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1. మార్పు - అవసరమైన ఒక ప్రప్ియ

మారుప! మన చటట్ట
ు ర్ా చూసనత అన్నే మారుతున్వేయి. పీపెంచమెంతట్ా స్ాెంఘిక, ర్ాజ్క్ీయ, ఆర్థిక
మర్థయు ఇెంక్ా అన్ేకమెైన మారుపలు వస్టతనేట్టు మనెం చూస్టతన్వేెం. అన్నే ఎపపట్ిలా ఒక్ేలా
వుెండవు. “పీపెంచెంలో నిలకడెైనద్ ఒకట్ి ఉెంద్, అదే మారుప!” అన్ే న్వనటడి ఉెంద్. “మారుప” అన్ే
పదవనిక్ి అరిెం- పీస్త టతెం ఉనేవాట్ిని మార్ేలా చేసన ఒక క్ారయెం లేదవ ఒక పీక్ియ.

క్్రైస్తవులకు కూడవ మారుప ముఖ్యమే! మన క్్రైస్తవ జీవితెం పశ్ా్తవతపెంతో మొదలయియెంద్. దవనిలో
తపపనిస్ర్థగా మన హృదయెం, మన మనస్ట్ మారడెం, పాపెం నటెండీ, స్ాతవనట నటెండీ స్జీవుడెైన
దేవునివెైపు తిరగడెం ఉన్వేయి. అదే క్షణెంలో, దేవుడు మనల్నే మన అెంతరెంగెంలో మార్ా్డు.
మనెం క్ొతత గా పుట్ాుెం! మనెం క్ీిస్త టలో క్ొతత వయక్ితగా అయాయెం. అపుపడే దేవుడు మన ఆతమలో
స్ృజ్న్వతమకమెైన ఒక పని జ్ర్థగథెంచవడు. అద్ మనల్నే చీకట్ిలోనటెండి వెలుగులోక్ి తెచి్, సైతవనట
బెంధ్క్ాలనటెండి బయట్ిక్ి తెచి్ క్ీిస్త టలో స్ాతెంతుీల్నే చేసిెంద్. క్్రైస్తవజీవితెం మారుప చెెందటతూ ఉెండే
ఒక నిరెంతర పీక్ియ. దేవుడు మనల్నే “తన కుమారునితో స్ారూపయము గలవారమవుట్కు” (ర్ోమా

8:29) నిరణయిెంచవడు. నిరెంతరెం మార్ే ఈ పీక్ియ దవార్ా మనెం పూర్థతగా క్ీిస్త టలాగా అవుతవెం.
మనమెంతవ ఆ గొపప మారుప చెెందే ర్ోజుక్టస్ెం ఎదటరుచూస్టతన్వేెం- “ఇద్గో మీకు ఒక మరమము
తెలుపుచటన్వేనట మనమెందరమూ నిద్ీెంచము గాని నిమిషములో, ఒక ర్్పపపాట్టన కడబూర
మ్రోగగాన్ే మనమెందరము మారుప ప ెందటదటము. బూర మ్రోగునట, అపుపడు మృతులు
అక్షయులుగా లేపబడుదటరు, మనము మారుప ప ెందటదటము” (1క్ొర్థెంధీ 15:51-52). క్షయత
అక్షయతనట ధ్ర్థస్త టెంద్. “పిీయులార్ా, ఇపుపడు మనము దేవుని పిలలలమెై యున్వేము. మనమిక
ఏమౌదటమ్ర అని ఇెంక పీతయక్షపరచబడ లేదట గాని ఆయన పీతయక్షమెైనపుపడు ఆయన
యునేట్టుగాన్ే ఆయననట చూతుము గనటక ఆయననట పో ల్న యుెందటమని ఎరుగుదటము”
(1యోహ్వనట 3:2)
క్ీిస్త టలో మన జీవితెం ఒకక క్షణెంలో జ్ర్థగథన మారుపతో మొదలయియెంద్. అద్ ఓ క్షణెంలో జ్ర్థగే మర్ొక
క్ారయెంతో ముగుస్టతెంద్. క్ాన్న, ఈ ర్్ెండిట్ి మధ్యలో నిరెంతరెం మార్ే పీక్ియ ఉెంద్. ఈ పుస్త కెం ఆ అెంశెం
గుర్థెంచే ముఖ్యెంగా మాట్ాలడుతూ, మనల్నే పనీర్ేపిస్త ూ, ఈ నిరెంతర మారుప పీక్ియలో చటరుగాా
పాలగానడవనిక్ి మనల్నే పో ీ త్హిెంచడవనిక్ి ఉదేద శెంచబడిెంద్.
2క్ొరింధీ 3:18
ఎవడును తనను తాను మోసప్ర్చుక్ొన కూడదు. మీల్ల ఎవడైనను ఈ ల్లకమందు తాను జ్ఞానినని అనుక్ొనిన యెడల్,
జ్ఞాని అగునటల
ో వరిివాడు క్ావల్ెను.
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మన దృష్ిు పీభ్ువు మీదే ఉెంట్ే, అపుపడు మనెం ఆయన రూపెంలోక్ి మారడెం తపపకుెండవ
జ్రుగుతుెంద్. వాస్త వానిక్ి, మనెం ఆయనకు దగా రయియయ క్ొదీద, ఎెంతగా ఆయన మహిమనట చూస్ాతమ్ర,
మనెం అెంతగా ఏ విషయాలోల మార్ాలో గుర్థతెంచడెం మొదలుపడతవెం. పై వచనెం మనెం “మారుతూ
ఉెంట్ాెం” అని చెపుపతుెంద్ (ఈ మాట్లోని వాయకరణెం ఈ పని నిరెంతరెం జ్ర్థగే పని అని
స్ూచిస్టతనేట్టు
గమనిెంచెండి). మనెం మారుతూ ఉెండగా, మహిమనటెండి మహిమకు
ఎదటగుతున్వేెం. ఇదే అధవయతిమక అభివృద్ లేక ఎదటగుదలనట తెస్త టెంద్. మారుప లేకుెండవ అధవయతిమక
ఎదటగుదల ఉెండదట, ఎెందటకెంట్ే మార్ే పీక్ియ అెంట్ేన్ే ఎదటగుదల. చవలా క్ాలెం ఆయన పిలలలు ఒక్ే

అధవయతిమక సిితిలో ఉెండవలని దేవుడు క్టరుక్టవడెం లేదట. నిజ్ానిక్ి, మనెం ముెందటక్ి నడవాలని
ఆయన క్టరుకుెంట్టన్వేడు. దేవుడు మనెం ఉనే చోట్న్ే ఉెండిపో వాలని క్టరుక్టవడెంలేదట.
మారుప అన్ేద్ మన అధవయతిమక జీవితెంలోన్ే క్ాదట గాని, అనటద్న జీవితెంలో అనిే విషయాలోల అద్
కనపడవల్న. మనెం మన వయక్ితతాెం, పీవరత న, తెల్నవితేట్లు, న్ెైపుణయతలు, స్మరిత, ఆర్థిక విషయాలు,
పీణవళికలు లాెంట్ి వాట్ిలల ో మారుపని ఆహ్వానిెంచవల్న. మన జీవితవలోల అనిే విషయాలోల “మహిమ
నటెండి మహిమకు” వెళల ాలన్ే పట్టుదల, ఆలోచన ఉెండవల్న. ఎెందటకెంట్ే, దేవుడు మన జీవితెంలోని పీతి
విషయెంలో, అెంట్ే చదటవు, ఉదయ యగెం, కుట్టెంబెం, వృతిత మర్థయు సనవ విషయాలోల ఆస్క్ితని కల్నగథ
ఉన్వేడు. వీట్నిేట్ిలో ఎలల పుపడూ గొపపగా, మెరుగాా అయియయ ద్శగా వెళలడవనిక్ి చేయగల పనటలు
ఉన్వేయి.
ఉదవహరణకు, మీరు ఒక విజ్యవెంతమెైన డవకుర్చ అయితే, ఇెంక్ా మెరుగుపరచటక్ొన్ేెందటకు
పీయాస్పడొ చట్. ఒకవేళ, వెైదయెం చేయిెంచటక్టలేనివార్థక్ి లేక అెందటబాట్టలో లేనివార్థక్ి మెందటలు
ఇచి్ స్హ్వయపడవచట్. న్న పీణవళికలో భాగెంగా లేనివాట్ిని కూడవ చేయడవనిక్ి ఆలోచన చేయవచట్.
ఒక విధవయర్థిగా న్న జ్ాఞన్వనిే, పని తీరునట మెరుగుపరచటక్ొన్ేెందటకు పీయాస్ పడొ చట్. ఒక గృహిణిగా
న్న కుట్టెంబానిక్ి నటవుా అెంద్ెంచే సనవ, స్దటపాయాలోల న్వణయతనట మెరుగుపరు్క్ొన్ేెందటకు
చూడొ చట్. ఒక సనవకునిగా పీస్ెంగాలనట, లేఖ్న పర్థశ్ోధ్నలనట మెరుగు పరచటక్టవచట్.
అయితే, ఇవన్నే మనెం “మారడవనిక్ి” ఇషు పడితేన్ే స్ాధ్యమౌతుెంద్. ముెందటనే అధవయయాలోల, మారుప
తేగల
క్ొనిే
రెంగాలనట
మనెం
పర్థశీల్నదవదెం.
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2. మన ఉద్దేశాల్లో, కోరికల్లో మార్పు

క్ీర్తన 51:10
ద్దవా, నా యందు శుదధ హృదయము కల్ుగజ్ేయుము. నా అంతర్ంగముల్ల సిిర్మైన మనసుును నూతనముగా
ప్ుట్ట ంచుము.

మన అెంతరెంగెంలోని ఉదేదశ్ాలు, క్టర్థకలు చవలా పాీముఖ్యమెైనవి. అతయెంత అధవయతిమకమెైన, మెంచి
క్్రైస్తవుడు కూడవ క్ొనిే విషయాలోల చెడు ఉదేదశ్ాలు, క్టర్థకలు కల్నగథ ఉెండవచట్. మనలో ఎవారమూ
కూడవ అలాెంట్ి చెడునట అపీయతేెంగా నిర్ోధ్ెంచలేము. అెందటక్ే, అలాెంట్ివాట్ి విషయెంలో ఎపుపడూ
జ్ాగితతగా ఉెండవల్న. “న్న హృదయములోనటెండి జీవధవరలు బయలుదేరునట. క్ాబట్ిు అనిేట్ికెంట్ే
ముఖ్యముగా న్న హృదయమునట భ్దీముగా క్ాపాడుక్ొనటము” (స్ామెతలు 4:23) అని పీభ్ువు
గద్ద స్త టన్వేడు. దటరుదేదశ్ాల వశెం క్ాకుెండవ మన హృదయాలనట క్ాపాడుక్ొన్ే బాధ్యత మన మీదే
ఉెంద్. అలాెంట్ి ఉదేదశ్ాలు, క్టర్థకలు ఉన్వేయియమ్రనని మన హృదయాలనట పర్థశీల్నెంచి గుర్థతెంచడెంలో
తపుపలేదట. మారుప చెెందడవనిక్ి ఇద్ ముఖ్యమెైన మొదట్ి మెట్ు ట. మనల్నే మనెం
పర్థశీల్నెంచటక్టవాలని లేఖ్న్వలు తరచూ చెపత ున్వేయి.
1 క్ొరింధీ 11:28
క్ాబట్ట ప్రతి మనుషయుడు తనుుతాను ప్రీక్షంచుక్ొనవల్ెను. ఈల్ాగు చదసి ఆ రొటటట ను తిని ఆ పాతరల్లనిద్ధ తారగవల్ెను.
1 క్ొరింధీ 11:31
అయతద మనల్ను మనమే విమరిశంచుక్ొనిన యెడల్ తీర్పు ప ందకపో దుము.
2 క్ొరింధీ 13:5
అమరాుదగా నడువదు, సవప్ర యోజ్నమును విచారించుక్ొనదు.

ప్రిచర్ుల్ల ఉద్దేశాల్ు
చెడు ఉదేద శ్ాలనట, క్టర్థకలనట గుర్థతెంచిన తర్ాాత, మనెం వాట్ిని ఒపుపక్ొని, మనల్నే మార్మని
పీభ్ువుని అడగాల్న. దవవీదటలాగా “దేవా, న్వయెందట శుదద హృదయము కలుగజ్ేయుము న్వ
అెంతరెంగములో సిిరమెైన మనస్ట్నట నూతనముగా పుట్ిుెంచటము” అని పాీర్థిెంచవల్న. వయక్ితగతెంగా,
అన్ేక విషయాలోల చెడు ఉదేదశ్ాలకు వయతిర్ేకెంగా నిరెంతరెం మనల్నే మనెం క్ాపాడుక్టవాల్న. మనల్నే
మనెం ఇలా పీశేెంచటక్టవాల్న- “న్ేనట దీనిే ఎెందటకు చేస్త టన్వేనట? న్వ ఉదేదశెం ఏెంట్ి? న్వ బలమెైన

క్టర్థక ఏెంట్ి?” ఉదవహరణకు, ఒక చోట్ సనవచేయడవనిక్ి మనెం పిలువబడినపుపడు, మన
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హృదయాలనట సిదిెం చేయమని, అకకడకు వెళలడవనిక్ి స్ాచ్మెైన ఉదేదశెం ఇవామని పీభ్ువుని
అడగాల్న. మన పర్థచరయకు వాళళు ఇచే్ క్ానటక మీద మన దృష్ిుని పట్ు కుెండవ మన హృదయాలనట
క్ాపాడుక్టవాల్న. మనెం దేవుని స్హజ్ాతీతమెైన పనీమ, శక్ిత కనబడవలని క్టరుకుెంట్ాము గనటక, “బాగా
అభిష్నకెం ప ెంద్న దేవుని సనవకునిగా” గుర్థతెంపు ర్ావాలన్ే రహస్య ఉదేదశెంనటెంచి మన హృదయాలనట
క్ాపాడుక్టవాల్న. మనెం సనవలో ఎదగాలని క్టరుక్ొెంట్ట ఉెండగా, మన “సనవనట”, “ర్ాజ్ాయనిే”
పెంచటక్టవాలన్ే క్టర్థక నటెండి మన హృదయాలనట క్ాపాడుక్టవాల్న. ఇద్ “దేవుని పన్ే” గాని “న్వ పని”
క్ాదట, ఇద్ “దేవుని ర్ాజ్యమే” గాని “మన ర్ాజ్యెం” క్ాదట అని మనెం నిరెంతరెం గురుతచేస్టకుెంట్ట
ఉెండవల్న.
న్ేనట ఎెందటకని సనవలో మెలకువ యొకక పాీముఖ్యత గుర్థెంచి న్ొక్ిక చెపాపనట అెంట్ే, మన ఉదేదశ్ాలు
క్టర్థకలు మన జీవితెంలోని అన్ేక విషయాలనట నిరణయిస్ాతయి మర్థయు పీభావితెం చేస్త ాయి.
అనిేట్ిక్ిపైగా, దేవుడు బయట్ిక్ి కనబడే వాట్ిని మిెంచి చూస్ాతడు. (1స్మూయియలు 16:7). దేవుడు
అెంతరెంగెంలో స్తవయనిే క్టరుకుెంట్ాడు (క్ీరతన 51:6). న్న ఉదేదశ్ాలు, క్టర్థకలనట నిరెంతరెం కనిపడుతూ
ఉెండు. అవి స్ర్థగా ా లేకపో తే, పీభ్ువు దగా రకు వెళిు నినటే “మార్చమని” అడుగు.

4

మార్పు

3. మన ఆల్లచనల్లో, వైఖరిల్ల, మాటల్ల, ప్రవర తనల్ల మార్పు

రోమా 12:2
మీర్ప ఈ ల్లక మరాుదను అనుసరింప్క ఉతత మమును, అనుకూల్మును సంప్ూర్ణ మునై యును ద్దవుని చితత మేద్ో ప్రీక్షంచి
తల్ుసుక్ొనునటల
ో మీ మనసుు మారి నూతనమగుట వల్న ర్ూపాంతర్ము ప ందుడష.
ఎఫెససు 4:23
మీ చితత వృతిత యందు నూతనప్ర్చ బడషన వారై...
1తిమోతి 4:12
నీ యౌవనమును బట్ట

ఎవడును నినుు తృణీకరింప్నియుకుము గాని మాటల్లను ప్రవర్త నల్లను, ప్రరమల్లను,

విశావసముల్లను, ప్వితరతల్లను విశావసుల్కు మాద్ధరిగా ఉండుము.

పీభ్ువు మన ఆలోచనలో వెైఖ్రులలో మారుపని చూడవలని క్టరుకుెంట్టన్వేడు. ర్ోమా 12:2 లో
ఉనేట్టు “మనస్ట్ మార్థ నూతనమగుట్” మన దృకపధవలోల, వెైఖ్ర్థలో, ఆలోచన విధవనెంలో మారుప
ఉెండవలని స్ూచిస్టతెంద్. దీనిక్ి అన్ేక క్టణవలు ఉన్వేయి. మనెం “లోక్ానటస్ారమెైన ఆలోచనలు”
ఆలోచిెంచడెం లేదవ “లోక్ానటస్ారమెైన” వెైఖ్రులనట కల్నగథ ఉెండడెంనటెంచి మార్థ, దేవుని వెైఖ్రులనట
ఆలోచనలనట అలవరచటక్టవాల్న. మనెం “తకుకవ” అని ఆలోచిెంచడెం మానివేసి, వాక్ాయనిక్ి
అనటగుణెంగా మర్థయు విశ్ాాస్ క్టణెంలో ఆలోచిెంచడవనిక్ి మన పీమాణవలనట పెంచటక్టవాల్న. మనలో
క్ొెంతమెంద్ మన నిర్ాశ్ావాదవనిే, “చేయడెం కుదరదట” అన్ే పీతికూల విధవన్వనిే తీసివేస్టక్ొని,
దేవుని మీద స్ాధవరణమెైన విశ్ాాస్ెం ఉెంచడెం దవార్ా అెందటబాట్టలో ఉెండే గొపప అవక్ాశ్ాలనట
చూడవల్న. మనలో క్ొెంతమెంద్ “పాత పదద తిలో” పనటలు చేయడెంలో చికుకబడి ఉెండి పీభ్ువు తవన్ే
చేయదలచిన “తవజ్ా మర్థయు నూతన”మెైన వాట్ిని కూడవ అెంగీకర్థెంచడవనిక్ి ఇషు పడెం. మన
మతపరమెైన అలవాట్ట
ల ఆచవర్ాలు మన ఆలోచనలోల ఎెంతగా ఇమిడిపో యి ఉన్వేయెంట్ే, మనకు
ఏమెైతే న్ేరపబడిెందయ ఆ విధ్ెంగాన్ే తపప మర్ోలా దేవుడు చేయలేడని అనటకుెంట్ాెం.
మర్థక్ొెంత మెంద్క్ి చవలా చినే కలలు, చవలా చినే లక్ష్యయలు లేక బాగా మస్కబార్థన కలలు
ఉెంట్ాయి. వాళళు ఈ విషయాలోల మారుపని చూడవలసిన అవస్రెం ఉెంద్. మనెం పదద కలలు కన్వల్న,
దేవునిక్టస్ెం చవలా స్ాధ్ెంచవలని ఆశెంచవల్న, లోకెంలో మారుపని తెచే్ కలలు కన్వల్న. మనలో
క్ొెంతమెంద్ వెైఫలయెం, ఓట్మి, నిర్ాశ లేక ఉపదీవెం క్ారణెంగా నిస్పృహలో, న్వర్ాశయెంలో,
నిరుతవ్హెంలో కూడవ పడిపో యాెం. ఇక ముెందటక్ి వెళల ాలని లేదట, పనీరణ లేదట, పుర్ోగతి పరుగుదల
క్టస్ెం కషు పడడెం లేనట్టుగా ఉెంద్. మనెం ఆయనక్ి క్ేవలెం క్ొెంచెెం స్హకర్థెంచడవనిక్ి సిదిెంగా ఉెంట్ే,
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దేవుడు దవనినెంతట్ిన్న మార్గలడు!! క్ొెంతమెంద్ చవలా బదద కెంగా ఉెండొ చట్, ఆయా విషయాలోల
వెనటకబడి చవలా నిరుతవ్హెంగా ఉెండి ఉెంట్ారు. మన వెైఖ్రులలో గట్ిు మారుప ర్ావలసిన అవస్రెం
ఉెంద్. క్ొెంతమెంద్ శ్ాశాతెంగా క్ాలయాపన చేసనవాళళు ఉన్వేరు. అట్టవెంట్ివాళళు దవనిే
మారు్క్టవాల్న. క్ొెంతమెంద్ పీణవళికలు వేస్త ారు, వాట్ి గుర్థెంచి మాట్ాలడతవరు క్ాన్న వాళు “చేతుల్నే
న్వగల్న” మీద పట్ు రు. ఇద్ కూడవ మార్ాల్న. క్ొెంతమెంద్ దేవునిక్ి అయిషు మెైన భ్యెం, గరాెం, విచవరెం
మర్థయు ఇతర వయక్ితతా లక్షణవలోల బెందీలుగా ఉన్వేరు. వీట్ిలో మారడెం చూడవలని ఆయన
క్టరుకుెంట్టన్వేడు. దేవుడు మన మాట్లో పీవరత నలో మనల్నే ఉనేత సిితిలో ఉెంచవలని
చూస్టతన్వేడు. మన మాట్, పీవరత న ఒక విశ్ాాసిక్ి తగథనట్టుగా ఉెండవల్న.
వయక్ితగతెంగా, మన జీవితెంలో మన ఆలోచనలు, వెైఖ్రులు స్ర్థగా లేనట్టు తెలుస్టకునేపుపడు,
పీభ్ువు వదద కు వెళిు, ఆయన ముెందట ఒపుపక్ొని, మనల్నే మార్మని పాీర్థిెంచవల్న. పీభ్ువుతో అన్ేక
స్ెంవత్ర్ాలు నడిచిన తర్ాాత కూడవ, మన జీవితెంలోని క్ొనిే విషయాలోల మారవలసిన అవస్రెం
ఉనేట్టు ఇెంక్ా గుర్థతస్త ాెం. నటవుా న్న స్ ెంత జీవితెంలో దేవుని వదద కు తెచి్, “పీభ్ువా న్వ జీవితెంలో
వీట్ిలో మారడెం చూడవలని ఉెంద్“ అని చెపపగల వెైఖ్రులు, ఆలోచన్వ విధవన్వలనట న్నవు
గుర్థతెంచగలవా?
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4. ఎదుర్ప చూడని మార్పు లకు సిద్ధంగా ఉండటం
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గాలి తనక్రషటమైన చోటను విసర్పను; నీవు ద్ాని శబే ము విందువే గాని, అద్ధ ఎకకడషనుండష వచుచనో, ఎకకడషక్ర పో వునో నీకు
తలియదు. ఆతమ మూల్ముగా జ్నిమంచిన ప్రతివాడును ఆల్ాగే యునాుడనను.

ఆతమ మూలెంగా పుట్ు డెం మనల్నే అనిేట్ిన్న పూర్థతగా వివర్థెంచలేని ఒక జీవితెంలోక్ి నడిపిస్త టెంద్.
క్ొనిే విషయాలోల క్ేవలెం లోబడి అనటభ్విెంచవల్న. పీభ్ువెైన యియస్ట, ఆతమ వలన అనటగిహిెంచబడే
నూతన జ్నమనట గాల్న తనకు ఇషు మెైన చోట్ిక్ి విస్రట్ెంతో పో లా్డు. మనెం దవనిే క్ేవలెం
అనటభ్విస్ాతెం. మనక్ి అద్ కచి్తెంగా ఎకకడ పుడుతుెందయ లేక ఎకకడిక్ి వెళత ళెందయ తెలీదట. అలాన్ే,
చవలా ఆతమ క్ార్ాయలనట పూర్థతగా వివర్థెంచడెం కుదరదట. మనెం ఆయన చేసిన వాట్ిని క్ేవలెం
అనటభ్విెంచి తెలుస్టక్టగలెం. పీభ్ువు క్ొనిేస్ారుల మన జీవితెంలో మనెం పూర్థతగా అనటక్టని క్ార్ాయలనట,
పర్థసత
ిి ులనట అనటమతిెంచవచట్. మనెం అట్టవెంట్ి వాట్ిని ఎదటర్ోకవలసి వస్టతెందని మనక్ి
ముెందటగా తెలీదట. అవి మన పీణవళికలో భాగెం క్ాదట. అయినపపట్ిక్ీ, పీభ్ువుక్ి లోబడి “గాల్న వీచిన
చోట్ిక్ి” వెళుడెం తెల్నవెైన పని. పీభ్ువు మన జీవితెంలోక్ి తెచి్న ఎదటరుచూడని మారుపలనట
అెంగీకర్థెంచడవనిక్ి న్ేరు్క్టవడెం చవలా పాీముఖ్యెం. అవి మన జీవితవలనట మల్నచేవి క్ావచట్.

మన ప్రిచర్ుల్ల మార్పుల్ు
న్ేనట, యామి (న్వ భారయ) దేవుడు మాక్టస్ెం దవచి ఉెంచినవాట్ి వదద కు నడిపిెంచడవనిక్ి మేమెదటరు
చూడని మారుపలనట ఆయన ఏ విధ్ెంగా వాడుకున్వేడయ ఆ స్ెందర్ాాలనట చవలా ల క్ికెంచగలెం. 1995
పాీెంతెంలో, మా న్వనే వాయపారెం నిమితత ెం అమెర్థక్ాకు వచవ్రు. ఆయన న్ేనట ఉెంట్టనే బీన్్ క్ిాక్,
నూయ జ్ర్థ్ క్ి వచి్ మా దగా ర ఒక ర్ాతిీ ఉెండవలని అనటకున్వేరు. ఆయన ఆద్వారెం వచవ్రు తర్ాాత
ర్ోజు స్ాయెంతీెం వెళలవలసి ఉెంద్. మా న్వనే ఎపుపడూ ఆఫ్ిీకన్-అమెర్థకన్ చర్చ్ క్ి వెళలడవనిక్ి
ఇషు పడేవారు. ఎెందటకెంట్ే ఆయన వాళు పాట్లు మర్థయు ఆర్ాధ్న్వ విధవన్వనిే ఇషు పడేవారు.
అకకడిక్ి దగా ర్ల ో ఒక ఆఫ్ిీకన్-అమెర్థకన్ చర్చ్ ఉెంద్ క్ాబట్ిు ఆద్వారెం ఉదయెం అకకడ ఆగాము. న్ేనట
ఇెంతకుముెందట అలాట్ి ఉజీీ వెంతో సనాచ్గా పాడడెం ఎరుగనట, చూడనూలేదట. అద్ చెముడు వచే్ెంత
విపర్ీతమెైన శబద ెంతో ఆ బిల్న్ ెంగ పడిపో తుెందేమ్ర అనేట్టు ఉెంద్. క్ాన్నస్ెం న్వకు అలా అనిపిెంచిెంద్!
అపపట్ివరకు, న్ేనట విశావిదవయలయెంలోని క్ొర్థయన్-అమెర్థకన్ స్హో దర్ీ స్హో దరులతో పనిచేస్త ూ
వాళల తో స్నిేహిత స్హవాస్ెంలో ఉన్వేనట. మేము ఆర్ాధ్నలో సనాచ్నట అనటభ్విెంచేవాళల ెం, అయిన్వ
న్ేనట అకకడ చూసినట్టు క్ాదట. అపుపడు వెయియ రక్ాల ఆలోచనలు న్వ మనస్టలో పరుగులు తీశ్ాయి.
న్వకు లోలోపల ఆర్ాధ్నలో అలాెంట్ి సనాచ్ స్ర్్రనదే అని తెలుస్ట. న్ేనట పీభ్ువుక్ి స్టతతి ఆర్ాధ్న

తెల్నయచేయడవనిక్ి సనాచ్గా ఉెండవలని ఎపుపడూ క్టరుకుెంట్ానట. క్ాన్న ఈ ఆఫ్ిీకన్-అమెర్థకన్ చర్థ్లో

జ్రుగుతునేదవనితో పో లు్కునేపుపడు, న్ేనట ఇట్టకర్ాయి గోడకన్వే గట్ిుగా బిగుస్టకుపో యానట.
తర్ాాత ఆ ర్ోజు ఒెంట్ర్థగా ఉనేపుపడు, న్ేనట చవలా గెందరగోళెంలో ఉనేట్టు అనిపిెంచిెంద్. న్వలో ఒక
భాగెం, “పీభ్ువా న్వకు అకకడిక్ి తిర్థగథ వెళుడెం న్వకు ఇషు ెం లేదట. న్ేనట వాళల లాగా ఎపపట్ిక్ీ ఉెండలేనట.
ఆ శబాదనిే న్ేనట భ్ర్థెంచలేనట” అెంట్టెంద్. న్వలోని మర్ో భాగెం, “పీభ్ువా, వాళుక్ి ఏదెైతే ఉెందయ అద్
న్వకు నిజ్ెంగా క్ావాల్న- నినటే ఆర్ాధ్ెంచడవనిక్ి అలాెంట్ి సనాచ్” అని చెపత ుెంద్. మెంచిద్, కులపత ెంగా
చెపాపలెంట్ే, న్ేనట అకకడిక్ి తిర్థగథ వెళాునట, యామీ న్వతో కల్నసినపుపడు, మేము తిర్థగథ కల్నసి వెళల ాము.
తకుకవ స్మయెంలోన్ే, న్వకు సనవ చేయడవనిక్ి అవక్ాశెం ఇవాబడిెంద్, అలా పీతి బుధ్వారెం ర్ాతిీ ఆ
చర్థ్లో అలాన్ే చేశ్ాెం. మేము అలాెంట్ి అదటాతమెైన ఆఫ్ిీకన్- అమెర్థకన్ స్హో దర్ీ స్హో దరులనట
కలవగల్నగాెం. మేము అకకడకు వచి్న మానటయఎల్ మర్థయు ట్ానియా అన్ే స్ాపనిష్ భాష మాట్ాలడే
జ్ెంట్నట కూడవ కల్నశ్ాెం. ఆ తర్ాాత, వాళళు న్వట్టతునే హిసపనిక్ చర్థ్లో సనవ చేయడవనిక్ి
ఆహ్వానిెంచబడవ్ెం. వెనటవెెంట్న్ే, హిసపనిక్ స్ెంఘ జీవితెంలో మర్థెంత పెంచటక్టవడెం మొదలుపట్ాుెం.
మానటయఎల్ మర్థయు ట్ానియాలు వాకయెం ధవయనిెంచడవనిక్ి వార్ానిక్టస్ార్థ మాతో స్మయెం గడిపనవాళళ
ల .
యామీ హిసిపక్ చర్థ్లో స్ెంగీత పర్థచరయలో స్హ్వయపడిెంద్. మేము వాళు దవార్ా నవెంబర్చ 1996లో
ఈక్్ాడవర్చ లో సనవ చేయడవనిక్ి వెళాుెం! మా న్వనేగారు ఒకకర్ోజు ర్ాతిీ నూయబీన్్ క్ిాక్ లో ఆగడెంవలల
వచి్న స్పెందనల పరెంపరనట చూడెండి!! అద్ మేమెదటరు చూడనిదవ? ఖ్చి్తెంగా!! మేము దవనిే
అనటకున్వేమా? అస్్లు అనటక్టలేదట!! మేము ఆతమదేవుని గాల్న ఎకకడిక్ి వీచిెందయ అట్టగా వెళుడెం
న్ేరు్కున్వేెం. మేము ఆఫ్ిీకన్-అమెర్థకన్ లేదవ హిసపనిక్ స్హవాస్ాలకు సనవ చేస్త ామని ఎనేడూ
అనటక్టలేదట. ఆయన మమమల్నే ఎకకడిక్ి ఊదటతవడయ , అకకడిక్ి వెళత ాెం!! న్న జీవితెంలోక్ి తేవడవనిక్ి
దేవుడు ఇషు పడే అనటక్టని మారుపల క్టస్ెం సిదిెంగా ఉెండు.

5. అభివృద్ధధ, ఎదుగుదల్ క్ోసం మార్పు అవసర్ం
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గోధుమ గింజ్ భూమిల్ల అద్ధ చావకుండషన యెడల్ అద్ధ ఒంట్గానే యుండును. అద్ధ చచిచన యెడల్ విస్ాతర్ముగా
ఫలించును.

మనెం మహిమ నటెండి మహిమకు “మారుప చెెందవము.” అెందటచేత, ఈ ద్న్వన మనెం అనటభ్విస్టతనే
మహిమ స్ాియి నటెంచి తర్ాాతి స్ాియిక్ి ఎదగడవనిక్ి, మనెం మొదట్ిగా మార్బడవల్న. మనల్నే
ఎదగనివాకుెండవ నిలువర్థెంచే లేక అడ్ గథెంచే ఉదేదశ్ాలు, వెైఖ్రులు, పీవరత న, మాట్లు మార్ాల్న. వాట్ిని
గుర్థతెంచి దేవుని స్హ్వయెంతో అవి మార్ేట్ు ట చూడవల్న. మనెం ఉనే చోట్టని ఒక “గోధ్టమ గథెంజ్కు”
స్ాదృశయెంగా చూడవచట్. మనెం “స్మృద్ియిైన పెంట్” గా అయియయ సిితిక్ి వెళల ాలెంట్ే, ముెందటగా మనెం
“న్ేలలో పడవల్న”, “చవవాల్న” ఆ తర్ాాత “విస్ాతరెంగా ఫల్నెంచవల్న.” ఇద్ మనలో జ్ర్థగే మారుప పీక్ియకు
స్ాదృశయెంగా ఉెంద్. మనెం మొదట్ిగా న్ేలలో పడవల్న. దవనిక్ి దీనతాెం క్ావాల్న. మనెం మారవలసిన
అవస్రెం ఉెంద్ అని అెంగీకర్థెంచడవనిక్ి మన వెైపు నటెండి దీనతాెం అవస్రెం. ఇద్ క్ొనిేస్ారుల ఒక
బాధవకరమెైన పీక్ియ క్ావచట్. అపుపడు మనెం తర్ాాతి స్ాియి మహిమకు లేవన్ెతతబడతవెం.
ఆవిధ్ెంగా అభివృద్ిని, ఎదటగుదలనట అనటభ్విస్ాతెం.

6. మారే సవభావం

ఆద్ధక్ాండము 1:1-3
1 ఆద్ధయందు ద్దవుడు భూమాుక్ాశముల్ను సృజంచను.
2 భూమి నిరాక్ార్ముగాను శూనుముగాను ఉండను. చీకట్ అగాథ జ్ల్ము ప్ెైన కమిమ యుండను. ద్దవుని ఆతమ జ్ల్ముల్
ప్ెైన అల్ాోడుచుండను.

3 ద్దవుడు వల్ుగు కమమని ప్ల్ుకగా వల్ుగు కలిగను.

ఆతమ దేవుడు మనల్నే మహిమ నటెండి మహిమకు మారుస్ూ
త ఉెంట్ాడు. పర్థశుదవితమ దేవుడు
మారుపకు స్ాధ్నెం. భ్ూమి ఆక్ారెం లేకుెండవ ఖ్ాళీగా మర్థయు చీకట్ిగా ఉెంద్. అయినపపట్ిక్ీ ఆతమ
దేవుడు న్నళల మీద కదటలుతూ ఉన్వేడు. దేవుడు “వెలుగు కలుగునటగాక” అని పలకగా బలమెైన
పర్థశుదవితమ దేవుడు చీకట్ి మధ్యకు వెలుగునట తెచవ్డు. దేవుడు ఆ స్ృజ్న్వతమక, పునర్థేర్ామణ
పదవలనట పలకడవనిక్ి సిదిెంగా ఉెండగా, ఆతమ దేవుడు ఈ నిర్ాక్ారమెైన, చీకట్ిలో శూనయెంగా ఉనే

భ్ూమి మీద ప దటగుతూ ఉన్వేడు. పర్థశుదవితమ దేవుడే మారుపని తెచే్ ఆతమ అని మనెం
నముమతవెం. ఆయన్ే మారుపని, పర్థవరత ననట తెచే్వాడు. భ్ూముఖ్ెం నిర్థమెంచబడినపుపడు, ఆయన
దవనిే పదద ఎతు
త న చేశ్ాడు (ఆద్క్ాెండము 1). అలాెంట్పుపడు, దేవుని మహిమతో మనల్నే నిెంపి,
మనల్నే మార్థ్ మర్థ ఎెంతగా ఆయన మన మీద పని చేయగలడయ గదవ. తదవార్ా మనెం కూడవ
ఆయన దృష్ిులో మెంచిగా ఉెండగలెం. మనెం ఆయనకు ఎెంతగా లోబడతవమ్ర అెంతవరక్ే ఆయన
మనలో పని చేయగలడు. పర్థశుదవితమ దేవునిక్ి న్న హృదయానిే తెరువు. నినటే ఆయనకు
స్మర్థపెంచటక్ొని నినటే మార్మని ఆయనిే అడుగు. న్న జీవితెంలో వేట్ల
ి ోన్ెైతే మారవలసిన
అవస్రెం ఉెందయ వాట్ిలో న్నకు స్హ్వయపడమని ఆయనిే అడుగు.

ద్దవుని వాకుం మార్పుని తసుతంద్ధ
దేవుని స్ృజ్న్వతమక, పునర్థేర్ామణపు పనిలో, భ్ూమి మీద పర్థశుదవితుమడు కదలడమే క్ాక,
చీకట్ిమీద శూనయెం మీద కూడవ దేవుని వాకయెం పలుకబడిెంద్ (ఆద్క్ాెండెం 1). అదేవిధ్ెంగా, ఆతమ
మర్థయు వాకయెం కల్నసి మన జీవితవలోల మారుపని తెస్త ారు. న్న హృదయానిే, మనస్ట్ని దేవుని వాకయెం
ముెందట బహిరాతెం చేయి. న్నకు నటవేా దవనిే చద్వి ధవయనిెంచట. అపుపడు దేవుని వాకయెం దవని
పర్థవరత న్వ శక్ితని న్న జీవితెంలోక్ి విడుదల చేస్త టెంద్.

ఒక పారర్ధ న

ప్రభువా, ననుు మార్పచ!
పిీయమెైన తెండీ,ీ న్ేనట యియస్ట న్వమెంలో న్న వదద కు వస్టతన్వే. పీభ్ువా, న్వ జీవితెంలో న్ేనట చూసన
విషయాలోల మార్బడవలసినవి ఉన్వేయి. పీభ్ువా, న్న ఆతమ దవార్ా న్న వాకయెం యొకక శక్ిత దవార్ా
ననటేమారు్. న్ేనట ఉనే చోట్ట నటెండి న్ేనట ఎకకడ ఉెండవలని నటవుా క్టరుకుెంట్టన్వేవో అకకడిక్ి
వెళల ాలని క్టరుకుెంట్టన్వేనట. న్ేనట ఏమెైతే అవాాలని నటవుా క్టరుకుెంట్టన్వేవో అలా అవాాలని ఉెంద్.
నటవుా న్వక్టస్ెం దవచి ఉెంచిన దవనినెంతట్ిన్న ప ెందటక్టవాలని ఉెంద్. పీభ్ువా, న్వ హృదయానిే,
మనస్ట్ని మారు్. న్వ ఉదేదశ్ాలనట, వెైఖ్రులనట, న్వ మాట్లనట, మర్థయు పీవరత ననట మారు్.
దేవుని విషయాలోల ఎదగకుెండవ అభివృద్ి చెెందకుెండవ ఆట్ెంకపర్థచేవాట్ిని తొలగథెంచడవనిక్ి న్వకు
స్హ్వయెం
చేయి.
అమెన్.

ఆల ప్సప్ులు చర్చతో భాగస్ావముల్ు కండష
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఒక స్ాినిక స్ెంఘెంగా తన పర్థథ్ని మిెంచి ఇెండియా అెంతట్ా, ముఖ్యెంగా ఉతత ర
ఇెండియా వరకు తన పర్థచరయనట జ్ర్థగథస్త టనేద్. మా పీతేయక దృష్ిు (ఎ) న్వయకులనట బలోపనతెం
చేయడెం, (బి) స్ెంఘాలోలని యువతనట పర్థచరయకు సిదిపరచడెం, (సి) క్ీిస్త ట శర్ీరమెైన స్ెంఘానిే
వృద్ి పరచడెం. యౌవనస్టతల క్టస్ెం అన్ేక శక్షణవ సమిన్వరుల, క్్రైస్తవ న్వయకుల క్ానఫర్్నట్లు
స్ెంవత్రెం అెంతట్ా జ్ర్థగథస్త టెంట్ాము. అవే క్ాక, విశ్ాాస్టలనట వాకయెంలో, ఆతమలో బలోపనతెం
చేయాలన్ే లక్షయెంతో వేల స్ెంఖ్యలో మా పీచటరణలు ఇెంగీలషులో, ఇతర భారతీయ పాీెంతీయ భాషలోల
ఉచితెంగా పెంపిణీ చేస్త టన్వేము.

ఒక్ేస్ార్థ లేక పీతి న్ెలా కిమెంగా క్ొెంత క్ానటక పెంపిెంచడెం దవార్ా మాతో ఆర్థికెంగా భాగస్ాాములు
క్ావలసిెంద్గా మిమమల్నే ఆహ్వానిస్టతన్వేము. మన దేశెంలో జ్రుగుతునే ఈ గొపప పర్థచరయకు
స్హ్వయెంగా మీరు పెంపన క్ానటక ఎెంత అయిన్వ కృతజ్ఞ తతో సీాకర్థెంచబడుతుెంద్.
మీరు మీ క్ానటకని చెకుక దవార్ా లేక బాయెంక్ డవీఫ్ు దవార్ా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్, బెంగళూరు’’ పనరున
మా ఆఫ్ీస్ట అడీస్టకు పెంపిెంచవచట్. లేక న్ేరుగా బాయెంక్ ట్ాీన్్ఫర్చ దవార్ా మా బాయెంక్ ఎక్ౌకెంటలో
జ్మ చేయవచట్.
గమనిక: ఇెండియాలోని బాయెంక్ ఎక్ౌకెంటల దవార్ా పెంపన క్ానటకలనట మాతీమే ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
సీాకర్థెంచగలదట. మీరు మీ క్ానటక పెంపనట్పుపడు మీక్ిషుమెైతే ఎపిసి పర్థచరయలో ఏ విభాగెంలో దవనిని
వాడవలని మీరు క్టరుతున్వేర్ో దవనిని మాకు తెల్నయజ్ేయవచట్. ఇతర వివర్ాల క్టస్ెం దయచేసి మా
వెబసైట apcwo.org/give లో చూడవచట్.
మీకు వీల ైనపుపడలాల మాక్టస్ెం, మా పర్థచరయ క్టస్ెం పాీర్థిెంచడెం మరచిపో వదటద.
మీకు మా కృతజ్ఞ తలు, దేవుడు మిమమల్నే దీవిెంచటనట గాక !
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ఆల ప్సప్ులు చర్చ గురించి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిసి)లో బెంగళూరు నగరెంలో మేము ఉపుపగా, వెలుగుగా ఉెంట్ట, ఇెండియా
దేశ్ానిక్ీ, ఇతర పీపెంచ దేశ్ాలకూ ఒక స్ారెంగా పనిచేయాలని మా దరశనెం.
ఎపిసి లో స్ెంపూరణ మెైన, ర్ాజీపడని దేవుని వాక్ాయనిే పర్థశుదవితమ అభిష్నకెం, నడిపిెంపు దవార్ా
అెంద్ెంచవలనేద్ మా దృఢమెైన తీర్ామనెం. మధ్టరమెైన స్ెంగీతెం, స్ృజ్న్వతమకమెైన బో ధ్న, అతయెంత
న్ెైపుణయెంతో కూడిన వాదనలు, స్మక్ాలీన పర్థచరయ విధవన్వలు, అతవయధ్టనిక స్ాెంక్ేతిక న్ెైపుణయెం,
ఇవేవీ దెైవాభిష్నకెంతో, పర్థశుదవితమ స్ూచనలతో, ఆశ్రయక్ార్ాయలతో, స్ూచకక్ిియలతో, పర్థశుదవితమ
వర్ాల కుమమర్థెంపుతో (1క్ొర్థెంథీ 2:4-5, హెబ్రీ 2:3-4) కూడిన వాకయ పీకట్నకు పీతవయమాేయాలు
క్ాన్ేరవని మేము నముమతున్వేము. మా పీధవన్వెంశెం యియస్ట ! మా వస్టతవు దేవుని వాకయెం ! మా
విధవనెం పర్థశుదవితమ శక్ిత ! మా భారెం పీజ్లు ! మా గమయెం క్ీిస్త టలోక్ి పర్థపకాత !

మా పీధవన క్ార్ాయలయెం బెంగళూరులో ఉెంద్. ఇెండియాలోని ఇతర పాీెంతవలోల మా క్ార్ాయలయాలు
ఉన్వేయి. ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్బాీెంచిలు ఎకకడెకకడ ఉన్వేయి అన్ే స్మాచవరెం క్టస్ెం మా వెబసైట
www.apcwo.org/locations . చూడెండి, లేక contact@apcwo.org. క్ి ఒక ఇమెయిల్ పెంపెండి.

నిన్ను ప్ేమిస్తతను ద్దవుడు నీకు తెలుసా?
స్టమారు 2000 స్ెంవత్ర్ాలకు ముెందట, దేవుడు ఈ లోకెంలోక్ి ఒక మనిష్ిగా వచవ్డు. ఆయన
పనరు యియస్ట. ఆయన పర్థపూరణెంగా పాపరహిత జీవితవనిే జీవిెంచవడు. యియస్ట శర్ీరధవర్థయిన
ై దేవుడు
క్ాబట్ిు, ఆయన చెపిపనవన్నే, చేసినవన్నే మనకు దేవుణిణ బయలుపర్థచవయి. ఆయన మాట్ాలడిన
మాట్లు స్ాక్ష్యతు
త దేవునివే. ఆయన చేసిన పనటలన్నే దేవుని క్ార్ాయలే. యియస్ట భ్ూమిమీద అన్ేక
అదటాతవలు చేశ్ాడు. ఆయన ర్ోగులనట, శిమలో ఉనేవార్థని బాగుచేశ్ాడు. ఆయన గుడి్వార్థ కనటేలు
తెర్థచవడు, చెవిట్ివార్థక్ి వినిక్ిడినిచవ్డు, కుెంట్ివార్థని నడిపిెంచవడు, పీతి విధ్మెైన వాయధ్ని, ర్ోగానిే
స్ాస్ి పరచవడు. క్ొద్ద ర్ొట్టులనట అతయధ్కెంగా చేసి ఆకల్నతో ఉనేవార్థని అదటాతెంగా పో ష్ిెంచవడు,
తుపానటలనట అణచవడు, ఇెంక్ా అన్ేక అదటాతక్ార్ాయలు చేశ్ాడు.
ఈ క్ారాుల్నీు ద్దవుడు మంచి ద్దవుడనీ, ప్రజ్ల్ు బాగుండాల్ని, సంప్ూర్పణల్ుగా, ఆరోగుంగా, సంతోషంగా
ఉండాల్ని క్ోరేవాడనీ బయల్ుర్పసుతనాుయ. ద్దవుడు ప్రజ్ల్ అవసరాల్ు తీరాచల్ని క్ోర్పతయనాుడు.
క్ాబట్ిు దేవుడు మానవునిగా మార్థ మన లోకెంలోక్ి ర్ావాలని ఎెందటకు నిరణయిెంచటకుెంట్ాడు? యియస్ట
ఎెందటకు వచవ్డు?
మనెందరమూ పాపెం చేసి, మనల్నే స్ృజిెంచిన దేవుని యిదటట్ అెంగీకృతెం క్ాని పనటలు చేశ్ాము.
పాపానిక్ి పరయవస్ాన్వలుెంట్ాయి. పాపెం దేవునిక్ి మనకు మధ్య దవట్లేని గొపప గోడలాగా ఉెంద్. పాపెం
దేవుని నటెండి మనలనట వేరుచేస్త టెంద్. మనలనట స్ృష్ిుెంచిన వానిని ఎరుగకుెండవ, ఆయనతో
అరివెంతమెైన అనటబెంధ్ెంలో ఉెండకుెండవ అడు్కుెంట్టెంద్ పాపెం. క్ాబట్ిు మనలో అన్ేకులు ఈ ఖ్ాళీని
అన్ేకమెైన వాట్ితో నిెంపుక్టవడవనిక్ి పీయతిేస్టతెంట్ాెం.
మన పాపానిక్ి మర్ొక ఫల్నతెం, దేవుని నటెండి శ్ాశాతెంగా వేరుక్ావడెం. దేవుని న్వయయస్ాినెంలో
పాపానిక్ి శక్ష మరణెం. మరణెం అెంట్ే దేవునితో నితయమూ వేర్్ర నరక్ానిక్ి వెళుడెం.
క్ాని శుభ్వారత ఏమిట్ెంట్ే, మనెం పాపెం నటెండి విడిపిెంచబడి దేవుని దగా రకు వెళుగలెం. ‘‘పాపము
వలన వచట్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన పీభ్ువెైన క్ీిస్త ట యియస్ట నెందట
నితయజీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుెంద్ (ర్ోమా 6:23). తవనట సిలువ మీద మరణిెంచినపుపడు,
స్రాలోక పాపముల క్టస్ెం యియస్ట వెల చెల్నలెంచవడు. మూడుర్ోజుల తర్ాాత ఆయన తిర్థగథ లేచినపుపడు,
తననట తవనట స్జీవునిగా అన్ేకులకు కనపరచటక్ొని, తిర్థగథ పరలోక్ానిక్ి వెళాుడు.
దేవుడు పనీమ, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకకరూ నరకెంలో నశెంచిపో వడవనిక్ి ఆయన ఇషు పడడు. అెందటక్ే
ఆయన వచవ్డు. మానవ జ్ాతికెంతట్ిక్ీ పాపెం నటెండి, దవని నితయశక్ష నటెండి విడుదల క్టస్ెం మార్ాానిే
ఏరపరచడవనిక్ి. ఆయన పాపులనట రక్ష్ిెంచడవనిక్ి వచవ్డు- న్నవెంట్ి, న్వవెంట్ి వార్థని పాపము నటెండి,
నితయమరణెం నటెండి విడిపిెంచడవనిక్ి.

ఈ ఉచితమెైన పాప క్షమాపణ ప ెందడవనిక్ి, మనెం ఒకక పనిచేసనత చవలని బైబిల్ చెబుతుెంద్- పీభ్ువెైన
యియస్ట క్ీిస్త ట సిలువపై చేసిన క్ార్ాయనిే సీాకర్థెంచి, పూరణహృదయెంతో ఆయనయెందట
విశ్ాాస్ముెంచడెం.
‘‘ఆయన యందు విశావసముంచు వాడవడో వాడు ఆయన నామము మూల్ముగా పాప్క్షమాప్ణ
ప ందును’’ (అప .క్ా. 10:43).
‘‘యేసు ప్రభువని నీ నోట్తో ఒప్ుుక్ొని, ద్దవుడు మృతయల్ల్ల నుండష ఆయనను ల్ేప్ెనని నీ
హృదయమందు విశవసించిన యెడల్, నీవు ర్క్షంప్బడుదువు’’ (రోమా 10:9).

న్నవు కూడవ పీభ్ువెైన యియస్ట క్ీిస్త టనెందట విశ్ాాస్ముెంచితే, న్న పాపములకు క్షమాపణ, శుద్ి
ప ెందవచట్.
పీభ్ువెైన యియస్ట క్ీిస్త టలో, ఆయన న్న క్టస్ెం సిలువపై చేసిన క్ారయెంలో విశ్ాాస్ముెంచడవనిక్ి నిరణయెం
తీస్టక్టవడవనిక్ి స్హ్వయపడే చినే పాీరిన క్ిెంద ఉెంద్. యియస్ట న్న క్టస్ెం చేసినదవనిే న్నవు
సీాకర్థెంచినట్ట
ల ఒపుపక్టవడవనిక్ి, న్న పాపక్షమాపణ, పాపశుద్ి ప ెందడవనిక్ి ఈ పాీరిన స్హ్వయ
పడుతుెంద్. ఈ పాీరిన క్ేవలెం స్ూచన్వతమకెం మాతీమే. న్న స్ ెంత మాట్లలో కూడవ న్నవు
పాీర్థిెంచవచట్.

పిీయమెైన యియస్ట పీభ్ువా, న్నవు సిలువపై న్వక్టస్ెం చేసిన క్ార్ాయనిే ఈ ర్ోజు న్ేనట అరిెం
చేస్టకున్వేనట. న్నవు న్వక్టస్ెం మరణిెంచవవు, న్న పీశస్త మెైన రక్ాతనిే న్వక్టస్ెం చిెంద్ెంచి, న్ేనట క్షమాపణ
ప ెందేలా న్వ పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నలెంచవవు. న్నలో విశ్ాాస్ముెంచేవారు వార్థ పాపాలకు క్షమాపణ
ప ెందటతవరని బైబిల్ చెబుతుెంద్.
న్ేడు న్నలో విశ్ాాస్ముెంచడవనిక్ి, న్నవు సిలువపై న్వ పాపాల క్టస్ెం మరణిెంచి, తిర్థగథ లేచవవని నమిమ
నినటే సీాకర్థెంచడవనిక్ి న్ేనట నిరణయిెంచటకుెంట్టన్వేనట. న్వ స్తిియల వలల ననటే న్ేనట రక్ష్ిెంచట
క్టలేనట, మర్ొక మానవుడెవడూ ననటే రక్ష్ిెంచలేడని న్ేన్ెరుగుదటనట. న్వ పాపాలకు క్షమాపణ న్వక్్ర
న్ేనట స్ెంపాద్ెంచటక్టలేనట.
ఈ ర్ోజు న్నవు న్వ క్టస్ెం మరణిెంచవవన్న, న్వ పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నలెంచవవన్న, మరణెం గ్ల్నచి తిర్థగథ
లేచవవన్న, న్వ హృదయెంలో నమిమ, న్వన్ోట్ితో ఒపుపకుెంట్టన్వేనట, న్నపై విశ్ాాస్ెంతో న్వ పాపాలకు
క్షమాపణనట, పాపశుద్ిని సీాకర్థస్త టన్వేనట.
యియస్ూ, న్నకు స్ోత తవీలు ! నినటే పనీమిెంచడవనిక్ి, నినటే మర్థెంతగా ఎరగడవనిక్ి, న్నకు నమమకస్టతనిగా
జీవిెంచడవనిక్ి న్వకు స్హ్వయెం చేయి, ఆమేన్.

ఆల ప్సప్ులు చర్చ

బైబిల క్ాల్ేజీ & మినిససత ీ టటరయనింగ సెంటర్
బైబిల్ క్ాలేజీ & మినిసీు ీ ట్టయి
ీ నిెంగ సెంట్ర్చ (ఎపిసిబిసి), బెంగళూరు, ఇెండియా ఆతమనిెంపుదల, ఆతవమభిష్నకెంతో

కూడిన ఆచరణవతమక శక్షణనట అెంద్స్త ూ, విదవయరుిలనట పర్థశుదవితమ యొకక అస్ామానయమెైన శక్ితతో, స్ాచఛమెన
ై
సిది వెంత పాీతిపద్కతో, మేధయ పరెంగా ఉతేత జితమెైన దేవుని వాకయ పఠనెంలో శక్షణ నిస్టతెంద్. దెైవ స్ాభావనిర్ామణెం,
లోతెన
ై దేవుని వాకయ బో ధ్న, శక్ితవెంతమెైన స్ూచనలు, ఆశ్రయ క్ార్ాయలు, స్ూచకక్ిియలు - ఇవన్నే పీభ్ువుతో
మనెం కల్నగథ ఉెండే స్నిేహిత స్ెంబెంధ్ెంలో నటెండి పీవహిస్త ాయని మేము నముమతవము.

ఎపిసి బైబిల్ క్ాలేజీలో స్ాచఛమెన
ై బో ధ్న మాతీమే క్ాక ఆచరణవతమకమెన
ై దేవుని పనీమనట, పర్థశుదవితమ
అభిష్నకెం, ఆయన స్నిేధ్ని, దేవుని స్హజ్ాతీత క్ార్ాయలనట గుర్థెంచి న్ొక్ిక చెపపబడతవయి. అన్ేకమెంద్
యువతీ యువకులు ఇకకడ శక్షణ ప ెంద్, తమ జీవితవలలో దేవుని పిలుపునట స్ెంపూర్థత చేయడవనిక్ి బయట్ిక్ి
పెంపబడవ్రు.

మేము అంద్ధంచద క్ోర్పుల్ు
సరిటఫక్
ి ట ఇన థధయాల్జీ & క్రస
ి న మినిససటీ (సి.ట్హచ
ె .) ల్ల ఒక సంవతుర్ం క్ోర్పు
ి టయ

డషపో మా ఇన థధయాల్జీ & క్రిసట య
ి న మినిససటీ (డష.ట్హచ
ె ) ల్ల రండు సంవతురాల్ క్ోర్పు

బేచిల్ర్ ఇన థధయాల్జీ & క్రస
ి న మినిససటీ (బి.ట్హెచ) ల్ల మూడు సంవతురాల్ క్ోర్పు
ి టయ
వారెం అెంతవ స్ో మవారెం నటెండి శుకివారెం వరకు ఉ. 9.00 నటెండి మ. 1.00 వరకు క్ాలస్టలు జ్రుగుతవయి.
స్ాినికెంగా ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతు
త లోల పనిచేస్త టనేవారు, గృహిణులు ఈ క్ాలస్టలకు హ్వజ్ర్్ర ఆ తరవాత మ.
1.00 నటెండి తమ పనటలకు వెళలవచట్. ఇకకడే నివాస్ెం ఉెండవలని క్టర్ే యువతీ యువకులకు పీతేయకమెన
ై

హ్వస్ు ల్ వస్తి స్ౌకరయెం ఉెంద్. వారెం ద్న్వలోల మధవయహేెం 2 గెం. నటెండి 5 గెం. వరకు విదవయరుిలు ఫ్ీల్్ వర్చకలో,
పీతయే కమెైన సమిన్వరుల, పాీరిన, ఆర్ాధ్న స్మయాలోల పాలగాన్ేలా క్ారయకిమెం ఉెంట్టెంద్. బయట్ి నటెండి వచే్
విదవయరుిలకు మధవయహేెం క్ాలస్టలు ఐచిఛకెం. వార్ాెంతెంలో పీతి విదవయర్థి ఆయా స్ాినిక స్ెంఘాలోల పర్థచరయ
చేయడవనిక్ి పో ీ తవ్హెం అెంద్స్త ాెం.

ఆన్ల ైన్లో దరఖ్ాస్టత చేయడవనిక్ీ, క్ాలేజీ, క్ారయకిమాలు, పీవేశెం విధ్ విధవన్వలు, బో ధ్న్వ రుస్టము మొదల న
ై
వాట్ిని తెలుస్టక్టడవనిక్ీ, దరఖ్ాస్టత ఫారెం డౌన్లోడ చేస్టక్టడవనిక్ి మా వెబసట
ై
apcbiblecollege.org

ఎపిసి-బిసి న్ేషన్్ అస్ో సియిష
య న్ ఫర్చ
థ్యలాజికల్ ఎక్ిడ
ి ట్
ి ష
ే న్ (న్వట్ా)
దవార్ా గుర్థతెంపు ప ెంద్నద్

ని దర్థశెంచెండి

