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ఉ"# $%& తం 

QBటÉ U�నమPలలE అ�¼ా5సుల మధ� మ�త<Jµ�ాక, సంఘమPలE క�gV QRౖyక �ల8వల8 అనున� 

సంêëభమPలE ఉన�� అ+ ప<y i¡¢«స@వ}డ� ఒప}�క8ంటHడ� అ+ అనుi�నుచుQV�ను. తప}� ఒప}�ల మధ� 

ఉన� GìదమPను కను��నుటక8 అ�¼ా5సుల8 i�+� లªల U�శలను ARదుక8త´ంటHర�. QRౖyక మZsయP 

సZs�íLన ÌవనమP అను �షయమPనక8 వuనప}�డ� సUVîవనగల i¡¢«స@వ}ల8 క�gV అటÄ ఇటÄ 

yర�గPల�డ�త´ంటHర�. ¿Vల� తక89వ �ల8వల8 ఉన�టÄr  అ+ ించు i�ంతమంU� i¡¢«స@వ}లను QBను కf¼ాను, 

మZsయP ప<y QRౖyక ప<శ�క8 ¿Vల� సరళJKLన జAాబPల8 కf�sయPంghనటÄr  అ+ ించు ఇతర i¡¢«స@వ}లను 

క�gV QBను కf¼ాను. 

మన Ì�తమPలక8 లTఖనమPల8 ఏ �ధం�ా అనువZs@ంచబgVf, మనమP ఎల� ఆలEuం¿Vf, 

పనుల8 ¿ేయ�f మZsయP GH�ం¿Vf అను �షయమPలను అర̈మP ¿ేసుi�ను �³VనమP — అన�ా 

బmౖeల�నుWారJKLన +రèయ�లను �సుi�ను �³VనమP — QBడ� మనమP కf�sయPన� ��ప� అవసరత అ+ 

QVక8 వయసు_ �ర�చున� i�లU� QBను ఎక89వ +Zా¨ రణను z{ ందుత´QV�న+ QBననుక8ంటHను. 

i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPనక8 సంబం³�ంuన మన iòర�_లE బmౖeల�నుWారJKLన +రèయ�లను �సుi�నుట 

అను మన zాఠ�కoమమPలE ఇU� ÒదటÉ zాఠమP. ఈ zాఠ�కoమమPలE, మన Ì�తమPలలE మనమP అQBక 

రకమPల +రèయ�ల8 �సుi�నుచుండ�ా బmౖeల8 మనక8 బó ³�ంచు మనమP అనుసZsంచవల.ిన ప<i·oయ �ద 

దృ®ి0 ¤డUVమP. ఈ ÒదటÉ zాఠమPనక8 “లTఖనమPలE Ày¼ాస@ ñమP” అను ÷Zs�క+¿VమP. ÒదటÉ�ా i¡¢«స@వ 

Ày¼ాస@ ñమPనక8 బmౖeల8 +ర5చనమPను Wా¨  ిసూ@ , తర�Aాత సyøయల Ñక9 మwghంతల బmౖeల8 

అరùతలను పZnêhసూ@ ,  uవZs�ా QRౖyకJKLన +రèయమPలను �సుi�నుటక8 మwghంతల బmౖeల8 ప<i·oయ 

Ñక9 మúûక ఆకృత´లను ఇసూ@  ఈ zాఠ�కoమమPను మనమP పZsచయం ¿ేUV� మP. i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP 

అను అంశమPను +ర5uసూ@  ఆరంüUV� మP. 
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*ర,చనం 

ఇంచు)ంచు అ+� ¿Øటr , ప<జలందZsi· QRౖyక వ�వస̈ల8 ఉంటH�. QRౖyకJKLన �షయమPలను 

+Zా¨ Zsంచు �³VనమPల �షయమPలE �üన�JKLన మతమPల8, సంస9ృత´ల8, సమ�జమPల8, మZsయP 

వ�క8@ ల8 üన�JKLన��ా ఉQV��, మZsయP ఏ ప<వర@నల8 మZsయP ఆలEచనలను ఆýU�ం¿Vf మZsయP 

ABటÉ+ yరస9Zsం¿Vf అను �షయమPలE Aార� ఎం�² üన�JKLన +Zా¨ రణలను కf�sయPంటHర�. ఈ 

�üన�JKLన వ�వస̈లను మZsయP AాటÉ +Zా¨ రణలను పZs¼þ³�ంచు అధ�యన �GHగమPను Ày¼ాస@ ñమP అ+ 

 ిల8Wా@ ర�. 

Wామ�న� పZsGHషలE, Ày¼ాస@ ñమP QRౖyక తప}� ఒప}�లను గwZsన అధ�యనJKLయPన�U�, అన�ా 

మంu ¿ెడ�లను గwZsన అధ�యనం అయP�న�U�. ఈ +ర5చనమP Ày¼ాస@ ñమPను గwZs ఒక 

Wామ�న�JKLన ³ోరణ!+ మనక8 అంU�సు@ ంU�, అ��ే ఈ zాఠమPలలE, మనమP �¼"షమP�ా Ày¼ాస@ ñమPను 

గwZs i¡¢«స@వ లTక బmౖeల8 అüz<ా యమP �ద దృ®ి0 ¤డ�VమP iాబటÉ0  �స@ ృతJKLన Ày¼ాస@ ñ అధ�యనమP 

�ద అంత ఆసi·@+ చూపమP. iాబటÉ0 , QRౖyక తప}� ఒప}�ల అధ�యనమP కంటÐ సంక8uతJKLన ఒక 

+ర5చనమPను మనమP రN ించుUVమP. i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPను ఈ �ధం�ా +ర5uUV� మP: 

మXనవ వ*0jkతCమ/ల&, 0jmయల& మ>?య/ 0jmయలల, ఏ( 8ేవ;o ఆB>ాCదమ/లను 

Vq ందుshO మ>?య/ ఏ( Vq ందవ; అo o>ాu >?ంచు మXధ*మమ/6ా ప>?గణZంచబడ= 

Hy8hంతJాసk zమ/. 

i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP �ద మనమP కf�sయPన� ³ోరణ! Ñక9 z<ా మPఖ�తను అర̈మP 

¿ేసుi�నుటక8, ఈ +ర5చనమPలE+ మwడ� �షయమPల �ద మనమP దృ®ి0 ¤డUVమP: ÒదటÉ�ా, ఇU� 

Uేవ}+ �U�i· మZsయP ఆయన ఇచు ఆ÷Zా5దమPల �U�i· దృ®ి0+ ఆకZs�ంచు �³VనమPను 

గమ+ంచుUVమP. Z¡ండవU��ా, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPలE ¿ేరబghన �షయమPల Ñక9 ARౖ¼ాల�తను మనమP 

చూUV� మP. మZsయP మwడవU��ా, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP మన i·oయలను )ంu ARళ#r  �³VనమPను మనమP 

పZsగణ!UV� మP. Ày¼ాస@ ñమP Uేవ}+i· మZsయP ఆయనమనi·చు ఆ÷Zా5దమPలక8 సంబం³�ంuనU��ా 

ఉన�దను �షయమP �ద మన +ర5చనమP దృ®ి0 ¤టÄ0  �³VనమPను ÒదటÉ�ా చూUV� మP. 

/ేవ2డ4 మ67య8 ఆ:6ా<దమ8ల? 

అQBక ఇతర QRౖyక వ�వస̈లక8 üన�మP�ా, మన +ర5చనమP మంu లTక ¿ెడ�, లTక తప}� లTక 

ఒప}� వంటÉ పదమPల �ద దృ®ి0 ¤టÄ0 టక8 బదుల8�ా Uేవ}డ� మZsయP ఆయ+చు ఆ÷Zా5దమPల �ద 
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దృ®ి0 ¤డ�త´ంU�. Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPలను z{ ందుi�ను �షయమPల8 మంu� మZsయP సZs�íLన�, iా+ 

ఆయన ఆ÷Zా5దమPలను z{ ంద+� ¿ెడ(� మZsయP తప}�ల[ౖయPన��. అ��ే Uేవ}డ� మZsయP 

ఆయ+చు ఆ÷Zా5దమPల �ద ఈ �ధం�ా దృ®ి0 ¤టÄ0 ట వలన కల8గP i�+� అంతZాîవమPల8 ఏ�? 

Uేవ}డ� మZsయP ఆయ+చు ఆ÷Zా5దమPల �ద ఈ �ధం�ా దృ®ి0 ¤టÄ0 ట UV5Zా, మనమP Z¡ండ� 

�షయమPలను ¿ెప}�టక8 ప<యy�Wా@ మP: ÒదటÉ�ా, Uేవ}+ స5GHవమP QRౖyకతక8 

ప<మ�ణJKLయPన�U�. Z¡ండవU��ా, Uేవ}+ i·oయల8 QRౖyకత Ñక9 ప<మ�ణమPను కనుపర�Wా@ �. ఈ Z¡ండ� 

ఆలEచనలను మZsంత �వరమP�ా చూUV� మP. 

$ైHక స.KLవమA 

ÒదటÉ�ా, Uేవ}డ� స5యం�ా తప}� ఒప}�లక8, మంu ¿ెడ(లక8 ఉన�తJKLన 

పZsమ�ణJKLయPQV�డ� అ+ మనమP ఉUV% టÉWా@ మP. ఇల� ¿ెప}�ట UV5Zా ఉన�తJKLన QRౖyకత Uేవ}+ 

ARల8పల ఉన� ప<మ�ణమP, అన�ా మంu�ా ఉండ�టక8 ఆయన క�gV UV+i· కటÄ0 బghయPండవల.ిన 

ప<మ�ణJKLయPన�U� అను �షయమPను మనమP yరస9ZsWా@ మP. బదుల8�ా, �Vను �ాక ఏ ఇతర 

ప<మ�ణమPనక8 క�gV Uేవ}డ� జAాబPUVర�డ� iాడ� అ+, ఆయన స5GHవమPనక8 అనుగPణం�ా ఉన� 

ప<yU� మంuU� మZsయP సZs�íLనU� అ+, మZsయP ఆయన స5GHవమPనక8 అనుగPణం�ా లT+ ప<yU� i&డ� 

మZsయP తప}� అయP�న�U� అ+ మనమP Q'i·9 ¿ెబP�VమP. 

1 ¶�ను 1:5-7లE ¶�ను ¿ే.ిన బó ధ ARల8గPలE ఈ ఆలEచనలను పZsగణ!ంచంgh: 

8ేవ;డ= HIల&6{| య/}h~డ=; ఆయనయందు �కట� ఎంతమXతWమ/ను ల�దు. 

ఆయనs�క�డ సహHాసమ/గలHారమo �ెప;g01o �కట�ల, న��4నOPడల 

మనమబదuమXడ=చు సత*మ/ను జ>?6?ంపక&ందుమ/. అOsే ఆయన 

HIల&గ/ల,నున~ పW0ారమ/ మనమ/ను HIల&గ/ల, న��4నOPడల, మనమ/ 

అ}�*న*సహHాసమ/ గలHార��Q య/ందుమ/; అప;gడ= ఆయన క&మXర��ౖెన O�సు 

రకkమ/ పW� Vాపమ/నుం�� మనలను ప(తLW లను6ా �ేయ/ను (1 ��ను 1:5-7). 

Uేవ}డ� ARల8�¡¢యPQV�డ� అను ఈ రNపకమP ప<³VనమP�ా QRౖyక �¼"rషణ అయP�న�U�. zాపమP 

మZsయP అబదÂమPల8 )కటÉ�² zq లబడ�ా, సత�మP మZsయP zాపమP నుంgh *దÂత ARల8గP�² 

zq లబgV( �. ఇU� Uేవ}డ� తన స5GHవమPలE zాపమP నుంgh సంప+రèమP�ా స5తంత<́ gౖెయPQV�డ� 

అను uత<JKLయPన�U�. zాపమP Uేవ}+ స5GHవమPనక8 ARల8పల ఉన�U� అనుటక8 ఇU� వరèన 

అయP�న�U�. 
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ఇU� మZsయP U,+వంటÉ ఇతర Aాక�GHగమPల ARల8గPలE, Uేవ}+ స5GHవమPను మనమP 

మంuతనమPనక8 మZsయP Àyi· ప<మ�ణమP�ాను మ�U�Zs�ాను చూWా@ మP. మZsయP ఈ iారణమPల 

¿ేతQB, ఆయన స5GHవమPనక8 �ZØధమP�ా ఉన� �షయమPలను మనమP zాపభZsతJKLన��ాను, 

దుష0JKLన��ాను మZsయP తప}�ల8�ాను ఖంghంచుటక8 ప}Zsi�ల�బడ�VమP. 

$ైHక =>?యల9 

Uేవ}+ �ద మZsయP ఆయ+చు ఆ÷Zా5దమPల �ద దృ®ి0 ¤డ�త- మనమP ¿ెప��Øర� Z¡ండవ 

�షయమP ఏమన�ా, Uేవ}+ i·oయల8 QRౖyకత Ñక9 z<ా మ�ణ!కతను కనుపర�Wా@ �. ఆ÷Zా5దమPలను 

క8మ�Zsంచుట Uేవ}డ� సZs�íLన మZsయP మంu �షయమPలక8 ఆýదమP చూప}టక8 ఉత@మJKLన 

మ�ర.JKLయPన�U�. ఇUే �ధమP�ా, ఆ÷Zా5దమPలను +f ిABయPట మZsయP ¼ాపమPలను క8మ�Zsంచుట 

UV5Zా ఆయన తప}�ల8 మZsయP ¿ెడ(  �షయమPల పటr  తన Uే5షమPను చూప}�Vడ�. బmౖeల8లE 

ల[క9లTన+�Wార�r  ఈ +యమమP ప+ ¿ేయPట మనమP చూWా@ మP. 

ఉUVహరణక8, లT¸. 26:3లE తన +బంధన Ñక9 షరత´లను ఇ¼oా �/ల8క8 �వZsంuనప}�డ�, 

“[ఆయన] కట0డలనుబటÉ0  నడ�చుi�+ [ఆయన] ఆజæలను ఆచZsంu”న �íడల AాZs �ద అýఘJKLన 

ఆ÷Zా5దమPలను క8మ�ZsWా@ న+ Uేవ}డ� ప<yzాU�ం¿Vడ�. అ��ే ఇUే అ³V�యమP 14వ వచనమP 

Òదల8, ఆయన మ�టలలE ప<yUV+i· �³ేయత చూప+ �íడల 2రJKLన ¼ాపమPలను క8మ�ZsWా@ న+ 

ఆయన 3̄చZsం¿Vడ�. లT¸. 26:14-16లE ఆయన ఈ ¼ాపమPలను పZsచయం ¿ే.ిన �³VనమPను 

�నంgh: 

�ర� }h మXట (నక }h ఆజ�లo~ట�o అనుస>?ంపక }h కటdడలను 

o>ాక>?ం4నOPడలను, }h ఆజ�లo~ట�o అనుస>?ంపక }h oబంధనను �ర�నట��  

�ర� }h �ర�gల (షయ��Q అసS�*ంచు01oనOPడలను, }yను �క& 

�ేయ/న8ేమన6ా, � కను~లను � ణZంప�ేయ/నట�dయ/ VWా ణమ/ను 

ఆయXసపరచునట�dయ/ shపజCరమ/ను \య >¡గమ/ను � �8¢0j ర£ిgం�ెదను. 

�ర� (�kన (తkనమ/ల& �క& వ*ర¤మ/లగ/ను, � శతLW వ;ల& Hాట� పంటను 

�}Iదర� (ల�¦. 26:14-16). 

ఈ అ³V�యమPలE+ ¼ాపమPల8 అQBక వచనమPలలE i�నWాగP�V� మZsయP ప<yU� 

మPనుపటÉUV+ కంటÐ 2రJKLనU��ా ఉంటÄంU�. అ��ే తన ఆజæలక8 �³ేయPలగPటక8 ఉలr ం4°ంచుAాZsi· 

మZsయP ఆయన�² +బంధన అనుబంధమPను yరస9ZsంచుAాZs �ద ఈ ¼ాపమPలను క8మ�ZsWా@ న+ 

Uేవ}డ� 3̄చZsం¿Vడ�. ఆయనక8 అ�³ేయPలగPట ¿ెడ(ప+ అ+ లTక తప}� అ+ ఈ Aాక�GHగమPలE 
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Uేవ}డ� ఎక9gV ప<కటÉంచలTదు. అ��ే, ఆయనక8 �ZØధమP�ా లTచుAాZs �U�i· ఆయన ర ి�Wా@ న+ 

¿ె ి�న 2రJKLన �ర��లలE నుంgh మనమP ఈ +Zా¨ రణక8 Zావచు. 

మంu ¿ెడ(ల Ñక9 z<ా మ�ణ!కతలను Uేవ}డ� బయల8పరuన �³VనమPల i�రక8 మనమP 

లTఖనమPలను ARదi·నప}�డ�, �షయమPలను స�ష0మP�ా మంu లTక ¿ెడ� అ+ �ెల8ప}టక8 బదుల8�ా 

Uేవ}+ స�ందనలను నýదు ¿ేయPట UV5Zా బmౖeల8 తప}� ఒప}�లను �ెfయపర�సు@ ంU� అ+ మనమP 

కను��ంటHమP. Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPల8 మZsయP ¼ాపమPలను మనమP జ5గoత@�ా పZs÷fంuనప}�డ�, 

అQBక Aాక�GHగమPల Ñక9 QRౖyక iòణమP స�ష0మగPటను మనమP కను��ంటHమP. 

Uేవ}డ� మZsయP ఆయ+చు ఆ÷Zా5దమPల �ద దృ®ి0 ¤టÄ0 ట�² zాటÄ�ా, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPనక8 

మన)చు +ర5చనమP Ày¼ాస@ ñ అంశమPల Ñక9 ARౖ¼ాల�మPను క�gV ఉUV% టÉసు@ ంU�. “Ày¼ాస@ ñమP” 

అను పదమPను మనమP ఉప¶�sంచుచుండ�ా, అU� iÖవలం ఒక ABUVంత¼ాస@ ñ ¼ాఖ మ�త<Jµ iాదు; అU� 

ABUVంత¼ాస@ ñమంతటÉలE మZsయP i¡¢«స@వ ÌవనమంతటÉలE i&లకJKLన అంశJKLయPన�U�. 

@షయమ8ల BకD EFౖHాలIత 

మPనుప}, Ày¼ాస@ ñమP ఆచరణVత�క QRౖyక �షయమPల�² వ�వహZsంuన ABUVంత¼ాస@ ñమPలE+ 

ఉప¼ాఖ�ా పZsగణ!ంచబgేU�. i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPను ABUVంత¼ాస@ ñ ¼ాఖలలE ఒక ¼ాఖ�ా మ�త<Jµ 

బó ³�ం¿ేAార�. ఈ zాత మ�U�ZsలE, Ày¼ాస@ ñమPను గwZsన ఆలEచన లTక8ంgVQB ¿Vల�వరక8 

ABUVంత¼ాస@ ñమPను చదవవచు. ఫfతం�ా, Ày¼ాస@ ñ బó ధక8ల8 ABUVంత¼ాస@ ñమP మZsయP Ì�తమPలE+ 

¿Vల� uన� GHగమPల�² మ�త<Jµ వ�వహZsం¿ేAార�. 

üన�మP�ా, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP i¡¢«స@వ Ì�తమPలE+ ప<y iòణమPను స�ృ±సు@ ంU� అ+ మన 

+ర5చనమP ఉUV% టÉసు@ ంU�. Ày¼ాస@ ñమP అన�ా: ఏU� మం¿Ø మZsయP ఏU� ¿ెgో +ZాÂ Zsంచు మ�ర.మP�ా 

పZsగణ!ంచబడ� ABUVంత¼ాస@ ñమP. 

ఏUో ఒక �ధమP�ా, మంuAాZs �ద Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPల8 మZsయP దుష´0 ల �ద ¼ాపమPలను 

గwZs ప<y ABUVంత¼ాస@ ñ ¼ాఖ మZsయP అంశమP వ�వహZsసు@ ంU�. ప<y ABUVంత¼ాస@ ñ ¼ాఖ i�+� 

Aాస@వమPలను నమP�నటÄr , i�+� పనులను ¿ేయPనటÄr , మZsయP i�+� అనుభవమPలను 

కf�sయPండ�నటÄr  మనలను బదుÂ లను�ా ¿ేసు@ ంU�. మZsయP ఈ �షయమPలను నమP�ట, ¿ేయPట 

మZsయP అనుభ�ంచుట సZs�íLన ప+ మZsయP నమ�క8ండ�ట, ¿ేయక8ండ�ట మZsయP 

అనుభ�ంచక8ండ�ట తప}� iాబటÉ0 , ABUVంత¼ాస@ ñమంతటÉలE తప}� ఒప}�ల అధ�యనమP GHగJKLయPన�U�. 

ABUVంత¼ాస@ ñ మంతటÉలE Ày¼ాస@ ñమP GHగJKLయPన�U�. 
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ఇప}�డ� U,++ )ంu, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP Ì�తమPలE+ ప<y GHగమPను స�ృ±సు@ ంU�. 

ABUVంత¼ాస@ ñమP స5యం�ా Ì�తమPలE+ ఒక uన� GHగమPనక8 పZs)తమP ¿ేయబడలTదు. QV 

ప}స@కJKLన U� gVi·0 7�  ఆ¦ U� QVల[89  ఆ¦ �ా8 లE+ మwడవ అ³V�యమPలE, QBను “ABUVంత¼ాస@ ñమP”ను 

“Ì�తమంతటÉi· Uేవ}+ Aాక�మPను అనువZs@ంచుట” అ+ +ర5uం¿Vను. మZ�క మ�టలE, ABUVంత¼ాస@ ñమP 

iÖవలం Uేవ}డ� మZsయP ఆయన Aాక�మP Ñక9 ³V�నమP మ�త<Jµ iాదు. బదుల8�ా, ఆ ³V�నమPను 

అనువర@నమPలE+i· నgh ించుట అయP�న�U�. ఏU� క�gV Uేవ}+ QRౖyక z<ా మ�ణ!కతలక8 ARల8పల లTదు. 

2 yýy 3:16-17 Ñక9 ARల8గPలE Ày¼ాస@ ñమP మZsయP ABUVంత¼ాస@ ñమP పటr  ఈ ³ోరణ!+ 

పZsగణ!ంచంgh: 

8ౖెవజనుడ= సన~దుu �ౖె పW� సshGర*మ/నక& ప§ర̈మ/6ా ©ిదuప��య/ండ=నట��  

8ౖెHాHyశమ/వలన కª6?న పW�ల�ఖనమ/ ఉప8ే¬ంచుటక&ను, ఖం��ంచుటక&ను, తప;g 

8¢దు టక&ను, ®�యందు ¬\�ేయ/టక&ను పW�జనకర��Q య/న~8¢ (2 �¯� 

3:16, 17). 

ఉపUే±ంచుట, ఖంghంచుట, తప}� U�దు� ట మZsయP ±ªణ ¿ేయPట లTఖనమPను మన 

Ì�తమPలక8 మనమP అనువZs@ంచుiòవల.ిన �³VనమPలను iòo gÓకZsసు@ ంU�. ఈ వచనమP ఈ �ధం�ా 

¿ెబPత´న�టÄr  మనమP iòo gÓకZsంచవచు: Uౖెవజనుడ� తన Ì�తమPలE+ ప<yGHగమPలE QRౖyకమP�ా 

సZs�íLన ప++ ¿ేయPనటÄr  .ిదÂపరచు ABUVంత¼ాస@ ñమPనక8 ప<y లTఖనమP ప<¶జనకరJKLనU�. సుల8ARౖన 

మ�టలలE, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP Ì�తమPలE+ ప<y GHగమPను �Vక8త´ంU�. 

@షయమ8ల BకD లKతL 

Ày¼ాస@ ñమPలE+ �షయమPల Ñక9 ARౖ¼ాల�మP �ద దృ®ి0 ¤టÄ0 ట�² zాటÄ�ా, అQBక Ày¼ాస@ ñ 

వ�వస̈ల వల[ మన +ర5చనమP iÖవలం మన ప<వర@నను గwZs మ�త<Jµ మ�టHr డదు�ా+, సదర� వ�క8@ ల 

Ñక9 ARౖఖర�ల8 మZsయP స5GHవమPల �ద క�gV దృ®ి0 ¤డ�త´ంU�. i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPనక8 

మన)uన +ర5చనమP ఏ మ�నవ వ�i·@త5మPల8, i·oయల8 మZsయP ARౖఖర�ల8 Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPలను 

z{ ందుక8ంటH� మZsయP ఏ� z{ ందుiòవ} అను �షయమPలను ఉUV% టÉసు@ ంU�. Uేవ}+ QRౖyక 

z<ా మ�ణ!కతల8 మన i·oయల8, మన హృదయమPలE+ ఆలEచనల8 మZsయP ³ోరణPల8, మZsయP మన 

W{ ంత స5GHవమPల �షయమPలE మనలను జAాబPUVర�లను�ా ¿ేWా@ �. 

ఇప}�డ�, బmౖeల8 స: ప<వర@నను ఉUV% టÉసు@ ంU� అ+ మనమP +శయమP�ా ¿ెప�వచు. మZsయP 

i·oయలను సZs�íLన ZnyలE తప}� లTక ఒప}�ల8�ా పZsగణ!ంచవచు అ+ అQBకమంU� ప<జలక8 స�ష0మP�ా 
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క+ ిసు@ ంU�, iాబటÉ0  ఈ +ర5చనమPలE ప<వర@నను ¿ేర�టక8 iారణమPను �వZsంచుటక8 మనమP ఎక89వ 

సమయమPను గడపమP. అ��ే లTఖనమP ARౖఖర�లను QRౖyకమP�ా తప}� లTక ఒప}��ా చూసు@ ంU� అ+ 

మనమP గPర�@ ంచుiòAాf. మన ARౖఖర�ల8 మZsయP GHA;Uే5గమPల8 QRౖyకతలT+� అ+, అన�ా అ� 

మంu� iావ} లTక ¿ెడ(� క�gV iావ} అ+ అQBకమంU� సUVîవనగల �¼ా5సుల8 అనుక8ంటHర�. అ��ే 

మన GHవనలను QRౖyకమP�ా సZs�íLన��ా +Zా¨ Zsంచవచు లTక QRౖyకమP�ా సZsiా+��ా yరస9Zsంచవచు 

అ+ లTఖనమP మరల� మరల� కనుపర�సు@ ంU�. 

తమ Ì�తమP మZsయP ఉ+i·లE+ ప<y iòణమPను Uేవ}+ Ñక9 QRౖyక z<ా మ�ణ!కతలక8 

అనుగPణ�మP ¿ేయPమ+ బmౖeల8 i¡¢«స@వ}లక8 బó ³�సు@ ంU� iాబటÉ0 , i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమP iÖవలం ప<వర@న�² 

మ�త<Jµ వ�వహZsంచక�డదు�ా+, GHA;Uే5గమPల8, ³ోరణPల8, పªzాతమPల8, ÒగP. ల8, z<ా ³Vన�తల8, 

ఆలEచనల8, ఊహల8, నమ�కమPల8 మZsయP స5యం�ా మన స5GHవమPల�² క�gV వ�వహZsం¿Vf. 

ఉUVహరణక8, మత@� 5:22లE �/సు ఇల� బó ³�ం¿Vడ�: 

తన సహ° దర�o �ద 0eపపడ= పW�Hాడ= (మర±క& ల,నగ/ను (మతkO 5:22). 

మZsయP మత@� 5:28లE ఈ మ�టలను ¿ేZాడ�: 

ఒక ©ీk zo ¯హప;చూప;s� చూచు పW�Hాడ= అప;g�ే తన హృదయమందు ఆ��s� 

వ*µ�hరమ/ �ే©ినHాడగ/ను (మతkO 5:28). 

ఈ Z¡ండ� ఉUVహరణలలE, అ� త´దక8 ఒక వ�i·@+ i·oయ�రNపమP UVల8నటÄr  ప}Zsi�f�QV 

ప}Zsi�ల�కzq �QV, హృదయ GHవనల8 మZsయP ARౖఖర�లను �/సు zాపభZsతJKLన��ా ఖంghం¿Vడ�. 

Aాస@Aా+i·, ఈ ARౖఖర�ల8 zాపభZsతJKLన i·oయలను +®�³�ంuన అAB ఆజæలను ఉలr ం4°Wా@ య+ ఆయన 

బó ³�ం¿Vడ�. 

మZsయP మ�ర�9 7:21-23లE మ�నవ హృదయమPను ఆయన వZsèంuన �³VనమPను చూడంgh: 

ల,పªనుం��, అన6ా మనుషL*ల హృదయమ/ల,నుం�� దు>ాల,చనల&ను 

జ·రతCమ/ల&ను 8ొంగతనమ/ల&ను నరహత*ల&ను వ*µ�hరమ/ల&ను 

ల,భమ/ల&ను �ెడ=తనమ/ల&ను కృ�Wమమ/ను 0ామ(0ారమ/ను మతºరమ/ను 

8ేవదూషణయ/ అహం»¼వమ/ను అ(Hyకమ/ను వచు½ను. ఈ �ెడ¿  వo~య/ 

ల,పªనుం��O� బయల&HIÀ�, మనుషL*o అప(తWపరచునo ఆయన �ె£Ágను 

(మXర�G 7:21-23). 
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దుష0 ARౖఖర�ల8 Aాటంతట అAB QRౖyకమP�ా త ి�దమPల8 మ�త<Jµ iావ}�ా+, అ� దుష0 i·oయలక8 

క�gV మwలమPల[ౖయPన��. 

లTఖనమPను అనుసZsసూ@ , మనమP QRౖyకమP�ా మంu మZsయP దుష0 వ�క8@ లను గwZs క�gV 

మ�టHr డUVమP. దుష0 ప<వర@న దుష0 హృదయమPలE నుంgh ARల8వడ�త´ంU�; దుష0 హృదయమP దుష0 

స5GHవమPలE నుంgh ARల8వడ�త´ంU�. ఈ iారణమP ¿ేత, మనమP Uేవ}+ సం�²షపరచ�ØZs�ే, మన 

i·oయల8 మZsయP ARౖఖర�ల8 QRౖyకమP�ా మంu��ా ఉండ�ట మ�త<Jµ సZszq దు. మనమP అంతరంగమPలE 

క�gV మంu వ�క8@ లJKLయPంgVf; మనమP మంu స5GHవమPలను కf�sయPంgVf. 

ZØమ�. 8:5-9లE లTఖనమP మన ఉ+i·లE+ ఈ అంశమPను గwZs మ�టHr డ�త´ంU�, అక9డ z>ల8 

ఇల� A<ా సు@ QV�డ�: 

శ>Â>ానుÃార�ల& శ>Âర(షయమ/ల�ద మనసుºనుంతLర�; ఆshÄనుÃార�ల& 

ఆతÄ(షయమ/ల�ద మనసుºనుంతLర�; ... ఏలయన6ా శ>Â>ానుÃార��Qన 

మనసుº 8ేవ;o0j (>¡ధ��Qయ/న~8¢; అ8¢ 8ేవ;o ధరÄJాసk zమ/నక& ల,బడదు, 

ఏమXతWమ/ను ల,బడ}yరదు ... 8ేవ;o ఆతÄ �ల, oవ©ిం4య/న~OPడల �ర� 

ఆతÄసC»¼వమ/ గలHా>Å6ాo శ>Âర సC»¼వమ/ గలHార� 0ార� (>¡మX. 8:5-9). 

క8r ప@ ం�ా, అ�¼ా5సులందర� “శZnZానుWార�ల8.” AాZs స5GHవమPల8 దుష0JKLన�, iాబటÉ0  AాZs 

i·oయల8 మZsయP ARౖఖర�ల8 క�gV దుష0JKLన��ా ఉQV��. Uేవ}+i· �ZØధమP�ా ఉన� మనసు_క8 

మwలమP పతనJKLన .̈ిy అయP�న�U� అ+ z>ల8 గPZs@ం¿Vడ� మZsయP అU� Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమPనక8 

లEబడదు మZsయP లEబడలTదు. 

అ�¼ా5సులక8 üన�మP�ా, �¼ా5సుల8 పZs*UVÂ త� గలAార�. మZsయP ఆ�V�నుWారమP�ా 

+వ.ించుAాZs+ గwZs అతడ� A<ా .ినప}�డ�, పZs*UVÂ త� AాZsలE +వ.ించుచున�ందు వలన �¼ా5సుల8 

కf�sయPన� i�o త@  స5GHవమPలను అతడ� సంబó ³�ం¿Vడ�. అన�ా �¼ా5సుల Ñద� పతనJKLన .̈ిy 

Ñక9 స5GHవమPనక8 �ర�గPడ� ఉన�U� మZsయP Uేవ}+ QRౖyక z<ా మ�ణ!కతలక8 అనుగPణం�ా 

+వ.ించగల Wామర̈?మPను Aార� కf�sయPQV�ర�. 

iాబటÉ0 , “మ�నవ వ�i·@త5మPల8, i·oయల8 మZsయP i·oయలలE ఏ� Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPలను 

z{ ందు�V� మZsయP ఏ� z{ ందవ} అ+ +ZాÂ Zsంచు మ�ధ�మమP�ా పZsగణ!ంచబడ� ABUVంత¼ాస@ ñమP”�ా 

i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPను గwZs మనమP మ�టHr డ�నప}�డ�, మనమP కÀసం మwడ� �షయమPలను గwZs 

మ�టHr డ�త´QV�మP: ÒదటÉ�ా, Uేవ}డ� స5యం�ా Ày¼ాస@ ñమP Ñక9 z<ా మ�ణ!కత అయP�QV�డ�;  

తప}�ల8 మZsయP ఒప}�ల+�టÉ+ i�లవగల ఏi¡¢క i�లత ఆయQB. Z¡ండవU��ా, ABUVంత¼ాస@ ñమం�V, 
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Ì�తమం�V క�gV, QRౖyక iòణమPలను కf�sయPంటÄంU�. మwడవU��ా, Uేవ}+ QRౖyక z<ా మ�ణ!కతల8 మన 

i·oయల8, మన హృదయమP Ñక9 తలంప}ల8 మZsయP ARౖఖర�ల8, మZsయP స5యం�ా మన 

స5GHవమPల �షయమPలE మనలను జAాబPUVర�ల8�ా ¿ేWా@ �. 

i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPను గwZs మ�టHr డ�నప}�డ� మన అüz<ా యమP ఏ)ట@ మనమP 

+ర5uం¿VమP iాబటÉ0 , QRౖyకమP�ా మంuUV+ i�రక8 బmౖeల8 ఇచు మwghంతల అరùతల ARౖప}క8 మన 

దృ®ి0+ మûrంచవల.ియPన�U�.  

మ012ంతల అర5తల6 

ఈ సంi·rష0JKLన �షయమPను గwZsన బmౖeల8 బó ధనను పZnêhంచుటక8 ఒక అత�ంత 

స�యకరJKLన మ�ర.మP, అ�¼ా5సుల Ñక9 సyøయలను U� AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ C¤�: 

+ర5uంచు �³VనమPను చూచుట అయP�న�U�. 16వ అ³V�యమP, 7వ  �Zాను �నంgh, అక9డ U� 

AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ C¤�: అ�¼ా5సుల8 ¿ేయP సyøయలను గwZs i�+� z<ా మPఖ�JKLన 

వ��V�సమPలను చూప}త´ంU�: 

ప;నర�ÇÈవనమ/Vq ందo మనుషL*ల& �ేయ/ 0jmయల& ... 8ేవ;డ= ఆజ·� £ిం4న 

(షయమ/ల& అయ/*ండవచు½, మ>?య/ Hా>?0j మ>?య/ ఇతర�లక& క��h 

పW�జనకరమ/6ా ఉండవచు½; అOనను, (JాCసమ/ 8hC>ా Ê8¢u  �ేయబడo 

హృదయమ/ల, నుం�� అ( HIల&వడshO 0ాబట�d ; Hాక*మ/ పW0ారమ/ స>?OPQన 

మXరËమ/లల, �ేయబడవ; 0ాబట�d ; 8ేవ;o మS�మపరచుట అ}y స>?OPQన 

ఉ8ేశ*మ/s� �ేయబడవ; 0ాబటd ; అ( Vాపభ>?త��Qయ/న~(, మ>?య/ 8ేవ;o 

సంs�షపరచల�వ;, ల�క మనుషL*డ= 8ేవ;o కృపను Vq ందునట��  �ేయల�వ;. 

ఆరంభమP నుంgే అ�¼ా5సుల8 Uేవ}డ� ఆజ5æ  ించు i�+� i·oయలను ¿ేWా@ ర� అ+ AR.ి0A+స0' 

కQRBష� సZs�ాQB అర̈మP ¿ేసుక8ంటÄంU�. U,++ )ంu, అ�¼ా5సుల Ñక9 i·oయల8 తమ i�రక8 

మZsయP ఇతర�ల i�రక8 మంu మZsయP ప<¶జనకరJKLన ఫfతమPలను ఉత�y@  ¿ేయగలవ} అ+ క�gV 

అU� గPZs@సు@ ంU�. మZ�క మ�టలE, ఒక �ధం�ా, QRౖyక ÌవనమPను గwZs మన)uన +ర5చనమPను 

ప<yeంeంచు �ధమP�ా అ�¼ా5సుల8 i·oయలను ¿ేయగలర�: Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPను కf�sంచు i·oయల8. 



బfౖhల/నుiారjklన 9రmయ/లను nసు;<నుట WదటY Zాఠమ6: ల]ఖనమ6ల_ `abాసc dమ6 

-10- 

!"#$ల&, అధ+యన మ/ర1ద345ల&, మ34య6 ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు 

సంద345ంచం"#. 

ఈ �షయమPలE లTఖనమP సమ�yసు@ ంU�. ఉUVహరణక8, మత@� 7:9-11లE ప<భPవ} ఈ మ�టలను 

పfiాడ�: 

�ల, ఏ మనుషL*�ౖెనను తన క&మXర�డ= తను~ >ÌటÍdను అ��6?నOPడల Hాo0j 

>ా�oచు½}h? �ేపను అ��6?నOPడల Vామ/oచు½}h? �ర� �ెడ¿  Hా>{| య/ం��య/ 

� £ిల� లక& మం4 OÏవ;ల oయ* }I>?6? య/ండ6ా పరల,కమందున~ � తం��W 

తను~ అడ=గ/Hా>?0j అంతకంటÍ ఎంs� oశ½యమ/6ా మం4 OÏవ;ల oచు½ను! 

(మతkO 7:9-11). 

Wా³VరణమP�ా ప<జల8 బHహ�మP�ా మంu i·oయలను ¿ేయPట ¿Vల� Wామ�న�JKLన �షయమP, 

తమ  ిలrలను  �<)ంచుట మZsయP AాZs i�రక8 సమక�ర�ట వంటÉ�. Aాస@Aా+i·, Uేవ}డ� ఆýU�ంచు 

i·oయలను zq fన �ధమP�ా బHహ�మP�ా కÀసం ఒకWాZs క�gV నడ�చుiò+ వ�i·@+ కను��నుట, లTక Uేవ}+ 

ఆ÷Zా5దమPలను z{ ందు �ధమP�ా ARౖఖZs+ ఏQVడ� కf�sయPండ+ వ�i·@+ కను��నుట ¿Vల� కష0JKLన ప+. 

iాబటÉ0 , అ�¼ా5సుల8 క�gV Uేవ}డ� ఆజ5æ  ింuన �షయమPలను ¿ే.ి, AాటÉ UV5Zా ప<¶జనమPను 

z{ ందు�Vర� అను ఒక  ¤ౖ ¤ౖ GHవన ఉన�U�. 

అ�నను, �షయమPల8 ఇక9gh�² ఆ�szq వ}టక8 AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ C¤�: అనుమy 

ఇవ5దు. బదుల8�ా, అ�¼ా5సుల8 ¿ేయP బHహ�మP�ా మంu�ా క+ ించు i·oయల8 AాZs 

+జస5రNపమPను ప<yeంeంచవ}. కQRBష� ఏ) ¿ెబPత´ంUో గమ+ంచంgh: ఈ i·oయల8 zాపభZsతJKLన�; 

అ� Uేవ}+ సం�²షపరచలTవ} లTక ఒక వ�i·@+ Uేవ}+ కృపక8 ¶గP�+�ా ¿ేయలTవ}. 

అ�¼ా5సుల8 బHహ�మP�ా Uేవ}+ ఆజæలక8 కటÄ0 బghయPన�ప}�డ� మనమP AాZs+ 

JKచుiòవచు�ా+, Aార� +జమP�ా సదు. ణPల8 iార+ మనమP జ5æ పకమPంచుiòAాf. అ� Uేవ}+ 

సం�²షపరచుటక8 లTక రªణ అను ఆ÷Zా5దమPను z{ ందుi�నుటక8 సZszq వ}. iా+, ఎందుక+? 

బHహ�మP�ా Uేవ}+ ఆజæలక8 కటÄ0 బghయPండ� i·oయల8 క�gV ఎందుక8 zాపభZsతJKLయPన��? 

మనమP చూడబó వ}చున�టÄr , Uేవ}+ ఆజæల పటr  �³ేయత ఒక సZs�íLన D̄త´వ}�² చూపబgVf. 

Z¡ండవU��ా, అU� సZs�íLన z<ా మ�ణ!కత�², లTఖనమPలE సూuంచబghన పదÂy+ అనుసZsంu ¿ేయబgVf. 

మZsయP మwడవU��ా, సZs�íLన లª�మPను, అన�ా Uేవ}+ మ °̄మపరచుటను, మనసు_లE ఉంచుi�+ 

U,++ ¿ేయవల.ియPన�U�. క8r ప@ ం�ా, ఒక ప+ సZs�íLన D̄త´వ}�², సZs�íLన z<ా మ�ణ!కతక8 

అనుగPణం�ా, సZs�íLన లª�మP i�రక8 ¿ేయబgh�ే తప�, అU� Uేవ}డ� ఆ÷Zా5దమPలను అనుగo °̄ంచు 

iార�మP�ా ఉండదు. 

ÒదటÉ�ా, సZs�íLన D̄త´వ}ను దగ.ర�ా పZs÷fUV� మP. 
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స67NOPన RSతLవ2 

ఒక ప++ సZs�íLన D̄త´వ}�² ¿ే.�@  తప�, అU� Uేవ}డ� ఆ÷ర5U�ంచు ప+ iాలTదు. ÒదటÉ�ా, 

�¼ా5సమP UV5Zా *U�Â  ¿ేయబghన హృదయమPలE నుంgh అU� ARల8వgVf. Z¡ండవU��ా, i·oయల8 i¡¢«స@వ 

 �<మలE నుంgh ARల8వgVf. 

HNా.సమA 

AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ C¤�: Ñక9 మ�టలలE, “�¼ా5సమP UV5Zా *U�Â ¿ేయబడ+ 

హృదయమPలE నుంgh వచు i·oయల8 ... zాపభZsతJKLన�, iాబటÉ0  Uేవ}+ సం�²షపరచలTవ}.” సZs�íLన 

D̄త´వ} అను ఈ అరùత i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPనక8 మన)uన +ర5చనమP మంu స5GHవమPలను 

కf�sయPన� మంu మనుష´�ల �ద దృ®ి0 ¤టÄ0  �³VనమP�² అనుసం³VనమP కf�sయPన�U�. మనమP 

ఇంతక8 మPంUే ¿ె ి�నటÄr , పZs*UVÂ త��² +ంపబghన �¼ా5సుల8 మ�త<Jµ Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPల8 అను 

ప<yఫలమPలను z{ ందగల i·oయలను ¿ేయగలర�. 

iÖవలం �¼ా5సుల8 మ�త<Jµ �¼ా5సమP UV5Zా *U�Â ¿ేయబghన మనసు_లను కf�sయPండ�ట 

U,+i· ఒక iారణJKLయPన�U�. ఇక9డ కQRBష� �¼ా5సులలE +fuయPంgh ఎదుగP రêhంచు �¼ా5సమPను 

గwZs మ�టHr డ�త´ంU�. ఇU� �¼ా5సుల8 i�o త@  మZsయP మంu స5GHవమPలను z{ ందుi�ను *U,Â కరణ 

మ�ధ�మమP అయP�న�U�. మZsయP సyøయల8 ¿ేయPటక8 ఇU� �¼ా5సులను సZs�íLన ZnyలE 

ప}Zsi�ల8�త´ంU�. 2:14-20లE య�iòబP A<ా .ినటÄr : 

0jmయల& ల�నప;gడ= ఎవ�ౖెనను తనక& (JాCసమ/ కలదo �ె£ిgనOPడల ఏÑ 

పW�జనమ/? అట�d  (JాCసమతo ర��ంపగల8h? ... ఆలX6Å (JాCసమ/ 

0jmయల&ల�o8ౖెsే అ8¢ ఒంట�6ా ఉం�� మృత��Qనదగ/ను ... 0jmయల&ల�o (JాCసమ/ 

oషÒల��Qనదo sెª©ి 01న6¡ర�చు}h~Hా? (యX0eబ/ 2:14-20) 

హృదయమPను *U�Â ¿ేయగల �¼ా5సమP, రêhంచు �¼ా5సమP, సyøయల8 ¿ేయPనటÄr  ప}Zsi�ల8� 

�¼ా5సJKLయPన�U�. ఇటÉ0  �¼ా5సమPను �¼ా5సుల8 మ�త<Jµ, iÖవలం �¼ా5సుల8 మ�త<Jµ 

కf�sయPంటHర�. 

3̄E<. 11:6లE 3̄E< పy<క రచ�త ఈ �షయమPను �ెfయపరuన �³VనమPను �నంgh: 

(JాCసమ/ల�క&ండ 8ేవ;o0j ఇషLd �ౖెయ/ండ=ట అÃాధ*మ/; 8ేవ;oFదక& 

వచు½Hాడ= ఆయన య/}h~డoయ/, తను~ HIదక&Hా>?0j ఫలమ/ 

దయ�ేయ/Hాడoయ/ నమÄవలÔను గ8h (SÕÖW. 11:6). 
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Uేవ}+ ఆ÷Zా5దమPలను z{ ందుటక8 మనమP ¿ేయP ప<యత�మPల8 �¼ా5సమP �ద ఆ³Vరపgh 

యPంటÐ తప�, మనమP Uేవ}+ సం�²షపరచలTమP మZsయP ఆయన ప<yఫలమPను z{ ందలTమP. మZ�క 

మ�టలE, మన D̄త´వ}లలE ఒకటÉ�ా �¼ా5సమP లTక8ంgV, మనమP సyøయలను ¿ేయలTమP. 

ఈ .ిUVÂ ంతమPను గwZs z>ల8 ఇuన కథనమP లTఖనమంతటÉలE అత�ంత స�ష0JKLనU��ాను 

సూటÎౖనU��ాను ఉన�U�. ZØమ� 14:23లE అతడ� ఇల� A<ా సు@ QV�డ�: 

(JాCసమ×లమ/ 0ాo8¢ ఏ8ో అ8¢ Vాపమ/ (>¡మX. 14:23). 

సyøయల8�ా Uేవ}డ� AాటÉయందు సం�²®ిం¿Vf అంటÐ i·oయల8 రêhంపబడ� �¼ా5సమPలE నుంgh 

ప<వ °̄ం¿Vf. 

రêhంపబడ� �¼ా5సమP Ñక9 అవసరత�² zాటÄ�ా, i¡¢«స@వ  �<మ �ద ఎక89వ�ా దృ®ి0 ¤టÉ0నప}�డ� 

లTఖనమP సZs�íLన D̄త´వ} అను అంశమPను క�gV ఉUV% టÉసు@ ంU�. 

PQ<మ 

మన i·oయల8  �<మ UV5Zా ప}Zsi�ల�బడకzq �ే అ� +షFG¶జనJKLన� అ+ 1 i�ZsంH,. 13లE z>ల8 

బó ³�ంuన �షయమPలను పZsగణ!ంచంgh. 1-3 వచనమPలలE అతడ� ఇల� A<ా ¼ాడ�: 

మనుషL*ల »¼షలs�ను 8ేవదూతల »¼షలs�ను }yను మXటలX��నను, 

£ØWమల�oHాడ}Iౖsే Ù̄ 6{డ= కంచును గణగణలXడ= shళమ/}Iౖ య/ందును. పWవ4ంచు 

కృVావరమ/ కª6? మరÄమ/లo~య/ జ·� నమంతయ/ ఎ>?6?నHాడ}Iౖనను, 01ండలను 

£Áకªంపగల ప>?ప§ర̈ (JాCసమ/గలHాడ}Iౖనను, £ØWమల�oHాడ}Iౖsే }yను వ*ర�¤ డను. 

ÖదలVÛ షణ01రక& }h ఆ©ిk  అంతయ/ ఇ4½నను, 0ాల½బడ=టక& }h శ>Âరమ/ను 

అపg6?ం4నను, £ØWమ ల�oHాడ}Iౖsే }hక& పW�జన�ÜÑయ/ ల�దు (1 01>?ంÝÞ. 13:1-

3). 

i·oయల8 మZsయP ప<¶జనకరJKLన ఫfతమPలను కf�sంచు ఆ��య వరమPల8 క�gV  �<మ ¿ేత 

ప}Zsi�ల�బడకzq �ే ప<yఫలమPను z{ ందలTవ}. మZsయP మనమP ఇంతక8 మPంUే చూ.ినటÄr , 

ప<yఫలమPనక8 ¶గ�మP iా+ �షయమPల8 Uేవ}+ దృ®ి0లE మంu� iావ}. 

మత@� 22:37-40లE లTఖనమPలE+ Uేవ}+ ప<త�ªతను �/సు iòo gÓకZsంuన �³VనమPలE క�gV 

మనమP U,++ చూడవచు: 
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అందు0ాయన ® ప§ర̈హృదయమ/s�ను ® ప§>ా¨ తÄs�ను ® ప§ర̈మనసుºs�ను ® 

8ేవ;�ౖెన పWభ/వ;ను £ØWÑంప వలÔననున8¢O�. ఇ8¢ మ/ఖ*��Qన8¢య/ 

ßదట�8¢య/}Iౖన ఆజ�. oను~వలÔ ® Vq ర�గ/Hాo £ØWÑంపవలÔనను >{ండవ ఆజ�య/ 

8hoవంట�8ే. ఈ >{ండ= ఆజ�ల& ధరÄJాసk zమంతట�0jo పWవకkలక&ను ఆ^hర��Q 

య/న~వo అతos� �ె£Ágను (మతkO 22:37-40). 

Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమPను yరస9Zsంచుట అన�ా +బంధన అనుబంధమPలE ఆయన తనను�Vను 

మనక8 అనుగo °̄ంచుi�నుచుండ�ా ఆయనను yరస9Zsంచుట అయP�న�U�. మZsయP ఆయన 

ధర�¼ాస@ ñమPనక8 అ�³ేయత చూప}ట zాపJKLయPన�U�. స5యం�ా ధర�¼ాస@ ñమP, మZsయP )�sfన zాత 

+బంధన అం�V, అ+�టÉ కంటÐ ఎక89వ�ా మనమP Uేవ}+  �<)ంచుటను మZsయP మన z{ ర�గPAాZs+ 

 �<)ంచుటను iòర�త´ంU� అ+ ఇక9డ �/సు బó ³�ం¿Vడ�. 

మనమP zాటÉం¿Vల+ Uేవ}డ� iòర� ప<y ఆజæలE  �<మ ఒక GHగJKLయPన�U�, iాబటÉ0  మనమP 

 �<మ�² i·oయలను ¿ేయకzq �ే, మనమP ¿ేయP ఏప+ క�gV ఆయన z<ా మ�ణ!కతక8 అనుగPణం�ా ఉండదు. 

మZsయP మనమP Uేవ}+ మZsయP z{ ర�గPAా++ క�gV  �<)ం¿Vf అను �షయమP Uేవ}+ 

z<ా మ�ణ!కతను మZsంత కష0తరమP ¿ేసు@ ంU�. అ�¼ా5సుల8 Uేవ}+  �<)ంపర�; Aార� ఆయనక8 

�ZØధుల[ౖయPQV�ర�. ఫfతం�ా, Aార� ఏQVడ� Uేవ}+ పటr   �<మ UV5Zా ప}Zsi�ల�బడలTర�. మZ�క మ�టలE, 

Aార� ఏQVడ� సZs�íLన D̄త´వ}ను కf�sయPండర�. ఈ iారణం ¿ేత, Uేవ}డ� ఉన�తJKLన ZnyలE మంu�ా 

ఎంచు ఏప++ క�gV Aార� ఏQVడ� ¿ేయలTర�. 

స67NOPన TUా మVణXకత 

సyøయల8 అనున� సZs�íLన D̄త´వ}లలE నుంgh ARల8వgVf అ+ �ెf ిన తర�Aాత, సyøయల8 

సZs�íLన z<ా మ�ణ!కతక8 క�gV అనుగPణం�ా ఉంgVల+ AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ C¤�: �ెల8ప}త´ంU�. 

16వ అ³V�యమP, 7వ  �ZాలE+ మ�టలను మZ�కWాZs �నంgh: 

ప;నర�ÇÈవనమ/Vq ందo మనుషL*ల& �ేయ/ 0jmయల& ... 8ేవ;డ= ఆజ·� £ిం4న 

(షయమ/ల& అయ/*ండవచు½, మ>?య/ Hా>?0j మ>?య/ ఇతర�లక& క��h 

పW�జనకరమ/6ా ఉండవచు½; అOనను, అ( ... Hాక*మ/ పW0ారమ/ స>?OPQన 

మXరËమ/లల, �ేయబడవ; 0ాబట�d  ... అ( Vాపభ>?త��Qయ/న~(... 
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i·oయల8 మంu�ా ఉండ�టక8, Uేవ}+ Aాక�మP, అన�ా Uేవ}+ ప<త�ªత అను z<ా మ�ణ!కత ప<iారం 

అ� ¿ేయబgVల+ ఇక9డ కQRBష� ఉUV% టÉసు@ ంU�. 

సZs�íLన z<ా మ�ణ!కత పటr  మన ³ోరణ!+ పZsచయం ¿ేయPటక8, మనమP మwడ� �షయమPలను 

చూUV� మP: ÒదటÉ�ా, లTఖనమPలE+ ఆజæల8; Z¡ండవU��ా, లTఖనమం�V; మZsయP మwడవU��ా, Wామ�న� 

ప<త�ªత, అన�ా స5యం�ా సృ®ి0 . 

ఆజTల9 

Òట0ÒదటÉ�ా లTఖనమPలE+ ఆజæలÀ� మనలను నgh ించుటక8 రNz{ ంU�ంచబghన�. 1 

¶�ను 3:4లE ¶�ను ఈ ఆలEచనను iòo gÓకZsంuన �³VనమPను �నంgh: 

Vాపమ/�ేయ/ పW�Hాడ=ను ఆజ�ను అ�కmÑంచును; ఆజ·� �కmమ�Ü Vాపమ/ (1 

��ను 3:4). 

ఇక9డ ¶�ను ఏ) ¿ెప�లTUో గమ+ంచంgh. ఆజ5æ yకoమమP అQBక రకమPల zాపమPలలE ఒకటÉ 

అన�టÄr �ా అతడ� ఆజ5æ yకoమమP ¿ేయP ప<yAాడ� zాపమP ¿ేWా@ డ� అ+ మ�త<Jµ బó ³�ంచలTదు. 

బదుల8�ా, zాపమP ¿ేయP ప<yAాడ� ఆజæను అyకo)Wా@ డ� అ+ అతడ� ¿ెzా�డ�, అన�ా zాపమం�V 

ఆజ5æ yకoమJµ అయP�న�U�. zాపమం�V Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమPను ఉలr ం4°సు@ ంU�. 

ఇక9డ ¶�ను మ�టల8 స�ష0మP�ా ఉQV�� మZsయP సZs�íLన z<ా మ�ణ!కత Ñక9 

అవసరతను Wాధ�JKLనంత బలJKLన మ�టలలE �ెfయజÖWా@ �. అ��ే Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమPను i�+� 

�³Vల8�ా ఉలr ం4°ంచుట zాపమP iాదు అ+ అQBకమంU� i¡¢«స@వ}ల8 QBడ� ఆలEuWా@ ర� అ+ మనమP 

గo °̄ం¿Vf. Uేవ}+ ఆజæలలE i�+�ంటÉ+ +రrª�మP ¿ేయవచు. సZÖ, తన పy<కలE+ 2:9-10లE 

అz{ స@ల8gౖెన య�iòబP ఈ �షయమPను చZsం¿Vడ�: 

�ర� ప\Vాతమ/ గలHా>{|sే ధరÄJాసk zమ/వలన అప>ాధులo �ర½బ�� Vాపమ/ 

�ేయ/Hారగ/దుర�. ఎవ�ౖెనను ధరÄJాసk z మంతయ/ 6{|01oయ/, ఒక ఆజ�(షయమ/ల, 

త£ిgVÛ OనOPడల, ఆజ�లo~ట� (షయమ/ల, అప>ా ¢̂యగ/ను (యX0eబ/ 2:9-

10). 

స�ష0మP�ా ధర�¼ాస@ ñమP Ñక9 i�+� ఉలr ంఘనల8 zాపమPల[ౖయPన��, య�iòబP 

ప<Wా@ �ంuనటÄr  పªzాతమP చూప}ట వంటÉ�. ధర�¼ాస@ ñమPలE+ ఏ ఆజæను ఉలr ం4°ంuQV అU� 

ధర�¼ాస@ ñమPలE+ ప<y ఆజæను ఉలr ం4°ంచుట అవ}త´ంU� అ+ ¿ెబPత- య�iòబP i�నWా�sం¿Vడ�. 

ధర�¼ాస@ ñమP Uేవ}+ స5GHవమPను మZsయP గPణమPను ప<yeంeంచు ఐక� GHగమP iాబటÉ0 , UV+లE+ ఏ 
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GHగమPను ఉలr ం4°ంuQV i�+� �ధమPల8�ా UV+లE+ ప<y ఆజæను ఉలr ం4°ంచుట అవ}త´ంU�, మZsయP 

స5యం�ా Uేవ}+i· �ZØధమP�ా zాపమP ¿ేయPట అవ}త´ంU�. iాబటÉ0 , ధర�¼ాస@ ñమPను ఏ �ధం�ా 

ఉలr ం4°ంuQV అU� zాపJKLనప}�డ�, ధర�¼ాస@ ñమP Ñక9 ఉలr ంఘనలÀ� zాపమPలవ}�V�. 

ఇప}�డ�, తదుపZs zాఠమPలలE మనమP ఈ �షయమPను మZsంత లEత´�ా పZs÷లన ¿ేUV� మP, 

iాÀ ఇక9డ ఆరంభమPలEQB మనమP Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమP మZsయP UV+ అనువర@నమP మధ� ఒక 

స�ష0JKLన వ��V�సమPను చూzాf. బmౖeల8 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh, ప<y ఆజæ ఇప�టÉi& i&oసు@  

అనుచర�లందZsi& వZs@సు@ ంU�. అ��ే అనువర@న ప<i·oయ మ�త<ం ¿Vల� సంi·rష0JKLనU��ా ఉన�U�, మZsయP 

ఎంత సంi·rష0JKLనU��ా ఉన�U� అంటÐ ఒక పZs.̈ిyలE �³ేయత చూప}ట మZ�క పZs.̈ిyలE �³ేయత చూప}ట 

కంటÐ ¿Vల� üన�మP�ా క+ ించవచు. 

ఇప}�డ�, మనమP Wా �ªAాదమPను ప<yzాU�ంచుటలTదు అ+ ఉUV% టÉం¿Vf. బmౖeల8 üన�JKLన 

ప<జలక8 �üన�JKLన అర̈మPలను ఇసు@ ంU� మZsయP ఈ అర̈మPల8 అ+�యP అరùJKLనAB అను �షయమP 

Aాస@వమP iాదు. üన�మP�ా, Uేవ}డ� ఉUే�±ంuన �షయమPQB — అన�ా UV+ Aాస@�క ¼þo తల8 

ఉUే�±ంuన అర̈మPQB — బmౖeల8 కf�sయPన�U�. Uేవ}+ Aాక�మP మనలను బదుÂ లను ¿ేయP ఒక 

+యమమP అయP�న�U�, మZsయP UV++ మనమP మ�రలTమP. iాబటÉ0 , సyøయల8 అÀ� బmౖeల8 

ధర�¼ాస@ ñ z<ా మ�ణ!కతక8 అనుగPణం�ా ఉంgVf అ+ ¿ెప}�ట సమంజసJµ అవ}త´ంU�. 

లUఖనమంW% 

Z¡ండవU��ా, సZs�íLన z<ా మ�ణ!కత బmౖeల8 అంతటÉi· సమర�ణ కf�sయPండ�టను iòర�త´ంU�. 

Uేవ}+ ధర�¼ాస@ ñమP సyøయల8 అ+�టÉi· ప<మ�ణJKLయP�న�U� అ+ మ�త<Jµ AR.ి0A+స0' కQRBష� ఆ¦ 

C¤�: �ెfయజÖయదు�ా+, Uేవ}+ Aాక�మP అం�V సyøయలక8 ప<మ�ణమP�ా ఉన�U� అ+ క�gV 

�ెfయజÖసు@ ంU�. అన�ా, ప<త�ªత అంతటÉ ARల8గPలE, మPఖ�మP�ా లTఖనమP ARల8గPలE, అన�ా 

అ³�iాZsకమP�ా ధర�¼ాస@ ñమPలE GHగమPiా+ GHగమPల ARల8గPలE క�gV సyøయల8 ¿ేయబgVf. 

ఉUVహరణక8, UV+లE+ ఆజæలక8 ఆ³VరమP�ా స5యం�ా ధర�¼ాస@ ñమP క�gV లTఖనమPలE+ ఇతర 

GHగమPలను ఉప¶�sసు@ ంU� అ+ చూడంgh. 

ఉUVహరణక8, పU� ఆజæలలE, �¼oా ంy U�నమPను గwZsన ఆజæ UV+ అ³�iారమPనక8 ఆ³VరమP�ా 

సృ®ి0  వృ�V@ ంతమPను ఉప¶�sసు@ ంU� అ+ +ర.మ 20:9-11లE మనమP ఇల� చదువ}�VమP: 

ఆర� 8¢నమ/ల& ®వ; కషdప�� ® పo అంతయ/ �ేయవలÔను ఏడవ 8¢నమ/ ® 

8ేవ;�ౖెన OPహ° Hాక& (Jmా ం�8¢నమ/. ఆర� 8¢నమ/లల, OPహ° Hా ఆ0ాశమ/ను 

భ×Ñయ/ సమ/దWమ/ను Hాట�ల,o సమసkమ/ను సృàం4, O�డవ8¢నమ/న (శm 
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Ñం�ెను; అందు�ేత OPహ° Hా (Jmా ం�8¢నమ/ను ఆBరC8¢ం4 8ho ప>?Êదuపర�ెను 

(oరËమ. 20:9-11). 

ఈ సమయమందు పU� ఆజæల8 స5యం�ా సృ®ి0  వృ�V@ ంతమPలE+ QRౖyక అంతZాîవమPల �ద 

AాటÉ Ñక9 QRౖyక అ³�iారమPను .̈ిరపర�Wా@ �. 

�/సు స5యం�ా �¼oా ంy U�నమPను ఉలr ం4°ం¿Vర+ ఆయన ±ష´�ల �ద QBరమP 

ýపబghనప}�డ� UV¸దు ప<వర@న ఆ³Vరం�ా AాZs+ సమZs¨ం¿Vడ�. మత@� 12:3-4లE �/సు ÒదటÉ�ా 

పZsసయP�లక8 స�ంU�ంuన �³VనమPను �నంgh. 

ఆయన Hా>?s� ఇట� }Iను–shనును తనs�క�డ నున~Hార�ను ఆకª6Ìo య/ండ6ా 

8h¦దు �ే©ిన 8hoగ×>?½ �ర� చదువ ల�8h? అతడ= 8ేవ;o మం8¢రమ/ల, 

పWHy¬ం4, యXజక&ల� తపg sh}Iౖనను తనs�క�డ ఉన~Hా>{|నను �నక�డo 

సమ/ఖప; >ÌటÍdల& �}Iను. (మతkO 12:3-4). 

�/సు UV¸దు i·oయలను ఆýU�ంu AాZs i�రక8 QRౖyక అనువర@నమPను ARfi·�¼ాడ�. ఈ 

స+�ABశమPను గwZsన కథనమP ధర�¼ాస@ ñ +యమమPలE GHగమP iానప�టÉi& ఆయన ఇల� ¿ే¼ాడ�. 

iాబటÉ0 , బmౖeల8లE సyøయలక8 z<ా మ�ణ!కత�ా ధర�¼ాస@ ñమP మ�త<Jµ పZsగణ!ంచబడలTదు�ా+, ఇతర 

GHగమPల8 క�gV పZsగణ!ంచబghన�. అ��ే ఇU� మనక8 �ంత�ా అ+ ించక�డదు. ఎందుకంటÐ, ఈ 

zాఠంలE ఇంతక8 మPంUే మనమP 2 yýy 3:16-17ను చU�AామP: 

8ౖెవజనుడ= సన~దుu �ౖె పW� సshGర*మ/నక& ప§ర̈మ/6ా ©ిదuప��య/ండ=నట��  

8ౖెHాHyశమ/వలన కª6?న పW�ల�ఖనమ/ ఉప8ే¬ంచుటక&ను, ఖం��ంచుటక&ను, తప;g 

8¢దు టక&ను, ®�యందు ¬\�ేయ/టక&ను పW�జనకర��Q య/న~8¢ (2 �¯� 

3:16, 17). 

లTఖనమPలE+ QRౖyక అంశమPలను z>ల8 iÖవలం ఆజæలక8 మZsయP ధZా�¼ాస@ ñ +యమమPల8 

కf�sయPన� GHగమPలక8 మ�త<Jµ పZs)తమP ¿ేయలTదు. బదుల8�ా, QRౖyకJKLన తZnBదు i�రక8 

లTఖనమం�V ప<¶జనకరJKLనU��ా ఉన�ద+, మZsయP ప<y లTఖనమP మన �ద QRౖyక బHధ�తలను 

ýప}త´ంU� అ+ అతడ� Q'i·9 ¿ెzా�డ�. iాబటÉ0 , మన i·oయల8 QRౖyకమP�ా మంu��ా ఉంgVf అంటÐ అ� 

లTఖనమంతటÉలE ఉన� z<ా మ�ణ!కతలక8 అనుగPణం�ా ఉంgVf. 
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XాY%రణ ప<త[\త 

అ��ే Uేవ}+ Aాక�మP లTఖనమP కంటÐ �¼ాలJKLనU� అ+ ఇంతక8 మPంUే మనమP చూ¼ామP. 

ఒక అత�ంత z<ా మPఖ�JKLన GHవనలE, స5యం�ా సృ®ి0లE Uేవ}+ ప<త�ªత�/ ఆయన Aాక�మPలE 

GHగJKLయPన�U�. iాబటÉ0  సృ®ి0  UV5Zా ఇవ5బghన Uేవ}+ ప<త�ªత, U,++ Wా³Vరణం�ా “Wా³Vరణ ప<త�ªత” 

అ+  ిల8Wా@ మP, క�gV సyøయల Ñక9 z<ా మ�ణ!కతలE GHగJKLయPన�U�. ZØమ�. 1:20 లTఖనమPలE ఈ 

ఆలEచనను మనమP స�ష0JKLన ZnyలE చూచు ఒక స̈లJKLయPన�U�. అక9డ z>ల8 ఇల� A<ా ¼ాడ�: 

ఆయన అదృశ* ల\ణమ/ల&, అన6ా ఆయన oత*శ0jkయ/ 8ేవతCమ/ను, జగదుతg�k  

ßదల&01o సృbిdంపబ��న వసుk వ;లను ఆల,4ంచుటవలన sేటపడ=చున~( గనుక 

Hార� oర�తkర�లÔౖ య/}h~ర� (>¡మX 1:20). 

Wా³Vరణ ప<త�ªత UV5Zా Uేవ}+ QRౖyక z<ా మ�ణ!కతలను గwZs మ�నవ}లక8 

�ెf.ియPంghనప�టÉi&, Aార� zాపమP ¿ేయPటక8 ఇష0పడ�Vర� అ+ ఇక9డ z>ల8 AాU�ం¿Vడ�. 

అ��ే అసల8 �షయమP ఇU�: మనుష´�ల8 Uేవ}+ Wా³Vరణ ప<త�ªతలE బయల8పరచబghన 

ప<మ�ణమPలను ఉలr ం4°Wా@ ర� iాబటÉ0 , AాZs i·oయల8 ఖంghంచబడ�చున��. లTక మనమP ఇప�టÉ వరక8 

ఉప¶�sంuన పదజ5లమPలE U,++ �ెfయపరచ�ØZs�ే, Wా³Vరణ ప<త�ªత Uేవ}+ Aాక�మPలE 

GHగJKLయPన�U�, మZsయP సyøయల8 అనుగPణ�మP కf�sయPండవల.ిన అరùతలలE GHగJKLయPన�U�. 

iాబటÉ0 , మనమP ఇంతక8 మPందు ¿ె ి�న �షయమPలను ఒకWాZs జ5æ పకమP ¿ేసుక8ంటÐ, సyøయల8 

ధర�¼ాస@ ñమPలE, ప<y లTఖనమPలE, మZsయP సృ®ి0లE బయల8పరచబghన Uేవ}+ Aాక�మPనక8 

అనుగPణం�ా ఉంgVల+ లTఖనమP బó ³�సు@ ంU�. 

స67NOPన లYIమ8 

సZs�íLన ZnyలE ప}Zsi�ల�బడ�ట మZsయP Uేవ}+ Aాక�మP అను z<ా మ�ణ!కతక8 అనుగPణం�ా 

ఉండ�ట�² zాటÄ�ా, సyøయల8 అ+�టÉi· సZs�íLన గPZs లTక లª�మP ఉంgVf. ఇప}�డ�, సyøయలక8 అQBక 

త5Zsత లª�మPల8 ఉండవచు. ఉUVహరణక8, ఆ�రమP, గృహమP, వస@ ñమPలను i�నుటక8 తfrదండ�< ల8 

ధనమP సంzాU�ంచునప}�డ�, AాZs త5Zsత లª�మP తమను �VమP మZsయP తమ తమ క8టÄంబమPలను 

zq ®ించుi�నుట అయP�ంటÄంU�. ఇU� మంu మZsయP ఉత@మJKLన లª�మP. అ��ే Ày¼ాస@ ñమPను 

గwZsన మన అధ�యనమPలE, ప<జల8 ¿ేయP i·oయల Ñక9 త´U� లª�మP �ద మనమP ఎక89వ 

ఆసi·@+  ¤డ�VమP. 
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మన i·oయల8 Uేవ}+ సం�²షపర¿VలంటÐ, మన క8టÄంబమPలను zq ®ించుట, మన తfrదండ�< లక8 

�³ేయPలగPట, �¼oా ంy U�నమPను ఆచZsంచుట వంటÉ త5Zsత లª�మPల8 ఒక �¼ాలJKLన uత<మPలE 

GHగJKLయPంgVf. ఆయనను సం�²షపరచు �ధమP�ా Ì�ంచుట UV5Zా Uేవ}+ మ °̄మపరచుట మన 

మPఖ� ఉUే�శ�JKLయPన�U� iాబటÉ0  మనమP ఈ i·oయలను ¿ెయ��f. 

మన Ì�తమPలలE Uేవ}+ మ °̄మపరచుట iÖంద<JKLన, మúfకJKLన లª�JKLయPంgVల+ 

లTఖనమP అQBక �³Vల8�ా బó ³�సు@ ంU�. i�+� �¼"షJKLన ఉUVహరణల UV5Zా మZsయP Wా³Vరణ 

+యమమPల UV5Zా అU� ఇల� ¿ేసు@ ంU�. బజ5ర�లE అJµ� మ�ంసమPను గwZs z>ల8 ఇచు 

3̄చZsకలలE ఇల�ంటÉ ఉUVహరణలలE ఒకటÉ క+ ిసు@ ంU�. Uేవ}+ మ °̄మను �Iర�ంuనంత వరక8 

భPJంచుట మZsయP �సZs9ంచుట Z¡ండ� మంu �షయమPలT అ+ z>ల8 �ెfzాడ�. 1 i�ZsంH,. 10:31లE, 

z>ల8 ఈ మ�టలను A<ా ¼ాడ�: 

0ాబట�d  �ర� »âజనమ/�ే©ినను Vానమ/ �ే©ినను �>ÅÑ �ే©ినను సమసkమ/ను 

8ేవ;o మS�మ01రక& �ేయ/�� (1 01>?ంÝÞ. 10:31). 

i�+� త5Zsత లª�మPల8 భPJంచుట Jµల8 అ+ సూuWా@ �, iా+ మZsi�+� త5Zsత లª�మPల8 

�సZs9ంచుట Jµల8 అ+ సూuWా@ �. అ��ే ఈ త5Zsత లª�మPలను )ంuన మZ�క +యమమP 

ఉంgVల+ అత+ Aాదన అయP�న�U�, అన�ా, Uేవ}+ మ °̄మ �ద ³V�స, మZsయP ఈ అంyమ లª�మP 

దృ®ి0లE ఉంటÐ తప�, yనుట లTక �సZs9ంచుట Jµల[ౖన ప+�ా ఎంచబడవ}. 

ఆ��య వరమPల Ñక9 ఉప¶గమPను గwZs  �త´ర� తన zాఠక8లను 3̄చZsంuనప}�డ� 

క�gV ఇల�QB ¿ే¼ాడ�. 1 yýy 4:4లE z>ల8 మ�టల8 ఈ i·oంU� �ధం�ా ఉQV��: 

ఒకడ= బã ¢̂ం4నOPడల 8ౖెHäక&k లను బã ¢̂ంచునట�d  బã ¢̂ంపవలÔను; ఒకడ= 

ఉప�hరమ/ �ే©ినOPడల 8ేవ;డ= అనుగmS�ంచు Ãామర¤åమ/}æం8¢ �ేయవలÔను. 

ఇందువలన 8ేవ;డ= అo~ట�ల,ను O�సు0çmసుk  8hC>ా మS�మపరచబడ=ను. 

య/గయ/గమ/ల& మS�మయ/ పW»¼వమ/ను ఆయనక&ండ=ను 6ాక (1 £ØతLర� 

4:11). 

సంఘమPలE+ వరమPల8 మZsయP పZsచర�ల8 అ+� Uేవ}+ మ °̄మ అను అంyమ లª�మP 

i�రక8 ఉప¶�sంచబgVf అనునU�  �త´ర� Ñక9 మPఖ� ఆలEచన అయP�న�U�. i¡¢«స@వ Ì�తమPలE ప<y 

iార�మPను Uేవ}+ ఘనపరచు �ధమP�ా మZsయP ఆయనక8 మ °̄మను �ెచు �ధమP�ా ¿ేయ�f అను 

+యమమPను  �త´ర� అనువZs@ంచుచుQV�డ�. 
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లTఖనమPలE+ ఇతర కథనమPల8 ఈ Wా³Vరణ +యమమPను మZsంత స�ష0మP ¿ేWా@ �. ZØమ�. 

11:36లE ఇU� స�ష0మP�ా �ెfయజÖయబghంU�, అక9డ z>ల8 ఈ మ�టలను A<ా ¼ాడ�: 

ఆయన మ×లమ/నను ఆయన 8hC>ాను ఆయన oÑతkమ/ను సమసkమ/ 

కª6?య/న~(. య/గమ/లవరక& ఆయనక& మS�మ కల&గ/ను 6ాక (>¡మX. 

11:36). 

సమస@మP “ఆయన +)త@మP” కf�¡ను అను Aాస@వమPను బటÉ0  z>ల8 ఇక9డ ��ప� ఆనందమPను 

వ�క@పZs¿Vడ�, అన�ా ఇతర �షయమPల�² zాటÄ, ప<y �షయమPను Uేవ}+ i�రక8 ¿ేయ�f, మZsయP 

ఆయన మ °̄మ మZsయP ఘనతను ఉన�తJKLన లª�మP�ా కf�sయPంgh ¿ెయ��f. “యPగమPలవరక8 

ఆయనక8 మ °̄మ కల8గPను �ాక” అ+ ప<కటÉంచుచు z>ల8 ఈ eందువ}ను ఉUV% టÉం¿Vడ�. 

Aాస@Aా+i·, AాటÉ+ సృJంచుట UV5Zా, i�నWా�sంచుట UV5Zా, ¼ా.ించుట UV5Zా, బలపరచుట 

UV5Zా, లTక ఆయన ఘనత i�రక8 పZsచర��ా z{ ందుi�నుట UV5Zా ఉ+i·లE ఉన� ప<yUV+లE త´దక8 

Uేవ}డ� మ °̄మను z{ ందు�Vడ� అ+ ఈ వచనమP సూuసు@ ంU�. iాబటÉ0 , ఆయనక8 మ °̄మను �ెచు 

i·oయలను ఆయన ఆýU�Wా@ డ� మZsయP ఆయన మ °̄మను +రrª�మP¿ేయP లTక వ�yZÖi·ంచు i·oయలను 

ఆయన ఖంghWా@ డ� అను �షయమP మనలను ఆశర�పరచక�డదు. ఆయన మ °̄మను అంyమ 

లª�మP�ా కf�sయPన� i·oయలను మ�త<Jµ Uేవ}డ� ఆýU�Wా@ డ� మZsయP AాటÉi· ప<yఫల)Wా@ డ�. 

ఇప�టÉ వరక8 మనమP i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPనక8 బmౖeల8 +ర5చనమPను .̈ిరపరu సyøయల i�రక8 

మwghంతల లTఖన అరùతలను చూ¼ామP iాబటÉ0 , ఇప}�డ� i¡¢«స@వ}ల8 QRౖyకJKLన +రèయమPలను 

�సుiòవల.ిన మwghంతల ప<i·oయను �ెల8ప}ట UV5Zా ఈ ఆలEచనలను మనమP అనువZs@ం¿Vf. 

మ012ంతల ప89:;య 

ఈ zాఠమPల+�టÉలE, మరల� మరల� QRౖyకJKLన +రèయ�ల8 �సుi�నునప}�డ� మనమP 

�సుi�నవల.ిన అGH�.ిక దశలను మనమP పZs÷లన ¿ేUV� మP. అ��ే, ఈ సమయమందు, తర�Aాత 

zాఠమPలE మనమP మZsంత ప+Zs@�ా �వZsంచు పదÂy Ñక9 Wామ�న� ఆకృత´లను +Zs�ంచు పZs.̈ిyలE 

మనమP ఉQV�మP. 

మన పదÂy+ పZsచయం ¿ేయPటక8 మనమP మwడ� �షయమPలను చూUV� మP: ÒదటÉ�ా, 

�üన�JKLన i¡¢«స@వ గPంప}ల Ñక9 మwడ� ³ోరణPల8; Z¡ండవU��ా, QRౖyక +రèయమPను �సుi�నుటను 
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గwZs మwడ� దృ®ి0iòణమPల8; మZsయP మwడవU��ా, ఈ దృ®ి0iòణమPల Ñక9 పరస�Zా³VZsతమP. 

QRౖyకJKLన +రèయ�ల8 �సుi�నుచుండ�ా �üన�JKLన i¡¢«స@వ గPంప}ల8 కf�sయPండ� ³ోరణPలను 

మPందు�ా పZsగణ!UV� మP. 

Zోరణ8ల? 

�¼ా5సుల8 అQBక �³Vల8�ా Ì�తమPలE QRౖyక +రèయ�ల8 �సుi�నుటక8 ప<యy�Wా@ ర�, అ��ే 

AాZs+ మwడ� ప<³VనJKLన �GHగమPల8�ా �GH�sంచవచు. i�ందర� మన i¡¢«స@వ మనWాêh మZsయP 

పZs*UVÂ త� నgh ింప}ను ఉUV% టÉంu, ఈ అంతర.త సూచకమPలక8 అనుగPణం�ా ఉన�టr��ే i·oయల8 

మంuAB అ+ Aార� AాU�Wా@ ర�. ఇతర�ల8 లTఖనమPను ఉUV% టÉంu, i·oయల8 లTఖన బó ధనలను అనుసZs.�@  

మంu�, అనుసZsంచకzq �ే ¿ెడ(� అ+ AాU�Wా@ ర�. మZsi�ందర� i·oయల Ñక9 ప<yఫలమPను ఉUV% టÉWా@ ర�, 

మZsయP i·oయల8 మంu పZsణVమ�లను కf�s.�@  మంu� అ+, ¿ెడ(  పZsణVమ�లను కf�s.�@  ¿ెడ(� అ+ 

AాU�Wా@ ర�. 

మనమP ఇంతక8 మPందు చూ.ినటÄr , బmౖeల8 సyøయలను సZs�íLన D̄త´వ}�², సZs�íLన 

z<ా మ�ణ!కతను ఉప¶�sంu, సZs�íLన లª�మP i�రక8 ¿ేయబghన iార�మPల8 అ+ +ర5uసు@ ంU�. 

మZsయP Aాస@Aా+i·, సyøయల i�రక8 ఈ మwడ� అరùతల8 మనమP ఇంతక8 మPంUే ప<Wా@ �ంuన 

ఉUV% టనలక8 అనుసం³Vనం కf�sయPన��. 

మనWా_êh మZsయP పZs*UVÂ త� Ñక9 నgh ింప}ను ఉUV% టÉంచుAార� సZs�íLన D̄త´వ}నక8 

z<ా ³Vన�త+Wా@ ర�. సyøయలను iÖవలం మంuAార� మ�త<Jµ ¿ేయగలర� అను Aాస@వమPను Aార� మPందు 

చూWా@ ర� అ+ మనమP ¿ెప�వచు. QRౖyక �ర��ల �షయ�+i· వ.�@ , Aార� ఇల�ంటÉ ప<శ�లను 

అడ�గPత´న�టÄr  అ+ ిసు@ ంU�: QV ARౖఖZs ఏ)టÉ? సZs�íLన +రèయమPను �సుi�నుటక8 iావల.ిన 

పZsపక5త QVలE ఉన�UV? పZs.̈ిyi· Uేవ}+ Aాక�మPను అనువZs@ంచు ఆ��య Wామర̈?మP QVక8న�UV? 

తర�Aాత సZs�íLన z<ా మ�ణ!కత �ద దృ®ి0 ¤టÉ0  QRౖyక +రèయ�ల8 �సుi�నుAార� ఉQV�ర�. ¸ర� 

లTఖన బó ధలను ఉUV% టÉWా@ ర�. ఒక QRౖyక సమస�ను ఎదుZ�9నునప}�డ�, Aార� అడ�గP ÒదటÉ ప<శ� ఇల� 

ఉంటÄంU�: Uేవ}+ Aాక�మP ఏ) .¤ల�సు@ ంU�? 

uవZs�ా, తమ i·oయల Ñక9 పZsణVమమPలను గwZs ఎక89వ�ా ఆలEuంచుAార� సZs�íLన 

లª�మP �ద ఎక89వ ఆసi·@+ చూప}�Vర�. Aార� ఇల�ంటÉ ప<శ�లను అడ�గPత-, స5యం�ా పZs.̈ిy �ద 

దృ®ి0 ¤డ�Vర�: సమస� ఏ)టÉ? U,+లE ఎల�ంటÉ �షయమPల8 ఉQV��? ఈ సమస�క8 పZsKా9రమPలను 

ఇచుట UV5Zా ఎల�ంటÉ ఫfతమPల8 కల8గP�V�? 



బfౖhల/నుiారjklన 9రmయ/లను nసు;<నుట WదటY Zాఠమ6: ల]ఖనమ6ల_ `abాసc dమ6 

-21- 

!"#$ల&, అధ+యన మ/ర1ద345ల&, మ34య6 ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు 

సంద345ంచం"#. 

తమ +రèయమPలను �సుi�నుటలE i¡¢«స@వ}ల8 అనుసZsంచు ఈ మwడ� Wా³Vరణ దశలను 

మనసు_లE ఉంచుi�+, సమస@  QRౖyకJKLన +రèయమPలను �సుi�నుట i�రక8 మwడ� z<ా మPఖ�JKLన 

దృ®ి0iòణమPలక8 ఈ దశల8 z<ా y+ధ�ం వ °̄Wా@ య+ గo °̄ంచుట స�యకరమP�ా ఉంటÄంU�. 

దృ^ి,`aణమ8ల? 

ఈ zాఠమPల+�టÉలE QRౖyక +రèయమPల8 లTక �ర��లను గwZs మనమP ఈ �ధం�ా 

మ�టHr డUVమP: 

}Iౖ�క �ర�gలల, ఒక వ*0jk ఒక ప>?©ి¤�0j 8ేవ;o Hాక*మ/ను అనువ>?kంచుట 

»¼గ��Qయ/న~8¢. 

ఈ +ర5చనమP మనమP ఇంతక8మPంUే �ెf ిన అQBక �షయమPలను మPgh ¤డ�త´ంU�: 

మనమP “Uేవ}+ Aాక�మP”ను ప<Wా@ �ంచుచుQV�మP ఎందుకంటÐ Uౖె�కJKLన ప<త�ªత అనునU� మనమP 

సమస@  �ర��లను i�లవవల.ిన z<ా మ�ణ!కత లTక ప<మ�ణమP అయP�న�U�. “పZs.̈ిy” అను పదమP మనక8 

సమస�ను, లª�మPను, మZsయP మనమP పZsగణ!ంచుచున� పZsKా9రమPల Ñక9 పZsణVమ�లను 

మనక8 జ5æ పకమP ¿ేసు@ ంU�. మZsయP సZs�íLన iార�మP ¿ేయP మ�ర.మPలను +రè�ంచుటలE ఒక వ�i·@ 

Ñక9 స5GHవమP, D̄త´వ} మZsయP మనWా_êh+ ఉUV% టÉంచుటక8 మనమP “ఒక వ�i·@” అను పదమPను 

ప<Wా@ �Wా@ మP. iాబటÉ0 , ఫfతం�ా ఒక సమస�ను పZsష9Zsంచునప}�డ� ఈ మwడ� దశలను పZsగణలE+i· 

�సుక8న�ప}�డ� మ�త<Jµ QRౖyక +రèయ�లను సZs�íLన ZnyలE �సుi�నవచ+ మనమP 

సూuంచుచుQV�మP. 

ఈ మwడ� iారకమPల �ద ఒక �ధJKLన ఉUV% టనను  ¤టÄ0 ట అQBకమంU� �¼ా5సులక8 

సహజAాదమPనక8 �ZØధమP�ా అ+ ిసు@ ంU�. ఎందుకంటÐ, అQBక Wాంప<UV�క i¡¢«స@వ z<ా ంతమPలలE, మన 

�¼ా5సమP మZsయP అGH�సమPనక8 ఏi¡¢క త ి�zq + +యమమP�ా మనమP లTఖనమPలను 

ఆWా5U�Wా@ మP. ఈ GHవనలE, లTఖనమP Ñక9 బó ధనక8 మనమP ¿ేయP ఇతర పZsగణల+�టÉ కంటÐ 

ఎక89వ�ా �ల8వ+Wా@ మP. అ�నను, Ày¼ాస@ ñమPను మనమP ఆశo�ంచు �³VనమPలE మనమP బmౖeల8 

�ద ఆ³Vరపడ�AారJKL�ే, మన ఏi¡¢క త ి�zq + +యమమP�ా లTఖనమPలను మనమP 

అనుసZsంచుAారJKL�ే, Ày¼ాస@ ñ పZs¼þధన Ñక9 సంప+రè ప<i·oయను మనమP చూచునప}�డ� Uేవ}+ 

Aాక�మPను మ�త<Jµ�ాక పZs.̈ిy+ మZsయP వ�i·@+ క�gV పZsగణ!ంచమ+ స5యం�ా బmౖeల8 మనక8 

బó ³�సు@ ంU� అ+ మనమP చూడగలమP. 



బfౖhల/నుiారjklన 9రmయ/లను nసు;<నుట WదటY Zాఠమ6: ల]ఖనమ6ల_ `abాసc dమ6 

-22- 

!"#$ల&, అధ+యన మ/ర1ద345ల&, మ34య6 ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు 

సంద345ంచం"#. 

Ày¼ాస@ ñమPను కÀసం మwడ� �üన�JKLన మ�ర.మPలలE లTక మwడ� �üన�JKLన 

దృ®ి0iòణమPలలE మనమP ఆశo�ం¿Vf. Ày¼ాస@ ñమPను Uేవ}+ Aాక� దృ®ి0iòణమPలE నుంgh, పZs.̈ిy 

Ñక9 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh, మZsయP వ�i·@ Ñక9 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh మనమP ¿ేయ�f. మZsయP 

బmౖeల�నుWారమP�ా, ఈ దృ®ి0iòణమPల+�టÉ నుంgh కల8గP JKళక8వల8 �ల8ARౖనAB. iాబటÉ0 , ఈ మwడ� 

దృ®ి0iòణమPలలE నుంgh Ày¼ాస@ ñమPను ¿ేయPట మZsయP ప<y దృ®ి0iòణమPలE నుంgh కల8గP JKళక8వల8 

ఇతరAాటÉలE నుంgh కల8గP JKళక8వలను బలపరu, ప<GH�తమP ¿ేయPటక8 అనుమy+చుట 

ఉత@మJKLన పదÂy అయP�న�U�. 

ప<y QRౖyక �ర�� i�రక8 మwడ� దృ®ి0iòణమPలను లTక పదÂత´లను గwZs మనమP మ�టrడUVమP: 

పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమP, +Zాè యక దృ®ి0iòణమP మZsయP అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమP. ఈ zాఠమPలలE మనమP 

ఈ దృ®ి0iòణమPలను అQBకWార�r  మరల� మరల� పZs÷లన ¿ేUV� మP, అ��ే ఈ సమయమందు ప<y 

దృiò9ణమP Ñక9 Wామ�న� ఆలEచనను మనమP చూUV� మP. 

ప]C^ి`తaల 

మన QRౖyక అQB5షణల8 స5యం�ా సమస�ల �ద, లTక i·oయల Ñక9 పZsణVమ�ల �ద, లTక 

లª�మPల �ద దృ®ి0   ¤టÉ0నప}�డ�, మనమP పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమPలE నుంgh Ày¼ాస@ ñమPను 

¿ేయPచుQV�మP. ఈ ³ోరణ!+ మనమP “ D̄త´AాదమP” అ+  ిల8వవచు, ఎందుకంటÐ ఇU� i·oయల Ñక9 

అంతమP లTక ఫfతమP �ద దృ®ి0 ¤డ�త´ంU�. పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమPలE నుంgh Ày¼ాస@ ñమPను 

ఆశo�ంచుటలE Uేవ}+ పZsGHషలE ఫfతమPల మ�ర.మPల Ñక9 అనుబంధమPలను ¿ెప}�ట, Uేవ}+ 

ఉUే�శ�మPలను z{ ందుi�నుటక8 ఉత@JKLన మ�ర.మPల8 ఏ�? అనునటÄవంటÉ ప<శ�లను అడ�గPట 

GHగJKLయPన�U�. Uేవ}డ�, �/సు, మZsయP లTఖనమPలE+ ఇతర QRౖyకJKLన zాత<ల Ñక9 ఉUVహరణల 

ఆ³Vరం�ా QRౖyకJKLన ప<వర@న కf�sయPంgVల+  ిల8ప}+చుట క�gV U,+లE GHగJKLయPన�U�. 

Uేవ}+ Wార5GLమత5మP, ఆయన సృ®ి0+ UౖెవకృతమP�² ¼ా.ించు �³VనమP వంటÉ QRౖyక 

అంశమPలను గwZs మనక8 ఉపUే±ంచునప}�డ� లTఖనమP స5యం�ా ఈ దృ®ి0iòణమPను తరచు�ా 

ఉప¶�sసూ@ , మనలను zq < త_ °̄సు@ ంU�. �ýచనలE జZs�sన స+�ABశమPలను సంబó ³�ంచునప}�డ� లTక 

Uేవ}+, �/సును మZsయP ఇతర�లను ఆదరÕ ప<వర@నక8 మ�U�ర�ల8�ా సూuంచునప}�డ� ఇU� మZsంత 

స�ష0మP�ా క+ ిసు@ ంU�. ఉUVహరణక8, ZØమ�. 6:2-4లE, zాపమP +)త@మP మనమP మరణమPQ'ందుట 

మZsయP i&oసు@ �² మనమP సమ�³� ¿ేయబడ�ట ఒక లª�మPను, అన�ా మనమP zాపమP లTక8ంgV 

QRౖyకమP�ా ABర�పరచబghనAాZs�ా Ì�ంచుట అను లª�మP Wా³�ంచుటక8 జZs�ాయ+ z>ల8 AాU�ం¿Vడ�: 
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Vాపమ/ (షయ��Q చoVÛ Oన మనమ/ ఇక�దట ఏలXగ/ 8hoల, 

Ç(ంచుదుమ/? ... 0çmసుk  మృతLలల,నుం�� O�లXగ/ ల�పబ�ె}�, ఆలX6Å మనమ/ను 

నూతనÇవమ/ Vq ం8¢నHార��Q నడ=చు01నునట�� , ... ఆయనs�క�డ 

Vా�£Áటdబ���Ñ (>¡మX. 6:2-4). 

ఇల� ¿ేయPట UV5Zా, అతడ� Uేవ}+ ఆజæల �ద లTక మన Ì�తమPల8 మZsయP మనWా_Mల 

�ద పZs*UVÂ త� Ñక9 ప<GHవమP �ద అతడ� దృ®ి0 ¤ట0లTదు�ా+, �ýచన స+�ABశమPల8 మZsయP 

మనమP రêhంపబడ�టక8 మ�ర.మPల�² స� పZs.̈ిy Ñక9 Aాస@�కతల �ద దృ®ి0 ¤టH0 డ�. 

ZØమ�. 6వ అ³V�యమPను క�gV z>ల8 Ày¼ాస@ ñమP Ñక9 పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమP�² 

మP�sం¿Vడ�. ZØమ�. 6:32లE z>ల8 ఈ మ�టల8 A<ా Wాడ�: 

�ర� Vాపమ/నక& 8hసులÔౖ య/న~ప;gడ= … అపgట� 0jmయలవలన �0ÅÑ ఫలమ/ 

కª6{ను? Hాట�oగ/>?ం4 �>?ప;gడ= ©ిగ/Ë పడ=చు}h~ర� 0ా>ా? Hాట� అంతమ/ 

మరణ�Ü, అOనను ఇప;gడ= Vాపమ/నుం�� (¯4ంపబ�� 8ేవ;o0j 

8hసులÔౖనందున ప>?Êదuత కల&గ/టO� �క& ఫలమ/; 8ho అంతమ/ oత*Çవమ/ 

(>¡మX. 6:20-22). 

పZs*దÂJKLన, QRౖyకJKLన Ì�తమPలను Ì�ంచుచు, Aార� ఒకప}�డ� ¿ే.ిన zాపమPలను 

�ghu ¤ట0మ+ z>ల8 తన zాఠక8లను zq < త_ °̄ం¿Vడ�. పZs*దÂJKLన Ì�తమPలను Ì�ంచుట UV5Zా, 

Aార� +త� ÌవమPను z{ ందు�Vర+ z>ల8 AాU�ం¿Vడ�. ఇక9డ, అతడ� పZsణVమ�ల ఆ³Vరం�ా క�gV 

AాU�ం¿Vడ�, iా+ ఈ WాZs Uౖె�కJKLన Ì�తమPనక8 స�ందన�ా కల8గP ప<yఫలమP �ద అతడ� 

దృ®ి0 ¤టH0 డ�. 

 �త´ర� క�gV QRౖyకJKLన ప<వర@నక8 పZs.̈ిత´ల Aాదనలను అంU�ం¿Vడ�. 1  �త´ర� 2:21లE అతడ� 

AాU�ంuన �³VనమPను �నంgh: 

0çmసుk  క�డ �01రక& బ¼ధప��, �ర� తన అడ=గ/జ·డలయందు నడ=చు01నునట��  

�క& మX8¢>? య/ం4 VÛ OPను (1 £ØతLర� 2:21). 

Ày +)త@మP °̄ం.ింపబడ�టక8 .ిదÂపghయPండమ+ ఇక9డ  �త´ర� �¼ా5సులను 

zq < త_ °̄ం¿Vడ�, మZsయP అతడ� లTఖనమPను ఉలTr �ంచుట UV5ర లTక పZs*UVÂ త� Ñక9 అంతర.త 

నgh ింప} UV5Zా ఇల� ¿ేయలTదు�ా+, �ýచన చZsత<లE+ Aాస@వమPలను �ెfయజÖయPట UV5ర 

మZsయP �¼"షమP�ా .ిల8వ �ద �/సు z{ ంU�న శoమ Ñక9 ఉUVహరణను ఇచుట UV5Zా ¿ే¼ాడ�. 
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,]ాb యక 

i¡¢«స@వ}ల8 అత�ంత అవ*ల�ా �ెల8సుiòగల దృ®ి0iòణమPను మనమP +Zాè యక దృ®ి0iòణమP అ+ 

 ిల8Wా@ మP. Uేవ}+ Aాక�మP Ày¼ాస@ ñమPనక8 సూత<మP�ా లTక ప<మ�ణమP�ా ఉన�U� అ+ +Zాè యక 

దృ®ి0iòణమP సూuసు@ ంU�. మనమP ¿ేయవల.ినUV++ ఎల� ¿ెయ��లE ¿ెప}�ట i�రక8 బmౖeల8ను మనమP 

చూ.ినప}�డ� +Zాè యక దృ®ి0iòణమPలE నుంgh Ày¼ాస@ ñమPను ¿ేయPచుQV�మP. 

ఉUVహరణక8, ఇ¼oా �/ల8లE సZs�íLన ఆZాధనను ప}నర�దÂZsంచుటక8, పWా9 పండ�గను 

ఆచZsంచమ+ ¶®ీయ� ZాË తన ప<జలను 3̄చZsం¿Vడ�. 2 ZాËల8 23:21లE అతడ� AాZsi· ఇల� 

ఆజ5æ  ిం¿Vడ�: 

oబంధన గmంథమ/నందు HాW ©ియ/న~ పW0ారమ/6ా � 8ేవ;�ౖెన OPహ° Hాక& 

పÃాGపండ=గను ఆచ>?ంచు[��] (2 >ాìల& 23:21). 

�ýచన చZsత<, లTక AాZs పZs.̈ిy Ñక9 Aాస@�కతల8 AాZs+ ఈ బHధ�తక8 కటÄ0 బడ�నటÄr  

¿ే¼ాయ+, లTక Uేవ}డ� AాZs+ అంతర.తమP�ా పWా9 పండ�గను జర�ప}నటÄr  +ZÖ�±ం¿Vడ� అ+ అతడ� 

AాU�ంచలTదు�ా+, స5యం�ా లTఖనJµ U,++ జ5æ  ిక�ా జర�ప}iòమ+ AాటÉ+ +ZÖ�±ంuంద+ అతడ� 

�ెfzాడ�. ý®� UV5Zా తన ప<జలక8 Uేవ}డ� ఇuన ధర�¼ాస@ ñమPలE+ మ�టలను అతడ� 

ఉప¶�sం¿Vడ�. 

1 ¶�ను 3:23లE �¼ా5సమP మZsయP ప<వర@నక8 ఆ³VరమP�ా Uేవ}+ ఆజæను 

ఉప¶�sంuనప}�డ� అz{ స@ల8gౖెన ¶�ను క�gV ఇUే +Zాè యక దృ®ి0iòణమPను ఉప¶�sం¿Vడ�: 

ఆయన ఆజ� O�దన6ా–ఆయన క&మXర��ౖెన O�సు0çmసుk  }hమమ/ను నమ/Ä01o, 

ఆయన మనక& ఆజ�o4½న పW0ారమ/6ా ఒకo}æకడ= £ØWÑంపవలÔననున8¢O� (1 

��ను 3:23). 

మZ�కWాZs, ప<వర@నక8 Uేవ}+ Aాక�మP ఆ³VరJKLయPన�U�. ప<జల8 ఒక ZnyలE ప<వZs@ం¿Vల+ 

మZsయP నమ��ల+ Uేవ}డ� ఆజ5æ  ిం¿Vడ�, మZsయP స5యం�ా ఆయన అ³�iారJµ ఈ QRౖyక 

z<ా మ�ణ!కతక8 అనుగPణం కf�sయPండ�నటÄr  ప<జలను బదుÂ లను�ా ¿ే.ింU�. 

ఇప�టÉ వరక8 పZs.̈ిత´ల మZsయP +Zాè యక దృ®ి0iòణమPలను చూ¼ామP iాబటÉ0 , ఇప}�డ� ఒక 

వ�i·@ Ñక9 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh చూడబడ� Ày¼ాస@ ñమPను మనమP పZs÷లన ¿ేUV� మP, U,++ అ.ి@త5 

దృ®ి0iòణమP అ+  ిల8Wా@ ర�. 
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అ^ిcత. 

zాల8పంచుi�నుచున� ప<జలక8 సంబం³�ంuన ప<శ�లను అడ�గPట UV5Zా మనమP Ày¼ాస@ ñమPను 

ఆశo�ంuనప}�డ�, మనమP అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh Ày¼ాస@ ñమPను ¿ేయPచుQV�మP. “అ.ి@త5” 

అను మ�టక8 అర̈మP మనమP ఈ దృ®ి0iòణమPను అ.ి@త5Aాదుల తత5మP�² అనుసం³VనమP 

¿ేసు@ QV�మP అ+ iాదు. బదుల8�ా, ఈ దృ®ి0iòణమP Ày¼ాస@ ñమPను ఒక వ�i·@ Ñక9 వ�i·@గత 

అనుభవమP అను అద�మPలE నుంgh చూసు@ ంU� అ+ మన అర̈JKLయPన�U�. అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమP Uేవ}+ 

ఎదుZ�9నుట మZsయP ఆయన�² సంకZs�ంచుటలE ఒక వ�i·@ Ñక9 స5యమP �ద దృ®ి0 ¤డ�త´ంU�. ఈ 

దృ®ి0iòణమPలE నుంgh మనమP Ày¼ాస@ ñమPను ఆశo�ంuనప}�డ�, మనమP మంu ¿ెడ(లక8 ఉన�తJKLన 

ప<మ�ణమP�ా Uేవ}+ అ³�iారమPను తక89వ ¿ేయమP లTక మన GHవనలను 3̄uంచుiòమP. బదుల8�ా, 

QBను పZs*దుÂ +�ా ఉండ�టక8 నను� QBను ఏ �ధం�ా మ�ర�iòAాf? అనునటÄవంటÉ ప<శ�లను 

అడ�గP�VమP. మZsయP పZs*UVÂ త� Ñక9 అంతరంగ నgh ింప} మZsయP పZs*దÂపరచబghన వ�i·@గత 

మనWా_êh వంటÉ ప<GHవమPల �ద ఎక89వ దృ®ి0 ¤డ�VమP. 

iాబటÉ0 , లTఖనమP మన మనWా_Mలను మZsయP పZs*UVÂ త� Ñక9 నgh ింప}ను మంu 

¿ెడ(లను +రè�ంచుటక8 అరùJKLన మ�ర.మP�ా ఎంచుత´ంU� అ+ మనమP ఉUV% టÉWా@ మP. పZs.̈ిత´ల 

మZsయP +Zాè యక దృ®ి0iòణమPల�² zాటÄ�ా, Ày¼ాస@ ñ �ర��లను ¿ేయPటక8 ప<యy�ంచుచుండ�ా 

అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమP క�gV మనక8 ఉప¶గకరJKLన పZsకరమP అయP�న�U�. 

Ày¼ాస@ ñమP పటr  ఈ ³ోరణ! i�రక8 లTఖనమPలE అQBక ఉUVహరణల8 ఉQV��, ¸టÉలE ఒకటÉ 1 

¶�ను 3:21, అక9డ అz{ స@ల8డ� ఇల� A<ా ¼ాడ�: 

£ిWయ/లX>ా, మన హృదయమ/ మనయందు 8ోíా>¡పణ �ేయoOPడల 8ేవ;o 

OPదుట ^ౖెర*మ/గలHారమగ/దుమ/ (1 ��ను 3:21). 

�ýచన z{ ంU�న ప<జల8�ా మన హృదయమPల8 Uేవ}+ స5GHవమP�² ¼oా వ�త కf�sయPన��, 

మZsయP Uేవ}+  �<మ మనలE +fuయPంటÐ, ఏU� తzq � మZsయP ఏU� ఒzq � మనమP గమ+ంచగలమP 

అ+ అతడ� �ెfయజÖయPటక8 ప<యy�ంచుచుQV�డ�. తప}� ఒప}�లను గwZsన అంతరంగ +Zా¨ రణను 

కf�sంచుట i�రక8 Uేవ}డ� ప<జల మధ� సంచZsWా@ డ�. మZsయP Ày¼ాస@ ñమPను ¿ేయP �షయమPలE 

మనమP ఈ �షయమPను గPZs@ంuనప}�డ�, మనమP అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమPను ఉప¶�sంచుచుQV�మP. 

మనమP ఇUే రకJKLన ఆలEచనను z>ల8 Ñక9 రచనలలE క�gV చూWా@ మP. ఉUVహరణక8, గల�. 

5లE z>ల8 శZnరమPను మన zాపప} స5GHవమP�² అనుసం³VనమP ¿ే.ి, మన శZnరమP మనలను 

¿ేయPనటÄr  ప}Zsi�ల8� అQBక అQRౖyక iార�మPలను �ెfయజÖ¼ాడ�. QRౖyకమP�ా మంu �షయమPల[ౖన 
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 �<మ, ఆనందమP మZsయP సమ�³VనమP వంటÉAాటÉ+ ఉత�y@  ¿ేయPటక8 పZs*UVÂ త� మనలE iార�మPల8 

¿ేWా@ డ� అ+ క�gV అతడ� �వZsం¿Vడ�. ఈ QBపథ�మPలE, పZs*UVÂ త� Ñక9 అంతరంగ నgh ింప}నక8 

�³ేయత చూప}ట UV5Zా �¼ా5సుల8 సyøయలను ¿ేయగలర+ అతడ� �వZsం¿Vడ�. 

గల�. 5:16లE అత+ బó ధనను �నంgh: 

}yను �ెప;gన8ేమన6ా ఆshÄనుÃారమ/6ా నడ=చు01ను��, అప;gడ= �ర� 

శ>Â>Åచîను }IరHyర½ర� (గల�. 5:16). 

ఆత� Ñక9 అంతరంగ నgh ింప}ను ఆలi·ంచుట QRౖyకJKLన �ర��లను ¿ేయPటలE �¼ా5సులక8 

స�యమP ¿ేయP ఒక అరùJKLన మ�ర.JKLయPన�U�. మZsయP మనమP ఇల� ¿ేయPనప}�డ�, మనమP 

తప}� ఒప}�లను అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమPలE నుంgh చూWా@ మP. 

ZØమ�. 14:5, 14, 23లE, అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమP �ద z>ల8 ఎంత ఉUV% టనను  ¤టH0 డ� అంటÐ, మన 

మనWా_Mల8 పZsప+రèJKLన� iానప�టÉi& AాటÉ+ ఉలr ం4°ంచుట zాపమP అయP�న�ద+ అతడ� 

ఉUV% టÉం¿Vడ�. 

పW�Hాడ= తనమట�d క& sh}y తన మనసుºల, రïð�పరచు 01నవలÔను... సహజమ/6ా 

ఏ8¢య/ obిదuమ/ 0ాదo }yను పWభ/HIౖన O�సునందు ఎ>?6? రïð�6ా 

నమ/Äచు}h~ను. అOsే ఏ8ౖెనను obిదuమo OPంచు01నుHాo0j అ8¢ obిదu�Ü. 

అనుమXoంచుHాడ= �oనOPడల (JాCసమ/ల�క&ండ �నును, గనుక 8ోbి యo 

�ర�g }æందును (>¡మX. 14:5, 14, 23). 

�గoహమPలక8 బf అZs�ంuన ఆ�రమPను గwZs z>ల8 మ�టHr డ�త-, ఆ ఆ�రమPను 

భPJంచుట �గo�Zాధన ¿ేయPట�² సమ�నమ+ తమ మనసు_లలE తలంచనంతటÉ వరక8 i¡¢«స@వ}ల8 ఆ 

ఆ�రమPను yనుట మంuUే అ+ z>ల8 �వZsం¿Vడ�. అ��ే ఈ �ధమP�ా భPJంచుటక8 AాZs 

మనWా_Mల8 AాZsi· అనుమy ఇవ5కzq �ే, ఆ ఆ�రమPను Aార� yనుట zాపమP అవ}త´ంU�. 

ఆసi·@కరమP�ా, ఈ అ³V�యమP Ñక9 QBపథ�మPలE, ఈ �షయమPను iÖవలం +Zాè యక 

మZsయP పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమP నుంgh మ�త<Jµ చూ.�@ , ఎక89వమంU� �¼ా5సుల8 UV++ yనుటక8 

ÒగP. చూప}�Vర� అ+ z>ల8 AాU�ం¿Vడ�. అ��ే �¼ా5సుల8 అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమPలE ఉన� JKళక8వలను 

క�gV పZsగణలE+i· �సుiòAాల+ మZsయP మwడ� దృ®ి0iòణమPలలE నుంgh ఒiÖ �ధJKLన +Zా¨ రణలక8 

వ.�@  తప� Aార� UV++ భPJంచక�డదు అ+ అతడ� వiా9ణ!ం¿Vడ�. 
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ఇప�టÉ వరక8 Ày¼ాస@ ñమPలE పZs.̈ిత´ల, +Zాè యక, మZsయP అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమPలను పZsచయం 

¿ే¼ామP iాబటÉ0 , ఇప}�డ� ఈ మwడ� దృ®ి0iòణమPల8 సంకZs�ంచు మZsయP ఒకUV+ �ద ఒకటÉ ఆ³Vరపడ� 

�³VనమPను చూచుటక8 i�ంత సమయమPను iÖటH�ం¿Vf. మనమP Ày¼ాస@ ñమPను ఆశo�ంచు 

మwడ� �üన�JKLన దృ®ి0iòణమPల8 మwడ� ABZÖ5ర� GHగమPల8 iావ}; బదుల8�ా, ప<y దృ®ి0iòణమP 

Ày¼ాస@ ñమP అంతటÉలE GHగJKLయPన�U�, మZsయP ఏUో ఒక iòణమP నుంgh ¸êhంచబడ�త´ంU�. 

ఇU� i�ంత అ¶మయం�ా ఉంటÄంU� అ+ QBను మPందు�ాQB ఒప}�iòAాf. ఎందుకంటÐ, ఈ 

zాఠమPలE ఇంతక8 మPంUే మనమP ఇuన ఉUVహరణల8 i�+� ఒక సమయమందు ఒiÖ దృ®ి0iòణమPను 

ఉప¶�sWా@ � అన�టÄr  అ+ ిసు@ ంU�. iా+ Aాస@Aా+i·, మన ఉUVహరణల+�టÉలE మwడ� దృ®ి0iòణమPల8 

అ+� GHగJKLయPంటH�. మwghంటÉ మధ� ఉన� GìదమPలను ఎy@చూప}టక8�ాను ఒక దృ®ి0iòణమP 

z<ా మPఖ�మP�ా క+ ించు ఉUVహరణలను మనమP ఎం ిక¿ేసుక8QV�మP అం�ే. ఏ దృ®ి0iòణమP క�gV 

ఇతరAాటÉ నుంgh ఏiాంతమP�ా ప+ ¿ేయలTదు అనునU� Aాస@వJKLయPన�U�. 

పరసc6ాZd67తమ8 

ÒదటÉ�ా, పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమPలE GHగJKLయPన�UV++ పZsగణ!ంచంgh. ఈ పZs.̈ిy, ఈ 

�షయమPలE zాfAాZ¡¢న వ�క8@ ల8 మZsయP Uేవ}+ Aాక�మP�² స�, మనమP పZsగణ!ంచు QRౖyక ప<శ�లక8 

సంబం³�ంuన ఔuత�JKLన Aాస@వమPల+�టÉ+ కf�sయPంటÄంU�, మZsయP ఈ z<ా మ�ణ!కత ఆ³Vరం�ా 

మనమP �షయమPను �¼"r ®ించవల.ియPన�U�. వ�క8@ ల8 లT+�íడల, Ày¼ాస@ ñ �¿Vరణ ¿ేయPటక8 ఎవర� 

)�sfయPండర�, మZsయP Uేవ}+ ప<త�ªత లT+ �íడల, Aాస@�కతలను గwZs మనమP ఏ) 

�ెf.ిi�+యPండలTమP. మZ�క మ�టలE, పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమPలE నుంgh QRౖyకJKLన ప<శ�లను మనమP 

�¼"r ®ింuనప}�డ� క�gV, మన పZs¼þధనలలE ఎలrప}�డూ వ�i·@గత మZsయP +Zాè యక పZsగణల8 

GHగJKLయPంgVf. మనమP పZs.̈ిy+ Uేవ}+ Aాక�మP ARల8గPలE చూ.�@  తప�, మZsయP వ�క8@ ల8�ా 

పZs.̈ిy మన �ద చూప} ప<GHవమPను గPZs@.�@  తప�, మనమP పZs.̈ిy+ సZs�ా అర̈మP ¿ేసుiòలTమP అ+ 

¿ెప}�ట సమంజసJµ అవ}త´ంU�. 

+Zాè యక దృ®ి0iòణమP �షయమPలE క�gV ఇUే Aాస@వJKLయPన�U�. మన పZs.̈ిత´లక8 మZsయP 

స5యం�ా మనక8 మనమP లTఖనమPలE+i· మ�టలను అనువZs@ంచలTకzq �ే, మనమP లTఖనమPను సZs�ా 

అర̈మP ¿ేసుiòలTదు అ+ అర̈మP. “‘Uొం�sలవదు� ’ అంటÐ అర̈మP ఏ)ట@ QVక8 �ెల8సు, iా+ అU� QVక8 

మZsయP QBను, నను� ఉUో�గమPలE  ¤టÄ0 క8న�Aా+ నుంgh ధనమPను Uోచుi�నుటక8 ఎల� 

అనువZs@ంచుiòAాలE QVక8 �ెfయదు” అ+ ¿ెప}� ఒక వ�i·@+ పZsగణ!ంచంgh. “Uొం�sలవదు� ” అను మ�టల 

Ñక9 సZs�íLన అర̈మP ఈ వ�i·@i· ఖuతమP�ా �ెfయదు. +Zాè యక అరùతల8 ఈ వ�i·@i· �ెf.ియPన�టÄr  
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!"#$ల&, అధ+యన మ/ర1ద345ల&, మ34య6 ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు 

సంద345ంచం"#. 

అ+ ిWా@ ��ా+, ఇ� అనువZs@ంచబడ� పZs.̈ిత´ల QBపథ�మPను గo °̄ంచుటలE అతడ� �ఫలమగPట 

Aాస@Aా+i·, బmౖeల8 ఆ±ంచు �షయమPల8 అత+i· �ెfయవ} అ+ +ZాÂ Zsసు@ ంU�. 

మZsయP, అవ}ను, అ.ి@త5 దృ®ి0iòణమP �షయమPలE క�gV మనమP U,+QB ¿ెప�వచు. UV+ 

పZs.̈ిy Ñక9 QBపథ�మPలE UV++ చూ.ి, Uేవ}+ Aాక� ఆ³VరమP�ా UV++ సZs�ా Aా�ఖ��+.�@  తప� 

మనమP స5యమPను సZs�ా అర̈మP ¿ేసుiòలTమP. మనమP సZs�ా ఆలEuం¿VలంటÐ మన మనWా_Mలక8 

లTఖనమP �ెf.ియPంgVf. మZsయP మన మనWా_êh మన బHధ�తలను సZs�ా �ెల8ప}టక8 మPందు 

మనమP పZs.̈ిత´లను గwZsన Aాస@వమPలను క�gV ఎZs�sయPంgVf. 

iాబటÉ0 , ప<y దృ®ి0iòణమP ఇతర�ల Ñక9 పZsగణలక8 మ�ర.మP �ెర�సు@ ంU�. మనమP ఏ 

దృ®ి0iòణమPQRౖQV పZsప+రèJKLన ZnyలE అనువZs@ంuనప}�డ�, ఇతర Z¡ంటÉ నుంgh మనమP z{ ందగల అAB 

JKళక8వలను అU� మనక8 చూప}త´ంU�. సమస� ఏ)టంటÐ మనమP పZsప+రèJKLన JKళక8వ గల 

పZsప+రèJKLన మ�నవ}లమP iామP. ఈ iారణమP ¿ేత, �షయమPలను మనమP �¼"షJKLన +Zాè యక 

దృ®ి0iòణమPలE ఆశo�ంuనప}�డ� అ.ి@త5 మZsయP పZs.̈ిత´ల సమస�లను మనమP స�ష0మP�ా 

చూడలTమP. మZsయP మనమP iÖవలం పZs.̈ిత´ల దృ®ి0iòణమPను మ�త<Jµ ఉప¶�sంuనప}�డ� మనమP 

+Zాè యక మZsయP అ.ి@త5 సమస�లను అర̈మP ¿ేసుiòలTమP. మZsయP అవ}ను, Ày¼ాస@ ñ ప<శ�ల Ñక9 

అ.ి@త5 అంశమPలను మ�త<Jµ మనమP చూ.ినప}�డ�, +Zాè యక మZsయP పZs.̈ిత´ల సమస�లను గwZs 

సZs�íLన +Zా¨ రణలక8 ZాలTమP అనునU� క�gV Aాస@వJKLయPన�U�. 

మనమP Ày¼ాస@ ñమPను గwZs పZsప+రèJKLన ZnyలE ఆలEచన ¿ేయగf�s�ే, ఈ మwడ� 

దృ®ి0iòణమPల8 క�gV ఎలrప}�డూ ఖuతమP�ా ఒiÖ +Zా¨ రణలను మZsయP JKళక8వలను కf�sంచగలవ}. 

అ��ే మనమP పZsప+ర�è లమP iాదు iాబటÉ0 , మనమP మwడ� దృ®ి0iòణమPల+�టÉ+ ఉప¶�sం¿Vf, 

తUV5Zా QRౖyక సమస�లను గwZs ¸ల[ౖనంత సమ�¿VరమPను మనమP కf�sయPండవచు. మwడ� 

దృ®ి0iòణమPల+�టÉ+ ఉప¶�sంచుట UV5Zా, ఏ ఒక9 దృ®ి0iòణమP Ñక9 JKళక8వల i�రi¡¢QV మనమP 

+యంత<ణలను కf�sయPండగలమP. 

మ=>?ంప@ 

ఈ zాఠంలE, i¡¢«స@వ Ày¼ాస@ ñమPను UV+ Ñక9 QRౖyక iòణమPలలE నుంgh పZsగణ!ంచబడ� 

ABUVంత¼ాస@ ñ Òత@మP అ+ +ర5uసూ@  ఈ అంశమPను పZsచయం ¿ే¼ామP. సyøయల i�రక8 బmౖeల8 Ñక9 

మwghంతల అరùతలను క�gV మనమP �వZsం¿VమP. uవZs�ా, +Zాè యక, పZs.̈ిత´ల మZsయP అ.ి@త5 
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!"#$ల&, అధ+యన మ/ర1ద345ల&, మ34య6 ఇతర 9ధుల ;<రక& థ@A BC9యం B9EీG HI ను thirdmill.org నందు 

సంద345ంచం"#. 

దృ®ి0iòణమPలను ఉUV% టÉంచుట మZsయP సమత´ల�మP ¿ేయPట వలన కల8గP ల�భమPలను పZsగణలE+i· 

�సుi�ను QRౖyక +రèయ�లను �సుi�నుటక8 బmౖeల8 మ�U�Zs+ క�gV మనమP ప<yzాU�ం¿VమP. 

ఆధు+క లEకమPలE బmౖeల�నుWారJKLన +రèయ�లను �సుi�నుట ఎQ×� సAాళr�² క�ghన ప+ 

అయP�న�U�. మనమP తరచు�ా అQBక రకమPల ప<GHవమPల�² ఈడ5బడ�VమP, మZsయP ¸టÉలE ¿Vల� 

Uేవ}+ అ³�iారమPను గPZs@ంచవ} మZsయP ఆయన మంuతనమPను గwZs పటÉ0ంచుiòవ}. అ��ే 

i¡¢«స@వ}లమP�ా మనమP Uేవ}+ మంuతనమPను ఉUV% టÉం¿Vf, మZsయP మన QRౖyక +రèయ�లలE మనమP 

UV++ అనుసZsం¿Vf. మZsయP Ày¼ాస@ ñమPను గwZsన +Zాè యక, పZs.̈ిత´ల మZsయP అ.ి@త5 

దృ®ి0iòణమPలను ఉప¶�sంచుట ఈ ప++ ¿ేయPటక8 ఒక ఉప¶గకరJKLన మ�ర.JKLయPన�U�. మన 

ఆలEచనలE+i· ఈ దృ®ి0iòణమPలను ¿ేర�చుండ�ా, సంi·rష0JKLన QRౖyక సమస�లను �¼"r ®ించుటక8 

మZsయP జ5æ నప+ర5కJKLన, బmౖeల�నుWారJKLన +రèయ�లను �సుi�నుటక8 మనలను మనమP .ిదÂమP 

¿ేసుక8ంటHమP. 


