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రచయ్యత గూరిి 
 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 ప్రచిరా.  
 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 కరీరసుొ  
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 

డనకి్ర్ ఎల్ల.మరియు జాయ్యస్ గిల్ల య్యేసతక్రసీతు  పనిని చేయు వశ్ావసతలనత 
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అసాధనరణమ ైన జీవతము జీవంచనలనాదే వీరి ఆశ. 
 



[5] 
 

వషయసూచిక్ 
క్మీ 
సంఖ్ి 

 

పాఠము పేరు 
 

పేజీలు 

1. అయ్యన సవరూప మంద్త సృష్టించనడనా వు 7-25 

2. మన సవరూపం తండరి అయ్యన దేవుని సవరూపం  26-48 

3. మన యొక్క సవరూపం క్ుమారుడెైన దేవుని 

సవరూపం  

49-72 

4. మన యొక్క సవరూపం పరిశుదనా తమ దేవుని 

సవరూపం  

73-90 

5. మన నూతన సృష్టి  యొక్క సవరూపం  91-117 

6. మన పాత సవరూపానిా బదిలీ చేసతక్ొనతట  118-144 

7. క్రసీతు లో మనం నూతన సవరూపం  145-161 

8. నూతన సవరూపం యొక్క ఆశీరవదనలు  162-181 

9. దెైవక్ సవరూపంలో పౌల భాగసతా లం 182-209 

10. దేవుని వాక్ిం మరియు నూతన సవరూపం  210-231 
 

 
 
 



[6] 
 

వదనిరుా లకి్ మరియు  ఉపాధనియులకి్ 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 చూప్ుతాయి.  
 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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పాఠము -1 
అయ్య న సవరూపమంద్త సృష్టించబడనా వు 

 

పరిచయం:-  
 

 నూతనసృషిట  యొక్ు సారూప నిన అధాాయనం చేయటం 
దాార  మనక్ు కరీరసుొ లో మనము ఏమ ఉైనానమో మరియు 
నూతన సారూప్ంగ  ఉండటం అంటఏేమిట ిఅని శకొి వంతమ ైన 
మరుులను త లుసుక్ుంటాము. ఈసతాము మనలను నేర  
రోప్ణ, నింద, నిసుహాయత సిధ తి. సాసధ త సాభావం మనలను 
విడిపసిుొ ంది.ఇది మనలక్ు కరీరసుొ యిేసుతో ఒక్టిగ  ఉండ ే
టటుి గ , అందులో ఉండ ే జీవితానిన రూప ంతరప్రిచే సతాానిన 
మరియు ఆనందంలో మనలక్ు ధ ైరాంగ  విడుదల చసే్ ొ ది.  
 
 

దేవుడు తన విమోచన క రాము దాార  మనక్ు ఆదేశించిన 
గొప్ప సంగతులను మనం క్నుగొంటాము. మన మటుట క్ు 
మనము ఈ ప్రతాక్షతలను పత ందుక్ుంటాము.  
 

 తిరిగి జనిుంచిన వరము  
 ప్ునఃనిరిుంచబడిన ఆతు  
 ఒక్ నూతన సృషిట 

 
 

అపో సుు ల ైన పౌలు ఈ మయటలను వ ర శ డు.  
 IIక్ోరంధీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు  నంద్తనా 

య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించనెత, ఇదిగో 
క్ొీతు  వాయ్యెనత;   
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విశ ాసుల ైన మనము మయనవజాతిలో ఒక్కొర తొసంతతి వ రము. 
తిరిగి జనిుంచిన మనలో దేవుని యొక్ుజీవ నిన క్లిగియునన 
వ రము. కరీరసుొ  యిసేునందు మనము నూతన సృషిట  ఈప ఠ్ా 
ప్ుసొక నిన చదువుతుండగ  అనేక్మయరుి  విశ ాసులను 
“నూతన సృష్టిగా” సంభోదిస్ ొ ము. 
 
 

ఈ ప ఠ్ాప్ుసొక్ము మనక్ు యిేసుకరీరసుొ  ఎవరో ఆయన యందు 
మనము ఏమ ైఉననమో అదే ప్రతాక్షతను ఇసుొ ంది.  
 
 
 
 

 

ఈ యొక్ు శకొివంతమ నై ప్రతాక్షతతో విశ ాసులమ ైన మనము 
మన అనుదిన జీవితంలో మరియు ప్రచిరాలో నూతనమ నై 
సాతంతర కోణంలో, అధకి రంలో, ధ ైరాముగ  శకొితో నిండుకొని 
విజయవంతముగ  నడువవచుు.  
 

మన మటుట క్ు మనము వీటిని ధ ైరాంగ  ప్రక్టసి్ ొ ము.  
 యిేసుకరీరసుొ లో నేను ఏమ ైఉనాననో నాక్ు త లుసు! 
 దేవుడు ఏమి చ ప్ుపతునానడో  నేను అదే! 
 దేవుడు నేను ఏమి చ యాగలనో అని చ ప్పడో  నేను 

దానిని చయేగలను! 
 దేవుడు ననేు దేనిని క్లిగి ఉండవచుు అని చ ప్పడో  

నేను దానిని క్లిగియూంటాను! 
 

మానవజాతి దేవుని సవరూపమంద్త సృష్టించబడరనది:- 
 
 

 మనము నూతన సృషిట గ  ఏమ ై ఉననమో అనే దానిని అరధము 
చేసుకోవటానికి ముందుగ  స్ొ ర, ప్ురుషులు ఏ విధంగ  సృషిట ంచ 
బడాా రో త లుసుకోవ లి. దేవుడు స్ొ ర ప్ురుషులను తన సారూప్ 
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మందు క్లుగజ స ి వ రికి భూమి ప నై సర ాధకి రం ఇచిున 
ఉదేా శ ానిన మనం అరధం చేసుకోవ లి.  
 

 ఆదిక్ాండము1:26-28 దేవుడు మన సవరూపమంద్త 
మన పో లిక్ ్ చొపుపన నరులనత చేయుద్ము;వారు 
సముది్పు చేపలనత ఆక్ాశపక్షులనత పశువులనత 
సమసు  భూమిని భూమిమీద్ పాిక్ు పితిజంతువునత 
ఏలుద్తరు గాక్నియు పలిక్్నత. దేవుడు తన సవరూప 
మంద్త నరుని సృజంచనెత; దేవుని సవరూపమంద్త వాని 
సృజంచెనత; స్ట్ు ీనిగానత పురుషునిగానత వారిని 
సృజంచెనత. దేవుడు వారిని ఆశీరవదించెనత; ఎట్నగా 
మీరు ఫలించి అభివృదిాప ంద ివసు రించి భూమిని నిండరంచి 
దననిని లోపరచతక్ొనతడర; సముది్పు చపేలనత ఆక్ాశ 
పక్షులనత భూమిమీద్ పాిక్ు పితి జీవని ఏలుడని 
దేవుడు వారితో చపెపపనత. 
 

 సవరూపం:- 

 మనం దేవుని సారూప్ం మందు సృజించబడం, ఒక్ నూతన 
సారూప్ంగ  మనము యిేసుకరీరసుొ ని సారూప్ంలో ఉంచ 
బడాా ము. సారూప్ం అంటే వాకొి యొక్ు వ సొవ రూప్ము. వెబ్ 
స్ ట ర్ అనే బిరడ్జు  నిఘంటవు ప్రక రం సారూప్ం అన ేప్దానికి;  
 

 ఒక్ వాకొిని అనుక్రించటం లేదా త లియజ యటం  
 అదాంలోక్నబడేప్రతిరూప నిన దృషట యరూప్ంలో చూడటం  
 ఒక్వాకొి అచుుగుదిా నటుి  మరొక్ వాకొిలగ  లేదా పో లిక్లో 

మరియు ప్నులలో మరొక్ వాకొిలయగ ఉండటం  
 ప్రక శవంతమ ైన రూప్ం  
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దేవుడు ఆదామును తన పో లిక్ యందు సృషిట ంచ ను, అతనిని 
దేవుని వల  భౌతిక్ శరఫరంలో దవేుని వల , దవేుని వంటి ప ర ణం 
మరియు దవేుని వంటి ఆతుతో, ఆయన యొక్ు జీవ తు 
దాార  అతనిని బరతికించ ను.  
 

దేవుడు మయనవుని ఈ భూమి మీద ఆయన సారూప్ము 
మరియు మహ మయ క్లిగియుండటానికి ప్ుటిట ంచాడు.  
 

 Iక్ోరంథీయులు11:7 పురుషుడెైతే దేవుని పో లిక్యు 
మహిమయున్ యైున్నాడు గనతక్ తలమీద్ ముసతక్ు 
వేస్టటక్ొనక్ూడద్త గాని స్ట్ు ీ పురుషుని మహిమయ్యె ై
యునాద.ి 
 

 మూడు వషయాల క్లయ్యక్ా:- 
 

 

 దేవుడు“మనమునరులనిమనసారూప్మందు చేయుదుము” 
అని చ ప పను. ఆయన “మన” అని ఎందుక్ు అనానడు అంటే, 
ఆయన ఒక్ు దవేునిగ  ఉననప్పటికరీ మూడు వాతాాసమ ైన 
వాక్ుొ లలో తనున తాను క్నప్రుచుక్ునానడు.  
 

 

 తండిర అయిన దేవుడు  
 క్ుమయరుడ ైన దేవుడు  
 ప్రిశుదాా తు దవేుడు  

 
 

స్ొ ర,ప్ురుషులు క్ూడా దవేుని సారూప్మందు సృషిట ంచ బడాా రు. 
వ రు మూడు విభిననమ ైన వ టి యొక్ు క్లయిక్.  
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 మనము ఒక్ ఆతమ:- 
 

 

 మన ఆతు, దేవుని సృహ, గరహ ంప్ులో ఒక్ భాగము.అది ఆతు 
మండలంతో సంబంధం క్లిగియుండ,ి ఆభాగము దవేునితో 
సంబంధము మరియు సహవ సము క్లిగి యుంటుంది.  
 

 మనక్ోక్ పాిణం ఉంది:- 
 

 మనం క్లిగియునన ప ర ణము మయనసిక్మండలంతో సంబంధం 
క్లిగియుననది. ఇందులో మన జాఞ నము, భావోదేరక లు, 
మరియు చితొము ఉంటాది. ఈభాగముతోన ేమనము క రణాలు 
మరియు ఆలోచన చసే్ ొ ం.  
 

 

 మనము ఒక్ శరీరంలో జీవసాు ం:- 
 

 మన శరఫరం భౌతిక్మ ైన భావము.ఆ ఇంటిలోనే మన ప ర ణము 
మరియు ఆతు నివసిసుొ ంది. 
 
 
 

ద ైవతాంలో ముగుగ రు వాక్ుొ లు వాతాాసముగ  మరియు వేరుగ  
ఉననప్పటికరీ ఏ విధంగ  ఒక్ు దవేుడ  ై ఉనానడో  మనం ఆతు, 
ప ర ణము, శరఫరము మూడు ఏక్మ ై దేవుడు సృజించిన నిజమ ైన 
మనుషుానిగ  అవుతాము.   
 
 

అపో సుొ ల ైన పౌలు తన ప్తిరక్లో ఈ మూడు విషయయల 
క్లయిక్యి ేమయనవుని సంబో ధించాడు.  
 

 Iథెససలొనీక్యులు5:23 సమాధననక్రుయగు దేవుడ ే
మిముమనత సంపూరణముగా పరిశుదా్పరచతనత గాక్. మీ 
ఆతమయు,జీవమునత శరీరమునత మనపిభువ ైన య్యేసత 
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క్రసీతు రాక్డయంద్త నిందనరహితముగానత, సంపూరణము 
గానత ఉండునటు్  క్ాపాడబడునత గాక్.  
 
 

మనము నూతనంగ  సృషిట ంచబడిన ఆతు యొక్ు ప్రతాక్షతను 
క్లిగియుండాలి. ఆ ప్రతాక్షత జాఞ నము దాార  దేవుడు మన 
ప ర ణం మరియు శరఫర లని మరియొక్స్ రి తను సృజించిన 
విధానంలో ఉంచుతారు. ఇలయ చయేుట దాార  మనము “నింద 
రహ తముగ ” మరియు యిసేుకరీరసుొ  ర క్డ వరక్ు “సంప్ూరణం 
గ ను” ఉండగలము.  
 

 దేవుని యొక్క జీవముతో:- 
 

 తన సాహసొలతో ఆదామును తన సారూప్మందు మరియు 
పో లిక్ యందు సృజించి అతనిలో జీవ తు అనేద ి దవేుడు 
మనక్ు త లుసు.  
 
 

 ఆదిక్ాండము2:7 దేవుడెైన య్యెహో వా న్ేలమంటితో 
నరుని నిరిమంచివాని న్నస్టటక్ారంధిములలో జీవ 
వాయువునత ఊద్గా నరుడు జీవాతమ ఆయ్యెనత. 
 

దేవుని జీవము మనము సజీవంగ  ఉండ ే సిధ తి క్ంట ే ఉననత 
మ ైనది. ఇద ిమన ప ర ణానికి మూలము.  
 

 జోయ్యే (Joe) జీవము:- 
 

 “జీవ నికి” ఉప్యోగించబడిన ర ండు ముఖ్ామ నై గఫరక్ు ప్దాలు 
కొర తొ నిబంధనలో ప్రస్ ొ వించబడనివి. “సంచి” (Pajucha) అంట ే
స్ మయనామ ైన లేదా మయనవుని జీవము. జోయి ే అంటే దేవుని 
జీవము లేదా ఆయన సాభావము ఈ జోయి ేజీవము, దవేుని 
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యొక్ు ప ర ణము మరియు సాభావము నూతనంగ  జనిుంచ 
బడిన ప్రతి విశ ాసిలోనికి అప్దించబడినది. 
 

ఎంత సంతోషక్రమ ైన మయట ఇద ి మనము దేవుని యొక్ు 
జీవముతో మరియు సాభావముతో బరతికియునానము. గ నీ 
ఎప్ుపడ ైతే ఆదాము హవా ప ప్ము చేశ రో వ రు దేవుని 
యొక్ు జోయి ే జీవ నిన కోలోపయయరు. మనం మరలయ తిరిగి 
జనిుంచినప్ుపడు మన ఆతు దేవుని యొక్ు జీవముతో తిరిగి 
ప్ునరిుతము పత ందింది.  
 

దేవుని యొక్ు జీవ నికి మయతరమే సృజించ ే శకొి ఉననది. 
మయనవుని సృజించటేప్ుపడు, దేవుని యొక్ు ప ర ణము ఊద 
బడింది. క బటిట  మటిట  క్ూడా సజీవమ నైది.   
 
 

 యోహానత1:3-4 క్లిగియునాదదేియు ఆయన లేక్ుండ 
క్లుగలేద్త. ఆయనలో జీవముండనెత; ఆ జీవము 
మనతషుిలక్ు వ లుగ్రయుండెనత. 
 

 దేవుని యొక్క వ లుగు:- 
 

 దేవుని యొక్ు జీవము వెలుగు.ఆ వెలుగు ప్రక శించు మహ మ 
ఆదాము అవా ప ప్ము చేయక్ముందు, వ రికి వెలుగుగ  
ఉంది.  
 

 Iయోహానత1:5 మేమాయనవలన వని మీక్ు పిక్టించత 
వరుమానమేమనగా దేవుడు వ లుగ్రయున్నాడు; ఆయన 
యంద్త చీక్టి ఎంతమాతిమునత లేద్త. 

 

ఆదాము అవా ప ప్ములో ప్తనం క క్ముందు వ రు దేవుని 
వెలుగుతో ప్రక శించు మహ మతో క్ప్పబడాా రు.  



[14] 
 

 దేవుని యొక్క సంపూరణమ ైన స్టటాతి:- 

  
 
 

 ఆదాము మరియు అవా యొక్ు జీవము దేవుని జీవంలో 
భాగమ ై ఉంది. క నీ వ ళ్ి శరఫర లు సంప్ూరణమ ైన ఆరోగాము, 
శకొి బలయనిన క్లిగియునానయి.  
 
 

దేవుని యొక్ు జీవ తు వ రి రకొ్ము దాార  ప్రతిక్ణంలోనికి 
ప్రవేశించి వ రికి ప్రిప్ూరణ ఆరోగాము. మరియు  నితాజీవ నిన 
అనుగరహ ంచింద.ి ఆదాము  హవా నితాము జీవించుటక్ు 
సృజించబడాా రు. వ రిలో దేవుని జీవం ఉననంతక లం వ రు చని 
పో లేదు.  
 

ఆదాము మరియు అవా ప ర ణాలు (మనసుు, భావోదేరక్ం, 
మరియు చితొం) ఇవి అనిన దేవుని సాభావంలో ఉనానయి. 
వ ళ్ి ప ర ణాలు దవేుని జీవ నిన క్లిగి ఉనానయి. మరియు వ రి 
మనసుు చితొము మరియు భావోదేరక్లు దేవునితో ఏక్ం అయి 
ఉనానయి.  
 
 

వారి ఆతమలు సంపూరణముగా దేవునితోఏక్ం అయ్యి ఉన్నాయ్య:- 
 
 

 అధిక్ారం ఇవవబడరనది:- 
 

 ఆదాము హవాను దేవుడు సృజించిన తరువ త “య్యేలుబడర 
చెయిమని చెపపపనత”.  
 

 ఆదిక్ాండము1:26 దేవుడు మనసవరూపమంద్త మన 
పో లిక్్ చొపుపన నరులనతచేయుద్ము;వారు సముది్పు 
చేపలనత ఆక్ాశపక్షులనత పశువులనత సమసు  భూమిని 
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భూమిమీద్ పాిక్ు పితి జంతువునత ఏలుద్తరు గాక్ 

నియు పలిక్్నత. 
 
 

దేవుడు ఆదాము మరియు హవాకి ఈ భూమి మీద ప్రిప్ూరణ 
అధిక రము మరియు యిేలుబడి నిచ ును. భూమి మీద తప్ప 
ఈవిశాం అంతట ి ప ై సర ాధిక రము క్లిగియునానడు. ఇక్ుడ, 
తను సృజించిన, తన సారూప్ంలో ఉనన నూతన సృషిట కి 
అధిక ర నిన ఇచాుడు.   
 
 

 సృజంచతటక్ు క్ావలస్టటన శకి్ు:-  
 

 దేవుడు ఈ విశ ానిన ఏ రఫతిగ  సృజించారో అద ేరఫతిలో ఆదాము 
మరియు హవాను ఊహ ంచటానికి విశాసించటానికి మరియు 
సృజించటానికి శకొిని యిచాురు.  
 

వ రి చితొము దవేునితో ఏకరీభవిసుొ ంద.ి క బటిట , వ రిలో ఉనన 
దేవుని సృజనాతుక్ జీవము చ డు ఉదేా శ ాలకి తప్ుపగ  
ఉప్యోగించబడే ప్రమయదం లేదు. దవేుడు ఈ భూమి మీద 
సృజించిన సృషిట అంతయు ప్రపి్ూరణంగ  మరియు సంప్ూరణంగ  
ఉననది. మయనవుడు ప్రిప్ూరణంగ  చయేబడని ఈ సృషిట ని 
క వలము విసొరించమని ఆజాఞ పించబడాా డు. 
 
 

 ఆదిక్ాండము1:28 దవేుడు వారిని ఆశీరవదించెనత; 
ఎట్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిాప ంది వసు రించి భూమిని 
నిండరంచి దననిని లోపరచతక్ొనతడర; సముది్పు చేపలనత 
ఆక్ాశపక్షులనత భూమి మీద్ పాిక్ు పితి జీవని ఏలుడని 
దేవుడు వారితో చపెపపనత. 
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 దేవునితో సహవాసం క్లిగియుండుట:- 
 

 దేవుడు ఆదాము మరియు హవాను సృజించినప్ుపడు వ రు 
ఆయనతో సర ైన సంబంధం క్లిగియునానరు. వ రు దేవుని 
యొదాక్ు ధ ైరాంగ  వెళ్లి ముఖ్యముఖిగ  మయటాి డారు. వ రిలో 
ఎటువంటి నేర రోప్ణ మరియు నిందించే, నూానత భావము 
లేదు. వ రు దవేునితో సరియి ైన సంబంధం క్లిగియునానరు. 
దేవుడు జంతువులను ఆదాము ముందుక్ు త్మసుకొని 
వ ర యటం దాార  ఆయన ఆదాము మీదఉనన నముక్తాానిన 
చూపించాడు.  
 

 

 ఆదిక్ాండము2:19 దవేుడెనై య్యెహో వా పితి భూ 
జంతువునత పితి ఆక్ాశపక్షరని న్ేలనతండర నిరిమంచి, 

ఆదనము వాటికి్ ఏ పరేు పపటుి న్ల చూచతటక్ు అతని 
యొదా్క్ు వాటిని రపటపంచెనత. జీవముగల పితిదననికి్ 
ఆదనము ఏ పేరు పపటటిన్ల ఆ పేరు దననికి్ క్లిగ్నత. 
 

 స్టేవచఛగా ఉల్ంగించటం:- 
 

 దేవుడు ఆదాము మరియు హవాకి సాచితాొ నిన, సరాచఛను 
మరియు సరాచఛగ  ఉలింగించే సిధ తిని యిచాుడు. దేవుని 
చితాొ నికి వాతిర కించలేని మర మనిషిగ  దవేుడు వ ళ్ిను 
ప్ుటిట ంచలేదు, వ రికి లోబడటం లేదా తిరగబడటానికి 
క వ లిున వాతాాసను దేవుడు అనుగరహ ంచాడు. 
 

దేవుడు నియమించిన ఈ వావసధ లో, ఈసాచితొం అంత ఏదేను 
వనంలో ఒక్ ప్రతేా క్మ నై వృక్షం ప నై, మంచిచ డాలను త లియ 
జ యు వృక్షంప ైన, క ందరరక్ృతం అయినది వ రు ఈ చ టుట  
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ఫలములను తింట ే నిశుయముగ  చనిపో తుందని దవేుడు 
చ ప పడు.     
 
 

 ఆదిక్ాండము2:16-17 మరియు దేవుడెనై య్యహెో వా ఈ 

తోటలోనతనా పితి వృక్షఫలములనత నీవు 
నిరభింతరముగా తినవచతినత; అయ్యతే మంచిచెడాల 
తెలివ నిచతి వృక్షఫలములనత తినక్ూడద్త; నీవు 
వాటిని తినతదినమున నిశియముగా చచెిద్వని 
నరుని క్ాజాా పటంచెనత. 
 

 పాపము పివేశంచటం- మానవజాతి పతనం:- 
 

 ఆదాము హవా దేవునికి ఏ విధంగ  అవిధయేత చూపించి 
(అవిధయేత చూపించాలని ఎనునకొని లేదా ఆలోచించారు) 
అని లేఖ్నాలు స లవిసుొ ంది. అదే ప ప్ము.  
 

 ఆదిక్ాండము3:6 స్ట్ు ీ ఆ వృక్షము ఆహారమునక్ు మంచి 
దియు, క్నతాలక్ు అంద్మ ైనదియు, వవకే్మిచతి 
రమిమ ై నదియున్ ై యుండుట చూచినపుపడు ఆమ  
దనని ఫలములలో క్ొనిా తీస్టటక్ొని తిని తనతోపాటు తన 
భరుక్ునత ఇచెినత, అతడు క్ూడ తిన్ నత; 
 

 ప ప్ం దాార  మయనవజాతి చాలయ నష్ ట నిన పత ందుక్ునానరు.  
సహవ స్ నిన కోలోపయయరు దేవుడు తన యొక్ు ప్రిప్ూరణ 
నీతిలో మరియు నాాయంతో ఆదాముతో ఇక్ మీదట 
సహవ సం చయేలేక్పో యయరు వ రి ప ప్ము దవేునికి 
మరియు మనిషికి అడుా గోడగ  ఉంది. వ రి యొక్ు నింద 
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మరియు అప్ర ధ భావము వ రిని దేవుని యొదా నుండ ి
దాకొునలేయ చేసింది.  
 

 ఆదిక్ాండము3:8 చల్పూటనత ఆదనమునత అతని 
భారియుతోటలో సంచరంిచతచతనా దవేుడెైన య్యెహో వా 
సవరమునత వని, దేవుడెైన య్యెహో వా ఎద్తటికి్ రాక్ుండ 
తోటచెట్ మధినత దనగు క్ొనగా; 
 

వ రు ఎంతో ప్రస్ సొమ నై మరియు అమూలామ ైన దానిని 
కోలోపయయరు అద ేదవేునితో సర ైన సంబంధము.  
 

 దేవుని యొక్క జీవానిా క్ోలోపయారు:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా తినోదనన చ టుట  ఫలయనిన 
తిననప్ుపడు వ రు ఆత్ముయంగ  చనిపో యయరు. వ రిలో ఉనన 
దేవుని జీవ నిన కోలోపయయరు.  
 

 

 రోమా5:12 ఇటు్ ండగా ఒక్ మనతషుిని దనవరా 
పాపమునత పాపము దనవరా మరణమునత లోక్ములో 
ఏలాగు పివేశంచెన్ల, ఆలాగునన్ే మనతషుిలంద్రు 
పాపము చేస్టటనంద్తన మరణము అంద్రికి్ని సంపాిపు  
మాయ్యెనత. 
 

 ఆ ఆతులు ఆత్ముయంగ  చనిపో యయయి. దవేుడు ఆదాము 
లోనికి ఊదని జీవ తు, దేవుని ఆతుఇక్ మీదట వ రిలో లేదు. 
  

 దేవుని మహిమనత క్ోలోపయారు:- 
 

 ఆదాము మరియు హవాను దేవుని మహ మ వ రిని 
అక్స్ ుతుొ గ  విడచిిపో యింది.  
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 రోమా3:23 ఏ భేద్మునత లేద్త; అంద్రునత పాపము 
చేస్టట దేవుడు అనతగీహించత మహిమనత ప ంద్లేక్పో వు 
చతన్నారు. 
 
 

అక్స్ ుతుొ గ  వ రు నగనంగ  ఉననరని గరహ ంచారు.  
 ఆదిక్ాండము3:7 అపుపడు వారిదా్రి క్నతాలు తెరవ 

బడెనత;వారు తనము దిగంబరులమని తెలిస్టటక్ొని 
అంజూరపు ఆక్ులు క్ుటిి తమక్ు క్చిడములనత చేస్టట 
క్ొనిరి. 
 

 ఆతీమయ గీహింపునత క్ోలోపయారు:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా ఆత్ముయంగ  చనిపో యినప్ుపడు 
వ రి ప ర ణాలు దేవుని జీవ నిన కోలోపయయరు. వ రు ఆలోచన 
ఇక్మీదట దవేుని ఆలోచనవల  లేవు. వ రిఆతులో ఆలోచించ 
వలసని ఆలోచన విధానం ఇప్ుపడు చనిపో యి వ రు భౌతిక్ 
సంబంధమ ైన శరఫర ఆలోచన మండలంలోనికి ఇందిరయయల 
మూలముగ  ఆలోచించి ప్రక్ృతి సంబంధమ నై సిధ తికి దిగజార ి
పో యయరు.  
 

వ రు క్లిగియునన ప్ంచేదరరయయలతో ప్రక్ృతి మండలంగ  
ఆలోచించి మొదలుప టాట రు. వ రు చూసరది, వినదేి వ సన, 
రుచి, మరియు సపరశ అవి మయతరమే వ సొవము నిజము.  
 
 

 పరిపూరణమ ైన ఆరోగాినిా క్ోలోపయారు:- 
 
 

 ఆదాము మరియు హవా యొక్ు నర లలో దేవుని యొక్ు 
జీవము ఇక్ ప్రవహ ంచుట లేదు. ఇప్ుపడు వ రి శరఫర లు 
రోగ నికి, వ ాధులకి మరియు క్షణీ ంచుటక్ులోనెయైయాయి. వ రు 
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ప ప్ం చేసని క్షణం నుంచి భౌతిక్ంగ  వయసుు మీద ప్డటం 
మరియు మరణ ంచుట ప ర రంభం అయిాంది.  
 
 

 అధిక్ారానిా క్ోలోపయారు:-  
 
 

 ఆదాము మరియు హవా భూమి మీద దవేుడు యిచిున 
అధిక ర నిన కోలోపయయరు. వ రు స్ తానుకి లోబడపోి యయరు. 
వ రు ఇప్ుపడు స్ తాను ర జాంలో జీవిసూొ  ద ంగతనం నాశనం 
మరియు హతా చయేు వ నికి లోబడపిో యయరు.  
 

 పునరీీవం లేని స్టటాతిలో వ ళ్ళిపో యారు:- 
 

 ప్ునఃరఫువం లేని మనసుు దేవుని వ క్ాముతో తిరిగి నూతన 
జను పత ందుకోలేని మనసుు చ డు తలంప్ులను మరియు వ ట ి
ఊహాలతో నింప్బడి ఉంటుంది.  
 

 సామ తలు6:16-18 య్యహెో వాక్ు అసహిముల నైవ ఆరు 
గలవు ఏడునత ఆయనక్ు హేయములు;  అవవేనగా, 
అహంక్ారద్ృష్టియుక్ల్లాడున్నలుక్యునిరపరాధతలనత 
చంపుచేతులునత; ద్తరోిచనలు చించత హృద్యమునత 
క్రడు చేయుటక్ు తవరపడర పరుగుల తుు  పాద్ములునత 
వ రు దేాషించే విషయయలతో నింప్బడి ఉనానరు.  
 

 i. అహంక రదృషిట   
ii. క్లయి వ డు నాలుక్  
iii. నిరప్ర దులను చంప్ు చేతులు  
iv. దుర లోచన చయేు హృదయం 
v. కరీడు చయేుటక్ు తారప్డి ప్రిగ తుొ  ప దములు  
vi. లేనివ టిని ప్లుక్ు అబదా స్ క్షాము  
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vii. అననదముులోి  జగడం ప్ుటిట ంచు మనుషుాలు   
 

 అపో సుొ లు, పౌలు క్ూడా అవినీతిమంతుల నై దవేుని నముని 
వ రిని గురించి వివరించాడు.  

  రోమా1:18-21 ద్తరీాతిచేత సతిమునత అడాగించత 
మనతషుిల యొక్క సమసు  భకి్ుహీనతమీద్నత, ద్రీాతి 
మీద్నత దేవుని క్ోపము పరలోక్మునతండర బయలు 
పరచబడుచతనాది. ఎంద్తక్నగా దేవుని గూరిి తెలియ 
శక్ిమ ైనదదేో  అది వారి మధి వశద్మ ైయునాద;ి 

దేవుడు అది వారికి్ వశద్పరచెనత. ఆయన అద్ృశి 
లక్షణములు, అనగాఆయననితిశకి్ుయు దేవతవమునత, 
జగద్తతపతిు  మొద్లుక్ొని సృష్టి ంపబడరన వసతు వులనత 
ఆలోచించతటవలన తటేపడుచతనావ గనతక్ వారు 
నిరుతురుల ైయున్నారు. మరియు వారుదేవుని న్ రిగియు 
ఆయననత దేవునిగా మహిమపరచ లేద్త, క్ృతజాతన 
సతు తులు చల్ెింపనతలేద్త గాని తమ వాద్ ములయంద్త 
విరుు ల ైరి. 
 

వమోచక్ుని గూరిిన వాగాా న్నలు:- 
 

 మొద్టి వాగాా నం:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా ఏదేను తనములో ఈ రఫతిగ  
నిలువబడాా రు. 
 దేవుని యొక్ు సహవ స్ నిన సంబంధానిన కోలోపయి 

నిర శతో నింప్బడాా రు.  
 అధిక ర నిన కోలోపయయరు.  
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 ప్రిప్ూరణమ ైన జాఞ నానిన మరియు ఆరోగ ానిన 
కోలోపయయరు.  
 

అయినప్పటికరీ దేవుడు స్ తానుతో మయటాి డుతుననప్ుపడు 
అయిన స్ొ ర సంతానం నుండి వచుు విమోచక్ుడు యొక్ు ప్ని 
దాార  జరిగ  మయనవజాతి సమక్ూరుపని వ గ ధ నం చేశ రు.  
 

 ఆదిక్ాండము3:15మరియు నీక్ునత స్ట్ు ీకి్ని నీ సంతనన 
మునక్ునత ఆమ  సంతననమునక్ునత వ ైరము క్లుగ 
జేస్టపద్నత. అది నినతా తలమీద్ క్ొటుి నత; నీవు దననిని 
మడరమ  మీద్ క్ొటుి ద్తవని చెపపపనత. 
 
 

 అబిహాము యొక్క సంతననం:- 
 
 

 దేవుడు నీ సంతానం దాార  సమసొ జనులను ఆశీరాదిస్ ొ నని 
వ గ ధ నం చేసినప్ుపడు అయిన విమోచక్ుని గూరిు చేసని 
వ గ ధ నానిన మరలయ నూతన ప్రిచారు.  
 

 ఆదిక్ాండము18:18  అబాి హాము నిశియముగా 
బలము గల గొపప జనమగునత.అతనిమూలముగా 
భూమిలోని సమసు  జనములునత ఆశీరవదింపబడునత. 
 

 దేవుడు అద ేవ గ ధ నానిన ఇస్ ుక్ు, యయకోబుతో క్ూడా వ గ ధ నం 
చేశ రు. వ రి యొక్ు సంతానం దాార  భూమి మీదనునన 
సమసొ ప్రజలు ఆశీరాదింప్బడుతారనిన వ గ ధ నం చేశ రు. 
ర బో యిే విమోచక్ుడు ఉనానడు! 
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 దనవీద్త సంతననం దనవరా:- 
 

 దేవుడు దావీదు సంతానం కొరక్ు నిబంధనతో క్ూడిన వ గ ా నం 
చేశ డు. ఇది ర బో యి ే విమోచక్ుడు యిేసుకరీరసుొ ని గూరిు 
ఉదేా శించి చ ప్పబడినది.  
 

 క్రరునలు89:34-36 న్న నిబంధననత నే్నత రద్తా పరచనత 
న్న  పపద్వుల గుండ బయలువ ళ్్ళన మాటనత మారినత.  
 అతని సంతననము శ్ాశవతముగా ఉండు ననియు అతని 
స్టటంహాసనము సూరుిడునాంతక్ాలము న్న సనిాధిని 
ఉండుననియు; చంద్తి డునాంతక్ాలము అది నిలుచత 
ననియుమింటనతండు సాక్షర నమమక్ముగా ఉనాటు్  అద ి
స్టటురపరబడుననియు; 
 

 యోషయా దనవరా పివచింపబడుట:- 
 

 యోషయయ ర బో యి ే విమోచక్ుని గూరిు ముందుగ నే 
ప్రవచించాడు.  
 

 యోషయా9:6-7 ఏలయనగా మనక్ు శశువు పుటటినత 
మనక్ు క్ుమారుడు అనతగీహింపబడనెత ఆయన 
భుజము మీద్ రాజిభారముండునత. ఆశిరిక్రుడు 
ఆలోచనక్రు బలవంతుడెైన దవేుడు నితుిడగు తండరి 
సమాధననక్రుయగు అధిపతి అని అతనికి్ పేరు 
పపటిబడునత. ఇది మొద్లుక్ొని మితిలేక్ుండ దననికి్ 
వృదిాయు కే్షమమునత క్లుగునటు్  సరవక్ాలము దనవీద్త 
స్టటంహాసనమునతరాజిమునతనియమించతనతన్నియము 
వలననత నీతివలననత రాజిమునత స్టటురపరచతటక్ు 
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అతడు స్టటంహాసన్నస్ట్నతడెై రాజిపరిపాలన చయేునత. 
స్టపైనిములక్ధిపతియగు య్యెహో వా ఆసకి్ుక్లిగి దనీిని న్ ర 
వేరుినత. 

 పితనిమాాయంగా:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా తిరుగుబాటు చసేనిప్ుపడు దాని 
ఫలితంగ  మరియు మరణము సంభవించింది. అద ిఈ యొక్ు 
శిక్ష విధి నుంచి మనలిన విడపిించుటక్ు మనక్ు 
ప్రతాామయనయంగ  వచుే క్డప్టి ఆదాము దాార  స్ ధాము.  
యోషయ 53వ అధాాయములో ర బో యి ే విమోక్ుణ ణ  చక్ుగ  
వరిణంచారు.  
 

 యోషయా53:4-5 నిశియముగా అతడు మన 
రోగములనత భరించనెత మన విసనములనత వహించెనత 
అయ్యననత మొతుబడరనవానిగానత దవేునివలన బాధింప 
బడరన వానిగానత శమీన్ ందినవానిగానత మనమతనిని 
ఎంచితివత. మన యతిక్మీకి్యీలనతబటిి అతడు గాయ 
పరచబడెనత మన దోషములనతబటిి నలుగగొటిబడెనత 
మన సమాధనన్నరుమ ైన శక్ష అతనిమీద్ పడెనత అతడు 
ప ందిన దెబబలచేత మనక్ు సవసుత క్లుగు చతనాది. 
 

 

ర బో యిే మ సుయ యొక్ు ప్రతామయనయయ విమోచన క రాము 
దాార  ఆదాము మరియు హవా కోలోపయుంచటయి ే తిరిగి 
సమక్ూరుబడును. మరియొక్స్ రి మయనవజాతి దేవుడు 
ఉదేా శించిన ప్రక రముగ  మయరుతుంది. నూతన సృషిట  తిరిగి 
సమక్ూరుబడుతుంది.   
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మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:- 
 

1. ఆదనము మరియు హవవ సృజంపబడరనపుపడు ఎంద్తక్ని అన్ేక్మ ైన దేవుని 
లక్షణములనత క్లిగియున్నారా? 

 

 

2. ఆదనము మరియు హవవ సృజంపబడరన మిగిలిన జంతులనీా వితనిసముగా 
ఉండుటక్ు లోపల ఏమి క్లిగి ఉన్నారు?  

 

 

 

3. నూతన సృష్టిలో మానవజాతి క్ోలోపయ్యన వషయాల ఏమేమి తిరిగి 
సమక్ూరిబడుతనయో, వాటిని వవరించండర? 

 

 

*** 
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పాఠము-2 
మన సవరూపం తండరి అయ్యన దేవుని సవరూపం 

 

పరిచయం:- 
 

 

 మన నూతన సారూప్ం ఏమిటో అరధం అవ ాలి అంటే, తండిర 
అయిన దేవుడు ఏమ ఉైనానడో  అన ే ప్రతాక్షత మనక్ు త లియయలి, 
మనము దవేుని సారూప్ంలో సృజించబడాా ము. క బటిట , తండిర 
అయిన దవేుని సాభావం ఏమిటో మనక్ు ప్ూరొిగ  అరధం అయిేా 
అంత వరక్ు మనము ఏ రఫతిగ  ఉండుటక్ు సృజించబడాా మో 
ఇప్పటికరీ త లియదు.  
 

అపో సుొ లు పౌలు ర సూొ , మనం ప్రభు యొక్ు మహ మను క్లిగి 
యుండగ  మనము ప్రభువు యొక్ు ఆతుచతే ఆ పో లిక్లోనికి 
మయరుబడతాము. ప్రతాక్షత జాఞ నము మనలో రూప ంతర 
అనుభావ నిన త్మసుకొని వసుొ ంది. 
   

 II క్ోరంథీయులు3:18మన మంద్రమునత ముసతక్ు లేని 
ముఖ్ముతో పిభువుయొక్కమహిమనత అదా్ము వల  పితి 

ఫలింపజేయుచత, మహిమనతండర అధకి్ మహిమనత 
ప ంద్తచత, పిభువగు ఆతమచేత ఆ పో లిక్ గాన్ే మారిబడు 
చతన్నాము. 
 

 

ఈ యొక్ు ప ఠ్ంలో, మన తండిర యొక్ు మహ మను సంప దించు 
కోబో తునానము. మనము తండిర అయిన దేవుని సారూప్ం గ నీ, 
ప్రతి తప్ుపడు సారూప నిన తృణీక్రించబో తునానము. (తండిర 
సారూప్ం గూరిు మనక్ునన తప్ుపడు ఆలోచనలను త్మసవిేయ 
బో తునానము) దేవుని వ ఖ్ా ప్రతాక్షాత దాార  మన ప్రిశుదాా తు 
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దేవుని తండిర అయిన దవేుని యొక్ు వ సొవమ ైన మరియు 
పరరమించే ప్రలోక్ప్ు తండిర యొక్ు నిజమ ైన సారూప నిన త లుసు 
కోబో తునానం. 
 

పరిశుదనా తమ దేవుని మూడు క్ారాిలు:- 
 
 

 య్యేసయితో ఉనా పిజలు:- 
 

 యిేసయాతో ఉనన ప్రజల యొక్ు ఉదామంలో అనేక్మంది 
యిేసుకరీరసుొ  అను వాకొిని గూరిు నూతనమ ైన మరియు తేజ 
ప్రతాక్షతను పత ందుక్ునానరు.  
 
 

 క్ారిష్ మాటిక్ ఉద్ిమం:- 
 

 అనేక్మంది ప్రిశుదాా తు అన ే వాకొితో లోత ైన సంబంధము 
మరియు సహవ సము క్లిగియుంటునానరు.  
 
 

ప్రజలు ప్రశిుదాా తులో నడపిించబడ ే కొలది వ రు ప త 
ప్ుసొక లలో నుండి ప తప టలను విడచిిప టిట  వ క ాను స్ రంగ  
యిేసు కరీరసుొ ను సుొ తొించటంలో ఆనందానిన పత ందు క్ుంటునానరు. 
దావీదు దరనినే మనక్ు త లియజ స్ ొ డు.  
 

 క్రరునలు100:4 క్ృతజాతనరపణలు చల్ెించతచత ఆయన 
గుమమములలో పివశేంచతడర క్రరునలు పాడుచత ఆయన 
ఆవరణములలో పివేశంచతడర ఆయననత సతు తించతడర 
ఆయన న్నమమునత ఘనపరచతడర. 
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 తండరి అయ్యన దేవునిని తెలుసతక్ోవటం:- 

 ప్రసుొ త క లంలో క్ుమయరుడ ైన దవేుడు వ క్ామందు మనము 
తండిర అయిన దవేునితో బహుదగగ ర అయిన మరియు లోత నై 
సమయధానము క్లిగియుండబో తునానం. మనము తండిర అయిన 
దేవునికి నిజమ ైన ఆర ధిక్ులముక బో తునానం.   
 

మనం ప టలు ప డుతూ చప్పటుి  కొడుతూ, చేతులు ప ైక ి ఎటిట  
గంతులు వసేూొ  ఆవరణంలో దేవుని యి దుట నాటా మయడుతూ 
ఉనానం. క నీ ఇప్ుపడు ఆ త రలోనికి వెళ్లి అతి ప్రిశుదధ  సధ లంలో 
ఉనన తండిర అయిన దవేుని సనినధలిో ప్రవేశించాలని త్మవరమ నై 
కోరిక్ ర బో తుంది.  
 

మనము ఇక్ ఆవరణంలో ఉండటానికి తృపిొ ప్డము క నీ, తండిర 
అయిన దవేునిని ముఖ్యముఖిగ  చూసి ఆయన పరరమ గల 
కౌగిలిలో బంధించబడి ఆర ధనలో తండిర అయిన దేవునితో బహు 
లోత నై సంబంధము క్లిగియుండాలని ఆశప్డతాము. 
  
 

 యోహానత4:23 అయ్యత ే యథనరుముగా ఆరాధంిచతవారు 
ఆతమతోనత సతిముతోనత తండరిని ఆరాధించత క్ాలము 
వచతిచతనాద;ి అది ఇపుపడునత వచేియునాది;  తనతా 

ఆరాధించతవారుఅటిివారే క్ావల నని తండరిక్ోరు చ; 
 
 
 

తండిర అయిన దేవుడు, ఆయనతో సమయము గడపి,ి అతి 
ప్రిశుదాా తు సిధ తిలోనికి ప్రవేశించి అయినను ఆతుతో మరియు 
సతాముతో ఆర ధించేవ రి కొరక్ు వెదక్ుచునానరు.   
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 మన భూసంబంధమ ైన తండరి:- 
 

 మన ప్రలోక్ప్ు తండిర యొక్ు సారూప్ము భూసంబంధమ ైన 
తండిర యొక్ు గుణలక్షణాలను బటిట  సిధ రప్రచబడుతుంది.మన 
భూసంబంధమ ైన తండిరతో ఉనన సంబంధము ప్రలోక్ంలో ఉనన 
తండిరతో ఉనన సంబంధం ప ై ప్రభావం చూప్ుతాది.  
 

 ఖ్ాళీ లేక్ుండన:- 
 

 పిలిలు ఎదిగ  కొదిా  వలి తండుర లు వ ళ్ితోసమయం గడప్టానికి 
ఖ్యళీలేనంతంగ  ఉంటునానరు. ఇద ి మంచి క రణాలను అయి 
నప్పటికరీ; “పరలోక్పు తండరి న్నతో సమయం గడపటానికి్ ఖ్ాళీ 
లేద్త అనే్ అభిపాియానిా మనక్ు ఇసాు రు.”  
 

 

 ఖ్చిితమ ైన క్మీశక్షణ:- 
 

 కొంతమంది తండుర లు పరరమ చూపించక్ుండా ఖ్చిుతమ ైన క్రమ 
శిక్షణతో క్ఠినంగ  వావహరిసుొ నానరు. ఇలయంట ి పలిిలు ప్రలో 
క్ప్ు తండిర క్ూడా వ రిని ఆంగిక్రించక్ుండా కోప్గించిన 
ముఖ్ముతో క్రరప్టుట కొని వ రిని సరిచయేటానికి సదాింగ  
ఉనానరని భావిస్ ొ రు.  
 

 పేిమ లేక్పో వటం:- 
 

 అనేక్మంద ి తమ తండిర చేత చాలయ తక్ుువ పరరమ పత ందుక్ుంటూ 
వ రి దాార  శరదధ  పత ందలేని ఇళ్ిలోి  ప రిగ రు. ఆ పిలిలు ఎంత 
ప్రయతనం చసేినా క్ూడా వ రు, వ రి తండిర యొక్ు అంగఫక ర నిన 
మరియు గురొింప్ును ఎప్ుపడూ పత ందుకోలేదు. 
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ఇలయ ఉననప్ుపడు ప్రలోక్ప్ు తండిర యొక్ు సాభావం క్ూడా వ రి 
అవసర లను త్మరుక్ుండా, వ రిని అంగఫక్రించలేక్ుండా ఉంటుంది. 
వ రు జీవితంలో స్ ధంిచాలి అని అనుక్ుననటుి  దేవుడు శరదధ  
క్లిగిలేదు అని అయిన వ రిని నిజంగ  పరరమించటం లేదన ేభావన 
క్లుగుతుంది.   
 

 పేద్రిక్ం:- 
 

 మరికొంతమంది  వ ళ్ి తండుర లు జీవితప్ు మౌలిక్ వసతులను 
క్ూడా ఇవాలేని లేదా ఇవనీన తక్ుువ జీతంతో క్ుటుంబపో షణ 
సరిగ గ  జరగని ఇళ్ిలోి  ప రిగ రు, వ రు క్ఠిక్ పరదరిక్ం. 
  

ఇలయంట ి ప్రజలు దేవుని గూరిు, పరదరిక్ సారూప నిన క్లిగి 
యునానరు. దవేుడువ ళ్ి అనుదిన జీవితంలోప్రత్మ అవసర నిన 
త్మరుగల సమరుధ డని అని వ ళ్ిక్ు నముటం చాలయ క్షట ం.  
 

 నిందించత:- 
 

 అనేక్మంది పిలిలు వ రి భూసంబంధమ ైనతండిరవలన నిందించ 
బడాా రు. వ రు శ రఫరక్ంగ , కొంతమంద ి భావోదేరక్ంగ , మరికొంత 
మంది ల ైంగిక్ంగ వేధించబడ ి త్మవరమ నైమనో వేదనక్ు, శోధనక్ు 
గుర ైయయారు.  
 
 

ఇది వ రిని వ రి యొక్ు ప్రలోక్ప్ు తండిరని ప్ూరొిగ  నము 
నివాక్ లేదా ఆయన యొక్ు ప్రమ అప ాయతలను పత ందు 
కోక్ుండా ఆటంక్ప్రుసుొ ంది వ రు దేవుని యి దుట కోప్ంగ ను 
లేదా నింద సాభావంతో నిండుకొని ఉంటారు, వ రు దేవునిన తమ 
జీవితాలలో నములేరు.  
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మన పరలోక్పు తండరి:-  
 

 పేిమ:- 
 

 మన భూసంబంధమ నై తండిర నుండ ిమనక్ు తిరసురణ, దేాషము 
మరియు అవమయనము పత ందుక్ునానను. మనము వ రిని 
క్షమించి దేవుడు అనుగరహ ంచు సాసధ తను పత ందుకోవ లి. తదాార  
మనము మన పిరయమ నై ప్రలోక్ప్ు తండిర యొక్ు అమితమ ైన 
పరరమను పత ందుక్ుని దానిని అనుభవించ గలము.  
 

 Iయోహానత3:1 మనము దేవుని పటల్లమని పటలువబడు 
నటు్  తండరిమనక్్టిి పేిమననతగీహించెన్ చూడుడర; మనము 
దేవుని పటల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోక్ము మనలనత 
ఎరుగద్త, ఏలయనగా అద ిఆయననత ఎరుగ లేద్త. 

 

తండిర అయిన దేవుని పరరమ నుంచి మనలను ఏది ఎడబాప్ు లేదని 
అపో సుొ లుడ ైన పౌలు గ రు వ ర స్ రు.  
 

 రోమా8:38-39 మరణమ ైననత జీవమ నైనత దేవద్ూత 
ల ైననత పిధననతల నైనత ఉనావయ్యెైననత రాబవ వునవ 
య్యెైననత అధిక్ారుల నైనత ఎతుయ్యననతలోతెనైనత సృష్టి ంప 
బడరన మర ిఏదెనైనత, మన పిభువ ైన క్రసీతు  య్యేసత నంద్లి 
దేవుని పేమినతండర మనలనత ఎడబాప న్ేరవని రూఢరగా 
నముమచతన్నానత. 
 

తండరి అయ్యన దేవుడు మన బటిి  సంతోష్టసతు న్నాడు:- 
 

 మన యందు జాలిప్డక్, శరదధ  లేక్ క్ఠినంగ  వావహరించి తండిరకి 
బదులుగ  మనలది ఎంతగ నో పరరమించి, మన బటిట  సంతోషించి, 
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ఉలిసించే ప డపే్రలోక్ప్ుతండిరనిక్లిగి యునానవు. ప్రవకొ్ అయిన 
జ ఫనాా దేవుడికి ఈ విధంగ  వివరించాడు.  
 
 

 జ్ఫన్ని3:17 నీ దవేుడెనై య్యెహో వా నీమధి ఉన్నాడు; 
ఆయన శకి్ుమంతుడు, ఆయన మిముమనత రక్షరంచతనత, 
ఆయన బహు ఆనంద్ముతో నీయంద్త సంతోష్టంచతనత, 
నీయంద్త తనక్ునా పేమినత బటిి శ్ాంతము వహించి నీ 
యంద్లి సంతోషముచతే ఆయన హరిషంచతనత. 
 

ఇక్ుడ సంతోషమునక్ు వ డిని హ బూర  ప్దము “గంతులు 
వేయుట” లేదన “న్నటిమాడుట” అనే అర ధ నిన యిసుొ ంది. దవేుడు 
తన పిలిలను బటిట , ఎంతగ నో సంతోషిసుొ నానడు. ఆయన ప్టట లేని 
సంతోష్ నిన వాకొ్ప్రచడానికి ప ైకి, కిరందకి గంతులు వయేుచూ 
నాటామయడుచునానరు.  
 

దేవుని గూరిు ఎంత విభిననమ ైన దృశాం ఇది! దేవుడు 
ఎలిప్ుపడూ ప్నిలో నిమగనమ ై లేడు. ఆయన మన యందు పరరమ 
లేక్ లేదా క్ఠినంగ  వావహరించువ డు క దు. ఆయన మనలను 
శిక్షించడానికి ఆసకిొ క్లిగిలేదు. మన యందు సంతోషించుచూ 
ఆయన క్లిగియునన పరరమతో మనలిన బటిట  ప టుి ప్డుచూ, 
ప్టట ర ని సంతోషముతో ప ైకి కిరందకి గంతులు వయేుచూ 
నాటామయడుచునానడు! 
   

 హృద్యాలనత తండరి వ ైపు తిిపపడం:- 
 

 ప తనిబంధన క లం వల , నడేు క్ూడా దవేుడు ప్రవకొ్లను 
ఉప్యోగించి పిలిల హృదయయనిన వ ళ్ి తండుర ల వెైప్ు తిరప్ుప 
తునానడు.  
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 మలాక్ర4:5-6 య్యెహో వా నియమించిన భయంక్రమ ైన ఆ 
మహాదినము రాక్మునతపు న్ేనత పివక్ుయగు ఏలీయానత 
మీ యొదా్క్ు పంపుద్తనత. న్ేనతవచిి, దేశమునత శపటంచ 
క్ుండునటు్  అతడు తండుి ల హృద్య ములనత పటల్ల 
తటుి నత పటల్ల హృద్యములనత తండుి ల తటుి నత 
తిిపుపనత. 
 

 

దేవుడు క్ుమయరులు, క్ుమయర ొ ల యొక్ు హృదయయనిన వ ళ్ి భూ 
సంబంధమ ైన తండిర వెపై్ు మరియు ఆయన యొక్ు క్ుమయరులు, 
క్ుమయర ొ ల హృదయయనిన వ రి యొక్ు ప్రలోక్ప్ు తండిర వెైప్ు 
తిరప్ుపతునానరు.  
 

సహవాసానిా అడాగించత మూడు ఆటంక్ాలు:- 
 

 పాపము:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా ప ప్ము చేసర క్షణమువరక్ు దేవునితో 
సర ైన సహవ సం క్లిగియునానరు.ప్రిశుదాా తు మరియు నీతి 
క్లిగిన తండిర ప ప్ముతో సహవ సము చయేలేడు. మనము 
రక్షించబడిన క్షణములో,మనప ప లనీన క్షమించబడ ి అవి మన 
మీద నుంచి త్మసవిేయబడాా యి. దేవునితో మనక్ు క్లిగియునన 
సహవ సము తిరిగి ప ర రంభించ బడుతుంది. మనము ప ప్ము 
చేసినప్ుపడు దేవునితో ఉనన సంబంధానిన కోలోపయయముగ నీ, 
ఆయనతో ఉనన సహవ స్ నిన కోలోపతాము.  
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 Iయోహానత1:9 మన పాపములనత మనము ఒపుపక్ొనిన 
య్యెడల, ఆయన నమమద్గినవాడునత నీతిమంతుడునత 
గనతక్ ఆయన మనపాపములనత క్షమించి సమసు  ద్తరీాతి 
నతండర మనలనత పవతుి లనతగా చేయునత. 

 తిరసాకరము:- 
 

 అనేక్మంద ి వ ళ్ి భూసంబంధమ నై తండిర దాా తిరసురించ 
బడాా రు. ఇది అనుకోక్ుండా లేదా  ప్రణాళ్లక్ లేక్ుండా గరుం 
ధరించడం వలి అయిండవచుు. బహుశ  ఆ తండిర వేర  లింగము 
క్లిగిన బిడాలు ప్ుటిట  ఉండవచుు, లేదా తండిర యొక్ు ఆశలక్ు ఆ 
బిడా సరపిో యి ఉండక్పో వచుు.  
 

ఒక్ వాకొి నిజంగ  తృణకీ్రణక్ు లేదా తృణీక్రించబడాా ను అనన 
భావనకి గురి అయినప్ుపడు, ఆ వాకొి యొక్ు జీవితంలో గొప్ప 
భావోదేరక్ గ యయలు ఉంటాయి.  
 

అనేక్స్ రుి  వ రి ప్రలిోక్ప్ు తండిర క్ూడా, వ రిని తృణీక్రి 
సుొ ననటుి గ  భావిస్ ొ రు. దేవుని యొక్ు పరరమను మరియు 
అంగఫక ర నిన పత ందుకోవడం వీరికి క్షట ం. తండిరయి నై దవేునిలో 
లోత నై మరియు వాకొిగతమ ైన సంబంధము క్లిగి లేక్ుండా వీరిని 
ఏదో  ఒక్ట ి ఆటంక్ప్రచి మరియు దవేునికి నిజమ ైన 
ఆర ధిక్ులుగ  అవాక్ుండా నియంతిరసుొ ంది.  
 

తృణీక్రించబడా భావ లు క్లిగిన మనిష ి తనను తృణీక్రించిన 
వ రిని క్షమించి, దేవుని యొక్ు సాసధ త శకొిని తన యొక్ు 
ప ర ణంలో పత ందుకోవ లి.  
 

తండిర సనినధికి ర క్ుండా ఉనన భయము అనేక్ులను నిజమ నై 
ఆర ధిక్ులుగ  ఉండక్ుందా చసేుొ ంది. అయినప్పటికరీ దవేుడు 
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పిరికితనమన ేఆతును ఇవాలేదు గ నీ, ఆయన యొదాక్ు “అబాబ 
తండరి” అని పిలుచుచూ, ఆయనను చేరడానికి దతొ ప్ుతార తును 
యిచాురు.  
 
 

 రోమా8:15 ఏలయనగా మరల భయపడుటక్ు మీరు 
దనసిపు ఆతమనత ప ంద్లేద్తగాని ద్తుపుతని తమనత ప ంద ి
తిరి. ఆ ఆతమ క్లిగినవారమ ై మనము అబాబ తండరి అని 
మొఱ్ఱపపటుి చతన్నాము. 

 

“అబాా” అనే ఈ భావన మన యొక్ు తండిరలో ఉనన లోత నై 
వాకొిగత సంబంధానిన త లియజ సుొ ంది. దరనిని “నానన” అన ే
ప్దంగ  తరుు మయ చేయవచుు.  
 

 IIక్ోరంథీయులు6:18 మరియు న్ేనత మిముమనత చేరుి 
క్ొంద్తనత, మీక్ు తండరిన్ ై యుంద్తనత, మీరు న్నక్ు 
క్ుమారులునత క్ుమార్ులున్ ై యుంద్తరని సరవశకి్ుగల 
పిభువు చపెుపచతన్నాడు. 

 

తండిర యొక్ు ఉపత పంగ  పరరమతో మనలను తన పిలిలుగ  దతొత 
త్మసుక్ునానరు.  
 

 Iయోహానత3:1 మనము దేవుని పటల్లమని పటలువబడు 
నటు్  తండరి మనక్్టిి పేిమననతగీహించెన్ చూడుడర; 
మనము దేవుని పటల్లమే. ఈహేతువుచేత లోక్ము 
మనలనత ఎరుగద్త, ఏలయనగా అద ి ఆయననత ఎరుగ 
లేద్త. 
 

దేవుని యొక్ు కొలత లేని పరరమను అరధము చసేుకోవడం దాార  
మన భయము తొలగపిో తుంది.   
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 దనవీద్త- మన ఉదనహరణ:- 
 

 దావీదు దేవుని హృదయయనుస్ రుడు, అతడు ప్రలోక్ప్ు తండిర 
యొక్ు ఆర ధనలో దవేునికి బహు సమీప్ముగ  వెళ్ళిలని 
కోరుక్ునానడు.  
 
 

 క్రరునలు27:4 య్యెహో వాయొదా్ ఒక్క వరము అడరగితిని 
దననిని న్ేనత వ ద్క్ుచతన్నానత. య్యెహో వా పిసనాతనత 
చూచతటక్ునత ఆయన ఆలయములో ధనినించతటక్ునత న్న 
జీవతక్ాలమంతయు న్ేనత య్యెహో వా మందిరములో 
నివస్టటంపగోరుచతన్నానత.  
 
 

దావీదు తన బరతుక్ు దినములనినయు యోహో వ  సనినధలిో 
నివశించాలని ఆశప్డాా డు. ఆయన తండిరయి నై దేవుని సనినధి 
లోనికి ప్రవేశించి మరియు ఆయన స్ౌందర ానిన చూడాలని ఆశ 
ప్డాా డు.  
 

 సతు తి ఆరాధన అరిపంచనడు:-  
 

  క్రరునలు27:6 ఇపుపడు ననతా చతటుి క్ొనియునా న్న 
శతుి వుల క్ంటట ఎతుు గా న్న తలయ్యెతుబడునత. ఆయన 
గుడనరములో న్ేనత ఉతనసహధవని చేయుచత బలులు 
అరిపంచెద్నత. న్నేత పాడెద్నత, య్యెహో వానతగూరిి సతు తి 
గానము చేస్టపద్నత. 
 

దావీదుకి వీధులలో దవేుని గూరిు ప టలు ప డుతూ నాటా 
మయడడం త లుసు. అయినప్పటికరీ ఆయన ఇంక  ఎక్ుువ కోరు 
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క్ునానరు. ఆయన తండిరయి నై దవేుని సనినధకిి వెళ్లి ఆయన 
ముఖ్యనిన చూడాలని ఆశప్డాా రు.  
 
 

 క్రరునలు27:8 న్న సనిాధి వ ద్క్ుడని నీవు స్టపలవయిగా 
య్యెహో వా, నీ సనిాధి న్ేనత వ ద్క్్ద్నని న్న హృద్యము 
నీతో అన్ నత. 
 

 దేవుడు తిరసకరిసాు డని భయపడనా డు:- 
 

 

 దావీదు తండిరయి ైన దేవునిన ఎంతగ  ఆర ధించాలని అను 
క్ునానడో , తండిరయి ైన దవేుని సనినధికి లోత నై ఆర ధనతో 
ప్రవేశించినప్పటికరీ తిరసురించబడతాడన ే భావనతో వెనకిు 
వచేుశ రు.  
 
 

 క్రరునలు27:9 నీ ముఖ్మునత న్నక్ు దనచక్ుము క్ోపము 
చేత నీ స్టేవక్ుని తోలివయేక్ుము. న్న సహాయుడవు నీవ ే
రక్షణక్రువగు న్నదేవా, ననతా దిగన్నడక్ుము ననతా 
వడువక్ుము. 
 

 భూసంబంధమ ైన తండరితో - తిరసకరించబడనా డు:- 
 

 దావీదు బాలుడిగ  ఉననప్ుపడు భూసంబంధమ ైన తండిర దాార  
తిరసురించబడాా డు.ఇప్ుపడుఅదేతిరసురణభయముతండిరయి నై 
దేవుని సనినధిలోనికి వళె్ిక్ుండా అతడిని నియంతిరసుొ ంది.  
 

దావీదు యవాసుధ నిగ  ఉననప్ుపడు ప్రవకొ్యి నై సమూయిేలూ 
మరొక్ ర జును అభిషరకంిచుటక్ు బ త ి హేము వచాుడు. దావీదు 
తండిరయి నైయోషయయదావీదునుతప్పమిగిలినక్ుమయరులందరినీ 
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సమూయిేలు ఎదుట నిలువబ టిట  వ రిలో ఒక్రు ర జవుతారని 
ఆశించారు.  
 

దావీదు తన భూసంబంధమ ైన తండిర వలి ఒక న క్ సమయంలో 
లోత నై తిరసురణ భావమును అనుభవించాడు. దరని దాార  ప్ర 
లోక్ప్ుతండిర క్ూడా అతనిని తిరసురిస్ ొ డని భావన అతనిలోనికి 
క్లిగింది.  
 

దావీదు ఎంతగ  తండిరయి ైన దవేుని సనినధిలోనికి ర వ లని ఆశ 
ప్డాా డో , ఆయన ముఖ్యనిన చూసూొ , ఆయన స్ౌందర ానిన 
చూడాలని ఆశతో లోత ైన ఆర ధనలోనికి వెళ్్ొ ండగ  అతడ ి
ప ర ణము తిరసురించబడతాననే భయముతో నిండుక్ుంది.   
 
 

 తిరసాకరము నతండర వడుద్ల ప ందనడు:- 
 

 దావీదు అతని తలిిదండుర ల దాార  తిరసురించబడాా డు అని 
త లుసుక్ునానడు. అతడు సమసాను అరధము చేసుకొని, 
తిరసురణ భావనకి వాతిర క్ంగ  ఒక్ బలమ ైన త్మర ునానిన త్మసు 
క్ునానడు.  
 
 

 క్రరునలు27:10 న్నతలిద్ండుి లు ననతా వడరచిననత 
య్యెహో వా  ననతా చేరదయీునత. 
 

ఈ ప్రతాక్షతను ప్రక్టించడం దాార  దావీదు దేవుని సనినధి లోనికి 
వెళ్ిడానికి ధ ైరాం క్లిగియునానడు. దావీదు ముఖ్యనిన చూసూొ , 
తండిరయి నై దవేుని పరరమను మరియు అంగఫక ర నిన తన ఆతులో 
వరద వల  అనుభవించాడు.   
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 య్యేసయి తండరిని బయలు పరిచనరు:- 
 

 యిేసయా ఈ భూమి మీదకి ర వడానికి ఒక్ ముఖ్ాక రణము, 
తండిరయి నై దవేుణ ణ  బయలుప్రచడానికి యిసేయా ప్రిచరా 
భూమి మీద ముగించబడుతునన సమయంలో రోమయ స ైనిక్ుల 
చేత బంధించబడే ముందు, శిలువ మరణానికి అప్పజ ప్పబడ ే
ముందు, యోహాను సువ రొలో 14-17 అధాాయయలలో తండిరని 
గూరిు అయిదు స్ రుి  చ ప పరు.  
 

“మీరు న్న తండరిని తెలుసతక్ోవాలి” అని యిేసయా అనేక్మరుి  తన 
శిషుాలతో చ ప పరు.   

 

“ననతా తెలుసతక్ోండర” – “తండరిని తెలుసతక్ోండర”:- 
 

 మనము యిసేయాను త లుసుక్ుంట,ే తండిరని త లుసుక్ుననటేి  
సువ రొల దాార  ఎంత ఎక్ుువ సమయం గడపిి యిేసయా కోసం 
త లుసుక్ుంటామో, అంత ఎక్ుువగ  తండిరని కోసం త లుసు 
క్ుంటాము.  
 

 యోహానత 14:7 మీరు ననతా ఎరిగియుంటే న్న తండరిని 
ఎరిగియుంద్తరు;ఇపపటనితండరమీరాయననతఎరుగుద్తరు, 
ఆయననత చూచియున్నారని చెపపపనత. 
 

 సువ రొలలో యిసేయా తనక్ునన పరరమ మరియు క్నిక్రము 
చ ొప్ుపన నిరంతరము ప్రజలను చేరుతూ, వ రి అవసరతలను 
త్మరుసూొ , వ రి శరఫర లను సాసధ ప్రుసూొ  మరియు వ రి ప ర ణాలను 
తిరిగి, సమక్ూర ురు. ఇది తండిరయి ైన దవేుని పరరమను వాకొ్ 
ప్రచడమే.  
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 యోహానత14:9 య్యసేత ఫటలిపూప, న్ేనింతక్ాలము మీ 
యొదా్ ఉండరననత నీవు ననతా ఎరుగవా? ననతా చూచిన 
వాడు తండరిని చూచియున్నాడు గనతక్ తండరిని మాక్ు 
క్నతపరచతమని య్యలే చపెుపచతన్నావు? 
 

 తండరియ్యెైన దేవుని పేిమ:- 
 

 యిేసయా చిననపిలిలను ఒడలిో క్ూరొుబ టుట క్ుని మరియు వ రి 
మీద చతేులుంచి వ రిని ఆశీరాదించ ను. పిలిల ప్టి తండిరక్ునన 
పరరమను ఆయన క్నప్రిచారు.  
 

 మతుయ్య19:4 ఆయనసృజంచినవాడు ఆదినతండర వారిని 
పురుషునిగానత స్ట్ు ీని గానత సృజంచెననియు; 
 

మన తండిరయి ైన దేవుడు మనలను ఎంతగ నో పరరమించి, తన 
చేతులను మన ప  ై ఉంచి, మనకి సమీప్ంగ  ఉండాలను 
క్ుంటునన అదృశామ నై దృశాము ఇది.  
 

యిేసయా తన చుటూట  ఉననవ రికి ప్రిచరా చేసనిప్ుపడు, ఆయన 
తన తండిరయి ైన దవేుని పరరమను చూపించారు.  
 

 యోహానత14:23 య్యసేత ఒక్డు ననతా పేిమించిన య్యెడల 
వాడు న్న మాట గ్రక్ొనతనత, అపుపడు న్న తండరి వానిని 
పేిమించతనత, మేము వాని యొదా్క్ువచిి వానియొదా్ 
నివాసము చేతుము. 
 

 ఈ శకొివంతమ నై ప్రతాక్షతను, బిగగ రగ  చ ప్పండి.  
 నా ప్రలోక్ప్ు తండిర ననున పరరమిసుొ నానరు!  
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 ఆయన యిేసయాతో ప టు వచిు నాతో జీవించాలను 
క్ుంటునానరు! 

 నా ప్రలోక్ప్ు తండిర నాతో క్లిస ి నివశించాలను 
క్ుంటునానరు! 
 

 ఇచేి తండరి:- 
 

 మనక్ు క వలిున వ ట ి కొరక్ు మనం తండిరని ధ ైరాంగ  అడగ 
వచుని యిసేయా చ ప పరు.  
 

 యోహానత16:23 ఆదినమున మీరు దేనిగూరిియు ననతా 
అడుగరు; మీరు తండరిని న్న పేరట ఏమి అడరగిననత ఆయన 
మీక్ు అనతగీహించతనని మీతో నిశియముగా చెపుప 
చతన్నానత. 
 

 

తండిరయి నై దవేుడు యిేసయాను పరరమిసుొ నానరు, మరియు 
ఆయన కొరక్ు ఏమ ైనా చేస్ ొ రు. క బటిట  యిసేునామంలో మనము 
అడగము, క నీయిేసునామములో ఎందుక్ు అడుగుతా మంట,ే 
యిేసయా శిలువలో చసేిన బలియయగం వలి మనము తండిరతో 
కోలోపయిన సంబంధము తిరిగి సమక్ూరుబడనిది.  
 

 తండరి యొక్క ఇలు్ :- 
 

 యిేసయా తండిర యొక్ు ఇంటిని గురించి చ ప పరు. ఆయన మన 
క్నానముందుగ  వెళ్లితండిరఇంటిలోమనమునివ స సధ లములను 
సిదధ ప్రుసుొ నాననని చ ప పరు.  



[42] 
 

 యోహానత14:2 న్న తండరి య్యంట అనే్క్ నివాసములు 
క్లవు, లేనియ్యెడల మీతో చెపుపద్తనత; మీక్ు సులము స్టటదా్ 
పరచ వ ళ్ల్ చతన్నానత. 
 

భవిషాతుొ లోమనం తండిరయొక్ు ఇంటిలో జీవించబో తునానము. 
ఇది క్ుటుంబాలు నివసించ ే సధ లము. మనము తండిరయి నై 
దేవునితో బహులోత ైన మరియు వాకొిగతమ నై సంబంధము క్లిగి 
ఉంటాము.  
 

 సూటిగా చెపుపచతన్నానత:- 
 

 యిేసయా తన తండిరని గురించి మర ులు లేక్ుండా సూటిగ  
చ ప పరు.  
 

 యోహానత16:25 ఈసంగతులు గూఢనరుముగా మీతో చెపటప 
తిని; అయ్యతే నే్నిక్ య్యెనాడునత గూఢనరుముగా మీతో 
మాటలాడక్ తండరినిగూరిి మీక్ు సపషిముగా తెలియ 
జ్పుప గడరయ వచతిచతనాది. 
 

యిేసయా ఈ 4అధాాయయలలో తండిర కోసము 50 స్ రుి  
ప్రస్ ొ వించారు. మనలో ప్రత్మ ఒక్ురూ తండిరయి నై దేవునితో లోత ైన 
మరియు వాకొిగతమ ైన సంబంధము క్లిగిఉండాలని యిేసయా 
ఆశిసుొ నానరు.  
 

 తపటపపో య్యన క్ుమారుడు:- 
 

 అనేక్మరుి  ఈ యొక్ు క్థను సువ రొ వరొమయనముగ  చ పిప, 
ప్రజలను ప్శ ుతొప్ప్డమని మరియు దేవునితో కోలోపయిన 
సంబంధానిన తిరిగి క్లిగియుండమనానరు. మనమ ంత క లము 
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తండిరయి నై దేవునికి దూరంగ  ఉననప్పటికరీ మరల ఆయన 
యొదాక్ు తిరిగి ర వచుని మనక్ు అరధమవుతుంది.  
 
 

తిరుగుబాటుతో, చిననక్ుమయరుడు ఇంటిని విడచి, తన ఆసిొ  
నంతయువారధప్రచి,క్రువువచిునప్ుపడు,ప్ందులనుక యుచూ, 
ఆ ఆక్లిని భరించలేక్ ప్ందుల పత టుట ను తినాలని ఆశించాడు.   

 క్ుమారుడు:- 

 మనలో చాలయ మంద ిక్ుమయరుడితో పో లుుకోవచుు. మనం తండిర 
యి ైన దవేునికి దూరమయిపో యయము అనుక్ుని తృణీక్రిస్ ొ డు 
అనేభయముతో, నాక్ు అరహతలేదు, నిందమరియు నేర రోప్ణలతో 
నిండుక్ునియుంటాము.  
 

 లూక్ా15:17-19 అయ్యతే బుదిా  వచిినపుపడు వాడున్న 
తండరియొదా్ ఎంతోమంది క్ూలివాండిక్ు అనాము 
సమృదిాగా ఉనాద,ి న్ేన్ ైతే ఇక్కడ ఆక్లికి్ చచిిపో వు 
చతన్నానత. నే్నత లేచి న్న తండరియొదా్క్ు వ ళ్్ళ--తండరి, న్ేనత 
పరలోక్మునక్ు వరోధముగానత నీ య్యెద్తటనత పాపము 
చేస్టటతిని; ఇక్మీద్ట నీక్ుమారుడనని అనిపటంచతక్ొనతటక్ు 
యోగుిడనత క్ానత; ననతా నీక్ూలి వారలిో ఒక్నిగా పపటుి  
క్ొనతమని అతనితో చెపుపద్తననతక్ొని, లేచి తండరియొదా్క్ు 
వచెినత. 
 
 

“ఇక్ మీద్ట” చిననక్ుమయరుని వల  నడేు అనేక్ మంది 
విశ ాసులు అయోగుాలని భావిస్ ొ రు.అతనికి తనమటుట క్ుతాను 
అయోగుాడిని అన ే చితరము ఉంది. అతడు దరనితో క్ూడా ఇంటిక ి
ర లేదు.  
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 తండరి:- 
 

 ఈ ఉప్మయనము తండిరయి నై దేవుని గురించి అదుుతమ ైన 
ప్రతాక్షత. దవేుడు త్మరుప త్మర ువ డు, లేదా క్ఠినాతుుడు క దు. 
ఆయన తన పిలిలు క్షమయప్ణ అడిగ  వరక్ూ ఆగడు.  
 
 

తండిర ఏమి చేశ డని యిసేయా చ ప పరు?  
 లూక్ా15:20 వాడరంక్ ద్ూరముగా ఉనాపుపడు తండరి 

వానిని చూచి క్నిక్రపడర, పరుగ్తిు  వాని మ డమీద్పడర 
ముద్తా  పపటుి క్ొన్ నత. 
 

తండిర తిరస్ ుర భావముతో తన ముఖ్యనిన తిరప్ుపకోక్ుండా, 
మనము తిరిగి వెనకిు ర వ లని ఆశతో ఎదురుచూసుొ నానరు. 
ఆయన తన చతేులు మన ప  ై ఉంచి, ముదుా  ప టుట క్ుని తన 
అమితమ నై పరరమను వాకొ్ప్రచాలనుక్ుంటునానరు.  
 

 లూక్ా15:21 అపుపడు ఆ క్ుమారుడు అతనితోతండరి, న్ేనత 
పరలోక్మునక్ు వరోధముగానత నీ య్యెద్తటనత పాపము 
చేస్టటతిని; ఇక్మీద్ట నీ క్ుమారుడనని అనిపటంచతక్ొనతటక్ు 
యోగుిడనత క్ానన్ నత. 
 
 

క్ుమయరుడు ఏమి చేశ డో  లేదా ఏమి చ ప ొ డు అన ే విషయయలు 
తండిర ఏమి చరిుంచలేదు.  
 

 లూక్ా15:22-24 అయ్యతే తండరి తన దనసతలనత చూచి 
పిశసువసు ీము తవరగాతచెిి వీనికి్క్టిి, వీని చేతికి్ ఉంగరము 
పపటిి, పాద్ములక్ు చెపుపలుతొడరగించతడర; క్ొీవవన ద్ూడనత 
తెచిి వధించతడర, మనము తిని సంతోష పడుద్ము; ఈ న్న 
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క్ుమారుడు చనిపో య్య మరల బిదిక్్నత, తపటపపో య్య 
దొరక్్నని చెపపపనత; అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 
 

 క్ుమారుని సవరూపం:- 
 

 క్ుమయరుని యొక్ు తన స్ాయ చితార నిన (self image- స ల్ీ 
ఇమేజ్) మయర ులని తండిరకి త లుసు. క బటిట  ఒంటిమీద శరరషట మ ైన 
అంగఫని వేరళ్ిక్ు ఉంగర నిన, మరియు ప దాలక్ు ఒక్ కొర తొ ప ద 
రక్షక్ులను యిచాుడు.  
 

ఒక్స్ రి మన యిసేయాను రక్షణ కిరంద అంగఫక్రించాక్ ప్రలోక్ప్ు 
తండిర మనలను సాంత క్ుమయరులు మరియు క్ుమయర ొ ల కిరంద 
చూస్ ొ రు. మనము నీతి అన ేఅంగఫతో క్ప్పబడతాము. మన వేరళ్ి 
ప ైన అధిక రంతో క్ూడిన ఉంగరము ఉంటుంది, మరియు 
ప దాలక్ు సమయధానము అనే జోళ్్ి ఉంటాయి.  
 

“పరరమతో” “యిేసుకరీరసుొ లో మీర మయి ఉనానరో వ రు త లుసు 
కోవ లి. వ రు నా క్ుమయరునితో  ఒక్టటయైునానరు! యిేసుకరీరసుొ  
నందు వ రు దేవుని యొక్ు నీతి అయి ఉనానరు” అని తండిరయి ైన 
దేవుడు చ ప్ుొ నానడు. అపో సుొ లు, పౌలు దరని గూరిు వ ర సూొ ,  
 

 IIక్ోరంథీయులు5:21 ఎంద్తక్నగా మనమాయనయంద్త 
దేవుని నీతిఅగునటు్  పాపమ రుగని ఆయననత మన 
క్ోసము పాపముగాచేస్టపనత. 
 
 
 
 

మనం నూతనంగా సృష్టించబడరన సవరూపము:- 
 

 మనము యిేసయాను తన తండిరని బయలుప్రచడానికి 
అనుమత్మసరొ , తండిరని గురించి మనక్ునన ప్రత్మ తప్ుపడు మరియు 
సంక్ుచితమ ైన అభిప ర యయలు తొలగిపో తాయి.  
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మనము దావీదు వల  దేవుని యొక్ు ముఖ్యనిన మరియు 
ఆయన స్ౌందర ానిన చూసూొ ,ఆయనక్ు ఆర ధిక్ులమవుతాము. 
మన చుటూట  ఆయన యొక్ు అంగఫక ర నిన అనుభవిస్ ొ ము. 
మనము దేవుని మహ మను చూసుొ ండగ ,మనక్ునన తండిరయి నై 
దేవుని సారూప్ము గురించి ఉనన ప త అవగ హన మరియు 
మన ప త సారూప్మును గురించిన అవగ హన నూతనంగ  
సృషిట ంచబడని సారూప్ంగ  మయరుతుంది. 
  

అనేక్ మంది దేవుని ముఖ్యనిన క క్ుండా ఆయన చేతిని వెదుక్ు 
తునానరు. వ రు వ రి సాంత అవసరతలను త్మరుుకోవడానికి 
తమ సమయయనంతా వచెిుంచి తండిరయి ైన దవేుని దగగ రికి 
వసుొ నానరు.  
 

రూపాంతరము:-  
 

 తండరిని వ ద్తక్ుట దనవరా:- 
 

 మనము మన సమయయనిన వచెిుంచి తండిరయి నై దేవుని వదాక్ు 
వచిు ఆయన ముఖ్యనిన మరియు మహ మను వదెికితే అప్ుపడు 
మనము ఆయన సారూప్ములోనికి మయరుబడుతాము.  
 

 IIక్ోరంథీయులు3:18మన మంద్రమునత ముసతక్ు లేని 
ముఖ్ముతో పిభువుయొక్క మహిమనత అదా్మువల  పితి 
ఫలింపజేయుచత, మహిమ నతండర అధిక్ మహిమనత 
ప ంద్తచత, పిభువగు ఆతమచేత ఆ పో లిక్ గాన్ే మారిబడు 
చతన్నాము. 
 

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు వల  దావీదు క్ూడా అదే ఆలోచనను అద ే
భావ నిన వాకొ్ప్రచిాడు.  



[47] 
 

 క్రరునలు17:15 న్ేన్ ైత ే నీతిగలవాడన్ ై నీ ముఖ్ద్రశనము 
చేస్టపద్నత న్ేనత మేలొకనతనపుపడు నీసవరూప ద్రశనము 
తోన్న  ఆశనత తీరుిక్ొంద్తనత. 
 

తండరియ్యెైన దవేుని ఆరాధించతట దనవరా:- 
 

 మన వెైప్ు మనమ ే చూసుక్ుంటూ మన జీవితములో ఆయన 
పో లిక్లోనికి మయరుబడ ి రూప ంతరము చ ందుతామని అనుకో 
క్ూడదు. మనం తండిరయి ైన దేవుని ప్టి లోత నై పరరమను మరియు 
ఆయన ఏమ ై ఉనానడో  అందున బటిట  ఆయనను ఆర ధిసరొ  
అప్ుపడు మనము ఆయన సారూప్ంలోనికి మయరుబడతాము.  
మనము దేవుని ముఖ్యనిన వెదుక్ుతూ మన సమయయనిన 
గడిపిత,ే మనం ముఖ్ము దేవుని యొక్ు మహ మయతో 
ప్రజారిలుి తుననటుి గ  చూస్ ొ ము. మోషర సన్ాయి ప్రాతము 
మీద దేవునితో సమయయనిన గడపిి వచిున తర ాత అతని 
ముఖ్ము ఏ విధంగ  ప్రక శించిందో , మన ముఖ్ము క్ూడా 
దేవుని మహ మయతో ప్రక శించబడుతుంది.  
 

లూక  వ ర సూొ ,  
 లూక్ా11:36 ఏ భాగమ నైనత చీక్టిక్ాక్ నీ దేహమంతయు 

వ లుగుమయమ ైత,ే దీపము తన క్ాంతివలన నీక్ు వ లుగి 
చతినపుపడు ఏలాగుండున్ల ఆలాగు దేహమంతయు 
వ లుగుమయమ ై యుండునని చెపపపనత. 
 

మనము నరులను మన సారూప్ములో మరియు మన పో లిక్ 
చ ొప్ుపన చేదాా మని దేవుడు ఉదేా శించిన రఫతిగ  మయనవజాతి మరొక్ 
స్ రి సదాిమవుతుంద.ి  
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మీ పునఃరాలోచన్నక్్ర క్ొనిా పిశాలు: 
 
 

1. మన బాలాప్ు అనుభవ లను బటిట  తండిరయి ైన దేవుని సారూప్ము ఏ 
విధంగ  ప్రభావితము చ ందింది? 

 
 

 
 
 

2. మనక్ునన ప్రలోక్ప్ు తండిర యొక్ు సాభావము మయరి, దేవుని వ క్ాంలో 
చ ప్పబడిన నిజమ ైన దేవుని సారూప్ములోనికి ఎలయ మయరుతుంది?  

 
 
 
 
 

3. II కోరంథరయులు 3:18 ప్రక రము దేవుని సారూప్ములోనికి ఏ విధంగ  
మయరగలము? 
 
 
 

 

***  
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పాఠము-3 
మన యొక్క సవరూపం క్ుమారుడెైన దేవుని సవరూపం 

  
దెైవక్ుమారుడు:- 

  

నూతన సృషిట  అయిన మనము ఏమ  ై ఉననమో అన ే సంప్ూరణ 
ప్రతాక్షతను త లుసుకోవ లంట ే మనక్ు క్ుమయరుడ ైన దేవుని 
యొక్ు సారూప్ం యొక్ు ప్రతాక్షత త లుసుకోవ లి.  
 

దేవుడు మనలను ద ైవక్ుమయరుని యొక్ు సారూప్ంలో 
ఉండుటక్ు, (క్లిగియుండటానికి) ముందుగ నే నిరణయించారు.  
 

 రోమా8:29 ఎంద్తక్నగా తన క్ుమారుడు అనే్క్ 
సహో ద్రులలో జేి షుు డగునటు్ , దేవుడెవరిని ముంద్త 
ఎరిగ్న్ల, వారు తన క్ుమారునితో సారూపిము గల 
వారవుటక్ు వారిని ముంద్తగా నిరణయ్యంచనెత. 

 

మనం దేవుని క్ుమయరుని యొక్ు సారూప్ంలో జీవిసుొ నన 
నప్ుపడు, మనము సంప్ూరణ స్ మరధయతతో నూతన సృషిట  వల  
జీవించడం మొదలుప డతాము.  
 

అపో సుొ లుడ ైన యోహాను, క్ుమయరుడ నై దవేుని కోసం నాలుగు 
ప ర ముఖ్ామ నై విషయయలని త లియజ శ రు.  
 

 ఆయన ఎలిప్ుపడూ ఉననవ డు  
 ఆయన సజీవుడ ైన దవేుని వ క్ాం  
 ఆయన సమస్ ొ నిన సృజించినవ డు  
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 ఆయన శరఫరధారియి ై మన మధా నివ సం చసే ను.  
 

 యోహానత1:1-3 ఆదయింద్త వాక్ిముండెనత, వాక్ిము 
దేవునియొదా్ఉండెనత,వాక్ిముదేవుడెైయుండనెత. ఆయన 
ఆదియంద్త దేవునియొదా్ ఉండనెత. సమసుమునత ఆయన 
మూలముగా క్లిగ్నత, క్లిగియునాదదేియు ఆయన 
లేక్ుండ క్లుగలేద్త. 
 

 యోహానత1:14 ఆ వాక్ిము శరీరధనరయి్యె,ై క్ృపాసతి 
సంపూరుణ డుగా మనమధినివస్టటంచెనత;తండరివలన క్లిగిన 
అదివతీయ క్ుమారుని మహిమవల  మనము ఆయన 
మహిమనత క్నతగొంటిమి; 
 
 

 ఆదనము మరియు హవవనత సృజంచెనత:- 
 
 

 సమసొమును దవేుని క్ుమయరుని వల  సృజించబడ ను అని 
యోహాను సపషట ము చసే ను. ఆదాము, హవా క్ూడా దవేుని 
క్ుమయరుని దాార  సృజించబడాా రు.  
 

ఆదిక్ాండము1:27 దవేుడు తన సవరూపమంద్త నరుని 
సృజంచెనత; దేవుని సవరూపమంద్త వాని సృజంచెనత; స్ట్ు ీని 
గానత పురు షునిగానత వారిని సృజంచనెత. 
 

ఆదాము, హవాను తన పో లిక్లో సృజించిన వ రి యొక్ు 
సారూప్ంలోనికి ర వడానికి విమోచించబడని మయనవజాతి మరల 
సృజించబడాలి.  
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 దేవునిగా తన సరవహక్ుకలనత వడరచిపపటటినత:- 
 

 యిేసయా ఈ లోక్ంలో మనుషుానిగ  ఒక్ క్నాక్క్ు జనిుంచారు. 
ఆయన ఇక్ను దవేుడు అయినప్పటికరీ క్ూడా, తాతాులిక్ంగ  
దేవుని యొక్ు అధిక ర ననంత విడచిిప టిట , ఈ భూమి మీదకి 
మయనవునిగ  వచ ును.ఆయన సంప్ూరణంగ  మయనవుడు మరియు 
సంప్ూరణంగ  దవేుడు.  
 

 ఫటలిపప్యులు2:5-8 క్రసీతు య్యేసతనక్ు క్లిగినయ్యీ మనసతస 
మీరునత క్లిగియుండుడర. ఆయన దేవుని సవరూపము 
క్లిగినవాడెైయుండర, దేవునితోసమానముగాఉండుటవడరచి 
పపటిక్ూడనిభాగిమనియ్యెంచతక్ొనలేద్త గాని; మనతషుిల 
పో లిక్గా పుటిి, దనసతని సవరూపమునత ధరించతక్ొని, 

తనతా తననే్ రిక్ుు నిగా చసే్టటక్ొన్ నత. మరియు, ఆయన ఆక్ార 
మంద్త మనతషుిడుగా క్నబడర, మరణము ప ంద్త 
నంతగా, అనగా స్టటలువమరణము ప ంద్తనంతగా వధేయత 
చూపటనవాడె,ై తనతాతననత తగిగంచతక్ొన్ నత.  
 

 యిేసయా దవేునిగ  తన అధిక ర నిన మరియు హక్ుులను 
తాతాులిక్ంగ  విడిచిప టాట రనే సతాానిన అరధంచేసుకోవడం చాలయ 
ప ర ముఖ్ాం. ఆయన తన మటుట క్ు తాన ే మయనవునిగ  చసేుకొని, 
ఈ భూమి మీద జీవించే ప్రిచరా చసేినంతక లం మయనవునిగ  
చేశ రు తప్ప దేవునిగ  క దు.  
 
 

 తపుపడు ఆలోచనలు (అవగాహన):- 
 

 యిేసయా ఈ భూమి మీద జీవించిన క లములో, ఆయన ద వై 
శకొితో ప్నిచేశ రు అని మనం అనుక్ుంట ే మనం ఆయన 
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సారూప్ంలోనికి ఈ రఫతిగ  మయరుబడగలమో అనే దానిని అరధం 
చేసుకోలేము.  
 

“అవును”! యిసేయా ద ైవక్ుమయరుడు క బటిట , ఆయన సరాశకొి 
మంతుడు! క బటిట  ఆయన రోగులను సాసధ ప్రిచారు, 
దుర తులను వెళి్గొటాట రు. గ లి తుఫ నును అణ చారు, అనేక్ వేల 
మందిని పో షించారు, మరియు చని పో యిన వ రిని లేప రు. ఇలయ 
అనుక్ుంటే దరనితో మనం చయేడానికి ఏమి ఉండదు.  
 

యిేసయా మన జీవితాలక్ు మయదిరిగ  మరియు ఉదాహరణగ  
భూమి మీదా ఒక్ దవేునిగ  ప్నిచేసరొ  మనకి మయదిగ  ఎలయ వుండ 
గలరు? ఒక్ వేల యిసేయా ఈ భూమి మీదా ఒక్ అస్ ధారణమ ైన 
వాకొిలయగ జీవించి ప్రిచరా చేసరొ , మనం క వలం మనుషుాలం అని 
స్ క్ు చ ప్పవచుు.  
 

“మన ఏక ైక్ నిరఫక్షణ”, మనం ఏం చ ప ొ మంట ే“దేవ  నా జీవితంలో 
మీరు అస్ ధారణమ ైన రఫతిలో క్లుగజ సుకొని నా యొక్ు ఇరుక్ు, 
ఇబాందులు, శరమలు, రోగ లు మరియు ఆరిధక్ ఇబాందుల నుంచి 
విడిపించమని ప ర రధన చయేడమే.  
 

యిేసయా ఈ భూమి మీద ప్నిచయేనినప్ుపడు దవేునిగ  తన 
హక్ుులను తాతాులిక్ంగ  విడిచిప టాట రని, ఈ భూమి మీదక ి
స్ మయనా మనుషుాల వల  దవేునిడచిిున అధిక రంటోి  ప్ని 
చేశ రంటే మనం క్ూడా యిేసయా చసేిన అదే ప్నులను 
చేసుొ ననటుి గ  ఊహ ంచుకోగలము.  
 

 భూమి పపైన అధిక్ారము:- 
 

 యిేసయా ఇలయ చ ప పను.  
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 యోహానత5:24-25 న్న మాట వని ననతా పంపటన వాని 
యంద్త వశ్ావసముంచతవాడు నితిజీవము గలవాడు; 
వాడు తీరుపలోనికి్ రాక్ మరణములొ నతండర జీవములోనికి్ 
దనటయిున్నాడని మీతో నిశియముగా చెపుపచతన్నానత. 
మృతులు దవేుని క్ుమారుని శబాము వనత గడరయవచతి 
చతనాద,ి ఇపుపడే వచిియునాద,ి దననిని వనతవారు 
జీవంతురని మీతో నిశియముగా చెపుపచతన్నానత. 
 

 ఈ వచనాల దాార , యిేసయా ఈ భూమి మీద జీవించినప్ుపడు 
ద ైవక్ుమయరుని యొక్ు అధిక రంతో ప్నిచేయలేదు గ నీ, 
మనుషా క్ుమయరుని యొక్ు అధిక రంతో ప్నిచేశ రు అని మనక్ు 
సపషట ంగ  అరధమవుతుంది.   
 

యిేసయా మనక్ు ఎంతో ప్రతేాక్మ నై మరియు సరిపో యిన 
ఉదాహరణ. కరీరసుొ  యిేసులో నూతన సృషిట  అయిన మనము, ఈ 
భూమి మీద దేవుడు మనకిచిున అధిక రం తిరిగి అనుగరహ ంచ 
బడినది. మనుషా క్ుమయరుడ ైన యిేసయా ఈ భూమి మీద ఏ 
అధిక రంతో ప్నిచేశ డో  మనం క్ూడా అద ే అధిక రంతో ప్ని 
చ యయాలి. మనం క్ూడా ప్రిశుదాధ తు దవేుని బాపిొ సుము పత ందు 
క్ుననప్ుపడు, యిసేయా ప్రిశుదాధ తు శకొితో యిేసయా నింప్ 
బడిన తర ాత ప్నిచసేిన అద ే రఫతిలో మనం క్ూడా ప్ని 
చేయవచుు.  
 

సువ రొను మనం చదవిినప్ుపడు, యిేసయా మనక్ు నిజమ నై 
మయదిరి మరియు ఉదాహరణ యిసేయా ఈభూమి మీద ప్నిచేసని 
అద ే శకొి మరియు అధిక రంలో మనము ప్నిచేయవచుును. 
నూతనంగ  సృజించబడిన మయనవజాతి, మీరు అధిక రం క్లిగి 
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ఉండుడి. ఏలుబడి చయేండి అని మనుషుాని చేస ి ఇచిున అద ే
అధిక రంతో మనము జీవించవచుు.   
 

 క్డపటి ఆదనము:- 
 

 యిేసయా క్డప్ట ిఆదాముగ  ఈ భూమి మీదకి వచ ును.  
 

 Iక్ోరింథీయులు15:45 ఇంద్త వషయమ  ై ఆదనమనత 
మొద్టి మనతషుిడు జీవంచత పాిణి ఆయ్యనెని వాి యబడర 
యునాద.ి క్డపటి ఆదనము జీవంపచేయు ఆతమ ఆయ్యెనత.  
 

 ఆదాము చయేడానికి నియమించబడినవి అనినయు యిసేుకరీరసుొ  
నెరవేర ుడు. దవేుడు వ రిని “ఏలుడు” అని చ పపిన అధిక రము 
యిేసయా త్మసుక్ుని ఆయన దుర తుల ప నై, సమసొ సృషిట  
మరియు జీవర శుల ప ై ఏలుబడి చేశ రు. ఆయన అద ే
అధిక రంటోి  నడచిారు.  
 

 మతుయ్య7:28-29 య్యసేత ఈ మాటలు చెపటప ముగించి 
నపుపడు జనసమూహములు ఆయన బవ ధక్ు ఆశిరి 
పడుచతండరరి. ఏలయనగా ఆయన వారి శ్ాసతు ీ ల వల  క్ాక్ 
అధిక్ారముగలవానివల  వారికి్ బవ ధించెనత.  
 

 మన మానవ సవభావానిా పంచతక్ొన్ నత:- 
 

 యిేసయా మయనవునిగ  మన రకొ్మయంసములను ప్ంచుకొనెను. 
 హెబ్ర2ి:14 క్ాబటిి ఆపటల్లు రక్ుమాంసములు గల వార్ర 

నంద్తన ఆ పిక్ారమే మరణముయొక్క బలము గల 
వానిని, అనగా అపవాదిని మరణముదనవరా నశంప 
జేయుటక్ునత,  
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 బవ ధనలు అనతభవంచెనత:- 
 

 యిేసయా మన వల  శోధించబడాా రు.  
 

 హెబ్ర4ి:15 మన పిధననయాజక్ుడు మన బలహీనతల 
యంద్త మనతో సహానతభవము లేనివాడు క్ాడు గాని, 

సమసు  వషయములలోనత మనవల నే్ శ్ోధింపబడరననత, 
ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెనత. 
 

 యిేసయా అందరి మయనవుల వల  అనిన విధాలుగ  శోధించ 
బడినను, ఆయన ఆదాము మరియు హవా సృజించబడిన రఫతిలో 
ఏ ప ప్ము లేక్ుండా జీవించ ను.  
 

 ఆయన క్ారాిలు- మన క్ారాిలు:- 
 
 

 మయనవుడు ఉండటానికి మరియు చయేడానికి సృజించబడిన 
అనిన క ర ాలను యిసేయా జరిగించారు. ఆయన దేవునిగ  తన 
సరాహక్ుులను తాతాులిక్ంగ  విడిచిప టిట  ఈ భూమి ప ైన 
మయనవుని వల  జీవించి ప్రిచరా చేశ రు.  
 

 యోహానత14:12 నే్నత తండరియొదా్క్ు వ ళ్ల్ చతన్నానత 
గనతక్ నే్నత చేయు కి్యీలు న్నయంద్త వశ్ావసముంచత 
వాడునత చేయునత, వాటిక్ంటట మరి గొపపవయు అతడు 
చేయునని మీతో నిశియముగా చెపుపచతన్నానత. 
 

 ఒక్ వలే ఇద ి స్ ధాప్డక్పో త ే “న్న యంద్త వశవసముంచతవాడు 
న్ేనత చేయు ఈ క్ారాిలనత అంత క్ంటే గొపప క్ారాిలనత 
చేయగలడు అని” చ పిప యుండడు.  
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 ఆయన శకి్ు- మన శకి్ు:- 
 

 యిేసయా జరిగించిన క ర ాలు మరియు ప్రిచరా అంతా 
ప్రిశుదాధ తు శకొితో జరిగించారు.  
 

 లూక్ా3:22 పరిశుదనా తమ శరీరాక్ారముతో పావురమువల  
ఆయన మీదికి్ దిగివచెి నత. అపుపడు నీవు న్న పటియ 
క్ుమారుడవు, నీయంద్త న్ేన్ననందించతచతన్నానని యొక్ 
శబాము ఆక్ాశమునతండర వచెినత. 
 

 యిేసు ప్రభు బాపిొ సుము త్మసుక్ునే సమయంలో ప్రిశుదాధ తు 
దేవుడు ఆయన ప ైక ి దిగి వచేుంతవరక్ు ఆయన అదుుతాలు 
చేసినటుి గ  ఎక్ుడా ర యబడలేదు. ఆ తర ాతే ఆయన భూమి 
ప ైన తన ప్రిచరా ప ర రంభించారు.  
 

సువ రొ ప్రక్టించడానికి, రోగులను సాసధ ప్రచడానికి మరియు 
దుర తులు వెళి్గొటట డానికి ఆయన ప్రశిుదాా తు దాార  
అభిషరకించబడాా డని యిసేయా చ ప పను.  
 

 లూక్ా4:18&19 పిభువు ఆతమ న్నమీద్ ఉనాద ిబ్రద్లక్ు 
సతవారు పిక్టించతటక్్ర ఆయన ననతా అభిష్ేకి్ంచనెత చెరలో 
నతనా వారికి్ వడుద్లనత, గుీ డరావారికి్ చూపునత, (క్లుగు 
నని) పిక్టించతటక్ునత నలిగి; పిభువు హితవతసరము 
పిక్టించతటక్ునత ఆయన ననతా పంపటయున్నాడు. అని 
వాి యబడరన చోటు ఆయనక్ు దొరక్్నత.  
 

 యిేసయా భూమిని విడిచి వెళ్ిడానికి సిదధ ప్డుతుననప్ుపడు, 
ఆయన ర బో యి ే ప్రిశుదాా తు కొరక్ు మరియు శిషుాలు 
ప్రిశుదాా తు దాార  పత ందుక్ునే శకొి కొరక్ు చ ప పరు.  
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 అపో సతు లు1:8 అయ్యననత పరిశుదనా తమ మీ మీదికి్ వచతి 
నపుపడు మీరు శకి్ున్ ందెద్రు గనతక్ మీరు య్యరెూషలేము 
లోనత, యూద్య సమరయ దేశముల యంద్ంతటనత 
భూదిగంతముల వరక్ునత 
 

 యిేసయా ఈ భూమి మీద ప్రిచరా చేసనిప్ుపడు క్లిగియునన 
అద ేశకొి మనమును క్లిగియునానము.  
 

యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు  జీవితం గురించి వ ర సినప్ుపడు లూక  గ రు 
“శకి్ు” మరియు “పరిశుదనా తమ” అని అద ే ప్దాలను 
ఉప్యోగించారు.  
 

 అపో సతు లు10:38 అదదే్నగా దేవుడు నజరేయుడెైన 
య్యేసతనత పరిశుదనా తమతోనత శకి్ుతోనత అభిష్కిే్ంచెననత 
నదయి్యే. దవేుడనయనక్ు తోడెైయుండనెత గనతక్ ఆయన 
మేలు చేయుచత, అపవాదిచేత పడ్రం; 
 

య్యేసయి ఎంద్తక్ు వచనిరంటే? 
 

 తండరిని బయలుపరచడననిక్ి:-  
 

 ద ైవక్ుమయరుడ నై యిసేయా తండిర యొక్ు వ సొవ సారూప్మ ై 
ఉనానరు.  
 

 యోహానత10:30 న్ేనతనత తండరియునత ఏక్మ ై యున్నా 
మని వారితో చెపపపనత. 
 

 యోహానత14:6&7 య్యసేత నే్నే్ మారగమునత, సతిమునత, 
జీవమునత; న్న దనవరానే్ తపప య్యవెడునత తండరియొదా్క్ు 
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రాడు. మీరు ననతా ఎరిగియుంటే న్నతండరిని ఎరిగి 
యుంద్తరు; ఇపపటినతండర మీరాయననత ఎరుగుద్తరు, 
ఆయననత చూచియున్నారని చెపపపనత. 
 

 యిేసయా తండిరయి ైన దేవుని యొక్ు తతాము యొక్ు మూరొి 
మంతమ ై యునానడని హెబ్రర గరంథక్రొ త లియచశే డు.  
 

 హెబ్ర1ి:3 ఆయన దవేుని మహిమ యొక్క తజేసతసనత,3 

ఆయన తతవముయొక్క మూరిు మంతమున్ యైుండర, తన 
మహతుు గల మాటచేత సమసుమునత నిరవహించతచత, 
పాపముల వషయములో శుదీాక్రణము తననే్ చేస్టట, దేవ 
ద్ూతలక్ంటట ఎంత శ్రషీుమ ైన న్నమము ప ందెన్ల వారిక్ంటట 
అంత శ్రషీుు డె,ై ఉనాత లోక్; 
 

 యిేసయా అదృశామ ైన దేవుని యొక్ు సారూప్మని పౌలు గ రు 
వ ర స్ రు.  
 

 క్ొలొససయులు1:15 ఆయన అద్ృశిదేవుని సవరూపటయ్యెై 
సరవసృష్టి కి్ ఆదిసంభూతుడెై యున్నాడు. 
 

 యిేసయా సృషిట  అంతటిలో మొటట మొదటిగ  తండిరయి నై దేవుని 
సారూప్ంలో జనిుంచారు. ఆయన నూతన సృషిట  యొక్ు 
సారూప నిన అనుగరహ ంచుటక్ు మరల జనిుంచ ను.  
 

 తండరియ్యెైన దేవుని చితుం చేయుటక్ు:- 
 

 యిేసయా ఈ భూమి ప కిై వచిునప్ుపడు, ఆయన తన చితాొ నిన 
తండిరయి నై దవేునికి సమరిపంచారు. ఆయన ఈ భూమి ప ైన 
నడుసూొ  తండిరయి ైన దవేుడు చితాొ నిన జరిగించారు.  
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 యోహానత6:38 న్న ఇషిమునత న్ రవేరుిక్ొనతటక్ు న్ేనత 
రాలేద్త; ననతా పంపటన వాని చితుము న్ రవేరుిటకే్ పర 
లోక్ము నతండర దిగివచిితిని. 
 

 సాతననత యొక్క కి్యీలనత న్నశనం చేయుటక్ు:- 
 

 యిేసయా ప్రిచరా జరిగించిన ప్రతి చ ోట ఆయన స్ తాను యొక్ు 
కిరయలను నాశనం చసే ను. ఆయన భూమి ప నై ర వటానికి ఇది 
క్ూడా ఒక్ ముఖ్ామ ైన క రణమని యోహాను చ ప పను.  
 

 Iయోహానత3:8అపవాద ిమొద్ట నతండర పాపము చేయు 
చతన్నాడు గనతక్ పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధ;ి 

అపవాది యొక్క కి్యీలనతలయపరచతటకే్ దేవుని 
క్ుమారుడు పితిక్షమాయ్యెనత. 
 

య్యేసయి – మనక్ు పితనిమాాయము:- 
 

 పాపానికి్ పాియశితు ం:- 
 

 ఆదాము మరియు హవా యొక్ు ప ప్ము వ రిని ప ప్ము 
సహ ంచలేని దవేునితో ఎడబాటు చసే ను. దవేుడు తాను క్లిగి 
యునన పరరమతో ప ప నిన చూస ి చూడనటుి గ  విడచిి ప టట  లేదు. 
ఎందుక్ంటే ఆయన నీతి క్లిగిన నాాయయధపి్తి క్ూడా అతి 
ప్రిశుదుధ డు మరియు నాాయయధపి్తియి ైన దేవుడు ప ప నిన 
సహ ంచలేదు.  
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 ఆదిక్ాండము2:17అయ్యతే మంచి చెడాల తలెివనిచతి వృక్ష 
ఫలములనత తినక్ూడద్త; నీవు వాటిని తినత దినమున 
నిశియముగా చచెిద్వని నరుని క్ాజాా పటంచనెత. 
 

 ఆదాము మరియు హవా దేవునితో వ రు క్లిగియునన 
సంబంధానిన కోలోపయయరు. వ రు ప ప్ం చసేనిప్ుపడు వ రిలో 
ఉనన దవేుని ఆతు ఇక్ వ రిలో ఉండలేక్పో యింది. వ రు లేని 
దానిని వ రి పలిిలక్ు ఇక్ ఇవాలేరు. వ రిలో ఉనన దవేుని 
సాభావం వెళ్లిపో యి, ప ప్ప్ు సాభావం ప్రవేశించింది. ఆదాము 
యొక్ు ప ప్సాభావమ ేఅతని తర లక్ు క్ూడా సంక్రమించింది.  
 

 Iక్ోరంథీయులు15:22 ఆదనమునంద్త అంద్రు ఏలాగు 
మృతిప ంద్తచతన్నారో, ఆలాగుననే్ క్రసీతు నంద్త అంద్రు 
బిదికి్ంపబడుద్తరు. 
 

 తండిర యొక్ు వితొనం దాార  ప ప్ప్ు సాభావం ఒక్ తరము 
నుండి మరొక్ తర నికి సంక్రమించింది. ఈ భూమి మీద ఏ రఫతిగ  
తండిర మూలముగ  జనిుంచారు. క బటిట  అపో సుొ లుడ ైన పౌలు ఈ 
రఫతిగ  వ ర స్ రు.  
 

 రోమా 3:23ఏ భదే్మునత లేద్త; అంద్రునత పాపముచసే్టట 
దేవుడు అనత గీహించత మహిమనత ప ంద్లేక్పో వు 
చతన్నారు. 
 

 ప ప్ము యొక్ు ఫలితముగ  ఆత్ముయ మరణం సంక్రమించింది. 
దాని మూలముగ  భౌతిక్ మరణం క్ూడా సంక్రమించింది.  
 

 రోమా6:23 ఏలయనగా పాపమువలన వచతి జీతము 
మరణము, అయ్యత ే దవేుని క్ృపావరము మన పిభువ ైన 
క్రసీతు  య్యసేతనంద్త నితి జీవము. 
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 రోమా 5:12 ఇటు్ ండగా ఒక్ మనతషుినిదనవరా పాపమునత 
పాపము దనవరా మరణమునత లోక్ములో ఏలాగు 
పివేశంచెన్ల, ఆలాగునన్ ేమనతషుిలంద్రు పాపము చేస్టట 
నంద్తన మరణము అంద్రికి్ని సంపాిపుమాయ్యనెత. 
 

 య్యేసతక్రసీతు  యొక్క పుటుి క్:- 
 

 యిేసయా మనక్ు ప్రతాామయనయ అవటానికి ఈ భూమి మీద 
ప్రిశుదాధ తు మూలములో ఒక్ క్నాక్ు జనిుంచ ను. ఆయన 
ప్ుటుట క్ అస్ ధారణమ నై అదుుతమ ైన ప్ుటుట క్. ఆయన ప ప్ప్ు 
సాభావం లేదు. మయనవజాతి కోలోపయిన దేవుని సాభావం క్లిగి 
యునానరు.  
 

 మతుయ్య1:20&23అతడుఈసంగతులనతగూరిిఆలోచించత 
క్ొనతచతండగా, ఇదిగో పిభువు ద్ూత సవపామంద్త అతనికి్ 
పితిక్షమ ై దనవీద్త క్ుమారుడవ ైన యోస్టేపూ, నీ భారియ్యెనై 
మరియనత చేరుిక్ొనతటక్; అని పిభువు తన పివక్ుదనవరా 
పలికి్న మాట న్ రవరేునటు్  ఇద్ంతయు జరిగ్నత. 
ఇమామనతయ్యేలనత పేరునక్ు భాషాంతరమున దేవుడు 
మనక్ు తోడని అరుము.  
 

దేవుని పేిమ పిణనళ్ళక్:- 
 
 

 మానవజాతి పట్ దేవుని పిణనళ్ళక్:- 
 

 మయనవజాతి ప్టి దేవుడు క్లిగిన ప్రణాళ్లక్ మనము గరహ ంచ 
లేనిది. యోహాను మరియు పౌలు క్ూడా దరని కోసం వ ర స్ రు.  
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 యోహానత3:16దే వుడు లోక్మునత ఎంతో పేమిించెనత. 
క్ాగా ఆయన తన అదవితీయక్ుమారునిగా పుటిిన వాని 
యంద్త వశ్ావసముంచత పితివాడునత నశంపక్ నితి 
జీవము ప ంద్తనటు్  ఆయననత అనతగీహించనెత. 
 

 రోమా5:8 అయ్యతే దవేుడు మనయ్యెడల తన పేమినత వ ల్డర 
పరచతచతన్నాడు;ఎట్నగామనమింక్నతపాపులమ ై యుండ 
గానే్ క్రసీతు  మనక్ొరక్ు చనిపో య్యెనత. 
 

 దేవుడు మయనవజాతి ప్టి క్లిగియునన పరరమలో ఆయన 
క్ుమయరుణ ణ  ప్ంప్డం క్ూడా ఇమిడయిుంది.  
 

యిేసయా ఈ భూమి మీద ప్రిప్ూరణ మయనవునిగ  జీవించి సరా 
లోక్ మయనవజాతి యొక్ు ప ప నిన ఆయన మీద వసేుకోవ లి.  
 

 Iపేతురు3:18 ఏలయనగా మనలనత దేవునియొదా్క్ు 
తెచతిటక్ు, అనీతిమంతులక్ొరక్ు నీతిమంతుడెైన క్రసీతు  
శరీర వషయములో చంపబడరయు, 
 

 ఆ యిసేయా మన స్ ధ నానిన త్మసుక్ుని మన శిక్ష యయవతుొ  
ఆయన భరించి మనము ఆయన నీతి అవుటక్ు ఆయన మన 
ప ప్మయయి ను. ఆయన మన ప ప్ములను భరించ ను. క బటిట  
మనం భరించనవసరంలేదు.  
 

 IIక్ోరంథీయులు5:21ఎంద్తక్నగా మనమాయనయంద్త 
దేవుని నీతి అగునటు్  పాపమ రుగని ఆయననత మన 
క్ోసము పాపముగాచేస్టపనత.  
 

 యిేసయా మన వ ాధి రోగ లను మరియు బాధలను భరించాడు. 
క బటిట  మనం వ టిని భరించవలసని అవసరం లేదు.  
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 య్యెషయా53:4 నిశియముగా అతడు మన రోగములనత 
భరించెనత మన విసనములనత వహించనెత అయ్యననత 
మొతుబడరనవానిగానత దేవునివలన బాధింపబడరన వాని 
గానత శమీన్ ందినవానిగానత మనమతనిని ఎంచితివత. 
 

 ప తనిబంధనలో యోబు గ రు ర బో యిే విమోచక్ుడు కోసం 
ముందుగ నే ప్రవచించారు.  
 

 యోహానత19:25 ఆయన తల్ియు, ఆయన తల్ి 
సహో ద్రియు, క్ో్ పా భారియ్యెైన మరియయు, మగాలేనే్ 
మరియయు య్యేసత స్టటలువయొదా్ నిలుచతండరరి. 
 

దావీదు వ ర స్ రు, 
 క్రరునలు19:14 య్యెహో వా, న్న ఆశయీద్తరగమా, న్న 

వమోచక్ుడన, న్నన్లటి మాటలునతన్నహృద్య ధనినమునత 
నీ ద్ృష్టి కి్ అంగీక్ారములగునత గాక్. 
 

 యి షయయ ర బో యి ేవిమోచక్ుడు కోసం మరల మరల వ ర స్ రు, 
 

 య్యెషయా44:6 ఇశ్ాీయ్యేలీయుల రాజ్నై య్యెహో వా వారి 
వమోచక్ుడెనై స్టపనైిములక్ధిపతియగు య్యెహో వా ఈలాగు 
స్టపలవచతిచతన్నాడు న్నేత మొద్టివాడనత క్డపటివాడనత 
న్ేనత తపప ఏ దేవుడునత లేడు. 
 
 

బానిసతవం నతండర వడరపటంచబడనా య్య:- 
 

 ప తనిబంధనలో ఉనన ఒక్వాకొి ఆరిధక్ఇబాందులోి  ఉననప్ుపడు 
తన మటుట క్ు తాను గ ని లేదా, తన క్ుటుంబానిన గ నీ, 
బానిసతాంలోనికి అముుకోవచుు. ఆ వాకొి గ నీ లేదా వాక్ుొ లు 
గ నీ దగగ ర బంధువుల దాార  లేదా వ రి మటుట క్ు వ రు తగిన 
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(విమోచన) క్రయధనానిన చ లిించి విడిపించబడవచుు. మరి 
కొనిన సందర ులలో వ రు చేసని దరరఘక లప్ు ప్రచిరాను బటిట  లేదా 
కిిషట  ప్రిసిధ తులలో క్నప్రచిన ధ ైరాస్ హస్ లను బటిట  విడిపింప్ 
బడవచుు.  
 

వ క ానుస్ రంగ  తిరిగి జనిుంచిన వాకొి క్ూడా, తన 
యజమయనుల నై ప ప నికి మరియు స్ తానికి నిరఫక్షణ లేని 
బానిసలు.  
 

 ఆయన రక్ుము దనవరా:- 
 

 మయనవజాతి ఏ విధమ నై నశించిపో యి ే వసుొ వుతో క నీ, లేదా 
వెండి బంగ రముతో క నీ లేదా, వ రు చేసని క ర ాలతో విడిపించ 
బడలేరు. శరఫరధారియి నై నితుాడ ైన ద వైక్ుమయరుని యొక్ు రకొ్మే 
వ రి యొక్ు విమోచన క్రయధనం. ఈ ప్రససొమ నై రకొ్ము సమసొ 
మయనవజాతి ప ప నిన ప్రక్షణన క వించడానికి (శుదిా చయేడానికి) 
ఎంతో శకొివంతమ ైనది.  
 

 I పేతురు1:18&19 పటతృపారంపరిమ నై మీ విరుపివరుననత 
వడరచిపపటుి నటు్ గా వ ండర బగారములవంటి క్షయ వసతు వుల 
చేత మీరువమోచింపబడలేద్తగాని; అమూలిమ ైన రక్ుము 
చేత, అనగా నిరోా షమునత నిషకళ్ంక్మునగు గొఱ్ఱపటల్వంటి 
క్రసీతు రక్ుముచేత,వమోచింపబడరతిరని మీర్రుగుద్తరు గదన!  
 

 వడరపటంచబడటానిక్ి:- 
 

 విమోచనగ తరుు మయ చేయబడని గఫరక్ు ప్దము, వెల చ లిించి, 
కొనుకొని, విడుదలప్రచడం అన ేఅర ధ నిన ఇసుొ ంది. ఆయన సృషిట  
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క రామును బటిట  ఆయన వ రమ ైన మనము విమోచక్ుని దాార  
ఖ్రఫదు చయేబడ ిమరల ఆయన స్త తుొ  అయయాము. 
  

 యోహానత8:36 క్ుమారుడు మిముమనత సవతంతుి లనతగా 
చేస్టటనయ్యెడల మీరు నిజముగా సవతంతుి ల ై యుంద్తరు.  

  

 యిేసయా మనలను విమోచించడం మయతరమ ేక దు. గ నీ ఆయన 
మనలను సాతంతుర లనుగ  చేశ రు. ఆయన తన ప్రససొమ నై 
రకొ్ముతో మనలను విడిపించారు. మనము ఆయన స్త తుొ  అయి 
నాము. క బటిట , మనలను సాతంతుర లను చయేుటక్ు ఆయనక ి
నాాయప్ూరాక్మ ైన అధిక రము ఉననది.   
 

రాజులనత గానత, మరియు యాజక్ులనత గానత ఉండుటక్ు:- 
 

 (Agorazo-ఎగొరజో), ఈ ప్దము విమోచనగ  తరుు మయ చయే 
బడినది. “సంతక్ు వళె్లి ఖ్రఫదు చయేడం” అని దరని అరధం. 
యిేసయా మనలను బానిసతాము నుండ ి విడిపించి ర జుల నై 
యయజక్ సమూహముగ  ఉండుటక్ు ఏరపరచ ను.  
 
 

 పిక్టనలు 5:9&10ఆ పపదా్లునీవు ఆ గీంథమునత తీస్టటక్ొని 
దనని ముది్లనత వపుపటక్ు యోగుిడవు, నీవు వధింప 
బడరనవాడవ ై నీ రక్ుమిచిి, పితివంశములోనత, ఆయా 
భాషలు మాటలాడువారిలోనత, పితి పిజలోనత, పితి 
జనములోనత, దేవునిక్ొరక్ు మనతషుిలనతక్ొని, మా 
దేవునికి్ వారిని ఒక్ రాజిముగానత యాజక్ులనతగానత 
చేస్టటతివ; గనతక్ వారు భూలోక్మంద్త ఏలుద్తరని క్ొీతుపాట 
పాడుద్తరు. 
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 నితితవము క్ొరక్ు:- 
 

 Exagorazo అన ేప్దము ‘విమోచన’గ  తరుు మయ చయేబడింది.  
 

 గలతీయులు3:13ఆతమనతగూరిినవాగాా నము వశ్ావసము 
వలన మనక్ు లభించతనటు్ , అబాి హాము ప ందిన ఆశీరవ 
చనము క్రసీతు య్యసేతదనవరా అనిజనతలక్ు క్లుగుటక్్ర, క్రసీతు  
మనక్ోసము శ్ాపమ ై మనలనత ధరమశ్ాసుమీుయొక్క 
శ్ాపము నతండర వమోచించెనత; 
 

 మన బదులుగ  యిసేయా చేసని విమోచన క రామును బటిట , 
మనము ప ప్బానిసతాం నుండి ప్రిప్ూరణముగ  మరియు 
సంప్ూరణంగ  కొనబడాా ము. తదాార  మనమ ననడు మరల 
బానిసతాము సంతక్ు ఎననడు వళె్ిక్ుండా ఉండవచుు.  
 

రోమయ ప్రిప లనలో జరిగ  బానిసల సంతలో, బానిసను క్లిగిన 
యజమయనులు వ రిని మరల మరల వలేం వసే్ ొ రు. వీరికి ఇద ి
చాలయ బాగ  అరధమవుతుంది.  
 

 ఆయనతో ఏక్మ ై ఉన్నాము:- 
 

 మన రక్షక్ుడ ైన యిేసుకరీరసుొ  మీద విశాసముంచిన క్షణములో ఒక్ 
అదుుతం చ ోటు చసేుక్ుంది. ప్రశిుదాధ తు దవేుడు మనలను 
ఆయనతో ఏక్ము చసే్ ొ రు. మనము ఏక్శరఫరమ ైనాము.  
 

 Iక్ోరంథీయులు12:13 &17ఏలాగనగా, యూద్తలమ ైననత, 
గీీసతదేశసతు లమ ైననత,దనసతలమ ైననత,సవతంతుి లమ ైననత, 
మనమంద్రము ఒక్క శరీరములోనికి్ ఒక్క ఆతమయందే 
బాపటుసమము ప ందితివత.మనమంద్రము ఒక్క ఆతమనత 
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పానము చసే్టటనవారమ తైివత. శరీరమంతయు క్నాయ్యతే 
వనతట ఎక్కడ? అంతయు వనతటయ్యెైత ేవాసన చూచతట 
ఎక్కడ?  
 

 యిేసయా యొక్ు విమోచన క రాము, మనము ఆయనతో ప్ర 
లోక్ంలో ఉండుటక్ు మయతరమే క దు. గ నీ మనం నీతి 
మంతులముగ  జీవించడానికి మయరగ ం సరళ్ము చేశ రని 
అపో సుొ లుడ ైన పరతురు గ రు వ ర స్ రు.  
 

 Iపేతురు 2:22& 24ఆయన పాపము చేయలేద్త; ఆయన 
న్లటనత ఏ క్పటమునత క్నబడలేద్త. మనము పాపముల 
వషయమ ై చనిపోయ్య,నీతివషయమ జైీవంచతనటు్ , ఆయన 
తననే్ తన శరీరమంద్త మన పాపములనత మాా నత మీద్ 
మోస్టటక్ొన్ నత. ఆయన ప ందని గాయములచేత మీరు 
సవసుత న్ ందితిరి.  
 

 మన నిమితుం పాపమాయోనత:- 
 

 కరీరసుొ  యొక్ు విమోచనక రాములోఆయనమనబదులుగ  (మన 
నిమితొము) ప ప్మయయి ను. క్లువర ిశిలువలో ఆయన తన ఇషట  
ప్ూరాక్ముగ  (సాచితొముతో) మన ప ప్మంతటిని త్మసుకోననెు. 
   
 

 II క్ోరింథీయులు5:21 ఎంద్తక్నగా మనమాయనయంద్త 
దేవుని నీతిఅగునటు్  పాపమ రుగని ఆయననత మన 
క్ోసము పాపముగాచేస్టపనత. 
 

 మన నిమితుం శ్ాపమాయోనత:- 
 

 ప ప్ము మూలముగ  మయనవజాతి అంతట ిప నై వచిున శ ప నిన 
యిేసయా తన మీద వసేుకోనెను.  
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 గలతీయులు3:13 ఆతమనత గూరిిన వాగాా నము 
వశ్ావసము వలన మనక్ు లభించతనటు్ , అబాి హాము 
ప ందిన ఆశీరవచనము క్రసీతు య్యసేతదనవరాఅనిజనతలక్ు 
క్లుగుటక్్ర, క్రసీతు  మనక్ోసము శ్ాపమ ై మనలనత ధరమ 
శ్ాసు ీము యొక్క శ్ాపమునతండర వమోచించెనత; 
 

 మన పాపములనత భరించెనత:- 
 

 క్లారి శిలువ ప నై యిేసయా “సరాలోక్ మయనవుల ప ప నిన 
మోసుకొనిపో యిే గొర రపలిి అయి ను!” ఇక్ ఎననడూ దవేునికి 
జాఞ ప్క్ము చేసుకొనక్ుండా ఆయన మన ప ప్ములననినటిని 
భూమి యొక్ు అగ ధ జలములలో ఉంచ ను.  
 

 యోహానత1:29 మరువాడు యోహానత య్యసేత తనయొదా్క్ు 
రాగా చూచిఇదిగో లోక్పాపమునత మోస్టటక్ొనిపో వు దేవుని 
గొఱ్ఱపటల్. 
 

 క్రరునలు88:3,6&7 న్ేనత ఆపద్లతో నిండరయున్నానత న్న 
పాిణము పాతనళ్మునక్ు సమీపటంచియునాది. అగాధమ ైన 
గుంటలోనత చీక్టిగల చోట్లోనత అగాధ జలములలోనత 
నీవు ననతా పరుండబటిిె యున్నావు. నీ ఉగీత న్నమీద్ 
బరువుగా నతనాది నీ తరంగములనిాయు ననతా ముంచత 
చతనావ. (స్టపలా.) 
 

 యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు మరణము దాార  మనము ఆయన ఏక్మ ై 
యునానము.  
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 రోమా6:6 ఏమనగా మనమిక్నత పాపమునక్ు దనసతలము 
క్ాక్ుండుటక్ు పాపశరీరము నిరరుక్మగునటు్ , మన 
పాిచీన సవభావము ఆయనతోక్ూడ స్టటలువవయే బడెనని 
య్యెరుగుద్తము. 
 

 సజీవులమ ైన్నము:- 
 

 మన ప ప్ములనంతటనిి భూమి యొక్ు అగ ధ సధ లములో 
విడచిిప టిట , యిేసయా మరణము ప నై, సమయధిప ైన మరియు 
నరక్ముప ైన విజయ వంతముగ  తిరిగి లేచారు. ఆయన  ఆద ి
సంభూతుడాయి ను. (మృతులలో నుండ ి యొదట లేచిన 
వ డాయన)  
 

 క్ొలొససయులు1:18సంఘము అనత శరీరమునక్ు ఆయన్ ే
శరసతస; ఆయనక్ు అనిాటిలో పాిముఖ్ిము క్లుగు 
నిమితుము, ఆయన ఆదియ్యెైయుండర మృతులలోనతండర 
లేచతటలో ఆదిసంభూతుడనయ్యనెత. 
 

 ఆయన ఆతు దాార  తిరిగి లేప్బడ ను. (సజీవుడాయి ను)  
 Iపేతురు3:18 ఏలయనగా మనలనత దేవునియొదా్క్ు 

తెచతిటక్ు, అనీతిమంతులక్ొరక్ు నీతిమంతుడెైన క్రసీతు  
శరీర వషయములో చంపబడరయు, 
 

 యిేసయా సజీవుడ ైనప్ుపడు (లేప్బడినప్ుపడు) మనము క్ూడా 
ఆయనతో ప టు తిరిగి లేప్బడాా ము.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:5&6 క్ృపచేతమీరు రక్షరంపబడరయున్నారు.  
క్రసీతు య్యసేతనంద్త ఆయన మనక్ు చేస్టటన ఉపక్ారముదనవరా 
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అతిధిక్మ నై తన క్ృపా మహదెైశవరిమునత రాబవ వు 
యుగములలో క్నతపరచతనిమితుము, 
 

 యిేసయా సజీవుడ నైప్ుపడు ఆయన తండిర యొక్ు సంప్ూరణ 
సాభావము మరియు జీవముతో లేప్బడాా రు. ఆయన మరొక్స్ రి 
నీతిమంతుడాయి ను.  
 

 రోమా3:26 క్రసీతు య్యేసత రక్ుమునంద్లి వశ్ావసము దనవరా 
ఆయననతక్రుణనధనరముగాబయలుపరచెనత. దవేుడరపపట ి
క్ాలమంద్త తన నీతిని క్నబరచతనిమితుము, తననత నీతి 
మంతుడునత య్యేసతనంద్త వశ్ావసము గల వానిని నీతి 
మంతునిగా తీరుివాడున్ ై యుండుటక్ు ఆయన ఆలాగు 
చేస్టపనత. 
 

 మన నీతిమాయ్యెనత:- 
 

 మన రక్షణ సమయమప్ుపడు యిసేుకరీరసుొ  యొక్ు నీతి మనక్ు 
ఆప దించబడినది. యిసేయా ఎంత నీతిమంతుడో  మనము 
క్ూడా అంత నీతిమంతులముగ  ఎంచబడాా యి.  
 

పౌలు వ ర సరను, 
 II క్ోరంథీయులు5:21 ఎంద్తక్నగా మనమాయనయంద్త 

దేవుని నీతి అగునటు్  పాపమ రుగని ఆయననత మన 
క్ోసము పాపముగాచేస్టపనత. 
 

నీతిమంతులముగ  ఎంచబడని మనము ఇప్ుపడు నీతిగ  
జీవించాలి! 
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పరతురు వ ర సరను, 
 Iపేతురు2:24 మనము పాపముల వషయమ ై చనిపో య్య, 

నీతివషయమ ై జీవంచతనటు్ , ఆయన తనన్ే తన శరీర 
మంద్త మన పాపములనత మాా నతమీద్ మోస్టటక్ొన్ నత. 
ఆయన ప ందని గాయములచేత మీరు సవసుత న్ ందితిరి. 
 

కరీరసుొ  యిేసులో నూతన సృసిు యి ైన మనము, ఇక్ మీదట 
ప ప్ులముక దు. గ నీ నీతిమంతులముగ  ఎంచబడాా ము! 
 

 IIక్ోరంథీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు నంద్తనా 
య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించెనత, ఇదిగో క్ొీతు  
వాయ్యెనత; 
 

ఇక్ మీదట మనము నరే రోప్ణ మరియు అప్ర ధ భావము కిరంద 
జీవించనవసరం లేదు. మనము నీతిమంతులముగ  ఎంచ 
బడాా ము. ఇక్ మీదట ప ప ప్ు సాభావముతో (ఆలోచనతో) 
జీవించనవసరం లేదు. మనము నీతి గల మన స్ క్షితో జీవించాలి. 
ఇక్ మీదట మనము స్ తానును మనలను ఓడించుటక్ు 
మరియు కిరంద ప్డదోర యటానికి అవక శం ఇవాక్ూడదు.  
 

యిేసుకరీరసుొ లో దేవుని నీతియి నై మనము ఇప్ుపడు నేర రోప్ణ 
మరియు అప్ర ధ భావము నుంచి విడిపించబడాా ము. 
 

 

 రోమా8:1 కాబటిి య్యపుపడు క్రసీతు య్యేసతనంద్తనావారికి్ ఏ 
శక్షావధియు లేద్త.    
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 క్రసీతు  య్యేసతలో మనము నూతన సృష్టి :- 
 

 దేవుడు ఎంత నీతిమంతుడో  మన ఆతు క్ూడా అంతే నీతి 
మంతమ ైనది. అనుదనిము మన ప ర ణము మన శరఫరము కరీరసుొ  
యిేసు యొక్ు సారూప్ములోనికి రూప ంతరం చ ందుతుంది.  

 

మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:- 
 

1. యోహానత 5:24-27 పిక్ారం, య్యేసయి ఈ భూమి పపైన ఉనాపుపడు ఏ 
అధిక్ారంతో పరిచరి చేశ్ారు?  

 
 

2. మనక్ు పితనిమాాయంగా య్యేసతక్రసీతు  యొక్క వమోచన క్ారాినిా 
వవరించండర?  

 
 
 

3. య్యేసత క్రసీతు లో మనము దేవుని యొక్క నీతిగా ఎలాగా మారిబడగలము? 
 
 
 

*** 
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పాఠం-4 
నూతన సృష్టి  యొక్క సవరూపం  

 

య్యేసతక్రసీతు లో:-  
  

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు ప్రక రం మన యిేసుకరీరసుొ ను రక్షక్ుడిగ  
అంగఫక్రించిన క్షణములో మనము కరీరసుొ  నందు ఉనానము. 
మనము నూతన సృషిట . మన జీవితములో సమసొము 
నూతన మయయి ను.  
 

 IIక్ోరంథీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు నంద్తనా 
య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించనెత, ఇదిగో 
క్ొీతు  వాయ్యెనత; 
 

 యిేసు కరీరసుొ ను స్త ంత రక్షక్ునిగ  అంగఫక్రించిన క్షణంలోన ే
ప్రిశుదాా తు దవేుడు మనలను తండిరతో జతప్రుస్ ొ డు. మనం 
నితాము ఆయనతో ఏక్మ ై ఉంటాము.  
 

 పాతవనీా గతించెనత:- 
 

 మనము యిేసుకరీరసుొ  నందు ఉననప్ుపడు ప తవనీన 
గతించిపో తాయి. అంటే ఇంతక్ు ముందు ఉననవి ఇక్ మీదట 
ఎననటికరీ ఉండవు. ‘ప తవిగ ’ చ ప్పబడనివనినవి చని 
పో యయయి. అదే సమయంలో, నూతన జను ప ర రంభమ ైంది. 
కొర తొ (నూతన) ఆతు ప్ురుషుడు తిరిగి జనిుంచాడు.  
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 సమసుము క్ొీతుదనయ్యెనత:- 
 

 నూతనంగ  జనిుంచిన వాకొి ఇక్ మీదట అతడు (లేదా) ఆమ  
ఉనన ప్ుర తన సిధ తిలో వ రుండరు. ఆ వాకొి ఇక్ మీదట 
జీవించరు. ఆ ప త మనిషి చనిపో యయడు. సమసొము కొర తొ 
దాయి ను.  
 

మనము అప్ుపడ ే జనిుంచిన బిడాను ఎవరిక ైనా చూపించి 
నప్ుపడు వ రు ‘ఈ బిడా యొక్ు గత జీవిత సంగతులు ఏమిట’ి 
అని అడిగిత ేఅవి చాలయ ఆశురాంగ  ఉంటుంది.  
 

‘ఈ బిడా ఇపుపడే జీవంచింద,ి వీరిక్ి ఎటువంటి గతము లేద్త’ 
అని మీరు జవ బు ఇస్ ొ రు.  
 

అదే రఫతిగ  మనం తిరిగి జనిుంచిన అనుభవంలోనికి 
ర క్ముందు స్ తాను తరుచుగ  మన యొదాక్ు వచిు మన 
గత జీవిత ప ప లను, అప్జయయలను జాఞ ప్క్ం చయేడానికి 
వస్ ొ డు. ఆ ప త గత జీవితము ముగిసిపో యినది. అది ఇక్ 
మీదట ఎననటికరీ లేదు! నూతన సృషిట యి నై మనము మన 
మీద స్ తాను నేర రోప్ణ చయేడానికి మనకి ఎటువంట ి
గతము లేదు. అందుక్నే ‘పాతవనీా గతించెనత సమసుము 
క్ొీతువాయ్యెనత’. అని పౌలు గ రు వ ర స్ ొ రు.   
 

 తిరిగి జనిమంచతట:- 
 

 యిేసయాని కోర దముతో మయటాి డుతూ నీవు తిరిగి 
జనిుంచాలని చ ప పరు.  
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 యోహానత3:7 మీరు క్ొీతుగా జనిమంపవల నని నే్నత నీతో 
చెపటపనంద్తక్ు ఆశిరిపడవద్తా . 
 

 మొదటిగ  నీకోర దము, యిేసయా తన శరఫరం తిరిగి 
జనిుంచుటను గూరిు ఆయన మయటాి డుతునానడని అను 
క్ునానడు. అప్ుపడు యిేసయా మయనవుని ఆతు తిరిగి 
జనిుంచాలని తప్ప శరఫరం క దని సపషట ముగ  వివరించారు.  
 

 యోహానత 5:6 య్యసేత, వాడు పడరయుండుట చూచి, 

వాడపపటికి్ బహుక్ాలమునతండర ఆ స్టటుతిలో నతన్నాడని 
య్యెరిగి సవసుపడ గోరుచతన్నావా అని వాని నడుగగా; 
 

 నూతనమ ైన ఆతమ:- 
 

 మన రక్షణ సమయంలో, మనలో నూతముగ  జనిుంచిన 
ఆతు ప్రిప్ూరణమ ైనద.ి ఆ తరువ త అద ి ఎననటికరీ ఇంక  
సంప్ూరణముగ  లేదా నీతిమంతముగ  అయి ా ను.  
 

మనలో ఉనన ఆతు నితాము జీవిసుొ ంది. ఈ యొక్ు భాగము 
దేవుని గూరిు గరహ ంప్ు క్లిగిన భాగము. విశ ాసి యొక్ు 
ఆతు, దేవుద ంత నీతిమంతుడో  ఆ ఆతు క్ూడా అంత 
నీతిమంతముగ  ఎంచబడింది. క బటిట  అది దేవునితో 
సహవ సం చయేగలదు. ఆ ‘బండబారిన రాతి హృద్యము’ 
పో యినది! దేవుడు నూతనమ ైన మయంసప్ు హృదయయనిన 
యిచాురు. ఆ నూతన హృదయము లేతగ  సునినతముగ  
పరరమ క్లిగి ఉంటుంది. ఆయన మనకిచిున హృదయము 
నీతిగ  జీవించడానికి ఆశప్డుతుంది.  
 య్యెహెజేకలు11:19 వారు న్న క్టిడలనత న్న వధతలనత 

అనతసరించి గ్రక్ొనతనటు్  నే్నత వారి శరీరములలోనతండర 
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రాతిగుండెనత తీస్టటవసే్టట వారికి్ మాంసపు గుండనెత ఇచిి, 

వారికి్ ఏక్మనసతస క్లుగ జేస్టట వారియంద్త నూతన 
ఆతమ పుటిింతునత. 
 

 మన ఆతులు యిేసుకరీరసుొ  నందు సంప్ూరణంగ  ఉననది. మన 
మనసుును నూతనప్రుచుట దాార  దేవుడు మన ప ర ణానిన 
తిరిగి సమక్ూర ులని ఆశప్డుతునానరు. దేవుడు మన 
శరఫర లక్ు ప్రిప్ూరణమ ైన ఆరోగ ానిన అనుగరహ ంచాలని 
కోరుక్ుంటునానరు. మన రక్షణ సమయమప్ుపడు, మనము 
నూతన సృషిట గ  మయరుబడాా ము. మన శరఫరం (రకొ్ము, 
మయంసము, ఎముక్లు) మరియు ప ర ణం (భావోదేరక లు, 
చితొము మరియు జాఞ నము) ఇవనీన సంప్ూరణంగ  మయరుప 
చ ందలేదు. క నీ మన రక్షణ సమయమప్ుపడు మన ఆతు 
ప్రిప్ూరణముగ , సంప్ూరణముగ  నూతనమయయి ను.  
 

పౌలు గ రు ఫిలిప్ప సంఘయనికి కొనిన ఆసకిొ క్రమ ైన 
విషయయలను వ ర స్ రు. ‘నీ స ంత రక్షణనత భయముతో 
మరియు వణుక్ుతో క్ొనసాగించతడర’.  
 

 ఫటలిపప్యులు2:12 క్ాగా న్న పటియులారా, మీర్ల్ 
పుపడునత వధేయుల యైునా పిక్ారము,న్న య్యెద్తట 
ఉనాపుపడు మాతిమే గాక్ మరి య్యెక్ుకవగా నే్నత 
మీతో లేని య్యీ క్ాలమంద్తనత, భయముతోనత 
వణక్ుతోనత మీ స ంతరక్షణనత క్ొనసాగించతక్ొనతడర. 
 

 రక్షణ ఉచితం క నీ రక్షణ పత ందిన క్షణమును మన ఆతు 
యిేసు కరీరసుొ లో సంప్ూరణమయయి ను అని అరధం చసేుకోనెంత 
వరక్ు ఈ వచనము మిగిలిన వచనములక్ు భిననముగ  
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ఉంటుంది. ఆ క్షణము నుండి మన మనసును మరియు 
శరఫర నిన యిసేు కరీరసుొ  యొక్ు సారూప్ములోనికి మయరు 
డానికి మన ఆతు ప్రశిుదాధ తుతో క్లిగి ప్నిచేసుొ ంది. ఇవి 
అనుదనిము మయరుబడుతూ ఉంటాయి. మన రక్షణ, మన 
మనసుును మరియు మనశరఫరములో ప్నిచసేూొ  ఉంటుంది.  
 

పౌలు కొనస్ గిసూొ ,  
 ఫటలిపప్యులు2:13 ఎంద్తక్నగా మీరు ఇచఛ 

య్యంచతటక్ునత క్ారిస్టటదిా  క్లుగజేస్టటక్ొనతటక్ునత, తన 
ద్యాసంక్లపము న్ రవేరుటక్్ర మీలో క్ారిస్టటదిా  
క్లుగజేయువాడు దేవుడే. 
 

 పాిణము-ధనము –ఆరోగిం:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ  నందు మన ఆతు ప్ురుషుడు ఏమ ైయునానడో  
అనే ప్రతాక్షత అనేద ి త లుసుకోవడం చాలయ ప ర ముఖ్ాం. 
నూతనముగ  జనిుంచిన మన ఆతు దవేుని క్ండుి  యి దుట 
సంప్ూరణముగ ను మరియు ప్రిప్ూరణమ ైన నీతి క్లిగి 
యుననది.  
 

ఈ యొక్ు ప్రతాక్షతతో మరియు మన ప్క్షాన యిేసుకరీరసుొ  
జరిగించిన విమోచన క ర ానిన అరధము చసేుకొనుట దాార  
మనము మన శరఫరంలో మరియు మన ప ర ణములో 
ఆరోగావంతగ  నడవటం (జీవించటం) ప ర రంభిస్ ొ ము.  
మన మనసుు దేవుని యొక్ు వ క ానిన చదవడం, వినడం, 
ధాానం చయేడం, నముడం, మయటాి డటం, మరియు దాని 
ప్రక రం ప్నిచేయడం దాార  మన ప ర ణం వరిధలిితుంది.  
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 రోమా12:2 మీరు ఈ లోక్ మరాిద్నత అనతసరింపక్, 

ఉతుమమునత,అనతక్ూలమునత,సంపూరణమున్ యైునా 
దేవుని చితుమేదో  పరీక్షరంచి తెలిస్టటక్ొనతనటు్  మీ 
మనసతస మారి నూతనమగుట వలన రూపాంతరము 
ప ంద్తడర. 
 

 మన ప ర ణము ఆయన స్ ారూప్ాములోనికి రూప ంతరం 
చ ందినప్ుపడు మనం వరిధలిి, మన శరఫర లు ఆరోగాంగ  
ఉంటాయి. అపో సుొ లుడ నై యోహాను ఈ విధంగ  వ ర స్ రు.  
 
 

 IIIయోహానత1:2 పటియుడన, నీ ఆతమ వరాిలు్ చతనా 
పిక్ారము నీవు అనిా వషయములలోనత వరాిలు్ చత 
సౌఖ్ిముగా ఉండవల నని పాిరిుంచతచతన్నానత. 
 

దేవుని యొక్క నీతి:-  
 

 దేవుడు ఎంత నీతిమంతుడు? 
 

 దేవుడు ఉనికి యందు మరియు ఆయన మయరగ ము 
లనినంటలిో ప్రిప్ూరణమ ైన నీతి గలవ రు.  
 

ఆయన నీతి ప ప్ము లేని సిధ తి క్నాన లేదా ప ప్ము చయేని 
స్ మరధయం క్నాన ఎంతో గొప్పది.  
 

ఆయన అనంతమ నై ప్రిప్ూరణమ ైన మరియు సంప్ూరణమ ైన 
మంచితనము ప ప నిన చూడలేదు లేదో  ప ప్ముతో క్లిస ి
ఉండలేదు.  
 

దేవుడు ప ప్ము చేసర స్ మరధయం లేనివ డు.  
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దేవుడు ఆదాము మరియు అవాని పరరమించినప్పటికి క్ూడా 
నీతిగలిగిన దేవుడు ఆదాము మరియు అవా మరియు వ రి 
సంతానము యొక్ు ప ప నిన చూసి చూడనటుి గ  విడచిి 
ప టట లేదు.  
 

 రోమా3:25&26పూరవముచేయబడరన పాపములనత 
దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపకే్షరంచినంద్తన, ఆయన 
తన నీతిని క్నతవరచవల నని; క్రీసతు య్యేసత రక్ుము 
నంద్లి వశ్ావసము దనవరా ఆయననత క్రుణన 
ధనరముగా బయలుపరచెనత. దేవుడరపపట ి క్ాల 
మంద్త తన నీతిని క్నబరచతనిమితుము, తననత నీతి 
మంతుడునత య్యసేతనంద్త వశ్ావసముగల వానిని 
నీతిమంతునిగా తీరుివాడున్ ై యుండుటక్ు ఆయన 
ఆలాగు చేస్టపనత.  
 

 దేవుని నీతి విశ ాసము దాార  క్నప్రచబడుతుంది.  
 రోమా1:17 ఎంద్తక్నిన నీతిమంతుడు వశ్ావస 

మూలముగా జీవంచతనని వాి యబడరన పిక్ారము 
వశ్ావసమూలముగా అంత క్ంతక్ు వశ్ావసము 
క్లుగునటు్  దేవుని నీతి దననియంద్త బయలుపరచ 
బడుచతనాది. 
 

 మన యొక్క నీతి:- 
 

 మన యొక్ కిరయలు దాార  మనము నీతిమంతులముగ , 
త్మరుబడలేము. మయనవజాతి యొక్ు నీతిని యి షయయ ప్రవకొ్ 
చక్ుగ  వివరించారు.  
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 య్యెషయా64:6 మేమంద్రము అపవతుి లవంటి 
వారమ ైతివత మా నీతికి్యీలనిాయు మురికి్గుడావల  
న్నయ్యెనత మేమంద్రము ఆక్ువల  వాడరపో తివత గాలి 
వాన క్ొటుి క్ొనిపో వునటు్ గా మా దోషములు మముమనత 
క్ొటుి క్ొనిపోయ్యనెత 
 

 మనం చేసరదంతా, ఎంత క్షట ప్డ ి ప్రయతనం చసేరటప్పటికరీ, 
ఇవనీన దవేుని క్ండి యి దుట మురికి గుడాలయి  ఉంటుంది. 
మనము నూతన సృషిట గ  మయరుబడక్ ముందు చేసిన మంచి 
క రాములనీన మురికి గుడా యొక్ు గుంప్ును ప ంచు 
తుంటుంది.  
 

 ఆపాదింపబడరన నీతి:- 
 

 యిేసయా క్లారి శిలువలో చనిపో యినప్ుపడు, ఆయన మన 
దురినతిని మరియు ప ప్ములనినంటిని త్మసుకొని, దానికి 
బదులుగ  ఆయన తన నీతిని మనక్ు అను గరహ ంచారు. ఎంత 
అదుుతమ ైన మయరిపడ ిఇది! 
 

మన ప ప్ము ఆయన మీద ఆప దించబడనిది. ఆయన 
ప్రిప్ూరణ నీతి మన మీద ఆప దించబడింది.  
 

మన స్త ంత రక్షక్ుడ ైన యిేసు మీద విశ ాసముంచినప్ుపడు, 
మన ఆతు దేవుని యొక్ు నీతిగ  మయరుబడినది. ‘దేవుని 
యొక్క నీతి’.  
 

 రోమా3:22 అదయి్యే సతక్రసీతు  నంద్లి వశ్ావస మూల 
మ ైనదె,ై నముమ వారంద్రిక్ి క్లుగు దేవుని నీతియ్యెై 
యునాద.ి 
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 ‘నమమక్ం’ అనే ప్దము, మనక్ు బదులుగ  యిసేుకరీరసుొ  చేసని 
విమోచన క ర ానిన విశాసించడం మరియు దాని ప నై 
ఆధారప్డటం.  
 

మనం తిరిగి జనిుంచినప్ుపడు, మనం నూతన సృషిట  
అయయాము మరియు యిేసుకరీరసుొ లో దవేుని యొక్ు నీతి 
అయామని పౌలు గ రు చ ప పరు.  
 

 IIక్ోరంథీయులు5:21 ఎంద్తక్నగా మనమాయన 
యంద్త దవేుని నీతిఅగునటు్  పాపమ రుగని ఆయననత 
మనక్ోసము పాపముగాచేస్టపనత. 
 

 మనం దేవుని యొక్ు నీతి అయినప్ుపడు, మనము ఇక్ 
మీదట ప ప్ులము క ము అని మయతరమే క దు మరియు మన 
ప ప్ములనీన క్షమించబడినవి. అంత మయతరమే క దు గ ని 
మనము దేవుని యొక్ు నీతి అయినాము. ఆంటే మన ఆతు 
దేవుని ఆతు అంత నీతిమంతమ ైనది.  
 

 మనము నీతిమంతులముగ  ప్రక్టించబడాా ము.  
 మనము దేవుని యొక్ు నీతిని పత ందుక్ునానము.  

 

 పాత అవనీతి సవరూపం:- 
 

 మనము దవేుని వల  నీతిమంతులము అనే సతాానిన 
ఆంగిక్రించడం చాలయ క్షట ం. అనేక్మంద ి బో ధక్ుల చేత 
విభిననమ ైన బో ధలను వినియునానము.  
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అనేక్మంద ి క ైైసొవులు, కరీరసుొ లో ఏమ ైఉనానయో, త లియక్ 
వ రి జీవితక లమంతయు నింద మరియు అప్ర ధ భావంతో 
ప్తనమ నై జీవితానిన బరతుక్ుతూ ఉంటారు.  
 

మనం దవేుని యొక్ు నీతియని విశ ాసముతో ఒప్ుపకొని, 
అంగఫక్రించి దాని ప్రక రం జీవించాలి. మనం దేవునిని గూరిున 
గరహ ంప్ు ఎంత ఎక్ుువ గలిగి ఉంటామో అంత ఎక్ుువగ  నీతి 
యొక్ు గరహ ంప్ు గలిగి ప ప్ము యొక్ు గరహ ంప్ును 
కోలోపతాము.  
 

 ఇక్ మీద్ట పాపులము క్ాద్త:- 
 

 మన మటుట క్ు మనము ‘క్ృపాదనవరా రక్షరంపబడరన 
పాపులమని ఎనాడూ తలంచక్ూడద్త’. మనమిక్ మీదట 
ప ప్ులము క దు! మనము నూతన సృషిట !  
 

అనేక్మంద ి క ైైసొవులు వ రు ప ప్ులని చ ప్పబడాా రు. క బటిట  
వ రిక్ను ప ప్ము చసేుొ నానరు.  
 

వ రు ప ప్మును గూరుి బో ధ వెంబడ ిబో ధ వింటూ ఉనానరు. 
వ రి ఆలోచనలు ఎప్ుపడు ప ప్ము గూరిుయి,ే వ రు నీతిని 
గూరిున ప్రతాక్షతను పత ందుకోలేదు. క బటిట  ప ప్ము వ రి 
జీవితాల ప ై ఏలుబడి చసేుొ ంది. దవేుని యొక్ు నీతిని గూరిున 
ప్రతాక్షత మనలను నీతిని గూరిున గరహ ంప్ు గలిగిన వ రఫగ  
మయరుసుొ ంది. దవేుడు మనలను ఏ రఫతిగ  చూసుొ నానడో , 
మనం క్ూడా మన మటుట క్ు మనము అద ేరఫతిగ  చూసుకొన 
వచుు. క బటిట , ఇక్ మీదట ప ప్ము శరఫర నిన ప్రిప లన 
చేయదు. ఇక్ మీదట అలవ టు ప్రక రము ప ప నిన 
అభాాసము చయేము.  
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దేవుడు ఏ రఫతిగ  ప ప నిన చూస్ ొ రో మనం క్ూడా అద ేరఫతిగ  
చూస్ ొ ము. దేవుని నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత, జాఞ నము మనం 
క్లిగియుండటం దాార  ప ప్ము మనవెనై తన ఆక్రషణ శకొిని 
కోలోపతుంది.  
 

 ఆయన సవరూపములోనిక్ి మారిబడుట:- 
 

 కరీరసుొ  యిసేులో నూతన సృషిట యి నై మనము దవేుని యొక్ు 
నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత జాఞ నములో నడుసూొ  ఉననప్ుపడు, 
మన మనసుు నూతనప్రచబడి రూప ంతరం జరుగుతుంది. 
ఇద ి యొక్ు ప్రకిరయ. మనం అనుదనిము క్ుమయరుడ నై 
దేవుని స్ ారూప్ాములోనికి రూప ంతరం చ ందుతాము.  
 

 రోమా8:29 ఎంద్తక్నగా తన క్ుమారుడు అనే్క్ 
సహో ద్రులలో జేి షుు డగునటు్ , దేవుడెవరిని ముంద్త 
ఎరిగ్న్ల, వారు తన క్ుమారునితో సారూపిము గల 
వారవుటక్ు వారిని ముంద్తగా నిరణయ్యంచనెత. 
 

 పాపాలనత ఒపుపక్ోవడం:- 
 

 

 విశ ాసులమ ైన మనము ఒక్వేళ్ ప ప్ము చేసరొ  ఇక్ మిగిలిన 
జీవితమంతా నింద, అప్ర ధ భావం మరియు ఓటమితో 
జీవించనవసరం లేదు.  
 

మనం ప ప్ము చేశ ము అని గురొించిన క్షణమ.ే మనం మన 
ప ప నిన దేవుని యొదా ఒప్ుపకొని, దానిని విడచిిప టిట  దవేుని 
యొక్ు క్షమయప్ణ పత ందామన ే నిశుయత క్లిగి ఉండాలి. 
విశ ాసముతో ఆయన అనుగరహ ంచిన క్షమయప్నను పత ందు 
కోవ లి. అప్ుపడు మనము అప్ర ధభావము, నేర రోప్ణ 
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నుంచి విడుదల పత ందుకోని సాతంతుర లమ ై నీతి 
మంతులముగ  జీవించవచుు.  
 

 Iయోహానత1:9 మన పాపములనత మనము ఒపుప 
క్ొనిన య్యెడల, ఆయన నమమద్గినవాడునత నీతి 
మంతుడునత గనతక్ ఆయన మన పాపములనత 
క్షమించి సమసు  ద్తరీాతినతండర మనలనత 
పవతుి లనతగా చేయునత.  
 

 ఒప్ుపకోవడం ఆంట ే మన ప ప నిన దవేుని యి దుట 
ఆంగిక్రించడం మనము క్ూడా దవేుని వల  ప ప నిన 
ధాానించాలి. మనము దవేునికి ఎంత దగగ రగ  జీవిస్ ొ మో అంత 
ఎక్ుువుగ , నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత జాఞ నం క్లిగి 
విశ ాసముతో ముందుక్ు నడుస్ ొ ము, మరియు ప ప్మును 
గూరిు అంత తక్ుువగ  శోధింప్బడతాము.  
 

 తిరిగిలేవడననిా న్ేరుిక్ోవడం:-  
 

 మన జీవితాలలో కొనిన విషయయలలో ఓడిపో యినప్ుపడు 
వెంటన ే తిరిగిలేచి నిలబడటం నేరుుకోవ లి. ఒక్ బాంక్ుర్ 
(మలయోధుడు) కొటట బడ ి కిరందప్డదోర యబడినప్ుపడు, 
అక్ుడే ఉండ ి విచారణ చ ందడు. అద ే రఫతిగ  మనము క్ూడా 
ప్డపిో యిన వెంటన ేతిరగిి లేచి నిలువబడ ిమన ప్రయయణానిన 
కొనస్ గించాలి.  
 

మనం ప ప్ము చసేినప్ుపడు నింద అప్ర ధ భావం, ఓటమి 
వంటి ఆలోచనలక్ు అవక శం ఇవాక్ూడదు. దానికి బదులుగ  
మన ప ప నిన వెంటనే ఒప్ుపకొని, దేవుని యొక్ు క్షమయప్ణని 
గూరిున నిశుయత పత ందుకోవ లి. విజయము పత ంద ేబాంక్ుర్ 
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వల  తిరిగి నిలువబడ,ి విజయం వెపై్ు మన ప్రయయణానిన 
కొనస్ గించాలి.  
 
 

 రూపాంతర చెంద్టం:- 
 
 

 మన ఆతులో దేవుని యొక్ు నీతి ఉంద ి గ నీ, అనుదనిము 
మన శరఫర నిన దవేునికి సజీవ బలియయగంగ  సమరిపంచడం 
నేరుుకోవ లి.  
 
 

 రోమా12:1 క్ాబటిి సహో ద్రులారా, పరిశుదా్మునత 
దేవునికి్ అనతక్ూలమున్ ైన సజీవయాగముగా మీ 
శరీరములనత ఆయనక్ు సమరిపంచతక్ొనతడని దేవుని 
వాతసలిమునత బటిి మిముమనత బతిమాలుక్ొనత 
చతన్నానత. ఇటిి స్టవే మీక్ు యుక్ు మ ైనది. 
 

 

 మన ఆతులో దేవుని యొక్ు నీతి క్లిగియుననము. క నీ 
దేవుని యొక్ు వ క్ాము దాార  అనుదనిము మన 
మనసును నూతనప్రచడం దాార  మన ప ర ణానిన 
రూప ంతరం ప్రుచుకోవ లి.  
 
 

 రోమా12:2 మీరు ఈ లోక్ మరాిద్నత అనతసరింపక్, 

ఉతుమమునత, అనతక్ూలమునత, సంపూరణమున్  ై
యునా దేవుని చితుమేదో  పరీక్షరంచి తలెిస్టటక్ొనతనటు్  మీ 
మనసతస మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము 
ప ంద్తడర. 
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 ధెైరిముగా ఉండనలి:- 
 

 నూతన సృషిట లో దవేుని యొక్ు నీతిని గూరిు ప్రతాక్షత దాార  
మనము ఆయన సింహాసనానిన చేరవచుు. దేవుడు మన 
ప ర రధనను వింటునానడని నిశుయిత క్లిగి ఉంచవచుు.  
 

 రోమా4:16 ఈ హేతువుచేతనత ఆ వాగాా నమునత 
యావతసం తతిక్ి, అనగా ధరమశ్ాసు ీముగలవారికి్ 
మాతిము క్ాక్ అబాి హామునక్ునాటిి వశ్ావసముగల 
వారికి్ క్ూడ ద్ృఢము క్ావల నని, క్ృప ననతసరించినదె ై
యుండునటు్ , అది వశ్ావస మూలమ ైనదనయ్యెనత. 
 

 మనము ధ ైరాము గ ను మరియు నిశుయతతో దేవుని 
దగగ రకి వెళ్ివచుు. ఎందుక్ంటే దవేుని యొక్ు క్ృప్ ఆంటే 
ఏమిటో, మన ప్క్షం యిేసుకరీరసుొ  చసేిన క రామేమిటో మనక్ు 
త లుసు. మనము క్షమింప్బడాా మని యిసేుకరీరసుొ  నందు 
నూతన సృషిట  అని మరియు మనము దవేుని యొక్ు నీతి 
అనియు మనక్ు త లుసు.  
 

 సజీవులనతగా ఉండటం:-  
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము మనలో నూతన జీవం క్లిగి 
యునానము. మనం క్లిగియునన జీవము సాయముగ  
యిేసు కరీరసుొ  క్లిగియునన అద ేజీవము.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:4&5 అయ్యననత దవేుడు క్రుణన 
సంపనతాడెైయుండర, మనము మన అపరాధముల చేత 
చచిినవారమ ై యుండరనపుపడు సయ్యతము మన 
య్యెడల చూపటన తన మహా పేిమచేత మనలనత క్రసీతు తో 



[87] 
 

క్ూడ బిదికి్ంచెనత. క్ృపచేత మీరు రక్షరంపబడర 
యున్నారు. 
 

 లోక్మర ాద ప్రక రము, లోక్ప్దాతుల ప్రక రము జీవించిన 
జీవం ఇప్ుపడు లేదు. మనలో ఉనన నూతనమ ైన అంతరంగ 
ప్ురుషుడు మనలను సజీవులుగ  చేశ డు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:1-3 మీ అపరాధముల చేతనత 
పాపముల చేతనత మీరు చచిినవార్ర యుండగా, 
ఆయన మిముమనత క్రసీతు తో క్ూడ బిదికి్ంచెనత. మీరు 
వాటిని చేయుచత, వాయు మండల సంబంధమ ైన 
అధిపతిని, అనగా అవధేయుల ైన వారిని ఇపుపడు 
పేిరేపటంచత శకి్ుకి్ అధిపతిని అనతసరించి, య్యీ పిపంచ 
ధరమము చొపుపన మునతపు నడుచతక్ొంటిరి. వారితో 
క్లిస్టట మనమంద్రమునత శరీరముయొక్కయు 
మనసతస యొక్కయు క్ోరిక్లనత న్ రవేరుిక్ొనతచత, 
మన శరీరాశలనత అనతసరించి మునతపు పివరిుంచతచత, 
క్డమ వారివల నే్ సవభావస్టటదా్ముగా దెవైోగీతక్ు 
పాతుి లమ ై యుంటిమి. 
 

 నింపబడండర:- 
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము దేవుని యొక్ు సంప్ూరణతతో 
నింప్బడి ఉంది. ఆయన ఏమ ై ఉనానరో- దానితో నింప్ 
బడాా ము. ఆయన క్లిగి ఉనాన ఐశారా ధననిధులంతా 
ఎప్ుపడూ మనకి చ ందనిది.  
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 ఎఫపస్ట్యులు 3:19 జాా నమునక్ు మించిన క్రసీతు  
పేిమనత తలెిస్టటక్ొనతటక్ునత తగిన శకి్ుగలవారు క్ావల న 

నియు పాిరిుంచతచతన్నానత. 
 
 

 నూతన సృషిట గ  మనం ఖ్యళీగ  లేము. దానికి బదులుగ  
దేవునితో ప్రిప్ూరణముగ , సంప్ూరణముగ  క్లిగిఉనానము! 
 
 

దేవుని యొక్ు నీతిని గూరిు ఆక్లిదపిపక్లతో కొనస్ గుతూ 
ఉననప్ుపడు, ఆ దవేుని యొక్ు నీతి మన ప ర ణ శరఫర లను 
క్ూడా నింప్ుతుంద.ి  
 
 

 మతుయ్య5:6 నీతిక్ొరక్ు ఆక్లిద్పుపలు గలవారు 
ధనతిలు; వారుతృపటుపరచబడుద్తరు. 
 
 

 ఆయన పేిమనత ప ంద్తక్ోండర:- 
 

 

 దేవుడు మన మీద కోప్గించుకొని లేడు! ఆయన మనలను 
పరరమిసుొ నానడు! మనమింక్ను దేవునికి శతుర వులముగ  
ఉననప్పటికరీ, ఆయన మనలను పరరమించాడు. ఈ యొక్ు 
గొప్ప మర ునిన త లుసుకోవడం ఎంత ఆశీర ాదక్రము.  
 
 
 

 యోహానత15:12-14 న్ేనత మిముమనత పేమిించిన 
పిక్ారము, మీరొక్ని న్ క్డు పేిమించ వల ననతటయ్యే న్న 
ఆజా; తన స్టేాహితులక్ొరక్ు తన పాిణము పపటుి వాని 
క్ంటట ఎక్ుకవ ైన పేమిగలవాడవెడునత లేడు. న్ేనత మీ 
క్ాజాా పటంచతవాటిని చేస్టటన య్యెడల, మీరు న్న 
స్టేాహితుల ై యుంద్తరు. 
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 నూతన సృషిట యి నై మనము నూతన మయంసప్ు 
హృదయముతో దేవుడు అజానపించిన దానిని చయేడానికి 
తారప్డి ఉంటాము.  
 

 దేవునిక్ి స్టేాహితులుగా ఉండటం:- 
 

 దేవుడు మన మీద కోప్ంగ  లేడు క నీ, ఆయన మనలను 
“మీరు న్న స్టేాహితులు” అని పలిుసుొ నానడని త లుసుకోవడం 
ఎంత గొప్ప సంగతి! ఒక్ప్ుపడు దవేునికి శతుర వులుగ  ఉనన 
మనము కరీరసుొ  యిేసు దాార  సమయధాన ప్రచబడాా ము. 
ఇప్ుపడు మనము ఆయనక్ు సరనహ తులం, ఆయన మనకి 
సరనహ తుడు. దేవుని యొక్ు సరనహ తులుగ , మనము 
సమయధానప్రిచ ే ప్రిచరాను క్లిగి ఉనానము. దేవునిని 
క్లుసుకొని, వ రు మన వల  దేవుని సరనహ తులవ ాలి.  
 
 

 ఆయనతో సమాధననపరచబడుట:- 
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము దవేునితో తిరిగి సమయధాన 
ప్రచబడాా ము.  
 
 

 IIక్ోరంథీయులు5:17-18 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు  
నంద్తనాయ్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ 
గతించెనత, ఇదిగో క్ొీతు  వాయ్యెనత; సమసుమునత దేవుని 
వలనన్ ైనవ; ఆయన మనలనత క్రసీతు దనవరా తనతో 
సమాధననపరచతక్ొని, ఆ సమాధననపరచత పరచిరినత 
మాక్ు అనతగీహించనెత.  
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మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:- 
 

1. నూతన సృష్టిగా ఉండటం అంటే ఏమిటి?  
 
 
 

2. దేవుని యొక్క నీతిని వవరించండర? 
 
 
 
 

 
3. నూతన సృష్టి  యొక్క నీతిని వవరించండర? 

 
 
 
 
 

*** 
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పాఠము-5 
మన పాత సవరూపానిా బదిలీ చేసతక్ోవడం 

 

నిరణయం తీసతక్ోవడం మీ వంతే:- 
 

 ఈ యొక్ు ప ఠ లనీన చదువుతుండగ , మనము నిరణయం 
త్మసుకొన ే ప్రిసిధ తికి వస్ ొ ము. మనం దేవుని వ క ానిన 
నముుతాము లేదా ఇనిన సంవతుర ల ఆచార సంబంధమ ైన 
బో ధను ప్టుట కొని వెళ్ళి డుతాము అన ే నిరణయయనిన 
త్మసుకోవ లి? అపో సుొ లుడ ైన పౌలు వ ర సని ఈ మయటతో 
మనం అంగఫక్రిస్ ొ మయ! 
 

 IIక్ోరంథీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు  నంద్తనా 
య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించెనత, ఇదిగో 
క్ొీతు  వాయ్యెనత; 
 

 మనలను ఎంతగ నో పరరమించే మన పిరయమ ైన ప్రలోక్ తండిర 
మనలను ఏ రఫతిగ  ఉండుటక్ు సృజించాడో  మరియు మన 
ప్క్షనా యిేసు కరీరసుొ  చేసని విమోచన క ర ానిన మనం చదవిి 
యునానం. ఇప్ుపడు మనం గరహ ంప్ు క్లిగి, దేవుడు మన 
కొరక్ు క్లిగియునన వ టిని పత ందడానికి ఒక్ నిరణయం 
త్మసుకోవ లి.   
 

 మన పాత సవరూపానిా పక్కన బెటుి ట:- 
 

 మంచి సాచితొం, సారూప్ం క్లిగియుండుట ప ర ముఖ్ామ.ే 
దేవుని ఆశీర ాదానిన పత ందుకోవడానికి మనం అనరుహ ల మని 
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స్ తాను మనలను ఒపిపంచడానికి మనం అనుమతించ 
క్ూడదు. ఒక్వేళ్ అనుమత్మసరొ  మనము ఓడపిో యిన 
జీవితానిన జీవించాలి. ఒక్వేళ్ ఓడపోి యిన జీవితానిన జీవిసరొ , 
స్ తాను యొక్ు చీక్టి శక్ుొ లను విజయవంతముగ  ఓడించ 
లేము మరియు ఇతరులక్ు ప్రభావవంతముగ  ప్రిచరా 
చేయలేము.  
 

మనలో అనేక్మందికి, ప త ప్ురుషుని కోసం ప త 
అలవ టుి  కోసం మయటాి డటం మయనివేసి మనసు నూతన 
ప్రచుకోవడం దాార  నూతనమ ైన తిరిగి జనిుంచిన 
సారూప నిన ధరించవచుు.  
 

పౌలు గ రు ఈ ప ర చీన ప్ురుషుని విడచిి ప టట మని చ ప పరు. 
ఇది మన చితాొ నికి సంబంధించిన క రాం.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు 4:22&23 క్ావున మునతపటి పివరున 
వషయములోన్ తై,ే మోసక్రమ ైన ద్తరాశవలన చెడర 
పో వు మీ పాిచీనసవభావమునత వద్లుక్ొని; మీ చితు  
వృతిు  యంద్త నూతనపరచబడరనవార్ర, 
 

 నూతన పురుషుని ధరించతక్ొనతట:- 
 

 మన ప త ప్ురుషుని విడచిిప టిట , మన మనసును నూతన 
ప్రచుకోవ లి. దేవుని వ క్ా ప్రతాక్షత యందు విశాస 
ముంచుట దాార  మన మనసును నూతన ప్ంచుకోవచుు. 
పౌలు గ రు ఇదే విషయయనిన తరువ త వచనంలో త లియ 
జ శ రు.  
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 ఎఫపస్ట్యులు 4:24నీతియు యథనరుమ ైన భకి్ుయు 
గలవార్ర, దేవుని పో లిక్గా సృష్టి ంప బడరన నవీన 

సవభావమునత ధరించతక్ొనవల నత. 
 

 మనము మన ప త ప్ురుషుని, ప త మనిషనిి మరియు 
ప త సారూప నిన విడిచిప టిట  దేవుని వ క్ాప్ూ ప్రతాక్షత 
దాార  మన మనసును నూతన ప్రచుకొంటుండగ , మన 
మనసును నూతన ప్రుుక్ుంటునానం (నవీన ప్ురుషుని 
ధరించుకొంటునానరు).  
 

ఇక్ నూతన ప్ురుషుడు ప్ంచేందిరయయలు గరహ ంచే వ ట ిప ైన 
తనున తాను నియంతిరంచుకోడు. నూతన సృషిట  విశ ాస 
మండలములో జీవిసుొ ంది. ఈ నూతన సృషిట  అతడు లేక్ 
ఆమ  దవేుని చితాొ నుస్ రంగ , ఆయన నీతి మరియు 
ప్రిశుదధ తల యందు సృజించబడిందని జాఞ నానిన మరియు 
గరహ ంప్ును క్లిగియుంటారు.  
 

నూతన సృషిట  ఎప్ుపడు తమ మటుట క్ు తాము ఎప్ుపడు 
ప ప్ులుగ  చూసుకోరు. వ రి ఆతు దేవుని యందు 
నీతివంతమ నైదని వ రికి త లుసు. వ రు అనుదిన జీవిత 
ప్రయయణంలో (నడక్లో) వ రి ప ర ణము శరఫరము దవేుని 
క్ుమయరుడ ై యిేసుకరీరసుొ  స్ ారూప్ాములోనికి అభాాసక్రమ ైన 
మరియు ప్రయోగ శీలక్మ ైన ప్రశిుదధ తతో మరియు నీతితో 
రూప ంతరం చ ందుతుంది.   
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 పాత ద్తరాగ లు:- 
 

 మనం ప రిగ  కొదిా , స్ తాను వివిధమ నై దుర గ లను, మన 
మనసుు మీద ప డతాడు. చినన వయసుులో మనం కొనిన 
విషయయలు చేయలేమని చ ప పరు. క బటిట  ప దావ ల ైనప్పటికరీ 
వ టిని మనం చేయలేమనే ఆలోచనలోన ే ఉంటాము. 
దరరఘక లము నీ మీద ప్లక్బడని చ డా మయటలు, ఇప్ుపడు 
బలమ ైన దుర గ లుగ  మయర యి. నీవు వ టిని విరగగొటాట లి.  
 

 అరహత లేని స్టటాతి:- 
 

 “నీవు ఆ పని చేయవద్తా , మీ అనాయి దనని సంగతి 
చూసాు డు” అని చ పిపనప్ుపడు “బహుశ్ా ఆ పనికి్ మీ 
అనాలాగా నీక్ు సామరాయము లేద్ని నీవు అనతక్ుంటావు”.  

  

 ఆతమనూినత భావం:- 
 
 

 ‘ఇది నీక్్ంద్తక్ు ఇంత పపదా్ సమసిగా ఉంటుందో  న్నక్ు 
తెలియద్త. తరగతిలో ఏ వదనిరాికి్ దీనితో ఇబబంది లేద్త’ అని 
ఒక్ ఉప ధాాయుర లు చ పిప ఉండవచుు. వెంటన ే నీవు 
‘న్ేనత మిగిలిన వారంతన తెలివ నై వాడరని క్ాన్ేమో’ అని నీవు 
అనుకోవచుు.  
 

గతననతగతిక్తవము(ఇతరులు నీ క్ోసం చెపేప వషయానిా అధిక్ంగా నమమటం):-  
 

 మన యొక్ు క్ుటుంబ నేప్ధాము బటిట  లేదా మనమటుట క్ు 
మనము ఇతరులతో పో లుుకొని, కొనిన విషయయలను బటిట  
ఇతరులు మనం కోసం చ పిపన మయటలను అధిక్ంగ  
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నముటం. ఈ స్ మయనామ ైన విషయయలే మన జీవితంలో 
ముందుక్ు వెళ్ిక్ుండా ఆటంక్ప్రుస్ ొ యి.  
 

నీక్ు ఎరర జుటుట  రంగు ఉందా, నీవు వినానవో లేదా ‘ఎరరజుటుట  
ఉనన వ ళ్్ి తారగ  కోప్ప్డతారు (తొందరగ  కోప్ 
ప్డతారు).  
 

మయ అము ఎప్ుపడూ క్ంగ రు ప్డుతూ ఉండదే,ి క బటిట  నేను 
క్ూడా ఇంతే.  
 

మనము అనేక్స్ రుి  మన నపే ధాాలను గురించి లేదా మన 
జాతి ప్రజల కొరక్ు అనకే్మ ైన విషయయలను వింటూ వ టిన ే
నముుచూ, ప రుగుతూ వచాుము. మన చుటూట  ఉనన వ రి 
యొక్ు మంచి లక్షణాలతో మనలిన మనం పో లుుకోలేము. 
‘ప కిస్ ధ నోడు ఎప్ుపడు.......? ప్లయనా ఊరివ ళ్్ి  
ఎప్ుపడు........?’ 
 

ఈ నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత మనలను ఎప్ుపడు 
నూానత భావము, సరపిో ము అనే ఆలోచన నుంచి దూరం 
చేసుొ ంది. ఇద ి మన గత జీవితాలలో ఒక్ నీడగ  మయరి 
పో యింది.    
 

 ముంద్తగానే్ ఊహించడం:- 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత జాఞ నము మనలను 
ముందుగ  ఊహ ంచే సిధ తి నుంచి విడుదల చసేుొ ంది. మన 
చుటూట  ఉండ ే ప్రతి విశ ాసిని క్ూడా యిసేుకరీరసుొ  నందు 
నూతన సృషిట  గ నే మనము చూస్ ొ ము. పౌలు గ రు నూతన 
సృషిట  కొరక్ు ఈ సతాానిన వ ర స్ రు.  
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 IIక్ోరంథీయులు5:16 క్ావున ఇక్మీద్ట మేము 
శరీరరీతిగా ఎవనిన్ ైననత ఎరుగము; మేము క్రసీతు నత 
శరీరరీతిగా ఎరిగియుండరననత ఇక్మీద్ట ఆయననత 
ఆలాగు ఎరుగము. 
 

 గలతీయులు3:26-28 య్యేసతక్రసీతు నంద్త మీరంద్రు 
వశ్ావసమువలనదేవునిక్ుమారుల ై యున్నారు. క్రసీతు  
లోనికి్ బాపటుసమముప ందిన మీరంద్రు క్రసీతు నత 
ధరించతక్ొనియున్నారు. ఇంద్తలో యూద్తడని గీీసత 
దేశసతు డని లేద్త, దనసతడని సవతంతుి డని లేద్త, 
పురుషుడని స్ట్ు ీ అని లేద్త; య్యేసతక్రసీతు నంద్త 
మీరంద్రునత ఏక్ముగా ఉన్నారు. 
 

 యిేసుకరీరసుొ ని స్త ంత రక్షక్ుని కిరంద అంగఫక్రించినప్ుపడు, 
మనము మతమ ైన క్ుటుంబములో, మరియు దేవుని 
క్ుటుంబములో తిరిగి జనిుంచాము. మనము గత జీవితంలో 
ఉనన బలమ నై దుర గ లను అనుమతించక్ూడదు. ప్రతి 
విశాసి నూతనమ నై సృషిట యని మరియు ప్రతి అవిశ ాస ి
నూతన సృషిట  అవుటక్ు స్ మరధయం క్లిగి ఉనానడని త లుసు 
కోవ లి.  
 

మన మటుట క్ు మనము మరియు ఇతర విశ ాసులను 
క్ూడా దవేుడు మనలను చూసర విధానంలోనే చూడాలి. 
మనము నూతనంగ  తిరిగి జనిుంచిన ఆతులము క బటిట  
ఇక్ మీదట మునుప్ట ిజాతి లేదా వర గ నికి చ ందిన వ రము 
క దు. మనం ఒక్ నూతనమ ైన క్ుటుంబంలో, దేవుని 
యొక్ు క్ుటుంబంలో తిరిగి జనిుంచాము. ఇక్ మీదట 



[97] 
 

మనము మరొక్ వాకొిని వ రి యొక్ు రంగు బటిట  లేదా జాతి 
బటిట  పిలువము. మన మటుట క్ు మరియు ఇతరులను క్ూడా 
యిేసుకరీరసుొ  నందు జనిుంచిన నూతన సారూప్ముగ నే 
భావిస్ ొ ము.   
 

 బలమ ైన ద్తరాగ లనత పడదోియుట:- 
 

 స్ తాను మన యొక్ు ప్ూరాప్ు ఆలోచనలను, నూానత 
భావ నిన నేను ప్నికి ర ను. ఇటువంట ివ టతిో బంధసి్ ొ డు. 
ఇటువంట ి బలమ ైన మయర గ లను నాశనం చయేడానికి ఇద ే
సరియి ైన సమయం.  
 

 వాటిని న్నశనం చేయండర:- 
 

 ఈ యొక్ు ప ఠ నిన మీరు చదువుతుననప్ుపడు, దేవుడు 
మీ మనసులో ఉనన బలమ ైన దుర గ లను బయలుప్రసిరొ , 
ఇప్ుపడే విరగగొటట ండి. ఈ మయటలను విశ ాసముతో బిగగ రగ  
చ ప్పండి. స్ తానా, నేను నినున యిసేు నామములో 
బంధిసూొ  ఉనాన, ఇప్ుపడే యిేసు నామములో ఈ బలమ నై 
దుర గ నిన (వ రి పరరును ఉచురించండ)ి ప్డదోర యుచునన 
నేను దానిని ఇక్ మీదట అనుమతించను. నేన ే ఏమ  ై
ఉనాననో అనే దానికి, దవేుని వ క్ా ప్రతాక్షతక్ు వాతిర క్ంగ  
వసుొ నన ఆలోచనను, ఊహలను ననేు బంధిసుొ నానను. 
యిేసుకరీరసుొ లో నూతన సృషిట యి ైన నేను ఏమ ైయునాననో, 
ఏమి చయేగలనో మరియు ఏమి క్లిగి ఉనాననో అని వ క్ాం 
చ బుతుందో , నేను ఆ ప్రక రమే ఉంటాను. వీటిని 
వాతిర కిసుొ నాన, ప్రతి ఊహ మరియు తలంప్ులను 
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నజర యుడ ైన ే యిేసు నామంలో బంధసిుొ నానం. యిేసు 
నామంలో అడిగి పత ందుకోనియునానము. తండిర ఆమ న్!  
 

ప త ఆలోచన అలవ టిను లేదా వాతిర క్ ఆలోచనలను 
(విషయయలను) మయటాి డే అలవ టిను విరగగొటట డానికి 
సమయం ప్డుతుంది. అయనప్పటికరీ ఈ ఆలోచన ని 
మనసుులోనికి వచిున ప్రతిస్ రి వ టిని తృణీక్రించు, 
వ టిని కిరందికి ప్డదోర యు మరియు దేవుని వ క్ాం నూతన 
సృషిట  కొరక్ు ఏమి బయలుప్రుసుొ ందో  వ టనిి ప్లుక్ుతూ 
విశ ాసముతో ముందుక్ు కొనస్ గిపో , ఇలయ చయేడం 
దాార , ఈ అలవ టు తారగ  విరగగొటట బడ ి నీవు తారగ  
విడుదల పత ందుతావు.  
 

నేను నూతన సృషిట  అని దవేుని వ క్ాం చ బుతుంది. నేను 
దేవుని క్ుటుంబానికి చ ందినవ డు. ప తవనీన గతించ ను. 
యిేసుకరీరసుొ  నందు నేను నూతనమ ైన వాకొిని, మనము ఈ 
రఫతిగ  ఆలోచిసూొ , మయటాి డాలి.  
 

 శ్ాపాలనత వరగగొటుి ట:- 
 

 పితరుల అప్ర ధము వలన గ ని, తలిిదండుర ల అప్ర ధము 
వలన గ నీ (లేదా) మన సాయంక్ృత అప్ర ధము వలి గ నీ 
లేదా మనం నోటి మయట వలి గ నీ స్ తాను వీజయవంతంగ  
శ ప నిన ఉంచాడు. ఉదాహరణక్ు ఒక్ వాకొి ఆతుహతా 
చేసుకొని చనిపో త,ే ఆ క్ుటుంబము ప నై ఆతుహతా అన ే
ఆతు ఏలుబడ ి చసేూొ  ఉంటుంది. యిసేు నామంలో దానిని 
విరగగోటేట ంత వరక్ు ఆ శ ప్ం ఏలుబడ ిచేసూొ  ఉంటుంది. ఒక్ 
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వాకొి హతా చేసరొ ,ఆ వాకొి యొక్ు క్ుటుంబము ప ై మరియు 
తరతర లు ఏలుబడి చసేుొ ంది.  
 

ఇవి వంశప రంప్రాంగ  లేదా ఆతుల దాార  సంక్రమించినవి. 
మన శరఫర లక్ు కొనిన రోగ లు వ టంతట అవ ే వచిు దాడ ి
చేయడానికి ఇవి దాార లు త రుస్ ొ యి. కొనిన క్ుటుంబాలలో 
గుండ పో టుతో అనేక్ మంది ఇబాంది ప్డతారు. మరికొనిన 
క్ుటుంబాలలో స్ొ రలందరూ క ానుర్ తో చనిపో తారు.  
 

వంశప రంప్రాంగ  వసుొ నన శ ప్ం విరగగొటట డం మన 
మనసు ప నై ఏలుబడ ి చేసుొ నన బలమ ైన దుర గ నిన విరగ 
గొటుట టంత సులువు. ఈ ప ర రధన నాతో చ ప్పండి. స్ తానా, 
యిేసు నామంలో నేను నినున బంధిసుొ నాన, నా మీద యిేలు 
బడి చేసుొ నన ఈ శ ప లను యిసేునామంలో విరుగగొడు 
తునన, ప్రతి విధమ నై వంశప రంప్రా శ ప నిన మరియు 
పితరులు నుండి సంక్రమిసుొ నన దుర తులను నా జీవితం ప  ై
ఏలుబాటు చేసుొ నన వ టిననంటిని యిేసు నామంలో విరుగ 
గొడుతునాన, ననే క్ నూతన సృషిట ! ననేు దవేుని యొక్ు 
బిడాను! ననేు దేవుని క్ుటుంబములో సభుానని! దేవుని 
క్ుటుంబము ప ైన ఎటువంట ి శ ప్ము గ నీ, రోగము గ నీ, 
బంధక్ము గ నీ ఏలుబాటు చేయదు! ఆమ న్! 
 
నీ మీద శ ప్ము గ నీ, బంధక్ము క నీ రోగప్ు లక్షణాలు 
క నీ నినున సమీపసిరొ , వ టిని యిసేు నామములో గరిధంచు. 
ఒక్వేళ్ వ టిని ఇప్పటకి  నీవు అంగఫక్రించి ఉంటే వెంటన ే
దేవుని వ క్ాం నీ విడుదల కొరక్ు ఏమని ప్రక్టసిుొ ందో  వ టిని 
విశ ాసముతో ఒప్ుపకో!  



[100] 
 

 నీ పాత సవరూపానిా మారిివేయు:- 
 

 మన ప త సారూప నిన కొనస్ గిసూొ , ప్టుట కొని వేలయడటం 
ప ప్ం. అపో సుొ లుడ నై పౌలు గ రు చ పిపన ఈ వాక్ుొ ల వల  
మనం ఉండక్ూడదు.  
 

 రోమా1:21-22 మరయిు వారు దవేుని న్ రిగియు 
ఆయననత దేవునిగా మహిమపరచ లేద్త, క్ృతజాతన 
సతు తులు చెల్ింపనతలేద్త గాని తమ వాద్ముల 
యంద్త విరుు ల ైరి. వారి అవవకే్హృద్యము అంధ 
క్ారమయమాయ్యెనత; తనము జాా నతలమని చెపుప 
క్ొనతచత బుదిా హీనతల ైరి. 
 

 మనమేమ ై ఉననమో అది దేవుడు చ పిపన విధంగ న ే
ఉండాలి. వీటనినినంట ి నుంచి మనలను విడిపించుటక్ు 
యిేసుకరీరసుొ  చనిపో యయరు. క బటిట , వ టిని ప్టుట కొని 
వేలయడుట ఆయనను అవమయనప్రచుట.  
 

 నూినత భావం:- 
 

 అనేక్మంద ివిశ ాసులు వ రి స్ మరధయం ప ైన అభదరత భావం 
క్లిగి ఉంటారు. వ రు అప్జయము యొక్ు భయమన ేప్క్ష 
వ యువుతో బాధప్డుతునానరు. దవేుని వ క్ాం ఈ రఫతిగ  
చ బుతుంది.  
 
 ఫటలిపప్యులు4:13 ననతా బలపరచతవానియంద ే

నే్నత సమసుమునత చయేగలనత. 
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 IIతిమోతి1:7 దేవుడు మనక్ు శకి్ుయు పేమియు, 
ఇందిియ నిగీహమునతగల ఆతమనే్ య్యచెినత గాని 
పటరిక్ితనముగల ఆతమ నియిలేద్త. 
 

 ‘ననున బలప్రచు యిసేుకరీరసుొ లో నేను అనీన చేయగలను’. 
దేవుడు నాక్ు శకొి, పరరమయు మరియు ఇందిరయ నిగరహము 
గల ఆతును ఇచేునని నాక్ు త లుసు. ఈ మయటలను 
నితాము విశ ాసముతో ఒప్ుపకోవ లి.  
 

 బాహిముగా క్నబడేది:- 
 

 ‘న్ేనత చనలా లావుగా ఉన్నానత’, ‘న్ేనత చనలా సనాగా 
ఉన్నానత’, ‘న్న జుటుి  వేరే రంగులో ఉంటే బాగుండేద’ి, ‘న్ేనత 
ఇంత నిటారుగా ఉండక్పో తే బాగుండేదేమో’ అనేక్ మంద ి
వ రు క్నబడే తిరుబడ,ి అభదరతా భావంతో నిండుకొని ఈ 
రఫతిగ  ఆలోచిసూొ  ప్లుక్ుతారు. వ రి యొక్ు బాహా 
సారూప్మును బటిట  వ రు స్ాయచేతన చ ంద,ి సిగుగ ప్డుతూ 
అసహనానికి లోనౌతారు. దాదాప్ు సినీతార లందరూ వ రిలో 
ఏద క్ విషయం మయరుుకోవ లని అనుక్ుంటారని ఒక్ నివేదిక్ 
త లియజ సింది.  
 

మన సమయజంలో బాహాసారూప్ం ప ై మికిులి 
ప ర ముఖ్ాతను ఇస్ ొ రు. క నీ, మనము దేవుని 
సారూప్ములో సృజించబడిన జీవించే ఆతులమని దవేుని 
వ క్ాం చ బుతుంది. మనము దేవుని వల  క్నబడుటక్ు 
సృజించబడాా ము. మన నిజమ ైన అందము. అంతరంగ 
ప్ురుషుడలిో, నిజమ నై జీవిలో లోప్లుండే మన ఆతుక  
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ఉంటుంది. మనము తలను ప ైక తొినప్ుపడు మనలో ఉనన 
కరీరసుొ  మహ మ మన ముఖ్ముల దాార  ప్రక శించాలి.  
 

సమూయిేలు ప్రవకొ్ మరొక్ ర జును అభిషరకించుటక్ు 
బ త ి హేములో ఉనన యోషయయ ఇంటిక ి వచ ును. అతడు 
ప దాక్ుమయరుని స్ౌందరాము చూసి, సమయజంలో అతనికి 
ఉనన ఘనతను చూసి ఇతడే దేవుని చేత నియమించబడని 
ర జు అని అనుకొనెను. గ నీ,వెంటనే దవేుడు అతనిని 
నియతిరంచ ను.  
 
 Iసమూయ్యలేు16:7 అయ్యత ేయ్యెహో వాసమూయ్యేలుతో 

ఈలాగు స్టపలవచెినత అతని రూపమునత అతని 
య్యెతుు నత లక్షిపపటిక్ుము, మనతషుిలు లక్షిపపటుి  
వాటిని య్యెహో వా లక్షిపపటిడు; నే్నత అతని తోి స్టటవసే్టట 
యున్నానత. మనతషుిలు పపైరూపమునత లక్షి 
పపటుి ద్తరు గాని య్యహోె వా హృద్యమునత లక్షి 
పపటుి నత.    
 

 వదనిభాిసం లేక్ుండన:- 
 

 అనేక్ మంది విదాను అభాసించలేదు. క బటిట  అభదరతా 
భావ నికి గురియయవుతుంటారు. కరీరసుొ  యిసేు నందు ఉనన 
బుదిా  మరియు జాఞ న నిధిని మనం క్లిగియునానమని 
దేవుని వ క్ాం చ బుతుంది. దవేుని వ క్ాం త లుసు 
కొనుటయిే నిజమ ైన జాఞ నము.  
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 క్ొలొససయులు2:2-3న్నేత ఎంతగా పో రాడుచతన్నాన్ల 
మీరు తలెిస్టటక్ొనగోరు చతన్నానత. వారు పేిమయంద్త 
అతుక్బడర, సంపూరణ గీహింపుయొక్క సక్ల ైశవరిము 
క్లిగినవార్ర, దేవుని మరమమ ైయునా క్రసీతు నత, 
సపషిముగా తెలిస్టటక్ొనావార్ర, తమ హృద్యములలో 
ఆద్రణ ప ంద్వల నని వారంద్రి క్ొరక్ు పో రాడు 
చతన్నానత.బుదిా  జాా నముల సరవసంపద్లు ఆయన 
యందే గుపుముల ైయునావ. 
 

 తృణీక్రించబడరన సవభావం:- 
 

 ఈనాడు అనేక్ మంది విశ ాసులు తృణకీ్రించబడిన 
సాభావముతో, ప ర ణములో అనేక్ లోత నై భావోదేరక్ 
గ యయలను క్లిగియునానరు. క నీ దవేుడు ఏమని 
చ బుతునానడు అంట,ే  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:5-7 తన చితు  పిక్ారమ ైన ద్యా 
సంక్లపము చొపుపన,య్యేసతక్రసీతు  దనవరా తనక్ు 
క్ుమారులనతగా స్ట్వక్రించతటక్్ర,మనలనత ముంద్తగా 
తన క్ోసము నిరణయ్యంచతక్ొని, మనము తన య్యదె్తట 
పరిశుద్తా ల మునత నిరోా షులమున్ ై యుండవల నని 
జగతుు  పున్నది వయేబడక్మునతప,ే పేిమచతే 
ఆయన క్రసీతు లో మనలనత ఏరపరచతక్ొన్ నత. దవేుని 
క్ృపామహదెైశవరిమునత బటిి ఆ పటయిునియంద్త 
ఆయన రక్ుమువలన మనక్ు వమో చనము, అనగా 
మన అపరాధములక్ు క్షమాపణ మనక్ు క్లిగి 
యునాద.ి 
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 మనము దవేుని చేత ‘పిరయమ ైన వ రఫగ ’ అంగఫక్రించ 
బడాా ము, క బటిట  తృణకీ్రణ భావ నిన మనలోనికి ర నివా 
క్ూడదు. యిేసుకరీరసుొ  నందు మనం అంగఫక్రించబడాా మన ే
విషయంలో జాఞ నము గలిగి నిశుయతతో ఉండాలి.  
 

తండిరయి నై దవేుడు ఆయన క్ుమయరుడ నై యిేసు కరీరసుొ ను 
ఎటువంటి పరరమతో అంగఫక్రించాడో , మనలను క్ూడా అంతే 
పరరమతో అంగఫక్రిసుొ నానడు. మనము తృణీక్రించబడ ే
ఆలోచనలను ప్రక్ున బ టిట  దేవుని వ క ానిన ఎంతగ  చదవిి 
ధాానించాలి అంట,ే ఆయన మనలను అంగఫక్రించారని 
సంప్ూరణ నిశుయత మనక్ు క్లిగ ంత వరక్ు దేవుని 
వ క ానిన చదవిి ధాానించాలి. దవేుడు మనలను 
అంగఫక్రించాడు. క బటిట  మనలను మనం అంగఫక్రించు 
కోగలము.  
 

 అవాసువపు తగిగంపు:- 
 

 

 దరరఘక లప్ు ప్రయయణంలో తగిగ ంప్ు సాభావం అనుకొన ే
ఆత్ముయ గర ానిన ప ంచుక్ునానరు.  
 
 

‘క్ృప చేత రక్షరంచబడరన బ్రద్పాపటని న్ేనత’, ‘నీ చేతితో ననతా 
పటుి క్ో’. ఇలయంట ి ప టలనీన మనం ప డుతూ ఉంటాము. 
ఇద ి సతాము క దు. ఒక్స్ రి రక్షించబడిన తరువ త మరి 
ఎననడూ ప ప్ులము క దు. ఒక్స్ రి దవేుడు మన చేయి 
ప్టుట క్ునన తరువ త ఆయన దానిని ఎననటికరీ విడచిి 
ప టాట డు.   
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అనేక్స్ రుి  మన ప ర రధనలలో ప టలలో ‘ద్తముమనత ధూళ్ళని 
అయ్యన ననతా, పురుగున్ ైన ననతా’ అని ప ర రధన 
చేసుొ ంటాము. ఇద ిదవేుని  వ క ానికి విరుదుధ ం.  
 

 దేవుడు ఈ విధంగ  మనలను చూడటం లేదు!  
 మనము మటిట  ప్ురుగులము క దు. మనము 

నూతన సృషిట ! 
 మనము కరీరసుొ  యిసేు నందునానము! 
 మనము యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు స్ ారూప్ాములోనికి 

మయరుప చ ందుతునానం!  
 

 ఒక్ అవ సొవప్ు సారూప్మననద ి మన జీవితానిన గరాం 
క్లిగి ఉననటుి  గ నే ఓడసిుొ ంది.  
 

మనము ప్నికిర ము అన ే ఆలోచన చూడటానికి తగిగ ంప్ు 
సాభావం గ న ే క్నబడుతుంది. గ నీ, అవి మన జీవితంలో 
ఓడపిో వడానికి బలమ నై దుర గ లను స్ ధ పించి యిేసుకరీరసుొ  
నందునన మన సంప్ూరణ స్ మర ధ యనిన గురొించక్ుండా 
చేసుొ ంది.   
 

 వాసువపు తగిగంపు:- 
 

 దేవుని యొక్ు క్ృప్ను గురొించడం దాార  వ సొవమ నై 
తగిగ ంప్ు క్లుగుతుంది. మునుప్టి రోజులోి  మణమింక్ను 
దేవునికి శతుర వులమ  ైఉండగ , ఆయన పరరమక్ు ప తుర లము. 
క నప్పటికరీ, దేవుడు మనలను ఉదేా శించిన  ప్రక రము 
మనముండుటక్ు ఆయన మనలను విడిపించాడు.  
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దేవుడు ఎంత మంచివ డు అని ఆలోచించడమే నిజమ నై 
తగిగ ంప్ు. ఆయన మహా అదుుతమ ైన క్ృప్ క్నిక్రమును 
బటిట  ఆయన ఏమ యైునానడు మరియు మనమయయ దాార  
ఏమి చేయగలమో అని త లుసుకోవడమ ేనిజమ నై తగిగ ంప్ు.  
మనమేమ  ై ఉననమో, అంతక్ంట ే ఎక్ుువ ఆలోచించడం 
క దు గ నీ, అద ే రఫతిగ  మనమేమ  ై ఉనానము. అంతక్నాన 
తక్ుువ మనము ఆలోచించక్ూడదు. మనమటుట క్ు 
మనము యిేసుకరీరసుొ  వల  ఉంటూ, ఆయన చసేని క ర ాలను 
చ యయలంటే మనము ననేు చయేలేను అని ప త ప్నికిర ని 
ప త సాభావ నిన విడిచిప టిట  యిసేుకరీరసుొ  నందు ననేు 
నూతనమ నై వాకిొ ని అన ేసాభావం క్లిగి ఉండాలి.  
 

బానిస సవరూపానిా (సవభావానిా) మారుిక్ోవడం:- 
 

 అనేక్ మంది తమ మటుట క్ు తాము బానిసలమని ఆలోచన 
క్లిగి ఉంటారు. తమ మటుట క్ు తాము బానిస వల  
దారిదరయములో జీవిసూొ  ఉంటారు. వ రు దవేుని యొక్ు 
ఆశీరాదానిన మరియు సమృదిా ని పత ందుక్ుంటారని ఎననడూ 
ఊహ ంచారు. వ రు తమ మటుట క్ు తాము ర జు యొక్ు 
పిలిలుగ  ఎననడు ఊహ ంచుకోరు.  
 

 ఇశ్ాీయ్యేలియులే దననికి్ ఉదనహరణ:- 
 

 ఐగుప్ుొ లో ఉనన ఇశ ర యిేలు ప్రజలకి 430 సంవతుర లు 
బానిసతాము తప్ప మరి ఏమి త లియదు. దవేుని చతే 
విమోచింప్బడిన క్ుమయరులు మరియు క్ుమర ైలు. ఆయన 
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యొక్ు నిబంధన జనాంగముగ , వ రు ఏమ ై ఉనానరో అనన 
ప్రతాక్షతను పత ందుకోవ లి.  
 

 వ ండర మరియు బంగారం:- 
 
 

 బానిసతాప్ు ఆలోచన నుంచి విమోచించబడిన నూతన 
సృషిట  యొక్ు పిలిల యొక్ు స్ాయ సారూప నిన సదవేుడు 
మయర ులని అనుక్ునానడు. అందుక్న ే దేవుడు ఇశ ర యిేలి 
యులను, ఐగుప్ొ యులను వెండి బంగ రములను మరియు 
ప్రశసొమ ైన వసుొ వులను అడగమని చ ప పడు.  
 
ఆ వెండి బంగ రములను ప టటట లో ప టేట డాయమని చ ప్పలేదు. 
గ నీ వ టిని వ రి యొక్ు క్ుమయరులు, క్ుమయర ైల ప నై 
ప టట మని చ ప పడు.  
 

 నిరగమక్ాండము3:21-22 జనతల య్యెడల 
ఐగుప్ుయులక్ు క్టాక్షము క్లుగజేస్టపద్నత గనతక్ 
మీరు వ ళ్ల్ నపుపడు వటిిచేతులతో వ ళ్్రు. పితి 
స్ట్ు ీయు తన ప రుగుదననిని తన య్యంటనతండు దననిని 
వ ండర నగలనత బంగారునగలనత వసు ీములనత 
ఇమమని అడరగి తీస్టటక్ొని, మీరు వాటిని మీ 
క్ుమారులక్ునత మీ క్ుమార్ులక్ునత ధరింపచేస్టట 
ఐగుప్ుయులనత దోచతక్ొంద్తరన్ నత. 
 

 దేవుని చతే ఎననకోబడా, ప్రజలు ఇశ ర యిేలీయులు – ఐగుపొ్ 
నుండి బానిసతాప్ు వసొరలతో ర లేదు. గ నీ వెండి, 
బంగ రము గొప్ప సంప్ద మరియు శరరషట మ నై వసుొ వులను 
ధరించుకొని వ గ ధ న భూమికి ప్రయనమవుతుననప్ుపడు, 
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వ రి ప్రయయణంలో బటట లు గ నీ (లేదా) చ ప్ుపలు క నీ 
నలిగిపో తాయి (లేదా) చిరిగిపో లేదు.  
 

దేవుడు వ రి యొక్ు ప త సారూప నిన మయరుసూొ  
ఉనానడు. వ రి యొక్ు ప తసారూప నిన తామ ే
సాయముగ  విరగగొటుట కొనేటటుి  చేసుొ నానడు.  
 

 అధిక్ముగా:- 
 

 ప్రతాక్ష గుడారము క్టట వలసని సమయం వచిునప్ుపడు 
వ ళ్ి దగగ ర ఎంత వెండ ి బంగ రం ఉందంటే వ రు దేవునికి 
చాలయ వెండ,ి బంగ ర నిన క నుక్గ  యిచాురు. అప్ుపడు 
ప్నిచేసర వ రు మోషరతో ప్రజలని త్మసుక్ుర వడం ఆప్మని 
కోర రు.  
 

 నిరగమక్ాండము36:5-7 మోష్ేతో చేయవల నని 
య్యెహో వా ఆజాా పటంచిన పని వషయమ ైన స్టవేక్ొరక్ు 
పిజలు క్ావలస్టటన దననిక్ంటట బహువసాు రము తీస్టటక్ొని 

వచతిచతన్నారని చపెపగా;  మోష్ ే పరిశుదా్ 
సులమునక్ు ఏ పురుషుడెైననత ఏ స్ట్ుయీ్యెైననత ఇక్ 
మీద్ట ఏ అరపణన్ ైననత తేవదా్ని ఆజాా పటంచెనత గనతక్ 
పాళె మంద్ంతటనత ఆ మాట చనటించిరి; ఆ పని 
అంతయు చేయునటు్  దననిక్ొరక్ు వారు తచెిిన 
సామగీి చనలినద,ి అది అతిధిక్మ నైది. గనతక్ పిజలు 
తీస్టటక్ొనివచతిట మానిర.ి 
 

 దేవుడు ఇశ ర యిేలీయుల యొక్ు ఆలోచనలను ఏ విధంగ  
మయర ుడో , అదే విధంగ  మన ప త దారిదరప్ు మరియు ప ప్ 
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బానిసతాప్ు ఆలోచనను మయరిువేస,ి మనము రక్షణ 
ఆనందానిన అనుభవించాలని కోరుతునానడు.   
 

 ఊహలనత పడదోియడం:- 
 

 దేవునికి ఎంతో అయిషట ముగ  ఉండ ేప త స్ాయసాభావము 
నుంచి దూరమవాడం ఏలయగ ? నూానత భాగం, అభదరతా 
భావం, సరిపో ను, ప్నికి ర ని,దూషణ మరియు నేర రోప్ణ 
సాభావం నుంచి ఏలయగు విడిపించగలను?  
 

మన జీవితంలో ఏలుబడి చసేుొ నన ఈ ఆలోచనల నుండ ి
మరియు ఊహాలను ఏ రఫతిగ  వావహరించాలి.  
 

దేవుని వ క్ాం దరనికి సమయధానం చ బుతుంది.  
 IIక్ోరింథీయులు 10:5మమేు వతరకములనత, దేవుని 

గూరిిన జాా నమునత అడాగించత పితి ఆటంక్మునత 
పడదోిస్టట, పితి ఆలోచననత క్రసీతు క్ు లోబడునటు్  
చెరపటిి; 
 

 ఊహాలనీన మ దడులో ఉంటాయి. మనం మన మనసులను 
నియంతిరంచుకొని దేవుని వ క ానికి విరోధముగ  ఉనన ప్రతి 
ఆలోచనను బయటక్ు ప రదోర లివేయయలి. 
 

యుదాం అనదేి మన మనసుులో- మన ప ర ణములో,  మన 
చితొములో మరియు భావోదేరగములో జరుగుతూ ఉంది. ఈ 
ప ర ంతంలో జరిగ  యుదధ ములో మనము జయిస్ ొ మయ (లేదా) 
ఓడపిో తామయ అనేద ి విషయం క దు. మన మనసును 
దేవుని వ క్ాముతో నూతన ప్రచుకోవ లి.  
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ప్రతి ఆలోచనను చ రప్టిట  యిేసు కరీరసుొ నక్ు స్ ాధరనప్రచాలి. 
కరీరసుొ  యిసేులో మనము ఏమ  ైఉననమో అన ేజాఞ నానికి మన 
ప్రతి ఆలోచనను లోబరిచి, విధయేతను క్నుప్రచాలి.    
 

 పామువలే:- 
 

 ఒక్ చ టుట  మీద నుండ ి విషప్ూరితమ నై సరపము ప్డ ి మన 
చేతిని చుటూట  వేస,ి దాని కోరలను మనలోనికి దింప్ుతూ 
ఉననప్ుపడు మనము ఆలయచూసూొ  నిలబడము గ నీ, 
వెంటన ే మన చేతిని వీల నైంత వేగముగ  ప ైకి కిరందకి 
జాడసి్ ొ ము. 
 

ఇది వెనువెంటన ేచాలయ శకొివంతముగ  బలముతో చేసర ప్ని. 
అది మనలను క టు వేసర ముందే మనము దానిని 
వెదిలిస్ ొ ము.  
 

అద ే రఫతిగ  మన ప త మనిషిని గూరిున సాభావ నిన, 
ఆలోచనను మరియు ఉదాహరణను ప్డదోర యయలి. “ఈ 
ఆలోచనను యిేసు నామంలో తృణీక్రిసుొ నానను” అని 
బిగగ రగ  చ ప పలి. ‘నీవిప్నిచయేలేవు, నీక్ు సిగుగ ప్డ ే
సాభావం చాలయ ఎక్ుువ అని మన ప త మనసుు చ బుతూ 
ఉంటే వెంటన ే మనము ‘యిసేు నామంలో ఈ ఆలోచనను 
తృణీక్రిసుొ నానను’. ‘ననున బలప్రచు యిేసుకరీరసుొ లో 
సమసొము చయేగలను’ అని మనం చ ప పలి.  
 

నీక్ు క నుర్ ఉందని ప తమనసుు చ బుతూ ఉంటే వెంటన ే
నీవు ఈ ఆలోచనను యిేసునామములో గరిధసుొ నానను. యి ే
త గులు నా గుడార నిన సమీపించదు. యిేసుకరీరసుొ  పత ందిన 
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గ యయలు దాార  నేను సాసధ ప్రచబడాా ను  అని మనం 
చ ప పలి.    
 

 బలమ ైన ఆయుధనలు:- 
 

 మన జీవితం ప ైన ఏలుబడి చసేుొ నన బలమ నై దుర గ లను 
విరగగొటట డానికి శకొివంతమ ైన ఆయుధాలను క్లిగి 
యునానము.   
 

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు వ ర సూొ ,  
 

 II క్ోరంథీయులు10:4 మా యుదోా పక్రణములు శరీర 
సంబంధమ ైనవ క్ావుగాని, దేవుని య్యదె్తట 
ద్తరగములనత పడదోియజాలినంత బలముక్లవ  ై
యునావ. 
 

 దేవుని వ క ానికి విరోధముగ  ఉనన ఆలోచనలు మరియు 
తలంప్ులను మనము తృణీక్రించి, ప రదోర లయలి. తదాార  
మన ప  ైఉనన వ టి ప్రభావ నిన మనము విరగగొటట గలము.  

  

 నీ పాత సవరూపానిా తీస్టటవేయాలి:- 
 

 కొలస్ులక్ు వ ర సని ప్తిరక్లో పౌలు గ రు మన ప త 
సారూప నిన కోసం ఆలోచించే ప్రకిరయను త లియజ శ రు.  
 

 క్ొలొససయులు3:9-10 ఒక్నితో ఒక్డు అబదా్ 
మాడక్ుడర;ఏలయనగా పాిచీనసవభావమునత దనని 
కి్యీలతో క్ూడ; మీరు పరితిజంచి, జాా నము క్లుగు 
నిమితుము దననిని సృష్టి ంచినవాని పో లిక్చొపుపన 
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నూతన పరచబడుచతనా నవీనసవభావమునత 
ధరించతక్ొని యున్నారు. 
 

 దేవుని వ క్ాప్ు ప్రతాక్షత దాార  ప త సాభావ నిన విడిచి 
ప టట డం అంటే ‘జాఞ నముతో సృషిట  క్రొ యొక్ు సాభావ నికి 
రూప ంతరం చ ందటమ’ే! 
 

మన మనసతసనత నూతన పరుచతక్ొనతటయ్యే:- 
 

 మనం రక్షణ పత ందిన క్షణమప్ుపడు, మన చితొము యొక్ు 
సులువెైన క రాములు బటిట  మన మనసుును మయరులేము. 
ఇది క వలం మొదటి అడుగు మయతరమే. మనం దవేుని 
వ క ానిన అను దినము ధాానిసుొ ండగ  మన మనసుును 
సృషిట  క్రొ యొక్ు (దేవుని) సారూప్ములోనికి రూప ంతర 
ప్రుచుకొంటాము.  
 

 పిక్టనలు2:12 పపరగములోఉనా సంఘపు ద్ూతక్ు 
ఈలాగు వాి యుము వాడరయ్యెనై ర్ండంచతలుగల 
ఖ్డగము గలవాడు చెపుప సంగతులేవనగా; 
 

 మనము దేవుని యొక్ు సారూప్ాం మరియు మహ మయి  ై
యునానమని పౌలు గ రు చ ప పరు.  
 

 II క్ోరంథీయులు3:18 మన మంద్రమునత ముసతక్ు 
లేని ముఖ్ముతో పిభువు యొక్క మహమినత 
అదా్ము వల  పితిఫలింపజేయుచత, మహిమనతండర 
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అధిక్ మహమినత ప ంద్తచత, పిభువగు ఆతమచేత ఆ 
పో లిక్గాన్ే మారిబడుచతన్నాము.  
 

 మనం దేవుని సారూప్మందు సృజించబడతిే, నూతన 
సారూప్ాం దవేుని యొక్ు పో లిక్లోనికి తిరిగి సమక్ూరు 
బడిత,ే అప్ుపడు మన గూరిు మనము వాతిర క్మ ైన 
విషయయలను మయటాి డటం దేవునికి అవమయనక్రం.  
 

గతంలో మనం ఉననటుి గ  మన గూరిు మనం మయటాి డ 
క్ూడదు. మనము నూతన సృషిట  మనము మహ మలో 
నుండి అధిక్ మహ మలోనికి రూప ంతరం చ ందుతునానం.  
 

మిడత యొక్క సవరూపానిా తృణీక్రించతట:- 
 

 చేయగలనత అనా సవరూపం:- 
 

 మనము విజయవంతమ ైన క ైైసొవ జీవితం జీవించాలి. అంట ే
చేయలేము అనన సారూప నిన చయేగలను అన ే
సారూప్ంతో బదిలీ చయేయలి. దేవుని వ క్ాం మనం ఏమి 
చేయ గలమని చ బుతుందో  మనము దానిని చయేగలమని 
అరధం చసేుకోవ లి.  
 

 ఉదనహరణగా 12 మంది వేగులవారు:- 
 

 దేవుడు ఇశ ర యిలేు ప్రజలకి క నను భూమిని వ గ ధ నం 
చేస్ ొ డు. ఒక్ దనిం వచిునప్ుపడు దవేుడు 12 గోతరా ల నుంచి 
ఒకొుక్ురినీ ఎనునకొని ఆ దేశ నిన ప్రిశీలించి, దాని యొక్ు 
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నివేదిక్ను త్మసుకొని రమునానడు. 40 రోజులు గడచిన 
తరువ త వ రు నివేదిక్తో వెనుక్క్ు వచాురు.  
 

 సంఖ్ాిక్ాండము13:27-28 వారు అతనికి్ తెలియ 
పరచి నదమేనగా నీవు మముమనత పంపటన 
దేశమునక్ు వ ళ్్ళతివత; అది పాలు తేన్ లు పివ హించత 
దేశమే; దనని పండు్  ఇవ. అయ్యతే ఆ దేశ ములో 
నివస్టటంచత జనతలు బలవంతులు; వారి పటిణములు 
పాిక్ారముగలవ అవ మిక్ికలి గొపపవ; మరయిు 
అక్కడ అన్నక్రయులనత చూచితివత.   
 

 మనము స్ మరధయత క్లిగియునానము.  
 సంఖ్ాిక్ాండము13:30 క్ాలేబు మోష్ే య్యదె్తట 

జనతలనత నిమమళ్ పరచిమనము నిశియముగా 
వ ళ్ల్ ద్తము; దనని సావధీనపరచతక్ొంద్తము; దనని 
జయ్యంచతటక్ు మన శకి్ు చనలునన్ నత. 
 

 మనం సామరాయత క్లిగిలేము:- 
 

  సంఖ్ాిక్ాండము13:31-33అయ్యతే అతనితో క్ూడ 
పో య్యన ఆ మనతషుిలుఆ జనతలు మనక్ంటట బల 
వంతులు; మనము వారి మీదికి్ పో జాలమనిరి. 
మరియు వారు తనము సంచరించి చూచిన దేశమునత 
గూరిి ఇశ్ాీయ్యేలీయులతో చెడా సమాచనరము చెపటప 
మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసతలనత 
భక్షరంచతదేశము; దననిలో మాక్ు క్నబడరన 
జనతలంద్రు ఉనాత దహేులు. అక్కడ న్ ఫల్ీయుల 
సంబంధతల నై అన్నక్ు వంశపు న్ ఫ్లీ యులనత చూచి 
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తివత; మా ద్ృష్టు కి్ మేము మిడతలవల  ఉంటిమి, వారి 
ద్ృష్టు కి్ని అట్ే ఉంటిమనిరి. 
 

 వితనిసము దేవుడే:- 
 

 దేవుడు ఏమ ైయునానడో  అన ే నిజమ ైన ప్రతాక్షత క లేబు 
మరియు యి హో షువ క్లిగి ఉనానరు. వ రు నూతన సృషిట  
చ ందిన ప్రజల వల  మయటాి డారు. ‘నిశుయముగ  వెళ్్ి 
దుము; దానిని స్ ాధరనప్రచుకొందుము, దానిని 
జయించుటక్ు మన శకొి చలుననెను’. వ రు ఇక్ను 
మయటాి డుతూ;  
 

 సంఖ్ాిక్ాండము14:8-9 య్యెహో వా మనయంద్త 
ఆనందించిన య్యెడల ఆ దేశములో మనలనత చేరిి 
దననిని మన కి్చతినత;. అది పాలు తేన్ లు పివహించత 
దేశము. మ టుి క్ు మీరు య్యెహో వామీద్ తిరుగ 
బడక్ుడర, ఆ దేశ పిజలక్ు భయపడక్ుడర, వారు 
మనక్ు ఆహారమగుద్తరు, వారి నీడ వారి మీద్నతండర 
తొలగిపో య్యనెత. య్యెహో వా మనక్ు తోడెై యున్నాడు, 
వారికి్ భయపడక్ుడనిరి. ఆ సరవసమాజము వారిని 
రాళ్్తో క్ొటిి చంపవల ననగా; 
 

 మిగిలిన ప్ది మంది మనుషులు క్ూడా క లేబు మరియు 
యోహో షువ  చూసిన ప్రిసిధ తులనీన చూశ రు. అయిన 
ప్పటికరీ వ రు తమ నేతార లను దేవుని యొక్ు గొప్పతనం ప నై 
నిలుప్లేదు. వ రు తమ ప్రక్ృతి సంబంధమ నై స్ మరధయం 
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చూస ితమను తాము మిడతల వల  చూసుక్ునానరు. వ రు 
తమను గూరిు ‘మిడత వంటి సారూప్ం’ క్లిగియునానరు.  
 

 మన నిరణయం:- 
 

 ఈ రోజు మన గూరిు మనము క్లిగియునన మిడత 
సాభావ నిన విడచిిప టిట , నూతన సృషిట  సారూప నిన క్లిగి 
యుండాలి. క లేబు మరియు యోహో షువ  వలే దేవుని 
గొప్పతనం ప ై మన విశ ాసమును ఉంచి, ‘ఈ ప్రదేశ నిన 
మనం స్ ాధరనప్రుచుకోగలమని చ ప్పడం ప ర రంభించాలి’.  
నూతన సృషిట యి నై మన కొరక్ు దవేుడు ఏరపరచిన చసేిన 
మరియు క్లిగిన క ర ాలు అనినంటిని మనం క్లిగి 
ఉండటానికి ప దా అడుా గోడగ  నిలిచేది. మన ప త 
సారూప్మే. 
 

మనము మన ప్రిసిధ తుల నై కొండవెపై్ు చూస ి ధ ైరాముగ  
మయటాి డాలి. ‘నీవు పపక్ిలించబడరన సముది్ములో పడరపో ’.  
 

 మతుయ్య21:21 అంద్తక్ు య్యసేతమీరు వశ్ావసము 
గలిగి సందేహపడక్ుండరన య్యెడల, ఈ అంజూరపు 
చెటుి నక్ు జరిగిన దననిని చేయుట మాతిమే క్ాద్త, ఈ 
క్ొండనత చూచినీవు ఎతుబడర సముది్ములో పడవే¸ 

 
 

 మన యుదోా ప్క్రణాలు దేవుని మూలముగ  మనం 
బలమ ైన దుర గ లను ప్డదోర యడానికి శకొివంతమ ైనవి. మన 
ప త సాభావం యొక్ు దుర గ లు ప్డపోి యి క్ుప్పక్ూలి 
పో తాయి. దవేుడు చ పపిన ప్రక రము మనము తయయరు 
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అవుతాము. నూతన సృషిట గ  మన ప త సారూప్ము గతించి 
పో యి, నూతనముగ  మనం త లుసుక్ునన నవీన సాభావం 
క్ూడా నూతనమవుతుంది.  
 

 IIక్ోరింథీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు  నంద్తనా 
య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించెనత, ఇదిగో 
క్ొీతు  వాయ్యెనత;  

 
మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:- 
 

1. ఈ పాఠి పుసుక్ానిా మీరు చద్తవుట దనవరా మీరు పడదోిస్టటన పాత 
సవరూపము యొక్క ద్తరాగ లు ఏమిటి?  

 
 
 

2. క్ొలొససయులు 3:9-10 పిక్ారము పాిచీన పురుషుని వడరచి నవీన 
పురుషుని ధరించతక్ొనే్ పికి్యీనత వవరించండర?  

 
 
 

 
3. రోమా12:2 లో పిసాు వంచిన మనసతనత నూతనపరుచతక్ొనే్ పికి్యీనత 
వవరించండర?  

 
*** 
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పాఠము-6  
య్యేసతక్రసీతు లో మన సావరూపిం 

 

య్యేసతక్రసీతు లో మన క్ుటుంబం:-  

 

 నూతన జనమ:- 
 యిేసుకరీరసుొ ను స్త ంత రక్షాక్ునిగ  అంగఫక్రించిన క్షణమంద ే

మనము నూతన క్ుటుంబంలో ‘మరల తిరిగి జనిుంచాము’. 
యిేసయా నీకోర దముతో చ ప పరు.  
 

 యోహానత3:7 మీరు క్ొీ తుగా జనిమంపవల నని న్ేనత 
నీతో చెపటపనంద్తక్ు ఆశిరిపడవద్తా .  
 
 

 యిేసయా, తాను శరఫరంలో తిరిగి జనిుంచుట కోసం 
మయటాి డటం లేదు గ నీ ఆతులో తిరిగి జనిుంచుటను గూరిు 
మయటాి డుతునానరని నికోర దముక్ు సపషట ము చశే రు.  
 

 యోహానత3:5-6 య్యసేత ఇట్న్ నతఒక్డు నీతి 
మూలము గానత ఆతమమూలము గానత జనిమంచితేన్ే 
గాని దేవుని రాజిములో పివశేంప లేడని నీతో 
నిశియముగా చెపుపచతన్నానత. శరీర మూలముగా 
జనిమంచినది శరీరమునత ఆతమమూలముగా జనిమంచి 
నది ఆతమయున్ ై యునాది. 
 

 యిేసుకరీరసుొ ను స్త ంత రక్షక్ుని కిరంద అంగఫక్రించక్ ముందు 
మనము మన శరఫరంలో (ఎముక్ు, మయంసము, రకొ్ం) 



[119] 
 

మరియు మన ప ర ణములో (జాఞ నము, భావోదేరక్ము 
మరియు చితొము)లో మనం జీవిసుొ నానము. క నీ 
ఆత్ముయంగ  చనిపో యయము. మన రక్షణ సమయమప్ుపడు 
తిరిగి ఆత్ముయంగ  జీవిసుొ నానం. మన ఆతు సజీవ 
మయయి ను. యిసేుకరీరసుొ లో మనము నూతన సృషిట  
అయినాము.  
 

మనము నూతన క్ుటుంబంలో, దేవుని యొక్ు 
క్ుటుంబములో జనిుంచాము. దేవుని క్ుటుంబములో 
జనిుంచిన మనము దవేుని పిలిలమయయాము.  
 

 దేవుని పటల్లం:-  
 

 అపో సుొ లుడ ైన యోహాను వ ర సూొ ,  
 Iయోహానత3:1 మనము దేవుని పటల్లమని పటలువ 

బడునటు్  తండరి మనక్్టిి పేమి ననతగీహించెన్  
చూడుడర; మనము దవేుని పటల్లమే.ఈ హేతువుచేత 
లోక్ము మనలనత ఎరుగద్త, ఏలయనగా అద ి
ఆయననత ఎరుగలేద్త.  
 

 మనము సరాశకొి గలిగిన, సరాజాఞ నము క్లిగిన విశా 
మంతటిలో త లివెనై తండిర యొక్ు క్ుమయరులం మరియు 
క్ుమయర ొ లం అని అరధమ ైత,ే మన యొక్ు జీవితప్ు సిధ తి 
గతులు హక్ుులు, ప్రయోజనాలు మరియు భవిషాత్ 
సంప్ూరణంగ  మయరిపో తాది. మన కొర తొ క్ుటుంబంలో దేవుని 
క్ుమయరులు మరియు క్ుమయర ొ ల యొక్ు సంబంధం ఏమిటో 
మనక్ు అరధమ తైే మన గూరిు మనము ఆలోచించ ే
విధానము ప్ూరొిగ  మయరిపో తుంది.  
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పౌలు గ రు వ ర సూొ ,  
 రోమా8:14 దేవుని ఆతమచేత ఎంద్రు నడరపటంప 

బడుద్తరో వారంద్రు దవేుని క్ుమారుల ై యుంద్తరు. 
  

 యిేసుకరీరసుొ ను మన ప్రభువు గ ను మరియు స్త ంత రక్షక్ుని 
కిరంద అంగఫక్రించిన క్షణమే మనము దవేుని పిలిలం 
అవుతాము.  
 

 యోహానత1:12 తనతా ఎంద్రంగీక్రించిరో వారకి్ంద్ 
రికి్, అనగా తన న్నమమునంద్త వశ్ావసముంచిన 
వారికి్, దేవుని పటల్లగుటక్ు ఆయన అధిక్ారము 
అనతగీహించెనత. 
 

 అధిక రము అంట ే ఇక్ుడ చటట సంబంధమ నై హక్ుు అని 
అరధము. ఒక్ుస్ రి మనము విశాసముంచిత,ే మనము 
దేవుని క్ుమయరులం, క్ుమయర ొ లం అవాడానికి చటట బదామ ైన 
హక్ుు గలవ రము.  
 

 దేవుని వారసతలం:- 
 

 దేవుడు మనలను క వలం మనలను పిలిలుగ  చేసుకోవడం 
మయతరమే క దు, గ నీ యిసేుకరీరసుొ కి ఇచిున అద ే
బహుమయనానికి మనలక్ు వ రసులనుగ  చేశ రు. మనము 
యిేసు కరీరసుొ తో క్ూడా జత వ రసులం.  
 

 రోమా8:17 మనము పటల్లమ ైత ే వారసతలము, 
అనగా దేవుని వారసతలము; క్రసీతు తో క్ూడ మహిమ 
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ప ంద్తటక్ు ఆయనతో శమీపడరన య్యెడల, క్రసీతు తోడర 
వారసతలము. 
 

 దేవుని యొక్ు ఆసిొ  మరియు ఐశారాము కొలతులులేనటు 
వంటిది. తండిరకి చ ందని సమసొము క్ుమయరునిద.ే  
 

దేవుని క్ుటుంబములో జనిుంచుట దాార , యిేసుకరీరసుొ తో 
ప టు జత వ రసులమ ైనామని త లుసుకోవడం. ఎంతో 
సంతోషక్రం. ఆయన క్లిగిన సాసు తమంతా ఇప్ుపడు మన 
స్ ాసాయము అయిాంది. ప్రలోక్మందు ఉనన ధన నిధులనీన 
యిేసుకరీరసుొ క్ు చ ందినవి. మనము ఆయనతో ప టు జత 
వ ర సులం. క బటిట , ఇప్ుపడు ప్రలోక్ంలో ఉనన ధన 
నిధులనినంటికరీ మనము వ రసులం. అవి ఇప్ుపడు మనక్ు 
చ ందినవి.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:3మన పిభువ నై య్యసేతక్రసీతు యొక్క 
తండరియగు దేవుడు సతు తింపబడునత గాక్. ఆయన 
క్రసీతు నంద్త పరలోక్ వషయములలో ఆతమ 
సంబంధమ ైన పితి ఆశీరావద్మునత మనక్నత 
గీహించెనత.  
 

 మన సావసాయనిా  సావధీనపరుచతక్ొనతట:-  
 

 యిేసుకరీరసుొ  నందు విశాసముంచుట దాార  మనము దవేుని 
క్ుటుంబములో జనిుంచాము. తదాార  ఆయనక్ు 
క్ుమయరులం, క్ుమయర ొ లం అయినాము. ఆయన పిలిలుగ  
మనం దవేుని యొక్ు స్ ాసధ యనికి వ రసులం అయినాము.  
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 ఆదిక్ాండము1:26 దవేుడు మన సవరూపమంద్త 
మన పో లిక్్ చొపుపన నరులనత చేయుద్ము; వారు 
సముది్పు చపేలనత ఆక్ాశ పక్షులనత పశువులనత 
సమసు  భూమిని భూమిమీద్ పాిక్ు పితి జంతువునత 
ఏలుద్తరుగాక్నియు పలిక్్నత. 
 

 య్యెహెజేకలు46:16 పిభువ ైన య్యెహో వా స్టపలవచతిన 
దేమనగా అధిపతి తన క్ుమారులలో ఎవనిక్్రననత 
భూమి ఇచిిన య్యెడల అది యతని క్ుమారునికి్ 
సావసు యమ ైనంద్తన అతని క్ుమారులద్గునత. అద ి
వారసతవమువలన వచిిన దననివంటి సావసు యము. 
 

 నూతన సృషిట గ , మనం మన స్ ాస్ ధ యనిన స్ ాధరన ప్రచు 
కోవ లి. నాాయప్ూరాక్ంగ  మనము చ ందిన స్ ాస్ ధ యనిన 
మనము స్ ాధరనప్రచుకోవ లి.  
 

 మన పియోజన్నలనత ప ంద్తక్ోవడం:- 
 

 ప్రలోక్ తండిర యొక్ు పిలిలమ ైన మనము మన 
ప్రయోజనాలను త లుసుకోవడం చాలయ అదుుతమ ైన 
విషయం. మన స్ ాస్ ధ యనిన అనుభవించడానికి, మనం ప్ర 
లోక్ం వెళ్ళి వరక్ు ఎదురుచూడవలసిన అవసరంలేదు, అన ే
విషయం ఎంతో సంతోష్ నిన ఇసుొ ంది.  
 

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు ఈ విధంగ  వ ర స్ రు.  
 ఫటలిపప్యులు4:19 క్ాగా దేవుడు తన ఐశవరిము 

చొపుపన క్రసీతు య్యేసతనంద్త మహిమలో మీ పితి 
అవసరమునత తీరుినత. 
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 నూతన సృషిట  అయిన మనము, దేవుని క్ుటుంబములో 
తిరిగి జనిుంచుట దాార  మన స్ ాసధ యనిన అనుభవించడం 
ప ర రంభించవచుు.  
 

నూతన సృషిట గ , దవేుని పిలిలముగ  మరియు కరీరసుొ తో 
క్ూడా జతవ రసులముగ , భూమి మీద మన అవసరతలు 
త్మరుబడటానికి దేవునిని అడుకొుని ఏడవనవసరం లేదు. 
దేవుడు క్లిగియుననదంతయు ఇప్ుపడు మనద ే
విధయేతతో దేవుని దాార  ఐశార ానిన ఏ రఫతిగ  పత ందు 
కోవ లో  అని త లుసుకోవ లి.  
 

 ధన్ననిా ప ంద్తక్ోవడననికి్ క్ావలస్టటన శకి్ు:- 
 

 మోషర ఇశ ర యిేలీయులతో ఈ రఫతిగ  చ ప పడు.  
 దివతీయోపదేశక్ాండం8:18 క్ాగా నీ దేవుడెనై 

య్యెహో వానత జాా పక్ము చేస్టటక్ొన వల నత. ఏలయనగా 
తననత నీ పటతరులతో పిమాణము చేస్టటనటు్  తన 
నిబంధననత నే్టివల  సాు పటంపవల నని మీరు భాగిము 
సంపాదించతక్ొనతటక్్ర మీక్ు సామరుయము క్లుగ జయేు 
వాడు ఆయన్ే. 
 

 ఇచేి సవభావం:- 
 

 తండిర యొక్ు సాభావము యిచేు సాభావము.  
 యోహాను గ రు వ ర సూొ ,  

 యోహానత3:16 దేవుడు లోక్మునత ఎంతో 
పేిమించనెత. క్ాగా ఆయన తన అదివతీయ 
క్ుమారునిగా పుటిిన వానియంద్త వశ్ావసముంచత 
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పితివాడునత నశంపక్ నితిజీవము ప ంద్తనటు్  
ఆయననత అనతగీహించెనత. 
 

 మనం మన యొక్ు తండిర బిడాలం క బటిట , మన యొక్ు 
నూతన సాభావంతో ఇచేు సాభావం క్లిగి ఉండాలి. 
యిేసయా మయటాి డుతూ,  
 

 లూక్ా6:38 క్షమించతడర, అపుపడు మీరు క్షమింప 
బడుద్తరు; ఇయుిడర, అపుపడు మీకి్యిబడునత; 
అణచి, క్ుదలిించి, దిగజారునటు్  నిండు క్ొలతనత 
మనతషుిలు మీ ఒడరలో క్ొలుతురు. మీరు ఏ క్ొలతతో 
క్ొలుతురో ఆ క్ొలతతోన్ే మీక్ు మరల క్ొలువబడునని 
చెపపపనత. 
 

 ఆశీరావద్పు నిలయం:- 
 

 మనము విధయేతతో మరియు విశ ాసముతో దేవునికి 
ఇచిునప్ుపడు, దేవుడు మనలను ఆశీరాదించడానికి 
ఆయనకొక్ కొలబదాను ఇసుొ నానం. తదాార  మన 
నితాతాప్ు సంప్ద నుంచి మన యొక్ు ప్రతి అక్ుర, 
అవసరత త్మరుబడుతుంది.  
 

మలయకరీ గరంథములో ఈలయగు చదువుతాము.  
 మలాక్ర3:10న్న మందిరములో ఆహారముండు నటు్  

పదియవభాగమంతయు మీరు న్న మందరిపు నిధి 
లోనికి్ తీస్టటక్ొనిరండర; దీని చేస్టట మీరు ననతా శ్ోధంిచిన 
య్యెడల న్నేత ఆక్ాశపు వాకి్ండ్నత వపటప, పటి 
జాలనంత వసాు రముగా దీవ నలు క్ుమమరించదె్నని 
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స్టపైనిములక్ు అధపితియగు య్యెహో వా స్టపలవచతి 
చతన్నాడు. 
 

 నూతన సృషిట గ , దేవుని యొక్ు క్ుమయర ొ లు మరియు 
క్ుమయరులుగ  ఆశీర ాదాలను ఏ రఫతిగ  పత ందుకోవ లో అన ే
విషయయనిన త లుసుకోవడం అదుుతమ నై విషయం.  
 

 య్యేసతక్రసీతు  యొక్క శరీరంలో:- 
 

 నూతన సృషిట యి నై మనము దవేుని క్ుటుంబంలో సభుాలం 
మయతరమే అవాలేదు క నీ, నూతన జను అన ే అదుుతం 
దాార , మనం యిసేుకరీరసుొ  శరఫరంలో అవయములమ ైనాము. 
  

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు వ ర సూొ ,  
 

 Iక్ోరంథీయులు12:2అటువల , మీరు క్రసీతు యొక్క 
శరీరమ ైయుండర వేరువేరుగా అవయవముల  ై
యున్నారు.  
 

  విశ ాసులందరూ క్లసిగటుట గ  దేవుని శరఫరం 
అవుతాము.  

 మనము వాకొిగతముగ  ఆయన శరఫరంలో 
భాగసుధ లము.   
 

 మనము పాిముఖ్ిమ ైన అవయవములు:- 
 

 దేవుని శరఫరంలో ప్రతి విశాసికి స్ ధ నం ఉంది. మనం 
నెరవేరుడానికి ఖ్చిుతమ ైన ప్ని ఉంది.  
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 Iక్ోరింథీయులు12:18 అయ్యతే దేవుడు అవయవ 
ములలో పితిదననిని తన చితు పిక్ారము శరీరములో 
నతంచనెత. 
 

 ఒక్రి అవసరత ఒక్రిక్ి ఉంది:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ  శరఫరమందునన ప్రతి విశ ాసికి ఇతర 
అవయవ లు క్ూడా అవసరమే.  
 

 I క్ోరింథీయులు12:21, 22 & 26 గనతక్ క్నతా చేతితో 
నీవున్నక్క్కరలేద్ని చెపపజాలద్త; తల, పాద్ములతో 
మీరు న్నక్క్కరలేద్ని చెపపజాలద్త. అంతేక్ాద్త, 
శరీరముయొక్క అవయవములలో ఏవ మరి బలహీన 
ములుగా క్నబడున్ల అవ మరి అవశిములే. క్ాగా ఒక్ 
అవయవము శమీపడునపుపడు అవయవము 
లనిాయు దననితోక్ూడ శమీపడునత; ఒక్ 
అవయవము ఘనత ప ంద్తనపుపడు అవయవము 
లనిాయు దననితోక్ూడ సంతో ష్టంచతనత. 
 

 దేవుని శరఫరంలో ప్రతి అవయవము ప ర ముఖ్ామే! మయనవ 
శరఫరం ఏ రఫతిగ  జాగరతొ ప్డ,ి సహాయప్డి మరియు సృజించ ే
స్ మరధయం క్లిగి ఉందో , అదే రఫతిగ  యిేసుకరీరసుొ  శరఫరం క్ూడా 
ఉంది.  
 

 య్యేసతక్రసీతు లో మన సాా నము:- 
 

 మనం రక్షణ పత ందే సమయమందు, ప్రిశుదాధ తు దేవుడు 
మనకి యిేసుకరీరసుొ లోనికి బాప్ొ సుము యిచాుడు. నూతన 
జను అనే అదుుతము దాార  మన యిసేుకరీరసుొ తో లోత ైన 
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సంబంధ క్లిగి ఉంటాము. మనము ఆయనతో 
ఏక్మౌతాము.  
 

 Iక్ొరంథీయులు12:13ఏలాగనగా, యూద్తలమ నైనత, 
గీీసతదేశసతు లమ ైననత, దనసతలమ నైనత, సవతంతుి ల 
మ ైననత, మనమంద్రము ఒక్క శరీరములోనికి్ ఒక్క 
ఆతమయందే బాపటుసమము ప ందతిివత.మనమంద్రము 
ఒక్క ఆతమనత పానము చేస్టటనవారమ ైతివత. 
 

 బాప్ొ సుము అంట ే– ఒక్దానితో ప్ూరొిగ  గురొించబడుట.  
 

మన రక్షణ సమయమందు, మనం యిసేుకరీరసుొ తో 
సంప్ూరణంగ  గురొించబడతాము.  
 

ఒక్ త లిరంగు వసొరము ఎరరటి రంగులో ముంచబడినప్ుపడు, 
ఆ త లిటి వసొరము ఎరరటి రంగును ప్లుుక్ుంటుంది. ఆ 
వసొరము తాను బాప్ొ సుము పత ందిన రంగుతో గురొించ 
బడుతుంది.  అద ే రఫతిగ , మన రక్షణ సమయం అందు 
ప్రిశుదాధ తు దాార  యిేసుకరీరసుొ లోనికి బాప్ొ సుము పత ంద ి
నప్ుపడు మన ఆతు దవేుని క్ుమయరుని యొక్ు 
సాభావ నిన అలవరచుకొంటుంది. మనం ప్ూరొిగ  ఆయనతో 
గురొించబడి-  
 

 ఆయనతో లోత ైన సంబంధం క్లిగి ఉండి, ఆయన 
శరఫరంలో భాగమ ై – ఆయనతో ఏక్మౌతాము.  

 యిేసయా ఏమ ై ఉనానరో మనము అద!ే 
 యి శయాక్ు క్లిగినందంతయు మనదే! 
 మనమేమ ై ఉనానమో మరియు క్లిగినదంతయు 

ఆయన యందు ఉనానము క బటిట .     
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 ఎఫపస్ట్స పతిిక్లో బవ ధించినటు్ గా:- 
 

 

 ఎఫ స్ు సంఘయనికి వ ర సిన ప్తిరక్లో, మొదట మూడు 
వచనాలలో పౌలు గ రు అనేక్ మయరుి  ‘య్యేసతక్రసీతు  నంద్త’ 
మన స్ ధ నానిన మరియు స్ ాసధ యనిన త లియజ శ రు.  
 

 ఆతమసంబంధమ ైన ఆశీరావదనలతో ఆశీరవదించబడనా ము:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ  నందు ప్రతి ఆతుసంబంధమ ైన ప్రతి 
ఆశీర ాదముతో మనము ఆశీరాదింప్బడాా యి.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:3 మన పిభువ నై య్యసేతక్రసీతు యొక్క 
తండరియగు దేవుడు సతు తింపబడునత గాక్. ఆయన 
క్రసీతు నంద్త పరలోక్ వషయములలో ఆతమ 
సంబంధమ ైన పితి ఆశీరావద్మునత మనక్నత 
గీహించెనత. 
 

 మన అనుదని జీవితంలో ధనము, మహ మ మరియు 
తృపిొ ప్రచే ప్రలోక్ సంబంధమ ైన, ఆతు సంబంధమ ైన ప్రతి 
ఆశీర ాదము మనక్ు అందుబాటులో ఉంది.  
 

 ఆయనలో ఎనతాక్ోబడనా ము:- 
 

 తండిరయి నై దవేుడు యిసేుకరీరసుొ ను ఎనునక్ునానడు. ఆయన ే
ఎనునకోబడని వాకొి. మనము ఆయన యందు ఉనానము. 
క బటిట , ఇప్ుపడు ఆయన యొక్ు ఎనినక్ను మనము ప్ంచు 
క్ుంటుంది.  
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 ఎఫపస్ట్యులు1:4 ఎట్నగా తన పటియునియంద్త తననత 
ఉచితముగా మనక్నతగీహించిన తన క్ృపామహిమక్ు 
క్రరిు క్లుగునటు్ , 
 

 దేవుడు మన యొక్ు అరహతను బటిట , స్ మరధయమును బటిట  
లేదా విలువను బటిట  మనలను ఎనునకోలేదు. క నీ నితా 
గతములో ఆయన మనలను యిేసుకరీరసుొ  నందు చూశ డు. 
క బటిట , ఆయన మనలను ఎనునక్ునానరు.  
 

 ఆయనలో ముంద్తగా నిరణయ్యంపబడరన్నము:- 
 

 మనము ఆయనలో ఉనానము. క బటిట  ఆయన గమా 
స్ ధ నానిన ప్ంచుక్ుంటునానం.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:5 తన చితు పిక్ారమ ైన ద్యా 
సంక్లపము చొపుపన, య్యేసతక్రసీతు  దనవరా తనక్ు 
క్ుమారులనతగా స్ట్వక్రించతటక్్ర, మనలనత ముంద్తగా 
తన క్ోసము నిరణయ్యంచతక్ొని, 
 

 మనం దవేునిని ఇషట ప్డుతునానం. క బటిట  మన నితాాతానిన 
ఆయనతో గడప్డానికి ముందుగ  నిరణయించబడలేదు. 
క నీ, దవేుడు మనలను అధిక్ంగ  పరరమించి ఇషట ప్డు 
తునానడు. క బటిట  ముందుగ  నిరణయించబడనిది. తండిర 
క లయల దాార  (యుగ ల ముందే) మనలను యిేసుకరీరసుొ  
నందు చూశ రు. మనము యిేసుతో ఏక్మ  ై ఉనానము. 
క బటిట  తండిర యిసేును ఎనునక్ునానరు. ఆయన యందు 
ఉనన మనలను ఎనునక్ునానరు. యిసేుకరీరసుొ లో ఉనన మన 
స్ ధ నం బటిట  మన యొక్ు స్ ాసధ యము మరియు గమాము 
ఉంది.  
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 ఎఫపస్ట్యులు1:11 మరియు క్రసీతు నంద్త ముంద్తగా 
నిరీక్షరంచిన మనము తన మహిమక్ు క్రరిు క్లుగజేయ 
వల నని, 
 

 ఆయన యంద్త అంగీక్రించబడనా ము:- 
 

 మనం దేవుని చతే పిరయమ నై వ రఫగ  ఎంచబడాా ము. 
మనము యిేసు కరీరసుొ  నందు ఉనానము. క బటిట , తండిర 
మనలను అంగఫక్రించారు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:7 దవేుని క్ృపామహదెైశవరిమునత 
బటిి ఆ పటియునియంద్త ఆయన రక్ుమువలన మనక్ు 
వమోచనము, అనగా మన అపరాధములక్ు 
క్షమాపణ మనక్ు క్లిగియునాద.ి 
 

 ఆయన యంద్త ముది్వేయబడనా ము:- 
 

 దేవుడు మనలిన యిేసుకరీరసుొ తో లోతుగ  జతప్రచి, 
ఆయనతో నితాతాము వరక్ు ఏక్ము చేశ రు. దరనిక  ై
మనలను ప్రిశుదాా తుతో ముదరవేశ రు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:13 మీరునత సతివాక్ిమునత, అనగా 
మీ రక్షణ సతవారునత వని, క్రసీతు నంద్త వశ్ావసముంచి, 

వాగాా నము చేయబడరన ఆతమచేత ముదిింపబడరతిరి. 
 

 ఆయనతో పాటు ఆస్ట్నతలమ ైన్నము:- 
 

 మనము యిేసుకరీరసుొ తో ఏక్మ ైనాము. క బటిట , ఆయనతో 
ప టు ప్రలోక్ములో ఆశీసులమ  ైఉనానము.  
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 ఎఫపస్ట్యులు2:6 క్రసీతు య్యేసతనంద్త ఆయన మనక్ు 
చేస్టటన ఉపక్ారముదనవరా అతిధిక్మ నై తన క్ృపా 
మహ దెైశవరిమునత రాబవ వు యుగములలో క్నత 
పరచత నిమితుము; 
 

 మనం భౌతిక్మ నై శరఫరంతో భూమి ప ై జీవిసుొ ననప్పటికరీ 
కరీరసుొ తో ప టు ప్రలోక్ంలో సింహాసనము ప  ై ఆశీనులమ  ై
యునానము. యిసేయా తన విమోచనక ర ానిన ముగించిన 
తరువ త ఆయన తండిరతో ప టు సింహాసమునక్ు క్ుడ ి
ప ర శాననఆసన్ుడ ై ఉనానరు.  
 

 క్రరునలు110:1 పిభువు న్న పిభువుతో స్టపలవచిిన 
వాక్ుక నే్నత నీ శతుి వులనత నీ పాద్ములక్ు 
ప్ఠముగా చయేువరక్ు న్న క్ుడరపారశవమున 
క్ూరుిండుము. 
 

 మనము యిేసుకరీరసుొ తో ప టు సింహాసనము ప ై ఆసన్ుడ  ై
ఉనానమని పౌలు గ రు చ బుతునానరు. భూమి ప  ై యిేసు 
కరీరసుొ  చసేిన సంప్ూరణ క రాం వలి ప్రయోజనాలను మనము 
ఆనందిసూొ  ఉనానం. విశ ాసముతో ప్రతి విశాస ిజీవిత సుడి 
గుండాల మధా క్ూడా ఆయన విశ ర ంతిని అనుభవిసుొ నానం.  
 

 ఆయనలో ఉనా మంచిపనతలు:- 
 

 మనము యిసేుకరీరసుొ  నందు మంచి ప్నులక ై సృషిట ంచ 
బడాా ము.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:10 మరయిు వాటియంద్త మనము 
నడుచతక్ొనవల నని దవేుడు ముంద్తగా స్టటదా్పరచిన 
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సత్ కి్యీలు చేయుటక్్ర, మనము క్రసీతు య్యేసతనంద్త 
సృష్టు ంపబడరనవారమ  ై ఆయన చేస్టటన పనియ్యె ై
యున్నాము. 
 
 

 ఆదాము మరియు అవా ఒక్ ఉదేా శాముతో సృషిట ంచబడాా రు. 
అలయగ  యిసేుకరీరసుొ  నందు మనము క్ూడా అద ేఉదేా శాముతో 
సృషిట ంప్బడాా ము. భూమి ప నై ఆయన ప్నులను 
చేయడానికి సృషిట ంప్బడాా ము. కరీరసుొ  శరఫరయి ైన మనము ఈ 
భూమి ప ైన ఆయన ప్రతినిధులుగ  ఆయన స్ ధ నంలో ప్ని 
చేయడానికి నిరణయించబడాా ము.  
 

యిేసుకరీరసుొ  సజీవంగ  ఉండ,ి భూమి మీద ప్రిచరా చయేు 
దినములలో ఆయన విశ ాసులతో ఈ విధంగ  చ ప పరు.  
 

 యోహానత14:12 నే్నత తండరియొదా్క్ు వ ళ్ల్ చతన్నానత 
గనతక్ న్ేనత చేయుకి్యీలు న్నయంద్త వశ్ావస 
ముంచత వాడునత చయేునత, వాటిక్ంటట మరి గొపప 
వయు అతడు చేయునని మీతో నిశియముగా చెపుప 
చతన్నానత. 
 

 యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు విశ ాసులుగ , మనము ఆయన శరఫరం 
ఈ భూమి ప నై మనమే ఆయన క ళ్ి ప దాలు, ఆయన 
చేతులు మరియు హాస్ ొ లము. యిసేుకరీరసుొ  శరఫరం కిరంద 
మనము ఆయన ప్నులను నేడు కొనస్ గిసుొ నానము. 
 

 య్యేసతక్రసీతు  యొక్క శరీరం:- 
 

.  భూమి ప ైన యిేసుకరీరసుొ క్ు ప్రతినిధిగ  ఉంటుంద.ి  
 లోక నికి దేవుని పరరమనందిసుొ ంది.  
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 దేవుని యొక్ు సాసధ తను మరియు విడుదలను 
చేక్ూరుసుొ ంది.  

 ప్రజలను దేవుని యొక్ు రక్షణ జాఞ నంలోనికి త్మసుకొని 
వసుొ ంది.  
 

 ఆయన యంద్త ద్గగర చేయబడనా ం:- 
 

 మనము ఇంతక్ు ముందు దవేునికి శతుర వులుగ  ఉండి, 
ఆయనక్ు దూరంగ  ఉనానం. క నీ కరీరసరొ సు రకొ్ము దాార  
మనమయయనలో ఉనానము. క బటిట  ఆయనక్ు దగగ ర 
అయయాము. (సమీప్సుధ లమ ైనాము) 
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:13 అయ్యననత మునతపు ద్ూరసతు ల ైన 
మీరు ఇపుపడు క్రసీతు య్యసేతనంద్త క్రసీతు  రక్ుమువలన 
సమీపసతు ల ై యున్నారు. 
 

 ఇప్ుపడు మనము నిరంతరం ఆయనతో లోత ైన సహ 
వ సము సంబంధము క్లిగియునానము.  
 

 ఏక్మ ైయున్నాం:- 
 

 మనమే యిసేుకరీరసుొ  నందు మరలయ జనిుంచినప్ుపడు, 
దేవునికి మనకి మధా ఉనన నితాతాప్ు ఎడబాటు కొటిట వయే 
బడినది. ఆ ఇదారు ఆక్స్ ుత్ గ  ఏక్మ ైనారు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:15 ఇటు్  సంధిచేయుచత, ఈ య్యదా్రిని 
తనయంద్త ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టి ంచి, 
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 యిేసుకరీరసుొ తో నూతనముగ  జనిుంచిన వాకొి నిలిచినంత 
క లము వ రు యిసేుకరీరసుొ  నుండ ి మరియు ఆయన 
సమయధానం నుండ ివేరుక లేరు.  
 

 పరిశుదా్మ ైన మందిరం:- 
 

 ఆయన యందు మనము, దవేుడు నివసించు సధ లముగ , 
ఒక్ మందిరముగ  క్టట బడుచునానం.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:20-22 క్రీసతు య్యేస్టే ముఖ్ిమ నై మూల 
రాయ్యయ్యెై యుండగా అప సులులునత పివక్ులునత 
వేస్టటన పున్నదిమీద్ మీరు క్టిబడరయున్నారు. పితి 
క్టిడమునత ఆయనలో చక్కగా అమరిబడర, పిభువు 
నంద్త పరిశుదా్మ నై దేవాలయమగుటక్ు వృదిా  
ప ంద్తచతనాది. ఆయనలో మీరు క్ూడ ఆతమ 
మూలముగా దేవునికి్ నివాససులమ ై యుండుటక్ు 
క్టిబడుచతన్నారు. 
 

 ఈ భూమి ప నై దవేుడు మనయందు నివశించడానికి 
ఎనునక్ునానడు అనదే ి చాలయ గొప్ప విషయము. ఆయన 
వాకొిగతముగ  మనలో జీవించడానికి మరియు 
స్ మూహ క్ంగ  సంఘముగ  జీవించడానికి మనలను 
ఎనునక్ునానడు.  
 

 ఆయన యంద్త ధెైరిము మరియు నమమక్ము:- 
 

 మనము ఆయన యందు ఉనానము. క బటిట  ఆయనతో 
ఏక్మ ఉైనానము. క బటిట , సంప్ూరణంగ  ఆయనతో మమేక్మ  ై
ఉనానము. క బటిట , నూతన సృషిట గ  ఉనన మనము ఆయన 
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ఏమ  ై ఉనానడో  మరియు ఆయనక్ు క్లిగిన సమసానిన 
ప్ంచుక్ుంటునానము.  
 

ఆయన నీతి ఇప్ుపడు మన నీతి అయిాంది. ఆయనక్ు 
నియమింప్బడిన స్ ధ నము ఇప్ుపడు మన స్ ధ నమ ైంది.  
 

 ఆయన జీవము ఇప్ుపడు మన జీవమయింది.  
 నూతన సృషిట ని గూరిున ప్రతాక్షత మనం పత ందికొని 

నప్ుపడు మనం ధ ైరాంగ  ఈ మయటలు చ ప్పవచుు.  
 యిేసుకరీరసుొ లో నేనేమ  ైఉనాననో నాక్ు త లుసు! 
 నేను ఆయనతో ఏక్మ ై ఉనానను! 
 నేనిప్ుపడు ఆయన నీతిని, ఆయన గమయానిన, 

ఆయన స్ ధ నానిన, ఆయన స్ మర ధ యనిన మరియు 
ఆయన జీవ నిన ప్ంచుక్ుంటునానను! 

 నేన క్ నూతన సృషిట ని! 
 ప తవనీన గతించ ను, సమసొము కొర తొదాయి ను! 

 

 ఎఫపస్ట్యులు3:12 ఆయనయంద్లి వశ్ావ సముచేత 
ధెైరిమునత నిరభయమ నై పివేశమునత ఆయననతబటిి 
మనక్ు క్లిగియునావ. 
 

 మనము యిేసుకరీరసుొ  నందునానము. క బటిట  ఎంతో 
ధ ైరాముగ  ఆయన సనినధిలోనికి ర గలము. ఇక్ మీదట 
మనం నింద- అప్ర ధ భావము మరియు నేర రోప్ణ కిరంద 
లేము. మనము నూతన సృషిట  యిేసుకరీరసుొ నందు మనము 
దేవుని యొక్ు నీతియి  ైఉనానము.  
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 వ లుగు సంబంధతలం:- 
 

 యిేసయా ఈ లోక్ములో శరఫరధారిగ  ప్రతాక్షమయయారు. ఈ 
ప్రప్ంచంలో ఉనన ఆత్ముయ చీక్టిని తొలగంిచి, దేవుని 
యొక్ు పరరమను మరియు ఆయనను విశాసించు వ రికి 
ఆయన శకొిని క్నప్రచడానికి, వెలుగును అందించడానికి 
యిేసయా ప్ంప్బడాా రు.  
 

 యోహానత8:12 మరల య్యేసత న్ేనత లోక్మునక్ు 
వ లుగునత, ననతా వ ంబడరంచతవాడు చీక్టిలో 
నడువక్ జీవపు వ లుగుగలిగి యుండునని వారితో 
చెపపపనత. 
 

 Iథెససలొనీక్యులు5:8 మనము పగటివారమ ై 
యున్నాము గనతక్ మతుు లమ ై యుండక్, వశ్ావస 
పేిమలనత క్వచము, రక్షణ నిరీక్షణయనత శరసాు ీ ణ 
మునత ధరించతక్ొంద్ము. 
 

 విశ ాసులు వలెుగు సంబంధాలుగ  జీవించాలి, వ రు దవేుని 
యొక్ు వ క్ాప్ు ప్రతాక్షత అందించిన వలెుగు దాార  విజయ 
వంతమ ైన జీవితానిన జీవించాలి. పౌలు ఈ మయటలతో 
మనలను హెచురించాలి.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు5:8 మీరు పూరవమంద్త చీక్టియ్యె ై
యుంటిర,ి ఇపుపడెైత ే పిభువునంద్త వ లుగ్ర 
యున్నారు. 
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క్డుగబడర, పరిశుదా్పరచబడరన వార్ర నీతిమంతులుగా తీరిబడరతిరి:- 
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము, మన ప ప్ముల నుంచి 
విడిపించబడాా ము. మనము క్డుగబడ,ి ప్రిశుదాప్రచబడిన 
వ ర ై నీతిమంతులుగ  త్మరుబడాా ము.  
 

 Iక్ోరింథీయులు6:10-11 దొంగల ైననత లోభుల నైనత 
తని గుబవ తుల నైనతద్ూషక్ుల నైనతదోచతక్ొనతవార్రననత 
దేవుని రాజిమునక్ు వారసతలు క్ాన్ేరరు. మీలో 
క్ొంద్రు అటిివార్ర యుంటిరి గాని, పిభువ నై య్యేసత 
క్రసీతు  న్నమముననత మన దేవుని ఆతమయంద్తనత 
మీరు క్డుగబడర, పరిశుదా్ పరచబడరన వార్ర నీతి 

మంతులుగా తీరి బడరతిరి. 
 

 క్డగబడటం అంట ే శుదిధ చయేబడటం. దవేుడు తన 
సనినధలిో శుదిధ గ  లేని దానిని అంగఫక్రించలేదు. ప్ర ి
ప్ూరణమ ైన నీతి మరియు ప్రిప్ూరణమ నై నాాయము 
ప ప్ముతో ఉండలేదు.  
 

 Iయోహానత1:7 అయ్యత ే ఆయన వ లుగులోనతనా 
పిక్ారము మనమునత వ లుగులో నడరచినయ్యెడల. 
మనము అన్లిని సహవాసము గల వారమ ై 
యుంద్తము; అపుపడు ఆయన క్ుమారుడెైన య్యేసత 
రక్ుము పితి ; 
 

 ‘పరిశుదా్పరచబడటం’ అంటే కరీరసుొ నందు ఉనన విశ ాసముతో 
మయనవుడు దవేునితో క్లిగియునన సంబంధము. అంట ే
చ డు నుంచి వేరుప్రచబడ,ి కరీరసుొ  కొరక్ు ప్రతేా క్ప్రచబడ ి
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ప్రతిషిట ంచబడాా ము. మనము లోక్ము నుండ ి వెర ై, మనక్ు 
ఆప దించబడిన దవేుని నీతిమూలముగ  ఆయనతో 
సంబంధం క్లిగిఉండటం.  
 
 

మనము క్డుగబడ ి ప్రశిుదా ప్రచబడటం మయతరమే క దు. 
గ నీ, నీతిమంతులముగ  ఎంచబడాా ము. నీతిమంతులుగ  
ఎంచబడటం అంట ే దేవుని చతే నీతిమంతులుగ  ప్రక్టించ 
బడాా ము. మనము నీతిమంతులము. మన ఆతు దేవుని 
యి దుట ప్రపి్ూరణముగ  ఉంది. యిేసుకరీరసుొ లో మనం 
నూతన సృషిట . మన ప ప లనీన యిేసయా చిందించిన 
రకొ్ము దాార  క్డిగివయేబడాా యి.  
 

 రోమా3:28 క్ాగా ధరమశ్ాసు ీ సంబంధమ నై కి్యీలు 
లేక్ుండ వశ్ావసమువలనన్ే మనతషుిలు నీతి 
మంతులుగా తీరిబడుచతన్నారని య్యెంచత 
చతన్నాము. 
 

 రోమా 8:31 &33 ఇటు్ ండగా ఏమంద్తము? దేవుడు 
మనపక్షముననతండగా మనక్ు వరోధియ్యవెడు? 
దేవుని చేత ఏరపరచబడరన వారిమీద్ న్ేరము మోపు 
వాడెవడు? నీతిమంతులుగా తీరుి వాడు దేవుడే; 
 

 
 

 స్ తాను మరియు వ డి అనుచరులు మన గతానిన కోసం 
జాఞ ప్క్ము చేసరొ  మనము వ డతిో ఈ విధంగ  చ ప పలి.  
 

 స్ తానా దానిన మరిచిపో , అద ి క్డుబడ,ి ప్రశిుదా 
ప్రచబడినవ రమ ై నీతిమంతులుముగ  త్మరు 
బడాా ము! 
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 నేను నూతన సృషిట ని! 
 ప తవనీన గతించ ను సమసొము కొర తొదాయి ను! 

 

మన క్ొీతు  పౌరసతవము:- 
 

 మన క్ొీతు  హక్ుకలు:- 
 

 నూతన సృషిట యి ైన మనము, నూతన పౌరుసతాం 
క్లిగియునానం.  
 

ఒక్ దేశంలో ఉనన పౌరుడు, ర జాాంగము దాార  కొనిన 
హక్ుులను పత ందుక్ుంటాడు. ఆ దేశ నికి ఆ ర జాాంగమ ే
ప్రధానమ నై చటట ము. ఆ దేశచటాట లు అనీన ర జాాంగం 
యిచిున స్ మయనామ నై హక్ుులక్ు క్టుట బడి ఉంటాయి. 
ఒక్వేళ్ మన హక్ుులేంటో మనక్ు త లియక్పో తే, సంఘ 
విదోర ప్క్ శక్ుొ లు, మన హక్ుులను మనలక్ు వ టి నుంచి 
దూరము చసే్ ొ యి.  
 

నూతన సృషిట గ  మనక్ు అనేక్మ ైన హక్ుులు ఇవాబడాా యి. 
వ టిని మన యొదా నుండి లయకోువడానికి, మన శతుర వెనై 
స్ తాను ఎప్ుపడు ప్రయతినసూొ  ఉంటాడు. మనము 
అవసరం లేక్ుండా ఊరిక  ఇబాందిప్డతాము. నూతన సృషిట  
అయయాము, అంట ే ఆత్ముయ ఆశీర ాదలనినంటిని 
అనుభవిస్ ొ మని నిశుయత ఏమీలేదు. క నీ వ టిని పత ందు 
కోవడానికి అది మనక్ు నాాయసంబంధమ ైన హక్ుును 
అనుగరహ సుొ ంది.   
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 మన ఆయుధనలు:- 
 

 ఈ లోక్ంలో స్ తాను, నూతన సృషిట యి ైన మన యొక్ు 
హక్ుులను క లర శ డు. అయినప్పటికరీ వ టిని తిరిగి 
సంప దించుకోవడానికి దేవుడు మనక్ు ఆత్ముయ 
ఆయుధాలను అనుగరహ ంచాడు.   
 

మన ఆయుధాలు లోక్సంబంధమ ైనవి క దని పౌలు గ రు 
చ ప పరు. అవి ద వైసంబంధమ ై బలమ ైన దుర గ లను ప్డ 
దోర యడానికి స్ మరధయం క్లిగినవి.  
 

 IIక్ోరింథీయులు10:4 మా యుదోా పక్రణములు శరీర 

సంబంధమ ైనవ క్ావుగాని, దేవుని య్యదె్తట 
ద్తరగములనత పడదోియజాలినంత బలముక్లవ  ై
యునావ.  
 

 ఒక్ బలమ నై దురగ ము ప దాకొట వంటది.ి అద ి మన 
ఆలోచనల దాార , తలంప్ుల దాార , ప్రిసిు తుల దాార , 
ప్రజల దాార  మరియు వావసధ  దాార  మనం మీద గటిట  ప్టుట  
గలిగి ఉంది. అవి మన ఆరోగాము మరియు ఆరిధక్ వావసధ  
ప ైన స్ తాను నియమించిన బలమ ైన దుర గ లు క వచుు. 
ఎటువంటి బలమ నై దురగ మ ైనప్పటికరీ వ టిని ప్డదోర యడానికి 
వ టిని ప్డదోర యడానికి ఆత్ముయ ఆయుధములు క్లిగి 
ఉనానము! 
 

 పిభావతముగా ఉండటానిక్ి:- 
 

 ఏ ఆయుధము ఉప్యోగించే వరక్ు ప్రభావితముగ  
ఉండదు.  
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ఒక్ శతుర వు ఆయుధములు ధరించిన వాకొి ప ై యుదధ ం 
చేయయలి. అంట,ే ఆ వాకొి ఆ ఆయుధానిన ఉప్యోగించనంత 
సరప్ు ఆ వాకొి ప  ై దాడచిేయవచుు. దాడ ి చయేబడుతునన 
వాకొికి ఆయుధము వ డనంత సరప్ు తలమొదలుకొని అరి 
ప దము వరక్ు గ యప్రచబడ,ి ఓడిపో వచుు.  
 

నూతన సృషిట  అయిన మనక్ు క్ూడా ఇద ే సతాము 
వరిొ సుొ ంది. మనకి చేతికి ఉనన ఆయుధాలు అందుబాటులో 
ఉనానయి. మనం ఓడిపో వలసిన అవసరం లేదు. క నీ 
మనము ఆ ఆయుధములు ఏమిటో వ టిని ఎలయ 
ఉప్యోగించాలో త లుసుకోవ లి.  
 

 వవరించబడరనది:- 
 

 పౌలు గ రు ఎఫ స్ులక్ు వ ర సిన ప్తిరక్లో సర ాంగక్వచము 
గూరిు మరియు ఆయుధములు గూరిు సపషట ముగ  
వివరించారు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు6:11-17 మీరు అపవాది తంతిములనత 
ఎదిరించతటక్ు శకి్ుమంతులగునటు్  దేవుడరచతి 
సరావంగ క్వచమునత ధరించతక్ొనతడర. ఏలయనగా 
మనము పో రాడునద ి శరీరులతో క్ాద్త, గాని 
పిధననతలతోనత, అధిక్ారులతోనత, పిసతు త అంధక్ార 
సంబంధతలగు లోక్న్నథతలతోనత, ఆక్ాశమండల 
మంద్తనా ద్తరాతమల సమూహ ములతోనత పో రాడు 
చతన్నాము. అంద్తచేతనత మీరు ఆపదిానమంద్త 
వారిని ఎదిరించతటక్ునత, సమసుము న్ రవేరిినవార్ర 
నిలువ బడుటక్ునత శకి్ుమంతులగునటు్ , దేవుడరచతి 
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సరావంగ క్వచమునత ధరించతక్ొనతడర. ఏలా గనగా మీ 
నడుమునక్ు సతిమనత ద్టిి క్టుి క్ొని నీతియనత 
మ ైమరువు తొడుగుక్ొని; పాద్ములక్ు సమాధనన 
సతవారువలనన్ ైన స్టటదా్మనససనత జోడుతొడుగుక్ొని 
నిలువ బడుడర. ఇవనిాయుగాక్ వశ్ావసమనత డనలు 
పటుి క్ొనతడర; దననితో మీరు ద్తషుి ని అగిా బాణము 
లనిాటిని ఆరుపటక్ు శకి్ుమంతుల వుద్తరు. మరయిు 
రక్షణయనత శరసాు ీ ణమునత, దేవుని వాక్ిమనత ఆతమ 
ఖ్డగమునత ధరించత క్ొనతడర. 
 

 శతుి వు పపై దనడరచేయు ఆయుధం:- 
 

 ర ండు రక ల ఆయుధాలు ఉనానయి. ఒక్టి దాడి చేసరద.ి 
ర ండవది దాడిచసేరటప్ుపడు మనలిన మనం క ప డుకొనదేి. 
కొనిన ఆయుధాలు శతుర వు మనం ప  ై దాడ ి చేసరటప్ుపడు 
మనలిన మనం క ప డుకోవడానికి మరికొనిన ఆయుధాలు 
శతుర వు ప  ైమనము దాడి చయేడానికి, 
 

 ఆతు ఖ్డగ ము- దవేుని వ క్ాము – శతుర వు ప  ై దాడిచయేు 
ఆయుధము మనము విశ ాసముతో దేవుని వ క ానిన 
మయటాి డినప్ుపడు స్ తాను ప రిపో తారు. ఈ ఆయుధం 
నుండి క ప డుకోవడానికి వ డికి మరియిక్ ఏ ఆయుధము 
లేదు.  
 

దేవుడు మనకి ఈ ఆయుధానిన యిచాుడు. గ నీ మనము 
దరనిని వ డటం, నేరుుకోవ లి. నూతన సృషిట గ  మనము 
మన ప్రతి ప్రిసిధ తిలో దవేుని వ క ానిన మయటాి డి బలమ ైన 
దుర గ లను ప్డదోర యయలి.   
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 ముగింపు:- 
 

 కరీరసుొ  యిేసులో మనము నూతన సారూప్ము క్లిగి 
యునానం. నూతనసృషిట  యొక్ు అదుుతము దాార , 
మనము దవేుని క్ుటుంబంలో జనిుంచి ఉనానం. దవేుని 
పిలిలుగ  మనము యిసేుకరీరసుొ తో ప టు జత వ రసులమి. 
ఆయనక్ు చ ందిన సమసొము ఇప్ుపడు మనక్ు చ ందనిది.  
మనము ఆయన యందు ఉనానము. క బటిట , ఆ స్ ధ నానిన 
బటిట , ప్రతి విధమ ైన ఆతు సంబంధమ నై ఆశీర ాదముతో 
యిేసుకరీరసుొ  నందు ఎనునకోబడ,ి ముందుగ  నిరణయించబడ,ి 
అంగఫక్రించబడ,ిముదిరంచబడ,ిఆయనతోప టు సింహాసనము 
ప ైన ఆస్నులమ ైనాము.  
 

యిేసుకరీరసుొ  నందు మనము ఈ భూమి ప ైన మంచి ప్నులు 
చేయడానికి సృజించబడాా ము. ఒక్ప్ుపడు మనం దవేునికి 
శతుర వులము. క నీ, ఇప్ుపడు ఆయనతో దగగ ర సంబంధానిన 
క్లిగి ఉండటానికి అనుమతించబడాా ము. మనము ఆయన 
యొక్ు ప్రిశుదధ  మందరిము. యిసేుకరీరసుొ  మీద మనక్ునన 
విశ ాసము దాార  మనము ఒక్ నూతనమ నై ధ ైర ానిన 
మరియు నిరఫక్షణను క్లిగియునానం.  
 

ఒక్ప్ుపడు చీక్టలిో ఉనన మనము ఇప్ుపడు వెలుగు 
సంబంధాలుగ  ఉనానము. మనం క్డుగబడి, ప్రిశుదధ 
ప్రచబడిన నీతిమంతులుగ  త్మరుబడాా ము. నూతన సృషిట గ  
మనము పౌరసతాప్ు హక్ుులను క్లిగియునానము. 
యిేసు కరీరసుొ  నందు నూతన సృషిట యి నై మనము సర ాంగ 
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క్వచము ధరించి, మన యొక్ు స్ ాస్ ధ యనిన, హక్ుులను 
మరియు ప్రయోజనములనినటిని స్ ాధరనప్రచుకోవ లి.  

 

మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:- 
 

1. నూతన జనమ అంటే ఏమిటో వవరించండర?  
 
 
 
 

2. “య్యేసత క్రసీతు  నంద్త” అంటే మీరు ఏమనతక్ుంటున్నారో వవరించండర?  
 
 
 
 
 

3. వ లుగు సంబంధనలుగా ఉండటం అంటే  మీరేమీ అనతక్ుంటున్నారో 
వవరించండర?  

 
 
*** 
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పాఠము-7  
నూతన సృష్టి  యొక్క హక్ుకలు  

 
 అబిహాము పటల్లంద్రూ:- 

 

 విశ ాసము మూలంగ  మనమందరం దేవుని పలిిలమని 
పౌలు గ రు చ ప పరు. అబరహాము పలిిలక ి అనేక్మ నై 
హక్ుులు మరియు ఆశీరాదాలు క్లిగి యునానయి. క బటిట  
ఇది మనకి ఎంతో ప ర ముఖ్ామ ైనది.  
 

 అబిహాము యొక్క నీతి:- 
 

 అబరహాము యొక్ు విలువను బటిట , మయదిరిక్రమ ైన 
జీవితమును బటిట , లేదా మంచి క రాములను బటిట  దవేుడు 
అతనిని నీతిమంతునిగ  చూడలేదు. క నీ అబరహాము 
విశ ాసము క్లిగియునానడు. క బటిట  నీతిమంతునిగ  ఎంచ 
బడాా డు.  
 

అబరహామేమి సంప్ూరుణ డు క డు గ నీ, అతడు విశ ాసం క్లిగి 
యునానడు. క బటిట  నీతిమంతునిగ  ఎంచబడాా డు.  
 

దేవునియొక్ునీతిక్లిగిఉండటానికి మనము సంప్ూరుణ లుగ  
చూడవలసని అవసరం లేదు. అయినప్పటికి మనము 
అబరహాము వల , దేవుని యందు నమిుక్ వుంచి విశ ాసము 
దాార  ఆయన నీతిని పత ందుకోవ లి.  
 

భౌతిక్మండలములో మనము మన భూసంబంధమ ైన తండిర 
దాార , ఆయన పరరు క్లిగిన ఆయన ఇంటిలో జనిుస్ ొ ము. 
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విశాసమూలంగ  మనము మరలయ జనిుంచినప్ుపడు, 
మనము విశ ాసమనే క్ుటుంబములో జనిుస్ ొ ము. క బటిట , 
ఇంటిపరరును, అబరహాము యొక్ు క్ుటుంబానిన 
ఉప్యోగించడానికి అధకి రము క్లిగియునానము.  
 
 

 అబిహాముక్ు దేవుడు:- 
 

 దేవుడు హార ను నుండి అబరహామును పలిిచినప్ుపడు 
అతనికి అనేక్మ ైన వ గ ధ నాలు యిచాురు. అబరహాము 
యొక్ు క్ుటుంబంలో ఇప్ుపడు మనం ఉనానం. క బటిట  ఆ 
వ గ ధ నంలో మనం క్ూడా ప లిభాగసూధ లం.  
 

 ఆదిక్ాండము12:1-3 య్యెహో వానీవు లేచి నీ దేశము 
నతండరయు నీ బంధతవుల యొదా్నతండరయు నీ తండరి 
య్యంటి నతండరయు బయలుదేరి న్నేత నీక్ు చూపటంచత 
దేశమునక్ు వ ళ్ల్ ము. నినతా గొపప జనముగా చేస్టట 
నినతాఆశీరవదించి నీన్నమమునత గొపప చేయుద్తనత, 
నీవు ఆశీరావద్ముగా నతంద్తవు. నినతా ఆశీరవదంిచత 
వారిని ఆశీరవదించెద్నత; నినతా ద్ూష్టంచతవాని 
శపటంచెద్నత; భూమియొక్క సమసు  వంశములు 
నీయంద్త ఆశీరవదించబడునని అబాి ముతో అనగా; 
 

 అబరహాము యొక్ు ఆశీర ాదానికి మనము వ రసులం! 
మన మటుట క్ు మనం ఈ వ గ ధ నాలను ఆడవచుు.   
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 ఆయన వారుసతలం:- 
 

 దేవుడు అబరహాముక్ు గొప్ప సంతాన వ గ ధ నం చేశ డు. 
ఆయన భౌతిక్ సంతానం కోసం చ బుతూ- అద ిభూమి మీద 
ఇసుక్ ర ణువుల వల  ఉంటుంది అని చ ప పరు.  
 

 ఆదిక్ాండము13:16 మరియు నీసంతననమునత 
భూమి మీద్నతండు రేణువులవల  వసు రింప చసే్టపద్నత; 
ఎట్నగా ఒక్డు భూమిమీద్నతండు రేణువులనత 
ల క్ికంపగలిగినయ్యెడల నీ సంతననమునతక్ూడ 
ల క్ికంపవచతినత. 
 

 విశ ాసము దాార  ఆయన ఆత్ముయ సంతానం గూరిు 
చ బుతూ అది ఆక శంలో నక్షతరములు వల  ఉంటుందని 
అబరహాముక్ు చ ప పరు.  
 

 ఆదిక్ాండము15:15 నీవు క్షేమముగా నీ పటతరుల 
యొదా్క్ు పో య్యదె్వు; మంచి వృదనా పిమంద్త పాతి 
పపటిబడుద్తవు. 
 

 నితిమ ైన నిబంధన:- 
 

 దేవుడు అబరహాముతో మరియు అతని సంతానానికి 
నితామ ైన నిబంధనను చేశ రు. విశ ాసము దాార , ఆయన 
పిలిలమ నై మనకి క్ూడా నితామ ైన నిబంధనలో ప లి 
భాగముంది.  
 

 ఆదిక్ాండము17:7 న్నేత నీక్ునత నీ తరువాత నీ 
సంతననమునక్ునత దవేుడన్ ై యుండునటు్ , న్నక్ునత 
నీక్ునత, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతిక్ిని 
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మధి న్న నిబంధననత నితినిబంధనగా స్టటుర 
పరచెద్నత. 
 

 య్యేసతక్రసీతు - అబిహాము వతునత:- 
 

 మనం యిేసుకరీరసుొ  నందు ఉంటే, మనము దేవుడు 
అబరహాముతో చేసని ఆశీర ాదప్ు వ గ ధ నాలకి వ రసులం. 
మనము అబరహాము యొక్ు నిబంధనక్ు వ రసులము.  
 

 గలతీయులు3:16&29 అబాి హామునక్ునత అతని 
సంతననము నక్ునత వాగాా నములు చేయబడెనత; 
ఆయన అనే్క్ులనత గూరిి అనాటుి నీ సంతనన 
ములక్ునత అని చెపపక్ ఒక్ని గూరిి అనాటిేనీ 
సంతననమునక్ునత అన్ నత; ఆ మీరు క్రసీతు  
సంబంధతల తైే ఆ పక్షమంద్త అబాి హాముయొక్క 
సంతననమ ైయుండర వాగాా న పిక్ారము వారసతల  ై
యున్నారు. 
 

 అబిహాములో మన ఆశీరవదనలు:- 
 

 అబరహాము పిలిలమ నై మనము-ఆయన ఆత్ముయ 
వ రసులం – విశ ాసముతో మన ఆశీరాదాలను మనం 
పత ందుకోవచుు. మనము విశ ాసంతో ఈ ఆత్ముయ 
ఆశీర ాదాలు పత ందుకోవ లంట ే అసలు అవి ఏమిటో 
ముందుగ  త లుసుకోవ లి.  
 

 ఆశీరావదనల పటిి క్:- 
  దివతీయోపదేశక్ాండము28:1-14 నీవు నీదేవుడెనై 

య్యెహో వా మాటశదాీ్గా వనినే్డు నే్నతనీక్ు ఆజాా పటంచత 
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చతనా ఆయన ఆజాలననిాటిని అనతసరించి నడుచత 
క్ొనిన య్యెడల నీ దేవుడెైన య్యెహో వా భూమి మీద్ 
నతనా సమసు  జనముల క్ంటట నినతా 
హెచిించతనత. నీవు నీ దేవుడెనై య్యెహో వా మాట 
వనిన య్యెడల ఈ దీవ నలనిాయు నీమీదిక్ి వచిి నీక్ు 
పాిపటు ంచతనత. నీవు పటిణములో దీవంపబడుద్తవు; 
ప లములో దవీంపబడుద్తవు; నీ గరభఫలము నీ 
భూఫలము నీ పశువుల మంద్లు నీ ద్తకి్క టటద్తా లు 
నీ గొఱ్ఱ  మేక్ల మంద్లు దీవంపబడునత; నీ గంపయు 
పటండర పటసతక్ు నీ తొటిియు దీవంపబడునత. నీవు 
లోపలికి్వచతినపుపడుదీవంపబడుద్తవు; వ లుపలికి్ 
వ ళ్ల్ నపుపడుదీవంప బడుద్తవు. నీమీద్పడు నీ 
శతుి వులనత య్యెహో వా నీ య్యెద్తట హత మగునటు్  
చేయునత; వారొక్ తోి వనత నీమీదిక్ి బయలుదేరి వచిి 
య్యేడు తోి వల నీ య్యదె్తటనతండర పారిపో వుద్తరు. నీ 
క్ొట్లోనత నీవు చేయు పియతాములనిాటిలోనత 
నీక్ు దీవ న క్లుగునటు్  య్యెహో వా ఆజాా పటంచతనత. నీ 
దేవుడెైన య్యెహో వా నీకి్చతిచతనా దేశములో ఆయన 
నినతా ఆశీరవదించతనత. నీవు నీ దేవుడెైన య్యహెో వా 
ఆజాల ననతసరించి ఆయన మారగములలో నడుచత 
క్ొనిన య్యెడల య్యెహో వా నీక్ు పిమాణము చసే్టట 
యునాటు్  ఆయన తనక్ు పితిష్టితజనముగా నినతా 
సాు పటంచతనత. భూపిజలంద్రు య్యెహో వా న్నమమున 
నీవు పటలువబడు చతండుట చూచి నీక్ు భయ 
పడుద్తరు. మరియు య్యెహో వా నీకి్చెిద్నని నీ 
పటతరులతో పిమాణముచేస్టటన దేశమున య్యెహో వా నీ 
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గరభఫల వషయములోనత నీ పశువుల వషయము 
లోనత నీ నే్లపంట వషయములోనత నీక్ు సమృదిాగా 
మేలు క్లుగజేయునత. య్యెహో వా నీ దేశముమీద్ 
వరషము దనని క్ాలమంద్త క్ురిపటంచతటక్ునత నీవు 
చేయు క్ారిమంతటిని ఆశీరవదించతటక్ునత, ఆక్ాశ 
మనత తన మంచి ధననిధిని తెరచతనత. నీవు అనే్క్ 
జనములక్ు అపటపచెిద్వు క్ానిఅపుప చేయవు. న్ేడు 
నే్నత మీక్ా జాా పటంచతమాటలనిాటలిో దేని వషయ 
ములోనత క్ుడరకి్ గాని య్యెడమక్ుగాని తొలగి; అనతిల 
దేవతలనత అనతసరింపక్యు వాటిని పూజంపక్యు 
నతనాయ్యెడల, నీవు అనతసరించి నడుచతక్ొనవల నని 
నే్డు నే్నత నీక్ాజాా  పటంచతచతనా నీ దేవుడెైన 
య్యెహో వా ఆజాలనత వని వాటిని అనతసరించి గ్రక్ొనిన 
య్యెడల, య్యెహో వా నినతా తలగా నియమించతనతగాని 
తోక్గా నియమింపడు. నీవు పపవైాడ వుగా ఉంద్తవు 
గాని కి్ంీది వాడవుగా ఉండవు. 
 

 మనక్ు అనతగీహించినబడరనది:- 
 

 ముందుగ  ఈ వ గ ధ నాలు అబరహాముక్ు, ఆ తరువ త అతని 
భౌతిక్ సంబధమ ైన పిలిలక్ు ఆ తరువ త విశ ాసం దాార  
ఆత్ముయ సంతానమ ైన మనక్ు అనుగరహ ంచబడినది.  
 

 గలతీయులు3:6,7&14 అబాి హాము దేవుని నమ మనత 
అది అతనికి్ నీతిగా య్యెంచ బడెనత. క్ాబటిి వశ్ావస 
సంబంధతలే అబాి హాము క్ుమారులని మీరు తెలిస్టట 
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క్ొనతడర. ఇంద్తనత గూరిిమాా నత మీద్ వేిలాడరన పితి 
వాడునత శ్ాపగీసతు డు అని వాి యబడరయునాది. 
 

 న్ేటి క్ొరక్ు:- 
  గమనించండి, అబరహాముక్ు ఇవాబడిన వ గ ధ నాలు 

నేటి కొరక . క నీ మనము ప్రలోక్ము వెళ్లినప్పటికరీ 
క దు.  

 మనం కొంచ ం సమయయనిన త్మసుకొని నూతన సృషిట  
యొక్ు ఆశీరాదాల కొరక్ు ఆయనకి క్ృతజఞ తా 
సుొ తులు చ లిిదాా ం.  

 తండిర, నేను ప్టట ణంలో దరవించబడినందుక్ు 
వందనాలు;  

 నేను  దేశములో దరవింప్బడనిందుక్ు వందనము.  
 నేనునాన సధ లమును దరవింప్బడనిందుక్ు 

వందనములు.  
 నా గరుఫల ఆశీర ాదమును బటిట  వందనములు.  
 నా పలిిలు దరవింప్బడినందుక్ు వందనములు.  
 నా ప్శువుల దరవింప్బడినందుక్ు వందనములు.  
 నా తోటటట ను నింప,ి నాక్ు అనుదనిము ఆహారమిచిు 

నందు వందనములు.  
 నేను లోప్లికి వచిునప్ుపడు, వెలుప్లికి వెళ్లి 

నప్ుపడు దరవించబడనిందుక్ు వందనములు.  
 నాక్ు విరోధముగ  ఒక్ శతుర వు ర వడానికి ప్రయతనం 

చేసరొ , వ డు ముందుగ  ఓడపిో యయడని,  
 నాక్ు త లుసు అందుబటిట  నీక్ు వందనములు.  
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 ఒక్ దారలిో వచిున వ డు ఏడు దారులోి  ప రి 
పో తాయి.  

 ప్రభువ  నేను చయేు ప్రతి క రామును సఫలీక్ృతం 
చేసినందుక్ు మీక్ు వందనములు.  

 నేను నడేు, ర ప్ు మరియు నా జీవితాంతము, నీ 
మయరగ ములో నడవబో వుచునానను.  

 ప్రజలు నా జీవితానిన చూసినప్ుపడు, వ రు నా 
జీవితంలో నీవెంత గొప్ప వ డవిో చూస్ ొ రు. క బటిట  
నీక్ు వందనములు. 

 మీరు నాక్ు అధిక్మ నై సంవృదిధ ని ఇసుొ నానరు. 
క బటిట  మీక్ు వందనములు.  

 మీ యొక్ు ప్రలోక్ ధానిని త రచి భూమి ప  ై ఉనన 
వ రు సమృదిధ  నిసుొ ననందుక్ు వందనములు.  

 ననున తలగ  ఉంచావు గ నీ తోక్గ  ఉంచలేదు.  
 ననున ప ై వ నిగ  ఉంచావు గ నీ కిరంద వ నిగ  ఉంచ 

లేదు, అందుక్ు నీక్ు వందనాలు.  
 పిరయమ నై తండిర నీ ఆశీరాదాలనినటిక ై నీక్ు 

వందనాలు! 
 నినున వెంబడించక్ుండా ననేు ఇటు అటు తిరుగును.  
 నేను యితర దవేతలను సరవించును.  
 నీ ఆజఞ లు మరియు క్టట డాలనినటిని అనుసరిస్ ొ ను. 

యిేసు నామమున అడిగి వడేుక్ుంటునానను తండిర 
ఆమ న్!   
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పాపము మరియుమరణంయొక్కనియమమునతండరవడరపటంచబడనా య్య:- 
 

 క్ృప దనవరా రక్షరంచబడనా ము:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ ను స్త ంత రక్షక్ునిగ  మరియు ప్రభువుగ  
అంగఫక్రించిన వ రి మీద ప ప్ము ఎటువంటి నాాయ 
సంబంధమ ైన అధిక ర నిన లేదా ప్రపి లన క్లిగియుండదని 
పౌలు గ రు చ ప పరు. మనమిక్ ధరుశ సొరము కిరంద 
జీవించము క నీ, మనము ధరుశ సొరము మూలంగ  రకి్షంచ 
బడలేదు, విమోచింప్బడలేదు. క నీ క్ృప్ దాార  రక్షించబడ ి
విమోచించబడాా యి.  
 

 రోమా6:14 మీరు క్ృపకే్ గాని ధరమశ్ాసు ీమునక్ు 
లోన్ ైన వారు క్ారు గనతక్ పాపము మీ మీద్ 
పిభుతవము చేయద్త. 
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:8 మీరు వశ్ావసముదనవరా క్ృపచేతన్ ే
రక్షరంపబడరయున్నారు; ఇది మీవలన క్లిగినది క్ాద్త, 
దేవుని వరమే. 
 

 క్ృప్  అంటే అరహత లేని దానికి అరహతనివాటం.  
 

దేవుడు అరహత లేని మన ప ైన క్ృప్ చూపించడానికి మనము 
ప తుర లము క దు గ నీ మనము దానికి వాతిర క్మ ైన దానిని 
పత ందుకోవడానికి ప తుర లమి. మయనవులము అయిన 
మనము ధరుశ స్ ొ ా నిన నెరవేరులేము. క బటిట  అద ి మనకి 
రక్షణను చేక్ూరుదు. గ నీ మరణానిన సంక్రమింప్జ సుొ ంద.ి  
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రక్షించడు అంటే ఏదో  ఒక్దాని నుంచి విడపింిచబడటము 
(లేదా) రక్షించబడటము. ఇంతకి దేని నుంచి విడపిింప్ 
బడాా ము?  
 

 శ్ాపము నతండర వడరపటంపబడనా ము:- 
 

 మన మిక్ మీదట ప ప్ము మరియు మరణము యొక్ు 
నియమము కిరందలేము క నీ అలయగ  మన మిక్  మీదట శ ప్ 
నియమము కిరంద క్ూడా లేము. అయినాను, నూతన సృషిట  
అయిన మనము మన హక్ుులను త లుసుకోక్పో త ే
స్ తాను మన ప ై శ ప్ం మోప్డానికి వచిునప్ుపడు మనము 
ఓడపిో తాము. అయినప్పటికరీ నూతన సృషిట  అయిన 
మనము మనక్ునన హక్ుులను మరియు భాగాము 
ఏమిటో త లుసుక్ుంట,ే ప్రతి యుదాంలో సులువుగ  విజయం 
స్ ధించవచుు.  
 

ఇవి మన ప ైకి దాడిచయేడానికి వచిునప్ుపడు, (శ ప్ములో 
ప లిభాగమ ైన ఇవి) నూతన సృషిట యి ైన మనము ధ ైరాముగ   
ఈ మయటను ప్లక్వచుు. “న్ేనత శ్ాప నియమము నతంచి 
వడరపటంచబడనా నత”.  
 

 య్యేసయి మన క్ొరక్ు శ్ాపమాయ్యెనత:- 
 

 శ ప్ము కిరంద ఏమి వరొిసుొ ందో  అని త లుసుకోవడం చాలయ 
ప ర ముఖ్ాం. మన కొరక్ు ఆయన ఏమి భరించాడో ? అసలు 
శ ప్నియమము అంట ే ఏమిట?ి ఈ యొక్ు ప ఠ నిన 
చదువుతుండగ , మనము స్ తాను నుండ ి అంగఫక్రిసుొ నన 
వ టిని, అంగఫక్రించవలసిన అవసరం లేదని మనము 
త లుసుక్ుంటాము.  
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ద ైవజనుడ ైన మోషర,  
 దివతీయోపదేశక్ాండం28:15&68 న్ేనత న్ేడు నీ 

క్ాజాా పటంచత ఆయన సమసుమ నై ఆజాలనత క్టిడలనత 
నీవు అనతసరించి నడుచతక్ొనవల నని నీ దవేుడెైన 
య్యెహో వా స్టపలవచిినమాట వననియ్యెడల ఈ శ్ాపము 
లనిాయు నీక్ు సంభవంచతనత. మరియు నీవు మర ి
ఎపుపడునత దీనిని చూడక్ూడద్ని న్ేనత నీతో చెపటపన 
మారగమున య్యెహో వా ఐగుపుు నక్ు ఓడలమీద్ నినతా 
మరల రపటపంచతనత. అక్కడ మీరు దనసతలగానత 
దనస్టల్గానత నీ శతుి వులక్ు మిముమనత అమమజూపు 
క్ొనతవారుంద్తరుగాని మిముమనత క్ొనతవాడొక్డెనై 
నతండడు. 

 

శ ప్ములో భాగమ ైన వ టిననంటిని త లియజ శ రు. (ఆ 
వ క ానిన అంతటిని చదివిత ే చాలయ మంచిది). అవిధయేత 
వలన వచేు శ ప లను క్ూడా మోషర గ రు వ ర స్ రు. దరని 
గూరిు క్ుి పొ్ వివరణను మనం చూదాా ం.  
 

 దివతీయోపదేశక్ాండం28:15&20 న్ేనత న్ేడు నీ 
క్ాజాా పటంచత ఆయన సమసుమ నై ఆజాలనత క్టిడలనత 
నీవు అనతసరించి నడుచత క్ొనవల నని నీ దేవుడెైన 
య్యెహో వా స్టపలవచిినమాట వననియ్యెడల ఈ శ్ాపము 
లనిాయు నీక్ు సంభవంచతనత. నీవు ననతా వడరచి 
చేస్టటన నీ ద్తషాకరిములచేత నీవు హతము చయేబడర 
వేగముగా నశంచతవరక్ు, నీవు చేయ బూనతక్ొనత 
క్ారిములనిాటి వషయములోనత య్యహెో వా 
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శ్ాపమునత క్లవరమునత గదిా ంపునత నీ మీదికి్ 
తెపటపంచతనత. 
 

శ్ాపనియమం అంటే ఏమిటి? ధరమశ్ాసు ీమునత అనతసరించక్పో వటం 
దనవరా క్లిగే శక్షలు ఏమిటి? 
 

  త గులు మరియు రోగ లు  
 జారము మరియు బాధలు  
 భరించలేని వేడ ిమరియు క్రువు  
 చీడ మరియు బుజు  
 ఇతొడ ిఆక శము, ఇనుప్భూమి  
 దుముు మరియు బుగిగ  వంటి వరషము  
 ఓటమి  
 సమసొమ ైన జంతువులక్ు మరియు ప్క్షులక్ు గ నీ 

శరఫరము ఆహారమగును.  
 ప్ుంటి చేతను, మూలవ ాధి చేతను, క్ుషుట  చేతను 

గజిు  చతేను  
 వెరిరతనము, గుర డిా తనము, హృదయ విసుయం 
 అనినంటలిోను అప్జయము, హ ంస మరియు దో చు 

కొనబడుదువు.  
 పిరయమ నై వ రినీ, ఇంటినీ క్ష్ ట రిుతానిన పలిిలను 

మరియు ఆసిొ ప్సుధ లను సమస్ ొ నిన కోలోపదువు.  
ఇది ప్టిట క్ యొక్ు ప ర రంభమే.  
 

 వాసువంగా అనవయ్యంచతక్ోవడం:- 
 

 దిాత్మయోప్దేశక ండంలో ఉనన శ ప లను మరల చదవ 
డానికి సమయం త్మసుకొనండి. గ నీ యిేసయా నినున 
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సమసొమ ైన శ ప్ము నుండి మరియు చటట ము నుండ ి
విడిపించాడని గురుొ  చేసుకొని వీటిని చదవిే ముందు 
“య్యసేయి ననతా దేని నతండర వడరపటంచనరు”. ఉదాహరణక్ు, 
యిేసయా ననున త గులు మరియు రోగ ల నుండ ి
విడిపించారు. యిేసయా ననున జారము మరియు బాధల 
నుండి విడిపించారు మరియు యిేసయా ననున భరించలేని 
వేడి మరియు క్రువు నుండి విడిపించాడు.  
 

యిేసు ప్రభువు క్లారి శిలువలో మేక్ులు దిగొగ టట బడి 
నప్ుపడు, మనం నీతిమంతులమవడానికి ఆయన  మన 
కొరక్ు శ ప్మయయి ను. ఆయన నితాజీవమనే బహు 
మనానిన మయతరమ ే ఇవాలేదు. క నీ విజయవంతమ ైన 
జీవితానికి క వలసని సమస్ ొ నిన అనుగరహ ంచ ను.  
 

స్ తాను మన ప ైకి శ ప నిన త్మసుక్ుర వడానికి ప్రయతనం 
చేసినప్ుపడు మనము ఈ విధంగ  చ ప పలి.  
 

స్ తానా! నీవి ప్ని చయేలేవు! ఎందుక్ంటే యిసేయా ననున 
శ ప్ము నుండ ివిడిపించాడు.  
 

 గతం నతండర వడుద్ల:- 
 

 అనేక్మయరుి  మనం ప ప్ం చేశ మని, క బటిట  శ ప నిన పత ందు 
కోవ లని లేదా ఈ శ ప్ము ప్లనా ప ప్ము బటిట  
సంభవించినది అని స్ తాను మనలను ఒపిపంప్జ స్ ొ డు. 
వ డు మన మీద మోపిన దానికి మనం ప తుర లమని 
అనుక్ుంటాము.  
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శ ప్మనేది ప ప నికి ఫలితంగ  వసుొ ందని స్ తాను చ ప్పడం 
సరియి ైనదే క నీ యిేసయా మన ప ర యశిుతాొ నికి వెలను 
చ లిించిచాడని, క బటిట  ప ప్ం బటిట  వచిున శ ప నిన మనం 
భరించాలిున అవసరం లేదని వ డు జాఞ ప్క్ము చేయడు.  
 

 II క్ోరంథీయులు5:17 క్ాగా ఎవడెైననత క్రసీతు నంద్తనా 
య్యెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవ గతించెనత, ఇదిగో 
క్ొీతు  వాయ్యెనత;  
 

 వజయవంతముగా జీవంచడం:- 
 

 నూతన సృషిట యి ైన మనము ప ప్ము మరియు మరణ 
నియమము నుండి విడుదల పత ందాము. మనము ప్రతి 
విధమ నై ప ప్ము నుండి, ప ప్ శిక్ష నుండ ి మరియు 
శ ప్ము నుండ ివిడుదల పత ందాము.  
 

 రోమా8:2 క్రసీతు య్యేసతనంద్త జీవమునిచతి ఆతమ 
యొక్క నియమము పాపమరణముల నియమము 
నతండర ననతా వడరపటంచెనత. ఎట్నగా ధరమశ్ాసు ీము 
దేనిని చేయజాలక్ పోయ్యెన్ల దననిని దవేుడు చసే్టపనత. 
  

 ఒక్వేళ్ మనం ప ప్ం చసేరొ  దవేుని దగగ ర దానిని ఒప్ుపక్ుంట,ే 
దాని కొరక్ు క్షమయప్ణ కోరుకోవ లి.  
 

 Iయోహానత1:9 మన పాపములనత మనము ఒపుప 
క్ొనిన య్యెడల, ఆయన నమమద్గినవాడునత నీతి 
మంతుడునత గనతక్ ఆయన మన పాపములనత 
క్షమించి సమసు  ద్తరీాతినతండర మనలనత 
పవతుి లనతగా చేయునత. 
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 మనం మన ప ప నిన ఒప్ుపకోనిప్ుపడు, ఆ ప ప్ం యొక్ు 
ఏలుబడ ి నుండ ి విడుదల పత ందుతాము. మనము 
సమసొమ ైన దురఫనతి నుండి విడిపింప్బడతాము. స్ తాను 
ఇంక  అప్ర ధ భావము మరియు నింద దాార  మన మీద 
నేర రోప్ణ చేస ిమనలను ఓడించలేదు.  
 

ప ప్ము, ధుని శ ప్ము, ప ప్ నియమము మరియు మరణ 
నియమముక్ు మనలను ఓడించడానికి ఎటిట  విధమ ైన 
నాాయప్ూరాప్ు హక్ుు లేదు. మన జీవితంలో నూతన 
సృషిట  యొక్ు ఆశీర ాదాలతో మనం జీవించవచుు.  
 

 జయ్యంచే శకి్ు:- 
 అబరహాము క్లిగిన విశ ాసము అతనికి నీతిగ  ఎంచబడనిది. 

విశ ాసము దాార  మనము అబరహాము యొక్ు 
ఆశీర ాదాలను పత ందుకోగలము.  
 

యిేసుకరీరసుొ  వచిు ధరుశ సొరము వలన క్లిగిన శ ప నిన 
త్మసివసేరను. విశ ాసము వలన, మనము మన ర క్షనను 
పత ందుక్ుంటాము. విశ ాసము దాార , మనము ఈ లోక్ 
విషయయలను జయించగలము. విశ ాసము మనక్ు 
జయించ ేశకొిని ఇసుొ ంద!ి  
 

 Iయోహానత5:4 దవేుని మూలముగా పుటిిన 
వారంద్రునత లోక్మునత జయ్యంచతద్తరు; లోక్మునత 
జయ్యంచిన వజయము మన వశ్ావసమ!ే 
 
 

 నూతన సృషిట గ , మనలో దవేుని విజయవంతమ ైన శకొిని 
క్లిగియునానం. ఆ శకొి మన దాార  ప్నిచయేయలో వదోా  అన ే
నిరణయం. మన చేతిలో ఉంది. మనచుటుట ఉనన ప్రిసిధ తులను 
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బటిట  మనం దేవుని వ క ానిన నమువచుు లేదా నముక్ 
పో వచుు.  
 

మనం దవేుని వ క ానిన విశాసించి ధ ైరాంగ  మయటాి డుట 
దాార  ఆయన విజయవంతమ ైన శకొిని మన దాార  
విడుదల చయేవచుు. ఆయన వ క్ాము మూలముగ  మన 
విశ ాస్ నిన బటిట  విజయం లభిసుొ ంది.  
 

మనము తప్ుప చేశ ము. అరహత లేని ప ప్ులం శ ప్ంలో 
భాగమ ైన నిర శ, నిసృహ, బాధ, వేదన, దరిదరం వంటి వ టిని 
మనం జయించలేమని స్ తాను చ బుతాడు.  
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము సమసొమ నై నింద, 
అప్ర ధ భావము, ధరుశ సొరము వలన క్లిగిన శ ప్ం 
నుండి విడుదల పత ందామని దవేుని వ క్ాం 
చ బుతుంది.  

 అబరహాము యొక్ు ఆశీర ాదములనినటికరీ మనము 
వ రసులమని దవేుడు చ బుతునానడు.  

 జయించ ే వ రిగ  మనము ఆయన యొక్ు 
అదుుతమ ైన ఆశీర ాదాలలో నడవచుు అని దవేుడు 
చ బుతునానడు.   

  యిేసుకరీరసుొ  నందు విశ ాసలమ ైన మనము ఉండాలి 
అనుక్ుననటుి గ , ఆయన అనుగరహ ంచిన అనినంటిని 
పత ందుకోవచుు.  

  మనము స్ తాను యొక్ు అబదాా లక్ు బదులుగ  
దేవుని వ క ానిన నముటానికి నిరణయం త్మసుకోవ లి.  

 దేవుడు మనలక్ు ఏ రఫతిగ  చూసుొ నానడో  మనం అద ే
రఫతిగ  ఉండుటక్ు నిరణయం త్మసుకోవ లి.  
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 మన గూరిు దేవుడు చ పిపన దానిని ప్రక్టించడం 
ప ర రంభించాలి.  

 యిేసుకరీరసుొ  నందు ఉనన నూతనమ ైన సృషిట గ  ఉనన 
మనము, మనఅదుుతమ ైనహక్ుులను ఆస్ ాధించ 
వచుు.  

 
 

మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:-  
 

1. మనం అబిహాము క్ుటుంబానికి్ చెందిన వారమని అరాం చేసతక్ోవడం 
ఎంద్తక్ని పాిముఖ్ిం? 

 

 
 

 
2. దేవుడు అబిహాముతో చేస్టటన నిబంధన వాగాా నంలో మీక్ు పాిముఖ్ిమ ైన 
వాటిని వాి యండర?  

 
 
 

3. దివతీయోపదేశక్ాండము28:15&68 వరక్ు ఉనా వాక్ాిల ఆధనరంగా 
శ్ాపనియమము నతండర మీరు వడుద్ల ప ందనరని క్ొనిా ఒపుపక్ోలునత 
వాి యండర?  
 

*** 
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పాఠము-8 
నూతన సృష్టి  యొక్క లాభాలు 

పరిచయం:- 
  

యిేసుకరీరసుొ నందునన విశ ాసులక్ు నూతన సృషిట గ  మన 
యొక్ు నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత అనేక్మ నై లయభాలను 
చేక్ూరుసుొ ంది.  
 

 క్రరునలు68:19 పిభువు సతు తిన్ ంద్తనత గాక్ అనత 
దినము ఆయన మా భారము భరించతచతన్నాడు 
దేవుడే మాక్ు రక్షణక్రుయ్యెై యున్నాడు. 
 

 దేవునితో సహవాసం:- 
 

 దేవుని యొక్ు మహ మ గల సనినధ ి వలెుగులో నూతన 
సృషిట యి నై మనము సిగుగ  ప్డక్ుండా, ధ ైరాంగ  నడవటం 
చాలయ గొప్ప లయభము. మనం దవేునితో మయటాి డవచుు. 
ఆయనతో బహులోత ైన దగగ ర సంబంధం క్లిగి ఉండవచుు.  
 

 Iయోహానత1:3-7 మాతోక్ూడ మీక్ునత సహవాసము 
క్లుగునటు్  మేము చూచినదననిని వనినదననిని 
మీక్ునత తెలియజేయుచతన్నాము.మన సహవాసమ తై ే
తండరితో క్ూడనత ఆయన క్ుమారుడెనై య్యసేతక్రసీతు తో 
క్ూడనతఉనాది.  మన సంతోషము పరిపూరణ మవుటక్్ర 
మేమీ సంగతులనత వాి యు చతన్నాము.  మేమాయన 
వలన వని మీక్ు పిక్టించత వరుమాన మేమనగా 
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దేవుడు వ లుగ్రయున్నాడు; ఆయన యంద్త చీక్ట ి
ఎంత మాతిమునత లేద్త. ఆయనతో క్ూడ సహ 
వాసము గల వారమని చెపుపక్ొని చీక్టలిో నడరచిన 
య్యెడల మన మబదా్మాడుచత సతిమునత జరిగింప 

క్ుంద్తము. అయ్యత ే ఆయన వ లుగులోనతనా 
పిక్ారము మనమునత వ లుగులో నడరచినయ్యెడల. 
మనము అన్లిని సహవాసము గల వారమ ై 
యుంద్తము; అపుపడు ఆయన క్ుమారుడెనై య్యేసత 
రక్ుము పితి ; 
 

 మనము యిేసుకరీరసుొ ను రక్షక్ుని కిరంద అంగఫక్రించినప్పడు, 
దేవునితో వాకొిగతమ ైన సంబంధం క్లిగి ఉండవచుు. ఇద ే
క ైైసొవ ానికి మిగిలిన మతాలక్ు మధా ఉనన వాతాాసము. 
మనము దేవుని యొక్ు అనంతమ నై క్ుటుంబంలో సభుాల 
మోతాము.  
 

దేవునితో మనం కోలోపయిన సంబంధము మరియు సహ 
వ సము మరల తిరిగి అనుగరహ ంచుటయిే దేవుని విమోచన 
క రాము యొక్ు ఉదేా శాము.  
 

వెబ్ స్ ట ర్ అన ే బిరడిు డ్జ నిఘంటువు ప్రక రము సహవ సం అన ే
మయటక్ు కొనిన నిరాచనాలు ఉనానయి.  
 

క్లసి ఉండే సిధ తి  
 సమయనమ నై మరియు సరనహభావంతో ఇదారు వాక్ుొ లు 

అలవడం.  
 సహవ సము  
 స్ నినహ తాము  
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 లోతుగ  త లుసుక్ునన సిధ తి  
 లయభనష్ ట లు అశించక్ుండగ  ప్ంచుకోవడం  

 

మనం దవేునితో సహవ సం చయేడానిన పలిువబడాా ం.  
 Iక్ోరంథీయులు1:9 మన పిభువ నై య్యేసతక్రసీతు  అనత 

తన క్ుమారుని సహవాసమునక్ు మిముమనత పటలిచిన 
దేవుడు నమమతగిన వాడు. 
 

ఎంత అదుుతమ నై ఆలోచన. ఇవి దవేుడు మనలను, 
ఆయనతో సహవ సము క్లిగి ఉండటానికి పిలిచాడు. దేవుడు 
మనతో సహవ సం క్లిగి ఉండాలని ఆశిసుొ నానను! 
 

దేవునితో మనం క్లిగి ఉండ ే లోత నై సంబంధము, ఆయన 
క్ుటుంబంలో ఉనన తోటి సహో దర, సహో దరఫతో క్ూడా అద ే
స్ ధ యిలో కొనస్ గ లి. అపో సుొ లుడ నై యోహాను వ ర సూొ ,  
 

 I యోహానత 3:4 పాపము చేయు పితివాడునత ఆజానత 
అతిక్ీమించతనత; ఆజాా తిక్ీమమే పాపము. 
 

 సంతోషానిా చేక్ూరుిట:- 
 

 

 యిేసుకరీరసుొ తోను మరియు యిసేు కరీరసుొ  నందు విశ ాసులతో 
లోత నై, అంతర యం లేని సహవ సము, సంతోష్ నిన 
చేక్ూరుసుొ ంది.  
 

 క్రరునలు16:11 జీవమారగమునత నీవు న్నక్ు తెలియ 
జేస్టపద్వు నీ సనిాధిని సంపూరణసంతోషము క్లద్తనీ 
క్ుడరచేతిలో నితిము సతఖ్ములుక్లవు. 
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 దేవునితో లోత ైన సంబంధము క్లిగియుండటం క్నాన 
మరియు ఆయన వ క ానిన లోతుగ  ధాానించడం క్నాన 
మించిన సంతోషం లేదు.  
 

 య్యరిమయా15:16 నీ మాటలు న్నక్ు దొరక్గా న్ేనత 
వాటిని భుజంచితిని; స్టపైనిముల క్ధిపతివగు 
య్యెహో వా, దేవా, నీ పేరు న్నక్ు పపటిబడనెత గనతక్ నీ 
మాటలు న్నక్ు సంతోషమునత న్న హృద్యమునక్ు 
ఆనంద్మునత క్లుగజయేుచతనావ. 
 

 యిేసుకరీరసుొ లో నూతన సృషిట  యగుట గూరిు ప్రతాక్షత 
జాఞ నానిన పత ందిన విశ ాసి సంతోష్ నిన క్నుగొంటారు.  
 

ఒక్ప్ుపడు నిందా అప్ర ధ భావము మరియు దూషణ వంట ి
భావ లతో బో ధించబడని వ రు నీటిని గూరుిన ప్రతాక్షత 
జాఞ నానిన గూరిు త లుసుకొని బానిసతాం నుండి ప్టాట రని 
సంతోషము మరియు ఆనందానిన మనం అనుభవిస్ ొ ము. 
  

నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత జాఞ నానిన అనుభవించిన వ ర  ై
ఎటువంటి నేర రోప్ణ మరియు భయము లేక్ుండా చ ప్పర ని 
సంతోషముతో దేవునితో లోత ైన సంతోషం క్లిగి ఉంటారు. 
  

దావీదు ఈ సంతోషం గురించి వ ర సూొ ,  
 క్రరునలు32:1-2 తన అతిక్ీమములక్ు పరిహారము 

న్ ందినవాడు తన పాపమునక్ు పాియశితుము 
న్ ందినవాడు ధనతిడు. య్యెహో వాచేత నిరోా ష్ట అని 
య్యెంచబడరనవాడు ఆతమలో క్పటములేనివాడు 
ధనతిడు.   
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 తెగిపో య్యన సంబంధం:- 
 

 ప ప్ము చేసరొ , దేవునితో మనక్ునన సంబంధం త గిపో దు. 
మనమింక్ దవేుని పిలిలం.  
 

ప ప్ము దాార  దేవునితో మనక్ునన సహవ సం త గ ి
పో తుంది. మరొక్స్ రి దేవునికి మనకి మధా ప ప్ము అడుా  
గోడగ  ఉంటుంది. అయినప్పటికరీ దేవుని మహా క్ృప్ దాార  
మనము దేవునితో క్లిగియునన సంబంధము వెంటన ే
ప్ునర వృతం అవాడానికి ఆయన మయర గ నిన సరళ్ము 
చేశ రు.  
 

యోహాను గ రు వ ర సూొ ,  
 Iయోహానత1:8-10 మనము పాపము లేని వారమని 

చెపుప క్ొనిన య్యెడల, మనలనత మనమే మోసపుచతి 
క్ొంద్తము; మరియు మనలో సతి ముండద్త.మన 
పాపములనత మనము ఒపుపక్ొనిన య్యెడల, ఆయన 
నమమద్గినవాడునత నీతిమంతుడునత గనతక్ ఆయన 
మన పాపములనత క్షమించి సమసు  ద్తరీాతినతండర 
మనలనత పవతుి లనతగా చేయునత. మనము పాపము 
చేయలేద్ని చపెుపక్ొనిన య్యెడల, ఆయననత 
అబదిాక్ునిగా చేయువార మగుద్తము; మరియు 
ఆయన వాక్ిము మనలో ఉండద్త.  
 

 ఒప్ుపకోవడం అంట ేపరరు ప టట డం. మనం మన ప ప నిన పరరు 
ప టిట  ఒప్ుపకొని, మనము చేసని ప ప నిన క్పిపప్ుచిు, 
మనలక్ు మనం మోసం చేసుకోలేము. దానికి బదులుగ  
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మన ప ప నిన దవేుని యి దుట మరియు మనకి మనం 
ఒప్ుపకొని దేవుని క్ండి యి దుట మరియు మన స్త ంత క్ండి 
యి దుట వెంటన ేఒప్ుపకోవ లి.  
 

ప ప్ము అంటే గురిని లేదా స్ ధ యిని తప్పడం. మనం ప ప్ం 
చేసిన ప్రత్మస్ రి మన ఆలోచనల దాార  మరియు మరియు 
తలంప్ుల దాార  దవేుని యొక్ు ప్రపి్ూరణమ నై నీతి యొక్ు 
స్ ధ యిని తప్ుపతునానం.  
 

మనం ఆ స్ ధ యిని తప పమని గురొించిన క్షణమందే మనము 
మన ప ప నిన వెంటనే ఒప్ుపకోవ లి. మరియు మన దురినతి 
నుంచి శుదరా క్రించబడ ి దేవుడు ఇచేు క్షమయప్ణను పత ందు 
కోవ లి.  
 

 దేవుని క్ృపానత నిందించడం:- 
 

 నీతిని గూరిు ప్రతాక్షత జాఞ నము లేని అనేక్ మంది దేవుని 
క్ృప్ను గూరిు నిందించారు. వ రు తమ చితాొ నుస్ రంగ  
ప ప్ం చేస ి దానిని ఒప్ుపకోగ నే దేవుని క్షమయప్నను పత ందు 
క్ుంటాం అని తప్ుపగ  భావించారు. యోహాను గ రు దరనిని 
తరువ త వచనములో సపషట ంగ  వివరించారు. మనము మన 
జీవితంలో మన చితాొ నుస్ రంగ  (త లిస)ి క్ూడా ప ప నిన 
అనుమతించక్ూడదు.  
 

 Iయోహానత2:1 న్నచినాపటల్లారా, మీరు పాపము చేయ 
క్ుండుటక్్ర య్యీ సంగతులనత మీక్ు వాి యు చతన్నానత. 
ఎవడెనైనత పాపము చసే్టటనయ్యెడల నీతి మంతుడెనై 
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య్యేసతక్రసీతు  అనత ఉతురవాది తండరియొదా్ మన 
క్ున్నాడు. 
 

 దేవుడు మనలను ప ప నికి దూరంగ  ఉండటానికి పిలిచాడు. 
 

 అభివృదిా :- 
 

 తిరిగి జనిుంచిన విశాసి- నూతన సృషిట  వలి మనము 
నిజమ ైన అభివృదిా ని పత ందుక్ుంటాం. ర ండు రక ల 
అభివృదుా లు ఉనానయి. మొదటదిి ప ర ణానికి సంబంధించినది. 
ర ండవది ఆరిధక్ వావసధ క్ు సంబంధించినది. మనము మంచి 
ఆరోగాముతో మన ఆతు వరిధలిిచునన ప్రక రము మనము 
వరిధలయి లని అపో సుొ లుడ నై  యోహాను దాార  దవేుడు త లియ 
జ శ డు.  
 

 IIIయోహానత1:2 పటియుడన, నీ ఆతమ వరాిలు్ చతనా 
పిక్ారము నీవు అనిా వషయములలోనత వరాిలు్ చత 
సౌఖ్ిముగా ఉండవల నని పాిరిుంచతచతన్నానత. 
 

 దేవుడు అనినంట ిక్నాన ఏద ిఆశిసుొ నానడు? మనము మంచి 
ఆరోగాముతో మనము ఆతు విషయములో వరిధలుి చునన 
ప్రక రము అనిన విషయములలో వరిధలయి లని కోరుతునానడు. 
  

నీ పాిణము వరాిల్డం అంటే ఏమిటి?  

 

 పాిణము  వరాిల్డం:-  
 

 మన ప ర ణమే మన యొక్ు త లివి, భావోదేరక్ం, ప ర ణం వరిధలిటం 
అంటే మన మనసుని దేవుని వ క్ాముతో నూతనప్రచుకొని 



[169] 
 

మనదేహానిన సజీవబలియంగ  సమరిపంచి జాఞ నములో 
(త లివిలో) వరిధలిి మరియు భావోదేరక్ంగ  వరిధలిడమే. 
భౌతిక్యి నై ఆరోగ ానికి మరియు సమృదిధ కి ప ర ణం వరిధలిడం  
అననద ిత లిమ టుట .  
 

 రోమా12:1-2 క్ాబటిి సహో ద్రులారా, పరిశుదా్మునత 
దేవునికి్ అనతక్ూలమున్ ైన సజీవయాగముగా మీ 
శరీరములనత ఆయనక్ు సమరిపంచతక్ొనతడని దేవుని 
వాతసలిమునత బటిి మిముమనత బతిమాలుక్ొనత 
చతన్నానత. ఇటిి స్టవే మీక్ు యుక్ుమ నైది. మీరు ఈ లోక్ 
మరాిద్నత అనతసరింపక్, ఉతుమమునత, 
అనతక్ూలమునత, సంపూరణమున్ యైునా దేవుని చితు  
మేదో  పరీక్షరంచి తెలిస్టటక్ొనతనటు్  మీ మనసతస మారి 
నూతనమగుటవలన రూపాంతరము ప ంద్తడర. 
 

 దేవుడు తన ప్రజలను, తన నూతన సృషిట ని, ప ర ణంలో 
మరియు శరఫరంలో వరిధలయి లని కోరుక్ుంటునానరు. నూతన 
సృషిట యి నై మనుషుాలు ఇక్ మీదట లోక్ ప్దాతిలో ఉండ 
క్ూడదు. క నీ, దేవుని వ క ానుస్ రంగ  ఉండాలి.  
 

 పికి్యీ:- 
 

 నూతనంగ  జనిుంచిన మనుషులు రూప ంతరం చ ంద ే
ప్రకిరయలో ఉనానరు. మరియు ఈ రూప ంతరం నిరంతరము 
దేవునివ క ానిన చదువుట దాార , వినుటదాార , 
ధాానించుట దాార , విశాసించడం దాార  మరియు దవేుని 
వ క్ా ప్రక రము ప్నిచేస ిదరవించుట దాార  క్లుగుతుంది.  
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సంప్ూరణమ ైన ఆరోగ ానికి మరియు అభివృదిధ కి నూతన సృషిట  
గూరిున ప్రతాక్షత త లుసుకోవడమ ే ప ర ముఖ్ామ ైన మొదట ి
మ టుట . ఈ ప్రతాక్షత విశ ాసిని నేర రోప్ణ. నింద మరియు 
అప్ర ధ భావం నుండి విడిపసి్ ొ ద,ి దరని దాార  విశాసి నూతన 
సృషిట  యొక్ు ఆశీర ాదాలనినటినీ (ప్రయోజనాలు) పత ందు 
క్ుని, సంప్ూరణమ నై ఆరోగాంలో మరియు అభివృదిధ లో 
నడవడం ప ర రంభిస్ ొ డు.  
 

 వవరించబడరనది:- 
 

 నిజంగ  దేవుని చతే అభివృదిా  న ందని దవేుని క్ుమయరుని 
గూరిు, 1వ కరీరొనలో వ ర యబడినది.  
 

 క్రరునలు1:1-3 ద్తషుి ల ఆలోచనచొపుపన నడువక్ 
పాపులమారగమున నిలువక్ అపహాసక్ులు క్ూరుిండు 
చోటనత క్ూరుిండక్; య్యెహో వా ధరమ శ్ాసు ీము నంద్త 
ఆనందించతచతదవిారాతిము దననిని ధనినించతవాడు 
ధనతిడు. అతడు నీటిక్ాలువల యోరనత న్నటబడరనదెై 
ఆక్ు వాడక్ తన క్ాలమంద్త ఫలమిచతి చటెుి వల  
నతండునత అతడు చేయు నద్ంతయు సఫలమగునత.  
 

 నిజంగా అభివృదిా  ప ందిన వికి్ు ఎవరంటే:- 
 

  దేవుని వ క్ుు ప్రతాక్షత దాార  విశ ాసంతో మరియు 
విధయేతతో నడిచేవ డు. 
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 దేవునితో మరియు తోటి విశ ాసులతో లోత నై 
సంబంధానిన మరియు పరరమను అనుభవిసూొ  నడిచ ే
వ డు.  

 చేయు ప్నులనినటిలో దేవుని సమయధానానిన 
మరియు సంతృపిొ ని అనుభవించేవ డు.  

 ఇతరుల యొక్ు అవసర లకి మరియు దవేునికి 
నిరంతరం ప్రిచరా చేసరవ డు.  

 అతని ఆరిధక్ వావసధ  మ రుగ గ  ఉండుట దాార  నితాము 
“మంచి క రాం చయేడానికి ఎలిప్ుపడూ సంశిదుధ డ  ై
ఉంటాడు”.  

 ఇతరుల యొక్ు అవసరతలక్ు మరియు దవేునికి 
ధార ళ్ంగ  యిచేువ డు.        
                                      

 ఆరాిక్ వివసాలో సమృదిా :- 
 

 మనము ఇప్ుపడు దాక  నేరుుక్ునే దానికి వాతిర క్ం 
ఏమిటంట,ే ధనము చ డాద ి క దు. ధనాపరక్ష సమసొమ నై 
కరీడుక్ు మూలక రణము.  
 

దేవుని యొక్ు గొప్ప ఆజఞ ను నెరవేరుడానికి ధనం అనదే ి
చాలయ ప ర ముఖ్ామ నైది. దవేుని యొక్ు ఆరిధక్ సమృదిధ ని ఏ 
విధంగ  పత ందుకోవ లో మనము నేరుుకోవ లి. తదాార  
మనము యిసేుకరీరసుొ  యొక్ు సువ రొతో ప్రప్ంచానిన చేరి, 
నశించిపో యిన ఆతులను రక్షించవచుు.  
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మనము ఈ లోక్ విషయయల ప ై మన హృదయయనిన నిలప్ 
క్ూడదని యోహాను గ రు మనలను ముందుగ న ే
హెచురించారు. మనము మోస ప్ూరిొ  సంప్దల మీద, జీవప్ు 
టంబప్ు ఆశలతో ఈ లోక్ వసుొ వులిన మరియు మయనవుల 
ఘనతను కోరుకోక్ూడదు.  
 

మొదట దవేుని నీతిని మరియు ఆయన ర జాానిన వతెక్మని 
దేవుడు చ ప పడు. అప్ుపడు ఆయన మనలను వసుొ వులతో 
ఆశీరాదిస్ ొ డు.  
 

 నూతన సృషిట యి నై మనిషి, దేవుని నీతి గూరిు ప్రతాక్షత 
పత ందిన తరువ త తన స్త ంత అవసరం క్నాన ఎక్ుువగ  
దేవుని ర జాానిన మరియు ఆయన నీతిని వ ాపించాలని 
కోరుక్ుంటాడు. అతడు దవేుని నీతిని మరియు దవేుణ ణ  
వెతుక్ుతాడు. దేవుడు అతనికి(సమసొమును) అను 
గరహ స్ ొ డు.  
 

 దేవునిక్ి ఇవవడు:- 
 

 దేవుడు తన ఆరిధక్ప్రమ ైన ఆశీర ాదాలను క్ుమురించడానికి 
ఒక్ నిలాచయేు ప్రదేశ నిన వతెుక్ుటలేదు. క నీ ఆయన 
నదుల కోసం చూసుొ నానడు. ఎవర ైత ేదవేుని ర జాానికి ఇస్ ొ రో 
అలయంటి వ రి కొరక్ు చూసుొ నానడు.  
 

యిేసయా ఇలయ చ ప పరు.  
 లూక్ా6:38 క్షమించతడర, అపుపడు మీరు క్షమింప 

బడుద్తరు; ఇయుిడర, అపుపడు మీకి్యిబడునత; 
అణచి, క్ుదలిించి, దిగజారునటు్  నిండు క్ొలతనత 
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మనతషుిలు మీ ఒడరలో క్ొలుతురు. మీరు ఏ క్ొలతతో 
క్ొలుతురో ఆ క్ొలతతోన్ ేమీక్ు మరల క్ొలువబడునని 
చెపపపనత. 
 

 మనము దేవునికి విశ ాసముతో మరియు విధేయతతో 
దేవునికి ఇసరొ  ఆయన దానిని ఆశీరాదించి విసొరింప్జ స ిమనక ి
ఇస్ ొ రు. తదాార  మనము ఆయనక్ు మరలయ ఇవావచుు.  
 

అభివృదిధ  అనదేి నూతన సృషిట కి వ గ ధ నం చేయబడని 
ఆశీర ాదం. దవేునికి లోబడ ే ప్రజలక్ు ఆయన ఆరిధక్ంగ  
ఆశీరాస్ ొ డని నిబంధన చేశ డు.  
 

 ఆరోగిము మరియు సవసాత:- 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు మరొక్ ఆశీర ాదమేమిటంటే వ రి యొక్ 
దేహాలక్ు దవేుడు అనుగరహ ంచు ఆరోగాము.  
 

నూతన సృషిట లో నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత మనలను 
బంధించిన నింద, నేర రోప్ణ మరియు అభదరత భావం నుండ ి
విడిపించి, తదాార  మనం దేవుడ ి నుండ ి ధ ైరాంగ  సాసధ త 
పత ందుకోగలం.  
 

మన ప్క్షాన యిసేు ప్రభువు చసేిన విమోచన క రాము బటిట , 
మననిశుతాం కొరక్ు రక్షణను మరియు మన శరఫర నికి 
ఆరోగ ానిన అనుగరహ ంచాడు.  
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 ఆయన దెబబల దనవరా సవసాత:-  
 

 ర బో యిే మ సుయా గూరిు యోషయయ ప్రవచించిన గొప్ప 
ప్రవచనములు, ఆయన మన సాసాత కొరక్ు సపషట ంగ  
చ ప పరు.  
 

 య్యెషయా53:5 మన యతిక్మీకి్యీలనతబటిి అతడు 
గాయపరచబడనెత మన దోషములనతబటిి నలుగ గొటి 
బడెనత మన సమాధనన్నరుమ ైన శక్ష అతనిమీద్ పడెనత 
అతడు ప ందని దెబబలచేత మనక్ు సవసుత క్లుగు 
చతనాది. 
 

 పరతురు గ రు యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు విమోచన క ర ానిన 
వివరిసూొ , యి షయయ ప్రవకొ్ వ డని అదే మయటలను 
ఉప్యోగించి, ఆ ప్రవచనానిన రూఢపి్రిచారు.  
 

 Iపేతురు2:24 మనము పాపముల వషయమ  ై చని 
పో య్య, నీతివషయమ ై జీవంచతనటు్ , ఆయన తనన్ే తన 
శరీరమంద్త మన పాపములనత మాా నతమీద్ మోస్టట 
క్ొన్ నత. ఆయన ప ందిన గాయములచేత మీరు సవసుత 
న్ ందితిరి. 

 య్యెహో వా రాఫా:- 
 

 ఇశ ర యిేలు ప్రజలు ఐగుప్ుొ  నుండ ివచిున తరువ త, దేవుడు 
వ రికి యి హో వ  ర ఫ గ , సాసధ ప్రచు దవేునిగ  తనున తాను 
బయలుప్రచుక్ునానడు.  
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 నిరగయక్ాండం15:26  మీదేవుడెైన య్యెహో వా వాక్ుకనత 
శదాీ్గా వని ఆయన ద్ృష్టి కి్ న్నియమ ైనది చేస్టట, ఆయన 
ఆజాలక్ు వధేయుల ైఆయనక్టిడలనిాటిని అనతసరించి 
నడచినయ్యెడల, నే్నత ఐగుప్ుయులక్ు క్లు; 
 

 దేవుడు ఎననటికరీ మయరడు సాసధ త నేట ికొరక్ు క్ూడా! 
 

 దేవుని వాక్ిం ఆరోగాినిా చేక్ూరుసతు ంది:-  
 

 మయనవ శరఫర నికి అవసరమ ైన జీవము మరియు ఆరోగాము 
దేవుని వ క్ాము దాార  వసుొ ందని స్త లొమోను ర జు 
చ ప పడు.  
 

 సామ తలు4:20-22 న్న క్ుమారుడన, న్న మాటలనత 
ఆలకి్ంపుము న్న వాక్ిములక్ు నీ చవె యొగుగ ము. నీ 
క్నతాల య్యెద్తటనతండర వాటిని తొలగిపో నియి క్ుము 
నీ హృద్యమంద్త వాటిని భది్ము చేస్టట 
క్ొనతము. దొరికి్నవారికి్ అవ జీవమునత వారి సరవ 
శరీరమునక్ు ఆరోగిమునత ఇచతినత. 
 

 మనం దేవుని వ క ానికి శరదధ  చూపించి, ఆరోగాంగ  
జీవించడానికి వ క్ాం ఏం చ ప్ుొ ందో  అనే దానిని ధాానిసరొ , అద ి
మన జీవితంలో వ సొవం అవుతుంద.ి మన మనసు నూతన 
ప్రచబడ ేకొదిా , మన శరఫర లు క్ూడా నూతనప్రచబడతాయి. 
ఈ యొక్ు ప్రతాక్షత మన ఆతు నుండ ిమ దడుక్ు వెళ్ళొ , మనం 
ధ ైరాంగ , విశ ాసంతో దవేుని వ క ానిన ప్లుక్ుతాము, 
అప్ుపడు సాసాత మరియు ఆరోగాము వ సొవమవుతుంది.  
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 గమనిక్:- 
 

 సాసధ త కొరక్ు లోతుగ  ధానించడానికి ఏ.ఎల్.గిల్ రచించిన 
“సాసధ త కొరక్ు దేవుని స్ ాసధ యము” అనే ప్ుసొక నిన చదవండి. 
  

 దేవుని యొక్క శకి్ు:- 
 

 మనలో ఉనన ప్రిశుదాా తు శకొిని విడుదల చసేర స్ మరధయం 
అనేద ినూతన సృషిట  యొక్ు మరొక్ ఆశీర ాదం.  
 

 వితిరేక్పు ఆటంక్ాలు:- 
 

 అనేక్మంద ి ఆతుచతే నింప్బడిన విశ ాసులు తమ యొక్ు 
వాతిర క్ ఆలోచనల దాార  మరియు స్ాయ చితరము బటిట  
తమలో ఉనన దవేుని శకొిని విడుదల చేయలేక్పో యయరు.  
 

నూతనసృషిట లో ఉనన దవేుని నీతిని గూరుిన ప్రతాక్షత 
జాఞ నము త లియక్ అనకే్ మంద ి ప ప నిన వ రి జీవితంలో 
ఉండేటటుి గ  అనుమతించారు. వ రు ప ప్ము గూరిున 
గరహ ంప్ును క్లిగియునానరు. గ నీ నీతిని గూరిున గరహ ంప్ు 
క్లిగ లేరు. వ రు తమ మటుట క్ు తాము ప ప్ులుగ  చూసు 
క్ుంటూ వ రి జీవితంలో ఎననడూ విజయం పత ందలేక్ుండా 
ఉనానరు. వ రు తమ జీవితంలో ప్రిశుదాధ తు దేవుని దుఃఖ్ 
ప్రుసూొ  ఆరిపవసేుొ నానరు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు4:30-31 దేవుని పరిశుదనా తమనత ద్తఃఖ్ 
పరచక్ుడర; వమోచనదినమువరక్ు ఆయనయంద్త 
మీరు ముదిింపబడరయున్నారు. సమసుమ ైన దేవషము, 
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క్ోపము, క్ోీధము, అల్రి, ద్ూషణ, సక్లమ ైన 
ద్తషితవము మీరు వసరీించతడర. 
 

 ప ప్ప్ు గరహ ంప్ు క్లిగిన మనిష ి ప ప్ంలో కొనస్ గు 
తుంటాడు. ప్రిశుదాధ తు దేవుని దుఃఖ్ప్రచి శకొి లేక్ుండా 
ఓటమితో జీవిసుొ ంటాడు.   
 

 నీతిని గూరిిన పితిక్షత:- 
 

 నీతిని గూరిున ప్రతాక్షత క్లిగిన మనిష ి తనున తాను నీతి 
మంతునిగ  చూసుక్ుంటాడు. దేవుడు వ రిని ఏ రఫతిగ  
ఉండుటక్ు సృజించాడో  వ రు తముును తాము అద ే రఫతిగ  
చూసుక్ుంటారు. వ రు తమ మటుట క్ు తాము, యిేసుకరీరసుొ  
చేసిన ప్నులను చేసుొ ననటుి గ  చూసూొ , నీతిమంతులుగ , 
దేవునితో సహవ సము క్లిగి, ఆయన దాార  ఇతరులక్ు 
ప్రిచరా చయేడానికి వ డబడుతుంటారు.  
 

వ రు తమ మటుట క్ు తాము దవేుని యొక్ు అభిషరక నిన వ రి 
జీవితం దాార  బయలుప్రుసూొ , యిసేయా చ పిపనటుి గ , 
వ రి జీవితంలో మరియు ప్రిచరా దాార  జీవజలనదులు 
ప్రవహ స్ ొ యి. యిసేయా ఈ విధంగ  చ ప పరు.  
 

 యోహానత7:38న్నయంద్త వశ్ావసముంచత వాడెవడో  
లేఖ్నము చపెటపనటుి  వాని క్డుపులోనతండర జీవ జల 
నద్తలు పారునని బిగగరగా చెపపపనత. 
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సాక్షిము చెపుపటక్ు శకి్ు:- 
 

 మనము ప్రశిుదాధ తు దేవునిలో బాపిొ సుము పత ందినప్ుపడు, 
యిేసుకరీరసుొ  కొరక్ు ప్రభావితమ నై స్ క్షిగ  ఉండవచుును. 
అందు నిమితొము శకొిని పత ందుకోవ లని యిసేయా చ ప పరు. 
  

 అపో సతు లు1:8 అయ్యననత పరిశుదనా తమ మీ మీదికి్ 
వచతినపుపడు మీరు శకి్ున్ ందెద్రు గనతక్ మీరు 
య్యెరూషలేములోనత, యూద్య సమరయ దేశముల 
యంద్ంతటనత భూదిగంతముల వరక్ునత; 
 

 అద్తభతనలు మరియు సూచక్ కి్యీలు:- 
 

 నశించిపో యిన వ రిని చేరుటక్ు అదుుత సువ రొ అనదే ి
దేవుని యొక్ు ప్రణాళ్లక్ దేవుని సువ రొను ప్రక్టించినప్ుపడు 
దానిని అదుుత అదుుతాలు, సూచక్ కిరయలు మరియు 
మహతాుర ాలు దానిని రుజువు ప్రుస్ ొ యి.  
 

యిేసయా ఈ భూమిని విడిచ ే ముందు తన శిషుాలతో ఈ 
మయటలను త లియజ శ రు.  
 

 మారుక16:15-20 మరయిు మీరు సరవలోక్మునక్ు 
వ ళ్్ళ సరవసృష్టి కి్ సతవారునత పిక్టించతడర.నమిమ 
బాపటుసమము ప ందనివాడు రక్షరంపబడునత; నమమని 
వానికి్ శక్ష వధింపబడునత. ననవారవిలన ఈ సూచక్ 
కి్యీలు క్నబడునత; ఏవనగా, న్న న్నమమున ద్యి 
ములనత వ ళ్్గొటుి ద్తరు; క్ొీతుభాషలు మాట 
లాడుద్తరు, పాములనత ఎతిు  పటుి క్ొంద్తరు, మరణక్ర 
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మ ైనదేది తని గిననత అద ివారికి్ హాని చేయద్త, రోగుల 
మీద్ చేతులుంచినపుపడు వారు సవసుత న్ ంద్తద్తరని 
వారితో చపెపపనత. ఈలాగు పిభువ ైన య్యసేత వారితో 
మాటలాడరన తరువాత పరలోక్మునక్ు చేరుిక్ొనబడర, 
దేవుని క్ుడర పారశవమున ఆస్టన్తడయ్యెినత. వారు 
బయలుదేరి వాక్ి మంతట పిక్టించిరి. పిభువు వారికి్ 
సహక్ారుడెై యుండర, వ నతవ ంట జరుగుచతవచిిన 
సూచక్ కి్యీల వలన వాక్ిమునత స్టటురపరచతచతండెనత. 
ఆమేన్. 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత దాార , విశ ాసులు యిసేు 
కరీరసుొ ను, ప్రశిుదాా తు దవేుని శకొితో ధ ైరాముగ  ప్రక్టిస్ ొ రు.  
 

 భయము నతండర వడుద్ల:- 
 

 మనుషుాల యొక్ు భయము దాార  ఎటువంటి ఆటంక్ము 
ఉండదు. మనం ధ ైరాంగ  ఈ మయటలను ప్రక్టసి్ ొ ము.  
 

 II తిమోతి1:7-8 దవేుడు మనక్ు శకి్ుయు పేిమయు, 
ఇందిియ నిగీహమునతగల ఆతమనే్ య్యచెినత గాని 
పటరిక్ితనము గల ఆతమ నియిలేద్త. క్ాబటిి నీవు మన 
పిభువు వషయమ ైన సాక్షిమునత గూరిియ్యెనైనత, 
ఆయన ఖ్్దైీన్ ైన ననతాగూరిియ్యెైననత స్టటగుగ పడక్, 

దేవుని శకి్ుని బటిి సతవారునిమితుమ ైన శమీానత 
భవములో పాలివాడవ ై యుండుము. 



[180] 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత క్లిగిన విశ ాసులు సిగుగ  
ప్డక్ుండా మరియు భయప్డక్ుండా యిేసుకరీరసుొ ను గురించి 
స్ క్షాామిస్ ొ రు.  
 

వ రు ధ ైరాముగ  ఈ మయటలను ప్లుక్ుతారు.  
 ఫటలిపప్యులు4:13 ననతా బలపరచతవానియంద ే

నే్నత సమసుమునత చయేగలనత. 
 

 ఆటంక్పరచని శకి్ు:- 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షతను క్లిగిన విశ ాసులు దేవుని 
యొక్ు ఆటంక్ప్రచలేని శకొి, అదుుతాలు, సూచక్ కిరయలు 
మరియు సాసధ త దాార  వెలిడి చసే్ ొ రు.  
 

ఇక్ మీదట వ రి శరఫర లలో నుండి దేవుని శకొి వెలిడ ి చేస ి
రోగుల మీద చతేులుంచి, వ రిని సాసాప్రుస్ ొ రు. 
దుర తులను ధ ైరాముగ  వెళి్గొడతారు. ఎటువంటి నేర రోప్ణ, 
నిందా సాభావం వ రిని ఎంత మయతరము ఆటంక్ప్రచదు.  
 

నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత క్లిగిన మనిషి దేవునితో 
సహవ సము చయేుట వలన క్లిగ  ఆశీర ాదాలను, 
సంతోషము, ఆరోగాము, సాసధ త, అభివృదిధ  మరియు ఆటంక్ 
ప్రచని దవేుని శకొిని అనుభవిసూొ  ఉంటారు.  
 

ఈ ఆశీర ాదాలనీన విశ ాసులు మయతరమే అనుభవిస్ ొ రు. 
వ రు మృతతులామ నై ప ప్ప్ు లోక్ంలో దరనిని విడుదల 
చేయయలి.   
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మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:-  
 
  

1. నిందన, న్ేరారోపణ మరియు అభది్త భావము వంటి ఆలోచనలు వశ్ావస్టటని 
దేవుని సహవాసం నతండర ఏ వధంగా ద్ూరపరుసాు య్య?   

 
 
 
 

2. దేవుడనతగీహించే సవసాత ఒక్ వికి్ు యొక్క శరీరంలో బయలుపరచబడడననికి్ 
నూతన సృష్టి  మరియు నీతిని గూరిిన పితిక్షత ఏ వధంగా తోడపడుతుంది?  

 
 
 
 
 

3. ఒక్ వశ్ావస్టట య్యేసతక్రసీతు  క్ొరక్ు ధెైరిముగా మరియు పిభావతంగా సాక్షాి 
మివవడననికి్ నూతన సృష్టి  మరియు నీతిని గూరిిన పితిక్షత జాా నము ఏ 
వధంగా తోడపడుతుంది?  

 
 
*** 
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పాఠము-9 
దైెవక్ సవరూపంలో పౌలి భాగసతా లం 

 

దేవుని యొక్క సవభావం:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ ను మనం స్త ంత రక్షక్ుడి కింద అంగఫక్రించిన 
క్షణమంద,ే మనము నూతన సృషిట  అవుతాము. మన కొతొ 
సాభావ నిన పత ందుక్ుంటాము. అద ి స్ క్షాాతుొ  దవేుని 
యొక్ు సాభావమే. దవేుని యొక్ు సాభావంలో ప లు 
ప్ంప్ులు పత ందుకోవడం ఎంత గొప్ప విషయమో! 
 

 II పేతురు1:4 ఆ మహమి గుణనతిశయములనత బటిి 
ఆయన మనక్ు అమూలి ములునత అతిధకి్ము 
లున్ ైన వాగాా నములనత అనతగీహించి యున్నాడు. 
ద్తరాశనత అనతసరించతటవలన లోక్ మంద్తనా 
భిషితవమునత ఈ వాగాా నముల మూలముగా మీరు 
తపటపంచతక్ొని, దేవసవభావము నంద్త పాలివారగు 
నటు్  వాటిని అనతగీహించెనత 
 

 అసలు దేవుని యొక్క సవభావం ఆంటే ఏమిటి?:- 
 

 ద ైవిక్ సాభావంలో, దవేుని యొక్ు లక్షణాలోి  భాగ లు 
ఉంటాయి. అవి దేవునికి మయతరమే స్త ంతము. అవేమిటంట?ే 
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 నితుాడు               – ఆది అంతము లేనివ డు  
 మయరనివ డు          – ఎననడూ మయరడు  
 సర ాంతర ామి        – అనిన చ ోటి ఉననవ డు  
 సరాశకొి సంప్నునలు – సరాశకొి గలవ డు 

 
అయినప్పటికరీ, దేవుని యొక్ు సాభావంలో కొనిన 
భాగ లను మన రక్షణ సమయమప్ుపడు ఆయన మనక్ు 
ఆప దించాడు. అవి మన నూతన సృషిట లో అంతరంగ 
భాగ లు అవుతాయి. మనక్ు ఇవి ఇవాబడాా యి.  
 

నీతి, ప్రిశుదధ త, పరరమ, మంచితనము, క్ృప్ మరియు 
క్నిక్రము.  
 

మన రక్షణ పత ందిన క్షణమప్ుపడు దేవుని సాభావంలో ఈ 
భాగ లు నూతనసృషిట  అయిన మనకి ఆప దించ బడతాయి. 
  

 వాగాా నం దనవరా బయలుపరచబడతనయ్య:- 
 

 దేవుని యొక్ు శకొి దాార  మనకి సమసొమును 
జీవమునక్ును మరియు భకిొ కి ఇవాబడాా యి. దేవుని 
యొక్ు వ క్ాప్రతాక్షత దాార  మనము ద ైవిక్ సాభావంలో 
ప లి భాగసూధ లమవుతాము. ఇవనీన మనకి గొప్ప 
మరియు ప్రశసధ మ ైన వ గ ధ నాల దాార  యివా బడతాయి. 
  
 IIపేతురు1:2-4 తన మహిమనత బటిియు, గుణనతిశ 

యమునత బటిియు, మనలనత పటలిచిన వాని 
గూరిిన అనతభవజాా నమూలముగా ఆయన దెైవ 



[184] 
 

శకి్ు, జీవమునక్ునత భకి్ుకి్ని క్ావలస్టటన వాటి 
ననిాటిని మనక్ు ద్యచేయు చతనాంద్తన, దేవుని 

గూరిి నటిియు మన పిభువ నై య్యేసతనత గూరిి 
నటిియున్ ైన అనతభవజాా నము వలన మీక్ు 
క్ృపయు సమాధననమునత వసు రించతనత 
గాక్. ఆమహమి గుణనతిశయములనతబటిి ఆయన 
మనక్ు అమూలిములునత అతిధకి్ములున్ ైన 
వాగాా నములనత అనతగీహించి యున్నాడు. 
ద్తరాశనత అనతసరించతటవలన లోక్మంద్తనా 
భిషితవమునత ఈ వాగాా నముల మూలముగా మీరు 
తపటపంచతక్ొని, దేవసవభావమునంద్త పాలివారగు 
నటు్  వాటిని అనతగీహించెనత. 
 

 పాలిభాగసూా లమయాిము:- 
 

 మన అనుభవంలో, ద వైిక్ సాభావంలో ప లి భాగసుధ ల 
క క్ుండా మన ఆతులో ద వైిక్ సాభావం క్లిగియుండుట 
స్ ధామ ేఅపో సుొ ల నై పౌలు ర సూొ ,  
 

 ఫటలిపప్యులు2:12-13 క్ాగా న్నపటియులారా, 
మీర్ల్పుపడునత వధయేుల ైయునా పిక్ారము, న్న 
య్యెద్తట ఉనాపుపడు మాతిమే గాక్ మర ి
య్యెక్ుకవగా న్ేనత మీతో లేని య్యీ క్ాలమంద్తనత, 
భయముతోనత వణక్ుతోనత మీ స ంతరక్షణనత క్ొన 
సాగించతక్ొనతడర. ఎంద్తక్నగా మీరు ఇచఛ య్యంచతట 
క్ునత క్ారిస్టటదిా  క్లుగజసే్టట క్ొనతటక్ునత, తన ద్యా 
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సంక్లపము న్ రవేరుటక్్ర మీలో క్ారిస్టటదిా  క్లుగ 
జేయువాడు దేవుడే. 
 

 మన రక్షణ సమయమందు, మన ఆతులో దేవుని 
లక్షణాలను క్లిగియుంటాం, గ నీ క లం గడిచే కొదరా  
అభాాసము దాార  అవి మన మనసులో మరియు 
శరఫరంలో భాగమవుతాయి. విశ ాసులందరూ తమ ఆతులో 
ద ైవిక్ సాభావంలో ప ళీ భాగసుధ లు. అయినప్పటకిరీ నూతన 
సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత జాఞ నంతోని మన శరఫర లలో 
మరియు ప ర ణంలో ద వైిక్ సాభావంలో ప లిభాగసూధ ల 
మవుతాం. 
 

ద ైవిక్ సాభావ నిన ముందుగ నే పత ందుక్ునానమన ే
ప్రతాక్షత జాఞ నం యొక్ు సతాముతో మనము దానిలో ప లి 
భాగసూధ లమ  ైఆశీాదించవచుు. 
 
మనం దేవుని వ క ానిన ధాానించి విశ ాసముతో దవేుని 
వ క్ాప్ు వ గ ధ నాలను ఒప్ుపక్ుంట,ే అప్ుపడు మయతరమ ే
మన ప ర ణంలో మరియు శరఫరంలో ద ైవిక్ సాభావంలో 
ప లిభాగసూధ లమవుతాము.  
 
మనం నూతనంగ  జనిుంచబడని ఆతు ద వైిక్ సాభావంతో 
ఆప దించబడినప్ుపడు, మన శరఫరంలో మరియు ప ర ణంలో 
క్ూడా ద వైిక్ సాభావంలో క్ూడా ఏ విధంగ  ప లుప్ంప్ులు 
పత ందుకోవచుు. ఈ ప ఠ్ములో మనము చూస్ ొ ము.  
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 ఆయన వలే్  మారుట:- 
 

 కరీరసుొ లో ముందుగ  నిరణయించబడిన మనము ఆయన 
సారూప్ంలోనికి మయరుబడాలి.  
 

 రోమా8:29 ఎంద్తక్నగా తన క్ుమారుడు అనే్క్ 
సహో ద్రులలో జేిషుు డగునటు్ , దేవుడెవరిని 
ముంద్త ఎరిగ్న్ల, వారు తన క్ుమారునితో 
సారూపిము గలవారవుటక్ు వారిని ముంద్తగా 
నిరణయ్యంచెనత. 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ఆతు దేవుని సారూప్ంలో సృజించ 
బడినది. క ైైసొవులు తమ ప ర ణాలను మరియు శరఫర లను 
యిేసుకరీరసుొ  సారూప్ములోనికి రూప ంతరం చ ంద ే
ప్రకిరయలో ఉనానరు.  
 

 రూపాంతరం చెందే పికి్యీ:- 
 

 అపో సుొ లడ ైనపౌలు రోమీయులక్ు ర సూొ ,  
 రోమా12:1-2బటిి సహో ద్రులారా, పరిశుదా్మునత 

దేవునికి్ అనతక్ూలమున్ ైన సజీవ యాగముగా మీ 
శరీరములనత ఆయనక్ు సమరపించతక్ొనతడని 
దేవుని వాతసలిమునతబటిి మిముమనత బతిమాలు 
క్ొనతచతన్నానత. ఇటిిస్టవేమీక్ుయుక్ు మ ైనది. మీరు 
ఈ లోక్ మరాిద్నత అనతసరింపక్, ఉతుమమునత, 
అనతక్ూలమునత, సంపూరణమున్ ై యునా దేవుని 
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చితుమేదో  పరీక్షరంచి తలెిస్టటక్ొనతనటు్  మీ మనసతస 
మారినూతనమగుటవలనరూపాంతరముప ంద్తడర. 
 

 నూతన సృషిట గ , మనమిక్ మీదట లోక నికి చ ందని 
వ రము క దు. మనము ద ైవక్ుమయరుని యొక్ు సారూప్ం 
లోనికి మయరుబడటానికి నిరంతరము రూప ంతరం 
చ ందాలి. 
  

 పిసతు త శరీరాలు:- 
 

 మన దేహాలను సంప్ూరణంగ  దేవునికి సమరిపంచడం 
దాార  రూప ంతర ప్రకిరయ మొదలవుతుంది. మన 
దేహము ప్రిశుదాా తు దేవుని ఆలయము వ టిని “సజీవ 
బలియాగంగా” సమరిపంచాలి.  
 

యిేసుకరీరసుొ లో ఉనన ద ైవిక్ సాభావంలో మనము ప లి 
భాగసూధ లవుటక్ు, మనము అనుదినము మన జీవితానిన 
యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు ప్రభుతాానికి అప్పజ ప్ుప కోవ లి.  
 

 మనసతనత నూతనపరచతక్ొనతట:- 
 

 మన శరఫరం రూప ంతరం చ ందుతుండగ , మన ప ర ణము 
క్ూడా మనసు నూతనప్రచుకొనే ప్రకిరయ దాార  నూతన 
ప్రచుకోవ లి.  
 

మనము నితాము దేవుని వ క ానిన చదువుతూ, వింటూ, 
ధాానిసూొ , విశాసిసూొ  మరియు దాని ప్రక రము ప్నిచేస ి
నప్ుపడు రూప ంతర ప్రకిరయ సంప్ూరొిగ  ప్ూరిొ  అవుతుంది. 
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ఇద ి ప్రశిుదాా తు దవేుని యొక్ు అస్ ధారణమ ైన 
క రణము.  
 

ఈ అస్ ధారణమ ైన ప్రకిరయ దాార , మన ప ర ణము 
మరియు శరఫరము దవేుని యొక్ు ద వై సాభావంలో ప లి 
భాగసూధ లవుతాయి.  
 

 దేవుడు మనలో పనిచేసతు న్నారు:- 
 

 గలత్మ సంఘంలో ఉనన విశ ాసులోి , కరీరసుొ  ఏరపడాలని పౌలు 
ప్రసవించు స్ొ ర వల  ప ర రధన చేశ డు.  
 

 ఫటలిపప్యులు2:13 ఎంద్తక్నగా మీరు ఇచఛ 
య్యంచతటక్ునత క్ారిస్టటదిా  క్లుగజేస్టట క్ొనతటక్ునత, 
తన ద్యాసంక్లపము న్ రవేరుటక్్ర మీలో క్ారిస్టటదిా  
క్లుగజేయువాడు దేవుడే. 
 

 యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు సారూప్ము ఏరపడేంతవరక్ూ, 
దేవుడు నూతన సృషిట లో తన ప్నిని కొనస్ గిసూొ  ఉంటాడు.  
మనం దేవుణ ణ , మనలో ప్నిచయేడానికి ఎంత ఎక్ుువ 
అనుమతి ఇసరొ , అంత ఎక్ుువగ  మనము కరీరసుొ  
సారూప్ాములోనికి మయరుబడతాము.  

 గమనిక్:- 
 

 మనం ఇప్పటికరీ దవేుని యొక్ు నీతిని గూరిు మరియు 
అది మనక్ు ఏ విధంగ  ఆప దించబడుతుందో  అన ే
విషయయనిన చదివ ము. నీతి అనవేి దవేుని యొక్ు 
లక్షణం. ఈ యొక్ు ప్థంలో మీక్ు దేవుని యొక్ు నీతిని 
గూరిు మరియు నీ రక్షణ సమయమందు ఆ నీతి మీక్ు ఏ 
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విధంగ  ఆప దించబడుతుందో  అన ే విషయము మీక్ు 
త లుసు అనుక్ుని దవేుని యొక్ు మిగిలిన లక్షణాలను 
ధాానించబో తునానం.   
 

ఆయన పరిశుదా్తలో పాలిభాగసూా లం:-  

 

 దేవుడు పరిశుద్తా డు:- 
 

 దేవుని యొక్ు ప్రిశుదధ త వివరించడానికి వీలులేనంత 
సంప్ూరణమ ైనద,ి గొప్పది మరియు ప్రిప్ూరణ సాచఛత 
క్లిగినది. అది మనలను ప ప్ము నుంచి మరియు 
సమసొమ ైన రఫతి నుండ ివేరుచసేుొ ంది.  
 

దేవుడు ఆయన ఉనికిలో మరియు మయరగ మనినటిలో 
ప్రిశుదుధ డు. దవేదూతలు ఆయన ప్రిశుదుధ దని 
ప్రక్టిసుొ నానయి.  
 

 య్యెషయా6:3 వారుస్టపైనిముల క్ధపితియగు 
య్యెహో వా, పరిశుద్తా డు పరిశుద్తా డు పరిశుద్తా డు; 
సరవలోక్ము ఆయన మహిమతో నిండరయునాద ి
అని గొపప సవరముతో గాన పితిగానములు చయేు 
చతండరరి. 
 

 పరిశుదా్ంగా ఉండనలని ఆజాా పటంచబడనా ము:- 
 

 మన నూతన సృషిట  యొక్ు ఆతు దేవుడు ఎంత 
ప్రిశుదుధ డో , అది క్ూడా అంత ప్రశిుదధ మ నైది.  
అపో సుొ లుడ ైన పౌలు ర సూొ ,  
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 ఎఫపస్ట్యులు1:4 ఎట్నగా తన పటియునియంద్త 
తననత ఉచితముగా మనక్నతగీహించిన తన క్ృపా 
మహిమక్ుక్రరిు క్లుగునటు్ , 
 

 యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు స్ ారూప్ాములోనికి మన ప ర ణాలు 
మరియు శరఫర లు రూప ంతరం చ ందే ప్రకిరయలో ఉనానయి. 
మన అనుదని జీవితంలో మనము ప్రిశుదధ ంగ  
ఉండడానికి మనము త్మర ునం త్మసుకోవ లి. ఇద ి
అనుభవించ ే(ఆవరించే) ప్రిశుదధ త  
 

 లేవీయక్ాండము19:2 మీరు పరిశుద్తా ల ై యుండ 
వల నత. మీ దేవుడన్ ైన య్యెహో వానగు న్ేనత 
పరిశుద్తా డన్ ై యున్నానత. 
 

 మన నడక్ యందు ప్రిశుదధ ంగ  ఉండడానికి త్మర ునం 
త్మసుకోవ లి. మన జీవితాలను ప్రిశుదధ మ నై ప తరలుగ  
దేవునికి సమరిపంచాలి. మన మటుట క్ు మనము ప ప నికి 
వచిున వ రిగ  భావించుక్ుని యిసేుకరీరసుొ  కొరక్ు జీవించాలి.  
ఇది ఆచరించే ప్రక్షాళ్న లోక్సంబంధమ ైన ఆచార లు నుంచి 
వేరుప్రచబడ ి యిసేుకరీరసుొ  కొరక్ు ప్రతిషిట ంచబడడం మన 
అనుదని జీవితంలో మరియు ప్రవకొ్నలో యిసేుకరీరసుొ  వల  
మయరడం.  
 
 I పేతురు1:15-16క్ాగా మీరు వధేయులగు పటల్ల ,ై 

మీ పూరవపు అజాా నద్శలో మీ క్ుండరన ఆశల 
ననతసరించి పివరిుంపక్, మిముమనత పటలిచిన వాడు 
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పరిశుద్తా డెైయునా పిక్ారము మీరునత సమసు  
పివరునయంద్త పరిశుద్తా ల ైయుండుడర.  
 

 మనము ప్రిశుదధ ంగ  జీవించాలని ఆజాఞ పించబడాా ము. ఇద ి
దేవుని ప్రశిుదధ త యందు ప లిభాగసూధ లం అవుట దాార  
మయతరమే స్ ధాము.  
 

ఆయన పేిమలో పాలిభాగసూా లం:-  

 

 దేవుడు పేిమ ైయున్నాడు:- 
 

 దేవుడు సాభావిక్ంగ  పరరమ ైయునానడు. సమసొమ ైన 
పరరమక్ు ఆయనే మూలము.  
 

 Iయోహానత4:16 మనయ్యెడల దేవునికి్ ఉనా 
పేిమనత మనమ రిగినవారమ ై దనని నముమక్ొని 
యున్నాము;దేవుడుపేిమాసవరూపటయ్యెైయున్నాడు, 
పేిమయంద్త నిలిచి యుండువాడు దేవునియంద్త 
నిలిచియున్నాడు, దేవుడు వానియంద్త నిలిచి 
యున్నాడు. 
 

 దేవుడు తన ప్రశసొమ ైన క్ుమయరుని మయనవులకి 
బహుమయనంగ  యిచుుట దాార  తన యొక్ు గొప్ప 
పరరమను త లియజ శ రు.  
 

 రోమా5:8 అయ్యతే దేవుడు మనయ్యెడల తన పేమినత 
వ ల్డరపరచతచతన్నాడు; ఎట్నగా మన మింక్నత 
పాపులమ ై యుండగానే్ క్రసీతు  మనక్ొరక్ు చని 
పో య్యెనత. 
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 యోహానత3:16 దేవుడు లోక్మునత ఎంతో 
పేిమించనెత. క్ాగా ఆయన తన అదివతీయ 
క్ుమారునిగా పుటిిన వానియంద్త వశ్ావసముంచత 
పితివాడునత నశంపక్ నితిజీవము ప ంద్తనటు్  
ఆయననత అనతగీహించెనత. 
 

 న్నలుగు రక్ాల ైన పేిమలు:- 
 

 ఈ నవీన ప్రప్ంచంలో, “పరరమ”, అనేది తప్ుపగ  అరధ 
మవుతుంది. క బటిట  గఫరక్ు భాషలో పరరమక్ు ఉప్యోగించ 
బడిన నాలుగు ప్దాలను త లుసుకోవడం మంచిది.  
 

ఏరోస్ (eros) ఇది ల ైంగిక్ పరరమ. ఈ ప్దము కొతొ 
నిబంధనలో వ డబడలేని ఇద ి భారా, భరొల మధా దవేుని 
చేత నియమించబడని పరరమ ప్రమగఫతాలలో ఇది వివరించ 
బడినది. ఈ లోత ైన పరరమ వాకొ్ప్రచడానిన దేవుడు వివ హ 
వావసధ  బయట దరనిని నిర క్రించారు.  
 

 సాి ర్గ   (storge):- 
 

 ఇది ల ైంగిక్మ ైన పరరమ క దు. ఇద ి క్ుటుంబంలో ఉండ ే 
పరరమయనుర గ లు ఈ ప్దము ఫలిోి  స్ ట ర్గ  (phillostorges) 
అనే విశరషణ ప్దానికి మూల ప్దంగ  వ డబడనిది. 
మృదువెనై ఆప ాయత అని దరని అరధం.  
 
 రోమా12:10 సహో ద్ర పేిమ వషయములో ఒక్ని 

యందొక్డు అనతరాగముగల వార్ర, ఘనత 
వషయములో ఒక్ని న్ క్డు గొపపగా ఎంచతక్ొనతడర.   
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 స్ ట ర్గ  అనదేి భౌతిక్మ ైన క్ుటుంబంలో మరియు 
ఆత్ముయమ ైన క్ుటుంబంలో ఒక్రి మధా ఒక్రు చూపించు 
క్ునే పరరమ.  
 

 ఫటలియా (Philio):- 
 

 ఇద ి లయజర్ క్ు మరియు యిేసుకరీరసుొ క్ు మధా ఉనన 
పరరమను వరిణంచడానికి ఉప్యోగించబడనిది.  
 

 యోహానత11:3 అతని అక్క చలె ్ ండుి పిభువా, 
య్యదిగో నీవు పేమిించతవాడు రోగియ్యెై యున్నాడని 
ఆయనయొదా్క్ు వరుమానము పంపటరి. 
 

 ఫిలోి స్ (philos) అన ే మరొక్ ప్దము మనకి చాలయ 
ఇషట మ ైన, అభిమయనించే వాకొి ప  ై చూపించే పరరమక్ు 
వ డబడనిది.  
 

 యోహానత15:13 తన స్టేాహితులక్ొరక్ు తన 
పాిణము పపటుి వానిక్ంటట ఎక్ుకవ ైన పేిమగల 
వాడెవడునత లేడు. 
 

 ఈ రక్మ ైన పరరమ భార ాభరొల మధా ఒక్రి కొరక్ు మరొక్రికి 
ఉండేది. (Philantrous) ఫిలయన్ డోర స్ యిేసయా లయజర్ ప  ై
క్లిగియునన లోత ైన అప ాయ సంబంధంతో ప టు, ఈ 
సంబంధానిన దావీదు మరియు యోనాతాను మధా 
చూస్ ొ ము. ఈ ప్రతేా క్మ ైన పరరమ చాలయ దగగ ర సంబంధం 
ఉనన కొంతమంది ప్రజల మధా, ఇదారి మధా క్న 
బడుతుంది.  
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 అగ పర (Agape) ఇద ి ల ైంగిక్ సంబంధం క నీ, విశ ాసి 
యొక్ు జీవితంలో ఆతు ఫలము దాార  బయలు ప్రచబడ ే
దేవుని పరరమ.  
 

 గలతీయులు5:22-23 అయ్యతే ఆతమ ఫలమమేనగా, 
పేిమ, సంతోషము, సమాధననము, దీరఘశ్ాంతము, 
ద్యాళ్లతవము, మంచితనము, వశ్ావసము, 
సాతివక్ము, ఆశ్ా నిగీహము. ఇటిివాటికి్ వరోధమ ైన 
నియమమేదియులేద్త. 
 

 అగ పర పరరమ అస్ ధారణమ ైన పరరమ. దేవుని పరరమ మన 
హృదయంలో ప్రిశుదాధ తు దాార  క్ుమురించబడి, మన 
కిరయలోి  మరియు జీవితం దాార  బయలుప్రచ 
బడుతుంది.  
 

ఇద ి దేవుడ ి నుంచి వచిున పరరమ క బటిట  నూతన సృషిట  
దాార  మయతరమే ఈ పరరమ అనుభవించబడుతుంది. ఇద ి
మన సరనహ తులక ి మరియు చుటూట  ఉనన ప్రజల ప ైన 
చూపించ ే పరరమ. ఇద ి మన శతుర వులక ి మరియు 
ప్రప్ంచానికి వింతగ  క్నబడుతుంది.  
 

 Iయోహానత3:16 ఆయన మన నిమితుము తన 
పాిణముపపటటినత గనతక్ దీనివలన పేిమ య్యెటిిద్ని 
తెలిస్టటక్ొనతచతన్నాము. మనముక్ూడ సహో ద్రుల 
నిమితుము మన పాిణములనత పపటి బద్తా లమ  ై
యున్నాము. 
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సంక్షేపం 
 

  ఈరోస్ అన ే పరరమ దేవుని చటట ం దాార  మన జీవిత 
భాగస్ ామికి మయతరమ ేప్రిమితం.  

 స్ ట ర్గ  అనదేి మన భౌతిక్మ ైన మరియు ఆత్ముయ 
క్ుటుంబాలకి మయతరమే ప్రిమితం.  

 ఫిలియయ అనదే ిమన జీవిత భాగస్ ామికి లేదా దగగ ర 
సరనహ తుడికి మయతరమ ేప్రిమితం. 

 అయినప్పటికరీ నూతన సృషిట  దాార  దవేుని అగ పర 
పరరమ అందరికరీ మరియు మన శతుర వులకి క్ూడా 
చూపించ బడుతుంద.ి  
 

కి్యీారూపక్ంలో ఉనా అగాప ేపేిమ:- 
 

 ఒక్రిన్ క్రు పేిమించతక్ొనతడర:- 
 

 దేవుని యొక్ు అస్ ధారణమ ైన దివా పరరమ, ఆతు 
ఫలముగ  మనక్ు ఆప దించబడనిందున, నూతన సృషిట  
అనుభవం ఉననవ రు, ఒక్రిన క్రు పరరమించుక్ుంటారు.  
 

 రోమా13:8 ఒక్ని న్ క్డు పేిమించతట వషయములో 
తపపమరేమియు ఎవనికి్ని అచిియుండవద్తా . 
ప రుగువానిని పేిమించతవాడే ధరమశ్ాసు ీము న్ ర 
వేరిినవాడు. 
 

 యిేసయా ఇలయ చ ప పరు.  
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 యోహానత13:34-35 మీరు ఒక్రి న్ క్రు పేమిింప 

వల నని మీక్ు క్ొీతు  ఆజా ఇచతిచతన్నానత; న్ేనత 
మిముమనత పేమిించి నటిే మీరునత ఒక్రి న్ క్రు 
పేిమింపవల నత. మీరు ఒక్నియ్యెడల ఒక్డు పేిమగల 

వార్రనయ్యెడల దీనిబటిి మీరు న్న శషుిలని 
అంద్రునత తలెిస్టటక్ొంద్తరన్ నత. 
 

 లోక్ంలో అందరి క్నాన యిేసుకరీరసుొ  శిషుాలను వాతాాసప్ర ి
చేదేమిటంట,ేవ రు ఒక్రి కొరక్ు ఒక్రు క్లిగ న పరరమ.  
 

 పేిమతో నిండరన శషుిడు:- 
 

 యిేసుకరీరసుొ  యొక్ు క్రయము కిందకి వచిున వ డ ే
శిషుాడు. అతడు ఒక్ స్ మయనామ ైన క ైైసొవుడ ి క్ంటే చాలయ 
ఎక్ుువ. అతడు విశ ాసముతో మరియు విధయేతతో 
యిేసు కరీరసుొ  యొక్ు సారూప నిన మరియు పరరమతతాం 
క్లిగిన వ డ  ై యుంటాడు. అతడు అపో సుొ లుడ ైన 
యోహానుతో ప టు ఈ మయట చ ప్పగలడు.  
 

 Iయోహానత 4:7 పటియులారా, మనము ఒక్నిన్ క్డు 
పేిమింతము; ఏలయనగా పేిమ దవేునిమూలముగా 
క్లుగుచతనాద;ి పేిమించత పితివాడునత దవేుని 
మూలముగా పుటిినవాడెై దేవుని ఎరుగునత. 
 

 నూతన సృషిట , దవేుని యొక్ు ద వైిక్ సాభావంలో 
ప లిభాగసుధుల నై వాకిొ  అగ పర పరరమలో నడుస్ ొ రు.  
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 రోమా5:5 ఎంద్తక్నగా ఈ నిరీక్షణ మనలనత స్టటగుగ  
పరచద్త. మనక్ు అనతగీహింపబడరన పరిశుదనా తమ 
దనవరా దేవుని పేమి మన హృద్యములలో 
క్ుమమరింపబడరయునాది. 
 

 ధరమశ్ాసు ీము దనవరా ఆజాా పటంచబడరన పేిమ:- 
 

 ఒక్రిన క్రు పరరమించుకోవ లని మోషర ధరుశ సొరము 
ఆజాఞ పించింది.  
 

 లేవీయక్ాండము19:18 క్రడుక్ు పితిక్రడు చేయ 
క్ూడద్త, నీ పిజలమీద్ క్ోపముంచత క్ొనక్ నినతా 
వల  నీ ప రుగు వానిని పేిమింపవల నత; న్ేనత 
య్యెహో వానత. 
 

 తిరిగి జనిుంచలేని మనిషి ధరుశ స్ ొ ా నిన నేరవేరులేడు. 
అతడు తనున పరరమించుక్ుననటుి గ  ఇతరులను పరరమించ 
లేడు.  
 

యిేసయా తన నూతన సృషిట కి పరరమించమని ఒక్ కొతొ 
ఆజఞ ను యిచాుడు.  
 

 రోమా13:9 ఏలాగనగా విభిచరింపవద్తా , నరహతి 
చేయవద్తా , దొంగిలవద్తా , ఆశంపవద్తా , అనత 
నవయు, మరి ఏ ఆజాయ్యెైన ఉనా య్యెడల అదియు 
నినతావల  నీ ప రుగువాని పేిమింపవల ననత 
వాక్ిములో సంక్షేపముగా ఇమిడర యునావ. 
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 పేిమ దనవరా న్ రవేరిబడరన ధరమశ్ాసు ీము:- 
 

 ధరుశ సొరము పరరమ దాార  నెరవేరుబడనిది.  
 రోమా13:10 పేిమ ప రుగువానికి్ క్రడు చేయద్త 

గనతక్ పేిమక్లిగి యుండుట ధరమశ్ాసు ీమునత న్ ర 
వేరుిటయ్యే. 
 

 పౌలు గలత్మ సంఘయనికి ర సూొ ,  
 గలతీయులు5:14ధరమశ్ాసు ీ మంతయునినతావల  నీ 

ప రుగువానిని పేిమించతము అనత ఒక్క మాటలో 
సంపూరణమ ైయునాది. 
 

 మన శతుి వులనత పేిమించడం:- 
 

 దేవుడు, తన యొక్ు గొప్ప పరరమ సాభావంతో మనమిక్ను 
దేవునికి శతుర వులుగ  ఉండగ  ఆయన మనలను 
పరరమించాడు. నూతన సృషిట గ , మనము క్ూడా దేవుని 
పరరమ సాభావం క్లిగియుండ,ి లోక్ంలో నశించిపో యిన 
వ రిని పరరమించి వ రికి దవేుని యొక్ు పరరమ మరియు 
క్నిక్ర నిన ప ంచాలి.  
 

మనము నూతన సృషిట  క బటిట , ప్రిశుదాధ తు దాార  దేవుని 
యొక్ు నూతన సాభావం. ఆయన పరరమలో ప లి 
భాగసూధ లం, క బటిట   మనము ఖ్చిుతంగ  మన 
శతుర వులను పరరమించాలి.  
 

 మతుయ్య5:44 న్నేత మీతో చపెుపనదమేనగా, మీరు 
పరలోక్మంద్తనా మీ తండరికి్ క్ుమారుల ై యుండు 
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నటు్  మీ శతుి వులనత పేమిించతడర. మిముమనత 
హింస్టటంచత వారి క్ొరక్ు పాిరున చేయుడర.  
 

 యిేసయా మనక్ు అస్ ధామ ైన వ టిని మనం చేయయలని 
ఎప్ుపడు ఆజాఞ పించాడు. మనము దేవుని అగ పర పరరమ బటిట  
మన శతుర వులను పరరమించగలము మరియు పరరమించాలి.  
 

 అగాపే పేిమనత విక్ుపరచడం:- 
 

 దేవుడు తన శిషుాలక్ు అగ పర పరరమను ఏ విధంగ  వాకొ్ 
ప్రచాలి అని త లియజ శ రు. (అందరికి మరియు 
శతుర వులకి క్ూడా)  
 

 లూక్ా6:27-30 వనతచతనా మీతో న్నేత చపెుపన 
దేమనగామీ శతుి  వులనత పేిమించతడర, మిముమనత 
దేవష్టంచతవారికి్ మేలు చయేుడర, మిముమనత శపటంచత 
వారిని దీవంచతడర, మిముమనత బాధించతవారిక్ొరక్ు 
పాిరునచేయుడర. నినతా ఒక్ చెంప మీద్ క్ొటుి వాని 
వ ైపునక్ు ర్ండవ చెంపక్ూడ తిిపుపము. నీ పపైబటి 
ఎతిుక్ొని పో వువానిని, నీ అంగీని క్ూడ ఎతిు  
క్ొనిపో క్ుండ అడాగింపక్ుము. నినాడుగు పితి వాని 
కి్ని ఇముమ; నీ స తుు  ఎతిుక్ొని పో వు వానియొదా్ 
దనని మరల అడుగవద్తా . 
 

 రోమా12:20క్ాబటిి, నీ శతుి వు ఆక్లిగొనియుంటే 
అతనికి్ భోజనము పపటుి ము, ద్పటపగొనియుంటే 
దనహమిముమ; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తల 
మీద్ నిపుపలు క్ుపపగా పో యుద్తవు. 
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 అగాపే పేిమక్ు ఉదనహరణ:- 
 

 స ట ఫ న్ తన శతుర వుల దాార  ర ళ్ితో కొటట బడినప్ుపడు, 
అస్ ధారణమ ైన అగ పర పరరమను కిరయలోి  చూపించారు.  
 

 అపో సతు లు11:7 అపుపడు పేతురూ, నీవు లేచి 
చంపుక్ొని తినతమని యొక్ శబాము న్నతో చపెుపట 
వంటిని. 
 

 అపో సతు లు7:59-60 పిభువునత గూరిి మొర 
పపటుి చత య్యేసత పిభువా, న్న ఆతమనత చేరుిక్ొనత 
మని స్టపుఫనత పలుక్ుచతండగా వారుఅతనిని రాళ్్తో 
క్ొటిిరి. అతడు మోక్ాళ్ల్ ని పిభువా, వారిమీద్ ఈ 
పాపము మోపక్ుమని గొపప శబాముతో పలిక్్నత; ఈ 
మాట పలికి్ నిదిించెనత. సౌలు అతని చనవునక్ు 
సమమతించనెత. 
 

 మనము, ఆ ద ైవిక్ సాభావంలో ప లిభాగసూధ లం, 
ప్రిశుదాధ తు దవేుని దాార  ఈ అస్ ధారణమ నై దేవుని 
పరరమను మనము ఇతరులకి మరియు మన శతుర వులక ి
క్ూడా చూపించవచుు.  
 

ఏ వాకొి అయితే తన స్త ంత భావోదేరక లతో జీవిస్ ొ డో , ఆ వాకొి 
దేవుని పరరమను ఎననటకిరీ అనుభవించలేదు. ఇది దవేుని 
పరరమను గూరిున ప్రతాక్షత తమలో బయలుప్రచబడిన 
వ రికి మయతరమే అనుభవించగలరు.  
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 పేిమించనలని నిరణయ్యంచతక్ోవడం:- 
 

 మన శతుర వులను పరరమించడం అనేద ి మన వ సొవ 
సాభావ నికి మరియు భావోదేరక లక్ు వాతిర క్ం  క బటిట  
దేవుని యొక్ు పరరమ, సాభావం గూరిు ప్రతాక్షత క్లిగిన 
మనము దవేుడు పరరమించినటుి గ  పరరమించాలని నిరణయం 
త్మసుకోవ లి.  
 

 Iపేతురు 1:22మీరు సతిమునక్ు వధేయులవుట 
చేత మీ మనసతసలనత పవతిపరచతక్ొనిన వార్ర 
యుండర, యొక్నిన్ క్డు హృద్యపూరవక్ముగానత 
మిక్కటము గానత పేిమించతడర. 
 

 దేవుణిణ  పేిమించేవారు:- 
 

 నూతన సృషిట  ఒక్ు ప్రతాక్షత జాఞ నము క్లిగి, వ రు 
యిేసుకరీరసుొ  నందు ఉనానరని, మరియు ద ైవిక్ సాభావంలో 
ప లుప్ంప్ులు పత ందారని త లుసుక్ుననవ రు అందరి 
క్నాన ఎక్ుువగ  దవేుని పరరమిస్ ొ రు.  
 

దేవుని వ క ానికి విధయేత చూపసిూొ , ఆయన కిషట మ ైన 
క ర ాలనీన చసేూొ , దేవుని ఆర ధిక్ులుగ  ఉంటారు.  
 

దేవుడనుగరహ ంచిన ప్రతి అదుుతమ ైన ఆశీర ాదానికి 
నూతన సృషిట  నిరంతరము దేవుణ ణ  సుొ తిసూొ , ఆయన ఏమ  ై
ఉనానడో  అందుబటిట  ఆయనిన ఆర ధసిూొ  ఉంటారు. వ రి 
ప దవుల ప నై నిరంతరము దవేుని సుొ తి ఉంటుంది.  
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నూతన సృషిట  దవేునితో లోత నై మరియు దగగ ర పరరమ 
సంబంధం క్లిగి ఉంటుంది.  
 

 క్రరునలు42:1-2 ద్తపటప నీటివాగులక్ొరక్ు ఆశ 
పడునటు్  దేవా, నీక్ొరక్ు న్న పాిణము ఆశపడు 
చతనాది. న్న పాిణము దేవునిక్ొరక్ు తృషణగొనత 
చతనాది జీవము గల దేవునిక్ొరక్ు తృషణగొనత 
చతనాది దేవుని సనిాధిక్ి న్ేనే్పుపడు వచెిద్నత? 

ఆయన సనిాధిని నే్న్ పుపడు క్నబడెద్నత?  
 

 నూతన సృషిట  తన తోట ి విశ ాసులతో, శతుర వులతో 
మరియు సాయంగ  దేవునితో అగ పర పరరమ క్లిగి 
నడుస్ ొ డు.  
 

దేవుని యొక్క మంచితనంలో మరియు క్నిక్రంలో పాలిభాగసూా లం:- 
 

 దేవుడు మంచివాడు:- 
 

 దేవుడు సాభావ రఫతాా మంచివ డు.  
 క్రరునలు52:1 శూరుడన, చేస్టటన క్రడునతబటిి నీ 

వ ంద్తక్ు అతిశయ పడుచతన్నావు? దేవుని క్ృప 
నితిముండునత. 
 

 దేవుడు మంచితనం అనేద ి సంప్ూరణముగ  ప్రిప్ూరణత 
క్లిగినది. ఆయన మంచితనము, ఆయన క్ృప  క్నిక్రము 
దాార  ఈ విశ ానికి వాకొ్ప్రచబడుతుంది.  
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 దేవుని క్ృపా మరియు క్నిక్రం:- 
 

 మన స్ ధ నంలో తన క్ుమయరుడు చనిపో వడానికి 
అనుమతించడం దాార  దేవుడు ప ప్ంలో ఉనన మయనవ 
జాతి ప నై తన క్నిక్ర నిన వాకొ్ప్రిచాడు. క్నిక్రము గూరిు 
ఒక్ నిరాచనం ఏమిటంటే? 
 

 ధరుశ స్ ొ ా నిన మీరిన వ రిని బహు బాధక్రమ ైన, 
ఘోరమ ైన శిక్ష నుంచి క్షమించి తపిపంచడం.  

 మన అవసరము ప్క్షాన దేవుడు మంచితనం, 
దేవుని క్ృప్గ  వాకొ్ప్రచబడుతుంది. దవేుడు 
క్నిక్ర సంప్నునడు.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు2:4 అయ్యననత దేవుడు క్రుణన 
సంపనతాడెై యుండర, మనము మన అపరాధముల 
చేత చచిినవారమ ై యుండరనపుపడు సయ్యతము 
మన య్యెడల చూపటన తన మహా పేమిచేత మనలనత 
క్రసీతు తోక్ూడ బిదికి్ంచెనత. 
 

 క్నిక్రము చూప్ు తండిరగ  దేవుడు పలిువబడుతునానడు.  
 IIక్ోరంథీయులు1:3 క్నిక్రము చూపు తండరి, 

సమసుమ ైన ఆద్రణనత అనతగీ హించత దవేుడు, 
మన పిభువ ైన య్యేసతక్రసీతు తండరియున్ ైన దేవుడు 
సతు తింపబడునతగాక్.  
 

 క్ృప దనవరా రక్షరంచబడనా ము:- 
 క్ృప్ యొక్ు నిరాచనం అరహత లేని మయనవ జాతి ప ైన 

దేవుని క్నిక్రము. ఇది దవేుని మహా గొప్ప పరరమను 
మరొక్ రఫతిగ  వాకొ్ప్రచడం.  
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 ఎఫపస్ట్యులు2:5&8 క్ృపచేత మీరు రక్షరంపబడర 
యున్నారు. మీరు వశ్ావసముదనవరా క్ృపచతేన్ే 
రక్షరంపబడరయున్నారు; ఇది మీవలన క్లిగినద ి
క్ాద్త, దేవుని వరమే. 
 

 క్ృపా స్టటంహాసనం:- 
 

 నూతన సృషిట  అయిన మనము దవేుని క్ృప  
సింహాసనానిన ధ ైరాముగ  చేరవచుు.  
 

 హెబ్ర4ి:16 గనతక్ మనము క్నిక్రంిపబడర 
సమయోచితమ ైన సహాయముక్ొరక్ు క్ృప 
ప ంద్తనటు్  ధెైరిముతో క్ృపాసనమున్ దా్క్ు 
చేరుద్ము. 
 

ఆయన క్షమాపణలో పాలిభాగసూా లం:-   
 

 దేవుని క్షమాపణ:- 
 దేవుని యొక్ు క్ృప  మరియు క్నిక్రము, అతాధిక్మ ైన 

రఫతిలో ఆయన క్షమయప్ణ దాార  వెలిడయిాంది. యిేసు 
కరీరసుొ ను తమ స్త ంత రక్షాక్ుని కింద ఆంగిక్రించినప్ుపడు, 
ఆయన క్షమయప్ణ ప్రతి ప పికి క్ూడా విసొరించబడుతుంది. 
  

 ఎఫపస్ట్యులు1:7 దేవుని క్ృపామహదెైశవరిమునత 
బటిి ఆ పటియునియంద్త ఆయన రక్ుమువలన 
మనక్ు వమోచనము, అనగామన అపరాధములక్ు 
క్షమాపణ మనక్ు క్లిగియునాద.ి 



[205] 
 

 విశ ాసి తన ప ప లను ఒప్ుపక్ుననప్ుపడు ఆయన 
క్షమయప్ణ లభిసుొ ంది.  
 

 Iయోహానత1:9 మన పాపములనత మనము ఒపుప 
క్ొనిన య్యెడల, ఆయన నమమద్గనివాడునత నీతి 
మంతుడునత గనతక్ ఆయన మన పాపములనత 
క్షమించి సమసు  ద్తరీాతినతండర మనలనత 
పవతుి లనతగా చేయునత. 
 

 కొర తొ నిబంధనలో క్షమయప్ణ అంట,ే  
 ఒక్దాని నుంచి దూరముగ  ప్ంపివయేుట  
 అప్ుపలు లేదా ప ప లు క్షమించి ప్తరా నిన కొటిట  

వేయుట  
 అతిక్రయయలను మరియు ప ప ల నుండి విడుదల 

చేస,ి షరతులు లేని దయను చూపించడం.  
 దేవుడు క్షమిస్ ొ డు మరియు మరిచిపో తాడు!  

 

దేవుని యొక్ు క్షమయప్ణ యిసేుకరీరసుొ  యొక్ు విమోచన 
క రాము ప ై ఆధారప్డయిుంది. ఆయన మన ప ప్మునక్ు 
వెల చ లిించడం మయతరమే క దు గ నీ, అవి ఎననడూ 
జాఞ ప్క్ము చయేబడక్ుండా ఉండడానికి వ టనిి భూమి 
యొక్ు అగ ధ సధ లములలోనికి త్మసుకొనివెళ్ళిను.  
 
 హెబ్రి 8:12 న్నేత వారి దోషముల వషయమ ై ద్య 

గలిగి వారి పాపములనత ఇక్నత ఎనాడునత 
జాా పక్ము చేస్టటక్ొననని పిభువు స్టపలవచతి 
చతన్నాడు.   
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 మనము క్షమించనలి:- 
 

 నూతన సృషిట గ , ద వైిక్మ ైన సాభావంలో ప లిభాగసుధ లుగ , 
దేవుని యొక్ు దయ మరియు క్నిక్రంతో ఒక్రి యి డల 
ఒక్రు ప్రవరొించాలి. దవేుడు క్షమించినటుి గ  మనము 
క్షమించాలి.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు4:32 ఒక్ని య్యెడల ఒక్డు ద్యగలిగి 
క్రుణనహృద్యుల ై క్రసీతు నంద్త దవేుడు మిముమనత 
క్షమించిన పిక్ారము మీరునత ఒక్రిన్ క్రు 
క్షమించతడర. 
 

 క్షమించడం క్ొనసాగించత:- 
 

 ఒక్ వాకొి మన ప్టి ప ప్ము చేసుొ ననప్పటకిరీ మనము 
వ రిని క్షమించాలి.  
 

 మతుయ్య18:21-22 ఆ సమయమున పేతురు 
ఆయన యొదా్క్ు వచిి పిభువా, న్న సహో ద్రుడు 
న్నయ్యెడల తపటపద్ము చేస్టటన య్యెడల న్ేన్ నిా 
మారులు అతని క్షమింపవల నత? ఏడు మారుల 
మటుి క్ా? అని అడరగ్నత. అంద్తక్ు య్యసేత అతనితో 
ఇట్న్ నతఏడుమారులుమటుి కే్ క్ాద్త, డెబబద ి ఏళ్్ 
మారులమటుి క్ని నీతో చెపుపచతన్నానత. 
 

 నూతన సృషిట గ  మనము దేవుని యొక్ు ద వైిక్ 
సాభావంలో ప లిభాగసూధ లం క బటిట  మనము క్షమించ 
గలము. యిేసయా మనలను క్షమించాడు. క బటిట  
మనము క్ూడా ఖ్చిుతంగ  క్షమించాలి.    
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 క్షమించడననికి్ నిరణయ్యంచతక్ోవాలి:- 
 

 క్షమించడం అనేద ి ఒక్ నిరణయం. ఇది దవేుని వ క ానికి 
విధయేత చూపించడం. మనక్ు అనిపించేంతవరక్ు 
క్షమించక్ుండా ఎదురు చూడక్ూడదు. దేవుడు మనలను 
క్షమించాడు. క బటిట  మనము విధయేత చూపించి 
ఇతరులను క్షమించడానికి నిరణయము త్మసుకోవ లి.  
 

యిేసయా తన శతుర వుల యి దుట శిలువ ప నై వేలయడాడు. 
వ రు ఆయనను బంధంిచి, కొటిట , ముఖ్ం మీద ఉముు 
వేస,ి గ లి చేస,ి ముళ్ి కిరఫటం ప టిట  మరియు మకే్ులు కొటిట , 
శిలువ వేశ రు. అయినప్పటిక ి యిేసయా శిలువ మీద 
వేలయడుతూ క్ూడా వ రిని క్షమించారు.  
 

 లూక్ా23:34 య్యేసత తండరి, వీరమేి చేయుచతన్నారో 
వీర్రుగరు గనతక్ వీరనిి క్షమించతమని చెపపపనత. 
వారు ఆయన వసు ీములు పంచతక్ొనతటక్్ర చీటు్  
వేస్టటరి. 
 

 యిేసయా మనకి మయరురి ఆయన క్షమించారు. క బటిట , 
ఆయన మనలో ఉనానరు. క బటిట  మనం క్ూడా 
క్షమించగలం.  
 

 క్షమిస్టేు నే్ క్షమించబడతనం:- 
 

 యిేసయా క్ూడా ఇదే చ ప పడు.  
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 మారుక11:25 మీక్ు ఒక్నిమీద్ వరోధ మేమ నైనత 
క్లిగియునా య్యెడల, మీరు నిలువబడర పాిరున 
చేయునపుపడల్ెనత వాని క్షమించతడర. 
 

 యిేసుకరీరసుొ లో నూతన సృషిట  అయిన మనము, దవేుని 
యొక్ు ద ైవిక్మ నై పరరమ, జాలి మరియు క్ృప్ను 
క్లిగ యునానం. క బటిట , మనక్ు లేదా మనం పరరమించిన 
వ రికి విరోధంగ  ప ప్ం చేసని వ రిని మనము క్షమించ 
వచుు. మనము క్షమించబడాలి. అంటే క్షమించాలని 
ఆజాఞ పించబడాా ము.     
 

 ముగింపు:- 
 

 నూతన సృషిట గ  మనము మన ఆతులో ప ర ణంలో మరియు 
సాభావము క్లిగియునానం. ఆయన ద ైవిక్ సాభావంలో 
ప లిభాగసూధ లమ  ైక్ుమయరుని పో లిక్లోనికి మయరుబడాా ం.  
 

మన శరఫర నిన సజీవ బలియయగంగ  సమరిపంచి దవేుని 
వ క ానిన ధాానించుట దాార , వ క్ాప్ు ప్రతాక్షతను బటిట  
మన ప ర ణము రూప ంతరం చ ందుతుంది.  
 

మనము దేవుని యొక్ు నీతి, ప్రశిుదాత, పరరమ మరియు 
మంచితనంలో ప లిభాగసూధ లం మనము ఆయన క్ృప్ 
మరియు క్నిక్రంలో ప లుప్ంప్ులు పత ంద,ి ఆయన వల  
యితరులను క్షమించాలి.  
 

నూతన సృషిట గ  మన ఆతులు దవేుని యొక్ు ద ైవిక్ 
సాభావమును మరియు మన ప ర ణ, శరఫరం దేవుని యొక్ు 
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వ క్ాంలో ఉనన శకొి దాార  ఆయన ద ైవిక్ సాభావంలో ప లి 
భాగసూధ లమవుతాము.   
 

మీ పునఃరాలోచనక్్ర క్ొనిా పిశాలు:-  
 

1. దేవుని యొక్క దెైవక్ సవభావములో పాలుపంపులు ప ంద్తక్ునే్ పికి్యీనత 
వవరించండర?  

 
 
 

2. దేవుని యొక్క దెైవక్ సవభావంలో పాలిభాగసతా లు అయ్యనపుపడు, ఇతరుల 
పట్ మీక్ునా వ ైఖ్రి, సంబంధము మరియు కి్యీలలో ఎలాంటి మారుపనత 
ఆశంచవచతి?  

 
 
 
 

3. మనక్ి వరోధముగా పాపము చేస్టటన వారంద్రినీ క్షమించడం ఎంద్తక్ు అని 
అంత పాిముఖ్ిమ ైనది?   

 
 
 

*** 
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పాఠము-10 
దేవుని వాక్ిము మరియు నూతన సృష్టి  

 

దేవుని వాక్ిము:- 
 

పరిచయము:- 
 నూతనసృషిట  గూరిున ప్రతాక్షాత దేవుని వ క్ాంలో ఉంది. ఆయన 

వ క్ుు యిేసుకరీరసుొ ను గురించి మరియు ఆయన యందు మన 
స్ ధ నానిన త లియజ సుొ ంది. దేవునివ క్ాంలో ఉనన శకొి దాార  మన 
మనసుు నూతనప్రచబడిత,ే అప్ుపడు మయతరమే మన శ రఫరము 
మరియు ప ర ణము రూప ంతరము చ ందుతుంది.  
 

దేవుని వ క ానిన ధాానిసూొ , ఆయన మనలను చూసినటుి గ  
మనలిన మనం చూసుక్ుంటుండగ  రూప ంతర ప్రకిరయ జరుగు 
తుంది. మనము మరల మరల దవేుడి వ క ానిన ప్రక్టసిూొ  ఉంటే, 
మన తలంప్ులు దవేుని వంటి తలంప్ులుగ  మయరుతాయి. మన 
విశ ాసం విడుదలయిా మనము యిసేు కరీరసుొ లో ఉనన నూతన 
సృషిట గ  దవేుడు మనలను గురించి ఉదేా శించినటుి గ , చేసుొ ననటుి గ  
మరియు క్లిగినటుి గ  మనలిన మనం చూస్ ొ ము.  
 
 

 య్యేసయి సజీవమ ైన దవేుని వాక్ిం:- 
 

 యిేసయా మరియు వ క్ాము ర ండూ ఒక్ుటే. వ క ానిన 
త లుసుక్ునానమంటే ఆయనిన త లుసుక్ుననటేి ! 
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 యోహానత1:1&14 ఆదయింద్తవాక్ిముండెనత, వాక్ిము 
దేవునియొదా్ ఉండెనత, వాక్ిము దవేుడెై యుండెనత. ఆ 
వాక్ిము శరీరధనరియ్యె,ై క్ృపాసతి సంపూరుణ డుగా మన 
మధి నివస్టటంచెనత; తండరివలన క్లిగిన అదివతీయ 
క్ుమారుని మహిమవల  మనము ఆయన మహమినత 
క్నతగొంటిమి; 

 

యిేసయా దేవుని వ క్ాము మరియు వ క్ాము యిేసుకరీరసుొ  
యొక్ు ప్రతాక్షత బ బైిలు గరంథములోని ప్రత్మ ప్ుసొక్ములో 
యిేసయా బయలుప్రచబడాా రు. వ క ానిన ధాానించడమంట ే
యిేసయాను క్లుసుకోవడము.  
 

యిేసయా మనక్ు బయలుప్రచబడతి,ే మనము ఆయన వల  
ఉంటాము!  
 

 Iయోహానత 3:2 పటియులారా, య్యపుపడు మనము దవేుని 
పటల్లమ ై యున్నాము. మనమిక్ ఏమవుద్తమో అది ఇంక్ 
పితిక్షపరచబడలేద్త గాని ఆయన పితిక్షమ ై నపుపడు 
ఆయన యునాటు్ గానే్ ఆయననత చూతుము గనతక్ 
ఆయననత పో లియుంద్తమని య్యెరుగుద్తము. 

 

దేవుని వ క ానిన అరధం చసేుకోవడం దాార , జీవితానిన మయర ు, 
నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షతలను మనము పత ందు క్ుంటాము.  
 

 

 పేిరణ దనవరా ఇవవబడరనది:- 
 

 బ ైబిలు గరంథం దవేుని దాార  వ ర యబడినద.ి వివిధ క లయలలో 
వివిధమ ైన మనుషుాలు వ ర సిన ప్ుసొక ల యొక్ు సమక్ూరుప 
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క దు. గ నీ ఇది దేవుని దాార  పరరర పించబడనిది లేదా దవేుని 
ఊపిరి క్లిగియుననది.  
 

 IIతిమోతి3:16-17 దెైవజనతడు సనాద్తా డెై పితి సతనకరి 
మునక్ు పూరణముగాస్టటదా్పడరయుండునటు్  దెైవావేశము 
వలన క్లిగిన పితిలేఖ్నము ఉపదేశంచతటక్ునత, ఖ్ండరంచత 
టక్ునత, తపుపదది్తా టక్ునత, నీతి యంద్త శక్ష చయేుటక్ునత 
పియోజనక్రమ ైయునాది. 

 

మూలభాషలో ‘దేవుని పరరరణ’ అనే ప్దమునక్ు ‘దేవుని ఊపిర’ి అని 
అరధము.  
 

దేవుడు ఆదాములోనికి తన ఊపిరిని ఊదనిప్ుపడు దేవుని యొక్ు 
జీవ నిన క్లిగియునానడు. అదే రఫతిగ  దేవుడు తన ఊపిరిని 
ఆయన వ క్ాంలోనికి ఊదారు. వ క్ాము లోప్ము లేనిద ిమరియు 
సంప్ూరణమ ైనది. ఎందుక్ంటే అది ప్రిశుదాధ తు దేవుని దాార  
పరరర పించబడింది.  
 

 IIపేతురు1:20-21 ఒక్డు తన ఊహనతబటిి చపెుపట వలన 
లేఖ్నములో ఏ పివచనమునత పుటిద్ని మొద్ట గీహించత 
క్ొనవల నత. ఏలయనగాపివచనముఎపుపడునతమనతషుిని 
ఇచఛనతబటిి క్లుగలేద్త గాని మనతషుిలు పరిశుదనా తమ 
వలన పేిరపేటంపబడరన వార్ర దేవుని మూలముగ పలికి్రి. 
 

 సజీవమ ైనది మరియు శకి్ువంతమ ైనది:- 
 

 దేవుని వ క్ాము దవేుని యొక్ు జీవము క్లిగి ఉంది. క బటిట  అద ి
సజీవమ నైది. ప్రశిుదాధ తు దవేుని శకొి దాార  మన జీవితలను 
మయర ు శకొి వ క్ామునక్ు ఉననది.  
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 హెబ్ర4ి:12 ఎంద్తక్నగా దేవుని వాక్ిము సజీవమ ై బలము 
గలదెై ర్ండంచతలుగల య్యెటువంటి ఖ్డగము క్ంటటనత వాడరగా 
ఉండర, పాిణనతమలనత క్రళ్్నత మూలుగనత వభజంచతనంత 
మటుి క్ు ద్ూరుచత, హృద్యముయొక్క తలంపులనత 
ఆలోచనలనత శ్ోధించతచతనాది. 
 

 దేవుని యొక్క జీవానిా క్లిగి ఉంది:- 
 

 దేవుని యొక్ు జీవము ఎడ ైత ే వ క్ాములోనికి, ఊదబడనిదో  
వ ర యబడిన దినమందు దేవుని ప్రసననతతో ఇంత సజీవంగ  
మరియు శకొివంతంగ  నేటికి క్ూడా ఉంది. దేవుని వ క్ాంలో ఉనన 
దేవుని యొక్ు ప ర ణం, దానితో సమయం గడిపని వ రిలో 
ప్రవహ సుొ ంది.  
 

 సామ తలు4:20&22 న్న క్ుమారుడన, న్న మాటలనత 
ఆలకి్ంపుము న్నవాక్ిములక్ు నీచవె యొగుగ ము. దొరికి్న 
వారికి్ అవ జీవమునత వారి సరవశరీరమునక్ు ఆరోగిమునత 
ఇచతినత. 
 

 వాక్ిం దనవరా జీవంచడము:- 
 

 నూతన సృషిట  దవేుని వ క్ాం దాార  జీవిసుొ ంది.  
 మతుయ్య4:4 అంద్తక్ాయన మనతషుిడు రొటటివలన 

మాతిము క్ాద్తగాని దవేుని న్లటనతండర వచతి పితి మాట 
వలననత జీవంచతనత అని వాి యబడర యునాద్న్ నత. 
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నూతన సృషిట  దవేుని వ క్ాం దాార  జీవిసూొ  దవి ర తుర లు దానితో 
అంటుక్టట బడయిుండాలి.  
 

 య్యెహో షువ1:8 ఈ ధరమశ్ాసు ీగీంథమునత నీవు బవ ధింపక్ 
తపటపపో క్ూడద్త. దననిలో వాి యబడరనవాటనిాట ి పిక్ారము 
చేయుటక్ు నీవు జాగీతుపడునటు్  దివారాతిము దనని 
ధనినించిన య్యెడల నీ మారగమునత వరాిల్జేస్టటక్ొని చక్కగా 
పివరిుంచదె్వు. 
 

 జయ్యంచే వాక్ిము:- 
 

 మనము సజీవమ ైన దేవుని వ క ానిన చదువుతూ, ధాానిసూొ , 
విశాసిసూొ , ఒప్ుపక్ుంటూ మరియు దాని ప్రక రం ప్నిచేసరొ , అద ి
ఎఫ స ్ ప్టట ణములో జయించినటుి గ  జయిసుొ ంది. పౌలు గ రు 
ర ండు సంవతుర లు తురనున ప ఠ్శ లలో వ క్ాము అను దినము 
బో ధించ ను.  
 

 అపో సతు లు19:10&12 ర్ండేండ్వరక్ు ఈలాగున జరిగ్నత 
గనతక్ యూద్తలేమి గీీసతదేశసతు లేమి ఆస్టటయలో క్ాపుర 
మునా వారంద్రునత పిభువు వాక్ిము వనిరి. అతని 
శరీరమునక్ు తగిలిన చేతి గుడాల ైననత నడరక్ట్ య్యననత 
రోగుల యొదా్క్ు తెచిినపుపడు రోగములు వారిని వడరచెనత, 
ద్యిములు క్ూడ వద్లిపోయ్యనెత. 
 

పౌలు ఎఫ స ్ ప్టట ణములో దేవుని వ క ానిన ప్రక్టిసూొ  బో ధించు 
చుండగ , శకొివంతమ ైన క ర ాలు జరిగినాయి.  
 అపో సతు లు19:17&20 ఈ సంగతి ఎఫపసతలో క్ాపురమునా 

సమసుమ ైన యూద్త లక్ునత గీీసత దేశసతు లక్ునత తలెియ 
వచిినపుపడు వారిక్ంద్రిక్ి భయము క్లిగన్త గనతక్ 
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పిభువ నై య్యేసత న్నమము ఘనపరచబడనెత. ఇంత   
పిభావముతో పిభువు వాక్ిము పిబలమ ై వాిపటంచెనత. 

 

మనము దేవుని వ క్ామందు నిలిచి, దివ ర తుర లు దానిని చదివి, 
ధాానించి,విశాసించి, ఒప్ుపక్ుననప్ుపడు,దేవుని వ క్ాప్ు ప్రతాక్షత 
మనలో బహుబలముగ  క రాము చసేి, ఎఫ స ్ ప్టట ణములో 
మరియు చిననఆసియయలో క రాము చేసనిటుి గ  మన జీవితములో 
మరియు ప్టట ణములో క రాము చేసుొ ంది.  
 

మన జీవతములో దేవుని వాక్ిము యొక్క పితిక్షత:- 
 

 మన ఆతమలనత పో ష్టసతు ంది:- 
 

 దేవుని యొక్ు వ క్ాము మన ఆతులో విశ ాస్ నిన విడుదల చేస,ి 
దేవుని ప్టి, మరియు ఇతరుల ప్టి పరరమను ప ంపో ందింప్ జ సుొ ంది. 
దేవుని వ క్ాము నూతన సృషిట  యొక్ు ఆతును పో షిసుొ ంద.ి 
శరఫర నికి అవసరమ ైన ప్రక్ృతి సంబంధమ నై ఆహార నిన తినడం 
క్ంటే ఇద ిచాలయ ప ర ముఖ్ామ ైనది.  
 

 యోబు23:12 ఆయన పపద్వుల ఆజానత నే్నత వడరచి తిరుగ 
లేద్తఆయన న్లటిమాటలనత న్న సావభిపాియము క్ంటట 
ఎక్ుకవగా ఎంచితిని. 
 

 య్యరిమయా15:16 నీ మాటలు న్నక్ు దొరక్గా న్ేనత వాటిని 
భుజంచితిని; స్టపైనిముల క్ధపితివగు య్యహెో వా, దేవా, నీ 
పేరు న్నక్ు పపటిబడనెత గనతక్ నీమాటలు న్నక్ు 
సంతోషమునత న్న హృద్యమునక్ు ఆనంద్మునత క్లుగ 
జేయుచతనావ. 
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 మతుయ్య4:4 అంద్తక్ాయన మనతషుిడు రొటటివలన 
మాతిము క్ాద్త గాని దేవుని న్లటనతండర వచతి పితిమాట 
వలననత జీవంచతనత అని వాి యబడరయునాద్న్ నత. 
 

 అంగీక్ారానిా తీసతక్ుని వసతు ంది:- 
 

 పౌలు తిమోతిని హెచురించినటుి గ , మనము క్ూడా వ క ానిన 
చదివి త లుసుకోవ లని దేవుడు ఆశిసుొ నానడు.  
 

 IIతిమోతి2:15 దవేునియ్యెద్తట యోగుినిగానత, స్టటగుగ పడ 
నక్కరలేనిపనివాని గానత, సతివాక్ిమునత సరిగా 
ఉపదశేంచత వానిగానత నినతా నీవే దేవునికి్ క్నతపరచత 
క్ొనతటక్ు జాగీతు  పడుము. 
 

 మన వశ్ావసానిా క్డుతుంది:- 
 

 దేవుని వ క ానిన మనము చదవడము దాార  మరియు వినడం 
దాార  విశ ాసము క్లుగుతుంది. 
  

 రోమా10:17 క్ాగా వనతట వలన వశ్ావసము క్లుగునత; 
వనతట క్రసీతు నత గూరిిన మాటవలన క్లుగునత. 
 

వినుట వలి విశ ాసము క్లిగితే, అవిశ ాసము దేవుని వ క్ాము 
సతామని మయటాి డుతుంది.ఒప్ుపక్ుంటుంది మరియు ప్రక్టిసుొ ంది.  
 

 దేవుని వాక్ాినిా ధనినించడము:- 
 

 దేవుని వ క ానిన ధాానించడముచాలయ ప ర ముఖ్ాము. మన 
వెనుక్టి నపే్ధాము, బలహీనతలు, స్ మరధయం లేక్పో వడము, 
ప్రిసిధ తులు మరియు సమసాలు అంత ప ర ముఖ్ామ ైనది క దు. 
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మనము ఇటువంట ి వాతిర క్ ఆలోచనలు ప నై మన విశ ాస్ నిన 
ఉంచిత,ే మన మనసుు ఎననటికరీ నూతనప్రచబడదు.  
 

 ఫటలిపప్యులు4:8&9 మ టుి క్ు సహో ద్రులారా,య్యే యోగిత 
య్యెైననత మ పపైపననత ఉండరనయ్యెడల, ఏవ సతిమ ైనవో, ఏవ 
మాని మ ైనవో, ఏవ న్నియమ ైనవో, ఏవ పవతిమ ైనవో, ఏవ 
రమిమ నైవో, ఏవ ఖ్ాితిగలవో, వాటిమీద్ ధనిన ముంచత 
క్ొనతడర. మరియు మీరు న్నవలన ఏవ న్ేరుిక్ొని అంగీక్రించి 
తిరో, న్నయంద్తనాటుి గా ఏవ వంటిరో ఏవ చూచితిరో, అటిి 
వాటిని చేయుడర; అపుపడు సమాధననక్రుయగు దేవుడు 
మీక్ు తోడెైయుండునత. 
 

మనసుు నూతన ప్రచబడడము దాార  రూప ంతరము చ ంద 
డానికి, దవేుని వ క ానిన ధానించడమే తాళ్ప్ు చ వి.  
 

 క్రరునలు1:1&3 ద్తషుి ల ఆలోచనచొపుపన నడువక్పాపుల 
మారగమున నిలువక్ అపహాసక్ులు క్ూరుిండు చోటనత 
క్ూరుిండక్; అతడు నీటిక్ాలువల యోరనత న్నటబడరనదెై 
ఆక్ు వాడక్ తన క్ాలమంద్త ఫలమిచతి చటెుి వల నతండునత 
అతడు చేయునద్ంతయు సఫలమగునత. 
 

నూతనసృషిట  అయిన మనిషి దేవుని వ క ానిన దివ ర తుర లు 
ధాానించడము దాార  అతని జీవితంలో రూప ంతరము చ ోటు చసేు 
క్ుంటుంది.  
 
ఒక్ వాకొి దేవుని వ క ానిన ధాానిసుొ ననప్ుపడు, అతని జీవితంలో 
క్లిగ  ఫలితము మూడు మరియు నాలుగు వచనములలో 
చూస్ ొ ము.  
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 స్టటారతవము:- 
 వేరుకి నిరంతరము జీవజలయలు లభిసుొ ంది.  
 ఫలభరితం:- 

 వ రు తగని క లమందు ఫలిస్ ొ రు.  
 ఆధనరపడడం:- 

 అతని ఆక్ు వ డపిో దు.  
 అభివృదిా :- 

 వ రు చయేునదంతయు అభివృదిా  చ ందుతుంది.  
 

 మన మనసతస నూతనపరచబడడననిక్ి:- 
 
 

 మనము దేవుని వ క ానిన ధాానిసుొ ండగ , మన మనసుు నూతన 
ప్రచబడ,ి మనము రూప ంతరము చ ందుతాము.  
 

 రోమా12:2 మీరు ఈలోక్మరాిద్నత అనతసరింపక్, 

ఉతుమమునత, అనతక్ూలమునత, సంపూరణమున్ ై యునా 
దేవుని చితుమేదో  పరీక్షరంచి తెలిస్టటక్ొనతనటు్  మీ మనసతస 
మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము ప ంద్తడర. 

 

దేవుని వ క ానిన చదువుట దాార  మనలో రూప ంతరము 
జరుగుతుంది. మనప ర ణము (త లివి,భావోదేరక్ం మరియు చితొము) 
రక్షించబడినప్ుపడు, మన ఆతు రూప ంతరం చ ందినటుి గ  
రుప ంతరమవుతుంది.  
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ర జ ైన స్త లొమోను వ ర సూొ ,  
 సామ తలు23:7 అటిివాడు తన ఆంతరిములో ల క్కలు 

చూచతక్ొనత వాడు తినతము తని గుము అని అతడు నీతో 
చెపుపన్ ేగాని అది హృద్యములోనతండర వచతిమాట క్ాద్త. 
 

 మనము దవేుని వ క ానిన ధాానిసుొ ండగ , ఒక్ రూప ంతరం 
జరుగుతుంది. మన ప్ుర తన మనసుు క్లిగిన గొంగళ్లప్ురుగు, 
యిేసుకరీరసుొ  సారూప్ము క్లిగ న స్తాకోక్చిలుక్గ  రూప ంతరము 
చ ందుతుంది.  
 

ధనినించడం అంటే? 
 

 ద్ృష్టి  నిలపడం:- 
 మనం దేవుని వ క ానిన ధాానిసుొ ననప్ుపడు, మన దృషిట  అంత 

ఆయన ప్లికిన మయట మీద ఉంచుదాము. ఆ మయటలను మరలయ 
మరలయ మనము ప్లుక్ుదాము.  
 Iతిమోతి4:15 నీ అభివృదిా  అంద్రిక్ి తేటగా క్నబడు 

నిమితుము వీటిని మనసకరించతము, వీటియంద ే
సాధక్ము చసే్టటక్ొనతము. 
 

 మానస్టటక్ంగా చితిించడము:- 
 

 మనము దేవుని వ క ానిన నిరంతరము ధాానిసుొ ండగ , దానిని 
మయనసిక్ంగ  చిత్మరక్రిస్ ొ ము. దవేుడు మనలిన చూసర విధానంలో 
మనలిన మనము చూసుక్ుంటాము.  
 

 ఆయన ఏమి చ ప్ుపతునానడో  ఆ ప్రక రమే ఉంటాము.  
 ఆయన ఏమి చ ప్ుపతునానడో  దానిన ేచసే్ ొ ము.  
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 ఆయన మనము ఏమి చయేగలము అని చ ప్ుొ నానడో  
దానినే క్లిగియుంటాము.  
 

అపో సుొ లుడ ైన పౌలు తిమోతికి చ ప్ూొ , అతడు దేవుని వ క ానిన 
ధాానిసుొ ండగ  అతని యొక్ు అభివృదిా  అందరికరీ తేటగ  
క్నబడుతుందని చ ప పరు.  
 

 Iతిమోతి4:15 నీ అభివృదిా  అంద్రికి్ తేటగా క్నబడు 
నిమితుము వీటిని మనసకరించతము, వీటియందే సాధక్ము 
చేస్టటక్ొనతము. 
 

 మనము దవి ర తరము దేవుని వ క ానిన ధాాణ ంచాలని మరియు 
దాని ప్రక రము మనము చేసరొ  మన మయరగ ములనీన సరళ్మయిా, 
విజయమొసుొ ందని యి హో షువ చ ప పడు.  
 

 య్యెహో షువ1:8 ఈ ధరమశ్ాసు ీగీంథమునత నీవు బవ ధింపక్ 
తపటపపో క్ూడద్త. దననిలో వాి యబడరన వాటనిాటి పిక్ారము 
చేయుటక్ు నీవు జాగీతుపడునటు్  దివారాతిము దనని 
ధనినించినయ్యెడల నీ మారగమునత వరాిల్జేస్టటక్ొని చక్కగా 
పివరిుంచదె్వు. 
 

 యిేసయాక్ు ఉనన రఫతిగ  మనము మన మనసులు చిత్మరక్రిసరొ  
ఆయనను నూతన సృషిట  అని మనము అరధము చసేుక్ుంటాము. 
ఆయన ఏ రఫతిగ  ఉనానడో  మనలిన మనము ఆ రఫతిగ  చూసు 
క్ుంటాము. మనమయయన వల  ఉంటామని యోహాను చ ప పడు. 
ఎంత అదుుతమ ైన వ గ ధ నం ఇది.  
 



[221] 
 

 Iయోహానత3:2 అతడు రాతిియంద్త ఆయనయొదా్క్ు వచిి 
బవ ధక్ుడన, నీవు దవేునియొదా్నతండర వచిిన బవ ధక్ుడవని 
మే మ రుగుద్తము; దేవుడతనికి్ తోడెైయుంటేనే్ గాని నీవు 
చేయుచతనా సూచక్కి్ీ̧  
 

 మనము వ క ానిన ధాానించి, మన జీవితములో దేవుని వ క్ాము 
వ సొవమయిేాంత వరక్ు, దానిని మరల మరల మయటాి డుదాము.  
  

మనసతసలో మరల మరల ధనినించతట:- 
 

  
ధాానించడమన ే హ బూర  ప్దానికి మనసుులో మరల మరల 
ధాానించుట అని అరధము. మనము దేవుని వ క ానిన మరల 
మరల ధాాణ ంచిన లేదా ప్రక్టించిన అది మన జీవితంలో కిరయ 
చేయడం ప ర రంభిసుొ ంది.  
 

 య్యెషయా59:21 న్నేత వారితో చేయు నిబంధన య్యది నీ 
మీద్నతనా న్న ఆతమయు న్ేనత నీ న్లటనతంచిన మాటలునత 
నీ న్లటనతండరయు నీ పటల్ల న్లటనతండరయు నీ పటల్ల పటల్ల 
న్లటనతండరయు ఈ క్ాలము మొద్లుక్ొని య్యల్ెపుపడునత 
తొలగిపో వు అని య్యెహో వా స్టపలవచతిచతన్నాడు. 
 

 మన మటుట క్ు మనము దవేుని వ క ానిన అనుదినము ధాానించి 
లేదా ప్రక్టిసూొ  అద ి మన మ దడులో వేరు చయేలేనంతగ  జాఞ ప్క్ 
ముంటుంది.  
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 ఊహించడము:- 
 

 దేవుని వ క్ాంలో ఉనన నూతన సృషిట  గూరిున సతాాలను మనము 
ధాానిసూొ ండగ , అది దవేుని వంట ి రూప్ము ఏరపడేటటుి గ  మన 
ఊహలను (ఆలోచనలను) విడుదల చేసుొ ంద.ి మనము దవేుని 
ఆలోచనలతో ఆలోచిసూొ , ఆయన క్ళ్ి దాార  మనలిన మనము 
నూతన సృషిట గ  చూసుక్ుంటాము.  
 

 య్యెషయా55:8-9 న్న తలంపులు మీ తలంపులవంటిని 
క్ావు మీ తోి వలు న్న తోి వలవంటిని క్ావు ఇదే య్యెహో వా 
వాక్ుక; ఆక్ాశములు భూమికి్పపనై ఎంత య్యెతుు గా ఉనావో 
మీ మారగములక్ంటట న్న మారగములు మీ తలంపులక్ంటట న్న 
తలంపులు అంత య్యెతుు గా ఉనావ. 
 

 తెలిస్టటక్ొనతట:- 
 

 మనము దేవుని యొక్ు బుడిా ని లేదా ప్రతాక్షతను త లుసుకోవడం 
ప ర రంభిస్ ొ ము.  
 

 ఎఫపస్ట్యులు1:17&18 మరియు మీ మన్లనే్తిములు 
వ లిగింప బడరనంద్తన, ఆయన మిముమనత పటలిచిన పటలుపు 
వల్న్ నై నిరీక్షణ య్యెటిిదో , పరిశుద్తా లలో ఆయన సావసు యము 
యొక్క మహిమ ైశవరిమ టిిదో , ఆయన క్రసీతు నంద్త వనియోగ 
పరచిన బలాతిశయమునతబటిి వశవస్టటంచత మన యంద్త 
ఆయన చూపుచతనా తన శకి్ుయొక్క అపరిమితమ ైన 
మహాతమయ మ టిిదో , మీరు తెలిస్టటక్ొనవల నని, 
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 దేవుని వాక్ిము:- 
 

 కొర తొనిబంధన గఫరక్ులో,దవేునివ క ానిన సూచిసూొ ర ండు ముఖ్ామ ైన 
ప్దాలు వ ర యబడాా యి. మొదటిద ి “లోగోస్” అంట ే వ ర యబడని 
“దేవుని వ క్ాము”, ర ండవద ి “ర మయ” అంటే “ప్లుక్బడిన  దవేుని 
వ క్ాము”.  

 లోగోస్:- 
 మొతొము బ బైిల్ ని సూచించే ప్దము “లోగోస్” ఇది ప్రజలందరికరీ 

ఇవాబడిన దేవుని వ క్ాము (స్ మయనామ ైన దవేుని వ క్ాము).  
 రేమా:- 

  నాతో దవేుడు వాకొిగతంగ  మయటాి డిన దవేుని వ క్ాము.  
 మనము లోగోస్ ని ధాానిసుొ ండగ , ప్రిశుదాధ తు దవేుని 

సహాయముతో అస్ ధారణమ ైన ప్రతాక్షత వాకొిగతంగ  
వసుొ ంది. అదే ర మయ.  
 

‘ర మయ’ వచిునప్ుపడు, అద ివెలుగు వల  మనఆతులోనికి వెళ్లి ఒక్ 
ఆలోచన క్లుగజ సుొ ంది.దేవుడుమనతోవాకొిగతంగ  మయటాి డడానికి 
మనకి త లుసు లోగో వ క్ాము ప్రిశుదాధ తు దేవుని దాార  మనక్ు 
బయలుప్రచబడ,ి విశ ాస్ నిన విడుదల చేసరద ే“రేమా వాక్ిము”. 
 

దేవుని వాక్ాినిా పిక్టించడము దనవరా వడుద్ల అయ్యేి దేవుని శకి్ు:- 
  

దేవుని వ క్ాము వినడం వలన విశ ాసం క్లుగుతుందని 
అపో సుొ లుడ ైన పౌలు చ ప పడు. మన మటుట క్ు మనము దేవుని 
వ క ానిన చదువుట వలి లేదా మంచి బో ధ వలి దేవుని వ క ానిన 
వింటాము.  
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మన జీవితములో ఒక్ నిరిధషట మ ైన అవసరం ఉంటే, ఆ అవసరతక్ు 
సంబంధించిన దవేుని వ క ానిన మరల మరల చదవ లి. ర మయ 
వ క ానిన వినుట దాార  విశ ాసము క్లుగుతుంది. మనం దవేుని 
వ క ానిన మరల మరల చ బుతూ ఉంటే ఆ వ క్ాము మనమునన 
ప్రిసిధ తి క్ంటే వ సొవమవుతుంది. అప్ుపడు విశ ాసమొసుొ ంది.  
  

ప్రిశుదాా తు దాార  మన ఆతుకి లోగో వ క్ాము మయటాి డబడ ి
మనకి వాకొిగతంగ  దేవుని చతే ఇవాబడిన ర మయ వ క్ాము ర మయ 
వ క్ాము అవుతుంది. ఈ ప్రతాక్షత పత ందుకోగ నే మన ఆతులో 
విశ ాసము గంతులేసుొ ంది.  
 

 రోమా10:17 క్ాగా వనతట వలన వశ్ావసము క్లుగునత; 
వనతట క్రసీతు నత గూరిిన మాటవలన క్లుగునత. 
 

ర మయ వ క్ాంలో మన ఆలోచన వెలిగించబడనిప్ుపడు యిేసయా 
ఎవరో అన ే జాఞ నము మనకి క్లుగుతుంది. మనము నూతన 
సృషిట గ  రూప ంతరము చ ందుతాము.     
 

 దేవుని వాక్ాినిా పిక్టించతట:- 
 

 ర మయ వ క ానిన ప్రక్టంిచే ప్రకిరయను ఒప్ుపకోవడము (వ క్ాప్ు 
ఒప్ుపకోలు) అంటారు. ఒప్ుపకోవడమనే ప్దము గఫరక్ులో 
(Homologeo) హోమోలోజ యోగ  తరుు మయ చయేబడినది. 
  
ఒపుపక్ోవడం అంటే  
 అద ేవిషయయనిన మయటాి డటము  
 ఆంగిక్రించడము  
 సముతించడము  
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సువ రొ యొక్ు ర మయ ప్రతాక్షతను మనము పత ందుకోవడము 
దాార ఇవానీనజరుగుతాయి.మనము యిేసయా ద వై క్ుమయరుడని 
ఆయన మన స్ ధ నంలో చనిపో యయడని మరియు మరణము నుండ ి
తిరిగి లేచాడని మనము విశాసించి ఒప్ుపక్ుంటాము.  
 

 రోమా9:9&10 వాగాా నరూపమ ైన వాక్ిమిదమేీద్టికి్ ఈ 
సమయమునక్ు వచెిద్నత; అపుపడు శ్ారాక్ు క్ుమారుడు 
క్లుగునత. అంతేక్ాద్త; రిబాక మన తండరియ్యెనై ఇసాసక్ు 
అనత ఒక్నివలన గరభవతియ్యెనైపుపడు, 
 

 నే్నత వశవస్టటసాు నత, నే్నత మాటా్ డతననత:- 
 

 మనము విశాసించిన క్షణమందే మనక్ు బయలుప్రచబడిన 
దానిని మయటాి డ ి ఒప్ుపకోవ లి. అప్ుపడు విశ ాసప్ు ఆతు, నేను 
విశాసిసుొ నానను.  
 

 IIక్ోరంథీయులు4:13 క్ృప య్యెక్ుకవమంది దనవరా పిబలి 
దేవుని మహిమ నిమితుము క్ృతజాతనసతు తులు వసు రింప 
జేయులాగున, సమసు  మ ైనవ మీక్ొరక్్ర యునావ. 
 

 ఒపుపక్ోలు తపుపగా అరామవుతుంది:- 
 

 అనేక్మంద ిఈ సతాానిన తప్ుపగ  అరధము చేసుక్ుని, వ రు ఆశించ ే
దానిని మరల మరల ఒప్ుపక్ుంటారు. వ రి యొక్ు ఆశను దేవుడు 
త్మరుడానికి ఆయనను బలవంతప డుతూ దానికి సరిప్డ దవేుని 
వ క ానిన వతెికి మరలయ మరలయ ఒప్ుపక్ుంటూ ఉంటారు.  
 

మనకి నాాయప్ూరాక్ంగ  చ ందిన దానిని మనం పత ందుకోవడానికి, 
దేవుడు మనకి వాకొిగతంగ  బయలుప్రచిన ర మయ వ క్ుు బటిట  
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మనకి విశ ాసమువిడుదల ై మనక్ు చ ందిన వ టిని ధ ైరాంగ  
ఒప్ుపకొని వ టిని సంప దించుక్ుంటాము. నూతన సృషిట  అయిన 
మనము ఈ ర మయ వ క ానిన ధ ైరాంగ  ప్రక్టించాలి. దేవుడు 
యిచిున వ టిని మనము ప్లికినప్ుపడు శకొివంతమ ైన క ర ాలు 
చ ోటు చసేుక్ుంటాయి.   
 

 దేవుడు మాటా్ డుట దనవరా సృజంచనరు:- 
 

 మనము దేవుని సారూప్ములో సృజించబడాా ము. సృషిట క్రొయి నై 
దేవుడు నోట ిమయట దాార  సమస్ ొ నిన సృజించాడు.  
 

 హెబ్ర1ి1:3 పిపంచములుదేవునివాక్ిమువలన నిరామణమ ైన 
వనియు,అంద్తనతబటిిద్ృశిమ ైనదకి్నబడెడు పదనరుములచ ే
నిరిమంపబడ లేద్నియు వశ్ావసముచేత గీహించతక్ొనత 
చతన్నాము. 
 

 ఆదిక ండము మొదట ి అధాాయములో అనే్క్మారు్  “దవేుడు 
పలిక్్నత” అని వ ర యబడినది. అలయ ప్లుక్బడనిప్ుపడలయి  దేవుని 
సృజనాతుక్ శకొి కిరయచసేింది.  
 

 మనము పలుక్ుట దనవరా సృజసాు ము:- 
 

 నూతన సృషిట యి నై మనము క్ూడా మనము ప్లిక  మయటల దాార  
సృజిస్ ొ ము.  
 

 సామ తలు18:20 ఒక్ని న్లటి ఫలముచేత వాని క్డుపు 
నిండునత తన పపద్వుల ఆదనయముచేత వాడు తృపటు  
ప ంద్తనత. 
 



[227] 
 

 న్నలుక్క్ు ఉనా శకి్ు:- 
 

 మన మయటలే మన మీదకి శ ప నిన త్మసుక్ునిర గలవు. లేదా 
జీవ నిన త్మసుక్ుర గలదు.  
 

 సామ తలు18:21 జీవమరణములు న్నలుక్ వశము దనని 
యంద్త ప్తిిపడువారు దనని ఫలము తింద్తరు;  
 

నూతన సృషిట గ  దేవుని సారూప్ంలో చయేబడని వ రఫగ  మనము 
నోటి మయటల దాార  సృజించబడాా ము. నాలుక్క్ు ఉనన శకొిని బటిట  
మనము జీవ నిన లేక్ మరణానిన విడుదల చయేవచుు.  
 

 

నూతన సృషిట గ  మన నోటిని జాగరతొప్రచుకొని మయటాి డ ేవిషయంలో 
బాగ  జాగరతొగ  ఉండాలి. మనము మయటాి డ ే త్మరును మనము 
మయరుుకోవ లి. మన నోటి నుండ ి మరణమును గురించి లేదా 
దుర తునుగురించిన,వాతిర క్మయటలనుమనముమయటాి డక్ూడదు.  
 

 వాక్ాినిా పిక్టించడము:- 
 

 మనము దవేుని వ క ానిన ధాానిసుొ ండగ , మన ఆతులో 
విశ ాసము గంతులేసుొ ంది. మరియు దవేుడు తన వ క్ుును 
బయలుప్రుస్ ొ డు. అప్ుపడు దేవుడు తన వ క్ుు దాార  
మయటాి డిన దానిని మనము ధ ైరాంగ  ప్రక్టిస్ ొ ము.  
 

 Iపేతురు4:11 ఒక్డు బవ ధించినయ్యెడల దెైవోక్ుు లనత 
బవ ధించతనటుి  బవ ధింపవల నత; ఒక్డు ఉపచనరము చసే్టటన 
య్యెడల దవేుడు అనత గీహించత సామరుయమున్ ంది చేయ 
వల నత. ఇంద్తవలనదేవుడుఅనిాటిలోనతయ్యసేతక్రసీతు  దనవరా 
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మహిమపరచబడునత.యుగయుగములుమహిమయు 
పిభావమునత ఆయనక్ుండునత గాక్. ఆమేన్. 
 

 పరవతముతో మాటా్ డు:- 
 

 దేవుని వ క ానిన ప్రక్టించ ే విశ ాసము యొక్ు ప ర ముఖ్ాతను 
యిేసుకరీరసుొ  చ ప పరు.  
 

 మారుక11:22&24 అంద్తక్ు య్యేసత వారితో ఇట్న్ నతమీరు 
దేవునియంద్త వశ్ావసముంచతడర. అంద్తచేత పాిరున చేయు 
నపుపడు మీరు అడుగుచతనా వాటిన్ ల్నత ప ంది యున్నా 
మని నముమడర; అపుపడు అవ మీక్ు క్లుగునని మీతో 
చెపుపచతన్నానత. 
 

 వశవస్టటస్టేు  ప ంద్తక్ుంటాము:- 
 
 

 మన నూతన సృషిట యి నై ఆతులో దేవుని ర మయ వ క్ాప్ు ప్రతాక్షత 
పత ందుక్ుననప్ుపడు, దవేుడు మనతో మయటాి డనిా దానిని విశాసిసరొ  
పత ందుక్ుంటాము. మన జీవితములో ఉనన ప్రిసిధ తులన ే
ప్రాతముతో మనము మయటాి డుతాము. నూతన సృషిట యి ైన 
మనిషి తాను మయటాి డని దానిని ఖ్చిుతంగ  పత ందుక్ుంటాడు.  
 

 నూతన సృష్టి  యొక్క పిక్టనలు:- 
 

 నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షతను పత ందుక్ునన వ రు, నూతన 
సృషిట యొక్ు హక్ుులను మరియుఅధిక రములను ప్రక్టించడము 
ప ర రంభిస్ ొ రు.  
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 ధెైరింగా పిక్టిసాు రు:- 
 

  యిేసుకరీరసుొ లో నేనేమ యైునాననో నాక్ు త లుసు! 
 నేను నూతనసృషిట ని! 
 ప తవనీన గతించిపో యి ను! 
 సమసొమును కొర తొవ యి ను! 
 యిేసుకరీరసుొ లో నేను దవేుని యొక్ు నీతిని! 
 నేను యిేసుకరీరసుొ లో ఉనానను క బటిట ! 
 నాక్ు ఏ శిక్షా విధిలేదు! 
 నేను అబరహాము యొక్ు వ గ ధ న క్ుమయరుడిని! 
 అబరహాముక్ు చ ందని వ గ ధ నములనీన ఇప్ుపడు నాక్ు 

చ ందినవి. దవేుడు నాక్ు పిరికితనము అనే ఆతును ఇవా 
లేదు. గ నీ శకొి, పరరమ మరియు మంచిబుదిధ ని ఇచాురు!  

 ననున బలప్రచు యిసేుకరీరసుొ లో ననేు సమసొము చయే 
గలను. యిేసుకరీరసుొ  చసేిన క ర ాలనినంటినీ నేను చయే 
గలను! 

 ప్రభువు యొక్ు సంతోషము నా బలము! 
 బలహీనులు బలవంతులని దేవుని వ క్ాము చ ప్ుొ ంది. 

క బటిట  ననేు బలవంతుడిని! 
 యిేసయా నా రోగ నిన, వ ాధిని మరియు బాధలను 

నిశుయముగ  భరించాడు. క బటిట  ననేు వ టిని ఇక్ మీదట 
భరించనవసరములేదు! 

 యిేసయా పత ందిన ద బాల దాార  నేను సాసధ ప్రచబడాా ను! 
 ఏ త గులు నా దరికి చేరదు! 
 నేను ఆరోగాములోనూ మరియు అనిన విషయయలలో 

వరిధలయి లని దవేుని యొక్ు చితొమ  ైఉంది! 
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 దేవుడు తన మహ మ ైశారాము చ ొప్ుపన మన ప్రత్మ 
అవసరమును త్మరుును! 

 దేవుడు నాక్ు ధనానిన సంప దించ ేశకొిని యిచాుడు! 
 నేను దేవుడికి యిచాును. క బటిట  ఆయన నా ధనానిన 

విసొరింప్జ సి పత ంగిపో ర ి  ప ర  కొలతతో నాక్ు మరల వెనకిు 
యిస్ ొ రు! 

 నేను వింటాను క బటిట  ఖ్చిుతంగ  ప్ంటను కోస్ ొ ను! 
 నేను లోనికి వచిునప్ుపడు దరవించబడుదును!  
 బయటికి వెళి్లనప్ుపడు దరవించబడుదును! 
 నా చతేి ప్ని సమసొము దేవుని చేత దరవించబడుతుంది! 
 నేను ఓడపిో ను! 
 యిేసుకరీరసుొ  నందు ననేు నూతన సృషిట ని! 

 

 సారాంశము:- 
 

 మనం దేవుని వ క ానిన చదువుట దాార , వినుట దాార  మరియు 
ధాానించుటదాార ,విశ ాసముమనహృదయంలో ప ంపత ందుతుంది. 
నూతనసృషిట గ , మనము దవేుని వ క్ాములో ఉనన దవేుని 
సృజనాతుక్ శకొిని విడుదల చయేడము ప ర రంభిస్ ొ ము. మనము 
మయటాి డుతుండగ  దవేుని వ క ానిన విడుదల చేస్ ొ ము.  
 
దేవుని వ క్ాము సజీవమ ైనది మరియు శకొివంతమ ైనద,ి అందులో 
దేవుని జీవము ఉంది. నూతన సృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షతను మనం 
ప్రక్టించినప్ుపడు మనము దేవుని యొక్ు ద వైిక్ సాభావములో 
ప లి భాగసూధ లమవుదాము.   
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 మనము దేవుని వ క్ాప్ు ప్రతాక్షతను ప్రక్టసిూొ , ఉండగ  
మన మటుట క్ు మనము నూతన సృషిట గ  చూసుక్ుంటాము.  

 దేవుడు చ పిపనటుి గ  ఉండడము.  
 దేవుడు చేయగలము అని చ పిపనదంతా చయేడం. 

మనము క్లిగియుండవచుు అని దవేుడు చ పపిందలయి  క్లిగి 
యుండటం.  

 నూతనసృషిట  యొక్ు ప్రతాక్షత మన జీవితంలో వ సొవ 
మవుతుంది.  
 

మీ పునఃరాలోచన్నక్్ర క్ొనిా పిశాలు: 
 

1. మనము దేవుని వాక్ాినిా ఎలా ధనినించనలి?  
 
 

2. లోగో వాక్ుకక్ి మరియు రేమా వాక్ుకక్ి మధి ఉనా వితనిసానిా 
తెలియజేయండర?  

 
 

3. దేవుడు వాక్ాినిా న్లటితో ఒపుపక్ుని వశవస్టటంచి పిక్టించడము అన్ేది 
ఎంద్తక్ని పాిముఖ్ిమ ైనది?  

 
 

*** 


