10 వ పాఠము, సెప్టెంబర్ 3, 2022

గాయమైనప్పుడు ఓర్పుతో సహెంచుట మర్తయు దాని విషయమై
ఆగ్రహము వెలోడెంచకపోవుట సాత్వికము అెంటార్ప. ఇది
సహజెంగా మానవ లక్షణెం కాదు.

మన పాపప్ప సిభావెం పర్తస్థిత్వ, ఎవరైన్య మనల్ని
కెంచపరచినప్పుడు ప్రతీకారెం తీర్పుకోకుెండా ఉెండలేము. దేవుడు
మన హృదయాలను మార్తు, మనల్ని సాత్వికమైన వయకుిలనుగా
చేయగల శకిమెంతుడు. అయన సహాయెంతో మనెం ఎలెంటి
నేరాన్నిన భర్తెంచి, మనల్ని కెంచపర్తచేవార్తని ప్రేమెంచగలము.

శ్రమలల్లో సాత్వికము

మధ్యవర్తి సాత్వికత్ిము

మన శత్రువుల ముెందు సాత్వికము
అన్యయయము యెదుట సాత్వికము
సాత్వికమునకు మూలెం

యెహెజ్కేలు మీకు సూచనగా ఉెండును, అత్డు చేస్థనదెంత్టి ప్రకారము మీర్పను చేయుదుర్ప, ఇది సెంభవిెంచునప్పుడు నేను
ప్రభువైన యెహోవానై యున్యినని మీర్ప తెల్నస్థకెందుర్ప. (యేహెజ్కేలు 24:24).

యోసేప్ప త్న త్ెండ్రిక ప్రియమైన కుమార్పడు. అయినప్పుటికని, అత్ని జీవిత్ము ఒకేసార్తగా
త్లకెందులెంది. (ఆదికాెండము 37:28)

కఠినమైన పర్తక్షలల్ల యోసేప్ప దేవునిని హతుికున్యిడు. అత్ను వినయెంగా త్న యజమాని
కోసెం పనిచేశాడు మర్తయు త్ప్పుడు ఆరోపణను సాత్వికముతో భర్తెంచాడు. చివర్తక,
యోసేప్ప యొకే విర్తగిన ముకేలవెంటి అనుభవానిి ఇశ్రాయేలుకు రక్షణగా మారాుడు
దేవుడు. (ఆదికాెండము 50:20-21).
అత్ని భారయ మరణెంచిన అనెంత్రము యేహెజ్కేలు యొకే
హృదయము ముకేలెంది. అలెంటి పర్తస్థితులల్ల దేవుడు
అసాధారణమైనది ఒకటి చేయమని కోరాడు: ఏడివదుు
(యేహెజ్కేలు 24:16-18). యేహెజ్కేలు యొకే విర్తగిన
ముకేలవెంటి అనుభవము ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఒక ప్రకటనగా
మర్తయు మాదిర్తగా మారెను. (యేహెజ్కేలు 24:21-24).
మనెం మన శ్రమలను సాత్వికముతో అెంగీకర్తెంచినట్లోతే దేవుడు మన విర్తగిన
ముకేలవెంటి అనుభవానిి ఇత్ర్పలకు సహాయెం చేయడానిక ఉపయోగిెంచవచుు.

మోషే నిరెంత్రెం ఫిరాయదులు మర్తయు వయత్వరేకత్ను భర్తెంచవలస్థ వచిునపుటికీ. మోషే భూమ
మీదనుని వారెందర్తల్ల మకేల్న సాత్వికుడు (సెంఖ్యయకాెండము. 12:3).

ఇశ్రాయేలు ప్రజలను న్యశనెం చేయడానిక మర్తయు అత్నితో క్రొత్ి దేశానిి ప్రారెంభెంచమని
దేవుడు మోషేతో ప్రత్వపాదన చేసాడు. అయితే, మోషే విలప్పెంచే ప్రజల త్రప్పన విజ్ఞాపన చేసాడు.

త్న సెంత్ అకే విమర్తశెంచినప్పుడు, మోసే ఆమె త్రప్పన మధ్యవర్తిత్ిెం వహెంచాడు (సెంఖ్యయకాెండము 12:13); అత్ని
బెంధువులు యాజకత్ిమును లకోేవాలని ప్రయత్విెంచినప్పుడు వార్త త్రప్పన మోసే దేవునిక విజ్ఞాపన చేసాడు
(సెంఖ్యయకాెండము 16:20-22).
సాత్వికత్ అనేది
అనర్పులన వార్త పటో
కూడా కృప చూప్పట.

మీర్ప పరల్లకమెందుని మీ త్ెండ్రిక కుమార్పల యుెండునట్లో మీ శత్రువులను ప్రేమెంచుడ.
మముును హెంస్థెంచు వార్తకరకు ప్రారిన చేయుడ. (మత్ియి 5:44).

మనలను బాధ్ప్ట్లటవార్తని ఎెందుకు ప్రేమెంచాల్న?

కాబటిట మన త్ెండ్రిని మనము అనుకర్తెంచును అనే ఒక
సాధారణమైన కారణానిి యేసు పెంచుకున్యిర్ప. దేవుడు అయన
శత్రువులపటో ప్రేమ కల్నగి ఉన్యిర్ప (మత్ియి 5:45). ప్రభువు వార్తని
పరల్లక రాజయమునకు వారసులుగా, అలగునే అయన నిధిక
శ్రేషటమైన ముత్యయలుగా ఎెంచుతున్యిర్ప.
మన శత్రువులను దేవుడు చూస్థనట్లోగా చూచినట్నోతే, సమసిము మార్పు చెందుతుెంది.
నిత్యము వార్తతో పరల్లకముల్ల సహోదర్త సహోధ్ర్పలుగా ఉెండువార్తగా చూసాిము. ఈ
విధ్ముగా ఎలోప్పుడూ వార్త మెంచినే కోర్పకుెంటాము.
మన హృదయముల్ల దేవుని ప్రేమ ప్ర్పగుచుని కలది
మనము పర్తపూర్పులవుత్యము (మత్ియి 5:48). ఇత్ర్పల
పటో ప్రేమను చూప్పట దాిరా మర్తయు సాత్వికముతో
ప్రవర్తిెంచుట దాిరా ఈ పర్తపూరుత్ చూపబడుతుెంది.

నిససెందేహెంగా, యేసు సాత్వికానిక గొపు ఉదాహరణ (మత్ియి 11:29). అయన ఎల ప్రవర్తిసాిడో
పేతుర్ప వివర్తెంచార్ప కాబటిట అయన ఉదాహరణ జీవిత్ము నుెండ నేర్పుకనవచుు (1 పేతుర్ప 2:23).

అపరాధుల ముెందు యేసు మౌనెంగా ఉన్యిడు. అత్ను దాడులకు లేదా బాధ్లకు వయత్వరేకెంగా
త్వర్పగుబాట్ల చేయలేదు కానీ త్నను త్యను దేవునిక సమర్తుెంచుకున్యిడు. దేవుడు సరైన సమయెంల్ల
న్యయయెం చేసాిడని, దేవుడు ఎలోప్పుడూ నియెంత్రణల్ల ఉెంటాడని ఆయనకు తెలుసు.
అన్యయయమైన పర్తస్థితులను ఎదుర్కేనిప్పుడు మర్తయు మనల్ల కోపెం
ప్ర్తగినప్పుడు యేసు యొకే సాత్వికత్ను గుర్పిచేసుకుెందాెం. అయన
మౌనెం ఒక శకివెంత్మైన సాక్షయెం.

రోమయులకు 12:17-21 ల్ల పౌలు యొకే సలహా గుర్పి తెచుుకుెందాెం.
పగతీర్పుకనకుడ, పగతీర్పుకనుట దేవుని పని. ప్రత్వకూలముగా, కీడు
చేయు వార్తక మేలు చేయుడ.

సాధారణెంగా సాత్వికమును బలహీనత్గా పర్తగణెంచబడుతుెంది.
సాత్వికులు బిడయెంగలవార్ప, రక్షణ లేనివార్ప, ప్పర్తకవార్ప అనే
భావెం కల్నగియుెంటార్ప. సత్యయనిక మెంచి ఏమీ ఉెండదు.

క్రైసివుల సాత్వికము బెండమీద ఆధారపడ ఉెంట్లెంది. ఈ
జీవిత్ెంల్లని తుఫానుల్లో కూడా స్థిరెంగా ఉెంటార్ప. వార్ప త్మ
శత్రువులకు హానిని కోర్పకోర్ప కానీ వార్త త్రప్పన మధ్యవర్తిత్ిెం
చేసాిర్ప.

వార్త కుట్లెంబాలు మర్తయు సేిహతులు వార్తని బాధ్ ప్టిటనప్పుటిక
లేదా ద్రోహెం చేస్థనప్పుటిక వార్తని ప్రేమసాిర్ప. చడు పర్తస్థితులను
వార్ప దేవుని చేత్వల్ల ప్డత్యర్ప.
సమసిము దేవుని సాిధీనముల్ల ఉనిదని వార్ప నముుత్యర్ప.
అయన త్న న్యమ మహమకరకే అయన త్న పనిని
నిరిహసుిన్యిడు.

“క్రీసుినెందు దాచబడయుని సాత్వికము దాిరా ఎదురయేయ కోషటపర్తసుితులు
బలహీనపడత్యయి. మన యజమాని యొకే వినయము మనము
కల్నగియుని యెడల మనకు ఎదురయేయ అవమానములను
అధిగమెంచవచుును. అది మన మనసుసలపై విచారమును
కలుగజ్కయలేవు. క్రైసివునిల్ల అవసరమైన ఉనిత్మైన లక్షణము
ఏమటెంట్ల ఆత్ు నియెంత్రణ కల్నగియుెండాల్న. అత్నిల్ల దేవుని యొకే
సిభావము నివస్థెంచకుెండా అది అడుుకుెంట్లెంది. క్రీసుి యొకే
అనుచర్పలకు వినయముగల లేక త్గిగెంచుకోనే లక్షనముగల హృదయము
వార్తక విజయమును అెందిసుిెంది. వార్ప పరల్లకప్ప సిలములతో
సెంబెంధ్ము కల్నగియుెందుర్ప.”
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