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3<. జIJ ఆంకL బLN:    #ర% పడ(త*న, క.ా0 లను బట50  6ేవ9: ;< = >?@హం #CDప9Eడ( అవసరమను 

కIంటJK?,Lా? ఈ లNకప9 OPLాన,ంతట5: తమ భRజమRలTUౖ WసుX న,టJY  OPZసూX  C\ందర% ప=సుX త 

CాలంలN ఈ లNకంలN ^ZసుX K?,ర%. అK`క సమసaల మధa cకIdకI: దుఃఖంలN, అgమయంలN 

పijనటJY K?,ర%. kాLlCD ఎప9Eడూ cంతno. C\:,pార%Y  ^Zతం kాLl: కృంగ6sసుX న,6t. తతuvతంwా, తమ 

OPkాలను :యంx=ంచుCzల{క ఎప9Eiో wా} సం>~.ా:, అనుభZంచల{కIK?,ర%. #Llప9Eడ( ఇల�ంట5 

పLl�ి�xలNK` ఉK?,Lా? మLl C\ందLlCD అKక̀ సం6ే�లI. 6ేవ9డ( }వ9 ��ేిన ;ా;ాv, ��ంచi?:CD }కI 

కc�తంwా ఎల� >ెలIసుX ం6t? ల{6? #ర% ప=x�ణం C���సXవ సం>~.ా:, సమ��?K?:, అనుభZసూX , 

ZజయంలN ^Zంచడ��ల�గ: ఆలNcసూX  ఉK?,L�W. 

K`ట5 జ�� ఆంC�� బ�� Cారaక�మంలN, ;ాపప9 అలkాటJY  సంగx ఏ�ట5? ప=జలI తమ దురలkాటYను 

ZijcTUట0i?:CD 6ేవ9డ(, C��సుX  ప=భRవ9లN ప=జలCDc�న శCDX ఏ�టK` ప=శ,ను చLl�ంచబ� త*K?,మR.  ఈ 

Cారaక�మ�:CD ఆ��:సుX K?,ను. 

pా�గతం. C���సXవ9ల�నౖ #ర% ;ాపప9 అలkాటYలN పij, అపLాధ OPవం>~, 6వే9: స:,�?K?:, ;� ందల{క 

;< nనప9Eడ( ఏం �ేpాX ర%? ఈ  సంగx: >ెలIసుకIన,ప9Eiే ;ాపప9 అలkాటYను kాదులICzగలర%. 

6ేవ9: kాwా  K?ల: C��సుX లN # pా� K?:, గ�¡¢ంచంij. L�ండవ6t - 6వే9: మRందు # ;ా;ాv, 

ఒప9ECzవడం. మ¥డవ6t - అపkా6t ¦§ధనv, జnం�ంేదుకI 6ేవ9ijc�న ఆయR�?v, kాడడం. 

  ఐ అం¦ా:, చLl�సుX ండwా, K©nª ఆండర@�, ఎLl�� లIట«�, �?L�Y¬ pా0 }Y  ల ప9సXCాలNY : C\:, చకd: 

సంగత*లను kాడ(Czబ� త*K?,ను. kార% k=ా �ని ఈ ప9సXCాలను చదవమ: #కI �ిారసు �సేుX K?,ను. 

®దట56t- K©nª ఆండర@� ప9సXCాలI, ద Cామ� �°̄ హ± v, ద బPంi²ే బ³=క�, Ll´² � = ం బPంi²ే. 

ఇవ}, అదుµత��¶న ప9సXCాలI. తLా�త ఎLl�� లIట«� ప9సXCాలI.  �ట̄�@ ఆ· ల�ౖ· అం° iె¸, ట¹� 

క�ºU�@ K» �Lీlయ¬ CD��ి0య� C�� అk½n°, తLా�త, అతij pాª0 అం° ల�¾ౖ cన, ప9సXCాలI - క�ం¿ 
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టJ wl�À@ Z¸ యRవ� �UకI@వª ;ా¬0 వంట5Z. cవLlwా, �?L�Y¬ pా0 }Y  ప9సXCాలI - ద wlÁ0 ఆÀ ఫLl�k©,¬, 

తLా�త ¦§ధన గRLlంc అతడ( Lా�ిన ప9సXకం. 

K`ను �TెిEన ®దట5 అం¦ా:, గమ:6?ం దురలkాటYను మ�నుCzi?:CD #L�ం తలIసుCzkాల: 

6ేవ9i?ÃసుX K?,డ(. కIY పXంwా, }వ9 ��ంచబi?Ä వ:, }వ9 ఆయన ÅడÄవ:, }కI 6tkాతÆ :�?�డ: 

>ెలIసుCzkాల: ఆÃసుX K?,డ(. Kన̀ు �పెEబ� no ఉ6?హరణ #C� అంశం అర మnoaందుకI 

స�యపడ(త*ందనుకIంటJK?,ను. 

;� డk©నౖ సన,ట5 Ç�t cవరన #ర% :లIచు: ఉK?,రనుCzంij. Ç�tCD L�ండ(k©పౖ9ల� TUదÈ ఇండ(Y  ఉK?,n. 

Éిలiెvuయ� ల{క నూaయ��d నగరంలN ఉన, ఇండY  వంట5Z. దగ�ర దగ�రwా ఉK?,n. ÇధులNY CD కట0బij 

నందున ఇంట5 మRందు ఖ�´ సXలం ల{దు. అవ}, L�ండంతసుX ల గృ�లI. ఆ Ç�t cవరన noసు C��సుX  

:లబij ఉండటP:, #ర% చూpార%. # C���సXవ ^Zత పLlణx అK` ఆ ;� డk©ౖన Ç�tలNంc, #ర% మRందుకI 

నijc noసు C��సుX  వదÈకI  k©ÊËY లK ̀సంగx: ఊ¡¢ంచుCzంij. #ర% ఆయన వదÈకI �ేర%CzకIంi? అడÄం 

పiే66ేs ఆ Ç�tలN # ఎదుట ల{ద: noసు C��సుX  �మRÆలను TలిIసుX K?,డ(. #ర% noసు C��సుX ను 

Zశ��ింc, ఆయను, ర�కI:wా అంwÍకLl�ÎX  C��సుX TU ౖకనులను :vT ిమRందుకI నijc k©ÊËÏv. 

ఐ>ే, ఈ లNకంలN ప=జలందర% అపkా6t శCDX CD�ంద ప:�సేుX K?,ర: బÐౖÅలI మనకI సEష0ంwా �బెRత*న,6t. 

కనుక, ఆ Ç�tCD L�ండ( k©పౖ9ల ఉన, గృ�లలN: దుLాతÆలI, }వ9 Ç�tలN మRందుకI నijc k©ÒY C��సుX ను 

కలIసుCzkాలK ̀} గమ�a:CD �ేర%CzకIంi? అదÈంపడ(త*K?,య: ఊ¡¢ంచుCzంij. ఈ దుLాతÆలకI #ర% 

Ç�tలN కనబడకIంi? ఆTÎ శCDX ల{దు. క}సం # k`wా:, తwl�ం�ే శCDXకÓi? ల{దు. అZ ఇండY  CDట5C�లలNంc 

బÐౖటకI చూసూX , k©ళÕX న, �మRÆను Tలివడం మ�త=� ̄�ేయగలవ9. అల�Tిvc, noసు k©ౖప9కI చూసుX న, 

# కనుదృºి0: మLÖk©పౖ9కI మÒYం�?లK` ప=యత,ం. ఈ శకIX లI # ప9LÖగx: ఆపల: 

ప=యx,సుX K?,n. 

# గమaం TUౖనుంij # దృºి0: మరల{� ప=యత,ంలN ఆ దుLాతÆలI, "ఇ6twÖ ఇటJk©పౖ9 చూడ(. }కI 

Cావv@న6t న వదÈ ఉన,6t. చూప9లకI బPగRంటJం6t. �?ల� మంcర%c. Ç�tలN }వ9 నడ(సూX  మRందుకI 

k©ళYడం కK?, ఇ6t అ�tకసం>~.ా:, ఇసుX ం6t. దగ�ర C\c� చూడమ: ఆ దుLాతÆలI TలిIసుX ంటPn. ఇ6ే 

మనకI ¦§ధన. 6ేవ9ణ×ØCాక :ను, }వ9 సం>~షపర%చుకIK` పద త*లను. ఈ దుLాతÆలI కIతంత=ంలN }కI 

బ� �tసుX ంటPn". 

ల{క, C��సుX  k©పౖ9 }వ9 నijc k©ళÕత*ండwా, } TUౖన తvYదండ(= లI, �Î,¡¢త*లI WTని :ందలను దుLాతÆలI 

ఉపgwlంచుకIంటPn. } బPలaంలN cన,ప9Eడ(, "}కI >ెvZ ల{దు. }కI అందమR ల{దు, 6ేవ9డ( 
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:ను, అంwÍకLlంచడ(. }వ9 Úర ;ా;ాలI �¦ేావ9" అ: ఆ దుLాతÆలI �బెRత*ంటPn. pా>?ను Ûకd 

అనుచర%లI } మనసును WసwlంచడంలN ప=ÇణRలI. } TUనౖ }కIన, దురÜ;=ా య�:, kాడ(కI: ఆ 

దుLాతÆలI :ను, బP�tpాX n. #ర% ¦§ధనకI లÝంwl ;ాపం �ే�ని తLా�త pా>?ను #TUౖ ఎం>~ బలంwా 

ప=OPkా:, చూTిpాX డ(. ;ా;ా:CD Cారణ?:, మనకI య�CzబR �;ెాEడ(. అతడ( అడ(గRత*K?,డ(, "#లN 

యRద మRలIను ;< LాటమRలIను 6ే:నుంij కలIగRచున,Z? # అవయవమRలలN ;< Lాడ( # 

OÞw�చßలనుంijno గ6?? #LాÃంచుచుK?,ర% wా: #కI 6ొరకIటల{దు; OÞwాలకI Z:gwlం�ేందుకI 

అడ(గRత*K?,ర%".(య�CzబR 4:1-3). మన pా�ర ం ;ా;ా:CD నijTింc నప9Eడ(, pా>?ను 

6s:నుపgwlంచుకI:; "} Zల� ప=వLlXంc నప9Eడ( ఎల� C���సXవ9డవ: �పె9ECzగలkా:" అడ(గR>?డ(. 

గతంలN �ే�ని ;ా;ాల వలన అ�tక అపLాధOPkా:CD లNK©ౖ ఆతÆహతa �సేుకIన, C\ందర% C���సXవ9లను 

K`K©ర%గRదును. తమ అపLాధOPవం నుంc తTిEంచుకIK`ందుకI ఇ6ొకdటâ మ�ర�మనుకIK?,ర%. ఈ 

^ZతంలN pా>?ను అబ6?  లI, లNకమR, ;ా;ాలI kాLl: ఓijంck`¦ాn. :జంwా C��సుX  నంwÍకLlంc యRంటâ 

పరలNCా:CD k©ÒY ఉంikేార%. ఐ>ే ^ZసుX ండwా 6ేవ9ijc�న 6sk©K?v, kార% వదులIకIK?,ర%. 

మనం C��సుX  k©పౖ9 నడవకIంi? ��ేÎ ప=యత,ంలN pా>?ను ఉపgwlం�ే TUదÈ ఆయRధంwా pా>?ను మనTUౖ 

:ందv, Wప9త*ంటPడ(. 

బÐౖÅలI సuష0ంwా బ� �tసుX న,6t, "త*దకI ప=భRవ9Ûకd మ�శCDX:బట50  ఆయనయందు బలవంత*ల�ౖ 

యRండ(ij. #ర% అపkా6t తంత=మRలను ఎ6tLlంచుటకI శCDXమంత*లగRనటJY  6ేవ9ijచు� సLా�ంగ 

కవచమRను ధLlంచుC\నుij. ఏలయనwా మనమR ;< Lాడ(న6t శLÍర%ల>~ Cాదు, wా: ప=�?నుల>~ను, 

అ�tCార%ల>~ను, ప=సుX త అంధCారసంబంధులగR లNక K?థుల>~ను, ఆCాశమండలమందున, దుLాతÆల 

సమ¥హ మRల>~ను ;< Lాడ(చుK?,మR." ఎÉU�ీ@ 6:10-12. 

ఈ LÖå, "K`ను మRఖa��¶న kాడను Cాను, Kన̀ు అనర%æ డను, మంckాడను Cాను" అ: ఆలNcసుX ంటâ, } 

చుటç0  ఉన,kార%, }>~ కv�ి TULlwlన kార%, ల{క pా>?ను, ల{క ఈ మRగR� Ll :ందv, }వ9 

ఆలCDసుX K?,వన,మ�ట. ఐ>ే మనం C��సుX నంwÍకLlంcన తLా�త, ఈ :ందల pా� నంలN 6ేవ9డ( మనv, 

గRLlంc �ెబRత*న, అం¦ాv, :ల;ాv. 6వే9: kాకaం ప=Cారం, మనం C��సుX TU ౖZ¦ా�pా:, :vTిన k©ంటK,̀ 

ఆయన>~ :>?a సంబంధంలNCD వ�?�మ: >ెలIసుCzkాv. #నం C��సుX నందు �?ల� మRఖుaలమ:, 

అర%æ లమ: 6వే9డ( �బెRత*K?,డ(. 6వే9iే, స�యంwా మనv, కdడ :vTని తLా�త మన pా� K?,:, 

మ�ర�i?:CD pా>?ను ఏ# �ేయల{డ(. ఐ>ే మన కIటJంబం మన �Î,¡¢త*లI, ల{క pా>?ను, �ెZలN 
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గRసగRస ల�ij మనv, అgమయంలN పడk`సుX ంటPర%. తLా�త అపLాధ OPవంలN మK?మ� కృంగRదల 

లNCD k©ళ>?ం. 

6ేవ9డ( మనv, గRLlంc ఇc�న kాwా  K?లI మనకI >vెయక ;< >ే, మనం అ:, అబ�?v, న�¯Æల� 

pా>?ను Wసం �ేpాX డ(.  }వ9 ఇల�ంట5 అబ6?È లకI లNబij, 6ేవ9ణ×Ø  Cాక అబ�?v, న�Æ>,ే 6వే9డ( } 

CDవ�దvcన సం>~షం, సమ��?నం, �Î�చßలI }కI దకdవ9. 

:LాశలN పijన ఒక C���సXవ9డ( K©nª ఆండర@� కI k=ా �ిన ల{ఖను అతడ( థ� ప9సXకంలN మR6t=ం�?డ(. 

# OPkాలI కÓi? ఇల�K` ఉK?,noW. అతడ( ఇల� k=ా ¦ాడ(. "K ̀::, శ�మలI పi?v@న అవసరం 

ల{దK` OPవం కలIగRత*న,6t. మనసులN భయం ఒంటLl తనం, అgమయం, ఎం>~ :Lాశ. 6ేవ9డ( 6s:, 

>èలwlpాX డ: K?కI >ెలIసు . ఐ>ే 6s:, జnంచల{కIK?,ను. ;=ా Ll ంచల{కIK?,ను. ప=యx,�ÎX  ఏkk̀½ 

అడÄంకIలI. న మనసు బPగRన,ప9Eడ( , 6వే9డ( �యెaమ: �TెిEన పనుv, �ే�ÎందుకI ప=యx,ం�ÎX , 

ఏk`k½ స�LాలI, దుLాతÆల శకIX లI K`ను ఆ ప: �యెaకIంi? K?కI అడÄం పడ(త*K?,n. కనుక ఆ 

స�LాలకI లNబiేల�గRK?,ను. K`:క TUౖన Çట5>~ట5 ;< Lాడల{ను. K?కI C\ంచం మన¦ాంx Cాkాv". 

} Zల�గRన,ట¹éY >,ే êభkారX ఏమనwా, }వ9 ఓట�లN ఉంi?ల: 6ేవ9డ( ఆÃంచడ(. }వ9 C��సుX ను 

ర�కI:wా అంwÍకLlంcనట¹éY >,ే } ;ా;ాలను గRLlంc మRం6ే >ెv�ిన పరలNకప9 తంij= :ను, ��ంc }కI 

:తaర�ణ:సుX K?,డ(. :ను, :ం6tం�ే హకId pా>?నుకI ల{దు. :ను, }వ9 :ం6tంచుCzకÓడదు. }వ9 

}xమంత*:wా ëర�బijనkా: 6ేవ9డ( �ె;ాEడ(. 

L�ండ( kాLాల CD�తం తTిE;< nన కIమ�ర%: గRLlంc �పె9EకIK?,ం, గRర%X న,6?? లÓCా 15:11-32. దూర 

6ేశంలN తన కIమ�ర%డ( ;ాపలN ^ZసుX న,ను, అతij:ంCా TÎ=�సుX న, తంij= వంట5kాడ(, తంij= యగR 

6ేవ9డ: noసు C��సుX  ఈ ఉపమ�న కథలN �;ెాEడ(. కIమ�ర%డ( xLlwl వc�నప9Eడ( తంij= అత:, C\ట50 

Ãìjంచల{దు. పLlw�xX k©ÒY, అతij: CíగvంచుకI:, ఇంట5లN:CD ëసుకIk©ÊËY డ(. అతij: ��ం�?డ(. 

కIమ�ర%డ( అనర%æ iెనౖను తంij= అతij: TÎ=�సుX K?,డ(. 6వే9ijల�w� మన nîడల ప=వLlXpాX డ(. మనం 

ఆయనకI దూర��¶K? మనలను TÎ=�ంచడం మ�త=ం మ�నడ(. 

గత kారం Cారaక�మంలN }xమంత*లIwా ëర�బడ(ట అంటâ ఏ�టï చూpాం. "Z¦ా�సమ¥లమRన 

మనమR }xమంత*లమRwా ëర�బij, మన ప=భRk©నౖ noసుC��సుX 6?�Lా 6ేవ9:>~ సమ��?నమR 

కvwlయRందమR". LÖమ� 5:1. 
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గమ:ంచంij, }xమంత*లIwా ëర�బడటమK`6t చట0 సంబంధ��¶న6t. K?aయpా� నంలN ఒక వaCDX #ద K`రం 

:రðTించబడక;< >ే, ఆ వaCDX }xమంత*డ: K`రం �ెయaల{ద: ëర%EవసుX ం6t. :రపLా�t అనwా అతడ( 

}xమంత*డ: ప=కట5ంచడం. :రపLా�tయ: ëర�బడi?:CD వaxL�క పదంwా, K?aయమ¥LlX అతడ( 

K`రసుX డ: Ãìñర%æ డ: ప=కట5pాX డ(. }xమంత*iెనౖ 6వే9డ( తన వదÈకI C��సుX  నందv Z¦ా�సం>~ వచు� 

;ాప9లందర% }x మంత*ల: ప=కట5సుX K?,డ(. 

ఈ బహòమ�నం మనకI ఉcత�¯wా: 6వే9డ( 6?:CD kỀË �ెvYం�?డ(. ఆ }xమంత*ల C\రకI, 

}xమంత*iెనౖ C��సుX  శLÍర ZషయమRలN చంపబijయR, ;ాపమRల ZషయమRలN ఒకd pాL� 'శ�మ;ాiెన:' 

;óలI �;ెాEడ(. 

"Cాబట50 నమRÆkార% ఆయన కృప�తేK,̀ C��సుX noసునందv ZWచనమR 6?�Lా ఉcతమRwా 

}xమంత*ల: ëర�బడ( చుK?,ర%". (LÖమ� 3:24)అ: బÐౖÅలI �ెబRత*ం6t. అనర%æ ల��¶న మనకI 6ేవ9iô 

కృప :వ�õప9త*K?,డ(. ఈ కృపను #ర% గRLlXం�?v. 

}వ9 ;ాTవి:, :ను, రìjం�ేందుకI C��సుX  Cాkాల: 6వే9: మRందు �ె;ాEkా? } నమÆCా:, } :>?a 

గమ�a:, ఎన,iెKౖ? noసు C��సుX  హpాX లకI అపEwlం�?kా? ఆప: �ే�ని k©ంటK,̀ 6వే9డ( } ;ా;ా:, 

��ంc } ;ా;ాలను :తaCాల�:CD రదుÈ  ��ేి :ను, KǹËxమంత*:wా ëర%pాX డ(.  

ZLామం. 

C��సుX ను న�Æన తLా�త మöÏ ;ాపంలN పij> ేఏ� జర%గRత*ం6t? ®దట, 6ేవ9డ( �ే�ని పనుv, 

గRLlంcన kాwా  K?v, జ�÷ పకం �సేుCz. మ�ట తప9Eడ(. noసు మ¥లంwా మన పరలNకప9 తంij=CD 

సంబం�tంcం6t. ఐ>ే అ6ే సమయంలN, }వ9 ;ాపంలN అZ�ేయRలIwా ^ZసుX న,ట¹éY>ే, 6వే9: సహkాసంలN 

C\నpాగల{వ9. ఒక k©ౖప9న }వ9 ��ంచబij 6ేవ9: సహkాసంలN C\నpాగల{వ9. ఒక k©పౖ9న }వ9 

��ంచబij 6ేవ9: ఎదుట }xమంత*:wా ëర�బijK?వ9 మLÖ k©ౖప9న 6వే9:>~ సహkాసంలN నుంij 

బÐౖటకI K©ట50  k`యబijK?వ9. 

ఈ అం¦ా:, గRLlంc �?L�Y¬ pా0 }Y  తన ప9సXకం ద wlÁ0 ఆÀ < Ll�k©,¬ లN ZవLlం�?ర%. ఆ కథ:కdడ C\ంచం 

మ�Ll� �ెబRత*K?,ను.  K`Køక చLl�లN ప=సంwlసుX K?,ననుCzంij. ప=సంwlసూX  ఉండwా �xే kాù:  ë� ి

Pulpit TUనౖ TUటP0 ను. తLా�త మLl�;< n k©ÒÏ;< య�ను. బÐటౖC�ÒYన తLా�త k©ను6tLlwl చూ�ÎX  K? 

�Î,¡¢త*iొకడ( Pulpit TUనౖ kాù:  జ�బRలN kస̀ుCzవడం కనబijం6t. ఆశ�రaం కvwlK?, అత:, 

��ం�?ల: k©ంటK` :రØnంచుకIK?,ను. అతడ( K? �Î,¡¢త*డ( కనుక K?కI సంబం�tంcనంతవరకI 
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అతij>~ K? �Î,హంలN ఎల�ంట5 మ�ర%Eల{దు. అతడ( K? kాù: 6ొంwlvంచడం K`ను చూ�Kి?, అతijTUౖన 

K?కI ఎటJవంట5 CzపమR Lాల{దు. 

తLా�x kారంలN అతణ×Ø  చూ�ినప9Eడ(, "K? kాù: నువ9� 6ొంwl�vం�?వనల{దు". TÎ=మwా పలకLlంc 

ఎల�గRK?, వ9K?,ను. అతడ( TU ౖCz;ాwl, Kన̀ు :లIప9Czల{దు. అతij TUౖనK?కI పగల{దు. ఐ>ే నను, 

చూ�ినప9Eడ( అత:C�మ:TిసుX ం6t? K? �Î,¡¢త*డ( అపLాధOPవం>~ సLlwా మ�టల�డల{క ;< య�డ(. 

మనpా@ìj అతణ×Ø  గ6tÈసుX న,6t. K?>~ మ�టPY iేందుకI ఇబúం6t పi?Ä డ(.   మనpా@ìj గ6t  ంప9నుంij 

తTిEంచుCzkాలంటâ �ే�ని తప9Eను ఒప9EకI: నను, ��ం�?ను. K? kాù: నువ9� ëసుCzవడం 

చూ�ినప9Ei ే:ను, ��ం�?న: �ెబR>?ను. అనwా, �మ�పణ Czసం K? �Î,¡¢త*డ( K? దగ�రకI 

Lాkాv@న ప:ల{దు. మRం6ే ��ంచబijK?డ(. మనpా@ìj గ6t  ంప9ల నుంij తTిEంచుకI: �Î,�:, 

ప9నLl,LlÆంచుCzi?:CD మ�త=�¯ అతడ( �మ�పణ అడwాv. 

అ6ేZధంwా, ;ా;ాv, 6ేవ9: మRందు ఒప9EకIన,ప9Eడ( కÓi? ఇ6 ేజర%గRత*ం6t. ;ా;ాv, ఒప9ECzవడం 

వలన 6వే9డ( మనv, ��ంచడ(. �లిIవTUౖ noసు ��ేిన >?awా:, బట50 మన మ�య�:, Zశ��ింcన 

k©ంటK ̀6వే9డ( మన ;ా;ాv, ��pాX డ(. ఐ>ే, మన ;ా;ాలను ఒప9ECzవడం వలన తంij=>~ మRనుపట5 

సహkాసంలNCD స:,¡¢త pా� నంలNCD k©ళÏగలం. 6ేవ9డ( మ�ర: kాడ(. ;ాప9లమ: ఆయన మనv, K©ట50 

k`యడ(. 

గRLlXంచుCzంij, #ర% �యేబ� త*న, ;ా;ాల గRLlంc  కÓi? 6వే9:CD >ెలIసు. C��సుX  kాట5 Czసం �లిIవTUౖ 

ZలIవను �ెvYం�?డ(. 6వే9iెప9Eడూ #పటY  �మ�పణ>~K` సEం6tసుX ంటPడ(. అందుC�, ;ాపప9 అలkాటYను 

మ�నుCzi?:CD, 6ేవ9:>~ సం>~.ాన,నుభZం�ేందుకI, 6ేవ9:>~ #కIన, సంబం�?:, గRLlంc 

kాwా  K?లను. C��సుX లN �మRÆలను :vTిK?డK` మ�టకI అLా  :, మనమR ®దట >లెIసుCzkాv. 

L�ండవ C\Llంûs 5:17 లN �ెబRత*న,6t, "Cాwా ఎవiైనను C��సుX నందున,nîడల kాడ( నూతన సృºి0; ;ాతZ 

గxం�నెు, ఇ6twÖ C\� తX  kాnîను". noసు C��సుX లN }వ9 6ేవ9: కIమ�ర%డవ9, g�ను 1:12. }వ9 noసు 

C��సుX కI �Î,¡¢త*డవ9, g�ను 15:15.  }వ9 }xమంత*:wా ëర�బijK?వ9. LÖమ� పx=క 5:1, ఎÉU�ీ@ 

1:1, ప=Cారం }వ9 పLlêదు  డవ9. 6వే9: ÅడÄwా �ీ�కLlంచబijK?వ9. ఎÉU�ీ@ 1:5. మనం పLlê6?  తÆ 

మ¥లంwా Kర̀%wా తంij= స:,�tCD �రేగలమR. ఎÉU�ీ@  2:18. మనకI ;ాపZWచన కvwlయRన,6t. మనం 

noసు C��సుX  రకXం>~ కనబijన kార��¶ ;ాప�మ�పణను ;� ం6?ం. Czలస@ 1:14. }కI ÃìñZ�tల{దు, ;ాపప9 

:యమంనుంij Zడ(దల;� ం6?వ9. LÖమ� 8:1,2. 
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6ేవ9డ( మనv, పరలNకప9 ;óర%లIwా గRLlXం�?డ: ÉిvTీE 3:20 �ెబRత*న,6t. మనం 6వే9: 

మ¥లమRwా ప9ట50నkారం. అపkా6t మనv, >?కల{డ(. 1. g�ను 5:18. మనలను తంij= 

పరలNకమందు noసు C��సుX >~ కÓi? కÓర%�ండ బÐటP0 డ(. ఎÉU�ీ@ 2:6. మనం �ైరaంwా, :రµయంwా 6వే9: 

వదÈకI K`ర%wా k©ళYగలమR ఎÉU�ీ@ 3:12. 6ేవ9డ( noసు C��సుX లN మనCDc�న pా� K?:, ZవLlం� ేఅం¦ాలలN 

ఇZ C\:, మ�త=�¯. ఈ pా� K?:CD మనం అనర%æ ల��¶K? ఆయన కృపను బట50 6s:, Z: మనCD�?�డ(. 

సL�, మనం Ç�tలN నడ(సుX న, ఉ6?హరణను మöÏ గమ:6?È ం. తvYదండ=లI, �Î,¡¢త*లI k`సుX న, :ందలI 

#ర% ZంటJK?,ర%. ఇండY  CDట5C�లలNంc బÐౖటకI చూసుX న, pా>?ను అనుచర%లI, pా>?ను>~ కv�ి 

Zసుర%త*న, ¡üళనలను ZంటJK?,ర%. pా>?ను ఇతర%ల :ందv, # మనసు@లN :vTి, అవ}, # 

p� ంత ఆలNచనల{న: #ర% నమRÆత*ంటPర%. ఇల�ంట5 ఆలNచనలను ఎల� జnం�?v? # ;ా;ాv, 

గRLlంcన pా>?ను :ందv, ఏ Zధంwా ఓijం�?v? మనకI సంబం�tంcన 6ెవౖkాwా  K?v, >లెIసుకI: 

Zశ��ించడం 6?�Lా. ;óలI �ెTEినటJY , "ప=x ఆలNచనను C��సుX లNబడ(నటJY  �రెపట50... Z�యేతను 

చూTించడం 6?�Lా... " 2 C\Llంûs 10:5. 

ప=x ఆలNచనను C��సుX కIలNబడ(నటJY  �ెర పట50  Z�ేయత K©ల� చూTించగలం? 6ేవ9: Czసం ^Zం�?లను 

కIంటJండwా తటPలIన #ర% ప:CD మ�vన kార:TిసుX న,దనుCzంij, ఇల�ంట5 పనులI �ే�Î K`ను 

C���సXవ9డK?? 6ేవ9డ( నను, TÎ=�ంచడ(" అ: తలIసుX K?,రనుCzంij ఒకd �ణం ఆగంij. ఆ తలంప9ను 

గమ:ంచంij. 6?:, kాకaం>~ట5 ;< లI�Czంij. 6ేవ9డ( :ను, గ¥Ll� �బెRత*న, మ�ట 6?:లN 6?wl 

ఉన,6?? 

గRLlXంచుCzంij. బÐౖÅలI �బెRత*న, ప=Cారం, 6వే9: K?aయpా� నంలN, }వ9 noసు C��సుX ను, ఆయన కల�Ll 

�ిలIవలN } Czసం �ే�ని >?awా:, Zశ��ింcనప9Eడ(. }Zక అపLా�twా ఎంచబడవ9. } ;ా;ాv, 

గRLlంcన ÃìñZ�t }కI ఇక TUౖన ల{దు. }వ9 ప:CD మ�vన kాడవ9. తvZ తకIdవ kాడవ9 Cావ9 }వ9 

అప:ందల ;ాలýత*K?,వ9. }వ9 లNకంలN అబ�?v, నమRÆత*K?,వ9. }వ9 ఎ6tLlంc ;< Lాij, �దేు 

ఆలNచనv, �రెపట50  kాCాa:, నమÆమ: 6వే9డK?,డ(. ఇప9Eడ( సం>~షంwా Ç�tలN 6ేవ9: k©ౖప9కI 

నijc k©ళYగలవ9. 

కనుక, #Lþక సంగx >ెలIసుCzkాv. C��సుX లN # pా� K?:, >లెIసుCzkాv. L�ండవ6twా, #Lþక ప: 

�ెయ�av. అపkా6t: అత: అబ6?  v, ఎ6tLlం�?v. పలIవ9ర% C���సXవ9లI pా�?రణంwా ఇల� �ేసుX ంటPర%. 

kార% ఒక ;ాపమR��ేి, 6ేవ9: మRందు ఒప9EకIంటPర%. మöÏ ;ాపం��ేి, 6?:, 6ేవ9: మRందు 

ఒప9EకIంటPర%. తLా�త మöÏ ;ాపం�ే�,ి ఒప9EకI:, ఇక ఒప9ECzవడం మ�:k`pాX ర%. }వల� �ేసుX K?,kా? 



 8 

ఏం జర%గRత*న,6t? ఎందుకI అÜవృ6t   ఆwlం6t? Cారణం ఇ6t. w�టJ >Lెlc ఉన,ందున పCDdంట5 కIకd # 

ఆవరణలNCD వc�ందనుCzంij. ఆ కIకd # CాలIను కLlcం6t. KøTిE తw��ందుకI �మÆv, #L� 

C\టJ0 కIంటPLా? ల{క కIకdను >ెvk`pాX Lా? 

చూడంij, C���సXవ9లంwా. ;ా;ా:CD తరచుwా >ెలIప9ను >Lెlc తLా�త ��ంచమ: ;=ా Ll సుX ంటPం. #కI 

>ెలIpా? 6ేవ9డ( ��pాX డ(. మన ;ాపమRలను మనమR ఒప9EC\:న nîడల, ఆయన 

నమÆదwlనkాడ(ను }xమంత*డ(ను గనుక ఆయన మన ;ాపమRలను ��ంc సమసX దుLÍ,xనుంij 

మనలను పZత*= లనుwా �యేRను. 1 g�ను 1:9.  

6ేవ9డ( ��pాX డ(. ఐ> ేఅపLాధ OPవం C\నpాwl> ేఎల�? మనలను మనం :ం6tంచుకIంటç, మనలను 

మనం wాయపర%చుకIంటç :LాశలN పij;< kాల�? ఆ కIకd మన kారంలNK ̀ఉK?,డ: మనం ఎ:,pార%Y  

మLlc;< య�ం? అతijంCా 6?ij �ేసూX K` ఉK?,డ(. అతij, ఎ6tLlంచమ: kాకaంలN ఉన,6t. య�CzబR 4:7. 

"Cాబట50 6వే9:CD లNబijయRండ(ij, అపkా6t: ఎ6tLlంచుij, అప9Eడ( kాడ( #ÛదÈనుంij ;ాLl;< వ9ను". 

^ZతంలN మనమ¥ 6ేవ9డ( మ�త=� ̄ఉK?,మ: తలIసూX  C\ందర% ^ZసుX ంటPర%. అ6t :జంCాదు. 

6ేవ9డ( అgమయ�:, Cాక ^ZతంలN క�మబద త :pాX డ(. 6?:CD వaxL�కంwా, ఈ లNకప9 అ�tపx 

pా>?ను, xర%గRబPటJను, ;ా;ా:,, �ెij;< nన సంబం�?లను, మరణ?:, కvwlpాX డ: బÐÅౖలI 

�ెబRత*న,6t. kాడ( ... అబద మRనకI జనకIడ(K© ౖయRK?,డ(, అ: g�ను 8:44 �ెబRత*న,6t. 

6ేవ9డ( తన ÅడÄలను ��ం�?డ(, pా>?ను ÛకdయR, తvYదండ(= ల ÛకdయR, మనం నమRÆత*న, 

అబ6?È లను ఎ6tLlంచమ: �బెRత*K?,డ(. noసు C��సుX లN మన pా� K?:, సLlwా >లెIసుకIంటâ మనం ఈ 

అబ6?  ల� న:,ంట5} ఎ6tLlంచగలం. pా>?ను  �తే �ేnం�?డనకÓడదు. ల{దు ;ాపం మన ^Z>?లను 

ఏలకIంi? చూసుCzవడం మన బPధaత.   

"Cాబట50 శLÍర దుLాశలకI లNబడ(నటJY wా �?వ9నకI లNK©ౖన # శLÍరమందు ;ాపమRను ఏల:యaకIij". 

LÖమ� 6:12. అం>ేCాక, "# అవయవమRలను దుLÍ,x pాధనమRలIwా ;ాపమRనకI అపEwlంపకIij, 

అn> ేమృత*లలNనుంij స^వ9లమనుC\:, �మRÆను #L� 6ేవ9:CD అపEwlంచు C\నుij, # 

అవయవమRలను }xpాధనమRలIwా 6వే9:CD అపEwlంచుij". LÖమ� 6:13. 

;ాపం ��ేి pా>?ను kాడ(Czi?:CD మన శLÍLాలను అపEwl�ÎX , pా>?ను మన ^ZతంTUౖన అ�tCాLా:, 

సం;ా6tంచుకIంటPడ(. ;ా;ా:CD లÝంwl;< n, ;ాపప9 పనులI �ేయi?:CD శLÍLా:, అపEwl�ÎX , ఈ 

;ా;ాలను 6ేవ9: మRందు ఒప9EకI:, pా>?నుకI అపEwlంcన దం>? 6వే9డ( మరల� ëసుకIKల̀� 

;=ా Ll ం�?v. �ెడÄమ�టల 6?�Lా } K»ట5: ;ా;ా:CD అపEwlం�?kా? ఇతర%లను C\టâ0ందుకI �తే*v, kాi?kా? 
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కÓడ: kాLl>~ట5 }వ9 రxCారaక�మ�లలN ;ాలÝ� K?,kా? Cామప9 ఆలNచనలకI } మనసుకI 

అనుమx:�?�kా? అల� �యేకÓడద: 6వే9డ( �బెRత*K?,డ(. అ6t ;ాపం! }వ9 ��ేిన ప: 

;ాపమ:న6t ;ాప�¯న: 6వే9:>~ అంwÍకLlం�?v. ఆయన ఎదుట :జ�nëwా ^ZసూX  }x మ�ర�ంలN 

k©ళÕత*ంi?v. 6ేవ9: kాకaంలN �పెEబijన Zధంwా Cాక ఈ లNక ^ZతంలN మన ప=వరXన kL̀� Zధంwా 

ఉన,టYn>ే, మనం k©ంటK` మన ;ాపప9 ప=వరXనను 6వే9: ఎదుట ఒప9EకI: ఆ ;ా;ాల:,ట5: 

మ�నుCzkాv. 

} ;ాపప9 పనులను పట50ంచుCzకIంi? :ను, }వ9 WసwlంచుకIంటç, ;ాపప9 బల��¶న దుLా� ల 

:LాÆణ?:CD pా>?నుకI అనుమx:c�నట¹éY>ే, భయంకర��¶న wÖxలN పడ>?వ9. ల{క, ఇపEట5C� wÖxలN 

ఉK?,k`W. }వ9 C��సుX  నంwÍకLl�ÎX  �ెరౖaం >ెచు�Cz. } ;ా;ా:, ఎLlwlన 6ేవ9డ( :ను, ఇపEట5C� 

��ం�?డ(. ఐ>,ే }వ9 6ేవ9: సహkాసంలN ల{వ9. } మనసులN ¦ాంxల{దు. }కI ;ాపంTUౖ అ�tCారం 

ల{దు. పLlê6?  తÆను బట50  } మనసులN అపLాధOPవం. }వ9 ఇల�గRంటâ, kాకaం }కI ;< = >?@�:చు�ను 

wాక. 

ఎవiైనను ;ాపమR �ే�నిnîడల }xమంత*iైన noసుC��సుX  అను ఉతXరkా6t తంij=ÛదÈ మనకIK?,డ(. 

1 g�ను 2:1.  మన ;ా;ాలకI C��సుX  పLl�రం �ెvYం�?డ(. అనwా మనం ;ాపం�ే�నిప9Eడ(, మన ;ాప 

పLl�రం Czసం C���ÎX  స�యంwా 6ేవ9: ఎదుట Zజ�÷ పన �ేసుX ంటPడ(. 6వే9డ( 6s:, అంwÍకLlpాX డ(. అయన 

మRనుTÎ మన ;ా;ాలను ��ం�?డ(. ఐ>,ే k`c చూసుX K?,డ(. మనం ఆయన ఎదుట ;ా;ాv, ఒప9EకI: 

ê6s కLlంచబij, ఆయన>~ సహkాసం �ెయ�aల: Czర%త*K?,డ(. అల� �యేకIంటâ, తంij= TÎ=మ>~ తన 

ÅడÄv, క�మ Ã�ణలN నijTpిాX డ(. 

6ేవ9: క�మ Ã�ణను గRLlంc తLా�x kాLాలలN చLl�6?È మR. ఐ>ే మనం }xమంత*లంwా ^ZసుX న,ట¹éY >,ే 

ఆయన క�మ Ã�ణలNంc తTిEంచుCzగలం. # స�శCDX>~ }xమంత*లIwా ^Zంచల{ర: 6ేవ9డ( 

�ెబRత*K?,డ(. మనలN ల{: శCDX: ఇ�ే�నందుకI 6ేవ9డ( 6ైkాతÆను దయ�¦ేాడ(. 

ఈ LÖå మనం చLl�ంcన అం¦ాv, కIY పXంwా చూ6?È ం. ;ా;ా:, వదలi?:CD, ®దటwా, C��సుX లN 6ేవ9డ( 

మనCDc�న pా� K?:, గRLlంc ఆయన �బెRత*న, మ�టv, నమ�Æv. L�ండవ6t, ;ాపంలN పij>,ే ;ాపం 

మనకI అలkాటJwా మ�Ll>ే, 6ేవ9డ( :తa�మ�పణ :�?�డ: గ�¡¢ంc, ఆయన ఆదరణ ê6s కరణ మనకI 

అవసరమ: గRLlXంc ;ా;ాలను ఒప9ECzkాv. ఇక, మ¥డవ6t. pా>?ను అబ6?  ల>~ కvTి అ:, అబ6?  లను 

ఎ6tLlసూX  6ేవ9:>~ నడkాv. 
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}వ9 ఈ ప:: �సేుX K?,kా? ల{కIంటâ, ఇప9Ei ే} ;ా;ాలను ప=భRవ9 ఎదుట ఒప9EC\: C��సుX  నందు ఆయన 

}CDసుX న, అదుµత��¶న pా� K?:, Zశ��ింc, పLlê6?  తÆ శCDX>~ pా>?నును ఎ6tLlంచడం ;=ా రంÜంచు. 

వ�ే�kారం, మన OPkాలI, కృంగRదలను గRLlంc 6వే9iంే �ెబRత*K?,iో  పLl!vంచబ� త*K?,మR ఆ 

Cారaక�మ�:,  తపEక చూడంij. 

వ�ే� వరం Cారaక�మం లN: దృ¦ాaలC\రకI చూ�ÎXK ̀ఉండంij. 
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