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3<. జIJ ఆంకL బLN:    $ర& పడ)త+న- క/ా1 లను బట61 7ేవ:; <= > ?@Aహం $DEప:Fడ) అవసరమను 

కJంటKL@-Mా? ఈ లOకప: PQMాన-ంతట6; తమ భSజమSలUVౖ XసుY న-టKZ  PQ[సూY  D]ందర& ప>సుY త 

DాలంలO ఈ లOకంలO _[సుY L@-ర&. అL`క సమసaల మధa cకJdకJ; దుఃఖంలO, అgమయంలO 

పijనటKZ L@-ర&. kాMlDE ఎప:Fడూ cంతno. D];-pార&Z  _[తం kాMl; కృంగ7sసుY న-7t. తతuvతంwా, తమ 

PQkాలను ;యంx>ంచుDzల{క ఎప:Fiో wా} సం?~/ా;- అనుభ[ంచల{కJL@-ర&. $Mlప:Fడ) ఇల�ంట6 

పMl�ి�xలOL` ఉL@-Mా? మMl D]ందMlDE అLక̀ సం7ే�లJ. 7ేవ:డ) }వ: ��ేిన <ా<ాv- ��ంచi@;DE }కJ 

కc�తంwా ఎల� ?ెలJసుY ం7t? ల{7@ $ర& ప>x�ణం D���సYవ సం?~/ా;- సమ��@L@;- అనుభ[సూY , 

[జయంలO _[ంచడ��ల�గ; ఆలOcసూY  ఉL@-M�X. 

L`ట6 జ�� య�ంక� బ�� Dారaక�మం లO, ;Mా�ా ;సFృహలను గSMlంc మన ఏం �యె�av? ప>జల 

పMl�ి�త+ల�ల�గSL@- 7ేవ:; సమ��@L@;- సం?~/ా;- ఎల� <� ం7@v? అL` ప>శ-లకJ � మS ఈ M¡¢ 

సమ��@L@ల ;వ£బ¤ త+L@-మS . 

మ�?~ట6 కలJసుDzంij  

 

++++ 

 

3<. జIJ ఆంకL బLN:    pా£గతం. తన కJమ�ర&; [శ£�ించు kాMlDE 7ేవ:iొక అదు¦త బహ§మx 

ఇవ£¢ప: త+L@-డ) ఏ�ట67t? అ7t 7ేవ:; సమ��@న౦ D©�సుY  వలన $ హృదయ�లకJ Dాkాv ఉండ) న; 

kాకaం �ెప:త+న-7t.( «ిv¬F 4 : 7) 

L`ర&wా �ె°?,ే D���సYవ:లJ తమ _[త సమసaల L±7tMlంc �ైరaంwా ఈ లOకంలO _[ంచi@;DE 7ేవ:డ) D];- 

;బంధనలను, D];- సూ?@> లను మనకJ ఇ�@�డ). దురదృష1వ�ాత+Y , 7ేవ:ijవ£³ప:త+న- ఈ 

సమ��@L@;- D]ందర& D���సYవ:లJ అందుDzల{క <= త+L@-ర&. Lట̀6 <= > wా� ంలO ఇల� ఎందుకJ జర&గSత+న-7t? 

$ _[తంలO ఎ;- సమసaలJL@- సమ��@L@L±-ల� అందుDzగలం? అL` అం�ాలను చMl�ంచబ¤ త+L@-మS. 
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ఐ?ే $Mlప:Fడ) �పె:త+L@-ర&,"జ�� , LL̀±;- క/ా1 లలO ఉL@-L¶ $కJ  ?ెvయదు L@కJ Mాx>ళ¸Z  

;ద>పట1దు. L@కJటK౦బం, ఉ7ో aగం, ఆMl¹క పMl�ి�త+లను బట61  ;ద>Mాదు. L@ మనసుAకJ L±మº7t కలJగడం 

ల{దు. M�ప: ఏం D©డ) Mానున-7ో అ; ఎప:Fడూ ఆలOcసూY  7tగSలJ పడ)త+ంటQను. 

మంc7t, 7@;- గSMlంc మటQZ i@7@ం. $ D���సYవ _[తం లO;  సం?~ష సమ��@L@v- 7ొంగv సుY L@-య; 

, $ర& �పె:త+న- D];- సంగత+లను ఇకdడ పట61కwా ఇవ£బ¤ త+L@-ను. ఇ7t $కJ అ;£»pాY noX 

చూడంij ¼దట67t, నదులJ వరదలలO <� ంwl ప>వహజ�లం ఇండZ  లOపvDE వc�,  ఇండZలO ఉన- 

మనుష+లJ, జంత+వ:లJ సమసY౦ మS;wl చ;<= వడం, ఆDాశంలO౦c Uిడ)గSలJ పij  ఇండZను L@శనం 

�ేయడం భయం కర భ½కం<ాల వలన ఊMlలO; ఇండZ}- క¿v<= no Àరం ఇల�ంట6 సహజ [పత+Y లJ 

ఏరFij నప:Fడ), $ హృదయ�లJ PQధ?~ , భయ�ం7ోళనల?~ కృంwl <= n, $ర& [పMÁతంwా 

PQధపద?@రL` సంగx; అంwlకMlpాY ర& క7@? మSనుUÂ ఏరFijన సహజ [పత+Y ను గSMlంc ఆలOcసూY  

7tగSలJ పడ)త+L@-M�X ల{క $ �Â-ÃÄత+;DE కvwlన [పత+Y  వలన అత; భ[షత+Y  ఎమÅవ:త+ం7ో  న; 

ఆలOcసూY  7tగSలJ పడ)త+L@-M�X తతuvతంwా $కJ L±మº7t ల{దు. 

ల{7@, $ ఉ7ోaగం ఉij <= noలగSL@-డ;, ఇప:Fijక కJటKంబQ;- ఎల� <= Æిం�@ల; 7tగSలJ పడ)తÇ 

కJర&�L@-M�X. ;జ� , $లO D]ందMlDE ఇపFట6D� ఉ7ో awాలJ ఊij<= య�n. ఇప:Fijక ఏం �ెయ�aలO 

ఏ�?~చడం ల{దు. $ ఉ7ోaగం ఉij <� ? ేమనసుAలO �ాంx ఉంటKం7t? 

$లO D]తYwా [kాహ��Èన D]ందర&, ల{7@ MlటÉMౖ��న kార& తకJdవ ఆ7@యం?~ _[సుY L@-ర&. $ L±లసMl 

ఆ7@యం D]ం�ెం తwl�L@, ల{క $ ఖర&�లJ D]ం�ెంUVMlwlL@ అ�tక సమసaలలO పడ?@ర&. అల� జMlw� 

అవDాశమSన-ద; ఆలOcసూY  ఇప:Fడ) ఎల�ంట6 సం?~షం ల{కJంi@ అం7ోళనలO _[సుY L@-ర&. 

మMlD]ందMl [kాహ _[తంలO సం?~షం ల{దు. <ాలJ మ�ర&Z  ప>యx-ం�@ర&. _[త PQగpా£�?~ 

<= త+Y కJదరడం ల{దు. _[తంలO ;ండ)wా అ�ాంx. 

ఐ?ే, మనందMl మనసులలO అం7ోళనను భయ�;- కvwlం�ే [షయం, మన ఆM¡గaం M¡¢ M¡¢కJ ÊjణË౦c 

<= n, త£రలO మరణం కలJగSత+ం7ేX నL` భయం. ఆM¡గaం ÊjణËసుY న-ప:Fడ),  ఇష1ం ల{కJL@- �Ìష 

_[?@;- క�మ బQ�tకMlంచుDzkాvA వసుY ం7t. అల� �యెaడం ఇష1మS౦డదు. మనం ఆÍంcన [ధంwా Dాక 

k`MÎక [ధంwా _[ం�@vAన పMl�ి�x వసుY ం7t. 
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తMా£త cవరwా, LÏUFి, kాaధులJ, మరణం గSMlంc ఆలOcసూY  7tగSలJ పడ)త+ంటQం. Christopher Reeve 

కధనూ ల{క ప�kాతం ?~  wheelchairలOL ̀పÐMlY _[తం గడ)ప:త+న-  Eareckson Tada ను గSMlంc [ంటKంటQం. 

అల� జMlwl?ే L@కJ Uిc� పడ)త+ంద; �ెప:?@౦. 

D]7tÑ  kాMాల DE�తం ఇల�ంట6 Òవ> సమసaలOZ  పijన ఒకMl- L`ను కలJసుకJL@-ను.  Grand Rapids కJ 

<� v� రలలO ఉన-  RockfordకJ L`LÏక సమ��t Dారaక�మమ�;DE k±ÔÕZ ను. అ7t �@ల� చకd; నగరం అకdij బQUి1Ö1  

చMl�లO L@ క×�  Jim Ankerberg <ాస1�  

ఒకట6న-ర ఏi@7t DE�తం, తన కJమ�ర&డ) తల LÏUFి ?~  

PQధపడ)త+L@-డ;  Jim �ె<ాFడ).  Joel ను పMlÊj�ÂY  ��దడ) లO గడØ ఉన-ద; ?ెv�ిం7t. i@క1ర&Z  ��దడ) సరÙMÁ 

�ే�ి, గడØను ?Úలwlంc  JoelకJ M�ijnoష� k±ౖదaం �ే�ార&. అత; ¢త+Y  ఊij<= nం7t. గడØను పÐMlYwా ?Úలwlం�@మ;  

i@క1ర&Z  తలం�@ర&  ఈ ఏi@7tDE అతijDE పదమ½iేళÛ కJ�ీYలO �@ం«ియ�, ప?~�º7t <= ట6లOZ  w�ల�@డ). బQ�VdÝ 

బQÞ, టßం, ఫ:Ý బQÞ, pాక� అ;-ట6 మSలలO అడ)త+ంటQడ). ఐ?ే గత «ిబ>వMlలO D�వలం D]7tÑ  L±లల DE�తం, ఉదయం 

ల{c తన ఎడమ k±పౖ:న ప�kాతం వc�ంద; గ�ÃÄంc ఆసFx>లO పMl�లJ �ేn�ÂY  M�ండవ గడØ UVర&గSత+న-ద; 

i@క1ర&Z  �ె<ాFర&. మáZ i@క1ర&Z  ఆపM�ష� �ే�ి ఆM�ండవ గడØను ?Úలwlం�@ర&. ఐ?,ే k`MÎక రకం D�నA� వలన ఈ M�ండవ 

గడØ వc�ంద; i@క1ర&Z  

�ెపFడం ;జంwా ఆశ�రaకరం. ఈ M�ండవ రకం   D�నA� గడØ  

[పMÁత పMlమ�ణంలO UVర&గSత+ందL@-ర&. 

L`ను ఆసమయంలO ��దడ) ఒD� DాలంలO M�ండ) రDాల D�నAర&Z   ఉండటం pాధaమ� అ; ఆలOcంచడం 

గSర&Y న-7t. 7ేశం నలJమ½లల� ఉన- L@కJ ?ెv�ిన i@క1ర&Z అందMlD© â= నుZ  �ే�ి " ;జంwా ఇల� 

జర&గSత+ం7@ ? అ; kాMl; అijwాను. ఆతMా£త L@ cవMl i@క1� �Â-ÃÄత+iొకయన , నమºక ��Èన D���సYవ 

i@క1�, L@కJ, ×ã కJ అతij PQరaకJ , ఈ రక��Èన D�నAర&d మందుల{ద; భయంకర ��Èన kారYను â= L¶Z  

?ెv<ాడ) అతదన-7t ;జ� . 

D�వలం L@లJగS L±లల తMా£త జänåÞ చ;<= n పర లOకం k±ÔÕÛడ).  Mother’s Day M¡¢న తన తvZ 

�ేత+లOZ  <= య�డ). తన అకd Dాల{×  graduation 7tL@న L` జäయ�Þ మరణËం�@డ).  graduation సభకJ k±ళÛకJంi@ 

ఆ�� పర&గSన తన p= దర&ij వదÑకJ వc�ం7t. joel ఒక ఆ7tkారం మరణËం�@డ), అతij తంij> మMÎక Íìవ:న 

ఆM¡¢ చMl�లO ప>xష1 �ే�ాడ) jim ఉదయ�రధన మSwlంcన తరkాత joel మరణËం�@డ). 

చూడంij Uి>యSల�Mా ! మన p� ంత °డØ  చ;<= తÇ౦టï  
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చూడటం �@ల� కష1ం. $కJ ఒక ప>శ- L@ క×� ×ã, అతij PQరa  Marlene, ×ã ðకd కవల p= దర&డ), 

ల{క p= దMlల� pా� నంలO $ర&ంటï , ఈ [/ాదం జర&గSత+న- ñకట6 M¡¢లలO 7ేవ:; సమ��@L@;- అనుభ[ం�@మ; 

�ెపFగలMా? సమ��t Dారaక�మంలO పలJవ:ర& క}-ర& DాMా�ర&.  ఐ?ే, joel తvZదండ)> లJ అతij  మరణం వలన 

తమకJ ఎం?~ PQధ దుఃఖం కvwlన పట61DE ఆ సమయంలO 7ేవ:; సమ��@L@;- అనుPQ[మ��మL@-ర& . 

$ర& ఈ M¡¢ ఎటKవంట6 సమసaల మదa ఉL@-ర&? ఈ DEZష1 పMl�ి�త+లOZ  7ేవ:; సమ��@న౦ లòసుY న-ద; 

�ెపFగలMా? $ర& ల{దు $M�ం �ెప:త+L@-M¡ L@కJ అర¹ం Dావడం ల{ద; " జkా°c�నటKZ n?ే, ఆ 

సమ��@L@;- <� ం7ేదుకJ 7ేవ:iే మ; �ె<ాFiో  [వMlpాY ను  

వaxM�క పMl�ి�త+v- చూ� ిభయపడ; మL¶ ;బóMా;- 7ేవ:డ) }DEpాY డ;, [��ా ంxwా, L±మº7twా 

పడ)కJ; }వ: Mాx> k±ళÛ �nwా ;ద><= wాలవ; బôౖ°Þ వచనం మనకJ Põ7tసుY న-7t. 

కనుక M�ండ) Dzణ@లలO, 7ేవ:; సమ��@నం �@ల� మSఖa��Èన7t. _[తంలO వ�ే� DEZష1 పMl�ి�త+ల 

L`దుMÎdనi@;DE, మ�నవ:లంwా 7వే:7t�ే� ఈ అదు¦త��Èన సమ��@నం మనకJ ఎంత wాL¶ అవసరమÅ 

త+ం7t. M�ండవ7twా, ఈ లOకం లO మనం D©�సుY కJ pాöలJwా _[ంచలంటï 7s;; మనం తపFక అందుDzkాv 

లOకం గమ;సుY న-7t. DEZష1  పMl�ి�త+లOZ  kాMlDE ల{;7t మన వదÑ  ఏ7ైL@ ఉL@-7@ అ; చూసుY L@-ర&. ఈ 

ప>శ-లకJ జkాబSల L±కdడ కనుwÎన గలం ? 

«ిvప:F» లకJ k>ా �ని పx>క 4 : 6-7 �పె:F త+న-7t. 7;ే; గ½Ml�యS cంత పడకJij. ప>x[షయంలOను 

<>ా ర¹న [జ�ù పనమ½ల �ేత  $ [న-పమSలను 7వే:;DE ?ెvయ జ�యSij. అప:Fడ) సమసY జ�ù నమSనకJ 

�ంcన 7ేవ:; సమ��@నమS noసు D©�సుY  వలన $ హృదయమSలకJ Dాkాv యSండ)ను. ఈ M�ండ) 

వచL@v- ఒD]కd ��టK1 wా గమ;7@Ñ ం. 

[Mామం  

kాకaం �ెప:త+న-7t. 7ే}- గ½Ml� cమY పదకJij. wా; ప>x[షయం లOను <>ా ర¹న [జ�ù పనల �ేత కృతజù?@ 

పÐర£కంwా $ [న-<ాv- 7ేవ:;DE ?లెJప:ij. సమసY జ�ù L@;DE �ంcన 7ేవ:; సమ��@నం , noసు 

D©�సుY  వలన $ హృదయ�లకJ తలంప:లకJ Dాkాv యSండ)ను. ఈ M�ండ) వచL@v- ఒD]కd ��టK1 wా 

గమ;7@Ñ ం . 

7ే}- గ½Ml� cంxంచ కJij; kాకaమన-7t.  మM¡ అనుkాదం 7ే}- గSMlంc అం7ోళన వదÑన-7t. అనwా 

అxwా జ�గ�తY  పడటం. ఎమÅవ: త+ం7ో నL`- ఆ౦7ోళన. [పMÁత ��Èన ఆ౦7ోళన. మనం అxwా  

ఆ౦7ోళనకJ   cం?@కJ  గSMlDాకJడద; అ<= pాY లJడ) Põ7tసుY L@-డ). ఊరD�  ఆలOcసూY  క¿M¡� క¿డదు. 
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మన D�డ)Mú త+న- సమసaల గSMlంc ప7ేప7ే, ఆలOcసూY  cంతపడ)తÇ ఉంij<= క¿డదు. 7s;; 

గSర&�యS cంxంచకJండL` kాDాa;-DE అర¹ం అ7.ే 

ఐ?ే మనం _[తంలO సమసav- ?ేvకwా ÒసుDzkాల;, ఇంwlత జ�ù L@;- ఉపgwlంచ క¿డద; ఈ 

వచనం Põ7tసుY న-ద; ఈ వచనం Põ7tసుY న-ద; L`ను ఇకdడ �ెపFడం ల{దు బôౖ°లJ ప>జలOZ  

p= మMlతL@;- <= > తAÃÄం�@దు. 

అ<= సYలJడ) <ûలJ 7సేAలO}కయSలకJ k>ా �ిన మ�ట $కJ గSర&Y న- దనుకJంటQను" ప;�ేయL¶లZ; 

kాడ) PõజనమS �యేక¿డదు " 2 7ేసAలO}క 3 : 10 ) D���సYవ:లJ ప; �యె�av kార& ప>ణ@áక ?~ట6 

ఇంwlత జ�ù L@;- ఉపgwlంc, PQ[షత+Y కJ ఏం �ెయ�aలL`7t ÒMాº;ంచుDzkాv . ఈ [ధంwా �ే�ని 

తరkాత, 7@; ఫv?@;- గSMlంc ఎకJdవ cంxంచక¿డదు . 

M�ండవ7twా, సమసa ఎకdడన-7ో ఈ వచనం ?ెలJప: త+న-7t. సమసY జ�ù L@;DE �ంcన 7వే:; 

సమ��@నం noసు D©�సుY  వలన $ హృదయ�లకJ, తలంప:లకJ Dాkాv యSండ)ను" ఒక సంగx 

గమ;ంచంij మన హృదయం మన మనసులJ అం7ోళనను, cంతను ఉతFxY  �ేసుY L@-య; బôౖ°Þ 

Põ7tసుY న-7t. ఈ సంగx;, బôౖ°Þ ఈ లOకంలO; మనుగడకJ _[త అనుభkాలకJ అన£nంc 

;ర¹!ంద£ంwా Põ7tసుY న-7t. 

ఇప:డ), ఇంగZం" లO; ఒక ప>ఖ�aత i@క1� అòప>య�లను  $?~ పంచుకJ౦టQను. అతడ) 

MాజకJటKంబQ;DE క¿i@ అప:డప:Fడ) k±దౖaం �ేసుY ంటQడ). గత య�Pô ౖసంవసYMాలలO _[ంcన ప>ఖ�aత 

బôౖ°Þ PQధకJలలO ఒకd;wా 7వే:డ) ఈ i@క1ర&Z ను Ã #c�ంచడం ఆసDEY కరం అతij UÂర&  Dr. Martyn Lloyd-

Jones. అతడ) ఆÒºయ కJ� ంగSదల i@;DE Dారణ@లJ మందులL` " ప:సYDా;- Mా�ాడ). ఈ సుప>�ిద¹  i@క1� ఒక 

ప>శ-ను అijwాడ) $ర& ప>�ాంతంwా ;ద><= త+న-ప:Fడ), తటQలJన ఉvDE పటK?~ ల{c కJర&�; �మSºv- ;ద> 

ల{Uిన అభయంకర��Èన ఆలOచనలJ, ఈ [పMÁత భయం $ UVౖన 7@ij ��ేి, మనసుAను అ�ాంx లODE L±టQ1 n . అ7t 

గSర&Y న-7@? $M�ంతwా ప>యx-ంcL@ ఆ ఆలOచనలలOంc, భయం లOంc బôౖట పడ ల{క <= య�ర&. ఆ ఆలOచనలను 

మ�నుకJ;, మరల ప>�ాంతంwా ;ద><= i@;DE $M�ంత డబSóL±Lౖ@ k±c�ంచi@;DE �ిద¹పi@Ø ర&. ఐ?,ే ఎంత 

ప>యx-ంcL@ భయ�;- <ార7ో>v మరల ;ద><= i@;DE మనసు సహకMlంచల{దు.   

$ హృదయంలO నుంij ఈ ఆలOచనలJ, భయ�లJ ప>వÃÄpాY య; «ిvUీF 4 వ అ�@aయం �బెSత+న-7t. 

7ేవ:; సమ��@నం $ హృదయ�లకJ, $ తలంప:లకJ Dాkాv యSండ)ను. ఈ వచనంలO 

ఉపgwlంచబijన హృదయమL` పదం, $ PQkాలను ఉతFxY  pా� న� Dాక, $ వaDEYత£ంలO; ప>�@న 

pా� L@;- క¿i@ సూcసుY న-7t. $ తvZwా; తంij>wా; జబSóపijL@ ల{క $ °డØకJ సూdలOZ  7బెóతwlvL@ 
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సFం7tం�ే PQగ�7t. $ హృదయం, ఆ వaDEYUVనౖ $కJన- UÂ>మ ఆం7ోళనను కvwlసుY న-7t. ఎవM¡ 

అపMlcత+;DE 7ెబóతwlvంద; ?ెv�ÂY  $ °డØకJ 7ెబóతwlvనపFijల� $ర& ఆం7ోళన పడర& $ PQkాల 

ఉతFxY  pా� న��Èన హృదయ�;- గSMlంc ఇకdడ ల{ఖనం �ెబSత+న-7t. ఇ7 ేఆం7ోళన కvwlసుY న-7t. 

తMా£త, మనసును ఆలOచనల; అనువ7tం�@ర&. మనసు ఆలOచనv- ప:ట61సుY ం7t. అ7t ఊహలను 

ప:ట61సుY ం7t. మనD�7ో ప>మ�దం జMlwl?ే ఎల� అ; మనసు ఆలOcసుY ంటKం7t. ప>సుY ?@;DE మనD�ల�ంట6 

సమpాa ల{ద; మనసుకJ నచ��ెబS?@ం. ఐ?ే, M�ప: మ� అమºకJ జ£ర�  మMlంత ఎకJdk±ౖ<= ?,ే L@ 

ఉ7ో aగం ఊij?ే? ఈ [ధంwా మనసు గంటల తరబij ఆలOcసుY ంటKం7t. ఎం?~ భయ�ం7ోళనలలO ప7t ల{; 

<= ;వ}- ఊÃÄంచుకJంటKంటQవ:. మనసు } హృదయంలO భయ�;- ఆం7ోళనను UVంc 

కృంగ7sసుY ంటKం7t. ఒక [ధంwా } మనసు, హ§రÑయ�లJ ;ను- ;యంx>సుY L@-య; }UVౖన అ�tDారం 

�ేసుY L@-య; �ెపFవచు�. ఇల�ంట6 ఆలOచనv- మనం లO;DE Mా;వ£క¿డద; ఈ PQగంలO ల{ఖ-ం 

బ¤ �tసుY న-7t. 

ఐ?ే నువ:£ "ఇ7t అpాధaం, న హ§రÑయంలOంc మనసులOంc ప:టï1 ఆలOచనv- అణచడం ఎల� 

pాధaమÅత+ం7t? ఈ భయ�ం7ోళనలను అ�ాంx; k`దనను తUFించుDzi@;DE LL̀`ం �యె�aల;" }వ: 

ఇప:Fడ) ప>Í-సుY L@-వ:. 

ఏం �యె�aల; అ<� సYలJiెనౖ <ûలJ మనకJ �పెFల{ద; గమ;ంచంij. ఇంwlత జ�ù నం మనకJ మ�మ½లJwా 

�ెబSత+న-టKZ wాL` �ెయ�av. "cంతపడవదుÑ , మనసును అదుప:�ేసుDz" అ; ఇంwlత జ�ù నం మనకJ 

�ెబSత+ంటKం7t. ఐ?,ే <ûలJ ఈ మ�ట �ెపFల{దు. ఎందుకంటï ఇంతwా ఆం7ోళనలO ఉన- వaDEYDE 

cంxంచవదÑ; �పెFడం ;ష$%gజనమ; అతijDE ?ెలJసు. ?@గSబ¤ త+కJ మదaం ?@గవదÑ; �UెిFనటKZ wా 

ఉంటKం7t. ?@గSబ¤ త+ మ7@a;DE PQ;�Vౖ<= nనందున అతడ) మ7@a;- �Â[ంచకJంi@ ఉండల{డ). 

ఆ కష1ం కలగక <= వచు�న; బôౖ°లJ �పెFడం ల{దు. అ7t కలJగక <= వచు�న; }కJ ?ెలJసు. అంతకంటï 

Àరం జరw¡చు�న; క¿i@ ?లెJసు. అల�ంట6 UVదÑ [పత+Y  ఏరFij? ేఏం �ెయ�aల; అనవసరంwా 

ఆలOcంచడ�  మన సమసa. 7s;- గSMlంc cంxసుY ంటï అల� జMlwl?ే ఏం�ెయ�av? ఏం �ెయ�aలO 

అ<� సYలJiెనౖ <ûలJ �ె<ాFడ). 7ే;; గ½Ml� cంxంచకJij wా;, అ;-ట6లOను <>ా ర¹L@ [ఙ'ù పణల?~ను 

కృతజù?@పÐర£కమSwా $ [న-పమSలJ 7ేవ:;DE ?ెvయజ�యSij". («ిvUFీ 4:6). స£శDEY?~ మనకJ 

మనమS �ేసుDzల{; స�య�;- 7ేవ:డ) తపFక �ేpాY డ).   

7s;- లOత+wా పMl(v7@Ñ ం. ¼దట, $ [న-<ాv- 7వే:;DE ?ెvయజ�యమL` kాకaం k±ంటL ̀$రంటQర&, 

"జ��, క/ా1 లOZ  పij పలJమ�ర&Z  [న-[ం�@ను. పలJమ�ర&Z  <>ా Ml¹ం�@ను wా;, ఈ kాకaంలO 
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�ెపFబడ)నటKవంట6 సమ��@నం 7ొరకల{దు. నను- <>ా Ml¹ంచమంటï ప>gజనం ల{దు". సM�, $ర& ఈ మ�ట 

�ె°?,ే అ<� సYలJడ) <ûలJ DాలంలO _[ంcన D]ందర& D���సYవ:లJ క¿i@, ఇ7ేరకం అò<>ా య�v- అత;DE 

�ెUిF ఉంటQర; గ�ÃÄంచంij. ఎందుకంటï, మనం ఏ[ధంwా <>ా Ml¹ంc [న-<ాలను ?ెvయజ�య�ల; అతడ) 

జ�గ�తYwా [వMlం�@డ). 

<>ా Ml¹ంచమంట), <>ా ర�నకJ, [న-<ాలకJ కృతజù?@ సుY త+లకJ మధaనున- P *7@;- �బెSత+L@-డ). సM�, 

మనం <>ా Ml¹ం�@ల; �ెపFడంలO అ<� సYలJడ) <ûలJ ఉ7ేÑశ� �ట6? అ7t మ�మ½లJ పదం, 7ేవ:; 

ఆMా�tంచడం, పÐ×ంచడం, <>ా Ml¹ం�టేప:Fడ), 7ేవ:; ఘనపర&సూY  ఆMాధన?~ట6 <>ా రంòం�@v. }వ: 

[పMÁత��Èన సమసaలలO మS;wl ఉన-టZn?,ే ;రంతరం 7tగSలJ పడ)తÇ, కృంwl<= nన �ి�xలO 

ఉన-ప:Fడ), <>ా Ml¹ంచమ; ఎవM��L@ �ె°?,ే k±ంటL` } [న-<ాలను సమMlFంచకJ k±ంటL ̀[న- 

[ంచక¿డద; <ûలJ �ె<ాFడ). $ మ�నవ:లను సమMlFంచi@;DE మSందు, 7ేవ:; ఎదుట [జ�ù పనలJ 

�ేయi@;DE మSందు $ర& <>ా Ml¹ం�@v. ప>భSవ:ను ఆMా�tంc , ఘనపర�@v ఈ మ�టలO 7వే:; స;-�tలODE 

వc� ఆయనను మSఖ�మS,wా చూడటమL` PQవం ఇ�ij ఉన-7t. ప>సుY ?@;DE $ సమసaలను గSMlంc 

మMlc<= ంij k±ంటL ̀$ సమసaల?~ట6 <>ా ర¹నను <>ా రంòంచకంij $ర& ఎవMl మSందు ;లJ�; ఉL@-రL` 

kాసYవం ?~ట6 <>ా Ml¹ంచంij- లOకర�కJ; మSందు. ఆయన ఇc�న kాwా¹ L@లను జ�ù పకం �ేసుDzంij. }వ: 

7ేవ:; °డØవ:, D©�సుY  �లిJవUVౖ �ే�ని ?@awా;- బట61 }వ: పÐMlYwా �మ�పణ <� ం7@వ:. D©�సుY  స;-�tలO 

ఉL@-వ:. ఆయన?~ కv�ి ఉంటQడ). ఐ?ే <>ా ర�నకJ <>ా రంభం. D©�సుY కJ సుY త+ల నMlFంచుDz. 

<>ా ర¹న, ఆMాధనల తMా£త మనమS [జ�ù పనలను సమMlFం�@v. 7ేవ:;DE [జ�ù పన �యెaiేమనwా 

[న-[ంచడం.  మనసూuMlYwా, <>ా ర¹నలO 7వే:; k±xDE, _[తంలO మనకJన- అవసMాలను 7ేవ:; ఎదుట 

�ెప:FDzవడం ఐ?ే మనం ఈ ప;; �ేసుY ండwా మM¡ ప;; �యెaమ; <ûలJ �బెSత+L@-డ). "7s;- 

గ½Ml� cంxంచకJij. ప>x[షయమSలO <>ా ర¹న [జ�ù పనలOY , [న-<ాv- 7వే:;DE ?ెలపంij" («ిvUీF 4:6) 

కృతజù?@ సుY త+లంటï ఏ�ట6? <>ా ర¹న �ేయడంలO కృతజù?@ సుY త+ల నMlFంచడం �@ల� మSఖa సమసaలలO 

ఆం7ోళనలOZ  ఉన- పలJవ:ర& D���సYవ:లJ _వనºరణ సమసaల L±దుర&dంట) మన�ా-ంx ల{కJంi@ 

ఉన-kార&, ఈ అంశంలOL ̀7@Mlతప:Fత+L@-ర&. మనమS కృతజù?@ పÐర£కంwా <>ా ర¹న �యె�av. అనwా 

7ేవ:;UVనౖ మనసులOZ  ఏ7ెLౖ@ DzపమSన-టZn?,ే 7ేవ:; సమ��@నం మన హృదయ�లOZ DE మనసులOZ DE 

వసుY ంద; ఆÍంచక¿డదు. XDాళZUVౖ < >ా Ml¹సూY  7వే:డ) }కJ వaxM�DE అ; ?ెv�ÂY , <>ా ర¹న ఆUÂ� ిల{c 

k±áZ<= వడం మంc7t. కృతజù?@ పÐర£కంwా మనం 7ేవ:; వదÑకJ k±ÔÕÛv 7ేవ:; మంcతL@;- గSMlంcన 

వచL@v- చదువ:త+న-ప:Fడ) మనసులO ఎల�ంట6 సం7ే�లJండక¿డదు. ;జ� , మనకJ క/ా1 లJ, 
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సమసaలJ ఉL@-n. <ాపలJ �pేాం. ఐ? ే7వే:; L±ల� సుY xం�@ల; XDాళZUV ౖ7వే:; సుY xంచల{kా? "L@ 

<ా<ాల Dzసం }కJమ�ర&ణË.  �ిలJవకJ పంUినందుకJ వందL@లJ" అనల{kా? 

ఔను. }వ: Òవ> సమసaలలO ఉL@-వ:. L@కJ ?ెలJసు. ఐ?ే 7ేవ:ijపFట6D� } Dzసం D];- పనులJ ��ేాడ) . 

ఆయన మన p� ంత కJమ�ర&ణË. } Dzసం ఈ లODా;DE పంUింc, } <ా<ాలకJ పÐMlY పMl�రం �ెvZం�@డ). 

noసు ?@L` తన శMÁరమందు మన <ా<ాలను మ�0 ను$ద X�ిD]L±ను. ¼దట6 UÂత+ర& 2:24. ;ను- }x 

మంత+;wా Òర�ందుకJ D©�సుY  మరల ల{�@డ) 7వే:; L@aయpా� నంలO }వ: } గx, ప>సుY త, భ[షa1 Dాల�ల 

<ా<ాలనుంij [డ)దల <� ం7@న; చట1పÐర£కంwా ప>కట6ంచబడటQ;DE DాkాvAనదం?@ 7వే:డ) ��ేాడ).  

}వ: మరణËంc పరలOకం k±Ô2Z ందుకJ 3లJ కలJగజ��ాడ) }వ: ఆయనకJ p� ంతం ... తMా£త, 7ేవ:; 

వదÑనుంij గతంలO }వ: అందుకJన- అL`క 7sk±నలను తలంచుDz- }కJ ఉ7ో aగ��@�డ), }D]క PQరaను, 

భరYను ఇ�@�డ). }కJ UÂ>మ;ంijన కJటKంబQ;�@�డ). ఇపFట6 వరకJ }కJ ఆM¡wాa;- శDEY; ఇ�@�డ). 

7ేవ:;DE కృతజù?@ సుY త+లనMlFం�ేందుకJ Dారణ@ల{�ట6? kాట6; తలంc 7ేవ:; సుY xంచు. 

ఆయన మన తంij> అ;, మనv- అxwా UÂ>�ంc మన తల k±ంటK> కలను క¿i@ ల�DEdంc ఉL@-న; 

ఆయన �UెిFన సంగx గSర&Y �సేుDzంij. మనUVనౖ ఆసDEY తMా£త, మన$ ప; �ే�ని తMా£త, [న-<ాv- 

7ేవ:;DE �ెvZం�@ల; k>ా యబijం7t. కనుక, మనం <>ా Ml¹ంc ఆయను- ఆMా�tం�@v. ఆయన స;-�tలO 

ఉL@-మ; గ�ÃÄంc సుY త+లను అMlFం�@v. ఆయన మనv- UÂ>�సుY L@-డ; గ�ÃÄంc [�ా£సం?~ ఆయన 

వదÑకJ Mాkాv. ఔను మనం 7ేవ:; ఎదుట <>ా Ml¹ంc [జ�ù పన �ేయ�v. అం?ేDాక ఆయన గతంలO మనDzసం 

�ే�ిన 7@;; భ[షaత+Y లO �ేయబ¤ no7@; గSMlంc సుY xం�@v. దృఢ��Èన [�ా£సం?~ noసు D©�సుY  

ప>భSవ:ను ఆMా�tంc పÐ×ం�@v. తMా£త మన [న-<ాలను 7వే:;DE ?ెల<ాv. 

అ<� సYలJiెనౖ <ûలJ, మనv- గSMlంc ఏ మ�త>ం ఆలOcంచకJంi@, క/ా1 లలO సమసaలలO ఉన-ప:Fడ) 

మనం ప>భSవ:ను ఈ [ధంwా <>ా Ml¹ం�@ల; �ెపFడంల{దు. ల{దు. సుY త+లకJ <ాత+> iైన ప>భSవ:ను ¼దట 

ఆMా�tం�@ల; మనం ?ెలJసుDzkాv. ¼దట ఆMా�tంc ఆ తMా£త [న-<ాలను ?ెvయ జ�య�v. 

మనం ఏno పనులJ �యేక¿డ7ో ఇపFట6 వరకJ చూpాం. ఏno పనులను �ెయ�aలL7̀t క¿i@ చూpాం. 

తMా£త, kాDాaనుpారం �ే�ÂkాMlDE బôౖ°లJ ఒక చకd; kాwా¹ L@;-సుY న-7t. 

kాDాa;- గమ;ంచంij. "$ [న-పమSలను 7వే:;DE ?ెvయజ�యంij. సమసY జ�ù నమSనకJ �ంcన 

7ేవ:; సమ��@నమS, noసుD©�సుY లO $ హృదయమSలకJ తలంప:లకJ DావvయSండ)ను". («ిvUీF 4:6-

7). ఇకdడ అ<� సYలJiైన <ûలJ మనకJ noమ; బ¤ �tసుY L@-డ)? ¼దట67t, 7వే:; సమ��@నం వలన మన 

క/ా1 లJ సమసaల}- మనకJ అనుక¿లంwా మ�ర?@య; ఈ kాకaం �పెFడం ల{దు. 7ేవ:డ) �ేðచు�, 
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�ేయక<= వచు�. } [kాహ _[త సమసaలJ } ;ర&7ో aగం, } శMÁరంలO ఉన- D�నAర&, ఒకd pాMlwా 

మయ��È<= ?@య; ఈ kాకaం kాwా¹ నం �ేయడం ల{దు. ల{దు, బôౖ°లJ nåకdడ ఏమంటKన-దంటï, $ 

_[త పMl�ి�త+లJ ఎల�గSL@-, $ర& ఎ;- సమసaల మధa ఉL@- 7ేవ:; సమ��@నం $కJ 

కలJగSత+ంద; ఈ kాకaం �ెబSత+న-7t. 

7s;- మM¡[ధంwా �ె<ాFలంటï, జరగబ¤ త+న-7@;, $ర& తలJసుY న- [పత+Y  జర&గSత+ంద; kాకaం 

�ెపFడం ల{దు. ఎల�ంట6 కష1ం వc�L@, 7వే:డ) $ హృదయ�;- మనసుAను �ాంx సమ��@L@ల?~ ;ంUి 

ఉంచు?@డ; ఈ kాకaం �ెబSత+న-7t. 7ేవ:ij�ె� ఈ అల5DEక సమ��@నం } మనసుకJ L±మº7t;c� 

7ేవ:iే ;యంx>సుY L@-డ; తలJప:త+ం7t. D���సYవ:లకJ <ాòంcన [జయం ఇ7.ే ఎల�ంట6 క/ా1 ల 

L±దుర&dL@- _[త పMl�ి�త+ల?~ సంబంధంల{కJంi@ 7వే:; సమ��@L@;- అనుభ[ంచగలJగS?@మS. 

ఇల�ంట6 అనుభవం ఇపFట6 వరకJ }కJ కలగక<= ?ే ల{ఖL@ల ప>Dారం } [న-<ాలను సమMlFంచుDz వ�ే� 

kారం, D���సYవ:ల _[?@లOZ  7ేవ:; క�మÍ�ణను గSMlంc ల{ఖనం ఏం�ెబSత+న-7ో  పMl(v7@Ñ ం. ఇ7t �@ల� 

మSఖ�aంశం. $ర& తపFకJంi@ [L@v. 
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