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1. ష్... పుకారులొద్దద!

బైబిలోల 15వ కీర తన్ ద్వవీద్ద రాసన్ర. ఎవరైతే దేవునితో సనిే హిత సెంబెంధ్ెం కల్నగి, ఆయన్
సనిే ధిలో నివససూత, ఆయనిే ఆరాధిసూత ఉెండగలుగుతారో ఆ వయ కి త గుర్థెంచి వివర్థస్టతెంర.
కీర తన్ 15:1-5
1 యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉెండదగిన్ వాడెవడు? నీ పర్థశుదధ పరా తము మీద నివసెంప దగిన్
వాడెవడు?
2 యథార ిమైన్ ట్రపవర తన్ గల్నగి నీతి న్నుసర్థెంచుచు హృదయపూరా కముగా నిజ్ము పలుకువాడే.
3 అటివా
ు డు న్నలుకతో కెండెములాడడు, తన్ చెల్నకానికి కీడు చేయడు, తన్ పరుగువాని మీద నిెంద మోపడు.
4 అతని దృష్టకిు నీచుడు అసహ్యయ డు. అతడు యెహోవాయెంద్ద భయభకుత లు గల వార్థని సన్నమ నిెంచును
అతడు ట్రపమాణము చేయగా న్షము
ు
కల్నగిన్ను మాట తపప డు.
5 తన్ ట్రదవయ ము వడికి
్ యయ డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లెంచము పుచు్ కన్డు. ఈ ట్రపకారము చేయు వాడు
ఎన్ే డును కదల్ బడడు.

అటువెంటి వయ కికిత ఉెండే అనేక లక్షణాల గుర్థెంచి ఈ కీర తన్ ట్రపస్వతవిెంచిన్న, మ్న్ెం 3వ వచన్ెం
మీద దృష్ట ు పెడద్వెం:
కీర తన్ 15:3
అటివా
ు డు న్నలుకతో కెండెములాడడు, తన్ చెల్నకానికి కీడు చేయడు, తన్ పరుగువాని మీద నిెంద మోపడు.

పుకారులు, చాడీలు చెపప డెం, ఇతరుల గుర్థెంచి చెడుగా మాట్లలడడెంలాటి పాపాలు మ్న్ెం
చాలాస్వరుల తేల్నగాా తీస్టకుెంట్లెం. కాని ఇవే నిజానికి దేవునితో మ్న్ సెంబెంధాల మీద
ట్రపభావెం చూపుతాయి. ఈ పాపాలే దేవునికి మ్న్ ఆరాధ్న్ను, ఆయన్తో సహవాస్వనిే , మ్న్ెం
ఆయన్ సనిే ధిని అనుభవిెంచడానిే ఆటెంకపరుస్వతయి.

పుకారులు అెంటే ఏమిటి?
డిక్షన్రీలో పుకారులు అెంటే, “ఇతరుల గుర్థెంచి ఊర్థకినే చేస్న వయ ర ధ సెంభాషణ లేక నివేరక.
ఇెంద్దలో వాసతవాలుగా ధ్ృవీకర్థెంచని ఓ రకమైన్ సమాచారెం ఇమిడి ఉెంట్లయి” (ఆక్స్ ఫోర్చ ్
లరే ర్చ్
డిక్షన్ర్థ). పుకారు అెంటే ఓ రకమైన్ కాలక్షేప సెంభాషణ, ట్రపతేయ కెంగా ఇతరుల
త
వయ కిగత,
రహసయ విషయాల గుర్థెంచి మాట్లలడుకోవడెం. ఇర మ్నుషుల గుర్థెంచిన్ తపుప డు
సమాచారానిే వాయ పిెంపచేయడెం.
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ఈ పుసతకెంలో ఈ కిెంర పద్వలను, ట్రపతిద్వనికి అర ధెంలో కెంత తేడా ఉన్ే పప టికి, ఒకద్వని
బద్దలు మ్ర్కకటి వాడతాెం: పుకారులు, చాడీలు చెపప డెం, దూషణలు, వెనుే పోటు,
గుసగుసలాడడెం, కెండెములు చెపేప వాడు. ఎన్.కె.జె.వి. బైబిల్ “టేల్ బేరర్చ” అనే పద్వనిే
చాటుగా అబదెం
ద చెపేప వానికి, కెండెములు చెపప డెం, అపనిెందలు వేస్నవానికి వాడిెంర.
వాటిని ఒక ద్వని బద్దలు ఇెంకకటి మ్న్ెం వాడిన్న, మ్న్కు అర ధెం అవా డెం కోసెం కనిే టిని
కులపతెంగా వివర్థద్వదెం.
•

చాడీలు చెపప డెం అెంటే అకొ డ లేని వయ కి త గుర్థెంచిన్ హ్వనికరమైన్ చర్ . వివరణ
ఇవా డానికి ఏమాట్రతెం అవకాశెం ఇవా కుెండా ఒకర్థ పేరు ట్రపతిషల
ు కు హ్వని చెయయ డెం.
ఆ పదెంలో వర్థ ణెంచిన్టుుగానే, వాళ్ళ వీపు వెన్కాల కరకడెం.

•

వెనుే పోటు పడవడెం అెంటే వాళ్ళ తో స్నే హెంగా ఉన్ే టుు న్టిసూతనే ఒకళ్ లకి
ట్రోహెం చేస్నలా విమ్ర్థశ ెంచే పని.

•

దూషణ అెంటే ఒకర్థ గుర్థెంచి తపుప డు, ట్రపతికూల, హ్వనికరమైన్, పరువు న్షెం
ు
కల్నగిెంచే ట్రపకటన్ లేక నివేరకను ఇవా డెం.

•

కెండెగాడు అెంటే ఇతరుల తపుప లను అధికార్థకి నివేరెంచేవాడు. ఇర స్వధారణెంగా
సమ్సయ ను పర్థషొ ర్థెంచడానికి కాక వాళ్ళ ని ఇబబ ెంరలోకి నెటేు ఉదేశ
ద ెంతో చేస్న పని.

దేవుడు, పాత నిబెంధ్న్లో తన్ ట్రపజ్లలో సమాజ్ జీవితెం గుర్థెంచి ఉపదేశెంచిన్పుప డు
ఇలా చెపాప డు:
నిర ామ్ 23:1
లేనివార తను పుటిెం
ు పకూడద్ద, అన్నయ యపు స్వక్షయ మును పలుకుటకై ద్దషుునితో నీవు కల్నయకూడద్ద.
లేవీ 19:16
నీ ట్రపజ్లలో కెండెములాడుచు ఇెంటిెంటికి తిరుగకూడద్ద, నీ సహోదరునికి ట్రపాణహ్వని చేయ చూడ కూడద్ద,
నేను యెహోవాను.
లేవీ 19:16 (పవిట్రత ట్రగెంథెం)
మీ ట్రపజ్లలో ఎవరూ కెండెగాడుగా తిరగకూడద్ద, మీ పరుగువాడు ట్రపాణాపాయెంలో ఉెంటే మీరు నిర లక్షయ ెంగా
నిలబడకూడద్ద. నేను యెహోవాను.

ద్దరదృషవ
ు శాతుత కెంతమ్ెంర పుకారులను, కెండెములు చెపప డానిే
ఆన్ెంరస్వతరు.
అెంద్దవలే ల ద్వనిలో మునిగిపోతారు. పుకారు కెంతమ్ెంరకి “విలాసవెంతమైన్ భోజ్న్ెం”
లాటిర. వాళ్ళళ పుకారులను పుటిెం
ు చడెం, ఇతరుల గుర్థెంచి మాట్లలడడెం ఆస్వా రస్వతరు.
వాళ్ళ కి ఓ గెంట లేద్వ అెంతకెంటే ఎకుొ వ సమ్యెం ఈ ముచ్ టలోల గడిపిన్ తరాా త,
కడుపు నిెండిన్టుు అనుకుెంట్లరు. పుకారుల ఒకని హృదయెంలోకి ఇెంకుతాయి. మ్న్ెం
2

దీనివల ల ఏమీ రాని తేల్నకపాటి చర్ అని అనుకుెంట్లెం. కానీ నిజానికి
మాట్లలడుకుెంట్లరో అర మ్నుషుల మీద ట్రపభావానిే చూపుతుెంర.

ఏదైతే వయ ర ధెంగా

స్వమెతలు 18:8
కెండెగాని మాటలు రుచిగల భోజ్య ములు. అవి లోకడుపు లోనికి రగిపోవును.

పుకారులు కాని సెంభాషణలు
మ్న్ెం ఇతరుల గుర్థెంచి తపప కుెండా మాట్లలడి, వాళ్ళ బలాలు బలహీన్తల గుర్థెంచి
చర్థ్ ెంచి వార్థ వైఫలాయ లను అెంచన్న వేయాల్న్ న్ సెందరాా లు ఉెంట్లయి. అయితే, ఇవి
మ్ెంచి ఉదేశ
ద ెంతో, హ్వనికరెం కాని రీతిలో చేస్నత ఇవి పుకారులుగా ఎెంచబడవు. కనిే
ఉద్వహరణలు పర్థశీల్నెంచెండి:

స్వధారణ చర్ /ఎవర్థనీ కిెంచపరచకుెండా సమాచారెం పెంచుకోవడెం
ఇకొ డ, నీ అనుభవానిే పెంచుకోవచు్ , నీ సమ్యానిే సర్థగాా వెచి్ ెంచిన్టుు నువుా
కనుగొన్నే లేద్వ, ఆ సమావేశెం ఫల్నతెం స్వనుకూలమో ట్రపతికూలమో ద్వనికి సెంబెంధిెంచిన్
ఇతర విషయాల గుర్థెంచి చర్థ్ ెంచవచు్ . అటువెంటి పర్థసతు
ి లలో నిజాయితీతో కూడిన్ నీ
అెంచన్నని ఎవర్థనీ కిెంచపరచాలనే ఉదేశ
ద ెం లేకుెండా నువుా అెంరెంచావు.

ఒక నిర్థష
ద ు అనుభవానిే , ఇతరులు చెపిప న్ లేద్వ చేసన్ వాటిని కల్నపి పెంచుకోవడెం
ఇకొ డ కూడా నువుా అనేక వివరాలు చెపప చు్ కాని ద్వనిలో నిమ్గే మైన్ వారెవా ర్థకీ హ్వని
చేస్న ఉదేశ
ధ ెంతో నువుా చేయలేద్ద.

త గాని, పర్థసతి
ఒక అనుభవానిే నైపుణయ తతో అెంచన్న వేయడెం లేక ఒక వయ కిని
ి ని గాని
విశ్లష్టెంచడెం
ల
ఆయా ఆఫీస్టలోల ఇర తరచూ జ్రుగుతుెంర. ఉద్వహరణకు- నువుా ఒక అభయ ర్థ ధని
ఇెంటరూా య చేస నివేరక ఇస్టతన్ే పుప డు, పనితీరుని అెంచన్న వేయడెం, కిష
ల మై
ు న్ పర్థసతి
ి ని
పర్థషొ ర్థెంచడెం మొదలైన్వి. ఈలాెంటి సెందరాా లోల ఖచి్ తమైన్ అవగాహన్ కోసెం నువుా
నిజాయితీగా బలాలు, బలహీన్తలు, మ్ెంచి, చెడులు చర్థ్ స్వతవు.
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ఒక సెంగతిని పర్థషొ ర్థెంచడానికి చూడడెం
ఎకొ డైన్న ఘర షణ, సమ్సయ లు వున్ే సెందరా ెంలో, తద్దపర్థ చరయ కోసెం న్నయ యమైన్
ముగిెంపు లేద్వ నిర ణయానికి రావడానికి వాటికి ద్వర్థ తీసన్ సెంఘటన్ల పరెంపరను,
విషయాలను సమీక్షిస్వతెం. మ్న్ెం చేయాలని లేఖన్నలు బోధిెంచిెంర ఇదే: “మ్ర్థయు నీ
సహోదరుడు నీయెడల తపిప దము చేసన్ యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును
ఒెంటర్థగా ఉన్ే పుప డు అతనిని గరెం
ద చుము; అతడు నీ మాట వినిన్యెడల నీ
సహోదరుని సెంపారెంచుకెంటివి. అతడు విన్ని యెడల, ఇదరు
ద
ముగుారు స్వక్షుల నోట
ట్రపతి మాట సర
ి పరచబడున్టుల నీవు ఒకర్థదర్థ
ద ని వెెంటబటుుకని అతని యొదకు
ద
పముమ .
అతడు వార్థ మాటయు విన్నియెడల
యెెంచుకనుము” (మ్తతయి 18:15-17).

అతనిని నీకు అనుయ నిగాను

స్టెంకర్థగాను

అపరాధ్ెం, నైతిక వైఫలయ ెం లాటి విషయానిే పర్థషొ ర్థెంచవలస వచి్ న్పుప డు
అటువెంటి పర్థసతు
ి లలో, మ్న్ెం ఖచి్ తెంగా ద్వనిలో నిమ్గే మైన్ వారెందర్థతో చర్థ్ ెంచి,
చేసన్ తపుప గుర్థెంచి మాట్లలడి, సర్థచేస స్వధారణ సతి
ి ని తెచే్ రశగా పనిచేయాల్న. మ్న్ెం
చేసన్ తపుప ని ద్వచిపెటేు ట్రపయతే ెం చేయము కాని గలతీ 6:1లో బోధిెంచబడిన్ విధ్ెంగా
సమ్సయ ని పర్థషొ ర్థస్వతెం: ”సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప దములోనైన్ను చికుొ కనిన్
యెడల ఆతమ సెంబెంధులైన్ మీలో ట్రపతివాడు తానునూ శోధిెంపబడుద్దనేమో అని తన్
విషయమై చూచుకనుచు, స్వతిా కమైన్ మ్న్స్ట్ తో అటిు వానిని మ్ెంచి ద్వర్థకి తీస్టకని
రావలెను.” యాకోబు 5:16లో బోధిెంచబడిన్ విధ్ెంగా పాపానిే , చేసన్ తపుప ను
అెంగీకర్థెంచాల్న, పశా్ తాత పపడాల్న: “మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒపుప కనుడి; మీరు
సా సత
ి పెంద్దన్టుల ఒకని కరకు ఒకడు ట్రపార ధన్ చేయుడి.”

తపుప ని బహిర ాతెం చేస తద్వా రా ట్రపజ్లు ద్వర్థ తపప కుెండ చేయడెం
కనిే సమ్యాలోల విషయాలను బహిరెంగెంగా పర్థషొ ర్థెంచి జ్ర్థగిన్ తపుప ని, తపుప చేసన్
వార్థని బయటపెట్లుల్న. మ్న్ెం దీనిని ఇతరులను హెచ్ ర్థెంచి, కాపాడే ఉదేశ
ద ెంతో చేస్వతెం,
తద్వా రా వారు హ్వని, లేక ట్రపమాదెం నుెండి తపిప ెంచుకోవచు్ . మ్న్ హృదయాలు తపుప
చేసన్ వాళ్ళ పటల దయ, కరుణతో నిెండి ఉెండగా, వారు చేసన్ తపుప ని ఇతరుల మేలు కోసెం
బహిర ాతెం చేస్వతెం. “నిషఫ లమైన్ అెంధ్కార ట్రకియలలో పాల్నవారై యుెండక వాటిని
ఖెండిెంచుడి” (ఎఫెస 5:11). “ఇతరులు భయపడు నిమితతము పాపము చేయువార్థని అెందర్థ
యెద్దట గరెం
ద పుము” (1తిమోతి 5:20).

పై పర్థసతు
ి లనిే టిలో
చెపుప చు..” (ఎఫెస 4:15)

అతి ముఖయ మైన్ సూట్రతెం ఏెంటెంటే “ట్రపేమ్ కల్నగి సతయ ము
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సప ెందన్
నేను న్న సెంభాషణలను నిశతెంగా పర్థశీల్నస్నత, నేను ఎనిే స్వరుల పుకారులు పుటిెం
ు చి
ఇతరుల గుర్థెంచి చెడుగా మాట్లలడాను?
• చాలా తరచుగా తరచుగా
కనిే స్వరుల
అరుద్దగా
2. ఎెంత తరచుగా మ్నుషులు ఇతరుల గుర్థెంచి చేద్దగా మాట్లలడుతుెంటే ద్వనిని
ఆపడానికి ట్రపయతే ెం చేయకుెండా, విన్డెం మాని వెళ్ల లపోకుెండా, ఆన్ెంరస్వతను?
• చాలా తరచుగా తరచుగా
కనిే స్వరుల
అరుద్దగా
1.
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2. పుకారులను ఎద్దర్కొ నే స్వధారణ పర్థసతు
ి లు

మ్న్ెం పుకారులను ఎద్దర్కొ నే కనిే స్వధారణ పర్థసతు
ి లను పర్థశీల్నద్వదెం.

స్వమాజికమైన్ పుకారులు
స్వధారణెంగా ఆయా కారణాలను బటిు కలస ఉన్ే సమాజ్ెంలో, ట్రపజ్లు ఒకర్థతో ఒకరు
మాట్లలడుకోవడెం వలన్ “వార తలు” వాయ పితచెెంద్దతాయి. మ్న్కు నివాస సముద్వయాలు,
స్వమాజిక సముద్వయాలు ఇెంకా మ్రెనోే
ఉన్నే యి. స్వినిక సెంఘెం కూడా ఒక
సముద్వయమే. ఇకొ డ ట్రపభ్యవైన్ యేస్ట ట్రకీస్టత న్ెంద్ద విశాా సెం, సహవాసెం వలన్ చాలా
మ్ెంర జ్న్ెం కలస ఉెంట్లరు.

ఏ సమాజ్ెంలోనైన్న ఒకర్థకకరు సమాచారెం పెంచుకోవడెం ఉెంటుెంర, ఉెండక తపప ద్ద. ఇర
చాలా అవసరెం, ద్వని లాభాలు ద్వనికున్నే యి.
ఉద్వహరణకు, స్వినిక సెంఘ సహహెం గుర్థెంచి, బైబిల్ మ్న్కు ఇలా చెపుతెంర:
రోమా 12:15
సెంతోష్టెంచు వార్థతో సెంతోష్టెంచుడి. ఏడు్ వార్థతో ఏడువుడి.
1 కర్థెంథీ 12:26
కాగా ఒక అవయవము ట్రశమ్పడున్పుప డు అవయవము లనిే యు ద్వనితో కూడ ట్రశమ్పడును. ఒక అవయవము
ఘన్త పెంద్దన్పుప డు అవయవము లనిే యు ద్వనితో కూడ సెంతోష్టెంచును.

ఇర స్వధ్య మైతే, ఒకర్థ మ్ెంచి చెడులు మ్ర్కకరు తెలుస్టకోవలసన్ అవసరెం ఉెంర.
అపుప డు మ్న్ెం ఆన్ెంరస్వతెం, ఏడుస్వతెం, మ్న్ెం ఒకర్థనొకరు గౌరవిెంచుకుెంట్లెం, ఈ
విషయాలనిే టిలో కలస ట్రపయాణెం చేస్వతెం. మ్న్ జీవితానిే కలస పెంచుకుెంట్లెం. అయితే,
అలాటి వాటి గుర్థెంచి పెంచుకోవడెం పుకారుల, చాడీలు, అపనిెందలు, వెనుే పోటు,
కెండెములు చెపప డెం లాటివి లేకుెండా, మ్రాయ దగా జ్రగాల్న.
త
ఆసకికరమైన్
సెంగతి ఏెంటెంటే, మ్న్ెం చాలా పట్రతికలోల స్వినిక సెంఘెం లేక స్వినిక విశాా స్టల
సమాజ్ెంలోని పుకారుల గుర్థెంచి, వయ ర ధమైన్ మాటల గుర్థెంచి చెపప డెం కనుగొెంట్లెం.
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పౌలు కర్థెంధు సెంఘానికి లైెంగిక అనైతికత గుర్థెంచి రాసన్ చోట వాళ్ళ ని పశా్ తాత పపడమ్ని
చెపిప , వాళ్ళ ని దర్థశ ెంచిన్పుప డు మ్నుషులు చాడీలు చెపప డెం, గుసగుసలాడడెం కనుగొని
అెంద్దకు చాలా ఆెంోళ్న్ పడా్డు.
2 కర్థెంథీ 12:20-21
20 ఎెంద్దకన్గా ఒకవేళ్ నేను వచి్ న్పుప డు మీరు న్నకిషుులుగా ఉెండరేమో అనియు
21 నేను మీకిషుుడనుగా ఉెండనేమో అనియు, ఒకవేళ్ కలహమును అసూయయు ట్రకోధ్ములును కక్షలును
కెండెములును గుసగుస లాడుటలును ఉపప ెంగుటలును అలరు
ల లును ఉెండునేమో అనియు, నేను మ్రల
వచి్ న్పుప డు న్న దేవుడు మీ మ్ధ్య న్నుే చిన్ే బుచు్ నేమో అనిే యు, మునుపు పాపము చేస తాము
జ్ర్థగిెంచిన్ అపవిట్రతత జారతా ము పోకిర్థ చేషల
ు నిమితతము మారుమ్న్స్ట్ పెందని అనేకులను గూర్థ్
ద్దుఃఖపడవలస వచు్ నేమో అనియు భయపడుచున్నే ను.

పౌలు ఎఫెస్టలో వున్ే సెంఘానికి అధ్య క్షుడైన్ తిమోతీకి రాసూత, యవా న్ విధ్వరాెంట్రడు
అెందరూ, వాళ్ళ కి పనిలేకపోతే, పుకార లలో మున్గడెం మొదలుపెటి,ు ఇతరుల విషయాల
జోల్నకిపోవడెం, అన్వసరమైన్ విషయాల గుర్థెంచి మాట్లలడడెం చేస్టతెంట్లరని చెపాప డు.
1 తిమోతి 5:13
మ్ర్థయు వారు ఇెంటిెంట తిరుగులాడుచు, బదకు
ద రాెంట్రడగుటకు మాట్రతమేగాక, ఆడరాని మాటలాడుచు,
వదరుబోతులను పరులజోల్నకి పోవువారు న్గుటకును నేరు్ కెంద్దరు.

అలాగే పౌలు థెస్ లోనికయలోని వాళ్ లకి కూడా రాసూత, ఇతరుల పనిలో అతిగా జోకయ ెం
చేస్టకనేవార్థని గరెం
ద చాడు. పుకారుల, ఇతరుల గుర్థెంచిన్ పనికిరాని మాటలు కూడా ఇెంద్దలో
భాగమే. పౌలు అలాటి వాళ్ళ ని పని చెయయ మ్ని ఆజాఞపిెంచాడు.
2 థెస్ 3:11-12
11 మీలో కెందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోల్నకి పోవుచు, అట్రకమ్ముగా న్డచుకనుచున్నే రని
వినుచున్నే ము.
12 అటివా
ు రు నెమ్మ రగా పని చేయుచు సెంతముగా సెంపారెంచుకనిన్ ఆహ్వరము భ్యజిెంప వలెన్ని మ్న్
ట్రపభ్యవైన్ యేస్టట్రకీస్టత పేర్థట వార్థని ఆజాఞపూరా కముగా హెచ్ ర్థెంచు చున్నే ము.

స్వినిక సెంఘ సమాజాలోల,
ఏవైతే అధాయ తిమ క విధాన్నలో వాటి ద్వా రానే పుకారుల
పుడుతుెంట్లయి. సెంఘస్టతలు, సెంఘ న్నయకులు (అెంటే కాపరులు మొదలైన్ వాళ్ళళ )
ఇదరూ
ద
పుకారుల పుటిసూ
ు త వాయ పిత చేస్టతన్నే రు. స్వినిక సెంఘ సమాజాలోల పుకారుల వాయ పిత
చెెంద్దతున్ే కనిే స్వధారణ మారాాలు ఇకొ డ ఉన్నే యి:
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ట్రపార ధన్న విన్ే పాలు
సెంభాషణ స్వధారణెంగా అధాయ తిమ క ట్రపకటన్తో ఇలా మొదలవుతుెంర: “ఓ, మ్న్ెం నిజ్ెంగా...
(వాళ్ళ పేరుల ఇకొ డ వస్వతయి) గుర్థెంచి తపప కుెండా ట్రపార ధన్ చెయాయ ల్న.” ఇక తరాా త
త గుర్థెంచిన్ చెడు, పుకారుల ఉెండి, “ఇవనీే ట్రపార ధన్లో
సెంభాషణలో అెంతా ఆ వయ కిని
ఉెంచెండి” అని చెపప డెంతో ముగుస్టతెంర. మ్న్ెం ఈ ట్రపార ధన్న విన్ే పెం అనే ముస్టగుని
నిజానికి ఏదైతే పుకారో ద్వనిే కపిప పుచ్ డానికి వాడతాెం. దీనిని ఆపాల్న. దీనికి దూరెంగా
ఉెండడానికి ఎెంచుకుెంద్వెం.

కాపర్థయొకొ మార ాదరశ కతా ెం, ఉపదేశెం
ట్రపజ్లు, మ్న్ వదకు
ద , అెంటే కాపరులు అధాయ తిమ క న్నయకుల వదకు
ద అధాయ తిమ క సహ్వయెం
త
కోసెం వస్వతరు. అలా వచి్ న్పుప డు, వాళ్ళళ చాలా స్వరుల వార్థ వయ కిగత
పోరాట్లలు, వైఫలాయ లు
మొదలైన్వి చెపాతరు. అలా వేరేవాళ్ లతో చెపప కపోవచు్ . వాళ్ళళ దీనిని విశాా సెంతో, మ్ెంచి
న్మ్మ కెంతో పెంచుకుెంట్లరు. అయితే, చాలా మ్ెంర కాపరులు, అధాయ తిమ క న్నయకులు ఆ
న్మ్మ కానిే
వముమ చేస ఇతరులతో స్వధారణ సెంభాషణలో వయ కి తగత సమాచారానిే
బయటపెడతారు. ఇర అధాయ తిమ క న్నయకుల వల ల జ్ర్థగిన్న గాని, వటిు పుకారుల తపప మ్రేమీ
కాద్ద. దీనిే తపప కుెండా ఆపెయాయ ల్న. గోపయ ెంగా చెపిప న్ ద్వనిే గోపయ ెంగానే ఉెంచాల్న.

ట్రపముఖులతో ఉన్ే అనుబెంధ్ెం
కనిే స్వరుల మ్నుషులు కెంత మ్ెంర సమ్ర ధవెంతులైన్ న్నయకుల పేరుల, వుద్వహరణకు ఓ
సీనియర్చ కాపర్థ, న్నయకుడు లాటివార్థ పేరు వాడుకోడానికి ట్రపయతిే స్వతరు. అెంటే, తాము
వాళ్ళ కి దగ ార్థ వాళ్ళ మ్ని, వాళ్ళ తో దగ ార్థ సెంబెంధ్ెం వున్ే టుు ఇతరులకు చూపిెంచాలనే
ట్రపయతే ెం చేస్వతరు. ఏ వయ కి త యొకొ పేరుని వాడుకోవాల్న అనుకెంటున్నే రో అతని వయ కి తగత
సమాచారానిే దెంగిల్నెంచి ఇలాెంటివి చేస్వతరు. వాసతవానికి, ఇతరులు దీనికి ముగుదలై, లోపల్న
సమాచారెం ఇెంతగా తెల్నసన్ ఈ వయ కి త ఆ సీనియర్చ కాపర్థకి, న్నయకునికి తపప కుెండా చాలా
దగ ార్థ వాడని అనుకుెంట్లరు. నిజానికి ఇర పుకారు తపప మ్ర్కకటి కాద్ద. నువుా నిజ్ెంగా మీ
సీనియర్చ కాపర్థకి, న్నయకునికి దగ ారగా వున్ే నిజ్మైన్ స్నే హితుడివైతే, అతని పేరుని
వాడుకోవాలని చూడవు. అతని గౌరవానిే
నీకోసెం వాడుకోవాలని కోరుకోవు. వయ కి తగత
విషయాలను బయటకి చెపేప ముెంద్ద చాలా జాట్రగతగా ఉెంట్లవు.
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సమ్సయ ని పర్థషొ ర్థెంచకుెండా తపుప ల్నే చూపిెంచడెం
మ్నుషులు తపుప లు చేస్వతరు. అయిన్న, సమాజ్ెంలో ఎవరో ఎకొ డో తపుప చెయయ డెంవలనో
ల ,
ఏో పరపాటు చెయయ డెం వలనో
ల , ఒక విషయానిే సర్థగాా నిరా హిెంచక పోవడెం వలనో
ల
ఘర షణ తలెతతవచు్ . తరచూ ఏెం జ్రుగుతుెందెంటే బాధిెంపబడిన్వాళ్ళల అకొ డకీ ఇకొ డికీ
త
వెళ్లళ వాళ్ళ కి జ్ర్థగిన్ చెడుని గుర్థెంచి మాట్లలడడెం వలన్, అర తపుప చేసన్ వయ కిని
పరోక్షెంగా అట్రపతిషపా
ు లు చేస్న తపుప డు ట్రపచారెం అవుతుెంర. మ్ర్థెంతమ్ెంర ఈ
సమాచారానిే అెంరెంచడెం వలన్ అర పుకారు అవుతుెంర. ఇదెంతా, వాసతవానికి సమ్సయ ను
పర్థషొ ర్థెంచకుెండా, సమాజ్ెంలో గొడవలను పెెంచి, విభజ్న్ను కల్నగిస్టతెంర. మ్రోవైపు,
అటువెంటి పర్థసతు
ి లలో ఏెం చెయాయ లో లేఖన్నలు మ్న్కు బోధిస్వతయి:
మ్తతయి 18:15-17
15 మ్ర్థయు నీ సహోదరుడు నీ యెడల తపిప దము చేసన్ యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒెంటర్థగా
నున్ే పుప డు అతనిని గరెం
ద చుము. అతడు నీ మాట వినిన్ యెడల నీ సహోదరుని సెంపారెంచుకెంటివి.
16 అతడు విన్ని యెడల, ఇదరు
ద
ముగుారు స్వక్షుల నోట ట్రపతిమాట సర
ి పరచబడున్టుల నీవు ఒకర్థదర్థ
ద ని
వెెంటబటుుకని అతని యొదకు
ద పముమ .
17 అతడు వార్థ మాటయు విన్ని యెడల ఆ సెంగతి సెంఘమున్కు తెల్నయజెపుప ము. అతడు సెంఘపు
మాటయు విన్ని యెడల అతనిని నీకు అనుయ ని గాను స్టెంకర్థ గాను ఎెంచుకనుము.

మ్నుషుల తపుప లను బహిరెంగెంగా ఎతిత చూపిెంచి విషయానిే
పర్థషొ ర్థెంచకుెండా
ఉెండడానికి బద్దలుగా, లేఖన్నలోల చెపిప న్టుు చేస క్షమ్, రద్దదబాటు, సా సత
ి వచే్ రశగా
పని చెయాయ ల్న.
స్వినిక క్రకైసతవ సెంఘ సమాజాలోల చెపిప న్ చాలా వాటిని ఇతర సమాజాలకు కూడా
అన్ా యిెంచవచు్ .
పుకారులోల పాలొానే సమాజ్ెం చివర్థకి ద్వన్ెంతటికి అదే న్నశన్మౌతుెంర.
గలతీ 5:15
అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకని భక్షిెంచిన్ యెడల మీరు ఒకనివలన్ ఒకడు బొతితగా న్శెంచి పోద్దరేమో
చూచుకనుడి.

పనిచేస్న చోట పుకారులు
మ్న్లో చాలామ్ెంర మ్న్ జీవితెంలోని ట్రపధాన్ సమ్యానిే ఆఫీస్టలోల గడుపుతాెం. మ్న్ెం
వారానికి ఐద్ద నుెంచి ఆరు రోజులు పనిలో వుెండి ట్రపతి వారెం హడువెంతుల సమ్యెం
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ఆఫీస్టలోల గడుపుతున్నే ెం. ద్దరదృషవ
ు శాతుత చాలామ్ెంర పనిచేస్న చోట పుకారులు, చాడీలు,
దూషణలు, వెనుే పోటు, కెండెములు చెపప డెం చేస్టతెంట్లరు. వాళ్ళళ పై అధికార్థ, వాళ్ళ
సహచరులు లేద్వ వాళ్ లతో కల్నస పనిచేయవలసన్ వార్థకి ఇవి చేస్టతెంట్లరు. వాళ్ళళ ఎవరో
చేసన్ ఏో సెంగతి గుర్థెంచి తోటి ఉోయ గస్టతలతో పుకారులు సృష్టసూ
ు త వాళ్ళ కున్ే మ్ెంచి
పేరు పాడు చేయడెం మొదలైన్వి చేస్టతెంట్లరు.

ఆఫీస్టలోల పుకారులు అన్నరోగయ కరమైన్ పని చేస్న వాతావరణానికి ద్వర్థ తీస్టతెంర. అర
త
ట్రపజ్లను మాన్సకెంగా
ట్రపభావితెం చేస్టతెంర కాబటిు వయ కిగత
లేక జ్టుు పని తీరుని
దెబబ తీస్టతెంర. చివర్థకి, పని వాతావరణెం చాలా అసహయ ెంగా మార్థ, ట్రపజ్లు, ముఖయ ెంగా
మ్ెంచివాళ్ళల, ద్వనిే విడిచిపెటిు వేరేచోట ఉోయ గెం వెతుకుొ ెంట్లరు. వాళ్ళళ విడిచిపెటడ
ు ెం
వేతన్ెం మ్ెంచిగా లేకపోవడెం వలాల, పని ఉతేతజ్కరెంగా లేకపోవడెం వలాల కాద్దగాని
కెంతమ్ెంర పుకారుల చేసూత, పుకారుల పుటిెం
ు చే వాళ్ లవల ల పని చేస్న వాతావరణెం బాధాకరెంగా
వుెండడమే కారణెం. తమ్ పని మీద దృష్టని
ు పెటేు మ్ెంచి వాళ్ళళ నిజానికి తమ్ సమ్యానిే
శకి తని పుకారులతో పోరాడడానికి, పుకార ల మ్ెంటలను ఆరప డానికి వెచి్ ెంచట్లనికి ఇషప
ు డరు.
వాళ్ళ కి చెయయ డానికి మ్ెంచి పనులు చాలా ఉన్నే యి.

సోషల్ మీడియా పుకారు
సోషల్ మీడియా కూడా పుకారుని వాయ పిత చేయడానికి చాలా వేగవెంతమైన్
ద్వర్థని
చూపిెంచిెంర. కేవలెం కనిే క్షణాలోల, బటన్ నొకిొ తే హ్వనికరమైన్ పుకారు, లేక పుకారుల
చాలవేగెంగా ఆన్ లైనోల వాయ పిస్వతయి. ఆన్ లైన్ లో పోస్ట ు చేసన్ ఒకే వాయ సెం ద్వా రా ఒక వయ కి త
మ్ెంచి పేరుని దెబబ తియయ వచు్ .

సప ెందన్
1. నువుా స్వమాజ్ెంలో, ఆఫీస్టలోల, సోషల్ మీడియా పుకారు బాధితుడివా? దీనివల ల నువుా
ఏవిధ్ెంగా
ట్రపభావితమ్యాయ వు?
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3. పుకారుల వలన్ ద్దషప ర్థణామాలు
కనిే హిెంస్వతమ క చరయ లవలె పుకారు ఘోరమైన్ నేరెంగా అనిపిెంచకపోవచే్ మో గానీ,
మ్న్పై, ఇతరులపై పుకారు ఎలాెంటి తీట్రవమైన్ ట్రపతికూల ట్రపభావానిే చూపిస్టతెంో మ్న్లో
చాలామ్ెంర
గుర్థ తెంచలేద్ద.
మ్న్ెం
ఇపప టికే
కనిే
ట్రపతికూల
పర్థణామాలు
చెపుప కన్ే పప టికీ, మ్ర్థ కనిే ఈ అధాయ యెంలో పర్థశీల్నద్వదెం.

పుకారు అనుతాప దకమైెంర, ద్వనివలన్ సమ్యెం వృధా అవుతుెంర
మ్నుషులు పుకారు చెయయ డెంలో కనిే స్వరుల గెంటలు గడిచిపోతాయి. అెంద్దకే అర
“పనికిమాల్నన్ చర్ ” అని పిలవబడిెంర. అర ఎటువెంటి ఫల్నతహ ఇవా ద్ద. అర పూర్థ తగా
ఫల్నతెం లేనిర. ద్వనివల ల సమ్యెం వృధా అవా డమే కాకుెండా చాలాస్వరుల పుకారు
త కూడా చాలా ఖరు్ పెడతారు, చివర్థకి నీరసెంచి పోతారు.
చేస్నవాళ్ళళ భావోదేా గ శకిని
కనిే స్వరుల మ్నుషులు, ముఖయ ెంగా కషకా
ు లెంలో ఉన్ే పుప డు, భావోదేా గాలను బయటికి
వదలడానికో, పెంచుకోవడానికో ఒక చికితా్ విధాన్ెంగా పుకారుల పుటిస్ట
ు తెంట్లరు. ఒకరు
సవాళ్ లను పైకి మాట్లలడడానిే , బహిరెంగెంగా పెంచుకోవడానిే
మ్న్ెం ఖచి్ తెంగా
అెంగీకర్థస్వతెం; అయితే సరైన్ వాళ్ళ తో మాట్లలడాల్న, ఆరోగయ కరమైన్ పదతి
ధ లో మ్రో వయ కి తని
కూల్న్ వేయకుెండా, సమ్సయ కు ఒక పర్థష్కొ రెం రశగా ట్రపయతే ెం చెయాయ ల్న.

త దెబబ తియయ డెం ద్వా రా, పుకారులు అతని వయ కితాా
త నిే
ఒక వయ కి త కీర్థని
వేయడెం ద్వా రా అతని న్మ్మ కానిే వముమ చేస్టతెంర.

చెంపి

త పుకారులు పుటిెం
ఏ వయ కిపై
ు చారో ఆ వయ కి త “చెంపబడుతూ ఉెండగా”, అతని పేరు దెబబ తిెంటూ
ఉెండగా, అతనికి తన్ గుర్థెంచి తాను వివరణ ఇచు్ కనే అవకాశెం ఉెండద్ద. తపుప డు
సమాచారెం విన్ే వాళ్ళల మ్రు నిమిషెంలోనే ఒకర్థ వయ కి తతాా నిే గుర్థెంచి ఒక నిర ణయానికి
వచే్ స తపుప గా తీరుప తీర్ వచు్ , ఆ వయ కి త మీద న్మ్మ కానిే కోలోప వచు్ . కేవలెం పుకారు
ద్వా రా తపుప డు సమాచారెం అెంద్దకోవటెం వల ల ఆ వయ కి త ఎటువెంటివాడో అనే విషయెంలో
తపుప డు అవగాహన్కు వచే్ స్వతరు.
స్వమెతలు 11:13
కెండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుు బయటపెటుును. న్మ్మ కమైన్ సా భావము గలవాడు సెంగతి
ద్వచును.

నువుా న్మ్మ కమైన్ స్నే హితుడివైతే, నీ స్నే హితునికి అెండగా నిలబడతావు, అతని
వైఫలాయ లను బయట పెటేస
ు
అతని పరువు తియయ డానికి, పేరు పాడుచెయయ డానికి
పూనుకోవు.
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కనిే స్వరుల ఎవర్థనో మొదటిస్వర్థ కలవడమే మీకు రట్రగాబ ెంతిని కల్నగిెంచవచు్ ; వాళ్ళళ
అపప టికే
మీ గుర్థెంచి విని ఉెంట్లరు, ద్దరదృషవ
ు శాతుత వాళ్ళళ
విన్ే దెంతా
ట్రపతికూలమైన్దే. పుకారు నీకెంటే ముెంద్దగానే వెళ్లళ అట్రపతిషను
ు తెచి్ ెంర, నువుా అకొ డికి
వెళ్ లక ముెందే నీ పేరుని పాడుచేసెంర. కాబటిు అపుప డు ఆ వయ కి తకి నినుే గుర్థెంచి నిజ్ెంగా
తెలుస్టకని నువుా ఎలాెంటివాడవో తాజాగా అెంచన్న వేస్టకనేలా చేస్నెంద్దకు నీ ముెంద్ద
పెదద పనే ఉెంటుెంర. కనిే స్వరుల, ఈ విధ్మైన్ పని చేయాలన్ే ఆలోచనే నినుే నైతికెంగా
బలహీన్పర్థచేరగా వుెండొచు్ .

పుకారు మ్నుషుల భావోదేా గాల మీద ట్రపభావెం చూపుతుెంర.
తపుప డు సమాచారెం పుకారు ద్వా రా కారుచిచు్ లా వాయ పిెంచి, భావోదేా గాల మీద పనిచేస
ఆెంోళ్న్ కల్నగిెంచి మ్నుషులను నైతికెంగా బలహీన్ పరుస్టతెంర.
స్వమెతలు 25:18
తన్ పరుగువాని మీద కూటస్వక్షయ ము పలుకువాడు సమెమ టను ఖడామును వాడిగల అెంబును పోల్నన్వాడు.
స్వమెతలు 25:18 (పవిట్రత ట్రగెంథెం)
తన్ పరుగువాడి మీద తపుప డు స్వక్షయ ెం పల్నకేవాడు ద్దడు్కట్రర, ఖడెం
ా , పద్దనైన్ బాణెం వెంటివాడు

ఉద్వహరణకు, మీ ఆఫీస్టలోల ఎలాెంటి సప షమై
ు న్ సమాచారెం లేకుెండా వాసతవాలు
తెల్నయకుెండా పుకారుల చలామ్ణి అవా డెం వల ల ఉోగస్టతలు నైతికెంగా బలహీన్పడవచు్ .
అర అన్నరోగయ కరమైన్ వాతావరణానిే
సృష్టెం
ు చి మ్ెంచి ఉోయ గస్టతలు సెంసను
ి ెండి
వెళ్ల లపోయేలా చేస్టతెంర.
అదే విధ్ెంగా, క్రకైసతవ సెంఘెంలో కూడా విశాా స్టలు పుకారులు, చాడీలు, దూషణలు,
కెండెములు చెపప డెం చేసూత ఉెంటే, అర మ్నుషులను అటువెంటి సెంఘెంలో భాగెంగా
ఉెండడానికి ఇషెం
ు లేకుెండా చేస్టతెంర; వాళ్ళళ చర్చ్ నుెంచి బయటకు వెళ్ లడమో లేక
వరల్నపెటడ
ు మో చేస్వతరు.
త
వయ కిగతెంగానైన్న,
ఆనెలన్ లో నైన్న వయ కుత లను అవమాన్పరచడెం ఒక వయ కి త మ్ెంచి పేరుని
ద్వద్వపు తక్షణమే న్షప
ు రుస్టతెంర. మ్నుషులు కనికరెం లేని పుకారులు, దూషణల వల ల వార్థ
భావోదేా గాలు గాయపరచబడి తమ్ పేరుని, గౌరవానిే పోగొటుుకుెంట్లరు.
యువత భావోదేా గాల మీద కూడా పుకారు చూపిెంచే తీట్రవమైన్ ట్రపభావానిే గుర్థెంచి
ఆలోచిెంచాల్న. ఈ రోజులోల, సోషల్ మీడియా ద్వా రా స్నే హితులు కాలస్ట మేట లు, యువతను
ఆన్ లైన్ లో బరర్థసూత పుకారులు పుటిసూ
ు త , దూష్టసూత కెంతమ్ెంర ఆతమ హతయ కు పాలప డే
స్వియికి తీస్టకెళ్ళత న్నే రు. ఇర “సైబర్చ బరర్థెంపులు” అనే పదెం కనుగొనే వరకు వెళ్ల లెంర.
ద్వనిలో వేధిెంచడానికి, బరర్థెంచడానికి, ఇబబ ెంర పెటడా
ు నికి, మ్రో వయ కి తని లక్షయ ెంగా
చేస్టకోడానికి స్వెంకేతికతను వాడడెం జ్రుగుతుెంర. ఇర చాలా తీట్రవమైన్ విషయెం
12

(యువకులైన్

పిలలు
ల

వున్ే

తల్నదెంట్రడులకు

ఉపయోగపడే

వెబ

సైట:

http://cyberbullying.us/).

పుకారు సెంబెంధాలను న్నశన్ెం చేస్టతెంర
పుకారు, దూషణ, తపుప డు సమాచారానిే వాయ పిత చేయడెం చాలా స్వరుల సెంబెంధాలు
తెగిపోడానికి ద్వర్థ తీస్టతెంర. మ్నుషులు వాళ్ళళ విన్ే అబద్వదనిే న్మిమ న్పుప డు, వాళ్ళళ
బాధ్పడతారు. కోపము, చెడు ఆలోచన్లు లాెంటి భావాలు లోపల్నకి వస్వతయి మ్ెంచి
సెంబెంధాలు పోతాయి.
లేఖన్నలు ఏమి చెపుతన్నే యో పర్థశీల్నెంచెండి:
స్వమెతలు 16:28
హరుుడు కలహము పుటిెం
ు చును కెండెగాడు మిట్రతభేదము చేయును.
స్వమెతలు 25:23
అటుల చేయుట చేత వాని తలమీద నిపుప లు కుపప గా పోయుద్దవు. యెహోవా అెంద్దకు నీకు ట్రపతిఫల
మిచు్ ను.
స్వమెతలు 26:20
పాతాళ్మున్కును అగాధ్ కూపమున్కును తృపి త కానేరద్ద. ఆలాగున్ న్రుల దృష్ట ు తృపి త కానేరద్ద.

అపన్మ్మ కెం, కలహ్వలు వితతడెం వలన్ స్నే హితులను వేరు చేయడానికి చిన్ే చిన్ే
పుకారులు కారణెం కావొచు్ . సెంబెంధాలు న్నశన్ెం అవుతాయి. పుకారు తపుప డు
భావోదేా గాలకు, చెడు భావాలకు ఆజ్య ెం పోస్టతెంర. మ్నుషులు ఏో ఒక పక్షెం తీస్టకోడానికి
బలవెంతెం చేయబడడెం వలన్ విడిపోతారు. ఇర ఆఫీస్ట ఉన్ే చోటైన్న, ఎటువెంటి
సమాజ్ెంలోనైన్న జ్రగవచు్ . శాెంతిని, స్వమ్రస్వయ నిే కాపాడడెం కోసెం మ్న్ెం అలాెంటి
పుకారులు ఆగిపోయేలా చూడాల్న.

సప ెందన్
1. మీరు ఆలోచిెంచగల్నగే పుకారు యొకొ కనిే ఇతర ట్రపతికూల పర్థణామాలు ఏెంటి?
2. మీరు గమ్నిెంచిన్ కనిే నిజ్ జీవిత పర్థసతు
ి లు, పుకారు వల ల ట్రపజ్లు మాన్సకెంగా
ట్రపభావితెం అవా డెం ఎకొ డైన్న గమ్నిెంచారా? ఫల్నతెం ఏెంటి?
3. కనిే నిజ్ జీవిత పర్థసతు
ి లలో పుకారులు సెంబెంధాలను న్నశన్ెం చేయడెం మీరు
గమ్నిెంచారా? వచి్ న్ ఫల్నతెం ఏెంటి? ట్రపజ్లు సమాధాన్పడా్రా, పుకారు కి ముగిెంపు
తేగల్నగారా?

అలా

జ్ర్థగి

ఉెంటే
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ద్వనిే

ఎలా

చేయగల్నగారు?

4. పుకారుల పటల దేవుని వయ తిరేక వైఖర్థ
మ్న్ెం ఇపప టికే లేఖన్నలోల పుకారులు, చాడీలు, దూషణ, వెనుే పోటు, కెండెములకు
సెంబెంధిెంచి ఏమైతే చూశామో వాటితోపాటు, పుకారు గుర్థెంచి లేఖన్ెంలో కనిే దేవుని
తీట్రవమైన్ గరెం
ద పుల గుర్థెంచి మ్న్ెం చూద్వదెం.
దేవుడు తన్ ట్రపజ్లకు ఇచి్ న్ పర ఆజ్ల
ఞ లో ఒకటి ఏెంటెంటే:
నిర ామ్ 20:16
నీ పరుగువాని మీద అబదస్వ
ధ క్షయ ము పలుకకూడద్ద.

దీని అర ిెం నీ పరుగువాని గుర్థెంచి అబద్వదలు చెపప కూడద్ద; తపుప డు సమాచారానిే
చేయకూడద్ద, సృష్టెం
ు చకూడద్ద.

వాయ పి త

దేవుడు తన్ ట్రపజ్లు నిెంరెంచడానిే గరెం
ద చాడు, ఆయన్ కల్నప ెంచుకని తపుప ని సర్థరరద
పర్థసతు
ి లను చకొ రద్దదతాన్ని హెచ్ ర్థెంచాడు.
కీర తన్ 50:19-21
19 కీడు చేయవలెన్ని నీవు నోరు తెరుచుచున్నే వు నీ న్నలుక కపటము కల్నప ెంచుచున్ే ర.
20 నీవు కూరు్ ెండి నీ సహోదరుని మీద కెండెములు చెపుప చున్నే వు నీ తల్నల కుమారుని మీద అపనిెందలు
మోపుచున్నే వు.
21 ఇటిప
ు నులు నీవు చేసన్ను నేను మౌనినై యుెంటిని అెంద్దకు నేను కేవలము నీవెంటివాడన్ని
నీవనుకెంటివి. అయితే నీ కనుే ల యెద్దట ఈ సెంగతులను నేను వరుసగా ఉెంచి నినుే గరెం
ద చెదను.

అబదద స్వక్షిగా ఉెండడెం, ఇతరుల గుర్థెంచి అబద్వదలు చెపప డెం, సోదరుల మ్ధ్య లో
విభేద్వలు న్నటడెం అనేవి దేవునికి హేయమైన్ విషయాలు.
స్వమెతలు 6:16-19
16 యెహోవాకు అసహయ ములైన్వి ఆరు గలవు. ఏడును ఆయన్కు హేయములు.
17 అవేవన్గా, అహెంకార దృష్టయు
ు
కలలా
ల డు న్నలుకయు నిరపరాధులను చెంపు చేతులును
18 ద్దరోయ చన్లు యోచిెంచు హృదయమును కీడు చేయుటకు తా రపడి పరుగులెతుత పాదములును
19 లేనివాటిని పలుకు అబదస్వ
ధ క్షియు అన్ే దముమ లలో జ్గడములు పుటిెం
ు చువాడును.

మ్న్ెం ఇెంతకు ముెంద్ద చూసన్టులగా, ట్రపజ్ల మ్ధ్య విభేద్వలు లేద్వ అనైకయ తను వితేత
మారాాలోల ఒకటి పుకారు, అబదెం
ద . ఇర దేవుడు దేా ష్టెంచే విషయెం.
దూషకుడుని హరుుడు అెంట్లరు. అలాగైతే పుకారు చెయయ డెం నిజ్ెంగా హర ుమైన్
విషయెం.
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స్వమెతలు 10:18
అెంతరెంగమున్ పగ ఉెంచుకనువాడు అబరధకుడు. కెండెము ట్రపచురము చేయువాడు బురహీ
ధ నుడు.

రోమా 1:28-32, పుకారులు, చాడీలను హతయ , అనైతికత మొదలైన్ వాటి జాబితాలో చేర్థ్ ెంర.
రోమా 1:28-32
28 మ్ర్థయు వారు తమ్ మ్న్స్ట్ లో దేవునికి చోటియయ నొలక
ల పోయిర్థ గనుక చేయరాని కారయ ములు చేయుటకు
దేవుడు ట్రభష ు మ్న్స్ట్ కు వార్థన్పప గిెంచెను.
2ల అటివా
ు రు సమ్సతమైన్ ద్దరీే తి చేతను, ద్దషత
ు ా ము చేతను, లోభము చేతను, ఈర షయ చేతను నిెండుకని,
మ్త్ రము న్రహతయ కలహము కపటము వైరమ్ను వాటితో నిెండిన్వారై
30 కెండెగాెంట్రడును అపవాదకులును, దేవదేా షులును, హిెంసకులును, అహెంకారులును, బిెంకములాడు
వారును, చెడ్వాటిని కల్నప ెంచు వారును, తల్నదెంట్రడుల కవిధేయులును, అవివేకులును
31 మాట తపుప వారును అనురాగరహితులును, నిర దయులునైర్థ.
32 ఇటిు కారయ ములను అభయ సెంచువారు మ్రణమున్కు తగిన్వారు అను దేవుని న్నయ యవిధిని వారు బాగుగ
ఎర్థగి యుెండియు, వాటిని చేయుచున్నే రు. ఇర మాట్రతమే గాక వాటిని అభయ సెంచు వార్థతో సెంతోషముగా
సమ్మ తిెంచు చున్నే రు.

“అలాెంటి వాటిని ఆచర్థెంచేవాళ్ళళ మ్రణానికి పాట్రతులు” అనే హెచ్ ర్థకలో పుకారులు
పుటిెం
ు చేవారు, చాడీలు చెపేప వాళూల ఉన్నే రు.
పుకారుకి వయ తిరేకెంగా దేవుని గెంభీరమైన్ స్విన్ెం అలాెంటిర. సప షెం
ు గా చెపాప లెంటే,
పుకారులు పుటిెం
ు చడెం పాపెం. ఇర దేవుని ముెంద్ద నేరెం.
దీని స్వరాెంశెం, పుకారులు, చాడీలు, దూషణ, వెనుే పోటు, కెండెములు చెపప డెం
వెంటివాటిలోల మ్న్ెం ఏమాట్రతెం పాలొాన్కూడద్ద.

సప ెందన్
1. బైబిల్ పుకారు, చాడీలు, దూషణ, వెనుే పోటు, కెండెములు చెపప డెం వెంటి పాపాల
విషయెం ఇెంత సప షెం
ు గా ఉన్ే పుప డు, విశాా స్టలు ఇెంకా వీటిలో ఎెంద్దకని
పాలొాెంటున్నే రు?
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5. పుకారులను ఎలా నియెంట్రతిెంచాల్న?
మ్న్ చుటూు ఉన్ే ట్రపజ్లు పుకారులు పుటిెం
ు చడెం, దూష్టెంచడెం, చాడీలు చెపప డెం, వాయ పిత
చేయడెం వెంటి పనులలో వున్ే పుప డు మ్న్ెం ఏెం చెయొయ చు్ ? మ్న్ెం అటువెంటి వాటికి
బాధితులమైన్పుప డు ఏెం చెయాయ ల్న? మ్న్ గుర్థెంచి వాయ పిత చెెంద్దతున్ే
తపుప డు
సమాచారెం వలన్ వచి్ న్ అపఖ్యయ తి, కల్నగిన్ మాన్సక గాయెం మ్ర్థయు ఇతర ట్రపభావాలకు
మ్న్ెం ఎలా సప ెంరెంచాల్న? వాటిని ఎలా నియెంట్రతిెంచాల్న?

పుకారుని అధిగమిెంచెండి
మొదటిగా, మ్న్లో ట్రపతి ఒకొ రెం మ్న్ ట్రకమ్శక్షణలో భాగెంగా, వయ కి తగతెంగా ఏ విధ్మైన్
పుకారులోనూ పాలొాన్మ్ని ఒక ధ్ృడమైన్ ఎెంపిక చేస్టకోవాల్న. మ్న్ెం అెంత తకుొ వ స్వియి
సెంభాషణలకు, పనులకు రగజారెం. ట్రపజ్లు పుకారుల వాయ పిత చేస్టతన్ే చోట, పర్థసతు
ి లలో
మ్న్ెం అనుకోకుెండా కనిపిెంచిన్పుప డు కూడా, మ్న్ెం వాటిలో పాలొాన్ెం, పుకారు చెయయ ెం.
కీర తన్ 34:13
చెడ్ మాటలు పలుకకుెండ నీ న్నలుకను కపటమైన్ మాటలు పలుకకుెండ నీ పెదవులను కాచుకనుము.
కీర తన్ 39:1
న్న న్నలుకతో పాపము చేయకుెండున్టుల న్న మార ాములను జాట్రగతతగా చూచుకెంద్దను. భకి తహీనులు న్న యెద్దట
నున్ే పుప డు న్న నోటికి చికొ ము ఉెంచుకెంద్ద న్నుకెంటిని.
కీర తన్ 139:4
యెహోవా, మాట న్న న్నలుకకు రాక మునుపే అర నీకు పూర్థ తగా తెల్నస యున్ే ర.

మ్న్ల్నే మ్న్ెం అద్దపులో ఉెంచుకని, దేవునికి వయ తిరేకెంగా పాపెం చేయడానికి నిరాకర్థస్వతెం.
మ్న్ెం గుసగుసలాడుకున్నే ద్వనిని దేవుని నుెండి ద్వచలేమ్ని మ్న్కు తెలుస్ట!
ఒకర్థ ముెంద్ద చెపప నిద్వనిే వాళ్ళళ లేన్పుప డు చెపప ద్దద. వాళ్ళళ లేన్పుప డు ఎలా చెపాతరో,
వాళ్ళ సమ్క్షెంలో చెపేప ర కూడా అలాగే ఉెండాల్న.
ఎవర్థ విషయాలోలనైన్న ఆయాసపడకుెండా, విరోధ్ెం లేకుెండా నీ హృదయానిే నిరమ లెంగా
ఉెంచుకో. ఎలపు
ల ప డూ ట్రపేమ్లో న్డవాలనే ఉదేదశెంచు. అలా ఉెంటే, నువుా ఇతరులను
కిెంచపరచి, హ్వని లేక న్నశన్ెం చేస్న చెడ్ మాటలను పలకవు.
మ్తతయి 15:19
ద్దరాలోచన్లు న్రహతయ లు వయ భిచారములు వేశాయ గమ్న్ములు దెంగతన్ములు అబదధ స్వక్షయ ములు
దేవదూషణలు హృదయములో నుెండియే వచు్ ను.
రోమా 13:9
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ఏలాగన్గా వయ భిచర్థెంపవద్దద, న్రహతయ చేయవద్దద, దెంగిలవద్దద, ఆశెంపవద్దద అనున్వియు, మ్ర్థ ఏ ఆజ్యై
ఞ న్
ఉన్ే యెడల అరయు నినుే వలె నీ పరుగువాని ట్రపేమిెంపవలెన్ను వాకయ ములో సెంక్షేపముగా
ఇమిడియున్ే వి.

ట్రపతీకారెం తీరు్ కోడానిే నిరాకర్థెంచు. నువుా పుకారుని వాయ పిెంపజేసూత పుకారుపై గెలవలేవు.

స్వధ్య మైతే ట్రపేమ్గా ఎద్దరోొ ెండి
స్వధ్య మైన్ చోట, పుకారుల తపుప డు సమాచారానిే మొదలుపెటిన్
ు వయ కి తతో లేక పుకారులు
వాయ పిెంచడెంలో నిమ్గే మైన్ వయ కుత లతో ఆ విషయానిే
పర్థషొ ర్థెంచెండి. పుకారుని
వాయ పి తజేయడెం వలన్ జ్రుగుతున్ే
హ్వనిని వారు చూడగల్నగేలా ట్రపేమ్గా సహ్వయెం
చేయెండి.
త
ఈ విషయెంలో పుకారు చేయకుెండా దీనిలో పాలొాన్ే వయ కి(ల)తో
నేరుగా అసలు సమ్సయ ను
పర్థషొ ర్థెంచి ద్వనిని అధిగమిెంచేెంద్దకు ట్రపోత్ హిెంచెండి.

ద్వనికదే చచి్ పోనివా ెండి
పుకారుకు ఆజ్య ెం పోయకెండి. పుకారుని చనిపోవడానికి అనుమ్తిెంచెండి. అటువెంటి
పర్థసతు
ి లలో ఎెంత తకుొ వ చెపిప తే అెంత మ్ెంచిర. ఎకుొ వమ్ెంర ద్వనిలో పాట్రత
తీస్టకోడానికి నిరాకర్థెంచడెంతో ఆ కథ చివర్థకి ద్వనికదే చనిపోతుెంర.
స్వధ్య మైన్పుప డు, ఆ వయ కి త లేక పర్థసతి
ి గుర్థెంచి స్వనుకూల విషయాలు మాట్లలడడెం ద్వా రా
పుకారుని ఎరర్థెంచడానికి ఎెంచుకోెండి.
ట్రపజ్లకు ఆ యా విషయాలోలని మ్ెంచిని చూడడానికి సహ్వయపడెండి. పుకారులు, సగెం
నిజాలు అసెంపూర ణ సమాచారెం లేద్వ తపుప డు సమాచారెం మీద ఆధారపడి ఉెంట్లయి.
కాబటిు విషయాలోలని మ్ెంచిని గుర్థెంచి మాట్లలడడెం ద్వా రా, మ్న్ెం వాయ పిత చెెంద్దతున్ే సగెం
సతాయ లను ఎద్దర్కొ ెంట్లెం.

ట్రపార్థ ధెంచు, క్షమిెంచు, విడుదల చెయియ
నువుా దూషణ, పుకారుల బాధితుడవైతే, ట్రపార్థ ధెంచు. ట్రపభ్యవే నీ రక్షణకు వస్వతడు.
కీర తన్ 31:13-16
13 అనేకులు న్న మీద ద్దరాలోచన్లు చేయుచున్నే రు. న్నకు ట్రపాణహ్వని చేయుటకు యోచిెంచుచున్నే రు.
వారు గుసగుసలాడుట న్నకు విన్బడు చున్ే ర. న్లురశలను న్నకు భీతి కలుగుచున్ే ర.
14 యెహోవా, నీయెంద్ద న్మిమ క యుెంచి యున్నే ను -నీవే న్న దేవుడవని నేను అనుకనుచున్నే ను.
15 న్న కాలగతులు నీ వశములో నున్ే వి. న్న శట్రతువుల చేతిలో నుెండి న్నుే రక్షిెంపుము. న్నుే తరుమువార్థ
నుెండి న్నుే రక్షిెంపుము.
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16 నీ స్నవకుని మీద నీ ముఖకాెంతి ట్రపకాశెంపజేయుము. నీ కృపచేత న్నుే రక్షిెంపుము.

ట్రపజ్లు నినుే గుర్థెంచి పుకారులు సృష్టెం
ు చి, వాటిని వాయ పిత చేసన్పుప డు, అర నినుే
గాయపరుస్టతెంర. ఇర బాధాకరమైన్ర. నీ బాధ్ను, గాయపు అనుభూతులను దేవునికి
ట్రపార ధన్లో విడుదల చెయియ . ఈ విషయెం గుర్థెంచి దేవునితో మాట్లలడు. నీ హృదయానిే ,
భావాలను ఆయన్ దగ ార కుమ్మ ర్థెంచు.
ఇర చేస్టతన్ే వాళ్ లవైపు క్షమాపణను విడుదల చెయియ . వాళ్ళళ ఏమి చేస్టతన్నే వాళ్ళ ను
ట్రపేమిెంచడానికి ఎెంచుకో. వాళ్ళళ చేస్టతన్ే ద్వని వెనుక ట్రోహెం, పగ ఇతర తపుప డు
ఉదేదశాలు ఉెండవచు్ . కానీ నువుా ఇెంకా వాళ్ళ ని దేవుని ట్రపేమ్తో ట్రపేమిెంచాలని ఎెంచుకో.
నువుా ఎపప టికీ వాళ్ళ ని క్షమిెంచి విడిచిపెటుు, నీ రక్షణ, నిరోష
ద తా నిరూపణ కోసెం దేవుని
వైపు చూడు.
“వినుచున్ే మీతో నేను చెపుప న్దేమ్న్గా -మీ శట్రతువులను ట్రపేమిెంచుడి, మిముమ ను
దేా ష్టెంచువార్థకి మేలు చేయుడి, మిముమ ను శపిెంచువార్థని దీవిెంచుడి, మిముమ ను
బాధిెంచువార్థ కరకు ట్రపార ధన్ చేయుడి” (లూకా 6:27,28).

మ్న్ సమాజానిే పుకారులు లేని ట్రపదేశెంగా చేద్వదెం
పుకారు, చాడీలు, దూషణ, వెనుే పోటు, కెండెములు చెపప డెం ఏ మాట్రతెం సహిెంచలేని
సమాజ్ెంగా ఉెంద్వెం. అపుప డే అవి ఏవీ మ్న్ మ్ధ్య ఉెండవు! పుకారు దేవుని అెందమైన్
సెంఘానిే కలవరపెటి,ు ఉకిొ ర్థబికిొ ర్థ చేస్న కలుపు మొకొ . ఆయన్ తోటని కలుపులేనిరగా
చేస్న సెంసొ ృతిని సృష్టెం
ు చి, సీా య ట్రకమ్శక్షణను అలవరచుకుెంద్వెం.

సప ెందన్
1. నువుా ట్రపస్టతతెం ఏమైన్న ట్రపతేయ కమైన్ పర్థసతి
ి (లు) ఎద్దర్కొ ెంటూ, అకొ డ పుకారు,
దూషణ, చాడీలు చెపప డెం లాెంటి వాటిని గెలవాల్న్ న్ అవసరత ఉెంద్వ? నీ
పర్థసతి
ి (లు)ని గెలవడానికి నువుా ట్రపతేయ కెంగా చేయగల్నగిన్ కనిే విషయాలు ఏెంటి?
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6. ట్రపార ధన్

ఒపుప కోలు, పశా్ తాత ప ట్రపార ధన్
పరలోకమ్ెంద్దన్ే ట్రపియమైన్ తెంట్రడీ, న్న మాటలు గుర్థెంచి నేను జాట్రగతగా ఉెండలేదని
ఒపుప కెంటున్నే ను. నేను, తెల్నస కనిే స్వరుల, తెల్నయకుెండా మ్ర్థ కనిే స్వరుల పుకారులు
వాయ పిెంప చేశాను, దూష్టెంచాను, ఇతరుల గుర్థెంచి చెడుగా మాట్లలడాను. నేను పుకారుల వాయ పిత
చేయడెంలో, ట్రపజ్ల ట్రపతి షను
ు
దెబబ తీయడెంలో ోష్టని. నేను చేసన్ తపుప కు
త
పశా్ తాత పపడుతున్నే ను. దయచేస న్నుే క్షమిెంచి ట్రపభ్యవైన్ యేస్ట ట్రకీస్టత రకెంతో
పర్థశుట్రభపరచమ్ని
అడుగుతున్నే ను.
పుకారులను
సృష్టెం
ు చే
జీవన్
శైల్నని
విడిచిపెడుతున్నే ను. అలాగే, దయచేస న్న న్నలుకను నియెంట్రతిెంచు. తద్వా రా నేను
పుకారు, దూషణ, ఇతరుల గుర్థెంచి చెడుగా మాట్లలడడెం చెయయ కుెండా ఉెండగలను. నీ
సహ్వయానికై న్న వెందన్నలు. యేస్ట న్నమ్ెంలో, ఆమెన్.

పుకారుల వలన్ గతెంలో గాయపడిన్వార్థ కోసెం ట్రపార ిన్
ట్రపియమైన్ తెంట్రడీ, నీవు న్నుే ట్రపేమిస్టతన్నే వు, న్న విషయెం ట్రశదధ చూపుతున్నే వు కాబటిు
నేను నీ ముెంద్ద న్న హృదయానిే కుమ్మ ర్థస్టతన్నే ను. నీకు న్న అెంతరెంగెంలోని
ఆలోచన్లు, భావాలు తెలుస్ట. న్న గుర్థెంచి (వయ కుత ల పేరుల లేక పర్థసతు
ి లు ఇకొ డ రాయెండి)
వాయ పిెంపజేసన్ పుకారులు, చెడమా
్ టలు, అపవాద్దల విషయెంలో న్న హృదయెం
గాయపడిెందని నీకు తెలుస్ట. న్న గాయాలను, భావాలను నీ దగ ారకు తె స్టతన్నే ను, వాటిని
సా సతపరచి న్న బాధ్ను తొలగిెంచు. న్న ట్రపభూ, న్న భావోట్రదేకాలను, జాఞపకాలను సా సతపరచు.
త ట్రపేమిెంచడానికి ఆయన్ న్నకిచే్ శకితో
త న్నుే బాధ్పరచిన్ వార్థని నేను
పర్థశుద్వధతమ శకితో,
క్షమిస్టతన్నే ను. న్నలో కుమ్మ ర్థెంచబడిన్ దేవుని ట్రపేమ్ను వార్థకి విడుదల చేస్టతన్నే ను. న్న
పక్షెంగా నీవు దైవికెంగా పూనుకని ఆయా పుకారుల, అపవాద్దలు, చెడ్ మాటల ద్వా రా న్ను
పెంరన్ న్షెం
ు నుెండి న్నుే విడిపిెంచు. నీ కరుణ కట్లక్షెంతో న్నపై కృప చూపు. నీ చేతితో
న్నుే పైకి లేపు. నేను నినుే చూస్టతన్నే ను, న్న కళ్ళళ నీమీద మాట్రతమే ఉన్నే యి. తెంట్రడీ,
న్న ట్రబతుకులో నువుా చేసన్ పనికి వెందన్నలు. యేస్ట న్నమ్ెంలో ఆమెన్!
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ఎకొ డైతే పుకారుల మ్ధ్య లో ఉన్ే వార్థ కోసెం ట్రపార ధన్
ట్రపియమైన్ తెంట్రడీ, న్న హృదయానిే నీ వదద కుమ్మ ర్థస్టతన్నే ను ఎెంద్దకెంటే నువుా న్నుే
ట్రపేమిస్టతన్నే వు, న్న మీద ట్రశదధ కల్నగి ఉన్నే వు. న్న లోలోపల్న తలెంపులు, భావన్లు నీకు
తెలుస్ట. న్నుే గుర్థెంచిన్ పుకారు, దూషణ, పుకారుల (ఇకొ డ ఆ వయ కుత ల పేరుల లేక ఆ
పర్థసతు
ి లు పేర్కొ న్ెండి) వాయ పిత చేస్టతన్ే ెంద్ద వలన్ నేను గాయపడి, బాధ్పడుతున్నే న్ని
నీకు తెలుస్ట. నేను న్న బాధ్ను, భావోదేా గాలను నీ వదకు
ద తీస్టకచా్ ను; న్న బాధ్ను న్యెం
చేయమ్ని అడుగుతున్నే ను. పర్థశు ద్వధతుని యొకొ బలెంతో, ట్రపేమిెంచడానికి ఆయన్ ఇచే్
త న్నుే బాధ్ పె టిన్
శకితో,
ు వాళ్ళ ని నేను క్షమిస్టతన్నే ను. న్న హృదయెంలో కుర్థపిెంచ బడిన్
దేవుని ట్రపేమ్ను వార్థకి విడుదల చేస్టతన్నే ను. నువుా న్న తరుపున్ దైవికెంగా జోకయ ెం చేస్టకని
ఈ పుకారుల, దూషణలను ఆపి నీ దయ న్నుే ఆవర్థెంచేటుు చేయమ్ని అడుగుతున్నే ను. న్న
జీవితానికి గౌరవానిే ఇవుా , నీ చెయియ చాచి న్నుే పైకి లేపు. నేను నినుే చూస్టతన్నే ను, న్న
కళ్ళళ నీమీద మాట్రతమే ఉన్నే యి. తెంట్రడీ, న్న ట్రబతుకులో నువుా చేసన్ పనికి వెందన్నలు.
యేస్ట న్నమ్ెంలో ఆమెన్!
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ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ తో భాగస్వా ములు కెండి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఒక స్వినిక సెంఘెంగా తన్ పర్థథిని మిెంచి ఇెండియా అెంతట్ల,
ముఖయ ెంగా ఉతతర ఇెండియా వరకు తన్ పర్థచరయ ను జ్ర్థగిస్టతన్ే ర. మా ట్రపతేయ క దృష్ట ు (ఎ)
న్నయకులను బలోపేతెం చేయడెం, (బి) సెంఘాలోలని యువతను పర్థచరయ కు సదప
ధ రచడెం,
(స) ట్రకీస్టత శరీరమైన్ సెంఘానిే వృరప
ధ రచడెం. యౌవన్స్టతల కోసెం అనేక శక్షణా సెమిన్నరుల,
క్రకైసతవ న్నయకుల కాన్ఫ రెను్ లు సెంవత్ రెం అెంతట్ల జ్ర్థగిస్టతెంట్లము. అవే కాక,
విశాా స్టలను వాకయ ెంలో, ఆతమ లో బలోపేతెం చేయాలనే లక్షయ ెంతో వేల సెంఖయ లో మా
ట్రపచురణలు ఇెంగీ లషులో, ఇతర భారతీయ ట్రపాెంతీయ భాషలోల ఉచితెంగా పెంపిణీ
చేస్టతన్నే ము.
ఒకేస్వర్థ లేక ట్రపతి నెలా ట్రకమ్ెంగా కెంత కానుక పెంపిెంచడెం ద్వా రా మాతో ఆర్థ ికెంగా
భాగస్వా ములు కావలసెంరగా మిమ్మ ల్నే ఆహ్వా నిస్టతన్నే ము. మ్న్ దేశెంలో జ్రుగుతున్ే ఈ
గొపప పర్థచరయ కు సహ్వయెంగా మీరు పెంపే కానుక ఎెంత అయిన్న కృతజ్త
ఞ తో సీా కర్థెంచ
బడుతుెంర.
మీరు మీ కానుకని చెకుొ ద్వా రా లేక బాయ ెంక్స ట్రడాఫ్ ు ద్వా రా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ , బెంగళూరు’’
పేరున్ మా ఆఫీస్ట అట్రడస్టకు పెంపిెంచవచు్ . లేక నేరుగా బాయ ెంక్స ట్రట్లన్్ ఫర్చ ద్వా రా మా
బాయ ెంక్స ఎక్ొ ెంటలో జ్మ్ చేయవచు్ .
గమ్నిక: ఇెండియాలోని బాయ ెంక్స ఎక్ొ ెంటల ద్వా రా పెంపే కానుకలను మాట్రతమే ఆల్ పీపుల్్
చర్చ్ సీా కర్థెంచగలద్ద. మీరు మీ కానుక పెంపేటపుప డు మీకిషమై
ు 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 ట్రపార్థ ిెంచడెం మ్రచిపోవద్దద.
మీకు మా కృతజ్త
ఞ లు, దేవుడు మిమ్మ ల్నే దీవిెంచును గాక !

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
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
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family

Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
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
We Are Different*
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.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ గుర్థెంచి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిస)లో బెంగళూరు న్గరెంలో మేము ఉపుప గా, వెలుగుగా ఉెంటూ,
ఇెండియా దేశానికీ, ఇతర ట్రపపెంచ దేశాలకూ ఒక సా రెంగా పనిచేయాలని మా దరశ న్ెం.
ఎపిస లో సెంపూర ణమైన్, రాజీపడని దేవుని 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 స్వెంకేతిక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో, పర్థశుద్వధతమ
సూచన్లతో,
ఆశ్ రయ కారాయ లతో, సూచకట్రకియలతో, పర్థశుద్వితమ వరాల కుమ్మ ర్థెంపుతో (1కర్థెంథీ 2.4,5,
హెట్రీ 2.3,4) కూడిన్ వాకయ ట్రపకటన్కు ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మేము న్ముమ తున్నే ము.
మా ట్రపధాన్నెంశెం యేస్ట ! మా వస్టతవు దేవుని వాకయ ెం ! మా విధాన్ెం పర్థశుద్వధతమ శకి త ! మా
భారెం ట్రపజ్లు ! మా గమ్య ెం ట్రకీస్టతలోకి పర్థపకా త !
మా ట్రపధాన్ కారాయ లయెం బెంగళూరులో ఉెంర. ఇెండియాలోని ఇతర ట్రపాెంతాలోల మా
కారాయ లయాలు ఉన్నే యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ట్రబాెంచిలు ఎకొ డెకొ డ ఉన్నే యి అనే
సమాచారెం కోసెం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations. చూడెండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ పెంపెండి.

నినుే ట్రపేమిస్టతన్ే దేవుడు నీకు తెలుస్వ?
స్టమారు 2000 సెంవత్ రాలకు ముెంద్ద, దేవుడు ఈ లోకెంలోకి ఒక మ్నిష్టగా వచా్ డు.
ఆయన్ పేరు యేస్ట. ఆయన్ పర్థపూర ణెంగా పాపరహిత జీవితానిే జీవిెంచాడు. యేస్ట
శరీరధార్థయైన్ దేవుడు కాబటి,ు ఆయన్ చెపిప న్వనీే , చేసన్వనీే
మ్న్కు దేవుణి ణ
బయలుపర్థచాయి. ఆయన్ మాట్లలడిన్ మాటలు స్వక్షాతుత దేవునివే. ఆయన్ చేసన్ పనులనీే
దేవుని కారాయ లే. యేస్ట భూమిమీద అనేక అద్దా తాలు చేశాడు. ఆయన్ రోగులను, ట్రశమ్లో
ఉన్ే వార్థని బాగుచేశాడు. ఆయన్ గుడివా
్ ర్థ కనుే లు తెర్థచాడు, చెవిటివార్థకి
వినికిడినిచా్ డు, కుెంటివార్థని న్డిపిెంచాడు, ట్రపతి విధ్మైన్ వాయ ధిని, రోగానిే
సా సప
ి రచాడు. కరద ర్కట్టల
ు ను అతయ ధికెంగా చేస ఆకల్నతో ఉన్ే వార్థని అద్దా తెంగా
పోష్టెంచాడు, తుపానులను అణచాడు, ఇెంకా అనేక అద్దా తకారాయ లు చేశాడు.
ఈ కారాయ లనీే దేవుడు మ్ెంచి దేవుడనీ, ట్రపజ్లు బాగుెండాలని, సెంపూరుణలుగా, ఆరోగయ ెంగా,
సెంతోషెంగా ఉెండాలని కోరేవాడనీ బయలప రుస్టతన్నే యి. దేవుడు ట్రపజ్ల అవసరాలు
తీరా్ లని కోరుతున్నే డు.
కాబటిు దేవుడు మాన్వునిగా మార్థ మ్న్ లోకెంలోకి రావాలని ఎెంద్దకు నిర ణయిెంచుకుెంట్లడు?
యేస్ట ఎెంద్దకు వచా్ డు?
మ్న్ెందరహ పాపెం చేస, మ్న్ల్నే

సృజిెంచిన్ దేవుని యెద్దట అెంగీకృతెం కాని పనులు

చేశాము. పాపానికి పరయ వస్వన్నలుెంట్లయి. పాపెం దేవునికి మ్న్కు మ్ధ్య ద్వటలేని గొపప
గోడలాగా ఉెంర. పాపెం దేవుని నుెండి మ్న్లను వేరుచేస్టతెంర. మ్న్లను సృష్టెం
ు చిన్ వానిని
ఎరుగకుెండా, ఆయన్తో అర ివెంతమైన్ అనుబెంధ్ెంలో ఉెండకుెండా అడు్కుెంటుెంర
పాపెం. కాబటిు మ్న్లో అనేకులు ఈ ఖ్యళీని అనేకమైన్ వాటితో నిెంపుకోవడానికి
ట్రపయతిే స్టతెంట్లెం.
మ్న్ పాపానికి మ్ర్కక ఫల్నతెం, దేవుని నుెండి శాశా తెంగా వేరుకావడెం. దేవుని
న్నయ యస్విన్ెంలో పాపానికి శక్ష మ్రణెం. మ్రణెం అెంటే దేవునితో నితయ హ వేరై న్రకానికి
వెళ్ళ డెం.
కాని శుభవార త ఏమిటెంటే, మ్న్ెం పాపెం నుెండి విడిపిెంచబడి దేవుని దగ ారకు వెళ్ళ గలెం.
‘‘పాపము వలన్ వచు్ జీతము మ్రణము, అయితే దేవుని కృపావరము మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ ట్రకీస్టత
యేస్ట న్ెంద్ద నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుెంర (రోమా 6:23). తాను సలువ మీద
మ్రణిెంచిన్పుప డు, సరా లోక పాపముల కోసెం యేస్ట వెల చెల్నెం
ల చాడు. హడురోజుల
తరాా త ఆయన్ తిర్థగి లేచిన్పుప డు, తన్ను తాను సజీవునిగా అనేకులకు కన్పరచుకని,
తిర్థగి పరలోకానికి వెళాళ డు.

దేవుడు ట్రపేమ్, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకొ రూ న్రకెంలో న్శెంచిపోవడానికి ఆయన్
ఇషప
ు డడు. అెంద్దకే ఆయన్ వచా్ డు. మాన్వ జాతికెంతటికీ పాపెం నుెండి, ద్వని నితయ శక్ష
నుెండి విడుదల కోసెం మారాానిే ఏరప రచడానికి. ఆయన్ పాపులను రక్షిెంచడానికి వచా్ డునీవెంటి, న్నవెంటి వార్థని పాపము నుెండి, నితయ మ్రణెం నుెండి విడిపిెంచడానికి.
ఈ ఉచితమైన్ పాప క్షమాపణ పెందడానికి, మ్న్ెం ఒకొ పనిచేస్నత చాలని బైబిల్
చెబుతుెంర- ట్రపభ్యవైన్ యేస్ట ట్రకీస్టత సలువపై చేసన్ కారాయ నిే
సీా కర్థెంచి,
పూర ణహృదయెంతో ఆయన్యెంద్ద విశాా సముెంచడెం.
‘‘ఆయన్ యెంద్ద విశాా సముెంచు వాడెవడో వాడు ఆయన్ న్నమ్ము
పాపక్షమాపణ పెంద్దను’’ (అప.కా. 10:43).

హలముగా

‘‘యేస్ట ట్రపభ్యవని నీ నోటితో ఒపుప కని, దేవుడు మ్ృతులలో నుెండి ఆయన్ను లేపెన్ని నీ
హృదయమ్ెంద్ద విశా సెంచిన్ యెడల, నీవు రక్షిెంపబడుద్దవు’’ (రోమా 10:9).
నీవు కూడా ట్రపభ్యవైన్ యేస్ట ట్రకీస్టతన్ెంద్ద విశాా సముెంచితే, నీ పాపములకు క్షమాపణ, శురధ
పెందవచు్ .
ట్రపభ్యవైన్ యేస్ట ట్రకీస్టతలో, ఆయన్ నీ కోసెం సలువపై చేసన్ కారయ ెంలో విశాా సముెంచడానికి
నిర ణయెం తీస్టకోవడానికి సహ్వయపడే చిన్ే
ట్రపార ిన్ కిెంద ఉెంర. యేస్ట నీ కోసెం
చేసన్ద్వనిే నీవు సీా కర్థెంచిన్టుల ఒపుప కోవడానికి, నీ పాపక్షమాపణ, పాపశురధ పెందడానికి
ఈ ట్రపార ిన్ సహ్వయ పడుతుెంర. ఈ ట్రపార ిన్ కేవలెం సూచన్నతమ కెం మాట్రతమే. నీ సెంత
మాటలలో కూడా నీవు ట్రపార్థ ిెంచవచు్ .

ట్రపియమైన్ యేస్ట ట్రపభ్యవా, నీవు సలువపై న్నకోసెం చేసన్ కారాయ నిే ఈ రోజు నేను అర ిెం
చేస్టకున్నే ను. నీవు న్నకోసెం మ్రణిెంచావు, నీ ట్రపశసతమైన్ రకాతనిే న్నకోసెం చిెంరెంచి, నేను
క్షమాపణ పెందేలా న్న పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావు. నీలో విశాా సముెంచేవారు వార్థ
పాపాలకు క్షమాపణ పెంద్దతారని బైబిల్ చెబుతుెంర.
నేడు నీలో విశాా సముెంచడానికి, నీవు సలువపై న్న పాపాల కోసెం మ్రణిెంచి, తిర్థగి లేచావని
న్మిమ నినుే సీా కర్థెంచడానికి నేను నిర ణయిెంచుకుెంటున్నే ను. న్న సట్రతిొ యల వలల న్నుే
నేను రక్షిెంచు కోలేను, మ్ర్కక మాన్వుడెవడూ న్నుే రక్షిెంచలేడని నేనెరుగుద్దను. న్న
పాపాలకు క్షమాపణ న్నకై నేను సెంపారెంచుకోలేను.
ఈ రోజు నీవు న్న కోసెం మ్రణిెంచావనీ, న్న పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావనీ, మ్రణెం గెల్నచి
తిర్థగి లేచావనీ, న్న హృదయెంలో న్మిమ , న్ననోటితో ఒపుప కుెంటున్నే ను, నీపై విశాా సెంతో న్న
పాపాలకు క్షమాపణను, పాపశురని
ధ సీా కర్థస్టతన్నే ను.
యేసూ, నీకు సోత ట్రతాలు ! నినుే ట్రపేమిెంచడానికి, నినుే మ్ర్థెంతగా ఎరగడానికి, నీకు న్మ్మ కస్టతనిగా
జీవిెంచడానికి న్నకు సహ్వయెం చేయి, ఆమేన్.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రసీత ట్రట్టయినిెంగ సెెంటర్చ
బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రసీ ు ట్రట్టయినిెంగ సెెంటర్చ (ఎపిసబిస), బెంగళూరు, ఇెండియా ఆతమ నిెంపుదల,
ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన్ ఆచరణాతమ క శక్షణను అెంరసూత, విద్వయ రుిలను పర్థశుద్వితమ యొకొ అస్వమాన్య మైన్
త సా చఛ మైన్ సద్వధెంత ట్రపాతిపరకతో, మేధోపరెంగా ఉతేతజితమైన్ దేవుని వాకయ పఠన్ెంలో శక్షణ నిస్టతెంర.
శకితో,
త
దైవ సా భావనిరామ ణెం, లోతైన్ దేవుని వాకయ బోధ్న్, శకివెంతమైన్
సూచన్లు, ఆశ్ రయ కారాయ లు, సూచకట్రకియలు
- ఇవనీే ట్రపభ్యవుతో మ్న్ెం కల్నగి ఉెండే సనిే హిత సెంబెంధ్ెంలో నుెండి ట్రపవహిస్వతయని మేము న్ముమ తాము.
ఎపిస బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన్ బోధ్న్ మాట్రతమే కాక ఆచరణాతమ కమైన్ దేవుని ట్రపేమ్ను, పర్థశుద్వధతమ
అభిషేకెం, ఆయన్ సనిే ధిని, దేవుని సహజాతీత కారాయ లను గుర్థెంచి నొకిొ

చెపప బడతాయి. అనేకమ్ెంర

యువతీ యువకులు ఇకొ డ శక్షణ పెంర, తమ్ జీవితాలలో దేవుని పిలుపును సెంపూర్థ త చేయడానికి బయటికి
పెంపబడా్రు.
మేము అెంరెంచే కోరు్ లు
సర్థ ుఫికెట ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ు న్ మినిక్రసీ ు (స.టిహెచ్.) లో ఒక సెంవత్ రెం కోరు్
డిపలమా ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ు న్ మినిక్రసీ ు (డి.టిహెచ్) లో రెెండు సెంవత్ రాల కోరు్
బేచిలర్చ ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ు న్ మినిక్రసీ ు (బి.టిహెచ్) లో హడు సెంవత్ రాల కోరు్
వారెం అెంతా సోమ్వారెం నుెండి శుట్రకవారెం వరకు ఉ. 9.00 నుెండి మ్. 1.00 వరకు కాలస్టలు జ్రుగుతాయి.
స్వినికెంగా ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతుతలోల పనిచేస్టతన్ే వారు, గృహిణులు ఈ కాలస్టలకు హ్వజ్రై ఆ తరవాత మ్. 1.00
నుెండి తమ్ పనులకు వెళ్వ
ల చు్ . ఇకొ డే నివాసెం ఉెండాలని కోరే యువతీ యువకులకు ట్రపతేయ కమైన్ హ్వసల్
ు
వసతి సౌకరయ ెం ఉెంర. వారెం రన్నలోల మ్ధాయ హే ెం 2 గెం. నుెండి 5 గెం. వరకు విద్వయ రుిలు ఫీల్్ వర్చొ లో,
ట్రపతేయ కమైన్ సెమిన్నరుల, ట్రపార ిన్, ఆరాధ్న్ సమ్యాలోల పాలొానేలా కారయ ట్రకమ్ెం ఉెంటుెంర. బయటి నుెండి వచే్
విద్వయ రుిలకు మ్ధాయ హే ెం కాలస్టలు ఐచిఛ కెం. వారాెంతెంలో ట్రపతి విద్వయ ర్థ ి ఆయా స్వినిక సెంఘాలోల పర్థచరయ
చేయడానికి ట్రపోతా్ హెం అెంరస్వతెం.
ఆన్లైన్లో దరఖ్యస్టత చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయ ట్రకమాలు, ట్రపవేశెం విధి విధాన్నలు, బోధ్న్న రుస్టము మొదలైన్
వాటిని తెలుస్టకోడానికీ, దరఖ్యస్టత ఫారెం డౌన్లోడ చేస్టకోడానికి మా వెబసైట apcwobiblecollege.org ని
దర్థశ ెంచెండి.
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