
5.01 తలి్ల పిల్ిల్ పరిచయం  

 

తల్లుల్ల, పిల్ుల్ల ప్రపంచమునకు ప్రతే్య కమైన వారు. తల్లు కడుపులో పిల్ుల్ల రది నెల్ల్ల అద్భు తమైన 

మైప్ోస్కో పిక్ చుకో  దా్వ రా మోయబడి అభివృది ిచెంది చినన  పిల్ుల్ల ఈ లోకములో జీవెంచటానికి తల్లు 

కడుపులో లేకుెండా బయటకు వసా్తరు. జనిమ ెంచిన తరువాత బిడ్డకు 1-2 సంవతస రాల్ల వచ్చ ెంత వరకు 

తల్లు రొముమ ల్ వద్ద పోషెంచబడ్తారు. ఈ సమయంలో కడుపులోనెండి వచ్చ  తల్లుపాల్ దా్వ రా తల్లు, పిల్ుల్ 

మధ్ే  ప్రతే్య కమైన బందం ఏరప డుతెంది. అయిత్య కొనిన  సమాజాల్లో తల్లు పిల్ుల్తో వారు పెద్దవారు 

అయ్ే ెంత వరకు ఇెంటి ద్గ్ గరనే ఉెంటెంది. తల్లు యొకో  గాయపు కటుల్ల పిల్ుల్న పాఠశాల్కు తీసుకొని 

వెళ్ళు టకు, పిల్ుల్న చదివoచుటకు, వారికి బాగాలేనరు డు డాక ుర్ ద్గ్ గరకు తీసుకొని వెళ్ళు టకు, 

అదేవధంగా ప్ీడ్ల్కు అనేకమైన వాటిీ తీసుకొని వెళ్ళు తెంది. అెంద్భవల్న త ల్లుల్కు, పిల్ుల్కు మధ్ే  

మన దేశములో ప్రతే్య కమైన సంబంధం ఉoటెంది. తల్లు, పిల్ుల్ కొరకు ప్రపంచ చరిప్తలోని కొనిన  

ప్రతే్య కమైన సంసథల్ల వారికి సహయము చ్సా్త, వారి హకుో ల్న కాపాడుతన్నన రు. నిజానికి ప్రపంచ ఆరోగ్ే  

సంసథ వారు ‘తల్లు మరియు చైల్డడ హె ల్డ ా or MCH’ అనే రని పేరుతో ఒక పూరి ా శాఖ ఏరాప ట చ్శారు. 

అెంద్భవల్న వారంలో ఒకో  రోజున మేము డాక ుర్ లే్య క్ గారు చ్పిప న తల్లు మరియు పిల్ుల్ ఆరోగే్  

సమసే ల్ గురిెంచి చరప టానికి చరచ  ఉెంటెంది. 

 డాక ుర్ లే్య క్ తల్లుల్ల మరియు పిల్ుల్ల’ గురిెంచి పుష్ో లంగా ఏమి చపాప ల్ల అని 

అనోన్నన డంటే. నిజానికి మొద్టి రెండు కథల్ల అతన ఇద్దరు తల్లుల్ల గురిెంచి వారి కుమారుల్ల యొకో  

పుటుక గురిెంచి తన రచనల్లో చబుతూవున్నన డు. ఈ ఇద్దరి మహిళల్ల యొకో  గ్రంు  మరియు పుటుక 

వారికి మొద్టిది. అయిత్య మొద్టి స్త్ర ా సంవతస రాల్లో కొెంచము పెద్దది మరియు అమెకు పిల్ుల్ల 

కల్లగిలేకపోయిoది. రెండ్వ తల్లు  వయసులో చాలా చినన ది. మొద్టి తల్లు యొకో  పేరు ఎల్లజబెత్ మరియు 

ఆమె కుమారుడి పేరు జాన్. రెండ్వ తల్లు పేరు మేరీ మరియు ఆమె కుమారుడుని పేరు యేసు అని 

పిల్లచ్వారు. ఎెంద్భకు ఈ ఇద్దరి తల్లుల్ గురిెంచి మరియు వారి యొకో  కుమారుల్ల గురిెంచి డాక ుర్ లే్య క్ 

తన రచనల్లో రాసాున్నన డంటే? కారణం వారి యొకో  కుమారుల్ల అస్తధారణమైన కుమారుల్ల కాద్భ 

కనక.  

 ఎల్లజబెత్ యొకో  కుమారుడు జాన్, ఇతన ఒక ప్రవక ా మరియు అతన సుమారు 2000 

సంవతస రాల్ ప్కితం జరిగిన సంఘటన గురిెంచి చరు కుెంద్వెం. ఇరు డు ప్రసాుతం పిల్లవబడుచునన  

దేశం అయిన్న, ఇప్జాయ్ల్డ దేశంలో నివసెంచిన వాడు. ఆయన ఉదే్య గం, రాబోయే ప్రవక ా ోసం 

ఎద్భరుచూ సా్తఉెండుట. ఆయన పేరు యేసు అెంటే ‘దేవుడు మాతో ఉన్నన డు’  అని అరమిు. యేసు మేరీ 

యొకో  మొద్టి కుమారుడు. జాన్ రాబోయేవాడు యేసు అని స్తచిెంచాడు. యేసు పుటిున సమయంలో  

దేవదూతల్ల  కొెంతమంది పురుషుల్ వద్దకు వచిచ  ‘నేన ప్రజల్ల అెంద్రి ోసం గొరప  ఆనంద్ శుభవార ా

తీసుకుని వచాచ న’ అని చపిెంది.  (నేడు ప్రసాుత రోజు జెరూసలేెం సమీపంలోని ఒకో  నగ్రం) బేత్లుహేములో 

ఒక రక్షకుడు మీ ోసం పుటిువున్నన డు;  ఆయన ప్ీసాుయైన ప్రభువు (ల్యకా 2.10,11 ). ఈ యేసు 

అెంద్రిలాెంటి కొడుకు కాద్భ, ఇతన ఈ లోక రక్షకుడు. అయిత్య దేని రక్షెంచాడు? ఆయన వేా ధుల్ నెండి, 

యుదిం, కరువు నెండి కాపాడుటకు వచాచ డా? కాద్భ, ఆయన ప్రపంచంలోని ప్రజల్న వారి పారముల్ 

నెండి రక్షెంచుటకు వచాచ డు. అ పారము దేవుని నెండి వేరురరిచబడినది. 

 అయిత్య తల్లు మరియు పిల్ుల్ల ఆరోగ్ే ముగా ఉెండుటకు ఏమి చ్యాల్ల? చాలా చ్యాల్ల నిజానికి, 

ఉద్వహరణకు, ప్రపంచంలో కొoతమంది ప్రజల్ల వారి యొకో  పిల్ుల్ల భౌతిక లేద్వ మానసక లోపాల్ల 

లేకుెండా ఉెండుటకు ఇష్ురడ్తారు. మేము చూసనటిు మరొకటి సరైన కొనిన  ఇళలోు  పిల్ుల్ల మానసకంగా, 

శారీరకంగా  స్తధారణ ప్రజల్లగా పెరగ్డానికి, మాటాు డ్టానికి అనమతి ఉెంటెంది. అలాగే కొoతమంది 

త ల్లుల్ల గ్రంు లో బిడ్డ ఉనన రు డు పొగ్, మదంే  సేవసా్తవుెంటారు. అెంద్భవల్ననే బిడ్డ జనిమ ెంచిన 

తరాా త వారిలో భౌతికముగా మరియు మానసక పెరుగుద్ల్ త్యడాల్ల చూసా్తము. మరి కొoతమంది మహిళల్ల 

సరిగా తినరు కనక వీరి గ్రంు లో ఉనన  బిడ్డకు కూడా ీడు సంభవసాుెంది. 

 డాక ుర్ ల్యే కుకు మార్ో  అనే సేన హితడు ఉన్నన డు ఇతన కూడా  అతన చ్సనది అదే 

సమయంలోనే రాశాడు. ఈ సేన హితడు కూడా డాక ుర్ లే్య క్  నివసెంచ్ సమీపంలోనే ఉెండేవాడు, ఇతన 

కూడా మరి ముఖ్యే గా యేసు అనే మనిష గురిెంచి అనేక వష్యాల్ల రాశాడు. ఒక జబుు రడిన అమామ యికి 

ఎలా ఆమె తల్లు ఆమెకు సహాయం చ్యుటకు ప్రయతిన ెంచిెంది అనే ద్వని గురిెంచి మార్ో  ఒక కథన 

చబుతన్నన డు. కథ ఈ వధ్ముగా వెళ్ళతెంది. సరియన్ సంతతికి చెంది పుటుకతోనే ప్ీసు దేశసాురాలైన 

ఒక స్త్ర ా యేసు వద్దకు వచిచ  తన కుమారకాు సహాయం చ్యమని అడిగిెంది. యేసు ఇతర ప్రజల్తో చాలా 

బిజీగా ఉనన రప టిీ ఆమెకు సహాయం చ్శాడు. ఎెంద్భకంటే, ఆ స్త్ర ా యేసు యొ ద్ద నిల్బడి నిరంతరం 

ఆయనన తన కుమారకాు సహాయం  చ్యమని అడుగుచువునన ది కనక  చివరకు ఆమెకు సహాయం 

చ్శాడు. ఆ స్త్ర ా అకో డ్నెండి ఆమె ఇెంటికి  తిరిగి వెళ్ళు సరికి  ఆమె కుమారకాు అరప టికే నయంఅయిే ెంది. 



ఆ సా సథత ఖచిచ తంగా వశేష్మైనది. ఎెంద్భకంటే యేసు ఆమె ఇెంటికి వెళు లేద్భ మరియు ఆమెన 

చూడ్లేద్భ కాని  ఆ చినన  అమామ యిని మాప్తం సా సథతరరచాడు. 

 మనము ఈ తల్లుల్ల మరియు పిల్ుల్ కథ నెండి ఏమి నేరుచ ోవచుచ ? మొద్టిది, ఒక తల్లు ప్పేమ 

చాలా లోతైనది మరియు కడుపులో బిడ్డన మోయటం. రెండ్వది, ఒక తల్లు ప్పేమ ఆమె బిడ్డ ోసం గొరప  

తేా గాల్ల చ్సాుెంది. ఈ తల్లు ఇెంటి నెండి దూరంగా వెళ్ళు  సహాయం కనగొoటoది. మూడ్వది, ఒక తల్లు 

ప్పేమలో గొరప  నమమ కం ఉెంటెంది. ఈ తల్లు యొకో  నమమ కం యేసు ఆమె కుమారకాు సా సథత రరచి 

సహాయం చయే గ్ల్డ్ని. 

 మనము యేసు గురిెంచి మరియు ఈ లోకము తల్లుల్ల, వారి పిల్ుల్ సంరక్షణ మరియు ఆెంద్యళన 

గురిెంచి ఏమి నేరుచ ోవచుచ ?  మొద్టిది, ఆయన వారి గురిెంచి వచారిెంచుట, రెండ్వది, ఆయన 

అమామ యికి నయంచ్యుటకు ఆసకి ా చూపుట. మూడ్వది, యేసు ఎవరైన్న పూరిగాా నయం చ్సే వరకు 

ఆయన ఎవరిని రటిుెంచుోడు. మీరు చూడండి, ఈ చినన  అమామ యి, ఆమె తల్లు ప్ీక్ ప్పాతంవారు, యేసు 

హిప్ూ వారు రెండు వభినన  జాతల్ వారు. ఒకరు తూరు  వైపు నెంచి వచిచ న వే కి,ా ఇెంకొకరు పాశాచ తే  

నెండి వచిచ న వే కి.ా కానీ యేసుకు ఆ రటిుెంపు లేద్భ. ఆయనకు ప్రజల్oద్రికి సహాయం చ్యాల్ల 

అనోనచున్నన డు. చివరగా, యేసు ఏమి రటిుెంచుోకుెండా తల్లు మరియు పిల్ుల్కు అద్భు తమైన 

సహాయం చ్శాడు. ఈ చినన  అమామ యి తల్లు ఇెంటికి వచచ సరికి పూరిగాా నయం అయిెంది. ఈ వద్ముగా 

మనము త్లల్లసుోవచుచ  యేసుకు ఎెంత గొరప  ఒపంప ద్ము కరుణ తల్లుల్ల మరియు పిల్ుల్ మీద్ ఉెంద్య. 

 ఈ రోజు లోు  తల్లు మరియు పిల్ుల్కు  మంచి ఆరోగంే  కల్లగి ఉెండుటకు, వారికి సహాయం 

చ్యుటకు ఆసకిగాా రని చ్సే అనేక సంసథల్ల ఉన్నన యి. పైన చపిప నటుగా, తల్లు పిల్ుల్ ఆరోగేా నికి 

ముఖ్యే గా ప్రపంచ ఆరోగే్  సంసథ అెంకితమైన పూరి ాశాఖ ఉెంది. ఇది చాలా ముఖే మైనది. ఈ ఆరోగేా నికి 

సంబంధెంచిన ఆెంద్యళన స్త్ర ాతల్లు కాక ముెందే ప్పారంభమవుతెంది. అరు డు ఈ ఆెంద్యళనల్ల తల్లు దా్వ రా 

బిడ్డ గ్రంు లో ఉనన రు డు కొనస్తగుతెంది. చివరకు అది ఒక బిడ్డ యవా న్నవసథ వచిచ  

పెరుగుతూవునన రు డు అది కొనస్తగుతెంది. 

 ఇరు డు ఈ మూడు రరిసథతల్లో  కుుపాంగా చూడండి. మెటుమొద్టది మహిళ గ్రు వతి 

అయినరు డు, రెండోస్తరి గ్రు ధారణ సమయంలో, మూడ్వది పిల్ుల్ బాగోగుల్ల అతన లేద్వ ఆమె పుటిు 

యవా న్నవసథ వచ్చ ెంత వరకు జాప్గ్తగాా వుెంటెంది. ఈ యొకో  సమయంలో ప్రతి తల్లు, బిడ్డకు చాలా 

ముఖ్యే . 

 మొద్టది, మహిళ గ్రు వతి అయినరు డు. ఇది ఎెంద్భకు బిడ్డకు ముఖ్యే ? ఎెంద్భకు ఈ 

సమయం తల్లుకి చాలా ముఖ్యే  అని మేము గ్మనిసా్తవున్నన ము. కానీ ఇది పిల్ుల్ భవష్ే తాలో ఏమి త్యడా 

చూపి సాుెంది. 

ఈ సమయంలో తల్లు మంచి లేద్వ చడు అల్వా టున అభివృది ిచ్యవచుచ , ఇది ఆమె శరీరంన లేద్వ 

మనసుస న సదింగా చ్సాుెంది, ఎెంద్భకంటే అమె బిడ్డన కనటకు సదింగా వుెంటెంది కనక. ఇది ఎలా 

జరుగుతెంది? మొద్ట, ఆమె సగ్రటు ప్తాగ్డానికి , అధకముగా మదంే  చ్వెంచుట వల్న, లేద్వ ఆమె 

గ్రిు ణీ అయినరప డు ఎకోు వగా మంద్భల్ల ఉరయోగిెంచుటకు బానిస యాేన తరువాత ఇవనీన   వడిచి 

పెటుటము ఆమెకు ఇబంు దికరముగా వుెంటెంది. గ్రంు తో ఉనన రు డు మద్ే పానం సేవెంచటం, 

ధూమపానం లేద్వ మంద్భల్ల ఉరయోగిెంచుట వల్న కడుపులోని శిశువుకు హానికరం కావచుచ .  రెండ్వది, 

స్త్ర ా ప్కమంగా వాే యామం చ్యకూడ్ద్భ, చ్యుట వల్న అధక బరువు లేద్వ ఆరోగంే  సరిగా ఉెండ్ద్భ. 

మరియు గ్రంు తో ఉనన రు డు లేద్వ బిడ్డన కనినరు డు చాలా క ంు గా వుoటెంది. ఇది కూడా  గ్రంు  

తరాా త చాలా ముఖే మైనది.  ఎెంద్భకంటే కొతగాా జనిమ ెంచిన శిశువుకు శకి ామరియు ఆ మహిళకు మంచి 

ఆకారం ఉెండ్ద్భ, మరియు తోoద్రగా అల్సపోతెంది కావున ఆమె శిశువుకు సరిగా సహాయం చ్యలేద్భ. 

అెంత్యకాద్భ ఆ స్త్రకాి అెంతరీ ునముగా వేా ధుల్న కల్లగివుెంటెంది. ఉద్వహరణకు డ్యాబెటిస్, ఇవ ఆమెలో 

తరు కావు. ఎెంద్భకంటే  మహిళ గ్రు వతి కాగానే లేక గ్రంు నకు ముెంద్భ, తరువాత అమె ఇవ అనిన  

నియంప్తిత చ్యకపోత్య ఆమె మరిెంత ఇబంు ద్భల్కు  గురి ఆవుతoటెంది. ఒక మహిళల్కు లేక 

గ్రు వతిగా ఉనన  స్త్రలా్కు, లేక పి ల్ుల్లలేని మహిళన మంచిగా ఆరోగ్ే ముగా ఉెంచ్ెంద్భకు ఈ కారణాల్ల 

ఉన్నన యి. ఈ సమయంలో ఒక మహిళకు ఇవ చాలా ముఖ్యే  అవ వాే యామం  చ్యటం, మంచి ఆహారం 

తీసుోవటం, స్తధే్ మైనంత వరకు ఆమె బరువు తకుో వగా ఉెండే వధ్ముగా, ఆమె ఆరోగ్ే  సమసే ల్న, 

అెంతరీ ున సమసే ల్న ప్కమం తరప కుెండా వైద్భే డుకు చూపిెంచాల్ల. 

 రెండ్వది, గ్రు ముతో వునన  సమయంలో. ఇది చాలా ముఖే మైన సమయం, ఎెంద్భకంటే  

  చినన  మొతాాల్లో  ఔష్ధం, పొగాకు లేద్వ మదంే  ఈ సమయంలో తీసుకొెంటే పెరుగుతనన  శిశువుకు 

శాశా త హాని కల్లగిసాుెంది. కొతగాా తల్లుఅవబోతనన  అమె  ఏమి చ్యాల్ల?. మొద్టిగా, ఆమె గ్రు వతి అని 

నిరిారిెంచుోనిన వెెంటనే డాక ుర్ వద్దకు వెళ్ళు  ఆమె మరియు కొతగాా జనిమ ెంచబోతనన  బిడ్డ సరిగా వునన రో 

లేద్య చూపిెంచటము అవసరం. డాక ుర్ ఆమెన రరీక్షoచి ఆమెకు రకపాోట మరియు ఇతర ఆరోగ్ే  

సమసే ల్న చూసా్తడు. రెండ్వది  ఒకవేళ ఆ మహిళ మదంే , పొగాకు లేద్వ హానికరమైన మంద్భల్ల 



ఉరయోగిెంచి ఉెంటే, వాటిని ఆరమని చబుతాడు.  మరియు ఆ మహిళకు మధుమేహం వంటి ఇతర 

వేా ధుల్ల ఉెంటే, అరు డు ఆ స్త్ర ాకొనిన  మంద్భల్ల వాడుకొెంటూ, డాక ుర్ తో తరచుగా శిశువుకు, ఆమెకు హాని 

కల్లగిెంచకుెండా చూచుకొెంటూ మంద్భల్ల వాడ్టము అవసరం. ఇది గ్రంు  వచిచ న మెద్టలో చ్యాల్ల. 

డాక ుర్ గారు స్తధారణ తనిఖీల్ ోసం వచిచ న కొతగాా తల్లుకాబోతనన  స్త్ర ాల్న తనిఖీల్ల చ్సా్త తరచుగా 

వచిచ  చూపిెంచుోెండి అని చబుతారు. గ్రు ధారణ సమయంలో స్త్ర ాకి జా రంగా ఉెంటే, లేక ఊహిెంచని 

వద్ముగా తల్లుకి రకపా్స్తవం అవటము, మరియు కడుపులోని శిశువు కద్ల్కుెండా వుెంటే,  వెెంటనే డాక ుర్ కు 

చూపిెంచాల్ల. గ్రు ధ్రణి సమయంలో తల్లు ప్కమం తరప కుెండా వాే యామం చ్యాల్ల మరియు చినన , 

చినన రనల్ల చ్యుటకు మంచి సమతల్ే  ఆహారం తీసుోవాల్ల. 

 చివరి నెల్లో గ్రంు లోని శిశువు చాలా వేగంగా పెరుగుతెంది. ఇరు డే తల్లుకి గొరప  మారు , 

ఉతాస హం మరియు అల్సటగా ఉెంటెంది. ఈ చివరి నెల్లో డాక ుర్ ప్రతి వారం తరచుగా తల్లు యొకో  

ఆరోగంే  చూడాల్ని ోరుకుెంటారు. ఎెంద్భకంటే శిశువు ముెంద్భగా బయటకు రావచుచ  అది తల్లుకి త్లల్లస 

ఉెండ్కపోవచుచ న. అెంద్భవల్న తల్లుకి ప్రతే్య క ప్శద్ ిఅవసరం, తరచుగా తల్లు శిశువు బాగా వున్నన డో లేడో 

నిరిారిెంచుోవాల్ల. ఈ సమయంలో తల్లుకి తరచుగా  కుదిెంపుల్ల సమయం కల్లగి ఉoటెంది. కొనిన స్తరుు 

తల్లు నిజమైన ఆమె ఆ రోజు ఒక శిశువు కల్లగి ఉెండ్బోతెంది అని భావసాుoది. అయిత్య, నిజమైన కుదిెంపుల్ల 

కాకుెండా రరిగ్ణిెంచ్ెంద్భకు ఐద్భ నిమిషాల్ల ప్కమ అెంతరాల్లో ఉెండాల్ల. ఈ సమయంలో డాక ుర్ గారు 

చూస నిజంగా శిశువు వసా్కెంది లేద్వ తరు డు కుదిెంపులా అని ప్పాముఖ్యే గా ఆమహిళన అడిగి 

త్లల్లసుకొెంటాడు. తరచుగా మహిళల్ల కానపు త్యదీ కంటే ముెంద్భగా వెళ్ళు  ఆెంద్యళన చెంద్భతన్నన రు. ఇది 

అస్తధారణం కాద్భ మరియు ఒక వారం వరకు అయిత్య ఓకే.  ఆ తరువాత డాక ుర్ గారు  గ్రంు న  

ప్పేరేపిెంచడానికి ప్రయతిన  సా్తరు, ఎెంద్భకంటే కడుపులోని బిడ్డకు హాని ఉెండ్వచుచ  అని.  

  వాసవాానికి శిశువు పుటిున తరాా త పుటిున ఆ సమయం జీవతంలో గొరప  క్షణాల్లో ఒకటి. 

జీవతంలో నిజంగా చాలా వష్యాల్ల జరుగుతనన  మరియు జరిగిన తా రగా బిడ్డ పుటుటం అనేది ఒకో  

గొరప  అద్భు తాల్లో ఒకటి. అలాగే, అనేక కొత ావష్యాల్ దా్వ ర తరప క వెళు వచుచ .  అెంద్భవల్న శిశువు 

పుటిునరు డు సహాయంగా శిక్షణ పొెందిన సబంు ది కల్లగివుడ్టం ముఖ్యే . కొనిన  దేశాలోు  శిక్షణ 

పొెందినవారు చాలా ోదిదగా ఉెండ్టం వల్న ప్రసవ సమయంలో 1000 కి 100 మంది పిల్ుల్ల చనిపోవడం 

మరియు 100,000 కి 1000 మంది మహిళల్ల శిశువుకు జనమ నిచ్చ  సమయంలో మరణిసాున్నన రు. శిక్షణ 

పొెందిన సబంు ది వునన  దేశాల్లో ప్రసవ సమయంలో 1000 కి 10 మంది మాప్తమే పిల్ుల్ల మరియు 

1,00,000 కి 10 మంది మాప్తమే తల్లుల్ల మరణిసాున్నన రు. అెంద్భవల్న మీరు మీ శిశువుకు జనమ నిచ్చ  

సమయంలో ఉతమామైన ఆసురప్తిలోకి వెళు టం ముఖ్యే . 

 పిల్ుల్ల జనిమ ెంచిన తరాా త వారు ఆరోగంే గా చాలా వేగంగా పెరుగుతారు. భవష్ే త్ లో మొద్టి 

సంవతస రపు జీవతంలో జరిగిన ఇలాెంటి అద్భు తమైన మారు ల్ల చరిచ oచుటకు, పురసో రిెంచ్ెంద్భకు 

కనిపిసాున్నన యి. 

 ఒక క్షణం  మొద్ట చరాచ  ప్పారంభంలో రెండు జనన్నల్ల గురిెంచి మనము మాటాు డ్టం 

మొద్ల్ల పెటాు ము, అయిత్య మనము వాటిని గురిెంచి మాటాు డుద్వెం. ముఖ్యే గా యేసు అనే వే కి.ా ఈ యేసు 

గొరప  ఆసురప్తిలో జనిమ ెంచలేద్భ. అతన జంతవుల్ల సథరంగా ఉెంచబడే ద్వనిలో జనిమ ెంచాడు. ఇది 

ఎెంద్భకు ఇలా జరిగి ఉెంటెంది? ఎెంద్భకంటే అతన ప్రపంచంనకు ప్రభువుగా వచిచ  అతన ఎెంత గొరప  

వనయపూరా కముగా ఉన్నన డో మనకు చూపిెంచాడు. మనకు ఎెంద్భకు ఇది చాల్ ముఖే మైనది? ఆయన 

మనం చ్సన పారముల్న మోయటానికి వధేయుడై వచిచ న్నడు, కావున మనము నితే జీవం కల్లగి 

వుెంటాము. మనము అెంద్రము కూడా  తల్లు యొకో  అద్భు తమైన గ్రంు  లో సృషుoచబడాడ ము. అయిత్య, 

మనము అెంద్రం కూడా చనిపోతాము. బైబిల్డ ఈ వధ్ముగా మనకు చబుతెంది.   ‘అెంద్రూ పాపంచ్శారు’ 

కావున  పారము యొకో  ఫల్లతం మరణం కానీ దేవుడు యేసు ప్ీసాు ద్వా రా నితే జీవము అనే బహుమతి 

మనకు ఇచాచ డు. ఇది ఎలా చ్యవచుచ  ?  యేసు పుటిున అద్భు తం జీవతంలో గొరప  అద్భు తాల్లో ఒకటి. 

యేసు మీరు న్న యంద్భ నమమ కం వుెంచిత్య మీరు శాశా తమైన జీవతం మళ్ళు  జననం ఉెంటెంది అన్నన డు. 

కానీ అది ఎలా ‘మళ్ళు  జనిమ ెంచటం?’ ఎలా మనం శాశా త జీవతానిన  కల్లగివుెంటాము?. 

 యేసు మన పాపాల్ నిమితాం ఆయన మరణిెంచాడు మరియు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచాడు 

అని నమిమ త్య మనము ఇరు డు మరియు ఎరప టిీ రక్షెంచబడ్తాము. మనము మరల్ కొత ా శాశా తమైన 

జీవతంలో మళ్ళు  జనిమ సా్తo. ఎoతో గొరప  ప్రమాణం. మన తల్లు మన కొరకు అనేక గొరప  రనల్ల చ్యవచుచ  

కానీ యేసు ప్ీసాు మనకు శాశా తమైన జీవతం ఇసా్తడు.  

నీ జీవతంలోనికి యేసు ప్ీసాు రావాల్ల అని అనకొెంటే, న్నతో కల్లస ఈ ప్పార దన చయంే డి, “ప్పియమైన 

యేసు, న్నకు త్లల్లసు నేన పాపం చ్శాన అని మరియు మీరు న్న పారముల్ కొరకు సల్లవలో మరణిెంచి, 

మరణంన జయిెంచి తిరిగి లేచావు అని నేన నముమ తన్నన న. ఇవ అనిన  కూడా న్న కొరకు చ్శావు అని 

నేన నముమ తన్నన న”. మీరు ఇరు డు ఈ ప్పార థన ప్పారిెించి వుెంటే మీకు అభినంద్నల్ల మీరు దేవుని 

కుమారుల్ల/కూమరలా్ల మరియు మీరు ఎరప టిీ ప్బతికే ఉెంటారు. 


