��సత్ ుం��. క����స్ అ���� ��ల� �ామ�నయ్��న
� పద���య�ం��న��, “ఏల��ాడ�” ల���

“యజమ�నుడ�” అ�� అర్థ �సుత్ం��, మ��య� అ�� మ��క��� మ�ాయ్దప�ర్వకం�ా “అయ�య్” – ఆంగ్ల

పదమ� “సర్” – అ� సంబ� ��ంచుటక� క��� ప్ర���ంపబ��ం��. అందు�ేత, మతత్ � 10:24, ల��ా
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12:36-47, ఎ���ీ 6:5-9 మ��య� �ం�ా ఇతర���న అ��క ��ట్ల ల� వల�, క����స్ అ�� పదం
��వలమ� మ�నవ�ల�ౖన �ా�� �షయంల� తరచు�ా వ��త్ంపజ�యబ��ం��.

ఇ�ే సమయంల�, మతత్ � 11:25, ల��ా 1:16, అ�� 2:39, మ��య� ఇతర���న అ��క

��ట్ల ల� వల�, ���తత్ �బంధన క����స్ అ�� పదమ�ను �ేవ���� ఒక ��మమ��ా క���

ప్ర���సత్ ుం��. ఆ య� అ�ా్థల� ఇ�న్ చూ�న తర��ాత, ���తత్ �బంధనల�� క����స్ అ�� పద
ప్ర�గమ�, ��సు �ై�క���న�ా�ై య���న్డ� సూ�సుత్ంద� ఎందుక� అను��క�డదు? అ��
��వలం ఆయన భ�ల�క అ���ారం మ��య� ��రవమ�ను సూ�సుత్ం�� అ� మనం ఎందుక�
అను��క�డదు?

క����స్ అ�� పదమ� ���సత్వయ్మ�ల� �ాడబడ�టక� �ాత �బంధన

ఆయ�వ�పట�్ట�ా ఉనన్��. �ాత �బంధనల�� ల�ఖనమ�ల� ���్ర ��షల�

�ా్రయబ��న�. అట్ల �నను, ��స
� త్ ు ప�ట�్టటక� ��ండ� మ�డ� శ��బద్ మ�ల ��త
� ంఈ
���్ర గ�ంథ �ాఠం ���క� ��షల���� అనువ��ంపబ��ం��. ఈ అను�ాద�� ��ప్ట �జ�ంట్
అ� �ిల�వబడ�త�ం��. య�దు పం��త�ల� �ాత �బంధనను ���క� ��షల����
అనువ��ం�నప�ప్డ�, �ేవ�డ� తనను ��ను తన ప్రజలక� ప్రతయ్కష్పరచు���న

ప�త్ర��న అను ��మమ�ను అనువ��ంచ����� క����స్ అ�� పదమ�ను �ార�
6,700 �ార�్ల ప్ర���ం��ర�: య���్వ ���తత్ �బంధన ��సును క����స్ అ�
ప్రకట�సత్ ునన్ �షయ��న్ గ���ంచ����� ఈ ��పథయ్ం �ర��కష్ం�ా

��లక���న�ైయ�నన్��. క����స్ అ�� పదమ� ��నంతట అ�ే ��సు

�ై�క���న�ా�ైయ���న్డను ధ్వ�ంప� �వ్వక�� �నపప్ట����, ��� �ాత �బంధన
��పథయ్ంల� ఈ పద ప్ర�గం, ��సు �క్క �ైవత్వమ�ను అ��క గ�ంథ���ాలల�
సప్ష్టం�ా ధ్వ�సుత్ం��.

— ��. ��త్ జ�నస్న్

�ేవ�� మ��మ�ర్థ ��, ప్ర��ా� ��ాల� ��సు ��మమ�న వంగ�న�య�,

ప్ర��ా� ��ల�కయ� ��సు ��స
� త్ ు ప్రభ�వ� ఒప�ప్��నున�య� �ెప�ప్త�నన్��,
�ప��త���న �స్మయమ�ను కల�గజ�య� ���తత్ �బంధనల�� ఒక
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�ాకయ్��గ��య
� �నన్�� [�ి��ీప్ 2]. �ాసత్ వం�ా, ��ల�, ఆ కష్ణంల� ��షయ�

గ�ంథంల� నుం� ఉల�్ల �ంచుచుం�ెను, అచ్చట అ��, య���్వ ప్రభ���ౖయ���న్డ�

ప్ర� ఒక్కర� ఒప�ప్��ందుర�� ఒక సుత్� �ాన���య�ం��న��. ��ల� బ���ధ్ప�ర్వకం�ా
ఈ �ాత �బంధన �ాకయ్���ా�న్ ��ి��� య���్వక� బదుల��ా, ��సు ��స
� త్ ు
ప్రభ���ౖయ���న్డ� �ెప�ప్త���న్డ�. ఆ కష్ణంల� ��సు ��స
� త్ ు ��వలం ఒక
యజమ�నుడ� �ాదు, �ా� ప్రభ�వ���, ఇ�ా���ల� �ేవ���� క���

గ���త్ంపబడవల�ిన�ా�ైయ���న్డ� ���తత్ �బంధన �ెప�ప్చునన్ �షయం ప���త్�ా
సప్ష్ట��య�నన్��.

— ��. �ీటర్ �ాల్కర్

��మ� 10:9, 13ల� ��ల� ఏమ� �ా్రసుత్��న్�ో ఒక�ా�� చూడం��:
“��సు ప్రభ�వ�” � ��ట��� ఒప�ప్���, �ేవ�డ� మృత�లల� నుం�� ఆయనను
ల���న� � హృదయమందు �శ్వ�ిం�న��డల, �వ� ర��ంపబడ�దువ� . . .

“ప్రభ�వ� ��మమ�ను బట�్ట �ా్రర్థ న �ేయ��ా�ెవ�ో �ాడ� ర��ంపబడ�ను” (��మ�
10:9, 13).

ఈ �ాకయ్��గంల�� 13వ వచనమ�ల�, ��సు ��మమ�న �ా్రర్థ న �ేయ� ప్ర� ఒక్కడ�

ర��ంపబడ�న� ర��వ�పరచునట�
్ల ��ల� ���ల� 2:32ను ఉల�్ల �సుత్��న్డ�. �ా� ���ల�

ప�సత్ కంల� నుం� ��ి��నబ��న ఈ వచనంల�, ���్ర బ�షల� �ా్రయబ��న �ాత �బంధనల�
చూ�నట్ల ��ే, ప్రభ�వ� ��మమ� య���్వ అ� ఉంట�ం��, ఇ�� �ేవ�� �� ంత ��మమ�.

�ామ�నయ్ం�ా చూ��త్ , ��సు ప్రభ�వ� ��ల� �ె�ిప్నప�ప్డ�, ��సు య���్వ, అన�ా ప్రభ�వ�
మ��య� �ాత �బంధన �ేవ�డ���ౖయ���న్డ� ���ం�నట�
్ల అర్థ మవ�త�ం��.

మతత్ � 3వ అ��య్యం, మ�ర�్క 1వ అ��య్యం, ల��ా 3వ అ��య్యం మ��య� ��ను

1వ అ��య్యం, �ాత �బంధనల�� �ేవ���� ��సును సమ�ను��ా �ేయ� ���తత్ �బంధనల��
ఇతర �ాకయ్���ాల�ౖయ�నన్�, ఈ �ాకయ్���ాలల� ��సు, ��షయ� గ�ంథం 40వ అ��య్యంల��

ప్రభ���ౖయ���న్డ�, మ��య� బ��ిత్ స్మ�చు్చ ��ను �ిదధ్పర�న�� ఈ ప్రభ�వ� మ�రగ్ మ���. ఇ�ే
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�ధ���న �ైత��య్�న్ మనమ� ���్ర 1:10ల� చూడగలమ�, ఈ �ాకయ్మ�ల� ప్రభ���న
ౖ ��సు, ��రత్నల�
102:24, 25ల� ఈ ల�కమ�ను సృ�ి్టం�న�ాడ� �ెపప్బడ�త�నన్ �ేవ��ైయ���న్డ�. ఈ �ధం�ా
ఎ��ౖన్�� �ెప�ప్��వచు్చ.

అల�గ�, ���తత్ �బంధనల�� ప్రజల� ��సును “ప్రభ�వ�” అ� �ి��న ప్ర��ా��, �ార� ఆయన

�ైవత్వమ�ను గ���త్ం��ర� �ెపప్డం �ా����. ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ార� ఆయన ��డల �ా�� మ�నవ
మ�ాయ్దను ప్రద��్శం��ల� మ�త్ర�� ఉ�ేద్ �ం��ర�. �ా� సంఘమ� మనమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణం ప్ర�ారం ఒప�ప్��నుచునన్ట�్ట�ా, ��సు, ప్రభ���ౖయ���న్డ� �ధుయ్కత్ మ��ా

ఒప�ప్��నునప�ప్డ�, ��సు ��స
� త్ ు �ేవ��ైయ���న్డ�, మ��య� �ేవ�డ��ా ఆయన �్రత్వమ�ల� తం��్ర

మ��య� ప�����ధ్త్మ క���య�నన్ �ై�క���న అ�� ���ష లకష్ణమ�ల�గల సంప�ర్ణ
సభ�య్�ైయ���న్డ�� ల�ఖ��ను�ార���న బ� ధను మనమ� ర���పరచుచు��న్మ�.

��స
� త్ ు �క్క �ైవత్వమ� ���సత్వ ��తమ�నక� అవసరమగ� అ�న్ �ధమ�ల�ౖన

అంత�ాభ్వమ�లను క���య�నన్��. ఉ��హరణక�, మనమ� �ేయ�చుండ� �ా్రర్థ నలల�ను,

�ాడ�చుండ� �ాటలల�ను ��సును �ేవ���ా అం��క��ం��� మ��య� ఆ�ా��ం��ల���� ���

అర్థ ��య�నన్��. అన�ా, మనమ� తం��్ర మ��య� ప�����ధ్త్మక� �ేయ�చునన్ట�్ట, ఆయనక�
�ా్ర��్థంచవల�న� ��� అర్థ ం. అన�ా, �ేవ�డ� ���� మనలను �ాపమ� నుం� ���ం��డ��

�షయ��న్ ఎ����న�ార���, మన రకష్ణ గ���్చన సకల ఆదరణగల�ార��� య�ండవచు్చన� అర్థ మ�.

���సత్వ ��తమ�ల�� ఇ� మ��య� ఇం�ా అ��క���న ఇతర ఆచరణ�త్మక���న �షయ�ల�, ��సు

�ై�క���న�ా�ైయ���న్డ�� నమ్మకం��ౖ ఆ��రప��య�నన్�.

��సు �క్క �ేవత్వమ�ను గ���్చన ఇట�్ట అవ�ాహన��, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల�

ఆయన మ�నవత్వమ� �వ��ంపబ��న ������న్ ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

మ�నవత్వమ�
గత ��ండ� శ��బద్ మ�ల �ాలంల�, అ��కమం�� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల�, ��సు

మ�నవ��ైయ�ం�ెన�� �షయ��న్ �సస్ం��చం�ా అం��క��ం��ర�, �ా� �ార� ఆయన �ేవత్వమ�ను
ప్ర�న్ం��ర�. సంఘమ� ��ల��లప్బడ�చుం��న ఆ�� శ��బద్ మ�ల �ాలంల�, ప్రజల� ��సు �క్క
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మ�నవత్వమ�ను ప్ర�న్ంచడమ���� క�సం సర్వ�ామ�నయ్���న సంగ�ైయ�ం��న��. ఆ ����లల��

పల�క�బ��గల తతత్ ��ాసత్ �మ�ల�, �ేవ�డ���ాడ� మ�నవ�� ర�పంల� మ�ర���షం ధ��ంచవచు్చన��
�షయ��న్ ప్రజల� అం��క��ంచ����� సులభం �ే�ా�. �ా�, �ేవ�డ���ాడ� �ాసత్ వం�ా ఒక

మ�నవ�డ� �ాగలడ�� అ��ా్రయ��న్ అం��క��ంచడమ���� �ా���� ��ల� కష్ట��య�ం��న��.

మ�నవ�ల� �ా��రక���న, ����ద్రకమ�ల�గల �ా్రణ�ల�య
ౖ �ం����. �ా�� అంచ�� ��రక�, అలప్���న,

సృ�ంపబ��న �ా్రణ�ల సంబంధ���న, మ�నవ స్వ��వం ధ��ంచడం ��్వ�ా, తన �� ంత మ��మ

మ��య� ��రవమ�ను అలప్���న��ా �ే�ి��నుటక� �ేవ�డ� �ా�పడడ�. ���రకరం�ా, క�మ�ర��ైన

�ేవ�డ� సంప�ర్ణ మ�నవత్వమ�ల�, సంబం��త సకల బల��నతల��, ప���త�ల��, మ��య�

�ౌర్బలయ్మ�ల�� ఈ ల��ా��� వ��్చడ� నమ్మ����� ఆధు�క ���సత్వ�లల� అ��క�ల� స��తం

కష్టపడ�త���న్ర�.

��సు సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ��ైయ�ం�ెన� �ర��ించ�����, మనమ� ఆయన

మ�నవత్వమ�నక� సంబం��ం�న� ప్ర��న���న మ�డ� లకష్ణమ�లను �ెప�ప్క�ం��మ�. �దట���,
మ�నవ���ా ఆయన అనుభ�ం�న అనుభ�ాల�. ��ండవ��, మ�నవ���ా ఆయన �ేపట�్ట న హ� ��.

మ�డవ��, ఆయన �క్క మ�నవ స్వ��వమ� మ��య� ������ ఆయన �క్క �ై�క���న

స్వ��వమ�నక�ను గల సంబంధమ�ను గ���్చ �ెప�ప్క�ం��మ�. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�
జ�����ా ఇవ్వబ��నట�్ట, ఆయన మ�నవ���ా అనుభ�ం�న అనుభ�ాల�� �ా్రరం���ద్మ�.

అనుభ�ాల�
ఇట�వంట� అనుభ�ాలను మ�నవ�ల� మ�త్ర�� అనుభ��ాత్ర� గనుక ��సు �జమ��ా

మ�నవ��ైయ�ం�ెన� ఆయన మ�నువ���ా అనుభ�ం�న అ��క అనుభ�ాల�

ర��వ��ేసత్ ు��న్�. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �శ్చయ�త్మకమ�ల�ౖన �షయ�లను

గమ�ంచం��:

ఈయన ప�����ధ్త్మ వలనకనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క�
ప�ట�్ట ను.

�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,
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�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

మ�డవ ��నమ�న చ��� �న�ా��ల� నుం�� �����ల��ెను.
ఈ అనుభ�ాల� ��సు �క్క మ�నవత్వమ�ను గ���్చ క�సం ��ల�గ� ��ణ�లను

ర���పరచుచునన్�: ఆయన తరమ�, ఆయన శ��రమ�, ఆయన ఆత్మ, మ��య� ఆయన
ప�నర���్థనమ�. ఆయన తరమ�ను గ���్చన, ఆయన గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట మ��య�
జ�్మంచుట�� స�, చర్చ�� �దల���ట్ట ���మ�.

తరమ�
��సు తరమ�ను గ���్చ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఇల� ��ల�సుత్ం��:
ఈయన ప�����ధ్త్మ వలనకనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క�
ప�ట�్ట ను.

అం��క��ంచద��నట�్ట�ా, ��సు గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట మ��య� జ�్మంచుట గ���్చన�

���న్ అ�ా��రణ���న �వ�ాల�నన్�. �దట���, మ�నవ��ైన తం��్ర �ాదు, �ా� ���షం�ా ఆయన
ప�����ధ్త్మ వలన గరభ్మ� ��ల్చబ��్డడ�. తన త�్ల �క్క క��య్త్వమ� ఉల్ల ం��ంపబడ�

���నంల� క��� ఆయన గరభ్మ� ��ల్చబ��్డడ�. ఈ �ాఠంల� సంబం��త �షయ�లను స�వరం�ా

చ��్చ��ద్మ�. ప్రసత్ ు�����, గరభ్మ� ��ల్చబడ�ట మ��య� జ�్మంచుట అవశయ్మ��ా మ�నవ
అనుభ�ాల�ౖ ఉ��న్య� �ా్రథ�క ఆల�చనల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���ద్ �మ�.

��సు “గరభ్మ� ��ల్చబ�ెన�” అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��ల�సుత్నన్దంట�, ఆ��మ�

మ��య� హవ్వ తదనంతరమ� సకల మ�నవ�ల� �దల���ట�్టన అ�ే ���నంల� ��సు క���

�దల���ట్ట �డ�� �షయం ���ల� ఇ���య�నన్ద� అర్థ మవ�త�ం��: త�్ల గరభ్మ�ల�� �నన్
��వ��ా. �ేవ�డ� ప్ర� మ�నవ ��వ�ను ర��ించు అ�ే �ధం�ా, ఆయన ��సును మ��య�

గరభ్మ�ల� ర��ిం��డ� మతత్ � 1:18, ల��ా 2:5,6, గల� 4:4, మ��య� ���్ర 10:5 వంట�

�ాకయ్���ాల� సూ�సుత్��న్�.
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ల��ా 1:34-37ల�, మ��య� గరభ్మ�ను గ���్చ మ��యక� మ��య� గ�్ర��లను

�ేవదూతక� మధయ్ జ����న ఈ ��ం� �� సం��షణ గ�ంథస్థ ం �ేయబ��య�నన్��:

“అందుక� మ��య, “��ను ప�ర�ష�� ఎర�గ���న��; ��ేల�గ� జర�గ�న�”

దూత�� అన�ా, దూత ప�����ధ్త్మ ������ వచు్చను; స��్వనన్త�� శ��త్ �నున్
కమ�్మ��నును . . . �ేవ�డ� �ె�ిప్న �� మ�ట���నను �రర్థ కమ� �ా��రద�”
ఆ���� �ె��ప్ను (ల��ా 1:34-37).

ఈ ���నంల� �డ్డ గరభ్మ� ��ల్చబడటమ���� ఒక ��పప్ అదుభ్త�ారయ్��� య�ండ�న�

మ��య గ���త్ం�ం��. ఆ�� �� ం��న�� క��� స���గ్ ా ఒక అదుభ్త �ారయ్��.

��సు అదుభ్తకరమ��ా గరభ్మ�ను ��ల్చబడ�ట అ�� �షయం, ఆయన సంప�ర్ణ
�ైవమ� మ��య� సంప�ర్ణ మ�నవ��ైయ���న్డ� �శ్చయపర�సుత్ం��, �ా� ఈ

�షయం ఆయనను సంప�ర్ణ మ�నవ��ైయ�ండ�ట కంట� తక�్క��ౖన�ా��ా �ేయదు.
గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట అదుభ్తమ���� �జ��, బహ��ా ��చ�� చ��త్రల�

ఎప�ప్�ై�� �ా� �ె��ియ�నన్ అ� ��పప్ అదుభ్త�ారయ్మ�లల� ఒకట�ౖయ�ంట�ం��.

అట్ల �నను, ��సు గరభ్మ�న ��ల్చబడ�టను చూ�నట్ల ��ే, ఆయన గ�ాభ్వ��,
మ��య� త�్ల గరభ్మ�ల� అ�వృ��ధ్�ెందుట, ఇతర మ�నవ �వ�ల వంట��ే

అయ�య్ం��ం��. ఆయన తన త�్ల గరభ్��్వరమ� గ�ం�� జ�్మంచుట, మ�మ�ల��ా
మ��ి ప�ట�్టక ప్ర�య
� ��. ఆయన తన �� షణ ��సం తన త�్ల ��ౖ ఆ��రపడ�ట,

చనుబ�ల� ��్రగడం మ��య� మ�క�్క �ారడం, �ిల్ల���ల� మ�ర్చబడటం, ఇవ�న్
క��� �ామ�నయ్���న, మ�మ�ల� మ�నవ అనుభ�ాల�. ఆయన ��వలం

మ�నవ��ైయ�ండ�ట కంట� ఎక�్క��ౖన�ా�ే, �ా� సంప�ర్ణ మ�నవ�� కంట�
తక�్క��ౖన�ాడ� మ�త్రం �ాదు.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్

��సు �జమ��ా మ�నవ��ైయ�ండడ� ���న్ ప�ాయ్య�ల� త��్కంపబడ�త�ం��, ఎందుకన�ా

ఆయనక� మ�నవ��ైన తం��్ర ల�క�ం�ెను. �ా� ఆ�� మ�నవ�లక� స��తం తండ�్రల� ల�క�ం����, ల�క
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ఆ మ�ట����త్ తల�్లల� ల�క�ం����. ఆ�� 2వ అ��య్యం మనక� �ె�యజ�ప�ప్త�నన్ట�్ట�ా, ఆ��మ� ��ల

మంట��� ���్మంపబ��్డడ�, హవ్వ ఆ��మ� �క్క ప్రక్కట�మ�కల� నుం�� సృ�ంపబ��ం��. ఈ
ఇర�వ����� క��� త�్ల దండ�్రల� ల�ర�. ఈ ఇర�వ�ర� క��� �ీత్ ��� జ�్మంచల�దు. �ా� �ార�

సంప�ర్ణ ం�ాను, �జమ��ాను మ�నవ�ల�య
ౖ �ం����. అ�ే �ధం�ా, ��సు గరభ్��రణ అ�ా��రణ

���నమ�ను �ం�న�ై య�ం��నపప్ట����, ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ��ెయ
ౖ �ం�ెను.

మనమ� ల�ఖనమ�ల నుం� �ె��ి��నుచునన్��నంతట� ప్ర�ారం, ��సు మ��య� గరభ్మ�ల�

ఎదుగ�ట క��� ప��ప�ర్ణ ం�ా ఒక సహజ సంఘటన��� య�ం��న��, మ��య� అ�� ఆ�� ఆయనక�
జన్మ��్చన సంఘటన�ా ప��ణ�ం�ం��. ��ౖ��చు్చ, మ��య గరభ్మ� ���్చన �షయం

��ల�ద్ల�తఆ��క� �ె�యల�దు. �ా� ఆ �దట అ�� సప్ష్టమ�య్ంద� మతత్ � 1వ అ��య్యం,

ల��ా 2వ అ��య్యం సూ�సుత్��న్�. �ేవ�డ� మ��యక� ప్ర��నమ� �ేయబ��న ���ప�నక�

స్వపన్మందు �ె�యజ�ప�ప్నంత వరక�, ఆ�� ��ా్వస�ాత్రమ�ను అతడ� ప్ర�న్ంచునంతట� ప���్థ ి�
ఏరప్��ం��. �వరక� ��సు య��ర్థ ��న మ�నవ ��వ��ా జ�్మంచడం జ����ం��.

��సు సంప�ర్ణ ం�ాను మ��య� సమగ�మ��ాను మ�నవ��ైయ���న్డ�. ��స
� త్ ు

అదుభ్తకరమ��ా గరభ్మ� ��ల్చబడ�ట ఎ�్వధం�ాను ఆయన �క్క �జ���న

మ�నవత్వమ�ను త��గ్ంచదు. మ�నవత్వమ� ఏ��� య�ండవల�న� ఉ�ేద్�ంపబ��న�ో
���� ��సు మనక� అదుభ్తకర���న గరభ్��రణల� �ాసత్ వం�ా చూ�ిసత్ ు��న్డ�,
ఎందుకన�ా మనమ� పరల�కంల� ఉండ��ౖయ�నన్ట�్ట, మనమ� �ా�ి�్ట ి ప్రజల���
య�ండక�ం�� ప���త్�ా మ�నవ�ల��� య�ండగలమ�� �షయ��న్ మనమ�
��స
� త్ ునందు చూచుచు��న్మ�.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్

��సు �క్క తరమ�ను చూ�న �దట, ఆయన ప���త్�ా మ�నవ��ై య���న్డ� ఆయన

శ��రమ� ఎల� ర���పర�సుత్ం�ో చ��్చంచు��మ�.
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శ��రమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెప�ప్త�నన్ ఈ �షయం ప్రసత్ ుతం మన మనసుస్లల�

ఉనన్��:

�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
ఈ మ�టలల�, ఆయన �జమ��ా శ��ర������న మ�నవ��ై య�నన్ప�ప్డ� మ�త్ర�� అ�

�ాధయ్మ��య్ ���న్ అనుభ�ాలను ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��సునక� ఆ���ిసత్ ుం��.

మతత్ � 27వ అ��య్యమ�, మ�ర�్క 15వ అ��య్యమ�, ల��ా 23వ అ��య్యమ�,

మ��య� ��ను 18 మ��య� 19వ అ��య్యంల� �����ంపబ��నట�్ట�ా, ��సు పట్ట బడ�ట
మ��య� �ిల�వ��యబడ�టక� సంబం��ం�న సంఘటనల ప్ర�ారం, ��సు �� ం� �ిల�త�

�ాలమందు ���� ���ల�ౖన బ�ధలననుభ�ం��డ�. ��ర�� �ెబ్బల� ��ట్ట బ��్డడ�, మ�ళ్ల ����టం

బలవంతం�ా ధ��ంపజ�యబ��్డడ�, ఉ�్మ��యబ��్డడ�, అపహ�ించబ��్డడ�, పల�మ�ర�్ల కర��� తల��ౖ

��ట్ట బ��్డడ�, ఆయన �ిల�వ��యబ��న స్థ లం వరక� ��ంత దూరం తన �ిల�వను ���� ��ి���
��ళ్ల �నట�
్ల బలవంత��ట్టబ��్డడ�.

ఆయన మ�నవ ���క శ��రమ�గల – బ�ధపడగల, రకత్ మ� �ారగల, ��ౖ�క�ల �ేత

దూ�ింపబడగల, �యల�క�ం��న ��రం మ��య� ��ట్ట బడ�చుం��న �ెబ్బల వలన �సస్త�
త్ వ

ఏరప్��న, చంపబడగల, ఆయన ఆత్మ ఆయనను ���� ���్ళ�� �న �దట సమ���ల�

�ా���ట్టబడగల శ��రమ� క���య�ం��న – �జ���న మ�నవ��ై య�ం�ెన� ��సు అనుభ�ం�న
శ�మల�, �ిల�వ��యబడ�ట, మరణ�ంచుట, మ��య� �ా���ట్టబడ�ట ప్రద��్శసుత్��న్�.

�జ���న మ�నవ శ��రం క���య�ండ�ట ��లక���న �షయ��� య�ం��న��, ఎందుకన�ా ఒక

య��ర్థ ��న మ�నవ�డ� �ై�క���న �ర�ప్ ప్ర�ారం మ�న�ా� �ాపమ�ల �ా్రయ�్చతత్ మ� ��రక�

�ా��రక శ�మల��ందవల�న� �ేవ�� ��య్యం ����న��. సంబం��త ఉ��్ఘటనను మనమ� ��మ� 7:4,

��ల�ిస్ 1:21, 22 మ��య� ���్ర 10:10ల� చూడగలమ�.

ఒక ఉ��హరణ�ా ���్ర 2:14-17ల� గల మ�టలను గమ���ద్మ�:
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�ాబట�్ట ఆ �ిల్లల� రకత్ మ�ంసమ�ల� గల�ా���నందున, ఆ ప్ర�ార�� మరణమ� . . .
�ావ�న ప్రజల �ాపమ�లక� ప���రమ� కల�గజ�య�ట��� . . . (���్ర 2:14-17).

ఈ �ాకయ్��గమ� మనక� సప్ష్టం�ా �ె�యజ�య�చునన్ట�్ట, మన �ాపమ�లక� ప���రమ�

కల�గజ�య�టక�, ��సు రకత్ మ�ంసమ�ల�గల�ా�ై, ���క శ��రమ�గల�ా�ై, య�ండవల�ి వ�్చం��.
��సు �క్క తరమ�, శ��రమ�ను గ���్చన �షయ�లను మన మనసుస్లల� ఉంచు���,

��సు ఆత్మ ఆయన �క్క మ�నవ స్వ���ా�న్ ప���త్�ే�ింద�� �ాసత్ �ా�న్ ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

ఆత్మ
మ�నవ�ల� అమరత్ ����న ఆత్మక� ��ాసమ��ా నుండ� మరత్ ����న శ��రమ�గల�ా���

య���న్ర� ల�ఖనమ�ల� క�మప్ర�ారం�ా �ెబ�త���న్�. ఆత్మలను గ���్చ ల�ఖ��లల� అ��క

��నన్���న ప��ల� ప్ర���ంపబ��న�, �ా� “��ాత్మ” మ��య� “ఆత్మ” అ��� అతయ్ంత

సర్వ�ా��రణ���న ప��ల�ౖయ�నన్�. ���్ర 4:12 మ��య� 1 �ెసస్ 5:23 ఆ��రం�ా, “��ాత్మ”

మ��య� “ఆత్మ” అ��� మన అ�ిత్ త్వమ�ల� గల ����్వర� ���ాల�య
ౖ ���న్య� ���న్ �ాంప్ర��య�ల�
�ెప�ప్చునన్�. �ా� మన అ�ిత్ త్వమంతట� అంతరంగమ�ల�� సమసత్ మ�ను, అ���క���న ��ణ�లను

సూ�ంచ����� ఈ ��ం��ంట�ల�� ఏ�ో ఒక పదమ� ప్ర���ంపబ��న� ����ప� 200

వచ��ల���న్�. �ాబట�్ట , అ�� “��ాత్మ”����� ల�క “ఆత్మ”�����, ఈ ��ండ� ప��ల� క���

మ�నవ��ల� ప్ర��నం�ా శ��రమ� మ��య� ఆత్మ అ�� ��ండ� ���ాల���న్య�� మ�ల���ర���న
�ాసత్ �కతను సూ�సుత్��న్య� �ెప�ప్��నడం మం���.

ల��ా 23:46ల�, ��సు తన �� ంత “��ాత్మ” ల�క “ఆత్మ”ను గ���్చ పల�క�త�నన్

పల�క�ల� కలవ�. ఇ����, ఆయన మ�టల�� �నం��:

తం��్ర, � �ే��� �� ఆత్మను అపప్��ంచు��నుచు��న్ను (ల��ా 23:46).
��సు �ిల�వ �ద మరణ�ం�నప�ప్డ�, ఆయన �ేహమ� సమ���ల� ఉంచబడ��ౖయ�ండ�ా,

ఆయన ��ాత్మ ల�క ఆత్మ తం��్ర��న �ేవ�� హ�ాత్లల� ఉంట�ంద� ఆయన సూ�ం��డ�.

-17����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

మ�డవ �ాఠమ� ��సు ��స
� త్ ు

మన ఉ��� �క్క ఆత్మసంబంధ���న ��ణమ��ా, మన ఆత్మ మన స�ేతనత్వమ�నక�

�ీఠ���య�నన్��. మన శ��రమ�ల� మృత���నప�ప్డ�, మన ఆత్మల� మన శ��రమ�లల� నుం� ����,
స�ేతనత్వ �ి్థ�ల� ��న�ాగ�ను. ��సు మరణ�ం�నప�ప్డ� ఆయనక� అ�ే జ����ం�� అ� అ�� సత్ ల�ల
��ా్వస ప్రమ�ణమ� �వ��సత్ ుం��. ప్ర�ేయ్కం�ా, అ�� �ెబ�త�ం��:
ఆయన అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.
��సు మరణ�ం�నప�ప్డ�, ఆయన �క్క �ైతనయ్వంత���న, ���చ��త్మక���న ఆత్మ

ఆయన శ��రమ�ల� నుం� ��ర�య్ంద� ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెబ�త�ం��. ఆయన �ేహమ�

సమ���ల� ఉంట�ండ�ా, ఆయన ఆత్మ అదృశయ్ ల�కమ�ల���� ����ను. ఈ మ�టల ల��ైన అ�ా్థ�న్
అట�తర��ాత ఈ �ాఠంల� మనమ� ప���లన�ా ప�����ాత్మ�. �ా� ప్రసత్ ు�����, ��సు అదృశయ్
ల�కమ�ల���� ����న �షయ��న్ ����్కనడం ��్వ�ా, ��సు �ాసత్ వ���న మ�నవ ఆత్మ

క���య�ం�ెన�� �షయ��న్ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ధృ�క��ంచుచునన్ద� మ�త్ర��

సూ�ం��ల� ఆ�సుత్��న్మ�.

�వ���ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��సు తరమ�, ఆయన శ��రమ�, మ��య� ఆయన

ఆత్మను గ���్చ �ేయ�చునన్ ప్ర�త్ ావనల ��్వ�ా, ��సు �క్క మ�నవత్వమ�ను

ధృ�క��ంచుట���ాట�, అ�� ఆయన ప�నర���్థనమ�ను గ���్చ అన�ా, ఆయన ఆత్మ ఆయన
శ��రమ��� ఐకయ్మగ�టను గ���్చ క��� �ెప�ప్చునన్��.

ప�నర���్థనమ�
��సు �జ���న మ�నవ��ై య�ం�ెన� ప�నర���్థనమ� ర��వ� �ేసత్ ుం�� ఎందుకన�ా

ఆయన సంప���త్��న, మ��మపరచబ��న మ�నవ అ�ిత్ త్వమ�, ఆయన �జ���న మ�నవ శ��రమ�

ఆయన �జ���న మ�నవ ఆత్మ�� మ�్ళ క��ి�� �న�ై య�ం��నద� అ�� ప�నర���్ఘట�సత్ ుం��.

ఆయన మ�నవ ఆత్మ ప��ప�ర్ణ పరచబ��న ఆయన మ�నవ శ��రమ�ల���� ప్ర��శ��ట్టబ��నప�ప్డ�

ఆయన శ��రమ� ప�నర���్థన����య్ం��. అవ�ను, ���న్ ���ల��ా ప�నర���్థన���న ఆయన

శ��రమ� �నన్���న�ైయ�ం��న�� ఎందుకన�ా అ�� మ��మపరచబ��ం�� మ��య� ఇక �దట అ��
మరత్ ����న�� �ా��ై య�ం��న��. �ా� ఈ �షయం ���� తక�్కవ ���క���న����ా ల�క తక�్కవ
-18-

����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

మ�డవ �ాఠమ� ��సు ��స
� త్ ు

మ�న�య���న����ా �ేయల�దు. ��ౖ��చు్చ, 1 ����ం�� 15వ అ��య్యమందంతట మనమ�

గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ప�నర���్థన���న ��సు శ��రమ� ��ా్వసులంద�� �ా��రక ప�నర���్థనమ�ల

ప్రథమ ఫల���య�నన్��. అందు�ేత, మన �� ంత శ��రమ�ల� భ�షయ్త�
త్ ల� ఎల� ఉంట��, అ��
మన ఎదుట ప్రద��్శంచుచునన్��.

1 ����ం�� 15:20-23ల� ��ల� ఏ� �ా్ర�ా�ో ఒక�ా�� చూ��ద్మ�:
ఇప�ప్�ై�ే ���్రం�న�ా��ల� ప్రథమఫలమ��ా ��స
� త్ ు మృత�లల�నుం��

ల�పబ��య���న్డ�. మనుష�య్� ��్వ�ా మరణమ� వ�ె్చను గనుక మనుష�య్�
��్వ�ా�� మృత�ల ప�నర���్థనమ�ను క���ను. ఆ��మ�నందు అందర� ఏల�గ�
మృ��� ందుచు��న్��, ఆల�గ�న�� ��స
� త్ ునందు అందర� బ్ర����ంపబడ�దుర�.

ప్ర��ాడ�ను తన తన వర�సల��� బ్ర����ంపబడ�ను; ప్రథమ ఫలమ� ��స
� త్ ు; తర��ాత
��స
� త్ ు వ�్చనప�డ� ఆయన�ార� బ్ర����ంపబడ�దుర� (1 ����ం�� 15:20-23).

ఆ��మ�, సృ�ి్టంపబ��న ��� మ�నవ��ైయ�నన్ట�్ట�ా ��సు, మ��మపరచబ��న

శ��రమ��� ప�నర���్థను�ైన �దట� మ�నవ��ైయ�ం�ెను. ఆయనక� మ�ందుం��న ఇతర�ల�

స�వ�ల��ా �ేయబ��్డర�, ��ంద��� ��సు ���� స్వయం�ా ల��ాడ�. హ��క� మ��య� ఏ�య�
మరణ�ంచక�ం��, శ��రమ����� పరల�కమ�నక� ����� బ����. �ా� ���ల� ఏ ఒక్క���నను
మ��మపరచబ��న, అమరత్ ����న శ��రమ�లను �� ందల�దు.

�ా� ��సు శ��రమ� ఇప�ప్డ� మ��మపరచబ��న�ైనపప్ట���� – మ� మృత�ల

ప�నర���్థన సమయమ�ల� �ేవ�డ� మన శ��రమ�లను నూతనపర�న తర��ాత మనమ�
సంప�ర్ణ ం�ా మ�న�య���న�ార��� య�ండ� �ధం�ా – అ�� �ంకను సంప�ర్ణ ం�ా
మ�న�య���న�ై య�నన్��.

ఆయన ప�ి బ�ల��ైయ�ం�ెను. తన ���శవ దశల� బ� �త్ �ా తన త�్ల ��ౖ��

ఆ��రప�ెను. ఆయన జ�్ఞనమందును, వయసుస్నందును, �ేవ�� దయయందును
మ��య� మ�నవ�ల దయయందును వ��ధ్ల�్ల న� ల��ా �ెబ�త���న్డ�. మనమ�
ఆక���నుచునన్ట�్ట�ా�� ఆయన క��� ఆక�����న్డ�, మనమ�
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ద�ిప్��నుచునన్ట�్ట�ా�� ఆయన క��� ద�ిప్����న్డ�, మ��య� మ�నవ�ల�
మరణ�సత్ ునన్ట�్ట�ా�� కల�వ�� ������ౖ �ిల�వ �ద ఆయన క��� మరణమ�ను
అనుభ�ం��డ� మనక� �ె�యజ�పప్బడ�త�ం��. స��క��, ఇ�� ����

�ం�న�ైయ�నన్��. ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ��ెయ
ౖ �ండ�ట మ�త్ర�� �ాదు,
ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ��ైయ�ం�ెను, �ా� ��సు �ా్రమ�ణ�క���న మ�నవత్వం
మ�త్ర�� �ాదు; ఆయన ప��ప�ర్ణ మ� �ేయబ��న మ�నవత్వ��� య���న్డ����
�ాసత్ �క �షయ���య�నన్��.

— ��. ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.

మనమ� ��సు మ�నవత్వమ�ను ఆయన అనుభవమ�ల ��్వ�ా �ెల�సుక���న్మ�,

ఇప�ప్డ� మన �ావ��నమ�ను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస �ా్రమ�ణమ�ల� ����్కనబ��నట�్ట, మ�నవ���ా,
ఆయన �ేపట�్ట న పద���ౖ – ��స
� త్ ు పద���ౖ – ��ం��్రక��ంచు��మ�.

పద�
��సు �క్క పద� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ఈ మ�టల�్ల ����్కనబ��ం��:
��సు ��స
� త్ ును నమ�్మచు��న్ను.
ఆధు�క ���సత్వయ్మ�ల�, ��స
� త్ ు అ�� మ�ట ఆయన �� ంత ��ర�ల�� ��గ���య�ండ�ట కంట�,

����� బదుల��ా అ�� �ాసత్ �ా��� ఆయన �ేపట�్ట న �ారయ్మ� �క్క ���ష్క���య�నన్ద� అ��క

మం�� ��ా్వసులక� �ె�యదు. ఈ �షయమ�ల�, “��స
� త్ ు” అ�� మ�ట ��ల� వరక� “�ా�” ల�క

“��య్య���ప�” వంట� మ�ట���య�నన్��.

��సు మ�నవ���ా �ేపట�్ట న పద�� గ���్చ మనమ� ��ండ� ���ాలల� �ెప�ప్క�ం��మ�.

�దట���, “��స
� త్ ు” అ�� పద�� గ���్చన �ాత �బంధన ��పథయ్మ�ను మనమ� అవల�కనమ�
�ే�ద్ �మ�. ��ండవ��, ఈ పద� ��ర��ర�ట మన ప్రభ�వ� �క్క మ�నవత్వమ�ను ఎల�

సూ�సుత్నన్�ో �వ��ంచు��మ�. “��స
� త్ ు” అ�� పద��� సంబం��ం�న �ాత �బంధన ��పథయ్ం��
�దల���డ��మ�.
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�ాత �బంధన ��పథయ్ం
��స
� త్ ు అ�� ఆంగ్ల పదమ� ���
� ్ట � స్ అ�� ���క� పదమ� �క్క అను�ాద���య�నన్��, ఈ పదమ�

“అ��ికత్ ��ైన�ాడ�” అ�� అర్థ �చు్చ, మ�య�క్ ల�క ���ీస్య అ�� �ాత �బంధన ���్ర పదమ�
�క్క అను�ాద���య�నన్��.

�ాత �బంధన �ాలమ�ల�, “అ��ికత్ ��ైన�ాడ�” అ�� పదమ� ఒక �సత్ ృత���న పద���య�ం��,

ఆయనను ఒక ప్ర�ేయ్క���న హ� ��ల� ���ం��ల� �ేవ�డ� �య�ం�న ప్ర� ఒక్క����
అన్వ�ంపబ��ం��. ఉ��హరణక�, 1 ��న 16:22 ప్రవకత్ లను అ�����ంపబ��న�ా���ా

గ���త్ంచుచునన్��. ల��య 4:3, 5 మ��య� 16 అ�����ంపబ��న య�జక�లను గ���్చ �ెబ�త�ం��. 1
సమ� 26:9, 11 మ��య� 16ల�, ��ల� ఇ�ా����య�లక� �ాజ�ౖయ�ం�ెను గనుక అత� గ���్చ
ప్ర�త్ ా�సూ
త్ , “��హ� �ా �ేత అ���కమ� ��ం��న�ాడ�” ���దు ����్కంట���న్డ�.
ల��య 21:10-12, ప్ర��న య�జక�ల అ���కమ�ను వ��్ణసత్ ుం��, గమ�ంచం��:

ప్ర��నయ�జక�డగ�ట��� తన సహ� దర�లల� ఎవ�� తల�ద అ���క�ైలమ�

�� యబడ���, య�జకవసత్ �మ�ల� ���ి��నుటక� ఎవర� ప్ర��ి్ఠంపబడ��� అతడ� తన
తలకప�ప్ను �య�ాదు; . . . �ేవ�� అ���క �ైలమ� అ��డ� ����టమ��ా అత�

�ద ఉండ�ను గనుక అతడ� ప���దధ్ మం��రమ�ను ���� ��ళ్ల�ాదు . . . (ల��య
21:10-12).

ఇచ్చట మనమ� గమ�ంచుచునన్ట�్ట�ా, అ�����తస్వమ� ప్రజలను �ేవ�� ���ార్థ ��

ప్ర��ి్టం�ం��.

�ాత �బంధనల� ‘అ�����ంపబ��న�ాడ�” అ�� పదమ� ఇ�ా���ల� మ��య� య���

�ేశమ�లను �ా�ల��ా ప���ా�ం�న ���దు వంశసు్థలక� అన్వ�ంపబడ�ట ��� అ� మ�ఖయ్���న
ప్ర�జనమ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��రత్నల� 89:38 మ��య� 51ల�ను,

��రత్నల� 132:10 మ��య� 17ల�ను, 2 ��న 6:42ల�ను చూడవచు్చ. ���దు ��తమ�ల�, �ేవ�డ�
���దు�� �బంధన �ే�ాడ�, ���దు వంశసు్థలల� ఒక� �ాజ��కమ� ��ం� ద ��న�ాగ�నట�
్ల భ��
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�ద �రంతరమ� ���య�ండ� �ాజయ్మ�ను �ా్థ�ించున� �ా�ాద్నమ� �ే�ాడ�. ��రత్నల� 89:3-4ల�
�ేవ�డ� ���దు�� �ే�ిన �బంధన ఈ ��ం� �� మ�టలల� �����క��ంపబ��ం��:

��ను ఏరప్రచు���న�ా��� �బంధన �ే�ియ���న్ను,“�తయ్మ� � సం��నమ�ను
�ి్థరపర�ెదను, తరతరమ�లక� � �ిం�సనమ�ను �ా్థ�ిం�ెదన�” �ె�ిప్, ��
��వక��ైన ���దు�� ప్రమ�ణమ� �ే�ియ���న్ను (��రత్నల� 89:3-4).

�ేవ�డ� �ా���� �ా�ాద్నం �ే�ియ�నన్ట్ల ��ే, �వరక� ���దు క�మ�ర�ల� తమ

�ిం�స�����ారమ�ను ఎందుక� ��ల�ప్య��� అ� ఆశ్చరయ్�� వ�ట సహజ��. ఈ �బంధనల�

�ేవ�డ� �ా���� �ా�ాద్నం �ే�ిన ����నల�, �ేవ�� ��డల తమ ��ేయతను ���దు వంశసు్థలల�

ప్రద��్శంచు ప్ర� ఒక్క��వవ���య� షరత��� క���న��ౖ య�ం��నవ���� �����

సమ���న���య�నన్��. 2 ��న 6:16, ��రత్నల� 89:30-32, మ��య� ��రత్నల� 132:11-12ల� ఈ
షరత� సు���తం�ా ����్కనబ��య�నన్��. �ాబట�్ట , ���దు వంశసు్థల� �ేవ���� ���ధమ��ా
�ర�గ�బ�ట� �ే�ినప�ప్డ�, �ార� తమ �ిం�సనమ�లను ��ల�ప్య�ర�.

ఉ��హరణక�, ��.� ప�. 922ల� ���దు �క్క మనుమ�ైన ��హబ�మ� ఏల�బ��ల�, ���దు

�క్క �ాజ వంశ పరంపరల� నుం� ప�� ��త్రమ�ల� ��ల��ంపబ�� ����బ�మ�నక� ఇవ్వబ��న�.

ఈ �వ�ాలను మనమ� 1 �ా�ల� 11 మ��య� 12వ అ��య్యమ�ల� చూడవచు్చ. ����బ�మ�ను

అనుస��ం�న ��త్రమ�ల� ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ�య�, ��హబ�మ�ను అనుస��ం�న �గ��
��త్రమ�ల� య��� �ాజయ్మ�య� �ిల�వబ��న�.

అట� తర��ాత, ��.� ప�. 587ల�,అత� వంశసు్థ�ైన ������య్ �ిం�సనమ� నుం�

��ల��ంపబ��నప�ప్డ� య��� �ాజయ్మ� స��తం ���దు ఇంట��ా��ల� నుం� ��ి��యబ��, ప���త్�ా
బబ�ల��య�ల హసత్ గతమ�య్ం��.

ఇ�ే సమయంల�, �ేవ�డ� భ�షయ్త�
త్ ల� ఒక ��పప్ “���ీస్యను” ల�క “అ��ికత్ ��ైన�ా��”

పంపబ� త���న్డ� అ��క మం�� ప్రవకత్ ల� మ�ందు�ా ప్రవ�ం��ర�. ఆయన ���దు వంశమ�ల�
నుం� వ�్చన�ా�ై, ఒక ��పప్ �ాజ�ౖయ�ంట�డ�, ఇ�ా���ల� మ��య� య��� �ాజయ్మ�లను

ప�నర�దధ్ ��ం� �ాట�� మ�్ల ఐకయ్పర��ాత్డ�.
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�ా� �ాత �బంధనల� ���ీస్యఅ� �ిల�వబ��న�ాడ� �ాజ�ౖయ�ం�ెను, ���దు
వంశమ�ల� నుం� వ�్చన �ాజ�ౖయ�ం�ెను. ���దునక� �ేవ�డ� ఒక �బంధన

�ే�ాడ�, ఆ �బంధన ప్ర�ారం, ఒ�ా��క ����న �ేవ�డ� ఒక �ా�ను ల�వ���త్ ాడ�, ఆ

�ా� ప్ర�ేయ్క���న, ��ష్ట��న �ేవ�� క�మ�ర�� సంబంధం క���య�ంట�డ�, ఆయన
క�మ�ర�డ��ా �ేవ���� గల సంబంధం క���య�ంట�డ� ఆయన �ా�ాద్నం �ే�ాడ�.
���దు �ిం�సనమ���ౖ ఆ�ీను�ై ఎవర� �రంతరం ప���ా��ాత్ర�, ��య్యమ�

మ��య� ��� ఎవర� �ా్థ�ి�త్ ార�. �ాబట�్ట , �జమ��ా, మనమ� �ాత �బంధనల��
���ీస్యను గ���్చ ప్ర�త్ ా�ంచు��నునప�ప్డ�, మనమ� ఒక �ా�ను

సూ�సుత్��న్మ�. ఆ �ా� కడపట� �ా�, �ేవ�� రకష్ణను మ��య� �డ�దలను
ప్ర��శ��ట్ట � �ా�.

— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్

���దు వంశమ�ల� జ�్మం�, �ేశబ��ష్కృత�ల�ౖన�ా��� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశంల����

����� �ే��్చ, �ేవ�� అ� ��పప్ ఆ��ా్వదమ�లను ప�నర�దధ్ ��ంపబ��న ఈ �ేశం ����� �ెచు్చ�ా�ైన,
���ద్ష్ట ���ీస్య ల�క “��స
� త్ ు”ను గ���్చ అ��క మం�� �ాత �బంధన ప్రవకత్ ల� ప్రవ�ం��ర�.

ఉ��హరణక�, ���్మయ� 23:5-8, ���్మయ� 30:8 మ��య� 9 వచ��ల�, మ��య� ���్మయ�

33:14-17ల� మనమ� మ�డ� �ధమ�ల�ౖన ప్రవచనమ�లను కను��నగలమ�. ఈ ప్రవచనమ�లను

మనమ� ���� 34:20-31, ���� 37:21-28ల� చూడగలమ�. �ట�� గ���్చ జ�క�ాయ్ 12 మ��య�

13వ అ��య్యమ�ల� చదువగలమ�. ఒక ఉ��హరణ�ా ���్మయ� 23:5-6ల� �ా్రయబ��న మ�టల�

ఆల��ంచం��:

��హ� �ా ఈల�గ� ఆజ్ఞ ఇచు్చచు��న్డ�, “�ాబ� వ� ��నమ�లల� ��ను ���దునక�

�� �గ�ర�ను ప�ట�్ట ం�ెదను; అతడ� �ాజ�ౖ ప���ాలన �ేయ�ను, అతడ� ���కమ��ా
నడ�చు��నుచు �ారయ్మ� జ����ంచును, భ�� �ద �� ��య్యమ�లను
జ����ంచును. అత� ��నమ�లల� య��� రకష్ణ��ందును, ఇ�ా���ల�
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�రభ్యమ��ా �వ�ించును, ��హ� �ా మనక� ��య� అత��� ��ర� ��ట్ట �దుర�”
(���్మయ� 23:5-6).

ఇట�వంట� ప్రవచనమ�ల ��్వ�ా, �ార� ���ీస్య ��రక� – ���దు వంశమ�ల� జ�్మం�, �ా��

శ�మలల�నుం� �ా��� �ా�ా�� సంర��ం�, �ా���� �ేవ�� మ��మ��్వత���న ఆ��ా్వదమ�లను

�ెచు్చ అ��ికత్ ��ైన ఒక �ా� ��రక� �ాం�ంచవల�న� �ాత �బంధన �ేవ�� ప్రజలను బహ��ా
��్ర తస్��ం�ం��.

���ీస్య �ేపప్ట్ట ��ౖయ�ం��న �ారయ్మ�ను గ���్చ �ాత �బంధన ��పథయ్ం

�ె�యజ�ప�ప్త�నన్ ఇట�్ట అవ�ాహనను మనసుస్ల� ఉంచు���, ��సుల� ��ర����న ఈ �ారయ్మ�

ఆయన మ�నవత్వమ�ను ఎల� సూ�సుత్ం�ో అ��్వ�ించ����� ఇప�ప్డ� మనమ� మ�ందుక�

�ాగ���మ�.

��సుల� ��ర��ర�ట
���తత్ �బంధన ��సును ��స
� త్ � 500 కంట� ఎక�్కవ స్థ ల�లల� ����్కంట�ం��. గనుక, ���సత్వ

దృకప్థం దృ�ా్ట�, �ాత �బంధన ఎదుర�చూ�న ��పప్ ���ీస్య ఆయ�� అ���� �ెపప్నవసరం
ల�క�ం���� �ె��ి�� త�ం��. �ా�, సకల సం�ే�లను ��ల��ంచ�����, ��సు “���ీస్య” అ�

�ిల�వబ��న�, ��ను �ా్ర�ిన సు�ారత్ ల� ��ండ� �ాకయ్���ాల���న్�, “���ీస్య” అన�ా “��స
� త్ ు”

అ� అర్థ మ� అక్కడ ��ను �వ��సత్ ు��న్డ�. అ��వన�ా, ��ను 1:41, మ��య� ��ను

4:25, 26. మనమ� �ెప�ప్క�ంట�నన్ �షయ��న్ ర��వ� �ేయ����� ఈ ��ం��ంట�ల� ఒక����
చూ��ద్మ�.

సమరయల�� య���బ� బ�� �దద్ ��సు సమరయ �ీత్ ��� �ేయ�చుం��న సం��షణల��

మ�టల� ��ను 4:25, 26ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉ��న్�:

ఆ �ీత్ � ఆయన��, “��స
� త్ నబ��న ���ీస్య వచు్చన� ����ర�గ�దును; ఆయన

వ�్చనప�ప్డ� మ�క� సమసత్ మ�ను �ె�యజ�య�న�” �ెపప్�ా, ��సు “���

మ�టల�డ� చునన్ ���� ఆయనన�” ఆ���� �ె��ప్ను (��ను 4:25, 26).
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�ాత �బంధన �ేత ప్రవ�ంపబ��న ���ీస్య ఆయ�� అ� ��సు ఇచ్చట సుసప్ష్టం�ా

అం��క���త్ ాడ�. “���ీస్య” అను మ�టక� ���క�ల� ���
� ్ట � స్ అ���� �ా��రణ పద���య�నన్ద�య�,
అ�� ఇచ్చట ��స
� త్ ు అ� అనువ��ంపబ��నద�య� ��ను �వ��ం��డ�. ��సు, “��స
� త్ ు” అ�
సూ�ంపబడ�టను మనమ� చూచు ప్ర��ా��, ఆయన �ాత �బంధన �ేత ప్రవ�ంపబ��న
���ీస్య��� య���న్డ� అర్థ ం �ే�ి���ాల� ఇ�� మనక� �ె�యజ�ప�ప్త�ం��.

��సు ���ీస్య�ా ల�క “��స
� త్ ు�ా” వ��ం�న �ాత్ర, ఆయన �జమ��ా మ�నవ��ై

య���న్డ� ఎల� ర��వ��ేసత్ ుం��? �ేవ�డ� మ�మ�ల��ా �ై�క���న తన �� ంత మ��మ�� ఈ
ల��ా��� వ�్చ తన ప్రజలను ఎందుక� ర��ంచల�దు? ల���, ఆయన ��ష్ట��న జ��ం�ా�న్
న���ించ����� �ేవ�డ� ఒక దూతను ఎందుక� పంపల�దు?

�జ��, �ా� �ాత �బంధన ప్రవచనమ�ల ప్ర�ారం, ���ీస్య మ�నవ��ైయ�ం���,

ఎందుకన�ా ఆయన ���దు క�మ�ర��ైయ�ం���. మన���వర�� చూ�నట�
్ల , అత� వంశసు్థలల�
ఒకడ� ఇ�ా���ల�ను �రంతరమ� ఏల�న� ���ద్ష్టం�ా ����్కంట�, �ేవ�డ� ���దు�� ఒక �బంధన
�ే�ాడ�. సహజం�ా��, ���దు వంశసు్థలందర�ను మ�నవ�ల�ౖయ�ం����.

�ేవ�డ� �బంధన ��్వ�ా �ాప�ల�� సంబం��లను ��ల��ల�ప్త�ంట�డ�. ఈ ప�

ఆయన స్వచ్ఛందం�ా �ే�త్ ాడ�. ఆయన ఇల� �ేయ�లను �ర్బంధ����య�ను ల�దు.
��రవ ఆయన�ే. తన �� ంత క�మ�ర�� మధయ్వ��త్త్వం ��్వ�ా మన�� �బంధన
�ే�ి��నడం, అ�� �ేవ�� �ార్వ��మ ఎం�ిక���య�నన్��. �ేవ�డ� ఒక�ా��

�బంధన �ే�ాడంట�, ఆ �ా�ాద్నమ�ల� ���ంచుట����� ల�క శ�ించుట�����, �ాట��

��ర��ర్చ����� ఆయన సహజం�ా�� కట�్టబ��య�ంట�డ�. అట�్ట �బంధనను ఆయన
ఎనన్డ�ను �రర్థ కం �ేయడ�.

— ��. �ె��క్ డబ�్ల�. ��చ్. ��మస్

అ�� ఎం�� ఆశ్చరయ్కర���న�ైయ�నన్ద� అగ��ిసత్ ునన్ట�్ట, ��ను ��ల��్చన

�ాసనమ�నక� �ేవ�డ� �జమ��ా ���� బదుధ్�ైయ���న్డ�. ఆయన �బంధన

�ేయ�నప�ప్�ెల్ల �, సంబం��త షరత�లను �ాట�ంచ����� బదుధ్�ైయ�ంట�డ�. తన

�బంధన ప్రజల�ౖన�ా�� పట్ల తన �తయ్ �తత్ మ�ను ��ర��ర�్చ��నుటక� ప్ర�జనపడ�
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�ాధన���య�ండ�నట�
్ల , ఆయన ఈ �ధం�ా బదుధ్�ైయ�ండ�టక� ����

ఎనున్క�ంట�డ�. అ��ే �బంధన ఆయనను �బదుధ్��ా �ే�ినపప్ట����, అ�� తన
�� ంత �తత్ �ా్వతంత్ర�మ�ను గ���్చన ఒక అ�వయ్కత్ ��య�నన్��.

— ��. �ాల్ ��ంగ్, అను�ాదమ�
���దు�� �ేయబ��న �బంధన �షయంల�, తన ప్రజలను ర��ంచవల�న� ఆయన ఒక

మ�నవ ���ీస్యను పంప�టక� �ేవ�డ� తనను ���� బదుధ్��ా �ేసుక���న్డ�. ఆ ���ీస్య, ����.
���దు �క్క మ�నవ క�మ�ర�డ� మ�త్ర�� తన ప్రజలక� �ా్రయ�్చతత్ బలయ్రప్ణ���

య�ండగలడ�, ఇ�� ��ండవ ��త�వ�. మన���వర�� �ెల�సుక�నన్ట�్ట�ా, ���ీస్య

మ�నవ��ైయ�ం���స్ వ�్చంద� ���్ర 2:14-17 సూ�సుత్ం��. ���� �ం�, ���దు �క్క

మ�నవ క�మ�ర�� �ేత �ా్రయ�్చతత్ మ� �ేయబ���స్న అవసరతను ��షయ� 53వ అ��య్యం
బలపర�సుత్ం��.

ఆయన ��ండవ ఆ����� య�ండవల�ిన ఆవశయ్కత, ���ీస్య మ�నవ��ై య�ం���స్న

అవసరతక� మ�డవ �ారణ���య�నన్��. అన�ా, ఏ �షయంల� ఆ��మ� �ఫల�డయ�య్�ో ఆ

�షయంల� ఈయన సఫ�కృత�డ� �ావల�ియ�ం��న��.

�ేవ�డ� మ�న�ా�� సృ�ం�నప�ప్డ�, మ�నవ జ�� అంతట��� ఆయన ఆ��మ�ను �రసుస్�ా

ఏ�ాప్ట��ే�ాడ�, మ�నవజ�� ల�కమ�ను �ేవ�� �ాజయ్మ��ా మ�ర�్చనట�
్ల ఆయన ����

�య�ం��డ�. అ��ే ఆ��మ� �ాపం �ే�ాడ�, మ�నవ జ��� �ాపమ�ల���� ��ట�్ట���ాడ�,

మనక� �య�ంపబ��న పనులను మనమ� �ేయజ�లక�ండ�నట�
్ల మనలను అసమర�్థలను�ా
�ే�ాడ�. ఈ కథ ఆ���ాండమ� 1-3 అ��య్య�లల� గ�ంథస్థ ం �ేయబ��య�నన్��, మ��య� ���

ప్ర�ాఢ �ా్ర��నయ్తను ��మ� 5:12-19 �వ��సత్ ుం��. �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ���్మంచ����� పతన���న

మ�నవ జ�� శ��బద్ మ�ల తరబ�� ఎడ�ె���ిల�క�ం�� ఎల� ప్రయ�న్ం�ం�ో , ఎల� �ఫలమ�య్ం�ో ,
�ాత �బంధనల�� చ��త్ర ప�సత్ కమ�ల� గ�ంథస్థ ం �ే�ా�.

అట్ల �నపప్ట����, తం��్ర ����న �షయ�ల� మ�రల�దు; �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ���్మం���స్న

బ�ధయ్త �ంకను మ�నవ�ల��ౖ�� ఉం��ం��. �ాబట�్ట , ఈ సమసయ్ను ప��ష్క��ంచ����� �వరక� తం��్ర
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తన �� ంత క�మ�ర�� పం�ిం��డ�. �ేవ�� �ాజయ్మ�ను మనక� బదుల��ా ���్మంచ�����

క�మ�ర�డ� వ��్చడ�. �ా� ఆయన ���� మన పకష్మ��ా ���్మంచ����� – మన �ా్థనమ�ను

��ి��న����� – ఆయన ���� మ�నవ�డ� �ావల�ి వ�్చం��. ఆయన తన ��మంత���న ��తమ�,
�ా్రయ�్చ��త్ర్థ ��న మరణమ�, అ���ారమ��� క���న�ైన ప�నర���్థనమ� మ��య� పరల�కంల�

�ిం�స���ీనుడగ�ట ��్వ�ా, ఆ��మ� మ��య� మనమందరమ� �ఫల�ల���న �షయంల� ��సు
సఫ�కృత�డయ�య్డ�. ఆయన మ�నవ�లక� ��ండవ ఆ��మయ�య్డ�. మనమ� ��ా్వసమ� �ేత

��సు�� క��� ఏక���నప�ప్డ�, ఆయన లకష్య్�ి�ధ్ � మన లకష్య్�ి�ధ్ య
� వ�త�ం��, ఆయన శ��త్ మనక�
అ���ార�చు్చ బలమవ�త�ం��. �ేవ�� �ాజయ్ ��ా్మణంల� ��రవప�ర్వక���న, మ�ఖయ్���న �ాత్ర
వ��ంచ����� మనమ� ప�నర�దధ్ ��ంపబ����.

��సు మ�నవత్వమ�ను గ���్చ ఇంత వరక� మనమ� �ే�ిన చర్చల�, మ�నవ���ా ఆయన

అనుభ�ం�న ఆ య� అనుభ�ాల�, మ��య� ���ీస్య ల�క “��స
� త్ ు” మ�నవ�డ��ా �ేపట�్ట న
�ారయ్మ�ను గ���్చ �ెప�ప్క���న్మ�. ఇప�ప్డ�, ��సు �క్క మ�నవ స్వ��వం మ��య�
�ై�క���న ఆయన స్వ��వం�� ����� గల సంబంధమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�.

స్వ��వం
��సు మ�నవ స్వ��వం క���య���న్డ� మనమ� �ెప�ప్నప�ప్డ�, మ�నవ��ై

య���న్డనుటక� ఆవశయ్క���న గ�ణమ�ల� మ��య� నడవ��ల�� ��ష్ట లకష్ణమ�ల�న్ట�� –

మ�నవ�� ���క శ��రమ� మ��య� ��త�బదధ్ ���న మ�నవ ఆత్మ వంట� �షయ�ల� – ఆయన
క���య���న్డ���� మన అర్థ ��య�ంట�ం��.

సంఘ చ��త్రయందంతటను, ��స
� త్ ు �క్క మ�నవ స్వ��వమ�ను గ���్చ �ేవ�ాసత్ � �� �ాట�ల�

అ��కం �ేయబ��్డ�. ఆయన సకల ���ల� సంప�ర్ణ మ�నవ��ైయ�ం�ె��? ఆయనక� �జ���న

రకత్ మ�ంసమ�ల�ం��న�ా, ల�క ��వలమ� మ�నవ��ైయ�నన్ట�్ట�ా అగ��ిం����? ఆయనక� �జ���న

మ�నవ ఆత్మ ఉం��న��, ల�క �ై�క���న ఆయన మ���త్మంతమ� ఖ���ా నునన్ ఒక �ేహంల�

�వ�ిం�ం��? ఇట�వంట� ప్రశన్ల� �ాం���కపర���న��ాను మర్మస��త���న��ాను, మ��య�
బహ��ా అంత మ�ఖయ్���న� �ావనన్ట�్ట�ాను అగ��ించవచు్చ. �ా� ��స
� త్ ు �క్క మ�నవ
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స్వ��వమ�ను గ���్చన �ా�ో ప�ా��ల� అప�ప్డప�ప్డ� సంఘ��న్ ��కల��ా �ల�్చచుం��నంతట�
బ�����ం��ౖయ�ం��న�. ఇ� అ��క �ేవ�ాసత్ � మండల�లక� చర్చ�య�ంశ���న అంశ���య�ం��న�,

అసంఖ�య్క���న ���సత్వ �ి�ధ్ �ంత వయ్���క�ల�ౖన�ా���� అడ�్డబండ��� య�ం��న�. ఈ��డ� స��తం ��స
� త్ ు

�క్క మ�నవత్వమ�ను గ���్చన అసతయ్ అవ�ాహనల� సు�ారత్ ను బల��నపరచగలవ�. �ాబట�్ట ,

��సు �క్క మ�నవ స్వ��వమ�ను గ���్చన�, క�సం మ��క���న ��ణ�ల��ౖ�� గ���ంచడం ప్ర�
���సత్వ ��ా్వ�ి�� మ�ఖయ్���య�నన్��.

��సు ప్ర� �షయంల�ను సంప�ర్ణ మ�నవ��ైయ���న్డ�� �షయ��న్: ఆయనక�

శ��రమ�ం�ెను మ��య� ఆత్మ క��� ఉం�ెను; ఆయన అస్వస్థ తక�, �ాయమ� మ��య�

మరణమ�నక� గ�������డ�; మ�నవ�లక�నన్ మ�మ�ల� ప���త�ల� ఆయనక�ను ఉం��న�;
ఇల� �ం����న్ . . . – ��ా్వస�ాత్ర��న ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ� �లకడ�ా �ర్వ��ం�ం��.

�ా� ��సును గ���్చ మనమ� ఈ �ధం�ా మ�టల�డ���నునప�ప్డ�, ఇట�్ట వర్ణ న త్వర�ా

జట�ల���నదవ�త�ం�� ఎందుకన�ా ��సు ���న్ మ�ఖయ్���న ��త�లల� మ�నవ�లక�
�నన్���న�ా�ైయ���న్డ�. ఒక మ�ఖయ్ �షయ��మన�ా, ��సు ప��ప�ర�్ణ�ైన

మ�నవ��ైయ���న్డ�, �ా�ా ����న మనమందరమ�ను ల�పమ�ల�గల�ార��� య���న్మ�. ఇ��

మన ఇర�వ��� మధయ్ గల �ెప�ప్��ద��న ��రతమయ్మ�లక� ���సుత్ం��. ఉ��హరణక�, ప్ర�

మ�నవ�డ� �ాపం �ే�ాడ�. ఆల��ంపద��న ఈ అం�ా�న్ మనమ� 1 �ా�ల� 8:46, ��రత్నల� 130:3,
��రత్నల� 143:2, ��మ� 5:12, గల� 3:22, ఇం�ా ఇతర��న
� అ��క �ాకయ్���ాలల� చూడనగ�ను.
ఉ��హరణక� ��మ� 3:10-12ల� �ా్రయబ��య�నన్ మ�టల� గమ�ంచం��:

ఇందును గ���్చ �ా్రయబ��న�ేమన�ా, ��మంత�డ� ల�డ�, ఒక్కడ�ను ల�డ�,

గ���ంచు�ా�ెవడ�ను ల�డ�, �ేవ�� ��దక��ా�ెవడ�ను ల�డ�. అందర�ను ��్రవ

త�ిప్ ��కమ��ా ప���మ��న�ా�����; ��ల��ేయ��ాడ� ల�డ�, ఒక్క�ైనను ల�డ�
(��మ� 3:10-12).

అ��ే ��సు �నన్���న�ా�ైయ���న్డ�. ఆయన �ాపమ�ల���ాడ��ా జ�్మం��డ�,

ప��ప�ర్ణ ం�ా �ాపర��త���య�ం��న ��తం ��ం��డ�. ���్ర 4:14, 15 మ��య� 9:14 వంట� �ాకయ్

���ాలల�, ఆయన �ాపర��త�డను �షయ��� బ�ౖ�ల� ���ద్ష్టం�ా �ెప�ప్త�ం��. �ాబట�్ట , ��సు
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�జ���న మ��య� సంప�ర్ణ ��న మ�నవ స్వ��వం క���య�ం�ెన�� �శ్చయత��, ఈ అ��ా్రయ��న్

మన��ల� సమ్మ��ాత్మ�? �జ��, అ��ే ఆజ్ఞ ను అ�క��ంచడం ��్వ�ా �ాపమ� �ేయ�ట,

�ాపమ� �ేయ�టక�గల �ామర్థ �ం స��తం, మ�నవ��ైయ�ండ�టక� ఆవశయ్క���న� �ావ���� �����
�ామ�నయ్ సమ���న���య�నన్��.

మ�న�ా�� �ాపమ� �ేయగల �ామర్థ �మ��� �ేవ�డ� ఆ��ల��� సృ�ం��డ���� �జ��.

మం��ెడ్డల �ె���చు్చ వృకష్ఫలమ�ను �ార� �నన్ప�ప్డ�, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ����
ఆ���ాండమ� 3వ అ��య్యంల� ర��వ��ే�ార�. �ా� �ాపమ� �ేయక మ�నుప�, �ార�

మ�నవ�ల�ౖయ�ం��ర� మనమ� అం��క��ంచవల�ియ�ంట�ం��. �ాబట�్ట , �ాపమ� �ేయక�ం��

ఉండగల మ�నవ�డ�ండ�ట �ాధయ్��.

�ాసత్ �ా���, మనమ� మరణ�ం� పరల�కమ�నక� ���్లనప�ప్డ�, ���్ర 12:23

బ� ��సత్ ునన్ట�్ట�ా, �ాపమ� �ేయ�టక�గల �ామర్థ �మ�ను మనమ� �ాసత్ వం�ా ��ల�ప్వ�దుమ�. �ా�,

మనమ� �ంకను సంప���త్�ా మ�నవ�ల��� య�ందుమ�. �ాబట�్ట , �ాపమ� ఈ ప���� �న

ల�కమ�ల� మన స్వ��వమ��ా ఉనన్పప్ట���, �ానునన్ ల�కమ�ల� అ�� మన స్వ��వమ� �ాదు.

�ాబట�్ట , �ా�ి�్ట త
ి నమ� మ�న�ా� �క్క ఆవశయ్క���న గ�ణమ� �ాదు. ఇందు�ేత��, ��సు �క్క

మ�నవ స్వ��వంల�, మ�నవ��ై య�ండ�టక� ఆవశయ్క���న గ�ణమ�ల� మ��య� నడవ��ల�� ��ష్ట
లకష్ణమ�ల�న్ ఉ��న్య� మనమ� �ెప�ప్త���న్మ�.

��ండ� స్వ���ాల� అన�ా మ�నవ స్వ��వం, మ��య� �ై�క స్వ��వం క���య�నన్�ాడ�

ఈయన ఒక్కడ� మ�త్ర�� అ�� �ాసత్ వమ� ��సును �నన్���న�ా��ా �ేయ�చునన్ మ��క

�షయ���య�నన్��. ప్ర� మ�నవ���� ఒ�� ఒక స్వ��వం: మ�నవ స్వ��వం ఉనన్��. �ా� ��సు

ఒక ప్రక్క �ేవ�డ�ను మ��క ప్రక్క మ�నవ�డ���ౖయ���న్డ�, ఒ�� సమయంల� సంప�ర్ణ మ�నవ�డ�

మ��య� సంప�ర్ణ �ేవ�డ���ౖయ���న్డ�.

��స
� త్ ు క���య�నన్ ��ండ� స్వ���ాల� ఆయన మ���త్మంతమ�ల� ఎల� ఐకయ్���య���న్�,

బ�ౖ�ల� సుసప్ష్టం�ా �ెపప్డం ల�దు. ఈ ఐకయ్తను �వ��ంచుటల� ఎదు���న క�ా్టల� మ�ల�న ఆ��

సంఘంల� అ��క ��ా��ల� తల��త్ ��. �ా� ఎట్ట ��లక� సంబం��త �వ�ాల� వ��్ణంపబ��నప�ప్డ�

�ార� ల�ఖ��లను �ం� ��ళ్లక�ం��, ��స
� త్ ు �క్క ఒక్క మ���త్మంతమ� మ��య� ఆయన
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క���య�ం��న ��ండ� స్వ���ాలను �శ్చయపర�న మ�టలను సూ�ంచుట�� సంఘమ� ఈ

��ా���న్ ప��ష్క��ంచుక�నన్��.

��స
� త్ ు మ���త్మంతమ�ల� మ�నవ మ��య� �ై�క���న స్వ��వమ�నన్ద� వ��్ణంచ�����

మనమ� ప్ర���ంచు �ాం���కపర���న పదమ�, “మ�లతతత్ �మ� ఐకయ్త” అయ�య్నన్��. ఆధు�క

�ెవ�లక� ఇ�ొ క �ం�ైన పదమ��ా ���ిం�నపప్ట����, ఆ�� సంఘమ�ల� ఈ పదమ�

ప్ర���ంపబ��న �ర�ను మనమ� ఆల��ం�నప�ప్డ� మన���� అర్థ మవ�త�ం��. మనమ� ఒక

మ���త్మంతమ�ను (వయ్��త్�), ప్ర�ేయ్��ం� �్రత్వమ�ల�� ఒక ప�ర�షమ���త్� అ� �ెప�ప్క��� �ా���

సూ�ంచ�����, ఆ�� సంఘమ�ల� సర్వ�ా��రణం�ా ప్ర���ంచబ��న పదమ�లల� మ�లతతత్ �మ�
ఒక పద��� య�ం��న��.

ఉ��హరణక�, ఆయన ర�ం�న ఆన్ �� హ� � �ిప్��ట్ అ�� ప�సత్ కమ�ల�� 18వ

అ��య్యమ�ల�, ��ల�గవ శ��బద్ మ���ట� సంఘ �ితర��ైన బ��ిల్ మ�లతతత్ �మ� అ�� ప���న్ ఈ
��ం� �� �ధం�ా ప్ర���ం��డ�:

ఒక తం��్ర��న �ేవ�డ���న్డ�, ఒక్క అ��్వ�య��ైన క�మ�ర�డ���న్డ�, మ��య�
ఒక్క ప�����ధ్త్మ ఉ��న్డ�. మనమ� ఒ��్కక్క(��) మ�లతతత్ �మ�ను ఒ��్కక్కట��ా
ప్రచురమ� �ే�త్ ామ�.

“��మ� ఒ��్కక్క ప�ర�షమ���త్� ఒ��్కక్క���ా ప్రచురమ� �ేయ�చు��న్మ�” అ� మనమ�

�ె�ిప్నట్ల ��ే మన ��వం ఏ���య�ంట�ం�ో , అ�ే ���ా�న్ బ��ిల్ ఇచ్చట ���ం��డ�. అల�����ే,

మ�లతతత్ �మ� �క్క ఐకయ్తను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతం, క�మ�ర��ైన �ేవ�� మ�లతతత్ �మ�ల� ల�క
ప�ర�షమ���త్ల� �ై�క స్వ��వమ� మ��య� మ�నవ స్వ��వమ� ఐకయ్���య�ండ�ట��
వయ్వహ��సత్ ుం��. ఖ�్చతం�ా �ె�ాప్లంట�, అ�� ఇల� ఉంట�ం��:

��సు ��ండ� �లకష్ణ���న స్వ��వమ�ల� (�ై�క స్వ��వం మ��య� మ�నవ

స్వ��వం) గల ఒక్క ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ�, ప్ర� ఒక్క స్వ��వం ��� �� ంత
గ�ణమ�లను ��� య���ా్థనంల� ���ి ఉంచుక�ంట�ం��.
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��� సకల గ�ణమ�ల�� క���న సంప�ర్ణ �ైవత్వమ�ను క�మ�ర��ైన �ేవ�డ� ఎల్ల ప�ప్డ�

క���య���న్డ�. ఆయన గరభ్మ� ��ల్చబ�� మ�నవ���ా జ�్మం�నప�ప్డ�, ఒక మ�నవ����
ఆవశయ్క���య�ం��న శ��రమ� మ��య� ఆత్మ వంట� సకల గ�ణమ�లను, ఆయన తన
మ���త్మంతమ�ల� �ేర�్చక���న్డ�.

మ�ల తతత్ �మ� ఐకయ్తను గ���్చ ���తత్ �బంధన �ె�యజ�య� ఒక ��ట�, �ి��ీప్ 2:5-7,

ఇచ్చట ��ల� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:

. . . ఆయన (��స
� త్ ు ��సు) �ేవ�� స్వర�పమ� క���న�ా�ైయ�ం�� . . . మనుష�య్ల
�� �క�ా ప�ట�్ట , ��సు� స్వర�పమ�ను ధ��ంచు���, తనున్ ���� ��కత్ ���ా
�ే�ి����ను (�ి��ీప్ 2:5-7).

��సు, �ేవ��ైయ�ం�ెను మ��య� �ై�క స్వ��వమ�ను సంప�ర్ణ ం�ా క���య�ం�ెన��

�షయ��న్ ��ల� ఇచ్చట �ేట�ెల్లమ� �ేసత్ ు��న్డ�. ఆ తర��ాత, ఆయన న�ావ��ర���త్, ఆయన

అ��వర�� క���య�ం��న �ై�క స్వ���ా��� మ�నవ స్వ���ా�న్ �ేర�్చక���న్డ�. “తనున్ ����

��కత్ ���ా �ే�ి����ను” అ� ��ల� �ెప�ప్త�నన్ మ�టల�, ల��� ఎక�్కవ అకష్�ార్థ ంగ �సుక�నన్ట్ల ��ే,
“తనను ��ను ఏ�ల���ా��ా �ేసుక���న్డ�” అర్థ �చు్చ మ�టల�, ���న్ ప�ాయ్య�ల�
���సత్వ�లను �కమక��ట్ట ��.

��సు తన మ��మను, ల��� తన �ై�క స్వ��వమ�ను స��తం ప్రక్కన ��ర��ా ��ట�్ట�ాడ�

��ందర� �� ర�ాట�న అనుక���న్ర�. �ా� మనమ� ఇ��వరకట� �ాఠమ�లల� చూ�నట�్ట�ా, ఇ��

అ�ాధయ్ం. �ేవ�� స్వ��వం �ి్థ ర���న��, అ�� మ�రదు. ఆయన ప���త్ స్వ��వం మ�ట ఎల� ఉ��న్,

�ేవ�డ� తన అ��య్వశయ్క���న గ�ణమ�లల� �ే���ౖనను పక్కనబ�ట్ట �డ�.

అదృష్టవ�ాత�
త్ , ���� ��ండ� ప్ర��ాత్మక���న పదజ�లమ�ల�� �వ��ంచడం ��్వ�ా ��ల�

ఈ పదజ�లమ� �క్క అ�ా్థ�న్ సుసప్ష్టం �ే�ాడ�: మనుష�య్ల �� �క�ా ప�ట�్ట ను, మ��య� ��సు�
స్వర�పమ�ను ధ��ంచు����ను. ��సు తనను ��ను ఎల� “��కత్ ���ా �ేసుక���న్డ�” ల�క ఎల�
“తనను ��ను ఏ�ల���ా��ా �ేసుక���న్డ�” అ�� �షయ��న్ ఈ పదజ�లమ�క� మనక�

చూ�ి�త్ ా�. ���ద్ష్టం�ా, ��సు �ై�క���న తన స్వ��వమ�ను ��ల�ప్వ�ట ��్వ�ా తనను ��ను

��కత్ ���ా �ే�ి��నల�దు, �ా� ఒక అదనప� స్వ���ా�న్ – తన �ై�క స్వ��వమ� �ా్థనంల� �ాదు,
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�ా� తన �ై�క���న మ��మ��ౖ ��వలమ� మ�సుగ� క�ిప్న మ�నవ స్వ���ా�న్ – ధ��ంచు��నడం
��్వ�ా ��కత్ ���ా �ేసుక���న్డ�.

మ�లతతత్ �మ� ఐకయ్తను �వ��ం�న��, ��.� శ. 451ల�, ఆ�ియ� ���నర� ఉతత్ ర ��గంల��

���స్��న్ పట్ట ణంల� సమ���శ���న �శ్వ ���సత్వ సమ�ల�చన సభ �క్క ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

వ��్ణం�న �షయం, బహ��ా అతయ్��కం�ా ప్రఖ�య్��ాం�న ప్రకటన��� య�ండవచు్చ. ��స
� త్ ు �క్క

మ���త్మంతమ� మ��య� స్వ��వమ�ను గ���్చన �ాంప్ర���క �ి�ధ్ �ంతమ�లను ప్ర�ర��ం���,

మ��య� ఈ �షయ�లక� సంబం��ం�న అ��క ��నన్ కట�్టకథలను అం��క��ంచక�డదను ఉ�ేద్ శం��
���స్��న్ సమ�ల�చన సభ సమ���శమ�య్ం��.

ఈ సమ�ల�చన సభ �ిదధ్ం �ే�ిన ప్రకటనక�, ���స్�ో �యన్ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ల�క

“సం��తమ�,” మ��య� “���స్��న్ �ర్వచమ�”వంట� ���� ��ర్ల ���న్�. సంబం��త సంగ�హమ� ఈ
��ం� �� �ధం�ా ఉనన్��:

మన ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు �ైవత్వమ�ల� ప��ప�ర�్ణ�ైయ���న్డ� మ��య�

ప�ర�షత్వంల� క��� ప��ప�ర�్ణ�ైయ���న్డ�; �జమ��ా �ేవ�డ�ను, �జమ��ా

మ�నవ�డ���ౖ, ��త�బదధ్ ��న ఒక ఆత్మ మ��య� ఒక శ��రమ� క���య���న్డ� . .
. సమసత్ �షయమ�లల� మనవంట��ాడ�ను, �ాపమ� ల���ాడ�ను . . . ఎట�వంట�
అసప్ష్టత���నను ల���ాడ��ా, మ�ర�ప్ల���ాడ��ా, �����ంపబడ��ాడ��ా,
��ర��ేయబడ��ాడ��ా, ��ండ� స్వ��వమ�ల�� అం��క��ంపబడవల�ిన�ా�ై

య���న్డ�; ఐకయ్తను బట�్ట స్వ��వమ�ల ప్ర�ేయ్కత ఎ�్వధం�ాను ��ల��ంపబడదు,
�ా� ప్ర� స్వ��వం �క్క ధర్మం భద్రపరచబడ�త�ం��, ఒక్క ప�ర�షమ���త్ల�ను,
ఒక్క మనుగడల�ను ఏ�ా��ా్రయం�� సమ్మ�సుత్ం��.

���స్�ో �య� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ష ఎక�్కవ�ా �ాం���కపర���న�ైయ�నన్��. �ా�

మనమ� ���� ��ండ� �షయ�లల� �����క��ంచవచు్చ. ఒక ప్రక్క, ��సు ఒ�� మ���త్మంతమ�ను
క���య���న్డ�. ఒక మ�నవ�డ� �ా� శ��రంల� �ై�క���న మ���త్మంతమ�నక� అ��ే����
య���న్డనన్ట�్ట�ా, ఆయన ఇర�వ�ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� గల�ాడ� ల��� ��ండ�

మనసుస్ల�గల�ాడ� �ాడ�. మ��య� �ై�క���న ఒక ప�ర�షమ���త్ ఒక మ�నవ����
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క��ి�� య�డనన్ట�్ట�ా, ఆయన ఏ�ో ఒక �ధం�ా ఇర�వ�ర� ప్ర�ేయ్క ప�ర�షమ�ర�త్ల ల���

మనసుస్ల కల�క���య�నన్ ల�క �శ�మజ�����య�నన్ ఒక మ���త్మంతమ� �ాడ�. ఆయన
ఎల్ల ప�ప్డ�ను �ేవ�� క�మ�ర���ా �ిల�వబ��న ఒ�� �తయ్ ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ�,
అయ�య్ం����డ�.

అ�ే సమయంల�, ��సు ��ండ� �లకష్ణ���న స్వ��వమ�లను క���య���న్డ�: మ�నవ

స్వ��వం మ��య� �ై�క స్వ��వం. ఈ ��ండ� స్వ��వమ�ల�, తం��్ర స్వ��వం సంప���త్�ా

�ై�క���న���ాను, మ�నవ�ల స్వ��వం ప���త్�ా మ�నవ సంబంధ���న�ైయ�నన్ట�్ట�ా, అఖండమ�
మ��య� సర్వస్వమ���ౖయ�నన్�. ��సు, �ైవత్వమ�నక� ఆవశయ్క���య�నన్ ప్ర� గ�ణమ�ను,
మ�నవత్వమ�నక� ఆవశయ్క���య�నన్ ప్ర� గ�ణమ�ను క���య���న్డ�.

ఇం�ే�ాక�ం��, ��సు �క్క ��ండ� స్వ��వమ�ల� ఒక��� నుం� మ��కట�

�లకష్ణ���న��ౖయ�నన్�. �ై�క���న మ��య� మనవ సంబంధ���న ఈ ��ండ� గ�ణమ�లను ��తం
�ేయ� �శ�మజ�� స్వ��వమ� ఆయనక� ల�దు. స��క��, ఆయన క���య�నన్ మ�నవ

సంబంధ���న గ�ణమ�ల� �ె�
ౖ క���న తన గ�ణమ�లను ఆటంకపరచవ�, ల��� ఆయన క���య�నన్
�ై�క���న గ�ణమ�ల� మ�నవ సంబంధ���న గ�ణమ�లను ��ం�� ం��ంచవ�. ప్ర� ఒక్క స్వ��వం

సంప���త్�ా మ�ర�ప్ల�����ా�� ���య�ంట�ం��.

�ేవ����� మ�నవ����� మధయ్వ��త్��న�ాడ�, ��పప్ ప్ర��న య�జక�డ�

సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ�డ�ను మ��య� సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ�డ���ౖయ�ండ�ట ఎం��
��లక���న�ైయ�నన్ద� ���్రయ�లక� �ా్రయబ��న ప�్రక ����్కవ�ా్కణ�సత్ ునన్

���నం ఎం�� �జ�్ఞసను ప�����ల�ప్ �షయ���య�నన్ద� ��ననుక�ంట���న్ను.
ఆయన �తయ్ం శ��త్గల తన �ాక�్క �ేత సమసత్ మ�ను ఆదు��ను సృ�ి్టకరత్ ��న

�ేవ��ైయ���న్డ�. ఆయన సంప�ర్ణ ం�ా �ేవ��ైయ���న్డ�. మ��య�, మనక�

సంప���త్�ా మ�నవ��ైయ�నన్ ఒక ప్ర��న య�జక�డ� అగతయ్���య�నన్ందునుబట�్ట
మన ��తత్ మ�, ఆయన మనమ� క���య�నన్ అ�� రకత్ మ�ంసమ�లను

ధ��ంచుక���న్డ� ���్ర ప�్రక �ెబ�త�ం��. ఆయన మన సహ� దర�డ�. ఆయన

మనవంట� మ�నవ స్వ��వమ�ను పంచు��నుచు, �ర��కష్���న ��ేయత�� ప్ర�
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ప��కష్ను మ��య� ప్ర� ��ధనను స��ం�న�ా�ై, మ�నవ�డ��ా ప����ంపబడమంట�
ఏ�ట� ఎ����న�ా�ై, ఆయన మన ��రక� �జ�్ఞపనమ�ల� �ేయగలడ�. �ాబట�్ట ,
మన��క మ�నవ ప్ర��న య�జక�డ� అవసర���య���న్డ�. ఒక సహ� దర�డ�

అగతయ్���య���న్డ�. మన ��తత్ మ� �జ�్ఞపనమ�ల� �ేయ����� �రంతరమ�
��ంచు �ై�క���న ప్ర��న య�జక�డ� క��� మనక� అవసర���య���న్డ�.
�ట�న్ట�� మనమ� ��సు ��స
� త్ ును ఒక ప�ర�షమ���త్ల� క���య���న్మ�.

— ��. �ె�న్స్ జ�నస్న్

��స
� త్ ు �క్క మ�నవత్వం, ఆయన అనుచర�లమ��ా మనమ� ��ంచు ���నమ� ��రక�

అ��క అంత�ాభ్�ాల�గల�ెయ
ౖ �నన్��. 1 ��� 2:5ల� ��ల� �ా్రసుత్నన్ట�్ట�ా, ఆయన మరణమ�

��్వ�ా మనమ� కష్�ంపబ�� తం��్ర�� సంప���త్ సమ���నమ�గల�ార��� ��ంచునట�
్ల , మనక�ను

�ేవ����� మధయ్ �ారయ్�ార్థ క���న మ�నవ మధయ్వ��త్� మనమ� క���య���న్మ�. ��మ� 5:12-19ల�
��ల� బ� ��ం�నట�్ట�ా, ��ండవ ఆ��మ��ా, ఆయనయందు ��ా్వసమ�ంచు�ా��ల� నుం� ��సు ఒక
నూతన మ�నవ జ��� కల�గజ��ాడ�, మనక� సృ�ి్టల� ��రవ�య���న మ��య� ఘనతగల ఒక

�ా్థనమ�ను ప�నర�దధ్ ��ం��డ���� ��� అర్థ ��య�నన్��. ఇందు మ�లమ��ా, మనమ� �ేవ�ణ�్ణ

సం��షపరచు �����లల� ��ంచుటక�ను, ల�కమ�ను మ�� ఎక�్కవ�ా పరల�కసంబంధ���న

ఆయన �ాజయ్మ��ా మ�ర�్చటక�ను తగ� శ��త్గల�ార���య���న్మ�. వయ్��త్గత �షయంల�, మన

����లల� మనమ� �ాపమ� మ��య� శ�మ�� �� �ాడ�నప�ప్డ�, సంప���త్�ా మ�నవ��ైయ�నన్

మన రకష్క�డ� అర్థ ం�ేసుక�ంట�డ� మ��య� మన బ�ధలల� మ��య� బల��నతలల� మన ��డల
తన స�నుభ��� ప్రద��్శ�ాత్డ� ఎ����న�ార���, మన శ�మల� �ర� �ధం�ా మన పట్ల

ప్ర�సప్ం��ంచ������, మన గ�ణ�లమ�ను బలపరచునట�
్ల ను, మన �తయ్ బహ�మ�నమ�ను
��ంచునట�
్ల ను ఆయనను ఆస��త్గల�ా��ా �ేయ�చు, మనమ� కృ�ాసనమ�ను �ైరయ్మ���

స��ించవచు్చ. ��స
� త్ ు �క్క సంప�ర్ణ మ�నవత్వం మన ����లను ప్ర���తం �ేయ�
ల�క్కల�న�న్ �����లల� మచు్చక� ఇ� ���న్ మ�త్ర�.�
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మన �ాఠంల� మనమ� ఇంతవరక�, ��సు ��స
� త్ ు �క్క �ైవత్వమ�ను మ��య� ఆయన

మ�నవత్వమ�ను అ��్వ�ిం��మ�. ఇప�ప్డ�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల� ����్కనబ��న ��స
� త్ ు
పనుల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచవచు్చ.

ప�
గత ���న్ వందల సంవతస్�ాల��ా, ��సు �ే�ిన �ారయ్మ�ను గ���్చ ��ండ� అ��ా్రయ�లల�

మ�టల�డ�ట �ేవ�ాసత్ � పం��త�లక� సర్వ�ామ�నయ్����� �ం��. �దట���, ఆయన

అవమ�నపరచబడ�ట. ఈ �షయంల�, దుర్బల���న మ�నవ స్వ��వమ�ను ధ��ంచుటక�ను
మ��య� పతన���న మ�న�ా�� ���ంచునట�
్ల శ�మల ననుభ�ంచుటక�ను, �నమ���ై

����వచు్చట ��్వ�ా ఆయన తనను ��ను త��గ్ంచుక���న్డ�. ��ండవ��, ఆయన ���్చంపబ��్డడ�. ఈ

�షయంల�, ��స
� త్ ు �క్క �గ�ఢ���న �ై�క మ��మక� తం��్ర��న �ేవ�డ� �ెర��ం��డ�, అదనప�

��రవమ�ను మ��య� �� గడత్ ను ఆయన��ౖ క�మ్మ��ం��డ�. ఈ వరగ్ మ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణంల� సు���తం�ా ����్కనబడల�దు, �ా� ��సు �ేపట�్ట న �ారయ్మ�ను గ���్చ మనమ�

ఆల��ంచ����� అ� మనక� అతయ్ంత స�యకర���న మ��ాగ్ల�ౖ ఉ��న్�.

మనమ� ��సు �ారయ్మ� గ���్చ ఈ �ాఠంల� ఆల��ంచునప�ప్డ�, �దట����ా ఆయన

అవమ�నపరచబడ�ట, ఆయన మ��మను క�ిప్ప��్చన ల�క ఆయన మ��మ��ౖ మ�సుగ� ���ిన

�షయ�లను గ���్చ చూ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, ఆయన ���్చంపబడ�ట, ఆయన మ��మను

బయల�పర�న, భ�షయ్త�
త్ ల� అ�� మ�� ఎక�్కవ మ��మగల�ై య�ండ� �ారయ్మ�ను గ���్చ

���ాత్మ�. ఆయన ఈ ల�కంల� ప��చరయ్ �ేయ�చుం��న ���లల� ��స
� త్ ు అవమ�నపరచబడ�ట��

�దల���ట్ట ���మ�, రం��.

అవమ�నమ�
��సు �ేపట�్ట న �ారయ్మ� అవమ�నపరచబ��న �షయం అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల� ఈ

��ం� �� �ధం�ా ����్కనబ��య�నన్��:
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ఈయన ప�����ధ్త్మ వలనకనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క�

ప�ట�్ట ను.

�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
ఆయన అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

����్కనబ��న ప్ర� ఒక్క �ారయ్మ�ల�, �ేవ�� క�మ�ర�డ�, ఆయన మ��మ మర�గ�న

ఉండ�నట�
్ల , అ�� కంట��� కనబడక�ం�� ����య�ండ�నట�
్ల �ే�ాడ�, మ��య� శ�మల

ననుభ�ంచుటక�ను, అ��రవపరచబడ�టక�ను తనను ��ను అపప్��ంచుక���న్డ�. క�మ�ర��

�ై�క స్వ��వం �ి్థ ర���న�� గనుక, అ�� అవమ�నపరచబడల�క�� �ం��. �ాబట�్ట , ఆయన
అవమ�నపరచబడటం, ఆయన �క్క మ�నవ స్వ��వమ�న�� ప���తమ�య్ం��.

అట్ల �నపప్ట����, ఆయన మ�నవ స్వ��వం తన మ���త్మంతమ��� ప��ప�ర్ణ ం�ా ఐకయ్���
య�నన్ందునుబట�్ట , అట�్ట అవమ�నమ�ను ప���త్�ా �ై�క���న ఆయన మ���త్మంతమ�
అనుభ�ం�ం��.

ఈ �ాఠంల�, మనమ� ��సు అవమ�నపరచబడ�టక� సంబం��ం�న �ారయ్మ�లను ��ండ�

���ష్కల ��ం� ద �����క���త్ ామ�: ఆయన న�ావ��రమ� మ��య� �ిల�వ శ�మ�నుభవమ�. ఆయన

మ�నవ�డ��ా ఈ ల��ా��� వ�్చనప�ప్డ� ���్చన న�ావ��రమ� గ���్చ �ె��ి��నుట��
�దల���ట్ట �దమ�.

న�ావ��రమ�
�ేవ�ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం�న “న�ావ��రమ�” అ�� పదమ�, ��సు �ర�ాలం ఉండగల

మ�నవ స్వ��వమ�ను ధ��ంచుటక�ను సూచుసుత్ం��. అకష్�ాల�, “న�ావ��రమ�” అ�� పదమ�

“శ��రమ�ను ధ��ంచుటను,” అన�ా, మ�నవ శ��రమ�ను ధ��ంచుటను సూ�సుత్ం��. �ా� మనమ�
ఇ��వరక� చూ�నట�్ట�ా, ��సు మ�నవ ఆత్మను క��� క���య�ం����డ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�

క�మం�ా �ె�యజ��ిప్ం��. �ాబట�్ట , మనమ� �ే�ా�ాసత్ �మ�ల� న�ావతరమ� గ���్చ

�ెప�ప్��నునప�ప్డ�, సర్వ�ా��రణమ��ా ��సు �క్క మ�నవ స్వ��వమంతట��
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ప్ర�త్ ా�సుత్ంట�మ�. ��స
� త్ ు న�ావతరమ�ను గ���్చ ల�ఖనమ�, ��ను 1:14; �ి��ీప్ 2:6, 7;
మ��య� ���్ర 2:14-17 వంట� అ��క ��ట్ల ప్ర�త్ ా�సుత్ం��.

��ను 1:1,14 �ాం���కపర���న “న�ావ��రమ�” అ�� పదమ�నక� బహ��ా

మ�ల���ర��� య�ంట�ం��. ఒక�ా�� గమ�ంచం��:

ఆ��యందు �ాకయ్మ�ం�ెను, �ాకయ్మ� �ేవ�� �దద్ ఉం�ెను, �ాకయ్మ� �ేవ��ై
య�ం�ెను . . . ఆ �ాకయ్మ� శ��ర������ కృ�ాసతయ్ సంప�ర�్ణడ��ా మన మధయ్
�వ�ిం�ెను (��ను 1:1,14).

�ేవ�� క�మ�ర�డ� శ��ర���� –న�ావ��రమ�నక� అకష్�ారధ్ మ� – అయ�య్డ� ��ను

�ెప�ప్త�నన్ �షయ��న్ గమ�ంచం��. ��సు, �జ���న మ�నవ శ��రం�� �ాట�, �జ���న మ�నవ

స్వ��వం ధ��ం��డ� ��ను ���సుత్��న్డ�.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల�, ��సు న�ావ��ర��తత్ �టక� సంబం��ం�న �ారయ్మ�ల�

ఆయన గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట మ��య� జ�్మంచుట. ఇంతక� మ�ందు �ట�� ��సు తరమ�ను

గ���్చ మ�ట�్లడ�త� చ��్చం��మ�, మ��య� అ� ఆయన మ�నవత్వమ�ను ర��వ��ేసత్ ు��న్య�
చు�ామ�. ఇప�ప్డ�, ఇ�� సంఘటనలను మనమ� మ��క ప�ాయ్యం ���ాత్మ�, �ా� ఈ �ా��
��సు ���ిస్య��ా �ేపట�్ట న �ారయ్మ� ��ణంల�దృ�ి్ట�త్ ామ�. ��సు ఎందుక� న�ావ��ర���త్ ��స్
వ�్చం��? త��్వ�ా ఆయన �ా��ం�న�ే�ట�?

��సు న�ావ��ర��తత్ �ట వలన క�సం మ�డ� �షయ�ల� �ా��ంపబ��నవ� ల�ఖనమ�

మనక� బ� ��సత్ ుం��: �దట���, �ేవ�� క�మ�ర��ైన�ాడ� ���దు వంశసు్థ�ైన �ాజ�ౖ య�ండ�నట�
్ల
ఆయనక� చట్ట పర���న హక�్క��స��ం��. ��ండవ��, ఆయన �ార్థ క���న ప్ర��న య�జక��ై
య�ండ�నట�
్ల ఆయనక� అవసర��� య�ం��న క�కరమ� మ��య� స�నుభ��� అ��

సమక���్చం��. మ��య� మ�డవ���ా, ��సు �ాప�ా్రయ�్చతత్ బలయ్రప్ణ అగ�నట�
్ల న�ావ��రమ�
అగతయ్మ�య్ం��. ఈ మ���ంట�� క�్లపత్ ం�ా �ెల�సుక�ం��మ�, ���దువంశసు్థ�ైన �ా� ఒక

మ�నవ��ై య�ం���స్oద�� �ాసత్ వమ��� �దల���ట్ట �దమ�.

�ేవ�డ� ���దునక� �ే�ిన �ా�ాద్నమ�లను �ల�ప���నునట�
్ల ���ీస్య మ�నవ��ై

య�ం���స్ంద� మన���వర�� ����్క��న్మ�. �ాబట�్ట ఈ సమయంల�, ��సు న�ావ��ర��తత్ �ట,
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ఆయన ���దు వంశసు్థ�ైన �ాజ�ౖయ�ండ� హక�్కను ఆయనక� ఇ�్చన ������న్ మనమ�

ఆల���ాత్మ�. ���దు �ిం�సనమ�ను �ా్వస్థ �మ��ా �� ంద����� అవసరమగ� చట్ట పర���న హక�్క
క�మ�ర�ల ��్వ�ా మ�త్ర�� �ాధయ్మ�త�ంద���� మనమ�ందునన్ సమసయ్���య�నన్��. �ాబట�్ట ,
ఆయనక� ���దు వంశమ�ల� నుం� వ�్చన మ�నవ��ైన తం��్ర ఉనన్ప�ప్డ� మ�త్ర�� ��సు
���దు �ిం�సనమ���ౖ �ా్వ���ారం�� ఆ�ీనుడ� �ాగలడ�.

ఈ సమసయ్ను ప��ష్క��ంచ�����, ���ప�నక� ప్ర��నమ� �ేయబ��న కనయ్ మ��య ��్వ�ా

��సు న�ావ��ర���త్ �డ�. మతత్ � 1వ అ��య్యం మ��య� ల��ా 3వ అ��య్యంల� మనమ�

��సు వం�ావళ�లను చూచుచునన్ట�్ట�ా, ���ప� ప్రతయ్కష్మ��ా చట్ట పర���న ���దు వంశసు్థ�ై
య�ం�ెను. �ాబట�్ట , ���ప� మ��యను ��ాహమ��� ��సును ��ం� ��దద్�ే�ినప�ప్డ�, ��సు

���ప� �క్క చట్ట పర���న వం�ావ�� �� ం��డ�, మ��య� ����� �ాట� ���ీస్య���న
�ాజ�ౖయ�ండ� హక�్కను స��తం సం�ా��ంచుక���న్డ�.

న�ావ��రమ�, �ేవ�� క�మ�ర��ైన�ాడ� ���దు వంశసు్థ�ైన �ాజ�ౖ య�ండ� హక�్కను

ఇచు్చట���ాట�, ఆయన తన ప్రజల పకష్ం�ా �ార్థ క���న ప్ర��న య�జక��ై య�ండ�నట�
్ల ఆయనక�
క�కరమ�ను మ��య� స�నుభ��� స��తం సమక���్చం��.

న�ావ��రమ�, �ేవ�� క�మ�ర��ైన�ాడ� ���దు వంశసు్థ�ైన �ాజ�ౖ య�ండ�
హక�్కను ఇచు్చట���ాట�, ఆయన తన ప్రజల పకష్ం�ా �ార్థ క���న ప్ర��న

య�జక��ై య�ండ�నట�
్ల ఆయనక� క�కరమ�ను మ��య� స�నుభ���

స��తం సమక���్చం��. అన�ా, మ�నవ��ై య�ండ�టల�గల సంప�ర్ణ తను ఆయన
ఎ����య�ండనట�్ల �ే
� , మ��య� మన���ాట� మ��య� మన ��రక� ఆయన ����

అనుభ�ం�య�ండనట�్ల �ే
� , ఆయన అ�య�ండ� ల��� అ�య�ండగల�ా� కంట�
మ�� ఎక�్కవ �ార్థ క���న ప్ర��న యజక��ై య���న్డ� అర్థ ం. ఇదం�� ��ర���ర�
��త�ల�్ల ప్రద��్శంపబ��న��. ��సు తన �� ంత ��తం మ��య� అనుభవంల�,
పతన���న ఈ ల�కంల� మన వల��� అ�� ప��ధుల�్ల గల మ�నవ సమసయ్లను
ఎదు��్క��న్డ�, మ��య� ఈ ప���� �న ల�కమ�ల� ��ంచు ప్ర� ఒక్కర�

అనుభ�ంచు దుఖం మ��య� ��ాశల� శ��ర������న �ేవ���� �ె���య�నన్��.
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ఇ�� ఆయనక� ఏ�ో ఒక �ి�ధ్ �ంతపర���న �షయం �ాదు, ఆయన ఎక్క�ో

ఆ�ాశమ��ాశంల� దూరం�ా, గ�ం�న ధూ�మయ���న �తయ్త్వమ�ల� ఉం��,

���� గ���్చ ఊ�కలప్నల� �ేసుక�ంట� ఉం��న�� ఏ�ో ఒక అంశం �ాదు. ఇ��

అలప్���న మన శ��రమ�ను ధ��ం�, అలప్���న మన రకత్ మ�ంసమ�ల� గల�ా�ై,
ఆయన ���� స్వయం�ా అనుభ�ం�న సతయ్���య�నన్��.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III

���్ర ప�్రక రచ�త న�ావ��రమ�ను గ���్చన ఈ ��ణ��న్ ���్ర 2:17-18ల� చ��్చం��డ�.

ఆయన అక్కడ ఏ� �ా్ర�ాడ� �నం��:

�ావ�న ప్రజల �ాపమ�లక� ప���రమ� కల�గజ�య�ట���, �ేవ�� సంబంధ���న
�ారయ్మ�లల� క�కరమ�ను నమ్మకమ�నుగల ప్ర��నయ�జక�డగ� ��తత్ మ�,

అ�న్�షయమ�లల� ఆయన తన సహ� దర�ల వంట��ాడ� �ావల�ివ�ె్చను. ��ను
����ంపబ�� శ�మ�� ం�ెను గనుక ����ంపబడ��ా����� స�యమ� �ేయ గల�ా�ై
య���న్డ� (���్ర 2:17-18).

న�ావ��రమ�, ��సు ���దు వంశసు్థ�ైన �ాజ�ౖయ�ండ� హక�్కను, మ��య� �ార్థ క���న

ప్ర��న య�జక��ై య�ండ� అనుభవమ�ను క��� సమక�ర�్చట���ాట�, ఆయన తన ప్రజల

�ాపమ�లక� �ా్రయ�్చతత్ బ�యగ�టక� అవసరమగ� �ామర్థ �మ�ను స��తం కల�గజ��ిం��.

మనమ� ఈ �ాఠంల� ఇ��వర�� ��ర�్చక�నన్ట�్ట, తన ప్రజల �ా్థనంల� మరణ�ంచునట�
్ల ��సు

మ�నవ��ైయ�ం���స్న అవసరం ఏరప్��ం��. �ా� �ా్రయ�్చతత్ ం ��రక� ఆయన మ�నవ��ైయ�ండ�ట
ఎందు��ంత ఆవశయ్కమ�య్ం��? మ�న�ా� �ాపమ�ల ��ర���న ��చన క�యధనమ��ా �ేవ�డ�
మ�నవ మరణమ�ను ���ం��డ����ఇందుక� సమ���న���య�నన్��. ఈ �షయ��న్ ల�ఖనమ�

ఆ��. 217, ��మ� 5:12, ��మ� 6:23, య���బ� 1:15, మ��య� అ��క ఇతర ��ట్ల బ� ��సత్ ుం��.

ఆ��మ��� ఆరంభ���, �ాపమ� మ�నవ జ�� ���త్��� �సత్ ��ం�ం��, చట్ట పర���న మ�నవ

మరణమ�ను జ��మ����ా ���ం�ం��. అందు�ేత, �జ���న, రకత్ మ�ంసమ�ల�గల మ�నవ��
మరణం మ�త్ర�� �ేవ�డ� ����న ���� సమక�ర్చగ���ం��.
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��మ� 5:15-19ల�, ��సు �క్క మ�నవత్వం మ��య� మన రకష్ణక� మధయ్ గల

సంబం���న్ ��ల� �వ��సత్ ునన్ ������న్ ఒక�ా�� గమ�ంచం��:

అ��ే అప�ాధమ� క���నట�్ట కృ�ావరమ� కల�గల�దు. ఎట్ల న�ా ఒక�

అప�ాధమ�వలన అ��క�ల� చ��� �న��డల మ�� ��క�్కవ�ా �ేవ�� కృపయ�,
��సు ��స
� త్ ను ఒక మనుష�య్� కృప�ేత��ౖన ��నమ�ను, అ��క�లక� �సత్ ��ం�ెను.

మ��య� �ాపమ� �ే�ిన �క�వలన ������ క���నట�్ట ఆ ��నమ� కల�గల�దు.

ఏలయన�ా �ర�ప్ ఒక్క అప�ాధమ�లమ��ా వ�్చన�ై �������� �ారణమ���ను;
కృ�ావర����ే అ��క���న అప�ాధమ�ల మ�లమ��ా వ�్చన�ై మనుష�య్ల�

��మంత�ల��ా �ర్చబడ�టక� �ారణమ���ను. మరణమ� ఒక� అప�ాధమ�

మ�లమ�న వ�్చన�ై ఆ �క� ��్వ�ా�� ���న ��డల కృ�ాబ�హ�ళయ్మ�ను
�� ��నమ�ను �� ందు�ార� �వమ� గల�ా���, మ�� �శ్చయమ��ా ��సు��స
� త్ ను
ఒక� ��్వ�ా�� ��ల�దుర�. �ాబట�్ట �ర�ప్ ఒక్క అప�ాధమ�లమ�న వ�్చన�ై,

మనుష�య్లకంద����� ������ కల�గ�టక� ఏల�గ� �ారణమ�����, ఆల��� ఒక్క
ప�ణయ్ �ారయ్మ�వలన కృ�ా��నమ� మనుష�య్లకంద����� �వ ప్రద���న ��

���ంపబడ�టక� �ారణమ���ను. ఏలయన�ా ఒక మనుష�య్� అ��ేయత వలన
అ��క�ల� �ాప�ల��ా ఏల�గ� �ేయబ����, ఆల��� ఒక� ��ేయత వలన అ��క�ల�
��మంత�ల��ా �ేయబడ�దుర� (��మ� 5:15-19).

ఆ��మ� �ే�ిన �ాపమ�నక� ��సు �క్క మ�నవ ��, ప్ర�ర�పమ� మ��య� ���తస్���

య�ం��నద� ��ల�, ప�ే ప�ే ����్కవ�ా్కణ�ం��డ�. ఆ��మ� �ర�గ��ట�్ట న ���� స���ేయ�నట�
్ల

��సు మ�నవ��ై య�ం���స్వ�్చంద�� �షయ��న్ ��ల� �ావల�ినంత సప్ష్టం�ా �ె�యజ��ాప్డ�.
�ేవ�డ� మ�న�ా���ౖ ���ం�న దండనను భ��ంచునట�
్ల , తన ��� ఇతర మ�నవ�లక�ను
�సత్ ��ంపజ�య�నట�
్ల ఆయన మ�నవ��ైయ�ం���స్ వ�్చం��.

���న్ ప�ాయ్య�ల� �ాంప్ర��య�ాదులమ�, ���ా��త్కరణ ఉదయ్మ�ార�ల�ౖన

���సత్వ�లమ��ా మనమ� �ాసత్ వం�ా మనలను ర��ం�ే�� ��స
� త్ ు �క్క మ�నవత్వ��
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అ�� �షయ��న్ మర��� �, ఆయన �క్క �ేవత్వమ�ను ఎక�్కవ�ా

����్కవ�ా్కణ�సత్ ుంట�మ�. ��సు �జ���న మ�నవ��ైనందునుబట�్ట ఆయన మన

��రక�, మన �ాపమ�ల �ా్రయ�్చతత్ ం ��రక� శ�మ��ం��డ�, మరణ�ం��డ�. �ాబట�్ట ,
��సు �క్క మ�నవత్వం మన రకష్ణ ��రక� అగతయ్���య�నన్��.

— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్

��సు న�ావ��రమ�ను గ���్చన గ���ంప�ను మన మనసుస్ల� ఉంచు���, ఇప�ప్డ�

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల� ����్కనబ��నట�్ట, ఆయన అవమ�నపరచబడ�టక� సంబం��ం�న

��ండవ ��ణం, ఆయన శ�మ�నుభ�ాలను అ��్వ�ి�ద్ �మ�.

శ�మ�నుభవమ�
శ�మ�నుభవమ� అ�� ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ���న పదమ�, ప�� ్క అ�� ���క� ��య
� � పదమ� నుం�

ఉతప్నన్మవ�త�ం��, “శ�మ��ందు” అ� అర్థ �సుత్ం��. ��సు పట్ట బ��న �ా�్ర్ర�� �దల���ట�్ట అ��
ఆయన అనుభ�ం�న శ�మలను మ��య� మరణమ�ను సూ�సుత్ం��. ��సు శ�మ�నుభవమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ఈ ��ం� �� మ�టలల� ����్కనబ��ం��:
�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
ఆయన అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

��సు పట్ట బడ�ట, శ�మ��ందుట మ��య� �ిల�వ��యబడ�టను గ���్చ ���సత్వ�లల� అ��క

�ాతం ఎర�గ�దుర�. �ాబట�్ట ఈ �వ�ాలల��� ���్ల � బదుల�, ��సు ఈ సంఘటనలక� తనను ��ను గ���
�ేసుక�నన్ ��త�వ���ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���ద్ �మ�.

��సు శ�మ�ను��వమ�నక� సంబం��ం�నంత వరక�, ��సుక� ��ేయతను బ� ��ం���స్న

మ��య� ఆయనను తం��్ర��న �ేవ���� అపప్��ం���స్న అవసరమ�ం��ంద� ల�ఖనమ�
�వ��సత్ ుం��. ���్ర 5:8ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
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. . . ��ను (��సు) �� ం��న శ�మలవలన ��ేయతను ��ర�్చ����ను (���్ర 5:8).
1 ��త�ర� 2:20-21ల� ��త�ర� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:
. . . ��ల��ే�ి బ�ధపడ�నప�ప్డ� �ర� స��ం�న��డల, అ�� �ేవ����

��తమగ�ను. ఇందుక� �ర� �ిల�వబ�����. ��స
� త్ ు క�డ � ��రక� బ�ధప��, �ర�
తన అడ�గ�జ�డలయందు నడ�చు��నునట�
్ల �క� మ����� య�ం��� ��ను (1
��త�ర� 2:20-21).

ఆయన శ�మలననుభ�ంచుట ��్వ�ా, ��స
� త్ ు తం��్ర �తత్ మ�ను ��ర���ా్చడ�, మ��య� త��్వ�ా

తనను ��ను తం��్ర వశం �ేసుక���న్డ�. తం��్ర�� ప��ప�ర్ణ ం�ా ల�బడ�ట ��్వ�ా, ఆయన �తయ్

ప్ర�ఫలమ�ను సం�ా��ంచుక���న్డ� — ఆ ప్ర�ఫలమ�ను ఆయన ఇప�ప్డ� మన�� కృ�ాస��తం�ా

పంచు��నుచు��న్డ�.

�ా� ��స
� త్ ు �� ం� �ిల�త� అ���ారం ��ం� ద అనుభ�ం�న శ�మ అంతట��� మ���యల�దు; అ��

ఆయన �ిల�వ��యబడ�ట ��్వ�ా మరణమ� �ాలగ�నంత వరక� ��న�ా��ం��. బహ��ా ��స
� త్ ు
అవమ�నపరచబడ�టక� సంబం��ం�న �ారయ్మ�ల�� ఈ ��ణం సుప్ర�ిదధ్���న�ై య�ంట�ం��,

అందుల� క��� స��త�కమ�నన్��: మన �ాపమ�లక� �ా్రయ�్చతత్ ం కల�గజ��ి మ� రకష్ణ
�ారయ్మ�ను ��ర��ర�్చన��, ఆయన మరణ��.

�ాపమ� ��తత్ ���న ప్రభ���ౖన ��సు మరణం, ఈ �షయం ���తత్ �బంధన
యందంతటను ఇల��� �����ంపబ��య�నన్��, ఒకర� ���� ఇల�

�ెపప్గ���నట్ల ��ే, ప్ర�జనకర���న ప��ే�ిం��, ఎందుకన�ా ఆయన మనమ�
అనుభ�ం���స్న �కష్క� ప్ర��య్మ�న్యమయ�య్డ�. “ప్ర��య్మ�న్యమ�” అన�ా
ఆయన మన �ా్థ���న్ �సుక���న్డ�, అన�ా �ేవ�� �యమమ�ను

అ�క��ం�నందునుబట�్ట మనమందరమ� అర�్హల���య�ం��న �కష్ను, ఆయన

�యమమ�ను ఉల్ల ం��ం�నందుక� మనమ� అనుభ�ం���స్ ఉంట�ంద� �ేవ�డ�
��ల��్చన �కష్ను వ��ం��డ�� �ాసత్ వం బయటపడ�త�ం��. �ేవ�� స్వ��వ��

ఇల�ంట��� – అన�ా, ఇ�� ఆయన �ాసత్ �క���న ప���దధ్ త���య�నన్ద� �� ��వం
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– �ాపమ�నన్ ��ట, ప్ర���య
� ఉం��ల���� ఆయన స్వ��వం. �కష్ను

అప�ాధుల���న మన భ�జమ�ల ��� నుం� ��ల��ం�, ����ధం�ా

�ెపప్గ���నట్ల ��ే, అమ�యక�డ�, �రప�ా����న�ాడ�, న�ావ��ర���త్న తన
క�మ�ర�� భ�జమ�ల ����� మ�్ల ంచడమ�, �ేవ�డ� ప్రణ��క ���ిన

ఆశ్చరయ్కర���న, జ�్ఞనయ�కత్ ��న, ��్రమప�ర్వక���న రకష్ణ మ�రగ్ ��య�ం��న��, ఈ
�ధం�ా ఆయన క�మ�ర�డ� �ాత �బంధనయందంతటను ��రబ��న
ల�పర��త���న జంత� బలయ్రప్ణల ������న్ ��ర��ర�్చచు��న్డ�.

— ��. జ�.ఐ. ��క్కర్

��స
� త్ ు �ిల�వ��యబడ�ట, సు�ారత్ �� ప్ర����ంశ��� య�ం��ంద� అ�� సత్ ల��ైన ��ల� తరచు�ా

వ��్ణం��డ�. ��స
� త్ ు �ిల�వ��యబడ�ట, సు�ారత్ �� ప్ర����ంశ��� య�ం��ంద� అ�� సత్ ల��ైన ��ల�
తరచు�ా వ��్ణం��డ�. ఒక ఉ��హరణ�ా, గల� 2:20-21ల� ఆయన ఏమ� �ా�ా�ో , రం��,
అందరమ� క��ి చదువ���మ�:

��ను ��స
� త్ ు�� క�డ �ిల�వ ��యబ�� య���న్ను; ఇకను ��ంచు�ాడను ��ను

�ాను, ���
� �త్ ��యందు ��ంచుచు��న్డ�. �� �ప�ప్డ� శ��రమందు ��ంచుచునన్
��తమ� ననున్ ��్ర�ం�, �� ��రక� తనున్��ను అపప్��ంచు���న �ేవ��

క�మ�ర��యంద� ��ా్వసమ�వలన ��ంచుచు��న్ను. ��ను �ేవ�� కృపను

�రర్థ కమ� �ేయను; �� ధర్మ�ాసత్ �మ�వలన��ౖ�ే, ఆ పకష్మందు ��స
� త్ ు చ��� �న��
�ష్ప్ర�జన�� (గల� 2:20-21).

��స
� త్ ు మరణమ� మన రకష్ణను ��ర����్చన ప్ర��న �ారయ్���య�ం��న��. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ��,

అ�� చ��త్రయందంతటను �����ంపబడ�చునన్ సు�ారత్ ల�� ప్ర��న �ాసత్ వ���య�ంట�నన్��. ��సు
�ిల�వ��యబ��న తర��ాత, ఆయన �ేహమ� సమ���ల� �ా���ట్టబ��ం��, అ�� అచ్చట మ�డ�

��నమ�ల� ���జ్వమ��ా ఉం��ం��.

సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ��ైయ�ం��నందున, ��సు �ామ�నయ్ మ�నవ మరణ�ను���ా�న్

అనుభ�ం��డ�. సంప�ర్ణ ం�ా మ�నవ��ెయ
ౖ �ం��నందున, ��సు �ామ�నయ్ మ�నవ
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మరణ�ను���ా�న్ అనుభ�ం��డ�. ఈ �ాసత్ �ా�న్ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, “ఆయన
అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను” అ�� మ�టలల� �ెబ�త�ం��. ఈ సమయంల�, ��సు �ేహమ�
సమ���ల� ఉంట�ండ�ా, ఆయన ఆత్మ మృత�ల ల�కంల���� �������్లన��.

“అదృశయ్ ల�కమ�ల���� ����ను” అ�� పదజ�లమ� �క్క అర్థ ం �షయంల� ఆధు�క �ేవ�ాసత్ �

పం��త�ల� అందర� ఏ��భ�ంచడంల�ద� మనమ� ����్కనవల�ియ�నన్��. ��ట� అ��క సంఘ�ల�

��సు �ా���ట్టబ����డ�� అర్థ �చు్చనట�్ట�ా మ�త్ర�� ఈ మ�టలక� అర్థ �వరణ�సుత్��న్ర�. �ా�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ఉ�ేద్�ం�న అర్థ ం ఇ�� �ాద�� �షయం సప్ష్టం�ా �ె��ి�� త�ం��.

ఒక ప్రక్క, ��సు �ా���ట్టబ�ెను, మ��య� ఆయన అదృశయ్ ల�కమ�ల���� ����ను, ఈ ��ండ�

�షయ�లను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ����్కనుచునన్��. అ�న్ ���ల�, ఈ పదజ�లమ�ల�
��ర�����య�నన్� మ��య� చ��త్ర గ�ం��లల� వర�స�ా గ�ంథస్థ ం �ేయబ��య�నన్�.

మ��క ప్రక్క అదృశయ్ల�కమ� అ�� పదజ�లమ� “భ�� ��ం� �� ��గమ�” అ�� �ామ�నయ్

అర్థ �సుత్ంద���� �ాసత్ వ���య�ండ�ా, ల�ఖ��లల�� మ��య� ఆ�� సంఘ రచనలల�� ���

ప్ర�గమ� ����ప��ా ఎల్ల ప�ప్డ� మృత�ల�ౖన�ా�� ఆత్మల�ం��న అ�ో జగత�
త్ ను సూ�ం�ం��. ఇ��

ఆ�� సంఘంల�, ఉనన్�� ఉనన్ట�్ట�ా ��ి��నబ��న అర్థ ��య�ం��ంద� మనమ� ఎంచవచు్చ – �ా్ర�న
���సత్వ�ల� “నరకమ�” అ�� ప���న్ ప్ర���ం�నప�ప్డ� �ా�� మనసుస్లల� సర్వ�ా��రణం�ా
ఉం��న అర్థ ం.

ఈ ��త�వ�లనుబట�్ట , ��సు ఆత్మ ఆయన మరణమ� మ��య� ప�నర���్థనమ� మధయ్

�ాలమ�ల� �జమ��ా అ�ో జగత�
త్ ల���� �������్లన �షయ��న్ బ� ��ం��ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� ఉ�ేద్ �ం�ంద�� ఒక త��� అ��ా్రయ��న్ మనమ� ఏరప్రచు��నడం ఉతత్ మం. �ా� ఈ
నరకమ� �క్క స్వ��వం ఏ���య�ం��న��?

�ా్ర�న ప్రపంచమ�ల�, ఈ ��ాల �శ్వం తరచు�ా �ట�ర��ానునన్ ��ా్మణమ�ను గ���్చన

��షల� వ��్ణంపబ��ం��. భ��, మ�నవ�ల� �వ�ించుచుం��న స్థ లం, మధయ్ల� ఉం��ం��. పరల�కం,

�ేవ�డ� మ��య� ఆయన దూతల ప్ర�ేశం, ఆ�ాశంల� ఉనన్ద� �ెప�ప్��నబ��ం��. భ�� ��ం� ద ఒక
��య�మయ���న అ�ో జగత�
త్ ఉం��ం��, అచ్చట మృత�ల�ౖన �ారంద�� ఆత్మల�ం��న�. ���్ర �ాత

�బంధనల�, ఈ స్థ లమ� అ� �ామ�నయ్ం�ా �ి�ల్ అ� �ిల�వబ��ం��, ���క� ��షల�� ���తత్
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�బంధన మ��య� ���క� ��షల���� అనువ��ంపబ��న �ాత �బంధనల�, ఇ�� �ామ�నయ్ం�ా “��డ్స్”
అ� �ిల�వబ��ం��.

�ాత �బంధనల�, స��్మర�గ్ల� మ��య� దు�ా్మర�గ్ల�ౖన�ా�� ఆత్మల�, త��� �ర�ప్ ��రక�

���య�ంట�, అచ్చట ఉంట�ం��నవ� �ెపప్బడ�త�ం��. ఏ�� ఏ�����, ���తత్ �బంధనల�, ల��ా

10:15ల� మనమ� చూసుత్నన్ట�్ట�ా, �ా��ళమ� సర్వ�ా��రణం�ా దు�ా్మర�గ్ల� ఆత్మల�ం��న
స్థ ల��న్ సూ�సుత్ం��. అట్ల �నపప్ట����, క�సం ��సు ప�నర���్థనమ�నక� మ�నుప�,

��మంత�ల ఆత్మల� �ా��ళమ�ల� ఉం��నవ� ���తత్ �బంధన ర���పర�సుత్ం��. అతయ్ంత
గమ��ర్హమ��ా, అ�� 2:27 �త�మంత��ైన ���దు �ా� �ా��ళమ�ల� ఉనన్ �షయం
�ెప�ప్చునన్��.

అల�గ�, �ా��ళల�కంల� ల�క నరకంల� నునన్ ప్ర� ఒక్కర� సమ�నం�ా చూడబ��్డర� అర్థ ం

�ాదు. ల��ా 16:19-31ల� మనమ� గమ�సుత్నన్ట�్ట, ల�జర� మ��య� ధనవంత�� గ���్చ ��సు

�ె�ిప్న ఉపమ�నమ�ల�, దు�ా్మర�గ్ల ఆత్మలను ��మంత�ల ఆత్మల నుం� ఒక మ� అ�ాధం
��ర��ే�ింద� సూ�సుత్ం��. దు�ా్మర�గ్ల� �వ్రం�ా య�తనపడ�చుండ�ా, ��మంత�ల� ఎం��

���ా ఆద��ంపబడ�చుం����. ఈ ఉపమ�నమ�ల�, అబ�్ర�మ�, ఆదరణ ల�ంచుచుం��న ��ట

ఉంట���న్డ�. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట , �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� తరచు�ా ఈ ���ా�న్ “అబ�్ర�మ� ప్రక్క”
ల�క �ం�ా ఎక�్కవ అకష్�ార్థ ం�ా �ెప�ప్క�ంట�, “అబ�్ర�మ� ��మ�్మ” అ� �ిల�సుత్��న్ర�.

సంఘ �ితర��ైన �ెరత్ �ల�్ల, మ�డవ శ��బద్ ంల�� ��� ���లల� ర�ం�నప�ప్డ�, �ా��ళ ల�క

��గమ�లను గ���్చన �ామ�నయ్ నమ్మకమ�ను వయ్కత్ ం �ే�ాడ�. ఆయన ర�ం�న ఆన్ �� ��జరకష్న్
అఫ్ �� ��్ల ష్, అ��య్యం 17ల� ఏమ� �ా�ా�ో గమ�ంచం��:

�ా��ళ ల�కంల� ఆత్మల� ��డ� స��తం య�తనపడ�టక�ను, ���ంపబడ�టక�ను
అను��ౖన��ౖ య�నన్వ���� . . . ల�జర� �షయ��న్ బట�్ట ర��వవ�త�ం��.

సంఘ �ితర��ైన ఇ��న్�ియస్, ��.� శ. 107ల� ర�ం�న ట�్ర�యనులక� �ా్ర�ిన ప�్రకల� ఇల�

�ెప�ప్త���న్డ�:
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భ�� ��ం� ద నునన్�ార� అన�ా, ప్రభ�వ��� క��� ����� ల��న�ార� �� ��వమ�.
ఏలయన�ా, �ా�� సమ�ధుల� �ెరవబ�ెను గనుక, “���్రం�న అ��క మం��

ప���దుధ్ల శ��రమ�ల� ల��ెన�” ల�ఖనమ� �ెప�ప్త�ం��. �జమ��ా, ఆయన

�ా��ళ ల�కంల���� ఒక్క�ే ��������్ల ను, �ా� ఆయన ��పప్ సమ�హం�� క���
����� ల���డ�; ల�కమ� ప�ట�్ట న�� �దల���� ��ర��ేయ�చుం��న �ాధ���న్
��ండ��ా �ల�్చడ�.

�ాబట�్ట , ��సు అదృశయ్ ల�కమ�ల���� ����న� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెప�ప్త�నన్ప�ప్డ�,

ఇహల��ా�న్ ���� ���్లన ఆత్మల�ం��న ��ట��� ఆయన �క్క మ�నవ ఆత్మ ���� ���్లంద���� ���

��వ���య�ండ�టక� ఎక�్కవ అవ�ాశమ�ల� కలవ�. ���ద్ష్టం�ా, ��మంత�ల ఆత్మల ��రక�

��ట��ంపబ��న �ా్రంతమ�నక� ఆయన ���� ���్ల �డ�, దు�ా్మర�గ్ల� య�తనపడ�చుండ�

�ా్రంతమ�నక� �ాదు. �ా��ళ ల�కంల�� ఈ ��గంల� ��సు ఉండ�ట ఆయన �ేపట�్ట న �ారయ్మ�ల�

అగతయ్���న ��గ���య�ం��న�� ఎందుకన�ా అ�� ఆయన ఆత్మను ��య్య�ా్థనమ�లక� సంబం��ం�న
�జ���న మ�నవ మరణ �కష్క� గ��� �ే�ిం��.

పతన���న ల�కంల� �జమ��ా మ�నవ��ెయ
ౖ �ండ�ట అన�ా ఏ�ట� ��సు శ�మ�నుభవమ�

మనక� ����ప్సుత్ం��. �ాపమ�ను వయ్�����సత్ ూ ����� ప���ా్కర ���తస్ �ేయ�చుం��న�ాడ��ా

ప��ప�ర�్ణ�ైన మన ప్రభ�వ� స��తం శ�మ��ం���స్ య�ం��నట్ల ��ే, అప��ప�ర�్ణల���న మనమ�
ఖ�్చతం�ా శ�మ��ందుదుమ�. �ాసత్ �ా���, 2 ��� 3:12ల� ��ల� �ా్రసుత్నన్ట�
్ల , �ై�క���న

��తమ�ను అ��్వ�ించు ప్ర��ార� శ�మ�� ందవల�ిన�ే. �ా� మనమ� శ�మ��ం��నప�ప్డ�, ��స
� త్ ు

క��� శ�మ��ందున� క��� ల�ఖనమ� మనక� బ� ��సత్ ుం��. అన�ా, మనమ� అనుభ�ంచు బ�ధ పట్ల
ఆయన స�నుభ��గల�ా�ై, మనలను ఆద��ం��ల� ఆత�రపడ�చు��న్డ� అర్థ ం. ��ల�ిస్
1:24ల� ��ల� బ� ��సత్ ునన్ట�్ట�ా, ఎట్ట ��లక� ��స
� త్ ు శ�మ మన ��్వ�ా సంప�ర్ణ మవ�త�ం��. అ��

జ����నప�ప్డ�, ఆయన మ��మల� �����వచు్చను అప�ప్డ� మనమ� మన �తయ్ �ా్వస్థ �మ�ను

�� ందుదుమ�. మనమనుభ�ంచు శ�మ ��నుక ఒక సదు�ేద్శం ల�క�� ల�దు; శ�మ, సకల సృ�ి్ట �క్క
సంప�ర్ణ ప�నర�దధ్ రణ సం��వయ్మగ�నట�
్ల �ేవ�డ� �ాడ�చునన్ ఒక �ాధన���య�నన్��.
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��సు అవమ�నపరచబ��న �ారయ్మ�ను గ���్చ �ె��ి��నన్ మనమ�, ఇప�ప్డ� �ై�క���న

ఆయన మ��మ మ��క ప�ాయ్యం బయల�పరచబ��నప�ప్డ� ఆయన �ేపట�్ట న ���్చంప�
�ారయ్మ�ను చూ��ద్మ�.

���్చంప�
��స
� త్ ు ���్చంపబడ�టను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, అ�� ఆయన మ��మ��ౖ

కపప్బ��య�ం��న మ�సుగ� ��ల��ంపబడ�ట కంట� అతయ్��క���న�ై య�ం��నద�

జ�్ఞపకమ�ంచు��నడం మ�ఖయ్ం. ఆయన అవమ�నపరచబడ�టను బట�్ట , ఆ��యందు ఆయన

క���య�ం��న ��� కంట� మ�� ��పప్ మ��మను క�మ�ర�డ� ఆ��జ్ం��డ�. ఆయన �ేపట�్ట న

�ారయ్మ�లను తం��్ర ఆ�ర్వ��ం��డ�, ఆయన బ�య�గమ� �ార� ఆయన �� ంత �ా్వస్థ ����య�ండ�

ప్రజల ��సం మ�లయ్ం �ె�్లం�ం��, అం�ే�ాక ఆయన �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� �ిం�స���ీను�ై య�ండ�

హక�్కను ��� �ె�్చం��. ఈ �ారయ్మ�ల ��్వ�ా, ఆయన అవమ�నపరచబ��న ����� పరయ్వ�ానం�ా,

క�మ�ర�� �గయ్త, ప్రశసత్ త మ��య� మ��మ �ాసత్ వం�ా అ��కమయ�య్�.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��స
� త్ ు ���్చంపబడ�ట గ���్చ ఈ మ�టలల� ��ల�సుత్ం��:
మ�డవ ��నమ�న చ��� �న�ా��ల� నుం�� �����ల��ెను.

పరల�కమ�న����్కసర్వశ��త్గల తం��్ర��న �ేవ�� క����ే� ��ౖప�న
క�ర�్చం��య���న్డ�,

స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.
��స
� త్ ు �క్క �ై�క స్వ��వం ఎల్ల ప�ప్డ� మ�ర�ప్ల�����ా ���్చంపబ��ం��. ఈ స్వ��వం

మరణ���� గ��� �ాల�దు, ల��� పరల�కమంద� తన �ిం�సనం నుం� ��ల��ంపబడల�దు. �ాబట�్ట ,

�ేవ�� క�మ�ర�డ� ���్చంపబడ�ట ఆయన మ�నవ స్వ���ా��� ప���త���య�ం��న��. ఇంకను,
��స
� త్ ు మ�నవ స్వ���ా�న్బట�్ట అనుభ�ం�న ఇతర అనుభవమ�ల వల���, �ై�క���న ఆయన
మ���త్మంతమ� సంబం��త ���్చంప�ను సంప�ర్ణ ం�ా అనుభ�ం�ం��.
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��స
� త్ ు ���్చంపబడ�టను గ���్చన మన చర్చ ��ల�గ� ���ాలల� ఉంట�ం��. �దట����ా,

మనమ� ��స
� త్ ు �క్క మృత�ల ప�నర���్థనమ�ను చ��్చ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, ఆయన

పరల�కమ�న��క�్కటను గ���్చ చూ�ాత్మ�. మ�డవ���ా, ఆయన తం��్ర క��� �ార్శ�మ�న

�ిం�స���ీను�ై య�ండ�టల� గల అ�ా్థ�న్ మనమ� అ��్వ�ి�త్ ామ�. మ��య� ��ల�గవ���ా,

భ�షయ్త�
త్ ల� ఆయన ���్చ �ర�ప్ను మనమ� ����్కంట�మ�. ఆయన �ిల�వ��యబ��న మ�డ�

��నమ�ల తర��ాత జ����న ��స
� త్ ు �క్క మృత�ల ప�నర���్థనమ��� �దల���ట్ట ���మ�, రం��.

ప�నర���్థనమ�
���� అ��క మం�� ���సత్వ�ల� అర్థ ం �ేసు��ర�, �ా� మన రకష్ణ ��తత్ మ� ఆయన మరణమ�

ఎంత మ�ఖయ్���న�ై య�ం��ం�ో , ��స
� త్ ు ప�నర���్థనమ� క��� అం�ే మ�ఖయ్���య�ం��న��.
అందు�ేత�� 1 ��త�ర� 3:21, ��సు ��స
� త్ ు ప�నర���్థనమ� వలన ర��ంపబడ�టను గ���్చ

�ెబ�త�ం��. �ి్రయ�ల��ా గమ�ంచం��, మన రకష్ణ, ��స
� త్ ు మన పకష్ం�ా మ�లయ్ం �ె�్లంచడం ��్వ�ా
����ె�్చ, ఆ �దట మనక� ���� ఒక వరమ��ా ఇ�్చన ఏ�ో �ామ�నయ్���న సంగ� �ాదు,

అ�నపప్ట���� ���� మనమ� తరచు�ా ఇల��� వ��్ణసత్ ుంట�మ�. అ�� ���షం�ా, మనమ� ఆయన��

ఏకమగ�ట ��్వ�ా ��సు మనకనుగ���ం�న ఒక వర���య�నన్�� – మనమ� ���తత్ �బంధన

ప�్రకలల� ఎక�్కవ�ా �నుచుండ� “��స
� త్ ు నందు” ఉండ�ట అ�� అ��ా్రయం, ఇ�ే.

ఆయన మరణమ� ��్వ�ా మనమ� కష్�ంపబ���� ఎందుకన�ా, మనమ� ఆయన��

ఏకమగ�ట ��్వ�ా, మనమ� ఆయన�� క��� �ిల�వ��ౖ మరణ�ం��మ�. మనమ� �తయ్ �వమ�ను

సం�ా��ంచుక���న్మ� ఎందుకన�ా, ఆయన ప�నర���్థనమ� ��్వ�ా మనమ� నూతన �వమ���

ల�పబ����. ���� గ���్చ ల�ఖనమ� ��మ� 6:3-11, ��మ� 8:10, 11, 2 ����ం�� 5:14, 2 ����ం��

5:14, 2 ����ం�� 13:4, ��ల�ిస్ 2:11-3:3, మ��య� అ��క ఇతర ��ట్ల �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. ఒక
ఉ��హరణ�ా, ��మ� 6:4-5ల� ��ల� ఏమ� �ా్రసుత్��న్�ో చూ��ద్మ�:

�ాబట�్ట తం��్ర మ��మవలన ��స
� త్ ు మృత�లల�నుం�� ��ల�గ� ల�పబ�ె��, ఆల���
మనమ�ను నూతన�వమ� �� ం��న�ార��� నడ�చు��నునట�
్ల , మనమ�

బ��ిత్ స్మమ� వలన మరణమ�ల� �ాల��� ందుట��� ఆయన�� క�డ �ా���ట్టబ����ు.
మ��య� ఆయన మరణమ� �క్క �ాదృశయ్మందు ఆయన��
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ఐకయ్మ�గల�ార���న ��డల, ఆయన ప�నర���్థనమ� �క్క �ాదృశయ్మందును
ఆయన�� ఐకయ్మ�గల�ార��� య�ందుమ� (��మ� 6:4-5).

క�్లపత్ ం�ా, ��స
� త్ ు మృత�లల� నుం� ల�వడం ��్వ�ా �ే�ిన �ారయ్మ�, మనమ�

�శ్వ�ిం�నప�ప్డ� మనమ� క��� ఆత్మసంబంధ���న నూతన �వమ�గల�ార���

య�ందుమ�య�, భ�షయ్త�
త్ ల� మనమ� క��� ఆయన వల���, మన �� ంత ప�నర���్థన���న

మ��య� మ��మపరచబ��న శ��రమ�ల� �� ందుదుమ�య� �శ్చయపర�ం��. ఇట�్ట అవ�ాహన

ప్ర�ారం, ఆయన ���్చంప� మన ���్చంప� క���, మ��య� అ�� మనక� ��రవమ�ను, మ��మను

మ��య� ఆదరమ�ను కల�గజ�సత్ ుం��.

మరణ�ంచడం ��్వ�ా ��సు �ాపమ� �క్క శ��త్����ౖ�ా ఉంచబ����డ�.

చ�్చ�� �న�ా�� �వ� ����ంచజ�లవ�. ఆయన �ాట� �ెయయ్ప� శక�త్లక� ఆవల
ఉంచబ����డ�. �ా� �ాపమ� ��సును మరణమ�నక�, �ా� అతయ్ంత

శ��త్మంత���న �త్రమండ���, అపప్��ం�ం��. �ాబట�్ట ��సు మరణమ� �ాలగ�నట�
్ల
�ాడ� అనుమ�సుత్��న్డ�, మరణమ� �ాలగ�ట ��్వ�ా, ��సు మరణమ�ను
జ�సుత్��న్డ�. ఆయన జనుల ��తత్ మ� ���ల� గల అంత�ాభ్వమ�ల�
ఆశ్చరయ్జనకమ�ల�ౖ య�నన్�. �ాబట�్ట , ప్రకటన 1:18ల�, ప�నర���్థను�ై

మ��మ��్వత��ైన ��సు ��స
� త్ ు ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�, “. . . ��ను ��ంచు�ాడను,
మృత�డ��ౖ��, �ా� ఇ���� య�గయ�గమ�ల� స�వ�డ��ౖయ���న్ను, మ��య�
మరణమ� �క్కయ� �ా��ళ ల�కమ� �క్కయ� ��ళప��ెవ�ల� ��

�ా్వ��నమ�ల� ఉనన్�.” ఈ ��ళప��ెవ�లను ఆయన తనను ��ను స్వతంత�్ర�
జ�సు��నుటక� ఉప���ం��డ�, �ా� ఆయన �ాట�� �ంకను తన �దద్ ��
ఉంచు��� య���న్డ� ఎందుకన�ా, ఒ�ా��క ����న ఆయన �ాట�� మ��క

ప�ాయ్యం తన ప్రజలను మరణప� బంధ�ాలల� నుం� ��్వ��్ఛపర�లను జ�య�ట���
ఉప����త్ ాడ�.

— ��. ��క్స్ �ేం�్ల న్
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�ిల�వ మ��య� ��సు ప�నర���్థనమ� మనమ� �ాపకష్మ�పణ �� ందగల, మన

�ాపమ�లక� �ా్రయ�్చతత్ మ� ల�ంచగల �ాధన���య�ండ�ట మ�త్ర�� �ాదు, �ా�

అ�� మ�ఖయ్���య�నన్ట�్ట�ా, బహ��ా �ం�ా ఎక�్కవ మ�ఖయ్ం�ా, ప�నర���్థనమ�
ఒక నూతన �వమ�ను మ��య� ల�కమ� �క్క అం�మ య�గమ�ను

�దల���ట్ట �చునన్��. ల�ఖనమ� ���� �ిల�సుత్నన్ట�్ట�ా, నూతన సృ�ి్ట, ఆ

సమ��� �దద్ , ఆరంభమవ�త�ం��. అ�� నూతన అ����ంద్రం, ��ంద్ర �ందువ�,

చ��త్ర�� నూతన ఆ��ర ��లక���య�నన్��. ��సు ��స
� త్ ు ప�నర���్థను�ైనందు వలన

మనమందరమ� ఇప�ప్డ� అంతయ్ ��నమ�లల� ��సుత్��న్మ�. అంతమ� �క్క ఈ
ఆరం����� ఆయన �ా్రరం��తస్వం �ే�ాడ�, ఆరంభం ��� పరమ�వ��� ��స
� త్ ు
�క్క ��ండవ �ాకడల� కను��ంట�ంద���� ���సత్వ�లక� ����య�నన్

���కష్ణ���య�నన్��. ఈ ��ండవ �ాకడ, ల�ఖనమ�ల ప్ర�ారం, అ�ే ఒక నూతన
సృ�ి్ట.

— ��. జ�న��న్ ���న్ంగ్టన్

ప�నర���్థన �ారయ్మ����ాట�, ��సు ���్చంపబడ�టల� ఆయన ఇహల�కమ�ల� నుం�

పరల�కమ�నక� ఆ��హణమగ�ట క��� క��ియ�నన్��.

ఆ��హణమ�
ఆ��హణమ�, ��సు శ��రమ��� పరల�కమ�ల���� ����� బ��న సంఘటన���య�ం��న��.

ఆయన ప�నర���్థను�ైన నల�బ�� ��నమ�ల తర��ాత, ��సు ��ఘ�ర�ఢ��ై పరల�కమ�నక�

ఆ��హణమయ�య్డ�. ల��ా ఈ �షయ��న్, ల��ా 24:50, 51ల�ను, మ��య� అ�� . 1:6-11ల�ను

వ��్ణం��డ�.

ఆయన భ�ల�కమ�ల� ఉండ�ా �ేయల�� అ��క �షయమ�లను ��సు ఆ��హణ�ారయ్మ�

��ర����్చం��. ఉ��హరణక�,��ను 14:2-3ల�, పరల�కమ�ల� �ా�� ��రక� స్థ లమ�ను

�ిదధ్పరచుటక� ఆయన ఆ��హణమవ�త���న్న� ��సు అ�� సత్ ల�లక� �ె�ాప్డ�. మ��య�
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��ను 16:7ల�, ఆయన �దట పరల�కమ�నక� ఆ��హణ��ై ���త్ � తపప్, సంఘం తన ప��చరయ్ను
��న�ా��ంచుట��� ఆయన ప�����ధ్త్మను పంపల�డ� �ె�ాప్డ�.

���� �ం�, �ిల�వ �ద ఆరంభ���న �ా్రయ�్చతత్ �ారయ్మ�ను ప���త్�ేయ�నట�
్ల ��సు

�ాసత్ వం�ా పరల�కమ�నక� ఆ��హణ��ై ���్ల ��స్ య�ం��న��. ఈ �షయమ�ను గ���్చ ���్ర ప�్రక
రచ�త తన ప�్రకల�� 8 మ��య� 9 అ��య్య�లల� త��్కం��డ�. �ా�ాంశం�ా, ఇహల�క

ఆలయమ� పరల�కమ�ల�� ఆలయమ� �క్క నకల�ౖయ�నన్ద� ఆయన �ె�ాప్డ�. ��స
� త్ ు �క్క
�ా్రయ�్చతత్ మ�ను ఆయన, �ా్రయ�్చ��త్ర్థ ����న ఇహల�క ప్ర��న య�జక�ల� �ే�న
ి �ారయ్మ���
�� ల�్చడ�, ఆ సమయంల� �ార� బలయ్రప్ణ �క్క రకత్ మ�ను ఆలయమ�ల�� అ� ప���దధ్

స్థ లమ�ల���� ��ి��� ���్ల, బ��ీఠమ���ౖ ���� ��్ర ���త్ ార�, త��్వ�ా ప్రజల� �ే�ిన �ాపమ�లక�

కష్మ�పణ ఆ��జ్�త్ ార�. అ�ే �ధం�ా, ��సు పరల�కమ�ల�� �జ���న ఆలయమ�ల�� అ� ప���దధ్

స్థ లంల���� ప్ర���ం��డ�, బ��ీఠమ���ౖ తన �� ంత రకత్ మ�ను ��్ర ��ం��డ�. ��సు �ిల�వ �ద
ఆరం�ం�న బ�య�గ ఉతస్వమ�ను ఇ�� ప���త్ �ే�ిం��.

��సు పరల�కంల� �ే�ిన �ా్రయ�్చతత్ �ారయ్మ�ను ���్ర 9:11-12 ఎల� వ��్ణసత్ ుం�ో ఒక�ా��

చూ��ద్మ�:

అ��ే ��స
� త్ ు �ాబ� వ�చునన్ ��ల�ల �షయ��� ప్ర��నయ�జక�డ��ా వ�్చ, ����

�తయ్���న ��చన సం�ా��ం�, హసత్ కృతమ� �ా���, అన�ా ఈ సృ�ి్ట సంబంధమ�
�ా���య�, మ�� ఘన���న��య�, ప��ప�ర్ణ ��న��య���ౖన గ���రమ� ��్వ�ా,

��కల �క్కయ� ���ెల �క్కయ� రకత్ మ��� �ాక, తన స్వరకత్ మ��� ఒక్క�ా��
ప���దధ్ స్థ లమ�ల� ప్ర���ం�ెను (���్ర 9:11-12).

అంతమ�త్ర���ాక, పరల�కంల� ఉంట�నన్ మన ప్ర��న య�జక�డ��ా, ��స
� త్ ు మన ��సం

�జ�్ఞపనమ�ల� �ేయ�చు��య���న్డ�, మన ప��న ఆయన �ే�ిన �ా్రయ�్చతత్ మ�, మనమ�
�ాపమ� �ే�న
ి ప�ప్డ� మనక� ప్ర�జనకర���న�ై య�ం��ల� ఎడ�ె���ిల�క�ం��

�నన్�ంచుక�ంట���న్డ�. ��స
� త్ ు పరల�క ఆలయంల� �రంతరం ��న�ా��సత్ ునన్ �ారయ్మ�ను �ేవ�ాసత్ �
పం��త�ల� సర్వ�ా��రణం�ా, ��య్య�ర్ణ యం ��సం ఏరప్��న సమ���శం�ా సూ��ాత్ర�. మన
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రకష్ణను సు�ి్థరం�ా భద్రపరచున��, ఈ సమ���శ��. ��ౖన ����్కనబ��న సమ���శమ�ను ���్ర 7:24-

25 ఈ ��ం� �� �ధం�ా వ��్ణసత్ ుం��:

ఈయన �రంతరమ� ఉనన్�ాడ� గనుక మ�ర�ప్ల�� య�జకత్వమ� క���న
�ా����ను. ఈయన తన ��్వ�ా �ేవ�� �దద్ క� వచు్చ�ా�� పకష్మ�న,
�జ�్ఞపనమ� �ేయ�టక� �రంతరమ� ��ంచుచు��న్డ� గనుక �ా���

సంప�ర్ణ మ��ా ర��ంచుటక� శ��త్మంత��ై య���న్డ� (���్ర 7:24-25).
మన�క్కడ గమ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ��సు పరల�కమ�నక� ఆ��హణమగ�ట ఆయన ��చన

�ారయ్మ�ల� ఒక ��లక���న ��ణ���య�ం��న��. అ�� ల�క�ం��, మనమ� ర��ంపబడల�మ�.

��స
� త్ ు ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆయన ఆ��హణ�డగ�టను గ���్చ �ెప�ప్���న �దట,

ఆయన పరల�కమందు �ేవ�� క��� �ార్శ�మ�న �ిం�స���ీనుడగ�టను గ���్చ �ెప�ప్క�ం��మ�.

�ిం�స���ీనుడగ�ట
��సు, తం��్ర��న �ేవ�� క��� �ార్శ�మ�న �ిం�స���ీను�ైయ�నన్ �షయం ���తత్

�బంధన అ��క ��ట్ల ����్కంట�ం��. ��సు మన ��పప్ మ�నవ �ాజ�ౖయ���న్డ�, మ��య� ఆయనక�

పరల�కమందు తం��్ర �క్క ��పప్ �ిం�సనమ�నక� క��� �ార్శ�మ�న ఒక �ిం�సనమ�నన్ద����

ఇందుల�గల �ా్రథ�క ఆల�చన���య�నన్��. ఈ దృశయ్ �వరణల�, తం��్ర ��పప్ ఉనన్త���న �ాజ�ౖ ల�క
స�ా్వ��ప����య���న్డ�, క�మ�ర�డ� అలప్తర���న �ాజ�ౖ ల�క స�ా్వ��ప�� ���ంచు

�ామంత�ాజ�ౖయ���న్డ�. ఇ�� �ా్ర�న ప్రపంచమ�ల�� �ాజయ్మ�ల మ������ అనుస��సత్ ుం��. ఈ
మ����� ప్ర�ారం అలప్తర���న �ా�ల� ఒక ��పప్ �ామ��జయ్మ�ల�� ఆ య� ���ాలను

��ల�చుందుర�, కపప్మ� �ె�్లంచుచుందుర� మ��య� చక�వ��త్�� �ా�� ��వలనం��ంచుచుందుర�.
�ా��రణం�ా ��స
� త్ ు �ాచ��కమ�ను గ���్చ మనమ� ఆల��ంచునప�ప్డ�, అ�� ఏ�ో
���్చం��ౖన, అక్క�ెక్క�ో ఉనన్త���న స్థ లంల� ఉనన్����ా ఆల��సుత్ంట�మ�,
మ��య� ఇప�ప్డ� ��సు తం��్ర��న �ేవ�� క��� �ే� ��ౖప�న

క�ర�్చం��య���న్డ� గనుక, ఆయన �ాజ�ౖయ���న్డ�. �ా� ��సు తన మ�నవ
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స్వ��వమ�నక� సంబం��ం�న తన �ాచ��కంల� ���్చంపబ��్డడ�� �షయం
మనమ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. అన�ా, �ై�క���న తన స్వ��వం�� ��సు

ఎల్ల ప�ప్డ� �ాజ�ౖయ�ం�ెన� �ెపప్డమవ�త�ం��. �ార్వ��మ��ైన �ా��ా ఆయన
ఎల్ల ప�ప్డ� సమసత్ మ���ౖ ఏల�బ�� �ేయ�చుం�ెను, �ా� ��సునక�

పరల�కమందును భ�� �దను తన మ�నవ స్వ��వం�� అ���ారం ఇవ్వబ��ం��.

�ార్వ��మ��ెన
ౖ �ా��ా ఆయన ఎల్ల ప�ప్డ� సమసత్ మ���ౖ ఏల�బ�� �ేయ�చుం�ెను,
�ా� ��సునక� పరల�కమందును భ�� �దను తన మ�నవ స్వ��వం��

అ���ారం ఇవ్వబ��ం��. మ��య� ���దు క�మ�ర�డ�, ���దు వల���, ఒక �ామంత
�ాజ�ౖ య�ం�ెను; ఆయన కంట� ��పప్�ా�ెన
ౖ �ా�నక�, తం��్ర��న �ేవ����
పరల�కమందు ��సు�ైయ�ం�ెను.

— ��. ��చర్్డ �ా్రట్, �.

��సును �ా��ా ఆయన వ��ంచు �ాత్రను ����్క�� �ాకయ్���ాలల�, తన ప్రజల ��సం

�జ�్ఞపనమ� �ేయ�చుండ� య�జక���ా క��� ఆయన ����్కనబ��య���న్డ�. ఇ�� �ా్ర�న

ప్రపంచమ�ల�� మ������ అనుస��సత్ ుం��, ఈ మ����� ప్ర�ారం �ా�ల� �ామ�నయ్ం�ా య�జక�ల��ా
క��� ��వలనం��ం��ర�. ఉ��హరణక�, ఆ���ాండమ� 14వ అ��య్యం ప్ర�ారం, ���్క���ెక� ఒక

య�జక�డ� మ��య� �ా���ౖయ�ం�ెను.

ఆయన తన తం��్ర క��� �ే� ��ౖప�న క�ర�్చం��య���న్డ� ల�ఖనమ� ��సు �ా్థనమ�ను

గ���్చ �ెప�ప్నప�ప్డ�, అ�� ���న్ ప�ాయ్య�ల� మన ���ీస్య����న �ా��ా ఆయన వ��ం�న

�ాత్రను ����్కవ�ా్కణ�సత్ ుం��, ఈ �వరమ�ను మనమ� అ�� 2:30-36, ఎ���ీ 1:17-23, ���్ర 1:3-9

మ��య� 1 ��త�ర� 3:21-22ల� చూడనగ�ను.

అ�నపప్ట����, ఇతర సమయ�లల�, మన ��సం �జ�్ఞపన �ేయ�చునన్ మన ప్ర��న

య�జక���ా ��సు �ాత్రను బ�ౖ�ల� ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�సత్ ుం��. ఈ ఉ��్ఘటనను మనమ� ��మ� 8:34
మ��య� ���్ర 8:1ల� గమ�ంచగలమ�.

అ�నను, ��ౖ ��ండ� సందరభ్మ�లల�ను, అర్థ మ� ఒక్కట�: ��సు, తం��్ర పకష్మ��ా

ప���ా�సుత్నన్ సమసత్ సృ�ి్ట��ౖ అ���ారమ� మ��య� బలమ�గల�ా�ై య���న్డ�. ఇట�్ట �ా్థనమ���,
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ఆయన తన ప్రజలక� రకష్ణ కల�గజ�సత్ ు��న్డ�, మ��య� తం��్ర తన ప్రజల పట్ల తన
అనుగ�హప�ర్వకం�ా ప్రవ��త్ంచుటను �శ్చయపర�సుత్��న్డ�.

��సు మృత�లల� నుం� ప�నర���్థను�ైన తర��ాత, పరల�కమ�నక� ఆ��హణ��ై ���్ల,

తం��్ర క��� �ే� ��ౖప�న �ిం�స���ీను�ైయ���న్డ� ����్క�న �దట, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస
ప్రమ�ణమ�, ��స
� త్ ు అంతయ్ ����న �ర�్చ �ర�ప్ను ����్కనుచునన్��.

�ర�ప్
�ర�ప్ �ర�్చటక� ఆయన ����� వచు్చన� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెప�ప్నప�ప్డ�,

ఆయన “అచ్చట నుం��” వచు్చన�, అన�ా ఆయన తం��్ర క��� �ే� ��ౖప�న క�ర�్చం��య�నన్

�ిం�సనమ� ��� నుం� ���� వచు్చన� అ�� ప్రకట�సత్ ుం��. ��సు సమసత్ సృ�ి్ట��ౖ మ�నవ

�ాజ�ౖయ���న్డ�, మ��య� ఆయన తన �యమమ�లను ఉల్ల ం��ం�న�ా����, మ��య� ఆయన

�ాచ��కమ�ను, �ాజయ్మ�ను ల�క్క�ేయ��ా���� ���ధం�ా �ాజత్వ �ర�ప్ను �ర�్చన���� సంబం��త

ఆల�చన���య�నన్��. ఈ �వ�ాలను మనమ� ల��ా 22:29-30, అ�� . 17:31, మ��య� 2 �ెసస్
1:5 మ��య� 2 ��� 4:1 గమ�ంచగలమ�.

అంతయ్ �ర�ప్ స�వ�లక�ను, మృత�లక�ను �ర్చబడ�ను, అన�ా, ��సు ����� వ�నప�ప్డ�

స�వ�ల�ౖయ�ండ� �ారంద���� స�, ఎప�ప్�ై�� ��ం�య�ం��న �ారంద���� �ర్చబడ�న� అర్థ ం.
�ర�ప్ �ర్చబడ�నప�ప్డ�, �ేవ�� గ�ణ�లమ� ఆ��రం�ా, ప్ర� ఒక్క�� ప్ర� మ�ట, ప్ర� ఆల�చన

మ��య� ప్ర� చరయ్ ప��గణ�ంపబడ�త�ం��. ప్ర� మ�నవ�డ� �ాపమ� �షయంల� అప�ా����య�నన్

�షయం కను��నబడ�త�ం�� గనుక మరణ దండన ���ంపబడ�న���� భయ��� క���ంచు

సతయ్���య�నన్��.

�భ�ారత్ ఏమన�ా, ��ా్వసమ� ��్వ�ా ��స
� త్ ునందు ఏక���య�నన్�ార� అ��వర�� ��స
� త్ ు

మరణం ��్వ�ా �ర�ప్ �ర్చబ��య���న్ర�, మ��య� ��స
� త్ ు ప�నర���్థనమ� ��్వ�ా �ా����ౖ అ��వర��

��య్య�ా్థపనమ� �ేయబ��ం��. �ాబట�్ట , �ర�ప్ సమయంల�, �ార� �తయ్ ఆ��ా్వదమ�ను మ��య�
�తయ్ �ా్వస్థ �మ�ను �� ందుదుర�.

�ా� దు�ా్వరత్ ఏమన�ా, ��స
� త్ ునందుండ��ార� �ేవ�� ఉగ�త �క్క �వ్ర��న ������� �ా��

�� ంత ఘటమ�లల� భ��ం���స్ ఉంట�ం��. �ార� �తయ్త్వమ�ల� నరకమ�ల���� పడ�ో్ర యబడ�దుర�.
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��ట� మన ���లల� అంతయ్ �ర�ప్ గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ� ఆ�ంపబ��నంత ఎక�్కవ

ప్రబలం�ా ప్రచ�తమ� �ాల�దు. అ�నను, �షయ�ల� ��పప్�ా మ�రల�ద�, ��ను
���ంచుక�ంట�ను, ఏలయన�ా �రప్���� మ�నవ�లక� ఎప�ప్�ె�
ౖ ��ా� ఒక

ఆకరష్ణ�య���న అంశ��� య�ం��ంద� ��నను��నడం ల�దు. �ర�ప్ను గ���్చ

ప్రచురమ� �ేయ�ట – ��స
� త్ ునందు ��ా్వసమ�ంచ��ా���� �తయ్ నరకమ�నన్ద�

అంతట� ప్రకట�ంచుట – �ర��కష్ం�ా అ��య్వశయ్క���య�నన్ద� ��ను త��్క�ాత్ను.

— ��. ట�మ్ �����నర్

నరకమ�ను గ���్చన �షయం సతయ్ం గనుక, మనమ� నరకమ�ను గ���్చ
మ�టల�డ���న����� అ�ొ క �ారణ���య�నన్��. మ��య� మనమ� ఈ

సతయ్మ�నుం� త�ిప్ంచు������� �ాహ�ించజ�లమ�. ��ల� వరక� సగం

సతయ్మ�నన్�� మ��య� ���న్ ప�ాయ్య�ల� 90% సతయ్మ�ంట�నన్��, �ా� �వ�

సు�ారత్ ను చక్క�ా ప్రకట�ంచదల�నట్ల ��ే, ఈ సతయ్మ����ాట� �వ� సు�ారత్ ను

ప్రకట�ం���, అంతయ్ �ర�ప్ను గ���్చ అంద���� �ె�ాప్�. �ాబట�్ట మనమ� నరకమ�ను
గ���్చ �ెప�ప్క�ంట���న్మ�, �ెప�ప్��వల�ిన అవసరం క��� ఉనన్��.

��య్య���ప� ఎవ��, నరకం మనక� గ�ర�త్ �ేయడం, ���� గ���్చ మనమ�

గ���త్ం�ే ఒక �షయ���య�నన్��. ఆ ��య్య���ప� మనమ� �ాదు, ఆయ��. ఇ��
మనక� మన వయ్��త్గత బ�ధయ్తను జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��. మన అతయ్వసర ప���ి్థ��

గ���్చ మన���� జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��. మనక� �తయ్త్వమ�ను గ���్చ జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��.
నరకమ�ను గ���్చ మన మనసుస్లల��� వచు్చ అ��క �షయ�ల���న్� గనుక
���� గ���్చ �ెపప్క�ం�� మనమ� సు�ారత్ ను ప్రకట�ంచడమ���� ��ల� కష్టం.
గనుక మనమ� నరకమ�ను గ���్చ �ెప�ప్క�ంట�మ�. �ా� ఒక �షయం

జ�్ఞపకమ�ంచు��నం��, నరకమ�ను గ���్చన �షయం �తయ్సతయ్ం గనుక, మనమ�

ఈ సతయ్ం నుం� త�ిప్ంచు���ాల� ��రడం ల�దు, గనుక మనమ� అ�న్ �షయ�ల
కంట� ఎక�్కవ�ా ���� గ���్చ మ�చ్చట�ంచుక�ంట�మ�.

— ��. మ�య్ట్ �ీ�
్ర ెమ�న్
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మ���ంప�
ఈ �ాఠంల�, మనమ� మన ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ును గ���్చ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణంల�

గల ��ా్వస �ష�క సూత్రమ�లను అ��్వ�ిం��మ�. �ై�క���న ఆయన స్వ��వం మ��య�

�్రత్వమ�ల�� ఇతర సభ�య్ల�� ఆయన క���య�నన్ సంబంధం���ాట�, ఆయన సంప�ర్ణ
�ేవత్వమ�ను మనమ� �ె��ి����న్మ�. ఆయన �క్క �ై�క���న మ��య� మ�నవత్వ

స్వ��వమ�ల మధయ్ గల సంబంధమ����ాట�, ఆయన సంప�ర్ణ మ�నవత్వమ�ను క��� మనమ�
అ��్వ�ిం��మ�. ఆయన అవమ�నపరచబడ�ట �దల����, అం�మం�ా ఆయన ���్చంపబ��న
��ట� వరక� ఆయన �ేపట�్ట న �ారయ్మ�ను మనమ� �����క��ం��మ�.

���సత్వ�లమ� �ెప�ప్��ను మనక�, మ��య� ���సత్వయ్మ�ను అర్థ ం �ేసు���ాల� ఆ�ంచు

�ారంద����, ��స
� త్ ు �క్క మ���త్మంతమ� మ��య� ఆయన �ారయ్మ���ౖ గట�్ట పట�్ట క���య�ండ�ట

��లక���య�నన్��. మన మ�రగ్ మ�నక� ���
� �త్ అతయ్ంత ఆకరష్ణ�య���న �షయ���య���న్డ� –

నమ్మకమ�లక� సంబం��ం�న ఇతర ���నమ�ల�న్ట��� మనలను �నన్���న�ార��ా చూ�ించు

మ���త్మంత���య���న్డ�. ఈ ��ాల �శ్వమంతట�� ఏల��ాడ� ఆయ��, చ��త్ర చుట�
్ట ర

�ర�గ�చునన్��నంతట��� ఆ��రం ఆయ��. ఆయన మన �ేవ�డ�, మన ప్ర��న య�జక�డ�, మన
�ా�. రకష్ణ ఆయనను ఎర�గ�ట, ��్ర�ంచుట, మ��య� ఆయన�� ఏక��� �వమ�ను కను��నుట
కంట� తక�్క��ౖన�ే� �ాదు.

-56����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

