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పరిచయం
వాస్త వానికి క్రీస్తు ను మరియు మరియు ఆయన సిలువని
గూర్చి మనము ఆరంభములోనే పూర్తి వివరణ ఇవ్వబడితే,
మన క్రైస్తవ జీవితములోని మొదటి దినము నుండే మనము
గొప్ప అనుభవమును కలిగియుండవచ్చు, అయితే పూర్తి
వివరణ కొంత కాలము తరువాతే ఇవ్వబడుతుంది.
వాచ్మాన్ నీ, ది నార్మల్ క్రిసటి ్యన్ ల�ైఫ్
ప్రభువుగా, దేవునిగా, రక్షకునిగా మరియు జీవితముగా
యేసు క్రీస్తు నందు మనము నమ్మకముంచినప్పుడు,
మన చిత్త ములను మరియు మన జీవితములను
కూడా
స్వాధీనము
చేసుకోమని
ఆయనను
మనము కోరుచున్నాము. వాస్త వానికి ఆయన మన
జీవితమవుతాడు. మనము మార్చబడతాము; కొన్నిసార్లు
త్వరగా, కొన్నిసార్లు ఆలస్యంగా, కాని మార్పు ఎల్ల ప్పుడు
జరుగుతుంది. స్వయంగా దేవుని ఆత్మ మనలో
నివసించుటకు వచ్చి మనలను పరిపూర్ణులుగాను,
సజీవులుగాను, సంపూర్ణులుగాను చేస్తా డు. మనము
నమ్మి దేవునికి మన హృదయములను ఇచ్చినప్పుడు
జీవితము
మార్చబడుతుంది.
డేవిడ్ హో వెల్

దేవుడు పరలోకములో ఉండి భూమి మీదికి మనుష్య రూపములో
వచ్చాడు.
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ఫిలిప్పీ. 2:6-8, యోహాను 1:14, హెబ్రీ. 1:3, రోమా. 8:3b, యోహాను 10:30, కొలస్సీ. 1:15,
కొలస్సీ. 2:9, హెబ్రీ. 2:11-17, మత్త యి 1:20-21

ఆయన అద్భుతమ�ైన రీతిలో గర్భముదాల్చబడ్డాడు, కాని
మనవలెనే ఒక స్త్రీ ద్వారా జన్మించాడు.

ఆయనతో
మనము
వ్యక్తిగత
అనుబంధమును
కలిగియుండుటకుగాను,
ఆయనను
దేవునిగాను
మానవునిగాను తెలుసుకొనుటకుగాను మరియు తండ్గ
రి ా
ఆయనను మరింత దగ్గ రగా అర్థము చేసుకొనుటకు ఆయన
ఇలా చేశాడు.
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యేసు బాల్యము మరియు యౌవ్వన కాలములను అనుభవించి,
ఒక వృత్తి ని నేర్చుకొని, సమయము ఆసన్నమ�న
ై ప్పుడు, ఆయన
చేయుటకు వచ్చిన పరిచర్యను ఆరంభించి, మనందరికీ తనను
తాను దేవునిగాను, రక్షకునిగాను బయలుపరచుకున్నాడు.
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మత్త యి 3:13-17, మత్త యి 7:28-29, మార్కు 6:2-3, లూకా 2:40,
లూకా 2:41-47, లూకా 2:52

భూమి మీదికి ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశ్యము నెరవేరిన తరువాత,

ఆయనను సిలువవేయుటకు ఆయన అనుమతి ఇచ్చాడు. ఆయన
అవమానించబడి, హింసించబడి సిలువకు మేకులతో కొట్ట బడ్డాడు.
మనము చేసిన తప్పిదములకు మీరు, నేను పరిహారమును
చెల్లించకుండా ఉండుటకుగాను యేసు ఇంత
ఘోరమ�ైన మరణమును అనుభవించుటకు
ఇష్ట పడ్డాడు. ఆయన అనుభవించిన ఆ
శ్రమను మనము గుర్తించాలని
ఆయన ఆశించాడు. కేవలం

దేవునికి మాత్రమే తెలిసిన
విధానములలో, యేసు క్రీస్తు
మరియు బలి మరియు రక్త ము
మన
పాపములను
కడిగి
మనలను పూర్తిగా శుద్ధిచేయగలదు.
ఈ ప్రేమ కార్యము మనలను
శుద్ధు లనుగా చేసింది, తద్వారా
దేవుడు యేసును చూచు
విధముగానే మనలను కూడా
ఆయన పిల్లలలో ఒకరిగా
చూడగలడు.
మత్త యి 26:28-29, మత్త యి 27:57-61, రోమా. 5: 6, రోమా. 8:3, ఎఫెసీ. 1:7,
హెబ్రీ. 2:14-15, హెబ్రీ. 9:22, 1 పేతురు 2:24, 1 యోహాను 1:7
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యేసు
మరణించిన
తరువాత,
ఆయనను పాతిపెట్టా రు, తరువాత
దేవుడు ఆయనను మరణములో నుండి
లేపాడు. తరువాత కొన్ని దన
ి ముల
వరకు సజీవుడన
�ై యేసును చాలా
మంది చూశారు, తరువాత ఆయన
పరలోకమునకు తిరిగవ
ి ళ్
ె లి పో యాడు.
ఆయనతో మనము వ్యక్తిగత అనుబంధము కలిగియుండుటకుగాను,
మరియు మనకు తన నిత్యజీవ బహుమానమును ఇచ్చుటకుగాను
యేసు వచ్చాడు. నిత్య జీవితము క్స
రీ ్తు జీవితమయ
�ై ున్నద.ి దానికి
ఆరంభములేదు మరియు అంతము లేదు.
5

లూకా 24:1-7, లూకా 24:50-51, యోహాను 16:28, హెబ్రీ. 1:3

ఇందంతా ఎందుకు అవసరమయ
�ై ుండెను? ఎందుకంటే దేవుడు మొదటి పురుషుడ�న
ై
ఆదామును సృష్టించినప్పుడు, ఆయన అతనికి పరద�స
ై ులో అద్భుతమ�న
ై
స్థ లమునిచ్చాడు, కాని అతడు తన పరలోక తండక్రి ి అవిధేయుడ�య
ై ్యాడు.

ఆదాము స్వార్థముతో చేసన
ి
అవిధేయ కార్యము వలన,
అతడు దేవుని నుండి
వేరుచేయబడి ఆత్మీయముగా
మరణించాడు.

అప్పటి నుండి, మావునికి శరీరము మరియు ప్రా ణము (వ్యక్తిత్వము)
ఉండినవిగాని, దేవుని దృష్టిలో అతడు మరణించాడు. అతడు
పరిపూర్ణుడ�ైయుండక అతని కొరకు నిర్ణ యించబడిన దేవుని
ఆశీర్వాదములను
అనుభవించలేకపో యాడు.
ఆది. 2:8-9, ఆది. 3:2-6, ఆది. 2:16-17, ఆది. 3:23, I కొరింథీ. 15: 45-46
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ఆదాము కుటుంబ వరుసకు చెందిన మన తల్లిదండ్రు లకు
బిడ్డ లముగా, ఏదేను తోటలో మనము ఆదాముతో కలసి
ఆత్మీయముగా
మరణించాము.

మనము ఆ వారసత్వము యొక్క భారమును మరియు భూమి
మీదు జీవించు కాలములో మనము చేయు పాపములు మరియు
భావోద్వేగముల యొక్క భారములను మోస్తు న్నాము.
7

రోమా. 3:23, రోమా. 5:12, రోమా. 5:18a

ఒక రోజున, ఒక వ్యక్తి వచ్చి యేసును గూర్చిన వృత్తాంతమును, మన
కొరకు మరణించుట ద్వారా ఆయన మనలను నిత్య మరణము నుండి
రక్షించుటకు మరియు తన నిత్య జీవమును మనకు ఇచ్చుటకు
వచ్చిన విధానమును వివరించాడు. యేసు మరణించి, మనకు ఒక
మార్గ మును, అనగా సంపూర్ణ క్షమాపణను అనుభవించు మార్గ మును,
షరతులులేని ప్మ
రే ను, మరియు ఆయన ద్వారా నిత్య జీవ నిరీక్షణను
అనుగ్రహించాడు.
యెహెజ్కేలు 36:26-27, అపొ . 4:12, రోమా. 5:9, 1 కొరింథీ. 15:57, 2 కొరింథీ. 5:18a,
గలతీ. 1:15-16, ఎఫెసీ. 2:8-9, 1 తిమోతి 2:5-6

8

ఇప్పుడు ఆయనతో అనుబంధము ద్వారా మీరు మరియు నేను ఈ
భూమి మీద మనము సమాధానమును మరియు అనంత జీవమును
అనుభవించుటకుగాను యేసు వచ్చాడు. జీవిత సమస్యలను ఎలా
ఎదుర్కోవాలో ఆయన మనకు చూపగోరుచున్నాడు. యేసు జీవించుటకు
నిరీక్షణను మరియు నూతన మార్గ మును అనుగహ
్ర ంి చుచున్నాడు.
మనము నడచు స్వాభావిక మార్గ ములు మనలను స్వార్థపరులనుగా
చేస,ి ఇబ్బందులలోనికి నేడతాయి. అవి సఫలము కాలేదు.
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యోహాను 10:10, రోమా. 6:16, రోమా. 6:21, రోమా. 8:37, ఎఫెసీ. 2:14, ప్రకటన 3:20

దేవుని నుండి దూరము చేయబడిన యెడల మనము సమాధానమును
అనుభవించలేము. ఎంపక
ి లు, అనగా అనుదన
ి ము మనము తీసుకొను
నిర్ణయములు, స్వార్థము మీద ఆధారపడియున్నవి మరియు అవి
మనలను నిరుత్సాహమునకు గురిచస
ే ,ి దేవునితో సహవాసమును
నుండి దూరము చేస్తాయి. మన పరలోకపు తండత
్రి ో సమాధానకరమన
�ై
అనుబంధమును కలిగియుండాలనే లోతన
�ై వాంఛ మనకు ఉన్నదగ
ి ాని,
మనము ఆత్మీయ అనుబంధము లేకుండా ఉంటాము. మన సొ ంత
“ఉత్త మమన
�ై ఆలోచనలు” మరియు సదుదదే శ
్ ములు మనలను ఈ
కూపములోనికి నెట్టాయి.
ప్రసంగి 3:11, రోమా. 6:16, లూకా 1:78-79, యోహాను 16:33, రోమా. 5:1-2, రోమా. 8:6
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దేవునికి మనకు మధ్య దూరమును పెంచు ఖాళీని పురించుటకు
మనము పయ
్ర త్నిస్తు న్నాము మరియు ఆయనతో అనుబంధమును
పునఃస్థా పంి చుటకు మార్గ ములను వెదకుచున్నాము. కాని ఏది
పని చేయుటలేదు. కేవలం యేసు క్స
రీ ్తు నందు నమ్మకముంచుట
ద్వారా మాతమ
్ర ే మనము తండ్య
రి న
�ై దేవునితో అనుబంధము
కలిగియుండగలము.
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సామెతలు 14:12, రోమా. 6:23, రోమా. 3:23

మన వర్త మాన, భూత, భవిష్యత్ కాలముల పాపముల కొరకు,
తప్పిదముల కొరకు, స్వభావ లోపముల కొరకు మరణించిన
యేసు ఈయనే. ఆయన రక్త ము ద్వారా, మనము కడగబడి
దేవుని ఎదుట సరియన
�ై స్థా నమును పొ ందగలము. తండ్య
రి న
�ై
దేవుని యొద్ద నుండి మనము సంపూర్ణ క్షమాపణను మరియు
షరతులులేని ప్మ
రే ను పొ ందగలము. ఆయన మరణము మరియు
పునరుత్థానము ద్వారా, యేసు దేవునికి మానవునికి మధ్య
ఉన్న ఖాళీని పూరించాడు. ఇందుమూలముగానే ఆయన లోక
రక్షకుడ�ై యున్నాడు.
యోహాను 3:16, I పేతురు 3:18, I తిమోతి 2:5-6, రోమా. 5:1
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ఈ సత్యమును అంగీకరించు లేక తిరస్కరించు అవకాశం మనందరికీ
ఉంద.ి ఈ సన్నివేశములను మనము నిజమ�న
ై విగా అంగీకరించి దేవునిగా
యేసుయందు నమ్మికయుంచినట్ల యితే, యేసు కలిగియున్న హక్కులు
మరియు హో దాలు అన్నిటితో మనము దేవుని పల
ి ్ల లము అవుతాము.
మనము యేసు క్స
రీ ్తు కు తోటి వారసులము మరియు ఆయనకు సహో దరి
లేక సహో దరుడవుతాము. మీ చిత్త మును మరియు మీ జీవితమును
సంపూర్ణముగా ఆయన చేతిలో పెట్టండి. ఇది అంత క్లిష్టమన
�ై పని కాదు, కాని
ఇప్పటి వరకు మీ జీవితములో ఇది అత్యంత కఠినమన
�ై పని అయ్యుండవచ్చు.
మీరు దేవుని వాగ్దా నములను మరియు ఆయనతో సహవాసము
ద్వారా కలుగు ఆనందమును నిజముగా అనుభవించాలని అనుకుంటే,
మీ జీవితమును స్వాధీనము చేసుకోమని ఆయనను కోరండి. మీరు
నిజాయితీగా చేస,్తే చిన్న ప్రా ర్థన కూడా సరిపో తుంద.ి .. ఎందుకంటే దేవుడు
మీ హృదయమును చూస్తు న్నాడు. ఈ సులువ�న
ై ప్రా ర్థన చేస్తూ మిమ్మును
మీరు ఆయనకు సమర్పించుకోండి. మీరు నమ్మి విశ్వసంి చినట్ల యితే ఇంత
మట్టు కు సరిపో తుంది!
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ఎఫెసీ. 2:13, యోహాను 14:6, హెబ్రీ. 4:3, హెబ్రీ. 4:7

“పరలోకమందున్న తండ్రి, నన్ను నేను
నీకు సమర్పించుకొనుచున్నాను----నన్ను
మార్చి నీ చిత్త ము నాలో జరిగంి చుము. నేను
నీ చిత్త ము జరిగంి చునట్
లు నా జీవితమును
స్వాధీనపరచుకొని నా స్వార్థపు మార్గ ములను
తొలగించుము. నీ శక్తి మరియు ప్మ
రే ద్వారా
నేను సహాయము చేయవలసినవారికి
మాదిరగ
ి ా ఉండునట్
లు నా పాపము మీద
నాకు జయమును అనుగ్రహంి చుము.
నీ జీవిత మార్గ మునకు నన్ను నేను
సమర్పించుకొనుచున్నాను. నేను ఎల్ల ప్పుడు
నిన్ను నమ్మి నీ చిత్త ము జరిగంి చనిమ్ము!
ప్రభువ�న
ై యేసు రమ్ము, వచ్చి నీ జీవితమును
నా ద్వారా జీవించుము. ఆమెన్.”
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యేసు మరణించి, పాతిపెట్టబడి, మరణము నుండి తిరిగిలేచాడని
మీ హృదయమునందు విశ్వసించి మీ నోటితో ఒప్పుకోండి. ఆయన
శరీరధారియ�ైన దేవుడ�ైయున్నాడని నమ్మి దేవుని బిడ్డ గాను, క్రీస్తు
తోటివారసుడవ్వండి.
15

యోహాను 11:25-26, యోహాను 14:6-7, రోమా. 10:9, రోమా. 10:13, 1 కొరింథీ. 6:17,
ఎఫెసీ. 1:5-8, ఎఫెసీ. 2:8-10, కొలస్సీ. 2:6-7, 1 యోహాను 5:12-13

మీరు దేవుని ఆత్మను స్వీకరించినప్పుడు, మీరు
సంపూర్ణులుగాను దేవునిలో సజీవులుగాను అవుతారు.
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మీ జీవితములోనికి రమ్మని యేసు క్స
రీ ్తు ను మీరు ఆహ్వానించినప్పుడు,
ఆదాములో మీ భూలోక కుటుంబ వారసత్వము నుండి మీరు క్స
రీ ్తు లో
నిత్య జీవములోనికి, అనగా మునుపటి కాలములో నిత్యము ఉన్న
మరియు భవిష్యత్
తు లో నిత్యముండు జీవితములోనికి మార్చబడతారు.
మీరు సల
ి ువ మీదక
ి ి బదలీ
ి చేయబడతారు మరియు మీ పాత జీవితము
క్స
రీ ్తు తో కలసి మరణిస్తుంద.ి
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రోమా. 5:18-19, రోమా. 8:1-2, 1 కొరింథీ. 15:22, గలతీ. 5:24, ఎఫెసీ. 1:13-14,
ఎఫెసీ. 3:14-15, 1 పేతురు 1:18-19

మీరు ఆయనతో ఏకమ�య
ై ్యారు. మీరు క్స
రీ ్తు తో ఐక్యపరచబడ్డారు అమరియు
అది ఎన్నటికని
ి మార్పు చెందదు. యేసు మీలో మరియు మీరు ఆయనలో
ఇప్పుడు జీవించుచున్నారు. ఆయన వెళలు ్ ప్రతి చోటక
ి ి మీరు వెళతా ్రు. మీరు
వెళలు ్ పతి
్ర చోటక
ి ి ఆయన వెళతా ్డు.
యోహాను 14:20, రోమా. 6:6, గలతీ. 2:20, గలతీ. 4:4-7,
గలతీ. 5:24, ఎఫెసీ. 1:11, కొలస్సీ. 2:10
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మీ “పాత స్వభావము” యేసుతో సిలువ మీద మరణించినప్పుడు, మీరు
ఆయనతో కూడా పాతిపెట్టబడియున్నారు. క్స
రీ ్తు ద్వారా మీ నూతన ఆత్మీయ
వ్యక్తిత్వము వెలుగులోనికి వస్తుంది మరియు ఆయనతో కూడా పరలోక
స్థా నములకు ఆరోహణమవుతుంది. బలహీనతలు, పాపభారము, పాపములు
మరియు అవమానముల మూటను మీరు విడిచిపెడతారు. మీరు
క్స
రీ ్తు లో ఉన్నారు మరియు ఆయన మీలో ఉన్నాడు.
మీరు మీ పాత జీవితమును విడచి నూతన
జీవితమును పొ ందుతారు. ఇప్పుడు మీలో
దేవుని ఆత్మ నివసించుచున్నాడు
మరియు మీ మానవ ఆత్మ
దేవునితో
జీవములోనికి
పునరుద్ధ రంి చబడింది.
మీరు
క్స
రీ ్తు లో ఉన్నారు మరియు
నిత్య జీవము వ�ప
ై ుకు గొప్ప
పయ
్ర ాణములో ఉన్నారు. మీరు
తిరిగి జన్మించారు!
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యోహాను 3:6, యోహాను 11:25-26, రోమా. 5:5, రోమా. 6:4-6, రోమా. 8:10,
కొలస్సీ. 2:12-14, కొలస్సీ. 3:1-3, ఎఫెసీ. 1:13b, ఎఫెసీ. 2:6

మీరు మీ ప్రా ర్థనలో నిజాయితీ కలిగియుంటే, మీరు నూతన కుటుంబములో
అనగా దేవుని కుటుంబములో సభ్యుల�య
ై ున్నారు. తండయ
్రి న
�ై దేవుడు
మనందరినీ తన పిల్లలుగా దత్త తు తీసుకుంటాడు మరియు మన అన్నయన
�ై
యేసుతో మనము తోటి వారసులమవుతాము. ఆయన కుటుంబములో
సభ్యులుగా ఆయన మిమ్మును షరతులు లేకుండా అంగీకరించుచున్నాడు
మరియు ప్రేమించుచున్నాడు.
కీర్తనలు 16:11, రోమా. 5:11, రోమా. 8:15-17a, 2 కొరింథీ. 5:17,
ఫిలిప్పీ. 3:20a, హెబ్రీ. 2:11-12, ప్రకటన 21:2
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క్స
రీ ్తు మోసన
ి పాప భారములతో పాటుగా మీ పాత స్వభావము సిలువ మీద
మరణించింద.ి మీరుఇకపాపములు,వ్యసనములు,మరియుమనుష్యులయొక్క
ఇతర స్వారప
్థ ు మార్గ ములకు బానిసల�య
ై ుండవలసన
ి అవసరము లేదు కాబట్టి
మీరు ఉపసమనమును పొ ందవచ్చు. మీరు క్స
రీ ్తు నందు మరణించియున్నారు
మరియు సాతాను ఉపయోగించు మరణము అను ఆయుధము
నిష్ప్రభావముగా చేయబడినది కాబట్టి మరణము మిమ్మును భయపెట్టదు.

ఈ నూతనమ�న
ై నిత్య జీవము ద్వారా నూతన ధ�ర
ై ్యము మరియు నూతన
సాహసము వస్తాయి. మరణమునకు ఇక మీ మీద పభ
్ర ావముగాని,
అధక
ి ారముగాని లేదు. మనము మోసము చేస,ి దొ ంగిలించి, అబద్ధములు
చెప్పి మరియు అనేక ఇతర కార్యముల ద్వారా చేసన
ి పాపముల కొరకు
క్స
రీ ్తు మరణించాడు. మన పాపపు స్వభావమును విడిచిపెట్టు టకు
మనము ఆయనతో కూడా మరణించాము. మనకు నచ్చిన విధముగా లేక
దేవునికి నచ్చిన విధముగా కార్యములను చేయుటకు నిర్ణయించుకొను
స్వాతంత్ర్యము మనకు ఉన్నది. యేసు క్స
రీ ్తు ద్వారా దేవుని సంరక్షణలోనికి
మన జీవితములను మరియు మన చిత్త ములను ఇచ్చివేయుటకు ముందు
మనము ఈ నిర్ణయించుకొను స్వాతంత్యము లేదు.
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రోమా. 6:11-13, రోమా. 8:1-2, రోమా. 8:15-17a, గలతీ. 5:16,
కొలస్సీ. 2:6-7, 2 తిమోతి 1:7, హెబ్రీ. 2:14-15

మన శరీరములు మరియు ప్రా ణములు---మన వ్యక్తిత్వములు
---ఇప్పటికీ భూమి మీద జీవించుచున్నవి కాబట్టి, ఈ సత్యమును
పూర్తిగా అర్థము చేసుకొనుట మనకు కష్ట ముగా ఉండవచ్చు. అయితే
ఇప్పుడు క్స
రీ ్తు ఆత్మ మనలో నివసస
ి ్తుంది మరియు మనము ఆత్మీయ
జీవులమయ
�ై ున్నాము. దేవుడు మనకు ఇవ్వాలని కోరుచున్న
సంపూర్ణ జీవితమును మనము జీవించగోరిత,ే మనము విశ్వాసముతో
ఈ సన్నివేశములను అంగీకరించాలి. మీ ఆలోచనను మార్చుకొని,
మీరు ఎవరు మరియు ఎక్కడ ఉన్నారు అను విషయమును
సమీక్షించుకోండి. మీ తండత
్రి ో పరలోకమందున్న విషయముల మీద
మీ మనస్సును నిలుపుకోండిగాని, భూమి మేదహ
ే మన అనుదన
ి
జీవితాలలో ఎదుర�య
ై ్యే చెత్త మీద కాదు. దేవుని కుటుంబములో ఉంటూ
మీరు స్వచ్ఛమన
�ై ఆనందమును అనుభవిస్తా రు. మీ పాత స్వభావము
మరణించింది మరియు యేసు క్స
రీ ్తు లో మీరు నూతన జీవితమును
పొ ందుకున్నారు. ఇది పూర్తిగా ఒక క్రొ త్త ఆలోచనా విధానమయ
�ై ున్నద.ి
మీరు మార్పు పొ ందుచున్నారు!
రోమా. 8:5-6, రోమా. 12:2, 1 కొరింథీ. 2:16, ఎఫెసీ. 2:6, ఫిలిప్పీ. 2:5, ఫిలిప్పీ. 3:20a, ఫిలిప్పీ.
4:6-8, కొలస్సీ. 3:1-3, 2 తిమోతి 1:7
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మన స్వాస్థ్యము అయితే మన భౌతిక తల్లిదండ్రు లు మరియు
ఆదాములోనన
�ై ా ఉండాలి లేక దేవుని కుటుంబములోనన
�ై ా ఉండాలి. వేరే
ఎంపికలు లేవు. యేసు క్స
రీ ్తు నందు విశ్వాసముంచకుండా, మనమంతా
ఆదాములోనే మిగిలిపో తాము.

వారు ఒక పాదమును ఆదాము వారసత్వము మీద (లేక మన భూలోక
కుటుంబము ఉన్న లోకము మీద) ఉంచి మరొక పాదమును దేవుని
కుటుంబములో ఉంచవచ్చని చాలామంది విశ్వాసులు ఆలోచన చేస్తా రు.
ఫలితంగా అంతరంగ సంఘర్షణను, ఆత్మీయ అలజడిని అనుభవిస్తా రు.
సరియన
�ై నిర్ణయములను తీసుకొనుటలో విఫలమగుట మనలను
సందిగ్ధు లుగాను దేవుడిచ్చిన విజయమును పొ ందలేనివారిగాను
చేస్తుంది.
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మత్త యి 7:13-14, రోమా. 6:16, రోమా. 7:14-25, రోమా. 8:1-2,
1 కొరింథీ. 15:22, గలతీ. 5:16, ఫిలిప్పీ. 3:20

దేవుడు ముగ్గు రు పురుషమూర్తులుగా ఉన్నట్లే (తండ,్రి కుమారుడు,
మరియు పరిశుద్ధాత్ముడు), మనము కూడా మూడు కోణములను
కలిగియున్నాము. పక
్ర ృతికి సంబంధంి చిన మన శరీరములలో మన
భావనల ద్వారా మనము నివసస
ి ్తా ము. మనకు ప్రా ణములు ఉన్నాయి,
వాటిలో మన మనస్సు, చిత్త ము మరియు భావోద్వేగాలు ఉన్న మన
వ్యక్తిత్వములు ఉన్నాయి. ఆయనతో సల
ి ువ మరణము, సమాధ,ి
మరియు పునరుత్థానమును అనుభవించుట ద్వారా యేసుయందు
మన నమ్మకము మరియు ఆయనను గూర్చిన జ్ఞానము
ఉత్తేజపరచబడిన ఆత్మగా మనము ఉన్నాము. మన ఆత్మీయ కోణము
దేవునితో అనుబంధపరచు మనలోని భాగమయ
�ై ున్నద.ి

ఆది. 2:7, మత్త యి 3:13-17, యోహాను 3:6, రోమా. 8:10, 1 కొరింథీ. 3:16 -18,
1 థెస్స. 5:23 -24, హెబ్రీ. 4:12
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యేసు క్స
రీ ్తు కు సంపూర్ణముగాను పూర్తిగాను సమర్పించుకొనుట
మన పాత్ర అయ్యున్నద.ి మనయందు మరియు మన ద్వారా తన
జీవితమును జీవించి భూమి మీద ఆయన ఉదదే శ
్ ్యమును నెరవేర్చుట
ఆయన ఆశ అయ్యున్నద.ి

మనము అక్షరాల క్స
రీ ్తు శరీరమయ
�ై ున్నాము మరియు ఇతరుల
యొద్ద కు చేరుటకు మరియు కుటుంబమును వ్యాపంి పజేయుటకు
మనలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ఉపయోగించగోరుచున్నాడు. దేవుని
కుటుంబములోనికి మీకు స్వాగతం. మీరు నూతన సృష్టి అయ్యున్నారు!
పాత స్వభావమునకు “గుడ్-బ”�ై చెప్పి, యేసు క్స
రీ ్తు మీలో నివసంి చు
నూతన స్వభావమునకు “స్వాగతం” పలకండి.
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రోమా. 6:11-13, రోమా. 8:10, రోమా. 12:1, రోమా. 12:4-5, 1 కొరింథీ. 3:16,
1 కొరింథీ. 6:19-20, 2 కొరింథీ. 5:16-21, ఎఫెసీ. 4:21-24, ఫిలిప్పీ. 2:5-8,
కొలస్సీ. 1:27, 1 యోహాను 3:1-3, 1 యోహాను 3:9-10, 1 యోహాను 5:18-19

దేవుని బిడ్డ గా మరియు యేసుకు తోటి-వారసునిగా, మనము ఆయనతో స్వాస్థ్యమును
పంచుకొనుట ఆరంభిస్తా ము మరియు సంపూర్ణ జీవితము యొక్క తళుక్కును చూస్తా ము.
మీలో ఆయన నూతన ఆత్మ ఉండుట ద్వారా, ఆయనను మీరు అనుసరించునట్లు మీరు
దేవుని మార్గ ములను గూర్చి మరిఎక్కువగా నేర్చుకొనుటకు ఇష్ట పడతారు. దేవుడు
తననుతాను తన కుమారుడ�న
ై యేసులో పరిపూర్ణముగా బయలుపరచుకున్నాడు. కాబట్టి
ఆయనను గూర్చి వీల�న
ై ంతగా నేర్చుకోండి. ఒక బ�బి
ై లు తెచ్చుకొని యేసు జీవితము ఉన్న క్రొ త్త
నిబంధనను చదవండి. యోహాను సువార్తతో ఆరంభించుట ఇంకా మంచిది. పాత నిబంధనలోని
ఆదక
ి ాండములో ఉన్న మొదటి పన్నెండు అధ్యాయములు ఇదంతా ఎలా ఆరంభమ�న
ై దో
వివరిస్తాయి. ఈ పుస్త కము చివరిలో ఇవ్వబడిన వాక్యభాగములను మీ బ�బి
ై లులో చూడండి
లేక పతి
్ర పజీ
ే లో చెప్పబడిన మాటలను మరింత స్పష్ట ముగా అర్థము చేసుకొనుటకు ఈ
పుస్త కము యొక్క రెఫర
ె న
ె ్సు భాగములో ఉన్న బ�బి
ై లు వచనములను చదవండి.

• మీ నూతన తండ్త
రి ో ప్రా ర్థనలో అనుదినము మాట్లా డండి. మీ క్రొ త్త జీవితము మరియు క్రొ త్త
కుటుంబమును బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞ త తెలపండి. ఒక స్నేహితునితో మాట్లా డునట్లు ,
ఆయన మీ ప్రక్కనే కూర్చున్నాడు అన్నట్లు ఆయనతో సన్నిహితముగా, మనస్సు విప్పి
మాట్లా డండి. ఒక అన్నగా అనుబంధము కలిగియుండగల యేసును పో లిన విధముగా
ఆయనను ఊహించుకొనండి.
• బ�బి
ై లు చదవండి. ఇప్పుడు మీలో నూతన ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి, దేవుని ఆత్మ మీలో
ఉన్నాడు కాబట్టి, లేఖనములొనికీ మాటలకు నూతన అర్థమును మీరు పొ ందుతారు.
బ�బి
ై లు లేఖనము దేవుని వాక్యమ�య
ై ున్నది మరియు మీ నూతన తండ్రి మీతో
మాట్లా డుచున్నాడు. మీరు ఊహించినదాని కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును
ప్రేమించుచున్నాడు.
• ఒక సంఘమును, సహవాసమును మరియు/లేక బ�బి
ై ల్ స్ట డీ కూడికను కనుగొనండి,
అక్కడ మీరు విశ్వాసములో ఎదుగుచుండగా మీరు ఇతరులను కలుసుకోవచ్చు మరియు
సమర్పణ కలిగియుండవచ్చు. మీ పరలోకపు తండ్రి ఇతర విశ్వాసుల ద్వారా మీతో
తరచుగా మాట్లా డగలడు.
• మీరు యేసుకు సమర్పించుకున్న వెంటనే నీటి బాప్తి స్మము పొ ందవలెను. ఇది అనుకరణ,
విధేయత మరియు ఆయనతో గుర్తించుకొను కార్యమ�య
ై ున్నది.
• క్రస
ై ్త వ జీవితములో మీకు శిష్యరికమును నేర్పగల లేక మీకు గురువుగా ఉండి మీకు అనేక
విషయములను నేర్పు మరియు మీ ఆరాతీయు ఒక వ్యక్తిని కనుగొనండి.
• యేసునందు మీ నూతన విశ్వాసము మరియు నమ్మకమును గూర్చి ఇతరులకు
తెలపండి.
• ఒక బ�బి
ై లును కొనుక్కోండి. బ�బి
ై లు సొ స�ట
ై ీ వారి తెలుగు OV బ�బి
ై లును మేము
ప్రతిపాదిస్తా ము.
• దేవుడు మీ ఆత్మీయ యాత్రను దీవించునుగాక.

యెహో షువ 1:8, మత్త యి 3:13-17, మత్త యి 7:7-8, మత్త యి 10:32, యోహాను 14:13-14,
యోహాను 15:7, ఫిలిప్పీ. 4:6-7, హెబ్.రీ 4:12, యాకోబు 5:15-16, 1 యోహాను 1:9
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మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్త మమును,
అనుకూలమును, సంపూర్ణమున�ై యున్న దేవుని
చిత్త మేదో పరీక్షించి తెలిసక
ి ొనునట్లు మీ మనస్సు మారి
నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొ ందుడి.
రోమా 12:2
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నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురు. నేను నా
తండయ
్రి ందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును
ఉన్నామని ఆ దన
ి మున మీరర
ె ుగుదురు.
యోహాను 14:19b-20
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మనము ఆయనతో సిలువవేయబడియున్నాము, ఆయనతో
పాతిపెట్టబడియున్నాము, మరియు ఇప్పుడు ఆయనతో కూడా
దేవుని సన్నిధల
ి ో కూర్చొనియున్నాము.

క్స
రీ ్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసన
ి
ఉపకారముద్వారా
అత్యధికమ�న
ై తన కృపామహదశ
�ై ్వర్యమును రాబో వు యుగములలో
కనుపరచునిమిత్త ము, క్స
రీ ్తు యేసునందు మనలను ఆయనతోకూడ
లేప,ి పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చుండబెట్టెను. ఎఫెస.ీ 2:6, 7.
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నేను క్స
రీ ్తు తోకూడ సల
ి ువ వేయబడియున్నాను;
ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్స
రీ ్తే నాయందు
జీవించుచున్నాడు. నే నిప్పుడు శరీరమందు
జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు
తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారుని
యందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను.
గలతీయులకు 2:20
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ఇప్పుడు మీరు దేవుని బిడ్డ అయ్యారు కాబట్టి . . .

దేవుని యొక్క నూతనమ�ైన బిడ్డ గా, ఆయన కుమారుడు లేక కుమార్తెగా
ఉండే హక్కులన్నిటిని మీరు పొ ందుకున్నారు. మీరు ఆయనతో సహవాసము
చేయవచ్చు, ఆయనను తండ్రి అని పిలువవచ్చు, ఆయన ఒడిలో కూర్చోవచ్చు,
మీ హృదయమును ఆయన ఎదుట ధారపో యవచ్చు, మరియు సామాన్యముగా
చెబితే మిమ్మును ప్రేమించు తండ్గ
రి ా, భాగస్వామిగా, స్నేహితునిగా,
సమకూర్చువానిగా మరియు నమ్మదగినవానిగా ఆయనను మీరు
కలిగియుండవచ్చు. ధన్యతలతో పాటు కొన్ని బాధ్యతలు కూడా ఇవ్వబడినవి
మరియు వీటిలో కొన్నింటిని తరువాత కొన్ని పేజీలలో వివరిదదా ్ము. మీరు
క్రీస్తు ను పొ ందుకున్న వెంటనే ఈ విషయమును వెళ్లి మరొకరికి చెప్పునట్లు
మీకు ఉపదేశము ఇవ్వబడినది.
మనుష్యులయెదుట నన్ను ఒప్పుకొనువాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి
యెదుట నేనును వానిని ఒప్పుకొందును. మత్త యి 10:32

సమస్య ఏమిటంటే, దీనిని ఎలా చేయాలో మనకు నేర్పించబడలేదు, కాని ఈ
ప్రక్రియ తరువాత కొన్ని పేజీలలో ఉన్న మీ కథను ఎలా చెప్పాలి అను భాగములో
వివరించబడింది. ఇక్కడ ఇష్ట త కీలకమ�ైనదిగా ఉన్నది, మరియు మీ చిత్త మును
మరియు మీ జీవితములను స్వాధీనము చేసుకోమని మీరు యేసుకు ప్రా ర్థించి
ఆయనను అడిగినప్పుడు మీరు నిజాయితీగా ఉండియుంటే ఈ పని చాలా
సరళముగాను, సుళువుగాను ఉంటుంది. ఆయన ప్రస్తు తము మీయందు ఉండి
మీరు ఆలోచించు, నిర్ణయించు మరియు భావించు విధానములో మార్పులను
కలిగించుచున్నాడు. నేను గ్రు డ్డివాడన�ైయుండి ఇప్పుడు చూచుచున్నాను
(యోహాను 9:25) అనునంత
నేను ఇంతకు ముందు దేనన
ి ి
సులభంగా ఈ పని ఉన్నది.
పట్టంి చుకునేవాడను కాదు, కాని
మీరు మీ కథను చెప్పునప్పుడు,
ఇప్పుడు పట్టంి చుకొనుచున్నాను.
ఇంతము ముందు నాకు ప్రమ
ే
మీరు విధేయుల�ై దేవుడు మీ
అంటే ఏమిటో తెలయ
ి దు కాని
యొద్ద నుండి ఆశించుచున్న
ఇప్పుడు నాకు తెలుసు... నేను
మారుచున్నాను.
కార్యములను
చేస్తు న్నారు.
మీరు మీ క్రొ త్త జీవితమును
ఆరంభించుచున్నారు.
జ్ఞాపకముంచుకోండి,
దీనిని
మీరు
కాదు,
మీయందున్న
క్రీస్తు
చేయుచున్నాడు, కాబట్టి
ఇష్ట పూర్వకముగా
ఆయన
మాట్లా డుటకు అనుమతి ఇవ్వండి.
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. . . దీనిని ఇతరులతో పంచుకోండి!

ఇతరులకు యేసు క్స
రీ ్తు ను గూర్చి చెపపి్ , దేవుని రాజ్యమును విస్త రంి పజేయు ఆజ్ఞ కూడా
మనకు ఇవ్వబడినద.ి (నశించినదానిని వద
ె కి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెను.
లూకా 19:10). మీరు క్స
రీ ్తు శరీరమయ
�ై ున్నారు మరియు తరువాత కొన్ని పజీ
ే లలో
ఉన్న సూచనలను అనుసరించి దీనిని మీరు చేయవచ్చు. అందుబాటులో ఉండుట
కీలకమయ
�ై ున్నద.ి ఇతరులకు కూడా ఈ సువార్తను పంచుటకుగాను యేసు క్స
రీ ్తు మీ
ద్వారా ఆయన జీవితమును జీవించుటకు మీరు ఆయనకు అందుబాటులో ఉండాలి.
బయటకు వెళ్లి అనామకులతో మాట్లా డమని ఆయన మిమ్మును కోరుటలేదుగాని,
మీరు అనుదన
ి ము కలుసుకొనువారు, మీరర
ె గ
ి న
ి వారితో సువార్త పంచుకోమని ఆయన
కోరుచున్నాడు. ఆయన వారిని ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నాడు మరియు మీరు
ఒక వ్యక్తికి యేసును గూర్చి చెప్పాలి అని ఊహించుకున్నప్పుడు, క్స
రీ ్తు మనస్సుతో
మేరు ఆలోచించుట ఆరంభించుచున్నారు. ఎలా సాక్ష్యమివ్వాలి అను భాగము ఒకరిని
యేసు క్స
రీ ్తు లోనికి మరియు దేవునితో సమాధానపడుటలోనికి ఏ విధంగా నడిపంి చాలో
బో ధస
ి ్తుంద.ి ఈ సూచనలు అంత కష్ట మన
�ై వి కావు. మీరు చేయవలసన
ి ది ఏమనగా యేసు
క్స
రీ ్తు మీ జీవితముల ద్వారా జీవించుటకు ఇష్ట పూర్వకముగా అనుమతిని ఇచ్చుటయే.

అన్నిటికంటె
ముఖ్యముగా
మనుష్యులందరికొరకును
రాజులకొరకును
అధికారులందరికొరకును
విజ్ఞాపనములును
ప్రా ర్థనలును
యాచనలును
కృతజ్ఞతాస్తుతులును చేయవలెనని హెచ్చరించుచున్నాను. 1 తిమోతి 2:1, 2
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నేను ఇంతకు ముందు దేనిని
పట్టించుకునేవాడను కాదు, కాని
ఇప్పుడు పట్టించుకొనుచున్నాను.
ఇంతము ముందు నాకు ప్రేమ అంటే
ఏమిటో తెలియదు కాని ఇప్పుడు నాకు
తెలుసు... నేను మారుచున్నాను.

నేను
గ్రుడ్డివాడనైయుండి
ఇప్పుడు
చూచుచున్నాననెను.
యోహాను 9:25

మీ కథను చెప్పుట ఎలా

వ్యక్తిగత జీవిత సాక్ష్యము ద్వారా క్రైస్తవ సాక్ష్యము

వ్యక్తిగత సువార్త ప్రకటనలో మీరు యేసు క్రీస్తు ను గూర్చి తెలుసుకొనిన మరియు
ఆయనయందు విశ్వాసముంచిన విధానమును గూర్చి వ్యక్తిగత సాక్ష్యమిచ్చుట
మొదటి అడుగ�ైయున్నది. రెండు రకముల వ్యక్తిగత సాక్ష్యములు ఉన్నాయి. ఒకటి
చారిత్రికమ�ైనది, అనగా యేసు క్రీస్తు ను మీ ప్రా ణమునకు ప్రభువుగాను, దేవునిగాను
మరియు రక్షకునిగాను అంగీకరించక మునుపు, అంగీకరించినప్పుడు మరియు
అంగీకరించిన తరువాత మీ జీవితము ఎలా ఉన్నదో తెలియజేయుట. రెండవది
అంశాత్మక సాక్ష్యము, అనగా మీ రక్షణ సన్నివేశమును తెలియజేసి, ఆ తరువాత
ఏమి జరిగిందో తెలుపుట. ఇది బాల్యములోనే క్రీస్తు ను నమ్మి మారుమనస్సు
పొ ందిన తరువాత తన జీవితమును ఎలా ఉన్నదో తెలుపగోరువారి కొరక�ైయున్నది.
మరొక ఉదాహరణ, ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలమంతా తాను క్రైస్తవుడ�ైయున్నాడని
నమ్మి, తరువాత వాస్త వానికి అతడు దేవుని యెరిగియుండలేదు అని గుర్తించి
సమర్పించుకొని, మారుమనస్సుపొ ందుట. మీరు మరియు మీ ఎదుట వారు
సామాన్యముగా కలిగియున్న పో లికలను ప్రస్తా విస్తూ సాక్ష్యమును ఆరంభించండి;
ఒకే ఊరు, ఒకే పని, ఒకే విద్యాలయం, మొ. మీ ఇద్ద రికి ఆసక్తిని కలిగించు కొన్ని
విషయములను గుర్తించండి.
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పరిస్థితి ఎలా ఉండేది

మీ కథను చె ప్పునప్పుడు, మీ జీవితములో మీరు ఆలోచించు మరియు
నడచుకొను విధానములో మార్పును తీసుకొనివచ్చునట్లు పురికొల్పిన
పరి స్థి తులను క్లు ప్తంగా జ్ఞాపకము చేసుకోండి. మనమంతా మన
జీవితములలో పశ్చాత్తా పపడు విధముగా కొన్ని తప్పుడు నిర్ణ యాలను
మరి యు సరి కాని ఎంపికలను చేసియుంటాము మరియు వాటిని
మరలా చే యుటకు ఇష్ట పడము. మరొకసారి వాటిని
సరి చే సుకునే అవకాశం దొ రికితే ఎంత బాగుంటుందో .
కొన్నిసార్లు , కొన్ని వరుస సన్నివేశములు కావచ్చు
లే క మరి కొన్నిసార్లు ఒక పెద్ద తప్పు లే క
ఊహి ం చని సన్నివే శ ము మన జీవితములను
కదిల్చియుండవచ్చు. పరిస్థి తి ఏమ�ైన ప్పటికీ,
మన క్రి యలు లే క స్వభావము వలన కలుగు
పరి ణామాలు మనలను నాశన మార్గ ములో
నడి పి ం చుటకు మాధ్యమాలుగా ఉన్నాయి.
అట్టి పరి స్థి తిలోనే మీరు ఆ విధముగా
ఇక కొనసాగలే ర ని, మార్పు జరగాలని,
లే ని
పక్షమున
తీవ్ర పర్యవసానాలు
ఎదురవుతాయని గుర్తిస్తా రు. మీరు పరిణామాలను అనుభవించుచున్న
పరి స్థి తికి కూడా వె ళ్లి పో యియుండవచ్చు. మనమిక మన శక్తి మీద
ఆధారపడి ముందుకు సాగలే ము అనే పరిస్థి తికి జీవిత ప్రయాణములో
మనమంతా ఏదో ఒక సందర్భములో చేరుకుంటాము. మన సొ ంత శక్తి
పరి స్థి తులను మార్చలే కపో తుంది. నిజమ�ైన దేవుడు ఎవరో గుర్తించి, మన
సొ ంత శక్తితో ప్రయ త్నించుటను మనము మానుకోవాలి.

ఏమి జరిగింది

మనలను మనము తగ్గించుకొని, మనము లోకమునకు స్వాములము
కాదని గుర్తించినప్పుడు, మన ముందు ఉన్న వికల్పములను చూచుట
ఆరంభిస్తా ము.
అద్భుతమ�న
ై
మరియు
వింతయ�న
ై మార్గ ములలో ఒక ప్రకటించువాడు
ప్రత్యక్షమవుతాడు,
అతడు
దేవునితో
ఉత్త మమ�న
ై
నిత్య జీవితమును గూర్చి,
ఆయనతో
సమాధానపడుటను
గూర్చి
ప్రకటిస్తా డు. అతడు ఒక స్నేహితుడు
కావచ్చు లేక బంధువుగాను లేక ఒక చిన్న
బిడ్డ కావచ్చు, సహో దరి లేక సహో దరుడు
కా వ చ్చు .

34

సంఘములో జరుగు బ�ైబిలు స్ట డీకి వెళ్లమని అతడు మిమ్మును ఆహ్వానించవచ్చు.
అతడు మీకు సాక్ష్యమిచ్చి (అతని సొ ంత వ్యక్తిగత సాక్ష్యము ద్వారా), మీ
సమస్యలను అధిగమించుటకు ఆధ్యాత్మిక మార్గ మును ఎంచుకోమని మీకు
సూచించవచ్చు, ఉదాహరణకు ముందుగా యేసును వెదకి మునుపటి వలె
ముందుకు కొనసాగుటకు మీ యొద్ద శక్తి లేదని ఒప్పుకొనుట వంటివి. అయితే
మీరు దేవుని వెదకుచుండగా ఏదో మీ
దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది మరియు మీరు
మీ జీవితమును సమర్పించుకొని క్రొ త్త
జీవిత విధానమును అంగీకరించుటకు
సిద్ధపడతారు. మీరు దేవుని బిడ్డ గా
మారాలనుకుంటారు మరియు అలా
అగుటకు
అన్ని
విధానములను
పాటించాలని ఆశపడతారు. ఇలా మీకు
జరుగుతుంది. మీరు ప్రభువ�ైన యేసు
క్రీస్తు ను నమ్మి మీ చిత్త మును మరియు
మీ
జీవితములను
స్వాధీనము
చేసుకోమని కోరతారు. క్రొ త్త జీవితము
ఆరంభమ�ై య్యింది .

ఇప్పుడు ఎలా ఉంది

మీరు దేవుని బిడ్డ అయ్యారు, తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసి అయ్యారు. ప్రభువ�ైన యేసు
క్రీస్తు ను మీ ప్రభువుగాను, దేవునిగాను, రక్షకునిగాను మరియు జీవితముగాను
నమ్ముట మరియు ప్రేమించుట ఆరంభించారు. మీ జీవితము మారిపో యింది
మరియు మీరు క్రొ త్త వ�ైఖరితోను, క్రొ త్త విలువలతోను ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఇప్పుడు మీరు మీ పరలోకపు తండ్రికి జవాబుదారుల�ైయున్నారు. ఈ భాగములో
మీరు మీ జీవితము మార్చబడిన విధానమును మరియు మీ ఆలోచన మరియు
వ్యక్తిత్వము పరివర్త న చెందిన విధానమును జ్ఞాపకము చేసుకుంటారు. జీవితములోని
కష్ట ములతో వ్యవహరించుటకు దీవుని కృప మిమ్మును ఎలా బలపరచుచున్నదో
మరియు మీరు సరియ�ైన పని చేయునట్లు దేవుని ఆత్మ మిమ్మును ఎలా
పురికొల్పుచున్నాడో
మరియు
మీరు
సరికాని
మార్గ ములో
ప్రయాణించుచున్నప్పుడు
ఆయన
మిమ్మును ఎలా సరిచేయుచున్నాడో
మీరు
వివరించగలుగుతారు.
ఈ
భాగములో మీరు మంచి మరియు చెడు
రెంటిని వివరించవచ్చు. ఎల్ల ప్పుడూ
మంచే జరగదు అని మనకు తెలుసు
కదా. మీయందున్న క్రీస్తు కార్యము
చేయుచున్నారు మరియు మీరు
మార్పు పొ ందుచు ఉన్నారు అనునది
ప్రా ముఖ్యమ�ైన విషయము.
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ఇక్కడ నుండి మనము క్స
రీ ్తు లో ఎదుగుతాము. కొన్నిసార్లు
మార్గ ము ఒడుదిడుకులతోను, గుంటలతోను నిండియుంటుంది,
కాని మనకు ఎదుర�య
ై ్యే సమస్యలను మరియు ఇబ్బందులను
అధిగమించుటకు మన యొద్ద నూతన పరికరములు
ఉన్నాయి. మనకు మార్గ మును చూపుటకు మరియు పురాతన
జీవితములోని సరికాని నిర్ణయాలను తీసుకొనకుండా మనలను
కాపాడుటకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనము దేవుని శక్తిని
కలిగియున్నాము. మనము బ�బి
ై లు
అధ్యయనం
చేస,ి
క్స
రీ ్తు
మార్గ ములను
మరియు
పద్ధ తులను నేర్చుకొనుట ద్వారా
క్స
రీ ్తు ను
అనుకరించుటను నేర్చుకుంటాము.
క్స
రీ ్తు
మరణించినప్పుడు, మన పాత
స్వభావము
ఆయనతో
కూడా
మరణించింది అని, ఇప్పుడు
మనము
నూతన
సృష్టి
అయ్యున్నామని
మనము
గ్రహంి చగలుగుతాము మరియు
అర్థము చేసుకుంటాము. యేసు క్స
రీ ్తు మనలో నివసిస్తా డని
తెలుసుకొని మనము దానిని అర్థము చేసుకోవాలి మరియు
మనము రక్షింపబడి ఆయన పో లికెలోనికి మార్చబడుచుండగా
ఈ ముఖ్యమ�న
ై సత్యమును అనుసరించాలి. మీరు క్రస
ై ్త వునిగా
పరిపక్వత చెందుతుండగా మీరు పునరుత్థానుడ�న
ై
రక్షకుని
అనుకరించుట ఆరంభిస్తా రు. సజీవుడ�న
ై దేవుడ�న
ై యేసు
క్స
రీ ్తు
మీలో మరియు
మీ
ద్వారా
తన
ప్రభువు మనస్సును
ఎరిగి ఆయనకు
జీవితమును జీవించుటకు
బో ధింప గలవాడెవాడు?
వెదకుచున్నాడు
అని
మనమ�ైతే క్రీస్తు మనస్సు
మీరు గ్రహస
ి ్తా రు. మరియు
కలిగినవారము.
1 కొరింథీయులకు 2:16
ఆయనకు చెందిన, అనగా
దేవుని బిడ్డ ల�న
ై మీ ద్వారా
ఆయన తన చిత్త ములను
నెరవేర్చుతాడు.
మీరు
మీ మునుపటిని విడచి
ఆయనను అనుసరిస్తూ
క్స
రీ ్తు ను పో లిని విధముగా
మా రి పో తు న్నా రు .

కీర్తనలు 40:3, యోహాను 9:25, యోహాను 12:17, కొలస్సీ. 4:5-6,
1 థెస్స. 1:6-8, 1 పేతురు 3:15, ప్రకటన 12:11, ప్రకటన 19:10
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అవిశ్వాసులను యేసు క్స
రీ తు ్తో పరిచయం చేయుటకు సూచనలు.
అవిశ్వాసులను యేసు క్రీస్తు తో పరిచయం చేయుటకు సూచనలు. సిలువ
సందేశమును తెలియజేయుటకు ఈ క్రింది పది సూచనలు ప్రభావవంతమ�ైన
సాధనములుగా ఉన్నాయి. ఈ నిర్దేశనములను జాగ్రత్తగా అనుసరించిన యెడల
మీరు సఫలమవవుతారు. మీరు ప్రభావవంతమ�ైన విత్తు వారిగాను మరియు
ఆత్మలను గెలచువారిగాను అవుతారు. ఏది ఏమ�ైనా, మీరు దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి లో
పాలుపంచుకుంటారు మరియు మీరు ఉనికిలో ఉండుటకు అది ప్రధానమ�ైన
కారణమ�ై యున్నది .
• పదిమందిని గూర్చి ఆలోచించండి. వీరు మీ స్నేహితులు కావచ్చు,
బంధువులు కావచ్చు, ఆప్తు లు కావచ్చు లేక మీ వ్యాపారంలో లేక అనుదిన
జీవితములో బజారులో, ఆటలలో మరియు పని చేయు స్థ లములో కలిసే వ్యక్తు లు
కావచ్చు.
• వారి పేరులు వ్రా యండి. పది ప్రత్యేకమ�ైన పేరలు ్ వ్రా యుట ముగించిన
తరువాత, మీరు అనుదినము చూసే చోట ఆ కాగితమును అంటించండి.
• ప్రతి వ్యక్తి యొక్క రక్షణ కొరకు ప్రా ర్థించుట ఆరంభించండి. మీరు
ప్రా ర్థించుచుండగా, యేసును గూర్చి మరియు నిత్య జీవమును గూర్చి వినునట్లు
వారి మనస్సులనను మరియు హృదయాలను తెరవమని దేవుని అడగండి.
గుర్తుంచుకోండి, మనము చెడ్డవారిని మంచివారిగా చేయుటకు ప్రయత్నించుటలేదు,
కాని మీరు పొ ందిన నిత్య జీవ బహుమానమును అనుగ్రహించుట ద్వారా
ఆత్మీయముగా మరణించినవారిని తిరిగి లేపుటకు ప్రయత్నించుచున్నాము.

37

 ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఇరవ�ై ఒక్క రోజుల పాటు ప్రా ర్థించుట
కొనసాగించండి. ఈ విశేషమ�ైన ఆత్మల కొరకు ప్రా ర్థించుటకు మీరు
కేటాయించు సమయమును దేవుడు లక్ష్యపెట్టడుగాని, ఏద�ైనా ఒక
అలవాటును చేసుకొనుటకు మనము ఇరవ�ై ఒక్క రోజులు పడుతుంది
అని మనకు తెలుసు. కాబట్టి, అంత కాలము పాటు ఈ విషయములను
గూర్చి ప్రా ర్థించండి. తద్వారా నశించినవారి కొరకు ప్రా ర్థించు అద్భుతమ�ైన
అలవాటును మీరు చేసుకోగలుగుతారు.

 ఒక్కొక్కరితో సంప్రదించుట ఆరభించండి. ఇరవ�ై ఒక్క దినముల
తరువాత, మీరు ఎన్నుకొనిన ప్రజల కొరకు ప్రా ర్థించుట పూర్తి చేసియుంటారు
కాబట్టి, ఇప్పుడు కార్యరూపం దాల్చవలసిన సమయం వచ్చింది. మొదటి
వ్యక్తిని పిలచి మీరు అతనికి ఒకటి చూపించాలని అనుకుంటున్నారని,
అతనికి నచ్చితే చూపుతానని కోరండి. మీ స్నేహితుని కాఫీ త్రాగడానికి
లేక భోజనము చేయుట కొరకు పిలవండి. తరచుగా కాల్ చేస్తూ ఉండండి
లేక అతడు ‘సరే’ అని చెప్పు వరకు సంప్రదిస్తూ ఉండండి.
• దేవుని బిడ్డ గా ఉండుట ఎలా అను పుస్త కమును చూపండి. మీరు ఈ
పుస్త కమును చూశారని మరియు మీ మీద అది ప్రభావమును చూపింది
అని, అది అతనికి ఉపయోగకరముగా ఉంటుందేమో చూడమని మీ
స్నేహితుని కోరండి. మీ దగ్గ ర కంప్యూటర్ లేక ఐపాడ్ లేక ఇతర మొబ�ైల్
డివ�ైస్ ఉంటే మీరు ఈ విధంగా చేయవచ్చు: www.howtobeachildofgod.
com సందర్శించి, ఇబుక్ చదవండి లేక మీ యొద్ద పుస్త కము లేకపో తే
వీడియోను చూడండి.
• ఒకొక్క పేజీగా పుస్త కమంతా చూడండి. 14వ పేజీలోని ప్రా ర్థనను
చదవండి, కాని తరువాత మొత్తం పుస్త కాన్ని పూర్తి చెయ్యండి. పుస్త కము
చివరిలో ఉన్న లేఖన భాగములను మీ స్నేహితునికి చూపండి, మరియు
బ�ైబిలు లేని పక్షమున సులువుగా చదువుట కొరకు అవి ఇవ్వబడినవని
తెలియజేయండి. ఒక ఉదాహరణను లేక వాక్య భాగమును వచనములు
ఎలా వివరిస్తా యో తెలియపరచండి.
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 మీ కథను చెప్పండి. ఈ సమయములో,
మీ యేసు క్రీస్తు ను తెలుసుకున్న
వృత్తాంతమును
లేక
సాక్ష్యమును
చెప్పండి. ఒక సాక్ష్యము ఈ క్రింది
విషయములను వివరిస్తుంది: పరిసథి ్తి
ఎలా ఉండేది, ఏమి జరిగింది, ఇప్పుడు
ఎలా ఉంది. ఇతరులకు చెప్పుటకు మీ
యొద్ద సాక్ష్యము లేనియెడల, మీరు
వ్యక్తిగతముగా ఈ పుస్త కమును చదవండి,
మీయందున్న
14వ పేజీలో ఉన్న ప్రా ర్థనను బిగ్గ రగా ప్రా ర్థించండి
కొలస్సీ. 1:27
మరియు మీ హృదయములో ఉన్న మాటను
నమ్మండి. మీ కథను చెప్పుట ఎలా: ఈ పేజీల బయట
వ్యక్తిగత జీవిత సాక్ష్యము ద్వారా క్రైస్తవ సాక్ష్యము అను వ్యాసమును చూడండి.
• ముందుకు నడిపించు ఒక ప్రశ్నను అడగండి. మీరు చెప్పిన విషయములు
అర్థ మయ్యాయో లేదో మీ స్నేహితుని అడగండి. అతడు మరణించిన
తరువాత పరలోకము వెళతా ్డను నిశ్చయత అతనికి ఉన్నదో లేదో అడగండి.
నిత్య జీవము అను మాట యొక్క అర్థమును గూర్చి అతని ఆలోచనను
అడగండి. అతనిని ఆత్మీయ మరియు క్రీస్తు కేంద్త
రి మారుమనస్సులోనికి
నడిపించండి. మీరు ఏమి మాట్లా డాలో దేవుడు మీకు తెలియజేస్తా డు, మీరు
కేవలం ఆయన మాట వినుటకు సముఖత చూపాలి అంతే.
• మీ స్నేహితుడు యేసు క్స
రీ తు ్ను తెలుసుకొనునట్
లు అతనిని నడిపంి చండి. ఆ
వ్యక్తి అనుకూలంగా స్పందించినట్ల యితే (“నీ దగ్గ ర ఉన్నది నాకు కావాలి. మీరు
క్రస
ై ్త వునిగా ఎలా అయ్యారు? నేను ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను.”),
దేవుని బిడ్డ గా ఉండుట ఎలా అను పుస్త కములోని 14వ పేజీలో ఉన్న ప్రా ర్థనను
చేయుచు అతనిని క్స
రీ ్తు లోనికి నడిపంి చండి మరియు మీ స్నేహితుడు
స్వయంగా ప్రా ర్థించుటకు లేక మీ వెనుక ప్రా ర్థన చేయుటకు అవకాశం ఇవ్వండి.
అతనితో కలసి ప్రా ర్థించిన తరువాత, 15-20 పేజీలలో ఉన్న మాటలను
మరియు చిత్రములను చూడండి మరియు సిలువ సందేశము సరిగా అర్థము
చేసుకోబడిందో లేదో చూడండి. మీరు దానిని పూర్తి చేసన
ి ట్ల యితే, మహిమలో
మరొక క్రొ త్త పేరు వ్రా యబడుతుంది మరియు మీ స్నేహితుడు దేవుని బిడ్డ
అవుతాడు!
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కోతను కోయుట

ఈ సులువ�ైన సూచనలను మీరు అనుసరించినట్ల యితే, మీరు
ఆత్మలను రక్షించువారవుతారు. ఎలాంటి ప్రశ్న లేక షరతు లేదు. మీకు
పరిచితుల�ైన వారి మీద ప్రభావము చూపు విధముగా ఒక విశేషమ�ైన
వ్యక్తిత్వముతోను, ప్రభావముతోను దేవుడు మిమ్మును చేశాడు. మీరు
చెయ్యవలసినదల్లా ప్రా ర్థన చేసి, వారిని సంప్రదించటమే. మిగిలిన దంతా
ఆయన చేస్తా డు! చాలాసార్లు, మీరు మీ జాబితాలో వ్రా సుకున్నవారే
ఆయన ఏర్పరచుకున్నవారు అవుతారు. వారికి కేవలం ప్రకటించువారు
ఒకరు కావాలి మరియు మీరు ఆ వ్యక్తి అవుతారు! మీరు మీ
స్నేహితునితో కలసి ప్రా ర్థించుచుండగా దేవుడు మీ ద్వారా మాట్లాడతాడు.
ఇదంతా చాలా కాలం క్రితం నిర్ణ యించబడింది మరియు దేవుడు మీ రాక
కొరకు ఎదురుచూచుచున్నాడు అని నమ్మండి. మీరు అందుబాటులో
ఉండండి, దేవుడు కోరుచున్నది ఇదే. ఆ వ్యక్తి క్రీస్తు ను స్వీకరించుటకు
అది సమయము కాదు అనునది మాత్రమే ఒక షరత�ైయున్నది.
అలాంటప్పుడు,
ఆ
రోజు మీరు ఆత్మను
రక్షించువారు కాలేరు,
కాని మీరు విత్త నమును
నాటతారు. ఏది ఏమన
�ై ా,
మీరు మీ పరలోక తండక
్రి ి
విధే యుల�ై యుంటారు,
మరియు వాస్త వానికి
ఆయన
కోరుకునేది
ఇద.ి మీరు
దేవుని
బిడ్డ అయితే, మీరు
కాదు,
స్వయంగా
మీయందున్న
క్స
రీ ్తు
ఈ
కార్యమును
చే యు చు న్నా డు .
మత్తయి 4:19-20, మత్తయి 10:32, లూకా 9:60, లూకా 10:2, లూకా 19:10,
యోహాను. 15:16, అపొ. 1:8, అపొ. 9:28, 1 తిమోతి 2:3-4
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ి ు వచనములు

అపొ స్త లుల కార్యములు 1:8 అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదక
ి ి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక
మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశములయందంతటను భూదిగంతముల వరకును,
నాకు సాక్షుల�య
ై ుందురని వారితో చెప్పెను. పజీ
ే 40
అపొ స్త లుల కార్యములు 4:12 మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొ ందవలెను
గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొ ందలేము అనెను. పేజీ 8
అపొ స్త లుల కార్యములు 9:28 అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచ్చుచు పో వుచు, ప్రభువు
నామమునుబట్టి బో ధంి చుచుండెను. పజీ
ే
40
ఆదక
ి ాండము 2:16-17 మరియు దేపుడన
�ై యెహో వా–ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు
నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును; పజీ
ే 6
ఆదక
ి ాండము 2:7 దేవుడన
�ై యెహో వా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును
ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయెను. పజీ
ే 24
ఆదక
ి ాండము 2:8-9 దేవుడన
�ై యెహో వా తూర్పున ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో
ఉంచెను. మరియు దేవుడన
�ై యెహో వా చూపునకు రమ్యమన
�ై దయ
ి ు ఆహారమునకు మంచిదియున�న
ై
పతి
్ర వృక్షమును, ఆ తోటమధ్యను జీవవృక్షమును, మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేలనుండి
మొలిపంి చెను. పజీ
ే 6
ఆదక
ి ాండము 3:2-6 అందుకు స్త్–
రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును; అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు
ఫలములనుగూర్చి దేవుడు–మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తిన కూడదనియు, వాటిని ముట్ట కూడదనియు
చెప్పెనని సర్పముతో అనెను. అందుకు సర్పము–మీరు చావనే చావరు; ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను
దన
ి మున మీ కన్నులు తెరవబడుననియు, మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగన
ి వార�ై దేవతలవలె ఉందురనియు
దేవునికి తెలియునని స్త్త
ై దియు,
రీ ో చెప్పగా స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కన్నులకు అందమ�న
వివేకమిచ్చు రమ్యమ�ై నదయ
ి ున�ై యుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసికొనితిని
తనతోపాటు తన భర్త కును ఇచ్చెను, అతడు కూడ తినెను; పజీ
ే 6
ఆదక
ి ాండము 3:23 దేవుడన
�ై యెహో వా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేద్యపరచుటకు ఏదెను
తోటలోనుండి అతని పంపవ
ి స
ే న
ె ు.౹ పజీ
ే 6
ఎఫెసయ
ీ ులకు 1:11-12 మరియు క్స
రీ ్తు నందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు
కర
ీ ్తికలుగజేయవలెనని, దేవుడు తన చిత్త పక
్ర ారమన
�ై సంకల్పమునుబట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి,
ఆయనయందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను. ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసన
ి నిర్ణయముచొప్పున
సమస్త కార్యములను జరిగంి చుచున్నాడు. పజీ
ే 18
ఎఫెసయ
ీ ులకు 1:13-14 మీరును సత్యవాక్యమును, అనగా మీ రక్షణ సువార్త ను విని, క్స
రీ ్తు నందు విశ్వాసముంచి,
వాగ్దా నము చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిరి. దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటక�ై ఆయన
సంపాదంి చుకొనిన పజ
్ర లకు విమోచనము కలుగు నిమిత్త ము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా
ఉన్నాడు. పజీ
ే లు 17 & 19
ఎఫెసయ
ీ ులకు 1:5-8 ఎట్ల నగా తన ప్య
రి ునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహంి చిన తన
కృపామహిమకు కర
ీ ్తి కలుగునట్లు , తన చిత్త పక
్ర ారమన
�ై దయాసంకల్పముచొప్పున, యేసుక్స
రీ ్తు ద్వారా తనకు
కుమారులనుగా స్వీకరించుటక�,ై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని, మనము తన యెదుట
పరిశుద్ధు లమును నిర్దో షులమున�ై యుండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే, ప్మ
రే చేత ఆయన
క్స
రీ ్తు లో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. దేవుని కృపామహదశ
�ై ్వర్యమునుబట్టి ఆ ప్య
రి ునియందు ఆయన
రక్త మువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నది.
కాలము సంపూర్ణమన
�ై ప్పుడు జరుగవలసన
ి యేర్పాటునుబట్టి, ఆయన తన దయాసంకల్పముచొప్పున తన
చిత్త మునుగూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేస,ి మనకు సంపూర్ణమన
�ై జ్ఞానవివేచన కలుగుటకు, ఆ
కృపను మనయెడల విస్త రింపజేసన
ె ు. పజీ
ే లు 15 & 16
ఎఫెసయ
ీ ులకు 1:7 దేవుని కృపామహదశ
�ై ్వర్యమునుబట్టి ఆ ప్య
రి ునియందు ఆయన రక్త మువలన మనకు
విమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నది. పేజీ 4
ఎఫెసయ
ీ ులకు 2:13 అయినను మునుపు దూరస్థు ల�న
ై మీరు ఇప్పుడు క్స
రీ ్తు యేసునందు క్స
రీ ్తు రక్త మువలన
సమీపస్థు ల�ై యున్నారు. పజీ
ే 13
ఎఫెసయ
ీ ులకు 2:14 ఆయన మన సమాధానమయ
�ై ుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా
విధర
ి ూపకమన
�ై ఆజ్ఞలుగల ధర్మశాస్త మ
ే ుటచేత మధ్యగోడను పడగొట్టి, మన
్ర ును తన శరీరమందు కొట్టివయ
ఉభయులను ఏకముచేసన
ె ు. పజీ
ే 9
ఎఫెసయ
ీ ులకు 2:6 క్స
రీ ్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసన
ి
ఉపకారముద్వారా అత్యధికమ�న
ై
తన
కృపామహదశ
�ై ్వర్యమును రాబో వు యుగములలో కనుపరచునిమిత్త ము, క్స
రీ ్తు యేసునందు మనలను
ఆయనతోకూడ లేప,ి పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చుండబెట్టెను. పేజీ 19
ఎఫెసయ
ీ ులకు 2:8-9 మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు,
దేవుని వరమే. అది కయ
్రి లవలన కలిగినదక
ి ాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. పేజీలు 8 & 15
& 16
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ఎఫెసయ
ీ ులకు 3:14-15 ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము
ఏ తండని
్రి బట్టి కుటుంబమని పల
ి ువబడుచున్నదో ఆ తండయ
్రి ద
ె ుట నేను మోకాళ్
లూ ని మీరు అంతరంగ
పురుషునియందు శక్తికలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడునట్లు గాను, పేజీ 17
ఎఫెసయ
ీ ులకు 4:20-22 అయితే మీరు యేసునుగూర్చి విని, ఆయనయందలి సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టు గానే
ఆయనయందు ఉపదేశింపబడినవార�న
ై యెడల, మీరాలాగు క్స
రీ ్తు ను నేర్చుకొన్నవారుకారు. కావున
మునుపటి పవ
్ర ర్త న విషయములోనత
�ై ,ే మోసకరమన
�ై దురాశవలన చెడప
ి ో వు మీ ప్రా చీనస్వభావమును
వదలుకొని... పజీ
ే 25
కీర్తనలు 16:11 జీవమార్గ మును నీవు నాకు తెలియజేసద
ె వు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ
కుడిచతి
ే లో నిత్యము సుఖములుకలవు. పజీ
ే 20
కీర్తనలు 40:3 తనకు స్తో తర
్ర ూపమగు క్రొ త్త గీతమును మన దేవుడునా నోట నుంచెను. పేజీ 36
1 కొరింథీయులకు 15:22 ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొ ందుచున్నారో, ఆలాగుననే క్స
రీ ్తు నందు
అందరు బద
్ర క
ి ంి పబడుదురు. పజీ
ే లు 17 & 23
1 కొరింథీయులకు 15:45-46 ఇందు విషయమ–
�ై ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రా ణి ఆయెనని
వ్రా యబడియున్నద.ి కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ ఆయెను.౹ ఆత్మసంబంధమ�న
ై ది మొదట
కలిగినది కాదు, పక
్ర ృతిసంబంధమన
�ై దే మొదట కలిగినద;ి తరువాత ఆత్మసంబంధమ�న
ై ది. పేజీ 6
1 కొరింథీయులకు 15:57 అయినను మన పభ
్ర ువన
�ై
యేసుక్స
రీ ్తు మూలముగా మనకు జయము
అనుగహ
్ర ు కలుగును గాక. పజీ
ే
8
్ర ంి చుచున్న దేవునికి స్తో తమ
1 కొరింథీయులకు 2:16 పభ
్ర ువు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బో ధంి ప గలవాడెవడు? మనమ�త
ై ే క్స
రీ ్తు మనస్సు
కలిగినవారము. పజీ
ే 22
1 కొరింథీయులకు 3:16-18 మీరు దేవుని ఆలయమ�ై యున్నారనియు, దేవుని ఆత్మ మీలో
నివసంి చుచున్నాడనియు మీరర
ె ుగరా? ఎవడన
�ై ను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసన
ి యెడల దేవుడు వానిని
పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమ�ై యున్నద;ి మీరు ఆ ఆలయమ�ై యున్నారు. ఎవడును
తన్నుతాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడన
�ై ను ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానినని అనుకొనినయెడల,
జ్ఞాని అగునట్టు వెఱవ
్ఱి ాడు కావలెను. ఈ లోక జ్ఞానము దేవునిదృష్టికి వెఱత
్ఱి నమే. పేజీలు 24 & 25:
1 కొరింథీయులకు 6:17అటువలె పభ
్ర ువుతో కలిసక
ి ొనువాడు ఆయనతో ఏకాత్మయ�ై యున్నాడు. పేజీలు 15 &
16 & 24
1 కొరింథీయులకు 6:19-20 మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగహ
్ర ంి పబడి, మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు
ఆలయమ�ై యున్నదని మీరర
ె ుగరా? మీరు మీ సొ త్తు కారు, విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో
దేవుని మహిమపరచుడి. పజీ
ే 25
2 కొరింథీయులకు 5:16-21 కావున ఇకమీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవనిన�న
ై ను ఎరుగము; మేము క్స
రీ ్తు ను శరీర
రీతిగా ఎరిగయ
ి ుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. కాగా ఎవడ�న
ై ను క్స
రీ ్తు నందున్నయెడల
వాడు నూతన సృష్టి; పాతవి గతించెను, ఇదగ
ి ో క్రొ త్త వాయెను; సమస్త మును దేవుని వలనన�న
ై వి; ఆయన
మనలను క్స
రీ ్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధాన పరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహంి చెను.
అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, క్స
రీ ్తు నందు లోకమును తనతో
సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధానవాక్యమును మాకు అప్పగించెను. కావున దేవుడు మా ద్వారా
వేడుకొనినట్టు మేము క్స
రీ ్తు కు రాయబారులమ–
�ై దేవునితో సమాధానపడుడని క్స
రీ ్తు పక్షముగా మిమ్మును
బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని
ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసన
ె ు. పజీ
ే 25
2 కొరింథీయులకు 5:17 కాగా ఎవడన
�ై ను క్స
రీ ్తు నందున్నయెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవి గతించెను, ఇదిగో
క్రొ త్త వాయెను; పజీ
ే 20
2 కొరింథీయులకు 5:18 సమస్త మును దేవుని వలననన
�ై వి; ఆయన మనలను క్స
రీ ్తు ద్వారా తనతో
సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధాన పరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహంి చెను. పేజీ 8
కొలొస్సయులకు 1:15 ఆయన అదృశ్యదేవుని స్వరూపయ
ి �ై సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడ�ై యున్నాడు. పేజీలు
1&2
కొలొస్సయులకు 1:27b ...అనగా మీయందున్న క్స
రీ ్తు , మహిమ నిరీక్షణయ�ై యున్నాడను సంగతిని దేవుడు
తన పరిశుద్ధు లకు తెలియపరచగోరి యిప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచెను. పేజీ 25
కొలొస్సయులకు 2:10 మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూర్ణుల�ై యున్నారు; ఆయన సమస్త
పధ
్ర ానులకును అధక
ి ారులకును శిరస్సై యున్నాడు; పజీ
ే 18
కొలొస్సయులకు 2:12-14 మీరు బాప్తిస్మమందు ఆయనతోకూడ పాతిపెట్టబడినవార�ై ఆయనను
మృతులలోనుండి లేపన
ి దేవుని పభ
్ర ావమందు విశ్వసంి చుట ద్వారా ఆయనతోకూడ లేచితిరి. మరియు
అపరాధముల వలనను, శరీరమందు సున్నతిపొ ందక యుండుటవలనను, మీరు మృతుల�ై యుండగా,
దేవుడు వ్రా తరూపకమన
�ై ఆజ్ఞలవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును
మేకులతో సల
ి ువకు కొట్టి, దానిమీది చేవ్రా తను తుడిచివేస,ి మనకు అడ్డ ములేకుండ దానిని ఎత్తి వేసి
మన అపరాధములనన్నిటిని క్షమించి, ఆయనతోకూడ మిమ్మును జీవింపచేసన
ె ు; ఆయన ప్రధానులను
అధక
ి ారులను నిరాయుధులనుగాచేస,ి సల
ి ువచేత జయోత్సవముతో వారిని పెట్టి తెచ్చి బాహాటముగా
వేడుకకు కనుపరచెను. పజీ
ే 19
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కొలొస్సయులకు 2:6-7 కావున మీరు పభ
్ర ువన
�ై క్స
రీ ్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయనయందు
వేరుపారినవార�,ై యింటివలె కట్ట బడుచు, మీరు నేర్చుకొనిన పక
్ర ారముగా విశ్వాసమందు స్థి రపరచబడుచు,
కృతజ్ఞతాస్తు తులు చెల్లించుటయందు విస్త రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. పేజీలు 15 & 16
కొలొస్సయులకు 2:9 ఏలయనగా దేవత్వముయొక్క సర్వపరిపూర్ణత శరీరముగా క్స
రీ ్తు నందు నివసించుచున్నది;
పజీ
ే లు 1 & 2
కొలొస్సయులకు 3:1-3 మీరు క్స
రీ ్తు తోకూడ లేపబడినవార�త
ై ే పన
�ై ున్న వాటినే వెదకుడి, అక్కడ క్స
రీ ్తు దేవుని
కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండియున్నాడు. పన
�ై ున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమ�న
ై వాటిమీద మనస్సు
పెట్టు కొనకుడి; ఏలయనగా మీరు మృతిపొ ందతి
ి రి, మీ జీవము క్స
రీ ్తు తోకూడ దేవునియందు దాచబడియున్నది.
పజీ
ే 19
కొలొస్సయులకు 4:5-6 సమయము పో నియ్యక సద్వినియోగము చేసక
ి ొనుచు, సంఘమునకు వెలుపటి
వారియడ
ె ల జ్ఞానము కలిగి నడుచు కొనుడి. పతి
్ర మనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్త రమియ్య వలెనో అది
మీరు తెలిసక
ి ొనుటక�ై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసన
ి ట్టు ఎల్ల ప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను
ఉండనియ్యుడి. పజీ
ే 36
గలతీయులకు 1:15-16 అయినను తల్లిగర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరచి, తన కృపచేత
నన్ను పలి
ి చిన దేవుడు నేను అన్యజనులలో తన కుమారుని పక
్ర టింపవలెనని ఆయనను నాయందు
బయలుపరప ననుగహ
్ర ంి చినప్పుడు మనుష్యమాత్రు లతో నేను సంప్రతింపలేదు. పేజీ 8
గలతీయులకు 2:20 నేను క్స
రీ ్తు తోకూడ సల
ి ువ వేయబడియున్నాను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్స
రీ ్తే
నాయందు జీవించుచున్నాడు. నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు
తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను. పేజీ 18
గలతీయులకు 4:4-7 అయితే కాలము పరిపూర్ణమన
�ై ప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను; ఆయన
స్త్య
రీ ందు పుట్టి, మనము దత్త పుత్రు లము కావలెనని ధర్మశాస్త మ
్ర ునకు లోబడియున్నవారిని విమోచించుటక�ై
ధర్మశాస్త మ
్ర ునకు లోబడినవాడాయెను. మరియు మీరు కుమారుల�ై యున్నందున–నాయనా తండ్రీ, అని
మొఱ్ఱపట
ె ్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు
కావు కుమారుడవే. కుమారుడవత
�ై ే దేవునిద్వారా వారసుడవు. పజీ
ే 18
గలతీయులకు 5:16 నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరచ
ే ్ఛను
నెరవేర్చరు.౹ పజీ
ే 23
గలతీయులకు 5:23-24 ఇట్టివాటికి విరోధమన
�ై నియమమేదయ
ి ు లేదు. క్స
రీ ్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును
దాని యిచ్ఛలతోను దురాశలతోను సల
ి ువవేసి యున్నారు. పజీ
ే లు 17 & 18
1 తిమోతికి 2:3-4 ఇది మంచిదయ
ి ు మన రక్షకుడగు దేవునిదృష్టికి అనుకూలమ�న
ై దియున�ై యున్నది.
ఆయన, మనుష్యులందరు రక్షణపొ ంది సత్యమునుగూర్చిన అనుభవజ్ఞానముగలవార�ై యుండవలెనని
యిచ్ఛయించుచున్నాడు. పజీ
ే 40
1 తిమోతికి 2:5-6 దేవుడొ క్కడే, దేవునికిని నరులకును మధ్య వర్తియు ఒక్కడే; ఆయన క్స
రీ ్తు యేసను నరుడు.
ఈయన అందరికొరకు విమోచన కయ
్ర ధనముగా తన్నుతానే సమర్పించుకొనెను. దీనినిగూర్చిన సాక్ష్యము
యుక్త కాలములయందు ఇయ్యబడును. పజీ
ే లు 8 & 12
2 తిమోతికి 1:7 దేవుడు మనకు శక్తియు ప్మ
రే యు, ఇంద్య
రి
నిగహ
్ర మునుగల ఆత్మనే యిచ్చెను గాని
పర
ి క
ి త
ి నముగల ఆత్మ నియ్యలేదు. పజీ
ే 21
1 థెస్సలొనీకయులకు 1:6-8 పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము
నంగీకరించి, మమ్మును ప్రభువును పో లి నడుచుకొనినవార�ైతిరి. కాబట్టి మాసిదో నియలోను అకయలోను
విశ్వాసులందరికిని మాదిరియ�ైతిరి; ఎందుకనగా మీయొద్ద నుండి ప్రభువు వాక్యము మాసిదో నియలోను
అకయలోను మ్రోగెను; అక్కడమాత్రమే గాక ప్రతి స్థ లమందును దేవునియెడల ఉన్న మీ విశ్వాసము
వెల్లడాయెను గనుక, మేమేమియు చెప్పవలసిన అవశ్యములేదు. పేజీ 36
1 థెస్సలొనీకయులకు 5:23-24 సమాధానకర్త యగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధ పరచును గాక.
మీ ఆత్మయు, జీవమును శరీరమును మన పభ
్ర ువన
�ై యేసుక్స
రీ ్తు రాకడయందు నిందా రహితముగాను,
సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక. మిమ్మును పల
ి ుచువాడు నమ్మకమ�న
ై వాడు గనుక
ఆలాగు చేయును. పజీ
ే 24 & 25
1 పత
ే ురు 1:18-19 పత
ి ృపారంపర్యమన
�ై మీ వ్యర్థపవ
్ర ర్త నను విడిచిపెట్టు నట్లు గా వెండి బంగారములవంటి
క్షయ వస్తు వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదుగాని౹ అమూల్యమన
�ై రక్త ముచేత, అనగా నిర్దో షమును
నిష్కళంకమునగు గొఱ్ఱెపల
ి ్ల వంటి క్స
రీ ్తు రక్త ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురుగదా. పేజీ 25
1 పత
ే ురు 2:24 మనము పాపముల విషయమ�ై చనిపో యి, నీతివిషయమ�ై జీవించునట్లు , ఆయన తానే తన
శరీరమందు మన పాపములను మ్రా నుమీద మోసి కొనెను. ఆయన పొ ందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థ త
నొందతి
ి రి. పజీ
ే 4
1 పత
ే ురు 3:15 మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూర్చి మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోను
భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్ల ప్పుడు సద
ి ్ధ ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు క్స
రీ ్తు ను
పభ
్ర ువుగా పతి
్ర ష్ఠ ించుడి; పజీ
ే 36
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1 పత
ే ురు 3:18 ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్దకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతు డ�న
ై క్స
రీ ్తు
శరీరవిషయములో చంపబడియు, ఆత్మవిషయములో బద
్ర క
ి ంి పబడి, పాపముల విషయములో ఒక్క సారే
శమ
్ర పడెను. పజీ
ే 12
ప్రకటన 12:11 వారు గొఱ్ఱెపల
ి ్ల రక్త మునుబట్టియు, తామిచ్చిన సాక్ష్యమునుబట్టియు వానిని జయించియున్నారు
గాని, మరణమువరకు తమ ప్రా ణములను ప్రేమించినవారు కారు. పజీ
ే 36
ప్రకటన 19:10 అందుకు నేను అతనికి నమస్కారము చేయుటక�ై అతని పాదముల యెదుట సాగిలపడగా
అతడు–వద్దు సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూర్చిన సాక్ష్యము చెప్పు నీ సహో దరులతోను సహదాసుడను;
దేవునికే నమస్కారము చేయుము. యేసునుగూర్చిన సాక్ష్యము పవ
్ర చనసారమని నాతో చెప్పెను. పేజీ 36
ప్రకటన 21:2 మరియు నేను నూతనమన
�ై యెరూషలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్ట ణము తన భర్త కొరకు
అలంకరింపబడిన పెండ్లికుమార్తెవలె సద
ి ్ధ పడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ద నుండి దిగి వచ్చుట చూచితిని.
పజీ
ే 20
ప్రకటన 3:20 ఇదగ
ి ో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండితట్టు చున్నాను. ఎవడ�న
ై ను నా స్వరము విని
తలుపుతీసన
ి యెడల, నేను అతనియొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము
చేయుదుము. పజీ
ే 9
ప్రసంగి 3:11 దేనికాలమునందు అది చక్కగా నుండునట్లు సమస్త మును ఆయన నియమించియున్నాడు;
ఆయన శాశ్వతకాల జ్ఞానమును నరుల హృదయమందుంచియున్నాడుగాని దేవుడు చేయుక్రియలను
పరిశీలనగా తెలిసక
ి ొనుటకు అది చాలదు. పజీ
ే 10
ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8 క్స
రీ ్తు యేసునకు కలిగిన యీ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి. ఆయన దేవుని స్వరూ
పము కలిగినవాడయ
�ై ుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు
గాని మనుష్యుల పో లికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తు నిగా చేసక
ి ొనెను.
మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి, మరణము పొ ందునంతగా, అనగా సిలువమరణము
పొ ందునంతగా విధేయత చూపన
ి వాడ,�ై తన్నుతాను తగ్గించు కొనెను. పేజీలు 1 & 2 & 22 & 25
ఫిలిప్పీయులకు 3:20 మన పౌరస్థి తి పర లోకమునందున్నద;ి అక్కడనుండి ప్రభువ�న
ై యేసుక్స
రీ ్తు అను రక్షకుని
నిమిత్త ము కనిపెట్టు కొనియున్నాము. పజీ
ే లు 20 & 22 & 23
ఫిలిప్పీయులకు 4:6-7 దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి గాని పతి
్ర విషయములోను ప్రా ర్థన విజ్ఞాపనములచేత
కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన
దేవుని సమాధానము యేసుక్స
రీ ్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును.
పజీ
ే 26
మత్త యి 10:32 మనుష్యులయెదుట నన్ను ఒప్పుకొనువాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి యెదుట నేనును
వానిని ఒప్పుకొందును. పజీ
ే 40
మత్త యి 1:20b-23 దావీదు కుమారుడవన
�ై యోసప
ే ూ, నీ భార్యయ�న
ై మరియను చేర్చు కొనుటకు
భయపడకుము, ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మవలన కలిగినది; ఆమె యొక కుమారుని కనును;
తన పజ
్ర లను వారి పాపములనుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టు దువనెను.
ఇదగ
ి ో కన్యక గర్భవతియ�ై కుమారుని కనును. ఆయనకు ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టు దురు అని ప్రభువు తన
పవ
్ర క్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగన
ె ు. ఇమ్మానుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున
దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. పజీ
ే 1
మత్త యి 26:28-29 ఇది నా రక్త ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్త ము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న
నిబంధన రక్త ము. నా తండ్రి రాజ్యములో మీతోకూడ నేను ఈ ద్రాక్షారసము క్రొ త్త దిగా త్రాగు దినమువరకు,
ఇకను దాని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాననెను. పజీ
ే 4
మత్త యి 27:57-61యేసు శిష్యుడుగానున్న అరిమతయియ యోసేపు అను ఒక ధనవంతుడు
సాయంకాలమన
�ై ప్పుడు వచ్చి పల
ి ాతు నొద్దకు వెళ్లి, యేసు దేహమును తనకిమ్మని అడుగగా, పిలాతు దానిని
అతని కప్పగింప నాజ్ఞాపంి చెను. యోసప
ే ు ఆ దేహమును తీసక
ి ొని శుభ్రమన
�ై నారబట్ట తో చుట్టి తాను రాతిలో
తొలిపంి చుకొనిన క్రొ త్త సమాధల
ి ో దానిని ఉంచి, సమాధి ద్వారమునకు పెద్దరాయి పొ ర్లించి వెళ్లిపో యెను.
మగ్దలేనే మరియయు, వేరొక మరియయు, అక్కడనే సమాధక
ి ి ఎదురుగాకూర్చుండియుండిర.ి పేజీ 4
మత్త యి 3:13-17 ఆ సమయమున యోహానుచేత బాప్తిస్మము పొ ందుటకు యేసు గలిలయనుండి యొర్దా ను
దగ్గ ర నున్న అతనియొద్దకు వచ్చెను. అందుకు యోహాను –నేను నీచేత బాప్తి స్మము పొ ందవలసినవాడన�ై
యుండగా నీవు నాయొద్దకు వచ్చుచున్నావా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని యేసు–ఇప్పటికి
కానిమ్ము; నీతి యావత్తు ఈలాగు నెరవేర్చుట మనకు తగియున్నదని అతనికి ఉత్త రమిచ్చెను గనుక
అతడాలాగు కానిచ్చెను. యేసు బాప్తిస్మము పొ ందన
ి వెంటనే నీళ్ల లోనుండి ఒడ్డు నకు వచ్చెను; ఇదిగో
ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆత్మ పావురమువలె దగ
ి ి తనమీదక
ి ి వచ్చుట చూచెను. మరియు–ఇదిగో
ఈయనే నా ప్య
రి
కుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందంి చుచున్నానని యొక శబ్ద ము ఆకాశమునుండి
వచ్చెను. పజీ
ే లు 3 & 26
మత్త యి 4:19-20 ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టు జాలరులనుగా చేతునని
వారితో చెప్పెను; వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. పేజీ 40
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మత్త యి 7:13-14 ఇరుకు ద్వారమున పవ
్ర శ
ే ించుడి; నాశనమునకు పో వు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి
విశాలమునయ
�ై ున్నద,ి దాని ద్వారా పవ
్ర శ
ే ించువారు అనేకులు. జీవమునకు పో వు ద్వారము ఇరుకును ఆ
దారి సంకుచితమున�ై యున్నద,ి దాని కనుగొనువారు కొందరే. పజీ
ే 23
మత్త యి 7:28-29 యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు జనసమూహములు ఆయన బో ధకు
ఆశ్చర్యపడుచుండిర.ి ఏలయనగా ఆయన వారి శాస్త్ రు లవలె కాక అధక
ి ారముగలవానివలె వారికి బో ధించెను.
పజీ
ే 3
మత్త యి 7:7-8 అడుగుడి మీకియ్యబడును, వెదకుడి మీకు దొ రకును, తట్టు డి మీకు తీయబడును. అడుగు
పతి
్ర వాడును పొ ందును, వెదకువానికి దొ రకును, తట్టు వానికి తీయబడును. పేజీ 26
మార్కు 6:2-3 విశ్రాంతిదన
ి ము వచ్చినప్పుడు ఆయన సమాజమందర
ి ములో బో ధింపనారంభించెను. అనేకులు
ఆయన బో ధ విని ఆశ్చర్యపడి–ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎక్కడనుండి వచ్చెను? ఇతనికియ్యబడిన ఈ
జ్ఞానమెట్టిద?
ి ఇతని చేతుల వలన ఇట్టి అద్భుతములు చేయబడుచున్నవి? ఇదేమి? పేజీ 5
యాకోబు 5:16 మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒప్పుకొనుడి; మీరు స్వస్థ తపొ ందునట్లు ఒకనికొరకు ఒకడు
ప్రా ర్థనచేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమన
�ై ద�ై బహుబలము గలద�ై యుండును. పేజీ 26
యెహజ
ె ్కేలు 36:26-27 నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసద
ె ను,
రాతిగుండె మీలోనుండి తీసవ
ి స
ే ి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను. నా ఆత్మను మీయందుంచి, నా కట్ట డల
ననుసరించువారినిగాను నా విధులను గ�క
ై ొను వారినిగాను మిమ్మును చేసద
ె ను. పేజీ 8
యెహో షువ 1:8 ఈ ధర్మశాస్త గ
్ర ్రంథమును నీవు బో ధంి పక తప్పిపో కూడదు. దానిలో వ్రా యబడిన వాటన్నిటి
పక
్ర ారము చేయుటకు నీవు జాగత
ి ారాతమ
్ర ు దాని ధ్యానించినయెడల నీ మార్గ మును
్ర ్త పడునట్లు దవ
వరధిల
్ ్ల జేసక
ి ొని చక్కగా పవ
్ర ర్తించెదవు. పజీ
ే 26
1 యోహాను 1:7 అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న పక
్ర ారము మనమును వెలుగులో నడిచినయెడల, మనము
అన్యోన్యసహవాసము గలవారమ�ై యుందుము; అప్పుడు ఆయన కుమారుడ�న
ై యేసు రక్త ము ప్రతి
పాపమునుండి మనలను పవిత్రు లనుగా చేయును. పజీ
ే 4
యోహాను 10:10 దొ ంగ దొ ంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికిని రాడు;
గొఱ్ఱెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధి గా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా
చెప్పుచున్నాను. పజీ
ే 9
యోహాను 10:30 నేనును తండయ
్రి ును ఏకమ�ై యున్నామని వారితో చెప్పెను. పేజీలు 1 & 2
యోహాను 11:25-26 అందుకు యేసు–పునరుత్థానమును జీవమును నేన;ే నాయందు విశ్వాసముంచువాడు
చనిపో యినను బద
్ర ుకును;౹ బద
్ర క
ి ి నాయందు విశ్వాసముంచు పతి
్ర వాడును ఎన్నటికని
ి చనిపో డు. ఈ మాట
నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగన
ె ు. పజీ
ే లు 15 & 16 & 19
యోహాను 12:17 ఆయన లాజరును సమాధల
ి ోనుండి పలి
ి చి మృతులలోనుండి అతని లేపన
ి ప్పుడు,
ఆయనతోకూడ ఉండిన జనులు సాక్ష్యమిచ్చిరి. పజీ
ే 36
యోహాను 14:13-14 మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రి కుమారునియందు మహిమపరచబడుటక�ై
దానిని చేతును. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగన
ి ను నేను చేతును. పేజీ 26
యోహాను 14:20 నేను నా తండయ
్రి ందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉన్నామని ఆ దినమున
మీరర
ె ుగుదురు. పజీ
ే లు 18 & 19
యోహాను 14:6-7 యేసు –నేనే మార్గ మును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును
తండయొ
్రి
ద్దకు రాడు. మీరు నన్ను ఎరిగయ
ి ుంటే నా తండని
్రి ఎరిగయ
ి ుందురు; ఇప్పటినుండి మీరాయనను
ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియున్నారని చెప్పెను. పజీ
ే లు 13 & 15 & 16
యోహాను 15:16 మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు; మీరు నా పర
ే ట తండ్ని
రి ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన
మీకనుగహ
్ర ంి చునట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును
ఏర్పరచుకొని నియమించితిని. పజీ
ే 40
యోహాను 15:7 నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది యిష్ట మో
అడుగుడి, అది మీకు అనుగహ
ే 26
్ర ంి పబడును. పజీ
యోహాను 16:28 నేను తండయొ
్రి
ద్దనుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చియున్నాను; మరియు లోకమును
విడిచి తండయొ
్రి
ద్దకు వెళలు ్చున్నానని వారితో చెప్పెను. పజీ
ే 5
యోహాను 16:33 నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో
మీకు శమ
్ర కలుగును; అయినను ధర
�ై ్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించియున్నాననెను. పేజీ
10
యోహాను 1:14 ఆ వాక్యము శరీరధారియ,�ై కృపాసత్యసంపూర్ణుడుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్వ
రి లన కలిగిన
అద్వితీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి పేజీలు 1 & 2
యోహాను 1:9 మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల, ఆయన నమ్మదగినవాడును నీతిమంతుడును
గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతినుండి మనలను పవిత్రు లనుగా చేయును. పేజీ
26
యోహాను 3:1-3 మనము దేవుని పల
ి ్ల లమని పల
ి ువబడునట్లు తండ్రి మన కెట్టి ప్మ
రే ననుగ్రహంి చెనో చూడుడి;
మనము దేవుని పల
ి ్ల లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను
ఎరుగలేదు.౹ ప్య
రి ులారా, యిప్పుడు మనము దేవుని పల
ి ్ల లమ�ై యున్నాము. మనమిక ఏమవుదుమో అది
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ఇంక పత
్ర ్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పత
్ర ్యక్షమన
�ై ప్పుడు ఆయన యున్నట్లు గానే ఆయనను చూతుము
గనుక ఆయనను పో లియుందుమని యెరుగుదుము. ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టు కొనిన ప్రతివాడును
ఆయన పవిత్రు డ�ై యున్నట్టు గా తన్ను పవి త్రు నిగా చేసక
ి ొనును. పజీ
ే 25
యోహాను 3:16 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన
వానియందు విశ్వాసముంచు పతి
్ర వాడును నశింపక నిత్యజీవము పొ ందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహంి చెను.
పజీ
ే 12
యోహాను 3:6 శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మమూలముగా జన్మించినది ఆత్మయున�ై
యున్నద.ి పజీ
ే లు 19 & 24
యోహాను 3:9-10 దేవుని మూలముగా పుట్టిన పతి
్ర వానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక వాడు
పాపముచేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. దీనినిబట్టి దేవుని
పల
ి ్ల లెవరో అపవాది పల
ి ్ల లెవరో తేట పడును. నీతిని జరిగంి చని పతి
్ర వాడును, తన సహో దరుని ప్రేమింపని
పతి
్ర వాడును దేవుని సంబంధులు కారు. పజీ
ే 25
యోహాను 5:12-13 దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవముగలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని
వాడు జీవములేని వాడే. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని
తెలిసక
ి ొనునట్లు నేను ఈ సంగతు లను మీకు వ్రా యుచున్నాను. పజీ
ే లు 15 & 16
యోహాను 5:18-19 దేవుని మూలముగా పుట్టియున్నవాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము.
దేవునిమూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భదమ
్ర ుచేసక
ి ొనును గనుక దుష్టు డు వాని ముట్ట డు. మనము
దేవుని సంబంధులమనియు, లోకమంతయు దుష్టు ని యందున్నదనియు ఎరుగుదుము. పేజీ 17
యోహాను 9:25 వాడు–ఆయన పాపయో
ి
కాడో నేనర
ె ుగను; ఒకటి మాత్రము నేనర
ె ుగుదును; నేను
గ్రు డ్డివాడనయ
�ై ుండి ఇప్పుడు చూచుచున్నాననెను. పజీ
ే
36
రోమా 10:13 ఎందుకనగా– పభ
్ర ువు నామమునుబట్టి ప్రా ర్థనచేయు వాడెవడో వాడు రక్షింపబడును. పేజీలు 15
& 16
రోమా 10:9 అదేమనగా–యేసు పభ
్ర ువని నీ నోటత
ి ో ఒప్పుకొని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపన
ె ని
నీ హృదయమందు విశ్వసంి చినయెడల, నీవు రక్షింపబడుదువు. పజీ
ే లు 15 & 16
రోమా 12:1 కాబట్టి సహో దరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమున�న
ై సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను
ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ
మీకు యుక్త మన
�ై ద.ి పజీ
ే 25
రోమా 12:4-5 ఒక్క శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ అవయవములన్నిటికని
ి ఒక్కటే
పని యేలాగు ఉండదో , ఆలాగే అనేకులమన
�ై మనము క్స
రీ ్తు లో ఒక్క శరీరముగా ఉండి, ఒకనికొకరము
పత
్ర ్యేకముగా అవయవములమ�ై యున్నాము. పజీ
ే 25
రోమా 3:23 ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అను గ్రహంి చు మహిమను పొ ందలేక
పో వుచున్నారు. పజీ
ే లు 7 & 11
రోమా 5:1-2 కాబట్టి విశ్వాసమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మన ప్రభువ�న
ై యేసుక్స
రీ ్తు ద్వారా
దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము మరియు ఆయనద్వారా మనము విశ్వాసమువలన ఈ
కృపయందు పవ
్ర శ
ే ముగలవారమ,�ై అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూర్చిన నిరీక్షణనుబట్టి
అతిశయపడుచున్నాము. పజీ
ే లు 10 & 12
రోమా 5:11 అంతేకాదు; మన పభ
్ర ువన
�ై యేసు క్స
రీ ్తు ద్వారా మనము దేవునియందు అతిశయపడుచున్నాము;
ఆయన ద్వారానే మనము ఇప్పుడు సమాధానస్థి తి పొ ంది యున్నాము. పేజీ 20
రోమా 5:12 ఇట్లుండగా ఒక మనుష్యునిద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఏలాగు
పవ
్ర శ
ే ించెనో, ఆలాగుననే మనుష్యులందరు పాపము చేసన
ి ందున మరణము అందరికని
ి సంప్రా ప్త మాయెను.
పజీ
ే 7
రోమా 5:18-19 కాబట్టి తీర్పు ఒక్క అపరాధమూలమున వచ్చినద,�ై మనుష్యులకందరికని
ి శిక్షావిధి కలుగుటకు
ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒక్క పుణ్య కార్యమువలన కృపాదానము మనుష్యులకందరికని
ి జీవప్రదమ�న
ై
నీతి విధంి పబడుటకు కారణమాయెను. ఏలయనగా ఒక మనుష్యుని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా
ఏలాగు చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. పేజీలు 7 &
17
రోమా 5:5 ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సగ
ి ్గు పరచదు. మనకు అనుగ్రహంి పబడిన పరిశుద్ధాత్మద్వారా
దేవుని ప్మ
రే
మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడియున్నద.ి పజీ
ే 19
రోమా 5:6 ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమ�ై యుండగా, క్స
రీ ్తు యుక్త కాలమున భక్తిహన
ీ ులకొరకు
చనిపో యెను. పజీ
ే . 4
రోమా 5:9 కాబట్టి ఆయన రక్త మువలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మరింత నిశ్చయముగా ఆయన
ద్వారా ఉగత
ే 8
్ర నుండి రక్షింపబడుదుము. పజీ
రోమా 6:11-13 అటువలె మీరును పాపము విషయమ�ై మృతులుగాను, దేవుని విషయమ�ై క్స
రీ ్తు యేసునందు
సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి. కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడునట్లు గా చావునకు లోన�న
ై
మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనియ్యకుడి. మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా
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పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిమ్మును మీరే దేవునికి
అప్పగించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అప్పగించుడి. పేజీ 25
రోమా 6:16 లోబడుటకు దేనికి మిమ్మును మీరు దాసులుగా అప్పగించుకొందురో, అది చావు నిమిత్త ముగా
పాపమునకే గాని, నీతి నిమిత్త ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో దానికే దాసులగుదురని
మీరర
ె ుగరా? పజీ
ే లు 9 & 23
రోమా 6:21 అప్పటి కయ
్రి లవలన మీకేమి ఫలము కలిగన
ె ు? వాటినిగురించి మీరిప్పుడు సిపడుచున్నారు కారా?
వాటి అంతము మరణమే. పజీ
ే 9
రోమా 6:23 ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువ�న
ై
క్స
రీ ్తు యేసునందు నిత్యజీవము. పజీ
ే 11
రోమా 6:4-6 కాబట్టి తండ్రి మహిమవలన క్స
రీ ్తు మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, ఆలాగే మనమును
నూతనజీవము పొ ందన
ి వారమ�ై నడుచుకొనునట్లు , మనము బాప్తి స్మమువలన మరణములో
పాలుపొ ందుటక�ై ఆయనతోకూడ పాతిపెట్టబడితిమి. మరియు ఆయన మరణముయొక్క సాదృశ్యమందు
ఆయనతో ఐక్యముగలవారమన
�ై యెడల, ఆయన పునరుత్థానముయొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో
ఐక్యముగలవారమ�ై యుందుము. ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు
పాపశరీరము నిరర్థకమగునట్లు , మన ప్రా చీన స్వభావము ఆయనతోకూడ సిలువవేయబడెనని
యెరుగుదుము. పజీ
ే లు 18 & 19
రోమా 7:14-25 ధర్మశాస్త మ
�ై దని యెరుగుదుము; అయితే నేను పాపమునకు అమ్మబడి
్ర ు ఆత్మ సంబంధమన
శరీరసంబంధన
ి �ై యున్నాను. ఏలయనగా నేను చేయునది నేనర
ె ుగను; నేను చేయ నిచ్ఛయించునది చేయక
ద్వేషంి చునదయ
ి ే చేయుచున్నాను. ఇచ్ఛ యింపనిది నేను చేసన
ి యెడల ధర్మశాస్త మ
ై ద�న
ై ట్టు
్ర ు శ్రేప్ఠమ�న
ఒప్పుకొనుచున్నాను. కావున ఇకను దానిచేయు నది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను కాదు.
నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదయ
ి ు నివసంి పదని నేనర
ె ుగుదును. మేల�న
ై ది చేయవలెనను
కోరిక నాకు కలుగుచున్నది గాని, దానిని చేయుట నాకు కలుగుటలేదు. నేను చేయగోరు మేలుచేయక
చేయగోరని కడ
ీ ుచేయుచున్నాను. నేను కోరని దానిని చేసన
ి యెడల, దానిని చేయునది నాయందు
నివసంి చు పాపమే గాని యికను నేను కాదు. కాబట్టి మేలుచేయగోరు నాకు కీడుచేయుట కలుగుచున్నదను
ఒక నియమము నాకు కనబడుచున్నద.ి అంతరంగపురుషుని బట్టి దేవుని ధర్మశాస్త మ
్ర ునందు నేను
ఆనందంి చుచున్నాను గాని వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది.
అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త మ
్ర ుతో పో రాడుచు నా అవయవములలోనున్న పాపనియమమునకు
నన్ను చెరపెట్టి లోబరచుకొనుచున్నద.ి అయ్యో, నేనంె త దౌర్భాగ్యు డను? ఇట్టి మరణమునకు లోనగు
శరీరమునుండి నన్నెవడు విడిపంి చును? మన పభ
్ర ువన
�ై యేసుక్స
రీ ్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞ తాస్తు తులు
చెల్లించుచున్నాను. కాగా మనస్సు విషయములో నేను దవ
�ై నియమమునకును, శరీర విషయములో
పాపనియమమునకును దాసుడన�ై యున్నాను. పజీ
ే 23
రోమా 8:1-2 కాబట్టి యిప్పుడు క్స
రీ ్తు యేసునందున్నవారికి ఏ శిక్షావిధియు లేదు.౹ క్స
రీ ్తు యేసునందు
జీవమునిచ్చు ఆత్మయెుక్క నియమము పాపమరణముల నియమమునుండి నన్ను విడిపంి చెను. ఎట్ల నగా
ధర్మశాస్త మ
ె ు. పేజీలు 17 & 23
్ర ు దేనిని చేయజాలక పో యెనో దానిని దేవుడు చేసన
రోమా 8:10 క్స
రీ ్తు మీలోనున్నయెడల మీ శరీరము పాపవిషయమ�ై మృతమ�న
ై ది గాని మీ ఆత్మ నీతివిషయమ�ై
జీవము కలిగియున్నద.ి పజీ
ే లు 19 & 24 & 25
రోమా 8:15-17a ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొ ందలేదుగాని దత్త పుత్రాత్మను
పొ ంది తిరి. ఆ ఆత్మ కలిగినవారమ�ై మనము–అబ్బా తండ్రీ అని మొఱ్ఱ పట
ె ్టు చున్నాము. మనము దేవుని
పల
ి ్ల లమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతోకూడ సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు. మనము పిల్లలమ�త
ై ే వారసులము,
అనగా దేవుని వారసు లము; క్స
రీ ్తు తోకూడ మహిమపొ ందుటకు ఆయనతో శ్రమపడినయెడల, క్స
రీ ్తు తోడి
వారసులము. పజీ
ే లు 20 & 21
రోమా 8:3-4 శరీరము ననుసరింపక ఆత్మననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు ధర్మశాస్త స
ై
్ర ంబంధమ�న
నీతివిధి నెరవేర్చబడవలెనని పాపపరిహారము నిమిత్త ము దేవుడు తన సొ ంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో
పంప,ి ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధంి చెను. పజీ
ే లు 1 & 2 & 4
రోమా 8:37 అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము
పొ ందుచున్నాము. పజీ
ే 9
రోమా
8:5-6
శరీరానుసారులు
శరీరవిషయములమీద
మనస్సునుంతురు;
ఆత్మానుసారులు
ఆత్మవిషయములమీద మనస్సునుంతురు; శరీరానుసారమన
�ై మనస్సు మరణము; ఆత్మానుసారమ�న
ై
మనస్సు జీవమును సమాధానమున�ై యున్నద.ి పజీ
ే లు 17 & 23
లూకా 10:2 పంపన
ి ప్పుడాయన వారితో ఇట్ల నెను–కోత విస్తా రముగా ఉన్నది గాని పనివారు కొద్దిమందియ;ే
కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. పేజీ 40
లూకా 19:10 నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను. పేజీ 40
లూకా 1:78-79 మన పాదములను సమాధాన మార్గ ములోనికి నడిపంి చునట్లు చీకటిలోను మరణచ్ఛాయలోను
కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటక�ై ఆ మహా వాత్సల్యమునుబట్టి పన
�ై ుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ
దర్శనమనుగహ
ే 10
్ర ంి చెను. పజీ
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లూకా 24:1-7 ఆదవ
ి ారమున తెల్లవారుచుండగా (ఆ స్ర్ల
తీ ు) తాము సిద్ధపరచిన సుగంధ ద్రవ్యములను
తీసక
ి ొని సమాధి యొద్దకు వచ్చి సమాధమ
ి ుందర ఉండిన రాయి దొ రలింప బడియుండుట చూచి
లోపలికి వెళ్లిరి గాని పభ
్ర ువన
�ై యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. ఇందునుగూర్చి వారికమి
ే యు
తోచకయుండగా, పక
్ర ాశమానమన
�ై వస్త మ
్ర ులు ధరించిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలువబడిర.ి
వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపి యుండగా వీరు–సజీవుడ�న
ై వానిని మీ రెందుకు మృతులలో
వెదకుచున్నారు? ఆయన ఇక్కడలేడు, ఆయన లేచియున్నాడు; ఆయన ఇంక గలిలయలో ఉండి నప్పుడు
–మనుష్యకుమారుడు పాపష
ి ్టు ల�న
ై మనుష్యుల చేతికి అప్పగింపబడి, సిలువవేయబడి, మూడవ దినమందు
లేవవలసయ
ి ున్నదని ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసక
ి ొనుడని వారితో అనిరి. పేజీ 5
లూకా 24:50-51 ఆయన బేతనియవరకు వారిని తీసక
ి ొనిపో యి చేతు లెత్తి వారిని ఆశీర్వదించెను. 51వారిని
ఆశీర్వదంి చుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పత
్ర ్యేకంి పబడి పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. పేజీ 5
లూకా 2:40 బాలుడు జ్ఞానముతో నిండుకొనుచు, ఎదగ
ి ి బలము పొ ందుచుండెను; దేవుని దయ ఆయనమీద
నుండెను. పజీ
ే 3
లూకా 2:41-47 పస్కాపండుగప్పుడు ఆయన తలిదండ్రు లు ఏటేట యెరూషలేమునకు వెళలు ్చుండువారు.
ఆయన పండ్రెం డేండ్ల వాడ�ై యున్నప్పుడు ఆ పండుగ నాచరించుటక�ై వాడుకచొప్పునవారు యెరూషలేమునకు
వెళ్లిర.ి ఆ దన
ి ములు తీరినతరువాత వారు తిరిగి వెళలు ్చుండగా బాలుడ�న
ై యేసు యెరూషలేములో నిలిచెను.
ఆయన తలి దండ్రు లు ఆ సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి, యొక దినప్రయాణము
సాగిపో యి, తమ బంధువులలోను నెళవన
�ై వారిలోను ఆయ నను వెదకుచుండిర.ి ఆయన కనబడనందున
ఆయనను వెదకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. మూడుదినముల�న
ై
తరువాత ఆయన
దేవాలయములో బో ధకులమధ్య కూర్చుండి, వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలడుగుచు ఉండగా
చూచిరి. ఆయన మాటలు వినినవారందరు ఆయన పజ
్ర ్ఞ కును పత
్ర ్యుత్త రములకును విస్మయమొందిర.ి పేజీ 3
లూకా 2:52 యేసు జ్ఞానమందును, వయస్సునందును, దేవుని దయయందును, మనుష్యుల దయయందును
వరధిల
్ ్లు చుండెను.పజీ
ే 3
లూకా 9:60 అందుకాయనమృతులు తమ మృతులను పాతిపెట్టు కొననిమ్ము; నీవు వెళ్లి దేవుని రాజ్యమును
పక
్ర టించుమని వానితో చెప్పెను. పజీ
ే 40
సామెతలు 14:12 ఒకని యెదుట సరియన
�ై దగ
ి ా కనబడు మార్గ ముకలదు. పేజీ 11
హెబ్య
రీ ులకు 1:3-4 ఆయన దేవుని మహిమయొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి
మంతమునయ
�ై ుండి, తన మహత్తు గల మాటచేత సమస్త మును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో
శుద్ధీకరణము తానే చేస,ి దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేప్ఠమన
�ై నామము పొ ందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠు డ�,ై ఉన్నత
లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను. పేజీలు 1 & 2 & 5
హెబ్య
రీ ులకు 2:11-17 పరిశుద్ధపరచువారికని
ి పరిశుద్ధపరచబడువారికని
ి అందరికి ఒక్కటే మూలము. ఈ
హేతువుచేతను వారిని సహో దరులని పల
ి ుచుటకు ఆయన సగ
ి ్గు పడక –నీ నామమును నా సహో దరులకు
పచ
్ర ురపరతును, సమాజముమధ్య నీ కర
ీ ్తిని గానము చేతును అనెను. మరియు –నే నాయనను
నమ్ముకొనియుందును అనియు –ఇదిగో నేనును దేవుడు నాకిచ్చిన పిల్లలును అనియు చెప్పుచున్నాడు.
కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములుగలవార�ైనందున ఆప్రకారమే మరణముయొక్క బలముగలవానిని,
అనగా అపవాదని
ి
మరణముద్వారా నశింపజేయుటకును, జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత
దాస్యమునకు లోబడినవారిని విడిపంి చుటకును, ఆయన కూడ రక్త మాంసములలో పాలివాడాయెను.
ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతమ
్ర ును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక, అబ్రా హాము సంతాన
స్వభావమును ధరించుకొనియున్నాడు. కావున పజ
్ర ల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటక�,ై
దేవుని సంబంధమన
�ై కార్యములలో కనికరమును నమ్మకమునుగల ప్రధానయాజకుడగు నిమిత్త ము,
అన్నివిషయములలో ఆయన తన సహో దరుల వంటివాడు కావలసివచ్చెను. తాను శోధింపబడి శ్రమ
పొ ందెను గనుక శోధంి పబడువారికని
ి సహాయము చేయ గలవాడ�ై యున్నాడు. పేజీలు 1 & 2 & 20
హెబ్య
రీ ులకు 2:14-15 ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతమ
్ర ును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక,
అబ్రా హాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొనియున్నాడు. పజీ
ే 4
హెబ్య
రీ ులకు 4:12 ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమ�ై బలముగలద�ై రెండంచులుగల యెటువంటి
ఖడ్గ ముకంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రా ణాత్మలను కళ
ీ ్ల ను మూలుగను విభ జించునంతమట్టు కు దూరుచు,
హృదయముయొక్క తలం పులను ఆలోచనలను శోధంి చుచున్నది. పేజీ 24 & 26
హెబ్య
రీ ులకు 4:3 కాగా జగత్పునాది వేయబడినప్పుడే ఆయన కార్యములన్నియు సంపూర్తియయ
�ై ున్నను ఈ
విశ్రాంతినిగూర్చి –నేను కోపముతో పమ
్ర ాణముచేసన
ి ట్టు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవశ
ే ింపరు అని ఆయన చెప్పిన
మాట అనుసరించి, విశ్వాసులమన
�ై మనము ఆ విశ్రాంతిలో పవ
్ర శ
ే ించుచున్నాము. పేజీ 13
హెబ్య
రీ ులకు 4:6-7 కాగా ఎవరో కొందరు విశ్రాంతిలో పవ
్ర శ
ే ించు దురను మాట నిశ్చయము గనుకను, ముందు
సువార్త వినినవారు అవిధేయతచేత పవ
్ర శ
ే ింపలేదు గనుకను, నేడు మీ రాయన మాట వినినయెడల మీ
హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెప్పబడిన పక
్ర ారము, ఇంత కాలమ�న
ై తరువాత దావీదు
గ్రంథములో–నేడని యొక దన
ి మును నిర్ణయించుచున్నాడు. పజీ
ే 13
హెబ్య
రీ ులకు 9:22 మరియు ధర్మశాస్త ్ర పక
్ర ారము సమస్త వస్తు వులును రక్త ముచేత శుద్ధి చయ
ే బడుననియు,
రక్త ము చిందంి పకుండ పాప క్షమాపణ కలుగదనియు సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును. పేజీ 4
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అమెజాన్ లో లేక ఇతర క్రైస్తవ పుస్తకాలయాలలో దొరుకు
ఇతర నిధులు. వీటిని మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
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నేను ఇంకా ఎక్కువగా
తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. “ప్రా ర్థన
మరియు ధ్యానం ద్వారా దేవుని
వెదకుట” అను పుస్త కము యొక్క
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“దేవుని బిడ్డ గా ఉండుట ఎలా” అను
పుస్త కమును గూర్చి మీ అభిప్రా యమును
మాకు తెలపండి.
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ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సులువ�ైన సత్యములను అనుభవించి,
దేవునియందు నమ్మకము మరియు విశ్వాసము పరిపూర్ణ మ�ైన,
సంపూర్ణ మ�ైన మరియు విజయవంతమ�ైన జీవితమును ఎలా
జీవించగలరో నేర్చుకోండి.
ఈ పుస్త కమును ఎలా ఉపయోగించాలి:
• దేవునితో సమాధానపడుటకు మార్గ ముగా మరియు
మార్గ దర్శకముగా
• రక్షణ అనుభవమును అర్థ ము చేసుకొనుటకు మార్గ ముగా
• వ్యక్తిగత లేక గ్రూ పు బ�ైబిల్ స్ట డీ కొరకు (223 సంపూర్ణ
బ�ైబిలు వచనములు)
• ముప్పై-రోజుల భక్తి మరియు ధ్యాన మార్గ దర్శకముగా,
ఉదాహరణలను మరియు బ�ైబిలు వచనములను
ఉపయోగించండి
రచయితయ�ైన డేవిడ్ హో వెల్ తిరిగి జన్మించిన దేవుని
బిడ్డ అయ్యున్నాడు. ఈ పుస్త కములో ఉన్న సమాచారము
స్వార్థముతోను,
స్వయం-కేంద్త
రి
జీవితములోను
అనేక
సంవత్సరములు జీవించిన తరువాత యేసు క్రీస్తు అతనికి ఇచ్చిన
అనుభవము, బలము మరియు నిరీక్షణను ఈ పుస్త కములోని
సమాచారము ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉదాహరణలు, వచనములు
మరియు వాక్యభాగము ద్వారా; యేసు క్రీస్తు మీద నమ్మకము
మరియు ఆయనను గూర్చిన అవగాహన మరియు రక్షణ
అనుభవము ఈ భూమి మీద విజయవంతమ�ైన, సంపూర్ణ మ�ైన
జీవితమును మరియు దేవునితో సమాధానమును కలిగిస్తుంది
అని హో వెల్ చూపాడు.

నేను క్రీస్తు తోకూడ సిలువ
వేయబడియున్నాను; ఇకను
జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే
నాయందు జీవించుచున్నాడు. నే
నిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న
జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు
తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని
కుమారుని యందలి విశ్వాసమువలన
జీవించుచున్నాను. గలతీయులకు 2:20

