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ఆత�(SOUL) అన� ��?

ఈ �� మనం �న�� ���న ��న�� �య�����.ఆత� 
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ఇ� మర�ం�న���  శ�రం� ��� మ� �తన 

శ�రం��� �����ం� అ�� ��� 
 (మర� జ��ంచడం) అ� అం��. �నర�న�  

ఈ వృ��ంతం ప��ర�త� �ం��� వర� జ���ంద�
త��త ఆ ఆత� �� �క ���� క����ంద� పర�త�� 

నమ�బ��న��.

eTTd¾¢+\TeTTd¾¢+\TeTTd¾¢+\T

��� ���� ���� �

 �� అ� � అ�క ఆత�ల� (ఉ��� �వ) సృ��ంచ��� ��� 
�ంసశ�రం� �ం� తన�  ������ం�� మ�� 

ఘణప���� ప��ం�ట� ���� పం�డ� న����.

ఈ ఆత�� అ���  
అదృశ��న�,అమరత�ం గల� 
మ�� �శనం అ�న��� 

అ� ఆ అ�� ఆత�� అ��� 
��ం� ఘణప�స��ం� అ�, 
��యత �ప� ఆత�ల��� 
�ం�త�క �త� అ�� �జ� 

�క నరకం � 
�ట�బ��ర�� అచ�ట అ�� 

ఆత�� �త�� 
�ం�ంచబ�� అ� 

న����.

ఆత� �న�ద� న���� 
�క ఆత� అదృశ��నద� 

మ�� అమరత�ం 
క���ం�న� ��� ��త 
�� �క ��ం(����) 

అ� న����.



ఆత� అ�క శ��ల� ���ం� జ��న��� ���కల �క� ఒక 
వ�స త��త ��� ఇ� వ��ం� మ��  అ�క ���� అ��� 
�న�� ��ం� జం���, ప��,�ట��,�ప� �ద��న� 

��  క���ం��.

ఆత� అ�న� �శనం అవ� మ�� శ��� ��� 
చ���ం� అ� �� నమ�కం.

���తం �స��� మ�� అం��� �ం� వ��ల� ���ం.

�మ� ��త���మ� ��త���మ� ��త��

ఆత�� �డ�� మ�� అమరత�ం గల� అ� న����.మ�� 
మరణం అ�న��� శ���� అ� వ����� త�ణ� జ�� 

��య���� ఎ����ట� ��� �క� �ం�సనం �ం� తన 
�వం �ర� �ం�ం�.

 ( ��ంచబ�న�క�ం:   – “మ�� �ప����  �కటన 20:12
������ మృ��న�రంద� ఆ �ం�సన� ఎ�ట 

��వబ��ం�ట ����. అ��� �ంథ�� �ప�బ��; మ�� 
�వ�ంథమ� ��క �ంథ� �ప�బ�� : ఆ �ంధ�లయం� 

�యబ��న� ���బ�� తమ �యల ���న మృ�� ����ం��.”)

మ�� ��� పర�కం �� నరకం �� 
బ�క�ంచబ��ం�.ఎం�కం� అ��� పర���� ���� �� 

అంద� నర��� ���ంత �డ��� ��.�� నమ�క �మన� 
�ర�ట� అ� అనబ� �డవ స�లం �ం� �లమం� ��ళన �యడం 

��� ఆత�� పర���� �ద�� త�న �ధం� అ�� అ�.

(ఇతర శ��ల� ఆత� �క� �న�న�� ��య� �ం� 
��దల అ��)

ఇ�వం�� ప��ద��ంథం� ఆ�రం క���ండ�� 
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అం�వలన ఆత�ల� నమ�కం �మన� శ�రం� మర�ం�న త��త 
�� అ� �వం క�� ఉం�ం�. మ�� సం//� ����ంచబ�న ఒక 

�� ఈ ఆత�ల� మ�� ఆత�ల�ర� ���ం�ట� ఏ��� 
�యబ�న�.

��� “ ” (సమస� ఆత�ల �నం) అ� అం��.All souls day

����ం�������ం�������ం���

ఆత� అ�న� క�� నమ�కంఅదృశ��న మ�� అమర��� 
 క�� ����. ఈ ఆత� మరణం� ����� ��� 

��య��� �నమం� �వ�న� ��� అ�

ఎంద�� ��� తమ ర���� 
అం�క���� �� ర�ంపబ���.

(  –  అ�స�ల �ర��� 4:12
“మ� ఎవ�వలన� ర�ణ 

క�గ�; ఈ �మ�న� మన� 
ర�ణ �ందవ����, 

ఆ�శ��ంద మ���ల� 
ఇయ�బ�న మ� ఏ �మ�న 

ర�ణ �ంద��..” )
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ఇ� నవంబ� �ల �ండవ �� 
�� సంవత�రం జ���ం�.



మ�� పర�క�న� �����, ���న �� నరకం���, 
అ����� �త�� �ం�ంపబ�ట� ���� అ� న����.

(అ�క ����ం� � న��న� ఏమన� ఆత�� మర�ం�న �ంట� 
పర�క�న� మ�� నరక�న� ���ం� ��య��� 

�ం��� ��� పర�క�న� మ�� నరక�న� ��� 
���� అ� న����.)

ఈ ���� గల �షన�ల �య��� ��  నరకం �ం� 
ఆత�ల�ర�ం�ట �ర�.

ఒక ����ం� అ�ప� �� ���న�మన� ��య�(1000000) ప� 
ల�ల ఆత�ల� �� ఒక �� �నగ ���� �ట�వ�� అ�. 

బ�� అత� ఆత�ల అదృశ��న�  మ�� శ�రం ��� 
గ�క స�లం� ఆ��ం��న� అ� ఉ��శ�ం క� ���ట� 

�య����న��� ఉన��.

��స��త�� ��స��త�� ��స��త��

ఆత�� ���న ఈ మర�� తప�క �జ� అ� న����.��� ���  
పర�త�  అ�క ���� ��న�� క����న��.

మర�ంచ��న� వ���� �� �రబడ� అ��ల� ��ం� ��న��� 
మర�ం�న సమయం�  అ��� �ర���ం�.అం�వలన మర���న 

సమయం� శ�రం �ం� బయట� ���ట� ఆత� అ��ల� 
పగల����� ����� క�గ���ం� గ�క ఆత� అ�� తప�క �ం� 

అ� న����.

మర�ంచ��న� వ���� �� �రబడ� అ��ల� ��ం� ��న��� 
మర�ం�న సమయం�  అ��� �ర���ం�.అం�వలన మర���న 

సమయం� శ�రం �ం� బయట� ���ట� ఆత� అ��ల� 
పగల����� ����� క�గ���ం� గ�క ఆత� అ�� తప�క �ం� 

అ� న����.

��న మన� ��న�మన� ��ధ మత��� 
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1) అదృశ��న� అన� కం�� క��ంచ�� 

2) అమరత�ం కల� అన� నశనం ���.

అ�� �న�త�� ��� �ఖ�� ఏ� ����న��?

���తం మనం ��న �ధం�� ఉన��? 

ఈ �క�ం� చ���ధం� ���ం.

����� 18:4,20

“మ���లంద� � వశ�� ఉ���, తం��� ����� 
అంద�� � వశ �� ఉ���; �ప�����వ� �� మరణ� 

�ం��.”

��ం�ట�వం� బయ��� ఏమన�

“�ప�����వ� �� మరణ� �ం��.”

ఆ అ�నం�! �ఖనం ���న�మన� ఆత�...  మ�� మర���ం�

�ప� �� ఆత��...తప�క మర�ం�న�.

మ�� ....శ��త�� �డ ఆత�� ��� �స��ల� స�

న��న�మన�...
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 ఇప��� ��న తప�క మర�ం��. అంద� ����� 

అ�� ఆత�� తప�క మర�ం��.

��న ఇం�� �యబ�న� మనం చ���ం.
�ర�న� 22:29

“���ద వ�����న��రంద� అన��న�� ������ 
నమ��ర� ��ద�తమ �ణ�(SOUL) ����న�క 
మం��ల��రంద� ఆయన స���� �క�ం�ద�.”

అ��! మర��� సమస� �న�ల� ఏ  �� త��ం��న� ఆత��
అన� అ�� ఆత�� మర�ం��.

అ��! శ�రం  మర�ంచ� �� ఆత� �� మర���ం�!��ం

 ఇ� మన� ��� ��ం�న�� �ం�.

ఆశ�ర�ప�����???

 ఆత� �క� ఈ మరణ� �క �శన�� ఇంక� �త �బంధన 
�ంథ�నం� - ����ంచబ��న��.

7

��� ��� ���� ��ం ఈ �ధం� చ���ం.



�ర�న� 33:18, 40:14, 56:12

“�� �ణ�� మరణ��ం� త��ం�ట�� కర�� ��� 
స��ల�� ���ట��.”

“� �ణ� ��ట� య��ం��� ���ప� ���� �మ��ం�� �క 
�� �� �య ���� ��క� మ��ంపబ� ����ం��� �క. ”

“��, �� మరణ���ం� � �ణ�� త��ం����� �� 
�వ� ���� ��� స���� సంచ�ం� న�� ��పడ�ండ �� 

� �ద�ల� త��ం� ����. ”

అ��! ఈ �త �బంధన ���ల�  మ�� మరణం �ం� �శనం 
�ం� ��దల�  ఆత�ల �క�  మ�� ర�ణ� ��� 

�����న��. ���తం ఒక�ల ఆత� అ�న�  క�� అమరత�ం
మర�ంచ�ం� ఉండగ���  ఈ �ధం� వ�క�పర��� ��� ��. అన� 
ఆత�ల�  �య�ం� మ��  �శనం మరణం� ఉంచ�ం� ర�ం�న

���� కృతజ�త� �లపడం !

 అం�వలన ��� �� �త�బంధన �ంథం� �� స�ష�ం� 
ఉన��మన� అ�� ఆత�� మర�ం��.

�త� �బందన �ంథ� సమ��ం�? ఆత�ల మరణం ��� ����ం�?

ఇం�� చ�� �ధం� ���ం

��� 5:20, అ.�. 3:23

“��� �� త���ర�� �ం� మ��ం��� మరణ��ం� 
�క ఆత�� ర�ం� అ�క �ప�ల� క����న� �� 

����నవ��.”

“ఆ �వక��ట �న� ��(SOUL) �జల� ఉండ�ండ 
సర��శనమ�న��.”

అ��! ఆత� అ�న�  మ��  మర�ంచగల�. �శనం �ందగల�

అ� �� స�ష�ం� ���నబ�న�. 
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�త� �భందన �ంథం� �� ఆత�ల �క� �శన� �క మరణ�� 

���  ��ంచడం క��నబ�ం�.�వ�ం�

�� ఆత�� ���న� ఏ�?
 అత� క�వ�� మర�ం�న��� అత� ఆత� మర�ం�న�? 

��� గల జ��� ఏ�� �ంత �టల�� ���ం.

మ��� 26:38

“� �ణ� 
మరణమ�నంత� 

బ��ఃఖ� 
�ం��న��;...”

�� తన ఆత� మర�ంచ�ం� ఉం� 
ఎం�� మరణ�దన� ��� 

��������?

అ��! ఎం�కన� ఏ�� ఆత� �� మర�మ�గల�.  అం�� అత� 

ఈ �ట� ������.

అం�� �వచ�ల� అత� మరణం ��� �ప�బ�ం�. 

ఈ �ధం� ఇం�� మనం చ���ం.

�షయ 53:12

“...ఏలయన� మరణ� �ం�నట� అత� తన �ణ�� �ర���...”
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అ��!  మనం చ���న� �ధం� �� ఆత� �� మర�ం�ం�.

�ప� �� ఆత� తన �ప�ల వల� మరణం �ం��.అ�� �� 

�షయం� అ� �� తన �పం వల� అత�  �� మర�ంచ�� �క 

�పం �ర� మర�ం��.

ఔ�, అత� మరణ� �ం�� !ఆత� బ��గ�న 

 అం�వలన మనం ��న�మన� �� �క� ఆత�� స� 
అ�� ఆత�� మర�ం�� అ� ��� ����ం� . 

ఇ��� మనం  ���ంచవ��.

ఆత�� రక�ం ఉన��?

�ంద� అం��, ఇ�� �శ�?
అ� ఎం�కన� శ�రం ��� రక�ం క�� ఉం�ం�. �� ఆత�� 

ఉండ�. అ� ��రణం� న������ గ�క !!

ఈ సంగ�� �� మనం ఇం�� చ�� �ధం� ���ం.

���� 2:34

“మ�� �����న ��ల �ణరక�� � బట � �ం�ల�ద 
కనబ��న��;..”
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ఇ� ��� �క� మ��క� �ప� సత��న� ���న�� �ం� !

అ��! ఆత� దృశ��న� అ�� రక�ం �� దృశ��న� !

 ఆత� ��� మనం మర� ఇం�� చ���ం.

���� 11:11

“And they smote all the souls that were therein with the edge of the 
sword ” ( only found in KJV Bible)

అ��! ఆత�ల� క�� �త �� నరకవ��� !

 �� ఆశ�ర�ప�� ఒక క�� �ండవ�� -�ద� �శ� 

 ���� ఆత� అన� ��?

అ� ��� పరం� ఆత� అ�న�... మ�� దృశ��న��� 

మర�ంచద�న��� �క �శనం అ�న��� �న��.

ఈ �శ�� స��న స��నం ఆత� సృ��ం�న సృ�� కర� అ�న 

��� �� ��� ��� ఇవ�ద��.

అత� ఎ� �నవ ఆత�� సృ��ం�� �� �వ�ల� మనం 

చ���ం -

ఆ�. 2:7

“���న ��� �లమం�� న�� ���ం� �� ��� 
రం��ల� �వ���� ఊద� న�� ��త� ఆ��.”

అ��, ��� ��రం ఆత� రక��� క���న�� ! 
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“ఇ����� ����న� �� ���(SOUL) క���త� హత����. 
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అత� ���� అ��� ������.”



శ�రం  
+

(�లమ��� 

�ల�ల �ం�)    
(��� �క� (��� �క� 

�వ���)�వ���)

(��� �క� 

�వ���)

అ��! ఇచ�ట ��� �� చక�� ఒక ఆత� 

�క� సృ��� ���న �వ�ల� ఇ�����.

(A BODY)

SOUL
A LIVINGA LIVINGA LIVING

 BREATH BREATH BREATH
అ��  అ��  అ��  

శ�రం ఆత� ��  !
��� �క ��స ��� ఆత� ��.

�ం�� ఒక��� ఒక� క�� ఉం�� ��త� అ��.

H2 +

+ =

OO H2

���� �ల�ల ఉ�హరణ ��� ఈ సంగ� 

మనం �� అర�ం ���గలం..

H2 O (Water)H (Hydrogen)

We see 

O (Oxygen) 
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�ం���ల ��జ� ఒక �గ� ఆ��జ� � క��� �క ��� 

ఉత�న�మ�� ఫ�త� అం�ం .��� 

��జ� ��� �క ఆ��జ� ��� ��� ��

ఇ� �ధం�� �న�� ఆత�  �డల �� ఉన��..!

శ�రం ��� ఆత�  �క ��స(���) ��� ‘ఆత�’ ��. �� 
ఇ� ఉన���� శ�రం మ�� ��స (���) �ం� కల�క� 

��� ఒక అ� అం�ం.!   ఆత� 

 �వ���� ���(�వ���) శ�రం ���న� � అ�� శ�రం 

మర� అ�� మ�� మ��� మ���� అ��.�����న� ���వం� 

ఆత� ఇక ఎప��� ఉండ�.

అం�� ఆత� �క� మరణం � ��� �వ�మ�బ�న� ఇం��...

�సం� 12:7

మన�� న� ��క�వ�� మరల ��� ���, ఆత� �� 
దయ��న ��� �ద�� మరల ���. 

అ��! ఇ� ��� �వ��� �న��.ఆత� �క� మరణ�� 

గమ�ంచవల�న�మన� ��� ఆ��� సృ��ం�న��� ��� 

అత����న �వ� ���  (��స) � ఇచ�ట  �  ����

��ంచబ�ం�.
��� ఏ� సంభ�ం�న� అ� మనం చ���ం.

“ఆత� �� దయ��న ��� �ద�� మర� ���”

���� �క ��స� ��� మ�� ��� మ�� 
�క�� గల� ��� �ద�� మర�  ఎ���ం� 

����..?
��� జ��   - ��.

అ�� �ఖ�ల అర�ం ఏ�?

ఉ�హరణ� ��� అర�ం ���ం�ం..
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ఇం�� ��/ (అ���) ���� సందర�ం� ఒక ఒప�ందం గ�� 
��/ఒప�ంద గ��  �క �లం ���న� ఈ �ట� ���న�

మనం ��రణం� �ం�ం�ం...

“ఇప��� �� ��� ఇం� ఆయజ��� ��� మర� ����.!

�స����� ��న� ��� ��, న��ట� ��� ��.�క 
ఎ���ం� ���ట� �క�� ��..

అన� ��� �క� అర�ం మ��యజ�నత�� అ��రం 

ఆ�నం యజ���� మర� వ��� అ�

అ� �ధం�….. ��� �క ��స 
�షయం� �� జ���.

�వం �న��ట� గల శ��/అ��రం ��� దయ��న 
���� ��� మర� �ం��.

“��స అం� ���” అ� అర��� �ం� �క��నం� 

దృ�క�ం��. 

�� 27:2
“� ఊ�� �ంక� �� �ర��� ఉం�ట�బ������ 

ఆత� � ���రం��ల� ఉం�ట�బ���…”

ఎంత సృష�ం� �ం�!

ఆత�(SOUL) అ� పద�న� 
 ��� (NEPHESH (Hebrew)) �� (PSUCHE (Greek))

H-7307 G-4151

���(SPIRIT) అ� పద�న� 

�వ�ః 
(RUWACH(Hebrew))

��� 
(PNEUMA(Greek))

H-5315 G-5590

ఇ� ఉప�గ కర�న స��రం ఎం�కన� ��� అస�� 

�త�బందన �ంథ� �� �ష�� మ�� 
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�త� �భందన �ంథ� �� �ష�� �యబ�న�.!

సృ��ంపబ�న  శ�ర� మ�� ��స క��న వ���  అ�� �వ���

ఆత�� అన�... 

�ప�, ప��, జం��� �ట��  �ద�న�.

��న మనం ఇం�� చ���ం.

�సం� 3:18-21
“�� �� మృగ�లవం��ర� న�� �����న���, ��� 

��� �మ��ం�న��� ఈ�� జ���న�ద� అ� �ం��. 
న�ల� సంభ�ం�న� �� అ�, మృగ �ల� సంభ�ం��; 

���� ���� క�� గ� ఒక��; న�� చ��న�� మృగ��� 
చ���; సకల ��ల� ఒక�� �ణ�; మృగ�లకం� న�ల ��� 
ఎ��వ��; సమస��� వ�ర��. సమస�� ఒక� స�ల�న� ���; 

సమస�� మం���ం� ����, సమస�� మం�� ������. 
న�ల ఆత� పర�న ������ ��, మృగ�ల �ణ� ��� 

����� �� �వ�� ����?”

న�ల� మ�� మృగ�ల� �ణ ���/��స ���� 

సంబం�ం� �� ��.

���  ఎం�� అన� మ����� ఇవ�బ�న ఉన�త�న �� 

�మర��ం�� ��� �న��.

ఇ�వ�� ��స 
��� ఒ� �ధ�.
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ఎ� అ� �� అ�గవ��.

ఒక ఉ�హరణ ���ం�ం: ��ధ రం�� మ�� ఆ కృ�� గల 10 

జతల �.�.� మనం �����ం అ��ం�ం.

�� ��ట� అ���  ��ధ ర��� �ం�ం� �� �� 

�పల ��ం అ�  �ద�న� �ం�ం� ��� క��� ���

మ��క� �షయం �� అ��ం��  ��రణం� �ం�న�

�మన�.

అ� అ��� ����� శ�� ��త�కం �యబ�� !

�����  ��� �� అ�� �.� � �� �య �యడం శ���

ఆ���ం�.

ఆ �.�.ల��� ���న  ������ ఎవ�� ���యగల�

మ�� ఈ ����� ఆ  అ� �ప�గల�? �.�.� �ం�న� 

�క�వ��.

���తం గల �శ��మం�?
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 ���ట� �ధ�� �� !

ఎం�కన�   �.�.ల� ప��య��� ���� శ�� అ��ం��

��రణం� �ం�ం�. 

గ�క ఇ� ��� �న�ల�� మ�� జం��ల ఆత�ల�� 

�� ప����ం�.

ఇం�� ��స ��� ���ం�� ���క�న ���� �� �క 
��క� ఉ�� క���ండ�� ఎం�కన� ఇ� �వలం  శ�� ����� 

మ�� శ�రం� ���� �యం�ం�న�� �ం�.!

��� - �వ����   ���న  ��స ���� సత���

ధ��ం�న మనం ���తం ఆత�....శ�ర� �క� �ండవ 

�గ�� ��� ���ం��ం�ం.

���తం ఈ �క�ం �� ���ం.

�ర�న� 139:14
“�� న�� క�గ��న �ధ� �డ� భయ�� ఆశ�ర��� �� 

����న�� అం��బ�� �� �� కృతజ������ ���ం� ���� � 
�ర��� ఆశ�ర�కర��. ఆ సంగ� �� ��� ����న��. ”

అ��! మన�� శ�ర ���ణం ��� “భయ��  

ఆశ�ర��� ����న��”

ఎంత� ఎ�కల �క�  కండ�� స��య�

కణ���,�ర�,ధమ��,నర��,మ�� అవయ�� 

�దల�న� !

�� ఎ���� ఆశ�ర�ప��� 
ఆ��� ��� ఎ� 
సృష�ం��ం�డ�?

 అత�� ఎ� సృ��ం��?
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మ��� ఒక �మ�� �� త��త ���� �ణ���� ఊ� 

ఏ�  ��ంతరం �ం����?��జలం�

�ంద� ఈ అబ��ల� �� ఆ���� �ం��.

 �� �ఖన వ��� మ�� ����న��.

అ� �దట� ఆ�� మ�� అత� 

శ���� ఎ� ��� సృ��ం�� మన� 

����న��.

 ��� ��� మనం ఇం�� చ���ం-

�� 10:10
“ఒక� ����న�� �� న�� 

����గ����గడ� ఒక� �ర���న�� 
�� న�� �ర����� గ�.”

�� �క� అర���?

ఇ� ��� ఎ� ఎ�కల� ��ష�ం 

�వం ���   �దట� అ�� �యడం

త�� ���. మ�� ��� 

�వ��న ఆ�రం��� మ���.

అ�� ఈ ���� ఒక  ���ణ�� భవణం

ప�ష�ం� ఉం�ట� ��� �దట� 

స�ం�ల� ఏ �ధం� ������...

 అ� �ధం�� �న�� త����న��� 

�� �దట�  ��� ఎ�కల�

సృ��ం��. 
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త��త ��� ఏం ���? ఇంక� �ం�� ఇం�� చ���ం-

�� 10:11
“చర���� �ంస��� �� న�� క����ఎ�కల�� 

నర�ల�� న�� సం�ం���.”

అ��! ఎ�కల� సృ��ం�న త��త �ల�ంతరం� కద�ం�ట 

�ర� ఎ�కల� అ��ం��. ఇం�� నర�ల� �క �ంస�� 

�ం� దమ�ల మ�� �ర� జత �యబ�  రక�ం ��� �వ��

��� మ�� బయట� �వ�ం�ట ���.

ఇవ��� త��త �ంస�� మ�� చర�ం�  !కప�బ�ం�

ఇ� �న�� �క� సృ�� కథ��  ���!�హ� దృ�� �క ఆ�రం

 మనం అంత����న ఊ������ ఉదరం ��యం ��� 

క��,���,���ండం,�ం� �దల�న� ��� ��� ��ధ 

అవయ�ల �క� ��న కథల� ఇం� �ం����.

��� అ�  తరగ�� ���ం�!�వ����

 ���తం మనం �ంత  �క� �న�� శ�రం గ�ం�� 

�స��ల�...

19



 �ం� క���న �ధం� ����ం�ం.

శ�రం� 206 ఎ�క� ఉన��.

�ద�� �డ ఎ�క 
(FEMUR)

�న�� �� ఎ�క
(COCYX)

�� ఎ�క 3 �.�. �� 
0.13 ఇం�ల �డ�.

 శ�రం ����� 20 చదర� అ��ల చర�ం క���న��.

శ�రం�  ఉ���. మ�� 5 ��య� � ద���� �ం��క�

�� �క�� �� సం// �ల వ�వ� యం� �లవబ��ం�. 

శ�రం� 650 కండ�� �ం�.
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ఇ� ఒక ��గ ��� 
��గం � ఏ��� �� 

culinary science/మ�� 
����(వంట��) అ�న�� 
ప��దన� ��� ఏ��� 
��ట� �� ��ం�.

��
�గ�� 

శ�రమంత�� 100 ��� �న��.

6000 �ళ� అంత �ర�, 

ధమ�� మ�� �క� �శ 

��క� కల�. 

30000/3000 �� �

��క�� �ం�.

9000 �� �గ�� 

ఉండడం వల� ��ధ ర��న ��ల� ఆ�������ం. 

 చర�ం� ��ధ అ���ల� అన� స�ర�,�� 

,చల�దనం �దల� ��� ����ట� ��� 

��యన� �హ�� (40 ల��) ఉన��.
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శ�ర �యం�ణ �క� 

��న ���లయ� 

�ద�� ��� 

�����ట� వ��ం.

�ద��� సంజ�� సం��� 

�ప� ���� ఎ��ం� వ� �ం�. 

ఇ� మ�� ��త ��ద 

ప�ర�ం� ���న ���� ఇష��న 

ఒక కం��ట� ప�కరం� �ం�.

 �ద� ��� ఒక �ంకం�� �క��న�� సంగ�� �ం��వడం 

�య�యడం ��ం�ట� ��ం� క���ం�/బ� ఆశ�ర�ం 

���ం�. �వలం �� ��� ఆ��ంచం�.

అం�వలన �జ�� మనం ఈ �క�� అ��ల� అర�ం ���గలం.

“న�� క�గ��న �ధ� �డ� భయ�� 
ఆశ�ర��� �� ����న��”

మ�� ఈ �ధం� ��� �ఖన �క�ం� ఇం�వలన అం�క���ం.

“� �ర��� ఆశ�ర�కర�� ఆ సంగ� �� ��� 
����న��.

అం�వలన ఆత�� ��� �� �����న మన� ఆత� సత��� 

�వ�. ఎ��ట �ం� వ��ం�.అమరత�ం కల� అ� ఆ�చన 

ఆ జ��� ఇం�� ���ం

ఆ��ండ� 3:4
“అం�� సర���� �వ� �వ�;”

అ��! ఇ�  అబద��న� జన��(���)
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�ట� �దట అబద�ం ��� స���� వ���కం� ప�కబ�న� 

ఇం��

ఆ��ండ� 2:16,17
“మ�� ���న ��� ఈ �ట��న� �� వృ� ఫల�ల� 

��(ఆత�) �రభ�ంతర�� �నవ���; అ�� మం� �డ�ల ������ 
వృ� ఫల�ల� �న�డ�; ��(ఆత�) ��� �� �న�న �శ�య�� 

చ��దవ� న�� ����ం��.”

అ��! ఆ��....ఒక 'ఆత�' ! 

ఒక ఆత�� అత� �క� మరణం ���న అ�య�� 

అత�� ���� ��యప������.

��� ఇ� ���న���-“...�శ�య�� చ��దవ�...” 

అం�వలన అ�న� �చ��క ఆ�� “��” ఆ��� ఆత�� 

అ� ఆత�� ఏమన� �� అ��యత  (�బడ�ల�క��) 

���� త��త !!!ఆత� చ���ం�

అ��! ఇ� ఏ�� �ట� ��� �క� 
�����న��!!!

ఈ �న�న 99.9% ���� న������ మ�� 
��� �క� ����� న��ట��. 

ఎం�� ఇ� ఉ���? ఎం�కం� ��� జ��� �ం� �క��� చ���ం...

 �ష� 5:20
“�� �ల�� �� �డ�� ����� �క� ��గ�� ��� 
�కట�� ఎం��� ��� �మ. �� �� అ�� �� �ద�� 

ఎం������ �మ.”

అ��! మనం (��� 8:44) ��  అ� అబ���� తం�

చ�వబ�న���  �� (స����) �క��� మ�� ���� �క�� 

(త���/అసత��దల�) �����  ���.
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 ��న �పంచం ���తం ���� �ం��న�� �క� �క అసత��� 

ఇం�� మనం చ�� �ధంగ...
�ష� 60:2 - “...��� ��� �క� క���న�� క�క�క� 

జన�ల� క���న��...”

�� మన� ఆశ�ర����ం�  ఈ �క �జ�ఎం��

��� �క� ఈ అబ��ల� త�న� అం�క���ర�?
 ఇ� ఎం�కన� ఈ �రణం� అ� ఇం�� మనం చ���ం.

�సం� 3:11
(Read Only from NIV)

�.�.�. ��� �.�.�నం��  మ��  ��� ఆ��త ఇతర �షల 

త���ల�� ఈ �ధం� �ం�- 

“ఆయన �శ�త�ల ��న�� న�ల హృదయమం�ం� ����.” 

�� ఈ �� పద�న� ఏమన� �� క��త�న త��� 

�శ�తత�ం!

అ��! �.ఐ.� �క �� ���� నం� ఈ పద�  �శ�తత�ం

బ�ష����� ���న �శ�త�న ���ణ మ���ల హృదయ�� 

��� �� �ం�� �� ��� ఈ ���ణ� పర�కం �క నరకం 

అ� �� ���ణ� ��ంచవల�న �ధం� వ�క�ం� 

��ంచ��.మ�� ఇ� ��� �� అ� �ధం� ��� �క� 

���క �ంద� మృ�ల �క� బ�ష��� �న�త��� ��� మ�� 

��� ���ం�న�� ఉన� �జ�� ��� �ద� వ�క�ం� 

��ం�� (మత�� 6:10).

ఆ �క�� �న��ం�� మనం చ��నట��� ఇం��

�సం� 3:11 – “…��� ���యల� ప��లన� 
�����ట� అ� �ల�.”
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“���ల�నం� అ� చక�� �ం�న�� సమస��� ఆయన 
�య�ం�����; ఆయన �శ�త�ల ��న�� న�ల 

హృదయమం�ం� ������...”



అ��! ���తం �న� �జలంద� ��� �క� ���ల �ం� 
��� �క� ��క ���క� ��ం�ట� �మర��ం 
����� ఉ���.��� �లభం� సత��� 

వ�క�ం�ట� సమ���� మ�� -

“...�క� ��గ�� ��� �కట��...”
 ��న ఆత� మరణం �క�  ఏ�?�స��న ���

 ��� జ��� మర� ఇం�� మనం చ���ం-
�సం� 9:4

“��� �ం���� క�� ����న���� ఆశ కల�; చ��న 
�ంహ�కం�              ����న� �క� �� గ�.”

��� గల అర���?

ఇ� మర�నంతరం  తన� ����న��. �వం ��

ఒక �క�� ����న� �ం�ల� �ల�దగ�� శ���� ఎప��� 

మ�� ఘన�� అ�ం�� �ంహ�క��  �ల�

ప�గ�ంచబ�ం�,

�ంహ� ����న���� శ�� మ�� ఘణత �ండవ���. �� 

మరణం� ��� ఏ��� ఎం�కన� మరణం అ�న�…

���� ��� ��తనం!!

ఇ� మర� �� స�ష�ం� �వ�ంచబ�ం�.ఇం��
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“��� �ం��� �� 
చ��ర� ఎ����. అ�� 
చ��న�� ఏ�� ఎ�గ�; 
���� మ�వబ� �న��, 

���క ఏ �భ�� క�గ�.” 
“��క ��ంప�, 

పగ����న�, అ�యపడ�, 
���� �ంద జ�� ��� 

��యం�� ���క �ప���� 
వం� ��.”

�సం� 9:5,6

అ��! మర�ం�న�� 

��� ఎ�గ� 

మ��.....ఏ�� �య��!

మరణం త��త “�వం �ం�” అ�� మ�� త��త 
క���(పగ�) ������. అ�� గల నమ��� ��� ఆ��తం 

��� మ�� ఇవ��� �జం� �స�వం�� నమ���.

అ�� మ��  కనబర� �ధం� కథల�� ��ల��

మర�ం�న ఆత�� �� ��� వ�� ����న� ��� పగ 

����వడం అ�న� ��� అ��ర�న సత�� ��.

��� ��� �ం� �క��� స�ష��� �యబ��న��-

�సం�  9:10

“��ట� � ��� వ��న � ప��న� � శ���ప� ��ండ 
���; �� �� ��ళ�నం� ప��న� ఉ�య�న� 

����న� ��న�న� ��.”
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అ��! � ప� ��న�న� ��,�క మన�� అ�న� �� 

ఏ�� స��� ��.

అ��! ఆత� మర�ంచడం��.....ఇక ఎప��� ఉ�� ��.

మరణం త��త ఆత�� ��� �ం�పర�న�వం� 

మ��క� సంగ�� ��� మనం ఇం�� చ���ం.
�ర�న� 6:5/115:17

“మరణ�న��� ��� ���న ��పక� �� ��ళ�� ఎవ� 
�� కృతజ������ ���ం���?”

“మృ��� �న������ ������� ���� ���ంప�.”

అ��! మృ�� ���� ��� �య� మ��  �� �య� ��

ఎం�కన� �� “�న������ ������” !!

మన �మ� ��థ�� స�ద�� అంద� ��� ఎ�గ���� 
మృ�ల� ��ంచడం/ఆ��ంచడం� �స���, ఉ�హరణ� 

మృ� �ం�న మ�య� ��ం��.

“�న������ �����.”
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 అన� మ�� (ప�����)����  �ం� మృ��న �రంద� 



త��త మనం మ��క� సంగ�� ��� ఇం�� చ���ం.

�� 7:9,10

“�ఘ� ���� అదృశ�మ�న����ళ�న� ����న�� 
మ� ఎ������ ” “అత� ఇక ఎన��� తన �ం�� �� అత� 

స�ల� అత� మరల ��గ�.”

అ��! మర�ం�న�� తమ ఇండ�� మర������.
�ం��� మ�� ���ం� అంద� ఈ �షయం� 

�స�����. మ�� ఈ అంశం ఎ��వ� �ఢనమ��� 

క������ మ�� మర�ం�న�� ��� వ�� తమ�� ����ర� 

���  ��� భయప�����!!

అం�వలన� మర�ం�న ��� స�� ��ట� �క దహనం 

��ట� మృత ��ల� శ����� �క అంత��య �� 

స�ల�న� ���� ���న���  ఆ ఇం� �ం� �య���ంజల�

�ర�ం �ంబ� �దజ��� �� అల�� �న��.

నమ�కం ఏమన� మర�ం�న వ��� �క�  ఆ �� మర� ఇం�� ఆత�

��� �వ��� �య����ంద� �� నమ�కం మ�� ఎ��వ �య�� 

�ంజల� �త��ల� �దజల�డం వల� ఆత� ����� వ��న��� ఆ 

�ంజల���� ఏ���� �క��� �వ��� �య����ం� ��న ఇ� 

అ��ం�� �క�ంచడం ఎ��వ సమయం ప��ం�. 

గ�క మ�స� �� ఉదయం వర� ప����ం� ఆ� ఆత�� తమ 
ప���� �న��ం�ట� �య��� �యక��  ఇం�� ��� 
క� అ� �� నమ�కం మ�� ఆత�� ��యం�  �య  ���

��� అ� నమ�కం క������.

�� ఏ ఒక�� ఈ �శ� అ�గ� ఆ��ంప�-

మ�స� ��� ఏ���� ��?  �� త��త 
��� ���న సంగ�……?

�వ�� మనం ఇం�� చ���ం....
�� 14:21

“�� ���� ఒక�ళ �నత వ�ం�న� అ���� ��యక���.
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�� ఒక�ళ అ����న� అ�� గ� ���ప��న� 
�� ��ంపక�ం��.”

�� �క� అర���? �క ��� ����న��?

అ��� ��  త��దం�ల� మ�� ����ల� ఈ మర�ం�న

�ధం� �స����� �� �ర��ర ��కల� అ��ంచడం� 

మ�� ఇతర ��కల� �క ���ల� �ర��ర ��త� ఆ�శం 

�� ���� మర�ం�న�వం� �� ��ంబ స��ల� ఆ   

సమయమం� ������� �� �త��ం�  ��� ���న���  �� 

�� నడవ�క� గమ���న��� నమ�కం క�� �ం��.

మ�� అ� ఎంత� ����గ స����� !!

మ�� నమ��� �� బ�� క���� న���న�� సత�మ�  

���� ��������.

�� ��� ����న�� మన�…..అ��� !!

అ� ��� �న��� “�య�ం” ��� �సప������.

“�య�ం(GHOSTS)”
మ�� ఆచరణ ��� �జల�  మర�ం�న ��� ���� 

�సప������.

��� 8:32
“సత��� ��ం�ద� , 

సత��…..”

�� ఒక�� సత�� 

స�తం���� ��� అ� 

��� మన� ఇం�� 

�������.
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అ��! ఈ  మనం  ���న �క�ం ��� �� ఆత�� సత��� 

����. �స����  అ� మన�� స�తం���� ���.

ఈ �� మనం ��� నం� ఆత� �క� ���ంత� 
�వన� ���������.

�� �ఖన �క��గ� ���...

....మర�ం�న త��త �� ఆత� ���� 

��న �� “ఆత��”  మర�ం�న స��� �క� 

����ట� ఒక మం�గ��  వద�� �ళ�డం (1 స��� 28:7-19)

పర�త�� �� �వ��పం/మ�మ �పం ��� 

మర�ం�న �� మ�� ఎ��ల �క� “ఆత�ల�” 

�����న��� క��ంచడం. (మ��� 17:1-3)

��వ�  �న��వం� ఒక �ంగ “ఆత�”  అత�� �ంట� 

పర�క�న� ���� అ� నమ�కం �ం�. (�� 23:42,43)

ధనవం�� మ�� �ద �జ�ల �క� కథ� �� మరణం 

త��త  అ�భ��. ��త� (�� 16:19-31)

అ��! ఈ అంశం� గల ఇవ��� ��� .“��� �����”

��� మనం మన �క� �ఠ� అంశ�న ఆత� ��న� �గం – 

2� ��న�  తరగ�ల� ��� మనం ���ం��ం�ం.

-ఆ��-
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