
 1 

ENC-5-TA 

 

!"ట$ &'()స+వవ-లక0 1ేవ-34చు7 89: ;<=హమ@ - &ారDకEమం 5. 

 

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 మన జ�� ఆంక� బ�� <= > wా� ంలO, "7వే:iేందుకJ తన �డ�లను క�మ��ణలO ఉంచు?@డ)? క�మ 

��ణకJ మMlయS ��క� మధa వa?@aస� �ట6? 7వే:డ) ;ను- క�మ��ణలO UVడ)త+న-ప:Fడ) 

నుk¡¢ందుకJ కృంwl<= క�డదు?" అL ̀ప>శ-లకJ ఐ Dారaక�మంలO జkాబSvయaబ¥ త+L@-మS.  మ�?~ 

DzలJDzమ; ఆ�¢;సుY L@-మS. 

 

++++ 

3<. జIJ ఆంకL బLN:    pా¢గతం. Lట̀6 మన ప>సంwాంశం అదు§త��¨న7t. ఎవ:; ©కd క�మ��ణ 

ఎందుDEల� జర&గSత+ం7t? ఆ సమయంలO కృంwl<= కJంi@ ఎల� ఉండటం? Mªమ� 8:28. D���సYవ:లందMlD® 

పMlచయ��న̈ వచన� .  “7వే:; U°>�ంచుkాMlDE, అనwా ఆయన సంకలFమS�±ప:Fన UలిJవబijనkాMlDE, 

� లJకలJగSటD�� సమసYమSను సమక�ij జర&గSచున-వ; n²ర&గSదుమS”. D���సYవ:లకJ ఉ7ో aగం 

ఉంijనప:Fడ), కష1సమయ�లలO [/ాద పMl�ి�త+లలO D���సYవ:లJ, pా�@రణమSwా ఈ వచL@;- వvZసూY  

ఉంటQర&. ఆ మ�ట �ెబSతµ, "ఔను, L@కJ � లJ కలగi@;DE 7ేవ:డ) ఇల�ంట6య· సమసaలను 

అనుమxం�@డ;" మనం బQ�టంwా ఒప:FకJంటKL@-మన-మ�ట. 
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7s;; ఈ Mª¹ D]ంచం లOత+wా పMlºvంc మనv- గSMlంc 7వే:iేమంటKL@-iో  చూ7@ం. »దట6wా 

అ<¼ సYలJడ) <½లJ M�ండవ D]Mlం¾s ఒకటవ అ�@aయంలO ?@ను ఎదుర&dంటKన- సమసav- గSMlంc 

�ె<ాFడ). "సహ¿ దర&ల�Mా, ఆ�ియలO మ�కJ తట�ి� ంcన శ�మనుగ·Ml� $కJ ?ెvయకJండ)ట 

మ�DEష1మSల{దు; అ7దేనwా � మS బ>దుకJదుమను నమÁకమSల{క యSండ)నటKZ wా, మ� శDEYDE �ంcన 

అతa�tక PQరమSవలన కJ� ంwl<= x[ు" (2 D]Mlం¾s 1:8). 

ఇకdడ D]ంచం ఆwl D���సYవ:లకJ క/ా1 లJ వpాY య; �బెSత+L@-ను. ఈL@డ) సంఘ�లలO D]ందర& బ¥ ధకJలJ 

తప:Fwా బ¥ �tసుY L@-ర&. ఎల�ంట6 DEZష1 పMl�ి�త+లలO ఉL@-, 7ేవ:డ) } సమసaల;-ట6} ÆMl� 

k`pాY డంటKL@-ర&. }D�7ైL@ జబSÇవ�°Y  తపFక బQగSపడ?@వ:, }వ: ఆMlÈకంwా U°దkాడ)wా ఉంటÉ, 

�ెvZం�@vAన �లJZ లకంటÉ ఆ7@యం ఎకJdవవ:త+ం7t, [kాహ _[తంలO సమసaలJ తపFక 

చకdబడ?@య; ఈ బ¥ ధకJలJ �బెSత+ంటQర&. ఐ?ే <½లJకJ ఇల�ంట6 అనుభవం కలJగల{దు. ఆ�యి�లO 

తనకJ అL`క సమసaలJ వ�@�య; Mాpాడ).  అతడ) అ�tకంwా <>ా MlÈంcL@క�i@, ఈ సమసav- 

?Êలwlంచమ; kడ̀)కJL@-క�i@ అ<¼ సYలJiెనౖ <½లJ శ�మలను అనుభ[ం�@vA వc�ం7t. ల{దు »దట6 

¾ెసAలË}క 5:15 లO n²డ?గెక <>ా MlÈంచమ;. ఎÌV�ీA 6:18లO ప>x సమయమందునూ <>ా MlÈంచమ; <½లÏ 

�ె<ాFడ). క/ా1 v- ?Êలwlంచమ; <>ా MlÈంcన 7ేవ:డ) ?Êలwlంచక<= no అవDాశమSన-ద; <½లJ _[?@;- 

బట61  గ�ÐÑం�@v. ఐ?ే క/ా1 లOZ  తపFక తన శDEY; సమ��@L@;- ఇpాY న; 7ేవ:డ) మనకJ kాwాÈ నం 

�ేసుY L@-డ). 

"మ� శDEYDE �ంcన అ�tక PQరం వలన కృంwl<= xమ;" అ<¼ సYలJడ) <½లJ MాÒాడ). అనwా వaxM�క 

పMl�ి�త+లJ అతij శDEY; పÓMlYwా హMlంc k`Òాn. తన p¼ ంత pామరÈÔం?~ ఆ క/ా1 లను భMlం�ే శDEY అతijలO 

ల{దు. బ>త+కJదుమను నమÁకమS ల{; పMl�ి�x వc�ం7t. (2 D]Mlం¾s 1:8).  k`ర&wా �ె�?ే, బ>xDE 

బÕౖటపడ?@ననుDzల{దు. అతa�tక PQరంలO, వaxM�క పMl�ి�xలO కృంwl<= n, ?@;ంDా తపFకJంi@ 

�ె;<= ?@న; తలం�@డ). }[ల� గSL@-kా? 

".... మరణమగSదుమను ;శ�యమS మ�మటK1 కJ మ�కJ కvwlయSంiనెు". (2D]Mlం¾s 1:9). మరణమS 

థ� $7tDE ఇప:Fడ) తపFకJంi@ వసుY ందనుకJంటKL@-డ). $ర& క�i@ ఇప:Fడ) అ7ే [ధంwా 

తలJసుY L@-Mా? అంతwా కృంwl<= య�Mా? శM×రంలO; శD®Y, మLØబలం ÙÚణÛంcం7@? _[తమంటÉL` $కJ 

[రDEYప:డ)త+న-7@? తనDEల�ంట6 అనుభవ�  కvwlంద; <½లJ �ె<ాFడ). 

తMా¢త ఏమL@-iో  చూడంij. ఎందుDEల�ంట6 సమసaలJ కvwాg ?ెలJప:త+L@-డ). ".... 

7ేవ:;యం7ేwా;, మ�యం7ే � మS న�Áక యSంచకJండ)నటKZ " (2 D]Mlం¾s 1:9). అ<¼ సYలJiెనౖ <½లJ 
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ఎదుర&dన- ఈ భయంకర��న̈ పMl�ి�త+లJ, తన p¼ ంత వనర&లJ, తన శD®Y, బల�లJ »తYంwా తMlwl<= n, 

?@;ంDా బ>త+కJ?@నL ̀నమÁకం ల{నటKZ wా కృంwl<= nన �ి�xలO పÓMlYwా 7వే:;UVనౖ ఆ�@రపడదల�@డ). 

తన స¢శDEY?~, p¼ ంత బలం?~ ఈ పMl�ి�x; చకd7tదÝల{న; గSMlYంచi@;D� అ<¼ సYలJiెనౖ <½లJకJ ఇప:Fడ) 

_[తంలO ఇల�ంట6 DEZష1 పMl�ి�త+లJ వ�@�n. మనం క�i@ అ;-రDాల పMl�ి�త+లలOను ప>భSవ:ను 

[శ¢�ిం�@v. ఈ <ాÞా;- $Mlప:Fడ) Lర̀&�కJంటKL@-Mా? చుమS. 

ఈ అంÒా;- గSMlం� ేబ¥ �tసూY  Ðßà> 12:5-11 �ెబSత+న-7t. "L@ కJమ�ర&i@, ప>భSవ: �యేS ��ను 

తృణáకMlంచకJమS ఆయన ;ను- గ7tÝ ంcనప:Fడ) [సుకకJమS. ప>భSవ: ?@ను U°>�ంచుkా;; �Ùjంc 

?@ను �ీ¢కMlంచు ప>x కJమ�ర&; దంijంచును అ; కJమ�ర&ల?~ సంPQâింcనటKZ  $?~ సంPQంâించు 

ఆయన Ðßచ�Mlకను మరcxMl.�ÙãఫలమS <¼ ందుటD�� $ర& సÐÑంచుచుL@-ర&; 7ేవ:డ) కJమ�ర&లనుwా 

�మSÁను చూచుచుL@-డ). తంij> �Ùjంప; కJమ�ర&iవెడ)? కJమ�ళZnనkారందర& ��లO 

<ాలJ<¼ ందుచుL@-ర&, $ర& <¼ ంద;n²డల దుM×Ç¹ల{wా; కJమ�ర&లJ Dార&. మMlయS శM×ర 

సంబంధులÏనౖ తండ)> లJ మనకJ ��కJలÏౖ యSంijMl. kాMl యందు భయభకJY లJ కvwl యSంట6�; అటZn? ే

ఆతÁలకJ తంij>n²¨న kా;DE మMl n²కJdవwా లOబij బ>దుక వలÏనుగ7@? kార& D];-7tనమSలమటK1 కJ 

తమ DEష1మS వc�నటK1  మనలను �ÙjంcMlwా; మనమS తన పMlæదÈతలO <ాలJ<¼ ందవలÏన; మన 

� లJD]రD� ఆయన �Ùjంచు చుL@-డ). మMlయS ప>సుY తమందు సమసY��యS దుఃఖకరమSwా 

కనబడ)L`wా; సం?~షకరమSwా కన బడదు. అnనను 7@;యందు అPQaసమS కvwlనkాMlDE అ7t 

}xయను సమ��@నకర��¨న ఫల�చు�ను." 

ఇకdడ M�ండ) సంగత+లJL@-n. »దట67t, ;జ��న̈ D���సYవ:లందరç, 7ేవ:; న�Áన కJమ�ర&లJ, 

కJమ�M�Yలందర&, 7ేవ:; U°>మ;ంijన క�మ��ణను అనుభ[pాY ర&. 7s;- ఒకd �ణం ఆలOcంచంij, }kèక 

తvZ[ ల{క తంij>k¡?ౖే, }కJ �డ�లJన-టéêZ?ే వంటగ7tలO మండ)చున- <¼ యa$7tDE } కJమ�ర&డ) తన �nే 

చంపడం చూ�°Y , ల{7@ పij<= no అవDాశమSన- ��టZ  వదÝకJ �డ� k¡ళëY ంటÉ, నువ:¢ ఏం�ేpాY వ:? kాMlUVౖ; 

U°>మనుబట61  గ7tÝ ంc క�మ��ణలO UVడ?@వ:. ఆల� ఎందుకJ �ెయaక�డ7ో  [వMlpాY వ:. 

D]ందర& UలిZలJ k¡ంటL ̀లOవబడ?@ర&. kార& తvZ దండ)> ల మ�ట [ంటQర&. D]ందర& లOబడర&. తతuvతంwా, 

మìí క�మ��ణ అమలJ �యే�vA వసుY ం7t. kాళZDE LM̀lFం�ేందుకJ ఒక 7ెబÇక�i@ k`య�vAMావచు�. 

»దట6 pాMl �� ?ేvకwా ఉండవచు�. ఐ?,ే �డ�  అ[�యేతలOL` pాగSత+ంటÉ, ��ను D]ం�ె�  UVం�@vA 

వసుY ం7t. kాMl �డె) ప>వరYనను మ�Mా�లL`7 ే} గమaం. kాMl � లJD]రD� అం?ేDాక, }వ: �డ�v- U°>మwా 

క�మ��ణలO UVటÉ1ందుకJ ప>యx-ంcL@, D];- pార&Z  kార& మ�ట[నకJంi@ అ[�యేతలOL` 
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pాwl<= త+న-ందున kార& కÞlనంwా L`ర&�DzkాvA వసుY ం7t. kాళëí �తే+v- మంటలOUVట61 

�ెnaDాలJ�కJంటQర& ��టZ  cవరకJ k¡îZ, DEందపij 7ెబÇలJ తwlvంచుకJంటQర&. 7ెబÇలవలZ  L¡UFిప:ట61న 

తMా¢త, తvZదండ>లJ తమ మంcDzస� , క�మ��ణలO UVటQ1 రL` సంగx; గSMlYpాY ర&. 

ఇప:Fడ) M�ండవ అంÒా;- గమ;7@Ý ం. UలిZv- �Ùjంచi@;Dz ల{క ;Mాశపరచi@;Dz, తvZదండ)> లJ, తమ 

�డ�v- క�మ��ణలO నijUించర&. ల{దు 7@;DE వaxM�కం తvZదండ>లJ UలిZv- U°>�సుY న-ందున kాMl; 

క�మ��ణలO UVడ?@ర&. 7వే:డ) క�i@ అం?ే, మనమంటÉ U°>మ. మనం <ాప:లమ; అంw×కMlంc ఆయL ̀

మన ర�కJడ; ఆయను- [శ¢�ి�°Y , 7వే:డ7ేం �ేpాY డ)? తన �డ�లJwా మనv- అంw×కMlంc, ఆ[ధంwాL` 

ప>వMlYసుY ంటQడ). 

బÕౖ�లJ �బెSత+న-టKZ wా, "తను- ఎందరంw×కMlంcMª kాMlకంద MlDE, అనwా తన L@మమSనందు 

[Òా¢సమSంcనkాMlDE, 7వే:; UిలZలగSటకJ ఆయన అ�tDారమS అనుగ�ÐÑం�ెను". g�ను 1:12. 

noసు �UెిFన7t, "….  L@©దÝకJ వచు�kా;; L`L¡ంతమ�త>మSను బయట6DE ?~> �kి`యను. L@ 

nష1మSను L¡రk`ర&� D]నుటకJ Lన̀ు Mాల{దు; నను- పంUిన kా; cతYమS L¡రkర̀&�టD� 

పరలOకమSనుంij 7twl వc�x;". అనwా ఒక pాMl మనమS D®�సుY  వc�న తMా¢త xMlwl ?~> �kి`యబడ 

క�డద; 7వే:; ఉ7ేÝశమS. 

"ఆయన L@కJ అనుగ�ÐÑంcన 7@; యంతట6లO LL̀` �యS <= w±టK1 D]నక, అంతa7tనమSన 7@; 

ల{ప:టno నను- పంUనిkా; cతY��¨యSన-7t. కJమ�ర&; చూc ఆయనయందు [Òా¢సమSంచు 

ప>xkాడ)ను ;తa_వమS <¼ ందుటno L@ తంij> cతYమS; అంతa7tనమSన Lన̀ు kా;; ల{ప:దును".  

g�ను 6: 38-41. 

కనుక, 7ేవ:డ) కృప?~ మనUVౖ U°>మను చూUిం�@డ). ;తa_వమL` ఈ[;c� ఆయన కJమ�ర&డ) D®�సుY  

మన <ాపమSల D]రకJ పMl�రం �ెvZంcనందున 7ేవ:డ) మన <ా<ాల;-ట6} ��ం�@డ). మనం 

[శ¢�ింcన k¡ంటL,̀ 7వే:డ) మనకJ ర�ణ ;వ¢wా మనం ఆయన?~ U°>మ సంబంధంలO;DE వpాY ం. ఆయన 

మన U°>మగvwlన తంij>. మనం ;తaం � లJకరంwా _[ం�ేందుకJ, ఆయనను [శ¢�ింc ఆయన?~ 

కv�ినడc k¡ïðív. 

తMా¢త మ·డవ అంశంలODE వpాY ం. మనం 7వే:; నడవijక ననుసMlంcలOబij?,ే ఆయన తనను 

అనుసMlంచమ; �బెS?@డ). మనం kాDాa;- �ె7t[, మనv- నijUిం�ేందుకJ 7ెkౖాతÁకJ అనుమx;�°Y  

7ేవ:;?~ సంబంధంలO _[ంచi@;DE DాkాvAన శDEY; పMlæ7@È త+Áడ) ఇpాY డ). 
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మ·డవ7twా, Mªమ� 8:29 లO "7ేవ:iెవMl; మSందు ఎMlw�LØ, kార& తన కJమ�ర&;?~ pారçపaమS 

గలkారవ:టకJ kాMl; మSందుwా ;రñnం�నె;" k>ా యబijయSన-7t. మనv- 7వే:; స¢రçపంలO 

;లJప:దల�@డ). 7s; PQవంఏ�ట6? మనం D®�సుY ల� ఎల� ఉండగలం? ఈలOకంలO _[ంcన kారందMlలO 

noసు ఎం?~ స¢తంత> ప:ర&ష+డ; పలJవ:ర& తల<= సుY L@-ర&. సమసY శDEY, సమ�సY  జ�ò నం ఆయనలO 

ఉన-ందున noసు ఎవMlUVౖL@ ఆ�@రపi@vAం7t ల{దు. ఔను ఆయన 7ేవ:; కJమ�ర&iెనౖ 7ేవ:డ). ఐ?,ే 

మనకJ మ�7tMlwా noసు తంij>UVనౖ ఆ�@రపij ఈలOకంలO _[ం�@డ). 

ఉ7@హరణకJ g�ను6:39 లO noసు, "L@ nష1మSను L¡రk`ర&� D]నుటకJ Lన̀ు Mాల{దు; నను- పంUిన 

kా; cతYమS L¡రkర̀&�టD� పరలOకమSనుంij 7twl వc�x;" అL@-డ). మMlయS "Lన̀ు �ేయS బ¥ ధ L@7t 

Dాదు; నను- పంUినkా;7"ే g�ను 7:16. 

కనుక noసు ఈలOకంలO తన _[తం, తన బ¥ ధ తన పనులలO తంij> UVౖనL` ఆ�@రపij _[ం�@డ). noసు 

�ే�ిన అదు§?@లJ, మ�నkాî <ా<ాల D]రకJ ఆయన �లిJవUVౖ మరణÛంచడం. ఇదం?@ తంij> cతYంలO 

PQగ� . కనుకL` మనం 7ేవ:; స¢రçపంలODE Mావడ�  ఆయన cతYమ; ఇకdడ 7వే:; kాకaమS 

కc�తంwా బ¥ �tసుY న-7t. noసు D®�సుY  వలÏL` మనం క�i@ సంపÓరñంwా తంij>UVౖ ఆ�@రపij లOకంలO 

_[ంచడం Lర̀&�Dzkాv. 

noసు వలÏL,̀ తంij> మనv- నijUించi@;DE, అవసMాలను Æర�i@;DE ఆయనకJ అనుమx ;kా¢v. మన 

ర�ణ తంij>యగS 7ేవ:; వదÝనుంij Mాkాv. మ� గమ�av- ?ెvయ జ�యi@;DE, మనకJ 

ఉ7ో awాvవ¢i@;DE, _[త బQwాస¢మSల D]రకJ, అయన k¡ౖప:కJ చూi@v. అ;- [షయ�లలO మన తంij>UV ౖ

ఆ�@రపij?,ే <ాప�ే�°Y  మన _[?@;D��న 7ేవ:; c?@Y ;- ;రZ�aం ��ే°Y  �డ�ల��న̈ మనv- U°>మ?~ 

క�మ��ణలO UVడ?@నL@-డ). మనం ఉంi@vAన మ�ర�ంలO మనv- ;vU°ందుకJ మన � లJD� ఆప; 

�ేpాY డ). 

[Mామం.  

రచnత �ó wlvZయ�ం ô- ప:సYకం లÏõౖ టéౖం wారంటÉ లO Mా�ిన అంశం L@కJ నc�ం7t. D���సYవ:లం xMlగ 

బij?,ే ఆ జ�ò నం?~ 7@Ml ?Êలwl k¡ళëత+ంటÉ Mªమ� 8:28 లO �ెపFబijన వ}- మన _[తంలO జMlw�ల� 

7ేవ:డ) చpాY డ). ఈ "సమసYమS" ల{క DEZష1  పMl�ి�త+లJ మన దృâి1; మరv� 7ేవ:;UVనౖL ̀పÓMlYwా 

ఆ�@రపiేల� �pేాY n. 7s;- ?@ను Lర̀&�Dzkాల; <½లJ ఒప:FకJL@-డ). D®�సుY  �ష+aలJ క�i@ 7s;- 

L`ర&�Dzkాv అL`క యSwాలJwా D���సYవ:లందరç ఇల�L` క�మ��ణలO UVట1బడర; Ðßà> 12 �ెబSత+ం7t. Ðßà> 

12:5,6 అనwా, మనమందరం 7ేవ:; క�మః��ణలODE వpాY ం. 
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7s;లO మన ;?@a ర�ణకJ ఆ<ాయంల{దు. ల{దు ఇ7t 7ేవ:;?~ మన సంబంధం. 7వే:; కJమ�ర&;?~ 

మనఁ కలJసుDzవడం. 

అ<¼ సYలJiెనౖ U°త+ర& _[తంలOంc D];- అంÒాv- ÆసుకJం7@ం అతడ) మంc ఉ7@హరణwా ఉL@-డ). 

బÕౖ�లJలO U°త+ర& ప>వరYనను గమ;�°Y  స¢శDEYUVౖ ఆ�@రపijన �ైరaÒాvయ; గSMlYpాY ం. }x; గSMlంc p¼ ంత 

అ÷<>ా య�లJ. ఎంత DEZష1పMl�ి�త+లలO L¡Lౖ@ తలవంచ; వaDEYల� క;UpిాY డ). ఇతర&లOక ప;; �యేగలరL` 

నమÁకం ల{క<= ?,ే �ైరaంwా ?@L` ప;; ��ేి మSwlంచగలడ). ఎన-డ) పటK1 వదలడ). ప>x ప;లO [జయం 

pా�tpాY డ). ఓట� కంటÉ మరణం� లంటQడ). ఇ7t $M�L@? 

U°త+M� 7s;; ప>భSవ:కJ �ెబSత+L@-డ) ల�Dా 22:33 లO "ప>భSkా! }?~క�డ �ెరలO;DE; 

మరణమSనకJను k¡ళëZ టకJ �ిదÈమSwా ఉL@-న;" అL@-డ). ఇప:Fడతడ) తన స¢ంత శDEYUV ౖపÓMlYwా 

ఆ�@రపi@� డ). తన pామరÈÔంUVౖ నమÁకమSన-7t. మSనుప: క�i@ స7@ సమసav- జnం�@డ). ఇకdడ 

సమసa ఏమంటÉ, క�డ; ఆ�@Mా;- నమSÁత+L@-డ). తన శDEY; Dాదు, 7ేవ:; నమ�Áv noసు ఇc�న 

జkాబS �@ల ఆసDEYకరంwా ఉన-7t. "U°త+రç, }వ: నL¡-ర&గన; మSమ�Áర& �ెప:F వరకJ, L`డ) 

Dzijక�యద; }?~ �ెప:FచుL@-నL¡ను". ల�Dా 22:34. 

ప>భSkా, అవసర��?̈ే }?~ �ెరకJ, మరణ@;DE k¡ళíi@;DE �ిదÈంwా ఉL@-న; U°త+ర&, noసు?~ ఊరD� 

�ె<ాFi@? ల{దు. g�ను 18వ అ�@aయంలO U°త+ర& ;జ�  �ె<ాFడ; ?ెలJసుY న-7t. g�ను 

సుkారYలO య·7@ �Vౖ;కJల?~ట6 noసును బం�tం�ేందుకJ వసుY L@-డ). "య·7@ �Vౖ;కJలను, 

ప>�@నయ�జకJలJ పMlసయSaలJ పంUని బంటû> త+లను k¡ంటబÕటK1 D];, 7t[టüల?~ను 7sపమSల?~ను 

ఆయSధమSల ?~ను అకdijDEవ�ె�ను".ఆ �V;ౖకJలJ 7t[టüల?~ ఆయS�@ల?~ వ�@�ర&. (g�ను 18:3). 

noసు D]రకJ  �Vౖ;కJలJ  వ�@�ర; D]ందర& పంijత+లJ �ెబSత+L@-ర&. ఆM±ందల �Vౖ;కJలJ ఆయS�@ల?~ 

Mావi@;- ఊÐÑంచుDzంij. అప:Fడ) U°త+ర& ఏం �Òేాడ)? “U°త+ర&LýదÝ  కxYయSంijనందున అతడ) 7@;; 

దూ�,ి ప>�@నయ�జకJ; 7@సు; D]ట61  అత; కJij�ె[ ?గె నMlD�ను”. g�ను 18:10. 7@;- 

ఆలOcంచంij. U°త+ర& తన కxY దూ�ి ఆM±ందల �Vౖ;కJల L¡7tMlం�ేందుకJ �దిÈమయ�aడ). ఒకdడ) 

ఆM±ందల �V;ౖకJలను జnం�ే అవDాశ� ల{దు.  U°త+ర&, noసు Dzసం మరణÛpాY న; ;జంwాL ̀�ె<ాFడ; 

ఇ7t ?ెలJప:త+న-7t. noసు ఏం �Òేాడ)? noసు 7@సు; �ె[; బQగS ��ేి U°త+ర&ను కxY  వరలO 

ఉంచమL@-డ). తMా¢త �Vౖ;కJలJ noసును పటK1 కJ; ÆసుకJ; k¡îZ<= య�ర&. "U°త+ర& దూరమSwా kాMl 

k¡నుక వచు�చుంiనె;" బÕౖ�లJ వచనం �ెబSత+న-7t. (ల�Dా 22:55) అతడ) అgమయంలO ఏం 

జరగబ¥ త+న-7ో అ; ఆం7ోళన పడ)త+L@-డ) 
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ఆ తMా¢త U°త+ర&, D]ందర& మ�L@Y  k�̀ి చvDాచుD]ంటKండwా kాMl మధa క�ర&�; చvDాచుకJంటKL@-డ). 

అప:Fiొక cన-7t అతij; చూc “ÿడ)ను noసు?~ క�i@ ఉంiెన; �UెిFం7t”. 

7@;DE U°త+M�మL@-డ)? ఒప:FDzల{దు. "అమ�Ánð, Lన̀త; L¡ర&గనL¡ను". 

గంట తMా¢త, "ÿడ)ను అత;?~ క�డ ఉంiనెు, ÿడ) గvలయSడ; దృఢమSwా �ెUVFను". 

U°త+ర& అత;?~ }వ: �ెUFిన7t L@కJ ?ెvయదL@-డ). అతడ) UిMlDEkాడ; అవమ�నకరంwా 

;రçUించబijం7t. గమ;ంచంij kాMlవ:ర& అతij; ఓijంచగvwార&. అతడ) D®�సుY  L¡ర&గననwాL`, Dzij 

క�యడం <>ా రం÷ంcం7t, U°త+ర& noసు �UెిFన మ�టను జ�ò పకం �సేుకJL@-డ). '}?~ మరణ@;DE 

k¡ï"Z ందుD��L@ ?@ను �దిÈమ; �ెUFిన మ�టను గSర&Y �ేసుకJ; ఏi@�డ)'. 

ఇకdడ ఏం జMlwlం7t? "�ీXనూ, �Xీనూ, ఇ7twª pా?@ను �మSÁను పట61  wªధుమలవలÏ జvZంచుటకJ 

�మSÁను Dzర&D]L¡ను wా;" �మSÁను అనwా బహ#వచనం. �wlvన �ష+aలందరç 7s;లO ఉL@-ర&. 

"} న�Áక తUFి<= కJండ)నటKZ  (ఈ మ�ట D�వలం U°త+ర&D�) L`ను }D]రకJ k`డ)D]ంట6;; } మనసు 

xMlwlన తర&kాత } సహ¿ దర&లను �ి�రపరచుమ; �ెUVFను". (ల�Dా 22:31). ఇకdడ pా?@ను U°త+ర&ను 

Ò$�tంచi@;DE 7వే:; అనుమx; DzMాడ). Mాx>ంబగళëZ  సహ¿ దర&లUVౖ అపkా7t 7వే:; ఎదుట L`రం 

Xప:త+ంటQడ). 

gబS 1:9 లO pా?@ను, }xమహత+iెనౖ gబSను 7వే:; ఎదుట ;ం7tం�@డ). ప>�@న య�జకJడ) 

n²హ¿ ష+kాను pా?@ను 7ేవ:; ఎదుట జ�కMాa గ�ంధంలO ;ం7tం�@డ). ఈపMlâిYహత+ల;-ట6} 7వే:iే 

;యంx>సుY L@-డ; గమ;ంచగలర&. మనv- Ò$7tం�@లంటÉ pా?@ను 7వే:; అనుమx; <¼ ం7@v. 

noసును అనుసMlంc పMlచరa �ే�°ందుకJ U°త+ర& తన స¢శDEYUV,ౖ pామర�ÔంUV ౖఆ�@రపడ)త+L@-డ; 

7ేవ:;DE ?లెJసు. 7వే:డ) అతij �ైMాa;- ?Êలwlంc, అ<ాయకర��¨న �ి�xలO అతణÛñ  ఉంచwా �ైరaÒాv 

U°త+ర& UMిlDEkా;ల� ప>వMlYం�@డ). ఎల�ంట6 DEZష1  పMl�ి�xL¡ౖL@ జnం�ే శDEY pామMాÈ ÔలJ తనకJL@-య; 

U°త+ర& నమSÁత+ంikేాడ) }వÓ లw� ఉL@-kా? 

7ేవ:;DE లOబడ?@న; ప>మ�ణం ��ేి ఆతMా¢త స¢శDEY?~ ప; మSwlంచవచ�నుకJL@-డ).7ేవ:; సం?~షUVటÉ1  

?ెv[?ేటలJ తనకJL@-యనుకJL@-డ). _[తంలO ఎల�ట6 పM×�లJ వc�L@ ఎదుM±d; జnం�ే pామరÈÔం 

తనకJ��ండ)wా ఉన-ద; తల<= Òాడ). ఇల�ంట6 ఆలOచనలJ ఏళZతరబij U°త+ర& మనసులO <ాత+కJ; 

<= య�n. ఇప:Fడ) అదం?@ ప;DEMా;7ై <= nం7t. noసు తనకJ ?ెvయద; మSమ�Áర& బ % ంDEన తMా¢త 
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క�ij క��ిం7t, noసు �UెిFన మ�టను అతడ) గSర&Y �సేుకJL@-డ). స?@a;- గ�ÐÑంc U°త+ర& 

దుఃఖంభMlంచల{క ఏi@�డ).   

తMా¢త, U°త+ర& ?@ను బ % ంDEనందుకJ తwlన [ధంwా సం?@పపijL@డ). 7వే:డ) అతij; అదు§తంwా 

��ంc UMిlDEతL@;- ?Êలwlంc మరల �ెMౖాa;- దయ�ేÒాడ). ఐ?ే, "నువ:¢ L@ శDEY; మ�త>�  పÓMlYwా 

[శ¢�ిం�@v. } ధరaం ఇకUV ౖ} p¼ ంతం Dాదు, పMlæ7@È తÁ }లO DE�య� జMlwlసుY ంటQడ). } ధరaం 

మృదువ:wా ఉంటKం7t. pా¢రÈం?~ట6 ;ంij ఉండదు. ప>జలJ }లO D®�సుY ను చూpాY ర&. }వ: L@ L@మ�;DE 

ఘనతను ÆసుకJ వpాY వ:". 

�మÁలË-క సంగx అడగL@? $ _[తంలO; వనర&ల}- ఖర�n<= య�య�? ఇప:Fడ) పÓMlYwా 

7ేవ:;UV ౖఆ�@రపij ఆయన } అవసMాv- Æర&pాY డ; నమSÁత+L@-kా? మనం ఆయ;- నమÁక<= ?,ే 

p¼ ంత [�@నంలO పనులJ ��ే°Y , పరలOకప: తంij> మనv- కరÁ ��ణలO UVట61  మనకJ ఆయ� అవసరమ; 

గSMlYం�ేల� �pేాY నంటKL@-డ). 7s;D�� పలJ అంÒాలను ఉపgwlంచుకJంటQడ). మన »ంijతనం, మన 

xర&గSబQటKతనం, మనv- కృంగ7s�°ల� �pేాY డ). మన _[తంలO ఓD� భwా;- k`�tం�ేందుకJ pా?@నుకJ 

D];- pార&Z  అనుమxక�i@ ఇpాY డ). ;యంx>ం�7ేt స7@ 7ేవ:i.ే మనకJ సమసaలను కvwlంcL@ U°>మ?~ 

క�మ��ణలO UVడ?@డ). వaDEYగతంwా ఒD]dకdMl?~ వaవహMlpాY డ). 

7ేవ:; ��ణను మనం ?ేvకwా ÆసుDzక�డద; ÐßàM× పx>క �బెSత+న-7t. 7@;- L¡ట61k`యక�డదు. 

ఓట� నంw×కMlంc, పటK1 వదల క�డదు. 7ేవ:డ) తన Uి>యSలL` క�మ��ణలO UVడ?@డ). మన�ప:Fiేం 

�ెయ�av? 7వే:;DE లOబi@v, <ాÞాలను L`ర&�కJ; భDEYwా _[ం�@v. అ7t మంc7t. ఈ [ధంwా ��ే°Y  

7ేవ:; క�మ��ణలO తM×uదు <¼ ం7tన kాMl _[?@లOZ  }x w±పFwా ఫvp=Y ంద; kాకaం �బెSత+న-7t. (Ðßà> 

12) 

$Mlప:Fడ) సమసaలOZ  ఉన-టéêZ ?ే, "ప>భSkా }కJ లËంwl<= త+L@-ను, }వ: L@D�మ; బ¥ �tసుY L@-వ:, అ; 

ప>భSవ: నడగంij. } _[తంలO <ాపమంటÉ 7@;- ఒప:FDz. 7వే:aడ) ;ను- �Ùjంచదల�@డ)". ఆయL` 

}కJ ;జ��న̈ ఆ�@రమ; }వ: ?లెJసుDzi@;DE, } � లJ D]రD�� ;ను- క�మ ��ణలO నijUిpాY డ). 

వ�ే�kారం ల{ఖనం బ¥ �tసుY న- మM±క మSఖ�aంÒా;- గSMlంc చMl�ంచబ¥ త+L@-మS. మరణ భయం 

మరణ@;- స$UసిూY  భయపడ)త+న- ప>జలకJ 7ేవ:డ) ఎల� స�యపడ)త+L@-డ)? D®�సుY ను 

[శ¢�ింcనkార& చ;<= wాL ̀kాMlDE ఏంజర&గSత+ంద; 7ేవ:డ) kాwాÈ నం �ేÒాడ)? వ�ే�kారం తపFక 

చూడంij. 
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