New Creation ెూస సృ
ెౕఖకర సంెౕశ
య ఓదుగె:
ఈ సతెౕద అధయన మ!ె ెూస ఒడంబ%&ెయ గంథద మూలక )ెూౕ*సువద&ె, -.ాస!ెూ01ద
.ాల,.ెయ సర23ా4ె.ఈ అధయనద 5ాముఖ6ె,మతు7 సతెౕదద 8ెూ9ౕటక సంకల;వ<
గ=3ా4ె,నమ> ౕ?పAవBక 5ాథB.ెయు ౕవ< అదర సC3ాద ఉెEౕశవనుF 8ా*సువ<దు.
ఈ అధయనదGH అనుసCసువ మూల ?ౕIాBనగళK ఈ &ెళకండం?ె: 1.

Lస7నూళ!ె =ౕN8ాFనదGH 8ెౕCద Oౕె ఆతనGH ెూస సృ3ాగు6ా7.ె, ాగు నంతరదGH

Lస7నం6ాగు6ా7.ె. &ెQస7!ె ఇదు 8ాధ.
2.

ఈ ెూస సృ Lస7న ప<నురు6ాSనవనుF దృయGHటు&ెూండు రంతర పLTయGH

అUవృ=V3ా4 మనసWనుF నూతన Iా%&ెూళKXత7 -Lస7న ప<నురు6ాSlనద దృ&ెూౕనవనుF
అUవృ=VIా%&ెూళKX6ా7, ప<నురు6ాSనహూం=ద Lస7నGHTౕ మన1Wటు రంతర
&ెౕం=కC1&ెూళXZెౕకు.
3.

ెౕవరు [ం=న &ాల=ందలూ తన!ె నం\గస7ాదవC!ె తనF ప-6ాత>ననుF దయ5ాG1,

అవర ]ెూ6ె4న అనూన6ె ప<నః ప?_ా`సువ<దు మతు7 అవరు తనF 8ారూపవ<ళXవా4
పCపAణBాగZెౕ&ెందు ఉెEౕb1దEను.ెౕవరు తనF ఈ అధుdత సంకల;వనుF ెూస ఒడంబ%&ెయ
తనF ాకదGH ా!ాEన,మమB
మమB,మ[O
మమB మ[O మతు7 కనF% ఎంబవ<గళ పదద మూలక ?01 .ావ< సC3ా4
ఆతన fత7వనుF అథB Iా%&ెూళXZెౕ&ెందు ఉెEౕb1దను.5ాపNIాపgెయు నh>ళ4రువ
ప-6ాత>!ె సంiాల.ె3ా4ె,మతు7 ెౕవర ముఖ -షయా4ె,ెూస ఒడంబ%&ెయ సంెౕశదGH
ెౕవర ముఖ -షయ 5ాప NIాపgెTందు గ[1 అథBIా%&ెూళXZెౕకు.హkె ఒడంబ%&ెయ
సంెౕశవ< Lస7నలH,Lస7ను h>ళ4రవ<ెౕ!
h>ళ4రవ<ెౕ ెౕవర పCపAణB పకటgెయ కనF%యGH సంపAణB!ెూండ ెూస ఒడంబ%&ెయూ మతు7 పCపAణB ధమBపIాణ-ప<నరు6ాSన!ెూండ Lస7న
మ[Iా రూపవనుF .ావ< .ెూౕడు6ె7ౕె, మతు7 ఇదర పCgామా4 అెౕ రూపదGH నమ>నుF
IాపB%సాగు?7ె.
4.

ప-6ాత>ను &ెQస7!ె, శCౕా*ౕన సn)ావవనుF .ాశIాడువదకూ,, ెౕవర

మగ.ాగువదకూ,,సంపAణB.ాగువ<దకూ,, సాయIా% మునFoె1 మతు7 &ెQస7న 5ాథB.ెగ0!ె
మధసS.ా4ాE.ె.
5.

&ెQస7రు ప-6ాత> భCతా4రZెౕ&ెందు ఉ6ె7ౕజనవ<,ప-6ాత>ననుF

దుఃఖప%సZారెందు,అథవ నం=సZారెందు,నమ> ెౕహవనF నమ> హ6ెూౕrయGH ఇటు&ెూళXలు
ఎచtCసు6ా7.ె.

6.

Lస7నGH uౕ-సువ<ెందె పAవB సn)ావ=ంద \డుగoెయు.&ెQస7ను ెౕవరు అ5ెౕvసువదనుF

సం6ెూౕష=ంద &ై&ెూళKXవను ాగు ఈ పLT మూలక Lస7నం6ాగు6ా7.ె. ెౕవరు .ావ<
xౕfసువదL,ంతలూ Zెౕ%కూళKXవ<దL,ంతలూ అ6ా*కాదదనుF Iాడలు తనF ప-6ాత> మూలక
శక7.ా4ాE.ెందు నంబు6ె7ౕె.
ెూస సృయ సంకల;వనుF ?0దు&ెూళKXవ<దు &ెQస7తnద &ెౕంద \ందుా4ె.Lస7నGH .ాెౕ.ాగZెౕకు ఎనుFవ
దృyంద 5ాIా2క పయతFIా%దె ెౕవర అ5ెౕzెయనుF .ెరెౕC1లు 5ెౕరgె.శుభా6ెBTందె ఇెౕ.
య ఓదుగెౕ ఈ ప<స7కద ెౕఖక ైవ5ెౕCతరలH,ఆదుదCంద తప<;గళK,మతు7 పAాBగహ
ఇరబహుదు.ఆదుదCంద ౕవ< సతెౕద&ె, ెూౕ4 ఉత7రగళనుF కండు&ెూ0X. ఈ అధయన మ>
ఆెూౕచ.ెయనుF ఉ6ె7ౕuసువద&ా,4 .ాను Iా%ద పయతF.
ఈ ెౕఖన Jay Wilson అవరు బెద English )ాషyంద )ార?ౕయ సతెౕద సం8ెSyంద (bible
society of India) ప&ాతగూండ కనFడ సతెౕద గంథ మూల=ంద )ా_ాంతC1ె.

Lస7నGH సెూౕదర
సు{ కుIా|

" సతెౕదవ< Iాత
Iాత…&ెQస7
&ెQస7న.ెFౕ ఉంటుIాడుత7ెె.”
Introduction పCచయ
&ెQస7తnద }శుభా6ెBయూ} 5ాపగళ NIాపgెయGHTౕ &ెౕం=తా4లH. సుా6ెBయు నరక5ాత.ాద 5ాయ
ఎాH అపాధగళనుF N~సల;డువ<దు ఎంబుదు నంబతక,ెEౕ,ఆదెౕ 5ాప NIాపgెయనుF పoెయZెౕ&ాదె
Iాన8ాంతర ెూం= Tౕసు Lస7న ెసCనGH =ౕN8ాFన Iా%1&ెూళKXవ<దు [ం=నవ<గళనుF 6ె!ెదుాకువ<దు.
ఒందు 8ాC 6ె!ెదుాLద Oౕె &ెQస7ను ెూసబ.ా4 Lస7!ెూౕస,ర uౕ-సZెౕకు,ష,ళంక మతు7
5ాపర[త.ా4రZెౕకు.Tౕసు ెౕ0ద ా!ె (xౕాన
xౕాన 3:7) రGH ”ౕను
ౕను ెూసా4 హుట=దEె.”Lస7
నGH
ె
ెూసా4 హుr uౕ-సZెౕ&ాదె &ెQస7ను కండు&ెూళKXవ<దు తన!ె సాయద అవశక6ె ఎందు, ఆద&ారణ ఈ
సాయవ< ప-6ాత>న మూలక కూడల;rె.
అస7ల.ాద 5ౌలను నమ> ముఖ అధయన -షయద బ!ె [ౕ!ె ెౕళK6ా7.ె: “సునF?3ాగువ<దరGH
సునF?3ాగువ<దరGH ఏను
ఇలH,సునF?3ాగె ఇరువ<దరGHయూ ఏను ఇలH ెూస
ెూస సృTౕ Zెౕకు.”(గాత
Zెౕకు (గాత 6:15)
&ెQస7తnద మూల తతn 8ాాంశ ెూస సృయనుF అథBIా%&ెూళKXవదు అదనుF .ావ<
జా4 ?ళయ=దEె &ెQస7తnవ< 8ార-లHద హూరారద )ారవ<ళX ధమBపIాణా4రుత7ె,

)ారెనుFవవర గుణగుటువవర అంతఫల మరణెౕ.

I. Meaning of New Creation ెూస సృయ అథBవ<
New Creation ెూస సృ
“[ౕ4రా4
[ౕ4రా4 3ావ.ాదరూ Lస7నGHదE ె అవను నూతన సృ3ాదను.ఇ!ెూౕ పAవB 1S? ెూౕ4 ఎాH
నూతనాyతు.”
నూతనాyతు (2 కూCంథ 5:17)
.ావ< .ెూౕ%రువ ా!ె (ెౕవర రNgెయ సంకల;ద xౕజ.ెయGH) ఒబd వL7యు ౕCనGH ముళK4సువ<దర
మూలక Lస7నGH 8ెౕరు6ా7.ె ఎందు నమ!ె ?0యZెౕకు (ెూౕIాయ 6:3,గాత3:27). ముళK4సువదరGHన
సదుణవ< Lస7.ెూళ!ె 8ెౕCసలుల;డువ<ెౕ- ఈ వL7యు ఈగ ెూస సృ,Tౕసు కూెౕమన పెF!ె ఉత7C1 “
ఒబdను ౕCందలూ ఆత>=ందలూ హుట=దEె ెౕవర ాజ&ె, 8ెౕరారను.”(xౕాన
8ెౕరారను xౕాన 3:5). అందె
ెూసా4 హుటువ<ెందె ఒబd వL7యు ౕCందలూ ఆత>=ందలూ హుటువ<దు ఒళ!ెూం%ె, పంiాశత7మద
హబdద =న 5ెౕతను ెౕ0ద ా!ె “మ>
మ> 5ాపగళK పCారాగుద&ా,4 మ>GH ప?xబdను ెౕవర కoె!ె
?రు4&ెూండు Tౕసు Lస7న ెసCన Oౕె =ౕN8ాFన[ౕCనGH
-అ
అ.కృ.
కృ. 10:47,48] Iా%1కూ0XC,ఆగ
=ౕN8ాFన
Iా%1కూ0XC ఆగ మ!ె
ప-6ాత> ానాగువ<దు.
అ.కృ
కృ.
ానాగువ<దు.(అ
కృ 2:38).
ఈ ెూస సృయGH Tౕసు-నూం=!ె =ౕzా8ాFనదGH [ం=నవ<గkెాH ెూణల;rె (ెూౕIాయ 6:4) ఆదె
ఇనుF ముఖా4 ెూస సృ [ం=న 5ాపగళK ెూణల;డువ<దు IాతవలH Lస7న ప<నురు6ాSనదGHయూ 5ాలు
ెూందు6ా7.ె.ఇ!ెూౕ ెూసదవ<గళK బం=ె.(ెftన -వరగ0!ె “పCశుాEత> “ అధయనదGH ప-6ాత>
నh>ళ!ె ా1సువ )ాగవనుF .ెూౕ%C.)
ఈ ెూస సృTందెౕను?ెూరటుెూౕద హkెౕ [ం=న సంగ?గkెందెౕను?బహళ ముఖా4 బం=రువ
సంగ?గkెందెౕను?

New Potential ెూస
ెూ స 8ామథB
పవBతద పసంగదGH,Tౕసు తనF bషC!ె ెౕ0ెEౕనందె : }ఆదదCంద పరెూౕకదGHరువ మ> తంెయు
3ావ ెూౕషవA ఇలHదవ.ా4రువం6ె ౕవA ెూౕష-లHదవా4C.}
వా4C.}(మ6ా7య 5:48)
Tౕసు-న ెౕ0&ె!ె &ెలవరు హలవ< వథB -వరgెయనుF కూడు6ా7ె, &ెలవరు “పCపAణB ౕ?” యనుF (అదు
పCపAణB ెూౕషర[త సn)ావ-లHె 8ాధ) ఎంబం6ె Iాత.ాడుాగ Tౕసు Lస7ను స;షా4
ెౕళKవ<ెౕనందె- .ాెలHరూ ఎాH -షయదGHయూ పరెూౕకదGHరువ నమ> తంెయం?రZెౕకు.
ఇెౕ ఆెూౕచ.ె ెూస ఒడంబ%&ెయ ప?&ెగళGH బెయల;rె.5ౌలను నమ> వB ణBయద ఉెEౕశ బ!ె
Iా6ాడు6ా7 “ తనF మగన 8ారూపవ<ళXవాగువద&ె, hదె .ెౕ~1దను”
.ెౕ~1దను (ెూౕIాయ 8:29) 5ౌలను
ెౕళKవ<దు-.ాను
.ాను Lస7ననుF అనుసCసువం6ెTౕ ౕవ< ననFనుF అనుసCసువా4C (1 &ెూCంథ 11:1) 5ెౕతను
Lస7న బ!ె బె=రువ<ెౕనందె }ఇద&ా,4Tౕ ౕవ< కెయల;rC; Lస7ను సహ మ!ెూౕస,ర

ZాెయనFనుభ-1 ౕవ< తనF ె]ెయ ]ా%నGH నoెయZెౕ&ెందు IాదCయనుF 6ెూౕC1ెూౕదను. ఆతను
3ావ 5ాపవనూF IాడGలH, ఆతన ZాయGH 3ావ వంచ.ెయూ 1క,GలH; ZైయువవరనుF ఆతను ప?3ా4
ZైయGలH.”(15ెౕత 2:21,22)
) &ెQస7ాద .ావ< Lస7న సnరూపాగZెౕకు.ఆతననుF అనుసCసువవాగZెౕకు
2:
మతు7 ఆతన ె]ెయ ]ా%నGH నoెయZెౕకు.సరళా4 &ెQస7ాద .ావ< Lస7నం6ాగZెౕకు.
ఆదె ఇదు 8ాధెౕ?ెౕవరు .ావ< పAైసాగద &ాయBవనుF నమ> ముంె ఇrాEనూ?.ాెలH
ముటారద గుCయనుF ఆతను నమ!ె ఇrాE.ెూ?.ాాగG నమ> తృగkాగG హూరారద ZారగళనుF
ాLాEనూ?
ఈ OౕGన 5ెెFగ0!ె ఉత7రవ< .ావ< .ెూౕడువ<దు ఎ.ెందె “ఇలH “ ెౕవరు నమ!ెలH పCపAణBాగువం6ె
Zా4లనుF 6ెె=ాE.ె. Lస7నం6ాగువ<దు ఒందు పLT అదు Zావfత 6ె!ెదు ెూ1ద
పLTయం6ె.పCపAణBIా% “ - అదు Oదు0న fతదGH అళవ%సల;%సువ ా!ె.అదు నమ> Zావfత
}6ె!ెదు,} }రూ1,} 6ెూkెదు }.ెూౕడువం?రువ} ాశnత fత అUవృ=E ప%సZెౕకు. ా!ె,.ావ< 6ె!ెద fత
3ాాగలూ నమ> ముంెTౕ ఇrరZెౕకు ఇలHాదె అదనF మెతుెూౕగు6ె7ౕె.

New Picture ెూస fత
ా!ాదె hదల &ాయBవA నమ> Zావfత 6ె!ెదు&ెూండ నంతర .ావ< తంె3ాద ెౕవరు పCపAణBను
ెూౕష-లHదవ.ా4రువం6ె .ావ< ఆతనం6ె సంపAణBాగZెౕకు ఎందు ?0దు&ెూండు, ఇదు ెౕ!ె 8ాధ?
ఎందు కండు&ెూండు అథBIా%&ెూళKXవ<దు,అనుసCసువ<దు.
.ావ< Tౕసు-న Iాతుగkె ం=!ె 5ారంUసు6ె7ౕె:”మ!ె
మ!ె జజా4 ెౕళK6ె7ౕ.ె 1ౕయరGH
హుrదవెూ
హుrదవెూళ!ె
ెూ ళ!ె 8ాFక.ాద xౕాన4ంత దూడవను ఎ=Eల,H ఆదరూ పరెూౕక ాజదGHరువ fక,వను
అవ4ంతలూ దూడవ.ెందు మ!ె సతా4 ెౕళK6ె7ౕ.ె.(మ6ా7య 11:11)
Tౕసు xౕాన -షయదGH -వC1వ<ెౕ.ెందె 1ౕయరGH హుrదవరGH ఆత.ెౕ ెౕష` ఎందు ెౕళKాగ
(తనFనుF ఇదCంద ెూరతుప%1&ెూండను ఎనుFవ ఆాCత ాక .ెూౕడువ) (మ6ా7
మ6ా7య 11:9) రGH Tౕసు
ెౕ0దుE xౕానను పా=4ంతలూ ెftనవను.Tౕసు-న పAణB పCgామ పoెయZెౕ&ాదె హkె
ఒడంబ%&ెయ ఉత7మ వL7తnద ెసరుగళనుF
పCగ2సువ.ెౕZెౕలను,హ.ెూకను,అబామ,hౕె,ా-ౕద,ఎGౕయ,ఎGౕష,Tాయ,]ెరుZాdZెౕల,మతు7
జకయBను నమ> మనసWGH బరు6ా7ె.ఇవరు ఎంథవెందె తమ> నం\&ెయ మూలక ాజగళనుF
వశప%1&ెూండరు,ౕ? &ాయBగళనుF Iా%దరు,ా!ాEనగళనుF పoెదు&ెూండరు,1ంహద ZాయనుF
కrదవరు,.ZెంLయ శL7యనుF నం=1దరు,క?7య Zాy!ె త;1&ెూండరు,బBలా4దుE
బGష`ాదరు,యుదVదGH పాకమాGగkాదరు,ైCగళ దండుగళనుF ఓ%1\టరు.(ఇ\య
ఇ\య 11:34).
ఇదు ప)ావాG పr.ఆదె xౕానను,హkె ఒడంబ%&ెయ పా=గళGH కoెయవను(ెూస ఒడంబ%&ెయ
5ారంభ కతBన మరణద నంతర 5ారంభాyతు- (ఇ\ౕయ
ఇ\ౕయ 9:16,17),ఇవెలHరGH ఈత.ెౕ
ెౕష`ను.ఇదCంద స;షాద -షయెౕ.ెందె ెౕవరు &ాల=ందలూ .ెూౕ%ద మనుషరGH ఆతూత7మను తన!ె

ముంా4 ఆC1&ెూండను,ఆతన సంెౕశకను Lస7న ాCయనుF 1దVప%సువను (మ6ా7
మ6ా7య

11:10).ెౕZెౕలంద జకయBనవెగు xౕాన.ెౕ ెౕష`ను.
నంతర Tౕసు ెౕ0దుE “ఆదరూ
ఆదరూ పరెూౕక ాజదదGH
ాజదదGHరువ కష`ను xౕాన4ంతలూ ెౕష`”.ా!ాదె
పరెూౕక ాజ ఎందెౕను?
Lస7న స)ెయు పరెూౕక ాజ అదలు బదా4 ెౕళల;టరువ ాకగళనుF .ెూౕడబహుదు,(Lస7న స)ెయ
అధయన )ాగదGH స)ెయ మ6ెూ7ందు ఆథB ాజ ఎందు ?ళK&ెూళKX6ె7ౕె) ఉా:&ెూల8ెW
&ెూల8ెW 1:13,&ెQస7రు
(3ాారు అంధ&ార ెూరతన=ంద \%సల;టవరూ) ఆగె Lస7న ాజ దGH 8ెౕCసల;rాEె;Lస7న ాజవ<
ఆతన శCౕరెంబ స)ె!ె సCసIానాదదుE. మ6ా7య 16:28నుF
16:28 IాకB 9:1 ెూౕG1 .ెూౕ%ాగ Lస7న
ాజ మతు7 ెౕవర ాజ ఒంెౕ ఎందు ?ళKయు6ె7ౕె.మతు7 మ6ా7య 13:11 వచనవనుF IాకB4:11
IాకB4
ెూౕG1 .ెూౕ%ాగ పరెూౕక ాజవ< ెౕవర ాజెందు స;షా4 6ెూౕCసుత7ె.
ఈగ నమ> మూల ెౕ0&ె!ె మర0 బరువ ెౕవర ాజదGHరువ కష`ను 8ాFక.ాద xౕాన4ంత ెౕష`
ఇదనుF ఇనుF =Bషా4 .ెూౕడుాగ ఒబd కష` &ెQస7ను hౕె3ాగG ా-ౕదను ఎGౕయన4ంతలూ
పరెూౕక ాజదGHరువ కష`ను ెftనవను.ఆదె ఇదు ఆగువ బ!ె ెౕ!ె?
1ౕయరGH హుrద .ాను బహళ కష` 8ామథBవ<ళXవను 5ాపవ< నమ>నుF ఆ?శయా4 ఆళK?తు7,మతు7 .ావ<
ెౕవర మ[OయనుF కkెదు&ెూంoెవ< (ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 3:23).1ౕయరGH హుrద ప?xబd వL7య ఇ?ాస ఇె.
ఆదె xౕానను బెద సుా6ెBయ 5ారంభదGH ఇద&ె, ెౕవరు పCార &ెూrాEె.Tౕసు ఈ ెూౕక&ె,
బంాగ,ఆతను ఉంటుIా%ద ెూౕకవ< ఆతననుF ఆెయGలH.ఆతన సnంత జన ఇ8ాTౕలర హ?7ర బంాగ
అవరు ఆతననుF ఆం4ౕకCసGలH, ఆదెౕ ఆతననుF ?రస,C1దరు,ఆదరూ అదరGH &ెలవరు ఆతననుF Lస7.ెందు
గురుతు[%దరు.ఇంతహ జనర -షయా4 బె=రువ<ెౕనందె “3ాారు
3ాారు ఆతననుF
అం4కC1దరెూౕ,అందె
అం4కC1దరెూౕ అందె ఆతన ెసCన Oౕె నం\&ెyటెూౕ,ఆవC!ె
నం\&ెyటెూౕ ఆవC!ె ెౕవర మక,kాగువ అ*&ార
&ెూటను.ఇవరు రక7సంబంధ=ంాగG &ామ=ంాగG ప<రుషసంకల;=ంాగG హుrదవరలH,ెౕవCందెౕ
హుrదవరు”.(xౕాన
హుrదవరు xౕాన 1:12,13).3ాారు ఆతననుF Lస7.ెందు గురుతు[%దెూ అవC!ె ఆతన
ప<నురు6ాSనాద సnల; సమయ నంతరదGHTౕ ెౕవర మక,kాగువ అ*&ార ప-6ాత>న ాన మూలక
&ెూటను. (xౕాన
xౕాన 7:37).
8ాFక.ాద xౕాన4ంత ెౕష` 3ారు 1ౕయరGH హుrలHాదెూ ఆతను 1ౕయరGH హుrదవర ా!ె
కష 8ామథBవ<ళXవ.ా4దEను.3ా&ెందె ఆతను సn)ా-కా4 శCౕర=ంద హుrదవను.ఆదె కష` &ెQస7ను
ఆతన4ంతలూ ెౕష` 3ా&ెందె ఈ 8ాC ఆతను 1ౕyంద హుటె ెౕవCందెౕ హుrదవను!.
.ావ< ఈగ అథB Iా%&ెూళXలు 5ారంUసZెౕకు 3ా&ె Tౕసు-న ఆెయు సంపAణBాదదుE ఇదు ఈగ
8ాధ..ావ< ెూస సృ3ాద Oౕె,నమ!ె ెూస తంెyాE.ె,మతు7 భూసంధాద తంెయ కష`
8ామథBద 1S? ఈగ ఇలHదం6ా4ె. (Tౕసు మ6ా7య 11:11 రGHరువ తనF -షయద కుC6ా4 1ౕyంద
హుటె,ెౕవCందెౕ హుrదను).

Dead To Sin 5ాపద 5ాG!ె సత7వరు
5ౌలను ెూౕIాయ 6 రGH ఈ fతవనుF 5ెెFయ మూలక f?1ాE.ె. “ెౕవర
ెౕవర కృ5ెయు ెచtG ఎందు
.ావ< 5ాపదGH ఇనుF ఇరZెౕ&ెూౕ?”
ఇరZెౕ&ెూౕ “ఎం=గూ ఇరZారదు”.నంతర ఎరడు హంతదGH,.ావ<
5ాప-లHె uౕ-సబహుెందు 6ెూౕCసా4ె.ఎరడు హంతగళK నమ4రువ fతద ా4ె.
hదల.ె fత ఆ హkెౕ మనుష సతు7 ెూౕ4 ఊణల;rాE.ె. “ Lస7 Tౕసు-నGH 8ెౕరువద&ె,
=ౕzా8ాFన Iా%1&ెూండవాద .ాెలHరు ఆతన మరణదGH 5ాలు!ారాగువద&ె, =ౕzా8ాFన
Iా%1&ెూంoెెందు మ!ె ?0యెూౕ? [ౕ4రా4 .ావ< =ౕzా8ాFన Iా%1&ెూంoాగ ఆతన
మరణదGH 5ాలు!ారా4
5ాలు!ారా4 ఆత.ెూం=!ె హూణల;ెవ<.ఆదదCంద
హూణల;ెవ<.ఆదదCంద Lస7ను సతు7 తంెయ మ[Oyంద
uౕ-త.ా4 ఎ\dసల;టం6ెTౕ .ావ< కూడ uౕవ=ంెదుE ెూసబా4 నడ&ెూళXZెౕకు. ెౕగందె .ావ<
ఆతన మరణ&ె, సదృశాద మరణవనుF ెూం= ఆతనGH ఐకా4దEె ఆతన ప<నరు6ాSన&ె, సదృశాద
ప<నరు6ాSనవనూF ెూం= ఆతనGH ఐకాగుెవ<. 5ా5ా*ౕనసn)ావవ< .ాశా4 .ావ< ఇనూF 5ాపద
వశదGHరదం6ె నమ> పAవBసn)ావవ< Lస7న కూడ bలుZె!ె ాకల;r6ెందు ?0=ెEౕె.సత7వను 5ాపద
వశ=ంద \డుగoె ెూం=ాEన_ె.”(ెూౕIాయ
_ె. ెూౕIాయ 6:3-7).
ఒందు శవ!ార&ె, ెూౕ!ెూౕణ(.ావ< మరణద -షయదGH అధయన Iాడు?7ెEౕెందు ాపకదGHరG)ఒబdన
శవ!ారద 5ెr!ె 6ె!ెxౕణ ఆతననుF ెౕ*సువద&ె, పయ?F1. 3ావ Zావfత అదర మంె 6ెూౕC1దె
5ాపద ఆెూౕచ.ె హుటుత7ె? ఆతన హృదయదGH భయ హుrసువద&ా,గువ<ెూ .ెూౕ%C?
ఆదె అGH “ఎను ఆగువ<=లH “.”3ా&ెందె ఆతను సతు7ెూౕ4ాE.ె!”.
" ఈ పకరణద Cౕ?యGH ప?xబd &ెQస7ను తనFనుF దృష1&ెూళXZెౕకు.ఆతన =ౕN8ాFనదGH పAవB సn)ావవ<
సతు7,ెూణల;rె. కతBన ాకెౕ.ెందె “3ావను మరణెూం=ాE.ెూ 5ాప=ంద \డుగoె3ా4ాE.ె.
సతెౕదద ౕ?గళGH ఒంెౕ.ెందె ప?xబd వL7య బదుLనGH తనF సnంత అంతయBద fతవనుF ఒయ6ా7
ెూౕగు6ా7.ె.ఈ ఒళ fతవనుF ఆధుక సIాజదGH సnయం fత ఎనుF6ా7ె.సతెౕదవ< [ౕ!ె ెౕళKత7ె:

“అవను(మనుషను
అవను మనుషను)
మనుషను తనF ఒళ4న xౕచ.ెయం6ెT ఇాE.ె.}
ె.} (ా.ెూౕL7 23:7) నమ> ఆంతయB fత ెౕ!ెూ
ా!ెTౕ .ావ< నడ6ెyరుత7ె.జాద బదావgెయు నమ> ఆంతయB fత బదాగZెౕకు.

మనుషన ]ెూ6ె4న సంబంధదGH ెౕవరు .ెౕరా4 హృదయ&ె, ెూౕగు6ా7ె.hదల.ె ఆంశవ< ఒందలH అథవ
ఇ.ెూFందు బ!ెయGH .ావ< 8ెూౕతుెూౕ4ెEౕెందు 8ాSసువ<దు.

”ఎలH
ఎలHరూ 5ాపIా% ెౕవర మ[OయనుF

ెూందె ెూౕ4ాEె.”(ెూౕIాయ
ె. ెూౕIాయ 3:23).
మనుషన సమ8ెయ ]ెూ6ె &ెలస Iాడె అదనుF సCప%సువ &ెలస Iాడె ఆ హkెౕ మనుషననF
ెూణు6ా7ె.ఇెౕ hదల.ెౕ ఆంతయBద fత ెౕవర ాకద మూలక hkెyంద జoె=ాE.ె-“3ావను
మరణెూం=ాEనూ 5ాప=ంద \డుగoె3ా4ాE.ె!” పAవB 1S? ెూౕyతు!

Alive To God ెౕవC!ా4 ]ెౕ-సువవరు
5ౌలను ెూౕIాయ 6 రGHన hదల 7 వచనగళGH 5ాథ~కా4 హkెౕ మనుషను ెూణల;డZెౕ&ెందు ఒ?7
ెౕళK6ా7.ె.88-11.ెౕ వచనగళGH ెూస fతవనుF &ెూడు6ా7.ె.

”ఇదలH
ఇదలHె .ావ< Lస7.ెూడ.ె సత7 పNదGH

ఆత.ెూడ.ె uౕ-సుెెందు నంబు6ె7ౕె. 3ాకందె Lస7ను సత7 Oౕె uౕ-త.ా4 ఎదుE బందదCంద ఆతను
ఇనుF ముంె 8ాయతక,వనలH, మరణవ< ఇనూF ఆతననుF ఆళKవ=లHెందు నమ!ె ?0దె. ఆతను సత7దుE
ఒంెౕ 8ాC, అదు 5ాపద 5ాG!ె; ఆతను uౕ-సువదు ెౕవC!ా4Tౕ.”(ెూౕIాయ
ెౕవC!ా4Tౕ. ెూౕIాయ 6: 8-10) నమ>
]ెూ6ెయGH వవహCసుాగ 5ెౕెౕసల;ట అౕస7ల.ాద 5ౌలను Lస7న ప<నురు6ాSన f?1ాE.ె.
Tౕసు-న ప<నురు6ాSన -వరgెయు “5ాపద
5ాపద 5ాG!ె సత7వను,ెౕవర
ను ెౕవర 5ాG!ె uౕ-సువవను
uౕ-సువవను”
-సువవను ఈగ నమ>
5ెెFTౕ.ెందె “Tౕసు-న ప<నురు6ాSన నంతర 8ై6ాన!ె Tౕసు-న OౕGన శL7 ఎతు7? ఇధ&ె, ఉత7ర
ఖం%తా4 “3ావ<ెౕ అ*&ార ఇలH.” సత7వెూళ4ంద ఎ\dసల;ట Oౕె తనF మరణ=ందెౕ
మరgా*&ాCయనుF అందె 8ై6ానననుF అడ41\డువదకూ,, (ఇ\ౕయ
ఇ\ౕయ 2:14) Tౕసు శCౕరదGHాEగ
ెౕ*సబహుా4దEరూ,Tౕసు తనF ప<నురు6ాSన మూలక 8ై6ానన bరసWనుF జu\టను.ఈగ ఆతను
ెౕధ.ెyంద ెూర4దుE 3ారు ెౕ*సువ<ద&ా,గువ<=ాH,ఆతను సహ 3ారనుF ెౕ*సువ<=లH,(3ా&ెూౕబ
3ా&ెూౕబ
1:13) మరణవ< ఇ.ెFం=!ెూ ఆతననుF [%యుద&ా,గువ<ెౕyాH,మతు7 ఈ ప<నురు6ాSన 1S?యGH “5ాపద
5ాపద
5ాG!ె సత7వను,
ను ెౕవర 5ాG!ె uౕ-సువవను”.
uౕ-సువవను
ఈగ .ావ< వచన 11 ాన Iాడుాగ,
అెౕ ప&ార ౕవ< సహ
Iాడుాగ =Bషా4 నమ!ెూౕస,ర బెయల;rె “అెౕ
మ>నుF Lస7 Tౕసు-న ఐక=ంద 5ాపద 5ాG!ె సత7వరూ ెౕవC!ా4 uౕ-సువవరూ ఎందు ఎ21&ెూ0XC.”
ఎ21&ెూ0XC.
.ావ< ఈ ాక .ెన1&ెూళKXాగ “5ాపద
5ాపద 5ాG!ె సత7వను ెౕవC!ా4 uౕ-సువవను”
uౕ-సువవను ఎంబుదు Tౕసు తనF
ప<నురు6ాSన 1S?య జరూప,ఈ fతవనుF పCగ21ెందు ెౕవరు ఎ21&ెూ0Xెందు ఉ6ె7ౕuసువ.ా4ాE.ె, –
ఈ పదవనుF బెy1ాE.ె అందె .ావ< ఈ!ాగెౕ ప<నురు6ాSన ెూం=ెEౕెౕ!Tౕసు సIా*yంద ఎదుE
బంద ా!ె .ావ< Tౕసు-న ా!ె ప<నురు6ాSనా4ెEౕెందు ఎ2సZెౕకు.
నమ> =ౕzా8ాFనదGH ెౕవరు హkెయ మనుషననుF .ాశప%1 ెూణల;డువం6ె ఆా1దను,ఆదరూ బహళ
ముఖా4 ెూస మనుషన సృ1దను!ఈ ెూస సృయు ెౕవర ఆెయ Oౕె!ె ఈ మనుష 6ాను
ప<నురు6ాSన ెూం=ెEౕ.ెందు ఎ2సZెౕకు.

"ఈ ప<నురు6ాSన 1S? పముఖా4 అ?3ాద ఒత7డ ెౕరZారదు.ఒబd వL7 తనFనుF 5ాTందు అథవ
8ెూౕతుెూౕదవ.ెందు అందు&ెూం%దEె అవను ా!ె నoెదు&ెూళKX6ా7.ె.ెౕవరు మనుష!ె అవన
సమ8ెగ0!ె పCార ఎ.ెందె 8ై6ానన &ై!ె 1క,దం6ె నమ!ె సnంత రూప ౕడువ<దు.Lస7నGH .ావ<
uౕ-సువం6ె ఇ.ెFందు 5ాపIాడదం6ె .ావ< .ెూౕ%&ెూళXZెౕకు. అవను (మనుషను) ఒళ4న
xౕచ.ెయం6ెTౕ ఇాE.ె;
ఆదECంద 5ౌలను దృడా4 ెౕళKవ<దు “ెౕగందె
ెౕగందె .ావ< ఆతన మరణ&ె, సదృశాద మరణవనుF ెూం=
ఆతనGH ఐకా4దEె ఆతన ప<నరు6ాSన&ె, సదృశాద ప<నరు6ాSనవనూF ెూం= ఆతనGH
ఐకాగుెవ<.”(ెూౕIాయ
ఐకాగుెవ< ెూౕIాయ 6:5).Tౕసు-న మరణదGH =ౕzా8ాFనదGH ఐకాగుె, అెౕ Cౕ?యెHౕ
ఆతన ప<నురు6ాSన శL7యGH ఐకాగుెవ<.ఈగ!ెౕధ.ెగళK మతు7 భయ 5ాపద 5ాG!ె సత7వన Oౕె 3ావ
పCgామ \ౕరువ=లH,ా!ాదె 5ాపద 5ాG!ె సతు7 హూణల;టు ప<నురు6ాSనాద Oౕె 3ావ పCgామ
\ౕరువ<=లH
ఇెౕ ెౕ0&ెగళK ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెూల8ెW ప?&ెయGH బెయల;rె “ఆద&ారణ
ఆద&ారణ Lస7.ెూం=!ె
ఎ\dసల;rరువదCంద OౕGరువవ<గళనుF హుడుLC; అGH Lస7ను ెౕవర బలగoెయGH ఆస.ారూఢ.ా4ాE.ె.
OౕGరువంథవ<గళ Oౕె మన1W%C, భూసంబంధాదవ<గళ Oౕె ఇడZెౕ%C. 3ాకందె ౕవ< స?7రాH,
మ> uౕవవ< Lస7.ెూం=!ె ెౕవరGH మె3ా4టె. నమ!ె uౕవా4రువ Lస7ను పతN.ాగుాగ ౕవ< సహ
ఆతన ]ెూ6ెయGH ప)ావ=ంద కూ%దవా4 పతNాగు-C. ఆదదCంద మ>GHరువ భూసంబంధాద
)ావగళనుF 8ాy1C. ]ారతn బండుతన &ాIాUా_ె దుాె -గాాధ.ె!ె సమా4రువ ెూౕభ
ఇవ<గళనుF -సuB1\%C; ఇవ<గళ -ుత7 ెౕవర &ెూౕపవ< ఉంాగుత7ె. పAవBదGH ౕవ< సహ ఈ
దు)ాBవగళ అ*ౕనదGHదుE ఈ &ెలసగళనుF న%సు?7=C
E . ఈగాదెూౕ &ెూౕధ &ెూౕప మతWర దూషgె
Zాyంద ెూరడువ దు)ాB_ె ఇవ<గళనుF -సuB1\%C. ఒబdC!ెూబdరు సుkాXడZెౕ%C; ౕవ<
పAవBసn)ావవనుF అదర కృతగళ కూడ 6ె!ె=టు నూతనసn)ావవనుF ధC1&ెూం%=EౕరలHెౕ. ఈ సn)ావవ<
అదనుF సృ1ాతన ెూౕG&ెయ Oౕె!ె =.ెౕ=.ెౕ నూతనాగు6ా7 పAణBానవనుF
ఉంటుIాడుత7ె. ఇదనుF ధC1&ెూం%రువదరGH 4ౕకను Tహూదను ఎంబ )ెౕద-లH; సునF?
Iా%1&ెూండవరు సునF?Iా%1&ెూళXదవరు ఎంబ )ెౕద-లH; OHౕచ9 హూణ ఎంబ ెసరుగ0లH; ఆళK ఒoెయ
ఎంబ )ెౕద-లH. ఆదె Lస7.ెౕ సమస7రGHయూ సమస7వA ఆ4రువను.”
&ెూల8ెW 3:1-11)
ఆ4రువను. (&ెూల8ెW
ౕాదెూౕ Lస7న ధమBవనుF అంథెందు కGతు&ెూళXGలH. ఆతన.ెFౕ &ెౕ0=రాH, ఆతనGHTౕ ఉపెౕశవనుF
ెూం==రాH. Tౕసు-నGHరువ స6ెూౕపెౕశవ< 3ావదందె - ౕవ< మ> [ం=న నడ6ెయనుF
అనుసCసె పAవBసn)ావవనుF 6ె!ెదుాL\డZెౕకు; అదు hౕసకరాద దుాెగ0ంద
&ెటుెూౕగువంథదు. ౕవ< మ> ఆంతయBదGH ెూసబా4 నూతన సn)ావవనుF ధC1&ెూ0XC. ఆ సn)ావవ<
ెౕవర ెూౕG&ెయ Oౕె!ె స6ానుగుణాద ౕ?యుళXాE4యూ ెౕవభయవ<ళXాE4యూ
~Bసల;rె.”(ఎెస
~Bసల;rె. ఎెస 4:20-24).
"ెూస సృయ ెూస 8ామథB Lస7నం6ాగవ<ెౕ.ఇదర hదల హంతద 8ామథBద Zెళవ2!ెయూ ఎ.ెందె
ఉభయ ెూస fతగళK- హkెయ మనుష స?7రువ<దు,ెూస మనుషను ఆగెౕ Lస7నGH
ప<నురు6ాSనా4రువ<దు.ఇదు జా4 సం6ెూౕష పడువ -షయ “ెూస సంగ?గళK బం=ె”

నమ> fతణ- .ావ< Lస7నGHరZెౕకు-నమ> మన1Wన Oౕె Zావfత 6ె!ెదు&ెూండు అంrసువ ా!ె ఇరZెౕకు:
1. .ావ< మ[OయుళX Lస7న జ fతణవనుF 6ె!ెదు.
2. అదనుF ఆUవృ=E ప%1.
3. ఆ సంపAణBాద fత నమ> దృయGHటు&ెూం%రZెౕకు.

Summary 8ాాంశ
ఇదు ప?xబd &ెQస7!ె 8ాధ,3ా&ెందె ఆతను ెూస సృ ఆ సృయనుF అనుసC1 సంపAణB.ా4 Lస7న
ా!ె ఆగు6ా7.ె

•

II. DEVELOPING THE NEW CREATURE ెూస సృయనుF

అUవృ=ప%సువ<దు
We Must Believe That We Can Be Like Christ
Lస7నం6ాగZెౕ&ెందు
ం6ాగZెౕ&ెందు .ావ< నంబZెౕకు.
నంబZెౕకు
&ెQస7తn నమ> దృyంద [%దు నమ> తెయ [ం=న మధదెెూH ఇరువ<దCంద,సతెౕద ఖం%తా4
బె=రువద.ెౕందె ౕను Tౕసువ.ెFౕ కతB.ెందు Zాyంద అC&ెIా%&ెూండు ెౕవరు ఆతననుF
సత7వెూళ4ంద ఎ\d1ద.ెందు హృదయ=ంద నం\దె న!ె రNgె3ాగువదు ఎంబెౕ.(ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 10:9),
ఇెౕ ప?&ెయGH 5ౌలను నమ> మన1Wడువ బ!ె &ాళuyంద ఒెయు6ా7.ె.(ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 8:5)
ెౕవర రNgెయ hదల.ెయ Iాతు దుః త మనుష!ె “బFC,ా=సువ”( Tాయ 1:18) ఎందు కతBను
ను%యు6ా7.ె. “ఆద&ారణ
ఆద&ారణ 8ాCద ా6ెBయు నం\&ె!ె ఆార, ఆ ా6ెB!ె Lస7న ాకెౕ ఆార.”
ఆార
(ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 10:17)
అెౕ Cౕ?యGH,ెూస 8ామథB అUవృ=Vయ 5ారంభ ెౕవర ]ెూ6ెయGH “బFC,ా=సువ “ మతు7
.ాెౕ.ాగబహుెందు ఆతను ెౕళK6ా7.ెూ ా!ె ఆగు6ె7ౕెందు నంZెూౕణ.నమ>GH Lస7న ా!ె
.ాాగు6ె7ౕెంబ 8ామథB ఇె ఎనుFవ నం\&ెyరZెౕకు.నమ!ె నం\&ె ఇలH=దEె .ావ< Lస7నం6ాగవ<ెౕ
ఇలH. ఈ &ెళ4న ెౕవర ాక గమ1:
” ధమBాసవ< నమ> శCౕా*ౕనసn)ావద -ుత7 బBలా4 3ావ &ెలసవనుF Iాడారె ఇ6ెూ7ౕ
అదనుF ెౕవెౕ Iా%దను. ఏనందె ఆతను 5ాపారgె!ా4 తనF మగననుF 5ా5ా*ౕనాద నర)ావద
రూపదGH కళK[1&ెూటు నర)ావదGHTౕ 5ాప&ె, మరణదండ.ెయనుF -*1దను. [ౕ4రలు శCౕర)ావ&ె,
శCౕర)ావ&ె,

అను8ారా4 నoెయె ప-6ా6ా>ను8ారా4 నoెయువవాద నమ>GH ధమBాసద యమవ<
.ెరెౕరువద&ె, IాగBాyతు.(ెూౕIాయ
IాగBాyతు. ెూౕIాయ 8:3,4).
ా!ాదె ధమBాసద అగత6ెTౕను? 5ాప ధమBాసవనF ఉలHం¡సువదు,అథవ అధమB.(11 xౕాన
3:4).3ారు ఈ ధమBాసద అగత6ెయనుF &ై!ెూళKXవరు? Tౕసు? ప-6ాత> ెౕళKవ<దు &ెQస7ను
ధమBాసవనF .ెరెౕCసZెౕకు! ెౕవాత> ెౕళKవ<ెౕనందె ప?xబd &ెQస7ను ప-6ా6ా>ను8ార
బదుకువ హం4నGHాE.ె ా!ె అనుసC1దె uౕవవ< మనాం?యూ ెూెయువ<దు.
ధమBాసవ< (హkెౕ ఒడంబ%&ె) ౕ?వంత.ాగువ ఒబd వL7యనుF ఉత;?7 Iాడాగె ఇతు7.ఆదె
శుభా6ెBయూ (ెూస ఒడంబ%&ె) ౕ?వంత జనరనుF ఉత;?7 Iాడువ 8ామథBవ<ళXదుE ఇదCంద
ధమBాసద అగత6ెయూ సంపAణBాyతు!.ెౕవెౕ ఈ ఎరడూ &ెలస Iా% Lస7న శCౕరదGH 5ాప&ె,
మరణదండ.ెయనుF -*1దను.ఇదCంద ధమBాసద యమ ప-6ాత> మూలక .ెరెౕరువద&ె,
IాగBాyతు.
1.

ెౕవరు తనF మగననుF 5ాప&ె, 5ాయbtత7 య¢ా4 అB1దను.
అB1దను ెౕవర కృ5ెయ ఒందు

ఆశtయBకరాద గుణెౕ.ెందె Tౕసు మనుషెలHర 5ాపపCారద ZెెయనుF &ెూrాE.ె.ఒబd
వL7యూ Lస7.ెూళ!ె 8ెౕరువద&ె, ముళK4సల;ాగ,పAవB సn)ావెాH ెూరటుెూౕyతు,(ఇ\ౕయ
ఇ\ౕయ
8:12) రGH ెౕళKవెౕ.ెందె “.ాను
.ాను అవర దుష£తగళ -షయా4 NOయుళXవ.ా4రుెను,అవర
5ాపగళనుF ననF .ెన!ె ఎం=గూ తరువ=లH ఎందు కతBను ను%యు6ా7.ె”.
ె
ఈ కృ5ెయ పముఖ గుణలNణవ< ఒబd వL7యు =ౕN8ాFనద మూలక Lస7నGH 8ెౕరువ<దు IాతవలH,
L17ౕయ uౕవనద నoెయGH అవ!ె అగత ఇరువ ఎలH సమయదGHయూ ఇరువంథదుE.”.ావ<
.ావ< ఈగ
.ెె!ెూం%రువ ెౕవర కృ5ాశయదGH ఆతన ము¤ాంతరెౕ నం\&ెyంద పెౕశాyతు. మతు7
ెౕవర మ[OయనుF ెూందుెెంబ భరవస=ంద ఉాHసా4ెEౕె.”
ెూౕIాయ 5:2). ఆగ 6ా.ె
ె. (ెూౕIాయ
=ౕN8ాFన Iా%1&ెూండవగూ వయ8ాWద సంపAణB &ెQస7!ెూ Lస7నGH వB సn)ావవ< ఆతను
మరణ ెూం=ాగ &ెూ]ె!ెాకల;rతు. ఈ కృ5ెయు &ెQస7!ెూౕస,ర ెౕవరు రూ1ాE.ె.
ెౕవర రNgెTంబ శుభా6ెBయ మూలక “.ాను ఈగ సంపAణBనలH” ఎనుFవ జనC!ె ఈగ 3ావ
Cౕ?య .ెవగళK ఇలH.5ా5ా*ౕన సn)ావద వB 1S?య మనుషననF ెౕవరు Lస7న &ెూ]ె!ె జ%దు
ఇలHదం6ె Iా%దను.అతన మరణదGH 5ాప&ె, మరణదండ.ెయనుF -*1 ధమBాసద అగత6ెయనుF
సంపAణB!ెూ01దను.

2.

ఆతను తనF మగననుF ాసన రూపదGH కళK[1దను.
కళK[1దను [ౕ!ె ఆతను మనుషకుIార.ా4ాEగ

ెౕ4దEను? Tౕసు Lస7న ెౕవతn 8ా\ౕతుప%సువ rంద ఆతను తనFనుF బCదు Iా%&ెూండు
మనుష కుIార.ా4 ాసన రూపదGH సదృశ.ా4,ఆతను ఆ&ారదGH మనుష.ా4
&ా21&ెూండను.(¥G;
¥G; 2:7).Tౕసు 100% మనుషను.అత!ె హ1వ<,ఆ3ాస,Zా3ాC&ె,ఆతను
క2¦ౕCటను.

Tౕసు 5ాప Iా%ాE.ెూ? “3ాకందె
3ాకందె నమ4రువ మా3ాజకను నమ> బBావ8ెSయనుF
కుCతు అను6ాప-లHదవనలH; ఆతను సవB -షయగళGH నమ> ా!ె ెౕధ.ె!ె గుC3ాదను, 5ాప
Iాత IాడGలH”(ఇ\ౕయ
ఇ\ౕయ 4:15)
Tౕసు 3ా&ె 5ాపIాడGలH? నమ> తNణ ప?LT “3ా&ెందెౕ ఆతను ెౕవరు.” ా!ాదె నమ>
5ెెFTౕ.ెందె ఆతను మనుషకుIార.ా4ాEగ ెౕ!ె 5ాపIాడGHలH? ఇద&ె,లH 5ౌలను గాత
ప?&ెయGH “3ాకందె
3ాకందె శCౕర)ావవ< అUాసువదు ఆత>!ె -రుదVా4ె, ఆత>ను
అUాసువదు శCౕర)ావ&ె, -రుదVా4ె. ౕవ< IాడGf9సువదనుF Iాడదం6ె ఇవ<
ఒంద&ెూ,ందు ెూౕాడుత7ె.”(గాత
ె గాత 5:17). శCౕా*ౕనసn)ావవ< ఆత>ద -రుదV ెూౕాట Iా%
జy1దె 5ాపవ<ంాగుత7ె.శCౕరసn)ావవ< 6ాను ఇషబందా!ె Iాడుత7ె.Tౕసు 3ావ 5ాప
IాడGలH 3ా&ెందె ఆతన ఆత> ఎషు Iాత&ెూ, 5ాప Iాడలు \డGలH.
ఆతను 5ాప రూపదGH బం=దEరు,నమ> ా!ె ఎాH Cౕ?య ెౕధ.ె!ె ఒళ!ాదరూ,5ాప Iాత
IాడGలH,Tౕసుెౕ .ావ<” ఇదనుF Iాడలు 8ాధ-లH “ ఎందు ెౕళKవ .ెపగళనుF .ాశIా%దను.
5ాపెూపద నర)ావదGH 5ాపIాడెౕ uౕ-సబహుదు ఎందు Tౕసు 6ెూౕC1ాE.ె.
నమ> ెూస 8ామథBద అUవృ=Eయ hదల హంతవ< .ావ< ధమBాసద యమగళనుF సంణB!ెూ0సలు
8ాధాyతు.ెౕ!ెందె Tౕసు ఎలH Cౕ?య ెౕధ.ె!ెూళ!ాదెూ 5ాప Iాత IాడGలH..ావ< 5ౌలన
Cౕ? నంబZెౕకు: “ననFనుF
ననFనుF బలప%సుాతనGHదుE &ెూండు ఎలHకూ, శక7.ా4ెEౕ.ె”.
¥G;యవC!ె 4:13).
.ె . (¥G;యవC!ె

We Must Set Our Minds .ావ< నమ> మన1WడZెౕకు
“శCౕర)ావవనుF
శCౕర)ావవనుF అనుసCసువవరు అద&ె, సంబంధపటవ<గళ Oౕె మన1Wడు6ా7ె.
ప-6ాత>ననFనుసCసువవరు ప-6ాత>!ె సంబంధపటవ<గళ Oౕె మన1Wడు6ా7ె. శCౕర)ావదవ<గళ
Oౕె మన1Wడువదు మరణ; ప-6ాత>నవ<గళ Oౕె మన1Wడువదు uౕవవA మనా§ం?యూ ఆ4ె.
3ాకందె శCౕర)ావదవ<గళ Oౕె మన1Wడువదు ెౕవC!ె శతుతnవ<; అంథ మనసుW ెౕవర యమ&ె,
యమ&ె,
ఒళపడువదూ ఇలH, ఒళపడువద&ా,గువదూ ఇలH. శCౕర)ాా*ౕనరు ెౕవC!ె
Oft&ె3ా4రారరు”.(ెూౕIాయ
Oft&ె3ా4రారరు ెూౕIాయ 8:3-8).
ఒందు 8ాC Tౕసు-న ా4రబహుెందు అథBా4 మతు7 నమ!ె ెూస 8ామథB-ె ఎందు నంబు6ా7, .ాను
Lస7నం6ాగZెౕ&ెందు మన1WడZెౕకు.
3ావ<ెౕ ఆట!ార 6ాను జyసZెౕ&ాదె,hదలు 6ాను జyసువదర Oౕెౕ మన1WడZెౕకు.ా4డ=దEె
అవను 8ెూౕతుెూౕగువను.
అందOౕెౕ సతెౕదవ< నమ>నుF ఎచtCసుత7ె- శCౕా*ౕనసn)ావద Oౕె మన1Wడువ<దు మరణ.ఆదె
ప-6ాత>నవ<గళ Oౕె మన1Wడువదు uౕవవA మనాం?యు ఆ4ె.
ప-6ాత>నవ<గళ Oౕె మన1Wడువెందెౕను? ెూస ఒడంబ%&ెయూ ఈ &ారణ&ా,4Tౕ -.ాస!ెూ01ద
గంథా4ె.ఒబdను ెౕ!ె ప-6ాత>నవ<గళ Oౕె మన1WడZెౕ&ెందు సాయ పoెయబహుదు.అదు-

“ైవ5ెౕCతాద
ా4ె.
ైవ5ెౕCతాద ప?xందు ాసవ< ఉపెౕశకూ, ఖండ.ెగూ ?దుE5ాrగూ ౕ?bzెగూ ఉపయుక7ా4ె
అదCంద ెౕవర మనుషను ప-ౕణ.ా4 సకలస6ా,యB&ె, సనFదV.ాగువను.”
ాగువను. (2 ?hౕ¨ె 3:16,17).
1.

“[ౕ4రువదCంద,
[ౕ4రువదCంద, ౕవ< hదలు ెౕవర ాజ&ా,4యూ ౕ?!ా4యూ తవకప%C. ఇవ<గళ

కూడ అెలHవA మ!ె ెూరకువవ<.”
మ6ా7య 6:33).
ెూరకువవ<. (మ6ా7
&ెQస7C!ె ఇరువ బహు ెూడ fం6ె “ఎGHంద సం5ాద.ె బరు6ె7?” Tౕసు ఈ fం6ెయనుF ఆథా
భయవనుF ాCసు6ా7.ె అదు ెౕవరు ఒదు4సు6ా7.ెౕ..ావ< hదలు ెౕవర ాజ&ా,4 ఆతన
ౕ?!ా4 తవకప%C.
ా!ాదె స)ె 5ాముఖ ఎందథB.ఇదు ఆశtయB -షయాగువ<=లH- 3ా&ెందె Tౕసు
స)ె!ెూౕస,ర సత7ను,మతు7 స)ెయనుF తనF సnంత రక7=ంద &ెూండు&ెూండను.
.ావ< Lస7నం6ాగువ<దు బహళ ముఖ ఆదECంద ఆతన స)ెయ &ాయBకమ నoెయుాగ నమ>
మన1WడZెౕకు.సతెౕద అధయన,Zెళ4న మతు7 8ాయం&ాల స)ె కూడువ<దు,సెూౕదర అనూFన6ె
కూటగళK,ఇ6ా=.
స)ెయ ఈ &ాయBకమగళGH ాజాగువ<దలHె నమ> నడవ0&ెయూ ముఖ.Tౕసు ెౕ0దుE
“6ె!ెదు&ెూళKXవదL,ంత
6ె!ెదు&ెూళKXవదL,ంత &ెూడువెౕ ెftన )ాగెంబా4 కతB.ాద Tౕసు 6ా.ెౕ ెౕ0ద
IాతుగళనుF .ెననGHటు&ెూం%రZెౕకు అందను.”
అౕస7లర కృత 20:35). .ావ< పరస;ర
అందను. (అౕస7
[తfంత&ా4దుE ఒబdరనూFబdరు ౕ?సు?7రZెౕకు (ఇ\ౕయ
ఇ\ౕయ 10:24) .ావ< నమ> మన1Wటు
uౕవనదGH &ెూడువవా4రZెౕకు.
a.

.ావ< .ెనటు&ెూళXZెౕకు Tౕసు బం=దుE “మనుషకుIారను

ెౕ0దను.” (లూక
లూక 19:10).
&ెటుెూౕ4రువదనుF హుడుL రvసువద&ె, బందను ఎందు ెౕ0దను.
Tౕసు Lస7ను కూ]ెయGH మరణెూం= &ెటుెూౕద ఆత>గళనుF హుడుL రvసువ &ెలస
నమ!ెలH &ెూrాE.ె “ఆదE
ఆదECంద ౕవ< ెూరటుెూౕ4 ఎాH ెౕశగళ జనరనుF bషర.ాF4
Iా%C; అవC!ె తంెయ, మగన, ప-6ాత>న ెసCనGH =ౕzా8ాFనIా%1 .ాను మ!ె
ఆా1దE.ెFాH &ా5ా%&ెూళKXవద&ె, అవC!ె ఉపెౕశ Iా%C. .ెూౕ%C, .ాను యుగద
సIా7యవెగూ ఎాH =వస మ> సంగడ ఇరు6ె7ౕ.ె.”ఎందు
ెౕ0దను.(మ6ా7
మ6ా7య
.ె
28:19,20) ఈ సు4ౕాె అౕస7లC!ె Iాత &ెూrదుE ఎందు ఆందు&ెూళXZారదు,ఈ
=నవA bషరనుF తంెయ,మగన,ప-6ాత>న ెసCనGH =ౕN8ాFనాగు?7ెయలHెౕ.&ెQస7ను
ఈ &ాయBకమ Iాడబహుదు.మనసుW IాడZెౕకు!

Tౕసు నమ!ె ఆా1దుE:
a.

ెూరటుెూౕ4

b.

bషర.ాF4 Iా%

c.

తంెయ,మగన,ప-6ాత>న ెసCన Oౕె =ౕN8ాFన Iా%1C

d.

ఉపెౕశ Iా%C.

.ావ< ఈ సు4ౕాెయ .ాలు, )ాగగళనుF &ై!ెూళXలు మన1WడZెౕకు.ఇదు
నమ>నుF Lస7న
మన1WడZెౕకు.
8ారూప&ె, -.ాస Iా% &ై&ెూళKXవ ఉెEౕశ .ావ< &ెటుెూౕద ఆత>గళనుF హుడుL రvసువ
&ెలసా4ె.
e.

5ౌలను G;యGHన స)ె!ె:” [ౕ4రువGH ననF యెౕ, ౕవ< ననF IాతనుF

3ాాగలూ &ెౕ0దం6ె ఈగలూ &ెౕ0C. .ాను మ>GHరుాగ IాతవలHె
.ాలH=రుాగలూ బహు ెiాt4 మ.ెూౕUౕ?yంద నడుగువవా4 మ> రNgెయనుF
8ా*1&ెూ0XC.”(¥G;2
8ా*1&ెూ0XC ¥G;2:12).
¥G;2
రNgెయు కతBన నమ> ]ెూ6ె4న ఒప;ంద,నO>లHరనుF .ాయ?ౕBన =న తమరణ=ంద
రvసువ &ాయB&ె, ఆతను బదE.ా4ాE.ె .ావ< ఆత!ా4 ప? Nణ uౕ-సు6ె7ౕె.
5ౌలను నమ!ె -వC1 బె=రువ<దు: ” Lస7.ెూం=!ె bలుZె!ె ాL1&ెూండవ.ా4ెEౕ.ె;
ఇనుF uౕ-సువవను .ానలH, Lస7ను ననFGH uౕ-సు6ా7.ె; ఈగ శCౕరదGHరువ .ాను
uౕ-సువదు ెౕగందె ెౕవకుIారన Oౕలణ నం\&ెయGHTౕ. ఆతను ననFనుF ౕ?1
నన!ెూౕస,ర తనFనుF ఒ;1\టను.”
గాత 2:20).
ఒ;1\టను. (గాత
Tౕసు ఈ పCకల;.ెయ.ెFౕ వక7ప%సు6ా7 “ఇదలH
ఇదలHె ఆతను ఎలHCగూ ెౕ0ెEౕనందె 3ావ!ాదరూ ననF [ంె బరువద&ె, మన1WదEె అవను తనFనుF ాకC1 తనF
bలుZెయనుF =.ాలూ ెూతు7&ెూండు ననF [ంె బరG. తనF 5ాణవనుF
ఉ01&ెూళXZెౕ&ెం=రువవను అదనుF కళ&ెూళKXవను; ఆదె ననF -ుత7ా4 తనF 5ాణవనుF
కళ&ెూండవను అదనుF ఉ01&ెూళKXవను.”
ఉ01&ెూళKXవను. ఒబd మనుషను ెూౕకవ.ెFాH
సం5ా=1&ెూండరూ తనF.ెFౕ &ె%1&ెూండె అథా నషప%1&ెూండె అవ!ె
పxౕజనెౕను?
.ావ< నమ> రNgెయనుF 8ా*1&ెూళXలూ మన1WడZెౕకు.ఈ
మన1WడZెౕకు రNgెయ ఒప;ంద నమ>నుF
Tౕసు-న ా!ె Iాడువ ¤ా?యుళXాE4ె.
f.

Tౕసు-నం6ాగZెౕ&ెందు ఈ ెూౕకదGH .ావ< ప3ాసపటు శమపడు6ె7ౕె,ఒబd

వL7యు Tౕసు-నం6ాగువ పముఖ -షయవనుF \టు తప<; ాC [%దు,తనF -షయదGH
రు6ాWహ!ెూళKX6ా7.ె. 6ాను Tౕసు-నం6ాగువద&ె, 8ెూౕతుెూౕ4రువ<ద&ె,
ాె3ా4,ఇద&ె,లH &ారణాదవర ఇతరర Oౕలూ ాె3ా4 ఆతను రNgెయ
సంకల;=ంద \దుEెూౕగు6ా7.ె.
Tౕసు నమ4ంత ముంiె ఇహెూౕకద ప3ాణ Iా%ాEెందు .ావ< గురు?సZెౕకు,ఆతను
నమ>ం6ెTౕ ఎాH Cౕ?య సమ8ెగళనుF ఎదుC1,అవ<గళనుF జy1దను. ఆతననుF
ెnౕ1దరు (xౕాన
xౕాన 15:25),అతన సంెౕశగళనుF ?రస,C1 (xౕాన
xౕాన 6:60) కoె!ె

&ెూందరు.
ఆదె .ావ< 5ౌలన 5ెౕరgెయ సెూ©ౕద.ెయనుF సC3ా4 గమ1 =Bష Cౕ?యGH
అనుసCసZెౕకు.” OౕGరువంథవ<గళ Oౕె మన1W%C, భూసంబంధాదవ<గళ Oౕె
ఇడZెౕ%C. (కూల8ెW3
కూల8ెW3:2).
కూల8ెW3
ఒబd &ెQస7ను తనFGH Lస7నం6ాగువద&ె, 8ామథB-ెTందు గురు?సZెౕకు.6ాను
జా4 నంతర
గురు?సZెౕకు
Lస7నం6ాగువ<దనుF దృఢా4 నంబZెౕకు.నంతర
ఆతను Lస7నం6ాగువద&ె, మన1Wటు గుCIా%&ెూండు
నంబZెౕకు
పoెయZెౕకు.
&ెQస7ను 6ాను Lస7నం6ాగవ<ద&ె,ౕ మన1Wడువ<ెందె పNద ప-6ాత>నవ<గళGH మన1Wడువ<ెౕ.ఆవ<గళK
[ౕ4ె:
1.

Lస7న స)ె hదలు.

2.

ైయL7కా4 కkెదుెూౕదవరనుF హుడుL రvసువ<దు.

3.

రNgెTంబ ఒప;ంద 8ా*1&ెూళKXవ<దు.

4.

OౕGరువ<గళ Oౕె మన1Wడువదు.

Keep Focusing The Mind On God’s Things ెౕవరదవ<గళ Oౕె 3ాాగలూ
మన1Wటు గమసు6ా7yC
ఒందు 8ాC &ెQస7ను Lస7నం6ాగZెౕ&ెందు మన1Wట Oౕె,ఆతను ఎదుCసువ ఇ.ెూFందు సమ8ె-తనF
ాBరవనుF కkెదు&ెూళKXవ పవృ?7.
.ావ< కkెదు&ెూళKXవ అంతహ పవృ?7య బ!ె ఎచtC1ెEవ<.”ఇహెూౕకద
ఇహెూౕకద నడవ0&ెయనుF అనుసCసె
నూతనమనసWనుF ెూం=&ెూండు పరెూౕక)ావదవా4C. [ౕ!ాదె ెౕవర fత7క,ను8ారాదదుE అందె
ఉత7మాదదూE Oft&ె3ాదదూE ెూౕష-లHదూE 3ావ 3ావెందు
ెూౕIాయ
3ావెందు -ెౕf1 ?ళK&ెూళKX-C”.
?ళK&ెూళKX-C (ెూౕIాయ
12:2).
మతూ7 ప-6ాత>ను ెౕళKవ<ెౕ.ెందె,” కoెౕ Iా6ెౕనందె, సెూౕదరెౕ, 3ాావదు సతవA IానవA
.ాయవA శుదVవA ౕ?కరవA మ.ెూౕహరవA ఆ4ెxౕ, 3ావదు సదుణా4ెxౕ, 3ావదు Lౕ?B!ె
xౕగౕ, అెలHవ<గళనూF
<గళనూF లNª&ె, తందు&ెూ0XC”.(¥G;
తందు&ెూ0XC ¥G; 4:8).
మనసుW .ెూతనెూందువ రంతర పLTయGHరుత7ె. బహళ జనరు తనF మనసWనుF నూతనప%8ెందు
ెౕవరనుF 5ాథBసు6ా7ె.ెౕవరు స;షాద Iా?ంద ెౕ!ె నూతనప%సువ<ెందు ెౕ0ాEె:మనసWనుF
మనసWనుF
నూతనప%1&ెూ!
నూతనప%1&ెూ మనసWనుF నూతన Iా%&ెూళKXత7 ెూౕగ=దEె అవను ఇహెూౕకద నడవ0&ె!ె
8ెూౕతుెూౕగు6ా7.ె.

&ెQస7ను తనF మన1W.ెూళ4న ా6ావరణవనుF యంతణదGH ఇటు&ెూళKXవ<దు అ?ముఖ.ెూర4న నడ6ెగళK
మన1Wన ప?\ంబ.ఆదECంద ప-6ాత>ను నమ> మన1WనGH 3ాాగలూ ఉత7మ ఆెూౕచ.ెగళK-ా1సZెౕకు
మతు7 ఇరZెౕ&ెందు 5ెౕరgెIాడు6ా7.ె.
నమ> మన1W!ె Lస7ననుF గమసువ 5ాxౕ4క IాగBగళ ఆవశక6ెయుంటు..ావ< నమ> మనసWనుF
3ాాగలూ Lస7నGH గమనసలూ ెౕవరు స)ెయనుF -.ాసగూ01ాE.ె.
1.

కతBన )ెూౕజనవ< .ావ< Lస7నం?రువం6ె మన1Wడువద&ె, ఆతంత పముఖాద

పxౕగ.”ఇదు
ఇదు మ!ెూౕస,రా4రువ ననF ెౕహ; ననFనుF .ెన1&ెూళKXవద&ెూ,ౕస,ర [ౕ!ె Iా%C
అందను. ఊటాద Oౕె ఆతను అెౕ Cౕ?3ా4 5ా6ెయనుF 6ె!ెదు&ెూండు - ఈ 5ా6ెయు ననF
రక7=ంద 8ాSతాగువ ెూస ఒడంబ%&ెయనుF సూfసుత7ె; ౕవ< ఇదరGH 5ానIాడుా!ెాH
ననFనుF .ెన1&ెూళKXవద&ెూ,ౕస,ర 5ానIా%C అందను.”(
అందను. 1&ెూCంథ 11:24,25).
ఆ= స)ెయు కతBన )ెూౕజనదGH 5ాలు 6ె!ెదు&ెూళXలూ (అదనF అవరు “ెూr ముCయువ యమ”(1 &ెూCంథ 10:16) ారద hదల.ెయ =న ెూr ముCయువ యమ&ా,4
&ెూడబందరు.(అ.కృ.20
అ.కృ.20:7)
అ.కృ.20
ఈ )ెూౕజనద బ!ె Tౕసు ెౕళKవ<దు “Tౕసు
Tౕసు అవC!ె - మ!ె జజా4 ెౕళK6ె7ౕ.ె, ౕవ<
మనుషకుIారన IాంసవనుF ?నFె అవన రక7వనుF కు%యె ెూౕదె h>ళ!ె
uౕవ-లH;” (xౕాన
xౕాన 6:53).ఈ uౕవెౕ నమ!ె Zెౕ&ాదదEలHెౕ.

2.

ెౕవజనరు స)ె3ా4 &ెూ%&ెూళKXవ -.ాస Lస7ననుF దృ&ెూౕన Iా%&ెూండు

Lస7నం6ాగువద&ా,4 3ాాగలూ గమన-టు&ెూం%రవ<ెౕ. Tౕసు ఎలHCగూ ఒkెXౕదనF Iా%ద
ా!ె (అ.కృ.10
అ.కృ.10:38),అెౕ
Cౕ?య పయతF .ావ< IాడZెౕకు “ .ావ< పరస;ర [తfంతకా4దుE
అ.కృ.10
ౕ?సు?7రZెౕ&ెంతలూ స6ా,యBIాడZెౕ&ెంతలూ
ఇ\ౕయ
స6ా,యBIాడZెౕ&ెంతలూ ఒబdర.ెూFబdరు 5ెౕెౕ8ెూౕణ”.
5ెౕెౕ8ెూౕణ (ఇ\ౕయ
10:24).
ఒంెౕ గుC ెూం=రువ ఒkెXయ గుంన Iౌల ెౕవC!ె గూతు7ంటు.ఈ &ారణ=ంద “ ఆదె ెౕవరు
ఆ అంగగళGH ప?xందనుF తన!ె సC3ా4 6ెూౕfద ప&ార ెౕహెూళ!ె ఇrాE.ె.”(1
&ెూCంథ
ె.
12:18).
8ాSక స)ెయ ]ెూ6ె4న 8ెౕె చమ6ా,రవలH.బదా4 అదు పరస;ర సం6ెూౕషా4 &ెలసIా%
సాIాడుత7 Lస7నం6ాగవ<ెౕ ఆ4ె.
3.

ెూస uౕ-గkెందు నమ> గమనవనుF &ెౕం=ౕకCసలు 5ాథB.ెయనుF -.ాస!ెూ0సా4ె.

అవరు ఉత7ర ౕడువ hదలు నమ> వతB.ెగళK మతు7 బయ&ెగkె ం=!ె ెౕవరు ఎషు ఎచtC&ెyంద
&ెలస Iాడు6ా7.ె ఎంబుదనుF గమ1
a.

ెౕవరు 5ాథB.ెగళనుF Tౕసు Lస7న ెసCనGH ఉత7Cసు6ా7.ె.”ౕవ<
ౕవ< ననF

ెసCనGH ననFనుF ఏ.ాదరూ Zెౕ%&ెూండె అదనుF .ెరెౕCసుెను.”
.ెరెౕCసుెను. (xౕాన
xౕాన

14:14).ఇదCంద .ావ< నమ> సnంత ెసCన మూలక ెౕవర బ0 బరాగదు,ఆదె
నమ!ెూౕస,ర మరణెూం=ాతన మూలకెౕ .ావ< ఆతనం6ాగు6ె7ౕె.
b.

ఆతను నమ> నడవ0&ె ]ెూ6ె &ెలసIాడు6ా7.ె.”ౕవ<
ౕవ< నం\&ెూండు

అందను.”(మ6ా7
మ6ా7య
5ాథB.ెయGH ఏ.ెౕను Zెౕ%&ెూళKX-ెూౕ అద.ెFాH ెూందు-C అందను.
21:22).ఇదు మ6ెూ7O> నమ> మన1WనGH fంత.ెయనుF పiెూౕ=సుత7ె, .ావ<
Lస7నGHరువ 8ామథBవనుF Iాత గురు?సZారదు,.ావ< ప? -షయదలూH నమ>
నం\&ెయ మటదGH జా4యూ &ెలస IాడZెౕకు!
c.

5ాథB.ెయు నమ> ఆంతCక ఉెEౕశగkె ం=!ె

&ాయBవB[సుత7ె.“ౕవ<
ౕవ< Zెౕ%దరూ Zెౕ%దEనుF మ> )ెూౕగగ0!ా4
ఉపxౕ4సZెౕ&ెంబ దురU5ాయపటు Zెౕ%&ెూళKXవదCంద మ!ె
ెూెయువ=లH.” (3ా&ెూౕబ
3ా&ెూౕబ 4:3).Tౕసు-నం6ెTౕ నమ> ఆంతCక ఉెEౕశగళK
ఇెxౕ? మతు7 అతన 8ాIాజద హరడు-&ె మతు7 Zెళవ2!ె!ా4 &ెలస
Iాడువద&ె, ఇెTౕ?
d.

ెౕవరు నh>ళ!ె 1Sర6ెయనుF Zెkె1&ెూళXలు 5ాథB.ెయనుF బళసు6ా7.ె.

“Zెౕసర!ెూళXె
Zెౕసర!ెూళXె 3ాాగలూ 5ాథB.ె Iాడు?7రZెౕ&ెంబద&ె, ఆతను అవC!ె
ఒందు 8ామవనుF ెౕ0దను.”(లూక
ెౕ0దను. లూక 18:1).5ాథB.ెయGH Tౕసు తంెయ ]ెూ6ె
రంతర అనూన6ెయGH ఇదEను:ఆదరూ తంెయు Tౕసు-న 5ాథB.ెగ0!ె అవర
సn)ా-క ఆ8ెగళనుF ఉత7Cసువ Cౕ?యGH 3ాాగలూ ఉత7Cసువ<=లH: “సnల;
సnల;
ముంె ెూౕ4 Zెూౕరల\దుE - ననF తంెTౕ, 8ాధా4దEె ఈ 5ా6ెయు ననFనుF
\టుెూౕగG; ెౕగూ ననF fత7దం6ాగె నF fత7దం6ెTౕ ఆగG ఎందు ెౕవరనుF
5ా¬B1దను.”(మ6ా7
5ా¬B1దను. మ6ా7య 26:39).
4.

గంథవనుF అధయన Iాడువ<దు మతు7 .ెనసువ<దు ెూస సృ!ె బహళ ముఖా4ె

5ౌలను బెదదుE. “[ౕ4రా4
[ౕ4రా4 ౕవ< ెౕవర ాకవనుF న-ు>ంద &ెౕ0ాగ అదనుF మనుషర

ాకెంె2సె ెౕవర ాకెంెౕ ?0దు అం4ౕకC1దE&ా,4 .ావంతూ ఎoె\డె ెౕవC!ె
కృత¢6ాసు7? Iాడు6ె7ౕె. అదు జా4 ెౕవర ాకెౕ; అదు నంబువవాద h>ళ!ె
బలా4 &ెలస న%సుత7ె.”(1
¨ెసెూక 2:13) Tౕసు ెౕ0దుE “బదుLసువంథదు
బదుLసువంథదు ఆత>ెౕ;
ె.
Iాంసవ< 3ావదకూ, బరువ=లH. .ాను మ!ె ెౕ0రువ Iాతుగkెౕ ఆత>ా4యూ
uౕవా4యూ అె.”(xౕాన
అె. xౕాన 6:63).
IాపB%సువ ఏ&ైక IాగBెందె “మనసుW .ెూతన ప%1&ెూళKXవ<దCందెౕ “(ెూౕIాయ
ెూౕIాయ
12:2).మనసWనుF నూతన Iా%&ెూళKXత7 ఇరువ అతుత7మ పLTందె రంతరా4 ెౕవర
ాకదGH .ెల!ెూం%రువ<ెౕ.
ెౕవర ాక ఒ=దె 8ాలదు ఆదనుF iె.ాF4 అ)ాస Iా%ద నంతర .ెననGHటు&ెూం%రZెౕకు
Tౕసు 8ై6ాన!ె ఉత7ర &ెూట Cౕ?యనుF ాపకIాడ&ెూ0XC. (మ6ా7
మ6ా7య 4:1-11) హ.ెFరడు

వషB వయ1WనెHౕ Tౕసు-న ాన -&ాసవనుF .ెూౕ% ెౕవర ాకద గ[&ెయనుF 3ాజకరు
ా1గళK [Cయరు Zెర!ాదరు.
Tౕసు ఈ Cౕ?యGH గంథవనుF ాపకదGHటు&ెూళKXవ మహతnవనుF ఒ?7ెౕ0దరు. “ౕవ<
ౕవ< ననFGHయూ
ననF ాకగళK మ>GHయూ .ెె!ెూం%దEె ఏను Zెౕ&ాదరూ Zెౕ%&ెూ0XC, అదు మ!ె
ెూెయువదు.”
xౕాన 15:7).
ెూెయువదు. (xౕాన
5.

LౕతB.ెగ0ందలూ సం4ౕతగ0ందలూ ఆత> సంబంధాద
సంబంధాద ాడుగ0ందలూ మ>

హృదయగళGH ెౕవC!ె !ానIా%C. ఇదు సహ Lస7నం6ాగువద&ె, ఒందు )ాగ.
)ాగ Lస7న ాకవ< మ>GH
సమృ=V3ా4 ా1సG; (ఎెస
ఎెస 5:19). ెౕవాత> భCతెందె ఇెౕ.
ఇెౕ
6.

ెౕవర ాకద )ెూౕధకా4రువ<దు IాపBrరువ పCgామ&ాC -ానా4ె.

నO>లHCగూ ?0=రువ ఒందు ౕ? .ావ< ఇతరC!ె కGసబహుాద హంతవనుF తలుప<వవెగూ .ావ<
జా4యూ 3ావ<దనూF కGయGలH.ప<నావతB.ె, పెFగ0!ె ఉత7Cసు-&ె, ఇతరర ఆసL7యనుF
ఉ6ె7ౕuసలు Zెౕ&ాద ఉ6ాWహ, మతు7 త3ాC&ెయ కణ &ాయBగళK ఎలHవ< ఉపెౕశక ఎందు
కెయల;డువ అతన ా!ె నమ>నుF Iాడుత7ె.ఉపెౕశకాగలూ బయసువవC!ె “ననF
ననF
సెూౕదరెౕ, Zెూౕధకాద నమ!ె కనాద ?ౕప<B ఆగువెందు ?0దు&ెూండు బహుమం=
ZెూౕధకాగZెౕ%C.”(3ా&ెూౕబ
3ా&ెూౕబ 3:1) .ావ< ఉపెౕశకాగువం6ె సహ ఉ6ె7ౕuసా4ె.(ఇ\
ఇ\య
ఇ\య

5:12).ఆదె .ావ< అ? ెౕగా4 చGసZారెందు ఎచtC1ె,ఏ&ెందె ఉపెౕశకను 6ాను
ెౕళKవదరGH ెౕవC!ె ెూgె!ార.ా4రు6ా7.ె,మతు7 సతాకవనుF వB[సువGH అవను
3ాాగలూ ఖరా4రZెౕకు.
7.

.ావ< Tౕసు-న ా!ె ఆగZెౕ&ెందు నమ> ఆెూౕచ.ెయనుF bసు7బదV!ెూ0సలు .ావ<

ఒ;&ెూళXZెౕ&ెందు ెౕవరు బయసు6ా7.ె. .ావ< అతన మగన Oౕె నమ> గమనవనుF &ెౕం=ౕకCసలు
మతు7 గమనవనుF &ెౕం=ౕకCసువGH .ావ< ఉ6ాWహ=ంద ముందువCసలు సాయ Iాడువం6ె స)ె
--ధ చటువr&ెగళనుF ౕ%ె.

ప-6ాత>న -షయగళ Oౕె నమ> మనసWనుF ఇటు&ెూళKXవ<ద&ె, సమపBgె మతు7 -నయవ<ళX సరళ6ెయ
అగత.ెూస uౕ-గkాగువద&ె,ౕ అధBా= &ాయBకమగళK ఇలH,8ాధ6ెగ0లH.ఇదు ఎాH 8ాధెౕ అథవ
8ాధ-లH,Tౕసు ెౕ0ద ా!ె, “ననF పN [%యదవను నన!ె -ెూౕ*; ననF ]ెూ6ెయGH ఒటుగూ%సదవను
చదCసువవ.ాగు6ా7.ె.”
మ6ా7య 12:30). ఉ6ాWహ=ంద నమ> ఒప;ందవనుF &ాయBగత!ెూ0సలు .ావ<
ె. (మ6ా7
శమపoెూౕణ!

Summary 8ాాంశ
ెూస uౕ-గళ అUవృ=V3ాగువ<దు మనసWనుF .ెూతనప%సువ రంతర పLTyంద ఆగుత7ె. ఒబd వL7య
మనసుW 6ాను Lస7నం6ాగబహుదు ఎందు ఒ;&ెూళXZెౕకు, నంతర అవను ా!ెౕ Iాడలు ధBCసZెౕకు.

స)ెయ సాయవనుF ఒద4సువ మూలక ెౕవరు తనF ణBయవనుF &ా5ా%&ెూళXలు &ెQస7!ె సాయ
Iాడు6ా7.ె

III. GOD’S PURPOSE ెౕవర ఉెEౕశ
Body, Soul, And Spirit శCౕర,5ాణ
శCౕర 5ాణ,మతు7
5ాణ మతు7 ఆత>
“ాం?ాయక.ాద
ాం?ాయక.ాద ెౕవరు 6ా.ెౕ మ>నుF పCపAణBా4 ప-తIాడG. నమ> కతB.ాద Tౕసు Lస7ను
పతN.ాాగ మ> ఆత>5ాణశCౕరగళK ెూౕష-లHె సంపAణBా4 &ా2సువం6ె &ా5ాడల;డG.”
&ా5ాడల;డG.
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¨ెసెూౕక 5:23).
మనషను మూరు )ాగ- శCౕర,5ాణ,మతు7 ఆత>.
1.

ెౕహవ< నమ> ై[క )ాగవనుF సతెౕదదGH “శCౕర)ావ ” ఎందు

ఉెHౕ సా4ె.(గాత
గాత 5:16) ెౕహెంబ గుoార (2 కూCంథ 5:1) ఇదు నమ> 6ా6ా,Gక
మ.ె3ా4దుE, అదు జాద ".ావ<" అలH - ఇదు భూ~య Oౕె జాద వL7 ా1సువ
సSళా4ె.
2.

5ాణవ< నమ> uౕవద ఒందు )ాగ.అదు

రంతరా4!.ెూౕడువ<దు,)ా-సువ<దు,&ెౕళKవవ<దు,మతు7 xౕfసు6ె7.
ాCౕCక మరణ 5ాణవ< ెౕహ=ంద Zెౕాగువ<ెౕ.(అ.కృ.2;27
అ.కృ.2;27)
అ.కృ.2;27 శCౕరవ< సత7ాE4దEరూ కణు¦గ0ంద
.ెూౕడ=దEరూ,ఉాహరgె!ె-5ాణవ< 5ా6ాళదGH .ెూౕడువద&ె, ముందువCసుత7ె.(సత7వC!ె
6ా6ా,Gక తంగువ సSళ) లూక 16:23 రGH “5ాతళదGH ఐశnయBవంతను కgె¦?7 .ెూౕ%ాగ” ఈ
)ా_ెయ మూల ఆ ఐశnయBవంతను .ెూౕడువద&ె, 8ాధ. ఆత>వ< ెూరటుెూౕాగ, కణు¦గళK ఇనుF
ముంె .ెూౕడువ<=లH మతు7 L-గ0!ె ఇనుF ముంె &ెౕ0సువ<=లH. కణు¦గళK మతు7 L-గళK &ెౕవల
ై[క -ానా4దుE, అదర మూలక భూ~య Oౕె ఆత>వ< &ాయBవB[సుత7ె.
3.

ఆత>వ< మనుషన uౕవ. ెౕవరు మనుషననుF తనF సnరూపదGH ఉంటుIా%దను.(ఆ=&ాండ
ఆ=&ాండ

1:26).అవననుF uౕ-సువ ఆత>ా4 Iా%దను,ెౕవరు ఆత>సnెూపను (xౕాన
xౕాన 3:24) మనుషన
ెౕహ అథా అవన 5ాణవ< ెౕవర సnెూపవలH. మనుషను ెౕవర సnెూపదGH Iాడల;rె.
4.

మనషనGHరువ ఆత>వ< ఆతననుF 5ా2గ0ంద ప6ెౕLసుత7ె.5ా2గ0!ె శCౕర మతు7

5ాణ-రుత7ె,మనుష .ై?క6ెయ వL7.అవను 5ా2గళం6ె -ెౕక-లHె వ?Bసువ ా4లH.”ఆదె
ఆదె
8ాn)ా-కా4 Zెౕెగూ &ెూెగూ హుrరువ -ెౕకశన పశుగళం?రువ ఈ దుIాB4BగళK తమ!ె
?0యదవ<గళ -షయా4 దూషgె ెౕళKవవా4ాEె. ఇవరు తమ> &ెటతన=ంద 6ాెౕ &ెటుెూౕ4
తమ> దుష¯వతB.ె!ె సC3ాద దుష9లవనుF ెూందువరు.”(2
5ెౕత 2:12)
ెూందువరు.
మనుషన ఈ ఆా?>క )ాగవనుF తనF ఇiె°Tందు -వCసబహుదు - అవన =ౕఘB బయ&ె - ఆళాద
అ.ెూౕన6ె!ా4 అవన బయ&ె.

The Promise Of The Spirit ప-6ాత> ా!ాEన
&ెలO> ెౕవరు,అతన ాకదGH,అదర సFెౕశగళGHన ఆ పదగళ అధయన=ంద Iాత పoెయబహుాద
-ెౕష ఒతు7 అథా అథBెూం=!ె పదగళనుF బళసు6ా7.ె..ాను అవ<గళనుF "8ైఫ|" పదగళK అథా
"సం&ెౕత" పదగkెందు కెయు6ె7ౕ.ె. ఒందు "8ైఫ|" పదద అథBవనుF ?0దు&ెూండె,అదనుF బళ1ద ాకద
సంెౕశవ< "ఆథB" ఆ4రుత7ె."8ైఫ|" పదద అథBవ< ?0యు=దEె,ఆ గంథ )ాగద పముఖ సంెౕశవ<
ెౕవర ాక కGయువ -ా¬B కkెదు&ెూళKX6ా7.ె.
ఇంతహ "8ైఫ|" పదవ< ా!ాEనా
ా4ె
Lస7ను 6ాను
4ె. &ెలO> ా!ాEన తuౕవవనుF సూfసుత7ె.”Lస7
&ెూడు6ె7ౕ.ెందు నమ!ె ా!ాEన Iా%దుE తuౕవవ<.”(1
తuౕవవ<. 1xౕాన 2:25) ా!ాEనగళK,ఉాః 2 5ెౕత 1:4,
ెూస ఒడంబ%&ెయGH పకr1ద ప&ార Tౕసు Lస7నGHరువ ఆ.ెౕక ఆbౕాBదగళ కుCత Iాతుక6ెగళK,ఆదె
.ావ< 6ెూౕCసువ -షయవA ఎ.ెందె ా!ాEనవ< ప6ెౕకా4 .ెూౕ%ాగ అదు ప-6ాత> నమ> ఆంతయBదGH
ా1సువ<ా4రువ<ెౕ.
ా1సువ<ా4రువ<ెౕ (3ా&ె ప-6ాత> నమ> ఆంతయBదGH ా1సZెౕకు,ప-6ాత>న =ౕN8ాFన అథవ
ప-6ాత> వరవ< 3ాLాH? ఇదర -షయ పCశుాEత> అధయనదGH .ెూౕడు6ె7ౕె) తదనంతర,?ళKవ0&ెయ
\ౕగద&ైxం=!ె,.ావ< ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెలవ< పముఖ పCకల;.ెయ Zా4లుగళనుF 6ె!ెదు
6ెూౕCసZెౕకు ఎందు బయసు6ె7ౕె.
గాత ప?&ెయGH 5ౌలను బెయువెౕ.ెందె “ా!ాగె
ా!ాగె Tౕసు Lస7నGH నం\&ెyడువదCంద ఉంాగువ
ఆ ా!ాEనద ఫలవ< నంబువవC!ెౕ &ెూడల;డZెౕ&ెందు ాసవ< సమస7వనుF 5ాప&ెూ,ళ!ా4ెTందు
?ౕIాB1తు.”(గాత
?ౕIాB1తు. గాత 3:22). Tౕసు-నGH నం\&ెyడువ<దCంద బరువ ా!ాEనవనుF అతను ఏ.ెందు
కెయు6ా7.ె - అవరు అదనుF 1nౕకCసువ సలుా4 ెౕవరు ఎాH ప<రుషరనుF 5ాపద 8ెరమ.ెయGH
ముftాLాE.ె. Zెౕె Cౕ?యGH ెౕళKవ<ాదె, ెౕవరు ప<రుషC!ె 5ాపద అ%యGH కటుాLరువ &ారణ
అవరు ఈ ా!ాEనవనుF పoెయబహుదు. పముఖ పెF: ా!ాEన ఎందెౕను?
ఇెౕ ప?&ెయ మూలక 5ౌలను ా!ాEన ఎందెౕ.ెందు నమ!ె -వCసు6ా7.ె. అబామ!ె ఉంాద
ఆbౕాBదవ< Lస7 Tౕసు-నGH అనజనC!ె ఉంాగువం6ెయూ ెౕవరు ా!ాEనIా%ద ఆత>ను నమ!ె
నం\&ెయ మూలక ెూరకువం6ెయూ Lస7ను నమ> -ుత7 ాపా4 ధమBాసదGH ెౕ0రువ
ాపెూళ4ంద నమ>నుF \%1దను. మర&ె, తూగాకల;ట ప?xబdను ాపగస7ను ఎందు ాసదGH
బెదెయాH.ఆ ా!ాEన అందె ప-6ాత>, అ.కృ.2:38
ర Cౕ?యెHౕ, ానెందె ప-6ాత>. 5ౌలను
అ.కృ
అథBపAణB -వరgెయనుF ఎెస 1:13,14 రGH ఒ?7 ెౕళKవెౕ.ెందె “మ>
మ> రNgెయ -షయాద
సుా6ెBTంబ సతాకవనుF &ెౕ0 Lస7నGH నం\&ెyటవాద ౕవ< సహ ా!ాEనIాడల;ట ప-6ాత>.ెంబ
ముెయనుF ెూం==C. ెౕవరు సం5ా=1&ెూండ జనC!ె -hౕచ.ె3ాగువెంబద&ె, ప-6ాత>ను నమ>
Zాధ6ె!ె సంచ&ారా4ాE.ె. ఆ -hౕచ.ెయు ెౕవర మ[O!ె ఎ_ెూౕ ప¤ా?యనుF
ఉంటుIాడువదు.”(ఎెస
ా!ాEన!
ఉంటుIాడువదు. ఎెస1:13,14).ప-6ాత>.ెౕ
ఎెస
.ావ< 8ైఫ| పదద అథB ?ళదు&ెూం%ెEౕె ా!ాదె గాత 3రGH సం&ెౕతద సంెౕశ .ెూౕడువ,మతు7 అGH
ెూస ఒడంబ%&ెయ అతంత పముఖ మూలభూత అంశవనుF కండు&ెూళKX6ె7ౕె.గాత
గాత 3:22 రGH

స;షా4ె,.ావ< ా!ాEనవనుF పoెయువం6ె 5ాపద%యGH నమ>నుF కrాకువ<దు ెౕవర
ఉెEౕశా4ె.అెౕ Cౕ?యGH “అబామ!ె
అబామ!ె ఉంాద ఆbౕాBదవ< Lస7 Tౕసు-నGH అనజనC!ె
ెూరకువం6ెయూ. Lస7ను
ఉంాగువం6ెయూ ెౕవరు ా!ాEనIా%ద ఆత>ను నమ!ె నం\&ెయ మూలక ెూరకువం6ెయూ
నమ> -ుత7 ాపా4 ధమBాసదGH ెౕ0రువ ాపెూళ4ంద నమ>నుF \%1దను. మర&ె, తూగాకల;ట
ప?xబdను ాపగస7ను ఎందు ాసదGH బెదెయాH.”(గాత
గాత3:13,14)
“Lస7ను నమ>నుF \%1దను
గాత
”మతు7 “ఈ rనGH” \డుగoె-5ాపNIాపgె,రNgె-ఇ.ెూFందు ఉెEౕశ&ా,4.ా!ాదె ఆ Zెౕె ఉెEౕశెౕను?
ఉెEౕశద మహతnవనుF ఈ Cౕ? -వCసబహుదు. =న1గళనుF ఖCౕ=సలు "సలుా4" మ> &ా| Iారుకె!ె
ౕవ< చG1&ెూండు ెూౕ=C. మ> ఉెEౕశ =న1గళనుF ఖCౕ=సువ<దు ఎందు గమ1 - ాహనవ< ౕవ<
అGH!ె ెూౕగలు ఆT, Iా%&ెూండ 8ాధనా4ె.
ెౕవర ఉెEౕశవ< ఈ IాతుగళGH వక7ా4ె: “ఆ rనGH “ అబామన ఆbౕాBద బరబహుదు; అందె,
.ావ< ప-6ాత>న ా!ాEన పoెయబహుదు.ఉెEౕశవ< ప-6ాత> ా!ాEన.
ా!ాదె, ఆ 5ాప NIాపgెయనుF
NIాపgెయనుF గమ1 - -hౕచ.ె - ెౕవరు తనF ఉెEౕశవనుF &ై!ెూళXలు ఆT,
Iా%ద ాహనా4ె.
5ాపగళ NOయు ాహనా4ె, మతు7 ెౕవర ఉెEౕశవ< నమ>GH ప-6ాత>ను ా1సువ<దు ఎరడు పముఖ
ా~Bక -*గళనుF ెూం=ె. hదల.ెయదు ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద సంెౕశవ< 5ాపగళ NO అలH.
5ాపగళ NIాపgెయు బహళ ముఖాద ాహనా4ె మతు7 నమ> రNక.ాద Lస7న మూలక 5ాపగళ NO
పoెయబహుదు ఎంబుదు అదు©తా4ె-ఆదె ాహన 3ాాగలూ ఉెEౕశ&ా,4 అ*ౕనా4ె.
ధhౕBపెౕశద &ెౕం=ౕయ గమన 5ాపగళ NO3ాాగ,ెూస ఒడంబ%&ెయ గురుతు త;ెూౕగుత7ె.
5ాపగళ NOయనుF hదG!ె కkెదుెూౕదవC!ె Zెూౕ*సZెౕకు - ఇదు 5ాపంfక మనుష!ె hదG!ె
అ¨ైB1&ెూళKXవ ఏ&ైక సంెౕశా4ె. ఆదె ముళK4సు-&ెయ నంతర,ప-6ాత>న మూలక ౕడువ
పCపAణB6ె "బయసువ<దు" ఎంబుదనుF ధమBపIాణద "అవశక6ె"Tందు &ెQస7ను గమనవనుF
[ం?రు4సZెౕకు. 5ాపNO ఎంబుదు ాహన ఎందు ?0దు&ెూండు, మతు7 ప-6ాత>న ా!ాEనవ< uౕవన
మతు7 మరణద నడు-న వ6ాస, మతు7 ధమBపIాణద మతు7 నం\&ెయ నడు-న వ6ాసా4ె ఎంబుదు
ెౕవర ఉెEౕశా4ె!
ఎరడ.ెౕ ఆత>-ాnసవ< ెౕవర ఆత>ను నh>ళ!ె ా1సువ 5ాముఖ6ెయ బ!ె వవహCసుత7ె. ెౕవరు
మనుషన అపా* పెయ 1S?య Oౕె hదలూ మతు7 ఆతను అవ!ె &ెూడువ NOయనుF వవహCసుత7ె.
ాCౕCక మనసుW ఆంతయBదGH ా1సువ ఆత>న 5ాముఖ6ెయనుF గ[సలు 8ాధ-లH ా!ా4 మనుషర
?ళKవ0&ెయనుF సC3ాద హంత&ె, 8ెౕCసలు, (8ెెమ.ెxందరGH ముftడువ<దు ెౕవర ?ౕవ కమా4ె,
ఆదె సంా=సలూ ఇదూంెౕ ఏ&ైక సంగ?3ా4ె.) మతు7 నమ> 1S?యనుF గురు?1ద నంతర, .ావ< ఈగ
సవBశక7న ధ³యనుF &ెౕళలు 1దVా4ెEౕె.
5ాపగళ NO ఎషు పముఖా4ె ఎంబుదనుF గురు?సువాదె- పరెూౕకదGHన మ[O మతు7 త
ZెంLయ &ెెయ నడు-న వ6ాస-మతు7 NIాపgె ఎంబుదు ఒందు పముఖ ఉెEౕశ&ా,4 &ెూంoెూయువ
ాహన ఎందు అథBIా%&ెూళKXవ<దు,ప-6ాత>న ా!ాEన ఎషు ముఖ ఎందు .ావ< ఈగ

అథBIా%&ెూం%ెEౕె.ఇదు ఇనూF దుః సువC!ె ెౕవర ఏ&ైక -ానా4ె - ఆదె ]ాగృ? Zెౕకు – అవన
అంతరంగదGH ా1సువ ప-6ాత> మహతnవనుF గ[సZెౕకు. “ఆదదCంద
ఆదదCంద -ె
ె Iాడువవ.ెౕ,
ఎచtరాగు!సత7వరనుF \టు ఏళK!Lస7ను న!ె ప&ాశ &ెూడువను ఎందు ెౕ0యె.(ఎెస
ెౕ0యె. ఎెస 5:14).
ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద
&ెౕంద సంెౕశవ< ా!ాEనా4రువా4రువ- ప-6ాత>న అంతరంగ ాస.
ాస
సుIారు 33.ెౕ L.శ.పంiాశత7మ =నదందు 5ెౕతన 5ెౕCత ెూస ఒడంబ%&ెయ పIాణద ెూౕకద
ఐ?ా1క hదల.ె Iాతు “ెౕవర కoె!ె ?C4&ెూండు” ఎంబ Iాతు &ెౕ0C.” 5ెౕతను అవC!ె - మ>
5ాపగళK పCారాగువద&ా,4 మ>GH ప?xబdరు ెౕవర కoె!ె ?రు4&ెూండు Tౕసు Lస7న ెసCన
Oౕె =ౕzా8ాFనIా%1&ెూ0XC,ఆగ
ఆ ా!ాEనవ< మగూ మ>
=ౕzా8ాFనIా%1&ెూ0XC,ఆగ ౕవ< ప-6ాత> ానవనుF ెూం=-C
ెూం=-C;ఆ
మక,0గూ దూరా4రువవెలHCగూ అంతూ నమ> ెౕవా4రువ కతBను తనF కoె!ె కెయువవెలHC!ె
Iాoెూౕణా4ె ఎందు ెౕ0దను.”(అ
కృ.2:38,39)
ెౕ0దను. అ.కృ
కృ
5ెౕతన పతుత7రద ఒత7డవ< 5ాపగళ NO Iాతెౕ ఆ4రGలH- 5ాపగళ NO ఒళ!ెూం%దEరూ .అవన &ెౕంద
సూచ.ె ా!ాEనా4తు7! 5ాపగళ NIాపgెయు స;షా4 ఇGH ప-6ాత>న ానద ా!ాEన&ె, ాహనా4ె.
ా!ాEనవనుF 3ాC!ె ౕడా4ె ఎంబుదనుF గమ1.ఆ ా!ాEనవ< “మగూ మతు7 మ> మక,0గూ“
యహూ= జనC!ె ఈ పసంగ ెౕ0దరూ “దూరా4రువెలHCగూ”.5ౌలను ఎెసదవC!ె బెయుాగ
Lస7నGHరువ Tెూద మతు7 ఆనజనర ఆనూన6ె బ!ె -వCసు6ా7.ె-“ఇదలH
ఇదలHె ఆతను బందు దూరా4దE
మగూ సIాానవనుF మతు7 స~ౕపా4దEవCగూ సIాానవనుF 8ాCదను. ఆతన మూలక .ావA ౕవA
ఒబd ఆత>న.ెFౕ ెూం=దవా4 తంెయ బ0!ె పెౕbసువద&ె, IాగBాyతు.”(ఎెస
IాగBాyతు. ఎెస 2:17,18).
ఇ\య గంథకతB బహళ ముఖ ెౕ0&ెయనుF .ావ< పCౕv8ెూౕణ “ఇవెలH
ఇవెలHరూ[హkె
ూ హkె ఒడంబ%&ెయ నం\&ె
నం\&ెయ
&ెయ
ెౕష` వL7గళK]
ళK ఒkెXౕ ెసరనుF సం5ా=1&ెూం%దEరూ ా!ాEనద ఫలవనుF ెూందGలH; ెౕవరు నమ!ెూౕస,ర
సంకG;1దను.”(ఇ\య
ఇ\య 11:39,40).
ెౕష`ాద )ాగవనుF ఏపB%1 .ా-లHె అవరు 1=V!ె బరZారెందు సంకG;1దను.
కష` &ెQస7రు 8ాFక.ాద xౕాన4ంత ెftనవరు ఎందు Tౕసు ెౕ0దను ఎందు .ావ<
.ెన1&ెూళKX6ె7ౕె.(మ6ా7
మ6ా7య 11:11). ఎాH హkె ఒడంబ%&ెయ ెౕష`రGH 8ాFక.ాద xౕానను అతంత
ెౕష`.ెందు .ావ< దృ´ౕకC1ెEౕె, మతు7 అదCంా4 ఎాH హkె ఒడంబ%&ెయ ెౕష`రGH పరెూౕక ాజవ<
కషెందు ?ౕIాBన&ె, బం=తు. "అదు ెౕ!ె 8ాధ-ె?" ఎందు .ావ< &ెౕ0ెEౕె. మతు7 కష` &ెQస7రు
ెౕవCంద హుrాEె ఎందు ?ౕIాBన&ె, బంెవ<,ఆదె xౕానను 8ెౕCదం6ె హkెయ ఒడంబ%&ెయ
ెౕష`రGH 3ారూ ౕరు మతు7 ఆత>ంద మ6ె7 జసGలH
జసGలH. ఇ\యర బరహ!ారను అెౕ -షయ Iా6ాడు6ా7.ె
- నం\&ెyంద మరణ ెూం=ద ఎలHరూ ా!ాEనవనుF 1nౕకCసGలH! అవరు ఆత>ంద జసGలH. .ావ< హkెయ
ఒడంబ%&ెయవరలH,నమ>GH ెౕవర ఆత>ను ాసా4ాE.ె.
ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద సంెౕశవ< ా!ాEన Iాడల;ట ప-6ాత>. హkెయ ఒడంబ%&ెయGH అవరు
3ావ<దనుF 8ా*1దెూ ఆ ా!ాEనవనుF 3ాారు 1nౕకC1దరూ అదనుF ~ౕరబహుదు.

The Mystery మమB

ఇనూFందు “8ైఫ|” పద మమB.మమBెందె గుప7ాదదుE,గూఢ,అథా ెచుt =Bషా4 తుణుకుగళనుF
[ంె అడ41rరువ ఒందు Iాన1క ఒగటు, మతు7 నంతర అం?మ అాయదGH ఒా4 8ెౕC1
]ెూౕ%సువ<దు.
ా!ాEనదం6ె,మమB ఎంబ పదవనుF &ెలO> Zెౕె Cౕ?యGH బళసాగుత7ె. ఉాహరgె!ె, అస7ల.ాద
5ౌల ఈ!ాగెౕ "అ.ాయద రహస" వనుF కుCతు Iాత.ాడు6ా7.ె(2 ¨ెసెూౕక 2:7) “అధమBవ<
అధమBవ< ఈగలూ
గుప7ా4 తనF &ాయBవనుF 8ా*సుత7ె; ఆదె ఇదువె!ె అ%Iాడువవను 6ె!ెదు\డల;డువ తనక అదు
గుప7ా4Tౕ ఇరువదు.”
ఇరువదు. ెౕవరు -ెౕష ఉెEౕశ&ా,4 మమB ఎంబ పద ఉపxౕగ Iా%ాE.ె.
మమBవ< ఏను ఎంబుదర బ!ె 5ౌలను .ెౕరా4 ెౕళK6ా7.ె,ఆదరూ అవన ా¤ానద 5ాముఖ6ెయ Oౕె
&ెలవరు ముగCసబహుదు "5ౌల.ెంబ .ాను ఈ సుా6ెB!ె 8ెౕవక.ాెను..ాను ఈగ మ!ెూౕస,ర
అనుభ-సు?7రువ ZాెగళGH సం6ెూౕషపటు Lస7న సంకటగkె ళ!ె ఇనూF ఉ0దదEనుF స)ెTంబ ఆతన
ెౕహ&ెూ,ౕస,ర ననF శCౕరదGH అనుభ-1 ?ౕCసు6ె7ౕ.ె..ాను
.ె..ాను స)ె!ె 8ెౕవక.ాెను.ెౕవరు తనF ాకవనుF
సంపAణBా4 ?0సువ &ెలసవనుF మ> పxౕజన&ెూ,ౕస,ర నన!ె దయ5ాG1దను. ఆ ాకవ< [ం=న
యుగగ0ందలూ తలతాంతరగ0ందలూ మె3ా4తు7; ఈ4న &ాలదGH ెౕవజనC!ె
?0సల;rె. అనజనగళ -షయాద ఈ మమBద మ[Iా?శయవ< ఎ_ెంబదనుF
ఎ_ెంబదనుF ెౕవరు తనF జనC!ె
?0సG&ె, మనసుW Iా%&ెూండను. ఈ మమBవ< ఏనందె Lస7ను మ>GHదుE ప)ావద Cౕzె!ె
ఆారభూత.ా4రువెౕ.”(&ెూల8ెW
ఆారభూత.ా4రువెౕ. &ెూల8ెW 1:24-27).
[ం=న &ాల మతు7 తెIారుగ0ంద మె3ా4రువ మమB -"నFGH Lస7ను" ఎంబ రహసవనుF అౕస7లను
నమ!ె ెౕళK6ా7.ె. నFGH Lస7ను ఎందెౕను?
5ౌల ెూౕమనFC!ె ెౕ0ద IాతుగళనుF స>Cసు6ె7ౕె: “ౕాదెూౕ,
ౕాదెూౕ, మ>GH ెౕవర ఆత>ను
ాసా4రువాదె శCౕర )ాా*ౕనరలH, ెౕవాత>!ె అ*ౕనా4=EౕC. 3ావ!ాదరూ Lస7న ఆత>ను
ఇలH=దEె అవను Lస7నవనలH. ఆదె Lస7ను మ>GHదE ె ెౕహవ< 5ాపద ె8ెyంద సత7ాE4దEరూ ఆత>వ<
ౕ?య ె8ెyంద uౕవసnరూపా4ె. TౕసువనుF సత7వెూళ4ంద uౕ-త.ా4 ఎ\d1ాతన ఆత>ను
మ>GH ాసా4దEె Lస7 TౕసువనుF సత7వెూళ4ంద ఎ\d1ాతను మ>GHాసా4రువ తనF ఆత>న
మూలక
మూలక మ> మతBెౕహగళనుF సహ బదుLసువను.”(ెూౕIాయ
బదుLసువను. ెూౕIాయ 8:9-11).
ఈ ాకవృందదGH ప-6ాత>!ె ౕ%ద ెసరుగళనుF గమ1:
1.

ప-6ాత>

2.

ెౕవాత>ను

3.

Lస7న ఆత>

4.

Lస7ను నFGHరువ<దు

5.

TౕసువనుF సత7వెూళ4ంద uౕ-త.ా4 ఎ\d1ాతన ఆత>ను

6.

మ>GH ాసా4రువ తనF ఆత>ను.

ప-6ాత>న మ6ెూ7ందు ెసరు Lస7ను నFGHరువ<దు !మమBవ< ా!ాEనదం6ె ఒంెౕ ఆ4రుత7ె – నh>ళ!ె
ా1సువ ప-6ాత>!
ెౕవర ాకవనుF పAణBా4 &ై!ెూళXలు,.ావ< మమBవనుF అథBIా%&ెూళXZెౕకు మతు7 Zెూౕ*సZెౕకు.
మమBవ< నమ> ఉపెౕశద &ెౕందదGHదEె ెూరతు ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెQస7ధమBవనుF ప<నః8ాSసలు
8ాధ-లHెందు .ావ< ెౕ0&ెూళXZారదు మతు7 నమ> ఇం=న యహూదరలHదవరGH ఈ మమBద ఘన6ెయ
సంపత7నుF .ావ< ?0యు6ె7ౕె.
ఈ మమBవ< [ం=న వB&ాల మతు7 తెIారుగ0ంద అడ4సల;rె ఎందు అౕస7లను ెౕ0దను.ఈ
రహసద తుణుకుగళనుF ఎGH మెIాడా4ె? హkెయ ఒడంబ%&ెయ ప<టగళGH అవ<గళనుF మెIాడా4ె
మతు7 ప-త అస7లరు మతు7 ెూస ఒడంబ%&ెయGH పా=గ0ంద నమ!ె బ[రంగాyతు. ఈ రహసద
తుణుకుగళGH ఒందనుF .ావ< పCౕv8ెూౕణ మతు7 హkెయ ఒడంబ%&ెయGH అదు ఎషు ఎచtC&ెyంద
మె3ా4ె ఎంబుదనుF గమ1 మతు7 ెూస ఒడంబ%&ెయGH ెౕ!ె బ[రంగ!ెూం%ె ఎంబుదనుF త;సువ<దు
ఎషు సులభ ఎందు గమ1.
ెౕవరు ఆ=యGH మనుష!ె పకr1ద ఆరంUక హంతగళGH [ం?రు4 .ెూౕ%ాగ అవను అబామననుF
ఆbౕవB=1దను (అవను ఇనూF అZాµ ఆ4ాEగ).".ాను
".ాను నFనుF ఆbౕవB=సువవరనుF ఆbౕవB=సుెను
మతు7 నFనుF శసువవననుF .ాను శసుెను మతు7 నFGH భూ~య ఎాH కుటుంబగళK
ఆbౕవB=సల;డువవ<"(ఆ=&ాండ
ఆbౕవB=సల;డువవ<" ఆ=&ాండ 12:3)
ఇదు ప-6ాత>న పాద.ెయం6ె &ా2సుత7ెTౕ? గమన-టు .ెూౕ%, ఏ&ెందె ఇదు జ.
ఆ=&ాండ12:3
ఆ=&ాండ12:3 8ాIానా4 Lస7న పాద.ెTందు )ా-సా4ె. Lస7ను అబామన మూలక బరZెౕకు&ెౕవల ఇ8ాTౕలC!ె IాతవలH,ఎాH జ.ాంగగ0గూ.ఆదె Lస7ను ాCౕరకా4 Iాత కkెదుెూౕద
కుCగళం?రువ ఇ8ాTౕGన మ.ెతన&ె, కళK[సల;టను.
ఆదె 5ౌలను -వCసువదు: “అబామ!ె
అబామ!ె ఉంాద ఆbౕాBదవ< Lస7 Tౕసు-నGH అనజనC!ె
ెూరకువం6ెయూ.Lస7
Lస7ను
ఉంాగువం6ెయూ ెౕవరు ా!ాEనIా%ద ఆత>ను నమ!ె నం\&ెయ మూలక ెూరకువం6ెయూ
నమ> -ుత7 ాపా4 ధమBాసదGH ెౕ0రువ ాపెూళ4ంద నమ>నుF \%1దను. మర&ె, తూగాకల;ట
ప?xబdను ాపగస7ను ఎందు ాసదGH బెదెయాH.(గాత
గాత 3:13,14)
అబామన ఆbౕాBద ఏను ఎందు ఎరడు Iాన 8ాధ6ెగ0ె.ఒంద.ెౕ 8ాధ6ె తuౕవ;ఇతర 8ాధ6ెయు
ప-6ాత>.తuౕవవనుF 8ాధ6ెTందు మూBల.ె Iాడువ<దు సులభ, ఎ&ెందె 13 .ెౕ వచనదGH, "Lస7ను
నమ>నుF \%1దను"ఎందు ెౕళK6ా7.ె మతు7 14 .ెౕ వచనవ< "అద&ె, అనుగుణా4" ఎందు ెౕళKత7ె.
అబామన ఆbౕాBద ా!ాEన ప-6ాత>.
ఆ=&ాండ 12:3ర
12:3ర పాద.ెయు పAణB!ెూళKXత7ె - ప-6ాత>నGH,Lస7ను భూ~య ఎాH కుటుంబగళనుF
ఆbౕవB=1దను!

హkెయ ఒడంబ%&ెయGH అడ4రువ రహసద &ెలవ< తుణుకుగళ ఉాహరgెగ0ె.ఆదె ఇGH నమ>
అU5ాయవ<,హkెయ ఒడంబ%&ెయ సంెౕశ సరళా4 Lస7నలH. ాస7వా4,హkెయ ఒడంబ%&ెయనుF శుదV
అ~కWర ఒందు 6ెూా4 Zెౕy1దె,ఆ 6ెూrన ెసరు మమB ఆ4రZెౕకు.
హkెయ ఒడంబ%&ెయ సంెౕశ సరళా4 Lస7నలH, ఆదె Lస7ను మ>GHాE.ెౕ!
ెౕ!
&ెలవC!ె, ఆ వ6ాసవ< ఒందు సణ¦ \ందుదం6ె 6ెూౕరుత7ె. ఆదె ౕవ< Lస7న మతు7 Lస7న నడు-న
వ6ాసవ< 10-గజద ెౕ¤ెయGH ¶ాd{ అనుF \డువ<దు మతు7 ౕవ< స;శBవనుF ెూoె=ె ఎంబ )ావ.ె
సnల;మr!ె ఇరుత7ె. హkెయ ఒడంబ%&ెయ సంెౕశవ< Lస7ను నFGHరువ<ెౕ!
రువ<ెౕ
రువ<ెౕ
ఎెసదGHరువ స)ె!ె ఆౕస7ల.ాద 5ౌలను ా!ాEన మతు7 మమB ఎరడనూF &ెూ%1 అనజనC!ె బె=రువ
పత .ెూౕడువ “[ౕ4రువదCంద
[ౕ4రువదCంద అనజనా4రువ మ> -ుత7 Lస7 Tౕసు-న 8ెెయవ.ాద 5ౌల.ెంబ
.ాను మ!ెూౕస,ర 5ా¬Bసు6ె7ౕ.ె. మ!ెూౕస,ర వB[సువద&ా,4 ెౕవరు నన!ె కృ5ె3ా4 &ెూట
&ెలసవనూF ఇదువె!ె గుప7ా4దE ఒందు సంగ? ైవపకట.ెyంద నన!ె ?0సల;r6ెంబదనూF ౕవ<
&ెౕ0=EౕరాH. అదనుF కుCతు .ాను [ంె సంzెౕపా4 బె=ెEౕ.ె; బెదదEనుF ౕవ< ఓ= .ెూౕ%దె Lస7న
-షయాద మమBవనుF కుCతు నన4రువ గ[&ెయనుF ౕవ< ?ళK&ెూళXబహుదు. ఆ మమBవ< ఈ &ాలదGH
ెౕవర పCశుదV అస7లCగూ పా=గ0గూ ప-6ాత>ంద ?0సల;టం6ె Zెౕె &ాలగళGHదE జనC!ె
?0సల;డGలH. అదు 3ావదందె, అనజనరు సుా6ెBయ మూలక Lస7 Tౕసు-నGHరువవా4
Tహూదెూం=!ె Zాధరూ ఒంెౕ ెౕహెూళగణ అంగగళ అబామగుంాద ా!ాEనదGH 5ాలు!ారరూ
ఆ4ాEెంబెౕ. ెౕవరు తనF శL7య పxౕగదGH నన!ె ఉf6ాథBా4 అనుగ[1ద &ెలసవనFనుసC1
.ాను ఈ సుా6ెB!ె 8ెౕవక.ాెను.”
ఎెస 3:1-7).
8ెౕవక.ాెను. (ఎెస
5ౌలను ఇGH అనజనC!ె -వC1రువ మమBవనుF గమసువ<ాదె,సహ ZాధసSరు ,Lస7న ెౕహెంబ
స)ెయGH అంగగళK,మతు7 ా!ాEనగళGH సహ)ా4గళK ఎందు ెౕళKాగ.ఇదు &ెూెూ8ెWయవC!ె
&ెూెూ8ెWయవC!ె 1:27 రGH
-వరgెయనుF సంపAణBా4 ెౕ=సుత7ె,ఈ రహసవ< Lస7ను h>ళ4
నదGH సహ
h>ళ4రువ<ెౕ
ళ4రువ<ెౕ.ా!ాE
రువ<ెౕ
5ాలుార.ా4రువ మూలక – ప-6ాత> – &ెQస7!ె సహ )ాధ6ె మతు7 ెౕహదGH సహ సదసతn. [ం=న యుగ
మతు7 తెIారుగ0ంద మెIాడల;rదEనుF అస7లరు మతు7 ెూస ఒడంబ%&ెయ పా=గళ మూలక
?0దుబం=ె మతు7 8ాSతాద ెూస ఒడంబ%&ెయ గంథగళGH నమ!ె ాఖా4ె!
మమB-Lస7
ా!ాEన-ెౕవర xౕజ.ెయ ఈ భూ~య
మమB Lస7ను న.ెూFళ4రువెౕ,
న.ెూFళ4రువెౕ న.ెూFళ!ె ా1సువ ప-6ాత> -ా!ాE
&ాావ*!ె పా&ా_ె`3ా4ె. “.ాను
.ాను Lస7న అపOౕయాద ఐశnయBద -షయాద శుభసIాiారవనుF
అనజనC!ె ప1=Vప%సువ ా!ెయూ సమస7వనుF సృ1ద ెౕవరGH ఆ=yంద మె3ా4దE మమBవ<
పకటాగువ -ధ ఎంథెందు ?0సువ ా!ెయూ ెౕవజనెూళ!ె అతల;.ాద నన!ె
అనుగ[8ెూౕణాyతు. ెౕవరు నమ> కతB.ాద Lస7 Tౕసు-నGH అ.ా=&ాల=ంద Iా%ద సంకల;ద
Oౕె!ె తనF .ా.ా -ధాద ానవ< పరెూౕకదGH ాజతnగ0గూ అ*&ారగ0గూ ఈగ &ెQస7 స)ెయ మూలక
!ెూ6ా7గZెౕ&ెంబదనుF ఉెEౕb1దEను.”
ఎెస 3:8-10).
ు. (ఎెస
నమ> పసంగదGH మతు7 )ెూౕధ.ెయGH 5ౌలననుF ఆనుసCసు6ా7 నమ> ఒ6ె7ౕను? “ 5ాథB.ెయనుF తప;ె
Iాడువవా4 అదరGH ఎచtరా4దుE ెౕవC!ె కృత¢6ాసు7? Iా%C. ఇదలHె నమ!ెూౕస,రవA 5ాథB.ె

Iా%C. Lస7న -షయదGH ెౕవరు ?0యప%1ద స6ాథBవనుF పసం4సువద&ె, ఆతను అనుకూలాద
సందభBవనుF నమ!ె దయ5ాG1 .ాను అదనుF ెౕళZెౕ&ాద Cౕ?యGH ?0సువం6ె అనుగహIాడZెౕ&ెందు
&ెూల8ెW 4:2-4). “నన!ెూౕస,ర
నన!ెూౕస,ర సహ
Zెౕ%&ెూ0XC; ఆ స6ాథBద -ుత7ెౕ .ాను 8ెెయGHెEౕనాH.” (&ెూల8ెW
5ాథB.ెIా%C. .ాను Zాy 6ెెయుాగ పAవB&ాలదGH గుప7ా4దE సుా6ాBస6ాథBవనుF భయ-లHె
?0సువద&ె, Zెౕ&ాద IాతనుF ెౕవరు నన!ె అనుగ[సZెౕ&ెందు 5ా¬B1C. ఆ స6ాథBద -ుత7ెౕ
ాయ)ాC3ాద .ాను Zెౕ%యGH \=EెEౕనాH, అదర -షయదGH ైయBా4 Iా6ాడువ హం4నGHెEౕ.ె;
ా!ెTౕ .ాను Iా6ాడZెౕ&ెందు నన!ెూౕస,ర Zెౕ%&ెూ0XC.(ఎెస
Zెౕ%&ెూ0XC. ఎెస 6:19,20).
సుా6ెBయ మమB- హkెయ ఒడంబ%&ెయ గంథగళGH అదర తుణుకుగళK మెIాడాyతు- అదు Lస7ను
న.ెూFళ4రువ<ెౕ,ా!ాEనద ప-6ాత>,హkెయ ఒడంబ%&ెయ ాగూ ెూస ఒడంబ%&ెయ సంెౕశవ< మమB
మతు7 ా!ాEన.ఈ మమB మతు7 ా!ాEన స;షా4యూ ైయB=ంద పiార IాడZెౕకు, ెౕవర .ా.ా
-ధాద ానవ< పరెూౕకదGH ాజతnగ0గూ అ*&ారగ0గూ ఈగ &ెQస7 స)ెయ మూలక
!ెూ6ా7గZెౕ&ెంబదనుF ఉెEౕb1దEను.

Glory మ[O
నమ> ముం=న 8ైఫ| పద “మ[O” ఇదు “మమB”,”ా!ాEన” పదగళ -రుదV 8ాIానా4 బళసువ
పదా4ె.ఆదె ఇదనుF అస;షా4 అథB Iా%&ెూం%రువ<ెౕ ెచుt. .ావ< "మ[O" ప?*సువ =Bష
పCకల;.ెయ Oౕె &ెౕం=ౕకCసలు బయసు6ె7ౕె, [ౕ!ా4 Lస7న అ!ాధ సంప?7నGH ెచుt ెూౕIాంచనాద
Zా4లుగళనుF 6ెెయలు .ావ< బయసు6ె7ౕె. "మ[O" ఎనుFవ<దు ప<నరు6ాSన!ెూండ ాజద -వరgె3ా4ె
మతు7 .ావ< "మ[OయనుF" "ెూkెయు?7రువ" అథా "ఎత7C1ద" ఎంబ అథB=ంద అదనుF 6ెూౕCసZెౕ&ెందు
బయసు6ె7ౕె.
యహూదరూr!ె ?ౕవాద చiెBయGH Tౕసు ెౕ0దుE “Tౕసు
Tౕసు - ననFనుF .ా.ెౕ మ[Oప%1&ెూండె ననF
మ[O హురు0లHదుE; ననFనుF మ[Oప%సువవను ననF తంెTౕ. ౕవ< ఆతననుF నమ> ెౕవరు అనుF?7ౕC;
ఆదరూ ౕవ< ఆతననుF ?0యె ఇ=EౕC. .ానంతు ఆతననుF బెHను; ఆతననుF అCT.ెందు ెౕ0దె మ>
ా!ె సుళKX!ార.ాగుెను;
సుళKX!ార.ాగుెను; ఆదె ఆతననుF ?0=ెEౕ.ె, ఆతన ాకవనుF &ై&ెూండు నoెయు6ె7ౕ.ె.”(xౕాన
.ె. xౕాన
8:54,55).ఇGH నమ> స;షాద Iాతు - Tౕసు మ[Oయ ాజవనుF పెౕbసలు అగమాద ZెళL!ె
పెౕbసువద&ె, ఆతను ప<నరు6ాSన!ెూళXZెౕ&ా4తు7.
అస7ల.ాద xౕానను ెౕాలయద హబdద సందభBదGH [ం=న ఘట.ెయనుF వ2Bసు6ా7.ె: “ఆ
ఆ ]ా6ెయ
మా=వసాద కoెౕ =నదGH Tౕసు ంతు&ెూండు - 3ావ!ాదరూ ౕర%&ె3ా4దEె అవను ననF బ0!ె
బందు కు%యG. ననFనుF నం\దవన ెూెxళ4ంద ాసదGH ెౕ0రువ ప&ార uౕవకరాద ౕCన
ెూkెగళK హCయువవ< ఎందు కూ4 ెౕ0దను. ఇదనుF Tౕసు తనFనుF నం\దవరు ెూందGరువ
ప-6ాత>వరవనుF కుCతు ెౕ0దను; ఆతను ఇనూF తనF మ[Oయ పద-యనుF ెూందె ఇదE&ారణ
ప-6ాత>వరవ< ఇనూF బం==Eల.H ”(xౕాన
xౕాన 7:37-39). Tౕసు అతన ప<నరు6ాSనదGH మ[Oెూం=ాE.ె;

నంతర ప-6ాత>ను పంiాశత7మ =నదందు బందను. “ెౕవభL7
ెౕవభL7!ె ఆారా4రువ స6ాథBవ<
గంUౕరాదెEంబద&ె, .ాెలHరూ ఒ;&ెూళKX6ె7ౕె; అెౕనందె -ఆతను శCౕరాC3ా4 పతN.ాదను;ఆత>
సంబంధా4 ఆత.ెౕ ఎందు 8ాSసల;టను;ెౕవదూతC!ె &ా21&ెూండను;అనజనరGH ప1=V
Iాడల;టను;ెూౕకదGH
?h¨ె 3:16)
Iాడల;టను;ెూౕకదGH నంబల;టను;ప)ావ8ాSనదGH 8ెౕCసల;టను.”(1
8ెౕCసల;టను.
* ఇGH మ6ెూ7ందు మమBద తుణుకు ఇె.xౕానను uౕవకరాద ౕCన ెూkెగళK;ాసదGH ముం?01ద
ా!ె ఎందు ెౕళKాగ ప-6ాత> ప3ాBయ .ామ.(జకయB
జకయB14:8
మతు7 Tహ]ె,ౕలను 47:1-12)
జకయB
Lస7న ప<నురు6ాSన మతు7 మ[Oయూ అతంత పముఖాద ఐ?ా1క ఘట.ె,ెౕవర ాకద ఆారవA,నమ>
ఆత>&ె, లంగరద ా4ె.హkెయ ఒడంబ%&ెyంద ఒందు ఉాః అగత-దుE Tౕసు-న ప<నురు6ాSన
5ాముఖ6ెయ -వరgెయూ,మతు7 మ[Oయ అథBాగZెౕకు.
“అరస.ాద
అరస.ాద ఉuౕయను &ాలాద వరుషదGH కతBను ఉనF6ెూౕనFత 1ంాస.ారూఢ.ా4రువదనుF కంoెను.
ఆతన వసద .ెC!ెయు మం=రదెHాH హర%తు7. ఆగ ఒబdను మ6ెూ7బd!ె - 8ెౕ.ా*ౕశnర.ాద Tెూౕవను
పCశుదVను, పCశుదVను, పCశుదVను; భూమండలెాH ఆతన ప)ావ=ంద తుం\ె ఎందు కూ4 ెౕ0దను.
ఆతన సుత7 8ెా¥యరు ఇదEరు; ప?xబdను ఆారు ె&ె,యుళXవ.ా4 ఎరడCంద తనF ముఖవనుF,
ఎరడCంద తనF &ాలుగళనుF ముft&ెూండు ఎరడనుF బ%యు6ా7 .ెల8ెూౕకె ం?దEను. కూగువవన శబE&ె,
ాnరద అ17ారవ< కదGతు; ధూమవ< మం=రదెHాH తుం\తు. ఆగ .ాను - అxౕ, ననF గ?యనుF ఏను
ెౕళG! .ాశాెనాH
.ాశాెనాH; .ాను ెూలసు తుrయవను, ెూలసు తుrయవర మధదGH ా1సువవను; ఇంథ
ననF కణు¦గళK ా]ా*ాజననుF, 8ెౕ.ా*ౕశnర.ాద TెూౕవననుF కండవ<.”(Tాయ
కండవ< Tాయ 6:1-5).

కతBను ఎనుFవ<దర ఇ\య పద అదూ.ా· అందె IాGౕక. “3ా ¸ ¹ ె” , అదర ఉiాtరgెయూ 3ా¸

ెౕ అథా Tెూౕవను.
.ావ< &ెౕళKవ<ద&ె, 1దEా4రువ 5ెెF “Tాయ .ెూౕ%ద మ[O 3ారదుE? ఉత7రవ<: “3ా ¸ ¹ ె” -

అథవ 8ెౕ.ా*శnర.ాద యెూౕవ!
“8ెా¥యరGH
8ెా¥యరGH ఒబdను య¢ెౕ=yంద 6ాను తండసదGH 6ె!ెద &ెండవనుF &ైయGH [%దు&ెూండు ననF బ0!ె
ాC బందు ' 'ననF Zాy!ె ముr1 - ఇ!ెూౕ, ఇదు నF తుrగ0!ె తగGతు; నF ెూౕషవ< ౕ4తు, నF
5ాప&ె, 5ాయbtత7ాyతు అందను.”
అందను.
“ఆగ,
ఆగ, 3ావననుF కళK[సG, 3ావను నమ!ెూౕస,ర ెూౕగువను ఎంబ కతBన ను%యనుF &ెౕ0, ఇ!ెూౕ,
.ాెEౕ.ె, ననFనుF కళK[సు అంెను.”
అంెను.
“'అద&ె,
'అద&ె, ఆతను - ౕను ఈ జనర బ0!ె ెూౕ4 - ౕవ< L-3ాె &ెౕ0దరూ ?0యZారదు, కgా¦ె కండరూ
గ[సZారదు ఎందు ?01, క2¦ంద కండు L-yంద &ెౕ0 హృదయ=ంద గ[1 ననF కoె!ె ?రు4&ెూండు
నFంద సnసS6ెయనుF ెౕగూ ెూందద ా!ె ఈ జనర హృదయ&ె, &ెూZెdౕC1 L-యనుF మందIా% క2¦!ె
అంటుబ0 ఎందు నన!ె ెౕ0దను.
Tాయ 6:6-10). కతBను Tాయ!ె ెౕ0దEనుF .ెన1&ెూ0XC.
ెౕ0దను.”(Tాయ

ఈగ .ావ< అస7ల.ాద xౕానన బరహగ0!ె ?రు4&ెూళKX6ె7ౕె: “మ!ె
మ!ె Zెళకు ఇరుాగెౕ ZెళకనుF
నం\C; నం\దె ౕవ< ZెళLనవాగు-C ఎందు ెౕ0దను. ఇదనుF Tౕసు ెౕ0ద Oౕె అవరనుF
\టుెూౕ4 అడ4&ెూండను. ఆతను అవర ముంె అషు సూచక&ాయBగళనుF Iా%దరూ అవరు ఆతననుF
నంబGలH. ఇదCంద పా=3ాద Tాయను ను%ద Iాతు .ెరెౕCతు; అెౕనందె -కతB.ెౕ, నమ>
ఉపెౕశవనుF 3ారు నం\దరు?కతBన Zాహువ< 3ాC!ె !ెూౕచరాyతు? ఎంబదు. అవరు నంబారె
ెూౕదదE&ె, Tాయను మ6ెూ7ందు Iా?నGH &ారణవనుF సూf1ాE.ె; అెౕనందె - అవరు క2¦ంద &ాణె
హృదయ=ంద గ[సె ?రు4&ెూళXె తFంద సnసS6ెయనుF ెూందె ఇరువం6ె ఆతను అవర కణు¦గళనుF
కురుడుIా% అవర హృదయవనుF కనIా%దను ఎంబెౕ. Tాయను ఆతన (Tౕ
Tౕసు-న
Tౕసు-న)మ[OయనుF
సు-న మ[OయనుF
.ెూౕ%దECంద ఆతన -షయదGH Iా6ాడు?7రుాగ ఆ IాతనుF ను%దను.”(xౕాన
ను%దను. xౕాన 12:36-41)
" గమ1 xౕాన 12:40 ెౕళKవ సంగ? Tాయ 6:10 రGHన పా=1ద వచన, ఈగ నమ> ముఖ 5ెెF
“3ార మ[OయనుF Tాయ .ెూౕ%ద?” అద&ె, ఉత7ర: “Tౕసు
Tౕసు Lస7ను”.
ు
Tాయను .ెూౕ%ద Tౕసు-న మ[Oయు ఎరడు -షయగళనుF స;షప%సుత7ె. hదల.ెయెందె Tౕసు
3ాహెౕ (అథా Tెూౕవను).ఎరడ.ెయా4 Tాయను .ెూౕ%ెEౕ.ెందె Tౕసు ప<నరు6ాSన నంతరద
మ[O.
అతను 1ంాసనద Oౕె కు0?రువం6ె Tాయను Tౕసు-న మ[OయనుF .ెూౕ%దను. ా-ౕదన
పాద.ెయనుF 5ెౕతను -వC1 Tాయను .ెూౕ%ద 1ంాసన&ె, మ[O ఉెHౕ సువ మతు7 8ాSసువదనుF
గమ1. “సెూౕదరెౕ,
సెూౕదరెౕ, మూల తృాద ా-ౕదన -షయదGH .ాను ైయB=ంద మ> సంగడ
Iా6ాడబహుదు ఏనందె - అవను ?ౕCెూౕ4 హూణల;టను; అవన సIా* ఈ =నదవెగూ నమ>GH
అె.అవను పా=3ా4దుE-నF సంత?యవెూళ!ె ఒబdననుF .ాను నF 1ంాసనద Oౕె
కు0XCసుె.ెందు తన!ె ెౕవరు ఆgెyటు ెౕ0దEనుF బలHవ.ా4 ముంాగువదనుF కండు Lస7న
ప<నరు6ాSనవ.ెFౕ కుCతుకుCతు-ఆతను 5ా6ాళదGH \డల;డGలHెంతలూ ఆతన శCౕరవ< &ెూkెయువ
అవ8ెSయనFనుభ-సువ=లHెంతలూ ెౕ0దను. ఈ Tౕసువ.ెFౕ ెౕవరు ఎ\d1దను; ఇద&ె, .ాెలHరు
8ాvగkా4ెEౕె.
ఆతను ెౕవర బల!ైyంద ఉనFత8ాSన&ె, ఏCసల;టు ా!ాEనా4దE ప-6ాత>వరవనుF తంెyంద
ెూం= ౕవ< .ెూౕ% &ెౕళKవదనుF సుC1ాE.ె. ా-ౕదను ఆ&ాశ&ె, ఏCెూౕగGలHవాH. 6ా.ెౕ ెౕళKవ
Iా6ెౕనందె - .ాను నF -ెూౕ*గళనుF నF 5ాదగ0!ె ౕఠాగ Iాడువ తనక ననF బలగoెయGH
కూతు&ెూం%రు ఎందు కతBను ననF ఒoెయ!ె ను%దను ఎంబెౕ. ఆదదCంద ౕవ< bలుZె!ె ాL1ద ఈ
కులదవC!ెాH
లదవC!ెాH
Tౕసువ.ెFౕ ెౕవరు ఒoెయన.ాF4యూ Lస7న.ాF4యూ Iా%ాE.ెంబదు ఇ8ాTౕ{ కు
సWంెౕహా4 ?0=రG ఎందు ెౕ0దను.”(అ.కృ
ెౕ0దను అ.కృ.2:29-36).
అ.కృ
Tౕసువ< కతBను!యెూౕవను!Lస7ను! ా]ా*ాజ!ఎందు ప<నరు6ాSనద మూలక ¼ూౕసల;rాE.ె!
Tాయను ఖరా4 .ెూౕ%ద -ా]ా*ాజ 1ంాసనరూఢను 8ెౕ.ా*శnర.ాద యెూౕవను!
నమ> మన1WనGH f?సాద ఘన6ెయ స;షాద fతెూం=!ె, కతBన మ[Oయూ అం4ౕకCసల;ాగ
hౕెయు ఏను .ెూౕ%ద.ెూౕ అథా కతBన మ[O ెౕవ8ాSనవనుF తుం\1ాగ 8ెూెూమనను .ెూౕ%దను.

.ావ< సహ కతBననుF మ[Oప%సలూ అథBIా%&ెూళKX6ె7ౕె,Tౕసు ెౕ0దుE “ ౕవ< బహళ
ఫల&ెూడువదCందెౕ ననF తంె!ె మ[O ఉంాగువదు; మతు7 ననF bషాగు-C.”(xౕాన
bషాగు-C. xౕాన 15:8)
ా!ాదె
మ[O, ప<నరు6ాSన!ెూండ నంతరద 1S?య -వరgె. “కతB.ాద
కతB.ాద Tౕసు Lస7ను అGHందెౕ రNక.ా4
బరువదనుF ఎదురు.ెూౕడు6ా7 ఇెEౕె. ఆతను ఎలHవనూF తన!ె అ*ౕనIా%&ెూళXాగువ పాకమవనుF
8ా*1 =ౕ.ావ8ెSయుళX నమ> ెౕహవనుF రూ5ాంతరప%1 ప)ావవ<ళX తనF ెౕహద 8ారూపాగువం6ె
Iాడువను.”(G;
సత7వC!ాగువ ప<నరు6ాSనవ< అెౕ ప&ారా4రువదు. ెౕహవ<
Iాడువను. G; 3:20,21). “సత7
ల3ావ8ెSయGH \త7ల;డుత7ె, లB3ావ8ెSయGH ఎదుEబరువదు; [ౕ.ావ8ెSయGH \త7ల;డుత7ె, మ[OయGH
ఎదుE బరువదు; బBావ8ెSయGH \త7ల;డుత7ె, బావ8ెSయGH ఎదుE బరువదు; 5ాకృత ెౕహా4
\త7ల;డుత7ె, ఆ?½క
ఆ?½క ెౕహా4 ఎదుE బరువదు. 5ాకృత ెౕహ-రువాదె ఆ?½క
ఆ?½క ెౕహవA ఇరువదు.”
ఇరువదు. (11
&ెూCంథ 15:42-44)
ప<నరు6ాSన!ెూళKXవ బయ&ె - మ[O3ాగువ బయ&ె – &ెQస7ర సంiాల.ెయ భరవ8ె. “నమ!ెూౕస,ర
నమ!ెూౕస,ర
ముం=న &ాలదGH పతNాగువ మ[మపద-యనుF ఆెూౕf1 ఈ4న &ాలద కషగళK అల;ెౕ సC ఎందు
ఎ2సు6ె7ౕ.ె. ెౕవప<తర మ[Oయు 3ాాగ పతNా=ౕ6ెందు జగతు7 బహు లవల-&ెyంద
ఎదురు.ెూౕడు?7రువదు. జగతు7 వథBతn&ె, ఒళ!ాyతు; [ౕ!ె ఒళ!ాదదుE 8ెnౕiె9yందలH, అదనుF
ఒళప%1దవన సంకల;=ందెౕ. ఆదరూ అద&ెూ,ందు Cౕzెయుంటు; ఏనందె ఆ జగతు7 కూడ .ాశద
వశ=ంద \డుగoె3ా4 ెౕవర మక,ళ మ[OయుళX -hౕచ.ెయGH 5ాలుెూందువెౕ.”(ెూౕIాయ
5ాలుెూందువెౕ. ెూౕIాయ 8:1821).
ఈ మ[OయనుF రNgెTందు అథా -hౕచ.ెTందు కెయాగుత7ె. హkెయ ఒడంబ%&ెయGH రNgెయూ
)ౌ?క శతు-ంద -hౕచ.ెయనుF అ¨ైBసుత7ె. ఉాహరgె!ె, hౕెయు ఫెూౕహన రథగ0ంద
ఇ8ాTౕలరనుF రvసలు &ెంప< సముదవనుF 6ెెయలు త3ాC1ాగ, "ంతు&ెూండు కతBన రNgె .ెూౕ%"
(-hౕచ.ా&ాండ14
-hౕచ.ా&ాండ14:13).ఎందను.
ఈ పCకల;.ెxం=!ె, ముంబరువ రNకను ,\%సుాతను , అథా
-hౕచ.ా&ాండ14
ఇ8ెౕGన -hౕచకన పాద.ెగళనుF అవరు త5ా;4 అ¨ైB1&ెూళKX6ా7ె. Tౕసు-న మరణద మూలక ెూస
మతు7 uౕవంత IాగBవనుF ఉా¾r1ాగ, ఒతు7 ౕడువGH బదావgెయు కండుబం=ె. &ెQస7రు “రNgె”(?ౕత
?ౕత
3:5) “\డుగoె” (గాత
గాత 3:13) మతు7 “-hౕచ.ె” (&ెూల8ెW
&ెూల8ెW 1:13) ఎందు Iాత.ాడు6ా7.ె. నమ> ఆత>గళK
"రvస
రvసా4ె
-hౕfసల;rె ". ఆదె .ావ< ఇెలHదర -షయా4
రvసా4ె,"\డుగoె3ా4ె
ా4ె \డుగoె3ా4ె , మతు7 “-hౕfసల;rె
మ[O3ాగువద&ా,4 ఎదురు.ెూౕడువవా4ెEౕె.
Tౕసు-న ఎరడ.ెౕ బెూౕణా4 ,ఇ\య బరహ!ారను ెౕళKవ<దు: “మతు7
మతు7 తనFనుF Cౕv1&ెూం%రువవC!ె
రNgెయనుFంటు Iాడువద&ెూ,ౕస,ర 5ాపసంబంధ-లHదవ.ా4 ఎరడ.ెయ 8ాC &ా21&ెూళKXవను.”(ఇ\య
&ా21&ెూళKXవను. ఇ\య
9:28) &ెQస7రు ఈ!ాగెౕ రNgె!ెూం%దEె, Tౕసు రNgె!ా4 ఎరడ.ెౕ ZాC!ె ఏ&ె బరు?7ాE.ె? అథా,
5ౌలను ¨ెసెూౕకC!ె బెదం6ె: “.ాాదెూౕ
.ాాదెూౕ హగGనవా4రా4 -ాnసౕ?గkెంబ వజకవచవనూF
రNgెయ CౕzెTంబ bర8ాణవనూF ధC1&ెూండు సnసSfత7ా4ెూౕణ. 3ాకందె ెౕవరు నమ>నుF తనF
&ెూౕప&ె, గుC3ాగZెౕ&ెందు .ెౕ-ుసె .ావ< నమ> కతB.ాద Tౕసు Lస7న మూలకా4 రNgెయనుF
సం5ా=1&ెూళXZెౕ&ెందు .ెౕ-ు1దను.”(
.ెౕ-ు1దను. 1 ¨ెసెూక 5 : 8,9 )

.ావ< ెూం=రువ రNgెయ భరవ8ె - .ావ< &ాయువ రNgెయూ - ెౕహ=ంద \డుగoె పoెదు&ెూళKXవ<దు.
“జగ6ె7
జగ6ె7ాH ఇం=నవెగూ నరళK6ా7 పసవ ెౕద.ెపడు6ా7 ఇరుత7ెందు .ావ< బెHవ<. ఇదు IాతవలHె
పథమ ఫలా4రువ ప-6ాత>వరవనుF ెూం=ద .ాాదరూ ెౕవప<తర పద-యనుF అందె ెౕహ&ె,
బరZెౕ&ాద -hౕచ.ెయనుF ఎదురు.ెూౕడు6ా7 నh>ళ!ె నరళK6ె7ౕె.
.ావ< రNgెయనుF ెూం=దవాదరూ ఇనుF ఎదురు.ెూౕడువవా4ెEౕె. ఎదురు.ెూౕడువ పదపతNా4దEె ఎదురు.ెూౕడువెౕ&ె? పతNాదదEనుF ఎదురు.ెూౕడువదుంెౕ? ఆదె &ాణ=రువదనుF .ావ<
ఎదురు.ెూౕడువవా4దE
ఎదురు.ెూౕడువవా4దEె 6ాkె>yంద &ాదు&ెూం%రుెవ<.”(ెూౕIాయ
&ాదు&ెూం%రుెవ<. ెూౕIాయ 8:22-25)
నమ> ెౕహ -hౕచ.ెయ ా!ాEనద సంచ&ార నh>ళ!ె ా1సువ ప-6ాత>ా4ె. “మ>
మ> రNgెయ
-షయాద సుా6ెBTంబ సతాకవనుF &ెౕ0 Lస7నGH నం\&ెyటవాద ౕవ< సహ ా!ాEనIాడల;ట
ప-6ాత>.ెంబ ముెయనుF ెూం==C.
ెౕవరు సం5ా=1&ెూండ జనC!ె -hౕచ.ె3ాగువెంబద&ె, ప-6ాత>ను నమ> Zాధ6ె!ె
సంచ&ారా4ాE.ె. ఆ -hౕచ.ెయు ెౕవర మ[O!ె ఎ_ెూౕ ప¤ా?యనుF ఉంటుIాడువదు.”(ఎెస
ఉంటుIాడువదు. ఎెస
1:13,14). నమ> ెౕహగళK ప-6ాత>న ెౕవ8ాSన, ెౕవర 8ాnస¿ా4దుE, అవరు Lస7న బెూౕణదGH \డుగoె
పoెదు&ెూళKX6ా7ె. నమ> -hౕచ.ెయు నమ> అ5ెౕzె3ా4రువ<దCంద మతు7 ఈ -hౕచ.ెయు
ప-6ాత>=ంద ¤ాతCప%సల;rరువ<దCంద, మమB - Lస7ను నమూ>ళ4రువ<ెౕ - మ[Oయ ా!ాEనద
Cౕzె ఎందు కెయాగుత7ె!(&ెూల8ెW
&ెూల8ెW 1:27). “ౕవ<
ౕవ< Lస7న ెసCన -ుత7 ంె!ె గుC3ాదె ధనెౕ;
6ెౕ]ెూౕమయాద ఆత>.ా4రువ ెౕవాత>ను మ>GH .ెె!ెూం%ాEనాH.” (15ెౕత
15ెౕత 4:14).
.ావ< .ెూౕ%దం6ె “.ావ<
.ావ< భL7[ౕన6ెయనూF ెూౕకద ఆెగళనూF -సuB1 )ాగకరాద CౕzెయనుF అందె
మాెౕవర మతు7 నమ> రNక.ాద Tౕసు Lస7న ప)ావద పతN6ెయనుF ఎదురు.ెూౕడు6ా7 ఇహెూౕకదGH
సnసSfత7ా4యూ ౕ?వంతా4యూ భL7యుళXవా4యూ బదుకZెౕ&ెందు అదు నమ!ె Zెూౕ*సుత7ె.”(?ౕత
ె. ?ౕత
2:13),.ావ< ఈ!ాగెౕ ప<నరు6ాSన!ెూం%ెEౕెందు,నమ> 5ౌరతnవ< పరెూౕకదGHెTందు,ఈ!ాగెౕ ెౕవర
1ంాసనదGH కు0తు&ెూం%ెEౕెTందు,ఈ!ాగెౕ మ[Oయ 1S?యGHయGHెEౕెందు. .ావ< ా!ె
Iా%దె,.ావ< ]ాగృతా4దుE. “ఈ4న
ఈ4న &ాలవ< ెEyంద ఎచtరాగతక, &ాలెందు అCతు ఇద.ెFాH
Iా%C. .ావ< Lస7ననుF hదలు నం\ద &ాలదGH ఇదEదL
E ,ంత ఈగ నమ> -hౕచ.ెయు హ?7రాyతు.”
ాyతు.
(ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 13:11).

ప<నరు6ాSన!ెూండ 1S? మ[Oయ -వరgె3ా4ె.ప-6ాత>ను నమూ>ళ4రువ<ెౕ నమ> మ[Oయ Cౕzె,
ెౕవరు నమ> ెౕహగళనుF -hౕfసు6ా7.ె ఎంబ భరవ8ె ఇె.

The Mirror కనF%
నమ> &ెూ.ెయ "8ైఫ|" పద “కనF%” ఆ4ె. కనF%xం=!ె ]ెూౕ%సాద ాకగళనుF పCbౕGసువGH .ావ<
ెౕవర ఉెEౕశ&ా,4 ఒందు అచుtకాద అధయన Iాడలు 8ాధాగుత7ె.

“ౕ?యు
ౕ?యు ఎం=గూ \దుEెూౕగువ=లH; పాద.ెగkాదెూౕ ఇలHదం6ాగువవ<; ా2గkె ౕ
ంతుెూౕగువవ<. -ెxౕ ఇలHదం6ాగువదు. అపAణBా4 ?ళK&ెూళKX6ె7ౕె, అపAణBా4
పా=సు6ె7ౕె. ఆదె సంపAణBాదదుE బంాగ అపAణBాదదుE ఇలHదం6ాగువదు. .ాను Zాలక.ా4ాEగ
Zాలకన Iాతుగళ.ాF%ెను, Zాలకన సుఖ దుఃఖగళనుF అనుభ-1ెను, Zాలకన ఆెూౕచ.ెగళనుF
Iా%&ెూంoెను. 5ాయసS.ాద Oౕె Zాలదవ<గళనుF \టు\ెను. ఈగ కంfన దపBణదGH &ా2సువం6ె
[ెౕవర ముఖవ<] నమ!ె hZాd4 &ా2సుత7ె; ఆగ ము¤ాము 3ా4 ఆతననుF .ెూౕడుెవ<. ఈగ సnల;
Iాత నన!ె ?0దె; ఆగ ెౕవరు ననFనుF సంపAణBా4 ?ళK&ెూండం6ె .ాను సంపAణBా4
?ళK&ెూళKXెను. [ౕ4రువదCంద
ౕ?Tౕ.”
[ౕ4రువదCంద నం\&ె Cౕzె ౕ? ఈ మూెౕ లుHత
7 ె; ఇవ<గళGH ెూడదు ౕ?Tౕ.
(1కూCంథ
1కూCంథ 13:8-13).
నమ> పAవB అధయన=ంద 8ాS1దుE (ప-6ాత>
ప-6ాత>,అదరGH
ప-6ాత> వరగళ &ాావ*) అపAణBాదదుE
ప-6ాత>
ఇలHదం6ాగువదు ఆదు ప-6ాత> వరగళK,3ావ<ెందె పాద.ెయ వర,ా2గళ.ాFడువ వర,ానాకద
వర. పCపAణBాదదుE బందు ఈ అపAణBాదదుE ఇలHదం6ాగువ<దు అదు “ెూస ఒడంబ%&ె.” ఈ పCపAణB
పకటgెయ ాకద అనుప1S?యGH స)ె!ె తనF Zాావ8ెSయGH ఇంత ప-6ాత> వరగళనుF అదర
పC5ాల.ె!ెూౕస,ర &ెూడల;rతు7.
5ౌల మతు7 &ెూCంథదవరు Iాత కనF%యGH hZాd4 .ెూౕడబహుా4తు7, ఆదె నంతర బరువవరు
ము¤ాము 3ా4 .ెూౕడువరు. 5ౌల!ె )ాగశః Iాత ?0=తు7, ఆదె నంతర బరువవC!ె ఆవర ా!ె
సంపAణBా4 ?0=రువం6ె ఇవCగూ &ాణువ<ద&ా,గువ<దు.
కనF% పAణB!ెూండ ెూస ఒడంబ%&ెTందు స;షాగుత7ె. నమ> పెF, "కనF%యGH .ావ< ఏను
.ెూౕడు6ె7ౕె?" అదు ఏ.ెౕ ఇరG, ము¤ాము 3ాగువం6ె .ావ< అదనుF .ెూౕడబహుదు, మతు7 .ావ<
.ెూౕడువ<దు నమ>నుF సంపAణBా4 బ[రంగప%సుత7ె.
“3ావ.ాదరూ
3ావ.ాదరూ ాకవనుF &ెౕళKవవ.ాదరూ అదర ప&ార నoెయ=దEె అవను కనF%యGH తనF హుటు
ముఖవనుF .ెూౕ%ద
.ెూౕ%ద మనుషనం?రువను;ఇవను తనFనుF .ెూౕ%&ెూండు ెూౕ4 6ాను [ౕ4ెEౕ.ెంబదనుF ఆ
Nణెౕ మెతు\డువను. ఆదె \డుగoెయనుFంటుIాడువ సౕBత7మ ధమBపIాణవనుF లNª&ెూటు .ెూౕ%
ఇనూF .ెూౕడుత7ెౕ ఇరువవను ాకవనుF &ెౕ0 మెతు ెూౕగువవ.ా4రె అదర ప&ార నoెయువవ.ా4దుE
తనF నడ6ెyంద ధన.ాగువను.”
3ా&ెూౕబ 1:23-25).
ధన.ాగువను. (3ా&ెూౕబ
మ6ె7 కనF%యనుF బళసా4ె, ఈ సమయదGH సౕBత7మ ధమBపIాణద
ధమBపIాణద ఉెHౕఖ-ె. ఎరడు -ధద
-ౕNకరు ఇాEె - 3ారు .ెూౕడు6ా7ె,నంతర మెతు\డు6ా7ె ,ఇనుF &ెలవరు కనF%xళ!ె .ెూౕడు6ా7
ఇవరు రంతరా4 .ెూౕడు?7ాEె మతు7 అవరు .ెూౕడువ<దరGH &ాయBవB[సు6ా7ె.
" ెూస ఒడంబ%&ెయ ప&ార \డుగoెయనుFంటుIాడువ సౕBత7మ ధమBపIాణదం6ెTౕ పAణB!ెూండ
ెూస ఒడంబ%&ెయు హkెయ ఒడంబ%&ె!ె -రుదVా4ె, అదు పCపAణBాదదEనుF ఏనూ IాడGలH. నమ>
పెF, "సౕBత7మ ధమBపIాణద కనF%యGH .ావ< ఏను .ెూౕడు6ె7ౕె?"

“.ాెలH
.ాెలHరూ ముసుకు6ె!ె=రువ ముఖ=ంద కతBన ప)ావవనుF దపBణదGH &ా2సుత7ెూౕ ఎంబం6ె
దృసువవా4దుE ప)ావ=ంద అ*కప)ావ&ె, ెూౕగు6ా7 ఆ ప)ావద 8ారూపవ<ళXవెౕ ఆగు6ె7ౕె; ఇదు
ెౕవాత>.ా4రువ కతBన &ెలసక,ను8ారాదెEౕ.” (22 కూCంథ 3:18)..
.ావ<- ముసుకు 6ె!ెద ముఖదవాదె-ెూస ఒడంబ%&ెయ (\డుగoెయనుFంటుIాడువ సౕBత7మ
ధమBపIాణద) కనF% .ెూౕ%ాగ- కతBన మ[O-ప<నురు6ాSన!ెూండ Lస7ను!
కనF%యGH .ెూౕడుత7ెౕ ఇరువవర ఫలవ<,మతు7 ఏను .ెూౕ%ాEెూౕ అదరGH .ెలగూం%దEె,అదనF
&ై!ెూళKXవవను ఆ మ[Oయ కతBను ప<నరు6ాSన!ెూండ Lస7న ా!ె ఆగువను..ావ< ౕCనGH ఆత.ెూళ!ె
8ెౕCద నంతర 5ారంభ=ందెూ .ావ< నమ>నుF ఆగెౕ ప<నరు6ాSన!ెూండవెందు దృ&ెూౕన
ఇటు&ెూళXZెౕకు.తనF ముం=న కనF%యGH =Bషా4 .ెూౕడుాగ ఒబd మ[Oయ కతBను ప<నరు6ాSన!ెూండ
Lస7న .ెూౕడు?7రువవను ఆతనం6ె ఆగు6ా7.ె.
నమ> ఈ4న మ[Oyంద- Lస7న ప<నురు6ాSనదGH 5ాలుార.ా4-ముంె Lస7న ఎరడ.ెయ బెూౕణదGH
మ[Oయ 1S?,రూ5ాంతరాగుత7ె.కÂెయ తూతూ7C ఊ=ాగ,ల3ావ8ెSయూ ెూౕ4 లB3ావ8ెSయూ
ఉంాగుత7ె.ఆగ .ావ< కతBనం6ె ఆగు6ె7ౕె.=ౕ.ావ8ెSయGHరువ నమ> ెౕహ -hౕచ.ె3ా4 ఆతనం6ె
మ[Iా శCౕర ధC1కూళKX6ె7ౕె.
మతు7 ఎాH ఈ రూ5ాంతరద [ంె iాల.ా శL7 3ారు – కతBను,ప-6ాత>. అద&ా,4Tౕ ఆతను
ా!ాEనదం6ె - ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద సంెౕశ, మతు7 మమBా4 , హkెయ ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద
సంెౕశద ఒళ!ె మ[Oయ ా!ాEనదం6ె అతను Lస7నం6ె నమ> అం?మ రూ5ాంతరద ా!ాEన.
Summary And Conclusion 8ాాంశ మతు7 అం?మ ?ౕIాBనగళK
ఆరంభదGH మనుషను 5ాప=ంద ెౕవెూం=!ె తనF సంబంధవనుF కkెదు&ెూండను. ఆ సంబంధ మహతnద
తంె ]ెూ6ె,నమ> సంబంధవనుF ా!ాEనద ప-6ాత>న మూలక ప<నః8ాSప.ె Iా%ె: “Tౕసు
Tౕసు అవ!ె 3ాాదరూ ననFనుF ౕ?సువవ.ాదె ననF IాతనుF &ై&ెూండు నoెయువను; అవననుF ననF తంెయు
ౕ?సువను, మతు7 .ా-బdరూ అవన బ0!ె బందు అవన బ0యGH \oారవనుF Iా%&ెూళKXెవ<.”
xౕాన
Iా%&ెూళKXెవ< (xౕాన
14:23).
నh>ళ!ె &ెలస Iాడు6ా7-నIా>త>దూం=4రు6ా7-ప-6ాత>ను,Lస7ను నమ>GHదుE, మ[Iా
Cౕzె3ా4,.ావ< Lస7న ా!ాగువం6ె Iాడు6ా7.ె. “ఆదదCంద
ఆదదCంద .ావ< ైయB!ెడువ=లH. నమ> ెౕహవ<
.ాశాగు6ా7 ఇదEరూ నమ> ఆంతయBవ< =.ెౕ=.ెౕ ెూసాగు6ా7 బరుత7ె.ె.” (2 కూCంథ 4:16).
.ెూతనప%సువ రంతర పLTyంద నమ> రNgెయ 8ాధ-ప<నజBన>వనుF సూfసువ 8ాFనద మూలక నమ>
పAవB 5ాపగkెాH అ0సల;టవ<,నమ> ఆత>వనుF .ెూతనప%సువ రంతర పLTyంద .ావ<
రvసల;rెEౕె. “.ావ<
.ావ< Iా%ద ప<ణLTగళ -ుత7=ందలH ఆతన కరుgెయGHTౕ ప<నజBన>వనుF సూfసువ
8ాFనద మూలకా4యూ ప-6ాత>ను నమ>GH నూతనసn)ావవనుF ఉంటుIాడువదర మూలకా4యూ
ఆతను నమ>నుF రv1దను. .ావ< నమ> రNక.ాద Tౕసు Lస7న కృ5ెyంద ౕ?వంతెందు
ౕ?వంతెందు ణByసల;టు

తuౕవద CౕzెయనుF పoెదు అద&ె, Zాధాగువం6ె ెౕవరు ఆతన మూలక ప-6ాత>ననుF నమ> Oౕె
సమృ=V3ా4 సుC1దను. ఇదు నంబతక, Iా6ా4ె; (?ౕత
?ౕత 3:5,6).
ా!ాదె ెౕవర ఉెEౕశ నమ>నుF Lస7న ప<నురు6ాSన సnరూప&ె, రూ5ాంతరప%సువ<ెౕ..ావ< అం?మ
ాBర &ై!ెూళKXవాదె,ఈ &ెళ4న 8ైఫ| పదద పCెౕధ.ె Iా%ెవ<:

ా!ాEన
మమB
మ[O
కనF%
ఈ పదగళనుF ెౕవర ాకద )ాగగళGH .ెూౕ%ద నంతర .ావ< అథB Iా%&ెూండు బందు ఈ &ెళ4న
gాBయక ?ౕIాBన Iా%ెEౕె.
1.

5ాపNIాపgె ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద సంెౕశ అలH.అదు ా!ాEన Iా%దE ప-6ాత>

నh>ళ!ె ా1సువద&ె, సంiాల.ె3ా4ె.
2.

హkెయ ఒడంబ%&ెయ సంెౕశ Lస7నలH- ఆదె మమBా4రువ Lస7ను నh>ళ4రువెౕ.

3.

మ[O పముఖా4 Tౕసు-న ప<నురు6ాSన 1S?య జరూప -వరgె.

4.

పCపAణBాద ెూస ఒడంబ%&ెTంబ దపBణదGH మతు7 \డుగoెయనుFంటుIాడువ

సౕBత7మ ధమBపIాణద సnరూప ప<నురు6ాSనాద Lస7ను.మతు7 ఈ ప<నురు6ాSన ెూం=రువ
Lస7న సnరూప .ెూౕడుత7ెౕ ఇరువవను ఆ సnరూప&ె, రూ5ాంతరగూళKX6ా7.ె.

IV. WHAT DOES THE SPIRIT DO FOR THE CHRISTIAN? ప-6ాత> &ెQస7!ె ఎను Iాడు6ా7ె?
ె
He Enables Us To Be Like Christ నమ>నుF Lస7న ా!ె Iాడు6ా7.ె
Tౕసు,ఈ ెూౕకదGH ెౕహదGHాEగ, ెౕహ,5ాణ,మతు7 ఆత>, నమ>ం6ెTౕ ఇతు7.ఆతన శCౕర bలుZెయGH
తూ!ాడు?తు7,ఆతన 5ాణవ< 5ా6ాళL,0yతు,తనF తంె!ె ఆతన ఆత>వనుF ఒ;1దను.Tౕసు ఒ;1ద ఆత>
3ారు? ప-6ాత>,అథవ Lస7న ఆత> (అ.కృ.16
అ.కృ.16:7).
అ.కృ.16
ా!ాదె,నమ> ెౕహదGH ా1సలు మతు7 అతన ెౕవ8ాSనవనుF Iాడలు బంద ప-6ాత> ముంiెTౕ
ెౕహదGH ా1సు?7దE.ెందు గమ1. మతు7 ఆ ెౕహదGH, అవను ఏను Iా%దను ఎంబుదనుF ఆతను
8ా\ౕతుIా%దను.“ెౕవరు
ెౕవరు నమ!ె &ెూrరువ ఆత>వ< బల ౕ? bNణగళ ఆత>ెౕ ెూరతు ెౕ%తనద
ఆత>వలH.”(2 ?h¨ె 1:7).అెౕ 6ెౕ]ెూౕమయ ప-6ాత>- L3ాత>కనూ gాBయకనూ-ఒందు 8ాC
Tరుసెౕ~!ె ెూౕగువ ముఖ Iా%ద బ0క,ెౕాలయద ా5ార
Iాడువవరు,కుC,దనగళK,5ాCాళగళనూF, ెూరగrదను-ఈగ ఈతను నh>ళ!ె
ా1సువవ.ా4ాE.ె.ఇెౕ ౕ?సnరూ ప-6ాత>ను- ెౕ0దుE,”తంెTౕ
తంెTౕ,అవC!ె
తంెTౕ అవC!ె N~సు,6ావ<
N~సు 6ావ< ఎను

Iాడు6ె7ౕెంబుదనుF అCయరు”-ఈతను
ఈగ నh>ళ!ె ా1సు6ా7.ె.ఇెౕ సతద ఆత>ను -ఒందు Nణ తనF
అCయరు
శCౕరదGH శCౕా*ౕన సn)ావ&ె, అవ&ాశ ౕడGలH- ఈగ నh>ళ!ె ా1సు6ా7.ె. ఈగ నమ> ెౕహదGH
క%Oౕ 8ామథB ెూం=రువ ఆత>నూ? అథవ సమ8ెయూ నమ>GHెయూ?
“ౕవ<
ౕవ< ?C4 భయదGH \ౕళKవ ా!ె ాసన )ావవనుF ెూం=దవరలH, మగన )ావవనుF
ెూం=దవా4=EౕC. ఈ )ావ=ంద .ావ< ెౕవరనుF అ5ా;, తంెTౕ, ఎందు కూగు6ె7ౕె.”(ెూౕIాయ
ె. ెూౕIాయ
8:15).

He Helps Us Crucify The Flesh ఆతను శCౕా*ౕన సn)ావ .ాశIాడలూ నమ!ె సాయ
Iాడు6ా7.ె
“3ాకందె
3ాకందె శCౕర)ావవ< అUాసువదు ఆత>!ె -రుదVా4ె, ఆత>ను అUాసువదు శCౕర)ావ&ె,
-రుదVా4ె. ౕవ< IాడGf9సువదనుF Iాడదం6ె ఇవ< ఒంద&ెూ,ందు ెూౕాడుత7ె.”
గాత 5:17).
ె. (గాత
ఇదు స;ష నh>ళ!ె నమ!ె -రుదEా4 యుదV నoెయు?7ె.నమ>నుF -ెూౕ*సువ శCౕా*ౕన సn)ావద శL7
ఆత> -రుదV ెూౕాడువ 8ైన.శCౕా*ౕనసn)ావ !ెదEె,8ాయువ<దు ఖfత;ఆత>ను !ెదEె,.ావ< తuౕవ
అనుభ-సు6ె7ౕె (ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 8:5-8).
ఇంత యుదVదGH పముఖా4 నమ>నుF పCౕv1 యుదE ెౕ!ె నoెయు?7ె ఎంబుదనుF .ావ< .ెూౕ%&ెూళXZెౕకు..
5ౌలను ఆ శCౕా*ౕన సn)ావద పrIా%ాE.ె: “శCౕర)ావద
శCౕర)ావద కమBగళK ప1దVా4Tౕ అె;
3ావవందె - ]ారతn బండుతన .ాf&ె!ెౕ%తన -గాాధ.ె Iాట హ!ెతన జగళ ెూెౕLచుt
1టు కN)ెౕద UనFమత మతWర కు%కతన దుంౌతణ ఇంథవ<గkెౕ. (గాత
గాత 5:19-21). ఇవ<గళ -షయదGH
- ఇంథ &ాయBగళనుF న%సువవరు ెౕవర ాజ&ె, Zాధాగువ=లHెందు .ాను [ంె ెౕ0దం6ెTౕ
ఈగలూ మ>నుF ఎచtCసు6ె7ౕ.ె.”
.ె. ప-6ాత>ను ఇంథ &ాయBగళనుF న%సువవరు బళసువ పద
గమసువ<దు ముఖా4ె. .ావ< &ెలవ< సందభBగళGH ాCౕCక &ెలసగళGH ముగCసబహుదు మతు7
పదbBసబహుదు, ఆదె అంతహ కృతగళK నమ> అ)ాసాాగ,ాCౕCక అUా_ెయు యుదVవనుF !ెలుHత7ె
ఎంబుదు ఒందు =Bష ఎచtC&ె; మతు7 5ాIా2క హృదయ=ంద Iాత పాt6ా7పద బలాద కమగళK
నమ>నుF ఆత>న కoె!ె ?రుగువ అె3ాగుత7ె.
ఇద&ె, -రుదEా4 5ౌలను “ప-6ాత> ఫల” పrIాడు6ా7.ె (గాత
గాత 5:22,23). ఈ ఫలగళK
“ౕ?
ౕ?,సం6ెూౕష
ౕ? సం6ెూౕష,సIాాన
సం6ెూౕష సIాాన,*ౕఘBాం?
సIాాన *ౕఘBాం?,దT
*ౕఘBాం? దT,ఉప&ార
దT ఉప&ార,నం\&ె
ఉప&ార నం\&ె,8ాధుతn
నం\&ె 8ాధుతn,శO
8ాధుతn శOశO-దO.”
దO
అంతహ ఎాH ఫలగళ 8ాIాన గుణమటవనుF గమసువ<దు ముఖ. ౕ?, ఉాహరgె!ె,కతB.ాద Tౕసు
Lస7ను ఆా1ెEౕ.ెందె.”ౕవ<
.ె.”
ౕవ< ఒబdర.ెూFబdరు ౕ?సZెౕ&ెంతెౕ ఇవ<గళనుF మ!ె ఆాసు6ె7ౕ.ె
(xౕాన
xౕాన 15:17). Iాన1క పయతF=ంద .ావ< 8ా*సువ గుణమట Lస7న ౕ? మతు7 Iాన1క
పయతFవనుF Iాడలు Tౕసు నమ!ె ఆా1ాE.ె. అెౕ సం6ెూౕషద సంగ?3ా4ె.సం6ెూౕషద ఫల ఇె
(3ా&ెూౕబ
3ా&ెూౕబ 1:2) మతు7 ఇతర ఫలగళK ా!ె ఇె.ఇంత గుణగళK రూ5ాంతర ెూం=రువ మన1Wంద
బరుత7ె.3ారు ప-6ాత> అనుసC1 నoెయు6ా7రూ.

ఆతను బళసువ పదద fత – ప-6ాత> ఫలవనుF అథBIా%&ెూళKXవ<దు ముఖా4ె. వసంత&ాలదGH
ఒందు 8ెౕబు మర హూవ<గళK \టు;అదు చ0!ాలద తనక హణ¦నF ెూందువ<=లH. ఒబd వL7యు ెూసా4
హుrద నంతర, -కసన!ెూళKXవ ెూస uౕ- ప-6ాత> ఫలవనుF ెూందువద&ె, సnల; సమయ ము4యుత7ె.
.ావ< ఇదనుF అథBIా%&ెూళXZెౕకు ఆదECంద .ావ< నh>ం=!ె 6ాkె>!ెడుయువ<=లH. .ావ< Zెkెదుబంాగ
ెౕవర 6ాkె>యు నమ> ెూౕషగళనుF నమ>నుF ఖం%1 తప<;గళ.ాF4సువ అవ&ాశగkె ం=!ె ెూస
ఒడంబ%&ెయ "పCపAణB \డుగoెయనుFంటుIాడువ సౕBత7మ ధమBపIాణద యమ.”
యమ ( xౕాన
1:25).
“Lస7
Lస7 Tౕసు-నవరు తమ> శCౕర)ావవనుF అదర -ష3ాUా_ె 8ెnౕiా9Uా_ె స[త bలుZె!ె
ాLదవరు.”
గాత 5:24). అంతహ ఫలవనుF ెూతు7&ెూళXలు నమ!ె సాయ Iాడువ మూలక,ెౕహవనుF
ాLదవరు. (గాత
అదర )ాౕెౕకగkె ం=!ె bలుZె!ె ాకలు ప-6ాత> నమ!ె సాయ Iాడు6ా7.ె .ఆతన సాయ-లHె,
.ావ< ఆ మా &ెలసవనుF 8ా*సలు 8ాధ-లH.

The Spirit Leads Us ప-6ాత> నమ>నుF మునF%సు6ా7.ె
“3ాారు
3ాారు ెౕవర ఆత>ంద న%1&ెూళKX6ా7ెూౕ అవరు ెౕవర మక,ళK.”
ెూౕIాయ 8:14).
మక,ళK. (ెూౕIాయ
1.

ప-6ాత> నమ>నుF మునF%సువ<దు పముఖా4 సతెౕదద మూలకెౕ. “బదుLసువంథదు
బదుLసువంథదు

ఆత>ెౕ; Iాంసవ< 3ావదకూ, బరువ=లH. .ాను మ!ె ెౕ0రువ Iాతుగkెౕ ఆత>ా4యూ
uౕవా4యూ అె.”
అె. (xౕాన
xౕాన 6:63) మ6ెూ7ందు కoెయGH Tౕసు యెూదరూr!ె ా=సుాగ
“ా!ాదె
ా!ాదె ాసవ< సుkాXగారద_ె.”
xౕాన 10:34). సతెౕద ెౕళKవ -షయ&ె, -రుదVా4
సుkాXగారద_ె (xౕాన
ఏననూF ెౕవరు Iాడువ<=లH. ఆదECంద, 5ౌలను బెయు6ా7.ె: “ైవ5ెౕCతాద
ైవ5ెౕCతాద ప?xందు
ాసవ< ఉపెౕశకూ, ఖండ.ెగూ ?దుE5ాrగూ ౕ?bzెగూ ఉపయుక7ా4ె.అదCంద ెౕవర
మనుషను ప-ౕణ.ా4 సకలస6ా,యB&ె, సనFదV.ాగువను.”(2
ాగువను. 2 ?h¨ె 3:16,17).
2.

ప-6ాత> ఎరడ.ెౕ Cౕ?యGH నమ!ె మునF%సు6ా7.ె ఇదు నమ> ఆత>8ాv మూలక.

5ౌలను ?hౕ?!ె "ఒkెXయ ఆత>8ాv" ఇరG.(1?h¨ె
1?h¨ె 1:19). ఉాహరgె!ె, ఒబd దుబBల
సెూౕదరన "మన8ాWvయనుF !ాయ!ెూ0సువ<దర" బ!ె &ెQస7C!ె ఎచtC&ె ౕడాగుత7ె.(1కూCంథ
1కూCంథ
8:12).ెౕవర ాకదGH మతూ7 ఎచtC&ెయ Iాతు “సnంత మన1WనGH అపా*గkెందు
బెయుళXవాదరూ.”(1?h¨ె
1?h¨ె 4:2). ఆత>8ాvTందె ెౕవరు ౕ%ద IాగBదbB3ా4ె మతు7
ఒబd &ెQస7ను తనFనుF అనుసCసZెౕకు మ6ెూ7బd దుబBల!ెూళXZారదు.
ఆదె ఆత>8ాvయు సంపAణBా4 -ాn8ాహB IాగBదbB3ా4లH. ెౕవర ాక స;షా4రుత7ె,
ఖరా4ె, మతు7 సC మతు7 తప<;గళ నడుె ఖరా4 రూసుత7ె. ఆత>8ాvయ నంబలహBవలH,
5ౌలను స;షప%సువం6ె “ననFGH
ననFGH ెూౕష-ెTందు ననF బు=V!ె 6ెూౕరువ=లHాదరూ
కతB.ెౕ.” (1
ెూౕష-లHదవ.ెంబ ణBయవ< ఇదCంాగువ=లH; ననFనుF -iారgెIాడువవను కతB.ెౕ.
&ెూCంథ 4:4).

ప-6ాత> ఘట.ెగళ మూలక మునF%సు6ా7.ె ఆదర Oౕెౕ నమ> యంతణ 8ాధ-లH.

3.

“మూస&ె,
మూస&ె, ఎదుా4 బంాగ \థూన&ె, ెూౕగువ పయతFIా%దరు.అGHయూ Tౕసు-న ఆత>ను
బందరు.”(అ.కృ.16
అ.కృ.16:7,8).
అవరనుF ెూౕగ!ెూ%సGలH.ఆగ అవరు మూసవనుF సుమ>.ె ాr 6ెూౕవ&ె, బందరు.
అ.కృ.16
“ఆదె
ఆదె ెౕవరు ఆ అంగగళGH ప?xందనుF తన!ె సC3ా4 6ెూౕfద ప&ార ెౕహెూళ!ె
ఇrాE.ె.”
1కూCంథ 12:18).
ె. (1కూCంథ
&ెQస7రు (2) &(3) రGH ెౕ0దం6ె ెచుt ఆతు&ెూళXZారెందు ఎచtCసZెౕకు. సతెౕద ెౕవరు నమ> ]ెూ6ె
Iాత.ాడువ -ానా4ె.ెౕవరు తనF ాకవనుF .ావ< శెVyంద అ)ాస IాడZెౕ&ెందు
అ5ెౕvసు6ా7.ె.ఈ Cౕ?3ా4 5ౌలననుF ఇలHె -ెౕషా4 కతB.ాద Tౕసు Lస7న ఆనుసCసZెౕకు.Tౕసు
తనF సnంత ఉపకమద Oౕె ధనాదరు.(xౕాన
xౕాన 10:18).అెౕ Cౕ?య -ెౕయ6ెయనుF న~>ందలూ
అ5ెౕvసు6ా7ె.

The Spirit Intercedes For Us ప-6ాత> నమ!ెూౕస,ర Zెౕడువవ.ా4ాE.ె
“ా!ె
ా!ె ప-6ాత>ను సహ నమ> అశL7యనుF .ెూౕ% సాయIాడు6ా7.ె. ెౕగందె .ావ< తక, ప&ార ఏను
Zెౕ%&ెూళXZెౕ&ెూౕ నమ!ె !ెూ?7లద
H C
E ంద ప-6ాత>ను 6ా.ెౕ Iా?లHదంథ నరkాట=ంద నమ!ెూౕస,ర
Zెౕ%&ెూళKX6ా7.ె. ఆదె హృదయగళనుF ెౕ*1 .ెూౕడుాత!ె ప-6ాత>న మ.ెూౕ)ావవ< ఏ.ెందు
?0దె; ఆ ఆత>ను ెౕవర f6ా7ను8ారా4 ెౕవజనC!ెూౕస,ర Zెౕ%&ెూళKXవ.ెందు ఆతను
బలHను.”(ెూౕIాయ
ు. ెూౕIాయ 8:26,27).
Summary 8ాాంశ
Tౕసు-నGH ా11ద ెౕవాత>న.ెFౕ .ావ< నమ> ెౕహదGH పoెదవ<- ఆతను బల,ౕ?,మతు7 bNణద
ఆత>.ెౕ.ఆతను నమ> శCౕా*ౕనసn)ావవనుF .ాశIాడలు సాయ Iాడువ మూలక .ావ< ెౕవర
మక,kాగువ 8ాnరూప&ె, నమ>నుF మునF%సు6ా7.ె,మతు7 నమ!ెూౕస,ర Zెౕడువవ.ా4ాE.ె.

V. EXHORTATIONS FROM THE SPIRIT ప-6ాత>ంద ఎచtC&ెగళK
Be Filled With The Spirit ప-6ాత> భCతా4C
నమ!ె ఆా1రువ<దు: “మద5ాన
మద5ాన Iా% మత7ాగZెౕ%C; అదCంద పrంగతనవ< హుటుత7ె.”
ఎెస
ె (ఎెస
5:18). ప-6ాత>భCతా4రువ<దు ెౕ!ె? 5ౌలను కూడువ మూరు &ాయBగ0ంద ప-6ాత>
భCతా4రబహుదు.
1.

“ఆదె
ఆదె ప-6ాత>భCతా4దుE LౕతB.ెగ0ందలూ ఆత>సంబంధాద పదగ0ందలూ

ఒబdC!ెూబdరు Iా6ా%&ెూళKX6ా7 మ> హృదయగళGH కతB!ె !ానIాడు6ా7 LౕతB.ె ాడు6ా7”

(ఎెస
ఎెస 5:19).
ాడువదు ప-6ాత> భCతా4రువ<దర ఒందు IాగB! !ె6ెWమ.ె 6ెూౕట&ె, ెూౕగువ మునF Tౕసు
మతు7 అస7లరు LౕతB.ె ా%దరు.(మ6ా7
మ6ా7య 26:30). 5ౌల మతు7 1ౕలను O&ెెూౕనద పటణద
సెమ.ె &ెూ%ాకల;rరలు “మధా?యGH
మధా?యGH 5ౌల మతు7 1ౕలను 5ాథB.ెIాడువవా4 ెౕవC!ె
సు7?పదగళనుF ాడు?7దర
E ు.”
అ.కృ.16:25).
ు (అ.కృ.16
అ.కృ.16
5ౌల మతు7 1ౕలరు మన1WనGH ఆాా=గkా4దEరు. ఇతరర 1S?యూ fం6ాజనకా4దEరూ
అవCబdరూ ెౕవC!ె సు7?పదగళనుF ాడు?దEరు.
2.

3ాాగలూ ఎాH &ాయBగ0!ెూౕస,ర నమ> కతB.ాద Tౕసు Lస7న ెసCనGH తంె3ాద

ెౕవC!ె 8ెూ7ౕత Iాడు6ా7. (ఎెస
ఎెస 5:20).
ప-6ాత> భCతా4రువ<దర ఎరడ.ెయ పముఖ -ాన .ావ< 3ాాగలూ ఎాH -షయగళGH
కృత¢6ె సGHసZెౕకు.నమగుంాగువ కషద అనుభవగళGH .ావ< 3ాాగలూ ప-6ాత> భCతా4
కృత¢6ె సGHసZెౕకు. అథవ “కతB.ె నన!ెౕ&ె ఈ కష?” ఎనFZారదు.
xౕ8ెౕఫననుF ాపకIా%కూ0XC- ఆతన ఆణ¦ం=రు ాసతn&ె, ఐగుప7 ెౕశదవC!ె
IాC\టరు.ఆతను _ా`వంత 8ెౕె Iాడువ యజIానన ెండ?య తప<; ఆెూౕచ.ెయ ~త7
ఆత!ె 8ెెాసద గ? బంతు.ఆదె ఆతను ఒkెX &ెలస Iా%ద.
ఆతను 8ెెమ.ెయ ాకల;ట Oౕెౕ ఆవన ఆత>-ాnస మతు7 సదుణగ0ంద ఎాH &ై=గళ
OౕGniారక.ా4 .ెౕ~సల;టను. కన1న అథB ెౕ0ద నంతర 5ారుపత¿!ార!ె అవననుF .ెన1కూ
అందరూ xౕ8ెౕఫననుF మెతు\టను!
ా!ాదె xౕ8ెఫను 8ెెమ.ెయ 1S?యGH “కతB.ెౕ నన!ెౕ&ె ఎందనూ”? ఇలH, ఆతను ెౕవరనుF
నం\దEను.మతు7 ెౕవరు ఆతననుF ఆbౕవB=1 ఐగుప7 ెౕశద సాB*&ార &ెూటను.
.ావ< ాపకదGHటు&ెూళKXవ అగత ఇె. “ ఇదలHె ెౕవర సంకల;ద Oౕె!ె కెయల;టు ఆతననుF
ౕ?సువవర [త&ా,4 ఎాH &ాయBగళK అనుకూలాగుత7ె ఎందు నమ!ె !ెూత7ె.”
ెూౕIాయ
ె. (ెూౕIాయ
8:28).
3.

“ఒబdC!ెూబdరు
ఒబdC!ెూబdరు -నయవ<ళXవా4 నoెదు&ెూ0XC.”(ఎెస
నoెదు&ెూ0XC. ఎెస 5:21).

ఒబdC!ెూబdరు -నయవ<ళXవా4 నoెదు&ెూ0XC ఎనుFవదకూ, ప-6ాత> భCతా4రువ<దర
సంబందెౕను ?
Tౕసు [%దుకూడల;ట ా?,అవరు కతBన )ెూౕజన ?నుFాగ, “ఇదలH
ఇదలHె తమ>GH 3ావను
ెftనవ.ె1&ెూళKXవను ఎంబ -షయదGH అవెూళ!ె చiెB హుrతు.”
హుrతు. ఈ -ాద చfBసువ
సమయదెHౕ Tౕసు 6ా.ె నడు5ావ<డవనుF కr&ెూండు bషర &ాలుగళనుF 6ెూkెదు మతు7 ఒె1ద
Oౕె,-వC1 “.ాను
.ాను మ!ె Iా%ద Oౕె!ె ౕవ< సహ Iాడువం6ె మ!ె IాదCయనుF

6ెూౕC1ెEౕ.ె.”
xౕాన 13:15).
.ె. (xౕాన
Tౕసు 8ెౕెIాడువ<ద&ె, బంద.ెౕ ెూరతు 8ెౕెIా%1&ెూ,ళXలూ బరGలH(మ6ా7య 20:28). ఈ
Cౕ?య 8ెౕెyంద ఆత!ె సం6ెూౕష-తు7: “ననFGH
ననFGHరువ ఆనందవ< మ>GHయూ ఇరZెౕ&ెంతలూ మ>
ఆనందవ< పCపAణBాగZెౕ&ెంతలూ ఇద.ెFాH మ!ె ెౕ0ెEౕ.ె.”(xౕాన
.ె. xౕాన 15:11).
సnయం5ెౕరgెyంద 8ెౕె సGHసువGH బహళ సం6ెూౕష-ె. .ావ< 8ెౕె IాడZెౕకు - .ావ<
ఒబdC!ెూబdరు ఒళ!ాగZెౕకు మతు7 పరస;ర 8ెౕవకాగZెౕకు - ఆత>ద మూలక తుంబZెౕకు మతు7
నమ> 8ెౕెయు రNకనం6ె ఇరZెౕకు.

Do Not Grieve The Spirit ప-6ాత>ననుF దుఖఃప%సZెౕ%C
ప-6ాత> నమ!ె సాయకను,ఆదె దుఖఃపడబహుదు.ఆదుదCంద ఆతను ఎచtCసు6ా7.ె, “ెౕవర
ెౕవర
ప-6ాత>ననుF దుఃఖప%సZెౕ%C; ఆతనGHTౕ -hౕచ.ెయ =న&ా,4 ముె ెూం==EౕరాH.”(ఎెస
ఎెస 4:30).
.ావ< ప-6ాత>ననుF అనగత ఆ¬?Tందు =ౕఘB&ాల దుఖఃప%సుత7ెౕ ఇదEె ఆతను నమ>నుF
\టుెూౕగు6ా7.ె.అథా -hౕచ.ెయ =నదందు నమ>నుF ము=సువ<=లH. “ఒందు
ఒందు 8ాC ానప&ాశదGH
8ెౕC పరెూౕక=ంాద ానద అనుభవవనుF ెూం= ప-6ాత>వరదGH 5ాలు!ారా4 ెౕవర ాకద
ెౕష`6ెయనూF ముందణ యుగద మహతnవనూF అనుభ-1దవరు భషాదె అవరGH ?C4 Iాన8ాంతరవనుF
హుrసువదు అ8ాధ; 3ాకందె అవరు తమ> 5ాG!ె ెౕవర మగననుF ప<నః bలుZె!ె ాకువవరూ ఆతననుF
ఎలHర ముంె అవIానప%సువవరూ ఆ4ాEె.”(ఇ\య
ె. ఇ\య 6:4-6).
L-గళK,&ైగళK మతు7 5ాదగళK,Zాy మతు7 మన1Wగూ ఇదు జా4ె,ెౕవర ప-త ఆత>వనుF
దుః సZెౕడ!
Do Not Quench The Holy Spirit ప-6ాత>ననుF నం=సZెౕ%C
ZెంLయనుF 3ాాదరూ నం=Zెౕ&ాదె అదర Oౕె త2¦ౕరు ాకZెౕకు.ప-త ఆత>ద ఆెూౕచ.ెగళGH త2¦ౕరు
ఎ8ెయువ అ.ెౕక జనCాEె. ఆదె అతను ఎచtCసు6ా7.ె, “ప-6ాత>ననుF
ప-6ాత>ననుF నం=సZెౕ%C; పాద.ెగళనుF
[ౕ.ైసZెౕ%C;”(1¨ెసెూౕక
[ౕ.ైసZెౕ%C; 1¨ెసెూౕక 5:19).
8ావBజకా4 5ా¬Bసాగదు ఎందు ెౕళKవ జనCాEె ఏ&ెందె అవరు తుంZా .ాf&ెపడు6ా7ె.Lస7న
బ!ె ఇతరెూం=!ె Iా6ాడాగదు ఎందు ెౕళKవ జనCాEె, ఏ&ెందె అవC!ె అదర వL7తn ఇలH.తమ>
గండం=C!ె -ెౕయాగలు 8ాధ-లHెందు ెౕళKవ మ[kెయరు ఇాEె, ఏ&ెందె అవరు ఆ Cౕ?యGH
Iాడల;rలH ఎనుF6ా7ె. ఇంతహ జనC!ె ెూస సృ అథBాగువ<=లH.

నమ>నుF Lస7.ెూం=!ె ముళK41ాగ, .ావ< నమ> హkెయ సn)ావగళనుF మతు7 గుణగళనుF సIా*
Iా%ెEౕె. మతు7 .ావ< ెూస సn)ావగళK మతు7 ెూస గుణలNణగkె ం=!ె ెూస uౕ-గkా4ెEౕె. .ావ<
సతెౕదGH ెౕ0రువద.ెFాH Iాడబహుదు. ప-6ాత>ననుF నం=సZారదు!
Making The Body Our Slave ెౕహవనుF నమ> 8ాn*ౕ
8ాn*ౕన
*ౕనా4
ా4 Iా%&ెూళXZెౕకు
5ౌలను (1కూCంథ
1కూCంథ 9:24-27) నGH ఒ?7 ెౕ0ాE.ె. “రంగ8ాS
రంగ8ాSనదGH ఓడువద&ె, !ెూ6ా7దవెలHరూ
ఓడు6ా7ాదరూ ఒబdను Iాత \రుదనుF ెూందు6ా7.ె ఎంబదు మ!ె ?0యెూౕ? అవరం6ె ౕవA
\రుదనుF పడ&ెూళXZెౕ&ెంతెౕ ఓ%C. అదరGH ెూౕాడువవెలHరు ఎాH -షయగళGH -ుతా4రు6ా7ె.
అవరు Zా%ెూౕగువ జయIాG&ెయనుF ెూందువద&ె, 8ాధ.ెIాడు6ా7ె; .ాాదెూౕ Zా%ెూౕగద
జయIాG&ెయనుF ెూందువద&ె, 8ాధ.ె Iాడువవా4ెEౕె. [ౕ4రా4 .ాను సహ గుC!ెూ?7లద
H వ.ా4
ఓడె !ెలH
!ెలHZెౕ&ెం=రువ అవరం6ెTౕ ఓడు6ె7ౕ.ె; .ాను !ా0యనుF గుదుEవవ.ా4రె !ెలHZెౕ&ెందవ.ా4
గుాEడు6ె7ౕ.ె. ఇతరరనుF ెూౕాట&ె, కెద Oౕె .ా.ెౕ అxౕగ.ె1&ెూంoెౕ.ెూౕ ఎంబ భయ=ంద ననF
OౖయనుF జu 8ాn*ౕన ప%1&ెూళKX6ె7ౕ.ె.”
.ె.
ెౕహ 3ాాగలూ సులభాద &ెలసవనుF Iాడలు బయసుత7ె. నమ> [ం=న సnరూపవ< సులభాద
&ెలస&ా,4, ెచుt ర]ా=నద సమయవనుF, ెచుt -ాం? పoెయలు, ెచుt సమయవనుF ఆామా4రలూ.
ెౕహవ< శమ=ంద ెూరబరలు మతు7 .ాkె సnల; మr!ె ెచుt మలగలు బయసుత7ె.
ఆదె .ావ< నమ> ెౕహవనుF మక,ళం6ెTౕ .ెూౕ%&ెూళXZెౕ&ా4ె - అవC!ె &ెలO> మృ_ానF
&ెూడZెౕ&ాగుత7ె. ఇవతు7 నమ> ెౕహగళనుF ఇం=నవెగూ ఎనూ IాడెTౕ నమ> ెౕహగళనుF .ావ<
\డువ<ాదె, అదు .ాkె సులభాద సమయ&ా,4 ఒ6ా7య Iాడుత7ె.
ఓట!ారను \రుదనుF !ెలుHవ సలుా4 అవను తనFGHరువ ఎలHవనూF &ెూడZెౕకు ఎందు 3ావ<ెౕ ఓట!ార
?0=రు6ా7.ె. ప-6ాత> నమ>నుF ఓడలు ెౕళK6ా7.ె!
3ావ<ెౕ Lౕoాపటువ< స;ెB!ె సంబం*1దం6ె అవరు 3ాాగలూ కణ తరZెౕ?యGHరZెౕకు ఎందు
?0=ాEె. ఆ?½క బహుIానవ< కణ తరZెౕ?!ె xౕగా4ె ఎందు ప-6ాత>ను నమ!ె ెౕళK6ా7.ె.
ఒబd ¶ాd{ ఆట!ారను అంకగళనుF తనF తండ&ె, ెft&ె Iాడలు సC3ాద =L,నGH ఓడZెౕకు తనF తండద
ఆట!ార!ెౕ iెండనుF ముంద&ె, కళK[సZెౕకు, ZాకW!ెB తనF ెూoెతగళనుF ఎ2సువం6ె IాడZెౕకు ఎందు
?0=ె. &ెQస7ను సnతః గుCగళనుF ెూం=రZెౕకు - అవను సC3ాద =L,నGH ఓడZెౕకు,మతు7 అవను తనF
ెూoెతగళనుF ెక, IాడZెౕకు.
ెౕహ .ావ< సతెౕదGH ౕ%ద ెౕBశనగళనుF అనుసC1దె,ప-6ాత> నమ> ెౕహగళనుF నమ>
గుామర.ాF4 Iాడలు సాయ Iాడు6ా7.ె. ఆదె తరZెౕతుారరు తమ> తండ&ె, అగత-రువ Iాన1క
bసు7 మతు7 తరZెౕ?యనుF &ెూడు6ా7ె. మతు7 .ావ< నమ> ెౕహవనుF నమ> గుామర.ాF4 Iాడలు
ాకC1దె, .ావ< ఇతరC!ె Zెూౕ*1దరూ సహ, .ావ< అనహBా4రు6ె7ౕె.

Summary 8ాాంశ
ప-6ాత>ను నమ!ె ెౕళKవ<దు .ావ< ెౕ!ె ఆతంద తుం\రువ<దు.
1.

ఆత> సంబంధాద సం4ౕత మతు7 LౕతB.ె ాడు6ా7 మ> హృదయగళGH ెౕవC!ె

!ానIా%C.
2.

ఎాH -షయదGH కృత¢6ె సGH1C.

3.

కతB!ె భయపటు ఒబdCగూబdరు 8ెౕెIా%C.

ప-6ాత> దుఖఃప%సZారదు,ఆతననుF నం=సZారదు,మతు7 నమ> ెౕహవనుF నమ!ె అ*ౕనదGHటు&ెూళXZెౕకు.
ప-6ాత>న ఎచtC&ెగkెాH నమ> మన1Wన bసు7 కమగళనూFళ!ెూం%ె.ప-6ాత>ను నమ>నుF
మహ6ా,యB=ంద తNణెౕ Lస7న సnరూప&ె, రూ5ాంతరప%సువ<=లH.ఆతను .ావ< సం6ెూౕషపటు
కతBనం6ాగువ పLTయ తరZెౕ? ౕడు6ా7.ె.
VI. LIFE! IN JESUS uౕవ!
uౕవ Tౕసు-నGHTౕ
“ఆతనGH
ఆతనGH uౕవ-తు7; ఆ uౕవవ< మనుషC!ె Zెళ&ా4తు7.” (xౕాన
xౕాన 1:4). xౕానను మతూ7 ెౕళKవ<దు
“Tౕసు
Tౕసు అవ!ె - .ా.ెౕ IాగBవA సతవA uౕవవA ఆ4ెEౕ.ె; ననF మూలకా4 ెూరతు 3ారూ తంెయ
బ0!ె బరువ=లH.”
Tౕసు Lస7నGH uౕవ-ె.ఆదె నమ!ె &ెలవ< సమయ uౕవెందెౕను ?0యువ<=లH.
బహళ పముఖ వచనగళGH ఒంాద వచన (ెూౕIాయ
ెూౕIాయ 8:2) రGHెౕ, “3ాకందె
3ాకందె uౕవవనుFంటుIాడువ
ప-6ాత>ంాద యమవ< నFనుF 5ాపమరణగ0!ె &ారణాద యమ=ంద Lస7 Tౕసు-న మూలక
\%1తు.”
\%1తు. 5ాప మరణద యమెందెౕను? ఇద&ె, బదా4 uౕవవనుFంటుIాడువ ప-6ాత>ంాద
యమెందెౕను?
&ానూను ఒందు &ారణ మతు7 పCgామ సంబంధవనుF ెౕళKత7ె- భూసంబంధాదదుE, 8ాIానా4 గ2తద
రూపదGH వక7ప%సాగుత7ె.5ాప మరణద యమ (దాెగళ ఆార=ంద) స;షాద &ారణ మతు7
పCgామద సంబంధ- ౕవ< 5ాప Iా%దె 8ాయు-, అదర ముఖ 6ాత;యBెందె ౕవ< 5ాప Iాడ=దEె,
ౕవ< uౕ-సZెౕకు.
"5ాప మరణద యమ, ఆాగూ 5ాప మతు7 మరణద &ానూను మరణ -* “మరణ-*సువ యమద
8ెౕెయు కGHన Oౕె G తాద అNరగళGH ఆార!ెూం%దEరూ ప)ావ=ంద కూ%ాE4తు7. ఆ ప)ావ=ంద
hౕెయ ముఖ&ె, బంద ప&ాశవ< కుం=ెూౕగువంథా4దEరూ అదర -ుత7 ఇ8ాTౕలరు అవన ముఖవనుF
.ెూౕడారె ఇదEరు.” (2&ెూCంథ
&ెూCంథ 3:7) రంతరా4 వL7య గమనవనుF కGHన ఫలకగళGH ఒ6ా7yసువ
మూలక, అUవృ=Vప%సువ ఒళ fతవ< 5ాపా4రువ<దు. ఒబd వL7యు తనFనుF 6ాను 5ా3ా4 .ెూౕడు6ా7
ెూౕదె, అవను ా!ె &ాయBవB[సు6ా7.ెంబుదు.ఖరా4 నమ> ఆెూౕచ.ెగళK }ఏను IాడZారదు"
ంద "ఏ.ాగZెౕ&ెంబ" కoె!ె గమనహCసZెౕకు.

ఇదు TౕసుLస7నGH uౕవవనుFంటు Iాడువ యమా4ె. ప<నజBన> ెూం=ద Oౕెౕ .ావ< ఈగ Lస7నం6ె
ఇరువ 8ామథB ెూందు6ె7ౕె! .ావ< "Lస7 Tౕసు-నGH ెౕవర Oౕలు>ఖాద కె" యనుF అనుసCసు6ె7ౕె
(¥G; 3:14).
3:14) నమ!ె ెూస మ.ెూౕ)ావ-ె - .ావ< Lస7నం6ె ఇరZెౕ&ెందు బయసు6ె7ౕె! .ావ< ెౕవరనుF
ఆా*సZెౕ&ా4లH - .ావ< బయసు6ె7ౕె! .ావ< స)ె!ె ెూౕగZెౕ&ా4లH - .ావ< బయసు6ె7ౕె!
అ.ెౕక &ెQస7రు ెౕవC!ా4 &ెలస Iాడలు ఉ6ాWహద దృ&ెూౕనవనుF బయసు?7రువవా4 &ాణువ<=లH.
అవరు ఇనూF 5ాప మతు7 మరణద యమద అ%యGH &ెలస Iాడు?7ాEె. ా!ా4 అవరు స)ె!ె ెూౕగZెౕకు
ఎందు అవరు )ా-సు6ా7ె. అవరు Tౕసు-న బ!ె ఇతరెూం=!ె Iా6ాడZెౕకు ఎందు అవరు )ా-సు6ా7ె.
అవరు IాడZెౕ&ాద బహళషు -షయగ0ె, మతు7 &ెQస7 ధమB అవC!ె జాద ెూె3ా4ె. అవర సమ8ె
- అవర వతB.ెగళK!
ఈ హంతదGH xౕానను బెయు6ా7.ె; “ెౕవర
ెౕవర Oౕలణ ౕ? ఏనందె ఆతన ఆెగళనుF &ై&ెూండు
నoెయువెౕ. ఆతన ఆెగళK )ారాదవ<గళలH.” (1xౕాన
1xౕాన 5:3). ఆతన ఆెగళK )ారాదవ<గళలH- నమ!ె
ఆతన ఆెగళK )ారా4దEె నh>ళ!ె ా1సువ ప-6ాత>న సాయ &ెౕళZెౕకు. “3ాకందె
3ాకందె ెౕవCంద
హుrరువంథెలHవ< ెూౕకవనుF జyసుత7ె. ెూౕకవనుF జy1దంథదు నమ> నం\&ెTౕ.”
1xౕాన 5:4).
నం\&ెTౕ. (1xౕాన
నమ> నం\&ె ెూౕకవనుF జy1ె.నమ!ె 3ావ<ెౕ CౕNyలHద పC1S?యూ ఇలH,3ావ<ెౕ సమ8ె తుంZా
కణా4లH, 3ావ<ెౕ పవBతవ< తుంZా ెూడదు చGసలు ఆ8ాధ ఎనుFవం?లH.నమ!ె ఇదు &ెౕవల నమ>
నం\&ెయనుF Zెkెసువ ఒందు -షయా4ె, నమ> నం\&ెయ మటవనుF ెftసువ<దు ెౕవరనుF
సం6ెూౕష=ంద అథBIా%&ెూళXలు “నమ>GH
నమ>GH &ాయB8ా*సువ తనF శL7య ప&ార .ావ< ZెౕడువదL,ంతలూ
xౕfసువదL,ంతలూ.”
ఎెస 3:20).
xౕfసువదL,ంతలూ (ఎెస
ఒళ!ె ప-6ాత> శL7యనుF ెూం=రువ .ావ< ఈ ెూౕకవనుF తె&ెళ!ా4 Iాడబహుదు ప?xబd మనుష
Lస7నGH పCపAణB6ెయనుF పసు7తప%సలు .ావ< శ~సZెౕకు. నమ> సుత7Gన .ాశాగువ<?7రువ జగ?7!ె
.ావ< uౕవవనుF ౕడబహుదు. “ఆ
ఆ ]ా6ెయ మా=వసాద కoెౕ =నదGH Tౕసు ంతు&ెూండు 3ావ!ాదరూ ౕర%&ె3ా4దEె అవను ననF బ0!ె బందు కు%యG.ననFనుF నం\దవన ెూెxళ4ంద
ెౕ0దను.” ( xౕాన
ాసదGH ెౕ0రువ ప&ార uౕవకరాద ౕCన ెూkెగళK హCయువవ< ఎందు కూ4 ెౕ0దను.
7:37,38).
Summary ముఖ 8ాాంశ
Lస7నGH uౕ-సువC!ె సం6ెూౕష-ె. ఏ&ెందె .ావ< ఆతన ఆెగళనుF &ై!ెూళKX6ె7ౕె ఆదుదCంద ెౕవరు
నమ> మూలక అత*కా4 Iాడు6ా7.ె ఎందు నమ!ె ?0=ె. నh>ళ!ె ా1సువ ప-6ాత>న
మూలకవA .ావ< &ెౕళKవ<దL,ంతలూ అథా xౕfసవ<దL,ంతలూ ెౕవరు అత*కాదదEనుF Iాడు6ా7.ె.

CONCLUSION అం?మ ?ౕIాBనగళK
ఈ అధయనదGH తలుద మూల అం?మ ?ౕIాBనగళK [ౕ4ె:

1.

&ెQస7!ె ఇదు 8ాధ,3ా&ెందె Lస7నూళ!ె =ౕN8ాFనద మూలక 8ెౕCద Oౕెౕ ఆతను ెూస

సృ, నంతర Lస7నం6ె ఆగు6ా7.ె.
2.

ఈ ెూస సృయ అUవృ=V!ా4 రంతర పLTయ మూలక మనసWనుF

.ెూతనప%సు?7రZెౕకు-ప<నురు6ాSన ెూం=ద Lస7న fతవనుF .ెూౕడువ మూలక,ఆతన ప<నురు6ాSన
fతవనుF అUవృ=Vప%సు6ా7,నమ> మన1Wన దృ&ెూౕన ప<నురు6ాSన ెూం=రువ Lస7న
OౕGrరZెౕకు.
3.

ెౕవర ఉెEౕశవ< ప-6ాత>ననుF ఆత!ె నం\గస7ా4రువవC!ె కళK[సువ<ా4ె,

ఆదECంద ెౕవెూం=!ె సంబంధ ప<నః8ాSసబహుదు మతు7 నం\గస7రు తమ> పరెూౕకద
తంెయం6ె పCపAణBాగబహుదు. ెౕవర ఈ అదు©త పCకల;.ెయనుF తనF ాకద -ెౕష పదగళGH
?01ాE.ె,ఆ పదగళK “ా!ాEన, మమB,మ[O,మతు7 కనF%” ముం6ాద ఈ పదగళGH,.ావ< ఆతన
ఉెEౕశవనుF iె.ాF4 అథBIా%&ెూళXబహుదు.5ాపNIాపgెయు నh>ళ4రువ ప-6ాత>!ె
ాహనా4ె, మతు7 ెౕవర పముఖ పCకల;.ెయ \ౕగద &ై ఆ4ె,ెూస ఒడంబ%&ెయ &ెౕంద
సంెౕశ గ[సువGH అథBIా%&ెూళXZెౕకు. హkెయ ఒడంబ%&ెయ సంెౕశ &ెౕవల Lస7నలH, ఆదె
Lస7ను మ>GHరువ<ెౕ.ెౕవర పCపAణB పకటgెయ కనF%యGH - పAణB!ెూండ ెూస
ఒడంబ%&ెయGH మతు7 \డుగoెయనుFంటుIాడువ సBత7మ ధమBపIాణదGH - ప<నరు6ాSన!ెూండ
Lస7న మ[Oయ fతణవనుF .ావ< .ెూౕడు6ె7ౕె మతు7 ఇదర పCgామా4 అెౕ fతవనుF నమ!ె
IాపB%సాగు?7ె
4.

ప-6ాత>ను &ెQస7!ె సంపAణB.ాగలూ,5ా5ా*ౕనసn)ావవనుF .ాశప%సలూ,సాయ

Iాడు6ా7.ె.ప-6ాత>ను ఆతననుF ెౕవర మగ.ాగలూ మునF%సు6ా7.ె,మతు7 ఆతన 5ాథB.ెయGH
Zెౕ%వవ.ా4ాE.ె.
5.

&ెQస7రు ప-6ాత> భCతా4రువ<దు,ఆతననుF దుఖఃప%సెయూ,ఆతననుF

నం=సెయూ,మతు7 నమ> ెౕహవనుF హ6ెూౕrయGH ఇటు&ెూళXలు ఎచtCసా4ె.
6.

Tౕసు-నGH uౕ-సువ<దు హkెౕ ఆెూౕచ.ెyంద \డుగoె ెూందువ<ెౕ.&ెQస7ను

సం6ెూౕష=ంద ెౕవర fత7వనుF &ెౕం=కృత పయతF Iాడు6ా7 Lస7నం6ాగు6ా7.ె.ఆతను నంబువ<దు
ెౕవరు 6ాను &ెౕళKవదL,ంతలూ xౕfసువ<దL,ంతలూ ఆ6ా*కాదదEనుF ఆతనూళ!ె ా1సువ
ప-6ాత>న శL7య &ాయBద మూలక Iాడలూ శక7.ా4ాE.ె.

