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అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము
ఆరవ పాఠము
రక్షణ

ఉపల దాాతము
ఈ పవఠములనిిటిలోను, అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము, ఆదిమ కస
ై త వులు బాపిత సుము పొ ందిన
సమయంలో, వవర్మ ఒప్ుపకొనిన నముకములను గూర్శున ఒక సంక్షిప్త సవర్వంశముగవ మొదలయియంది అని
మనము పతర్ొునాిము. అటిర సందర్భములో, వవర్శ ఒప్ుపకోలులోని అతయంత భావోదదరకముతో కూడిన భాగం,
అనేకులకు, తమ వయకితగత ర్క్షణలో గల విశ్వాసమును వయకత ము చదయుచుండిన విశ్వాస ప్రమాణంలోని
సూతరముల ై యుండవచుునని ఊహించుకొనడం సులభ్మే.
అలాగైతద, ఇది మన విషయంలో సహితం, నిజమే కదా? మనము మన గొప్ప దదవుని — తండిర,
కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుధ్తును — పతరమిసుతనాిము. మనము నిర్శుంచుకుని సంఘమును ఎంతో
విలువైనదానిగవ ప్ర్శగణిసత వము. కవని ర్క్షణ మన కోసమే అనే శుభ్వవర్త , మన అతయంత గొప్ప
ఆనందమైయునిది. ఈ లోకంలోను మర్శయు ర్వబో వుచుని లోకంలోను దదవుడు మనలను పతరమిసుతనాిడు,
ఆయన మన పవప్ములను క్షమిసుతనాిడు, మర్శయు ఆయన మన కొర్కు ఆశుర్యకర్మన
ై గమయమును
ఏర్వపటు చదస్టియునాిడనే అభ్యంలో మనము ఆనందిసత వము.
మనము అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణమును గూర్శు అధ్యయనము చదసత ుని అనుకీమములో ఇది
ఆర్వ పవఠం, దీనికి “ర్క్షణ” అనే శీర్శషక పటర బడింది. ఈ పవఠంలో, మనము అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము
ప్రకవర్ం, క్షమాప్ణ మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శున శుభ్వవర్త లో గల నముకమును ర్ూఢిప్ర్చు విశ్వాస
విషయిక సుస్టిార్ సూతరములను గూర్శు నేర్ముకుంటాము.
లేఖ్నములో, “ర్క్షణ” అనే ప్దం కరీసత ునందల్వ మన ర్క్షణకు అనేక కోణాలునాియని సూచిసూ
త , నానా
విధాలుగవ ప్రయోగశంప్బడింది. “ర్క్షణ” అనే ప్దమును నేటి కస
ై త వులు ఉప్యోగశంచునప్ుపడు, కరీసత ు ఆయన
పవప్పవరయశిుతత మర్ణము దాార్వ మనకు ఇచిున ఆశీర్వాదములు మనకు గుర్మతకు వసవతయి, అవి తిర్శగశ
జనిుంచి దదవునితో సమాధానప్ర్చబడుటతో ఆర్ంభంచి, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడు ప్రకయ
ిీ లో జీవితంలో కొనసవగశ,
కొీతత ఆకవశం మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో మన మహిమప్ర్చబడుటతో ముగుసవతయి.
ర్క్షణలోని ఈ కోణమును గూర్శు అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము ఈ కిీంది విధ్ంగవ చెబుతుంది:
పవప్క్షమాప్ణను
శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఆర్వ పవఠము: ర్క్షణ

నితయజీవమును
నముుచునాిను.
ఇప్ుపడు ఈ మూడు ఆలోచనలు — క్షమాప్ణ, ప్ునర్మతాానము మర్శయు నితయ జీవము — ర్క్షణను
గూర్శున బెైబిల్ వర్ణ నను ప్ూర్శత చదయలేవు. కవని అవి దదవుడు విశ్వాసులను వయకితగతంగవ ర్క్షించినప్ుపడు చదస్టత
కవర్యము యొకు నిర్శేషరమన
ై కోణాలలో గల నముకమును ఒప్ుపకొనుచుని అపొ సత లుల విశ్వాస
ప్రమాణములోని పవరథమిక ప్రకటనల ైయునివి.
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములో పతర్ొునబడిన ర్క్షణను గూర్శున మన చర్ు, మన ర్క్షణకు
సంబంధించిన ప్రతి ఒకు ప్ర్శమాణమును చెర్శుసుతంది. మొదటిగవ, పవప్క్షమాప్ణను గూర్శు మనము
తెలుసుకుంటాము. ర్ండవదిగవ, శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును గూర్శున స్టిదధ ాంతమును మనము అనేాషిసత వము. ఇక
మూడవదిగవ, నితయ జీవము యొకు సాభావమును గూర్శు మనము యోచిసవతము. పవప్క్షమాప్ణ అనే
అంశంతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.

క్షమాప్ణ
క్షమాప్ణను గూర్శు అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము చెబుతుని విషయానిి అర్ా ం చదసుకొనుటకు,
మనము అతి సమీప్ సంబంధ్ంగల సమసయలను చర్శుదాేము: మొదటిగవ, క్షమాప్ణ అవసర్మగునటు
ో
చదయుచుని పవప్ము యొకు సమసయ; ర్ండవదిగవ, పవప్క్షమాప్ణను సవధ్యము చదయుచుని దదవుని కృప్;
మర్శయు మూడవదిగవ, మన వయకితగత బాధ్యత, పవప్క్షమాప్ణ పొ ందడానికి మనము చదయవలస్టిన విషయాలు.
ముందుగవ పవప్ము యొకు సమసయను గూర్శు చూదాేము.

పవప్ము యొకు సమసయ
మనము చదస్టిన పవప్ము వలన సృషిరంప్బడిన సమసయను ప్ర్శషుర్శంచడం, యిేసు మర్ణించడానికి ఒక
ముఖ్య హేతువై యుండినదని బెైబిలునందు నముకముంచు కైసతవులు గుర్శతసత వర్మ. పవప్ము మనలను దదవుని
దీవనల నుంచి వేర్మచదసత ుంది, అది మనలను ఆయన శ్వప్ము కిీంద ఉంచుతుంది. ఈ సమసయను మనకై
మనమే ప్ర్శషుర్శంచుకొనగల మార్గ మేదియును లేదు. పవప్ము యొకు సమసయను గూర్శు మనము
మాటలాడుకొనునప్ుపడు, దాని అర్ా ం ఇదద: పవప్ము మనలను ఖ్ండిసత ుంది. కరీసత ునకు వేర్మగవ, దాని ఉనికి
లేదా దాని ప్ర్యవసవనముల నుంచి మనలను మనము కవపవడుకొనగల మార్గ మేదియును లేదు.
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పవప్మును గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించు విషయాలను మనము మూడు భాగవలుగవ ప్ర్శశ్ోధిసత వము.
మొదటిగవ, పవప్మును లేఖ్నానుసవర్ంగవ నిర్ాచిసవతము. ర్ండవదిగవ, మానవ జాతిలోని పవప్ము యొకు
మూలమును గూర్శు తెలుసుకుంటాము. మర్శయు మూడవదిగవ, పవప్ము యొకు ప్ర్యవసవనములను గూర్శు
నేర్ముకుంటాము ర్ండి, పవప్ము యొకు నిర్ాచనముతో మొదలుపటురదాము.

పవప్ము యొకు నిర్ాచనము
పవప్మును గూర్శు బెైబిలు నానా విధాలుగవ మాటాోడుతుంది. అర్వచకము, తిర్మగుబాటు, అతికీమము,
అప్ర్వధ్ము, చెడు, ఆశించినదానిని సవధించకపల వుట వంటి ప్దములను అది ప్రయోగశసత ుంది మర్శయు
పవపిషర యి
ి ైన విషయాలను వర్శణంచడానికి నానా విధ్ముల న
ై ఇతర్ ప్దములను కూడా ఉప్యోగశసత ుంది. ఈ
ప్దములలోని ప్రతి ఒకుటి పవప్మును గూర్శు మనకుని అవగవహనకు ఎంతో కొంత అర్వానిి చదర్ముతుంది.
కవని లేఖ్నము పవప్మును గూర్శు గవఢంగవ ప్రసత వవించునప్ుపడు — అది దాని సొ ంత నిర్ాచనమును
మనముందుంచుతునిప్ుపడు — ఒక ప్దము ఇతర్ ప్దములను మించినదెై యుంటునిటుర అనిపిసత ుంది:
అర్వచకము. బెైబిలు ప్దసముదాయములో, పవప్ము అతయంత మౌల్వకముగవ దదవుని ఆజఞ ను
ఉలో ంఘించుటయిైయునిది. అపొ సత లుడెన
ై యోహాను 1 యోహాను 3:4లో ఇలా వవరసుతనాిడు:
పవప్ము చదయు ప్రతివవడును ఆజఞ ను అతికీమించును; ఆజాఞతికీమమే పవప్ము (1
యోహాను 3:4).
ఆజాఞతికీమమే పవప్ము అని పవప్మును గూర్శున ఇదద వకవుణింప్ును మనము ర్ోమా 7:9-25,
మర్శయు 1 కొర్శంథీ 15:56లో చూడవచుును. పవప్మును గూర్శున ఈ పవరథమిక భావము విభనిమైన అనేక
కైసతవ సవంప్రదాయములకు సంబంధించిన దదవశ్వసత రములో కూడా ప్రతిధ్ానిసుతంది.
ఒక ఉదాహర్ణగవ, వస్ర మినిసర ర్డ సంక్షిప్త మతోప్దదశములోని 14వ ప్రశి మర్శయు సంబంధిత
సమాధానం ఏమి చెబుతుందో ఒకసవర్శ వినండి. ఈ కిీంది ప్రశికు జవవబుగవ:
పవప్మనగవ నేమి?
మతోప్దదశము ఇచిున జవవబు:
దదవుని ధ్ర్ుశ్వసత రమునకు అనుగుణయముగవ నుండుటలో గల ఏ లోప్మైనను, లేదా
దదవుని ఆజఞ ను అతికీమించునదదదన
ెై ను పవప్మే.
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ఈ జవవబు దదవుని ఆజఞ ల విషయంలో జర్మగుచుండు ర్ండు సవధార్ణమైన ఉలో ంఘనలను గుర్శతసత ుందనే
విషయానిి గమనించండి: దదవుని ధ్ర్ుశ్వసత రమునకు అనుగుణయముగవ నుండుటకు గల లోప్ము, మర్శయు
దదవుని ఆజఞ ను అతికీమించుట.
ఒక ప్రకు దదవుని ధ్ర్ుశ్వసత రమునకు అనుగుణయముగవ నుండుటకు గల లోప్ము, లేఖ్నము ఆజాఞపించు
విషయాల ప్రకవర్ం చదయడంలో విఫలులమగుటయిైయునిది. ఈ విషయం తర్చుగవ మనము చదయవలస్టిన
చదయకపల వుట లేదా నిర్ో క్షయము చదయుట వలన కలుగు పవప్మని పిలువబడుతుంది. మర్ొక ప్రకు
ఆజాఞతికీమము అనగవ లేఖ్నము నిషతధించుచుని విషయాలను చదయుట. ఈ విధ్మైన ఆజాఞతికీమము
తర్చుగవ చదయర్వనివి చదయుట వలన కలుగు పవప్మని పిలువబడుతుంది ఎందుకనగవ మనము
ఆలోచించుట, అనుభ్ూతి చెందుట లేదా లేఖ్నము నిషతధించునది ఏదో ఒకటి చదయుట వలన కిీయాశీలకంగవ
పవప్ము చదసత ుంటాము.
పవప్మనగవ ఏమిటో నిర్ాచించడానికి దదవుని ఆజఞ లు ప్రమాణమైయునివని మనము
మాటలాడునప్ుపడు, దదవుని ఆజఞ లు నిర్ేేతుకమన
ై వి కవవని లేదా ముందువనుకలాలోచించనివి కవవని
సూచించడం ముఖ్యం. దీనికి భనింగవ, ధ్ర్ుశ్వసత రము దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై సాభావము యొకు
ప్రతిబింబమైయునిది. ర్ోమా 7:12లో పౌలు ధ్ర్ుశ్వసత రమును వర్శణసత ుని తీర్మను గమనించండి:
ధ్ర్ుశ్వసత రము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది, ఆజఞ కూడా ప్ర్శశుదధ మన
ై దియు, నీతిగలదియు
ఉతత మమన
ై దియునైయునిది (ర్ోమా 7:12).
పౌలు ఇకుడ చెపిపనటురగవ, సర్శగగ వ దదవుని వల నే, దదవుని ఆజఞ లు కూడా ఎలో ప్ుపడు ప్ర్శశుదధ మైనవి,
నీతిగలవి మర్శయు ఉతత మమన
ై వి. దదవుని ఆజఞ లు ఎలో ప్ుపడు ఆయన సాభావమునకు సర్శప్డును.
ఇందువలన, మనము దదవుని పతరమిసుతనిటో యితద, మనము ఆయన ఆజఞ లు గైకొంటామని లేఖ్నము
బో ధిసత ుంది. మనము దదవుని పతరమిసుతనిటో యితద, దదవుని ప్రతిబింబించు ఆ యా విషయాలను కూడా,
ఉదాహర్ణకు, ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రమును కూడా పతరమిసవతము. ఈ విషయానిి మనము దిాతీ 5:10, దిాతీ 6:5-6,
మతత యి 22:37-40, యోహాను 14:15-24, మర్శయు ఇంకవ అనేక వవకయ భాగవలలో చూడవచుు. 1 యోహాను
5:3లో యోహాను వవరస్టిన మాటలు వినండి:
మనమాయన ఆజఞ లను గైకొనుటయిే: దదవుని పతమి
ర ంచుట (1 యోహాను 5:3).
దదవుని యిడల గల పతరమ ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రము ప్టో విధదయతను ప్రదర్శించుటలో
ప్రతయక్షప్ర్చబడుతుంది. కవబటిర , మనము ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రమును ఉలో ంఘించినప్ుపడు, దదవుని యిడల
పతరమప్ూర్ాకంగవ మలగడం లేదని అర్ా ం. కవబటిర , మనము పవప్ము చదస్టన
ి వవర్మవుతునాిము.
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బెైబిలులో దదవుని పతరమించుటకును, ఆయనకు విధదయులమై యుండుటకును చాలా
సనిిహితమైన సంబంధ్మునిది. కేవలము దదవుని పతమి
ర ంచడము మాతరమే, దదవుని
పతరమించవల నను ఆజఞ ను నర్వేర్ముట కవదని మనము మొటర మొదట సపషరం
చదస్టక
ి ోవలస్టిన విషయమని నేననుకుంటునాిను. ‘మీర్మ ననుి పతరమించినయిడల’
అని బెైబిలు చెప్ుపనప్ుపడు లేక ‘మీర్మ ననుి పతరమించినయిడల నా ఆజఞ లు
గైకొనుము’ అని కరీసత ు స్టలవిచిునప్ుపడు, మనసుిలో ఎనిడును లేని విధి
విహితమన
ై , అనివవర్యమన
ై దానవృతిత ఉండగలదు. కవని పతమ
ర ఉనిటో యితద, దదవుని
యందు ఆనందించుటలో సాచఛందమన
ై సాయం సమర్పణ వేర్మపవర్శనదెై
యునిటో యితద, అప్ుపడు గంభీర్మైన, ఇషరప్డుచుండు మర్శయు స్టిదధంగవ నుని
విధదయత, దానికి సంబంధించిన అతయంత సవాభావికమన
ై మర్శయు సకీమమని
ప్రకటింప్బడు సవక్షాతాుర్మయ
ై ుంటుంది ఎందుకనగవ అది నీవు పతమి
ర సూ
త
ఆయనయందు ఆనందించు దదవుని సంతోషప్ర్చవల నను కోర్శకలో
వేర్మపవర్శనదెైయునిది; ఈ దదవుని మార్గ ము ఆయన సొ ంత సాభావము వల నే
ఆధార్ప్డదగశనది మర్శయు నీ మంచి కొర్కే అనే నముకంలో అది
వేర్మపవర్శనదెైయునిది.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
మనము దదవుని యిడల మనకు గల పతరమనుబటిర చర్యను చదప్టురటలో విఫలులమైనప్ుపడు,
ఆయనకు విర్ోధ్ంగవ తిర్మగుబాటు చదయుట దాార్వ, ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రమును అతికీమించుట దాార్వ, చెడు
చదయుట దాార్వ, ఆశింప్బడిన దానిని సవధించకపల వుట దాార్వ, ప్ర్శశుదధ మైన, నీతిగల మర్శయు ఉతత మమైన
ఆయన సాభావమును నొపపి ంచుట దాార్వ మనము పవప్ము చదస్టన
ి వవర్మగుదుము. కవని దదవుని యిడల
పతరమ మనలను పతరర్ేపించినప్ుపడు, మనము మన సొ ంత అభర్మచులు మర్శయు సవాధికవర్ కోర్శకల కంటె
ఆయన అభర్మచులు మర్శయు సవాధికవర్ కోర్శకలకే ఎకుువ పవరధానయత నిసవతము. తతఫల్వతంగవ, మనము అనేక
పవప్ములకు మర్శయు మన జీవితాలలో కల్వగే భ్యంకర్మన
ై వవటి ప్ర్యవసవనములకు దూర్ంగవ ఉండవచుు.
పవప్మనగవ దదవుని ఆజఞ లను ఉలో ంఘించుట అనే నిర్ాచనమును మన మనసుిలలో ఉంచుకొని,
ఇప్ుపడు మానవ జాతిలోని పవప్మునకు గల మూలమును చూదాేము.
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పవప్ము యొకు మూలము
ఆదికవండము 3వ అధాయయంలో గీంథసా ం చదయబడిన సంఘటనలు మనలో చాలా మందికి
సుప్ర్శచితమే, అది మన మొదటి తల్వదండురల ైన ఆదాము మర్శయు హవాలు మంచి చెడ్ల తెల్వవినిచుు
వృక్షము యొకు నిషతధింప్బడిన ఫలమును తినడం దాార్వ దదవునికి విర్ోధ్ంగవ తిర్మగుబాటు చదస్టన
ి
విషయమును గూర్శున నివేదకయిైయునిది. బెైబిలు సంబంధ్మైన దృషిరకోణం దృష్టవరా, ఇలాంటి సంఘటనలలో
ఈ చర్య ఒకుటే కవదు. ఇది సమసత మానవ జాతి పవప్ము విషయంలో దో షి అగుటకును,
దుర్రితిమయమగుటకును కవర్ణమయియంది. దదవశ్వసత ర ప్ండితులు సవమానయంగవ ఈ సంఘటనను మానవజాతి
పవప్ములోనికి ప్తనమగుటయని, లేదా మామూలుగవ ప్తనము అని ప్రసత వవిసుతంటార్మ.
దదవుడు మనలను సృజంచినప్ుపడు, మనము చాలా మంచివవర్మై యుంటిమని ఆది 1:26-31 వర్కు
గల వవకయభాగము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. ఈ సందర్భములో, “మంచి” అనే మాట, ఇది మనమేమై
యుండవల ననని దదవుడు ఆశించాడో సర్శగగ వ మనము అదద అయుయంటిమని అర్ా మిసుతంది. మన మొదటి
తల్వదండురలు నతి
ై కంగవ దదవుని నిర్ులమైన సార్ూప్ముల ై యుండిర్శ, దదవుడు సృజంచిన లోకమును నిండించి
దానిని ఏలుట దాార్వ ఆయనను స్టతవించడానికి సంప్ూర్ణ ంగవ సర్శపల యినవవర్ైయుండిర్శ.
ర్ోమా 5:12లో పౌలు సూచించినటుర, ప్తనమునకు ముందు పవప్ము మానవ జాతిలో ప్రవశి
ే ంప్లేదు.
మనమనిడును పవప్ము చదయలేదు, పవప్ము చదయడానికి మనము ఉనుుఖ్ులమై యుండలేదు, పవప్ము
చదత మనము దుర్రితిమయమై యుండలేదు, మర్శయు మనలో పవప్ము నివస్టింప్లేదు.
కవని ఇటిర పవప్ర్హితమన
ై స్టిాతిలో సహితం, మనము పవప్ము చదయడానికి సవమర్ాామును మర్శయు
సదవకవశమును కల్వగశయుంటిమి. దదవుడు ఆదామును మర్శయు హవాను సృజంచి వవర్శని ఏదెను తోటలో
ఉంచినప్ుపడు, ఆయన వవర్శకి అనేక విషయాలు బయలుప్ర్చాడు. కవని ఒక ఆజఞ వవర్మ దదవుని స్టతవించడానికి
ఇషరప్డుచునాిర్ో లేదో యని ప్ర్రక్షించు ఒక ప్ర్రక్షగవ వవర్శ ముందుండింది. ఆదాము మర్శయు హవా ఏదెను
తోటలోని మంచి చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలము మినహాయించి, ఇతర్మైన ఏ వృక్ష ఫలమునైనా
తినవచుునని దదవుడు అనుమతించాడని మనము ఆది 2:16, 17లో చదువుదుము. ఇటిర ఆజఞ
ఉలో ంఘించబడుటకుండిన సవధ్యత ఆదాము మర్శయు హవా పవప్ము చదయడానికి ఒక సదవకవశమును
కల్వపంచింది.
విచార్కర్ంగవ, ఆది 3:1-6లోని వవకయభాగము దాార్వ మనము తెల్వస్టికొనుచునిటుర, తినవదే ని
ఫలమును హవా తినునటు
ో సర్పము ఆమను మోసగశంచింది. ఆమ తినిన మీదట ఆ ఫలములో కొంత
ఆదామునకు ఇచిుంది, ఆదాము కూడా తినాిడు. దదవుని నీతిమంతమైన ఆజఞ ను ఆదాము మర్శయు హవా
ఉలో ంఘించార్మ మర్శయు పవప్ము చదయడానికి బుదిధప్ూర్ాకంగవ ఎనుికునాిర్మ. సర్పము, వవసత వవనికి
సవతానైయుండెనని ప్రకటన 12:9 సూచిసుతంది, మర్శయు హవా వంచింప్బడిందని 1 తిమోతి 2:14
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సూచిసుతంది. అయితద సవతాను యొకు శ్ోధ్నగవని, సర్శకదా హవా బుదిధహన
ీ తగవని మన మొదటి తల్వదండురలు
చదస్టన
ి పవప్మునకు ఒక మనిింప్ు కవలేదు. వవర్శర్శవుర్మను మంచిని ఎనుికొనుటకు బదులుగవ చెడును
ఎనుికొనుటలో దో షులయాయర్మ.
పవప్ము పవరథమికంగవ దదవుని ఆజఞ ను, బయలుప్ర్చబడిన ఆయన చితత మును ఉలో ంఘించుటను
గూర్శునదెైయునిదని ఈ సంఘటనలలో మనము మర్ొక ప్ర్వయయము గమనిసుతనాిము. దదవుడు
బయలుప్ర్చిన ఆజఞ కు భనిమైన విధానాలలో మనము ఆలోచించినప్ుపడెలో ా, మాటాోడినప్ుపడెలో ా లేక
కిీయలు చదస్టినప్ుపడెలో ా మనము మంచికి బదులుగవ చెడును ఎనుికొనుచునాిమని అర్ా ం. పవప్ము
చదయునటు
ి , మనము
ో మనము వంచింప్బడినప్పటికిని లేదా మాయమాటలతో మోసగశంప్బడినప్పటికని
చదస్టన
ి వవటికి దదవుడు ఇంకను మనలను జవవబుదార్మలనుగవ ప్ర్శగణిసత వడు. అందుచదత దదవుని వవకయమును
మన హృదయాలలో దాచుకొనడం — మనము దానిని తెల్వస్టికొనునటు
ో మాతరమే కవదు, కవని మనము దానిని
పతరమించునటు
ో — ఎంతో సహాయకర్ంగవ ఉంటుంది. దదవుని ఆజఞ మనకు తెల్వస్టియునిప్ుపడు, పవప్మును
గుర్శతంచడానికి అది మనకు సహాయకర్ంగవ ఉంటుంది, అప్ుపడు మనము వంచింప్బడము. మనము దదవుని
ఆజఞ ను పతమి
ర ంచినప్ుపడు, మనము ఆయనకు విధదయతతో లోబడుటను అది సులభ్తర్ం చదసత ుంది.
పవప్ము యొకు నిర్ాచనము మర్శయు దాని మూలమును గూర్శు తెలుసుకుని తర్మవవత, పవప్ము
యొకు ప్ర్యవసవనములను ఇప్ుపడు తెల్వస్టికుందాము.

పవప్ము యొకు ప్ర్యవసవనములు
ఆదాము మర్శయు హవా పవప్ము చదస్టన
ి తర్మవవత, దదవుడు మానవ జాతి అంతటికి తీర్మప తీర్శు
దానిని శపించాడని లేఖ్నము సూచిసుతంది. వవర్శ ఉనికిలోని ప్రతి కోణముపై ఈ శ్వప్ము దాని ప్రభావం
చూపింది. అది లేఖ్నముల యందంతటను తెల్వయజప్పబడుతునిటుర వంటనే వవర్శ ఆతు సంబంధ్మైన
మర్ణముగవ ప్ర్శణమించింది, ఈ విషయం మనము యోహాను 5:24-25, ఎఫస్ట్ 2:1-5, మర్శయు కొలొ 2:1314లో చూడవచుు. మనము యిర్రుయా 17:9 మర్శయు ర్ోమా 7:18-8:11లో గమనించుచునిటుర, అది మన
అస్టిత తాంలో, దదహం మర్శయు ఆతులో, అవినీతిని కలుగజేస్టింది. మనము ఆది 3:19 మర్శయు ర్ోమా 5:12లో
చదువుతునిటుర, చిటర చివర్కు అది భౌతిక మర్ణమునకు దార్శ తీస్టింది. చివర్శగవ, దదవుని తీర్మప ననుసర్శసత ూ
పవప్ము మానవజాతికి నర్కంలోని నితయ శీమను తెచిుపటిర ంది, ఈ విషయానిి మనము మతత యి 5:29-30లో
చూడగలము.
1834-1892 మధ్య కవలంలో జీవించిన సుప్రస్టిదధ బో ధ్కుడెైన చార్ో స్ సపర్ె న్, ఆదాము మర్శయు
హవాలకు దదవుడు పటిర న శ్వప్మును గూర్శు ది కర్డి ర్శమువ్్ అనే తన ప్రసంగములో వర్శణంచాడు. ఆయన
బో ధించినదదమనగవ:
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ఆ శ్వప్ంలో ఏ యిే విషయాలునాియి? అందులో మర్ణము, ఈ శర్రర్ము యొకు
మర్ణమునిది . . . అందులో ఆతు సంబంధ్మన
ై మర్ణము కలదు, ఆదాము
కల్వగశయుండిన అంతర్ంగ సంబంధ్మైన జీవితము యొకు మర్ణము — ఆతులోని
జీవము, ఇప్ుపడది ప్ర్మగతు
త కొని పవర్శపల యింది, ప్ర్శశుదాధతు చదత మాతరమే అది
ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడగలదు . . . అందులో, అనిిటి కంటె చివర్శది, అనిిటి కంటె
ఘోర్మైనది, నితయ మర్ణమునిది . . . “నర్కము” అనే భ్యంకర్మైన, భీతిని
గొలుప్ు ప్దములో వర్శణంచబడిన మర్ణమునిది.
ఇంకవ ఘోర్మన
ై విషయమేమనగవ, ఆదాము మర్శయు హవా చదస్టన
ి పవప్ము యొకు
ప్ర్యవసవనములు మానవ జాతి మొతాతనికే వవయపించాయి — సవాభావిక తర్ము దాార్వ వవర్శ వంశములో ప్ుటిర న
ప్రతి ఒకుర్శకి వవయపించాయి. పవప్ము యొకు సవర్ాతిరక విసత ర్శంప్ు వివర్వలను మనము 1 ర్వజులు 8:46, ర్ోమా
3:9-12, గలతీ 3:22, మర్శయు ఎఫస్ట్ 2:3 వంటి వవకయభాగవలలో చూడగలము. ఆదాము పవప్మును గూర్శు
పౌలు ర్ోమా 5:12-19లో ఏమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:
ఇటు
ో ండగవ ఒక మనుషుయనిదాార్వ పవప్మును పవప్ము దాార్వ మర్ణమును
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయలందర్మ పవప్ము చదస్టన
ి ందున
మర్ణము అందర్శకిని సంపవరప్త మాయిను. . . ఏలయనగవ ఒక మనుషుయని
అవిధదయతవలన అనేకులు పవప్ులుగవ ఏలాగు చదయబడిర్ో . . . (ర్ోమా 5:12, 19).
మనము ఇంతకు ముందు పవఠంలో నేర్ముకునిటుర, ఆదాము మానవ జాతి మొతాతనికి నిబంధ్న
శిర్స్టైియుండెను. దీని మూలమున, ఆదాము యొకు పవప్ము అతని సంతానమంతటికి ఆర్ోపింప్బడిందని
పౌలు బో ధించాడు. తతఫల్వతంగవ, మనమందర్మును సవాభావికంగవనే పవప్ులమైయునాిము. మనము ఈ
లోకంలోనికి ఆతుసంబంధ్ంగవ చచిునవర్మై జనిుసవతము, బాధ్ మర్శయు కషరములకు లోనవుతాము, భౌతిక
మర్ణము మనకు విధింప్బడింది.
పవప్ము యొకు ప్ూర్శత ప్ర్యవసవనములను గూర్శు అతిశయోకితగవ చెప్పడం కషరం;
వవటిని గీహించడం కూడా మనకు అసవధ్యం. కవని మన పవప్ము సృషిరకర్త కు విర్ోధ్మైన
తిర్మగుబాటెైయునిది. ఆయన మహిమను అప్హర్శంచడానికి చదయబడు
ప్రయాసమైయునిది, ఆయన ఆజఞ ను అతికీమించుటయిై యునిది, అది ఆయన
మహిమను పొ ందకపల వుటయియ
ై ునిది. ప్రతి విధానంలోని మనలను మనము
దదవునికి శతురవులనుగవ చదస్టికొనుటయిైయునిది. పవప్ము, మనము దదవునితో
కల్వగశయుని సనిిహిత సంబంధానికి భ్ంగం కలుగజేసత ుంది ఎందుకనగవ దదవుడు
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ప్ర్శశుదుధడు. ఆయన పవప్మును చూడలేడు. ఆయన ప్ర్శశుదధ త యొకు
ప్ర్శణామముగవ, పవప్ముపై ఆయన తన ఉగీతను కుముర్శంచాల్వి ఉనిది. కవబటిర ,
మనము మానవుల పవపిషర ి ప్ర్శస్టా తి
ి ని గమనించినప్ుపడు, అదంతా మన సమసయను
గూర్శు మనము సంప్ూర్శతగవ తెల్వస్టికొనవలస్టిన విషయమైయునిది. మనలను గూర్శు
కూడా తెల్వస్టికొనవలస్టిన సమసత మైయునిది. పవప్ము అనేది మనము అదే ములో
చూచుకొనే దానిని అర్ా ం చదసుకొనునటు
ో , మనము ఏమైయుండవల నో తెల్వస్టికొనడానికి
మనకు సహాయం చదయు చిని, మూడక్షర్వల మనసత తాశ్వసత రమై యునిది. ఇటిర
దుర్వసా నుంచి మనలను మనము కవపవడుకొనగల మార్గ మద
ే ియును లేదనే
విషయానిి కూడా అది మనకు గుర్మతచదసత ుంది. దదవుడు మాతరమే దానిని చదయగలడు,
మర్శయు ఆయన అటిర కవర్యమును కరీసత ునందు చదయును.
— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
పవప్ము యొకు సమసయ నిజముగవ భ్యానకమన
ై దెయ
ై ునిది. సమసత మానవవళి బొ తిత గవ
నశించిపల యి, దో ష్టవర్ోప్ణ చదయబడినదెై దండింప్బడియునిది. మనలను మనము విమోచించుకొనగల
మార్గ మేదియును లేదు. మనము దదవుని తీర్మపనుబటిర శీమనొందవల నని సర్ాదా తీర్మప చెప్పబడింది.
మనము దదవుని అనుగీహమును మర్లా సంపవదించుకొనడానికి, లేక మనము చదస్టన
ి పవప్ములకు ప్ర్శహార్ం
చదస్టక
ి ొనడానికి మన యిదుట మార్గ మేదియును లేదు. దదవుని కృపవసహితమైన క్షమాప్ణగవక, ర్క్షణ
విషయమన
ై నిర్రక్షణ బొ తిత గవ లేదు.
పవప్ము యొకు సమసయను గూర్శు తెలుసుకొనిన తర్మవవత, మనము పవప్ముల క్షమాప్ణను
గూర్శున మన చర్ును క్షమాప్ణను సవధ్యం చదయు దదవుని కృప్ వప్
ై ు మళిో ంచవలస్టియునిది.

దదవుని కృప్
దదవుడు తనమహా కృప్నుబటిర , మానవ జాతి అంతా పవప్ శ్వప్ము కిీంద నిల్వచియుండుటను
ఇషరప్డలేదు. అటో యినను మానవవళి భ్ూమిని నిండించి దానిని ఏలునిమితత ం, మర్శయు దానిని ఆయన
సనిిధి ప్రసనితకు యోగయమన
ై ర్వజయముగవ తీర్శుదిదే ాలని ప్రణాళిక ర్చించాడు. కవబటిర , పవప్ము యొకు
సమసయను ప్ర్శషుర్శంచడానికి ఆయన విమోచకుని ప్ంపవడు. ఆ విమోచకుడద ఆయన కుమార్మడు, అనగవ
యిేసు కరీసత ు అయుయండెను.
విమోచకుడుగవ, యిేసు మనలను మన అప్ర్వధ్ము మర్శయు అవినీతి నుంచి ర్క్షిసత వడు; ఆయన
మనలను తనతో సమాధానప్ర్చుకుంటాడు; లోకమును ప్ుడమిపై నుని ఆయన ర్వజయముగవ మార్ుడానికైన
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మన సవమర్ా ామును ప్ునర్మదధ ర్శసత వడు. మనలను ర్క్షణకు యోగుయలనుగవ చదయడానికి, దదవుని ప్రణాళిక
కేవలము మానవులమైయుని మన సవమర్ా ాముపై ఆధార్ప్డదు. అది ప్రతయద కమైన ప్రతినిధి దాార్వ, అనగవ
ప్రభ్ువైన యిేసు కరీసత ు దాార్వ మనకు అనుగీహింప్బడిన దదవుని కృప్పై, మనము అనర్ేమైన ఆయన
అనుగీహముపై ఆధార్ప్డుతుంది. ర్ోమా 3:23-24లో మనము ఈ కిీంది మాటలను చదువుతాము:
ఏ భేదమును లేదు; అందర్మను పవప్ముచదస్టి దదవుడు అనుగీహించు మహిమను
పొ ందలేక పల వుచునాిర్మ. కవబటిర నముువవర్మ ఆయన కృప్చదతనే, కరీసత ుయిేసునందల్వ
విమోచనము దాార్వ ఉచితముగవ నీతిమంతులని తీర్ుబడుచునాిర్మ (ర్ోమా 3:2324).
దదవుని కృపవ సహితమైన కవర్యముగవ, క్షమాప్ణలో తిరతాములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు అనగవ,
తండిర, కుమార్మడు, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు కల్వస్టియునాిర్మ. అది తండిరతో ఆర్ంభ్మయియంది.

తండిర
ర్క్షణ ప్రధానంగవ తిరతాములోని తరయమునకు సంబంధించినదెై యునిది: తండిర చొర్వ
తీసుకుంటాడు, కుమార్మడు నర్వేర్మసవతడు, ప్ర్శశుదాధతు అనాయిసవతడు. మనము
తండిర సంబంధ్ం గూర్శు ఆలోచించునప్ుపడు, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు మనము ఆలోచించవలస్టి ఉంటుంది మర్శయు మన ర్క్షణ
ప్రణాళికను ర్చించుటలో ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలు కల్వస్టియునాిర్మ. ఉగీతను
మర్శయు నీతిమంతమును మర్శయు తీర్మపను స్టిార్ప్ర్మసూ
త నే, ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు కృపవసహితంగవను, పతమ
ర ప్ూర్ాకంగవను మర్శయు కనికర్ముతోను
ప్నులు చదయుచునాిర్మ. కవబటిర చొర్వ తీసుకొనుచునిది తండిర అని మనము
గమనించినప్ుపడు, ఆయన ఈ కవర్యమును కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుల
జోకయము లేకుండా సాతంతురడుగవ చదయడం లేదని గీహించవల ను.
— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
క్షమాప్ణ తండిరతో మొదలయియంది ఎందుకనగవ దానిని గూర్శున ప్రణాళిక ర్చించినవవడు ఆయనే.
కుమార్మని ఈ లోకంలోనికి ప్ంపించి, ఆయనను విమోచకునిగవ నియుకిత చదస్టన
ి వవడు తండిరయిే అని కొీతత
నిబంధ్న సువిదితంగవ బో ధిసత ుంది. ఈ సతయమును మనము యోహాను 3:16-18, అపొ 2:34-36, మర్శయు
హెబ్రర 3:1-2లో చూడవచుు.
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యిేసు తన ప్రజలకు విమోచకుడెై యుండుటకు కల్వగశంచబడిన శకితకి తండిర అధికవర్మిచాుడనియు,
యిేసు స్టిలువ మీద చదయు బల్వయాగమును పవప్ప్ర్శహార్ముగవ అంగరకర్శంచునని వవగవేనము చదసవడనియు
కొీతత నిబంధ్న బో ధించుచునిది. తండిర మర్శయు కుమార్మల ఈ పవతరలను గూర్శు మనము యోహాను 10:1418, కొలొ 1:18-20, మర్శయు హెబ్రర 2:10 మునిగు వవకయభాగవలలో చదవగలము.
వవసత వవనికి, ర్ోమా 3:25 తెల్వయజేయుచునిటుర, యిేసును బల్వయాగముగవ అర్శపంచినవవడు తండిరయిే
అని తెల్వయుచునిది. ఈ వవకయభాగములో పౌలు ఏమని ర్చించాడో గమనించండి:
. . . దదవుడు . . . ఆయనను కర్మణాధార్ముగవ బయలుప్ర్చెను (ర్ోమా 3:25).
విమోచనా ప్రణాళికను ర్చించుటలో తండిర గొప్ప ర్ూప్ శిల్వపయిైయునాిడు. మన పవప్ములను
క్షమించి మనలను ఆశీర్ాదించవల ననేది, కృపవసహితమన
ై ఆయన ప్రణాళిక మర్శయు కనికర్ముతో కూడిన
ఆయన కోర్శకయిైయునిది. ర్క్షణను సవధ్యం చదస్టద
త ి మర్శయు దానిని నిశుయప్ర్చదది కూడా ఆయన
అధికవర్మే.
స్టిలువ యొదే , యిేసు పతమి
ర సుతనాిడు కవని తండిర పతమి
ర ంచడం లేదనే అభపవరయం
ఏర్పడు విధ్ంగవ, ఆయన ప్ర్లోకమందుని తన తండిర ఆగీహమును తన ప్రజలకు
విర్ోధ్ంగవ మళిో ంచడానికి యిేసు ప్రయతిించుచునాిడనే ఆలోచన, యిేసు కరీసత ు
చదయుచుండిన పవరయశిుతత కవర్యమును గూర్శు సంభ్వించుచుండిన దాని విషయంలో,
వవసత వంగవ దదవుని సంకలపమును గూర్శున చాలా గంభీర్మైన అపవర్ా మైయునిది.
యిేసు స్టిలువ మీద చదయుచుండిన కవర్యం వవసత వంగవ దదవుడు తన ప్రజల ప్టో
కల్వగశయుండిన ప్ూర్ా పతమ
ర యొకు వయకరతకర్ణమైయునిది. యిేసు ఈ లోకవనికి
ర్వవడం మర్శయు ఆయన స్టిలువ శీమలను భ్ర్శంచడం వవసత వవనికి తండిర యొకు పతమ
ర
వలన కల్వగశన ప్ర్శణామమనే విషయం కొీతత నిబంధ్నలో ఎంత తర్చుగవ నొకిు
వకవుణింప్బడిందో ఆలోచించండి. మనలో ఎకుువ మందిమి బహుశ్వ మన కస
ై తవ
జీవితంలో మొటర మొదట కంఠసా ం చదస్టత వచనం, యోహాను 3:16 ఈ విధ్ంగవ
ఉదాాటించుచునిది, “దదవుడు లోకమును ఎంతో పతమి
ర ంచెను కవగవ ఆయన తన
అదిాతీయ కుమార్మని . . . అనుగీహించెను.” ఈ వచనంలో ఎవర్శ పతమ
ర నొకిు
చెప్పబడుతుంది? యిేసు పతరమ నుంచి తొలగశంచాలనే భావం నాలో ఏమాతరము లేదు,
కవని ఈ వవకయభాగంలో నొకిు వకవుణింప్బడుతుని విషయం, కుమార్మని
అనుగీహించుటలో గల ప్ర్లోకమందల్వ తండిర పతమ
ర యిే.
— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
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కుమార్మడు
మన క్షమాప్ణను నర్వేర్ము దదవుని కృప్లో, మన విమోచకుడెైయునివవడు, కుమార్మడు కూడా
కల్వస్టియునాిడు.
తండిర ఇచిున వవగవేనము నర్వేర్మటకుగవను, యిేసుగవ, ఎంతో కవలంగవ ఎదుర్మచూడబడుచుండిన
మస్ట్ియగవ, నర్వవతార్మతిత న కుమార్మడు, మానవుల పవప్పవరయశిుతాతర్ా మై ఈ లోకమునకు ప్ంప్బడెను. ఈ
బో ధ్ను మనము ర్ోమా 3:25-26, హెబ్రర 2:14-17, మర్శయు హెబ్రర 10:5-10 వంటి మునిగు అనేక
వవకయభాగములలో చూడవచుు.
యిేసు పవప్ుల సవానంలో స్టిలువపై మర్ణించడం దాార్వ పవప్పవరయశిుతత ం చదసవడు. మనము చదస్టన
ి
పవప్ము చదత సమర్శాంప్బడిన దదవుని శ్వప్మును ఆయన పొ ందాడు. మనము పవప్ులముగవ
ప్ర్శగణింప్బడకూడదు, కవని దదవునికి విధదయులమైన పిలోలమని పిలువబడునటు
ో ఆయన యొకు
సంప్ూర్ణ మన
ై నీతి మన ల కులలోనికి చదర్ుబడింది. ఈ ప్రధానాంశము కనిపించు వవకయభాగవలకు ఉదాహర్ణగవ,
మనము యోహాను 10:14-18, గలతీ 2:20, 2 కొర్శంథీ 5:21, మర్శయు హెబ్రర 10:9-14 మొదలగు లేఖ్న
భాగములను తీసుకొనవచుును. ఎఫస్ట్ 1:7లో పౌలు ఈ విధ్ంగవ వవరసుతనాిడు:
దదవుని కృపవమహదెైశార్యమునుబటిర ఆ పియ
ర ునియందు ఆయన ర్కత మువలన మనకు
విమోచనము, అనగవ మన అప్ర్వధ్ములకు క్షమాప్ణ మనకు కల్వగశయునిది (ఎఫస్ట్
1:7).
దదవుడు మన పవప్ములను ఉపతక్షించుటనుబటిర కవదు, కవని ఆయన కరస
ీ త ునందు వవటికి శిక్ష
విధించినందు వలన అవి క్షమింప్బడినవి. అందుచదతనే మన ర్క్షణ విషయంలో మనము గొప్ప స్టిార్నముకము
కల్వగశయుండాలని లేఖ్నము మనలను పలర తిహిసత ుంది.
క్షమాప్ణ, తండిర మర్శయు కుమార్మడు చదస్టిన ఈ కవర్యములపై మాతరమే ఆధార్ప్డియుండుటగవక, అది
ప్ర్శశుదాధతు దదవుని కృప్ వలన కూడా కల్వగశన ప్ర్శణామమయ
ై ునిది.

ప్ర్శశుదాధతు
ప్ర్శశుదాధతు తిరతాములోని ప్ుర్మషమూర్శతయిై యుండి, పవప్క్షమాప్ణను మన జీవితాలకు వవసత వంగవ
అనాయింప్జేసత ునాిడు. తండిర పవప్పవరయశిుతత మునకై ప్రణాళికలు ర్చించాడు మర్శయు కుమార్మడు వవటిని
నర్వేర్వుడు. కవని ప్ర్శశుదాధతు తన కవర్యము చదయనంత వర్కు, మన పవప్ములు వవసత వంగవ
క్షమింప్బడలేదు.
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మనము కరీసత ునంగరకర్శంచి కస
ై త వ విశ్వాసులమన
ై మొదటిసవర్శ, ఆ క్షణం వర్కు మనము చదస్టన
ి సకల
పవప్ములను క్షమించి, ప్ర్శశుదాధతు మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చును. యిేసు యోహాను 3:5-8లో
స్టలవిచిునటుర, మన ఆతులను తిర్శగశ జనిుంప్జేయుట దాార్వ మనకు ఆతుసంబంధ్మన
ై నూతన జీవమును
కూడా అనుగీహిసత వడు. ఈ అనుభ్వం “జీవవర్ా మన
ై మార్మమనసుి” అయుయనిదని అపొ 11:18
తెల్వయజేసత ుంది, ఎందుకనగవ ప్ునర్మజీె వములోను మర్శయు విశ్వాసములోను మన పవపిషర త
ి నమును గూర్శున
దుఖ్ము మర్శయు ఒప్ుపకోలు ఎలో ప్ుపడు కల్వస్టి ఉంటాయి. ఈ అభపవరయమును 1 కొర్శంథీ 6:11 వంటి అనేక
వవకయభాగములు ర్ూఢిప్ర్చుచునివి.
క్షమాప్ణను ప్ర్శశుదాధతు మన జీవితకవలమందంతటను మనకు అనాయించుచుండును. మన
విశ్వాసమును కొనసవగశంచువవడు ఆయనే, మనము అనుదినము మార్మమనసుి నొందునటు
ో మనలను
నడిపించువవడు ఆయనే, మనలను ఎలో ప్ుపడు క్షమించువవడు ఆయనే. ఈ విషయానిి మనము ర్ోమా 8:116 మర్శయు గలతీ 5:5లో చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, పౌలు 2 థెసి 2:13లో స్టలవిసుతని విషయానిి
వినండి:
ప్రభ్ువువలన పతమి
ర ంప్బడిన సహో దర్మలార్వ, ఆతు మిముును
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటవలనను, మీర్మ సతయమును నముుటవలనను, ర్క్షణపొ ందుటకు
దదవుడు ఆదినుండి మిముును ఏర్పర్చుకొనను . . . (2 థెసి 2:13).
ఇకుడ, విశ్వాసులు పవప్ము మర్శయు దుర్రితి నుంచి ప్వితరప్ర్చబడునటు
ో ప్ర్శశుదాధతు చదయు
కవర్యముల ఫల్వతంగవ, అనగవ, మనకు క్షమాప్ణను అనాయించు ప్ర్శశుదాధతు కవర్యముల దాార్వ వవర్మ
ర్క్షింప్బడి యునాిర్ని పౌలు ర్చించాడు. మనము సతయములో నముకముంచుటను కొనసవగశంచుచుండు
కొలది, ప్ర్శశుదాధతు మనకు క్షమాప్ణను అనాయించుచునే యుంటాడు.
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు మన యిడల ర్క్షణార్ా మైన కృప్ను ప్రదర్శిసవతర్మ. ఇది మన
జీవితాలలో కనీసం మూడు అంతర్వభవములను కల్వగశయుంటుంది. మొదటిది, మనము పవప్ము చదస్టి, ఆ
మీదట క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణకు సంబంధించిన ఇతర్ కోణాల విషయమై దదవుని వేడుకొనినప్ుపడు, మన
వినిప్మును దెైవికమన
ై ఈ ముగుగర్మ ప్ుర్మషమూర్మతలకు మనము వినివించుకొనుటలో సర్ైనవవర్మై
యుందుము. ర్ండవది, మనము ఈ ఆశీర్వాదములను పొ ందినప్ుపడు, మనము దదవతాములోని ఈ ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలకు కృతజఞ త చెల్వోంప్వలస్టినవవర్మై యునాిము. మూడవది, తిరతాములోని ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మతలు కూడా మనలను పతమి
ర సుతనాిర్నియు, మన విమోచనను నిశుయప్ర్చు ప్నులు
చదయుదుర్నియు ఎర్శగన
శ వవర్మై, మన ర్క్షణను గూర్శు మనము సంప్ూర్ణ నముకముగలవవర్మై
యుండవచుు. తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు, మన మేలు నిమితత మై, పవప్మును గూర్శున
సమసయను ప్ర్శషుర్శంచుటకై, కల్వస్టి ప్నిచదయుచుందుర్మ.
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పవప్క్షమాప్ణను గూర్శు పవప్ము యొకు సమసయ మర్శయు దదవుని కృప్ దృషిరకోణముల దృష్టవరా
తెల్వస్టికొనాిము, గనుక క్షమాప్ణా పవతరలో గల వయకితగతమన
ై బాధ్యతను గూర్శు నేర్ముకొనడానికి ఇప్ుపడు
మనము స్టిదధంగవ ఉనాిమని అర్ా ం.

వయకితగత బాధ్యత
దదవుడు ప్రతి ఒకుర్శ పవప్ములను క్షమించడని లేఖ్నము సుసపషరంగవ బో ధిసత ుంది. కొందర్మ
క్షమింప్బడి యునాిర్మ, కొందర్మ క్షమింప్బడలేదు. ఇది ఎందుచదత నిజం? మానవ దృకపథం ప్రకవర్ం,
క్షమాప్ణా ప్రకిీయలో వయకితగత బాధ్యతను గూర్శున అంశం సవధార్ణంగవ కల్వస్టియుంటుందనేది
కవర్ణమైయునిది. సర్ాసవధార్ణంగవ, ఈ బాధ్యతలను నర్వేర్మువవర్మ క్షమింప్బడుదుర్మ, కవని ఈ బాధ్యతల
నుంచి తపిపంచుకొనువవర్మ క్షమింప్బడర్మ.
వయకితగత బాధ్యతను గూర్శున మన చర్ు ర్ండు భాగవలలో ఉంటుంది. మొదటిది, క్షమాప్ణ నిమితత మై
సవమానయంగవ అవసర్మైయుని విషయాలని లేఖ్నము గుర్శతసత ుని కొనిి షర్తులను మనము పతర్ొుంటాము.
ర్ండవది, క్షమాప్ణను పొ ందగల సవధ్నములను గూర్శు మనము తెలుసుకుంటాము. లేఖ్నము క్షమాప్ణతో
ముడిపడుతుని షర్తులతో మొదలుపటురదాము, ర్ండి.

షర్తులు
క్షమాప్ణకు అవసర్మైయుని ర్ండు పవరథమిక షర్తులను గూర్శు లేఖ్నము తెల్వయజేసత ుంది.
మొదటిది, క్షమాప్ణకు దదవుని యందల్వ విశ్వాసము ముందు షర్తుగవ కోర్బడుతుని విషయమైయునిదని
చెబుతుంది. లేఖ్నములో, విశ్వాసమనేది బహుముఖ్ భావమయ
ై ునిది. కవని ఈ సందర్భములో, దదవుని
యందల్వ విశ్వాసమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటునప్ుపడు, మన మనసుిలలో ఈ కిీంది
విషయాలుంటాయి.
దదవుని దెవి
ై కమైన సవర్ాభౌమతామును అంగరకర్శంచుట, ర్వచభ్కితతో ఆయనకు
లోబడుట, మర్శయు మన విమోచకుడెన
ై యిేసు కరస
ీ త ు నిమితత మై ఆయన మన యిడల
కనికర్ము కనుప్ర్చునని నముుట.
ఇది నేటి విశ్వాసులకు వింతెన
ై విషయంగవ వినిపించినప్పటికని
ి , లేఖ్నము తర్చుగవ ఇటువంటి
విశ్వాసమును, “యిహో వవ యందల్వ భ్యభ్కుతలు” అని ప్రసత వవించును.
ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 103:8-13లో గల వవకయభాగం క్షమాప్ణ విషయమైన షర్తుతో కూడిన
సాభావమును ఈ కిీంది విధ్ంగవ వర్శణంచుచునిది:
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యిహో వవ దయాదాక్షిణయ ప్ూర్మణడు దీర్ాశ్వంతుడు కృపవసమృదిధగలవవడు. ఆయన
ఎలో ప్ుపడు వవయజయమాడువవడు కవడు ఆయన నితయము కోపించువవడు కవడు. మన
పవప్ములనుబటిర మనకు ప్రతికవర్ము చదయలేదు మన దో షములనుబటిర మనకు
ప్రతిఫలమియయలేదు. భ్ూమికంటె ఆకవశము ఎంత ఉనితముగవ ఉనిదో
ఆయనయందు భ్యభ్కుతలు గలవవర్శయిడల ఆయన కృప్ అంత అధికముగవ ఉనిది.
ప్డమటికి తూర్మప ఎంత దూర్మో ఆయన మన అతికీమములను మనకు అంత దూర్
ప్ర్చియునాిడు. తండిర తన కుమార్మలయిడల జాల్వప్డునటు
ో యిహో వవ తనయందు
భ్యభ్కుతలు గలవవర్శ యిడల జాల్వప్డును (కరర్తనలు 103:8-13).
యిహో వవ యందు భ్యభ్కుతలు గలవవర్ే, క్షమింప్బడినవవర్మ, తమ అతికీమములు
తొలగశంప్బడినవవర్నే విషయానిి గమనించండి.
ఇదద అభపవరయం బెైబిలు యందంతటను కనబడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన 30:18-20 దాార్వ,
యిహో వవను ఆశీయింప్ తమ మనసుిలను నిలుప్ుకొనిన ప్రతి ఒకుర్శని ప్రభ్ువు క్షమించాడని తెలుసుతంది.
మార్ము 4:12లో, ప్రభ్ువును తెలుసుకొని ఆయనను అర్ా ం చదసుకొనువవర్మ మాతరమే క్షమాప్ణ కొర్కు ఆయన
యొదే కు ర్వవచుునని యిేసు సూచించాడు. అపొ 26:17-18 ప్రకవర్ం, ప్రభ్ువు యొకు మహిమ మర్శయు శకిత
యొకు సతయము ప్టో మనో నేతరములు తెర్మవబడినవవర్శకి మాతరమే క్షమాప్ణ పవరపిత సుతంది.
విర్శగశ నల్వగశన హృదయం, లేఖ్నముల ప్రకవర్ం క్షమాప్ణ నిమితత మైన ర్ండవ సవమానయ
షర్తెయ
ై ునిది. విర్శగశ నల్వగశన హృదయం అనగవ:
పవప్మును గూర్శున యథార్ామైన దుఖ్ము; దదవుని ధ్ర్ుశ్వసత రమును
ఉలో ంఘించుటను గూర్శున నిజమైన ఖ్ేదము.
ఇది తప్ుపచదస్టి దొ ర్శకిపల యినప్ుపడు లేదా శిక్షింప్బడినప్ుపడు కేవలము దుఖంచుట కవదు, కవని
దదవుడు కోర్మచుని విషయాలు ప్ర్శశుదధ ము, మర్శయు ఆయనను ఘనప్ర్చుటకు విఫలుల ైన విషయమై
ఏర్పడు విర్శగశ నల్వగశనా హృదయం అనే విషయంతో సముతించుటయిై యునిది.
విర్శగశనల్వగశన హృదయం అని అనిప్ుపడు, నీవు మర్శయు నేను, మన అప్ర్వధితా
భావమును గవీహయము చదస్టికొనవలస్టి యునిదని అర్ా ము. దావీదు, బతెషబతో పవప్ము
చదస్టన
ి తర్మవవత అతనిలో ఏర్పడిన దుస్టిాతిని గూర్శు నేను ఆలోచిసుతనాిను. అవును,
దావీదు బతెషబకు విర్ోధ్ంగవ పవప్ం చదశ్వడు, గనుక బతెషబ యొకు భ్ర్త కు విర్ోధ్ంగవ
కూడా పవప్ం చదశ్వడని అర్ా ం. అతడు పవత నిబంధ్న సంఘానికి విర్ోధ్ంగవ పవప్ం
చదశ్వడు, కవని చివర్కు “నీకు, కేవలము నీకే విర్ోధ్ముగవ నేను పవప్ము
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చదస్టయ
ి ునాిను, నీ దృషిర యిదుట నేను చెడుతనము చదస్టియునాినని” దదవుని
యిదుట ఒప్ుపకొంటునాిడు. మర్శయు ఇకుడ హృదయ అనుతాప్మును మీర్మ
గమనించవచుు. దీనికి ఆధ్ునిక కవలంలో, “విర్శగశనల్వగశన హృదయం,” అనే ప్దము
సర్శపల తుందని నేననుకుంటునాిను మర్శయు దదవుని సనిిధిలో మనము బహుగవ
నలుగగొటర బడుటకు దదవుని వవకయం, ప్ర్శశుదాధతు అవసర్మగున.
— డా. డెర్క్స డబుోా. హెచ్. థామస్
ఉదాహర్ణకు, 2 సమూ 11వ అధాయయానిి చదివినటో యితద, దావీదు బతెషబతో వయభచర్శంచి, ఆ
తర్మవవత ఆమ గర్భవతి యనే విషయానిి దాచిపటర డానికి ఆమ భ్ర్త యిన
ై ఊర్శయా హతమార్ుబడు
ఏర్వపటును చదస్టన
ి సందర్భంలో, అటుపిముట దావీదు ఎటువంటి ప్ర్శతాప్మునన
ై ను ప్రదర్శింప్లేదని
అర్ా మవుతుంది. బతెషబ దావీదు కుమార్మనికి జనునిచదుటంత వర్కు, దావీదు తన చర్యల ఫల్వతంగవ ఎటువంటి
దుఖ్మునైనను అనుభ్వించకుండా జీవించాడు. కుమార్మడు ప్ుటిర న పిముట, మనము 2వ సమూ 12వ
అధాయయం దాార్వ తెలుసుకొనుచునిటుర, ప్రవకత యిైన నాతాను దావీదును కలుసుకొని అతని పవప్ము
విషయంలో దావీదును హెచుర్శంచాడు, గదిేంచాడు. అప్ుపడు మాతరమే దావీదు తాను చదస్టిన నేర్వనిి
ఒప్ుపకునాిడు, దాని విషయంలో అతడు దో షియని బహుగవ ఒపిపంప్బడా్డు. ఆ తర్మవవత, యథార్ా మైన
విర్శగశనల్వగశన హృదయంతో, తాననుభ్వించిన ప్రగవఢ దుఖ్మును మర్శయు అనుతాప్మును వయకత ం చదయడానికి
దావీదు 51వ కరర్తనను ర్చించాడు, అది అతని ప్శ్వుతాతప్ముతో కూడిన మార్మమనసుిను గూర్శున గొప్ప
కరర్తనయిైయునిది. కరర్తనలు 51:6, 17లో దావీదు ఏమని వవరసుతనాిడో గమనించండి:
నీవు అంతర్ంగములో సతయము కోర్మచునాివు . . . విర్శగశన మనస్టతి దదవునికిషరమన
ై
బలులు దదవవ, విర్శగశ నల్వగశన హృదయమును నీవు అలక్షయము చదయవు (కరర్తనలు
51:6, 17).
దదవుని క్షమాప్ణ పొ ందడానికి, తాను చదస్టిన పవప్ము విషయంలో అతడు దదవుని దృషిరకోణానిి
ప్ంచుకొనాల్విన అవసర్ముండినదని దావీదు గుర్శతంచాడు. ఆయన చదస్టన
ి దానిని దదాషించాల్విన అవసర్ం
ఏర్పడింది, దానిని గూర్శు యథార్ా ంగవ భనుిడు కవవలస్టి వచిుంది.
విర్శగశ నల్వగశన హృదయమును గూర్శున ఇదద వకవుణింప్ును మనము కరర్తనలు 32:1, 2లో
చూడగలము, వవర్శ అంతర్యములో కప్టములేనివవర్శకి క్షమాప్ణ పవరపిత ంచునని అకుడ చెప్పబడుతుంది. వవర్శ
పవప్మును తయజంచువవర్శకి దదవుని జాల్వ చూప్బడునని మనము యిషయా 55:7లో చూసవతము. వవర్శ పవప్ము
విషయంలో తమ హృదయానిి కఠశనప్ర్చుకొనువవర్శకి క్షమాప్ణ పవరపిత ంచదనే విషయానిి మానము
యిర్రుయా 5:3లో గమనిసవతము.
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మనము, మన మనసుిలను దదవుని ప్ర్శశుదధ తపై కేందీరకర్శంచుట దాార్వ,
మార్మమనసుికు కేందరమైయుని విర్శగన
శ ల్వగశన హృదయానిి అలవర్చుకుంటామని
నేనేనుకుంటునాిను. అవిధదయుల ైన వవర్శతో సహవవసము చదయక, కవని అవిధదయతకు
తీర్మప తీర్ముచు, అతికీమమును చదయువవర్శ పవప్మునకు ప్రతిఫలం కలుగజేయు
దదవుని గూర్శు ఆదికవండము మొదలుకొని ప్రకటన గీంథం వర్కు బెైబిలు స్టలవిసుతని
విషయాలను మననం చదయడం దాార్వ మనము ఈ ప్నిని చదయగలము. ఇదద నిజమైన
దదవుని ప్ర్శశుదధ త. మనము దదవుని ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు మథనప్డుచుండగవ,
మర్ొకసవర్శ వనుదిర్శగశ మన సొ ంత జీవిత విధానాలను ప్ర్శశీలనగవ ప్ర్రక్షించుకొని,
మనము అతికీమించిన, అవిధదయతను ప్రదర్శించిన, దదవుడు స్టలవిచుుచుండిన
విషయాలను పడచెవిని పడుతూ మన సొ ంత మార్గ ంలో దూర్ముగవ వళిో పల యిన,
ఆయనకు గౌర్వ భ్ంగం కల్వగశంచు ర్రతిలో మన జీవితాలను గందర్గోళం చదసుకుని,
కొనిి విధానాలను మాతరమే ప్ునసిమీక్షించుకుందాము. ఆ తర్మవవత, నాకు
ర్వవలస్టియుండిన పవప్ ప్రతిఫలమంతా ఇప్ుపడు వవసత వవనికి కరీసత ు భ్ుజాల మీద ప్డిన
మర్శయు సహించిన దాని విషయమై మర్ొకసవర్శ ఆలోచిదాేము. నా పవప్ములు ఎంత
బాధాకర్మైనవై యుండినవో, దదవుని శర్రర్ధార్శయిన
ై కుమార్మని మర్ణము దాార్వ
మాతరమే వవటి నుంచి నాకు పవరయశిుతత ం పవరపిత సుతందనియు, ఇది నాకు తెలుప్ుతుంది.
దదవుని ప్ర్శశుదధ త దృష్టవరా నా పవప్ములు ఎంతో దార్మణమై యుండినవను విషయానిి
మర్శయు వవటిని వదులుకొనవలస్టిన అవసర్వనిి సవాధికవర్ంతో కోర్శన విషయానిి
కూడా నేను తెలుసుకుంటుండగవ, పవప్ము ఎంతో బాధ్కర్మన
ై దను నా అవగవహన
మర్శ ఎకుువ నిశితమైనదవుతుంది, నా అనుతాప్ము లోతెన
ై దవుతుంది, మర్శయు
తదాార్వ ననుి నేను దదవుని ప్ర్శశుదధ తకు అంకితం చదసుకొనవల ననియు, మర్శయు
పవరయశిుతత ం ఆవశయకమగుటకు కవర్ణమన
ై పవప్ములను గూర్శు నేనంతో ఖనుిడనై,
నేను వవటిని నిజముగవ దదాషిసత ునాినని దదవునికి చెప్పవల ననియు, నిజాయితీతో
కూడిన ప్రయతిం మర్లా మర్లా ఎనోిసవర్మో చదయబడుతుంది.
— డా. జే. ఐ. పకుర్డ
విశ్వాసము మర్శయు విర్శగన
శ ల్వగశన హృదయానికి సంబంధించిన షర్తులు, మనము విశ్వాసులమైనా
కవకపల యినా, ప్రతి ఒకుర్శ జీవితానికి ముఖ్యమైయునివి. కరస
ీ త ును తమ ప్రభ్ువుగవను మర్శయు ర్క్షకునిగవను
స్ట్ాకర్శంచనివవర్శ విషయంలో, వవర్శ పవప్ములు క్షమింప్బడి, వవర్మ కరీసత ునందు నూతన జీవితమును
ఆర్ంభంచుట కొర్కు వవర్మ దదవుని యొదే కు వచుుటకు ఈ షర్తులు వవర్శకి సదవకవశముల య
ై ునివి.
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ఇదివర్కే ప్రభ్ువునకు చెందిన మన విషయంలో, మనము స్టిార్ విశ్వాసంతో కూడిన జీవితములు జీవించాల్వి
ఉనిదనియు, మనము చదయుచునేయుని పవప్ములను గూర్శు యథార్ా ంగవ ఖనుిలము
కవవలస్టియునిదనియు, గుర్మతచదయడానికి ఇవనీి మనకు జాఞప్కవల ైయునివి, అప్ుపడు మనము
పవప్క్షమాప్ణ పొ ందుచు, అనుదినం ప్వితరప్ర్చబడుచుందుము.
ఒకడు దదవుని క్షమాప్ణ పొ ందడానికి దదవునియందల్వ విశ్వాసము మర్శయు విర్శగన
శ ల్వగశన హృదయం
ఆవశయకమను షర్తులను గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము గనుక, మనము క్షమాప్ణ పొ ందడానికి
అందుబాటులో నుని సర్ాసవమానయమన
ై సవధ్నములను గూర్శు ఇప్ుపడు తెలుసుకుందాము.

సవధ్నము
కొనిి ప్ర్వయయాలు, కృపవసవధ్నమునకును మర్శయు కృపవధార్మునకును మధ్య గల వయతాయసవనిి
వివేచించుటలో కైసతవులు విఫలులవుతార్మ. తతఫల్వతంగవ, కృప్ను పొ ందడానికి, దదవుడు మన యిడల
కృప్గలవవడెై యుండునటు
ో ఆయనను బలవంతము చదయుటకు సహితం కృపవసవధ్నమును
ఉప్యోగశంచుకొనవచుునని వవర్మ పొ ర్పవటున అర్ా ం చదసుకుంటార్మ. కవబటిర , సవధ్నమునకును మర్శయు
ఆధార్మునకును మధ్య గల తార్తమయమును సపషరంగవ వివేచించుట ముఖ్యం. ఈ వయతాయసమును మనము
అర్ా ం చదసుకోడానికి, ఒకనికి తగశల్వన గవయము నుంచి వవడు కోలుకోడానికి వవనికి శ్వర్రర్క చికితి
అవసర్మవుతుందని అనుకోండి. ఈ చికితి చాలా ఖ్ర్రదుతో కూడినది, గనుక దాని ఖ్ర్ములను ఒక దాత
చెల్వోంచాడు. ఈ విషయంలో, గవయప్డిన వయకిత సంప్ూర్ణ ంగవ కోలుకోడానికి సహాయప్డిన సవధ్నము చికితి అని
మనము చెప్ుపకొనవచుు. కవని అతడు కోలుకొను నిమితత ము అందజేయబడిన ఆర్శాక ఆధార్ం,
విర్వళమవుతుంది.
ఒక చర్య లేదా ఒక ప్ర్శణామము దానిపై ఆధార్ప్డుటకు ప్ునాదియిై లేదా యోగయతయిై యుండునది
ఆధార్మనియు, ఇటిర చర్య లేదా ప్ర్శణామము చదయు ఉప్కర్ణము లేదా యంతారంగము సవధ్నమనియు
చెప్ుపకొనడం దాార్వ మనము ఈ తదడాలను కోీడీకర్శంచవచుు.
దదవుని క్షమాప్ణను మర్శయు కృప్ను పొ ందుటను గూర్శున విషయానికొస్టతత , అందుకు ఆధార్ము
ఎలో ప్ుపడు కరీసత ు యొకు యోగయతయిై యుంటునిది, ఇటిర యోగయతను ఆయన విధదయతాప్ూర్ాకమైన తన
జీవితము మర్శయు తాయగప్ూర్శతమైన స్టిలువ మర్ణము దాార్వ సంపవదించుకునాిడు. ఈ విషయానిి
మనము మతత యి 26:28, కొలొ 1:13-14, మర్శయు 1 యోహాను 2:12లో చూడవచుు. క్షమాప్ణ ఎలో ప్ుపడు
సంపవదించుకొనబడుతుంది. అయితద అది కరీసత ు చదత సంపవదించుకొనబడింది, మన చదత కవదు. మర్శయు సమసత
కృప్ మన జీవితములను అనాయింప్బడుటకు మౌల్వకమైన సవధ్నము, విశ్వాసము. అది దదవుని యిదుట
ప్రతయక్షంగవ చదయబడినా, లేదా కృపవసవధ్నము దాార్వ తెల్వయజప్ుపకొనబడినా, దదవుడు తన కృప్ను మర్శయు
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ఇతర్ దీవనలను మన జీవితములకు అనాయింప్జేయడానికి ఉప్యోగశంచు మౌల్వకమన
ై సవధ్నము,
విశ్వాసమే.
విశ్వాసము ప్రయోజనప్డుటకు అది సవమానయంగవ ప్రయోగశంచు నానావిధ్ సవధానములను లేఖ్నము
పతర్ొునుచునిది. ఈ పవఠములోని మన అధ్యయన ఉదదేశముల నిమితత ము, పవరర్ా నతో మొదలుపటురచు, ఇటిర
ఇతర్ సవధ్నములను మనము ర్ండు సర్ాసవధార్ణమైన వర్గ ములుగవ కోీడీకర్శంచవచుు.
లేఖ్నములయందంతటను, ఆయన కృప్ మర్శయు క్షమాప్ణ కొర్కు దదవునికి మొర్పటురకోడానికి
పవరర్ా న ఒక సర్ాసవధార్ణమన
ై సవధ్నమైయునిదని నివేదింప్బడింది. ఉదాహర్ణకు, ఒప్ుపకోలు మర్శయు
మార్మమనసుి సూచించు పవరర్ానలు, తదాార్వ ప్ర్శశుదాధతు మనకు క్షమాప్ణను అనాయించు విశ్వాసమునకు
వయకరతకర్ణముల ై యునివని బెబి
ై లు సవధార్ణంగవ తెల్వయజేసత ుంది. ఈ పవరర్ా నల కవర్యసవర్ా కతను గూర్శు 1
ర్వజులు 8:29-40, కరర్తనలు 32:1-11, అపొ 8:22, 1 యోహాను 1:9, మర్శయు ఇతర్మన
ై ఇంకవ అనేక
వవకయభాగవలు మనకు బో ధిసత ునాియి.
ఇటీవలనే ప్రభ్ువు నంగరకర్శంచినవవర్శకి, ఒప్ుపకోలు మర్శయు మార్మమనసుిను సూచించు విశ్వాస
సహితమన
ై పవరర్ా నలు, తదాార్వ ప్ర్శశుదాధతు వవర్శ జీవితములకు క్షమాప్ణను మర్శయు ర్క్షణను అనాయించు
సవధ్నముల ైయునివి. ఇందు చదతనే, ఒకడు కరీసత ు నంగరకర్శంచుటను సంఘము “జీవవర్ా మన
ై మార్మమనసుి”
అని అపొ 11:18లో ప్రసత వవించింది. విశ్వాసులందర్శ విషయంలో, ఒప్ుపకోలు మర్శయు మార్మమనసుిను
సూచించు పవరర్ానలు మన జీవితాలలో దదవుని కృప్ను పొ ందడానికి ముఖ్యమన
ై సవధ్నముల ై యుండుట
కొనసవగుచునే యుండును. 1 యోహాను 1:9లో ఇలా వవరయబడియునిది:
మన పవప్ములను మనము ఒప్ుపకొనిన యిడల, ఆయన నముదగశనవవడును
నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పవప్ములను క్షమించి సమసత దుర్రితినుండి
మనలను ప్వితురలనుగవ చదయును (1 యోహాను 1:9).
యిేసు కరీసత ు మన కోసం చదస్టిన బల్వయాగము ఆధార్ంగవ దదవుడు మన పవప్ములను ఉచితంగవ
క్షమిసవతడనేది సువవర్త యొకు ఆశుర్యకర్మైన వవర్త యిైయునిది. గనుక మనము మామూలుగవ విశ్వాసముతో
మనవి చదసుకొనడం దాార్వ ఈ క్షమాప్ణను పొ ందవచుు.
మర్ొక విషయం తెలుసవ, “ప్ర్లోకమందుని తండీర, ననుి క్షమించమని” మనవి
చదసుకుంటూ కేవలం ఆయన యొదే కు వస్టతత చాలు, దదవుడు పవప్ులను క్షమిసవతడని
నీవు బో ధించినటో యితద, అది దదవుని కృప్ను చౌకబార్మ విషయంగవ చదసత ుందని అనేక
జానప్దులు అనుకుంటుంటార్మ. కవని, అసలు విషయం ఏమనగవ, మనము పొ ందిన
మార్మమనసుి మనలను ర్క్షిసత ుందని కవదు, లేదా దదవుడు మనలను క్షమించడానికి
అది ఆధార్మైయునిదని కవదు, కవని అప్ర్శమితముగవ విలువగలదెైయుని మర్శయు
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ల కిుంప్ శకయము కవనంతగవ ఖ్ర్రదెైనదెైయుని ఆయన అదిాతీయ కుమార్మని
మర్ణము దాార్వ, మన క్షమాప్ణకు మర్శయు మనము సమాధానప్డుటకు
అవసర్మన
ై ఆధార్వనిి దదవుడు తానే సమకూర్వుడు గనుకనే, అది దదవుని కృప్ను
హెచిుసుతందనేది అసలు విషయమైయునిది.
— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
యిేసు కరస
ీ త ు, దదవుని కుమార్మడు, తిరతాములోని ర్ండవ ప్ుర్మషమూర్శత ఈ లోకవనికి
వచిు ముపపై సంవతిర్ములు వినయప్ూర్ాకముగవ మర్శయు దాసుని
సార్ూప్ముదాల్వు గడిపిన మీదట శీమలనుభ్వించి స్టిలువ మీద మర్ణించాడు —
మన పవప్ముల నిమితత మైన జర్శమానా చెల్వోంచుటకై, పవప్ము యొకు నితయ
ఋణమును స్టిలువ మీద భ్ర్శంచాడనేది వవసత వము. ఇది నితయమైన ఖ్ర్రదు, నితయమన
ై
వల, మన పవప్ముల కొర్కు చెల్వోంప్బడిన అపవర్మైన వల. కవబటిర ఇది చౌకబార్మ కృప్
కవనే కవదు. ఇది ఎప్ుపడెైనాగవని సవధింప్బడిన అతయంత ఖ్ర్రదెైన కృప్. మనము ఈ
కృప్ను ఉచితముగవ పొ ందుతునాిము, కవని యిేసు తన సమసత మును మన కోసం
అర్శపంచుకునిందు వలననే ఇది సవధ్యమయియంది.
— డా. మార్డు సవరీస్
ఆయన యొదే కు వచిు, మామూలుగవ, “ప్రభ్ువవ, ననుి క్షమించుమని” మనవి
చదస్టక
ి ొనువవర్ందర్మ క్షమింప్బడుదుర్మ. ఇలా జర్గడము, క్షమాప్ణ కొర్కైన వవర్శ
మనవి ఘనమన
ై దెైయుండినదని కవదు, లేదా వవర్శ మార్మమనసుి చాలా మంచిదెై
యుండినదని కవదు, కవని మనము మన ప్ర్లోకమందుని తండిరతో కూడా తిర్శగశ
సహవస్టించడానికి అవసర్మన
ై దానంతటిని యిేసు సంప్ూర్శతగవ సమాప్త ము
చదస్టన
ి ందువలననే ఇది సవధ్యమయియంది.
— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
క్షమాప్ణ కొర్కు సవధార్ణమైన సవధ్నములుగవ ప్రయోజనప్డు, ఒప్ుపకోలు మర్శయు
మార్మమనసుిను సూచించు పవరర్ా నలతోపవటు, కొనిి ప్ర్వయయములు అసవధార్ణమైన క్షమాప్ణా
సవధ్నములుగవ విజాఞప్నా పవరర్ానలు ప్నికి వచుునని పతర్ొునడానికి మనము కొంచెము ఆగవలస్టి యుంటుంది.
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విజాఞప్నము అనగవ: ధాయనము; లేక వినిప్ము లేదా మర్ొకర్శ ప్క్షాన చదయబడు పవరర్ాన అని
నిర్ాచింప్బడవచుు.
కవర్యసవర్ా కమన
ై విజాఞప్నా పవరర్ా నలు చదస్టన
ి వవర్శ గూర్శునవి బెబి
ై లు సంబంధ్మైన అనేక
ఉదాహర్ణములు లేఖ్నముల యందు గీంథసా ం చదయబడియునివి. మోషత చదస్టన
ి విజాఞప్నా పవరర్ా న ఫల్వతంగవ,
దదవుడు ఇశ్వీయిేలీయుల పవప్మును క్షమించిన విషయానిి మనము సంఖ్ాయ 14:19, 20లో చూడగలము.
ప్సవు భోజనమును గూర్శు హిజుయా చదస్టన
ి విజాఞప్నకు ప్రతిసపందిసత ూ అందునిమితత ము తముునుతాము
సర్శగవ స్టిదధప్ర్చుకొనని ప్రజలను దదవుడు క్షమించిన వివర్మును మనము 2 దిన 30:18-20లో చూడవచుు.
యోబు తన పిలోల నిమితత ము కీమప్రకవర్ంగవ కవర్యసవర్ా కమన
ై విజాఞప్నా బలులర్శపంచిన సంగతిని మనము
యోబు 1:5 ఆధార్ంగవ తెల్వస్టికొనగలము. పవప్ము చదస్టన
ి వవర్శ ప్క్షమున సంఘ పదే లు క్షమాప్ణ
సంపవదించవచుునని యాకోబు బో ధించినటు
ో మనము యాకోబు 5:14-15 ఆధార్ంగవ నేర్ముకొనగలము.
విశ్వాసులు చదయు విజాఞప్న పవరర్ా నలకు ప్రతిసపందిసత ూ దదవుడు క్షమాప్ణను ఎలో ప్ుపడూ అనాయించడు. కవని
ఆయన అలా అనాయించిన సందర్వభలు అనేకమునాియి.
మనుషుయలు చదయుచుండు ఈ విధ్మన
ై విజాఞప్న పవరర్ానలను మించి, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతు కూడా ప్రజల కోసము విజాఞప్నములు చదయుచుందుర్మ. యిేసు చదయు విజాఞప్న యిషయా 53:12,
ర్ోమా 8:34, మర్శయు హెబ్రర 7:25, మునిగు వవకయభాగవలలో పతర్ొునబడింది. ర్ోమా 8:26-27లో ప్ర్శశుదాధతు
చదయు విజాఞప్నను గూర్శు బో ధింప్బడింది.
సంసవుర్ములు, లేదా అనేక ఆధ్ునిక పొర టెస్టర ంటు సంఘములు “ఆచార్ములు” అనగవ, బాపిత సుము
మర్శయు ప్రభ్ువు భోజనము అని పిలుచునని, క్షమాప్ణా సవధ్నమునకు సంబంధించిన ర్ండవ
సర్ాసవధార్ణమన
ై వర్గ మైయునిది.
మనము “సంసవుర్ము” అనే ప్దమును ప్రయోగశంచునప్ుపడు, మనము ర్ోమన్ కవథల్వక్స
సంఘములు ఆచర్శంచు ప్రభ్ువు భోజనము మర్శయు బాపిత సుము విషయమన
ై దృషిరకోణమును గూర్శు
మాటలాడుట లేదనే విషయం మనకు సపషరంగవ తెల్వస్టియుండవల ను. విశ్రషంగవ, ప్రభ్ువు భోజనము మర్శయు
బాపిత సుమును సూచించడానికి, “సంసవుర్ము” అనే ప్దము అనేక పొర టెస్టర ంటు సంఘ శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్ల చదత చర్శతర
ప్రస్టద
ి ధ ంగవ ప్రయోగశంప్బడుచునిది. ఈ ఆచార్ములు ప్రతదయకమైనవి, మన విశ్వాసము ప్రకర్శంచబడి మనము
ఆయన ఆశీర్వాదములను పొ ందగల సవధ్నములుగవ దదవుడు సంఘమునకిచిున ప్ర్శశుదధ మన
ై
నియమముల ైయునివి. ఈ ఆచార్ములు ప్నిచదయు తీర్మనకు సంబంధించిన వివర్ముల విషయంలో
పొర టెస్టర ంటు సంఘముల సవంప్రదాయములు భనింగవ ఉంటునివి. కవని ఈ సంసవుర్ములు ఏదో ఒక విధ్ంగవ
ప్రతయద కమైనవై యునివని వవర్ందర్మ ఏకరభ్విసవతర్మ.
ప్రభ్ువు భోజనము మర్శయు బాపిత సుము క్షమాప్ణ సవధ్నముల ైయునివని ఇతర్మలు
మాటలాడుచుండుట కైసతవులు వినిప్ుపడు, కొనిి ప్ర్వయయాలు వవర్మ అనుమానిసుతంటార్మ. కవబటిర , ఈ
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నియమములను కవర్యసవర్ా కం చదయడానికి, అవి తమంతట తామే ఏదో ఒక విధ్మైన యోగయతగలవై
ఉనాియని మనము చెప్ుపకొనడం లేదని నొకిు వకవుణించడం ముఖ్యం. ఇవి క్షమాప్ణకు ఆధార్ం కవవు.
అదద సమయంలో, ప్రభ్ువు భోజనము మర్శయు బాపిత సుము దాార్వ మనము మన విశ్వాసమును
ప్రకటించినప్ుపడు, మన జీవితాలకు క్షమాప్ణను వర్శతంప్జేయడానికి ప్ర్శశుదాధతు ఈ నియమములను
ఉప్యోగశంచుకుంటాడని బెైబిలు బో ధిసత ుంది.
బాపిత సుము కృపవ సవధ్నమై యునిదని మార్ము 1:4, అపొ 2:38, ర్ోమా 6:1-7, మర్శయు కొలొ
2:12-15 వంటి వవకయభాగవలలో చెప్పబడుతుంది.
ఉదాహర్ణకు, అపొ 22:16లో అననీయ అను ఒక శిషుయడు పౌలుతో చెప్ుపతుని మాటలు వినండి:
గనుక నీవు తడవు చదయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబటిర పవరర్ానచదస్టి
బాపిత సుము పొ ంది నీ పవప్ములను కడిగవ
శ ేస్టక
ి ొనుమని చెపపను (అపొ 22:16).
ఈ ఆదదశములలో, పౌలు యొకు పవప్ములు బాపిత సుము దాార్వ క్షమింప్బడునని లేక
“కడిగశవేయబడునని” అననీయ సూచించాడు.
సహజంగవనే, బాపిత సుము, క్షమాప్ణ నిమితత ం ఆవశయకమన
ై సవధ్నము కవదు. ఇతర్ మార్గ ముల
దాార్వ కూడా మనము క్షమింప్బడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిేసుతో పవటు స్టిలువ మర్ణము నొందుచుండిన
సమయంలో యిేసు నందు విశ్వాసముంచిన దొ ంగ ఎనిడును బాపిత సుము పొ ందలేదు. అటో యినప్పటికిని,
అతడు క్షమింప్బడి ర్క్షింప్బడిన విషయానిి లూకవ 23:43 సూచిసుతంది. కవబటిర , క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ,
బాపిత సుము పొ ందినవవర్శకి మాతరమే అందుబాటులో ఉంటునివనే పొ ర్పవటు ఆలోచన మనకు ర్వకూడదు.
ఇంకవ, బాపిత సుము సవమానయంగవ క్షమాప్ణ మన జీవితాలకు అనాయింప్బడునటు
ో ఉప్యోగప్డు ఒక
సవధ్నంగవ ప్నికి వసుతందనే విషయానిి లేఖ్నము చాల్వనంత వివర్ంగవ సపషరం చదసత ుంది.
ఇదద విషయం ప్రభ్ువు భోజనం గూర్శు కూడా వవసత వమైయునిది. ప్రభ్ువు భోజనములో
పవలుప్ంచుకొనుటకు, కరస
ీ త ు మర్ణము వలన కలుగు క్షమాప్ణ వంటి మేలులను పొ ందడానికి ప్రయోజనప్డు
సవధ్నమైయునిదని పౌలు సువిదితంగవ బో ధించాడు. 1 కొర్శంథీ 10:16లో పౌలు ఏమి వవరసవడో గమనించండి:
మనము దీవించు ఆశీర్ాచనప్ు పవతరలోనిది తారగుట కరీసత ు ర్కత ములో పవలు
ప్ుచుుకొనుటయిేగదా? మనము విర్మచు ర్ొటెర తినుట కరస
ీ త ు శర్రర్ములో
పవలుప్ుచుుకొనుటయిేగదా? (1 కొర్శంథీ 10:16)
ఇవి అలంకవర్యుకత మైన ప్రశిల ైయుండినవి. సహజంగవనే, ఈ ప్రశిలకు సమాధానం, “అవును” అని
పౌలు ప్తిరకను చదువుచుండిన ప్రతి ఒకుర్శకి తెలుసు. ప్రభ్ువు భోజనములో విశ్వాసముతో పవలొగనుట దాార్వ,
మనము కరీసత ుతో ఐకయమవుతునాిము.
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పవప్ములు క్షమింప్బడుట కస
ై త వ జీవితముల యందంతటను మనము అనుభ్వించు ఒక గొప్ప ర్క్షణ
ఆశీర్వాదం. మనము నూతనంగవ ప్రభ్ువు నంగరకర్శంచినవవర్మైనా, లేక జీవిత కవలమంతటి విశ్వాసులమైనా,
క్షమాప్ణ అనేది కరీసత ుతో మన నడవడిలో నిర్ంతర్వయంగవ కొనసవగుచునుండు ఒక కోణమయ
ై ునిది. ఇది
అనేక ఇతర్ ఆశీర్వాదములను కూడా కలుగజేసత ుంది.
జాన్ వస్ట్ో , మథడిస్ర సంఘ సవాప్కుడు మర్శయు 1703-1791 వర్కు జీవించినవవడు, క్షమాప్ణను
గూర్శు తన ప్రసంగము సంఖ్య 26లో వర్శణసత ూ, కొండ మీద ప్రసంగములోని విషయాలను వివర్ణాతుకంగవ
తెల్వయజపవపడు. ఆయన చెపిపన మాటలను వినండి:
మనము పవప్క్షమాప్ణ పొ ందిన వంటనే, ఆయన యందుంచబడిన విశ్వాసము
దాార్వ, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన వవర్శలో అనేకులు పొ ందిన అవే ఆశీర్వాదములను మనము
పొ ందుదుము. పవప్ము దాని బలమును కోలోపతుంది: కృప్ కిీంద, అనగవ, దదవుని
అనుగీహములో ఉనివవర్శపై దానికిక ఎలాంటి పతత నం లేదు. ఇప్ుపడు కరస
ీ త ు యిేసు
నందునివవర్శకి ఏ శిక్షావిధియు లేదు గనుక, వవర్మ పవప్ము మాతరమేగవక సంబంధిత
అప్ర్వధ్ భావము నుంచి కూడా విడిపింప్బడి సాతంతురలుగవ చదయబడా్ర్మ.
ధ్ర్ుశ్వసత రము యొకు నీతి వవర్శయందు నర్వేర్ుబడింది, గనుక వవర్శక మీదట
శర్రర్మును అనుసర్శంచి కవదు కవని ఆతును అనుసర్శంచి నడుచుకొందుర్మ.
పవప్క్షమాప్ణ, కొనిి విధాలుగవ, కైసతవులమైన మనము కల్వగశయుని అతయంత
ప్రశసత మన
ై వవసత వమైయునిదని నేననుకుంటాను. పవరథమికంగవ మన పవప్ముల
విషయంలో మనము క్షమింప్బడుట అనగవ, దదవునితో, మన సృషిరకర్త యిన
ై వవనితో
సర్ైన సంబంధ్ం కల్వగశయుండుట యని అర్ా ం. నేటి లోకవనిి గమనించినప్ుపడు, వవర్శ
జీవితానికొక అర్ా ం, పవరముఖ్యత, ఉదదేశం ఉండాలని ప్రజలు వవంఛకల్వగశయునాిర్నే
విషయం మనకర్ామవుతుంది. మన సంసుృతిలో చెప్పలేనంత తికమక
తాండవమాడుతుంది. అసలు ఈ జీవితమంతా దదనిని గూర్శునది? మనము
జీవించుటకు గల హేతువేమిటి? నేనీలోకంలో ఎందుకునాిను? మర్శయు ప్రజలు
అర్ా మును మర్శయు పవరముఖ్యతను గుర్శతంచుటకు అనిిటిని ప్ర్రక్షించి చూసుతనాిర్మ —
అది ఉదో యగములు లేక ల ైంగశక సంతృపిత లేక మాదకదరవవయలను అనేాషించుట కవవచుు.
అనగవ ప్రజలు వవర్మ కోర్మతుని ఆనందానిి మర్శయు ఆహాోదానిి అనుభ్వించుటకు
సకల విధాల ైన సమావేశ సా లాలు మర్శయు మార్వగలు అందుబాటులో ఉనాియనేది నా
భావం. కవని మానవులమన
ై మనము మన సృషిరకర్త తో, మనలను సృజంచినవవనితో
సర్ైన సంబంధ్ం కల్వగశయుండుట మన మౌల్వక అవసర్మైయునిదని సువవర్త మనకు
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తెల్వయజేసత ుంది. దదవుడు తన కుమార్మని, యిేసు కరస
ీ త ును, మన పవప్ములకు
పవరయశిుతత ము కలుగజేయుటకు, దదవుని ఉగీతను భ్ర్శంచుటకు, ప్ంపవడని సువవర్త
చెబుతుంది. మన పవప్ములు క్షమింప్బడులాగున, మనము ఆయనయందు
నముకము ఉంచినటో యితద మన పవప్ముల విషయంలో మనము క్షమింప్బడునటు
ో ,
దదవుడు తన పతరమనుబటిర ఆయన కుమార్మని ప్ంపించాడు. అటువంటి అనుభ్వవనిి
మనము అనుభ్వించినప్ుపడు, ఇటువంటి క్షమాప్ణ కొర్కు మనము యిేసు కరస
ీ తు
నోదధకు వచిునప్ుపడు, చెప్పశకయముకవని సమాధానానిి అనుభ్వించుచునాిమనే
అనుభ్ూతి, లోకంతో యుకత మన
ై సంబంధ్ం కలదను అవగవహన కలుగుతుంది,
ఎందుకనగవ నిజముగవ అదద లోకంతో నుండు సర్న
ై సంబంధ్ం. మనము ఇందు
నిమితత మే సృజంప్బడినామని ఆకస్టిుకంగవ అర్ా మవుతుంది. మనము దదవునితో కూడా
సర్ైన సంబంధ్ం కల్వగశయుండుటకే సృజంప్బడినాము. ఆ నిమిషంలో మనము ఈ
విషయానిి గుర్శతసత వము.
— డా. టామ్ స్టరెయినర్డ
పవప్ క్షమాప్ణను గూర్శున స్టిదధ ాంతమును మనము లోతుగవ అనేాషించాము గనుక, ఇప్ుపడు విశ్వాస
విషయికమన
ై సూతరమును గూర్శు ప్ర్శశీలనచదయుటకు మనము స్టిదధంగవ ఉనాిము: శర్రర్ ప్ునర్మతాానము

ప్ునర్మతాానము
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములోని ఈ మాటలు ఒకసవర్శ గుర్మతచదసుకొనండి:
శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును
నముుచునాిను.”
విశ్వాస ప్రమాణము యిేసు ప్ునర్మతాానమును గూర్శు చెప్పడంలేదనే విషయానిి, ఈ
సందర్భములోనే మనము సపషరం చదసుకోవవల్వ. యిేసు మూడవ దినమున, చనిపల యినవవర్శలో నుండి తిర్శగశ
లేచాడని విశ్వాస ప్రమాణము ఇంతకు మునుప్ు చెపిపనప్ుపడద, ఆయన ప్ునర్మతాానమును గూర్శు
తెల్వస్టిపల తునిది. విశ్వాస ప్రమాణము, “శర్రర్ ప్ునర్మతాానము”ను గూర్శు స్టలవిసుతనిప్ుపడు, అందులో
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సర్ాసవధార్ణ ప్ునర్మతాానము — కరీసత ు మహిమలో తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జర్శగే సకల ప్రజల ప్ునర్మతాానము
ఇమిడియునిది.
సవధార్ణ శర్రర్ ప్ునర్మతాానము మనము మూడు భాగవలలో నేర్ముకుంటాము: మొదటిది, మన
శర్రర్ముల మర్ణముగవ ప్ర్శణమించు శ్వప్మును గూర్శు తెలుసుకుంటాము. ర్ండవది, కస
ై త వ సువవర్త మానము
మన శర్రర్ములకు జీవమును అనుగీహిసత ుందనే విషయానిి మనము వివర్శసత వము. మూడవది, చివర్కు మన
శర్రర్ములు విమోచనను అనుభ్వించు విధానానిి తెలుసుకుంటాము. మన శర్రర్ములు మర్ణించునటు
ో
చదయు శ్వప్మును గూర్శు మొదట తెలుసుకుందాము.

శ్వప్ము
ఇంతకు మునుప్టి పవఠంలో మనము నేర్ముకొనినటుర, దదవుడు మానవులను భౌతిక శర్రర్ములు
మర్శయు అభౌతికమన
ై జీవవతులు గలవవర్నిగవ సృజంచాడు. హెబ్రర 4:12, మర్శయు 1 థెసి 5:23 ఆధార్ంగవ,
మానవులలో ప్రతి ఒకుర్మ జీవవతుతో కూడా ఆతును కూడా కల్వగశయుంటార్నే విషయానిి కొనిి
సవంప్రదాయాలు బలప్ర్చాయి. కవని మన అస్టిత తామంతటి అంతర్ంగములోని సమసత మును, అభౌతికమన
ై
కోణాలను సూచించడానికి ఈ ర్ండింటిలోని ఏదో ఒక ప్దము ప్రయోగశంప్బడినవి దాదాప్ు 200
వచనాలునాియి. గనుక, “జీవవతు” మర్శయు “ఆతు” అనే ప్దాలు ర్ండు కూడా మూలాధార్మైన ఒకే
వవసత వమును సూచిసుతనాియనియు, మానవులలో ముఖ్యమైనవి కేవలము ర్ండద భాగవలు: శర్రర్ము మర్శయు
ఆతు, ఉనాియనియు అతయధిక కైసతవ సవంప్రదాయాలు అభపవరయప్డా్యి.
మనము పవప్ములో ప్తనము కవకమునుప్ు, మన శర్రర్ములు మర్శయు జీవవతులు పవప్ము
మర్శయు దాని చెర్మప్ుచదయు శకుతల చదత ప్రభావితము కవలేదు. కవని ఆదాము మర్శయు హవా పవప్ములో
ప్తనమన
ై ప్ుపడు, పవప్ము వవర్శ జీవవతులను మాతరమే కవదు, కవని వవర్శ శర్రర్ములను సహితం
దుర్రితిమయం చదస్టింది. వవర్శ శర్రర్ములలోని ఇటిర దుర్రితి చివర్కు వవర్శ భౌతిక మర్ణముగవ ప్ర్శణమించింది.
ఆది 3:19లో, దదవుడు ఆదామునకిచిున శ్వప్ము ఇలా ఉనిది:
నీవు నేలకు తిర్శగశ చదర్మవర్కు నీ ముఖ్ప్ు చెమట కవర్శు ఆహార్ము తిందువు;
ఏలయనగవ నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేి గనుక తిర్శగశ మనైిపల దువని
చెపపను (ఆది 3:19).
ఆదాము మర్శయు హవా దదవునికి విర్ోధ్ంగవ పవప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఆయన వవర్శర్మవుర్శని
శపించాడు. వవర్మ మర్మతాల ై యుండుట ఈ శ్వప్ంలో భాగమైయునిది. ఎటర కేలకు వవర్మ మర్ణించి తిర్శగశ
మనైిపల దుర్మ. సమసత మానవులు ఆదాము మర్శయు హవాల సంతానమైనందు వలన, మనమందర్మును
ఇదద విధ్మన
ై చెర్మప్ు చదత జనిుంచియునాిము. ర్ోమా 5:12లో పౌలు ఇలా వవరసుతనాిడు:
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.
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ఇటు
ో ండగవ ఒక మనుషుయని దాార్వ పవప్మును పవప్ము దాార్వ మర్ణమును
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయలందర్మ పవప్ము చదస్టన
ి ందున
మర్ణము అందర్శకిని సంపవరప్త మాయిను (ర్ోమా 5:12).
పవప్ము ఆదాము మర్శయు హవాపై ఆతు సంబంధ్ంగవను మర్శయు శ్వర్రర్క సంబంధ్ంగవను ప్రభావం
చూపింది. మనము వవర్శ సవాభావిక సంతానమన
ై ందు వలన, మనము కూడా అదద శ్వప్మును భ్ర్శసత ునాిము.
మన ఆతులు ఆతుసంబంధ్మన
ై మర్ణము అని బెైబిలు వర్శణసత ుని స్టిాతిలో లోకంలోనికి వచుును. మనము
దదవుని నాయయవిమర్ి కిీంద ఉనాిము, మర్శయు ఆయనను సంతోషప్ర్చుటకుగల సమసత సవమర్ా ామును
కోలోపయాము. ఈ విషయానిి మనము ర్ోమా 5:12-19, మర్శయు ర్ోమా 8:1-8లో చూడవచుు.
ఆదాము మర్శయు హవా వల నే, మన శర్రర్ములు కూడా పవప్ము చదత దుర్రితిమయమయాయయి. ఈ
దుర్రితి శ్వర్రర్క సంబంధ్మైన కషరము, ర్ోగము, చివర్కు మర్ణముగవ ప్ర్శణమిసుతంది. ఈ విషయమై పౌలు
ర్ోమా 6:12-19, ర్ోమా 7:4-25లో వివర్శసత ునాిడు. పవప్ము మనమేమైయునాిమో దానంతటిని అనగవ మన
సమసత ఉనికిని, శర్రర్ము మర్శయు జీవవతును దుర్రితిమయం చదసత ుంది. కవని కరస
ీ త ునందల్వ ర్క్షణ మన
జీవవతులను మర్శయు శర్రర్ములను విమోచించుననేది దదవుని ఆశుర్యకర్మైన వవగవేనమయ
ై ునిది.
కైసతవులు మర్ణమును ఎనిడెన
ై ను సవధార్ణమన
ై విషయంగవ చూడకూడదు. ఈ
విషయమును గూర్శు మనము తర్చుగవ మాటలాడుకుంటాము లేదా ఇటువంటి
అభపవరయానిి తెల్వయజేసత ుంటాము. కొనిి ప్ర్వయయాలు భ్ూసవాప్న సందర్భంలో ఎవర్ో
ఒకర్మ, “అది సర్ే, కవని వవర్మ సుదీర్ా కవలము మంచి జీవితం జీవించార్మ” అని
చెప్పవచుు. ఒక చిని బిడ్ మర్ణించినప్ుపడు లేదా 20-30 సంవతిర్వల వయసుి
గలవవర్మ చనిపల యినప్ుపడు మాతరమే మనము, “అయోయ, ఎంత ఘోర్ం జర్శగశంది” అని
అంటాము. లేదు, మానవ మర్ణమును గూర్శు ఇది నిజముగవ సర్ైన కస
ై త వ దృకపథం
కవదు. మానవ మర్ణమును గూర్శున కస
ై త వ దృషిరకోణం, అందర్శ మర్ణమును
అసవధార్ణమన
ై విషయంగవ దృషిరసత ుంది. మనము ఆది నుండి నిర్ంతర్ము
జీవించడానికే సృజంప్బడితిమి. ఇది ఎలా సవధ్యం అని నీవనుకొనవచుు, కవని సృషిర
కీమమును గూర్శున ఉదంతములో దదవుడు ఏడవ దినాన విశీమించాడు. ఆయన
తాను సృషిరంచిన సృషిరతో సంప్ూర్ణ ంగవ ఆనందానుభ్ూతి చెందును. అప్ుపడు మనము
ఆయన మహిమ కొర్కు జీవిసూ
త , సృషిర ఆదదశ్వనిి అమలుచదసత ుంటాము. మనము
మర్ణించడానికి కూడా చదయబడలేదు. కవని దానికి బదులుగవ, పవప్ము వలన
జీతము, పవప్ము ఈ లోకంలోనికి ప్రవేశించుట, ఆదికవండము 3వ అధాయయం, పవప్ము
వలన వచుు జీతం, ఆదికవండము 2వ అధాయయంలో చెప్పబడినటురగవ, మర్ణమని
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అపొ సత లుడెన
ై పౌలు చెబుతునాిడు. మర్ణము భౌతికమన
ై ది; మర్ణము
ఆతుసంబంధ్మైనది కూడా.
— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
ఒక విధ్ంగవ చూస్టతత , భౌతిక మర్ణం విశ్వాసులకు ఒక ఆశీర్ాదమే ఎందుకనగవ మనము నేర్మగవ కరీసత ు
సనిిధానము లోనికి కొనిపల బడుదుము. కవని ఎకుువగవ పవరథమికమన
ై అవగవహన చొప్ుపన చూస్టతత , భౌతిక
మర్ణం విష్టవదాంతమే. ఇది సర్ా లోకంలోని సమసత ప్రజల అనుభ్వమైయునిది, కవని అది భ్యంకర్ంగవ
అసవధార్ణమన
ై దెై యునిది. దదవుడు మానవవళిని మర్ణం కొర్కు సృజంచలేదు; మనము జీవించవల ననియిే
ఆయన మనలను సృజంచాడు. మర్శయు కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచిు మన దదహములను విమోచించు వర్కు మన ర్క్షణ
ప్ూర్శత కవదు.
మన శర్రర్ములకు మర్ణముగవ ప్ర్శణమించు శ్వప్మును గూర్శు తెలుసుకునాిము, గనుక మన
ప్ునర్మతాానమును ధ్ురవీకర్శంచు సువవర్త కోణాలను ఇప్ుపడు చూదాేము.

సువవర్త
వవర్మ నితయతామును ప్ర్లోకంలో శర్రర్ం నుంచి వేర్మచదయబడిన ఆతులుగవ గడుప్ుదుర్ని నమేు
కైసతవులు మనలో ఎంత మందికి తెలుసు? చాలా మంది తెల్వస్టియుంటార్మ. అది ఏదో అసవధార్ణమైన
విషయంగవ నునిటుర అనిపించదది, మృతుల ప్ునర్మతాానమును గూర్శున స్టిదధ ాంతము కొనిి ఆధ్ునిక
సంఘాలలో దాదాప్ు ప్ూర్శతగవ తెల్వయదు. మన మానవ దదహముల పవరముఖ్యతను కైసతవులు తర్చుగవ అర్ా ం
చదస్టక
ి ొనకపల వుట ఇందుకు ఒక కవర్ణమైయునిది. కవని మన ఆతులు మాతరమే కవదు, కవని మన దదహములు
కూడా, కరస
ీ త ు వచిునప్ుపడు మహిమప్ర్చబడుననే సువర్త మానమును లేఖ్నము సుసపషరంగవ బో ధిసత ుంది.
శర్రర్ ప్ునర్మతాానము సువవర్త లో భాగవమైయునిదనే అభపవరయానిి మనము మూడు విషయాలను
ప్ర్శగణిసత ూ అనేాషిదే ాము. మొదటిది, ఈ స్టిదధ ాంతమునకు సంబంధించిన పవత నిబంధ్న నేప్థాయనిి
పతర్ొుంటాము. ర్ండవది, కొీతత నిబంధ్నలో ఈ విషయం సపషరంగవ ప్రచుర్ము చదయబడిందని చూసవతము. ఇక
మూడవది, విశ్వాసుల ప్ునర్మతాానము మర్శయు యిేసు ప్ునర్మతాానము మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు
చెప్ుపకుంటాము. పవత నిబంధ్నతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.

పవత నిబంధ్న
ఆధ్ునిక కైసతవులలో అనేక మందికి ఈ విషయం తెల్వయదు, కవని శుభ్ వర్త మానము అని అర్ా మిచదు
“సువవర్త ” అనే ప్దం, వవసత వవనికి పవత నిబంధ్నలో నుంచద వల్వకి వసుతంది. ప్రతదయకించి, దీనిని మనము
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యిషయా 52:7, యిషయా 61:1, మర్శయు నహూము 1:15లో చూడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిషయా
52:7ను గమనించండి:
సువవర్త ప్రకటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువర్త మానము ప్రకటించుచు ర్క్షణ
సమాచార్ము ప్రచుర్శంచువవని పవదములు, “నీ దదవుడు ఏలుచునాిడని” స్ట్యోనుతో
చెప్ుపచుని వవని పవదములు ప్ర్ాతములమీద ఎంతో సుందర్ముల ై యునివి
(యిషయా 52:7).
పవత నిబంధ్నలో, ఆయన తన మర్శయు తన ప్రజల శతురవులను ఓడించుట దాార్వ దదవుడు తన
ప్రజలను ర్క్షించుననేది “సువర్త మానము” లేదా “సువవర్త ” అయుయండినది. ప్ర్శమితమైన అవగవహన చొప్ుపన,
దదవుడు తన ప్రజలను వవర్శ ఇహలోక శతురవుల హింసవతుక ప్డన నుంచి కవపవడి సంర్క్షించుననేది
సువర్త మానమై యుండినది. కవని, విశ్వలమన
ై అవగవహన చొప్ుపన, ఆదాము మర్శయు హవాలు పవప్ములో
ప్తనమన
ై దాని ఫల్వతంగవ సంకీమించిన సకల శ్వప్ములను దదవుడు ర్దుేచదయుననేది సువర్త మానమై
యుండినది. ఆయన తన మహిమానిాతమైన ప్ర్లోకప్ు ప్ర్శపవలనను భ్ూమియందంతటను
విసత ర్శంప్జేసత వడు, మర్శయు చివర్శకి ఆయనయందు విశ్వాసముంచిన ప్రతి ఒకుర్శని ఆశీర్ాదిసత వడు.
సహజంగవనే, పవత నిబంధ్నలో దదవుడు సమకూర్శున ర్క్షణ కరస
ీ త ు యొకు భ్విషయత్ విషయంపై
ఆధార్ప్డి యుండినది. పవప్ము నిమితత మై మర్ణించడానికి కరీసత ు అప్పటికి ఇంకను ర్వనప్పటికిని, ఆయన
తన ప్రజల ప్క్షముగవ మర్ణించునని ఆయన అదివర్కే వవగవేనం చదశ్వడు. వవర్శ ర్క్షణను ప్దిలప్ర్చడానికి ఈ
వవగవేనం చాల్వనదయియంది. వవసత వవనికి, పవత నిబంధ్నలోని ర్క్షణను గూర్శున ప్రతి నిర్రక్షణ కరస
ీ త ునే మర్శయు
చివర్కు ఆయన నర్వేర్ము విషయానేి సూచించినది.
పవత నిబంధ్న బలయర్పణలను హెబ్రర 10:1-5 వర్శణసత ుని తీర్మను గమనించండి:
ధ్ర్ుశ్వసత రము ర్వబో వుచుని మేలుల ఛాయగలదియిే గవని ఆ వసుతవుల
నిజసార్ూప్ము గలదికవదు . . . ఏలయనగవ ఎడో యొకుయు మేకలయొకుయు
ర్కత ము పవప్ములను తీస్టివేయుట అసవధ్యము. కవబటిర ఆయన ఈ లోకమందు
ప్రవశి
ే ంచునప్ుపడు ఈలాగు చెప్ుపచునాిడు: “బల్వయు అర్పణయు నీవు కోర్లేదుగవని
నాకొక శర్రర్మును అమర్శుతివి” (హెబ్రర 10:1-5).
పవత నిబంధ్న బలయర్పణలు, కేవలము కరీసత ునందు అటుతర్మవవత నర్వేర్న
శ వవసత వము యొకు
ఛాయల ై యుండినవని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత సూచిసుతనాిడు. జంతువుల బలయర్పణలు ఎనిడును
ప్ర్శప్ూర్ణ ంగవ పవప్పవరయశిుతత ము కలుగజేయనేర్వు ఎందుకనగవ మానవుల పవప్ము మానవ మర్ణము చదత
శిక్షింప్బడవల నని దదవుడు కోర్వడు. కవని అవి యిేసును సూచింప్వచుు అంతదగవక సూచించాయి కూడా,
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ఏలయనగవ సంప్ూర్ణ ంగవ మానవీయమైనదెై యుండిన ఆయన మర్ణము పవప్పవరయశిుతాతర్ామై సంప్ూర్ణ ంగవ
చాల్వనధెై మర్శయు కవర్యసవర్ా కమైనదెై యుండినది.
పవత నిబంధ్నలోని సువవర్త యొకు భాగముగవ, దదవుడు మర్ణించిన మానవులందర్శని మృతులలో
నుంచి లేపి, వవర్శ వవర్శ కిీయల చొప్ుపన వవర్శకి తీర్మప తీర్ేు ఒక ర్ోజు వసుతందని దదవుని ప్రజలు బో ధింప్బడా్ర్మ.
దదవునియందు విశ్వాసముంచి, నీతిమంతముగవ జీవించినవవర్మ, నితయతాముగవ ఆశీర్ాదింప్బడుదుర్మ. కవని
దదవునికి విర్ోధ్ంగవ తిర్మగుబాటు చదస్టన
ి వవర్శకి బరతికినంత కవలం ఉండద భ్విషయత్ శిక్ష విధింప్బడుతుంది. ఈ
ర్ండు విధ్ముల న
ై ప్ర్యవసవనములు శర్రర్ ర్రతిగవ నిర్ంతర్ము కొనసవగుచుండును. ఈ సంఘటనను కస
ై తవ
దదవశ్వసత ర ప్ండితులు సవమానయంగవ అంతయ తీర్మప అని సూచిసవతర్మ.
మనము ఇంతకు ముందు పవఠంలో నేర్ముకునిటురగవ, అంతయ తీర్మపను అపొ సత లుల విశ్వాస
ప్రమాణము ఈ విధ్ంగవ సూచిసుతంది:
సజీవులకును మృతులకును తీర్మప తీర్ముటకు అకుడ నుండి ఆయన వచుును.
అంతయ తీర్మపలో శ్వర్రర్క ప్ునర్మతాానము ఇమిడి యుండునను అభపవరయమును గూర్శున అతి
సపషరమన
ై ప్రకటన బహుశ్వ దానియిేలు 12వ అధాయయంలో చూడనగును, అచుట భ్విషయతు
త లో దదవుడు తన
ప్రజలను హింసవతుకమైన ప్డన నుంచి విడిపిసత వడనే విషయానిి దదవదూత సంబంధ్మన
ై వవర్వతహర్మడు
దానియిేలుకు బయలుప్ర్చాడు.
దానియిేలుకు తెల్వయజేయబడిన విషయం, దాని 12:1-2లో ఇలా వవరయబడియునిది:
ఆ కవలమందు . . . నీ జనులలో గీంథమునందు దాఖ్ల న
ై వవర్వర్ో వవర్మ
తపిపంచుకొందుర్మ. మర్శయు సమాధ్ులలో నిదిరంచు అనేకులు మేలుకొనదర్మ: కొందర్మ
నితయజీవము అనుభ్ వించుటకును, కొందర్మ నిందపవలగుటకును నితయముగవ
హేయులగుటకును మేలుకొందుర్మ (దాని 12:1-2).
సమాధ్ులలో నిదిరంచు వవర్శని గూర్శు దానియిేలు మాటాోడుచు, ఆయన శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును
నిర్శేషరంగవ ప్రసత వవించాడు. జీవవతులు సమాధ్ులలో నిదిరంచవు; శర్రర్ములు నిదిరసత వయి. అంతయ దిన
నాయయవిమర్ి సమయంలో లేప్బడదది ఈ శర్రర్ములే.
సర్ాసవధార్ణ ప్ునర్మతాానము కల్వస్టియుండు నాయయవిమర్ి దినమును గూర్శు ప్రవకత యిన
ై యిషయా
కూడా తెల్వయజేసవడు. యిషయా 26:19-21లో ఆయన ఏమని ర్చించాడో గమనించండి:
మృతుల ైన నీవవర్మ బరదుకుదుర్మ నావవర్శ శవములు సజీవములగును మంటిలో
ప్డియునివవర్లార్వ, మేలొుని ఉతిహించుడి . . . భ్ూమి తనలోని పతరతలను
సజీవులనుగవ చదయును. . . ఇదిగో వవర్శ దో షమునుబటిర భ్ూనివవసు లను శిక్షించుటకు
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యిహో వవ తన నివవసములోనుండి వడల్వ వచుు చునాిడు . . . (యిషయా 26:1921).
మర్ొక ప్ర్వయయం, మృతుల ైనవవర్మ, సమాధ్ులలో నిదిరంచువవర్మ, వవర్శ సమాధ్ులలో నుంచి, సమాధి
వవర్శకి జనునిసుతనిదనిటురగవ, నూతన జీవముగలవవర్ై లేతుర్ని మనము గమనిసుతనాిము.
భ్ునివవసులను వవర్శ పవప్ములనుబటిర శిక్షించుటకు ప్రభ్ువు వచుునప్ుపడు, నాయయవిమర్ి సందర్భములో
ఇది సంభ్విసుతంది.
మృతుల ప్ునర్మతాానమును గూర్శున స్టిదధ ాంతము, అంతయ తీర్మప మర్శయు ప్రతిఫలం సందర్భంలో,
పవతాళములో నుంచి విడిపింప్బడుటను తెల్వయజప్ుప యింకవ అనేక పవత నిబంధ్న వవకయభాగవలలో
ధ్ానిసుతంది, ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 49:7-15, కరర్తనలు 73:24-28. యోబు 19:25-27లో, భ్ూమి మీద
నిలుచుటకై ప్రభ్ువు వచుు దినాన — తీర్మప దినాన — దదవుని చూడటానికి అతడు తిర్శగశ లేప్బడుననే తన
నముకమును యోబు ఎంతో ఆతువిశ్వాసంతో అభవయకత ం చదసత ునాిడు.
భ్విషయత్ ప్ునర్మతాానము మర్శయు నాయయవిమర్ిను గూర్శున వివర్ము కొీతత
నిబంధ్నలో ఉనింత సపషరంగవ పవత నిబంధ్నలో లేదు. కవని భ్విషయతు
త లో ఇది
సంభ్వించునని చెప్పడానికి గల సూచనలు నిశుయంగవ పవత నిబంధ్నలో ఉనాియి.
ఉదాహర్ణకు, మృతుల ైనవవర్మ జీవించద, వవర్మ సమాధ్ులలో నుంచి బయటకు వచదు
ఒకవనొక కవలమును గూర్శు యిషయా భ్కుతడు చెబుతునాిడు. ఇదద విధ్ంగవ మృతులు
తిర్శగశ లేచు కవలము, నీతిమంతులు మర్శయు దుర్వుర్మగలు అంతయ తీర్మపను
ఎదుర్ొునుటను గూర్శు ప్రవకత యిన
ై దానియిేలు కూడా చెబుతునాిడు. కవబటిర ఇది
కనీసం అందర్శలో కవకపల యినా, కొందర్మ యూదులలో, ప్ుటురకొని వచిున ఏదో ఒక
విషయమైయునిది, ఒక నముకమైయునిది. యిేసు కవలములోని ప్ర్శసయుయలు
ే కయుయలు నమేువవర్మ కవదు. కవని
ప్ునర్మతాానమును నమేువవర్మ. సదూ
ే కయుయలు ఆయన
ప్ునర్మతాానమనేది ఏదెైనా ఉనిదా అని ఆర్వతీయడానికి సదూ
యొదే కు వచిు ఆయనను అడిగశనప్ుపడు, అదొ క హాసవయసపదమైన విషయమై
యునిదనిటుర చదయడానికి ఆయనను యుకితగవ ప్రశిించినప్ుపడు, యిేసు తానే,
దదవుడు ఈ విధ్ంగవ చెపిపన లేఖ్న భాగమును ఉలేో ఖంచి చెపవపడు: “నేను అబారహాము
దదవుడను, ఇసవికు దదవుడను, మర్శయు యాకోబు దదవుడను.” మర్లా యిేసు
అంటాడు, “దదవుడు సజీవులకే గవని, మృతుల ైనవవర్శకి దదవుడు కవడు.” కవబటిర ,
దదవుడు ఒకర్శతో ఒక సంబంధ్మును, నిబంధ్న సహితమైన సంబంధ్మును
నలకొల్వపనప్ుపడు, అది వవసత వంగవ ఆ వయకితతో దదవుని వయకితగత సంబంధ్మై యుంటుంది
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మర్శయు అబారహాము సమాధిలోనే నిదిరంచనైయునిటో యితద, ఇక ఎప్పటికర మర్లా
లేవనటో యితద, దదవుడు అబారహాముతో నిర్ంతర్మన
ై నిబంధ్న సంబంధ్ముగలవవడెై
యునాిడని చెప్పడంలో అర్ా ముండదు. గనుక, సహజంగవనే, కొీతత నిబంధ్న,
ప్ునర్మతాాన స్టిదధ ాంతమునకు తిర్మగులేనిదిగవ కటురబడినదెై యునిదని అర్ా ం.
మర్శయు సహజంగవనే యిేసు ప్ునర్మతాానము దీనికి కడప్టి ముదర వేసత ుంది.
డా. జాన్ ఫతరమ్
సర్ాసవధార్ణమన
ై ప్ునర్మతాానము పవత నిబంధ్నలోని సువవర్త లో భాగమైయుండినదని తెలుసుకుని
తర్మవవత, ఈ విషయం కొీతత నిబంధ్నలోని సువవర్త లో కూడా భాగమైయునిదనే వవసత వమును ఇప్ుపడు
చూదాేము.

కొీతత నిబంధ్న
పవత నిబంధ్న ప్రచుర్ము చదయు సువవర్త కును, కొీతత నిబంధ్న ప్రచుర్ము చదయు సువవర్త కును మధ్య
గల గొప్ప వయతాయసమేమనగవ, కొీతత నిబంధ్నలో, చివర్కు విమోచకుడు అర్మదెంచాడు. నజర్ేతువవడెైన
యిేసుగవ, చివర్కు చర్శతరలో ఆయన బయలుప్ర్చబడినాడు. ఇప్ుపడు దదవుడు తన కుమార్మడు, యిేసు
దాార్వ ఏలుబడి చదయుచుండెను. ఇందు చదతనే యిేసు, ప్రభ్ువయ
ై ునాిడని, ప్ర్శపవల్వసుతని ర్వజు ఆయనే అని
అర్ా మిచుు విషయానిి, కొీతత నిబంధ్న ఇంత తర్చుగవ నొకిు వకవుణిసత ుంటుంది. ఈ సతయమును మనము
లూకవ 2:11, అపొ 2:36, ర్ోమా 10:9, మర్శయు 1 కొర్శంథీ 12:3లోను చూడగలము.
ర్క్షణ, పవత నిబంధ్నలోనత
ై దనమి
ే , కొీతత నిబంధ్నలోనత
ై దనమి
ే ఒకే విధ్ంగవ పవరపిత సుతంది,
అది దదవుని సమకూర్మపను గూర్శున వవగవేనములో గల విశ్వాసము చదతనే. విశ్వాస
విషయంలో, పవత నిబంధ్నలోని విశ్వాసమునకును మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని
విశ్వాసమునకును గల తదడా, దదవుని యిడల నుండు విశ్వాసమును గూర్శునది కవదు,
కవని ఇయయబడిన వవగవేనములో గల నిర్శేషరతకు సంబంధించినదెైయునిది. పవత
నిబంధ్నలోని విశ్వాసము, పవరథమికంగవ ఇంకవ నర్వేర్ుబడనైయుని వవగవేనము
కొర్కు కనిపటురకొని ఎదుర్మచూచుటను గూర్శునదెైయునిది. కొీతత నిబంధ్నలోని
విశ్వాసము, గతకవలమందు స్టిలువలో నర్వేర్శన వవగవేనమును గూర్శు వనుదిర్శగశ
చూచుట గూర్శునదెైయునిది. గనుక ఈ ర్ండింటిలో కూడా ఆయన ఏర్వపటుచదస్టత
మనము చదయజాలనిదెన
ై సమకూర్మప కొర్కు దదవుని వప్
ై ు చూచు విశ్వాసము ఇమిడి
యునిది.
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— డా. ర్వబర్డర జ. ల్వసర ర్డ
యిేసులో, పవత నిబంధ్నలోని ర్క్షణను గూర్శున వవగవేనములనిియు నర్వేర్మచుండినవి. హెబ్రర 10:15లో మనము గమనించినటురగవ, ఆయన మర్ణము పవత నిబంధ్న బలయర్పణలు సూచించుచుండిన
వవసత వికతయిై యునిది. పవత నిబంధ్న పితామహులకు చదయబడిన వవగవేనములను యిేసు యొకు సువవర్త
నర్వేర్ముచునిదని పౌలు, ర్ోమా 15:8-13, మర్శయు గలతీ 3:16లోను బో ధిసత ునాిడు. ఈ విధ్ంగవను
మర్శయు ఇంకవ అనేక విధాలుగవను, పవత నిబంధ్న సువవర్త ను — విశ్వాసము దాార్వ కృప్ చదతనే ఆయన
ప్రజలకు కలుగు ర్క్షణను తెచుుటకు దెవి
ై కమన
ై ర్వజు చివర్కు ఏతెంచాడను సువవర్త ను — కొీతత నిబంధ్న
ధ్ురవీకర్శసత ుంది.
సర్ాసవధార్ణమన
ై ప్ునర్మతాానము కడప్టి నాయయవిమర్ిలో జర్మగునని యిేసు బో ధించాడు.
ే కయుయలు సర్ాసవధార్ణమైన
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 22:23-32 మర్శయు లూకవ 20:27-38లో, సదూ
ప్ునర్మతాానమును నముకపల వడము తప్పని యిేసు నిర్ూపించాడు. లూకవ 14:13-14లో, విశ్వాసులు
ప్ునర్మతాానమందు వవర్శకియయబడు ప్రతి ఫలము ఆధార్ంగవ సతిియలు చదయవల నని ఆయన వవర్శని
పలర తిహించాడు. యోహాను 11:24-26లో, మార్త తో, లాజర్మ సహో దర్శతో సంభాషిసత ూ, ఆయన ఈ
స్టిదధ ాంతమును ర్ూఢిప్ర్చాడు. లూకవ 20:37-38లో యిేసు యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:
పొ దనుగుర్శంచిన భాగములో . . . మృతులు లేతుర్ని మోషత సూచించెను (లూకవ
20:37-38).
ఇకుడ, సర్ాసవధార్ణమైన ప్ునర్మతాానమును గూర్శు పవత నిబంధ్నలో ఇదివర్కే
బయలుప్ర్చబడింది అనే విషయానిి యిేసు ఉదాాటిసత ునాిడు. ఇదద అభపవరయం మిగశల్వన కొీతత నిబంధ్న
యందంతటను నిశుయప్ర్చబడింది. దుర్దృషరవశ్వతు
త , సంఘములోని అనేక శ్వఖ్లలో, మృతుల
ప్ునర్మతాానమును గూర్శున అంశము ఆశింప్బడినంతగవ ప్టిర ంచుకొనబడదు. మనము నితయతామంతటిలోను
శర్రర్ముల నుంచి వేర్మచదయబడిన ఆతులముగవ నిల్వచియుందుమని అనేక మంది కస
ై త వులు నముుదుర్మ.
కవని హెబ్రర 6:1-2లో, మృతుల ప్ునర్మతాానము కస
ై త వ విశ్వాసమును గూర్శున మౌల్వక స్టిదధ ాంతములలో
ఒకటెైయునిదని వర్శణంప్బడియునిది. హెబ్రర 11:35లో, సతిియలు చదయుటకు విశ్వాసుల ప్ునర్మతాానమే
పలర తాిహకమైయునిదని చెప్పబడుతుంది. వవసత వవనికి, కస
ై త వులు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున పవత
నిబంధ్నలోని వవగవేనములను నమాుర్నే విషయానిి అపొ సత లులు కీమము తప్పక సూచించార్మ.
ఉదాహర్ణకు, పతతుర్మ యోహానులు ఈ విషయానిి అపొ 4:1-2లో సూచించార్మ. పౌలు, అపొ 23:6-8
మర్శయు అపొ 24:14-21లో సూచించాడు. ఉదాహర్ణకు, పౌలు తన ప్ర్శచర్యను ప్రతిర్క్షించుకొనుచుని
తీర్మను అపొ 24:14-15లో మనము గమనించవచుు:
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ధ్ర్ుశ్వసత రమందును ప్రవకత ల గీంథములయందును వవరయబడియునివనిియు నమిు,
నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును ప్ునర్మతాానము కలుగ బో వుచునిదని వీర్మ
నిర్రక్షించుచునిటుర నేనుకూడ దదవునియందు నిర్రక్షణయుంచి, వవర్మ మతభేదమని
పతర్మపటుర ఈ మార్గ ముచొప్ుపన నా పితర్మల దదవునిని స్టతవించుచునాినని
తమర్శయిదుట ఒప్ుపకొనుచునాిను (అపొ 24:14-15).
ఇకుడ, కడప్టి నాయయవిమర్ిలో నర్వేర్మ సర్ాసవధార్ణమన
ై ప్ునర్మతాానములో గల కైసతవ నిర్రక్షణ
సర్శగగ వ యూదుల నిర్రక్షణ వంటిదద అయుయండినదని పౌలు సపషరం చదశ్వడు. ఈ ప్ునర్మతాానము కరీసత ు దాార్వ
నర్వేర్మననికస
ై త వులు నమాుర్నేది వయతాయసమై యునిది.
దదవుని ర్క్షణ ప్రణాళిక ఎలో ప్ుపడు ఒకటే అయుయండినదని మనము అర్ా ం చదస్టక
ి ొనడం ముఖ్యం. పవరచీన
ఇశ్వీయిేలీయులు ర్క్షింప్బడుటకు ఒక విధానం, మనము ర్క్షింప్బడుటకు మర్ొక విధానానిి ఆయన
నియమించలేదు. యూదులు ర్క్షింప్బడుటకు ఒక విధానం, అనయజనులు ర్క్షింప్బడుటకు మర్ొక విధానానిి
ఆయన నియమించలేదు. వవటి బో ధ్లలో, పవత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సమైకయతగలవైయునివి.
కైసతవులు పవత నిబంధ్నను వవర్శ జీవితాలకు ప్రయోజనప్డు దదవుని వవకయంగవ ప్దిలప్ర్చుకొనుటకు గల
కవర్ణాలలో ఇదొ క భాగమైయునిది. దదవుని జనులు ఎలో ప్ుపడు విశ్వాసము దాార్వ, కృప్చదతనే, కరీసత ునందు
ర్క్షింప్బడిర్.శ దదవుడు విశాసనీయుల ైన తన ప్రజల నిమితత ము ఎలో ప్ుపడు సమకూర్శున కనికర్ము మర్శయు
విమోచనమును గూర్శున సుదీర్ా చర్శతరలో కైసతవులు భాగమయ
ై ునాిర్మ. మర్శయు బెైబిలంతయు — ర్ండు
నిబంధ్నలు కలుప్ుకొని — ఆశుర్యకర్మైన ఈ సతయమును మనకు బో ధిసత ుంది.
పవత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో, మృతుల ప్ునర్మతాానముండుననే సువర్త మానము సువవర్త లో
కల్వస్టియుండినదనే విషయానిి మనము నేర్ముకునాిము గనుక, విశ్వాసుల ప్ునర్మతాానమునకు మర్శయు
యిేసు ప్ునర్మతాానమునకు మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు ఇప్ుపడు తెలుసుకుందాము.

యిేసు ప్ునర్మతాానము
యిేసు ప్ునర్మతాానమునకు మర్శయు విశ్వాసుల ప్ునర్మతాానమునకు మధ్య అతి ముఖ్యమన
ై
అనుసంధానములు కనీసం ర్ండు ఉనాియని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. మొదటిది, మనము నిర్శేషరంగవ
ధ్నయకర్మైన జీవితమునకు ప్ునర్మతాానులమవుదుము ఎందుకనగవ మనము యిేసుతో కూడా ఆయన
ప్ునర్మతాానమునందు ఏకమయ
ై ునాిము. ర్ోమా 6:4-5లో పౌలు ఇలా వవరసుతనాిడు:
కవబటిర తండిర మహిమవలన కరస
ీ త ు మృతులలో నుండి యిేలాగు లేప్బడెనో, ఆలాగే
మనమును నూతనజీవము పొ ందినవవర్మై నడుచుకొనునటు
ో , మనము బాపిత సుము
వలన మర్ణములో పవలుపొ ందుటకై ఆయనతో కూడ పవతిపటర బడితివిు. మర్శయు
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ఆయన మర్ణము యొకు సవదృశయమందు ఆయనతో ఐకయముగలవవర్మన
ై యిడల,
ఆయన ప్ునర్మతాానము యొకు సవదృశయమందును ఆయనతో ఐకయముగలవవర్మై
యుందుము (ర్ోమా 6:4-5).
విశ్వాసము దాార్వ, బాపిత సుము మనలను కరస
ీ త ు మర్ణములో ఏకము చదసత ుందనియు, తతఫల్వతంగవ
మనము పవప్ము చదయుట వలన ఋణప్డియుండు ఋణము చెల్వోంప్బడుతుందనియు పౌలు బో ధించాడు.
కవని అది మనలను ఆయన ప్ునర్మతాానములో కూడా ఏకము చదసత ుంది, తతఫల్వతంగవ మన ఆతులు ప్రసత ుత
జీవితంలో ప్ునర్మజీె వింప్జేయబడును, మర్శయు భ్విషయతు
త కవలములో మన భౌతిక శర్రర్ములు
ప్ునర్మతాానమొందును. యిేసు ప్ునర్మతాానములో మనము ఏకమగుటను గూర్శు 1 కొర్శంథీ 15:21-22,
ఫిల్వప్ప 3:10-12, మర్శయు కొలొ 2:12లో పతర్ొునబడియునిది.
మనము యిేసుతో కూడా ప్ునర్మతాానములో ఏకమయాయమను వవసత వము ఫల్వతంగవ, మన సొ ంత
ప్ునర్మతాానమునకు హామీ పవరపిత సుతంది. 1 కొర్శంథీ 15:20-23లో పౌలు ఏమి వవరసవడో ఒకసవర్శ చూదాేము:
ఇప్ుపడెైతద నిదిరంచినవవర్శలో ప్రథమఫలముగవ కరస
ీ త ు మృతులలోనుండి
లేప్బడియునాిడు. మనుషుయని దాార్వ మర్ణము వచెును గనుక మనుషుయని
దాార్వనే మృతుల ప్ునర్మతాానమును కల్వగను. ఆదామునందు అందర్మ ఏలాగు
మృతిపొ ందుచునాిర్ో, ఆలాగుననే కరస
ి ింప్బడుదుర్మ.
ీ త ునందు అందర్మ బరదక
ప్రతివవడును తన తన వర్మసలోనే బరదక
ి ింప్బడును; ప్రథమ ఫలము కరస
ీ త ు; తర్మవవత
కరీసత ు వచిునప్ుడు ఆయనవవర్మ బరదికింప్బడుదుర్మ (1 కొర్శంథీ 15:20-23).
ఇకుడ, పౌలు యిేసు ప్ునర్మతాానమును ఆయనకు చెందినవవర్ందర్శకి సంబంధించిన కోతలోని ప్రథమ
ఫలముగవ సూచిసుతనాిడు.
పవత నిబంధ్నలో, ఇశ్వీయిేలీయులు తమ కోతలోని ప్రథమ ఫలములను ఆయన యొదే కు తీస్టికొని
ర్వవల నని దదవుడు కోర్వడు. ఉదాహర్ణకు, లేవీయ 23:17లో ఈ విషయానిి చూడవచుు. ఈ ప్రథమ
ఫలములు కోత అంతటిలోని తొల్వ భాగమైయుండెను, అవి కోత మొతత మునకు ప్రతినిధ్ుల ై యుండినవి. అవి ఒక
విధ్మన
ై హామీయిై యుండినవి — కోతలోని తొల్వ భాగమును దదవునికిచుుట దాార్వ, ఇశ్వీయిేలీయులు మిగశల్వన
కోత అంతటిని వవర్ే పొ ందుదుర్ను విశ్వాసమును వయకత ం చదశ్వర్మ. యిేసు ప్ునర్మతాానమును మనకు
అనుగీహించడం దాార్వ, అదద విధ్ంగవ ఆయన మనలను లేప్ునని దదవుడు తన సంప్ూర్శత తాతపర్యమును
ప్రదర్శించాడు. కవబటిర , విశ్వాసులముగవ, దదవుడు కరీసత ు ప్ునర్మతాానము దాార్వ మనలను ఆ దినము కోసం
ముదిరంచాడనే విషయానిి తెలుసుకొని, మనము మన సొ ంత ప్ునర్మతాానమును గూర్శు గొప్ప ఆతువిశ్వాసం
కల్వగశయుండవచుు.
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శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును గూర్శు మనమింత వర్కు చదస్టిన అధ్యయనంలో, మన శర్రర్ముల చావుకు
కవర్ణమగు శ్వప్మును గూర్శు, మర్శయు మన శర్రర్ములకు జీవమునొసగు సువవర్త ను గూర్శు
తెలుసుకునాిము. ఇప్ుపడు, మన దదహములు వవసత వముగవ అనుభ్వించు విమోచనమును గూర్శు
నేర్ముకొనుటకు మనము స్టిదధంగవ ఉనాిము.

విమోచనము
మన శర్రర్ముల విమోచనమును గూర్శున మూడు దశలను యోచించుదాము: మొదటిది, విశ్వాసులు
ఈ లోకంలో జీవించు వర్త మాన కవలంలో అనుభ్వించు విషయాలు. ర్ండవది, మన భౌతిక మర్ణముతో
మొదలయిేయ మన శర్రర్ముల మధ్యంతర్ స్టిాతి. ఇక మూడవది, కరీసత ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు మొదలయిేయది,
ప్ునర్మతాాన నూతన జీవము. మన వర్త మాన కవల జీవితముతో మొదలుపడదాము.

వర్త మానకవల జీవితము
అంతయ దినాన సంభ్వించు మన ప్ునర్మతాానము సందర్భములో, కైసతవులు సవమానయంగవ మన
శర్రర్ముల ప్ునర్మతాానమును గూర్శు మాటలాడుకునిప్పటికని
ి , వవసత వవనికి మన శర్రర్ముల ర్క్షణ, మనము
నూతనంగవ కరీసత ునంగరకర్శంచిన విశ్వాసులమన
ై ప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు మనలో అంతర్గ తంగవ నివస్టించుటతో
మొదలవుతుందనేది బెైబిలు బో ధ్యిైయునిది. ఉదాహర్ణకు, ఈ అంతర్గ త నివవసమును గూర్శు ర్ోమా 8:911లో పతర్ొునబడియునిది. ఇది మన తక్షణ శర్రర్ ప్ునర్మతాానముగవ ఫల్వంచనప్పటికిని, ఎఫస్ట్ 1:13, 14లో
పౌలు బో ధిసత ునిటురగవ, భ్విషయతు
త లోని మన శర్రర్ముల సంప్ూర్ణ విమోచనమును గూర్శున హామీతో మనలను
ముదిరసత ుంది.
మన జీవితములయందంతటను అంతర్గ తంగవ నివవసముండు ప్ర్శశుదాధతుచదత మన శర్రర్ములు, మర్శ
ముఖ్యంగవ ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనే ప్రకయ
ిీ చదత, ప్రయోజనము పొ ందుతూనే ఉంటాయి. మన శర్రర్ములు
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట, మన జీవవతులు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట వంటిదద. ప్ర్శశుదాధతు మనలను దదవుని కొర్కు
ప్రతయద కించి ప్వితరప్ర్మసవతడు. మనము మన శర్రర్ములతో చదయు పవప్ములను క్షమించు ర్రతినే, ఆయన
మనలను మన జీవితకవలమందంతటను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుచునే యుండును, మర్శయు దదవునికి మహిమ
కలుగజేయు విధానములలో మనము మన శర్రర్ములను ఉప్యోగశంచునటు
ో ర్ూఢిప్ర్చును.
ఆదర్ివంతంగవ, ర్ోమా 12:1లో మనము చదువుతునిటుర, మనము మన శర్రర్ములను దదవునికి సజీవ
యాగములుగవ సమర్శపంచుకుంటూ, పౌలు 1 కొర్శంథీ 6:20లో బో ధించినటురగవ, ఇది మనము మన
శర్రర్ములతో దదవుని ఘనప్ర్చుచునివవర్లనుగవ చదసత ుంది.
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మధ్యంతర్ స్టిా తి
వర్త మాన కవల జీవితములో విశ్వాసులమన
ై మన శర్రర్ముల విమోచనము మొదల ైన తర్మవవత, ఇటిర
ప్రకిీయ మన భౌతిక మర్ణములో కొనసవగుచుండును.
మనము మర్ణించినప్ుపడు, మన శర్రర్ములు మన జీవవతుల నుంచి తాతాుల్వకంగవ
వేర్మప్ర్చబడును. ఈ దశ తర్చుగవ మధ్యంతర్ స్టిాతి — ఇప్ుపడు భ్ూమి మీద మనము జీవించు
జీవితములకును, ప్ునర్మతాానమందు జీవించనైయుని జీవితములకును మధ్య గల స్టిాతి — అని
పిలువబడుతుంది. మధ్యంతర్ స్టిాతిలో, మన జీవవతులు ప్ర్లోకమందు కరస
ీ త ుతో కూడా నివస్టించును. మతత యి
17:3 మర్శయు 2 కొర్శంథీ 5:6-8లో లేఖ్నము ఈ విషయానిి వివర్శసత ుంది.
కవని మన జీవవతులు ప్ర్లోకమందుండగవ, మన శర్రర్ములు భ్ూమి మీద నిల్వచియుండును. మన
శర్రర్ములు యింకను పవప్ము చదత దుర్రితిమయమై ఉనాియి, ఈ విషయం మన శర్రర్ములు
క్షయమగుననే వవసత వవనిిబటిర ర్మజువవుతుంది. కవని వవటిని దుర్రితిమయం చదయు పవప్ము మనము ఇక
మీదట కూడా పవప్ము చదయునటు
ో మనలను ప్రభావితం చదయజాలదు. ఒక విధ్ంగవ, పౌలు ర్ోమా 6:2-11లో
చెబుతునిటురగవ, మర్ణము మనలను పవప్ము యొకు యాజమానయము నుండి విడిపిసత ుంది. మర్ొక
విధ్ంగవ, మన శర్రర్ములు సమాధ్ులలో అప్సవుర్క స్టిాతిలో, అవి మంచివన
ై ను లేదా చెడ్వన
ై ను, ఏ
ఆలోచనయిైనను చదయలేనివిగవ, ఏ చర్యనైనను చదప్టర లేనివిగవ లేదా ఎటువంటి అనుభ్ూతినన
ై ను
అనుభ్వించలేనివిగవ నిల్వచియుండును.
కవని మర్ణములో మన శర్రర్ములు మర్శయు జీవవతులు తాతాుల్వకంగవ వేర్మప్ర్చబడినప్పటికిని,
మన శర్రర్ములు మనలో భాగమైయుండవని బెైబిలు ఎనిడును చెప్పడంలేదు. అవి పవతిపటర బడినను, లేదా
నశించిపల యినవనిటుర తోచినను, మన శర్రర్ములు మన భాగమైయుండును. దీనికి సంబంధించిన
ఉదాహర్ణములు బెైబిలులో ఎనోి ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ 25:1, సమూయిేలు ర్వమాలోనుని
అతని ఇంటి నివేశనములో సమాధిచదయబడెనని స్టలవిసుతంది. 1 ర్వజులు 2:10, దావీదు యిర్ూషలేములో,
అనగవ దావీదు ప్టర ణములో సమాధి చదయబడెనని చెప్ుపచునిది. యూదా ర్వజులు పితామహుడెన
ై దావీదు
ప్టర ణమందు పవతిపటర బడిర్నేది, ర్వజులు మొదటి మర్శయు ర్ండవ గీంథం, మర్శయు దినవృతత ంతములు
ర్ండవ గీంథమందంతటను గల కీమప్రకవర్మైన ప్లో వియిైయునిది. వవర్శ శర్రర్ములు యింకను వవర్శకే
చెందియునివి, గనుక వవర్శ మూర్శతమంతములలో భాగమైయునివి.
వస్ర మినిసర ర్డ సంక్షిప్త మతోప్దదశము, 37వ ప్రశ్ోితత ర్ములో, మన మర్ణమును ఈ కిీంది విధ్ంగవ
వర్శణంచుచునిది: ఈ కిీంది ప్రశికు జవవబుగవ:
మర్ణములో విశ్వాసులు కరస
ీ త ు నుంచి ఏ యిే మేళో ల పొ ందుదుర్మ?
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మతోప్దదశము ఇచిున జవవబు:
విశ్వాసుల జీవవతులు వవటి మర్ణంలో ప్ర్శశుదధ తతో ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడును,
మర్శయు వంటనే మహిమలోనికి ప్రవశి
ే ంచును; వవటి శర్రర్ములు, యింకను కరస
ీ త ుతో
ఐకయమైయుండి, ప్ునర్మతాానము వర్కు, వవటి సమాధ్ులలో విశ్వీంతి నొందుచుండును.
ఇకుడ, మర్ణములో విశ్వాసులకు ర్ండు నిర్రణత విధికృతములునివని — ఒకటి వవర్శ జీవవతుల కోసం,
ర్ండవది వవర్శ శర్రర్ముల కోసమైన అంతములునివని — మతోప్దదశం చెబుతుంది. మన జీవవతులు
ప్ర్లోకమందల్వ మహిమలోనికి ప్రవేశిసవతయి, కవని మన శర్రర్ములు, యింకను కరీసత ుతో
ఏకమైయుండుటనుబటిర , వవటి సమాధ్ులలో విశ్వీంతి నొందుచుండును — ప్ునర్మతాానమందల్వ నూతన జీవము
కొర్కు వేచియుంటూ, నిశ్రుషరముగవ నిల్వచియుండును.
మన జీవవతు ప్ర్లోకమందును మర్శయు మన శర్రర్ం సమాధిలోను ఉనిప్ుపడు,
అవును, మనము ఒకే సమయంలో ర్ండు చోటో ఉనాిమని చెప్పడం సమంజసమేనని
నేననుకుంటునాిను. దీనికి కొంచెం వివర్ము అవసర్మైయునిది మర్శయు సంక్షిప్త
మతోప్దదశంలోని ఒక సమాధానం ఈ విషయంలో చాలా మంచిదెైయునిది.
“విశ్వాసుల జీవవతులు వవటి మర్ణంలో ప్ర్శశుదధ తతో ప్ర్శప్ూర్ణ ము చదయబడును,
మర్శయు వంటనే మహిమలోనికి ప్రవశి
ే ంచును. వవటి శర్రర్ములు, యింకను కరస
ీ త ుతో
ఐకయమైయుండి, ప్ునర్మతాానము వర్కు, వవటి సమాధ్ులలో విశ్వీంతి
నొందుచుండును.” జీవవతు శర్రర్ములో నుంచి వడల్వపల వునను విషయమును
గూర్శున దీనిలోని మొదటి భాగము, 2 కొర్శంథీ 5:1-10లోని అంశమైయునిది. తన
ప్రసత ుత మర్త ా శర్రర్ము భ్ూసంబంధ్మన
ై ఒక గుడార్మనియు, మర్ణమును గూర్శు
ఆయన ఆనందించడం లేదనియు, ఎందుకనగవ అప్ుపడు అదొ క అసహజమన
ై స్టిాతియిై
యునిటుర, ఆయన జీవవతు ఆయన శర్రర్ము నుంచి వేర్మచదయబడుననియు పౌలు
చెబుతునాిడు.
— డా. నాక్సి ఛదంబిో న్
ఒకే సమయములో ర్ండు చోటో ఉండుటకు సంబంధించిన ఈ ఉదిరకతత ప్ర్లోకమందు సహితం
అనుభ్ూతి చెందబడుతుంది. ప్ర్లోకము మనము ఆశించు దానిని మించిన ఒక అదుభత స్ట్మయిై
యుండుననే విషయంలో సందదహమేమియు లేదు. కవని ప్ర్లోకంలో సహితం మన ర్క్షణ అప్పటికి ఇంకను
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సంప్ూర్ణ ం కవలేదనే విషయం కూడా నిజమే, ఎందుకనగవ మన శర్రర్ములు అప్పటికి యింకను ప్ునర్మతాానము
కవలేదు. శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును గూర్శు పౌలు ర్ోమా 8:23లో ఏమని స్టలవిసుతనాిడో ఒకసవర్శ వినండి:
ఆతు యొకు ప్రథమ ఫలముల నొందిన మనము కూడ, దతత ప్ుతరతాము
కొర్కు,అనగవ మన దదహము యొకు విమోచనము కొర్కు కనిపటురచు, మనలో
మనము మూలుగుచునాిము (ర్ోమా 8:23).
ఇకుడ, మనకు ప్ునర్మతాానమన
ై శర్రర్ములు లేవు గనుక, మనము ఈ జీవితంలో మూలుగుదుమని
పౌలు స్టలవిచాుడు. కవని ప్ర్లోకమందల్వ జీవవతులు వవటి నూతన శర్రర్ముల కొర్కు కూడా, యింకను
వేచియుండును. కవబటిర , ఒక విధ్ంగవ, అవి వవటి శర్రర్ముల విమోచనము కొర్కు వేచియుంటూ, అవి కూడా
మూలుగుచునివని ఆలోచించడంలోనే అర్ా మునిది.
మనము పొ ందు శర్రర్ములు కేవలము సవనుకూలమైన మటిర వసత రములు, ఐచిఛక
సర్ంజామా అయుయనివి, గనుక మనము శర్రర్ముల నుంచి జీవవతులు
వేర్మచదయబడుట విషయంలో సంప్ూర్శతగవ సంతృపిత ప్డియునాిము మర్శయు
సంతోషిసత ునాిమని కొందర్నుకుంటార్మ. ఇది కొంచెం బెైబిలు సంబంధ్మైన దాని కంటె
ఎకుువ అనుభ్వ వవంఛలేనిదిగవ ఉనిటుర అనిపిసత ుంది. కవబటిర , నీ వయకితగత
మర్ణమునకును, వవగవేనము చదయబడిన మృతుల ప్ునర్మతాానమునకును మధ్య
నుని, ఆ మధ్యంతర్ ప్ర్శస్టా తి
ి ఎటువంటి స్టిాతియిై యుండవచుు? అది ఎలా
ఉంటుంది? దీనిని గూర్శు మనకు ఛాయాచితరములతో కూడిన నివేదిక ర్ూప్మేదియు
ఇవాబడలేదు. దీనికి సంబంధించిన వివర్ణాతుకమన
ై వర్ణనలు మనకు
తెలుప్బడలేదు. కవని లేఖ్నము మనకిసత ుని సమాధానం అతయధికమన
ై
అభ్యమునిచుునదెై యునిది మర్శయు అది సంబంధిత సంబంధ్మును
అతుయనితంగవ తెల్వయజప్ుపతుంది. మనము ప్రభ్ువుతో కూడా నుందుము.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
వర్త మాన కవల జీవితమును మర్శయు భౌతిక మర్ణమును మనసుిలో ఉంచుకొని మనము, నూతన
జీవములో మన విమోచనము ఎలా సంప్ూర్శత అవుతుందో తెల్వస్టికోడానికి ఇప్ుపడు స్టిదధంగవ ఉనాిమని అర్ా ం.
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నూతన జీవము
మన శర్రర్ములు సర్ాసవధార్ణ ప్ునర్మతాానములో జీవమునకు ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడినప్ుపడు అవి
నూతనమైన, ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై జీవము పొ ందును. ప్ునర్మతాానములో, పవప్ము వలన ప్ర్శణామములు చివర్కు
మర్శయు ఎప్పటికర మన నుంచి సంప్ూర్శతగవ దూర్ంగవ ఉంచబడును. ఈ విషయానిి మనము ర్ోమా 8:23, 1
కొర్శంథీ 15:12-57, మర్శయు ఫిల్వప్ప 3:11లో చూడవచుును. ర్క్షణలోని ఈ దశను దదవశ్వసత ర విదాాంసులు
తర్చుగవ మహిమప్ర్చబడుట యని సూచిసుతంటార్మ, ఎందుకనగవ మనము మహిమానిాతమైన,
ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై మానవులముగవ చదయబడుటగవ ఇది మనలో ప్ర్శణమిసుతంది. మనము మహిమప్ర్చబడుట
గూర్శు లేఖ్నము ఎకుువ వివర్ములు తెల్వయజేయడము లేదు. కవని మహిమప్ర్చబడిన మన శర్రర్ములను
పౌలు 1 కొర్శంథీ 15వ అధాయయంలో ప్రసత ుతము మనకుని శర్రర్ములతో పల లాుడు. 1 కొర్శంథీ 15:42-44లో
పౌలు ఏమి వవరసవడో ఒకసవర్శ చూదాేము:
శర్రర్ము క్షయమన
ై దిగవ వితత బడి అక్షయమైనదిగవ లేప్బడును; ఘనహీనమన
ై దిగవ
వితత బడి మహిమగలదిగవ లేప్బడును; బలహీనమన
ై దిగవ వితత బడి, బలమైనదిగవ
లేప్బడును; ప్రకృతిసంబంధ్మన
ై శర్రర్ముగవ వితత బడి ఆతుసంబంధ్ శర్రర్ముగవ
లేప్బడును. ప్రకృతిసంబంధ్మన
ై శర్రర్మునిది గనుక ఆతుసంబంధ్మన
ై
శర్రర్ముకూడ ఉనిది (1 కొర్శంథీ 15:42-44).
మనమిప్ుపడు కల్వగశయుని శర్రర్ములు మర్శయు మనము ప్ునర్మతాానమందు కల్వగశయుండబో వు
శర్రర్ముల మదయ నలకొను ఖ్చిుతమైన కొనసవగశంప్ులు మర్శయు తెగదెంప్ులను గూర్శు మనము ర్ూఢిగవ
చెప్పజాలము. కరీసత ు శర్రర్ము ఆయన ప్ునర్మతాానమందు మార్మపలకు లోనైనటురగవనే, మన శర్రర్ములు కూడా
మార్మపనొందును. అవి వినూతిప్ర్చబడి ప్ర్శప్ూర్ణమగును. అవి అక్షయమైనవి, మహిమానిాతమైనవి,
శకితమంతమన
ై వి మర్శయు ఆతుసంబంధ్మన
ై వై యుండును. కవని అవి బొ తిత గవ మానవ శర్రర్ముల ైయుండును.
మన ప్ునర్మతాానమందు, మనమేమై యుండవల నని దదవుడు ఎలో ప్ుపడు మనకొర్కు ప్రణాళిక ర్చించాడో ,
చివర్కు అదద అయుయందుము.
పవప్మునకు ఫల్వతంగవ మన శర్రర్ములు మృతిచెందెను; భౌతిక మర్ణము, మానవ ప్తనమందల్వ
మానవుల దుర్వుర్గ తకు విర్ోధ్ంగవ దదవుడు తీర్శున తీర్పై యునిది. కవని మన శర్రర్ముల ప్ునర్మదధ ర్ణను
గూర్శు సువవర్త ప్రచుర్ము చదయుచునిదనేది సువర్త మానమైయునిది. యిేసు మనలను ఆర్ోగయవంతమైన
వయకుతలనుగవ, శర్రర్మును మర్శయు జీవవతును, విమోచించడానికి వచాుడని అది మనకు తెల్వయజప్ుపతుంది.
ఈ విమోచనము మహిమానిాతమైనది. గొప్ప సంతోష్టవనికి మర్శయు మహో తివవనికి ఇదొ క హేతువైయునిది.
మన శర్రర్ములు ప్ునర్మతాానమగుటను బటిర , మనము చివర్కు మర్ణముపై విజయమును
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సమర్ావంతముగవ ప్రకటిసత వము. చివర్శకి దదవుడు మన కోసం నూతన ఆకవశములు మర్శయు నూతన
భ్ూమియందు దాచియుంచిన సకల ఆశీర్వాదములను సవాసా ాముగవ పొ ందడానికి స్టిదధప్డినవవర్మవుదుము.
చివర్శకి యిేసు కరస
ీ త ు విజయానిి మనము మన సొ ంత కనుిలతో చూసవతము.
ఇంతవర్కు ర్క్షణకు సంబంధించి మనము చదయుచుండిన చర్ులో, మనము పవప్క్షమాప్ణ మర్శయు
శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును గూర్శు వివర్శంచిన, అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములోని విశ్వాస విషయిక
సూతరములను చర్శుంచాము. ఇప్ుపడు, మనము నితయ జీవము అను అంశముపై మన దృషిరని
కేందీరకర్శంచుదాము.

నితయ జీవము
నితయ జీవమును గూర్శు అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము దాని విశ్వాస విషయిక చివర్శ సూతరములో
పతర్ొుంటుంది:
నితయ జీవమును
నముుచునాిను.
ఈ సందర్భములో, విశ్వాస ప్రమాణము చిర్కవలముండు జీవమును దృషిరలో ఉంచుకొనుచునిది, ఇది
తర్చుగవ మన శర్రర్ముల ప్ునర్మతాానము తర్మవవత నితయ జీవమని పిలువబడుచుని విషయమైయునిది.
దదవుని విశాసనీయమన
ై ప్రజలందర్మ చివర్శకి ప్ర్శప్ూర్ణ మైన, ధ్నయకర్మైన, అక్షయమన
ై , అనంతమైన
జీవమును ప్రతిఫలముగవ పొ ందుదుర్నే నముకమును విశ్వాస ప్రమాణము ర్ూఢిప్ర్చుచునిది.
చిర్కవలము నిల్వచియుండు జీవమును గూర్శు మనము చెప్ుపకోగల విషయాలు అనేకం
ఉనిప్పటికిని, ఈ పవఠంలో మన దృషిరని మూడు విషయాలపై కేందీరకర్శంచుదాము: మొదటిద,ి నితయము
నిల్వచియుండు జీవము యొకు సమయానిి పతర్ొుంటాము. అది ఎప్ుపడు మొదలవుతుంది? ర్ండవది, నితయ
జీవము యొకు శ్రీషఠతామును గూర్శు తెలుసుకుంటాము. ఈ జీవితము ఇతర్ జీవితముల కంటె ఎలా
భనిమన
ై దెై యునిది? ఇక మూడవది, మనము నిర్ంతర్ము జీవించియుండు చోటును పతర్ొుంటాము. నితయ
జీవము మొదలయిేయ సమయంతో మొదలుపటురదాము, ర్ండి.
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సమయం
నితయ జీవము ఎప్ుపడు మొదలవుతుంది? మనము జీవము కల్వగశయుండుటకును
మర్శయు ఆ జీవమును సమృదిధగవ కల్వగశ యుండుటకును ఆయన ఈ లోకమునకు
వచాుడని కరీసత ు స్టలవిచాుడు. కరీసత ునందుండుట, కరస
ై ుండుట, మనలను
ీ త ు శిషుయడెయ
గుణాతుకంగవ అతీతమన
ై జీవిత విధానానికి ప్ర్శచయం చదసత ుందని ఆయన నిశుయంగవ
సుచిసుతనాిడు, కవని నితయ జీవమంటే అదదన? మనము మర్త ామైన ఈ ఉనికి ప్ర్శధిలో
నుంచి దీనికి ఆవల నుని జీవితంలోనికి వడల్వపల యినప్ుపడు నితయ జీవము
మొదలవుతుందా? నితయ జీవము మొదలయిేయ సమయం అదదనా? అవును, ఒక
విధ్ంగవ అవును. కవని మర్ొక విధ్ంగవ, నూతన జీవము, మనలను సమాధి గుండా
తీస్టికొనివళిో , నితయతాములోనికి నటిర వేయు కరస
ీ త ునందల్వ ప్ునర్మతాాన జీవము, దదవునితో
కూడా నుండు అనంతమైన నితయతాము, ఇప్ుపడు మనలో ఒక వితత నముగవ
నాటబడిన జీవమై యునిది. ఎప్పటికిని అంతముకవని జీవము ఇప్ుపడు
మొదలవుతుంది, ఈ నితయ జీవము కేవలము అనంతము చదత నిర్ాచింప్బడిన
జీవము కవదు, కవని ఇప్ుపడు కరీసత ునందు మర్శయు దదవుని యందు కేందీరకృతమై
యుండి, మానవుల కొర్కు ఉదదేశింప్బడినదంతయు సంప్ూర్ణ ంగవ ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడు
దిశగవ సవగుచుండు జీవమని గుణాతుకంగవ నిర్ాచింప్బడిన జీవమైయునిదని అర్ా ం
చదస్టక
ి ొనడం ముఖ్యం. మనమింకను బాధాకర్మన
ై , పల ర్వటముతో కూడిన,
ముకుచెకుల ైయుని లోకంలో ఉనిప్ుపడద పవతుకొనజేయబడిన ఆ జీవములో
మనము ఇప్ుపడు పవలొగందుము.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
విశ్వాసులు, వర్త మాన కవల వవసత వముగవ, అది వర్కే నితయజీవముగలవవర్ై యునాిర్ని లేఖ్నము
తర్చుగవ చెప్ుపచుండును. ఈ విషయానిి మనము యోహాను 10:28, 1 తిమోతి 6:12, 1 యోహాను 5:1113లోను, మర్శయు అనేక ఇతర్ వవకయభాగవలలోను చూడవచుును. ఒక ఉదాహర్ణగవ, యోహాను 5:24లో
వవరయబడిన ప్రకవర్ం యిేసు స్టలవిచిున సంబంధిత మాటలేమిటో వినండి:
నా మాట విని ననుి ప్ంపినవవనియందు విశ్వాసముంచువవడు నితయ జీవము
గలవవడు; వవడు తీర్మపలోనికి ర్వక మర్ణములొ నుండి జీవములోనికి
దాటియునాిడని మీతో నిశు యముగవ చెప్ుపచునాిను (యోహాను 5:24).
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నితయజీవము లేదా నిర్ంతర్ము నిల్వచియుండు జీవము, మనము కరస
ీ త ుతో కల్వగశయుండు ఐకయతలో
నుంచి ఫల్వంచు వర్త మాన కవల వవసత వమని యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కొనిి ప్ర్వయయములు
తెల్వయజపవపర్మ. సహజంగవనే ఇది నిజమే అయుయనిది. మన శర్రర్ములు మర్ణించినప్పటికిని, మన
జీవవతులు ఎనిటికని
ి మర్ణించవు. మనమిప్ుపడు కల్వగశయుని ఆతుసంబంధ్మన
ై జీవము, మనము
నిర్ంతర్ము కల్వగశయుండు అదద జీవమైయునిది.
మర్ొక ప్రకు కడప్టి నాయయవిమర్ిలో మనకు నితయ జీవము మన సవాసా ాముగవ ఇయయబడుననే
వవసత వమును గూర్శు లేఖ్నము మర్శ ఎకుువ తర్చుగవ స్టలవిసుతంది. ఈ సతయమును మనము మతత యి
25:46, మార్ము 10:29, 30, యోహాను 12:25, ర్ోమా 2:5-7, మర్శయు యూదా 21లో చూడవచుు.
ఉదాహర్ణకు, యోహాను వవరస్టిన సువవర్త లోని 6:40లో ఏమని వవరశ్వడో గమనించండి:
కుమార్మని చూచి ఆయనయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివవడును నితయజీవము
పొ ందుటయిే నా తండిర చితత ము; అంతయదినమున నేను వవనిని లేప్ుదును (యోహాను
6:40).
యోహాను ఇకుడ స్టలవిసుతనిటుర, మనము నితయ జీవమును సంప్ూర్ణ ంగవ పొ ందడమనే లేఖ్నము
తర్చుగవ మన శర్రర్ముల ప్ునర్మతాానముతో జోడిసత ుంది. మన శర్రర్ములు సజీవమన
ై విగవ
చదయబడినప్ుపడు, సంప్ూర్ణ ంగవ విమోచింప్బడిన మర్శయు సంప్ూర్ణ ంగవ ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడిన మానవ
జీవులముగవ, మనము శర్రర్ము మర్శయు జీవవతుతో, నిర్ంతర్ము జీవిసవతము.
మనము కరీసత ునందు ఏకమై యుండుట దాార్వ, కరస
ీ త ునందు మనము పొ ందనైయుని
విషయం, “అదివర్కే ఉనిది” మర్శయు “యింకను లేనిదెైయునిది” అని వర్శణంచడం
సహాయకర్ంగవ ఉంటుందని నేననుకుంటునాిను. కరస
ీ త ు వలన మేలులు, నితయ
జీవముతో సహా, మనము కరీసత ును స్ట్ాకర్శంచినప్ుపడు, మనము కరస
ీ త ునందు మన
విశ్వాసముంచినప్ుపడు, “అదివర్కే” మనవైయునివనేది, నేనిలా అనడంలో నుని
నా భావమైయునిది. అవనీి మనవైయునివి — మనము నితయ జీవము
కల్వగశయునాిము. అటో యినను అదద సమయంలో, సహజంగవనే, మనము
కరీసత ునంగరకర్శంచిన మీదట కూడా, ఇంతలో కరీసత ు తిర్శగశ ర్వనటో యితద, మనలో
అనేకులము వృదుధలమవుదుము, ర్ోగశషర ులమవుదుము, మర్ణించుదుమనేది ఈ
అవగవహన చొప్ుపన అది యింకను జర్మగలేదు. ఈ అవగవహన చొప్ుపన, నితయ
జీవమును గూర్శున “ఇంకను లేనిదెైయునిది” అనే విషయం మన కోసం యింకను
వేచియుండును. గనుక “అదివర్కే,” “యింకను లేనిది” అనేవి, అవును మనకు నితయ
జీవమునిది, అటో యినను అదద సమయంలో, నితయ జీవము మన కొర్కు నూతన
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ఆకవశములు మర్శయు నూతన భ్ూమిలో వేచియునిదను విషయానిి మనము అర్ా ం
చదస్టక
ి ోడానికి సహాయకర్ంగవ ఉంటాయని నేననుకుంటునాిను.
— డా. జఫిర జూయ
మన జీవవతుల కొర్కైన నితయ జీవము మనము తిర్శగశ జనిుంచినప్ుపడు ఈ జీవితములో
మొదలువుతుందని చెప్పడము నాయయసముతమైనదద అని చెప్పడంలో అర్ా మునిది. కవని కడప్టి
నాయయవిమర్ిలో మన శర్రర్ములు లేప్బడునంత వర్కు మనము సంప్ూర్ణ ంగవ సజీవులమై యుండము.
అప్ుపడు మాతరమే మన మొతత ం అస్టిత తాం దదవుని ఎదుట జీవిసుతంది. అంతకంటె ముందు, మనము మన
జీవవతులు విమోచింప్బడుట దాార్వ నితయ జీవమును గూర్శున ప్ూర్వానుభ్వము కల్వగశయుందుము. కవని
మన శర్రర్ములకు కూడా నూతన జీవము ఇవాబడినప్ుపడు మాతరమే మనము నిజముగవ దదవుడు
ఉదదేశించిన విధ్ంగవ జీవిసవతము.
నితయ జీవమునకు సంబంధించిన “సమయము”ను గూర్శున ఈ గీహింప్ుగలవవర్మై, ఇప్ుపడు దాని
శ్రీషఠతామును గూర్శు కూడా తెలుసుకుందాము.

శ్రష
ీ ఠ తాము
బెైబిలులో, నితయ జీవము కేవలము మనము ఉనికిగలవవర్మై యుండుట మర్శయు సంబంధిత
జాగుర్ూకత నిర్ంతర్ము కొనసవగుచుండుటకు సంబంధించిన విషయం కవదు. ఎంతెైనా, దదవుని నితయ తీర్మప
కిీంద ఉనివవర్మ సహితం కొనసవగుచుండు అస్టిత తాము మర్శయు జాగుర్ూకతగలవవర్ై యునాిర్మ. విశ్రషంగవ,
మనము దదవుని ఆశీర్వాదముల కిీంద నిర్ంతర్ము జీవించెదమనేది, నితయ జీవము యొకు ప్రధానమన
ై
శ్రీషఠతామై యునిది. ఈ అవగవహన చొప్ుపన, నితయ జీవము కల్వగశయుండుట, దదవుని అనుగీహము మర్శయు
ఆశీర్వాదము పొ ందుటయిై యునిది. మర్శయు తార్తమయమునుబటిర , మర్ణము ననుభ్వించుట అనగవ,
దదవుని ఉగీత మర్శయు శ్వప్ము కిీందికి ర్వవడమైయునిది. నితయ జీవము మర్శయు నితయ మర్ణములో
కొనసవగుచునుండు ఉనికియిై ఉనిది. ఈ ఉనికి యొకు శ్రష
ీ ఠ తామే ఈ ర్ండింటికి మధ్య నుని తదడా. యోహాను
17:3లో యిేసు చదస్టన
ి పవరర్ానలోని ఒక భాగం ఇలా ఉనిది:
అదిాతీయ సతయదదవుడవన
ై నినుిను, నీవు ప్ంపిన యిేసు కరస
ీ త ును ఎర్మగుటయిే, నితయ
జీవము (యోహాను 17:3).
ఇచుట, నితయ జీవము, దదవుని మర్శయు యిేసును ఎర్మగుటతో సమానమని యిేసు బో ధించాడు. ఈ
సందర్భములో, అనుర్వగసహితమైన అనుబంధ్ం, ఎర్మగుట యనే ఆలోచనలోని అంతర్వభవమైయునిది. నితయ
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జీవము కేవలము ఉనికి లేక జాగుర్ూకత యొకు ప్ర్శభాషలో కవదు, కవని దదవుని పతరమను అనుభ్వించుటను
గూర్శున ప్ర్శభాషలో నిర్ాచింప్బడిందనేది యిేసు తెల్వయజప్ుపచుండెను.
లేదా, జీవము మర్శయు మర్ణమును పౌలు ర్ోమా 7:9-11లో ర్చించిన మాటలలో ప్రసత వవించిన
విధానమును గూర్శు ఆలోచించండి:
ఒకప్ుపడు నేను ధ్ర్ుశ్వసత రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గవని, ఆజఞ వచిునప్ుపడు
పవప్మునకు మర్ల జీవము వచెును; నేనత
ై ద చనిపల తిని. అప్ుపడు జీవవర్ా మన
ై ఆజఞ
నాకు మర్ణార్ా మైనటుర కనబడెను. ఏలయనగవ పవప్ము ఆజఞ ను హేతువుచదస్టికొని
ననుి మోసప్ుచిు దానిచదత ననుి చంపను (ర్ోమా 7:9-11).
పౌలు ఇకుడ వర్శణంచిన కవలమందంతటను, ఆయన శ్వర్రర్కంగవను మర్శయు మానస్టికంగవను సజీవుడెై
యుండెను. ఆయన చెైతనయయుతమైన, సహేతుకమైన జీవమయ
ై ుండెను. అటో యినప్పటికిని, ఆయన మొదట
సజీవుడెై యుండెననియు, ఆ తర్మవవత చనిపల యినవవడెై యుండెననియు, చంప్బడినవవడెై యుండెననియు
సవాధికవర్ంతో చెబుతునాిడు. వయతాయసమనేద,ి దదవుని సముఖ్మందల్వ ఆయన స్టిాతియిై యుండినది.
ధ్ర్ుశ్వసత రము ఆయనను దండించుటకు ముందు, ఆయన సజీవుడెయ
ై ుండెను. కవని ధ్ర్ుశ్వసత రము ఆయనను
దదవుని శ్వప్ము కిీంద ఉంచగవనే, పౌలు మృతిచెందినవవడాయిను. అటుతర్మవవత, ఆయన కరీసత ు
నంగరకర్శంచినప్ుపడు, ఆ మీదట శ్వప్ము తొలగశంప్బడినప్ుపడు, ఆయన నూతన జీవముగలవవడెై
యునాిడని వర్శణంప్బడుటకు యోగుయడయాయడు. ఇదద ఆలోచనను మనము యోహాను 5:24 మర్శయు 1
యోహాను 3:14లో చూడగలము.
ఈ విషయానిి ఈ విధ్ంగవ ఆలోచించండి: అంతయ దినాన, మృతుల ైనవవర్ందర్మ సర్ాసవధార్ణ
ప్ునర్మతాానమందు తిర్శగశ లేప్బడుదుర్మ. అమర్త ామన
ై మన జీవవతులు తిర్శగశ లేప్బడిన మన శర్రర్ములతో
తిర్శగశ ఐకయమగును. యోహాను 5:28-29 ప్రకవర్ం, మేలు చదస్టినవవర్మ ప్రతిఫలము పొ ందుటకును, కరడు
చదస్టన
ి వవర్మ దండింప్బడుటకును తిర్శగశ లేతుర్మ. ఈ ఇర్మవుర్మను నిర్ంతర్ము తిర్శగశ లేప్బడిన వవర్శ
శర్రర్ములతో చెైతనయయుతమన
ై జీవితములు జీవిసవతర్మ. కవని నీతిమంతుల అంతము “జీవమనియు,”
దుర్వుర్మగల అంతము “మర్ణమనియు” బెైబిలు చెబుతుంది. వవర్మ ఉనికి కల్వగశయుంటార్వ లేదా, లేక
అనుభ్వములుగలవవర్ై యుంటార్వ లేదా అనేది వయతాయసం కవదు. వవర్మ దదవునితో కల్వగశయుండు సంబంధ్మే
వయతాయసమైయునిది. మనము దదవుని ఆశీర్వాదముల కిీంద ఉనిటో యితద, మనము సజీవులమై
యునాిమని బెైబిలు స్టలవిసుతంది. మనము ఆయన శ్వప్ము కిీంద ఉనిటో యితద, మనము మృతమన
ై వవర్మే
అని కూడా బెైబిలు చెబుతుంది. కవబటిర , నితయ జీవమనేది దదవునితో నుండు ధ్నయకర్మైన సంబంధ్ములో
కొనసవగుచునుండు చెైతనయయుతమైన ఉనికియిై యునిది. అయితద ఈ ఆశీర్వాదములు ఏమై యునివి?
ధ్నయకర్మైన జీవితం ఎలా ఉంటుంది?
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దదవునితో కూడా నుండు మన నితయ జీవమును గూర్శు చెప్ుపకోవలస్టి వస్టతత , అది
కేవలము మేఘాల మీద తదల్వయాడుచునిటురండునదని మనము భావించకూడదని
నేనాలోచిసుతనాిను. కవని మనము, తిర్శగశలేప్బడిన నూతన శర్రర్ములు
కల్వగశయుందుము; పవప్ము, ర్ోగము మర్శయు మర్ణము చదత సపృశింప్బడని
శర్రర్ములు కల్వగశయుందుము. మనము అమర్మతాలమై యుందుము; మనము
ఎనిటికిని మర్ణించము. మర్శయు మనము నూతన భ్ూమిపై జీవించుదము.
అయితద సంబంధిత వివర్వలు మనతో దో బూచులాడుతునాియి — నితయ జీవములో ఏ
యిే విషయాలుంటాయి? మనకు వివర్వలనీి తెల్వయవు, కవని మనకు ఎంతో కొంత
బాధ్యత ఉంటుందనేది మాతరం తెలుసు. మనము కరస
ీ త ుతో కూడా ఏలుబడి
చదయుచుందుము. మనము ప్ర్సపర్ం ప్రతిసపందించద దదవుడు సృజంచిన జగత్ వయవసా
నూతన విశామై యుంటుంది కవబటిర , నేనిలా అర్ా ం చదసుకుంటునాిను. గనుక అచుట
మనము చదయవలస్టిన నిర్శేషరమైన విషయాలుంటాయని నేను భావిసుతనాిను. కవని
పవరథమికంగవ, కొీతత నిబంధ్న నొకిు వకవుణిసత ుని విషయం, అది ఎంతో ఆసకితకర్మైనదెై
యునిటురగవ, మనము చదస్టత ప్నులను గూర్శునది కవదు, అయినా అది పవర్వశయం
కల్వగశంచునది మర్శయు ఈడదర్మునదెై యుంటుందని నేను నముుతునాిను. అయితద
దదవుడు మనతో కూడా ఉంటాడని కొీతత నిబంధ్న నొకిు వకవుణిసత ుంది. మనము
ఆయనను ముఖ్ాముఖగవ చూతుము. ఆయనతో మనము కల్వగశయుండు
సహవవసము, సకల విషయాలలో సంతృపిత కలుగజేయునదెై యుంటుంది.
— డా. టామ్ స్టరెయినర్డ
ప్రఖ్ాయతిగవంచిన దదవశ్వసత ర విదాాంసుడు, లూయిస్ బెర్ావఫ్, 1873-1957 వర్కు జీవించినవవడు, ఆయన
ర్చించిన స్టిసరమాటిక్స థియోలజ అనే ప్ుసత కం, 6వ భాగం, 5వ అధాయయంలో నితయ జీవమునకు సంబంధించిన
కడప్టి స్టిాతిని వర్శణంచాడు. అది ఇలా ఉనిది:
ఈ జీవితము యొకు సంప్ూర్ణతను దదవుని సహవవసములో అనుభ్వించవచుు . . .
వవర్మ యిేసు కరస
ీ త ునందు దదవుని ముఖ్ాముఖగవ చూచెదర్మ, ఆయనయందు సంప్ూర్ణ
సంతృపిత ని కనుగొందుర్మ, ఆయన యందు ఆనందించుదుర్మ, మర్శయు ఆయన వవర్శని
మహిమప్ర్చును . . . సవమాజక గుర్శతంప్ు మర్శయు సమాజంలోని సభ్ుయల నడుమ
సంబంధ్ వయవహార్వలు ఉనిత సవాయిలో ఉంటాయి . . . ప్రతి ఒకుర్శ సంతోషము
ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై ది మర్శయు నిండెన
ై దెై యుంటుంది.
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కొనిి విధాలలో, నితయ జీవము యొకు సాభావమును గూర్శు బెైబిలు అతి తర్చుగవ
చెప్పకపల వడమనేది వింతెన
ై విషయంగవ అగుపించవచుు. ఎంతెైనా, నితయ జీవము మార్మమనసుి నొంది
కరీసత ునందు ర్క్షణార్ా మైన విశ్వాసము కల్వగశయుండువవర్శకి సువవర్త అనుగీహించు గొప్ప ప్రతిఫలమైయునిది.
అయితద లేఖ్నము నితయ జీవము గూర్శు విసత ృతంగవ సవధార్ణమైన మాటలలో చెప్ుపటకు మొగుగచూప్ుట
వవసత వమైయునిది. దదవుడు తన ప్రజలతో నివస్టించుననియు, గనుక మర్ణమైనను దుఖ్మైనను ఇక
ఉండదని ప్రకటన 21:3, 4 చెప్ుపచునివి. మనము నూతన శర్రర్ములుగలవవర్మై యుందుము, మర్శయు
మనము పవప్ము యొకు ఉనికి, కలుషితము మర్శయు ప్రభావము ఏమియు లేనివవర్మై యుందుము.
అయితద వివర్వలేమై ఉనాియి? సతయమేమంటే, బెైబిలు ఈ విషయమును గూర్శు చాలా తకుువగవ వివర్శసత ుంది.
దానికి బదులుగవ, దదవుడు మంచివవడెై యునాిడని మనము నమువల ననియు, ఆయన మన కోసం
దాచియుంచిన అదుభతకవర్యములను గూర్శు మర్ర ఎకుువగవ ఊహించుకొనకూడదనియు అది మనలను
అతయధికంగవ పలర తిహిసత ుంది. 2 కొర్శంథీ 12:2-4లో పౌలు ఏమి వవరసవడో ఒకసవర్శ చూదాేము:
కరీసత ునందుని యొక మనుషుయని నేనర్మగుదును. . . అతడు మూడవ ఆకవశమునకు
కొనిపల బడెను; . . . అతడు ప్ర్దెైసులోనికి కొనిపల బడి, వచింప్ శకయము కవని మాటలు
వినను; ఆ మాటలు మనుషుయడు ప్లుకకూడదు (2 కొర్శంథీ 12:2-4).
ఈ అనుభ్వమును గూర్శు పౌలు ఏమని తెల్వయజప్ుపతునాిడో గమనించండి. వినబడిన మాటలు
వచింప్శకయముకవనివై యుండెను — అవి మనుషుయల భాషలలో చాల్వనంత సర్శగవ వయకత ము చదయబడజాలనివై
యుండెను. అంతమాతరమేగవక, ఈ మూడవ ఆకవశమందుండిన విషయాలను గూర్శు మాటలాడుటకు
మనుషుయడు అనుమతింప్బడలేదు. ప్రసత ుతానికి దదవుడు ఈ విషయానిి గోప్యంగవ ఉంచడం ఎంతో
ఆశుర్యజనకమన
ై దెై యునిది.
ఇది ప్ర్దెస
ై ు మాతరమే అయుయండెను — మన ప్ునర్మతాానమునకు ముందటి మధ్యంతర్ స్టిాతియిై
యుండెను. ప్ర్లోకమును గూర్శున ర్హసవయలు వలో డింప్బడజాలనివై యునిటో యితద, కడప్టి స్టిాతిని గూర్శున
ర్హసవయలు యింకవ ఎంత ఎకుువగవ వలో డింప్బడకుండా ఉండునుకదా? కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జీవితం
ఎంత ఆశుర్యకర్మైనదెై యుంటుందో ఊహింప్ నవర్శకి సవధ్యం? ఇక దుఖ్ముండదు, బాధ్ ఉండదు, నిర్వశ
ఉండదు, లేదా మర్ణమైనను ఉండదని బెైబిలు మనకు తెల్వయజప్ుపతుంది. ఈ విషయాలు ఆశుర్యకర్ము
మర్శయు సతయమునై యునివి, కవని వీటిని గూర్శున వివర్వలు బెైబిలు మనకు ఎకుువగవ చెప్పడం లేదు.
మనము నితయ జీవము మొదలయిేయ సమయము, మర్శయు దాని శ్రీషఠతామును గూర్శు
తెలుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు చివర్శ అంశ్వనిి చూదాేము: మనము నిర్ంతర్ము జీవించియుండు
సా లము.
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సా లము
మనము నిర్ంతర్ము జీవించనై యుని సా లము, నూతన ఆకవశము మర్శయు నూతన భ్ూమియిై
యునిదని లేఖ్నము తర్చుగవ మాటలాడుచుండును. ఈ విషయానిి మనము యిషయా 65:17, యిషయా
66:22, 2 పతతుర్మ 3:13, మర్శయు ప్రకటన 21:1లో చూడవచుును. ఆకవశములు మర్శయు భ్ూమి యొకు ఈ
ప్ునఃసృషిర, బెైబిలులోని సమసత విషయాలు కల్వస్టియుని కథాభ్ూమికను సంప్ూర్ణము చదయుచునిది.
దదవుడు భ్ూమాయకవశములను సృషిరంచినప్ుపడు, ఆది 1:1తో చర్శతర ఆర్ంభ్మయియంది. కవని అటుతర్మవవత అది
మానవుడు పవప్ములో ప్తనమగుట వలన దుర్రితిమయమై, దదవుడు నివవసముండదగని చోటుగవ
చదయబడింది. మానవవళి మర్శయు సృషిర విమోచింప్బడుచుని విధానమును గూర్శున కథను మిగశల్వన బెైబిలు
తెల్వయజేసత ుంది. యిేసు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు, చివర్కు దదవుడు భ్ూమి మీద ప్ునర్మతాానుల ైన తన ప్రజలతో
కూడా నివస్టించునటు
ో , ఆకవశములు మర్శయు భ్ూమి విమోచింప్బడి వినూతిప్ర్చబడుట కడప్టి
ప్ర్శణామమవుతుంది. మనము ఈ కిీంది విధ్ంగవ పవరర్శాంచవల నని యిేసు మనకు నేర్శపంచినప్ుపడు, మతత యి
6:9-10 ప్రకవర్ం యిేసు మనసుిలో ఈ లక్షయముండినది:
ప్ర్లోకమందుని మా తండీర, నీ నామము ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడు గవక, నీ ర్వజయము
వచుుగవక, నీ చితత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటు
ో భ్ూమియందును నర్వేర్మను
గవక (మతత యి 6:9-10).
దదవుని ర్వజయము, దదవదూతలు మర్శయు వడల్వపల యిన ప్ర్శశుదుధల జీవవతులు నివస్టించు
ఆకవశములందును, మనము నివస్టించుచుని ఈ భ్ూమి మీదను సంప్ూర్ణ ముగవ ప్రతయక్షప్ర్చబడవల ననే
లక్షయము ఎలో ప్ుపడు ఉండినది. అందుచదతనే దదవుడు తన ర్వజయమును ఈ భ్ూమి మీదికి తెచుునటు
ో ను,
ఆయన చితత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటుర ఈ భ్ూమి మీద కూడా సంప్ూర్ణ ంగవ నర్వేర్మనటు
ో
చదయవల ననియు మనము దదవునికి వినివించుకొనవల నని యిేసు మనకు నేర్పశ ంచాడు.
ఈ నూతన సృషిరని గూర్శు లేఖ్నము అంత తర్చుగవ చెప్పకపల యినప్పటికిని, చెపిపనప్ుపడు మాతరం,
విమోచింప్బడిన మానవుల అంతిమ గమయము ఆకవశములందుండదు, కవని వినూతిప్ర్చబడిన భ్ూమి మీద
ఉండుననే విషయానిి అది సువిదితం చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, యిషయా 65:17-19 దాార్వ, దదవుని ప్రజలు
వినూతిప్ర్చబడిన ప్ర్శశుదధ యిర్ూషలేము ప్టర ణములో నివస్టిసత వర్నే విషయానిి మనము
నేర్ముకొనుచునాిము. మర్శయు ప్రకటన 21:2లో, ఈ నూతన యిర్ూషలేము ప్టర ణము నూతన భ్ూమి మీద
ఉండుననే విషయానిి మనము చూడవచుు. ప్రకటన 21:1-5లో యోహాను ఏమని వవరసుతనాిడో
గమనించండి:
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అంతట నేను కొీతత ఆకవశమును కొీతత భ్ూమిని చూచితిని . . . నేను నూతనమైన
యిర్ూషలేము అను ఆ ప్ర్శశుదధ ప్టర ణము . . . ప్ర్లోకమందుని దదవుని
యొదే నుండి దిగశ వచుుట చూచితిని. అప్ుపడు ఇదిగో దదవుని నివవసము
మనుషుయలతో కూడ ఉనిది, ఆయన వవర్శతో కవప్ుర్ ముండును, వవర్వయన
ప్రజల ైయుందుర్మ, దదవుడు తానే వవర్శ దదవుడెైయుండి వవర్శకి తోడెైయుండును . . . అని
స్టింహాసనములోనుండి వచిున గొప్ప సార్ము చెప్ుపట వింటిని. అప్ుపడు
స్టింహాసనాస్ట్నుడెైయునివవడు “ఇదిగో సమసత మును నూతనమైనవిగవ
చదయుచునాినని చెపపను . . .” (ప్రకటన 21:1-5)
దదవుడు ప్ర్లోకమందు నూతన యిర్ూషలేమును స్టిదధప్ర్మసుతనాిడనే విషయానిి ఇచుట మనము
గమనిసుతనాిము. నూతన భ్ూమి స్టిదధమైనప్ుపడు, ఆయన నూతన యిర్ూషలేమును తన ప్రజల మధ్య,
నూతన భ్ూమియందు నివవసముండువవర్శ మధ్య నుండు తన ప్ర్శశుదధ నివవసముగవ భ్ూమి మీదికి తెచుును.
దదవుడు నితయతాము నిమితత మై మనలను ప్ర్లోకమునకు తీస్టికొని వళో వల ననేది మాతరమే ఆయన
ప్రణాళికయిై యుండినటో యితద, నూతన భ్ూమిని సృషిరంచాల్విన అవసర్మే ఉండదు. కవని మనమిచుట
చదువుతునిటురగవ, మనకు నితయ నివవసమై యుండునటు
ో దదవుడు సమసత మును, లోకముతో సహా,
నూతనమైనదానిగవ చదయుచునాిడు.
ఆదిమ సంఘ పితామహుడెన
ై అగస్ట్రన్, హిపల ప ప్టర ణములో పతర్మ ప్రఖ్ాయతులు గవంచి కరీ.శ. 354-430
వర్కు జీవించినవవడు, నూతన భ్ూమిని గూర్శు సుప్రస్టిదధమన
ై తన ది స్టిటి ఆఫ్ గవడ్, 20వ ప్ుసత కం, 16వ
అధాయయంలో ఈ కిీంది విధ్ంగవ ర్చించాడు:
ఒక ఉతత మమైన విషయము నిమితత మై లోకమే వినూతిప్ర్చబడుచుండగవ,
మానవులు తముునుతాము తమ శర్రర్ములలో ఉతత మమైన విషయం కొర్కు
వినూతిప్ర్చుకొనడం బాగుగవ సముచితమన
ై దెై యుండును.
దదవుడు సమసత మును వినూతిప్ర్చు ఒక దినం ర్వబో తునిది. ఈ విషయానిి
మనము ముఖ్యంగవ, ప్ర్లోకమందుని మా తండీర, నీ ర్వజయము వచుును గవక, నీ
చితత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మనిటుర భ్ూమియందును నర్వేర్మను గవక అని
చెప్ుపచూ, యిేసు మనకు, ఆయన శిషుయలకు పవరర్ాన చదయ నేర్శపంచిన వినసొ ంపన
ై
మాటలలో వినవచుు. మనమిప్ుపడు ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై వవసత వికతలు
భ్ూసంబంధ్మన
ై వవసత వికతలు అగుట కొర్కు — దదవుడు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినప్ుపడు,
సకల విషయాలు సర్న
ై వై యునిప్ుపడు, నీతి మర్శయు మహిమ మర్శయు సతయము
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మర్శయు పతరమ ఏలుబడి చదయునప్ుపడు అనిి విషయాలు కొనసవగు విధానము
వవసత వికమగుట కొర్కు — వేచియుని కవలములో జీవిసుతనాిమనేది అతికరలకమన
ై ,
అతి ప్రధానమన
ై , పవరథమికమన
ై కైసతవ ఆలోచనయియ
ై ునిది. ప్ర్లోకమును గూర్శున
ఈ వవసత వికతలు భ్ూసంబంధ్మైన వవసత వికతలు అగుననేది కైసతవులముగవ మన
నిర్రక్షణ, మన ఖ్చిుతమన
ై నిర్రక్షణయిై యునిది, మర్శయు నూతన సృషిర, మన నితయ
నివవసముగవ లేఖ్నములు వవగవేనము చదయుచునిది మర్శయు నిర్రక్షించుచునిది
కూడా ఇదద.
— డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
నూతన భ్ూమి మన కడప్టి నివవసమై యుండుననే వవసత వమును గూర్శున దృషిరకొణమును మనము
కోలోపయినటో యితద, వవసత వికత యొకు భౌతిక కోణాల నుంచి మనలను మనము తెంచుకొని వేర్గుటకును,
భ్ూమిపై నుని శర్రర్ సంబంధ్మైన ఉనికి ఆశీర్వాదమునకు బదులుగవ ఒక అనర్ా కమై యునిదని
అనుకొనడానికిని మనకు సులభ్మవుతుంది. కవని భ్ూమియిే మన శ్వశాతకవల నివవసమని మనము
గుర్శతంచినప్ుపడు, ప్రసత ుతము మనము జీవిసుతని లోకము ఒక ఆశీర్వాదమనియు, ర్వబో వుచుని లోకంలో
దదవుడు మన కోసం దాచియుంచిన అందచందాలు మర్శయు ఆశీర్వాదము యొకు ప్ుర్వానుభ్వమనియు
అర్ా మవుతుంది.

ముగశంప్ు
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పవఠంలో, మనము మన దృషిరని ర్క్షణ అనే అంశముపై
కేందీరకర్శంచాము. పవప్ము యొకు సమసయ దృష్టవరా, పవప్ముల క్షమాప్ణ, దదవుని కృపవవర్ము, మర్శయు
మానవుల బాధ్యత వహించు పవతరను గూర్శు మనము చెప్ుపకునాిము. మర్ణమునకు సంబంధించిన
శ్వప్ము, జీవమును గూర్శున సువవర్త , మర్శయు కరీసత ునందల్వ విమోచనమును నేర్ముకొనుట దాార్వ శర్రర్
ప్ునర్మతాానమును గూర్శున స్టిదధ ాంతమును మనము అనేాషించాము. అది ఆర్ంభ్మగు సమయము, దాని
శ్రీషఠతాము మర్శయు దాని సవానముతో సహా, నితయ జీవము యొకు సాభావమును గూర్శు మనము
నేర్ముకునాిము.
ర్క్షణకు సంబంధించిన ఈ పవఠంలో, అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము దాని దృషిరని, గత ర్ండువేల
సంవతిర్ముల యందంతటను సంఘము బలప్ర్చిన మన సవమానయ ఒప్ుపకోలు యొకు అతి ముఖ్యమైన
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అంశ్వలపై కేందీరకర్శంచుచునిదని మనము చూశ్వము. ఇతర్ సవంప్రదాయములు మర్శయు శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లకు
సంబంధించిన కస
ై త వులతో మాటలాడునప్ుపడు మనము ఈ సవమానయ స్టిదధ ాంతములను మనసుిలో
ఉంచుకొనిటో యితద, అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణమును ర్ూఢిప్ర్చువవర్శతో కూడా ఉండాల్విన ఐకయతను
ఉదాాటించడానికి, మర్శయు ర్ూఢిప్ర్చనివవర్శని సర్శదిదేడానికి మనకొక గటిర ప్ునాది ఉనిదని మనము
కనుగొంటాము. అంతమాతరమేగవక, మనము మన దృషిరని ర్క్షణకు సంబంధించిన ఈ అతిప్రధానమన
ై
స్టిదధ ాంతములపై కేందీరకర్శంచునప్ుపడు, దదవుడు ఈ లోకంలో చదయుచుని దానికి సంబంధించిన సువిశ్వల
దృషిరకోణానిి చూడటానికి, మర్శయు ఆయన పతమ
ర మర్శయు కృప్నుబటిర ఆయనను సుతతించడానికిగల
కవర్ణములను అధికంగవ కనుగొనడానికి మనకు సహాయకర్ంగవ ఉంటుంది.
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