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1. పరిచయం
దేవుడు
తన
ఉదేదశాలన
భూమిమీదకు
విడుదల
చేయాలనకునన పుు డు,
దేవదూతలన వాడుకునన సిందర్భా లున్నన యి. కాని చాలా తరచ్చగా, ఆయన వాటిని
మానవ పాద్తల దాా ర్భ విడుదల చేస్తతడు. దీని అర థిం ఏమిటింటే, భూమి మీద ఆయన
ఉదేదశాలు, నీవింటి, న్నవింటివారి దాా ర్భ విడుదల అవుతాయనన మాట!

నీవు దేవునితో నడుస్తత ఉిండగా, నీ దాా ర్భ ఈ భూమి మీదకు ఆయన విడుదల
చేయాలని కోరుకుింటునన ద్రణాళికలు, ఉదేదశాలు నీవు కనగింటావు. వీటిలో కొనిన
‘దేవుని కుమారుడు కనయ క దాా ర్భ జనిమ ించడిం’ అనన ింత విరరీతమైన ద్పాముఖ్య త
గలవిగా ఉింటే, మరికొనిన `ఎవరూ వినని ఒక మారుమూల ద్గామింలో ఒక నర్ రీ స్తూ లు
స్తథింించడిం’ లాింటి చినన విగా ఉింటాయి. కాని ద్రతీదీ భూమి మీద విడుదలయ్యయ దేవుని
కారయ మే.

ఈ పుసతకింలో భూమిమీద దేవుని ఉదేదశాలకు జనమ నివా డిం అనే అింశింపై కొనిన
విలువైన ఆలోచనలు పిందురరచ బడాాయి. కాబటి,ి నీ జీవితిం దాా ర్భ దేవుని కార్భయ లన
విడుదల చేస్తత స్తగిపో!
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2. ‘‘మరియ అద్భు తం’’ నండి పాఠాలు

యెషయా 7:14
కాబట్టి ప్రపభువు తానే యొక సూచన్ మీకు చూపున. ఆలకంచుడి, కన్య క గర్ు వ్తియై కుమారుని కని అతనిక
ఇమామ నయేలన పేరు పెట్టిన.

‘‘మరియ అదుా తానిన ’’ మీరు గమనిస్తిండగా, భూమిపై దేవుని కార్భయ నిన
చేయడానికి కొనిన ఆలోచనలు ఈ కిింద చూదాదిం.

విడుదల

నియమిత కాలంలో భూమి మీదకు విడుదల కావ్డం
ఈ లోకింలోనికి దేవుని కుమారుడు జనిమ ించడిం గురిించి ఏదేన తోటలో దేవుడే
త ని, నీ సింతానమునకు ఆమె సింతానమునకున వైరము
ద్రవచిించాడు, ‘‘నీకున స్త్రకి
కలుగజేసెదన. అర నినన తలమీద కొటుిన, నీవు దానిని మడిమె మీద కొటుిదువు’’
త కూడా ఆయన ర్భకగురిించి ద్రవచిించారు.
(ఆర 3:15). యెషయా వింటి ఇతర ద్రవకలు
అయినరు టికినీ ఈ లోకింలోనికి రక్షకుని రింరడానికి దేవుడు ఏమాద్తిం
తిందరరడినటుు కనిింించదు. ద్రవచనిం చెింు న స్మారు 4000 సింవత్ ర్భల తర్భా త
త ిందు
‘‘కాలము రరిపూర ణమైనపుు డు దేవుడు తన కుమారుని రింపెన. ఆయన స్త్రయ
త నకు లోబడినవాడాయెన’’ (గలతీ 4:4,5). దేవుడు తన కార్భయ నిన
పుటి,ి ... ధరమ శాస్త్సము
ఎలపు
ు ు డూ నియమిించ బడిన సమయింలోనే విడుదల చేస్తతడు. నీ దాా ర్భ విడుదల
చేయాలనకునన ద్రతి కార్భయ నిన , నియమిింర బడిన సమయింలో మాద్తమే విడుదల
చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నన డు.

సాధార్ణమైన్ ప్రపజల దావ రా విడుదల
దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకింలోనికి రింపాలనకునన పుు డు, ఆయన కనయ కయైన
మరియ అనే ఒక యౌవన యూదయ స్త్రతని ఎించ్చకున్నన డు. లోకింలోనికి రక్షకుని
రింింించడిం అనే ఎనన డూ చేయని అతయ ింత ముఖ్య మైన కార్భయ నిన
దేవుడు
చేస్తనన పుడు, దానిని ఆయన ఒక యవా న కనయ కకు అరు గిించాడనే విషయిం గమనిస్తత
చాలా ఆశి రయ ింగా అనిింస్తింర. దేవుడు ఎింత ధైరయ ిం చేశాడో కదా! మరియ గరా ింలో
ఉనన శిశువుకు ఏదైన్న అయివుింటే? గరా ద్స్తవిం చేయిించ్చకోమని ఎవరైన్న మరియన
బలవింతిం చేసివుింటే? ఆమెకు అనకోకుిండా గరా ద్స్తవిం అయివుింటే? చరిద్తలో ఆమె
త ర్భళ్ళ తో కొటిి చింపేవారు.
జీవిించిన కాలింలో వివాహానికి ముిందు గరా ిం ధరిించిన స్త్రని
ఒకవేళ్ ఆమెన అలా ర్భళ్ళ తో కొటిి చింపేసి వుిండివుింటే? అపుు డు లోకరక్షకుని
రరిసితి
థ
ఏమిటి? మానవాళికి ఏమైయిండేర? వైఫలాయ లకు ఇనిన
అవకాశాలు
ఉనన రు టికీ, అతయ ింత గరు కార్భయ నిన చేయడానికి ఒక యవా న కనయ కన నమేమ ధైరయ ిం
చేశాడు దేవుడు. దీనిని చేయగలిగిన దేవుడు, కోటాురమింరకి స్వార తన ద్రకటిించడిం,
రోగులన సా సర
థ రచడిం, చెరలో ఉనన వారికి విడుదలనివా డిం, దేశములన
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సా సర
థ రచడిం వింటి ఎలాింటి కార్భయ లకోసమైన్న, నీలాింటి, న్నలాింటి వారికి
అరు గిించడానికి ఆయన ధైరయ ిం చేస్తతడు. స్తమానయ మైన మనషులకు తన కార్భయ లన
అరు గిించడానికి దేవుడు భయరడడు. నిజానికి తన కార్భయ లన లోకింలో విడుదల
చేయడానికి ఆయన స్తమానయ లనే ఎించ్చకున్నన డు.

ఆయన్ ఆతమ దావ రా
ఉండాలి

మాప్రతమే

జనిమ ంచి

నిర్మ లమైన్

వారుగా

దేవుని కుమారుడు మరియ గరా వాసి కావడిం అస్తధారణమైన కారయ ిం, కేవలిం
రరిశుదాాతమ దాా ర్భ జరిగిన కారయ ిం. గరా ధారణ మనిషి గరా ింలో జరిగినరు టికీ, అర
అదుా తిం దాా ర్భ జరిగిింర. ఈ గరా ధారణలో ఎలాింటి మానవ ద్రమేయిం లేదు.
‘‘రరిశుదాాతమ నీ మీరకి వచ్చి న, సరోా నన తుని శకి త నినన కముమ కొనన గనక పుటబో
ి వు
శిశువు రరిశుదుాడై దేవుని కుమారుడనబడున’’ అని దేవదూత మరియతో చెపాు డు
(లూకా 1:35). మనదాా ర్భ దేవుడు చేయాలనకునన ద్రతి కారయ ిం ఆయన ఆతమ దాా ర్భ
త
పుటిిం
ి దై ఉిండాలి. అర మన స్తధారణ స్తమర ాయ ిం, శకిదాా
ర్భ జరిగినరు టికీ, అర
ఆతమ దాా ర్భ ధారణ పింరనదై ఉిండాలి. శరీరిం దాా ర్భ పుటిిం
ి ర శరీరిం, ఆతమ దాా ర్భ
పుటిిం
ి ర ఆతమ యై ఉింటుింర. అర ఎింత ఆధాయ తిమ కమైన కారయ ింగా కనిింించినరు టికీ,
మనిం కేవలిం మానవ తరూ ిం, ఊహ లేక ఆవిషూ రణ దాా ర్భ మాద్తమే ఒక కార్భయ నిన
ఆరింభించి, అర యథార థమైన దేవుని కారయ ింగా ఉిండాలని ఆశిించలేిం. ఆ కారయ ిం
త
రరిశుదాాతమ దాా ర్భ పుటక
ి పోతే, అర ఎింత భకిగల
కారయ ింగా కనిింించిన్న, ఇింకా శరీర
సింబింధమైన కారయ మే అవుతుింర. దేవుడు శరీరకార్భయ లకు తన అభషేకానిన ఇవా డు
(నిర గమ 30:32).

అది ఇబబ ందిక కార్ణం కావ్చుు
లోకరక్షకుడు జనిమ ించడానికైన మానవపాద్తగా ఉిండడిం మరియకు ఎింత ఘనతో!
అయినరు టికీ, ఆమె ఎింత ఇబబ ింరగల రరిసితి
థ లో ఉిందో. ఆమె వివాహిం కాని యవతి.
కాని గరా ిం ధరిించిింర. నిజమే, ఆమె గరా ిం ధరిించిింర సా యింగా దేవుని కుమారుడేన ,
కాని ఆమె కుటుింబిం, స్తన హితులు ఆమె వివరణ రా కరిస్తతర్భ? రరిశుదాాతమ కారయ ిందాా ర్భ
తాన గరా వతినయాయ ననే ఆమె వివరణన వారు నముమ తార్భ? తన కుమారుణ్ణ ణ ఈ
లోకింలో ఆమెదాా ర్భ ‘‘జనిమ ింర’’ జేయాలని దేవుడు కోరుకునన పుడు, ఆయన మరియన
ఇింత ఇబబ ింరకరమైన రరిసితి
థ లో ఎిందుకు పెటాిలి్ వచిి ింర?
ఇిందులో మనిందరికీ ఒక పాఠిం ఉింర. చాలాస్తరుు దేవుడు మనకు అరు గిించిన రనిని
కొనస్తగిస్తనన పుడు, అర మన ఇబబ ింరకి కారణిం కావచ్చి . మనలో, మనదాా ర్భ దేవుడు
చేస్తనన
కార్భయ నిన
అిందరూ అర థిం చేస్కోరు. మనమాయన రనిచేస్తనన ిందుకు
తృణీకరిించబడి, విసరి జింర బడవచ్చి . ‘‘శరీరిం’’ మరణ్ణించేటటుు, చాలాస్తరుు మనిం
ఇలాింటి రరిసితి
థ గుిండా వెళ్ళ డానికి దేవుడు అనమతిస్తతడు. ఇర మనిం తగ గడానికి,
దేవుని కుమారుడు హెచి డానికి కారణిం అవుతుింర. ద్రభువైన య్యస్న గూరిి న
స్తక్ష్యయ నిన , ఆయన మన దాా ర్భ చేస్తనన కార్భయ నిన సిగుర
గ డకుిండా చేయడిం మనిం
నేరుి కుింటాిం.
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దేవుని అస్తధారణ కారయ ిం తరచూ స్తధారణమైన, మామూలు ద్రద్కియల దాా ర్భ రూరిం
దాలుి తుింర. మరియ గరా ిం ధరిించడిం ఆశి రయ కరింగా జరిగిన్న, ఆమె ఆ బిడన
ా
తమిమ రనెలలూ మోయాలి్ వచిి ింర. గరా ధారణ, ద్రసవిం అనే ఈ ద్రద్కియనింతటినీ,
దేవుడు ఒక అదుా తింగా ఎిందుకు చేయలేదు? ఆ శిశువు మొదటిరోజు గరా ింలో రడి,
మరుసటి రోజున ద్రసవమైపోతే ఇింకా గరు
అదుా తిం అయయ ిండేర కదా?
స్తధారణింగా, స్తమానయ ద్రద్కియ దాా ర్భ, మరియ బిడన
ా
పూరి తకాలిం మోయాలి్ న
అవసరమేమిటి? ఇకూ డునన
ముఖ్య మైన పాఠిం ఏమిటింటే, భూమిమీద దేవుని
అస్తధారణ కార్భయ లు తరచ్చగా స్తధారణమైన, మామూలు ద్రద్కియల దాా ర్భనే
జరుగుతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక బలమైన స్తథనిక సింఘానిన కటడా
ి నికి దేవుడు నినన
ింలిచి వుిండవచ్చి . నీదాా ర్భ ఆయన చేయాలనకునన రని అదే కావచ్చి . దానికోసిం
నినన
ఆయన అభషేకిించి వర్భలు ఇచిి వుిండవచ్చి . అయినరు టికీ, స్తథనిక
సింఘానిన కటడా
ి నికి ద్రయాసతో, రనిచేసి, బోధించి, ద్రసింగిించి, ద్శదచూ
ా
ిం, ద్రణాళిక
చేసి, ద్కమింగా నిరా హిించే స్తధారణ ద్రద్కియ దాా ర్భనే నీవు వెళ్ళళ లి్ వుింటుింర. నీ
స్తమానయ మైన స్తధారణ ద్రయతన ింతోనే దేవుని అస్తధారణ కారయ ిం జరుగుతుింర.

మరొక ఉదాహరణ దైవిక పోషణలోనిర. దేవుని ద్రజలుగా, మన అవసర్భలనీన దేవుడు
తీరుస్తతడని మనిం నముమ తాిం. దేవుడు ఆశి రయ రీతిలో మనలన పోషిస్తతడని
విశా సిస్తతిం. అయితే, అనేక సిందర్భా లలో దేవుని ఆశి రయ కరమైన పోషణ, మన
చేతికార్భయ ల దాా ర్భనే మన జీవితింలోని వస్తింర అనే సింగతి గురి తించడింలో
విఫలమౌతాిం. మనిం రనిచేయాలి్
ర్భవచ్చి , కాని మనిం పిందేర మాద్తిం
ఆశి రయ కరమైనదే. ఉదాహరణకు, నీకు ఉదోయ గిం ఉిండడిం అనేర కూడా ఆశి రయ మే
కావచ్చి ! నీ రనిదాా ర్భ నీకు దొరికే పోషణ కూడా ఆశి రయ మైనదే!

మూయబడిన్ తలుపులు ఎద్భర్కొ న్వ్లసి రావ్చుు
మరియ ‘‘తన తలిచూలు కుమారుని కని, పతితగుడల
ా తో చ్చటి,ి సద్తములో వారికి
సల
థ ము లేనిందున ఆయనన రశువుల తటిలో
ి
రరుిండట్టెన
ి ’’ అని బైబిల్
చెబుతుింర (లూకా 2:7). ట్టతెహే
ు ములో ఎనిన సద్తాలు ఉన్నన యో మనకు తెలీదు.
సల
మరియ
యోస్తపులు,
అనేక
సద్తాలముిందు
నిలబడిన్న,
వారికి
థ ము
దొరకకపోవడానిన మనిం ఊహిించ్చకోవచ్చి . లేకపోతే వారు వెళిళ న సద్తింలో గదులు
లేకపోవడిం వలన, ఆ సద్తిం యజమాని వారికి రశువుల పాకన చూింించి వుిండవచ్చి .
తన కుమారుని జనమ కు, ఈ విశాా నికే దేవుడైనవాడు, ఒక అదుా తిం చేసి, కనీసిం
ఒకూ గరని కేటాయిించలేకపోయాడా? మరియ మనస్లో ముస్రుకునన ఆలోచనలన
మీరు ఊహిించగలర్భ? ‘‘దేవుడు మాకోసిం ఒకూ గరనన్నన ఉించ్చతాడు. ఎిందుకింటే
నేన మోస్తనన బిడా దేవుని కుమారుడు కదా. సద్తింలో మాకోసిం ఒక గర తరు కుిండా
ఉింటుిందని అనకుింటున్నన న’’ అని ఆమె అనకుని వుిండవచ్చి . అయిన్నసరే,
దేవుడు ఆ బిడా ఎకూ డ జనిమ ించాలని కోర్భడో ఆ సలా
థ నిన చేరేవరకు, వారు తటిన
ి ద్రతి
టు
టి
లో
తలుపూ మూసిన ుగానే అనిింించిింర. కాబ ,ి మన జీవితా ు కూడా, భూమిమీద
దేవుని కార్భయ నికి మనిం జనమ నిచేి ద్కమింలో, అనేకస్తరుు మనిం మూసివునన తలుపులు
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ఎదురోూ వలసిర్భవచ్చి . అింటే మనిం చేస్తనన రని యథార థమైింర కాదని అర థిం కాదు.
మూసివునన తలుపులు మనకు చెపేు ర, మిగిలిన తలుపులు తటమ
ి ని, దేవుడు ఏ
సల
స్త
థ ింలో కార్భయ నిన జరిగి త డో అకూ డికి చేరేవరకు ముిందుకు స్తగిపమమ ని.
నిజింగా రరిశుదాాతమ వలననైన యధార థమైన దేవుని రనిని తమ ఆతమ లో ధారణ
చేసినవారు అనేకులు ఉన్నన రు. అయితే వారు ఎకూ డ వుిండాలని దేవుడు కోర్భడో
అకూ డికి చేరేవరకు ద్రసవిించలేరు, లేక బిడన
ా
కనలేరు. వారు ఎకూ డ ఉిండాలని
దేవుడు కోరుతున్నన డో అకూ డికి చేరేవరకు, వారికి ‘‘సల
థ ము లేనిందున’’ ఒక సల
థ ిం
స
దే
నిండి మరొక లా
థ నికి వెళ్ళళ లి్ ర్భవచ్చి . దేవుని ఉ ద శాలు మన దాా ర్భ జనిమ ించడానికి
ముిందు, మనిం సరైన సల
థ ింలో ఉిండాలి.

సంర్క్షంచబడాలి, పోషంచబడాలి
ఒక శిశువుగా, య్యస్ మిగిలిన శిశువులిందరి లాగానే ఎదగాలి్ వచిి ింర (లూకా 2:40).
య్యస్ తాన పుటిన
ి రోజు నిండే, తన పోషణ, అవసర్భలు అనీన తానే చూచ్చకోలేదు!
మరియ ఆయనన చూచ్చకుింటూ, పాలిచిి పోషిస్తత, మిగిలిన తలుులిందరి లాగానే
ఆయనన స్తకాలి్ వచిి ింర. నిజానికి య్యస్ శిశువుగా ఉనన పుడు, ఆయన ద్పాణానిన
కాపాడడానికి మరియ యోస్తపులు ట్టతెహే
ు మున విడిచి ఐగుపుతకు పారిపోవాలి్ వచిి ింర.
ఎిందుకింటే ర్భజైన హేరోదు ఆ శిశువున చింపాలని చూశాడు (మతతయి 2:12-16).
‘‘ఇతన దేవుని కుమారుడు కదా, తనన తాన పోషిించ్చకోగలడు, సింరక్షించ్చకోగలడు,
కాపాడుకోగలడు’’ అని మరియ యోస్తపులు ఆయనన విడిచిపెటేయ
ి లేదు. దేవుని
కుమారునికి జనమ నివా డమే కాక, ఆయనన పెించి, పోషిించి, సింరక్షించే బాధయ త కూడా
మరియదే.
అదేవిధింగా,
మనదాా ర్భ
దేవుడు
పుటిిం
ి చిన
రనికి
మనమే
గృహనిర్భా హకులిం. మనదాా ర్భ ఆరింభమైన ద్రతి రనిని పోషిించి, పెించి
సింరక్షించాలి్ న అవసరిం ఉింర. తనకు పుటిన
ి బిడకు
ా తలిు ఆహారిం పెటి,ి పోషిించి,
ద్శదా చూిం, పెించి, సింరక్షించినటే,ు మనదాా ర్భ దేవుడు పుటిిం
ి చిన రనిని మనిం ద్శదగా
ా
పెించి, పోషిించి, కాపాడవలసి వుింర. దేవుడు మనదాా ర్భ జరిగిించిన రనిని న్నశనిం
చేయడానికి అరవారని గాని లేక దుష్టిలోచనలతో ఉనన మనషులన గాని మనిం
అనమతిించలేము.
ఈ కిింర అధాయ యాలలో, దేవుని ఉదేదశాలకు జనమ నిచేి
న్నలుగు అింశాలన మనిం చూదాదిం.
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3. నీలో దాగిన్ సంపద

మన్లో ఉన్న సంపద/భప్రదపర్చబడిన్ దానినండే దేవుడు తన్ ఉదేేశాలన
విడుదల చేసాాడు

మన్దావ రా ఏమి జనిమ ంచబోతంది అనేది మన్లో ఉన్న
నిర్ ణయిస్ాంది

సంపద

మతాయి 12:33-37
33 చెట్టి మంచిదని యెంచి దాని పండున మంచిదే అని యెంచుడి, లేదా, చెట్టి చెడడదని యెంచి దాని పండున
చెడడదే అని యెంచుడి. చెట్టి దాని పండు వ్లన్ తెలియబడున.
34 సర్ప సంతాన్మా, మీరు చెడడవారై యండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? హృదయమంద్భ నిండియండు
దానిని బట్టి నోరు మాటలాడున గదా.
35 సజన
జ డు తన్ మంచి ధన్నిధిలో నండి సదివ షయములన తెచుు న. ద్భర్న
జ డు తన్ చెడడ ధన్నిధిలో నండి
ద్భరివ షయములన తెచుు న.
36 నేన మీత చెపుప న్దేమన్గా -మనష్యయ లు పలుకు వ్య ర్మై
థ న్ ప్రపతిమాటన గూరిు య విమర్శ దిన్మున్ లెకొ
చెపప వ్లసి యండున.
37 నీ మాటలన బట్టి నీతిమంతుడవ్ని తీరుప నంద్భద్భవు, నీ మాటలన బట్టియే అపరాధివ్ని తీరుప నంద్భద్భవు.

మించివాడు, తన హృదయింలోని మించి ధననిధనిండి మించి విషయాలన బయటికి
తెస్తతడు. మననిండి ఏమి పుడుతుింర అనేర, మనలో ఉనన సింరద లేక మనలో
నిిండినదానిపై ఆధారరడి వుింటుింర. మన హృదయాలలో ఒకవేళ్ మించి విషయాలు
ఉింటే, మనిం మించి విషయాలన పుటిిం
ి చగలిం. మన హృదయింలో చెడవి
ా షయాల
సింరద ఉింటే, చెడా విషయాలనే మనిం పుటిిం
ి చగలిం. మన దాా ర్భ ఏమి పుడుతుింర
అనేర మనలో దాచబడిన సింరద యొకూ సా భావిం నిర ణయిస్తింర.
మతాయి 7:15-20
15 అబదధ ప్రపవ్క ాలన గూరిు జాప్రగతాపడుడి. వారు గొఱ్ఱెల చర్మ ములు వేసికొని మీ యొదేకు వ్తుా రు కాని లోపలవారు
ప్రూర్మైన్ తడేళ్లు.
16 వారి ఫలముల వ్లన్ మీరు వారిని తెలిసికొంద్భరు. ముండు పొదలలో ప్రదాక్షపండనై
ు న్న, పలేురుచెటున
అంజూర్పు పండునైన్న కోయద్భరా?
17 ఆలాగున్నే ప్రపతి మంచి చెట్టి మంచి ఫలములు ఫలించున, పనికమాలిన్ చెట్టి కాని ఫలములు ఫలించున.
18 మంచి చెట్టి కాని ఫలములు ఫలింపనేర్ద్భ, పనికమాలిన్ చెట్టి మంచి ఫలములు ఫలింప నేర్ద్భ.
1ల మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రపతిచెట్టి న్ర్కబడి అగిన లో వేయబడున.
20 కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వ్లన్ వారిని తెలిసికొంద్భరు.

ఇకూ డ య్యస్ రరిసయయ లతో మాటాుడుతున్నన డు. తమకు ‘‘మించి ఫలములు’’ దొరికితే,
చెటుి తరు నిసరిగా మించిదౌతుిందని రరిసయయ లు అనకుింటున్నన రు. కాని నిజానికి
దానికి వయ తిరేకమైనర సరియైనర అని య్యస్ ఎతితచూపాడు. చెటుి మించిదైతేనే దాని
ఫలములు మించివౌతాయి. చెటుి సా భావిం దాని ఫలములన నిర ణయిస్తింర. మనలో
ఉనన సింరదయ్య మనిం ఫలిించే ఫలాలన నిర ణయిస్తింర. మన జీవితాలలో మనిం
6
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దేనిని పుటిస్త
ి త మో అదే నిర ణయిస్తింర. మనలో ఏముిందో అనేర మనదాా ర్భ ఏమి
వస్తిందో అనేదానిన నిర ణయిస్తింర. కాబటిి అలాగే మనలో ఉనన సింరదన బటిి దేవుడు
తన కార్భయ లన విడుదల చేస్తతడు. కాబటిి మనలో ఇింతవరకు ఏమి నిింపుకున్నన ిం, ఏమి
నిింపుకుింటాిం అనేర చాలా ద్పాముఖ్య ిం.

ఈ సంపద మన్లోక ఎలా వ్స్ాంది?
దేవుడు మన్ జీవితాలలో సంపదన ఇసాాడు
యోహాన 3:27
అంద్భకు యోహాన ఇటునెన, తన్కు పర్లోకము నండి అనప్రగహంపబడితేనే గాని యెవ్డున ఏమియ
పొందనేర్డు.

దేవుడు మన జీవితాలలో సింరదన ఇవా గలడు. మనలో ఉనన ఈ సింరద లేక మించి
ధననిధని దేవుడు తానే ఉించాడు. మనకునన సమస్తతనికి ఆధారిం దేవుడే. దేవుడు
కోరుకుింటే, ఆయన మన జీవితాలలో వరములు, అభషేకిం, ఇింకా మనలో
ద్రస్తతింలేని ఇతర స్తమర్భథయ లన పెటగ
ి లడు.
ఇతరులు మన్ జీవితాలలో సంపదన పెటిగలరు
సామెతలు 27:17
ఇనము చేత ఇనము పద్భన్గున. అట్టు ఒకడు తన్ చెలికానిక వివేకము పుట్టించున.

మనిం ఎవరితో సహవాసిం చేస్తన్నన మో వారు అయితే మించి విషయాలన లేక
చెడవి
ా షయాలన మనలో సింరదగా పెడతారు. మోషే, యెహోషువల మధయ
అనబింధానిన దేవుడు ఏర్భు టుచేశాడని రా తీయోరదేశకాిండింలో మనిం చదువుతాిం
(రా తీ 1:38). యెహోషువన న్నయకుడుగా సిర
థ రరచమని దేవుడు మోషేకు చెపాు డు
(సింఖ్యయ 27:18-23). మోషే అభషేకిం యెహోషువ మీదకు వచిి ింర. మోషే తన
చేతులనించడిం బటిి జాాన్నతమ యెహోషువలోకి వచిి ింర (రా తీ 34:9). ఒక సింరద
ఒకనినిండి మరొకనిలోనికి వెళిళ ింర. ఇతరులనిండి మించి నిధులు మన
జీవితాలలోనికి వచేి అవకాశిం ఉింర. కాబటిి మనిం ఎవరితో సమయిం గడుపుతామో
వారిని ఉదేశ
ద పూరా కింగా ఎించ్చకొని, వారు మన జీవితాలలో మించి విషయాలు
నిింపేటటుు అనమతిించాలి.
మన్ జీవితంలో మన్ం సంపదన నింపుకోవ్చుు
సామెతలు 4:23
నీ హృదయములోనండి జీవ్ధార్లు బయలుదేరున. కాబట్టి అనిన ట్టకంటె ముఖ్య ముగా నీ హృదయమున
భప్రదముగా కాపాడుకొనము.
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మన జీవితాలలో మనిం ఏ సింరద నిింపుకుింటున్నన మో మనిం నిర ణయిించ్చకోవచ్చి .
దేవుని వాకయ ిం చదవడిం, కొిందరు వయ కుత లతో సమయిం గడరడిం, కొనిన ింటిలో తరీీ దు
పిందడిం వింటివాటి దాా ర్భ మనిం కావాలని మనలో సింరదన నిింపుకోవచ్చి . మనలో
మించి నిధ వచిి న తర్భా త, మనదాా ర్భ మించి విషయాలు పుటేి ద్రదేశింలో మనలిన
మనిం ఉించ్చకుింటున్నన ము.
మనదాా ర్భ దేవుడు చేయాలనకునన
కార్భయ నిన
మనిం అర థిం చేస్కోవడిం
మొదలుపెడితే, వాటినే మన జీవితింలో నిింపుకొనినపుు డు, అర దేవుని కార్భయ నిన
పుటిిం
ి చడానికి సహాయిం చేస్తింర. మన జీవితింలో, మనకు అవసరమైన నిధులన
మనకు ఇవా మని దేవుని అడగడిం దాా ర్భ, లేక అవి మన జీవితాలలో ఇచేి వారితో
సమయిం గడరడిం దాా ర్భ, లేక అవసరమైన తరీీ దు పిందడిం అనే విధాన్నలలో
దీనిన మనిం చేయవచ్చి . ఎపుు డైతే ఆ సింరద మనలో ఉింటుిందో, అపుు డే అర
బయటికి వస్తింర. మనలో దాచబడనిదానిన
మనిం బయటకు తీస్కుర్భలేము.
తత
స్త
ఉదాహరణకు, మీరొక కొ సింఘానిన
థ ింించి, పాసరు
ి గా ఉింటే, దేవుడు ఆ సింఘిం
రి
లా
వ థ ు లని, సింఖ్య లో పెరగాలని, బలమైనరగా కావాలని, తాన కావాలనకునన
సింఘింగా ఉిండాలని ఆశిస్తతడు. సింఘానిన నడిింించి, సరైన నిర ణయాలు తీస్కుని,
మించి సింఘసింసగా
థ , కారయ నిరా హణలో మించిగా మరిింత ఎకుూ వగా తీస్కు
వెళ్ళ డానికి, మీలో దేవుని వాకయ నిధ, దేవుని అభషేక నిధ మరిింత జాానిం అవసరిం
కావచ్చి , కాబటిి నీవు దేవుని వాకాయ నిన అధయ యనిం చేయాలి, అభషేకింలో ఎదగాలి,
సింఘ నిరా హణ నైపుణాయ ల గురిించి నేరుి కోవాలి, వీటనిన టినీ నీలో దాచ్చకోవాలి.
అపుు డు సింఘానికి సింబింధించిన విషయాలు నీలో పుటడ
ి ిం స్తధయ మౌతుింర.
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4. ప్రపార్ థన్ దావ రా జన్మ నివ్వ డం

మన జీవితాలలో దేవుని ఉదేదశాలకు మనిం ద్పార థన దాా ర్భ జనమ నిస్తతిం. దేవుని
సింగతులన భూమిపై ఉనికిలోని తెచేి ద్రసవవేదన ద్పార థన.

ప్రపార్ థన్లో దేవుని ఉదేేశాలన గూరిు న్ అవ్గాహన్ నీవు పొంద్భతావు
1కొరింథీ 2:9-10
9 ఇంద్భన గూరిు దేవుడు తనన ప్రపేమించు వారికొర్కు ఏవి సిదధపర్చెనో అవి కంట్టక కన్బడలేద్భ, చెవిక
విన్బడలేద్భ, మనషయ హృదయమున్కు గోచర్ము కాలేద్భ అని ప్రవాయబడి యన్న ది.
10 మన్కైతే దేవుడు వాట్టని తన్ ఆతమ వ్లన్ బయలుపర్చి యన్నన డు. ఆ ఆతమ అనిన ట్టని, దేవుని మర్మ ములన
ూడ పరిశోధించుచున్నన డు.
1 కొరింథీ 14:2
ఎంద్భకన్గా భాషత మాటలాడువాడు మనష్యయ లత కాద్భ దేవునిత మాటలాడుచున్నన డు. మనష్యయ డెవ్డున
ప్రగహంపడు గాని వాడు ఆతమ వ్లన్ మర్మ ములన పలుకుచున్నన డు.

మానవజాతి కొరకైన స్తమానయ మైన దేవుని ద్రణాళికలు, ఉదేదశాలకు అనబింధింగా,
త
వయ కిగతింగా
మనలో ద్రతివారికి దేవుడు ద్రణాళిక చేసి సిదర
ా రచిన నిరిష
ద మై
ి న
విషయాలు ఉింటాయి. ‘‘వాటియిందు మనము నడుచ్చకొనవలెనని దేవుడు ముిందుగా
సిదర
ా రచిన సతద్కియలు చేయటకై, మనకు ద్కీస్త య్యస్నిందు సృషిిం
ి రబడిన వారమై
ఆయన చేసిన రనియై యన్నన ము’’ (ఎఫెర 2:10). మనలో చాలమింరకి, మన జీవితాల
కొరకైన దేవుని ఉదేదశాలు చాలా సు షిం
ి గా కనబడకుిండా, ‘‘మరమ ము’’గా అనిింించవచ్చి .
కాని దేవుని ఆతమ కు దేవుని మనస్్ తెలుస్. దేవుని గూఢమైన సింగతులనీన
రరిశుదాథతమ కు తెలుస్. ఆయనకు దేవుని ద్రణాళికలు, ఉదేదశాలు పూరి తగా తెలుస్.
ఎిందుకింటే ఆయన తానే దేవుడు! దేవుని ద్రణాళికలు, ఉదేదశాలు రరిశుదాాతమ మనకు
బయలు రుస్తతడు. ఇర తరచూ ద్పార థనలో జరుగుతుింర.

మీరు ఆతమ లో ప్రపారి థంచిన్పుడు, దేవుని ఉదేేశాలన ఉనికలోనిక
తీస్కురావ్డానిక ప్రపారిస్
థ ా న్నన రు
త
భాషలతో ద్పారి థించడిం (లేక ఆతమ లో ద్పారి థించడిం) లోని శకివింతమైన
లాభిం
ఏమిటింటే,
మనిం
‘‘మరమ ము’’లన
రలుకుచ్చన్నన ము.
మనిం
ఆతమ లో
ద్పారి థించినపుడు, నిజానికి మనిం మన జీవితాల కోసమైన దేవుని ద్రణాళికలన,
ఉదేదశాలన నెరవేరి డిం కోసిం ద్పారిస్త
థ నన టుు. అవి ఆ సమయానికి మనకు మరమ ింగాన
లేక దాచబడినరగాన ఉిండవచ్చి .
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ద్పార థనలో, మనదాా ర్భ దేవుడు పుటిిం
ి చాలనకుింటునన విషయాలన దేవుడు మనకు
స్త
రి
స్త
బయలు రు త డు. మనిం ద్పా థ నన పుడు, మనిం వాటిని గరా ిం ధరిస్తతిం, దేవుని
ఉదేదశాలు మన ఆతమ లో గరా ిం దాలుి తాయి. మనిం ఆతమ లో ద్పారి థించడిం
కొనస్తగిస్తతిండగా, ఆతీమ యలోకింలో మనిం దేవుని ఉదేదశాలకు ఒక రూపానిన ఇస్తన్నన ిం.
పుటుిక లేక ద్రసవిం ఇింకా జరుగకపోవచ్చి . కాని గరా ిం ధరిించిన సమయిం మొదలు
ద్రసవిం అయ్యయ వరకు, లోరలి ఎదుగుదల, కనింించని లోకింలో ఎదుగుదల అనే
అభవృరా చెిందే కాలిం లేక గరా సశి
థ శువు ఎదుగుదల జరుగుతుింర. మనిం ఆతమ లో
రి
ద్పా థించినపుడు ఇలా జరుగుతుింర. కనిింించే విధింగా ఏమారుు
మనిం
దే
దు
చూడకపోవచ్చి , కాని ఆతీమ యలోకింలో, దేవుని ఉ దశాలు ఒక రూపుర దకుింటూ, అవి
భూమిమీద విడుదలయ్యయ సమయానికి ఒక రూపానిన సింతరిించ్చకుింటాయి. కాబటిి
మనకు ఒక ఆలోచనగాని లేక దరశ నిం గాని వచిి నపుడు, దేవుడు మనకు కొనిన
విషయాలు బయలు రచినపుడు, మనదాా ర్భ దేవుడు బయలు రచాలని ఆశిించినపుడు,
వాటికోసిం మనిం ద్పార థనలో గడపాలి్ న అవసరిం ఉింర. సరియైన సమయింలో, కాలిం
రరిపూర ణమైనపుడు, భూమిమీద ఆయన ఉదేదశాలు పుడతాయి.

ప్రపార్ థన్ నీ చితాానిన దేవుని చితాంత కలుపుతుంది
హెప్రీ 5:7-9
7 రరీర్ధారియై యన్న దిన్ములలో మహా రోదన్ముతన కనీన ళ్ుతన, తనన మర్ణము నండి ర్క్షంప గలవానిక
ప్రపార్న్
థ లన యాచన్లన సమరిప ంచి, భయభకుా లు కలిగి యన్న ంద్భన్ ఆయన్ అంగీకరింపబడెన.
8 ఆయన్, కుమారుడై యండియ తాన పొందిన్ ప్రరమవ్లన్ విధేయతన నేరుు కొనెన.
9-10 మరియ ఆయన్ సంపూర్ ణసిదిధ పొందిన్వాడై, మెల్కొ సెదెకు యొకొ ప్రకమములో చేరిన్ ప్రపధాన్ యాజకుడని
దేవునిచేత పిలువ్బడి, తన్కు విధేయలైన్ వారికందరికని నితయ ర్క్షణకు కార్కుడాయెన.
మతాయి 26:38-39,42-43
38 అపుప డు యేస్ -మర్ణమగున్ంతగా న్న ప్రపాణము బహు ద్భుఃఖ్ములో మునిగియన్న ది. మీరు ఇకొ డ నిలిచి,
న్నత ూడ మెలకువ్గా నండుడని వారిత చెపిప
39 కొంతదూర్ము వెళ్ల,ు సాగిలపడి -న్న తంప్రీ, సాధయ మైతే ఈ గినెన న్నయొదేనండి తొలగిపోనిముమ , అయిన్న న్న
యిషి ప్రపకార్ము కాద్భ నీ చితా ప్రపకార్మే కానిమమ ని ప్రపారిం
థ చెన.
42 మర్ల రండవ్మారు వెళ్లు -న్న తంప్రీ, నేన దీనిని ప్రతాగితేనే గాని యిది న్నయొదేనండి తొలగిపోవుట సాధయ ము
కానియెడల, నీ చితామే సిదిధంచు గాక అని ప్రపారిం
థ చి
43 తిరిగి వ్చిు , వారు మర్ల నిప్రదించుట చూచెన. ఏలయన్గా వారి కనన లు భార్ముగా ఉండెన.

దేవుని కుమారుడు విధేయత నేరుి కోవడిం అనే సతాయ నిన అర థిం చేస్కోవడిం మన
జాాన్ననికి చాలా కషిం
ి . కాని పైననన వచన్నలు కుమారునికి తింద్డిరటు ‘‘దైవిక భయము’’
లేక ‘‘దైవిక భకి’’త ఉిందని తెలియ జేస్తన్నన యి. గెతె్ మనె తోటలో, తాన పిందబోతునన
బలియరు ణన య్యస్ ముఖ్యముఖిగా ఎదురొూ నన పుు డు, తింద్డి చితాత నికి ‘‘అవున’’ అని
చెరు గలిగే స్తథయికి ఆయన ర్భవడానికి, మహా రోదనముతోన, కనీన ళ్ళ తోన యాచనలు
ద్పార థనలు చేశాడు. ఆ తీద్వమైన ద్పార థన్న సమయిం దాా ర్భ మరణమవా డానికి విధేయత
చూపునింతగా ఆయన చితతిం, దేవుని చితతింతో రరిపూర ణింగా సమిం చేయబడిరర. అలాగే
మన జీవితాలలో కూడా, చాలా తరచ్చగా, మన చితతిం ఆయన చితాత నిన చేయడానికి
సింపూర ణింగా లోబడని సమయానికి చేరుకోవచ్చి . కాని తింద్డి సనిన ధలో మనిం
ద్పార థనలో గడిింనపుడు, ఆయన చితతింతో మనిం చితతిం సింపూర ణింగా ఏకిం చేస్త
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సమయానికి మనిం తరచూ చేరుతాిం. ద్పార థన ముగిించే సమయానికి, ‘‘ద్రభువా, నీ
చితతమే సిరిం
ా చ్చగాక!’’ అనే స్తథయికి చేరతాిం.
కాబటి,ి ద్పార థన, సహజ లోకింలోనికి విడుదల కాకముిందు, కనిింించని లోకింలో పుటి,ి
ఎరగి, దేవుని ఉదేదశాలు ఒక సా రూరింలోనికి మారడానికి సహాయరడడిం మాద్తమే కాక,
మన చితాత నిన తింద్డి చితాత నికి అనగుణింగా మారి డింలో కూడా సహాయరడి, ఆయన
ఉదేదశాలన
ఈ
భూమిపై
నెరవేరి డానికి
సిదమ
ా య్యయ లా
చేస్తింర.
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5. పలుకబడిన్ మాట

చాలా తరచ్చగా మనిం మాటాుడే మాటలు, భూమిమీద దేవుని ఉదేదశానిన , చితాత నిన
నెరవేరి డానికి స్తధన్నలుగా ఉింటాయి. మన మాటలు కేవలిం మన ద్రస్తతానేన కాక
మన భవిషయ తుతన కూడా ద్రభావితిం చేసి రూపురదుదతాయి.

దేవుని ఉదేేశాలత మీ జీవితానిన మండించే మాటలు పలకండి
యాకోబు 3:6
న్నలుక అగిన యే, న్నలుక మన్ అవ్యవ్ములలో ఉంచబడిన్ పాపప్రపపంచమై సర్వ రరీర్మున్కు మాలిన్య ము
కలుగజేయచు, ప్రపకృతి చప్రకమున్కు చిచుు పెట్టిన, అది న్ర్కము చేత చిచుు పెటిబడున.

న్నలుకన ‘‘అగిన ’’ అన్నన రు. అింటే న్నలుకకు గరు ద్రభావిం ఉింర. ఈ వచనిం చెడు
మాటాుడే న్నలుక అనే భావింతో, న్నలుకకునన ‘‘చెడ’ా ’ ద్రభావానిన గూరిి ద్రతేయ కింగా
చెబుతుింర.
ఒక చెడా న్నలుక పార ‘‘ద్రరించిం’’ ఎలా అవుతుిందో, ఒక మించి న్నలుక దీవెన
‘‘ద్రరించిం’’ కాగలదు (యాకోబు 3:6). ఒక చెడా న్నలుక శరీరమింతటినీ అరవిద్తిం
చేస్తింర, అలాగే ఒక మించి న్నలుక శరీరమింతటినీ దీవిస్తింర. ముఖ్య మైన సిందేశిం
ఏమిటింటే, మన న్నలుక, మన సరా మున ద్రభావితిం చేస్తింర! మన న్నలుక మన
ఉనికిని ద్రభావితిం చేస్తింర. మన జీవితిం అింతా న్నలుకవల ు ‘‘నిరు ింటుకుింటుింర’’.
అర మనిం మాటాుడే మాటలవల ు ద్రభావితమౌతుింర.
ఒక చెడా న్నలుక నరకిం చేత మిండిించబడుతుింర లేక నరకించేత ద్రభావితమౌతుింర.
కాని దీవెన, అభషేకాల ‘‘ద్రరించ’’మైన న్నలుక, దేవునిచేత, ఆయన వాకయ ించేత, ఆయన
ఆతమ చేత ‘‘మిండిరచ’’ బడుతుింర. ఈ న్నలుక శరీరమింతటినీ దీవిస్తింర. ఈ న్నలుక
దేవుడు మనకోసిం దాచిన దీవెనలతో మన జీవితాలన వెలిగిస్తింర. ఇర దేవుని
ఉదేదశాలన ఈ భూమిపై విడుదల చేస్త న్నలుక.
న్నలుక అయితే పార ద్రరించిం అన్నన అవుతుింర లేక దీవెన ద్రరించింగానన్నన
ఉింటుింర. మనిం మాటాుడే మాటల దాా ర్భ మనిం దేవుని ఉదేదశాలకు జనమ నిస్తన్నన ిం.
దేవుని ద్రణాళికలు ఉదేదశాలతో కూడిన మన ఉనికిని ‘‘మిండిింర’’ జేస్త మాటలన
మనిం రలకాలి. దేవుని సింగతులన ఉనికిలోనికి రింు ించే మాటలు మనిం మాటాుడాలి.
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దేవుని మాటలు పలుకుతూ మీ లోకానిక రూపానిన వ్వ ండి
హెప్రీ 11:3
అంద్భన బట్టి దృరయ మైన్ది కన్బడెడు పదార్ము
థ ల చేత నిరిమ ంపబడ లేదనియ విశావ సము చేత ప్రగహంచుకొన
చున్నన ము.

భౌతికమైనర/ద్పాకృతికమైనర ఆధాయ తిమ కమైన దానినిండి వచిి ింర. దృశయ మైనర
అదృశయ మైనదానినిండి వచిి ింర. ద్పాకృతికమైన దానిని పుటిిం
ి చడానికి వాడిన
అదృశయ మైన లేక ఆతీమ యమైన రదార థిం `దేవుడు రలికిన మాట. కాబటి,ి సహజ
లోకింలోని వస్తవులకు సా రూరమిచేి ర, తీరిి రదేదర, రూపానిన చేి ర, జనమ నిచేి ర,
సృషిిం
ి చేర, ఉనికిలోనికి తెచేి ర దేవుని వాకయ మే. తన వాకుూ న మన జీవితాలలోకి
రలికి, మన జీవితాలన మనిం కోరుకునే విధింగా నిర ణయిించే స్తమర్భథయ నిన , అధకార్భనిన
దేవుడు మనకిచాి డు.
దేవుని ఉదేదశాలు, ద్రణాళికలు, దరా న్నలన మీ జీవితింలో జరిగేలా వాటిని రలకిండి.
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6. ప్రరదధగల పని

సామెతలు 10:4
బదధకముగా పనిచేయవాడు దరిప్రద్భడగున. ప్రరదధగలవాడు ఐరవ ర్య వ్ంతుడగున.
సామెతలు 13:4
సోమరి ఆరపడున గాని వాని ప్రపాణమున్ కేమియ దొర్కద్భ. ప్రరదధగల వానిక ప్రపాణము పుషిగా నండున.
1 కొరింథీ 15:10
అయిన్న నేనేమై యన్నన నో అది దేవుని కృపవ్లన్నే అయియన్నన న. మరియ న్నకు అనప్రగహంపబడిన్
ఆయన్ కృప నిషఫ లము కాలేద్భ గాని, వార్ందరికంటె నేనెకుొ వ్గా ప్రపయాసపడితిని. ప్రపయాసపడిన్ది నేన కాన,
న్నకు తడైయన్న దేవుని కృపయే.

తమ కలలతో, తమ రకాతనిన , చెమటన, కనీన టిని కలరడానికి ఇషర
ి డనివారి కలలు
నిజిం కావు! అవి కలలు
ు గానే ఉిండిపోతాయి! దేవుని ఉదేదశాలన పుటిిం
ి చడానికి
మనవింతుగా ద్శదగా
ా రనిచేయాలి.
‘‘కనీన టితో వితుతవారు ఆనిందగానముతో రింటకోసెదరు’’ (కీర తన 126:5). మనిం
‘‘కనీన టితో
వితతడానికి’’ ఇషర
ి డకపోతే, ‘‘సింతోషింతో రింటకోయలేము’’. మనకు
దేవుడిచిి న దరశ నిం లేక కల ఉింర, కాని అర జరగడానికి మనిం ఎకాూ లి్ న కొిండ,
మనిం రడాలి్ న ద్శమ, అింకితభావింతో కూడిన ద్రయతన ిం అవసరిం. మనిం ఒకొూ కూ
ఇటుక పేరుి తుింటే, హఠాతుతగా వయ తిరేకత అనే గాలి వీచి కొనిన
ఇటుకలన
కూలద్దోయవచ్చి . కాని మనిం వాటిని తీస్కుని మరలా కటడ
ి ిం మొదలుపెటి,ి
ముిందుకు స్తగిపోతూ ఉిండాలి. దేవుని ఉదేదశాలన పుటిిం
ి చడానికి ద్శదతో
ా కూడిన రని
అవసరిం.
దేవుడు మనలన కేవలిం కలలు కనేవారిగా కాక, ఆయన ర్భజయ ిం కోసిం రనిచేస్తవారుగా
ఉిండడానికి ింలిచాడు. మనిం రరిచరయ రనినిగూరిి కలలు కనడానికి మాద్తమే కాక,
రరిచరయ
రని చేయడానికి ింలువబడాాిం. కష్టిలన, సవాళ్ళ న అధగమిస్తత
రనిచేయిండి, అపుు డు కల నిజమౌతుింర.
మనలో ద్రతి ఒకూ రి దాా ర్భ పుటిిం
ి చాలని దేవుడు కోరుకుింటునన అనేక
ఉదేదశాలున్నన యని నేన నముమ తున్నన న. ‘‘ద్రభువా, నేన చాలా పెదద కలలు కన్నన న,
కాని ఏమీ చేయలేకపోయాన’’ అింటూ రరలోకానికి వెళ్ళ వదుద. దేవుడు మన దాా ర్భ ఈ
భూమిమీద పుటిిం
ి చాలని కోరిన ద్రతిదానిన పుటిిం
ి చామని ఎరిగినవారమై, మనిం
రరలోకానికి వెళ్ళళ లి్ వుింర.
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ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ఒక స్తథనిక సింఘింగా తన రరిథిని మిించి ఇిండియా అింతటా,
ముఖ్య ింగా ఉతతర ఇిండియా వరకు తన రరిచరయ న జరిగిస్తనన ర. మా ద్రతేయ క దృషి ి (ఎ)
న్నయకులన బలోపేతిం చేయడిం, (బి) సింఘాలోుని యవతన రరిచరయ కు
సిదర
ా రచడిం, (సి) ద్కీస్త శరీరమైన సింఘానిన వృరర
ా రచడిం. యౌవనస్తల కోసిం అనేక
శిక్షణా సెమిన్నరుు, స్త్కైసతవ న్నయకుల కానీ రెన్ లు సింవత్ రిం అింతటా
జరిగిస్తింటాము. అవే కాక, విశాా స్లన వాకయ ింలో, ఆతమ లో బలోపేతిం చేయాలనే
లక్షయ ింతో వేల సింఖ్య లో మా ద్రచ్చరణలు ఇింగ్ల ుషులో, ఇతర భారతీయ ద్పాింతీయ
భాషలోు ఉచితింగా రింింణీ చేస్తన్నన ము.
ఒకేస్తరి లేక ద్రతి నెలా ద్కమింగా కొింత కానక రింింించడిం దాా ర్భ మాతో ఆరి థకింగా
భాగస్తా ములు కావలసిింరగా మిమమ లిన ఆహాా నిస్తన్నన ము. మన దేశింలో జరుగుతునన
ఈ గరు రరిచరయ కు సహాయింగా మీరు రింపే కానక ఎింత అయిన్న కృతజత
ా తో
రా కరిించ బడుతుింర.
మీరు మీ కానకని చెకుూ దాా ర్భ లేక బాయ ింక ద్డాఫ్ ి దాా ర్భ, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ,
ట్టింగళూరు’’ పేరున మా ఆఫీస్ అద్డస్కు రింింించవచ్చి . లేక నేరుగా బాయ ింక
ద్టాన్్ ఫర్ దాా ర్భ మా బాయ ింక ఎక్ూ ింటలో జమ చేయవచ్చి .
గమనిక: ఇిండియాలోని బాయ ింక ఎక్ూ ింటల దాా ర్భ రింపే కానకలన మాద్తమే ఆల్
పీపుల్్ చర్ి రా కరిించగలదు. మీరు మీ కానక రింపేటపుు డు మీకిషమై
ి తే ఎింసి
రరిచరయ లో ఏ విభాగింలో దానిని వాడాలని మీరు కోరుతున్నన రో దానిని మాకు
తెలియజేయవచ్చి . ఇతర వివర్భల కోసిం దయచేసి మా వెబసైట apcwo.org/give లో
చూడవచ్చి .
మీకు వీలైనపుు డలాు మాకోసిం, మా రరిచరయ కోసిం ద్పారి థించడిం మరచిపోవదుద.
మీకు మా కృతజత
ా లు, దేవుడు మిమమ లిన దీవిించ్చన గాక !
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Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF versions of all the above books are available for free download from our church website
at apcwo.org/books. Many of these books are also available in other languages. To request
your free copy of these books, please send an email to bookrequest@apcwo.org
*Available only as PDF
Also visit our church website for free Audio and Video sermons, Sermon notes
(apcwo.org/sermons), and many other resources you can use.

ఆల పీపులస చర్ు గురించి
ఆల్ పీపుల్్ చర్ి (ఎింసి)లో ట్టింగళూరు నగరింలో మేము ఉపుు గా, వెలుగుగా ఉింటూ,
ఇిండియా దేశానికీ, ఇతర ద్రరించ దేశాలకూ ఒక సా రింగా రనిచేయాలని మా దరశ నిం.
ఎింసి లో సింపూర ణమైన, ర్భజీరడని దేవుని వాకాయ నిన రరిశుదాాతమ అభషేకిం, నడిింింపు
దాా ర్భ అింరించాలనన ర మా దృఢమైన తీర్భమ నిం. మధురమైన సింగ్లతిం,
సృజన్నతమ కమైన బోధన, అతయ ింత నైపుణయ ింతో కూడిన వాదనలు, సమకాలీన రరిచరయ
విధాన్నలు, అతాయ ధునిక స్తింకేతిక నైపుణయ ిం, ఇవేవీ దైవాభషేకింతో, రరిశుదాాతమ
స్తచనలతో, ఆశి రయ కార్భయ లతో, స్తచకద్కియలతో, రరిశుదాథతమ వర్భల కుమమ రిింపుతో
(1కొరిింథీ 2.4,5, హెద్ీ 2.3,4) కూడిన వాకయ ద్రకటనకు ద్రతాయ మాన యాలు కానేరవని
మేము నముమ తున్నన ము. మా ద్రధాన్నింశిం య్యస్ ! మా వస్తవు దేవుని వాకయ ిం ! మా
విధానిం రరిశుదాాతమ శకి త ! మా భారిం ద్రజలు ! మా గమయ ిం ద్కీస్తలోకి రరిరకా త !
మా ద్రధాన కార్భయ లయిం ట్టింగళూరులో ఉింర. ఇిండియాలోని ఇతర ద్పాింతాలోు మా
కార్భయ లయాలు ఉన్నన యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ద్బాించిలు ఎకూ డెకూ డ ఉన్నన యి అనే
సమాచారిం కోసిం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations . చూడిండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ రింరిండి.

నినన

ప్రపేమిస్ాన్న

దేవుడు నీకు తెలుసా?

స్మారు 2000 సింవత్ ర్భలకు ముిందు, దేవుడు ఈ లోకింలోకి ఒక మనిషిగా వచాి డు.
ఆయన పేరు య్యస్. ఆయన రరిపూర ణింగా పారరహిత జీవితానిన జీవిించాడు. య్యస్
శరీరధారియైన దేవుడు కాబటి,ి ఆయన చెింు నవనీన , చేసినవనీన మనకు దేవుణ్ణ ణ
బయలురరిచాయి. ఆయన మాటాుడిన మాటలు స్తక్ష్యతుత దేవునివే. ఆయన చేసిన
రనలనీన దేవుని కార్భయ లే. య్యస్ భూమిమీద అనేక అదుా తాలు చేశాడు. ఆయన
రోగులన, ద్శమలో ఉనన వారిని బాగుచేశాడు. ఆయన గుడివా
ా రి కనన లు తెరిచాడు,
చెవిటివారికి వినికిడినిచాి డు, కుింటివారిని నడిింించాడు, ద్రతి విధమైన వాయ ధని,
రోగానిన
సా సర
థ రచాడు. కొరద రొెల
ి న అతయ ధకింగా చేసి ఆకలితో ఉనన వారిని
అదుా తింగా పోషిించాడు, తుపానలన అణచాడు, ఇింకా అనేక అదుా తకార్భయ లు
చేశాడు.
దేవుడు మంచి దేవుడనీ, ప్రపజలు బాగుండాలని, సంపూరుణలుగా,
ఆరోగయ ంగా, సంతషంగా ఉండాలని కోరేవాడనీ బయలప రుస్ాన్నన యి. దేవుడు
ప్రపజల అవ్సరాలు తీరాు లని కోరుతున్నన డు.
ఈ కారాయ లనీన

కాబటిి
దేవుడు
మానవునిగా
మారి
మన
లోకింలోకి
నిర ణయిించ్చకుింటాడు? య్యస్ ఎిందుకు వచాి డు?
మనిందరమూ పారిం చేసి, మనలిన

ర్భవాలని

ఎిందుకు

సృజిించిన దేవుని యెదుట అింగ్లకృతిం కాని

రనలు చేశాము. పాపానికి రరయ వస్తన్నలుింటాయి. పారిం దేవునికి మనకు మధయ
దాటలేని గరు గోడలాగా ఉింర. పారిం దేవుని నిండి మనలన వేరుచేస్తింర. మనలన
సృషిిం
ి చిన వానిని ఎరుగకుిండా, ఆయనతో అర థవింతమైన అనబింధింలో ఉిండకుిండా
అడుాకుింటుింర పారిం. కాబటిి మనలో అనేకులు ఈ ఖ్యళీని అనేకమైన వాటితో
నిింపుకోవడానికి ద్రయతిన స్తింటాిం.
మన పాపానికి మరొక ఫలితిం, దేవుని నిండి శాశా తింగా వేరుకావడిం. దేవుని
న్నయ యస్తథనింలో పాపానికి శిక్ష మరణిం. మరణిం అింటే దేవునితో నితయ మూ వేరై
నరకానికి వెళ్ళ డిం.
కాని శుభవార త ఏమిటింటే, మనిం పారిం నిండి విడిింించబడి దేవుని దగ గరకు వెళ్ళ గలిం.
‘‘పారము వలన వచ్చి జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ద్రభువైన
ద్కీస్త య్యస్ నిందు నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుింర (రోమా 6:23). తాన సిలువ
మీద మరణ్ణించినపుు డు, సరా లోక పారముల కోసిం య్యస్ వెల చెలిిం
ు చాడు.
మూడురోజుల తర్భా త ఆయన తిరిగి లేచినపుు డు, తనన తాన సజీవునిగా అనేకులకు
కనరరచ్చకొని, తిరిగి రరలోకానికి వెళ్ళళ డు.
దేవుడు ద్పేమ, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకూ రూ నరకింలో నశిించిపోవడానికి ఆయన
ఇషర
ి డడు. అిందుకే ఆయన వచాి డు. మానవ జాతికింతటికీ పారిం నిండి, దాని

నితయ శిక్ష నిండి విడుదల కోసిం మార్భగనిన
ఏరు రచడానికి. ఆయన పాపులన
రక్షించడానికి వచాి డు- నీవింటి, న్నవింటి వారిని పారము నిండి, నితయ మరణిం నిండి
విడిింించడానికి.
ఈ ఉచితమైన పార క్షమారణ పిందడానికి, మనిం ఒకూ రనిచేస్తత చాలని బైబిల్
చెబుతుింర- ద్రభువైన య్యస్ ద్కీస్త సిలువపై చేసిన కార్భయ నిన
రా కరిించి,
పూర ణహృదయింతో ఆయనయిందు విశాా సముించడిం.
‘‘ఆయన్ యంద్భ విశావ సముంచు వాడెవ్డో వాడు ఆయన్ న్నమము మూలముగా
పాపక్షమాపణ పొంద్భన’’ (అపొ.కా. 10:43).
‘‘యేస్ ప్రపభువ్ని నీ నోట్టత ఒపుప కొని, దేవుడు మృతులలో నండి ఆయన్న
లేపెన్ని నీ హృదయమంద్భ విరవ సించిన్ యెడల, నీవు ర్క్షంపబడుద్భవు’’
(రోమా 10:9).
నీవు కూడా ద్రభువైన య్యస్ ద్కీస్తనిందు విశాా సముించితే, నీ పారములకు క్షమారణ,
శురా పిందవచ్చి .
ద్రభువైన య్యస్ ద్కీస్తలో, ఆయన నీ కోసిం సిలువపై చేసిన కారయ ింలో
విశాా సముించడానికి నిర ణయిం తీస్కోవడానికి సహాయరడే చినన ద్పార థన కిింద ఉింర.
య్యస్ నీ కోసిం చేసినదానిన నీవు రా కరిించినటుు ఒపుు కోవడానికి, నీ పారక్షమారణ,
పారశురా పిందడానికి ఈ ద్పార థన సహాయ రడుతుింర. ఈ ద్పార థన కేవలిం స్తచన్నతమ కిం
మాద్తమే. నీ సింత మాటలలో కూడా నీవు ద్పారి థించవచ్చి .

ద్ింయమైన య్యస్ ద్రభువా, నీవు సిలువపై న్నకోసిం చేసిన కార్భయ నిన ఈ రోజు నేన అర థిం
చేస్కున్నన న. నీవు న్నకోసిం మరణ్ణించావు, నీ ద్రశసతమైన రకాతనిన న్నకోసిం చిింరించి,
నేన క్షమారణ పిందేలా న్న పాపాలకు రరిహారిం చెలిిం
ు చావు. నీలో విశాా సముించేవారు
వారి పాపాలకు క్షమారణ పిందుతారని బైబిల్ చెబుతుింర.
నేడు నీలో విశాా సముించడానికి, నీవు సిలువపై న్న పాపాల కోసిం మరణ్ణించి, తిరిగి
లేచావని నమిమ
నినన
రా కరిించడానికి నేన నిర ణయిించ్చకుింటున్నన న. న్న
సద్తిూ యల వలు ననన నేన రక్షించ్చ కోలేన, మరొక మానవుడెవడూ ననన
రక్షించలేడని నేనెరుగుదున. న్న పాపాలకు క్షమారణ న్నకై నేన సింపారించ్చకోలేన.
ఈ రోజు నీవు న్న కోసిం మరణ్ణించావనీ, న్న పాపాలకు రరిహారిం చెలిిం
ు చావనీ, మరణిం
గెలిచి తిరిగి లేచావనీ, న్న హృదయింలో నమిమ , న్ననోటితో ఒపుు కుింటున్నన న, నీపై
విశాా సింతో న్న పాపాలకు క్షమారణన, పారశు రని
ా రా కరిస్తన్నన న.
య్యస్త, నీకు స్తత ద్తాలు ! నినన ద్పేమిించడానికి, నినన మరిింతగా ఎరగడానికి, నీకు
నమమ కస్తనిగా జీవిించడానికి న్నకు సహాయిం చేయి, ఆమేన్.

ఆల పీపులస చర్ు
బైబిల కాలేజీ & మినిస్త్రా ప్రటెయినింగ సెంటర్
బైబిల్ కాలేజీ & మినిస్త్ర ి ద్ెయినిింగ్ సెింటర్ (ఎింసిబిసి), ట్టింగళూరు, ఇిండియా ఆతమ నిింపుదల,
ఆతామ భషేకింతో

కూడిన

ఆచరణాతమ క

శిక్షణన

అింరస్తత,

విదాయ రుథలన

రరిశుదాథతమ

యొకూ

అస్తమానయ మైన శకి తతో, సా చఛ మైన సిదాాింత ద్పాతిరరకతో, మేధోరరింగా ఉతేతజితమైన దేవుని వాకయ
త
రఠనింలో శిక్షణ నిస్తింర. దైవ సా భావనిర్భమ ణిం, లోతైన దేవుని వాకయ బోధన, శకివింతమైన
స్తచనలు,
ఆశి రయ

కార్భయ లు, స్తచకద్కియలు - ఇవనీన

ద్రభువుతో మనిం కలిగి ఉిండే సనిన హిత సింబింధింలో

నిండి ద్రవహిస్తతయని మేము నముమ తాము.
ఎింసి బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన బోధన మాద్తమే కాక ఆచరణాతమ కమైన దేవుని ద్పేమన, రరిశుదాాతమ
అభషేకిం, ఆయన సనిన ధని, దేవుని సహజాతీత కార్భయ లన గురిించి నొకిూ చెరు బడతాయి. అనేకమింర
యవతీ యవకులు ఇకూ డ శిక్షణ పింర, తమ జీవితాలలో దేవుని ింలుపున సింపూరి త చేయడానికి
బయటికి రింరబడాారు.
మేము అందించే కోరుస లు
సరి ిఫికెట ఇన థియాలజీ & ప్రకసియ
ి
న మినిస్త్ర ి (సి.ట్టహెచ.) లో ఒక సంవ్తస ర్ం కోరుస
డిపొుమా ఇన థియాలజీ & ప్రకసియ
ి
న మినిస్త్ర ి (డి.ట్టహెచ) లో రండు సంవ్తస రాల కోరుస
బేచిలర్ ఇన థియాలజీ & ప్రకసియ
ి
న మినిస్త్ర ి (బి.ట్టహెచ) లో మూడు సంవ్తస రాల కోరుస
వారిం అింతా స్తమవారిం నిండి శుద్కవారిం వరకు ఉ. 9.00 నిండి మ. 1.00 వరకు కాుస్లు జరుగుతాయి.
స్తథనికింగా ఉిండేవారు, వివిధ వృతుతలోు రనిచేస్తనన వారు, గృహిణులు ఈ కాుస్లకు హాజరై ఆ తరవాత మ.
1.00 నిండి తమ రనలకు వెళ్ ువచ్చి . ఇకూ డే నివాసిం ఉిండాలని కోరే యవతీ యవకులకు
ద్రతేయ కమైన హాసల్
ి వసతి సౌకరయ ిం ఉింర. వారిం రన్నలోు మధాయ హన ిం 2 గిం. నిండి 5 గిం. వరకు
విదాయ రుథలు ఫీల్ా వర్ూ లో, ద్రతేయ కమైన సెమిన్నరుు, ద్పార థన, ఆర్భధన సమయాలోు పాల్గగనేలా కారయ ద్కమిం
ఉింటుింర. బయటి నిండి వచేి విదాయ రుథలకు మధాయ హన ిం కాుస్లు ఐచిఛ కిం. వార్భింతింలో ద్రతి విదాయ రి థ
ఆయా స్తథనిక సింఘాలోు రరిచరయ చేయడానికి ద్పోతా్ హిం అింరస్తతిం.
ఆన్లైన్లో దరఖ్యస్త చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయ ద్కమాలు, ద్రవేశిం విధ విధాన్నలు, బోధన్న రుస్ము
మొదలైన

వాటిని

తెలుస్కోడానికీ,

దరఖ్యస్త

apcwobiblecollege.org ని దరిశ ించిండి.

ఎింసి-బిసి నేషన్్ అస్తసియ్యషన్ ఫర్
థియలాజికల్ ఎద్కిడిటేషన్ (న్నటా)
దాా ర్భ గురి తింపు పింరనర

ఫారిం

డౌన్లోడ

చేస్కోడానికి

మా

వెబసైట

