
4.10 వ్య క్త ిఅంటే ఎవ్రు? 

వ్య క్త ిఅంటే ఎవ్రు అనే అంశాన్ని  చెపా్ప లంటే చాలా కష్టం . ఎందుకంటే తన పుట్టంక నంచి అంతం వ్రకు 

లెక్తక ంచాలి. ఇది ఒక వివాదసా్ దమైన అంశం. ఈ చరచ లో ఒక అవ్గాహన కలిా సి్త వ్రవాయడం జరిగంది. 

నేనెవ్రు? అనే ఈ వ్రరశ్ి  అనేక మంది తతవ వేతలిు ఇరా టిక్త దీన్న మీద రన్న చేసి్త స్రైన అర్దం  చెరా లేక 

పోయారు. స్మాదానం చెప్పా లంటే అతన ఒక వ్య క్ త ియండాలి. ఐన చదువులకు సంబందించినది కాదు. 

మనకు ఉని  అనభవాలన బటిం ఈ స్మాదానం ఉంట్టంది. దీన్నక్త స్మాదానాన్ని  చెరా డాన్నక్త మానవులకు 

జంతువులకు మదయ  వ్య త్యయ సాన్ని  తెలుసుకోవాలి. 98% చింప్పంజిలకు మనకు పోలిక ఉంది, 75% ఇతర వాటిక్త 

మనకు పోలిక ఉంది. పోలికలో బహు ఆ స్మానమే కావ్చ్చచ  కాన్న చేసే రన్నలో చాలా తేడా ఉంది. మనం ఎరు డు 

ఎలా పుడత్యం అన్న అలోచన చేసే ిమనం చాలా అదయ యనం చేయాలి. పండాలన కూడా వ్య కిులాా బావించాలి. 

ఎందుకంటే పండాలన మనం తీసేసిాం అంటే మనం హతయ  చేసినటే.ా మనకు రలు సందర్బా లలో అతయ వ్స్ర 

స్మయాలు ఉంటాయి అట్టవంటి సందర్బా లలో మనం రడే ఆవేదనకూడా ఎకుక వ్గా ఉంట్టంది. ఒక వ్య క్తకి్త 

తన మెదడు/కంటి నర్బలు రన్నచెయయ కపోతె తన మరణంచినటాం ? ఈ న్నరి యాన్ని  తవ రగా తీసుకోవాలి 

ఎందుకంటే తన లోన్న బాగాలన తీసి, వేరే వేరే రోగులకు ఇవావ లి గనక. అంత మావ్రతమే కాక ఈ న్నరి యం 

తీసుకోవ్డాన్నక్త చాలా కష్ంమైన రన్న.  

జీవ్న అబివృది్ద: 

ఒక బి డడ పుట్ండాన్నక్త కణాలు గుడుడలా తయారౌత్యయి. అరు డు శిశువు జనమ సిుంది. అన్ని  వ్రరవ్రక్తయలు జరగన 

తరువాత ఒక వ్య క్త ిఅవుత్యరు. వ్రక్తంద ఇవ్వ బడినవ్న్ని  ఇంతకమందు చరిచ ంచిన విష్యాలు.  

ఫలదీకరణము: 

క్రైస్విులు మరయ ఇతర మత్యల వారు కణాలు లేదా గుడాు గర్దం లో రన్నచేయడం. వీటి తరువాత గర్దం లో 

అన్ని  కలసి ఎదుగుతూ ఉంట్టంది. దీన్న తరువాత జరగేదంత్య కూడా వ్య క్త ిఏరా డడాన్నక్త జరిగే వ్రరవ్రక్తయ. ఈ 

వ్రరవ్రక్తయ జరగేట్రు డు వేరై కవ్లలుగా మారే అవ్కాశం ఉంది. మొదటి రోజుననే కవ్లలన్న ఏ విధంగా 

గురిసిిామ. అనేక కణాలు చన్నపోత్యయి. అనగా అవ్న్ని  చన్నపోయినవ్రరజలు, కాన్న కంత మంది వాటిన్న 

చన్నపోయిన వ్రరజలుగా గురింిచరు. ఫలధీకరణమ 24 గంట్లలో జరుగుతుంది దీన్నన్న మరలా చూడలేమ.  

కణాలను శరీరంలో అమరుు ట: 

తలి ాయొకక  గర్బా శ్యం మూసుకుపోయినపుడు కన్ని  కణాలన యంవ్రతరరికర్ద దావ ర గరా సంచి లోన్నక్త 

పంపంచ్చట్. ఈ స్మయంలో తలితాతంవ  మొదలౌతుంది. వ్రకమేపీ పండం మొదలౌతుంది. స్రియైన రీతిలో 

కణాలన గరా సంచిలోన్నక్త పంపసే ి 5 నంచి 6 రోజులలో ఫలధీకరణం చెందుతుంది. 14 రోజులు దాటితే 

మావ్రతం చన్నపోయినటేం. కంత మంది దీన్నక్త వ్య తిరేకంగా చెబుతునాి రు ఏమనగా నర్బలు రన్నచేయన్న 

స్మయంలో ఈ వ్రరవ్రక్తయ జరుగుతుంది. మేదడు లోన్న నర్బలు కదిలేవ్రకు ఫలధీకరణ జరగదు. 14 రోజులు 

తరువాత బంతి మాదిరిగా ఏరా డుతుంది. ఆతరువాత ఆ బంతిలోనండి జీవ్కణాలు పెరిగ పండంగా 

ఎదుగుతుంది. 14 రోజులలోపు ఆ కణాలమీద ఏ రకమైన వ్రరయోగాలు చేయకూడదన్నచెబుత్యరు.  

న్యయ రల్ ప్లటే్: 

గుడాు లేదా కణాలు కలసిన 17 రోజుల తరువాత నాడి నర్ద వ్రప్పర్దభమౌతుంది. నర్బలన గమన్నంచినట్తతాే 

ఇకక డినంచి న్నర్బమ ణం మొదలౌతుంది. మొదట్ ఏరా డిన నర్బల నండి మేదడు వ్య వ్స్ ిఏరా డుతుంది.  

మానవ్ రూపం ఏరప డుట: 

7 వార్బల తరువాత బాగాలన్ని  ఏరా డత్యయి. అరు డు పండాన్నక్త మానవ్ రూపం వ్సిుంది. కాయ తలిక్ వేదాంత 

అరిసాం టిల్ (383-322 బి.సి) తతవ వేత ి థామస్ అక్తవ నస్ (1225-1274) ఈ మారు  దశ్లో రరిరకవ త 

చెందుతుందన్న పేర్కక నాి రు. ఇసాామల నమమ కం వ్రరకార్ద కణం గర్దా లో రడిన మొదటి రోజు నండి 6 వార్బల 

తరువాత దేవుడు తన శావ స్ ఊదుత్యడు.  



నైతిక నిరన యాలు 

 సంవ్తస ర్బలుగా వైదయ  వృతి ిదీన్న దృష్టంలో పెట్టంకన్న వాయ ఖ్య లు వ్రుస్గా వ్రరకట్నలు చేసింది.  

సిడ్నన  నిరన యం (1968) 

ఒక వ్య క్త ిమరణంచినరు డు ఈ విదంగా రరిగణసిారు. ఈ రోజులలో సాంకేతిక న్నపుణులు వ్య క్త ిమరణంచాడా 

లేదా అనే విష్యం చెరా డం కష్ంమౌతుంది. ఈ విష్యాన్నకసే ిగుండే ఆడుతుందా లేదా శావ స్ వ్రక్తయ స్రిగా 

ఉందా లేదా అన్న తెలుసుకోవాలి. ఇవ్న్ని  కూడ అనభవం ఉని  వ్య క్త ిఆదవ ర్దయ లో జరగాలి. 

యూ.కె వారి నిరన యం 

గుండె కట్ంకోవ్డం ఆగనంత మావ్రత్యన వ్య క్త ిమరణంచిన టేం  కాదు. మెదడు మరి కన్ని  మకయ మైన బాగాలు 

కూడా రన్న చేయకపోవ్డం మాన్నతే అరు డు న్నర్బం రించ వ్చ్చచ . కన్ని  మత్యల విశావ సం వ్రరకార్ద ఆతమ  దేహాన్ని  

విడిచి వెలేనిే మరణంచినట్టం.  

హెల్సి క్త ద నిరన యం: నైతిక నిరణయాలు: 

ఈ న్నరి యం రరిశోదనతో ఆదారరడి ఉంట్టంది. ఈ రరశోదనలో బాగంగా వాత్యవ్రణంపై, జంతువులపై 

ఆదారరడుతునాి రు కాబటిం వాటిన్న ఎకుక వ్గా గురింిచాలన్న తెలియజేశారు. వైధ్యయ లన కూడా గురింిచాలి 

ఎందుకంటే, మానవులకు ఎవ్రిైనా జబుా  చేసే ివారిన్న బాగుచేసేది వీరే కాబటిం. 

 

 

 

త్వ రితంగా ఉండడం 

చరివ్రతలో చెపా ంది గమన్నసే ి గరీా ణీలకు పండం 6-18 వార్బలరు డు ఎకుక వ్ బరుఉని టా్ట 

అన్నపసిుంది. గర్దా  లోన్న పండం ఉండాలిస న బరువు కంటే తకుక వ్గా ఉంటే కదలికలు తకుక వ్గా ఉంటాయి. 

సాదయ త్ 

పూరిగిా ఉతా తి ిఅయియ న పలలాన కూడా ఈ రోజులలో రరికర్బల స్హాయంతో స్జీవంగా ఉంచవ్చ్చచ . 

22 వార్బల తరువాత పుటింన వారు లోరల వ్రప్పణం పోసుకుని  వారిన్న వ్య కిులుగా రరిగణంచాలి. ఎందుకంటే 

వారిలో అరా టికే కదలికలు జరుగుత్యయి. కంత మంది దీన్నక్త న్నదరశ నంగా గర్దా లో ఉని ట్ట వంటి వారు 

ఆదారరడే వారు గనక వ్య కిులుగా రరిగణంచలేమ అన్న అంటారు. కాన్న కంత మంది అబివ్రప్పయం వ్రరకార్ద 

సాంకేకతకు అట్టవంటి అబివ్రప్పయమే  లేదు. బిడడ జీవితంలో ఎదుగుదల. వ్రరస్వాన్నక్త మందు గర్దా లోన్న 

శిశువు పూరిగిా ఎదుగుత్యరు..  

పుట్టుక 

బిడడ గర్దా లోనండి బయట్కు వ్చిచ న వెనవెంట్నే శావ స్ తీసుకోవ్డం మొదలుపెడుతుంది.  

వ్య క్తగిత్ అవ్గాహన 

వ్య క్త ి తన నండి వేరైయాయ రనే విష్యాన్ని  తెలుసుకోవాలి మరయ ఇతరుల వ్య క్తతి్యవ లు కూడా 

తెలుసుకోవాలి. కని  కన్ని  వార్బల తరువాత జావ్రగ తగిా ఉండాలి. కన్ని  సారాు వ్రరస్వ్ స్మయంలో బిడడ 

జన్నమ ంచేదాన్నక్త అవ్కాశం ఉంది, చన్నపోయదాన్నక్త అవ్కాశం ఉంది, కన్ని  జంతువుల విష్యంలో కూడా ఇది 

జరుగుతుంది. 

ముగంపు 

ఒక వ్య క్త ిజీవితం ఎరు డు మొదలౌతుందో అనేది రక రకాల నమమ కాలతో కూడి ఉంట్టంది. క్రైస్విులు 

గురిుంచ్చకోవాలిస నదేంటంటే జీవ్శాక్రసించెపా న దాన్నక్త అనగుణంగా  న్నరి యం తీసుకోవాలి. ఏది ఏమైనా 

మనలన దేవుడు ఏర్బా ట్ట చేసి న్నరిమ ంచాడు అనే విష్యాన్ని కూడా మనం ఙా్ఞరకం ఉంచ్చకోవాలి దేవుడు 

వ్రపే సిునాి డన్న గురిుంచ్చకోవాలి. 



మానవుల లక్షణాలను బట్టు బైబిలులోని వ్చనాలు 

మానవుడు ఎరు డు మొదలయాయ డో, ఎరు డు మొదలయియ ందో, ఎరు డు మగు సిుందో అనే విష్యం 

సా్ ష్టం గా చెరా లేదు. అయినరా ట్క్త కన్ని  సంధర్బా లలో ఈ విష్యం గురించి వివ్ర్దచబడింది.  

 

ఆద్దఖండము 1 మరయు 2 అధ్యయ యాలు 

దేవుడు సృష్ంన్న, సృష్ంలో ఉని ట్టవంటి వాటిన్న ఉదేంశ్ పూర్దవ గా సృష్టంంచాడన్న క్రైస్విులు చెబుతూ 

ఉంటారు. తన స్వ రూపంలో తన పోలిక చొరు న మానవులన సృష్టంంచాడు ఎందుకంటే వారితో మంచి 

సంభందాన్ని  కలిగ ఉండడాన్నక్త.  

 

ఆద్ద ఖండము 9:5-6 

మానవులు చాలా వ్రప్పమఖ్య మైన వారు విలువైన వారు ఎందుకంటే వారు దేవున్న స్వ రూపంలో చేయబడిన 

వారు.  

 

కీరనిలు 139 

మానవుల రట్ ాదేవున్న వ్రపేమన వివ్రిసి్త అవ్దులు లేకుండా దేవుడు వ్రపే ంచాడు అన్న చెపా్ప డు. దాన్న 

నండి న్నవు దాగుకోలేవు, దాన్నక్త ఆది లేదు అంతమ లేదు. తన జీవితమన దేవుడు ఎలా కాప్పడాడో ఙా్ఞరకం 

చేసుకన్న తన తలి ా గరా మలో ఉని పుడు దేవుడు ఎలా కాప్పడాడో వివ్రించాడు. దీన్నన్న కంతమంది 

తతవ వేతలు ఇలా వివ్రించారు దావీదున దేవుడు తన తలి ాగరా మలో కణాల వ్లే లేదా పండ రూపంలో 

రడినరా టినండి కాప్పడాడు అన్న దావీదు అర్దం .  

 

లూకా 1:14 

నూతన న్నభందనలో ఇదంరు గరా వ్తులు కలుసుకుంటారు. మరియ యేసున గర్దా లో కలిగ ఉంది, 

ఎలిజబెతిు బాపీసి్ చచ  యోహానన తన గర్దా లో కలిగ ఉంది. రచయిత లూకా ఇలా వివ్రించాడు, 

మరియ సుభవ్చనాలు ఎలిజబెతిు విని రు డు, తన గరా మలోన్న శిశువు గంతులు వేసింది, అరు డు 

ఎలిజబె తిు రరిశుదాం తమ తో న్నండుకంది. దీన్నన్న ఆధార్దగా తీసుకన్న అనేక మంది ఎదుగుతుని  పండాలు 

ఒకరిక్త ఒకరు బదులిచ్చచ కుంటారు అన్న తెలియజేసారు.   

 

 

వ్య క్తతింవ  అంటే ఏమిట్ట 

వ్య క్త ిలేదా వ్య క్తతింవ  అంటే ఒకరు అన్న న్నరవ చించి స్మాదానం చెపా్ప లన్న అనేక మంది న్నరి యించ్చకునాి రు. 

కాన్న మరి కంత మంది దీన్నక్త బినిం గా వ్య క్త ి అనగా రండు విడి విడి న్నరవ చనాలు అన్న తెలియజేశారు, 

ఎందుకంటే దేహమ, వ్య క్త ి రేండు వేరు వేరుగా రరిగణంచారు.  ఇది మనకుని  దేహమే కాకుండా మనలో 

జీవించి ఉని  వ్య క్త ి కూడా ఉనాి డా అన్న తెలియజేసింది. సృష్ంలో మానవులు వ్రరతేయ కమైనవారన్న దేవున్న 

రూపంలో ఉనిా మన్న బైబిలు తెలియజేసిుంది. దీన్న అర్దం  బైబిలులో వివ్ర్దచబడింది. లూయిస్ జానెస న్ అనే 

వ్య క్త ివ్య క్తకి్త ఉని  7 గుణాలన తెలియ జేసాడు.: 

సబ్జెకి్త: విషయం: 

బైబిల్ రర్దగా ఆలోచన చేసే ి సృష్టంకరయిైన దేవున్న ఆదీనంలో ఉనిా మన్న గురింిచడంతో వ్య క్తతింయ  

మొదలౌతుంది. వారు అతన్న అధికార్ద వ్రక్తంద ఉండాలి. కాబటిం వ్య క్తతివ మ అనేది దేవున్నతో సంభందం కలిగ 

ఉండుట్.  

 

మూరీభివించిన విషయం: దేహాన్ని  కలిగ ఉండడం వ్య క్తతింవ . తతవ వేతలిు వ్య క్తని్న మూడు బాగాలుగా 

వివ్రించారు దేహం, మనసు, ఆతమ , కాన్న అనేక మంది ఇరు డు వ్య క్త ిఅంటే ఒకటేనన్న తెలియజేశారు.  

సృష్టులో ఒక బాగం  

బైబిలులోన్న ఆదిఖండమలోన్న మొదటి అదాయ యం అంత్య కూడా సృష్టంన్న గురించి వివ్రిసిుంది. దేవుడు 

భూ లోనంచి దుమమ న, తీసుకన్న దాన్నలోన్నక్త జీవ్మన ఊదాడు. ఈ శావ స్ అనేది మానవులకు 

జంతువులకు స్మానం(ఆది 6:17). హెవ్రబులో జీవాయవు అనగా మానవులకు జంతువులకు స్మానం.  

ఇత్రులతో వ్య క్తగిత్ సంబందం 



సృష్టంలో ఆదామ మావ్రతమే ఉండడం కంత కరతగా ఉండింది. అందువ్లన అవ్వ న సృష్టం చాడు.  గలిన 

బైబిలంత్య మానవులు ఒకరితో ఒకరు ఏ విదంగా సంభందాన్ని  కలిగ ఉనాి రో  తెలియజేసిుంది.  

పరసప ర ఆధ్యరిత్ సామాజిక జీవి 

వ్య క్తతివ మంటే స్మాజంలో ఏవిదంగా రరసా్ ర సంభందం కలిగ ఉనాి మో తెలియజేసేదే. వ్య క్తగిత స్మాజం 

మానవులు ఏ విదంగా ఒకరి మీద ఒకరు ఏవిదంగా ఆదారరడి ఉనాి రో తెలియ జేసిుంది. యేసు వ్రీసిు దీన్నక్త ఒక 

కచిచ తమైన వ్య క్తగిా మనం చెరా వ్చ్చచ . ఎందుకంటే ఆయన ఈ భులోకంలో న్నవ్సించినపుడు తన తంవ్రడి ఏ  

కోరుకునాి డో అదే చేశాడు, రవివ్రత్యతమ  మీద ఆదార రడాడడు. కాబట్ం యేసు ఒకరి యేడల ఒకరు ఏ విదంగా 

సంభందం కలిగ ఉండాలో తెలియజేసిునిా డు. 

చరిత్త్ కారుడు 

చరివ్రతలో వ్రరతీ వ్య క్త ివునాి రు వ్రరతీ వ్య క్త ికలిసేనిే చరవ్రత అవుతుంది. మన వ్య క్తగిత స్వ బావం కూడా చరవ్రతలో 

ఒకబాగంమే.  

 

సమానత్ కాని ఒకక రే 

వ్రరతీ ఒకక రిీ ఆరి ంక విష్యంలో, చదువు విష్యంలో, ఆలోచన విష్యంలో స్మాన అవ్కాశం ఉంది కాన్న అంది 

ఒకే విదంగా ఉండరు. అదే రీతిగా దేవుడు కూడా మగుురూ స్మానలైన తంవ్రీ, కుమారుడు, రవివ్రత్యతమ  కలసీ 

ఒకేదేవుడు.   

దేవునిని ఆరాద్దంచడానిక్త పిలువ్బడ్నన వారు 

క్రసీ ిగాన్న పురుషుల యొకక  లక్షణమేమనగా దేవున్న తెలుసుకనట్, దేవున్న గౌరవించ్చట్.  

 

ముగంపు 

వ్య క్త ిఅంటే ఎవ్రో ఏ టో తెలుసుకోవాలంటే వ్య క్త ియొకక  ఆతమ  శ్రీర తీరున గ న్నంచి చెపా్ప లి. క్రైస్విుల 

నమమ కం వ్రరకార్ద వ్య క్త ి తన తలి ా గర్దా లో మొదలైనది మొదలుకన్న వ్య క్తగిా బావిసిారు. కంతమంది 

రూపంచబడిన తరువాత అభివృదిం చెందుత్యరు అన్న విశ్వ సిసిారు. ఏది ఏమైనా మన న్నరి యాలు విశావ సాలన 

బటిం మనం వైదయ  న్నరి యాలు తీసుకుంటామ. అందరు క్రైస్విులు మనం దేవున్న రూపంలో రూపంరబడి 

ఆయన దావ ర్బ వ్రపే ంచబడుతునిా మ కాబటిం మనమ చాలా విలువైనవారమ. కాబటిం వ్రరతీ వ్య క్త ి దేవున్న 

రూరమే కాబటిం ఈ స్మాజంలో ఉని  వ్రరతీ వ్య క్తని్న పేదలైనా, బలహీనలైనా అందరిన్న వ్రపే ంచాలి.  


