నీతిమంతులు
నీతిమంతులు విశ్వాసం ద్వారవ జీవిస్వారు

1 రోజు

నవ యెదుట నీతిమంతుడైనవవడు విశ్వాసమూలముగవ జీవించును గవని అతడు వెనుకతీసిన యెడల అతని
యందు నవ ఆతమకు సంతోషముండదు.

హెబ్రీ 10: 38

నీతిమంతుల ైన వారికీ మొదటి సూతరం విశ్ాాసం. గర్ాం అనేది నేను, నాది అనన అహంబావనికి దారితీసుతంది. నిజమైన
విశ్ాాసం దేవుడి వప
ై ు నడిపస
ి త ుంది. గర్ాము ఎలల పుడు నేనే అనన స ంత విషయాలపై గురి చూపిసత ుంది.
మనం విశ్ాాసం దాారా జీవించడానికి పిలువబడినవార్ము తపప మరియు మరేమీ లేదు. కొనిన సమయాలలల మనం
క్రైసతవులు భకితతో, కొందర్ు పనుల దాారా, కొందర్ు భావాల దాారా, కొందర్ు పరిస్ి తుల దాారా జీవిసాతము, వీటిలల ఉనన
వారీగా జీవిస్తత మన విశ్ాాస జీవితం పరమాదకర్మైనది ఎనిన చేస్ిన విశ్ాాసము లేనిదత
ై ే వయర్ిము. మనం విశ్ాాస
విషయములల వనకిి తగిితే దేవుడు సంతోషించడు.
అనుసరణ
హెబ్రరయులు 11 వ అధ్ాయయానిన చదవండి మరియు ధ్ాయనం చేయండి.

ూ రవృక్షము వలె వరధిలు ుతవరు
నీతిమంతులు ఖరజ
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ూ రవృక్షమువలె మొవవా వేయుదురు లెబానోనుమీద్ి ద్ేవద్వరు వృక్షమువలె వవరు
నీతిమంతులు ఖరజ
ఎదుగుదురు. కీరానల 92: 12
దురాార్ుిలు వృదిి చందుతునన కాలం, కానీ నీతిమంతులు ఎపపటికి పచచటి ఖర్జ
ూ ర్వృక్షమువల వరిిలల ుతార్ు. ఈ
పరపంచం వార్ు అనుభవించే ఉతత మమైన వాటిని అందిసత ుందని దురాార్ుిలు అర్ి ం చేసుకుంటార్ు కానీ నీతిమంతులు
పరపంచం వార్ు అనుభవించే పనికిరాని వాటిని అందిసత ుందని తలుసుకోవాలి.
ఆ వృక్షము నిటార్ుగా, ఒంటరిగా బలంగా ఎడారిలల కాని కర్ువులల కానీ తనకి తానుగా పర్ుగుతుంది, నీతిమంతునికి
ఒక చకిని చిహనంగా ఈ వృక్షానిన మనం చూడవచుచ నీతిమంతుడు కూడా తన విశ్ాాస జీవితములల దేవుడి వైపుగా
నిటార్ుగా, బలంగా ఎంత కషట కాలం ఉననపపటికీ తన తేజసుును ఇతర్ులకు పంచేందుకు తనకి తానుగా పరిగే వయకితగా
ఉండాలి.
ల బనాన్ యొకి దేవదార్ు చటల
ల పరిమాణం, బలం, మనినక, అందం మరియు ఉపయోగం కోసం పరస్ిది చందాయి.
నీతిమంతులు కూడ అదే లక్షణాలను కలిగి ఉంటె అయన ఆశీరాాదములు ప ందే వారీగా ఉంటాము
అనుసరణ
మీర్ు జీవితంలల ఎదురకినన కొనిన కషట పరిస్ి తుల గురించి ఆలలచించండి మరియు మీర్ు నీతిమంతులుగా ఉననందున
దేవుడు ఇచిచన ఆశీరాాదాలా గురించి ఆయనని సుతతించుడి.

నీతిమంతులు తమ మారగ మును విడువక ప్ీవరధాంచుదురు
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అయతే నీతిమంతులు తమ మారగ మును విడువక ప్ీవరధాంచుదురు నిరప్రవధులు అంతకంతకు బలము న ందుదురు.

యోబు 17:9
ఈ గరంథంలల, యోబు తన కషట పరిస్ి తిలల కూడా, దృడమన
ై అంశ్ానిన జోడించి, నీతిమంతుల విజయానిన పరకటించాడు.
అతను తన కష్ాటల రాతిరని వలిగించే విశ్ాాసం యొకి వలుగులను కలిగి ఉనానడు.
విజయం ఓర్ుపతో వసుతంది, ఎందుకంటే నీతిమంతులు తన మారాినిన విడువక పరవరితంచుదుర్ు. తన తీవరమన
ై మరియు
సుదీర్ఘ సంక్షోభం దాారా అతను భరించడంతో యోబు విజయానిన అనుభవించాడు.
విజయం అనేది ఒక పరకరయ
ి నిర్పరాధులు అంతకంతకు బలము న ందుదుర్ు. యోబు యొకి జీవితం క్షణాలలల మార్లేదు
ఇననన ఒడిదుడుకుల దాారా వళ్ళాడు. దేవుడి పటల అతనికి ఉనన విశ్ాాసానిన బటిట చివరికి అతడు విజయం
అందుకునానడు.
అనుసరణ
నీతిమంతుడు కలిగి ఉండవలస్ిన కొనిన కీలక విషయాలు ఏమిటి? వాటి జాబితాని చేస్ి, దేవుడు మిమాలిన శకితవంతంగా
నడిపించడానికి పారరిించండి.

నీతిమంతుని జ్ఞాప్కముచేసికొనుట ఆశీరవాదకరమగును
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నీతిమంతుని జ్ఞాప్కముచేసికొనుట ఆశీరవాదకరమగును భకతాహీనుల పేరు అసహ్యత ప్వట్ట ంచును స్వమెతలు 10: 7
ఈ పరపంచములల పరతి ఒకిర్ు ఒక మనిషిగా ఉంటార్ు కానీ ఒక జాయాపకంలాగా ఉండర్ు. పరతి ఒక మనిషి జీవితం వనుక
కొనిన జయ పకాలు ఉంటాయి. కొనిన జయ పకాలు మన హృదయములలతుగా ఉంటాయి అవి కొనిన సంతోష్ానిన ఇచేచవిగా కొనిన
బాధకి కలిగించేవిగా ఉంటాయి.
ఈ లలకములల మన జీవితకాలం చాల చిననది కానీ నివశంచినంతకాలం మనం ఎలాటి జయ పకాలని ఇతర్ులకు మనం
గుర్ుతలుగా ఇసుతనానము అననది ముఖయం. ఒక సహో దర్ుడిగా ఒక సహో దరిగా ఇతర్ులు మనలను గుర్ుతకు
తచుచకుననపుపడు ఎలాంటి విషయాలను వార్ు తలచుకుంటార్ు అననది ఆలలచించాలి. మన జీవిత కాలం ముగిస్న
ి
తరాాత మన గుర్ుంచి ఇతర్ులు ఏ విషయాలు వాటిని తలచుకుంటార్ు ఆశీరాాదం తచేచ విషయాల లేక దుుఃఖపరిచే
విషయాల అననది ఆలలచించాలి.
అనుసరణ
పరజలు మీ గురించి ఏమి మాటాలడగలర్ని మీర్ు అనుకుంటలనానర్ు? ఆశీరాాదం తచేచ జాయపకంగా లేక దుుఃఖపరిచే
జాయపకంగాన? ఎలాంటి విషయాలు మనం మార్ుచకోవాలల వాటి గురించి పారర్ిన చేస్ి మార్ుచకోడానికి పరయతినచండి.

నీతిమంతుడు ఎననడును కదలంప్బడడు
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నీతిమంతుడు ఎననడును కదలంప్బడడు భకతాహీనులు ద్ేశములో నివసింప్రు. స్వమెతలు 10:30
దేవుని నీతిమంతుల ైన స్్త ీ పుర్ుషులకు ఎదుర్ుచూడడానికి, సుర్క్షితంగా మరియు స్ిిర్ంగా ఉండటానికి అదుుతమన
ై
భవిషయతు
త ఉంది. వార్ు పరతి వప
ై ు గటిటగా న కిబడవచుచ, కాని చూర్ణ ం చేయబడర్ు; కలవర్ పడవచుచ కానీ నిరాశతో
కాదు. ఎటలబో యినను శరమపడుచుననను ఇరికింపబడువార్ము కాము; అపాయములల నుననను కేవలము ఉపాయము
లేనివార్ము కాము. (2 కొరింథీ 4: 8)
నీతిమంతులు దేవుని పతరమ నుండి, కీరసత ు చేతుల నుండి మరియు దేవుని కుటలంబం నుండి ఎపపటికీ తొలగించబడర్ు. కీరసత ు
పతరమనుండి మనలను ఎడబాపు వాడవడు? శరమయిన
ై ను బాధయిన
ై ను హంసయిన
ై ను కర్వన
ై ను వసత హ
ీ తయిన
ై ను
ీ న
ఉపదరవమన
ై ను ఖడి మన
ై ను మనలను ఎడబాపునా? (రోమీయులకు 8:35)
అనుసరణ:
మీ జీవితంలల మీర్ు ఎదురకింటలనన అనిన కష్ాటలను / హంసలను గురించి పారరిించండి.

ప్ీభువవ కనునలు నీతిమంతుల మీద ఊండును
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ప్ీభువవ కనునలు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చవవలు వవరధ ప్వీరథ నల వెప్
ై వనను ఉననవి గవని ప్ీభువవ ముఖము కీడు
చేయువవరధకత విరోధముగవ ఉననద్ి. 1 పేతురు 3: 12
నీతిమంతుడు ఎపుపడూ దవి
ై క ననటస
ీ ును ఆకరిిసత ాడు, మరియు అతను ఎకిడ ఉనాన, దేవుని చవి అతనివప
ై ు ఉంది;
ఎందుకంటే, పరతి నీతిమంతుడు పారర్ిన చేస్ప
త డుగా ఊనటెల తే
ల , అతను పారరిించే చోట, దేవుని చవి ఉంది, నీతితోపాటల పారర్ిన
కలిస్ినటెల తే
ల విజాయపనకు ఫలితం లభిసుతంది.
నీతిమంతుడు నిర్ంతర్ం దేవుని ననటస
ీ ు మరియు అతని సంర్క్షణలల ఉంటాడు; దేవుడు నిర్ంతర్ం అతని కోసం చూసాతడు
మరియు అతనిని చూసాతడు, మరియు అతను తన నిర్ంతర్ ర్క్షణలల ఉనానడు.
తనయిడల యథార్ిహృదయముగలవారిని బలపర్చుటక్ర యిహో వా కనుదృషిట లలకమందంతట సంచార్ము
చేయుచుననది. (2 దినవృతాతంతములు 16: 9)
అనుసరణ:
మీ పటల దేవుడి దృషిటకి కృతజయ తలు చపపడానికి సమయం కేటాయించండి. దేవుడు మీ పారర్ి నలకు
ఇచిచనా సమాధ్ానాలనినంటినీ గుర్ుతంచుకోండి మరియు దేవునికి కృతజయ తలు చపపండి.

నీతిమంతుని విజ్ఞాప్న మనఃప్ూరాకమెన
ై ద్ై బహ్ు బలము గలద్ై యుండును.
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మీ ప్వప్ములను ఒకనితోన కడు ఒప్వుకొనుడి; మీరు సాసథ తప్ ందునటల
ు ఒకనికొరకు ఒకడు ప్వీరథ నచేయుడి. నీతిమంతుని
విజ్ఞాప్న మనఃప్ూరాకమెైనద్ై బహ్ు బలము గలద్ై యుండును. (యాకోబు 5:16)
దేవుడు తన చరిచలల కొనిన పరతయే కమన
ై పనిని చేయటానికి ర్జపకలపన చేస్ినపుపడు, అతను తన అనుచర్ులపై దయ
మరియు పారర్ి న యొకి ఆతాను పో సాతడు; మరియు అతను ఒక వయకిత కోసం కొనిన పరతయే క పనులు చేయబో తుననపుపడు
కూడా తన ఆతాను కుమారించును.
పారర్ి న అవకాశం దొ రికన
ి పుపడు, విశ్ాాసం దాారా మన కిరయలను కనపర్చినపుపడుు ఆశీరాాదం ప ందే వయకితగా ఉంటాము.
ఆతాతో కూడిన పారర్ిన అనేది దేవుడి యొకి శకిత కనపర్ుచుటకు చిహనంగ ఉననది.
అనుసరణ:
మీ జీవితం గురించి ఒకరితో పంచుకోండి మరియు వారితో పారరిించండి.

నీతిమంతులు కీడు చూడకుండ కొనిప్ో బడుచునవనరు.
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నీతిమంతులు నశంచుట చూచి యెవరును ద్వనిని మనసుున పెటటరు భకుాలెైనవవరు తీసికొనిప్ో బడుచునవనరు కీడు
చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిప్ో బడుచునవనరని యెవనికతని తోచదు. యెషయా 57:1
మునుపటి అధ్ాయయం నుండి యూదా నాయకుల మందలింపును కొనసాగిసత ూ, యిహో వా నీతిమంతుల హంసను
మాటాలడుతాడు. యూదా యొకి దుషట నాయకులచే నీతిమంతులు విసారించబడాుర్ు మరియు హంస్ించబడాుర్ు, దేవుడు
వారిని విడిచిపటట డు. వార్ు నశంచినపుపడు, దయగల మనుషులను తీసుక్ళ్ళానపుపడు, నీతిమంతులను
ఆశీర్ాదించడానికి, వారిని చడు నుండి దూర్ం చేయడానికి మరియు వారిని శ్ాంతిలలకి అనుమతించడానికి దేవుడు దానిని
ఉపయోగించాడు.
దైవభకిత విశ్ారంతి మరియు శ్ాంతిని కనుగకంది, భకితహీనులు బందిఖానాలలకి వళ్ళార్ు, వారిలల కొందర్ు చంపబడాుర్ు.
యిహో వా భకుతల మర్ణము ఆయన దృషిటకి విలువ గలది. (కీరాన 116:15)
అనుసరణ:
మీ పారర్ిన సమయంలల, నీతి కార్ణంగా హంస్ించబడిన మరియు చంపబడిన పరజలను గుర్ుతంచుకోండి.

నీతిమంతునికత కలుగు ఆప్దలు అనేకములు
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నీతిమంతునికత కలుగు ఆప్దలు అనేకములు వవట్ అనినట్లోనుండి యెహ్ో వవ వవనిని విడిపంి చును. కీరాన 34:19
కేవలం విశ్ాాసం మరియు విధ్ేయత యొకి జీవితం దేవుని బిడు ను ఇబబందుల నుండి మినహాయించదు. మనం
దేవుణణణ విశాస్ించి ఆయనను పారరిిస్తత, పరభువు మన కష్ాటల దాారా మనలను చూడగలడు మరియు మనలను
ఆశీర్ాదించును.
నమాకం ఏమిటంటే, మన హృదయాలు విరిగన
ి పుపడు మరియు మన ఆతాలు నలిగినపుపడు దేవుడు మన దగి ర్
ఉనానడు. ఇది షర్తులతో కూడిన వాగాినం కాదు; ఇది వాసత వం. నీతినిమితత ము హంస్ింపబడువార్ు ధనుయలు; పర్లలక
రాజయము వారిది. (మతా య 5:10)
అనుసరణ:
ఈ రోజు మీ హృదయానిన ఇబబంది పడుతునన విషయాలు ఏమిటి? ఆ కష్ాటల గురించి దేవుడు మీకు ఏమి
చేయాలనుకుంటలనానర్ు? దేవుని చితాతనికి ల ంగిపో యిే హృదయం కోసం పారరిించండి.

నీతిమంతుని యలుు గొప్ు ధననిధి

10 రోజు

నీతిమంతుని యలుు గొప్ు ధననిధి భకతాహీనునికత కలుగు వచుుబడి శరమకు కవరణము. స్వమెతలు 15:6
నీతిమంతుల ఇంటలల నిధ్ి అంటే ఒక వసుతవు మాతరమే కాదు; గకపప నిధ్ి అంటే ఆతీాయత. , ఈ లలక జీవితములల ఎకుివ
లేదా తకుివ ఉనాన, పరతి నీతిమంతుడు ధనవంతుడు
మూర్ుిడు లేదా ముర్ిసుిరాలు సంపాదించేది సమసయ కావచుచ. నిధ్ికి బదులుగా, వారికి ఇబబంది ఉంది. అతను గకపప
ఆదాయానిన ప ందగలిగినపపటికీ, వార్ు చాలా ఇబబందులు ఎదురకింటార్ు.
అనుసరణ:
మీర్ు ఏ విధమైన నిధ్ిపై దృషిట పటాటర్ు? మీర్ు సాాధ్ీనం చేసుకోవాలనుకుంటలనన కొనిన ఆధ్ాయతిాక నిధ్ిని మరియు దానిన
సాధ్ించడానికి మీర్ు ఎలా పని చేసత ునానరో జాబితా చేయండి.

నీతిమంతుడు బ్రదలకొరకు నవయయము విచవరధంచును
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నీతిమంతుడు బ్రదలకొరకు నవయయము విచవరధంచును దుషు
ట డు జ్ఞానము వివేచింప్డు. స్వమెతలు 29:7
నీతిమంతుడు లేదా నీతిమంతురాలు యొకి గకపప గుణం ఏమిటంటే వార్ు పతదవారిని చూసుకుంటార్ు. ఇది జాలి భావాల
పరతిసపందన కంటే ఎకుివ; వార్ు పతదల కార్ణానిన పరిగణణసత ాడు. ఇది కిరయలల ఆలలచనాతాక కర్ుణ.
దురాార్ుిలు మరియు దేవునికి వయతిరేకంగా తిర్ుగుబాటల చేస్వ
త ార్ు మరియు ఆయన జాయనం మరియు కర్ుణను అర్ి ం
చేసుకోలేర్ు. ఇది వారి సాలాభానికి నేర్ుగా ఉపయోగపడదు కాబటిట, వార్ు దానిని అర్ి ం చేసుకోలేర్ు. అతని అజాయనం
మరియు అవగాహన లేకపో వడం మేధ్ో లలపం కాదు, చడు వకరబుదిి యొకి వయకీతకర్ణ.
అనుసరణ: పతదల కోసం ఏదన
ై ా చేయాలని పరణాళ్ళక చేయండి

నీతిమంతులు ఆశంచునద్ి వవరధకత ద్ొ రుకును.
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భకతాహన
ీ ుడు ద్ేనికత భయప్డునో అద్ే వవనిమీద్ికత వచుును నీతిమంతులు ఆశంచునద్ి వవరధకత ద్ొ రుకును.

స్వమెతలు 10:24
మూర్ుిడు లేదా ముర్ిసుిరాలూకి అనీన సరిగి ా లేవని, ఒకరోజు జవాబుదారీతనం రోజు వసుతందని తలుసు. అందువలల
వార్ు భయంతో జీవిసాతర్ు మరియు ఈ భయాలు ఒక రోజు వారిపక
ై ి వసాతయి.
నీతిమంతుడు లేదా నీతిమంతురాలుకి కూడా రాబో యిే దాని గురించి ఒక అవగాహనా ఉంది, కానీ అది సర్న
ర ఆశ్ావాదం
మరియు ఆశతో నిండి ఉంది. వారి దైవిక కోరిక నర్వేర్బడుతుంది. నీతిమంతుల కోరిక ఉతత మమైనది భకితహీనుల ఆశ
అహంకార్యుకత మైనది. (స్వమెతలు 11:23)
అనుసరణ:
మీకు ఉనన కోరికల జాబితా చేయండి మరియు దాని గురించి దేవుణణణ పారరిించండి.

యథవరథ వరా నుడు భకతాహీనునికత హేయుడు.
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దురవమరుగడు నీతిమంతులకు హేయుడు యథవరథ వరా నుడు భకతాహీనునికత హేయుడు. స్వమెతలు 29:27
మేము నిజాయితీ లేనివారిని అసహయంచుకోకపో తే, మేము నీతిమంతులు కాదు. మనం నీతిమంతులు కాబటిట మనలిన
దేాషిస్తత, మమాలిన దేాషించేవార్ు నీతిమంతులు కాదు.
నీతిమంతులు దురాార్ుిలను దేాషిసత ార్ు, ఎందుకంటే వార్ు నీచమన
ై ఆతాను, దురాార్ుిల చర్యలను నిలబెటటలేర్ు. వారి
దేాషం దురాార్ుిల పటల మరియు వారి చడు చర్యల మీద ఉంది. అయితే దురాార్ుిలు తమ పనుల కోసం నీతిమంతులను
దేాషిసత ార్ు; వారి దేాషం మంచి మనుషుయలు మరియు మంచి చర్యలు.
వైదుయడు వాయధ్ిని దేాషిసత ాడు, కానీ రోగిని పతరమిసాతడు, మరియు రోగి తిరిగి జీవితం ప ందటానికి వైదుయడు పరయతినసాతడు వైదుయడు చడును అసహయంచుకుని పూరితగా చడుని దేాషిసత ాడు.
అనుసరణ:
నీజాయితిగా ఊండని వయకిత గురించి ఆలలచించండి. అతని అనాయయం నుండి బయటకు రావడానికి అతనికి / ఆమకు
సహాయపడటానికి సమయం కేటాయించండి.

నీతిమంతులు తలవిచేత తపిుంచుకొందురు.
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భకతాహన
ీ ుడు తన నోట్ మాటచేత తన ప్ రుగువవరధకత నవశనము తపిుంచును తలవిచేత నీతిమంతులు తపిుంచుకొందురు.

స్వమెతలు 11:9
కపటవాదిని గురితంచే గుర్ుతలలల ఒకటి, వార్ు తమ మాటలతో పరజలను నాశనం చేసత ార్ు. హృదయపూర్ాక పతరమ అనేది
ఇతర్ులను నాశనం చేయటానికి కాదు కానీ ఇతర్ులను నిరిాంచటానికి సహాయం చేసత ుంది.
దేవుని విమోచన నీతిమంతులకి వారి జాయనం దాారా వసుతంది, జాయనం దాారా మరియు దేవునితో వయకితగత సంబంధం
దాారా వసుతంది.
ఎవడైనను ననటక
ి ి కళ్లల ము పటలటకొనక తన హృదయమును మోసపర్చుకొనుచు భకితగలవాడనని అనుకొనిన యిడల
వాని భకిత వయర్ి మే. (యాకోబు 1:26)
అనుసరణ:
మీర్ు ఇటీవల కాలంలల మీ మాటలతో ఎవరినైనా బాధపటిటనటల యితే, వళ్ళల వారితో మాటాలడి తిరిగి మీ బంధ్ానిన నిరిాంచండి.

నీతిమంతుడు ఆకలతీర భోజ్నముచేయును
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నీతిమంతుడు ఆకలతీర భోజ్నముచేయును భకతాహన
ీ ుల కడుప్వనకు లేమి కలుగును. స్వమెతలు 13:25
నీతిమంతులు జీవించడానికి తగిన సామర్ి ాంతో ఆశీర్ాదించబడాుర్ు; మరియు అతను తన వది ఉననదానితో సంతృపిత
చందుతాడు మరియు దానిని మితంగా ఉపయోగిసత ాడు; అతను తినడానికి సరిపో తుంది, మరియు అతని భాగంతో సంతృపిత
చందుతాడు మరియు తగినంత కంటే ఎకుివ తినడు; అతను తన ఆకలిని తీర్చడానికి తింటాడు తపప వేరప
ే నికి కాదు;
అతను లగూరీ జీవితాలలల అధ్ికంగా మునిగిపో డు.
దుషు
ట నికి కడుపుకి ఆతీాయ ఆహార్ం కాకా తన కడుపు నింపడానికి బో తిక ఆహార్ం కూడా కావాలి. ఎకిడఉనన తన
కడుపు మాతరం నింపడానికి పరయతనం చేసత ాడు. తన ననటి గురించి కాకా తన ప టట గురించి మాతరమే ఆలలచిసుతంటాడు.
అనుసరణ:
మీర్ు తినే ఆహారానిన మీకు ఆశీర్ాదించినందుకు దేవునికి ధనయవాదాలు తలపండి.

నీతిమంతుల వేరు చిగురుును.
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భకతాహన
ీ ులు చడడ వవరధకత ద్ొ రుకు ద్ో ప్వడుస్ ముమను అపే క్ించుదురు నీతిమంతుల వేరు చిగురుును.

స్వమెతలు 12:12
ఇతర్ులు కలిగి ఉననదానిన కోర్ుకోవడం దురాార్ుిల సాభావం. ఇందులల వార్ు దురాశతో పాపం చేసత ార్ు మరియు
దురాార్ుిలు సంపాదించిన దాని కోసం ఆరాటపడతార్ు.
దేవుని యొకి నీతిమంతులు దో పడ
ి ీని కోర్ుకోవాలిున అవసర్ం లేదు, ఎందుకంటే వార్ు పండల చటల లాంటివార్ు. ఇది వారి
యొకి చటలట మూల నుండి వసుతంది, వారికీ ఎవర్త
ర ే మూలంగా ఉనానరో వారి నుండి.
అతని దినములలల నీతిమంతులు వరిిలల ుదుర్ు చందురడు లేకపో వువర్కు క్షేమాభివృదిి కలుగును.
అనుసరణ:

మీ ఆశీరాాదాలను మరకకరికి పంచుకోండి లేదా మరకకరికి బహుమతి ఇవాండి.

నీతిమంతులు ద్వక్ిణయము కలగధ ధరమమితు
ా రు.
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భకతాహన
ీ ులు అప్వుచేసి తీరుకయుందురు నీతిమంతులు ద్వక్ిణయము కలగధ ధరమమితు
ా రు. స్వమెతలు 37:21
దురాార్ుిలు తీసుకునేవార్ు, ర్ుణాలు తీసుకోవడమే కానీ తిరిగి చలిల ంచర్ు. పాక్షికంగా అతను అలా చేయడు, కానీ
పరధ్ానంగా అతను చేసత ూ ఊంటాడు. వయర్ిమైన వాటిపన
ై సమయం వచిచసాతర్ు కానీ అపుప మాతరం మిగిలి ఊంటలంది.
అతను దాని నుండి విడుదల కాక తర్చూ దరిదంర లల జీవిసాతర్ు.
నీతిమంతులు దయగలవార్ు. వార్ు ఉదార్ంగా ఇచేచవార్ు మరియు సంపనునలు. వార్ు తీసుకునేవార్ు కాదు
ఇచేచవార్ు. మంచి మనిషి చేయగలిగినంతవర్కు ఇతర్ుల అవసరాలకు చవిని ఇసాతడు, మరియు అతను ఇచేచదానికి
దరిదారనికి బదులు, అతను ధనవంతుడవుతాడు, ఇంకా ఎకుివ చేయగలడు.
అనుసరణ:
మీర్ు ఇవావలస్ిన లేదా తిరిగి చలిల ంచాలిున ఏదన
ై ా ఉంటె తార్గా చేయండి.

నీతిమంతునికత కలగధనద్ి కొంచమెైనను అద్ి శ్రష
ర ట ము.
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నీతిమంతునికత కలగధనద్ి కొంచమెైనను బహ్ుమంద్ి భకతాహన
ీ ులకునన ధనసమృద్ిికంటె శ్రష
ర ట ము. స్వమెతలు 37:16
దురాార్ుిలకు ఉననదంతా నిలబడదు కాబటిట, నీతిమంతుడు కలిగి ఉనన కొదిిపాటి సంపద దురాార్ుిలకనాన మంచిది.
దేవుణణణ విశాస్ించి ధర్ాబది మన
ై జీవితం జీవించే వారికీ దీర్ఘకాలిక పటలటబడి లాంటిది.
నీతిమంతుని ఆశీరాాదం ఒక పరతిభగా గుణణంచగలదు, కానీ దురాార్ుిల శ్ాపం పరతిభను అణణచివేసత ుంది. మనిషి యొకి
ఆనందం తన వది ఉనన బంగార్ు నిధులలల ఉండదు.
అనుసరణ:
దేవుడు మీకిచిచన ఆశీరాాదాలనీన గుర్ుతంచుకోండి మరియు దేవునికి మీ కృతజయ తా భావానిన చూపించండి.

నీతిమంతునికత అసతయ మాట అసహ్యము
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నీతిమంతునికి కలల మాట అసహయము భకితహన
ీ ుడు నిందించుచు అవమానపర్చును. స్వమెతలు 13:5
నీతిమంతులు కేవలం సతాయనిన పతరమించి అబదాినిన నివారించర్ు; వార్ు నిజంగా అబదాినిన దేాషిసత ార్ు. దైవభకితగలవార్త
ర ే,
వారికి సతయంపై పతమ
ర ఊంటలంది మరియు దేవుడు అబదాినిన దేాషించినా లాగున వార్ును అసతాయనిన దేాషింతుర్ు.
దురాార్ుిలు అబదాినిన పతమి
ర సాతర్ు, ఇది వారికి స్ిగి ు మరియు అవమానానిన తసుతంది. దురాార్ుిలు అసహయంగా ఉంటార్ు,
సతాయనిన , సూతారనిన పాటించే విషయాలలల వార్ు చాలా అవినీతిపర్ులు.
అనుసరణ:
ఇటీవల కాలంలల అబది ం చపిపనటల యితే దానిన సరిదద
ి ి ుకుందాం.

నీతిమంతుని నోరు జీవప్వ ఊట
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నీతిమంతుని నోరు జీవప్వ ఊట భకతాహీనుల నోరు బలాతవారము మరుగుప్రచును. స్వమెతలు 10:11
నీతిమంతుడైన పుర్ుషుడు లేదా స్్త ీ జీవితానిన ఇచేచ మాటలు మాటాలడుతుంటాడు, తర్చుగా ఇతర్ులతో మరియు
కొనినసార్ుల ఒకరి సాయంగా కూడా మాటాలడతార్ు. బావిలల నుండి నీర్ు పరవహంచడం చాలా విలువన
ై ది పరజలు అందర్ు
దాని చుటట
ట చేర్తార్ు. నీతిమంతుల మాటలు కూడా ఒక సమాజానికి అంతే అవసర్ం, పరతి ఒకిరికీ సమృదిిగా జీవితానిన
అందిసత ుంది అంతే కాక తాతాిలిక, మేధ్ో , నతి
ై క మరియు ఆధ్ాయతిాకతను కూడా అందిసత ుంది.
దుషట పుర్ుషుడు లేదా స్్త ీ వారి మాటలతో హాని మరియు బాధను తచుచకుంటార్ు. వార్ు వారి జీవితానిన కోలలపతార్ు.
అనుసరణ:
ఈ రోజు మీర్ు ఎవరిని కలిస్ిన వారికి అనుకూలమన
ై మాటలు చపపడానికి మీ వంతు కృషి చేయండి. పో ర తాుహకర్మన
ై
పదాలతో వారితో మాటాలడండి.

నీతిమంతుడు తన ప్శువవల ప్వీణమును దయతో చూచును
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నీతిమంతుడు తన ప్శువవల ప్వీణమును దయతో చూచును భకతాహన
ీ ుల వవతులయము కర
ర రతామే.

స్వమెతలు 12:10
దేవుడు జంతువులను జాగరతగా చూసుకుంటాడు. నీతిమంతుడు లేదా దవ
ై భకితగల వయకిత కూడా తన జంతువు పటల శరది
మరియు కర్ుణను చూపిసత ాడు. జంతువు తనది అనే నిజమన
ై భావన కలిగి ఊండాలి, మరియు దేవుడు మనకి జంతువు
యొకి అధ్ికారానిన ఇచాచర్ు కాబటిట ఆ అధ్ికారానిన జాగరతతగా మరియు కర్ుణతో ఉపయోగించుకోవాలి.
వచనం చపిపన పరకార్ంగా ఒక మంచి మనిషి తనకు సహాయం చేస్తది జంతువు అయినపపటికీ తన కోసం అందించేవాటి
గురించి పటిటంచుకుంటాడని గరంథం బో ధ్ిసత ుంది. దురాార్ుిలు మాతరమే దో పడ
ి ీ చేసత ార్ు.
అనుసరణ:
మీకు పంపుడు జంతువులు ఉంటే వాటికీ ఎకుివ దయ చూపండి. మీకు పంపుడు జంతువులు లేకపో తే మీర్ు తర్చుగా
చూస్త కొనిన జంతువులకు ఆహార్ం ఇవాండి.

నీతిమంతుడు సంతోషగవనములు చేయును.
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దుషు
ట ని మారగ మున బో నులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగవనములు చేయును. స్వమెతలు 29:6
ఒక మనిషి తన పరవర్త నలల చడుగా ఉండవచుచ, అయినపపటికీ అతని పాపపు చర్యలే అతనిన నాశనం చేసత ాయి. చాలా
మంది దురాార్ుిలు తమ పాపం దాారా జీవితానిన, స్తాచఛను జర్ుపుకుంటలనానర్ని అనుకుంటార్ు, కాని అది వారికి ఒక
ఉచుచ మరియు వల అవుతుంది.
పాపం దుషట మనిషికి చందినది అయితే, పాడటం, సంతోషించడం నీతిమంతులకు చందినది. పాడటం మరియు
సంతోషించడం అనేది వారిలల ఉననదాని యొకి వయకీతకర్ణ, పాపం దుషట మనిషి లలపల ఉననదానికి వయకీతకర్ణ.
అనుసరణ:
బిగి ర్గా కొనిన పాటలు పాడండి మరియు భగవంతుడిని సుతతించండి.

నీతిమంతులు వరధథలు ుట ప్టట ణమునకు సంతోషకరము.
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నీతిమంతులు వరధథలు ుట ప్టట ణమునకు సంతోషకరము భకతాహన
ీ ులు నశంచునప్వుడు ఉతవుహ్ధాని ప్వటలటను. స్వమెతలు
11:10
దేవుడు తన నీతిమంతులతో మనుషుయలకు దయ చూపుతాడు, మరియు వార్ు ఆశీర్ాదించబడినపుపడు సమాజం
ఆనందిసత ుంది. అలాంటి పుర్ుషులను పో ర తుహంచినపుపడు, శకిత మరియు నమాకమన
ై పరదశ్
ే ాలలలకి పరవేశంచినపుపడు,
నగర్ం ఆనందిసత ుంది; ఆ పరభుతా పౌర్ులు లేదా పరజలు ఆనందిసత ార్ు, ఎందుకంటే వార్ు పరజా వయవహారాల నిర్ాహణ దాారా
నాయయం మరియు పరశ్ాంతత మరియు అనేక ఇతర్ పరయోజనాలను నమాకంగా ఆశసాతర్ు.
దురాార్ుిలు నశంచినపుపడు, ఆనందం ఉంది: నీతిమంతుల ఆశీరాాదంపై సమాజం ఎంతగానన ఆనందిసత ుందో , దురాార్ుిల
నశంచినపుపడు వారి విపతు
త ను, ముగింపును కూడా జర్ుపుకుంటార్ు.
నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కార్ణము దుషు
ట లు గకపపవార్గునపుపడు జనులు దాగియుందుర్ు.
సామతలు 28:12
నీతిమంతులు పరబలినపుపడు పరజలు సంతోషింతుర్ు దుషు
ట డు ఏలునపుపడు పరజలు నిటట
ట ర్ుపలు విడుతుర్ు. సామతలు
29:2
అనుసరణ:
చినననాటి నుండి నీతిమంతులుగా ఉండటానికి మీకు సహాయం చేస్ిన వార్ందరినీ గుర్ుతంచుకోండి మరియు వారి గురించి
దేవునికి కృతజయ తలు చపపండి. వీల త
ై ే వారికి కృతజయ త పతరం పంపండి.

నీతిమంతుడు నితయము నిలుచు కటట డమువలె ఉనవనడు.
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సుడిగవల వీచగవ భకతాహీనుడు లేకప్ో వవను. నీతిమంతుడు నితయము నిలుచు కటట డమువలె ఉనవనడు.

స్వమెతలు 10:25
పరిశుది గరంథం మూర్ుిడు నిలబడే పరమాదకర్మన
ై సి లానిన గురించి న కిి చబుతుంది. మనుషుయలందరికి ఇబబంది
(తుఫాను) వసుతంది, కాని దురాార్ుిలకు నిలబడటానికి పునాది లేదు. వారి ముందు పరతిదీ తుడిచిపటేట సుడిగాలి వల
దేవుని కోపం దురాార్ుిలను తుడిచివేసత ుంది; అది అతనికి కొమాను, మూలమును కూడా వదిలివేయదు
బుదిిమంతుడు, బుదిిహనీ
ీ డు కటిటన ఇంటి ఉపమానం చపిపన పరకార్ంగా (మతత యి 7: 24-27) నీతిమంతుని పునాది
ఎపపటికి ఊంటలంది , ఎండా వచిచన తుఫాను కొటిటన ఆ ఇంటికి ఏమి అవాదు.
అనుసర్ణ:
నీ జీవితమంలల ఎదురకింటలనన అనిన సమసయల గురించి వాటిని ఎదురకినటానికి దేవుడి నుండి తలివిని బుదిిని అడగండి.

నీతిమంతుల యలుు నిలుచును.
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భకతాహన
ీ ులు ప్వడై లేకప్ో వవదురు నీతిమంతుల యలుు నిలుచును. స్వమెతలు 12:7
నీతి అనే మూలము లేనందున, దురాార్ుిలు నిలబడలేర్ు. వార్ు ఒక రోజు పడగకటట బడతార్ు మరియు నశంచిపో తార్ు.
దేవుడు తన నీతిమంతుల న
ై వారిని కాపాడుతాడు. వార్ు మరియు వారి ఇలుల ర్ండు ఎపపటికి చరిగిపో వు.
అనుసరణ:
కుటలంబముగా కలిస్ి ఎకుివుగా దేవుడిలల ఎదగడానికి చరిచందండి. పారర్ిన చేయండి.

నీతిమంతుల వెలుగు తేజ్రధలు ును
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నీతిమంతుల వెలుగు తేజ్రధలు ును భకతాహన
ీ ుల ద్ీప్ము ఆరధప్ో వవను. స్వమెతలు 13:9
నీతి - దవ
ై భకిత ర్ండు నిజ జీవితంలల వయకీతకరిసత ాయి. నీతితో జీవించిన వయకిత ముఖములల కాంతి మరియు ఆనందం
ఉంటలంది. నీతిమంతుడి జీవితమంలల కాంతి మరియు ఆనందం అర్ుదుగా కనబడినటెల తే
ల అతడి జీవితములల ఏదన
ై ా
తపుప జరిగి ఊండవచుచ. వలగని కాంతి మరియు నీతి వాటికీ సాక్షాయలు ఉనానయి.
నీతి అనేది కాంతితో ముడిపడి ఉంది, కానీ దుషట తాం చీకటితో ఉంటలంది. ఇకిడ ఉదువించిన చీకటి నీతిమంతుడైన
దేవుని తీర్ుప దాారా విధ్ించబడుతుంది (బయట పటట బడుతుంది).
అనుసరణ;
మతత యి 6వ అధ్ాయయము చదవండి నీతి విషయాల గురించి ధ్ాయనించండి.

నీతిమంతుల సంతవనము విడిపింప్బడును
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నిశుయముగవ భకతాహన
ీ ునికత శక్ష తప్ుదు. నీతిమంతుల సంతవనము విడిపింప్బడును. స్వమెతలు 11:21
వయకితగతంగా, దేవుడిని ఎదిరించేంత బలంగా నర్ుడు లేడు; సమిషిటగా కూడా దేవుణణణ ఎదిరించేంత బలంగా లేడు. బాబెల్
టవర్ రోజులలల ఆకాశ్ానిన అందుకునే శకుతలతో చేరన
ి పుపడు దేవుడు మానవజాతికి తీర్ుప తీరాచడ.
(ఆదికాండము 11: 1-9).
కానీ నీతిమంతుల వంశసుిలు విడుదల చేయబడతార్ు: దేవుని ఆశీరాాదం ఆయన నీతిమంతులపై, మరియు వారి
వార్సులపై (వారి సంతానం) ఉంటలంది.
అనుసరణ:
సమయం తీసుకొని ముందు తరాలకి దేవుడికి నీతిగా ఊండాలనన విషయాల గురించి నేరిపంచండి.

నీతిమంతుని మనసుు యుకా మెైన ప్ీతుయతా ర మిచుును
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నీతిమంతుని మనసుు యుకత మైన పరతుయతత ర్ మిచుచ టకు పరయతినంచును భకితహీనుల ననర్ు చడు మాటలు
కుమారించును. స్వమెతలు 15:28
దేవుని నీతిమంతులు - జాయనం ఉనన స్్త ప
ీ ుర్ుషులు - వార్ు ఏమి చపాపలల మరియు ఏమి చబుతారో ముందే ఆలలచించండి.
వారి మాటలు పతరర్ణ మరియు పరతిచర్యపై మాతరమే ఆధ్ార్పడి ఉండవు.
దురాార్ుిల ననటికి వచిచనపుపడు సాయం నియంతరణ తకుివగా ఉంటలంది. చడు మాటలు ముందే తలివైన ఆలలచన
లేకుండా వారి ననటి నుండి బయటికి వసాతయి.
తకుివ మాటాలడండి కానీ మంచి విషయాలు మాటాలడండి అనేది ఒక మంచి సలహా. విసాతర్మన
ై మాటలలల దో షముండక
మానదు తన పదవులను కాచుకొనువాడు బుదిిమంతుడు.. (సామతలు 10:19)
అనుసరణ:
చపతప ముందు ఆలలచించడం పారకీటస్ చేయండి.

నీతి మంతులు యెహ్ో వవ మారగ ములు ననుసరధంచి నడచుకొందురు
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జాయనులు ఈ సంగతులు వివేచింతుర్ు, బుదిిమంతులు వాటిని గరహం తుర్ు; ఏలయనగా యిహో వా మార్ి ములు చకినివి,
నీతి మంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందుర్ు గాని తిర్ుగు బాటల చేయువారి దారికి అది అడు ము గనుక వార్ు
తొటిల
ర ల ుదుర్ు. హ్ొషేయ 14:9
ర్ండు అవకాశ్ాలు ఊనానయి ఒకటి దేవుడికి వయతిరేకంగా ఉండి ఇంకా కఠినంగా మార్డమా?, లేదా పరభువు వది కు తిరిగి
వచిచ అతని మారాిలలల సుర్క్షితంగా నడవడమా. మొదటిది ఎంచుకునన వాడు తలివిలేని వాడు, ర్ండవ ఎంపిక తలివన
ై ది.
జాయనవంతుడు దేవుడు ఇచిచనా దయలల, పశ్ాచతాతపం మరియు పునర్ుది ర్ణ అవాడానికి అదుుతమన
ై అవకాశ్ానిన
ఇసాతడు, వచిచనా ఆ ఆహాానానిన తిర్సిరించడం పరమాదకర్మైనది మరియు అవివేకమే.
వాగాినం చేస్న
ి తీర్ుప మధయలల కూడా, జాయనవంతుడు మరియు అవగాహన ఉననవాడు యిహో వా మారాిలు సర్న
ర వని
చూసాతడు, మరియు తీర్ుప పరకటించడం పశ్ాచతాతపానికి ఆహాానం.
అనుసరణ:
మీర్ు యిహో వాను అనుసరించే విషయాలలల కఠినంగా ఉనానరా? ఎవరితోనన
ై ా మాటాలడండి మరియు సలహా తీసుకోండి.

నీతిమంతుడు సురక్ితముగవ నుండును.
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యెహ్ో వవ నవమము బలమెన
ై దురగ ము. నీతిమంతుడు అందులోనికత ప్రుగెతిా సురక్ితముగవ నుండును.

స్వమెతలు 18:10
దేవుడు అదుుతమన
ై మరియు బలమన
ై ర్క్షణను ఇసాతడు. ఇది పాతుకుపో యినది అతని పతర్ు ఒక మాయాజాలం లేదా
మంతరము వంటిది కాదు, కానీ యిహో వా పతరట
ి అతని పాతర, అతని వయకిత యొకి పరకటనగా.
ఈ గోడల లలపల, పదునన
ై బాణం మనకు హాని కలిగిసత ుందని మనలల ఎవర్ు ఆందో ళన చందాలి? మన విశ్ాాసానిన
వాయయామం చేసత ుననపుపడు బాహయ ఇబబందుల నుండి మన భదరతను మేము గరహంచాము. మేము దేవుని పరతీకార్ం
తీర్ుచకునే నాయయం నుండి, చటట ం యొకి శ్ాపం నుండి, పాపం నుండి, ఖండించడం నుండి, ర్ండవ మర్ణం నుండి
సుర్క్షితంగా ఉనానము.
దేవుడు తన పతర్ును ఆశరయించమని అందరినీ ఆహాానిసాతడు; యిహో వా నామానిన పారరిించేవాడు ర్క్షింపబడతాడు.
వినయంగా దేవుని దగి ర్కు పరిగ్తిత, ఆయనను ఆశరయించేవార్ు ఆయన నీతిమంతులు, కాబటిట నీతిమంతులు అయన
వది కు పరిగ్తత ుతార్ు.
అనుసరణ:
మీ పారర్ినలల మీర్ు దేవుని నుండి ర్క్షణ తీసుకునన సమయాల గురించి ఆయన వది కు పరిగతి
్ త న రోజులను గురించి
తలపండి.

యెహ్ో వవ, నీతిమంతులను దయతో కప్వును.
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యెహ్ో వవ, నీతిమంతులను ఆశీరాద్ించువవడవవ నీవేకడ
ే ముతో కపిునటల
ు నీవవ వవరధని దయతో కపెుదవవ కవవవన నీ
నవమమును పేమి
ీ ంచువవరు నినునగూరధుఉలు సింతురు. కీరాన 5:12
ఇది అనినటికంటే గకపప ఆశీరాాదం - దేవుని అనుగరహం. దేవుడు మనలను దయతో, ఆనందంతో చూసుతనానడని
తలుసుకోవడం పరపంచంలలని గకపప జాయనం. అయన దయలల మనం నిలబడి ఉనానము.
ఒక కవచం శరీర్ంలలని ఏ ఒకి పారంతానిన ర్క్షించదు. మొబెైల్ శరీర్ంలలని అనిన భాగాలని కవర్ చేయడానికి సరిపో దు అది
ఎంత పది ది అయినా సరే. దేవుడి అనుగరహం అనేది కవచాకనాన మొబెల్
ై కనాన గకపపది. మనం అయన ర్క్షణలల అయన
దయతో ఉనానము.
అనుసరణ:
దేవుడికి నిజాయితితో కూడిన జీవితం జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకోండి. అయన చేస్న
ి అబుతమైన కారాయల గురించి
ఆయనకు కృతజయ త బావాలు తలపండి.

