
నేటి తరానికి

దేవుని సందేశం
-జి. ఆర్. క్రో

గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్



2

NETI THARANIKI
DEVUNI SANDESAM

Copyright © 2016 Grace Ministries

All rights reserved
Published by Grace Ministries,

Visit our Website at www.graceministriesindia.com



3

లోపల సందేశాలు
1. ఆయనను మాత్రమే సేవెంచుట! పేజీ నెం. 5

2. ప్రభువైన క్రీస్తు పేజీ నెం. 19

3. వశ్వాస వ్యాయామెం పేజీ నెం. 33

4. క్రీస్తు పాఠశ్ల పేజీ నెం. 41

5. లోక సమృద్ధి   పేజీ నెం. 53

6. ఒకే ఒక్క సతయా సెంఘెం పేజీ నెం. 65

7. మహా శ్రమలు పేజీ నెం. 75



4



5

ఆయనను మాత్రమే
సేవెంచుట!

“ప్రభువైన నీ దేవునిక మ్రొక్క ఆయనను మాత్రమే 
సేవెంపవలెను” (మతతుయి 4:10).  బైబిల్  అెంతటిలో ఉన్న 
గొప్ప ఆజ్ఞలలో ఇద్ ఒకటి.  క్రీస్తునెందు వశ్వాసెం ఉెంచిన 
మనెం తప్పక ఆయనను సేవెంచాలి, లేదెంటే అవధేయులెంగా 



6

ఉెంటాము.  అెంటే ప్రతి ఒక్క వశ్వాసి కూడా ఒక పాసట్ర్ గానో, 
ఒక స్వ్ర్తుకునిగానో లేక ఒక మిషనరీగానో తయారవ్వాలని 
కాదుగానీ ప్రతి వశ్వాసి తప్పక క్రీస్తుని ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంచి 
ఆయన అధికారానిక ఒప్్పకొని ఆయన తప్ప మర్దేనినైనా, 
మరే వయాకతునైనా మన జీవతాలని ఏలుబడి చేయడానిక 
అనుమతిెంచరాదని దీనర్ెం.  దేవుడిచిచిన ఈ ఆజ్ఞ చాలా 
సాధారణమైనద్.  దీనిని అర్ెం చేస్కోవడెం చాలా 
స్లభమైనదే గాని లోబడటెం అెంత స్లభమైనద్ కాదు.  
ఈ ఆజ్ఞకు నీవు లోబడకుెండా చేయడానిక ప్రయతి్నెంచే 
చాలా బలమైన శకుతులు ఈ లోకెంలో ఉనా్నయి.  దేవుని 
ఆజ్ఞలకు లోబడనొల్లని గొప్ప పాపప్ శకతు నీ సవాభావెంలోనే 
ఉెంద్.  అద్ నిను్న తొట్రిల్లచేసి, నీవు తప్్పపోయేలా నిరెంతరెం 
ప్రయతి్నస్తునే ఉన్నద్.  మర్యు నిను్న అడ్డుకొని నీతో 
పోరాడడానిక సాతాను సిదధిెంగా ఉనా్నడ్.  వ్డ్ తన గొప్ప 
తెలివతేటలను మర్యు యుకతుకరమైన పథకాలని్నెంటిని 
ఉపయోగెంచి నీవు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడకుెండేలా చేసాతుడ్.  
కు్లపతుెంగా చెపా్పలెంటే నీ ఆత్మీయ జీవతెంపై ముగ్గురు బలమైన 
శకుతులు యుదధిెం చేస్తునా్నరన్నమాట.  అవ పతనమైన లోకము, 
పడిపోయిన దేవదూతయైన సాతాను మర్యు మనలో ఉన్న 
పతనమైన సవాభావెం. మతతుయి 4:1–11 వచనాలో్ల సాతాను 
సాక్షాత్తు ప్రభువైన యేస్నే పడగొటాట్లని గ్ర్చూచి దాడి 
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చేయడెం మనెం చూసాతుెం.  మర్ ఈ వషయెంలో నీపై దాడి 
చేయడని నీవనుకొనుచునా్నవ్? అలా యోచిెంచి అవవేకవ 
కాకు.

భూమి మీదనున్న ప్రతివయాకతు ఎవరో ఒకర్ని లేక ఏదో ఒకదానిని 
బానిసగా సేవస్తునా్నరు.  సేవాచ్ఛ అనేద్ వటిట్ భ్రమ మాత్రమే! 
తప్్పపోయిన కుమారునివలె నిర్ెందాలని్నెంటిని త్రోసివేసి 
తమకు నచిచినదానిని చేసేెందుకు సేవాచ్ఛని కోరేవ్రే నిజెంగా 
మర్ెంతగా బానిసలౌతారు.  యోహాను 8:34లో “పాపము 
చేయు ప్రతివ్డ్ను పాపమునకు దాస్డని” యేస్ చెపా్పరు.  
ఈ భూమిపైనున్న ప్రతి మనిషి పాపెం చేసినవ్డే గనుక ప్రతి 
మనిషి పాపమునకు బానిసై క్రీస్తు అతనిని వడిప్ెంచేవరకు 
బానిసగానే ఉెండిపోతాడ్.  యోహాను 8:36లో కుమారుడ్ 
మిముమీను సవాతెంత్రులనుగా చేసిన యెడల మీరు నిజముగా 
సవాతెంత్రులై యుెందురు” అని కూడా ప్రభువు చెపా్పరు.  ఈ 
సవాతెంత్రత దేని నుెండి? పాప పరయావసానెం నుెండి.  ఈ 
సవాతెంత్రత దేని కొరకు? ఆయనను సేవెంచుట కొరకు.  
ఆయన మనలను సవాతెంత్రులుగా చేసినప్్పడ్ చివర్క మనెం 
ఆయనను సేవెంచకుెండా ఉెండటానిక కూడా సేవాచ్ఛగల 
సవాతెంత్రులమౌతాెం.  కానీ అప్్పడ్ మనెం సేవెంచకుెండా 
ఉెండలేము. ఆయన మనలను వడిప్ెంచాడ్ గనుక 
ఆయనను ప్రేమిసాతుము, సేవసాతుము.  మర్యు మనము 
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ఆయనకు చేసే సేవ ఇషట్పూరవాకెంగాను, సెంతోషెంగానూ 
ఉెంటెంద్.  మర్యు యేస్ కూడా తనను సేవెంచకుెండా 
మనలను అడడుగస్తున్న ప్రతివధమైన శకతు లేక వయాకతు లేక ప్రభావెం 
నుెండి వడిప్ెంచ ఆసకతు కలిగయునా్నడ్.  మనము మన 
హృదయాెంతరెంగాలో్ల ఇటిట్ వడ్దలను కలిగయున్నప్్పడ్ 
ఆయనను నిరభయాెంతరెంగాను, సేవాచ్ఛగాను, సెంతోషెంగాను 
సేవెంచగలెం.  అెందువలన ప్రజలు నిజదేవుని్న మాత్రమే 
ఎల్లకాలము సేవెంచాలని నొక్క చెప్్పచునా్నరు.

ప్రజలు సాధారణెంగా ఇతర దేవుళ్లను, ఇతర వషయాలను 
సేవసాతురని ఆయనకు తెలుస్.  ఇలాెంటి వ్టినని్నటినో గూర్చి 
బైబిల్  చెబుత్న్నద్ గాని వ్టినని్నటిని గూర్చి చర్చిెంచడానిక 
సమయెం లేనెందున వ్టిలో కొని్నెంటిని మీకు జ్్ఞపకెం 
చేస్తునా్నము.  వెండి, బెంగారెం, కర్ర, రాళ్్ల మొదలగ్ వ్టితో 
చేసిన వగ్రహ రూపాలో్ల ప్రజలు ఆరాధిెంచే అనయా దేవుళ్లను 
గూర్చిన వషయెం మనకు తేట తెల్లమైెంద్.  ఇశ్రాయేలీయులు 
ఇటవెంటి దేవుళ్లను మ్రొక్కకూడదు, సేవెంచకూడదనియు, 
వ్రు ఈ వశ్వానిక సృషిట్కరతుయైన దేవునినే హత్తుకొని 
యుెండాలనియు పదే పదే ఆజ్్ఞప్ెంచబడాడురు.  గనుక 
దీనిని గూర్చి కూడా వవర్ెంపబోవడెం లేదు.  గాని భౌతిక 
వగ్రహాలతో రూప్ెంచబడక హృదయాలలో ఉెంటూ ఒక 
రూపెంగానీ, ఆకారెంగానీ లేకుెండానే ఉెండే అెంతయాెంత 
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ప్రభావమైన ఇతర దేవుళ్లను గూర్చి చెబుతాను. హృదయెంలో 
దాగయుెండే వగ్రహాల మూలెంగానే మనుష్యాలు భౌతికమైన 
వగ్రహాలను తయారుచేసాతురు. మర్యు ఈ హృదయప్ 
దేవుళ్్ల పతనమైన నీ సవాభావెంలో దాగయుెండి తమను 
నీవు సేవెంచేలా నీ అెంతరెంగెంలో పోరాడ్త్ెంటారు.  ఈ 
వ్సతువ్ని్న నీవు నమమీకపోతే పొరబడ్త్నా్నవు.  ఇెంకా నీవు 
నీ పతనమైన సవాభావెం గూర్చి తెలుస్కోలేదన్నమాట.

ప్రపెంచమెంతటా ప్రజలు సాధారణెంగా సేవెంచే ఒక 
తప్్పడ్ దేవుడ్ ఉనా్నడ్ అద్ “మతమనే దేవుడ్”.  కోట్ల 
కొలద్ ప్రజలు సేవెంచేద్ దేవుడి్న కాదు, తమ మతానే్న! ఒక 
వ్సతువమైన బానిస తన యజమాని బెంధకములలో ఉన్నెంత 
వ్సతువెంగా వీరు తమ మతప్ బెంధకాలో్ల ఉనా్నరు.  వ్రు తమ 
మతెం తమను చేయమన్న దేనినైనా సరే ఆలోచిెంచకుెండా, 
ఎదురు చెప్పకుెండా ఇతర సాధాయాసాధాయాలను అెంచనా 
వేయకుెండానే చేసేసాతురు.  దీని గూర్చి సమయెం త్స్కొని 
వవరెంగా చెపా్పలని ఉెంద్ కానీ ప్రస్తుతానిక మనుష్యాలు 
నిర్మీెంచుకొన్న మర్కొని్న ఇతర దేవుళ్లని గూర్చి చెబుతాను.

పౌలు ఇటవెంటి ఒక దేవుని గూర్చి రోమా 16:17,18 
వచనాలో్ల చెపా్పడ్. మరలా ఫిలిప్్ప 3:19లో కూడా 
చెపా్పడ్ (ఆ వ్కాయాలను చదవెండి).  కాబటిట్ కొెందరు 
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క్రైసతువులకు తమ కడ్పే తమ దేవుడ్ మర్యు తమ 
ప్రభువు అన్నమాట.  వ్ర్క తమ కోర్క త్రా తినా్న తృప్తు 
కలుగదు.  వ్ర్క ఎప్్పడూ మరెకు్కవ ఆహారెం కావ్లనే 
చిెంత తప్్పతే జీవతెంలోని ఇతర మెంచి వషయాలను గూర్చి 
పటిట్ెంపే ఉెండదు.  కాబటిట్ వ్ర్ కడ్పనే దేవుడ్ ఏమి 
ఆజ్్ఞప్సేతు దానిక వెంటనే లోబడాడునిక తవారపడతారు. వ్ర్క 
పరసెంబెంధమైన వషయాలు, బహుమానాలు పట్ల పెద్ద 
ఆసకతు ఉెండదు.  వ్ర్క కావలసిెందలా్ల ఆ సమయానిక వ్ర్ 
కడ్ప్ కోర్న తృపేతు! బైబిల్ లో ఈ కడ్ప్ సేవను గూర్చిన 
ఒక వచారకరమైన ఉదాహరణ ఏశ్వు.

ఈ కడ్ప్ దేవునిక శరీరేచ్ఛ దేవుడ్ అనేవ్డ్ భాగసావామి.  
నిజ్నికతడ్ చాలా శకతువెంతమైన దేవుడ్.  రాజైన సౌలు 
వేలకొలద్యు, దావీదు పద్వేల కొలద్యు శత్రువులను 
హతమార్చిర్ గాని, ఈ శరీరేచ్ఛ దేవుడ్ కోటానుకోట్ల ప్రజలను 
హతమారుస్తునా్నడ్. మర్యు భూప్రజలలో అధికశ్తెం 
మెంద్ని తన సేవలోనే బెంధిెంచాడ్.  శరీరేచ్ఛ అనగా నా 
భావెం తప్పయిన లైెంగక వ్ెంఛ అని.  ఈ శరీరేచ్ఛ దేవుడ్ 
తన బెంధిత్లను “వళ్్ల ముర్క గ్ెంటలో పడి దొర్లెండి!” 
అని ఆజ్్ఞప్ెంచగా పాపెం ఆ బానిసలు, “ఈ రోజు ఏ ముర్క 
గ్ెంట ప్రభువ్” అని అడ్గ్తారు.  అప్్పడ్ వ్డ్ “ఏ 
గ్ెంట అయినా పరావాలేదు, దైవభకతుని అపవత్రెం చెయయాెండి.  
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నిజ దేవుని వ్కు్కని నిర్లక్ష్ెం చెయయాెండి, మనసాస్క్షి గొెంత్ని 
నులిమెయయాెండి. బుద్ధిహీనులుగా ప్రవర్తుెంచి మీమీదక మీరే 
అవమానము, రోగము చివరకు మరణము అనే అపాయాని్న 
తెచుచికోెండి” అని చెపాతుడ్.  దానిక ఆ శరీరేచ్ఛ బానిసలు 
“చితతుెం ప్రభువ్” అని వనయెంగా జవ్బు ఇసాతురు.  50 
సెంవతస్రాల పాట నేను ఇెండియాలో సేవ చేసాను.  
అనేకమెంద్ క్రైసతువ నాయకులు ఈ బలమైన శరీరేచ్ఛ 
ముెందు లెంగపోయి తమతోపాట తమ పర్చరయాలు 
నాశనెం చేస్కోవడెం నేను కళ్్లరా చూసాను.  నీవు కూడా 
వ్ర్లో ఒకడివ కాకుెండా ఉెండాలెంటే “యవవానేచ్ఛల నుెండి 
పార్పొముమీ” (2 తిమోతి 2:22) అని పౌలు చెప్్పన సలహా 
చొప్్పన నడ్చుకొనుము.

ఇక ప్రజలు తమ హృదయాలో్ల సేవెంచే మరొక వగ్రహము 
“గరవామనే ప్రభువు”. ఇతని కవల సోదరుడ్ అహెంభావ 
ప్రభువు. వీర్ద్దరు తమను సేవెంచేవ్ర్తో (బానిసలతో) 
“భూమి మీదగాని పరలోకములోగాని ఎవనిముెందు నీ మెడ 
వెంచకు! బలహీనుడవుగా, సాతివాకుడ్గా, దీనుడవుగా 
ఉెండబోకు. ప్రజలను నీ చుటూట్ త్రిప్్పకోవడానిక ఇదే 
మారగుము.  మొెండిగా, కఠినుడివగా ఉెండ్.  నిను్న నీవు 
గొప్పవ్నిగా భావెంచుకో! నీవు ఏమైయునా్నవో, నీవు ఏమి 
చెయయాగలవో ఆ వషయాలను బటిట్ గర్వాెంచు.  నీ శరీర 
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రెంగ్నుబటిట్, నీ కులమును బటిట్, నీ ఆసితునిబటిట్ గర్వాెంచు.  
పేదలను, దీనులను కెంచపరచి చూడ్, వ్రు నీకు ఏ 
మేలును చేయలేరు.  ఇతరులపై పెతతునెం సెంపాద్ెంచు” అని 
చెపాతురు.  పాపెం, ఆ బుద్ధిహీనప్ బానిసలు వ్ర్ మాటలకు 
లోబడి ఏకైక నిజదేవుని ఎదుట మెడ వెంచడానిక అయిషట్త 
చూప్, గరవామనే ప్రభువుకు తలవెంచి వ్నిక తమ జీవతాలను 
అప్పగెంచేసాతురు.  వ్రు మనుష్యాల మెప్్పను, ప్రజల దృషిట్లో 
హెచిచిెంపబడటాని్న కోరుకుెంటారు.

ఇప్్పడ్ మరొక అపారశకతువెంతమైన దేవుని్న చూప్తాను.  
లోకెంలో బహుకొద్్దమెంద్ మాత్రమే వ్డి సేవ నుెండి 
తప్్పెంచుకొెంటారు.  వ్డి పేరు “ధన దేవుడ్”.  ఈ ధన 
దేవుడ్ తన సేవకులతో “ననా్నశ్రయిెంచెండి, మీరు నను్న 
నిజ దేవుడి్న ఒకే సమయెంలో సేవెంచగలరు. మీకు ఏ సమసయా 
ఉెండదు అయితే నేను ఒకో్కసార్ కొని్న హానికరెంకాని 
అబదా్దలు చెప్పమని, చిన్న చిన్న మోసాలు చేయమని, 
ప్రభుతావానిక నిను్న గూర్చి, నీ ఆసితుపాస్తులను గూర్చి 
తప్్పడ్ సమాచారెం ఇవవామని, నీకు మెంచి లాభెం కలగడెం 
కోసెం ఇతరుల బలహీనతలు వ్డ్కొమమీని, మిమమీలి్న 
అడ్గ్త్ెంటాను (డిమాెండ్  చేస్తుెంటాను). వీటి వషయెం 
వచార్ెంచకెండి, మీ భకతుక ఏమీ ఢోకా ఉెండదు, చివర్క లభెంచే 
ప్రతిఫలాని్న చూడెండి– బాయాెంక్ లో వసాతురమైన డబుబు, ఇళ్్ల, 
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ఇళ్ల స్లాలు, పొలాలు, ఆసితుపాస్తులు, ఉదోయాగాలు.... ఇవనీ్న 
మీకు లభసాతుయి.  వళ్లెండి, నేను చెప్్పనట్ల చెయయాెండి” అని 
చెపా్పడ్.  దానితో ధనెం యొక్క బానిసలు యేస్ప్రభువు 
ధనెం గూర్చి చెప్్పన బోధనలను, హెచచిర్కలను మరచి, 
“అదు్తెం! ఇలా చేయడెం వల్ల గొప్ప అవకాశ్లు మనకు 
దకు్కత్నా్నయి.  అని్నెంటికెంటే మేలైన వషయెం ఏమిటెంటే 
నేను నా క్రైసతువ్యాని్న వదలుకోవలసిన పనిలేదు. నేను సెంఘెంలో 
ఒక మెంచి సభుయాడిగానే ఉెంటూ ధనెం సెంపాద్ెంచుకోవడానిక 
ఈ పదధిత్లని్నటిని అనుసర్ెంచవచచిన్న మాట. “చితతుెం 
ధనప్రభువ్, నీవు చెప్్పనటే్ల చేసాతును” అెంటారు.

మర్ యేస్ప్రభువు చెప్్పెందేమిటి? నీవు ఇద్దరు 
యజమానులను సేవెంచలేవు.  నీవు దేవునికని, సిర్కని 
దాస్డవుగా ఉెండలేవు (మతతుయి 6:24).  కాబటిట్ 
నీకు కాసతుెంతైనా వవేకముెంటే ఈ పనులు చేయడానిక 
ప్రయతి్నెంచకు.  ధనెంకు దాసోహెం చేస్తున్నవ్రు 
ధనమే తమకు దాసోహెం చేస్తుెందనుకొెంటారు.  కానీ 
నిజ్నిక వ్రే ధనానిక బానిసలైపోయారన్నద్ వ్సతువెం.  
కాబటిట్ ధనెం వషయెంలో బహు జ్గ్రతతుగా ఉెండమని 
నేను మిముమీను బ్రతిమలాడి చెబుత్నా్నను.  ధనెం మీ 
హృదయాని్న జయిెంచకుెండా చూస్కోెండి.  లేకుెంటే మీరు 
త్వ్ెంగా నషట్పోతారు.  నేను భారతదేశెంలో పర్శీలిెంచి 
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తెలుస్కొన్నదేమెంటే శరీరేచ్ఛ అనేకమైన క్రైసతువులను నాశనెం 
చేసిెంద్ గాని, ధనెం అెంతకు మరనేకరెట్ల మెంద్ని నాశనెం 
చేసిెంద్.  సే్నహిత్లా్లరా మీ ప్రాణాలను దక్కెంచుకొనుటకు 
ఈ క్రూరమైన ప్రభువు (ధన ప్రభువు) నుెండి తప్్పెంచుకొని 
పార్పోెండి.

ప్రజలు తమ హృదయాలో్ల సేవెంచే మరొక దేవుడ్ 
“సవాయెం” అనే ప్రభువు.  అనగా నేను, నాద్, నా కోసెం 
అనే సావార్గ్ణెం.  అనేకమెంద్క ఇతడే అత్యాన్నత దేవుడ్.  
ఇెంతకు ముెందు చెప్్పకొన్న దేవుళ్లెందరూ సేవెంచేద్ 
అెంతిమెంగా ఈ దేవుడినే! ఇతడ్ తన బానిసలతో “మీరు 
చేసేదెంతా కేవలెం మీ కోసమే చెయయాెండి” అని చెబుతాడ్.  
ఇెంచుమిెంచు లోకెంలో ఉన్నవ్రెంతా వీనినే సేవసాతురు.  
ఇతడే అత్యాన్నత సా్నెంలో ఉన్నవ్డ్ గాని ఇతని వనుక 
మరొకడ్నా్నడ్, వ్డే సాతాను.  సాతాను (ఈ లోకనాథుడ్) 
లోకెంలో పైన చెప్్పన దేవుళ్లను సేవస్తున్నవ్రెంతా నిజ్నిక 
వీనినే సేవస్తునా్నరు. శరీరేచ్ఛను సేవెంచడెం దావారా నీవు 
సాతానును సేవస్తునా్నవు.  గరవామును సేవెంచడెం దావారా 
నీవు అతనే్న సేవస్తునా్నవు.  ధనెంను సేవెంచడెం దావారా నీవు 
సాతానే్న సేవస్తునా్నవు.  ప్రపెంచెంలో కొని్న సెంవతస్రాలుగా 
ఉగ్రవ్దెంపై ప్రజలు, ప్రభుతావాలు యుదధిెం చేస్తునా్నయి.  
కానీ వశ్వాస్లు నిరెంతరెం అెంతకెంటే త్వ్మైన 
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యుదధిెంలో నిమగ్నమైయునా్నరు. ఈ యుదధిెం హృదయెంలో 
తిషట్వేస్కొన్న వగ్రహాల ఉగ్రవ్దానిక వయాతిరేకెంగాను, 
క్రీస్తుకు వరోధెంగా తను్నతాను హెచిచిెంచుకొనే ప్రతిదానిక 
వయాతిరేకెంగాను, నిజ దేవుని్న కాకుెండా తమను సేవెంచేలా 
మనతో పోరాడ్త్న్న ప్రతిదానితోను మర్యు నిజదేవునిపట్ల 
మనకున్న అనుబెంధాని్న, భకతుని, ప్రేమను, సేవ్భలాషను 
తొలగెంచే ప్రతిశకతుక వయాతిరేకెంగాను వశ్వాస్లు చేస్తునా్నరు.  
ఈ యుదధిెం ప్రతి వశ్వాసి తప్పక చేసి త్రాలిస్ెందే! ఈ 
యుదధిెంలో వజయెం పొెందాలని ఆశిస్తునా్నవ్? అట్లయితే 
దేవుడిచేచి సరావాెంగ కవచాని్న ధర్ెంచి, ఆయనిచేచి 
ఆయుధాలను చేతపటిట్ క్రీస్తు యొక్క మెంచి సైనికునివలె 
నీవు పోరాడాలి.  మర్ మనలి్న బానిసలుగా చేయగల ఈ 
భీకర యుదధిెంలో పోరాడి గెలిచి ఆయని్న యథార్ెంగా సేవసేతు, 
ప్రతిఫలెంగా మనెం ఏమి పొెందుకుెంటాెం.  “ఒకడ్ నను్న 
సేవెంచినయెడల నా తెండ్రి అతని ఘనపరచును” అని 
యేస్ప్రభువు చెపా్పరు కదా! (యోహాను 12:26).

నీ ఊహకు మిెంచిన ఘనత, బహుమానాలు, లెక్కకు 
మిెంచిన శ్శవాత నిధులు దేవుని దగగుర నీ కొరకు కాచుకొని 
ఉనా్నయి.  ఒకవేళ మనెం ఆయని్న సేవెంచకపోతే అప్్పడ్ 
మనెం ఏమి పొెందుకుెంటాెం.  సిర్ సెంపదలు, పేరు 
ప్రఖ్యాత్లు, ఇహలోకప్ సకల సౌకరాయాలు, వలాసాలు 
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మర్యు మనుష్యాల వలన మెప్్ప మొదలైనవ అనేకెం 
ఈ లోకెంలో పొెందుకొెంటామేమో గానీ అెంతెంలో 
వేదన, కనీ్నరు, చేదు అనుభవ్లు, మరణెం మొతతుెంగా 
అతిభయెంకరమైన నష్ట్ని్న పొెందుకుెంటాెం.  అవునెండి, 
ఇలా జరగడెం నేననో్నసారు్ల చూశ్ను.  ఒకరోజు తప్పక 
మరణిసాతుెం లేదా ప్రభువే తిర్గరావచుచి.  అప్్పడ్ ఆయన 
ముెందు నిలబడి చేసిన సేవను గూర్చి లెక్క అప్ప చెపా్పలి.  
అప్్పడ్ మనెం దేనిని సేవెంచాెం, ఎవర్ని సేవెంచాెం, ఎలా 
సేవెంచాెం, ఎెందుకు సేవెంచాెం మర్యు మన అెంతరెంగ 
ఉదే్దశ్లు, లక్షాయాలు, కోర్కలు.... ఇవనీ్న కూడా బటట్బయలు 
చేయబడతాయి.  కాబటిట్ దైవక భయెం కలిగయుెందాెం.  
ఆయన యెదుట సిగ్గుపడనక్కరే్లకుెండా ధైరయాముగా 
నిలబడ్నట్ల ఈ లోకెంలో బ్రత్కుదాెం.

ఈ వషయాని్న జ్్ఞపకముెంచుకొెందాెం– “మనలను 
ప్రేమిెంచినవ్ని దావారా వీటని్నటిలో అతయాధిక వజయెం 
పొెందుచునా్నము (రోమా 8:37). గనుక మనలను 
లోబరచుకొన ప్రయతి్నెంచే వ్టని్నెంటిపై జయెం 
పొెందగలెం.  సాతాను మనపై ప్రయోగెంచే ప్రత్ ఆయుధెం 
లేక పనా్నగాలని్నటిపై  జయాని్నచిచిన  దేవుని స్తుతిస్తు, 
జయశీలురుగా యుదధిరెంగెంలో బలవెంత్లుగా నిలువగలెం.  
దేవుడ్ మనకు ఎను్నకొనే (కోరుకొనే) శకతుని ఇచాచిరు.  
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కాబటిట్ యెహోష్వ ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు ఎవర్ని 
సేవెంచెదరో.... నేడ్ మీరు కోరుకొనుడి” (యెహోష్వ 
24:15) అని చెపా్పడ్.  మనెం ఒకవేళ క్రీస్తుని సేవెంచడెం 
కోరుకుెంటే, అదే సమయెంలో ఆయని్నగాక మర్ దేనినీ 
సేవెంపకోరుకోకూడదు.  ఆయన మన సేవను మరెవవార్తోను, 
మర్ దేనితోను పెంచుకొనడ్.  మనెం ఆయని్న సెంపూర్ెంగా 
సేవసేతు ఊహకు మిెంచిన బహుమానాలు యోహాను 12:26లో 
చెప్్పన ధనయాత, ఘనత లభసాతుయి.  ఆయని్న సేవెంచకపోతే 
కనీ్నళ్్ల, వచారాలు, భయెంకరమైన నషట్ెం మిగ్లుతాయి.

ఇప్్పడ్ నీవు యవవానస్్డవు. ఈ రోజు నీ జీవతెంలో 
గ్ర్తుెంచదగన ఒక మైలురాయిని చేరుకొనా్నవు.  ఇప్్పడ్ 
నీ ముెందు వసాతురమైన అవకాశ్లు మర్యు మహిమ 
వ్గా్దనాలతో కూడిన భవషయాత్తు ఇెంకెంతో ఉెంద్.  నీవు 
ముెందుకు సాగడానిక ఏదొక మారాగుని్న నేడే ఎను్నకొని కోరుకో! 
పైన చర్చిెంచిన ఈ అసతయా దేవుళ్ల నుెండి, హృదయెంలో ఉెండే 
వగ్రహాల నుెండి పార్పో! అవనీ్న నిను్న నాశనెం చేసేవే! యేస్ 
ఒక్కడే నీ ప్రభువుగాను, ఆయన ఒక్కడికే నీ హృదయెంలో 
సా్నముెండ్నట్లగాను ఆయని్న సేవెంపకోరుకో! అట్ల 
చేసినప్్పడ్ నీవు యథార్పరుడవుగాను, ఆతమీతో 
నిెంపబడినవ్డవుగా ఆయన నిను్న పెంప్నచోట్లకు వళ్్ల, 
ఆయన చితాతునుసారెంగా నడచుకొని, ఆసకతుతో ఆయనను 
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సేవెంచేవ్డవుగా, దేవునిక బహు ప్రియుడవుగా ఉెందువు.  
నీవు ఆయనను ఆసకతుతో సేవెంచుచుెండగా దేవుడ్ నిను్న 
అతయాధికెంగా ఆశీరవాద్ెంచును గాక! ఆమేన్ !!
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ప్రభువైన 
క్రీస్తు

ఈ ద్నాలో్ల కొని్న సెంఘాలో్ల ఒక వెంతైన బోధ 
వనబడ్చున్నద్.  ప్రభువైన యేస్క్రీస్తుని ప్రభువుగా 
అెంగీకర్ెంచకుెండానే ఆయనను రక్కుడ్గా పొెందవచుచి 
అన్నదే ఆ బోధ.  ఈ బోధ ప్రభువైన యేస్ నుెండి వచిచినద్ 



20

కాదు మర్యు యేస్ యొక్క అపొసతులుల బోధ ఆధారెంగా 
వచిచినదని కూడా నేను నమమీను.  రక్ణ అనేద్ కేవలము 
దేవుని కృప వలననే అనుగ్రహిెంచబడ్త్ెందనే సతాయాని్న పౌలు 
కెంటే ఎకు్కవగా ఏ అపొసతులులు నొక్క చెప్పలేదు, సర్కదా 
దేవుని యొక్క రక్షిెంచే కృపకు పౌలు తానే ఒక మాద్ర్గా 
(బుుజువుగా) ఉనా్నడ్ (1 తిమోతి 1:16).  అయినప్పటికనీ 
దమస్్క మారగుములో దేవునిచేత సెంపాద్ెంచబడినప్్పడ్ 
అతడడిగన రెెండవ ప్రశ్న ప్రభువ్! నేనేమి చేయవలెను?” 
అనునద్.  ఇక్కడ పౌలు యేస్ను ప్రభువుగా ఎెంచి తక్ణ 
వధేయత చూప్ట కనబడ్చున్నద్.  వ్సతువెంగా పౌలు 
క్రీస్తును రక్కునిగానో లేక ప్రభువుగానో అెంగీకర్ెంచుటకు 
ప్రయతి్నెంచలేదు.  దమస్్క దగగుర కలిగన ఆ దేవ దర్శనములో 
క్రీస్తును గూర్చి రక్కునిగా ఏమియూ చెప్పబడలేదు.  అయితే 
యేస్ నిజెంగానే ఒక మహోన్నతమైన వయాకతు, మనుషయా 
కుమారుడైన క్రీస్తు, దేవుని కుమారుడ్, మనుష్యావతారుడైన 
యెహోవ్ దేవుడ్, రక్కుడ్, ప్రభువు మర్యు రాజు.  
పశ్చితాతుపెంతో పాప్ ఆయన యొద్దకు వచుచినప్్పడ్ అతడ్ 
(లేక ఆమె) దేవుని లక్ణాలను గూర్చిన ఏదో కొద్్ద ఉపదేశెం 
పొెంద్ ఉెండవచుచి లేక ఒకటో రెెండో లక్ణాలను గూర్చి కొద్్ద 
అవగాహన కలిగ ఉెండవచుచి.  (రక్షిెంపబడటానిక వేదశ్స్తెం 
గూర్చి ఎకు్కవగా తెలిసి ఉెండవలసిన అవసరెం లేదు).  కానీ 
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సెంపూరు్డైన దేవుని లక్ణాలలో ఏ ఒక్క దానిని కూడా అతడ్ 
తిరస్కర్ెంచలేడ్ మర్యు క్రీస్తు పట్ల అతనిక నిజమైన వశ్వాసెం 
ఉెండి త్రుత్ెంద్.  ఆశచిరయాకరుడైన ప్రభువును అెంగీకర్ెంచుట 
అనగా మనకు తెలిసిెంద్ అతయాల్పమే అయినా ఆయనను 
ఉన్నదున్నట్లగా మర్యు ఆయనలోని సరవా గ్ణలక్ణాలతో 
సెంపూర్తుగా ఆయనను అెంగీకర్ెంచుటయే! మనెం ఆయనను 
అెంగీకర్ెంచినప్్పడ్ ఆయన గూర్చి మనకు తెలిసిెంద్ కొెంచెమే 
అయినా ఇక మిగలిన జీవతకాలమెంతా ఆయనను పూర్తుగా 
అర్ెం చేస్కోవడానిక ప్రయతి్నస్తు ఆయనకు సెంపూర్ెంగా 
వధేయత చూప్ట మర్యు ఆయనను వెంబడిెంచుట 
అనగానేమో తెలుస్కుెంటాము.  పౌలు వెంటనే యేస్ను 
ప్రభువుగా గ్ర్తుెంచాడ్ గనుక తానేెం చేయాలో చెపే్ప హకు్క 
కూడా ఆయనకుెందని గ్రహిెంచి ఆయనిచేచి ఆజ్ఞల కోసెం 
ఎదురుచూశ్డ్.  ఒక నిజక్రైసతువ జీవతానికున్న ఏకైక మారగుెం 
ఇదే!

ఈ క్ెంద మనెం చెప్్పకున్న భావ్లను బలపర్చే కొని్న 
ర్ఫరెన్స్ లను ఇస్తునా్నను.  వ్టిని మీ బైబిల్ లో చదువుకొని 
క్ెంద నేనిచేచి వ్యాఖ్యానాలను పర్శీలిెంచెండి.

మతతుయి 4:17 – ప్రతి పాప్ క్రీస్తు అధికారానిక వయాతిరేకెంగా 
చేసిన తిరుగ్బాటను గూర్చి పశ్చితాతుపపడవలసిన వషయాలో్ల 
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ఇద్ ఒకటి.  ఒకరాజుకు లోబడకుెండా ఒకవయాకతు అతని రాజయాెంలో 
ఎలా ప్రవేశిెంచగలడ్? అదేవధెంగా సెంఘమనే దేవుని దేహానిక 
యేసే శిరస్స్ మర్యు ప్రభువై యుెండగా ఎవరైనా తన 
హృదయెంలో క్రీస్తు యొక్క ప్రభువు సా్నాని్న తిరస్కర్స్తు 
ఆయన శరీరములోనిక ఆతమీ దావారా ఎలా బాప్తుసమీెం 
పొెందగలడ్? (1 కొర్ెంథీ 12:12,13).

మతతుయి 7:21 – యేస్ని ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంచి 
లోబడ్టలో తెండ్రియైన దేవుని చితతుెం కూడా ప్రాధానయాత కలిగ 
ఉెంద్ (ఫిలిప్్ప 2:9-11).

మతతుయి 16:24-26 – ఒకడ్ తను్నతాను ఉపేక్షిెంచుకొని 
తన సిలువనతితుకొని యేస్ని వెంబడిెంచుటలో తప్పకుెండా 
ఒకడ్ తనపై తనకున్న అధికారాని్న వదులుకోవడెం మర్యు 
యేస్కు ప్రభువుగా అని్న వషయాలో్లనూ లోబడ్ట 
ఇమిడియునా్నయి.

మారు్క 10:17-27 – నితయాజీవెం పొెందుటకు నేనేమి 
చేయాలి అెంటూ తన దగగురకొచిచిన యవవానస్తునితో యేస్, 
అతడ్ తను్నతాను ఆయన అధికారానిక అప్పగెంచుకొని 
వధేయత చూపడెం మొదలుపెటాట్లని చెబుతూ, నిజమైన 
వశ్వాసెం క్రీస్తును వెంబడిెంచుటలో దేనిని అడ్డురానీయదని 
స్చనగా తెలియజేశ్డ్ (23వ।।).  మర్యు దేవుని 
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రాజయాెంలో ప్రవేశిెంచుటను గూర్చి రక్షిెంపబడ్టను గూర్చి 
26,27 వచనాలో్ల తెలియజేశ్రు.

లూకా 6:46  మతతుయి 7:24 – యేస్ బోధను నిర్లక్ష్పెటిట్ 
ఇస్క మీద ఇలు్ల కటట్కున్నవ్రు రక్షిెంపబడినవ్రని 
భావెంచగలమా? (మతతుయి 7:26).

లూకా 14:26,27,33 – మనము ఆయన శిష్యాలము 
అనగా ఆయన నుెండి నేరుచికున్నవ్రము కానిచో ఆయనను 
రక్కునిగా ఎర్గయునా్నమని అనుకొనగలమా? ఆయన 
బోధిెంచకుెండానే ఆయన ఎటవెంటివ్డో, రక్ణ అెంటే 
ఏమిటో మర్యు ఏవధెంగా పశ్చితాతుపపడాలో, ఏవధెంగా 
ఆయనయెందు వశ్వాసముెంచాలో ఎలా ఎర్గ యుెండగలెం?

యోహాను 1:10-12 – 10,11 వచనాలు యేస్ను 
సృషిట్కరతుగానూ, లోకమునకు ప్రభువుగానూ వర్్స్తునా్నయి.  
మర్యు 12వ వచనెం ఆయనను అటిట్వధెంగా అెంగీకర్ెంచుటను 
గూర్చి బోధిెంచుచున్నద్.  12వ వచనెం ఉపయోగెంచినప్్పడ్ 
తరచుగా ఈ సతయాెం నిర్లక్ష్ెం చేయబడ్త్ెంద్.

యోహాను 8:24 – యేస్ తాను యెహోవ్ దేవుని 
అవతారమని, ఈ వశ్వానిక ప్రభువునని చెబుతూ యూదులు 
రక్షిెంపబడటానిక తనను వ్రు ఆ వధెంగా అెంగీకర్ెంచాలని 
చెపా్పరు.



24

యోహాను 10:4,14,27 – తన గొర్రెలు తనను తమ 
కాపర్గా అనగా తమ ప్రభువు మర్యు యజమానిగా గ్ర్తుెంచి 
తనను వెంబడిసాతుయని ఇెందులో తప్పక వధేయత ఇమిడి 
ఉెందని యేస్ చెపా్పడ్.  అవ ఆయనను వెంబడిెంచకపోతే 
అవ ఆయన గొర్రెలు కావన్నమాటే!

యోహాను 14:15 – ఒకవేళ మనము ఆయనను 
ప్రేమిెంచకున్నట్లయితే మనము రక్షిెంపబడినవ్రమని 
వయార్ముగా ఊహిెంచుకొనగలమా? (1 కొర్ెంథీ 16:22).  
మనెం నిజెంగా ఆయనను ప్రేమిెంచుచున్నట్లయితే తప్పక 
ఆయనకు లోబడతాము.  అెంటే ఆయనను ప్రభువుగా భావెంచి 
లోబడ్తామన్నమాట.

అపొ।। కారాయాలు 2:3,6,38 – యూదులు యేస్ని 
ప్రభువుగానూ మర్యు క్రీస్తుగానూ అెంగీకర్ెంచక 
తిరస్కర్ెంచిన దాని వషయమై పశ్చితాతుపపడి ఆయనను 
ఆవధెంగా అనగా ప్రభువుగానూ క్రీస్తుగానూ అెంగీకర్ెంచాలని 
పేత్రు యూదులతో చెపా్పడ్.  బాప్తుసమీమనేద్ అటిట్ 
అెంగీకారానిక రుజువుగా (ఆనాటిక ఈనాటిక కూడా) 
ఉన్నద్.  అద్ క్రీస్తును ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంచి పాత జీవత 
వధానానిక చనిపోవుటకు మర్యు క్రొతతు జీవతెం జీవెంచునట్ల 
లేపబడ్టకు సాదృశయాెంగా ఉన్నద్.  ఈ సతయామును గూర్చిన 
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అవగాహన లేకుెండా బాప్తుసమీెం పొెందకూడదు.

అపొ।। కారాయాలు 5:32 – పర్శుదాధితమీ లేకుెండా మనము 
రక్షిెంచబడతామని గానీ లేక దేవుని కుమారునిక లోబడకుెండా 
పర్శుదాధితమీను పొెందుకుెంటామని గానీ ఊహిెంచగలమా? 
(రోమా 8:9).

అపొ।। కారాయాలు 16:31 – చెరసాల అధిపతిక “రక్కుడైన” 
యేస్క్రీస్తు నెందు వశ్వాసముెంచుము అని చెప్పబడలేదు 
గాని “ప్రభువైన” యేస్క్రీస్తు నెందు వశ్వాసముెంచుము అని 
చెప్పబడిెంద్.  ఆయనకు లోబడని హృదయెంలో నిజమైన 
వశ్వాసెం ప్టట్గలదని ఊహిెంచగలమా? కాదు గదా! ఎవరైతే 
ప్రభువునెందు వశ్వాసముెంచుదురో వ్రు యేస్ను తప్పక 
ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంత్రు (యోహాను 1:12).

రోమా 1:5 – వధేయత మర్యు వశ్వాసము 
ఒకదానితోనొకటి అవనాభావ సెంబెంధము కలిగయుెండటాని్న 
మరోసార్ ఇక్కడ గమనిెంచగలము.  వ్సతువ్నిక ఒకటి 
లేకుెండా మరోదాని్న పొెందుకోలేము (2 థెసస్ 1:8; రోమా 
6:17).  మనెం క్రీస్తునెందు వశ్వాసముెంచినప్్పడ్ పర్శుదాధితమీ 
ఆయనకు లోబడే హృదయాని్న మనకసాతుడ్.  ఇద్ కృప యొక్క 
గొప్ప బహుమానమే! మనెం వధేయతచేత రక్షిెంపబడలేదు 
కాని వశ్వాసెం దావారా కృపచేతనే అనగా మనలి్న వధేయులుగా 
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చేయు కృప మర్యు వశ్వాసెంచేత రక్షిెంచబడాడుము. ఇద్కాక 
మరేవధమైన వశ్వాసమైనా అద్ మృతమే! (యాకోబు 2:14-
26).

రోమా 6:16-23 – ప్రతివయాకతు లోబడ్టకు దేనిక 
అప్పగెంచుకుెంటాడో దానిక దాస్డౌతాడని పౌలు 
చెబుత్నా్నడ్. మనెం పాపానిక లోబడితే పాపానిక 
దాస్లమౌతాెం.  దేవునిక లోబడితే దేవునిక దాస్లమౌతాము.  
ఒక మారగుము మరణమునకు దార్ త్స్తుెంద్, మరొక మారగుెం 
నీతిక, జీవ్నిక దార్ త్స్తుెంద్.  అపొసతులులు వశదెంగా 
బోధిెంచిన బోధకు లోబడ్ట క్రీస్తుకు మనపైన ప్రభువుగా  
అెంగీకర్ెంచుటయే కదా! క్రీస్తును మనెం ప్రభువుగా 
గ్ర్తుెంచకుెండా ఎలా దేవుని దాస్లమవవాగలెం?

రోమా 8:14 – దేవుని ఆతమీ మనలను క్రీస్తు అధికారమునకు 
(ప్రభువుగా) లోబడ్టకు నిరెంతరెం నడిప్ెంచుట 
లేదా? జవ్బు అవునని వశదమే! పౌలు కూడా దేవుని 
ఆతమీచేత నడిప్ెంచబడినవ్రు మాత్రమే రక్షిెంచబడ్దురని 
బోధిెంచుచునా్నడ్.

రోమా 10:9 – నోటితో యేస్ నా ప్రభువు అని ఒప్్పకొని 
హృదయముతో మనపై ఆయన అధికారాని్న ద్క్కర్ెంచుటను 
ఊహిెంచుకోగలమా? రక్షిెంచబడే వధానెం ఇదేనని భ్రమిదా్దమా? 
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ఇద్ ఒక వేషధారణ కాదా? ఇక్కడ రక్ణ పొెందటెంలో 
ప్రాథమిక వషయాని్న గూర్చి పౌలు మాటా్లడ్త్నా్నడని 
గమనిెంచాలి.

రోమా 14:9 – వశ్వాసెంతో తన యొద్దకు వచుచి ప్రతివ్నిలో 
ఆయనే తన ఉదే్దశములను నరవేరచి మొదలుపెటట్డా?

ఎఫెస్ట 2:10 మర్యు ఫిలిప్్ప 1:6 – క్రీస్తును ప్రభువుగా 
అెంగీకర్ెంచి లోబడే హృదయాని్న వశ్వాసిక ఇచుచిట దేవుడ్ 
వ్ర్లో ప్రారెంభెంచిన సత్రి్కరియలో భాగము.

ఫిలిప్్ప 2:10,11 – ఈ కారయామును దేవుడ్ తన కొరకు 
తన ప్రజలుగా ఉెండ్టకు ప్లిచినవ్రెందర్లో జరుగ్నట్ల 
తప్పక చేయును.

కొలస్టస్ 2:6 – కొలసస్యి సెంఘెంవ్రు యేస్ని ప్రభువుగా 
అెంగీకర్ెంచారు.  వ్ర్క బోధిెంచబడిన వశ్వాసెం మర్యు 
వ్రు పొెందుకొనిన వశ్వాసెం అదే! నిజ వశ్వాస్లెందరూ వ్ర్ 
అడ్గ్జ్డలను తప్పక అనుసర్సాతురు.

1 థెసస్ 1:9,10 – నిజమైన మారు్ప (మారుమనస్స్) 
ఎలా ఉెంటెందో చూపే ఉదాహరణను ఇక్కడ చూస్తునా్నెం.  
యేస్ని ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంచకుెండా దేవునిక మనెం చేయగల 
నిజమైన సేవ ఏదైనా ఉెంటెందా అని మనెం ఊహిెంచలేెం.
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హెబ్రీ 5:9 – ఇక్కడ నితయామైన లేక పరసెంబెంధమైన రక్ణ 
క్రీస్తుకు లోబడిన వ్ర్కే లభస్తుెందని తేటగా చెప్పబడ్చున్నద్.  
రక్షిెంచే వశ్వాసము మర్యు వధేయతల మూలెంగా ఈ 
నితయారక్ణ అనుగ్రహిెంచబడ్త్ెంద్.  దేవుడ్ ఎవర్కైనా 
వశ్వాసాని్నసేతు అదే సమయెంలో లోబడే హృదయాని్నసాతుడ్.  
హెబ్రీ 8:10; యెహెజే్కలు 36:20,27 కూడా చూడెండి.

1 పేత్రు 1:2 – ఇక్కడ దేవుడ్ ప్రజలను 
ఏర్పరచుకొనడెంలో ఉన్న ప్రాథమిక ఉదే్దశ్ని్న మర్యు వ్ర్ని 
క్రీస్తు నొద్దకు నడిప్ెంచుటకు పర్శుదాధితమీ చేసిన కారాయాని్న 
గమనిెంచెండి.  అద్ వ్ర్ని యేస్క్రీస్తుకు వధేయులను 
చేయుటకే! “యేస్క్రీస్తు రకతుెం వలన ప్రోక్షిెంపబడ్టకు” అను 
మాటకు ముెందు “వధేయులగ్టకు” అని రాయబడ్టను 
కూడా గమనిెంచెండి.

1 పేత్రు 4:10 – “దేవుని స్వ్రతు” మనుష్యాలు 
వధేయులగ్టకే ప్రకటిెంచబడ్చున్నదని, దానిక లోబడనివ్ర్ 
కోసెం భయెంకరమైన త్రు్ప రాబోత్ెందని స్టిగా 
చెప్్పచునా్నరు.

1 యోహాను 2:4-6 – ఈ వ్కయాప్ వలుగ్లో ఆయనకు 
లోబడే హృదయెం లేకుెండా యేస్ని గూర్చిన నిజమైన రక్షిెంచే 
అవగాహన సాధయామని భావెంచగలమా?
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ప్రకటన 3:14-20 – 14వ వచనెంలో ఆయన 
సెంఘానిక తనను తాను రక్కునిగా తెలియచేస్కొనుటలేదు 
గాని దేవుని సృషిట్క ఆద్యైనవ్డ్గా, దేవుని సృషిట్క 
పర్పాలకుడ్గా తెలియజేస్కుెంటనా్నడ్.  20వ వచనెం 
చెపే్పటప్్పడ్ ఈ సతయాెం తరచుగా నిర్లక్ష్ెం చేయబడ్త్ెంద్.  
ఆయన ఒక ప్రభువుగానూ, రాజుగానూ దావారెం వలుపల 
నిలబడి తలుప్తటట్చునా్నడ్ గనుక ఆయన తప్పక 
అెంగీకర్ెంచబడవలసినవ్డ్గా కనబడ్చునా్నడ్.  ఎప్్పడైతే 
ఆయన లోనిక వసాతుడో ఆ క్ణమెందే ఆయన ప్రభువు, రక్కుడ్, 
రాజు మొదలైన అని్నవధాలవ్డ్గా లోనికవసాతుడ్.  మనెం 
ఆయని్న ఉదే్దశపూరవాకెంగా స్టవాకర్ెంచినప్్పడ్ ఆశచిరయాకరమైన 
ఆయన సెంపూర్ వయాకతుతవామును గ్రహిెంచుటను బటిట్ మన 
ఆధాయాతిమీక జీవతెం మర్ెంత మెరుగవుత్ెంద్.  వశ్వాసెంతో 
యేస్క్రీస్తువైప్ తిరుగ్ట అనగా ఆయనను రక్కునిగాను, 
ప్రభువుగాను అెంగీకర్ెంచుటయే అని నిరూప్ెంచడానిక ఏవైనా 
లేఖనాధారాలు అవసరమా? మర్యు చాలా ప్రాముఖయామైన 
ప్రశ్న ఏదెంటే నీవ్ పని చేశ్వ్? అనేద్.  అనగా ఆయనను 
రక్కునిగాను, ప్రభువుగానూ అెంగీకర్ెంచావ్? అయితే 
ప్రతి ఒక్కరు ఈ వధమైన అవగాహన కలిగ ఉెండలేరు.  
అెంతేకాదు ప్రభువు నెందు వశ్వాసముెంచిన తరువ్త ఇక ప్రతి 
వషయెంలోనూ పర్పూర్ెంగా ప్రభువుకు లోబడతామనిగానీ, 
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మనమెన్నటిక ఆయనపై తిరుగ్బాట చేయమని గాని నేను 
చెప్్పటలేదు.  యాకోబు 3:2లో చెప్పబడినట్ల మనమనేక 
వషయాలో్లనూ మాటయెందును తప్్పపోతాము.  కానీ ఒక 
వయాకతు వశ్వాసెంతో ఆయనవైప్ తిర్గనప్్పడ్ దేవుడ్ అతని 
మనస్స్లోనూ, హృదయెంలోనూ ఒక అదు్త కారయాెం చేసాతుడ్, 
దీనినే నూతన జనమీ అెంటాము.  వెంటనే దేవుడ్ తనతో 
నివ్సముెండటానిక సాక్షాత్తు ప్రభువైన యేస్క్రీస్తు యొక్క 
ఆతమీయైన పర్శుదాధితమీను అనుగ్రహిసాతుడ్.  ఈ పర్శుదాధితమీ 
యేస్ ఏమైయునా్నడో దానిని గ్రహిెంచుటకును, ఆయనను 
రక్కునిగాను ప్రభువుగాను అెంగీకర్ెంచి వధేయులగ్నట్ల 
శకతునిసాతుడ్.  వీటిలో ఒకదానిని అెంగీకర్ెంచి మరొక దానిని 
అెంగీకర్ెంచని వయాకతు ప్రమాదకరమైన సి్తిలో ఉనా్నడ్.  “ఇతడ్ 
మముమీనేలుట మాకషట్ెం లేదు” అని చెప్్పవ్రు (లూకా 
19:14).  ఆయన వరోధులే గాని మిత్రులు కారు.  ఆతమీ 
సెంబెంధెంగా అబ్రాహాము సెంతానమైనవ్రు (రోమా 4:16) 
అబ్రాహాము చేసినటే్ల “అబ్రాహాము ప్లువబడినప్్పడ్ 
వశ్వాసమును బటిట్ ఆ ప్లుప్నకు లోబడి వళ్్లను” (హెబ్రీ 
11:8) అన్నట్లగా ప్రవర్తుెంచెదరు.  యాకోబు 2:14,17,20-
22 కూడా చూడెండి.

రక్ణ అనేద్ కృపచేతనే వశ్వాసము దావారా లభెంచునని 
క్రొతతు నిబెంధన గ్రెంథము ప్రతి సెందర్ెంలో బోధిెంచుచున్నద్.  
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క్రీస్తును వెంబడిెంచి ఆయనకు సెంపూర్ వధేయత చూపే 
క్రీస్తు యొక్క గొర్రెలనుగా చేయుటకే దేవుడ్ మనలను 
రక్షిెంచెనని, యేస్ని కాపర్గా (ప్రభువుగా) చేసికొని ఆయనకు 
లోబడటాని్న తిరస్కర్ెంచే మరే వధమైన వశ్వాసమైనా అదెంత 
మాత్రము నిజమైన వశ్వాసము కాదని కూడా క్రొతతు నిబెంధన 
బోధిెంచుచున్నద్.  అసస్లు అలాెంటి వశ్వాసము వటిట్ భ్రమ 
మాత్రమే! నిజమైన వశ్వాసమనేద్ దేవుడిచేచి వరము.  అద్ 
మనలను క్రీస్తుకు వధేయులనుగా చేయునట్ల మనలో పనిచేసే 
దేవుని శకతు.  మర్యు ఈ దేవుని వరము దావారా దేవుని 
ధరమీశ్స్తము మన హృదయముల మీద వ్రాయబడినద్ (హెబ్రీ 
8:10,11).

ఈ సతయామును గూర్చి బోధిెంచుటలో గల లోపమే 
(బలహీనతే) అనేక సెంఘాలలో మనెం చూస్తునా్నెం.  వశ్వాస 
లోపము మర్యు భ్రమతో కూడిన వశ్వాసమునకు సగము 
కారణమని నేను నముమీచునా్నను.  ప్రజలు గనుక యేస్ను 
తమ ప్రభువుగా అెంగీకర్ెంచకుెండా కేవలము రక్కునిగా 
మాత్రమే అెంగీకర్ెంచి ఇక మేమెన్నటికీ క్షేమమే అని 
భావెంచుకున్నట్లయితే వ్రు పైన చెప్్పన వధెంగానే ప్రయతి్నస్తు 
(ప్రవర్తుస్తు) లోపెంతో ఉనా్నరు.  మనమాలాగ్న చేయకుెండా 
ఆయన ఏమైయునా్నడో, ఆ సెంపూర్తతో ఆయనను మన 
హృదయములోనిక మర్యు జీవతెంలోనిక ఆహావానిెంచి, 
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అెంగీకర్ెంచి రాజులరాజు ప్రభువుల ప్రభువైన ఆయన మహా 
ఘనతకు ఎన్నటికని వధేయతతో జీవెంచెదము గాక!
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వశ్వాస 
వ్యాయామెం

క్రీస్తులో వశ్వాసముెంచినవ్రు ప్రతి ఉదయెం కొెంత 
సమయెం కేటాయిెంచి దేవుని సని్నధిలో గడ్ప్తూ, 
మహిమకరమైన సతాయాలి్న గ్రహిస్తు ఉెంటే ఎెంత మేలు! దీనొ్నక 
ఆచారెంగా చూడాలనేద్ నా ఉదే్దశయాెం కాదు.  ఆలోచన లేకుెండా 
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కేవలెం పైపైక వ్కయాెం చదవడాని్న, తప్పదని చేయాలిస్న 
పనిగా తవారతవారగా ముగెంచడాని్న నేనూ సమర్్ెంచను.  
వ్కయాెంలోని సతాయాలు లోత్గా మన మనస్స్లోక ప్రవేశిెంచాలి, 
అనుభవెంలోక రావ్లి.  ఫలితెంగా వధేయత మనలో 
కలగాలి.  ఆ సతాయాలి్న ధాయానిస్తు, మన దైనెంద్న జీవతాలో్ల అవ 
వ్సతువకెంగా నరవేరాలని దేవుని్న వేడ్కోవ్లి.

మన ప్రభువు మాటలి్న గ్రుతు చేస్కుెందాెం; “అప్్పడ్ 
సతయాము మిముమీను సవాతెంత్రులనుగా చేయునని చెప్పగా” 
(యోహాను 8:32).  కీరతున 1:1–3లో దావీదు ఏమి రాశ్డో 
గ్రుతు చేస్కోెండి.  “దుష్ట్ల ఆలోచన చొప్్పన నడ్వక, పాప్ల 
మారగుమున నిలువక, అపహాసకులు కూరుచిెండ్ చోటను 
కూరుచిెండక యెహోవ్ ధరమీశ్స్తమునెందు ఆనెంద్ెంచుచు 
ద్వ్రాత్రము దానిని ధాయానిెంచువ్డ్ ధనుయాడ్.  అతడ్ నీటి 
కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వ్డక తన కాలమెందు 
ఫలమిచుచి చెటట్వలె నుెండ్ను.  అతడ్ చేయునదెంతయు 
సఫలమగ్ను”.

ఈ రోజు, దేవుని వ్తస్లాయాలు ఎడతెగక నిలుసాతుయనీ, 
అనుద్నెం కొతతుగా ప్టట్కొసాతుయనీ, ఆయన వశ్వాసయాత 
గొప్పదనే నా నమమీకాని్న కొనసాగసాతును (వలాప 3:25).

ఈ రోజు, దేవుడ్ ఈ వశ్వానిక సృషిట్కరతు అనీ, ఆయన నా 
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తెండ్రనీ, నేను ఆయన బిడడుననీ మళ్్ల గ్ర్తుసాతును (యోహాను 
1:12; 1 యోహాను 3:1).

ఈ రోజు, నేను క్మిెంచబడాడుననీ, నీతిమెంత్నిగా 
త్రచిబడాడుననీ, దేవునితో సఖయాపడాడుననీ మళ్్ల గ్రుతు చేస్కుెంటాను.  
ప్రభువైన యేస్క్రీస్తు దావారా కలిగన ఏ కళెంకమూ, ఏ డాగూ 
లేనీ సెంపూర్ నీతిని నేను ధర్ెంచాను.

నా పాపాలని్నటినీ అవెంత ఘోరమైనవైనా, ఆయన రకతుెంలో 
కడిగేసాడ్.  మరెన్నటికీ వ్టిని ఆయన లెక్కెంచడ్ (కీరతున 
103:10-12; యెషయా 44:22; మీకా 7:18,19; రోమా 
4:7,8; 5:1; 1 యోహాను 1:7-9).

ఈ రోజు, నేను క్రీస్తుతో ఐకయాపరచిబడాడును.  ఆయన శరీరమనే 
ప్రపెంచవ్యాపతు సెంఘెంలో నేను అవయవ్ని్న.  దానిక ఆయన 
మాత్రమే శిరస్స్, రక్కుడూ.  ఆయన నాలో, నేను ఆయనలో 
జీవస్తునా్నెం.  కాబటిట్ నేను పాపెం వషయెంలో మృత్డి్న.  
దేవుని వషయెంలో సజీవుడి్న! (యోహాను 17:21-23; 
ఎఫెస్ట 1:22,23; కొలస్టస్ 1:27; 3:3; రోమా 6:3-6).  
ఆవధెంగా నేను పర్గణిసాతును (రోమా 6:11).  ఈ సతాయాని్న 
వక్రీకర్ెంచీ లేక తృణీకర్ెంచి, నను్న తిర్గ పాపప్ కాడి క్ెందకు 
లాగాలని ప్రయత్నెంచే అపవ్ద్ని ప్రభువైన యేస్నామములో 
ఎద్ర్సాతును (యోహాను 8:44; యాకోబు 4:7; 1 పేత్రు 
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5:8,9).

ఈ రోజు, నేను వనుకున్న వ్టిని వద్లి, దేవుని కృప దావారా 
ముెందుకే, గ్ర్ వద్దకే, క్రీస్తు యేస్లో దేవుని ఉన్నతమైన 
ప్లుప్కు కలిగే బహుమానెం పొెందాలని పరుగెత్తుతాను 
(ఫిలిప్్ప 3:13-14).

ఈ రోజు, నను్న నేనే ఉపేక్షిెంచుకుని, నా సిలువను 
మోస్కుని, క్రీస్తును అనుసర్సాతును (లూకా 9:23).  మరోసార్ 
నను్న నేనే అనుద్న యాగముగా, అర్పణగా ఆయనకు 
సమర్్పెంచుకుెంటాను.  నా అర్పణ ఆయన అెంగీకర్సాతుడని 
నముమీత్నా్నను (లేవీ 1:3-17; 6:12; సెంఖ్యా 28:3-8; 
రోమా 12:1).

ఈ రోజు, దేవుని సిెంహాసనాని్న కృపాసిెంహాసనముగా 
మరలా గ్ర్తుసాతును (హెబ్రీ 4:16).  పశ్చితాతుపెంతో ఒప్్పకుని, 
వడిచిపెటిట్న పాపాల వషయెంలోనూ, గత వైఫలాయాల జ్్ఞపకాల 
వషయెంలోనూ, నా పాప పతన సవాభావెం వషయెంలోనూ 
ఎటవెంటి అపరాధ భావ్నికీ చోటివవాను.

ఈ రోజు, మన కొరకు దేవుడ్ నియమిెంచిన ప్రధాన 
యాజకుడైన యేస్రకతుెం దావారా అతి పర్శుదధి స్లెంలో 
ప్రవేశిసాతును.  ఆయన నాకు సమీపెంగా వసాతుడని నాకు తెలుస్ 
(హెబ్రీ 10:19-22; యాకోబు 4:8).
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ఈ రోజు, మరలా ఒకసార్ దేవుని ఆతమీ సెంపూర్త నేను 
నాలోనిక స్టవాకర్సాతును (ఎఫెస్ట 5:18).  ఆయన అసమరు్లి్న, 
సమరు్లుగా చేసాతుడనీ, బలహీనులను శకతువెంత్లుగా చేసాతుడనీ 
నముమీత్నా్నను. నేనలా వశవాసిెంచాలనీ, జీవెంచాలనీ, 
సేవెంచాలనీ ఆయన ఆశిస్తునా్నడో ఆ వధెంగా నేనుెండేలా 
ఆయన నాకు సహాయెం చేసాతుడ్.

ఈ రోజు, మళ్్ల ఒకసార్ (మతతుయి 6:9-13) ప్రభువు 
సవాయెంగా నేర్్పెంచిన ప్రార్నలోని మనవులను గ్రుతు 
చేస్కుెంటాను.

ఈ రోజు, నేను సరవాజ్్ఞని, సరవాశకతుమెంత్డైన దేవుని ప్రేమ, 
సెంరక్ణలో ఉనా్ననని గ్రుతు చేస్కుెంటనా్నను.  కాబటిట్ నేను 
చిెంతపడను, ద్గ్లుపడను, దేని గ్ర్ెంచీ కలవరపడి, కెంగారు 
చెెందను (మతతుయి 6:25,33,34; ఫిలిప్్ప 4:6).

నా వయాకతుగత అవసరాలని్నెంటినీ, ఆయన సేవలో ఎదురయేయా 
అవసరాలని్నెంటినీ ఆయన త్రుసాతుడ్.  నిరాశపర్చే, కృెంగజేసే 
ఆలోచనలి్న దగగుర్క రానివవాను.  ఆయన మీదనే నా దృషిట్ని 
నిలుప్తాను.  నా జీవతెంలోని అని్నెంటికీ ఆయనే అధిపతి.  నా 
మేలు కోసెం అనీ్న సమకూడి జర్గేలా ఆయన చేసాతుడ్ (హెబ్రీ 
12:2; రోమా 3:28).

ఈ రోజు, ఆయన సవారెం వనడానిక, జ్్ఞనప్ వ్కట వేచి 
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ఉెంటాను (సామెతలు 8:34).  నాపట్ల ఆయనకున్న ప్రస్తుత, 
భవషయాత్  చిత్రాని్న తెలుస్కుెంటాను.  అద్ పర్శుదధిమూ, 
పర్పూర్మూ అని నముమీతాను (రోమా 12:2; కొలస్టస్ 1:9).  
ఆయన నను్న తన సతయాెంతో నడిప్ెంచి, నాకు బోధిసాతుడని 
నముమీత్నా్నను (కీరతున 25:5).

ఈ రోజు, నేను ప్రభువులో, ఆయన శకతులో బలెంగా ఉెండాలని 
త్రామీనిెంచుకుెంటనా్నను.  ఆయన సరావాెంగ కవచాని్న 
ధర్ెంచాలనీ, ఆతమీ ఖడాగునీ్న, వశ్వాసప్ డాలునీ ఉపయోగెంచాలనీ 
త్రామీనిెంచుకుెంటనా్నను (ఎఫెస్ట 1:19,20; 6:10–17; 
కొలస్టస్ 1:11).  నాకు వయాతిరేకెంగా ఎదురొచేచి దేనినైనా నేను 
జయిెంచాలని దృఢెంగా త్రామీనిెంచుకునా్నను (రోమా 8:37; 
2 కొర్ెంథీ 2:14).

ఈ రోజు, నా హృదయప్ కోర్క ఏమిటెంటే, ప్రార్నా 
జీవతాని్న జీవెంచి, తదావారా ఎఫెస్టస్ 6:18, 1 థెసస్ 5:17 
నరవేరాచిలి.

ఈ రోజు, ఈ వ్కాయాల ప్రకారెంగా దేవుని స్తుతిెంచి, 
కృతజ్ఞతలు చెలి్లెంచి, వశవాసిెంచి, వధేయత చూప్ెంచి, ప్రేమిెంచి, 
సేవెంచి, మహిమపరాచిలని ఆశిస్తునా్నను (కీరతున 33:1; 1 థెసస్ 
5:18; సామెతలు 3:5; మారు్క 11:22; 1 సమూ 15:22; 
రోమా 6:16; మతతుయి 22:37; 1 యోహాను 4:16-21; 
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యోహాను 12:26; 1 కొర్ెంథీ 15:58; 10:31).

ఈ రోజు, నా ధేయాయెం, నా హృదయ కోర్క ఏమిటెంటే 
ఎఫెస్ట 3:16-19లోని వ్సతువకతను దైనెంద్న జీవతెంలో 
అనుభవెంచాలి.

ఈ రోజు, మరోసార్ నేను ఒప్్పకుెంటనా్నను.  పైన 
చెప్్పనవనీ్న అనుభవెంలోక రావ్లనా్న, నా బలహీనత, సావార్ెం, 
అపనమిమీక, గరవాెం, భ్రషట్తావాని్న జయిెంచాలనా్న కేవలెం దేవుని 
శకతు, కృప, సని్నధి దావారా మాత్రమే సాధయామవుత్ెంద్.  నా 
అనుభూత్లు, అనుభవ్లు, పర్సి్త్లను నమమీటెం కాదు, 
ఆయని్న మాత్రమే నమామీలి.  ఆయన మహిమ కోసెం వశ్వాస 
జీవతాని్న జీవెంచేెందుకు, అని్నవధాలా ఆయనను సెంతోషపెటేట్ 
జీవతాని్న జీవెంచేెందుకు ఒకో్క మెటట్ ఎకు్కతూ, ఒకో్క 
అడ్గ్ ముెందుకేస్తు సాగ్తాను (కొలస్టస్ 1:10).

ప్రభూ! సహాయెం చెయియా, నేను పూర్తు బలహీనుడి్న, పాప్ని, 
అలసిపోయాను.  నీవే నాకున్న ఏకైక ఆశ, ఆధారెం (యెషయా 
40:29-31; కీరతున 33:20; 146:5; కొలస్టస్ 1:27).  ఈ 
రోజు నా కను్నలి్న, నా తలెంప్లి్న, నా కోర్కలి్న, నా హృదయాని్న 
కాచుకోవడానిక సహాయెం చెయియా.  క్రీస్తు వ్కయాెం సమృద్ధిగా 
నాలో నివసిెంచేలా, నా ప్రవరతునను నియెంత్రిెంచేలా సహాయెం 
చెయియా.  ఈ రోజు ఇతరుల కోసెం (1 తిమోతి 2:1-4), 
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దేవుని పని కోసెం, ఆయన సేవకుల కోసెం (మతతుయి 9:38) 
ప్రార్్ెంచాలనీ, ఇతరులకు చేయగలిగనెంత మేలు చేయాలనీ 
త్రామీనిెంచుకుెంటనా్నను.
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క్రీస్తు 
పాఠశ్ల

“మీరు నా వ్కు్కలో నిలిచి ఉెంటే నాకు నిజమైన 
శిష్యాలుగా ఉెంటారు. అప్్పడ్ మీరు సతయాెం గ్రహిసాతురు, 
సతయాెం మీకు వడ్దల కలిగస్తుెంద్.” (యోహాను 8:31,32).
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అవును, ప్రభువైన యేస్క్రీస్తుకు ఒక పాఠశ్ల ఉెంద్. 
తలుప్లు తెరచేవునా్నయి. ఆయన వదాయారు్ల కోసెం 
చూస్తునా్నడ్. ఆయన వ్ర్ని (ఈ వశ్ల భూప్రపెంచెంలో 
ఎక్కడ వున్నప్పటికీ) ప్లుస్తునా్నడ్. అయితే ఆయన 
పాఠశ్లలోక అెందరూ ప్రవేశిెంచలేరు. ఈ పాఠశ్ల కోసెం 
అవసరమైన దృక్పథాలూ లక్ణాలూ ఎవర్కైతే ఉెంటాయో 
వ్ర్ని మాత్రమే ఆయన ఎెంప్క చేసాతురు. ఆయనద్  ఒక  
సాధారణమైన పాఠశ్ల కాదు. అటవెంటిద్ మరెక్కడా 
లేదు. అద్ ఆధాయాతిమీక జీవతానిక సెంబెంధిెంచిన పాఠశ్ల. 
అెందులోని వదాయారు్లు ఎలా జీవెంచాలో, దేవున్నలా 
ఆరాధిస్తు, సేవెంచాలో నేరుచికుెంటారు. వ్రు నేరుచికోవ్లని 
ఆయన కోరేదేమిటెంటే, సమసతు జ్్ఞనానిక మిెంచిన జ్్ఞనాని్న– 
దేవునిగ్ర్ెంచిన ప్రతయాక్, వయాకతుగత జ్్ఞనెం, ఆయన వ్కయాెం, 
ఆయన మారాగులు, ఆయన చితతుెం.

క్రొతతు నిబెంధనలో యేస్ వదాయారు్లు “శిష్యాలు”గా 
ప్లువబడాడురు. “మాథిటిస్ ” అనే గ్రీకు పదానిక ఇద్ 
అనువ్దెం. “వదాయారు్లు”  ‘నేరుచికునేవ్రు’ అని అరధిెం.

యేస్ప్రభు బోధలి్న ఆచరణలో పెటాట్లనే ధేయాయెంలో 
ఎవరైతే ఆయన  దగగుర నేరుచికుెంటారో వ్రే నిజమైన శిష్యాలని 
బైబిలు భావెం.
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ఈ పాఠశ్లకున్న గొప్ప అదు్తమైన సెంగతి ఏమిటెంటే, 
సరవా కాలాలో్లనూ గొప్పవ్డైన ఉపాధాయాయుడ్ ఇెందులో 
ఉనా్నడ్. యేస్ సవాయెంగా (తెండ్రి, పర్శుదాధిత్మీనితో 
కలిసి) బోధిస్తునా్నడ్ (కీరతున 119:102;  యోహాను 3:2; 
6:45; 14:26; 1 యోహాను 2:20,27 చూడెండి).

క్రీస్తు బడిలో ఉపదేశిెంచడానిక దేవుడ్ మానవ బోధకులి్న 
కూడా ఉపయోగసాతుడ్. ఎఫెస్ట 4:11-13 చూడెండి. 
అటవెంటివ్రు సతాయాని్న నేర్పటెం నిసస్ెందేహెంగా సెంఘానిక 
గొప్ప ఆశీరావాదెం. అయితే క్రీస్తు బడిలో సఫలత, సిద్ధి 
కావ్లెంటే ఆయన పైనా, ఆయన వ్కయాెం పైనా ఆధారపడాలే 
కానీ మరే ఇతర మానవ ఉపదేశకుని పైనా కాదు. ఆయన 
బడిలోని ఒకే ఒక గొప్ప పాఠయా ప్సతుకెం ఏమిటెంటే – బైబిలు. 
మనకు పర్సి్త్లూ అనుభవ్లి్న, మన హృదయాలు 
మనస్లో్ల తన ఆతమీ కారాయాని్న – అని్నటినీ ఆయన 
వ్డతాడ్. 

యేస్ బడిలో కాకుెండా మరే ఇతర వేదాెంత 
పాఠశ్లలోనో, సెమినరీలోనో లేక మత సెంస్లోనో 
మనెం చేర్నట్లయితే అక్కడ కేవలెం  మనుష్లు మాత్రమే 
బోధిసాతురు. ఆయన బడిలో చేరవలసిన అవసరెం మనకెంతగా 
ఉెందో తెలియజేయటెం తప్ప అలాెంటి సెంస్లలో 
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వదాయాలయాలలో యేస్ బోధిెంచటెం ఉెండదు. మనెం కేవలెం 
మనుష్ల దావారా మాత్రమే బోధను అెంగీకర్ెంచి, దేవుని 
దగగుర నేరుచికోకుెండా ఉెంటే మన జీవతెం, మన సేవ (సేవ 
ఉెంటే) మనుష్ల దృషిట్క వజయవెంతెంగా కనిప్ెంచవచుచి, 
గానీ దేవుని దృషిట్క అదెంతా వైఫలయామే.

దావీదు రాజులాగా మనమెంతా “నీ త్రోవలేవో నాకు 
తెలియజేయి. నీ వధానాలేవో వవర్ెంచి చెప్్ప. నేను నీ 
సతాయాని్న అనుసర్ెంచేలా చేసి నాకు ఉపదేశిెంచు” (కీరతునలు 
25:4,5) అని ఆక్ెంద్సేతు ఎెంత బావుణ్్!  దేవుడే మన 
గ్రువు అయినప్్పడ్ మనెం చాలా అదు్తమైన  సెంగత్లు 
నేరుచికుెంటాెం. ఆయన మనకు గ్రువుగా లేనట్లయితే 
మన వధాయాబాయాసెం అధికెంగా పర్మితమైపోత్ెంద్. మనకు 
అవసరమైన ఆథాయాతిమీక సతయాెం లేక ఆథాయాతిమీక జీవనాని్న అద్ 
మనకు దక్కనివవాదు. మనుష్లు మన మనస్లకు వవధ 
సతాయాల గ్ర్ెంచి తెలియజేసాతురు. యేసైతే ఆ సతాయాల వనుక 
ఉన్న  సెంగతిని చూడగలిగేలా  మన  మనస్లి్న తెరుసాతుడ్. 
ఆయన దేవుని వ్కాయాని్న పలకటెం మాత్రమే కాదు, తన 
శిష్యాలకు దానిని అర్ెం చేస్కునే సామరా్ష్ని్న ఇసాతుడ్ 
(లూకా 24: 45).

శిష్యాడ్(లు) అనే పదెం క్రొతతు నిబెంధనలో 270 సార్లకు 
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పైగా కనిప్స్తుెంద్. అపొసతులుల కారయాముల గ్రెంథములో 
25 సారు్ల కనిప్స్తుెంద్. క్రీస్తులో వశ్వాసముెంచి, బాప్తుసమీెం 
త్స్కున్న వ్ర్ని ఉదే్దశిస్తు సామానయాెంగా వ్డిన పదమిద్. 
క్రైసతువుడ్(లు) అనే పదెం కొతతు నిబెంధనలో మూడ్ సారే్ల 
కనిప్స్తుెంద్. వశ్వాసెం, వశ్వాసముెంచటెం అనే పదాలు 
ఎకు్కవ సారు్ల వ్డబడినప్పటికీ ‘వశ్వాస్లు’ అనే పదెం రెెండ్ 
సారు్ల మాత్రమే కనిప్స్తుెంద్. దీనినిబటిట్ క్రీస్తు వశ్వాస్లూ, నిజ 
శిష్యాలూ మధయా ఎటవెంటి వయాతాయాసాని్న క్రీస్తు  రాయబారులు  
కనబరచిలేదనిప్స్తుెంద్.   ఆ  మాటకొసేతు యేస్ప్రభువు 
కూడా. యేస్ మనకు నేర్పకుెండా మనెం ఆయన నిజ 
వశ్వాస్లెం కావటెం అసెంభవెం. ఆయన మనకు నేర్పకపోతే 
మనెం  నిజమైన  పశ్చితాతుపెం  అెంటే  ఏమిటో  తెలుస్కొని 
పశ్చితాతుపపడడెం ఎలా? ఆయనలో వశ్వాసముెంచటెం 
అెంటే ఏమిటో, తెలుస్కొని వశ్వాసముెంచటెం ఎలా? 
ఆయనలో వశ్వాసముెంచటెం,  ఆయన  శిష్యానిగా  అవవాటెం  
రెెండూ  కలిసి సాగ్తాయి. వ్టిని  మనెం  వడదీయరాదు.   
కొెందరు అనుకుెంటన్నటట్గా  మనమిప్్పడ్  వశ్వాస్లుగా  
మార్, కొెంత కాలమయాయాక,    మనెం    నిజెంగా   క్రీస్తును 
అనుసర్ెంచాలనుకున్నప్్పడ్, శిష్యాలుగా అవుతామని 
అనుకోవదు్ద. బైబిలులో అటవెంటిదేమీ లేదు, కొతతు నిబెంధన 
పదధితిలో క్రీస్తులో నిజెంగా వశ్వాసముెంచటెం  అెంటే  క్రీస్తు  
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బడిలో  ప్రవేశిెంచటమే.  శిష్యాడ్గా ఉెండటెం ఇషట్ెం లేకుెండా 
వశ్వాసిగా ఉెండాలని ప్రయతి్నస్తునా్నవేమో జ్గ్రతతు! ఈ 
వషయెంలో నిను్న నీవే మోసెం చేస్కోవటెం చాలా స్లువు. 
ఎెందుకెంటే సైతాను పొెంచి తిరుగ్త్నా్నడ్.

కొెంతమటట్కు వచిత్రమైన సెంగతేమెంటే క్రీస్తు 
అపొసతులులు సెంఘాలకు రాసిన లేఖలో్ల ‘శిష్యాడ్’ అనే పదెం 
కనిప్ెంచదు. క్రైసతువులు అని స్చిెంచేెందుకు ‘సహోదరులు’ 
అని రాశ్రు. “సహోదరులు” అనే పదెం స్మారు 140 సారు్ల 
వ్డటెం, క్రీస్తులోని వశ్వాస్ల ఆథాయాతిమీక సని్నహితతావాని్న 
స్చిస్తుెంద్. అయితే యేస్ప్రభువు  తమకు చెప్్పనదానే్న 
అపొసతులులు చేసినటట్గా స్పషట్మవుత్ెంద్. అదేమిటి?

“కాబటిట్ మీరు వళ్ళి సమసతు జనాలను శిష్యాలుగా 
చేయెండి” అని ఆయన అనా్నడ్. (మతతుయి 28:19క 
ఇద్ గ్రీకు అక్రార్ెం). కాబటిట్ క్రీస్తుపట్ల వధేయత 
మూలెంగానే అపొసతులులు శిష్యాలి్న తయారు చేశ్రు. 
యేస్ తమకు బోధిెంచినవనీ్న, వల్లడి చేసినవనీ్న వ్ర్క 
నేర్్పెంచారు.   అపొసతులుల  లేఖలో్ల  ‘శిష్యాడ్’ అనే 
మాట కనబడకపోయినప్పటికీ ‘శిషయాతవాెం’ అనే వ్సతువెం 
అడ్గడ్గ్నా కనిప్స్తుెంద్.

సాధారణెంగా, ప్రైవేట్  స్్కల్స్ , యూనివర్స్టీలలో 



47

ప్రవేశిెంచటానిక కొని్న అర్హతలు కావ్లి. వదాయారు్లకు కొని్న 
యోగయాతలు ఉెండాలి. మనుష్ల పాఠశ్లలకు నియమ 
నిబెంధనలు ఉనా్న, ఉెండకపోయినా, క్రీస్తు పాఠశ్లలో 
ప్రవేశ్నిక కొని్న ఖచిచితమైన  నియమ నిబెంధనలునా్నయి. 
ఆయన కోరే దృక్పధాలు మూడ్. మనుష్ల పాఠశ్లలా్ల 
ఇక్కడ తెలివతేటలు, ప్రతిభా పాటవ్లతో పనిలేదు. యేస్ 
తన దృషిట్క మర్ెంత ప్రాథమికమైన ప్రాముఖయామైన వషయాని్న 
పర్శీలిసాతుడ్. యేస్ కోరేవ హృదయెం, అెంతరెంగెం, రహసయా 
జీవతెం, సెంకలా్పలతో ముడిపడి ఉనా్నయి. ఆయనకు 
కావలిస్నవ సరైన  వైఖరులు, హృదయ పర్సి్త్లు వ్టి 
గ్ర్ెంచి  ఆయన చాలా స్పషట్ెంగా లూకా 14:25-35లో 
చెపా్పడ్.

 మొదటిద్: సవాయెంగా యేస్ మాటలో్లనే వెందాెం, “నా 
దగగురకు వచేచివ్డెవడైనా సరే, తన తెండ్రినీ తలి్లనీ భారయానూ 
ప్ల్లలనూ అన్నదముమీలనూ అక్కచెలె్లళళినూ తన ప్రాణాని్న 
కూడా దేవాషిెంచకపోతే నా శిష్యాడ్ కాలేడ్.” ‘దేవాషిెంచడెం’ 
అనే కఠినమైన మాటను మనెం గమనిెంచాలి. యేస్ పట్ల 
మన ప్రేమ ఎెంత గొప్పగా ఉెండాలెంటే ఈ లోకెంలోని మర్ 
ఎవర్పటా్ల మన ప్రేమ దేవాషెంలాగా ఉన్నటట్ెండాలి అని  యేస్ 
అెంటనా్నడ్. శిష్యాడ్ కాగోరే వ్రు తమను యేస్నుెంచి 
దార్ మళ్ళిెంచగల ఎవర్ ప్రభావమైనా – తమకు అతయాెంత 
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ప్రియులైన వ్ర్ ప్రభావెం కూడా – దేవాషిెంచాలి. దీని అర్ెం 
మనెం అక్రాలా దేవాషిెంచాలని కాదు, మనెం మన శత్రువులను 
సైతెం ప్రేమిెంచాలి (మతతుయి 5:43,44). అలాెంటప్్పడ్ 
మన కుటెంబ సభుయాలి్న మర్ ఖచిచితెంగా ప్రేమిెంచాలి. లూకా 
14:26లో ‘దేవాషిెంచటెం’ అనే దానిక ‘తకు్కవ ప్రేమ’ అనే 
భావెంతో వ్డబడిెంద్. మతతుయి 10:37తో పోలిచిచూడెండి. 
కాబటిట్ మొదటి దృక్పథెం ఇదే! క్రీస్తుపట్ల, ఇతరుల పట్ల మన 
హృదయ పర్సి్తి సర్గా ఉెండాలి. మన హృదయాలో్ల యేసే 
ప్రథమ సా్నెం వహిెంచాలి.

రెెండోద్: “తన ప్రాణాని్న కూడా దేవాషిెంచకపోతే . . . తన 
సిలువ మోస్కొెంటూ నా వెంట రానివ్డెవడూ నా శిష్యాడ్ 
కాలేడ్” 

తనను తాను కాదనుకునే దృక్పథెం ఇక్కడ కనబడ్త్ెంద్. 
ఇద్ ఆతమీతాయాగెం, వైరాగయాెం అహెం సిలువకు చెెందాలని 
గ్ర్తుెంచటెం. ఇద్ లేనట్లయితే మనెం యథార్ెంగా క్రీస్తును 
అనుసర్ెంచలేము. అహెం పర్పాలిెంచటెం చాలామెంద్లో 
చూస్తునా్నెం (కొని్నసారు్ల మనెందర్ వషయెంలోనూ ఇద్ 
నిజమే). అహెం సవాెంత కోరె్కలు నరవేరుచికునేెందుకు 
దబాయిస్తుెంటెంద్. కానీ క్రీస్తు బడిలో అహాని్న సిెంహాసనెం 
నుెండి త్రోసివేయటెం జరుగ్త్ెంద్. అహాని్న సెంతృప్తు 
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పరచికూడదు. గారాబెం చేయరాదు. హెచిచిెంచకూడదు. 
క్రీస్తు కోసెం దాని్న తిరస్కర్ెంచాలి. క్రీస్తు బడిలో ఇద్ 
చాలా చాలా ప్రాముఖయాెం. కాబటిట్ మన పట్ల మన దృక్పథెం, 
హృదయపర్సి్తి సరైనద్గా ఉెండాలి.

మూడోద్: “మీలో తనకున్నదెంతా వదులుకోనివ్డెవడైనా 
సరే నా శిష్యాడ్ కాలేడ్.” అనగా భౌతికమైన వ్టిపట్ల మన 
దృక్పథెం, హృదయపర్సి్తి సర్గా ఉెండాలి. శ్శవాతజీవెం 
పొెందటెం కోసెం ఏమి చేయాలెంటూ వచిచిన యువ 
అధికార్తో యేస్ చెప్్పనద్దే (మారు్క 10:17-22). 
యేస్ మన నుెండి అతడికనా్న తకు్కవ ఆశిసాతుడెంటారా? 
లేదు. మనలి్న ప్రేమిెంచినటేట్ అతణి్ ప్రేమిెంచాడ్. కాబటేట్ 
అతనిక అవసరమైన సతాయాని్న బోధిెంచాడ్ యేస్. మనమూ 
ఆయన సేవకులమవ్వాలెంటే భౌతిక వస్తువులకు బానిసలు 
కాకుెండా వడ్దల పొెందాలిస్న అవసరెం ఉెంద్. ఈ భూమి 
మీద జీవస్తున్నప్్పడ్ మనకు అవసరాలుెంటాయి. మన మీద 
ఆధారపడినవ్ర్ని మనెం బాగా చూస్కోవ్లి. అెందుకోసెం 
డబుబు అవసరమే. అయితే హృదయాలో్ల మనకున్నదెంతా 
దేవునిదేనని భావెంచి, దాని్న దేవుని మహిమ కోసెం వ్డే 
ప్రయత్నెం చేయాలి.   మనెం ఆయన్నెంతగా ప్రేమిెంచాలెంటే 
మనకున్న సమసాతుని్న ఆయన పాదాల చెెంత పెటట్డెం 
ఆనెందకరమవ్వాలి. అెంతేకానీ బాధ, భారెం కాకూడదు. 
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వ్సతువ్నిక ఈ మూడ్ దృక్పథాలను హృదయపర్సి్త్లను 
ఒక్కటిగా కుద్ెంచితే - ప్రేమ. యేస్కు కావ్లిస్నద్ కేవలెం 
మన హృదయెం. దాని్న మనెం ఆయనకచిచినప్్పడ్ ఆయన 
పట్ల మన ప్రేమ ఇతరుల పట్ల, ఇతరమైన వ్టి పట్ల ఉన్న ప్రేమ 
కెంటే గొప్పదవుత్ెంద్. మనెం ఆయని్న ప్రేమిెంచనట్లయితే 
గొప్ప ప్రమాదెంలో ఉనా్నెం. 1 కొర్ెంథీ 16:22 ఈ వషయానే్న 
చాలా బలెంగా చెబుత్ెంద్ - “ఎవర్కైనా సరే ప్రభువైన యేస్ 
క్రీసతుెంటే ప్రేమ లేకపోతే వ్రు శ్పానిక గ్ర్ అవుతారు గాక! ”

మన హృదయాని్న ఆయనకు ఇవవానట్లయితే మనకు 
మిగలేదేమెంటే హృదయెం లేని క్రైసతువెం. దాని్న బటిట్ ఆయన 
కనా్న ఇతరులకు లేక భౌతికమైన వ్టికీ లేక అహానికీ అధిక 
ప్రాధానయాతనిసాతుమని సృషట్మవుత్ెంద్.

యేస్ అడ్గ్త్న్న ఈ మూడ్ కషట్తరెంగా 
అగ్ప్స్తునా్నయా? మనెం ఆయని్న ప్రేమిెంచనట్లయితే 
అవ కషట్తరెం మాత్రమే కాదు, అవ అసాధాయాలవుతాయి. 
యేస్ ఎవరో దేవుని ఆతమీ మనకు అవగతెం చేసివుెంటే, 
ఆయన సిలువ మీద మనకోసెం ఏమి చేశ్డో నిజెంగా 
మనకు అర్మైవుెంటే, పవత్రాతమీ దావారా మన హృదయాలో్ల 
దేవుని ప్రేమ కుమమీర్ెంచటెం జర్గ  ఉెంటే (క్రీస్తులో 
మనెం వశ్వాసముెంచినప్్పడ్ ఇద్ జరుగ్త్ెంద్) ఈ 
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హృదయపర్సి్త్లనీ్న సహేత్కెంగా సహజెంగా అనిప్సాతుయి. 
ఈ వషయెం తెలుస్కోెండి - ఇతరుల పట్ల, మనపట్ల, 
భౌతికమైన వ్టిపట్ల, దేవుని పట్ల సరైన దృక్పథెం మనెం 
కలిగవుెండేలా చేసేద్ క్రీసేతు. ఈ గ్ణాలు ప్టట్కతో మనక 
రావు. మనెం పాప్లెం. సవాభావసిదధిెంగా మనెం అహానే్న, 
ఇతరులే్న, మనక నచిచిన వ్టినే ఎను్నకుెంటాెం. కానీ ఆయన 
తన కృప దావారా మనకు అవసరమైన దృక్పథాలనిసాతుడ్. ఆ 
కృప మూలెంగానే ఆయన మన హృదయాలో్ల కారయాెం చేసి, 
ఆయన బడిలో ఉెండటానిక మనలి్న తగనవ్ర్నిగా చేసాతుడ్.

“శిష్యాడ్ కాలేడ్” అని మూడ్ సారు్ల యేస్ చెపా్పరెంటే,   
పేరుకు శిష్యాడైన వ్ణి్ కాదు కానీ నిజెంగా శిష్యాడైన వ్ణ్్ 
స్చిస్తునా్నడ్. క్రీస్తు రోజులో్ల చాలా మెంద్ ఆయని్న 
అనుసర్ెంచారు. ఆయన శిష్యాలా్ల అగ్ప్ెంచారు. ఆయన 
బోధలు వనా్నరు కానీ ఆయన నుెండి నేరుచికున్నవ్రు, ఆయన 
బోధను ఆచరణలో పెటిట్నవ్రు ఎెంతమెంద్? ...కొద్్దమెందే! 
తమకు అర్ెం కాని కఠిన మాటలి్న ఆయన పలికనప్్పడ్ 
ఆయనతో పాట నిలిచిన వ్రెెంత కొద్్దమెందో! యోహాను 
6:66-68 చూడెండి.

యేస్ లూకా 14:25–35లో చెప్్పనద్ కేవలెం సతయాెం. 
యేస్ కోర్న హృదయపర్సి్త్లు నీలో లేనట్లయితే క్రీస్తు 
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పాఠశ్లలోక నీకు ప్రవేశెం లేదు. క్రైసతువుడ్గానో, క్రీస్తు 
శిష్యాడ్గానో నీకు పేరు ఉెండవచుచి. కానీ అవ లేకపోతే నీవు 
నిజ శిష్యాడివ కావు. ఆ ప్రవేశదావారెం దగగుర అటూ ఇటూ 
తచాచిడ్త్ెంటే సతయాెం గ్ర్ెంచి కొెంత సమాచారెం నీకు 
దొరకవచుచి. కానీ దానితోనే సర్పెటట్కుెంటావ్?
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లోక
సమృద్ధి

క్రీస్తులోని  ఒక  నిజ  వశ్వాసిక  ఆర్ధికసమృద్ధి  చెెందాలనే  
లక్ష్ము ఉెండవచాచి? ఒక యేస్ అనుచరుడ్ ధనవెంత్డ్ 
కావ్లని కోరుకోవచాచి?



54

మనుష్లు  అనుకునే  లోక  జ్్ఞనెం  దావారా  కాకుెండా,  
బైబిలు ఆధారెంగా ఈ ప్రశ్నలకు జవ్బు చెప్పడెం స్లువే. దీని 
గ్ర్ెంచి బైబిలు ఏమి బోధిస్తుెందో తెలుస్కోకుెండా, ఎవరో 
ప్రసెంగీకుని బోధనలనో, లేక  ఆర్్క వజయాల గ్ర్ెంచి ఎవరో 
లౌకక  బోధకుల మాటలనో అనుసర్ెంచాలని నీకున్నట్లయితే, 
వెంటనే దీని్న చదవడెం ఆపేయి.    బైబిల్    ఏమి   చెబుత్ెందో   
అద్ మాత్రమే తెలుస్కోవ్లనుకుెంటే చదవడెం కొనసాగెంచు. 
ఈ అెంశ్ని్న పర్శీలిెంచేటప్్పడ్ మనమొక వషయాని్న 
గ్రుతుెంచుకోవ్లి. మనమిప్్పడ్ క్రొతతు నిబెంధన కాలెంలో 
ఉనా్నెం. పాతనిబెంధన కాలెంలో  కాదు.  పాత  నిబెంధన  
రోజులో్ల  పర్సి్త్లు  ఇప్పటిలా ఉెండేవ కావు. కొని్న 
వషయాలో్ల దేవుడ్ తన ప్రజలతో వయావహర్ెంచిన త్రు చాలా 
భన్నెంగా ఉెంద్. ఆయన వ్ర్క చేసిన  కొని్న వ్గా్దనాలు కూడా 
భన్నమైనవ. అవ ఇప్పటి వశ్వాస్లకు వర్తుెంచవు. ఉదాహరణకు 
పాత  నిబెంధన  రోజులో్ల,   ప్రజలు  తన  వ్కు్కను  అనుసర్ెంచి 
ప్రవర్తుసేతు వ్ర్ని దీవెంచి, సమృద్ధిగా చేసాతునని దేవుడ్ వ్గా్దనెం 
చేసాడ్. ఐశవారాయాని్న కోరుకోవడెం నిషిదధిెం కాదు. ద్వాత్ 8:18;   
28:1-14;   కీరతున 112:1-3;   సామెతలు 3:16;   24:3,4;   
మలాకీ 3:10 చూడెండి.

పాత నిబెంధన  గ్రెంథప్టలో్ల  కొెంతమెంద్  నీతిమెంత్లూ 
ధనవెంత్లైన వయాకుతులు మనకు కనిప్సాతురు. వ్రు తమ ఆస్తులి్న 
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వడిచిపెటాట్లని, అధికెంగా ఆర్్జెంచరాదని ఉపదేశెంలేదు. 
అయితే, ఆస్తులు శ్శవాతెం కాదని, వ్టిని నముమీకోరాదనే 
హెచచిర్క మాత్రెం స్పషట్ెంగా ఉెంద్.

మర్, దేవుని వ్గా్దనాలు ఎప్పటికీ మేలుకరమే కదా అని 
కొెందరు అడ్గవచుచి. నిజమే, దేవుడ్ వ్టి నవర్కచాచిడో 
వ్ర్కవ మేలుకరెం. అద్ కూడా వ్టి వషయెంలో ఆయన 
వధిెంచిన షరత్లు అమలు పర్చినెంతకాలమూ అవ 
మేలుకరమే. కానీ, మోషేతో దేవుడ్ చేసిన పాత నిబెంధన 
కెంద,  ఇస్రాయేల్  ప్రజలకు ఇవవాబడిన వ్గా్దనాలు కొతతునిబెంధన 
కెంద జీవస్తున్న క్రీస్తు శిష్యాలకు తప్పనిసర్గా వర్తుసాతుయి అని 
లేదు. పాత నిబెంధన భౌతిక వషయాలూ వస్తువులూ కొతతు 
నిబెంధనలో ఉన్న ఆధాయాతిమీ వషయాలకు నమూనాలూ 
సాదృశ్యాలూ స్చనలూ మాత్రమే. ఉదాహరణకు,  ప్రతయాక్  
గ్డారెం (సని్నధి గ్డారెం) భౌతిక సెంబెంధమైనద్. అక్కడ 
జర్గే కారయాకలాపాలనీ్న భౌతికమైనవే. అయితే పరలోక 
సెంబెంధమైన ఆధాయాతిమీక వ్సతువ్లకు అద్ ఒక నమూనా, 
సాదృశయాెం, స్చన. హెబ్రీ 9:1-15 చూడెండి. ఆ మాటకొసేతు 
మోషే ధరమీశ్స్తమెంతా కూడా ఎప్్పడో జరుగబోయే వ్టిక 
ఒక ఛాయా రూపమే. నేటి క్రీస్తు వశ్వాస్లకు వ్గా్దనెం 
చేయబడిన శ్శవాత, ఆధాయాతిమీక సౌభాగయాెం,  పరలోక 
ఐశవారాయాలకు మోషే ధరమీశ్స్తెంలో ఒక వ్గా్దనెం చేయబడిన 
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ఐహిక, తాతా్కలిక ఆర్్క సమృద్ధి ఒక సాదృశయాెం అనవచుచి. 
మనెం కొతతు నిబెంధన కెంద, క్రొతతు శకెంలో జీవస్తునా్నెం. ఈ 
శకానిక  తనదైన ఒక సవాెంత ప్రవరతునా నియమావళ్,  తనదైన 
వ్గా్దనాలు,  తనదైన ప్రతిఫలాలు ఉనా్నయి. కొెండమీద్ 
ప్రసెంగెంలో యేస్ దీని గ్ర్ెంచి అయిదుసారు్ల రెటిట్ెంచి 
చెపా్పరు చూడెండి. “పూర్వాకులకు చెప్్పనద్ మీరు వనా్నరు 
గదా. అయితే మీతో నేనెంటాను” పూర్వాకులకు చెప్్పనద్ పాత 
నిబెంధన వషయాలు. యేస్  చెప్్పన  సెంగత్లు  దేవుని  
సర్కొతతు  రాజ్యానిక సెంబెంధిెంచినవ.    

ఎవరైతే  పశ్చితాతుపపడి,   క్రీస్తునెందు వశ్వాసముెంచారో 
వ్రే ఆయన శిష్యాలు.  ఆయనేమి బోధిెంచారో వ్టిని 
అర్ెం చేస్కుని, వ్టిని ఆచరణలో పెటట్టమే వ్ర్ ప్రధాన 
కరతువయాెం. వశ్వాస్లైన మనెం ఆయన అనుచరులెం. మనెం ఏ 
వయాకతుకీ, అతనెంత ప్రముఖుడైనా, అనుచరులెం కాదు. కాబటిట్ 
ఆర్్కాభవృద్ధి గ్ర్ెంచి, ఐశవారాయాల గ్ర్ెంచి, ఈలోక వస్తు 
వ్హనాదుల గ్ర్ెంచి యేస్ ఏమి బోధిెంచాడో పర్శీలిదా్దెం. 
అలాగే క్రీస్తు రాయబారులైన అపొసతులులు ఏమి బోధిెంచారో 
పర్శీలిదా్దెం.

ధనెం గ్ర్ెంచి ఆస్తుల గ్ర్ెంచి యేస్ చాలానే చెపా్పడ్. 
మొదటిగా ఈ లోక సెంపద కోసెం మనెం ప్రాకులాడకూడదని 
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ఆయన చాలా స్పషట్ెంగా చెపా్పరు. “భూమిమీద మీ కోసెం 
సెంపద కూడబెటట్కోకెండి. ఇక్కడ చిమెమీటలు, త్ప్్ప 
తినివేసాతుయి. దొెంగలు కన్నెం వేసి దోచుకొెంటారు.  పరలోకెంలో 
మీ కోసెం సెంపద కూడబెటట్కోెండి. అక్కడ చిమెమీటలు, త్ప్్ప 
దానిని తినివేయవు. దొెంగలు కన్నెం వేసి దోచుకోరు.  (మతతుయి 
6:19,20)

ఇతరులి్న ప్రేమిెంచెండి, ప్రార్్ెంచెండి వెంటి ఆజ్ఞలా్లనే ఇద్ 
కూడా ఆయన మనకచిచిన ఒక ఆజ్ఞ. ఇదే అధాయాయెంలో 
యేస్ ఇెంకా ఇలా బోధిస్తు వచాచిడ్.“అెందుచేత నేను మీతో 
చెపే్పదేమిటెంటే, ‘మా అన్నపానాల మాటేమిటి?’ అెంటూ 
మీ బ్రత్కును గ్ర్ెంచి బెెంగ పెటట్కోకెండి. ‘మాకు బటట్లు 
ఎటా్ల?’ అనుకొెంటూ మీ శరీరాని్న గ్ర్ెంచి బెెంగ పెటట్కోకెండి. 
తిెండికెంటే జీవతెం ప్రధానెం గదా! బటట్లకెంటే శరీరెం 
ముఖయాెం గదా!...మీరు మొటట్మొదట దేవుని రాజ్యాని్న, ఆయన 
నీతినాయాయాలను వదకెండి. అప్్పడ్ వ్టితోపాట ఇవనీ్న 
మీకు చేకూరుతాయి” (మతతుయి 6:25,33).

ఒకరోజు ఒక వయాకతు యేస్ దగగుర్క వచాచిడ్. అతని కథ 
మూడ్ స్వ్రతులో్లనూ  రాసివుెందెంటే,  అదెంత ప్రాముఖయామో 
మనెం గ్రహిెంచాలి. అతని గ్ర్ెంచి చాలా వషయాలు తెలుస్. 
అతను యువకుడ్ (మతతుయి 19:20). అతను అధికార్ 
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(లూకా 18:18). అతను ధనవెంత్డ్ (మారు్క 10:22). 
అతను చాలా భకతుపరుడ్ (మారు్క 10:20). అెంతటి 
ఐశవారయాెం, అధికారెం అతనిక వున్నప్పటికీ అతడ్ వనయశీలి, 
నడిరోడ్డులో, మటిట్లో అతను యేస్ ఎదుట మోకర్ెంచాడ్ 
(మారు్క 10:17). తన సమసయాకు యేస్ ఎటవెంటి 
పర్ష్్కరమిసాతుడో వనాలని ఆసకతుతో పరుగ్పరుగ్న వచాచిడ్. 
(మారు్క 10:17). అెంతే గాక అతను ఆలోచనగలవ్డ్ 
కూడా. ఇద్ మనకలా తెలుస్నెంటే అతను

“శ్శవాత జీవెం పొెందడానిక నేను ఏ మెంచి పని చేయాలి?” 
అని (మతతుయి 19:16) అతయాెంత ప్రాముఖయామైన ప్రశ్నను 
అడిగాడ్–

ఇతని గ్ర్ెంచి మనెం మరొక సెంగతి అర్ెం చేస్కోవచుచి. 
ఇెంత భకతు జీవతెం అనుసర్ెంచినా తాను శ్శవాత జీవెం పొెందాడని 
అతను అనుకో లేదు. యేస్ అతని్న చూచి, ప్రేమిెంచాడని రాసి 
ఉెంద్ (మారు్క 10:21). అతనిక ఉన్నతమైన మేలు చేయాలని 
యేస్ ఆశిెంచి ఇలా చెపా్పరు.

“నీలో ఏ లోపమూ లేకుెండా ఉెండాలని ఆశిసేతు, వళ్ళి 
నీకున్నదెంతా అమిమీ బీదలకవువా. అప్్పడ్ పరలోకెంలో నీకు 
ధనెం ఉెంటెంద్. ఆ తరువ్త వచిచి నను్న అనుసర్ెంచు” అని 
యేస్ అతనిక బదులు చెపా్పడ్. (మతతుయి 19:21).



59

దీని్న బటిట్ పరలోకెంలో సెంపద కూరుచికోవటెం ఎలాగో మనెం 
తెలుస్కోవచుచి (మతతుయి 6:19,20లో యేస్ ఆదేశిెంచిన 
ప్రకారెంగా) “ఆగాగ్,  శ్శవాత జీవెం  పొెందటానిక  ఇదా  పదధితి?  
మనెం చేయాలిస్ెందలా్ల యేస్ని నమమీటమే అని అనుకునా్ననే?” 
అని ఎవరైనా ప్రశి్నెంచ వచుచి. ధనవెంత్డైన ఆ యువకుడ్ 
ఇలా చేయటెం అవసరమని యేస్ భావెంచినప్్పడ్, దీనిక 
వయాతిరేకెంగా ఎవరైనా, ఏదైనా చెప్పగలరా? ఆయన దేవుని 
కుమారుడ్. శ్శవాత జీవెం ఇచేచిద్ ఆయనే. శ్శవాత జీవెం 
పొెందాలెంటే మనుష్లు ఏమి చేయవలసివుెందో ఆయనకు 
తెలుస్. వ్సతువమేమెంటే, ఈ యువకుడి దృషిట్లో శ్శవాత  
జీవెం కెంటే,  సతయాెం కెంటే ఎకు్కవగా తన ఆసితు ప్రియమైనద్. 
పైగా అతను దేవుని్న ప్రేమిెంచలేదు. ఆ సిధితిలో అలా అతను 
ఉన్నెంత కాలమూ అతనిక శ్శవాత జీవెం  దక్కదు. ప్రేమార్హెం 
కాని వ్టిని ప్రేమిెంచినెందుకూ, దేవుని్న ప్రేమిెంచనెందుకూ 
అతను పశ్చితాతుప పడవలసిన అవసరెం ఉెంద్. పశ్చితాపెంతో 
కూడిన, వశ్వాసెం దావారానే మనెం శ్శవాత జీవెం పొెందగలిగేద్. 

యేస్ దీనిని ఆ యువకునిక అతి కషట్ెంగానూ, మనకు 
అతి స్లభెంగానూ చేసాతుడా? యేస్ను సెంపూర్తుగా 
అనుసర్ెంచకుెండా మనలి్న ఆటెంకపర్చే వ్టని్నటి వషయెం 
మనమూ పశ్చితాతుప పడాలి. ఆస్తులు, ఐశవారాయాల గ్ర్ెంచి 
యేస్ సవాయెంగా చెప్్పనద్దే–



60

“మీలో తనకున్నదెంతా వదులుకోని వ్డెవడైనా సరే నా 
శిష్యాడ్ కాలేడ్” (లూకా 14:33). ఆయన మాటలో్లని 
భావెం నిజెంగా ఇదేనా? ఇద్ కాదేమో అనుకుెంటూ మనెం 
ఆయనను అవమానిెంచరాదు.   పదో వెంత్ ఇచేచియటెం 
చాలదా? చాలదు. యేస్ మన వెంద శ్తెం హృదయాని్న 
అడ్గ్త్నా్నడ్. జీవతెం సాధారణ అవసరాలు – కూడ్, 
గ్డడు, నీడ – మనెందర్కీ కావ్లి. మన మీద ఆధారపడిన 
వ్ర్ని మనెం పోషిెంచవలసిన అవసరెం ఉెంద్ (1 తిమోతి 
5:8). అయితే యేస్కు మన ప్రేమ కావ్లి. మనెం నిజెంగా  
దాని్న ఆయనకు అెంద్సేతు, మనకున్నదెంతా ఆయనకు 
ఇచేచిసాతుెం కూడా. అప్్పడ్  మనకేద్ అవసరమో దాని్న 
ఆయన వ్డ్కోనిసాతుడ్. మిగతాద్ ఆయన రాజయాెం కోసెం 
ఉపయోగసాతుడ్. ఇలా ఆయన చేయవలసిెందే. ఎెందుకెంటే 
ఆయన రారాజు. అపొసతులుడ్ పౌలు చాలా స్పషట్ెంగా 
చెపా్పడ్:  “అెందుచేత మనకు అన్నవసా్రాలు ఉెంటే వ్టితోనే 
తృప్తుపడదాెం.” (1 తిమోతి 6:8). 

యేస్ తన శిష్యాలకు  చెప్్పన మర్కొని్న మాటలు:

“దర్ద్రులారా, మీరు  ధనుయాలు” ఆయన అక్రాలా పేదల 
గ్ర్ెంచే చెపా్పరని చూస్తునా్నెం. ఎెందుకెంటే వ్రు ఆకలిగా ఉన్న 
పర్సి్తిని  ఆయన ప్రసాతువెంచాడ్. “అయోయా ధనవెంత్లారా, 
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మీకు బాధ తప్పదు” అెంటూ ఆయన వ్ర్ కడ్ప్నిెండిన  
సిధితిని వవర్ెంచాడ్ (లూకా 6:20,24). నేటి అనేక క్రైసతువ 
నాయకుల బోధకూ, యేస్ బోధకూ ఎెంత వయాతాయాసముెందో 
గమనిెంచెండి.

ఇప్పడ్, ఒక వయాకతు  యేస్ శిష్యాడ్గా మార్నప్్పడ్ 
అతనిక అప్పటికే  వున్న కొెంత ఆసితు, చక్కని ఇలు్ల మొదలైన 
వ్టిని  ఏమి చేయాలి? అతను  వ్టినెంతా  ఇచేచియాలా? 
ఖచిచితెంగా అతను, వ్టిని  యేస్కు  ఇచేచిసి, ఆపై  ఆయన 
ఆదేశిెంచిన  వధెంగా చేయాలి. చాలామెంద్  క్రైసతువులు  తమ  
ఖరీదైన గృహాలను  అమిమీ మామూలు ఇళ్లలో ఉెంటూ, ఆ అధిక 
ధనాని్న దేవుని రాజయాెం కోసెం ఉపయోగెంచవచుచి.  యేస్ క్రీస్తు  
బోధలి్న  చితతుశుద్ధితో, పటట్దలతో త్స్కోవ్లిస్న సమయెం 
వచిచిెంద్.

యేస్ను నముమీకునే సమయానిక కొెంతమెంద్క  
వ్యాపారాలు ఉెండి ఉెండవచుచి.  అలాెంటి వ్రు తమ వ్యాపారెం 
దావారా ఆర్ధికెంగా  వృద్ధి  చెెందాలని  ప్రయతి్నెంచకూడదా? 
అలా చేయడెం యేస్ సెంకల్పెం అయితే అలా చెయాయాలి. 
వ్రు  తమ  శకతు సామరా్ష్ల మేరకు డబుబు సెంపాద్ెంచేెందుకు  
ప్రయతి్నెంచాలి. అయితే  అద్ నిజ్యిత్గా చటట్బదధిెంగా 
ఉెండాలి. ఆ ధనార్జన  తమ కోసెం కాదు గానీ దేవుని  రాజయాెం 
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కోసమే. 

యేస్ మనెందర్కీ చెపే్ప మాట ఇదే: మొటట్మొదట ఆయన 
రాజ్యాని్న వదకెండి.

దేవునిక ఇవవాడెం గ్ర్ెంచి అపొసతులుడ్ పౌలు కొని్న 
ప్రాముఖయామైన, ప్రయోజనకరమైన సెంగత్లి్న 2 కొర్ెంథీ 8వ 
అధాయాయెంలో రాశ్డ్. 

యేస్ ధనవెంత్డై ఉనా్న మన కోసెం దర్ద్రుడ్ అయాయాడ్.
(వ 9) ఆయన మనకు ఆదర్శెం. శ్శవాత జీవెం, ఐశవారాయాని్న 
ఇతరులు  పొెందడెంకోసెం  మనమూ  పేదవ్రమయేయాెందుకు 
సెంసిదుధిలుగా ఉెండాలి.

కొెందర్క ఏమీ లేని పర్సిధిత్లో్ల ఉన్నప్్పడ్ మర్ కొెందరు 
వపరీతమైన సమృద్ధి అనుభవెంచకుెండా ఉెండటెం కోసెం 
సమానత  ఉెండాలని పౌలు కోరాడ్ (వ 13,14). 

క్రీస్తు వశ్వాస్లు ఆర్ధికాభవృద్ధిని  అనుభవెంచవచచిని 
కూడా పౌలు తెలిపాడ్ – 2 కొర్ెంథీ 9:8 చూడెండి. అయితే 
గమనిెంచెండి ఈ అభవృద్ధి దాని్న సెంపాద్ెంచిన వయాకతు కోసెం 
కాదు కానీ ఇతరులకు  మేలు చేయడెం కోసమే. 

దీనెంతటిలో  ప్రత్ క్రైసతువునిక పౌలు కూడా ఒక మాద్రే.

“అెంతేకాదు, నా ప్రభువైన క్రీస్తు యేస్ను తెలుస్కోవడెం 
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అనే అతి   శ్రేష్ఠమైన   ప్రయోజనెం   కోసెం   సమసాతుని్న   
నషట్ెంగా ఎెంచుకొెంటనా్నను. క్రీసేతు నాకు లభెంచాలని అని్నటినీ 
ఆయన కోసెం నషట్పోయాను. వ్టిని చెతతుతో సమానెంగా 
ఎెంచుకొెంటనా్నను.” (ఫిలిప్్ప 3:8 )

“చెతతు” కోసెం జీవస్తు, దాని్న ఇెంకా ఇెంకా 
సెంపాద్ెంచుకోవ్లని ప్రయతి్నస్తు, పరలోక సెంబెంధమైన 
నిజమైన ఐశవారాయాలి్న అలక్ష్ెం చేస్తు ఈ రోజులో్ల ఎెంతో 
మెంద్ క్రైసతువులు జీవెంచటెం లేదా? ఈ అెంశెంపై పౌలు చేసిన 
బలమైన, వ్సతువక వ్యాఖయాలి్న  1 తిమోతి 6:9,10,17-19లో 
పర్శీలిెంచెండి.

ఈ కరపత్రెం ప్రారెంభెంలోని ప్రశ్నలకు జవ్బివవాగలిగే సిధితిలో 
ఇప్్పడ్నా్నెం. ఆ రెెండ్ ప్రశ్నలకూ ఏకైక దృఢ సమాధానెం – 
“వీలే్లదు”.  

ఆర్ధికెంగా సమృద్ధిచెెందాలనే లక్ష్ెం క్రీస్తు శిష్యాలకు 
ఉెండకూడదు.  

యేస్ నిజమైన అనుచరులకు మర్ెంత ఉన్నతమైన 
లక్షాయాలుెండాలి. అవ ఎలా ఉెండాలెంటే, దేవుడ్ మనకచిచిన 
వ్టితో ఆయని్న మహిమపరాచిలి, మనెం వర్ధిలి్లనా, 
వర్ధిల్లకపోయినా ఆయన పని మాత్రెం నిరాటెంకెంగా వర్ధిలా్లలి, 
మన శ్యశకుతులా ఇతరులకు, ప్రతేయాకెంగా పేదలకు – సహాయెం 
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చేయాలి. ఇెందుకు మారగుెం చాలా ఖరీదైన  కార్లలో తిరగడెం,  
లేక ఆకర్షణీయమైన స్ట్ల ధర్ెంచడెం లేక, వలాసవెంతమైన 
ఇళ్లలో నివసిెంచడెం మాత్రెం కాదు.

మన దేశెంలో  పెద్ద సమసయా  ఏమిటెంటే  చాలామెంద్ 
క్రైసతువులు, అనేక బోధకులు సహా, లోక పదధిత్లి్న 
అనుసర్స్తునా్నరు.  ప్రభువైన  యేస్క్రీస్తును అనుసర్ెంచడెం 
గ్ర్ెంచి పటిట్ెంచుకోవడెం లేదు. ఆస్తులు, ఐశవారాయాలు, ధనెం 
గ్ర్ెంచి ఆయన చెప్్పన వ్టిని ఆచరణలో పెటట్వలసిన 
సెంగతిని లెక్క చేయటెం లేదు. మర్ చివరో్ల అతయాధికెంగా 
నషట్పోయేద్ ఎవరు?
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ఒకే ఒక్క
సతయా సెంఘెం

సెంఘెం అనే మాట “ఎక్లషియా” అనే గ్రీకు మాట నుెండి 
తరు్జమా అయియాెంద్.  అద్ ఏకవచనెంగానో, బహువచనెంగానో 
క్రొతతు నిబెంధనలో 117 సారు్ల వ్రాయబడిెంద్.  కానీ కేవలెం 
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స్వ్రతులో్ల 3 సారు్ల మాత్రమే ఉెంద్, అద్ కూడా మతతుయి 
స్వ్రతులోనే! గ్రీకు మాటకు గల అక్రార్ెం, “వలుపలిక 
ప్లువబడినద్” కానీ దీని భావెం, కూడ్కునేచోట, మెంద్రెంగా 
వ్డ్కలో ఉెంద్.  క్రొతతు నిబెంధన పర్భాషలో వయాకతుగతెంగా 
వలుపలిక ప్లువబడి, దేవుని ఆరాధిెంచే ఆయన ప్రజల 
సమూహెం.  ఈ పదెం ఎన్నటికీ కటట్డానిక చెెంద్నద్ కాదు.

మతతుయి 16:18లో సెంఘము అని మొటట్మొదట 
ప్రసాతువెంచబడినప్్పడ్ యేస్ అనా్నరు “ఈ బెండ మీద 
నా సెంఘమును కటట్దును”.  నిజమైన సెంఘెం క్రీస్తుచేత 
కటట్బడిెంద్, మనుష్యాల చేతకాదు.  సెంఘాలను కటట్ెండి అని 
బైబిల్ లో ప్రతేయాకమైన స్చన ఏదీ లేదు.  క్రీస్తు శిష్యాలకు 
“సరవాలోకమునకు వళ్్ల శిష్యాలనుగా చెయయాెండి” అని 
ఆజ్్ఞప్ెంచారు, వ్ర్క క్రీస్తు బోధిెంచిన వ్టిని బోధిెంచాలి.  
ఇద్ ఎప్్పడ్ జరుగ్త్ెందో సా్నిక సెంఘాలు లేసాతుయి, ఆ 
సెంఘాలు శిష్యాలను తయారుచేసాతుయి.

ఎప్్పడ్ యేస్ ఈ బెండ మీద నా సెంఘమును కటట్దును 
అనా్నరో, అద్ ఏ ఒక్క వయాకతుని ఉదే్దశిెంచి చెప్్పన మాట కాదు, 
అద్ పేత్రును గ్ర్ెంచి చెప్్పన మాట కూడా కాదు.  ఈ 
బెండ మీద అన్నప్్పడ్ ఆయన వ్డిన పదెం “పెట్రా”, ఇద్ 
నప్ెంసకలిెంగానిక చెెంద్న పదెం.  పేత్రు అనే మాట 
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“పెట్రాస్ ”, అెంటే చిన్నరాయి లేదా రాతిలో ఓ ముక్క.  అయితే 
ఆయన సెంఘమును కడతానని చెప్్పనమాట పెద్దరాయి, 
బెండ.  మతతుయిని స్వ్రతు వ్రాసేెందుకు ప్రేరేప్ెంచిన దైవ్తమీ, 
ఈ తేడాను చూప్ెంచటెం జర్గెంద్.  ఆయన రెెండ్వమారు 
సైతెం “పెట్రాస్ ” అనే మాటను (వనియోగెంచలేదు) వ్డలేదు.  
అెంటే ప్రభువు తన సెంఘాని్న పేత్రుపై కడతానని అనలేదు.  
అలా అెంటే గ్లకరాయి మీద ప్రపెంచవ్యాపార సెంస్ను 
కటిట్నట్ల.

అటతరువ్త అపొ।। పౌలు క్రైసతువ జీవతానిక, పర్చరయాకు 
ప్నాద్ క్రీసేతు అని చెపా్పడ్ (1 కొర్ెంథీ 3:11).  అెంతేకాదు           
సెంఘాని్న గ్ర్ెంచి చెప్్పనప్్పడ్ “క్రీస్తుయేసే ముఖయామైన 
మూలరాయి అయి ఉెండగా, ప్రవకతులును, అపొసతులులును 
వేసిన ప్నాద్ మీద” అనా్నడ్.  అయితే అపొసతులులు, ప్రవకతుల 
వరుసలో పేత్రునా్నడ్, వీళ్లెందరూ మూలరాయి అయిన 
క్రీస్తు ప్రభువు కెంటే ఎెంతో ఎెంతో చిన్నవ్రు.  పాత నిబెంధనలో 
దేవుడే తరచూ “బెండ” అని చెపా్పడ్.  మర్యు 1 కొర్ెంథీ 
10:4లో క్రీస్తును “బెండ” అని ప్లవటెం చూడొచుచి.  (“పెట్రా” 
అనే మతతుయి 16:18లోని మాటనే ఇక్కడ వ్డటెం జర్గెంద్).

పౌలు చెప్్పన ప్రవకతులు, అపొసతులులు అెంటే దాని అర్ెం వ్ర్ 
బోధ, వ్ర్ పర్చరయా అని.  ఇెందులో ఏ అనుమానెం లేదు, ఇదే 
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ప్రభువు వ్ర్క బోధిెంచమని ఆజ్్ఞప్ెంచినద్.  అయితే ప్రభువు 
మారగుెంలో పనిచేసిన అనేకమెంద్లో పేత్రు ఒకరు.

స్వ్రతులో్ల సెంఘెం అనే పదెం క్రీస్తు ఉపయోగెంచారు.  
యోహాను 17వ అధాయాయెంలో గల ప్రార్నలో సెంఘాని్న 
గ్ర్ెంచిన కొని్న గొప్ప సెంగత్లు చెపా్పరు.  ఇెంతకు ముెందు 
మీరు చదవకపోతే ఇప్్పడైనా చదవెండి.  17వ అధాయాయెం 
గొప్ప అధాయాయాలలో ఒకటి.  ఒకవేళ ఇెంతకు మునుప్ 
చద్వనా మరోసార్ జ్్ఞపకాలను తాజ్ చేస్కునేెందుకు 
చదవెండి.  యేస్ తన కోసెం ప్రార్్ెంచారు (1-5వ।।), శిష్యాల 
కోసెం ప్రార్్ెంచారు (6-19వ।।), అటతరువ్త వశ్వాసముెంచే 
మనెందర్ కొరకు ప్రార్్ెంచారు (20,21వ।।), అప్్పడ్ ఉన్నవ్ర్ 
కొరకు, అప్పటి నుెండి ఉెండబోవు వ్ర్ కొరకు ప్రార్్ెంచారు 
(22-26వ।।).

ఆ అధాయాయెంలో 6-8 వచనాలో్ల, ఆయన తన యెందు 
వశ్వాసముెంచువ్ర్తో జరగబోవు వషయాలు సతయామని 
చెపా్పరు.  వ్ళ్్ల తెండ్రి వలన కుమారునిక ఇవవాబడిన ప్రతేయాక 
బహుమానెం.  ఆయన వ్కయాము కలిగనవ్రు; తెండ్రి వద్ద 
నుెండి ప్రభువు వచాచిడని వ్ళ్్ల నమామీరు గనుక, ఆయన వ్ర్క 
చెప్్పన వ్టని్నెంటినీ వ్ళ్్ల పొెందారు.

14వ వచనెంలో వ్ర్ని గ్ర్ెంచిన తరువ్తి సెంగత్లను 
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వవర్ెంచారు.  “నేను లోకసెంబెంధిని కానట్ల వ్రునూ లోక 
సెంబెంధులు కారు గనుక లోకము వ్ర్ని దేవాషిెంచును”.  
ఇెంకోవధెంగా చెపా్పలెంటే దేవుడ్ వ్ర్ని లోకెంలోనుెండి 
వలుపలిక ప్లిచారు (ఇప్్పడ్ వశ్వాస్లు లోకానిక వేరుగా 
ఉనా్నరు), ఇదే “ఎక్లషియా” అనే మాటకు అర్ెం.  సెంఘము, 
దేవుడ్ తన ప్రజలను లోకెం నుెండి వేరు చేశ్రు.  నూతన 
జీవెం, నూతన లక్షాయాలు, నూతన యజమాని, ప్రభువు.  వ్రు 
పరలోకెం కొరకు చేయబడినవ్రు, లోకెం కొరకు కాదు.

యేస్, తెండ్రిని తన వశ్వాస్ల భద్రత కొరకు 
(11,15వ।।) ప్రార్్ెంచారు.  యేస్ప్రభువు ప్రార్న ఎల్లప్్పడూ 
అెంగీకర్ెంపబడిెంద్, ఆయన యెందు వశ్వాసముెంచిన వ్రు 
నితయా భద్రత గలవ్రు.

సతయాము దావారా ప్రతిషి్ఠెంచుమని కూడా యేస్ప్రభువు 
ప్రార్్ెంచారు (17వ।।).  19వ వచనెంలో అదేమాటను 
తన నిమితతుెం కూడా ఉపయోగెంచారు, “నను్న నేను 
ప్రతిషి్ఠెంచుకొనుచునా్నను”.  ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ అనేమాట 
(పవత్రపరచిబడ్ట) పర్శుదధిపరచిబడ్ట అని అర్ెం కాదు.  
పాత క్రొతతు నిబెంధనలో్ల ప్రతిష్ఠ అనేమాటకు ప్రతేయాకెంచుట 
అని అర్ెం.  దీని అర్ెం ‘అెంకతెం’ కావటెం.  తన యెందు 
వశ్వాసముెంచినవ్రు ప్రతేయాకపరచిబడి, అెంకతెం కావ్లనేద్ 
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క్రీస్తు ప్రార్న.  దీని ఫలితెంగా జర్గన కారాయాలను అపొసతులుల 
గ్రెంథెంలో మనెం చూసాతుెం.  పెెంతెకోస్తు ద్నాన మేడగద్లో 
వేచి ఉన్న శిష్యాలపైక పర్శుదాధితమీ దేవుడ్ ద్గవచాచిడ్.  దేవుని 
నూతన కారయాెం భూమీమీద ఆరెంభమైెంద్ (అపొ।। 2:1–4).

యోహాను 17వ అధాయాయెంలో అప్్పడ్న్నవ్రు, 
అటతరువ్త ఉెండబోవువ్రు, “ఏకముగా” ఉెండాలని, ఆ 
ఏకతవాెం తెండ్రి, కుమారుడ్, పర్శుదాధితమీ మధయా గల ఏకతవాెం 
(21, 23వ।।).  తెండ్రి కుమారుల మధయా ఏకతవాెం, ఆతమీ, జీవెం, 
సవాభావ్ల మధయా ఉన్నటే్ల, వశ్వాస్లు ఉెండాలని, ఈ రోజులో్ల 
డినామినేషన్ లనీ్న కలిసి ఏకెంగా ఉెండాలనే సెంసా్గత ఐకయాత 
కాదు.

యేస్ ప్రార్్ెంచిన ఈ ఐకయాతను ఏ మానవుడూ 
కలుగజేయలేడ్.  ఇద్ తెండ్రియైన దేవుడ్ ఇప్పటికే చేసినద్.  
యేస్క్రీస్తు నెందు వశ్వాసముెంచి తిర్గ జనిమీెంచిన వ్రెందరు 
మొదటి శతాబధిెం నుెండి ఇప్పటివరకు వ్రెక్కడ ఉనా్న, వ్రు 
సా్నికెంగా ఏ సహవ్సానిక హాజరైనా, వీళ్లెంతా సజీవమైన 
ఐకయాతగలవ్రు.  యేస్ అెందరూ సెంఘముగా ఐకయాత కలిగ 
ఉెండాలని ప్రార్్ెంచారు, ఆయన ప్రార్నలకు జవ్బు వచిచిెంద్.

అపొసతులుడైన పౌలు ఈ సతాయాని్న స్పషట్ెంగా 
మనముెందుెంచాడ్. 1 కొర్ెంథీ 12:12,13లో 
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“అవయవములని్నయు అనేకములైయున్నను ఒక్క 
శరీరమైయున్నవో, అలాగే క్రీస్తు ఉనా్నడ్.... మనమెందరము 
ఒక్క శరీరములోనిక ఒక్క ఆతమీ యెందే బాప్తుసమీము 
పొెంద్తిమి”.  “మనము” అనేమాట, పశ్చితాతుపపడి క్రీస్తునెందు 
వశ్వాసముెంచిన వ్రెందరు, నూతన జనామీనుభవము 
పొెంద్నవ్రెందరు, పర్శుదాధిత్మీడ్ తమలో నివసిస్తున్న 
వ్రెందర్క చెెంద్నద్.  ఎవరు దైవ్తమీ గలవ్రో వ్రు 
ఆయనవ్రు, దైవ్తమీ లేనివ్రు ఆయన వ్రు కారు.  (ఒకవేళ 
వ్ళ్్ల ఏ సా్నిక సెంఘానిక చెెంద్నవ్రైనా, తిర్గ జనిమీెంచిన 
వ్రే దైవ్తమీ నివ్సెం).  అటిట్వ్రే సతయా సెంఘెం.  ఒకే సెంఘెం, 
వ్రే క్రీస్తు శరీరెం.  నిజ వశ్వాస్లో్ల దైవ్తమీ నివసిసాతుడ్.

ఎఫెస్ట పత్రికలో తిర్గ పౌలు సెంఘాని్న గ్ర్ెంచి వ్రాశ్డ్.  
అతను మాటా్లడ్తూ “సమసతుమును ఆయన పాదాల 
క్ెంద ఉెంచి, సమసతుము పైని ఆయనను సెంఘమునకు 
శిరస్స్గా నియమిెంచెను.  ఆ సెంఘము ఆయన శరీరము; 
సమసతుమును పూర్తుగా నిెంప్చున్నవ్ని సెంపూర్తయై 
యున్నద్” (ఎఫెస్ట 1:22,23).  పౌలు ఇెంకా మాటా్లడ్తూ 
(చెబుతూ) సమాధానమను బెంధముచేత ఆతమీ కలిగెంచు 
ఐకయామును కాపాడ్కొనుటయెందు శ్రదధి కలిగనవ్రై.... 
ఒకనినొకడ్ సహిెంచుచు.... నడ్చుకొనవలెనని మిముమీను 
బతిమాలుకొనుచునా్నను.  శరీరము ఒక్కటే, ఆతమీయు 
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ఒక్కడే” (ఎఫెస్ట 4:1-4).  క్రీస్తునకు అనేక శరీరాలు లేవు.  
ప్రతి సా్నిక సెంఘెంలోని నిజవశ్వాస్లెందరూ ఆ శరీరెంలోని 
సభుయాలే ఒకే శరీరెం.  ఆయన సెంఘమనే శరీరెంలో ఐకయాతను 
ఆతమీ కలిగెంచాడ్.  అద్ ఇెంతకు పూరవామే ఉన్నద్.  మనుష్యాలు 
దీనిని కలుగజేయలేరు, ప్రయతి్నెంచటెం కాదు.  ఉన్న ఐకయాతను 
సమాధానమను బెంధము చేత కాపాడ్కోవ్లి.  మనకు తెలుస్ 
వ్రు ఎల్లప్్పడూ దీనిని చెయయారు.  అయోయా! అెందర్లో దేవుని 
ప్రజలలో తరచూ వభజనలు, ఉదే్దశ్లు వషయాలు వభజనకు 
కారణెం కాకూడదు.  సమాధాన బెంధానిక బదులు కలహాలు, 
కొటా్లటలు (1 కొర్ెంథీ 3:3,4 చూడెండి).  ఇతర సభుయాలతో 
సెంఘెంలో ఏకతవాెం కలిగ (జీవెంచటెం) ఉెండటెం, క్రీస్తు 
శరీరెం ఒక్కటేననే ఐకయాతను (ప్రతిఫలిస్తుెంద్) చూప్త్ెంద్.  
అతడ్, ఆమె ఇెందుకు ప్రయతి్నెంచటెం లేదు, ఇద్ వ్ర్ 
బాధయాత.  వయాకుతులుగా వశ్వాస్లు, సెంఘాలు ప్రయతి్నెంచినా, 
ప్రయతి్నెంచకపోయినా క్రీస్తు శరీరెం ఐకయాెం గలద్.  నిజ ఐకయాత 
నిలిచి ఉెంటెంద్.

నిజ వశ్వాస్లు పర్శుదాధితమీను కలిగ ఉన్నవ్రు.  
యేస్క్రీస్తును ప్రేమిెంచేవ్రు సైతెం కొని్న వషయాలలో 
ఏకీభవెంచకపోవచుచి.  అెందరెం ఒకే వధెంగా చూడలేెం.  
దేవుని వ్కాయాని్న అెందరెం ఒకే వధెంగా అర్ెం చేస్కోలేెం.  ఇటిట్ 
బేధాభప్రాయాలు వచిచినప్్పడ్ ప్రేమ, దయ గలవ్రై ఉెండాలి.  
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మనమెంతా వశ్వాసము, క్రీస్తుయేస్ను గూర్చిన జ్్ఞనెం 
వషయాలో్ల సెంపూర్తవైప్ సాగవళ్త్నా్నెం (ఎఫెస్ట 4:13 
చూడెండి).

అెందుచేత బైబిల్  యొక్క స్పషట్మైన బోధ ఇద్ :

ప్రపెంచ వ్యాపతుెంగా క్రీస్తుయేస్ శరీరమైన సెంఘెం ఒక్కటే! 
ప్రభువును సవాెంత రక్కునిగా అెంగీకర్ెంచి, తిర్గ జనిమీెంచి, 
దైవ్తమీ గల వ్రెందరూ ఒకే సతయా సెంఘానిక చెెంద్నవ్రు.  
వేరేవ్రెవవారూ అెందులో ఉెండరు.  ఈ సెంఘెంలో కాక మర్ 
వేరే దానిక చెెంద్నవ్రైనా, అద్ వ్ర్క రక్ణ వషయెంలో ఏ 
మేలు చెయయాదు.

ప్రతి సా్నిక సెంఘెం క్రీస్తుయేస్ శరీరెం యొక్క స్క్ష్మ 
(సెంక్షిపతు) రూపెం.  ఆయన నడిప్ెంచినట్ల, నాయకులు 
నడిప్ెంచటెం; ఆయన దేవుని ఎలా సేవెంచాలని ఆశిసాతురో 
అలా సేవెంచటెం.  ఆయన శిరసతావానిక అని్న వషయాలలో 
అప్పగెంచుకోవటెం.  శరీరెంలో ఆతమీ యొక్క ఐకయాతను 
గ్ర్తుెంచటెం.  సమాధాన బెంధముచేత ఆతమీ కలిగెంచు 
ఐకయాతను కాపాడ్కోవటెం అెందరూ చెయాయాలి.

ఒక్కటే కేవలెం ఒక్కటే నిజ సెంఘెం, యేస్ దేహెం.  
బాప్తుసమీమో, నిరా్రణో లేదా సెంఘెం యొక్క ఏవధమైన 
ఆచారమో, శ్సనమో లేదా ఏవధమైన కారయాకలాపాలో కాదు.  
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ఒకే మారగుెం నిజ పశ్చితాతుపెం, యేస్క్రీస్తు నెందు సజీవమైన 
వశ్వాసెం, హృదయెంలోనిక ఆయనను చేరుచికోవటెం.  ఇదెంతా 
కృప దావారానే! ఇద్ దేవుని వరెం (ఎఫెస్ట 2:8,9; త్త్ 3:3-
5 చూడెండి).  పర్శుదాధితమీ దేవుడే నిజ సెంఘెంలోనిక 
త్స్కునివసాతుడ్.  ఆయనే చేయకపోతే ఏ మనుష్యాడ్ దానిని 
పొెందనేరడ్.

నువువా యేస్ దేహమైన ఆ నిజ సెంఘెంలో ఉనా్నవ్? 
లేకపోతే యేస్క్రీస్తును నీ ప్రభువుగాను, సెంత రక్కునిగాను 
స్టవాకర్ెంచు.  అెందులోెంచి ప్రవహిెంచే అదు్తమైన ఆశీరావాదాని్న 
అనుభవెంచటెం ఆరెంభెంచు.
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మహా 
శ్రమలు

నూతన నిబెంధనలో శ్రమలు అనే పదెం గ్రీకు “థలిప్స్స్ ” 
అనే పదెం నుెండి తరు్జమా చేయబడిెంద్.  ఇద్ 45సారు్ల 
ఉపయోగెంచబడిెంద్.  కెంగ్  జేమ్స్ ఇెంగీ్లష్ తరు్జమాలో 
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“శ్రమలు”, “ఇబబుెంద్”, “బాధలు”, “బాధిెంచబడ్ట”, 
“హిెంసిెంచబడ్ట”, “వేదన”, “భారము మోప్ర్” అనే 
ఏడ్ వధాలైన పదాలను వ్డారు.  ఇదెంతా మానసికెంగా, 
శ్రీరకెంగా ఒతితుడిక గ్ర్ చేయుట అని సాధారణెంగా 
చెప్్పకోవచుచి.

దేవుని ప్రజలు వీటని్నెంటినీ ఎదురొ్కెంటారు.  ఈ 
శ్రమలు, వ్రు ఆయనకు చెెంద్నవ్రగ్టవలననే 
సెంభవసాతుయి.  చిన్న వషయానికే హేళన చేయబడటెం, 
ముఖయాెంగా యవవానస్్లైన వశ్వాస్లు, తకు్కవచేయబడి 
బాధ అనుభవసాతురు.  లేదా ఈ హిెంస మరణానికీ దార్ 
త్స్తుెంద్.  మన ఈ రోజులో్ల ప్రపెంచెంలో అనేకచోట్ల ఇవ 
జరుగ్త్నా్నయి.  లేదా త్వ్మనసా్పెం, బాధ, వేదనల మధయా 
అనేక రకాలుగా వశ్వాసానిక పరీక్లు ఏర్పడ్త్నా్నయి.  ఇద్ 
శ్రీరక హాని లేదా ఆర్్క ఒతితుడి కలిగెంచే ప్రమాదెం.  ప్రభువు 
నెందు వశ్వాసెం ఉెంచినెందువలన, వ్ర్ సే్నహిత్లచేతనే 
నిరాకర్ెంచబడటెం, వవక్తకు గ్ర్ కావటెం ఎెంతో బాధను 
కలిగస్తుెంద్.  అని్న ఇబబుెందులతోపాట క్రీస్తు ప్రజలు శ్రమల 
గ్ెండా వళ్లవలసిెందేనని, లోకము, పతనమైన మానవుడూ 
మిముమీను దేవాషిసాతురని యేస్ చెపా్పరు (యోహాను 15:19).  
అపవ్ద్ కూడా వీర్ని దేవాషిెంచటెం మూలెంగా అతయాధికమైన 
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శ్రమలు, వ్డెెంత కలుగజేయగలడో అెంతా, ఇెందుకు మరో 
కారణెం.

అమెర్కా వెంటి దేశ్లో్ల పైన చెప్పబడినవ కానరావు.  
కానీ నేను అనేక సెంవతస్రాలు దేవుని సేవెంచిన దేశెంలో 
ఇవ తరచూ జరుగ్తూనే ఉనా్నయి; ఆ దేశెం ఇెండియా! 
ఇెండియాలో జర్గనట్ల అనేక దేశ్లో్ల హిెంసలు చాలా 
హెచుచిగా జరుగ్తూనే ఉనా్నయి.  యేస్ తన ప్రజలకు 
శ్రమలను గ్ర్ెంచి ఏెం చెపా్పరో చూదా్దెం.

“జనులు మిముమీను నిెంద్ెంచి హిెంసిెంచి....నప్్పడ్ మీరు 
ధనుయాలు.  సెంతోషిెంచి, ఆనెంద్ెంచుడి, పరలోకమెందు మీ 
ఫలము అధికమగ్ను” (మతతుయి 6:11,12).

“జనులు మిముమీను శ్రమలపాలుచేసి చెంపెదరు” 
(మతతుయి 24:9).

“లోకములో మీకు శ్రమ కలుగ్ను; అయినను ధైరయాము 
తెచుచికొనుడి, నేను లోకమును జయిెంచియునా్నననను” 
(యోహాను 16:33).

మనెం అపొసతులుల కారాయాలను చద్వనప్్పడ్ ఆద్ 
సెంఘెంలో ఇవనీ్న ఎలా నరవేరాయో చూసాతుెం.  అక్కడ 
మనకు పౌలు, బర్నబాల మాటలు కనిప్సాతుయి.  “అనేక 
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శ్రమలను అనుభవెంచి మనము దేవుని రాజయాములో 
ప్రవేశిెంపవలెను” (అపొ।। 14:22).

ఇద్గో పౌలు శ్రమలను గ్ర్ెంచి చేసిన బోధ ఇక్కడ్ెంద్.

“శ్రమ ఓరు్పను, ఓరు్ప పరీక్ను, పరీక్ 
నిరీక్ణను కలుగజేయునని యెర్గ శ్రమలయెందును 
అతిశయపడ్దుము” (రోమా 5:3,4).  “క్రీస్తుతో కూడా 
మహిమపొెందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన యెడల  క్రీస్తుతోడి 
వ్రస్లము” (రోమా 8:17).  “క్ణమాత్రముెండ్ మా 
చులకని శ్రమ మా కొరకు అెంతకెంతకు ఎకు్కవగా నితయామైన 
మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నద్” (2 కొర్ెంథీ 
4:18).  “మీకొరకు నేను అనుభవెంచుచున్న శ్రమల యెందు 
సెంతోషిెంచుచు....” (కొలస్టస్ 1:24).

పేత్రు శ్రమలను గ్ర్ెంచి ఇక్కడ ఏెం చెబుత్నా్నడో 
చూడెండి.

“ఇెందుకు మీరు ప్లువబడితిర్, క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు 
బాధపడి, మీరు తన అడ్గ్జ్డల యెందు నడచుకొనునట్ల 
మీకు మాద్ర్ యుెంచిపోయెను” (1 పేత్రు 2:21).  
“క్రీస్తు శరీరమెందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అటిట్ 
మనస్స్ను ఆయుధముగా ధర్ెంచుకొనుడి” (1 పేత్రు 
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4:1).  “ప్రియులారా, మిముమీను శోధిెంచుటకు మీకు 
కలుగ్చున్న అగ్నవెంటి మహా శ్రమలను గూర్చి మీకేదో యొక 
వెంత సెంభవెంచునట్ల ఆశచిరయాపడకుడి... క్రీస్తు శ్రమలలో 
మీరు పాలివ్రైయున్నెంతగా సెంతోషిెంచుడి” (1 పేత్రు 
4:12,13).

బైబిల్  చద్వన వ్రెవవార్కైనా, దేవుని ప్రజల చర్త్ర 
అెంతా శ్రమలమయెం అని గ్రహిసాతురు.  పాత నిబెంధనలో 
యోబు, దావీదు, దేవుని ప్రవకతులు, పేరు తెలియని 
ఎెందరో పర్చారకులు దేవుని కోసెం శ్రమలను పొెందారు.  
“మర్కొెందరు తిరసా్కరములను, కొరడా దబబులను, మర్ 
బెంధకములను ఖైదును అనుభవెంచిర్.  రాళ్లతో కొటట్బడిర్, 
రెంపములతో కోయబడిర్, శోధిెంపబడిర్, ఖడగుముతో 
చెంపబడిర్....” (హెబ్రీ 11:36,37).

క్రొతతు నిబెంధనలో యేస్ చెప్్పనటే్ల, వనువెంట 
జరుగ్తూనే వచాచియి.  దేవుని సేవకులు ఎద్ర్ెంచబడాడురు, 
చెద్ర్ెంపబడాడురు, హాని పొెందారు, చెరసాల పాలయాయారు, 
చెంపబడాడురు.

బైబిల్ లో దేవుని ప్ల్లల శ్రమలను గ్ర్ెంచిన బోధ ఇద్గో...!

1. శ్రమలు, ఇబబుెంద్, ఒతితుడి అనేవ క్రీస్తు నెందు 
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వశ్వాసముెంచిన నిజ క్రైసతువులకు సహజెం.  ఏ తోటలో 
స్వ్సనలిచేచి ప్ష్్పలు ఎదుగ్తాయో, అదే వ్తావరణెంలో 
దృఢమైన మొక్కలు మొలుసాతుయి.

2. వశ్వాసానిక కలిగే శ్రమలు గొప్ప ఫలితాని్న ఇసాతుయి.  
అెందులో సెంతోషిెంచటెం, అెందులో మహిమపరచిటెం (1 
పేత్రు 1:7; 4:12,13; రోమా 5:3,4). శ్రమలనేవ ఓరు్పను 
కలుగజేసి, వశ్వాసాని్న దేవుని దృషిట్లో ప్రశస్మైన దానిగా 
చేసేెందుకు ఆయన వనియోగెంచే పదధితి.  ఎవర్ని ఆయన 
చెప్్పకోదగన వధెంగా ఆశీరవాద్ెంచాలని అనుకుెంటాడో, 
అటిట్వ్ర్క గొప్ప శ్రమలను అనుమతిసాతుడ్.

3. శ్రమలను సహిెంచటెం అనేద్ గొప్ప మహిమకు మూలెం.  
యాకోబు, వరగొగుటట్బడి రాకుమారుడయాయాడ్.  యోసేప్ 
నిరాకర్ెంచబడి, శ్రమలను అనుభవెంచి క్రీస్తు ప్రభువునకు 
సౌెందరయావెంతమైన ముెంగ్రుతు అయాయాడ్.  యోబు మెంటిలో 
పడద్రోయబడి, అపవ్ద్ నోరు మూయిెంచటానిక దేవునిచేతి 
సాధనమయాయాడ్.  పౌలు శ్రమలు “సెంఘము అను ఆయన 
శరీరము కొరకు క్రీస్తుపడిన పాట్లలో కొదువైన వ్టియెందు 
నా వెంత్ నా శరీరమెందు సెంపూర్ము చేయుచునా్నను” 
(కొలస్టస్ 1:24).
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బైబిల్  ప్రకారెం- ఇద్ కేవలెం మనకు శ్రమలను 
గ్ర్ెంచి అవసరమైన సమాచారెం యొక్క మూలెం, ఎటిట్ 
పర్సి్త్లో్లనూ శ్రమలను తప్్పెంచుకోవటెం నిరాశపడటెం 
కుదరదు. ఇద్ లోకెం యొక్క నైజెం.  శ్రమలు, ఇబబుెందులనేవ, 
అగ్నలో మనకు దేవుని మహిమపరేచి గొప్ప అవకాశ్ని్న 
కలిగసాతుయి.  త్ఫానులో దేవుడ్ తన ప్రజల కొరకు ఏెం 
చెయయాగలడో ఇద్ బయల్పరుస్తుెంద్.

4. క్రీస్తు రాకడలో ఇటిట్ శ్రమలను సహిెంచటెం అనేద్
ఘనతకు, మహిమకు, స్తుతిక కారణమౌత్ెంద్.  నేటి శ్రమకు 
రేపటి మహిమకు సని్నహిత సెంబెంధెం ఉెందని అెంటాెం.  
తరచూ మనెం (మర్చిపోతాెం) ఆ గ్రహిెంప్ కలిగ ఉెండము 
(మతతుయి 5:10–12; 2 కొర్ెంథీ 4:17; 1 పేత్రు 
4:13).  ఇక్కడ క్రీస్తు కొరకు శ్రమలను అనుభవెంచటెం 
అక్కడ ఘనతకు కారణమౌత్ెంద్.  ఈ బహుమానాలను 
(ఘనతలను) కోలో్పదామా?

5. క్రీస్తు కొరకు హిెంసలను అనుభవెంచటెం, మనెం
ధనుయాలెం అనేెందుకు, మహిమ గల ఆతమీ మనపై నిలిచి 
ఉనా్నడనేెందుకు గ్రుతు (1 పేత్రు 4:14).

6. క్రీస్తుతో శ్రమపడటెం, ఆయన వశ్వాస్లకు భూమీమీద
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గొప్ప ఆధికయాత.  ఆయనకు చెెంద్న మనెం ఆయన దేహెంలో 
అవయవ్లెం, అవయవ్లు శ్రమపొెంద్తే, శిరస్స్ కూడా 
శ్రమ పొెందుత్ెంద్.  అపొ।। కారాయాలు 9:41; యెషయా 
63:9; రోమా 8:17; కొలస్టస్ 1:24 చూడెండి.

ఎెంతో గొప్ప మహిమకరమైన సెంఘ చర్త్రలో దేవుని 
ప్రజలు శ్రమల మధయా బాధను అధిగమిెంచి నిలబడటెం, 
హిెంస, మరణాల యొద్ద జయోతాస్హెం చేశ్రని నమోదు 
చెయయాబడిెంద్.  అద్ దేవునికెంత మహిమగా ఉెందో, 
ఉెంటెందో! ఈ శ్రమల చర్త్ర ముగసిెందని అనుకోకు! 
మహిమకరమైన పేజీలు ఇెంకా రాయబడవలసి ఉెంద్.

శ్రమల నుెండి తప్్పెంచుకోవ్లనే ఆతృత, పౌలులో 
కనిప్ెంచదు. “మనము శ్రమల యెందు దేవుని 
మహిమపరచుదము”; లేదా మోషే “దేవుని ప్రజలతో 
శ్రమలననుభవెంచుట” (హెబ్రీ 11:25); లేదా శిష్యాలను 
చూడెండి, దబబులు తిన్నప్్పడ్ సెంతోషిెంచారు.  “ఆ 
నామము కొరకు అవమానము పొెందుటకు పాత్రులమని 
యెెంచబడినెందున వ్రు సెంతోషిెంచుచు” (అపొ।। 
5:41).  వీర్లో ఎవవారూ శ్రమలను తప్్పెంచుకోవటెం భాగయాెం 
అనుకోలేదు. పర్శుదధి జీవతెం సెంఘెం యొక్క సహజ 
హకు్క.
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పశిచిమ దేశ్లలో క్రైసతువయాెంలో ఈ వషయెం కనిప్ెంచక 
పోవటెం చూచి, ఎ.డబ్్లష్.ట్రోజర్  “ఎటిట్ అనుమానెం లేదు, 
ఈ తరెం ఉన్న ఆత్మీయ ఎత్తులను చేరుకోలేని స్ని్నతతవాెం 
కలిగ ఉెంద్.  రక్ణ అనేద్ వ్ర్క ఏ అరా్ని్న ఇచిచిెందెంటే, 
అసౌకరయామైన వ్టి నుెండి వడ్దల పొెందటెం.  మన 
పాటలు, ప్రసెంగాలు, ఒక ఆదరణ, ఆహా్లదాలు గల మతాని్న 
మన కొరకు తయారుచేశ్యి.  మనెం సిలువను, రకాతుని్న, 
ముళ్్ల గల స్లాని్న నిర్లక్ష్ెం చేశ్ెం”.  ఆహా్లదకరెంగా 
ఉెండటెం, శ్రమలను తప్్పెంచుకోవటెం, అమెర్కా చర్చిలో 
తరచూ మనెం వనే వరతుమానెం.

మనకు తెలుస్ ఎటిట్ శ్రమలు మనకు వచిచినా, శకతువెంత్డైన 
యేస్క్రీస్తు ప్రేమగలవ్డ్ వ్టని్నెంటిలో మనతో ఉెంటాడ్.  
ఆయన ప్రేమ నుెండి ఏదీ మనలను ఎడబాపదు.

సాతానుడ్, లోకెం దేవుని ప్ల్లలకు వరోధెంగా ఈ 
భూమీమీద ఎక్కడో ఒకచోట కీడ్ను కలుగజేస్తునే ఉనా్నరు.  
రేప్ అదే పర్సి్తి నీకు, నీ ప్రాెంతానిక సెంభవెంచవచుచి.  
అప్్పడ్ దేవుని ప్రేమ వడిచిపెడ్త్ెందా? ప్రభువు మనకు 
దూరెంగా ఉెంటాడా?

క్రీస్తు కొరకు శ్రమలను అనుభవెంచటెం మాత్రమే కాదు 
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మరణిెంచటెం కూడా భాగయామే కదా? శ్రమలు ఏ రోజైనా 
నీదాకా రావచుచి.  ప్రార్నాపూరవాకెంగా సిదధిెంగా ఉెండ్.  
అదే నాకు సెంభవసేతు, చెరసాలలో ఉెండి అర్రాత్రివేళ 
కీరతునల వెంట కీరతునలు పాడి, ఆనెంద్ెంచిన అపొసతులులవలె 
నేనుెండాలని కోరుకుెంటనా్నను.


