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)*ట, -./0స2వవ4లక7 8ేవ4:;చు> ?@A BCDహమG - -ారJకKమం 1. 

 

 

:C. జOP ఆంకR బRT:    $ర& పడ)త+న- క/ా1 లను బట61 7ేవ:; <= > ?@Aహం $DEప:Fడ) అవసరమను 

కJంటKL@-Mా? ఈ లPకప: QRMాన-ంతట6; తమ భTజమTలVWౖ YసుZ న-టK[  QR\సూZ  D^ందర& ప>సుZ త 

DాలంలP ఈ లPకంలP `\సుZ L@-ర&. అLaక సమసbల మధb dకJeకJ; దుఃఖంలP, అiమయంలP 

పklనటK[ L@-ర&. mాMnDE ఎప:Fడూ dంతpq. D^;-rార&[  `\తం mాMn; కృంగ7uసుZ న-7v. తతwxతంyా, తమ 

QRmాలను ;యంz>ంచుD|ల}క ఎప:Fkో yా� సం?�/ా;- అనుభ\ంచల}కJL@-ర&. $Mnప:Fడ) ఇల�ంట6 

పMn�ి�zలPLa ఉL@-Mా? మMn D^ందMnDE అLaక సం7ే�లJ. 7ేవ:డ) �వ: ��ేిన <ా<ాx- ��ంచk@;DE �కJ 

కd�తంyా ఎల� ?ెలJసుZ ం7v? ల}7@ $ర& ప>z�ణం D���సZవ సం?�/ా;- సమ��@L@;- అనుభ\సూZ , 

\జయంలP `\ంచడ��ల�గ; ఆలPdసూZ  ఉL@-M�Y. 

ఈL@ట6 మన జ�� అంD�� బ�� /= లP "7వే:డ) $ <ా<ాల;-ట6; ��ం�@డ; $కJ కd�తంyా ఎల� 

?ెలJసుZ ందLa ప>శ-ను చMn�ంచబ� త+L@-మT".  Dారbక�మ�;- తపFక చూడంkl. 

 

+++ 

:C. జOP ఆంకR బRT:    rా�గతం. D���సZవ:లJyా మ�MnనపFట6DE ;MాశలP, అపMాధ QRవంలP `\సుZ న-mాMnDE 

బ� �vసుZ L@-ను. ఇ7v ;జం $ర& D���సZవ:ల ౖL@ ఇల� కృంగTదలలPLa ఉంk ేఅవDాశమTన-7v. 7ేవ:డ) $ర& 

ఇల�గTంk@ల; ఆ¡ం�@డ). ఐL@ $ర& ;MాశలPLa ఉL@-ర&. 

పలJవ:ర& ;జ�p£ పర&ల నౖ D���సZవ:లJ, "జ��, 7ేవ:డ) L@ <ా<ాx- ��ం�@kో  ల}7ో L@D� ?ెxయదు 

?ెx�¤Z  బRగTంటKం7v. 7వే:; V¤>మను, అంy¥DాMా;- Laను అనుభ\ంచల}క <= త+L@-న;" రహసbంyా L@?� 

�ెబTత+ంటRర&. 
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pqసు D¦�సుZ  తమను ��ంdన సంగz ఇతర&లJ �ెపFyా mార& పలJమ�ర&[  తమ చM¥�లలP \ంటKంటRర&. 

ఇల�ంట6 అనుభవం తమకJ ఎందుకJ కలగల}7@ అ; స7@ dంzసుZ ంటRర&. 

ఇ7ే \ధంyా మMn D^ందర& D���సZవ:లJ తమలP అపMాధ QRవం కలJగTత+న-ద; �ెబT?@ర&, మTఖbంyా 

L@bయ £ర&Fను గTMnంd ఆలPdంdనప:Fడ) కలJగTత+న- దంటRర&. "7వే:డ) L@ `\త \�@L@;- చూ� ి

తృVిZ  పడటంల}దు. పరలPకంలP L@ m§పౖ: D|పంyా చూ�ి నను- దూరంyా ;లబడ̈?@డ;" తరచుyా L@?� 

�ెబTత+ంటRర&. 

మMnD^ందర& కృంగTదలకJ లPనవ:త© ఎందుకJ L@ DEల� జMnynంద; ఆలPdసుZ ంటRర&. ;రంతరం 

7vగTలJపడ)త©La `\సూZ  D���సZవ `\తంలP; సం?�/ా;- అనుభ\ంచల}కJంటRర&. $రª ఇల�గTL@-Mా? 

ఉన-ట[p?ే 7ేవ:; mాకbంలP D^;- సం7«ేాల?� �మ¬x- <= > తA®ంd $కJ స�యపk@ల; 

ఆ¡సుZ L@-ను. 

చూడంkl, D^ందర& D���సZవ:లJ తమకJ �మ�పణ ల¯ంచల}ద; ;రంతరం ఎందుకJ తలJసుZ ంటRరంట°, సుmారZ 

క±klకలలP తమ �ేత+ల L§zZ  చూVింd ?@మT ప>భTవ:నంy¥కMnం�@మ; �VెిFన ప>జలJ ;రంతరం 

`\తంలP సమసbల}[ కJంk@ �pyా ఉంk@ల; mార& QR\సుZ ంటRర&. �తే+ల zZన తMా�త క±k@ ఎందుకJ 

సమసbలJ £Mn<= ల}7@ అ; లPdసుZ ంటRర&. ;జ�;DE ఇప:Fkే క/ా1 లJ ఎకJem§నౖటK[ yా అ;VిసుZ ండyా, 

D¦�సుZ నంy¥కMnంdన తMా�త ఇ;- శ�మల ందుకJ కలJగTత+L@-య; మధనపడ)త+ంటRర&. 

ఇల�ంట6 QRmాలJ అనుభmాలJ D���సZవ:లకJ తపFకJంk@ వసుZ ంటRp. బ¨ౖ²లJలPను, సంఘచMnత>లPను 

\శ�సులJ ఇల�ంట6 సమసbలను పలJమ�ర&[  ఎదుM´eన- ఉదం?@లను మనం చూసుZ L@-మT. mాMnDE 

అనుమ�L@లµrాZ p, కృంగTదల, అపMాధQRవం కలJగTత+ంటKం7v. ఉ7@హరణకJ, Y¶¤, 7@·దు, 

V¤త+ర&లJ ఇల�ంట6 శ�మలను అనుభ\ంdL@టK[  గTర&Z కJవసుZ ం7v. 

అం?ేDాక మనం D�వలం D¦�సుZ ను \శ��ింd ర�ణను అంy¥కMn�¤Z , తతwxతంyా మనం తMా�z `\తమం?@ 

సం?�షంyా గడపగxyn?ే, D�̂ తZ ;బంధన పz>కలను భకJZ లJ m>ా యవల� ిఅవసర�¹ ఉంk7ేv Dాదు. ప>జలJ 

ఒకe�ణంలP ర�ణ<» ం7v, సం?�షంyా, ఎల�ంట6 సమసbల}[ కJంk@ `\తమం?@ గడ)ప:త+ంkmేాళ½[ . ఐ? ేఇ7v 

;జం Dాద; బ¨ౖ²లJలP D�̂ తZ ;బంధనలPను <ాత ;బంధనలPను అLaక rా¾¿b�@MాలJL@-p. 

ఏ7ో  ఒక సమసbలP dకJeకJన- ప>జలను గTMnం�ే D�̂ తZ ;బంధన ÁతZం m>ా యబkl ఉన-7v. అLaక Dారణ@ల 

వలన ·MnDE సమసbలJ, ?@మT ర�ణ <» ందక మTనుప: ఉన- `\తం గTMnంd ·ర& ఆలPdంచుకJLa mార&. 

D���సZవ:లJyా మ�Mnన తMా�త క±k@ సం?�షం ల}దు, సమసbల} �ynల�p. $రª ఆల�గTL@-Mా? 
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ఏం�ెయ�bలP, 7ే;- నమ�¬లP mాMnDE ?ెxయదు. mాMnDE స�యం Dాmాx. మనల�y� ?@మT క±k@ 

మ�మÂలJ మనుష+ల}న; అ<» సZలJలJ �ె<ాFర&. Laడ) మనకJన- సమసbల} mాMnDE క±k@ కలJగyా 

7ేవ:డ) పMnషeMnం�@డ). అ<» సZలJలJ ప>జలD�మ; �<ెాFర&? మTఖbంyా, ·ర& పలJమ�ర&[  7వే:; 

�మ�పణను గTMnంdన ప>శ-లకJ జmాబTxవ�వల�ి వసుZ ంkే7v.  

ఐ?ే అLaక, \\ధ రDాల నౖ <ా<ాలను  `\తంలP \\ధ సందMాÃలలP �ే�,ి 7ేవ:డ) తమను ఇపFట6D¦ 

��ంd V¤>�ంd, పరలPకంలPDE Mా;rాZ k@ అ; ఆలPdసుZ L@-ర&. అ<» సZలJలJ పz>కలJ m>ా �ిన D^ందMnల� 

�ెబTత+L@-ర&. "7ేవ:డ) నను- V¤>�ంచడ) Laను VWదÄ  7ొంగతL@లJ �«ేాను. కడ)ప: £pంచుకJL@-ను. 

పలJమ�ర&[  బÆ ంDాను. \mా�;DE మTం7ే సంQÇynంచను, పలJమ�ర&[  వb¯చMnం�@ను, అం?Dేాక స�xంగ 

సంపరeంలP <ాలJ� L@-ను. ఈ ప>జల వల La, 7వే:డ) ;ను- V¤>�ంచల}డ;, ;ను- ఎన-ట6DE ��ంచడ; 

�వ: తలం�లే� �ే�¤ <ాపం � `\తంలP ఏ7ో ఉన-7Yే!" 

నువ:� <» రబడ)త+L@-వ; బ¨ౖ²లJ �బెTత+న-7v � <ా<ాx- గTMnంd ?ెx� ీpqసు;ను- V¤>�సుZ L@-డ). 

సంపÊరË �మ�పణకJ, స�య�;DE, నklVింప:కJ తన వదÄకJ రమ¬ంటKL@-డ) ఇ7v ;జమ; ;రªVసిూZ  

D^తZ , <ాత ;బంధనలలPంd D^;- QRyాx- చూVించబ� త+L@-ను. 7u;- బట61  7వే:డ) మన <ా<ాx- 

��rాZ డLa అం«ా;- క±k@ \వMnrాZ ను. 

7ేవ:డ) మనపట[  కృప చూVిం� ే<ాత ;బంధనలP; కథను గTMnంd Chuck Swin Doll తను m>ా �ని  The 

Grace Awakening అLa ప:సZకంలP \వరంyా ?ెx<ాడ). ఈ కథ ��àీబ� ¶Wత+ అLa వbDEZDE సంబ�vంdం7v. 

ráలJ Mాâ $కJ గTర&Z L@-డ) క7@? మMn అత; కJమ�ర&డ) iL@?@ను?. iL@?@ను ãకe 

కJమ�ర&kే ఈ ��àబీ� ¶Wత+. ��àీబ� ¶Wత+ బRలJడ)yా ఉన-ప:Fkే కJంటKmాడయ�bడ). అతkl 7@7v 

శత+> వ:లకJ 7ొరకకJంk@ <ాMn<= త© ఈ బRలJ;?� పటK జ�Mnపklం7v. m§ంటLa తynన m§ౖదbస�యం 

అందనందు వలన ఆ ప�ిబRలJ; M�ండ) Dాళ½ä \Mnyn<= య�p. Dాళ½ä \Mnyn కJంట6mా;yా `\తం 

గkl<ాడ). ఆ తMా�త 15-20 pqండ[  వరకJ ఆ బRలJణéË  గTMnంd ఏ$ m>ా యబడల}దు. తర&mాత ఒకe 

rాMnyా 7@·దు పMn<ాxసుZ న- DాలంలP అతkl V¤ర& మనకJ కనబడ)త+ం7v. 

$ర& ఈ కథ ãకe Laప�@b;- మనసులP ఉంచుD|mాల; మÂడ) maల సంవతAMాల DE�తం ప:Mాతన 

త©ర&F 7ే«ాలలP D�̂తZ  Mాâ గ7ెÄ  ఎకeyాLa, rా�@రణంyా <ాత Mాâను అతkl కJటKంభం సభTbలనందMn� 

చంVిmarాZ ర&. D�̂తZ  Mాâ అ�vDాMా;- �పేట61న m§ంటLa మTనుపట6 Mాâ కJటKంబ సభTbలందర& ఎం?� 

భయపడ)త© `\సుZ ంటRర&. అం?ేDాకJంk@ మTనుపట6 Mాâ ráలJ, 7@·దును పలJమ�ర&[  చంపk@;DE 
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ప>యz-ంdన సంగz $కJ గTర&Z ంkl ఉంటKం7v. కనుక ��àీబ� ¶Wత+ తన అ\ట6తనం?� <ాటK, తనకJ 

�@వ:తపFదLa <>ా ణభయం?� `\సుZ L@-డ). 

ఐ?ే ఒక Mêâన 7@·దు , ráలJ కJమ�ర&డ) iL@?@ను?� తనకJన- �¤-�;- గTMnంd అలPdంd 

rాyాడ; బ¨ౖ²లJ �ెబTత+న-7v తతwxతంyా M�ండవ సమÂpqలJ 9:1 లP 7@·దు అklyాడ), 

"iL@?@నును బట61  Laను ఉపDారమT �ేయTటకJ ráలJ కJటKంబమTలP ఎవkెనౖనూ కలk@?" 

Laను ఉపDారమT చూప:టకJ ఎవkైL@ కలk@ అ; 7@·దు అడ)గTత+L@-డ). 'ఉపDాMా;DE' mాడబklన 

®బÂ>  పదం CHESED. ఈ పద�¹ <ాత ;బంధనలP 'కృప, కర&ణ, V¤>మ' అ; D^;-�êట[  

అనువ7vంచబklన7v. అంట°, "L@ ఉపDాMా;DE iగTbkెనౖmాడ) ráలJ కJటKంబంలP ఎవM��L@ �ynల�Mా?" 

అ; అడగటం ల}దు. ల}దు. "iL@?@నును బట61 Laను ఉపDారమT �ేయTటకJ ráలJ కJటKంబమTలP 

ఎవM��L@ ఉL@-Mా?" అ; అklyాడ). ఒకeడ) మ�త>ం ráలJ కJటKంబంలP ఒకడ) �ynx ఉL@-డ; ఒక 

�¤వకJడ) �ె<ాFడ). ఐ?ే ఆ �¤వకJడ), "Mాజ�! �వ: అతణéË  దగ�ర ఉంచుD|కJ. అత; Dాళ½ä M�ండూ కJంట6\" 

అ; �<ెాFడ). 7@·దు జmాబT L@కJ బRyా నd�ం7v. "ఎంత QRగం కJంట6mాడ;" 7@·దు అడగల}దు. 

ల}దు. "m§ంటLa m§ð[ £సుకJ రంkl అతkకెeడ ఉL@-డ)?" అ; 7@·దు అklyాడ). [2 సమÂpqలJ 9:2-4] 

అతడ) లP7ెబRర&లP మ�D¦ర& ఇంట ఉL@-డ; �¤వకJడ) �ె<ాFడ). ��àీబ� ¶Wత+ ;వ�సిుZ న- ఈ <>ా ంతం 

ఎల�ంట6 <ాటలJ, వMాô లJ ల}కJంk@ ఎంkl õkై<= pన <>ా ంతం. అకeడ <» ల�లJ పండటం ల}దు. Laల ÁతZం 

õటలJmాMn ఉన-7v. ప;DE మ�xన స�లం. ��àీబ� ¶Wత+ శ¬«ానంల�ంట6 లP7బెRర&లP ;వ�ిసుZ L@-డ; మనం 

�ెపF వచు�. <>ా ణభయం?� ఎకekో మ�ర&మÂల 7@కJe; ఉL@-డ). ఐL@ 7@·దు ఈ కJంట6mా;; 

VిxVిం�@డ). 

pöరªషల}మTలP; Mాజమం7vMా;DE వd�నప:Fడ) ��àీబ� ¶Wత+ ఏమ;తన మనసులP 

ఆలPdంచుకJL@-kో ఊ®ంచుD|ంkl. ఎకekో మ�ర&మÂల ఎవMnD¦ ?ెxయకJంk@ 7@కJe; ఉL@-డ). ఎవMnD¦ 

కనబడక±డదనుకJL@-డ).  మTఖbంyా తన ?@త తMా�త Mాజ�ౖన mా; కంట పడక±డదు. ఇప:Fklక తనకJ 

�@వ: తపFదనుకJL@-డ) ఎందుకంట°, D^తZ Mాâ తనను V¤>�ంచ వల�ని అవసరం ల}దు. 7@·దు తనను 

7ే�¶ించk@;D� Dారణ@లJL@-p. ఐ?ే ��àీబ� ¶Wత+ను అ«ా�ల రథంలP £సుD�ð[ <= య�ర&, ఆ తర&mాత 

7@·దు Mాâ ఎదుట ;లJవబ¨ట1 బklL@డ). 

అతడ) భయం?� 7@·దు ఎదుట rాynలపkl నమrాeరమT �ే«ాడ). Mాâ తనకJ స�యపడనుL@-డ; 

తనకJ ?ెxయదు. "� తంkl>pöøన iL@?@ను ;�తZం Laను �కJపDారం �rేాZ న; 7@·దు అL@-డ). ఆ 

మ�ట\; అతkేమ; తల�@kో $ర& ఊ®ంచుD|గలMా?" [2 సమÂpqలJ 9:6-7] 
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CHESED ఇకeడ మరల mాడబklం7v, అనyా దయ, అతklDE అరûత ల}కJL@- చూVింdన కృప ఈ 

కJంటKmాణéË  ¡¾lం�ేందుకJ 7@·దు అతణéË  రVFించల}దు. �;Dాదు, అతklకJపDారం �యేదల�@డ). 

అతkl; VWDౖ�తZదల�@డ), üx� maయడం Dాదు. 7@·దు ఎందుDEల� దయచూVిం�@డ). 7@·దు, 

��àీబ� ¶Wత+ పట[  దయచూVిం�@లనుకJL@-డ). అతడ) ఏ7ో ��ేినందు వలన Dాదు, - అతkl తంkl> 

iL@?@నును బట61 . 

7@·దు, ��àీబ� ¶Wత+VW ౖదయచూVింdన ఉదం?@;- Laడ), 7వే:డ), అనర&û ల��øన మనందMnVWౖన 

చూVిసుZ న- దయకJ ఉ7@హరణyా మనం చూVించవచు�ను. మనం ��ేిన సzýయలను బట61  Dాక, ఆయన 

కJమ�ర&డ) pqసు మన D|సం మరణéంd నందున మనVWౖ దయచూVిసుZ L@-డ). అ<» సZలJడ) <áలJ 

m>ా సుZ L@-డ). "ప>భTవగT pqసు D¦�సుZ  తంkl>pöøన 7ేవ:డ) సుZ zంచబడ)ను yాక. మృత+లలP నుంkl D¦�సుZ  

zMnyn ల}చుటవలన `వమT?� క±klన ;M¥�ణ మనకJ కలJగTనటK[ , అనyా అ�య��øన rా�స� þమT మనకJ 

కలJగTనటK[  తన క;కరమT?� మనలను మరల జ;¬ంచ ��ేWను" [1 V¤త+ర& 1:3-4] 

ఐ?ే 7@·దు చూVిన దయకJ ��àీబ� ¶Wత+ సFం7vంdన \�@L@;- గమ;ంచంkl. 7ేవ:; కృపకJ, దయకJ 

$ర& క±k@ ఇల�y� సFం7vrాZ M�Y. చd�న కJకeవంట6 mాడL§నౖ L@ pöడల దయచూప:టకJ 

LaL§ంతట6mాడనL@-డ). [2 సమÂpqలJ 9:8] చd�న కJకeవంట6 mాడన; �పెFడం 7@�Mా, ?@ను 7ే;D¦ 

ప;DEMా; ;ష"#iజకJడన�,  వbర$��øన `\తమ; 7@·దు మ�MాâకJ �ెబTత+L@-డ). ఎందుకJ? 

?@L%క అL@మకJడన; అతklDE ?ెలJసు Mాâ దృ¶ి1లP ?@ను అతbలJFడన; ?ెలJసు. తన Dాళ½ä M�ండూ 

కJంట6mాLa సంగz ?ెలJసు. 7@·దు మ�MాâకJ ?@ను ధL@;- Dా�, శM¥ర బల�;- Dా; ఇవ�ల}న; 

?ెలJసు. వbDEZగతంyా తన \లJవసుL@- కంట° తకJema. 

ఇదం?@ ;జ�¹ Dా; ప>�@న అం«ా;- వ7vxma«ార&. అతడ) iL@?@ను కJమ�ర&kైనందు వలన 7@·దు 

Mాâ అతklVWనౖ దయ చూVసిుZ L@-డ). ;జ�;DE, తనకJమ�ర&లDEd�న ráకMాbలను సుఖQÇyాలను ఇతklDE 

క±k@ ఇసుZ L@-డ). "��àబీ� ¶Wత+ pöరªషల}మTలP Dాప:రమTంkl స7@DాలమT Mాâ బల[  ãదÄ 

QÇజనమT �యేTచుంkెను. అతkl కళ½ä M�ండ)ను కJంట6\". [2 సమÂpqలJ 9:13] 

ఇ7v అదుÃత దృశbం క7@? ఎంతట6 కృప? ��àీబ� ¶Wత+కJ అరûత ల}దు. ఐనను 7@·దు షరత+ల}[ కJంk@ 

అతణéË  V¤>�ం�@డ). తనకJమ�ర&; �ిలJవ మరణ@;- బట61  7వే:డ) మనVWౖ చూVింdన �సరత+ల}[ ; V¤>మ, 

కృప అవధులJ ల}; కర&ణలDE7v అదుÃత��øన rాదృశbం ��àీబ� ¶Wత+ ఎల�ంట6 ప>?ేbకతలJ ల}; కJంట6mాడ). 

Mాâ దయకJ అతడ) <ాత+> డ) Dాదు. Mాâ దయD|సం ఎల�ంట6 ప>యత-ం �ెయbల}దు.  Mాâ చూVింdన 

దయను \నయం?� అంy¥కMnంచడ�¹ అతడ) ఇప:Fడ) �ేయగxynన ప;. 
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మనం క±k@ ;M¥�ణ ల}; <ాప:లమ�, 7వే:; కృ<ాక± �మ�పనక± పÊMnZyా అనర&û లమ� బ¨ౖ²లJ 

�ెబTత+న-7v. ఐL@ ఆయన మనVW ౖకృప చూVసిుZ L@-డ). ఆ కృపను మనం సం?�షంyా, \నయంyా 

అంy¥కMnంd ఆయన V¤>మను \శ��ిం�@x. 

ఐ?ే, $ర&, "జ��! ఇ7v <ాత ;బంధనలP అదుÃత��øన కథ, ఐ?ే 7ేవ:డ) Laడ) ఈ \ధంyా మన పట[  

ప>వMnZrాZ డ; LaననుD|ను. ఈ సర� జగత+Z కJ అ�vపzpöøన 7వే:డ) L@ పట[  V¤>మను, కృపను, క;కMా;- 

ఎందుకJ చూVిం�@x? L@ <ా<ాలను చూ�¤Z  L@ VWౖన D|పynrాZ డ;" $రంటRర&. 

సM�, $ <ా<ా;- గTMnంd చMn�7@Ä ం. �వ: D���సZవ \«ా�సంలP; <>ా ధ�క స?@b;- గTMnంd ?లెJసుD|క<= ?ే, 

అర$ం �ేసుD|క<= ?ే, D���సZవ `\తంలP; సం?�/ా;-, సమ��@L@;- అనుభ\ంచడం కష1మ&త+ం7v. ఆ 

స?@bx- \వMnంచk@;DE D^;- ప>శ-లJ అడగబ� త+L@-ను. $ <ా<ా;- గTMnంd ఆలPdంdనప:Fడ) తంkl> 

ఎల� సFం7vrాZ డ)? ఒD�రకం <ా<ా;- ప7పే7ే చూసూZ  ఆయన మTందుకJ వ�¤Z  ఆయన మTఖ QRవం 

ఎల�గTంటKం7v. ఎందుకంట°, పలJవ:ర& 7వే:klంDా మనVWౖ D|పంyాLa ఉL@-డ;, మన <ా<ాలకJ ¡¾lrాZ డ� 

తలJసూZ  అపMాధ QRవం?� ఆయనకJ దూరంyా ?'లyn<= త+L@-మT. ఐ?ే D���సZవ:లJyా ఇల� ఆలPd�¤Z  

VWదÄతప:F �ేసుZ L@-ర&. తVFి<= pన కJమ�ర&; కథలP (ల±Dా 15:11-32) మనం <ాపం �ే�నిప:Fడ) 

తంkl> m§ౖఖMn ఎల� గTంటKం7ో  ఆయన మనకJ బ� �vం�@డ). 

\Mామం.  

ఈకథ, అపMాధ QRవప: QRరం DE�ంద కృంyn<= p `\సూZ , 7వే:; ఎదుట మన rా� న�¹�ట; ఆలPdసూZ  

మనం <ాపం �ే�ి ఆయనకJ D|పం ?ెVిFం�@మ; గTMnZంdన mాMn కందMnDE వMnZసుZ ం7v. చూడంkl, pqసు 

కథలP తంkl>DE కJమ�ర&;DE ఉన- సంబం�@;- ప>జలకJ \వMnసుZ L@-డ). కJమ�ర&డ) rా�ర$పర&డ), 

అహంQR\, తంkl> ఆ�ిZలP తన QRyా;- ఇవ�మ; 7ెరౖbంyా అklyాడ). pqసు `\ంd ఆ సంసeృzలP, తంkl> 

మరణéంచక మTం7ే, తx[ `వL@;DE సమసZం సమక±ర� బడక మTం7ే కJమ�ర&డ) ఆ�ిZలP QRyా;- 

అడగడం ఎవ�రª \; ఉండర&. ఐ?ే ఇతడ) �ిగT� పడల}దు. కJటKంబR;- ల కe �యెbకJంk@ ఇతడ) తన 

ఆ�ిZ; £సుకJ; దూర7ే«ా;DE m§ð[ దుMా�þ<ాMాలలP తన ఆ�ిZనంతట6; <ాడ) �ే«ాడ). 

కJటKంQR;DE అవమ�నం ?ెd�న ఈ కJమ�ర&;?� తంkl> ?ెగ?ెంప:లJ �సేుకJL@- తప:Fల}ద; pqసు 

DాలంలP `\ంdన పMnసయTbలJ �VెిFన 7@;లP ఆశ�రbం ల}దు. ఐ?ే pqసు మMê అడ)గTమTందు 

D�*+äడ). ఆయన ఇతkl ,ర��øన పMn�ి�z; గTMnంd \వMnసుZ L@-డ). ఇతడ) పందులను �¹ప:త© 

పందులJzLa <» టK1 ?� కడ)ప: ;ంప:D|mాలనుకJL@-డ). మ�త ;/ా1 �@Mాపర&లకJ, ఇంతకంట - ,ర��øన 

పMn�ి�z మM´కట6 ఉండదు. 
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pqసు ఎందుD¦ యTవకJkl పMn�ి�z; ఇంత ,రంyా వMnËసుZ L@-డ)? ఎందుకంట°, అతkl తంkl> అతkl; 

��ంd, మరల అతkl; �రే&�D^Laల� తంkl>DE ఇవ�k@;DE తVిF <= pన ఈ కJమ�ర&; వదÄ  ఇప:Fడ) ఏ$ 

�ynx ల}దు. అతడ) ఆ�ిZనంతట6; <ాడ) �ే«ాడ). ఐ?ే అతkl గz అం?ేనను కJంటKండyా, pqసు ఈ కథకJ 

ఇd�న D^స��ర&ప: పMnసయTbలJను \QR> ంzలP మTంd ma�ిం7v. తVిF<= pన కJమ�ర&డ) ?@ను �ే�ని 

తప:Fల వలన పందులను �¹ప:త© ఆకxDE పందుల <» టK1 ను zంట. తన తంkl>; గTMnంd ఆలPdంd, 

ఇంట6DE m§ð[<= mాలను కJL@-డ). తVిF<= pన కJమ�ర&డ) శM¥Mా;- /భ>ం�ేసుD|ల}దు, rా-నం ��ేి 

/భ>ంyా తంkl> వదÄకJ m§*+[ లనుD|ల}దు. ఉన- పళంyా అల�y� మM´కMn?�, �ిగT�  పడ)త©, తంkl> ఇంట6DE m§*0[  

హకJe తనకJ ల}ద; గ�®ంdన mాkై తనL%క క±xmా;yా VWటK1 D^మ¬; అడగk@;DE వ�@�డ). 

\రగబkl ఇలJ[  వదx m§ð[న కJమ�ర&ణéË  తంkl> ఇప:Fklక �ేర&�D|క <= వడ�¹ L@bయమ; పMnసయTbలJ 

తలJసుZ L@-ర&. D^డ)కJ ఆ�ిZ; £సుకJ; m§ð[ <ాడ) �ే«ాడ). ఇప:FklతణéË  ఇంట1[ DE �రే&�D|కJంk@ తMn� 

m§య�bx. ఐ?ే, ఇకeడ pqసు mాMn; ఆశ�రbపర&సూZ , పరలPకప: తంkl> V¤>మకJ ఎల[లJ ల}వ; �ె<ాFడ). 

కJమ�ర&ణéË  మ2ä �రే&�D|కJంk@ ఉండk@;DE తంkl> ఏpq హదుÄ లను ;రËpం�@kో  ఆ హదుÄ లన;-ట6;, 

pqసు D¦�సుZ  ప>భTవ: �VెిFన ఉపమ�న కథలP; ఈ కJమ�ర&డ) ఎప:Fkో 7@ట6<= య�డ). అతడ) అ;- 

తప:Fx- �ే«ాడ). 

pqసు సwష1ంyా �బెTత+L@-డ). 7ేవ:; కృప, �మ�పణలJ అందనంత దూMా;DE మనలP ఎవ�రª, 

ఎన-డూ m§ళäల}ర&. �వ: ఎంత ,ర��øన <ా<ాలను ��ేిL@, 7ేవ:డ) ;రËpంdన ఎల[లను 7@ట6 <= ల}వ; 

గ�®ం�@x. � పట[  ఆయన V¤>మకJ హదుÄ ల}వ:. ఎందుకJ? ఎందుకంట°, గతంలP pqసు �లిJవVW ౖమరణéంd 

నప:Fk ే� <ా<ాలకJ పMn�రం �ెx[ంచ బklం7v. �వ: 7వే:kl�ే� �మ�పణను అంy¥కMn�¤Z  ఆయన ;ను- 

V¤>�ంd, ��ంd హత+Z కJంటRడ). 

అ<» సZలJడ) <áలJ L%DEe �ె<ాFడ), "7ేవ:డ) మన పట[  తన V¤>మను చూVిసుZ L@-డ) మన�ంకను 

<ాప:ల��ø యTండyాLa D¦�సుZ  మనD^రకJ చ;<= pöను" [Mêమ� 5:8] 

Mêమ� 8:1. "Dాబట61 ఇప:Fడ) D¦�సుZ  pqసునందున- mాMnDE ఏ ¡¾¿\�vయT ల}దు". 

మM´క �êట <áలJ (£త+కJ 3:5) మనం ��ేిన �z DE�యలను Dాక తన క;కరం వల[La మనx- 7వే:డ) 

ర¾lం�@డL@-డ). 

తంkl>; \kld m§ðä<= pL@ కJమ�ర&డ) zMnyn వrాZ డ; ఆ�ిసూZ  తంkl> అతడ) m§ð[న 7vకJeD� చూ�¤ mాడ; 

pqసు D¦�సుZ  �ె<ాFడ). అతkెప:Fడ) వd�L@ �ేర&�D|k@;DE తంkl> �ిద$ంyా ఉL@-డ). �వ: <ాపం �ే� ి7@Mn 



 8 

తVిF<= pL@, పరలPకప: తంkl> సహనం?� DాచుకJ; ఉL@-డ). � D|సం mad ఉL@-డ). � ?�ట6 ;రంతర 

సహmాrా;- D|ర&కJంటKL@-డ). నువ:� zMnyn వ�¤Z  ఆయన ;ను- �ేర&�కJంటRడ). D¦�సుZ  మÂలంyా 

ఆయన � D^రకJ ఏMాFటK �ే�ని సంబంధంలPDE �వ: Mాmాల; ఆ¡సుZ L@-డ). 

పరలPకప: తంkl> మన pöడల  V¤>మను ఎంత ఆతృత?� వbకZ పర&సుZ L@-డLa7v pqసు �VెిFన \�@నం 

L@D�ం?� నd�ం7v. ఆయLaమL@-kో చూడంkl.  తVFి<= pన కJమ�ర&ణéË  గTMnంd మ�టR[ డ)త©, mాklంక 

దూరమTyా ఉన-ప:Fడ), తంkl> mా;; చూd క;కరపkl పర&y�zZ  mా; ��డ VWౖన మTదుÄ VWటK1 D^L§ను" 

ల±Dా 15:20. 

�వ: అయన m§ౖప: zMnyn?ే ఆయన పర&గTన వd� ;ను- కలJసుకJంటRడ). సMê�న-త+kెనౖ 7ేవ:డ) <ాVWౖ 

ãదÄకJ పర&గTన వd� V¤>మ?� D3గxంచుకJంటRడ; pqసు తన కథలP �పెFడం VWదÄ  తప:F అ; 

పMnసయTbలJ తల�@ర&. 7ేవ:డ) <ాప:x- క�మ ¡�ణలPDE ?dె� క4 nన ¡�లJ \�vrాZ ర; mార& అL@-ర&. 

ఐ?ే pqసు mాMn కధనం తప:F. �వ: <ాపం �ే�ని తర&mాత�?� సంబం�@;- ప:నMn-Mn¬ంచుD|mాల; 

pqసు ఆశపడ)త+ంటRడ) �D|సం ఆయన ఆతృత?� mad ఉL@-డ). ;ను- /7u$కMnంd �రే&�కJLaందుకJ, 

�Mాక D|సం ప>భTవ: mad ఉL@-డ). �వ: �ే�ని <ా<ాలన;-ట6; ��ంd �వ: `\త సమసbx-, DE[ష1 

పMn�ి�త+x- ఎదుM´eLaందుకJ తynన rామMా$ þ;-rాZ డ). 

"<áలJ ఆశ�రbం?� m>ా సుZ L@-డ). తన r» ంత కJమ�ర&; మన అందMn D^రకJ అపFynంdన mాడ) సమrాZ ;- 

మన D�ందుకJ అపFynంపడ)?" (Mêమ� 8:32) 

$ర& ఇల� ప>¡-సుZ L@-M�Y. "ఆ కJమ�ర&; <ాపం సంగz ఏ�ట6? తంkl> ఎల�ంట6 చరbలJ 

£సుకJL@-డ)? అత;?� ఈ సంగz ఎప:Fడ) మ�టR[ k@డ)? కJమ�ర&డ) <ాడ) �ే�ని డబT5 సంగz 

ఏ�ట6? అతడ) కJటKంబR;DE ?ెd�న అవమ�నం సంగ?ే�ట6? \«ా�సం?� 7వే:; m§పౖ: zMnyn, <ా<ాx- 

ఒప:FకJ;, స�యమklyn?,ే 7ేవ:డ) ;ను- m§ంటLa �రే&�కJంటRడ; బ¨ౖ²లJ �బెTత+న-7v. �m§ంతప:F 

�ే«ావ:, ఎంతDాలం �«ేావLa7v ఆయన పట61ంచుD|డ). ఆయన m§ంటLa ;ను- ��rాZ డ)" 

7ేవ:klల� ఎల� V¤>�ంచగలడ)? పMn/దు$ డగT 7వే:డ) మనం ఇ;- <ా<ాx- �ే�Lి@ మనల L§ల� 

అంy¥కMnంచగలడ). తంkl> మన <ాపమTలకJ మTనుV¤ పMn/ాeరం ��ేినందు వలన ఇల� అంy¥కMnంచగలడ; 

ల}ఖనం �బెTత+న-7v. తంkl> D|<ా;-, ఆగ��;- pqసు �ిలJవVWౖ m§*+äడ)త+న-ప:Fkే భMnం�@డ). 

బ¨ౖ²లJ �బెTత+న-7v, "మనమ�యణ యందు 7వే:; �zయగTనటK[  <ాప��ర&గ; ఆయనను 

మనD|సమT <ాపమTyా �ే�Wను". 2 D^Mnం6 u 5:21.  
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"7ేవ:డ) లPకమTను ఎం?� V¤>�ం�ెను Dాyా తన అ7v�£య కJమ�ర&;యందు \«ా�సమTంచు ప>z mాడ) 

న¡ంపక ;తb`వమT <» ందునటK[  ఆయనను అనుగ�®ం�ెను లPకమT తన కJమ�ర&; 7@�Mా 

ర¾lంపబడ)టD� yా; £ర&F £ర&�టకJ 7వే:k@యనను లPకమT లP;DE పంపల}దు" [i�ను 3:16-17] 

7ేవ:డ) మనx- ఇంతyా V¤>�సుZ L@-డLa7v అర$ం �ేసుD|వడం కష1ం. pqసు బ� ధx- Laర&yా \;న ప>జలకJ 

తమ అ¯<>ా య�లను మ�ర&�D|వడం ;జంyా �@ల� కష1��ø<= p ఉంటKం7v. మ�ర&�కJన- mాMnDE `\?@లJ 

��ర&గTపklL@p. 

� సంగz ఏ�ట6? పరలPకప: తంkl> గTMnంd pqసు �ెVFిన సంగత+x- అంy¥కMnంచk@;DE �ది$�¹L@? 

అందM¥- ��ం�ే, అ�vక V¤>మ సహL@లJన- తంkl> మనకJL@-డ; pqసు �ె<ాFడ). ఆయను- �వ: L§ట61 

maయల}వ:. �వ: m§ను7vMnyn ఆయన?� సహmాసం �యె�bల; D|ర&త+L@-డ). D¦�సుZ  �ిలJవ మరణం?� � 

<ా<ాల;-ట6; 7ేవ:డ) పMnషeMnం�@డ). 

�కJ బదులJyా pqసు D¦�సుZ  �ిలJవVW ౖమరణéంdనందున, 7వే:;?� �వ: V¤>మ సంబంధంలPDE Mాmాల; 

D|ర&త+L@-డ), 7వే:;DE � pöడల ఉన- V¤>మను, � <ా<ాx- �ిలJవVWౖ పMnషeMnంdన \�@L@;- అర$ం 

�ేసుD|k@;DE �కJ D^ంత Dాలం పట1వచు�. అ7v కష1��øనను ;జంగనుక 7@;; తపFక అర$ం �సేుD|ంkl. 

D¦రZనలJ 103:10-14 ను చూడంkl. "మన <ాపమTలను బట61 మనకJ ప>z DారమT �ేయల}దు మన 

7ోషమTలను బట61  మనకJ ప>zఫల�యbల}దు. భÂ�కంట - ఆDాశమT ఎంత ఉన-తమTyా ఉన-7ో  ఆయన 

యందు భయభకJZ లJ గలmాMn pöడల ఆయన కృప అంత అ�vకమTyా ఉన-7v. పడమట6DE త©ర&F ఎంత 

దూరY, ఆయన మన అzక�మమTలను మనకJ అంత దూరపరd యTL@-డ).తంkl> తన కJమ�ర&ల 

pöడల జ�xపడ)నటK[  pöహ 8mా తన యందు భయభకJZ లJ గలmాMn pöడల జ�xపడ)ను మనమT 

;Mn¬ంపబklన M¥z ఆయనకJ ?ెx�¤ యTన-7v మనమT మంట6 mారమ; ఆయన జ�9 పకమT ��ేిD^ను 

చుL@-డ)". 

7ేవ:; mాకbం ఆ�@రంyా, $Mnప:Fడ) ఓD� dన- <>ా ర$న �ే�ి, ప>లPకప:తంkl> �మ¬x- V¤>�సుZ L@-డ; 

నమT¬త+L@- మ; �పెFంkl, 7ేవ:డ) $ <ా<ాలకJ పMnrాeరం �ెx[ం�@డ; $ర& నమT¬త+L@-రLa 

సంగz �పెFంkl, D¦�సుZ  మTందు $ <ా<ాలను ఒప:FD^ంkl, ఆయన $కJ Dాmాల;, \శ��ిం�ేందుకJ 

�ిద$ంyా ఉL@-మ;, D¦�సుZ  ãకe బలbరFణను బట61 ఆయన ర�ణ నంy¥కMnం�ేందుకJ �ిద$ంyా ఉL@-న; 

�ెపFంkl. 
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$M¥ సంగz ఇప:Fk ే�ె<ాFలనుకJంట°, $ `\తంలP \\ధ రDాల <ా<ాలJL@-యన- మ�ట. $రందర& 

L@?� కx�ి <>ా Mn$ంచంkl. <>ా Mn$7@Ä ం. పరలPక మందున- తంkl>!�వ: నను- V¤>�సుZ న-వ; D^;- rార&[  

నమ¬ల}క <= త+L@-ను. ఐ? ేLaను pqసు D¦�సుZ  ప>భTవ: rా¾¿b;- నమT¬త+L@-ను గనుక ;ను- నను- 

��ం�ే ప>లPకప: తంkl>yా అంy¥కMnసుZ L@-ను. అపMn�త��øన V¤>మ?� నను- V¤>�ం�ే తంkl>, ఎన-డ) 

తMnyn<= ; సహనమT కxynం తంkl>, L@ గత `\తంVWLౖ@ Dాక D¦�సుZ లPL@ ర�ణVWౖనLa దృ¶ి1  ;xV¤ తంkl> 

ఇప:Fడ) L@ <ా<ాల నుంkl m§ను7vMnyn �మ�పణను అklyn?ే ఎంతyాL; సం?�¶ిం�ే తంkl>!, 7ేmా, Laను 

;ను- గTMnంd �ేసుZ న- ఆలPచనలP[  ఏ7ెLౖ@ తప:FలJంట° L@కJ చూVింd, � సతbంలP Laను `\ం�ేల� 

నను- నklVించుమT. Laను �ే�ిన <ా<ాల;-ట6; ��ంd � కృపను L@VWౖ చూప:త+న-ందుకJ 

వందL@లJ. pqసు L@మమTన <>ా Mn�సుZ L@-ం. ఆ���. 

$ర& మMn;- ప>శ-లJ అడyాలనుకJంటKL@-ర&. వ�ే< mారం మMn;- ల}ఖL@లను మనం 

పMn=xంచబ� త+L@-మT. మన అంశం. అపMాధQRవం. ;జ��øన అపMాధQRmా;DE, Yసప: 

అపMాధQRmా;DE బ >ధం. `\తంVWౖ ప>QRవం చూVిం�ే గత m§ౖఫలbం?� ఎల� వbవMnం�@x? మనలP; అపMాధ 

QRmా;- ?'లynంచుకJ; సం?�షంyా `\ంచడ��ల�? 7u;- తపFక చూడంkl. 

వ�ే� mారం Dారbక�మంలP; దృ«ాbలD|సం చూసూZ La ఉండంkl. 
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