


నిత్యనిత్య స్వాస్థ ్యము స్వాస్థ ్యము
ఆదియందు దేవుడు నేలమంటితో వరుని నిర్మంచి, ఆతని 

నాసికారంధ్ర ములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయెనని 

మనుష్్యని సృష్ట ంచిన విధానమును గురంచి వేదగ్ర ంథము తెలుపుచున్నది 

(ఆది. 2.7).   ఈ విధముగా దేవునియొక్క అక్షయమై న జీవముగలవాడై  

అనగా నశంచని ప్్ర ణముగలవాడుగా సృష్ట ంపబడిన మానవుడు ప్పము 

చేసినప్పుడు, అతని ప్్ర ణము దేవుని నుండి వేరుచేయబడుట మాత్ర మే 

గాక, అతని శరీరముకూడ నాశనమునకు గుర అయెను. ఇలా, మన 

శరీరం క్షయమై నదై నప్పటికిని, మన ప్్ర ణము అక్షయమై నది గనుక, ఈ 

భూమిమీద మనము బ్ర దికే కొదిది కాలపు జీవితానంతరము కోట్ల కొలది 

సంవత్సరములు అంతమే లేని నిత్యములో మనము ఉండదమనే  విషయము 

ఖచిచితము. స్్నహితుడా, మీరు దీనిని ఎప్పుడై నా ఆలోచించితిరా? ఈ నిజాని్న 

ఒకవేళ మీరు ఎగతాళిచేసి చులకనగా తలంచుదురేమో. అదేమై నాను 

సరే, ఏనాటికై నా ఏదో ఒక రోజున మరణము 

తథ్యం.  మనుష్్యలొక్కస్రే మృతి పందవలెనని 

నియమింపబడను; ఆ తరువాత తీరు్ప జరుగును 

(హెబ్్ర .. 9.27); అటుపిమ్మట నీతిమంతులు 

నిత్యజీవనము పందుటకును, దురీ్నతిపరులు నిత్య 



శక్షపందుటకును పోవుదురని పరశుద్ధ  గ్ర ంథము తెలుపుచున్నది. (మత్త యి 

25:46).  కావున మన బ్ర దుకు మరణముతోప్టు అంతరంచునని అనుకొనుట 

వ్యర్థ మే.  మరణానంతరము ఖచిచితముగా, మీరు నితా్యనిత్యముగా సదాకాలం 

నరకములోనో లేక సవార్గ ములోనో ఉందురని 

తెలిసికొనవలెను.  “దుష్్ట లను దేవుని మారుచి 

జనులందరును ప్తాళమునకు దిగిపోవుదురు” 

(కీర్త . 9:17).   అంతేకాదు, సనా్మరు్గ లకును 

లేక నీతిమంతులకును దురా్మరు్గ లకును లేక 

దురీ్నతిపరులకును దేవుడు ఏకరీతిగా తీరు్ప 

తీరుచిదురు (ప్ర సంగి 3:17).  ఎందుకనగా సనా్మర్గ మునకు సంబంధంచిన 

కి్ర యలెై న దానధరా్మలు, పూజాపునస్్కరములను, బలియజ్ఞ ముల దావారా మనము 

భగవంతుని యెదుట మనలను నిరోది ష్లనుగా చేసికొనజాలము.  దేవుడు 

వేవేలకొలది గొర్్ర  పట్్ట ళ్ళ బలులయందును, తెై లముతో నిండిన నై వేద్యముల 

యందును ఇష్ట పడరు.  అయితే, “రక్త మే దానిలోనున్న ప్్ర ణమునుబటి్ట  

ప్్ర యశచిత్త ము చేయును” (లేవీ. 17:11).  ప్ప్తు్మడు తన ప్పమునకు 

ప్్ర యశచిత్త ము కలుగుటకు, తన సంత రక్త మును పో్ర క్ంచి, తనను 

తానూ విడిపించుకొనగాలడా?  అందువలన నిరోది ష్డు 

దోష్లకొరకును, ప్పరహితుడు ప్పుల కొరకును, 

మరణంచుట అవసరమనే నా్యయము ఋజువు 

చేయబడినది.



     

        లోకములోని మానవవర్గ మంతయు ప్పపు 

ఊబిలో చికు్కకొని, దానినుండి తపి్పంచుకునే మార్గ మును 

వెదకుచున్నది.  మానవుడు దేవుని వెదకునప్పుడు ఆయనకూడ 

అతనిని వెదకుచు వచుచిదురు. ప్్ర మాసవారూపియెై న దేవుడు తనను 

తానూ తగి్గ ంచుకొని, మనుష్్యనిగా, ప్పరహితునిగా అవతరంచిర.  

సరావాంతరా్యమియెై న ఆయన మానవరూపములో సంచరంచిర.  ఆయనే 

నిరోది ష్డును, పరశుదుది డును, ప్పులలో చేరనివాడువెై న ప్ర భువెై న యేసుకీ్ర సు్త .  

ఆయన లోక ప్పములను తనమీద మోసికొని శ్ర మపడి మరణంచిర.  అయినాను 

ఆయన ప్పరహితుడై  యున్నందువలన మరణంచిన మూడవ దినమున 

సజీవునిగా తిరగి లేచిర.  ఆయన మరణముదావారా, ఆయనను నము్మవారకి 

ప్పక్షమాపణయు పరశుద్ధ  జీవితమును సంప్దించబడి ఉంచబడను.     “మర 

ఎవనివలనాను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే (ప్ర భువెై న యేసుకీ్ర సు్త ) 

మనము రక్షణ పందవలెను గాని, ఆకాశము కి్ర ంకా మనుష్్యలలో ఇయ్యబడిన 

మర ఏ నామమున రక్షణ పందలేము” (అప్. 4:12).   

ఆయనయందు విశ్వాసముంచువాడవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా ప్పక్షమాపణ పందు (మ) (అప్. 

10:43).  లోకరక్షకుడై న యేసుకీ్ర సు్త  మీ ప్పములకొరకు 

మరణంచిరని విశవాసించి, మీ ప్పములను 

పశ్చితాపముతో ఆయన యొదది  ఒప్పుకొనునప్పుడు 



ఆయన ప్పక్షమాపణను ఒసగుటయేకాక, ఈ లోకములో పరశుద్ధ ముగా 

జీవించే శకి్త ని సహా అనుగ్ర హింతురు.  కాబటి్ట  మీకొరకు ప్్ర ణమును పెటి్ట న 

ప్ర భువెై న యేసుని నమి్మ, నీ ప్పములను పశ్చితాపముతో ఒప్పుకొనుడి.  ఆయన 

మీ ప్పములను క్షమించి, మీ హృదయమును శ్ంతి సంతోషాలతో నింపి, 

రోగముల నుండి సంపూర్ణ  సవాస్థ త ననుగ్ర హించి మిము్మను పరశుద్ధ  జీవితము 

వెై పు నడుపుదురు.  పరశుద్ధ  జీవితమూ చేయు ఆయన దాసులకు పరలోకములో 

నిత్యస్వాస్థ ్యము భద్ర ము చేయబడియున్నది.

       “స్్నహితుడా! ఇప్పుడై నాను నీవు ప్ర భువెై న యేసుకీ్ర సు్త ని నీ సంత రక్షకునిగా 

స్వాకరంచకపోతే ఆయనను ఒక నా్యయవాదిగా నీవు దర్శంచవలసి వచుచినుగదా! 

“మరయు ధవళమై న మహా సింహాసనమును దానియందు ఆస్నుడై యున్న 

యొకనిని చూచితివి; ... గొప్పవారేమి కొదిది వారేమి మృతులెై న వారందరు ఆ 

సింహాసనము ఎదుట (దేవుని ఎదుట) నిలువబడియుండుట చూచితివి. ......

వారలో ప్ర తివాడు తన కి్ర యలచొప్పున తీరు్ప పందను” (ప్ర క. 20:11-13).  

కావున, నేడు నీవు మరణంచినయెడల నీవు నిత్యమును ఎచచిట గడుపుదువు?  

నీవు మోక్షరాజ్యములో అనగా సవార్గ ములో స్వాస్థ ్యము పందవలెనని కోరనయెడల 

నీ జీవితమును ప్ర భువెై న యేసుకు అప్పగించుకొని ఈ కి్ర ంది ప్్ర ర్థ నను 

వలి్ల ంచుము;



            “యేసు     “యేసు ప్ర భువా, ప్ర భువా, నా ప్పములకొరకు నేను పందవలసిన నా ప్పములకొరకు నేను పందవలసిన 

శక్షను మీరు మీమీద మోసికొని నాకొరకు మరణంచిరని నేను శక్షను మీరు మీమీద మోసికొని నాకొరకు మరణంచిరని నేను 

నము్మచునా్నను.  నేను చేసిన ప్పములని్నంటిని క్షమించుము. నను్న నము్మచునా్నను.  నేను చేసిన ప్పములని్నంటిని క్షమించుము. నను్న 

నిత్యమై న సవార్గ రాజ్యమునకు అరుహు నిగా చేయుము. ఆమేన్”. నిత్యమై న సవార్గ రాజ్యమునకు అరుహు నిగా చేయుము. ఆమేన్”. 

  


