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ర ండవ భాగ్ము 

చివరిసారి లేక గడిచిన కాలంలో మనము యేసుకరసీతనే వయకతత ద్వారా తన జీవితం మరియు ఆలోచనలు రూపాంతరం 
ప ంద్ిన మా మంగ్ జంగ్ అనే స్త్త నీి కలిస్తి మాట్లా డుకునవాము. ఈ రోజు కూడవ తన జీవితం మరియు ఆలోచనలు 
యేసుకరసీుత తో సంబంధం పెరగడం ద్వారా మారిన వేరొక వయకతతని కలుసుకుంద్వము. ఈ వయకతతని కలుసుకుంద్వము.  

లిమెయ చ ైనవలోని పశ్చిమభలగంలో పెద్ద  నగరాలలో ఒకద్వనిలో నివస్తించిన 38 సంవతసరాలు వయసుస గల 
నవయయవాద్ి. అతడు తన నవయయవిభలగంలో కొనిా సంవతసరాలు చవలా బలగా చేశాడు. చ ైనవ యొకక నవయయసంసథలో 
చవలా మారపులు కలిగాయని ఆయనకు త లుసు. తన యవాన అనుచరపలతో పాట్ు ఇద్ి తీవర విచవరానికత గురి 
చేస్తెను. అయనపుటి్కర, పరిస్తిథతులు మంచిగా మారపతునవాయని అతడు నమెెను.  

అయనపుట్ికర, లిమెయ తన జీవితంలో ఇంకొక సంగతిని కూడవ గమనించ ను. అతడు తన జీవితంలో ఇంకా అధిక 
అనుకూలతను ప ంద్ుతునవాడని కూడవ గురితంచ ను. పని ద్గగరి సంగతుల గూరిి  అననుకూలంగా ఉండ ను, తన 
స ంత పనిలో మరియు సాధవరణ జీవితంలో అతడు మొద్ట్లా  తన ఆలోచనలు నవయయపరమైెనవని ఆలోచించ ను కానీ 
ఇపపుడు అవి ఆరోగయపరమైెనవా అని ఆశ్ిరయపడుచుండ ను. కారణమేమట్ంట్ే అతడు తన ఆలోచన ఆధీనం గూరిి 
కూడవ ఆలోచన కలిగియుండ ను మరియు అనిాంట్ికంట్ే అవి అతనికత ఎకుకవ విచవరానిా మరియు అలసట్ను 
కూడవ కలుగాజేసుత నవయా అని ఆశ్ిరయపో చుండ ను. అతడు ఎకుకవ నిద్ిరంచుచుండ ను మరియు ఈ సంగతులనీా 
సంబంధించినవా అని ఆశ్ిరయపడ ను. అతడు ఏమ చేయాలి? 

లిమెయ పని వద్ద తన స్తనాహితునిా అతడు ఎపపుడ ైనవ అధిక పని చేస్తినట్ుా ండ నవ అని మరియు అతడు పని వద్ద 
పూరితగా అధికంగా చేసుత నవాడని చ పెును. అతని స్తనాహితుడు లిమెయతో అతడు విచవరపడుతునవాడని మరియు 
పని పటా్ విమరశపరవరతనను పెంచుకుంట్ునవాడని చ పెును. లిమెయ తన స్తనాహితునితో ఆశ్ిరయంగా ఇద్ే తన 
సమసయ మరియు బలధ అని చ పెును. వారప చేయవలస్తినద్ేమ? లిమెయ స్తనాహితుడు అతడు బలధ 
కలిగివపనాపుట్ికతని, పరయాస, విచవరము  మరియు విమరశనవ గూరిి అనేక సమసయలను అరధం చేసుకొని 
జయంచగలిగాడు. అయనపుట్ినికర, అతడు మొద్ట్ిగా భౌతిక మరియు మానస్తిక సమసయలు లేవని 
నిరాధ రించుకోవడవనికత వెైద్ుయని ద్గగరకు వెళ్ళెను. ఇద్ి పరా ముఖ్యము. లిమెయ యొకక స్తనాహితుడు వెంట్నే వెైద్యశాల 
వద్ద వైెద్ుయని చూడడవనికత అనుమతి తీసుకోవాలని, కోరెను వారప అద్ి చేశారప.  

తరపవాతి లేక మరపసట్ి వారము లిమెయ వెైద్ుయనిా చూడడవనికత వెైద్యశాలకు వెళ్ళెను. వెైద్ుయడు లిమెయతో 
మాట్లా డి, పరీక్ించి మరియు కొనిా రకత పరీక్షలు నిరాహించ ను. ఇవనీా పూరతయన తరపవాత వెైద్ుయడు లిమెయతో 
మాట్లా డ ను. వెైద్ుయడు లిమెయతో ఆయాసానికత మరియు విచవరానికత అనేక కారణవలునవాయని చ పెును. 
అయనపుట్ికరని, అతనిద్ి భౌతిక సమసయలకు చ ంద్ినద్ి కాద్ు. అతడు లిమెయకత కొంచ ం విచవరం ఉంద్ని 
ఆలోచించ ను కానీ ఇద్ి పరధవన సమసయ కాద్ు. పరధవన సమస్తనయమట్ంట్ే అతడు ఎలా ఆలోచిసుత నవాడు. అతడు 
ఆశ్ిరయపోయనట్ుా గా ఇద్ి లిమెయని ఆశ్ిరయపరచ ను. వెైద్ుయడు చవలా సరిగాగ  ఎలా ఉండగలడు? 



వెైద్ుయడు సాతీవర అలవాట్ు లేక కుీంగద్ీస్తన ఆలోచనలు ఒక మనిషికత చవలా తకుకవ ఆతెగౌరవానికత 
కారణమవపతవయ అని  చూడడం చవలా సులభమని చ పపత ండ ను. అననుకూల (పరతికూల) ఆలోచన ఏ విధంగా 
మనిషి విచవరానికత కారణమవపతుంద్ో  చూడడం కూడవ సులభం. అలోచ విచవరంతో బలధపడుతునావారప వారిని వాట్ి 
చుట్టూ  ఉనా పరపంచం మరియు భవిష్యత్ గూరిి అననుకూల (పరతికూల) ఆలోచనలు కలిగి యుంట్లరని మనకు 
త లుసు. ఒకరప విచవరానికత గురెైనపపుడు భవిష్యత్ గూరిి వారి ఆలోచనలు నిరీక్షణ లేని నమెకాలు భలవిసాత రప.   

అననుకూల (పరతికూల) ఆలోచనవ విధవనవలు ఒకకరిని ఎకుకవ చింతకత లేద్వ స్తిగుగ ని పెంచుతవయని చ పూత  వెైధుయడు  
కొనసాగించ ను. ఆలోచనలు, ఒకవేళ ఏమట్ిగా పిలుసాత ను. ఆలోచనలు అననుకూల (పరతికూల) సంఘట్నలు 
జరపగుతవయని ఎద్ురప చూసాత య. ఈ ఆలోచనలకు భౌతిక పరతిసుంద్న చింతించుట్ లేద్వ విచవరపడుట్. తరచుగా 
లిమెయకత ఎకుకవగా ఇద్ే జరిగెను, అతడు అననుకూల (పరతికూల) ఆలోచనలు కలిగియుంట్లడు మరియు ద్వని 
తరాాత స్తిగుగ  మరియు విచవరంగా భలవించి, వాట్ి గూరిి ఇతరపలకు ఎవరికర కూడవ చ పులేద్ు.  

కాబట్ిూ  వెైద్ుయడు ఎపపుడ ైతే ఒక మనిషి తమ గూరిి లేక లోకమును గూరిి అననుకూల (పరతికూల) ఆలోచనలను 
నముెతవరో వారప తకుకవ ఆతెగౌరవం కలిగి, అట్ువంట్ి నమెకాలు లేక ఆలోచనలు లేనివారికంటే్ ఎకుకవ విచవరం 
మరియు చింత కలిగియుంట్లరని వెైద్ుయడు చ పూత  కొనసాగించవడు.  

అపపుడు వెైద్ుయడు లిమెయతో తన సాంత ఆతె గౌరవమును విలువగా చూడమనవాడు. నీవప కావాలనుకుంట్ునా 
లేద్వ కలిగి ఉండవలనుకుంట్ునా ఆలోచన విధవనవలను కలిగియునాట్ుా  భలవించు. నీకు సాతీవరoగా లేక 
అననుకూలంగా ఉండవలన భలవాన ఉంద్ి. ఇపపుడు నీ చినాతనపప అనుభవాలను గూరిి ఆలోచించుము. 
సాతీవరంగా ఉండే అద్ి చినాతనంలో ఎవారో నీకు తీవరంగా ఉనాంద్ున? నీవప అంగీకరించబడకపో వడవనిా భలవించి 
ఉంట్ే, నీ చినాతనంలో నినుా స్త్ాకరించనివారప ఎవరెైనవ ఉనవారా? ఒకవేళ ఇద్ి సంద్రభమైెతే, అకకడ 
విమరిశంచడం ఉంద్వ లేక ఆ అంగీకరించబడకపో వడం తగిగనద్ేనవ? అని నినుా  నీవప అడగాలి. ఆ పరకారం శ్చశువపను 
విమరిశంచడం లేద్వ అంగీకరించకపో వడం ఎలాపపడు సరియ ైనద్ే. అద్ే మారగంలో నీ పిలాలతో వయవహరించడం 
సరియ ైనద్ని నీవప భలవిసాత వా? ఆ పిలావాడు మారని విమరశకు లేద్వ తరో స్తిపపచిడవనికత చవలా మచిగలిగి లేద్వ 
చవలనివాడుగా, అరపు డుగా ఉనవాడవ? ఇవి చవలా మంచి పరశ్ాలని లిమెయ ఆలోచించ ను. నిజానికత వారప అతని 
జీవితము అద్దం పట్ిూరి. అతని తండిర తన పటా్ కొంచ ం తీవరంగా ఉనవాడు. అతడు ఆ తీవరత గల పరవరతనను ఇపపడు 
చూసుత నవాడు. వెైద్ుయడు లిమెయతో నీకు నీయంద్ు తీవరంగా ఉండే భలవానిా కలిగియునవావప మరియు ఆ భలవం నీ 
చినాతనంలోని సావిమరశ అనుభవాల అలవాటా్నుండి రాబట్ూవచుి. మారపతునా నీ ఆలోచన పద్ధతులపెై ఎకుకవ 
పని చేయడవనికత ఇష్ూపడతవరప. ఒకకసారి వారి ఆలోచనలు సంద్రభమునకు సరికానివి మరియు ఖ్చిితమైెనవి 
కావని త లిస్తినపపుడు తరాాతి మెట్ుూ  వారి ఆలోచనలను ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం మరియు ఎపపుడ ైతే వారప 
అననుకూల (పరతికూల) లేద్వ సాతీవర వాయఖ్ాయనవలు కలిగియుంట్లరో పట్ుూ కోవాలి.  

వెైద్ుయడు లిమెయతో ఇంట్ికత వెళ్ళెనపపుడు ఈ వాయయామం లేద్వ అభలయసం చేయమనవాడు. ఈ అననుకూల 
(పరతికూల) ఆలోచనవ విధవనవలు మరియు చ డు అలవాట్ుపెై చూడడవనికత పరయతిాంచండి. నీవప ఒక సాతీవర 
వాయఖ్ాయనం చేసుత నాటా్యతే నీ గూరిి అననుకూల (పరతికూల)త నేరపికోవడవనికత అద్ి ఉద్వహరణ. వెైద్ుయడు 
లిమెయతో తీవరవాయఖ్ాయనవల ఉద్వహరణలనిాంట్ిని వరా సుకొని, పరతిరోజు ఒక ద్వనిని సరియ ైనద్ిగా చేసుకోవడవనికత 
పరయతిాంచు అని చ పెును. మరలా వెైద్ుయడు నీ ఆలోచనలు మరియు నేరపికొద్గినవి  మరియు అద్ి 



నేరపికొనబడిన వలన సరియ ైనద్ి కాద్ని గురితంచినపపుడు మారపికోవచిని చ పెును. ఇద్ి లిమెయకు చవలా 
పోర తవసహకరంగా ఉండ ను. అతడు నిజంగా మారపికోవాలనుకునవాడు అయతే ఈ రోజు నుండి మారపికోవడం ఎలా? 
వెైద్ుయడు అద్ి ఉతతమమైెన ఆలోచన మరియు వేచివపండక ఇపపుడే మొద్లుపెట్ుూ  అని చ పెును. ఎంత తారగా 
అతడు పరా రంభిస్తనత  అంత తారగా అతడు అనుకూల మారపులను చేసుకోగలడు.  

వెైద్ుయడు లిమెయతో ఎకుకవమంద్ి తమ ఆతెగౌరవము వారప సాధించిన లేక గెలిచిన వాట్ిపెై పెడతవరనే హెచిరికతో 
చ పెును. వారప ఇతరపల ఉద్ేదశాల తీరపులో కూరపింట్లరని చ పెును. వారప విజయవంతంగా ఉనాపపుడు మంచిగాను 
ఏ విష్యంలోనెైనవ విఫలమయతే వారి గూరిి చ డడగాను భలవిసాత రప. ఇతరపలు వారిపటా్ అనుకూలతను చూపితే 
వారప మంచిగా భలవిసాత రప అద్ే అననుకూల (పరతికూల)తను చూపిస్తనత  వారి గూరిి చ డుగా భలవిసాత రప. 
ఆతెగౌరవమునకు ఎకుకవ వనరపలు తపపుడు మారగంలో నడిపనవి. వాసతవమేమట్ంట్ే ఎద్ో  ఒక చోట్ పరతిఒకకరప 
విఫలమయనవారే, ఎద్ో  ఒక చోట్ తరో స్తిపపచిబడినవారే. మన ఆతెగౌరవమును మన విజయంపెై లేక ఇతరపల 
ఆమోద్ంపెై ఉంచినపపుడు మనం జయంచడవనికత లేక సంతోష్పరచబడవనికత స్తిథర కష్ూంలో ఉంట్లము.  

ఈ చివరి వాయఖ్ాయనము లిమెయని నిజంగా సవాల్ చేస్తింద్ి. అతని తండిర చ పిునట్ుా  జీవితంలో ఎపపుడు గెలవాలి 
లేకపో తే ఓడిపో తవవప. ఎలాపపడు విజయవంతంగా ఉండవలనుకునవాడు. అద్ి లిమెయని నడిపినద్ి. యౌవనులుగా 
ఉనాపపుడు ఎకుకవ చ ైనీయులతో ద్ీని గూరిి మాట్లా డతవరని కూడవ అతనికత త లుసు. అతడు ద్వనిని అంతగా 
ఇష్ూపడకపోయనపుటి్కరని అద్ి చ ైనీయుల సంపరద్వయము. వెైద్ుయడు లిమెయని ఇచిిన పనిని చేయమని మరలా 
పోర తవసహపరచ ను, ఒకవేళ సమసయ ఇంకా కొనసాగినటా్యతే కొనిా నెలల తరాాత తిరిగి కలువమనెను. ఇద్ి 
లిమెయకత మంచిగా ఉండ ను లేక వినబడ ను.  

అతడు వెైద్యశాలను వద్ిలిన తరపవాత అతడు మరియు అతని స్తనాహితుడు వెైద్ుయని మరియు వెైద్యశాలను 
సంద్రశనం గూరిి మాట్లా డుకోవడవనికత కూడుకొనిరి. లిమెయ తన స్తనాహితునిా ఈ సమసయను ఎలా జయంచవడు, 
అతడు పరిష్ాకరం కనుగొనా నమెకంతో ఉండడంతో అడిగెను. లిమెయ స్తనాహితుడు అతనితో తవను కూడవ ఇవ ే
అభలయసాలను ఇవాబడవడ డని అవి చవలా సహాయకరంగా ఉనవాయని చ పాుడు. అయనపుట్ికతని, అతడు వేరొక 
నిరణయం గొపు పరభలవానిా చూపింద్ని, ఈ నిరణయం పరసుత త ఆలోచననే కాద్ు తన పూరిత జీవితవనిా ఇపపుడు 
మరియు ఎలాపపుడును పరభలవితం చేస్తెనని చ పెును. ఈ మారుంతవ అనుకూలమైెనద్ి, అననుకూల (పరతికూల)మైెన 
మారపు కాద్ు. ఒక నిరణయం ఇంత పెద్ద  మారపును ఎలా కలుగజేస్తననని లిమెయ ఆసకతత కలిగియుండ ను. లిమెయ ఇద్ ి
ఎలా జరిగెనని? తన స్తనాహితునిా అడిగెను.  

లిమెయ స్తనాహితుడు యేసుకరసీుత ను తన స ంత రక్షకునిగా త లుసుకోవడమే పరధవనమైెనద్ి. యేసుకరసీుత తో కలిగిన ఈ 
సంబంధమే తన జీవితంలో మారపును అంద్ించ ను. ఎపపుడ ైతే యేసుకరసీుత  తన సాంత రక్షకునిగా వచ ినో, తవను 
తన జీవితవనికత నూతన ఉద్ేదశాయనిా మరియు అరాధ నిచ ిను. అద్ి ఈ నూతన ఉద్ేదశ్యం మరియు అరధం తన జీవితంలో 
మారపును కలుగజేస్తినద్ి, ముఖ్యంగా తన ఆలోచనలలో మారపు.  

లిమెయ తవనుకూడవ అలాంట్ి మారపును కోరపకొని ఈ యేసు అను వయకతతని త లుసుకోవడం ఎలా అని అడిగెను. తన 
జీవితంలో తనకొరకు తన కుట్ుంబం కొరకు మారపు చేసుకోవాలని త లుసుకునవాడు. ఈ విష్యం వద్ద లిమెయ 
యొకక స్తనాహితుడు అతనితో మనకెై మనం మారపులను చేసుకోలేమని చ పెును. కేవలం యేసుకరసీుత  మాతరమే 
చేయగలడు. మనం ఆయనను సాంత రక్షకునిగా మాతరమే అంగీకరించగలం మారపును ఆయన చేయగలడు.  



ఇద్ి నిజానికత చవలా సులభంగాను చవలా మంచిగాను లిమెయ తన స్తనాహితునితో చ పెును. బ ైబిల్ లో 'హృద్యము 
అనిాట్ికంట్ె మోసకరమైెనద్ి, అద్ి ఘోరమైెన వాయధి కలద్ి, ద్వనిగహీింప గలవాడ వడు? అను(యరీెయా 17:9).' 
లిమెయ స్తనాహితుడు పరపంచంలో ఉనావారంతవ ద్ేవపనియ ద్ుట్ మోసకరమైెనవారని మరియు సాసథపరచబడలేద్ని 
బ ైబిల్ చ పపత ంద్ని అరధం చేసుకోవడం చవలా పరా ముఖ్యము. లిమెయ ఇద్ి చవలా కఠీనంగా ఉంద్ని చ పెును. ఇద్ి కఠీనం 
కాని నిజమని తన స్తనాహితుడు చ పెును. పరిష్ాకరమేమట్ని? లిమెయ తన స్తనాహితునిా అడిగెను.  

లిమెయ స్తనాహితుడు 'కాగా వారితో ఇటా్నుము నవ జీవముతోడు ద్ురాెరపగ డు మరణము న ంద్ుట్ వలన నవకు 
సంతోష్ము లేద్ు; ద్ురాెరపగ డు తన ద్ురాెరగత నుండి మరలి బరద్ుకుట్ వలన నవకు సంతోష్ము కలుగును. కాబట్ిూ  
ఇశాీయేలీయులారా, మనసుస తిరపపుకొనుడి, మీ ద్ురాెరగత నుండి మరలి మనసుస తిరపపుకొనుడి, మీరెంద్ుకు 
మరణము న ంద్ుద్ురప? ఇద్ే పరభువగు య హో వావాకుక అను  (య హెజేకలు 33:11).' ద్ేవపని వెైపప తిరిగ ి
జీవించడం ఎలా? అని లిమెయ తన స్తనాహితునిా అడిగెను. తన స్తనాహితుడు మరలా ' యేసు ఆయన పంపిన 
వానియంద్ు మీరప విశాాసముంచుట్యే ద్ేవపని కతీయయని వారితో చ పెును అను (యోహాను 6:29). 'అతడు 
పంపిన ఒకకడే యేసు. యేసు ద్ ంగ ద్ ంగతనమును హతయను నవశ్నమును చేయుట్కు వచుిను గాని మరిద్ేనికతని 
రాడు; గొఱ్ఱలకు జీవము కలుగుట్కును అద్ి సమృధ్ిధగా కలుగుట్కును నేను వచిితినని మీతో నిశ్ియముగా 
చ పపుచునవాను అను (యోహాను 10:10)' చద్ివెను  వేరే భలగంలో  యేసు 'ద్ేవపడు లోకమును ఎంతో పనరమంచ ను. 
కాగా ఆయన తన అద్ిాతీయకుమారపనిగా పపట్ిూన వానియంద్ు విశాాసముంచు పరతివాడును నశ్చంపక నితయజీవము 
ప ంద్ునట్ుా  ఆయనను అనుగహీించ ను అని చ పెును.  ' ద్ేవపడు మనం నితయజీవం మరియు ఇపపుడు జీవం కలిగి 
ఉండవలని ఆశ్పడుతునవాడని చ పెును.  

మనo ఎలా నూతన జీవమును ప ంద్ుకుంట్లము లిమెయ యొకక స్తనాహితుడు అడిగెను. యేసు మన సాంత 
రక్షకుడని విశ్ాస్తించుము. మరలా లిమెయ స్తనాహితుడు బ ైబిల్ లోనుండి ' ద్ేవపడు నిశ్ియంచిన సంకలుమును 
ఆయన భవిష్యద  జాా నమును అనుసరించి అపుగింపబడిన యీయనను మీరప ద్ుష్ుూ లచేత స్తిలువ వేయంచి 
చంపితిరి. మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట్ అసాధయము గనుక ద్ేవపడు మరణవేద్నలు తొలగించి 
ఆయనను లేపెను అను (అపో సతలుల కారయములు 2:23-24).' యేసు స్తిలువపెై మన పాపముల కొరకు 
మరణ ంచ ను. లిమెయ యొకక స్తనాహితుడు అయతే ద్ేవపడు మనయ డల తన పనరమను వెలాడిపరచుచునవాడు; 
ఎటా్నగా మనమంకను పాపపలమైె యుండగానే కరసీుత  మనకొరకు చనిపోయ ను అను (రోమా 5:8).' యేసు మన 
పాపముల నిమతతమైె మనం బలధుయలమైె ఉండకుండవ వాట్ి నిమతత మైె చనిపోయ ను. ఇద్ి ఆయన పనరమను మనకు 
చూపించ ను. ఇపపుడును మరియు ఎలాపపుడును ఈ జీవితం కలిగియుండవలంట్ే మనం చేయవలస్తింద్లాా  ఆయనలో 
విశ్ాస్తించడమే.  

లిమెయ యొకక స్తనాహితుడు 'అద్ేమనగా యేసు పరభువని నీ నోట్ితో ఒపపుకొని, ద్ేవపడు మృతులలోనుండి 
ఆయనను లేపెనని నీ హృద్యమంద్ు విశ్ాస్తించినయ డల, నీవప రక్ింపబడుద్ువప అని (రోమా 10:9).' మనం 
ద్ేనిని నమెనటా్యతే ఈ రక్షణను కలిగియుండగలం. ఇద్ి మన జీవితంలో నూతన అరధం మరియు ఉద్ేదశాయనిా 
ఇవాగలద్ు.  

లిమెయ యొకక స్తనాహితుడు తనతోపాట్ు ఈ కతంీద్ి పరా రధనను పరా రిధంచమనెను, 'పిరయ యేసు పరభువా, నీకు 
వయతిరేకంగా పాపం చేశానని నవకు త లుసు. నేను నీ పనరమకు అరపు డను కాద్ని కూడవ నవకు త లుసు. నవ 



పాపములకొరకు స్తిలువపెై మరణ ంచి, సమాధి చేయబడి మూడవ ద్ినమున పాపముపెై మరియు మరణముపెై 
విజయానిా చూయంచడవనికత తిరిగి ముడురోజులలో లేచవవని నేను నముెతునవాను. నవ జీవితంలో పాపం మరియు 
మరణంపెై విజయానిావాడవనికత నవ జీవితంలోనికత వచిి నవ సాంత రక్షకునిగా ఉండమని అడుగుతునవాను. యేసు 
నవమంలో ద్ీనిని అడుగుతునవాను. ఆమేన్.'  

లిమెయ ఈ పరా రధన చేస్తి తన పూరణ హృద్యంతో విశ్ాస్తించ ను. అతని  తన సాంత  జీవితంలో లేని నూతన 
ఉద్ేదశాయనిా మరియు అరధంతో కూడిన నూతన జీవితమును యేసుకరసీుత లో ప ంద్ ను. ఈ నూతన ఉద్ేదశ్యం మరియు 
అరధం తన జీవితంలో నూతన సమాధవనవనిా మరియు అతని ఆలోచనలపెై తరాాతికాలంలో ఎకుకవ ఆధీనతను  
ఇచ ిను. 

లిమెయ చేస్తినట్ేా  నీవప కూడవ  నీ జీవితంలోకత రమెని, విశ్ాస్తించినటా్యతే ఇద్ే నూతన ఉద్ేదశ్యం మరియు అరాధ నిా 
యేసుకరసీుత లో కలిగియుండగలవప.       

 


