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దేవుని సత్యకృ!
అంత్య దినములలో.....
యూదా 1 :4
ఏలయనగా కందరు రహసయముగా జొరబడియున్ననరు. వారు భక్త ిహీనులై
మన దేవుని కృను కామాతురత్వమునకు దుర్వవనియోగ రచుచు, మన
అదివతీయన్నధుడును ప్రభువునైన యేసు క్రీసుి ను విసర్వజంచుచున్ననరు; ఈ
తీరుపందుటకు వారు పూరవమందే సూచంబడినవారు.

సత్య మారగ ము దూషంచబడు బోధలు
2 పేతురు 2 : 1 - 2
1

మర్వయు అబదధ ప్రవకిలు ప్రజలలో ఉండిర్వ. అటువలనే మీలోను

అబదద బోధకులుందురు; వీరు త్ముును కనిన ప్రభువునుకూడ విసర్వజంచుచు,
త్మకుతామే శీఘ్రముగా న్నశనము కలుగజేసికనుచు, న్నశనకరమగు
భిన్ననభిప్రాయములను రహసయముగా బోధంచుదురు.
2

మర్వయు అనేకులు వార్వ పోక్తర్వచేషట లను అనుసర్వంచ నడుతురు;

వీర్వనిబట్టట సత్యమారగ ము దూషంబడును.

2

ర్వశుదధ మైన ఆజ్యల నుండి తొలగి పోవుట కంటే, తెలియ కుండుట మేలు!

2Pe 2:21

వారు నీతిమారగ మును అనుభవపూరవకముగా తెలిసికని, త్మకు

అగింబడిన ర్వశుదధ మైన ఆజ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ ము
అనుభవపూరవకముగా తెలియక యుండుటయే వార్వక్త మేలు.

రక్షంచబడిన త్రువాత్ దేవుడు మనలను క గుర్వ యుదద కు చేరుటకు త్న
కృ దావరా క శక్త ిని ఇచియున్ననడని గమనించాలి.

మనము చేసిన, చేసుి నన, చేయనై యునన పాములనిన క్షమంచబడి ఉననవని
బోధంచు బోధకులు అనేకులు వచి యున్ననరు, ఇది అబదద పు కృపా కాలము!

మనము కృచే రక్షంచబడి ఆ కృచే దేవునిక్తషట మైన ర్వశుదధ పాత్రలుగా,
క్రీసుి నకు కలిగిన సంపూరణ త్లో సమానమైన సంపూరణ త్కు చేరవలనని
దేవుడు ఆశిసుి న్ననడు.

3

సౌలును పౌలు గా మార్విన కృ!
1Co 15:10

అయినను నేనేమైయున్నననో అది దేవుని కృవలననే

అయియున్ననను. మర్వయు న్నకు అనుగ్రహంబడిన ఆయనకృ నిషపలము
కాలేదు గాని, వారందర్వకంటె నేనకుువగా ప్రయాసడితిని.

ధరుశాస్త్రము ప్రభువైన యేసుక్రీసుి నందు సంపూరణ మైనది.

Rom 10:4

విశవసించు ప్రతివానిక్త నీతి కలుగుటకై క్రీసుి ధరుశాస్త్రమునకు

సమాప్తియై యున్ననడు.
యూదుని అనుయని వేరుచేసినది ఆచారబదధ మైన ండుగలు మర్వయు
వ్రాత్రూకమైన అజ్ఞ్్యలు.

Col 2:14

దేవుడు వ్రాత్రూకమైన ఆజ్లవలన మనమీద ఋణముగాను

మనకు విరోధముగాను నుండిన త్రమును మేకులతో సిలువకు కట్టట,
దానిమీది చేవ్రాత్ను తుడిచవేసి,మనకు అడడ ములేకుండ దానిని ఎతిి వేసి మన
అరాధములననినట్టని క్షమంచ,

4

Col 2:16-17

కాబట్టట అననపానముల విషయములోనైనను, ండుగ

అమావాసయ విశ్రంతిదినము అనువాట్ట విషయములోనైనను, మీకు తీరు తీరి
నవనిక్తని అవకాశమయయకుడి. 17

ఇవి రాబోవువాట్ట ఛాయయేగాని నిజ

సవరూము క్రీసుి లో ఉననది.

దేవుని ప్రేమంచువారు ఆయన మాటవింటారు.
Joh 14:15

మీరు ననున ప్రేమంచన యడల న్న ఆజ్లను గైకందురు.

1John 5:2
మనము దేవుని ప్రేమంచుచు ఆయన ఆజ్లను నరవేరుివారమైతిమా దేవుని
ప్తలల లను ప్రేమంచుచున్ననమని దానివలననే యరుగుదుము.
3

మనమాయన ఆజ్లను గైకనుటయే. దేవుని ప్రేమంచుట; ఆయన ఆజ్లు

భారమైనవి కావు.

5

నూత్న నిబంధన!
మోషే సీన్నయి రవత్ము దగగ ర మొదట్ట ది ఆజ్యల లుకలు గిలిపోగా,
రండవ సార్వ రాసిన లుకలు మందసములో పెటట బడినవి ఇది నూత్న
నిబంధనకు సాదృశయముగా నుననది.

Jer 31:31

ఇదిగో నేను ఇశ్రయేలువార్వతోను యూదావార్వ తోను క్రొత్ి

నిబంధన చేయు దినములు వచుిచుననవి;
Jer 31:32

ఇదే యహోవా వాకుు.

అది ఐగుపుిలోనుండి వార్వని రప్తంచుటకై నేను వార్వని చెయియ

టుటకనిన దినమున, వార్వ ప్తత్రులతో నేను చేసిన నిబంధనవంట్టది కాదు;
నేను వార్వ పెనిమట్టనైనను వారు ఆ నిబంధనను భంగము చేసికనిర్వ; యిదే
యహోవా వాకుు.
Jer 31:33

ఈ దినములైన త్రువాత్ నేను ఇశ్రయేలువార్వతోను

యూదావార్వతోను చేయబోవు నిబంధన యిదే, వార్వ మనసుులలో న్న
ధరువిధ ఉంచెదను, వార్వ హృదయముమీద దాని వ్రాసెదను; యహోవా
వాకుు ఇదే.

క్రీసుి విరోధఇచికపు మాటలతో నిబంధనను అతిక్రమంచు వార్వని వశరచు
కనును!

6

Dan 11:32

అందుకత్డు ఇచికపుమాటలు చెప్త నిబంధన

నతిక్రమంచువార్వని వశరచుకనును; అయితే త్మ దేవుని నరుగువారు
బలముకలిగి గొ కారయములు చేసెదరు.

క్రీసుి నరవేరుిటకు గాని కట్టటవేయుటకురాలేదు!

Mat 5:17

ధరుశాస్త్రమునైనను ప్రవకిల వచనములనైనను కట్టట

వేయవచితినని త్లంచవదుద; నరవేరుిటకే గాని కట్టట వేయుటకు నేను
రాలేదు.

Mat 5:18

ఆకాశమును

భూమయు గతించపోయిననే గాని

ధరుశాస్త్రమంత్యు నరవేరువరకు దానినుండి యొక పలల యినను క
సుననయైనను త్ప్త పోదని నిశియముగా మీతో చెపుచున్ననను.

Mat 5:19

కాబట్టట యీ యాజ్లలో మగుల అలమైన యొకదానినైనను మీర్వ,

మనుష్యయలకు ఆలాగున చేయ బోధంచువాడెవడో వాడు రలోకరాజయములో
మగుల అలుడనబడును; అయితే వాట్టని గైకని బోధంచువాడెవడో వాడు
రలోక రాజయములో గొవాడనబడును.

7

నిజమైన కృ - సత్య కృలో నిలకడగా ఉండమని పేతురు తెలియ
జేయుచున్ననడు.

1Pe 5:12

మముును హెచిర్వంచుచు, ఇదియే దేవుని సత్యమైన కృ అని

సాక్ష్యము చెపుచు సంక్షేముగా వ్రాసి, మీకు నముకమైన సహోదరుడని
నేనంచన సిలావనుచేత్ దీనిని ంపుచున్ననను. ఈ సత్యకృలో నిలుకడగా
ఉండుడి.

నీతిగా జీవించమని బోధంచు నిజమైన కృ
Tit 2:11

ఏలయనగా సమసి మనుష్యయలకు రక్షణకరమైన దేవుని కృ

ప్రత్యక్షమై
Tit 2:12

మనము భక్త ిహీనత్ను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను

విసర్వజంచ, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమత్ిము,
Tit 2:13

అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీసుి

మహమయొకు ప్రత్యక్షత్ కరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో
సవసథ బుదిధ తోను నీతితోను, భక్త ితోను బ్రదుకుచుండవలనని మనకు
బోధంచుచుననది!

