
ఆత్మ ద్వారా నడిప ించబడటిం 
ఆత్మ మీతో నివసిస్త ుంద ి       1 రోజు 

యోహాను 14: 16 - 17   

నేను తండ్రనిి వేడుక ందును, మీయొదద  ఎల్ల ప్పుడు నుండు టక ై ఆయన వేరొక ఆదరణకరతను, అనగా సతయసవరూపి యగు 

ఆతమను మీకనుగరహ ంచును. ల్ోకము ఆయ నను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను ప ంద నేరదు; మీరు 

ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతో కూడ నివసించును, మీల్ో ఉండును.  

 

ప్జిల్కు ఉనన సమసయల్ను బటటి వాటటని  గుర్తంచి వాటట నుండ్ర బయటట రావడ్ానికి ఆదరణ కరతల్ు వార్కీ మదద తు 
ఇస్ాత రు. ప్తిి అదరణకరత ఒక ప్తేికమ ైన సమసయ ప ైన వార్కీ కేటాయంచిన సమయం ల్ోనే చెయయడ్ానినికి ప్యితినస్ాత రు 
ఎకుువ సమయం తీసుక ంకుండ్ా. ప్జిల్ వయకితగత సమసయ కానీ ల్ేక జీవిత సమసయ కానీ ఏదైెనా వార్కీ మంచిగా 
ప ందడ్ానిని ఆదరణ కరతల్ు ప్యితినస్ాత రు. 
 

పరిశుదధా త్మ మనకు ఒక సలహాదధరుడిగా ఇవవబడ్రంది. కేవలుం ఒక నిరిిష్ట  సమయుం కోసుం కాద్ 
ఎపపటికీ. అత్న్ మాతో నివసిస్ాత డు మరియు మనలో ఉుంటాడు. పరపుంచుం ఆయనన్ అుంగీకరిుంచలేద్ 
ఎందుకంటే అది ఆయనను చూడల్ేదు, ఆయనను తెల్ుసుక నల్ేదు 
 
మనము ఎంతగానో గౌరవించే వయకిత మన ఇంటటకి వచిి మనతో కలిసి నివసిసూత  ఉనానరనుక ండ్ర. ఆయనను మనము 

ఎంతో ప్తేియకముగా చుసుకుంటాము. ఆయనకు ఇషి్మ ైన వంట కానీ భోజనము కానీ ఆయనకు ప్తేియకముగా, 

సమయానికి ఇస్ాత ము. ఆయనకు అనిన విధాల్ుగా ప్తేియకముగా చూస్ాత ము కదా. 

మనల్ో ఉనన ప్ర్శుదాా తమను మనము ప్తేియకముగా చుసుత నానమా?.ఒక సల్హాదారుడ్రగా అతను మనతో మాటాల డటానికి 

ఇషి్ప్డతారు. మనము అయన మాటల్ు వినడ్ానికి సమయము ఇసుత నానమా?. చివర్గా మీరు ప్ర్శుదాతమ మాట  విని 

అనుసర్ంచిన విష్యము ఏది? ఎంత కాల్ము అయంది?. మనము ప్టటి దల్గా ఒక నిరణయము తీసుక ని ప్తిి రోజు 

పాటటంచడ్ానికి ప్ర్శుదాతమ చెపపు విల్ువ ైన మాటల్ను విని వాటట ప్కిారముగా అనుసర్దాద మా అది మన ఇష్ాి ల్కు 

వయతిరేకమ ైన కూడ్ా.? అప్పుడే్ మనము ప్ర్శుదాతమ దావరా నడ్రపించబడుతునానము అని బల్ంగా చెప్ుగల్ము. 

అనుసరణ: 

ప్ర్శుదాతమ తో మీరు ఒక విల్ువ ైన సమయానిన గడప్ండ్ర. ప్ర్శుదాతమ మీ సమయం క సం ఎదురు చూసుత ంది. అయన 

సల్హాల్ు విని వాటటని  అనుసర్ంచి నడవండ్ర. 
 

ఆత్మ మీకు అన్ని విషయాలు నేరపిసుత ింద్ ి           2 రోజు 

యోహాను 14: 26 - 27   

ఆదరణకరత , అనగా తండ్రి నా నామమున ప్ంప్బో వప ప్ర్శుదాా తమ సమసత మును మీకు బో ధించి నేను మీతో చెపిున 

సంగతుల్నినటటని మీకు జఞా ప్కము చేయును. శాంతి మీ కనుగరహ ంచి వ ళ్లల చునానను; నా శాంతినే మీ 

కనుగరహ ంచుచునానను; ల్ోకమిచుి నటటి గా నేను మీ కనుగరహ ంచుటల్ేదు; మీ హృదయ మును కల్వరప్డనియయకుడ్ర, 
వ రవనియయకుడ్ర.  
 



మన జీవితంల్ో పాఠశాల్ కానీ ల్ేక కళాశాల్ల్ో మనకి ఇషి్ం ల్ేని తరగతుల్ు ఊంటాయ. ఎందుకంటే మనకు ఆ సబజె కుి  

(విష్యం) అంటే ఇషి్ంల్ేక పో వచుి ల్ేక ఉపాధాయయుడు ఇషి్ంల్ేక పో వచుి. ల్ేక తరగతి కంటే ఇషి్మ ైనది మనకి 

బయట ఊండొ్ చుి, అది సిమిమా ల్ేక ఆటల్ు కావచుిను.  

 

ప్ర్శుదాతమ ఒక మంచి ఉపాధాయయుడు. ప్ర్శుదాతమ కంటే గొప్ుగా ఎవవరు చెప్ుల్ేరు.  సబజె కుి  (విష్యం) ఏదైెతే 

నేర్ుస్ాత రో అదే మంచి  సబజె కుి  (విష్యం). ఒకవేళ్ మనము చాల్ా బిజీగా ఊంటటనానమేమో ఆ  సబజె కుి  (విష్యం) 

తెల్ుసుక డ్ానికి ల్ేదా వినడ్ానికి.  ఒకవేళ్ మనకి   సబజె కుి  (విష్యం) అంటే ఇషి్మా ల్ేదేమో. ప్ర్శుదాతమ చెపపు విష్యం 

కంటే వేరే విష్యం మనకి ఇషి్ం ఊండొ్ చుి.  

 

సబజె కుి  (విష్యం) మనకి శాంతిని కల్ుగజేసుత ంది. అది మన కష్ాి ల్ నుండ్ర మన భయాల్ నుండ్ర విడుదల్ చేసుత ంది. ఏదో  

ఒక రోజు ఆ విష్యం వినవల్సిందే, ఆ రోజు ఈ రోజు ఎందుకు కాకూడదు? 

 

అనుసరణ: 

ప్ర్శుదాతమ తో మీరు ఒక విల్ువ ైన సమయానిన గడప్ండ్ర వచనం (దేవపడ్ర వాకయం) దావరా. మనకి సహాయం క సం  
మర్యు వాటటని అనుసర్ంచడ్ానికి ప్ర్శుదాతమకు అడగండ్ర. 
 

ఆత్మ యేస్ గురిుంచి స్ాక్ష్యమిస్త ుంది           3 రోజు 
యోహాను 15: 26  

తండ్రయిొదద నుండ్ర మీ యొదద కు నేను ప్ంప్బో వప ఆదరణకరత , అనగా తండ్రి యొదద నుండ్ర బయల్ుదేరు 
సతయసవరూపియ ైన ఆతమ వచిి నప్పుడు ఆయన ననున గూర్ి స్ాక్ష్యమిచుిను. 
 
స్ాక్ష్యం యొకు అరాం: ఏదో  ఒక విష్యం గుర్ంచి తీవంిగా మాటాల డటం, ముఖ్యంగా ఒక నాయయస్ాా నంల్ో,  
ల్ేదా రుజువపను అందించడము. మనము  ఆతమ దావరా నడ్రపించబడ్రతే యేసును గుర్ంచి స్ాక్ష్యమిస్ాత ము. 

యేసు తన శిష్ుయల్తో, వారు మొదట నుంచి  ఆయనతో ఉననటటల  స్ాక్ష్యం చెపాుల్ని చెపాురు.  

కాబటటి , ప్ర్శుదాా తమ మనతోనే ఎప్ుటటకి ఊంటటంది, ఎకుువగా మనం యేసు  కీరసుత  గుర్ంచిన స్ాక్ష్యం చెపాులి 

 

మన చుటటి ప్కుల్ చూసుకుంటే ప్జిల్ు ఎకుువగా వేరే వార్ గుర్ంచి, ప్దద తుల్ గుర్ంచి వార్ అనుసరణ గుర్ంచి చెపపువారు 

ఉనానరు,  యేసు  కీరసుత  గుర్ంచి తకుువల్ో తకుువగా చెపపువాళ్లలు ఉనానరు.  

 

మనకునన అవకాశం ఏంటట? ఎకుువగా యేసు  కీరసుత  గుర్ంచి చెప్ుడమా ల్ేక వేరే వాటట గుర్ంచి చెప్ుడమా?  

 

అనుసరణ: 

యేసు  కీరసుత  గుర్ంచి ఎవవర ైనా ఒకుర్కి చెప్ుడ్ానికి నిరణయం తీసుక వాలి ఈ రోజు.  ప్తిి రోజు అల్వాటటగా మారుిక ని 

రోజుల్ో ఒకు వయకిత నుండ్ర ఎకుువ వయకుత ల్కు చెపపు వారీగా మారాలి. 

 

ఆత్మ యేస్న్ మహిమపరుస్త ుంద ి        4 రోజు 
యోహాను 16 : 13-14 

అయతే ఆయన, అనగా సతయసవరూపియ ైన ఆతమ వచిినప్పుడు మిముమను సరవసతయము ల్ోనికి నడ్రపించును; ఆయన 

తనంతట తానే యేమియు బో ధింప్క, వేటటని వినునో వాటటని బో ధించి సంభ.  ఆయన నా వాటటల్ోనివి తీసిక ని మీకు 
తెలియజేయును గనుక ననున మహ మ ప్రచును. అయతే  ఆయన, అనగా సతయసవరూపియ ైన ఆతమ వచిినప్పుడు 



మిముమను సరవసతయము ల్ోనికి నడ్రపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బో ధింప్క, వేటటని వినునో వాటటని 

బో ధించి సంభవింప్బో వప సంగతుల్ను మీకు తెలియజేయును. ఆయన నా వాటటల్ోనివి తీసిక ని మీకు తెలియజేయును 

గనుక ననున మహ మ ప్రచును. 

 

ల్ోకముల్ో చూసుకుంటే ప్జిల్ వార్ గుర్ంచి ఎకుువ గొప్ుగా చూపిస్ాత రు. వార్ గుర్ంచి ఎకుువగా మాటాల డతారు. 

అధికారం విష్యం ల్ో కూడ్ా ప్జిల్ు ఎకుువ మహ మ ప్రుస్ాత రు. 

 

ఆతమ దావరా నడ్రచినటల యతే, ఆతమ మనకు  అనిన విష్యాల్ోల  సతాయనికి దార్ తీసుత ంది. రక్ష్ణ దేవపడ్ర నుండ్ర వసుత ంది. 

"హల్లల ల్ూయా ! రక్ష్ణ మర్యు మహ మ మర్యు శకిత  ఆయనకు చెందును గాక  అని ప్రల్ోకముల్ో ఒక సవరం మనము 

వింటాము. 

 

ఆతమ తనంత తాను మాటాల డదు ఏదైెతే తాను వింటారో అది మర్యు ఏమి జరగబో తుందో  అవి మాటాల డతారు.  

 

మనము ఆతమ దావరా నడ్రచినటల యతే, దేవపడ్ర యొకు విష్యముల్ో మనము ఎదుగుతాము 

 

అనుసరణ:  

యేసు కీరసుత  గుర్ంచి తెల్ుసుక ని ఆయనము మహ మ ప్రచడ్ానికి ప్ర్శుదాద తమ మీకు ఎల్ాంటట విష్యాల్ోల  సహాయం 

చేసింది. వాటటని తిర్గ్ అనుసర్ంచండ్ర. ముందు కంటే ఇప్పుడు మనం ఎల్ా ఉనానము? 

 

మనము  ధెైరయంగా మాటాల డడ్ానికి ఆతమ సహాయప్డుతుంద ి     5 రోజు 
అపొ . కారయములు 4: 31-32 

వారు పాిరానచేయగానే వారు కూడ్ర యునన చోటట కంపించెను; అప్పుడు వారందరు ప్ర్ శుదాా తమతో నిండ్రనవార ై దేవపని 
వాకయమును ధైెరయముగా బో ధించిర్.విశవసించినవారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమయు గల్వార ై యుండ్రర్. 
ఎవడును తనకు కలిగ్న వాటటల్ో ఏదియు తనదని అనుక నల్ేదు; వార్కి కలిగ్నదంతయు వార్కి సమషిి్గా ఉండె్ను. 
 
యేసు కీరసుత  గుర్ంచి ప్కిటటంచునప్పుడు అపో సుత ల్ు ల్ేదా శిష్ుయల్ యొకు జీవితాల్ు చదువపతే వారు ఎనిన కష్ాి ల్ు 
ఎదురొునానరు తెల్ుసుత ంది. కానీ వారు ఎప్పుడు భయప్డ్ర వ నకడుగు వేయల్ేదు. ఎందుకంటే వారు  ప్ర్శుధ్ాా తమతో 
నిండ్రన వార ై ఆతమ ధైెరయంతో మాటాల డ్ారు.  

ప్కిటటంచడ్ానికి ల్ేక బో ధించడ్ానికి అవకాశం మనకు వసపత  మనం ధైెరయముగా బో ధిసుత నానమా ల్ేక వేరే వారు చేస్ాత రు 
అనిన అనుకుంటటనానము. ఒకవేళ్ అది నాయకుల్ ప్ని మాతమేి అనుకుంటటననమా? 

నమిమన శిష్ుయల్ందరు హృదయముల్ో ఏక భావము కలిగ్ ఒకే ఆల్ోచన కలిగ్న వార ై ఉనానరు. ఎకుడ్రకి వ ళ్లలన వారు 
ధైెరయముగా వాకాయనిన ప్కిటటంచారు.  

అనుసరణ: 
మీ యొకు కూటమిల్ల్ో వాకాయనిన ధైెరయముగా ప్కిటటంచండ్ర. ఒకవేళ్ మీరు తరచుగా వాకయం బో ధించే వయకిత గా ఊంటే 
వేరే వార్కీ అవకాశం ఇవండీ్.  
 
 



పరపశుద్వా త్మకు అబదా్మాడకూడద్ు         6 రోజు 

అపొ . కారయములు 5: 1-3 

అననీయ అను ఒక మనుష్ుయడు తన భారయయ ైన సపపురాతో ఏకమ ై ప ల్మమ మను. 
భారయ య రుకనే వాడు దాని వ ల్ల్ో క ంత దాచుక ని క ంత తెచిి అప సత ల్ుల్ పాదముల్యొదద  ప టటి ను. 
అప్పుడు పపతురు అననీయా, నీ భూమి వ ల్ల్ో క ంత దాచుక ని ప్ర్ శుదాా తమను మోసప్పచుిటకు స్ాతాను ఎందుకు 
నీ హృదయ మును పపిరేపించెను.? 
 
క నిన స్ారుల  మనకు ఇషి్మ ైన విష్యాల్ు  దేవపడ్ర నుండ్ర దాక ునడ్ానికి మనల్ను గుడ్రి వార్గా ఆల్ోచించే వార్గా 
చేసుత ంది. అననీయ, ప్ర్శుదాతమతో నిండ్రన వారు, కానీ క ంత కాల్ముల్ోనే స్ాతానుని తన హృదయముల్ోకి 
ఆహావనించారు.  
 
మనం వీటటతో నిండ్రన వారీగా ఉనానమా?  దేవపడ్ర పపిమ క సమా  ల్ేక ల్ోకంల్ో ఉనన వాటట క సమా?  కాబటటి య వడు 
ఈ ల్ోకముతో సపనహము చేయగోరునో వాడు దేవపనికి శతుివగును. (యాక బు 4: 4) 

ఆతమతో నడ్రపింప్బడ్రన వారీగా ఊంటే, మనం ఎప్పుడు సతయమే మాటాల డతాము. ఎవర్తోన ైనా ఆసతయం ప్లికిన య డల్ 
దేవపడ్రతో ఆసతయం చెపిునటిే.  

అనుసరణ: 
గతంల్ో మనం ఎవర్తోన ైనా అసతయం ప్లికిన య డల్, వ ళ్లల వార్తో ఒప్పుక ని క్ష్మాప్ణ అడగండ్ర. ఇప్ుటట నుడ్ర సతయం 
మాతమేి మాటాల డండ్ర. 
 
పరపశుద్వా త్మను పరీకి్ించకిండ ి        7 రోజు  
అపొ . కారయములు 5: 7-9 
ఇంచుమించు మూడు గంటల్ సపప్టటకి వానిభారయ జర్గ్నది య రుగక ల్ోప్లికి వచెిను. అప్పుడు పపతురుమీరు ఆ 
భూమిని ఇంతకే అమిమతిరా నాతో చెప్పుమని ఆమ ను అడ్రగ ను. అందుకామ  అవపను ఇంతకే అని చెప ును. అందుకు 
పపతురుప్భిువపయొకు ఆతమను శోధించుటకు మీర ందుకు ఏకీభవించితిర్? ఇదిగో నీ ప నిమిటటని పాతిప టటి నవార్ 
పాదముల్ు వాకిటనే యుననవి; వారు నినునను మోసిక ని పో వపదురని ఆమ తొ అన ను. 
 
అననీయ భారయయ ైన సపపురా, అననీయ ను ఈ విష్యం నుండ్ర ఆప్వచుి కానీ చూసపత  తాను కూడ్ా గుడ్రి గా 
ఆల్ోచించింది. ఆమ  కూడ్ా అసతయం చెపిుంది. మనం ఎవర్ప్టల న ైనా బావోదాగాగ్నికి గుర్అయనప్పుడు చాల్  తవరగా 
ప్భిావితం కాగల్ము?  

మన జఞా నానికి ఏదైెనా తీసుకువచిినటల యతే, మనం మాటాల డటం మంచిది. మనము దేవపనికి ఇషి్మ ైన వాటట ప ైన దృషిి్ 
ప టాి లి కానీ బావోదాగాగ్నికి సంబంధించిన వాటటప ైన కాదు. ఎమోష్న్స్ మనల్ను అసతాయనికి దార్తీస్ాత య మర్యు 
ప్ర్శుదాద తమను ప్రీక్రంచేల్ా చేస్ాత య. 

 

 



అనుసరణ: 
మీ సహవాసం ల్ో కానీ ల్ేదా మీ కుటటంబంల్ో ఏదైెనా విష్యాల్ు మీకు దేవపడ్ర చూపించినటటలల తే? ఆ విష్యాల్ గుర్ంచి 
పాిరాన చేసి ప్ర్శుదాద తమ సహాయం తో వార్తో మాటాల డ్ర వారు దేవపడ్ర ని మహ మ ప్రచడ్ానికి సహాయం చేయండ్ర. 
 
పరపశుద్వా త్మను ఎద్ిరపించకిండ ి        8 రోజు 
అపొ . కారయములు 7: 51-53  

ముష్ురుల్ారా, హృదయముల్ను చెవపల్ను దేవపని వాకయమునకు ల్ోప్రచనొల్ల నివారల్ారా, మీ పితరుల్వల్ల మీరును 
ఎల్ల ప్పుడు ప్ర్శుదాా తమను ఎదిర్ంచుచునానరు. మీ పితరుల్ు ప్వికతల్ల్ో ఎవనిని హ ంసింప్క యుండ్రర్? ఆ 
నీతిమంతుని రాకనుగూర్ి ముందు తెలిపినవార్ని చంపిర్. ఆయనను మీరు ఇప్పుడు అప్ుగ్ంచి హతయ చేసినవార ైతిర్. 
దేవదూతల్ దావరా నియమింప్బడ్రన ధరమశాసత రమును మీరు ప ందితిర్గాని దానిని గ ైక నల్ేదని చెప ును. 
 
దేవపడు మనకు ఆజాల్ను ఇచిింది వార్కీ విధేయతగా జీవించడ్ానికి . వాటటకీ విధేయత చూపించకపో తే దేవపడు తన 
ప్జిల్ను ప్ంపి వాటటని మనకు తెలిపి వాటట ప్కిారంగా నడవడ్ానికి మారగం చూపిస్ాత రు. దేవపని ఆదేశాల్ను తీసుక చేి 
ప్జిల్ను అప్హాసయం చేస్ారు, అవమానించారు, చంప్బడ్ాి రు. 
 
మీ నాయకుల్ను జఞా ప్కము చేసిక నుము, నీకు  దేవపని వాకయమును గూర్ి చెపిున నాయకుల్ను జఞా ప్కము 
చేసిక నుము. మీకు దేవపని వాకయము బో ధించి, మీప ైని నాయకుల్ుగా ఉననవార్ని జఞా ప్కము చేసిక ని, వార్ ప్విరతన 
ఫల్మును శరదాగా తల్ంచుక నుచు, వార్ విశావసమును అనుసర్ంచుడ్ర.(హెబ్రియుల్కు 13: 7). మీప ైని నాయకుల్ుగా 
ఉననవారు ల్లకు ఒప్ుచెప్ువల్సినవార్వల్ల మీ ఆతమల్ను కాయుచునానరు; వారు దుుఃఖ్ముతో ఆ ప్ని చేసినయ డల్ 
మీకు నిష్ప్యిోజనము గనుక దుుఃఖ్ముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటటల  వార్ మాట విని, వార్కి 
ల్ోబడ్రయుండుడ్ర.(హెబ్రియుల్కు 13:17)  
దేవపడ్ర వాకాయనిన అనుమతించకపో తే ప్ర్శుదాద తమను ఎదిర్ంచిన వారీగా ఊంటాము 
 
అనుసరణ: 
క ంత సమయం తీసుక ని ఒక నాయకుడ్రతో కలిసి కీరసుత ల్ో ఎదగడ్ానికి సహాయం తీసుక ండ్ర. అయన/ఆమ  చెపపు 
మాటల్ను ఎదుర్ంచకండ్ర. 

పరపశుద్వా త్మను డబుు ద్వారా కొనకూడద్ు        9 రోజు 
అపొ . కారయములు 8: 18-21 

అప సత ల్ుల్ు చేతుల్ుంచుటవల్న ప్ర్శుదాా తమ అనుగరహ ంప్బడె్నని సపమోను చూచి. వార్య దుట దవియము ప టటి  
నేన వనిమీద చేతుల్ుంచుదునో వాడు ప్ర్శుదాా తమను ప ందునటటల  ఈ అధికారము నాకియుయడని అడ్రగ ను. అందుకు 

పపతురునీవప దవియమిచిి దేవపని వరము సంపాదించు క ందునని తల్ంచుక నినందున నీ వ ండ్ర నీతోకూడ నశించును గాక. 

నీ హృదయము దేవపనియ దుట సర్య ైనది కాదు గనుక యా కారయమందు నీకు పాల్ుప్ంప్పల్ు ల్ేవప.  

 
క నిన స్ారుల  మనం డబుుతో ఏదైెనా చేయగల్ము అనుకుంటాము. అల్ాగే సపమోను కూడ్ా దేవపడ్ర ఇచిిన ప్ర్శుదాద తమ 

అనే వరమును డబుుతో క నాల్నుకునానడు. 

 



దేవపడు తన బహుమతిని ఎవర్కీ ఇవావల్ో నిరణయస్ాత డు. అది దేవపడు అనుమతి  చేయకపో తే దానిని 

ప ందల్ేము.దేవపడు ఇవావల్ని నిరణయసపత  తప్ు మనం ఎవర్కీ ఇవవల్ేము. దేవపడ్రకి ఎవర ైతే విధేయుల్ుగా ఊంటారో వార్కీ 

మాతమేి దేవపడ్ర ప్ర్శుదామని ఇస్ాత రు. 

 

అనుసరణ: 

ఏ విష్యముల్ో మన హృదయం మారాల్ని ప్ర్శుదాతమకు అడగండ్ర. ఆ విష్యాల్నుండ్ర విడుదల్ క సం దేవపడ్రకి పాిరాన 

చేయండ్ర. 
 

పరపశుద్వా త్మ మనల్ని పరో త్సహిసుత ింది్        10 రోజు 

అపొ . కారయములు 9: 31 

కావున యూద్య గల్నలయ సమరయ దే్శములిం ద్ింత్ట సింఘము క్ేమాభివృదాి్న ింద్ుచు సమాధవనము 
కల్నగపయుిండెను; మరపయు పోభువునింద్ు భయమును పరపశు ద్వా త్మ ఆద్రణయు కల్నగప నడుచుకొనుచు 

విసత రపించుచుిండెను. 

 

ఇకుడ ప్ర్శుదాా తమచే పోి త్హ ంచబడ్రన చర్ిల్ు మనము చూసుత నానము. వేళా సంఖ్యల్ోల   ఎదుగుదల్, దేవపడ్ర 
భయభకుత ల్తో నివసిసుత నానరు. 
 
నీ గత జీవితముల్ో ప్ర్శుదాద తమ మిమమని పోి త్హ ంచి శకితని నింపిన విష్యాల్ను మీరు గుర్తసుత నానరా? 
మన సంఘం యొకు విష్యం ఏంటట? మన కూటమి విష్యం ఏంటట? అదే వేళా సంఖ్యల్ోల  ఎదుగుతుందా? మనం 
దేవపడ్ర భయభకుత ల్తో నివసిసుత నానమా? మన కూటమిల్ో ఉనన శిష్ుయల్ు దేవపడ్ర భయముతో నివసిసుత నానరా? 
మనము  శాంతి సమయానిన కలిగ్ ఊంటటనానమా?  
 
అనుసరణ: 
ప్ర్శుదాద తమ తో నిండ్రన పోి తాహం గల్ వయకితగా నినున నీవప మారుిక . మీ కూటమి శిష్ుయల్తో పోి త్హసమయానిన  
గడప్ండ్ర. దేవపడ్ర భయభకిత విష్యాల్ోల  నడ్రపించండ్ర. 
 
ఆత్మ అనుగుణింగా జీవిించడిం         11 రోజు 

రోమీయులకు 8:5-6 

శరీరానుస్ారుల్ు శరీరవిష్య ముల్మీద మనసు్ నుంతురు; ఆతామనుస్ారుల్ు ఆతమవిష్య ముల్మీద 
మనసు్నుంతురు; శరీరాను స్ారమ ైన మనసు్ మరణము; ఆతామనుస్ారమ ైన మనసు్ జీవమును సమా ధానమున ై 
యుననది.  
 
మనం చాల్ స్ారుల  శరీరం గుర్ంచి అల్ోచించి మేధా శకిత గుర్ంచి తకుువగా ఆల్ోచిస్ాత ము.  మేధా శకిత మన శరీరముల్ో 
ఉనన భాగాల్ను అనుసరణల్ో ప డుతుంది. అది మనల్ను తెలివి మర్యు జఞా నము వ ైప్ప నడవడ్ానికి సహాయం 
చేసుత ంది. అది మనల్ను ప్తిిరోజు  జాప్కశకిత వ ైప్ప నడ్రపిసుత ంది. 
 



మనం మన మేధా శకితని ఆతమసిదాితో నడ్రపించినటటలల తే, ఆతమ యొకు మాట వింటటంది. ఆతమనుస్ారంగా నడ్రచే జీవితం 
మనకు శాంతిని ఇసుత ంది. శరీరానుస్ారంగా నడ్రపప జీవితం మరణానిన ఇసుత ంది.  
 

అనుసరణ: 
మన క ర్కల్ు ల్ేదా ఆల్ోచన విధానాల్ చిటాి  తాయారు చేసి అవి ఆతమనుస్ారంగా ఉనానయా ల్ేక ల్ోకానుస్ారంగా 
ఉనానయా అని సర్ చూసుక వాలి. 

ఆత్మ మన కొరకు ప్రా రిిస్త ుంది         12 రోజు 

రోమీయులకు 8: 26-27 

అటటవల్ల ఆతమయు మన బల్హీనతను చూచి సహాయము చేయుచునానడు. ఏల్యనగా మనము యుకతముగా 
ఏల్ాగు పాిరాన చేయవల్లనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచిర్ంప్ శకయముకాని మూల్ుగుల్తొ ఆ ఆతమ థానే మన 
ప్క్ష్ముగా విజఞా ప్నము చేయుచునానడు. మర్యు హృదయముల్ను ప్ర్శోధించువాడు ఆతమయొకు మనసు్ ఏదో 
య రుగును; ఏల్యనగా ఆయన దేవపని చితత ప్కిారము ప్ర్శుదుద ల్క రకు విజఞా ప్నము చేయు చునానడు. 
 
మన జీవితముల్ో ఎప్పుడైె్నా ఒక సరి్ఫిక ట్ (ధుివ ప్తంి) క సం కారాయల్యానికి (ఆఫపస్) వ ళ్లినప్పుడు, అకుడ 
ఎవవరు తెలియక వాళ్లి చెపపు ప్దాతుల్ు అరాం కాకా సతమతం అవపతుననప్పుడు, మనకు తెలియని వకిత ఎవర ైనా 
వచిి మనకు సహాయం చేసపత  మనం అకుడ్ర నిండ్ర శాంతిగా వ ళ్లలన సందరభం ఏదైెనా ఊందా? 
 
ప్ర్శుదాద తమ మన బల్హీనతల్నుడ్ర బయటటకి రావడ్ానికి సహాయం చేసుత ంది. క నిన స్ారుల  మన జీవితముల్ో ఎల్ా 
పాిరాన చెయాయలి, ఏమి చెయాయలి అని తెలియని ప్ర్సాితిల్ో ప్ర్శుదాద తమ మనకు సహాయం చేసుత ంది. మనం చెప్ుల్ేని 
భావాల్ను ఆతమ ప్లికిసుత ంది.  
 
అనుసరణ; 
మీ యొకు పాిరాన జీవితం ఎదుగుదల్ క సం ప్ర్శుదాతమకు పాిరాన దావరా అడగాలి.ఆతమనుస్ారంగా సహాయం తీసుక ని 
ఆ మారగంల్ో నడవాలి. అప్పుడు మన జీవితముల్ో సంతోష్ానిన చూడగల్ుగుతాము.  
 
పరపశుద్వత్మలో నీతియు,శాింతియు మరపయు సమాధవనము     13 రోజు 
రోమీయులకు 14:17-18 

దేవపని రాజయము భోజన మును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును ప్ర్శుదాా తమయందలి ఆనందమున ై 
యుననది.ఈ విష్య మందు కీరసుత నకు దాసుడైె్నవాడు దేవపనికి ఇష్ుి డును మనుష్ుయల్ దృషిి్కి యోగుయడున ై 
యునానడు. 
 

మనం దేవపని రాజయముల్ో ఉనానము. అందరూ కీరసుత  సపవ చేయాల్నుకుంటారు కానీ మనం కీరసుత  సపవ ఎల్ా 
చేసుత నానము అననది ముఖ్యం. ఎవర ైతే సపవ చేస్ాత రో వారు దేవపని మహ మ ప్రచినటటి  మర్యు వారు మనుష్ుల్ల్ో 
యొగుగ డ్రగా ఊంటాడు.  
 



మన ప్ర్శుదాతమల్ో నీతియు,శాంతియు సమాధానము కలిగ్ఉనానమా? సనినహ త సంబంధం కలిగ్ఉనానమా? మనం 
నీతిగా ల్ేననప్పుడు శాంతిని, సమాధానిన క ల్ోుతాము.  
 
మనయొకు ప్తిి ప్యితనం సంతోష్ానికి మర్యు సనినహ త సంబంధానికి దార్తీసప విధముగా ఊండ్ాలి.  
 
అనుసరణ: 
మన జీవితముల్ో శాంతిని దూరం చేసప సంఘటనల్ు ఉనానయా? ఒకవేళ్ ఊంటే ప్ర్శుదాద తమ సహాయముతో వాటటని 
గుర్తంచి, శిక్ష్ణ తీసుక ని తిర్గ్ శాంతినిన ప ందండ్ర. కాబటటి  మీరు ఆయన రాజయమును నీతిని మొదట వ దకుడ్ర; అప్పు 
డవనినయు మీకనుగరహ ంప్బడును (మతత య 6:33) అనే ఆజాను న రవేరిడ్ానికి మారాగ ల్ను వ తకండ్ర. 
 
ఆత్మ అన్ని విషయాలను శోధిసుత ింది్         14 రోజు 
1 కొరపింథీ 2: 9-11 

ఇందును గూర్ిదేవపడు తనున పపిమించువార్క రకు ఏవి సిదాప్రచెనో అవి కంటటకి కనబడల్ేదు, చెవికి వినబడల్ేదు, 
మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాల్ేదు అని వాియబడ్రయుననది. మనక ైతే దేవపడు వాటటని తన ఆతమవల్న 
బయల్ుప్రచి యునానడు; ఆ ఆతమ అనినటటని, దేవపని మరమముల్ను కూడ ప్ర్శోధించుచునానడు. ఒక మనుష్ుయని 
సంగతుల్ు అతనిల్ోనునన మనుష్ాయతమకే గాని మనుష్ుయల్ల్ో మర్ ఎవనికి తెలియును? ఆల్ాగే దేవపని సంగతుల్ు 
దేవపని ఆతమకే గాని మర్ ఎవనికిని తెలియవప. 
 
దేవపడు మనల్ను పపిమిసుత నానరు. దేవపడు మనక సం ఒక ప్తేికమ ైనది సిదాం చేసి ఉనానరు. తన ఆతమ దావరా మనకి 
తెలియప్రుస్ాత రు అది ఏమిటంటే యేసు కీరసుత . ఆతమ దేవపని గుర్ంచి ల్ోతైెన విష్యాల్ను తెల్ుసుకుంటటంది.  
 
ఎదుటట వయకిత ఆల్ోచనల్ను తెల్ుసుక నే స్ామరాయం మనకు ఊందా? మనకు చాల్ దగగర వయకితక ైన కూడ్ా తెల్ుసుక ల్ేము. 
కానీ దేవపడ్ర గుర్ంచి తెల్ుసుక  డ్ానికి ఆతమ సహాయం చేసుత ంది. దేవపడు ఇచిిన ప్ర్శుదాద తమ అనే వరము దావరా 
మనం  దేవపడ్ర గుర్ంచి ఎంత  ప్తేియకముగా అల్ోచించి తెల్ుసుకుంటటనానము.  
 
అనుసరణ: 
సమయం తీసుక ని దేవపడు ఇచిిన ప్ర్శుదాతమ అనే వరం గుర్ంచి దేవపడ్రకి కృతజాతసుత తుల్ు తెల్పాలి. 
 
మీ శరీరిం పరపశుద్వా త్మ ఆలయిం         15 రోజు 
1 కొరపింథీ 3: 16-17 

మీరు దేవపని ఆల్యమ ై యునానరనియు, దేవపని ఆతమ మీల్ో నివసించుచునానడనియు మీర రుగరా? ఎవడైె్నను 
దేవపని ఆల్యమును పాడుచేసినయ డల్ దేవపడు వానిని పాడుచేయును. దేవపని ఆల్యము ప్ర్శుదామ ై యుననది; 

మీరు ఆ ఆల్యమ ై యునానరు.  

దేవాల్యానికి ల్ేదా సంఘానికి (చర్చి) వ ళ్లినప్పుడు అకుడ అనిన రకాల్ పాపానికి సంబంధించిన విష్యాల్ు 
జరుగుతుననవని ఊహ ంచండ్ర, అవి చూసి మనం నిరుతా్హం అవపతామా... ల్ేదా?. మన సహవాసముల్ో అల్ాంటట 
విష్యాల్ు చూసినప్పుడు మనకు క ప్ం వసుత ంది. 



 

అదే విదంగా మన శరీరం కూడ్ా అనిన పాపాల్కు దూరంగా ఊండ్ాలి. జఞరతవమునకు దూరముగా పార్పో వపడ్ర. 
మనుష్ుయడు చేయు ప్తిి పాప్మును దేహమునకు వ ల్ుప్ల్ ఉననది గాని జఞరతవము చేయువాడు తన స్ ంత శరీర 
మునకు హానికరముగా పాప్ము చేయుచునానడు (1 క ర్ంథీ  6:18). దేవపడ్ర యొకు ఆల్యానిన నాశనం చేయకండ్ర. 
దానిని ప్వితంిగా ఊంచండ్ర.  
 
మీ దేహము దేవపనివల్న మీకు అనుగరహ ంప్బడ్ర, మీల్ోనునన ప్ర్శుదాా తమకు ఆల్యమ ై యుననదని మీర రుగరా? 
మీరు మీ స్ తుత  కారు, విల్ువప టటి క నబడ్రనవారు గనుక మీ దేహముతో దేవపని మహ మప్రచుడ్ర (1 క ర్ంథీ 6:19-20). 

 
అనుసరణ: 
సమయం తీసుక ని దేవపడ్రకి పాిరాన చేసి మీ యొకు పాప్ల్ను ఒప్పుక ని పాప్క్ష్మాప్ణ క రండ్ర. మన శరీర భాగాల్ను 
దేవపడ్రని మహ మ ప్రచడ్ానికి ఉప్యోగ్ంచేల్ా ప్ణిాళ్లక చేయండ్ర.  
 

ఆత్మ యొకక అభివయకతత          16 రోజు 

1 కొరపింథీ 12: 4-7 

కృపావరములు నవనవవిధములుగా ఉనివి గాన్న ఆత్మ యొకకడే. మరపయు పరపచరయలు నవనవవిధములుగా ఉనివి గాన్న 

పోభువు ఒకకడే. నవనవవిధముల ైన కారయములు కలవు గాన్న అింద్రపలోను అన్నిటని్న జరపగపించు దే్వుడు ఒకకడే. అయినను 
అింద్రప పోయోజనము కొరకు పోతివాన్నకి ఆత్మ పోత్యక్షత్ అనుగరహిింపబడు చునిది్.  

 

మనం  అందరం వేరువేరుగా  ఉనన  ఆతమ ఒకుటే. ప్తిి ఒకు శిష్ుయడ్రకి అదే విధమ ైన ప్తేియకత ఇవావలి. క నిన స్ారుల  వయకిత 
ల్ో ఉనన తల్ాంతుల్ను (టాల్ంట్్) బటటి  వార్కీ ప్తేియకత ఇస్ాత ము. అందర్ల్ో ఒకే దేవపడు ప్ని చేస్ాత రు. 
 

ప్తిి ఒకుర్కీ ఆతమ యొకు అభివయకిత మంచి క సం ఇవవబడ్రంది. మనల్ో ఏదైెతే తల్ంతు ఊందో  ఆ తల్ాంతును మంచి 

క సం ఉప్యోగ్సుత నానమా? 

 

అనుసరణ: 

నీల్ో ఉనన ఆ తల్ాంతు గుర్తంచడ్ానికి ప్ర్శుదాద తమ దావరా తెల్ుసుక ని దేవపడ్రకి కృతజాతల్ు తెల్ప్ండ్ర. ఆ తల్ాంతుని 

సంఘముల్ో, కూటమిల్ో ఉప్యోగప్డే్ విధంగా మారాగ ల్ను వ తకండ్ర.  
 
దే్వుడు ఆత్మ యొకక పన్నన్న న్నరణ యిస్ాత డు        17 రోజు 
1 కొరపింథీ 12: 8-11 

ఏల్ాగనగా, ఒకనికి ఆతమ మూల్ముగా బుదాి వాకయమును, మర్యొకనికి ఆ ఆతమననుసర్ంచిన జఞా న వాకయమును, 
మర్యొకనికి ఆ ఆతమవల్ననే విశావసమును, మర్యొకనికి ఆ ఒకు ఆతమవల్ననే సవసాప్రచు వరము ల్ను, 
మర్యొకనికి అదుభతకారయముల్ను చేయు శకితయు, మర్యొకనికి ప్విచన వరమును, మర్యొకనికి ఆతమల్ 
వివేచనయు, మర్యొకనికి నానావిధ భాష్ల్ును, మర్ యొకనికి భాష్ల్ అరాము చెప్పు శకితయు అనుగరహ ంప్బడ్ర 
యుననవి.అయనను వీటటననినటటని ఆ ఆతమ యొకడే్ తన చితత ము చొప్పున ప్తిివానికి ప్తేియకముగా ప్ంచి యచుిచు 
కారయసిదాి కల్ుగజేయుచునానడు. 



మనం సంఘముల్ో ఉనన శిష్ుయల్ల్ో ఒక కుర్ర్ల్ో ఒకు ఫల్ం చూడగల్ము. ప్తిి ఒకురు ఒకే విధమ ైన  ఆతమ కలిగ్ 
ఊండ్ర, ఒకే విధమ ైన ప్నిని చేస్ాత రు. అదే విధముగా, మనం ఏమి చెయాయలి అననది మన నిరణయం కాదు. మనకు  
చెయాయలి అని క ర్క ఉనన దేవపడు మనం చెయాయలిసిన ప్నిని  నిరణయస్ాత రు.   
 
ప్ర్శుదాతమ యొకు ఫల్ాల్ు వివిధరకాల్ుగా దేవపడ్ర చితత ం ప్కిారముగా ప్ంచబడ్రనవి. మీల్ో ఉనన ఆ ఫల్ాని మీరు 
గుర్తంచారా? మంచి ప్ని క సం దానిని ఉప్యోగ్సుత నానమా? 
 
మనల్ో వివిధ రకాల్ ఫల్ాల్ు ఉననప్ుటటకీ,  అందర్ని దేవపడ్ర రాజయం తయారు చేయడ్ానికి ఎనునక నానరు.  
 

అనుసరణ: 
దేవపడ్ర రాజయముల్ో మనల్ను శకితవంతముగా ఉప్యోగ్ంచడ్ానికి దేవపడ్ర పాిరాన చెయాయలి. మన తల్ాంతుని దేవపడ్ర 
క సం ఉప్యోగ్ంచాలి. 

ఆత్మ, జీవితవన్ని ఇసుత ింది్           18 రోజు 

2 కొరపింథీ 3: 5-6 

మావల్న ఏదైెన అయనటటల గా ఆల్ోచించుటకు మాయంతట మేమే సమరుా ల్మని కాదు; మా స్ామరాయము దేవపని 
వల్ననే కలిగ్యుననది. ఆయనే మముమను క ర తత  నిబంధనకు, అనగా అక్ష్రమునకు కాదు గాని ఆతమకే ప్ర్ 
చారకుల్మవపటకు మాకు స్ామరాయము కలిగ్ంచియునానడు. అక్ష్రము చంప్పనుగాని ఆతమ జీవింప్చేయును. 
 
మేము సమరావంతంగా  ఉండ్ాలి (సమరావంతమ ైన మర్యు స్ామరాయం కలిగ్  ఉండ్ాలి). క ర తత  నిబంధన 
ప్ర్చారకుల్ుగా,  దేవపడు మనలిన సమరావంతుల్ుగా చేసియునానడు. ల్ేఖ్ రాతిప్ల్కల్ప ై రాసిన దాని బాహయ భావంల్ో 
చటిం. పాత నిబంధన దావరా చటిం యొకు ల్ేఖ్ వచిింది. 
క తత  నిబంధనల్ో, మన హృదయాల్ మీద వాియబడ్రన చటిం మనకు ఆతమ అవపతుంది. అది మనల్ో ఊండ్ర మనకు 
మారగ సూచికగా ఊంటటంది. అయతే, ఆతమ మర్యు ల్ేఖ్ ర ండు శతుివపల్ు కాదు. అవి ర ండు కలిసి ప్ని చేయును 
కానీ ఆతమ మనకి జీవితానిన ఇసుత ంది.  

అనుసరణ: 
ఒక ప్ర్చారకుల్ుగా మీరు సమరావంతముగా ఉనానరా?(ప్ర్చారకుడు అనగా సపవకుడు). ఏ విష్యాల్ోల  మనం 
సమరావంతగా ఊండ్ాలి అనన విష్యాల్ని అల్ోచించి, దేవపడ్రకి పాిరాన చేయండ్ర. ఒక ప్ర్చారకుడ్రగా (సపవకుడు) మన 
ప్ర్శుతాతమకు సపవ చేయాలి. 
 
ఆత్మ యొకక కూటమి మహిమాన్నాత్మ ైనది్        19 రోజు 

2 కొరపింథీ 3: 7-9 
మరణ కారణమగు ప్ర్చరయ, రాళ్ల మీద చెకుబడ్రన అక్ష్రముల్కు సంబంధించినదైెనను, మహ  మతో కూడ్రనదాయ ను. 

అందుకే మోష్ప ముఖ్ముమీద ప్కిాశించుచుండ్రన ఆ మహ మ తగ్గపో వపనదైెనను,ఇశరా యేలీయుల్ు అతని ముఖ్ము 



తేర్చూడల్ేక పో యర్. ఇటటల ండగా ఆతమసంబంధ మ ైన ప్ర్చరయ య ంత మహ మగల్దైె యుండును? శిక్ా విధికి 

కారణమ ైన ప్ర్చరయయే మహ మ కలిగ్నదైెతే నీతికి కారణమ ైన ప్ర్చరయ య ంతో అధికమ ైన మహ మ కల్దగును. 

 
పాత నిబంధన ఖ్ండ్రంచేటటవంటట కుటమి, క తత  నిబంధన ధరామనికి సంబంధించినది. మన హృదయాల్కి సంబంధించిన 
విష్యాల్ను సర్చేసుత ంది. ఖ్ండ్రంచేటటవంటట కుటమి ప ైన గుర్ కలిగ్ ఉనానమా? ల్ేక ధరామనికి సంబంధిచిన కుటమి 
ప ైన గుర్ కలిగ్ ఉనానమా? 
 
పాత నిబంధన యొకు కీర్త మోష్ప ముఖ్ం దావరా ప్కిాశిసూత  ఒక క్ీనతకి కీర్త ఉంది, కానీ క తత  నిబంధన కీర్తకి క్ీనత 
ల్ేదు. 
 
ఎంతో అదుభతమ ైన కుటమి దేవపడు మనకు ఇచిినందుకు మీరు  విశేష్ంగా భావిసుత నానరా?  
 
అనుసరణ: 
ఒక భాగస్ావమిని కనుగొని దేవపడు మనకిచిిన అదుభత కూటమిని బటటి   ధనయవాదాల్ు తెల్ప్ండ్ర. 
 
ఆత్మ మనకు  సించకరువుగా ఇవాబడిింది్        20 రోజు 
2 కొరపింథీ 5: 5-7 
దీని నిమితత ము మనల్ను సిదాప్రచినవాడు దేవపడే్;మర్యు ఆయన తన ఆతమ అను సంచకరువపను మన 
కనుగరహ ంచియునానడు. వ లి చూప్పవల్న కాక విశావసమువల్ననే నడుచుక ను చునానము,గనుక ఈ దేహముల్ో 
నివసించుచుననంత కాల్ము ప్భిువపనకు దూరముగా ఉనానమనియ ర్గ్ యుండ్రయు, ఎల్ల ప్పుడును 
ధైెరయముగల్వారమ ై యునానము. 

మీరు మీ ఇంటట క సం ఎవర్క ైనా మొతత ం డబుుల్ో క ంత డబుు ఇచిినటల యతే, దాని అరాం మీరు వార్కీ నమమకముగా 
మొతత ం డబుు తరావత ఖ్చిితముగా ఇస్ాత ము అని అరాం.  
 
దేవపడు రాబో యేదేమిటని హామీ ఇచేి మాటగా మనకు ఆతమని ఇచాిడు. మనము ఈ గుడ్ారముల్ో ఉండగా మన 
ప్రల్ోక నివాసము ధర్ంచుక నుటకు నిల్ుచుచునానము. 
 
మనము విశావసం దావరా జీవించడం అవసరం, దృషిి్తో కాదు. మనక సం తండ్రి తన ఇంటటల్ో (ప్రల్ోకముల్ో) ఒక 
సాల్ం సిదద ప్టటచేసి ఉనానరు.  
 
అనుసరణ: 
ప్ర్శుదాా తమ నుండ్ర వచిిన విశావసం దావరా, నేడు దేవపడ్ర క సం పాిముఖ్యమ ైన ప్ని చేయండ్ర. 
 
 
 
 



ఆత్మ సహాయింతో మీ లక్యయన్ని స్ాధిించిండి        21 రోజు 
గలతీ 3:1-3 

ఓ అవివేకుల్లైన గల్తీయుల్ారా, మిముమను ఎవడు భమిప టటి ను? సిల్ువవేయబడ్రనవాడైె్నటటి గా యేసు కీరసుత  మీ 
కనునల్య దుట ప్దిర్శంప్బడె్నుగదా! ఇది మాతమేి మీవల్న తెలిసిక నగోరుచునానను; ధరమశాసత ర సంబంధ 
కిరయల్వల్న ఆతమను ప ందితిరా ల్ేక విశావస ముతో వినుటవల్న ప ందితిరా? మీర్ంత అవివేకుల్లైతిరా? మొదట 
ఆతామనుస్ారముగా ఆరంభించి, యప్పుడు శరీ రానుస్ారముగా ప్ర్ప్ూరుణ ల్గుదురా? 
 
ప్ర్శుదాా తమ చటిం యొకు కిరయల్ దావరా సంపాదించిన బహుమానం కాదు. క దీద  విశావసంతో ప ందినది.  
 
చినన విశావసం దావరా మర్యు యేసుల్ో నివసించేవార్కి ఆధాయతిమకంగా ఎదుగుదల్ ఊటటంది అంతే కానీ శరీర కిరయల్ 
దావరా కాదు, గల్తీయుల్ు శరీర కిరయల్ దావరా అని ఆల్ోచిసూత  మోసగ్ంచేవారు.  
ఆతమతో మన ల్క్ాయనిన స్ాధించాల్ని పాిరంభించిన తరావత, మన ల్క్ాయనిన స్ాధించడ్ానికి మానవ ప్యితానల్ు 
చేసుత నానమా?  
 
అనుసరణ: 
మీ జీవితముల్ో ఏ ఏ విష్యాల్ోల  మనం విశవస్ానిన కనప్రుసుత నానము అని సర్ చూసుక వాలి. మీ క తత  సంవత్ర 
తీరామనాల్ు మర్యు ల్క్ాయల్ను చూడండ్ర మర్యు మీరు పాిరంభంల్ో ప్ణిాళ్లక చేసిన ప్కిారంగా వాటటని స్ాధిసుత నానరా 
ల్ేదా అని సర్ చూసుక వాలి. ప్ర్శుదాద తమ సహాయముతో మీరు చేసిన ప్ణిాళ్లక కనాన ఎకుువగా చేయడ్ానికి 
మారాగ ల్ను వ తకండ్ర. దేవపడ్రకి పాిరాన చేయండ్ర. 
 
"నవయనవ", "త్ిండోి", అన్న ఆత్మ ప ల్నసుత ింది్        22 రోజు 
గలతీ 4: 6 – 9 
మర్యు మీరు కుమారుల్ల ైయుననందుననాయనా తండీ్ి, అని మొఱ్ఱ ప టటి  తన కుమారుని ఆతమను దేవపడు మన 

హృదయముల్ల్ోనికి ప్ంప ను. కాబటటి  నీవిక దాసుడవప కావప కుమారుడవే. కుమారుడవ ైతే దేవపనిదావరా వారసుడవప. ఆ 

కాల్మందైెతే మీరు దేవపని ఎరుగనివార ై, నిజమునకు దేవపళ్లల  కానివార్కి దాసుల్లై యుంటటర్ గాని, యప్పుడు మీరు 

దేవపనిని ఎర్గ్నవారును, మర్ విశేష్ముగా దేవపనిచేత ఎరుగబడ్రనవారున ై యునానరు గనుక, బల్ హీనమ ైనవియు నిష్
ప్యిోజనమ ైనవియున ైన మూల్ పాఠముల్తటటి  మరల్ తిరుగనేల్? మునుప్టటవల్ల మరల్ వాటటకి దాసుల్లైయుండ 

గోరనేల్? 

 

మీరు గొప్ు రాజు ల్ేదా  అధయక్షుడు (ప ిసిడె్ంట్) కుమారుడు అని ఊహ ంచుక ండ్ర. మీ జీవితం ప్ూర్తగా భిననంగా 

ఉంటటంది. ఒక రాజు కుమారుడ్రగా మీరు ఎల్ాంటట కళ్ల్ు ల్ేదా క ర్కల్ు కలిగ్ ఊంటారు?  

 

మనము దేవపని పిల్ల ల్ము . మనము ఇక బానిస వాళ్ిము  కాదు కానీ అయన  కుమారుడు గా ఉనానము. 

అయన వారసుల్ుగా చేసి యునానడు. అయన రాజయం క సం మనము కల్ల్ు కంటటనానమా?. దేవపడు తన 
కుమారుల్ను, కుమార తల్ుగా మనలిన పిలిచాడు, ఎంత గొప్ు భాగయము ఇది.  

 



మీరు ఏదైెనా ల్ేదా ఎవర ైనా ల్ేదా ఏదైెనా ఇతర బాధాకరమ ైన సూతాిల్ు / నేరారోప్ణల్ు దావరా బానిసల్ుగా ఉనానరా? 

 

అనుసరణ: 
బల్హీనమ ైన మర్యు బాధాకరమ ైన సూతాిల్ను జఞబితా చేయండ్ర. మీకు సహాయం చేసప శిష్ుయడ్రతో కలిసి మీ 
శోధల్నల్ నుండ్ర బయటటకి రావడ్ానికి సహాయం తీసుక ండ్ర.  వాటట నుండ్ర బయటటకి రావడ్ానికి  దేవపడ్ర పాిరాన 
చేయండ్ర. 
 

ఆత్మ ద్వారా జీవిించిండి.          23 రోజు 

గలతీ 5: 16 – 17 
నేను చెప్పునదేమనగా ఆతామనుస్ారముగా నడుచు క నుడ్ర, అప్పుడు మీరు శరీరేచఛను న రవేరిరు. శరీరము ఆతమకును 

ఆతమ శరీరమునకును విరోధముగా అపపక్రం చును. ఇవి యొకదానిక కటట వయతిరేక ముగా ఉననవి గనుక మీరేవిచేయ 

నిచఛయంతురో వాటటని చేయకుందురు. 

మనము ఆతమ దావరా నడ్రచినటటలల తే  పాప్ప్ప సవభావం యొకు క ర్కల్ను చేయము. ఆతమ మనకు ఎప్పుడు తోడుగా 
ఊంటటంది. 

మీ తండ్ర ిఎల్ల ప్పుడూ మీతో ఉనానడు  అని మీరు ఊహ ంచుక ండ్ర , మీరు  ఏదైెనా పాప్ం చేయటానికి ప్యితినసపత . తండ్ర ిఆ 

పాప్ం చేయటానికి మిమమలిన అనుమతించడు. ఇంక   విధంగా చెపాుల్ంటే, మీరు మీ తండ్రనిి  ప్కుకు  ప్ంపి ఆ పాప్ం 

చెయాయలిసి వసుత ంది.  

మన ఆతమను ప్కుకు ప్ంపి పాప్ప్ప యొకు  క ర్కల్ను న రవేరికండ్ర. మన ఆతమను ప్కుకు పో నివవకుండ్ా మనం 

బల్ంగా ప్యితినంచాలి.  

అనుసరణ: 

నీల్ో ఉనన పాప్ప్ప క ర్కల్ను గుర్తంచి వార్ నుండ్ర విడుదల్ క సం పాిరాన చేయండ్ర. ఆతమ యొకు మాట విని వార్ 

మారాగ ల్గుండ్ా నడవండ్ర. ఆతమనుస్ారంగా జీవించి అందుల్ో ఉనన ఆనందానిన ప ందండ్ర. 
 

ఆత్మ యొకక ఫలిం          24 రోజు 

గలతీ 5: 22 – 25 
అయతే ఆతమ ఫల్మేమనగా, పపిమ, సంతోష్ము, సమాధానము, దీరఘశాంతము, దయా ళ్లతవము, మంచితనము, 

విశావసము, స్ాతివకము, ఆశా నిగరహము. ఇటటి వాటటకి విరోధమ ైన నియమమేదియుల్ేదు.  

కీరసుత యేసు సంబంధుల్ు శరీరమును దాని యచఛల్ తోను దురాశల్తోను సిల్ువవేసి యునానరు. మనము ఆతమ 

ననుసర్ంచి జీవించువారమ ైతిమా ఆతమను అనుసర్ంచి కరమముగా నడుచుక ందము. 

 

మనల్ో ఆతమ యొకు ఫల్ాల్ు  ఉనానయా? ఎవరు ఆ యొకు ఫల్ాని చేయగల్రు? అది మన వల్న కాదు కానీ ఆతమ 

దావరా చేయగల్ము అనన విష్యానిన మనము తెల్ుసుక వాలి. మనం చెయాయలి్న ప్ని ఒకుటే, ఆతమని మనహృదయం 

అనే గదిల్ోనికి ఆహావనించాలి. ఆతమ మన జీవితానిన నడ్రపించేల్ా ఊండ్ాలి. మన పాప్ సవభావానికి  చెందిన విష్యాల్ని 

మనం చంపాలి. (ఒక తోట నుండ్ర అనిన ముళ్లి, ముల్ల ంగ్ల్ు, కల్ుప్ప మొకుల్ను తొల్గ్ంచడం దావరా మంచి చెటటి  వృదాి 



చెందుతుంది మర్యు మంచి ఫల్ానిన ఉతుతిత  చేసుత ంది). మనక సం జీవించడం మాని కీరసుత  క సం జీవించండ్ర. అప్పుడు  

ఆతమ ఫల్ాల్ు ఇసుత ంది.  

 

ఒక ఆధాయతిమక వయకిత తన జీవితముల్ో ఇవవబడ్రన అనిన ల్క్ష్ణాల్ు కలిగ్వప ఊంటాడు. పాప్ప్ప సవభావానిన దాని క ర్కల్ు 

మర్యు క ర్కల్తో సిల్ువ వేసినప్పుడు మాతమేి ఆ ల్క్ష్ణముల్ు వస్ాత య.  

 
 

మనం చేసప  ప్తిి ప్యితనం  పాప్ప్ప సవభావానిన దాని క ర్కల్ు సిల్ువ  వేసప విధంగా ఊండ్ాలి.  

 

అనుసరణ: 

మనల్ో ఇంకా ఏవ ైతే పాప్ప్ప సవభావాల్ు ఉనానయో వాటటని జఞబితాను తయారుచేసి, పాిరాన దావరా మంచి ప్ణిాళ్లక చేసి, 

వాటటని చంపివేసి, ప్ర్శుదాతమ తో మంచి జీవితానిన గడప్ండ్ర. ఆతమ ఫల్ాల్ు ఫలించండ్ర. 
 

ఆత్మ ఒక ముదో్           25 రోజు 

ఎఫెసీ 1:13-14  
మీరును సతయవాకయమును, అనగా మీ రక్ష్ణ సువారతను విని, కీరసుత నందు విశావసముంచి, వాగాద నము చేయబడ్రన 
ఆతమచేత ముదింిప్బడ్రతిర్. దేవపని మహ మకు కీర్త కల్ుగుటక ై ఆయన సంపాదించుక నిన ప్జిల్కు విమోచనము 
కల్ుగు నిమితత ము ఈ ఆతమ మన స్ావసాయమునకు సంచకరువపగా ఉనానడు. 
 
అధికార్క ముద ిల్ేని (ల్ేదా స్ాి ంప్ప) ల్ేకుండ్ా ఒక సరి్ఫికేట్ కి  విల్ువ ల్ేదు మర్యు ఆమోదించబడదని మనకు 
తెల్ుసు. 
 
మనము సువారత విననప్పుడు, మనం కీరసుత ల్ో చేరిబడ్ాి ము.మనం నమిమనప్పుడు, ప్శాితాత ప్ప్డ్ర బాపిత సమము  
ప ందినప్పుడు మనకు ప్ర్శుదాా తమ ఒక ముదగిా  ఇవవబడ్రంది.  
 
దేవపడు మనల్ను తన వారీగా ముద ివేసియునానరు, మనము ఎంత ప్తేియకముగా భావించాలి? మన పపరుల  జీవ 
గరంధముల్ో లికించబడ్రనందుకు ఎంత గొప్ు వారీగా భావించాలి?. 
 
అనుసరణ: 
మిమమలిన ఆహావనించిన శిష్ుయల్ను, వాకయం బో ధించిన వార్ని  జఞా ప్కం ఉంచుక ండ్ర. పాిరాన చేసి, వార్కి పోి తా్హానిన 
తెలియజేయండ్ర. నీల్ో ఉనన  ప్ర్శుదాా తమ గుర్ంచి దేవపనికి ధనయవాదాల్ు తెల్ప్ండ్ర. 
 
ఆత్మ యొకక ఏకత్ాిం కల్నగప ఊిండిండి         26 రోజు 
ఎఫెసీ 4:1-3 
కాబటటి , మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ కలిగ్ంచు ఐకయమును కాపాడుక నుటయందు శరదా కలిగ్న వార ై, 
పపిమతో ఒకనినొకడు సహ ంచుచు, మీరు పిల్ువబడ్రన పిల్ుప్పనకు తగ్నటటల గా దీరఘశాంతముతో కూడ్రన 
సంప్ూరణవినయముతోను స్ాతివకముతోను నడుచుక నవల్లనని, ప్భిువపనుబటటి  ఖ్ ైదీన ైన నేను మిముమను బతిమాల్ు 
క నుచునానను.  



 

ఐకయత అనేది  ప్తిి సమూహంల్ో కానీ జటటి ల్ో కానీ  చర్ిల్ో కానీ ముఖ్యమ ైన విష్యం. ఐకయతను అణచివేయడం, 

స్ాతాను తన ప్ణిాళ్లకల్ను న రవేరేి కీల్క ఆయుధంగా చెప్ువచుి.  

 

మనము ఒక కుటటంబంగా ఐకయమ ై ఉనానమా ?, కూటమిల్ో ఐకయమ ై ఉనానమా ....? ఒక వేళా ల్ేకపో తే, ఈ 
సమయంల్ో మంచి నిరణయం తీసుక ండ్ర మారుు తీసుక ని రండ్ర. దీనిని పాిధానయంగా ఉంచండ్ర; క ంచెం ఆల్సయం మర్ంత 
నషి్ం కలిగ్సుత ంది. 
 

ఐకయప్రచడ్ానికి, మనకు ప్ూర్తగా నమరత, సునినతతవం , సహనం మర్యు పపిమతో ఒకర్నొకరు సహ ంచడం ఊండ్ాలి.  
 

అనుసరణ: 
మన సహవాసముల్ో, కుటటంబంల్ో ఎదుగుదల్ క సం, తగ్గంప్ప గుణం క సం, మంచి సూచల్న క సం ప్ర్శుదాతమ కు 
పాిరాన చేయండ్ర. మీల్ో ఏ విష్యం ల్ో కానీ ల్ేక వవకిత ప్టల  గరవ ఊంటే, ఒప్పుక ని మారుమనసు్ ప ంది, మంచి 
సహవాస్ానిన కలిగ్ ఊండండ్ర. శాంతి అనే బంధానిన నిర్మంచండ్ర. 
 

ఒకే ఆత్మ ఊింది్           27 రోజు 

ఎఫెసీ 4:4-7 
శరీర మొకుటే, ఆతమయు ఒకుడే్; ఆ ప్కిారమే మీ పిల్ుప్పవిష్యమ ై యొకుటే నిరీక్ష్ణ యందుండుటకు 
పిల్ువబడ్రతిర్. ప్భిువప ఒకుడే్, విశావస మొకుటే, బాపిత సమ మొకుటే, అందర్కి తండ్రయి ైన దేవపడు ఒకుడే్. ఆయన 
అందర్కిప ైగా ఉననవాడైె్ అందర్ల్ోను వాయపించి అందర్ల్ోఉనానడు. అయతే మనల్ో ప్తిివానికిని కీరసుత  అనుగరహ ంచు 
వరము యొకు ప్ర్మాణముచొప్పున కృప్ యయయబడె్ను. 
 

కీరసుత  నుండ్ర కృప్ను ప ందడం అననది ఒక గొప్ు భాగయం. అతను దానిన వేరు చేశాడు. యొకుటే నిరీక్ష్ణ 
యందుండుటకు పిల్ువబడ్రతిర్. దేవపడు అనినంటటప ైన, అనినంటట దావరా మర్యు  అనినంటటల్ోనూ ఉనానడు. మనకు 
ఒకే శరీరము మర్యు ఒకే ఆతమ ఉంటటంది. 
 

మనము  అనినంటటకనాన ఎకుువగా దేవపణణణ  చూసుత నానమా? ఒక ప్భిువప, ఒక విశావసం, ఒక బాపిత సము, ఒక దేవపడు 
అని అంగీకర్స్ాత రా? మన తోటట వారు మనం దేవపడ్ర క సం చేసప ప్ణిాళ్లక దావరా మనతో ఐకయత కలిగ్ ఉనానరా?  
 

ఆల్ా కాకుండ్ా, మన స్ ంత ఆల్ోచనతో, స్ ంత ప్ణిాళ్లకతో, తోచిన దార్ల్ో, నా దేవపడు నా ఇషి్ం అంటూ, మీ స్ ంత 
అరాంతో ఊంటటనానరా? ............ 
 

అనుసరణ:  
తన కృప్కు మర్యు అతని పిల్ుప్ప క సం దేవపనికి ధనయవాదాల్ు తెల్ప్ండ్ర. మీరు పిల్ువబడ్రన సమయాల్ోల  మర్యు 
మీరు దేవపడ్రని అనుసర్ంచడ్ానికి చేసిన నిరణయాల్నినంటటని గురుత ంచుక వాలి. గొప్ు గౌరవం మర్యు పపిమతో 
సమానంగా ప్తిి ఒకుర్తో సపవ చేయండ్ర. 



దే్వున్న పరపశుద్వా త్మను ద్ుుఃఖపరచకుము        28 రోజు 

ఎఫెసీ 4:29-31 
వినువార్కి మేల్ు కల్ుగునటటల  అవసరమునుబటటి  క్ేమాభివృదాికరమ ైన అను కూల్వచనమే ప్ల్ుకుడ్ర గాని 
దురాభష్యేదైెనను మీనోట రానియయకుడ్ర. దేవపని ప్ర్శుదాా తమను దుుఃఖ్ప్రచకుడ్ర; విమోచనదినమువరకు 
ఆయనయందు మీరు ముదింిప్బడ్ర యునానరు. సమసత మ ైన దేవష్ము, క ప్ము, క ర ధము, అల్ల ర్, దూష్ణ, సకల్మ ైన 
దుషి్తవము మీరు విసరె్ంచుడ్ర. 
 

నరుల్ చెడు తనము భూమిమీద గొప్ుదనియు, వార్ హృదయము యొకు తల్ంప్పల్ల్ోని ఊహ అంతయు ఎల్ల ప్పుడు 
కేవల్ము చెడిదనియు య హో వా చూచి, తాను భూమిమీద నరుల్ను చేసినందుకు య హో వా సంతాప్ము నొంది తన 
హృద యముల్ో నొచుిక న ను. 
 

ప్ర్శుదాతను నిరలక్ష్యం చేయడం ల్ేదా భౌతిక విష్యాల్ప ై ఆధారప్డటం దావరా మనల్ో ఉనన ఆతమను 
దుుఃఖ్ప్రచవచుి. మనము పాిరాన చెయయడ్ానికి సమయం తీసుక ల్ేనంతగా బిజీగా ఉననప్పుడు ప్ర్శుదాతమ ని 
దుుఃఖ్ప్రుస్ాత ము.  
మన మాటల్ు, ప్విరతన ఇతరుల్ను విశావసముల్ో బల్ప్ర్చే విధంగా ఊందా? వార్ యొకు అవసరతను బటటి?  
 

అనుసరణ: 
పాిరాన చేసి, మీ హృదయానికి దగగరగా ఉనన వకితని కలిసి మీ మాటల్ు ఎదుటట వార్ని పోి త్హహ ంచే విధముగా 
ఉనానయా? ల్ేక వార్ని భాధప్ర్చే విధముగా ఉనానయా అని తెల్ుసుక ండ్ర. వారు చెపపు మాటల్ను సపవకర్ంచి, 
ఒప్పుక ని వాటట నుండ్ర మారుమనసు్ కలిగ్ ఊండండ్ర. ఇకనుంచి ప్ర్శుదాతమను దుుఃఖ్ప్ర్చే విధముగా కాకుండ్ా, 
ఇతరుల్ను విశావసముల్ో బల్ప్ర్చే విధంగా ఊండ్ాల్ని మన ప్విరతను మారుిక వాలి. ప్ర్శుదాతమను సంతోష్ ప్ర్చే 
వయకిత గ ఊండ్ాలి. 
 

ఆత్మ ఖడగ ము           29 రోజు 
ఎఫెసీ 6: 16-17 

ఇవనినయుగాక విశావసమను డ్ాల్ు ప్టటి  క నుడ్ర; దానితో మీరు దుష్ుి ని అగ్నబాణముల్నినటటని ఆరుుటకు 

శకితమంతుల్వపదురు. మర్యు రక్ష్ణయను శిరస్ాత ా ణమును,దేవపని వాకయమను ఆతమఖ్డగ మును ధర్ంచు క నుడ్ర. 
 

దేవపడు మనల్ను ఆధాయతిమక స ైనికుల్ వాల్ే కావాల్ని క రుకునానడు. మనము దేవపని యొకు ప్ూర్త యుదా కవచాల్ు 
ధర్ంచాల్ని క రుకుంటటనానడు. కాబటటి  స్ాతాను యొకు ప్థకాల్ను మనము ఎదురోువచుిను.  
 

ఒక స ైనికునికి కీల్క ఆయుధాల్ల్ో ఖ్డగ ం ఒకటట. ఊహ ంచండ్ర, స ైనికుడు ఖ్డగ ం ల్ేకుండ్ా యుదాా నికి వ ళతత  ఎల్ా 
ఊంటటంది. అదే విధముగా దేవపడ్ర వాకాయనిన మనము ధాయనించంకపో తే  అదే జరుగుతుంది. చాల్ా ఎకుువగా శిష్ుయల్ు 
దేవపడ్ర వాకాయనిన వినకపో వడం దావరా దేవపడ్రకి దూరం అవపతారు. మీ యొకు బజైబిల్ ప్ఠనం ఎల్ా ఊంది?  
 

అనుసరణ: 
దేవపడ్ర వాకాయనిన ప్తిి రోజు ధాయనించడ్ానికి గుర్ కలిగ్ ఊండండ్ర. మీరు నేరుికుంటటనన వాకాయనిన, విశావస్ానిన 
ఇతరుల్తో ప్ంచుక ండ్ర. అది ప్తిి రోజు ఒక అల్వాటటగా మారుిక ండ్ర. దేవపడు మీతో మాటాల డుతునన విష్యాలిన ఒక 
ప్పసత కముల్ో వాియడ్ానికి ప్యితినచండ్ర. నమమకముగా దేవపడ్రని అనుసర్ంచండ్ర. ప్తిి రోజు ల్ేదా ప్తిి వారం ఒక 



వాకాయనిన నేరుికునే విధముగా ప్ణిాళ్లక చేయండ్ర. స్ాతానిన ఎదురోుడ్ానికి దేవపడ్ర వాకాయనిన ధాయనించండ్ర. మీ యొకు 
విశావస్ానిన బల్ప్రుచుక ండ్ర. 
 

దే్వున్న కృపావరము పోజాల్నింప చేయడిం        30 రోజు  
2 తిమోతికి 1: 6-7 
ఆ హేతువపచేత నా హసత నిక్ేప్ణమువల్న నీకు కలిగ్న దేవపని కృపావరము ప్జివలింప్ చేయవల్లనని నీకు జఞా ప్కము 
చేయుచునానను. దేవపడు మనకు శకితయు పపిమయు, ఇందియి నిగరహమునుగల్ ఆతమనే యచెిను గాని 
పిర్కితనముగల్ ఆతమ నియయల్ేదు. 
 

దేవపడు మనకు శకితయు పపిమయు, ఇందియి నిగరహమునుగల్ ఆతమనే యచెిను. ధైెరయం, శకిత, పపమి మర్యు సపవయ-
కరమశిక్ష్ణతో మనం జీవిసుత నానము ల్ేదా అని ప్శిినచుక వాలి.  
 

దేవపడు మనల్ను కృపావరము దావరా  ప్జివలింప్వల్లనని క రుకుంటటనానడు. దేవపడు మనకు ఇచిిన కృప్ 
వరముల్ను ఉప్యోగ్ంచడ్ానికి. ఎల్ాటట ప్యితానల్ను మనము చేసుత నానము?  
 

దేవపడు మనల్ను చూసి, భళా, నమమకమ ైన మంచి దాసుడ్ా, నీవప ఈ క ంచెముల్ో నమమకముగా ఉంటటవి, నినున 
అనేకమ ైనవాటటమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోష్ముల్ో పాల్ు ప ందుమని,  మనతో అననప్పుడు ఎంత 
గొప్ుగా ఊంటటంది.  
 

అనుసరణ: 
ఎవర ైతే పపదర్కంల్ో ఉనానరో వార్ మీద నీ పపిమను కుర్పించు. 
 

పరపశుద్వా త్మలో పాో రథ న చేయిండి         31 రోజు 
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మన ప్భిువ ైన యేసుకీరసుత  అప సత ల్ుల్ు ప్ూరవ మందు మీతో చెపిున మాటల్ను జఞా ప్కము చేసిక నుడ్ర. అటటి వారు 
ప్కిృతి సంబంధుల్ును ఆతమ ల్ేనివారున ైయుండ్ర భేదముల్ు కల్ుగజేయుచునానరు. పిియుల్ారా, మీరు విశవసించు 
అతిప్ర్శుదద మ ైనదానిమీద మిముమను మీరు కటటి క నుచు, ప్ర్శుదాా తమల్ో పాిరానచేయుచు, నితయ జీవారామ ైన మన 
ప్భిువగు యేసుకీరసుత  కనికరముక రకు కనిప టటి చు, దేవపని పపిమల్ో నిల్ుచునటటల  కాచుక ని యుండుడ్ర. 
 

అతి ప్ర్శుదామ ైన  విశావసముల్ో ఎదగడ్ానికి మన వంతు ప్ియంతనం మనము చేసుత నానమా?, దేవపడ్రకి 
వయతిరేకమ ైన విష్యాల్ గుర్ంచి చెపపు వకుత ల్తో మనం ప్భిావితమవపతునానమా?  
 

వార్ స్ ంత విష్యాల్ను చెపిు, వాటట ప్కిారముగా నడ్రపించడ్ానికి ప్భిావితం చేసప వారు చాల్ా మంది ఉనానరు. అల్ంటట 
వార్ విష్యాల్ నుండ్ర మనం ప్భిావితం అవవకుండ్ా ఊండడ్ానికి పాిరాన చెయాయలి.  
 

(ఎఫ సప 6:18) ఆతమవల్న ప్తిి సమయమునందును ప్తిి విధమ ైన పాిరానను విజఞా ప్నను చేయుచు, ఆ విష్యమ  ై
సమసత  ప్ర్శుదుా ల్ నిమితత మును ప్ూరణమ ైన ప్టటి దల్తో విజఞా ప్నచేయుచు మ ల్కువగా ఉండుడ్ర.  
 

అనుసరణ; 
మీ కూటమిల్ో ఉనన ప్తిో యొకు శిష్ుయడ్ర గుర్ంచి పాిరాన చేయండ్ర, దేవపడు మంచి తెలివిని, మంచి జఞా యనానిన 
ఇవావల్ని వాటట ప్కిారముగా, విశావసముగా జీవించాల్ని, దేవపడ్ర సవరం వినాల్ని పాిరాన చేయండ్ర. 
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