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1. కలహెం అెంటే ఏమిటి?

అెంతటా కలహ్వలే - కుటెంబెంలో, కారాయ లయెంలో, పర్థచరయ లో, సెంఘెంలో, ఇలా
అనిే చోటాల ఇవే మాన్వ సెంబెంధాల్నే
కబళెంచేస్తతన్నే యి. బహుశ్చ కలహెం
పిలవబడే ఈ కాన్్ ర్చ లాటి జాడయ ెం ముటని
ట
జీవిత రెంగాలు లేకపోవచు్ . అన్ే టట
కలహెం అెంటే ఏెంటి? విడిపోవడెం, పోటాలట, ద్వా షెం, అసహయ ెం, మ్నుషుల మ్ధ్య
శతృతా ెం, లేక కుట్రటలు, మొదలైన్వి.
మ్న్ెం ఈ కలహ్వలను ఇెంట్లల భారాయ భర తల మ్ధ్య , తల్నద
ల ెంట్రడుల మ్ధ్య , తోబుటటవల
మ్ధ్య చూడవచు్ . చిన్ే పిలలు
ల గా ఉన్ే పుప డు బొమ్మ ల కోసెం పోటాలడుకొని
ఉెండవచు్ . పెదవా
ద ళ్ళు గా సలా
ి లు, ఆస్తతల కోసెం పోటాలడుకుెంటాెం! మ్న్
కారాయ లయాలోల,
జ్టట
సభ్యయ ల
మ్ధ్య లో,
యజ్మానికీ
వద్యయ గికీ
మ్ధ్య
పోటాలటలున్నే యి. దురదృషవ
ట శ్చతుత సెంలల మ్ధ్య కూడా, కొనిే స్వరుల ఒకే
సెంఘెంలోని సభ్యయ ల మ్ధ్య పోటాలటలు వస్తతన్నే యి. ట్రపజ్లు ఆరవారెం సెంఘెంలో
“హలెలుయా” అని ాడవచు్ కాని అద్వ సెంఘెంలో వన్ే ఇెంకొక సభ్యయ నితో సర్థగాా
ఉెండలేకపోవచు్ . ఇలా చెపప డెం నిజ్ెంగా విచారకరమే గాని కలహ్వలు కొనిే స్వరుల
ద్వవని స్నవకుల మ్ధ్య కూడా ఉెంటాయి!
ఈ పుసతకెం ఉద్వదశ్చలు ఏమిటెంటే:

• కలహ్వలకు గల కారణాలను అర ధెం చేస్తకోవడెం,
• కలహ్వలు మ్న్ జీవితెంపై చూపిెంచే దుషప ర్థణామాలను ధాయ న్ెం చేయడెం,
• కలహ్వలను ఏవిధ్ెంగా మ్న్ జీవితెంలో లేకుెండా చేస్తకోవాలో
నేరు్ కోవడెం.
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2. కలహ్వలకు కారణాలు ఏమిటి?

ద్వా షెం
స్వమెతలు 10:12
పగ కలహమును రేపును ట్రపేమ్ ద్యషములనిే టిని కపుప ను.

ద్వా షెం కలహ్వనికి కారణమౌతుెంర. ఉద్వహరణకి, నీ ఉద్యయ గెంలో మొదటిరోజున్ నీ కొతత
జ్టటకి నీవ పర్థచయెం చేయబడిన్పుప డు, నువా బహుశ్చ సెంతోషెంగా వెండి
వెంటావ. కానీ జ్టటలో ఉన్ే ఈ ఒకక వయ కి తతో కలవలేకపోతున్నే వని ఆ తరవాత
నువా తెలుస్తకున్నే వ. మొదట్లల నువా అతనితో చకక గా ఉెండడానికి ట్రపయతే ెం
చేశ్చవ కాని నెమ్మ రగా అతన్ెంటే ఇషప
ట డకపోవడెం, ఆ తరవాత అతని నుెండి
తపుప కోవడెం, ఇెంకా అతనిే ద్వా షెంచడెం కూడా మొదలుపెటాటవ. ఈ ద్వా షెం ఏద్య
ఒక రోజు పేల్నపోతుెంర కాని అపప టివరకు నీకు అతన్ెంటే ఇషెం
ట లేదని కనీసెం
తెల్నయకపోవచు్ . కాబటిట ఆ వయ కి త మీద నీ ద్వా షెం అతనికి, నీకు మ్ధ్య కలహ్వనిే
పెెంచుతుెంర.

కోపెం, మ్ెండే భావోట్రద్వకెం
స్వమెతలు 15:18
కోపోట్రద్వకి యగువాడు కలహము రేపును. దీర ఘశ్చెంతుడు వివాదము న్ణచివేయును.

మ్న్ెందరెం కోపపడే గుణెం ఉన్ే వారమే. మ్న్లో వన్ే భావోట్రద్వకాలు, ఆఖర్థకి కోపెం
కూడా సర్థగాా బయటికి వెళాు ల్న. మ్న్ెం ాపెం, అన్నయ యెం, అసహన్ెం లాటి అెంశ్చల
విషయెంలో కోపపడాల్న. కానీ మ్న్లో కొెంతమ్ెంరలో ఈ రగిల్నపోవడెం అనేర
ఉెంటెంర. ద్వనితో ఎవరైన్న కేవలెం చిన్ే మాట అన్నే , చిన్ే కాని పని చేసన్న
చెలరేగిపోతాెం. మ్న్ ఆధీన్ెంలో లేని ఆవేశ్చలు మ్న్ెం అనుకున్ే ద్వనికన్నే ఎకుక వ
కలహ్వలకు రావడానికి కారణెం కావచు్ . కోపెం కలహ్వలను రేపుతుెంర, సెంబెంధాలు
తెగిపోడానికి కారణమౌతుెంర.
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స్వమెతలు 29:22
కోపిషుుడు కలహము రేపును. ముెంగోపి అధికమైన్ దుట్రషక యలు చేయును.
స్వమెతలు 30:33
ాలు తరచగా వెన్ే పుటటను, ముకుక పిెండగా రక తము వచు్ ను, కోపము రేపగా కలహము పుటటను.

స్వమెతలు 30:33 ని హీట్రూ భాషలో అక్షరాలా చరవితే: “ాలను వత్తతడికి గుర్థ చేస్నత
వెన్ే పుటటతుెంర, ముకుక ని వత్తతడికి గుర్థ చేస్నత రక తము వస్తతెంర, కోానిే వత్తతడికి
గుర్థచేస్నత అెంటే పదుగుతూ వెంటే కలహ్వనిే పుటిస్త
ట తెంర.”

ముచ్ టలు, కొెండెములు చెపప డెం, చాడీలు చెపప డెం
స్వమెతలు 26:20
కట్టలు
ట
లేని యెడల అగిే ఆర్థపోవను. కొెండెగాడు లేని యెడల జ్గడము చలాలరును.

చాడీలు చెపేప వాడు, ముచ్ టాలడేవాడు, గుసగుసలతో మాటాలడేవాడు, అబద్వదలు
చెపేప వాడు కలహ్వలకు కారణమౌతాడు. ఉద్వహరణకు, ఇదరు
ద
స్నే హితుల మ్ధ్య
జ్ర్థగిెంర చూద్వదెం. ఒక స్నే హితుడు సలవ మీద దూరెంగా వెళాలడనుకోెండి. అపుప డు
వేరే వయ కి త అతని గుర్థెంచి అతని స్నే హితునికి లేనిపోనివి చెాప డు. ఈ స్నే హితుడు
త్తర్థగి వచి్ న్పుడు తన్ స్నే హితుడు పూర్థ తగా మార్థపోయిన్టల వెండడెం చూశ్చడు.
దీనికి కారణెం చాడీలు చెకక రుల కొడుతున్నే యి. అద్వవిధ్ెంగా మ్న్ెం అనుకోకుెండానే
ఇతరుల గుర్థెంచి గుసగుసలాడు కున్ే పుప డు మ్నుషుల మ్ధ్య లో ఉెండే
సెంబెంధాలను ాడుచేస్న కలహెం అనే వితతన్నలు వితుతతున్నే ెం. కాబటిట మ్న్ెం
ఇతరుల గుర్థెంచి మాటాలడేటపుప డు జాట్రగతతగా ఉెండాల్న.
స్వమెతలు 16:28
మూరుుడు కలహము రేపును, కొెండెగాడు మిట్రతభేదము చేయును.
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గొడవపడే లేక పోటాలడే తతా ెం
స్వమెతలు 26:21
వేడి ూడిదెకు బొగుాలు, అగిే కి కట్టలు
ట , కలహములు పుటిెం
ట చుటకు కలహట్రపియుడు.

గొడవలు పడే మ్నిషకి, మ్న్ెం ఏెం చెపిప న్న, ఏర చేసన్న అవి అతనిే కోపపడేలా
త ెంలో వన్ే ర ఏద్య ఒకటి అతడు గొడవ పడేలా చేస కలహ్వలు
చేస్వతయి. అతని వయ కితా
పుటిస్వ
ట త యి. అవి మిగిల్నన్ వారెందర్థతో సెంబెంధాలను తెెంచేస్తతెంర. ఇర వేరేవాళ్ు
తపుప కాదు కానీ అతనిలోనే ఏద్య తపుప ఉెండడెంవల ల అర అతనిే గొడవలు పడేలా
చేస్తతెంర.

గరా ెం
స్వమెతలు 28:25
పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును. యెహోవా యెందు న్మ్మ కముెంచువాడు వర్థలు
ధ ల ను.

ఒక ీమ్ వాళ్ళు కాన్ఫ రెన్్ గరలో కూర్చ్ ని ఒక ట్రాజెక్ట ట ను ఎలా చెయాయ లో
చర్థ్ స్తతన్నే రు అనుకుెంద్వము. నువా ఆ ీమ్ లో భాగెంగా వన్నే వ, మీ ీమ్ లీడర్చ
నీకులాగా పెదద విశా విద్వయ లయెం నుెండి పటభ
ట ట్రదుడు కాలేదనుకో. అపుప డు నీకు
బదులు అతడు ఆ పనిని ఎలా చెయాయ లో నేరుప తుెంటే నీకు అవమాన్ెంగా
అనిపిస్తతెంర. నీ అహెంకారెం నినుే అతని అధికారానికి లోబడనివా దు. ఎెందుకెంటే
నేనైతే ఈ పని అతనికన్నే బాగా చెయయ గలన్ని నువా అనుకుెంటావ. ఇర కలహ్వనికి
కారణమౌతుెంర. మ్న్ెందర్థలో అహెంకారెం ఎకుక వై ఇతరుల మెరుగైన్ ఆలోచన్ల్నే
అెంగీకర్థెంచకుెండా, కేవలెం అవి మ్న్ెం చేస్న విధాన్ెం కన్నే భిన్ే ెంగా వెండడెం
వల ల వాటిని ఆమోరెంచకుెండా నిరాకర్థస్నత ఇతరులతో మ్న్ సెంబెంధాలోల కలహ్వలకు
కారణమైన్ వాళ్ు మౌతాము.
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స్వా ర ధపూర్థత ఆకాెంక్ష
లూకా 22:20-27
20 ఆ ట్రపకారమే భోజ్న్మైన్ తరువాత ఆయన్ గినెే యు పటటకొని -ఈ గినెే

మీకొరకు చిెంరెంప

బడుచున్ే న్న రక తము వలన్నైన్ ట్రకొతత నిబెంధ్న్.
21 ఇరగో న్నుే అపప గిెంచువాని చెయియ న్నతో కూడ ఈ బల ల మీద ఉన్ే ర.
22 నిర ణయిెంప బడిన్ ట్రపకారము మ్నుషయ

కుమారుడు పోవచున్నే డు గాని ఆయన్ ఎవర్థచేత

అపప గిెంప బడుచున్నే డో ఆ మ్నుషుయ నికి ట్రశమ్యని చెపెప ను.
23 వారు -ఈ పనిని చేయబోవ వాడెవరో అని తమ్లో తాము అడుగుకొన్ స్వగిర్థ.
24 తమ్లో ఎవడు గొపప వాడుగా ఎెంచబడునో అను వివాదము వార్థలో పుటగా
ట
25 ఆయన్ వార్థతో ఇటనె
ల ను -అన్య జ్న్ములలో రాజులు వార్థమీద ట్రపభ్యతా ము చేయుదురు. వార్థమీద
అధికారము చేయువారు ఉపకారులన్ బడుదురు.
26 మీరైతే ఆలాగు ఉెండరాదు. మీలో గొపప వాడు చిన్ే వాని వలెను, అధిపత్త పర్థచారకుని వలెను
ఉెండవలెను.
త కూరు్ ెండువాడా పర్థచరయ చేయువాడా? పెంకి తని కూరు్ ెండు వాడే
27 గొపప వాడెవడు? భోజ్న్ పెంకిని
గద్వ? అయిన్ను నేను మీ మ్ధ్య పర్థచరయ చేయువానివలె ఉన్నే ను.

బహుశ్చ యేస్త తన్ శిషుయ లతో ఆఖర్థ విెందులో, తన్ సలువ మ్రణానికి సదా
ద టగా,
ఉద్వశ
ద పూరా కెంగానే ట్రపభ్యరాట్రత్త భోజ్న్ననిే ఏరప ర్థచాడు. ఆయన్ సలువవేయబడ
బోతున్నే డనీ, వాళ్ు ని విడిచిపెటనై
ట
వన్నే డనీ తన్ శిషుయ లకు అర ధమ్మ్యేయ లా
చేయడానికి ట్రపయతే ెం చేశ్చడు. కాని గమ్నిెంచెండి, యేస్త వెళ లపోతున్నే డని వాళ్ళు
విన్ే పుప డు ఏర వార్థని ఆెంద్యళ్న్కి గుర్థచేసెంద్య! యేస్త తరవాత శిషుయ లలో “బాస్”
ఎవరు అనే వివాదెం తలెత్తతెంర! ఈ అపసతలులే యేస్తతో కూడా వెంటూ ఆయన్
ట్రపసెంగిెంచడెం, బోధిెంచడెం విన్నే రు, అదుు తాలు చెయయ డెం చూశ్చరు. వాళ్ు
వివాదమే వాళ్ు మ్ధ్య కలహ్వనికి కారణమైెంర.
యేస్త వాళ్ు కి ఎవరు గొపప వాడని జ్వాబిచా్ డో గమ్నిెంచెండి. వాళ్ళు ద్వన్ే ెంతటినీ
తపుప గా అర ధెం చేస్తకున్నే రని ఆయన్ వివర్థెంచాడు. ఆయన్, వాళ్ళు బహుశ్చ
లోకానిే చూస లోకెంలో వన్ే పోల్నకలో వెండాలని అనుకుెంటన్నే రేమో అన్నే డు.
యేస్త, ఉన్ే త స్విన్ెంలో వన్ే వయ కి త లోకెం దృషలో
ట
బాస్ గా కన్బడవచు్ గాని,
అనుకరణలో మాట్రతెం వాళ్ళు తపప క ఒక స్నవకునివలె వెండాల్న, అటవెంటివాడే
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ద్వవని దృషలో
ట
న్నయకుడు అని చెాప డు. ఆయన్, వాళ్ు లోల అెందర్థకన్నే ఎవడు
తకుక వవాడుగా ఉెంటాడో కనుగొన్మ్న్నే డు, ఎెందుకెంటే అతనే వార్థకి న్నయకుడు
కాబోతున్నే డు అని చెాప డు. ఆ విధ్ెంగా స్వా ర ధపూర్థత ఆశయాలు గొడవలకు
కారణమౌతాయి.

అార ిెం
అప.కా. 6:1
ఆ రన్ములలో శిషుయ ల సెంఖయ

విసతర్థెంచుచున్ే పుప డు అనురన్ పర్థచరయ లో తమ్లోని

విధ్వరాెంట్రడను చిన్ే చూపు చూచిరని హెట్రీయుల మీద ట్రగీకుభాష మాటాలడు యూదులు
సణగస్వగిర్థ.

యెరుషలేములో ఉన్ే సెంఘెంలోపలట పోటాలటలు ఉన్నే యి. అనురన్ ఆహ్వర
పెంపిణీలో తమ్లోని విధ్వరాెంట్రడను అట్రశదధ చేశ్చరన్ే కారణానిే బటిట ట్రగీకు భాష
మాటాలడే యూదులు (హెలెనిషుటలు) హెట్రీ భాష మాటాలడే యూదుల మీద
సణుగుకున్నే రు. వాళ్ళు ఈ విషయెం అపసతలుల దృషకిట తెచి్ వాళ్ు సమ్సయ ను
పర్థషక ర్థెంచమ్ని అడిగారు. ఈ గొడవకు వేరే తెగ వార్థ మీద పెటిన్
ట ట్రశదధ తమ్ మీద
పెటలే
ట దన్ే అార ధమే కారణెం.

త
వయ కితా
భేద్వభిట్రాయాలు
అప.కా. 15:36-41
36 కొనిే

రన్ములైన్ తరువాత -ఏయే పటణ
ట ములలో ట్రపభ్యవ వాకయ ము ట్రపచురపరచిత్తమో ఆయా

ట్రపత్త పటణ
ట ములో ఉన్ే సహోదరుల యొదదకు త్తర్థగి వెళ,ల వారేలాగున్నే రో మ్న్ము చూతమ్ని పౌలు
బరే బాతో అనెను.
37 అపుప డు మారుక

అను మారుపేరు గల యోహ్వనును వెెంటబటటకొని పోవటకు బరే బా

యిషప
ట డెను.
38 అయితే పౌలు, పెంఫూల్నయలో పనికొరకు తమ్తో కూడ రాక తముమ ను విడిచిన్ వానిని వెెంట
బటటకొని పోవట యుక తము కాదని తలెంచెను.
39 వార్థలో తీట్రవమైన్ వాదము కల్నగిన్ెందున్ వారు ఒకనిని ఒకడు విడిచి వేరైపోయిర్థ. బరే బా
మారుక ను వెెంటబటటకొని ఓడ ఎకిక కుట్రపకు వెళ్ళు ను.
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40 పౌలు సీలను ఏరప రచుకొని, సహోదరుల చేత ట్రపభ్యవ కృపకు అపప గిెంపబడిన్వాడై బయలుద్వర్థ,
41 సెంఘములను సర
ి పరచుచు సర్థయ కిల్నకియ ద్వశముల ద్వా రా సెంచారము చేయు చుెండెను.
2 త్తమోత్త 4:11
11 లూకా మాట్రతమే న్నయొదద ఉన్నే డు. మారుక ను వెెంటబటటకొని రముమ , అతడు పర్థచారము
నిమితతము న్నకు ట్రపయోజ్న్కరమైన్వాడు. తుకికును ఎఫెస్తన్కు పెంపిత్తని.

వయ కుత ల మ్ధ్య భేద్వభిట్రాయాలు కూడా గొడవలు తేవచు్ . ఎెందుకెంటే మ్న్లో ట్రపత్త
త ెం ఉెంటెంర, మ్న్ెం చేస్నవి భిన్ే ెంగా చేస్తతెంటాము.
ఒకక ర్థకి భిన్ే మైన్ వయ కితా
మ్న్ెం అపసతలులైన్ బరే బా, పౌలుల మ్ధ్య గొడవ చూస్వతెం (అప.కా. 15:36-41). వారు
కల్నస చేసన్ మొదటి స్తవార త ట్రపయాణెంలో, బరే బాకు సమీప బెంధువైన్ జాన్
మార్చక అనే యవా నుని తీస్తకెళాతరు. జాన్ మార్చక సెంపన్ే గృహ్వనికి చెెంరన్వాడు
(అప.కా. లో అతని అమ్మ కు పెదద ఇలుల వన్ే టట అకక డ ట్రపజ్లు ట్రార ధన్కు
కల్నస్నవారని రాసవెంర). అతడు తపప క తన్ ఇెంటిలోని వసతులకు అలవాటపడి
వెండొచు్ . కానీ బరే బా, పౌలులతో కల్నస ఓడలలో, బహుశ్చ గాడిదల వీపుల మీద
కూడా ట్రపయాణెం చేయవలసవచి్ ెంర. కొెంత కాలెం తరవాత ఆ కఠిన్మైన్ పని
చేయలేన్ని అనుకొని ఇెంటికి వెళ్ు డానికి ద్వనిే వరలేశ్చడు. పౌలు ఆ ఘటన్ను
ఎపుప డూ మ్ర్థ్ పోలేదు. కాబటిట ఎపుప డైతే పౌలు బరే బాలు రెెండవ స్తవార త
ట్రపయాణానికి సదమ్
ద యాయ రో అపుప డు బరే బా జాన్ మార్చక
ను తమ్తో
తీస్తకువెళ్ు డానికి ఇషప
ట డా్డు. పౌలు ద్వనికి త్తరసక ర్థెంచాడు. ఎెందుకెంటే వాళ్ు
మొదటి ట్రపయాణెంలో ఏెం జ్ర్థగిెంద్య అతనికి గురుతెంర.
బరే బానేమో కరుణ, దయ వెండి మ్నుషులకు రెెండవ అవకాశ్చనిే ఇవాా లని
త
న్మిమ న్వాడు. కానీ పౌలు అలా చేయడానికి ఇషెం
ట గా లేడు. ఇలా వయ కితా
భేద్వలు
గొడవకు కారణెం అయాయ యి. కానీ పౌలు తన్ ముసల్నతన్ెంలో కొెంత మెతతబడి
త్తమోత్తకి “మారుక ను వెెంటబటటకొని రముమ , అతడు పర్థచారము నిమితతము న్నకు
ట్రపయోజ్న్కరమైన్వాడు” (2త్తమోత్త 4:11) అని చెాప డు. జాన్ మార్చక కూడా అపప టికి
ఆధాయ త్తమ క పర్థణత్త పెంద్వడు
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వరాాలు, ముఠాలు
1 కొర్థెంథీ 3:3-5
3 మీలో అసూయయు కలహమును ఉెండగా మీరు శరీర సెంబెంధులై మ్నుషయ రీత్తగా న్డుచు
కొను వారు కారా?
4 ఒకడు -నేను పౌలువాడను, మ్ర్థయొకడు -నేను అపలోల వాడను, అని చెపుప న్పుప డు మీరు
ట్రపకృత్త సెంబెంధులైన్ మ్నుషుయ లు కారా?
5 అపలోల ఎవడు? పౌలెవడు? పర్థచారకులే గద్వ. ఒకొక కక ర్థకి ట్రపభ్యవనుట్రగహిెంచిన్ ట్రపకారము
వార్థ ద్వా రా మీరు విశా సెంచిత్తర్థ.

కొ’ర్థెంధు సెంఘెం లోపలే వరాాలు ఉన్నే యి. కొెంత మ్ెంర మేము “ పౌలులాటి”
క్రైసతవలెం అెంటే మ్ర్థ కొెంతమ్ెంర “అపలోల లాటి” క్రైసతవలెం అని చెపుప కున్నే రు.
అలా అద్వ సెంఘెంలో కొెంతమ్ెంర పౌలుని మ్ర్థకొెంత మ్ెంర అపోలోలని
సమ్ర్థ ధెంచారు. ద్వవడు ఈ సెంలనిే లేపడానికి పౌలుని వాడుకున్నే డు. కాని
కాలట్రకమ్ెంలో సెంఘెంలో ముఠాలు తయారై వాటి వల ల గొడవలు, విడిపోవడెం
జ్ర్థగిెంర.
పౌలు వాళ్ లని గరెం
ద చాడు. ఎెందుకెంటే వాళ్ళు
స్వమానుయ ల వలె ఇెంకా
శరీరానుస్వరెంగా
ట్రపవర్థ తస్తతన్నే రు.
వార్థలో
కొెంతమ్ెంర
మేము
పౌలుకి
చెెంరన్వాళ్ు మ్ని మ్ర్థకొెంత మ్ెంర అపలోలకి చెెంరన్ వాళ్ు మ్ని చెపప డెం
సర్థకాదని వార్థకి చెాప డు. పౌలు అపలోలలు కేవలెం ఎవర్థ ద్వా రానైతే యేస్తని
న్మామ రో ఆ ద్వవని స్నవకులని వార్థకి చెాప డు. పౌలు కాదు, అపలోల కాదు, కాని ద్వవడే
వార్థకి యజ్మాని.
మ్న్ెం కూడా, విశ్చా స సమూహెంగా అద్వ మ్న్స్త్ ని కల్నగి ఉెండాల్న- సెంఘమ్నేర
మ్న్గుర్థెంచి కాదు, ఒక వయ కి త గుర్థెంచో లేక మ్ర్చక వయ కి త గుర్థెంచో కాదు గాని కేవలెం
యేస్త గుర్థెంచే. మ్న్ెం ఎన్ే డూ “మేము కాపర్థ వాళ్ు ెం”. మేము “ఈ న్నయకుని
వాళ్ు ెం”, “మేము ఆ స్నవకుని వాళ్ు ెం” అనే సత్త
ి కి ఎన్ే డూ రాకూడదు. ఎెందుకెంటే
అలా ఎపుప డైతే జ్రుగుతుెంద్య అద్వ సమాజ్ెంలోకి కలహ్వలు రావడానికి అవకాశెం
అవతుెంర. ట్రపపెంచమ్ెంతటా ఉన్ే ఆయా సెంలలు, స్నవలను చూస్నత కొనిే
సెంలలు ాడవా డానికి ట్రపజ్లు కొెంతమ్ెంర స్నవకులను సమ్ర్థ ధెంచడెం
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మొదలుపెటిట మ్ర్థ కొెంతమ్ెంరని త్తరసక ర్థెంచడెం ట్రపధాన్ కారణెం. పౌలు 1కొర్థెంథీ
3:21లో “యెవడును మ్నుషుయ ల యెందు అత్తశయపడ కూడదు” అని రాశ్చడు.
మ్న్ెందరెం దైవజ్నుని మీదనో, సెంఘెంలో ఎవరో ఒక న్నయకుని మీదనో కాక, యేస్త
ట్రకీస్తత మీద దృషని
ట పెటగ
ట ల్నగితే, మ్న్ెం బలెంగా ఎదుగుతాెం, నిలకడగా ఉెంటాెం, ఒకే
ద్వహెంగా ఐకమ్తయ ెంగా ఉెంటాెం. అయితే మ్న్ెం సెంఘెంలో నియమిెంపబడిన్
న్నయకుల అధికారానిే
గౌరవిెంచాల్న. కాని ఈ న్నయకులెంతా కేవలెం ఎవర్థ
ద్వా రానైతే ద్వవడు పర్థచరయ చేస్తతన్నే డో ఆ స్నవకులు మాట్రతమే. ఎవరైన్న నినుే
ఎవర్థకి నీ మ్దతు
ద , ఎవర్థని ఎెంచుకుెంటావ నువా అని అడిగితే “కాపర్థ” అని
చెపప దుద, కాని “యేస్త” అని చెపుప .
యేస్త వైపు చూసూత, రెెండవ మైలు వరకు వెళు ద్వవడు, ఆయన్ శరీరమైన్ మ్న్కోసెం
పెటిన్
ట
దూరానిే
పూర్థ త చేయగిల్నగితే, మ్న్ల్నే
ఏదీ విడదీయలేదు. న్నుే
ఆశ్ రయ పర్థచేర ఏెంటెంటే, కాపరులు ఎపప టికి సెంలనిే ఏ రకమైన్ విడిపోవడాలు
లేకుెండా ఐకయ తతో వెంచగలుగుతారో! చాలా స్వరుల, కాపరులు స్నవకులు వాళ్ు
సెంలలోల రెెండు లేక మూడు చీల్నకలు ఉన్నే యని చెపప డెం మ్న్ెం విన్నే ెం.
ఇపప టి వరకు ఒకే ఒక కాపర్థ తన్ సెంఘెంలో చీల్నకలు లేవని చెాప డు. న్నకు ఆల్
పీపుల్్ చర్చ్ అలా వెండి, ఎెంత పెదర
ద గా అవాా లని ద్వవడు పిల్నచాడో అెంత
పెదర
ద అయియ , అెందరు న్నయకులు ద్వవని స్నవకులు కలసవెండి ఏ కాపర్థ మీదనో,
న్నయకుడో, విశ్చా స మీదనో కాక యేస్త మీదనే దృష ట పెటడ
ట ెం చూడాలని వెంర.
గలతీ 5:19-21
19 శరీర కారయ ములు సప షమై
ట యున్ే వి. అవేవన్గా, జారతా ము, అపవిట్రతత, కాముకతా ము,
20 విట్రగహ్వరాధ్న్, అభిచారము, ద్వా షములు, కలహము, మ్త్ రములు, ట్రకోధ్ములు, కక్షలు,
21 భేదములు, విమ్తములు, అసూయలు, మ్తతతలు, అలర్థ
ల తో కూడిన్ ఆటాటలు మొదలైన్వి.
వీటినిగూర్థ్

నేను మునుపు చెపిప న్ ట్రపకారము ఇటిట వాటిని చేయువారు ద్వవని రాజ్య మును

సా తెంట్రత్తెంచుకొన్రని మీతో సప షము
ట గా చెపుప చున్నే ను,
రోమా 8:8
కాగా శరీర సా భావము గలవారు ద్వవని సెంతోషపరచనేరరు.

9

కలహం లేని జీవితం

ఊహ్వజ్నిత ఆలోచన్ల గుర్థెంచి వారెంచడెం
1 త్తమోత్త 6:3-5
3 ఎవడైన్ను మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతయొకక హితవాకయ ములను దైవభకి తకి అనుగుణయ మైన్ బోధ్ను
అెంగీకర్థెంపక, భిన్ే మైన్ బోధ్నుపద్వశిెంచిన్ యెడల
4 వాడేమియు ఎరుగక తరక ములను గూర్థ్ యు వాగాా దములను గూర్థ్ యు వయ ర ిముగా ట్రపయాస
పడుచు గరాా ెంధుడగును. వీటి మూలముగా అసూయ, కలహము, దూషణలు, దురనుమాన్ము లును,
5 చెడిపోయిన్ మ్న్స్త్

కల్నగి సతయ హీనులై దైవభకి త లాభస్వధ్న్మ్నుకొను మ్నుషుయ ల వయ ర ి

వివాదములును కలుగుచున్ే వి.

వాసతవానికి ద్వవని వాకయ ెంలో లేని మాటలు అభిట్రాయాల గుర్థెంచిన్ వాద్యపవాద్వలు
కలహ్వలకు మ్ర్చక కారణెం. సెంఘలోల ట్రపజ్లు అలప మైన్ విషయాల గుర్థెంచి
వాదులాడుకుెంటారు.
ఉద్వహరణకి,
మ్నుషులకు
బాపితసమ ెం
ఇవా డానికి
ముెంచేపుప డు, ఏర “సరైన్ పదత్త
ద ”- ముెందుకి ముెంచడమా, వెన్కిక ముెంచడమా
అని కొెంతమ్ెంర వాదులాడుకుెంటారు. వాళ్ళు బైబులు చర్థట్రతకారుల్నే ఉటెంకిసూత
వాళ్ళు ఇలా బాపితసమ ెం ఇచా్ రు అని చెాతరు. నేను ఏెం చెాతన్ెంటే నీళ్ు లోలకి
వెళు న్వాడు బత్తకి బయటికి వస్నత, అతడు బాపితసమ ెం తీస్తకున్ే టే!ట ట్రపజ్ల
అభిట్రాయాల మీద కొటాలడుకోవడెం కెంటే, సెంపూర ణతనిచే్ , వివాద్వలకు తావలేని
ద్వవని వాకయ ెం మీదకు దృష ట స్వర్థెంచి, జ్న్నల అభిట్రాయాలను పకక న్పెడద్వెం.
ఊహ్వజ్నిత ఆలోచన్ల నుెండి నువా తపుప కో. ఏవైన్న సద్వధెంతాలు ద్వవని వాకయ ెంలో
సప షెం
ట గా లేకపోతే, వాకయ ెంలో మ్న్కు అర ధెం అయిన్వాటి ట్రపకారెం బతుకుద్వెం.

వెట్రర్థ ట్రపశే లు
2 త్తమోత్త 2:23-25
23 నేరుప లేని మూఢుల వితరక ములు జ్గడములను పుటిెం
ట చున్ని యెర్థగి అటివా
ట టిని విసర్థ జెంచుము.
24 సతయ విషయమైన్ అనుభవజాఞన్ము వార్థకి కలుగుటై, ద్వవడొకవేళ్ ఎదురాడు వార్థకి మారుమ్న్స్త్
దయచేయును;
25 అెందువలన్ స్వతాను తన్ యిషము
ట
చొపుప న్ చెరపటిన్
ట వీరు వాని యుర్థలోనుెండి తపిప ెంచుకొని
మేలుకొనెదరేమో అని,
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26 ట్రపభ్యవ యొకక

ద్వస్తడు అటివా
ట ర్థని స్వత్తా కముతో శిక్షెంచుచు, జ్గడమాడక అెందర్థ యెడల

స్వధువగాను బోధిెంప సమ్రుిడుగాను, కీడును సహిెంచువాడుగాను ఉెండవలెను.

మూర ుపు, అజాఞన్పు ట్రపశే లకు దూరెంగా వెండెండి. ఎెందుకెంటే అవి కేవలెం
కలహ్వలు పుటిస్వ
ట త యి. ఉద్వహరణకు, నీ కాలేజ్ స్నే హితుడు జాన్ కి స్వక్షయ ెం
చెాప లనుకున్నే వ. అతడు క్రైసతవ నేపనేపథ్య ెం ఉన్ే వాడే కాని ఇెంకా విశ్చా స
కాలేదు. నువా అతనిే చర్థ్ కి ఎెందుకు వెళ్టే
ల ద
ల ని అడిగావ. ద్వనికి బదులుగా
అతడు వెెంటనే నినుే “త్తర్థగి జ్నిమ ెంచాలనే రకెం” వాళ్ు లోల నువ్వా ఒకడివా అని
అడిగాడు. అతడు నినుే కయీనుకి, హేబలుకు భారయ లు ఎకక డనుెండి వచా్ రో చెపే,త
నువా పెంచుకునేదెంతా విెంటాన్ని అెంటాడనుకో. అర నినుే ఇబబ ెంర పెటటర.ద ఇక
నువా ఆ ట్రపశే కు జ్వాబు చెపప డానికి జాఞన్ెం ఇవా మ్ని ద్వవనిే అడగడెం
మొదలెడతావ. అపుప డు నువా నీ స్నే హితునికి కయీను, హెబలులు తమ్
సోదరీలను పెళచే
ల స్తకొని వెంటారని చెాతన్ని అనుకోవచు్ . ద్వనికి అతడు హేళ్న్
చెయొయ చు్ . నువా బాధ్తో అతనివదద నుెండి వెళ లపోవలస రావచు్ .
అెందుచేత గొడవలను రేపే ట్రపశే లనుెండి తపిప ెంచుకోవడెం తెల్నవైన్ పని. పౌలు
ద్వవని స్నవకులు గొడవలకు తపప క దూరెంగా ఉెండాలని హెచ్ ర్థెంచాడు. నువా
బైబులుకి సెంబెంరెంచిన్ అనిే ట్రపశే లకు జ్వాబులు తెల్నసకొని వెండాలని లేదు.
అలాటి ట్రపశే లకు జ్వాబులు చెపప డెం వాసతవానికి జాన్ వేర్చక ట్రపశే వేసలా చేసెంర.
అర త్తర్థగి తీట్రవమైన్ వివాద్వలకు తీస్తకెళ ల బహుశ్చ అతనితో నీ స్నే హ్వనిే
విచి్ న్ే ెం చెయొయ చు్ . ద్వనికి బదులుగా జాన్ కి ఏదైన్న ఉపయోగకరమ్యియ ెంర
చెపప గలన్ని చెపిప ఆ మీదట ట్రకీస్తతకి అతని మీద ఉన్ే ట్రపేమ్ గుర్థెంచి చెపుప
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3. కలహెం వల ల వచే్ దుషఫ ల్నతాలు

యాకోబు 3:16
ఏలయన్గా, మ్త్ రమును వివాదమును ఎకక డ ఉెండునో అకక డ అలర్థ
ల యు ట్రపత్త నీచకారయ మును
ఉెండును.

గెందరగోళానికి, ట్రపత్త చెడ్ పనికి తలుపు తెరుస్వతయి
ఎకక డైతే అసూయ, స్వా ర ధపూర్థత ఆశయెం, సా ట్రపయోజ్న్ెం ఉెంటాయో అకక డ
కలహెం ఉెంటెందని బైబిల్ చెపుతెంర. ఎపుప డైతే మ్న్ెం ఒకర్థతో గొడవకు రగుతామో,
వాసతవానికి మ్న్ెం గెందరగోళానికి, ట్రపత్త చెడ్ పనికి తలుపు తెరుస్తతన్నే ెం. అర తలుపు
తెరచి సైతానుని వచి్ ారీ ట చేస్తకోమ్ని చెపప డెంతో సమాన్ెం! మ్న్మే మ్న్
జీవితాలోల సైతాను వాడికి ఇషమై
ట న్వి—అన్నరోగయ ెంతో మ్న్ శరీరాలను ాడు
చేయడానికి, మ్న్ వాయ ారాలోల, కుటెంబాలోల
గెందరగోళ్ెం సృషెం
ట చడానికి,
ట్రకుెంగజేయడెం, అపజ్యెం, ఆర్థ ధక లేమి లాటివి చెయయ డానికి ఉచిత ట్రపవేశ్చనిే
ఇచి్ న్వారమౌతాెం. మ్న్ెం ఎపుప డైతే గొడవలోలకి వెళాతమో అకక డ ట్రపత్త దయయ పు పని
వెంటెంర.
ఉద్వహరణకు, ఒక సెంఘెం గొడవల్నే రావడానిే అనుమ్త్తస్నత, ఆ సెంఘెం తా రలో
తపప క శిధిలమై పోవచు్ . సైతాను ఆ అవకాశ్చనిే తీస్తకొని సెంఘెంలో ట్రపవేశిెంచి ఆ
సమాజ్ెంలో అనిే రకాల చెడుని చేయడెం మొదలుపెటిట ద్వనిే ాడు చేస్వతడు. అద్వ
విధ్ెంగా భారాయ భర తల మ్ధ్య పసగకపోవడెం వలన్ గొడవలు వైవాహిక జీవితెంలోకి
వస్నత, సైతాను ఆ గృహ్వనిే ాడుచేస్వతడు. కొనిే వివాహ్వలలో ఘర షణలే లేవని
కొెంతమ్ెంర అనుకున్నే , మ్న్ెందర్థకీ ఘర షణలు ఉన్నే యి. దీనిలో న్న భారయ యామీ,
న్నకు కూడా మా భాగెం వెంర. కాబటిట గొడవలను మ్న్ జీవితాలకి బయట
వెంచడానికి మ్న్ెం చెయయ వలసెంర చెయయ కపోతే శట్రతువ వచి్
విడదీస, జీవితాల్నే ాడుచేస్వతడు.
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అెందుచేత, ఇతరులు ఏమి చెాప రు, చేశ్చరనే ద్వనితో నిమితతెం లేకుెండా, మ్న్ెం
గొడవలు లేకుెండా జీవిెంచడానికి ద్వవని సహ్వయానిే ఎలపు
ల ప డూ అడగాల్న. మ్న్
జీవితెంలో ఎటవెంటి చెడూ రాకుెండా ఉెండాలెంటే, కాన్్ ర్చ అని పిలవబడే కలహ్వల
నుెండి
మ్న్ల్నే
మ్న్ెం
తపప కుెండా
కాాడుకోవాల్న.
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4. కలహ్వనిే నీ జీవితెం బయట వెంచడెం

ట్రపత్త ఒకక రూ పోటాలటాల్నే అనుభవిెంచిన్వారే! మ్న్ెందరెం ఇతరులతో గొడవపడిన్
సెందరాు లు ఉన్ే వాళ్ లమే, కాని కలహెం అనేర చాలా ట్రపమాదకరమైన్ర, ద్వనిే మ్న్
జీవితాలకు దూరెంగా ఉెంచడానికి శ్చయశకుత లా ట్రపయతే ెం చేయాల్న.
స్వమెతలు 17:1
రుచికరమైన్ భోజ్న్ పద్వర ిములున్ే ను కలహముతో కూడియుెండిన్ ఇెంట నుెండుటకెంట్ట నెమ్మ ర
కల్నగియుెండి వటిట ర్చట్టము
ట
కక త్తనుట మేలు.

సెంతోషానికి గురుతలైన్ విెందులు విలాస్వలు ఉన్నే కేవలెం కలహమే వన్ే పెదద
ఇెంటిలో ఉెండడెం కెంటే కొనిే ర్చట్టట ముకక లు ఉన్ే చిన్ే సల
ి ెంలో జీవిెంచడమే
మ్ెంచిర.
స్వమెతలు 20:3
కలహమున్కు దూరముగా నుెండుట న్రులకు ఘన్త మూరుుడైన్ ట్రపత్తవాడును పోరునే కోరును.

కలహ్వనిే
నివార్థెంచడెం గౌరవట్రపదెం. ఎెందుకెంటే ఏ మూరుుడైన్న ద్వనివల ల
సమ్సయ లోల పడతాడు. పెదగా
ద తెల్నవితేటలు అవసరెం లేదు. కాని గుణవెంతుడైన్
పురుషుడేగాని, మ్రాయ దగల క్రసీతయేగాని గొడవకు రగకూడదని నిర ణయిెంచుకున్ే పుడు
అర గౌరవట్రపదెం అవతుెంర.
స్వమెతలు 20:3 పవిట్రత ట్రగెంధ్ెం
కలహమున్కు దూరముగా నుెండుట న్రులకు ఘన్త మూరుుడైన్ ట్రపత్తవాడును పోరునే కోరును.

కలహ్వనిే దూరెంగా వెంచడెం మ్ెంచి సా భావానికి గురుత.
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జ్గడానికి అవకాశెం ఇవ్వా దుద
స్వమెతలు 17:14 (పవిట్రత ట్రగెంథ్ెం)
కలహ ట్రారెంభెం ఆన్కటలో
ట పగులులాెంటిర. జ్గడెం మొదలు కాకముెంద్వ డానిే విసర్థ జెంచు.

ఉద్వహరణకి, ఒక స్నే హితునితో కలస కాఫీ తాగుతూ కూరు్ న్ే పుప డు, మ్న్ెం అనేక
విషయాల గుర్థెంచి మాటాలడుకుెంటూ ఎవరు మ్ెంచి ట్రకికెటరో చర్థ్ ెంచడెం
మొదలుపెటాటెం. ఒకరు సచిన్ అని, స్నే హితుడేమో వేరే పేరుల సూచిెంచి వెండవచు్ .
అలా చర్ కొన్స్వగిెంర. కాని “వేడి” పెర్థగిన్టట కూడా మ్న్ెం గమ్నిెంచి ఉెండవచు్ .
ఊర్థకినే, మ్ెంచి పదత్త
ద లో, అర ధవెంతమైన్ చర్ తో జ్ర్థగిన్ సెంభాషణ తీట్రవమైన్
చర్ గా మార్థ ఉెండవచు్ . ఇర లోతైన్ చర్ కు ద్వర్థతీస్తతన్ే టట కన్బడుతుెంర!
కొటాలట కూడా అయుయ ెండవచు్ . అలాెంటపుప డు, వేడి పెరుగుతున్ే టట
అనిపిెంచగానే, ఆ చర్ ను అకక డే ఆపేస్నత మ్ెంచిర. మ్న్ెం ఆ విషయానిే
తపప కుెండా మార్థ్
వేరేద్వని గుర్థెంచి మాటాలడడెం మొదలుపెటాటల్న. మ్న్ెం
అటవెంటి పర్థసత్త
ి నుెంచి ఎపుప డు బయటకు రావాలో తెలుస్తకోవటెం అవసరెం.
ఎపుప డైతే ఆన్కటలో
ట
పగుళ్ు నుెండి నీరు కారడెం చూస్వతమో, ఆన్కటట కొటటకుపోక
ముెంద్వ ద్వనిే సర్థచేయాల్న. మ్న్ెం జ్గడానికి అవకాశెం ఇవ్వా దుద!
నీ పని నువా చూస్తకో
మ్న్ పని మ్న్ెం చేస్తకోవడెం తెల్నగాా కన్బడొచు్ కాని కొనిే స్వరుల చెయయ డానికి చాలా
కషెం
ట . మ్న్ెం ఏెం చెయాయ లో మ్న్మే ఆలోచిెంచాల్న, ఇతరులు ఏెం చెయాయ లో వాళ్ు నే
ఆలోచన్ చేస్తకోనివాా ల్న. ఇర సెంబెంధాలోల గొడవలను నివార్థస్తతెంర.
స్వమెతలు 26:17
తన్కు పటని
ట జ్గడమును బటిట రేగువాడు ద్వటిపోవచున్ే కుకక చెవలు పటటకొనువానితో సమానుడు.

తరచూ ఇెండియాలోని మ్న్ న్గర వీధులోల, ఎవా ర్థకీ తెల్నయని ద్వనిగుర్థెంచి ఇదరు
ద
రోడు్పకక నే కొటాలడుకోవడెం చూడవచు్ . ఉద్వహరణకు, ఒక రోజు మ్న్ెం రోడు్ పకక నే
వెళ్ళత ెండగా అలాెంటి కొటాలట చూశ్చమే అనుకో. మ్న్ెం ఆ రోడు్పకక న్
కొటాలడుకొెంటన్ే వాళ్ లకి తెల్నయనివాళ్ు మైన్న, మ్న్ెం ఆ పర్థసత్త
ి కి తపప క “ట్రపధాన్
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న్నయ యమూర్థ త” గా ఉెండాలనిపిెంచి, ఆ కొటాలట ఇరువైపులర విన్నే ము. తరవాత
ఉన్ే టటెండి అర మ్న్కి తెల్నయక ముెంద్వ, మ్న్ చొకాక యి చేతులు పైకి మ్డతెటిట ఆ
గొడవలో కల్నసపోయాెం. అర అన్వసరెంగా ఇబబ ెంరని కొనితెచు్ కోవడమే.
ఈలాటిద్వని గుర్థెంచే బైబిల్ “మ్న్ర కాని పోరులో దూర్చదని
ద ” అర ఒకడు కుకక చెవి
పటటకోడెంలాటిదని హెచ్ ర్థస్తతెంర.
“నీకు హ్వని చేయని వానితో నిర్థే మితతెంగా జ్గడమాడవదుద” (స్వమె 3:30)—ఇర
స్వమాన్య ెంగా తెల్నసన్ విషయమే, స్వమెతల పుసతకెంలో కూడా చెపప బడిెంర. మ్న్కేమీ
హ్వని చెయయ ని ఇదరు
ద
రోడు్మీద కొటటకుెంటన్నే రు, కానీ మ్న్మేద్య న్నయ యెం
తీరా్ లనుకుెంటాెం! కాని అటవెంటపుప డు, మ్న్ెం నిజ్ెంగా స్వయపడాలనుకుెంటే
పోలీస్తని పిలవడెం తెల్నవైన్పని అయుయ ెండేర. అలానే ఎవర్థద్య సమ్సయ కు దూరెంగా
ఉెండడెం మ్ెంచి ఆలోచన్ అయుయ ెండేర. మ్న్ెం మ్న్ర కాని సమ్సయ లో ఎపుప డు
దూరకుెండా ఎలపు
ల ప డూ మ్న్ పని మ్న్ెం చేస్తకోవడెం అవసరెం!

నీ ఉద్వదశ్చల్నే గమ్నిెంచుకో
చాలాస్వరుల మ్న్ ఉద్వదశ్చలు తపుప గా వెండొచు్ .
ట్రపేరేపిెంచబడిన్పుప డు ఇబబ ెందులోల పడతాెం.

మ్న్ెం

కలహము

చేత

ఫిల్నపీప 2:3
కక్షచేతనైన్ను వృథాత్తశయము చేతనైన్ను ఏమియు చేయక, విన్యమైన్ మ్న్స్త్ గలవారై
యొకనినొకడు తన్కెంట్ట యోగుయ డని యెెంచుచు ...

కలహెం చేత ట్రపేరేపిెంపబడిన్ర ఏదీ చేయకూడదు. ఉద్వహరణకు, ఎవరైన్న మ్న్కి
పెంపిన్ మెయిల్ మ్న్ల్నే కలవరపెడితే, ఆ వయ కికిత మ్రుసటి రోజు ఒక వైరస్
పెంాలని అనుకోకూడదు! మ్న్ెం అలా చేస ఉెంటే, మ్న్ెం కేవలెం పోటాలటకి మ్న్
జీవితెంలో కా ళూలన్డానికి పెదద సల
ి ెం ఇచి్ న్ వాళ్ు మౌతాెం.
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యాకోబు 4:1-2
1 మీలో యుదధములును పోరాటములును ద్వనినుెండి కలుగుచున్ే వి? మీ అవయవములలో పోరాడు
మీ భోగేచఛ ల నుెండియే గద్వ?
2 మీరాశిెంచుచున్నే రు గాని మీకు దొరుకుట లేదు, న్రహతయ చేయుదురు మ్త్ రపడుదురు గాని
సెంారెంచు కొన్లేరు, పోటాలడుదురు యుదము
ధ
చేయుదురు గాని ద్వవని అడుగన్ెందున్ మీకేమియు
దొరుకదు.

చెడు పనులను చెడు ఉద్వదశ్చలతో చేసన్పుప డు మ్న్ మ్ధ్య లో పోరాటాలు, పోటాలటలు
ఉెంటాయి. కాబటిట మ్న్ ఉద్వదశ్చల్నే ఎలపు
ల ప డూ గమ్నిసూత వాటిని కాాడుకోవాల్న.
ఒకరు చేసెంర త్తర్థగి వాళ్ు కి చేయాలనే ఉద్వదశ్చలు మ్న్కి ఉెంటే, అర పోటాలట వల ల
ట్రపేరేపిెంచబడిెంర. మ్న్ెం అలా ఎపప టికీ చేయకూడదు.

నీ మాటలను గమ్నిెంచుకో
మ్న్ెం మ్న్ మాటల గుర్థెంచి జాట్రగతగా ఉెండాల్న.
స్వమెతలు 18:6
బురహీ
ధ నుని పెదవలు కలహమున్కు సదధముగా నున్ే వి. దెబబ లు కావలెన్ని వాడు కేకలు వేయును.

బురలే
ద ని మాటలు మాటాలడడెం మ్న్ల్నే పోటాలటలోలకి తీస్తకెళాతయి. ద్వనికి మ్న్ెం
మ్ెంచి దెబబ లు త్తన్దగిన్వారమే. బురలే
ద ని మాటలు మ్నుషుల్నే వివాద్వలోలకి
తీస్తకెళాతయి. కాబటిట మ్న్ెం మాటాలడే మాటల్నే తపప క గమ్నిెంచుకోవాల్న.
స్వమెతలు 22:10
త్తరస్వక రబురధ గలవాని తోల్నవేసన్ యెడల కలహములు మానును. పోరు తీర్థ అవమాన్ము
మానిపోవను.

ఎగతాళ చేస్నవాడు విమ్ర్థశ ెంచే మాటలు తపప ఇెంకేమీ మాటాలడడు. ఇటవెంటి
వాళ్ు ని నిరెంతరెం ఢీ కొన్క తపప దు. ఉద్వహరణకు, నువా ఒక కొతత కెంపెనీలో
పనిచేయడెం మొదలుపెటిన్
ట పుప డు, నువా ఒక వయ కికిత పర్థచయెం చేయబడిన్పుప డు
అతడు “గౌరవమైన్” వాడని అనుకున్నే వ, ఎెందుకెంటే అతడు అకక డ గత 25
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సెంవత్ రనుెండి పని చేస్తతన్నే డు. అతడు “నేను కెంపెనీలో “ాత గుట్రరానిే ” ఇకక డ
జ్ర్థగిన్వనీే న్నకు తెలుస్త” అని చెాప డు. తరవాత అతడు అకక డ జ్ర్థగిన్
ట్రపత్తకూల ఘటన్లగుర్థెంచే ఎకుక వగా చెపప డెం మొదలుపెటాటడు. అతనికి
చెపప డానికి ఇెంక మ్ెంచి విషయాలేమీ లేవన్ే టట ఉెంర! అతడు కెంపెనీలో ఉన్ే
మిగిల్నన్ వాళ్ లెందర్థ గుర్థెంచి లేనిపోనివి చెపప డెం విన్నే క, అతడు గత 25
సెంవత్ రాలుగా ఆ ఉద్యయ గానికే అతుకొక ని ఎెందుకు ఉన్నే డో నీకు అర ధెం కాలేదు.
అటవెంటి వయ కి త చాలా గొడవలు పుటిస్వ
ట త డు, అతనిే బయటికి తోసయాయ లని బైబిల్
చెపుతెంర. అపుప డు వివాద్వలు, గొడవలు కూడా రావ.
మ్న్ మాటలు మ్న్ల్నే చాలాస్వరుల సమ్సయ లోకి తీస్తకెళాతయి. కాబటిట మ్న్ మాటల్నే
మ్న్ెం గమ్నిెంచుకో వలసన్ అవసరత ఉెంర. కొనిే స్వరుల మ్న్ెం అన్ే వి తేల్నగాా
అన్నే అవి గొడవలు పుటిెం
ట చవచు్ . మ్న్ెం మ్న్ స్నే హితుల జుటట రెంగు గుర్థెంచి
సరద్వగ మాటాలడుకొని వెండవచు్ , కాని ఎగతాళగా అనిన్ ఆ మాటలు వాళ్ు ని
గాయపరచి ఉెండవచు్ . వాళ్ళు బహుశ్చ వాళ్ళు జుటటని ఆ రెంగులోకి తెచు్ కోడానికి
చాలా డబుబ లు ఖరు్ చేస ఉెండవచు్ . అెందుచేత మ్న్మేమైతే చెాప మో అవి
వాళ్ు ని అవమాన్పరచి ఉెండొచు్ . అర వాళ్ు తో స్నే హ్వనిే కూడా పోగొటటకొనేలా
చెయొయ చు్ . మ్న్ెం సమ్సయ లో పడకుెండటెం కోసెం మ్న్ మాటల విషయెంలో
జాట్రగతతగా, తెల్నవిగా ఉెండాల్న. ఈ చిన్ే విషయాల గుర్థెంచి జాట్రగతత తీస్తకుెంటే
కలహ్వలకి అవకాశెం ఉెండదు!

నీ నిట్రగహ్వనిే అదుపులో ఉెంచుకో
స్వమెతలు 15:18
కోపోట్రద్వకి యగువాడు కలహము రేపును. దీర ఘశ్చెంతుడు వివాదము న్ణచివేయును.

ఆట్రగహెంతో వన్ే మ్నిష, కోపిష ట గొడవలు రేపుతాడు! కాని నిద్వన్స్తతడు వివాద్వనిే
మానుప తాడు! నేను రక్షెంపబడిన్ మొదట్లల, 12 సెంవత్ రాల వయస్త్ లో, క్రైసతవ
విశ్చా సెంలో అపుప డే ఎదుగుతూ వన్నే , న్నకు ఉట్రద్వకెం అదుపులో ఉెండని చాలా
తీట్రవమైన్ సమ్సయ వెండేర. ఒక రోజు నేను ట్రపేమిెంచిన్ ఆట ఫుట బాల్
ఆడుతున్ే పుప డు, పిలలో
ల ల ఒకడు న్నుే పడేశ్చడు. న్నకు చాలా కోపెం వచి్ , వెన్కిక
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త్తర్థగాను, ఎవరై వెంటారో కూడా చూడకుెండా, అతనిే వీపుమీద గటిగా
ట కొటాటను. ఆ
తరవాత అతడు కూడా విశ్చా స్నన్ని, మేమిదర
ద ెం ఒకే ట్రార ధన్న గుెంపులో ఉన్నే మ్ని
నెమ్మ రగా ట్రగహిెంచాను! అెంతటితో అతనితో న్న స్నే హెం ముగిసెంర. మేమిదర
ద ెం
విశ్చా స్తలమే అయిన్న, సహన్ననిే కోలోప యాెం. నేను న్న నిట్రగహ్వనిే కోలోప యి అతనిే
ఎెంతగా గాయపర్థచాన్ెంటే అతడు బహుశ్చ ద్వనిే
ఎపుప డూ మ్ర్థ్ పోయి
ఉెండకపోవచు్ . నేను తరాా త రోజులోల ద్వని గుర్థెంచి పశ్చ్ తాత ప పడవలస వచి్ ెంర.
ఆ స్నే హితుడు ద్వవనితో న్న న్డవడికలో సహ్వయపడి వెండేవాడేమో. కాని నేను న్న
ఆవేశ్చనిే అణచుకోకపోవడెం వల ల ఒక స్నే హితుణ్ణ ణ పోగొటటకున్నే ను.
స్వమెతలు 16:32
పరాట్రకమ్శ్చల్నకెంట్ట దీర ఘశ్చెంతము గలవాడు ట్రేషుుడు. పటణ
ట ము పటటకొను వానికెంట్ట తన్ మ్న్స్త్ ను
స్వా ధీన్పరచుకొనువాడు ట్రేషుుడు.

మ్న్ెం మ్న్ ఆవేశ్చల్నే అదుపులో ఉెంచుకో గల్నగితే, మ్న్ెం ఆరాే ల్్ స్వక రే జే గ ార్చ కన్నే
మెరుగైన్ వాళ్ లెంగా ఎెంచబడతాెం! అతనికన్నే ఎకుక వ బలెం కలవారమౌతాము.
ఎెందుకెంటే బైబిల్, మ్న్ెం తా రగా కోపపడకుెండా ఉెంటే, బల్నషుటలకన్నే మిెంచిన్
వారమ్ని చెపుతెంర! తన్ ఆతమ ను అదుపులో ఉెంచుకున్ే వాడు ఒక పటణా
ట నిే
జ్యిెంచేవానికన్నే బలవెంతుడు! న్న ఆవేశ్చల్నే నేను అదుపులో ఉెంచుకో గల్నగితే,
బలెం కల్నగి ఉెండడెంకన్నే మిెంచిన్వాడిని, ఒక పటణా
ట నిే జ్యిెంచ గలవానికన్నే
మిెంచిన్ వాడిన్ని, న్నకు నేను చెపుప కుెంటాను. న్నుే
నేను నిమ్మ ళ్ముగా
ఉెంచుకోవడానికి న్న కోానిే న్న అదుపులో ఉెంచుకోడానికి, స్వమె 16:32ని తరఛూ
న్నకు నేను
చెపుప కుెంటూ ఉెండే వాడిని. కాబటిట మ్న్ కోానిే
అదుపులో
ఉెంచుకుెంటే, మ్న్ జీవితానికి కలహ్వనిే దూరెంగా ఉెంచొచు్
స్వమెతలు 25:8
ఆలోచన్ లేక వాయ జెయ మాడుటకు పోకుము. నీ పరుగువాడు నినుే
ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో
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అవమాన్నలను పటిెం
ట చుకోని స్వమ్ర ధయ ెం పెెంచుకోవాల్న
స్వమెతలు 12:16
మూఢుడు

కోపపడున్ర

నిమిషములోనే

బయలుపడును.

వివేకి

నిెందను

వెలడి
ల పరచక

యూరకుెండును.

ఒక మూరుుని ఆట్రగహెం తా రగా తెలుస్తతెంర. అతడు అవమాన్ెం పెంరతే, వెెంటనే
ట్రపతీకారెం తీరు్ కుెంటాడు! అతనికి ఆలోచిెంచడానికి సమ్యెం అవసరెంలేదు. కాని
జాఞన్ెం కలవాడు అవమాన్ననిే కపిప పుచు్ తాడు. అతడు ద్వనికి సప ెంరెంచడు కాని
ద్వనిే మ్ర్థ్ పోతాడు! అవమాన్నల్నే పటిెం
ట చుకోని స్వమ్రాధయ నిే అభివృరధ చేస్తకో.
మ్న్ెం ట్రపత్తకూలెంగా సప ెంరస్నత తపప అవమాన్నలు మ్న్ల్నే మార్ లేవ. అవి కేవలెం
మ్నుషుల అభిట్రాయాలు. మ్న్ెం ట్రకీస్తతలో ఎవర్థమో మ్న్కు తెల్నస్నత, ఇతరులు
మ్న్ల్నే అవమాన్పరచిన్పుప డు అర మ్న్ల్నే బాధ్పరచదు.
1 పేతురు 2:23
ఆయన్ దూషెంపబడియు బదులు దూషెంప లేదు, ఆయన్ ట్రశమ్ పెటబ
ట డియు బరర్థెంపక,
న్నయ యముగా తీరుప తీరు్ ద్వవనికి తనుే తాను అపప గిెంచుకొనెను.

యేస్త అవమాన్పరచబడిన్పుప డు ట్రపతీకారెం తీరు్ కోలేదు. మ్న్ెం ఆయన్
మారర్థని అనుసర్థెంచాల్న. మ్న్ెం అవమాన్నల్నే పటిెం
ట చుకోకూడదు. వాటిని బాతు
వీపుమీద పడ్ నీటిలా వెళ లపోనివాా ల్న. అపుప డు మ్న్ ఆవేశ్చలను అదుపులో
ఉెంచుకుెంటాెం, ఆెంద్యళ్న్పడెం.
త అభివృరద చేస్తకో
మ్ృదువగా సప ెంరెంచే శకిని
స్వమెతలు 15:1
మ్ృదువైన్ మాట ట్రకోధ్మును చలాలరు్ ను. నొపిప ెంచు మాట కోపము రేపును.

ఉద్వహరణకు, ఎవరైన్న గొడవ మొదలుపెటడా
ట నికి నీ దగ ారకు వచి్ న్పుప డు, వాళ్ు
నోటినుెండి సగలు కకుక తున్ే టట అనిపిెంచిన్పుడు వాళ్ు మాటలు వేడిగా ఎట్రరగా
ఉెండి ఇక అవి నీ మీద చిమ్మ డానికి సదెం
ధ గా ఉన్ే టట అనిపిెంచిన్పుప డు, నువా
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ట్రపశ్చెంతెంగా ఉెండు. నువా ఎపుప డైతే మ్ృదువైన్ జ్వాబుతో సప ెంరస్వతవో, నినుే
నీవ గొడవకు దూరెంగా ఉెంచుకున్నే వ. మ్ృదువైన్ సమాధాన్ెం ట్రకోద్వనిే
ఆపివేస్తతెంర!
కాని మ్న్లో చాలామ్ెంర ద్వనికి భిన్ే ెంగా సప ెంరస్వతెం. మ్న్ెం
ఇతరులతో విభేరెంచి పెదద సా రెంతో ఎదుటి మ్నిష మీద నెగాాలని తీట్రవెంగా
త
ట్రపయతే ెం
చేస్వతెం.
ఇర
కేవలెం
పర్థసతత్త
అెంతా
ఉట్రరకమ్వా
డానికే
ఉపయోగపడుతుెంర.
ఇెందుకే
బైబిల్
మ్ృదువైన్
జ్వాబు
కోపమును
మానిప వేస్తతెందని చెపుతెంర. ఒకవేళ్ ఎదుటి వయ కి త కోపెంగా ఉన్నే , మ్న్ెం తపప క
మ్ృదువగానే సప ెంరెంచడానికి నిశ్ యిెంచుకోవాల్న.
2 త్తమోత్త 2:24
24 ట్రపభ్యవ యొకక ద్వస్తడు అటివా
ట ర్థని స్వత్తా కముతో శిక్షెంచుచు, జ్గడమాడక అెందర్థ యెడల
స్వధువగాను బోధిెంప సమ్రుిడుగాను, కీడును సహిెంచువాడుగాను ఉెండవలెను.

మ్న్ము ద్వవని స్నవకులుగా, ఏ మాట్రతెం పోటాలడకుెండా అెందర్థతో మ్రాయ దగా వెండి,
బోధిెంచగల్నగి, సమాధాన్ముతో ఉెండాలని బైబిల్ ఉపద్వశిస్తతెంర. కాబటిట మ్న్ము
స్వత్తా కముతో సప ెంరెంచే స్వమ్ర ధయ మును పెెంపెంరెంచుకోవాల్న. మ్న్ము ఉట్రరక త
పర్థసతు
ి లలో ఎలపు
ల ప డూ నొపిప ెంచని ట్రపతుయ తతరెం ఇవాా ల్న, మ్ృదువగా సమాధాన్ెం
చెాప ల్న. అర చాలాస్వరుల పర్థసత్త
ి ని శ్చెంత్తెంపజేస మ్న్ జీవితెం నుెండి గొడవలను
దూరెంగా ఉెంచుతుెంర.

లోబడడెం
మ్న్ెం లోబడే స్వమ్రాధయ నిే
అభివృరధ చేస్తకోవాల్న. మ్న్ెం చాలాస్వరుల తగని
విషయాలలో, అెంటే అెంతగా ట్రాధాన్య త లేని విషయాలలో, మొెండిగా వెంటాెం.
మ్న్ మొెండితన్ెం మ్న్ జీవితెంలో గొడవకు కారణమౌతుెంర. అట్రబాహ్వము, లోతుల
విషయెం చూడెండి (ఆర 13:1-18).

లోతు అట్రబాహ్వము బెంధువ. ద్వవడు వాళ్ు కి ఇవా నైయున్ే ట్రపద్వశ్చనికి వెళూత
వెండగా, వార్థదర్థ
ద కీ విస్వతరమైన్ పశువలు, చాలామ్ెంర పనివారు ఉన్నే రు.
చాలాస్వరుల రెెండువైపుల పనివారు ఒకర్థతో ఒకరు కొటాలడుకున్నే రు! వార్థ
ట్రపయాణమ్ెంతటిలో చాలా కొటాలటలయాయ యి! అట్రబాహ్వము జ్రుగుతున్ే ర తెల్నసకొని
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లోతుతో వార్థ ట్రపయాణెంలో ఇలా జ్రుగుతూ ఉెండడెం మ్ెంచిర కాదని చెపిప ,
తన్కిషమై
ట న్ ట్రగామానిే యెెంచుకోమ్నీ, తానేమో ద్వనికి వయ త్తరేక రశగా వెళాతన్ని
చెాప డు. అతడు లోతుకి ఇషమై
ట న్ ట్రపద్వశ్చనిే కోరుకోమ్ని చెపప డెం ద్వా రా అక్షరాలా
లోబడా్డు!
లోతు చుటూట కలయజూస సొద్యమ్ గొమోట్రరాలు మైద్వన్ ట్రపద్వశ్చలని చూస, అర
స్వరవెంతమైన్ ట్రాెంతమ్ని అకక డికి వెళ్ లడానికి ఎెంచుకున్నే డు. అతడు తన్
మ్ెందన్ెంతటినీ, మ్నుషులను తీస్తకొని సొదమ్ గోమొట్రరాలోలకి వెళాలరు. లోతు
వెళు పోయిన్ వెెంటనే, ద్వవడు అట్రబహ్వమును లేచి ఆ భూభాగమ్ెంతటిలో
న్డవమ్న్నే డు. అపప టినుెండి అతని మ్ెందలు బహుగా పెరగడెం మొదలయియ ెంర.
ఆఖర్థకి అట్రబాహ్వము స్నవకుడు కూడా అతని యజ్మానిని ద్వవడు ఆశీరా రెంచాడని
ధ్ృవీకర్థెంచాడు. లోతు అయితే సొదమ్, గొమొట్రర లకు వెళాు డు, కల్నగిన్దెంతా
న్నశన్మైపోయిెంర, కటట బటల
ట తో ట్రాణెం కాాడుకోడానికి ార్థపోవలసవచి్ ెంర!
అట్రబాహ్వమేమో లోబడిన్టట గురుతెంచుకోవాల్న!
కాబటిట మ్న్ెం పోయేవాటిని పోనివా డెం కూడా నేరు్ కోవాల్న! ఉద్వహరణకు, మీ
కుటెంబానికి చెెంరన్ అారె టమ ెంట విషయెంలో వివాదెం ఉెందనుకోెండి. నీకు
రావలసన్ ద్వనికన్నే
తకుక వ వాటా ఇచా్ రనుకో, ఇచి్ న్ద్వనికి లోబడి,
ఆమోరెంచు. నువా మొెండిగా పోటాలడి, ఆసతలో నీకు రావలసన్ అసలు వాటా
వచే్ ెందుకు నీ “స్నే హితునివలె” గొడవ పడవచు్ లేద్వ లోబడటెం ద్వా రా గొడవని
నీ గుమామ నికి దూరెంగా వెంచవచు్ ! అలా చేయడెం ద్వా రా ద్వవని ఆశీరాా ద్వలు నీ
జీవితెంలోకి వస్వతయి!
మ్న్ెం కలహెంతో స్నే హెం చేస్నత, ఆకాశ్చలు మూస్తకుెంటాయి. ఆశీరాా ద్వలు అకక డ
ఉెండవ. ద్వనికి బదులు, గొడవను తలుపు బయట ఉెంచితే, ద్వవడు నిజ్ెంగా ఆయన్
ఆశీరాా ద్వలను కుమ్మ ర్థెంచగలడు. అట్రబాహ్వముకు అద్వ జ్ర్థగిెంర. లోతు వెళు పోయిన్
రోజునే, ద్వవడు మిగిల్నన్దెంతా అట్రబాహ్వముద్వన్ని చెాప డు. ద్వవడు అతనికి
స్నే హితుడన్ని, అనిే
విషయాలలో అతనితో ఉెంటాన్ని చెాప డు. ఏదైతే
అట్రబాహ్వముకి చిన్ే ాటి బేరెంగా కనిపిెంచిెంద్య ద్వనినే ద్వవడు గొపప ఆశీరాా దెంగా
మార్థ్ వేశ్చడు. అసలుకి లోతు ఆ ట్రాెంతానికి ఒక వైపు చూస, “తకుక వ వెల” కలరగా
చూస, స్వరవెంతమైన్ మైద్వన్ ట్రాెంతానిే ఎెంచుకున్నే డు. అతడు ఏదైతే పెదద
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వెలలేనిదని అనుకున్నే డో ద్వనిే అట్రబాహ్వముకు విడిచిపెటాటడు! కాని ద్వవడు
అట్రబహ్వముతో ఉన్నే డు. కాబటిట మ్న్ెం గొడవలను దూరెంగా ఉెంచాలనే ఒకే ఒక
ఉద్వశ
ద ెంతో లోబడడెం నేరు్ కుెంటే ద్వవని ఆశీరా ద్వలను చూస్వతెం.
స్వత్తా కము బలహీన్త కాదు
కీర తన్ 37:11
దీనులు భూమిని సా తెంట్రత్తెంచుకొెందురు. బహు క్షేమ్ము కల్నగి స్తఖెంచెదరు.

నిజానికి బలముకు మ్రో రూపమే స్వత్తా కెం. స్వత్తా కులు భూమిని సొెంతెం
చేస్తకుెంటారని బైబిల్ చెపుతెంర. సెండే అనే వారాత పట్రత్తక లో స్వత్తా కులు భూమిని
సొెంతెం చేస్తకోరని ఒక వాయ సెం వచి్ ెంర. కాని బైబిల్ మాట్రతెం స్వత్తా కులే భూమిని
సొెంతెం చేస్తకుెంటారని చెపుతెంర. బహుశ్చ ద్వనిే చూడడానికి తగిన్ెంతకాలెం
మ్నుషులు జీవిెంచి ఉెండకపోయి వెండవచు్ . ద్వవడు ఎపుప డూ విఫలమ్వా డు,
ఆయన్ వాకుక సతయ ెం. స్వత్తా కులు భూమిని సొెంతెం చేస్తకుెంటారు.

తా రగా సమాధాన్పడు
మ్తతయి 5:9,25-26
9 సమాధాన్పరచువారు ధ్నుయ లు. వారు ద్వవని కుమారులన్ బడుదురు.
25 నీ ట్రపత్తవారతో నీవను ట్రతోవలో ఉెండగానే తా రగా వానితో సమాధాన్ పడుము. లేని యెడల ఒకవేళ్
నీ ట్రపత్తవార నినుే న్నయ యాధిపత్తకి అపప గిెంచును, న్నయ యాధిపత్త నినుే బెంట్రౌతుకు అపప గిెంచును,
అెంతట నీవ చెరస్వలలో వేయబడుదువ.
26 కడపటి కాస్త చెల్నెం
ల చు వరకు అకక డ నుెండి నీవ వెలుపల్నకి రానేరవని నీతో నిశ్ యముగా
చెపుప చున్నే ను.
హెట్రీ 12:14
అెందర్థతో సమాధాన్మును పర్థశుదత
ధ యు కల్నగి యుెండుటకు ట్రపయత్తే ెంచుడి. పర్థశుదత
ధ లేకుెండ
ఎవడును ట్రపభ్యవను చూడడు.
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రోమా 12:18
శకయ మైతే మీ చేతనైన్ెంత మ్టటకు సమ్సత మ్నుషుయ లతో సమాధాన్ముగా ఉెండుడి.

యేస్త మ్న్ విరోధులు మ్న్ల్నే కోరుటకి తీస్తకెళు జ్డి జ నుెండి తీరుప పెందక ముెంద్వ
వార్థతో సమాధాన్పడమ్ని బోధిెంచాడు. మ్న్ెం ఎపుప డూ సమాధాన్పర్థచేవార్థగా,
లోబడేవార్థగా లేక వెళ్ లనిచే్ వార్థగా ఉెండాల్న. మ్న్ెం గొడవలను దూరెంగా ఉెంచాలనే
లక్షయ ెం కల్నగి వన్ే ెంతవరకు, ద్వనిని లోబడడెం ద్వా రా స్వధిెంచగల్నగితే, ద్వవని
ఆశీరాా ద్వలు మ్న్ జీవితెంలో తపప క మ్న్ వెెంబడి వస్వతయి. ఒకవేళ్ లోబడడెం
ద్వా రా ఏమైతే పోగొటటకుెంటామో, ద్వనికన్నే యెకుక వ రెటల మ్న్కు ఇవా గలడు!

తపుప ల లెకక ను ఉెంచుకోవదుద
మ్నుషులు చేసన్ హ్వనియొకక లెకక లను ఉెంచుకోవదుద. ఉద్వహరణకు, నువా
ఎవర్థతోనైన్న ఊర్థకినే మాటాలడుతున్ే పుప డు, ఉన్ే టటెండి ఆ వయ కి త 25 సెంవత్ రాల
కిెందట నువా అతనికి హ్వని చేసన్టట నిెంరెంచాడనుకో. నువా ద్వనిే ఎపుప డో
మ్ర్థ్ పోయావ గాని అతడు మార్థ్ పోలేదు. అతడు ఆ తపుప జ్ర్థగిన్ రోజునే కాదు,
అర జ్ర్థగిన్ సమ్యెం, ఆ రోజున్ నినుే గుర్థెంచి కూడా గురుతపెటటకున్నే డనుకో.
బైబిల్, ట్రపేమ్ “అమ్రాయ దగా న్డవదు, సా ట్రపయోజ్న్మును విచార్థెంచుకొన్దు;
తా రగా కోపపడదు; అపకారమును మ్న్స్త్ లో ఉెంచుకొన్దు” అని చెపుతెంర (1కొర్థెంథీ
13:5). ట్రపేమ్ జ్ర్థగిన్ కీడును మ్న్స్తలో పెటటకోదు, ఇతరుల ాాల లెకక
ఉెంచుకోదు. కాబటిట మ్న్ము కలహెం లేని జీవితానిే కొన్స్వగిెంచాలెంటే, ఇతరుల
పలకలను ట్రపత్త రోజూ తపప క శుట్రభెంగా ఉెంచడెం నేరు్ కోవాల్న! వాళ్ళు మ్న్కి
వయ త్తరేకెంగా చేసన్ తపుప ల లెకక ను మ్న్ము ఉెంచుకో కూడదు! ఇర కలహ్వలను
మ్న్ జీవితెం నుెండి దూరెంగా ఉెంచుతుెంర.
స్వమెతలు 17:9
ట్రపేమ్ను వృరచే
ధ య గోరువాడు తపిప దములు ద్వచిపెటటను. జ్ర్థగిన్ సెంగత్త మాటిమాటికి ఎతుతవాడు
మిట్రతభేదము చేయును.
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ఉద్వరెంగా క్షమిెంచెండి, తా రగా క్షమిెంచెండి
మ్తతయి 5:23-24
23 కావన్ నీవ బల్నపీఠము నొదద అరప ణము న్ర్థప ెంచుచుెండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి
విరోధ్మేమైన్ను కలదని అకక డ నీకు జాఞపకము వచి్ న్ యెడల
24 అకక డ బల్నపీఠము నెదుటనే నీ అరప ణము విడిచిపెటిట మొదట వెళ ల నీ సహోదరునితో
సమాధాన్పడుము. అట తరువాత వచి్ నీ యరప ణము న్ర్థప ెంపుము

మ్న్ము గతెంలో జ్ర్థగిన్ వాటిని త్తర్థగి చేస్నత మ్న్ స్నే హలను కోలోప తాెం,
ాడుచేస్తకుెంటాెం. మ్న్ము గతెంలో జ్ర్థగిన్ వాటిని మ్ర్థ్ పోవాల్న, విడిచిపెటాటల్న.
లేకపోతే స్నే హ్వనిే ాడుచేస్తకుెంటాెం. జ్ర్థగిన్ ఒక అపరాధానిే కపిప పుచి్ తే,
మ్న్ెం నిజ్ెంగా ట్రపేమిస్తతన్ే టే.ల మ్న్ెం తా రగా క్షమిెంచాల్న, ఉద్వరెంగా క్షమిెంచాల్న.
యేస్త, మ్న్ము ద్వవనికి ట్రార ధన్ చేయడానికి వెళ లన్పుప డు, మ్న్కు వయ త్తరేకెంగా ఎవరో
ఏద్య అపకారెం చేశ్చరనిపిస్నత, ట్రార ధన్ చేయడెం మొదలుపెటడా
ట నికి ముెందు ఆ
సెంగత్తని చకక రద్వదలని చెాప డు. కాబటిట ఏదైన్న సెంగత్తని అర జ్ర్థగిన్పుప డే
సర్థచేస్తకుెంటే, మ్న్ము ఎపుప డైన్న ట్రార ధన్ చేస్తకోవచు్ . దీని అర ధెం ఏెంటెంటే
వెెంటనే క్షమిెంచడానికి బదులు పెదద చిటాట పెటటకుెంటే, ట్రార ధన్ చేయడెం
మొదలుపెటడా
ట నికెంటే ముెంద్వ, క్షమిెంచమ్ని అడగడానికి అట ఇట చాలా
పరుగెతతవలస వస్తతెంర. అపకారెం జ్ర్థగిన్ వెెంటనే మ్న్ెం క్షమాపణను తపప క
విడుదల చేయాల్న, మ్ర్థ్ పోవాల్న, కేస్తని ముగిెంచి- పలకను శుట్రభెంగా తుడవాల్న!
అపుప డు, ట్రార ధన్ చేయడానికి ఎపుప డైన్న సదెం
ధ గా ఉెంటాము. పేతురు యేస్త వదకు
ద
వచి్
“ట్రపభ్యవా న్న సహోదరుడు న్న యెడల తపిప దము చేసన్ యెడల
నేనెనిే మారులు అతని క్షమిెంపవలెను? ఏడు మారుల మ్టటకా?” అని అడిగాడు.
యేస్త “ఏడు మారుల మ్టకే
ట కాదు, డెబబ ర ఏళ్ ల మారులమ్టటకని” చెాప డు
(మ్తతయి 18:21-22).

అర బహుశ్చ పేతురును ట్రపియ శిషుయ డైన్ యోహ్వను చాలా ఇబబ ెంర పెటివ
ట ెంటాడు,
ఇక భర్థెంచడెం పేతురు వల ల కాలేదు. కాబటిట అతడు యేస్తతో ఈ విషయెం
చర్థ్ ెంచడానికి నిర ణయిెంచి, బహుశ్చ తపుప చేసన్వాని పేరు చెపప కుెండా, ఎవర్థనైన్న
ఎనిే స్వరుల క్షమిెంచాలని యేస్తని అడిగాడు. యేస్తకు ఏెం జ్రుగుతుెంద్య తెలుస్త.
ఎపుప డైతే పేతురు యేడుమారుల క్షమిెంచాలా అని అడిగాడో, యేస్త “ డెబబ ర ఏళ్ ల
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మారులమ్టటకని” సమాధాన్మిచా్ డు. వేరే విధ్ెంగా చెాప లెంటే, యేస్త పేతురుకి
ఉద్వరెంగా ఉెండాలని, క్షమిసూతనే ఉెండాలని చెపుతన్నే డు. మ్న్ము తపుప ల లెకక ను
ఉెంచుకోకూడదు, మ్న్ెం అర చేయగిల్నగితే, మ్నుషులతో గొడవ పడడానికి
కారణముెండదు. ఎెందుకెంటే అెంతా క్షమిెంచబడిెంర!

అపవార పనులను బెంధిెంచు
ఎఫెసీ 6:12
ఏలయన్గా మ్న్ము పోరాడున్ర శరీరులతో కాదు, గాని ట్రపధానులతోను, అధికారులతోను, ట్రపస్తతత
అెంధ్కార సెంబెంధులగు లోకన్నథులతోను, ఆకాశ మ్ెండలమ్ెందున్ే దురాతమ ల సమూహములతోను
పోరాడుచున్నే ము.

అపవార పనులవల ల కూడా కలహెం, గెందరగోళ్ెం కలగవచు్ . ద్వద్వపుగా అనిే స్వరుల
మ్న్ జీవితాలోల కలహ్వలకు మ్న్మే కారణమైన్న, కొనిే స్వరుల అపవార ఏమైతే
చేయదల్నచాడో అర కూడా మ్న్ సెంబెంధాలోల గొడవలకు, గెందరగోళాలకు ట్రపతయ క్ష
కారణెం కావచు్ ! మ్న్మేమీ తపుప చేస ఉెండక పోవచు్ , వాళ్ళు కూడా ఏమీ తపుప
చేస ఉెండకపోవచు్ . కాని మ్న్ సెంబెంధాలోల ఏద్య చెడు జ్రుగుతున్ే టట మ్న్ెం
కనుగొెంటాెం! విషయాలు వెళ్ లవలసన్టటగా వెళ్ లడెంలేదు! ఈ విషయెంలో అపవార
సెంబెంధాలను ాడుచేయడానికి ట్రపయతే ెం చేస్తతన్ే టటగా వెంర. కలహ్వనిే
పుటిెం
ట చే ఆతమ లోపల్నకి వచి్ ఆ సెంబెంధానిే విడగొటడా
ట నికి ట్రపయతే ెం చేస్తతెంర!
ఇరగో ఇకక డే మ్న్ెం ద్వవడిచి్ న్ అధికారెంతో లేచి ఆతమ ఖడాానిే వాడాల్న! మ్న్ెం
ద్వవని వాకాయ నిే ఉచ్ ర్థెంచి, సమాధాన్ననిే ఆ సెంబెంధ్ెం మీరకి ట్రపకటిెంచాల్న- ఇర
నీత్త, సమాధాన్ెం, సెంతోషాలు ఉన్ే రాజ్య పు-సెంబెంధ్ెం అని ట్రపకటిెంచాల్న. మ్న్ెం
ఎలపు
ల ప డూ “మేము ఏ సెంబెంధ్ెంలో కూడా గొడవను, విడిపోవడానిే సహిెంచెం!”
అని చెాప ల్న. మ్న్ెం ద్వవడిచి్ న్ అధికారానిే వాడి జ్గడపు ఆతమ ను మ్న్
సెంబెంధాలనిే టికీ దూరెంగా ఉెంచాల్న! మ్న్ెం సమాధాన్ననిే కాాడడానికి దీనిని
చెయాయ ల్న.
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సవాలు
వయ కుత లుగా
రోమా 13:12-14
12 రాట్రత్త చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్ే ర గనుక మ్న్ము అెంధ్కార ట్రకియలను విసర్థ జెంచి,
తేజ్స్ ెంబెంధ్మైన్ యుద్యధపకరణములు ధ్ర్థెంచుకొెందము.
13 అలర్థ
ల తో కూడిన్ ఆటాటలైన్ను మ్తతయిన్ను లేకయు, కామ్విలాసము లైన్ను పోకిర్థ చేషలై
ట న్ను
లేకయు,

కలహమైన్ను

మ్త్ రమైన్ను

లేకయు,

పగటియెందు

న్డుచుకొన్ే టట

మ్రాయ దగా

న్డుచుకొెందము.
14 మెటటకు ట్రపభ్యవైన్ యేస్తట్రకీస్తతను ధ్ర్థెంచుకొనిన్వారై, శరీరేచఛ లను నెరవేరు్ కొనుటకు శరీరము
విషయమై ఆలోచన్ చేసకొన్కుడి.

వయ కుత లుగా, మ్న్ెం మ్న్ జీవితాలోల గొడవలను దూరెంగా ఉెంచడానికి పిలవబడా్ెం.
ఈరోజు మ్న్ చేత్తలో ఉెంర! అెందుచేత చీకటి కారాయ ల్నే విడిచిపెటిట వెలుగు కవచెం
వేస్తకోవాల్న. అర ఎలా చెయాయ ల్న? మ్న్ెం తపప క మ్రాయ దగా న్డుచుకోవాలని ద్వవని
వాకయ ెం చెపుతెంర. మ్రాయ దగా న్డవడెం అెంటే ఏెంటి? మ్న్ెం పగలు న్డిచిన్టట
న్డుసూత, చీకటి పనులను, కలహ్వనిే
కూడా వరల్నపెటాటల్న. మ్న్ెం పగటికి
చెెంరన్వాళ్ లెం, రాట్రత్తకి కాదు! మ్న్ెం మ్రాయ దగా న్డుసూత యేస్తని ధ్ర్థెంచాల్న! జ్గడెం
లేని జీవితానిే జీవిెంచడానికి ఎెంచుకోవచు్ . మ్న్ెం ఎవర్థతో ఉెంటన్నే మో వార్థతో,
స్నే హితులతో, పరుగువార్థతో గొడవలు పెటటకొనే అవకాశ్చలు చాలా ఉెంటాయి!
ఉద్వహరణకు, మ్న్ెం ఉన్ే అారె టమ ెంటలో, మ్న్ పరుగువారు మూయ జిక్ట పెదద
శబెం
ద తో పెటిన్
ట పుప డు, మ్న్ెం కూడా మూయ జిక్ట ఇెంకా పెదర
ద గా పెటిట బదుల్నవ్వా చు్ .
మ్న్ెం గొడవను పుటిెం
ట చేలా కాక మ్రోలా సప ెంరెంచేలా ఎెంచుకోవచు్ .
ఇర మ్న్ెందర్థకీ ఒక సవాలే! మ్న్కి మ్న్ెం ఇలా చెపుప కోవాల్న- “ఏెం జ్రుగుద్యద
నిమితతెం లేకుెండా, ఇతరులు ఏెం చెపిప న్న చేసన్న, గొడవలు పడడానికి మ్న్ తోవలో
ఎనిే అవకాశ్చలు వచి్ న్న, మ్న్ెం మ్న్ జీవితానిే కలహ్వలు లేకుెండా జీవిద్వదెం!”
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ఒక శరీరెంగా
కీర తన్ 133:1-3
1 సహోదరులు ఐకయ త కల్నగి నివసెంచుట ఎెంత మేలు! ఎెంత మ్నోహరము!
2 అర తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్ము మీదుగా కార్థ అతని అెంగీల అెంచు వరకు రగజార్థన్
పర్థమ్ళ్ తైలమువలె నుెండును.
3 సీయోను కొెండల మీరకి రగివచు్

హెరోమ ను మ్ెంచువలె నుెండును. ఆశీరాా దమును శ్చశా త

జీవమును అచ్ ట నుెండవలెన్ని యెహోవా సలవిచి్ యున్నే డు.

మ్న్ సెంఘలోల కూడా కలహ్వలు ఉెండకూడదు. కలహ్వలు ఏమాట్రతెం లేని చోట
అభిషేకానిే , ద్వవని తాజాదన్ననిే మ్న్ెం అనుభవిస్వతెం. అకక డ మ్ెంచు ఉెంటెంర,
అలానే జీవెం, ఆశీరాా దెం, శ్చెంత్త ఉెంటాయి. అలాటి సెంఘెం ఉెండడెం మ్న్ మీద్వ
ఆధారపడి ఉెంర! మ్న్ెం అెందరెం ట్రపేమ్, శ్చెంత్త, స్వమ్రసయ ములలో న్డిచే
జ్గడములు లేని మ్నుషుల సమూహెంగా ఉెండేటట చూడాల్న. ట్రపత్త ఒకక రెం మ్న్
జీవితాలనుెండి గొడవలను దూరెంగా ఉెంచవలసన్ అవశయ కతను అర ధెం చేస్తకోవాల్న.
ఏదైన్న ఒక సమ్సయ వస్నత, ద్వనిే వెెంటనే పర్థషక ర్థెంచాల్న, క్షమిెంచాల్న, మ్ర్థ్ పోవాల్న,
అవి మ్రలా జ్రగకుెండా చూడాల్న! మ్ెంచి విషయాలను- విజ్యాలను, స్వధిెంచిన్
వాటినే రాసపెటటకోవాల్న. వైఫలాయ లని, ట్రపత్తకూలమైన్ వాటిని మ్ర్థ్ పోవాల్న.
మ్నుషుల తపిప ద్వలని మ్ర్థ్ పో, ఆ తపుప లను తుడిచివేయి. ఎెందుకెంటే, ద్వవడు
మ్న్ ాపములను మ్రెన్ే డూ గురుతచేస్తకోకుెండా వెంటానికి వాటిని సముట్రద
అగాధ్ెంలో పడవేశ్చడు! ద్వవడు మ్న్ ాాలను గురుతెంచుకోన్పుప డు, మ్న్ము
త ఏదైన్న స్వనుకూలమైన్
ఎెందుకు గురుతెంచుకొనేెందుకు ట్రశమ్పడాల్న? మ్న్ జాఞపకశకిని
వాటికి వాడవచు్ !
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5. పశ్చ్ తాత పము, ట్రార ధన్

ట్రపేరేపిెంచే పనులు చేస్వతెం! కాని మ్న్ెం ద్వనిే
మార్ వచు్ ! అెందుకు ఇలా ట్రార్థ ధెంచెండి: “ద్వవా, నేను నీ సనిే ధిలో నిలబడి
ఉెండగా, న్న హృదయానిే దీన్ముగా చేస్తకొెంటన్నే ను. నేను చేస్తతన్ే కొనిే
పనులు నిజానికి కలహము చేత ట్రపేరేపిెంచబడి చేస్తతన్ే టట ట్రగహిెంచాను! కాని నేను
వాటిని మారా్ లని కోరుకొెంటన్నే ను!”
మ్న్లో కొెంతమ్ెంర కలహ్వనిే

మ్న్లో కొెంతమ్ెంర మ్న్ మాటలోల చాలా తేల్నకగా మాటాలడతాెంఏదైన్న
చెపేప టపుప డు నిజానికి మ్నుషులను గాయపరుస్తతన్నే మ్ని ట్రగహిెంచటలేదు
ల . ఆ
కారణెం చేతనే మ్న్ెం చాలామ్ెంర స్నే హితులను పోగొటటకుెంటన్నే ెం.
అలాెంటివారు ఇలా ట్రార ధన్ చేయాల్న: “ద్వవా, నేను న్న మాటలోల మ్ర్థెంత జాట్రగతతగా
ఉెండాలని కోరుకుెంటన్నే ను.”
మ్న్లో కొెంతమ్ెంరకి చాలా తీట్రవమైన్ భావోట్రద్వకాలు ఉెండవచు్ , తేల్నగాా
కోపపడతాెం, అదుపు తపిప పోతాెం. కాని ద్వవని వాకయ ెం, మ్న్ెం మ్న్ కోానిే అదుపు
చేస్తకోగల్నగితే, ఒక పటణా
ట నిే ఏలే వానికన్నే మ్న్మే ఉన్ే తమైన్ వారమ్ని
చెపుతెంర. అలాటి వారు ట్రపభ్యవని ఇలా అడగాల్న: “ ద్వవా, న్న భావోట్రద్వకాలను
పర్థశుద్వధతుమ ని
ఆధీన్ెంలోకి
తేగల
కృపను
దయచేయి.
అవమాన్నలను
పటిెం
ట చుకోకుెండా ఉెండే స్వమ్రాధయ నిే దయచేయి. ఎెందుకెంటే నేను ట్రపత్తకూలెంగా
సప ెంరస్నత తపప అవి న్నుే మార్ లేవ. ఎవరైన్న కఠిన్ెంగా మాటాలడిన్న, ట్రపభ్యవా,
సౌమ్య ముగా సప ెంరెంచడానికి కృపను దయచేయి. లోబడి వాటిని వరలెయయ డానికి
కృపను ఇవా . ఎెందుకెంటే విషయాలను పటిెం
ట చుకొనే న్న మొెండితన్ెం గొడవలకు
కారణమౌతుెంర. గొడవలు న్న జీవితానిే వరల్నన్పుప డు, ఆశీరాా ద్వలు వస్వతయి. ద్వవా,
న్న జీవితెంలో ఈ మారుప ని తీస్తకురా. ద్వనితో నేను పూర్థ తగా కలహెంనుెండి విడుదల
పెంర జీవిస్వతను.”
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మ్న్లో కొెంతమ్ెంరకి మ్నుషులు చేసన్ తపుప లను గురుతపెటటకొనే మ్ెంచి జాఞపక శకి త
త శుట్రభెం చేస,
ఉెంర. అలాటి వాళ్ళు ద్వవనిే ఇలా అడగాల్న: “ట్రపభ్యవా, న్న జాఞపకశకిని
ఇతరులు న్నకు చేసన్ అపకారముల జాఞపకాలను వరల్నవేస్నలా సహ్వయెం
చెయయ మ్ని అడుగుతున్నే ను.”
భర తలారా, భారయ లారా, ట్రపత్త వివాహెంలో కలహ్వలకు, వివాద్వలకు ఎలపు
ల ప డూ
అవకాశెం ఉెంర. ట్రపత్త రన్ెం ముగిెంపులో మ్న్ జీవిత భాగస్వా ముల పలకలను
శుట్రభెంగా వెంచుతాెం, చేసన్ తపుప ల లెకక ఉెంచుకోెం అని చెపప గలగడెం మ్న్
చేతులోలనే ఉెంర. ట్రార ధన్: “ద్వవా, మాలో పనిచేయి, మా హృదయాలోల మారుప ని
తీస్తకురా.”
పశ్చ్ తాత పెం, ట్రార ధన్ల ఫల్నతెంగా అకక డ సా సత
ి కలుగుతుెంర, చాలాకాలెంనుెండి
తెగిపోయిన్ సెంబెంధాలు బాగవతాయి. శ్చెంత్త, ఐకమ్తయ ెం, మ్ెంచి అవగాహన్ మ్న్
హృదయాలోలనే కాక, మ్న్ జీవితెంలోని అనీే సెంబెంధాలలో ఉెంటాయి. పూరా పు
సత్త
ి ని, సమాధాన్ననిే , సెంతోషానిే తీస్తకు రావడెం కోసెం, ద్వవడు చేసన్ కారయ ము
తెగిపోయిన్ ఆ సెంబెంధాలనిే టినీ ట్రపభావితెం చేయనివా ెండి. ఎెందుకెంటే ద్వవడు
మ్న్ హృదయాలను మారా్ డు!
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ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ తో భాగస్వా ములు కెండి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఒక స్వినిక సెంఘెంగా తన్ పర్థథిని మిెంచి ఇెండియా అెంతటా,
ముఖయ ెంగా ఉతతర ఇెండియా వరకు తన్ పర్థచరయ ను జ్ర్థగిస్తతన్ే ర. మా ట్రపతేయ క దృష ట
(ఎ) న్నయకులను బలోపేతెం చేయడెం, (బి) సెంలలోలని యువతను పర్థచరయ కు
సదప
ధ రచడెం, (స) ట్రకీస్తత శరీరమైన్ సెంలనిే వృరప
ధ రచడెం. యౌవన్స్తతల కోసెం
అనేక శిక్షణా సమిన్నరుల, క్రైసతవ న్నయకుల కాన్ఫ రెను్ లు సెంవత్ రెం అెంతటా
జ్ర్థగిస్తతెంటాము. అవే కాక, విశ్చా స్తలను వాకయ ెంలో, ఆతమ లో బలోపేతెం చేయాలనే
లక్షయ ెంతో వేల సెంఖయ లో మా ట్రపచురణలు ఇెంగీ లషులో, ఇతర భారతీయ ట్రాెంతీయ
భాషలోల ఉచితెంగా పెంపిణీ చేస్తతన్నే ము.
ఒకేస్వర్థ లేక ట్రపత్త నెలా ట్రకమ్ెంగా కొెంత కానుక పెంపిెంచడెం ద్వా రా మాతో ఆర్థ ికెంగా
భాగస్వా ములు కావలసెంరగా మిమ్మ ల్నే
ఆహ్వా నిస్తతన్నే ము. మ్న్ ద్వశెంలో
జ్రుగుతున్ే ఈ గొపప పర్థచరయ కు సహ్వయెంగా మీరు పెంపే కానుక ఎెంత అయిన్న
కృతజ్త
ఞ తో సీా కర్థెంచ బడుతుెంర.

మీరు మీ కానుకని చెకుక ద్వా రా లేక బాయ ెంక్ట ట్రడాఫ్ ట ద్వా రా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ,
బెంగళూరు’’ పేరున్ మా ఆఫీస్త అట్రడస్తకు పెంపిెంచవచు్ . లేక నేరుగా బాయ ెంక్ట
ట్రటాన్్ ఫర్చ ద్వా రా మా బాయ ెంక్ట ఎక్క ెంటలో జ్మ్ చేయవచు్ .
గమ్నిక: ఇెండియాలోని బాయ ెంక్ట ఎక్క ెంటల ద్వా రా పెంపే కానుకలను మాట్రతమే ఆల్
పీపుల్్ చర్చ్ సీా కర్థెంచగలదు. మీరు మీ కానుక పెంపేటపుప డు మీకిషమై
ట తే ఎపిస
పర్థచరయ లో ఏ విభాగెంలో ద్వనిని వాడాలని మీరు కోరుతున్నే రో ద్వనిని మాకు
తెల్నయజేయవచు్ . ఇతర వివరాల కోసెం దయచేస మా వెబసైట apcwo.org/give
లో చూడవచు్ .

మీకు వీలైన్పుప డలాల మాకోసెం, మా పర్థచరయ కోసెం ట్రార్థ ిెంచడెం మ్రచిపోవదుద.

మీకు మా కృతజ్త
ఞ లు, ద్వవడు మిమ్మ ల్నే దీవిెంచును గాక !

FREE PUBLICATIONS
Ministering Healing and Deliverance

A Church in Revival*

Offenses—Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*

Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope

The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor

The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism

Integrity

We Are Different*

Kingdom Builders

Who We Are in Christ

Laying the Axe to the Root

Women in the Workplace

Living Life Without Strife*

Work Its Original Design

Marriage and Family

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.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ గుర్థెంచి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిస)లో బెంగళూరు న్గరెంలో మేము ఉపుప గా, వెలుగుగా
ఉెంటూ, ఇెండియా ద్వశ్చనికీ, ఇతర ట్రపపెంచ ద్వశ్చలకూ ఒక సా రెంగా పనిచేయాలని
మా దరశ న్ెం.
ఎపిస లో సెంపూర ణమైన్, రాజీపడని ద్వవని వాకాయ నిే
పర్థశుద్వధతమ అభిషేకెం,
న్డిపిెంపు ద్వా రా అెంరెంచాలన్ే ర మా దృఢమైన్ తీరామ న్ెం. మ్ధురమైన్ సెంగీతెం,
సృజ్న్నతమ కమైన్ బోధ్న్, అతయ ెంత నైపుణయ ెంతో కూడిన్ వాదన్లు, సమ్కాలీన్
పర్థచరయ విధాన్నలు, అతాయ ధునిక స్వెంకేత్తక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో,
పర్థశుద్వధతమ సూచన్లతో, ఆశ్ రయ కారాయ లతో, సూచకట్రకియలతో, పర్థశుద్వితమ వరాల
కుమ్మ ర్థెంపుతో (1కొర్థెంథీ 2:4-5, హెట్రీ 2:3-4) కూడిన్ వాకయ
ట్రపకటన్కు
ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మేము న్ముమ తున్నే ము. మా ట్రపధాన్నెంశెం యేస్త ! మా
వస్తతవ ద్వవని వాకయ ెం ! మా విధాన్ెం పర్థశుద్వధతమ శకి త ! మా భారెం ట్రపజ్లు ! మా గమ్య ెం
ట్రకీస్తతలోకి పర్థపకా త !

మా ట్రపధాన్ కారాయ లయెం బెంగళూరులో ఉెంర. ఇెండియాలోని ఇతర ట్రాెంతాలోల మా
కారాయ లయాలు ఉన్నే యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ట్రబాెంచిలు ఎకక డెకక డ ఉన్నే యి అనే
సమాచారెం కోసెం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations. చూడెండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ పెంపెండి.

నినుే ట్రపేమిస్తతన్ే ద్వవడు నీకు తెలుస్వ?
స్తమారు 2000 సెంవత్ రాలకు ముెందు, ద్వవడు ఈ లోకెంలోకి ఒక మ్నిషగా వచా్ డు. ఆయన్ పేరు
యేస్త. ఆయన్ పర్థపూర ణెంగా ాపరహిత జీవితానిే

జీవిెంచాడు. యేస్త శరీరధార్థయైన్ ద్వవడు కాబటి,ట

మ్న్కు ద్వవణ్ణ ణ బయలుపర్థచాయి. ఆయన్ మాటాలడిన్ మాటలు

ఆయన్ చెపిప న్వనీే , చేసన్వనీే

స్వక్షాతుత ద్వవనివే. ఆయన్ చేసన్ పనులనీే

ద్వవని కారాయ లే. యేస్త భూమిమీద అనేక అదుు తాలు

చేశ్చడు. ఆయన్ రోగులను, ట్రశమ్లో ఉన్ే వార్థని బాగుచేశ్చడు. ఆయన్ గుడివా
్ ర్థ కనుే లు తెర్థచాడు,
చెవిటివార్థకి

వినికిడినిచా్ డు,

కుెంటివార్థని

న్డిపిెంచాడు,

ట్రపత్త

విధ్మైన్

వాయ ధిని,

రోగానిే

సా సప
ి రచాడు. కొరద ర్చట్టల
ట ను అతయ ధికెంగా చేస ఆకల్నతో ఉన్ే వార్థని అదుు తెంగా పోషెంచాడు,
తుానులను అణచాడు, ఇెంకా అనేక అదుు తకారాయ లు చేశ్చడు.
ద్వవడు మ్ెంచి ద్వవడనీ, ట్రపజ్లు బాగుెండాలని, సెంపూరుణలుగా, ఆరోగయ ెంగా,

ఈ కారాయ లనీే

సెంతోషెంగా ఉెండాలని కోరేవాడనీ బయలప రుస్తతన్నే యి. ద్వవడు ట్రపజ్ల అవసరాలు తీరా్ లని
కోరుతున్నే డు.
కాబటిట ద్వవడు మాన్వనిగా మార్థ మ్న్ లోకెంలోకి రావాలని ఎెందుకు నిర ణయిెంచుకుెంటాడు? యేస్త
ఎెందుకు వచా్ డు?
మ్న్ెందరమూ ాపెం చేస, మ్న్ల్నే

సృజిెంచిన్ ద్వవని యెదుట అెంగీకృతెం కాని పనులు చేశ్చము.

ాానికి పరయ వస్వన్నలుెంటాయి. ాపెం ద్వవనికి మ్న్కు మ్ధ్య ద్వటలేని గొపప గోడలాగా ఉెంర. ాపెం
ద్వవని నుెండి మ్న్లను వేరుచేస్తతెంర. మ్న్లను సృషెం
ట చిన్ వానిని ఎరుగకుెండా, ఆయన్తో
అర ివెంతమైన్ అనుబెంధ్ెంలో ఉెండకుెండా అడు్కుెంటెంర ాపెం. కాబటిట మ్న్లో అనేకులు ఈ
ఖాళీని అనేకమైన్ వాటితో నిెంపుకోవడానికి ట్రపయత్తే స్తతెంటాెం.
మ్న్ ాానికి మ్ర్చక ఫల్నతెం, ద్వవని నుెండి శ్చశా తెంగా వేరుకావడెం. ద్వవని న్నయ యస్విన్ెంలో ాానికి
శిక్ష మ్రణెం. మ్రణెం అెంటే ద్వవనితో నితయ మూ వేరై న్రకానికి వెళ్ు డెం.

కాని శుభవార త ఏమిటెంటే, మ్న్ెం ాపెం నుెండి విడిపిెంచబడి ద్వవని దగ ారకు వెళ్ు గలెం. ‘‘ాపము
వలన్ వచు్

జీతము మ్రణము, అయితే ద్వవని కృావరము మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ ట్రకీస్తత యేస్త న్ెందు

నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుెంర (రోమా 6:23). తాను సలువ మీద మ్రణ్ణెంచిన్పుప డు, సరా లోక
ాపముల కోసెం యేస్త వెల చెల్నెం
ల చాడు. మూడురోజుల తరాా త ఆయన్ త్తర్థగి లేచిన్పుప డు, తన్ను
తాను సజీవనిగా అనేకులకు కన్పరచుకొని, త్తర్థగి పరలోకానికి వెళాు డు.
ద్వవడు ట్రపేమ్, దయగల ద్వవడు. ఏ ఒకక రూ న్రకెంలో న్శిెంచిపోవడానికి ఆయన్ ఇషప
ట డడు. అెందుకే
ఆయన్ వచా్ డు. మాన్వ జాత్తకెంతటికీ ాపెం నుెండి, ద్వని నితయ శిక్ష నుెండి విడుదల కోసెం మారాానిే

ఏరప రచడానికి. ఆయన్ ాపులను రక్షెంచడానికి వచా్ డు- నీవెంటి, న్నవెంటి వార్థని ాపము నుెండి,
నితయ మ్రణెం నుెండి విడిపిెంచడానికి.
ఈ ఉచితమైన్ ాప క్షమాపణ పెందడానికి, మ్న్ెం ఒకక
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తత సలువపై చేసన్ కారాయ నిే

పనిచేస్నత చాలని బైబిల్ చెబుతుెంర-

సీా కర్థెంచి, పూర ణహృదయెంతో ఆయన్యెందు

విశ్చా సముెంచడెం.
‘‘ఆయన్ యెందు విశ్చా సముెంచు వాడెవడో వాడు ఆయన్ న్నమ్ము మూలముగా ాపక్షమాపణ
పెందును’’ (అప.కా. 10:43).
‘‘యేస్త ట్రపభ్యవని నీ నోటితో ఒపుప కొని, ద్వవడు మ్ృతులలో నుెండి ఆయన్ను లేపెన్ని నీ
హృదయమ్ెందు విశా సెంచిన్ యెడల, నీవ రక్షెంపబడుదువ’’ (రోమా 10:9).
నీవ కూడా ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతన్ెందు విశ్చా సముెంచితే, నీ ాపములకు క్షమాపణ, శురధ
పెందవచు్ .
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతలో, ఆయన్ నీ కోసెం సలువపై చేసన్ కారయ ెంలో విశ్చా సముెంచడానికి నిర ణయెం
తీస్తకోవడానికి సహ్వయపడే చిన్ే

ట్రార ిన్ కిెంద ఉెంర. యేస్త నీ కోసెం చేసన్ద్వనిే

నీవ

సీా కర్థెంచిన్టల ఒపుప కోవడానికి, నీ ాపక్షమాపణ, ాపశురధ పెందడానికి ఈ ట్రార ిన్ సహ్వయ
పడుతుెంర. ఈ ట్రార ిన్ కేవలెం సూచన్నతమ కెం మాట్రతమే. నీ సొెంత మాటలలో కూడా నీవ
ట్రార్థ ిెంచవచు్ .

ట్రపియమైన్ యేస్త ట్రపభ్యవా, నీవ సలువపై న్నకోసెం చేసన్ కారాయ నిే

ఈ రోజు నేను అర ిెం

చేస్తకున్నే ను. నీవ న్నకోసెం మ్రణ్ణెంచావ, నీ ట్రపశ సతమైన్ రకాతనిే న్నకోసెం చిెంరెంచి, నేను క్షమాపణ
పెంద్వలా న్న ాాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావ. నీలో విశ్చా సముెంచేవారు వార్థ ాాలకు క్షమాపణ
పెందుతారని బైబిల్ చెబుతుెంర.
నేడు నీలో విశ్చా సముెంచడానికి, నీవ సలువపై న్న ాాల కోసెం మ్రణ్ణెంచి, త్తర్థగి లేచావని న్మిమ
నినుే

సీా కర్థెంచడానికి నేను నిర ణయిెంచుకుెంటన్నే ను. న్న సట్రత్తక యల వలల న్నుే

నేను రక్షెంచు

కోలేను, మ్ర్చక మాన్వడెవడూ న్నుే రక్షెంచలేడని నేనెరుగుదును. న్న ాాలకు క్షమాపణ న్నై నేను
సెంారెంచుకోలేను.
ఈ రోజు నీవ న్న కోసెం మ్రణ్ణెంచావనీ, న్న ాాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావనీ, మ్రణెం గెల్నచి త్తర్థగి
లేచావనీ, న్న హృదయెంలో న్మిమ , న్ననోటితో ఒపుప కుెంటన్నే ను, నీపై విశ్చా సెంతో న్న ాాలకు
క్షమాపణను, ాపశురధని సీా కర్థస్తతన్నే ను.
యేసూ, నీకు సోత ట్రతాలు ! నినుే

ట్రపేమిెంచడానికి, నినుే

జీవిెంచడానికి న్నకు సహ్వయెం చేయి, ఆమేన్.

మ్ర్థెంతగా ఎరగడానికి, నీకు న్మ్మ క స్తతనిగా

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రసీత ట్రట్టయినిెంగ సెంటర్చ
బైబిల్

కాలేజీ

&

మినిక్రసీ ట ట్రట్టయినిెంగ

సెంటర్చ

(ఎపిసబిస),

బెంగళూరు,

ఇెండియా

ఆతమ నిెంపుదల,

ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన్ ఆచరణాతమ క శిక్షణను అెంరసూత, విద్వయ రుిలను పర్థశుద్వితమ యొకక

అస్వమాన్య మైన్

త సా చఛ మైన్ సద్వధెంత ట్రాత్తపరకతో, మేధోపరెంగా ఉతేతజితమైన్ ద్వవని వాకయ పఠన్ెంలో శిక్షణ నిస్తతెంర. దైవ
శకితో,
త
సా భావనిరామ ణెం, లోతైన్ ద్వవని వాకయ బోధ్న్, శకివెంతమైన్
సూచన్లు, ఆశ్ రయ కారాయ లు, సూచకట్రకియలు ఇవనీే ట్రపభ్యవతో మ్న్ెం కల్నగి ఉెండే సనిే హిత సెంబెంధ్ెంలో నుెండి ట్రపవహిస్వతయని మేము న్ముమ తాము.
ఎపిస బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన్ బోధ్న్ మాట్రతమే కాక ఆచరణాతమ కమైన్ ద్వవని ట్రపేమ్ను, పర్థశుద్వధతమ
అభిషేకెం, ఆయన్ సనిే ధిని, ద్వవని సహజాతీత కారాయ లను గుర్థెంచి నొకిక చెపప బడతాయి. అనేకమ్ెంర యువతీ
యువకులు ఇకక డ శిక్షణ పెంర, తమ్ జీవితాలలో ద్వవని పిలుపును సెంపూర్థ త చేయడానికి బయటికి పెంపబడా్రు.
మేము అెంరెంచే కోరు్ లు
సర్థ టఫికెట ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిస టయన్ మినిక్రసీ ట (స.టిహెచ్.) లో ఒక సెంవత్ రెం కోరు్
డిపలమా ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిస టయన్ మినిక్రసీ ట (డి.టిహెచ్) లో రెెండు సెంవత్ రాల కోరు్
బేచిలర్చ ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిస టయన్ మినిక్రసీ ట (బి.టిహెచ్) లో మూడు సెంవత్ రాల కోరు్
వారెం అెంతా సోమ్వారెం నుెండి శుట్రకవారెం వరకు ఉ. 9.00 నుెండి మ్. 1.00 వరకు కాలస్తలు జ్రుగుతాయి.
స్వినికెంగా ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతుతలోల పనిచేస్తతన్ే వారు, గృహిణులు ఈ కాలస్తలకు హ్వజ్రై ఆ తరవాత మ్. 1.00
నుెండి తమ్ పనులకు వెళ్ లవచు్ . ఇకక డే నివాసెం ఉెండాలని కోరే యువతీ యువకులకు ట్రపతేయ కమైన్ హ్వసల్
ట
వసత్త సౌకరయ ెం ఉెంర. వారెం రన్నలోల మ్ధాయ హే ెం 2 గెం. నుెండి 5 గెం. వరకు విద్వయ రుిలు ఫీల్్ వర్చక లో,
ట్రపతేయ కమైన్ సమిన్నరుల, ట్రార ిన్, ఆరాధ్న్ సమ్యాలోల ాల్గానేలా కారయ ట్రకమ్ెం ఉెంటెంర. బయటి నుెండి వచే్
విద్వయ రుిలకు మ్ధాయ హే ెం కాలస్తలు ఐచిఛ కెం. వారాెంతెంలో ట్రపత్త విద్వయ ర్థ ి ఆయా స్వినిక సెంలలోల పర్థచరయ
చేయడానికి ట్రపోతా్ హెం అెంరస్వతెం.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తత చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయ ట్రకమాలు, ట్రపవేశెం విధి విధాన్నలు, బోధ్న్న రుస్తము మొదలైన్
వాటిని తెలుస్తకోడానికీ, దరఖాస్తత ఫారెం డౌన్లోడ చేస్తకోడానికి మా వెబసైట apcwobiblecollege.org ని
దర్థశ ెంచెండి.
ఎపిస-బిస నేషన్్ అసోసయేషన్ ఫర్చ
థియలాజికల్ ఎట్రకిడిటేషన్ (న్నటా)
ద్వా రా గుర్థ తెంపు పెంరన్ర

