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!"ట$ &'()స+వవ-లక0 1ేవ-34చు7 89: ;<=హమ@ - &ారDకEమం 6. 

 

3<. జIJ ఆంకL బLN:    $ర& పడ)త+న- క/ా1 లను బట61 7ేవ:; <= > ?@Aహం $DEప:Fడ) అవసరమను 

కJంటKL@-Mా? ఈ లOకప: PQMాన-ంతట6; తమ భSజమSలUVౖ XసుY న-టKZ  PQ[సూY  D]ందర& ప>సుY త 

DాలంలO ఈ లOకంలO _[సుY L@-ర&. అL`క సమసaల మధa cకJdకJ; దుఃఖంలO, అgమయంలO 

పijనటKZ L@-ర&. kాMlDE ఎప:Fడూ cంతno. D];-pార&Z  _[తం kాMl; కృంగ7sసుY న-7t. తతuvతంwా, తమ 

PQkాలను ;యంx>ంచుDzల{క ఎప:Fiో wా} సం?~/ా;- అనుభ[ంచల{కJL@-ర&. $Mlప:Fడ) ఇల�ంట6 

పMl�ి�xలOL` ఉL@-Mా? మMl D]ందMlDE అLక̀ సం7ే�లJ. 7ేవ:డ) }వ: ��ేిన <ా<ాv- ��ంచi@;DE }కJ 

కc�తంwా ఎల� ?ెలJసుY ం7t? ల{7@ $ర& ప>x�ణం D���సYవ సం?~/ా;- సమ��@L@;- అనుభ[సూY , 

[జయంలO _[ంచడ��ల�గ; ఆలOcసూY  ఉL@-M�X. 

L`ట6 జ�� ఆంక� బ�� /= లO ��మS ఈ ప>శ-లకJ జkాబSల;వ�బ� త+L@-ం. "మరణ@;- స$UిసూY  

భయపడ)త+న- ప>జలకJ 7ేవ:iలె� స�యపడ)త+L@-డ)? D��సుY ను [శ��ింcన kార& చ;<= wాL ̀

ఏంజర&గSత+ంద; 7వే:డ) kాwా  నం �ే¡ాడ)?" మ� Dారaక�మ�;- చూడంij. 
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3<. జIJ ఆంకL బLN:    pా�గతం. మరణ@;- స$UసిూY  భయపడ)త+న- kాMl; గSMlంc L`ట6 మన 

Dారaక�మంలO చMl�ంచబ� త+L@-మS. మరణ¢ంcన k£ంటL` ఏమ¤త+ం7t? L@D��? ేఇ7t వaDEYగత��¥న అంశం, గత 

పదD]ండ) L£లలలO L@ Uి>యSలJ మSగS� ర& చ;<= వడం చూ¡ాను. ¦దట మ� L@న- తMా�త L@ Uి;- 

తMా�త పదమ§iేండZ  kాiెLౖ@ L@ తమS¨డ). ప>x M©ª L`ను kాMl మంచం ప>కdన క«ర&�; i@క1ర&Z  kాMlUV ౖ

ఆధు;క మందుv- kాడటం చూసుY ంikేాij;. ఐL@ kార& మరణ¢ం�@ర&. L`ను క«i@ $లO D]ందMl వలL£ 

దుఃఖంలO; అLక̀ pా� nలను అనుభ[ం�@ను. సమ��t Dారaక�మ�లOZ  సమ��t UVట®1లO kాMl; చూసూY  kాMl 

చలZ; �తే+v- ?@కJత¯ మరణ@;- దగ�ర&-ంij చూ¡ాను. ఇంత దగ�రwా మరణ@;- చూ�°Y  ఇ7t 

భయంకరం, మనD�ందుకJ భయ�� $ర& అర ం �సేుDzగలర&. M�ండ) సమ��t Dారaక�మ�లలO ప>సంwlసూY , 
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$రప:Fడ)న-రనుకJంటKL@-ను, మృత+ల కJటKంబ సభSaలJ క«డ)కJ; ఉండwా మృత+vప:Fడ) 

ఏం�ేసుY L@-ర; ఆలOcసుY ంikేాij;. kాMlప:Fడ) ఎల�ంట6 అనుభవంలO ఉL@-ర&?. 

సM�, 7ేవ:డ) బ±ౖ²లOZ  ఐ ప>శ-లకJ జkాబSల ;�@�డ). ¦దట6wా మరణం గSMlంc మనం సం?~³ిం�@vAన 

ప;ల{దు. 7వే:డ) 7sL`- DzMాదL@vAన ప;ల{దు. మరణం మనకJ 7ేవ:;DE క«i@ శత+> k`న; 

బ±ౖ²లంటKన-7t. ఉ7@హరణకJ అ<´ సYలJiైన <µలJ, "తన శత+> వ:లనందMl; తన <ాదమSల DE�ంద 

ఉంచువరకJ ఆయన MాజaపMl<ాలన �యేSచుండవలను. కడపట న¶ంపజ�యబడ) శత+> వ: మరణమS". 1 

D]Mlం·s 15:25,26. 

ఇ7t నL£-ం?~ ఆదMlంcం7t. మనల�L` 7ేవ:;D� మరణమంట¸ నచ�దు. 7@;- శత+> వL@-డ). ఎందుక7t 

7ేవ:;DE శత+> వ:? మరణం _kా;- L@శనం �ేసుY ం7t. ఐ?ే 7వే:డ) సమసY _kా;DE సృ³ి1కరY. 7ేవ:; వ7tv 

మ�నవ:డ) <ా<ా;- ఎంచుDzwా అ7t మరణ@;-?ెc�ం7t. 1 D]Mlం·s 15:21 "మనుష+a; 7@�Mా (ఆ7@మS) 

మరణమS వ�ె�ను ... ". M©మ� 5:12. "ఇటKZ ండwా ఒక మనుష+a;7@�Mా <ాపమSను <ాపమS 7@�Mా 

మరణమSను లOకమSలO ఏల�గS ప>k`¶ం�Lె½, ఆల�గSనL` మనుష+aలందర& <ాపమS ��ేినందున 

మరణమS అందMlDE; సం<>ా పYమ�n¾ను". 

మ;³ి <ాపం�యేwా మరణం మన _[?@లOZ DE వc� ప�ి²డ¿  ఆదుDzవడం <>ా రంÀంచక మSం7ే అతణ¢Á  

ÂసుD�ÃZ<= no శత+> వ:wా kాMlం7t. యవ�నులJ _[?@న-నుPQ[ంచడం <>ా రంÀసుY ండwా kాMl; 

ÂసుD�ÃÄ<= త+న-7t. D]తYwా UVండZnన భరYను ఆనందk£kౖాÅÆక _[తంలOంc U°>�ం�ే PQరaను ఒంటMl; 

�ే�ి ÂసుకJ k£ÃÄ<= త+న-7t. తvZ దండ)> లను ÂసుD�ÃZ <= ncన- UిలZలను అL@ధలనుwా �ే�° శత+> వ: 

ఇ7t. ఐ?ే noసు D��సుY  7@�Mా ఈ [M©�t L£7tMlంచవచ�; బ±ౖ²లJ �బెSత+న-7t. cవM©Z  D��సుY  7s;; పÇMlYwా 

త+ijc kp̀ాY డ; మనకJ �$ ఇవ�బijం7t. 

ప>కటన 21:4 లO బ±ౖ²లJ �బెSత+న-7t "ఆయన kాMl కను-ల ప>x బQషF²ందువ:ను త+ijckయ̀Sను, 

మరణమS ఇక ఉండదు, దుఃఖ��¥నను ఏiైFనను k`దనn¾¥నను ఇక ఉండదు, ¦దట6 సంగత+లJ గxంc 

<= n¾న;".   

పదమ§iేళZ  జÉయÊ శవU°ట6కను చూ�ి అతడ) మరణ@;- గSMlంc సం?~³ిం�@vAన ప;ల{ద; తij 

p= దర&డ) జ�ష+kా?~ �ె<ాFను. మరణం మన [M©�t, D��సుY  ఈలODా;DE Mావi@;DE ఒక Dారణం మరణ��. 

D��సుY ను [శ��ిం� ేkాMl; మరణం DాటK k`సుY ం7t wా;, ij మనలను జnంచల{దు. అనwా, అ7t మనv- 

ఆUిkయ̀దు. మన మనుగడ D]నpాగSత+ం7t. మరణం?~ సమసYం ఆగదు. 
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<µలJ 1 D]Mlం·s 15:55,56 లO, "ఓ మరణమ�, } [జయ��కdడ? ఓ మరణమ�, } మSలZ కdడ? మరణప: 

మSలJZ  <ాపమS; <ాపమSనకJన- బలమS ధర¨¡ాసY Ì��" L@; Mా¡ాడ). 7s; PQవ���ట6? మనం <ాపం 

�ే¡ామS గనుక <ాపప: మSళÍÄ మనకJ గSచు�కJంటKంద; 7s; PQవం ఐ?ే అ7t D���సYవ:ij; పÇMlYwా 

L@శనం �యేదు.   

ఎగSర&త¯ �ణంలO DాటKk`�° ?Lే£టÎగలంట ̧మనందMlD� భయ��. మనం Ïట6 మSలJZ ను UీDEk�̀°Y  

భయంకరంwా క;UింcL@ మనv- ఏ$ �యేల{వ:. D��సుY ను బట61 , మరణం తMా�త [¡ా�సులకJ 

;తa_kా;-pాY న; ��ేిన kాwా  L@;- బట61 , మరణం ఇప:Fడ) మSలJZ  Â�kి`యబijం7t ?ేL£టÎగల� మ�Mlం7t. 

మరణం అందMlDE వసుY ం7t, ఐ?ే [¡ా��ి; అ7t జnంచల{దు, L@శనం �ేయల{దు. ;జ�;DE మనం ఆ 

�ణంలO అదుÑత��¥న నూతన ;తa _వంలODE అడ)గSUVడ?@ం. "ఏలయనwా <ాపమSవలన వచు� _తమS 

మరణమS, అn?ే 7ేవ:; కృ<ావరమS మన ప>భSk£ౖన D��సుY noసునందు ;తa _వమS". M©మ� 6:23. 

మMlయS 7ేవ:; U°>మనుంij మరణమS మనలను ఎడబQయద; అ<´ సYలJiెనౖ <µలJ M©మ� 8:38 లO 

�ెబSత+L@-డ). "మరణ��¥నను _వ��¥నను 7ేవదూతలౖనను ప>�@నులౖనను ఉన-[n¾¥నను Mాబ� వ:న 

[n¾¥నను అ�tDార&లనౖను, ఎతYnనను లO?ైనను సృ³ి1ంపబijన మMl ఏ7ెనౖను, మన ప>భSk£నౖ D��సుY  

noసునందv 7ేవ:; U°>మనుంij మనలను ఎడబQప Lర̀వ; రÒÓjwా నమS¨చుL@-ను" 

¦దట6wా, మరణం మన [M©�tయ;, ఇపFట6D� D]ంత వరకJ జnంచబij, 7@;మSలJZ  ?Ôలwlంచబijంద; 

ఏ7ో  ఒక M©ªన noసు D��సుY  7@;; పÇMlYwా ?ÔలwlpాY డ; kాకaం �ెబSత+న-7t. 

M�ండవ7t; [¡ా�సుల��¥న మనకJ వc�న మరణ@ంతక kాa�tవలన, D]7sÕ  M©ªలOZ  ల{క D]7sÕ  L£లలOZ  

చ;<= ?@మ; i@క1ర&Z  �ె²?ే? ఆభయ�L£-ల�జnం�@v? మరణం మనకJ అపMlcతం, 7@;- 

మన�ంతవరకJ అనుభ[ంచల{దు. 

చూడంiÖ, ప>య�ణం �ేసుY న-ప:Fడ), M©iోZ  ప>య�ణ¢సుY న-ప:Fడ), మనకJ మSఞØ� MాÙ మ�Ú అవసరం. 

మన$లOకంలOంc మM© లODా;DE మ�ర&త+ండwా, మనం అంxమ గమ�a;- కc�తంwా ?ెvU° MాÙ మ�Ú 

మనందMlD� Dాkాv. 7వే:; kాకaం బ±ౖ²ల{ ఆ కc�త��¥న M©Ù మ�Ú. 

మరణ@;DE దగ�రwా k£ÃZన వaDEY అనుభkా;- మనం ఆ�@రంwా ÂసుDzక«డదు. అనwా గSంi<ె= టKలOంc 

?ేర&కJ; వc�న వaDEY కథను ఆ�@రంwా ÂసుDzక«డదు. అతణ¢Á  నమ¨ల{మS. ఎందుకJ? ఎందుకంట ̧

pా?@ను తన మ�టల?~ మనv- XసwlpాY డ; బ±ౖ²లJ గట61గ �బెSత+న-7t. pా?@ను k£లJగS దూత k`షం 

ధMlంచుD]; XసwlసుY L@-డ; M�ండవ D]Mlం·s పx>క �బెSత+న-7t. (2 D]Mlం·s 11:14). 12 �vయనులకJ 
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�ంcన అ��MlకనులకJ మరణ@ంతక నుభkాలJL@-n. ÏMlలO అLక̀JలJ k£లJగS దూత �ెUFిన Xసప: 

సమ��@Mా;- న�¨ అLక̀ [షయ�లలO Xpా;DE గSM��య�aర&. మరణం తMా�x _[?@;- గSMlంc 

pా?@ను ÏMl; ఎంతwాL½ Xసwlం�@డ). 

ల{దు, మరణప: ?ెర k£నుక ;జంwా ఏమSన-7ో మనకJ కc�తంwా �ెపFగvwlన వaDEY L£జౖంwా మరణ¢ంc 

xMlwl ల{cన noసు ఒకdi.ే గSంi ె<= టKలOంc బ>xDEన వaDEY Dాదు, మరణ¢ంc సమ��tలO మ§డ)M©ªలJన- 

తMా�త మృత+లలOంc ల{cన noసు మనకJ Dాkాv. మరణ@;- జnంcన ఒD� ఒక వaDEY noసు D��సుY  

మ�త>��.  మరణం తMా�త మనD�మ¤త+ం7ో  �ెU°F హకJd ఆయనD�వ:ం7t. noసు noమ; �<ెాFడ)? 

noసుD��సుY  ల�జర& సమ��t వదÕకJ వc�నప:Fడ) ?@డ) మరణ¢ంc L@లJగSM©ªలnaం7t. ల�జర& సమ��t 

మSందు noసు D��సుY  ప>కట6సుY L@-డ) "ప:నర&?@� నమSను _వమSను LL̀`; L@యందు 

[¡ా�సమSంచుkాడ) చ; <= nనను బ>దుకJను; బ>7tDE L@యందు [¡ా�స మSంచు ప>xkాడ)ను 

ఎన-ట6DE; చ;<= డ)". g�ను 11:25,26. ఎన-ట6DE మరణ¢ంచకJంi@ _kా;-�ే� శDEY తనకJన-ద; 

ప>కట6ంcన తMా�త, ఈ మ�టను D��సుY  ప>జల ఎదుట ;రÒUిం�@డ). ఆయన ల�జర&ను మృత+లలOనుంij 

ల{<ాడ). 

మనదMlD� మరణం అ;kారa��. భ[షaత+Y D�� మనం ఒకMl; నమ�¨v noసు D��సుY ను నమ¨కJంi@ 

ఉండటQ;DE $కJ ఏ7ెLౖ@ DారణమSన-7@? అ<´ సYలJiైన <ాలJ గట61wా �ెబSత+L@-డ), "7వే:; 

నమ¨;kాడ) ఆయన తన కJమ�ర&;గ§Ml� nc�న pా�aమSను నమ¨ల{దు గనుక అతడ) 7వే:; 

అబ7t కJ;wా ��ేినkాi.ే ఆ pా�a��మనwా7ేవ:డ) మనకJ ;తa _వమSను దయ�ే�Vను; ఈ _వమS 

ఆయన కJమ�ర&; యందున-7t. 7ేవ:; కJమ�ర&; అంwÜకMlంచుkాడ) _వమS గలkాడ) 7వే:; 

కJమ�ర&; అంwÜకMlంప; kాడ) _వమSల{; kాi,ే 7వే:; కJమ�ర&; L@మమందు [¡ా�సమSంచు $ర& 

;తa_వమSగలkార; ?ెv�ిD]నునటKZ  L`ను ఈ సంగత+లను $కJ k>ా యSచుL@-ను". (1 g�ను 

5:10-12). ఊÅÆంచడం Dాదు. $కJ కc�తంwా ;తa_వమS లÀంcం7t. 

}వ: మరణ@;- స$UసిుY ండwా భయపడ)త+న-ట®ÞZ ?,ే 7ేవ:డ) తన kాwా  L@v- నమ¨మంటKL@-డ). }వ: 

ఆయన కJమ�ర&డ) noసు D��సుY నందు [¡ా�సమSంc } <ా<ాv- ��ంచమ; <>ా Ml��°Y  రßjంచమ; 

k`డ)కJంట¸, మరణం }కJ ప>లOకంలODE, ;తa_వంలODE మ�Ml<= వడ��న; 7ేవ:డ) kాwా  నం �ే¡ాడ).  "$ 

హృదయమSను కలవరపడ;యaకJij; 7ేవ:; యందు [¡ా�సమSంచుచుL@-ర& L@యందును [¡ా�స 

మSంచుij. L@ తంij> nంట అL`క ;kాసమSలJ కలవ: ల{;n¾డల $?~ �ెప:Fదును; $కJ స�లమS 
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�ిద పరచ k£ళÍZ చుL@-ను. Lన̀ు k£ÃZ $కJ స�లమS �ిద పరcనn¾డల, L`నుండ) స�లమSలO $ర&ను 

ఉండ)ల�గSన మరల వc� L@àదÕ నుండ)టకJ �మS¨ను Â�ిD]; <= వ:దును ".  (g�ను 14:1-3). 

అ<´ సYలJiెనౖ <µలJ మరణ@;DE �ది పడ)త¯ ఈ[ధంwా Mా¡ాడ). "భ§�$ద మన గSi@ర��¥న ná 

;kాసమS ¶·tల��¥<= nనను (L@wా అత; శMÜరం), �xేప;Dాక 7ేవ:;�ేత కట1 బijన7tయS 

;తa��¥న7tయSL£ౖన ;kాసమS (అనwా D]�తY  శMÜరం)పరలOకమందు మనకJన-ద; n¾ర&గSదుమS. 7s;లO 

మ§లJ�  చుL@-మS (అనwా వయసు మలZ  D]7sÕ , రకరDాల Lâప:FలJ, kాaధులJ వpాY n. kాaధుల?~ 

బQధల?~ మనం మ§లJగS?@మS) పరలOక ;kాpా;- 7s;UV ౖధMlం�@ల; ఆశపడ)త+L@-మS"(2 D]Mlం·s 

5:1-3)   �ైరaం కvwl ఐ 7ే�;- [ijc ప>భSవ: LâదÕ  ;వ�ిం�ేందుకJ ఇష1పడ)త+L@-మ; <µలJ ఆత¨ 

[¡ా�సం?~ �బెSత+L@-డ). (2 D]Mlం·s 5:8). 

ఈమ�టలలO <µలJ PQవ���ట6? అతi�ే �ెబSత+L@-డంట¸, మరణ¢ంcనప:Fడ), మన శMÜరం భ§�లO 

ఉంచబij ఆత¨ 7ేవ:; వదÕకJ k£ళÍY ం7t. ఉ7@హరణకJ, బ±²ౖలJలO మృత శMÜరం ఉంచబij సమ��tD�, 

చ;<= nనkాMl ఆత¨లJ �రే&కJL` 'SHEOL' కJ మధaను సFష1��¥న వa?@aసం చూపబడ)త+న-7t. Åãబ§>  

పదం 'SHEOL' ను 65 pార&Z  ఉపgwlసూY  <ాత ;బంధన గ�ంధం మరణం తMా�x _[?@;- గSMlంc 

�ెUిFం7t. మరణ¢ంcన ఆత¨లను 'SHEOL' సూcసుY న-7t. ఈ స�ల�;- గSMlంcన [వరణను గమ;�°Y  7s;లO 

అందMlD� ఒD�రకం అనుభవం కలగనటKZ  క;UిసుY న-7t. D]ందMl7t äకట6 ;ంijన స�లంల�గSన-7t. 

మMlD]ందMlDE7t kార& 7వే:;?~ కv�ి ఉంi ేస�లం. 

D]� తY  ;బంధనలO 'SHEOL' కJ బదులJwా 'Åëiìే' అL ̀పదం kాడబijం7t. "SHEOL" ల�wాL`, 'Åëiేì' 

D�వలం సమ��tDE మ�త>�� kాడబడల{దు wా; మరణ¢ంcన ఆత¨లను ఎలZప:Fడూ సూcసుY న-7t. noసు 

D��సుY  మరణ ప:నర&?@Y L@లకJ మSందు, మృత+లJ �రే&కJL ̀'SHEOL' లO ల{క 'Åëiìే' M�ండ) PQwాలJwా 

ఉంటKంద; ఆయన �ె<ాFడ). 

ల«Dా 16 లO ఒక ధ;కJ; గSMlంc మMlయS దMlదు> iైన ల�జర& గSMlంc �<ెాFడ). kాMlదÕర& మరణ¢ంcన 

తరkాత noసు kాMl పMl�ి�x; గSMlంc noమ; �ె<ాFiో [నంij. ధనవంత+డ) క«i@ చ;<= n 

<ాxUVట1బiెను. అప:Fడతడ) <ా?@ ళమSలO బQధపడ)చు, కను-లxY  దూరమSనుంij అబQ>  �మSను 

అత; MîమS¨న (ఆనుD];యSన-) ల�జర&ను చూc తంij>k£ౖన అబQ> �మ�, L@యందు క;కర పij, తన 

k`>vD]నను--}ళZలOమSంc L@ L@లJకను చల�Z ర&�టకJ ల�జర&ను పంప:మS; L`ను ఈ అwl-జ��లలO 

య�తనపడ)చుL@-న; D�కలJk�̀Vను అందుకJ అబQ> �మS - కJమ�ర&i@, }వ: } _[తDాలమందు 

}DEష1��¥నటK1  సుఖమS అనుభ[ంcx[, ఆల�గSనL ̀ల�జర& కష1మS అనుభ[ం�నె; జ�ð పకమS 
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�ే�ిD]నుమS; ఇప:Fiె?ౖే kాడ) L£మ¨7t <´ ందు చుL@-డ) }వ: య�తనలO ఉL@-వ:. అం?Dేాక 

ఇకdడనుంij $ àదÕకJ 7@ట w©ర&kార& 7@ట6 <= జ�లకJండ)నటKZ ను, అకdij kార& మ�àదÕకJ 7@ట6 

Mాజ�లకJండ)నటKZ ను, మ�కJను $కJను మధa మ� అwాధమSంచబijయSన-దL£ను" ల«Dా 16: 22-26. 

ఈ కథను బట61, మరణ¢ంcన తMా�త మనం పరలOకంలO ఉL@-మ�, నరకంలO ఉL@-మ� అL ̀ప>శ-కJ 

జkాబS;వ�గలం. ధ;కJడ) ఈ లOకంలO తన కనులJ మ§�ి నరకంలO కనులJ ?Mెl�@డ). k£ంటL ̀

జMlwlం7t!. <ా?@ళంలO; ధ;కJడ) పÇMlY సFృహలO ఉL@-డ). అతడ) ఆత¨ శMÜరం మ�టQZ డ)త¯ LâUిF; 

అనుభ[ం�ే �ి�xలO ఉన-7t. తన గత _[తప: సంగత+లJ గSMlYంచుకJL@-డ). 

అం?ేDాక, అతijDE ;తaనరక ¶� [�tంచబijం7t. ఇకdడ నుంij $ àదÕకJ 7@టw©ర&kార& 

7@ట6<= జ�లకJండ)నటKZ ను, అకdij kార&మ� àదÕకJ Mాజ�లకJండ)నటKZ ను, మ�కJను $కJను మధa 

మ� అwాధమSన-ద; అబQ> �మS �ె<ాFడ). (ల«Dా 16:26). అనwా మరణప: తలJప:ను 7@ట6L@ 

తMా�త, $ అంxమ గమaం ఆ UVనౖ ఇక ఎన-డూ మ�రదు. 7@;; $ర& మ�ర�ల{ర&. 

[¡ా��ిn¾¥న ల�జర& పMl�ి�x ఎల�గSన-7t? ల�జర& చ;<= nన తMా�త 7ేవదూతల�తే అబQ> �మS 

MîమS¨న ఆనుD]నుటకJ D];<= బijL@డ; బ±ౖ²లJ గ�ంధమSలO k>ా యబij యSన-7t. (ల«Dా 16: 22). 

అతడకdడ సం?~షంwా ఉL@-డ). 

D��సుY  మరణ¢ంc ప:నర&?@Y నుiెనౖ తMా�త మSనుప: }xమంత+లనౖ మృత+లJ k£òóZ  <ా?@ళంలODE kార& 

ఇప:Fడ) k£ళZడంల{ద; D]� తY  ;బంధన బ� �tంచడం ఆసDEYకరంwా ఉన-7t. ల{దు. [షkాసvప:Fడ) L`ర&wా 

పరలOకం k£ళÍY L@-ర& అనwా, <ా?@ళంలO; M�ండ) PQwాvప:Fడ) ప>కd ప>కdన ఉండటం ల{దు. అబQ> �మS 

MîమS¨ ఇప:Fడ) పరలOకంలO ఉం7t. ఐ?,ే అ}xపర&లJ k£òóZ  <ా?@ళం ఇపFట6D� ఉన-7t. మరణమSను 

మృత+ల లOకమSను ఒక M©ªన ;?@awl- నరకంలO పడk`య బడ?@య; ప>కటన 20:14 �ెబSత+న-7t. 

7ేవ:; L@aయ Âర&F భయంకరంwా బ±ౖ²లJలO వMlÁంచబij ఉన-7t. "సమSద>మS తనలO ఉన- మృత+లను 

అపFwlం�ెను; మరణమSను <ా?@ళలOకమSను kాట6 వశమSననున- మృత+ల నపFwlం�ెను. kాMlలO 

ప>xkాడ) తన DE�యల �îప:Fన Âర&F<´ ం7ెను. మరణమSను మృత+ల లOకమSను అwl-గSండమSలO 

పడkయ̀బiెను. ఈ అwl-గSండమS M�ండవ మరణమS. మరణమSను మృత+ల లOకమSను 

అwl-గSండమSలO పడkయ̀బiెను; ఈ అwl-గSండమS M�ండవ మరణమS." (ప>కటన 20: 12-14). 

[Mామం. 
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ô7s కMlం� ేస�లమSన-ద; బ±ౖ²లJ �ెపFడం ల{దు k£na, ల{క ప7tkల̀ ఏళÄ ¶�ను అనుభ[ంc, 

ô7s కMlంచబijన తMా�త ప>జలJ పరలODా;DE k£ళ?@ర; బ±ౖ²లJ గ�ంధంలO ఎకdi@ k>ా యబijనటKZ  

కనపడదు. ల{దు. మృత+ల లOకం అwl- గSండంలO k`య బijంద; k>ా � ిఉన-7t. ఐ?ే <ా?@ళంలO ఉన-kాMl 

[షయంలO ఒD� ఒక వa?@aసం kాMl pా� న��. ¶�లO మ�త>ం ఎల�ంట6 వa?@aసమS ఉండదు. అ[¡ా�సులJwా 

మరణ¢ంcన kార& నరకంలO; k`దనను బQధలను ఎంతమ�త>ం తUFించుDzల{ర&. L@D� సంగx ఎల� ?ెలJసు? 

అ<´ సYలJiెనౖ <µలJ kాకaంలO సFష1ంwా �ె<ాFడ). "దుMÜ-x పర&లను ... ¶�లO ఉంచ బijనkాMl; 

Âర&F7tనమSవరకJ DావvలO ఉంచుటకJను, ప>భSవ: సమర&� డ)." 2 U°త+ర& 2:10. 

మరణ@ంõ తMా�త L@ శMÜMా;DE ఏమ¤త+ం7t? మరణం తMా�త న తమకJ ఏమ¤త+ం7t? "DE�యలJ ల{; 

[¡ా�సమS మృతమ;" య�DzబS �ె<ాFడ) (య�DzబS 2:26) అనwా, శMÜరం <ాxUVట1బడ)త+ం7t. }వ: 

D��సుY ను [శ��ింcనట®ÞZ ?,ే } ఆత¨ ప>భSవ: వదÕకJ k£ళÍత+ం7t. ఈ 7ే�;- [ijcన k£ంటL` ప>భSవ: వదÕకJ 

k£ళÍÄట DEష1పడ)చుL@-మS". (2 D]Mlం·s 5:8). 

ఐ?ే }వ: అ[¡ా��wిా _[ంcనట®ÞZ?ే, }వ: noసును, ఆయన �ిలJవUVౖ } Dzసం ��ేిన ప;; నమ¨క 

<= nనటZn?ే, } శMÜరం <ాxUVట1బడ)త+ం7t. D�వలం kద̀న, PQదలJ ఉన- ;?@a నరకంలODE } ఆత¨ 

k£ళÍత+ం7t. 

D��సుY  xMlwl వc�నప:Fడ), ఆయనను [శ��ింcన kాMl ఆత¨లJ, kాMl <ాత శMÜMాల?~ కలJpాY య; క«i@ 

బ±ౖ²లJ �బెSత+న-7t. kాMl పథ శMÜMాలJ ల{పబij నూత}కMlంచబడ?@n. ¦దట6 ·ెసAలö}క 4:14, 16-

17 �ెబSత+న-టKZ wా, "noసునందు ;7t>ంcనkాMl; 7వే:i@యన?~ క«డ k£ంటబ±టK1 D]; వచు�ను (అనwా, 

noసును న�¨న తMా�త చ;<= nనkాMl;)D��సుY నందుంij మృత+లనౖ kార& ¦దట ల{త+ర&, ఆ $దట 

స_వ:ల��¥ ;vcయSండ) మనమS kాMl?~క«డ ఏకమSwా ప>భSవ:ను ఎదుMîdనుటకJ 

ఆDాశమండలమSనకJ ��ఘమSల$ద D];<= బడ)దుమS". అందుD� noసు g�ను 6:41 లO �ె<ాFడ). 

"కJమ�ర&; చూc ఆయనయందు [¡ా�సమSంచు ప>xkాడ)ను ;తa_వమS <´ ందుటno L@ తంij> 

cతYమS; అంతa7tనమSన Lన̀ు kా;; ల{ప:దును" . 

}వ: అ[¡ా��ిk£నౖటZn?,ే మరణ¢ంcన k£ంటL ̀}కJ కలగబ� no అనుభkా;- బట61 మరణ@;- చూc }వ: 

భయపi@v. మరణ భయం ల{కJంi@ ఎవM��L@ ఉండగలMా? noసు D��సుY ను [శ��ింcనప:Fiే అ7t 

pాధaమ¤త+ం7t. Åãø> 2:15 �ెబSత+న-7t "_[తDాలమంతయS మరణభయమS �ేత 7@సaమSనకJ 

లOబijనkాMl; [ijUించుటకJను, ఆయనక«డ రకYమ�ంసమSలలO <ాvkాi@n¾ను" 
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మనకJ స�PQవ �ిద మSwా మరణమంట¸ భయం, మరణం తMా�త ఏమ¤త+ం7ో  ?ెvయదు. 7ేవ:డ)న-ట®ÞZ?ే 

ఆయను- కలJసుDzడం ఇష1ం ల{దు గనుక మరణమంట ̧భయం. ఆయన DzM� మంcతనం మనలO ల{దL ̀

భయం. iే $ భయ��¥?ే బ±ౖ²లJ $?~ అంwÜకMlసుY న-7t. 7వే:డ) DzM� �ి�xDE ఎవ�రం �రే&Dzల{మS 

అందరమ§ <ాప:ల�� అందుD� "లOకమS తన కJమ�ర&; 7@�Mా ర�ణ <´ ందుటD�wా; లOకమSనకJ Âర&F 

Âర&�టకJ 7వే:i@యనను లOకమSలO;DE పంప ల{దు" (g�ను 3:16,17). 7ేవ:డ) మనD]క 

ఈ[;వ�దల�@డ) "7ేవ:; కృ<ావరమS మన ప>భSk£ౖన D��సుY noసునందు ;తa _వమS". (M©మ� 6:23). 

7ేవ:; kాwా  L@లJ L@కJ _[తమSలO ఎంతwాL½ స�యపijL@n మMîక kాwా  L@;- $కJ 

�ెబSత+L@-ను. మన Uి>యSలJ [¡ా�సులJwా మరణ¢�°Y  kార& మMlంత స_వ:లJwా ఉL@-ర; 

గSర&Y �ేసుDzమ¨; 7ేవ:డ) �ెబSత+L@-డ). మ� ?లెZ  దండ)> v-, పదమ§iళేZ  కJమ�ర&iైన L@ తమS¨డ) 

గSMlంc తల<= �°Y  kార& బ�మ� 7sవ:లకJ [మ�నంలO k£òáZ ర; అకdడ సమSద>?@రంలO �nwా 

గడ)ప:త+L@-ర; తv�°Y  kాMlప:Fడ) L@ ప>కdన ల{ర; D]ంచం 7tగSలJ పడ?@LX̀ wా; kారకdడ 

సం?~షంwా ఉL@-ర; L`నూ సం?~³ిpాY ను. kారకdడ తమ Dాల�;- గడ)ప:త+L@-ర&. L`నూ అకdijDE 

k£òáZ ల; ఆ¶సుY L@-ను. చూడంij, $ Uి>యSలJ D��సుY  [¡ా�సులJwా మరణ¢ంcనట®ÞZ?ే, బ�మ�సుd �ంcన 

మంc స�లంలO kార&L@-ర&. kాMlప:Fడ) పరలOకంలO, అL`క ;kాసమSలJన- xùú> nంట6లO 

ఇప:Fడ)L@-ర&. 

noసు �UెిFన7t "L@ wîఱüý లJ L@ స�రమS [నును, Lన̀ు kాట6 L£ర&గSదును, అ[ నను- k£ంబijంచును. 

L`ను kాట6DE ;తa_వమS;చు�చుL@-ను గనుక అ[ ఎన-ట6DE; న¶ంపవ:, ఎవడ)ను kాట6; L@ 

�ేxలOనుంij అపహ Mlంపడ)." g�ను 10:27-28. 

అ<´ సYలJడ) <µలJకJ పరలODా;- గSMlంc �ెపFi@;DE మ�టలJ �@లకJంi@ <= య�n. 7ేవ:డ) తను- 

U°>�ంచుkాMlDE �ిద పMlcన[ కంట6DE కనపడల{దు, �ె[DE [నబడల{దు. హృదయానికి 

గోచరించలేదన్నాడు. (1 కొరింథీ 2:9). 

7ేవ:;DE p=Y త>ం. మరణ భయం ల{కJంi@ _[ంచగలం. పరలOక�� మన అంxమ గమaమ; ?ెలJసు 

కJL@-ం. $ Uి>యSలJ D��సుY ?~ ఉన-టZn?ే, kాళÄను మþZ కలJసుకJ; సం?~³ిం� ే;MÜDా¡ాL@ $కJ 

ఉన-7t. ఇప:Fడ) $ర& D��సుY ?~ ఉL@-ర&. 

D��సుY ను $ p´ ంత ర�కJ;wా అంwÜకMlంచకJంట¸ $ Uి>యSలJ మరణ¢�°Y  kాMl; $ర& ఎన-డూ చూడల{M�X. 

$ర& మరణ@;DE �ిద ంwా ఉంi@v. అందరం అందరం చ;<= ?@మ; ?లెJసు. ఎప:Fడ; మ�త>ం ?ెvయదు. 

;తaత�ంలO మన��ల� _[ం�@లO ;రÁnంచుDzi@;DE తwlన అవDా¡ాలను 7ేవ:డ) అందMlD� ఇpాY డ; 
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బ±ౖ²లJ బ� �tసుY న-7t. noసుD��సుY ను అంwÜకMlంc ఆయన ర�ణను అందుDzవడమ�? ల{7@ D��సుY ను 

[శ��ించకJంi@ ;తaDాలం 7ేవ:;DE దూరపరచబడటమ�? అL` అం¡ా;- మన�� ;రÁnంచుDzkాv. 

7ేవ:డ) $ <ా<ాలను ��ంc $ _[తంలODE Mాkాల; Dzర&త+ంట¸, L`ను $Dzసం <>ా Ml pాY ను L@?~ కv�ి 

$ర& క«i@ <>ా Ml ం�@ల; L`ను Dzర&త+L@-ను. <>ా Ml pాY ను <>ా ర నను ప>భSవ: ఆలDEpాY డ). 

noసు D��సుY  ప>భSkా! L`ను <ాUి; }వ: �ిలJవ మరణం?~ L@ <ా<ాలకJ పMl�రం �ెvZం�@వ:. L@ 

_[తంలODE వc�నను- [Xcంచమ; <>ా Ml సుY L@-ను. L`ను �ే�ని <ాపv-ట6; ��ంచంij ;తa_వప: 

kాMా;వ�ంij. [¡ా�సం?~ అందుకJంటKL@-ను. kాwా  నం ప>Dారం ఆ వMా;-c�నందుకJ $కJ వందL@లJ. 

ఆ���. 
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