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ఉ����ఘ్తమ�
ఈ �ాఠమ�ల�న్ట�ల�ను, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�, ఆ��మ ��స
� త్ వ�ల� బ��ిత్ సమ్మ� ��ం��న
సమయంల�, �ార� ఒప����న నమమ్కమ�లను గ���చ్న ఒక సం��పత్ �ా�ాంశమ��ా �దల�య్ం�� అ�
మనమ� ����క్��న్మ�. అట�ట్ సందరభ్మ�ల�, �ా�� ఒప���ల�ల�� అతయ్ంత �����ేక
ర్ మ��� క���న ��గం,
అ��క�లక�, తమ వయ్��త్గత రకష్ణల� గల ��ావ్సమ�ను వయ్కత్ మ� �ేయ�చుం��న ��ావ్స పర్మ�ణంల��
సూతర్మ�ల�ౖ య�ండవచుచ్న� ఊ��ంచు��నడం సులభ��.
అల����
� ే, ఇ�� మన �షయంల� స��తం, �జ�� క��? మనమ� మన ��పప్ �ేవ�� — తం��,ర్
క�మ�ర�డ�, మ��య� ప���ధతమ్ను — ��ర్�సుత్��న్మ�. మనమ� ���మ్ంచుక�నన్ సంఘమ�ను ఎం��
�ల���ౖన����ా ప��గణ��త్ ామ�. �ా� రకష్ణ మన ��స�� అ�� �భ�ారత్ , మన అతయ్ంత ��పప్
ఆనంద��య
� �నన్��. ఈ ల�కంల�� మ��య� �ాబ�వ�చునన్ ల�కంల�ను �ేవ�డ� మనలను ��ర్�సుత్��న్డ�,
ఆయన మన �ాపమ�లను కష్�సుత్��న్డ�, మ��య� ఆయన మన ��రక� ఆశచ్రయ్కర���న గమయ్మ�ను
ఏ�ాప్ట� �ే�ియ���న్డ�� అభయంల� మనమ� ఆనం���త్ ామ�.
మనమ� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ను గ���చ్ అధయ్యనమ� �ేసత్ ునన్ అనుక�మమ�ల� ఇ��
ఆరవ �ాఠం, ����� “రకష్ణ” అ�� ���ష్క ��టట్బ��ం��. ఈ �ాఠంల�, మనమ� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�
పర్�ారం, కష్మ�పణ మ��య� �తయ్ �వమ�ను గ���చ్న �భ�ారత్ ల� గల నమమ్కమ�ను ర���పరచు ��ావ్స
�ష�క సు�ిథ్ర సూతర్మ�లను గ���చ్ ��ర�చ్క�ంట�మ�.
ల�ఖనమ�ల�, “రకష్ణ” అ�� పదం ���సత్ ునంద� మన రకష్ణక� అ��క ��ణ�ల���న్య� సూ�సూ
త్ , ����
���ల��ా పర్���ంపబ��ం��. “రకష్ణ” అ�� పదమ�ను ��ట� ��స
� త్ వ�ల� ఉప���ంచునప�డ�, ���సత్ ు ఆయన
�ాప�ార్య�చ్తత్ మరణమ� ��వ్�ా మనక� ఇ�చ్న ఆ��ావ్దమ�ల� మనక� గ�ర�త్క� వ�ాత్�, అ� �����
జ�మ్ం� �ేవ���� సమ���నపరచబడ�ట�� ఆరం�ం�, ప���దధ్ పరచబడ� పర్��యల� ��తంల� ��న�ా��, ���తత్
ఆ�ాశం మ��య� ���తత్ భ��ల� మన మ��మపరచబడ�ట�� మ�గ��ాత్�.
రకష్ణల�� ఈ ��ణమ�ను గ���చ్ అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ెబ�త�ం��:
�ాపకష్మ�పణను
శ��ర ప�నర���్థనమ�ను
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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ఆరవ �ాఠమ�: రకష్ణ

�తయ్�వమ�ను
నమ�్మచు��న్ను.
ఇప�డ� ఈ మ�డ� ఆల�చనల� — కష్మ�పణ, ప�నర���థ్నమ� మ��య� �తయ్ �వమ� — రకష్ణను
గ���చ్న బ�ౖ�ల్ వరణ్ నను ప���త్ �ేయల�వ�. �ా� అ� �ేవ�డ� ��ావ్సులను వయ్��త్గతం�ా ర��ం�నప�డ� �ే��
�ారయ్మ� �కక్ ���ద్షట్�న
� ��ణ�లల� గల నమమ్కమ�ను ఒప���నుచునన్ అ��సత్ ల�ల ��ావ్స
పర్మ�ణమ�ల�� �ార్థ�క పర్కటనల�ౖయ�నన్�.
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల� ����క్నబ��న రకష్ణను గ���చ్న మన చరచ్, మన రకష్ణక�
సంబం��ం�న పర్� ఒకక్ ప��మ�ణమ�ను �ె��చ్సుత్ం��. �దట��ా, �ాపకష్మ�పణను గ���చ్ మనమ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. ��ండవ���ా, శ��ర ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న �ి�ధ్ �ంతమ�ను మనమ� అ��వ్�ి�త్ ామ�.
ఇక మ�డవ���ా, �తయ్ �వమ� �కక్ సవ్��వమ�ను గ���చ్ మనమ� ���ాత్మ�. �ాపకష్మ�పణ అ��
అంశం�� �దల���డ��మ�, రం��.

కష్మ�పణ
కష్మ�పణను గ���చ్ అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� �ెబ�త�నన్ �షయ��న్ అరథ్ ం �ేసు��నుటక�,
మనమ� అ� స�ప సంబంధంగల సమసయ్లను చ��చ్��ద్మ�: �దట��ా, కష్మ�పణ అవసరమగ�నట�
ల్
�ేయ�చునన్ �ాపమ� �కక్ సమసయ్; ��ండవ���ా, �ాపకష్మ�పణను �ాధయ్మ� �ేయ�చునన్ �ేవ�� కృప;
మ��య� మ�డవ���ా, మన వయ్��త్గత బ�ధయ్త, �ాపకష్మ�పణ ��ంద����� మనమ� �ేయవల�ిన �షయ�ల�.
మ�ందు�ా �ాపమ� �కక్ సమసయ్ను గ���చ్ చూ��ద్మ�.

�ాపమ� �కక్ సమసయ్
మనమ� �ే�ిన �ాపమ� వలన సృ�ిట్ంపబ��న సమసయ్ను ప��షక్��ంచడం, ��సు మరణ�ంచ����� ఒక
మ�ఖయ్ ��త���ౖ య�ం��నద� బ�ౖ�ల�నందు నమమ్కమ�ంచు ���సత్వ�ల� గ���త్�త్ ార�. �ాపమ� మనలను �ేవ��
���న
� ల నుం� ��ర��ేసత్ ుం��, అ�� మనలను ఆయన �ాపమ� ���ంద ఉంచుత�ం��. ఈ సమసయ్ను మన���
మన�� ప��షక్��ంచు��నగల మ�రగ్ ��
� య
� �ను ల�దు. �ాపమ� �కక్ సమసయ్ను గ���చ్ మనమ�
మ�టల�డ���నునప�డ�, ��� అరథ్ ం ఇ�ే: �ాపమ� మనలను ఖం��సత్ ుం��. ���సత్ ునక� ��ర��ా, ��� ఉ��� ల���
��� పరయ్వ�ానమ�ల నుం� మనలను మనమ� �ా�ాడ���నగల మ�రగ్ ��
� య
� �ను ల�దు.
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�ాపమ�ను గ���చ్ ల�ఖనమ�ల� బ���ంచు �షయ�లను మనమ� మ�డ� ���ాల��ా ప�������త్ ామ�.
�దట��ా, �ాపమ�ను ల�ఖ��ను�ారం�ా �రవ్��ాత్మ�. ��ండవ���ా, మ�నవ జ��ల�� �ాపమ� �కక్
మ�లమ�ను గ���చ్ �ెల�సుక�ంట�మ�. మ��య� మ�డవ���ా, �ాపమ� �కక్ పరయ్వ�ానమ�లను
గ���చ్ ��ర�చ్క�ంట�మ� రం��, �ాపమ� �కక్ �రవ్చనమ��� �దల���టట్ ���మ�.

�ాపమ� �కక్ �రవ్చనమ�
�ాపమ�ను గ���చ్ బ�ౖ�ల� ���� ���ల��ా మ�ట�ల్డ�త�ం��. అ�ాచకమ�, �ర�గ�బ�ట�, అ�క�మమ�,
అప�ాధమ�, �ెడ�, ఆ�ం�న���� �ా��ంచక��వ�ట వంట� పదమ�లను అ�� పర్���సత్ ుం�� మ��య�
�ా�ి�ట్ �
ి న
� �షయ�లను వ��ణ్ంచ����� ���� �ధమ�ల�న
ౖ ఇతర పదమ�లను క��� ఉప���సత్ ుం��. ఈ
పదమ�లల�� పర్� ఒకక్ట� �ాపమ�ను గ���చ్ మనక�నన్ అవ�ాహనక� ఎం�� ��ంత అ�ాథ్�న్ �ేర�చ్త�ం��.
�ా� ల�ఖనమ� �ాపమ�ను గ���చ్ �ాఢం�ా పర్�త్ ా�ంచునప�డ� — అ�� ��� ��ంత �రవ్చనమ�ను
మనమ�ందుంచుత�నన్ప�డ� — ఒక పదమ� ఇతర పదమ�లను �ం�న�ై య�ంట�నన్ట�ట్ అ��ిసత్ ుం��:
అ�ాచకమ�. బ�ౖ�ల� పదసమ���యమ�ల�, �ాపమ� అతయ్ంత మ��కమ��ా �ేవ�� ఆజఞ్ ను
ఉలల్ ం��ంచుట���య�నన్��. అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను 1 ��ను 3:4ల� ఇల� �ార్సుత్��న్డ�:
�ాపమ� �ేయ� ప్ర��ాడ�ను ఆజ్ఞ ను అ�క��ంచును; ఆజ�్ఞ�క�మ�� �ాపమ� (1
��ను 3:4).

ఆజ�ఞ్�క�మ�� �ాపమ� అ� �ాపమ�ను గ���చ్న ఇ�ే వ�ాక్ణ�ంప�ను మనమ� ��మ� 7:9-25,
మ��య� 1 ����ం�� 15:56ల� చూడవచుచ్ను. �ాపమ�ను గ���చ్న ఈ �ార్థ�క ��వమ� ��నన్��న
� అ��క
���సత్వ �ాంపర్��యమ�లక� సంబం��ం�న �ేవ�ాసత్ �మ�ల� క��� పర్�ధవ్�సుత్ం��.
ఒక ఉ��హరణ�ా, ��స్ట్ ��సట్ ర్ సం��పత్ మ��ప�ేశమ�ల�� 14వ పర్శన్ మ��య� సంబం��త
సమ���నం ఏ� �ెబ�త�ం�ో ఒక�ా�� �నం��. ఈ ���ం�� పర్శన్క� జ�ాబ��ా:
�ాపమన�ా ���?
మ��ప�ేశమ� ఇ�చ్న జ�ాబ�:
�ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� అనుగ�ణయ్మ��ా నుండ�టల� గల ఏ ల�ప���నను, ల���
�ేవ�� ఆజ్ఞ ను అ�క��ంచున�ే�న
ై ను �ాప��.
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ఈ జ�ాబ� �ేవ�� ఆజఞ్ ల �షయంల� జర�గ�చుండ� ��ండ� �ా��రణ���న ఉలల్ ంఘనలను గ���త్సత్ ుంద��
�షయ��న్ గమ�ంచం��: �ేవ�� ధరమ్�ాసత్ �మ�నక� అనుగ�ణయ్మ��ా నుండ�టక� గల ల�పమ�, మ��య�
�ేవ�� ఆజఞ్ ను అ�క��ంచుట.
ఒక పర్కక్ �ేవ�� ధరమ్�ాసత్ �మ�నక� అనుగ�ణయ్మ��ా నుండ�టక� గల ల�పమ�, ల�ఖనమ� ఆజ�ఞ్�ించు
�షయ�ల పర్�ారం �ేయడంల� �ఫల�లమగ�ట���య�నన్��. ఈ �షయం తరచు�ా మనమ� �ేయవల�ిన
�ేయక��వ�ట ల��� �రల్ కష్య్మ� �ేయ�ట వలన కల�గ� �ాపమ� �ిల�వబడ�త�ం��. మ��క పర్కక్
ఆజ�ఞ్�క�మమ� అన�ా ల�ఖనమ� �����ంచుచునన్ �షయ�లను �ేయ�ట. ఈ �ధ���న ఆజ�ఞ్�క�మమ�
తరచు�ా �ేయ�ా�� �ేయ�ట వలన కల�గ� �ాపమ� �ిల�వబడ�త�ం�� ఎందుకన�ా మనమ�
ఆల��ంచుట, అనుభ�� �ెందుట ల��� ల�ఖనమ� �����ంచున�� ఏ�ో ఒకట� �ేయ�ట వలన ���య��లకం�ా
�ాపమ� �ేసత్ ుంట�మ�.
�ాపమన�ా ఏ�ట� �రవ్�ంచ����� �ేవ�� ఆజఞ్ ల� పర్మ�ణ���య�నన్వ� మనమ�
మ�టల�డ�నప�డ�, �ేవ�� ఆజఞ్ ల� ���హ్త�క��న
� � �ావ� ల��� మ�ందు��నుకల�ల��ంచ�� �ావ�
సూ�ంచడం మ�ఖయ్ం. ����� �నన్ం�ా, ధరమ్�ాసత్ �మ� �ేవ�� ప��ప�రణ్ �న
� సవ్��వమ� �కక్
పర్��ంబ��య
� �నన్��. ��మ� 7:12ల� ��ల� ధరమ్�ాసత్ మ
� �ను వ��ణ్సత్ ునన్ �ర�ను గమ�ంచం��:
ధర్మ�ాసత్ �మ� ప���దధ్ �న
� ��, ఆజ్ఞ క��� ప���దధ్ �న
� ��య�, ��గల��య�
ఉతత్ మ��న
� ��య���ౖయ�నన్�� (��మ� 7:12).

��ల� ఇకక్డ �ె�ిప్నట�ట్�ా, స���గ్ ా �ేవ�� వల��,� �ేవ�� ఆజఞ్ ల� క��� ఎలల్ ప�డ� ప���దధ్ �న
� �,
��గల� మ��య� ఉతత్ మ��న
� �. �ేవ�� ఆజఞ్ ల� ఎలల్ ప�డ� ఆయన సవ్��వమ�నక� స��పడ�ను.
ఇందువలన, మనమ� �ేవ�� ��ర్�సుత్నన్టల్ ��ే, మనమ� ఆయన ఆజఞ్ ల� �����ంట�మ� ల�ఖనమ�
బ���సత్ ుం��. మనమ� �ేవ�� ��ర్�సుత్నన్టల్ ��ే, �ేవ�� పర్��ం�ంచు ఆ య� �షయ�లను క���,
ఉ��హరణక�, ఆయన ధరమ్�ాసత్ �మ�ను క��� ���
ర్ �ాత్మ�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��వ్� 5:10, ��వ్� 6:5-6,
మతత్ � 22:37-40, ��ను 14:15-24, మ��య� ఇం�ా అ��క �ాకయ్ ���ాలల� చూడవచుచ్. 1 ��ను
5:3ల� ��ను �ార్�ిన మ�టల� �నం��:
మనమ�యన ఆజ్ఞ లను �����నుట��: �ేవ�� ���
్ర ంచుట (1 ��ను 5:3).
�ేవ�� ��డల గల ��మ
ర్ ఆయన ధరమ్�ాసత్ మ
� � పటల్ ��ేయతను పర్ద��శ్ంచుటల�
పర్తయ్కష్పరచబడ�త�ం��. �ాబట�ట్, మనమ� ఆయన ధరమ్�ాసత్ మ
� �ను ఉలల్ ం��ం�నప�డ�, �ేవ�� ��డల
��ర్మప�రవ్కం�ా ��లగడం ల�ద� అరథ్ ం. �ాబట�ట్, మనమ� �ాపమ� �ే�న
ి �ారమవ�త���న్మ�.
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బ�ౖ�ల�ల� �ేవ�� ��్ర�ంచుటక�ను, ఆయనక� ��ేయ�ల��� య�ండ�టక�ను ��ల�

స�న్��త���న సంబంధమ�నన్��. ��వలమ� �ేవ�� ���
్ర ంచడమ� మ�త్ర�,� �ేవ��
��్ర�ంచవల�నను ఆజ్ఞ ను ��ర��ర�్చట �ాద� మనమ� �ట్ట �దట సప్ష్టం

�ే��
ి �వల�ిన �షయమ� ��ననుక�ంట���న్ను. ‘�ర� ననున్ ��్ర�ం�న��డల’
అ� బ�ౖ�ల� �ెప�ప్నప�ప్డ� ల�క ‘�ర� ననున్ ��్ర�ం�న��డల �� ఆజ్ఞ ల�
�����నుమ�’ అ� ��స
� త్ ు ��ల��్చనప�ప్డ�, మనసుస్ల� ఎనన్డ�ను ల�� ���
���త��న
� , అ��ారయ్��న
� ��నవృ�త్ ఉండగలదు.

�ా� ��మ
్ర ఉనన్ట్ల ��ే, �ేవ��

యందు ఆనం��ంచుటల� స్వచ్ఛంద��న
� స్వయం సమరప్ణ ��ర��ా��న�ై

య�నన్ట్ల ��ే, అప�ప్డ� గం�ర���న, ఇష్టపడ�చుండ� మ��య� �ిదధ్ం�ా నునన్
��ేయత, ����� సంబం��ం�న అతయ్ంత �ా్వ���క��న
� మ��య� సక�మమ�
ప్రకట�ంపబడ� �ా����్కర��య
� �ంట�ం�� ఎందుకన�ా అ�� �వ� ���
్ర సూ
త్
ఆయనయందు ఆనం��ంచు �ేవ�� సం��షపరచవల�నను ����కల�

��ర��ా��న�ైయ�నన్��; ఈ �ేవ�� మ�రగ్ మ� ఆయన �� ంత స్వ��వమ� వల���
ఆ��రపడద��న�� మ��య� � మం� ��ర�� అ�� నమ్మకంల� అ��
��ర��ా��న�ైయ�నన్��.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
ర్ నుబట�ట్ చరయ్ను �ేపట�ట్టల� �ఫల�ల��న
� ప�డ�, ఆయనక�
మనమ� �ేవ�� ��డల మనక� గల ��మ
���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ేయ�ట ��వ్�ా, ఆయన ధరమ్�ాసత్ �మ�ను అ�క��ంచుట ��వ్�ా, �ెడ� �ేయ�ట
��వ్�ా, ఆ�ంపబ��న ���� �ా��ంచక��వ�ట ��వ్�ా, ప���దధ్ ��న, ��గల మ��య� ఉతత్ మ���న ఆయన
సవ్��వమ�ను ���ిప్ంచుట ��వ్�ా మనమ� �ాపమ� �ే�న
ి �ారమగ�దుమ�. �ా� �ేవ�� ��డల ��మ
ర్
మనలను ��ర్��
� ిం�నప�డ�, మనమ� మ�న ��ంత అ�ర�చుల� మ��య� �ావ్���ార ����కల కంట� ఆయన
అ�ర�చుల� మ��య� �ావ్���ార ����కల�� ఎక�క్వ �ార్��నయ్త ��ాత్మ�. తతఫ్�తం�ా, మనమ� అ��క
�ాపమ�లక� మ��య� మన ����లల� క��� భయంకర���న �ాట� పరయ్వ�ానమ�లక� దూరం�ా ఉండవచుచ్.
�ాపమన�ా �ేవ�� ఆజఞ్ లను ఉలల్ ం��ంచుట అ�� �రవ్చనమ�ను మన మనసుస్లల� ఉంచు���,
ఇప�డ� మ�నవ జ��ల�� �ాపమ�నక� గల మ�లమ�ను చూ��ద్మ�.
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�ాపమ� �కక్ మ�లమ�
ఆ���ాండమ� 3వ అ��య్యంల� గ�ంథసథ్ ం �ేయబ��న సంఘటనల� మనల� ��ల� మం����
సుప���త��, అ�� మన �దట� త�దండ�ర్ల�న
ౖ ఆ��మ� మ��య� హవవ్ల� మం� �ెడడ్ల �ె���చుచ్
వృకష్మ� �కక్ �����ంపబ��న ఫలమ�ను �నడం ��వ్�ా �ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�న
ి
�షయమ�ను గ���చ్న ���దక��య
� �నన్��. బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� దృ�ిట్��ణం దృ�ాట్�, ఇల�ంట�
సంఘటనలల� ఈ చరయ్ ఒకక్ట� �ాదు. ఇ�� సమసత్ మ�నవ జ�� �ాపమ� �షయంల� �ో�ి అగ�టక�ను,
దు��న్�మయమగ�టక�ను �ారణమ�య్ం��. �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ామ�నయ్ం�ా ఈ సంఘటనను
మ�నవజ�� �ాపమ�ల���� పతనమగ�టయ�, ల��� మ�మ�ల��ా పతనమ� అ� పర్�త్ ా�సుత్ంట�ర�.
�ేవ�డ� మనలను సృ�ం�నప�డ�, మనమ� ��ల� మం��ార��� య�ంట�మ� ఆ�� 1:26-31 వరక�
గల �ాకయ్��గమ� మనక� �ె�యజ�సత్ ుం��. ఈ సందరభ్మ�ల�, “మం�” అ�� మ�ట, ఇ�� మన����
య�ండవల�నన� �ేవ�డ� ఆ�ం���ో స���గ్ ా మనమ� అ�ే అయ�య్ంట�మ� అరథ్ �సుత్ం��. మన �దట�
త�దండ�ర్ల� ���
ౖ కం�ా �ేవ�� �రమ్ల��న
� సవ్ర�పమ�ల�ౖ య�ం����, �ేవ�డ� సృ�ం�న ల�కమ�ను �ం��ం�
���� ఏల�ట ��వ్�ా ఆయనను ���ంచ����� సంప�రణ్ ం�ా స�����న�ా���య�ం����.
��మ� 5:12ల� ��ల� సూ�ం�నట�ట్, పతనమ�నక� మ�ందు �ాపమ� మ�నవ జ��ల� పర్���ంపల�దు.
మన��నన్డ�ను �ాపమ� �ేయల�దు, �ాపమ� �ేయ����� మనమ� ఉనుమ్ఖుల��� య�ండల�దు, �ాపమ�
�ేత మనమ� దు��న్�మయ��� య�ండల�దు, మ��య� మనల� �ాపమ� �వ�ింపల�దు.
�ా� ఇట�ట్ �ాపర��త��న
� �ిథ్�ల� స��తం, మనమ� �ాపమ� �ేయ����� �ామరథ్ �మ�ను మ��య�
సదవ�ాశమ�ను క���య�ంట��. �ేవ�డ� ఆ��మ�ను మ��య� హవవ్ను సృ�ం� �ా��� ఏ�ెను ��టల�
ఉం�నప�డ�, ఆయన �ా���� అ��క �షయ�ల� బయల�పర��డ�. �ా� ఒక ఆజఞ్ �ార� �ేవ�� ���ంచ�����
ఇషట్ పడ�చు��న్�� ల��ో య� ప����ంచు ఒక ప��కష్�ా �ా�� మ�ందుం��ం��. ఆ��మ� మ��య� హవవ్ ఏ�ెను
��టల�� మం� �ెడడ్ల �ె���చుచ్ వృకష్ ఫలమ� �న��ం�, ఇతర��న
� ఏ వృకష్ ఫలమ����
ౖ �
�నవచుచ్న� �ేవ�డ� అనుమ�ం��డ� మనమ� ఆ�� 2:16, 17ల� చదువ�దుమ�. ఇట�ట్ ఆజఞ్
ఉలల్ ం��ంచబడ�టక�ం��న �ాధయ్త ఆ��మ� మ��య� హవవ్ �ాపమ� �ేయ����� ఒక సదవ�ాశమ�ను
క�ప్ం�ం��.
���రకరం�ా, ఆ�� 3:1-6ల�� �ాకయ్��గమ� ��వ్�ా మనమ� �ె��ి��నుచునన్ట�ట్, �నవదద్ నన్
ఫలమ�ను హవవ్ �నునట�
ల్ సరప్మ� ఆ��ను �స��ం�ం��. ఆ�� ��న �దట ఆ ఫలమ�ల� ��ంత
ఆ��మ�నక� ఇ�చ్ం��, ఆ��మ� క��� ���న్డ�. �ేవ�� ��మంత��న
� ఆజఞ్ ను ఆ��మ� మ��య� హవవ్
ఉలల్ ం��ం��ర� మ��య� �ాపమ� �ేయ����� బ���ధ్ప�రవ్కం�ా ఎనున్క���న్ర�. సరప్మ�, �ాసత్ �ా���
�ా����ౖయ�ం�ెన� పర్కటన 12:9 సూ�సుత్ం��, మ��య� హవవ్ వం�ంపబ��ంద� 1 ��� 2:14 సూ�సుత్ం��.
-6����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
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అ��ే �ా��ను �కక్ ��ధన�ా�, స��క�� హవవ్ బ���ధ్�న
� త�ా� మన �దట� త�దండ�ర్ల� �ే�న
ి
�ాపమ�నక� ఒక మ�న్ంప� �ాల�దు. �ా���వ
� �ర�ను మం�� ఎనున్��నుటక� బదుల��ా �ెడ�ను
ఎనున్��నుటల� �ోష�లయ�య్ర�.
�ాపమ� �ార్థ�కం�ా �ేవ�� ఆజఞ్ ను, బయల�పరచబ��న ఆయన �తత్ మ�ను ఉలల్ ం��ంచుటను
గ���చ్న�ైయ�నన్ద� ఈ సంఘటనలల� మనమ� మ��క ప�ాయ్యమ� గమ�సుత్��న్మ�. �ేవ�డ�
బయల�పర�న ఆజఞ్ క� �నన్���న �����లల� మనమ� ఆల��ం�నప��ెలల్ �, మ�ట�ల్��నప��ెలల్ � ల�క ���యల�
�ే�న
ి ప��ెలల్ � మనమ� మం��� బదుల��ా �ెడ�ను ఎనున్��నుచు��న్మ� అరథ్ ం. �ాపమ� �ేయ�నట�
ల్
మనమ� వం�ంపబ��నపప్ట���
� ల��� మ�యమ�టల�� �స��ంపబ��నపప్ట���
� , మనమ� �ే�న
ి �ాట���
�ేవ�డ� ఇంకను మనలను జ�ాబ���ర�లను�ా ప��గణ��త్ ాడ�. అందు�ేత �ేవ�� �ాకయ్మ�ను మన
హృదయ�లల� ��చు��నడం — మనమ� ���� �ె��ి��నునట�
ల్ మ�తర్�� �ాదు, �ా� మనమ� ����
��ర్�ంచునట�
ల్ — ఎం�� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �ేవ�� ఆజఞ్ మనక� �ె��ియ�నన్ప�డ�, �ాపమ�ను
గ���త్ంచ����� అ�� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��, అప�డ� మనమ� వం�ంపబడమ�. మనమ� �ేవ��
ఆజఞ్ ను ���
ర్ ం�నప�డ�, మనమ� ఆయనక� ��ేయత�� ల�బడ�టను అ�� సులభతరం �ేసత్ ుం��.
�ాపమ� �కక్ �రవ్చనమ� మ��య� ��� మ�లమ�ను గ���చ్ �ెల�సుక�నన్ తర��ాత, �ాపమ�
�కక్ పరయ్వ�ానమ�లను ఇప�డ� �ె��ిక�ం��మ�.

�ాపమ� �కక్ పరయ్వ�ానమ�ల�
ఆ��మ� మ��య� హవవ్ �ాపమ� �ే�ిన తర��ాత, �ేవ�డ� మ�నవ జ�� అంతట��� �ర�ప్ ���చ్
���� శ�ిం��డ� ల�ఖనమ� సూ�సుత్ం��. �ా�� ఉ���ల�� పర్� ��ణమ���ౖ ఈ �ాపమ� ��� పర్��వం
చూ�ిం��. అ�� ల�ఖనమ�ల యందంతటను �ె�యజ�పప్బడ�త�నన్ట�ట్ ��ంట�� �ా�� ఆతమ్ సంబంధ��న
�
మరణమ��ా ప��ణ�ం�ం��, ఈ �షయం మనమ� ��ను 5:24-25, ఎ���ీ 2:1-5, మ��య� ��ల� 2:1314ల� చూడవచుచ్. మనమ� ���మ్య� 17:9 మ��య� ��మ� 7:18-8:11ల� గమ�ంచుచునన్ట�ట్, అ�� మన
అ�ిత్ తవ్ంల�, �ేహం మ��య� ఆతమ్ల�, అ���� కల�గజ��ిం��. మనమ� ఆ�� 3:19 మ��య� ��మ� 5:12ల�
చదువ�త�నన్ట�ట్, �టట్ �వరక� అ�� ���క మరణమ�నక� ���� ��ిం��. �వ���ా, �ేవ�� �ర�ప్ ననుస��సత్ ూ
�ాపమ� మ�నవజ���� నరకంల�� �తయ్ శ�మను �ె�చ్��టట్ �ం��, ఈ �షయ��న్ మనమ� మతత్ � 5:29-30ల�
చూడగలమ�.
1834-1892 మధయ్ �ాలంల� ��ం�న సుపర్�ద
ి ధ్ బ�ధక��ైన ����ల్స్ సప్��జ్న్, ఆ��మ� మ��య�
హవవ్లక� �ేవ�డ� ��టట్ న
� �ాపమ�ను గ���చ్ �� కర్స్ ��మ�వ్డ్ అ�� తన పర్సంగమ�ల� వ��ణ్ం��డ�. ఆయన
బ���ం�న�ేమన�ా:
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ఆ �ాపంల� ఏ �� �షయ�ల���న్�? అందుల� మరణమ�, ఈ శ��రమ� �క్క
మరణమ�నన్�� . . . అందుల� ఆత్మ సంబంధ��న
� మరణమ� కలదు, ఆ��మ�

క���య�ం��న అంతరంగ సంబంధ���న ��తమ� �క్క మరణమ� — ఆత్మ �క్క
�వమ�, ఇప�ప్డ�� పర���తత్ ���� �ా���� �ం��, ప�����ధ్త్మ �ేత మ�త్ర�� అ��
ప�నర�దధ్ ��ంపబడగలదు . . . అందుల�, అ�న్ట� కంట� �వ���,� అ�న్ట� కంట�

�ర���న��, �తయ్ మరణమ�నన్�� . . . “నరకమ�” అ�� భయంకర���న, ���
��ల�ప� పదమ�ల� �ే��య�నన్ మరణమ�నన్��.

ఇం�ా �ర��న
� �షయ��మన�ా, ఆ��మ� మ��య� హవవ్ �ే�న
ి �ాపమ� �కక్
పరయ్వ�ానమ�ల� మ�నవ జ�� ���త్��� �ాయ్�ిం��� — �ావ్���క తరమ� ��వ్�ా �ా�� వంశమ�ల� ప�ట�ట్న
పర్� ఒకక్���� �ాయ్�ిం���.

�ాపమ� �కక్ �ారవ్�ర్క �సత్ ��ంప� �వ�ాలను మనమ� 1 �ా�ల� 8:46, ��మ�

3:9-12, గల� 3:22, మ��య� ఎ���ీ 2:3 వంట� �ాకయ్���ాలల� చూడగలమ�. ఆ��మ� �ాపమ�ను గ���చ్
��ల� ��మ� 5:12-19ల� ఏమ� ��ల�సుత్��న్�ో �నం��:
ఇట�
్ల ండ�ా ఒక మనుష�య్���్వ�ా �ాపమ�ను �ాపమ� ��్వ�ా మరణమ�ను

ల�కమ�ల� ఏల�గ� ప్ర���ం�ె��, ఆల�గ�న�� మనుష�య్లందర� �ాపమ� �ే�న
ి ందున
మరణమ� అంద����� సం�ా్రపత్ మ���ను. . . ఏలయన�ా ఒక మనుష�య్�

అ��ేయతవలన అ��క�ల� �ాప�ల��ా ఏల�గ� �ేయబ���� . . . (��మ� 5:12, 19).
మనమ� ఇంతక� మ�ందు �ాఠంల� ��ర�చ్క�నన్ట�ట్, ఆ��మ� మ�నవ జ�� ���త్��� �బంధన
�ర��ౖస్య�ం�ెను. ��� మ�లమ�న, ఆ��మ� �కక్ �ాపమ� అత� సం��నమంతట��� ఆ���ింపబ��ంద�
��ల� బ���ం��డ�. తతఫ్�తం�ా, మనమందరమ�ను �ావ్���కం�ా�� �ాప�ల���య���న్మ�. మనమ� ఈ
ల�కంల���� ఆతమ్సంబంధం�ా చ�చ్నవర��� జ�మ్�ాత్మ�, బ�ధ మ��య� కషట్ మ�లక� ల�నవ���మ�, ���క
మరణమ� మనక� ���ంపబ��ం��.
�ాపమ� �క్క ప���త్ పరయ్వ�ానమ�లను గ���్చ అ�శ���త్�ా �ెపప్డం కష్టం;
�ాట�� గ���ంచడం క��� మనక� అ�ాధయ్ం. �ా� మన �ాపమ� సృ�ి్టకరత్ క�

���ధ��న
� �ర�గ�బ�ట�ౖయ�నన్��. ఆయన మ��మను అపహ��ంచ����� �ేయబడ�
ప్రయ�స���య�నన్��, ఆయన ఆజ్ఞ ను అ�క��ంచుట��� య�నన్��, అ�� ఆయన
మ��మను �� ందక�� వ�ట��య
� �నన్��. ప్ర� ���నంల�� మనలను మనమ�

�ేవ���� శత�్రవ�లను�ా �ే�ి��నుట���య�నన్��. �ాపమ�, మనమ� �ేవ����

క���య�నన్ స�న్��త సంబం����� భంగం కల�గజ�సత్ ుం�� ఎందుకన�ా �ేవ�డ�
-8����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
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ప���దుధ్డ�. ఆయన �ాపమ�ను చూడల�డ�. ఆయన ప���దధ్ త �క్క

ప��ణ�మమ��ా, �ాపమ���ౖ ఆయన తన ఉగ�తను క�మ్మ��ం���స్ ఉనన్��. �ాబట�్ట ,

మనమ� మ�నవ�ల �ా�ి�్ట ి ప���్థ ి�� గమ�ం�నప�ప్డ�, అదం�� మన సమసయ్ను

గ���్చ మనమ� సంప���త్�ా �ె��ి��నవల�ిన �షయ��య
� �నన్��. మనలను గ���్చ
క��� �ె��ి��నవల�ిన సమసత్ ���య�నన్��. �ాపమ� అ���� మనమ� అదద్ మ�ల�

చూచు���� ���� అర్థ ం �ేసు��నునట�
్ల , మనమ� ఏ���య�ండవల��� �ె��ి��న�����
మనక� స�యం �ేయ� �నన్, మ�డకష్�ాల మనసత్ త్వ�ాసత్ ��� య�నన్��. ఇట�్ట
దురవస్థ నుం� మనలను మనమ� �ా�ాడ���నగల మ�రగ్ ��
� �య�ను ల�ద��

�షయ��న్ క��� అ�� మనక� గ�ర�త్�ేసత్ ుం��. �ేవ�డ� మ�త్ర�� ���� �ేయగలడ�,
మ��య� ఆయన బట�్ట �ారయ్మ�ను ��స
� త్ ునందు �ేయ�ను.

— ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.
�ాపమ� �కక్ సమసయ్ �జమ��ా భయ�నక���న�ైయ�నన్��. సమసత్ మ�న�ా� బ��త్ �ా
న�ం����, �ో�ా��పణ �ేయబ��న�ై దం��ంపబ��య�నన్��. మనలను మనమ� ���ంచు��నగల
మ�రగ్ ��
� య
� �ను ల�దు. మనమ� �ేవ�� �ర�ప్నుబట�ట్ శ�మ��ందవల�న� సరవ్�� �ర�ప్ �ెపప్బ��ం��.
మనమ� �ేవ�� అనుగ�హమ�ను మరల� సం�ా��ంచు��న�����, ల�క మనమ� �ే�న
ి �ాపమ�లక� ప���రం
�ే��
ి �న����� మన ��దుట మ�రగ్ ��
� య
� �ను ల�దు. �ేవ�� కృ�ాస��త��న
� కష్మ�పణ�ాక, రకష్ణ
�షయ��న
� ���కష్ణ బ��త్ �ా ల�దు.
�ాపమ� �కక్ సమసయ్ను గ���చ్ �ెల�సు���న తర��ాత, మనమ� �ాపమ�ల కష్మ�పణను
గ���చ్న మన చరచ్ను కష్మ�పణను �ాధయ్ం �ేయ� �ేవ�� కృప ��ప
ౖ � మ�ల్ ంచవల�ియ�నన్��.

�ేవ�� కృప
�ేవ�డ� తనమ� కృపనుబట�ట్, మ�నవ జ�� అం�� �ాప �ాపమ� ���ంద ���య�ండ�టను
ఇషట్ పడల�దు. అటల్ �నను మ�న�ా� భ��� �ం��ం� ���� ఏల���తత్ ం, మ��య� ���� ఆయన
స�న్�� పర్సనన్తక� �గయ్��న
� �ాజయ్మ��ా ���చ్���ద్ �ల� పర్ణ��క ర�ం��డ�. �ాబట�ట్, �ాపమ� �కక్
సమసయ్ను ప��షక్��ంచ����� ఆయన ��చక�� పం�ాడ�. ఆ ��చక��ే ఆయన క�మ�ర�డ�, అన�ా
��సు ���సత్ ు అయ�య్ం�ెను.
��చక�డ��ా, ��సు మనలను మన అప�ాధమ� మ��య� అ��� నుం� ర���త్ ాడ�; ఆయన
మనలను తన�� సమ���నపరచుక�ంట�డ�; ల�కమ�ను ప�డ���ౖ నునన్ ఆయన �ాజయ్మ��ా
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మ�రచ్������న మన �ామరథ్ �మ�ను ప�నర�దధ్ ���త్ ాడ�. మనలను రకష్ణక� �గ�య్లను�ా �ేయ�����, �ేవ��
పర్ణ��క ��వలమ� మ�నవ�ల���య�నన్ మన �ామరథ్ �మ���ౖ ఆ��రపడదు. అ�� పర్�య్ే క���న పర్���� ��వ్�ా,
అన�ా పర్భ���న
ౖ ��సు ���సత్ ు ��వ్�ా మనక� అనుగ���ంపబ��న �ేవ�� కృప��ౖ, మనమ� అనరహ్�న
� ఆయన
అనుగ�హమ���ౖ ఆ��రపడ�త�ం��. ��మ� 3:23-24ల� మనమ� ఈ ���ం�� మ�టలను చదువ���మ�:
ఏ ��దమ�ను ల�దు; అందర�ను �ాపమ��ే�ి �ేవ�డ� అను గ���ంచు మ��మను

�� ందల�క �� వ�చు��న్ర�. �ాబట�్ట నమ�్మ�ార� ఆయన కృప�ేత��, ��స
� త్ ు��సునంద�
��చనమ� ��్వ�ా ఉ�తమ��ా ��మంత�ల� �ర్చబడ�చు��న్ర� (��మ� 3:2324).

�ేవ�� కృ�ా స��త��న
� �ారయ్మ��ా, కష్మ�పణల� �ర్తవ్మ�ల�� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� అన�ా,
తం��,ర్ క�మ�ర�డ�, మ��య� ప�����ధ్తమ్ క��ియ���న్ర�. అ�� తం���
ర్ � ఆరంభమ�య్ం��.

తం��ర్
రకష్ణ ప్ర��నం�ా �్రత్వమ�ల�� త్రయమ�నక� సంబం��ం�న�ై య�నన్��: తం��్ర ��రవ
�సుక�ంట�డ�, క�మ�ర�డ� ��ర��ర��ాత్డ�, ప�����ధ్త్మ అన్వ��ాత్డ�. మనమ�
తం��్ర సంబంధం గ���్చ ఆల��ంచునప�ప్డ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య�

ప�����ధ్త్మను గ���్చ మనమ� ఆల��ంచవల�ి ఉంట�ం�� మ��య� మన రకష్ణ
ప్రణ��కను ర�ంచుటల� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల� క��ియ���న్ర�. ఉగ�తను
మ��య� ��మంతమ�ను మ��య� �ర�ప్ను �ి్థరపర�సూ
త్ ��, మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల� కృ�ాస��తం�ాను, ��మ
్ర ప�ర్వకం�ాను మ��య� క�కరమ���ను
పనుల� �ేయ�చు��న్ర�. �ాబట�్ట ��రవ �సు��నుచునన్�� తం��్ర అ� మనమ�

గమ�ం�నప�ప్డ�, ఆయన ఈ �ారయ్మ�ను క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మల
జ�కయ్మ� ల�క�ం�� స్వతంత�్రడ��ా �ేయడం ల�ద� గ���ంచవల�ను.

— ��. �ీ్ట�న్
� ��ల్లమ్
ర్ � �దల�య్ం�� ఎందుకన�ా ���� గ���చ్న పర్ణ��క ర�ం�న�ాడ� ఆయ��.
కష్మ�పణ తం���
క�మ�ర�� ఈ ల�కంల���� పం�ిం�, ఆయనను ��చక���ా �య���త్ �ే�న
ి �ాడ� తం���
ర్ � అ� ���తత్
�బంధన సు���తం�ా బ���సత్ ుం��. ఈ సతయ్మ�ను మనమ� ��ను 3:16-18, అ�� 2:34-36, మ��య� ���ర్
3:1-2ల� చూడవచుచ్.
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��సు తన పర్జలక� ��చక��ై య�ండ�టక� క���ంచబ��న శ��త్�� తం��ర్ అ���ార���చ్డ�య�,
��సు �ిల�వ �ద �ేయ� బ�య�గమ�ను �ాపప���రమ��ా అం��క��ంచున� �ా�ాద్నమ� �ే�ాడ�య�
���తత్ �బంధన బ���ంచుచునన్��. తం��ర్ మ��య� క�మ�ర�ల ఈ �ాతర్లను గ���చ్ మనమ� ��ను 10:14-18,
��ల� 1:18-20, మ��య� ���ర్ 2:10 మ�నన్గ� �ాకయ్���ాలల� చదవగలమ�.
�ాసత్ �ా���, ��మ� 3:25 �ె�యజ�య�చునన్ట�ట్, ��సును బ�య�గమ��ా అ��ప్ం�న�ాడ� తం���
ర్ �
అ� �ె�య�చునన్��. ఈ �ాకయ్��గమ�ల� ��ల� ఏమ� ర�ం���ో గమ�ంచం��:
. . . �ేవ�డ� . . . ఆయనను కర�ణ���రమ��ా బయల�పర�ెను (��మ� 3:25).
��చ�� పర్ణ��కను ర�ంచుటల� తం��ర్ ��పప్ ర�ప ��ప్���య���న్డ�. మన �ాపమ�లను
కష్�ం� మనలను ఆ�రవ్��ంచవల�న���,� కృ�ాస��త��న
� ఆయన పర్ణ��క మ��య� క�కరమ��� క���న
ఆయన ����క���య�నన్��. రకష్ణను �ాధయ్ం �ే���� మ��య� ���� �శచ్యపర�ే�� క��� ఆయన
అ���ార��.
�ిల�వ �దద్ , ��సు ���
్ర సుత్��న్డ� �ా� తం��్ర ���
్ర ంచడం ల�ద�� అ��ా్రయం

ఏరప్డ� �ధం�ా, ఆయన పరల�కమందునన్ తన తం��్ర ఆగ�హమ�ను తన ప్రజలక�
���ధం�ా మ�్ల ంచ����� ��సు ప్రయ�న్ంచుచు��న్డ�� ఆల�చన, ��సు ���సత్ ు

�ేయ�చుం��న �ా్రయ�్చతత్ �ారయ్మ�ను గ���్చ సంభ�ంచుచుం��న ��� �షయంల�,
�ాసత్ వం�ా �ేవ�� సంకలప్మ�ను గ���్చన ��ల� గం�ర���న అ�ార్థ ��య�నన్��.
��సు �ిల�వ �ద �ేయ�చుం��న �ారయ్ం �ాసత్ వం�ా �ేవ�డ� తన ప్రజల పట్ల

క���య�ం��న ప�ర్వ ��మ
్ర �క్క వయ్��త్కరణ���య�నన్��. ��సు ఈ ల��ా���

�ావడం మ��య� ఆయన �ిల�వ శ�మలను భ��ంచడం �ాసత్ �ా��� తం��్ర �క్క ��మ
్ర
వలన క���న ప��ణ�మమ�� �షయం ���తత్ �బంధనల� ఎంత తరచు�ా ����్క

వ�ా్కణ�ంపబ��ం�ో ఆల��ంచం��. మనల� ఎక�్కవ మం��� బహ��ా మన ��స
� త్ వ
��తంల� �ట్ట �దట కంఠస్థ ం �ే�� వచనం, ��ను 3:16 ఈ �ధం�ా

ఉ��్ఘట�ంచుచునన్��, “�ేవ�డ� ల�కమ�ను ఎం�� ���
్ర ం�ెను �ా�ా ఆయన తన
అ��్వ�య క�మ�ర�� . . . అనుగ���ం�ెను.” ఈ వచనంల� ఎవ�� ��మ
్ర ����్క

�ెపప్బడ�త�ం��? ��సు ��్రమ నుం� ��ల��ం��ల�� ��వం ��ల� ఏమ�త్రమ� ల�దు,
�ా� ఈ �ాకయ్��గంల� ����్క వ�ా్కణ�ంపబడ�త�నన్ �షయం, క�మ�ర��
అనుగ���ంచుటల� గల పరల�కమంద� తం��్ర ��మ
్ర ��.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III
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క�మ�ర�డ�
మన కష్మ�పణను ��ర��ర�చ్ �ేవ�� కృపల�, మన ��చక��ైయ�నన్�ాడ�, క�మ�ర�డ� క���
క��ియ���న్డ�.
తం��ర్ ఇ�చ్న �ా�ాద్నమ� ��ర��ర�టక��ాను, ��సు�ా, ఎం�� �ాలం�ా ఎదుర�చూడబడ�చుం��న
���ీస్య�ా, న�ావ��ర���త్న క�మ�ర�డ�, మ�నవ�ల �ాప�ార్య�చ్��త్రథ్ �� ఈ ల�కమ�నక� పంపబ�ెను.
ఈ బ�ధను మనమ� ��మ� 3:25-26, ���ర్ 2:14-17, మ��య� ���ర్ 10:5-10 వంట� మ�నన్గ� అ��క
�ాకయ్��గమ�లల� చూడవచుచ్.
��సు �ాప�ల �ాథ్నంల� �ిల�వ��ౖ మరణ�ంచడం ��వ్�ా �ాప�ార్య�చ్తత్ ం �ే�ాడ�. మనమ� �ే�న
ి
�ాపమ� �ేత సమ��థ్ంపబ��న �ేవ�� �ాపమ�ను ఆయన ��ం��డ�. మనమ� �ాప�లమ��ా
ప��గణ�ంపబడక�డదు, �ా� �ేవ���� ��ేయ�ల��న
� �ిలల్లమ� �ిల�వబడ�నట�
ల్ ఆయన �కక్
సంప�రణ్ �న
� �� మన ల�కక్లల���� �ేరచ్బ��ం��. ఈ పర్����ంశమ� క��ించు �ాకయ్���ాలక�
ఉ��హరణ�ా, మనమ� ��ను 10:14-18, గల� 2:20, 2 ����ం�� 5:21, మ��య� ���ర్ 10:9-14 �దలగ�
ల�ఖన ��గమ�లను �సు��నవచుచ్ను. ఎ���ీ 1:7ల� ��ల� ఈ �ధం�ా �ార్సుత్��న్డ�:
�ేవ�� కృ�ామహ�ైశ్వరయ్మ�నుబట�్ట ఆ �ియ
్ర ��యందు ఆయన రకత్ మ�వలన మనక�
��చనమ�, అన�ా మన అప�ాధమ�లక� కష్మ�పణ మనక� క���య�నన్�� (ఎ���ీ
1:7).

�ేవ�డ� మన �ాపమ�లను ఉ����ంచుటనుబట�ట్ �ాదు, �ా� ఆయన ���సత్ ునందు �ాట��� �కష్
���ం�నందు వలన అ� కష్�ంపబ��న�. అందు�ేత�� మన రకష్ణ �షయంల� మనమ� ��పప్ �ిథ్రనమమ్కమ�
క���య�ం��ల� ల�ఖనమ� మనలను ��ర్తస్��సత్ ుం��.
కష్మ�పణ, తం��ర్ మ��య� క�మ�ర�డ� �ే�ిన ఈ �ారయ్మ�ల��ౖ మ�తర్�� ఆ��రప��య�ండ�ట�ాక, అ��
ప�����ధ్తమ్ �ేవ�� కృప వలన క��� క���న ప��ణ�మ��య
� �నన్��.

ప�����ధ్తమ్
ప�����ధ్తమ్ �ర్తవ్మ�ల�� ప�ర�షమ���త్�� య�ం��, �ాపకష్మ�పణను మన ����లక� �ాసత్ వం�ా
అనవ్�ంపజ�సత్ ు��న్డ�. తం��ర్ �ాప�ార్య�చ్తత్ మ�న��� పర్ణ��కల� ర�ం��డ� మ��య� క�మ�ర�డ� �ాట��
��ర���ాచ్డ�. �ా� ప�����ధ్తమ్ తన �ారయ్మ� �ేయనంత వరక�, మన �ాపమ�ల� �ాసత్ వం�ా
కష్�ంపబడల�దు.
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మనమ� ���సత్ ునం��క��ం� ��స
� త్ వ ��ావ్సుల��న
� �దట��ా��, ఆ కష్ణం వరక� మనమ� �ే�న
ి సకల
�ాపమ�లను కష్�ం�, ప�����ధ్తమ్ మనలను �ేవ���� సమ���నపరచును. ��సు ��ను 3:5-8ల�
��ల��చ్నట�ట్, మన ఆతమ్లను ����� జ�మ్ంపజ�య�ట ��వ్�ా మనక� ఆతమ్సంబంధ��న
� నూతన �వమ�ను
క��� అనుగ����త్ ాడ�. ఈ అనుభవం “��ారథ్��న మ�ర�మనసుస్” అయ�య్నన్ద� అ�� 11:18 �ె�యజ�సత్ ుం��,
ఎందుకన�ా ప�నర��జ్ వమ�ల�ను మ��య� ��ావ్సమ�ల�ను మన �ా�ి�ట్ త
ి నమ�ను గ���చ్న దుఖమ�
మ��య� ఒప���ల� ఎలల్ ప�డ� క��ి ఉంట��. ఈ అ��ార్యమ�ను 1 ����ం�� 6:11 వంట� అ��క
�ాకయ్��గమ�ల� ర���పరచుచునన్�.
కష్మ�పణను ప�����ధ్తమ్ మన ��త�ాలమందంతటను మనక� అనవ్�ంచుచుండ�ను. మన
��ావ్సమ�ను ��న�ా��ంచు�ాడ� ఆయ��, మనమ� అను��నమ� మ�ర�మనసుస్ ��ందునట�
ల్ మనలను
న���ించు�ాడ� ఆయ��, మనలను ఎలల్ ప�డ� కష్�ంచు�ాడ� ఆయ��. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 8:1-16
మ��య� గల� 5:5ల� చూడవచుచ్. ఉ��హరణక�, ��ల� 2 �ెసస్ 2:13ల� ��ల�సుత్నన్ �షయ��న్ �నం��:
ప్రభ�వ�వలన ���
్ర ంపబ��న సహ� దర�ల��ా, ఆత్మ �మ�్మను

ప���దధ్ పరచుటవలనను, �ర� సతయ్మ�ను నమ�్మటవలనను, రకష్ణ�� ందుటక�
�ేవ�డ� ఆ��నుం�� �మ�్మను ఏరప్రచు����ను . . . (2 �ెసస్ 2:13).

ఇకక్డ, ��ావ్సుల� �ాపమ� మ��య� దు��న్� నుం� ప�తర్పరచబడ�నట�
ల్ ప�����ధ్తమ్ �ేయ�
�ారయ్మ�ల ఫ�తం�ా, అన�ా, మనక� కష్మ�పణను అనవ్�ంచు ప�����ధ్తమ్ �ారయ్మ�ల ��వ్�ా �ార�
ర��ంపబ�� య���న్ర� ��ల� ర�ం��డ�. మనమ� సతయ్మ�ల� నమమ్కమ�ంచుటను ��న�ా��ంచుచుండ�
��ల��, ప�����ధ్తమ్ మనక� కష్మ�పణను అనవ్�ంచుచు�� య�ంట�డ�.
తం��,ర్ క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్తమ్ మన ��డల రకష్ణ�రథ్ �న
� కృపను పర్ద��శ్�ాత్ర�. ఇ�� మన
����లల� క�సం మ�డ� అంత�ాభ్వమ�లను క���య�ంట�ం��. �దట��,� మనమ� �ాపమ� �ే�,ి ఆ
�దట కష్మ�పణ మ��య� రకష్ణక� సంబం��ం�న ఇతర ��ణ�ల �షయ��� �ేవ�� ��డ����నప�డ�, మన
�నన్పమ�ను �ె�
ౖ క���న ఈ మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లక� మనమ� �నన్�ంచు��నుటల� స���న�ార���
య�ందుమ�. ��ండవ��, మనమ� ఈ ఆ��ావ్దమ�లను ��ం��నప�డ�, మనమ� �ేవతవ్మ�ల�� ఈ మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్లక� కృతజఞ్ త �ె�ల్ంపవల�ిన�ార��� య���న్మ�. మ�డవ��, �ర్తవ్మ�ల�� మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్ల� క��� మనలను ��ర్�సుత్��న్ర�య�, మన ��చనను �శచ్యపరచు పనుల�
�ేయ�దుర�య� ఎ����న�ార���, మన రకష్ణను గ���చ్ మనమ� సంప�రణ్ నమమ్కమ�గల�ార���
య�ండవచుచ్. తం��,ర్ క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్తమ్, మన ��ల� ��తత్ ���, �ాపమ�ను గ���చ్న
సమసయ్ను ప��షక్��ంచుట��,� క��ి ప��ేయ�చుందుర�.
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�ాపకష్మ�పణను గ���చ్ �ాపమ� �కక్ సమసయ్ మ��య� �ేవ�� కృప దృ�ిట్��ణమ�ల దృ�ాట్�
�ె��ి����న్మ�, గనుక కష్మ�పణ� �ాతర్ల� గల వయ్��త్గత���న బ�ధయ్తను గ���చ్ ��ర�చ్��న����� ఇప�డ�
మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అరథ్ ం.

వయ్��త్గత బ�ధయ్త
�ేవ�డ� పర్� ఒకక్�� �ాపమ�లను కష్�ంచడ� ల�ఖనమ� సుసప్షట్ ం�ా బ���సత్ ుం��. ��ందర�
కష్�ంపబ�� య���న్ర�, ��ందర� కష్�ంపబడల�దు. ఇ�� ఎందు�ేత �జం? మ�నవ దృకప్థం పర్�ారం,
కష్మ�పణ� పర్��యల� వయ్��త్గత బ�ధయ్తను గ���చ్న అంశం �ా��రణం�ా క��ియ�ంట�ంద����
�ారణ��య
� �నన్��. సరవ్�ా��రణం�ా, ఈ బ�ధయ్తలను ��ర��ర�చ్�ార� కష్�ంపబడ�దుర�, �ా� ఈ బ�ధయ్తల
నుం� త�ిప్ంచు��ను�ార� కష్�ంపబడర�.
వయ్��త్గత బ�ధయ్తను గ���చ్న మన చరచ్ ��ండ� ���ాలల� ఉంట�ం��. �దట��,� కష్మ�పణ ��తత్ ���
�ామ�నయ్ం�ా అవసర��య
� �నన్ �షయ�ల� ల�ఖనమ� గ���త్సత్ ునన్ ���న్ షరత�లను మనమ� ����క్ంట�మ�.
��ండవ��, కష్మ�పణను ��ందగల �ాధనమ�లను గ���చ్ మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ల�ఖనమ� కష్మ�పణ��
మ����డ
� �త�నన్ షరత�ల�� �దల���టట్ ���మ�, రం��.

షరత�ల�
కష్మ�పణక� అవసర���య�నన్ ��ండ� �ార్థ�క షరత�లను గ���చ్ ల�ఖనమ� �ె�యజ�సత్ ుం��.
�దట��,� కష్మ�పణక� �ేవ�� యంద� ��ావ్సమ� మ�ందు షరత��ా ��రబడ�త�నన్ �షయ���య�నన్ద�
�ెబ�త�ం��. ల�ఖనమ�ల�, ��ావ్సమ���� బహ�మ�ఖ ��వ���య�నన్��. �ా� ఈ సందరభ్మ�ల�, �ేవ��
యంద� ��ావ్సమ�ను గ���చ్ మనమ� ��ర�చ్క�ంట�నప�డ�, మన మనసుస్లల� ఈ ���ం��
�షయ�ల�ంట��.
�ేవ�� �ె�
ౖ క���న �ార్వ��మత్వమ�ను అం��క��ంచుట, �ాచభ��త్�� ఆయనక�

ల�బడ�ట, మ��య� మన ��చక��ెన
ౖ ��సు ��స
� త్ ు ��తత్ ��� ఆయన మన ��డల
క�కరమ� కనుపరచున� నమ�్మట.

ఇ�� ��ట� ��ావ్సులక� �ం�ెన
ౖ �షయం�ా ���ిం�నపప్ట���
� , ల�ఖనమ� తరచు�ా ఇట�వంట�
��ావ్సమ�ను, “����ా యంద� భయభక�త్ల�” అ� పర్�త్ ా�ంచును.
ఉ��హరణక�, ��రత్నల� 103:8-13ల� గల �ాకయ్��గం కష్మ�పణ �షయ��న
� షరత��� క���న
సవ్��వమ�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా వ��ణ్ంచుచునన్��:
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��హ� �ా దయ�����ణయ్ ప�ర�్ణడ� ��ర్ఘ�ాంత�డ� కృ�ాసమృ��ధ్గల�ాడ�. ఆయన

ఎల్ల ప�ప్డ� �ాయ్జ�య్మ�డ��ాడ� �ాడ� ఆయన �తయ్మ� ���ించు�ాడ� �ాడ�. మన
�ాపమ�లనుబట�్ట మనక� ప్ర��ారమ� �ేయల�దు మన �ో షమ�లనుబట�్ట మనక�
ప్ర�ఫల�యయ్ల�దు. భ��కంట� ఆ�ాశమ� ఎంత ఉనన్తమ��ా ఉనన్�ో

ఆయనయందు భయభక�త్ల� గల�ా����డల ఆయన కృప అంత అ��కమ��ా ఉనన్��.

పడమట��� త�ర�ప్ ఎంత దూర� ఆయన మన అ�క�మమ�లను మనక� అంత దూర
పర�య���న్డ�. తం��్ర తన క�మ�ర�ల��డల జ��పడ�నట�
్ల ��హ� �ా తనయందు
భయభక�త్ల� గల�ా�� ��డల జ��పడ�ను (��రత్నల� 103:8-13).

����ా యందు భయభక�త్ల� గల�ా��, కష్�ంపబ��న�ార�, తమ అ�క�మమ�ల�
��ల��ంపబ��న�ార�� �షయ��న్ గమ�ంచం��.
ఇ�ే అ��ార్యం బ�ౖ�ల� యందంతటను కనబడ�త�ం��. ఉ��హరణక�, 2 ��న 30:18-20 ��వ్�ా,
����ాను ఆశ��ంప తమ మనసుస్లను �ల�ప����న పర్� ఒకక్��� పర్భ�వ� కష్�ం��డ� �ెల�సుత్ం��.
మ�ర�క్ 4:12ల�, పర్భ�వ�ను �ెల�సు��� ఆయనను అరథ్ ం �ేసు��ను�ార� మ�తర్�� కష్మ�పణ ��రక� ఆయన
�దద్ క� �ావచుచ్న� ��సు సూ�ం��డ�. అ�� 26:17-18 పర్�ారం, పర్భ�వ� �కక్ మ��మ మ��య� శ��త్
�కక్ సతయ్మ� పటల్ మ�� ��తమ
ర్ �ల� �ెర�వబ��న�ా���� మ�తర్�� కష్మ�పణ �ార్�ిత్ సుత్ం��.
����� న���న హృదయం, ల�ఖనమ�ల పర్�ారం కష్మ�పణ ��తత్ ���న ��ండవ �ామ�నయ్
షర�ైయ�నన్��. ����� న���న హృదయం అన�ా:
�ాపమ�ను గ���్చన య��ర్థ��న దుఖమ�; �ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ఉల్ల ం��ంచుటను
గ���్చన �జ��న
� ఖ�దమ�.

ఇ�� తప��ే�ి �ొ��
� ����నప�డ� ల��� ���ంపబ��నప�డ� ��వలమ� దు�ంచుట �ాదు, �ా� �ేవ�డ�
��ర�చునన్ �షయ�ల� ప���దధ్ మ�, మ��య� ఆయనను ఘనపరచుటక� �ఫల�ల�న
ౖ �షయ��� ఏరప్డ�
����� న����� హృదయం అ�� �షయం�� సమమ్�ంచుట��� య�నన్��.
�����న���న హృదయం అ� అనన్ప�ప్డ�, �వ� మ��య� ��ను, మన అప�ా��త్వ

��వమ�ను �ా�హయ్మ� �ే�ి��నవల�ి య�నన్ద� అర్థ మ�. ���దు, బ�ెష్బ�� �ాపమ�
�ే�న
ి తర��ాత అత�ల� ఏరప్��న దు�ి్థ�� గ���్చ ��ను ఆల��సుత్��న్ను. అవ�ను,
���దు బ�ెష్బక� ���ధం�ా �ాపం �ే�ాడ�, గనుక బ�ెష్బ �క్క భరత్ క� ���ధం�ా
క��� �ాపం �ే�ాడ� అర్థ ం. అతడ� �ాత �బంధన సంఘ���� ���ధం�ా �ాపం
�ే�ాడ�, �ా� �వరక� “�క�, ��వలమ� ��� ���ధమ��ా ��ను �ాపమ�
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�ే�య
ి ���న్ను, � దృ�ి్ట ��దుట ��ను �ెడ�తనమ� �ే�ియ���న్న�” �ేవ��

��దుట ఒప�ప్��ంట���న్డ�. మ��య� ఇక్కడ హృదయ అను��పమ�ను �ర�

గమ�ంచవచు్చ. ����� ఆధు�క �ాలంల�, “�����న���న హృదయం,” అ�� పదమ�
స���� త�ంద� ��ననుక�ంట���న్ను మ��య� �ేవ�� స�న్��ల� మనమ� బహ��ా
నల�గ��ట్ట బడ�టక� �ేవ�� �ాకయ్ం, ప�����ధ్త్మ అవసరమగ�న.

— ��. �ె��క్ డబ�్ల�. ��చ్. ��మస్
ఉ��హరణక�, 2 సమ� 11వ అ��య్య��న్ చ���నటల్ ��ే, ���దు బ�ెష్బ�� వయ్�చ��ం�, ఆ తర��ాత
ఆ�� గరభ్వ� య�� �షయ��న్ �����టట్����� ఆ�� భరత్ �న
� ఊ��య� హతమ�రచ్బడ� ఏ�ాప్ట�ను �ే�న
ి
సందరభ్ంల�, అట��ిమమ్ట ���దు ఎట�వంట� ప����పమ���న
ౖ ను పర్ద��శ్ంపల�ద� అరథ్మవ�త�ం��. బ�ెష్బ
���దు క�మ�ర���� జనమ్��ేచ్టంత వరక�, ���దు తన చరయ్ల ఫ�తం�ా ఎట�వంట� దుఖమ���న
ౖ ను
అనుభ�ంచక�ం�� ��ం��డ�. క�మ�ర�డ� ప�ట�ట్న �ిమమ్ట, మనమ� 2వ సమ� 12వ అ��య్యం ��వ్�ా
�ెల�సు��నుచునన్ట�ట్, పర్వకత్ ��న ����ను ���దును కల�సు��� అత� �ాపమ� �షయంల� ���దును
��చచ్��ం��డ�, గ��ద్ం��డ�. అప�డ� మ�తర్�� ���దు ��ను �ే�న
ి ���ా�న్ ఒప�క���న్డ�, ��� �షయంల�
అతడ� �ో�య
ి � బహ��ా ఒ�ిప్ంపబ��డ్డ�. ఆ తర��ాత, య��రథ్��న �����న���న హృదయం��,
��ననుభ�ం�న పర్�ాఢ దుఖమ�ను మ��య� అను��పమ�ను వయ్కత్ ం �ేయ����� ���దు 51వ ��రత్నను
ర�ం��డ�, అ�� అత� ప�ాచ్��త్పమ��� క���న మ�ర�మనసుస్ను గ���చ్న ��పప్ ��రత్న��య
� �నన్��.
��రత్నల� 51:6, 17ల� ���దు ఏమ� �ార్సుత్��న్�ో గమ�ంచం��:
�వ� అంతరంగమ�ల� సతయ్మ� ��ర�చు��న్వ� . . . �����న మన��స్ �ేవ����ష్ట�న
�
బల�ల� �ే�ా, ����� న���న హృదయమ�ను �వ� అలకష్య్మ� �ేయవ� (��రత్నల�
51:6, 17).

�ేవ�� కష్మ�పణ ��ంద�����, ��ను �ే�న
ి �ాపమ� �షయంల� అతడ� �ేవ�� దృ�ిట్��ణ��న్
పంచు�����స్న అవసరమ�ం��నద� ���దు గ���త్ం��డ�. ఆయన �ే�న
ి ���� �ేవ్�ిం���స్న అవసరం
ఏరప్��ం��, ���� గ���చ్ య��రథ్ ం�ా �నున్డ� �ావల�ి వ�చ్ం��.
����� న���న హృదయమ�ను గ���చ్న ఇ�ే వ�ాక్ణ�ంప�ను మనమ� ��రత్నల� 32:1, 2ల� చూడగలమ�,
�ా�� అంతరయ్మ�ల� కపటమ�ల���ా���� కష్మ�పణ �ార్�ిత్ ంచున� అకక్డ �ెపప్బడ�త�ం��. �ా�� �ాపమ�ను
తయ్�ంచు�ా���� �ేవ�� జ�� చూపబడ�న� మనమ� ��షయ� 55:7ల� చూ�ాత్మ�. �ా�� �ాపమ� �షయంల�
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తమ హృదయ��న్ క��నపరచు��ను�ా���� కష్మ�పణ �ార్�ిత్ ంచద�� �షయ��న్ మ�నమ� ���మ్య� 5:3ల�
గమ��ాత్మ�.
మనమ�, మన మనసుస్లను �ేవ�� ప���దధ్ త��ౖ ��ం��్రక��ంచుట ��్వ�ా,

మ�ర�మనసుస్క� ��ంద్ర��య�నన్ ����న
� ���న హృదయ��న్ అలవరచుక�ంట�మ�
����నుక�ంట���న్ను. అ��ేయ�ల�ౖన �ా���� సహ�ాసమ� �ేయక, �ా�

అ��ేయతక� �ర�ప్ �ర�్చచు, అ�క�మమ�ను �ేయ��ా�� �ాపమ�నక� ప్ర�ఫలం

కల�గజ�య� �ేవ�� గ���్చ ఆ���ాండమ� �దల���� ప్రకటన గ�ంథం వరక� బ�ౖ�ల�

��ల�సుత్నన్ �షయ�లను మననం �ేయడం ��్వ�ా మనమ� ఈ ప�� �ేయగలమ�.
ఇ�ే �జ��న
� �ేవ�� ప���దధ్ త. మనమ� �ేవ�� ప���దధ్ తను గ���్చ

మథనపడ�చుండ�ా, మ��క�ా�� ��ను������ మన �� ంత ��త �����లను

ప���లన�ా ప����ంచు���, మనమ� అ�క��ం�న, అ��ేయతను ప్రద��్శం�న,

�ేవ�డ� ��ల�చు్చచుం��న �షయ�లను ��డ�ె�� ��డ�త� మన �� ంత మ�రగ్ ంల�

దూరమ��ా ���్ల�� �న, ఆయనక� ��రవ భంగం క���ంచు ���ల� మన ����లను

గందర��ళం �ేసుక�నన్, ���న్ �����లను మ�త్ర�� ప�నసస్���ంచుక�ం��మ�. ఆ
తర��ాత, ��క� �ావల�ియ�ం��న �ాప ప్ర�ఫలమం�� ఇప�ప్డ� �ాసత్ �ా��� ���సత్ ు

భ�జ�ల �ద ప��న మ��య� స��ం�న ��� �షయ��� మ��క�ా�� ఆల����ద్మ�.

�� �ాపమ�ల� ఎంత బ���కర���న��ౖ య�ం��న��, �ేవ�� శ��ర������న క�మ�ర��
మరణమ� ��్వ�ా మ�త్ర�� �ాట� నుం� ��క� �ా్రయ�్చతత్ ం �ా్ర�ిత్ సుత్ంద�య�, ఇ��
��క� �ెల�ప�త�ం��. �ేవ�� ప���దధ్ త దృ�ా్ట� �� �ాపమ�ల� ఎం�� ��ర�ణ���
య�ం��నవను �షయ��న్ మ��య� �ాట�� వదుల���నవల�ిన అవస�ా�న్

�ా్వ���ారం�� ����న �షయ��న్ క��� ��ను �ెల�సుక�ంట�ండ�ా, �ాపమ� ఎం��
బ�ధకర���నదను �� అవ�ాహన మ�� ఎక�్కవ ��త��న
� దవ�త�ం��, ��

అను��పమ� ల��ైనదవ�త�ం��, మ��య� త��్వ�ా ననున్ ��ను �ేవ�� ప���దధ్ తక�
అం��తం �ేసు��నవల�న�య�, మ��య� �ా్రయ�్చతత్ ం ఆవశయ్కమగ�టక� �ారణ��న
�
�ాపమ�లను గ���్చ ����ం�� �నున్డ��,ౖ ��ను �ాట�� �జమ��ా �ే్వ�ిసత్ ు��న్న�
�ేవ���� �ెపప్వల�న�య�, �జ����� క���న ప్రయతన్ం మరల� మరల�
ఎ��న్�ార�్ల �ేయబడ�త�ం��.

— ��. జ�. ఐ. ��క్కర్
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��ావ్సమ� మ��య� ����న
� ���న హృదయ���� సంబం��ం�న షరత�ల�, మనమ� ��ావ్సుల���
� �
�ాక�����, పర్� ఒకక్�� ������� మ�ఖయ్���య�నన్�. ���సత్ ును తమ పర్భ�వ��ాను మ��య� రకష్క���ాను
�ీవ్క��ంచ��ా�� �షయంల�, �ా�� �ాపమ�ల� కష్�ంపబ��, �ార� ���సత్ ునందు నూతన ��తమ�ను
ఆరం�ంచుట ��రక� �ార� �ేవ�� �దద్ క� వచుచ్టక� ఈ షరత�ల� �ా���� సదవ�ాశమ�ల�య
ౖ �నన్�.
ఇ��వర�� పర్భ�వ�నక� �ెం��న మన �షయంల�, మనమ� �ిథ్ర ��ావ్సం�� క���న ��తమ�ల� ��ం���స్
ఉనన్ద�య�, మనమ� �ేయ�చు��య�నన్ �ాపమ�లను గ���చ్ య��రథ్ ం�ా �నున్లమ�
�ావల�ియ�నన్ద�య�, గ�ర�త్�ేయ����� ఇవ�న్ మనక� జ�ఞ్ప�ాల�ౖయ�నన్�, అప�డ� మనమ�
�ాపకష్మ�పణ ��ందుచు, అను��నం ప�తర్పరచబడ�చుందుమ�.
ఒకడ� �ేవ�� కష్మ�పణ ��ంద����� �ేవ��యంద� ��ావ్సమ� మ��య� ����న
� ���న హృదయం
ఆవశయ్కమను షరత�లను గ���చ్ మనమ� ��ర�చ్క���న్మ� గనుక, మనమ� కష్మ�పణ ��ంద�����
అందుబ�ట�ల� నునన్ సరవ్�ామ�నయ్��న
� �ాధనమ�లను గ���చ్ ఇప�డ� �ెల�సుక�ం��మ�.

�ాధనమ�
���న్ ప�ాయ్య�ల�, కృ�ా�ాధనమ�నక�ను మ��య� కృ�ా��రమ�నక�ను మధయ్ గల వయ్��య్�ా�న్
����ంచుటల� ���సత్వ�ల� �ఫల�లవ���ర�. తతఫ్�తం�ా, కృపను ��ంద�����, �ేవ�డ� మన ��డల
కృపగల�ా�ై య�ండ�నట�
ల్ ఆయనను బలవంతమ� �ేయ�టక� స��తం కృ�ా�ాధనమ�ను
ఉప���ంచు��నవచుచ్న� �ార� ��ర�ాట�న అరథ్ ం �ేసుక�ంట�ర�. �ాబట�ట్, �ాధనమ�నక�ను మ��య�
ఆ��రమ�నక�ను మధయ్ గల ��రతమయ్మ�ను సప్షట్ ం�ా ����ంచుట మ�ఖయ్ం. ఈ వయ్��య్సమ�ను మనమ�
అరథ్ ం �ేసు�������, ఒక��� త���న �ాయమ� నుం� �ాడ� ��ల�������� �ా��� �ా��రక ���తస్
అవసరమవ�త�ంద� అను��ం��. ఈ ���తస్ ��ల� ఖ��దు�� క���న��, గనుక ��� ఖర�చ్లను ఒక ��త
�ె�ల్ం��డ�. ఈ �షయంల�, �ాయప��న వయ్��త్ సంప�రణ్ ం�ా ��ల�������� స�యప��న �ాధనమ� ���తస్
అ� మనమ� �ెప���నవచుచ్. �ా� అతడ� ��ల���ను ��తత్ మ� అందజ�యబ��న ఆ��థ్క ఆ��రం,
��ాళమవ�త�ం��.
ఒక చరయ్ ల��� ఒక ప��ణ�మమ� �����ౖ ఆ��రపడ�టక� ప������� ల��� �గయ్త��� య�ండ�న��
ఆ��రమ�య�, ఇట�ట్ చరయ్ ల��� ప��ణ�మమ� �ేయ� ఉపకరణమ� ల��� యం��ర్ంగమ� �ాధనమ�య�
�ెప���నడం ��వ్�ా మనమ� ఈ �ే��లను �����క��ంచవచుచ్.
�ేవ�� కష్మ�పణను మ��య� కృపను ��ందుటను గ���చ్న �షయ������త్ , అందుక� ఆ��రమ�
ఎలల్ ప�డ� ���సత్ ు �కక్ �గయ్త��� య�ంట�నన్��, ఇట�ట్ �గయ్తను ఆయన ��ేయ��ప�రవ్క��న
� తన
��తమ� మ��య� ��య్గప���త��న
� �ిల�వ మరణమ� ��వ్�ా సం�ా��ంచుక���న్డ�. ఈ �షయ��న్
మనమ� మతత్ � 26:28, ��ల� 1:13-14, మ��య� 1 ��ను 2:12ల� చూడవచుచ్. కష్మ�పణ ఎలల్ ప�డ�
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సం�ా��ంచు��నబడ�త�ం��. అ��ే అ�� ���సత్ ు �ేత సం�ా��ంచు��నబ��ం��, మన �ేత �ాదు. మ��య�
సమసత్ కృప మన ��తమ�లను అనవ్�ంపబడ�టక� మ��క��న
� �ాధనమ�, ��ావ్సమ�. అ�� �ేవ��
��దుట పర్తయ్కష్ం�ా �ేయబ����, ల��� కృ�ా�ాధనమ� ��వ్�ా �ె�యజ�ప���నబ����, �ేవ�డ� తన కృపను
మ��య� ఇతర ���న
� లను మన ��తమ�లక� అనవ్�ంపజ�య����� ఉప���ంచు మ��క���న
�ాధనమ�, ��ావ్స��.
��ావ్సమ� పర్�జనపడ�టక� అ�� �ామ�నయ్ం�ా పర్���ంచు �����ధ �ా��నమ�లను ల�ఖనమ�
����క్నుచునన్��. ఈ �ాఠమ�ల�� మన అధయ్యన ఉ�ేద్శమ�ల ��తత్ మ�, �ార్రథ్న�� �దల���టట్ �చు, ఇట�ట్
ఇతర �ాధనమ�లను మనమ� ��ండ� సరవ్�ా��రణ���న వరగ్ మ�ల��ా �����క��ంచవచుచ్.
ల�ఖనమ�లయందంతటను, ఆయన కృప మ��య� కష్మ�పణ ��రక� �ేవ���� �ర��టట్ ��������
�ార్రథ్ న ఒక సరవ్�ా��రణ��న
� �ాధన��య
� �నన్ద� �����ంపబ��ం��. ఉ��హరణక�, ఒప���ల� మ��య�
మ�ర�మనసుస్ సూ�ంచు �ార్రథ్నల�, త��వ్�ా ప�����ధ్తమ్ మనక� కష్మ�పణను అనవ్�ంచు
��ావ్సమ�నక� వయ్��త్కరణమ�ల�ౖ య�నన్వ� బ�ౖ�ల� �ా��రణం�ా �ె�యజ�సత్ ుం��. ఈ �ార్రథ్నల
�ారయ్�ారథ్కతను గ���చ్ 1 �ా�ల� 8:29-40, ��రత్నల� 32:1-11, అ�� 8:22, 1 ��ను 1:9, మ��య� ఇతర��న
�
ఇం�ా అ��క �ాకయ్���ాల� మనక� బ���సత్ ు��న్�.
ఇట�వల�� పర్భ�వ� నం��క��ం�న�ా���,� ఒప���ల� మ��య� మ�ర�మనసుస్ను సూ�ంచు ��ావ్స
స��త��న
� �ార్రథ్నల�, త��వ్�ా ప�����ధ్తమ్ �ా�� ��తమ�లక� కష్మ�పణను మ��య� రకష్ణను అనవ్�ంచు
�ాధనమ�ల�ౖయ�నన్�. ఇందు �ేత��, ఒకడ� ���సత్ ు నం��క��ంచుటను సంఘమ� “��ారథ్ �న
� మ�ర�మనసుస్”
అ� అ�� 11:18ల� పర్�త్ ా�ం�ం��. ��ావ్సులంద�� �షయంల�, ఒప���ల� మ��య� మ�ర�మనసుస్ను
సూ�ంచు �ార్రథ్ నల� మన ����లల� �ేవ�� కృపను ��ంద����� మ�ఖయ్���న �ాధనమ�ల�ౖ య�ండ�ట
��న�ాగ�చు�� య�ండ�ను. 1 ��ను 1:9ల� ఇల� �ార్యబ��య�నన్��:
మన �ాపమ�లను మనమ� ఒప�ప్���న ��డల, ఆయన నమ్మద��న�ాడ�ను

��మంత�డ�ను గనుక ఆయన మన �ాపమ�లను కష్�ం� సమసత్ దు��న్�నుం��
మనలను ప�త�్రలను�ా �ేయ�ను (1 ��ను 1:9).

��సు ���సత్ ు మన ��సం �ే�న
ి బ�య�గమ� ఆ��రం�ా �ేవ�డ� మన �ాపమ�లను ఉ�తం�ా
కష్��ాత్డ���� సు�ారత్ �కక్ ఆశచ్రయ్కర���న �ారత్ ��య�నన్��. గనుక మనమ� మ�మ�ల��ా
��ావ్సమ��� మన� �ేసు��నడం ��వ్�ా ఈ కష్మ�పణను ��ందవచుచ్.
మ��క �షయం �ెల��ా, “పరల�కమందునన్ తం��్ర, ననున్ కష్�ంచమ�” మన�

�ేసుక�ంట� ��వలం ఆయన �దద్ క� వ��త్ ��ల�, �ేవ�డ� �ాప�లను కష్��ాత్డ�
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�వ� బ� ��ం�నట్ల ��ే, అ�� �ేవ�� కృపను �ౌకబ�ర� �షయం�ా �ేసత్ ుంద� అ��క

జ�నపదుల� అనుక�ంట�ంట�ర�. �ా�, అసల� �షయం ఏమన�ా, మనమ� �� ం��న

మ�ర�మనసుస్ మనలను ర��సత్ ుంద� �ాదు, ల��� �ేవ�డ� మనలను కష్�ంచ�����

అ�� ఆ��ర���య�నన్ద� �ాదు, �ా� అప���తమ��ా �ల�వగల�ైయ�నన్ మ��య�
ల���్కంప శకయ్మ� �ానంత�ా ఖ���ైన�ైయ�నన్ ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర��
మరణమ� ��్వ�ా, మన కష్మ�పణక� మ��య� మనమ� సమ���నపడ�టక�

అవసర��న
� ఆ���ా�న్ �ేవ�డ� ���� సమక��ా్చడ� గనుక��, అ�� �ేవ�� కృపను
���్చసుత్ంద���� అసల� �షయ���య�నన్��.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III
��సు ��స
� త్ ు, �ేవ�� క�మ�ర�డ�, �్రత్వమ�ల�� ��ండవ ప�ర�షమ���త్ ఈ ల��ా���
వ�్చ మ���ప్ౖ సంవతస్రమ�ల� �నయప�ర్వకమ��ా మ��య� ��సు�

స్వర�పమ����్చ గ���ిన �దట శ�మలనుభ�ం� �ిల�వ �ద మరణ�ం��డ� —
మన �ాపమ�ల ��తత్ ���న జ��మ��� �ె�్లంచుట���, �ాపమ� �క్క �తయ్

ఋణమ�ను �ిల�వ �ద భ��ం��డ���� �ాసత్ వమ�. ఇ�� �తయ్���న ఖ��దు, �తయ్���న
��ల, మన �ాపమ�ల ��రక� �ె�్లంపబ��న అ�ార���న ��ల. �ాబట�్ట ఇ�� �ౌకబ�ర� కృప
�ా�� �ాదు. ఇ�� ఎప�ప్�ె�
ౖ ��ా� �ా��ంపబ��న అతయ్ంత ఖ���ైన కృప. మనమ� ఈ
కృపను ఉ�తమ��ా �� ందుత���న్మ�, �ా� ��సు తన సమసత్ మ�ను మన ��సం
అ��ప్ంచుక�నన్ందు వలన�� ఇ�� �ాధయ్మ�య్ం��.

— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్
ఆయన �దద్ క� వ�్చ, మ�మ�ల��ా, “ప్రభ��ా, ననున్ కష్�ంచుమ�” మన�

�ే��
ి �ను�ారందర� కష్�ంపబడ�దుర�. ఇల� జరగడమ�, కష్మ�పణ ��ర���న �ా��

మన� ఘన��న
� �ైయ�ం��నద� �ాదు, ల��� �ా�� మ�ర�మనసుస్ ��ల� మం��ై

య�ం��నద� �ాదు, ల��� �ా�� మ�ర�మనసుస్ ��ల� మం��ై య�ం��నద� �ాదు,
�ా� మనమ� మన పరల�కమందునన్ తం��్ర�� క��� ����� సహవ�ించ�����

అవసర��న
� ��నంతట�� ��సు సంప���త్�ా సమ�పత్ మ� �ే�న
ి ందువలన�� ఇ��
�ాధయ్మ�య్ం��.
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— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III
� �ాధనమ�ల��ా పర్�జనపడ�, ఒప���ల� మ��య�
కష్మ�పణ ��రక� �ా��రణ��న
మ�ర�మనసుస్ను సూ�ంచు �ార్రథ్ నల���ాట�, ���న్ ప�ాయ్యమ�ల� అ�ా��రణ��న
� కష్మ�పణ�
�ాధనమ�ల��ా �జ�ఞ్ప�� �ార్రథ్నల� ప��� వచుచ్న� ����క్న����� మనమ� ��ం�ెమ� ఆగవల�ి య�ంట�ం��.
�జ�ఞ్పనమ� అన�ా: ��య్నమ�; ల�క �నన్పమ� ల��� మ��క�� ప��న �ేయబడ� �ార్రథ్ న అ�
�రవ్�ంపబడవచుచ్.
�ారయ్�ారథ్క��న
� �జ�ఞ్ప�� �ార్రథ్నల� �ే�న
ి �ా�� గ���చ్న� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� అ��క
ఉ��హరణమ�ల� ల�ఖనమ�ల యందు గ�ంథసథ్ ం �ేయబ��య�నన్�. ��� �ే�ిన �జ�ఞ్ప�� �ార్రథ్ న ఫ�తం�ా,
�ేవ�డ� ఇ�ా����య�ల �ాపమ�ను కష్�ం�న �షయ��న్ మనమ� సంఖ�య్ 14:19, 20ల� చూడగలమ�.
ప�ాక్ ��జనమ�ను గ���చ్ ���క్య� �ే�ిన �జ�ఞ్పనక� పర్�సప్ం��సత్ ూ అందు��తత్ మ� తమ�మ్ను��మ�
స���ా �ిదధ్పరచు��న� పర్జలను �ేవ�డ� కష్�ం�న �వరమ�ను మనమ� 2 ��న 30:18-20ల� చూడవచుచ్.
�బ� తన �ిలల్ల ��తత్ మ� క�మపర్�ారం�ా �ారయ్�ారథ్క��న
� �జ�ఞ్ప�� బల�ల��ప్ం�న సంగ�� మనమ�
�బ� 1:5 ఆ��రం�ా �ె��ి��నగలమ�. �ాపమ� �ే�న
ి �ా�� పకష్మ�న సంఘ ��దద్ల� కష్మ�పణ
సం�ా��ంచవచుచ్న� య���బ� బ���ం�నట�
ల్ మనమ� య���బ� 5:14-15 ఆ��రం�ా ��ర�చ్��నగలమ�.
��ావ్సుల� �ేయ� �జ�ఞ్పన �ార్రథ్ నలక� పర్�సప్ం��సత్ ూ �ేవ�డ� కష్మ�పణను ఎలల్ ప�డూ అనవ్�ంచడ�. �ా�
ఆయన అల� అనవ్�ం�న సంద�ాభ్ల� అ��కమ���న్�.
మనుష�య్ల� �ేయ�చుండ� ఈ �ధ���న �జ�ఞ్పన �ార్రథ్నలను �ం�, క�మ�ర�డ� మ��య�
ప�����ధ్తమ్ క��� పర్జల ��సమ� �జ�ఞ్పనమ�ల� �ేయ�చుందుర�. ��సు �ేయ� �జ�ఞ్పన ��షయ� 53:12,
��మ� 8:34, మ��య� ���ర్ 7:25, మ�నన్గ� �ాకయ్���ాలల� ����క్నబ��ం��. ��మ� 8:26-27ల� ప�����ధ్తమ్
�ేయ� �జ�ఞ్పనను గ���చ్ బ���ంపబ��ం��.
సం�ాక్రమ�ల�, ల��� అ��క ఆధు�క ��ర్ట��ట్ ం� ట� సంఘమ�ల� “ఆ��రమ�ల�” అన�ా, బ��ిత్ సమ్మ�
మ��య� పర్భ�వ� ��జనమ� అ� �ిల�చున�, కష్మ�పణ� �ాధనమ�నక� సంబం��ం�న ��ండవ
సరవ్�ా��రణ���న వరగ్ ��య�నన్��.
మనమ� “సం�ాక్రమ�” అ�� పదమ�ను పర్���ంచునప�డ�, మనమ� ��మన్ �ాథ�క్ సంఘమ�ల�
ఆచ��ంచు పర్భ�వ� ��జనమ� మ��య� బ��ిత్ సమ్మ� �షయ���న దృ�ిట్��ణమ�ను గ���చ్ మ�టల�డ�ట ల�ద��
�షయం మనక� సప్షట్ ం�ా �ె��ియ�ండవల�ను. ���షం�ా, పర్భ�వ� ��జనమ� మ��య� బ��ిత్ సమ్మ�ను
సూ�ంచ�����, “సం�ాక్రమ�” అ�� పదమ� అ��క ��ర్ట��ట్ �ంట� సంఘ �ాఖ�ప�ాఖల �ేత చ��తర్ పర్�ిదధ్ం�ా
పర్���ంపబడ�చునన్��. ఈ ఆ��రమ�ల� పర్�ేయ్క��న
� �, మన ��ావ్సమ� పర్క��ంచబ�� మనమ� ఆయన
ఆ��ావ్దమ�లను ��ందగల �ాధనమ�ల��ా �ేవ�డ� సంఘమ�న���చ్న ప���దధ్ ��న
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�యమమ�ల�ౖయ�నన్�. ఈ ఆ��రమ�ల� ప��ేయ� �ర�నక� సంబం��ం�న �వరమ�ల �షయంల�
��ర్ట��ట్ ం� ట� సంఘమ�ల �ాంపర్��యమ�ల� �నన్ం�ా ఉంట�నన్�. �ా� ఈ సం�ాక్రమ�ల� ఏ�ో ఒక �ధం�ా
పర్�య్ే క���న��ౖ య�నన్వ� �ారందర� ఏ��భ��ాత్ర�.
పర్భ�వ� ��జనమ� మ��య� బ��ిత్ సమ్మ� కష్మ�పణ �ాధనమ�ల�ౖయ�నన్వ� ఇతర�ల�
మ�టల�డ�చుండ�ట ���సత్వ�ల� �నన్ప�డ�, ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ార� అనుమ��సుత్ంట�ర�. �ాబట�ట్, ఈ
�యమమ�లను �ారయ్�ారథ్కం �ేయ�����, అ� తమంతట ���� ఏ�ో ఒక �ధ��న
� �గయ్తగల��ౖ
ఉ��న్య� మనమ� �ెప���నడం ల�ద� ����క్ వ�ాక్ణ�ంచడం మ�ఖయ్ం. ఇ� కష్మ�పణక� ఆ��రం �ావ�.
అ�ే సమయంల�, పర్భ�వ� ��జనమ� మ��య� బ��ిత్ సమ్మ� ��వ్�ా మనమ� మన ��ావ్సమ�ను
పర్కట�ం�నప�డ�, మన ����లక� కష్మ�పణను వ��త్ంపజ�య����� ప�����ధ్తమ్ ఈ �యమమ�లను
ఉప���ంచుక�ంట�డ� బ�ౖ�ల� బ���సత్ ుం��.
బ��ిత్ సమ్మ� కృ�ా �ాధన��� య�నన్ద� మ�ర�క్ 1:4, అ�� 2:38, ��మ� 6:1-7, మ��య� ��ల� 2:12-15
వంట� �ాకయ్���ాలల� �ెపప్బడ�త�ం��.
ఉ��హరణక�, అ�� 22:16ల� అన�య అను ఒక �ష�య్డ� ��ల��� �ెప�త�నన్ మ�టల� �నం��:
గనుక �వ� తడవ� �ేయ�ట ఎందుక�? ల�� ఆయన ��మమ�నుబట�్ట �ా్రర్థన�ే�ి
బ��ిత్ స్మమ� �� ం�� � �ాపమ�లను క����
� ���
ి �నుమ� �ె��ప్ను (అ�� 22:16).

ఈ ఆ�ేశమ�లల�, ��ల� �కక్ �ాపమ�ల� బ��ిత్ సమ్మ� ��వ్�ా కష్�ంపబడ�న� ల�క
“క����
� �యబడ�న�” అన�య సూ�ం��డ�.
సహజం�ా��, బ��ిత్ సమ్మ�, కష్మ�పణ ��తత్ ం ఆవశయ్క���న �ాధనమ� �ాదు. ఇతర మ�రగ్ మ�ల
��వ్�ా క��� మనమ� కష్�ంపబడగలమ�. ఉ��హరణక�, ��సు�� �ాట� �ిల�వ మరణమ� ��ందుచుం��న
సమయంల� ��సు నందు ��ావ్సమ�ం�న �ొంగ ఎనన్డ�ను బ��ిత్ సమ్మ� ��ందల�దు. అటల్ �నపప్ట����,
అతడ� కష్�ంపబ�� ర��ంపబ��న �షయ��న్ ల��ా 23:43 సూ�సుత్ం��. �ాబట�ట్, కష్మ�పణ మ��య� రకష్ణ,
బ��ిత్ సమ్మ� ��ం��న�ా���� మ�తర్�� అందుబ�ట�ల� ఉంట�నన్వ�� ��ర�ాట� ఆల�చన మనక� �ాక�డదు.
ఇం�ా, బ��ిత్ సమ్మ� �ామ�నయ్ం�ా కష్మ�పణ మన ����లక� అనవ్�ంపబడ�నట�
ల్ ఉప�గపడ� ఒక
�ాధనం�ా ప��� వసుత్ంద�� �షయ��న్ ల�ఖనమ� ���నంత �వరం�ా సప్షట్ ం �ేసత్ ుం��.
ఇ�ే �షయం పర్భ�వ� ��జనం గ���చ్ క��� �ాసత్ వ���య�నన్��. పర్భ�వ� ��జనమ�ల�
�ాల�పంచు��నుటక�, ���సత్ ు మరణమ� వలన కల�గ� కష్మ�పణ వంట� ��ల�లను ��ంద����� పర్�జనపడ�
�ాధన��య
� �నన్ద� ��ల� సు���తం�ా బ���ం��డ�. 1 ����ం�� 10:16ల� ��ల� ఏ� �ార్�ా�ో గమ�ంచం��:
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� ను thirdmill.org నందు
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మనమ� ���ంచు ఆ�ర్వచనప� �ాత్రల���� ��్రగ�ట ���సత్ ు రకత్ మ�ల� �ాల�
ప�చు్చ��నుట��గ��? మనమ� �ర�చు ��ట�్ట �నుట ��స
� త్ ు శ��రమ�ల�
�ాల�ప�చు్చ��నుట��గ��? (1 ����ం�� 10:16)

ఇ� అలం�ారయ�కత్ �న
� పర్శన్ల�ౖయ�ం��న�. సహజం�ా��, ఈ పర్శన్లక� సమ���నం, “అవ�ను” అ�
��ల� ప�ర్కను చదువ�చుం��న పర్� ఒకక్���� �ెల�సు. పర్భ�వ� ��జనమ�ల� ��ావ్సమ��� �ాల�గ్నుట ��వ్�ా,
మనమ� ���సత్ ు�� ఐకయ్మవ�త���న్మ�.
�ాపమ�ల� కష్�ంపబడ�ట ��స
� త్ వ ��తమ�ల యందంతటను మనమ� అనుభ�ంచు ఒక ��పప్ రకష్ణ
ఆ��ావ్దం. మనమ� నూతనం�ా పర్భ�వ� నం��క��ం�న�ార�����, ల�క ��త �ాలమంతట� ��ావ్సుల���
� �,
కష్మ�పణ అ���� ���సత్ ు���� మన నడవ��ల� �రంత�ాయం�ా ��న�ాగ�చునుండ� ఒక ��ణ��య
� �నన్��. ఇ��
అ��క ఇతర ఆ��ావ్దమ�లను క��� కల�గజ�సత్ ుం��.
జ�న్ ���,ీల్ ��థ��స్ట్ సంఘ �ాథ్పక�డ� మ��య� 1703-1791 వరక� ��ం�న�ాడ�, కష్మ�పణను గ���చ్
తన పర్సంగమ� సంఖయ్ 26ల� వ��ణ్సత్ ూ, ��ండ �ద పర్సంగమ�ల�� �షయ�లను �వరణ�తమ్కం�ా
�ె�యజ��ాప్డ�. ఆయన �ె�ప్ి న మ�టలను �నం��:
మనమ� �ాపకష్మ�పణ �� ం��న ��ంట��, ఆయన యందుంచబ��న ��ా్వసమ� ��్వ�ా,
ప���దధ్ పరచబ��న �ా��ల� అ��క�ల� �� ం��న అ�� ఆ��ా్వదమ�లను మనమ�

�� ందుదుమ�. �ాపమ� ��� బలమ�ను ��ల�ప్త�ం��: కృప ���ంద, అన�ా, �ేవ��

అనుగ�హమ�ల� ఉనన్�ా����ౖ �����క ఎల�ంట� ��తత్నం ల�దు. ఇప�ప్డ� ��స
� త్ ు ��సు

నందునన్�ా���� ఏ ������య� ల�దు గనుక, �ార� �ాపమ� మ�త్ర���ాక సంబం��త
అప�ాధ ��వమ� నుం� క��� ����ింపబ�� స్వతంత�్రల��ా �ేయబ��్డర�.

ధర్మ�ాసత్ �మ� �క్క �� �ా��యందు ��ర��ర్చబ��ం��, గనుక �ా��క �దట
శ��రమ�ను అనుస��ం� �ాదు �ా� ఆత్మను అనుస��ం� నడ�చు��ందుర�.

�ాపకష్మ�పణ, ���న్ ���ల��ా, ��స
� త్ వ�ల��న
� మనమ� క���య�నన్ అతయ్ంత

ప్రశసత్ ��న
� �ాసత్ వ���య�నన్ద� ��ననుక�ంట�ను. �ా్రథ�కం�ా మన �ాపమ�ల

�షయంల� మనమ� కష్�ంపబడ�ట అన�ా, �ేవ����, మన సృ�ి్టకరత్ �న
� �ా���

స���న సంబంధం క���య�ండ�ట య� అర్థ ం. ��ట� ల��ా�న్ గమ�ం�నప�ప్డ�, �ా��
�������క అర్థ ం, �ా్రమ�ఖయ్త, ఉ�ేద్శం ఉం��ల� ప్రజల� �ాంఛక���య���న్ర��
�షయం మనకర్థమవ�త�ం��. మన సంస్కృ�ల� �ెపప్ల�నంత �కమక

��ండవమ�డ�త�ం��. అసల� ఈ ��తమం�� �ే�� గ���్చన��? మనమ�
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��ంచుటక� గల ��త����ట�? ���ల�కంల� ఎందుక���న్ను? మ��య� ప్రజల�

అర్థ మ�ను మ��య� �ా్రమ�ఖయ్తను గ���త్ంచుటక� అ�న్ట�� ప����ం� చూసుత్��న్ర� —

అ�� ఉ�ో య్గమ�ల� ల�క ల�ౖం��క సంతృ�ిత్ ల�క మ�దకద్ర�ాయ్లను అ��్వ�ించుట �ావచు్చ.
అన�ా ప్రజల� �ార� ��ర�త�నన్ ఆనం���న్ మ��య� ఆ�్ల���న్ అనుభ�ంచుటక�

సకల ���ల�ౖన సమ���శ స్థ ల�ల� మ��య� మ��ాగ్ల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్య���� ��
��వం. �ా� మ�నవ�ల���న మనమ� మన సృ�ి్టకరత్ ��, మనలను సృ�ం�న�ా���

స���న సంబంధం క���య�ండ�ట మన మ��క అవసర���య�నన్ద� సు�ారత్ మనక�
�ె�యజ�సత్ ుం��. �ేవ�డ� తన క�మ�ర��, ��సు ��స
� త్ ును, మన �ాపమ�లక�

�ా్రయ�్చతత్ మ� కల�గజ�య�టక�, �ేవ�� ఉగ�తను భ��ంచుటక�, పం�ాడ� సు�ారత్
�ెబ�త�ం��. మన �ాపమ�ల� కష్�ంపబడ�ల�గ�న, మనమ� ఆయనయందు

నమ్మకమ� ఉం�నట్ల ��ే మన �ాపమ�ల �షయంల� మనమ� కష్�ంపబడ�నట�
్ల ,
�ేవ�డ� తన ��్రమనుబట�్ట ఆయన క�మ�ర�� పం�ిం��డ�. అట�వంట� అనుభ�ా�న్
మనమ� అనుభ�ం�నప�ప్డ�, ఇట�వంట� కష్మ�పణ ��రక� మనమ� ��సు ��స
� త్ ు

��దధ్క� వ�్చనప�ప్డ�, �ెపప్శకయ్మ��ా� సమ������న్ అనుభ�ంచుచు��న్మ��
అనుభ��, ల�కం�� య�కత్ �న
� సంబంధం కలదను అవ�ాహన కల�గ�త�ం��,

ఎందుకన�ా �జమ��ా అ�ే ల�కం�� నుండ� స��న
� సంబంధం. మనమ� ఇందు

��తత్ �� సృ�ంపబ����మ� ఆక�ి్మకం�ా అర్థ మవ�త�ం��. మనమ� �ేవ����

క��� స��న
� సంబంధం క���య�ండ�ట�� సృ�ంపబ����మ�. ఆ ��షంల� మనమ�
ఈ �షయ��న్ గ���త్�త్ ామ�.

— ��. ట�మ్ ����
� నర్
�ాప కష్మ�పణను గ���చ్న �ి�ధ్ �ంతమ�ను మనమ� ల�త��ా అ��వ్�ిం��మ� గనుక, ఇప�డ� ��ావ్స
�ష�క���న సూతర్మ�ను గ���చ్ ప���లన�ేయ�టక� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�: శ��ర ప�నర���థ్నమ�

ప�నర���థ్నమ�
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల�� ఈ మ�టల� ఒక�ా�� గ�ర�త్�ేసు��నం��:
�ాపకష్మ�పణను
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నమ�్మచు��న్ను.”
��ావ్స పర్మ�ణమ� ��సు ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ �ెపప్డంల�ద�� �షయ��న్, ఈ
సందరభ్మ�ల��� మనమ� సప్షట్ ం �ేసు���ా�. ��సు మ�డవ ��నమ�న, చ����న�ా��ల� నుం�� �����
ల���డ� ��ావ్స పర్మ�ణమ� ఇంతక� మ�నుప� �ె�ప్ి నప��ే, ఆయన ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్
�ె��ి��త�నన్��. ��ావ్స పర్మ�ణమ�, “శ��ర ప�నర���థ్నమ�”ను గ���చ్ ��ల�సుత్నన్ప�డ�, అందుల�
సరవ్�ా��రణ ప�నర���థ్నమ� — ���సత్ ు మ��మల� ����� వచుచ్నప�డ� జ���� సకల పర్జల ప�నర���థ్నమ�
ఇ���య�నన్��.
�ా��రణ శ��ర ప�నర���థ్నమ� మనమ� మ�డ� ���ాలల� ��ర�చ్క�ంట�మ�: �దట��,� మన
శ��రమ�ల మరణమ��ా ప��ణ�ంచు �ాపమ�ను గ���చ్ �ెల�సుక�ంట�మ�. ��ండవ��, ��స
� త్ వ
సు�ారత్ మ�నమ� మన శ��రమ�లక� �వమ�ను అనుగ��స
� త్ ుంద�� �షయ��న్ మనమ� �వ���త్ ామ�.
మ�డవ��, �వరక� మన శ��రమ�ల� ��చనను అనుభ�ంచు ������న్ �ెల�సుక�ంట�మ�. మన
శ��రమ�ల� మరణ�ంచునట�
ల్ �ేయ� �ాపమ�ను గ���చ్ �దట �ెల�సుక�ం��మ�.

�ాపమ�
ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠంల� మనమ� ��ర�చ్���నట�ట్, �ేవ�డ� మ�నవ�లను ���క శ��రమ�ల�
మ��య� అ���క��న
� ��ాతమ్ల� గల�ార��ా సృ�ం��డ�. ���ర్ 4:12, మ��య� 1 �ెసస్ 5:23 ఆ��రం�ా,
మ�నవ�లల� పర్� ఒకక్ర� ��ాతమ్�� క��� ఆతమ్ను క��� క���య�ంట�ర�� �షయ��న్ ���న్
�ాంపర్��య�ల� బలపర���. �ా� మన అ�ిత్ తవ్మంతట� అంతరంగమ�ల�� సమసత్ మ�ను, అ���క��న
�
��ణ�లను సూ�ంచ����� ఈ ��ం��ంట�ల�� ఏ�ో ఒక పదమ� పర్���ంపబ��న� ����ప� 200
వచ��ల���న్�. గనుక, “��ాతమ్” మ��య� “ఆతమ్” అ�� ప��ల� ��ండ� క��� మ�ల���ర��న
� ఒ��
�ాసత్ వమ�ను సూ�సుత్��న్య�య�, మ�నవ�లల� మ�ఖయ్���న� ��వలమ� ��ం�ే ���ాల�: శ��రమ�
మ��య� ఆతమ్, ఉ��న్య�య� అతయ్��క ��స
� త్ వ �ాంపర్��య�ల� అ��ార్యప��డ్�.
మనమ� �ాపమ�ల� పతనమ� �ాకమ�నుప�, మన శ��రమ�ల� మ��య� ��ాతమ్ల� �ాపమ�
మ��య� ��� �ెర�ప��ేయ� శక�త్ల �ేత పర్���తమ� �ాల�దు. �ా� ఆ��మ� మ��య� హవవ్ �ాపమ�ల�
పతన���నప�డ�, �ాపమ� �ా�� ��ాతమ్లను మ�తర్�� �ాదు, �ా� �ా�� శ��రమ�లను స��తం
దు��న్�మయం �ే�ిం��. �ా�� శ��రమ�లల�� ఇట�ట్ దు��న్� �వరక� �ా�� ���క మరణమ��ా ప��ణ�ం�ం��.
ఆ�� 3:19ల�, �ేవ�డ� ఆ��మ�న���చ్న �ాపమ� ఇల� ఉనన్��:
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�వ� ��లక� ����� �ేర�వరక� � మ�ఖప� �ెమట �ా��్చ ఆ�రమ� �ందువ�;

ఏలయన�ా ��లనుం�� �వ� �యబ����; �వ� మ��న్ గనుక ����� మ��ౖన్�� దువ�
�ె�ప్� ను (ఆ�� 3:19).

ఆ��మ� మ��య� హవవ్ �ేవ���� ���ధం�ా �ాపమ� �ే�న
ి ప�డ�, ఆయన �ా��ర�వ���� శ�ిం��డ�.
�ార� మర�త్�ల�ౖ య�ండ�ట ఈ �ాపంల� ��గ��య
� �నన్��. ఎటట్ �ల
� క� �ార� మరణ�ం� ����� మ��ౖన్��దుర�.
సమసత్ మ�నవ�ల� ఆ��మ� మ��య� హవవ్ల సం��న���నందు వలన, మనమందరమ�ను ఇ�ే �ధ��న
�
�ెర�ప� �ేత జ�మ్ం�య���న్మ�. ��మ� 5:12ల� ��ల� ఇల� �ార్సుత్��న్డ�:
ఇట�
్ల ండ�ా ఒక మనుష�య్� ��్వ�ా �ాపమ�ను �ాపమ� ��్వ�ా మరణమ�ను

ల�కమ�ల� ఏల�గ� ప్ర���ం�ె��, ఆల�గ�న�� మనుష�య్లందర� �ాపమ� �ే�న
ి ందున
మరణమ� అంద����� సం�ా్రపత్ మ���ను (��మ� 5:12).

�ాపమ� ఆ��మ� మ��య� హవవ్��ౖ ఆతమ్ సంబంధం�ాను మ��య� �ా��రక సంబంధం�ాను పర్��వం
చూ�ిం��. మనమ� �ా�� �ావ్���క సం��న��న
� ందు వలన, మనమ� క��� అ�ే �ాపమ�ను భ��సత్ ు��న్మ�.
మన ఆతమ్ల� ఆతమ్సంబంధ��న
� మరణమ� అ� బ�ౖ�ల� వ��ణ్సత్ ునన్ �ిథ్�ల� ల�కంల���� వచుచ్ను. మనమ�
�ేవ�� ��య్య�మరశ్ ���ంద ఉ��న్మ�, మ��య� ఆయనను సం��షపరచుటక�గల సమసత్ �ామరథ్ �మ�ను
��ల�ప్య�మ�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 5:12-19, మ��య� ��మ� 8:1-8ల� చూడవచుచ్.
ఆ��మ� మ��య� హవవ్ వల��,� మన శ��రమ�ల� క��� �ాపమ� �ేత దు��న్�మయమయ�య్�.
ఈ దు��న్� �ా��రక సంబంధ��న
� కషట్ మ�, ��గమ�, �వరక� మరణమ��ా ప��ణ�సుత్ం��. ఈ �షయ��� ��ల�
��మ� 6:12-19, ��మ� 7:4-25ల� �వ��సత్ ు��న్డ�. �ాపమ� మన����య���న్� ��నంతట�� అన�ా మన
సమసత్ ఉ����, శ��రమ� మ��య� ��ాతమ్ను దు��న్�మయం �ేసత్ ుం��. �ా� ���సత్ ునంద� రకష్ణ మన
��ాతమ్లను మ��య� శ��రమ�లను ���ంచున���� �ేవ�� ఆశచ్రయ్కర��న
� �ా�ాద్న��య
� �నన్��.
���సత్వ�ల� మరణమ�ను ఎనన్�ెన
ౖ ను �ా��రణ��న
� �షయం�ా చూడక�డదు. ఈ
�షయమ�ను గ���్చ మనమ� తరచు�ా మ�టల�డ�క�ంట�మ� ల��� ఇట�వంట�

అ��ా్రయ��న్ �ె�యజ�సత్ ుంట�మ�. ���న్ ప�ాయ్య�ల� భ��ా్థపన సందరభ్ంల� ఎవ��
ఒకర�, “అ�� స��, �ా� �ార� సు��ర్ఘ �ాలమ� మం� ��తం ��ం��ర�” అ�

�ెపప్వచు్చ. ఒక �నన్ �డ్డ మరణ�ం�నప�ప్డ� ల��� 20-30 సంవతస్�ాల వయసుస్

గల�ార� చ��� �నప�ప్డ� మ�త్ర�� మనమ�, “అ�య్, ఎంత �రం జ����ం��” అ�
అంట�మ�. ల�దు, మ�నవ మరణమ�ను గ���్చ ఇ�� �జమ��ా స���న ��స
� త్ వ దృకప్థం
�ాదు. మ�నవ మరణమ�ను గ���్చన ��స
� త్ వ దృ�ి్ట��ణం, అంద�� మరణమ�ను
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అ�ా��రణ��న
� �షయం�ా దృ�ి్టసత్ ుం��. మనమ� ఆ�� నుం�� �రంతరమ�

��ంచ����� సృ�ంపబ����. ఇ�� ఎల� �ాధయ్ం అ� �వను��నవచు్చ, �ా� సృ�ి్ట
క�మమ�ను గ���్చన ఉదంతమ�ల� �ేవ�డ� ఏడవ ����న �శ��ం��డ�. ఆయన

��ను సృ�ి్టం�న సృ�ి్ట�� సంప�ర్ణ ం�ా ఆనం��నుభ�� �ెందును. అప�ప్డ� మనమ�
ఆయన మ��మ ��రక� ��సూ
త్ , సృ�ి్ట ఆ�ే�ా�న్ అమల��ేసత్ ుంట�మ�. మనమ�
మరణ�ంచ����� క��� �ేయబడల�దు. �ా� ����� బదుల��ా, �ాపమ� వలన

�తమ�, �ాపమ� ఈ ల�కంల���� ప్ర���ంచుట, ఆ���ాండమ� 3వ అ��య్యం, �ాపమ�
వలన వచు్చ �తం, ఆ���ాండమ� 2వ అ��య్యంల� �ెపప్బ��నట�్ట�ా, మరణమ�
అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �ెబ�త���న్డ�. మరణమ� ���క��న
� ��; మరణమ�
ఆత్మసంబంధ���న�� క���.

— ��. �ీ్ట�న్
� ��ల్లమ్
ఒక �ధం�ా చూ��త్ , ���క మరణం ��ావ్సులక� ఒక ఆ�రవ్ద�� ఎందుకన�ా మనమ� ��ర��ా ���సత్ ు
స�న్��నమ� ల���� �����బడ�దుమ�. �ా� ఎక�క్వ�ా �ార్థ�క��న
� అవ�ాహన ��ప�న చూ��త్ , ���క
మరణం ��ా��ంత��. ఇ�� సరవ్ ల�కంల�� సమసత్ పర్జల అనుభవ���య�నన్��, �ా� అ�� భయంకరం�ా
అ�ా��రణ��న
� �ై య�నన్��. �ేవ�డ� మ�న�ా�� మరణం ��రక� సృ�ంచల�దు; మనమ� ��ంచవల�న���
ఆయన మనలను సృ�ం��డ�. మ��య� ���సత్ ు ����� వ�చ్ మన �ేహమ�లను ���ంచు వరక� మన రకష్ణ
ప���త్ �ాదు.
మన శ��రమ�లక� మరణమ��ా ప��ణ�ంచు �ాపమ�ను గ���చ్ �ెల�సుక���న్మ�, గనుక మన
ప�నర���థ్నమ�ను ధుర్�క��ంచు సు�ారత్ ��ణ�లను ఇప�డ� చూ��ద్మ�.

సు�ారత్
�ార� �తయ్తవ్మ�ను పరల�కంల� శ��రం నుం� ��ర��ేయబ��న ఆతమ్ల��ా గడ�ప�దుర� న��మ్
���సత్వ�ల� మనల� ఎంత మం���� �ెల�సు? ��ల� మం�� �ె��ియ�ంట�ర�. అ�� ఏ�ో అ�ా��రణ��న
�
�షయం�ా నునన్ట�ట్ అ��ిం�ే��, మృత�ల ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న �ి�ధ్ �ంతమ� ���న్ ఆధు�క
సంఘ�లల� ����ప� ప���త్�ా �ె�యదు. మన మ�నవ �ేహమ�ల �ార్మ�ఖయ్తను ��స
� త్ వ�ల� తరచు�ా అరథ్ ం
�ే��
ి �నక��వ�ట ఇందుక� ఒక �ారణ��య
� �నన్��. �ా� మన ఆతమ్ల� మ�తర్�� �ాదు, �ా� మన �ేహమ�ల�
క���, ���సత్ ు వ�చ్నప�డ� మ��మపరచబడ�న�� సువరత్ మ�నమ�ను ల�ఖనమ� సుసప్షట్ ం�ా బ���సత్ ుం��.
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శ��ర ప�నర���థ్నమ� సు�ారత్ ల� ���ా���య�నన్ద�� అ��ార్య��న్ మనమ� మ�డ� �షయ�లను
ప��గణ�సత్ ూ అ��వ్�ి�ద్ �మ�. �దట��,� ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�నక� సంబం��ం�న �ాత �బంధన ��ప��య్�న్
����క్ంట�మ�. ��ండవ��, ���తత్ �బంధనల� ఈ �షయం సప్షట్ ం�ా పర్చురమ� �ేయబ��ంద� చూ�ాత్మ�. ఇక
మ�డవ��, ��ావ్సుల ప�నర���థ్నమ� మ��య� ��సు ప�నర���థ్నమ� మధయ్ గల సంబంధమ�ను గ���చ్
�ెప�క�ంట�మ�. �ాత �బంధన�� �దల���డ��మ�, రం��.

�ాత �బంధన
ఆధు�క ��స
� త్ వ�లల� అ��క మం���� ఈ �షయం �ె�యదు, �ా� �భ వరత్ మ�నమ� అ� అరథ్��ేచ్
“సు�ారత్ ” అ�� పదం, �ాసత్ �ా��� �ాత �బంధనల� నుం�ే ����� వసుత్ం��. పర్�ేయ్��ం�, ���� మనమ�
��షయ� 52:7, ��షయ� 61:1, మ��య� నహ�మ� 1:15ల� చూడగలమ�. ఉ��హరణక�, ��షయ� 52:7ను
గమ�ంచం��:
సు�ారత్ ప్రకట�ంచుచు సమ���నమ� ��ట�ంచుచు సువరత్ మ�నమ� ప్రకట�ంచుచు రకష్ణ

సమ���రమ� ప్రచు��ంచు�ా� �ాదమ�ల�, “� �ేవ�డ� ఏల�చు��న్డ�” �ీ�ను��
�ెప�ప్చునన్ �ా� �ాదమ�ల� పర్వతమ�ల�ద ఎం�� సుందరమ�ల�ౖ య�నన్�
(��షయ� 52:7).

�ాత �బంధనల�, ఆయన తన మ��య� తన పర్జల శత�ర్వ�లను ఓ��ంచుట ��వ్�ా �ేవ�డ� తన
పర్జలను ర��ంచున���� “సువరత్ మ�నమ�” ల��� “సు�ారత్ ” అయ�య్ం��న��. ప���త��న
� అవ�ాహన ��ప�న,
�ేవ�డ� తన పర్జలను �ా�� ఇహల�క శత�ర్వ�ల ��ం�ాతమ్క �ీడన నుం� �ా�ా�� సంర��ంచున����
సువరత్ మ�న��� య�ం��న��. �ా�, ��ాల��న
� అవ�ాహన ��ప�న, ఆ��మ� మ��య� హవవ్ల� �ాపమ�ల�
పతన���న ��� ఫ�తం�ా సంక��ం�న సకల �ాపమ�లను �ేవ�డ� రదుద్�ేయ�న���� సువరత్ మ�న���
య�ం��న��. ఆయన తన మ��మ��వ్త���న పరల�కప� ప���ాలనను భ��యందంతటను
�సత్ ��ంపజ��త్ ాడ�, మ��య� �వ���� ఆయనయందు ��ావ్సమ�ం�న పర్� ఒకక్��� ఆ�రవ్���త్ ాడ�.
సహజం�ా��, �ాత �బంధనల� �ేవ�డ� సమక���చ్న రకష్ణ ���సత్ ు �కక్ భ�షయ్త్ �షయం��ౖ
ఆ��రప�� య�ం��న��. �ాపమ� ��తత్ ��� మరణ�ంచ����� ���సత్ ు అపప్ట��� ఇంకను �ానపప్ట����, ఆయన తన
పర్జల పకష్మ��ా మరణ�ంచున� ఆయన అ��వర�� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. �ా�� రకష్ణను ప��లపరచ����� ఈ
�ా�ాద్నం ���నద�య్ం��. �ాసత్ �ా���, �ాత �బంధనల�� రకష్ణను గ���చ్న పర్� ���కష్ణ ���సత్ ు�� మ��య�
�వరక� ఆయన ��ర��ర�చ్ �షయ���న్ సూ�ం�న��.
�ాత �బంధన బలయ్రప్ణలను ���ర్ 10:1-5 వ��ణ్సత్ ునన్ �ర�ను గమ�ంచం��:
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ధర్మ�ాసత్ �మ� �ాబ� వ�చునన్ ��ల�ల ��యగల���� �ా� ఆ వసుత్వ�ల

�జస్వర�పమ� గల���ాదు . . . ఏలయన�ా ఎడ్ల �క్కయ� ��కల�క్కయ�
రకత్ మ� �ాపమ�లను ��ి��య�ట అ�ాధయ్మ�. �ాబట�్ట ఆయన ఈ ల�కమందు

ప్ర��
� ంచునప�ప్డ� ఈల�గ� �ెప�ప్చు��న్డ�: “బ�య� అరప్ణయ� �వ� ��రల�దు�ా�
����క శ��రమ�ను అమ��్చ��” (���్ర 10:1-5).

�ాత �బంధన బలయ్రప్ణల�, ��వలమ� ���సత్ ునందు అట�తర��ాత ��ర����న �ాసత్ వమ� �కక్
��యల�ౖ య�ం��నవ� ���ర్ ప�ర్క రచ�త సూ�సుత్��న్డ�. జంత�వ�ల బలయ్రప్ణల� ఎనన్డ�ను
ప��ప�రణ్ ం�ా �ాప�ార్య�చ్తత్ మ� కల�గజ�య��రవ� ఎందుకన�ా మ�నవ�ల �ాపమ� మ�నవ మరణమ� �ేత
���ంపబడవల�న� �ేవ�డ� ���ాడ�. �ా� అ� ��సును సూ�ంపవచుచ్ అం�ే�ాక సూ�ం��� క���,
ఏలయన�ా సంప�రణ్ ం�ా మ�న�య���న�ై య�ం��న ఆయన మరణమ� �ాప�ార్య�చ్��త్రథ్�� సంప�రణ్ ం�ా
���న�ై మ��య� �ారయ్�ారథ్ క���న�ై య�ం��న��.
�ాత �బంధనల�� సు�ారత్ �కక్ ��గమ��ా, �ేవ�డ� మరణ�ం�న మ�నవ�లంద��� మృత�లల�
నుం� ల��ి, �ా�� �ా�� ���యల ��ప�న �ా���� �ర�ప్ ���చ్ ఒక ��� వసుత్ంద� �ేవ�� పర్జల� బ���ంపబ��డ్ర�.
�ేవ��యందు ��ావ్సమ�ం�, ��మంతమ��ా ��ం�న�ార�, �తయ్తవ్మ��ా ఆ�రవ్��ంపబడ�దుర�. �ా�
�ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ిన�ా���� బర్���నంత �ాలం ఉం�ే భ�షయ్త్ �కష్ ���ంపబడ�త�ం��. ఈ
��ండ� �ధమ�ల�ౖన పరయ్వ�ానమ�ల� శ��ర ����ా �రంతరమ� ��న�ాగ�చుండ�ను. ఈ సంఘటనను ���సత్వ
�ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ామ�నయ్ం�ా అంతయ్ �ర�ప్ అ� సూ��ాత్ర�.
మనమ� ఇంతక� మ�ందు �ాఠంల� ��ర�చ్క�నన్ట�ట్�ా, అంతయ్ �ర�ప్ను అ��సత్ ల�ల ��ావ్స
పర్మ�ణమ� ఈ �ధం�ా సూ�సుత్ం��:
స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.
అంతయ్ �ర�ప్ల� �ా��రక ప�నర���థ్నమ� ఇ��� య�ండ�నను అ��ార్యమ�ను గ���చ్న అ�
సప్షట్ �న
� పర్కటన బహ��ా �����ల� 12వ అ��య్యంల� చూడనగ�ను, అచచ్ట భ�షయ్త�
త్ ల� �ేవ�డ� తన
పర్జలను ��ం�ాతమ్క���న �ీడన నుం� ����ి�త్ ాడ�� �షయ��న్ �ేవదూత సంబంధ��న
� �ా�ాత్హర�డ�
�����ల�క� బయల�పర��డ�.
�����ల�క� �ె�యజ�యబ��న �షయం, ��� 12:1-2ల� ఇల� �ార్యబ��య�నన్��:
ఆ �ాలమందు . . . � జనులల� గ�ంథమ�నందు ��ఖల�న
ౖ �ా��వ�� �ార�

త�ిప్ంచు��ందుర�. మ��య� సమ�ధులల� ���్రంచు అ��క�ల� ��ల�����దర�: ��ందర�
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�తయ్�వమ� అనుభ �ంచుటక�ను, ��ందర� �ంద�ాలగ�టక�ను �తయ్మ��ా
��య�లగ�టక�ను ��ల���ందుర� (��� 12:1-2).

సమ�ధులల� ���ంర్ చు �ా��� గ���చ్ �����ల� మ�ట�ల్డ�చు, ఆయన శ��ర ప�నర���థ్నమ�ను
���ద్షట్ం�ా పర్�త్ ా�ం��డ�. ��ాతమ్ల� సమ�ధులల� ���ంర్ చవ�; శ��రమ�ల� ����
ర్ త్ ా�. అంతయ్ ��న
��య్య�మరశ్ సమయంల� ల�పబ�ే�� ఈ శ��రమ�ల�.
సరవ్�ా��రణ ప�నర���థ్నమ� క��ియ�ండ� ��య్య�మరశ్ ��నమ�ను గ���చ్ పర్వకత్ ��న ��షయ�
క��� �ె�యజ��ాడ�. ��షయ� 26:19-21ల� ఆయన ఏమ� ర�ం���ో గమ�ంచం��:
మృత�ల�ౖన ��ార� బ్రదుక�దుర� ���ా�� శవమ�ల� స�వమ�లగ�ను మంట�ల�
ప��య�నన్�ారల��ా, ��ల�్క� ఉతస్��ంచు�� . . . భ�� తనల�� ��్రతలను

స�వ�లను�ా �ేయ�ను. . . ఇ���� �ా�� �ో షమ�నుబట�్ట భ���ాసు లను ���ంచుటక�
��హ� �ా తన ��ాసమ�ల�నుం�� ��డ� వచు్చ చు��న్డ� . . . (��షయ� 26:1921).

మ��క ప�ాయ్యం, మృత�ల�న
ౖ �ార�, సమ�ధులల� ���ంర్ చు�ార�, �ా�� సమ�ధులల� నుం�, సమ���
�ా���� �ా���� జనమ్�సుత్నన్దనన్ట�ట్�ా, నూతన �వమ�గల�ా��� ల�త�ర� మనమ� గమ�సుత్��న్మ�.
భ���ాసులను �ా�� �ాపమ�లనుబట�ట్ ���ంచుటక� పర్భ�వ� వచుచ్నప�డ�, ��య్య�మరశ్ సందరభ్మ�ల�
ఇ�� సంభ�సుత్ం��.
మృత�ల ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న �ి�ధ్ �ంతమ�, అంతయ్ �ర�ప్ మ��య� పర్�ఫలం సందరభ్ంల�,
�ా��ళమ�ల� నుం� ����ింపబడ�టను �ె�యజ�ప� �ం�ా అ��క �ాత �బంధన �ాకయ్���ాలల�
ధవ్�సుత్ం��, ఉ��హరణక�, ��రత్నల� 49:7-15, ��రత్నల� 73:24-28. �బ� 19:25-27ల�, భ�� �ద �ల�చుట���
పర్భ�వ� వచుచ్ ����న — �ర�ప్ ����న — �ేవ�� చూడట���� అతడ� ����� ల�పబడ�న�� తన నమమ్కమ�ను
�బ� ఎం�� ఆతమ్��ావ్సం�� అ�వయ్కత్ ం �ేసత్ ు��న్డ�.
భ�షయ్త్ ప�నర���్థనమ� మ��య� ��య్య�మర్శను గ���్చన �వరమ� ���తత్

�బంధనల� ఉనన్ంత సప్ష్టం�ా �ాత �బంధనల� ల�దు. �ా� భ�షయ్త�
త్ ల� ఇ��

సంభ�ంచున� �ెపప్����� గల సూచనల� �శ్చయం�ా �ాత �బంధనల� ఉ��న్�.
ఉ��హరణక�, మృత�ల�ౖన�ార� ��ం�ే, �ార� సమ�ధులల� నుం� బయటక� వ�ే్చ

ఒ�ా��క �ాలమ�ను గ���్చ ��షయ� భక�త్డ� �ెబ�త���న్డ�. ఇ�ే �ధం�ా మృత�ల�
����� ల�చు �ాలమ�, ��మంత�ల� మ��య� దు�ా్మర�గ్ల� అంతయ్ �ర�ప్ను

ఎదు��్కనుటను గ���్చ ప్రవకత్ �న
� �����ల� క��� �ెబ�త���న్డ�. �ాబట�్ట ఇ��
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క�సం అంద��ల� �ాక�� ���, ��ందర� య�దులల�, ప�ట�్ట��� వ�్చన ఏ�ో ఒక

�షయ���య�నన్��, ఒక నమ్మక���య�నన్��. ��సు �ాలమ�ల�� ప��సయ�య్ల�
ద్ కయ�య్ల� న��్మ�ార� �ాదు. �ా�
ప�నర���్థనమ�ను న��్మ�ార�. సదూ

ద్ కయ�య్ల� ఆయన
ప�నర���్థనమ���� ఏ�ై�� ఉనన్�� అ� ఆ�ా�య����� సదూ
�దద్ క� వ�్చ ఆయనను అ����నప�ప్డ�, అ�ొ క ��ాయ్సప్ద���న �షయ���

య�నన్దనన్ట�్ట �ేయ����� ఆయనను య���త్�ా ప్ర�న్ం�నప�ప్డ�, ��సు ����,

�ేవ�డ� ఈ �ధం�ా �ె�ిప్న ల�ఖన ��గమ�ను ఉల�్ల �ం� �ె�ాప్డ�: “��ను అబ�్ర�మ�
�ేవ�డను, ఇ�ాస్క� �ేవ�డను, మ��య� య���బ� �ేవ�డను.” మరల� ��సు
అంట�డ�, “�ేవ�డ� స�వ�ల�� �ా�, మృత�ల�ౖన�ా���� �ేవ�డ� �ాడ�.” �ాబట�్ట ,
�ేవ�డ� ఒక���� ఒక సంబంధమ�ను, �బంధన స��త��న
� సంబంధమ�ను

��ల���ప్నప�ప్డ�, అ�� �ాసత్ వం�ా ఆ వయ్��త్�� �ేవ�� వయ్��త్గత సంబంధ��� య�ంట�ం��
మ��య� అబ�్ర�మ� సమ���ల��� ���్రంచ��ౖయ�నన్ట్ల ��ే, ఇక ఎపప్ట��� మరల�

ల�వనట్ల ��ే, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �రంతర��న
� �బంధన సంబంధమ�గల�ా�ై
య���న్డ� �ెపప్డంల� అర్థ మ�ండదు. గనుక, సహజం�ా��, ���తత్ �బంధన,

ప�నర���్థన �ి�ధ్ �ంతమ�నక� �ర�గ�ల�����ా కట�్టబ��న�ై య�నన్ద� అర్థ ం.
మ��య� సహజం�ా�� ��సు ప�నర���్థనమ� ����� కడపట� మ�ద్ర ��సత్ ుం��.

��. జ�న్ ��్రమ్
� �ం��నద�
సరవ్�ా��రణ���న ప�నర���థ్నమ� �ాత �బంధనల�� సు�ారత్ ల� ��గ��య
�ెల�సుక�నన్ తర��ాత, ఈ �షయం ���తత్ �బంధనల�� సు�ారత్ ల� క��� ��గ��య
� �నన్ద�� �ాసత్ వమ�ను
ఇప�డ� చూ��ద్మ�.

�ాత �బంధన పర్చురమ� �ేయ� సువరత్ క�ను, ���తత్ �బంధన పర్చురమ� �ేయ� సు�ారత్ క�ను మధయ్
గల ��పప్ వయ్��య్స��మన�ా, ���తత్ �బంధనల�, �వరక� ��చక�డ� అర��ెం��డ�. నజ��త��ా�ైన
��సు�ా, �వరక� చ��తల
ర్ � ఆయన బయల�పరచబ����డ�. ఇప�డ� �ేవ�డ� తన క�మ�ర�డ�, ��సు ��వ్�ా
ఏల�బ�� �ేయ�చుం�ెను. ఇందు �ేత�� ��సు, పర్భ���ౖయ���న్డ�, ప���ా�సుత్నన్ �ా� ఆయ�� అ�
అరథ్ �చుచ్ �షయ��న్, ���తత్ �బంధన ఇంత తరచు�ా ����క్ వ�ాక్ణ�సత్ ుంట�ం��. ఈ సతయ్మ�ను మనమ�
ల��ా 2:11, అ�� 2:36, ��మ� 10:9, మ��య� 1 ����ం�� 12:3ల�ను చూడగలమ�.
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రకష్ణ, �ాత �బంధనల����
ౖ ే��
� , ���తత్ �బంధనల����
ౖ ే��
� ఒ�� �ధం�ా �ా్ర�ిత్ సుత్ం��,
అ�� �ేవ�� సమక�ర�ప్ను గ���్చన �ా�ాద్నమ�ల� గల ��ా్వసమ� �ేత��. ��ా్వస
�షయంల�, �ాత �బంధనల�� ��ా్వసమ�నక�ను మ��య� ���తత్ �బంధనల��

��ా్వసమ�నక�ను గల �ే�ా, �ేవ�� ��డల నుం�� ��ా్వసమ�ను గ���్చన�� �ాదు,
�ా� ఇయయ్బ��న �ా�ాద్నమ�ల� గల ���ద్ష్టతక� సంబం��ం�న�ైయ�నన్��. �ాత

�బంధనల�� ��ా్వసమ�, �ా్రథ�కం�ా ఇం�ా ��ర��ర్చబడ��ౖయ�నన్ �ా�ాద్నమ�
��రక� క���ట్ట ���� ఎదుర�చూచుటను గ���్చన�ైయ�నన్��. ���తత్ �బంధనల��

��ా్వసమ�, గత�ాలమందు �ిల�వల� ��ర����న �ా�ాద్నమ�ను గ���్చ ��ను������

చూచుట గ���్చన�ైయ�నన్��. గనుక ఈ ��ం��ంట�ల� క��� ఆయన ఏ�ాప్ట��ే��
� ,�

గనుక మనమ� �ేయజ�ల��ెన
ౖ సమక�ర�ప్ ��రక� �ేవ�� ��ౖప� చూచు ��ా్వసమ�
ఇ��� య�నన్��.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్
��సుల�, �ాత �బంధనల�� రకష్ణను గ���చ్న �ా�ాద్నమ�ల�న్య� ��ర��ర�చుం��న�. ���ర్ 10:15ల� మనమ� గమ�ం�నట�ట్�ా, ఆయన మరణమ� �ాత �బంధన బలయ్రప్ణల� సూ�ంచుచుం��న
�ాసత్ �కత��� య�నన్��. �ాత �బంధన �ి��మహ�లక� �ేయబ��న �ా�ాద్నమ�లను ��సు �కక్ సు�ారత్
��ర��ర�చ్చునన్ద� ��ల�, ��మ� 15:8-13, మ��య� గల� 3:16ల�ను బ���సత్ ు��న్డ�. ఈ �ధం�ాను మ��య�
ఇం�ా అ��క ���ల��ాను, �ాత �బంధన సు�ారత్ ను — ��ావ్సమ� ��వ్�ా కృప �ేత�� ఆయన పర్జలక�
కల�గ� రకష్ణను �ెచుచ్టక� �ె�
ౖ క���న �ా� �వరక� ఏ�ెం��డను సు�ారత్ ను — ���తత్ �బంధన ధుర్�క��సత్ ుం��.
సరవ్�ా��రణ���న ప�నర���థ్నమ� కడపట� ��య్య�మరశ్ల� జర�గ�న� ��సు బ���ం��డ�.
ఉ��హరణక�, మతత్ � 22:23-32 మ��య� ల��ా 20:27-38ల�, సదూ
ద్ కయ�య్ల� సరవ్�ా��రణ��న
�
ప�నర���థ్నమ�ను నమమ్క��వడమ� తపప్� ��సు �ర��ిం��డ�. ల��ా 14:13-14ల�, ��ావ్సుల�
ప�నర���థ్నమందు �ా����యయ్బడ� పర్� ఫలమ� ఆ��రం�ా స��యల� �ేయవల�న� ఆయన �ా���
��ర్తస్��ం��డ�. ��ను 11:24-26ల�, మ�రత్ ��, ల�జర� స�ద���� సం���ిసత్ ూ, ఆయన ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ను
ర���పర��డ�. ల��ా 20:37-38ల� ��సు ��మ� ��ల�సుత్��న్�ో �నం��:
�� దనుగ���ం�న ��గమ�ల� . . . మృత�ల� ల�త�ర� ��� సూ�ం�ెను (ల��ా
20:37-38).
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ఇకక్డ, సరవ్�ా��రణ���న ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ �ాత �బంధనల� ఇ��వర��
బయల�పరచబ��ం�� అ�� �షయ��న్ ��సు ఉ��ఘ్ట�సత్ ు��న్డ�. ఇ�ే అ��ార్యం ����న ���తత్ �బంధన
యందంతటను �శచ్యపరచబ��ం��. దురదృషట్ వ�ాత�
త్ , సంఘమ�ల�� అ��క �ాఖలల�, మృత�ల
ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న అంశమ� ఆ�ంపబ��నంత�ా పట�ట్ంచు��నబడదు. మనమ� �తయ్తవ్మంతట�ల�ను
శ��రమ�ల నుం� ��ర��ేయబ��న ఆతమ్లమ��ా ���య�ందుమ� అ��క మం�� ��స
� త్ వ�ల� నమ�మ్దుర�.
�ా� ���ర్ 6:1-2ల�, మృత�ల ప�నర���థ్నమ� ��స
� త్ వ ��ావ్సమ�ను గ���చ్న మ��క �ి�ధ్ �ంతమ�లల�
ఒకట�ౖయ�నన్ద� వ��ణ్ంపబ��య�నన్��. ���ర్ 11:35ల�, స��యల� �ేయ�టక� ��ావ్సుల ప�నర���థ్న��
��ర్��స్హక���య�నన్ద� �ెపప్బడ�త�ం��. �ాసత్ �ా���, ��స
� త్ వ�ల� ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న �ాత
�బంధనల�� �ా�ాద్నమ�లను నమ�మ్ర�� �షయ��న్ అ��సత్ ల�ల� క�మమ� తపప్క సూ�ం��ర�.
ఉ��హరణక�, ��త�ర� ��నుల� ఈ �షయ��న్ అ�� 4:1-2ల� సూ�ం��ర�. ��ల�, అ�� 23:6-8 మ��య�
అ�� 24:14-21ల� సూ�ం��డ�. ఉ��హరణక�, ��ల� తన ప��చరయ్ను పర్�ర��ంచు��నుచునన్ �ర�ను అ��
24:14-15ల� మనమ� గమ�ంచవచుచ్:
ధర్మ�ాసత్ �మందును ప్రవకత్ ల గ�ంథమ�లయందును �ా్రయబ��య�నన్వ�న్య� న�్మ,
��మంత�లక�ను అ��మంత�లక�ను ప�నర���్థనమ� కల�గ బ� వ�చునన్ద� �ర�
�����ంచుచునన్ట�్ట ��నుక�డ �ేవ��యందు ���కష్ణయ�ం�, �ార� మత��దమ�
��ర���ట్ట � ఈ మ�రగ్ మ���ప�ప్న �� �ితర�ల �ేవ��� ���ంచుచు��న్న�
తమ����దుట ఒప�ప్��నుచు��న్ను (అ�� 24:14-15).

ఇకక్డ, కడపట� ��య్య�మరశ్ల� ��ర��ర� సరవ్�ా��రణ��న
� ప�నర���థ్నమ�ల� గల ��స
� త్ వ ���కష్ణ
స���గ్ ా య�దుల ���కష్ణ వంట��ే అయ�య్ం��నద� ��ల� సప్షట్ ం �ే�ాడ�. ఈ ప�నర���థ్నమ� ���సత్ ు ��వ్�ా
��ర��ర�న����సత్వ�ల� నమ�మ్ర���� వయ్��య్స��� య�నన్��.
�ేవ�� రకష్ణ పర్ణ��క ఎలల్ ప�డ� ఒకట� అయ�య్ం��నద� మనమ� అరథ్ ం �ే��
ి �నడం మ�ఖయ్ం. �ార్�న
ఇ�ా����య�ల� ర��ంపబడ�టక� ఒక ���నం, మనమ� ర��ంపబడ�టక� మ��క ������న్ ఆయన
�య�ంచల�దు. య�దుల� ర��ంపబడ�టక� ఒక ���నం, అనయ్జనుల� ర��ంపబడ�టక� మ��క ������న్
ఆయన �య�ంచల�దు. �ాట� బ�ధలల�, �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన స���కయ్తగల��య
ౖ �నన్�.
���సత్వ�ల� �ాత �బంధనను �ా�� ����లక� పర్�జనపడ� �ేవ�� �ాకయ్ం�ా ప��లపరచు��నుటక� గల
�ారణ�లల� ఇ�ొక ��గ��య
� �నన్��. �ేవ�� జనుల� ఎలల్ ప�డ� ��ావ్సమ� ��వ్�ా, కృప�ేత��, ���సత్ ునందు
ర��ంపబ���.� �ేవ�డ� �శవ్స�య�ల�న
ౖ తన పర్జల ��తత్ మ� ఎలల్ ప�డ� సమక���చ్న క�కరమ� మ��య�
��చనమ�ను గ���చ్న సు��రఘ్ చ��తల
ర్ � ���సత్వ�ల� ��గ��య
� ���న్ర�. మ��య� బ�ౖ�లంతయ� — ��ండ�
�బంధనల� కల�ప���� — ఆశచ్రయ్కర���న ఈ సతయ్మ�ను మనక� బ���సత్ ుం��.
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�ాత మ��య� ���తత్ �బంధనలల�, మృత�ల ప�నర���థ్నమ�ండ�న�� సువరత్ మ�నమ� సు�ారత్ ల�
క��ియ�ం��నద�� �షయ��న్ మనమ� ��ర�చ్క���న్మ� గనుక, ��ావ్సుల ప�నర���థ్నమ�నక� మ��య�
��సు ప�నర���థ్నమ�నక� మధయ్ గల సంబంధమ�ను గ���చ్ ఇప�డ� �ెల�సుక�ం��మ�.

��సు ప�నర���థ్నమ�
��సు ప�నర���థ్నమ�నక� మ��య� ��ావ్సుల ప�నర���థ్నమ�నక� మధయ్ అ� మ�ఖయ్���న
అనుసం��నమ�ల� క�సం ��ండ� ఉ��న్య� ���తత్ �బంధన బ���సత్ ుం��. �దట��,� మనమ� ���ద్షట్ం�ా
ధనయ్కర��న
� ��తమ�నక� ప�నర���థ్నులమవ�దుమ� ఎందుకన�ా మనమ� ��సు�� క��� ఆయన
ప�నర���థ్నమ�నందు ఏక��య
� ���న్మ�. ��మ� 6:4-5ల� ��ల� ఇల� �ార్సుత్��న్డ�:
�ా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�� ఐకయ్మ�గల�ార��న
� ��డల,
ఆయన ప�నర���్థనమ� �క్క �ాదృశయ్మందును ఆయన�� ఐకయ్మ�గల�ార���
య�ందుమ� (��మ� 6:4-5).

��ావ్సమ� ��వ్�ా, బ��ిత్ సమ్మ� మనలను ���సత్ ు మరణమ�ల� ఏకమ� �ేసత్ ుంద�య�, తతఫ్�తం�ా
మనమ� �ాపమ� �ేయ�ట వలన ఋణప��య�ండ� ఋణమ� �ె�ల్ంపబడ�త�ంద�య� ��ల� బ���ం��డ�.
�ా� అ�� మనలను ఆయన ప�నర���థ్నమ�ల� క��� ఏకమ� �ేసత్ ుం��, తతఫ్�తం�ా మన ఆతమ్ల� పర్సత్ ుత
��తంల� ప�నర��జ్ �ంపజ�యబడ�ను, మ��య� భ�షయ్త�
త్ �ాలమ�ల� మన ���క శ��రమ�ల�
ప�నర���థ్న�ందును. ��సు ప�నర���థ్నమ�ల� మనమ� ఏకమగ�టను గ���చ్ 1 ����ం�� 15:21-22, �ి��ీప్
3:10-12, మ��య� ��ల� 2:12ల� ����క్నబ��య�నన్��.
మనమ� ��సు�� క��� ప�నర���థ్నమ�ల� ఏకమయ�య్మను �ాసత్ వమ� ఫ�తం�ా, మన ��ంత
ప�నర���థ్నమ�నక� �� �ార్�ిత్ సుత్ం��. 1 ����ం�� 15:20-23ల� ��ల� ఏ� �ార్�ా�ో 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
� �ంపబడ�దుర�.
� త్ ునందు అందర� బ్ర��
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ప్ర��ాడ�ను తన తన వర�సల��� బ్ర��
� �ంపబడ�ను; ప్రథమ ఫలమ� ��స
� త్ ు; తర��ాత
���సత్ ు వ�్చనప�డ� ఆయన�ార� బ్ర��
� �ంపబడ�దుర� (1 ����ం�� 15:20-23).

ఇకక్డ, ��ల� ��సు ప�నర���థ్నమ�ను ఆయనక� �ెం��న�ారంద���� సంబం��ం�న ��తల�� పర్థమ
ఫలమ��ా సూ�సుత్��న్డ�.
�ాత �బంధనల�, ఇ�ా����య�ల� తమ ��తల�� పర్థమ ఫలమ�లను ఆయన �దద్ క� ��ి���
�ావల�న� �ేవ�డ� ���ాడ�. ఉ��హరణక�, ల��య 23:17ల� ఈ �షయ��న్ చూడవచుచ్. ఈ పర్థమ ఫలమ�ల�
��త అంతట�ల�� ��� ��గ��య
� �ం�ెను, అ� ��త �తత్ మ�నక� పర్��ధుల�ౖ య�ం��న�. అ� ఒక �ధ��న
�
����� య�ం��న� — ��తల�� ��� ��గమ�ను �ేవ����చుచ్ట ��వ్�ా, ఇ�ా����య�ల� ����న ��త
అంతట�� �ా�� ��ందుదురను ��ావ్సమ�ను వయ్కత్ ం �ే�ార�. ��సు ప�నర���థ్నమ�ను మనక�
అనుగ���ంచడం ��వ్�ా, అ�ే �ధం�ా ఆయన మనలను ల�ప�న� �ేవ�డ� తన సంప���త్ ��తప్రయ్మ�ను
పర్ద��శ్ం��డ�. �ాబట�ట్, ��ావ్సులమ��ా, �ేవ�డ� ���సత్ ు ప�నర���థ్నమ� ��వ్�ా మనలను ఆ ��నమ� ��సం
మ���ంర్ ��డ�� �షయ��న్ �ెల�సు���, మనమ� మన ��ంత ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ ��పప్ ఆతమ్��ావ్సం
క���య�ండవచుచ్.
శ��ర ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ మన�ంత వరక� �ే�న
ి అధయ్యనంల�, మన శ��రమ�ల ��వ�క�
�ారణమగ� �ాపమ�ను గ���చ్, మ��య� మన శ��రమ�లక� �వమ���సగ� సు�ారత్ ను గ���చ్
�ెల�సుక���న్మ�. ఇప�డ�, మన �ేహమ�ల� �ాసత్ వమ��ా అనుభ�ంచు ��చనమ�ను గ���చ్
��ర�చ్��నుటక� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

��చనమ�
మన శ��రమ�ల ��చనమ�ను గ���చ్న మ�డ� దశలను ��ంచు��మ�: �దట��,� ��ావ్సుల�
ఈ ల�కంల� ��ంచు వరత్ మ�న �ాలంల� అనుభ�ంచు �షయ�ల�. ��ండవ��, మన ���క మరణమ���
�దల��య్ మన శ��రమ�ల మధయ్ంతర �ిథ్�. ఇక మ�డవ��, ���సత్ ు ����� వచుచ్నప�డ� �దల��య్��,
ప�నర���థ్న నూతన �వమ�. మన వరత్ మ�న �ాల ��తమ��� �దల���డ��మ�.

వరత్ మ�న�ాల ��తమ�
అంతయ్ ����న సంభ�ంచు మన ప�నర���థ్నమ� సందరభ్మ�ల�, ��స
� త్ వ�ల� �ామ�నయ్ం�ా మన
శ��రమ�ల ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ మ�టల�డ�క�నన్పప్ట���
� , �ాసత్ �ా��� మన శ��రమ�ల రకష్ణ, మనమ�
నూతనం�ా ���సత్ ునం��క��ం�న ��ావ్సుల��న
� ప�డ�, ప�����ధ్తమ్ మనల� అంతరగ్ తం�ా �వ�ించుట��
�దలవ�త�ంద���� బ�ౖ�ల� బ�ధ��య
� �నన్��. ఉ��హరణక�, ఈ అంతరగ్ త ��ాసమ�ను గ���చ్ ��మ� 8:9-35����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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11ల� ����క్నబ��య�నన్��. ఇ�� మన తకష్ణ శ��ర ప�నర���థ్నమ��ా ఫ�ంచనపప్ట����, ఎ���ీ 1:13, 14ల� ��ల�
బ���సత్ ునన్ట�ట్�ా, భ�షయ్త�
త్ ల�� మన శ��రమ�ల సంప�రణ్ ��చనమ�ను గ���చ్న ���� మనలను
మ���స
ర్ త్ ుం��.
మన ��తమ�లయందంతటను అంతరగ్ తం�ా ��ాసమ�ండ� ప�����ధ్తమ్�ేత మన శ��రమ�ల�, మ��
మ�ఖయ్ం�ా ప���దధ్ పరచబడ�ట అ�� పర్��య �ేత, పర్�జనమ� ��ందుత��� ఉంట��. మన శ��రమ�ల�
ప���దధ్ పరచబడ�ట, మన ��ాతమ్ల� ప���దధ్ పరచబడ�ట వంట��.ే ప�����ధ్తమ్ మనలను �ేవ�� ��రక�
పర్�య్ే ��ం� ప�తర్పర��ాత్డ�. మనమ� మన శ��రమ�ల�� �ేయ� �ాపమ�లను కష్�ంచు �����, ఆయన
మనలను మన ��త�ాలమందంతటను ప���దధ్ పరచుచు�� య�ండ�ను, మ��య� �ేవ���� మ��మ
కల�గజ�య� ���నమ�లల� మనమ� మన శ��రమ�లను ఉప���ంచునట�
ల్ ర���పరచును.
ఆదరశ్వంతం�ా, ��మ� 12:1ల� మనమ� చదువ�త�నన్ట�ట్, మనమ� మన శ��రమ�లను �ేవ���� స�వ
య�గమ�ల��ా సమ��ప్ంచుక�ంట�, ��ల� 1 ����ం�� 6:20ల� బ���ం�నట�ట్�ా, ఇ�� మనమ� మన శ��రమ�ల��
�ేవ�� ఘనపరచుచునన్�ారలను�ా �ేసత్ ుం��.

మధయ్ంతర �ిథ్ �
వరత్ మ�న �ాల ��తమ�ల� ��ావ్సుల��న
� మన శ��రమ�ల ��చనమ� �దల�న
ౖ తర��ాత, ఇట�ట్
పర్��య మన ���క మరణమ�ల� ��న�ాగ�చుండ�ను.
మనమ� మరణ�ం�నప�డ�, మన శ��రమ�ల� మన ��ాతమ్ల నుం� ����క్�కం�ా
��ర�పరచబడ�ను. ఈ దశ తరచు�ా మధయ్ంతర �ిథ్� — ఇప�డ� భ�� �ద మనమ� ��ంచు
��తమ�లక�ను, ప�నర���థ్నమందు ��ంచ��య
ౖ �నన్ ��తమ�లక�ను మధయ్ గల �ిథ్� — అ�
�ిల�వబడ�త�ం��. మధయ్ంతర �ిథ్�ల�, మన ��ాతమ్ల� పరల�కమందు ���సత్ ు�� క��� �వ�ించును. మతత్ �
17:3 మ��య� 2 ����ం�� 5:6-8ల� ల�ఖనమ� ఈ �షయ��న్ �వ��సత్ ుం��.
�ా� మన ��ాతమ్ల� పరల�కమందుండ�ా, మన శ��రమ�ల� భ�� �ద ���య�ండ�ను. మన
శ��రమ�ల� �ంకను �ాపమ� �ేత దు��న్�మయ��� ఉ��న్�, ఈ �షయం మన శ��రమ�ల�
కష్యమగ�న�� �ాసత్ �ా�న్బట�ట్ ర��వవ�త�ం��. �ా� �ాట�� దు��న్�మయం �ేయ� �ాపమ� మనమ� ఇక
�దట క��� �ాపమ� �ేయ�నట�
ల్ మనలను పర్���తం �ేయజ�లదు. ఒక �ధం�ా, ��ల� ��మ� 6:2-11ల�
�ెబ�త�నన్ట�ట్�ా, మరణమ� మనలను �ాపమ� �కక్ య�జమ�నయ్మ� నుం�� ����స
ి త్ ుం��. మ��క
�ధం�ా, మన శ��రమ�ల� సమ�ధులల� అప�ామ్రక �ిథ్�ల�, అ� మం���న
ౖ ను ల��� �ెడడ్�న
�ౖ ను, ఏ
ఆల�చన��న
� ను �ేయల����ా, ఏ చరయ్��న
ౖ ను �ేపటట్ ల����ా ల��� ఎట�వంట� అనుభ����న
ౖ ను
అనుభ�ంచల����ా ���య�ండ�ను.
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�ా� మరణమ�ల� మన శ��రమ�ల� మ��య� ��ాతమ్ల� ����క్�కం�ా ��ర�పరచబ��నపప్ట����,
మన శ��రమ�ల� మనల� ��గ���య�ండవ� బ�ౖ�ల� ఎనన్డ�ను �ెపప్డంల�దు. అ� �ా���టట్బ��నను, ల���
న�ం����నవనన్ట�ట్ ���నను, మన శ��రమ�ల� మన ��గ���య�ండ�ను. ����� సంబం��ం�న
ఉ��హరణమ�ల� బ�ౖ�ల�ల� ఎ��న్ ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, 1 సమ� 25:1, సమ���ల� �ామ�ల�నునన్
అత� ఇంట� ���శనమ�ల� సమ����ేయబ�ెన� ��ల�సుత్ం��. 1 �ా�ల� 2:10, ���దు ��ర�షల�మ�ల�,
అన�ా ���దు పటట్ ణమ�ల� సమ��� �ేయబ�ెన� �ెప�చునన్��. య��� �ా�ల� �ి��మహ��ైన ���దు
పటట్ ణమందు �ా���టట్బ��ర���,� �ా�ల� �దట� మ��య� ��ండవ గ�ంథం, మ��య� ��నవృతత్ ంతమ�ల�
��ండవ గ�ంథమందంతటను గల క�మపర్�ార��న
� పలల్ ����య�నన్��. �ా�� శ��రమ�ల� �ంకను �ా����
�ెం��య�నన్�, గనుక �ా�� మ���త్మంతమ�లల� ��గ��య
� �నన్�.
��స్ట్ ��సట్ ర్ సం��పత్ మ��ప�ేశమ�, 37వ పర్��న్తత్ రమ�ల�, మన మరణమ�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా
వ��ణ్ంచుచునన్��: ఈ ���ం�� పర్శన్క� జ�ాబ��ా:
మరణమ�ల� ��ా్వసుల� ��స
� త్ ు నుం� ఏ �� ��ళ్ల � �� ందుదుర�?
మ��ప�ేశమ� ఇ�చ్న జ�ాబ�:
��ా్వసుల ��ాత్మల� �ాట� మరణంల� ప���దధ్ త�� ప��ప�ర్ణమ� �ేయబడ�ను,

మ��య� ��ంట�� మ��మల���� ప్ర��
� ంచును; �ాట� శ��రమ�ల�, �ంకను ��స
� త్ ు��

ఐకయ్���య�ం��, ప�నర���్థనమ� వరక�, �ాట� సమ�ధులల� ��ా�ం� ��ందుచుండ�ను.
ఇకక్డ, మరణమ�ల� ��ావ్సులక� ��ండ� ���ణ్త ���కృతమ�ల�నన్వ� — ఒకట� �ా�� ��ాతమ్ల ��సం,
��ండవ�� �ా�� శ��రమ�ల ��స���న అంతమ�ల�నన్వ� — మ��ప�ేశం �ెబ�త�ం��. మన ��ాతమ్ల�
పరల�కమంద� మ��మల���� పర్��
� �ాత్�, �ా� మన శ��రమ�ల�, �ంకను ���సత్ ు��
ఏక���య�ండ�టనుబట�ట్, �ాట� సమ�ధులల� ��ా�ం� ��ందుచుండ�ను — ప�నర���థ్నమంద� నూతన �వమ�
��రక� ���య�ంట�, ���చ్షట్ మ��ా ���య�ండ�ను.
మన ��ాత్మ పరల�కమందును మ��య� మన శ��రం సమ���ల�ను ఉనన్ప�ప్డ�,

అవ�ను, మనమ� ఒ�� సమయంల� ��ండ� ��ట్ల ఉ��న్మ� �ెపప్డం సమంజస��న�
��ననుక�ంట���న్ను. ����� ��ం�ెం �వరమ� అవసర���య�నన్�� మ��య� సం��పత్
మ��ప�ేశంల�� ఒక సమ���నం ఈ �షయంల� ��ల� మం��ెయ
ౖ �నన్��.

“��ా్వసుల ��ాత్మల� �ాట� మరణంల� ప���దధ్ త�� ప��ప�ర్ణ మ� �ేయబడ�ను,

మ��య� ��ంట�� మ��మల���� ప్ర��
� ంచును. �ాట� శ��రమ�ల�, �ంకను ��స
� త్ ు��
-37����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
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ఐకయ్���య�ం��, ప�నర���్థనమ� వరక�, �ాట� సమ�ధులల� ��ా�ం�

��ందుచుండ�ను.” ��ాత్మ శ��రమ�ల� నుం� ��డ��� వ�నను �షయమ�ను

గ���్చన ���ల�� �దట� ��గమ�, 2 ����ం�� 5:1-10ల�� అంశ���య�నన్��. తన

ప్రసత్ ుత మరత్ � శ��రమ� భ�సంబంధ��న
� ఒక గ���రమ�య�, మరణమ�ను గ���్చ

ఆయన ఆనం��ంచడం ల�ద�య�, ఎందుకన�ా అప�ప్డ� అ�ొ క అసహజ��న
� �ి్థ����
య�నన్ట�్ట, ఆయన ��ాత్మ ఆయన శ��రమ� నుం� ��ర��ేయబడ�న�య� ��ల�
�ెబ�త���న్డ�.

— ��. ��క్స్ �ేం�్ల న్
ర్ త్ త పరల�కమందు స��తం
ఒ�� సమయమ�ఓ ��ండ� ��టల్ ఉండ�టక� సంబం��ం�న ఈ ఉ��క
అనుభ�� �ెందబడ�త�ం��. పరల�కమ� మనమ� ఆ�ంచు ���� �ం�న ఒక అదుభ్త �ీమ���
య�ండ�న�� �షయంల� సం�ేహ���య� ల�దు. �ా� పరల�కంల� స��తం మన రకష్ణ అపప్ట��� ఇంకను
సంప�రణ్ ం �ాల�ద�� �షయం క��� �జ��, ఎందుకన�ా మన శ��రమ�ల� అపప్ట��� �ంకను
ప�నర���థ్నమ� �ాల�దు. శ��ర ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ ��ల� ��మ� 8:23ల� ఏమ� ��ల�సుత్��న్�ో ఒక�ా��
�నం��:
ఆత్మ �క్క ప్రథమ ఫలమ�ల ��ం��న మనమ� క�డ, దతత్ ప�త్రత్వమ�

��రక�,అన�ా మన �ేహమ� �క్క ��చనమ� ��రక� క���ట్ట �చు, మనల�
మనమ� మ�ల�గ�చు��న్మ� (��మ� 8:23).

ఇకక్డ, మనక� ప�నర���థ్న��న
� శ��రమ�ల� ల�వ� గనుక, మనమ� ఈ ��తంల� మ�ల�గ�దుమ�
��ల� ��ల���చ్డ�. �ా� పరల�కమంద� ��ాతమ్ల� �ాట� నూతన శ��రమ�ల ��రక� క���, �ంకను
���య�ండ�ను. �ాబట�ట్, ఒక �ధం�ా, అ� �ాట� శ��రమ�ల ��చనమ� ��రక� ���య�ంట�, అ� క���
మ�ల�గ�చునన్వ� ఆల��ంచడంల��� అరథ్ మ�నన్��.
మనమ� �� ందు శ��రమ�ల� ��వలమ� �ానుక�ల���న మట�్ట వసత్ �మ�ల�, ఐ�్ఛక
సరంజ�మ� అయ�య్నన్�, గనుక మనమ� శ��రమ�ల నుం� ��ాత్మల�

��ర��ేయబడ�ట �షయంల� సంప���త్�ా సంతృ�ిత్ ప��య���న్మ� మ��య�

సం���ిసత్ ు��న్మ� ��ందరనుక�ంట�ర�. ఇ�� ��ం�ెం బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��� కంట�
ఎక�్కవ అనుభవ �ాంఛల�����ా ఉనన్ట�్ట అ��ిసత్ ుం��. �ాబట�్ట , � వయ్��త్గత

మరణమ�నక�ను, �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న మృత�ల ప�నర���్థనమ�నక�ను మధయ్
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నునన్, ఆ మధయ్ంతర ప���్థ �
ి ఎట�వంట� �ి్థ���� య�ండవచు్చ? అ�� ఎల� ఉంట�ం��?
���� గ���్చ మనక� ��య��త్రమ�ల�� క���న �����క ర�ప����య�
ఇవ్వబడల�దు. ����� సంబం��ం�న �వరణ�త్మక��న
� వర్ణనల� మనక�

�ెల�పబడల�దు. �ా� ల�ఖనమ� మన��సత్ ునన్ సమ���నం అతయ్��క��న
�

అభయమ��చు్చన�ై య�నన్�� మ��య� అ�� సంబం��త సంబంధమ�ను

అత�య్నన్తం�ా �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. మనమ� ప్రభ�వ��� క��� నుందుమ�.
— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
వరత్ మ�న �ాల ��తమ�ను మ��య� ���క మరణమ�ను మనసుస్ల� ఉంచు��నన్ మనమ�, నూతన
�వమ�ల� మన ��చనమ� ఎల� సంప���త్ అవ�త�ం�ో �ె��ి������� ఇప�డ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అరథ్ ం.

నూతన �వమ�
మన శ��రమ�ల� సరవ్�ా��రణ ప�నర���థ్నమ�ల� �వమ�నక� ప�నర�దధ్ ��ంపబ��నప�డ� అ�
నూతన��న
� , ప��ప�రణ్��న �వమ� ��ందును. ప�నర���థ్నమ�ల�, �ాపమ� వలన ప��ణ�మమ�ల� �వరక�
మ��య� ఎపప్ట��� మన నుం� సంప���త్�ా దూరం�ా ఉంచబడ�ను. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 8:23, 1
����ం�� 15:12-57, మ��య� �ి��ీప్ 3:11ల� చూడవచుచ్ను.రకష్ణల�� ఈ దశను �ేవ�ాసత్ � ���వ్ంసుల� తరచు�ా
మ��మపరచబడ�ట య� సూ�సుత్ంట�ర�, ఎందుకన�ా మనమ� మ��మ��వ్త��న
� , ప��ప�రణ్��న
మ�నవ�లమ��ా �ేయబడ�ట�ా ఇ�� మనల� ప��ణ�సుత్ం��. మనమ� మ��మపరచబడ�ట గ���చ్ ల�ఖనమ�
ఎక�క్వ �వరమ�ల� �ె�యజ�యడమ� ల�దు. �ా� మ��మపరచబ��న మన శ��రమ�లను ��ల� 1 ����ం��
15వ అ��య్యంల� పర్సత్ ుతమ� మనక�నన్ శ��రమ�ల�� ��ల�చ్డ�. 1 ����ం�� 15:42-44ల� ��ల� ఏ� �ార్�ా�ో
ఒక�ా�� చూ��ద్మ�:
శ��రమ� కష్య��న
� ���ా �తత్ బ�� అకష్య���న���ా ల�పబడ�ను; ఘన��న��న
� ���ా
�తత్ బ�� మ��మగల���ా ల�పబడ�ను; బల��న��న
� ���ా �తత్ బ��, బల���న���ా

ల�పబడ�ను; ప్రకృ�సంబంధ���న శ��రమ��ా �తత్ బ�� ఆత్మసంబంధ శ��రమ��ా
ల�పబడ�ను. ప్రకృ�సంబంధ��న
� శ��రమ�నన్�� గనుక ఆత్మసంబంధ��న
�
శ��రమ�క�డ ఉనన్�� (1 ����ం�� 15:42-44).

మన�ప�డ� క���య�నన్ శ��రమ�ల� మ��య� మనమ� ప�నర���థ్నమందు క���య�ండబ�వ�
శ��రమ�ల మదయ్ ��ల��ను ఖ�చ్త��న
� ��న�ా��ంప�ల� మ��య� �ెగ�ెంప�లను గ���చ్ మనమ� ర����ా
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�ెపప్జ�లమ�. ���సత్ ు శ��రమ� ఆయన ప�నర���థ్నమందు మ�ర�ప్లక� ల���న
ౖ ట�ట్�ా��, మన శ��రమ�ల� క���
మ�ర�ప్��ందును. అ� �నూతన్పరచబ�� ప��ప�రణ్ మగ�ను. అ� అకష్య���న�, మ��మ��వ్త��న
� �,
శ��త్మంత��న
� � మ��య� ఆతమ్సంబంధ��న
� ��ౖ య�ండ�ను. �ా� అ� బ��త్ �ా మ�నవ శ��రమ�ల�య
ౖ �ండ�ను.
మన ప�నర���థ్నమందు, మన���� య�ండవల�న� �ేవ�డ� ఎలల్ ప�డ� మన��రక� పర్ణ��క ర�ం���ో,
�వరక� అ�ే అయ�య్ందుమ�.
�ాపమ�నక� ఫ�తం�ా మన శ��రమ�ల� మృ��ెం�ెను; ���క మరణమ�, మ�నవ పతనమంద�
మ�నవ�ల దు�ామ్రగ్ తక� ���ధం�ా �ేవ�డ� ���చ్న ����ప్య�నన్��. �ా� మన శ��రమ�ల ప�నర�దధ్ రణను
గ���చ్ సు�ారత్ పర్చురమ� �ేయ�చునన్ద���� సువరత్ మ�న���య�నన్��. ��సు మనలను ఆ��గయ్వంత��న
�
వయ్క�త్లను�ా, శ��రమ�ను మ��య� ��ాతమ్ను, ���ంచ����� వ��చ్డ� అ�� మనక� �ె�యజ�ప�త�ం��.
ఈ ��చనమ� మ��మ��వ్త��న
� ��. ��పప్ సం���ా��� మ��య� మ�తస్�ా��� ఇ�ొక
��త���ౖయ�నన్��. మన శ��రమ�ల� ప�నర���థ్నమగ�టను బట�ట్, మనమ� �వరక� మరణమ���ౖ
�జయమ�ను సమరథ్వంతమ��ా పర్కట��త్ ామ�. �వ���� �ేవ�డ� మన ��సం నూతన ఆ�ాశమ�ల� మ��య�
నూతన భ��యందు ���య�ం�న సకల ఆ��ావ్దమ�లను �ావ్సథ్ �మ��ా ��ంద�����
�ిదధ్ప��న�ారమవ�దుమ�. �వ���� ��సు ���సత్ ు �జయ��న్ మనమ� మన ��ంత కనున్ల�� చూ�ాత్మ�.
ఇంతవరక� రకష్ణక� సంబం��ం� మనమ� �ేయ�చుం��న చరచ్ల�, మనమ� �ాపకష్మ�పణ మ��య�
శ��ర ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్ �వ��ం�న, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల�� ��ావ్స �ష�క
సూతర్మ�లను చ��చ్ం��మ�. ఇప�డ�, మనమ� �తయ్ �వమ� అను అంశమ���ౖ మన దృ�ిట్�
��ం��క
ర్ ��ంచు��మ�.

�తయ్ �వమ�
�తయ్ �వమ�ను గ���చ్ అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ��� ��ావ్స �ష�క �వ�� సూతర్మ�ల�
����క్ంట�ం��:
�ాపకష్మ�పణను
నమ�్మచు��న్ను.
ఈ సందరభ్మ�ల�, ��ావ్స పర్మ�ణమ� �ర�ాలమ�ండ� జ�వమ�ను దృ�ిట్ల� ఉంచు��నుచునన్��, ఇ��
తరచు�ా మన శ��రమ�ల ప�నర���థ్నమ� తర��ాత �తయ్ �వమ� �ిల�వబడ�చునన్ �షయ���య�నన్��.
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�ేవ�� �శవ్స�య��న
� పర్జలందర� �వ���� ప��ప�రణ్�న
� , ధనయ్కర��న
� , అకష్య��న
� , అనంత��న
�
�వమ�ను పర్�ఫలమ��ా ��ందుదుర�� నమమ్కమ�ను ��ావ్స పర్మ�ణమ� ర���పరచుచునన్��.
�ర�ాలమ� ���య�ండ� �వమ�ను గ���చ్ మనమ� �ెప���గల �షయ�ల� అ��కం ఉనన్పప్ట����,
ఈ �ాఠంల� మన దృ�ిట్� మ�డ� �షయ�ల��ౖ ��ం��క
ర్ ��ంచు��మ�: �దట��,� �తయ్మ� ���య�ండ�
�వమ� �కక్ సమయ��న్ ����క్ంట�మ�. అ�� ఎప�డ� �దలవ�త�ం��? ��ండవ��, �తయ్ �వమ� �కక్
���షఠ్తవ్మ�ను గ���చ్ �ెల�సుక�ంట�మ�. ఈ ��తమ� ఇతర ��తమ�ల కంట� ఎల� �నన్���న�ై య�నన్��?
ఇక మ�డవ��, మనమ� �రంతరమ� ��ం�య�ండ� ��ట�ను ����క్ంట�మ�. �తయ్ �వమ� �దల��య్
సమయం�� �దల���టట్ ���మ�, రం��.

సమయం
�తయ్ �వమ� ఎప�ప్డ� �దలవ�త�ం��? మనమ� �వమ� క���య�ండ�టక�ను
మ��య� ఆ �వమ�ను సమృ��ధ్�ా క��� య�ండ�టక�ను ఆయన ఈ ల�కమ�నక�

వ��్చడ� ���సత్ ు ��ల���్చడ�. ���సత్ ునందుండ�ట, ��స
ౖ �ండ�ట, మనలను
� త్ ు �ష�య్�ెయ

గ�ణ�త్మకం�ా అ�త��న
� ��త �������� ప��చయం �ేసత్ ుంద� ఆయన �శ్చయం�ా
సు�సుత్��న్డ�, �ా� �తయ్ �వమంట� అ�ేన? మనమ� మరత్ ����న ఈ ఉ��� ప����ల�
నుం� ����� ఆవల నునన్ ��తంల���� ��డ��� �నప�ప్డ� �తయ్ �వమ�

�దలవ�త�ం��? �తయ్ �వమ� �దల��య్ సమయం అ�ే��? అవ�ను, ఒక

�ధం�ా అవ�ను. �ా� మ��క �ధం�ా, నూతన �వమ�, మనలను సమ��� గ�ం��

��ి������్ల, �తయ్త్వమ�ల���� ��ట�్ట��య� ��స
� త్ ునంద� ప�నర���్థన �వమ�, �ేవ����

క��� నుండ� అనంత���న �తయ్త్వమ�, ఇప�ప్డ� మనల� ఒక �తత్ నమ��ా ��టబ��న
�వ��� య�నన్��. ఎపప్ట���� అంతమ��ా� �వమ� ఇప�ప్డ� �దలవ�త�ం��, ఈ

�తయ్ �వమ� ��వలమ� అనంతమ� �ేత �ర్వ�ంపబ��న �వమ� �ాదు, �ా� ఇప�ప్డ�
���సత్ ునందు మ��య� �ేవ�� యందు ��ం��్రకృత��� య�ం��, మ�నవ�ల ��రక�

ఉ�ేద్�ంపబ��నదంతయ� సంప�ర్ణ ం�ా ప�నర�దధ్ ��ంపబడ� ��శ�ా �ాగ�చుండ� �వమ�
గ�ణ�త్మకం�ా �ర్వ�ంపబ��న �వ���య�నన్ద� అర్థ ం �ే��
ి �నడం మ�ఖయ్ం.

మన�ంకను బ���కర��న
� , �� �ాటమ��� క���న, మ�క్క�ెక్కల�ౖయ�నన్ ల�కంల�
ఉనన్ప�ప్�ే �ాత���నజ�యబ��న ఆ �వమ�ల� మనమ� ఇప�ప్డ� �ాల�గ్ందుమ�.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
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��ావ్సుల�, వరత్ మ�న �ాల �ాసత్ వమ��ా, అ�� వర�� �తయ్�వమ�గల�ా��� య���న్ర� ల�ఖనమ�
తరచు�ా �ెప�చుండ�ను. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��ను 10:28, 1 ��� 6:12, 1 ��ను 5:11-13ల�ను,
మ��య� అ��క ఇతర �ాకయ్���ాలల�ను చూడవచుచ్ను. ఒక ఉ��హరణ�ా, ��ను 5:24ల� �ార్యబ��న
పర్�ారం ��సు ��ల��చ్న సంబం��త మ�టల��ట� �నం��:
�� మ�ట �� ననున్ పం�ిన�ా�యందు ��ా్వసమ�ంచు�ాడ� �తయ్ �వమ�
గల�ాడ�; �ాడ� �ర�ప్ల���� �ాక మరణమ�ల� నుం�� �వమ�ల����

��ట�య���న్డ� ��� �శ్చ యమ��ా �ెప�ప్చు��న్ను (��ను 5:24).
�తయ్�వమ� ల��� �రంతరమ� ���య�ండ� �వమ�, మనమ� ���సత్ ు�� క���య�ండ� ఐకయ్తల�
నుం� ఫ�ంచు వరత్ మ�న �ాల �ాసత్ వమ� ��సు మ��య� ���తత్ �బంధన రచ�తల� ���న్ ప�ాయ్యమ�ల�
�ె�యజ��ాప్ర�. సహజం�ా�� ఇ�� �జ�� అయ�య్నన్��. మన శ��రమ�ల� మరణ�ం�నపప్ట����, మన
��ాతమ్ల� ఎనన్ట���� మరణ�ంచవ�. మన�ప�డ� క���య�నన్ ఆతమ్సంబంధ��న
� �వమ�, మనమ�
�రంతరమ� క���య�ండ� అ�ే �వ��య
� �నన్��.
మ��క పర్కక్ కడపట� ��య్య�మరశ్ల� మనక� �తయ్ �వమ� మన �ావ్సథ్ �మ��ా ఇయయ్బడ�న��
�ాసత్ వమ�ను గ���చ్ ల�ఖనమ� మ�� ఎక�క్వ తరచు�ా ��ల�సుత్ం��. ఈ సతయ్మ�ను మనమ� మతత్ � 25:46,
మ�ర�క్ 10:29, 30, ��ను 12:25, ��మ� 2:5-7, మ��య� య��� 21ల� చూడవచుచ్. ఉ��హరణక�,
��ను �ార్�ిన సు�ారత్ ల�� 6:40ల� ఏమ� �ార్�ా�ో గమ�ంచం��:
క�మ�ర�� చూ� ఆయనయందు ��ా్వసమ�ంచు ప్ర��ాడ�ను �తయ్�వమ�

�� ందుట�� �� తం��్ర �తత్ మ�; అంతయ్��నమ�న ��ను �ా�� ల�ప�దును (��ను
6:40).

��ను ఇకక్డ ��ల�సుత్నన్ట�ట్, మనమ� �తయ్ �వమ�ను సంప�రణ్ ం�ా ��ందడమ�� ల�ఖనమ�
తరచు�ా మన శ��రమ�ల ప�నర���థ్నమ��� జ���సత్ ుం��. మన శ��రమ�ల� స�వ��న
� ��ా
�ేయబ��నప�డ�, సంప�రణ్ ం�ా ���ంపబ��న మ��య� సంప�రణ్ ం�ా ప�నర�దధ్ ��ంపబ��న మ�నవ
�వ�లమ��ా, మనమ� శ��రమ� మ��య� ��ాతమ్��, �రంతరమ� ���ాత్మ�.
మనమ� ���సత్ ునందు ఏక��� య�ండ�ట ��్వ�ా, ��స
� త్ ునందు మనమ� �� ంద��ౖయ�నన్

�షయం, “అ��వర�� ఉనన్��” మ��య� “�ంకను ల���ైయ�నన్��” అ� వ��్ణంచడం
స�యకరం�ా ఉంట�ంద� ��ననుక�ంట���న్ను. ��స
� త్ ు వలన ��ల�ల�, �తయ్

�వమ��� స�, మనమ� ��స
� త్ ును �ీ్వక��ం�నప�ప్డ�, మనమ� ��స
� త్ ునందు మన
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��ా్వసమ�ం�నప�ప్డ�, “అ��వర��” మన��ౖయ�నన్వ���,� ���ల� అనడంల� నునన్
�� ��వ���య�నన్��. అవ�న్ మన��ౖయ�నన్� — మనమ� �తయ్ �వమ�
క���య���న్మ�. అట్ల �నను అ�ే సమయంల�, సహజం�ా��, మనమ�

���సత్ ునం��క��ం�న �దట క���, ఇంతల� ��స
� త్ ు ����� �ానట్ల ��ే, మనల�

అ��క�లమ� వృదుధ్లమవ�దుమ�, ����ష్ట �లమవ�దుమ�, మరణ�ంచుదుమ���� ఈ
అవ�ాహన ��ప�ప్న అ�� �ంకను జర�గల�దు. ఈ అవ�ాహన ��ప�ప్న, �తయ్

�వమ�ను గ���్చన “ఇంకను ల���ైయ�నన్��” అ�� �షయం మన ��సం �ంకను

���య�ండ�ను. గనుక “అ��వర��,” “�ంకను ల����” అ���, అవ�ను మనక� �తయ్
�వమ�నన్��, అట్ల �నను అ�ే సమయంల�, �తయ్ �వమ� మన ��రక� నూతన

ఆ�ాశమ�ల� మ��య� నూతన భ��ల� ���య�నన్దను �షయ��న్ మనమ� అర్థ ం
�ే��
ి ������ స�యకరం�ా ఉంట�య� ��ననుక�ంట���న్ను.

— ��. జ��ి్ర �య్
మన ��ాతమ్ల ��ర���న �తయ్ �వమ� మనమ� ����� జ�మ్ం�నప�డ� ఈ ��తమ�ల�
�దల�వ�త�ంద� �ెపప్డమ� ��య్యసమమ్త��న
� �ే అ� �ెపప్డంల� అరథ్ మ�నన్��. �ా� కడపట�
��య్య�మరశ్ల� మన శ��రమ�ల� ల�పబడ�నంత వరక� మనమ� సంప�రణ్ ం�ా స�వ�ల��� య�ండమ�.
అప�డ� మ�తర్�� మన �తత్ ం అ�ిత్ తవ్ం �ేవ�� ఎదుట ��సుత్ం��. అంతకంట� మ�ందు, మనమ� మన
��ాతమ్ల� ���ంపబడ�ట ��వ్�ా �తయ్ �వమ�ను గ���చ్న ప��ావ్నుభవమ� క���య�ందుమ�. �ా�
మన శ��రమ�లక� క��� నూతన �వమ� ఇవవ్బ��నప�డ� మ�తర్�� మనమ� �జమ��ా �ేవ�డ� ఉ�ేద్�ం�న
�ధం�ా ���ాత్మ�.
�తయ్ �వమ�నక� సంబం��ం�న “సమయమ�”ను గ���చ్న ఈ గ���ంప�గల�ార���, ఇప�డ� ���
���షఠ్తవ్మ�ను గ���చ్ క��� �ెల�సుక�ం��మ�.

బ�ౖ�ల�ల�, �తయ్ �వమ� ��వలమ� మనమ� ఉ���గల�ార��� య�ండ�ట మ��య� సంబం��త
జ�గ�ర�కత �రంతరమ� ��న�ాగ�చుండ�టక� సంబం��ం�న �షయం �ాదు. ఎం�ె�
ౖ �, �ేవ�� �తయ్ �ర�ప్
���ంద ఉనన్�ార� స��తం ��న�ాగ�చుండ� అ�ిత్ తవ్మ� మ��య� జ�గ�ర�కతగల�ా��� య���న్ర�. ���షం�ా,
మనమ� �ేవ�� ఆ��ావ్దమ�ల ���ంద �రంతరమ� ��ం�ెదమ����, �తయ్ �వమ� �కక్ పర్��న���న
���షఠ్తవ్��� య�నన్��. ఈ అవ�ాహన ��ప�న, �తయ్ �వమ� క���య�ండ�ట, �ేవ�� అనుగ�హమ� మ��య�
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ఆ��ావ్దమ� ��ందుట��� య�నన్��. మ��య� ��రతమయ్మ�నుబట�ట్, మరణమ� ననుభ�ంచుట అన�ా,
�ేవ�� ఉగ�త మ��య� �ాపమ� ���ం���� �ావడ���య�నన్��. �తయ్ �వమ� మ��య� �తయ్ మరణమ�ల�
��న�ాగ�చునుండ� ఉ��� ఉనన్��. ఈ ఉ��� �కక్ ���షఠ్తవ్�� ఈ ��ం��ంట��� మధయ్ నునన్ �ే��. ��ను
17:3ల� ��సు �ే�న
ి �ార్రథ్నల�� ఒక ��గం ఇల� ఉనన్��:
అ��్వ�య సతయ్�ేవ�డ��న
ౖ �నున్ను, �వ� పం�ిన ��సు ��స
� త్ ును ఎర�గ�ట��, �తయ్
�వమ� (��ను 17:3).

ఇచచ్ట, �తయ్ �వమ�, �ేవ�� మ��య� ��సును ఎర�గ�ట�� సమ�నమ� ��సు బ���ం��డ�. ఈ
సందరభ్మ�ల�, అను�ాగస��త��న
� అనుబంధం, ఎర�గ�ట య�� ఆల�చనల�� అంత�ాభ్వ���య�నన్��. �తయ్
�వమ� ��వలమ� ఉ��� ల�క జ�గ�ర�కత �కక్ ప����షల� �ాదు, �ా� �ేవ�� ��మ
ర్ ను అనుభ�ంచుటను
గ���చ్న ప����షల� �రవ్�ంపబ��ంద���� ��సు �ె�యజ�ప�చుం�ెను.
ల���, �వమ� మ��య� మరణమ�ను ��ల� ��మ� 7:9-11ల� ర�ం�న మ�టలల� పర్�త్ ా�ం�న
���నమ�ను గ���చ్ ఆల��ంచం��:
ఒకప�ప్డ� ��ను ధర్మ�ాసత్ �మ� ల�క�ండ ��ంచుచుంట�� �ా�, ఆజ్ఞ వ�్చనప�ప్డ�

�ాపమ�నక� మరల �వమ� వ�ె్చను; ����ౖ�ే చ��� ��. అప�ప్డ� ��ార్థ �న
� ఆజ్ఞ
��క� మరణ�ర్థ ��నట�్ట కనబ�ెను. ఏలయన�ా �ాపమ� ఆజ్ఞ ను ��త�వ��ే�ి���
ననున్ �సప��్చ ����ేత ననున్ చం��ను (��మ� 7:9-11).

��ల� ఇకక్డ వ��ణ్ం�న �ాలమందంతటను, ఆయన �ా��రకం�ాను మ��య� మ�న�ికం�ాను స�వ��ై
య�ం�ెను. ఆయన �ైతనయ్య�త��న
� , స��త�క���న �వ��య
� �ం�ెను. అటల్ �నపప్ట���
� , ఆయన �దట
స�వ��ై య�ం�ెన�య�, ఆ తర��ాత చ����న�ా�ై య�ం�ెన�య�, చంపబ��న�ా�ై య�ం�ెన�య�
�ావ్���ారం�� �ెబ�త���న్డ�. వయ్��య్సమ���,� �ేవ�� సమ�ఖమంద� ఆయన �ిథ్���� య�ం��న��.
ధరమ్�ాసత్ �మ� ఆయనను దం��ంచుటక� మ�ందు, ఆయన స�వ��ెయ
ౖ �ం�ెను. �ా� ధరమ్�ాసత్ మ
� � ఆయనను
�ేవ�� �ాపమ� ���ంద ఉంచ�ా��, ��ల� మృ��ెం��న�ా����ను. అట�తర��ాత, ఆయన ���సత్ ు
నం��క��ం�నప�డ�, ఆ �దట �ాపమ� ��ల��ంపబ��నప�డ�, ఆయన నూతన �వమ�గల�ా�ై య���న్డ�
వ��ణ్ంపబడ�టక� �గ�య్డయ�య్డ�. ఇ�ే ఆల�చనను మనమ� ��ను 5:24 మ��య� 1 ��ను 3:14ల�
చూడగలమ�.
ఈ �షయ��న్ ఈ �ధం�ా ఆల��ంచం��: అంతయ్ ����న, మృత�ల�ౖన�ారందర� సరవ్�ా��రణ
ప�నర���థ్నమందు ����� ల�పబడ�దుర�. అమరత్ ���న
� మన ��ాతమ్ల� ����� ల�పబ��న మన శ��రమ�ల��
����� ఐకయ్మగ�ను. ��ను 5:28-29 పర్�ారం, ��ల� �ే�న
ి �ార� పర్�ఫలమ� ��ందుటక�ను, ��డ�
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�ే�న
ి �ార� దం��ంపబడ�టక�ను ����� ల�త�ర�. ఈ ఇర�వ�ర�ను �రంతరమ� ����� ల�పబ��న �ా��
శ��రమ�ల�� �ెత
ౖ నయ్య�త��న
� ��తమ�ల� ���ాత్ర�. �ా� ��మంత�ల అంతమ� “�వమ�య�,”
దు�ామ్ర�గ్ల అంతమ� “మరణమ�య�” బ�ౖ�ల� �ెబ�త�ం��. �ార� ఉ��� క���య�ంట��ా ల���, ల�క
అనుభవమ�ల�గల�ా��� య�ంట��ా ల��� అ���� వయ్��య్సం �ాదు. �ార� �ేవ���� క���య�ండ� సంబంధ��
వయ్��య్స��య
� �నన్��. మనమ� �ేవ�� ఆ��ావ్దమ�ల ���ంద ఉనన్టల్ ��ే, మనమ� స�వ�ల���
య���న్మ� బ�ౖ�ల� ��ల�సుత్ం��. మనమ� ఆయన �ాపమ� ���ంద ఉనన్టల్ ��ే, మనమ� మృత���న�ార��
అ� క��� బ�ౖ�ల� �ెబ�త�ం��. �ాబట�ట్, �తయ్ �వమ���� �ేవ���� నుండ� ధనయ్కర���న సంబంధమ�ల�
��న�ాగ�చునుండ� �ెత
ౖ నయ్య�త��న
� ఉ����� య�నన్��. అ��ే ఈ ఆ��ావ్దమ�ల� ఏ��� య�నన్�?
ధనయ్కర��న
� ��తం ఎల� ఉంట�ం��?
�ేవ���� క��� నుండ� మన �తయ్ �వమ�ను గ���్చ �ెప�ప్��వల�ి వ��త్ , అ��

��వలమ� ��ఘ�ల �ద �ే�య�డ�చునన్ట�్టండ�నద� మనమ� ���ంచక�డద�
����ల��సుత్��న్ను. �ా� మనమ�, �����ల�పబ��న నూతన శ��రమ�ల�

క���య�ందుమ�; �ాపమ�, ��గమ� మ��య� మరణమ� �ేత సప్ృ�ంపబడ�

శ��రమ�ల� క���య�ందుమ�. మనమ� అమర�త్�ల��� య�ందుమ�; మనమ�

ఎనన్ట���� మరణ�ంచమ�. మ��య� మనమ� నూతన భ����ౖ ��ంచుదమ�.

అ��ే సంబం��త �వ�ాల� మన�� �ో బ�చుల�డ�త���న్� — �తయ్ �వమ�ల� ఏ
�� �షయ�ల�ంట��? మనక� �వ�ాల�న్ �ె�యవ�, �ా� మనక� ఎం�� ��ంత
బ�ధయ్త ఉంట�ంద���� మ�త్రం �ెల�సు. మనమ� ��స
� త్ ు�� క��� ఏల�బ��

�ేయ�చుందుమ�. మనమ� పరసప్రం ప్ర�సప్ం��ం�ే �ేవ�డ� సృ�ం�న జగత్ వయ్వస్థ
నూతన �శ్వ��� య�ంట�ం�� �ాబట�్ట , ���ల� అర్థ ం �ేసుక�ంట���న్ను. గనుక అచ్చట
మనమ� �ేయవల�ిన ���ద్ష్ట��న �షయ�ల�ంట�య� ��ను ���సుత్��న్ను. �ా�

�ా్రథ�కం�ా, ���తత్ �బంధన ����్క వ�ా్కణ�సత్ ునన్ �షయం, అ�� ఎం�� ఆస��త్కర���న�ై
య�నన్ట�్ట�ా, మనమ� �ే�� పనులను గ���్చన�� �ాదు, అ��� అ�� �ారవశయ్ం

క���ంచున�� మ��య� ఈ�ేర�్చన�ై య�ంట�ంద� ��ను నమ�్మత���న్ను. అ��ే
�ేవ�డ� మన�� క��� ఉంట�డ� ���తత్ �బంధన ����్క వ�ా్కణ�సత్ ుం��. మనమ�
ఆయనను మ�ఖ�మ���ా చూత�మ�. ఆయన�� మనమ� క���య�ండ�
సహ�ాసమ�, సకల �షయ�లల� సంతృ�ిత్ కల�గజ�య�న�ై య�ంట�ం��.

— ��. ట�మ్ ����
� నర్
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పర్ఖ�య్��ాం�న �ేవ�ాసత్ � ���వ్ంసుడ�, ల��స్ బ��ఖ్ాఫ్, 1873-1957 వరక� ��ం�న�ాడ�, ఆయన
ర�ం�న �ిసట్మ�ట�క్ ���ల� అ�� ప�సత్ కం, 6వ ��గం, 5వ అ��య్యంల� �తయ్ �వమ�నక� సంబం��ం�న
కడపట� �ిథ్�� వ��ణ్ం��డ�. అ�� ఇల� ఉనన్��:
ఈ ��తమ� �క్క సంప�ర్ణతను �ేవ�� సహ�ాసమ�ల� అనుభ�ంచవచు్చ . . .

�ార� ��సు ��స
� త్ ునందు �ేవ�� మ�ఖ�మ���ా చూ�ెదర�, ఆయనయందు సంప�ర్ణ

సంతృ�ిత్ � కను��ందుర�, ఆయన యందు ఆనం��ంచుదుర�, మ��య� ఆయన �ా���
మ��మపరచును . . . �ామ��క గ���త్ంప� మ��య� సమ�జంల�� సభ�య్ల నడ�మ
సంబంధ వయ్వ��ాల� ఉనన్త �ా్థ�ల� ఉంట�� . . . ప్ర� ఒక్క�� సం��షమ�
ప��ప�ర్ణ �న
� �� మ��య� �ం�ెన
ౖ �ై య�ంట�ం��.

���న్ ���లల�, �తయ్ �వమ� �కక్ సవ్��వమ�ను గ���చ్ బ�ౖ�ల� అ� తరచు�ా
�ెపప్క��వడమ���� �ం�ెన
ౖ �షయం�ా అగ��ించవచుచ్. ఎం�ై��, �తయ్ �వమ� మ�ర�మనసుస్ ��ం��
���సత్ ునందు రకష్ణ�రథ్ �న
� ��ావ్సమ� క���య�ండ��ా���� సు�ారత్ అనుగ���ంచు ��పప్ పర్�ఫల��య
� �నన్��.
అ��ే ల�ఖనమ� �తయ్ �వమ� గ���చ్ �సత్ ృతం�ా �ా��రణ��న
� మ�టలల� �ెప�టక� �గ�గ్చూప�ట
�ాసత్ వ���య�నన్��. �ేవ�డ� తన పర్జల�� �వ�ించున�య�, గనుక మరణ���నను దుఖ���నను ఇక
ఉండద� పర్కటన 21:3, 4 �ెప�చునన్�. మనమ� నూతన శ��రమ�ల�గల�ార��� య�ందుమ�, మ��య�
మనమ� �ాపమ� �కక్ ఉ���, కల��ితమ� మ��య� పర్��వమ� ఏ�య� ల���ార��� య�ందుమ�.
అ��ే �వ�ాల��� ఉ��న్�? సతయ్��మంట�, బ��
ౖ ల� ఈ �షయమ�ను గ���చ్ ��ల� తక�క్వ�ా �వ��సత్ ుం��.
����� బదుల��ా, �ేవ�డ� మం��ా�ై య���న్డ� మనమ� నమమ్వల�న�య�, ఆయన మన ��సం
���య�ం�న అదుభ్త�ారయ్మ�లను గ���చ్ మ�� ఎక�క్వ�ా ఊ��ంచు��నక�డద�య� అ�� మనలను
అతయ్��కం�ా ��ర్తస్��సత్ ుం��. 2 ����ం�� 12:2-4ల� ��ల� ఏ� �ార్�ా�ో ఒక�ా�� చూ��ద్మ�:
���సత్ ునందునన్ �క మనుష�య్� ����ర�గ�దును. . . అతడ� మ�డవ ఆ�ాశమ�నక�
����� బ�ెను; . . . అతడ� పర�ైసుల���� ����� బ��, వ�ంప శకయ్మ� �ా� మ�టల�
���ను; ఆ మ�టల� మనుష�య్డ� పల�కక�డదు (2 ����ం�� 12:2-4).

ఈ అనుభవమ�ను గ���చ్ ��ల� ఏమ� �ె�యజ�ప�త���న్�ో గమ�ంచం��. �నబ��న మ�టల�
వ�ంపశకయ్మ��ా���ౖ య�ం�ెను — అ� మనుష�య్ల ��షలల� ���నంత స���ా వయ్కత్ మ� �ేయబడజ�ల���ౖ
య�ం�ెను. అంతమ�తర్���ాక, ఈ మ�డవ ఆ�ాశమందుం��న �షయ�లను గ���చ్ మ�టల�డ�టక�
మనుష�య్డ� అనుమ�ంపబడల�దు. పర్సత్ ు����� �ేవ�డ� ఈ �షయ��న్ ��పయ్ం�ా ఉంచడం ఎం��
ఆశచ్రయ్జనక���న�ై య�నన్��.
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ఇ�� పర�ెస
ౖ ు మ�తర్�� అయ�య్ం�ెను — మన ప�నర���థ్నమ�నక� మ�ందట� మధయ్ంతర �ిథ్����
య�ం�ెను. పరల�కమ�ను గ���చ్న రహ�ాయ్ల� ��లల్��ంపబడజ�ల���ౖ య�నన్టల్ ��ే, కడపట� �ిథ్�� గ���చ్న
రహ�ాయ్ల� �ం�ా ఎంత ఎక�క్వ�ా ��లల్��ంపబడక�ం�� ఉండ�నుక��? ���సత్ ు ����� వచుచ్నప�డ� ��తం
ఎంత ఆశచ్రయ్కర��న
� �ై య�ంట�ం�ో ఊ��ంప ��వ���� �ాధయ్ం? ఇక దుఖమ�ండదు, బ�ధ ఉండదు, ��ాశ
ఉండదు, ల��� మరణ��న
� ను ఉండద� బ�ౖ�ల� మనక� �ె�యజ�ప�త�ం��. ఈ �షయ�ల� ఆశచ్రయ్కరమ�
మ��య� సతయ్మ���ౖ య�నన్�, �ా� �ట�� గ���చ్న �వ�ాల� బ�ౖ�ల� మనక� ఎక�క్వ�ా �ెపప్డం ల�దు.
మనమ� �తయ్ �వమ� �దల��య్ సమయమ�, మ��య� ��� ��ష
� ఠ్ తవ్మ�ను గ���చ్
�ెల�సుక���న్మ� గనుక, ఇప�డ� �వ�� అం�ా�న్ చూ��ద్మ�: మనమ� �రంతరమ� ��ం�య�ండ�
సథ్ లమ�.

సథ్ లమ�
మనమ� �రంతరమ� ��ంచ��ౖ య�నన్ సథ్ లమ�, నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ�����
య�నన్ద� ల�ఖనమ� తరచు�ా మ�టల�డ�చుండ�ను. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��షయ� 65:17, ��షయ�
66:22, 2 ��త�ర� 3:13, మ��య� పర్కటన 21:1ల� చూడవచుచ్ను. ఆ�ాశమ�ల� మ��య� భ�� �కక్ ఈ
ప�నఃసృ�ిట్, బ�ౖ�ల�ల�� సమసత్ �షయ�ల� క��ియ�నన్ క��భ��కను సంప�రణ్ మ� �ేయ�చునన్��.
�ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ిట్ం�నప�డ�, ఆ�� 1:1�� చ��తర్ ఆరంభమ�య్ం��. �ా� అట�తర��ాత అ��
మ�నవ�డ� �ాపమ�ల� పతనమగ�ట వలన దు��న్�మయ��,� �ేవ�డ� ��ాసమ�ండదగ� ��ట��ా
�ేయబ��ం��. మ�న�ా� మ��య� సృ�ిట్ ���ంపబడ�చునన్ ���నమ�ను గ���చ్న కథను ����న బ�ౖ�ల�
�ె�యజ�సత్ ుం��. ��సు ����� వ�చ్నప�డ�, �వరక� �ేవ�డ� భ�� �ద ప�నర���థ్నుల�ౖన తన పర్జల��
క��� �వ�ించునట�
ల్ , ఆ�ాశమ�ల� మ��య� భ�� ���ంపబ�� �నూతన్పరచబడ�ట కడపట�
ప��ణ�మమవ�త�ం��. మనమ� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ార్��థ్ంచవల�న� ��సు మనక� ���ప్� ం�నప�డ�, మతత్ �
6:9-10 పర్�ారం ��సు మనసుస్ల� ఈ లకష్య్మ�ం��న��:
పరల�కమందునన్ మ� తం��్ర, � ��మమ� ప���దధ్ పరచబడ� �ాక, � �ాజయ్మ�

వచు్చ�ాక, � �తత్ మ� పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�
్ల భ��యందును ��ర��ర�ను
�ాక (మతత్ � 6:9-10).

�ేవ�� �ాజయ్మ�, �ేవదూతల� మ��య� ��డ����న ప���దుధ్ల ��ాతమ్ల� �వ�ించు
ఆ�ాశమ�లందును, మనమ� �వ�ించుచునన్ ఈ భ�� �దను సంప�రణ్ మ��ా పర్తయ్కష్పరచబడవల�న��
లకష్య్మ� ఎలల్ ప�డ� ఉం��న��. అందు�ేత�� �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను ఈ భ�� ����� �ెచుచ్నట�
ల్ ను, ఆయన
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�తత్ మ� పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�ట్ ఈ భ�� �ద క��� సంప�రణ్ ం�ా ��ర��ర�నట�
ల్
�ేయవల�న�య� మనమ� �ేవ���� �నన్�ంచు��నవల�న� ��సు మనక� ���ప్� ం��డ�.
ఈ నూతన సృ�ిట్� గ���చ్ ల�ఖనమ� అంత తరచు�ా �ెపప్క���నపప్ట����, �ె�ప్ి నప�డ� మ�తర్ం,
���ంపబ��న మ�నవ�ల అం�మ గమయ్మ� ఆ�ాశమ�లందుండదు, �ా� �నూతన్పరచబ��న భ��
ఉండ�న�� �షయ��న్ అ�� సు���తం �ేసత్ ుం��. ఉ��హరణక�, ��షయ� 65:17-19 ��వ్�ా, �ేవ�� పర్జల�
�నూతన్పరచబ��న ప���దధ్ ��ర�షల�మ� పటట్ ణమ�ల� �వ�ి�త్ ార�� �షయ��న్ మనమ�
��ర�చ్��నుచు��న్మ�. మ��య� పర్కటన 21:2ల�, ఈ నూతన ��ర�షల�మ� పటట్ ణమ� నూతన భ�� �ద
ఉండ�న�� �షయ��న్ మనమ� చూడవచుచ్. పర్కటన 21:1-5ల� ��ను ఏమ� �ార్సుత్��న్�ో గమ�ంచం��:
అంతట ��ను ���తత్ ఆ�ాశమ�ను ���తత్ భ��� చూ��� . . . ��ను నూతన���న
��ర�షల�మ� అను ఆ ప���దధ్ పట్ట ణమ� . . . పరల�కమందునన్ �ేవ��
�దద్ నుం�� ���� వచు్చట చూ���. అప�ప్డ� ఇ���� �ేవ�� ��ాసమ�

మనుష�య్ల�� క�డ ఉనన్��, ఆయన �ా���� �ాప�ర మ�ండ�ను, �ా�ాయన

ప్రజల�ౖయ�ందుర�, �ేవ�డ� ���� �ా�� �ేవ��ైయ�ం�� �ా���� ���ైయ�ండ�ను . . . అ�
�ిం�సనమ�ల�నుం�� వ�్చన ��పప్ స్వరమ� �ెప�ప్ట �ంట��.

అప�ప్డ� �ిం�స���ీను�ైయ�నన్�ాడ� “ఇ���� సమసత్ మ�ను నూతన���న��ా
�ేయ�చు��న్న� �ె�ప్� ను . . .” (ప్రకటన 21:1-5)

�ేవ�డ� పరల�కమందు నూతన ��ర�షల�మ�ను �ిదధ్పర�సుత్��న్డ�� �షయ��న్ ఇచచ్ట మనమ�
గమ�సుత్��న్మ�. నూతన భ�� �ిదధ్��నప�డ�, ఆయన నూతన ��ర�షల�మ�ను తన పర్జల మధయ్,
నూతన భ��యందు ��ాసమ�ండ��ా�� మధయ్ నుండ� తన ప���దధ్ ��ాసమ��ా భ�� ����� �ెచుచ్ను.
�ేవ�డ� �తయ్తవ్మ� ��తత్ ��� మనలను పరల�కమ�నక� ��ి��� ��ళల్వల�న���� మ�తర్�� ఆయన
పర్ణ��క��� య�ం��నటల్ ��ే, నూతన భ��� సృ�ిట్ం���స్న అవసర�� ఉండదు. �ా� మన�చచ్ట
చదువ�త�నన్ట�ట్�ా, మనక� �తయ్ ��ాస��� య�ండ�నట�
ల్ �ేవ�డ� సమసత్ మ�ను, ల�కమ��� స�,
నూతన��న
� ����ా �ేయ�చు��న్డ�.
ఆ��మ సంఘ �ి��మహ��ెన
ౖ అగ�ీట్న్, ����ప్ పటట్ ణమ�ల� ��ర� పర్ఖ�య్త�ల� �ాం� ���.శ. 354-430
వరక� ��ం�న�ాడ�, నూతన భ��� గ���చ్ సుపర్�ద
ి ధ్ �న
� తన �� �ిట� ఆఫ్ �ాడ్, 20వ ప�సత్ కం, 16వ
అ��య్యంల� ఈ ���ం�� �ధం�ా ర�ం��డ�:
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ఒక ఉతత్ మ���న �షయమ� ��తత్ ��� ల�క�� �నూతన్పరచబడ�చుండ�ా,

మ�నవ�ల� తమ�్మను��మ� తమ శ��రమ�లల� ఉతత్ మ���న �షయం ��రక�
�నూతన్పరచు��నడం బ�గ��ా సమ��త��న
� �ై య�ండ�ను.

�ేవ�డ� సమసత్ మ�ను �నూతన్పరచు ఒక ��నం �ాబ� త�నన్��. ఈ �షయ��న్

మనమ� మ�ఖయ్ం�ా, పరల�కమందునన్ మ� తం��్ర, � �ాజయ్మ� వచు్చను �ాక, �
�తత్ మ� పరల�కమందు ��ర��ర�నన్ట�్ట భ��యందును ��ర��ర�ను �ాక అ�

�ెప�ప్చూ, ��సు మనక�, ఆయన �ష�య్లక� �ా్రర్థన �ేయ ����ప్ం�న �న�� ం��న
ౖ
మ�టలల� �నవచు్చ. మన�ప�ప్డ� పరల�క సంబంధ��న
� �ాసత్ �కతల�

భ�సంబంధ��న
� �ాసత్ �కతల� అగ�ట ��రక� — �ేవ�డ� ప���దధ్ పరచబ��నప�ప్డ�,

సకల �షయ�ల� స��న
� ��ౖ య�నన్ప�ప్డ�, �� మ��య� మ��మ మ��య� సతయ్మ�
మ��య� ��్రమ ఏల�బ�� �ేయ�నప�ప్డ� అ�న్ �షయ�ల� ��న�ాగ� ���నమ�

�ాసత్ �కమగ�ట ��రక� — ���య�నన్ �ాలమ�ల� ��సుత్��న్మ���� అ���లక��న
� ,

అ� ప్ర��న��న
� , �ా్రథ�క��న
� ���సత్వ ఆల�చన��య
� �నన్��. పరల�కమ�ను గ���్చన
ఈ �ాసత్ �కతల� భ�సంబంధ���న �ాసత్ �కతల� అగ�న���� ���సత్వ�లమ��ా మన

���కష్ణ, మన ఖ�్చత��న
� ���కష్ణ��� య�నన్��, మ��య� నూతన సృ�ి్ట, మన �తయ్
��ాసమ��ా ల�ఖనమ�ల� �ా�ాద్నమ� �ేయ�చునన్�� మ��య� �����ంచుచునన్��
క��� ఇ�ే.

— ��. జ�న��న్ ���న్ంగ్టన్
నూతన భ�� మన కడపట� ��ాస��� య�ండ�న�� �ాసత్ వమ�ను గ���చ్న దృ�ిట్��ణమ�ను మనమ�
��ల�ప్�నటల్ ��ే, �ాసత్ �కత �కక్ ���క ��ణ�ల నుం� మనలను మనమ� �ెంచు��� ��రగ�టక�ను,
భ����ౖ నునన్ శ��ర సంబంధ���న ఉ��� ఆ��ావ్దమ�నక� బదుల��ా ఒక అనరథ్ క��� య�నన్ద�
అను��న������ మనక� సులభమవ�త�ం��. �ా� భ���� మన �ాశవ్త�ాల ��ాసమ� మనమ�
గ���త్ం�నప�డ�, పర్సత్ ుతమ� మనమ� ��సుత్నన్ ల�కమ� ఒక ఆ��ావ్దమ�య�, �ాబ�వ�చునన్ ల�కంల�
�ేవ�డ� మన ��సం ���య�ం�న అందచం��ల� మ��య� ఆ��ావ్దమ� �కక్ ప��ావ్నుభవమ�య�
అరథ్ మవ�త�ం��.
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మ���ంప�
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ను గ���చ్న ఈ �ాఠంల�, మనమ� మన దృ�ిట్� రకష్ణ అ�� అంశమ���ౖ
��ం��క
ర్ ��ం��మ�. �ాపమ� �కక్ సమసయ్ దృ�ాట్�, �ాపమ�ల కష్మ�పణ, �ేవ�� కృ�ావరమ�, మ��య�
మ�నవ�ల బ�ధయ్త వ��ంచు �ాతర్ను గ���చ్ మనమ� �ెప�క���న్మ�. మరణమ�నక� సంబం��ం�న
�ాపమ�, �వమ�ను, గ���చ్న సు�ారత్ , మ��య� ���సత్ ునంద� ��చనమ�ను ��ర�చ్��నుట ��వ్�ా శ��ర
ప�నర���థ్నమ�ను గ���చ్న �ి�ధ్ �ంతమ�ను మనమ� అ��వ్�ిం��మ�. అ�� ఆరంభమగ� సమయమ�, ���
���షఠ్తవ్మ� మ��య� ��� �ాథ్నమ��� స�, �తయ్ �వమ� �కక్ సవ్��వమ�ను గ���చ్ మనమ�
��ర�చ్క���న్మ�.
రకష్ణక� సంబం��ం�న ఈ �ాఠంల�, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ��� దృ�ిట్�, గత ��ండ���ల
సంవతస్రమ�ల యందంతటను సంఘమ� బలపర�న మన �ామ�నయ్ ఒప���ల� �కక్ అ� మ�ఖయ్��న
�
అం�ాల��ౖ ��ం��క
ర్ ��ంచుచునన్ద� మనమ� చూ�ామ�. ఇతర �ాంపర్��యమ�ల� మ��య� �ాఖ�ప�ాఖలక�
సంబం��ం�న ��స
� త్ వ�ల�� మ�టల�డ�నప�డ� మనమ� ఈ �ామ�నయ్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను మనసుస్ల�
ఉంచు��నన్టల్ ��ే, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ను ర���పరచు�ా���� క��� ఉం���స్న ఐకయ్తను
ఉ��ఘ్ట�ంచ�����, మ��య� ర���పరచ��ా��� స���ద
� ద్ ����� మన��క గట�ట్ ప����� ఉనన్ద� మనమ�
కను��ంట�మ�. అంతమ�తర్��
� ాక, మనమ� మన దృ�ిట్� రకష్ణక� సంబం��ం�న ఈ అ�పర్��న��న
�
�ి�ధ్ �ంతమ�ల��ౖ ��ం��క
ర్ ��ంచునప�డ�, �ేవ�డ� ఈ ల�కంల� �ేయ�చునన్ ����� సంబం��ం�న సు��ాల
దృ�ిట్��ణ��న్ చూడట����, మ��య� ఆయన ��ర్మ మ��య� కృపనుబట�ట్ ఆయనను సుత్�ంచ�����గల
�ారణమ�లను అ��కం�ా కను��న����� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.
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