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రచయిత గూర్ిి 
 డాక్టర్. ఎల్. మరియు జాయిస్ గిల్, వీరు ప్రప్ంచ ప్రఖ్యాతిగ ంచిన రచయితలు బ ైబిల్ బో ధక్ులు 
మరియు ప్రసంగిక్ులు డాక్టర్ ఎల్.అపో స్తొ లిక్ ప్రయయణాలు వీరిని 90కి ప ైగ  దేశ లక్ు వెళి్ల, అనేక్ వేలమందికి 
వ క్ాప్రిచరా చేసి, అంతక్నన ఎక్ుువగ  టి.వి. మరియు డిజిటల్ మీడియయ దాార  ప్రిచరా చేశ రు. వీరి 
ప్ుసొక లు మరియు బో ధనప్రిక్ర లు సుమయరు 20,00,000 క్నాన ఎక్ుువగ  అముుడు అయినాయి. వీరి 
రచనలు అనేక్ భాషలలొ తరుు మయ అయి వివిధమ ైన తరఫీదు క ందరా లలో మరియు సదసుులో ప్రప్ంచవ ాపొ్ంగ  
ఉప్యోగప్డుతునానయి. జీవితాలను మయరుు సతాముతో క్ూడిన శకిొ వంతమ ైన దేవుని వ క్ామే వ రి 
అదుుతమ ైన ప్రిచరా.  
 ప్రసంగ ల వలి,బో ధనల వలి, రచనలు, ఆడియో మరియు వీడియో ప్రిచరా దాార  అనేక్మంది 
జీవితలను ప్రభావితము చేసుొ నానయి. సుొ తి ఆర ధన సదసుులో వెలిడ ైయిే అదుుతమ ైన దేవుని సనినధిని 
అనుభవించి విశ ాసులు దేవునికి నిజమ ైన మరియు బహు దగగ రగ  ఉంటూ ఏ విధంగ  ఆర ధన చేయయలో 
త లుసుక్ుంటునానరు. అనేక్ మంది వీరి యొక్ు విశ ాసమునక్ు ఉనన అధిక రము అనే బో ధ దాార  ధ ైరాము 
త చుుకొని విజయముతో క్ూడిన నూతన జీవితానిన త లుసుక్ునానరు. మీరు అనేక్ మంది విశ ాసులక్ు 
తరఫీదునిచిు దేవుడు వ రికి అనుగరహ ంచిన అస్ ధారణమ ైన ప్రిచరాలోకి అడుగుప టిట  దేవుని సాసధ త శకొి తమ 
చేతుల దాార  ప్రవహ ంచేటటుి గ  తరఫీదునిచాురు. అనేక్మంది వ రి అనుదిన జీవితంలో మరియు ప్రిచరాలో 
ప్రిశుదాా తు 9 వర లను ఉప్యోగించుట దాార  అస్ ధారణముగ  జీవించడం నేరుుక్ునానరు. డాక్టర్ ఎల్.గిల్ 
మరియు జాయిస్ గిల్ క్ూడా వేదాంత విదాలో మయసట ర్ డిగఫర క్లిగి ఉనానరు. ఎల్.గిల్  వేదాంత విదాలోని 
తతాశ సొరములో డాక్టర ట్ పత ందుక్ునానరు. వీరి యొక్ు ప్రిచరా వ ఖ్ామనే బలమ ైన ప్ునాది ప ై క్టట బడి కరరసుొ  
క ందరముగ  బలమ ైన విశ ాసముతో ప్రిశుదాధ తు శకిొ తో బో ధించబడుతుంది. తండిర యొక్ు పరరమ గల 
హృదయయనిన ప్రదరిశంచడమే వీరి యొక్ు ప్రిచరా. వీరి యొక్ు బో ధన మరియు ప్రసంగములో శకిొ వంతమ ైన 
అభిషరక్ము, అదుుతాసూచన మహతాుర ాలు, సాసధ త మరియు అదుుతాలతో దేవుని యొక్ు 
శకిొ తరంగ లను అనుభవిసుొ నానరు. ఈ క్ూడిక్క్ు హాజరవుతుననవ రు దేవుని యొక్ు గొప్ప శకిొ ని మరియు 
మహ మ వెలిడవాడము చూసుొ నానరు.  
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వదధయరుధ లకి మర్ియు  ఉపపధధయయులకి ఒక్ మాట  
 

 సాసధ త గూరిున ఈ శకొివంతమ ైన బో ధ ఒక్ సిధ రమ ైన వ క్ాప్ు ప్ునాదిని వసేుొ ంది. తదాార  
విదాారిధ తన యొక్ు విశ ాస్ నిన విడుదల చేయడం దాార  వ రు తమ సాంత సాసధ తను పత ందుక్ుని, 
ఆరోగాంగ  నడుసూొ  మరియు ఇతరులకి క్ూడా సాసధ తా ప్రిచరాను చేస్ ొ రు. ఈ ప్రతాక్షతలు వ రి 
ఆతులో సజీవముగ  బయలుప్రచబడినప్ుపడు అనేక్ులు సాసధ త పత ందుతారు.  
 మయరుు సువ రొను బటిట , యిేసయా భూమిని విడిచిప టటట  ముందు ఇచిున చివరి ఆజఞ లలో ఒక్టి 
“వ రు రోగుల ప ైన చేతులుంచగ , వ రు సాసధ త న ందుదురు”. రోగులక్ు సాసధ తా ప్రిచరాను ఏ 
విధంగ  చేక్ూర ులో అనే ఆచరణాతుక్ అభాాస్ నిన చేక్ూరుసుొ ంది.  
 మీరు ఈ శిక్షణా మయళ్లక్ను చదువక్ మునుప్ు, ఈ అంశము ప ై ఉనన ఆడియో, వీడియో 
క ాస టిను మరల మరల వినండి. సాసధ తను గూరిున వ క్ా సతాముతో మీరు ఎంతగ  నింప్బడితే 
అంత ఎక్ుువగ  సతాము మీ మ దడులో నుండి మీ ఆతుక్ు వెళ్లి అది ప్నిచేసుొ ంది. ఈ శిక్షణా 
మయళ్లక్లో ఉనన హెచురిక్లు, మీరు ఈ సతాాలను ఇతరులక్ు నేరపడానికి తోడపడుతుంది. 
 వాకిొ గత జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు బో ధించడం చాలయ మంచి ప్రభావ నిన చూప్ు తాయి.  
 ప్రభావితమ ైన బో ధక్ు వాకిొ గతమ ైన జీవితములో జరిగిన ఉదాహరణలను బో ధించడం అనేది 
చాలయ మంచి రచయిత తన వాకొిగతమ ైన అనుభవ లను ఈ యొక్ు గరంథములో ప్రస్ ొ వించలేదు. 
ఉప ధాాయులు తమ వాకిొ గత జీవితంలో గ నీ, లేదా ఈ యొక్ు అధాాయయనికి తోడపడే 
ఉదాహరణలను తమ యొక్ు ఆత్ముయ అనుభవ ల నుంచి ఇవ ాలి అని రచయిత యొక్ు ఆక ంక్ష.  
 మనక్ు ఆనిన విషయయలు బో ధించేద ి ప్రిశుదాధ తుుడే. దేవుడ ే అని మనము ఎప్ుపడూ 
జాఞ ప్క్ం ఉంచుకోవ లి. ఈ యొక్ు ప్ుసొక్ అధాయనములో గ నీ లేదా బో ధనలో గ నీ, ప్రిశుదాధ తుతో 
నింప్బడి నితాము ఆయన యొక్ు నడిపింప్ుక ై సిదధ ముగ  ఉండాలి.  
 ఈ యొక్ు ప్టట ణము వాకిొ గత లేదా గుంప్ులుగ  సమయవేశమ ైన సంఘక్ూడిక ల యందు, 
సండే సూుల్ నందు మరియు గృహ క్ూడిక్ల యందు క్ూడా బో ధించుటక్ు ఉప్యోగక్రముగ  
ఉంటుంది.  
 ఉతొమ ైన ప్ుసొక లు (వ ర యబడి, గఫతాలతో గురిొ ంచబడిన (underline చేయబడి), ధాానించి 
అప్ుపడు జీరణం చేసుకోవ లి. వాకిొ గత జీవితానికి అనాయించుకోవ లి) మీ యొక్ు నోట్ు మరియు 
సపందన కొరక్ు ఈ యొక్ు ప్ుసొక్ములో కొంచ ము సధ లము అనేది మీక్ు విడిగ  ఇవాబడినది.  
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పపఠము -1 
దేవుడు ర్ోగపనిి మర్ియు వపయధిని చూసే్ట కోణము 

పరి్చయం  
 

దేవుని కోస్ం  
 కొనినస్ రుి  ఒక్అంశ నిన అధాయనం చసేుొ ననప్ుపడు 

మనము ఒక్ అడుగు వనెకిు వేసి దానిని దవేుని కోణములో 
నుంచి చూడడము చాలయ మంచిది. అసలు వ ాధి రోగము 
గూరిు దేవుడు ఏమనుక్ుంటునానరు? 
 
 
 
 

ఈ యొక్ు అధాయనంలో,బ ైబిలు గరంథమంతటలిో సాసధ తా 
మరియు ఆరోగాము దేవుని ప్రణాళ్లక్లో ఏ విధంగ  
ఉనానయి మరి ప ర ముఖ్ాంగ  మన జీవితము మరియు ప్ర ి
చరా నిమితొము ఉననదేవుని ప్రణాళ్లక్లో అవి ఏ విధంగ  
భాగమ ై ఉనానయి. 
 
 

సాసధ త అనదేి దవేుడచిిున వ గ ధ నాలలో ఒక్టి. ఎప్ుపడ ైత ే
మనము ఆవ గ ధ నాలని విశాసించి ఆప్రక రము నడుస్ ొ మో, 
ఆ వ గ ధ నాలలో ఉనన దేవునిశకొి మన జీవితంలో ప్ని 
చేసుొ ంది. మనము దవేుని వ గ ధ నాలను క్నుగొని వ టిని 
విశాసించి మరియు వ రి ప్రక రము ప్నిచయేయలి.  
 
 

 సపమ తలు4:20-22 న్ధ క్ుమారుడధ, న్ధ మాటలను 
ఆలకింపుము న్ధ వపక్యములక్ుీచచవవయొగుమ ము.ీచ 
క్నుిల యిదె్ుట నుండి వపటినితొలగిపో నియయక్ుము 
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ీచ హృద్యమంద్ు వపటిని భది్ము చేస్టి 
కొనుము. దొర్ికినవపర్ికి అవ జీవమును వపర్ి స్రవ 
శర్ీరమునక్ు ఆర్ోగయమును ఇచుిను. 
 

 

ర్ోగపనికి గల కపరణధలు (మూలాలు)   
 ఒక్వేళ దవేుని దగగ ర నుండి రోగం వసుొ ంది అంటే మనము 

సాసధ త కొరక్ు దేవుని విశ ాసంచలేము. ఈ క రణం బటిట  
మనము రోగము యొక్ు మూలము ఏమిటో త లుసు 
కోవ లి.  

 

 

స్వస్ధత యొక్క పపిముఖ్యత  

దేవునికి పపిముఖ్యమ ైనది  
 దేవునిని సంప్ూరణంగ  త లుసుకోవ లి అంట ే ఆయనను 

సాసధ ప్రిచ ేవ డిగ  త లుసుకోవ లి.  
 
 

 IIIయోహాను1:2 పిియుడధ, ీచ ఆతమ వరి్ధలు్ చుని 
పికపరము ీచవు అనిి వషయములలోను వరి్ధలు్ చు 
సౌఖ్యముగప ఉండవలెనని పపిరి్థంచుచున్ధిను. 
 

 

 

యిేస్యయ ఈ మాటను చవపపారు  

  నిరమమకపండం15:26 మీదేవుడవైన యిెహో వప వపక్ుకను 
శదీ్ధగప వని ఆయన ద్ృష్ిర కి న్ధయయమ ైనది చేస్ట,ి ఆయన 
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ఆజఞలక్ువధేయులెైఆయనక్టరడలనిిటినిఅనుస్ర్ించి 
నడచినయిెడల, నే్ను ఐగుప్తయులక్ు క్లుగు 

 

 మనము మన దేవుడనిి సాసధ ప్రిచే వ నిగ  త లుసుకోక్పో త ే
ఆయనతో ఉనన సంబంధములో ఒక్ ముఖ్ామ ైన కోణానిన 
కోలోపతునానము. సాసధ త అనేద ి దవేునికి –తండిరయి ైన 
దేవుడు,క్ుమయరుడ ైన దవేుడు మరియు ప్రిశుదాధ తు దవేునికి 
చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైనది.  
 

తండిియిెైన దేవుడు:-  
 సాసధ త అనేద ి తండిరయి నై దేవుని చితొమని మనము త లియ 

జ యడానికి ప్రిశుదాధ తు దేవుడు యోహానును పరరర పించాడు.  
 

 IIIయోహాను1:2 పిియుడధ, ీచ ఆతమ వరి్ధలు్ చుని 
పికపరము ీచవు అనిి వషయములలోను వరి్ధలు్ చు 
సౌఖ్యముగప ఉండవలెనని పపిరి్థంచుచున్ధిను. 
 

 

 

సాసధ త అనదే ి ఎలిప్ుపడు దవేుని చితొమని అరధం చేసుకోవడం 
చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైనది.  
 
 
 

యిేస్యయ ఈ మాటను చవపపారు.  
 
 యోహాను6:38 న్ధఇషరమును నె్రవేరుికొనుటక్ు నే్ను 

ర్పలేద్ు; ననుి పంపని వపనిచితతము నె్ర వేరుిటకే 
పరలోక్ము నుండి దిగివచిితిని. 
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క్ుమారుడవైన దేవుడు  
 మనము సువ రొ అంతటిలో యిేసుకరరసుొ ను చూసరొ  ఆయన 

వివిధమ ైన ప్రిసిధ తిలో సాసధ తా ప్రిచరాను చశే రు. రోగుల 
నిమితొముఆయనక్ుఉననక్నిక్రముఎప్ుపడూక్నబడుతూనే 
ఉంది.ఆయన ప్రిచరాలో సాసధ త అనేది చాలయ ప ర ముఖ్ామ నై 
భాగము.  
 
 

 

 మారుక1:40-41 ఒక్ క్ుషఠ ర్ోగి ఆయనయొద్దక్ు వచిి 
ఆయనయిదె్ుటమోకపళ్ల్ నీచకిషరమ ైతేననుిశుద్ుధ నిగప 
చేయగలవని ఆయనతో చవపిా, ఆయనను వేడుకొనగప 
ఆయన క్నిక్రపడ,ి చవయియచధపి వపనిని ముటిర  న్ధ కిషరమే; 

ీచవు శుద్ుధ డవు క్మమని వపనితో చవపపాను. 
 

 

యిేసయా తండిర చితాొ నిన చయేడానికి వచాురు. క బటిట  సాసధ త 
అనేద ిఆయనకి చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైంది.  
 

 

 హెబ్రి10:7 అపుాడు నే్నుగీంథపుచుటరలో ననుిగూరి్ి 
వపి యబడని పికపరము, దేవప, ీచచితతమున్ెరవరేుిటక్ు 
ఇదిగో న్ేను వచిియున్ధినంటిని. 
 

 

యిేసయా ప్రజలను సాసధ ప్రుసూొ  వెళిగ ,ఆయన తండిర 
యొక్ు చితాొ నిన నెరవేరుసుొ నానరు.  
 

 మతతయి9:35 యిసే్ు వపర్ ి స్మాజమందరిములలో 
బో ధించుచు ర్పజయస్ువపరత పిక్టించుచు, పితివధమ నై 
ర్ోగమును పితివధమ ైన వపయధినిస్వస్థపరచుచు, స్మస్త  
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పటరణములయంద్ునుగపీ మములయంద్ునుస్ంచధరము 
చేస్టపను. 

  

పరి్శుదధద తమ దేవుడు  
 సాసధ త అనేద ి ప్రిశుదాధ తు దేవునికి మరియు ఆయన 

అభిషరక్ం యొక్ు ఉదేా శాం నెరవేరుబడడానికి చాలయ 
ప ర ముఖ్ామ నైది. లూక లో,నలిగిన వ రిని విడపిించుటక్ు 
ప్రిశుదాధ తు దవేుడు యిేసయాను అభిషరకించారని మనము 
చూస్ ొ ము.  
 

 లూకప4:18 పిభువు ఆతమ న్ధమీద్ ఉనిది బీద్లక్ు 
స్ువపరత పిక్టించుటక్ర ఆయన ననుి అభిష్ేకించవను చవర 
లోనుని వపర్ికి వడుద్లను, గుీ డిివపరి్కి చూపును, 
(క్లుగునని) పిక్టించుటక్ును నలిగి; 

 
 

ఆయన నజర యుడ నై యిేసును అప్వ ది చేత పీడింప్బడని 
వ రఫనందరినీ,సాసధ ప్రచడానికి వచిురి.  
 

 అపో స్ుత లు10:38 అదదే్నగప దేవుడు నజర్యేుడవైన 
యిేస్ును పరి్శుదధధ తమతోను శకితతోను అభిష్ేకించవనను 
నదయిిే. దవేుడధయనక్ు తోడవైయుండవను గనుక్ ఆయన 
మేలు చేయుచు, అపవపదిచేత పడ్ిం; 
 

 

దేవుని వపకపయనిి ఋజువుపరుస్ుత ంది  
 
 నశించిపో తూ మరియు చనిపో తునన లోక నికి సాసధ త అనేద ి

దేవుని మయర గ నిన ఋజువుప్రుసుొ ంద,ిక బటిట  ప ర ముఖ్ామ నైద.ి  
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 మారుక16:20 వపరు బయలుదేర్ి వపక్యమంతట 
పిక్టించిర్ి. పిభువు వపర్ికి స్హకపరుడవైయుండి, వెను 
వెంట జరుగుచువచిినస్ూచక్కియీలవలన వపక్యమును 
స్టిథరపరచుచుండవను. ఆమేన్! 

 

నేటి ప్రప్ంచానికి యిసేయా క వ లి. మనము ప్రత్మ చ ోటుకి వెళ్లి 
దేవుని వ క ానిన సూచక్కిరయలతో ఋజువుప్రచాలని దవేుడు 
ఆజాఞ పించారు. దుర తులను వెళిగొటట డం మరియు రోగులను 
సాసధ ప్రచడం అనదేి సువ రొ సతాానిన త లుసుక్ునే విధంగ  
ప్రజల మనోనేతార లను త రుసుొ ంది.  
 

యిేస్యయ వృధధగప శమీపడధి ర్ప? 

 మనము రోగులక్ు సాసధ తా ప్రిచరాను చేయక్పో త,ే 
యిేసుకరరసుొ  శరఫరం ప నై పత ందని కొరడాద బబలు యొక్ు 
శరమవృధాగ పో తుంది.  
 

 యిెషయా53:5 మన యతిక్మీకియీలనుబటిర  అతడు 
గపయపరచబడవను మన దోషములనుబటిర  నలుగ 
గొటరబడవను మన స్మాధధన్ధరథమ ైన శిక్ష అతనిమీద్ 
పడవను అతడు ప ందని దవబబలచేత మనక్ు స్వస్థత 
క్లుగుచునిది. 
 

 

సాసధ త గూరిు దేవుడి వ క్ాం చ పరపదానిని మనము నిరిక్షాం 
చేసరొ  మనము దేవుని క్ృప్ను నిరిక్షాం చసేుొ ననటుి . యిసేు 
కరరసుొ  మన సాసధ త నిమితొం అనుభవించిన శరమలు,పత ందని 
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ద బబలు మరియు భరించిన బాధ ప్రభావం లేక్ుండా 
పో తుంది.  
 
 

 గలితీయులు2:21న్ేను దేవుని క్ృపను నిరరథక్ము 
చేయను; ీచతి ధరమశ్పస్త రమువలననైె్తే ఆ పక్షమంద్ు 
కరసీ్ుత  చనిపో యినది నిష పియోజనమే. 
 

 

 జీవతధలను రక్షిస్ుత ంది  
 

 సాసధ త మీ యొక్ు జీవితానిన, మీ క్ుటుంబము మరియు 
సరనహ తుల యొక్ు జీవితాలను రక్షిసుొ ంది.  హో షరయ ప్రవకొ్ 
ఈ విధంగ  ర శ రు.  
 
 

 హో ష్ేయ4:6 న్ధ జనులు జాఞ నములేనివపర్్ర నశించు 
చున్ధిరు. ీచవు జాఞ నమును వస్రి్జంచుచున్ధివు 
గనుక్ న్ధక్ు యాజక్ుడవు కపక్ుండ న్ేను నినుి 
వస్రి్జంతును; ీచవు ీచ దేవుని ధరమ శ్పస్త రము మరచి 
తివ గనుక్ న్నేును ీచ క్ుమారులను మరతును. 
 

 

మన దేహానికి మరియు ప ర ణానికి సాసధ త అనేద ి దవేుడు 
మనక్ు అనుగరహ ంచిన స్ ాసధ యము. మనము దావీదు వలె 
రోగముతో చనిపో లేదు గ నీ, యిేసుకరరసుొ  కొరక్ు స్ క్షా 
మిచుుచూ ఆరోగాముతో దీరఘక లము బరతక లి.  
 

 కరరతనలు118:17 న్ేను చధవను స్జీవుడనైె్ యిహెో వప 
కియీలు వవరి్ంచవద్ను. 
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దేవుని వ క్ాములో ఉనన సాసధ తా,ప్రతాక్షతా అనేక్ులు 
తారగ  చనిపో క్ుండా క ప డింది.  
 
 
 
 

 యాకోబు5:14-15 మీలో ఎవడవనైను ర్ోగియిెై 
యున్ధిడధ? అతడు స్ంఘపు పపద్దలను పిలిపంిప 
వలెను; వపరు పిభువు న్ధమమున అతనికి నూన్ ె
ర్పచి అతని కొరక్ు పపిరథన చేయవలెను. వశ్పవస్ 
స్హితమ ైన పపిరథన ఆ ర్ోగిని స్వస్థపరచును, పిభువు 
అతని లేపును; అతడు పపపములు చేస్టనివపడవైత ే
పపపక్షమాపణ న్ ంద్ును. 

 

 

గొపా పిణధళిక్లో భలగమ ై ఉంది 

శిషుయలకివవబడిన ఆజఞ  
 

 యిేసయా శిషుాలక్ు మరియు అనుచరుల యొక్ు ప్రిచరా 
మరియు శిక్షణలో సాసధ త అనదేి ఒక్ ప ర ముఖ్ామ నై 
భాగంగ  ఉంది. ఆయన తన 12 మంది శిషుాలను ఇద ే
విధంగ  చయేమనిఆజాఞ పించారు.  
 
 మతతయి10:1&7-8 ఆయన తన పండవిండుమంది 

శిషుయలను పిలిచి, అపవతధి తమలను వెళ్్గొటుర టక్ును, 
పితివధమ ైన ర్ోగమును పితివధమ ైన వపయధనిి స్వస్థ  
పరచుటక్ును, వపర్ికిఅధికపరమిచవిను. వళె్ల్ చు పర లోక్ 
ర్పజయము స్మీపించియునిద్ని పిక్టించుడి. ర్ోగులను 
స్వస్థపరచుడ,ి చనిపోయిన వపర్ిని లేపుడ,ి క్ుషుర  
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ర్ోగులను శుద్ుధ లనుగప చేయుడ,ి ద్యయములను వెళ్్ 
గొటుర డి. ఉచితముగప ప ందితిర్ి ఉచితముగప ఇయుయడి. 
 

 

యిేసయా,తన యందు విశాసముంచే వ రు తాను చయేు 
క ర ాలు మరియు అంతక్నాన,గొప్పక ర ాలు చేస్ ొ రు అని 
చ ప పరు. యిేసయా చసేిన ప్నిని మనమూ చేయయలంట ే
సాసధ త అనేద ిమనకి ప ర ముఖ్ామ ైనదిగ  ఉండాలి.  
 
 

 యోహాను14:12నే్ను తండిియొద్దక్ు వళె్ల్ చున్ధిను 
గనుక్ న్ేను చేయుకియీలు న్ధయంద్ు వశ్పవస్ 
ముంచు వపడునుచేయును, వపటిక్ంటె మర్ి గొపా 
వయు అతడు చేయునని మీతో నిశియముగప 
చవపుాచున్ధిను. 

 

 

యిేసయా చసేినటుి గ నే మనము అదుుతాలు మరియు 
సాసధ తలు చసే్ ొ మని ఆయన చ ప పరు.  
 
 
 

మనక్ు ఆజాఞ పించబడింది  
 యిేసయా విశ ాసులందరికర ఇచిున గొప్ప ఆజాఞ లలో రోగుల 

మీద చతేులు ఉంచడం మరియు సాసధ తా ప్రిచరాను 
చేయడం అనేద ిభాగంగ  ఉంది.  
యిేసయా ఈ విధంగ  చ ప పరు.  
 

 యోహాను14:15 మీరు ననుి పేమిించిన యిెడల న్ధ 
ఆజఞలను గ్రకొంద్ురు. 
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యిేసయా ఈ చివరి ఆజఞ ను ఇచాురు.  
 మారుక16:15-18 మర్యిుమీరు స్రవలోక్మునక్ు 

వెళ్ి స్రవస్ృష్ిర కిస్ువపరతను పిక్టించుడి. నమిమ 
బలపితస్మము ప ందనివపడు రకి్షంపబడును; నమమని 
వపనికి శిక్ష వధింపబడును.నమిమమనవపర్విలన ఈ 
స్ూచక్కియీలుక్నబడును; ఏవనగప, న్ధ న్ధమమున 
ద్యయములను వెళ్్గొటుర ద్ురు; కొీతత  భలషలు మాట 
లాడుద్ురు, పపములను ఎతిత  పటుర  కొంద్ురు, మరణ 
క్రమ నైదదేి తధి గినను అది వపరి్కి హానిచయేద్ు, 
ర్ోగుల మీద్ చేతులుంచినపుాడు వపరు స్వస్థత 
న్ ంద్ుద్ురని వపరి్తో చవపపాను. 
 

 

యిేసయా తన విశ ాసంతో ప్లికిన చివరి మయటలు ఒక్ 
సలహా క దు గ నీ, ఒక్ ఆజఞ ! మనం విధయేత చూపించా 
లంటే  రోగులను ఖ్చిుతంగ  సాసధ ప్రచాలి.  
 
 

ర్ోగపనికి గల కపరణధలు 
  
 ర్ోగము దేవుని నుంచధ లేదధ సపతధను నుండి వస్ుత ందధ? 

 

మన మనసులోి  ఇలయంటి సందేహాలు ఉననంత సరప్ు 
మనముదిామనసుులుగ , సాసధ తకొరక్ు అలపవిశ ాసంతో, 
ఓడపిో యిన జీవితాలను జీవిసూొ  ఉంటాము. ఈ రోగమన ే
సమసాతో సర ైన త్మరులో వావహరించడానికి మనకి రోగము 
యొక్ు ప్ుటుట క్ గూరిు,మూలము గూరిు మరియు ఉదేా శాం 
గూరిుసర ైన అవగ హన ఉండాలి.  
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స్తయము మిముమలను స్వతంతుి లనుగప చేస్ుత ంది  
 
 మనక్ు రోగము, వ ాధి మరియు బాధ యొక్ు మూల 

మేమిటో త లిసరొ , మనము ధ ైరాము క్లిగి సాతంతుర లుగ  
సాసధ తను పత ందుకోని మరియు సాసధ తా ప్రి చరాను 
చేస్ ొ ము. సతాము అనేది యిేసుకరరసుొ  అనే ఒక్ వాకొిలో 
ఉంది.  
 

 యోహాను14:6యిసే్ు న్నే్మేారమమును, స్తయమును, 
జీవమును; న్ధ దధవర్పన్ ే తపా యివెడును తండిి 
యొద్దక్ు ర్పడు. 
 

 

యిేసుకరరసుొ  యొక్ు మయటలోి నూ మరియు ప్నులలోనూ 
సతాము అనేద ిబయలుప్రచబడనిది.  
 

 యోహాను8:32 అపుాడు స్తయము మిముమను 
స్వతంతుి లనుగప చేయునని చవపాగప; 
 

 

ర్ోగము గూర్ిిన పిశిలు  
 
 
 
 
 
 
 

రోగము యొక్ు మూలము,క రణము మరియు ఉదేా శాము 
గూరిున సతాాలను త లుసుకోవ లంట,ేమనము ముందుగ  
ఈ కిిషట మ నై ప్రశనలక్ు జవ బులు త లుసుకోవ లి.  
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ఇది దేవుని చితతమా? 
 రోగులను సాసధ ప్రచడం దేవుని చితొమయ? 

 
 దేవుడు అందరినీ సాసధ ప్రచడం ఆయన చితొమని 

అనే విషయం ప ైన సపషట త లేక్పో వడమనేది ఒక్ ప దా 
ఆటంక్ంగ  ఉంది. స్ తాను మనక్ు విరోధంగ  వచిు, 
మన మనసుులో అనేక్ సందేహాలను ఉంచుతాడు. 
ఒక్వేళ మనము జాగరతొగ  ఉండక్పో త ే ఆ 
మనసుులో ఉనన సందేహాలు ప్నిచయేడం 
ప ర రంభిస్ ొ యి.  
 

 

 మనము ఈసందేహాలనుస్ ంప్రదాయమ ైన మరియు 
ఆచారసంబంధమ నై ప ర రధనలలో వింటాము.  ప్రభువ  
నీ చితొమ తైే ననున సాసధ ప్రచు. నీ సాసధ త తాకిడినీ 
ననున అనుభవించనీ! 
 

 

 అలయంటి ప ర రధనలు ఖ్చిుతతాము లేక్ుండా మరియు 
అందరూ సాసధ త పత ందడం దేవుని చితొమయ! క్దా! 
అన ేఅనుమయనానిన క్లిగిసుొ ంది.  
 

 
 

 సాసధ ప్రచడం దవేుని చితొమనే నిశుయత మన 
ఆతులో లేక్ుండా మనము మన కొరక్ు గ నీ లేదా 
ఇతరుల కొరక్ు గ నీ,విశ ాసంతో క్ూడిన సాసధ తా 
ప ర రధనను చయేలేము.  

 
 

 మనము ఈ అనుమయనంతో క్ూడని ప ర రధనను క్ుషుట  
రోగ విషయంలో చూస్ ొ ము. "ప్రభువ ,నీ చితొమ ైతే" 
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 మారుక1:39-41 ఆయన గలిలయయంద్ంతట వపర్ి 
స్మాజమందిరములలోపిక్టించుచు,ద్యయములను 
వెళ్్గొటుర చు నుండవను. ఒక్ క్ుషఠ ర్ోగి ఆయనయొద్దక్ు 
వచిి ఆయన యిెద్ుట మోకపళ్ల్ నిీచకిషరమ ైతే ననుి 
శుద్ుధ నిగప చేయ గలవని ఆయనతో చవపిా, ఆయనను 
వేడుకొనగప;ఆయన క్నిక్రపడ,ి చవయియచధపి వపనిని 
ముటిరన్ధకిషరమే; ీచవు శుద్ుధ డవు క్మమని వపనితో 
చవపపాను. 

 

ప్రభువు "అయితే"అన ే ప్దానిన కొటిట వేసి,"నా చితొమే"అని 
చ ప పరు.  
 

యిేసయా చసేిన ప్రత్మ క రాము ప్రజలను గూరిు తండిరయి ైన 
దేవుని చితాొ నిన బయలుప్రిచింది.  
 
 

నే్ను  ర్ోగిగప ఉండడం దేవుని చితతమా? 
 
 

 నువుా అనీన విషయయల క్ంట ే మంచి ఆరోగాముతో అను 
దినము జీవించడము దేవుని చితొము.  
 

 IIIయోహాను1:2 పిియుడధ, ీచ ఆతమవరి్ధలు్ చుని 
పికపరము ీచవు అనిి వషయములలోను వరి్ధలు్ చు 
సౌఖ్యముగప ఉండవలెనని పపిరి్థంచుచున్ధిను. 
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ఒక్వేళ యిసేయా రోగిని సాసధ ప్రచిే రోగులను సాసధ  
ప్రచడానికి  తండిరయి నై దేవుని చితొము. రోగులను సాసధ  
ప్రచడం దేవుడ ిచితొం క బటిట  నినున సాసధ ప్రచడం దేవుని 
చితొము.  
 

మన మంచిక ? 
 
 

మన జీవతంలో మంచి జరగడధనికి (స్మస్తము మేలు కొరకే) ర్ోగమనే్ది ఒక్ 
మారమమా? 
 
 సమసొములో రోగము క్ూడా ఒక్టని అనేక్ులక్ు బో ధించ 

బడినది. పౌలు సమసొము మేలు కొరక  ప్నిచసేుొ ంది అని 
బో ధించాడు.  
 

 ర్ోమా8:28 దేవుని పేమిించువపర్ికి, అనగప ఆయన 
స్ంక్లాము చొపుాన పిలువబడినవపరి్కి, మేలు 
క్లుగుటక్ర స్మస్తమును స్మక్ూడి జరుగుచుని 
వని యిెరుగుద్ుము. 
 

 

క నీ మరొక్ తరుు మయలో ఈ విధంగ  ఉంది. దవేుని పరరమించు 
వ రికి,అనగ  ఆయన సంక్లపము చ ొప్ుపన పిలువబడిన 
వ రికి,మేలు క్లుగుటక ై సమసొములో సమక్ూడి జరుగు 
చుననవని యి రుగుదుము.  
 
 

ఇక్ుడ సమసొములో మేలు కొరక  సమక్ూడ ి జరుగును. 
ఇక్ుడ అనిన క ర ాలు మేలు కొరక  జరుగుతాయని చ ప్పడం 
లేదు గ నీ, అనిన క ర ాలలో లేదా మన రోగములో దవేుని 
యొక్ు సాసధ తా శకొి మన మేలు కొరక ై క రాము చయేును.  
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ఆయన కొరక్ు శమీపడడం:  

మనము దేవని కొరక్ు శమీపడుటలో,ర్ోగమనే్ది ఒక్ వధధన్ధమా? 
 
 

  ఫిలిప్ా యులు1:29 ఏలయనగప మీరు న్ధయంద్ు 
చూచి నటిరయు, న్ధయంద్ునిద్ని మీరి్పుాడు వను 
చునిటిరయు పో ర్పటముమీక్ునుక్లిగి యునింద్ున 

 
 

 లేఖ్యనాలను తప్ుపగ  అరధం చేసుకోక్ుండా ఉండడానికి 
మనము ఆ లేఖ్నము యొక్ు సందరుము మరియు 
నేప్థాము చూడాలి. ఈ సందరుములో పౌలు గ రు సువ రొ 
నిమితొమ ై చ రస్ లలో వయేబడాా రు.  
 
 

 ఫిలిప్ా యులు1:12-14 స్హో ద్రులార్ప, న్ధక్ు 
స్ంభవంచినవ స్ువపరత మర్ియికె్ుకవగప పిబల 
మగుటకే స్మక్ూడవనని మీరు తవలిస్టికొనగోరు 
చున్ధిను.  ఏలాగనగపన్ధ బంధక్ములు కరసీ్ుత  
నిమితతమే క్లిగినవని పేితోరయమను స్టేనలోని వపరి్ 
క్ంద్రి్కిని తకికనవపరి్క్ంద్రి్కిని స్ాషరమాయిెను. 
మర్ియు స్హో ద్రులెనై వపర్ిలో ఎక్ుకవమంద ి న్ధ 
బంధక్ముల మూలముగప పిభువునంద్ు స్టిథర 
వశ్పవస్ముగలవపర్్ర, నిరభయముగప దేవుని వపక్యము 
బో ధించుటక్ు మర్ి వశే్షధవైరయము తవచుి కొనిరి్. 
 

 

ఈ యొక్ు లేఖ్నాలను బటిట  పౌలు చ పరప శరమలు,రోగము 
లేదా వ ాధిని గూరిు క దు గ నీ, సువ రొ విషయమ ై శరమ 
పత ందడం,బంధించబడటంమరియు హ ంసించబడడం గూరిు, 
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క్మీశిక్షణకప?  
 దేవుడు తన ప్రజలను సరదిిదాడానికి, క్రమప్రచడానికి, 

శిక్షించడానికి లేదా ఓరుపనునేరపడానికి రోగ నిన ప డతాడా? 
 

ప్రజల ప నై వ ాధిని  మరియు రోగ నిన ప టేట ది. స్ తాను క నీ, 
దేవుడు క దు.  
 

 యోబు2:7 కపబటిర  అపవపది యిెహో వప స్నిిధనిుండ ి
బయలువెళ్ి, అరి్కపలు మొద్లుకొని నడినె్తితవరక్ు 
బలధగల క్ురుపులతో యోబును మొతవతను. 
 

 

ఒక్ పరరమించ,ే సంరక్షించ ేమయనవ తండిర తన కొడుక్ును క్రమ 
ప్రచడానికి క ానుర్ కిరములు క్లిగ న ఇంజక్షన్ ఇస్ ొ డా? 
అలయంటప్ుపడు ప్రలోక్ప్ు తండిర తన పిలిల ప ైన వ ాధిని 
మరియు రోగ నిన ఉంచుతాదని ఎలయ అనుక్ుంటాము? 
 
 

 యోహాను10:10 దొంగ దొంగతనమును హతయను 
న్ధశనమును చేయుటక్ు వచుిను గపని మర్దినేికిని 
ర్పడు; గొఱ్ఱలక్ు జీవము క్లుగుటక్ును అద ి
స్మృధ్ిధగప క్లుగుటక్ును నే్ను వచిితినని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 
 

 స్ తాను ద ంగతనము, నాశనము చయేడానికి వస్ ొ డు, 
అంట ే వ డు మన ఆరోగ ానిన ద ంగతనం చసేి, రోగంతో 
మరియు వ ాధితో మనలను నాశనం చసే్ ొ డు గ నీ, 
యిేసయా సమృదిధ యి నై జీవ నిన, వ ాధ,ి బాధ, న పిప 
మరియు రోగము లేని జీవితానిన ఇవాడానికి వచాురు.  
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ఆదాము మరియు హవాని తను తన సారూప్ంలో సృజించి 
నప్ుపడు వ రి నిమితొము ఏద ైత ేఉదేా శించాడో  ఆ సమస్ ొ నిన 
మయనవజాతిక ి తిరిగి సమక్ూరుడానికి ఈ లోక నికి వచిు 
యునానరు. మరియు పౌలు ములుి  యొక్ు సంగతేమిటి? 
 
 
 

పౌలు శరీ్రంలో ఉని ములు్  ర్ోగమని బ ైబ్రల్ల చవబుతుందధ? 
 
 

 కొంతమంది లేఖ్నాలను తప్ుపగ  అరధము చేసుకొని,పౌలు 
శరఫరములో ఉనన ములుి  ఒక్ భయంక్రమ ైన క్ంటి జబబని 
చ ప పరు. అయినప్పటకిర క్ూడా ఆములుి  ఒక్ భయంక్ర 
మ ైన దుర తు అని తనని బాధించడానికి మరియు 
హ ంసించడానికి ప్ంప్బడిన స్ తాను యొక్ు దూతని పౌలు 
గ రు చ ప పరు.  
 
 

 IIకోరంథీయులు12:7 న్ధక్ు క్లిగిన పితయక్షతలు 
బహువశ్ేషముగప ఉనింద్ున న్ేను అతయధిక్ముగప 
హెచిి పో క్ుండు నిమితతము న్ధక్ు శరీ్రములో ఒక్ 
ములు్ , న్ేను అతయధకి్ముగప హెచిి పో క్ుండు 
నిమితతము, ననుి నలగగొటుర టక్ు సపతధను యొక్క 
ద్ూతగప ఉంచబడవను. 

 

బ ైబిలు గరంథములో ఎక్ుడా పౌలు గ రి శరఫరంలో ఉనన 
ములుి  ఒక్ శ రఫరక్ రోగమని చ ప్పలేదు.  
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మరణధనిి తీస్ుక్ుర్పవడధనికి అవస్రమా? 
 
  దేవుడు మనలను తన ఇంటికి త్మసుక్ుని వెళిడానికి 

సిదధ ంగ  ఉననప్ుపడు,మనము రోగముతో చని 
పో వ లయ? 

 

 మనము అనుదినము ఆరోగాంగ  జీవించడము 
దేవుని చితొము. అలయంటప్ుపడు ఎందుక్ు అని 
ఆయన మనలను రోగముతో చనిపో యిేటటుి గ  
చేస్ ొ డు? 

 

 మోషర దీనికి ఒక్ మంచి ఉదాహరణ ఆయనకి 120 
సంవతుర ల వయసుులో దవేుడు తన ఇంటిక ి
పిలుచుక్ునియునానడు. తన ఆరోగాము ఎంత 
బాగుంది అంట ే తాను కొండనెకిు దవేుని క్లుసుకో 
గలిగ డు. తన క్ంట ి చూప్ు గ నీ లేదా ప్రక్ృతి 
సంబంధమ ైన బలము గ నీ ఏమీ తగగ లేదు.  
 
 

 
 

 దివతీయోపదేశకపండము34:7 మోష్ే చనిపోయి 
నపుాడు నూట ఇరువది స్ంవతసరముల యిీడు 
గలవపడు. అతనికి ద్ృష్ిర  మాంద్యములేద్ు, అతని 
స్తుత వు తగమలేద్ు. 
 

 
 

ఒక్ వృదుా డు రోగంతో ఉంటే,అతడు సాసధ త పత ందడం దవేుని 
చితొము. దేవుని సమయం వచిునప్ుపడు, దవేుడు ఆయన 
ఆతును పలిుచుక్ుంటాడు మరియు  అతని గుండ  కొటుట  
కోవడం మయనసేుొ ంది.   
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దేవుడు దీనిని అనుమతిసపత డధ? 
 
 దేవుడు రోగ నిన గ నీ లేదా అక ల మరణానిన గ నీ తన 

ప్రజల ప  ైఅనుమతిస్ ొ డా? 
 
 

రోగము గ నీ, మరణం గ నీ వచిునప్ుపడు అనేక్మంద ి
దేవుని మీద నేరము మోప్ుతూ "ప్రభువ ,ఇది ఎందుక్ని 
అనుమతించావు?"  
 
 

ఆదాము మరియు హవా దవేుని సారూప్ంలో సృషిట ంప్బడ ి
నప్ుపడు వ రికి భూమి ప  ై జరిగ  వ టనినంట ి ప నై సంప్ూరణ 
అధిక రం మరియు ఆధపి్తాం ఇవాబడింది.  
 
 
 

 ఆదికపండము1:26 దవేుడు మన స్వరూపమంద్ు 
మన పో లిక్ చొపుాన నరులను చయేుద్ము; 
వపరుస్ముది్పు చపేలను ఆకపశ పక్షులను 
పశువులను స్మస్త  భూమిని భూమిమీద్ పపిక్ు పితి 
జంతువును ఏలుద్ురుగపక్నియు పలిక్ను. 
 

 

ఆదాము మరియు హవా ప ప్ము చసేినప్ుపడు వ రు 
కోలోపయిన అధిక ర నిన,యిేసు కరరసుొ  దాార  తిరిగి సమ 
క్ూరుబడినది.  
 
 

 మతతయి16:19 పరలోక్ర్పజయము యొక్క తధళ్పు 
చవవులు ీచకిచవిద్ను, ీచవు భూలోక్మంద్ు దేని 
బంధించుద్ువో అది పరలోక్మంద్ును బంధింప 
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బడును, భూలోక్మంద్ు దేని వపుాద్ువో అద ి పర 
లోక్మంద్ును వపాబడునని అతనితో చవపపా ను. 
 

 

స్ తాను యొక్ు శకొి దాార  రోగము వసుొ ంది, గ నీ 
విశ ాసులకి శతుర వు యొక్ు శకొి ప నై అధిక రము ఇవాబడి 
నదని యిసేయా చ ప పరు.  
 
 

 లూకప10:19 ఇదిగో పపములనుతేళ్్ను తొి క్ుకటక్ును 
శతుి వు బలమంతటిమీద్ను మీక్ు అధికపరము అను 
గీహించియున్ధిను; ఏదియు మీ క్ంతమాతిమును 
హానిచేయద్ు. 
 

 

 

ఈ భూమి ప ైన దవేుడిచిున అధిక ర నిన ఆధిప్తాానిన 
ఉప్యోగించక్పో వడం వలి దవేుడు క దు గ నీ, మనమే 
స్ తానుని మన ప ైన మరియు మన పిరయమ ైన వ రి ప ైన 
వ ాధులను, రోగ లను మరియు మరణానిన సంభవించ ే
టటుి గ  చేసుొ నానము.  
 

వపయధి యొక్క మూలాలు  
 
 వ ాధులు మరియు రోగ లనీన స్ తాను నుండ ేతప్ప దేవుని 

నుండి క దు. అనేక్ మంది ప ప్ము దాార ,అవిధయేతను 
బటిట  మరియు మంచి ఆరోగా, ఆహార, వ ాయయమ మరియు 
జీవనశ ైలి నియమయలను ప టించక్ పో వడం వలన రోగ నిన 
(బలహనీతను) క్లుగజ యు ఆతులని వ రిలో ప్ని 
చేసరటుి గ  అనుమతిసుొ నానరు.  
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 ఎఫపస్ట్యులు 4:27అపవపదికి చోటియయక్ుడ;ి 

 
 

మనకి తిరిగి ఇవాబడిన అధిక ర నిన ఉప్యోగించి, 
మనము స్ తానుని నియంతిరంచవచుు. మనము బలహీన 
ప్రిచే ఆతులను,రోగ లను మన యొదాక్ు వచిునప్ుపడు 
నియంతిరసరొ  అప్ుపడవి మనయొదా నుండి తొలగిపో తాయి.  
 
 

 యాకోబు4:7 కపబటిర  దేవునికి లోబడియుండుడి, 
అపవపదిని ఎదరి్ించుడ,ి అపుాడు వపడు మీ యొద్ద 
నుండి పపర్ిపో వును. 
 

 

విశ ాసులకి బలహీనప్రచు ఆతులను వెళిగొటిట  మరియు 
సమసొమ ైన వ ాధ ిరోగ లను సాసధ ప్రచిే అధిక రము ఉంది. 
 

 మతతయి10:1 ఆయనతనపండవిండుమంద ిశిషుయలను 
పిలిచి, అపవతధి తమలను వెళ్్గొటుర టక్ును, పితి 
వధమ ైన ర్ోగమును పితివధమ ైన వపయధిని స్వస్థ  
పరచుటక్ును, వపర్ికి అధికపర మిచవిను. 
 

మనము స్ తానుని ఏద తైే అనుమతిసుొ నానమో వ డు 
దానిని మయతరమ ే మనము చయేగలడు. "దేవుడిద ి
జరగడానికి ఎందుక్ని అనుమతిసుొ నానరు?"అని ప్రశన 
అడిగ  బదులు మనము ఇవనీన జరగడానికి నేనెందుక్ు 
అనుమతిసుొ నానను అనే ప్రశన మనము మనమే వేసు 
కోవ లి? 
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గమనిక్:-ఈ ప్రశనక్ు జవ బును సంప్ూరణంగ  అరధము 
చేసుకోవ లంటే ఎ.ఎల్.గిల్ రచించిన విశ ాసుల యొక్ు 
అధిక రము మరియు ప్రిప లించుటక ై ప్ుటిట యునానను 
అన ేప్ుసొక లనీన చదవండి.  
 

 

మనలను ఓడించడధనికి సపతధను ర్ోగపనిి ఒక్ ఆయుధంగప ఉపయోగిస్ుత ంది 

 

సపతధను యొక్క పతనం  
 

 ప్రలోక్ములో తిరుగుబాటు చసేిన తర ాత దేవుడు 
స్ తానుని మరియు వ డి అనుచరులని భూమి ప ైకి తోర స ి
వేశ డు. ఈ సంఘటన గూరిు మనము చదువుతాం. 
 

 పిక్టన12:7-10 అంతట పరలోక్మంద్ు యుద్ధము 
జర్ిగ్ను. మిఖ్ాయిలేును అతని ద్ూతలును ఆ ఘట 
స్రాముతో యుద్ధము చేయవలెనని యుండగప; ఆ 
ఘట స్రామును దధని ద్ూతలును యుద్ధము చేస్టిరి్ 
గపని గ్లువ లేక్పో యిర్ి గనుక్ పరలోక్మంద్ు 
వపరి్కిక్ స్థలము లేక్ పోయిెను. కపగప స్రవలోక్మును 
మోస్పుచుిచు, అపవపది యనియు సపతధననియు 
పేరుగల ఆదిస్రామ నై ఆ మహా ఘటస్రాము 
పడదోియబడవను. అద ి భూమి మీద్ పడదోియ 
బడవను; దధని ద్ూతలు దధనితో క్ూడ పడదోియబడిర్ి. 
మర్ియు ఒక్గొపాస్వరము పరలోక్మంద్ు ఈలాగు 
చవపుాట వంటినిర్పతిింబగళ్ల్  మన దేవునియిదె్ుట 
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మన స్హో ద్రుల మీద్ న్ేరము మోపువపడవైన అప 
వపది పడదోియబడియున్ధిడు  గనుక్ ఇపుాడు 
రక్షణయు శకితయుర్పజయమునుమనదవేుని వపయిెను; 
ఇపుాడుఅధికపరముఆయనకరసీ్ుత  దధయినెు. 
 

 

దేవుని స్వరూపంలో ఉని మానవుడు  
 
 స్ తాను ప్తనం తర ాత ప్డదోర యబడా అద ే భూగరహం ప ై 

దేవుడు మయనవుని తన సారూప్ంలో మరియు పో లిక్ 
చ ొప్ుపన చేశ రు. ఆ సమయం వరక్ు స్ తాను 
ప్రిప లించాలి. భూమి ప ై అధిక రము క్లిగి యుండడానికి 
దేవుడు మయనవులను సృజించాడు.  
 

 ఆదికపండము1:26-28దేవుడుమనస్వరూపమంద్ు 
మన పో లిక్ చొపుాన నరులను చేయుద్ము; వపరు 
స్ముది్పు చపేలను ఆకపశపక్షులను పశువులను 
స్మస్త  భూమిని భూమిమీద్ పపిక్ు పితి జంతువును 
ఏలుద్ురుగపక్నియుపలిక్ను. దవేుడు తన స్వరూప 
మంద్ు నరునిస్ృజంచవను; దేవుని స్వరూపమంద్ు 
వపని స్ృజంచవను; స్ట్త రనిగపను పురుషునిగపనువపర్ిని 
స్ృజంచవను. దేవుడువపర్ినిఆశీరవదించవను; ఎట్నగప 
మీరు ఫలించి అభివృదిధప ంద ి వస్త రి్ంచి భూమిని 
నిండించి దధనిని లోపరచుకొనుడి; స్ముది్పు 
చేపలను ఆకపశ పక్షులను భూమిమీద్ పపిక్ు పితి 
జీవని ఏలుడని దేవుడు వపరి్తో చవపపాను. 
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మానవుడు ఎంద్ుకొరక్ు స్ృష్ిరంచబడధి డు  
 

  దేవుని వలె క్నబడడానికి 
 దేవుని వలె నడవడానికి  
 దేవుని వలె మయటాి డడానికి  
 ఈ భూమి ప ైన అధిక రం క్లిగి ఉండడానికి  
  

 

సపతధను నినుి దేవష్ిస్ుత ంది  
 

 ఒక్స్ రి స్ తాను యొక్ు స్ ధ నంలో నినున నీవు ఊహ ంచుకో 
ప్రలోక్ంలో ఒక్ ఉననతమ ైన స్ ధ నం నుండి వ డు భూమి 
ప ైకి తరో సివయేబడాా డు. సరోాననతుని వలె తనను తాను 
చేసుకోవ లనుక్ునన స్ తాను ఇప్ుపడు దవేుడు తన 
సారూప్మందు మరియు తన పో లిక్ చ ొప్ుపన చేయబడు 
తునన మయనవసృషిట ని బహుకోర ధముతో మరియు 
దేాషముతో చూసూొ  ఉనానడు. దేవుడు మయనవుడికి 
స్ తాను ప్రిప లన చేసుొ నన అంతట ిప  ైఅధిక రము యిచిు 
యునానడు.  
 
 

స్ తాను ప్రత్మస్ రి సీొ ర ప్ురుషులను చూసినప్ుపడు,అతడు 
ఎంతగ నో దేాషించే దేవుడు అతనికి జాఞ ప్క్ం వసుొ నానడు. 
ఒక్ మయనవుడు దేవుని వలె ప్నిచేయడం చూసినప్ుపడు 
అతనికి కోప్ము/దేాషము మరింత ప రుగుతుంది. ఆ 
దేాషము బటిట  అతడు ద ంగతనం చయేయలి,నాశనం చయేయలి 
మరియు హతా చయేయలని సపందిసుొ నానడు.  
అపో సుొ డ నై పౌలు ర సూొ , 
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 యోహాను10:10 దొంగ దొంగతనమును హతయను 

న్ధశనమును చేయుటక్ు వచుిను గపని మర్దినేికిని 
ర్పడు; గొఱ్ఱలక్ు జీవము క్లుగుటక్ును అద ి
స్మృధ్ిధగప క్లుగుటక్ును నే్ను వచిితినని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 
 

 

మనము ఈ భూమి ప ైన దవేుని ప్రతినిధులమని స్ తానుకి 
త లుసు. మనము యిేసుకరరసుొ  యొక్ు శరఫరం క బటిట , 
మనలిన ఓడించడమే స్ తానుకి ఉనన  గొప్పఆశ. (ఎననటికర 
త్మరని ఆశ). 

 

 

సపతధను యొక్క బలధితుడిగప ఉని మానవుడు  

  
నషట ము,మరణము మరియు నాశనమనదేి ఎప్ుపడూ 
స్ తాను యొక్ు కిరయలే. ఆదాము మరియు హవా ప్డి 
పో యిన 4,000 సంవతుర ల వరక్ూ మయనవజాతి అంతా 
స్ తాను యొక్ుబానిసతాంలోబాధించబడుతూ జీవించారు. 
  

  అధిక రంలో నడవడానికి సృషిట ంచబడా మయనవుడు 
ఇప్ుపడు క్ుంటి వ నిగ ,మరియు గుర డిా  వ నిగ  తోర వ 
ప్రక్ుక్ుంటునానడు.  
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 నీతిమంతుర లుగ  నడవలసిన సీొ ర,ఇప్ుపడు క్ుంటిద ై 
న పిపతో మరియు అవమయనంతో తన తలను సిగుగ తో 
వంచుక్ుంది.  
 

 దేవుని వలె క్నబడడానికి ఆయన పో లిక్లో చయేబడిన 
సీొ ర ప్ురుషులు ఇప్ుపడు వ రి ముఖ్యలు క్ుషఠ  రోగముతో 
తినివయేబడ ివిక రముగ  మయర యి.  

 

 

 మయనవజాతిని బానిసతాం నుండ ి మరియు వ ాధి,బాధ 
మరియు రోగం యొక్ు బాధ నుండి విడపింిచడానికి 
యిేసయా వచాురు.  
 

 మనము స్ తాను యొక్ు బాధ నుండి విడిపంిచబడాలని 
దేవుడు కోరుక్ుంటునానడు. మనము ప ప్ బానిసతాము 
నుండి విడిపింప్బడ,ిమంచి జీవితానిన జీవించాలనదేే 
దేవుని యొక్ు ఉదేా శాం.  
 
 

వ ాధులు మరియు రోగ లక్ు మూలము స్ తాను క నీ, 
దేవుడు క దు.  
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మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. మీరు సాసధ త పత ందుకోవడం మరియు ఇతరులకి సాసధ త ప్రిచరాను 
చేయడం దేవునికి ఎందుక్ని ప ర ముఖ్ాము? 

 

 
 

2. మనలక్ు ఎంతగ నో పరరమించే మన ప్రలోక్ప్ు తండిర,తన సాంత క్ుమయరుల 
జీవితంలో రోగ నిన ఉంచుతార ?వీటిని లేఖ్నాలతో వివరించండి? 

 

 

3. ఒక్వేళ మీరు స్ తాను అయి మరియు దేవుడి మీద ఉనన కోప నిన తన 
బిడాల ప ైన చూపించాలి అని అనుక్ుంటే,మీరు చేసర క ర ాలను ర యండి? 

 

 

4. యిేసయా మనలను విడిపించడానికి వచాురు. మీరు మీ శరఫరంలో రోగంతో 
క్లిసి జీవించాలని అని అనుక్ుంటే దానికి గల క రణాలేమిట ో త లియ 
జ యండి? 
 
 

***   
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పపఠము-2 
మన వమోచనలో ఉని స్వస్ధత  

 యిేసయా తన సిలువ శరమలు, మరణము మరియు 
ప్ునరుతధ నం దాార  మన సాసధ తక్ు క వలసిన వ టిననంటిని 
ఆయన సమక్ూర ుడు. ఈసతాానిన స్ తాను క ైైసొవుల నుండ ి
దాయడానికి చాలయ క్షట ప్డు తునానడు. యిేసయా మన 
రక్షణను ఇచాురని మనం నముు చునానము. క నీ, సాసధ త 
అనేద ి కొంతమంద ి ప్రజల నిమితొము దవేుని స్ రాభౌమ 
చితొమని మరికొందరు అద ి సంఘము నాటికి ప్రిమిత మని 
నముుచునానరు.  

 

“ఆయన మన అతిరక్రమములు నిమితొము గ యప్రచ బడాా డు.” 
ఈ సతాానిన మనందరము అంగఫక్రిస్ ొ ము గ నీ, “అతను 
పత ందిన ద బబల దాార  మనక్ు సాసధ త” అనే సతాానిన మనము 
విసురిస్ ొ ము. విచితరమేమంటే ఈ ర ండు విషయయలు ఒక  
వనచంలో ఉనానయి.  
 
 యిెషయా53:5 మన యతిక్మీకియీలనుబటిర  అతడు 

గపయపరచబడవను మన దోషములనుబటిర  నలుగగొటర  
బడవను మనస్మాధధన్ధరథమ ైన శిక్షఅతనిమీద్ పడవను 
అతడు ప ందని దవబబలచేత మనక్ు స్వస్థత క్లుగు 
చునిది. 
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దేవుడు మనతో ఒక్ నిబంధన చసేయిునానడు,మరియు ఆ 
నిబంధనలో సాసధ త క్ూడా ఇమిడయిుంద.ి దేవుని వ క్ాంలో 
ఉనన పో లిక్లను మరియు స్ దృశ ాలను చదువుట దాార  
మనము దేవుని ప్రణాళ్లక్లోని గొప్ప విషయయలను 
త లుసుక్ుంటాము. ప తనిబంధనలో బయలు ప్రచబడని 
స్ దృశ ాలు మరియు పో లిక్లనీన, కొర తొ నిబంధనలో యిేసుకరరసుొ  
అనే వాకొిని మరియు ప్నులను చూపసిూొ  ఉండి. ఇశ ర యిలేు 
ప్రజలని వొగుప్ుొ బానిసతాం నుండి విడిపించి ఎరరసముదరం 
దాటించదమనదేి మనలను మన ప ప్ప్ు బానిసతాము నుండి 
విడిపించడానికి స్ దృశాంగ  ఉంది. 
 

నిబంధన  
 

 నిబంధన అనేద ి ర ండు గుంప్ుల మధా లేదా ఇదారు వాక్ుొ ల 
వాక్ుొ ల మధా లేదా దేవునికి మరియు తన ప్రజలకి మధా 
జరిగిన క్టుట బడతిో క్ూడిన ఖ్చిుతమ ైన ప్రమయణము.  
 
ఆ ఇశ ర యిలేు ప్రజలు ఎరరసముదరం దాటని వెంటన ే దవేుడు 
వ రితో సాసధ తలో క్ూడని నిబంధన చేస ి వ రికి తనను తాను 
సాసధ ప్రిచ ేవ డిగ  బయలుప్రచుక్ునానడు.  
 
 నిరమమకపండం15:26 మీదేవుడవైనయిెహో వప వపక్ుకను 

శదీ్ధగపవని ఆయన ద్ృష్ిర కి న్ధయయమ ైనదచిేస్ట,ి ఆయన 
ఆజఞలక్ువధేయులెైఆయనక్టరడలనిిటినిఅనుస్ర్ించి 
నడచినయిెడల,న్ేనుఐగుప్తయులక్ు క్లు 
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ఇక్ుడ హెబ్రర ప్దమ నై “యి హో వ  ర ఫ ” అన ే నామము 
ఉప్యోగించబడినది. నినున సాసధ ప్రచు యి హో వ ను ననేే, 
లేదా ని వెదైుాడనెైనా దవేుడను ననేే అని అరధము. 
 

దేవుని యొక్క నిబంధన పేరు్  
 

 యి హో వ  అనదేి దేవుని యొక్ు విమోచనను త లియజ యు 
నామము. తనను తాను బయలుప్రచుక్ునే సాయం భవుడు 
(తన ఉనికికి క రణం తనలోనే ఉంది) అని అరధము.  

  

  యిెహో వప –షమామ  
 ప్రభువు ఇక్ుడ ఉనానరు.  

యిెహెజేకలు48:35దధని క్రవపరము పద్ున్ెనిమిదవిేల 
కొలక్ఱ్ఱల పర్మిాణము. యిెహో వప యుండు స్థలమని 
న్ధట నుండి ఆ పటరణమునక్ు పేరు. 
 

 యిెహో వప –షపలోమ్ 
 సమయధాన ప్రభువు  

న్ధయయాధపితులు6:23-24 అపుాడు యిహెో వపీచక్ు 
స్మాధధనము,భయపడక్ుము,ీచవుచధవవనిఅతనితో 
స్టపలవచవిను. అక్కడగిదో యనుయిెహో వపన్ధమమునబలి 
ప్ఠముక్టిర , దధనికి యిహెో వప స్మాధధన క్రతయను పేరు 
పపటెరను. నే్టివరక్ు అది అబీ యిెజీియుల ఒఫ్పిలో ఉనిది. 
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 యిెహో వప-ర్పహ్  
 యి హో వ  నా క ప్ర ి 

కరరతన23:1 యిెహో వప న్ధ కపపర్ి న్ధక్ు లేమి క్లుగద్ు. 
 

 యిెహో వప –జ్యైిర్ే  
 సమక్ూర ు దవేుడు  

ఆదికపండము22:13-14 అపుాడు అబలి హాము క్నుి 
లెతిత  చూడగప ప ద్లో కొముమలు తగులుకొని యుని ఒక్ 
ప టటరలు వెనుక్ తటుర న క్నబడవను. అబలి హాము వెళ్ి ఆ 
ప టటరలును పటుర కొని తన క్ుమారునికి మారుగప పపటిర  
ద్హనఅబలి హాము ఆ చోటికి యిెహో వప యిీరే్ అను పేరు 
పపటెరను. అంద్ుచేతయిెహో వప పరవతము మీద్ 
చూచుకొనును అని న్ేటి వరక్ు చవపాబడును. 
 

 యిెహో వప-నిస్ట్స  
 ప్రభువు మన విజయము లేదా నాయక్ుడు లేదా 

ధాజము  
నిరమమకపండం17:12-15మోష్ే చేతులు బరువెక్కగప వపరు 
ఒక్ ర్పయి తీస్టికొని వచిి అతడు దధనిమీద్ 
క్ూరుిండుటక్ర దధనివసే్టిర్ి. అహర్ోనుహూరులు ఒక్డు 
ఈ పిక్కను ఒక్డు ఆ పిక్కను అతని చేతులను 
ఆద్ుకొనగప అతని చేతులు స్ూరుయడు అస్తమించు వరక్ు 
నిలుక్డగపఉండవను. అటు్  యిెహో షువ క్తితవపడ ి
చేతఅమాలేక్ుర్పజునుఅతనిజనులనుగ్లిచవను.  అపుాడు 
యిెహో వప మోష్తేో నిట్నె్నునే్ను అమాలేకరయుల పేరు 
ఆకపశముకింీద్ నుండక్ుండ బొ తితగప తుడిచివయేుద్ును 



pg. 38 
 

గనుక్ జాఞ పకపరథముగప గీంధములోదీనివపి స్టి యిహోె షువక్ు 
వనిపింతరువపత మోష్ ే ఒక్ బలిప్ఠమును క్టిర  దధనికి 
యిెహో వప నిస్ట్స అని పేరు పపటిర  
 

 యిెహో వప –స్టదిేకను 
 ప్రభువ ేమన నీతి  

యిర్ిమయా23:6 అతని దినములలో యూదధ రక్షణ 
న్ ంద్ును, ఇశ్పీయిేలు నిరభయముగప నివస్టించును, 
యిెహో వప మనక్ు ీచతియని అతనికి పేరు పపటుర ద్ురు. 
 

 యిెహో వప –నఖ్ాా  
 నినునకొటిట సరిచయేువ డనెైనయి హో వ ను 

యిెహెజేకలు:7:9 యిెహో వపనగు న్ేనే్నినుి మొతుత  
వపడన్ెై యున్ధినని ీచవెరుగునటు్  ీచ యిెడల క్టలక్ష 
ముంచక్యు క్నిక్రముచూపక్యునుంద్ును,ీచ పివరతన 
ఫలము ీచవనుభవంపజేస్టపద్ను,ీచహేయ క్ృతయములు ీచ 
మధయనుండనితుత ను. 
 

 యిెహో వప –ర్పఫ్ప 
 సాసధ ప్రిచ ేదవేుడు  

నిరమమకపండం15:26 మీ దేవుడవైన యిెహో వప వపక్ుకను 
శదీ్ధగప వని ఆయన ద్ృష్ిర కి న్ధయయమ ైనది చేస్ట,ి ఆయన 
ఆజఞలక్ు వధే యులెై ఆయన క్టరడలనిిటిని అనుస్రి్ంచి 
నడచినయిెడల, నే్ను ఐగుప్తయులక్ు క్లు; 
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 ఈ నిబంధనను దేవుడు కొటిట వేసనిటుి గ  ఎక్ుడా ర యబడ 
లేదు. మన బ ైబిలు గరంథంలో ఎక్ుడా నేను వ రిని సాసధ ప్రిచే 
దేవుడిగ  ఉనానను అని ఎక్ుడా చూడము లేదా నీక్ు 
రోగ నిన క్లుగజ సర దేవుడిగ  ననేునానను అని క్ూడా ఎక్ుడా 
చూడము.  
 

దేవుడు ఎననటికర మయర డు. నినన నేడు నిరంతరం ఆయన 
మనలను సాసధ ప్రచువ డు గ న ేఉనానరు! 
 

స్వస్ధత కొరక్ర నిబంధనతో క్ూడిన వపగపధ నం  
 

  దేవుడు తన ప్రజలక్ు సాసధ తను ఇస్ ొ డని 
నిబంధనతో చేసని వ గ ధ నము యొక్ుప్రతాక్షతయిే యి హో వ  
ర ఫ  అను నామము.  
 

 దావీదు ప్రక రము ఇశ ర యిేలు ప్రజలు యి హో వ  
ర ఫ  అనే ఈ ప్రతాక్షతను ఎంతగ  నమిు విశాసించారు. అంటే 
అక్ుడఉననప్రజలందరూసంప్ూరణఆరోగ ానిన ఆస్ ాధించాడు. 
  
 కరరతనలు105:37 అక్కడనుండి తన జనులను వెండ ి

బంగపరములతో ఆయన రపిాంచవను వపరి్ గోతిములలో 
నిస్సతుత వచేత తొటిిలు్  వపడొక్క డవనైను లేక్పోయిెను. 
 

 ఇశ ర యిేలీయులు ప ప్ము చసేినప్ుపడు వ రి 
ఆరోగాం క్షణీ ంచింది. మరల వ రు ప్శ ుతాప్ప్డి,లెవీయులు 
బలులు అరిపంచిన తర ాత దేవుడు మరలయ వ రికి యి హో వ  
ర క్ నా పరరమను క్నప్రిచారు. నేడు మనము విమోచన 
క రాము యొక్ు శుభవ రొను మరియు యిసేుకరరసుొ  యొక్ు 
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ప ర య శిుతొము గూరిు చ బుతూ ఉంటాము. రోగము కొరక్ు 
క్ూడా మనకి అదే వ గ ధ నము ఇవాబడినది.  

యిెషయా చవపిాన మాట  

స్వస్ధపరి్చే వమోచక్ుడు  
 

  400 సంవతుర ల ముందు అవిశ ాసప్ు హెబ్రర 
ప్ండితులు యి షయయ 53వఅధాాయము వ సొవ యూదుల 
లేఖ్నాలలోద ి క దని నిరూపించడానికి ప్రయతనం చేశ రు. 
అయినప్పటీకి 1947లో క్ుదూర ను గుహలోి  ర త చుటట లు 
ద రికినప్ుపడు యి షయయ గరంథము మయతరమే ప ర రంభము 
నుండి ప తము వరక్ు ఉంది. 53వ అధాాయంలో ఉనన 
యిేసుకరరసుొ  ప్రవచనమంతా అందులో ఉంది.   
 

ఎవరు నముమతధరు?  
 యి షయయ ర సూొ - యిెషయా53:1 మేము తవలియజసే్టిన 

స్మాచధరము ఎవడు నమ మను? యిెహో వప బలహువు ఎవనికి 
బయలుపరచబడవను? 
 

 “ఎవరు ఆ విషయయనిన నమయురు?”మనం ఈ 
విషయయనిన చదువుతూ ఉండగ  మనము ఒక్ నిరణయము 
త్మసుకో వచుు. 
 

 మనము ఈ విషయయనిన నమిు అందులో ఉనన 
ఆశీరాదాలనినంటినీ అనుభవించవచుు లేదా ఆశీరాదాలను 
నమిుక్ ఆశీర ాదాలనినంటినీ విడిచిప టట  వచుును.  
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మన దేవుడు ఎంత శకితమంతుడు? 
 

  యిెషయా53:1మేము తవలియజసే్టిన స్మాచధరము 
ఎవడు నమ మను? యిెహో వప బలహువు ఎవనికి 
బయలుపరచ బడవను? 
 

 ఈ విషయయనిన నమిున వ రికి,యి హో వ ,యొక్ు 
హసొము బయలుప్రచబడినది. ఇక్ుడ  యి హో వ  హసొము 
ఆయన యొక్ు బలమ నై శకొిని చూపిసుొ ంది.  
 
 మన మటుట క్ు మనము ఈ ప్రశనను అడుకోువ లి. 
“నా దేవుడు ఎంత శకొిమంతుడు?” 
యి షయయ మన కొరక్ు యి హో వ  శకొిని వివరించారు.  
 
 యిెషయా45:12 భూమిని క్లుగజసే్టినవపడను న్ేనే్ 

దధని మీద్నుని నరులను న్ేనే్ స్ృజంచితిని న్ధ 
చేతులు ఆకపశములను వశ్పలపరచవను వపటి స్రవ 
స్మూహమునక్ు నే్ను ఆజఞ ఇచిితిని. 
 

 ఆ తర ాత యి షయయ యి హో వ  యొక్ు చేతి గురించి 
మరియు ఆయన క లము గూరిు ర శ డు.  
 
 యిెషయా59:1 రకి్షంపనే్రక్యుండునటు్  యిహోె వప 

హస్తము క్ురుచకపలేద్ు వననే్రక్ యుండునటు్  
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ఆయన చవవులు మంద్ము కపలేద్ు మీ దోషములు 
మీక్ును మీ దేవునికిని అడిముగప వచవిను 

 దేవుడు సరాశకొిమంతుడు! ఆయన తన చతేలను 
చాచి ప్రలోక నిన వెైశ లాప్రిచాడు. యిేసయా శరఫరంలో 
బయలుప్రచబడిన దేవునిగ  తనచేతులను చాచి రోగులను 
సాసధ ప్రిచాడు. ఆయన హసొము బయలు ప్రచబడినద ి
మరియు మనలిన రక్షించి మరియు సాసధ ప్రచక్ుండా 
ఆయన హసొము క్ురచక లేదు.  
 

పితయక్షత  
  

 ఈ ప్రతాక్షతను సంప్ూరణంగ  నమేువ రు దీనిని ఎందు 
క్ుంటారు. వ రు వ రి ప్క్షాన రక్షణ కొరక్ు దవేుడు చేసని 
విమోచనా క రాములో సాసధ త క్ూడా భాగమ  ై ఉంద.ి అద ీ
మన రక్షణలో భాగమ ై ఉంది.  
 
 ఒక్ అస్ ధారణమ ైన ప్రతాక్షత దాార  దవేుని యొక్ు 
సతాము మన ఆతులో వెలిగించబడుతుంది. ప్రతాక్షత అనదే ి
ఆలోచనతో గ నీ బుదిధ  మరియు మధేసుుతో  వచేుద ిక దు. 
“ప్రతాక్షత” అనే ప్దానిన చూడండి.  
 
 యిెషయా53:1మేము తవలియజసే్టిన స్మాచధరము 

ఎవడు నమ మను? యిెహో వప బలహువు ఎవనికి 
బయలు పరచబడవను? 
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 రచించబడని దేవుని వ క ానికి ‘లోగోస్’అనే అరధము 
ఉంది. దవేుడు తన వ క్ాంలోని కొంత భాగ నిన మన 
యొదాక్ు త్మసుక్ుని వచిునప్ుపడు,అద ి ‘ర మయ’అవుతుంది. 
 ‘ర మయ’అనే గఫరక్ు ప్దమునక్ు “ఒక్ వాకొిగతమ ైన 
మయట” లేదా “ప్రతాక్షత” మన ఆతులో ప్రశిుదాధ తు దాార  
మయటాి డబడుతుంది.  
 

 అనేక్ మయరుి  మనము దేవుని వ క ానిన చదువుతూ 
మరియు ధాానం చసేూొ  ఉండగ  “వలెుగు వెలిినటుి గ నే” ఒక్ 
సతాము మనము అరవ లి అని అనుక్ుంటాము. దేవుడు 
నా బ ైబిలు గరంథములో ఈ వచనానిన(నూతనమ నై 
వచనానిన) ప టిట నటుి గ  ఉంటుంది. ఈ జవ బు కొరక  ననేు 
ఇనిన సంవతుర లుగ  ఎదురు చూసూొ  ఉనానను. ఈ 
వచనానిన ఇంతక్ు ముందు ఎప్ుపడూ ఈ తిరుకో అరధము 
చేసుకోలేదు. 
  
 దేవుడు మన ఆతులో ఆ సతాానిన బయలు 
ప్రిచాడు. గోవ క్ుు మన ఆతులో ర మయ వ క్ుు అవుతుంది. 
ఆ క్షణములోనే ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటన ేమన ఆతులో 
విశ ాసం విడుదలె,ైయిేసుకరరసుొ  ఎప్ుపడో  అనుగరహ ంచిన 
సాసధ తను ఆ క్షణములో పత ందుక్ుంటాము.  
 

 ర్ోమా10:17 కపగప వనుట వలన వశ్పవస్ము 
క్లుగును; వనుట కరసీ్ుత ను గూరి్ిన మాటవలన 
క్లుగును. 
 

యి షయయ చ పిపన మయటలను మరల మనం చదవిిత ే 
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 యిెషయా53:3 అతడు తృణీక్ర్ింపబడనివపడును 
ఆయిెను మనుషుయలవలన వస్రి్జంపబడినవపడును 
వయస్న్ధకపీంతుడుగపను వపయధి ననుభవంచినవపడు 
గపను మనుషుయలు చూడన్ ల్నివపడుగపను ఉండవను. 
అతడు తృణీక్ర్ింపబడినవపడు గనుక్ మనము 
అతనిని ఎనిిక్చేయక్పో తివు. 
 

నిశియముగప ఆయన మన  
 

  యిెషయా53:4-7 నిశియముగప అతడు మన 
ర్ోగములనుభర్ించవనుమనవయస్నములనువహించవను 
అయినను మొతతబడనివపనిగపను దవేుని వలన 
బలధింపబడినవపనిగపను శమీన్ ందినవపని గపను మన 
మతనిని ఎంచితివు.మన యతిక్ీమ కియీలను బటిర  
అతడు గపయపరచబడవను మన దోషములను బటిర  
నలుగగొటరబడవను మన స్మాధధన్ధరథమ ైన శిక్ష అతని 
మీద్ పడవను అతడు ప ందిన దవబబలచేత మనక్ు 
స్వస్థత క్లుగుచునిది. మనమంద్రము గొఱ్ఱలవలె 
తోి వ తపిాపో తివు మనలో పితివపడును తనకిషరమ ైన 
తోి వక్ు తొలిగ్ను యిెహో వప మన యంద్రి్ దోషమును 
అతనిమీద్ మోపపను. అతడు దౌరజనయము న్ ందవను 
బలధింపబడినను అతడు న్లరుతవరవలేద్ు వధక్ు 
తేబడు గొఱ్ఱ  పిల్యు బొ చుి క్తిత రి్ంచువపనియిదె్ుట 
గొఱ్ఱయు మౌనముగప నుండునటు్  అతడు న్లరు 
తవరువలేద్ు. 
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ఈ 4వ వచనము “నిశుయముగ ” అనే ప్దముతో 
ప ర రంభించబడనిది. “నిశుయత” అంట ేఏమిట?ి “వెబ్ 
స్ ట ర్” నిఘంటవు బటిట  దాని అరధం ఏమిటంటే 

 

 నిశుయత లేదా నముక్ము క్లిగి  
 సందేహము ప్డక్ుండా  
 సంకోచము లేక్ుండా  
 ప్రశినంచక్ుండా  
 ఖ్చిుతంగ   
 విశాసించమని న కిు వక ునిసూొ  చ ప్ూొ   

 
యిేస్ుకరసీ్ుత  యొక్క శమీలు  
 

 ఈ యొక్ు లేఖ్నాలను ఆంఫ్ిి ఫయిడ్ బ ైబిల్ వరషన్ లో 
చక్ుగ  వివరించారు.  
 

 యిెషయా53:4-5 నిశియముగప అతడు మన 
ర్ోగములనుభర్ించవనుమనవయస్నములనువహించవను 
అయినను మొతతబడనివపనిగపను దవేుని వలన 
బలధింపబడినవపనిగపను శమీన్ ందిన వపని గపను 
మనమతనినిఎంచితివు. మన యతిక్మీకియీలను 
బటిర  అతడు గపయపరచ బడవను మన దోషములను 
బటిర  నలుగగొటరబడవను మన స్మాధధన్ధరథమ నై శిక్ష 
అతనిమీద్ పడవను అతడు ప ందిన దవబబలచేత మనక్ు 
స్వస్థత క్లుగు చునిది. 
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 యి షయయ వ ర సూొ , నిశుయముగ  ఆయన మన 
రోగ నిన, బలహీనతను,నిర శను భరించ ను మరియు మన 
దుుఃఖ్యనిన, బాధను భరించ ను. ఈ కొనిన వచనాలు మనకి 
ధ ైర ానిన మరియు నిశుయతను ఇసుొ ంది. నిశుయంగ  
యిేసయా మన ప ప లను భరించారు. క బటిట  మనం వ టిని 
భరించాలిున అవసరము లేదు. అద ే విధంగ  ఆయన మన 
వ ాధులని, రోగ లని మరియు బాధని భరించాడు. క బటిట  
మనం వ టిని భరించాలిున అవసరం లేదు.  
 
యిెషయా చవపేా ది ఏమిటి?యిేస్యయ ఏమి భర్ించధరు? 
 మన చింత –రోగం,బలహీనత,నిర శ 
 మన దుుఃఖ్ం –న పపి  
 మన అతిక్రమం –అప్ర ధాలు  
 మన సమయధాన మరియు మంచి జీవితం  
 మన సాసధ త మరియు ప్రిప్ూరణమవాడం.  

 
 “అతడు ప ందిన దవబబల దధవర్ప నే్ను స్వస్ధతను 
ప ందధను” అని ధ ైరాంగ  చ ప్పవచుు. ఆయన మన ప ప లు 
భరించాడు. క బటిట  మనం వ టిని ఇంక  భరించక్ురలేదు అని 
ఎంత ఖ్చిుతంగ  అయితే నముుచుననమో,అదే రఫతిగ  
ఆయన మన వ ాధులని బాధలని మరియు న పపిని 
భరించాడు. క బటిట  మనం వ టిని భరించాలిున అవసరము 
లేదు.  
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మనకి బద్ులుగప యిేస్యయ 
 

 మన విమోచన క రాములో యిసేయా మనకి బదులుగ  శిక్ష 
అంతటినీ,భరించారు. ఆయన మన స్ ధ నానిన త్మసుకొని, 
మనకి బదులుగ  మన ప ప లని భరించలేదు గ నీ,ప ప్ము 
వలి క్లిగ  ప్రతిఫలననంతటినీ క్ూడా ఆయన ేభరించాడు. 
  
 Iపేతురు2:24మనము పపపముల వషయమ  ై చని 

పో యి, ీచతివషయమ ై జీవంచునటు్ , ఆయన తధన్ే 
తన శర్ీరమంద్ు మనపపపములను మాా నుమీద్ 
మోస్టి కొన్నెు. ఆయన ప ందిన గపయములచేత మీరు 
స్వస్థత న్ ందితిరి్. 
 

యిేసయా సిలువలో మేక్ులు కొటట బడక్ ముందు ఆయన 
కొరడాలలో బాధించబడాా రు.  
 మతతయి27:26 అపుాడతడు వపరు కోరి్నటుర  

బరబబను వపర్ికి వడుద్ల చసే్టి, యిేస్ును కొరడధలతో 
కొటిర ంచి స్టలిువవేయనపాగించవను. 
 

 కొరడాల వలి ఆయన శరఫర ననంతా ముక్ు 
ముక్ులుగ  చీలుబడనిది. ఆయన వ ాధి,బాధ,రోగము 
యొక్ు న పిప నంతటినీ తన శరఫరములో భరించియునానరు.  
  

 మన ప్క్షాన ఆయన చేసిన విమోచనా క రాము 
ప ప నికి ప ర యశిుతొము చ లిించడము మయతరమే క దు గ నీ 
ప ప్ము వలి వచేు భౌతిక్మయిన శరమను అనుభవించ 
క్ుండా చేసింద.ి  
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స్వస్ధత- వమోచన కపరయములోని భలగము  
 

 విమోచన యొక్ు సంప్ూరణ ప్రతాక్షత ర ండు విషయయలను 
త లియజ సుొ ంది.  
 

 యిేసయా మన రక్షక్ుడని నముుట దాార  నితామ ైన 
రక్షణ పత ందుక్ుంటాము. యిేసయా మనలను సాసధ  
ప్రిచే వ డని నముుట దాార  మన శరఫరములో 
ఆరోగ ానిన/సాసధ తను పత ందుక్ుంటాము.  
 

 ప్తనమ నై మయనవ జాతిని దేవుని విమోచన 
ప్రణాళ్లక్లో సాసధ త అనేది భాగంగ  ఉందని క ైైసొవులు 
గురొించాలి. యిేసయా ఈ లోక నికి వచిునప్ుపడు ఆయన 
మన ప ప ల కొరక్ు,మరియు సాసధ త కొరక్ు క్ూడా వెలను 
చ లిించారు. మయనవుడు సంప్ూరణమ ైన ఆరోగ ానిన- 
భౌతిక్ంగ , మయనసిక్ంగ  మరియు భావోదేరక్ప్రంగ  క్ూడా 
ఆనందించాలనేద ే దవేుని ఉదేా శామ ై ఉంది. వీటనినంట ి
యొక్ు సంప్ూరణ లయభాలు పత ందుకోవ లనుక్ుంటే వీటిని 
గూరిు అవగ హన క్లిగి దేవుని వ క్ాం ప నై విశ ాసం ఉంచి 
వీటిని పత ందుకోవ లి.  

 

వశ్పవస్ము (వర్్సస్ –పో టీగప) మన భలగపలు  

భలవపల పపైన ఆధధరపడడం  
 సాసధ త పత ందుకోక్ుండా ఆటంక్ప్రిచ ేఒక్ ప దా ఆటంక్ం మన 

భావ ల ప నై ఆధారప్డడమే. కొనినస్ రుి  ఇతరులు సాసధ త 
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పత ందడం దాార  మన విశ ాసము విడుదల అయినప్పటికర 
సాసధ త నిమితొము మన విశ ాసము దేవుని వ క్ాము ప ైన 
ఆధారప్డయిుండాలి. అసలు వ క్ాము ఏమి చ ప్ుొ ందో  
మనక్ు త లియయలి.  
 

యి షయయ గరంథానిన మరల మనము చూసరొ   
 యిెషయా53:1 మేము తవలియజసే్టిన స్మాచధరము 

ఎవడు నమ మను? యిెహో వప బలహువు ఎవనికి 
బయలు పరచబడవను? 

 

 ఈ ప్రశనక్ు మనలో మనం జవ బు చ ప్ుపకోవ లి. 
నేను దేవుని వ క ానిన నముుచునాననా? 
 నాక్ు నిరణయం త్మసుక్ునే అవక శం ఉంద.ి 
 నేను డాక్టరు రిపో రుట ను నముుచునాననా?లేదా దేవుని 

రిపో రుట ను నముుచునాననా? 
 నేను నా స్ ంప్రదాయయలను/ సిధ తిగతులను నముు 

చునాననా? లేదా దేవుడు మయటాి డని మయటను నా 
ఆతులో బయలుప్రచబడిన మయటను 
నముుచునాననా? 
 

 మనం దేవుని వదా నుండి ఒక్ ర మయ వ క్ుును 
పత ందుక్ుంటే మన ఆతులో విశ ాసము గంతులు వేసుొ ంద.ి 
డాక్టరు రిపో రుట  ఏమి చ పిపనా మన స్ ంప్రదాయయలు/ 
అనుభవిసుొ నన ప్రిసిి తులు లేదా గత క లప్ు అనుభవ లు 
ఎలయ ఉననప్పటికర క్ూడా మనలో విశ ాసం వచిు,ఆ 
విశ ాసముతో దవేుడు తన వ క్ాములో చ పిపన దానిని 
నముు తుంటాము.  
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కిరంద ఇవాబో యిే పో లిక్లో మీరు ఒక్ గ ర ఫు 
ప్దాతిలో,భావ ల మీద క్లిగిన విశ ాస్ నికి మరియు దేవుని 
వ క్ాము ప  ై క్లిగ న విశ ాస్ నికి మధా వాతాాస్ నిన 
చూస్ ొ రు.  
 

వశ్పవస్ము దధవర్ప స్వస్ధత  
 

 విశ ాసము దాార  సాసధ త –మనం దేవుని వ క ానిన 
చదువుతూ, దానిని నమిు,ఆ ప్రక రము చేయుచునన 
ప్ుపడు సాసిత పత ందుతాము. 
పౌలు రోమీయులక్ు ర సూొ , 
 

 ర్ోమా3:3-4  కొంద్రు అవశ్పవస్ులెైనన్మేి? వపరు 
అవశ్పవస్ులెై నంద్ున దవేుడు నమమతగినవపడు కపక్ 
పో వున్ధ? అట్న ర్పద్ు. ీచ మాటలలో ీచవు ీచతి 
మంతుడవుగప తీరిబడునటు్ ను ీచవు వపయజయ్ 
మాడునపుాడు గ్లుచునటు్ నుఅని వపి యబడిన 
పికపరము పితి మనుషుయడును అబదిధక్ుడగును గపని 
దేవుడు స్తయవంతుడు కపక్ తీరడు. 
 

 దేవుడు నముదగినవ డు. ఆయన తాను చసేిన 
సాసధ త వ గ ధ నానిన నెరవేరుడానికి సిదధ ంగ  ఉనానరు. 
మనము మన సాసధ తను పత ందుకోవడానికి చయేయలిుదంతా 
క వలము నముడమే.  
 “అతడు పత ందిన ద బబల దాార  నేను సాసధ త 

పత ందాను”. 
 “అతడు పత ందిన ద బబల దాార  నేను సాసధ త 

పత ందాను.” 
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దేవుడు చవపపాడు కపబటిర  నే్ను రక్షణ ప ందధను! 
 

 “కొనినస్ రుి , నేను రక్షణ పత ందాను అని నాక్ు అనిపించదు- 
క నీ నేను దవేుని వ క ానిన నముు చునానను క బటిట  నేను 
రక్షణ పత ందాను.”  
 Iయిెహాను5:13 ఆయన ఎవడో  స్వస్థతన్ ందనివపనికి 

తవలియలేద్ు; ఆ చోటను గుంపు క్ూడియుండవను 
గనుక్ యిేస్ు తపిాంచుకొనిపో యినెు. 

 

దేవుడు చవపుాచున్ధిడు కపబటిర  నే్ను స్వస్ధత ప ందధను! 
 

  కొనినస్ రుి  ననేు సాసధ త పత ందాను అని నాక్ు 
అనిపించదు- క నీ నేను దేవుని వ క ానిన నముు 
చునానను. క బటిట  ననేు సాసధ త పత ందానని నాక్ు త లుసు.  
 

 యిెషయా53:5 మన యతిక్మీకియీలనుబటిర  అతడు 
గపయపరచబడవను మన దోషములనుబటిర  నలుగ 
గొటరబడవను మన స్మాధధన్ధరథమ ైన శిక్ష అతనిమీద్ 
పడవను అతడు ప ందని దవబబలచేత మనక్ు స్వస్థత 
క్లుగుచునిది. 
 

 మనము చూచ ే దానిని బటిట  లేదా అనుభవించ ే
దానిని బటిట  క దు గ నీ,మనకి నాాయప్ూరాక్ంగ  చ ందిన 
వ టిని మనము విశ ాసంతో సీాక్రించాలి. ఇతరుల యొక్ు 
అవిశ ాసము మన సాసధ తను ద ంగిలించేటటుి గ  మనము 
అనుభవించక్ూడదు.  
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కొంతమంది ఈ వధంగప అంటలరు.  
 అందరూ సాసధ త పత ందడం దవేుని చితొమ ైత ే ఇక్ను 

ఎందుక్ని ప్రజలందరూ సాసధ త పత ందలేదు.  
 

మనము క్ూడధ అడగవచుి.  
 ప్రజలందరూ రక్షించబడడం దవేుని చితొమ ైత ే
 

ఎంద్ుక్ని పిజలంద్రూ రకి్షంపబడలేద్ు? 
 ఈ ర ండు ప్రశనలకర ఒక్టే జవ బు  
 వ రునమయులి.  

 

 మనము దవేుని వ క్ామందలి విశ ాసముతో 
రక్షించబడ తాము అదే విధంగ  దేవుని వ క్ామందలి 
విశ ాసముతోనే సాసధ త పత ందుతాము.  

 

 

స్వస్ధత అనే్ది వమోచనలో భలగమని అపో స్ుత లు నమామరు 
 

 అపో సుొ లు రోగులను సాసధ ప్రచి మరియు ఈ పరరరణతో 
క్ూడిన విషయయలను ర యడం బటిట  వ రు తమ ప్నుల 
దాార ,సాసధ త అనేది విమోచనలో భాగమని నమయురు. 

 
మతతయి నమామడు   

 

 యి షయయ ప్రవకొ్ ప్రవచించిన దేవుని వ క ానిన మతొయి 
నమయుడు. 
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 మతతయి8:16-17 సపయంకపలమ ైనపుాడు జనులు 
ద్యయములు పటిరన అనే్క్ులను ఆయనయొద్దక్ు 
తీస్టికొని వచిిర్ి. ఆయన మాటవలన ద్యయములను 
వెళ్ళగొటిర  ర్ోగులనె్ల్ను స్వస్థపరచవను. అంద్ువలన 
ఆయన్ే మన బలహీనతలను వహించు కొని మన 
ర్ోగములను భరి్ంచవనని పివక్తయిెైన యిెషయాదధవర 
చవపాబడినది న్ెరవేర్న్ు. 
 

 యిెషయా53:4 నిశియముగప అతడు మన 
ర్ోగములను భర్ించవను మన వయస్నములను 
వహించవను అయినను మొతతబడినవపనిగపను దవేుని 
వలన బలధింపబడినవపనిగపను శమీన్ ందిన వపని 
గపను మనమతనిని ఎంచితివు. 

పేతురు నమామడు   
 పరతురు యి షయయ చ పిపన ప్రవచన మయటలు నమయురు.  

 Iపేతురు2:22 ఆయన పపపము చేయలేద్ు; ఆయన 
న్లటను ఏ క్పటమును క్నబడలేద్ు. 
 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు ప్ునరుతాధ నం తర ాత,అతడు 
దేవుని మయటను నమిు తన ప్రిచరాలో మొటట మొదటి 
స్ రిగ  ఒక్ మనిషిని సాసధ ప్రిచ ను.  
 అపో స్ుత లు3:6 అంతట పేతురువెండి బంగపరములు 

న్ధ యొద్దలేవు గపని న్ధక్ు క్లిగినదే ీచ కిచుి 
చున్ధిను; నజరే్యుడవనై యిేస్ు కరసీ్ుత  న్ధమమున 
నడువుమని చవపిా; 
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 క్ుంటివ డు వలె మనము క్ూడా దవేుని వ క్ాము 
నిజమని నమయులి.  
 

దేవుని వపక్యము:  
 

 

 ఖ్చిితమ ైనది:-   
 పరతురు దవేుని వ క ానిన నముడం మయతరమ ే క దు గ నీ, 

తాను అనుక్ునన దాని క్నాన లేదా అనుభవించిన దాని 
క్నాన,దేవుని వ క్ాం చాలయ ఖ్చిుతమ ైనదని నమయురు.  
 

 IIపేతురు1:9ఇవ ఎవనికి లేక్పో వున్ల వపడు తన 
పూరవపపపములక్ు శుదిధక్లిగిన స్ంగతి మరచి 
పో యి, గుీ డిివపడును ద్ూరద్ృష్ిరలేని వపడునగును. 
 

 నితయము నిలుస్ుత ంది:-  
 దేవుని వ క్ాము సజీవమ ైనద ి మరియు నిలిచేద ి అని 

పరతురుక్ు త లుసు. నేటికర క్ూడా ఆ వ క్ాము మన 
జీవితములో సజీవమ నైది మరియు ప్నిచయేునది.  
 Iపేతురు2:23 ఆయన ద్ూష్ింపబడియు బద్ులు 

ద్ూష్ింపలేద్ు; ఆయన శమీపపటరబడియు బ దరిి్ంపక్, 

న్ధయయముగప తీరుా తీరుి దేవునికి తనుి తధను 
అపాగించుకొన్నెు. 
 

న్ేను నముమచున్ధిను:- 
  దేవుని వ క్ాం నుంచి ఈ విషయయలను సపషట ంగ  

చూడాలి.  
 నేను (Iపేతురు2:24 మనము పపపముల వషయమ ై 
చనిపో యి, ీచతివషయమ ై జీవంచునటు్ , ఆయన తధన్ ే
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తన శరీ్రమంద్ు మన పపపములను మాా నుమీద్ 
మోస్టికొన్ెను. ఆయన ప ందిన గపయములచేత మీరు 
స్వస్థత న్ ందితిరి్.) పికపరం స్వస్ధత ప ందధన్ధ? 

 నేను యిషెయా53:5 మన యతిక్మీకియీలనుబటిర  
అతడు గపయపరచబడవను మన దోషములనుబటిర  
నలుగగొటరబడవను మన స్మాధధన్ధరథమ నై శిక్ష అతని 
మీద్ పడవను అతడు ప ందిన దవబబలచేత మనక్ు స్వస్థత 
క్లుగుచునిదపిికపరం స్వస్ధత ప ందధన్ధ? 

 అయితే నేను ఖ్చిుతంగ  సాసధ త పత ందాను. 
  

 మనము చేయయలిుందలయి  దవేుని వ క ానిన 
నముడమే! ఒక్వేళ నాస్ ంప్రదాయయలు, అనుభవ లు,మత 
నాయక్ులు, ననేు చూచ ే విధానం మరియు ననేు 
అనుభవించ ేప్రిసిధ తులు వేర  విషయయలు చ పిపనప్పటికర, 
 నేను నా సాసధ తను విశ ాసముతో పత ందుకోవ లి.  
 నేను విశ ాస ప్రక రంగ  మయటాి డుతూ ప్నిచయేయలి.  

 

నా విశ ాసం ప రుగుతుననప్ుపడు,నేను ధ రైాంగ  నా 
విశ ాస్ నిన విడుదల చసేి,ఆ ప్రక రము చసేినప్ుపడు నేను 
వెంటన ేసాసధ త పత ందుతాను.  
 క్ుంటివ ని వలె,నా రోగ లక్షణాలు వెంటన ే పో వొచుు 

లేదా,క్రమక్రమంగ  పో వచుు. నేను క్ూడా నడుసూొ , 
గంతులు వేసూొ  దవేుని సుొ తిస్ ొ ను.  
 

ీచవు నముమతధవప? 
 

 

  నువుా యి షయయ చ పిపన మయటను నముు 
చునానవ ?నీవు దేవుని దగగ రి నుంచి పత ందుక్ునే సమయ 
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మిది. ఇప్ుపడ ే నీ సాసధ త బయలుప్రచబడటం నీవు 
పత ందుకోగలవు.  
 

 యి హో వ  ర ఫ - అని దేవుని నామయలలో ఒక్ 
నామయనిన చూచియునానము. మన ప్క్షాన యిసేయా 
పత ందిన ద బబలు- శరమలు బటిట ,యి షయయ ప్రవచనం బటిట , 
అపో సుొ లు స్ క్షాం బటిట  మన జీవితం నిమితొం ఉనన దవేుని 
ప్రణాళ్లక్లో సాసధ త అనదేి చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైనదిగ  ఉంది.  
 

 మన శరఫరమునక్ు ఏది అనిపించినప్పటికర క్ూడా, 
“అతడు పత ందని ద బబల దాార  నేను సాసధ త పత ందాను 
అని” దేవుని వ క్ాం ప్రక్టిసుొ ంది.  
 

 ఈ ప్రతాక్షత ఎప్ుపడ తై ే నీ ఆతులోనికి వెళ్ొ ందో , 
సాసధ త నీ శరఫరంలో వలిెడి చేయు విశ ాసము వసుొ ంది. 
“అతను పత ందిన ద బబల దాార  ననేు సాసధ త పత ందాను.” 
అని ధ ైరాంగ  ప్రక్టించి,నీవు నీ శరఫర నిన ప్రఫక్షించు 
క్ుంటావు. నీవు ఇంతక్ు ముందు చయేలేని ప్నిని 
ఇప్ుపడు చేస ి ప్రఫక్షించుకో,ధ ైరాంతో విశ ాసప్ు కిరయను 
చేయుచూ మరియు నీక్ు జరుగబో యి ే సాసధ త కొరక్ు 
దేవుని సుొ తించడం ప ర రంభించు.  
 

గమనిక్:  
 ఈ ప్ుసొక్ములో బయలుప్రచబడని ప్రతాక్షతలు నీ 

శరఫరంలో క్నిపించే లక్షణాలను ఆధారం చసేుకొని క దు 
గ నీ,మనము 2,000 సంవతుర ల ముందే సాసధ త 
పత ందామని దేవుని వ క్ాం చ బుతుంది. మనము ఇప్ుపడు 
లేదా భవిషాతుొ లో సాసధ త పత ందుతాం అని క దు గ నీ,నీ 
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శరఫరంలో ఇప్ుపడే సాసధ త బయలు ప్రచబడుతుంది” అన ే
సతాానిన ప్లుమయరుి  చ ప ొ ము.  
బయలు ప్రచబడడం అంట ే “సపషట ంగ  క్నబడదేి మరియు 
అరధమయిేా ద ిలేదా త లుసుక్ునేద”ి. 

 

మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు  

1. సాసధ త నిమితొం దేవుడు తన ప్రజలతో క్లిగి ఉనన నిబంధన ఏమిటి? 
ఎందుక్నేది ప ర ముఖ్ాం? 

 

 
 

2. యి షయయ 53లో సాసధ త గూరిు ఉనన ప్రతాక్షతను మీ సాంత మయటలోి  
వివరించండి? 
 
 
 
 

3. ఒక్వేళ మీ శరఫరంలో ఉనన రోగలక్షణాలు దేవుని వ క్ాంలో ఉనన ప్రతాక్షతా 
సతాముతో అంగఫక్రించక్పో తే దేవుడు ఎలయంటి ప్నిని చేస్ ొ రని మీరు నముు 
చునానరు? 

 

*** 
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పపఠం -3 
యిేస్యయ–మన ఉదధహరణ 

  
మనిష్ిగప వచధిరు  
 

  
యిేసయా ఈభూమి మీదక్ు వచిునప్ుపడు 
తాతాులిక్ముగ  వచిునప్ుపడు తాతాులిక్ముగ  తన ద ైవ 
లక్షణాలను ప్రక్ున ప టిట ,ఈ భూమి మీదక్ు వచాురు. 
ఆయన మనుషా క్ుమయరునిగ , ర ండవ ఆదాముగ  ఈ 
భూమి ప ైకి వచాురు. ఆయన ఈ భూమి ప ై చేసని సమసొ 
మంత  మొదలు మయనవుడ ైన ఆదాము ఏ రఫతిగ  చేయ 
బడినాడో ,ఆ రఫతిగ నే, యిేసయా ప్నిచేశ రు. యిేసయా 
ప్రిశుదాధ తు వర లను ఏ విధముగ  ఉప్యోగించారో నటేి 
విశ ాసులు క్ూడా అదే విధముగ  ఉప్యోగించాలి.  
 

యిేసయా మయనవునిగ  వచాురని అపో సుొ లుడ ైన పౌలు 
వ ర స్ రు.  
 
 

 ఫిలిప్ా యులు2:7 మనుషుయల పో లిక్గప పుటిర , 
దధస్ుని స్వరూపమును ధర్ించుకొని, తనుి తధన్ే 
రి్క్ుత నిగప చేస్టి కొన్ెను. 
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యిేసయా మొదట చేసిన ర ండవ అదుుతాలు:  
 

ీచళ్ళను దధి క్షరస్ంగప మారుిట:-  
  
 ఆయన మీతో చ పిపనద ిచేయుడి.  

యిేసయా క నాను అనే ఊరులో జరిగిన వివ హములో 
నీళిను దరా క్షరసంగ  మయర ురు. ఇది ఆయన చేసని 
మొదట అదుుతము. వివ హములో దరా క్షరసం అయి 
పో యిందని, మరియు యిేసయాక్ు చ పిపన తరువ త,ఆమ  
ప్నివ రకి చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైన మయటలు చ పిపంది. 
 

 యోహాను2:5 ఆయన తల్ి పరి్చధరక్ులను చూచి 
ఆయన మీతో చవపుానద ిచేయుడన్ెను. 

 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు అదుుతాలను మన 
జీవితములో అనుభవించాలంట,ే ముందుగ  మనం దేవుని 
సారం విని,ఆ మయట ఎంత బుదిధ హీనంగ  అనిపించినప్పటికర 
క్ూడా మనం వెంటనే లోబడాలి. “ఆయన ఏద తై ేచ ప్పలేదో  
దానిన ే చయేయలి!” ఇద ి ప్రశిుదాధ తు దవేుడు మనలో 
చేయుటక్ు అనుమతి యిసుొ ంది.  
 
 

 ఆ ప్నివ రు యిేసయా చ పిపన మయటక్ు 
లోబడినవ రు. వ రు ఆ ర తి బానాలను నీళితో నింపి, 
విందు ప్రధాని యొదాక్ు ఆనీళిను త్మసుకొని వెళ్ళిరు. 
విందు ప్రధాని దానిని రుచి చూచినప్ుపడు మీరు “మంచి 
దరా క్షరస్ నిన మొదట దాచుకొనానరు” అని చ ప పరు.  
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విందు ప్రధాని యొదాక్ు నీళిను త్మసుకొని వెళి 
మననప్ుపడు వ రు చాలయ సులువుగ  అనుమతించ 
వచుు. ఆ ప్ని వ రు యిేసయాక్ు లోబడుట ప ర రంభించ 
లేదు,గ నీ అద ి క్ఠినముగ  ఉననప్పటికర క్ూడా వ రు 
దానిని కొనస్ గించారు! మన జీవితములో అదుుతాలు 
అనుభవించుటక్ు “ఆయన ఏమి చ పిపన నేను దానిని 
చేస్ ొ ను” అని మనం చ ప పలి.  

 
కపనునులోని పిధధని యొక్క క్ుమారుని స్వస్ధపరచుట:  
 

   
 యిేసయా చేసని అదుుతాలలో ర ండవద ి సాసధ త ఒక్ ప్రధాని 
వివ హ విందులో యిేసయా చేసని అదుుతానిన గురించి వినానరు. 
వినుట వలన విశ ాసము క్లిగింది. విశ ాసమును బటిట  అతని 
చనిపో యిన క్ుమయరుడు బరతిక డు. 
 
 యోహాను4:46-51 తధను ీచళ్ల్  దధి క్షారస్ముగప చేస్టని 

గలిలయలోని కపన్ధక్ు ఆయన తిర్ిగి వచవిను. అపుాడు 
క్పపరిహూములో ఒక్ పిధధనిక్ుమారుడు ర్ోగియిెైయుండవను. 
యిేస్ు యూద్యనుండి గలిలయక్ు వచవినని అతడు వని 
ఆయన యొద్దక్ు వెళ్ి, తన క్ుమారుడు చధవ స్టది్ధమ ైయుండవను 
గనుక్ ఆయనవచిి అతని స్వస్థపరచవలెనని వేడుకొన్ెను. 
యిేస్ుస్ూచక్ కియీలను మహతధకరయములను చూడ క్ుంటట 
మీర్్ంతమాతిము నమమరనిఅతనితో చవపపా ను. అంద్ుకప పిధధని 
పిభువప, న్ధక్ుమారుడు చధవక్మునుపేరమమని ఆయనను 



pg. 61 
 

వేడుకొన్ెను. యిేస్ు ీచవు వెళ్ల్ ము, ీచ క్ుమారుడు బితికి 
యున్ధిడని అతనితో చవపాగప ఆ మనుషుయడు యిసే్ు తనతో 
చవపిాన మాట నమిమవెళ్ిపో యినెు.అతడింక్ వెళ్ల్ చుండగప 
అతని దధస్ులు అతనికి ఎద్ురుగప వచిి, అతని క్ుమారుడు 
బితికియున్ధిడని తవలియజ్పిార్ి. 
 

 

 ఆ మనుషుాడు లేడు అనుకొనన ప్దాతిలో యిేసయాను 
బలవంతము ప టట డములో విఫలము అయయాడు. నా యింటిక ి వచిు 
నా క్ుమయరుని సాసధ ప్రచమని యిసేయాను అడిగ డు. క నీ, 
యిేసయా చ పపిన మయటలయందు విశ ాసముంచినప్ుపడు అతడు 
తనక్ు క వలసిన సాసధ త గురించిన అదుుతాలను పత ందుక్ునానడు! 
అనేక్ మంద ి తమ జీవితములో అదుుతాలు పత ందుకోలేక్పో వుటక్ు 
గల క రణము వ రు తమక్ు నచిున ప్దాతిలో యిేసయా అదుుతము 
చేయయలని కోరుక్ుంటారు. కొంత మంది ఫలయన వాకొి ఫలయన రఫతిగ  
ప ర రధన చసేరొ ,లేదా ఫలయన స్ ధ లయనికి వెళ్లితనేే సాసధ త పత ందుక్ుంటారు. 
నములేరుగ నీ వ రు తమ విశ ాస్ నిన దేవుని ప ైన మరియు ఆయన 
వ క్ాము ప నై విశ ాసముంచరు. 
 
 

 

 మనం క్ూడా ఆ ప్నివ రి వలె,మరియు ప్రధాని వలె యిేసయా 
యొక్ు సారం విననప్ుపడు,ఆ మయట యందు విశాసముంచినప్ుపడు 
మరియు ఆ మయట ప్రక రము చేసనిప్ుపడు మనం క్ూడా అదుుతాలు 
పత ందుక్ుంటాము.  
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యిేస్యయ ఎంద్ుక్ు వచధిరంటట:  
 

 మనలను వడుద్ల చేయుటక్ు:-  
 

  యిేసయా బంధించబడిన వ రిని విడిపించుటయు 
బాధించబడు వ రిని విడిపించుటక్ు ప్రిశుదాధ తు చతే అభిషరకించబడి 
నారు. వ ాధ,ిబలహీనత అనవేి  ఎననటికర దేవుని చితొం క దు. 
ఎందుక్ంట ే ప్రిశుదాా తు యొక్ు అభిషరక్ము సాసధ ప్రచి,విడుదల 
చేయుట; 
  
 

 లూకప4:18 పిభువు ఆతమ న్ధమీద్ ఉనిది బీద్లక్ు స్ువపరత 
పిక్టించుటక్ర ఆయన ననుి అభిష్ేకించవను చవరలోనుని 
వపర్ికి వడుద్లను, గుీ డిివపరి్కి చూపును, (క్లుగునని) 
పిక్టించుటక్ును నలిగి; 
 

 పితీకపడిని వరగగొటుర ట:-  
 

  యిేసుకరరసుొ  వ రి ప్రిచరాలో బాధించబడవే రు, బంధించబడిన 
వ రు విడిపించబడలేరని యి షయయ ప్రవకొ్ ప్రవచించారు.  
 

 యిెషయా58:6 ద్ుర్పమరుమ లు క్టిరన క్ట్ను వపుాటయు కపడి 
మాను మోక్ులు తీయుటయు బలధింపబడనివపర్నిి 
వడిపించుటయు పితికపడిని వరుగగొటుర టయునే్ నే్రారచు 
కొనిన ఉపవపస్ము గదధ? 

 
 

 సపతధను కియీలను న్ధశనము చేయుటక్ు:   
 యోహాను యొక్ు ఉదేా శాములో యిేసయా లోక నికి ఎందుక్ు 

వచాురంట,ే 
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 యోహాను1:3-8 క్లిగియునిదదేియు ఆయన లేక్ుండ క్లుగ 
లేద్ు. ఆయనలో జీవముండవను; ఆ జీవము మనుషుయలక్ు 
వెలుగ్రయుండవనుఆ వలెుగు చీక్టిలో పికపశించుచునిది గపని 
చీక్టి దధనిగీహింపక్ుండవను.దేవునియొద్దనుండి పంపబడని 
యొక్ మనుషుయడు ఉండవను; అతని పేరుయోహాను.అతని 
మూలముగప అంద్రు వశవస్టించునటు్  అతడు ఆ వెలుగును 
గూర్ిి సపక్షయమిచుిటక్ు సపక్షిగప వచవిను.అతడు ఆ వలెుగ్ర 
యుండలేద్ు గపని ఆ వెలుగునుగూర్ిి సపక్షయమిచుిటక్ు 
అతడు వచవిను. 
 

 స్మృదిధ  అయిన జీవపనిి యిచుిటక్ు:- 
  

  స్ తాను యొక్ు కిరయలను నాశనము చేయుట దాార  
యిేసయా తన ప్రజలక్ు సమృదిా  అయిన జీవ నిన యిచాురు.  
 

 యోహాను10:10 దొంగ దొంగతనమును హతయను న్ధశనమును 
చేయుటక్ు వచుిను గపని మర్ిదేనికిని ర్పడు; గొఱ్ఱలక్ు 
జీవము క్లుగుటక్ును అది స్మృధ్ిధగప క్లుగుటక్ును నే్ను 
వచిితినని మీతో నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 
 

 అంద్రి్ీచ స్వస్ధపరచుటక్ు:- 
 

  యిేసుకరరసుొ  యొక్ు సాసధ త ప్రిచరాలో ఆయన తన యొదాక్ు 
వచిున ప్రతి ఒక్ురిని సాసధ ప్రచారని లేఖ్నాలు చ ప్ుపచుననవి. 
బ ైబిల్ గరంథములో సాసధ తను గూరిు మరియు రక్షణ గురించి కొనన 
నియమయలు ఉనానయి. సాసధ త పత ంద ేవ రిని మరియు తిరిగి జనిుంచ ే
వ రికి క్ూడా ఒక  రక్మ ైన ప్దాలు ఉప్యోగించబడినాయి. 
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రక్షణక్ు స్వస్ధతక్ు 
1. అంద్రు  1. అంద్రు  
2. ఎవర్్రతే  2. పితిఒక్కరూ  

  
  ఈ కిరంద చ ప్పబడని లేఖ్నాలలో సాసధ త అందరి కొరక్ు అని 

వ ర యబడినది. ఈ లేఖ్నాలను చదువుచుననప్ుపడు అందరు 
మరియు ప్రతి ఒక్ురు అన ేప్దాలను ముఖ్ాముగ  చూడండి.  
 

 పితివధమ ైన:   
 

 మతతయి9:35 యిేస్ు వపర్ి స్మాజమందిరములలో బో ధించుచు ర్పజయ 
స్ువపరత పిక్టించుచు, పితివధమ నై ర్ోగమును పితి వధమ నై వపయధిని 
స్వస్థపరచుచు, స్మస్త  పటరణముల యంద్ును గపీ మములయంద్ును 
స్ంచధరము చేస్టపను. 
 

 వపరంద్రూ: 
 

 మతతయి14:36 వీరి్ని ీచ వస్త రపుచవంగు మాతిము ముటరనిమమని 
ఆయనను వేడుకొనిరి్; ముటిరనవపరంద్రును స్వస్థతన్ ందిరి్. 
 

 వపరంద్ర్ిని:   
 
 
 
 
 

మతతయి12:15 యిేస్ు ఆ స్ంగతి తవలిస్టికొని అచిటనుండి వెళ్ి 
పో యిెను. బహు జనులాయనను వెంబడింపగప 
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 అన్ేక్ులు:  
 మతతయి8:16 సపయంకపలమ ైనపుాడు జనులుద్యయములు పటిరన 

అనే్క్ులను ఆయనయొద్దక్ు తీస్టికొని వచిిరి్. 
 

 అంద్రు:   

 లూకప6:19 పిభలవము ఆయనలోనుండి బయలుదేరి్ అంద్రి్ని స్వస్థ  
పరచుచుండవను గనుక్ జనస్మూహమంతయు ఆయనను ముటర  
వలెనని యతిముచసే్టపను. 

  

 వపరంద్ర్ిని:  
 అపో స్ుత లు10:38 అదదే్నగప దేవుడు నజర్ేయుడవైన యిేస్ును 

పరి్శుదధధ తమతోను శకితతోను అభిష్ేకించవనను నదయిిే. దేవుడధయనక్ు 
తోడవైయుండవను గనుక్ ఆయన మేలు చేయుచు, అపవపదిచేత ప్డిం; 
 

ఆయన మారలేద్ు:  
 

 యిేసయా మయరలేదని హెబ్రర గరంథ క్రొ త లియచేశ రు. ఆయన నేటికర 
క్ూడా అదే రఫతిగ  ఉనానరు.  
 

 హెబీి13:8 యిసే్ుకరసీ్ుత  నిని, న్ేడు, ఒక్కటటరీ్తిగప ఉన్ధిడు; 
అవును యుగయుగములక్ును ఒక్కటట రీ్తిగప ఉండును. 

 

 ఆయన ఈ భూమి ప  ై ఉననప్ుపడు సాసధ ప్రుసరొ  నేడు క్ూడా 
ఆయన సాసధ ప్రుస్ ొ డు. ఆయన యొదాక్ు విశ ాసముతో వచేు ప్రతి 
ఒక్ురు సాసధ త పత ందుకోగలరు. 
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యిేస్యయ గొపా ఆజఞను యిచధిరు 
 

 
చివర్ి హెచిర్ిక్లు:   
  

యిేసయా ప్రలోక నికి ఆరోహణమ ైయి ే ముందు చివరి స్ రిగ  కొనిన 
హెచురిక్లు యిచాురు. దానిని మనం గొప్ప ఆజఞ గ  పిలుస్ ొ ం.  
 

మయరుు యిేసుకరరసుొ  విశ ాసుల గురించి ఆ మయటను రచించారు.  
 
 

 మారుక16:15-19మరి్యుమీరు స్రవలోక్మునక్ు వెళ్ి స్రవ 
స్ృష్ిర కి స్ువపరతను పిక్టించుడి.నమిమబలపితస్మము ప ందినవపడు 
రక్షింపబడును; నమమని వపనికి శిక్ష వధింపబడును. నమిమన 
వపర్విలన ఈస్ూచక్ కియీలు క్నబడును; ఏవనగప, న్ధ 
న్ధమమున ద్యయములను వళ్ె్గొటుర ద్ురు; కొీతతభలషలు 
మాటలాడుద్ురు, పపములను ఎతితపటుర కొంద్ురు, మరణ 
క్రమ ైనదదేి తధి గినను అది వపరి్కి హానిచేయద్ు, ర్ోగుల మీద్ 
చేతులుంచినపుాడువపరుస్వస్థతన్ ంద్ుద్ురనివపరి్తో చవపపాను. 
ఈలాగు పిభువెైన యిసే్ు వపర్ితో మాటలాడని తరువపత పర 
లోక్మునక్ు చేరుికొనబడ,ి దేవుని క్ుడ ి పపర్వమున 
ఆస్ట్నుడయిెయను. 
 

 

ఇది గొప్ప సలహా క దు గ ని ఖ్చిుతముగ  ప టంిచవలసిన ఆజఞ .  
 

యిేస్యయ మన మాదిర్ి:  
 

 సాసధ త మరియు విడుదల ప్రిచరాక్ు వచిునప్ుపడు యిసేయాను 
మయదిరిగ  నముుటక్ు అనేక్ మంది యిబబంది ప్డతారు. ఆయన 
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ద ైవక్ుమయరుడుగ  శకొి క్లిగి ఉనానడు గ బటిట  ఈ క ర ాలు అనీన 
జరిగ యని వ రు అనుక్ుంటారు. క నీ అద ిసతాం క దు.  
 

 యిేసయా తన ద వైతాప్ు గుణ లక్షణాలనినంటిని 
తాతాులిక్ముగ  ప్రక్ున ప టిట  ఈ భూమి ప ైకి క్డప్ట ఆదాముగ ,ఈ 
భూమి ప  ై ప్రిచరా చయేుటక్ు వచాురు గ బటిట  ఆయన మనక్ు 
సంప్ూరణమ ైన మయదిరిగ  ఉండుటక్ు అరహతగలవ డు.  
 

 ఆయన యి ర ధ ను నదలిో బాపిొ సుం పత ందుకొని,ప్రిశుదాా తు 
దాార  అభిషరకించబడ ే సమయము వరక్ు ఆయన జీవితములో 
ఎటువంట ి అదుుతము జరగలేదు.  ప్రిశుదాధ  వర లను 
ఉప్యోగించడము వలన శకొివంతమ నై ప్రిచరాను చేశ రు. 
ప్రిశుదాధ తు బాపిొ సుం పత ందిన విశ ాసులు క్ూడా అదే విధముగ  
జీవిసూొ ,ప్రిచరా చయేయలి.  
 

పరి్శుదధద తమ దధవర్ప అభిష్ేకించబడిన్ధరు:  
 

 తాను ప్రిశుదాధ తు దాార  అభిషరకించబడనిాను అని యిసేయా 
చ ప పరు.  
 

 లూకప 4:18-19పిభువు ఆతమ న్ధమీద్ ఉనిది బీద్లక్ు 
స్ువపరత పిక్టించుటక్ర ఆయన ననుి అభిష్ేకించవను చవర 
లోనుని వపర్ికి వడుద్లను, గుీ డిివపరి్కి చూపును, 
(క్లుగునని) పిక్టించుటక్ునునలిగ ిపిభువుహితవతసరము 
పిక్టించుటక్ును ఆయన ననుి పంపియున్ధిడు. అని వపి య 
బడిన చోటు ఆయనక్ు దొరక్ను. 
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మూడు ముఖ్యమ ైన వషయాలు:  
 

  యిేసయా బాధలో ఇవి అనీన ఉనానయి.  
i. బో ధించుట  
ii. ప్రసంగించుట  
iii. సాసధ త మరియు విడుదల ప్రచిరా 

 
\ 

 మతతయి9:38 గనుక్ తన కోతక్ు పనివపరి్ని పంపుమని కోత 
యజమానుని వేడు కొనుడని తన శిషుయలతో చవపపాను. 
 

కొదిదమందికే:  
 యిేసయా ఒక్ సమయములో ఒక్ ప్టట ణం,లేక్ ఒక్ గ ర మములొ 

మయతరమే ఉండి ప్రచిరా చేశ రు. ప్రతి ప్టట ణంలో ఉనన 
మనుషుాలందరిని చేరుట ఆయనక్ు అస్ ధామ ైనది. కోత ఎంతో 
విస్ ొ రముగ  ఉంద ి గ బటిట ,ప్నివ రు ప్ంపంిచబడాలని ప ర రధన 
చేయమని యిసేయా తన శిషుాలక్ు చ ప పరు.  
 

 మతతయి9:36-38 ఆయన స్మూహములను చూచి, వపరు 
కపపర్ిలేని గొఱ్ఱల వలె వస్టికి చవద్రి్యునింద్ున వపరి్మీద్ 
క్నిక్రపడికోతవసపత రమేగపని పనివపరు కొదిదగప ఉన్ధిరు. గనుక్ 
తన కోతక్ు పనివపరి్ని పంపుమని కోత యజమానుని 
వేడుకొనుడని తన శిషుయలతో చవపపా ను. 
 

యిేస్యయ యితరులక్ు బలధయతను అపాచవపపారు (పర్ిచరయను):  
 

 యిేసయా తన 12 మంది శిషుాలక్ు ఈ అస్ ధారణమ ైన ప్రిచరా 
బాధాతను అప్పజ పిపనప్ుపడు ఆ ప్రచిరా విసొరించింది. యిసేయా 
క్నప్రిచిన దానిని వ రును చయేయలి.  
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 మతతయి10:1&7-8 ఆయన తన పండవిండుమంది శిషుయలను 
పిలిచి, అపవతధి తమలను వెళ్్గొటుర టక్ును, పితివధమ నై 
ర్ోగమును పితివధమ నై వపయధిని స్వస్థపరచుటక్ును, వపర్ికి 
అధికపరమిచవిను. వెళ్ల్ చు పరలోక్ర్పజయము స్మీపించి 
యునిద్ని పిక్టించుడ.ిర్ోగులను స్వస్థపరచుడ,ి చనిపో యిన 
వపర్ిని లేపుడ,ి క్ుషఠ ర్ోగులను శుద్ుధ లనుగప చేయుడ,ి 

ద్యయములను వెళ్్గొటుర డి. ఉచితముగప ప ందితిరి్ 
ఉచితముగప ఇయుయడి. 

 

పర్ిచరయ అపాగించబడిన శిషుయలు:  
 బో ధించాలి  
 రోగులను సాసధ ప్రచాలి 
 క్ుషిట రోగిని శుదీా క్రించాలి  
 దుర తులను వళిెగొటాట లి 
 మృతులను లేప లి 
 

యిేసయా ఎంత పరరమ మరియు క్నిక్రముతో ఈ ప్రిచరాను చేశ రో, 
వ రు క్ూడా అద ే విధంగ  ఈ ప్రిచరాను యిసేుకరరసుొ  వలె ఉచితంగ  
చేయయలి. ఈ ప్రిచరా యిేసుకరరసుొ క్ు చసేర ప్రిచరాగ  ఉండాలి.  

70మంది శిషుయలు:  
 12 మంది శిషుాలక్ు బాధాతను అప్పగించిన తర ాత వ రు 

ఎదుగుతూ ఉననప్ుపడు యిేసయా 70 మంద ిశిషుాలక్ు బాధాతను 
అప్పజ ప పరు.  
 లూకప10:1&9 అటుతరువపత పిభువు డవబబదమింద ి

యితరులను నియమించి, తధను వెళ్్బో వు పితి ఊరి్కిని పితి 
చోటికిని తనక్ంటె ముంద్ు ఇద్ద రి్ద్ద రి్నిగప పంపపను.అంద్ులో 
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నుని ర్ోగులను స్వస్థపరచుడిదవేుని ర్పజయము మీ ద్గమరక్ు 
వచిియునిద్ని వపరి్తో చవపుాడి. 

 

 ఆ ప్రిచరా బాధాత మయరలేదు. ఆ 70 మంది; 
 రోగులను సాసధ ప్రచాలి 
 దేవుని ర జా సువ రొ ప్రక్టించాలి  

 
 

 ప్రిచరా ప రుగుతుంది. యిేసయా తనను 12 మంది శిషుాల 
జీవితంలో ఆ తర ాత 70 మంద ిశిషుాల జీవితములో విసొరింప్ జ సు 
క్ునానరు. ఖ్చిుతంగ  వ రు నేరుుకోవడానికి చాలయ ఉననప్పటికర, 
వ రు ఎదుగుతూ ఉనానరు. అనినంటి క్నాన ప ర ముఖ్ాంగ  వ రు 
యిేసయాక్ు విధయేత చూపిసుొ నానరు. దాని ఫలితంగ  వ రు గొప్ప 
అదుుతాలను,సంతోష నిన మరియు విజయయనిన అనుభవించారు.  
 

 లూకప10:17 ఆ డవబబదిమంది శిషుయలు స్ంతోషముతో తిర్ిగి 
వచిి పిభువప, ద్యయములు క్ూడ ీచ న్ధమమువలన మాక్ు 
లోబడుచునివని చవపాగప; 
 

వశ్పవస్ులంద్రూ: 
 

  గొప్ప ఆజఞ ను బటిట  యిసేయా తన విశ ాసులందరినీ 
ప్ంపించారు. తిరిగి జనిుంచిన వ రందరూ యిేసుకరరసుొ  యొక్ు 
నామములో గొప్ప ఆజఞ ను నెరవేరుడానికి వెళ్ళిలి.  
 

 మారుక16:15-18 మరి్యుమీరు స్రవలోక్మునక్ు వెళ్ి స్రవ 
స్ృష్ిర కి స్ువపరతనుపిక్టించుడి.నమిమబలపితస్మము ప ందినవపడు 
రక్షింపబడును; నమమని వపనికి శిక్ష వధింపబడును. నమిమన 
వపరి్వలన ఈస్ూచక్ కియీలు క్నబడును; ఏవనగప, న్ధ 
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న్ధమమున ద్యయములను వెళ్్గొటుర ద్ురు; కొీతతభలషలు 
మాటలాడుద్ురు, పపములను ఎతితపటుర కొంద్ురు, మరణక్ర 
మ ైనదేద ితధి గినను అది వపరి్కి హానిచేయద్ు, ర్ోగుల మీద్ చేతు 
లుంచినపుాడు వపరు స్వస్థత న్ ంద్ుద్ురని వపరి్తో చవపపాను. 
 

అపో స్ుత లు చనిపో యినపుాడు,స్వస్ధతలు ఆగిపో యాయా? 
 
 లేదు! గొప్ప ఆజఞ  అనదేి అది అపో సుొ లులకి మయతరమే క దు 
గ నీ విశాసించిన వ రందరికర అప్ుపడు మరియు ఇప్ుపడు ఉనన 
విశ ాసులందరూ ఈలోక నికి సాసధ తను చేక్ూర ులి. 
 
 నేటి విశ ాసులు యిేసయాను ఒక్రక్షక్ుని వలె మరియు 
సాసధ ప్రిచ ే వ ని వలే ప్రక్టించాలి మరియు బో ధించాలి. వ రు 
సతాానిన ప్రక్టసిూొ  విశ ాసముతో సాసధ తా ప్రచిరాను పత ందుకోవ లి 
మరియు ఇతరులకి సాసధ తా ప్రిచరాను చయేయలి.  
 
 విశ ాసులు బయటికి ప్ంప్బడ;ి 
 వెళ్లి బో ధించాలి  
 దుర తులను వళెిగొటాట లి 
 కొర తొ భాషలు మయటాి డాలి 
 రోగుల ప  ైచతేులుంచి సాసధ ప్రచాలి.  
 విశాసించు వ రందరూ (అపో సుొ లులు, ప్రవకొ్లు,సువ రొిక్ులు, 

సంఘక ప్రులు,బో ధక్ులకి మయతరమే క దు)  
 

 రోగుల ప  ై చతేులుంచి సాసధ ప్రచాలి. యిసేయా చేసని 
క ర ాలనినంటినీ విశ ాసులు అనుదనిము చయేయలి.  
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 యోహాను14:12 నే్ను తండిియొద్దక్ు వెళ్ల్ చున్ధిను గనుక్ 
నే్ను చేయు కియీలు న్ధయంద్ు వశ్పవస్ముంచు వపడును 
చేయును, వపటిక్ంటె మర్ి గొపావయు అతడు చేయునని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 
 

 విశ ాసులందరూ సువ రొను ప్రక్టించి,దేవుడు తన వ క్ుును 
అదుుతాలు మరియు సూచక్ కిరయలతో నెరవేర ులని ఎదురు 
చూడాలి.  
 

 మారుక16:20 వపరు బయలుదేర్ి వపక్యమంతట పిక్టించిర్.ి 
పిభువు వపర్ికి స్హకపరుడవైయుండ,ి వెనువెంట జరుగుచు 
వచిిన స్ూచక్ కియీలవలన వపక్యమును స్టిథరపరచుచుండవను. 
ఆమేన్! 
 

 ప్రిశుదాధ తుతో నిండుకొనిన విశ ాసులందరూ స్ క్షులుగ  
ఉండాలి. వ రు తమ సాంత ప్టట ములో ప ర రంభించి,ప్రప్ంచమంతా 
చేరుకోవ లి.  
 
 అపో స్ుత లు1:8 అయినను పరి్శుదధధ తమ మీ మీదికి వచుి 

నపుాడు మీరు శకితన్ ందవద్రు గనుక్ మీరు యిెరూషలేము 
లోను, యూద్య స్మరయ దేశముల యంద్ంతటను 
భూదిగంత ముల వరక్ును; 

 

 మతతయి24:14 మరి్యు ర్పజయస్ువపరత స్క్ల జనములక్ు 
సపక్షాయరథమ ై లోక్మంద్ంతటను పిక్టింపబడును; అటు 
తరువపత అంతము వచుిను. 
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 ద ైవక్ుమయరుడ నై యిసేయా మయనవజాతికి విమోచనని 
చేక్ూరుడానికి భూమి ప ైకి వచాురు. ఆ విమోచనలో సాసధ త క్ూడా 
ఉంది. యిేసయా తన వాకొిగత ప్రిచరాలో సాసధ త ప్రిచరాను 
ప ర రంభించారు. ఆ తరువ త శిషుాలక్ు తరఫీదు ఇచిు బాధాత 
అప్పగించడం దాార  విసొరణ ప్దాతి ప ర రంభించబడనిది. ఆ ప్రకిరయ 
నేటికర క్ూడా కొనస్ గుతుంది. విశ ాసులమ నై మనము నశించి 
పో తునన ఈ లోక నికి సువ రొ త్మసుక ళ్ళి భారము మన ప నై ఉననది. 
విశ ాసులందరూ యిసేుకరరసుొ  చసేిన అద ే క ర ాలను మనమూ 
చేయయలి.  

 

పపిరంభ స్ంఘ న్ధయక్ులు స్వస్ధతను కొనసపగించధరు  

  
 యిేసయా ప్రలోక నికి ఆరోహణమ ైపో యిన తర ాత 
సాసాతఆగపిో యిందా?లేదు. శిషుాలు సువ రొనుప్ర క్టించుచూ 
మరియు రోగులని సాసధ ప్రుసూొ  ఆ ప్రచిరాను కొనస్ గించారు. 
 పరతురు, ఫిలిప్ుప మరియు పౌలు ప్రచిరాలను 
ఉదాహరణలుగ  చూదాా ము.  

  
 పేతురు:   

 
  యిేసుకరరసుొ  నామములో పరతురు,క్ుంటివ నితో 

మయటాి డగ  వ డు సాసధ త పత ందారు.  
 

 అపో స్ుత లు3:1-8 పగలు మూడు గంటలక్ు పపిరథన 
కపలమున పేతురునుయోహానును దవేపలయమునక్ు 
ఎకికవెళ్ల్ చుండగప, పుటిరనది మొద్లుకొనిక్ుంట ివపడవైన 
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యొక్ మనుషుయడు మోస్టికొనిపో బడు చుండవను. వపడు 
దేవపలయములోనికి వెళ్ల్ వపరి్ని భిక్షమడుగుటక్ు 
కొంద్రు పితిదనిము వపనిని శృంగపరమను దవేపలయపు 
దధవరము న్ ద్ద  ఉంచుచు వచిిర్ి.  పతేురును 
యోహానును దవేపలయములో పివశేింపబో వునపుాడు 
వపడు చూచి భిక్ష మడుగగప; పేతురును యోహానును 
వపనిని తేర్ి చూచి మాతటుర  చూడుమనిరి్.వపడు 
వపరి్యొద్ద  ఏమ ైన దొరుక్ునని క్నిపపటుర చు వపరి్యంద్ు 
లక్షయముంచవను. 
అంతట పేతురువెండి బంగపరములు న్ధయొద్ద లేవు గపని 
న్ధక్ు క్లిగినదే ీచకిచుిచున్ధిను; నజర్ేయుడవనై యిేస్ు 
కరసీ్ుత  న్ధమమున నడువుమని చవపిా; వపని క్ుడిచవయియ 
పటుర కొని లేవనె్తవతను; వెంటనే్ వపని పపద్ములును 
చీలమండలును బలము ప ందవను; వపడు దిగుమ నలేచి 
నిలిచినడిచవను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని 
స్ుత తించుచు వపరి్తోక్ూడ దేవపలయములోనికి వెళ్ల్ ను. 
 

 ఫిలిపుా:   
 మొదట ప్రిచారక్ుడుగ  ఉనన ఫిలిప్ుప తరువ త 

సువ రొిక్ుడయిా, సమరములో ఉనన ప్రజలకి యిేసుకరరసుొ  
యొక్ు సువ రొను చ పపినప్ుపడు,అక్ుడ అదుుతాలు మరియు 
సాసధ తలు జరిగ యి.  
 

 అపో స్ుత లు8:5-8 అపుాడు ఫిలిపుా స్మరయ 
పటరణమువరక్ును వళ్ెి కరసీ్ుత ను వపరి్కి పిక్టించు 
చుండవను. జనస్మూహములు వని ఫిలిపుా చేస్టని 
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స్ూచక్కియీలను చూచినంద్ున అతడు చవపిాన మాటల 
యంద్ుఏక్మనస్ుసతోలక్షయముంచగప.  అనే్క్ులనుపటిరన 
అపవతధి తమలు పపద్ద  కేక్లువసే్టి వపరి్ని వద్లిపో యిెను; 
పక్షవపయువు గలవపరును క్ుంటివపరును అనే్క్ులు 
స్వస్థత ప ందిర్ి. అంద్ుక్ు ఆ పటరణములో మిగుల 
స్ంతోషము క్లిగ్ను. 
 

 పౌలు:   

 పౌలు ఒక్ క్ుంటివ నికి యిేసుకరరసుొ  యొక్ు సువ రొను 
ప్రక్టించగ  అతడు సాసధ త పత ందాడు.  
 
 

 అపో స్ుత లు14:8-10 అతడు పుటిరనది మొద్లుకొని 
క్ుంటివపడవై యిెనిడును నడువలేక్ క్ూరుిండి యుండు 
వపడు;అతడు పౌలు మాట లాడుట వన్నెు. పౌలు 
అతనివెైపు తేర్ి చూచి, స్వస్థత ప ంద్ుటక్ు అతనికి 
వశ్పవస్ముండవనని గీహించి;ీచ పపద్ములు మోపి స్ర్ిగప 
నిలువుమని, బ్రగమరగప చవపిా నపుాడు అతడు 
గంతులువేస్టి నడువ సపగ్ను. 

 

  అతడు జారముతో మరియు రకొ్విరోచనాలతో బాధ 
ప్డుతునన వాకొిని సాసధ ప్రిచారు.  
 
 అపో స్ుత లు28:8-9 అపుాడు ప పి్యొక్క తండిి జవరము 

చేతను రక్తభదేిచేతను బలధపడుచు పండుకొని 
యుండవను. పౌలు అతనియొద్దక్ు వెళ్ి పపిరథనచసే్ట,ి అతని 

మీద్ చేతులుంచి స్వస్థపరచవను. ఇది చూచి ఆ 
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దీవపములో ఉని క్డమ ర్ోగులుక్ూడ వచిి స్వస్థత 
ప ందిర్ి. 
 

 

 ఈ ప ైన చ ప్పబడా వచనాలనీన,అద ి సంఘనాయక్ులు 
సాసధ త ప్రిచరాను చేశ రని త లుసుొ ంది.  
 

స్వస్ధత స్ువపరీ్తక్రణక్ు దధవరము తవరుస్ుత ంది: 
 
 రక్షించబడని వ రికి సువ రొ ప్రక్టించడానికి సాసధ త ఒక్ దాారం 

త రుసుొ ంది. ఒక్వాకొి సువ రొక్ుసపందించక్ ముందు ముందుగ  
మనము వ రి యొక్ు దృషిట ని సంప దించాలి. ఈబాధాక్రమ ైన 
లోక్ములో,సాసధ త అనదేి ఒక్ వాకొి యొక్ు దృషిట ని తారగ  
ఆక్టిట  దవేుని యొక్ు వ క ానిన వ రిలో సిధ రప్రుసుొ ంది.  
 

పునరుతధధ న్ధనిి వెంబడించిన అద్ుభతధలు:  
 
 ప్ునరుతాా నం తర ాత మొటట మొదట ి సువ రొ క్ూడిక్ 

అదుుతంలోన ే ప ర రంభించబడనిది. శృంగ రమనేదేవ లయము 
యొదా జరిగిన క్ుంటివ ని యొక్ు సాసధ త సంఘయనికి 5,000 
మందిని చేక్ూరిుంది.  
 

 అపో స్ుత లు3:8-11వపడు దిగుమ న లేచి నిలిచి నడిచవను; 
నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని స్ుత తించుచు 
వపర్ితో క్ూడ దవేపలయములోనికి వెళ్ల్ ను.వపడు 
నడుచుచు దవేుని స్ుత తించుట పిజలంద్రు చూచి 
శృంగపరమను దేవపలయపు దధవరమున్ ద్ద  భిక్షము 
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కొరక్ు క్ూరుిండనివపడు వీడే అని గుర్్తరి్గి,వపనికి జర్ిగిన 
దధనిని చూచి వస్మయముతో నిండి పరవశులెరై్ి. వపడు 
పేతురును యోహానును పటుర కొనియుండగప, 
పిజలంద్రు వస్మయమొందిస లొమోనుద్ను మంటప 

ములో ఉని వపరి్యొద్దక్ు గుంపుగప పరుగ్తితవచిిరి్. 
 

 అపో స్ుత లు4:4 వపక్యము వనినవపర్లిో అనే్క్ులు నమిమర్ి. 
వపర్ిలో పురుషుల స్ంఖ్య యించుమించు అయిద్ువలేు 
ఆయిెను. 
 
 

 

పరతురు మరియు యోహాను చసేిన ప్నులను చూడండి.  
 వ ళ్ి స్ మయనామ నై ప్నికి వెళ్ొ ండగ  సంఘము వెలుప్ల 

అస్ ధారణమ ైన అదుుతము జరిగినది.  
 వ రు ఒక్ మనుషుాని చూసి అతనితో మయటాి డారు,సాసధ త 

ప్రిచరాను చయేడానికి వ రు ఒక్ుడుగు ముందుక్ు 
వేశ రు.  

 వ రు డబుబ అవసరతను బటిట  తమ ఆలోచనను 
మయరుుకోలేదు.  

 వ రు తాము క్లిగియునన దానినే ఇచాురు దవేుని 
వ క్ాము మరియు యిసేుకరరసుొ  నామములో ఉనన శకొి  

 వ రు అధిక రముతో మయటాి డారు.  
 
 

 పద్దతి మారలేద్ు:   

 ప్రప్ంచానిన చేర  ప్దాతి మయరలేదు. 
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 యిేస్యయ ఈ వధంగప పర్ిచరయ చేశ్పరు:   
 

  బో ధించడము  
 ప్రసంగిచడము  
 సాసధ ప్రచడము  

 

 12 మంది శిషుయలు ఈ వధంగప పర్ిచరయ చేశ్పరు:  
 

  ప్రసంగించడము  
 సాసధ ప్రచడము  
 శుదీా క్రించడము  
 మృతులను లేప్డము 
 దుర తులను వళెిగొటట డము 

 

 70 మంది పంపబడధి రు:  
 

  రోగులను సాసధ ప్రచడం  
 “దేవుని ర జాము సమీపించిందని ప్రక్టించడము”  

 

 మనము ఆజాఞ పించబడధి ము:  
 

  వెళ్లి బో ధించాలి  
 దుర తులను వళెిగోటాట లి 
 కొర తొ భాషలు మయటాి డాలి  
 రోగుల ప  ైచతేులుంచి సాసధ ప్రచాలి  

 

నమేు వ రికి మయతరమ ే సాసధ త అందుబాటులో లేదు గ నీ 
మనము నశించిపో తునన లోక్ంలోనికి వెళ్లి సాసధ తా ప్రి 
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చరాను చయేడము దాార ,వ రు దేవుని వ క్ాము సతామని 
త లుసుకొని రక్షించబడతారని యిసేుకరరసుొ  యొక్ు ఉదేా శాము.  
 
 

మీ పునఃర్పలోచన్ధక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. యిేసుకరరసుొ  చేసిన మొదటి ర ండు అదుుతాల నుండి మీరు నేరుుక్ునన 
ప ర ముఖ్ామ ైన విషయయలేంటి? 
 
 
 

2. మయరుు సువ రొలో ఇవాబడిన గొప్ప ఆజఞ  ఏమిటి? (క్ంఠసిం చేయండి)? 
 

 

 

3. నశించిపో తునన లోక నిన చేరడానికి యిేసుకరరసుొ  యొక్ు ప్దాతి ఏమిటి? 
మన యొక్ు ప్దాతి ఏమిటి?ఎందుక్ని? 

 

 

*** 
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పపఠము-4 
పర్ిశుదధధ తమ దేవుడు మర్ియు ఆయన శకిత  

 అపో సుొ లుడ ైన పౌలు ర సూొ   
 Iకోరంథీయులు2:4 మీ వశ్పవస్ము మనుషుయల జాఞ నమును 

ఆధధరముచేస్టికొనక్, దేవుని శకితని ఆధధరము చసే్టికొని 
యుండవలెనని, 
 

 ఖ్చిుతంగ ,దేవుడిక్ునన అదే శకొిని మనమూ క్లిగి 
యుండాలి. క నీ,ఆ శకొి ఏమిట?ి 
 

యిేస్ుకరసీ్ుత  జీవతంలో ఉని స్వస్ధతధ శకిత:  
 

 యిేసుకరరసుొ  యోర ధ ను నదిలో బాపిొ సుం పత ందిన తర ాత,ప్రిశుదాధ తు 
దేవుడు ఆయన ప ైక ి దిగివచిున వెంటనే ప్రిశుదాధ తు ప్రిచరా 
మరియు శకొి యిేసుకరరసుొ  దాాడా వెలిడి అయిాంది.  
 

యిేసుకరరసుొ లో ఉనన శకొి,సాసధ త పత ందగోరుచునన వాకొి ఆయనను 
విశ ాసంతో ముటిట నప్ుడు వ రిలోకి లేదా ఆయన వ రిని 
ముటిట నప్ుపడు ప్రభావము బయలు వెళ్లింది. 12 సంవతుర లుగ  
రకొ్స్ ర వం గల రోగంతో బాధప్డుచునన సీొ ర జీవితంలో ఈ శకొి ప్ని 
చేయడం ఒక్ ఉదాహరణగ  చూస్ ొ ము.  
 

 
 

ఎవరు ననుి తధకపరు? 
 

  మారుక5:25-34 పండవిండేండ్నుండి రక్తసపివర్ోగము క్లిగిన 
యొక్ స్ట్త ర యుండవను. ఆమ  అనే్క్ వెదై్ుయలచేత ఎన్లి తిపాలు 
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పడ;ి తనక్ు క్లిగినద్ంతయు వయయము చసే్టకిొని, యిెంత 
మాతిమును పియోజనములేక్ మరి్ంతస్ంక్ట పడవను. ఆమ  
యిేస్ునుగూరి్ి వనినే్ను ఆయన వస్త రములు మాతిము 
ముటిరనబలగుపడుద్ుననుకొని,జనస్మూహములో ఆయన 
వెనుక్క్ు వచిి ఆయన వస్త రముముటెరను. వంెటన్ే ఆమ  
రక్తధధర క్టెరను గనుక్ తన శరీ్రములోని ఆబలధ నివపరణ 
యిెైనద్నిగీహించుకొనె్ను. వెంటనే్ యిేస్ు తనలోనుండ ి
పిభలవము బయలువళె్ల్ నని తనలోతధను గీహించి, జన 
స్మూహము వెపైు తిరి్గిన్ధ వస్త రములు ముటిరన దవవరని 
అడుగగప ఆయన శిషుయలు జనస్మూహము ీచ మీద్ పడు 
చుండుట చూచుచున్ధివ;ే ననుి ముటిరనదవవడని అడుగు 
చున్ధివప? అనిర్ి.ఆకపరయము చేస్టని ఆమ ను క్నుగొన వలెనని 
ఆయన చుటుర  చూచవను. అపుాడధ స్ట్త ర తనక్ు జరి్గినది యిెరి్గి, 

భయపడ,ి వణక్ుచువచిి, ఆయన ఎద్ుట సపగిలపడ,ి తన 
స్ంగతి యంతయు ఆయనతో చవపపాను. అంద్ుకపయన 
క్ుమార్,ీ ీచవశ్పవస్ము నినుి స్వస్థపర చవను, స్మాధధనము 
గలదధనవెై ప ముమ; ీచబలధ నివపరణయిెై ీచక్ు స్వస్థత 
క్లుగుగపక్ అని ఆమ తో చవపపాను. 
 

 యిేసుకరరసుొ లో నుంచి ప్రవహ ంచిన ప్రభావము ఎంత 
సపషట మ నైద ి మరియు నిజమ ైనద ి అంటే ఆయన ఆగి “ఎవారు నా 
వస్ ొ ా లను ముటాట రు?”అని అడిగ రు.  
 

డున్ధమిస్ శకిత:   
 

 30వ వచనంలో ‘శకొి’అనే ప్దముక్ు గఫరక్ు భాషలో ‘డునామిస్’గ  
వ డబడనిది. అంట ే “దవేుని యొక్ు శకొి”. గఫరక్ు భాషలో డునామిస్ 



pg. 82 
 

అన ేప్దము గొప్ప విస్ో ీటనప్ు శకొిగ  వివరించబడినది. వ సొవ నికి 
మనక్ు ఈ ప్దము బాగ నే త లుసు.  ఎందుక్ంటే మన ఆంగి భాష 
ప్దాలెనై –డ నైమిక్,డ ైనమో మరియు డ నైమ ైట్ అనే ప్దాలు. ఈ 
ప్దము నుండే వచాుయి. యిేసయాకి తన నుండి డ నైమ ైట్ ప్వర్ 
వెళిడి అయిాందని త లుసు.  
అద ేగఫరక్ు ప్దము అనేక్ మయరుి  ఉప్యోగించబడినది. 
 
 లూకప4:14అపుాడు యిేస్ు, ఆతమ బలముతో గలిలయక్ు 

తిరి్గి వెళ్ల్ ను; ఆయననుగూర్ిిన స్మాచధరము ఆ 
పిదేశమంద్ంతట వపయపంిచవను. 
 

యిేసుకరరసుొ లో నుండి శకొి వెలిడి అయిాందని ఆయనకి త లుసు. అద ి
ఎంత వ సొవమో మరియు శకొివంతమ నైద ి అంట ే ముటుట కోవడం 
దాార  అద ి ఇతరులకి వెళ్లింది. తాకిడ ి అనేద ి ప్రవహ ంచడానికి ఒక్ 
క ందరము.  
 లూకప6:19 పిభలవము ఆయనలోనుండ ిబయలుదేర్ి అంద్ర్ిని 

స్వస్థపరచుచుండవను గనుక్ జనస్మూహ మంతయు 
ఆయనను ముటర  వలెనని యతిముచసే్టపను. 
 

యిేసుకరరసుొ  బాపిొ సుం సమయంలో సాసధ తా శకొి ఆయన మీదక్ు 
వచిుంది. బాపిొ సుమిచుు యోహాను దీని గూరిు స్ క్షాామిచాురు.  
 
 యోహాను5:19 కపబటిర  యిేస్ు వపరి్కి ఇటు్  పితుయతతర మిచవిను 

తండిి యిేది చేయుట క్ుమారుడు చూచున్ల, అదే కపని తనంతట 
తధను ఏదియు చేయన్రేడు; ఆయన వేటిని చయేున్ల, వపటిన్ ే
క్ుమారుడును ఆలాగే చయేును. 
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స్వస్ధతధ శకిత మరి్యు అపో స్ుత లుడవైన పౌలు డున్ధమిస్ శకిత:  
 

 పౌలు ప్రశిుదాధ తు యొక్ు ప్రభావ నిన మరియు ఆయన 
శకొివంతమ ైన ప్రిచరాను గూరిు త లియజ సుొ ననప్ుపడు 
‘డునామిస్’అనే ఈ ప్దానిన ఉప్యోగించారు.  
 
 Iకోరంథీయులు2:4 మీవశ్పవస్ము మనుషుయల జాఞ నమును 

ఆధధరము చసే్టికొనక్, దేవుని శకితని ఆధధరము చేస్టికొని 
యుండవలెనని, 
 

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు యిేసుకరరసుొ  వలె అద ే శకొిని డునామిస్ శకొితో, 
ప్రిశుదాధ తు దేవుని శకొితో ప్నిచేశ రు. పౌలు యొక్ు ప్రచిరాలో ఈ 
డునామిస్ శకొి వెలిడి ఆగుతాను గూరిు అనేక్మ ైన ప్దాలను 
మనము చదవిియునానము. పౌలు రోగుల మీద చతేులు 
ఉంచినప్ుపడు,ఆయన చేతి రుమయలు మరియు నడిక్టుట  నుండ ి
క్ూడా శకొి వలిెడ ిఅయిాంది.  
 

 అపో స్ుత లు19:11-12 మర్ియు దవేుడు పౌలుచేత వశ్ేషమ నై 
అద్ుభతములనుచయేించవను; అతనిశర్ీరమునక్ు తగిలిన చతేి 
గుడి లెైనను నడిక్ట్యినను ర్ోగులయొద్దక్ు తవచిి నపుాడు 
ర్ోగములు వపర్ిని వడిచవను, ద్యయములు క్ూడ వద్లి 

పో యిెను. 
 

మన మాదిర్ి:  
 

 

  ఈ యొక్ు ఉదాహరణ నుండి మనము అనేక్ విషయయలు 
నేరుుకోగలము.  
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 దేవుని యొక్ు శకొి ఎంత ప్రభవమ ైనద ి మరియు నిజమ నైద ి
అంటే అద ివస్ ొ ా ల నుండి క్ూడా ప్రవహ సుొ ంది.  

 ఎప్ుపడయిత ే పౌలు రోగుల యొదాకి వళిెలేడో  లేదా రొగులు 
ఆయన యొదాక్ు ర లేని ప్రసిిి తిలో ఈ యొక్ు సాసధ తా 
ప్రిచరావిధానము ఉప్యోగప్డినది.  

 ఆ వసొరము అనేద ి విశ ాసము విడుదల అవాడానికి ఒక్ 
క ందరముగ  ఉండేది.  

 పౌలు నేరుగ  వచిు చతేులు ఉంచినప్ుపడు ఎంత ప్రభావము 
వలిెడి అయిేాదో  ఇందులో క్ూడా అంత ప్రభావము వలిెడ ి
అగుతూ ఉండదేి.  

 పౌలు తన ప్రచిరాలో దవేుని యొక్ు సాసధ తతో క్ూడిన 
డ ైనమ ైట్ శకొితో ప్రిచరా చేశ డు.   
 

యిేసయా,యిసేయా వలె పౌలు యొక్ు జీవితములో ప్రిశుదాా తు 
యొక్ు సాసధ తా శకొి ప్నిచేసింద ి మరియు ప్రజలు విశ ాసముతో 
సాసధ తను పత ందుక్ునానరు.  
 

పరి్శుదధధ తమ బలపితస్మం ప ందిన వశ్పవస్ులో్  ఉని స్వస్ధతధ శకిత:  
 

మనకి శకిత ఉంది:  
 

 “ఈ డ నైమ ైట్ శకొి యిేసుకరరసుొ  యొక్ు చేతులోి  ఉందని నాక్ు 
త లుసు,ఈ డ ైనమ టై్ శకొి గొప్ప అపో సుొ లుడ నై పౌలు చతేులోి  ఉండని 
నాక్ు త లుసు అని కొందరు అంటారు. క నీ ఆ విషయము నడేు నాతో 
చేయవలసిన ప్ని ఏమిట?ినేను ఒక్ స్ మయనామ ైన విశ ాసిని ఈ 
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అస్ ధారణమ ైన శకొి నా జీవితం మరియు ప్రిచరాలో ప్నిచసేుొ ందని 
ఏ విధంగ  ఆశించగలము? 
 
 

ఈ జటిలమ ైన ప్రశనక్ు జవ బుగ  యిేసయా ప్రలోక నికి వెళిక్ 
ముందు చ పిపన చివరి మయటలను చూదాా ము.  
 

 అపో స్ుత లు1:8 అయినను పరి్శుదధధ తమ మీమీదికి వచుి 
నపుాడు మీరు శకితన్ ందవద్రు గనుక్ మీరు యిెరూషలేము 
లోను, యూద్య స్మరయ దేశముల యంద్ంతటను 
భూదిగంతముల వరక్ును 
 

ఇక్ుడ శకొికి,డునామిస్ అన ే అదే ప్దము వివరించబడనిది. ఇద ే
ప్దము యిసేయా మరియు పౌలు యొక్ు ప్రచిరాలో వలిెడ ిఅయిన 
సాసధ తా శకొికి ఉప్యోగించబడినది. ప్రశిుదాా తు బాపిొ సుం పత ందిన 
విశ ాసులమ ైన మనము,వ రిలో ఉనన అదే డ ైనమ ైట్ శకొి మనలోనూ 
ఉంది.  
 

దేవునికి స్ క్షులమ నై మనము మన దాార  ఇతరులకి సాసధ తను 
చేక్ూర ు ఈ డునామిస్ శకొిని వ రిలోకి విడుదల చేయయలి. మన దాార  
రోగులక్ు సాసధ తా ప్రచిరాను చేక్ూరుడము దాార  దేవుడు తన 
వ క్ుును ఋజువు ప్రచుక్ుంటారు. మనము క్ూడా సువ రొను 
ప్రభావితముగ  యోరుషలేముక్ు, యూదయక్ు మరియు 
సమరయక్ు, భూమిదిగంతముల వరక్ు త్మసుక్ుని వెళి గలము.  
 

గొపాశకిత:  
 

 అపో సుొ ల క రాముల గరంథములో ఉననటుి  మనము దేవునికి  గొప్ప 
స్ క్షులుగ  ఉండుటక్ు ఈ శకొిని క్లిగి ఉంటాము. 
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 అపో స్ుత లు4:33 ఇదియుగపక్ అప స్తలులు బహు బలముగప 
పిభువెనై యిేస్ు పునరుతధథ నమును గూరి్ి సపక్షయమిచిిరి్. 
దవైవక్ృప అంద్ర్యింద్ు అధిక్ముగప ఉండవను. 
 

 అపో స్ుత లు6:8స్టపతఫను క్ృపతోను బలముతోను నిండినవపడవ ై
పిజల మధయ మహతధకరయములను గొపా స్ూచక్ కియీలను 
చేయుచుండవను. 

గొప్పక ర ాలను చేయుటక్ు తోడపడ ే దవేుని స్ మరధయమయిన 
ప్రిశుదాధ తు శకొి మనలోన ే నివసిసూొ ,మనకి మరియు మన దాార  
ఇతరులకి క్ూడా గొప్ప క ర ాలను జరిగిసుొ ంది.  
 

కొలువలేనంత గొపా శకిత:  
 

 అనేక్ మంద ి ప్రశిుదాధ తు బాపిొ సుం పత ందని విశ ాసులు మరలయ 
మరలయ అధిక్మ నై శకొిని ప్ంప్మని ప ర రిధసూొ  ఉంటారు. ఒక్ వేళ 
దేవుడు ఆ ప ర రధనక్ు జవ బు ఇచిు మనము పత ందుక్ునన దాని క్నాన 
అధిక్మ ైన శకొిని ప్ంపిసరొ  మనము పరలిపో తాము. మనలో ఇప్పటిక  ఆ 
డ ైనమ ైట్ శకొి ప్నిచయేుచుననద.ి మనలో ప్రత్మ ఒక్ురము 
క్దలుచునన డ ైనమ టై్ క్రర అయి ఉనానము.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు3:20మనలో కపరయసపధక్మ నై తనశకిత చొపుాన 
మనము అడుగువపటనిిటిక్ంటెను, ఊహించువపటనిిట ి
క్ంటెను అతయధిక్ముగప చేయ శకితగల దేవునికి, 
 

అనేక్మయరుి  మనము సాసధ తను కోరుక్ుంటుననప్ుపడు 
విశ ాసముతో మనలో ఉనన శకొిని విడుదల చయేక్ుందా ప ై నుంచి 
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దేవుని శకొిని ప్ంపించమని వడేుక్ుని ఓడపోి యయము. ఎందుక్ంట ే
మనలో నివశిసుొ నన ప్రిశుదాా తు దేవునిలో సాసధ తా శకొి అంతా 
ఉంది.  
 

అది పివహించీచయండి:   
  యోహాను7:38 న్ధయంద్ు వశ్పవస్ముంచు వపడవవడో  

లేఖ్నము చవపిానటుర  వపని క్డుపులోనుండి జీవజలనద్ులు 
పపరునని బ్రగమరగప చవపపాను. 

దేవుడు మనుషుాలను లక్షాప టుట వ డు క దు. మనము 
ప్రిశుదాా తుతో బాపిొ సుం పత ందనిప్ుపడు యిసేుకరరసుొ లో మరియు 
అపో సుొ లు,పౌలులో ఉనన అదే శకొి మనలో క్ూడా ఉంది. ఈ సాసధ తా 
శకొి అనేద ిప్రశిుదాధ తు దేవుని శకొి.  
 

వవరణ:  
 

 
 కొనిన తప్ుపడు మతాలు మనలో ఉనన శకొి మయనవ ఆతుక్ు చ ందిన 

శకొి అని తప్ుపగ  బో ధసిుొ నానయి. మనము మన లోప్ల ఉనన శకొి 
కోసము మయటాి డుతుననప్ుపడు మనలో ఉనన ప్రిశుదాధ తు కోసం 
సంబో ధిసుొ నానము. మన మటుట క్ు మనం సాసధ త పత ందడం గ నీ 
లేదా ఇతరుల వలి పత ందే సాసధ త యిేసుకరరసుొ  నామములోన ే
జరుగుతుంది. మనలోప్ల ప్రిశుదాధ తు దవేుడు జీవించక్ుండా 
మరియు యిేసుకరరసుొ  నామములో ఉనన అధిక ర నిన 
ఉప్యోగించక్ుండా మనము ఏమీ చయేలేము.  
 

పరి్శుదధధ తమ దేవుని శకితని ప ంద్ుకోవడము: 
  
 ప్రిశుదాధ తు బాపిొ సుమనేది విశ ాసులందరికర వ గ ధ నం చేయబడినద.ి  
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  అపో స్ుత లు1:4-5 ఆయన వపర్ిని క్లిస్టకిొని యిీలాగు 
ఆజాఞ పించవను మీరు యిెరూషలేమునుండి వెళ్్క్, న్ధవలన 
వనిన తండిి యొక్క వపగపద నముకొరక్ు క్నిపపటుర డి; యోహాను 
ీచళ్్తో బలపితస్మము ఇచవి ను గపని కొదిద  దిన ములలోగప మీరు 
పరి్శుదధధ తమలో బలపితస్మము ప ందవద్ రనె్ను. 

స్ క్షిగ  ఉండుటక్ు విశ ాసులు శకొిని పత ందుకోవ లి. విశ ాసులు 
చ పిపన దవేుని వ క ానిన అదుుతాలు,సూచక్ కిరయలు మరియు 
మహాతాుర ాలు ఋజువు ప్రుస్ ొ యి.  
 
 అపో స్ుత లు1:8 అయినను పరి్శుదధధ తమ మీ మీదికి వచుి 

నపుాడు మీరు శకితన్ ందవద్రు గనుక్ మీరు యిెరూషలేము 
లోను, యూద్యస్మరయ దేశముల యంద్ంతటను 
భూదిగంతముల వరక్ును; 
 

 యూద్ులు:  
 

 

ప ంత కోసుొ  ప్ండుగనాడు ప్రిశుదాధ తు బాపిొ సుం పత ందిన యూదులు 
మొటట మొదటిస్ రిగ  దవేుని శకొిని పత ందు క్ునానరు.  
 
 అపో స్ుత లు2:1-4 పపంతవకొస్తను పండుగదినము వచిి నపుాడు 

అంద్రు ఒక్ చోటక్ూడయిుండిరి్.అపుాడు వేగముగప వీచు 
బలమ నై గపలివంటి యొక్ధవని ఆకపశము నుండ ి
అక్సపమతుత గప, వపరు క్ూరుిండియుని యిల్ంతయు 
నిండవను. మర్ియుఅగిిజావలల వంటి న్ధలుక్లు వభలగింప 
బడినటుర గప వపరి్కి క్నబడ,ి వపరి్లో ఒకొకక్కని మీద్ వపి లగ 
అంద్రు పరి్శుదధధ తమతో నిండినవపర్్ర ఆ ఆతమ వపరి్కి వపక శకిత 
అనుగీహించినకొలది అనయభలషలతో మాటలాడసపగిరి్. 
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 స్మరయులు:  
 ఆ తరువ త సమరయులు దవేుని శకొిని పత ందుక్ునానరు. 

 

 అపో స్ుత లు8:14-17 స్మరయవపరు దేవుని వపక్యము 
అంగీక్రి్ంచిరని యిెరూషలేములోని అప స్తలులు వని, 

పేతురును యోహానునువపరి్యొద్దక్ుపంపిరి్.వీరు వచిి వపరు 
పరి్శుదధధ తమను ప ంద్వలెనని వపరి్కొరక్ు పపిరథన చేస్టిర్.ి 
అంతక్ు ముంద్ు వపర్ిలో ఎవనిమీద్ను ఆయన దిగి 
యుండలేద్ు, వపరు పిభువెైన యిేస్ున్ధమమున బలపితస్మము 
మాతిముప ందియుండిరి్.అపుాడు పేతురును యోహానును 
వపరి్మీద్ చేతు లుంచగప వపరు పరి్శుదధధ తమను ప ందిరి్. 
 

 అనుయలు: 
 

 క ైసరములో ఉనన అనుాలు,మొటట మొదటిగ  అనా జనాంగములో 
దేవుని శకొిని పత ందుక్ునానరు.  
 
 అపో స్ుత లు10:44-46 పేతురు ఈ మాటలు ఇంక్ చవపుా 

చుండగప అతని బో ధ వనివపరంద్రి్మీదికి పరి్శుదధధ తమ 
దిగ్ను.స్ునితి ప ందనివపర్ిలో పేతురుతోక్ూడ వచిిన 
వశ్పవస్ులంద్రు, పరి్శుదధధ తమ వరము అనయజనులమీద్ 
స్యితము క్ుమమరి్ంపబడుట చూచి వభలి ంతిన్ ందిరి్. 
ఏలయనగప వపరు భలషలతో మాటలాడుచు దేవుని 
ఘనపరచుచుండగప వనిర్ి. 
 

ఆ తర ాత ఎఫ సీయులు దేవుని శకొిని పత ందుక్ునానరు.  
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 అపో స్ుత లు19:2-6  వపరుపరి్శుదధధ తుమడున్ధిడని స్ంగతి 
యిేమేమువనలేద్నిచవపిార్ి.అపుాడతడుఆలాగ్రతే మీరు 
దేనిని బటిర  బలపితస్మము ప ందితిరని అడుగగప వపరు 
యోహాను బలపితస్మమును బటిరయిే అని చవపిా ర్ి.అంద్ుక్ు 
పౌలు యోహాను తన వెనుక్ వచుివపనియంద్ు, అనగప 
యిేస్ు నంద్ు వశ్పవస్ముంచవలెనని పిజలతో చవపుాచు, 
మారు మనస్ుస వషయమ ైన బలపితస్మమిచవినన చవపపాను. 
వపరు ఆమాటలు వని పిభువెనై యిసే్ున్ధమమున 
బలపితస్మము ప ందిరి్. తరువపతపౌలు వపర్ిమీద్ చేతు 
లుంచగప పరి్శుదధధ తమ వపరి్మీదికి వచవిను. అపుాడు వపరు 
భలషలతో మాటలాడుటక్ును పివచించుటక్ును మొద్లు 
పపటిర రి్. 
 

శకితతో పరి్చరయ చయేడము:  
 

 మటిర  పపతిలు:  
 మనము ప్రిశుదాధ తు నిధి క్లిగ న మటిట  ప తరలము. అదుుతాలు 

మరియు సాసధ తలనదేి మన యొక్ు శకొిని బటిట  వచేుద ి క దు. గ నీ 
అద ిమనలో ఉనన ప్రిశుదాధ తు దేవుని శకొిని బటిట  జరుగుతుంది.  
 

 IIకోరంథీయులు4:7 అయినను ఆ బలాధిక్యము మా 
మూలమ ైనది కపక్ దేవునిదవై యుండునటు్  మంటి 
ఘటములలో ఈ ఐశవరయము మాక్ు క్లద్ు. 
 

 మలాకర 3:8 మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలున్ధ? అయిత ే
మీరు న్ధ యొద్ద  దొంగిలితిరి్; దేనివషయములో మేము ీచ 
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యొద్ద దొంగిలితిమని మీరం ద్ురు. పదియవ భలగమును 
పితిష్ిఠ తధరాణలను ఇయయక్ దొంగిలితిరి్. 
 
 

 పరి్శుదధధ తమ శకితనిసపత డు:  
 మనము సాసధ తా వర లలో ప్నిచయేయలంటే ప్రిశుదాా తు దేవుని 

శకొితో నింప్బడ ి ఆయన నడపిింప్ు ప్రక రము ముందుక్ు వళె్ళిలి. 
మన సాంత బలము ప నై ఆధారప్డి ప్నిచేసరొ  ఓటమి ప లు 
అవుతాము.  
 

 జ్క్ర్పయ4:6 అపుాడతడు న్ధతో ఇట్నె్నుజర్ుబలబబ లు నక్ు 
పితయక్షమగు యిెహో వప వపక్ుక ఇద;ే శకితచేత నైె్నను బలము 
చేతన్ెై ననుకపక్ న్ధ ఆతమచేతన్ే ఇద ిజరుగునని స్టపైనయములక్ు 
అధిపతియగు యిెహో వప స్టపలవచవిను. 
 

 పునరుతధధ నపు శకిత:  
 

 మృతులలో నుండి యిేసయాను లేపిన అదే ప్రిశుదాధ తు శకొి 
విశ ాసుల యొక్ు చేతుల దాార  ప్రవహ సుొ ంద.ి  
 
 ఎఫపస్ట్యులు1:19-20 మన పిభువెనై యిేస్ుకరసీ్ుత యొక్క 

దేవుడవైన మహిమ స్వరూపియగు తండిి, తనుితవలిస్ట ికొనుట 
యంద్ు మీక్ు జాఞ నమును పితయక్షతయునుగల మనస్ుస 
అనుగీహించునటు్ , నే్ను న్ధ పపిరథనలయంద్ు మిముమను 
గూరి్ివజాఞ పనచేయుచున్ధిను.ఆయన ఆ బలాతిశయము 
చేత కరసీ్ుత నుమృతులలోనుండలిేప,ి స్మస్తమ ైన ఆధిపతయము 
క్ంటెను అధికపరముక్ంటెను శకిత క్ంటెను పిభుతవము క్ంటనెు, 
ఈ యుగమునంద్ుమాతిమే; 
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 అపో స్ుత లు4:33 ఇదియుగపక్ అప స్తలులు బహు బలముగప 

పిభువెనై యిేస్ు పునరుతధథ నమును గూరి్ి సపక్షయమిచిిర్.ి 
దవైవక్ృప అంద్ర్యింద్ు అధిక్ముగప ఉండవను. 
 

 
 అపో స్ుత లు5:12 పిజలమధయ అనే్క్మ ైన స్ూచక్కియీలును 

మహతధకరయములును అప స్తలులచేత చయేబడుచుండవను. 
మర్ియు వపరంద్రు ఏక్మనస్ుకలెై స లొమోను మంటప 
ములో ఉండిర్ి. 
 

 వపక్ుకను ఋజువుపరుస్ుత ంది:  
 

 అద ిసంఘప్ు విశ ాసుల యొక్ు ప్రిచరాలో దేవుని శకొిని మరియు 
ప్రిశుదాధ తు దవేుని కిరయలను వలిెడ ి చేసర అనేక్ విషయయలు 
అపో సుొ లుల క రా గరంథమంతా నిండుక్ుని యుంది.  
అపో సొలుడ ైన పౌలు వ ర సూొ , 
 
 Iకోరంథీయులు2:4-5మీవశ్పవస్ము మనుషుయల జాఞ నమును 

ఆధధరముచేస్టికొనక్, దేవునిశకితని ఆధధరముచసే్టికొని యుండ 
వలెనని, న్ేను మాటలాడినను స్ువపరత పిక్టించినను, జాఞ న 
యుక్తమ ైనతియయనిమాటలనువనియోగింపక్,పరి్శుదధధ తమయు 
దేవునిశకితయు క్నుపరచు ద్ృషపర ంతములనే్ వనియోగించితిని. 

 
అపో సొలుడ ైన పౌలు ప్రిచరాలో అతని బో ధ మరియు ప్రసంగము 
లేఖ్ాముతో క్ూడిన వ దనా స్ మయరధయము లేదా ఇతరులను 
ఒపిపంప్జ యగలిగ  తన మయనవ మేధసుును బటిట  క దు. అతని 
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లోప్ల ఉనన అదుుతమ ైన ప్రిశుదాధ తు శకొి వెలిడి అవాడము చతే 
అతని ప్రిచరా బహు  ప్రభావితముగ  ఉంది. సాసధ త మరియు 
విడుదల క వలిున మనుషుాల శరఫరములోనికి పౌలు ప్రశిుదాా తు 
దేవుని యొక్ు శకొి ప్రవహ ంచే విధంగ  చేశ డు.  
 
పౌలు ప్రక్టించిన సువ రొ అదుుతమ నై శకొి వలిెడ ి అగుట చతే 
ఋజువు చయేబడ ితదాార  ప్రజలలో విశ ాసమును క్లుగజ సింది.  
 
 మారుక16:20 వపరు బయలుదేర్ి వపక్యమంతట పిక్టించిర్.ి 

పిభువు వపర్ికి స్హకపరుడవై యుండ,ి వెనువెంట జరుగుచు 
వచిిన;స్ూచక్ కియీలవలన వపక్యమును స్టిథరపరచుచుండవను. 
ఆమేన్. 
 
 

 

 శకితని నిర్పక్రి్ంచడము:   
 

 అనేక్ మంద ిక ైైసొవులు వ రి జీవితములో ప్రశిుదాధ తు శకొిని ఎందుక్ు 
అనుభవించరు. అంట ే వ రు తమ జీవితములో వీటిని గూరిు సర ైన 
బో ధ లేదా తప్ుపడు బో ధ వినియుంటారు. క బటిట  వ రు ప్రిశుదాధ తు 
దేవుని శకొిని తృణీక్రిస్ ొ రు.  
 

 IIతిమోతి3:5 పపైకి భకితగలవపరి్వలె ఉండియు దధని శకితని 
ఆశయీించని వపరునైె్ యుంద్ురు. ఇటిరవపరి్కి వముఖ్ుడవె ై
యుండుము. 
 

 మనకోరక్ు:  
 

 ప్రిశుదాధ తు బాపిొ సుము మనము పత ందుక్ుననప్ుపడు, యిేసు 
కరరసుొ లో మరియు అపో సుొ లలో ఉనన అదే శకొి మన జీవితములోనూ 
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ప్నిచేసుొ ంది. మనము మనక్ునన అలప విశ ాసముతో లేదా 
ప్రిశుదాధ తు దేవునికి సర ైన రఫతిలో సమరిపంచుకోలేని క రణం బటిట  
మనము ప్రిశుదాధ తు దేవుని నియంతృసుొ నానము. మనము ప  ై
నుంచి వచిున శకొితో నింప్బడాా ము! 
 

 పరి్శుదధధ తమ దధవర్ప నడిపించబడటం:  
 

 యిేసయా తండిర దాార  నడిపించబడాా రు. నిజమ ైన సాసధ త ఎప్ుపడూ 
ప్రిశుదాధ తు దేవుని శకొి దాార  మరియు యిేసు కరరసుొ  యందలి 
విశ ాసము దాార  ప్నిచేసుొ ంది. అయిననూ అనేక్ క రణాలు బటిట  
ప్రజలు ప్రిశుదాధ తు దవేుని యొక్ు సాసధ తా శకొిని పత ందుకోరు. ఈ 
క రణాలనీన మరొక్ ప ఠములో వివరంగ  చదువుక్ుందాము.  
యిేసయా అందరినీ,ప్రతి ఒక్ురినీ సాసధ ప్రిచారు క నీ తండిర ఏమి 
చేయుచునానడో  తాను చూచి,తానూ అద ే ప్నిని చసేుొ ననటుి గ  
యిేసయా చ ప పరు.  
 

 యోహాను5:19-20&30 కపబటిర  యిేస్ువపరి్కిఇటు్  పితుయతతర 
మిచవిను తండిియిేది చయేుట క్ుమారుడు చూచున్ల, అదే కపని 
తనంతట తధను ఏదియు చేయన్ేరడు; ఆయన వటేిని చేయున్ల, 
వపటిన్ే క్ుమారుడును ఆలాగే చేయును.తండిి, క్ుమారుని 
పేిమించుచు, తధను చయేువపటి నె్ల్ను ఆయనక్ు అగపరచు 
చున్ధిడని మీతో నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. మర్ియు 
మీరు ఆశిరయ పడునటు్  వీటిక్ంటె గొపాకపరయములను 
ఆయనక్ు అగపరచును.న్ధ అంతట న్ేనే్ ఏమియు చేయలేను; 
నే్ను వను నటు్ గప తీరుా తీరుిచున్ధిను. ననుి పంపని 
వపని చితత పికపరమే చయేగోరుద్ును గపని న్ధ యిషర పికపరము 
చేయగోరను గనుక్ న్ధ తీరుా న్ధయయమ నైది. 
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30వ వచనంలో యిేసయా తన సాంత చితాొ నిన క క్ తండిర చితాొ నిన 
వెదుక్ుచుననటుి గ  చ ప పరు.  

 

యిేస్యయ పరి్శుదధద తమ దధవర్ప నడిపించబడధి రు 

  

యిేసయా సాసధ త  ప్రిచరా చేసుొ ననప్ుపడు ఆయన 
ప్రిశుదాధ తు దాార  నడపిించబడాా రని మనము యోహాను 
ర సిన సువ రొలో చూస్ ొ ము. ఇక్ుడ ఇవాబడిన 
ఉదాహరణలో సాసధ తక వ లిునవ రు అనేక్ులు 
ఉననప్పటికర క్ూడా యిేసయా ప్రిశుదాధ తు దవేునికి 
సునినతతాము క్లిగి ఆయన ఒక్ మనిషి యొదాకి 
నడిపించబడాా రు.  
 
 యోహాను5:1-9 అటు తరువపత యూద్ుల పండుగ 

యొక్టి వచవిను గనుక్ యిసే్ు యిెరూషలేమునక్ు 
వెళ్ల్ ను. యిెరూషలేములో గొఱ్ఱల దధవరము ద్గమర, 

హెబిీ భలషలో బేతవస్ద  అనబడిన యొక్ కోనే్రు క్లద్ు, 
దధనికి అయిద్ు మంటపములు క్లవు.ఆ యా 
స్మయములక్ు దేవద్ూత కోనే్టిలో దిగి ీచళ్ల్  
క్ద్లించుట క్లద్ు. ీచరు క్ద్లింపబడిన పమిమట, 

మొద్ట ఎవడు దిగున్ల వపడు ఎటిర  వపయధగిల 
వపడవైనను బలగుపడును,గనుక్ ఆ మంటపములలో 
ర్ోగులు, గుీ డిివపరు, క్ుంటివపరు ఊచకపలుచేతులు 
గలవపరు,గుంపులుగపపడియుండిర్ి.అక్కడ 
ముపాది యిెనిమిది ఏండ్నుండి వపయధిగల యొక్ 
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మనుషుయ డుండవను.యిసే్ు, వపడు పడియుండుట 
చూచి, వపడపాటికి బహుకపలమునుండి ఆ స్టిథతి 

లోను న్ధిడని యిెరి్గిస్వస్థపడగోరుచున్ధివప అని 
వపని నడుగగప;ఆ ర్ోగి అయాయ, ీచళ్ల్  క్ద్లింప బడ ి
నపుాడు ననుి కోన్టేిలోనికి దించుటక్ు న్ధక్ు 
ఎవడును లేడు గనుక్ న్ేను వచుినంతలో మర్ి 
యొక్డు న్ధక్ంటె ముంద్ుగప దిగునని ఆయనక్ు 
ఉతతరమిచవిను. యిసే్ు ీచవు లేచి ీచ పరుపపతితకొని 
నడువుమని వపనితో చవపాగప వెంటనే్ వపడు స్వస్థత 
న్ ంది తన పరుపపతిత కొని నడిచవను. 
 

మనము క్ూడా యిసేయావలె ప్రిశుదాధ తు నడిపింప్ుటక్ు 
సునినతతాము క్లిగి సాసధ త ప్రిచరాను చయేయలి. 
యిేసయా ప్రిశుదాధ తు దాార  ఒక్ వాకొి యొదాక్ు ఏ 
విధంగ  నడపిించబడాా రో మనము క్ూడా మన దనిా 
జీవితములో ప్రశిుదాధ తు దేవుడు సాసధ త పత ందు 
కోవడానికి సిదధ ంగ  ఉనన వాకొి యొదాక్ు మనలను 
నడిపసి్ ొ రు.  

 

వశ్పవస్ము దధవర్ప వడుద్లయిన స్వస్ధతధ శకిత:  
 

 “ఒక్ వేళ నాలోన ేసాసధ తా శకొి ఉంటే (డ నైమ ైట్ శకొి) ఉంటే, 
ఎందుక్ని నా వాకొిగత జీవితములో ననేు అదుుతాలను 
అనుభనిచలేక్పో తునానను?” మనము ప్రిశుదాధ తు 
దాార  ఎలయ నడిపించబడాలో అన ే విషయయనిన నేరుు 
కోవ లి. మనము మన విశ ాసప్ు సిాచ్ ను ఆన్ 
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చేయడము దాార  మన ఆతులో ఉనన డ నైమ ైట్ శకొి 
రోగుల యొక్ు శరఫరములోనికి ఏ విధంగ  ప్రవహ సుొ ందో  
అనన విషయయనిన మనము నేరుుకోవ లి.  
 

 వశ్పవస్పు స్టివచ్:   
 ప దా ప దా ప్టట ణాలలో మరియు భవనాలలో విదుాత్ 

సరఫర  అనేద ిచాలయ ఎక్ుువగ  ఉంటుంది. ఎక్ుువ వోలేట జ్ 
నిచేు శకొివంతమ ైన జ నర టరుి  (డ నైమో) వెైరి దాార  టరా న్ు 
ఫ రిుర్ లకి ఇవాబడుతుంది. అక్ుడ నుండి అది ప దా ప దా 
భావనములక్ు చివరిగ  లెైటుి  ఉనన సిాచ్ క్ు 
ఇవాబడుతుంది.  
మనము క్ర ంటు శకొితో చుటూట  చుటట బడనిప్పటికర క్ూడా 
సంప్ూరణ చీక్టిలో క్ూరోువడము స్ ధామ.ే ఎవర ైనా సిాచ్ 
ఆన్ చసేి ఆ లెటైుకి క్ర ంటు ప్రవహ ంచి ఆ గది అంతా 
వెలుగులో నిండుక్ుంట ే తప్ప ఆ గదలిోనికి వెలుతురు 
ర దు. విశ ాసము క్ూడా ఒక్ సిాచ్ వంటిదే. 12 
సంవతుర ల నుంచి రకొ్స్ ర వంతో బాధప్డుతునన సీొ ర 
యొక్ు సాసధ తలో జరిగిన అదుుత విషయములో దేవుడు 
ఈ తాళప్ు చ విని బయలుప్రిచారు.  
 
 మారుక5:34 అంద్ుకపయన క్ుమార్,ీ ీచ వశ్పవస్ము 

నినుి స్వస్థపరచవను, స్మాధధనము గలదధనవె ై
ప ముమ; ీచ బలధ నివపరణయిెై ీచక్ు స్వస్థత క్లుగు 
గపక్ అని ఆమ తో చవపపా ను. 
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యిేసుకరరసుొ లో ఉనన డ ైనమ ైట్ శకొి ఆవిడ శరఫరములో 
ప్రవహ ంచడానికి,ఆవిడ విశాసమే క రణము. విశ ాసమన ే
సరాచఛ దేవుని శకొిని ప్రవహ ంచ ే విధంగ  చసేుొ ంది. అద ి
సాసధ త పత ంద ే వాకొితో ప టు వచిున ప్రజల యొక్ు 
విశ ాసము లేదా సాసధ తా ప్రిచరాను జరిగించే ప్రజల 
యొక్ు విశ ాసము అయినా అయి ఉండవచుు.  
 

 వశ్పవస్ము వస్ుత ంది:  
 

 విశ ాసము అనదేి ఏ విధంగ  వసుొ ంద?ిమరియు ఏ రఫతిగ  
ప్నిచేసుొ ంద?ిఅని అరధము చసేుకోవడానికి ఈ సీొ ర యొక్ు 
క్ధను చూదాా ము.  
 మారుక5:27 ఆమ  యిేస్ునుగూర్ిి వనిన్నేు 

ఆయన వస్త రములు మాతిము ముటిరన బలగు 
పడుద్ుననుకొని, 
 

యిేసుకరరసుొ  కోసము వినినప్ుపడు రకొ్స్ ర వం క్లిగిన సీొ రకి 
విశ ాసం వచిుంది. వినుట వలన విశ ాసము క్లుగును.  
 

 ర్ోమా10:17 కపగప వనుట వలన వశ్పవస్ము 
క్లుగును; వనుట కరసీ్ుత ను గూరి్ిన మాటవలన 
క్లుగును. 
 

ఎనిన వాతిర క లు ఉననప్పటికర ఆవిడ ముందుక్ు స్ గి 
పో తూ, బహుశ  ఈ సీొ రకి యిసేయాను గూరిు మరియు 
ఆయన అదుుత క ర ాలు చేయు శకొిని గూరిు 
వాకొిగతమ ైన ప్రతాక్షత పత ందుతుందేమో. 
 



pg. 99 
 

అవి ఆవిడ ఒక్ వెైదుాని నుంచి మరొక్ వెదైుానికి వెళ్లిన 
ప్రత్మస్ రఫ ఎంతో నిర శ చ ంది,తన ధనానిన అంతా కోలోపయి 
మరియు ఆరోగాప్రిసిధ తి ఇంక  విషమంగ  తయయరయిాంది.  
క నీ ఎప్ుపడయితే తన ఆతులోనికి విశ ాసం వచిుందో  
తాను తన ఇంటిని విడిచి యిేసయా యొదాక్ు వెళ్లింది. 
మోషర ధరుశ సొరం ప్రక రము తాను ఒక్ “అప్వితుర ర లు” 
క బటిట  మత సంబంధమ ైన నాయక్ులు ఆవిడని చూసరొ  
ర ళితో కొటిట  చంప్ుతారని,వ రి క్ుటుంబ సభుాలు ఆ సీొ రని 
యిేసయా యొదాక్ు వెళిక్ుండా నియంతిరంచి ఉండవచుు.  
ఎప్ుపడయితే ఆవిడ ఆతులోనికి విశ ాసం వచిుందో , 
ఆవిడని ఎవారూ అప్లేక్పో యిరి. తన యొక్ు క్డు 
బలహీన సిధ తిలో క్ూడా యిేసయా చుటూట  ఉనన జన 
సమూహమును తోర సుక్ుంటూ,యిసేయాని ప్టుట కోడానికి 
ఆతృత ప్డింది. ఆవిడ యిేసయా యొదాక్ు చేరగ ,సమయజ 
మందిరప్ు అధిక రి ఆయనతో ప టు నడుచుచుననప్పటికర 
క్ూడా,ఆవిడ ఆగలేదు.  
 

విశ ాసము మన ఆతులోనికి వచిునప్ుపడు మనము 
క్ూడా ఈ సీొ ర వలె ఆగజాలని వ రమవుతాము. మన 
భావ లు గతక లము యొక్ు నిర శలు మరియు మత 
సంబంధమ ైన ఆచార లు క్ూడా మనలక్ు ఆప్జాలవు. 
 

వశ్పవస్ము మాటల్ డుతుంది:  
 

 అపో సుొ లుడ ైన పౌలు వ ర సూొ , 
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 ర్ోమా10:6 అయిత ే వశ్పవస్మూలమగు ీచతి 
యిీలాగు చవపుాచునిదిఎవడు పరలోక్ములోనికి 
ఎకిక పో వును? అనగప కరసీ్ుత ను కింీదికి తవచుిటక్ు; 
 

“నేను అందరూ వెదైుాలను సంప్రదించాను,వ రు నాక్ు 
సహాయం చయేలేక్పో యిరి” అని ఆ సీొ ర  చ ప్పలేదు. లేదా 
“యిేసయా ననున సాసధ ప్రచగలడని ప ర రిధసుొ నానను” అని 
క్ూడా చ ప్పలేదు క నీ తను పత ందుక్ునన నూతనమ ైన 
విశ ాసముతో ఒక్ ఖ్చిుతమ ైన మయటను చ పిపంది. “నేను 
క వలము ఆయన వసొరప్ు చ ంగును మయతరము ముడతిే 
సాసధ త పత ందుతాను!”  
 

ఇపుాడు వశ్పవస్ము:   
  విశ ాసము దాార  తాను సాసధ త పత ందుతానని ఆ సీొ రకి 

త లుసు.  
 విశ ాసము వచిునప్ుపడు,మనము భవిషాతుొ లో 

నిరఫక్షించి ఎదురుచూసర విషయయలు ప్రసుొ త క లయనికి 
వస్ ొ యి.  
 

 హెబీి11:1 వశ్పవస్మనునది నిరీ్క్షింపబడు వపటి 
యొక్క నిజస్వరూపమును, అద్ృశయమ ైనవ యుని 
వనుటక్ు రుజువున్ెై యునిది. 
 

హెబ్రర గరంథ క్రొ విశ ాసప్ు నిరాచనానిన,ఇప్ుపడు అన ే
ప్దముతో ప ర రంభించాడు. అది నిజముగ  విశ ాసము 
అయితే అద ి ఇప్ుపడును గూరిు మయటాి డుతూ ఉంద!ి 
యిేసయాను ముటట గ న ే తనక్ు సాసధ త అవుతుంద ి అన ే
విషయము ఆ సీొ రకి త లుసు. విశ ాసము తన ఆతులో 
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ప్రతాక్షమయిన అదుుతానిన ఎంత వ సొవము చేసింద ి
అంట,ే తాను తన శరఫరములో ఆ సాసధ త యొక్ు 
ప్రతాక్షతను పత ందుకోక్మునుపర ఆవిడద ి జరిగిపో యింద ి
అని నమిుయుంది.  
 

వశ్పవస్ము పనిచేస్ుత ంది:  
 ఆ సీొ ర తన విశ ాసము ప ైన ఆధారప్డ ియిసేుకరరసుొ  యొక్ు 

వసొరప్ు చ ంగును ముటుట క్ుంది.  
 ముటట డమనదేి శకొిని ప్ంపిణీ చేయడానికి ఒక్ క ందరంగ  

ఉంది.  
 పత ందుకోవడానికి వీలుగ  తన విశ ాస్ నిన విడుదల 

చేసింది.  
 అది సాసధ త ప్రభావమును తన శరఫరములో 

ప్రవహ ంచేటటుి గ  చేసింది.  
విశ ాసము ఎప్ుపడూ,విశ ాసప్ు కిరయలతో ప టు 
ఉంటుంది. అపో సుొ లుడ నై యయకోబు ఈ విధంగ  ర శ డు. 
  
 యాకోబు2:20 వయరుథ డధ, కియీలులేని వశ్పవస్ము 

నిషఫలమ నైద్ని తవలిస్టి కొనగోరుచున్ధివప? 
 

ర మయ వ క్ుు ప్రతాక్షత దాార  క్లిగ  విశ ాసము నీ 
ఆతులోనికి వసరొ ,భవిషాతుొ  క లములో జరుగుతాయి అని 
నువుా నిరఫక్షించ ే ప్రత్మ విషయము ప్రసుొ త క లములోనికి 
వస్ ొ యి. మనము ప్నిచేయడానికి ప ర రంభించగ  మన 
విశ ాస్ నిన ధ ైరాంగ  ప్లుక్డము ప ర రంభిస్ ొ ము.  
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దేవుని యొక్ు శకొివంతమ ైన డునామిస్,డ ైనమ టై్ సాసధ తా 
శకొి ప్రవహ ంచడానికి,అద ి పత ందుకోవడానిక ైనా లేదా 
విడుదల చయేడానిక ైనా విశ ాసము అనదేి ఒక్ సిాచ్ లయగ 
ప్నిచేసుొ ంది. మన విశ ాసప్ు సిాచ్ ను ఆన్ చేయడము 
దాార  మనము మనలో ఉనన డ నైమ ైట్ శకొి సాసధ త 
క వలిున వ రి శరఫరములోనికి ప్రవహ సుొ ంద.ి  

 

మీ పునర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు   

1. యిేసయాలోనూ,పౌలులోనూ మరియు నీలో ఉనన డునామీస్ శకొిని 
వివరిసూొ  ఒక్ మూడు ప ర  గ ర ఫులను వ ర యండి? 

 

 
 

 

2. అదుుతానిన చేయడములో దేవుని యొక్ు డునామిస్ శకొి మరియు 
విశ ాసము క్లిసిక్టుట గ  ఏ విధంగ  ప్నిచేసుొ ంది? 

 

 

 

 

3. విశ ాసము మన జీవితములో కిరయయశీలక్లంగ  ఎప్ుపడూ ప్నిచేసుొ ంది? 

 

 

*** 
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పపఠము-5 

హస్తనిక్షేపణ దధవర్ప క్లుగు స్వస్ధత  
 

 సాసధ త ప్రిచరా చయేుటక్ు అనేక్ మయర గ లు ఉనానయి. 
అయినప్పటికర కొర తొ నిబంధనలో హసొ నిక్ష ప్ణ అనేద ితరచుగ  
ఉప్యోగించే ప్దాతి. మనము ప్రిశుదాధ తు దేవుని సారము 
వినినప్ుపడు,ఆ సమయములో మనము ఏ విధంగ  
ప్నిచయేయలనన విషయము. ఆయన మనకి బో ధిస్ ొ డు.  
 

మనము రోగుల ప ైన చతేులుంచినప్ుపడు,మనలో ఉనన 
దేవుని శకొి ఇతరులలోనికి ప్రవహ ంచడానికి మనము ఒక్ 
క ందార నిన ఏరపరచుచునానము. ర ండు వెైరిను క్లప్డము 
దాార  క్ర ంటును ప్రవహ ంప్జ సర ప్దాతి వలె ఉంటుంది. 
చేతులుంచడం,నూనలెో అభిషరకించడం,చేతి రుమయలు లేదా 
వసొరము గ నీ విశ ాస్ నిన విడుదల చయేయడానికి ఒక్ క ందర 
బిందువు వలె ఉంటుంది.  
 

తరువ త ప ఠంలో సాసధ తా ప్రిచరాను చేసరటప్ుపడు మనము 
ప్లుక్వలిున విశ ాసప్ు మయటలను చదువు తాము. 
అనేక్స్ రుి  మనము ఒక్ రోగి మీద చేతులుంచ ే 
ముందు,మనము సమయము త్మసుక్ుని సాసధ త గురించి 
త లియజ సర లేఖ్నాలను వివరిసూొ  లేదా అటువంటి సాసధ త 
జరిగిన వ రి యొక్ు స్ క్షాాలను చ ప్ూొ  వ రి యొక్ు 
విశ ాసము విడుదలయిేా టటుి గ  చయేయలి.  
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హస్త  నిక్షేపణ కొరక్ు చవపాబడిన బ ైబ్రలు ఆధధర్పలు:  
 

  హసొనిక్ష ప్ణ యొక్ు వరేులు ప త నిబంధనలో క్ూడా 
ఉనానయి.  

 హసొ నిక్ష ప్ణ దాార  వ సొవమ ైన మరియు నిజమ నై 
దేవుని శకొి ప్రవహ సుొ ంది అన ే విషయయనిన మనము 
అరధము చసేుకోవ లి.  

  
 

పపతనిబంధన యొక్క ఉదధహరణలు:  
 

 మేక్ మీదికి పపపము పంపించబడుతుంది:- 
  

 లేవీయక ండం ప్ుసొక్ంలో మేక్ మీదకిి ప ప్ము 
ప్ంపించబడునటుి గ  చూస్ ొ ము.  
 

 లేవీయకపండము16:21-22 అపుాడు అహర్ోను 
స్జీవమ నై ఆ మేక్ తలమీద్ తన ర్్ండు చేతులు ఉంచి, 

ఇశ్పీయిేలీయుల పపపములనిియు, అనగప వపర్ ి
దోషములనిియు వపరి్ అతిక్ీమము లనిియు 
దధనిమీద్ ఒపుా కొని, ఆ మేక్తలమీద్ వపటిని మోప,ి 

తగిన మనుషుయని చతే అరణయము లోనికి దధని 
పంపవలెను.ఆ మకే్ వపర్ి దోషము లనిిటిని ఎడధర్ ి
దేశమునక్ు భర్ించి పో వును. అతడు అరణయములో ఆ 
మేక్ను వడచిిపపటరవలెను. 
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 జాఞ నము బదిలీ చేయబడినది:- 
  

 మోషర,యోహో షువ మీద హసొ నిక్ష ప్ణ చయేగ ,అతని మీదకి 
జాఞ నాతు వచిుంది.  
 

 దివతీయోపదేశకపండము34:9 మోష్ే తన చేతులను 
నూను క్ుమారుడవైన యిహెో షువమీద్ ఉంచి యుండవను 
గనుక్ అతడు జాఞ న్ధతమ పూరుు  డధయినెు; కపబటిర  
ఇశ్పీయిేలీయులు అతని మాట వని యిహెో వప మోష్ేక్ు 
ఆజాఞ పించినటు్  చేస్టిరి్. 
 

 పపిథమిక్ స్ూతధి లు:-  
 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు ప ర థమిక్ సూతరా లలో హసొ నిక్ష ప్ణ క్ూడా 

ఒక్టని హెబ్రరయులక్ు ర సిన ప్తిరక్లోి  మనము చూస్ ొ ము.  
 

 హెబీి 6:1-2 కపబటిర  నిరీ్జవకియీలను వడచిి, మారు 
మనస్ుసప ంద్ుటయు, దేవునియంద్లివశ్పవస్మును 
బలపితస్మములనుగూర్ిినబో ధయు,హస్తనికే్షపణమును, 
మృతుల పునరు తధథ నమును, నితయమ ైన తీరుాను అను 
పున్ధదమిరలవేయక్,కరసీ్ుత నుగూరి్ిన మూలోపదేశము 
మాని, స్ంపూరుు ల మగుటక్ు సపగిపో ద్ము. 
 

హసొ నిక్ష ప్ణ అనేద ి ఇప్ుపడు ఒక్రిలో ఉననద ి మరొక్రికి 
బదిలీ చయేడానికి ఉప్యోగించబడుతూ ఉండదేి.  
 

 పరి్శుదధధ తమను ప ంద్ుక్ున్ధిరు:- 
 

 పౌలు ఎఫ స ీ ప్టట ణంలోని విశ ాసుల ప ై చతేులుంచి నప్ుపడు 
వ రు ప్రశిుదాధ తు అభిషరక నిన పత ందు క్ునానరు.  
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 అపో స్ుత లు19:6 తరువపత పౌలు వపర్ిమీద్ చేతు 

లుంచగప పరి్శుదధధ తమ వపరి్మీదికి వచవిను. అపుాడు 
వపరు భలషలతో మాటలాడుటక్ును పివచించుటక్ును 
మొద్లుపపటిర రి్. 
 

హసొ నిక్ష ప్ణ దాార  ఇతరులలో ఉనన ఆత్ముయ వర లను 
ప్రజాలింప్జ యమని పౌలు తిమోతికి చ ప పడు.  
 

IIతిమోతి1:6 ఆ హేతువుచేత న్ధ హస్తనిక్షేపణమువలన ీచక్ు 
క్లిగిన దవేుని క్ృపపవరము పిజవలింప చేయవలెనని ీచక్ు 
జాఞ పక్ము చేయుచున్ధిను. 
 

ఈ అనీన ఉదాహరణలో హసొ నిక్ష ప్ణ దాార  ఆత్ముయ వ ర లు 
ఇతరులలోకి ప్రవహ స్ ొ యి అని లేఖ్నాలలో ఉంది.   
 

 తేలిక్గప ఎంచవద్ుద :- 
  

 హసొనిక్ష ప్ణ ప్రిచరాను తేలిక్గ  ఎంచక్ూడదు. మనక్ు 
ప్రిచరా చేసరవ రిని గురొించి,త లుసుక్ుని వ రిని గౌరవించాలి.  
 

Iథవస్సలోీచక్యులు 5:12 మర్ియు స్హో ద్రులార్ప, మీలో 
పియాస్పడుచు పిభువునంద్ు మీక్ు పపైవపర్్రయుండి మీక్ు 
బుదిధ  చవపుావపరి్ని మనినచసే్ట;ి 

  

హసొనిక్ష ప్ణ ఎప్ుపడూ ప్రిశుదాా తు వర లను పరరర పించడానికి, 
ప్రిచరా నిమితొము ప్రతేా క్ప్రచడానికి లేదా ప్రచిరా ధర ునిన 
గురొించడానికి హసొనిక్ష ప్ణను చసేూొ  ఉంటారు. ఇద ి భావో 
దేరక్ముతో చయేక్ూడదు క నీ ప్రిశుదాధ తు నడపిింప్ు 
ప్రక రము మనము దీనిని చయేయలి.  
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 Iతిమోతి5:22 తవరపడి యిెవనిమీద్నైె్నను హస్త  

నికే్షపణము చేయక్ుము. పరులపపపములలో పపలి 
వపడవెై యుండక్ుము. ీచవు పవతుి డవుగప ఉండునటు్  
చూచుకొనుము. 

 
 

 

యిేస్యయ హస్త  నిక్షేపణ దధవర్ప పరి్చరయ చేసపరు 

  
యిేసయా ప్రజలకి సాసధ త ప్రిచరా చయేుచునన ప్రత్మస్ రి 
ఆయన ప్రజల యొదాక్ు వెళ్లి వ రి ప  ైచతేులుంచి,వ రిని 
తాకి సాసధ ప్రిచారు.  
 

 క్ుషుర  ర్ోగి:-  
 క్ుషుట రోగము భయంక్రమ ైన అంటువ ాధిగ  ఆ దినాలలో 

భావించవే రు. అయినప్పటికర ఆ క్ుషట  రోగి యిేసయాను 
సాసధ ప్రచమని అడిగినప్ుపడు యిసేయా హసొనిక్ష ప్ణ 
దాార ,ముటిట అతనినిసాసధ ప్రిచ ను.  
 

 మారుక1:40-41 ఒక్ క్ుషఠ ర్ోగి ఆయనయొద్దక్ు 
వచిి ఆయన యిదె్ుట మోకపళ్ల్ నిీచకషిరమ ైత ే
ననుి శుద్ుధ నిగప చేయగలవని ఆయనతో చవపిా , 
ఆయనను వేడుకొనగప; ఆయన క్నిక్రపడ,ి 

చవయియచధపి వపనిని ముటిరన్ధకిషరమే; ీచవు 
శుద్ుధ డవు క్మమని వపనితో చవపపా ను. 
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 యాయిీరు క్ుమార్్త:-  

 యిేసయా చనిపో యిన యయయిళరు క్ుమయర ొ యొదాక్ు 
వెళి్లనప్ుపడు ఆమ  చయేి ప్టిట  (హసొ నిక్ష ప్ణ) చేస ి చని 
పో యిన ఆ భౌతిక్ శరఫరములోనికి జీవ నిన ప్రక్టించ ను.  
 

 మారుక5:35-42 ఆయన ఇంక్ను మాటలాడు 
చుండగప, స్మాజమందిరపు అధికపర్ి యింట 
నుండి కొంద్రు వచిిీచ క్ుమార్్త చనిపోయినది; 
ీచవక్ బో ధక్ుని ఎంద్ుక్ు శమీపపటుర ద్ు 
వనిర్ి. యిేస్ు వపరు చవపిా నమాట లక్షయ పపటరక్భయ 
పడక్ుము, నమిమక్ మాతిముంచుమని 
స్మాజమందిరపు అధికపర్ితో చవపిా; పేతురు, 
యాకోబు, యాకోబు స్హో ద్రుడగు యోహాను 
అనువపర్ిని తపా మర్ి ఎవర్ిన్ెైనను తన 
వెంబడిర్పనియయక్;  స్మాజమందిరపు అధికపర్ి 
యింటికి వచిి, వపరు గొలు్ గపనుండి చధల 
యిేడుిచు, పిలాపించుచు నుండుట చూచి;  
లోపలికి పో యి మీర్ేల గొలు్ చేస్టి యిేడుి 
చున్ధిరు? ఈ చినిద ి నిదిించు చునిదే గపని 
చనిపో లేద్ని వపర్ితో చవపపాను.  అంద్ుక్ు వపరు 
ఆయనను అపహస్టించిర్ి. అయితే ఆయన వపర్ ి
నంద్ర్ిని బయటక్ు పంపివేస్ట,ి ఆ చిని దధని తలి్ల 

ద్ండుి లను తనతో ఉనివపరి్ని వెంటబ టుర  కొని, ఆ 
చినిది పరుండి యుని గదలిోనికి వెళ్ి; ఆ 
చినిదధని చవయిపటిర  తలీతధక్ుమీ అని ఆమ తో 
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చవపపాను. ఆ మాటక్ు చినిదధన్ధ, లెమమని ీచతో 
చవపుా చున్ధినని అరథము. వెంటనే్ ఆ చినిది లేచి 
నడవ సపగ్ను; ఆమ  పండవిండు స్ంవతసరముల 
పపియము గలది. వెంటన్ే వపరు బహుగప వస్మయ 
మొందిర్ి. 
 

 చవవటి మరి్యు మూగవపడు స్వస్ధపరచబడటం:- 
  

 చ విట ిమరియు మూగ వాకొిలో యిేసయా రోగంతో పీడించ 
బడుతునన ఆ శరఫర భాగ నిన ముటిట  ఆ వాకొిని సాసధ ప్రచి 
నటుి గ  మనము చూస్ ొ ము. ఆయన తన వేరళిను చ విట ి
వ ని యొక్ు చ విలో మరియు నాలుక్ ప ైన ఉంచి వ నిని 
సాసధ  ప్రిచ ను.  
 

 మారుక7:31-35 ఆయన మరల తూరు 
పపింతములువడచిి, స్ట్దోనుదధవర్ప దవక్ప లి 
పపింతముల మీద్ుగప గలిలయ స్ము ది్మున్ ద్దక్ు 
వచవిను. అపుాడు వపరు చవవుడుగల నతిత  వపని 
ఒక్ని ఆయనయొద్దక్ు తోడుకొనివచిి, వపనిమీద్ 
చవయియ యుంచుమని ఆయననువేడుకొనిర్ి. 
స్మూహములో నుండి ఆయన వపనిని 
ఏకపంతమునక్ు తోడుకొనిపో యి, వపని చవవులలో 
తన వేిళ్ల్ పపటిర , ఉమిి్మవేస్ట,ి వపని న్ధలుక్ ముటిర ; 
ఆకపశమువెైపు క్నుిలెతిత  నిటటర రుా వడచిి 
ఎపఫతధ అని వపనితో చవపపాను; ఆ మాటక్ు తవరవ 
బడు మని అరథము. అంతట వపని చవవులు తవరవ 
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బడవను, వపని న్ధలుక్ నరము స్డలి వపడు తేటగప 
మాటలాడుచుండవను. 

యిేసయా రోగుల ప  ై తన చయేిని ఉంచడం అనదేి 
మనము గమనించవలసని విషయము. అనేక్ 
సందర ులలో ఆయన సాసధ త పత ందవలసిన భాగములో 
ఆయన చయేి ఉంచి బాగుచేశ రు. ఒక్ వేళ మన ఆచార 
సంబంధమ ైన ప ర రధన ఎప్ుపడూ రోగి తల మీద చేయి 
ఉంచి, ప ర రధన చేయడమ ైతే మనము యిేసుకరరసుొ  నుండ ి
ఒక్ ప ఠము  నేరుుకోవ లి.  
 

వశ్పవస్ులంద్రూ చేతులు ఉంచి పరి్చరయ చేయడం దధవర్ప స్వస్ధతధ 
కపర్పయలను చేయాలి.  
 

 అపో స్ుత లుడవైన పౌలు:-  

 అపో సుొ లుడ ైన పౌలు క్ూడా రోగుల మీద చతేులు ఉంచి 
సాసధ ప్రిచారు.  
 

 అపో స్ుత లు28:8 అపుాడు ప పి్  యొక్క తండిి 
జవరము చేతను రక్తభేదిచేతను బలధపడుచు 
పండుకొనియుండవను. పౌలు అతనియొద్దక్ు వెళ్ి 
పపిరథనచసే్ట,ి అతని మీద్ చేతులుంచి స్వస్థపరచవను. 

 

 

 న్ేటి వశ్పవస్ులు:-  

 యిేసయా మరియు పౌలు అనేక్ులను సాసధ ప్రిచారు. 
వ రు సాసధ తా ప్రిచరా చయేుచుననప్ుపడు వ రిని 
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తాక రు. విశ ాసులమ నై మనము రోగుల ప  ై చేతులు 
ఉంచమని మనకి ఆజాఞ పించబడినద.ి  
 
 మారుక 16:17-18 నమిమనవపర్ివలన ఈ స్ూచక్ 

కియీలు క్నబడును; ఏవనగప, న్ధ న్ధమమున 
ద్యయములను వెళ్్గొటుర ద్ురు; కొీతతభలషలు మాట 
లాడుద్ురు,  పపములను ఎతితపటుర కొంద్ురు, 
మరణక్రమ ైనదేది తధి గినను అది వపరి్కి హాని 
చేయద్ు, ర్ోగుల మీద్ చేతులుంచినపుాడు వపరు 
స్వస్థత న్ ంద్ుద్ురని వపరి్తో చవపపాను. 
 

మయరుు సువ రొలో వ ర యబడిన యిసేుకరరసుొ  యొక్ు చివరి 
మయటలు రోగుల ప  ై ఆయనక్ునన క్నిక్ర నిన మరియు 
పరరమను వాకొ్ప్రుసుొ ంద.ి నేడు మనము క్ూడా రోగుల ప  ై
చేతులు ఉంచాలి.  

 

ర్ోగుల పపై చేతులు ఉంచడధనికి ఇవవబడిన ఆచరణధతమక్ హెచిర్ిక్లు:  
 

 
గమనిక్:  

 రోగులక్ు సాసధ తా ప్రిచరా చేయడానికి ఇక్ుడ కొనిన 
అనుసరించవలసిన ప్దాతులను త లియజ సుొ నానము. 
మేము ఈ ప్దాతులనే ఖ్చిుతంగ  అనుసరించమని 
చ ప్పడం లేదు గ నీ,ఈ ప్దాతులు మయక్ును మరియు 
ప్రప్ంచవ ాపొ్ంగ  ఉప్యోగించిన వేలయద ి మందికి 
విజయయనిన త్మసుక్ుని వచిునది.  
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రోగుల ప  ైచతేులు ఉంచడానికి మనం అనుసరించవలసిన  
ఖ్చిుతమ ైన ప్దాతులు ఉనానయి. ఇవి దేవుని వ క్ాం 
ప ైన మరియు దీరఘసంవతుర ల అనుభవముతో చ ప్ప 
బడిన విషయయలు.  
 

 ఎక్కడ నిలబడధలి:-  

 మన శరఫరమంతటిలో దవేుని యొక్ు సాసధ తా శకొి ఉంది. 
క బటిట  మనము వీలెైనంతమటుట క్ు రోగ ి యి దుట నిలువ 
బడడానిక  ై ప్రయతనము చయేయలి. దీని దాార  ఎటువంట ి
ఆటంక లు లేక్ుండా ఆ వాకొి మన వెైపర చూసూొ  మనం 
చ పరప మయట ప  ై దృషిట  ప టట డానిక  ై వీలవుతుంది. 
ప్రిశుదాా తు నడపిింప్ును బటిట  వీలయితే ఒక్ చేయి లేదా 
ర ండు చతేులను ప్రశిుదాధ తు నడిపింప్ు ప్రక రము 
ఉప్యోగించండి.   
 

 అవస్ర్పనిి గురి్తంచండి:- 
  

 ఏ నిరిధషట మ ైన అవసరము కోసం వ రు దేవుడు క రాము 
చేస్ ొ డని నముుచునానరో అనన విషయయనిన ప్రజలను 
అడిగి త లుసుకోండి. ఉదాహరణక్ు ఒక్ వీల్ చ రై్ లో ఉనన 
వాకొి క లు ప్నిచయేడం లేదని మనము అనుక్ుంటాము. 
గ నీ ఆ వాకొి తలన పిప బాగుప్డుతుందని అని యిేసయా 
దగగ రికి వచిు ఉండవచుు.  
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మీ యొక్ు ప్రశన త్మరు,సాసధ త పత ందకోరుచునన వాకొి 
అదుుతము జరుగుతుంది అనే విశ ాసంతో మీక్ు 
జవ బు ఇచేుటటుి గ  మీ యొక్ు ప్రశన ఉండాలి.  
 
ఆ వాకొి మీక్ు దీరఘమ ైన చ డు విషయయలు (వాతిర క్ 
విషయయలు చ పరప సమయయనిన అతనికి ఇవావదుా ). ఇలయ 
చేయడం దాార  వ రు “నా ప్రిసిధ తి వాతాాసమ ైనద ి
దేవుడు ననున సాసధ ప్రచుట ఆయనకి క్షట మని చ బు 
తునానరు”. ఇలయంట ి మయటలు చ ప పటప్ుపడు వ రిని 
ఆటంక్ప్రచండి. “దవేుడు ీచక్ు ఈ స్మయంలో ఒక్ గొపా 
కపర్పయనిి చేసపత రని ీచవు ఎద్ురు చూస్ుత న్ధివప?”అన ే
ప్రశనను అడగండి.  
 

సునినతంగ  మరియు మంచి దృక్పథంతో ఉండి వ రు 
అనుమయనంతో మరియు అవిశ ాసంతో చ పరప వాతిర క్ 
మయటలను,మయటాి డక్ుండా వ రిని నియతిరంచండ.ి ఇద ిమీ 
విశ ాస్ నిన నీరుక రిు అదుుతానిన జరగనివాదు. వ రు 
మీక ది చ ప్ుొ ననప్పటికర క్ూడా దవేునికి ఇది చాలయ 
సులువెైన క రామే అని చ పిప జవ బు ఇవాండి. ఇది మీ 
మనసుును దవేుని యొక్ు శకొి ప ైన మరియు వ రిని 
సాసధ ప్రచాలనే దేవుని చితొము ప ైన మీ మనసుును 
క ందీరక్రిసుొ ంది. 
 

 మతతయి19:26 యిసే్ు వపర్ిని చూచిఇద ి
మనుషుయలక్ు అసపధయమే గపని దవేునికి 
స్మస్తమును సపధయమని చవపపాను. 
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వాతిర క్ మయటలు అనుమయనానిన క్లిగిస్ ొ యి. సూీరిొ 
దాయక్ప్ు మయటలు దవేుని ప ై విశ ాస్ నిన క్లిగిసుొ ంది.  

 

 

స్వస్ధత ప ందధలిసన భలగపనిి ముటరండి:  
 
 

 సాసధ త పత ందవలసిన భాగ నిన నేరుగ  ముటుట ట దాార  
ప్రిశుదాధ తు శకొి ఆ భాగములోనికి ప్రవహ సుొ ంద.ి  
 

 మతతయి9:29 వపరునముమచున్ధిము పిభువప 
అని ఆయనతో చవపిార్ి. అపుాడధయన వపర్ి 
క్నుిలు ముటిరమీ నమమక్ చొపుాన మీక్ు క్లుగు 
గపక్ అని చవపిానంతలోఒ వపర్ి క్నుిలు తవరువ 
బడవను. 
 

ఇతరుల యొక్ు జననాంగ లప ైనా ఎప్ుపడూ చేతులు  
వేయవదుా . ఒక్వళే అవతల వాకొి వేర  లింగ నికి 
సంబంధించిన వ ర ైత ే మీరు నేరుగ  వ రి మీద చేతులు 
ఉంచక్ అద ే లింగ నికి సంబంధించిన వ రి యొక్ు 
సహాయయనిన త్మసుక్ుని,వ రిని ఆ ప ర ంతం ప నై చేతులు 
ఉంచమని చ పపి మీరు వ రి చతేులు ప  ై మీ చేతులను 
ఉంచండి.  
 

లేదా రోగిని ఆ భాగం ప  ై చతేులు ఉంచమని చ పిప మీరు 
వ రి ప  ై మీ చేతులు ఉంచండి. లేదా రోగ తల ప  ై మీ 
చేతులు ఉంచండి.  
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దేవుని యొక్క శకితని వడుద్ల చేయండి:- 
  

 మీరు రోగి ప ై చతేులు ఉంచినప్ుపడు దేవుని వ క్ాములో 
ఉనన వ గ ధ నం ప ై నమిుక్ ఉంచి అవతల వాకొి సాసధ త 
పత ందుచునానడని మయనసిక్మ ైన దృశాము క్లిగి, 
ఉండండి. మీరు ధ ైరాంగ  దేవుని వ క ానిన ప్రక్టిసూొ , 
మయటాి డుతూ, ప్ని చేసూొ  అదుుతము జరగ లని ఎదురు 
చూసూొ  ఉంది మీలో ఉనన ప్రిశుదాధ తు శకొిని అవతల 
వ రి శరఫరంలోనికి ప్రవహ ంచనీయండి.   
 
 

అన్ేక్ులక్ు పర్ిచరయను చేయండి:-  
 

 ఒక్వేళ ప్రిచరా చయేించుకోవడానికి అనేక్ మంది ప్రజలు 
ఉండ,ిసాసధ తా అభిషరక్ము బహుబలముగ  ఉననప్ుపడు 
మీరు వ రి యొక్ు సమసాలను సమయం త్మసుక్ుని 
వినక్ుండా వేగంగ  ముందుక్ు వెళిండ.ి  
 

ప్రజలు మిముులను ఆపి మీ దృషిట ని వ రి ప ైక ి ర బటుట  
కోవ లని అనుక్ుంటారు. వ రి సమసరా అందరి క్నాన 
చాలయ సమయం త్మసుక్ుంటుందని వ రు అనుక్ుంటారు 
క నీ ఇది క వలము వ రి యొక్ు అవిశ ాసము, 
అవిధేయత, వ క్ాం ప ై అవగ హన లేక్పో వడము 
మరియు గరాము. ప్రజలు మీవిశ ాస్ నిన నీరు 
క రనీయక్ుండా ఆ క్షణంలో మీక్ునన బలమ నై 
అభిషరక నిన ఆరపనీయక్ుడి.  
 

ప్రిశుదాా తు యొక్ు బలమ ైన అభిషరక్ంతో వేగంగ  వెళ్లి 
కొదిా  సమయములోనే ఎక్ుువ మంది ప ై మీ చేతులు  
ఉంచండి.  
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మీ వశ్పవసపనిి వడుద్ల చేయండి:  
 

 రోగుల ప  ైమీ చేతులు ఉంచినప్ుపడు,వ రి సాసధ త కొరక్ు 
మీ విశ ాస్ నిన విడుదల చయేండి. గ నీ, శకొితో ప్డ ి
పో వడం కోసమో లేదా ఆతు చేత కిరందకి ప్డిపో వడం 
కోసమో క దు. కొనినస్ రుి  ప్రజలు ప్రిశుదాధ తు శకొితో 
కిరందకి ప్డపోి యినప్పటకిర క్ూడా సాసధ త పత ందారు. మరి 
కొంతమంద ి కిరందకి ప్డక్ుండగ నే సాసధ త పత ందుతారు. 
కొంత మంది క వలము కిరంద ప్డపోి వ లని వస్ ొ రు. క బటిట  
వ రు దానినే పత ందుక్ుంటారు. ఎప్ుపడూ ఒక్ వాకొి 
సాసధ ప్రచబడాలని మీ విశ ాస్ నిన విడుదల చయేండి.  
 

వీపు,మ డ మరి్యు నడుము భలగపనిి స్వస్ధపరచడము:- 
  

 అనేక్మంద ి వెనునప్ూస సమసాలతో బాధప్డుతూ, 
వెనునప్ూస మధా నర లు, నలిగిపో వడం వలి, వనెున 
ప్ూస అరిగిపో వడము వలి త్మవరమ ైన నడుము న పిపతో 
బాధప్డుతునానరు. ప్ూసల మధా నలిగిపో యిన నరము 
మ దడు నుంచి మంచి సిగనల్ ను పత ందుకోక్ ప్ని 
చేయవలిున క్ండర నికి గ నీ లేదా అవయవ నికి గ నీ 
నడుము న పిపతో ప టు అనేక్మ ైన సమసాలను క్లుగ 
జ సుొ ంది.  
 

నడుము న పిపతో బాధప్డేవ రు,వెనక్ భాగంలో చయేి 
గ నీ ఒక్దాని క్ంటే,మరొక్ దాని క్ంటే పత టిట గ  ఉంటుంది. 
నడుము సరిచయేబడుతునన సమయములో ఆ వాకొి 
యొక్ు చేతి వేరళ్ి లేదా క ళి వేరళ్ి సమయనము అవుట 
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చేత దేవుని సపషట మ ైన సాసధ తా శకొి క్నబడ ేరఫతిలో వెలిడ ి
అవుతుంది.  
 

వెనుి పపై భలగపనిి స్వస్ధపరచడం:-  
 

 వెనునప ై భాగ లక్ు ప్రిచరా చయేుచుననప్ుపడు,ఆ 
వాక్ుొ లని నిలుచుకోమని చ పపి,క ళిను దూరంగ  ప టిట , 
చేతులను విశ ర ంతి పత ంద ే రఫతిగ  ఉంచమని,వ టిని 
దూరంగ  చాచండి. తరువ త చతేులక్ు ఉనన వేరళ్ి ఒక్ 
దానితో ఒక్టి మ లిగ  దగగ రికి త్మసుక్ునిరండి. సహజంగ  
ఒక్ చ యిా పత టిట గ  ఉంటుంది.  
 

సాసధ త పత ందే వాకొిని మరియు ఇతరులను క్ళ్ి త రచి 
చూడమనండి. చతేులు అంటక్ుండా ఆ వాకొిని ర ండు 
చేతులకి మధా అరఅంగుళము దూరంగ  ఉండేటటుి  
చూడండి. మీరు వ రిని వ రి చేతులు మీ చేతుల ప  ై
ఉంచమని చ ప్పండ.ి (హసొ నిక్ష ప్ణ) 
 

దేవుని యొక్ు శకొిని విడుదల చసేూొ , వెనునప్ూస 
నడుము, క్ండర లు మరియు నర లనీన సాసాత పత ంద ి
సర ైన స్ ధ నానికి వెళిమని ఆజాఞ పించండ.ి అవి సర నై 
స్ ధ నానికి వెళ్ొ ననప్ుపడు గమనించండి. అమరిక్ 
ముగిసిన తర ాత వ రి వెనునను క్దిప ి ప్రఫక్షించుకో 
మనండి. వ రి న పిపకి ఏమ ైనదో  అని ధ ైరాంగ  అడగండ ి
వెంటన ేదవేుని నామయనికి మహ మను చ లిించండి.  
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మ డను స్వస్ధపరచుట:-  

 మ డ సాసధ త క వలసని వాకొికి ప్రిచరా చయేడానికి,ఆ 
వాకొి ముందు మీరు నిలువబడ,ిమీ ర ండు చేతులను మ డ 
చుటూట  ఉంచి,మీ చూప్ుడు వలేును తల భాగము కిరంద, 
మ డ దగగ ర వనెునప్ూస ప ర రంభమయిేా  సధ లములో 
ఉంచండి. దేవుని యొక్ు శకొిని విడుదల చసేూొ , వెనున 
ప్ూస, నడుము, క్ండర లు మరియు నర లనీన సాసధ త 
పత ంద ి సర ైన స్ ధ నానికి వళెిమని ఆజాఞ పించండి. చాలయ 
మ లిగ  వ ళి మ డను అనీన వెైప్ులక్ు తిరప్పండి. మీ 
చేతులు త్మసివసేి మ డను తిరప్పమనండ.ి “న పపి 
ఏమ ైనదని”?అని ధ ైరాంగ  అడగండ ివెంటన ేవ రితో క్లిస,ి 
దేవుని నామయనిన మహ మ ప్రచండ.ి  
 

నడుము యొక్క స్వస్ధత:-  
 

 నడుము యొక్ు ఎముక్లు సరిగ గ  లేక్పో వడం వలి అద ి
నడుము భాగంలో సయయటిక  భాగంలో మరియు క్ళ్ి 
సర ైన విధముగ  ఉండవు. ఆ వాకొి ముందు నిలువబడ ిఆ 
వాకొి యొక్ు నడుము ఎముక్ మీద (ప లిాక్ ఎముక్, 
ఎముక్ల గూడు కిరంద భాగంలో) చయేి ఉంచండి. ఒక్ వళే 
ఆ వాకొి వేర  లింగ నికి సంబంధించిన వ ర ైతే వ రి చేయి 
మీద, వ రి చేయిని అక్ుడ ఉంచమని చ పిప వ రి చేయి 
ప ై మీ చేయిని ఉంచండి. విశ ాసముతో దేవుని శకొిని 
వ రిలో ప్రవహ ంచనీయండి. 
 

నడుము ఎముక్లను, స్ క్రమ్ ఎముక్ను మీరు 
ఆజాఞ పించినప్ుపడు వ రి శరఫరమంతా అటు ఇటు 
క్దులుతూ అవయవ లనీన సర నై స్ ధ నంలో అమరు 
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బడతాయి. మరల ఆ వాకొిని అటు ఇటు క్దలమని చ పిప 
వ రి శరఫర లను ప్రఫక్షంిచండి. “న పిప ఏమ నైది?”అని 
ధ ైరాంగ  అడగండ ివెంటనే వ రితో క్లిసి దేవుని నామయనిన 
మహ మప్రచండి.   
 

అభిష్ేక్ నూనె్ ర్పయడం దధవర్ప జరి్గే స్వస్ధత:- 
  
 ఒక్ వాకొి తల ప ైన నూనె పో యడం దాార  మీ వేరళితో ఆ 

వాకొి నుదుట ి ప ైన నూన ె ర యడం వలి నూనెతో 
అభిషరకించడం అనేద ిజరుగుతుంది.  
 

పపద్దలు నూనె్ ర్పస్టి పపిరి్ధంచధలి:-  

 ఈ సాసధ తా ప్దాతిని సహజంగ  సంఘప దాలు 
ఉప్యోగిసూొ  ఉంటారు. స్ తాను రోగంతో దాడ ి
చేయడానికి ప ప్మనేది త రవబడిన దాారంగ  
ఉననప్ుపడూ, ఇది ఒక్ ప్రభావితమ నై సాసధ తా ప్దాతి. 
ఒక్వేళ ప ప్ము క రణమ ైత,ేసాసధ త పత ందుకోవడానికి 
ప ప నిన ఒప్ుపక్ుని,విడచిిప టిట  మరియు దవేుని 
క్షమయప్ణ అడగ లి.  
 

 యాకోబు5:14-16 మీలో ఎవడవనైను ర్ోగియిె ై
యున్ధిడధ? అతడు స్ంఘపు పపద్దలను పిలిపింప 
వలెను; వపరు పిభువు న్ధమమున అతనికి నూన్ ె
ర్పచి అతని కొరక్ు పపిరథన చేయవలెను. వశ్పవస్ 
స్హితమ ైన పపిరథన ఆ ర్ోగిని స్వస్థపరచును, 
పిభువు అతని లేపును; అతడు పపపములు చసే్టని 
వపడవైతే పపపక్షమాపణ న్ ంద్ును. మీ పపపములను 
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ఒక్నితోన్ క్డు ఒపుాకొనుడ;ి మీరు స్వస్థత 
ప ంద్ునటు్  ఒక్నికొరక్ు ఒక్డు పపిరథనచేయుడి. 
ీచతిమంతుని వజాఞ పన మనఃపూరవక్మ నైదవై బహు 
బలము గలదవై యుండును. 

రోగిగ  ఉనన వాకొి,సంఘ ప దాను నూన ె ర సి సాసధ తా 
ప ర రధనను చయేమన ే ప్రత్మ వ రికి ఈ వ గ ా నము ఇవా 
బడినది.  
 

శిషుయలు నూనె్ ర్పస్టి పపిరధన చేశ్పరు:- 
  

  మారుక6:13 అనే్క్ ద్యయములు వెళ్్గొటుర చు 
నూనె్ర్పచి అనే్క్ులగు ర్ోగులను స్వస్థపరచుచు 
నుండిర్ి. 
 

నే్డు మనం నూనె్ ర్పస్టి పపిరధన చేయాలి:- 
  
 బ ైబిలు గరంథమంతటలిో నూనె ప్రిశుదాా తుక్ు గురుొ గ  

ఉంది. ఒక్ వాకొి ప్రిశుదాా తు బాపిొ సుం పత ందు 
క్ుననప్ుపడు అతనిలోనే సాసధ తా శకొి అనేద ి ఉంటుంది. 
క బటిట  ఇక్ మీదట స్ దృశాంగ  ఉనన నూనెను 
ఉప్యోగించాలిున అవసరము లేదు. అయినప్పటికర 
తాక్డానికి ఒక్ క ందరంగ  ఉండి విశ ాస్ నిన విడుదల 
చేయడంలో నూన ె ఎంతగ నో తోడపడుతుంది. నూన ె
ర యడంతో ప టు రోగ ి సాసధ త పత ందడానికి విశ ాసంతో 
క్ూడిన ప ర రధన క్ూడా చయేయలి.  
 

 యాకోబు5:15 వశ్పవస్స్హితమ ైన పపిరథన ఆ ర్ోగిని 
స్వస్థపరచును, పిభువు అతని లేపును; అతడు 
పపపములు చసే్టినవపడవైత ేపపపక్షమాపణ న్ ంద్ును. 
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నూనె ర యడం అనదేి ఎప్ుపడూ అనాలోచితంగ  చేయ 
క్ూడదు. ఆ క ర ానిన ఆసకిొ తో,దేవుని ప ైన సంప్ూరణ 
విశ ాసముతో దవేుని యొక్ు శకొిని విడుదల చేయయలి.    

 

బటరలు మరి్యు చేతి రుమాలు దధవర్ప జరి్గే స్వస్ధత:  
 

ఒక్ లేఖ్నము:- 
 కొర తొ నిబంధనలో క వలము ఒక్స్ ర  అభిషరకించబడిన 

వస్ ొ ా నిన ఉప్యోగించేనటుి గ  బ ైబిలు గరంథములో ఉంది.  
 

 అపో స్ుత లు19:11-12 మర్ియు దవేుడు పౌలుచేత 
వశ్ేషమ ైన అద్ుభత ములను చేయించవను;అతని 
శరీ్రమునక్ు తగిలిన చేతి గుడిలెనైను నడకి్ట్ 
యినను ర్ోగుల యొద్దక్ు తవచిినపుాడు 
ర్ోగములు వపర్ిని వడచివను, ద్యయములు క్ూడ 
వద్లిపోయినెు. 
 

ప్రిశుదాధ తు యొక్ు సాసధ తా శకొి పౌలు దేహము నుండ ి
అతనియొక్ుచతేిరుమయలు,నడిక్టుట లోనికి ప్రవహ ంచింది.  
రోగులు సాసధ త పత ందారు. దుర తులు ప రి పో యయయి. 
  

న్ేటికర ఉపయోగించవచధి? 
 

 అభిషరకించబడిన వస్ ొ ా లను నటేికర ఉప్యోగించవచాు? 
ఒక్ మనిషిని విశ ాసములోనికి త్మసుక్ుర వడానికి 
దేవుడు అనేక్మ ైన ప్దాతులను ఉప్యోగిస్ ొ రు. దేవుని 
నియతిరంచవదుా ! దవేుని సాసధ తా శకొి ఎంత వ సొవమో 
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మరియు సపషట మ ైనద్ అంటే అది వస్ ొ ా ల దాార  క్ూడా 
ప్రవహ ంచగలదు.  
 

దేవుడు సాసధ ప్రుస్ ొ డని సంప్ూరణ నముక్మునన, 
విశ ాసం ఉనన ఒక్ వాకొి దాార  అయిన దేవుడు తన 
సాసధ తా శకొిని విడుదల చేస్ ొ డు. ఒక్ వాకొి మరొక్ వాకొి 
యొదాక్ు వస్ ొ ా నిన త్మసుక్ుని వచిు అభిషరక్ ప ర రధన చయే 
నననప్ుపడు,ఇదారు,ముగుగ రు క్లిసి ఆ వాకొి యొక్ు 
సాసధ త కోసము ఏకరభవించి ప ర రధన చసేినప్ుపడు ఆ వాకొి 
సాసధ త పత ందుతారు. అప్పటికర ఆ వాకొి విశ ాసముతో 
అభిషరక్ వస్ ొ ా నిన రోగ ి ప  ై ఉంచినప్ుపడు,విశ ాసము 
విడుదలయిా దవేుని యొక్ు సాసధ తా శకొి ప్నిచేయడం 
ప ర రంభించబడుతుంది. దీనిని ఏ విధంగ  
ఉప్యోగించాలి? ప్రశిుదాధ తు బాపిొ సుం పత ందని ఏ 
విశ ాసి అయినా తనలో ఉనన ప్రిశుదాధ తుునిలో సాసధ తా 
శకొి ఉందని నమిుతే అతడు విశ ాసముతో వసొరము ప  ై
చేతులుంచి తనలో ఉనన దేవుని శకొిని విడుదల 
చేయవచుు.సహజమ ైన వస్ ొ ా నిన వ డడం చాలయ 
మంచిది. (సింథటిక్, పరప్రు వ డక్పో వడం మంచిది)  
 

దుర తులు మరియు బలహీనప్రచు ఆతులు ప్ని 
చేయునప్ుపడు క్ూడా ఇద ే ప్దాతిని ఉప్యోగించ 
వచుును. అనేక్స్ రుి  ఒక్ వాకొి ఆతు నింప్ుదల క్లిగిన 
వాకొి యొదాక్ు ర లేనంత బలహీనతలో ఉననపప్ుపడు 
లేదా ప్రిచరా చేసర వాకొి రోగి యొదాక్ు వెళ్లి ప్రిచరా 
చేయలేనప్ుపడు అభిషరక్ వసొరప్ు ప్దాతిని ఉప్యోగించ 
వచుు.  
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నూన ెర సి ప ర రధన చయేడము మరియు అభిషరక్ వసొరము 
ప టిట  ప ర రధన చయేడం వ క ానుస్ రమే మరియు అద ి
నేటికి క్ూడా వరిొసుొ ంది.  

మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. రోగికి సాసధ తా ప్రిచరా చేయుచుననప్ుపడు ముటుట కోవడమనేది ఎందుక్ని 
ప ర ముఖ్ామ ైనది? 
 

 
 

 
2. వ ాధి ఉనన సాలములో చేతులు ఉంచి ప ర రధన చేయడం ఎందుక్ని మంచిది? 

 
 

 
 

3. వ క ానుస్ రంగ  సాసధ తా ప్రిచరా చేయడంలో,ఎలయంటి ప్రిసిధ టిలోి  నూనె 
ర సి ప ర రధన చేయయలి? 
 
 

 
4. రోగులక్ు అభిషరక్ వసొరముతో ఎలయంటి ప్రిసిధ తులోి  ప్రిచరా చేయయలి? 

 
 
 

*** 
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పపఠము -6  
మనము మాటల్ డే మాటలు  

విశ ాసమనేద ి మనము మయటాి డ ే మయటలను బటిట  విడుదల అవుతుంద ి లేదా 
ఆటంక్ప్రచబడుతుంది. 4వ ప ఠంలో విశ ాసమనేది ప్రిశుదాా తు దేవునిలో ఉనన          
డునామీస్  సాసధ తా శకొిని విడుదల చేసర సిాచ్. విశ ాసమ ప్ుడూ విశ ాసంతో నిండిన మయటలన ే
కోరుక్ుని, అవిశ ాసప్ు మయటలను తృణీక్రిసుొ ంది. రకొ్స్ ర వము క్లిగిన సీొ ర ప్లికిన విశ ాస 
సహ తమ ైన మయటను క్ూడా ఉదాహరణగ  చూస్ ము. “నేను బాగుప్డుదును”.   

మన విశ ాస్ నిన సర ైన దిశలో విడుదల చయేడంతో ప టు మనం 
ప్లుక్వలిున నాలుగు వర గ ల విశ ాసంతో నిండని మయటలు ఉనానయి. దేవుని యొక్ు సాసధ తా 
శకొి ఈ విధంగ  విడుదల అవుతుంది.  

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామయనిన చ ప్పడము  

 బలహీనప్రిచే ఆతుని బయటకి వళిెగొటట డం  

 సృజనాతుక్ అదుుతాలను ప్లక్డము 

 దేవుని వ క ానిన ప్లక్డము     
 

యిేస్ుకరసీ్ుత  యొక్క న్ధమానిి పలక్డము:- 

  యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామమును చ ప్పడంలో ఏమ ైనా 
ప్రతేాక్త గ నీ ప ర ముఖ్ాత గ నీ ఉందా?  

 ఈ నామయనిన ప్లక్డంలో అసలు శకొి ఏమ ైనా ఉందా?  
 “యిేస్ు”అనే్ న్ధమముక్ు వపస్తవ అరధము ఒక్ పపిరధన 

“పిభువప, ననుి రక్షించు”లేదధ మనము చవపేా పిక్టన 
“యిెహో వపయిే రక్షక్ుడు”.  
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 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామయనిన ప్లక్డంలో శకొి ఉంది.  

న్ధమములో ఉని అధికపరము:- 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామములో ఏ అధిక రము ఉంది? 
భూమియు మరియు ప్రలోక్ంలో ఉనన సర ాధిక రము 
ఉంది.  

 మతతయి28:18 అయిత ే యిేస్ు వపరి్యొద్దక్ు వచిి 
పరలోక్మంద్ును భూమి మీద్ను న్ధక్ు స్ర్పవధి 
కపరము ఇయయబడియునిది.  

అనిి న్ధముముల క్న్ధి పపై న్ధమము:- 

 యిేసుకరరసుొ  నామములనీన నామముల క్నాన ప ై నామము.  

 ఫిలిప్ా యులు2:5-11 కరసీ్ుత యిసే్ునక్ు క్లిగిన యిీ 
మనస్ుస మీరును క్లిగియుండుడి. ఆయన దేవుని 
స్వరూపము క్లిగిన వపడవై యుండ,ిదవేునితో 
స్మానముగప   ఉండుట వడిచిపపటరక్ూడని భలగయమని 
యిెంచుకొనలేద్ు గపని; మనుషుయల పో లిక్గప పుటిర , 
దధస్ుని స్వరూపమును ధర్ించుకొని, తనుి తధన్ే 
రి్క్ుత నిగప చేస్టికొనె్ను. మర్ియు, ఆయన ఆకపరమంద్ు 
మనుషుయడుగప క్నబడ,ి మరణము ప ంద్ునంతగప, 
అనగప స్టిలువమరణము ప ంద్ునంతగప వధేయత 
చూపనివపడవ,ైతనుి తధను తగిమంచుకొనె్ను. అంద్ు 
చేతను పరలోక్మంద్ునివపర్లిో గపని, భూమిమీద్ 
ఉనివపర్ిలో గపని, భూమి కింీద్ ఉనివపరి్లో గపని, 

పితివపని మోకపలును యిేస్ున్ధమమున వంగు 
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నటు్ ను, పితివపని న్ధలుక్యు తండిియిెనై దేవుని 
మహిమారథమ ై యిసే్ుకరసీ్ుత  పిభువని ఒపుాకొను 
నటు్ ను, దేవుడు ఆయనను అధకి్ముగప హెచిించి, 

పితి న్ధమమునక్ు పపనై్ధమమును ఆయనక్ు అను 
గీహించవను. 

 

ప్రత్మ రోగ నికి మరియు వ ాధికి ఒక్ నామము ఉంది. క ానుర్, 
కరళివ తము, ప్క్షవ తము మొదలగునవి. ఈ రోగ లనినంట ి
క్ంటే యిేసయా నామము గొప్పది. మనము విశ ాసముతో 
ఈ నామయనిన ప్లికినప్ుపడు, అవనీన యిేసయా యి దుట 
స్ గిలప్డును.  
 

న్ధమము దధవర్ప స్వస్ధత:- 

 ప ర రంభ క ైైసొవులు యిేసుకరరసుొ  నామములో సాసధ తను 
ప్లిక రు. పరతురు మరియు యోహాను ప్ుటుట క్తో క్ుంటి 
వ డ ైన బాగుచేసర ఉదాహరణని చూడండి. వ రు ఈ సాసధ తా 
క ర ానిన యిేసుకరరసుొ  నామములోనే చేశ రు.  

 అపో స్ుత లు3:4 పేతురును యోహానును వపనిని తేర్ ి
చూచి మాతటుర  చూడుమనిరి్. 
 

ఆయన న్ధమమంద్ు వశ్పవస్ము:- 

 పరతురు ప్రిశుదాా తు అభిషరక్ము కిరంద ఆ వాకొి యిేసుకరరసుొ  
నామమందలి విశ ాసముతో సాసధ త పత ందారని చ ప పరు.  
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 అపో స్ుత లు3:16 ఆయన న్ధమమంద్లి వశ్పవస్ము 
మూలముగప ఆయన న్ధమమే మీరు చూచి యిెర్ిగి 
యుని వీనిని బలపరచవను; ఆయనవలన క్లిగిన 
వశ్పవస్మే మీ అంద్రి్యిెద్ుట వీనికి ఈ పూరు స్వస్థత 
క్లుగజసే్టపను. 

ఆ న్ధమానిి ఉపయోగించినంద్ుక్ు బ దిర్ించధరు:- 

 ఈ సాసధ తక ి ఫలితంగ  యూదా మతనాయక్ులు పరతురు 
మరియ యోహానుని ర తరంతా చ రస్ లలో వసేి ఆ నామయనిన 
ఇక్ ఎననడూ మయటాి డక్ూడదని హెచురించారు. యూదా 
మత నాయక్ులు ఆ నామములో ఉనన సాసధ త  గురొించారు.  

పరతురు ఆ క్ుంటివ ని యొక్ు సాసధ తను గూరిు వ రడిగిన 
ప్రశనక్ు ధ ైరాముగ  సమయధానము చ ప పరు.  

 అపో స్ుత లు4:10  మీరంద్రును ఇశ్పీయిేలు పిజ 
లంద్రును తవలిస్టికొనవలస్టని దమేనగప, మీరు స్టిలువ 
వేస్టినటిరయు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపనిటిరయు 
నజర్ేయుడవనై యిేస్ు కరసీ్ుత  న్ధమముననే్ వీడు స్వస్థత 
ప ంది మీ యిెద్ుట నిలుచుచున్ధిడు. 

ఆ నామములో జరగిిన సూచక్ కిరయలు మరియు 
అదుుతాలు. పరతురు మరియు యోహాను చ రస్ ల నుండ ి
వ రి ప్రజల యొదాక్ు వళె్లి జరిగిన విషయయనిన చ పిపనప్ుపడు 
వ రు తమ సారములు ఎతొి దేవునికి ప ర రధన చేసరిి.. మర నిన 
అదుుతాలు మరియు సూచక్ కిరయలు జరగ లని వ రు 
ప ర రిధంచారు.  
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 అపో స్ుత లు4:29-31   పిభువప, ఈ స్మయమునంద్ు 
వపర్ి బ ద్ర్ింపులు చూచి;  ర్ోగులను స్వస్థ  
పరచుటక్ును, ీచపరి్శుద్ధ  స్టవేక్ుడవైన యిసే్ు న్ధమము 
దధవర్ప స్ూచక్ కియీలను మహతధకరయములను 
చేయుటక్ును ీచ చవయియ చధచియుండగప, ీచ దధస్ులు 
బహుధవైరయముగప ీచ వపక్యమును బో ధించునటు్  అను 
గీహించుము. వపరు పపిరథన చేయ గపన్ే వపరు క్ూడ ి
యుని చోటు క్ంపించవను; అపుాడు వపరంద్రు పర్ ి
శుదధధ తమతో నిండినవపర్్ర దేవుని వపక్యమును 
ధవైరయముగప బో ధించిర్.ి 
 

ఆయన న్ధమములో స్మస్తమును చేయండి:- 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామములో సమసొమును చేయయలని 
మనకి కొలసీు ప్తిరక్లో చ ప్పబడినది.  

 కొలొస్సయులు3:17 మరి్యు మాటచేత గపని కియీ 

చేత గపని, మీరే్మి చసే్టనిను పిభువెనై యిసే్ుదధవర్ప 
తండిియిెైన దేవునికి క్ృతజఞతధస్ుత తులు చవల్ించుచు, 
స్మస్తమును ఆయన పరేట చేయుడ.ి 
 

ఆయన న్ధమమంద్ు నమమక్ముంచండి:- 

  మారుక16:17-18 నమిమన వపర్ివలన ఈస్ూచక్ 
కియీలు క్నబడును; ఏవనగప, న్ధన్ధమమున 
ద్యయములను వెళ్్గొటుర ద్ురు; కొీతతభలషలు మాట 
లాడుద్ురు, పపములను ఎతిత  పటుర కొంద్ురు, మరణ 
క్రమ ైనదదేి తధి గినను అది వపరి్కి హాని చయేద్ు, 
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ర్ోగుల మీద్ చేతులుంచినపుాడు వపరు స్వస్థత న్ ంద్ు 
ద్ురని వపరి్తో చవపపాను. 

ఈ యొక్ు వచనాలలో మూల గఫరక్ు భాషలో మనము ఎటు 
వంటి విర మ చిహానలు (ప్ంచువేషన్  మయరుు) చూడము. 
మనము ఈ లేఖ్నాలను సూటిగ  చదువవచుు. నమిున 
వ రి వలన ఈ సూచన కిరయలు క్నబడును. 

 వ రు దయయాలను వెళిగొడతారువ రు కొర తొ భాషలు 
మయటాి డతారు. 

 ప ములను (స్ తానుని) ఎతొి ప్టుట క్ుందురు 
మరణక్రమ ైనది. 

  ఏమి తరా గినను, అని ఎంత మయతరము హాని చయేవు 
  వ రు రోగుల ప  ై చేతులుంచినప్ుపడు, వ రు సాసధ త 

న ందుదురు.  

అనిన నామముల క్నాన ప ై నామమ ైన, యిేసునామములో 
అధిక రము ఉంది. ప ర రంభ సంఘక ైైసొవులు విశ ాసముతో 
యిేసుకరరసుొ  యొక్ు నామములో సాసధ త ప్లిక రు. చంప్ు 
తామని బ దిరించినప్పటకిర క్ూడా, పరతురు భయ ప్డక్ుండా 
సాసధ త అనదేి యిేసుకరరసుొ  నామములో అని ఖ్చిుతంగ  
చ ప పరు.   
 

బలహీనపరి్చే ఆతమలను వెళ్్గొటరడం:- 

యిేస్ుకరసీ్ుత  యొక్క పరి్చరయ:- 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు సాసధ త ప్రిచరాలో ప ర ముఖ్ామ ైన 
భాగము దయయాలను వెళిగొటట డం దాార  జరిగినది. నడేు 
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క్ూడా అనేక్ మంద ి వ ాధి మరియు రోగ ల నుండి విడపిించ 
బడడానికి విశ ాసులు, ద ంగతనము, నాశనము మరియు 
హతాచయేడానికి శతుర వు నియమించిన దూర తుల ప ైన 
అధిక రము త్మసుకోవదము దాార  జరుగుతుంది.  

లూక  సువ రొలో బలహీనప్రిచే ఆతు దాార  స్ తాను 
బంధించిన ఒక్ సీొ ర గూరిు మనము చూస్ ొ ము.  

 లూకప13:11-13 పద్ునె్నిమిది ఏండ్నుండి బలహీన 
పరచు ద్యయము పటిరన యొక్ స్ట్త ర అచిట నుండవను. 
ఆమ  నడుము వంగిపో యియిెంత మాతిమును చక్కగప 
నిలువబడలేక్ుండవను. యిేస్ు ఆమ ను చూచి, రమమని 
పిలిచి అమామ, ీచ బలహీనతనుండి వడుద్ల ప ంద ి
యున్ధివని ఆమ తో చవపిా; ఆమ మీద్ చేతులుంచ 
గపన్ే ఆమ  చక్కగప నిలువబడి దేవుని మహమి 
పరచవను. 

యిేసయా  రోగమన ే ఆతును, స్ తాను యొక్ు బంధక్మని 
ఖ్చిుతంగ  గురొించారు.  

 లూకప13:16 ఇదిగో పద్ునె్నిమిది ఏండ్నుండ ి
సపతధను బంధించిన అబలి హాము క్ుమార్్తయిెనై 
యిీమ ను వశ్పీంతిదనిమంద్ు ఈ క్ట్నుండి వడిపింప 
ద్గదధ? అని అతనితో చవపపాను. 

బలహీనప్రిచే ఆతు రోగ నిన లేదా వ ాధిని క్లిగిసుొ ంది. అద ి
ఎలయంట ివ ాధినయినా క్లిగ ంచవచుు.  
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బలగుపడని ర్ోగపలు:- 

 దేవునితో బాగుప్డని రోగ లనేవి ఏమీ లేవు. వెైదుాలు 
నయము చయేలేని రోగ లనీనటికర మూల క రణము 
దూర తు అయి ఉంటుంది.  ఇలయంటి వ రికి మనం ప్రిచరా 
చేసినప్ుపడు మనము బలహీనప్రిచ ే ఆతుతో లేదా ఆ 
రోగము యొక్ు పరరును ప్లుక్ుతాము. ఉదాహరణక్ు 
క ానుర్ అనే ఆతుతో ననేు మయటాి డుచునానను.  

బలహీనప్రిచే ఆతు దాార  క్లిగ  కొనిన రోగ లను ఇక్ుడ 
మనము చూస్ ొ ము.  

 ఎయిడ్ు  
 మదాప నం, ధూమప నము, మయదక్ దరవ ాలు  
 ఎలరఫు  
 కరళివ తము  
 ఉబబసం  
 గుర డిా తనము  
 క ానుర్  
 ప్క్షవ తము  
 చ విటతినము  
 క్ుర ంగుదల  
 చక ుర వ ాధి  
 శుభరంగ  లేక్పో వడం  
 క్ుషుట రోగము  
 లూాక మియయ  
 లూప్స్  



pg. 132 
 

 రకొ్ం గడాక్టట డం  
 క్ండర లు ప్నిచయేక్పో వడం  
 టూామర్ 

  

బ ైబ్రలులో ఇవవబడి ఉదధహరణలు:- 

  చవవటితనము మర్ియు మూగతనము- మారుక9:25 
జనులు గుంపుక్ూడి తనయొద్దక్ు పరుగ్తిత  కొని 
వచుిట యిసే్ు చూచి మూగవెనై చవవటి ద్యయమా, 
వపనిని వదిలిప ముమ, ఇక్ వపనిలో పివేశింప వద్దని 
ీచక్ు ఆజాఞ పించుచున్ధినని చవపిా ఆ అపవతధి తమను 
గదిద ంచవను. 

 మూగతనము - మతతయి9:32-33 యిసే్ును ఆయన 
శిషుయలును వళె్ల్  చుండగప కొంద్రు, ద్యయముపటిరన 
యొక్ మూగవపని ఆయన యొద్దక్ు తీస్టికొని వచిిరి్. 
ద్యయము వెళ్్గొటర  బడని తరువపత ఆ మూగ వపడు మాట 
లాడగప జన స్మూహములు ఆశిరయపడి ఇశ్పీయిేలులో 
ఈలాగు ఎనిడును క్నబడలేద్ని చవపుా కొనిరి్. 

 మూరఛవపయధి - మతతయి17:15-18  పిభువప, న్ధ 
క్ుమారుని క్రుణ ంపుము; వపడు చధంది్ర్ోగియిెై మికికలి 
బలధపడుచున్ధిడు; ఏలాగనగప అగిిలోను ీచళ్్లోను 
తరుచుగప పడుచున్ధిడు; ీచ శిషుయల యొద్దక్ు వపనిని 
తీస్టికొని వచిితిని గపని వపరు వపనిని స్వస్థపరచలేక్ 
పో యిరని చవపపాను. అంద్ుక్ు యిసే్ు వశ్పవస్ము లేని 
మూరఖతరమువపరలార్ప, మీతో న్ేనె్ంత కపలము 
ఉంద్ును? ఎంతవరక్ు మిముమను స్హింతును? వపనిని 
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న్ధయొద్దక్ు తీస్టికొనిరండని చవపపాను. అంతట యిేస్ు ఆ 
ద్యయమును గదిద ంపగప అది వపనిని వద్లి పోయిెను; ఆ 
గడియనుండి ఆ చినివపడు స్వస్థత న్ ందవను. 

 గుీ డిి  మరి్యు మూగ - మతతయి 12:22 అపుాడు 
ద్యయము పటిరన గుీ డిివపడును మూగవపడునైె్న యొక్డు 
ఆయనయొద్దక్ు తబేడవను. ఆయన వపనిని స్వస్థపరచి 
నంద్ున ఆ మూగవపడు మాటలాడు శకితయు చూపును 
గల వపడధయిెను. 

 కరళ్్వపతము - లూకప 13:11-12 పద్ునె్నిమిది ఏండ్ 
నుండి బలహీన పరచు ద్యయము పటిరన యొక్ స్ట్త ర అచిట 
నుండవను. ఆమ  నడుము వంగిపో యి యిెంత మాతిమును 
చక్కగప నిలువబడలేక్ుండవను. యిేస్ు ఆమ ను చూచి, 

రమమని పిలిచి అమామ, ీచ బలహీనతనుండ ి వడుద్ల 
ప ంది యున్ధివని ఆమ తో చవపిా 

బంధించుట మరి్యు వడుద్ల చేయుట:- 

 బలహీనప్రిచే ఆతులతో వావహరించేటప్ుపడు, ప్రభావితమ ైన సరవ 
చేయుటక్ు మనకి అధిక రము మరియు హెచురిక్లు క్ూడా 
ఇవాబడినాయి.  

 మతతయి16:19 పరలోక్ర్పజయముయొక్క తధళ్పుచవవులు ీచ 
కిచవిద్ను, ీచవు భూలోక్మంద్ు దేని బంధించుద్ువో అద ి
పరలోక్ మంద్ును బంధింపబడును, భూలోక్మంద్ు దేని 
వపుాద్ువో అది పరలోక్మంద్ును వపాబడునని అతనితో 
చవపపాను. 
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 బంధించడము:- 

 బంధించడము అంటే నియంతిరంచడము, కొటిట వేయడము, లేదా 
ప్నిచేసర  స్ మర ధ యనిన  ఆటంక్ప్రచడము.  

ఉదాహరణక్ు  

 “స్ తానా ఈ వాకొి శరఫరం ప ై ఉనన అధిక ర నిన 
బంధిసుొ నానను”.  

 “క ానుర్ అనే ఆతుని బంధిసుొ నానను”.  

 వడుద్ల చేయుట:- 

 విడుదల చేయడం అంటే ఒక్ మనిషిని రోగ బంధక ల నుంచి 
విడుదల చయేడమే.  

 లూకప13:12 యిసే్ు ఆమ ను చూచి, రమమని పిలిచి అమామ, 
ీచ బలహీనత నుండి వడుద్ల ప ంది యున్ధివని ఆమ తో 
చవపిా 

 ద్ూర్పతమను  పపరదోిలడం:-  

 మనకివవబడిన గొపా ఆజఞలలో ద్ూర్పతమలని వెళ్్గొటరడం క్ూడధ ఒక్ 
భలగమే.  

 మారుక16:17 నమిమనవపరి్వలన ఈ స్ూచక్ కియీలు క్న 
బడును; ఏవనగప, న్ధ న్ధమమున ద్యయములను వళ్ె్ 
గొటుర ద్ురు; కొీతత  భలషలు మాటలాడుద్ురు, 
 

 మతతయి9:33 ద్యయము వెళ్్గొటరబడిన తరువపత ఆ మూగ 
వపడు మాటలాడగప జనస్మూహములు ఆశిరయపడి 
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ఇశ్పీయిేలులో ఈలాగు ఎనిడును క్నబడలేద్ని చవపుా 
కొనిరి్. 

ఉదధహరణ:- కపయనసర్ - ఒక్ వయకితకి కపయనసర్ ఉంటట ఆ వయకిత 
శరీ్రములో సపతధను కపయనసర్ అనే్ వతతన్ధనిి పపటిర ంది. కపయనసర్ ను 
స్వస్ధ  పరచడధనికి కొనిి ఉపయోగపడే స్లహాలు చద్వండి.  

 ముంద్ుగప సపతధనుని యిేస్ుకరసీ్ుత  న్ధమములో బంధించండి.  

 కపయనసర్ అనే్ ఆతమలను బంధించి, దధనిని యిసే్ుకరసీ్ుత  
న్ధమములో బయటకి రమమని అజాఞ పించండి.  

 కపయనసర్ లేదధ టటయమర్ అనే్ వతతన్ధనిి, శపించి, అద ి
చనిపో మని, అజాఞ పించండి.  

మనం దవేుని వపక్యమనే్ గొడిలిని కపయనసర్ వేరు పపై ఉంచధలి.  

 మతతయి 3:10 ఇపుాడే గొడిలి చవట్వేరున 
ఉంచబడియునిది గనుక్ మంచి ఫలము ఫలిం పని పితి 
చవటుర ను నరక్బడి అగిిలో వేయబడును. 

క ానుర్ అనదేి ఖ్చిుతంగ  మంచి ఫలము క దు. మనము 
ధ ైరాంగ  అద ి వేరుతో సహా ఎండపిో యి, చనిపో వ లని 
అజాఞ పించవచుు.  

వ ాధి గల ప ర ంతము ప నై మీ చేతులు ఉంచి, విశ ాసంతో సాసధ తా 
శకొిని విడుదల చేస ి సృజనాతుక్ అదుుతానిన యిసేుకరరసుొ  
నామములో ప్లికి చనిపో యిన భాగము లేదా అవయవము. 
యిేసు కరరసుొ  నామములో మరల బరతక లని ఆజాఞ పించండి.     
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ర్ోగమనే్ పరవతంతో మాటల్ డడము:- 

 అనేక్స్ రుి  ప్ుటుట క్లో ఉనన లోప లు, యయకిుడ ంటులు, 
సరురఫలు మరియు క్షీణ ంప్జ సర వ ాధుల వలి శరఫరంలో కొనిన 
అవయవ లు ఉండవు.  మనము ఆ రోగ ప్రాతముతో 
మయటాి డి దేవుని యొక్ు సృజనాతుక్ శకొితో కొర తొ 
అవయవ లు ఏరపడాలని ఆజాఞ పించి, వీరికి సాసధ తా ప్ర ి
చరాను చయేవచుు.  

 మారుక11:23 ఎవడవైనను ఈ కొండను చూచిీచవు ఎతత  
బడి స్ముది్ ములో పడవేయబడు మని చవపిా, తన 
మనస్ుసలో స్ందే హింపక్ తధను చవపిానది జరుగునని 
నమిమన యిెడల వపడు చవపిానద ి జరుగునని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 

ఆ రోజు ముందు యిసేయా, అంజూరప్ు చ టుట ను శపించారు. 
ఆ తరువ త శిషుాలు ఆ మయరగ ము గుండా వళె్ొ ండగ  ఆ చ టుట  
చనిపో వడం చూస ి ఆశురాపో యయరు. 23వ వచనములో  
యిేసయా వ రికి వివరసిూొ  “అంజూరప్ు చ టుట  చిననదే, మీరు 
ప్రాతము తొలగపిో వ లని ఆజాఞ పించావచుు”.   

మన జీవితంలో ఉనన భౌతిక్మ ైన, శరఫరక్మ ైన, ఆత్ముయమ ైన 
మరియు భావోదేరక్ప్ు ప్రాతాలు ఉంచవచుు. ప్రాతము 
సిధ రతాము మరియు శకొిని గూరిు మయటాి డుతుంది. క నీ 
దేవుడు మరియు ఆయన వ క్ాము ఎటువంటి ప్రాతము 
క్ంటే బలమ నైవి మరియు శకొివంతమ ైనవి.   
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 ఆజాఞ పించు:- 

 “ఎవవర్్రతే చవపపత ర్ో”అని యిేస్యయ చవపపారు గపీచ ఎవర్్రతే” 
ప ర రిధంచి దేవుని చయేమని అడుగుతారో”అని చ ప్పలేదు. 
చ ప్పడం అంటే ఆజాఞ పించడం.  

ప్రిశుదాా తు పత ందుక్ునన తర ాత శిషుాలు రోగుల కొరక్ు 
ప ర రిధంచినటుి  ఎక్ుడా లేదు. వ రు దవేుని శకొితో రోగులక్ు 
ప్రిచరా చేశ రు. అద ేసాసధ త శకొి మనలోనూ ఉంది.  

 ర్ోగులను స్వస్ధపరచండి:- 

 అనేక్స్ రుి  రోగుల నిమితొము మన ప ర రధన ఈ విధంగ  
ఉంటుంది. “మనము నిరిక్షాముగ  ఉనన దవేునిని సాసధ ప్రచిి 
మరియు చినన మయరుపను క్లుగజ యమని అడుక్ుుంటూ  
ఉంటాము”. మనము దేవుడు ఏదో  ప్ని చేయమని 
ఆడగక్ూడదు. దేవుడు మనకిచిున ఆయన శకొి దాార  ఆ 
క ర ానిన చేయయలి.  

 మారుక16:18 పపములను ఎతితపటుర కొంద్ురు, 
మరణక్రమ ైనదేది తధి గినను అది వపరి్కి హాని 
చేయద్ు, ర్ోగుల మీద్ చేతులుంచినపుాడు వపరు 
స్వస్థత న్ ంద్ుద్ురని వపర్ితో చవపపాను. 
 

 మతతయి10:8 ర్ోగులను స్వస్థపరచుడ,ి చనిపో యిన 
వపర్ిని లేపుడ,ి క్ుషఠ ర్ోగులను శుద్ుధ లనుగప చయేుడ,ి 

ద్యయములను వెళ్్గొటుర డి. ఉచితముగప ప ందితిర్ ి
ఉచితముగప ఇయుయడ.ి 
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 అధికపర్పనిి తీస్ుకోండి:- 

 దేవుడు మయనవుడికి అధిక రమను మరియు ప్రిప లనను 
ఇచాురు. (ఏలుబడి) 

 ఆదికపండము1:26 దవేుడు మన స్వరూపమంద్ు 
మన పో లిక్ చొపుాన నరులను చేయుద్ము; వపరు 
స్ముది్పు చేపలను ఆకపశపక్షులను పశువులను 
స్మస్త  భూమిని భూమిమీద్ పపిక్ు పితి జంతువును 
ఏలుద్ురుగపక్నియు పలిక్ను. 

మనము యిసేయా చసేినటుి గ నే శకొితో మరియు 
అధిక రముతో మయటాి డాలి ఎందుక్ంటే ఆయన మనక్ు 
వ టిని ఇచిుయునానరు. క బటిట   

 లూకప4:32 ఆయన వపక్యము అధికపరముతో క్ూడినదవ ై
యుండవను గనుక్ వపర్పయన బో ధక్ు ఆశిరయపడిర్ి. 
 

 లూకప10:19 ఇదిగో పపము లను తళ్ే్ను తొి క్ుకటక్ును 
శతుి వు బలమంతటిమీద్ను మీక్ు అధికపరము అను 
గీహించియున్ధిను; ఏదియు మీ క్ంతమాతిమును 
హానిచేయద్ు. 

యిేసయా మనకిచిున వరొమయనము మరియు అధిక రము 
ఇక్ను శకొి క్లిగియుంద.ి  

 వపక్ుకను పలక్ండి:- 

 మనం రోగమన ేవృక్షంతో మయటాి డవచుు.  
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 లూకప17:6 పిభువుమీరు ఆవగింజంత వశ్పవస్ము 
గలవపర్్రతే ఈ క్ంబళిచవటుర ను చూచిీచవు వేళ్్తోక్ూడ 
పపల్గింపబడి స్ముది్ములో న్ధటబడుమని చవపుా 
నపుాడు అది మీక్ు లోబడును. 

యిేసయా పరతురు అతొగ రిలో ఉనన జార నిన గదిా ంచారు. 
ఆయన దాని ప నై అధిక ర నిన త్మసుక్ునానరు.  

 లూకప4:39 ఆయన ఆమ  చవంతను నిలువబడి, 
జవరమును గదిద ంపగపనే్ అది ఆమ ను వడిచవను; 
వెంటనే్ ఆమ  లేచి వపర్ికి ఉపచధరము చయేసపగ్ను. 

ఉదాహరణక్ు, మన శరఫర నిన మయమూలుగ  ఉండమని 
ఆజాఞ పించవచుు. 

 రకొ్పో టు- మయమూలుగ  ఉండును గ క్!  

 యిేసుకరరసుొ  నామములో కిడీనలు స్ మయనాంగ  ప్ని 
చేయమని అజాఞ పసిుొ నానను! 

 మనము సృజనాతుక్మ ైన అదుుతాలను ప్లుక్వచుు.  

 ఈ శరఫరంలోకి కొర తొ గుండ  క్లుగ ను గ క్! 

 ఈ వేరళ్ి ప రగ లని అజాఞ పసిుొ నానము.  

 మారుక3:1&3&5  స్మాజమందిరములో ఆయన 
మరల పివేశింపగప అక్కడ ఊచచవయియ గలవపడు 
ఒక్డుండవను; ఆయనీచవు లేచిన మధయను నిలువు 
మని ఊచచవయియగలవపనితో చవపిా ; ఆయన వపర్ి 
హృద్య కపఠినయమునక్ు ద్ుఃఖ్పడ,ి కోపముతో వపర్ిని 
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క్లయచూచిీచ చవయియచధపుమని ఆ మనుషుయనితో 
చవపపాను; వపడు తన చవయియ చధపగప అది బలగుపడవను. 
 

ధవైరయంతో  మరి్యు శకితవంతంగప మాటల్ డండి:- 

 మనము కొర తొ నిబంధనలో జరిగిన సాసధ తలను చూసూొ  
ఉంటే, మనము ఒక్ త్మవరమ ైన ధానితో ప్లుక్బడని మయటలన ే
చూస్ ొ ము.  

 యోహాను11: 43 ఆయన ఆలాగు చవపిాలాజరూ, 

బయటికి రమమని బ్రగమరగప చవపాగప;  
 

 అపో స్ుత లు 3:6 అంతట పేతురువెండ ి బంగపరములు 
న్ధయొద్ద లేవు గపని న్ధక్ు క్లిగినదే ీచ కిచుి 
చున్ధిను; నజరే్యుడవనై యిసే్ు కరసీ్ుత  న్ధమమున 
నడువుమని చవపిా; 

పౌలులుసతరలో  ఉనన ఒక్ క్ుంటివ నికి ప్రిచరా చేశ డు.  

 అపో స్ుత లు 14:9-10 అతడు పౌలు మాట లాడుట 
వన్ెను. పౌలు అతనివెైపు తేర్ి చూచి, స్వస్థత 
ప ంద్ుటక్ు అతనికి వశ్పవస్ముండవనని గీహించి; ీచ 
పపద్ములు మోపి స్ర్ిగప నిలువుమని, బ్రగమరగప చవపిా 
నపుాడు అతడు గంతులువసే్టి నడువ సపగ్ను. 

మనకి సాసధ త కోసం ధ ైరాంగ  ప్లుక్బడని మయటలు 
ఉదాహరణలుగ  ఉనానయి. ఇవి మన స్ ంప్రదాయయలకి 
వాతిర క్ంగ  ఉననప్పటికర క్ూడా దవేుని వ క ానిన 
వెంబడదిాా ం.  
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దేవుని వపకపయనిి పలుక్ుదధము:- 

 దేవుని ప్రజలకి సాసధ తను త్మసుక్ుర వడంలో మనము ప్లిక  
మయట చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైన ప తరను పో షసిుొ ంది. మన మయట 
జీవ నిన లేదా మరణానిన, రోగ నిన లేదా ఆరోగ ానిన 
క్లిగిసుొ ంది. మనము దేవుని వ క ాననే ప్లక లి. దేవుని 
వ క్ామే సాసధ తను త్మసుకొని వసుొ ంద.ి   

జీవము లేదధ మరణము:- 

 జీవమరణములు నాలుక్, వశములో ఉనానయని ర జ ైన 
స్ో లోమోను చ ప పడు.  

 సపమ తలు18:21 జీవమరణములు న్ధలుక్ వశము 
దధని యంద్ు ప్ితిపడువపరు దధని ఫలము తింద్ురు 

అనేక్మంద ి  తాము ప్లిక  మయటలను బటిట  తమను తాము 
మరియు ఇతరులని క్ూడా చంపవిేసుొ నానరు. ఇతరులు 
దేవుని వ క్ాము ప ైన విశ ాసముతో ఆరోగాముగ  జీవించడం 
నేరుుక్ుంటునానరు.  

రక్షణను ఒపుాకోండి:- 

 హృదయంతో నమిు, రక్షణను నోటితో ఒప్ుపకోవ లి.  

 ర్ోమా10:8-10 అదేమని చవపుాచునిద?ి వపక్యము ీచ 
యొద్దను, ీచ న్లటను ీచ హృద్యములోను ఉనిది; 
అది మేము పిక్టించు వశ్పవస్వపక్యమ.ే అదమేనగప 
యిేస్ు పిభువని ీచన్లటితో ఒపుాకొని, దేవుడు 
మృతులలో నుండి ఆయనను లేపపనని ీచ హృద్య 
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మంద్ు వశవస్టించినయిడెల, ీచవు రక్షింపబడుద్ువు. 
ఏలయనగప ీచతి క్లుగునటు్  మనుషుయడు 
హృద్యములో వశవస్టంిచును, రక్షణ క్లుగునటు్  
న్లటితో ఒపుాకొనును. 

సంప్ూరణ రక్షణలో సాసధ త మరియు విడుదల ఇమిడ ి ఉంది. 
మన హృదయంతో నమిు, మన రక్షణ కొరక్ు నోటితో 
ఒప్ుపకోవ లి. సాసధ త కొరక్ు క్ూడా హృదయంతో నమిు 
నోటితో ఒప్ుపకోవ లి.  

వపకపయనిి పలక్ండి:- 

 శతాధిప్తి వచిు తన దాసుని యొక్ు సాసధ త నిమితొము 
యిేసయాను వడేుక్ుననప్ుపడు, అతనికి మయటలలో ఉనన 
అధిక రముతో ఉనన శకొి ఏంటో, త లుసు. అందుక  
యిేసయాను “మయట మయతరము స లవిముు”, న దాసుడు 
సాసధ త పత ందుతాడు”.  

 మతతయి8:5-10&13 ఆయన క్పపరిహూములో 
పివేశించినపుాడు ఒక్ శతధధిపతి ఆయనయొద్దక్ు 
వచిి; పిభువప, న్ధ దధస్ుడు పక్షవపయువుతో మిగుల 
బలధపడుచు ఇంటలిో పడియున్ధిడని చవపిా, 
ఆయనను వేడుకొన్ెను.యిేస్ు నే్ను వచిి వపని స్వస్థ  
పరచవద్నని అతనితో చవపాగప; ఆ శతధధిపతిపిభువప, 
ీచవు న్ధ యింటిలోనికి వచుిటక్ు నే్ను పపతుి డను 
కపను; ీచవు మాటమాతిము స్టపలవముమ, అపుాడు న్ధ 
దధస్ుడు స్వస్థపరచబడును. న్ేను క్ూడ 
అధికపరమునక్ు లోబడనివపడను; న్ధ చతేికింీద్ స్టపైనిక్ు 
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లున్ధిరు; న్ేను ఒక్ని ప మమంటట పో వును, ఒక్ని 
రమమంటట వచుిను, న్ధ దధస్ుని ఈ పని చేయుమంటట 
చేయును అని యుతతరమిచవిను. యిేస్ు ఈ మాట వని 
ఆశిరయపడ,ి వెంట వచుిచునివపర్ిని చూచి 
ఇశ్పీయిేలులో న్ెవనిక్రనను న్ేనింత వశ్పవస్ మునిటుర  
చూడ లేద్ని నిశియముగప మీతో చవపుా చున్ధిను. 
అంతట యిేస్ుఇక్ వళె్లళము; ీచవు వశవస్టించిన 
పికపరము ీచక్ు అవునుగపక్ని శతధధిపతితో చవపపా ను. 
ఆ గడియలోనే్ అతనిదధస్ుడు స్వస్థతన్ ందవను. 

యిేసయా మయటాి డితే తన సరవక్ుడు బాగవుతాడని అన ే
శతాధిప్తి యొక్ు విశ ాస్ నిన చూసి యిసేయా అతనిని 
ఎంతగ నో మ చుుక్ునానరు. శతాధిప్తికి అధిక రం మయతరమ ే
క దు గ నీ, మయట ప్లక్డం యొక్ు ప ర ముఖ్ాత క్ూడా 
త లుసు. మనము మయట మయతరము (విశ ాసంతో క్ూడని) 
ప్లికితే, మన ఆవిశ ాసము, అనుమయనము మరియు 
చుటూట  ఉనన విషయయలను మయటాి డము.  

వపకపయనిి వనండి:- 

 దేవుడు మనలను వ క్ాము వినమని ఆజాఞ పించాడు.  

 సపమ తలు4:20-22 న్ధ క్ుమారుడధ, న్ధ మాటలను 
ఆలకింపుము న్ధ వపక్యములక్ు ీచ చవవ యొగుమ ము.ీచ 
క్నుిల యిెద్ుటనుండి వపటిని తొలగిపో నియయ క్ుము 
ీచ హృద్యమంద్ు వపటిని భది్ము చసే్టి కొనుము. 
దొర్ికినవపర్ికి అవ జీవమును వపర్ి స్రవశర్ీరమునక్ు 
ఆర్ోగయమును ఇచుిను. 



pg. 144 
 

వపకపయనిి పంపించి:- 

 దేవుడు తన వ క్ుును ప్ంపి సాసధ ప్రుస్ ొ డని, కరరొన 
గరంథంలో చూస్ ొ ము.  

 కరరతన107:20 ఆయన తన వపక్ుకను పంపి వపర్ిని 
బలగుచేస్టపను ఆయన వపరు పడిన గుంటలలోనుండ ి
వపర్ిని వడపిిం చవను. 

మనము మయటను ప్లికి ప్ంప్ుతాము. మనము యిేసయా 
క్లిగిన అధిక ర నిన క్లిగియునానము. విశ ాసముతో 
మరియు అధిక రంతో మయటాి డుట దాార  దేవుని వ క ానిన 
ప్ంప్ుతునానము. 

వృధధగప తిర్ిగిర్పద్ు:- 

 దేవుడు ప్లికిన మయట క రాము చేయక్ుండా, వృధాగ  
తిరిగిర దని దేవుడు వ గ ధ నము చేశ రు.  

 యోషయా55:10-11 వరషమును హిమమును 
ఆకపశము నుండి వచిి అక్కడిక ి ఏలాగు మరలక్ 
భూమిని తడిపి వతుత వపనికి వతతనమును భుజంచు 
వపనికి ఆహారమును క్లుగుటక్ర అది చిగిరి్ి వరి్ధలు్  
నటు్  చేయున్ల ఆలాగే న్ధ న్లట నుండి వచుి 
వచనమును ఉండును. నిషఫలముగప న్ధ యొద్దక్ు 
మరలక్ అది న్ధక్ు అనుక్ూలమ ైనదధని న్ెర వరేుిను 
న్ేను పంపిన కపరయమును స్ఫలము చేయును. 

దేవుని మయట ఒక్ ఉదేా శాంతో, ఇవాబడ ి మరియు ఓటమితో 
తిరిగిర దని మనకి సపషట ంగ  త లుసు. దేశములక్ు సాసధ తను 
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చేక్ూరుడమనేద ి ఆయన ప్రణాళ్లక్లో భాగము. నేడు 
మనము దేవుని యొక్ు చతేులము మరియు నోరు అయి 
ఉనానము. క బటిట  మనము ఆయన సారమును విని, రక్షణ 
వ క్ాములు ప్లికి మరియు ఆయన ప్రజలక్ు సాసధ తను 
త్మసుక్ునివదాా ము.  

 

మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. మీరు ఒక్ రోగికి యిేసుకరరసుొ  నామములో సాసధ త ప్రిచరా చేసినప్ుపడు ఏమి 
జరుగుతుందని ఎదురుచూస్ ొ రు? ఎందుక్ని వివరించండి?  

 

 

2. డాక్టరు నయం క నీ రోగామని చ పిపన వాకిొ కి లేదా క ానుర్ తో చనిపో తాడాని 
చ పిపన వాకిొ కి మీరు ప ర రధన చేయడానికి పిలువబడితే, అతనికి సాసధ తా 
ప్రిచారాను ఏ విధంగ  చేస్ ొ రు? 

 

 

3. సాసధ త ప్రిచరాలో శకిొ వంతంగ  మయటాి డుట గూరిు అయిదు ఉదాహరణలు 
లేఖ్నాల నుండి ఇవాండి?  

 
 

*** 
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పపఠము -7 
మన కిీయలు మర్ియు పపిరధన దధవర్ప స్వస్ధత  

 

మన గతప ఠ లలో, దవేుని వ క ానిన అరధంచేసుకోవడం ఎంత ప ర ముఖ్ామ నైదో  
చూచాము, ఎందుక్ంట ే అద ి రోగులను సాసధ ప్రచడముతో సంబంధమ క్లిగి ఉంది. అయిన 
ప్పటికర మయనాక ంత వ క్ాము త లిసనిప్పటికర క్ూడా, మన ప్నిఅయిన క రాము చయేక్పో తే  
సాసధ త జరుగదు. మనము మన విశ ాస్ నిన ప్లక లి. మనము ప్నిని జరిగించాలి. రోగుల 
యొదాక్ు వెళ్ళిలి. 

 

దేవుని భలగము- మన భలగము:- 
 

  అదుుతాలు జరుగడానికి మనము మన ప్నిని చేయయలి మరియు 
దేవుడు తన ప్నిని తాను చసే్ ొ డని ఎదురుచూడాలి.  

 నోవహు ఓడ క్టాట డు-దవేుడు భూమి ప కిై జలప్రళయం 
ప్ంపించారు.  

 మోషర క్రరను చూప డు- దేవుడు ఎరర సముదార నిన ప యలుగ  
చేశ డు.  

 యోహో షువ యి రికో చుటూట  తిరిగ రు- దేవుడు గోదాలను 
క్ూలయుడు.  

 ఎలిష  కొమును నీటిలో విసిర డు- దవేుడు గొడాలి తలను నీటలిో 
తేలయుడు.  

దేవుని భలగము:- 

 సాసధ త ప్రిచరా చయేడంలో మనం చసేర భాగముంది. మరియు ఆ 
ప్నికి అనుసంధానంగ  దేవుడు చేసర క రాము ఉంది. ఏ ర ండు మ టి 
ప్దాతినీ అరధం చసేుకోవడం చాలయ ప ర ముఖ్ాం. మనము యిేసయా 
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యొక్ు మయటలను విశాసించి మరియు విశ ాసంతో ప్నిని జరిగిసరొ  
దేవుడు తన భాగంగ  అదుుతానిన క్నప్రుస్ ొ డు.   
 

స్మస్తము సపధయమే:- 

 “దేవునితో సమసొము స్ ధామే అని”యిేసయాతో చ ప్పడం సులువే! 
 

 లూకప18:27; ఆయన మనుషుయలక్ు అసపధయములెనైవ దేవునికి 
సపధయములని చవపపాను.  
 

 మారుక10:27 యిసే్ు వపర్ిని చూచి, ఇది మనుషుయలక్ు అసపధయమే 
గపని, దేవునికి అసపధయము కపద్ు; దేవునికి స్మస్తమును సపధయమే 
అనె్ను. 

 
 

“విశాసించు వ రికి సమసొము స్ ధామే”అన ే మయటను అంగఫక్రించడం 
చాలయ క్షట ము.  
 

 మారుక9:23 అంద్ుక్ు యిేస్ు (నముమట) ీచవలనన్ెైత,ే నముమ 
వపనికి స్మస్తమును సపధయమే యని అతనితో చవపపాను.  
 
 

ప్రక్ృతి సంబంధంగ , ఇది అస్ ధాంగ  క్నబడవచుు. క నీ దేవుడు 
చేయమని చ బితే అద ి మన శకొితో క దు గ నీ దేవుని శకొితో చయేడం 
స్ ధామే. మనం చయేలేని ప్నిని దవేుడు చయేమని ఎప్ుపడూ 
చ ప్పడు.  
 
 మతతయి17:20 అంద్ుకపయనమీ అలావశ్పవస్ము చేతన్;ే మీక్ు 

ఆవగింజంత వశ్పవస్ముండిన యిెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడ 
నుండి అక్కడికి ప మమనగపన్ే అది పో వును;  
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మన భాగము:- 
 

వధేయతను చూపించడము:- 
 

 రోగుల ప  ై చతేులు ఉంచమని యిేసయా ఆజాఞ పించారు. మనము 
భయముతో ఈ ఆజఞ క్ు ఎప్ుపడూ ఆవిధేయత చూపించక్ూడదు.  
 

 Iస్మూయిలేు15:22 అంద్ుక్ు స్మూయిలేుతధను స్టపలవచిిన 
ఆజఞను ఒక్డుగ్రకొనుటవలన యిెహో వప స్ంతోష్ించునటు్ , 

ఒక్డు ద్హన బలులను బలులను అరి్ాంచుటవలన ఆయన 
స్ంతోష్ించున్ధ? ఆలోచించుము, బలులు అరి్ాంచుటక్ంటె 
ఆజఞను గ్రకొనుటయు, ప టటర ళ్్ కొీవువ అరి్ాంచుటక్ంటె మాట 
వనుటయు శే్షీఠము. 
 

మన జీవితములో సాసధ తలను మరియు అదుుతాలను అనుభవించా 
లంట,ే దేవుని వ క్ాంలో ఇవాబడిన ఆజఞ లక్ు మరియు హెచురిక్లక్ు 
విధయేతను చూపించాలి. ప్రిశుదాధ తు దవేుడు మనక్ు ఒక్ 
విషయయనిన చ పిపనప్ుపడు, మయనవసంబంధంగ  అద ి ఎంత బుదిా  
హీనముగ  ఉననప్పటికరక్ూడామనమువెంటనేలోబడాలి.    
 

“చేయగలను"అన్ే మనస్ుసను పపంప ందించుకోండి:- 
 
 

 మనము మన విశ ాస్ నిన ప ంపత ందింప్జ సుక్ుంటే దేవుడు చ పిపన ఏ 
ప్నినెైనా చయేవచుు.“నేనుచయేలేను", అన ే మయటను చ ప్పడము 
ఆపి “నేను చయేగలను" అనిచ బుతూదవేునివ క్ాంతోఅంగఫక్రించండ.ి  
 

 ఫిలిప్ా యులు4:13 ననుి బలపరచువపనియందే న్ేను 
స్మస్తమును చేయగలను. 
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భయానిి జయించడము:- 

 అప్జయమును గూరిున భయము మరియు సిగుగ  దవేుని దగగ ర 
నుంచి వచిునద ి క దు. మన జీవితములో దేవుడు ఉదేా శించిన 
క ర ాలను చయేక్ుందా నియంతిరసుొ ంద.ి దేవునికి లోబడక్ుండా 
మనలను ఆటంక్ప్రచడానికి భయము అన ే ఆతుతో అస్ ధారణమ ైన 
భయయనినక్లిగిస్ ొ డు. 
 

 IIతిమోతి1:7; దేవుడు మనక్ు శకితయుపేమియు, ఇందిియ 
నిగీహమును గల ఆతమన్ే యిచవిను గపని పిర్ికతినము గల ఆతమ 
నియయలేద్ు. 
 

దేవుని వ క్ాం ప  ై సపందించడానికి మనము అప్జయము గూరిున 
భయయనికి మరియు అదుుతము జరుగక్పో త ే మన పరరు పో తాడనే 
భయయనిన విడచిిప టాట లి. యిేసయా తన ఖ్యాతిని మనకిచిునప్ుపడు 
మన ఖ్యాతి కోసం మనమ ందుక్ు చింతించాలి?  
 

 ఫిలిప్ా యులు2:7 మనుషుయల పో లిక్గప పుటిర , దధస్ుని 
స్వరూపమును ధర్ించుకొని, తనుి తధనే్ రి్క్ుత నిగప చేస్టికొనె్ను. 
 

“ఒక్వేళ ఏమి జరుగక్పో తే"అని అడగడం మయనేసి, “ననేు లోబడతిే 
వ రు అదుుతం పత ందుక్ుంటారు"అని చ ప్ుపకోండి. 
విశ ాసముతో ప్నిచేయయలి గ నీ, భావోదేరక లతో క దు. 
 

యిేస్యయ ధవైరయంగప పరి్చరయ చేశ్పరు:- 
 

 యిేసయా ఎప్ుపడూ ధ రైాంతో జరిగించిన ప్నిని చూసి సాసధ ప్రిచారు. 
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 చేయిచధపు:-  

 ఊచ చేయి క్లిగిన వ నిని చయేలేని క ర ానిన చేయమనడముతో 
యిేసయా ఆ వాకొిని సాసధ ప్రిచారు. 
 

 మతతయి12:10 వపర్పయన మీద్ న్ేరము మోపవలెనని వశ్పీంతి 
దినమున స్వస్థపరచుట న్ధయయమా? అని ఆయనను అడిగిరి్.  
 

 మతతయి12:13; ఆ మనుషుయ నితోీచ చవయియ చధపుమన్ెను. 
వపడు చవయియ చధపగప ర్్ండవదధనివలె అది బలగుపడవను. 
 

 

అద ేక్ధను మనము  
 మారుక3:1-5 స్మాజమందిరములో ఆయన మరల పివశేింపగప 

అక్కడ ఊచచవయియ గలవపడు ఒక్డుండవను. అచిటి వపరు 
ఆయన మీద్ న్ేరము మోపవలెననియుండ,ి వశ్పీంతి దినమున 
వపనిని స్వస్థపరచున్మేో అని ఆయనను క్నిపపటుర  
చుండిర్ి. ఆయనీచవు లేచి న మధయను నిలువుమని ఊచ చవయియ 
గలవపనితో చవపిా; వపర్నిి చూచి వశ్పీంతి దనిమున మేలు 
చేయుట ధరమమా కరడు చేయుట ధరమమా? పపిణరక్షణ ధరమమా, 
పపిణహతయ ధరమమా! అని అడిగ్ను; అంద్ుక్ు వపరు ఊర 
క్ుండిర్ి. ఆయన వపర్ ి హృద్య కపఠినయమునక్ు ద్ుఃఖ్పడి, 
కోపముతో వపర్ిని క్లయచూచిీచ చవయియచధపుమని ఆ 
మనుషుయనితో చవపపాను; వపడు తన చవయియ చధపగప అది బలగు 
పడవను. మరియు  
 

 లూకప6:6-10 (మరి్యొక్ వశ్పీంతిదనిమున ఆయన స్మాజ 
మందిరములోనికి వెళ్ి బో ధించుచునిపుాడు, అక్కడ ఊచ క్ుడ ి
చవయియగలవపడొక్డుండవను. శ్పస్ుత ీ లును పరి్స్యుయలును ఆయన 
మీద్ న్ేరము మోపవలెనని, వశ్పీంతిదినమున స్వస్థపరచు 
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నే్మో అని ఆయనను క్నిపపటుర చుండిరి్; అయితే ఆయన వపర్ ి
ఆలోచన లెర్ిగి, ఊచచవయియగల వపనితో ీచవు లేచి మధయను 
నిలువుమని చవపాగప, వపడు లేచి నిలిచవను. అపుాడు యిసే్ు 
వశ్పీంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమమా కరడుచేయుట 
ధరమమా? పపిణరక్షణ ధరమమా పపిణ హతయ ధరమమా? అని 
మిముమ నడుగుచున్ధినని వపర్ితో చవపిా ; వపరి్నంద్రి్ని చుటుర  
క్లయజూచిీచ చవయియ చధపుమని వపనితో చవపపా ను; వపడధలాగు 
చేయగపన్ే వపని చవయియ బలగుపడవను.)లో క్ూడా చూస్ ొ ము. ఈ 
లేఖ్నాలు ప్నిని గూరిు మయటాి డుతాయి. యిేసయా ఆ 
మనుషుాని ఒక్ ప్నిని చయేమనానరు. ఆ మనిషి యిేసయా 
చ ప్ుపనటుి  తన చయేిని చాపనిప్ుపడు అతడు సాసధ తను 
పత ందుక్ునానడు.  
 

 

 వెళిళక్డుకోక:- 
 

 

 యిేసయా గుడిా వ నిని షిలోహు కోనేరు వదాక్ు వెళ్లి క్డుకోుమని 
చ ప పరు.  
 

 యోహాను9:6-7 ఆయన ఇటు్  చవపిా నే్లమీద్ ఉమిమవసే్ట,ి 

ఉమిమతో బురద్ చసే్ట,ి వపని క్నుిలమీద్ ఆ బురద్ పూస్టి; ీచవు 
స్టిలోయము కోనే్టికి వళ్ెి అంద్ులో క్డుగు కొనుమని చవపపాను. 
స్టిలోయమను మాటక్ు పంపబడిన వపడని అరథము. వపడు వెళ్ి 
క్డుగుకొని చూపు గలవపడవై వచవిను. 
 

యిేసయా బంక్మటిట ని చేసినప్ుపడు లేదా దానిని క్ళిక్ు ర సినప్ుడు 
అతను సాసధ త పత ందాడా లేదా షలిోహు కొనేరులో క్డుక్ుుననప్ుపడు 
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సాసధ త పత ందాడా? ఆ మనుషుాడు యిసేయాను విశాసించి, ఆయన 
చ పిపన ప్నికి విధేయత చూపించినప్ుపడు సాసధ త పత ందాడు.  
  

 “పరుపు ఎతితకొని నడువు”:- 
 

 “లేచి నీ ప్రుప్ు ఎతొికొని నడువుము"అని యిేసయా ప్క్షవ తంతో 
ఉనన మనిషతిో చ ప పరు. 
 

 మారుక2:11-12 పక్షవపయువు గలవపనిని చూచిీచవు లేచి ీచ 
పరు పపతిత  కొని యింటకిి ప మమని ీచతో చవపుాచున్ధినన్ెను. 
తక్షణమే వపడు లేచి, పరుపపతిత కొని, వపరంద్ర్యిిెద్ుట నడచి 
పో యిెను గనుక్, వపరంద్రు వభలి ంతిన్ ంద ి మనమీలాటి 
కపరయములను ఎనిడును చూడలేద్ని చవపుాకొనుచు దవేుని 
మహిమపరచిర్ి. 
 

ప్రక్ృతి సంబంధంగ  ఆ మనుషుాడు లేచి తన ప్రుప్ు ఎతుొ క్ుని 
నడవడము అస్ ధాము. క నీ దేవుడు చ పిపన మయట ఏమిటో అతడు 
విని ఆ ప్రక రము చసేినప్ుపడు అతడు సాసధ త పత ందాడు.   
 

శిషుయలు ఈ ఉదధహరణను పపటించధరు:- 
 

 యిేసయా ఇచిున సాసధ త ప్దాతిని పరతురు మరియు యోహాను 
ప టించారు. క్ుంటివ నిని లేచినడువమని ఆజాఞ పించారు.  
 

 అపో స్ుత లు 3:6-7 అంతట పేతురువెండి బంగపరములు న్ధయొద్ద 
లేవు గపని న్ధక్ు క్లిగినదే ీచ కిచుిచున్ధిను; నజర్ేయుడవైన 
యిేస్ు కరసీ్ుత  న్ధమమున నడువుమని చవపిా; వపని క్ుడచివయియ 
పటుర కొని లేవనె్తవతను; వెంటనే్ వపని పపద్ములును చీల 
మండలును బలము ప ందవను. 
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వశ్పవస్ము + కియీ:- 
 

 కిరయలు లేని విశ ాసము మృతతులామని యయకోబు చ ప పరు.  
 

 యాకోబు2:14 న్ధ స్హో ద్రులార్ప, కియీలు లేనపుాడు ఎవడవైనను 
తనక్ు వశ్పవస్ము క్లద్ని చవపిానయిెడల ఏమి పియో జనము? 

అటిర  వశ్పవస్మతని రకి్షంపగలదధ? 

 

 యాకోబు2:17-18 ఆలాగే వశ్పవస్ము కియీలులేనిదవైతే అది ఒంటిగప 
ఉండి మృతమ ైనద్గును.అయితే ఒక్డు ీచక్ు వశ్పవస్ మునిద,ి 

న్ధక్ు కియీలునివ; కియీలు లేక్ుండ ీచ వశ్పవస్ము న్ధక్ు క్ను 
పరచుము, నే్ను న్ధ కియీలచేత న్ధ వశ్పవస్ము ీచక్ు క్నుపరతునని 
చవపుాను. 

 

 

 యాకోబు 2:20 వయరుథ డధ, కియీలులేని వశ్పవస్ము నిషఫలమ నైద్ని 
తవలిస్టికొనగోరుచున్ధివప? 
 

మనము దేవుని వ క్ుు ప  ైసపందించాలి.  
ఎందుక్ంటే కిరయలు లేని విశ ాసము మృతతులాము. మన 
విశ ాసము కిరయలోి నికి వెళి్లనప్ుపడు దవేుని సాసధ తా శకొి ప్ని 
చేయడానికి మనము అనుమతిస్ ొ ము. దవేుని యొక్ు సాసధ తా శకొిని 
ప్రవహ ంప్జ యనిసరొ  రోగము ప రిపో తుంది. 
 

సాసధ తా ప్రిచరాలో విశ ాసము మరియు ప్ని క్ూడా చాలయ 
ప ర ముఖ్ామ నైది. కొనిన స్ రుి  సాసధ త చేసర ప్రిచారక్ుడు మరికొనిన 
స్ రుి  సాసధ త పత ందుకోవ లనుక్ునే వ డు దేవుని మయటలక్ు 
విధయేతను చూపించాలి.  
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పనిచేయడధనికి స్లహాలు:- 
 

 మీరు సాసధ తా ప్రిచరాను చేసని వెంటనే, వ రు ఇంతక్ు ముందు 
చేయలేని ప్నిని ఇప్ుపడు చయేమని చ ప్పండి.  
ఉదాహరణక్ు  
 “చేయి ఎతొండి", “వంగండి", “ప్రఫక్షించుకోండ"ి. 
 “న పిప ఏమయింద"ిఅని ధ ైరాంగ  అడగండి. 
 మీరు దేవుని వ క్ాము సతామయిందని నముుతారు! దాని 

ప్రక రము ప్ని చయేండి! దేవుని వ క్ాం ప ైన ప్నిచయేండి. మీ 
విశ ాసప్ు కొలప్రిమయణమును బటిట  ప్నిచయేండి.  

 విశ ాసము కిరయయరూప్క్ంలో ప్నిచేసుొ ంది. 
 దేవుని సాసధ తా శకొి విడుదల అవుతుంది.  
 ఆ మనిష ిసాసధ త పత ందుతారు. 

 

హెచిర్ిక్:-  

 మనము ఎప్ుపడూ ఆ వాకొికి మందులు ఆపరయమని లేదా ఆ 
ప్రిక్ర నిన త్మసరయమని ఎప్ుపడూ చ ప్పక్ూడదు. విశ ాసము ఎక్ుడ 
ఉందో  లేదా ఆటంక లు ఎక్ుడ ఉనానయో అనన విషయము మనక్ు 
త లియదు. క బటిట  వ రు తమ సాసధ తను పత ందుకోలేక్పో వచుు.  
మనము అనుక్ూలంగ  మయటాి డ ి వ రిలో విశ ాసము ప రిగ టుి గ  
చేయయలి. వ రికి ప్రిక్ర నిన త్మసరసర విశ ాసం ఉంట ే అద ి చాలయ 
అదుుతమ ైన విషయము.  
 

గమనిక్:- 

 వెైదుాలు ఇచేు వ టికి మీరు వాతిర క్మ ైన సలహాలు ఇసరొ  అప్ుపడు 
గ నీ లేదా భవిషాతుొ లో గ నీ మీ ప నై చటట రఫతిగ  నేరము మోప ి
చ రస్ లలో వయేవచుు. 
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పపిరధనను మరి్యు స్వస్ధతను అరదం చసే్ుకోవడం:- 
 

 తపుాడు అవగపహన:- 
 

 కొంతమంది రోగులక్ు సాసధ తా ప్రిచరాను చయేడంలో భాగమ ైన 
ప ర రధన గూరిు తప్ుపగ  ఆరాము చేసుక్ుంటారు. సాసధ ప్రచడానికి 
నిరిక్షాము మరియు ఇషట ము లేని దవేునికి మనము ప ర రిధసూొ  
మరికొంతమంది అడుక్ుుంటునానమని భావిస్ ొ రు. ఒక్ వాకొిని సాసధ  
ప్రచుటక్ు దేవునికి మంచి క రణాలను చ ప ొ రు. ఉదాహరణక్ు 
“క ైైసొవ సమయజములో అతడు చాలయ మంచి నాయక్ుడు"- ప్రభువ  
అతడు చాలయ మంచివ డు, నీవతనిని  ఖ్చిుతంగ  సాసధ ప్రచాలి.  
 

దేవుడు రోగులను సాసధ ప్రచడానికి నిరిక్షాం క్లిగిలేడు! ఆయన తన 
భాగ నిన 2,000 సంవతుర ల కిరతమ ే చేశ రు. యిేసయా తన 
శరఫరంలో పత ందిన ద బబల దాార  మన బాధను మరియు రోగ నిన 
అనుభవించారు.  
 

ఇప్ుపడు ఆయన చేసని ప్నిని మనలను చేయమంటునానరు. 
రోగులను సాసధ ప్రచుడ;ి  మృతులను లేప్ుడ ి మరియు రోగుల ప ై 
చేతులుంచినప్ుపడు వ రు సాసధ త పత ందుదురు.  
 

మన స్ ంప్రదాయ ప్దాతులోి  రోగుల కోసము కొనిన వ క ాలను 
ప ర రధనగ  చ బుతూ ఉంటాము. క నీ దేవుడు రోగులను సాసధ  
ప్రచమని చ ప పరు.  
 

 యాకోబు5:14-15 మీలో ఎవడవైనను ర్ోగియిె ై యున్ధిడధ? 

అతడు స్ంఘపు పపద్దలను పలిిపింపవలెను; వపరు పిభువు 
న్ధమమున అతనికి నూన్ె ర్పచి అతని కొరక్ు పపిరథన చేయ 
వలెను. వశ్పవస్స్హితమ ైన పపిరథన ఆ ర్ోగిని స్వస్థపరచును, 
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పిభువు అతని లేపును; అతడు పపపములు చేస్టినవపడవైత ే
పపపక్షమాపణ న్ ంద్ును.  
 

సంఘ ప దాలు వచిు రోగులక్ు నూనె ర స ివిశ ాస సహ తమ నై 
ప ర రధన చసేరొ  వ రు సాసధ త పత ందుతారనే ఉదాహరణ తప్ప 
ప ంత కోసుొ  ప్ండుగ తర ాత సాసధ తా ప ర రధన తర ాత సాసధ తలు 
జరిగ యని ఎక్ుడా ర య బడలిేదు.   
 

పపిరధన యొక్క నిరవచనము:- 
 

 మన కొరక్ు దవేుడు ఏదో  చయేయలని అడుక్ుునే విధంగ  ప ర రధన 
ఉండక్ూడదు. దవేుని వ క్ాం ప నై విశ ాస్ నిన, దేవుడు తన 
వ క్ుును జరిగిస్ ొ డన ే స్ మరధయతను మరియు దేవుని వ క ానిన 
ఆయన చసే్ ొ డని అంగఫక్రించడమే ప ర రధన.  
 

మనము దవేుని వ క ానిన ప ర రిధంచినప్ుపడు మన నిరఫక్షణ విశ ాస 
మవుతుంద ి మరియు మన విశ ాసము, నిండిన కిరయల దాార  
దేవునికి విధేయులమవుతాము. మనము విశ ాస్ నిన వాకొ్ప్రుసూొ  
ప ర రిధసరొ  దేవుడు ఇప్పటిక  మన కొరక్ు అనుగరహ ంచిన వ టిని మనము 
పత ందుక్ుంటాము. మనము యిసేయా చేసని క ర ాలను చేయడము 
ప ర రంభిస్ ొ ము. ప ర రధన అనేద ి మన విశ ాస్ నిన అనుక్ూల 
ప్రిసిధ తులోి నికి నడిపిసుొ ంది.  
 

ప ర రధన అనేది దేవుని వ క్ాము ప్టి విశ ాస్ నిన, వాకొ్ప్రచడము, 
ప్రిచరా సమయయనికి సిదధ ప్డే వీలుగ  దేవుడు చ పరప విషయయనిన 
వినడం అప్ుపడు దేవుడి వ క ానికి విధేయత చూపసిూొ  మనం 
రోగులను సాసధ ప్రుస్ ొ ము.   
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అంగీకపరముతో క్ూడిన పపిరధన:- 
 

 ఇద్దరు అంగీక్రి్ంచధలి:- 

 అంగఫక రముతో క్ూడని ప ర రధన అనేద ి అరధము చసేుక్ుని ఈ 
ప ర ముఖ్ామ నై సూతరా నిన రోగులను సాసధ ప్రచడములో 
ఉప్యోగించుకోవ లి.  
మతతయి18:19-20 మరి్యు మీలో ఇద్దరు తధము వేడుకొను దేనిని 
గూర్ిియిెైనను భూమి మీద్ ఏకరభవంచిన యిెడల అది పరలోక్ 
మంద్ుని న్ధ తండిి వలన వపర్ికి దొరక్ునని మీతో చవపుా 
చున్ధిను. ఏలయనగప ఇద్దరు ముగుమ రు న్ధ న్ధమమున ఎక్కడ 
క్ూడి యుంద్ుర్ో అక్కడ న్ేను వపర్ి మధయన ఉంద్ునని చవపపాను. 
 

 అంగీకపరము:- 
 

 మీరు అంగఫక్రించినప్ుపడు మీరు అవతల వాకొితో సంప్ూరణ 
సముతితో ఉంటునానరు. ఇదారు ఏకరభవించి సాసధ త కొరక్ు యిసేు 
కరరసుొ  నామములో ప ర రధన చేసనిప్ుపడు, దవేుడు అక్ుడ ఉనానడు. 
క బటిట  మీ ప ర రధనక్ు ఖ్చిుతంగ  జవ బు వసుొ ంది. 
మనము ఇతరులతో ఏకరభవించి ప ర రధన చేసనిప్ుపడు ఆ ప ర రధన 
బహుశకొివంతంగ  ఉంటుంది.  
 

 యిెహో షువ23:10 మీ దేవుడవైన యిెహో వప మీకిచిిన మాట 
చొపుాన తధనే్ మీకొరక్ు యుద్ధము చేయువపడు గనుక్ మీలో 
ఒక్డు వేయి మందిని తరుమును; 
 

 దివతీయోపదేశకపండం32:30 తమ ఆశయీద్ురమము వపరి్ని 
అమిమవేయని యిెడల యిెహో వప వపర్ిని అపాగింపనియిెడల 
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ఒక్కడు ఎటు్  వేయిమందిని తరుమును? ఇద్దరు ఎటు్  పది వలే 
మందిని పపరదోలుద్ురు? 

 
 

మనక్ు మరొక్రు క వ లి. ఒక్రు వయేి మందనిి తరిమిత ే ఇదారు 
ప్దివలే మందిని తరుముతారు. ఐక్ాతతో క్ూడిన ప ర రధన మన 
స్ మర ధ యనిన 10 ర టుి  ప రుగుతుంది. 
 

స్ ధామ నైప్ుపడు మనము రోగంతో ఉనన వాకొికి విశ ాస్ నిన 
బలప్రచడానికి దవేుడి వ క ానిన బో ధించి మనతో ప టు 
అంగఫక్రించే స్ ధ యికి వ రిని త్మసుక్ుర వ లి.  
 

కొనిన ప్రసిిధ తులోి  బ ైబిలు సతాాలను అరధం చేసుకోలేనటువంట ి
అనారోగాక్రమ ైన సిధ తిలో లేదా దవేుని వ క ానిన క్ూడా వినలేని 
సిధ తిలో ఉననప్ుపడు, అలయంటి ప్రిసిధ తిలో ఆ వాకొి కొరక్ు ఇదారు 
విశ ాసులు రోగిగ  ఉనన వాకొి కొరక్ు అంగఫక్రించి ప ర రధన చయే 
వచుు.  
 

మనము క్లిస ి ఆంగిక్రించినప్ుపడు మన విశ ాసము విసొరిసుొ ంద ి
మరియు మన యొక్ు ప్రిచరా ప్రభావంతో వ ాపిసుొ ంది.  
 

వశ్పవస్పు పపిరధన:- 
 

 దేవుని వపక్యమంద్లి వశ్పవస్ము:- 
 

 ప ర రధన అనేద ిప్రిచరాలో ఒక్ ప ర ముఖ్ామ ైన భాగము. మన ప ర రధన 
ప్రభావంగ  ఉండాలి గ నీ, జాఞ నము లేక్ుండా చ పరప మయటలుగ  ఉండ 
క్ూడదు. విశ ాసంతో చసేర ప ర రధన శకొివంతమ ైన ఫలితాలక్ు తాళప్ు 
చ వి.  
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దేవుని సతాాలతో ఆజాఞ లతో మరియు ప్రమయణాలతో అంగఫక్రించి చసేర 
ప ర రధనే విశ ాసప్ు ప ర రధన. విశ ాసప్ు ప ర రధన అదృశా మండలంలో 
ఉనన దానిన చూచి అది జరిగిపో యినదని నముు తారు. 
విశ ాసంతో క్ూడిన ప ర రధన నెరవేరుపను త్మసుక్ుని వసుొ ంది.  
 

 యాకోబు5:14-15 మీలో ఎవడవనైను ర్ోగియిె ై యున్ధిడధ? 

అతడు స్ంఘపు పపద్దలను పిలిపింపవలెను; వపరు పిభువు 
న్ధమమున అతనికి నూనె్ ర్పచి అతనికొరక్ు పపిరథన చేయ 
వలెను. వశ్పవస్స్హితమ ైన పపిరథన ఆ ర్ోగిని స్వస్థ  పరచును, 
పిభువు అతని లేపును; అతడు పపపములు చేస్టిన వపడవతైే 
పపపక్షమాపణ న్ ంద్ును. 
 

 మారుక11:22-24 అంద్ుక్ు యిసే్ు వపరి్తో ఇట్నె్నుమీరు 
దేవుని యంద్ు వశ్పవస్ముంచుడి. ఎవడవనైను ఈ కొండను 
చూచి ీచవు ఎతతబడి స్ముది్ములో పడవేయబడుమని చవపిా, 
తన మనస్ుసలో స్ందహిేంపక్ తధను చవపిానది జరుగునని 
నమిమన యిెడల వపడు చవపిానది జరుగునని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. అంద్ుచేత పపిరథన చేయు 
నపుాడు మీరు అడుగుచుని వపటినె్ల్ను ప ందియున్ధిమని 
నముమడ;ి అపుాడు అవ మీక్ు క్లుగునని మీతో చవపుా 
చున్ధిను. 

 

 

 వశ్పవసపనికి శతుి వులు:- 
 

 నూతన ప్రచబడని మ దడులోన ే (మనసుు) విశ ాసము యొక్ు 
బలమ ైన శతుర వులు ఉంటారు. మనము ఒక  సమయంలో 
ఆతులోనూ మరియు జాఞ నంలోనూ ప్నిచయేలేము.  
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 క్షమించక్పో వడము:- 
 

 మన జీవితములో క్షమయప్ణ లేక్ుండా (ఇతరులని క్షమించ క్ుండా) 
ప్రభావితమ ైన విశ ాసప్ు ప ర రధన చయేలేము. క్షమించక్పో వడ 
మనేది, దవేునికి మరియు మనకి క్ూడా అడుా గ  ఉంటుంది. 
మనము ఇతరులని క్షమించక్ుండా మరియు విశ ాస్ నిన ఒక  
సమయంలో క్లిగి ఉండలేము.  
 

 మారుక11:25 మీక్ు ఒక్నిమీద్ వర్ోధ మేమ ైనను క్లిగి 
యుని యిెడల, మీరు నిలువబడి పపిరథన చేయునపుాడవల్ను 
వపని క్షమించుడి. 
 

 

 అపనమమక్ము:- 

 అప్నముక్ము అనేద ి విశ ాస్ నికి వాతిర క్మ ైనది. విశ ాసప్ు 
ప ర రధన “మీరడిగిన దానికి పత ందుక్ునానరని నముుతారు. 
అవిశ ాసము దేవుడు ఎప్ుపడో  ఇచిున దానిని క్ూడా పత ందక్ుందా 
ఆప్ుతుంది. 
 

నిజమ ైన విశ ాసము ఎవరి స్ క్షాం మీద ఆధారప్డదు. స్ క్షాాలనవేి 
ఖ్చిుతంగ  ఒక్ వాకొి యొక్ు విశ ాస్ నిన పోర తుహ సుొ ంది. నిజమ నై 
విశ ాసం ఎప్ుపడూ దేవుని వ క్ాం ప ై ఆధారప్డ ిఉంటుంది.  
 

 అనుమానం:- 

 అనుమయనంగ  సతాానికి వాతిర క్ం దేవుడు నినున సాసధ ప్రచడం 
దేవుని చితొము అని నీవు నముక్ుండా అనుమయనిసరొ  విశ ాసంతో 
క్ూడిన ప ర రధన నినున సాసధ ప్రచలేదు. దేవుని వ క ానికి 
వాతిర క్ంగ  చసేర బో ధ నీక్ు, అవిశ ాస్ నిన మరియు  
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అనుమయనానిన క్లిగిసుొ ంది. క్షమించక్పో వడం, అవిశ ాసం మరియు 
అనుమయనం ఇవానీన వాకొి యొక్ు మ దడులో ఉంటాయి.  
 

మనం రోగిగ  ఉండడము దవేుని చితొమయిత ే సాసధ త కోసము  
విశ ాస సహ తమ నై ప ర రధన చయేడము తప్ుపలవుతుంది. అలయగ  
వెైదుాని యొక్ు సహాయము లేదా మందులు త్మసుకోవడము క్ూడా 
తప్ుపలవుతుంది.  
 
 

మనలను శిక్షించుటక్ు దేవుడు మనలని రోగగి  ఉంచాలనుక్ుంటే 
లేదా ప ఠము నేరపడానికి లేదా  ఆయన నామయనికి మహ మను 
త్మసుక్ు ర వడానికి అప్ుపడు మనం రోగిగ  ఉండుటక్ు అంగఫక్రించి, 
మరియు  దవేుని చితాొ నిన ఆటంక్ప్రచిే దేనినీ చేయక్ూడదు?  
 

దేవునికి స్ోొ తరం! ఆయన కొరక్ు మనం రోగంతో బాధప్డాలి అని 
అనుకోలేదు. ఆయన మన కొరక్ు వ ాధిని, బాధనూ మరియు 
రోగ నిన అనుభవించి ఉనానరు.  
 
 

జవపబు వెంటనే్ వస్ుత ంది? 
 
 

 విశ ాసప్ు ప ర రధనలో సపషట ంగ  క్నబడ ేజవ బు వెంటన ేవసుొ ంది?  
మనము విశ ాస సహ తమ ైన ప ర రధన చేసనిప్ుపడు క్నబడే జవ బు 
వెంటన ే ర క్పో త ే మనము జవ బు పత ందుక్ునానమని ఇక్ను 
నమయులి. దవేుడ ి వ క్ాము సతామ ై నిలుసుొ ంది. మనము 
అనుమయనించక్ దానిని నమయులి. దవేుని సంప్ూరణంగ  నముడం చేత 
క్రమక్రమంగ  రోగలక్షణాలు తొలగపిో తాయి. అనకే్స్ రుి  అదుుతము 
అనేద ి వెంటన ే జరగదు గ నీ, కొంతక లము అయిన తర ాత 
అదుుతము అనదేి జరుగుతుంది.  
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సాసధ త జరగడంలో విశ ాసప్ు ప ర రధన ముఖ్ామ నై ప తరను 
పో షిసుొ ంది. మనము దవేుని వ క్ాముతో, అంగఫక్రించి మరియు అద ి
సతామని ఆ ప్రక రం ప్నిచసేినప్ుపడు, గొప్ప ప్రాతాలు 
క్దులుతాయి.  
 

శరఫరంలో ఉనన కొనిన రోగలక్షణాలను చూస ి క్ంగ రుప్డటం క్ంట ే
దేవ , నీ వ క్ాము సతామ ైనదని దేవుని సుొ తించండి. ఆ లక్షణాలు 
ఎంత తక్ుువగ  మయరినప్పటికర క్ూడా ఆ చినన మయరుపను బటిట  
దేవుని సుొ తించండి. మీ యొక్ు నముక నిన కోలోపవదుా . దవేుని 
యందు విశ ాసం ఉంచి సంప్ూరణమ ైన అదుుతం జరిగ ంతవరక్ు 
ఆయనను విశాసించండి.  
 

వపకపయనిి పపిరి్ధంచండి:- 
 
 

 నిరవచనము:- 

 వ క ానిన ప ర రధన చయేడమంటే ఒక్ లేఖ్నానిన త్మసుక్ుని దానిని 
మరల ప్రభువుక్ు త లియజ యడమ.ే క నీ ఆ లేఖ్నానిన వాకొిగత 
మ ైనదిగ  మయరుుకోండి. ఆయన చ పిపన దానిని ఆయన చేయడానికి 
మనక్ు విశ ాస్ నిన విడుదల చేసుొ ంద.ి  
 
 

 తండీర యిషెయా3:5 (పిజలలో ఒక్డిటు్ ను మరి్యొక్డటు్ ను 
పితి వపడు తనప రుగువపనిని ఒతుత డుచేయును.పపద్దవపనిపపనైి 
బలలుడును ఘనునిపపైని ీచచుడును గర్ివంచితిరసపకరముగప 
నడుచును.)లో యిసేయా నా అతిక్రమము నిమితొమ ై గ య 
ప్రచబడాా డు. నా దో షములను బటిట  నలుగగొటట బడ ను.  నా 
సమయధానారధమ ైన శిక్ష అంతయు ఆయన మీద ప్డ ను. 
యిేసయా పత ందిన ద బబల దాార  నాక్ు సాసధ త క్లుగు 
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తుంది. ఇప్ుపడు మీరు ర సిన దానిని నేను సంప్ూరణముగ  
నముుచునానను. నేను సాసధ త పత ందాను! 
 

మీరు ప ర రధన చేయడానికి దేవుని యొదాక్ు వళె్ళిటప్ుపడు ఆయన 
వ క్ుుని క్ూడా త్మసుక్ుని వెళిండి.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు6:17-18 మర్ియు రక్షణయను శిరసపత ీ ణమును, 
దేవుని వపక్యమను ఆతమఖ్డమమును ధరి్ంచు కొనుడి. ఆతమ 
వలన పితి స్మయము నంద్ును పితి వధమ ైన పపిరథనను 
వజాఞ పనను చేయుచు, ఆ వషయమ  ై స్మస్త  పరి్శుద్ుధ ల 
నిమితతమును పూరుమ నై పటుర ద్లతో వజాఞ పనచేయుచు 
మ లక్ువగప ఉండుడి. 
 

దేవుని ఆతు ఖ్డగ ము ఆయన వ క్ామే. మనము దేవుడచిిున 
ఆయుధానిన త్మసుక్ుని స్ తానుని ఓడిదాా ము. మనము దవేుని 
వ క ానిన ప ర రిధసుొ ండగ  ఆయనతో అంగఫక్రిసూొ  ప ర రధన చయేు 
చునానము. క బటిట  మనము ఖ్చిుతతాము క్లిగి ఉంటాము.  
 

పిభలవతమ ైన పపిరధన:- 

 యిేసుకరరసుొ  యొక్ు ప్నులను చయేడానికి మరియు రోగులక్ు 
సాసధ తా ప్రిచరాను చయేడానికి మనము విశ ాసముతో దవేుని 
వ క ానిన ప్రభావితమ ైన ప ర రధనగ  చసేి సాసధ త కొరక్ు ఆయనతో 
అంగఫక్రించాలి.  
 
 

 మారుక1:3 ఆయన పపంద్లక్డనే్ లేచి యింక్ను చధలా చీక్ట ి
యుండగపన్ే బయలుదేర్ి, అరణయపిదేశమునక్ు వెళ్ి, అక్కడ 
పపిరథన చేయుచుండవను. 
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 యాకోబు5:16 మీ పపపములను ఒక్నితోన్ క్డు ఒపుాకొనుడి; 
మీరు స్వస్థత ప ంద్ునటు్  ఒక్నికొరక్ు ఒక్డు పపిరథనచేయుడి. ీచతి 
మంతుని వజాఞ పన మనఃపూరవక్మ నైదవై బహు బలము గలదవ ై
యుండును. 
 

నడిపింపు కొరక్ు పపిరధన:- 
 

 మనము ఎలయ ప ర రధన చేయయలి లేదా సాసధ తా ప్రిచరాను ఏ విధంగ  
చేయయలన ేనడపిింప్ు కొరక్ు సమయం త్మసుక్ుని ప ర రధన చేసరొ  అద ిమన 
కొరక్ు మరియు ఇతరుల కొరక్ు క్ూడా చాలయ ప్రభావితముగ  
ఉంటుంది. మ లిగ  దవీిలో పౌలు  చసేిన ప్రిచరా దీనికి ఉదాహరణగ  
ఉంది.  
 
 

 అపో స్ుత లు28:8 అపుాడు ప పి్యొక్క తండిి జవరముచేతను రక్త 
భేది చేతను బలధపడుచు పండుకొని యుండవను. పౌలు అతని 
యొద్దక్ు వెళ్ి పపిరథనచేస్ట,ి అతనిమీద్ చేతులుంచి స్వస్థపరచవను. 
  

పౌలు తన ప ర రధన ముగించిన తర ాత సాసధ తా ప్రిచరా చేశ డని 
ఎందుక్ని బ ైబిలు గరంథములో అంత సపషట ముగ  ఉంది. అతని ప ర రధన 
దేవుని యొదా నుండ ి ప్రభావితమ ైన సాసధ తా ప్రిచరాను చయేుటక్ు 
క వ లిున సపషట మ ైన నడిపింప్ును పత ందుక్ునే విధంగ  ఉంది. 
విధయేతతో పౌలు అతని మీద చేతులుంచినప్ుడు అతడు సాసధ త 
పత ందాడు.  
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మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. రోగులను సాసధ ప్రచడంలో మన యొక్ు ప్ని మరియు దేవుని యొక్ు ప్ని 
ఏమిట ో వివరించండి?  

 
 
 
2. ప ర రధనలో దేవుని వ క్ాంతో ఏ విధంగ  ప ర రిధంచాలో అనే విషయయనిన 

వివరించండి? 
 
 
 
 
 
3. అంగఫక రంతో క్ూడిన ప ర రధన మరియు విశ ాసంతో చేసర ప ర రధనను వివరించండి. 

మరియు సర ైన ప ర రధనతో రోగులక్ు ప్రభావితమ ైన సాసధ తా ప్రిచరాను ఏ 
విధంగ  చేయగలరు అనే విషయయనిన వివరించండి.? 

 
 
 
 

*** 
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పపఠము -8 
లోపల నుండి బయట జర్ిగే స్వస్ధత  

 

దేవుని వ క్ాము సతాానిన - ఆరోగాము మరియు మన శరఫర లక్ు సాసధ తను 
బయలుప్రుసుొ ంది. మన శరఫరము యొక్ు సాసధ త మరియు ఆరోగామనేద ి మన  ఆతు 
యొక్ు సాసధ త మరియు ఆరోగాము ప నై ఆధారప్డయిుంది. ఆరోగా నిప్ుణులు చేసని 
అధాయనంలో క్షమించక్పో వడం, దేాషించడము ఇతరుల ప  ై చదేును హృదయంలో క్లిగి 
ఉండడమనేద ి మన శరఫరంలో కరళివ తానిన, క ానుర్ ను మరియు ఇతర వ ాధులను 
క్లిగిసుొ ంది.  

 

దధవర్పనిి మూయండి:- 
 

 మన మనసుులో లేదా భావోదేరక లలో ఉండే వాతిర క్ 
వెైఖ్రి స్ తానుకి దాారము త రచి మన భౌతిక్ శరఫరము 
ప ైన దాడ ిచయేడానికి వ డికి అనుమతినిసుొ ంది.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు4:26-27 కోపపడుడి గపని పపపము 
చేయక్ుడ;ి స్ూరుయడస్తమించు వరక్ు మీ కోపము 
నిలిచియుండక్ూడద్ు. అపవపదికి చోటియయక్ుడ;ి 
 

కొనినస్ రుి  భౌతిక్మ ైన రోగంలో క్నబడ ే లక్షణమనేద ి
మన ఆతులో ఉనన గ యమును బటిట  అద ి క్లుగు 
తుంది. మనలక్ు గ యప్రచి, తృణీక్రించి, మోసము 
చేసిన వ రిని క్షమించుట వలి, దేవుని వ క్ాముతో మన 
మనసుును నూతనప్రచు కోవడం వలి దవేుని సాసధ త 
శకొితో మన ప ర ణాలు తిరిగి సమక్ూరుుకోవడంతో 
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మనము దాార లను మూస ిస్ తాను మన శరఫరము ప  ై
చేసర నాాయప్ూరాక్మ ైన దాడిని ఆప్వచుు.  
 

 

క్షమించక్పో వడం మరియు వాతిర క్మ ైన ఆలోచనలనేద ి
వాతిర క్మ ైన వెఖై్రి అనదేి ఒక్ వాకొి జీవితంలో సాసధ త 
బయలుప్రచబడక్ుండా ఒక్ఆటంక్ంగ  ఉండ ిపో తుంది. 
తముును గ యప్రచిన వ రిని క్షమించక్ పో త ే వాకొి  
పత ందుక్ునన శ రఫరక్ సాసధ తను క్ూడా కోలోపయి ే
అవక శము ఉంది.  
 

ఒక్ మనిషి దేవునికి వీధేయతని చూపించి తన యి డల 
తపిపదము చేసని మనిషిని క్షమించిన తర ాత ఆ వాకొి 
సాసధ తను క ప డుకోవడం సులువుగ  ఉంటుంది. దీనిన ే
మనము లోప్ల నుండ ి బయటక్ు సాసధ తను  పత ందు 
కోవడంగ  పలిుస్ ొ ము.  
 

అపో సుొ లుడ ైన యోహాను వ ర సూొ   
 IIIయోహాను1:2 పిియుడధ, ీచ ఆతమ వరి్ధలు్  

చుని పికపరము ీచవు అనిి వషయములలోను 
వరి్ధలు్ చు సౌఖ్యముగప ఉండవలెనని పపిరి్థంచు 
చున్ధిను.  
 

పపిణధనిి అరధము  చేస్ుకోవడము:- 
 

 మన భౌతిక్మ ైన ఆరోగాము మరియు ఆశీర ాదము 
ప ర ణము యొక్ు ఆరోగాం ప నై ఆధారప్డయిుంది. 
క బటిట  మనము ప ర ణానిన అరధము చేసికోవడం చాలయ 
ప ర ముఖ్ామ నై ప్ని.  
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 ప ర ణమన ే మనలోని భాగము మన జాఞ నేందిరయయల 
తోనూ మరియు అవి మయనసిక్ మరియు భావోదేరక్ 
మండలయలలో పత ందుక్ునే విషయయల ప ైన ఇద ి
ఆధారప్డ ి ఉంటుంది. మన ప ర ణము వీటితో 
నిరిుంచబడినది.  

 మన బుదిా  క రణము మరియు ఆలోచనలు చేసర 
భాగము.  

 భావోదేరక లు మన మయనసిక్ వెఖై్రిని బటిట  
ప్ంచేందిరయయలక్ు సపందించడము.  

 చితొము - ఏ ప్ని చయేయలని మనము సాతహాగ  
త్మసుక్ునే నిరణయము.   

పపిణ- ఆతమ - దేహము:- 
 

 మన ప ర ణానిన అరధం చసేుకోవడానికి మనికి, మన 
ఆతుక్ు మరియు శరఫర నికి మధా ఉనన వాతాాసం 
ఏమిటో త లియయలి. మనము ఈ యొక్ు మూడు 
విషయయల క్లయిక్తో చయేబడి వీటలిోని ఒకొుక్ు 
భాగమంతా క్లిస ి మనలను సంప్ూరణ జీవుడుగ  చేసూొ  
ఉంది.  
 

మనము తిరిగి జనిుంచక్ ముందు మనము 
ఆత్ముయంగ  చనిపో యిన సిధ తిలో ఉనానము. ఎందుక్ంటే 
ప ప్మును బటిట  వ రి ఆతు ప్నిచేయలేని సిధ తిలోనికి 
వచిుయుంది. రక్షణ పత ందని క్షణమప్ుపడు మనము 
యిేసుకరరసుొ లో నూతన సృషిట  అయి ఆక్షణమ ే
ఆత్ముయంగ  బరతికియునానము. మన శరఫరమనేద ిమన 
ప ర ణమునక్ు మరియు ఆతుక్ు ఒక్ గృహముగ  ఉంది. 
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వివరముగ  చ ప పలంటే, మనము ఒక్ ఆతుయి  ై
ఉనానము. మనక్ు ఒక్ ప ర ణము ఉంద.ి మనము ఒక్ 
దేహములో జీవిసుొ నానము.  
 

తిరిగి జనిుంచిన మన ఆతులో దేవుని యొక్ు జీవము 
ఉంది. మనము మన ఆతు భాగములోన ే దవేుని 
యొక్ు గరహ ంప్ు క్లిగి, ఆయనను ఆర ధిసూొ  ఆయనతో 
సహవ సము క్లిగియుంటాము. నూతన సృషిట  అయిన 
మనము, మన ఆతులు నిందారహ తముగ , నీతిగ , 
ప్రిశుదధ ంగ  మరియు చివరి క్షణము వరక్ు అవి ఈ 
రఫతిగ నే ఉంటుంది.  
 

మన పపిణధనికి రక్షణ:-  
 

 గతంలో క్లిగిన ఎనోన గ యయలతో క్ూడిన 
అనుభవ లను బటిట  మన ప ర ణాలు శరఫరము వలె సాసధ త 
పత ందుకోవ లి. మన మనసుులు దేవుని వ క్ాము చేత 
నూతనప్రచబడాలి. మన భావోదేరక లు, మనలను 
గ యప్రిచిన వ రిని మనము క్షమించుట దాార  
మరియు దేవుని సాసధ తా శకొిని పత ందు కోవడము దాార  
మన భావోదేరక లు సాసధ త పత ందుతాయి. యిసేుకరరసుొ  
యొక్ు ప్రభువు అన ే అధిక ర నికి మన చితాొ నిన 
సమరిపంచుకొని, లోబడాలి.   
 
 

పరతురు దీనినే విశ ాసము యొక్ు శిషారిక్ప్ు ప్రకిరయ 
అని మన ప ర ణానికి రక్షణ అని చ ప పరు.  



pg. 170 
 

 Iపేతురు1:9 అనగప ఆతమరక్షణను ప ంద్ుచు, 
చవపాన శక్యమును మహిమా యుక్తమునైె్న 
స్ంతోషము గలవపర్్ర ఆనందించుచున్ధిరు. 
 

ఇది దేవుని కోసము వేరు చేయబడి, మన ప ర ణానిన 
మరియు దేహానిన ఆతు వలె సంప్ూరణ సిధ తిలోనికి 
త్మసుక్ుర వడానికి అనుభవించ ేశుదీధ క్రణ ప్రకిరయ.  
 

 Iథేస్సలోనిక్యులు5:23 స్మాధధనక్రతయగు 
దేవుడే మిముమను స్ంపూరుముగప పరి్శుద్ధ  
పరచును గపక్. మీఆతమయు, జీవమును 
శరీ్రమును మన పిభువెైన యిేస్ుకరసీ్ుత  ర్పక్డ 
యంద్ు నిందధ రహితముగపను, స్ంపూరుము 
గపను ఉండునటు్  కపపపడబడును గపక్. 
 

పపిణమునక్ు క్లిగే బలధలు:- 
 

 స్మస్యక్ు గల మూలాలు:- 
 

 మన ప ర ణమునక్ు విరోధముగ  పత ర డి సమసాలు 
క్లుగచేయు మూలయలు ఎనోన తలిిదండుర లు, 
తోబుటుట వులు, జీవిత భగస్ ామాం యొక్ు క్ుటుంబ 
సభుాలు ఎవరు సంప్ూరూనలు క రు. మనం ఎదుగు 
తుననప్ుపడు, శ రఫరక్ముగ  గ నీ, మయనసకి్ముగ  
గ నీ, లెైంగిక్ముగ  గ నీ, ఏదో  ఒక్ రఫతితో మరియు 
స్ ధ యితో బాధించబడనిాము. అనేక్స్ రుి  తృణీక్రించ 
బడినాము అన ే భావము మనలను ఎనోనస్ రుి  
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గ యయలక్ు గురి చశే యి. కొంతమంది పరరమను 
అనుభవించక్ లేదా క్ుటుంబ సభుాలు మరియు 
సరనహ తుల చతేన ేమోసగించబడాా రు.  
 

దావీదు ఈ విధముగ  వ ర స్ రు. 
 కరరతన34:19 ీచతిమంతునికి క్లుగు ఆపద్లు 

అనే్క్ములు వపటి అనిిటిలోనుండి యిెహో వప 
వపనిని వడిపిం చును. 
 

 యాకోబు5:13 మీలో ఎవనిక్రనను శమీ 
స్ంభవంచవన్ధ? అతడు పపిరథన చేయవలెను; ఎవని 
క్రనను స్ంతోషము క్లిగ్న్ధ? అతడు కరరతనలు పపడ 
వలెను. 
 

 తల్ిద్ండుి ల యొక్క మొండి వెైఖ్ర్ి:- 
 

 తలిిదండుర ల యొక్ు మొండి వెైఖ్రి, పలిిల యొక్ు 
ప ర ణము ప ై దాడ ి చసేిన సంఘటన జరిగినప్ుపడు 
మరియు భవిషాతుొ లో క్ూడా సమసాలు క్లిగిసుొ ంది. 
  

 ఎఫపస్ట్యులు6:4 తండుి లార్ప, మీ పల్ిలక్ు 
కోపముర్పేక్ పిభువు యొక్క శిక్షలోను బో ధ 
లోను వపర్ిని పపంచుడి. 

 అన్ెైక్వత:- 

 అనెైక్ాత ప ర ణము ప ై దాడ ి చేస ి బృందాములో ఉనన 
వ రిక  క దు గ నీ చుటూ ఉనన వ రికి క్ూడా 
సమసాలను త్మసుకొని వసుొ ంది.  
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 సపమ తలు6:32-34 జారతవము జర్ిగించువపడు 
కేవలము బుదిధ  శూనుయడు ఆకపరయము చేయు 
వపడు స్వన్ధశనమును కోరువపడ;ే వపడు దవబబ 
లక్ును అవమానమునక్ును పపతుి డగును 
వపనికి క్లుగు అపకరరి్తయిెనిటికిని తొలగి 
పో ద్ు. భరతక్ు పుటుర  ర్ోషము మహా ర్ౌది్ముగలద ి
పితికపరము చేయు కపలమంద్ు అటిర  వపడు 
క్నిక్ర పడడు. 
 

 పపపపు కోర్ిక్లు:- 

 పరరమ, క్మక్తాము, ఐశారాము మరియు హో దాలు 
యివి అనీన ప ర ణాలక్ు శతుర వులు.  
 

 Iపేతురు2:11  పిియులార్ప, మీరు పరదేశులును 
యాతిిక్ులున్ెై యున్ధిరు గనుక్ ఆతమక్ు 
వర్ోధముగప పో ర్పడు శరీ్ర్పశలను వస్రి్జంచి, 

 పపపపు కోర్ిక్లు:- 

 ప ప్ప్ు కోరిక్లు క్ూడా ప ర ణానికి రోగ నిన క్లిగిసుొ ంది.  
 

 గలతీయులు5:19-21 శరీ్రకపరయములు స్ాషరమ ై 
యునివ; అవేవనగప, జారతవము, అపవతిత, 

కపముక్తవము,  వగీహార్పధన, అభిచధరము, 
దేవషములు, క్లహము, మతసరములు, 
కోీధములు, క్క్షలు, భేద్ములు, వమతములు, 
అస్ూయలు, మతతతలు, అల్రి్తో క్ూడిన ఆట 
పపటలు మొద్లెైనవ. వీటిని గూర్ిి న్ేను 
మునుపు చవపిాన పికపరము ఇటిర  వపటిని 
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చేయువపరు దవేుని ర్పజయమును స్వతంతిించు 
కొనరని మీతో స్ాషరముగప చవపుా చున్ధిను. 
 

 ఆయనన్ధపపిణధనిిస్టేద్తీరుసపత డు:-  
 

 ఇప్పట ి వ రము మనం భౌతిక్ శరఫరము యొక్ు 
సాసధ తను గురించి మయటాి డుతూ వచాుం. క నీ మన 
ప ర ణానికి సాసధ త ఉందా? 
 

 దధవీద్ు యొక్క పపిరదన:- 
 

 దావీదు తన ప ర ణానికి సాసధ త గలగ లని ప ర రధన చేశ డు.  
 కరరతన41:4 యిహోె వప ీచ ద్ృష్ిరయిదె్ుట నే్ను 

పపపము చేస్ట ియున్ధిను ననుి క్రుణ ంపుము 
న్ధ పపిణమును స్వస్థపరచుము అని మనవ చేస్ట ి
యున్ధిను. 
 

గమనిక్:- 

 దావీదు సాంత ప ప్మే అతని ప ర ణానిన ప డు చేసింది.  
 కరరతన6:1-4;  యిెహో వప, ీచ కోపముచతే ననుి 

గదిద ంపక్ుముీచఉగీతతోననుిశిక్షింపక్ుము. యిె
హో వప, న్ేను క్ృశించి యున్ధిను, ననుి 
క్రుణ ంచుము యిెహో వప, న్ధ యిెముక్లు అద్రు 
చునివ, ననుిబలగుచయేుము;  న్ధ పపిణము 
బహుగప అద్రుచునిది.యిెహో వప, ీచవు ఎంత 
వరక్ు క్రుణ ంపక్ యుంద్ువు?  యిెహో వప, 
తిర్ిగి రముమ, ననుి వడిపింపుముీచ క్ృపనుబటిర  
ననుి రక్షించుము. 
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ప్రతి ప్రిసిధ తిలో మనం దేవుని సమయధానం క్లిగి 
ఉండాలని త లియచసేరది కరరతన 23వ అధధయయము. 
ప ర ణము తిరిగి సమక్ూరుబడుటలో మనం దావీదుతో 
ప టు క్లిసి సంతోషించవచుు.  
 

 కరరతన 23:1-3; యిెహో వప న్ధ కపపర్ి న్ధక్ు లేమి 
క్లుగద్ు. పచిిక్ గల చోట్ను ఆయన ననుి 
పరుండజేయు చున్ధిడు శ్పంతిక్రమ ైన 
జలముల యొద్దననుినడిపించు చున్ధిడు. న్ధ 
పపిణమునక్ు ఆయన స్టదే్దీరుి చున్ధిడు తన 
న్ధమమును బటిర  ీచతి మారమములలో ననుి 
నడిపించుచున్ధిడు. 
 

 తృపితన్ ందిన పపిణము:- 

 ప ర ణము తృపిొ ప్డుట గురించి ఒక్ ప్రతేాక్మ ైన 
వ గ ధ నము ఉంది.  
 

 యిెషయా58:10-11 ఆశించినదధనిని ఆక్లిగొనిన 
వపని కిచిి శమీ పడినవపనిని తృపితపరచినయిెడల 
చీక్టలిో ీచ వెలుగు పికపశించును అంధకపరము 
ీచక్ు మధధయహిము వలె నుండును. యిెహో వప 
నినుి నితయము నడపింిచును క్షామకపలమున 
ఆయన నినుి తృపితపరచి ీచ యిెముక్లను బల 
పరచును ీచవు ీచరు క్టిరన తోట వలెను 
ఎపుాడును ఉబుక్ుచుండు ీచటి ఊటవలెను 
ఉండవద్వు. 
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మనం స్ ారధము లేక్ుండా యితరులక్ు సహాయము 
చేయయలని ప్రయతినసరొ , మన చీక్ట ి అంత వెలుగు 
అవుతాదని యోషయయ ప్రవకొ్ చ ప పరు. దేవుడు మన 
ప ర ణాలను బలప్రచి, తృపిొ ప్రచి దాని యొక్ు ప్రతి 
అక్ురను త్మరుస్ ొ రు.  
 

 యిేస్యయ గపయపడిన హృద్యానిి స్వస్ధపరుసపత రు:- 
 

 

 యిేసయా గ యప్డిన హృదయయనిన సాసధ ప్రచి ఈ 
విధముగ  అనానరు.  
 

 లూకప4:18 పిభువు ఆతమ న్ధ మీద్ఉనిద ి
బీద్లక్ు స్ువపరత పిక్టించుటక్ర ఆయన ననుి 
అభిష్ేకించవను చవరలోనుని వపర్ికి వడుద్లను, 
గుీ డిివపరి్కిచూపును, (క్లుగునని) పిక్టించుట 
క్ును నలిగి; 
 

అంతరంగములో జరుగుచుని యుద్ధము:- 
 

 ఆతమ:-  

 మనం రక్షించబడక్ ముందు ఆత్ముయముగ  చని 
పో యిన వ రం. మన ప ర ణం మరియు శరఫరము మన 
జీవితానిన ప్రపి లించింది. మనం తిరిగి జనిుంచిన 
తరువ త, ఆతుమూలముగ  జనిుంచాము. మనం ఒక్ 
నూతన సృషిట . సజీవముగ  ఉనన ఆతేు మనం. మన 
ప ర ణాలు సాసధ త పత ంద ే వరక్ు మరియు యిసేుకరరసుొ  
యొక్ు ప్రభుతాానికి మన చితాొ లను ప్రిప్ూరణంగ  
లోబడ ంతవరక్ు మనలో నిరంతరము ఉంటుంది.  
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దేవుడు ఆతు అయి ఉనానడు. మనం ఆతులో జీవిసూొ , 
ఆతునుస్ రంగ  నడుచుటయి ే దేవునితో సహవ సం 
క్లిగి ఉండుటక్ు ఏక ైక్ మయరగ ం.  
 

 యోహాను 4:26 యిసే్ుీచతో మాటలాడు చుని న్ేనే్ 
ఆయననని ఆమ తో చవపపా ను. 
 

 యోహాను4:3 అయినను యిసే్టే బలపితస్మమియయ 
లేద్ు గపని ఆయన శిషుయలిచుి చుండిర్ి. 
 

 యోహాను4:5 యాకోబు తన క్ుమారుడవనై యోస్టపేు 
కిచిిన భూమి ద్గమరనుని స్మరయలోని 
స్ుఖ్ారను ఒక్ ఊరి్కి వచవిను. 

 
 

 యోహాను4:6 అక్కడ యాకోబు బలవ యుండవను 
గనుక్ యిేస్ు పియాణమువలన అలస్టియుని 
రీ్తినే్ ఆబలవ యొద్ద క్ూరుిండవను; అపాటికి ఇంచు 
మించు పండవిండు గంటలాయిెను. 
 

 IIకోరంథీయులు5:17 కపగప ఎవడవైనను కరసీ్ుత  
నంద్ుని యిెడల వపడు నూతన స్ృష్ిర; పపతవ 
గతించవను, ఇదిగో కొీతత  వపయిెను;   

 

 

 శర్ీరము:- 

 మనం ఆతు మూలముగ  తిరిగి జనిుంచినప్పటికర 
మరియు ఆత్ముయముగ  జీవిసుొ నన నూతన సృషిట  
అయినప్పటికర, అయినను మన శరఫర లు మరియు 
ప ర ణము మన జీవితానిన ప్రిప లన చయేయలని 
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ప్రయతనము చేసూొ  ఉంటుంది. మనం ఆతాునుస్ రము 
జీవిస్ ొ నని నిరణయము త్మసుకోవ లి.  
 

 గలతీయులు5:16-17 న్ేను చవపుానదమేనగప 
ఆతధమను సపరముగప నడుచుకొనుడి, అపుాడు 
మీరుశరీ్ర్ేచఛనున్ెరవేరిరు. శర్ీరము ఆతమక్ును 
ఆతమశర్ీరమునక్ును వర్ోధముగప అపేక్షించును. 
ఇవ యొక్దధనికొక్ట ి వయతిర్కే్ముగప ఉనివ 
గనుక్ మీరే్వచేయ నిచఛయింతుర్ో వపటిని చయే 
క్ుంద్ురు. 
 

 గలతీయులు5:24-25 కరసీ్ుత యిసే్ు స్ంబంధులు 
శర్ీరమును దధనియిచఛలతోను ద్ుర్పశలతోను 
స్టిలువవేస్టయిున్ధిరు.  మనము ఆతమనను 
స్ర్ించి జీవంచు వపరమ ైతిమా ఆతమను 
అనుస్రి్ంచి క్మీముగప నడుచుకొంద్ము. 
 

 

మనం మన చితాొ నిన యిేసుకరరసుొ  యొక్ు ప్రభుతాానికి 
సంప్ూరణముగ  సమరిపంచుకొననప్ుపడు, ప ప నికి చని 
పో వుట అన ేప్రకిరయను ప ర రంభిస్ ొ ము. మనం ఆతాును 
స్ రంగ  జీవించి నడవడానికి వీలుగ  మన స్త ంత 
కోరిక్లు మరియు తలంప్ులతో ఉనన శరఫర నిన శిలువ 
వేసుొ నానము.  
 

 జాఞ నం:- 

 ఎవరి మనస ైత ే యిేసుకరరసుొ  దాార  నూతనప్రచబడదో  
వ రి యొక్ు మ దడులో ఉనన జాఞ నానికి సంబంధించిన 
భాగం ఎననటికర ఆత్ముయమ ైన విషయయలను అరధము 
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చేసుకోలేము. వ రు ప్రక్ృతి సంబంధమ నై మనసుుతో 
బుదిా హీనులుగ  ఉంటారు.  
 Iకోరంథీయులు2:13-14 మనుషయజాఞ నము నే్రుా 

మాటలతో గపక్ ఆతమస్ంబంధమ ైన స్ంగతులను 
ఆతమ స్ంబంధమ ైన స్ంగతులతో స్ర్ిచూచుచు, 
ఆతమ న్ేరుా మాటలతో వీటిని గూర్ిియిే మమేు 
బో ధించు చున్ధిము.  పిక్ృతి స్ంబంధియిెనై 
మనుషుయడు దేవుని ఆతమ వషయములను అంగీ 
క్ర్ింపడు, అవ అతనికి వెఱ్ఱఱతనముగప ఉనివ, 

అవ ఆతధమనుభవము చేతన్ే వవచేింపద్గును 
గనుక్ అతడు వపటిని గీహింప జాలడు. 
 

ఆతుక్ు సంబంధించిన విషయయలు ఆత్ముయముగ  
ఉంటాయి గ నీ మయనసిక్ముగ  (మయనవ జాఞ నం) 
అరధము చసేుకోలేము.  
 

రూపపంతరము చవంద్ుట మరి్యు నూతన పరచబడుట:- 
 

 మనము ఆతాునుస్ రంగ  ఉండాలి అంటే, మనసుు 
నూతనప్రచబడాలి.  
 

 ర్ోమా12:1-2 కపబటిర  స్హో ద్రులార్ప, 
పరి్శుద్ధమునుదవేునికిఅనుక్ూలమున్ెైన స్జీవ 
యాగముగప మీ శర్ీరములను ఆయనక్ు 
స్మర్ిాంచుకొనుడని దేవుని వపతసలయమును 
బటిర  మిముమను బతిమాలుకొనుచున్ధిను. ఇటిర  
స్టేవ మీక్ు యుక్తమ ైనది.  మీరు ఈలోక్ 
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మర్పయద్ను అనుస్ర్ింపక్, ఉతతమమును, అను 
క్ూలమును, స్ంపూరు మునైె్యుని దవేుని చితత  
మేదో  పర్ీక్షించి తవలిస్ట ి కొనునటు్  మీమనస్ుస 
మార్ి నూతనమగుట వలన రూపపంతరము 
ప ంద్ుడి. 
 

ప్రిశుదాధ తు యొక్ు రూప ంతర ప్రిచే శకొి క క్ుండా 
మయనసిక్ ప్రివరొన మరియు మంచి మయటలతో మనిష ి
యొక్ు మనసుు ఎప్ుపడూ నూతన ప్రచబడలేదు. 
మయనవుడ ి యొక్ు ఆలోచనతో గత క లంలో మనము 
పత ందిన గ యయలను ఏ రఫతిగ  వావహరించినప్పటికర 
క్ూడా, మన మనసుు నూతనప్రచబడలేదు. 
ప్రిశుదాా తు యొక్ు అస్ ధారణమ నై రూప ంతర 
క రామును బటేట   
 

 మనసుు రూప ంతర ప్రచబడుతుంది.  
 మన మనసుు దేవుని వ క్ాము దాార నే 

రూప ంతరప్రచ బడుతుంది.  
 దేవుని వ క ానిన అనుదినము చదివి, అరధము 

చేసుక్ుని దానిని ధాానించాలి.  
 అభిషరకించబడిన బో ధక్ుల యొక్ు, దవేుని 

వ క్ాంతో నిండుకొనిన, ప్రిశుదాధ తు యొక్ు 
ప్రతాక్షతను మరియు శకొిని త లిపర బో ధక్ుని యొక్ు 
ప్రసంగ లను వినండి.  

 వ క ానిన నీవు ఎంతగ  ధాానించాలంట ే నీక్ునన 
సమసా క్ంటే వ క్ాము నిజమవ ాలి.  

ఉదాహరణక్ు, మనకి భయమ ైనప్ుపడు  
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 IIతిమోతి 1:17 అతడు ర్ోమాక్ు వచిినపుాడు 
న్ధ స్ంక్ళ్్ను గూరి్ి స్టిగుమ పడక్ శదీ్ధగప ననుి 
వెద్కి, క్నుగొని, అనే్క్ పర్పయయములు 
ఆద్ర్ించవను.  
 

- వ క ానిన వాకొిగత ప్రచుక్ుంటూ చ ప పలి.  
- దేవుడు నాక్ు పిరికితనప్ు ఆతును ఇవాలేదు 

గ నీ, పరరమ, శకొి మరియు సాసధ బుదిా ని ఇచాురు.  
- మనము దేవుని వ క ానిన చదివి ధాానిసరొ , మన 

ఆతు దాార  ప్రిశుదాధ తు దేవుడు తన 
ఆలోచనలను బయలు ప్రుస్ ొ రు.  
 

 యిెషయా55:8-9  న్ధ తలంపులు మీ తలంపుల 
వంటిని కపవు మీతోి వలు న్ధ తోి వలవంటిని కపవు 
ఇదే యిెహో వప వపక్ుక; ఆకపశములు భూమికిపపనై 
ఎంత యిెతుత గప ఉనివో మీ మారమముల క్ంటె న్ధ 
మారమములు మీ తలంపులక్ంటె న్ధ తలంపులు 
అంత యిెతుత గప ఉనివ. 
 

పపిణధనికి స్వస్ధత :- 
 

స్వస్ధత కొరక్ు వశ్పవస్ం:- 

 దేవుడు తన ఆలోచనలను మనక్ు బయలుప్రచి 
నప్ుపడు, విశ ాసము మన ఆతులో గంతులు వేసుొ ంది. 
మన ప ర ణానిన సాసధ ప్రచి మరియు సరదత్మర ు దవేుని 
శకొిని విశ ాసము విడుదల చేసుొ ంది.  
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 ఇక్ మీదట ననేు నేర రోప్ణ మరియు అవమయనం 
కిరంద ఉండను క నీ, యిేసయా దాార , దవేుని 
యొక్ు నీతి నాలో ఉంది.  

 నేను భవిషాతుొ లో సాసధ త పత ందుతానని 
నిరఫక్షించుట లేదు. “అతని, పత ందిన ద బబల దాార  
నేను సాసధ ప్రచబడాా ను” అని దేవుని వ క్ాం 
చ బుతూ ఉంది. సాసధ తా క రాం ఇప్ుపడు బయలు 
ప్రచబడుతుందని ననేు నముుచునానను.  

 దేవుని వ క ానుస్ రంగ  మనసుు మరియు శరఫరం 
క ందీరక్రించినప్ుపడు, నా ఆతు వరిధలుి చునన 
ప్రక రము నేను ఆరోగాముతో మరియు అనీన 
విషయయలలో వరిధలయి లి అనేద ేనా నిమితొము దవేుని 
యొక్ు ఆక ంక్ష అయి ఉననది.  
 

మనము మనక్ును మరియు ఇతరులక్ును 
ప్రభావితమ ైన సరవ చయేయలి. అంటే అద ి విశ ాసంతో 
మరియు ప్రిశుదాధ తు శకొి దాార  మయతరమే జరుగు 
తుంది.  
 

దేవుని క్షమాపణ స్వస్ధతను చేక్ూరుస్ుత ంది:- 
 

 రక్షించబడేటపుాడు:- 

 మనము ప్శ ుతాొ ప్ము మరియు యిసేుకరరసుొ  నందలి 
విశ ాసము దాార  తిరిగి రక్షించబడటేప్ుపడు, వాకొి 
గతంగ  ప్శ ుతాొ ప్ము పత ందినప్ుపడు మన ప ప లనీన 
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క్షమించబడ ి మనము తిరిగి జనిుస్ ొ ము. మనము 
దేవుని యొక్ు నీతిని పత ందుక్ుంటాము.  
 

అజాఞ నంతో అనేక్ మంది వ రు క్షమించబడాా రని త లియక్ 
ఇక్ను, అప్ర ధి భావముతో మరియు నేర రోప్ణతో 
బాధప్డుతూ ఉనానరు.  
 

 IIకోరంథీయులు5:21 ఎంద్ుక్నగప మనమాయన 
యంద్ు దేవుని ీచతిఅగునటు్  పపపమ రుగని 
ఆయనను మన కోస్ము పపపముగపచసే్టపను. 
 

 ర్ోమా8:1 కపబటిర  యిపుాడు కరసీ్ుత యిేస్ు నంద్ుని 
వపర్ికి ఏ శిక్షావధియు లేద్ు. 

 

 

 రక్షణ ప ందిన తరువపత:- 

 మనము రక్షణ పత ందని తరువ త ప ప్ము చేసరొ  ఆ 
ప ప నిన దవేుని యొదా ఒప్ుపక్ుని దానిని విడచిిప టిట  
దేవుని తటుట  తిరగ లి.  
 

 Iయోహాను1:9; మన పపపములను మనము 
ఒపుాకొనిన యిెడల, ఆయన నమమద్గని 
వపడును ీచతిమంతుడును గనుక్ ఆయన మన 
పపపములను క్షమించి స్మస్త  ద్ురీ్ితి నుండ ి
మనలను పవతుి లనుగప చేయును. 
 

ఇద ి చాలయ అదుుతమ నై వచనము. మనము ప ప్ము 
చేసరొ  మనము ఆ ప ప నిన దవేుని యొదా ఒప్ుపకోవ లి 
మరియు దేవుడు ఆ ప ప నిన క్షమిస్ ొ డు. నడేు అనేక్ 
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మంది ప ప నిన ఒప్ుపకోక్ుండా ఈ విధంగ  మయటాి డు 
తునానరు.  
 

“న్ేను బలధుయడను కపద్ు." 
 బాలాము నుండ ిననేు ఈ రఫతిగ న ేఉనానను.  
 ఇది నా భరొ లేదా భారా యొక్ు తపిపదము.  
 ఇది నా ప్రక్ు వ రి యొక్ు తప్ుప.  
 ఇది నా ఆరిధక్ ప్రిసిధ తుల యొక్ు తప్ుప.  
 మన సమయజంలో ఇతరుల యొక్ు తపిపదమును 

బటిట  మనము ప్ని చయేడము నేరుుక్ుందాము. 
మనము సృషిట  యొక్ు నిసుహాయమ ైన ప్రక్ృతి 
యొక్ు ఉతపతుొ లవని చ ప్పబడినది, క నీ అద ి
దేవుని వ క్ాంతో అనుసంధానంగ  లేదు.  
 

మనము మన చేసని దానికి నముక్ంగ  బాధాత 
త్మసుక్ుని ఆ ప ప నిన ఒప్ుపక్ుని దానిని విడచిిప డతి ే
దేవుడు ఆ ప ప నిన క్షమిస్ ొ డు. విశ ాసంతో మనము 
క్షమించబడాా మని సంప్ూరణ నిశుయతను పత ందుకో 
వచుు.   
 

 ఇతరులను క్షమించుట దధవర్ప:- 
 

 మనము ముగుగ రిని క్షమించలేము.  
ఇతరులని, మన మటుట క్ు మనలను మరియు 
దేవునిని;  
 

 మతతయి6:14-15 మనుషుయల అపర్పధములను 
మీరు క్షమించినయిెడల, మీపరలోక్పు తండిియు 
మీ అపర్పధములను క్షమించును; మీరు 
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మనుషుయల అపర్పధములను క్షమింపక్ పో యిన 
యిెడల మీ తండిియు మీ అపర్పధములను 
క్షమింపడు. 
 

మనము ఇతరులని క్షమిసరొ  మన ప ర ణము సాసధ ప్రచ 
బడుటను చూస్ ొ ము. ఒక్ ప్రిసిధ తికి ముగింప్ును 
త్మసుక్ు ర వడానికి క్షమయప్ణ ఒక్ుట ేఏక ైక్ మయరగ ము.  
 

 

అనేక్స్ రుి  ప్రజలు ఈ రఫతిగ  మయటాి డుతారు. “అసలు 
వ రు క్షమయప్ణ పత ందుకోవడానికి అరుహ లే క దు,” వ రు 
“అస్లు పపపము చేశ్పరన్ే భలవన్ే వపర్లిో లేద్ు." 
 

మనము ఇతరులని క్షమించే ముందు దవేుడు మనము 
దానిని గూరిు కొనిన విషయయలేమి ముందుగ  చ ప్ప 
లేదు. వ రు అసలు ఎప్ుపడూ తప్ుప అని అనుకోక్ 
పో వచుు. వ రు క్షమించబడాలనే కోరిక్ను క్లిగి ఉండక్ 
పో వచుు. గ నీ ఇవమేీ మనలను ఎంత మయతరము 
మయరు లేవు.  
 

మనము స్వతంతధి నిి కోరుక్ుంటున్ధిము:- 
 

 మన ప్టి తపిపదము చసేిన వ రు క్షమయప్నను కోరుకోక్ 
పో యినా ఆ గ యము నుంచి మనము విడుదల 
పత ందడానికి క్షమించడము ఒక్ుట ేమయరగ ము.  
 

ఉదాహరణక్ు, నా యొక్ు బాలాంలో నీవు లెంైగిక్ంగ  
వేధించబడిత ేనినున వధేించిన వ డ ప్ుపడు క్షమయప్నను 
కోరుకోడు. వ రు శిక్షించబడాలని లేదా వ రికి క్ూడా అద ే
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విధమ నై గ యము ర వ లని కోరుకోవదుా . మీరు 
గ యప్రచబడాా రనే భావనను క్లిగి ఉండవదుా .  
 
 

మీరు ఇతరులను క్షమించక్పో తే, సంవతుర లు గడిచ ే
కొదీా  ఆ వాకొి మిముులను ఇక్ను బాధించటేటుి గ  మీక్ు 
మీర  ఆ జాఞ ప్క ల దాార  చేసుక్ుంటునానరు. మొదట ి
స్ రి గ యము క్లిగినప్ుపడు ఏరపడిన బంధక లలోన ే
ఇక్ను జీవిసుొ నానరు.  
 

 మనకి గొప్ప హక్ుు ఉంది. మనము జరిగిన దాడ ి
నుండి సంప్ూరణ విడుదలను పత ందుకోవ లి.  

 క బటిట  వ రిని క్షమించి దేవుడు చేతికి వ రిని 
అప్పగించండ.ి మీరు సమృదిా యి నై ఐశారా 
వంతమ ైన జీవితానిన అనుభవించాలి.  
 

 వధేయతతో:- 

 యిేసయా ఇతరులను క్షమించమని చ ప పరు, 
ఆజాఞ పించారు.  
 మతతయి18:21-22 ఆ స్మయమున పేతురు 

ఆయన యొద్దక్ు వచిి పిభువప, న్ధ స్హో ద్రుడు 
న్ధ యిెడల తపిా ద్ము చేస్టిన యిెడల న్ేనె్నిి 
మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడుమారుల 
మటుర కప? అని అడగ్ిను.  అంద్ుక్ు యిసే్ు 
అతనితో ఇట్నె్ను ఏడు మారులు మటుర కే కపద్ు, 
డవబబది ఏళ్్ మారులమటుర క్ని ీచతో చవపుా 
చున్ధిను. 
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 ఎఫపస్ట్యులు4:32 ఒక్ని యిెడల ఒక్డు ద్య 
గలిగి క్రుణధ హృద్యులెై కరసీ్ుత నంద్ు దవేుడు 
మిముమను క్షమించిన పికపరము మీరును ఒక్ర్ి 
న్ క్రు క్షమించుడి. 
 

 మారుక11:25 మీక్ు ఒక్నిమీద్ వర్ోధ మేమ నైను 
క్లిగి యుని యిెడల, మీరు నిలువబడి పపిరథన 
చేయునపుాడవల్ను వపని క్షమించుడి. 
 

మనము యిేసయా యొక్ు ఆజఞ క్ు విధయేత చూపించి 
ఇతరులను క్షమించాలి. యిేసయా మనలో ఉంద ి
క్షమించారు క బటిట  మనము క్ూడా ఇతరులను క్షమించ 
వచుు. మనక్ు నచిునప్ుపడు క్షమిస్ ొ ము అని అను 
కోవడానికి లేదు. క్షమించడమనదేి ఒక్ నిరణయము. 
దేవుని వ క ానికి విధయేత చూపించి మనము ఆ 
క ర ానిన చేయయలి.   
 

 మరి్ిపో వడం దధవర్ప:- 

 మనము ప్గ, ప్రత్మక రము క్లిగి లేక్ుండా మన 
ప ర ణాలక్ు సాసధ త పత ందుకోవచుు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు4:26-27 కోపపడుడి గపని పపపము 
చేయక్ుడ;ి స్ూరుయడస్తమించు వరక్ు మీ కోపము 
నిలిచియుండక్ూడద్ు. అపవపదికి చోటియయక్ుడ;ి 
 

 ఫిలిప్ా యులు3:13 స్హో ద్రులార్ప, న్ేనిదివరకే 
పటుర కొనియున్ధినని తలంచుకొనను. అయిత ే
ఒక్టి చేయుచున్ధిను; వెనుక్ ఉనివ మరచి 
ముంద్ుని వపటికొరక్ర వేగిరపడుచు; 
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మనలో కోప్ము మరియు క్షమించలేని సిధ తి ఉంటే మన 
భౌతిక్మ నై, మయనసిక్మ ైన మరియు భావోదేరక లలో 
స్ తాను మన ప ై దాడచిేయడానికి దాారము త రుసుొ  
నానము.  
 

క్షమించిన తర ాత జాఞ ప్క లు తిరిగి ర క్ుండా పో ర డాలి. 
మనము క్షమించడము మయతరమ ే క దు గ నీ, గత 
క లంలో సంభవించిన గ యయలను ప్ూరిొ గ  మరచి 
పో వ లి.  
 

 వశ్పీంతి మరి్యు స్మక్ూరుి:- 
 

 దేవుడు అనుగరహ ంచే విశ ర ంతి మరియు సమక్ూరుపతో 
మనం సాసధ తను పత ందుక్ుంటాము. అనేక్స్ రుి  అను 
దినము క్లిగ  చింతతో మన ప ర ణము గ యప్రచ 
బడుతుంది. మనము ఎంత ప్ని ఒతొిడిలో ఉంటామంట ే
దేవుని యొదా సమయయనిన గడిపి, మనము చయేయలను 
క్ునన క ర ాలను క్ూడా చేయడానికి సమయయనిన 
క టాయించము.  
 

అద ి క్షట మ నైప్పటికర క్ూడా మనము మన 
ప ర ధానాతలను మరల మయరుుకోవ లి. అనేక్మ ైన 
ప్నులు చయేవలసవిచిునప్ుపడు చయేను అని 
చ ప్పడం నేరుుకోండి. దవేుని యొక్ు సారమును విని 
ఆయన చ పిపన ప్నినే చేయండ.ి  
యిేసయా ఈ విధంగ  చ ప పరు.  
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 మతతయి11:28-29 పియాస్పడి భలరము మోస్టి 
కొనుచుని స్మస్త  జనులార్ప, న్ధ యొద్దక్ు 
రండి; నే్ను మీక్ు వశ్పీంతి క్లుగజేతును.  న్ేను 
సపతివక్ుడను దనీమనస్ుస గలవపడను గనుక్ 
మీమీద్ న్ధ కపడి ఎతితకొని న్ధయొద్ద నే్రుి కొనుడ;ి 

అపుాడు మీ పపిణములక్ు వశ్పీంతి దొరక్ును. 
 

హెబ్రర గరంథక్రొ విశ ర ంతిలో ప్రవశేించుట గూరిు ఈ విధంగ  
చ ప పరు.  
 హెబీ4ి:1-3 ఆయన యొక్క వశ్పీంతిలో పివేశించు 

ద్ుమను వపగపద నము ఇంక్ నిలిచియుండగప, 
మీలో ఎవడవైనను ఒక్వేళ్ ఆ వపగపద నము 
ప ంద్క్ుండ తపిాపో వున్మేో అని భయము క్లిగి 
యుంద్ము. వపర్ికి పిక్టింప బడనిటు్  మనక్ును 
స్ువపరత పిక్టింపబడవను, గపని వపరు వనిన 
వపర్ితో వశ్పవస్ముగలవపర్్ర క్లిస్టియుండలేద్ు 
గనుక్ వని వపక్యము వపర్ికి నిష పియోజనమ నై 
దధయినెు. కపగప జగతుాన్ధది వేయబడి నపుాడ ే
ఆయన కపరయములనిియు స్ంపూరి్తయిె ై
యున్ధిను ఈ వశ్పీంతినిగూరి్ినే్ను కోపముతో 
పిమాణము చసే్టినటుర  వపరు న్ధ వశ్పీంతిలో 
పివేశింపరు అని ఆయన చవపిాన మాట 
అనుస్ర్ించి, వశ్పవస్ులమ ైన మనము ఆ 
వశ్పీంతిలో పివేశించుచున్ధిము. 
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విశ ాసము మరియు సీాయ క్రమశిక్షణతో మనము 
అనుక్షణము దేవుని యొక్ు విశ ర ంతిని అనుభవించ 
వచుు.  
 

ీచ స్వస్ధత కొరక్ర దేవుని స్ుత తించు:- 
 

 మన ప ర ణాలు సాసధ త పత ందగ , దేవుని నామయనిన 
సుొ తిసూొ , ఆశీరాదించడమనేద ి చాలయ ప ర ముఖ్ామ ైన 
విషయం.  
 

 కరరతన103:1-5 న్ధ పపిణమా, యిెహో వపను స్నుి 
తించుము. న్ధఅంతరంగముననుని స్మస్తమా, 
ఆయన పరి్శుద్ధ  న్ధమమును స్నుి 
తించుము.  న్ధ పపిణమా, యిెహో వపను స్నుి 
తించుము ఆయన చసే్టని ఉపకపరములలో దేనిని 
మరువక్ుము;  ఆయన ీచ దోషములనిిటనిి 
క్షమించువపడు ీచ స్ంక్టములనిిటిని క్ుద్ురుి 
వపడు. స్మాధలిో నుండి ీచ పపిణమును 
వమోచించుచున్ధిడు క్రుణధక్టలక్షములను 
ీచక్ు కిర్ీటముగప ఉంచుచున్ధిడు. పక్షిర్పజు 
వనమువలె ీచ వనము కొీతతద్గు చుండునటు్  
మేలుతో ీచహృద్యమును తృపితపరచు 
చున్ధిడు. 
 

సుొ తి అనదేి విశ ాస్ నిన ప్రక్టించడము. మనము 
చ ప్పబడిన అనీన విషయయలలో దవేునికి లోబడ ి
విశ ాసంతో మన ప ర ణాలు సాసధ త పత ందాలి అని అడిగి, 
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మన ప ర ణాలలో మరియు శరఫర లలో సంప్ూరణంగ  అద ి
బయలుప్రచ బడనిదని మనము విశాసించాలి.  
 

 మారుక11:24 అంద్ుచతే పపిరథన చేయునపుాడు 
మీరు అడుగుచుని వపటినె్ల్ను ప ంది యున్ధి 
మని నముమడ;ి అపుాడు అవ మీక్ు క్లుగునని 
మీతో చవపుాచున్ధిను. 
 

మనము లోప్ల నుండ ి బయటక్ు సాసధ త పత ందామని 
త లుసుకోవడము ఎంత సంతోషదాయక్మో?  మన 
ప ర ణాలు సాసధ త  పత ందాయి క బటిట  ఇక్ మీదట 
స్ తానుకి మన ప నై రోగ నిన మరియు గ యయలు 
ప టట డానికి వ డికి అధిక రము గ నీ, త రవబడని 
దాారము గ నీ ఇక్ మీదట లేదు.  
 

మనము ఆరోగాంతో నడవడం కొనస్ గించాలి.  
దేవుడు మన ప ర ణాలు మరియు శరఫర నికి ఇచిున 
సాసధ తను బటిట  ఆయనను సుొ తిసుొ నానము. ఆయన 
సారూప్ములో -ప ర ణము మరియు శరఫరములో ఏ 
రఫతిగ  ఉండుటక్ు చయేబడాా మో ఆ రఫతిగ  ఉండుటక్ు 
మనము తిరిగి సమక్ూరుబడాా ము.  
 

మనము ఆరోగాంతో నడవడం కొనస్ గించాలి. మనము 
ఇతరులకి సాసధ త ప్రిచరాను ధ ైరాంగ  చేయుట 
కొనస్ గించాలి. అద ి మన నిమితొమ ై దేవుని చితొమ ై 
ఉంది. ఇది మన నిబంధన హక్ుు. నిశుయముగ  
ఆయన మనము యి హో వ   - ర ఫగ  సాసధ ప్రచు 
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దేవునిగ  తనను తను మనము బయలు ప్రచు 
క్ునానరు.   

గమనిక్:- 

 ఈ అంశము కోసము లోత ైన అధాయనం కొరక్ు ఎ.ఎల్. 
మరియు జాయ్ గల్ు రచించిన “నూతనసృషిట " అన ే
ప్ుసొక నిన చదవండి. 

 
 

మీ పునఃర్పలోచనలక్ర కొనిి పిశిలు 
 

1. ప ర ణంలో ఉనన మూడు భాగ లను వివరించండి?  
 
 

 
2. ప ర ణానికి మరియు ఆతుక్ు జరిగ  యుదాా నిన మీ సాంత మయటలలో 

వివరించండి?  
 
 

 
 
3. మీ ప ర ణానికి సాసధ తను ఏ విధంగ  పత ందుకోవ లో వివరించండి?  
 
 
 

*** 
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పపఠము -9 
పర్ిశుదధధ తమ దేవుడు మర్ియు ఆయన వర్పలు 

 

పరి్శుదధధ తమ దేవుడు బయలుపరచబడుట:- 
 

 Iకోరంథీయులు 12వ అధాాయంలో చ ప్పబడిన 9 వర లలో 
సాసధ ప్రచువరములు అనేద ి ఒక్టి. మనము సాసధ త 
ప్రిచరా చేసరటప్ుపడు అనేక్ వ ర లు క్లిసి ప్రవహ స్ ొ యి. 
క బటిట  ఇది బహువచనములో చ ప్పబడనిది.  
 

ఆతుతో నింప్బడని విశ ాసుల దాార  దేవుడు సాసధ తా 
ప్రిచరానుచసేుొ ననప్ుపడు,సాసధ తప్రచువరములుబయలు 
ప్రచబడుతుంది.ఈవరములుమనవిక వుగ నీ అవసరమ  ై
నప్ుపడు ఈవరములు దేవుడు ఉప్యోగించు క్ున ే
ప తరలము.  
 
 

మనము ప్రిశుదాా తుతో లోత ైన వాకొిగత సహవ సము 
లోనికి వెళ్ళొ  ఈ వరములు అవసర నిన బటిట  మనలో ప్ని 
చేయడం ప ర రంభిస్ ొ యి.  
 

తిితవములో ఏక్మ ై ఉని దేవుడు:- 
 

 దేవుడు ఉనికిలోఏక్మ ఉైననప్పటికర, ముగుగ రు విభిననమ ైన 
మరియు ప్రతేాక్మ నై వాక్ుొ లుగ  బయలు ప్రచబడు 
తునానరు. ద ైవతాములో ఉనన ప్రత్మ వాకొి సమయనమ ,ై 
దేవుడిక ి ఉండవలిున గుణలక్షణాలనినంటనిీ ప్ంచు 
క్ుంటునానరు. ఒకొుక్ురువేరు వేరుగ  బయలు ప్రచబడ ి
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మరియు విభిననమ ైన ప్నులు మరియు వాకొితాం క్లిగి 
యునానరు. 
 

తండిర మరియు క్ుమయరుని లయగ న ే ప్రశిుదాా తు దవేుడు 
క్ూడా లోత నై సహవ స్ నిన కోరు క్ుంటునానరు. 
(విశ ాసులతో) 
 

 IIకోరంథీయులు13:14; పిభువెనై యిేస్ుకరసీ్ుత  
క్ృపయు దేవుని పేమియు పరి్శుదధధ తమ స్హ 
వపస్మును మీక్ంద్ర్ికిని తోడవై యుండును గపక్.  
 

ప్రిశుదాధ తు దేవుని యొక్ు సహవ స్ నిన, పౌలు 
ఉప్యోగించిన గఫరక్ు ప్దము “కోయినోనియయ" అంటే పౌలు 
భాగసుధ డు మరియు పౌలు ప్ంప్ులు పత ందు కోవడము. 
మనము ప్రిశుదాధ తు దేవునితో ప లు భాగసుొ డ ై ఆయన 
సహవ సంతో ప లుప్ంప్ులు పత ందు కోవ లి.   
 

 స్హాయక్ుడు లేదధ ఆద్ర్ించువపడు:- 
 

 యోహాను సువ రొలో 4 వేరు వేరు లేఖ్నాలలో ప్రిశుదాధ తు 
దేవుడిని సహాయక్ుడిగ  సంబో ధించారు. కింగ్ జ మ్ు వరషన్ 
లో అదరణక్రొ అని వ ర యబడినది. “పో ర కిిటోస్” అన ే 
మూల గఫరక్ు ప్దము దనీికి ఉప్యోగించారు. అంట ే మన 
ప్రక్ున ఉండుటక్ు పలిువబడని వ రని అరధము.  
 

విజాఞ ప్న చేసరవ డు లేదా ఆలోచన చ ప్ుపవ డని దీని 
యొక్ు అరధము.  
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ప్రిశుదాధ తు దవేుడు మన ప్రక్ున ఉండ,ి సహాయం 
చేయుటక్ు, మనతో నడుచుటక్ు మరియు లోత ైన 
సహవ సం క్లిగి ముచుటించుటక్ు పలిువబడాా రు. ఆయన 
మన విజాఞ ప్న క్రొ, ఆదరించి మరియు ఆదుకొనువ డు.  
 

ఆయన వెళ్లిపో వడము వ రి మంచి కొరక  అని యిసేయా 
తన శిషుాలక ి చ పిప, వ రిని ఆశురా ప్రిచారు. ఈ యొక్ు 
మయటను బటిట  యిేసయా శరఫరముతో మన ప్రక్ున నడచి ే
దాని క్నాన ఎక్ుువగ  మనము ప్రిశుదాధ తు యొక్ు 
లోత నై సహవ స్ నిన ఇక్ను మ చుుక్ుని అభినందించి 
గొప్ప సంప్దగ  భావించాలి.  
 

 యోహాను16:7 అయితే న్ేను మీతో స్తయము చవపుా 
చున్ధిను, నే్ను వెళ్ిపో వుటవలన మీక్ు పియోజన 
క్రము; నే్ను వెళ్్నియిడెల ఆద్రణక్రత మీయొద్దక్ు 
ర్పడు; న్ేను వెళిళనయిడెల ఆయనను మీయొద్దక్ 
 

 యోహాను14:15; మీరు ననుి పేిమించిన యిడెల 
న్ధ ఆజఞలను గ్రకొంద్ురు. యోహాను14:26  ఆద్రణ 
క్రత, అనగప తండిి న్ధ న్ధమమున పంపబో వు 
పరి్శుదధధ తమ స్మస్తమును మీక్ు బో ధించి నే్ను మీతో 
చవపిాన స్ంగతులనిిటిని మీక్ు జాఞ పక్ము చేయును. 
మర్ియు  
 

 యోహాను15:26 తండిియొద్దనుండి మీ యొద్దక్ు 
నే్ను పంపబో వు ఆద్రణక్రత, అనగప తండిి యొద్ద 
నుండి బయలుదేరు స్తయస్వరూపయిిెైన ఆతమ వచిి 
నపుాడు ఆయన ననుి గూర్ిి సపక్షయమిచుిను; 
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బటిట  ప్రిశుదాధ తు దవేుడు యి శయాను గూరిు స్ క్షాా 
మిచిు నితాము మనతో ఉండ ి అనిన విషయయలను 
జాఞ ప్క్ములోనికి త్మసుక్ుని వస్ ొ డని యిేసయా 
చ ప పరు.  

 ఆయనను తవలుస్ుకోవడం:- 
 

 మనము ప ర రధనలో మరియు ఆర ధనలో తండిరయి నై 
దేవునితో మరియు క్ుమయరుడ ైన దేవునితో ఉనన లోత నై 
సంబంధానిన బటిట  ఆనందించినప్పటికర నితాము మన 
ప్రక్ున ఉండ ి (మనలో) మనక్ు సహాయక్ుడిగ  ఆదరణ 
క్రొగ , ఆలోచన క్రొగ , బో ధక్ుడిగ  మరియు నడిపించు 
వ డుగ  ఉనన ప్రశిుదాధ తు దవేుని బటిట  నితాము 
సంతోషించాలి. ప్రశిుదాధ తు దేవుని శకొి విసో్ ీటనం చ ందేద ి
అదుుతమ ైనది మరియు వరిణంచలేనిద,ి అయిననూ ఆయన 
ఎంతో పరరమ గల శరదా త్మసుక్ున ే మృదువెైన వాకొి మన 
అవిధేయత మరియు ప ప్మును బటిట  ఆయన దుుఃఖిస్ ొ డు. 
  

 మనలో నివస్టిసపత డు:- 
 యిేసయా ఈ భూమి ప నై మనుషుానిగ  ప్నిచశే రు. క బటిట  

ఆయన ఒక్ సమయంలో ఒక్ సధ లంలోన ే ప్నిచేశ రు. నడేు 
ప్రిశుదాధ తు దేవుడు మరియు యిసేయా నిరంతరము 
మనలో జీవించుట ఎంత గొప్ప విషయము.  
 

 యోహాను14:16-17  న్ేను తండిిని వేడుకొంద్ును, 
మీయొద్ద ఎల్పుాడు నుండు టక్ర ఆయన వేర్ొక్ 
ఆద్రణ క్రతను, అనగప స్తయ స్వరూపి యగు ఆతమను 
మీక్ను గీహించును. లోక్ము ఆయనను చూడద్ు, 
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ఆయనను ఎరుగద్ు గనుక్ ఆయనను ప ంద్ న్ేరద్ు; 
మీరు ఆయనను ఎరుగుద్ురు. ఆయన మీతో క్ూడ 
నివస్టించును, మీలో ఉండును. 
 

 బో ధిసపత రు:- 
 ప్రిశుదాధ తు దవేుడు మన బో ధక్ుడు  

 Iకోరంథీయులు2:13 మనుషయజాఞ నము న్ేరుా 
మాటలతో గపక్ ఆతమ స్ంబంధమ ైన స్ంగతులను 
ఆతమ స్ంబంధమ ైన స్ంగతులతో స్ర్చిూచుచు, ఆతమ 
న్ేరుా మాటలతో వీటిని గూర్ిియిే మేము బో ధంిచు 
చున్ధిము. 
 

అవసరమ నైప్ుపడు జాఞ నయుకొ్ంగ  ఆ ప్రిసిధ తిని బటిట  ఏమి 
మయటాి డాలో అనే విషయయనిన ప్రశిుదాధ తు దేవుడు 
బో ధిస్ ొ డు. 
 

 లూకప12:11-12 వపరు స్మాజమందిరముల పపద్దల 
యొద్దక్ును అధపితుల యొద్దక్ును అధికపరుల 
యొద్దక్ును మిముమను తీస్టికొనిపో వునపుాడు మీరు 
ఏలాగు ఏమి ఉతతరమిచవిద్మా, యిేమి మాట 
లాడుద్ుమా అని చింతింపక్ుడ,ి మీరే్మి చవపా వలస్ట ి
నదియు పరి్శుదధధ తమ ఆగడియలోనే్ మీక్ు 
న్ేరుానన్ెను. 
 

 శకితనిసపత రు:- 
 నేడు మనము ఉప్యోగించే శకొి ప్రిశుదాధ తు దేవునిదే.  

 అపో స్ుత లు1:8 అయినను పరి్శుదధధ తమ మీ మీదికి 
వచుినపుాడు మీరు శకితన్ ందవద్రు గనుక్ మీరు 
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యిెరూషలేములోను, యూద్య స్మరయ 
దేశముల యంద్ంతటను భూదిగంత ముల వరక్ును 

 ధవైర్పయనిి యిసపత రు:- 
 ప్రిశుదాధ తు దవేుడు మనక్ు ధ ైర ానిన యిస్ ొ రు.  

 

 అపో స్ుత లు4:31 వపరు పపిరథనచే యగపన్ే వపరు 
క్ూడియుని చోటు క్ంపించవను; అపుాడు వపరంద్రు 
పరి్శుదధధ తమతో నిండనివపర్్ర దేవుని వపక్యమును 
ధవైరయముగప బో ధించిర్ి. 
 

 నడిపింపును యిసపత రు:- 
 ప్రిశుదాధ తు దవేుడు నడిపింప్ును యిస్ ొ రు.  

 

 లూకప2:26 అతడు పిభువుయొక్క కరసీ్ుత ను చూడక్ 
మునుపు మరణము ప ంద్డని అతనికి పరి్శుదధధ తమ 
చేత బయలుపరచబడి యుండవను; ఆతమవశుడవ ైఅతడు 
దేవపలయము లోనికి వచవిను.  
 

 లూకప4-1 యిసే్ు పరి్శుదధధ తమ పూరుు డవై యొర్పద ను నద ి
నుండి తిర్ిగి వచిి, నలువది దినములు ఆతమచేత 
అరణయములో నడిపింపబడ;ి 

 

 

 అపో స్ుత లు13:4 కపబటిర  వీరు పరి్శుదధధ తమచేత పంప 
బడినవపర్్ర స్టపలూక్యక్ు వచిి అక్కడనుండి ఓడయిెకకి 
క్ుపిక్ు వెళ్ిరి్.  
 

 అపో స్ుత లు16-6 ఆస్టయిలో వపక్యము చవపాక్ూడద్ని 
పరి్శుదధధ తమ వపరి్ న్ధటంక్పరచినంద్ున, వపరు ఫుై గియ 
గలతీయ పిదేశముల దధవర్ప వెళ్ిరి్. ముస్టియ ద్గమరక్ు 
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వచిి బ్రతూనియక్ు వెళ్ల్ టక్ు పియతిము చేస్టరి్ ి
గపని; 

 పేిమను యిసపత రు:- 
 ప్రిశుదాధ తు దవేుడు, తండిరయి నై దవేుని పరరమను మనం 

అనుభవించలేయ చేస్ ొ రు.  
 ర్ోమా5:5 ఎంద్ుక్నగప ఈ నిరీ్క్షణ మనలను స్టిగుమ  

పరచద్ు. మనక్ు అనుగీహింపబడని పరి్శుదధధ తమ 
దధవర్పదేవుని పేమి మన హృద్యములలో క్ుమమ 
ర్ింపబడియునిది. 
 

 ీచతి, స్మాధధనం, ఆతమలో ఆనంద్ము:- 
 

 ప్రిశుదాధ తు దేవుని దాార  మనక్ు నీతి, సమయధానం. 
ఆతులో ఆనందము ఉంటుంది.  
 ర్ోమా14:17 దేవుని ర్పజయము భోజనమును 

పపనమును కపద్ు గపని, ీచతియు స్మాధధనమును 
పరి్శుదధధ తమ యంద్లి ఆనంద్మున్ెైయునిది. 
 

 వమోచన గుర్ించి నిశియత:- 
 ప్రిశుదధ  దేవుడు మన విమోచనక్ు మరియు సనాాస్ నికి 

క్ూడా నిశుయ తన యిస్ ొ రు.  
 ఎఫపస్ట్యులు1:13-14; మీరును స్తయవపక్యమును, 

అనగప మీ రక్షణ స్ువపరతను వని, కరసీ్ుత నంద్ు వశ్పవస్ 
ముంచి, వపగపద నము చయేబడిన ఆతమచేత ముదిింప 
బడితిర్;ి దేవుని మహిమక్ు కరరి్త క్లుగుటక్ర ఆయన 
స్ంపపదించుకొనిన పిజలక్ు వమోచనము క్లుగు 
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నిమితతము ఈఆతమ మన సపవస్థ యమునక్ు 
స్ంచక్రువుగప ఉన్ధిడు. 
 

 ఎఫపస్ట్యులు4:30 దేవుని పరి్శుదధధ తమను ద్ుఃఖ్ 
పరచక్ుడ;ి వమోచన దనిము వరక్ు ఆయనయంద్ు 
మీరు ముదిింపబడి యున్ధిరు. 
 

 వర్పలను పంచిపపడతధరు:- 
 

 ప్రిశుదాధ తు దేవునితో తొమిుది  విభిననమ నై ఆత్ముయ 
వర లు ఉనానయి. వీటిలో అనేక్ వర లు సాసధ ప్రచుట 
కోసం ప్నిచేస్ ొ యి. మన ప్రచిరాతో ప్రభావితముగ  
ఉండుటక్ు ఈ వర లను విధముగ  ఉప్యోగిస్ ొ రో అన ే
విషయయనిన నేరుుకోవ లి.  
 Iకోర్ింథీయులు12:7-10 అయినను అంద్ర్ ి

పియోజనము కొరక్ు పితి వపనికి ఆతమ పితయక్షత 
అనుగీహింపబడుచునిది. ఏలాగనగప, ఒక్నికి ఆతమ 
మూలముగప బుదిధవపక్యమును, మర్ియొక్నికి ఆ 
ఆతమననుస్రి్ంచిన జాఞ నవపక్యమును; మర్ియొక్నికి 
ఆ ఆతమ వలనన్ే వశ్పవస్మును, మర్యిొక్నికి ఆ 
ఒక్క ఆతమవలననే్ స్వస్థపరచువరములను; మర్ ి
యొక్నికి అద్ుభతకపరయములను చేయు శకితయు, 
మర్ియొక్నికి పివచన వరమును, మర్ియొక్నికి 
ఆతమల వవచేనయు, మర్ియొక్నికి న్ధన్ధవధ 
భలషలును, మరి్ యొక్నికి భలషల అరథము చవపుా 
శకితయు అనుగీహింపబడి యునివ. 
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 పరి్శుదధధ తమ దేవుని స్నిిధి:- 
 మనలో ఉందని చ ప్పడానికి వర ల యొక్ు ఉప్యోగము 

ఒక్ సూచనగ  ఉంది. అవి ఎప్ుపడు గరాముతో క్ూడిన పరరు 
ప్రఖ్యాతలను సంప దించుకోవడానికి ఉప్యోగించుకో 
క్ూడదు. గ యప్రచబడిన లోక నికి దేవుని పరరమను 
క్నప్రచడానికి ఈ వర లను వ డాలి తప్ప, అభిమయన 
సంఘయలను క్టుట కోవడానికి క దు.  
 

మిగిలిన ప ఠములో మనం ప్రిశుదాధ తు దవేుని యొక్ు 
ఆరు వర లను గురించి మరియు అవి సాసధ త వరముతో 
క్లిసి అవి ఏలయగున ప్నిచసే్ ొ యో అనే విషయయనిన 
చూదాా ము.  
 
 

ఆతమలవవేచన వరం:- 
 

 నిరవచనము:- 
 ఆతులయ వివచేన వరము దాార  అస్ ధారణమ ైన ఆతు 

ప్రప్ంచములోనికి మనం చూడవచుు. ఒక్ వాకొి వనెక ల 
ప్నిలేక్ సిధ తి వనెక ల ప్నిచేయుచునన ఆతు లేదా ఆతుల 
గురించి ఈ వరము త లియచసేుొ ంది. మన ఆతులో 
అస్ ధారణమ ైన ప్రతాక్షత దాార  ఆతు యొక్ు మూలము, 
స్ ాభావము మరియు ప్ని త్మరును త లుసుకోవచుు. 
ఆతుల వివచేన వరం దాార  మూడు వర గ లుగ  ప్నిచయేు 
ఆతులను గురించి త లుసుకొనవచుు.  
 
 దేవుని ఆతు మరియు దేవదూతలు  
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 మయనవ ఆతు  
 స్ తాను మరియు దుర తులు  

 బలహీనపరచు ఆతమ:- 
 

 కొనినస్ రుి  మనుషుాలక్ు క్లిగ  రోగ లక్ు వ ాధులక్ు 
బలహీనప్రచు దుర తులు, క రణముగ  ఉంటాయి. 
ఉదాహరణక్ు: క ానుర్, కరళివ తం, హృదయములో చేదు 
(ఆందో ళన) యివి అనీన దుర తులే. ఆతుల వివేచన 
వరము దాార  ప్రిశుదాధ తు దవేుడు సమసా యొక్ు 
మూలము వెపై్ుక్ు తన వేలును చూపించి, ఆ వాకొి యొక్ు 
సాసధ తక్ు విడుదలక్ు తొడవుతారు.  
 

 లూకప11:20 అయిత ే నే్ను దేవుని వేిలితో 
ద్యయములనువెళ్్గొటుర చునియిెడలనిశియముగప 
దేవుని ర్పజయము మీ యొద్దక్ు వచిి యునిది. 
 

 ఈ వరం పనిచేయలేరు:- 
 ఒక్ వాకొి ప్రిశుదాధ తు దాార  నడపిించబడేటప్ుపడు ఒక్ 

ఆలోచన లేదా పరరర ప్ణ దాార , ఆతులయ వివచేన వరం 
ప్నిచేస ి సమసాలక్ు క రణమ ైన దూర తుల యొక్ు 
పరరును బయలుప్రుసుొ ంది.  
 మతతయి9:32-33 యిసే్ును ఆయన శిషుయలును 

వెళ్ల్ చుండగపకొంద్రు, ద్యయము పటిరనయొక్ మూగ 
వపని ఆయన యొద్దక్ు తీస్టికొని వచిిరి్. ద్యయము 
వెళ్్గొటరబడని తరువపత ఆ మూగవపడు మాటలాడగప 
జనస్మూహములు ఆశిరయపడ ి ఇశ్పీయిలేులో 
ఈలాగు ఎనిడును క్నబడలేద్ని చవపుా కొనిరి్. 
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ఆత్ముయ మండలములో ప్నిచయేుచూ మరియు ఆత్ముయ 
యుదాా నిన ప్రభావితం చేయయలని అంటే, మన మటుట క్ు 
మనం ఆతుల వివచేన వర నిన ఉప్యోగించడానికి 
అప్పగించుకోవ లి. ఈ వరం దాార  ప్రిశుదాధ తు దేవుడు 
మనలను బలప్రచి నడిపిసూొ  ఉంటారు.  
 

జాఞ న వపక్ుక:- 
 

 నిరవచనము:- 
 ఒక్ వాకొిని గూరిు గ నీ లేదా ప్రసిిధ తిని గూరిు గ నీ గతము 

లేదా ప్రసుొ తము గూరిు, ప్రక్ృతి సంబంధమ ైన మనసుుతో 
క క్ అస్ ధారణమ ైన ప్రతాక్షత దాార  ప్రిశుదాా తు దేవుడు 
త లియజ సర కొనినఈ విషయయలు. ప్రక్ృతి సంబంధంగ  
బయలుప్రచని విషయయలను దేవుడు తన ఆతు దాార  
బయలుప్రుస్ ొ రు.   
 

 యిేస్యయ మరి్యు స్మరయ స్ట్త ర:- 
 

 ఈ యొక్ు సంఘటనలో యిసేయాక్ు జాఞ నవ క్ుు దాార  ఆ 
సీొ రకి  ఏడుగురు భరొలని మరియు ఇప్ుపడు ఉంటునన వ డు 
వివ హం వలి వచిున వ డు క దని త లుసు.  
 యోహాను4:18 ీచక్ు అయిద్ుగురు పపనిమిటు్ ండిరి్, 

ఇపుాడు ఉని వపడు ీచ పపనిమిట ి కపడు; స్తయమ ే
చవపిాతివన్ెను.  

ఈసీొ రని గూరిున జాఞ నము యిేసయాక్ు ద వైక్ుమయరుడు అని 
త లియప్రచబడలేదు. గ నీ, మయనవ క్ుమయరుడుగ  జాఞ న 
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వ క్ుు వరములో ప్నిచేశ రు. క బటిట  ఇది త లియ 
ప్రచబడినది.  
 

 స్వస్ధత కొరక్ు జాఞ నవపక్ుక:- 
 

 స్ ధారణంగ  సాసధ త ప్రిచరాలో దేవుడు ఒక్ సపషట మ ైన 
రోగం కొరక్ు జాఞ నవ క్ుు దాార  త లియజ స్ ొ రు. ఇద ి కొనిన 
స్ రుి  ఇది ఒక్ వాకొి కొరక్ు మరికొనినస్ రుి  ఇది జన 
సమూహంక ై ఉంటుంది. ఇది ఆ వ ాధి యొక్ు పరరుతో లేదా 
న పిప వసుొ నన భాగము లేదా అవయవమును త లియజ స ి
దేవుడు సాసధ త ప్రిచరాను చసే్ ొ రు.  
 

 ఎలా వస్ుత ంది? 
 సాసధ త ప్రిచరా చయేునప్ుపడు జాఞ నవ క్ుు వివిధమ నై 

రూప్ంలో ప్నిచేసుొ ంది.  
 శరఫరంలో ఒక్ భాగంలో న పిప గ నీ, తిమిురి గ నీ, 

లేదా అసాసధ తను అనుభవిస్ ొ ము.  
 కొనినస్ రుి  కొదిా ప ట ి న పిపగ  దానిని అను 

భవిస్ ొ ము. జాఞ న వ క్ుు అనేద ి న పపిని, బాధను 
లేదా రోగ నిన త లియజ సూొ  వచేు వ క్ుు లేదా 
ఆలోచన.  

 రోగం యొక్ు పరరు  
 రోగం వలి శరఫరంలో బాధించబడని భాగము లేదా 

అవయవము.  
జాఞ నవ క్ుు ఉప్యోగించడంలో సాసధ త పత ందవలసని 
భాగము కొనినస్ రుి  దరశన రూప్ంలో వసుొ ంది.  
 

ర్ోగంతో ఉని వయకితని బయలుపరచడం:- 
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 కొనినస్ రుి  సాసధ త ప్రిచరాలో దేవుడు ఆ వాకొి ఉనన 
సధ లము గ నీ లేదా ఆ వాకొిన ే సూటిగ  బయలుప్రుస్ ొ రు. 
కొనినస్ రుి  ఇది అయస్ ుంతప్ు ఆక్రషణ వలె గదలిో ఆ వాకొి 
ఉనన వెపై్ు లేదా ఆ వాకొి ఉనన వరుస క్రమం వెైప్ు లేదా 
సూటిగ  ఆ వాకొినే బయలు ప్రుసుొ ంది.  
 

కొనినస్ రుి  ఇద ి ఒక్ వలెుగుగ  లేదా మ రుప్ుగ  ఆ వాకొి 
వెైప్ు మీ ఆక్రషణను లయగ  విధంగ  ఇద ిఉంటుంది. కొనినస్ రుి  
దేవుడు ఆ వాకొి యొక్ు పరరు లేదా వాకొిని గూరిున 
వివర లను త లియజ సి ఆ సాసధ త వ రికొరక  అని 
ప్రిశుదాా తు దవేుడు నిశుయత ఇస్ ొ రు.  
 

వశ్పవస్ము వడుద్ల అవుతుంది:- 
 

 జాఞ నవ క్ుు దాార  ప్రశిుదాా తు దవేుడు ఒక్ సాసధ తను 
త లియ జ సరొ  ఆ వాకొి అది తన కొరక  అని గురొించి, అతనిలో 
విశ ాసం వెంటనే విడుదల అవుతుంది  మరియు అతడు 
సాసధ త పత ందుతాడు.  
 

 

తవలిస్టి ఉని ఆతమలు బటిర  హెచిరి్క్ (జాగీతత ):- 
 జాఞ న వ క్ాంతో ప్నిచయేుచునన వాకొి త లిసిన ఆతుల 

యొక్ు మయటలను వినక్ జాఞ నవ క్ుు చ ప్ుొ నన దానిన ే
పత ందుకోవ లి. త లిసిన ఆతులు ఉనానయో లేవో అనేద ి
సులువుగ  త లుసుకోవడానికి ఎవరు మహ మ ప్రచ 
బడుతునానరో అన ేవిషయయనిన చూడండి.  
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 ప్రిచరా చయేుచునన వాకొి తనను గూరిు లేదా తన 
స్ మరధయం గూరిు ప్రజల యొక్ు దృషిట ని ఆక్టుట  
క్ుంటునానడా?  

 ఆ విత ి పరరక్షక్ుడ  ై క రాక్రమయనిన అంతటినీ 
ఆనందిసుొ నానడా?  

 జాఞ నవ క్ుును ఉప్యోగించడం దాార  ప్రిచరా 
చేయుచునన వాకొి లేదా అక్ుడునన ప్రజలందరూ 
దేవుని యందలి లోత నై విశ ాసములోనికి 
వెళ్ొ నానర ?  
 

ప్రిశుదాధ తు దేవుడు దేవునికి తప్ప మరి ఏ వాకొికర 
మహ మను చేక్ూర ుడు.  
 

బయటకి అడుగు వేయడధనికి స్టిద్ధంగప ఉండండి:- 
 

 జాఞ నవ క్ుులో ప్రిచరా చేయుచునన ఒక్ వాకొి జాఞ నవ క్ుు 
దాార  ఒక్ విషయయనిన త లుసుక్ుంటే అతడు విశ ాసముతో 
అడుగు ముందుక స ిమయటాి డడానికి సిదధ ంగ  ఉండాలి.  
 మనద ి తప్పయితే బుదిా హీనులుగ  ఉండడానికి 

సిదధ ప్డాలి.  
 అప్జయమన ేభయముతో వనెకిు లయగబడక్ూడదు. 

ప్రిశుదాా తు దవేునికి సునినతతాము క్లిగి ఉండాలి.  
 మనము దవేునికి లోబడ,ి విశ ాసంతో అడుగు 

ముందుక సి జరిగ  సాసధ త దాార  దేవుని నామయనిన 
మహ మప్రచాలి.  

బుదిదవపక్ుక:- 
 

 నిరవచనము:- 
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 దేవుడు విశ ాసికి ఇచేు అస్ ధారణమ ైన ప్రతాక్షతయిే బుదిా  
వ క్ుు. ప్రక్ృతి సంబంధమ ైన లేదా అస్ ధారణమ ైన 
జాఞ నంను ఆధారం చసేుక్ుని దేవుడిచేు బుదిధ వ క్ుుతో 
ముందుకి వెళ్ళిలి. ఇది దేవుని యొక్ు ప్రణాళ్లక్ను 
మరియు ఉదేా శ ానిన త లియజ సుొ ంది.  
 

 మన జీవితము మరియు ప్రిచరాను గురించి,  
 వెంటన ేలేదా భవిషాతుొ లో చసేర విషయము గురించి,  
 ఒక్ ప్రతేా క్మ ైన అవసరత కొరక్ు ఏ విధంగ  

ప్నిచయేయలో అని త లియజ సుొ ంది.  
 

బుదిా వ క్ుు అనదేి అంతరంగ సారము దాార , మ లక్ువగ  
ఉండేటప్ుపడు క్లిగ  దరశనము దాార  ప్డుక్ుననప్ుపడు 
వచేు క్ళ దాార  లేదా సమయచార వరములను 
ఉప్యోగించుట దాార  ఇది త లియజ యబడుతుంది.   
  

స్వస్ధపరచు వషయంలో:- 
 

 బుదిా వ క్ుు ఎక్ుువగ  జాఞ నవ క్ుుతో మరియు ఆతుల 
వివేచన వరంతో క్లిసిక్టుట గ  ప్నిచేసుొ ంది. ఒక్ ప్రతేాక్మ ైన 
అవసరత కొరక్ు ఏ విధంగ  ప్రిచరా చయేయలనదేి ప్రతాక్షత 
దాార  త లుసుొ ంది.  
 

బుదిా వ క్ుు అనేద ి హెచురించుటక్ు, క ప్ుదలక్ు మరియు 
జాఞ నవ క్ుు; ఆతుల వివేచన వరము దాార  త లిసిన 
జాఞ నానిన ఏ విధంగ  ఉప్యోగించాలి అనే విషయయనిన 
త లియజ సుొ ంది. ఒక్ ప్రతేాక్మ నై రఫతిగ  ప్నిచేయడానికి 
ఇది ఉప్యోగప్డుతుంది.  
 



pg. 207 
 

జాఞ నవ క్ుు అనదేి ఈ ప్నులు చయేవని మనక్ు చ బుతూ 
ఉంది.  
 వాకొి మీద చేతులు ఉంచమని  
 వ క్ుును ప్లుక్మని  
 సృజనాతుక్ అదుుతానిన చయేమని  
 దుర తుని వెళిగొటట మని  

 

సాసధ ప్రచు వరములతో అదుుతమ నై రఫతిగ  ప్రిచరా 
చేయడానికి బుదిా వ క్ుు బుదిా నిసుొ ంది. ప్రిచారక్ుడు 
ధ ైరాంగ  ప్రిచరా చయేడానికి విశ ాస్ నిన క్లిగిసుొ ంది.  

వశ్పవస్పు వరము:- 
 నిరవచనము:- 

 ఒక్ ప్రతేా క్మ ైన సమయయనికి లేదా క ర ానికి విశాస 
వరమనేద ి అస్ ధారణమ ైన విశ ాస్ నిన ఇసుొ ంది. ఆ 
ప్రతేాక్మ నై సమయంలో నీవునన సిధ తిగతులోి  ఒక్ క ర ానిన 
ప్ూరొిచయేడానికి దేవుడు నీక్ు అస్ ధారణమ ైన శకొిని 
ఇస్ ొ డు.  
 

 అసపధధరణము:- 
 ప్రిచారక్ుడి యొక్ు ప్రమయేము/ప్రయయస లేక్ుండా 

విశ ాస వరము అస్ ధారణమ ైన రఫతిలో వసుొ ంద.ి  
 

 ఇది ప్రత్మ విశ ాసికర ఇవాబడిన విశాస కొలప్రిమయణం 
క దు.  

 దేవుని వ క ానిన చదవడం దాార  క్లిగ  విశ ాసము 
క దు.  



pg. 208 
 

 ఒక్ నిరిధషట మ ైన అదుుతం కోసం ఆ ప్రతేా క్మ ైన 
సమయము కోసము ప్రిశుదాధ తు దవేుడు 
అస్ ధారణమ ైన రఫతిలో ఈ వర నిన ఇస్ ొ డు.    

 అద్ుభతధలతో:- 
 సృజనాతుక్ అదుుతాలు జరగడానికి అస్ ధారణమ ైన 

విశ ాసము ఇవాబడుతుంది. ప్రిచరా చయేుచునన వాకొి 
లేని అవయవము సృజించబడినటుి గ  తన ఆతులో 
చూస్ ొ డు. ఇద ి అస్ ధారణమ ైన బుదిధ వ క్ుును 
ఉప్యోగించుట దాార  ఇది జరుగుతుంది.   

ఉదధహరణ:- 
 పరతురు క్ుంటివ నికి ప్రిచరా చేసనిప్ుపడు ఈ 

అస్ ధారణమ ైన వర నిన ఉప్యోగించాడు.  
 

 అపో స్తలు3:5 వపడు వపరి్యొద్ద ఏమ ైన దొరుక్ునని 
క్నిపపటుర చు వపరి్ యంద్ు లక్షయముంచవను. 
 

అద్ుభత కపరయములు చేయు శకిత:- 
 

 నిరవచనము:- 
 మయమూలుగ  ఉనన ప్రక్ృతి సంబంధమ నై విషయంలో 

అస్ ధారణముగ  క్లుగజ సుకోవడమే అదుుత క రాములు 
చేయు శకొి. ప్రక్ృతి నియమయలు క్ూడా సంధంిచబడి, త్మస ి
వేయబడ ిలేదా నియంతిరంచబడి దేవుని యొక్ు అస్ ధారణ 
రఫతిలో వెళిడ ిఅవుతుంది.  
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భౌతిక్ శరఫర నికి అస్ ధారణమ ైన రఫతిలో లేని అవయవ నిన 
క్లుగజ యడానికిఇదిసాసధ ప్రచువరములుగ ఉప్యోగించ 
బడుతుంది.   
 

 స్ృజన్ధతమక్ అద్ుభతధలు:- 
 అనేక్స్ రుి  యయకిుడ ంటి వలి, సరురఫల వలి, ప్ుటుట క్తో ఉనన 

లోప ల వలి మరియు క్షీణ ంప్జ సర రోగ ల వలి వాక్ుొ లోి ని 
అవయవ లు పో తాయి. కొనినస్ రుి  దేవుని సృజనాతు 
క్మ ైన అదుుతము జరుగు తుంద ి అన ే స్ ధ యికి మన 
విశ ాసము ప రిగి ఉండదు. మనక్ు క వలిున విశ ాసము 
సంప్ూరణంగ  దేవుని యొక్ు వ క్ాజాఞ నము ప ైన ఆధారప్డ ి
ఉంటుంది.  
 

 వపక్యములో బయలుపరచబడినది:- 
 

 సృజనాతుక్ అదుుతాల కొరక్ు బయలుప్రచబడిన దేవుని 
వ క ానిన చదవిి ధాానించాలి. దేవునితో సమసొము స్ ధామ ే
అనన విషయయనిన మనము త లుసుకోవ లి.  
 

 మతతయి19:26 యిసే్ు వపర్ిని చూచి ఇద ి
మనుషుయలక్ు అసపధయమే గపని దేవునికి 
స్మస్తమును సపధయమని చవపపాను. 
 

యిేసయా ఒక్ సృజనాతుక్ అదుుతానిన చేశ రు.  
 మారుక3:3ఆయనీచవు లేచిన మధయను నిలువు 

మని ఊచ చవయియ గలవపనితో చవపిా;  
 

 మారుక3:5 ఆయన వపర్ి హృద్య కపఠినయమునక్ు 
ద్ుఃఖ్పడ,ి కోపముతో వపర్ిని క్లయచూచిీచ చవయియ 
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చధపుమని ఆ మనుషుయనితో చవపపాను; వపడు తన 
చవయియ చధపగప అది బలగుపడవను. 
 

 

యిేసయా చేసని అదే క ర ాలు మరియు అంతక్నాన గొప్ప 
క ర ాలు మనము చేస్ ొ మని ఆయన వ గ ధ నము చేశ రు.  
 

 మారుక9:23 అంద్ుక్ు యిేస్ు (నముమట) ీచ వలన 
న్ెైతే, నముమ వపనికి స్మస్తమును సపధయమే యని 
అతనితో చవపపా ను. 
 

బుదిదవపక్ుక- వశ్పవస్పు వరము:- 
 

 అక్స్ ుతుొ గ  బుదిా వ క్ుు అనేద ి మన ఆతులో ఒక్ 
దృశాంగ  క్నబడుతుంద.ి మన మటుట క్ు మనము ఆ రోగికి 
సృజనాతుక్ అదుుతము చయేుచుననటుి గ  చూస్ ొ ము. 
ఆతులో అదుుతము, భౌతిక్ మండలములో జరుగక్ 
మునుపర అద ి జరిగినటుి గ  ఆతు మండలంలో మనము 
చూస్ ొ ము.  
 

ఇక్ మీదట పో ర టానికి తావు లేదు. విశ ాస వరము మన 
ఆతులోనికి వచిుంది. మన విశ ాసము గొప్ప ధ ైరాముతో 
అదుుతము జరుగబో తోందని త లుసు.  
 

అద్ుభత కపరయములు చేయు శకిత:- 
 

 ఆతులో మనము చయేుచుననటుి గ  చూసని క ర ానిన 
చేయడము వెంటన ే ప ర రంభిస్ ొ ము. ఇదే అదుుత 
క రాములు చయేు శకొి.  
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కొర తొ క్ండరము, ఎముక్ లేదా అవయవము ఏరపడాలని 
ధ ైరాంగ  ప్లక్ండ.ి సృజనాతుక్ అదుుతము బయలు ప్రచ 
బడేంత వరక్ు మనము జరుగుతందన ే విశ ాసప్ు ఎదురు 
చూప్ుతో ఎదురు చూడాలి.  
 

యిేసయా మనతో క్లిసి ప్నిచేస్ ొ రు. యిసేయా ఆద ి
సంఘప్ు విశ ాసులతో ప్నిచేసనిటుి గ నే మనతో క్లిసి ప్ని 
చేసుొ నానరని మనకి త లుసు.  
 

 మారుక16:20 వపరు బయలుదేర్ి వపక్యమంతట 
పిక్టించిర్ి. పిభువు వపర్కిి స్హకపరుడవైయుండ,ి వెను 
వెంట జరుగుచువచిిన ర్్ండు  స్ూచక్ కియీల వలన 
వపక్యమును స్టిథరపరచుచుండవను. ఆమేన్! 
 

అద్ుభత కపరయములు చేయు శకిత:- 
 

 నిరవచనము:- 
 సాసధ త క వ లనుక్ున ే వాకొికి అస్ ధారణమ ైన రఫతిలో 

దేవుడు అనుగరహ ంచు సాసధ త. వివిధమ ైన వర లు క్లిస ి
క్టుట గ  ప్నిచేస ి సాసధ ప్రచు వరములుగ  ప్ని చసేుొ ంది. 
సాసధ త పత ందిన వాకొి సాసధ  ప్రచు వరములను క్ూడా 
పత ందుక్ునియునానడు.   
 

 అసపధధరణము:- 
 అస్ ధారణమ ైన సాసధ ప్రచు వరములనవేి వెైదా శ సొరము 

వంటిద ి క దు. లూక  తాను రచించిన లూక  మరియు 
అపో సొలుల క రాముల గరంథములోి  మంచి ఉదాహరణను 
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ఇచాురు. పౌలు కొలసీుయులక్ు ర సూొ  లూక  ఒక్ 
వెైదుాడు అని చ ప పడు.  
 

మ లితే దీవిలో పౌలు గ రితో ప టు లూక  ఉననప్పటికర 
క్ూడా లూక  వదాక్ు రోగులు ర లేదు. పో పిి  యొక్ు తండిరని 
పౌలు సాసధ రప్రచిన తర ాత ప్రజలు త చిున రోగులని 
క్ూడా సాసధ ప్రిచాడు.  
 

 అపో స్తలుల కపరయములు 28:8 & 9 అపుాడు ప పి్  
యొక్క తండిి జవరముచేతను రక్తభేదచిేతను బలధ 
పడుచు పండుకొనియుండవను. పౌలు అతని యొద్దక్ు 
వెళ్ి పపిరథనచసే్ట,ి అతనిమీద్ చేతులుంచి స్వస్థ  
పరచవను. ఇది చూచి ఆ దీవపములో ఉని క్డమ 
ర్ోగులు క్ూడ వచిి స్వస్థత ప ందిరి్.  
 

గమనిక్:- 
 ఎవారికర డాక్టరు దగగ రికి వెళివదుా  లేదా మందులు 

ఆపరయమని చ పత పదుా . మన సాసధ తను పత ందుక్ునేంత 
విశ ాసము వచేుంత వరక్ు వెైదుాలు మనలను బరతికిసూొ  
ఉనానరు. క నీ, వెదైా శ స్ ొ ా నిన మరియు సాసధ ప్రిచ ే
వర లను క్లిపరయవదుా .  
 

ఒక్ వాకొి ప్రిప్ూరణ సాసధ త పత ందిన తరువ త ఈయక్ 
మందులు వసేుక్ునే అవసరము లేదు. వెైదుాలు మందులు 
ర స్ ొ రు. క బటిట  వ ళ్ళి మందులు ఆపివయేమని 
చ ప్పనివాండ.ి  
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వశ్పవస్ వరముల యొక్క ఉదేదశయం:- 
 

 విశాసవరములక్ు మూడు ముఖ్ామ ైన ఉదేా శ ాలు 
ఉనానయి.  
 రోగులను విడపిించడానికి, మయనవ శరఫరంలో ఉనన 

దయాప్ు క ర ాలు నాశనం చయేడానికి,  
 రక్షణ వరొమయనానిన అదుుతాలు మరియు సూచక్ 

కిరయలతో ఋజువుప్రచడానికి,  
 

మనము ప్రిశుదాధ తుతో, లోత ైన వాకొిగత సహవ సం క్లిగి 
ఉననప్ుపడూ ప్రవహ ంచి, ఉప్యోగిస్ ొ ము.  
 

జాఞ నవ క్ుు దాార  దవేుడు ఒక్ వాకొిని లేదా రోగ నిన 
సాసధ ప్రచాలని అనుక్ుంటునానడని అస్ ధారణమ ైన 
జాఞ నానిన పత ందుక్ుంటాము. ఆతుల వివేచన వరము దాార  
రోగ నికి మూలక రణమ ైన దుర తును వెళిగొడతాము.  
 

బుదిా వ క్ుు దాార  ఆ వాకొి ప్రభావముతో ఏ విధంగ  ప్రిచరా 
చేయయలన ే విషయయనిన పత ందుక్ుంటాము. మనము ఆ 
క ర ానిన చేసుొ ననటుి గ , అదుుతం జరుగునటుి గ   
చూస్ ొ ము. ఇద ి మన విశ ాసప్ు వర నిన విడుదల చేస ి
తదాార  మనము ధ ైరాంగ  అదుుత క రాములు చయేు 
వరమును ఉప్యోగిస్ ొ ము.  
 

మనము ప్రశిుదాధ తు వరములనినంటినీ ఉప్యోగిసూొ  
విశ ాసముతో మన జీవితములో ప్నిచసే్ ొ యని ఎదురు 
చూసరొ  అనాాభాషలోి  ఇచుు వరొమయనము లేదా మిగిలిన 
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ప్రిశుదాా తు వరముల వలె అదుుత క రాములు చయేు 
వరములలో క్ూడా చాలయ సులువుగ  ప్రవహ స్ ొ ము.  
 

గమనిక్:- 
 ప్రిశుదాా తు వరముల కోసం లోత ైన అధాయనం 

చేయుటక్ు ఎ.ఎల్. మరియు జాయ్ గిల్ు రచించిన 
“పరి్శుదధద తమ వరములతో సపధధరణమ నై జీవతం” అన ే
ప్ుసొక్ం చదవండి.  

 

మీ పునఃర్పలోచనక్ర కొనిి పిశిలు:  
 

1. ప్రిశుదాా తు అంటే ఎవరు? మరియు మన జీవితంలో ఆయన చేయు 
క రాము ఏమిటి?  

 
 

 
 

2. రోగుల కోసము ప ర రధన చేయునప్ుపడు ఆతుల వివేచన వరము ఎ విధంగ  
తోడపడుతుంది?  

 

 
 

 
3. సాసధ త మరియు సృజనాతుక్ అదుుతాల కొరక్ు ప్రిచరా చేయునప్ుపడు, 

విశ ాస వరము మరియు బుదిా వ క్ుు ఏ విధంగ  ప్నిచేసుొ ంది?  
 
 
 

***  
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పపఠము-10 
స్వస్ధతను ప ంద్ుకోవడం మర్ియు కపపపడుకోవడం  

 

 ఈ ప ఠములో సాసధ తక్ు క్లిగ  ఆటంక లు మరియు 
సాసధ తను ఏ విధంగ  క ప డుకోవ లి? అనే విషయయనిన 
చూదాా ము. అనేక్ స్ రుి  మనం సాసధ త పత ందక్ుండా 
ఆటంక్ప్రచిన విషయయలని మరల అనుమత్మసరొ  మనం 
పత ందుక్ునన సాసధ తను కోలోపతాము. ఈ ప ఠములో 
మొదటి భాగమంతా చదివిన సతాాలను మరల జాఞ ప్క్ం 
ఉంచుక్ుంటూ, వ టిని మన జీవితాలలో అమలు చేస్ ొ ము.   
 

స్వస్ధతక్ు గల ఆటంకపలు:- 
 ఒక్ వాకొి తన సాసధ తను పత ందుకోక్పో వడానికి (బయలు 

ప్రచబడక్పో వడానికి) కొనిన క రణాలు ఉంటాయి. ఆ వాకొి 
ప ర రధనలో తన సమయయనిన గడుప్ుతూ దవేుని క రణం 
అడగ లి. ఈ సీాయ ప్రఫక్షలో తమ మటుట క్ు తాము 
నేర రోప్నక్ు వెళిక్ుండా చూసుకోవ లి. దవేుడు నేర రోప్ణ 
చేయడు.  
 

ఆయన మనలను తన క్ుమయరుని యొక్ు సారూప్ం 
లోనికి తననీతి దాార  రూప ంతర ప్రుసుొ ండగ  మనలను 
బుదిా  చ పిప సరచిేస్ ొ డు.  
 

దేవుడు నినున ఇప్ుపడు సాసధ ప్రుస్ ొ డని నముుతే, 
ప ర రధన ఆపవిేసి నీసాసధ త ఎందుక్ని బయలు ప్రచుబడడం 
లేదు అనే విషయయనిన ప్రిశుదాధ తు దవేుని అడిగి 
త లుసుకోండ.ి ఈ ప ఠా ప్ుసొక నిన మీరు చదువుతూ 
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ఉండగ , ప్రిశుదాా తు దవేుడు బయలు ప్రచిన 
విషయయనిన ఆలసాం చయేక్ుండా వెంటన ేచయేండి.  
 
 

మన మటుర క్ు మనము పిశిించుకోవపలిసన పిశిలు:- 
 

  క్షమించలేని ప ప్ము  
 దేవునికి, నీక్ు మధా క్షమించలేని ప ప్ము 

అడుా గోడగ  ఉంటుందా?  
 ప ప్ము, ప ర ణములో క్లిగిన గ యయలు నీ 

శరఫరంలోనికి బలహీనప్రచు ఆతులను తిరిగి 
త్మసుక్ుర వడానికి దాారమును త రుసుొ ంది. నీ 
సాసధ తను పత ందుకోవడానికి త లిసని ప ప లను 
దేవుని యొదా అడిగి ఆయన ఇచేు క్షమయప్ణను 
పత ందుకో.  
 

 యాకోబు5:15 &16 వశ్పవస్స్హితమ ైన పపిరథన ఆ 
ర్ోగిని స్వస్థపరచును, పిభువు అతని లేపును; 
అతడు పపపములు చసే్టిన వపడవతైే పపప క్షమాపణ 
న్ ంద్ును. మీ పపపములను ఒక్నితో న్ క్డు 
ఒపుాకొనుడ;ి మీరు స్వస్థతప ంద్ునటు్  ఒక్ని 
కొరక్ు ఒక్డు పపిరథనచేయుడి. ీచతిమంతుని 
వజాఞ పన మనః పూరవక్మ ైనదవై బహు బలము గలదవ ై
యుండును. 

క్షమించలేని ప ప్ము రోగము ఉండటేటుి  చసేుొ ంది. 
స్ తాను ఈ ప ప లను మన యొదా నుండ ి దాస్ ొ డు. 
మనము వీటిని ఎటువంటి క రణము చ ప్ుప క్ుననప్పటికర, 
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రోగ లు ఉండిపో తాయి. మనము ఈ ప ప లను దేవుని 
యొదా ఒప్ుపక్ుని క్షమయప్నను పత ందుకోవ లి.  
 

 మతతయి9:2 ఇదిగో జనులు పక్ష వపయువుతో 
మంచముపటిర  యుని యొక్ని ఆయన యొద్దక్ు 
తీస్టికొనివచిిర్ి. యిసే్ు వపర్ి వశ్పవస్ముచూచి 
క్ుమారుడధ ధవైరయముగప ఉండుము, ీచ పపపములు 
క్షమింపబడియునివని పక్షవపయువు గల వపనితో 
చవపపాను. 
 

 మతతయి9:5-7 ీచ పపపములు క్షమింపబడ ి
యునివని చవపుాట స్ులభమా, లేచి నడువు మని 
చవపుాట స్ులభమా?అయినను పపపములు 
క్షమించుటక్ు భూమిమీద్ మనుషయ క్ుమారునికి 
అధికపరము క్లద్ని మీరు తవలిస్టికొనవలెను అని 
చవపిా, ఆయన పక్షవపయువు గల వపని చూచి ీచవు 
లేచి ీచ మంచ మ తితకొని ీచ;  వపడు లేచి తన యింటికి 
వెళ్ల్ ను. 
 

ఒక్వేళ మన జీవితములో ఏమ ైనా ప ప్ము ఉంట ే
మనము దవేుని యొదా ఒప్ుపక్ుని ఆయనిచేు 
క్షమయప్ణను పత ందుకోవ లి.  
 

 Iయోహాను1:9 మన పపపములను మనము 
ఒపుాకొనిన యిెడల, ఆయన నమమద్గిన వపడును 
ీచతిమంతుడును గనుక్ ఆయన మన పపపములను 
క్షమించి స్మస్త  ద్ురీ్ితినుండి మనలను 
పవతుి లనుగప చేయును. 
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ఇతరులని క్షమించక్పో వడం:-  
 

 ననున గ యప్రచిన (అనాాయం చేసని) ప్రత్మ వాకొినీ ననేు 
క్షమించానా? ననున నేను క్షమించుక్ునాననా? దవేుని 
క్షమించానా?  
 

ఇనిన సంవతుర లుగ  ప్రజలకి ప్రిచరా చయేుచుండగ  
మరియు తోట ి సరవక్ులతో మయటాి డిన విషయయలను బటిట , 
ఒక్ వాకొి సాసధ త పత ందక్పో వడానికి క్షమించక్పో వడము 
అనేద ిమూలక రణమని త లుసుక్ునానము.  
 

ఇతరులని క్షమించడం సులువే గ నీ, మనలని మనం 
క్షమించుకోవడం క్షట ం. ప్రజలు ఈ విధంగ  చ ప ొ రు. ననేు 
ఎంత బుడిా హీనంగ  ఉనానను. నా మటుట క్ు ననేు ఈ 
ప్రిసిధ తిలో ఉండడానికి ఏ విధంగ  క రణమయయాను?  
 

అనేక్స్ రుి  ఇతరులకి క రణం చేప ి మన జీవితంలో సర ైన 
రఫతిలో ఉండడానికి ప్రయతనం చేసూొ  ఉంటాము. 
  

 నినుి నువువ క్షమించుకో! 
 

 భయంక్రమ ైన విషయయలు జరిగినప్ుపడు ప్రజలు దేవుని 
ప ై నిందలు వేస్ ొ ము. “న్ధకే ఎంద్ుక్ని దవేుడు ఇద ి
అనుమతించధరు? దవేుడు మంచివపరు మర్ియు 
ీచతిమంతుడు క్దధ, ఆయన దీనిని ఆపవచుి క్దధ!”  
 

ఒక్వేళ ఇది నీ ప్రిసిధ తి అయితే నిక్ునన భావ లనినంటినీ 
దేవుని యొదా నిజాయిత్మగ  ఒప్ుపకో, నీవు 
ఏమనుక్ుంటునానవో ఆయనక్ు ముందుగ నే త లుసు.  
 



pg. 219 
 

“దేవ ! నినున నేను తప్ుపగ  అరధము చేసుక్ునానను, 
నువుా పరరమగలిగ న దవేుడవి ని నాక్ు త లుసు. నేను 
ఊహ ంచగలిగ న దాని క్నాన నీవు ననున చాలయ ఎక్ుువ 
పరరమిసుొ నానవు.” ఇప్ుపడు నా జీవితము ఈ రఫతిగ  
అసధ వాసొంగ  ఉండడానిక  స్ తానే క రణం తప్ప నీవు 
క దని త లుసుక్ునానను. నేను నీ మీద ఉనన వాతిర క్ 
ఆలోచనలనినంటినీ త్మసవిేసుొ నానను?  
 

 మారుక11:24&25 అంద్ుచేత పపిరథన చయేు 
నపుాడు మీరు అడుగుచుని వపటినె్ల్ను ప ంద ి
యున్ధిమని నముమడి; అపుాడు అవ మీక్ు 
క్లుగునని మీతో చవపుాచున్ధిను.మీక్ు ఒక్ని మీద్ 
వర్ోధ మేమ నైను క్లిగి యుని యిెడల, మీరు 
నిలువ బడి పపిరథన చేయు నపుాడవల్ను వపని 
క్షమించుడి. 
 

అరాత లేనితనం, నింద్ మర్ియు నే్ర్పర్ోపణ:- 
 

 దేవుని పత ందకోక్ుండా అరహత లేనితనం, నింద మరియు 
నేర రోప్ణ, ఈ భావ లు ననున ఆటంక్ప్రుసుొ ందా? 
అరహతలేని తనం, నింద మరియు నేర రోప్ణ అనే ఈ 
భావ లనీన స్ తాను మన మీదక్ు ఉప్యోగించ ే
భయంక్రమ ైనఆయుధాలుమనమీదక్ుఉప్యోగిస్ ొ డు. 
మన ప ప లు ఒప్ుపక్ుని, విశ ాసంతో దేవుడిచేు 
క్షమయప్ణను పత ందుక్ుంటే నేర రోప్ణ అనదేి తొలగి 
పో తుంది. మనము నేర రోప్ణలో కొనస్ గుతూ ఉంట ే
స్ తాను అరహతలేనితనం, నిందను క్ూడా మన మీదక్ు 
త్మసుక్ుని వసుొ ంది.  
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యిేసుకరరసుొ  దాార  మనం అరహతని పత ంద ి ఉనానము. 
ఆయనలో మనము దవేుని యొక్ు నీతి అయి ఉనానము. 
యిేసుకరరసుొ ను బటిట  మనము తండిరయి నై దవేునితో నీతిగ  
(సర ైన విధంగ ) నిలబడుచునానము.  
మన మటుట క్ు మనం అయోగుాలుగ  భావించుక్ుంటే 
యిేసుకరరసుొ  యొక్ు విమోచన క ర ానిన, ఆయన యొక్ు 
నీతిని మరియు ఆయనలో ఉనన మన స్ ధ నానిన మనము 
తృణీక్రిసుొ ననటేి ;  
 

 ర్ోమా8:1 కపబటిర  యిపుాడు కరసీ్ుత  యిేస్ు 
నంద్ునివపర్ికి ఏ శిక్షావధియు లేద్ు. 
 

 IIకోరంథీయులు5:21ఎంద్ుక్నగపమన మాయన 
యంద్ు దేవుని ీచతి అగునటు్  పపప మ రుగని 
ఆయనను మనకోస్ము పపపముగప చేస్టపను. 
 

 

 ఈ యొక్ు భావ లను తృణీక్రించి, దేవుని వ క ానిన 
ప్రక్టిసూొ  ఈ విషయయలలో బలము క్లిగి జీవించు.  
 

 తపుాడు నిరీ్క్షణ:- 
 భవిషాతుొ లో, ఏదో  ఒక్ సమయంలో నేను సాసధ త 

పత ందుక్ుంటానని తప్ుపడు నిరఫక్షణ క్లిగి ఉంటునానవ ? 
ఇప్ుపడే విశ ాసప్ు స్ ధ నానిన త్మసుకో! 
విశ ాస్ నిన వెంబడిసూొ  నిజమ ైన నిరఫక్షణ ఉండి. మనం 
కోరుక్ునన దానిని భవిషాతుొ లో పత ందుక్ుంటామని అన ే
నముక్ం క్లిగి ఉంటాము. మనము దేవుని వ క ానిన 
చదువుతూ ధాానిసూొ  ఉంటే మనము నిర శ నుంచి 
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నిరఫక్షణలోకి వెళ్ళొ ము. మనము నిరఫక్షణ నుండ ివిశ ాస్ నికి 
వెళిలేక్పో త ేఅది క్ూడా తప్ుపడు నిరఫక్షణ అవుతుంద.ి  
 

 హెబీి11:1 వశ్పవస్మనునది నిరీ్క్షింపబడు వపటి 
యొక్క నిజస్వరూపమును, అద్ృశయమ ైనవ 
యునివనుటక్ు రుజువున్ెై యునిది.  
 

మన సాసధ త కొరక్ు నిరఫక్షణ క్లిగి ఉంటే, మన సాసధ త 
కొరక్ు ఇక్ను విశ ాసం పత ందుకోలేదు గ నీ భవిషాతుొ లో 
దానిని పత ందుక్ుంటునానమని ఎదురుచూప్ుతో ఉంటాము.  
 

భవిషాతుొ లో ఒక్ సంఘటనలో లేదా సమయం 
వచిునప్ుపడు ననేు సాసధ త పత ందుతానని కొంతమంద ి
నముుతూ ఉంటారు. అనేక్స్ రుి  వ రు తమ మీద తాము 
తప్ుపడు ఆశలు (ఎదురు చూప్ు) క్లిగి ఉండి, తమ 
మటుట క్ు తాము దూషించుక్ుంటారు. 
విశ ాసములోనికి త్మసుక్ువెళిని తప్ుపడు నిరఫక్షణ ఒక్ 
మయయ. మీరు దీనిని క్లిగి యుండటం దాార  స్ తాను 
యొక్ు ఇషట ము నెరవరేుతుంద ి మరియు మీ సాసధ తక్ు 
ఆటంక్ంగ  ఉంటుంది. – దానిని తృణీక్రించండి.  
 

 తపుాడు బో ధ:- 
 నేను గతంలో పత ందుక్ునన తప్ుపడు బో ధన ే వితొనాలు 

నేను సాసధ త పత ందక్ుండా ఆప్ుతుందా?  
 

క ైైసొవులక్ు నాాయప్ూరాక్ంగ  చ ందవలసని వ టిని 
స్ తాను ద ంగలించడానికి మంచి బో ధ లేని సిధ తి లేదా 
దేవుని వ క ానికి విరోధముగ  ఉనన బో ధ ఆటంక్ంగ  
ఉంటుంది. తప్ుపడు బో ధ ఏమి చ ప్ుొ ంది అంట ే 
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 రోగమనేది దేవుని చితొం 
 న పిప దాార  ఓరుపని  
 రోగము నినున దవేునికి మరింత దగగ రగ గ  త్మసుక్ుని 

వసుొ ంది.  
 శరమ దాార  దేవుని నామము మహ మ ప్రచ 

బడుతుంది.  
 

మీరు పత ందుక్ునన తప్ుపడు బో ధనంతటినీ చూసి 
“దీనిని నేను తృణీక్రిసుొ నానను; దేవుని వ క ానికి 
విరోధంగ  ఉనన ప్రత్మ దానిని బయటికి రముని 
ఆజాఞ పసిూొ  నా జీవితము నుండి తొలగపిత ముని 
ఆజాఞ పసిుొ నానను.  
 

 

అనుమానము మరి్యు అవశ్పవస్ము:- 
 

 నా హృదయంలో అవిశ ాస్ నిన క్లిగియుంటునాననా?  
గతక లప్ు బో ధ నుండి, ఒప్ుపకోలేని ప ప్ము నుండి 
గతములో సాసధ త కోసము దవేుణ ణ  విశాసించడం యందు 
క్లిగ న నిర శ ఇవనీన అవిశ ాసము మరియు విశ ాస్ నికి 
వాతిర క్ము.  
 
 

మనము అవిశ ాసంతో పో ర డుతూ ఉంటే “ప్రభువ ! నా 
అప్నముక్ము నుండ ి సహాయము చయేని ప ర రిధంచ 
వచుు.”  
 

సాసధ త గురించి దేవుని వ క్ాము ఏమి చ ప్ుొ ందో  ధాానించు.  
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 మారుక9:24 వెంటనే్ ఆ చినివపని తండిి నముమ 
చున్ధిను, న్ధక్ు అపనమమక్ముండక్ుండ 
స్హాయము చయేుమని బ్రగమరగప చవపపాను. 
 

పిక్ృతి స్ంబంధమ నై ఇందిియాలను నమమడం:- 
 

 మనము దవేుని వ క ానిన ఆతుతో నమేు బదులుగ  
ప్ంచ ందిరయయలతో నముుతునానమేమో?  
 

మనము ప్రక్ృతి సంబంధమ ైన ఇందిరయయలతో మనం చూసర 
దానిని, వినే దానిని, ముటేట  దానిని, రుచి చూసర దానిని 
మరియు వ సన చూసర దానిని నముుతాము. మనము 
ప్ంచ ందిరయయలతో అనుభవించే దాని క్నాన దేవుని వ క్ాప్ు 
ప్రతాక్షత చాలయ గొప్పదని నమయులి.  
అనుమయనప్డని తోమయను ఒక్స్ రి చూడండి.  
 

 యోహాను20:24-28 యిేస్ు వచిినపుాడు, 
పండవిండు మందలిో ఒక్డవనైదది్ుమ అనబడిన 
తోమా వపర్ితో లేక్పో యిెను; గనుక్ తకికన 
శిషుయలుమేము పిభువును చూచితిమని అతనితో 
చవపాగప అతడున్ేన్ధయన చేతులలో మేక్ుల 
గురుతును చూచి న్ధ వేిలు ఆ మేక్ుల గురుతులో 
పపటిర , న్ధ చవయియ ఆయన పిక్కలో ఉంచితేన్ే గపని 
నమమన్ే నమమనని వపర్ితో చవపపాను. ఎనిమిద ి
దినములెనై తరువపత ఆయన శిషుయలు మరల 
లోపల ఉనిపుాడు తోమా వపర్ితో క్ూడ ఉండవను. 
తలుపులు మూయబడ ి యుండగప యిేస్ు వచిి 
మధయను నిలిచిమీక్ు స్మాధధనము క్లుగును గపక్ 
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అనె్ను. తరువపత తోమాను చూచి ీచ వేిలు ఇటు 
చధచి న్ధ చేతులు చూడుము; ీచ చవయియ చధచి న్ధ 
పిక్కలో ఉంచి, అవశ్పవస్టివకపక్ వశ్పవస్టివెైయుండు 
మన్ెను. అంద్ుక్ు తోమా ఆయనతోన్ధ పిభువప, న్ధ 
దేవప అన్ెను. 
 

యిసేయా తోమయక్ు ఇచిున జవ బు నేటికర శరరషట మ ైనది.  
 యోహాను20:29 యిసే్ు ీచవు ననుి చూచి 

నమిమతివ, చూడక్ నమిమనవపరు ధనుయలని 
అతనితో చవపపా ను. 
 

ఈ విధంగ  ప ర రధన చయేండి, “ప్రభువ ! నేను చూసర దాని 
క్నాన, వినే దానిక్నాన, ముటేట  దాని క్నాన, రుచిచూసర 
దానిక్నాన మరియు వ సన చూసర దానిక్నాన నీ వ క్ాము 
బో ధించ ేదానిని నాక్ు వ సొవముగ  ఉంచు. ననేు అధిక్ంగ  
ఆతుమండలంలోనికి వెళ్లి నీ వ క ానిన అధిక్ంగ  
నమయులి.” 
 

యుదాా నికి ఆయుధానిన ధరించి మీ సాసధ తను క ప డు 
కోండి. స్ తాను, ఒక్ ద ంగ. వ డు మీ ఆరోగ ానికి శతుర వు.  
 

 యోహాను10:10 దొంగ దొంగతనమును హతయను 
న్ధశనమును చేయుటక్ు వచుిను గపని మర్ి 
దేనికిని ర్పడు; గొఱ్ఱలక్ు జీవము క్లుగుటక్ును అద ి
స్మృధ్ిధగప క్లుగుటక్ును నే్ను వచిితినని మీతో 
నిశియముగప చవపుాచున్ధిను. 
 

స్ తాను ఎవరిని నాశనం చదేాా మయ అని గరిుంచు సింహం 
వలె వస్ ొ డు.  
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 Iపేతురు5:8&9 నిబబరమ ైన బుదిధ  గలవపర్్ర 
మ లక్ువగప ఉండుడి; మీ వర్ోధయిిెైన అపవపద ి
గరి్జంచు స్టింహమువలె ఎవరి్ని మింగుద్ున్ధ అని 
వెద్క్ుచు తిరుగుచున్ధిడు. లోక్మంద్ుని మీ 
స్హో ద్రులయంద్ు ఈ వధమ ైన శమీలే నె్రవేరు 
చునివని యిెర్ిగి,వశ్పవస్మంద్ు స్టిథరులెై వపనిని 
ఎదిర్ించుడి. 
 

మన ప ర ణాతు దేహానికి స్ తాను ఒక్ శతుర వు. వ డ ి
ప్నానగ నీన గుర ొ రిగి మన జీవితములో వ డు ఓడపిో యిన 
వ డిలయ ఉంచాలి.  
 

పిభువు నంద్ు బలము క్లిగి ఉండు:- 
 

 ప్రభువు నందు బలము క్లిగి ఉండి, ప్రత్మ పో ర టానిన 
జయించడానికి సర ాంగ క్వచము ధరించి ఎలిప్ుపడూ 
సిదధ ంగ  ఉండు, గొప్ప యోధుడ ైన అపో సొలుడ ైన పౌలు 
దీనిని గూరిు వ ర శ డు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు6:10-13 తుద్క్ు పిభువుయొక్క 
మహా శకితని బటిర  ఆయన యంద్ు బలవంతులె ై
యుండుడి. మీరు అపవపది తంతిములను 
ఎదిరి్ంచుటక్ు శకిత మంతులగునటు్  దేవుడచిుి 
స్ర్పవంగక్వచమును ధర్ించుకొనుడి.  ఏలయనగప 
మనము పో ర్పడునద ి శర్ీరులతోకపద్ు, గపని, 
పిధధనులతోను, అధికపరులతోను, పిస్ుత త అంధకపర 
స్ంబంధులగు లోక్న్ధథులతోను, ఆకపశమండల 
మంద్ునిద్ుర్పతమలస్మూహములతోను పో ర్పడు 
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చున్ధిము. అంద్ుచతేనుమీరు ఆపదిదనమంద్ు 
వపర్ిని ఎదిర్ించుటక్ును,స్మస్తము నె్రవేర్ిిన వపర్్ర 
నిలువబడుటక్ునుశకితమంతులగునటు్ ,దేవుడచిుి 
స్ర్పవంగక్వచమును ధర్ించుకొనుడ.ి 
 

సపతధను యొక్క బలణధలను వవేచించు:- 
 

 స్ తాను న పిప, వాతిర క్ ఆలోచనలు, అనుమయనం 
మరియు రోగ లక్షణాలు అన ేఅగిన బాణాలను ఉప్యోగించి 
మన ఆరోగ ానిన ద ంగలించాలని ప్రయతనం చసే్ ొ డు.  
 ఎఫపస్ట్యులు6:16 ఇవనిియుగపక్ వశ్పవస్మను 

డధలు పటుర కొనుడ;ి దధనితో మీరుద్ుషుర ని అగిి 
బలణములనిిటినిఆరుాటక్ుశకితమంతులవుద్ురు. 

 

స్ తాను యొక్ు దాడనిి మనం జయించడానికి  మనకి 
విశ ాసప్ు డాలు ఇవాబడినది. మన విశ ాసప్ు డాలుని 
నిరంతరము ధ ైరాంగ  ఉప్యోగిసరొ  స్ తాను బాణాలెైన 
న పిప, వాతిర క్ ఆలోచనలు, అనుమయనం మరియు రోగ 
లక్షణాలను జయించవచుును.  
 

 వయతిర్ేక్ ఆలోచనలు:- 
 

 మనం మన ఆలోచనలు గమనించుక్ుంటూ, వాతిర క్ 
ఆలోచనలు మన మనసుులో ఉండనీయక్ూడదు. 
యిేసుకరరసుొ  మీద మన క్ళిను ఉంచడమ ే దనీికి మంచి 
ప్రిష ురం.  
 

 మతతయి14:27-31 వెంటనే్ యిేస్ుధవైరయము తవచుి 
కొనుడ;ి న్ేనే్, భయపడక్ుడని వపర్ితో 



pg. 227 
 

చవపాగప;  పేతురుపిభువప, ీచవే అయితే ీచళ్్మీద్ 
నడిచి ీచ యొద్దక్ు వచుిటక్ు న్ధక్ు స్టపలవమమని 
ఆయనతో అనె్ను. ఆయన రమమనగపన్ే పతేురు 
దో నె్దిగి యిసే్ున్ ద్దక్ు వెళ్ల్ టక్ు ీచళ్్మీద్ నడచవను 
గపని; గపలిని చూచి భయపడ ి మునిగిపో సపగిఒ 
పిభువప,ననుిరక్షించుమనికేక్లు వసే్టపను. వంెటన్ే 
యిేస్ు చవయియచధపి అతని పటుర కొనిఅలావశ్పవస్ట్, 
యిెంద్ుక్ు స్ందేహపడతిివని అతనితో చవపపాను. 

మనము మన భావ లతో, భయయలతో, వాతిర క్ంగ  
క్నబడు వ టలిో లేదా ఇతరుల యొక్ు మయటలతో 
ప్రభావితము చ ందతిే మనము మునిగిపో తాము.  
 
 

 చింత:- 
 అనుమయనం వలె చింత క్ూడా విశ ాస్ నికి వాతిర క్ం. ఒక్ 

వాకొి ఒక  సమయములో విశ ాసంలో మరియు చింతలో 
నడవలేరు. చింత అనదేి ప ప్ము, నీవు చింతిసూొ  ఉంట ే
దేవుని వ క్ాము సతాము క దని నముుచునానవు.  
 

 లూకప 12:22 & 29అంతట ఆయన తన శిషుయలతో 
ఇట్నె్నుఈ హేతువుచతే మీరు -ఏమి తింద్ుమో, 

అని మీ పపిణమును గూర్ిియిెనైను, ఏమి ధర్ంిచు 
కొంద్ుమో, అని మీ దేహమును గూర్ిియిెనైను 
చింతింప;  ఏమి తింద్ుమో, యిేమి తధి గుద్ుమో, 

అనివచధర్ింపక్ుడ,ిఅనుమానముక్లిగియుండక్ుడి. 
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 వపటిని తృణీక్ర్ించండి:- 
 

 మనము వాతిర క్ ఆలోచనలను వెంటనే తృణీక్రించడం 
నేరుుకోవ లి. రోగము మరియు వ ాధిని గూరిున 
ఆలోచనలు మన మ దడు ప  ై దాడ ి చసేిన వెంటన ే వ టిని 
తృణీక్రించడం నేరుుకోవ లి. వ టిని యిసేుకరరసుొ  యొక్ు 
చ రలోనికి త్మసుక్ురముని పౌలు చ ప పరు. 
  

 IIకోరంథీయులు10:3-5 మేము శర్ీరధధరులమ  ై
నడుచుకొనుచునిను శరీ్రపికపరము యుద్ధము 
చేయము. మా యుదోధ పక్రణములు శరీ్ర స్ంబంధ 
మ ైనవ కపవుగపని, దేవుని యిదె్ుట ద్ురమములను 
పడదోియజాలినంతబలముక్లవెైయునివ.  మమేు 
వతరకములను, దేవుని గూరి్ిన జాఞ నమును 
అడిగించు పితి ఆటంక్మును పడదోిస్ట,ి పితి 
ఆలోచనను కరసీ్ుత క్ు లోబడునటు్  చవరపటిర ; 
 

మన సాసధ త మరియు ఆరోగాము గూరిున ఆలోచనలు 
వ క్ాములో బయలుప్రచబడిన యిేసుకరరసుొ  యొక్ు 
ఆలోచనలకి విధేయత చూపించి మరియు వ టిన ే
అంగఫక్రించే విధంగ  మన ఆలోచనలను భదరప్రచాలి.  
 

దేవుని వ క్ాముతో అంగఫక్రించలేని ఆలోచనలను 
మరియు లక్షణాలను మన మ దడు వెంటన ే తృణీక్రించ ే
టటుి గ  దానిని క్రమప్రచాలి.  
 

“నాక్ు జారము వసుొ ంది”, అనే రోగము గూరిున 
ఆలోచననలను తృణీక్రించాలి. ఇవి మనలను ఓడించ ే
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స్ తానుక్ు దాారము త రిచినటుి  మనము స్ తాను 
యొక్ు తంతరముతో జాగరతొగ  ఉంట,ే ఆరోగాంగ  
ఉండవచుు.     
 

 జీవతపు తుఫ్పనులో లేచి నిలబడు:- 
 

 వితుొ వని యొక్ు ఉప్మయనములో, దేవుని వ క ానిన మన 
హృదయంలో పత ందుక్ునన తరువ త, ఆక శ ప్క్షిగ  
పో లుబడిన స్ తాను వ టిని ద ంగతనము చేయడానికి 
వెంటన ేవసుొ ంది.  
 

  మారుక4:3&4 వనుడ;ి ఇదిగో వతుత వపడు వతుత టక్ు 
బయలువెళ్ల్ ను. వపడు వతుత  చుండగప కొనిి 
వతతనములు తోి వపిక్కను పడవను. పక్షులువచిి 
వపటిని మింగివేస్టపను. 
 

 మారుక4:14-17 వతుత వపడు వపక్యము వతుత  
చున్ధిడు. తోి వపిక్క నుండువపర్్వరనగప, వపక్యము 
వపరి్లో వతతబడునుగపని వపరు వనిన వెంటనే్ 
సపతధను వచిి వపర్లిో వతతబడిన వపక్య మ తితకొని 
పో వును. అటువలె ర్పతిన్ేలను వతతబడని 
వపర్్వరనగప, వపక్యమువని స్ంతోషముగప 
అంగీక్ర్ించువపరు; అయితే వపర్లిో వేరు లేనంద్ున, 

కొంతకపలము వపరు నిలుతురు గపని వపక్యము 
నిమితతము శమీ యిెనైను హింస్యిెైనను క్లుగ గపన్ే 
వపరు అభయంతర పడుద్ురు. 
 

 

 ఒక్ుస్ రి వ క్ాములో ఉనన సతాాలను మనము పత ందు 
క్ునన తరువ త, స్ తాను వెంటన ేవ టిని ద ంగిలించడానికి 
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ప్రయతనం చేసుొ ంది. స్ తాను వ టిని హ ంస మరియు 
శరమల వంట ి యుక్ుొ లతో ద ంగలిసుొ ందని యిేసయా 
చ ప పరు.  
 

 హింస్ మరి్యు శమీ:- 
 హింస్ మరి్యు శమీ అంటట ఏమిటి?  

వెబ్ స్ ట ర్ డిక్షనరఫలో శరమలను వివరించడానికి శరమ అణ చి 
వేయడం, దుుఃఖ్ం, బాధ మరియు ప్రఫక్షలు అనే ప్దాలు 
ఉప్యోగించబడాా యి. హ ంస అంటే నిరంతరము కోరుకో 
క్ుండానే దృషిట  క్లిగి న పిపతో, శిక్షతో మరియు మరణంతో 
మత సంబంధమ నై క రణాలతో బాధించబడడము.  
 

ఒక్ వాకొి జీవితంలో దేవుని వ క్ాము ఉంటే, స్ తాను 
అతనిని ఓడించలేడు. క బటిట  దవేుని వ క ానిన 
అనుమయనించడానికి వ డు ఏమ నైా చేస్ ొ డు.  
 

ఒక్ వాకొి సాసధ తను గురించి దవేుని వ క ానిన మరియు 
సాసధ త అతని శరఫరంలో బయలుప్రచబడతిే స్ తాను 
రోగలక్షణాలను అన ేఅగని బాణానిన వసేుొ ంది.  
 

రోగము మరల వనెకుి వచిుందన ే (లక్షణాలు) అన ే
వాతిర క్ ఊహలను ప డతాడు.  
 

 పపనుతుఫ్పను:- 
 

 సముదర త్మర న చేరిన జనసమూహానికి, యిసేయా దో నలెో 
క్ూరుుని వితుొ  వ ని యొక్ు ఉప్మయనానిన చ ప పడు. 
స్ తాను వెంటన ే వచిు దేవుని వ క్ామన ే వితాొ నానిన 
ద ంగలిసుొ ందని యిసేయా  ముందుగ నే హెచురించాడు.  
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స్ యంక లము వ రు అవతల ఒడుా కి వళె్ొ ననప్ుపడు 
ఆయన ఓడ అమరములో నిదిరంచారు.  
 

 మారుక 4:37-39 అపుాడు పపద్ద  తుపపను రే్గి 
ఆయన యుని దోనె్మీద్ అలలు కొటిరనంద్ున దో నె్ 
నిండి పో యిెను. ఆయన దోన్ె అమరమున 
తలగడమీద్ (తల వపలుికొని) నిదిించుచుండవను. 
వపర్పయనను లేపి- బో ధక్ుడధ, మేము 
నశించిపో వుచున్ధిము; ీచక్ు చింతలేదధ? అని 
ఆయనతో అనిర్ి. అంద్ుకపయన లేచి గపలిని గదిదంచి 
నిశ్బదమ ై ఊరక్ుండుమని స్ముది్ముతో చవపాగప, 
గపలి అణగి మికికలి నిమమళ్ మాయిెను. 
 

 వపక్ుకను బటిర  వస్ుత ంది:- 
 

 వ క్ుును బటిట  శరమలు మరియు హ ంసలనేవి గొప్ప 
తుఫ ను రూప్ంలో వసుొ ంది. యిసేయా చ పపినటుి గ న ే
వ రి హృదయంలో నుండ ి వ క్ామన ే వితొనానిన 
ద ంగిలించడానికి స్ తాను వచాుడు. విశ ాసముతో 
ప్నిచేసర బదులుగ  తుఫ నుతో మయటాి డక్ుండా, 
ఉప్మయనములో చ పిపనటుి గ  వ రు బాధప్డాా రు.  
 

తరచుగ  ఈ నదిలో గ లి తుఫ నులు ఎదురొున ేఅనుభవం 
క్లిగ న ఈజాలరులు, భయప్డి మునిగిపో తామని అను 
క్ునానరు. యిసేయా ప్డుక్ునానరని మరియు ఆ 
ప్రిసిధ తిలో వీరిని గూరిు శరదధ  క్లిగిలేరని వీరు బాధప్డాా రు. 
“ప్రభువ ! మేము నశించిపో తునానము నీక్ు చింతలేదా? 
అని” యిేసయాను నిందిసూొ  నిదరలేప రు.  
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బహుశ  రోగము, వ ాధి మరియు దుుఃఖ్ం వంటి శరమలు 
మరియు హ ంసలకి క్ూడా మనము ఏడుసూొ  “ప్రభువ , 
నేను నశించిపో తునానను నీక్ు చింతలేదా? నాలో ఉనన ఈ 
రోగ లక్షణాలను నీవు ప్టిట ంచుకోవ ?” బహుశ  మనము 
క్ూడా శిషుాల వలె ఈ సంఘటన జరిగినందుక్ు దేవుని 
అనుమయనించి నిందసి్ ొ ము. ఇలయ చయేడము దాార  మన 
హృదయములో ఉనన వ క్ామనే వితొనానిన స్ తాను 
ద ంగిలించడానికి అనుమతిస్ ొ ము.  
 

 ఊరక్ుండుము:- 
  మారుక4:39-41 అంద్ుకపయన లేచి గపలిని గదిదంచి 

నిశ్బదమ ై ఊరక్ుండుమని స్ముది్ముతో చవపాగప, 
గపలి అణగి మికికలి నిమమళ్మాయినెు. అపుా 
డధయన మీర్్ంద్ుక్ు భయపడుచున్ధిరు? 

మీరి్ంక్ను నమమ లేక్ యున్ధిర్ప? అని వపర్ితో 
చవపపాను. వపరు మికికలి భయపడి ఈయన ఎవర్ో, 
గపలియు స్ముది్మును ఈయనక్ు లోబడు 
చునివని యొక్నితో ఒక్డు చవపుాకొనిర్ి. 
 

 స్ తాను వ క్ామనే వితొనానిన ద ంగిలిసరొ  వ డు వ ాధ ి
లక్షణాలను మరియు రోగ నిన క్ూడా వెనకిు త్మసుక్ుని 
ర గలడు. మన జీవితానికి వాతిర క్ంగ , స్ తాను తుఫ ను 
త్మసుకొచిునప్ుపడు మనము యిసేయా వలె ధ ైరాంగ  
నిలుబడ ి దవేుని వ క ానిన మయటాి డాలి. మనము 
విశ ాసంలో బలము పత ందుతూ ఉననప్ుపడు దేవుని 
వ క ానిన మన జీవితములో ఋజువు ప్రుస్ ొ ము.   
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 మన నిరుయాలు:- 
 అగినబాణముల వంట ి శరమలు మరియు హ ంస ఎదుర ై 

నప్ుపడు మనము కొనిన నిరణయయలు త్మసుకోవ లి.  
 మనం దేవుని వ క ానిన నముుతునానమయ లేదా 

మన స్ ంప్రదాయ ప్దాతులను నముుచునానమయ?  
 మనం దవేుని వ క ానిన నముుచునానమయ లేదా 

రోగ లక్షణాలను నముుచునానమయ?  
 మనం దవేుని వ క ానిన నముుచునానమయ లేదా 

సరనహ తుల యొక్ు అనుమయనాలను నముు 
చునానమయ?  

 మనం దవేుని వ క ానిన నముుచునానమయ? లేదా 
వెైదుాల నివదేిక్ను నముుచునానమయ?  
 

వెైదుాలు, సరనహ తులు, లక్షణాలు మరియు అనుమయనాలు 
ఏది ఉననప్పటికర క్ూడా మనం దేవుని వ క ానిన 
నమయులన ే త్మర ునం త్మసుకోవ లి.మనము ఇతరుల 
యొక్ు విశ ాసము, బో ధ మరియు స్ క్షాము ప  ై
ఆధారప్డలేము. మనము దేవుని వ క్ాము ఆధారము 
చేసుక్ుని సిధ రమ ైన విశ ాసంలో నిలబడాలి.  

 ఈ లోక్పు చింత:- 
 ఈ లోక్ప్ు చింత, లోక్ ప్దాతులు మరియు ఆలోచనలను 

అనుమతిసరొ  అద ి వ క ానిన అణ చి వేసుొ ందని యిసేయా 
ముందుగ నే హెచురించాడు.  
 

 మారుక4:19 వీరు వపక్యము వంద్ురు గపని ఐహిక్ 
వచధరములును, ధనమోస్మును మర్ి ఇతరమ ైన 
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అపేక్షలును లోపలచొచిి, వపక్యమును అణచి 
వేయుట వలన అద ినిషఫలమగును.  
 

దేవుని వ క ానిన నిరంతరం ధాానిసూొ  మన హృదయయనిన 
నీళ్ి ప టిట  స్ గుచసేూొ  ఉంటే మన హృదయము మంచి 
నేలగ  ఉంటుంద.ి మనము విజయంతో మరియు 
సమృదిధ యి నై ఆశీర ాదాలతో ఉంటాము.  
 

 మారుక4:20 మంచి న్ేలను వతతబడినవపర్్వ 
రనగప, వపక్యము వని, దధనిని అంగీక్రి్ంచి ముపా 
ద్ంతలు గపను అరువద్ంతలు గపను నూరంతలు 
గపను ఫలించువపరని చవపపాను. 
 

 సపతధనుకి సపధ నం ఇవవద్ుద :- 
 

 మన జీవితంలో ప ప్ము లేక్పో త ే స్ తనుకి స్ ధ నం 
ఉండదు. 
  

 ఇక్ మీద్ట పపపము చేయవద్ుద :- 
 

 యిేసయా బ త సధ  కోనరేు వదా సాసధ ప్రచిన వాకొిని ఒక్ 
ప ర ముఖ్ామ నై సందేశ నిన ఇచుుటక్ు అతనిని వెదిక రు.  
 యోహాను5:14 అటుతరువపత యిసే్ు దేవపలయ 

ములో వపనిని చూచిఇదిగో స్వస్థతన్ ందితివ; మర్ ి
యిెక్ుకవ కరడు ీచక్ు క్లుగక్ుండునటు్  ఇక్ను 
పపపము చేయక్ుమని చవపాగప 
 

 

మన జీవితంలో ప్శ ుతాొ ప్ప్డని, ఒప్ుపకోని, విడచిిప టట ని 
ప ప లు ఉంట,ే స్ తాను మరల రోగ నిన త్మసుక్ుని వసుొ ంద ి
మరియు వ డు మన ఆరోగ ానిన ద ంగిలిస్ ొ డు.  
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 అపవతి ఆతమలకి చోటివవద్ుద :- 
 

 బలహీనప్రచు ఆతులు మరల ఇంటలిోనికి వచిు 
జీవించడానికి త రవబడని దాార ల కోసము చూస్ ొ ము.  
 

 మతతయి12:43-45 అపవతధి తమ ఒక్ మనుషుయని 
వద్లిపోయిన తరువపత అది వశ్పీంతివెద్క్ుచు 
ీచరులేని చోట్ తిరుగుచుండును. వశ్పీంతి దొరక్ 
నంద్ుననే్ను వద్లివచిిన న్ధ యింటికి తిరి్గి వెళ్ల్  
ద్ుననుకొని వచిి, ఆ యింట ఎవరును లేక్ అది 
ఊడిి అమర్ిియుండుటచూచి, వెళ్ి తనక్ంటె 
చవడివెైన మరి్ యిేడు ద్యయములను వెంటబ టుర కొని 
వచుిను; అవ దధనిలో పివేశించి అక్కడన్ే కపపుర 
ముండును. అంద్ుచేత ఆ మనుషుయని క్డపటిస్టిథతి 
మొద్టి స్టిథతిక్ంటె చవడిద్గును. ఆలాగే యిీ ద్ుషర  
తరమువపర్ికిని స్ంభవంచు నన్నెు. 
 

 ఇంటిని నిండుగప ఉంచండి:- 
 మన ఇళిను మరియు దేహాలను నిండుగ  ఉంచండి.  
  యిేసయాతో - పిక్టన 3:20 ఇదిగో న్ేను తలుపు 

న్ ద్ద  నిలుచుండి తటుర చున్ధిను. ఎవడవనైను న్ధ 
స్వరము వని తలుపుతీస్టిన యిెడల, న్ేను అతని 
యొద్దక్ు వచిి అతనితో నే్నును, న్ధతోక్ూడ 
అతడును భోజనము చయేుద్ుము. 
 

  ప్రిశుదాధ తుతో - I కోరంధీయులు 3:16 మీరు 
దేవుని ఆలయమ ై యున్ధిరనియు, దేవుని ఆతమ 
మీలో నివస్టించుచున్ధిడనియు మీర్్రుగర్ప? 
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  వ క్ాముతో - యోహాను 15:7 న్ధయంద్ు మీరును 
మీయంద్ు న్ధ మాటలును నిలిచియుండనియిడెల 
మీకేది యిషరమో అడుగుడి, అది మీక్ు అనుగీహింప 
బడును. 
 

  విశ ాసముతో -I యోహాను 5:4 దవేుని 
మూలముగప పుటిరనవపరంద్రును లోక్మును 
జయించుద్ురు; లోక్మును జయించిన వజయము 
మన వశ్పవస్మే 
 

 దేవుడిని ప్రిప్ూరణ సాభావము ప ప నిన సహ ంచలేదు. 
మన జీవితంలో ప ప నిన ఉండనిసరొ  మనము దేవుని 
యొక్ు క ప్ుదల నుండి మన మటుట క్ు మనమే 
తొలగపిో యి మన ఆరోగ ానిన మరియు మనుఃశ ంతిని 
స్ తాను ద ంగతనం చయేడానికి అనుమతిస్ ొ ము.  
 

ీచ స్వస్ధతను కపపపడుకోవడధనికి చేస్టే యుద్ధము:- 
 

 క్వచధనిి ధర్ించుకోండి:- 
 

 మీ విశ ాసప్ు డాలును బలంగ  ఉంచుక్ుని, స్ తాను వేసర 
అనుమయనము మరియు అవిశ ాసప్ు అగిన బాణాలను 
వెంటన ేఆరపండి.  
 
 

 ఆర్ోగయము దేవుని చితతము:- 
 

 సాసధ ప్రచబడడం దవేుని చితొమని మీరు త లుసుక్ు 
ననప్ుపడు మీరు ద ైవిక్మ ైన ఆరోగాంలో నడుస్ ొ రు.  
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 అపో స్ుత లకపరయములు10:38 అదేద్నగప దేవుడు 
నజరే్యుడవనై యిసే్ును పరి్శుదధధ తమతోను శకితతోను 
అభిష్ేకించవనను నదయిిే. దేవుడధయనక్ు తోడవై 
యుండవను గనుక్ ఆయన మేలు చేయుచు, 
అపవపదిచేత ప్డిం; 
 

 III యోహాను1:2 పిియుడధ, ీచ ఆతమ వరి్ధలు్ చుని 
పికపరము ీచవు అనిి వషయములలోను వరి్ధలు్ చు 
సౌఖ్యముగప ఉండవలెనని పపిరి్థంచుచున్ధిను. 
 

 వశ్పవసపనిి బలంగప పటుర కోండి:- 
 

 మనం క్లిగిన విశ ాస్ నిన బలంగ  ప్టుట కోవ లి. మనం 
క్లిగియునన దానిని బటేట  మనం జీవించ ే విధానము చేసర 
ప్ని మరియు చ పరప మయట ఆధారప్డయిుంటుంది.  
 హెబీ4ి:14 ఆకపశమండలముగుండ వెళ్ిన దేవుని 

క్ుమారుడవనై యిేస్ు అను గొపా పిధధనయాజక్ుడు 
మనక్ు ఉన్ధిడు గనుక్ మనము ఒపుాకొనిన 
దధనిని గటిర గప చేపటుర ద్ము. 
 

 ర్ోమా10:6-10 అయిత ే వశ్పవస్మూలమగు ీచతి 
యిీలాగు చవపుాచునిదిఎవడు పరలోక్ములోనికి 
ఎకికపో వును?అనగపకరసీ్ుత నుకింీదికితవచుిటక్ు;  లే
క్ఎవడు అగపధములోనికి దిగి పో వును? అనగప 
కరసీ్ుత ను మృతులలోనుండి పపైకి తవచుిటక్ు అని ీచవు 
ీచ హృద్యములో అనుకొన వద్ుద . అదేమని చవపుా 
చునిద?ి వపక్యము ీచ యొద్దను, ీచ న్లటను ీచ 
హృద్యములోను ఉనిద;ి అది మమేు పిక్టంిచు 
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వశ్పవస్వపక్యమే. అదేమనగప యిేస్ు పిభువని ీచ 
న్లటితో ఒపుాకొని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయ 
నను లేపపనని ీచ హృద్య మంద్ు వశవస్టించిన 
యిెడల, ీచవు రక్షింపబడుద్ువు. ఏల యనగప ీచతి 
క్లుగునటు్  మనుషుయడు హృద్యములో 
వశవస్టించును, రక్షణ క్లుగునటు్  న్లటితో ఒపుా 
కొనును. 
 

శరదధ లేని ప్నికిమయలిన మయటలతో మన స్ క్షాము 
ప డవాక్ుండా (నాశనము అవాక్ుండా) క ప డుకోవ లి. 
దేవుని వ క్ాము ఇది  చ ప్ుొ ందని అసొమయనము చ బుతూ 
మన విశ ాస్ నికి మరియు దవేుని వ క ానికి క్టుట బడ ి
ఉండాలి.  

 దేవుని వపకపయనిి పలక్ండి:- 
 

 రోగలక్షణాలు ఏద నైప్పటికర మనము దేవుని వ క ానిన 
ప్లుక్ుతూ ఉండాలి.  
 

 యోవలేు3:10 మీ క్ఱ్ుఱ లు చవడగొటిర  ఖ్డమ  ములు 
చేయుడ,ి మీ పో టక్తుత లు చవడగొటిర  ఈటెలు 
చేయుడ;ి బలహీనుడున్నేు బలాఢ్ుయడను అనుకొన 
వలెను. 
 

 IIకోరంథీయులు4:13 క్ృప యిెక్ుకవమంది దధవర్ప 
పిబలి దవేుని మహిమ నిమితతము క్ృతజఞతధ 
స్ుత తులు వస్త రి్ంపజేయులాగున, స్మస్త  మ ైనవ మీ 
కొరక్ర యునివ. 
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మొదట అది వింతగ నూ మరియు క్షట ంగ ను ఉననప్పటికర 
మనము దవేుని వ క ానిన మయటాి డడానికి మనలిన 
మనము క్రమప్రచుకొని అనుమయనానిన మయటాి డము. 
యిేసుకరరసుొ లో మనక్ు ఉనన విజయయనిన మనం 
అనుభవిస్ ొ ము.  
 

 అతయధిక్ వజయవంతులము:- 
 

 మనము అతాధిక్ విజయవంతులమని మనము 
త లుసుకోవ లి.  
 ర్ోమా8:37-39 అయినను మనలను పేిమించిన 

వపని దధవర్ప మనము వీటనిిటలిో అతయధిక్ 
వజయము ప ంద్ుచున్ధిము. మరణమ ైనను జీవ 
మ ైనను దవేద్ూతలెైనను పిధధనులెైనను ఉనివ 
యిెైనను ర్పబో వున వయిెనైను అధికపరులెనైను 
ఎతతయినను లోతవనైను స్ృష్ిర ంపబడిన మరి్ 
ఏదవైనను, మన పిభువెనై కరసీ్ుత  యిసే్ునంద్లి దేవుని 
పేిమనుండ ి మనలను ఎడబలప న్ేరవని రూఢిగప 
నముమచున్ధిను. 
 

ప్రసిిధ తులు, దుర తులు మరియు ఇతర ప్రజలు దేవుని 
యొక్ు క ప్ుదల నుంచి మనలను వేరుచయేలేవు. మన 
మటుట క్ు మనమే వరేవాగలము. దేవుని వ క ానిన 
త లుసుక్ుని యిసేుకరరసుొ లో ఏమ ై ఉననమో ఎరుగుట వలన 
మనం మన విశ ాస్ నిన మరియు ఆరోగాంతో ఉండవచుు.  
ప్రజలు సాసాత పత ంది ఆరోగాంగ  ఉంటూ మరియు ప్రపి్ూరణ 
ఆరోగాంతో జీవించాలనేదే దవేుని చితొము. మన 
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విశ ాసంలో మరియు ఆత్ముయ యుదాంలో దవేుని 
ప్రణాళ్లక్ను అరధం చేసుక్ుని, ఆ ప్రక రము నడవ లి. 
ప ప నిన మరియు అనుమయనానికి దూరంగ  ఉండాలి. 
దేవుని వ క ానిన త లుసుక్ుని, విశాసించి మయటాి డుతూ, 
ఆ ప్రక రము నడుచుక్ుంటే మన ప ర ణము మరియు 
శరఫరములో మంచి ఆరోగాముతో కొనస్ గుతాము! 

 

మీ పునఃర్పలోచన్ధక్ర కొనిి పిశిలు  
 

1. ఒక్ వాకిొ  యొక్ు సాసధ తను ఆటంక్ప్రిచే విషయయలు ఏమిటి? మరియు 
వ టిని ఎలయ జయించాలి?  

 
 

 
2. వితుొ వ ని యొక్ు ఉప్మయనానికి మరియు ప నుతుఫ నుకి మధా సంబంధం 

ఏమిటి? అది మీక్ు ఏ విధంగ  సంబంధించినది?  
 
 
                                                                                                                                                                                             

3. మనము స్ తానుతో ఏ విధంగ  యుదాము చేయయలి మరియు ఆరోగ ానిన ఏ 
విధంగ  క ప డుకోవ లి?  

 
 

 

*** 


