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)*. జ-. ఆంక2 బ24:    GరH పడKతMనO కPాQ లను బట$Q  1ేవ-S 89 : ;<=హం G&Tప-UడK అవసరమను 

క0ంటW!<OXా? ఈ ల[కప- \]XానOంతట$S తమ భ@జమ@ల`aౖ cసు+ నOటWd  \]eసూ+  &gందరH ప:సు+ త 

&ాలంల[ ఈ ల[కంల[ ieసు+ !<OరH. అ!"క సమసDల మధD lక0mక0S దుఃఖంల[, అqమయంల[ 

ప34నటWd !<OరH. sాXt&T ఎప-Uడూ lంతvw. &gSOxారHd  ieతం sాXtS కృంగ1{సు+ నO1|. తత}~తం�ా, తమ 

\]sాలను Sయం�:ంచు&�ల�క ఎప-U3ో �ా� సం;�PాSO అనుభeంచల�క0!<OరH. GXtప-UడK ఇల�ంట$ 

పXt�ి��ల[!" ఉ!<OXా? మXt &gందXt&T అ!"క సం1ే�ల0. 1ేవ-డK �వ- ��ేిన 8ా8ా~O ��ంచ3<S&T �క0 

కl7తం�ా ఎల� ;ెల0సు+ ం1|? ల�1< GరH ప:��ణం &'()స+వ సం;�PాSO సమ��<!<SO అనుభeసూ+ , 

eజయంల[ ieంచడ��ల�గS ఆల[lసూ+  ఉ!<OX�c. 

"మనల[S అపXాధ \]sాSO ;�ల�tంl మంక0 �ాం�Sవ�3<S&T 1వే-డK మనక0 ఏ� దయ��ేాడ!"" 

ప:శOక0 !"ట$  జ�� ఆంక� బ�  P9 ల[ జsాబ@ �ెపUబ¡ తM!<Oమ@. 

xా�గతం ఈ ల[కప- \]XానOంతట$� భ@జ�ల`a ౖcసు+ నOటWd  \]eసూ+  పల0వ-రH &'()స+వ-ల0 !"డK ఈ 

ల[కంల[ ieసు+ !<OరH. అ!"క సమసDల మధD lక0mక0S దుఃఖంల[, అqమయంల[ ప34నటWd !<OరH. 

sాXt&T ఎప-Uడూ �ెంతvw. &gSO xారHd  ieతం sాXtS కృంగ1{సు+ నO1|. తత}~తం�ా తమ \]sాలను 

Sయం�:ంచు&�ల�క ఎప-U3ో �ాS సం;�PాSO అనుభeంచల�క0!<OరH. ;<ను &¢Eసు+ ను తన ieతంల[&T 

ఆ��Sంl!< మనసుల[ంl అపXాధ\]వం 89 ల�దS ఒప-Uక0!<O &'()స+వ �¤O¥¦తMSవల§ GరH 

ఉ!<OX�c. &ారణ�మ̈ంట©, బªౖ«ల0 చదువ-తMనO&gల1|, ఆXాధనల0 s¬ళ®తMనO &gల1|, 1వే-డK 

ఆ¯సు+ !<O eధం�ా ;<ను ieంచడం ల�దS గE¥¦సు+ !<OడK. పల0వ-రH గతంల[ °ర8ా8ాల0 

�ే�ినందువలన, ఇప-UడK &¢Eసు+  నం�±కXtl!< క²3< అపXాధ\]వంల[!" ఉ!<OరH. తమను, 1వే-డK 

��ంl, `¤:�ంl ఆ³Xా�1<ల0 Sxా+ 3< అS ఆల[lసు+ !<OరH . 

ఇప-UడK, 1వే-డK SనుO చూసు+ !<OడS త~�¤+ , ఏ 8ాపం �క0 గ@రH+ &gసు+ ం1|? 1ే�O గ´Xt7 �వ- �ిగ@   

పడKతM!<Oవ-? 1వే-S;� �క0 సహsాసం ల�క0ం3< ఏ1| �క0 అడKµ పడKతMం1|. SXాశల[, కృంగ@దలల[ 
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ఉ!<Osా? ఐ;,ే 1వే-డK మన&Tl7న sా�ా· !<లను అర·ం �ేసు&gమ¸S &�రHతM!<Oను. 1ేవ-34l7న ఈ 

సమ��<రం �మ¸~O ఎంత�ా!¹ 89 : త=¥¦సు+ ం1| కనుక ఈ &ారDకEమ�లను తపUక చూడం34. 

ఒక ప:శO ;�ట$ 1{SO 8:ా రంºంచుక0ం1<ం. �వ- `aద»  8ాప-sా? ల�క lనO 8ా`ి!"S అనుక0ంటW!<Osా? 

అందర¼ ;<మ@ lనO 8ాప-ల�¨నS అనుక0ంటWంట]రH. 8ా8ాలను చూxాం &ాS అe �<ల� lనO 

8ా8ాలS �ెబ@;<రH. lనO 8ా8ాలక0 1వే-డK &�పపడడంట]రH. ఏ1ో  అప-Uడప-Uడూ lనO lనO 

అబ1<· ల�3<రH, ఓరHUను &�ల[Uv ఎదుట$ sాXtS �ట]Q రH. ఐ;,ే s¬ంట!" ;<మ@ చXt7&T 

s¬ళ®తM!<Oమంట]రH. &gంచం చం1< క²3< ఇసు+ !<Oమంట]రH. ;<మ@ వDº�<రం �ెయDల�దు, బ]Dంక0ను 

1ొంగతనం �ేయల�దు, ఎవX±O హతD �యేల�దు. ఇల�ంట$s" `aద» 8ా8ాలS �ెబ@;<రH. �వ¿ 

�ెబ@తM!<Osా? 

1{S&T మXÀ s¬పౖ-న, ఈ  &ారDకమ�SO చూసు+ నO Gల[ &gందరH ;<మ@ °ర��Áన 8ా8ాలను �ే�ామS 

\]eసు+ !<OరH. °ర8ాప~O పల0మ�రHd  ��ేామంట]రH. పల0మ�రHd  వDº�<రం ��ేారH, �¤O¥¦తMల;� 

esా�S&T మ@ం1ే ర� &¢Eడల[d  8ాలÂ  !<OరH. డ:Ã= క0, మ1<DS&T బ]Sస అయ�DరH. రహసDం�ా అబ]రÄ� 

�ెయ+ vంచుక0!<Os"c. ల�క ఇతరHల డబ@Åను 1ొం�t~ం�<s"c. ల�క, &�పంల[ హతD��ే¤ందుక0 

ప:య�Oం�<s"c. �వ- ఈ పనులSOంట$S �యేడ�¨ &ాక0ం3<, ఇప-Uడూ �సేు+ నOందున, �వ- క²3<, 

�<ల� `aద» °ర8ా`నిS తల0సు+ !<Oవ-. 1వే-డK SనుO `¤:�ంచడS, ఎనOడK ��ంచ3<S 

తల0సు+ !<Oవ-. 

సX�, �మ¸లOందXtS ఆశ7రDపXt�ే ఒక మ�ట �పెUబ¡ తM!<Oను. SనుO �వ- ఒక `aద»  8ా`ి�ా 

గ@Xt+ంచక89 ;ే, � ieతం;�, � ప:వర+న;� 1వే-ణÆÇ  తృ`ి+  పరచడం అxాధD మS గE¥¦ంచక89 ;ే, vwసు &¢Eసు+  

బ¡ ధ మనక0 సుsార+ అ!" సంగ�S � s¬పUట$&T అ8ార·ం �ేసు&�ల�వ-. 1ేవ-S సం;�ష సమ��<!<ల 

!<నుభeంచల�వ-. 1ేవ-S కృ8ా�క0 తపUక అవసర మS గ@Xt+ంచనప-U3ే, �వ- 1ేవ-S వద»క0 eనయం;� 

Xాగలవ-. 

ఈ సంగతM~O Gక0 eవXtంచ3<S&T ప:య�Oసు+ !<Oను గలÉ ఐదవ అ�<Dయంల[S 15 8ా8ా~O 

�ేయ@sారH 1వే-S XాజDమ@ను స�తం�:ంచు&�రS sాకDం సUషQం�ా �బె@తMనO1|. గలÉ 5: 19-21. 

Ïదట$ ఐదు `aద»  8ా8ాల0�ా కS`xిా+ v. అs" మన�ా జ�రత�మ@, అపeత:త, &ామ@కత�మ@, 

eగE�Xాధన, అº�<రమ@ ఈ పట$Qక lవXÀd  మదD8ానం, అలdXt;� క²34న ఆట8ాటల0!<Ov. ఐ;ే `aద»  

8ాపమ@లS �ెపUబడKతMనO sాట$ మధD, బªౖ«ల0 1ే�షం, కలహం, మత=రం, &�Eధం, క�ల0, \Ðదమ@ల0, 
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eమతమ@ల0, అసూయల0, మత+తమ@ల0 గ@Xtంl �ెబ@తMనO1|. Ñట$ల[d  ఏ 8ాపం �ే�!ి< పరల[కం 

s¬ళÒల�రH. G&Te `aద» 8ా8ాల0 &ాక89 v!< 1ేవ-S&T `aద»s". 

ఈ 8ా8ాలను &gంచం ల[తM�ా పXt³~1<» ం ఎవXt;�!¬!ౖ< SనుO 1�ేÓిసు+ !<O న!<Osా? 1ే�షమన�ా, � 

&�8ాSO XÔ1<: SO ఏ1ో ఒక పS 1<�Xా ఇతరHల`a ౖప:దXtÕసు+ !<OవనO మ�ట. � మ�టల[+  sాXtS 

\]1|ం�<లనుక0!<O వ-నO మ�ట. ఆ 8ా8ా!¬Oప-U3ె!ౖ< �ే�ాsా? అసహDం 1ే�Pాల;�ట$ ఆ వD&T+ Sరంతరం 

ఎదుట$ వD&T+ !<శ!<SO &�రHతÖ, ఇరHవ-రHమధD పగను X'చ7�×డKతMంట]డనOమ�ట. �క0 Ñల0&ానంత 

ఉనOత xా� vల[ ఎదుట$ వD&T+ ieసు+ నOప-UడK � మనసుల[ క~�� \]వ� ̈అసూయ అS `ిల0వబ3ే 

8ాపం. sాXt&T `a1<» vల0d  ఉనO1|, ఖX±1ెనౖ &ారH. � కంట© ఎక0mవ iవ��ే7 ఉ1ో Dగం. ఇ1| �క0 &gంచం 

క²3< నచ7రH. ఇప-UడK &gSO తప-U~O బªౖ«ల0 �ెబ@తMనO1|. ఎSO xారHd  �వ- ఓరHUను &�ల[Uయ�వ-? 

పట$Qకల[ తXా�� 8ాపం xా�ర·ం. � &�సం ఆసు+ ~O సమక²రH7&�వడం గ@Xtంl మ�త:�¨ ఆల[lసు+ ంట]sా? 

ప:జలక0 1వే-S`aౖ ఉనO అº8:ా యం&ాక, �`aౖ sాXtక0నO అº8:ా య�¨ �క0 మ@ఖDమ�? మనం పరల[కం 

s¬ళdక0ం3< అడµంప3ేsాట$ల[ lవXt1| esాదం  మనల[ &gందరH స1<sా1|సూ+  తగ@వ-ల�డKతMంట]రH. 

క�ల0, &�E ధం, అసూయ;� ఇతరHలక0 �ెం1|న 1<SS ల�క0mS అనుభeం�<లS ప:య�Oంచడం Ñట$ల[d  

1ే!¬ౖO!< GరH ��ేాXా? 

గమSంచం34, eగE�Xాధన, ;<ం�:క eదDల;� ఇe s:ా యబ34!<v, 1వే-S&T &ాక మXÀ1<S&T 

8:ా �<నDతSవ�డం eగE�Xాధ!", ఆటల0, TV ల[కసుఖ�ల0, � ఉ1ోDగం, గర�ం, ఏ1ె!ౖ< &ావచు7 Ñట$S 

1ేవ-S&T మ@ందు S~`;ిే అ1| eగE�Xాధన. ఇప-UడK, ఒక �ణం ఆల[lంచం34. �మ¸~O పX±Ú4ంచు&�ం34. 

1ేవ-డK G ie;<S&T ÉరHU Éర7బ¡ తMంట©, ఈ 8ా8ాల[d  అ!"క��Áన sాట$S GరH ieతంల[ పల0మ�రHd , 

ప1ేప1ే �ే� ిఉనOటdv;,ే G గ@Xtంl 1వే-డK ఏమS తల0xా+ డK? �మ¸~O పరల[&ాS&T XాSxా+ 3<? 

1{SO గ@Xtంl GరH ఆల[lసు+ ండ�ా, ఆశ7రDం క~�tం� ేమXÀ ఉ1<హరణSxా+ ను Ïదట$ &gXtంÛ{ ప�:క 6వ 

అ�<Dయంల[S 8ా8ాలను �ే�¤ వDక0+ ల0 'అ!<Dయసు� లS' �పెUబ34ం1|. ఈ పట$Qకల0 eగE�Xా�|క0ల0, 

వDº�<రHల0, ఆడం�tతనమ@ గలsారH, ప-రHషసంqగ@ల0, 1ొంగల0!<OరH. ఐ;ే ఈ 8ా8ాల తXా�త 

lవర�ా దుXాశ పరHల0!<OరH. Gక0 &ాsా~=న 1<Sకంట© అ�|కం�ా &�రH&�వడం దుXాశ తXా�త 

ఇతరHలక0నO మXాDదను గ@Xtంl ఇకmడ పట$Qకల[ s:ా యబ34ం1|. 1<S తXా�త 1ోచు&gనుsారH, ఇతరHల 

డబ@Åను, ఆసు+ లను ల�క ఇతర వసు+ వ-లను cసం ��ేి ల�క0m!" sారH Ñట$ల[d  ఏ1ె!ౖ< 8ా8ాSO �ే�ాsా? 

lనO 8ా8ాలన బడKతMనO ఇe క²3< `aద» 8ా8ాల ప:కm!" s:ా యబ3<µ v. (1 &gXtంÛ{ 6: 9-10.). 
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ieతంల[ &gSO 8ా8ాల వలన Éవ: దుష}~;<ల0ంట]యS ఈ వచ!<ల0 ;ె~యజ�సు+ !<Ov. &gSO మన 

`ి:య@లక0 అ�|క దుఃఖ�SO కల0గజ�xా+ v. &gSO 8ా8ాల వలన ఆXÀ�ాDS&T eపX±త నషQం కల0గవచు7, 

eeధ ర&ాల§నౖ 8ాపల0 ఉండవచు7 &ాS, 1ేవ-S ఎదుట అవ�O భయంకర 8ా8ాల�, మనం భయంకర��Áన, 

°ర8ాప-లం &ామS ఎందుక0 తల89 xా+ మంట©, Sరంతరం మనం 1ెవౖáâ ల;� &ాక, ఇతరHల;� మన~O 

89 ల07క0ంటWనOందు వలన, ఇల� జరHగ@తMంటWం1|. 

"!<క² అతSక0నOత జ�â నమ@నO1|, అతడK �'~�¤+  !"నూ �'ల0xా+ " నంట]Xా? అ1| Sజం &ావచు7 �ాS, 

అతడK ఓ3489 ;ే, GరH క²3< ఓ3489 ;<రH. ఉ1<హరణక0 GరH మరణÆంl 1ేవ-S ఎదుట 

Sల07!<Oరను&�ం34, G;�ట$ 89 ల07క0ంటWనO G 8ã రHగ@sాడK Ïదట !<DయÉరHUల[ Sల07ంట]డK. 

1ేవ-డతS ieతంల[S తప-U~O పXt³~ంl అతడK నర&ాS&T s¬ళ®+ ండ�ా 1ేవ-డK బªౖ«ల0ల[ ఇl7న ఆజâల 

8:ా &ారం అతడK ieతంల[ అ!"క °ర��Áన 8ా8ాలను �ే�ాడS GరH ;లె0సుక0ంట]రH. GరH క²3< 

అ1ేల�ంట$ 8ా8ా~O ��ేినందున, G వంతM వసు+ నO1|. G మ!¹ \]sాల§ల� ఉంట]v? మరణం వరక0 

GరH మ�రక89 ;ే సమయం �ంl 89 తMం1|. 1వే-S కనుల;� �మ¸~O పX±Ú4ంచు&�ం34, ఇప-U3.ే 

1ేవ-S ఎదుట మన పXt�ి��S గ@Xtంl మXÀ ఉ1<హరణ బªౖ«ల[d S ఆజâలSOట$ గ@Xtంl ఒకm �ణం 

ఆల[lంచం34. మనం అనుసXtంచ వల�ిన ప:�<న��Áన, మ@ఖD��Áన బªౖ«ల0 ఆజâ ఏదS GరH 

తల89 సు+ !<OరH? మత+v 22 ల[ vwసు �ె̀ ిUన1|, "� ప¿రÇ హృదయమ@;�ను � ప¿XాÇ త¸;�ను � 

ప¿రÇమనసు=;�ను � 1వే-3ైన ప:భ@వ-ను `¤:�ంపవల§ననున1|vw. ఇ1| మ@ఖD��Áన1|య@ 

Ïదట$య@!¬నౖ ఆజâ. SనుOవల§ � 8ã రHగ@sాSS `¤:�ంపవల§నను X'ండవ ఆజâయ@ 1<Sవంట$1ే. ఈ 

X'ండK ఆజâల0 ధర¸�ాస+ äమంతట$&TS ప:వక+లక0ను ఆ�<ర��Á య@నOe" మత+v 22: 37-40. 

సX�, Ïత+ం బªౖ«ల0ల[ ఈ X'ండK ఆజâల0 �<ల� ప:�<న��Áనe అv;,ే sాట$S 8ాట$సు+ !<Osా? � ప¿రÇ 

హృదయం;�, ప¿రÇ ఆత¸;�, ప¿రÇ మనసు;� 1ేవ-ణÆÇ  �వ- `¤:�సు+ !<Osా? ల�దS జsా«�¤+  1ేవ-34l7న 

మ@ఖD��Áన ఆజâక0 �వ- ల[బడల�దనOమ�ట. కనుక అందరం, ÉరHUక0 ల[బ3<~=న 8ా8ాల�¨, 

"GXtప-UడK ఈ మ�టను మ�క0 �ె̀ ిUనందుక0 Thanks. G&¢ XÀá 89 : ;<=హం అవసరం. 1ేవ-S నుం34 

ఏ1ై!< íభsార+ ఉనO1< అS GరH అడKగ@తM!<OX�c. íభsార+ ఉనO1|". 

ఐ;ే 1ేవ-S �ాం�S, �మ�పణను 8ã ంద3<S&T మ@ందు ఎంత�ా 1ెsౖాజâలను 1|కmXtం�<c ;లె0సు&�వడం 

ఎందుక0 అంత అవసరం? &ారణ�¨మంట©, పXtíద·  1ేవ-S మ@ందు GరH సమసDల[d  పడబ¡ తM!<OరS, 

1ేవ-S తృ`ి+  పర�ేందుక0 ఆయన వద»క0 Éసుక0Xావ3<S&T G వద»  ఏG ల�దS, GరH Ïదట 

;ెల0సుక0ంట©!" �ాS, 1వే-డK Gక0 ఇవ�îప-తMనO అదుïత��Áన ర�ణను గ@Xtంl అర·ం �ేసు&�ల�రH. 
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GX�s"sð మంl పనుల0 ieతంల[ ��ేారH గనుకను చXt7 ఆXాధనలక0 s¬ళ®తÖ ఎం;� భ&T+ క~�t పeత:ం�ా 

ieం�<రH గనుకను, G 8ాపం &gట$Qs"యబడK తMందను&�క²డదు. అల� జరHగదు. 

ఉ1<హరణక0, GరH eపX±త s"గం;� &ారH ;�ల0తMండ�ా 89 ñసు sాడK G &ారHను ఆ8ాడK పXt��S 

�ంl గంటక0 నల\ª&ౖTల[ Gటరd s"గం. ఔను, GరనO1| Sజ�,̈ ఆóీస� ఇప-UడK �ీUõ ~�ö 3<ట]ను. 

ఐ;ే, ఐ;ే, గత మ´3ేళ®Ò�ా !"ను �ీUõ ~�ö ను 8ాట$సూ+ !" ఉ!<Oను. కనుక ననుO వదలమS అంట© 

s¬ంట!" 89 ñసు ఏమంట]3ో  ;ెల0xా? "ఐ sాదం ఇకmడ పS �ెయDదు. గతంల[ GరH �ీUõ ~�ö ను 

8ాట$ంl ఉం3ొచు7. ఐ;ే అల� 8ాట$ంచడం G బ]ధDత �గ;< సత÷øవర+న వలన ఇపUట$ G అపXాధం రదు»  

�ేయబడ" దంట]రH. 

�� ఆజâల eషయంల[, 1ైsాజâలను మనం పల0మ�రHd  �|కmXtం�<ం. ���ా ieసు+ ంట©, త�tన eధం�ా!" 

ieసు+ నOమ�ట. 1{SO చూ� ి1వే-డK మనక0 మ�రHm~వ�డK. పల0మ�రHd  ��ేిన 8ాపల0 సత÷øవర+న;� 

రదు»  �యేబడవ-. 

అ8ã స+ల03ెనౖ 8ùల0 XÀమ� మ´డK పం1ొ�¸1|ల[ "ప:� !¹రHను మ´యబడKను, ధర¸�ాస+ ä &TEయల 

మ´లం�ా ఎవడKను ��మంతMడS Éర7బడడS" �ె8ాUడK. మన స�úయల మ´లం�ా, మనం ieంlన 

e�<!<SO బట$Q  ఎవడKను 1ేవ-S దృÓిQల[ ��మంతMS�ా ఎం`ిక �ేయబడడK 

ఇక 8ùల0 21 వచనంల[ �ె̀ ిUన1|, "ఇటWd ండ�ా ధర¸�ాస+ äమ@నక0 s"రH�ా 1ేవ-S �� 

బయల0పడKచునO1|" అన�ా, ��మంతMS�ా Éర7బ3<ల!" మన ప:య;<Oల`aౖ ఆ�<రపడS ��S 

ఆయన మన&T�<7డK. 1ేవ-డK దయ �ేసు+ నO ఈ �� మన&'కmడ నుంl వసు+ నO1|? 1{S&gక ప:శO;� 

జsాబ@Sxా+ ను. ÉరHU 1|!<న �వ- 1వే-S ఎదుట Sల0వ బ34నప-UడK, &¢Eసు+  ;<ను �లి0వ`a ౖ��ేిన 

;<D�ాS&T �వ- 1వే-S ఎదుట ప:�ఫలం 8ã ందవచు7!<S �ె«;ే, 1ేవ-డK సం;�Óిxా+ డనుక0ంటW!<Osా? 

సం;�Óxిా+ డK. 1ేవ-డK 1{SO మన&Txా+ డS బªౖ«ల0 �బె@తMనO1|. 

ఐ;ే మX×క సమసD వసు+ నO1|. మన 8ాపప- సమసD. 1ేవ-డK 8ా8ా~O గమSxా+ డK. sాట$&T ¯� ప3<~. 

ల�క0ంట© ఆయన అ!<Dయప- !<Dయ మ´Xt+ ఔ;<డK. పXtíద· 1వే-డK &ాడK. 1వే-డK ఏం �ే�ాడK? మరల� 

జsాబ@ vw�¤. ఆయన పeత:ం�ా ieంl, �ిల0వ`aౖ మరణÆంl, మనందXt 8ా8ా~O 1వే-డK ఆయన`a ౖ

c`¤ల� ��ేాడK. అప-UడK 1ేవ-డK, మనందరం మ@నుప- �ే�ని 8ా8ాలక0, �యేబ¡ vw 8ా8ాలక0 vwసు 

&¢Eసు+ ను ¯Ú4ం�<డK. 1వే-S &�పం, ఆయన ఆగEహం, మనం అనుభeం�<~=న నరకం, సమస+ం &¢Eసు+ `a ౖ

ఉంచబ34!<య!" సంగ�S గ@Xt+ం�<Xా? మన ��నOడK �ె~dంచల�S అపXాధ రHసుమ@ను vwసు మన&�సం 

�ె~dం�<డK. 
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vwసు 8ాప-ల&gక ప:;<Dమ�Oయ�Sసు+ !<OడK. ప:¯Oసు+ !<OడK, � 8ాపప- సమసDను !"ను పXtషmXtxా+ నS 

నమ@¸;<sా? � మనసును, ie;<SO మ�ర73<S&T !<క0 అనుమ�Sxా+ sా? ల�క, � 8ా8ాలల[!" 

ieసూ+  మరణÆంl, ÉరHU1|!<న 1ేవ-S ఎదుట, !<DయÉరHUల[ �వ- అపXా�|వS ÉరHU Éర7బ34, � 

8ా8ాలను బట$Q  1ేవ-S ఆగE�S&T గ@X'( SతDనర&ా�tO ¯�ను అనుభeంచబ¡ తM!<Osా" జsా«�ేందుక0 

ఎవ�రH �<ల��¤ప- ఆల[lం�<~=న పSల�దు. vwసు ఇసు+ నO Ïదట$ ఆఫరHను �రసmXtం�ేందు&�1ె!ౖ< 

&ారణమ@నO1<? 

బªౖ«ల0 sా�ా· నం �ే�ిం1|, “1వే-డK ల[కమ@ను ఎం;� `¤:�ం�ెను, &ా�ా ఆయన తన అ1|�Éయ 

క0మ�రHS�ా ప-ట$Qన sాSయందు e�ా�సమ@ంచు ప:� sాడKను న¯ంపక SతDiవమ@ 8ã ందునటWd  

ఆయనను అనుగE¥¦ం�ెను. ల[కమ@ తన క0మ�రHS 1<�Xా ర�ణ 8ã ందుట&� �ాS ల[కమ@నక0 ÉరHU 

ÉరH7టక0 1వే-3<యనను ల[కమ@నక0 పంపల�దు”. q�ను 3:16-17. 

eXామం.  

ధర¸ �ాస+ ä సంబంధ��Áన &TEయల మ´లమ@�ా ఏమనుషMDడKను 1వే-S దృÓిQ&T ��మంతMడS Éర7బడడS 

8ùల0 s:ా �ిన సంగ� గ@రH+ నO1<? Éర7బడటమన�ా చటQ సంబంధం�ా 'ఒప-U&gనడం' !<Dయxా� నంల[, 

xాÚþDలSOట$S eనO తXా�త, జ34ÿ  ఆ వD&T+ !"రసు+ డS &�రHQ ల[ ప:కట$ంl. అత34&T త�tన ¯� e�|ంచగలడK, 

ల�1< అతడK అపXా�| అనగలడK. జ34ÿ  !కm ÉరHU, అతడK ��మంతMS�ా Éర7బ34!<డS &�రHQ ల[ 

ప:కట$ంlనప-UడK అతSల[ ఏ1ోషమ@ల�దS &�రHQ  SరÇvంlనందనO మ�ట అతడK SరపXా�|, SXÀ» Óి. 

బªౖ«ల0ల[, ఒక మనుషMడK vwసు &¢Eసు+ ను eశ��ింlనప-UడK, 1ేవ-డK అత34 8ా8ాSO ��ం�<డS 

�ెపU3<S&T, అ8ã స+ల0ల0, sారH �� మంతMల0�ా Éర7బ34!<ర!" మ�టను ప1ే ప1 ేsా3<రH. 1ేవ-డK అ1ే 

మ�ట �ె8ాUడK. అన�ా, ఒక 8ా`aౖ &¢Eసు+ ను eశ��ింlనప-UడK, తన 8ా8ాSO బట$Q భeషDతM+ ల[ తన&'ల�ంట$ 

¯� పడదS 1ేవ-డK ప:కట$సు+ !<OడనOమ�ట. 

XÀమ� 5:1. "&ాబట$Q e�ా�సమ´లమ@న మనమ@ ��మంతMలమ@�ా Éర7బ34, మన ప:భ@s¬నౖ 

vwసు&¢Eసు+ 1<�Xా 1ేవ-S;� సమ��<నమ@ క~�t య@ందమ@. మXtయ@ ఆయన1<�Xా మనమ@ e�ా�సమ@ 

వలన ఈ  కృపయందు ప:s"శమ@ గలsార��Á అందుల[ S~l య@!<Oమ@" 

XÀమ� 4:5 �పె-UచునO1|. "పS�ేయక, భ&T+¥ "నుS ��మంతMS�ా ÉరH7 1వే-S నమ@¸sాS&T, sాS 

e�ా�సం ���ా ఎంచబడKచునO1|" అన�ా, మనం &¢Eసు+ ను eశ��ింlన s¬ంట!", 1ేవ-డK మన&gక &gత+  
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xా� !<SO, &gత+  పరప�S, మ@నుప- ల�S &gత+  ��S దయ�ేxా+ డనO మ�ట &¢Eసు+  ��S ఆయన మనక0 

జమ �ేxా+ డK. 1<!¬Oల� 8ã ం1<~? 

8ùల0 XÀమ� 3:22 ల[, "అ1| vwసు&¢Eసు+  నంద~ e�ా�సమ´ల��Áన1ె,ౖ నమ@¸sారందXt&T కల0గ@ 1ేవ-S 

��v #Áయ@నO1|" అంటW!<OడK.   

�వ- ఆయన !ద»క0 వl7, � 8ా8ాల &gరక0 vwసు&¢Eసు+  �ిల0వ`aౖ మరణÆం�<డS నమ@¸తM!<OనS 

�ె8ాUలS ఆయన SనుO ఆ��Sసు+ !<OడK. � 8ా8ాలను í1{·కXtంచమS ఆయనను అ34�t;ే తపUక 

í1{·కXtxా+ డK. sా�ా· నం �ే�ాడK. Gల[ &gందరH �మ�పణ అ34�t!<, s¬నక0m జ�Xt89 v "`aద»  8ా8ాలన" 

బ3ేsాట$S �ే�ారH. G 8ాపం ఎంత `aద»1ై;ే �మ�పణ అంత తక0mవనుక0ంటW!<OరH. 8ాపం తక0ms¬ౖ;ే, 

అ�|క �మ�పణ లºసు+ ందను క0ంటW!<OరH. అ1| Sజం&ాదు. 1ేవ-S క0మ�రHS మరణం, ఆయన మన 

&�సం lం1|ంlన రక+ం eల0వ GరH మ@నుప- �ే�ని, ల�క �యేబ¡ vw 8ా8ాలSOట$కంట $ అ�|కం. GరH 

ఒప-Uక0!<O 8ాపల�O &ాక అSO 8ా8ా~O ��xా+ నS 1ేవ-డK �పెUల�దు. vwసు sాట$&T s¬ల �ె~dం�<డK. 

Ïదట$ &gXtంÛ{ 6:9 ల[ �ెపUబ34న, `aద» 8ా8ాల0 జ�రత�ం, eగE�Xాధన, ఆడం�tతనం, ప-రHష సంqగం, 

1ొంగతనం, `�ిి!<Xtతనం, మదD8ానం, దూషణ, 1ోచు&�వడం Gక0 గ@రH+ నO1<? తXా�త ఏం�8ెాU3ో 

చూడం34. Gల[ &gందరH అట$QsాX'( య@ంట$Xt. sారH vwసు&¢Eసు+  వద»క0 వl7నప-UడK 1ేవ-డK sాXtS 

��ంl sాXtS ప¿Xt+�ా మ�Xt7 í1{·కXtం�<డK. &¢Eసు+  !<మమ@ను, 1వే-S ఆత¸ యందును GరH 

కడKగబ34 పXtíద·పరచబ34న sాX'( ��మంతMల0�ా Éర7బ34�Xt. (1 &gXtంÛ{ 6:11)  sారH 

��ంచబ34!<రH. GరH �మ�పణను 8ã ం1|;ే �ాS 1వే-S సం;�PాSO అనుభeంచల�రH. G వD&T+గత 

8ా8ాల�O ��ంచబ34!<య� అ!" lనO అనుమ�నం ��t~!<. Gక0 మన�ాÕం� లºంచదు. 

¥¦%:య@లక0 s:ా �ిన ప�:కల[, "SతMDడగ@ ఆత¸ 1<�Xా తనుO;<ను 1వే-S&T SXÀ» ÓిS�ా అXtUంచు&gSన 

&¢Eసు+  !కm రక+మ@, SX±ÿవ&TEయలను e34l iవమ@ గల 1వే-S �¤eంచుటక0 G మనxాÚ4S ఎం;� 

ఎక0mవ�ా í1|·�యే@ను". (¥ &%: 9:14). 

GరH ఎల�ంట$ 8ాపల0 ��ేి!<, Gల[ ఎంత అపXాధ \]వమ@!<O &¢Eసు+  రక+మ@ G &�సం lం1|ంచబ34ందS 

1ేవ-డK �బె@తM!<OడK. GరH e�ా�సం;� ఆయన వద»క0 వl7 ��ంచమS అ34�t;ే s¬ంట!" Gక0 

�మ�పణ �మ¸~O నర&ాS&T న34̀ ిం�ే GరH �ేసు+ నO పనులSOట$ల[ నుం34 1ెsౖాత¸ �మ¸~O 

e34`ిxా+ డS 1ేవ-డK sా�ా· నం �సేు+ !<OడK.  ఐ;ే 1ేవ-డK క¯7తం�ా ఇ1 ేsా�ా· !<SO�<7డK. 
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ఐ;ే e�ా�సం పS ఏ�ట$? మనం ప�ా7;<+ ప ప3<ల�? �మ¸~O GరH í1{·కXtంచుక0S 1వే-S 

మ@ందుక0 Xావడం, 1ెsౖాజâలక0 ల[బడటం, ఇదం;< e�ా�సం &ాదు. e�ా�సంల[నుం34 ఇవ�O వxా+ v. 

ఐ;ే e�ా�సంల[ంl వ�ే71<SO మనం e�ా�సమన క²డదు. 1ేవ-S ఎదుట ���ా Éర7బడ3<S&T 

e�ా�xాS&T &TEయల0 అకmరల�దు. vwసు &¢Eసు+ ను గ@Xtంl మనం ప¿Xt+�ా ;ెల0సు &�వడం`aౖనను, ఆయన 

�ిల0వ మరణం `aనౖను, 1ేవ-డK � &Tవ�îప-తMనO ర�ణ `aనౖను e�ా�సం ఆ�<రపడKతMం1|. ఐ;ే 

e�ా�సమంట© ర�ణ స;<Dలను నమ¸డం మ�త:�¨ &ాదు, అస;<Dలను అం�±కXtంచడం క²3< e�ా�స�¨ 

ఇక lవXt�ా, 1{ం;� నమ¸కమ@నO1|. ఐ మ´డూ క~�¤+  అ1| రÚ4ం� ేe�ా�సమ'తMం1|. 

పల0వ-Xt&T సం;�షం, సమ��<!<ల�ందుక0 ల�వంట© ఐ మ´డK అం�ాలల[ ఒకట$ Gల[ &gరవ34ం1|. 

1ేవ-3ేం�బె@తM!<O3ో Gక0 ;ె~�ి ఉం3ొచు7. 1<SO GరH అం�±కXtసూ+  ఉండవచు7. ఐ;ే &gందరH తమను 

;<�¨ నమ¸డం ల�దు. &¢Eసు+ ;� సంబం�<SO నమ¸డం ల�దు. 1{SO Gక0 eవXtంచబ¡ తM!<Oను. 

నయ�గXా జల8ాతం`aనౖ ఇనుప �ేం;<డKను గట$Q�ా «�tంl కట$Q  &'న3< s¬పౖ-నుం34 అ��Xt&ా s¬పౖ-క0 1<S`a ౖ

న34l s¬()+ ననO xాహ� ిగ@Xtంlన కధ ఇ1|. అతడK ;<ట$`aౖ అవత~s¬ౖప-క0 s¬*d  �Xt�tXావడం చూ�ి ప:జల0 

ఆశ7రD89 య�రH. 

తXా�త, ఒంట$ చకEప- ;� ప-డK బం34ల[ మ´డK ఇసుక మ´ట~O `aటWQ క0!<OడK, ఒ&gmకmట$ ఒక మSÓి 

బరHవ- ఇప-UడK మ+Ò 8:ా ణ<ంతక జల8ాతం`aౖ ;�ప-డK బం34S !¬టWQ క0ంట, అవత~s¬ౖప-క0 s¬()ÒడK. 

ప:జల0 s¬XtE�ా చపUటWd  &gడKతM!<OరH. 

చపUటWd  ఆ�tన తXా�త అతడK, ";�ప-డK బం34ల[ మSÓిS క²XÀ7బªట$Q  భద:ం�ా అవత~ s¬ౖప-క0 Éసు&'*d  

Éసుక0XాగలనS ఎందరH నమ@¸తM!<Oర!<OడK". xాహxాSO చూసు+ నO `¤:�క0ల0 అందరH �తేMల§�+  

చూ`ిం�<రH. "GరH �ేయగలరH" అ!<OరH. అతడK !"ను �ేయగలనS న�¸న sారH బం34ల[&T వl7 

క²XÀ7మ!<OడK. 

ఎవ�ర¼ Xాల�దు చూ�ాXా, చూ�ని 1<SOబట$Q అతడK తమను జల8ాతం 1<ట$xా+ డS నమ@¸తM!<OరH గS 

అత34O eశ��ింl ;�ప-డK బం34ల[ క²XÀ73<S&T ఎవ�ర¼ మ@ందుక0 Xావడం ల�దు. 

Gల[ &gందరH vwసు;� ఇల��� ఉ!<OరH. &¢Eసు+  G&�సం మరణÆం�<డS 1వే-డK �మ¸~O ��సు+ !<OడS 

Gక0 ;ెల0సు. �వ- 8ా`ివS �క0 ర�క0డK అవసరమS ఒప-Uక0ంటW!<Oవ-. ఐ;,ే 1ేవ-34O హxా+ ల[d &T 

అపU�tంచుక0S ఆయనుO నమ¸ల�దు. క0d ప+ం�ా �ె8ాUలంట©, G ర�ణ, !< ర�ణ, ఇe X'ండూ ఒ&� ఒక 
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ప:శO`aౖన ఆ�<రప34 ఉ!<Ov. &¢Eసు+  కల�Xt �ిల0వ`a ౖమరణÆంlనప-UడK, !< 8ాప-లక0 ప¿Xt+ పXt�రం 

�ె~dం�<డ!" స;<DSO న�¸ eశ�సం;� &¢Eసు+  నం�±కXtం�ంేదుక0 �ిద·ం�ా ఉ!<O!<? 

ఐ;ే, ప�ా7;<+ పం Sజ��Áన e�ా�సం వలన!" వసు+ ం1|. ఎప-U3ో  !< హృదయంల[ మ�రHU వసు+ ందS &ాక, 

మ@ను`¤ హృదయంల[ వ-7న 8ా8ా~O బట$Q  !< 8ా8ాలను వ1|~ s"� ిiexా+ ను. &¢Eసు+ ను !< హృదయంల[ 

అం�±కXtంlన తXా�త, 1వే-డK !<ల[ �ే�ని &TEయనుబట$Q, !< ప:వర+న eషయంల[ 

ప�ా7;<+ పపడబ¡ తM!<Oను. &¢Eసు+  నం�±కXtంl, ఆయన కృప మనల[ పS�ేసు+ ండ�ా ప�ా7;<+ పపడ;<ం. 

vwసు&¢Eసు+ ను � ర�క0S�ా అం�±కXtంl � 8ా8ాలక0 1వే-S �మ�పణ నందు&�3<S&T �వ- �ేయ�~=న 

1ే�టంట©, &¢Eసు+  1ేవ-S క0మ�రHడS నమ¸డం; � 8ా8ాలక0 vwసు �ిల0వ`aౖ మరణÆం�<డK; ఆయ!" � 

ర�క0డS నమ¸డం. ర�ణ 8ã ంద3<S&T s"X×క బ]ధDతను 1ేSS 1వే-డK ప:జల`aౖ cపల�దు. స�úయల0 

�ెయ�Dల!" \]దDతను sాXt̀ aౖన c`;ిే, ÑXt ieతంల[&T e�ే/ కృపను త�t ంl నటdవ-తMం1|. 

XÀమ� 10:9. xాUషQం�ా �ెబ@తMనO1|, "vwసు ప:భ@వS � !¹ట$;� ఒప-U&gS, 1వే-డK మృతMలల[నుం34 

ఆయ నను ల�̀ aనS � హృదయ మందు eశ��ింlనv #డల, �వ- రÚ4ంపబడKదువ-". 

vwసు&¢Eసు+  � 8ా8ాలSOట$S ;�ల�txా+ డS నమ¸3<S&T �వ- �ది·ం�ా ఉ!<Osా? అల��'(;,ే ఇప-UడK !"ను 

G &�సం 8:ా Xt·xా+ ను. అందర¼ !< ;�ట$ ప:Xt·ంచం34. "`ి:య� 1sేా! &¢Eసు+  !< 8ా8ాలక0 పXt�రం �ె~dం�<డK 

ననుO `¤:�ంl, ��ంl, í1{·కXtం�<డS �వ- �ది·�న̈S నమ@¸తM!<Oను. అ!"క eషయ�ల[d  !"ను 

eఫలమయ�Dను. �వ- !< ieతంల[&T Xాsా~. � పXtప¿రÇ �మ�పణ నం�±కXtసు+ !<Oను !"ను vwసు 

ర�ణల[&T వసు+ !<Oను. &¢Eసు+  !<మమ@న ప::1|సు+ !<Oను. ఆ���!". 

vwసు �ె̀ ిUన1|, "!"ను �×ఱ23లక0 మంl &ాపXtS... న �×ఱ23ల0 !< స�రమ@ eనును. !"ను sాట$S 

ఎరHగ@దును. అe ననుO s¬ంబ34ంచును. sాట$&T SతDiవమ@ SతM+ ను. అe ఎనOడKను న¯ంపవ-. sాట$S 

!< వద»  నుం34 ఎవ�రHను Éసు&gన ల�రH". 

ఐ;ే Gల[ &gందరH, "!"Sం&ా 8ాపం �సేు+ !<Oను. ఇషQం ల�క0!<O, �ేసు+ !<O నంటW!<OరH”. ఈ  సమసDను 

పXtషmXtం�ేందుక0 1వే-3ే� �యేమంటW!<OడK. �ల[ అపXాధ\]వమ@ంట©, 8ాపం ��ేియ@ంట©, 1<SO 

&¢Eసు+  మ@ందుక0 ;lె7 �మ¸~O ��ంచమS అడగం34 ��xా+ డK. 

వ�ే7 sారం మనం &'()స+వ ieతంల[ సం;�ష సం�<!<లల[ ieసూ+  �దేు అలsాటdనూ, 8ా8ా�O 

వదల3<S&T 1వే-34సు+ నO శ&T+S గ@Xtంl చXt71<» ం. ఆ &ారDకEమ�SO తపUక చూడం34. 

వ�ే7 వరం &ారDకEమం ల[S దృ�ాDల&gరక0 చూ�¤+!" ఉండం34. 
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