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విజయO యొక్క  రహస్య ం 

ఒకరోజు ఒక యువ పాస్టర్ నాతో ఇలా అనాా డు, 'అందరికి నేను ప్రేమంచాలని నాకు 

చెప్పు తునాా రు. నేను దేవుణ్ణ ిప్రేమOచాలి, ఇతరులను ప్రేమoచాలి, కానీ నేను ఎలా 

ప్రేమOచగలనో ఎవవ రూ చెప్ు లేరు. దయచేసి నేను ఎలా  ప్రేమంచగలనో 

చెప్ు ండి? ' యేసు మాకు విజయం యొకక  రహసా్య నాి  వెలలడిసా్యడు. ఎలా 

ప్రేమంచాలో, ఎలా పాలించాలో మరియు ఎలా అతని శిష్యా డుగా  ఉండాలి. 

____________________________ 

యేసు లో వెలలడించిన దేవుని ప్రేమ మనకు తెలుసు మరియు అతనిలో 

జీవిసాునా ప్పు డు ప్రిపూరమిు. 

____________________________ 

జీవితంలో విజయం 

యోహాను 15:5-8 

జీవన దేవుడితో స్OబOధOకలిగివుOడడO, యేసు ప్రేమతో రూపొOదిOచబడి, 

దేవునిను ప్రేమOచడానికి, ఒకరినొకరు ప్రేమOచడానికి స్యధిOచడమే. 

మన ఆలోచనలు దేవుని స్హజ స్ృష్టటకి మనం మరలచ నివవ ండి. స్హజంగా ఒక 

ఆరోగా కరమైన తీగా ప్రప్తి రోజు నీరు ప్రాగడానికి అవస్రం. నీరు జీవితం యొకక  

మూలం! 

నీరు అధిక నుండి తకుక వగా ప్రప్వహిసాుంది, ఆకాశం నుండి, నేలకి మునిగిపోతుంది 

మరియు తీగా ప్రాగడానికి, నీటిని మూలాలు ద్వవ రా, ప్రప్ధాన కాండం గండా, 

కొమమ లకు. నీటిని శాఖలు జీవిానాి  ఇవవ డం ప్రప్ధాన కాండం ద్వవ రా ప్రప్వహిసాుంది. 

దేవుడు స్హజంగా ఉనాా డు కాబటిట, ఆధాా తిమ కం లోనే ఉనాా డు, దేవుడు 

అనాి ంటినీ స్ృష్టటంచాడు. 

ఆధాా తిమ క యేసు జీవన నీటి వనరు, దేవుని సింహాస్నం నుండి ప్రప్వహిసాుంది, 

తంప్రడి నుండి, కుమారుడు తన శిష్యా ల ద్వవ రా. 

ఫలవంతమైన విజయం 

మేము యేసును స్వవ కరించినప్పు డు, ఆయనకు విధేయత ఇవవ డం, ఆయన 

ఆతమ ను అందుకుంటాము; మనలో ప్విప్రాతమ  ఉంది. కానీ ఒక రిప్రెష్ 

అందుకుంటారు, అధికారం మరియు అధికారం, ప్రివరనాం మరియు మేము 

రోజువ్యరీ అతని దేశం జలాల ప్రాగడానికి అవస్రం అతని ప్రేమ నిండి 

ఫలవంతమైన జీవిాలను నివసిసాునాా రు. అయన నుండి ప్రప్తిరోజూ అతని 
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ప్రప్తినిధిని ాగడం. మన ఉనికి మాకు మీద ప్రప్వహిసాుంది, మాకు మరియు మన 

ద్వవ రా. 

ప్రప్తి రోజు అతని ప్రేమ, అతని ఆనందం, అతని శాంతి, అతని స్హనం, అతని 

దయ, అతని మంచితనం, అతని నిజాయితీ, అతని సందరా ము మరియు అతని 

స్వవ య నియంప్రతణ వంటివి పొందుాయి. ఇది మనం చేసే లేద్వ ఉతు తి ాచేయగల 

ఫలితం కాదు. ఇది ప్విప్రాతమ , ప్రీసాు యేసు యొకక  ఆతమ , దేవుని ఆతమ . 

ఇది నేను ప్రేమంచాలని చెప్పు  మమమ లిా  మారచ డం గరించి కాదు. మనం 

ప్రేమంచలేము. విజయం అతని ప్రేమ గరించి. మనలో ఆయన ప్రేమ 

ప్రేమంచటానికి మనలిా  ప్రేరేప్పస్సాుంది. ప్రిశుదా్వతమ  యొకక  ప్రివరనా శకి ాద్వవ రా 

మనం యేసు లాగా, ఇతరులతో మన ప్రేమ ద్వవ రా ప్రప్వహిసాునా ది. 

ఆయన మొదట మనలిా  ప్రేమసాునాా డు కనుక మనము దేవుణ్ణ ిప్రేమసా్యము. మన 

ప్రేమ మనలో నివసించినందున ఇతరులను ప్రేమసా్యము. 

మనము యేసు లో ఉండినప్పు డు, యేసు మనప్టల ఉనా  ప్రేమను 

వెలలడించినప్పు డు, మన హృదయము దేవుని ప్రేమతో, మరింత ఎకుక వగా ప్రప్తి 

రోజు నిండిపోతుంది. అప్పు డు మన ప్రేమలో ఇతరులు ప్రేమలో ఇతరులకు 

ప్రప్వరిసాా్యం మరియు ఆయన మాట వినండి. 

విజయం ఫలం ద్వవ రా తెలుసాుంధి 

లూకా 6:44 లో యేసు ఇలా చెపాు డు, ప్రప్తి చెట్టట ద్వని ప్ండు ద్వవ రా తెలుసాుంది. 

ఒక చెట్టట అతి ాప్ండలను పంచినటలయితే అది అతి ాచెట్టట. ఒక అతి ాచెట్టట మామడి 

స్యగ చేయలేము. మామడి చెట్టట అతి ాప్ండలను పరగదు 

యేసు చెట్టట యేసు ప్ండును ఉతు తి ాచేసాుంది. 

జీవముగల దేవుని శకి ామూలము నుండి మేము ప్రాగతునాా ము. గరాుంచుకోవ్యలి 

మేము శాఖలు స్హజంగా మరియు అతీంప్రదియంగా యేసుకు  అంట్టకోనుంటాం  

మనము దేవుని ప్రేమను పూరిగాా వెలలడి చేసుకొని, ఈ దైవిక ప్రేమను మన ద్వవ రా 

ప్రప్వచించునట్టలగా, మనము ప్రప్జలకు లేద్వ మా కొరకు ఏమ చేసాునాా మో లేదో 

ప్రేమంచగలుగాము. ఇది మా ప్రేమ, ఇది మాకు అతని ప్రేమ, ప్రప్ప్ంచ మేము 

యేసు శిష్యా లు తెలుసు అని. 

మనము యేసులో కట్టటబడి ఉంటే అతని ప్రేమ యొకక  శకి ాతెలుసాుంది. 

____________________________ 

అతని ప్రేమను పొOదడానికి మనO జీవిOచాలి! 

____________________________ 
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హృదయం యొకక  ప్రిసితిి 

ప్రప్కృతిలో ఆరోగా కరమైన ప్రద్వక్ష మంచి, స్యరవంతమైన, మృదువైన నేలలో 

ప్ండిసా్యరు. ఇది స్హజంగా ఉనా ట్టలగానే, అది ఆధాా తిమ కం లో ఉంది, దేవుడు 

అనాి టినీ స్ృష్టటంచినట్టల. 

ఆధాా తిమ క యేసులో మంచి మటిటని హృదయ స్సితిి మరియు బోధింప్గల ఆతమ తో 

పోలాచ రు. యేసు మాంస్ం లో మీరు స్ందరిశ ంచడానికి మీ ఇంటికి వచిచ న ఉంటే 

ఇమాజిన్. మీరు మొదటి విషయం శుప్రరం. అప్పు డు మంచి ఆతిథ్ా  క్రైస్వాుడిగా, 

పానీయాలు మరియు ఆహారానాి  తయారుచేసే వంటగదిలో మీరు బిజీగా ఉంటారు. 

ఇంతలో మీ సోదరి లాంజ్ గదిలో ఉనాా డు, కేవలం యేసు పాద్వల వదద కూర్చచ ని 

ఉనాా డు. స్ు షటంగా ఏమీ చేయడం. ఆమె అకక డే కూరుచ నా ది యేసు చె ుే ది 

మీరు ఆలోచించగలిగినవి అనాి ంటిీ చేయవలసినవి. నీ సోదరికి నీవు కోప్ంగా 

ఉనాా వు మరియు దేవునితో కోప్ంగా ఉనాా వు. మీకు ముఖా మైనది ఏమ చేసాుందో 

ఆమె చేసాునా ది, ఇది మీకు స్హాయం చేసాుంది. మీరు ఇది ెయిర్ కాదు అని 

ఆలోచిసాునాా రు! మీరు చివరకు తగినంత కలిగి ఉనాా రు 

మరియు నీవు యేసుతో ఇలా అనాా వు: "ప్రప్భువ్య, నా సోదరి నా ప్నిని చేయటానికి 

ననుా  విడిచిపటిటందని నీకు ప్రశద ాచూప్పంద్వ? నాకు స్హాయం చేయమని చెప్ు ండి! 

" 

లూకా 10:41-42 

మేరీ ఏమ చేయడానాి ఎనుా కుంది ? 

మేరీ ప్రద్వక్షావలిలలో కట్టటకోవ్యలని నిరయిించుకునాా డు. యేసుతో తన స్మయము 

ఆమె మొదటి ప్రపాధానా త. యేసు చెప్పు న ప్రప్తీ ప్ద్వనాి  వినడOతో ఆమె 

బోధిOప్బడి, బాధలేని ఆతమ  కలిగి ఉOది. దేవుని హృదయం యొకక  కోరిక, 

ఆయనను తెలుసుకోవడమే అతని ధరామ నికి. 

మగావనాీ  రండోది. యేసు మా ప్నిలో, మన ప్రిచరా లో, మా బహుమతులు, మన 

జీవిాలు స్మృదిగాా తయారవుతూ, దేవునికి మహిమ తీసుకువచాచ ము. 

మేము ప్రద్వక్షావలిల లో ఉంటే, మేము అతని ప్ద శకి ాతెలుసు. 

______________________________ 

అతని ప్రేమను స్వవ కరించడానికి వినండి! 

______________________________ 

స్హజంగా ఒక ఆరోగా కరమైన వైన్ పోషకాలు లేద్వ ఆహార అవస్రం. ప్రప్ధాన కాండం 

పరగడానికి వైన్ కోస్ం శాఖలు సేవ చఛ గా ప్రప్వహించే మటిట నుండి పోషకాలను 

పీలుచ కుంట్టంది. 
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ఇది స్హజంగా ఉనా ట్టలగానే, అది ఆధాా తిమ కం లో ఉంది, దేవుడు అనాి టినీ 

స్ృష్టటంచినట్టల. 

యేసు ఆహారమేమటి? 

యోహాను 4:34 

యేసు ఉదేదశము తంప్రడి తలిదము చేయవలెనని, తద్వవ రా ఆయనను, ఆయనను 

ప్ంప్పన తOప్రడిని మనO తెలుసుకునేOదుకు. యేసు అతని ఆనందం పూరయాిందని 

చెపాు డు. మేము ప్రద్వక్షావలిలలో ఉండగానే మన హృదయాలను కోరినట్టలగా, మనO 

యేసులాగే ఎకుక వగా ఉండిపోాము 

యేసును అనుస్రిసా్త, తంప్రడి చిాానికి అప్ు గించటం. తంప్రడి చిాానికి లంగిపోయే 

నిరంతర హృదయ మరియు మనసుు లో జీవిసాుంటే, ప్రప్తిరోజూ అతని ఉనికిలోకి 

వసే,ా ఆయన చాలా ఫలాలను ఉతు తి ాచేసా్యడు. మేము ప్రద్వక్షావలిల లో ఉంటే, మేము 

అతని చితమాు యొకక  శకి ాతెలుసాుంది. 

_______________________________________ 

అతని ప్రేమను స్వవ కరించడానికి ఆయనకు  లంగిపోవ్యలి ! 

_______________________________________ 

 

ప్రేమలో విజయం 

 

ఈ విజయం యొకక  రహస్ా ం. 

 

ప్రరతి రోజు నిరంతర హృదయం మరియు మనసులో జీవిస్తూ , తంప్రి యొక్క  

చిత్తూ నికి లంగిపోవడమే, జీవన జలాలను ప్రత్తగటం, ఆయనను వినడం. 

తతఫ లితంగా రవిప్రత్తతమ  రండును ఉతప తిూ చేసుూంది. 

అయితే అది రోజువ్యరీ ప్రప్ప్రకియ. ప్రప్తి క్షణం దేవుని దగ గరికి పరగడానికి మరియు 

తంప్రడి ప్ండుగకు, ప్ండును ఉతు తి ాచేయటానికి ఒక అవకాశం. 

యేసులో యేసు చెప్పు న మాటలలో, మనము యేసులో నివసించుట యేసు 

జీవితంలో మూలాధారము (v6), యేసులో నిలబెట్టటకోవడము అనేది ఫలరరితమైన 

ఫలము (v5), యేసు లో నివసించటం ప్రపారని (v7) యేసు  లో అంతకటటబడి 

ఉండటం తOప్రడి యొకక  చితమాు చేయడానికి మూలం (v8). 

అప్ు గించటం నిజంగా జీవించడమే. 


