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పరిచయం

వాస్తవానికి క్రీసు్త ను మరియు మరియు ఆయన స్లువని 
గూరిచి మనము ఆరంభములోనే పూరి్త వివరణ ఇవవాబడితే, 
మన క�ైైస్తవ జీవితములోని మొదటి ద్నము నుండే మనము 
గొపపు అనుభవమును కలిగియుండవచుచి, అయతే పూరి్త 

వివరణ కొంత కాలము తర్వాతే ఇవవాబడుతుంద్. 

వాచ్మిన్ నీ, ద్ న్రమిల్ కిరీస్్టయన్ లెైఫ్

పరిభువుగా, దేవునిగా, రక్షకునిగా మరియు జీవితముగా 
యేసు క్రీసు్త నందు మనము నమమికముంచినపుపుడు, 
మన చిత్తములను మరియు మన జీవితములను 
కూడ్ సావాధీనము చేసుకోమని ఆయనను 
మనము కోర్చున్్నము. వాస్తవానికి ఆయన మన 
జీవితమవుత్డు. మనము మారచిబడత్ము; కొని్నసార్్ల  
తవారగా, కొని్నసార్్ల  ఆలస్యంగా, కాని మార్పు ఎల్లపుపుడు 
జర్గుతుంద్. సవాయంగా దేవుని ఆతమి మనలో 
నివస్ంచుటకు వచిచి మనలను పరిపూర్ణు లుగాను, 
సజీవులుగాను, సంపూర్ణు లుగాను చేసా్త డు. మనము 
నమ్మి దేవునికి మన హృదయములను ఇచిచినపుపుడు 

జీవితము మారచిబడుతుంద్.

డేవిడ్ హో వెల్



దేవుడు పరలోకములో ఉండి భూమ్ మీద్కి మనుష్య రూపములో 
వచ్చిడు.

ఫ్లిపీపు. 2:6-8, యోహాను 1:14, హెబ్రి. 1:3, రోమా. 8:3b, యోహాను 10:30, కొలసీై. 1:15, 
కొలసీై. 2:9, హెబ్రి. 2:11-17, మత్తయ 1:20-211



ఆయన అదుభుతమెైన రీతిలో గరభుముద్లచిబడ్్డ డు, కాని 
మనవలెనే ఒక సీ్త రీ ద్వారా జనిమించ్డు. 

ఆయనతో మనము వ్యకి్తగత అనుబంధమును 
కలిగియుండుటకుగాను, ఆయనను దేవునిగాను 
మానవునిగాను తెలుసుకొనుటకుగాను మరియు తండిరిగా 
ఆయనను మరింత దగ్గరగా అరథిము చేసుకొనుటకు ఆయన 
ఇలా చేశాడు. 
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యేసు బాల్యము మరియు యౌవవాన కాలములను అనుభవించి, 
ఒక వృతి్తని నరే్చికొని, సమయము ఆసన్నమెనైపుపుడు, ఆయన 
చయేుటకు వచిచిన పరిచర్యను ఆరంభంచి, మనందరిక ్ తనను 
త్ను దవేునిగాను, రక్షకునిగాను బయలుపరచుకున్్నడు. 

మత్తయ 3:13-17, మత్తయ 7:28-29, మార్కు 6:2-3, లూకా 2:40,  
లూకా 2:41-47, లూకా 2:523



భూమ్ మీద్కి ఆయన వచిచిన ఉదేదేశ్యము నెరవేరిన తర్వాత, 

ఆయనను స్లువవేయుటకు ఆయన అనుమతి ఇచ్చిడు. ఆయన 
అవమానించబడి, హింస్ంచబడి స్లువకు మేకులతో కొట్టబడ్్డ డు. 

మనము చేస్న తప్పుదములకు మీర్, నేను పరిహారమును 
చెలి్లంచకుండ్ ఉండుటకుగాను యేసు ఇంత 

ఘోరమైెన మరణమును అనుభవించుటకు 
ఇష్టపడ్్డ డు. ఆయన అనుభవించిన ఆ 

శరీమను మనము గురి్తంచ్లని 
ఆయన ఆశంచ్డు. కేవలం 

మత్తయ 26:28-29, మత్తయ 27:57-61, రోమా. 5: 6, రోమా. 8:3, ఎఫెసీ. 1:7,
హెబ్రి. 2:14-15, హెబ్రి. 9:22, 1 ప్తుర్ 2:24, 1 యోహాను 1:7

దేవునికి మాతరిమే తెలిస్న 
విధ్నములలో, యేసు క్రీసు్త  

మరియు బలి మరియు రక్తము 
మన పాపములను కడిగి 

మనలను పూరి్తగా శుద్ధిచేయగలదు. 
ఈ ప్రిమ కార్యము మనలను 
శుదుధి లనుగా చేస్ంద్, తద్వారా 
దేవుడు యేసును చూచు 
విధముగానే మనలను కూడ్ 
ఆయన ప్ల్లలలో ఒకరిగా 

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

యేసు మరణంిచిన తర్వాత, 
ఆయనను పాతిపటెా్ట ర్, తర్వాత 
దవేుడు ఆయనను మరణములో నుండి 
లేపాడు. తర్వాత కొని్న దన్ముల 
వరకు సజీవుడెనై యేసును చ్లా 
మంద ్ చూశార్, తర్వాత ఆయన 
పరలోకమునకు తిరిగివళె్్లపో యాడు. 

ఆయనతో మనము వ్యకి్తగత అనుబంధము కలిగియుండుటకుగాను, 
మరియు మనకు తన నిత్యజీవ బహుమానమును ఇచుచిటకుగాను 
యేసు వచ్చిడు. నిత్య జీవితము క్రీసు్త  జీవితమెయైున్నద.్ దానికి 
ఆరంభములేద్ మరియు అంతము లేద్. 
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ఆద్. 2:8-9, ఆద్. 3:2-6, ఆద్. 2:16-17, ఆద్. 3:23, I కొరింథీ. 15: 45-46

అపపుటి నుండి, మావునికి శరీరము మరియు పరాి ణము (వ్యకి్తతవాము) 
ఉండినవిగాని, దేవుని దృష్్టలో అతడు మరణించ్డు. అతడు 
పరిపూర్ణు డెైయుండక అతని కొరకు నిరణుయంచబడిన దేవుని 
ఆశీరావాదములను అనుభవించలేకపో యాడు.

ఇందంత్ ఎందుకు అవసరమెయైుండనెు? ఎందుకంట ేదవేుడు మొదట ిపుర్షుడెనై 
ఆద్మును సృష్్టంచినపుపుడు, ఆయన అతనికి పరదెసైులో అదుభుతమెనై 
సథిలమునిచ్చిడు, కాని అతడు తన పరలోక తండిరికి అవిధయేుడెయైా్యడు.

ఆద్ము సావారథిముతో చసేన్ 
అవిధయే కార్యము వలన, 
అతడు దవేుని నుండి 
వరే్చయేబడ ిఆతీమియముగా 
మరణంిచ్డు.
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మనము ఆ వారసతవాము యొకకు భారమును మరియు భూమ్ 
మీదు జీవించు కాలములో మనము చయేు పాపములు మరియు 
భావోదేవాగముల యొకకు భారములను మోసు్త న్్నము. 

ఆద్ము కుటుంబ వర్సకు చంెదన్ మన తలి్లదండురి లకు 
బిడ్డలముగా, ఏదనేు తోటలో మనము ఆద్ముతో కలస్ 
ఆతీమియముగా మరణంిచ్ము. 

రోమా. 3:23, రోమా. 5:12, రోమా. 5:18a7



ఒక రోజున, ఒక వ్యకి్త వచిచి యేసును గూరిచిన వృత్్త ంతమును, మన 
కొరకు మరణంిచుట ద్వారా ఆయన మనలను నిత్య మరణము నుండి 
రకించుటకు మరియు తన నిత్య జీవమును మనకు ఇచుచిటకు 
వచిచిన విధ్నమును వివరించ్డు. యేసు మరణంిచి, మనకు ఒక 
మార్గమును, అనగా సంపూరణు క్షమాపణను అనుభవించు మార్గమును, 
షరతులులేని ప్రిమను, మరియు ఆయన ద్వారా నిత్య జీవ నిరీక్షణను 
అనుగరీహించ్డు. 

యెహెజేకులు 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



ఇపుపుడు ఆయనతో అనుబంధము ద్వారా మీర్ మరియు ననేు ఈ 
భూమ్ మీద మనము సమాధ్నమును మరియు అనంత జీవమును 
అనుభవించుటకుగాను యేసు వచ్చిడు. జీవిత సమస్యలను ఎలా 
ఎదురోకువాలో ఆయన మనకు చూపగోర్చున్్నడు. యేసు జీవించుటకు 
నిరీక్షణను మరియు నూతన మార్గమును అనుగరీహించుచున్్నడు. 
మనము నడచు సావాభావిక మార్గములు మనలను సావారథిపర్లనుగా 
చసే,్ ఇబైందులలోనికి నడేత్య. అవి సఫలము కాలేదు. 

యోహాను 10:10, రోమా. 6:16, రోమా. 6:21, రోమా. 8:37, ఎఫెసీ. 2:14, పరికటన 3:209



దవేుని నుండ ిదూరము చయేబడని యెడల మనము సమాధ్నమును 
అనుభవించలేము. ఎంపక్లు, అనగా అనుదన్ము మనము తీసుకొను 
నిరణుయములు, సావారథిము మీద ఆధ్రపడయిున్నవి మరియు అవి 
మనలను నిర్త్ైహమునకు గురిచసే,్ దవేునితో సహవాసమును 
నుండ ిదూరము చసేా్త య. మన పరలోకపు తండిరితో సమాధ్నకరమెనై 
అనుబంధమును కలిగియుండ్లన ేలోతెనై వాంఛ మనకు ఉన్నదగ్ాని, 
మనము ఆతీమియ అనుబంధము లేకుండ్ ఉంటాము. మన సొ ంత 
“ఉత్తమమైెన ఆలోచనలు” మరియు సదుదేదేశములు మనలను ఈ 
కూపములోనికి నటెా్ట య.
పరిసంగి 3:11, రోమా. 6:16, లూకా 1:78-79, యోహాను 16:33, రోమా. 5:1-2, రోమా. 8:6
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దవేునికి మనకు మధ్య దూరమును పంెచు ఖాళీని పురించుటకు 
మనము పరియతి్నసు్త న్్నము మరియు ఆయనతో అనుబంధమును 
పునఃసాథి పం్చుటకు మార్గములను వదెకుచున్్నము. కాని ఏద్ 
పని చయేుటలేదు. కేవలం యేసు క్రీసు్త  నందు నమమికముంచుట 
ద్వారా మాతరిమే మనము తండిరియైెన దవేునితో అనుబంధము 
కలిగియుండగలము.

సామెతలు 14:12, రోమా. 6:23, రోమా. 3:2311



మన వర్తమాన, భూత, భవిష్యత్ కాలముల పాపముల కొరకు, 
తప్పుదముల కొరకు, సవాభావ లోపముల కొరకు మరణంిచిన 
యేసు ఈయన.ే ఆయన రక్తము ద్వారా, మనము కడగబడి 
దవేుని ఎదుట సరియైెన సాథి నమును పొ ందగలము. తండిరియైెన 
దవేుని యొదదే నుండ ిమనము సంపూరణు క్షమాపణను మరియు 
షరతులులేని ప్రిమను పొ ందగలము. ఆయన మరణము మరియు 
పునర్త్థి నము ద్వారా, యేసు దవేునికి మానవునికి మధ్య 
ఉన్న ఖాళీని పూరించ్డు. ఇందుమూలముగాన ే ఆయన లోక 
రక్షకుడెైయున్్నడు. 

యోహాను 3:16, I ప్తుర్ 3:18, I తిమోతి 2:5-6, రోమా. 5:1 12



ఈ సత్యమును అంగీకరించు లేక తిరసకురించు అవకాశం మనందరిక్ 
ఉంద.్ ఈ సని్నవశేములను మనము నిజమెనైవిగా అంగీకరించి దవేునిగా 
యేసుయందు నమ్మికయుంచినట్లయత,ే యేసు కలిగియున్న హకుకులు 
మరియు హో ద్లు అని్నటతిో మనము దవేుని పల్్లలము అవుత్ము. 
మనము యేసు క్రీసు్త కు తోట ివారసులము మరియు ఆయనకు సహో దరి 
లేక సహో దర్డవుత్ము. మీ చిత్తమును మరియు మీ జీవితమును 
సంపూరణుముగా ఆయన చతేిలో పటె్టండ.ి ఇద ్అంత కి్లష్టమైెన పని కాదు, కాని 
ఇపపుట ివరకు మీ జీవితములో ఇద ్అత్యంత కఠినమెనై పని అయు్యండవచుచి. 
మీర్ దవేుని వాగాదే నములను మరియు ఆయనతో సహవాసము 
ద్వారా కలుగు ఆనందమును నిజముగా అనుభవించ్లని అనుకుంట,ే 
మీ జీవితమును సావాధనీము చసేుకోమని ఆయనను కోరండ.ి మీర్ 
నిజాయతీగా చసే్్త , చిన్న పరాి రథిన కూడ్ సరిపో తుంద.్.. ఎందుకంట ేదవేుడు 
మీ హృదయమును చూసు్త న్్నడు. ఈ సులువెనై పరాి రథిన చసేూ్త  మ్ముమిను 
మీర్ ఆయనకు సమరిపుంచుకోండ.ి మీర్ నమ్మి విశవాసం్చినట్లయత ేఇంత 
మటు్ట కు సరిపో తుంద!్    

ఎఫెసీ. 2:13, యోహాను 14:6, హెబ్రీ. 4:3, హెబ్రీ. 4:713



“పరలోకమంద్న్న తండిరి, నన్్న ననే్ 
నీకు సమరిపాంచ్కొన్చ్నా్నన్----నన్్న 

మారిచు నీ చిత్తము నాలో జరిగించ్ము. ననే్ 
నీ చిత్తము జరిగించ్నట్లు  నా జీవితమున్ 

సావాధనీపరచ్కొని నా సావార్థపు మార్గములన్ 
తొలగించ్ము. నీ శకి్త మరియు ప్రిమ దావారా 

ననే్ సహాయము చయేవలసనివారికి 
మాదరిిగా ఉండునట్లు  నా పాపము మీద 
నాకు జయమున్ అన్గ్రహించ్ము. 
నీ జీవిత మార్గమునకు నన్్న ననే్ 

సమరిపాంచ్కొన్చ్నా్నన్. ననే్ ఎలలుపుపాడు 
నిన్్న నమిమి నీ చిత్తము జరిగించనిముమి! 

పరిభువ�నై యసే్ రముమి, వచిచు నీ జీవితమున్ 
నా దావారా జీవించ్ము. ఆమనె్.”
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యేసు మరణించి, పాతిపెట్టబడి, మరణము నుండి తిరిగిలేచ్డని 
మీ హృదయమునందు విశవాస్ంచి మీ నోటితో ఒపుపుకోండి. ఆయన 
శరీరధ్రియెైన దేవుడెైయున్్నడని నమ్మి దేవుని బిడ్డగాను, క్రీసు్త  
తోటివారసుడవవాండి.

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, కొలసీై. 2:6-7, 1 యోహాను 5:12-1315



మీర్ దేవుని ఆతమిను సీవాకరించినపుపుడు, మీర్ 
సంపూర్ణు లుగాను దేవునిలో సజీవులుగాను అవుత్ర్.
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మీ జీవితములోనికి రమమిని యేసు క్రీసు్త ను మీర్ ఆహావానించినపుపుడు, 
ఆద్ములో మీ భూలోక కుటుంబ వారసతవాము నుండ ిమీర్ క్రీసు్త లో 
నిత్య జీవములోనికి, అనగా మున్పటి కాలములో నితష్యము ఉన్న 
మరియు భవిషష్యత్్త లో నితష్యముండు జీవితములోనిక ి మారచిబడత్ర్. 
మీర్ సల్ువ మీదకి్ బదల్ీచయేబడత్ర్ మరియు మీ పాత జీవితము 
క్రీసు్త తో కలస ్ మరణసిు్త ంద.్

రోమా. 5:18-19, రోమా. 8:1-2, 1 కొరింథీ. 15:22, గలతీ. 5:24, ఎఫెసీ. 1:13-14,  
ఎఫెసీ. 3:14-15, 1 ప్తుర్ 1:18-1917



మీర్ ఆయనతో ఏకమెయైా్యర్. మీర్ క్రీసు్త తో ఐక్యపరచబడ్్డ ర్ అమరియు 
అద ్ఎన్నటకిిని మార్పు చంెదదు. యేసు మీలో మరియు మీర్ ఆయనలో 
ఇపుపుడు జీవించుచున్్నర్. ఆయన వళె్్ల  పరితి చోటకిి మీర్ వళె్్త ర్. మీర్ 
వళె్్ల  పరితి చోటకిి ఆయన వళె్్త డు.

యోహాను 14:20, రోమా. 6:6, గలతీ. 2:20, గలతీ. 4:4-7,  
గలతీ. 5:24, ఎఫెసీ. 1:11, కొలసీై. 2:10 18



మీ “పాత సవాభావము” యేసుతో సల్ువ మీద మరణంిచినపుపుడు, మీర్ 
ఆయనతో కూడ్ పాతిపటె్టబడయిున్్నర్. క్రీసు్త  ద్వారా మీ నూతన ఆతీమియ 
వ్యకి్తతవాము వలెుగులోనికి వసు్త ంద ్ మరియు ఆయనతో కూడ్ పరలోక 
సాథి నములకు ఆరోహణమవుతుంద.్ బలహీనతలు, పాపభారము, పాపములు 
మరియు అవమానముల మూటను మీర్ విడచిిపడెత్ర్. మీర్ 
క్రీసు్త లో ఉన్్నర్ మరియు ఆయన మీలో ఉన్్నడు. 
మీర్ మీ పాత జీవితమును విడచి నూతన 
జీవితమును పొ ందుత్ర్. ఇపుపుడు మీలో 
దవేుని ఆతమి నివసం్చుచున్్నడు 
మరియు మీ మానవ ఆతమి 
దవేునితో జీవములోనికి 
పునర్దధి రించబడంిద.్ మీర్ 
క్రీసు్త లో ఉన్్నర్ మరయిు 
నిత్య జీవము వెపైుకు గొపపు 
పరియాణములో ఉన్్నర్. మీర్ 
తిరిగి జనిమించ్ర్!

యోహాను 3:6, యోహాను 11:25-26, రోమా. 5:5, రోమా. 6:4-6, రోమా. 8:10,  
కొలసీై. 2:12-14, కొలసీై. 3:1-3, ఎఫెసీ. 1:13b, ఎఫెసీ. 2:619



మీర్ మీ పరాి రథినలో నిజాయతీ కలిగియుంట,ే మీర్ నూతన కుటుంబములో 
అనగా దవేుని కుటుంబములో సభు్యలెయైున్్నర్. తండిరియైెన దవేుడు 
మనందరినీ తన పల్్లలుగా దత్తతు తీసుకుంటాడు మరియు మన అన్నయెనై 
యేసుతో మనము తోట ి వారసులమవుత్ము. ఆయన కుటుంబములో 
సభు్యలుగా ఆయన మ్ముమిను షరతులు లేకుండ్ అంగీకరించుచున్్నడు 
మరియు ప్రిమ్ంచుచున్్నడు. 

క్ర్తనలు 16:11, రోమా. 5:11, రోమా. 8:15-17a, 2 కొరింథీ. 5:17,  
ఫ్లిపీపు. 3:20a, హెబ్రి. 2:11-12, పరికటన 21:2 20



క్రీసు్త  మోసన్ పాప భారములతో పాటుగా మీ పాత సవాభావము సల్ువ మీద 
మరణంిచింద.్ మీర్ ఇక పాపములు, వ్యసనములు, మరియు మనుషు్యల యొకకు 
ఇతర సావారథిపు మార్గములకు బానిసలెయైుండవలసన్ అవసరము లేదు కాబటి్ట  
మీర్ ఉపసమనమును పొ ందవచుచి. మీర్ క్రీసు్త నందు మరణంిచియున్్నర్ 
మరియు సాత్ను ఉపయోగించు మరణము అను ఆయుధము 
నిష్ప్రభావముగా చయేబడనిద ్ కాబటి్ట మరణము మ్ముమిను భయపటె్టదు. 

ఈ నూతనమెనై నిత్య జీవము ద్వారా నూతన ధెరై్యము మరియు నూతన 
సాహసము వసా్త య. మరణమునకు ఇక మీ మీద పరిభావముగాని, 
అధక్ారముగాని లేదు. మనము మోసము చసే,్ దొంగిలించి, అబదధిములు 
చపె్పు మరియు అనకే ఇతర కార్యముల ద్వారా చసేన్ పాపముల కొరకు 
క్రీసు్త  మరణంిచ్డు. మన పాపపు సవాభావమును విడచిిపటెు్ట టకు 
మనము ఆయనతో కూడ్ మరణంిచ్ము. మనకు నచిచిన విధముగా లేక 
దవేునికి నచిచిన విధముగా కార్యములను చయేుటకు నిరణుయంచుకొను 
సావాతంతరియము మనకు ఉన్నద.్ యేసు క్రీసు్త  ద్వారా దవేుని సంరక్షణలోనికి 
మన జీవితములను మరియు మన చిత్తములను ఇచిచివయేుటకు ముందు 
మనము ఈ నిరణుయంచుకొను సావాతంత్యము లేదు.   

రోమా. 6:11-13, రోమా. 8:1-2, రోమా. 8:15-17a, గలతీ. 5:16,  
కొలసీై. 2:6-7, 2 తిమోతి 1:7, హెబ్రి. 2:14-1521



మన శరీరములు మరియు పరాి ణములు---మన వ్యకి్తతవాములు 
---ఇపపుటక్ి భూమ్ మీద జీవించుచున్నవి కాబటి్ట , ఈ సత్యమును 
పూరి్తగా అరథిము చసేుకొనుట మనకు కష్టముగా ఉండవచుచి. అయతే 
ఇపుపుడు క్రీసు్త  ఆతమి మనలో నివసస్ు్త ంద ్మరియు మనము ఆతీమియ 
జీవులమెయైున్్నము. దవేుడు మనకు ఇవావాలని కోర్చున్న 
సంపూరణు జీవితమును మనము జీవించగోరిత,ే మనము విశావాసముతో 
ఈ సని్నవశేములను అంగీకరించ్లి. మీ ఆలోచనను మార్చికొని, 
మీర్ ఎవర్ మరియు ఎకకుడ ఉన్్నర్ అను విషయమును 
సమీకించుకోండ.ి మీ తండిరితో పరలోకమందున్న విషయముల మీద 
మీ మనసుైను నిలుపుకోండగిాని, భూమ్ మేదహే మన అనుదన్ 
జీవిత్లలో ఎదుర�యైే్య చతె్త  మీద కాదు. దవేుని కుటుంబములో ఉంటూ 
మీర్ సవాచ్ఛమెనై ఆనందమును అనుభవిసా్త ర్. మీ పాత సవాభావము 
మరణంిచింద ్ మరియు యేసు క్రీసు్త లో మీర్ నూతన జీవితమును 
పొ ందుకున్్నర్. ఇద ్పూరి్తగా ఒక కొరీ త్త  ఆలోచన్ విధ్నమెయైున్నద.్ 
మీర్ మార్పు పొ ందుచున్్నర్! 

రోమా. 8:5-6, రోమా. 12:2, 1 కొరింథీ. 2:16, ఎఫెసీ. 2:6, ఫ్లిపీపు. 2:5, ఫ్లిపీపు. 3:20a, ఫ్లిపీపు. 
4:6-8, కొలసీై. 3:1-3, 2 తిమోతి 1:7 22



మన సావాసథి యము అయత ే మన భౌతిక తలి్లదండురి లు మరియు 
ఆద్ములోనెనై్ ఉండ్లి లేక దవేుని కుటుంబములోనెనై్ ఉండ్లి. వరేే 
ఎంపక్లు లేవు. యేసు క్రీసు్త నందు విశావాసముంచకుండ్, మనమంత్ 
ఆద్ములోన ే మ్గిలిపో త్ము. 

వార్ ఒక పాదమును ఆద్ము వారసతవాము మీద (లేక మన భూలోక 
కుటుంబము ఉన్న లోకము మీద) ఉంచి మరొక పాదమును దవేుని 
కుటుంబములో ఉంచవచచిని చ్లామంద ్విశావాసులు ఆలోచన చసేా్త ర్. 
ఫలితంగా అంతరంగ సంఘర్షణను, ఆతీమియ అలజడనిి అనుభవిసా్త ర్. 
సరియెనై నిరణుయములను తీసుకొనుటలో విఫలమగుట మనలను 
సందగ్ుధి లుగాను దవేుడచిిచిన విజయమును పొ ందలేనివారిగాను 
చేసు్త ంద్.

మత్తయ 7:13-14, రోమా. 6:16, రోమా. 7:14-25, రోమా. 8:1-2,  
1 కొరింథీ. 15:22, గలతీ. 5:16, ఫ్లిపీపు. 3:2023



దవేుడు ముగు్గ ర్ పుర్షమూర్్త లుగా ఉన్నటే్ల  (తండిరి, కుమార్డు, 
మరియు పరిశుద్ధి తుమిడు), మనము కూడ్ మూడు కోణములను 
కలిగియున్్నము. పరికృతికి సంబంధం్చిన మన శరీరములలో మన 
భావనల ద్వారా మనము నివసస్ా్త ము. మనకు పరాి ణములు ఉన్్నయ, 
వాటలిో మన మనసుై, చిత్తము మరియు భావోదేవాగాలు ఉన్న మన 
వ్యకి్తతవాములు ఉన్్నయ. ఆయనతో సల్ువ మరణము, సమాధ,్ 
మరియు పునర్త్థి నమును అనుభవించుట ద్వారా యేసుయందు 
మన నమమికము మరియు ఆయనను గూరిచిన జాఞా నము 
ఉతే్తజపరచబడని ఆతమిగా మనము ఉన్్నము. మన ఆతీమియ కోణము 
దవేునితో అనుబంధపరచు మనలోని భాగమెయైున్నద.్

ఆద్. 2:7, మత్తయ 3:13-17, యోహాను 3:6, రోమా. 8:10, 1 కొరింథీ. 3:16 -18,  
1 థెసై. 5:23 -24, హెబ్రి. 4:12 24



యేసు క్రీసు్త కు సంపూరణుముగాను పూరి్తగాను సమరిపుంచుకొనుట 
మన పాతరి అయు్యన్నద.్ మనయందు మరియు మన ద్వారా తన 
జీవితమును జీవించి భూమ్ మీద ఆయన ఉదేదేశ్యమును నరెవరే్చిట 
ఆయన ఆశ అయు్యన్నద.్ 

మనము అక్షరాల క్రీసు్త  శరీరమైెయున్్నము మరియు ఇతర్ల 
యొదదేకు చరే్టకు మరియు కుటుంబమును వా్యపం్పజయేుటకు 
మనలో పరితి ఒకకురిని ఆయన ఉపయోగించగోర్చున్్నడు. దవేుని 
కుటుంబములోనికి మీకు సావాగతం. మీర్ నూతన సృష్్ట అయు్యన్్నర్! 
పాత సవాభావమునకు “గుడ్-బ్”ై చపె్పు, యేసు క్రీసు్త  మీలో నివసం్చు 
నూతన సవాభావమునకు “సావాగతం” పలకండ.ి

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, ఫ్లిపీపు. 2:5-8,  

కొలసీై. 1:27, 1 యోహాను 3:1-3, 1 యోహాను 3:9-10, 1 యోహాను 5:18-1925



దవేుని బిడ్డగా మరియు యేసుకు తోట-ివారసునిగా, మనము ఆయనతో సావాసథి యమును 
పంచుకొనుట ఆరంభసా్త ము మరియు సంపూరణు జీవితము యొకకు తళ్కుకును చూసా్త ము. 
మీలో ఆయన నూతన ఆతమి ఉండుట ద్వారా, ఆయనను మీర్ అనుసరించునటు్ల  మీర్ 
దవేుని మార్గములను గూరిచి మరిఎకుకువగా నరే్చికొనుటకు ఇష్టపడత్ర్. దవేుడు 
తననుత్ను తన కుమార్డెనై యేసులో పరిపూరణుముగా బయలుపరచుకున్్నడు. కాబటి్ట  
ఆయనను గూరిచి వీలెనైంతగా నరే్చికోండ.ి ఒక బ్బైిలు తచెుచికొని యేసు జీవితము ఉన్న కొరీ త్త  
నిబంధనను చదవండ.ి యోహాను సువార్తతో ఆరంభంచుట ఇంకా మంచిద.్ పాత నిబంధనలోని 
ఆదక్ాండములో ఉన్న మొదట ిపనె్నండు అధ్్యయములు ఇదంత్ ఎలా ఆరంభమెనైదో 
వివరిసా్త య. ఈ పుస్తకము చివరిలో ఇవవాబడని వాక్యభాగములను మీ బ్బైిలులో చూడండి 
లేక పరితి పజ్ీలో చపెపుబడని మాటలను మరింత సపుష్టముగా అరథిము చసేుకొనుటకు ఈ 
పుస్తకము యొకకు ర�ఫరె�నుై భాగములో ఉన్న బ్బైిలు వచనములను చదవండ.ి 

 
• మీ నూతన తండిరితో పరాి రథినలో అనుదన్ము మాటా్ల డండ.ి మీ కొరీ త్త  జీవితము మరియు కొరీ త్త  

కుటుంబమును బటి్ట  ఆయనకు కృతజఞాత తలెపండ.ి ఒక స్్నహితునితో మాటా్ల డునటు్ల , 
ఆయన మీ పరికకున ేకూర్చిన్్నడు అన్నటు్ల  ఆయనతో సని్నహితముగా, మనసుై విపప్ు 
మాటా్ల డండ.ి ఒక అన్నగా అనుబంధము కలిగియుండగల యేసును పో లిన విధముగా 
ఆయనను ఊహించుకొనండ.ి

• బ్బైిలు చదవండ.ి ఇపుపుడు మీలో నూతన ఆతమి ఉన్నద ్కాబటి్ట , దవేుని ఆతమి మీలో 
ఉన్్నడు కాబటి్ట , లేఖనములొనిక ్మాటలకు నూతన అరథిమును మీర్ పొ ందుత్ర్. 
బ్బైిలు లేఖనము దవేుని వాక్యమైెయున్నద ్మరియు మీ నూతన తండిరి మీతో 
మాటా్ల డుచున్్నడు. మీర్ ఊహించినద్ని కంట ేఎకుకువగా ఆయన మ్ముమిను 
ప్రిమ్ంచుచున్్నడు.

• ఒక సంఘమును, సహవాసమును మరియు/లేక బ్బైిల్ స్టడ ీకూడకిను కనుగొనండ,ి 
అకకుడ మీర్ విశావాసములో ఎదుగుచుండగా మీర్ ఇతర్లను కలుసుకోవచుచి మరియు 
సమరపుణ కలిగియుండవచుచి. మీ పరలోకపు తండిరి ఇతర విశావాసుల ద్వారా మీతో 
తరచుగా మాటా్ల డగలడు.

• మీర్ యేసుకు సమరిపుంచుకున్న వంెటన ేనీట ిబాప్్తసమిము పొ ందవలెను. ఇద ్అనుకరణ, 
విధయేత మరియు ఆయనతో గురి్తంచుకొను కార్యమెయైున్నద.్

• క�ైసై్తవ జీవితములో మీకు శష్యరికమును నరేపుగల లేక మీకు గుర్వుగా ఉండ ిమీకు అనకే 
విషయములను నరే్పు మరియు మీ ఆరాతీయు ఒక వ్యకి్తని కనుగొనండ.ి

• యేసునందు మీ నూతన విశావాసము మరియు నమమికమును గూరిచి ఇతర్లకు 
తలెపండ.ి

• ఒక బ్బైిలును కొనుకోకుండ.ి బ్బైిలు సొ సైెట ీవారి తలెుగు OV బై్బిలును మేము 
పరితిపాదస్ా్త ము.

• దవేుడు మీ ఆతీమియ యాతరిను దవీించునుగాక.  

యెహో షువ 1:8, మత్తయ 3:13-17, మత్తయ 7:7-8, మత్తయ 10:32, యోహాను 14:13-14, 
యోహాను 15:7, ఫల్ిపీపు. 4:6-7, హెబ్రి. 4:12, యాకోబు 5:15-16, 1 యోహాను 1:9 26



మీర్ ఈ లోక మరా్యదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, 
అనుకూలమును, సంపూరణుమునె ైయున్న దవేుని 

చిత్తమేదో పరీకంిచి తలెిసక్ొనునటు్ల  మీ మనసుై మారి 
నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొ ందుడ.ి 

రోమా 12:2
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ననేు జీవించుచున్్నను గనుక మీర్ను జీవింతుర్. ననేు న్ 
తండిరియందును, మీర్ న్యందును, ననేు మీయందును 

ఉన్్నమని ఆ దన్మున మీర�ర్గుదుర్. 

యోహాను 14:19b-20
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మనము ఆయనతో సల్ువవయేబడయిున్్నము, ఆయనతో 
పాతిపటె్టబడయిున్్నము, మరియు ఇపుపుడు ఆయనతో కూడ్ 
దవేుని సని్నధల్ో కూరొచినియున్్నము. 

క్రీసు్త యేసునందు ఆయన మనకు చసేన్ ఉపకారముద్వారా 
అత్యధక్మైెన తన కృపామహదెశైవార్యమును రాబో వు యుగములలో 
కనుపరచునిమ్త్తము, క్రీసు్త యేసునందు మనలను ఆయనతోకూడ 
లేప్, పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చిండబట్ె్టను. ఎఫసె.ీ 2:6, 7.
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ననేు క్రీసు్త తోకూడ సల్ువ వయేబడయిున్్నను; 
ఇకను జీవించువాడను ననేు కాను, క్రీస్్త  న్యందు 

జీవించుచున్్నడు. న ేనిపుపుడు శరీరమందు 
జీవించుచున్న జీవితము నను్న ప్రిమ్ంచి, న్ కొరకు 

తను్నత్ను అపపుగించుకొనిన దవేుని కుమార్ని 
యందలి విశావాసమువలన జీవించుచున్్నను. 

గలతీయులకు 2:20

30



ఇపుపాడు మీరు దేవుని బిడ్డ  అయాష్యరు కాబటిటి . . .  
దేవుని యొకకు నూతనమెైన బిడ్డగా, ఆయన కుమార్డు లేక కుమార�్తగా 
ఉండే హకుకులని్నటిని మీర్ పొ ందుకున్్నర్. మీర్ ఆయనతో సహవాసము 
చేయవచుచి, ఆయనను తండిరి అని ప్లువవచుచి, ఆయన ఒడిలో కూరోచివచుచి, 
మీ హృదయమును ఆయన ఎదుట ధ్రపో యవచుచి, మరియు సామాన్యముగా 
చెబితే మ్ముమిను ప్రిమ్ంచు తండిరిగా, భాగసావామ్గా, స్్నహితునిగా, 
సమకూర్చివానిగా మరియు నమమిదగినవానిగా ఆయనను మీర్ 
కలిగియుండవచుచి. ధన్యతలతో పాటు కొని్న బాధ్యతలు కూడ్ ఇవవాబడినవి 
మరియు వీటిలో కొని్నంటిని తర్వాత కొని్న ప్జీలలో వివరిద్దే ము. మీర్ 
క్రీసు్త ను పొ ందుకున్న వెంటనే ఈ విషయమును వెళ్్ల మరొకరికి చెపుపునటు్ల  
మీకు ఉపదేశము ఇవవాబడినద్.    

మన్ష్ష్యలయెద్ట నన్్న ఒపుపాకొన్వాడెవడో  పరలోకమంద్న్న నా తండిరి 
యెద్ట నేన్న్ వానిని ఒపుపాకొంద్న్. మత్తయ 10:32

సమస్య ఏమ్టంటే, దీనిని ఎలా చేయాలో మనకు నేరిపుంచబడలేదు, కాని ఈ 
పరికిరీయ తర్వాత కొని్న ప్జీలలో ఉన్న మీ కథను ఎలా చెపాపులి అను భాగములో 
వివరించబడింద్. ఇకకుడ ఇష్టత క్లకమెైనద్గా ఉన్నద్, మరియు మీ చిత్తమును 
మరియు మీ జీవితములను సావాధీనము చేసుకోమని మీర్ యేసుకు పరాి రిథించి 
ఆయనను అడిగినపుపుడు మీర్ నిజాయతీగా ఉండియుంటే ఈ పని చ్లా 
సరళముగాను, సుళ్వుగాను ఉంటుంద్. ఆయన పరిసు్త తము మీయందు ఉండి 
మీర్ ఆలోచించు, నిరణుయంచు మరియు భావించు విధ్నములో మార్పులను 
కలిగించుచున్్నడు. నేన్ గు్ర డి్డవాడన�ైయుండి ఇపుపాడు చూచ్చ్నా్నన్ 

(యోహాన్ 9:25) అనునంత 
సులభంగా ఈ పని ఉన్నద్. 
మీర్ మీ కథను చెపుపునపుపుడు, 
మీర్ విధేయులెై దేవుడు మీ 
యొదదే నుండి ఆశంచుచున్న 
కార్యములను చేసు్త న్్నర్. 
మీర్ మీ కొరీ త్త  జీవితమును 
ఆరంభంచుచున్్నర్. 
జాఞా పకముంచుకోండి, దీనిని 
మీర్ కాదు, మీయందున్న 
క్రీసు్త  చేయుచున్్నడు, కాబటి్ట  
ఇష్టపూరవాకముగా ఆయన 
మాటా్ల డుటకు అనుమతి ఇవవాండి.     

నేను ఇంతకు ముందు దేన్న్ 
పట్ట్ంచుకునేవాడను కాదు, కాన్ 
ఇప్పుడు పట్ట్ంచుకొనుచున్నాను. 
ఇంతము ముందు నాకు ప్రేమ 
అంటే ఏమ్టో తెల్యదు కాన్ 
ఇప్పుడు నాకు తెలుసు... నేను 
మారుచున్నాను.
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. . . దీనిని ఇతరులతో పంచ్కోండి! 
ఇతర్లకు యేసు క్రీసు్త ను గూరిచి చపెప్ు, దవేుని రాజ్యమును విస్త రింపజయేు ఆజఞా కూడ్ 
మనకు ఇవవాబడనిద.్ (నశంచినదానిని వ�దక ిరకంిచ్టకు మన్షష్యకుమారుడు వచెచున్. 
లూకా 19:10). మీర్ క్రీసు్త  శరీరమైెయున్్నర్ మరియు తర్వాత కొని్న పజ్ీలలో 
ఉన్న సూచనలను అనుసరించి దనీిని మీర్ చయేవచుచి. అందుబాటులో ఉండుట 
కల్కమైెయున్నద.్ ఇతర్లకు కూడ్ ఈ సువార్తను పంచుటకుగాను యేసు క్రీసు్త  మీ 
ద్వారా ఆయన జీవితమును జీవించుటకు మీర్ ఆయనకు అందుబాటులో ఉండ్లి. 
బయటకు వళె్్ల అన్మకులతో మాటా్ల డమని ఆయన మ్ముమిను కోర్టలేదుగాని, 
మీర్ అనుదన్ము కలుసుకొనువార్, మీర�రిగినవారితో సువార్త పంచుకోమని ఆయన 
కోర్చున్్నడు. ఆయన వారిని ముందుగాన ే నిరణుయంచుకున్్నడు మరియు మీర్ 
ఒక వ్యకి్తకి యేసును గూరిచి చపెాపులి అని ఊహించుకున్నపుపుడు, క్రీసు్త  మనసుైతో 
మేర్ ఆలోచించుట ఆరంభంచుచున్్నర్. ఎలా సాక్ష్యమ్వావాలి అను భాగము ఒకరిని 
యేసు క్రీసు్త లోనికి మరియు దవేునితో సమాధ్నపడుటలోనికి ఏ విధంగా నడపిం్చ్లో 
బో ధస్ు్త ంద.్ ఈ సూచనలు అంత కష్టమెనైవి కావు. మీర్ చయేవలసన్ద ్ఏమనగా యేసు 
క్రీసు్త  మీ జీవితముల ద్వారా జీవించుటకు  ఇష్టపూరవాకముగా అనుమతిని ఇచుచిటయే.

 
అని్నటికంటె ముఖష్యముగా మన్ష్ష్యలందరికొరకున్ రాజులకొరకున్ 
అధకిారులందరికొరకున్ విజ్ఞా పనములున్ పరాి ర్థనలున్ యాచనలున్ 
కృతజఞాతాస్్త త్లున్ చయేవలెనని హెచచురించ్చ్నా్నన్. 1 తిమోతి 2:1, 2 
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మీ కథన్ చెపుపాట ఎలా
వష్యకి్తగత జీవిత సాక్ష్యము దావారా క్రైస్తవ సాక్ష్యము  
వ్యకి్తగత సువార్త పరికటనలో మీర్ యేసు క్రీసు్త ను గూరిచి తెలుసుకొనిన మరియు 
ఆయనయందు విశావాసముంచిన విధ్నమును గూరిచి వ్యకి్తగత సాక్ష్యమ్చుచిట 
మొదటి అడుగ�ైయున్నద్. ర�ండు రకముల వ్యకి్తగత సాక్ష్యములు ఉన్్నయ. ఒకటి 
చ్రితిరికమెైనద్, అనగా యేసు క్రీసు్త ను మీ పరాి ణమునకు పరిభువుగాను, దేవునిగాను 
మరియు రక్షకునిగాను అంగీకరించక మునుపు, అంగీకరించినపుపుడు మరియు 
అంగీకరించిన తర్వాత మీ జీవితము ఎలా ఉన్నదో  తెలియజేయుట. ర�ండవద్ 
అంశాతమిక సాక్ష్యము, అనగా మీ రక్షణ సని్నవేశమును తెలియజేస్, ఆ తర్వాత 
ఏమ్ జరిగిందో  తెలుపుట. ఇద్ బాల్యములోనే క్రీసు్త ను నమ్మి మార్మనసుై 
పొ ంద్న తర్వాత తన జీవితమును ఎలా ఉన్నదో  తెలుపగోర్వారి కొరక�ైయున్నద్. 
మరొక ఉద్హరణ, ఒక వ్యకి్త తన జీవిత కాలమంత్ త్ను క�ైైస్తవుడెైయున్్నడని 
నమ్మి, తర్వాత వాస్తవానికి అతడు దేవుని యెరిగియుండలేదు అని గురి్తంచి 
సమరిపుంచుకొని, మార్మనసుైపొ ందుట. మీర్ మరియు మీ ఎదుట వార్ 
సామాన్యముగా కలిగియున్న పో లికలను పరిసా్త విసూ్త  సాక్ష్యమును ఆరంభంచండి; 
ఒకే ఊర్, ఒకే పని, ఒకే విద్్యలయం, మొ. మీ ఇదదే రికి ఆసకి్తని కలిగించు కొని్న 
విషయములను గురి్తంచండి.

నేను 
గ్రుడ్డ్వాడనైయుండ్ 

ఇప్పుడు 
చూచుచున్నాననెను. 

యోహాను 9:25

నేను ఇంతకు ముందు దేన్న్ 
పట్ట్ంచుకునేవాడను కాదు, కాన్ 
ఇప్పుడు పట్ట్ంచుకొనుచున్నాను. 
ఇంతము ముందు నాకు ప్రేమ అంటే 
ఏమ్టో తెల్యదు కాన్ ఇప్పుడు నాకు 
తెలుసు... నేను మారుచున్నాను.
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పరిసి్థతి ఎలా ఉండేది
మీ కథను చెపుపునపుపుడు, మీ జీవితములో మీర్ ఆలోచించు మరియు 
నడచుకొను విధ్నములో మార్పును తీసుకొనివచుచినటు్ల  పురికొలిపున 
పరిస్థి తులను కు్ల ప్త ంగా జాఞా పకము చేసుకోండి. మనమంత్ మన 
జీవితములలో పశాచిత్్త పపడు విధముగా కొని్న తపుపుడు నిరణుయాలను 
మరియు సరికాని ఎంప్కలను చేస్యుంటాము మరియు వాటిని 
మరలా చేయుటకు ఇష్టపడము. మరొకసారి వాటిని 
సరిచేసుకునే అవకాశం దొ రికితే ఎంత బాగుంటుందో . 
కొని్నసార్్ల , కొని్న వర్స సని్నవేశములు కావచుచి 
లేక మరికొని్నసార్్ల  ఒక పెదదే  తపుపు లేక 
ఊహించని సని్నవేశము మన జీవితములను 
కద్లిచియుండవచుచి. పరిస్థి తి ఏమెైనపపుటిక్, 
మన కిరీయలు లేక సవాభావము వలన కలుగు 
పరిణ్మాలు మనలను న్శన మార్గములో 
నడిప్ంచుటకు మాధ్యమాలుగా ఉన్్నయ. 
అటి్ట  పరిస్థి తిలోనే మీర్ ఆ విధముగా 
ఇక కొనసాగలేరని, మార్పు జరగాలని, 
లేని పక్షమున తీవరి పర్యవసాన్లు 
ఎదురవుత్యని గురి్తసా్త ర్. మీర్ పరిణ్మాలను అనుభవించుచున్న 
పరిస్థి తికి కూడ్ వెళ్్లపో యయుండవచుచి. మనమ్క మన శకి్త  మీద 
ఆధ్రపడి ముందుకు సాగలేము అనే పరిస్థి తికి జీవిత పరియాణములో 
మనమంత్ ఏదోఒక సందరభుములో చేర్కుంటాము. మన సొ ంత శకి్త 
పరిస్థి తులను మారచిలేకపో తుంద్. నిజమెైన దేవుడు ఎవరో గురి్తంచి, మన 
సొ ంత శకి్తతో పరియతి్నంచుటను మనము మానుకోవాలి. 

ఏమి జరిగింది 
మనలను మనము తగి్గంచుకొని, మనము లోకమునకు సావాములము 
కాదని గురి్తంచినపుపుడు, మన ముందు ఉన్న వికలపుములను చూచుట 

ఆరంభసా్త ము. అదుభుతమెనై మరియు 
వింతయెనై మార్గములలో ఒక పరికటంిచువాడు 
పరిత్యక్షమవుత్డు, అతడు దవేునితో 
ఉత్తమమైెన నిత్య జీవితమును గూరిచి, 
ఆయనతో సమాధ్నపడుటను గూరిచి 
పరికటసిా్త డు. అతడు ఒక స్్నహితుడు 
కావచుచి లేక బంధువుగాను లేక ఒక చిన్న 
బిడ్డ కావచుచి, సహో దరి లేక సహో దర్డు 
కావచుచి .
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సంఘములో జర్గు బ్ైబిలు స్టడీకి వెళ్లమని అతడు మ్ముమిను ఆహావానించవచుచి. 
అతడు మీకు సాక్ష్యమ్చిచి (అతని సొ ంత వ్యకి్తగత సాక్ష్యము ద్వారా), మీ 
సమస్యలను అధ్గమ్ంచుటకు ఆధ్్యతిమిక మార్గమును ఎంచుకోమని మీకు 
సూచించవచుచి, ఉద్హరణకు ముందుగా యేసును వెదకి మునుపటి వలె 
ముందుకు కొనసాగుటకు మీ యొదదే శకి్త లేదని ఒపుపుకొనుట వంటివి. అయతే 

మీర్ దేవుని వెదకుచుండగా ఏదో  మీ 
దృష్్టని ఆకరి్షసు్త ంద్ మరియు మీర్ 
మీ జీవితమును సమరిపుంచుకొని కొరీ త్త  
జీవిత విధ్నమును అంగీకరించుటకు 
స్దధిపడత్ర్. మీర్ దేవుని బిడ్డగా 
మారాలనుకుంటార్ మరియు అలా 
అగుటకు అని్న విధ్నములను 
పాటించ్లని ఆశపడత్ర్. ఇలా మీకు 
జర్గుతుంద్. మీర్ పరిభువెైన యేసు 
క్రీసు్త ను నమ్మి మీ చిత్తమును మరియు 
మీ జీవితములను సావాధీనము 
చేసుకోమని కోరత్ర్. కొరీ త్త  జీవితము 
ఆరంభమైెయ్యంద్.  

ఇపుపాడు ఎలా ఉంది 
మీర్ దేవుని బిడ్డ  అయా్యర్, తిరిగి జనిమించిన విశావాస్ అయా్యర్. పరిభువెైన యేసు 
క్రీసు్త ను మీ పరిభువుగాను, దేవునిగాను, రక్షకునిగాను మరియు జీవితముగాను 
నముమిట మరియు ప్రిమ్ంచుట ఆరంభంచ్ర్. మీ జీవితము మారిపో యంద్ 
మరియు మీర్ కొరీ త్త  వెైఖరితోను, కొరీ త్త  విలువలతోను ముందుకు సాగుతున్్నర్. 
ఇపుపుడు మీర్ మీ పరలోకపు తండిరికి జవాబుద్ర్లెైయున్్నర్. ఈ భాగములో 
మీర్ మీ జీవితము మారచిబడిన విధ్నమును మరియు మీ ఆలోచన మరియు 
వ్యకి్తతవాము పరివర్తన చెంద్న విధ్నమును జాఞా పకము చేసుకుంటార్. జీవితములోని 
కష్టములతో వ్యవహరించుటకు దీవుని కృప మ్ముమిను ఎలా బలపరచుచున్నదో 
మరియు మీర్ సరియైెన పని చేయునటు్ల  దేవుని ఆతమి మ్ముమిను ఎలా 
పురికొలుపుచున్్నడో  మరియు 
మీర్ సరికాని మార్గములో 
పరియాణించుచున్నపుపుడు ఆయన 
మ్ముమిను ఎలా సరిచేయుచున్్నడో 
మీర్ వివరించగలుగుత్ర్. ఈ 
భాగములో మీర్ మంచి మరియు చెడు 
ర�ంటిని వివరించవచుచి. ఎల్ల పుపుడూ 
మంచే జరగదు అని మనకు తెలుసు 
కద్. మీయందున్న క్రీసు్త  కార్యము 
చేయుచున్్నర్ మరియు మీర్ 
మార్పు పొ ందుచు ఉన్్నర్ అనునద్ 
పరాి ముఖ్యమెైన విషయము. 
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తరువాత ఏంటి 
ఇకకుడ నుండ ి మనము క్రీసు్త లో ఎదుగుత్ము. కొని్నసార్్ల  
మార్గము ఒడుదడ్ుకులతోను, గుంటలతోను నిండయిుంటుంద,్ 
కాని మనకు ఎదుర�యైే్య సమస్యలను మరియు ఇబైందులను 
అధగ్మ్ంచుటకు మన యొదదే నూతన పరికరములు 
ఉన్్నయ. మనకు మార్గమును చూపుటకు మరియు పురాతన 
జీవితములోని సరికాని నిరణుయాలను తీసుకొనకుండ్ మనలను 
కాపాడుటకు పరిశుద్ధి తమి ద్వారా మనము దవేుని శకి్తని 
కలిగియున్్నము. మనము బ్బైిలు అధ్యయనం 
చసే,్ క్రీసు్త  మార్గములను మరయిు 
పదధితులను నరే్చికొనుట ద్వారా క్రీసు్త ను 
అనుకరించుటను నరే్చికుంటాము. క్రీసు్త  
మరణంిచినపుపుడు, మన పాత సవాభావము ఆయనతో కూడ్ 
మరణంిచింద ్ అని, ఇపుపుడు మనము నూతన సృష్్ట  
అయు్యన్్నమని మనము గరీహించగలుగుత్ము మరియు 

అరథిము చసేుకుంటాము. యేసు క్రీసు్త  మనలో నివసస్ా్త డని 
తలెుసుకొని మనము ద్నిని అరథిము చసేుకోవాలి మరియు 
మనము రకంిపబడ ిఆయన పో లిక�లోనికి మారచిబడుచుండగా 

ఈ ముఖ్యమెనై సత్యమును అనుసరించ్లి. మీర్ క�ైసై్తవునిగా 
పరిపకవాత చంెదుతుండగా మీర్ పునర్త్థి నుడెనై రక్షకుని 

అనుకరించుట ఆరంభసా్త ర్. సజీవుడెనై దవేుడెనై యేసు 
క్రీసు్త  మీలో మరయిు 
మీ ద్వారా తన 
జీవితమును జీవించుటకు 
వదెకుచున్్నడు అని 
మీర్  గరీహిసా్త ర్. మరియు 
ఆయనకు చంెదన్, అనగా 
దవేుని బిడ్డలెనై మీ ద్వారా 
ఆయన తన చిత్తములను 
నరెవరే్చిత్డు. మీర్ 
మీ మునుపటనిి విడచి 
ఆయనను అనుసరిసూ్త  
క్రీసు్త ను పో లిని విధముగా 
మా రి పో తు న్్న ర్ .  

క్ర్తనలు 40:3, యోహాను 9:25,  యోహాను  12:17, కొలసీై. 4:5-6,  
1 థెసై. 1:6-8, 1 ప్తుర్ 3:15, పరికటన 12:11, పరికటన 19:10

పరిభువు మనసుైను 
ఎరిగి ఆయనకు 

బో ధ్ంప గలవాడెవాడు? 
మనమెైతే క్రీసు్త  మనసుై 

కలిగినవారము.   
1 కొరింథీయులకు 2:16
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ఎలా సాక్ష్యమివావాలి   
అవిశావాస్లన్ యేస్ క్్రస్్త తో పరిచయం చేయుటకు సూచనలు. 
అవిశావాసులను యేసు క్రీసు్త తో పరిచయం చేయుటకు సూచనలు. స్లువ 
సందేశమును తెలియజేయుటకు ఈ కిరీంద్ పద్ సూచనలు పరిభావవంతమెైన 
సాధనములుగా ఉన్్నయ. ఈ నిరేదేశనములను జాగరీత్త గా అనుసరించిన యెడల 
మీర్ సఫలమవవుత్ర్. మీర్ పరిభావవంతమెైన వితు్త వారిగాను మరియు 
ఆతమిలను గ�లచువారిగాను అవుత్ర్. ఏద్ ఏమెైన్, మీర్ దేవుని రాజ్య వా్యప్్తలో 
పాలుపంచుకుంటార్ మరియు మీర్ ఉనికిలో ఉండుటకు అద్ పరిధ్నమెైన 
కారణమెైయున్నద్.  

• పదిమందిని గూరిచు ఆలోచించండి. వీర్ మీ స్్నహితులు కావచుచి, 
బంధువులు కావచుచి, ఆపు్త లు కావచుచి లేక మీ వా్యపారంలో లేక అనుద్న 
జీవితములో బజార్లో, ఆటలలో మరియు పని చేయు సథిలములో కలిస్ వ్యకు్త లు 
కావచుచి.

• వారి ప్రులు వారి యండి. పద్ పరితే్యకమెైన ప్ర్్ల  వరాి యుట ముగించిన 
తర్వాత, మీర్ అనుద్నము చూస్ చోట ఆ కాగితమును అంటించండి.

• పరితి వష్యకి్త యొక్క రక్ణ కొరకు పరాి రి్థంచ్ట ఆరంభంచండి. మీర్ 
పరాి రిథించుచుండగా, యేసును గూరిచి మరియు నిత్య జీవమును గూరిచి వినునటు్ల  
వారి మనసుైలనను మరియు హృదయాలను తెరవమని దేవుని అడగండి. 
గుర్్త ంచుకోండి, మనము చెడ్డవారిని మంచివారిగా చేయుటకు పరియతి్నంచుటలేదు, 
కాని మీర్ పొ ంద్న నిత్య జీవ బహుమానమును అనుగరీహించుట ద్వారా 
ఆతీమియముగా మరణించినవారిని తిరిగి లేపుటకు పరియతి్నంచుచున్్నము. 
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	పరితి ఒక్కరి కొరకు ఇరవ�ై ఒక్క రోజుల పాట్ పరాి రి్థంచ్ట 
కొనసాగించండి. ఈ విశేషమెైన ఆతమిల కొరకు పరాి రిథించుటకు మీర్ 
కేటాయంచు సమయమును దేవుడు లక్ష్యపెట్టడుగాని, ఏదెైన్ ఒక 
అలవాటును చేసుకొనుటకు మనము ఇరవెై ఒకకు రోజులు పడుతుంద్ 
అని మనకు తెలుసు. కాబటి్ట , అంత కాలము పాటు ఈ విషయములను 
గూరిచి పరాి రిథించండి. తద్వారా నశంచినవారి కొరకు పరాి రిథించు అదుభుతమెైన 
అలవాటును మీర్ చేసుకోగలుగుత్ర్.

 
	ఒకొ్కక్కరితో సంపరిదించ్ట ఆరభంచండి. ఇరవెై ఒకకు ద్నముల 

తర్వాత, మీర్ ఎను్నకొనిన పరిజల కొరకు పరాి రిథించుట పూరి్త చేస్యుంటార్ 
కాబటి్ట , ఇపుపుడు కార్యరూపం ద్లచివలస్న సమయం వచిచింద్. మొదటి 
వ్యకి్తని ప్లచి మీర్ అతనికి ఒకటి చూప్ంచ్లని అనుకుంటున్్నరని, 
అతనికి నచిచితే చూపుత్నని కోరండి. మీ స్్నహితుని కాఫీ తర్ి గడ్నికి 
లేక భోజనము చేయుట కొరకు ప్లవండి. తరచుగా కాల్ చేసూ్త  ఉండండి 
లేక అతడు ‘సరే’ అని చెపుపు వరకు సంపరిద్సూ్త  ఉండండి. 

• దేవుని బిడ్డ గా ఉండుట ఎలా అన్ పుస్త కమున్ చూపండి. మీర్ ఈ 
పుస్త కమును చూశారని మరియు మీ మీద అద్ పరిభావమును చూప్ంద్ 
అని, అద్ అతనికి ఉపయోగకరముగా ఉంటుందేమో చూడమని మీ 
స్్నహితుని కోరండి. మీ దగ్గర కంపూ్యటర్ లేక ఐపాడ్ లేక ఇతర మొబ్ైల్ 
డివెైస్ ఉంటే మీర్ ఈ విధంగా చేయవచుచి:  www.howtobeachildofgod.
com సందరిశంచి, ఇబుక్ చదవండి లేక మీ యొదదే పుస్త కము లేకపో తే 
వీడియోను చూడండి.  

• ఒకొక్క ప్జీగా పుస్త కమంతా చూడండి. 14వ ప్జీలోని పరాి రథినను 
చదవండి, కాని తర్వాత మొత్తం పుస్త కాని్న పూరి్త చెయ్యండి. పుస్త కము 
చివరిలో ఉన్న లేఖన భాగములను మీ స్్నహితునికి చూపండి, మరియు 
బ్ైబిలు లేని పక్షమున సులువుగా చదువుట కొరకు అవి ఇవవాబడినవని 
తెలియజేయండి. ఒక ఉద్హరణను లేక వాక్య భాగమును వచనములు 
ఎలా వివరిసా్త యో తెలియపరచండి. 
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	మీ కథన్ చెపపాండి. ఈ సమయములో, 
మీ యేసు క్రీసు్త ను తెలుసుకున్న 
వృత్్త ంతమును లేక సాక్ష్యమును 
చెపపుండి. ఒక సాక్ష్యము ఈ కిరీంద్ 
విషయములను వివరిసు్త ంద్: పరిస్థితి 
ఎలా ఉండేద్, ఏమ్ జరిగింద్, ఇపుపుడు 
ఎలా ఉంద్. ఇతర్లకు చెపుపుటకు మీ 
యొదదే సాక్ష్యము లేనియెడల, మీర్ 
వ్యకి్తగతముగా ఈ పుస్తకమును చదవండి, 
14వ ప్జీలో ఉన్న పరాి రథినను బిగ్గరగా పరాి రిథించండి 
మరియు మీ హృదయములో ఉన్న మాటను 
నమమిండి. మీ కథను చెపుపుట ఎలా: ఈ ప్జీల బయట 
వ్యకి్తగత జీవిత సాక్ష్యము ద్వారా క�ైైస్తవ సాక్ష్యము అను వా్యసమును చూడండి.

• ముంద్కు నడిపించ్ ఒక పరిశ్నన్ అడగండి. మీర్ చెప్పున విషయములు 
అరథిమయా్యయో లేదో  మీ స్్నహితుని అడగండి. అతడు మరణించిన 
తర్వాత పరలోకము వెళ్్త డను నిశచియత అతనికి ఉన్నదో  లేదో  అడగండి. 
నిత్య జీవము అను మాట యొకకు అరథిమును గూరిచి అతని ఆలోచనను 
అడగండి. అతనిని ఆతీమియ మరియు క్రీసు్త  కేంద్రిత మార్మనసుైలోనికి 
నడిప్ంచండి. మీర్ ఏమ్ మాటా్ల డ్లో దేవుడు మీకు తెలియజేసా్త డు, మీర్ 
కేవలం ఆయన మాట వినుటకు సముఖత చూపాలి అంతే. 

• మీ స్్నహిత్డు యసే్ క్్రస్్త న్ తలెుస్కొన్నట్లు  అతనిని నడపింిచండ.ి ఆ 
వ్యకి్త అనుకూలంగా సపుందం్చినట్లయత ే(“నీ దగ్గర ఉన్నద ్న్కు కావాలి. మీర్ 
క�ైసై్తవునిగా ఎలా అయా్యర్? ననేు ఇంకా తలెుసుకోవాలనుకుంటున్్నను.”), 
దవేుని బిడ్డగా ఉండుట ఎలా అను పుస్తకములోని 14వ పజ్ీలో ఉన్న పరాి రథినను 
చయేుచు అతనిని క్రీసు్త లోనికి నడపిం్చండ ి మరియు మీ స్్నహితుడు 
సవాయంగా పరాి రిథించుటకు లేక మీ వనెుక పరాి రథిన చయేుటకు అవకాశం ఇవవాండ.ి 
అతనితో కలస ్ పరాి రిథించిన తర్వాత, 15-20 పజ్ీలలో ఉన్న మాటలను 
మరియు చితరిములను చూడండ ిమరియు సల్ువ సందశేము సరిగా అరథిము 
చసేుకోబడంిదో లేదో  చూడండ.ి మీర్ ద్నిని పూరి్త చసేన్ట్లయత,ే మహిమలో 
మరొక కరొీ త్త  పర్్ వరాి యబడుతుంద ్మరియు మీ స్్నహితుడు దవేుని బిడ్డ  
అవుత్డు! 

మీయంద్న్న 
కొలస్సీ. 1:27
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కోతన్ కోయుట
ఈ సులువెైన సూచనలను మీర్ అనుసరించినట్లయతే, మీర్ 
ఆతమిలను రకించువారవుత్ర్. ఎలాంటి పరిశ్న లేక షరతు లేదు. మీకు 
పరిచితులెైన వారి మీద పరిభావము చూపు విధముగా ఒక విశేషమెైన 
వ్యకి్తతవాముతోను, పరిభావముతోను దేవుడు మ్ముమిను చేశాడు. మీర్ 
చెయ్యవలస్నదలా్ల  పరాి రథిన చేస్, వారిని సంపరిద్ంచటమే. మిగిలిన దంతా 
ఆయన చేసా్త డు! చ్లాసార్్ల , మీర్ మీ జాబిత్లో వరాి సుకున్నవారే 
ఆయన ఏరపురచుకున్నవార్ అవుత్ర్. వారికి కేవలం పరికటించువార్ 
ఒకర్ కావాలి మరియు మీర్ ఆ వ్యకి్త అవుత్ర్! మీరు మీ 
స్్నహిత్నితో కలసి పరాి రి్థంచ్చ్ండగా దేవుడు మీ దావారా మాట్లు డతాడు. 
ఇదంత్ చ్లా కాలం కిరీతం నిరణుయంచబడింద్ మరియు దేవుడు మీ రాక 
కొరకు ఎదుర్చూచుచున్్నడు అని నమమిండి. మీర్ అందుబాటులో 
ఉండండి, దేవుడు కోర్చున్నద్ ఇదే. ఆ వ్యకి్త క్రీసు్త ను సీవాకరించుటకు 
అద్ సమయము కాదు అనునద్ మాతరిమే ఒక షరతెైయున్నద్. 

అలాంటపుపుడు, ఆ 
రోజు మీర్ ఆతమిను 
రకంిచువార్ కాలేర్, 
కాని మీర్ విత్తనమును 
న్టత్ర్. ఏద ్ఏమెనై్, 
మీర్ మీ పరలోక తండిరికి 
విధేయులెైయుంటార్, 
మరియు వాస్తవానికి 
ఆయన కోర్కునద్ే 
ఇద.్ మీర్  దవేుని 
బిడ్డ అయత,ే మీర్ 
కాదు, సవాయంగా 
మీయందున్న క్రీసు్త  
ఈ కార్యమును 
చే యు చు న్్న డు .

మత్తయ్ 4:19-20, మత్తయ్ 10:32, లూకా 9:60, లూకా 10:2, లూకా 19:10,  
యోహాను. 15:16, అపొ. 1:8, అపొ. 9:28, 1 త్మోత్ 2:3-4 40



అక్షర క్రమమ్లో పూర్తి బైబిల్ వచనమ్ల్
అపొ స్తలుల కార్యములు 1:8 అయనను పరిశుద్ధి తమి మీ మీద్కి వచుచినపుపుడు మీర్ శకి్తనొందదెర్ గనుక 

మీర్ యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దశేములయందంతటను భూదగ్ంతముల వరకును, 
న్కు సాక్షులెయైుందురని వారితో చపెెపును. పజ్ీ 40

అపొ స్తలుల కార్యములు 4:12 మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ న్మమునన ేమనము రక్షణ పొ ందవలెను 
గాని, ఆకాశము కిరీంద మనుషు్యలలో ఇయ్యబడని మరి ఏ న్మమున రక్షణ పొ ందలేము అననెు. పజ్ీ 8

అపొ స్తలుల కార్యములు 9:28 అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచిచు పో వుచు, పరిభువు 
న్మమునుబటి్ట  బో ధం్చుచుండనెు. పజ్ీ 40

ఆదక్ాండము 2:16-17 మరియు దపేుడెనై యెహో వా–ఈ తోటలోనున్న పరితి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిరభ్యంతరముగా తినవచుచిను; పజ్ీ 6

ఆదక్ాండము 2:7 దవేుడెనై యెహో వా నలేమంటతిో నర్ని నిరిమించి వాని న్సక్ా రంధరిములలో జీవవాయువును 
ఊదగా నర్డు జీవాతమి ఆయెను. పజ్ీ 24

ఆదక్ాండము 2:8-9 దవేుడెనై యెహో వా తూర్పున ఏదనెులో ఒక తోటవసే ్త్ను నిరిమించిన నర్ని ద్నిలో 
ఉంచనెు. మరియు దవేుడెనై యెహో వా చూపునకు రమ్యమెనైదయ్ు ఆహారమునకు మంచిదయ్ునెనై 
పరితి వృక్షమును, ఆ తోటమధ్యను జీవవృక్షమును, మంచి చడె్డల తలెివినిచుచి వృక్షమును నలేనుండి 
మొలిపం్చనెు. పజ్ీ 6

ఆదక్ాండము 3:2-6 అందుకు సీ్త రీ–ఈ తోట చటె్ల  ఫలములను మేము తినవచుచిను; అయత ేతోట మధ్యనున్న చటెు్ట  
ఫలములనుగూరిచి దవేుడు–మీర్ చ్వకుండునటు్ల  వాటనిి తిన కూడదనియు, వాటనిి ముట్టకూడదనియు 
చపెెపునని సరపుముతో అననెు. అందుకు సరపుము–మీర్ చ్వన ేచ్వర్; ఏలయనగా మీర్ వాటనిి తిను 
దన్మున మీ కను్నలు తరెవబడుననియు, మీర్ మంచి చడె్డలను ఎరిగిన వార� ైదవేతలవలె ఉందురనియు 
దవేునికి తలెియునని సీ్త రీతో చపెపుగా సీ్త రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదయ్ు, కను్నలకు అందమెనైదయ్ు, 
వివకేమ్చుచి రమ్యమైె నదయ్ునె ైయుండుట చూచినపుపుడు ఆమె ద్ని ఫలములలో కొని్న తీసక్ొనితిని 
తనతోపాటు తన భర్తకును ఇచెచిను, అతడు కూడ తిననెు; పజ్ీ 6

ఆదక్ాండము 3:23 దవేుడెనై యెహో వా అతడు ఏ నలేనుండ ి తీయబడనెో ద్ని సద్్యపరచుటకు ఏదనెు 
తోటలోనుండ ి అతని పంపవ్సేనెు.౹ పజ్ీ 6

ఎఫసెయీులకు 1:11-12 మరియు క్రీసు్త నందు ముందుగా నిరీకంిచిన మనము తన మహిమకు 
కర్ి్తకలుగజయేవలెనని, దవేుడు తన చిత్తపరికారమైెన సంకలపుమునుబటి్ట  మనలను ముందుగా నిరణుయంచి, 
ఆయనయందు సావాసథి యముగా ఏరపురచనెు. ఆయన తన చిత్్త నుసారముగా చస్ేన నిరణుయముచొపుపున 
సమస్తకార్యములను జరిగించుచున్్నడు. పజ్ీ 18

ఎఫసెయీులకు 1:13-14 మీర్ను సత్యవాక్యమును, అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని, క్రీసు్త నందు విశావాసముంచి, 
వాగాదే నము చయేబడని ఆతమిచతే ముద్రింపబడతిిరి. దవేుని మహిమకు కరి్్త కలుగుటక� ై ఆయన 
సంపాదం్చుకొనిన పరిజలకు విమోచనము కలుగు నిమ్త్తము ఈ ఆతమి మన సావాసథి యమునకు సంచకర్వుగా 
ఉన్్నడు. పజ్ీలు 17 & 19

ఎఫసెయీులకు 1:5-8 ఎట్లనగా తన ప్రియునియందు త్ను ఉచితముగా మనకనుగరీహించిన తన 
కృపామహిమకు క్రి్త కలుగునటు్ల , తన చిత్తపరికారమైెన దయాసంకలపుముచొపుపున, యేసుక్రీసు్త  ద్వారా తనకు 
కుమార్లనుగా సీవాకరించుటక�,ై మనలను ముందుగా తన కోసము నిరణుయంచుకొని, మనము తన యెదుట 
పరిశుదుధి లమును నిరోదే షులమునె ైయుండవలెనని జగతు్త  పున్ద ్వయేబడకమునుప,్ ప్రిమచతే ఆయన 
క్రీసు్త లో మనలను ఏరపురచుకొననెు. దవేుని కృపామహదెశైవార్యమునుబటి్ట  ఆ ప్రియునియందు ఆయన 
రక్తమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నద.్ 
కాలము సంపూరణుమెనైపుపుడు జర్గవలసన్ యేరాపుటునుబటి్ట , ఆయన తన దయాసంకలపుముచొపుపున తన 
చిత్తమునుగూరిచిన మరమిమును మనకు తలెియజసే,్ మనకు సంపూరణుమెనై జాఞా నవివచేన కలుగుటకు, ఆ 
కృపను మనయెడల విస్త రింపజసేనెు.  పజ్ీలు 15 & 16

ఎఫసెయీులకు 1:7 దవేుని కృపామహదెశైవార్యమునుబటి్ట  ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తమువలన మనకు 
విమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నద.్ పజ్ీ 4

ఎఫసెయీులకు 2:13 అయనను మునుపు దూరసుథి లెనై మీర్ ఇపుపుడు క్రీసు్త యేసునందు క్రీసు్త  రక్తమువలన 
సమీపసుథి లె ైయున్్నర్. పజ్ీ 13

ఎఫసెయీులకు 2:14 ఆయన మన సమాధ్నమెయైుండ ి మీకును మాకును ఉండని దేవాషమును, అనగా 
విధర్ూపకమెనై ఆజఞాలుగల ధరమిశాస్త రీమును తన శరీరమందు కొటి్టవయేుటచతే మధ్యగోడను పడగొటి్ట , మన 
ఉభయులను ఏకముచసేనెు. పజ్ీ 9 

ఎఫసెయీులకు 2:6 క్రీసు్త యేసునందు ఆయన మనకు చసేన్ ఉపకారముద్వారా అత్యధక్మైెన తన 
కృపామహదెశైవార్యమును రాబో వు యుగములలో కనుపరచునిమ్త్తము, క్రీసు్త యేసునందు మనలను 
ఆయనతోకూడ లేప,్ పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చిండబట్ె్టను.  పజ్ీ 19

ఎఫసెయీులకు 2:8-9 మీర్ విశావాసముద్వారా కృపచతేన ేరకంిపబడయిున్్నర్; ఇద ్మీవలన కలిగినద ్కాదు, 
దవేుని వరమే. అద ్కిరీయలవలన కలిగినదక్ాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. పజ్ీలు 8 & 15 
& 16
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ఎఫసెయీులకు 3:14-15 ఈ హేతువుచతే పరలోకమునందును, భూమ్మీదను ఉన్న పరితి కుటుంబము 
ఏ తండిరినిబటి్ట  కుటుంబమని పల్ువబడుచున్నదో ఆ తండిరియెదుట ననేు మోకాళ్్ల ని మీర్ అంతరంగ 
పుర్షునియందు శకి్తకలిగి ఆయన ఆతమి వలన బలపరచబడునటు్ల గాను, పజ్ీ 17 

ఎఫసెయీులకు 4:20-22 అయత ేమీర్ యేసునుగూరిచి విని, ఆయనయందలి సత్యము ఉన్నద ్ఉన్నటు్ట గానే 
ఆయనయందు ఉపదశేంపబడనివార�నైయెడల, మీరాలాగు క్రీసు్త ను నరే్చికొన్నవార్కార్. కావున 
మునుపట ి పరివర్తన విషయములోనెతై,ే మోసకరమెనై దురాశవలన చడెపిో వు మీ పరాి చీనసవాభావమును 
వదలుకొని... పజ్ీ 25

కర్్తనలు 16:11 జీవమార్గమును నీవు న్కు తలెియజసేదెవు నీ సని్నధన్ి సంపూరణు సంతోషము కలదు నీ 
కుడచితేిలో నిత్యము సుఖములుకలవు. పజ్ీ 20

కర్్తనలు 40:3 తనకు సో్త తరిరూపమగు కొరీ త్త గీతమును మన దవేుడున్ నోట నుంచనెు. పజ్ీ 36
1 కొరింథయీులకు 15:22 ఆద్మునందు అందర్ ఏలాగు మృతిపొ ందుచున్్నరో, ఆలాగునన ే క్రీసు్త నందు 

అందర్ బరిదకి్ంపబడుదుర్. పజ్ీలు 17 & 23
1 కొరింథయీులకు 15:45-46 ఇందు విషయమె–ైఆద్మను మొదట ిమనుషు్యడు జీవించు పరాి ణ ిఆయెనని 

వరాి యబడయిున్నద.్ కడపట ి ఆద్ము జీవింపచయేు ఆతమి ఆయెను.౹ ఆతమిసంబంధమెనైద ్ మొదట 
కలిగినద ్ కాదు, పరికృతిసంబంధమెనైద ే మొదట కలిగినద;్ తర్వాత ఆతమిసంబంధమెనైద.్ పజ్ీ 6

1 కొరింథయీులకు 15:57 అయనను మన పరిభువెనై యేసుక్రీసు్త  మూలముగా మనకు జయము 
అనుగరీహించుచున్న దవేునికి సో్త తరిము కలుగును గాక. పజ్ీ 8

1 కొరింథయీులకు 2:16 పరిభువు మనసుైను ఎరిగి ఆయనకు బో ధం్ప గలవాడవెడు? మనమెతై ేక్రీసు్త  మనసుై 
కలిగినవారము. పజ్ీ 22

1 కొరింథయీులకు 3:16-18 మీర్ దవేుని ఆలయమె ై యున్్నరనియు, దవేుని ఆతమి మీలో 
నివసం్చుచున్్నడనియు మీర�ర్గరా? ఎవడెనైను దవేుని ఆలయమును పాడుచసేన్యెడల దవేుడు వానిని 
పాడుచయేును. దవేుని ఆలయము పరిశుదధిమె ైయున్నద;్ మీర్ ఆ ఆలయమె ైయున్్నర్. ఎవడును 
తను్నత్ను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడెనైను ఈ లోకమందు త్ను జాఞా నినని అనుకొనినయెడల, 
జాఞా ని అగునటు్ట  వఱ్ెఱివాడు కావలెను. ఈ లోక జాఞా నము దవేునిదృష్్ట కి వఱ్ెఱితనమే. పజ్ీలు 24 & 25:

1 కొరింథయీులకు 6:17అటువలె పరిభువుతో కలిస్కొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమియైె యున్్నడు. పజ్ీలు 15 & 
16 & 24

1 కొరింథయీులకు 6:19-20 మీ దహేము దవేునివలన మీకు అనుగరీహింపబడ,ి మీలో నున్న పరిశుద్ధి తమికు 
ఆలయమె ైయున్నదని మీర�ర్గరా? మీర్ మీ సొ తు్త  కార్, విలువపటెి్ట  కొనబడనివార్ గనుక మీ దహేముతో 
దవేుని మహిమపరచుడ.ి పజ్ీ 25

2 కొరింథయీులకు 5:16-21 కావున ఇకమీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవనినెనైను ఎర్గము; మేము క్రీసు్త ను శరీర 
రీతిగా ఎరిగియుండనిను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎర్గము. కాగా ఎవడెనైను క్రీసు్త నందున్నయెడల 
వాడు నూతన సృష్్ట ; పాతవి గతించనెు, ఇదగ్ో కొరీ త్త  వాయెను; సమస్తమును దవేుని వలననెనైవి; ఆయన 
మనలను క్రీసు్త ద్వారా తనతో సమాధ్నపరచుకొని, ఆ సమాధ్న పరచు పరిచర్యను మాకు అనుగరీహించనెు. 
అదమేనగా, దవేుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, క్రీసు్త నందు లోకమును తనతో 
సమాధ్నపరచుకొనుచు, ఆ సమాధ్నవాక్యమును మాకు అపపుగించనెు. కావున దవేుడు మా ద్వారా 
వడేుకొనినటు్ట  మేము క్రీసు్త కు రాయబార్లమె–ైదవేునితో సమాధ్నపడుడని క్రీసు్త  పక్షముగా మ్ముమిను 
బతిమాలుకొనుచున్్నము. ఎందుకనగా మనమాయనయందు దవేుని నీతి అగునటు్ల  పాపమెర్గని 
ఆయనను మనకోసము పాపముగా చసేనెు. పజ్ీ 25

2 కొరింథయీులకు 5:17 కాగా ఎవడెనైను క్రీసు్త నందున్నయెడల వాడు నూతన సృష్్ట ; పాతవి గతించనెు, ఇదగ్ో 
కొరీ త్త  వాయెను; పజ్ీ 20

2 కొరింథయీులకు 5:18 సమస్తమును దవేుని వలననెనైవి; ఆయన మనలను క్రీసు్త ద్వారా తనతో 
సమాధ్నపరచుకొని, ఆ సమాధ్న పరచు పరిచర్యను మాకు అనుగరీహించనెు. పజ్ీ 8

కొలొసైయులకు 1:15 ఆయన అదృశ్యదవేుని సవారూపయ్ె ైసరవాసృష్్ట కి ఆదస్ంభూతుడె ైయున్్నడు.  పజ్ీలు 
1 & 2

కొలొసైయులకు 1:27b ...అనగా మీయందున్న క్రీసు్త , మహిమ నిరీక్షణయె ైయున్్నడను సంగతిని దవేుడు 
తన పరిశుదుధి లకు తలెియపరచగోరి యపుపుడు ఆ మరమిమును వారికి బయలుపరచనెు. పజ్ీ 25

కొలొసైయులకు 2:10 మరియు ఆయనయందు మీర్ను సంపూర్ణు లె ై యున్్నర్; ఆయన సమస్త  
పరిధ్నులకును అధక్ార్లకును శరసెైై యున్్నడు; పజ్ీ 18

కొలొసైయులకు 2:12-14 మీర్ బాప్్తసమిమందు ఆయనతోకూడ పాతిపటె్టబడనివార� ై ఆయనను 
మృతులలోనుండ ి లేపన్ దవేుని పరిభావమందు విశవాసం్చుట ద్వారా ఆయనతోకూడ లేచితిరి. మరియు 
అపరాధముల వలనను, శరీరమందు సున్నతిపొ ందక యుండుటవలనను, మీర్ మృతులె ై యుండగా, 
దవేుడు వరాి తరూపకమెనై ఆజఞాలవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండని పతరిమును 
మేకులతో సల్ువకు కొటి్ట , ద్నిమీద ్ చవేరాి తను తుడచిివసే,్ మనకు అడ్డములేకుండ ద్నిని ఎతి్త  వసే్ 
మన అపరాధములనని్నటనిి క్షమ్ంచి, ఆయనతోకూడ మ్ముమిను జీవింపచసేనెు; ఆయన పరిధ్నులను 
అధక్ార్లను నిరాయుధులనుగాచసే,్ సల్ువచతే జయోతైవముతో వారిని పటెి్ట  తచెిచి బాహాటముగా 
వడేుకకు కనుపరచనెు. పజ్ీ 19
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కొలొసైయులకు 2:6-7 కావున మీర్ పరిభువెనై క్రీసు్త యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయనయందు 
వరే్పారినవార�,ై యంటవిలె కట్టబడుచు, మీర్ నరే్చికొనిన పరికారముగా విశావాసమందు స్థిరపరచబడుచు, 
కృతజఞాత్సు్త తులు చలెి్లంచుటయందు విస్త రించుచు, ఆయనయందుండ ినడుచుకొనుడ.ి పజ్ీలు 15 & 16

కొలొసైయులకు 2:9 ఏలయనగా దవేతవాముయొకకు సరవాపరిపూరణుత శరీరముగా క్రీసు్త నందు నివసం్చుచున్నద;్ 
పజ్ీలు 1 & 2

కొలొసైయులకు 3:1-3 మీర్ క్రీసు్త తోకూడ లేపబడనివార�తై ేపెనైున్న వాటని ేవదెకుడ,ి అకకుడ క్రీసు్త  దవేుని 
కుడపిారశ్వమున కూర్చిండయిున్్నడు. పెనైున్న వాటమిీదనగేాని, భూసంబంధమెనైవాటమిీద మనసుై 
పటెు్ట కొనకుడ;ి ఏలయనగా మీర్ మృతిపొ ందత్ిరి, మీ జీవము క్రీసు్త తోకూడ దవేునియందు ద్చబడయిున్నద.్ 
పజ్ీ 19

కొలొసైయులకు 4:5-6 సమయము పో నియ్యక సద్వానియోగము చసేక్ొనుచు, సంఘమునకు వలెుపట ి
వారియెడల జాఞా నము కలిగి నడుచు కొనుడ.ి పరితిమనుషు్యనికి ఏలాగు పరితు్యత్తరమ్య్య వలెనో అద్ 
మీర్ తలెిసక్ొనుటక� ై మీ సంభాషణ ఉపుపు వసేన్టు్ట  ఎల్లపుపుడు ర్చిగలదగ్ాను కృపాసహితముగాను 
ఉండనియు్యడ.ి పజ్ీ 36

గలతీయులకు 1:15-16 అయనను తలి్లగరభుమునందు పడనిద ్మొదలుకొని నను్న పరితే్యకపరచి, తన కృపచతే 
నను్న పల్ిచిన దవేుడు ననేు అన్యజనులలో తన కుమార్ని పరికటంిపవలెనని ఆయనను న్యందు 
బయలుపరప ననుగరీహించినపుపుడు మనుష్యమాతురి లతో ననేు సంపరితింపలేదు. పజ్ీ 8

గలతీయులకు 2:20 ననేు క్రీసు్త తోకూడ సల్ువ వయేబడయిున్్నను; ఇకను జీవించువాడను ననేు కాను, క్రీస్్త  
న్యందు జీవించుచున్్నడు. ననేిపుపుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నను్న ప్రిమ్ంచి, న్ కొరకు 
తను్నత్ను అపపుగించుకొనిన దవేుని కుమార్ని యందలి విశావాసమువలన జీవించుచున్్నను. పజ్ీ 18

గలతీయులకు 4:4-7 అయత ే కాలము పరిపూరణుమెనైపుపుడు దవేుడు తన కుమార్ని పంపనెు; ఆయన 
సీ్త రీయందు పుటి్ట , మనము దత్తపుతురి లము కావలెనని ధరమిశాస్త రీమునకు లోబడయిున్నవారిని విమోచించుటక�ై 
ధరమిశాస్త రీమునకు లోబడనివాడ్యెను. మరియు మీర్ కుమార్లె ైయున్నందున–న్యన్ తండీరి, అని 
మొఱఱిపటెు్ట  తన కుమార్ని ఆతమిను దవేుడు మన హృదయములలోనికి పంపనెు. కాబటి్ట  నీవిక ద్సుడవు 
కావు కుమార్డవ.ే కుమార్డవెతై ేదవేునిద్వారా వారసుడవు. పజ్ీ 18

గలతీయులకు 5:16 ననేు చపెుపునదమేనగా ఆత్మినుసారముగా నడుచు కొనుడ,ి అపుపుడు మీర్ శరీరేచ్ఛను 
నరెవరేచిర్.౹ పజ్ీ 23

గలతీయులకు 5:23-24 ఇటి్టవాటకిి విరోధమైెన నియమమేదయ్ు లేదు. క్రీసు్త యేసు సంబంధులు శరీరమును 
ద్ని యచ్ఛలతోను దురాశలతోను సల్ువవసే ్యున్్నర్. పజ్ీలు 17 & 18

1 తిమోతికి 2:3-4 ఇద ్ మంచిదయ్ు మన రక్షకుడగు దవేునిదృష్్ట కి అనుకూలమెనైదయ్ునె ై యున్నద.్ 
ఆయన, మనుషు్యలందర్ రక్షణపొ ంద ్ సత్యమునుగూరిచిన అనుభవజాఞా నముగలవార� ై యుండవలెనని 
యచ్ఛయంచుచున్్నడు. పజ్ీ 40

1 తిమోతికి 2:5-6 దవేుడొకకుడ,ే దవేునికిని నర్లకును మధ్య వరి్తయు ఒకకుడ;ే ఆయన క్రీసు్త యేసను నర్డు. 
ఈయన అందరికొరకు విమోచన కరీయధనముగా తను్నత్న ేసమరిపుంచుకొననెు. దనీినిగూరిచిన సాక్ష్యము 
యుక్త కాలములయందు ఇయ్యబడును. పజ్ీలు 8 & 12

2 తిమోతికి 1:7 దవేుడు మనకు శకి్తయు ప్రిమయు, ఇంద్రియ నిగరీహమునుగల ఆతమిన ే యచెచిను గాని 
పరి్కితనముగల ఆతమి నియ్యలేదు. పజ్ీ 21

1 థసెైలొనీకయులకు 1:6-8 పరిశుద్ధి తమివలన కలుగు ఆనందముతో గొపపు ఉపదరివమందు మీర్ వాక్యము 
నంగకీరంిచి, మముమిను పరిభువును పో లి నడుచుకొనినవార�ైతిరి. కాబటి్ట  మాస్దోనియలోను అకయలోను 
విశావాసులందరికిని మాద్రియెైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదదేనుండి పరిభువు వాక్యము మాస్దోనియలోను 
అకయలోను మోరో గ�ను; అకకుడమాతరిమే గాక పరితి సథిలమందును దేవునియెడల ఉన్న మీ విశావాసము 
వెల్లడ్యెను గనుక, మేమేమ్యు చెపపువలస్న అవశ్యములేదు. పజ్ీ 36

1 థసెైలొనీకయులకు 5:23-24 సమాధ్నకర్తయగు దవేుడ ేమ్ముమిను సంపూరణుముగా పరిశుదధిపరచును గాక. 
మీ ఆతమియు, జీవమును శరీరమును మన పరిభువెనై యేసుక్రీసు్త  రాకడయందు నింద్ రహితముగాను, 
సంపూరణుముగాను ఉండునటు్ల  కాపాడబడును గాక. మ్ముమిను ప్లుచువాడు నమమికమైెనవాడు గనుక 
ఆలాగు చయేును. పజ్ీ 24 & 25

1 పత్ుర్ 1:18-19 పత్ృపారంపర్యమెనై మీ వ్యరథిపరివర్తనను విడచిిపటెు్ట  నటు్ల గా వంెడ ి బంగారములవంటి 
క్షయ వసు్త వులచతే మీర్ విమోచింపబడలేదుగాని౹ అమూల్యమెనై రక్తముచతే, అనగా నిరోదే షమును 
నిషకుళంకమునగు గొఱ్ఱి పల్్లవంట ి క్రీసు్త  రక్తముచతే, విమోచింపబడతిిరని మీర�ర్గుదుర్గద్. పజ్ీ 25

1 పత్ుర్ 2:24 మనము పాపముల విషయమె ైచనిపో య, నీతివిషయమె ైజీవించునటు్ల , ఆయన త్న ేతన 
శరీరమందు మన పాపములను మారో నుమీద మోస ్కొననెు. ఆయన పొ ందన్ గాయములచతే మీర్ సవాసథిత 
నొందత్ిరి. పజ్ీ 4

1 పత్ుర్ 3:15 మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూరిచి మ్ముమిను హేతువు అడుగు పరితివానికిని సాతివాకముతోను 
భయముతోను సమాధ్నము చపెుపుటకు ఎల్లపుపుడు సద్ధిముగా ఉండ,ి మీ హృదయములయందు క్రీసు్త ను 
పరిభువుగా పరితిష్ఠ ంచుడ;ి పజ్ీ 36
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1 పత్ుర్ 3:18 ఏలయనగా మనలను దవేునియొదదేకు తచెుచిటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతు డెనై క్రీసు్త  
శరీరవిషయములో చంపబడయిు, ఆతమివిషయములో బరిదకి్ంపబడ,ి పాపముల విషయములో ఒకకు సారే 
శరీమపడనెు. పజ్ీ 12

పరికటన 12:11 వార్ గొఱ్ఱి పల్్ల  రక్తమునుబటి్టయు, త్మ్చిచిన సాక్ష్యమునుబటి్టయు వానిని జయంచియున్్నర్ 
గాని, మరణమువరకు తమ పరాి ణములను ప్రిమ్ంచినవార్ కార్. పజ్ీ 36

పరికటన 19:10 అందుకు ననేు అతనికి నమసాకురము చయేుటక� ై అతని పాదముల యెదుట సాగిలపడగా 
అతడు–వదుదే  సుమీ. ననేు నీతోను, యేసునుగూరిచిన సాక్ష్యము చపెుపు నీ సహో దర్లతోను సహద్సుడను; 
దవేునికే నమసాకురము చయేుము. యేసునుగూరిచిన సాక్ష్యము పరివచనసారమని న్తో చపెెపును. పజ్ీ 36

పరికటన 21:2 మరియు ననేు నూతనమెనై యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధిపట్టణము తన భర్తకొరకు 
అలంకరింపబడని పంెడి్ల కుమార�్తవలె సద్ధిపడ ిపరలోకమందున్న దవేుని యొదదేనుండ ిదగి్ వచుచిట చూచితిని. 
పజ్ీ 20

పరికటన 3:20 ఇదగ్ో ననేు తలుపునొదదే  నిలుచుండతిటు్ట చున్్నను. ఎవడెనైను న్ సవారము విని 
తలుపుతీసన్యెడల, ననేు అతనియొదదేకు వచిచి అతనితో ననేును, న్తోకూడ అతడును భోజనము 
చయేుదుము. పజ్ీ 9

పరిసంగి 3:11 దనేికాలమునందు అద ్ చకకుగా నుండునటు్ల  సమస్తమును ఆయన నియమ్ంచియున్్నడు; 
ఆయన శాశవాతకాల జాఞా నమును నర్ల హృదయమందుంచియున్్నడుగాని దవేుడు చయేుకిరీయలను 
పరిశీలనగా తలెిసక్ొనుటకు అద ్ చ్లదు. పజ్ీ 10

ఫల్ిపీపుయులకు 2:5-8 క్రీసు్త యేసునకు కలిగిన య్ మనసుై మీర్ను కలిగియుండుడ.ి ఆయన దవేుని సవారూ 
పము కలిగినవాడెయైుండ,ి దవేునితో సమానముగా ఉండుట విడచిిపటె్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు 
గాని మనుషు్యల పో లికగా పుటి్ట , ద్సుని సవారూపమును ధరించుకొని, తను్న త్న ేరికు్త నిగా చసేక్ొననెు. 
మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషు్యడుగా కనబడ,ి మరణము పొ ందునంతగా, అనగా సల్ువమరణము 
పొ ందునంతగా విధయేత చూపన్వాడె,ై తను్నత్ను తగి్గంచు కొననెు. పజ్ీలు 1 & 2 & 22 & 25

ఫల్ిపీపుయులకు 3:20 మన పౌరస్థితి పర లోకమునందున్నద;్ అకకుడనుండ ిపరిభువెనై యేసుక్రీసు్త  అను రక్షకుని 
నిమ్త్తము కనిపటెు్ట కొనియున్్నము. పజ్ీలు 20 & 22 & 23

ఫల్ిపీపుయులకు 4:6-7 దనేినిగూరిచియు చింతపడకుడ ిగాని పరితి విషయములోను పరాి రథిన విజాఞా పనములచతే 
కృతజఞాత్పూరవాకముగా మీ విన్నపములు దవేునికి తలెియజయేుడ.ి అపుపుడు సమస్త  జాఞా నమునకు మ్ంచిన 
దవేుని సమాధ్నము యేసుక్రీసు్త  వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 
పజ్ీ 26

మత్తయ 10:32 మనుషు్యలయెదుట నను్న ఒపుపుకొనువాడవెడో పరలోకమందున్న న్ తండిరి యెదుట ననేును 
వానిని ఒపుపుకొందును. పజ్ీ 40

మత్తయ 1:20b-23 ద్వీదు కుమార్డవెనై యోసప్ూ, నీ భార్యయెనై మరియను చరే్చి కొనుటకు 
భయపడకుము, ఆమె గరభుము ధరించినద ్పరిశుద్ధి తమివలన కలిగినద;్ ఆమె యొక కుమార్ని కనును; 
తన పరిజలను వారి పాపములనుండ ిఆయన ేరకంిచును గనుక ఆయనకు యేసు అను పర్్ పటెు్ట దువననెు. 
ఇదగ్ో కన్యక గరభువతియైె కుమార్ని కనును. ఆయనకు ఇమామినుయేలను పర్్ పటెు్ట దుర్ అని పరిభువు తన 
పరివక్తద్వారా పలికిన మాట నరెవరే్నటు్ల  ఇదంతయు జరిగ�ను. ఇమామినుయేలను పర్్నకు భాషాంతరమున 
దవేుడు మనకు తోడని అరథిము. పజ్ీ 1

మత్తయ 26:28-29 ఇద ్న్ రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమ్త్తము అనకేుల కొరకు చిందం్పబడుచున్న 
నిబంధన రక్తము. న్ తండిరి రాజ్యములో మీతోకూడ ననేు ఈ దర్ి కషారసము కొరీ త్త  దగ్ా తర్ి గు దన్మువరకు, 
ఇకను ద్ని తర్ి గనని మీతో చపెుపుచున్్ననననెు. పజ్ీ 4

మత్తయ 27:57-61యేసు శషు్యడుగానున్న అరిమతయయ యోసప్ు అను ఒక ధనవంతుడు 
సాయంకాలమెనైపుపుడు వచిచి పల్ాతు నొదదేకు వళె్్ల, యేసు దహేమును తనకిమమిని అడుగగా, పల్ాతు ద్నిని 
అతని కపపుగింప న్జాఞా పం్చనెు. యోసప్ు ఆ దహేమును తీసక్ొని శుభరిమెనై న్రబట్టతో చుటి్ట  త్ను రాతిలో 
తొలిపం్చుకొనిన కొరీ త్త  సమాధల్ో ద్నిని ఉంచి, సమాధ ్ ద్వారమునకు పదెదేరాయ పొ రి్లంచి వళె్్లపో యెను. 
మగదేలేన ే మరియయు, వరేొక మరియయు, అకకుడన ే సమాధకి్ ఎదుర్గాకూర్చిండయిుండరిి. పజ్ీ 4

మత్తయ 3:13-17 ఆ సమయమున యోహానుచతే బాప్్తసమిము పొ ందుటకు యేసు గలిలయనుండ ియొరాదే ను 
దగ్గర నున్న అతనియొదదేకు వచెచిను. అందుకు యోహాను –ననేు నీచతే బాప్్తసమిము పొ ందవలసన్వాడనెై 
యుండగా నీవు న్యొదదేకు వచుచిచున్్నవా? అని ఆయనను నివారింపజూచనెు గాని యేసు–ఇపపుటకిి 
కానిముమి; నీతి యావతు్త  ఈలాగు నరెవరే్చిట మనకు తగియున్నదని అతనికి ఉత్తరమ్చెచిను గనుక 
అతడ్లాగు కానిచెచిను. యేసు బాప్్తసమిము పొ ందన్ వంెటన ే నీళ్లలోనుండ ి ఒడు్డ నకు వచెచిను; ఇదగ్ో 
ఆకాశము తరెవబడనెు, దవేుని ఆతమి పావురమువలె దగి్ తనమీదకి్ వచుచిట చూచనెు. మరియు–ఇదగ్ో 
ఈయన ేన్ ప్రియ కుమార్డు, ఈయనయందు ననే్నందం్చుచున్్ననని యొక శబదేము ఆకాశమునుండి 
వచెచిను. పజ్ీలు 3 & 26

మత్తయ 4:19-20 ఆయన న్ వంెబడ ిరండ,ి ననేు మ్ముమిను మనుషు్యలను పటు్ట జాలర్లనుగా చతేునని 
వారితో చపెెపును; వంెటన ేవార్ తమ వలలు విడచిిపటెి్ట  ఆయనను వంెబడంిచిరి. పజ్ీ 40
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మత్తయ 7:13-14 ఇర్కు ద్వారమున పరివశేంచుడ;ి న్శనమునకు పో వు ద్వారము వడెలుపును, ఆ ద్రి 
విశాలమునెయైున్నద,్ ద్ని ద్వారా పరివశేంచువార్ అనకేులు. జీవమునకు పో వు ద్వారము ఇర్కును ఆ 
ద్రి సంకుచితమునె ైయున్నద,్ ద్ని కనుగొనువార్ కొందరే. పజ్ీ 23

మత్తయ 7:28-29 యేసు ఈ మాటలు చపె్పు ముగించినపుపుడు జనసమూహములు ఆయన బో ధకు 
ఆశచిర్యపడుచుండరిి. ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు్త రు లవలె కాక అధక్ారముగలవానివలె వారికి బో ధం్చనెు. 
పజ్ీ 3

మత్తయ 7:7-8 అడుగుడ ిమీకియ్యబడును, వదెకుడ ిమీకు దొరకును, తటు్ట డ ిమీకు తీయబడును. అడుగు 
పరితివాడును పొ ందును, వదెకువానికి దొరకును, తటు్ట వానికి తీయబడును. పజ్ీ 26

మార్కు 6:2-3 విశరాీ ంతిదన్ము వచిచినపుపుడు ఆయన సమాజమందర్ములో బో ధం్పన్రంభంచనెు. అనకేులు 
ఆయన బో ధ విని ఆశచిర్యపడ–ిఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకకుడనుండ ి వచెచిను? ఇతనికియ్యబడని ఈ 
జాఞా నమెటి్టద?్ ఇతని చతేుల వలన ఇటి్ట  అదుభుతములు చయేబడుచున్నవి? ఇదమే్? పజ్ీ 5

యాకోబు 5:16 మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుపుకొనుడ;ి మీర్ సవాసథితపొ ందునటు్ల  ఒకనికొరకు ఒకడు 
పరాి రథినచయేుడ.ి నీతిమంతుని విజాఞా పన మనఃపూరవాకమైెనదె ైబహుబలము గలదె ైయుండును. పజ్ీ 26

యెహెజేకులు 36:26-27 నూతన హృదయము మీ కిచెచిదను, నూతన సవాభావము మీకు కలుగజసేదెను, 
రాతిగుండ ెమీలోనుండ ితీసవ్సే ్మాంసపు గుండనెు మీకిచెచిదను. న్ ఆతమిను మీయందుంచి, న్ కట్టడల 
ననుసరించువారినిగాను న్ విధులను గ�కైొను వారినిగాను మ్ముమిను చసేదెను. పజ్ీ 8

యెహో షువ 1:8 ఈ ధరమిశాస్త రీగరీంథమును నీవు బో ధం్పక తప్పుపో కూడదు. ద్నిలో వరాి యబడని వాటని్నటి 
పరికారము చయేుటకు నీవు జాగరీత్తపడునటు్ల  దవ్ారాతరిము ద్ని ధ్్యనించినయెడల నీ మార్గమును 
వరిధిల్లజసేక్ొని చకకుగా పరివరి్తంచదెవు. పజ్ీ 26

1 యోహాను 1:7 అయత ేఆయన వలెుగులోనున్న పరికారము మనమును వలెుగులో నడచిినయెడల, మనము 
అనో్యన్యసహవాసము గలవారమె ై యుందుము; అపుపుడు ఆయన కుమార్డెనై యేసు రక్తము పరితి 
పాపమునుండ ిమనలను పవితురి లనుగా చయేును. పజ్ీ 4

యోహాను 10:10 దొంగ దొంగతనమును హత్యను న్శనమును చయేుటకు వచుచిను గాని మరి దనేికిని రాడు; 
గొఱ్ఱి లకు జీవము కలుగుటకును అద ్ సమృద్ధిగా కలుగుటకును ననేు వచిచితినని మీతో నిశచియముగా 
చపెుపుచున్్నను. పజ్ీ 9

యోహాను 10:30 ననేును తండిరియును ఏకమైె యున్్నమని వారితో చపెెపును. పజ్ీలు 1 & 2
యోహాను 11:25-26 అందుకు యేసు–పునర్త్థి నమును జీవమును ననే;ే న్యందు విశావాసముంచువాడు 

చనిపో యనను బరిదుకును;౹ బరిదకి్ న్యందు విశావాసముంచు పరితివాడును ఎన్నటకిిని చనిపో డు. ఈ మాట 
నముమిచున్్నవా? అని ఆమెను నడగి�ను. పజ్ీలు 15 & 16 & 19

యోహాను 12:17 ఆయన లాజర్ను సమాధల్ోనుండ ి పల్ిచి మృతులలోనుండ ి అతని లేపన్పుపుడు, 
ఆయనతోకూడ ఉండని జనులు సాక్ష్యమ్చిచిరి. పజ్ీ 36

యోహాను 14:13-14 మీర్ న్ న్మమున దనేి నడుగుదురో తండిరి కుమార్నియందు మహిమపరచబడుటక�ై 
ద్నిని చతేును. న్ న్మమున మీర్ ననే్నమ్ అడగిినను ననేు చతేును. పజ్ీ 26

యోహాను 14:20 ననేు న్ తండిరియందును, మీర్ న్యందును, ననేు మీయందును ఉన్్నమని ఆ దన్మున 
మీర�ర్గుదుర్. పజ్ీలు 18 & 19

యోహాను 14:6-7 యేసు –ననే ే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; న్ ద్వారాన ే తపపు యెవడును 
తండిరియొదదేకు రాడు. మీర్ నను్న ఎరిగియుంట ేన్ తండిరిని ఎరిగియుందుర్; ఇపపుటనిుండ ిమీరాయనను 
ఎర్గుదుర్, ఆయనను చూచియున్్నరని చపెెపును. పజ్ీలు 13 & 15 & 16

యోహాను 15:16 మీర్ నను్న ఏరపురచుకొనలేదు; మీర్ న్ పర్ట తండిరిని ఏమ్ అడుగుదురో అద ్ఆయన 
మీకనుగరీహించునటు్ల  మీర్ వళె్్ల ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును ననేు మ్ముమిను 
ఏరపురచుకొని నియమ్ంచితిని. పజ్ీ 40

యోహాను 15:7 న్యందు మీర్ను మీయందు న్ మాటలును నిలిచియుండనియెడల మీకేద ్ యష్టమో 
అడుగుడ,ి అద ్ మీకు అనుగరీహింపబడును. పజ్ీ 26

యోహాను 16:28 ననేు తండిరియొదదేనుండ ిబయలుదరిే లోకమునకు వచిచియున్్నను; మరియు లోకమును 
విడచిి తండిరియొదదేకు వళె్్ల చున్్ననని వారితో చపెెపును. పజ్ీ 5

యోహాను 16:33 న్యందు మీకు సమాధ్నము కలుగునటు్ల  ఈ మాటలు మీతో చపెుపుచున్్నను. లోకములో 
మీకు శరీమ కలుగును; అయనను ధెరై్యము తచెుచికొనుడ,ి ననేు లోకమును జయంచియున్్ననననెు. పజ్ీ 
10

యోహాను 1:14 ఆ వాక్యము శరీరధ్రియైె, కృపాసత్యసంపూర్ణు డుగా మనమధ్య నివసం్చనెు; తండిరివలన కలిగిన 
అదవ్ాతీయకుమార్ని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటమి్ పజ్ీలు 1 & 2

యోహాను 1:9 మన పాపములను మనము ఒపుపుకొనినయెడల, ఆయన నమమిదగినవాడును నీతిమంతుడును 
గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమ్ంచి సమస్త  దురీ్నతినుండ ిమనలను పవితురి లనుగా చయేును. పజ్ీ 
26

యోహాను 3:1-3 మనము దవేుని పల్్లలమని పల్ువబడునటు్ల  తండిరి మన క�టి్ట  ప్రిమ ననుగరీహించనెో చూడుడ;ి 
మనము దవేుని పల్్లలమే. ఈ హేతువుచతే లోకము మనలను ఎర్గదు, ఏలయనగా అద ్ ఆయనను 
ఎర్గలేదు.౹ ప్రియులారా, యపుపుడు మనము దవేుని పల్్లలమె ైయున్్నము. మనమ్క ఏమవుదుమో అద్ 
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ఇంక పరిత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పరిత్యక్షమెనైపుపుడు ఆయన యున్నటు్ల గాన ేఆయనను చూతుము 
గనుక ఆయనను పో లియుందుమని యెర్గుదుము. ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పటెు్ట కొనిన పరితివాడును 
ఆయన పవితురి డె ైయున్నటు్ట గా తను్న పవి తురి నిగా చసేక్ొనును.  పజ్ీ 25

యోహాను 3:16 దవేుడు లోకమును ఎంతో ప్రిమ్ంచనెు. కాగా ఆయన తన అద్వాతీయకుమార్నిగా పుటి్టన 
వానియందు విశావాసముంచు పరితివాడును నశంపక నిత్యజీవము పొ ందునటు్ల  ఆయనను అనుగరీహించనెు. 
పజ్ీ 12

యోహాను 3:6 శరీర మూలముగా జనిమించినద ్ శరీరమును ఆతమిమూలముగా జనిమించినద ్ ఆతమియునెై 
యున్నద.్ పజ్ీలు 19 & 24

యోహాను 3:9-10 దవేుని మూలముగా పుటి్టన పరితివానిలో ఆయన బ్జము నిలుచును గనుక వాడు 
పాపముచయేడు; వాడు దవేుని మూలముగా పుటి్టనవాడు గనుక పాపము చయేజాలడు. దనీినిబటి్ట  దవేుని 
పల్్లలెవరో అపవాద్ పల్్లలెవరో తటే పడును. నీతిని జరిగించని పరితివాడును, తన సహో దర్ని ప్రిమ్ంపని 
పరితివాడును దవేుని సంబంధులు కార్. పజ్ీ 25

యోహాను 5:12-13 దవేుని కుమార్ని అంగీకరించువాడు జీవముగలవాడు; దవేుని కుమార్ని అంగీకరింపని 
వాడు జీవములేని వాడ.ే దవేుని కుమార్ని న్మమందు విశావాసముంచు మీర్ నిత్యజీవముగలవారని 
తలెిసక్ొనునటు్ల  ననేు ఈ సంగతు లను మీకు వరాి యుచున్్నను.  పజ్ీలు 15 & 16

యోహాను 5:18-19 దవేుని మూలముగా పుటి్టయున్నవాడవెడును పాపము చయేడని యెర్గుదుము. 
దవేునిమూలముగా పుటి్టనవాడు తను్న భదరిముచసేక్ొనును గనుక దుషు్ట డు వాని ముట్టడు. మనము 
దవేుని సంబంధులమనియు, లోకమంతయు దుషు్ట ని యందున్నదనియు ఎర్గుదుము.  పజ్ీ 17

యోహాను 9:25 వాడు–ఆయన పాపయ్ో కాడో ననేరె్గను; ఒకట ి మాతరిము ననేరె్గుదును; ననేు 
గురీ డి్డవాడనెయైుండ ి ఇపుపుడు చూచుచున్్ననననెు. పజ్ీ 36

రోమా 10:13 ఎందుకనగా– పరిభువు న్మమునుబటి్ట  పరాి రథినచయేు వాడవెడో వాడు రకంిపబడును. పజ్ీలు 15 
& 16

రోమా 10:9 అదమేనగా–యేసు పరిభువని నీ నోటతిో ఒపుపుకొని, దవేుడు మృతులలోనుండ ిఆయనను లేపనెని 
నీ హృదయమందు విశవాసం్చినయెడల, నీవు రకంిపబడుదువు. పజ్ీలు 15 & 16

రోమా 12:1 కాబటి్ట  సహో దర్లారా, పరిశుదధిమును దవేునికి అనుకూలమునెనై సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను 
ఆయనకు సమరిపుంచుకొనుడని దవేుని వాతైల్యమునుబటి్ట  మ్ముమిను బతిమాలుకొనుచున్్నను. ఇటి్ట  సవ్ 
మీకు యుక్తమైెనద.్ పజ్ీ 25

రోమా 12:4-5 ఒకకు శరీరములో మనకు అనకే అవయవములుండనిను, ఈ అవయవములని్నటకిిని ఒకకుటే 
పని యేలాగు ఉండదో, ఆలాగే అనకేులమెనై మనము క్రీసు్త లో ఒకకు శరీరముగా ఉండ,ి ఒకనికొకరము 
పరితే్యకముగా అవయవములమె ై యున్్నము. పజ్ీ 25

రోమా 3:23 ఏ భదేమును లేదు; అందర్ను పాపముచసే ్ దవేుడు అను గరీహించు మహిమను పొ ందలేక 
పో వుచున్్నర్. పజ్ీలు 7 & 11

రోమా 5:1-2 కాబటి్ట  విశావాసమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచిబడ,ి మన పరిభువెనై యేసుక్రీసు్త ద్వారా 
దవేునితో సమాధ్నము కలిగియుందము మరియు ఆయనద్వారా మనము విశావాసమువలన ఈ 
కృపయందు పరివశేముగలవారమైె, అందులో నిలిచియుండ,ి దవేుని మహిమనుగూరిచిన నిరీక్షణనుబటి్ట  
అతిశయపడుచున్్నము. పజ్ీలు 10 & 12

రోమా 5:11 అంతకేాదు; మన పరిభువెనై యేసు క్రీసు్త ద్వారా మనము దవేునియందు అతిశయపడుచున్్నము; 
ఆయన ద్వారాన ేమనము ఇపుపుడు సమాధ్నస్థితి పొ ంద ్యున్్నము. పజ్ీ 20

రోమా 5:12 ఇటు్ల ండగా ఒక మనుషు్యనిద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఏలాగు 
పరివశేంచనెో, ఆలాగునన ేమనుషు్యలందర్ పాపము చసేన్ందున మరణము అందరికిని సంపరాి ప్తమాయెను. 
పజ్ీ 7

రోమా 5:18-19 కాబటి్ట  తీర్పు ఒకకు అపరాధమూలమున వచిచినదె,ై మనుషు్యలకందరికిని శకషావిధ ్కలుగుటకు 
ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకకు పుణ్య కార్యమువలన కృపాద్నము మనుషు్యలకందరికిని జీవపరిదమెనై 
నీతి విధం్పబడుటకు కారణమాయెను. ఏలయనగా ఒక మనుషు్యని అవిధయేతవలన అనకేులు పాపులుగా 
ఏలాగు చయేబడరిో, ఆలాగే ఒకని విధయేతవలన అనకేులు నీతిమంతులుగా చయేబడుదుర్. పజ్ీలు 7 & 
17

రోమా 5:5 ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సగ్ు్గ పరచదు. మనకు అనుగరీహింపబడని పరిశుద్ధి తమిద్వారా 
దవేుని ప్రిమ మన హృదయములలో కుమమిరింపబడయిున్నద.్ పజ్ీ 19

రోమా 5:6 ఏలయనగా మనమ్ంక బలహీనులమె ై యుండగా, క్రీసు్త  యుక్తకాలమున భకి్తహీనులకొరకు 
చనిపో యెను. పజ్ీ. 4

రోమా 5:9 కాబటి్ట  ఆయన రక్తమువలన ఇపుపుడు నీతిమంతులముగా తీరచిబడ,ి మరింత నిశచియముగా ఆయన 
ద్వారా ఉగరీతనుండ ిరకంిపబడుదుము. పజ్ీ 8

రోమా 6:11-13 అటువలె మీర్ను పాపము విషయమె ైమృతులుగాను, దవేుని విషయమె ైక్రీసు్త యేసునందు 
సజీవులుగాను మ్ముమిను మీరే యెంచుకొనుడ.ి కాబటి్ట  శరీర దురాశలకు లోబడునటు్ల గా చ్వునకు లోనెనై 
మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనియ్యకుడ.ి మరియు మీ అవయవములను దురీ్నతి సాధనములుగా 
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పాపమునకు అపపుగింపకుడ,ి అయత ే మృతులలోనుండ ి సజీవులమనుకొని, మ్ముమిను మీరే దవేునికి 
అపపుగించుకొనుడ,ి మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దవేునికి అపపుగించుడ.ి పజ్ీ 25

రోమా 6:16 లోబడుటకు దనేికి మ్ముమిను మీర్ ద్సులుగా అపపుగించుకొందురో, అద ్చ్వు నిమ్త్తముగా 
పాపమునకే గాని, నీతి నిమ్త్తముగా విధయేతకే గాని దనేికి మీర్ లోబడుదురో ద్నికే ద్సులగుదురని 
మీర�ర్గరా? పజ్ీలు 9 & 23

రోమా 6:21 అపపుట ికిరీయలవలన మీకేమ్ ఫలము కలిగ�ను? వాటనిిగురించి మీరిపుపుడు సప్డుచున్్నర్ కారా? 
వాట ిఅంతము మరణమే. పజ్ీ 9

రోమా 6:23 ఏలయనగా పాపమువలన వచుచి జీతము మరణము, అయత ేదవేుని కృపావరము మన పరిభువెనై 
క్రీసు్త యేసునందు నిత్యజీవము. పజ్ీ 11

రోమా 6:4-6 కాబటి్ట  తండిరి మహిమవలన క్రీసు్త  మృతులలోనుండ ియేలాగు లేపబడనెో, ఆలాగే మనమును 
నూతనజీవము పొ ందన్వారమైె నడుచుకొనునటు్ల , మనము బాప్్తసమిమువలన మరణములో 
పాలుపొ ందుటక� ై ఆయనతోకూడ పాతిపటె్టబడతిిమ్. మరియు ఆయన మరణముయొకకు సాదృశ్యమందు 
ఆయనతో ఐక్యముగలవారమెనైయెడల, ఆయన పునర్త్థి నముయొకకు సాదృశ్యమందును ఆయనతో 
ఐక్యముగలవారమైె యుందుము. ఏమనగా మనమ్కను పాపమునకు ద్సులము కాకుండుటకు 
పాపశరీరము నిరరథికమగునటు్ల , మన పరాి చీన సవాభావము ఆయనతోకూడ సల్ువవయేబడనెని 
యెర్గుదుము. పజ్ీలు 18 & 19

రోమా 7:14-25 ధరమిశాస్త రీము ఆతమి సంబంధమెనైదని యెర్గుదుము; అయత ేననేు పాపమునకు అమమిబడి 
శరీరసంబంధన్ె ైయున్్నను. ఏలయనగా ననేు చయేునద ్ననేరె్గను; ననేు చయే నిచ్ఛయంచునద ్చయేక 
దేవాషం్చునదయే్ చయేుచున్్నను. ఇచ్ఛ యంపనిద ్ ననేు చసేన్యెడల ధరమిశాస్త రీము శేరీపఠ మెనైదెనైటు్ట  
ఒపుపుకొనుచున్్నను. కావున ఇకను ద్నిచయేు నద ్న్యందు నివసం్చు పాపమే గాని ననేు కాదు. 
న్యందు, అనగా న్ శరీరమందు మంచిద ్ఏదయ్ు నివసం్పదని ననేరె్గుదును. మేలెనైద ్చయేవలెనను 
కోరిక న్కు కలుగుచున్నద్ గాని, ద్నిని చయేుట న్కు కలుగుటలేదు. ననేు చయేగోర్ మేలుచయేక 
చయేగోరని క్డుచయేుచున్్నను. ననేు కోరని ద్నిని చసేన్యెడల, ద్నిని చయేునద ్ న్యందు 
నివసం్చు పాపమే గాని యకను ననేు కాదు. కాబటి్ట  మేలుచయేగోర్ న్కు కడ్ుచయేుట కలుగుచున్నదను 
ఒక నియమము న్కు కనబడుచున్నద.్ అంతరంగపుర్షుని బటి్ట  దవేుని ధరమిశాస్త రీమునందు ననేు 
ఆనందం్చుచున్్నను గాని వరేొక నియమము న్ అవయవములలో ఉన్నటు్ట  న్కు కనబడుచున్నద.్ 
అద ్న్ మనసుై నందున్న ధరమిశాస్త రీముతో పో రాడుచు న్ అవయవములలోనున్న పాపనియమమునకు 
నను్న చరెపటెి్ట  లోబరచుకొనుచున్నద.్ అయో్య, ననేంెత దౌరాభుగు్య డను? ఇటి్ట  మరణమునకు లోనగు 
శరీరమునుండ ి ననె్నవడు విడపిం్చును? మన పరిభువెనై యేసుక్రీసు్త ద్వారా దవేునికి కృతజఞాత్సు్త తులు 
చలెి్లంచుచున్్నను. కాగా మనసుై విషయములో ననేు దెవైనియమమునకును, శరీర విషయములో 
పాపనియమమునకును ద్సుడనె ై యున్్నను. పజ్ీ 23

రోమా 8:1-2 కాబటి్ట  యపుపుడు క్రీసు్త యేసునందున్నవారికి ఏ శకషావిధయ్ు లేదు.౹ క్రీసు్త యేసునందు 
జీవమునిచుచి ఆతమియెుకకు నియమము పాపమరణముల నియమమునుండ ినను్న విడప్ించనెు. ఎట్లనగా 
ధరమిశాస్త రీము దనేిని చయేజాలక పో యెనో ద్నిని దవేుడు చసేనెు. పజ్ీలు 17 & 23

రోమా 8:10 క్రీసు్త  మీలోనున్నయెడల మీ శరీరము పాపవిషయమె ైమృతమెనైద ్గాని మీ ఆతమి నీతివిషయమైె 
జీవము కలిగియున్నద.్ పజ్ీలు 19 & 24 & 25

రోమా 8:15-17a ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీర్ ద్స్యపు ఆతమిను పొ ందలేదుగాని దత్తపుతర్ి తమిను 
పొ ంద ్తిరి. ఆ ఆతమి కలిగినవారమైె మనము–అబాై తండీరి అని మొఱఱిపటెు్ట చున్్నము. మనము దవేుని 
పల్్లలమని ఆతమి త్న ే మన ఆతమితోకూడ సాక్ష్యమ్చుచిచున్్నడు. మనము పల్్లలమెతై ే వారసులము, 
అనగా దవేుని వారసు లము; క్రీసు్త తోకూడ మహిమపొ ందుటకు ఆయనతో శరీమపడనియెడల, క్రీసు్త తోడి 
వారసులము. పజ్ీలు 20 & 21

రోమా 8:3-4 శరీరము ననుసరింపక ఆతమిననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు ధరమిశాస్త రీసంబంధమెనై 
నీతివిధ ్నరెవరేచిబడవలెనని పాపపరిహారము నిమ్త్తము దవేుడు తన సొ ంత కుమార్ని పాపశరీరాకారముతో 
పంప,్ ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శక్ష విధం్చనెు. పజ్ీలు 1 & 2 & 4

రోమా 8:37 అయనను మనలను ప్రిమ్ంచినవాని ద్వారా మనము వీటని్నటలిో అత్యధక్ విజయము 
పొ ందుచున్్నము. పజ్ీ 9

రోమా 8:5-6 శరీరానుసార్లు శరీరవిషయములమీద మనసుైనుంతుర్; ఆత్మినుసార్లు 
ఆతమివిషయములమీద మనసుైనుంతుర్; శరీరానుసారమెనై మనసుై మరణము; ఆత్మినుసారమైెన 
మనసుై జీవమును సమాధ్నమునె ై యున్నద.్ పజ్ీలు 17 & 23

లూకా 10:2 పంపన్పుపుడ్యన వారితో ఇట్లననెు–కోత విసా్త రముగా ఉన్నద ్ గాని పనివార్ కొద్దేమందయే్; 
కాబటి్ట  కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వడేుకొనుడ.ి పజ్ీ 40

లూకా 19:10 నశంచినద్నిని వదెకి రకంిచుటకు మనుష్యకుమార్డు వచెచినని అతనితో చపెెపును. పజ్ీ 40
లూకా 1:78-79 మన పాదములను సమాధ్న మార్గములోనికి నడపిం్చునటు్ల  చీకటలిోను మరణచ్్ఛయలోను 

కూర్చిండువారికి వలెుగిచుచిటక� ై ఆ మహా వాతైల్యమునుబటి్ట  పెనైుండ ి ఆయన మనకు అర్ణోదయ 
దరశనమనుగరీహించనెు. పజ్ీ 10
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లూకా 24:1-7 ఆదవ్ారమున తలె్లవార్చుండగా (ఆ సీరితీలు) త్ము సద్ధిపరచిన సుగంధ దరివ్యములను 
తీసక్ొని సమాధ ్ యొదదేకు వచిచి సమాధమ్ుందర ఉండని రాయ దొరలింప బడయిుండుట చూచి 
లోపలికి వళె్్లరి గాని పరిభువెనై యేసు దహేము వారికి కనబడలేదు. ఇందునుగూరిచి వారికేమ్యు 
తోచకయుండగా, పరికాశమానమైెన వస్త రీములు ధరించిన యదదేర్ మనుషు్యలు వారియొదదే నిలువబడరిి. 
వార్ భయపడ ిముఖములను నలే మోప ్యుండగా వీర్–సజీవుడెనై వానిని మీ ర�ందుకు మృతులలో 
వదెకుచున్్నర్? ఆయన ఇకకుడలేడు, ఆయన లేచియున్్నడు; ఆయన ఇంక గలిలయలో ఉండ ినపుపుడు 
–మనుష్యకుమార్డు పాపష్ు్ట లెనై మనుషు్యల చతేికి అపపుగింపబడ,ి సల్ువవయేబడ,ి మూడవ దన్మందు 
లేవవలసయ్ున్నదని ఆయన మీతో చపె్పున మాట జాఞా పకము చసేక్ొనుడని వారితో అనిరి. పజ్ీ 5

లూకా 24:50-51 ఆయన బతేనియవరకు వారిని తీసక్ొనిపో య చతేు లెతి్త  వారిని ఆశీరవాదం్చనెు. 51వారిని 
ఆశీరవాదం్చుచుండగా ఆయన వారిలోనుండ ిపరితే్యకింపబడ ిపరలోకమునకు ఆరోహణుడ్యెను. పజ్ీ 5

లూకా 2:40 బాలుడు జాఞా నముతో నిండుకొనుచు, ఎదగి్ బలము పొ ందుచుండనెు; దవేుని దయ ఆయనమీద 
నుండనెు. పజ్ీ 3

లూకా 2:41-47 పసాకుపండుగపుపుడు ఆయన తలిదండురి లు ఏటటే యెరూషలేమునకు వళె్్ల చుండువార్. 
ఆయన పండెరిం డంేడ్లవాడె ైయున్నపుపుడు ఆ పండుగ న్చరించుటక� ైవాడుకచొపుపునవార్ యెరూషలేమునకు 
వళె్్లరి. ఆ దన్ములు తీరినతర్వాత వార్ తిరిగి వళె్్ల చుండగా బాలుడెనై యేసు యెరూషలేములో నిలిచనెు. 
ఆయన తలి దండురి లు ఆ సంగతి ఎర్గక ఆయన సమూహములో ఉన్్నడని తలంచి, యొక దన్పరియాణము 
సాగిపో య, తమ బంధువులలోను నళెవెనైవారిలోను ఆయ నను వదెకుచుండరిి. ఆయన కనబడనందున 
ఆయనను వదెకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచిరి. మూడుదన్ములెనై తర్వాత ఆయన 
దవేాలయములో బో ధకులమధ్య కూర్చిండ,ి వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పరిశ్నలడుగుచు ఉండగా 
చూచిరి. ఆయన మాటలు వినినవారందర్ ఆయన పరిజఞాకును పరితు్యత్తరములకును విసమియమొందరి్. పజ్ీ 3

లూకా 2:52 యేసు జాఞా నమందును, వయసుైనందును, దవేుని దయయందును, మనుషు్యల దయయందును 
వరిధిలు్ల చుండనెు.పజ్ీ 3

లూకా 9:60 అందుకాయనమృతులు తమ మృతులను పాతిపటెు్ట కొననిముమి; నీవు వళె్్ల దవేుని రాజ్యమును 
పరికటంిచుమని వానితో చపెెపును. పజ్ీ 40

సామెతలు 14:12 ఒకని యెదుట సరియెనైదగ్ా కనబడు మార్గముకలదు. పజ్ీ 11
హెబ్రియులకు 1:3-4 ఆయన దవేుని మహిమయొకకు తజేసుైను, ఆయన తతవాముయొకకు మూరి్త 

మంతమునెయైుండ,ి తన మహతు్త గల మాటచతే సమస్తమును నిరవాహించుచు, పాపముల విషయములో 
శుదీధికరణము త్న ేచసే,్ దవేదూతలకంట ెఎంత శేరీపఠ మెనై న్మము పొ ందనెో వారికంట ెఅంత శేరీషుఠ డె,ై ఉన్నత 
లోకమందు మహామహుడగు దవేుని కుడపిారశ్వమున కూర్చిండనెు. పజ్ీలు 1 & 2 & 5

హెబ్రియులకు 2:11-17 పరిశుదధిపరచువారికిని పరిశుదధిపరచబడువారికిని అందరికి ఒకకుట ే మూలము. ఈ 
హేతువుచతేను వారిని సహో దర్లని పల్ుచుటకు ఆయన సగ్ు్గ పడక –నీ న్మమును న్ సహో దర్లకు 
పరిచురపరతును, సమాజముమధ్య నీ కర్ి్తని గానము చతేును అననెు. మరియు –న ే న్యనను 
నముమికొనియుందును అనియు –ఇదగ్ో ననేును దవేుడు న్కచిిచిన పల్్ల లును అనియు చెపుపుచున్్నడు. 
కాబటి్ట  ఆ ప్ల్ల లు రక్తమాంసములుగలవార�ైనందున ఆపరికారమే మరణముయొకకు బలముగలవానిని, 
అనగా అపవాదన్ి మరణముద్వారా నశంపజయేుటకును, జీవితకాలమంతయు మరణభయముచతే 
ద్స్యమునకు లోబడనివారిని విడపిం్చుటకును, ఆయన కూడ రక్తమాంసములలో పాలివాడ్యెను. 
ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతరిమును దవేదూతల సవాభావమును ధరించుకొనక, అబరాి హాము సంత్న 
సవాభావమును ధరించుకొనియున్్నడు. కావున పరిజల పాపములకు పరిహారము కలుగజయేుటక�,ై 
దవేుని సంబంధమెనై కార్యములలో కనికరమును నమమికమునుగల పరిధ్నయాజకుడగు నిమ్త్తము, 
అని్నవిషయములలో ఆయన తన సహో దర్ల వంటవిాడు కావలసవ్చెచిను. త్ను శోధం్పబడ ి శరీమ 
పొ ందనెు గనుక శోధం్పబడువారికిని సహాయము చయే గలవాడె ై యున్్నడు. పజ్ీలు 1 & 2 & 20

హెబ్రియులకు 2:14-15 ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతరిమును దవేదూతల సవాభావమును ధరించుకొనక, 
అబరాి హాము సంత్న సవాభావమును ధరించుకొనియున్్నడు. పజ్ీ 4

హెబ్రియులకు 4:12 ఎందుకనగా దవేుని వాక్యము సజీవమె ై బలముగలదె ై ర�ండంచులుగల యెటువంటి 
ఖడ్గముకంటనెు వాడగిా ఉండ,ి పరాి ణ్తమిలను కళ్్లను మూలుగను విభ జించునంతమటు్ట కు దూర్చు, 
హృదయముయొకకు తలం పులను ఆలోచనలను శోధం్చుచున్నద.్ పజ్ీ 24 & 26

హెబ్రియులకు 4:3 కాగా జగతుపున్ద ్వయేబడనిపుపుడ ేఆయన కార్యములని్నయు సంపూరి్తయైెయున్నను ఈ 
విశరాీ ంతినిగూరిచి –ననేు కోపముతో పరిమాణముచసేన్టు్ట వార్ న్ విశరాీ ంతిలో పరివశేంపర్ అని ఆయన చపె్పున 
మాట అనుసరించి, విశావాసులమెనై మనము ఆ విశరాీ ంతిలో పరివశేంచుచున్్నము. పజ్ీ 13

హెబ్రియులకు 4:6-7 కాగా ఎవరో కొందర్ విశరాీ ంతిలో పరివశేంచు దురను మాట నిశచియము గనుకను, ముందు 
సువార్త వినినవార్ అవిధయేతచతే పరివశేంపలేదు గనుకను, నడేు మీ రాయన మాట వినినయెడల మీ 
హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని వనెుక చపెపుబడని పరికారము, ఇంత కాలమెనై తర్వాత ద్వీదు 
గరీంథములో–నడేని యొక దన్మును నిరణుయంచుచున్్నడు. పజ్ీ 13

హెబ్రియులకు 9:22 మరియు ధరమిశాస్త రీ పరికారము సమస్త  వసు్త వులును రక్తముచతే శుద్ధిచయేబడుననియు, 
రక్తము చిందం్పకుండ పాప క్షమాపణ కలుగదనియు సామాన్యముగా చపెపువచుచిను. పజ్ీ 4
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అమెజాన్ లో లేక ఇతర క్రైస్తవ ప్స్తకాలయాలలో దొర్క్ 
ఇతర నిధ్ల్. వీటిని మీర్ కొన్గోల్ చేయవచ్చ్.  
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available 

through     www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 5-8, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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Prison Evangelism, Inc. PO Box 571977 Houston Texas 77257

Seeking
God

THROUGH PRAYER
AND

MEDITATION

ననేు ఇంకా ఎకుకువగా 
తలెుసుకొనగోర్చున్్నను. “పరాి రథిన 
మరియు ధ్్యనం ద్వారా దవేుని 
వదెకుట” అను పుస్తకము యొకకు 
ఒక ఉచిత కాపనీు న్కు పంపండ.ి
ప్ర్  
అడరిస్  
ఊర్, రాష్ట రుము, ప్న్ కోడ్  
 

“దేవుని బిడ్డగా ఉండుట ఎలా” అను 
పుస్తకమును గూరిచి మీ అభపరాి యమును 
మాకు తెలపండి.  
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ఉండుట 

ఎలా

దేవుని బిడ్డగా 

నేను క్రీసు్త తోకూడ స్లువ 
వేయబడియున్్నను; ఇకను 
జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్్త  
న్యందు జీవించుచున్్నడు. నే 
నిపుపుడు శరీరమందు జీవించుచున్న 
జీవితము నను్న ప్రిమ్ంచి, న్ కొరకు 
తను్నత్ను అపపుగించుకొనిన దేవుని 
కుమార్ని యందలి విశావాసమువలన 
జీవించుచున్్నను. గలతీయులకు 2:20

ఇకకుడ ఇవవాబడిన సులువెైన సత్యములను అనుభవించి, 
దేవునియందు నమమికము మరియు విశావాసము పరిపూరణుమెైన, 
సంపూరణుమెైన మరియు విజయవంతమెైన జీవితమును ఎలా 
జీవించగలరో నేర్చికోండి.

ఈ పుస్తకమును ఎలా ఉపయోగించ్లి:
• దేవునితో సమాధ్నపడుటకు మార్గముగా మరియు 

మార్గదరశకముగా
• రక్షణ అనుభవమును అరథిము చేసుకొనుటకు మార్గముగా
• వ్యకి్తగత లేక గూరీ పు బ్ైబిల్ స్టడీ కొరకు (223 సంపూరణు 

బ్ైబిలు వచనములు)
• ముపెైపు-రోజుల భకి్త మరియు ధ్్యన మార్గదరశకముగా, 

ఉద్హరణలను మరియు బ్ైబిలు వచనములను 
ఉపయోగించండి

రచయతయెైన డేవిడ్ హో వెల్ తిరిగి జనిమించిన దేవుని 
బిడ్డ  అయు్యన్్నడు. ఈ పుస్తకములో ఉన్న సమాచ్రము 
సావారథిముతోను, సవాయం-కేంద్రిత జీవితములోను అనేక 
సంవతైరములు జీవించిన తర్వాత యేసు క్రీసు్త  అతనికి ఇచిచిన 
అనుభవము, బలము మరియు నిరీక్షణను ఈ పుస్తకములోని 
సమాచ్రము పరితిబింబిసు్త ంద్. ఉద్హరణలు, వచనములు 
మరియు వాక్యభాగము ద్వారా; యేసు క్రీసు్త  మీద నమమికము 
మరియు ఆయనను గూరిచిన అవగాహన మరియు రక్షణ 
అనుభవము ఈ భూమ్ మీద విజయవంతమెైన, సంపూరణుమెైన 
జీవితమును మరియు దేవునితో సమాధ్నమును కలిగిసు్త ంద్ 
అని హో వెల్ చూపాడు. 


