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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పరిచయము : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక అనేది ఏమాత్రము అనుమానించకుిండా మనుష్యులకొరకు వ్రాయబడిన 

ప్రభావవింతమైన పత్రిక. ఈ పత్రిక ప్రజలను సరిచేసేదిగా మరియు రూపింతరము చిందిించుటలో మిగిలిన పుసతకముల 
కింటెను ఎింతగానో ఉపయోగపడుచునే ఉననది. కోటల కొలది ప్రజలు ఈ పత్రికలోన సువారతను విన, తమ తమ జీవితాలలో 
పూరితగా రూపింతరమును అనుభవిించారు. ఈ రూపింతరము, పరివరతన కలిగిన కొిందరి జీవితాలు మానవ చరిత్ర గతిన 
మార్చాయి. మారిిన్ లూథర్ రోమీయులకు 1:17, “నీతిమింతుడు విశ్వాసము మూలముగా జీవిించును” అన చదివినపుుడు, 
అతన ఆతమలో ఒక అగిన వెలిగిింది, ఇది ప్రొటెసిింట్ సింసకరణకు ఆజుము పోసిింది, ఐరోప చరిత్రను మారిావేసినది. 
తరువాత, జాన్ వెస్లల లిండన్ లోన ఒక ప్రారథనా మిందిరములో కూరుాననపుుడు, అతను రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రికను 
గూరిాన లూథర్ యొకక పరిచయమును వినానడు మరియు తీవ్రముగా వాటిన గమనించాడు. రోమీయులకు వ్రాసిన 
పత్రికలోన సతాులను విననపుుడు తన హృదయము విింతగా వేడెక్కిందన వెస్లల చపుడు. అతడు పిందిన ప్రభావము గొపు 
సువారత మేల్కకలుపును కలుగజేసినది, ఇది ఇింగాలిండ ను ఫ్రాన్్ యొకక ప్రాబలుము నుిండి కాపడినది మరియు ఆింగల జీవిత 
క్షీణతను అదుపుచేయగలిగినది. ఈ ఇదదరు వుకుతల జీవితాలలో ఈ పత్రిక చూపిన ప్రభావము ప్రపించ చరిత్రను పూరితగా 
మారిావేసినది! 

అనన లేఖనబాగములలో జీవము మరియు మారుు తీసుకుర్చవడానక్ దేవున యొకక శ్వాస మరియు శక్త ఉననది. 
ఇవి అననయు ఆయన నుిండి ప్రేరణ పింది మరియు అతన గూరిాన గుణగణములు మరియు సతుముతో నిండి ఉననవి. 
కానీ ఈ పత్రిక మిగతా పుసతకములకు చాలా ప్రత్యుకమైనది. ఇది క్రైసతవుము  యొకక పూరిత సిందేశ్వనక్ అదుుతమైన 
వివరణను కలిగి ఉననది. ఇది దాదాపు ప్రతి క్రైసతవ సిదాధింతానన ఏదో ఒక రూపములో కలిగి ఉననది మరియు ఇది మనషి 
యొకక విమోచన కొరకైన దేవున అదుుతమైన ప్రణాళిక యొకక దృశుము. ప్రతి యొకక క్రైసతవ కనీస బోధను దీనలో 
ప్రస్తతవిించినట్లల బైబిలు యొకక వేరే పుసతకములో గమనించలేరు. ఇది మేము అనన లేఖనాలకు కీలకపు తాళపు చవి (మాసిర్ 
కీ) అన పిలుస్తతము. కానీ పౌలు క్రమబదధమైన వేదాింతశ్వస్త్ర పుసతకానన సమరిుించడము కింటేను ఎకుకవగా మనకు ఈ 
పత్రికలో తెలియచేస్తడు. ఈ సతాులను ఎలా జీవిించాలో అన చాలా ఆచరణాతమక ఉపదేశ్వలను కూడా ఇచాాడు. మనము 
ఈ సతాులను స్లాకరిించినపుుడు, దేవుడు మన జీవితాలను, మన కుట్లింబాలను, మన దేశ్వలను మరియు మొతతము 
మానవ చరిత్రను మారాగలడు. అిందువలన, రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రికను అధుయనము చేసిన తరువాత, మనము 
నమిమనది మాత్రమే తెలియడము కాదు, కానీ ఎలా జీవిించాలో కూడా మనకు తెలుసుతింది! 

గ్ర ంథకర్త  : 
అపసతలుడైన పౌలు నస్ిందేహముగా రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక యొకక రచయిత మరియు ఇది అతన యొకక 

గొపు స్తహితు స్తధన. ఇది అతన 13 ఇతర క్రొతత నబింధన పుసతకములలో మొదటి స్తథనములో ఉననది. కొరిింథులో తన 
మూడవ మిషనరీ ప్రయాణములో ఉననపుుడు పౌలు ఈ పత్రిక వ్రాస్తడు. తరువాత అతను కొరిింథు సమీపములోన 
కింక్రేయలో ఉనన సింఘములోన సింఘపరిచారకులగు ఫీబేకు ఈ పత్రిక ఇచాాడు మరియు ఆమె దానన రోమాకు 
తీసుకువెళిినది. యెరుషలేములోన నరుపేద పరిశుదుధల కొరకు ఆసియా లోన సింఘములు కలిసి సేకరిించిన ఆ డబ్బును 
తీసుకళలడానక్ పౌలు యెరూషలేమునకు వెళ్ళిడు. 
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ర్చనాకాలము : 
పింతెకొసతను పిండుగ దినమున పరిశుదాధతమ అిందరి మీదిక్ వచిాన 25 సింవత్ర్చల తరువాత రోమీయులకు 

వ్రాసిన పత్రికను రోమాలోన క్రైసతవులకు అపసతలుడైన పౌలు ర్చశ్వడు. రోమాలో సింఘమును ఎవరు స్తథపిించారో 
నశాయముగా చపులేము ఎిందుకనగా 1) ఇకకడ ప్రధానముగా అనుజనులు ఉనానరు మరియు 2) పౌలు ఇింకా రోమా కు 
ప్రయాింించలేదు. పింతెకొసుత సమయములో యెరూషలేములో ఉనన యూదుల బృిందము రోమాకు తిరిగి వచిా 
సింఘమున ప్రారింభించారన కొిందరు అనుమానసుతనానరు. ఆసియా, మాసిదోనయా మరియు గ్రీసువింటి ప్రదేశ్వలలో 
పౌలు ప్రారింభించిన ఇతర సింఘముల నుిండి వచిాన క్రైసతవులు రోమాలో సిథరపడటానక్ మరియు సింఘమును 
నరిమించడానక్ వచిాన వారు అన మరికొిందరు సూచిసుతనానరు. ఏది ఏమైననూ ఈ ఆదిమ సింఘము క్రమముగా, సరియైన 
పునాది కలిగి మరియు విశ్వాసములో అభవృదిధ చిందుచుననదన గ్రహిించవచుాను (రోమా 1:8, రోమా 15:14). పౌలు 
వేదాింతశ్వస్త్రము లేదా ప్రవరతన విషయాలలో వారిన సరిదిదదడానక్ ఈ పత్రిక వ్రాయలేదు, కానీ వారి విశ్వాసము గురిించి 
విననిందున వారిక్ వ్రాస్తడు. అతన కోరిక ఏమిటింటే, రోమీయులు సువారత సతుముపై ఆధారపడి ఉిండాలన మరియు 
అతను వారిన వుక్తగతముగా సిందరిశించి ప్రోత్హిించాలన ఆశించాడు (రోమా 15: 22-25). 

ఈ పత్రిక వ్రాసే సమయములో, రోమా ఆకట్లికునే వాసుతశలుము, కళ, వాింజుము మరియు ఆధునక పురోగతి 
యొకక గొపు నగరము. “అనన రహదారులు రోమా కు దారి తీస్తతయి” అన తరచూ చపుబడినది, ఎిందుకింటే ఇది చాలా 
ముఖుమైన మరియు అవసరమైన కారుకలాపలకు కింద్రముగా ఉననది. రోమీయులు తమ విజయాలలో ప్రగలాులు 
పలుకుతుిండగా, సిగుుపడటానక్ కూడా చాలా కారణాలు ఉనానయి. ఇది అనుమత నైతిక ప్రమాణాలు మరియు బహు 
దేవతార్చధనతో సహా స్తమాజిక సమసులను కలిగి ఉననది. పౌలు గారి పత్రిక ర్చజీ పడే వాటిలో రోమా సింఘమును 
సరిదిదదకపోయినా, సమయము మరియు సింసకృతిన మిించి బైబిలు మీద నమమకమును మరియు అభాుసమును 
చేయటలో ఇది సుషిమైన వేదాింతమును అిందిించిింది. 

నేపథయము : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక యొకక నేపథుము సువారత, యూదులు మరియు అనుజనులిందరికీ, సమసత 

మానవాళిక్ రక్షణ మరియు నీతిమింతులనుగా చేయుట కొరకైన దేవున ప్రణాళిక. రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక యొకక 
ప్రాముఖుమైన లేఖనబాగము “రోమా 1:16-17 16సువారతనుగూరిా నేను సిగుుపడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ 
ప్రతివానక్, మొదట యూదునక్, గ్రీసుదేశసుథనక్ కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవున శక్తయై యుననది.                    
17ఎిందుకనన–నీతిమింతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవిించునన వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాసమూలముగా అింత కింతకు 
విశ్వాసము కలుగునట్లల దేవున నీతి దానయిందు బయలుపరచబడుచుననది.” 

పౌలు తన సువారత ప్రదరశనను రిండు భాగాలుగా విభజిించాడు. 1-11 అధాుయాలు “ఏమి నమామలి” అన చపేు 
అధాుయాలు. బైబిలు పిండితులు స్తధారణముగా ఈ సువారత ప్రదరశనను “రోమీయుల రహదారి” అన పిలుస్తతరు (రోమా 3: 
10-12, 23; రోమా 6:23; రోమా 5: 8; రోమా 10: 9-10,13; రోమా 5: 1; రోమా 8: 1, 38-39). ఈ లేఖనభాగముల దాార్చ, 
రక్షణ ఎవరిక్ కావాలి, మనకు రక్షణ ఎిందుకు కావాలి, దేవుడు నతుజీవమును ఎలా ఇస్తతడు, నతుజీవమును ఎలా 
స్లాకరిస్తతము మరియు మన రక్షణ యొకక ఫలితము ఏమిటి అనే విషయములను పౌలు తెలియజేస్తడు. మన పపము 
యొకక సిథతి నుిండి మనలను రక్షించే శక్త దేవునక్ మాత్రమే ఉిందన దానలో ఎట్లవింటి సిందేహము లేదు అన 
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ఖచిాతముగా తెలియజేస్తడు. పపము యొకక శక్షను శ్రమల దాార్చ, సిలువ మరణము దాార్చ యేసు క్రీసుత భరిించాడు 
మరియు తిరిగి లేచుటవలన యేసు క్రీసుత మరణానన జయిించాడు, దీనదాార్చ మానవాళిక్ రక్షణను, నతుజీవమును 
కలుగజేస్తడు. యేసు క్రీసుత లేకుిండా క్రైసతవుము  అనేది లేదు, కావున మనము ఆయనను తపుక తెలుసుకోవాలి.  

కానీ రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక సిదాధింత గ్రింథము మాత్రమే కాదు. ఇది ఆచరణాతమక ఉపదేశముల పుసతకము 
కూడా ఎిందుకనగా క్రైసతవుము  కవలము మతము కాదు, విశ్వాసము ప్రకారము జీవిించవలసిన జీవితము. ఇది మన పూరిత 
జీవితమును గూరిా తెలియజేయడానక్ మరియు రూపింతరము చిందిించుటకు ఉదేదశించబడినది. అిందువలన, పౌలు 
12-16 అధాుయాలలో దిాతీయ నేపథుమును పరిచయము చేశ్వడు. ఇవి “ఎలా ప్రవరితించాలి” అన చపేు అధాుయములు, ఈ 
సతుములనీన మానవ పరిసిథతులకు వరితించే ఆచరణాతమకమైనవి. వాసతవానక్, “విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లల”       
(రోమా 1: 5, 16:26) అనే క్రీసుత పనక్ మన యొకక ప్రతిసుిందనతో పౌలు తన లేఖను ప్రారింభించి మరియు ముగిించాడు. 
విశ్వాసము లేకుిండా, క్రీసుత అింత సేాచఛగా ఇచేా రక్షణ, నతు జీవమును పిందడము అస్తధుము మరియు విశ్వాసము 
లేకుిండా మనము దేవుింి సింతోషపటిే జీవితాలను గడపలేము. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

మొదటి పాఠము : మొదటి అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : దేవుడు తనను తాను మానవాళికి ప్ర తయక్షప్రచుకొననప్పటికీ, చాలామంది ఆయనను, ఆయన 

ప్ర ణాళికను, ఆయన ప్ర యోజనాలను తిరస్కరంచారు. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:1-7 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక మొదటి వచనములో పౌలు తనను తాను ఎలా వివరిించుకునానడు? 

 

2. పౌలు ఎవరిన గురిించి వ్రాయాలనుకుింట్లనానడు? 

 

3. దేవున కుమారున ప్రకారము మనకు ఏమి ఇవాబడినది? 

 

4. పౌలు ఎవరిక్ వ్రాసుతనానడు? మీరు ఈ గుింపులో చేరాబడాార్చ? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:8-15 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ వచనములలో పౌలు దేవునక్ దేనకొరకు కృతజఞతలు తెలుపుచునానడు? 

 

2. రోమా  క్రైసతవులు ప్రపించవాుపతముగా దేనకొరకు ప్రసిదిధ చిందారు? 

 

3. మీరు దేన కొరకు ప్రసిదిద చిందాలనుకుింట్లనానరు? 

 

4. మిముమలను ప్రభావితము చేసిన ఒకరి పేరు వ్రాయుము? వారి విశ్వాసమును బటిి మీరు దేవునక్ కృతజఞతలు 
చపుగలర్చ? 
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మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:16-17 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. సువారతను గురిించి పౌలు ఎిందుకు సిగుుపడలేదు? 

 

2. దేవున కుమారుడిగా యేసుపై మనకునన నమమకము గురిించి మనకు సిగుు లేదా సింకోచము కలిగిించే విషయముల 
గురిించి మీరు ఆలోచిించగలర్చ? 

 

3. 2 తిమోతి 1: 8-12లో ఏ వాగాదనము మిముమలను  ప్రోత్హిసుతననది? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:18-23 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున గురిించిన సతుముతో మనషి ఏమి చేసుతనానడు? 

 

2. భూమిపై మానవునక్ దేవుడు తనను తాను ఎలా బయలుపరచుకునానడు? 

 

3. దేవున మహిమను మానవులు ఏ విధముగా మారిావేస్తరు? 

 

4. ఈ దినములలో  మానవులు ఏ ఏ విగ్రహాలను పూజిసుతనానరు? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:24-32 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. “దేవుడు వారిన అపుగిించను” అనే పదానన ఈ లేఖన బాగములో ఎననస్తరుల చూశ్వరు? దేవుడు ఎిందుకు ఇలా చేశ్వడు? 

 

2. సృషిికరత అయిన దేవునక్ బదులుగా మానవుడు ఎవరిన లేదా దేనన ఆర్చధిసుతనానడు? 
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3. ఈ వచనములలో పౌలు జాబితా చేసిన పపకరమైన ప్రవరతనలను తెలియజేయగలరు  

 

4. మీ సాింత జీవితములో, ఒక పపము మరియొక పపమునకు దారితీసి అలా క్రిందిక్ ప్రవహిించుచుననదా? 

 

5. 32 వ వచనములో మానవుడు దేనక్ అరుుడు? 

 

6. 1 కొరిింథీయులు 6: 9-11 నుిండి మీరు ఏ ప్రోత్హమును పిందవచుాను? 

 

7. ఈ పఠములో, మీతో ఏ కొతత హెచారికలు లేదా కొతత ఆలోచనలు మాటాలడుతునానయి? 

 

ఆరవ రోజు : 
మొదటి పఠము : “దేవుడు ప్రత్ాక్షపరచిన సత్ాము యొక్క ఫలిత్ము విషాదముగా ఉననది” 

లేఖన భాగము రోమా 1 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 1:16, “సువారతనుగూరిా నేను సిగుుపడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ 

ప్రతివానక్, మొదట యూదునక్, గ్రీసుదేశసుథనక్ కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు 
అది దేవున శక్తయై యుననది.” 

పఠ్ుింశ వాకుము దేవుడు తనను తాను మానవాళిక్ ప్రతుక్షపరచుకొననపుటికీ, చాలామింది 
ఆయనను, ఆయన ప్రణాళికను, ఆయన ప్రయోజనాలను తిరసకరిించారు. 

జీవిత సూత్రము సృషిికరత అయిన దేవునక్ మనలను సమరిుించడానక్ లేదా ఆయనను 
తిరసకరిించడానక్ మనకు ప్రతి ఒకకరిక్ ఎింపిక చేసుకోవడానక్ అవకాశము 
ఇవాబడుతుననది. 

 

సారంశము:  
శుభములు మరియు సింక్షపత పరిచయము తరువాత, “మీకు సువారత ప్రకటిించుటకు” అన మొదటి అధాుయము 

15 వ వచనములో ఈ పత్రిక వ్రాయడానక్ పౌలు తన ఉదేదశ్వునన తెలియజేస్తడు. ఇది ఈ పత్రికలోన సువారత అనే కింద్ర 
ధృవీకరణకు నశాయతకు మనలను తీసుకువసుతననది: “నేను సువారత గురిించి సిగుుపడను: ఇది దేవున శక్త ...” (1:16). కానీ 
దేవున శక్త గురిించి ఎవరు సిగుుపడతారు? ఇది విశాములో గొపు శక్త. దేవున శక్త విశామును సృషిిించినది మరియు నరియ 
కాలము వరకు కాపడబడును. దేవుడు తన శక్తతో ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుపుత నుిండి రక్షించాడు (నరుమకాిండము 32:11). 
దేవున శక్త దాార్చ, యేసు మనుష్యులను ఆశారుపరిచే అదుుతములు చేశ్వడు (లూకా 9:43). దేవున శక్త మరణ శక్తన 
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అధిగమిించి యేసును సజీవునగా చేసినది (కీరతనలు 49:15, 2 కొరిింథీయులు 13: 4). దేవున శక్త దాార్చ, మనము దేవున 
కుమారులుగా మారాబడాాము (I యోహాను 1:12), మరియు క్రీసుత బాధలలో పలుపించుకుింట్లనానము (2 తిమోతి 1: 8). 
దేవున శక్త విశ్వాసము దాార్చ మనలను కాపడుచు, ఆ స్తాసథయము పరలోకమిందు భద్రపరచబడియుననది (I పేతురు 1: 5). 
దేవున శక్త అతనన మనము స్లాకరిించడానక్, ఆయనలో నడవడానక్, ఆయన కొరకు బాధపడటానక్ మరియు 
రూపింతరము చిందడానక్ మనలను ముిందుకు నడిపిించే శక్త. పౌలుకు దేవున శక్త వుక్తగతముగా తెలుసు మరియు 
అతను దాననబటిి సిగుుపడలేదు ఎిందుకనగా అది అతనన హిింసిించే సౌలు నుిండి అపసతలుడైన పౌలుగా మారిానది. అదే 
దేవున శక్తతో, పౌలు సుపరిచితమైన ప్రపించమింతా పరుటిించి, సువారత వితతనాలను నాటాడు, ఇతరులను దేవునతో 
నమాధానపడాలన మరియు ఆయనలో కొతత జీవితానన పిందుకోవాలన ఆహాానించాడు. 

ఇకకడ నుిండి, పౌలు ఒక ప్రాథమిక సతుమును వివరిించాడు; సువారత దేవున నీతిన తెలుపుచుననది. మరియు 
దేవున నీతి యొకక ప్రకాశవింతమైన కాింతి మనషి పపతుమడు అన గ్రహిించేలా చేయుచుననది. సువారత మన రక్షణ, 
విమోచన కొరకైన అవసరతను మరియు మన రక్షకుడిన గూరిాన అవగాహనను తీసుకొసుతననది. యోహాను 16: 8 లోన ఈ 
ప్రక్రయను పరిశుదాధతమ మనలను ఒపుుకొనజేసేవారినగా చేయును అన యేసు ప్రకటిించాడు. “మరియు అతను 
వచిానపుుడు, అతను పపము, నీతి మరియు తీరుును గూరిా లోకమును ఒపుుకొనజేయును” (యోహాను 16: 8). 

దేవుడు తన నీతిన మానవాళిక్ ఎలా వివరిించాడో పౌలు వివరిించాడు. రోమా 1:20 మనకు ఇలా చబ్బతుింది, 
“ఆయన అదృశులక్షణములు, అనగా ఆయన నతుశక్తయు దేవతామును, జగదుతుతిత మొదలుకొన సృషిిింపబడిన 
వసుతవులను ఆలోచిించుటవలన త్యటపడుచుననవి గనుక వారు నరుతతరులై యునానరు.” ఈ ప్రకారము దేవుడు ఉనక్లో 
ఉనన దాన దాార్చ మనకు నరూపిించబడలేదన, కానీ అతను ఎవరో తన అదృశులక్షణముల దాార్చ నరూపిించాడన 
గ్రహిించవలయును. సృషిి దాార్చ దేవున గూరిాన జాఞనానన స్తదారణ ప్రతుక్షత అింటారు. ఇది మానవాళిక్ అిందజేసిన కృప. 
ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, నక్షత్రాలు, జింతువులు లేదా మానవ శరీర్చనన గమనించడము దాార్చ మనము ఆయన 
గురిించి ఏమి నేరుాకుింట్లనానము? వీటననటిలో, దేవుడు తన నీతిన మనకు వెలలడిసుతనానడు. 

దేవుడు తన సృషిి దాార్చ మరియు విశాము యొకక క్రమము దాార్చ తనను తాను మానవులకు తెలిపినపుటికీ, 
మానవుడు మాత్రము తరచుగా దేవుింి ఆర్చధిించడము కింటే సృషిిన ఆర్చధిించడాననే ఇషిముగా ఎించుకుింట్లనానడు. 
మానవుడు దేవుింి ఆర్చధిించడము కింటే తాను చేసిన వసుతవులను లేదా దేవుడు చేసిన వసుతవులను ఆర్చధిించడానక్ 
ఎించుకుింట్లనానడు. పౌలు ఇలా తెలియజేస్తడు, “వారి అవివేకహృదయము అింధకారమయమాయెను; తాము 
జాఞనులమన చపుుకొనుచు బ్బదిధహీనులైరి. వారు అక్షయుడగు దేవున మహిమను క్షయమగు మనుష్యులయొకకయు, 
పక్షులయొకకయు, చతుష్పుద జింతువులయొకకయు, పురుగులయొకకయు, ప్రతిమాసారూపముగా మారిారి” (1: 22-23). 
వారు దేవున గురిించిన సతుమును అబదధముల కోసము మారిుడి చేస్తరు. ప్రతిసుిందనగా, దేవుడు వారిన విడిచిపటాిడు. 
మూడుస్తరుల, “దేవుడు వారిన విడిచిపటాిడు” అన పౌలు చపుడు. 

సింవత్ర్చలుగా మనషి మారలేదు. ఇది ఈ క్రింది సిథతిక్ దారితీసుతింది (29-31): అటిివారు సమసతమైన 
దురీనతిచేతను, దుషితాముచేతను, లోభముచేతను, ఈర్యచేతను నిండుకొన, మత్రము, నరహతు, కలహము, కపటము, 
వైరమనువాటితో నిండినవారై కొిండెగాిండ్రును, అపవాదకులును, దేవదేాష్యలును, హిింసకులును, అహింకారులును, 
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బిింకములాడువారును, చడవాాటిన కలిుించువారును, తలిదిండ్రులకవిధేయులును, అవివేకులును, మాట తపుువారును, 
అనుర్చగ రహితులును, నరధయులునైరి. 

దేవున పటల తమ శత్రుతాానన, దేవున సతాునన అణచివేయడానన ఉదేదశపూరాకముగా అవిధేయత చూపడము 
దాార్చ తిరుగుబాట్ల చేసే ప్రజల పరిసిథతి ఈ విధముగా ఉింట్లింది. వారు ఎట్లవింటి ప్రమాణములను పటిించరు, వారు 
వారు ఇషిపడే విధముగా జీవిస్తతరు మరియు వారు ఇషిపడేది మాత్రమే చేస్తతరు. ఫలితము నైతికముగా క్షీింించడము 
మరియు జీవితము యొకక సహజ విధానము యొకక వక్రీకరణ. అధాుయములో ముిందుకు చదువుచుననపుుడు ఈ ఉగ్రత 
మనకు వివరిించబడినది. మనషి సతుమును అణచివేస్తడు, తనకు నచాన వసుతవులను దూరముగా నెటిివేస్తడు. 
హృదయము, దాన సహజ సిథతిలో, తీరన దుషతిాములో మరియు తెలియనది ఉననది. మన పపపు లోతును అరథము 
చేసుకోవడానక్ సృషిికరత అయిన దేవుడు మాత్రమే మనకు సహాయము చేయగలడు. 

దేవుడు మానవజాతితో ఒకవేళ ఇలా చపువచుాను, “గమనించగలరు, ఒక నరిధషిమైన పన మిముమలను  నాశనము 
చేసుతింది కావున మీరు దానన చేయాలన నేను కోరుకోను, ఎిందుకనగా, మీరు దానన చేయమన పట్లిబడుతుింటే, మీరు 
దానన చేయవచుాను, కానీ మీరు దాన పరిణామాలను అింగీకరిించాలి. మీరు తపుుగా జీవిించడమును ఎించుకుననటలయిత్య, 
ఆ ఎింపిక నుిండి వచేా పరిణామాలను మీరు నవారిించలేరు.” ఇలాింటివి వాటిన చేసే వారు చనపోయే అరుత ఉిందన 
ఆయన యొకక స్తర్చింశము. 

 

 

సృషి్టక్ర్త  అయిన దేవునికి మనలను సమర్పంచడానికి లేదా ఆయనను తిర్సకర్ంచడానికి 

మనకు ప్ర తి ఒక్కర్కి ఎంపిక్ చేసుకోవడానికి అవకాశము ఇవవబడుతుననది. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

రెండవ పాఠము : 2 & 3 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : నిజమై న యూదుడు అనగా వినయపూరవకమై న (కనికరము కలిగిన) మరయు ప్శ్చాతాా ప్ప్డే 

హృదయముతో ఉనన వయకిా . 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 2:1-8 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున యొకక తీరుు, ఇతరుల యెడల మనయొకక తీరుు ఎలా భననముగా ఉింట్లింది? 

 

2. దేవున దయ మనకు ఏమి చేయాలి/చేయును అన తెలియజేసుతననది? 

 

3. దేవున ఉగ్రత ర్చవడానక్ గల కారణము ఏమిటి (5 వ వచనము)? 

 

4. పౌలు ఉనన రోజుల నుిండి నేటి వరకు మానవున హృదయము మారిిందన మీరు అనుకుింట్లనానర్చ? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 2:9-29 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. చడు చేసేవారిక్, మించి చేసేవారిక్ ఫలితము ఏమిటి? 

 

2. దేవుడు అభమానమును (పక్షపతమును) చూపిస్తతడా? ఒకరి కింటే మరొకరు ముఖుమా (11,12 వ వచనములు)? 

 

3. ఎవరు నీతిమింతులుగా ప్రకటిించబడతారు? వారు ధరమ శ్వస్త్రము కలిగి ఉనానర్చ లేదా అనే విషయము పటిిింపు 
ఉింట్లిందా లేదా? 

 

4. దేవున ధరమశ్వస్త్రము ఎకకడ వ్రాయబడినది (15 వ వచనము)? 
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5. సుననతి దేనక్ గురుతగా ఉననది? 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 3:1-24 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఎవరు అవిశ్వాసులు, ఎవరు విశ్వాసులు? 

 

2. దేవున ముిందు ఎవరు నీతిమింతులు? దేవున ఎవరు వెదుకుతారు? దేవునక్ ఎవరు భయపడతారు? 

 

3. దేవున ముిందు ఎవరు జవాబ్బదారీగా ఉింటారు? 

 

4. 23 వ వచనానన ఉపయోగిించి, మీరు పపమును ఎలా నరాచిస్తతరు? 

 

5. ఎఫెస్లయులకు 2: 4-5 లో వివరిించిన బహుమతి ఏమిటి? “కృప” అనే పదమును మీరు ఎలా నరాచిస్తతరు? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 3:25-31 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. 1 యోహాను 1: 7 ప్రకారము, పపమునకు చలిలింపుగా ఏమి అవసరము? (లేవీయకాిండము 17: 10-11 కూడా చూడగలరు) 

 

2. యేసు మరణము బలుల యొకక అవసరమును ఎలా నలిపివేసినది? (హెబ్రీయులు 9: 11-12, 24-28 కూడా 
చూడగలరు) 

 

3. దేవున యెదుట ఎవరు నీతిమింతులుగా తీరాబడుతారు? 

 

4. దేవున గురిించి సిలువ మనకు ఏమి చూపిసుతింది? (యోహాను 3:16 కూడా చూడగలరు) 
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అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 2&3 అధాుయములు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున ముిందు సరియైనవారిగా ఉిండుటకు ప్రజలు ఈ రోజులలో ఏమి చేసుతనానరు? 

 

2. ఒక వుక్త చేసేది (క్రయలు) ఏదైనా దేవున ముిందు సరియైనవాడిగా ఉిండునట్లల చేయగలదా? (హెబ్రీయులు 11: 6, 
యెషయా 64: 6-7 కూడా చూడగలరు) 

 

3. యేసు ఎిందుకు వచాాడు, చనపోయాడు, సమాధి చేయబడాాడు మరియు తిరిగి లేచాడు (రోమా 4:25) అన మీరు 
ఎవరికైనా వివరిించగలర్చ? 

 

ఆరవ రోజు : 
రిండవ పఠము : “దేవుడు న్యాయవెంతుడు - దేవుడు నమ్మక్మైనవాడు” 

లేఖన భాగము రోమా 2&3 అధాుయములు 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 3:11 “నీతిమింతుడు లేడు, ఒకకడును లేడు” 
పఠ్ుింశ వాకుము నజమైన యూదుడు అనగా వినయపూరాకమైన (కనకరము కలిగిన) మరియు 

పశ్వాతాతపపడే హృదయముతో ఉనన వుక్త. 
జీవిత సూత్రము మన పపములకు యేసుక్రీసుత పరిహారము చలిలించాడు! 

 

సారంశము:  
మొదటి అధాుయములో 20-32 వచనములను వ్రాసినపుుడు పౌలు అనుజనులను మనసు్లో ఉించుకుననట్లల 

అనపిసుతననది, కాన రిండవ అధాుయములో అతను తన మాటలను యూదులపై కింద్రీకరిించాడు అన గమనించవచుాను. 
రిండవ అధాుయములో ప్రవేశపటిిన కఠినమైన వాసతవము ఏమిటనగా, మానవాళి అింతా దేవునక్ వుతిరేకముగా 
తిరుగుబాట్ల చేసుతనానరు మరియు అిందువలన మనమిందరము మరణమునకు అరుులము అన చపుుచుననది. మనలో 
ఎవరు కూడా మరొకరిపై తీరుు ఇవాడానక్ అరుులు కాదు అన తెలియజేసుతననది. యూదులు మరియు అనుజనులు దేవున 
తీరుులో ఉనానరు. నజమే, యూదా ప్రజలు కూడా దుర్చమరుము, కలహాలు, వించన, ఒకరి మీద ఒకరు చపుుకొనుట మొదలైన 
వాటిలో పల్కుింట్లనానరు. యూదులు కూడా “చడును కనపటిినవారు” ... “కొిండెగాిండ్రు, అపవాదకులు, దేవదేాష్యలు, 
హిింసకులు, అహింకారులు, బిింకములాడువారు, చడవాాటిన కలిుించువారు,  తలిదిండ్రులకవిధేయులు, అవివేకులు” 
(1:30). యూదులు దేవుడు చేత ఎనునకునన ప్రజలు మరియు ఆయన ధరమశ్వస్తానన కలిగి ఉనానరు, కాన వారి సహజ 
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హృదయాలు అనుజనుల మాదిరిగా ఒకరిపై మరొకరిక్ హాన చేయడము, అసూయ, కలహాలు మరియు చడులతో నిండి 
ఉనానయి. అిందరూ కూడా దేవున ముిందు దోష్యలుగా నలుస్తతరు. 

“దేవున అనుగ్రహము మనలను మారుమనసు్నకు ప్రేరేపిసుతననది”, కాన దేవున, అనుగ్రహైశారుమును 
సహనమును దీరఘ శ్వింతమును మనము తృణీకరిించాలేము(2: 4). అతడు అహింకారులకు వుతిరేకముగా ఉింటాడు, కాన 
దీనులకు కృప అనుగ్రహిించును. స్లాయ కింద్రీకృతము పపమునకు మూలము మరియు ఇది సతాునన తిరసకరిించే మొదటి 
అడుగు. ప్రపించము ముిందు మనము ఎలా ఉింట్లనానము అన దేవుడు చూసుతనానడు. పూరిత జాఞనముతో, దేవుడు మన 
పనులను, ఉదేదశ్వలను గూరిా తీరుు తీరుాతాడు (2: 2-8). దేవుడు హృదయానన చూస్తతడు. యూదులు కలిగి ఉనన సతుము 
యొకక జాఞనము వారిన రక్షించదు కాన, మారుమనసు్ మరియు రూపింతర జీవితము 4-7 మాత్రమే రక్షించును. అతన 
తీరుు మన హృదయములలో వ్రాయబడిన చటాినక్ లోబడి ఉింట్లింది. మారుమనసు్ మాత్రమే దీనయొకక ప్రతిసుిందనయై 
ఉింట్లింది. మారుమనసు్ అనే పదము ఒక భావన లేదా మించి ఉదేదశుము కాదు. ఖచిాతమైన చరులతో మనసు్లో 
నరియాతమక మలుపు తిపేు వైఖరి అనగా మన యొకక పపముల కొరకు ఒపిుింపబడి వాటిన వదిలి పటిి దేవున చితతములో 
నడచుటయై యుననది. 

యూదుడు అనగా దేవున యెదుట సరియైన హృదయము గల వుక్త. మన నీతి గల నాుయమూరిత ఎదుట మనము 
ఎకకడ నలబడాామో ప్రతి ఒకకరము పరిశీలిించుకుిందాము. మన క్రయలు, ప్రవరతన మన హృదయములో ఉననదానక్ 
సరిపోతాయా? మనము చేసేది ఎిందుకు చేయాలి? మన రహస్తులు కూడా తీరుు తీరాబడతాయి, కాబటిి దేవున యొకక 
సతుమును గమనించుటను వెదకుదాము. ఏదైనా స్లాయ ప్రయతనము అనగా మనయొకక ప్రయతనము యేసుక్రీసుతచే తీరుు 
తీరాబడుతుింది. యూదులు మరియు అనుజనులకు ప్రమాణములు భననముగా అనపిించినపుటికీ, తీరుు మాత్రము అదే 
అపర్చధముగా ఉింట్లింది! మీరు మారాబడడానక్ పరిశుదాధతమకు ఏ ఏ విషయాలలో సమరిుించుకునానరు? ఈ 
పడైపోయిన లోకములో క్రీసుత సారూపమును ధరిించాలి, మన స్తక్షయమునకు ఏదైనా ఆటింకముగా ఉననదా? మన 
హృదయము ఉదేదశ్వలను మరియు కోరికలను మారాగల శక్తన పరిశుదాధతమ మనకు అిందిసుతిందన గురుతించుకోవలయును. 

 

మన పాప్ములకు యేసుక్రర సుత  ప్ర్హార్ము చెల్ల ంచాడు! 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

మూడవ పాఠము : 4 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన విశ్చవస్ము యొకక తండ్రర యై న అబ్రర హాము, దేవుని యందు విశ్చవస్ము ఉంచుట ద్వవరా 

మాతర మే నీతి కలుగునని ఈ అధ్యయయము ఋజువు చేసా్తననది. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:1-5 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. యూదా దేశమునకు తిండ్రి ఎవరు? 

 

2. అబ్రాహాము గురిించి పౌలునకు ఎలా తెలియును అన మీరు అనుకుింట్లనానరు? 

 

3. అబ్రాహామును నీతిమింతునగా మారిానది ఏమిటి? 

 

4. మనము దేవున వదదకు ఎలా వస్తతము (గలతీయులు 2: 15-16 కూడా చూడగలరు)? 

 

5. మనము మించి పనులు ఎిందుకు చేస్తతము (ఎఫెస్లయులు 2: 8-10 కూడా చూడగలరు)? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:6-9 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దావీదు, ధనుుడు అన మనకు ఏ మూడు విషయాలను తెలియజేస్తడు? 

 

2. కీరతనలు 32: 1-5 నుిండి, దావీదు చేసిన పపములు క్షమిించబడటానక్ ఏమి చేస్తడు? 

 

3. క్షమాపణ యొకక ఈ ఆశీర్చాదమును ఎవరు నమమగలరు? 

 

4. అబ్రాహాము ఎపుుడు నీతిమింతులుగా లెక్కించబడాాడు? సుననతిక్ ముిందా లేదా తరువాత ? 



Page 14 of 62 
 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:10-12 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. అబ్రాహాము సుననతి అనగా ఏమిటి? 

 

2. మన ఆతీమయ తిండ్రి ఎవరు? 

 

3. శ్వరీరకముగా అబ్రాహాము నుిండి వచిానిందున మేము రక్షింపబడతామన ఎవరు భావిించారు? 

 

4. అబ్రాహాము పిలలలవలె మనకు అదే వాగాదనము ఎలా వరితసుతింది? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:13-18 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ధరమశ్వస్త్రము మనకు ఏమి తెసుతింది? 

 

2. వాగాదనము ఏమి తెసుతింది? 

 

3. అనేక దేశ్వలకు తిండ్రి ఎవరు? 

 

4. 17 వ వచనము ప్రకారము, దేవుడు ఏ ఏ విషయాలకు ప్రసిదిధ చిందినాడు (1 కొరిింథీయులు 1: 26-29 కూడా 
చూడగలరు)? 

 

5. విశ్వాసులకు తిండ్రియైన అబ్రాహాము సింతానముగా ఎవరైనా కాగలర్చ? 
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అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:19-25 మరియు ఆది కాిండము 18:11-14 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. అబ్రాహాముకు ఇస్త్కు జనమించినపుుడు అతన వయసు్ ఎింత? 

 

2. కుమారున గూరిా దేవుడు ఇచిాన వాగాధనమును విశాసిించే విశ్వాసము అబ్రాహామును బలహీనము చేసినదా? లేదా 
బలపరచినదా? 

 

3. యేసును మృతులలోనుిండి లేపినది ఎవరు (1 పేతురు 1:21 కూడా చూడగలరు)? 

 

4. దేవున వాగాధనములను నీవు నముమతునానవా? 

 

5. మీ సమూహములోన ఇతరులను ప్రోత్హిించే విధముగా మీ వాగాధనమును మీరు పించుకుింటార్చ? 

 

ఆరవ రోజు : 
మూడవ పఠము : “విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే నీతిమ్ెంతులముగా తీరచబడుతాము” 

లేఖన భాగము రోమా 4 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 4:20-21 “అవిశ్వాసమువలన దేవున వాగాదనమునుగూరిా సిందేహిింపక 

21 దేవున మహిమపరచి, ఆయన వాగాదనము చేసినదానన నెరవేరుాటకు 
సమరుథడన రూఢిగా విశాసిించి విశ్వాసమువలన బలమునిందెను.” 

పఠ్ుింశ వాకుము మన విశ్వాసము యొకక తిండ్రియైన అబ్రాహాము, దేవున యిందు విశ్వాసము 
ఉించుట దాార్చ మాత్రమే నీతి కలుగునన ఈ అధాుయము ఋజువు చేసుతననది. 

జీవిత సూత్రము అస్తధుమును స్తధుము చేయగల దేవునపై విశ్వాసమును ఉించుటను బటిి 
మనకు నరీక్షణ కలుగుతుింది. 

 

సారంశము:  
అబ్రాహాము విశ్వాసుల తిండ్రిగా పిలువబడాాడు, కాన అతను మొదట దేవునక్ విధేయత చూపినపుుడు అతనక్ 

చాలా తకుకవ మాత్రమే తెలుసు. మనము అతన జీవితానన గమనించినపుుడు, మనకు అవసరమైన విశ్వాసమును 
చూస్తతము; అది క్రయల మీద ఆధారపడనది లేదా ధరమశ్వస్త్రమును పటిించనది (ధరమశ్వస్త్రము ఇవాబడలేదు) మరియు 
సుననతి ఆధారముగా వచిానది కాదు. రక్షణ పిందిన తరువాత అతడు సుననతి చేయబడాాడు (4: 10-12). విశ్వాసము దాార్చ 
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మాత్రమే రక్షణ మనకు వసుతననదన ఇది మనకు ఋజువు చేసుతననది; యూదులు మరియు అనుజనుల కొరకును యిదియే 
వరితసుతననది. 

 అబ్రాహాము మరియు దావీదులను విశ్వాసము మరియు నీతిమింతులనుగా చేయుటను గూరిా పౌలు పత 
నబింధనలో నుిండి ఉదాహరణలుగా మనకు చూపిించాడు. అబ్రాహాము ముిందుకు చూసూత, భవిషుతుతలో వచేా మెస్ల్య 
అయిన క్రీసుతను చూశ్వడు. అతను ఈ విషయమును గురిించి దేవుింి నమామడు మరియు విశ్వాసము దాార్చ నీతిమింతునగా 
చేయబడాాడు. దావీదు కూడా దేవుింి నమామడు మరియు నీతిమింతునగా చేయబడాాడు. కీరతనలు 32: 1-2 లో ఆయన ఇలా 
అనానడు, “తన అతిక్రమములకు పరిహారమునిందినవాడు తన పపమునకు ప్రాయశాతతము నిందినవాడు ధనుుడు. 
యెహోవాచేత నరోదషి అన యెించబడినవాడు ఆతమలో కపటములేనవాడు ధనుుడు.” దేవునపై నరింతర విశ్వాసము 
ఉననపుటికీ, ఈ మనుష్యులు ఇదదరూ దేవున గురిించి అరథము చేసుకోవడములో లేదా ఆయన మీద ఉించిన విశ్వాసముతో 
ఆయనతో నడవడములో పరిపూరిముగా లేరు. అబ్రాహాము మరియు అతన భారు శ్వర్చ ఒక కుమారున కొరకు దేవున 
వాగాధనమును విశాసిించడములో విఫలమయాురు మరియు విషయాలను తమ చేతులోలనక్ తీసుకునానరు (ఆదికాిండము 
16:2-4). వుభచారము మరియు హతు రిండిింటికీ దావీదు దోషి (2 సమూయేలు 11: 1-27) కానీ, ఈ మనుష్యులలో 
వైఫలాులు ఉననపుటికీ దేవుడు వారి పటల నమమకముగా ఉనానడు. దేవుడు తన వాగాధనములను వారిపటల జరిగిించాడు. 

చాలామింది క్రైసతవులు అకకడే ఆగిపోతునానరు. రక్షణ అనునది నరకము నుిండి తపిుించుకొన నతుజీవమునకు 
చేరుకోవడానక్ ఒక మారుము మాత్రమే అన వారు అనుకుింటారు, కాన దేవున కృప చాలా ఎకుకవను అనుమతిసుతననది. 
మన విధేయత వలన మనము ధరమశ్వస్త్రము నుిండి విముక్త పిందలేము. మనము విధేయతతో నడుచుకునేలా 
ధరమశ్వస్త్రములో వెలలడైన పపము నుిండి విముక్త పిందాము. విశ్వాసము దాార్చ విధేయతతో నడవడము మన జీవిత 
యొకక ఉదేదశుము మరియు అర్చథనన ఇసుతననది. 

 

అసాధ్యమును సాధ్యము చేయగల దేవునిపై  విశ్వవసమును ఉంచుటను బటి్ట మనకు నిరీక్షణ 

క్లుగుతుంది. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

న్యలుగవ పాఠము : 5 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : దేవుని ప్రర మ మనలను లోప్లి నుండ్ర బయటకు అనగా అంతరంగములో నుండ్ర బ్రహయముగా 

మారుసా్తంది. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 5:1-2 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. విశ్వాసము దాార్చ నీతిమింతులముగా తీరాబడుట యొకక ఫలితము ఏమిటి? (ఈ రిండు వచనములలో మూడు 
ప్రయోజనాలు ఉనానయన గమనించగలరు) 

 

2. యేసుక్రీసుత ప్రభువు దేవునతో ఈ సమాధానమును ఎలా తీసుకువచాాడు (హెబ్రీ 9:14)? 

 

3. ఈ సమాధానము గురిించి మీకు ఏమి అరథమైననదో మీరు పించుకొనగలరు? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 5:3-5 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. క్లషి పరిసిథతులలో మన వైఖరి ఎలా ఉిండాలి? ఎిందుకు? 

 

2. ఇబుింది కరమైన, కష ిసమయాలోల ఇతరులు సుిందిించే విధానముతో ఇది ఎలా సరిపోతుింది? 

 

3. ఇబుింది కరమైన పరిసిథతులలో మనలో ఏమి కలుగును? 

 

4. దేవున ప్రేమను మనలో కుమమరిించడములో ఎవరు పల్కుింటారు? 
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మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 5:6-11 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. క్రీసుత మనకోసము చనపోయినపుుడు మన పరిసిథతి ఏమిటి? 

 

2. మనము దేన నుిండి రక్షించబడాాము? 

 

3. మనము ఇపుుడు ఎిందుకు సింతోషిసుతనానము? 

 

4. దేవునతో సమాధానపడుటను నీవు ఎలా నరాచిస్తతవు? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 5:12-17 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. పపము ప్రపించములోనక్ ఎలా వచిానది? (ఆదికాిండము 3: 1-6 కూడా చూడగలరు) 

 

2. మరణము మనుష్యులిందరికీ ఎలా వాుపిించినది? (1 కొరిింథీ 15:22 & ఎఫెస్ల 2: 3 కూడా చూడగలరు) 

 

3. పౌలు ఇకకడ ప్రస్తతవిించుచునన ఉచిత బహుమతి ఏమిటి? (రోమా 5:21 & ఎఫెస్ల 2: 8 కూడా చూడగలరు) 

 

4. మనము ఈ జీవితింలో ఎలా జీవిించగలుగుతాము? (2 కొరిింథీ 4: 16-17 & ఎఫెస్ల 1: 18-21 కూడా చూడగలరు) 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 5:18-21 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. అవిశ్వాసుల జీవితమును ఏది ఏలుచుననది? 

 

2. విశ్వాసుల జీవితమును ఏది ఏలుచుననది? 
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3. ధరమశ్వస్త్రము యొకక ఉదేదశుము ఏమిటి? (రోమా 7: 7 కూడా చూడగలరు) 

 

4. క్రీసుత యేసు దాార్చ విమోచిించబడుట అనగా ఏమిటి? (యోహాను 8: 31-36 కూడా చూడగలరు) 

 

5. మీ నతుతాము విషయములో దీన యొకక అరథము ఏమిటి? 

 

ఆరవ రోజు : 
నాలుగవ పఠము : “దేవుని ప్రేమ్ రూపాెంత్రము చెందిెంచును” 

లేఖన భాగము రోమా 5 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 5:1 “కాబటిి విశ్వాసమూలమున మనము నీతిమింతులముగా తీరాబడి, 

మన ప్రభువైన యేసుక్రీసుతదాార్చ దేవునతో సమాధానము కలిగియుిందము” 
పఠ్ుింశ వాకుము దేవున ప్రేమ మనలను లోపలి నుిండి బయటకు అనగా అింతరింగములో నుిండి 

బాహుముగా మారుసుతింది. 
జీవిత సూత్రము మన పపము కనాన దేవున కృప చాలా గొపుది. 

 

సారంశము:  
రోమా 5 వ అధాుయములో, యేసుక్రీసుతనిందు విశ్వాసము దాార్చ విశ్వాసులు దేవునతో నీతిమింతులముగా 

తీరాబడినపుుడు వారిక్ లభించిన కొనన అధికారములను పౌలు వివరిించాడు; దేవునతో సమాధానము, కృపలో ప్రవేశము, 
దేవున మహిమలో ఒక భాగము, బాధ సమయాలలో ఆనిందము మరియు దేవున ఉగ్రత నుిండి రక్షణ. మనము 
పిలువబడిన జీవితమును జీవిించడములో గల బాధుతలు మరియు మనకు అిందుబాట్లలో ఉనన వనరులను కూడా అతను 
వివరిించాడు. అనన విషయములలో, ఆతమను (మన మనసు్, మన భావోదేాగాలు మరియు మన సింకలుము) రక్షించడానక్ 
దేవుడు పనచేసే విధానమును పౌలు తెలియజేస్తడు. 

పౌలు ఆదాము మరియు యేసుక్రీసుతను, ఆదాములోన మనషిన, క్రీసుతలో మనషిన పోలాాడు మరియు త్యడాను 
తెలియజేస్తడు. మానవుడు, ఆదాము నుిండి జనమించినాడు కావున పపపు పలనలో ఉనానడు. శరీరము మనలను 
ఏలుచుననది. ఆదాము యొకక జీవితము, దాన యొకక అనన స్లాయ-కింద్రీకృత లక్షణాలతో మనకు కలిగినది. స్లాయ-
కింద్రీకృత జీవితము ఆదాము నుిండి పుటిిన వారిందరికీ జీవితములలో ఉిండే సహజమైన మారుము. మరియు, ఆదాములో, 
మనమిందరము మరణానక్ అరుులైన పపులము. కానీ సిలువపై క్రీసుత మరణము, మనకు ఇకకడ మరియు ఇపుటి 
జీవితము మరియు శ్వశాతమైన జీవితము ఈ రిండిింటి జీవితానక్ అవకాశ్వనన తెచిాపటిినది. క్రీసుతతో చేరిన తరువాత, 
మనము ఆదాములోన ఈ జీవితము నుిండి నరిక్వేయబడి, పునరుతాథనుడైన క్రీసుతతో అింట్లకటిబడి యునానము. ఆయన 
మరణము మనకు దేవునతో సమాధానమును తెచిాపటిినది మరియు పపమునకు బానసలమైన మనలను మరింింప 
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జేసినది. పపము మరియు మరణము దాార్చ పరిపలిించబడటానక్ బదులుగా, మనము దేవున ప్రేమతో 
పలిించబడతాము మరియు అతన జీవములో మనము జీవిసుతనానము. పౌలు గలతీ 2: 20 లో చపిునట్లలగా, “నేను 
క్రీసుతతోకూడ సిలువ వేయబడియునానను; ఇకను జీవిించువాడను నేను కాను, క్రీసేత నాయిందు జీవిించుచునానడు. నే 
నపుుడు శరీరమిందు జీవిించుచునన జీవితము ననున ప్రేమిించి, నా కొరకు తనునతాను అపుగిించుకొనన దేవున కుమారున 
యిందలి విశ్వాసమువలన జీవిించుచునానను.” 

మన ఆతమ నీతిమింతులముగా చేయబడినపుటికీ, పపము యొకక బానసతాము మరియు దాన పలనలో 
జీవిసుతనన ప్రాణముతో కొనస్తగడము చాలా వరకు స్తధుమే. ఆదాములో ఓటమి, దుుఃఖము, బానసతాము మరియు 
అింధతాము వింటి జీవితానన గడపడానక్ మనము ఎింపిక చేసుకోవచుాను. వాసతవానక్, క్రీసుతలో విజయము, మహిమ, 
ఆశీర్చాదము, సమాధానము మరియు ఆనిందానన కూడా మనము అనుభవిించవచుాను. ఆదాము మరియు క్రీసుత మనము 
అనుసరిించడానక్ ఎించుకునే ఉదాహరణలు మాత్రమే కాదు. వారు, మనలను తమ ప్రజలుగా కలిగి ఉనన ప్రభువులు: ఒకరు 
నాశనము చేసే శక్తన కలిగి ఉింటారు మరియు మరొకరు సతుమైన, వాసతవమైన జీవితానన కాపడటానక్ మరియు 
రక్షణనచేా శక్తన కలిగి ఉింటారు. 

ఒకపుుడు పపము మనలను మరణము వరకు పరిపలిించినపుుడు, క్రీసుత మనలను కొతత జీవితములోక్ 
పరిపలిించగలడు. ప్రసుతతము, ఈ జీవితములో, మనము క్రీసుతలో విజయమును అనుభవిించవచుాను, పతజీవితములో 
ఒకస్తరి ఆదాములో ఓటమిన మాత్రమే అనుభవిించాము. మనము ఈ ప్రక్రయను నేరుాకుననపుుడు, ఆదాములో చడుగా 
ఉిండటము కింటెను క్రీసుతలో మించిగా ఉిండటము చాలా సులభము. క్రీసుత జీవితమును మనము ఎలా ఆచరణలో పటాిలో 
తెలుసుకోవడానక్ కొింత సమయము పడుతుింది. మనము మొదట దానతో కషిపడవచుాను, కాన మనము ఆయనను 
విశాసిించి, విశ్వాసము దాార్చ ఆయన నాయకతాానక్ ప్రతిసుిందిసుతననపుుడు, లోబడుతుననపుుడు మన అడుగులు 
సుషిమవుతాయి. 

15-18 వ వచనములలో, ఆదాము చేసిన పపము అిందరిన ప్రభావితము చేసిిందన, విశ్వాసము దాార్చ క్రీసుత నీతి 
అిందరిక్ లభసుతిందన పౌలు ప్రకటిించాడు. సిలువపై క్రీసుత యొకక ప్రాయశాతతమయిన అతన రకతము, ప్రతి ఒకకరిన 
(అిందరిన) రక్షించడానక్ సరిపోతుింది, కాన విశ్వాసము దాార్చ అింగీకరిించే వారిక్ మాత్రమే ఇది ప్రభావవింతముగా 
ఉింట్లింది (ఎఫెస్ల 2: 8-9). ఆయన యొకక రక్షణ అనే బహుమతిన అింగీకరిించడానక్ మీరు విశ్వాసమును 
ఉపయోగిించార్చ? 

 

మన పాప్ము క్న్నన దేవుని క్ృప్ చాలా గొప్పది! 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

అయిదవ పాఠము : 6 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : కీర సా్త రక్షణ కారయము ద్వవరా, మనము పాప్ము యొకక శకిా  నుండ్ర విముకిా  పంద్వము. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6:1-7 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవుడు మనలను ఎింతగా ప్రేమిసుతనానడో, క్షమిసుతనానడో చూపిించడానక్ మనము పపము చేయుచూ ఉిండాలా? 

 

2. మనము క్రీసుత నిందు విశ్వాసముించినపుుడు మన పపమునకు ఏమి జరుగుతుింది? 

 

3. బాపితసమములో చూసినట్లలగా మరణము నుిండి జీవమునకు గల దశలను వివరిించగలరు? 

 

4. ఇది మీకు ఏ ప్రయోజనము మరియు వాగాదనము చేయుచుననది (7 వ వచనములో పేరొకనబడినది)? 

 

5. ఈ రోజు మీ యొకక ఈ సేాచఛను ఎవరితోనైనా పించుకోగలరు. 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6:8-11 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. కొల్కస్యులకు 3: 1-17 నుిండి, మన క్రొతత జీవితములో మనము ఇపుుడు ఏమి విసరిజించాము మరియు వేటిన 
ధరిించాము? 

 

2. క్రీసుత మరణము మనలను దేన నుిండి విడిపిించినది? 

 

3. మానవాళిన పపము నుిండి విడిపిించడానక్ యేసు ఎననస్తరుల మరింించాలి? 

 

4. మనము మరింించడానక్ ఏమి చేయవలయును మరియు మనము ఎవరి కొరకు జీవిించాలి? 
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5. ఈ మారుు గురిించి 2 కొరిింథీయులకు 5:17 ఏమి చబ్బతుననది? 

 

6. ఇతరులు చూడగలిగే సుషిమైన మారుులు  మీ జీవితములో ఏమి సింభవిించాయి? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6:11-14 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. యేసు సిలువ వదద ఏ శక్త విరిగినది? 

 

2. మీ జీవితముపై ఇపుుడు ఎవరిక్ ఆధిపతుము లేదా నయింత్రణ ఉననది? 

 

3. ఇది మన జీవితములో ఒక స్తరి జరిగేదా లేదా మనము రోజు  రోజు మరింించవలసిన అవసరము ఉననదా? 

 

4. మన జీవితములో పపమును పరిపలిించడానక్ మనము అనుమతిసేత, ఏ ఏ ఫలితాలు వస్తతయి? 

 

5. మీరు “ధరమశ్వస్త్రము క్రింద” (దేవున ఆమోదము పిందటానక్ ప్రయతినసుతనానర్చ) లేదా “కృప క్రింద” (క్రీసుత సిలువపై చేసిన 
కారుమును బటిి) ఉనానర్చ? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6:15-19 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. మీరు “ధరమశ్వస్త్రము క్రింద” ఉింటే, ఫలితము ఏమిటి? 

 

2. మీరు “కృప క్రింద” ఉింటే, ఫలితము ఏమిటి? 

 

3. క్రీసుతను అింగీకరిించక ముిందు రోమీయుల పరిసిథతి ఏమిటి? 
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4. వారు ఇపుుడు దేన నుిండి విముక్త పిందారు? 

 

5. మీ జీవితము మీకు ఒక క్రొతత ప్రభువు మరియు యజమాన ఉనానడన చూపుచుననదా? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 6:20-23 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. అవిశ్వాసులను పపమునకు ప్రేరేపిించేది ఏమిటి (గలతీయులు 6: 8 చూడగలరు)? 

 

2. క్రీసుతకు విధేయత చూపిించుట యొకక ఫలము ఏమిటి (22 వ వచనము చూడగలరు)? 

 

3. పపము యొకక ఫలితము ఏమిటి (23 వ వచనము)? 

 

4. నతుజీవమనే బహుమతి మనకు దేనన ఖరుా చేసినది? 

 

5. నతుజీవమనే బహుమతి దేవునక్ దేనన ఖరుా చేసినది (కొల్కస్యులకు 1:22 చూడగలరు)? 

 

ఆరవ రోజు : 
అయిదవ పఠము : “పాపానికి చనిపోయామా?” 

లేఖన భాగము రోమా 6 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 6:23 “ఏలయనగా పపమువలన వచుా జీతము మరణము, అయిత్య 

దేవున కృపవరము మన ప్రభువైన క్రీసుతయేసునిందు నతుజీవము.” 
పఠ్ుింశ వాకుము క్రీసుత రక్షణ కారుము దాార్చ, మనము పపము యొకక శక్త నుిండి విముక్త 

పిందాము. 
జీవిత సూత్రము మనలను మనము క్రీసుతకు నీతి స్తధనములుగా అరిుించగలము! 
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సారంశము :  
ఆరవ అధాుయము శుదీధకరణ ప్రక్రయ - యేసు లాగా మారడమును మనకు పరిచయము చేసుతింది. యేసు 

మరణము దాార్చ దేవుడు మన కోసము చనపోయాడన, మనము కూడా ఆయనతో మరింించామన పౌలు ప్రకటిించాడు. 
3 వ వచనము ఇలా చబ్బతోింది, “క్రీసుత యేసులోనక్ బాపితసమము పిందిన మనమిందరము ఆయన మరణములోనక్ 
బాపితసమము పిందితిమన మీరరుగర్చ?” మన పత పపపు సాభావము ఆయనతో సమాధి చేయబడినది లేదా అతన 
మరణములోనక్ “బాపితసమము” పిందినది. ఆయన మృతులలోనుిండి లేచినపుుడు, ఆయన మనలను కూడా తిరిగి 
బ్రతిక్ించాడు. తతఫలితముగా, మన పత పపపు సాభావమునకు మనము చనపోయాము, కాన క్రీసుతలో ఉనన మన క్రొతత 
సాభావమునకు సజీవముగా ఉనానము. ఇవి లోతైన సతాులు! మనపై పపము యొకక శక్త విచిఛననమైనది మరియు క్రీసుతలో 
ఆనిందిించడానక్ మనకు అదుుతమైన కొతత జీవితము ఇవాబడినది! 

దేవుడు మనలను ఆదాము జీవితము నుిండి విడిపిించాడన మరియు క్రీసుత జీవితముతో మనలను అింట్లకటాిడన 
ప్రకటిించినపుుడు, మనము వాసతవికతగా దీనన స్లాకరిించాలి. మన భావములు, పరిసిథతులు భననముగా ఉననపుటికీ 
మనము ఈ సతాునక్ గటిిగా హతుతకోవాలి. మనము క్రీసుతతో చనపోయినట్లల మనకు అనపిించకపోవచుాను. లోపల ఉనన 
చడు చాలా సజీవముగా ఉననట్లల మనకు అనపిించవచుాను మరియు చడు పనులు చేయడానక్ మనపై ఆ చడుకు కొింత 
నయింత్రణ కూడా ఉింట్లింది. మనము జీవితములో వెతుకుతునన దానన కనుగొనలేమన, లేదా మన చుట్టి ఉనన వారు 
అనుభవిసుతనన దానన మనము కోలోుతామన భయపడి, సింతృపిత చిందన అనుభూతి చిందవచుాను. కానీ, విశ్వాసము 
దాార్చ, మనము రోజువారీ ఒతితళలను మరియు ప్రలోభాలను ఎదురొకనవచుాను మరియు మనకు అది అనపిించకపోయినా 
దేవుడు చపిున దానన నజము, సతుము అన చపువచుా. మన జీవితము మన మారుతునన భావాలపై ఆధారపడి ఉిండదు, 
కానీ ప్రతి తరములో ఎపుుడూ మారన మరియు ఒకలా ఉిండే దేవునపై ఆధారపడి ఉింట్లింది. 

పపమునకు మనపై అధికారము ఉిందన స్తతాను చపేుది పదద అబదధము!. మనము ఎవరిక్ దాసులము 
అవుతామో లేదా లోబడుతామో ఎించుకోవడానక్ మనకు పూరిత సేాచఛ ఉననది. మనము మన పత యజమాన నుిండి 
విముక్త పిందాము మరియు ఇపుుడు మించి మరియు సతుము యొకక క్రొతత యజమానక్ సేవ చేసుతనానము. 12 వ 
వచనము ప్రకారము, పపము మనలను నయింత్రిించనవాకూడదు, దానక్ మనము ల్కింగకూడదు. ప్రతిరోజూ ఉదయానేన 
మనము మనలను ఆతమ నయింత్రణకు నూతనముగా ఇవావలయును. 22 వ వచనము చపిునట్లలగా, “మనము ఇపుుడు 
పపము నుిండి విమోచిించబడి మరియు దేవునక్ దాసులమై ఉనానము”. ఆయన చపేుది నజమన మనము నముమతామా? 
మనము అలా చేసేత, అది సతుమన, నజమన తారలో కనుగొింటాము మరియు మనము పూరిత సేాచఛలోక్ 
తీసుకుర్చబడతాము. మన జీవితములో పపము యొకక ప్రాింతాలను చూడటానక్ మరియు ఈ పపముల నుిండి పూరితగా 
విమోచిించబడటానక్ క్రీసుత మనలో ఎలా పన చేయాలనుకుింట్లనానరో మనకు చూపిించడానక్ పరిశుదాధతమను మనము 
అడుగవలయును మరియు పరిశుదాధతుమన యొకక  సహాయమును తీసుకోన ముిందుకు వెళివలయును. 

మనలను మనము క్రర సుత కు నీతి సాధ్నములుగా అర్పంచగలము! 

 

 



Page 25 of 62 
 

రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

ఆరవ పాఠము : 7 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మనము పాప్మునకు చనిపోయాము, కాని దేవుని కొరకు స్జీవముగా ఉనానము. 

మొదటి మరయు రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 7:1-6 మరియు ఎఫెస్ల 2:1-5 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. పురుష్యడు లేదా స్త్రీ పై ధరమశ్వస్త్రమునకు ఎింతకాలము అధికారము ఉననది? 

 

2. మనము ధరమశ్వస్త్రము నుిండి ఎలా విముక్త పిందాము? 

 

3. మనము దేవునక్ చిందినవాళిము మరియు ధరమశ్వస్త్రము నుిండి విడుదల చేయబడిన తరువాత ఇపుుడు మన కొతత 
ఉదేదశుము ఏమిటి? 

 

4. మనము ధరమశ్వస్త్రమునకు లోబడి ఉననపుుడు మన పపపు సాభావము ఏ ఏ ఫలములను ఇచిానది? 

 

5. ఈ క్రింది వచనముల నుిండి, మనము ఇపుుడు ఏ ఏ ఫలములను ఫలిింపవలయును: 

a. గలతీయులకు 5: 22-23 

 

b. ఎఫెస్లయులకు 5: 9 

 

c. యోహాను 4: 27-39 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 7:7-13 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ధరమశ్వస్త్రము మన కోసము ఏమి చేసుతింది? 

2. ధరమశ్వస్త్రము మరియు దాన అవసరతలను ఎవరు నెరవేర్చారు (మతతయి 5: 17-20 చూడగలరు)? 
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3. పపముతో మనము ఎదురొకింట్లనన పోర్చటములను ఎవరు అరథము చేసుకుింటారు (హెబ్రీయులు 2: 14-18 
చూడగలరు)? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 7:14-24 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ప్రతిరోజూ మన శరీరముతో మనము ఎదురొకింట్లనన పోర్చటము ఏమిటి? 

 

2. పపము యొకక మోసము యొకక ఫలితము ఏమిటి? 

 

3. పపముపై విజయము స్తధిించిన ఫలితము ఏమిటి (25 వ వచనము)? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 7:22-25  మరియు ఎఫెస్ల 4 వ అధాుయము అధుయనము చేయగలరు 

1. పోర్చటము ఎకకడ జరుగుతుింది? 

 

2. మనము ఈ పోర్చటములో ఎలా పోర్చడతాము (2 కొరిింథీయులు 10: 1-5 చూడగలరు)? 

 

3. ఎవరి సహవాసము మనలను పపము యొకక శక్త నుిండి విడిపిసుతింది? 

 

4. ప్రతి రోజు మన జీవితమును (క్రొతత సాభావానన) పునరుదధరిించడములో చేసిన సహాయమునకు దేవునక్ కృతజఞతలు 
చపువలయును. 
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ఆరవ రోజు : 
ఆరవ పఠము : “దేవుని ఉదేశే్ాముల కొరకు జీవిెంచవలయును” 

లేఖన భాగము రోమా 7 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 7:4 “కావున నా సహోదరులార్చ, మనము దేవునకొరకు ఫలమును 

ఫలిించునట్లల మృతులలోనుిండి లేపబడిన క్రీసుత అను వేరొకన చేరుటకై మీరును 
ఆయన శరీరముదాార్చ ధరమశ్వస్త్రము విషయమై మృతులైతిరి.” 

పఠ్ుింశ వాకుము మనము పపమునకు చనపోయాము, కాన దేవున కొరకు సజీవముగా ఉనానము. 
జీవిత సూత్రము ప్రతిరోజు సాయముగా మరింించడము రూపింతరమును మరియు సేాచఛను 

తీసుకొసుతననది. 
 

సారంశము :  
7 వ అధాుయములో, పౌలు మన పత సాభావము పపనక్ చనపోవడమే కాదు, మించి పనులకు కూడా 

చనపోయిిందన వివరిించాడు. మన శరీరములో, దేవునక్ నచేా ఫలాలను మనము ఫలిించలేము అన తెలియజేస్తడు. 

మనము క్రైసతవులుగా మారడానక్ ముిందే, మన సహజ జీవితములోన (శరీరము) కొనన అింశములు చడవాి, 
మరియు అవి మనలను ఇబుిందులలోనక్ నెటిివేస్తతయన మనము అరథము చేసుకునానము. స్తారథము చడదాన మనకు 
తెలుసు. లైింగికపపము చడదాన మనకు తెలుసు. దింగిలిించడము మరియు అబదధములు చడవాన మనకు తెలుసు. ఈ 
విషయములు శరీరము నుిండి వచాాయి మరియు శరీరము యొకక పనులు చడావన మనము అరథము చేసుకునానము. 
కాబటిి, ఈ చడు ప్రవరతనలను ఆపడానక్ మనము పన చేయవచుాను, కానీ ఇది ఏమాత్రము నీతి కాదు, మన క్రైసతవ 
జీవితములో ఇది మనకు అర్చధనన మరియు ఉదేదశ్వునన కూడా అిందిించదు. పపము మనలో నుిండి 
నరూమలిించబడినపుుడు, శూనుత మిగిలిపోతుింది, అది దైవభక్తగల, ఉదేదశపూరాకమైన జీవితముతో నిండి ఉిండాలి. 

మనము చడుగా ధృవీకరిించిన విషయాలపై విజయము స్తధిించడము ఎలా నేరుాకునాన, మనము ఇింకా 
బానసతాములో ఉనానము. మన క్రైసతవ అనుభవములో మనము వెతుకుతునన శక్త ఇపుటికీ మనకు లేదు. దీనక్ తపుు 
ఏమిటి ? అనగా మనము ఇింకా నేరుాకోన విషయము ఏమిటనగా, మనము శరీరము యొకక “మించి” అన పిలవబడేదిగా 
ఉింది కాన ఇది వాసతవానక్ “చడు” చడదాి. స్లాయ ప్రయతనము, దేవుడి కోసము ఏదైనా చేయటానక్ ప్రయతినించడము లేదా 
మనము దేవున కోసము చేసే పనుల దాార్చ మనకోసము కొింత పురోగతి పిందడము వింటివి “చడ”ా విషయాల 
మాదిరిగానే చడావి. చివరిక్ మనము దేవున కోసము ఏమి చేయలేమన, కాన ఆయన మన దాార్చ అననటినీ చేయగలడన 
తెలుసుకుననపుుడు, అపుుడు మనము విమోచనలోక్ వస్తతము (ఫిలిప్పు 4:13). పౌలు ఈ స్తక్షాతాకర్చనన రోమా 7: 24-25లో 
ప్రకటిించాడు, “అయోు, నేనెింత దౌర్చుగుు డను? ఇటిి మరణమునకు లోనగు శరీరమునుిండి ననెనవడు విడిపిించును?౹ 
మన ప్రభువైన యేసుక్రీసుతదాార్చ దేవునక్ కృతజఞతాసుతతులు చలిలించుచునానను. కాగా మనసు్ విషయములో నేను 
దైవనయమమునకును, శరీర విషయములో పపనయమమునకును దాసుడనై యునానను.” మన మనసు్, భావోదేాగము 
మరియు సింకలుము యేసుక్రీసుత నయింత్రణలోనక్ తీసుకుర్చబడినపుుడు, ఆయన మహిమానాతమైన, విజయవింతమైన 
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శక్తతో మనము నెరవేరవచుాను. ఆయన మాత్రమే మన ఆతమను నరకపు అగాధము నుిండి రక్షించగలడు మరియు మన 
ఆతమలను కూడా శుదిధ చేయగలడు. 

మనము మన నమమకానన ఎకకడ ఉించాము? మన క్రొతత జీవితము కోసిం క్రీసుతపై ఆధారపడటానక్ మరియు 
ఆనుకొనడానక్ బదులుగా మనము మన సాింత బలము మీద ఆధారపడుతునానమా? మతతయి 11: 29-30లో యేసు 
చపిునదానన పరిశీలిించుదాము. “నేను స్తతిాకుడను దీనమనసు్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతితకొన నాయొదద 
నేరుా కొనుడి; అపుుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాింతి దరకును. ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము త్యలికగాను 
ఉననవి.” ఈ విషయమును “కృప” అన పిలుస్తతరు. ఒకస్తరి మన మీద మనము విశ్వాసము కోలోుయి, దేవునపై మన పూరిత 
విశ్వాసము ఉించిన తరువాత, మనము కృప పిందవచుాను. మనకు ఇవాబడిన సమయము, ప్రతిభ మరియు వనరులతో, 
దేవున కృప అనుమతిించే పనులను మనము చేయవచుాను. ఆ కృపను పిందాలింటే, మనకు మనము చనపోయి 
ఆయనకు లోబడి జీవిించాలి, ఆయన పదాల వదద కూరుాన ఆయన మాటలు వినాలి. ఆయన పరిశుదాధతమ విశ్వాసులమైన 
మనలో నవాసము ఏరురచుకొన, మనతో అనన సమయాలలో ఉింటాడు. అతను ఎపుుడూ దాగుకోడు, ఎపుుడూ విసుగు 
చిందడు, ఎపుుడూ అిందుబాట్లలో లేకుిండా ఉిండడు, నశశబదముగా ఉిండడు. మరియు ఆయన మన దాార్చ 
జీవిసుతననపుుడు, ఆయన కృప తీపి సుగింధముగా మారుతుింది, అది రక్షింపబడుతుననవారిక్ మరియు 
నశించిపోతుననవారిక్ మన దాార్చ చూపబడుతుింది. (2 కొరిిం 2:15) ఈ భూసింబింధమైన నడక, యాత్రలో ప్రతిరోజు ఈ 
కృప మనకు సరిపోతుింది. 

 

ప్ర తిరోజూ సవయముగా మర్ణంచడము రూపాంతర్మును మర్యు స్వవచఛను 

తీసుకొసుత ననది. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

ఏడవ పాఠము : 8 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన నిరీక్షణ ప్రసి్థతులపై  లేద్వ ప్ర జలపై  కాదు, మన స్రవశకిా మంతుడై న మరయు అతయధికమై న ప్రర మ 

గలవాడై న దేవునిపై నే ఉంటంది. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8 వ అధాుయము మరియు 8:1-4 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. రోమా 8 వ అధాుయములో పౌలు “నరీక్షణ” అనే పదానన ఎననస్తరుల ఉపయోగిించాడు? 

 

2. శక్షావిధియు లేకుిండా ఎవరు ఉనానరు? 

 

 

3. పపమరణముల నయమము (2-3 వచనాలు) నుిండి మనము ఎలా విముక్త పిందాము? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8:5-11 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. శరీర సాభావము గల మనషిక్, ఆతీమయ సాభావము గల మనషిక్ మధు త్యడా ఏమిటి? 

 

 

2. ఈ రిండు జీవన విధానాల ఫలితము ఏమిటి? 

 

 

3. శరీర్చనుస్తరమైన మనసు్ను వివరిించగలరు (7-8 వచనములు). 

 

 

4. దేవున బిడా యొకక అింతరింగములో త్యడాను ఎవరు చేస్తతరు? 
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మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8:9-17 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఆతమ చేత ఎవరు నడిపిించ బడతారు? 

 

2. పరిశుదాధతుమడు ఎలా వరిిించబడాాడు ? 

 

3. పరిశుదాధతమతో మనకునన సింబింధమును గురిించి యోహాను 14: 16-17లోన వచనాలు మనకు ఏమి చబ్బతునానయి? 

 

4. పపపు సాభావము ప్రకారము జీవిించడము వలన ఎలాింటి ఫలితాలు వస్తతయి? 

 

5. ఆతమ దాార్చ జీవిించడము వలన ఎలాింటి ఫలితాలు వస్తతయి? 

 

6. పతదైన దాసుపు ఆతమ (15 వ వచనము) నుిండి ఏ ఫలితాలు వస్తతయి? 

 

7. నూతనమైన దతతపుత్రాతమ నుిండి మనకు ఏమి ఫలితాలు వస్తతయి? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8:18-25 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. 2 కొరిింథీయులకు 11: 23-27 ప్రకారము, ఈ అధాుయము వ్రాసేటపుుడు పౌలు అపుటిక ఎలాింటి ఇబుిందులు 
ఎదురొకనానడు? 

 

 

2. పౌలు ఈ కష్పిలను తన భవిషుతుతతో ఎలా పోలాాడు? 
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3. క్రీసుత తిరిగి వచేా ఈ భవిషుతుత రోజు కోసము ఎవరు ఆసక్తగా ఎదురు చూసుతనానరు? 

 

 

4. ఆదికాిండము 3: 17-19 ప్రకారము, ఆదాము హవాలు దేవునక్ అవిధేయత చూపినపుుడు మానవునక్, సృషిిక్ ఏమి 
జరిగినది? 

 

 

5. క్రీసుత తిరిగి వచిానపుుడు మనకు ఏయే ఆశీర్చాదములు పూరతవుతాయి? 

 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 8:26-39 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున ప్రజలు ఎవరిక్ తెలుసు మరియు వారి బలహీనతలలో ఎవరు ప్రారిథస్తతరు? 

 

 

2. విశ్వాసుల కొరకు ప్రారథన ఎలా చేయాలో ఆతమకు ఎలా తెలుసు? 

 

3. మన కొరకు ఆయన చేసిన ప్రారథనలకు పరిశుదాధతమకు ధనువాదాలు తెలుపుదాము 

4. దేవుడు మన కొరకు యేసు దాార్చ చేసిన వాటిన ఏ పదములు వివరిించాయి? 

 

5. దేవుడు మనపక్షముననుిండగా మనకు విరోధియెవడు (కీరతన 37:12, 1 పేతురు 5: 8, రోమా 7: 5 చూడగలరు)? 

 

6. ఆయన ప్రేమ నుిండి మనలను వేరు చేయలేన విషయాల జాబితాను వ్రాయగలరు (38-39)? 

 

7. మీకు సహాయము చేసిన మరియు ఇతరులకు కూడా సహాయపడే వాగాధనమును మీరు మాతో పించుకోగలర్చ? 
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ఆరవ రోజు : 
ఏడవ పఠము : “నిరీక్షణ సరాశ్కిిమ్ెంతుడైన, అత్ాధిక్మైన ప్రేమ్ గలవాడైన దేవునిపైనే ఉెంటెంది” 

లేఖన భాగము రోమా 8 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 8:38-39 “మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను 

ఉననవియైనను ర్చబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతతయినను లోతైనను 
సృషిిింపబడిన మరి ఏదైనను, మన ప్రభువైన క్రీసుతయేసునిందలి దేవున ప్రేమనుిండి 
మనలను ఎడబాప నేరవన రూఢిగా నముమచునానను.” 

పఠ్ుింశ వాకుము మన నరీక్షణ పరిసిథతులపై లేదా ప్రజలపై కాదు, మన సరాశక్తమింతుడైన మరియు 
అతుధికమైన ప్రేమ గలవాడైన దేవునపైనే ఉింట్లింది. 

జీవిత సూత్రము మనకు ఏ శక్షావిధియు లేదన, మరియు దేవున శ్వశాతమైన ప్రేమలో సేాచఛగా మరియు 
భద్రముగా ఉిండుటకు ఎననక చేయబడిన వారమన నముమచునానము! 

సారంశము :  
ఇకకడ 8 వ అధాుయములో, పౌలు మన కొరకు మరియు లోపల దేవున పన గురిించి తన చరాను పూరిత చేశ్వడు. 

మనము ఈ జీవితములో ఉననపుుడు, ఈ శరీరము విడిపిించబడదు. కానీ వాసతవము ఏమనగా మన ఆతమ నీతిమింతుడిగా 
చేయబడినదన మరియు మన ప్రాణము శుదీధకరణ చేయబడుతుింది కావున దేవుడు ఒక రోజు ఈ శరీర్చనన కూడా 
విమోచిస్తతడు (మహిమపరుస్తతడు) (8:11). మనము చివరిక్ క్రీసుత సననధిలోనక్ ప్రవేశించినపుుడు, మనము ఆయన ముిందు 
పరిపూరమిుగా (శరీరము, ఆతమ మరియు ప్రాణము) నలబడతాము! 

మనలో దేవున ప్రయోజనాలను నెరవేరాడానక్ పరిశుదాధతమ యొకక శక్త మన క్రొతత జనమతోనే మొదలై శ్వశాతము 
వరకు కొనస్తగుతుింది. మనకు క్రొతత సాభావము, లోపలి నుిండి ఒక కొతత శక్త, జీవిించడానక్ మన ఉదేదశ్వలను మారేా ఒక 
క్రొతత బాధుత, మరియు దేవునతో తన పిలలలుగా ఒక క్రొతత సింబింధముగా అతన కుట్లింబములోనక్ స్లాకరిించబడినది. 12 
వ వచనములో, ఈ సతుము శరీర్చనుస్తరముగా జీవిించడము కింటే దేవున ఆతమ ప్రకారము జీవిించమన ఖచిాతముగా 
అజాఞపిించినట్లల పౌలు తెలియజేస్తడు. మన మనసు్ను మనకు మరణానన తెచేా శ్వరీరక కోరికల కింటే మనకు జీవితానన 
మరియు సమాధానమును తెచేా ఆతమ యొకక విషయాలపై, దృషిి కింద్రీకరిించినపుుడు మనము ఆతమ ప్రకారము నడుస్తతము. 
ఆతమ మన జీవితాలను నడిపిించగలదనే వాసతవము ఏమనగా మనము దేవున పిలలలు అన ధృవీకరిించడము మరియు 
మనము ఆయన నాయకతాానన అనుసరిించుట దాార్చ, మనలో ఆయన పనన నెరవేరాడానక్ ఆయనను అనుమతిస్తతము. 
వాసతవానక్, మన సాింత కోరికల దాార్చ మనము నడిపిించవచుాను. మనము దేవున ఆతమను దుుఃఖపరుస్తతము మరియు 
ఆరుుతాము (ఎఫెస్ల 4:30 మరియు 1 థెస్ 5: 19), కాన మనలో నవసిించే ఆతమ నరింతరము మాటాలడుతుింది. దేవుడు మన 
తిండ్రి అన మరియు మనపై ప్రేమను కలిగి ఉనానడన ఇది ఋజువు, ఆయన సననధి నుిండి మనలను ఎపుటిక్న వేరు 
చేయదు (16 వ వచనము). 

ఈ ప్రసుతత శరీరములో జీవిించడము భారమే. పపతమకమైన ప్రలోభాలతో పోర్చడటము అింత సులభము కాదు. 
శ్రమలు, పరీక్షలు మరియు హిింస సమయములలో భరిించడము బాధాకరమైనది మరియు ఇవి నరుతా్హపరుస్తతయి, 
కాన పౌలు 18 వ వచనములో “మనయెడల ప్రతుక్షము కాబోవు మహిమయెదుట ఇపుటి కాలపు శ్రమలు ఎననతగినవి 
కావన యెించుచునానను.” అన ప్రకటిించాడు. అనన విషయాల పూరిత పునరుదధరణ కోసము మనము సృషిితో పట్ల వేచి 
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ఉనానము (19-22). మన యొకక ఆనిందానన దింగిలిించే చాలా విషయాలు ఉనానయి, కాన దేవున ప్రేమ అిందరికింటే, 
అననింటికింటే గొపుది. మన బాధ దేవున మించితనముపై అపనమమకము కలిగిించడానక్ లేదా మన పటల ఆయనకునన 
శ్రదధను ప్రశనించడానక్ కారణము కావచుా, కాన మన ఆసక్త అననింటికింటే కూడా మనము దేవున హృదయములో మరియు 
దేవున చేతిలో ఉిందన మనకు గురుత చేయబడుతుింది. ఆయన ప్రేమను నమమడానక్ మనము ఎకకడ కషిపడతాము? 
హృదయ వేదనలు, అనాుయములు లేదా జవాబ్బ లేన ప్రశనలు మనకు దేవున సిందేహములతో మరియు మన పటల 
ఆయనకునన ప్రేమతో నిండిపోయాయా? మనము మన హృదయములోన ఆ ప్రదేశములను సాసథత చేయమన 
అడుగవలయును, అతను సాసథపరుస్తతడు మరియు మన కొరకు ప్రారిథస్తతడు! 

 

మనకు ఏ శిక్షావిధియు లేదని, మర్యు దేవుని శ్వశవతమై న ప్రర మలో స్వవచఛగా మర్యు 

భదర ముగా ఉండుటకు ఎనినక్ చేయబడిన వార్మని నముుచున్ననము! 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

ఎనిమిదవ పాఠము : 9 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : దేవుడు తన సారవభౌమతవము ద్వవరా, దేవుడు తనకొరకు ప్ర జలను ఎనునకుంటాడు. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 9:1-5 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. సువారతను గురిించి ఇశ్రాయేలు యొకక ప్రతిచరు గురిించి పౌలు భావిించినపుుడు అతన భావోదేాగములను 
వివరిించగలరు 

 

2. యెషయా 53: 6-8 నుిండి, మనయెడల యేసు యొకక ప్రేమ ఎలా ఉింట్లింది? 

 

3. దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు ఇచిాన ఆధికుతలను జాబితా చేయగలరు 

 

4. ఈ ఆధికుతలు మరియు వాగాదనములు మనకు ఏమి ఉనానయి (ఎఫెస్లయులు 2: 14-22 కూడా చూడగలరు)? 

 

5. మనము ఇశ్రాయేలు నుిండి ర్చకపోత్య ఏవిధముగా అబ్రహాము సింతానములో ఒకరుగా ఉనానము? 

 

6. దేవుడు మనకు ఇచిాన బహుమతులకు ధనువాదములు తెలియజేయుము. 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 9:6-16 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున పిలలలు ఎవరు? 

 

2. వాగాధనము చేసిన పిలలలు ఎవరు? 

 

3. దేవుడు నాుయవింతుడా? 
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4. మనము దేవున దయ క్రింద ఉనానమా లేదా మన సాింత మానవ ప్రయతనములో ఉనానమా? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 9:17-21 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవుడు తన మహిమ కొరకు ఫరోను ఎలా ఉపయోగిించాడు? 

 

2. కుమమరి ఎవరు మరియు మటిి ఎవరు? 

 

3. దేవున సాభావమును, నరియములను ప్రశనించడమును గురిించి పౌలు ఏమి చపుడు? 

 

4. దేవుడు తన మహిమ కొరకు మిముమలను ఉపయోగిించడానక్ మీరు అనుమతిస్తతర్చ? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 9:22-26 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ వచనములలో దేవుడిన ఏ పదములు వరిిించాయి? 

 

2. దేవుడు తనకొరకు పిలుసుతనానడన హోషేయ ఎవరి గురిించి చపురు? 

 

3. దేవుడు వారిన (మీరు/నీవు) ఏ పేరుతో పిలుస్తతడు? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 9:27-33 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. సముద్రపు ఇసుక లేదా ఆకాశములోన నక్షత్రములుగా ఉనన చాలా మిందిలో, ఎింతమింది రక్షింపబడతారు? 

 

2. యెషయా చపిున వాటిన ప్రస్తతవిసూత, ఇశ్రాయేలు తిరసకరణను దేవుడు ఎలా వరిిించాడు? 
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3. “అడాుర్చతి, లేదా అడాుబిండ” ఎవరు? 

 

4. ఈ అధాుయములో ఏ వాగాధనము ముగుసుతింది? 

 

ఆరవ రోజు : 
ఎనమిదవ పఠము : “ఆధిక్ాత్ మ్రియు వాగానేము క్లిగిన ప్రజలు ఒక్ ఉదేేశ్ాము కొరకు జీవిస్తిరు” 

లేఖన భాగము రోమా 9 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము యెషయా 55:8 “నా తలింపులు మీ తలింపులవింటిన కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలవింటిన 

కావు ఇదే యెహోవా వాకుక” 
పఠ్ుింశ వాకుము దేవుడు తన స్తరాభౌమతాము దాార్చ, దేవుడు తనకొరకు ప్రజలను ఎనునకుింటాడు. 
జీవిత సూత్రము తనను పిలిచిన ఎవరినైనా క్రొతత జీవితముతో ఆశీరాదిించడానక్ దేవుడు సిదధముగా ఉనానడు. 

 

సారంశము :  
ఒక ముఖుమైన ప్రశనపై పౌలు బోధిసుతనానడు ఇకకడ ఈ తొమిమదవ అధాుయములో సమాధానము ఇవాబడినది. 

“మరియొకరు కాకుిండా నేనే క్రీసుత శరీరములో ఎిందుకు ఉనానను?” అతను దుుఃఖమును మరియు వేదనను 
వుకతపరచడము దాార్చ ప్రారింభసూత మరియు దేవున స్తరాభౌమతాానన నమమకముగా గురుతచేసుతనానడు. 

పౌలు తన తోటి యూదుల పటల తన ఉద్రేకపూరాక హృదయానన వుకతము చేసుతనానడు. వాసతవానక్, అతను తన 
ప్రజలు విముక్తన పిందటానక్ తన విముక్తన ఇషిపూరాకముగా తాుగము చేస్తతనన చపేుింతవరకు వెళ్ళిడు (9: 3). పౌలు 
యొకక వాదనలో అతిశయోక్త లేదు, ఎిందుకనగా అతను తన తోటి యూదుల చేతిలో పదేపదే తిరసకరణ, అపవాదులు, 
ఆరోపణలు మరియు దెబులు తినడము వింటివి ఎదురొకనానడు (2 కొరిింథీయులు 11: 24-25). వారు తమయెడల ఉనన 
దేవున ప్రణాళిక మరియు వాగాధనములలో తమ స్తథనానన చూడాలన అతను కోరుకుింట్లనానడు. మన శత్రువులను, 
మనలను బాధిించేవారిన మనము ప్రేమిస్తతము అన దేవుడు మాత్రమే ఇవాగల ప్రేమకు పౌలు గారి జీవితమే ఉదాహరణ. ఈ 
ప్రేమ సహజముగా ఏమాత్రము ర్చదు. ఇది దేవున నుిండి మాత్రమే వచిాన అతీింద్రియ బహుమతి. మిముమలను  బాధపటిిన 
వారి పటల మీకు అవసరమైన హృదయ మారుు కొరకు ప్రారిథించగలరు. దేవుడు మన హృదయ గాయములను సుననతముగా 
నయము చేస్తతడు. 

4-5 వచనములలో పౌలు ఒక యూదా వుక్తగా వచిాన అనేక ఆశీర్చాదములను పేరొకనానడు. దేవుడు ఐగుపుత 
నుిండి వారిన రక్షించినపుుడు ఇశ్రాయేలీయులను దేవున దతతత తీసుకుననవారుగా అయాురు. ఇశ్రాయేలు ఒడింబడికలను 
అిందుకుింది, అిందులో ప్రభువు వారిన రక్షస్తతనన వాగాదనము చేశ్వడు. దేవుడు తన ప్రజలకు స్లనాయి పరాతము వదద తన 
ధరమశ్వస్తానన ఇచాాడు, మోషే ధరమశ్వస్త్రములో వారు ఎలా ఆర్చధన చేయాలో సూచిించాడు మరియు వారి రక్షణ 
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వాగాదనములను వారిక్ ఇచాాడు. అయినపుటికీ, అబ్రాహాము పిలలలు అిందరూ దేవున పిలలలు కాదన, దేవున వాగాదన 
ఫలితముగా విశ్వాసము దాార్చ జనమించిన వారు మాత్రమే అన పౌలు సుషిము చేసుతనానడు. “శరీరసింబింధులైన పిలలలు”, 
అబ్రహాము పిలలలు (యూదులు) మరియు “వాగాదనము చేసిన పిలలలు” యేసు క్రీసుతపై విశ్వాసము దాార్చ దేవునన 
విశాసిించేవారు ఉనానరు (9: 6-8). 

9: 9-29 వచనములలో, పౌలు చాలా కషిమైన సిందేశ్వనన ఇచాాడు. దేవుడు నీతిమింతుడు మరియు అతను ఒక 
వుక్తన మరియొక వుక్త మీద దీరఘశ్వింతముతో చివరి వరకు ఓపికపటిగలడు (22 వ వచనము). “కావున ఆయన ఎవనన 
కనకరిింప గోరునో వానన కనకరిించును; ఎవన కఠినపరచ గోరునో వాన కఠిన పరచును.” (9:18) ఆయన యాకోబ్బను 
ఏశ్వవు మీద ఎనునకునానడు. ఆయన ఫరో హృదయానన కఠినతరము చేశ్వడు. మరియు, దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను తన 
దయ మరియు సువారతను ప్రపించానక్ తీసుకువెళతారన భూమి ప్రజలిందరి నుిండి ఎనునకుననపుటికీ, అతను ప్రతి ఒకకరినీ 
రక్షణకు ఎనునకోలేదు. “ఇశ్రాయేలు కుమారుల సింఖు సముద్రపు ఇసుకవలె ఉిండినను శేషమే రక్షింపబడుతుింది.” (9:27) 
ఇవి అరథము చేసుకోవటానక్ కషిమైన పదములు, కాన మనకు తెలిసిన మరియు అరథము చేసుకునే ఒక విషయము 
ఏమిటింటే, సృషిిపై దేవుడు స్తరాభౌమతాానన కలిగి యునానడు. “నేను కలిగి ఉింటాను ...” ఈ అధాుయములో చాలాస్తరుల 
చపుబడినది, దేవుడు ర్చజుల మరియు వారి హృదయాలపై నయింత్రణ కలిగి ఉనానడన గురుతచేసుతననది. సృషిిించబడినవి 
అననయు ఒకొకకకటి ఎలా తయారవుతుిందో ప్రశనించనిందున, ఇలా ఎిందుకు అన మనము దేవుడున ఏమియు 
ప్రశనించలేము (యిరీమయా 18: 1-6). 

ఈ అధాుయము, యేసు క్రీసుత అయిన అడాు ర్చయి తగిలి తొట్రు పడి పరపట్లల చేసిన యూదుల వలె 
ఉిండకూడదు అనే హెచారికతో ముగిించబడినది. వారు విశ్వాస్తనన బటిి కాక వారి పనుల దాార్చ మరియు వారి మత 
వువసథ దాార్చ రక్షింపబడటానక్ ప్రయతినసుతనానరు. యూదుల మాదిరిగానే, మనము కూడా మించిగా అనపిించే 
విషయాలపై పరపట్లల చేయవచుా లేదా మతపరమైన నయమాలను ఉించు కోవచుాను, అది యేసును తెలుసుకునే గొపు 
అనుభూతి మరియు సరళతను కోలోుయేలా చేసుతింది. యేసు తన రోజులలో మత వువసథకు అభుింతరకరముగా ఉనానడు 
మరియు అతను ఈ రోజులలో కూడా ఇబుిందికరముగానే ఉనానడు. అిందుక మనము చిననపిలలలవలే ఆయన వదదకు 
ర్చవాలన యేసు చపుతనానడు మరియు ఇది ఇబుిందికరమైనది కాదు. జాఞనము మరియు శక్తన ఆర్చధిించేవారిక్ అతను 
బలహీనముగా మరియు మూరఖముగా కనపిసుతనానడు. ఎవరి మనసతతాము లేదా పక్షపతాలకు అనుగుణముగా సువారత 
సిందేశము ఎపుుడూ మారదు. కొిందరు సతుము మీద పరపట్లల చేసుతనానరు, కాన సతాునన పించుకోవడము మన యొకక 
పన. (2 తిమోతి 2: 23-26) దేవున ఆతమను మన హృదయాలలోనక్ సేాచాగా తిరిగే అనుమతి నచిా, దేవున యొకక శక్తన 
మనము అనుభవిించుదాము. 

తనను పిల్చిన ఎవర్నై న్న కొర తత  జీవితముతో ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు సిదధ ముగా 

ఉన్ననడు. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

తొమిమదవ పాఠము : 10-11 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : ఇశ్చర యేలు తిరస్కరణలో కూడా దేవుడు శేషమును మిగిలాాడు. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 10:1-11 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. పౌలు యూదుల ఆలోచనను ఎిందుకు అరథము చేసుకునానడు (గలతీయులు 1: 13-17)? 

 

2. ధరమశ్వస్త్రము మరియు దాన అవసరములను (4 వ వచనము) సమాపిత చేయడానక్ ఎవరు వచాారు? 

 

3. మనము లోపలినుిండి మరియు బాహుముగా దేవున వదదకు ఎలా వస్తతము (9-10 వచనములు చూడగలరు)? 

 

4. “యేసు ప్రభువు” అన చపుడము యొకక అరధము అింటే ఏమిటి (యోహాను 8:58 మరియు 10:30 కూడా చూడగలరు)? 

 

5. 11 వ వచనములో ఏ వాగాదనము ఇవాబడినది? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 10:12-18 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవున ప్రేమ ప్రజలిందరిపై ఉననదా? అది మనకు ఏవిధముగా తెలియును? 

 

2. ఇతరులను దేవున వైపు మరలిించడానక్ పౌలు ఏ 4 దశలు తెలియజేస్తడు? 

 

3. ఈ వచనములు సువారతను పించడానక్ మిమమలను ఎలా ప్రోత్హపరుస్తతయి? 

 

4. సువారత సిందేశము ఎింత దూరము వెళిడానక్ ఉదేదశించబడిింది? 
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మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 10:19-21 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఇశ్రాయేలు సువారత సిందేశమును విననదా మరియు దానన అరథము చేసుకుననదా? 

 

2. అిందరు చూడడానక్ దేవుడు తన పనన ఎకకడ ప్రదరిశించాడు (కీరతనలు 19: 1-4)? 

 

3. ఏ ప్రజలు దేవున కొరకు వెదకలేదు కాన ఆయనను కనుగొనానరు? 

 

4. దేవుడు ఇశ్రాయేలు వారిక్ ఎలా చేరుకునానడు? 

 

5. అపుుడు ఇశ్రాయేలు వారు ఎలా సుిందిించినారు? 

 

6. మతపరమైన వుక్తగా ఉిండి, తపుుడు నమమకాలను పట్లికోవడము స్తధుమేనా? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 11:1-8 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవుడు ఇశ్రాయేలును తిరసకరిించాడా? 

 

2. దేవుడు ఇశ్రాయేలును తిరసకరిించలేదన చూపిించడానక్ పౌలు ఇచిాన ఉదాహరణలు ఎవరు? 

 

3. 1 ర్చజులు 19: 9-18 ప్రకారము, ఏలీయా ఫిర్చుదు ఏమిటి? 

 

4. మీకు ఏలీయా మాదిరిగానే భావిించిన సిందర్చులు ఉనానయా? 

 

5. కొననస్తరుల, మనకు దేవున యొకక దృకుథము అవసరము! (యెషయా 55: 8 చూడగలరు) 
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అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 11:9-36 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఏ వుకుతలు విచిఛననమయాురు? 

 

2. ఏ వుకుతలతో అింట్ల కటిబడారాు? 

 

3. 20 వ వచనము ప్రకారము, ఇశ్రాయేలు ఎిందుకు విచిఛననమైనది? 

 

4. 25 వ వచనము ప్రకారము రహసుము ఏమిటి? 

 

5. విమోచకుడు ఎకకడ నుిండి వస్తతడు? 

 

6. ఈ వచనములలో వివరిించబడిన దేవున యొకక ఏ లక్షణము మీకు చాలా ఓదారుునసుతననదా? 

 

ఆరవ రోజు : 
తొమిమదవ పఠము : “ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రస్తిత్ తిరసకరణ ఒక్ పునరినరామణానిన తెస్తిననది” 

లేఖన భాగము రోమా 10-11 అధాుయములు 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 11:33 “ఆహా, దేవున బ్బదిధ జాఞనముల బాహుళుము ఎింతో గింభీరము; 

ఆయన తీరుులు శోధిింప నెింతో అశకుములు; ఆయన మారుములెింతో 
అగముములు.” 

పఠ్ుింశ వాకుము ఇశ్రాయేలు తిరసకరణలో కూడా దేవుడు శేషమును మిగిలాాడు. 
జీవిత సూత్రము దేవున దగురకు ర్చవడానక్ దేవున మారుమే ఏకైక మారుము! 

 

సారంశము :  
తొమిమదవ అధాుయములో దేవున స్తరాభౌమాధికారముపై దృషిి పటిిన తరువాత, 10 వ అధాుయములో 

మానవున యొకక బాధుత వైపు తిరుగుతాము. ఇశ్రాయేలు మెస్ల్య అయిన క్రీసుత యేసును తిరసకరిించారు. క్రీసుత యొకక 
వుక్తతాము మరియు రక్షణను గూరిాన సువారత ఇశ్రాయేలుకు సుషిముగా తెలియజేయబడినపుటికీ, వారు దానన 
తిరసకరిించారు మరియు వారి యొకక సాింత నీతిన కోరుకునానరు. అయినపుటికీ, రక్షణ క్రీసుత పటల హృదయము యొకక 
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మారుు దాార్చ మాత్రమే వచుాను (9-10 వ వచనములు). ఇశ్రాయేలు యొకక తపుుడు నీతి మరియు తిరసకరణ యొకక 
పపము ఉననపుటికీ, దేవుడు మహిమానాతమైన మరియు నూతనమైన దానన తీసుకువచాాడు. దేవునక్ దూరముగా ఉనన 
ప్రజలు, నరీక్షణ లేన పరజనులు, పరదేశులు (ఎఫెస్లయులు 2: 11-19) దేవున వదదకు తీసుకున ర్చబడినారు. దేవున 
హృదయములో ఉనన అనుజనుల కొరకు తలుపు విసతృతముగా తెరిచి ఉింది (దిాతీయోపదేశకాిండము 30:14). దేవునక్, 
ఇపుుడు యూదులు మరియు అనుజనుల మధు ఏమియు త్యడా లేదు. 11-13 వచనములలో “అిందరు” అనే పదము పదే 
పదే పునర్చవృతమవుతుింది. ప్రత్యుకమైన సమూహాలు ఏమియు లేవు. ప్రపించములోన ప్రజలిందరిన దేవుడు కలిగి ఉనానడు. 
“ఎిందుకనగా– ప్రభువు నామమునుబటిి ప్రారథనచేయు వాడెవడో వాడు రక్షింపబడును.” (13 వ వచనము). 

14-15 వచనముల నుిండి, పౌలు ఒక వుక్తన రక్షణలోనక్ నడిపిించే సింఘటనల గొలుసును వివరిించడానక్ 
అలింకారిక ప్రశనల శ్రేింన ఉపయోగిించాడు. ఈ వచనముల యొకక అనువాదము సుషమిుగా ఉననది: (1) యేసు అలా 
చేయగలరన ప్రజలు విశాసిసేతనే వారు రక్షించమన పిలుస్తతరు (2) క్రీసుత గురిించి ఏమియు తెలియకుిండా, ఆయనపై 
నమమకమును ఉించకూడదు; (3) ఎవరైనా రక్షణ సిందేశ్వనన ప్రకటిించినపుుడు మాత్రమే క్రీసుత గురిించి విింటారు; మరియు 
(4) అలా సువారత ప్రకటిించడానక్ ఎవరినైనను దేవున దాార్చ పింపబడకపోత్య క్రీసుత గురిించిన సిందేశము ప్రకటిించబడదు. 
ఇశ్రాయేలుకు నజమైన రక్షణ సిందేశ్వనన అిందిించాలనన పిలుపునకు క్రీసుత సాయముగా సమాధానము ఇచాాడు, కాన వారు 
ఆయనను తిరసకరిించారు. వారు నమమడానక్ నర్చకరిించడము అనేది క్షమిించబడనది. “మరియు యెషయా తెగిించి –
ననున వెదకనవారిక్ నేను దరక్తిన; ననున విచారిింపనవారిక్ ప్రతుక్షమైతిన అన చపుుచునానడు. ఇశ్రాయేలు విషయమైత్య– 
అవిధేయులై యెదుర్చడు ప్రజలకు నేను దినమింతయు నా చేతులు చాచితిన అన చపుుచునానడు.” (రోమా 10:20,21 వ 
వచనములు). 

మన హృదయములను మనము పరిశీలిించుకోవాలి. ఈ బోధన ఇశ్రాయేలు వైపు మళిిించినపుటికీ, మన యొకక 
ఈ దినములకు వరితించే ఏవైనా హెచారికలు మరియు అరధముల కొరకు మనము గమనించవలయును. ఇశ్రాయేలు 
ధరమశ్వస్త్రమునకు విధేయత చూపడము దాార్చ దేవున వదదకు ర్చవడానక్ ప్రయతినించాడు, కాన అది అస్తధుము. దేవున 
ధరమశ్వస్త్రము లేదా ఆజఞలు దేవున యొకక ప్రమాణములు, వీటిన పటిించడము మానవునక్ అస్తధుము. ఇది మన 
పపమును మరియు మన పపములో దేవున నుిండి ఎింత దూరములో ఉనానమో చూపిసుతననది. దేవున ఏకైక మారుము, 
తిండ్రి ముిందు మానవుడు సరైన సిథతిన పిందగల ఏకైక మారుము-క్రీసుత దాార్చ మాత్రమే, ఇక వేరే మారుము ఏదియును 
లేదు. మీరు క్రీసుత రక్షణ కారుమును తిరసకరిించార్చ మరియు మీ సాింత నీతిన సింపదిించడానక్ ప్రయతినసుతనానర్చ? అన 
పరిశీలిించుకోవలయును. 

మీ దగురకు సువారత ఎలా వచిానది? దేవుడు తన గురిించి నజమైన జాఞనానన పించుకోవడానక్ ప్రజలను 
ఉపయోగిించుకుింటాడు. రక్షణ సిందేశము వినన తర్చాత, అతను అిందరిక్ ప్రభువు మరియు యజమానుడు అన 
ఒపుుకోవాలి. వారి హృదయములో యేసు మృతులలోనుిండి లేచాడన నమమవలయును అపుుడు మాత్రమే రక్షింపబడతారు. 
దేవుడు లేన సమయము నుిండి, దేవునతో గడిపే సమయమును కలిగిన వారి జీవితాలలో ఒక మారుు కనబడుతుింది. 
అిందరిక్న చూడటానక్ త్యడా కనబడుతుింది. ఈ గొపు పరివరతన పౌలు జీవితములో జరిగినది (అపసతలుల కారుములు 9 
వ అధాుయము). మారిన హృదయము,  జీవితము ఫలితముగా, సువారతను భూమి చివరి వరకు వాుపిత చేయడములో పౌలు 
అతువసరముగా పనచేస్తడు. “ప్రకటిించువారు పింప బడన యెడల ఎట్లల ప్రకటిించుదురు? ఇిందు విషయమై– 
ఉతతమమైనవాటిన గూరిాన సువారత ప్రకటిించువారి పదములెింతో సుిందరమైనవి అన వ్రాయబడి యుననది” (10:15 వ 
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వచనము). దేవుడు మీ జీవితానన ఈ రోజులలో ఊహిించన క్షణాలోల, ఊహిించన విధముగా ఉపయోగిించుకుింటాడు, 
నశించిపోతునన వారిక్ శ్వశాతమైన రక్షణ సిందేశ్వనన అిందజేయడములో మిముమలను సుిందరముగా వాడుకుింటాడు. 

11 వ అధాుయములో, పౌలు ఇశ్రాయేలు యొకక గత, వరతమాన మరియు భవిషుతుతను విభజిించాడు. ఇశ్రాయేలు 
యొకక గతము దేవున కార్చుచరణ మరియు వాగాధనములతో గొపుది, ఇది మెస్ల్యాను పింపిించడములో ముగిసినది (9: 
4-5). కాన అపుుడు వారు మెస్ల్యాను తిరసకరిించారు (5 వ వచనము ప్రకారము శేషము తపు). ఇశ్రాయేలు ఇపుుడు 
అవిశ్వాసము యొకక ఫలితముగా చీకటిగా మరియు అింధతాముగా వరిిించబడినది (10 వ వచనము). అయినపుటికీ 
దేవుడు తన ఒడింబడిక వాగాధనములకు నమమకమైనవాడు. మన దేవుడు వాగాదనములను నెరవేరేా దేవుడు. ఇశ్రాయేలు 
తిరసకరణ మరియు వారు దేవున యొకక మించితనములోక్ ప్రవేశించడానక్ ఇషిపడకపోవడము అనుజనులకు గొపు 
అవకాశమును తెచిాపటిినది (12 వ వచనము). దేవున కృప యొకక రహసుము 25-37 వచనములలో తెలియబడుతుింది, 
అిందరి యెడల దేవున యొకక దయ చాలా మింది యొకక రక్షణతో ముగుసుతిందన గమనించవచుాను. దేవుడు లోకమును 
ఎింతగానో ప్రేమిించాడు మరియు తన కుమారున బలి దాార్చ మనలను తన కుట్లింబింలోనక్ స్లాకరిించాడు, యేసు క్రీసుత 
ప్రభువు “అదృశు దేవున యొకక కనపిించే వుకీతకరణ” కొల్కస్యులు 1:15. కానీ ఇశ్రాయేలు దేశము ఇపుటికీ దేవున 
చేతులోలనే ఉననది. ఒక శేషము ఉననది! 

18-20 వచనములలో అనుజనుల విశ్వాసులు వారియొకక అహింకారమునకు వుతిరేకముగా హెచారిించబడాారు, 
ఎిందుకింటే దేవున రక్షణ వాగాదనములు మరియు వారి మించితనము కాదు, వారిన రక్షించినది. దేవుడు యూదుల 
కొమమలను ఒలీవ చట్లి నుిండి తీసివేసి, బదులుగా వాటిన అింట్ల వేసినిందున అనుజనులు అహింకారముతో ప్రలోభాలకు 
లోనవుతునానరు. ఇది చాలా భయింకరమైన మరియు ఇబుిందికరమైన విషయము. యూదులు విశాసిించడములో 
విఫలమైనిందున తొలగిించబడాారు మరియు అనుజనులు వారి నరింతర నమమకము వలన మాత్రమే మిగిలిపోయారు. 
యూదులు లేదా అనుజనులు ఎవరయినా నమమకమును కొనస్తగిించన వారిన ఎవరిన కూడ దేవుడు విడిచిపటిడు. దేవుడు 
చేసిన మరియు చేసూతనే ఉననిందుకు మనము భయపడి జీవిించుదాము. సృషిితో కలిసి ఆయన మహిమను 
ప్రతిబిింబిించడము మన యొకక ఉదేదశుము. ఈ వారము ఆయనకు కీరిత తెచేా ఉదేదశుముతో మీరు ఎలా అడుగు 
వేయగలరు? చరిాించుము మరియు తెలియపరచుము.  

 

దేవుని దగగ ర్కు రావడానికి దేవుని మార్గ మే ఏకై క్ మార్గ ము! 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పదవ పాఠము : 12 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : ఈ లోకములో దేవుని యొకక ఉనికిని, ప్రర మను, రూపాంతరము చందించే స్నినధి గల కీర సా్త 

శరీరములో మనము ఐకయమై  ఉనానము. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12:1-2 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. దేవునక్ మనము ఎలాింటి బలిన ఇవావలయును? 

 

2. మనము క్రొతత వుక్తగా ఎలా రూపింతరము చిందుతాము? 

 

3. దేవున చితతమును ఏ మూడు పదాలు వివరిస్తతయి? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12:3-4 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. పౌలు మనకు ఏ హెచారికను ఇసుతనానడు? 

 

2. క్రీసుత శరీరములో ఇది ఎిందుకు ప్రాముఖుమైనది? 

 

3. మీ గురిించి ఎకుకవగా ఆలోచిించడములో మీరు ప్రలోభపడే ఏదైనా ఒక ప్రాింతము (శరీరములో) , విషయము ఉననదా? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12:5-8 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. క్రీసుత శరీరములోన సభుులిందరు ఎవరిక్ చిందినవారు? 

 

2. ఈ లేఖనభాగములో ఇవాబడిన కొనన వరములతో పట్ల 1 కొరిింథీయులకు 12 లో ఉనన వాటిన వ్రాయగలరు? 
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3. బలహీనమైన మరియు తకుకవ ప్రాముఖుమైన వరములు కూడ చాలా అవసరమన మీరు ఎిందుకు అనుకుింట్లనానరు       
(1 కొరిింథీయులు 12: 21-27 కూడా చూడగలరు)? 

 

4. 6 వ వచనము ప్రకారము, మన వరములు ఎిందుకు భననముగా ఉనానయి? 

 

5. ఎఫెస్లయులకు 4: 11-13 ప్రకారము, ఆతీమయ వరముల ఉదేదశుము ఏమిటి? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12:9-16 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. మనము ఒకరి యెడల ఒకరు చూపిించుకోవలసిన దైవీకమైన ప్రేమను వివరిించగలరు? 

 

2. ఆ అస్తధుమైన ప్రేమను ప్రదరిశించడానక్ మనకు ఎవరు సహాయపడగలరు? 

 

3. తకుకవ స్తథనములో ఉనన వారితో సహవాసము చేయమన పౌలు ఎిందుకు చపుడు? 

 

4. ఒక క్రైసతవుడు పరీక్షలను అనుభవిించడము స్తధారణమన మీరు అనుకుింట్లనానర్చ? (2 తిమోతి 3:12 కూడా 
చూడగలరు) 

 

5. పట్లిదల గురిించి యాకోబ్బ 1: 2-4 ఏమి తెలియజేసుతననది? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12:17-21 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. 17-18 వచనాల ప్రకారము, మనము ఈ ప్రపించములో జీవిసుతననపుుడు మనకు ఎలాింటి ప్రవరతన మరియు వైఖరి 
ఉిండాలి? 

 

2. మనము ఎిందుకు ప్రతీకారము తీరుాకోకూడదు? 
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3. మన శత్రువులతో మనము ఎలా వువహరిించాలి? 

 

4. ప్రేమిించుటలో ఏ విషయము మీకు స్తధన చేయడము, పటిించడము కషమిుగా ఉింట్లింది? 

 

5. దేవున ప్రేమను చూపిించడానక్ మీకు దేవున సహాయము ఎకకడ అవసరమో చూపిించమన దేవుడిన అడుగగలరు. 

 

ఆరవ రోజు : 
పదవ పఠము : “సజీవ యాగముగా సమ్రిపెంచుకొనుట” 

లేఖన భాగము రోమా 12 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 12:1-2 “1కాబటిి సహోదరులార్చ, పరిశుదధమును దేవునక్ 

అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు 
సమరిుించుకొనుడన దేవున వాత్లుమునుబటిి మిముమను బతిమాలు 
కొనుచునానను. ఇటిి సేవ మీకు యుకతమైనది. 2 మీరు ఈ లోక మర్చుదను 
అనుసరిింపక, ఉతతమమును, అనుకూలమును, సింపూరిమునై యునన దేవున 
చితతమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లల మీ మనసు్ మారి నూతనమగుటవలన 
రూపింతరము పిందుడి.” 

పఠ్ుింశ వాకుము ఈ లోకములో దేవున యొకక ఉనక్న, ప్రేమను, రూపింతరము చిందిించే సననది 
గల క్రీసుత శరీరములో మనము ఐకుమై ఉనానము. 

జీవిత సూత్రము తాుగముతో కూడినదే దేవున ప్రేమ. 
 

సారంశము :  
పౌలు ధైరుముగా ఈ లేఖన భాగములను చదివేవారు తమ జీవితములను తిరిగి దేవునక్ సజీవ యాగముగా 

సమరిుించుకోమన బతిమాలుకొనుచునానడు. సజీవ యాగము ? రోమా 1-11 అధాుయములలో ఆయన చపిున అననటికీ 
మన ప్రతిసుిందన ఉిండాలి అన పౌలు చబ్బతునానడు. క్రీసుత మనకొరకు చేసినదానక్ ఇది విశ్వాస ఆధారమైన 
ప్రతిసుిందనగా ఉిండాలి. మృతుల నుిండి సజీవులుగా ఉనన మనము, క్రీసుతతో నూతన జీవితానన అనుభవిసుతనన మనము   
(6: 4), మన ఆతీమయ ఆర్చధనలో మన జీవితమింతా తిరిగి దేవునక్ అరిుించే వారిగా మనము ఉిండాలి. డబ్బు, సమయము, 
ప్రతిభ, సేవ వింటి వసుతవులను దేవునక్ ఇవాడము చాలా సులభముగా ఉింట్లింది. మనింతట మనలను ఇవాడమే మరిింత 
పదద సవాలు, మరిింత తాుగముతో కూడినదైనది. అయిత్య దేవుడు మన చేతులను, మన నాలుకను, మన మనసులను 
మాత్రమే కోరుకుింట్లనానడా? మీ శరీరములోన ప్రతి భాగానన ప్రతిరోజూ దేవునక్ కృతజఞతతో ఆయనకు 
అపుగిించవలయును. మనలను మనము అపుగిించుకొనుట అనేది ప్రతిరోజు మనపై ప్రభావము చూపే ప్రపించ విలువల 
నుిండి వేరుచేయడము అన అరధము. 
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మనము దేవునక్ ల్కింగిపోతుననపుుడు, మనము ఈ లోకపు విలువల నుిండి వేరు చేయబడి ఇతరులకు సేవ 
చేస్తతము, ఇది దైవీకమైన ప్రేమ యొకక బాహు వుకీతకరణ. ఈ లోక మారుములకు అనుగుణముగా కాకుిండా, దేవున 
ప్రయోజనముల కొరకు మనము రూపింతరము చిందాలి. 1 యోహాను 2: 15-17 మనలను ఈ లోక ఆలోచనలో 
ఉించడానక్ శత్రువు మనకు వుతిరేకముగా ఉననట్లల గురుతచేసుతననది. కాబటిి, రూపింతరము కొరకు యుదధము మన 
మనసు్లలో ప్రారింభమవుతుింది. దేవుడు మన హృదయములతో, మనసు్లతో మాటాలడతాడు కావున మనము ఎలలపుుడు 
వాకుములో మరియు వాకుముతోనే ఉిండాలి. 

               సజీవ యాగము యొకక ఈ ఆలోచనను కొనస్తగిసూత, పౌలు శరీరములోన వరములను వివరిించాడు. 
పరిశుదాధతమ ప్రతి విశ్వాసిక్ క్రీసుత శరీరములో ఉపయోగిించడానక్ వరములను ఇసుతననది. ఈ వరముల జాబితా గ్రింథములో 
కనపిించే అనేక వాటిలో ఒకటి. 1 కొరిింథీయులకు 13 మరియు ఎఫెస్లయులకు 4:11 కొనన వరములను కూడా వివరిసుతననది, 
కాన ఇవాబడిన విభనన వరములు మరియు ప్రతి ఒకకటిన ఎింత భననముగా చూడవచుానో మరియు ఉపయోగిించవచుానో 
అను దానన పూరితగా వివరిించలేము. అవి చాలా భననమైనవి మరియు మన సహజ వుక్తతాాలతో కలిసి పనచేయగలవు లేదా 
మనము ఎవరో అనుకునేవారిక్ పూరితగా భననముగా ఇవి కనపిస్తతయి. కొనన వరములు తరువాత గురితించదగినవి, కానీ ప్రతి 
ఒకకటి లోకములోన దేవున పనక్ చాలా ప్రాముఖుమైనవి. దేవుడు మన మహిమ కొరకు ఈ లోకములో ఏమి చేసుతనానడో 
దానన పూరిత చేయడానక్ మనకు ఇచిాన వరములను ఉపయోగిించడము మన యొకక పూరిత బాధుతయై యుననది. 

నజమైన ప్రేమ ఈ వరముల జాబితాలను అనుసరిస్తతయి. మన అింతరింగములో దేవున ఆతమ యొకక క్రయ 
లేకుిండా మన వైఖరి మరియు సింబింధాలలో ప్రేమ ఎలా చూపిించగలుగుతాము. మనము దేవున వాకుముతో మరియు 
మనలోన దేవున ఆతమతో నడిపిించ బడుచుననిందున సింబింధాలలో ప్రేమ, మన సమాజములో ప్రేమ మరియు మన 
శత్రువుల పటల ప్రేమ అభవృదిధ చిందుతుింది. క్రీసుత యేసు యొకక స్తరూపుములోనక్ మనము ఆకృతి చేయబడాలన ఆయన 
కోరుకుింట్లనానడు. మన జీవితములలో క్రయల దాార్చ వుకీతకరిించబడిన యేసు యొకక దైవీకమైన, అస్తధుమైన ప్రేమను 
గూరిా ఇతరులు స్తక్షయమిచుాచుననిందున ఈ ప్రేమ ఒక మారుును చేకూరేా ఆయుధముగా మారుతుింది. ఈ ప్రేమను 
చూపిించుట దాార్చనే యేసు క్రీసుత యొకక శష్యులమన లోకము గురితసుతిందన యేసు చపుడు (యోహాను 13: 34-35). 
లోకము మనలను యేసు క్రీసుత శష్యులనుగా గురితించినదా? చరిాించుము. 

 

త్యయగముతో కూడినదే దేవుని ప్రర మ. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పదకొెండవ పాఠము : 13 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన ప్ర వరా నను రూపందించడానికి మరయు ఇతరులకు చూపంచడానికి, ప్రర మను 

అనుమతించడము మన యొకక పార ముఖ్యమై న బ్రధ్యతయై  యుననది. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 13:1-2 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. లోక సింబింధమైన అధికారము మరియు దేవున మధు సింబింధము గురిించి ఈ భాగము మనకు ఏమి బోధిసుతననది? 

 

2. మనము లోక సింబింధమైన అధికారులను వుతిరేక్సేత, ఎవరిన ప్రతిఘటిసుతనానమన అరధము ? 

 

3. లోక సింబింధమైన అధికారము ఉననవారిక్ మన యొకక బాధుత మరియు ప్రతిసుిందన ఏమిటి? 

 

4. 1 తిమోతి 2: 1-4 నుిండి దీనన గురిించి ఏమి నేరుాకోవచుాను? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 13:3-4 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. 1-4 వ వచనములలో దేవున యొకక ఏ లక్షణానన మీరు గురితించగలరు? 

 

2. అధికారమునకు మనము ఎిందుకు భయపడాలి? 

 

3. లోక సింబింధమైన అధికారమును ధికకరిించడానక్ క్రైసతవుడి యొకక పరిసిథతి ఎలా ఉిండాలి? (కీరతనలు 2: 1-3 మరియు 
అపసతలుల కారుములు 5: 27-29 కూడా చూడగలరు)  

 

4. పౌర ప్రభుతాముల యొకక ఉదేదశుము ఏమిటి? 
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5. ప్రభుతాాలు తమ పలనను అమలు చేసే హకుకను పౌలు ఎలా సమరిథసుతనానడు? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 13:5-7 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. మనము అధికారమునకు సమరిుించుకోవడానక్ గల కారణములు ఏమిటి? 

 

2. అధికారమునకు విధేయత చూపిించుటను గురిించి 1 పేతురు 2: 11-16 ఏమి చబ్బతుింది? 

 

3. మన అధికారులు ఎవరిక్ సేవ చేయుచునానరు మరియు ఇది విశ్వాసులుగా మనలను ఎలా ప్రభావితము చేసుతననది? 

 

4. పనునలు చలిలించడము గురిించి ఈ లేఖన భాగములు ఏమి చబ్బతునానయి? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 13:8-10 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఇతరుల మరియు దేవున పటల మనకునన ప్రేమను ఎలా ప్రదరిశస్తతము? 

 

2. పౌలు ధరమశ్వస్త్రమును ప్రతికూలమైనదిగా లేదా స్తనుకూలమైనదిగా వరిిించాడా? 

 

3. పరుగువానన ప్రేమిించువాడే ధరమశ్వస్త్రమును నెరవేరిానవాడు అన ఎలా చపుగలము? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 13:11-14 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ వచనముల ప్రకారము, ఇది ఏ సమయము? 
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2. చీకటి మరియు ర్చత్రి బైబిలులో పపము మరియు చడును సూచిస్తతయి. విశ్వాసులు వేటిన ధరిించవలయును 
(ఎఫెస్లయులు 6:11, 1 థెస్ల్కనీకయులు 5: 8)? 

 

3. యోహాను 1: 1-5; 9: 4-5, మరియు 1 యోహాను 1: 5-7 గమనించగలరు. మన వెలుగు యొకక వనరు ఎవరు మరియు 
ఈ లోకములో దాన ప్రభావము ఏమిటి లేదా ఎలాగుింట్లింది? 

 

4. లోకమునకు ఆయన వెలుగు యొకక ప్రతిబిింబమైన దేవుడన ఎలా గౌరవిస్తతము? 

 

ఆరవ రోజు : 
పదకొిండవ పఠము : “ప్రజా (లోక్సెంబెంధమైన) అధికారము కొరకైన మ్న భాధాత్” 

లేఖన భాగము రోమా 13 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 13:14 “మెట్లికు ప్రభువైన యేసుక్రీసుతను ధరిించుకొననవారై, శరీరేచఛలను 

నెరవేరుాకొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచనచేసికొనకుడి.” 
పఠ్ుింశ వాకుము మన ప్రవరతనను రూపిందిించడానక్ మరియు ఇతరులకు చూపిించడానక్, 

ప్రేమను అనుమతిించడము మన యొకక ప్రాముఖుమైన బాధుతయై యుననది. 
జీవిత సూత్రము దేవుడు మనలిన ప్రేమిసుతననిందున మనము ఇతరులను ప్రేమిసూత మరియు చీకటి 

ప్రపించింలో వెలుగుగా ఉిండగలము. 
 

సారంశము :  
13 వ అధాుయము రిండు సమసులను పరిశీలిసుతననది. ప్రజా (లోక సింబింధమైన) అధికారమునకు మనయొకక 

బాధుత మరియు ప్రేమ మన ప్రవరతనను రూపిందిించడానక్ అనుమతిించే బాధుత. 

దేవున అనుమతి లేకుిండా పలనా అధికారము ఏదీ లేదన మనము తెలుసుకొనుచునానము. మనము మానవ 
అధికారమును ప్రతిఘటిించినపుుడే, దేవున అధికారమును వుతిరేక్స్తతము. దేవున అనుచరులుగా అధికారుల పటల మన 
గౌరవము మరియు వైఖరి ప్రాముఖుమైనవి. విశ్వాసము యొకక సమసులపై భూసింబింధమైన అధికారులు దైవీకమైన 
అధికారముతో విభేదిించినపుుడు 5 వ వచనములో మాత్రమే మినహాయిింపు ఉననది. పేతురు మరియు యోహానుల యొకక 
రచనలు అపసతలుల కారుములు 5: 29 లో మనము చూసేదానక్ అనుగుణముగా ఉింటాయి, “మనము మనుష్యులకు 
బదులుగా దేవునక్ తపుక విధేయత చూపలి”. 

మనము క్రీసుతను అనుసరిించుచుననపుుడు, మన సింబింధాలనీన మారిపోవుటను మనము గురితస్తతము. స్తారథ 
లాభము దాార్చ ప్రేరేపిించబడకుిండా, ఇతరులపై ప్రేమ మరియు దేవున పటల ఆరోగుకరమైన భయము వలల మనము 
ప్రేరేపిించబడతాము. పనెనిండు అధాుయము యొకక తరువాయి భాగము చూపిించినట్లలగా, రక్షణ దాార్చ మనము క్రీసుతతో 
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కలిసి ఉననపుుడు, మనము కూడా ఇతర విశ్వాసులతో కలిసి క్రీసుత యొకక “శరీరము” లో కలిసిపోతాము. అపుుడు పనెనిండు 
అధాుయము యొకక చివరి భాగములో మరియు పదమూడవ అధాుయములో, పలక అధికార్చలతో, స్తధారణముగా 
మానవాళిక్, మరియు సమాజమింతా మన సింబింధములు మారుతాయన ఆయన వివరిించారు. పదానలుగవ 
అధాుయములో చరిాించినట్లల మన అింతరుత వైఖరులు కూడా భననముగా ఉింటాయి. బలహీనుల పటల మన వైఖరులు 
క్రైసతవుడిగా మారడానక్ ముిందు ఉనన దానక్ పూరితగా విరుదధముగా ఉింటాయి. తమను తాము పటిిించుకోలేనవారిన 
మనము చూసుకుింటాము (యాకోబ్బ 1:29). మరియు నశించి పోయినవారి (పదిహేనవ అధాుయము) పటల మన వైఖరి 
పూరితగా భననముగా ఉింట్లింది. వీటిన చేరుకోవటానక్ మనకు మిండుతునన అభరుచి ఉింట్లింది, ఇింతకు మునుపు 
మనకు భననమైన కారణములు ఉిండేవి. 

1 పేతురు 2: 17 లో పేతురు చపిునదాన దాార్చ ఈ విషయాలననింటినీ ఉతతమముగా కులపతపరచవచుాను, 
“అిందరిన సనామనించుడి, సహోదరులను ప్రేమిించుడి, దేవునక్ భయపడుడి, ర్చజును సనామనించుడి.” 

 

దేవుడు మనల్న ప్రర మిసుత ననందున మనము ఇతరులను ప్రర మిస్తత  మర్యు చీక్ట్ట 

ప్ర ప్ంచంలో వెలుగుగా ఉండగలము. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పన్నెండవ పాఠము : 14 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : ఒకొకకక మటు  ఎకికనటు గా, మనము ఇతరులతో స్మాధ్యనమును మరయు దేవుని దృకపథానిన 

కోరుకోవాలి. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 14:1-4 వరకు మరియు 1 కొరిింథీ 8:1-11 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. బలహీనమైన సోదరుడు ఎవరు?  

 

2. ఈ లేఖన భాగము ప్రకారము, విశ్వాసములో బలహీనముగా ఉననవారి యెడల మనము ఎలా సుిందిించాలి? 

 

3. రోమా 14: 3 ప్రకారము, దేవుడు అటిి వారి యెడల ఎలా సుిందిస్తతడు? 

 

4. మరొకరిన తీరుు తీరేా  సిథతిలో (స్తథయిలో) ఎవరు లేరు? 

 

5. మరొకరిన తీరుు తీరాడము మరొకరి పటల మీ ప్రేమకు అనుగుణముగా ఉింటే, మీ హృదయానన మరియు వైఖరిన 
మారామన దేవుడిన అడుగవలయును. 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 14:4-8 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. మనము ఇతరులను ఎిందుకు తీరుు తీరాకూడదు (మతతయి 7: 1-5 కూడా చూడగలరు)? 

 

2. మనము ప్రతి ఒకకరము ఎవరిక్ జవాబ్బదారీగా ఉనానము? 

 

3. “పూరితగా నమమకము” గల మన నమమకము మరియు మనము చేసే పనుల గురిించి మనము ఏవిధముగా నరియిస్తతము? 
(రోమా 12: 1-2 కూడా చూడగలరు) 
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4. 1 కొరిింథీయులకు 12:25 మన వైఖరిన ఎలా ప్రభావితము చేసుతననది లేదా మనము నమేమదానన రూపిందిించడానక్ 
ఎలా సహాయము చేసుతననది? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 14:9-12 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. క్రీసుత యొకక మరణ పునరుతాథనముల యొకక మాదిరి, మనము ఇతర విశ్వాసులతో ఎలా సుిందిస్తతమో అనే దానన 
ప్రతిబిింబిసుతింది?  

 

2. మనము ఇతరులను తీరుు తీరాడములో ఎిందుకు పడిపోతాము? (రోమా 7: 19-20 కూడా చూడగలరు)  

 

3. క్రీసుత యొకక నాుయ తీరుులో ఏమి జరుగుతుింది?  

 

4. నీవు ఈ వచనముల దాార్చ దోషిగా చేయబడాావా లేదా ప్రోత్హిించబడాావా? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 14:13-18 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ వచనముల ప్రకారము, దేవున కుట్లింబములోన ఇతర సభుులకు మనము ఎలా హాన కలిగిస్తతము? 

 

2. మన ప్రసుతత రోజులలో, ఇతర విశ్వాసులకు కలిగే అవరోధాలు ఏమిటి?  

 

3. 1 కొరిింథీయులకు 8: 4-13 వాకుభాగము మీ అవగాహనకు ఎలా తోడుడుతుింది?  

 

4. ప్రేమలో నడచుకొనుటను గురిించి పౌలు 15 వ వచనములో ఏమి చపుడు?  

 

5. ఒకరిన విశ్వాసమును ప్రోత్హిించడము లేదా నరుతా్హపరచడము ఏది సులభము? 
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అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 14:19-23 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. 19 వ వచనము ప్రకారము, మన లక్షయము మరియు బాధుత ఏమిటి? (గలతీయులకు 6: 1 కూడా చూడగలరు)  

 

2. మనకు మరియు దేవునక్ మధు మనము ఏమి ఉించవలయును? 

 

3. 13 మరియు 21 వ వచనములలో ఏ పదములు పునర్చవృతమవుతాయి? ఇది ఎిందుకు అింత ప్రాముఖుమైనది?  

 

4. ఎలా వువహరిించాలో నరయిిించడానక్ మనకు ఏది సహాయపడుతుింది? (కీరతనలు 119: 23-24 మరియు యాకోబ్బ 
1:5 కూడా చూడగలరు) 

 

5. ఈ అధాుయము యొకక చివరి వచనము క్రైసతవులిందరికీ ఎలా వరితసుతననది?  

 

ఆరవ రోజు : 
పనెనిండవ పఠము : “అెంగీక్రిెంచబడే వైఖరి” 

లేఖన భాగము రోమా 14 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 14:19 “కాబటిి సమాధానమును, పరసుర క్షేమాభవృదిధన కలుగజేయు వాటినే 

ఆసక్తతో అనుసరిింతము.” 
పఠ్ుింశ వాకుము ఒకొకకక మెట్లి ఎక్కనట్లలగా, మనము ఇతరులతో సమాధానమును మరియు దేవున 

దృకుథానన కోరుకోవాలి. 
జీవిత సూత్రము ఒకొకకక మెట్లి ఎకక వారిగా ఉిండిండి, కాన అడాుబిండగా ఉిండకిండి. 

 

సారంశము :  
విశ్వాసము యొకక విశ్వాసులకు స్తరాత్రికమైన మరియు అవసరమైన సమసులను మనము పరిశీలిించాము, కాన 

14 వ అధాుయము విశ్వాసుల మధు ఉనన విభననమైన విషయాలను పరిశీలిసుతననది. దేవునతో మన వుక్తగత 
సహవాసమునకు మరియు ఇతరులకు చేసే పరిచరుకు అవసరమైన విషయాలను వుక్తగతముగా నరియిించడానక్ 
పరిశుదాధతమ మనలో ప్రతి ఒకకరిక్ సహాయపడుతాడు. దేవుడు మనలను నడిపిించే దానకింటే భననముగా ఇతరులను 
నడిపిించవచుాను. కొనన విషయాలను నవారిించడానక్ లేదా ఇతరులు ఇషిపడన వాటిలో పలుపించుకోవడానక్ ఆయన 
మనలను పిలుస్తతరు. మనము సహిించడమే కాదు, ఈ త్యడాలను గౌరవిించాలి మరియు అభనిందిించాలి. 
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మనమిందరము వేరేారు సమయములలో మరియు వివిధ నేపథుముల నుిండి దేవున వదదకు వస్తతము, ఆదిమ 
సింఘములో విదాువింతులు, బానసలు, ధనకులు మరియు పేదలు, పనున వసూలు చేసేవారు మరియు మత పదదలు, 
ప్రభుతాములో ఉననవారు మరియు ప్రభుతామును వుతిరేక్ించేవారు, యూదులు మరియు అనుజనులు ఉనానరు. దేవున 
పిలుపు ప్రజలిందరిక్ వెళిినది మరియు అిందువలన అతన పిలుపుకు ప్రతిసుిందిించిన వారు అిందులో ఉనానరు కావున 
సింఘము అదుుతమైన వైవిధాునన సూచిించిింది. ఈ వైవిధుములో సువారతకు అవసరము లేన నమమకాలు మరియు 
జీవనశైలి ఉనానయి. రక్షణకు అవసరమైన వాటిపై మాత్రమే మనకు గ్రింథము నుిండి సుషిమైన సిదాధింతము ఉింది. ఇతర 
సమసుల కోసము, మన మనస్త్క్ష మరియు అవగాహన కారణముగా మనము చేసే విధానానన నముమతామన మరియు 
ప్రవరితస్తతమన పౌలు చపుడు. ‘బలమైన’ మరియు ‘బలహీనమైన’ విశ్వాసులు ఉనానరన ఆయన చపురు, కాన దేవుడు 
ఇదదరిన ‘నలబడుటకు’ చేయగలడు. ఇిందులో, మనమిందరము నజమైన మరియు పరిపూరి నాుయమూరిత అయిన దేవునక్ 
జవాబ్బదారీగా నలబడతాము. ఆయన ముిందు, మన వరములు మరియు తాుగాలు మన నజమైన ఉదేదశ్వుల వెలుగులో 
కనపిస్తతయి, మన విజయాలు లేదా వైఫలాులు ఆయనకు నజమైన విధేయత మరియు ఇతరులపై మనకునన నజమైన ప్రేమ 
వెలుగులో కనపిస్తతయి. దేవుడు తన తీరుును, తన శక్తన వినయోగిించుకునే ప్రతి హకుకను కలిగి ఉనానడు, కాన తన తీరుు 
యొకక విషయాలు, వసుతవులైన వారితో చాలా ఓపికగా ఉిండటానక్ కూడా ఆయనకు హకుక ఉింది ... , (రోమా 9:22). 

“విశ్వాసములో బలహీనుడు” అన అనగా పౌలు రక్షణను గూరిాన విశ్వాసములో బలహీనుడు అన అరధము కాదు, 
కానీ “జాఞనము” లేకపోవడము అన అరథము (1 కొరిింథీయులు 8: 9-11). సింబింధము లేకుిండా, మన ‘బలహీనమైన’ 
సోదరులు మరియు సోదరీమణులు దేవునక్ చిందినవారు మరియు ఆయన వారిన అింగీకరిస్తతడు. మనము కూడా 
ఇతరులను స్తాగతిించే వైఖరితో అింగీకరిించాలి మరియు యేసు ముిందుకు స్తగడానక్ ప్రోత్హిించినట్లలగా వారిన 
ప్రోత్హిించాలి. మానవ తీరుునకు అవసరము లేదు మరియు ఇతరుల అభప్రాయాలపై మనము గొడవ చేయకూడదు. 
దేవుడిలాగే ఇతరులను పరిగింించడము మన బాధుతగా మనము చూడాలి. దేవున పిలుపు ఒక సారము యొకక 
స్తమరస్తునన “వారిందరు ఏకమైయుిండవలెనన” తపునసరి చేసుతింది, దీనన యోహాను 17: 21 లో యేసు ప్రారిథించాడు. 
సువారత వైపు చూసే ప్రపించానన ఆకరి్ించే అిందమైన ఐకుత కోసము ఈ వైవిధాులననింటిన మిించిన దేవున ప్రేమ యొకక 
అదుుతము ఇది. 

మన తోటి విశ్వాసులకు ఆటింకము కలిగిించే లేదా బాధిించే విధముగా, మనలను హాన కలిగిించే లేదా ఇతర 
విశ్వాసులను హాన కలిగిించే విధముగా ఉనన క్రైసతవ సేాచఛను నరుతా్హపరచడము దాార్చ పౌలు ఒక అడుగు ముిందుకు 
వేస్తడు. చినన సమసులపై వివాదములతో మనలను మరియు మన స్తక్షయమును నాశనము చేయడానక్ స్తతాను 
ఇషిపడతాడు, కాన మన ప్రాధానుత దేవున ర్చజుము మరియు సమాధానమును అనుసరిించడము మాత్రమే అయి 
యుిండాలి. ఒకరి జీవితములో దేవున పనన నాశనము చేయడమో లేదా వాటిన పరపట్లల చేయుటకు గాన మనము 
ఇషిపడము. మన సోదరుడు లేదా సోదరి మనము చేసే పనులతో బాధపడుతుింటే (15 వ వచనము), మనము ఇింకను 
ప్రేమలో నడవడము లేదు అన అరథము. పరిశుదాధతమకు సుననతముగా లోబడుతు జీవిించడము నేరుాకుిందాము, 
విమరిశించడానక్ బదులుగా ఉదధరిించడానక్ ఎించుకుిందాము. ఈ వారము క్రీసుతలో మీ సహోదర సహోదరీలను మీరు ఏ 
ఏ విధములుగా వృదిధపింపిందిించవచుాను? ఇతరులతో ఐకుత మరియు వారి సేాచఛ వైపు కొనన చినన మారుులు 
చేయడములో మీకు సహాయపడటానక్ పరిశుదాధతమ దేవున కొరకు ప్రారిథించిండి. 

ఒకొకక్క మటి్ట ఎక్కక వార్గా ఉండండి  అంతేకాని అడుు బండలుగా ఉండక్ండి. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పదమూడవ పాఠము : 15 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : నిసావరిమై న తాయగము, నిరీక్షణ యొకక స్ందేశమును ప్ంపుతుంది. 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 15:1-3 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. క్రొతత విశ్వాసుల యెడల మనయొకక బాధుత ఏమిటి? 

 

2. ప్రభువులోన మన బలహీనమైన సహోదరులను ఎలా ఆదరిించాలి? 

 

3. మనము ఎవరిన సింతోషపరచవలెను? 

 

4. మన ప్రవరతన దాార్చ మనలో మరియు ఇతరులలో స్తధిించాలనే గొపు ఉదేదశుము ఏమిటి? 

 

5. ఫిలిప్పుయులకు 2: 5 మరియు 1 యోహాను 3:16 ప్రకారము, యేసు యొకక మాదిరిన మనము ఎలా అనుసరిించాలి? 

 

6. I కొరిింథీయులకు 10: 23-24 ప్రకారము, ఎవరి యొకక మించి ప్రయోజనాలను మన సాింతదాన కింటే ఎకుకవగా 
ఉించుతాము? 

 

7. ఈ రోజు మీరు ఏ ఆలోచనను ధాునస్తతరు? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 15:4-7 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. లేఖన భాగములో మన బోధ యొకక ఉదేదశుము ఏమిటి? 

 
2. ఈ క్రింది లేఖన భాగములలో మన నరీక్షణ గురిించి ఎలా మాటాలడుతుింది? (2 కొరిింథీయులు 4:18, యోహాను 14: 1-4, 
ఫిలిప్పుయులు 3:20) 
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3. ఐకుతను వివరిించడానక్ ఈ వచనములలో కనపిించే పదములు ఏమిటి? 

 

4. మనము ఒకరినకరు ఎలా చేరుాకోవలయును? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 15:8-12 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. యేసు సేవకుడైనపుుడు యూదులలో ఏమి స్తధిించాడు? 

 

2. యేసు సేవకుడైనపుుడు అనుజనులకు ఏమి స్తధిించాడు మరియు ప్రదరిశించాడు? 

 

3. “యెష్యిలో నుిండి వేరు చిగురు” ఎవరిన సూచిించుచుననది? 

 

4. నరీక్షణకరతయగు దేవుడు విశ్వాసులను దేనతో నింపుతాడు? 

 

5. ఆనిందము పింగిపరులతుననిందుకు మనలో ఎవరు పనచేస్తతరు? 

 

6. మీలో లేదా ఇతరులలో ఈ ఆనిందము మరియు సమాధానము ఎలా కనపిస్తతయి? 

 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 15:14-21 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. సింఘమును ప్రోత్హిించడానక్ పౌలు ఏ పదాలను ఉపయోగిించాడు? 

 

2. ఇతరులను నాయకుడిగా ప్రోత్హిించడము ఎింత ముఖుమన మీరు అనుకుింట్లనానరు (హెబ్రీయులు 10: 24-25 
కూడా చూడగలరు)? 
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3. అనుజనులకు పిలుపునవాడము మరియు సువారతకు వారు ఇచిాన ప్రతిసుిందనను పౌలు ఎలా సూక్ష్మీకరిించాడు? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 15:14-33 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. పౌలు జీవితములో దేవున యొకక  పిలుపు ఏమిటి? (అపసతలుల కారుములు 9:16 మరియు గలతీయులు 2:20 కూడా 
చూడగలరు) 

 

2. దేవుడు కోరినది పౌలు తన జీవితములో నెరవేర్చాడా? 

 

3. 18-19 వ వచనములలో, పౌలు తన విజయాలననటికీ ఎవరిక్ ఘనత ఇచాారు? 

 

4. క్రీసుత కొరకు ఈ పనన నెరవేరాడానక్ పౌలు ఎలాింటి ఇబుిందులు ఎదురొకనానడు (2 కొరిింథీయులు 11: 23-28 
చూడగలరు)? 

 

5. మీ జీవితములో దేవున యొకక పిలుపు మీకు అరథమైనదా? 

 

6. ఇతరుల పటల నీ యొకక ఉదేదశుమును వివరిించుము ? 

 

ఆరవ రోజు : 
పదమూడవ పఠము : “నిస్తారథమైన తాాగము నిరీక్షణ యొక్క సెందేశ్మును పెంపుతుెంది.” 

లేఖన భాగము రోమా 15 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 15:4 “ఏలయనగా ఓరుువలనను, లేఖనములవలన ఆదరణవలనను 

మనకు నరీక్షణ కలుగుటకై పూరామిందు వ్రాయబడిన వననయు మనకు బోధ 
కలుగు నమితతము వ్రాయబడి యుననవి.” 

పఠ్ుింశ వాకుము నస్తారథమైన తాుగము, నరీక్షణ యొకక సిందేశమును పింపుతుింది. 
జీవిత సూత్రము దేవున దాార్చ వచేా మనయొకక పిలుపు, జీవిించడము యొకక ఉదేదశ్వునన 

సింతృపితపరుసుతింది. 
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సారంశము :  
15 వ అధాుయములో పౌలు బలహీనమైన మరియు బలవింతులైన సోదరుల గురిించి మాటాలడుటను మనము 

గమనసుతనానము. ఒకరినకరము అింగీకరిించడము అనేది త్యడాలునన వారి మధు ఐకుతను స్తధిించగలదన ఆయన 
త్యలిాచపురు. మనము సాప్రయోజనము కోరుకొనక, ఇతరుల యొకక ప్రయోజనము కొరకు, అభవృదిధ కొరకు వారిక్ సేవ 
చేయవలయును (1 కొరిింథీయులు 10:33). బలహీనులకు సహాయపడడానక్ మరియు వారి భారములను భరిించడానక్ 
నైతిక బాధుతతో మనము దేవున పిలలలుగా జీవిించవలయును (గలతీయులు 6: 2). నస్తారథ ప్రేమకు యేసు క్రీసుత జీవితమే  
మనకు మాదిరియై యుననది. అతను తృణీకరిించబడాాడు మరియు తిరసకరిించబడాాడు, అయినపుటికీ మన కొరకు 
సిలువకు వెళ్ళిడు. మనము ఒకరికొరకు ఒకరము ఎింత దూరము వెళిగలము? 

ఇది నరీక్షణ అధాుయము! ఈ అధాుయములో నరీక్షణ నాలుగుస్తరుల ప్రస్తతవిించబడినది. నరీక్షణ యొకక 
నరాచనము హెబ్రీయులు 11: 1 లో కనబడుచుననది “విశ్వాసమనునది నరీక్షింపబడువాటియొకక నజసారూపమును, 
అదృశుమైనవి యుననవనుటకు రుజువునై యుననది”. ఈ రకమైన నరీక్షణ మనకు సింపూరి భద్రత మరియు భరోస్తను 
ఇచుాను. దేవుడు ఈ నరీక్షణ యొకక మూలము, ఆధారము మరియు కరత ఎిందుకనగా ఆయన లేన జీవితము 
నర్చశ్వజనకముగా ఉింట్లింది. ఆ నరీక్షణ తో అనుసింధానము కావడానక్ ఒక మించి మారుము - లేఖన భాగముల దాార్చ 
మాత్రమే ఉింట్లింది. ఆయన సారమును వినడానక్, దిదుదబాట్లను స్లాకరిించడానక్ మరియు ప్రోతా్హానన పిందడానక్ 
మనము ప్రతిదినము దేవున వాకుములో ఉిండాలి. దేవుడు తన వాకుములో మనకు గురుతచేసే వాగాధనములను మనము 
పట్లికోవడము దాార్చ, అది మనకు తాజా నరీక్షణను ఇసుతింది. ఇది ఈ లోకము అరథము చేసుకోలేన ప్రోతా్హము, కాన 
పరిశుదాధతమ మనలో ప్రతి ఒకకరిన పిలిచే పనన పూరిత చేయడానక్ ఈ లోకములో మనకు అవసరమైన నరీక్షణతో 
శక్తనసుతింది. 

క్రీసుత వచిానపుుడు, దేవున సతుమును చూపిించాడు, దీరఘకాలముగా ఎదురుచూసుతనన వాగాధనములను నెరవేర్చాడు 
మరియు యూదులకు మరియు అనుజనులకు దేవున మహిమను చూపిించాడు. దేశ్వలు ఎలలపుుడూ దేవున ప్రణాళికలో 
ఉిండేవి. మోషే, కీరతనలు 117, మరియు యెషయా అిందరూ యుగాలలో క్రీసుతకు ప్రతిసుిందిించే వారిందరిన చేరుాతూ 
సుతతిించమన తెలియజేస్తరు. సువారత సిందేశమును అనన దేశ్వలకు తీసుకుర్చవడానక్ దేవుడు ఉపయోగిించిన అతుింత 
ఉపయోగకరమైన స్తధనాలోల పౌలు ఒకరు. అతడిన వెళిల అనుజనులకు సువారత ప్రకటిించమన దేవుడు పిలిచాడు. ఇకకడ, 
15 వ అధాుయము చివరలో, తన యొకక లక్షయము దాదాపుగా పూరతయిిందన ఆయనకు తెలుసు. అతను పింపిన చోట 
బోధన ముగిించాడు మరియు నమమకముగా పూరిత చేయడానక్ దేవుడు కృప చూపిించినిందుకు మహిమ తెచాాడు. అతను 
ఈ అధాుయానన కలిసి పోర్చడటానక్ మరియు ఉజీజవిింప బడుటకు ప్రారథనతో ముగిించాడు. అతను వారి ప్రారథనలను 
కూడా అడిగాడు. మనము ప్రారథన చేసేవాళిము, ఇతరులచే మరియు దేవున సననధి దాార్చ ఉజీజవిింప బడవలయును. 

దేవుని దావరా వచేే మనయొక్క పిలుపు  జీవించడము యొక్క ఉదేేశ్వయనిన 

సంతృపిత ప్రుసుత ంది. 
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రోమీయులకు వా్రసిన పతా్రక : రక్షణ కొరకై న దేవుని శక్తి  

పద్వనలుగవ పాఠము : 16 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : తెలివిగా ఉండవలయును, దృష్టు ని కంద్రర కరంచవలయును మరయు బ్రగుగా స్ంపూరా  

చేయవలయును! 

మొదటి రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 16:1-16 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ అధాుయములోన మహిళల పేరుల మరియు పౌలు ప్రతి ఒకకరిన ఎలా అభనిందిసుతనానరో తెలియజేయగలరు ? 

 

2. ఏ పదాలు పౌలు సేనహితులను వివరిస్తతయి? 

 

3. మీ జీవితానన వివరిించడానక్ మీరు ఏ వరినను ఎకుకవగా కోరుకుింటారు? 

 

రండవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 16:17-18 వరకు అధుయనము చేయగలరు 
1. పౌలు తన లేఖను ముగిించుచుననపుుడు రోమీయులకు గురుతచేసే హెచారికలు ఏమిటి? 

 

2. ప్రజలు సువారతకు విభజనలు మరియు అడాింకులు కలిగిించినపుుడు, వారు ఎవరిక్ సేవ చేసుతనానరు? 

 

3. మీ కొరకు మరియు మీ సింఘము కొరకు మీరు ఎలా ప్రారిథించవచుాను? 

 

మూడవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 16:19-27 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. రోమీయులు దేనక్ ప్రసిదిధ చిందినవారు? 

 

2. ఒకపుుడు దాగి ఉనన రహసుము ఇపుుడు వెలలడైనది, దానన వివరిించగలరు? (ఎఫెస్లయులకు 3: 3-6 మరియు 
కొల్కస్యులు 1: 26-27 కూడా చూడగలరు) 
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3. ఆ ప్రతుక్షత ఎవరు? 

 

4. ఈ వచనములలో వెలలడైన దేవున కొనన లక్షణాలను మీరు వ్రాయవలయును? 

 

5. దేవుడు ఏమై యునానడో అన ఆలోచిసూత కొింత సమయము గడుపగలరు మరియు ఆయనను సుతతిించగలరు. 

నాలుగవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 16:20-27 వరకు అధుయనము చేయగలరు 

1. మనము మరియు రోమీయులు విశ్వాసులుగా ఎదురొకింట్లనన ఆధాుతిమక యుదధము గురిించి పౌలు ఏ వాగాధనము 
ఇచాాడు? 

 

2. ఈ వాగాధనము ఇపుుడు మరియు భవిషుతుత కొరకు ఎలా నెరవేరుతుింది? (ప్రకటన 20:10 కూడా చూడగలరు) 

 

3. దేశముల కొరకు మనయొకక బాధుత ఏమిటి? 

 

4. ఈ బాధుతలో మీరు ఎలా పల్కుింట్లనానరు? 

 

అయిదవ రోజు : 
రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 16 వ అధాుయమును అధుయనము చేయగలరు 

1. ఈ పత్రికలో మీకు ఏది అతి ప్రాముఖుముగా ఉననది, అన అనపిసుతింది? 

 

2. మీరు దానన ఎలా జాఞపకముించుకుింట్ట మరియు అభాుసము చేస్తతరు? 

 

3. దేవుడు ఎవరో, ఆయన మీకు చూపిించిన దాన కొరకు సుతతిించగలరు మరియు అతను వాగాధనము చేసిన వాటిన 
చేయడానక్ అతను నమమకముగా ఉింటాడన మనకు తెలియును, అననింటిన బటి ిదేవుడిన సుతతిించవలయును. 

ఆరవ రోజు : 
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పదానలుగవ పఠము : “అనిన దేశ్వల కొరకైన దేవుని ప్రణాళిక్” 

లేఖన భాగము రోమా 16 వ అధాుయము 
ప్రాముఖుమైన వచనము రోమా 16:19 “మీ విధేయత అిందరిక్న ప్రచురమైనది గనుక మిముమనుగూరిా 

సింతోషిించుచునానను. మీరు మేలు విషయమై జాఞనులును, కీడు విషయమై 
నషకపట్లలునై యుిండవలెనన కోరుచునానను.” 

పఠ్ుింశ వాకుము నమమకమైన సేనహితులు మరియు జత పనవారిక్ తుది వీడోకలు. 
జీవిత సూత్రము ప్రతి వుక్త విలువైనవాడు మరియు దేవున ర్చజుము పటల తన సహకారము కలిగి 

ఉింటాడు! 
 

సారంశము :  
ఈ పత్రిక అింతటా పౌలు యొకక హృదయానన మనము చూశ్వము. ఇకకడ అతను తన సేనహితులను పేరు దాార్చ 

పిలుసుతనానడు, వారు తన జీవితానన ఎలా సుసింపననము చేశ్వరో మరియు అతను వారిన ఎింతగానో మెచుాకుింట్లనానడో 
అరధము అవుతుింది. మన ఈమెయిల లు, ఫోన్ సింభాషణ మరియు ఇతర సింభాషణలలో దీనన మరిింతగా 
అభుసిించడము అనేది మించి ఆలోచన అనపిసుతింది. మనము దేవున విషయాలలో ముిందుకు స్తగడానక్ మనిందరికీ 
ప్రోతా్హకరమైన సురశ లేదా మాటలు అవసరము. ఆధాుతిమకముగా శ్రదధ వహిించడానక్ మరియు సింపననము చేయడానక్ 
దేవుడు మీ జీవితములో ఎవరిన పటాిడు? 

పౌలు 29 మిందిన, వారిలో 1/3 మింది స్త్రీలను ప్రస్తతవిించాడు, వారిలో సగిం మింది బానస తరగతి నుిండి 
వచిానట్లల తెలుసోతింది. జాబితా అింతటా మనము రోమాలోన సింఘము యొకక జాతీయ, జాతి మరియు స్తమాజిక 
నేపథుముల సూచనలను ఎించుకోవచుాను. కొింతమింది ఖైదీలు, బానసలు, గృహములో ఉిండేవారు, గ్రీకు, యూదు 
మరియు రోమా వారు. వారి స్తమాజిక స్తథనము, జాతీయత లేదా జాతి కారణముగా కాక క్రీసుతలో వారు ఏమైయునానరో 
లేదా స్తథనము దాార్చ సింఘములో వారు విలువైన వారుగా ఉనానరు. ఈ సేాచఛ పౌలు ర్చసిన అనేక పత్రికలో మనము 
చూడగలుగుతాము. గలతీయులకు 3:28 “ఇిందులో యూదుడన గ్రీసుదేశసుథ డన లేదు, దాసుడన సాతింత్రుడన లేదు, 
పురుష్యడన స్త్రీ అన లేదు; యేసుక్రీసుతనిందు మీరిందరును ఏకముగా ఉనానరు”. 

ప్రత్యుక్ించి, సువారతను వాుపిత చేసే పనలో సహకరిించిన చాలా మింది మహిళల గురిించి, బాధుత మరియు 
గౌరవము రిండిింటినీ చూపిసుతనన వారి గురిించి మనము గమనసూతనే ఉనానము. క్రొతత నబింధన అింతటా, మనము ఆదిమ 
సింఘములో స్త్రీలను మరియు వారి ప్రాముఖుతను చూసుతనానము. మహిళలు జత పనవారు, అనన జాతులు మరియు 
నేపథుములను అింగీకరిించారు మరియు గౌరవిించారు. ఈ రోజు మన సింఘములు అట్లవింటి వైవిధాునన మరియు 
ఐకుతను చూపిించక పోతునానయన దుుఃఖముతో అింగీకరిించాలి, కాన మనమిందరము దేవున పనలో ఒక భాగమై 
ఉనానము! మనలో మారుుతో ఆ పిలుపుచే పిలువబడాాము. అపసతలుల కారుములు 9: 15-16లో పౌలుకు దేవుడు చాలా 
ప్రత్యుకమైన పిలుపునచాాడు, మనలో ప్రతి ఒకకరిక్ మన జీవితములో దేవున కృపను గురిించి ఒక ప్రత్యుకమైన కథ ఉింది! ప్రతి 
వుక్త పౌలుకు ముఖుము, అతడు వారిన ప్రియమైనవాడు, బింధువు, జత పనవారు, ఎనునకోబడినవాడు, నాకు తలిల అన 
పలు రకాలుగ పిలుచుటను మనము గమనించవచుాను. క్రీసుతలో మన ఏకతాము కారణముగా, మనము లోకములో 
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ఉననవారి కింటేను భననమైన వైఖరిన ప్రదరిశించాలి. ఈ వైఖరి మన చుట్టి ఉనన వారి పటల, మన కార్చులయములో, మన 
సేనహములలో మరియు మన బోధనలో ప్రత్యుకముగా ఉిండవలయును. 

17 వ వచనములో, తగాదాలు మరియు ఇబుిందులను కలిగిించే బోధనకు వుతిరేకముగా పౌలు వారి దృషిి 
తీసుకువచాాడు, పౌలు వారి జీవితములలో ప్రయాసపడిన దానక్ విరుదధమైన బోధ ఇది. ఇలాింటి విభజన విషయాలను 
బోధిించే వారి నుిండి తపుుకోవాలన ఆయన చబ్బతునానడు. ఇింతకుముిందు మనము అనుసరిించిన ప్రాపించిక 
విషయాలకు వుతిరేకముగా నలబడకపోత్య ఇపుటిక్న మనలను అవి ప్రభావితము చేస్తతయి. స్తతాను, ఈ లోకము 
మరియు మన శరీరముతో మనయొకక యుదధము గురిించి మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ యుదధమును దేవుడు సిలువలో 
గెలిచాడు మరియు అిందువలన, మనము ప్రసుతత పోర్చటములో ఉననపుటికీ మనకు సమాధానమును కలిగి యుింటాము. 

ఈ గొపు అధుయనానన ముగిసుతననపుుడు, పౌలు రోమా 12: 1 లో చపిున ఈ విషయానన మనకు గురుత చేసుతనానరు, 
“కాబటిి సహోదరులార్చ, పరిశుదధమును దేవునక్ అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు 
సమరిుించుకొనుడన దేవున వాత్లుమునుబటిి మిముమను బతిమాలుకొనుచునానను. ఇటిి సేవ మీకు యుకతమైనది.” ఇింకా 
చపులింటే, పౌలు ప్రకటిించిన ఈ గొపు వాసతవాలననటిన దృషిిలో ఉించుకున, మన జీవితముతో మనము చేయగలిగే 
అతుింత సహేతుకమైన, తెలివైన, ఆలోచనాతమకమైన, ఉదేదశపూరాక పన ఏమనగా – మనము, దేవునక్ మనలను సజీవ 
యాగముగా సమరిుించుకోవడము మరియు ఆయన కొరకు జీవిించడము. ఇక మరేదియు కూడా పూరిత చేయలేదు. 
అిందువలన, మనలను ఆయనకు మాత్రమే ఇవావలయును. ఇది మాత్రమే చేయవలసిన ఏకైక సహేతుకమైనది, విలువైనది, 
ప్రాణాలను రక్షించే విషయము. మనము ఇలా చేసినపుుడు, మన అనన సింబింధాలలో మన జీవితము మారిపోవుటను 
గమనస్తతము. మొదట, పనెనిండవ అధాుయము యొకక తరువాతి భాగములో చూపినట్లలగా, మన సహోదరులకు 
సింబింధిించి మారాబడును. మన శరీర్చనన సమరిుించడము సింఘములో మన యొకక జీవితానన ప్రభావితము చేయును. 
అపుుడు, పనెనిండవ అధాుయము యొకక చివరి భాగములో మరియు పదమూడవ అధాుయములో, ఇది ప్రభుతా 
అధికారులతో మరియు సమాజము లోన అిందరితో మన సింబింధానన ప్రభావితము చేసుతిందన పౌలు గారు చపురు. 
పదానలుగో అధాుయింలో చరిాించినట్లల మన అింతరుత వైఖరులు కూడా భననముగా ఉింటాయి. బలహీనుల పటల మన 
వైఖరులు మనము క్రైసతవుడిగా ఉిండటానక్ ముిందు ఉనన దానక్ పూరితగా విరుదధముగా ఉింటాయి. మరియు 
నశించిపోయిన (పదిహేనవ అధాుయము) వారి పటల మన వైఖరి పూరితగా భననముగా ఉింట్లింది. వారిన చేరుకోవటానక్ 
మిండుతునన హృదయము ఉింట్లింది, ఎిందుకింటే మనము కూడా ఒకపుుడు నశించి పోయినవారమే కాన మనకు కృప 
లభించినది. దేవుడున సుతతిించే మన తాుగము ఏమిటింటే, ఆయన ప్రేమిించిన మరియు ఆయన ర్చజుింలోక్ పిలిచిన 
వారిక్ ఆయన చేసినట్లలగా మనలను మనమే అరిుించుకోవడము. 

రోమా 16:25-27 “సమసతమైన అనుజనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లల, అనాదినుిండి రహసుముగా 
ఉించబడి యిపుుడు ప్రతుక్షపరచబడిన మరమము, నతుదేవున ఆజఞప్రకారము ప్రవకతల లేఖనములదాార్చ వారిక్ 
తెలుపబడియుననది. ఈ మరమమును అనుసరిించియునన నా సువారత ప్రకారము గాను, యేసు క్రీసుతనుగూరిాన ప్రకటన 
ప్రకారముగాను, మిముమను సిథరపరచుటకు శక్తమింతుడును అదిాతీయ జాఞనవింతుడునైన దేవునక్, యేసుక్రీసుతదాార్చ, 
నరింతరము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్.” క్రీసుత శరీరములోన అవయవము(సభుున) గా మీ యొకక పిలుపు మీకు 
తెలుస్త? మీరు బాగుగా పూరిత చేయడముపై దృషిి పటాిర్చ? చరిాించిండి. 

ప్ర తి వయకిత  విలువెై నవాడు మర్యు దేవుని రాజ్యము ప్టల  తన సహకార్ము క్ల్గి ఉంటాడు! 


