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యవమాఱ టట క శీభిషక నేజీ

భిచమం

మీయప ఆంథో లన చందత ననుడు మీయప ఎకుడ తియపగుణాయప?

భనం బమడాయౌసన అళశయం ఱేద

మీయప రబుళున యఴాలహంచళచు

థేళుడు భన ఆఴరమం భభిము ఫఱం

శహామం చేమడాతుకత ఎళయూ ఱేతు యసభికత థేళుడు శహామం చేసి సడు

భన కష్సటఱతునటఱో థేళుడు భనయౌన ఓథాభసుడు

థేళుతు రయోజధాఱన భనం భయచితృో కూడద

భనకత ఇవట ం ఱేనుడు థేళుడతు శితించడం ధేయపుకోళడం

థేళుడు మీణో ఉధానడు

థేళుతు యరసాశఫే మీకత యక్షణగస ఉంథి

థేళుడు యభిగిన షఽదమాతుకత దగ్ యగస ఉంటాడు

ఫైతల్ ళచధాఱత భనయౌన ఎందకత ఓథాభసుబ?

భా తండర ఇంటలి భాకత ఒక గథి లహదధభళుణోంథి

భాకత ఒక కంపయటర్ ఉధానయప

థేళుతుకత రతిథాతుకీ ఒక ఱక్షయం ఉంథి, భన దఽకథఫే శయాశాం
థేళుతు నేరభ నండ ఏథైధా భభమయౌన యేయప చేమగఱథా? నహరమఫైన ళయకతి భయణంచడాతున మీయప ఎఱా
తటటటకోగఱయప?

థేళుడు భన కతూనలలి, ఫాధఱత భభిము ఫాధఱన త డచియేసి సడు, భనం ఎందకత భీక్షఱ థాాభస
యమతిభు?

యచబతఱ గుభించి థేళుడణో ళయకతిగత శంఫందాతున ఎఱా తృసరయంతేంచాయౌ

భిచమం

మీయప రశి తం కవట కసఱంఱో ఉధానయతు భాకత ణఱతశ. ఈ భోజు రంచంఱో ఎళయూ కభోధాయైయస్ ఫాభిన
డయప. రజఱత రశి తం అనబయశినన యతేనన పాయోథేాగసఱత ఈ ఒంటభితనం శభమంఱో ఒంటభితనం
నండ నహరమఫైన యసభితు కోఱోబనందకత ఫాధడటం ళయకత ఉంటాబ. భన బయవయతి (పౌతికంగస
భభిము ఆభిికంగస) ఏమి జయపగుత ంథో అంచధా యేమడాతుకత భాయ్ ం ఱేనందన చాఱా భంథి రజఱత
బమంణో ఉధానయప. మీయప యైయస్ణో తృో భసడుతూ ఉండళచు భభిము రసభీయకంగస భభిము భానలహకంగస
క్షీణంచి, అథి ఎుడు భుగుశింథా అతు ఆఱోచిశ఼
ి ఉండళచు. మీయప తృో ర తసళంచఫడటాతుకత ఎంణో
అళశయం.

ఈ కవట శభమంఱో భనం కవట డుత ండగస, భన ఱోణైన కోభికఱకత తుజఫైన శభాదాధాఱ కోశం
భనం యలి గయౌగై ఒకై ఒకు రథేఴం ఉంథి. థేళుడు తన యసకయం థాాభస మీణో భాటాిడాఱతు భభిము మీకత
అళశయఫైన బభోసస ఇయసాఱనకతంటటధానడు. భా తృసరయిన ఏమిటంటే, మీయప అతతు ఉతుకతతు గరళంచి,
అతతు ఓథాయపన అనబయససియతు ఫేభు కవట శభమాఱోి తృో ర ణాసహాతున తృ ం
ఆంథో లన చంథినుడు ఎకుడకత తియపగుణాళు

థేతుతుగూభిుము చింతడకతడ గసతు రతి యవమభుఱోన తృసరయిన యజాానభుఱచేత
కఽతజా ణాూయాకభుగస మీ యననభుఱత థేళుతుకత ణయౌమజైముడ.
7 అుడు శభశి జాానభునకత మించిన థేళుతు శభాదానభు బేశకీశ
ర ి ళఱన మీ
షఽదమభుఱకతన మీ తఱంుఱకతన కసళయౌ ముండున.

హయౌనముఱత 4: 6-7

ఈళచనం ఱో భాకత ఆతర తగస ఉండళదద తు చఫడంథి, కసతూ మీయప రశి తం ఎఱా పాయశిధానభో అథే
కసళచు! భనం ఏమి చేమభతు ఆథేశంచఫడంథో ఆఱోచించండ. మీయప ఆంథో లన చందత నన
రతిథాతున తీశకొతు థేళుతుకత తృసరయినఱో ఇళాండ. మీయప ఏమి ఎదభ్ుంటటననటకీ, కఽతజా తఱత

చడాతుకత ఇంకస ఏథో ఉంథి. మీయప కఽతజా తణో ఏథైధా ఆఱోచించఱేకతృో ణే, మీనెై ఆమన నేరభకత
థేళుతుకత ధనయయసథాఱత (మీకత ఇుడే అతునహంచకతృో బధా). భనం ఎదభోుఫో బే థేతు గుభించైధా
ఆతర తగస ఱేతు రథేరసతుకత థేళుడు భనయౌన నడనహంచగఱడతు ఈ ళచధాఱత భనకత ఫో దిసి సబ. ఆమన
శతునదిఱోకత యండ, అతన తునన నేరమిశిధానడతు భభిము థేళుడు మీ షఽదమాతున భభిము మీ
భనశసన అతీంథిమ
ర
రసంతి లహితిఱో ఉంచణాడు. ఫైతల్ భనకత చఫుణోంథి. "భనకోశం భనం
చేమఱేతుథి థేళుడు భనకోశం చేసి సడు."

భనం బమడాయౌసన అళశయం ఱేద.
గసఢాంధకసయు ఱోమఱో ధేన శంచభించినన ఏ అతృసమభునకత బమడనతూళు ధాకత ణోడై
ముందళు తూ దడు్కరఱ ము తూదండభున ననన ఆదభించన.

కీయిన 23: 4

మీయప రశి తం ఏమి ళయళషభిశి ధానభో థేళుతుకత భాతరఫే ణఱతశ. కభోధాయైయస్ పయౌతంగస, ఈ భోజు భన
రంచంఱో బమడాయౌసన చాఱా యవమాఱత ఉధానబ: భా ఉథో యగం, ఇఱతి, భన ఆభోగయం ఱేథా భనం
నేరమించే ళయకతితు కోఱోళడం. బమం ఒక బమంకయఫైన అనబూతి. ఇథి భన షఽదమాతున భభిము
ఆఱోచనఱన యపగెతిడాతుకత కసయణభళుత ంథి భభిము థాతుతు అదుఱోకత తీశకోకతృో ణే భనం
బమాంథో లనఱకత గుయళుణాభు. COVID-19 తు కసంటారక్ట చేమడం అధేథి చఱతిఫాటట అబేయ బమం,
భభిము భనం శయక్షతంగస ఉండటాతుకత ఏమి చేమాఱో భనం తక తృసటంచాయౌ. కసతూ ఏమి
జయపగుత ందధే థాతు గుభించి భాకత ఆభసటం అళశయం ఱేద. బమం కసయణంగస రజఱత అళశయఫైన
ళశిళుఱన తుఱా చేశి ధానయప. ఇథి యసభికత బదరణా పాళనన ఇశింథి, యసభి ఇలి ఱో యసభికత అళశయఫైన
రతిథాతున యసయప కయౌగి ఉధానయతు ణఱతశకోళడం.

మీకత బమం అతునహంచినుడు, యసటతు అనభతించడం భాధేలహ " ఫేభు యతయుభుఱన,
థేళుతుగూభిున జాానభున అడ్ గించ రతి ఆటంకభున డథోర లహ, రతి ఆఱోచనన కీశ
ర ి కత

ఱోఫడునటట
ి చయటట
మీయప శంూయణ యదేమతన కనయచినుడు శభశి ఫైన అయ దేమతకత రతిదండనచేమ లహదధడ
ముధానభు. (2 కొభింతీముఱత 10: 5). మీయప ఎఱా పాయశిధాన, మీయప ఒంటభిగస ఱేయతు
గుయపించకోండ:" మీ భుంద యమలిథి రబుళు. అతన మీణో ఉంటాడు; అతన తునన యడచినెటటడు ఱేథా
తునన యడచినెటటడు. బమడళదద ఱేథా తుయపణాసషడకండ "(థిాతీయోథేఴకసండభు 31: 8 ESV).

మీయప థేళుతు మంద నభమకం ఉంచళచు.

తూ శాఫుథిధతు ఆదాయభు చేలహకొనక తూ ూయణషఽదమభుణో బెషో యసమంద నభమక భుంచభు
తూ రళయి న అంతటమంద ఆమన అదికసయభునకత ఒుకొనభు అుడు ఆమన తూ ణోరళఱన
శభసలభు చేమున.
ససఫతఱత 3: 5-6

ఫేభు ూభిిగస యఴాలహంచే ళయకతిఱత చాఱా భంథి ఱేయప. భన జీయణాఱోితు ళయకతిఱన భనం
ణఱతశకతంటాభు భభిము భనం యసభికత అగించిన ఏథైధా శభాచాభసతున యసయప ఎఱా తుయాళససిభో
యసయప యఴాశతూమంగస ఉధానభో ఱేథో ణఱతశకోళచు. మీయప తుజంగస ఒకభితు యఴాలహంచినుడు, మీయప
మీ ఱోణైన ఆఱోచనఱత భభిము మీ బమాఱన కూడా యసభిణో ంచకోళచు. కసకతృో ణే, మీయప యసభిణో
భాటాిడటాతుకత ఎకతుళ శభమం కైటాబంచయప.

మీయప తుజాబతీగస థేళుణణ నభుమణాభస, ఱేక మీ జీయతం కోశం ఆమన చేలహన రణాయకఱత మీకత
నచుళతు మీయప బమడుత ధానభస? అతన మిభమయౌన తృ ందడాతుకత ళచాుడతు మీయప
అనకతంటటధానభస; చ఼డటం భభిము మీయప గందయగోమతతుకత గుభికసళడం కోశం యేచి ఉధానభస? థేళుడు
తుజంగస మీ జీయణాతున దయభయంగస భాభసుఱతు కోయపకోడు; మీకత ఏథి ఉతి భమో ఆమన
కోయపకతంటటధానయప. అతన మిభమయౌన ఉథేదశంచిన ళయకతిగస తీభిుథిథద ాఱనకతంటటధానడు. మీయప రజఱన
యఴాలహంచకభుంథే మీయప యసభితు ణఱతశకోళఱలహనటేి , మీయప ఆమనన యఴాలహంచే భుంద థేళుతు

శాపాయసతున ణఱతశకోయసయౌ. భనం ఎదభ్ుంటటనన బమాఱన ఎదభోుళటాతుకత అతయంత ఴకతిళంతఫైన
ఆముధం థేళుడతు ూభిిగస యఴాలహంచడం ధేయపుకోళడం. " ఇథిగో ధా యక్షణకత కసయణబూత డగు
థేళుడు, ధేన బమడక ఆమనన నభుమకొనచధానన బెషో యస బెషో యసబే ధాకత ఫఱభు
ఆమధే ధా కీయినకసశదభు ఆమన ధాకత యక్షణాదాయభాబెన” (బెవమా 12: 2).

థేళుడే భన ఆఴరభం భభిము ఫఱం
థేళుడు భనకత ఆఴరమభున దయ్ భుధై ముధానడు ఆణాుఱభుఱో ఆమన నభుమకొనదగిన
శహామకతడు .

కీయిన 46: 1

ఈ కతివట శభమాఱోి మీయప ఫఱాతున ఎకుడ కనగ్నళచు? థేళుడు నేరభ అతు భభిము అతతున
నేరమించి, నేరమించాఱధే కోభికణో భభమయౌన శఽఱహటంచాడతు మీయప గరళంచాభస? ఫేభు జతుమంచినుడు,
ఫేభు థేళుతు నేరభ నండ యేయప చేమఫడా్భు ఎందకంటే ఫేభు ఆదాయమ్స నండ ఖాయగస భభిము
థేళుతుకత దగ్ యగస ఉనన ఆదాయతిమక శాపాయసతున యసయశతాంగస తృ ంథాభు. కసఫటట , భనం థేళుణణ
నేరమిససిం భభిము రతిగస ఆమనన నేరమించాఱతు శఽఱహటంచఫడన శభశయ భాకత ఉంథి, కసతూ ఫేభు ఆ
నేరభన కోఱోమాభు. ఫేభు తయచగస అఱాంట నేరభన భభ్క ళయకతిఱో కనగ్నడాతుకత
రమతినససిభు, కసతూ అథి ఒకైఱా ఉండద.

భోభని 12: 1-2 భభమయౌన తృో ర తసళశింథి థేళుతు దమన దఽఱహటఱో ఉంచకతతు మీయప ఈ ఱోక
భభసయదన అనశభింక, ఉతి భభున, అనకూఱభున, శంూయణభుధై మునన థేళుతు చితి ఫేథో
భీక్షంచి ణయౌలహకొననటట
ి మీ భనశస భాభి న఼తనభగుటళఱన యూతృసంతయభు తృ ంద డ.మీయప మీ
ఫఱాతున కోఱోబనటట
ి గస, మీయప ఫఱళీనంగస పాయశిధానభస? భనభు భన భనశసన అతతు
యసకయభుణో తుంనహనుడు థేళుడు భనకత ఆఴరమం భభిము ఫఱం అళుణాడు. అతన భా
అళశభసఱన తీయుడాతుకత అంతిభ ళనయపగస ఉండాఱతు కోయపకతంటాడు (చిళభి రమతనం కసద). మీ
కష్సటఱన ఆమన ళదద కత తీశకెలిండ భభిము మీయప ఊళంచే థాతుకంటే థేళుడు మిభమయౌన తుజంగస
ఎకతుళగస నేరమిశిధానడతు గుయపించకోండ.

శహామం చేమడాతుకత ఎళయప ఱేతు యసభికీ థేళుడే శహామంచేసి సడు.
దభిదరఱత మురఱ నెటటగస అతడు యసభితు యడనహంచన. థీనఱన తుభసదాయపఱన అతడు యడనహంచన.
కీయిన 72:12

మీయప ఫాధడుత ననుడు మీయప ఎళభి ళదద కత భిగెతిగఱయప? లేనళత ఱత కొతునససయపి భాకత
ఓథాయపతుచేు భభిము తృో ర తసళంచే థాఱన ఇళాళచు, కసతూ యసయప భన పాయోథేాగసఱన
అనబయంచఱేయప. మీయప ఏమి బభిశి ధానభో ఎళయూ తుజంగస అయిం చేశకోఱేద ఱేథా తుజాబతీగస
టట ంచకోనటట
ి మీకత అతునహంచళచు. కసతూ మీయప తుభసఴణో అతతుకత ముయనెటట నుడు థేళుడు తుజంగస
మీ భాట యంటాడు. కసఫటట తయచగస భనం భన శాంత శభశయఱతునంటతూ భివుభించడాతుకత
రమతినంచాయౌ భభిము యసటతు రబుళు ళదద కత తీశకెలికూడద. కసతూ భనం యసటతు అతతుకత
ఇళాడాతుకత అతన అకుడ యేచి ఉధానడు. అతన మీ ఫాధఱ నండ మిభమయౌన యడనహంచాఱతు భభిము
మీ అతున అళశభసఱన తీభసుఱతు కోయపకతంటటధానడు: "భభిము ధా థేళుడు కీరశి  బేశఱో అతతు
భళభ యొకు శంద రకసయం మీ అతున అళశభసఱన తీయపససిడు" (హయౌనముఱత 4:19).
అతునంటతూ మీభై భివుభించడాతుకత రమతినంచడం భాధేలహ, మీకత అళశయఫైన శహామం అంథించభతు
థేళుడతు అడగండ.

భన కష్సటఱతునటఱో థేళుడు భనయౌనఓథాయససిడు.
కతుకయభు చ఼ు తండ,ర శభశి ఫైన ఆదయణన అనగర ళంచ థేళుడు, భన రబుయైన
బేశకీశ
ర ి తండమ
ర ుధైన థేళుడు శితింఫడునగసక.
థేళుడు భభుమన ఏ ఆదయణణో ఆదభించచధానడో , ఆ ఆదయణణో ఎటట ఴరభఱఱో ఉననయసభిధైనన
ఆదభించటకత ఴకతిగఱయసయ భగునటట
ి , ఆమన భాఴరభ అంతటఱో భభుమన ఆదభించ చధానడు.
కీశ
ర ి యొకు ఴరభఱత భామంథేఱాగు యశి భించచననయో, ఆఱాగై కీశ
ర ి థాాభస ఆదయణము భాకత
యశి భించచననథి
2 కొభింతీముఱత 1: 3-5

ఈ అతున గరంతాఱఱో థేళుడు భన కష్సటఱతునటఱో భనయౌన ఓథాభసుడతు మీయప గభతుంచాభస? ఏశకత
ఫాధ ఏమిటల ణఱతశ. అతన థాథాు భయణంచేంత ళయకత కొటట ఫడా్డు, ఆనెై లహఱతళ యేమఫడా్డు.
శఱతళ యేమడం ఒక బమంకయఫైన భయణం, ఎందకంటే రసాశ తీశకోళటాతుకత ఒక ళయకతి తభ
తృసథాఱణో తభన ణాభు నెైకత ధటటటకతంటూ ఉండాయౌ (ఇథి ఒక చటటటకత యేఱ
ర ాడథీమఫడంథి ఱేథా యసభి
చీఱభండ ఎభుకఱ థాాభస థాటంథి). ఎననడ఼ ధొనహతు అనబయంచతు ళయకతిఱత చాఱా కయపణంచయప
ఎందకంటే యసయప ఫాధడే యసభిణో శంఫంధం కయౌగి ఉండఱేయప. జీశస్ రతి ససిబఱో మీ ఫాధణో
శంఫంధం కయౌగి ఉంటాడు భభిము మీకత అళశయఫైన ఓథాయపతు ఇళాగఱడు, ఎందకంటే మీయప ఏమి
చేశి ధానభో అతన తుజంగస అయిం చేశకతంటాడు. ఇతయపఱత ఇఱాంట భిలి త
హ ఱన ఎదభ్ుననుడు
యసభికత శహామడటాతుకత థేళుడు మీయప అనబయశినన యసటతు కూడా ఉయోగించళచు. ఫేభు కవట
శభమాఱోి ఉననుడు, యసయప భభమయౌన భాయుడఫే కసద, ఇతయపఱత ఎఱా బభిశి ధానభో భనం ఎఱా
చ఼ససిమో అయ భాయపణాబ. అథి ఱేకతృో ణే భనకత ఉండే ససనబూతితు అథి ఇశింథి.

థేళుతు ఫేఱతఱత (రయో జధాఱత)భనం భయచి తృో కూడద.
ధా తృసరణభా, బెషో యసన శననతించభు. ధా అంతయంగభునననన శభశి భా, ఆమన భియదధ
ధాభభున శననతించభు.
ధా తృసరణభా, బెషో యసన శననతించభు ఆమన చేలహన ఉకసయభుఱఱో థేతుతు భయపళకతభు
ఆమన తూ థో వభుఱతునటతు క్షమించయసడు తూ శంకటభుఱతునటతు కతదయపుయసడు. శభాదిఱోనండ
తూ తృసరణభున యమోచించ చధానడు కయపణాకటాక్షభుఱన తూకత కతభీటభుగస ఉంచ చధానడు
క్షభసజు ¸°ళనభుళఱ తూ ¸°ళనభు కొరతి దగు చండునటట
ి ఫేఱతణో తూ షఽదమభున
తఽనహి యచచధానడు
కీయిన 103: 1-5

ఈ ళచనంఱో రతి తృసరంతంఱో భనకత అళశయఫైన శహామాతున థేళుడు భనకత అంథించే అధేక
భాభస్ఱన గుయపి చేసి సబ. అతన భన తృసతృసఱన క్షమిససిడు; భా అధాభోగసయతున నమం చేశి ంథి;
ఆమన యకి ంణో భన జీయణాఱన తృసం నండ యభుకి ం చేశకతంటాం, కనక భనం ఆమనణో
శాయ్ ంఱో ఎటకీ జీయంచళచు; అతతు నేరభ భభిము కయపణణో భాకత రతిపఱమిశింథి; భభిము

భన కోభికఱన కూడా తీయపుత ంథి. భనం నేరమించఫడా్భతు ణయౌలేి , భనం ఎదభ్ుధే రతిథాతుకీ
టటటదఱణో ఉండటాతుకత ఇథి ఫఱాతున భభిము ఴకతితు ఇశింథి. " భనభు థేళుతు నహఱిఱభతు
నహఱతళఫడునటట
ి తండర భనకెటట నేరభ ననగరళంచధొ చ఼డుడ; భనభు థేళుతు నహఱిఱఫే.ఈ
ళేత ళుచేత ఱోకభు భనఱన ఎయపగద, ఏఱ మనగస అథి ఆమనన ఎయపగఱేద.! (1బెహాన 3:
1).

భనకత ఇవట ం ఱేనుడు థేళుడుతు శితిబంచడం ధేయపుకోళడం.

తుఱతళయఫైన టట ణభు భనకతకుడ ఱేద గసతు, ఉండఫో ళుచననథాతు కోశభు ఎదయపచ఼చ
చధానభు.
కసఫటట ఆమనథాాభస భనభు థేళుతుకత ఎఱి ుడున శితిమాగభు చేముదభు, అనగస ఆమన
ధాభభున ఒుకొనచ, జిహాాపఱభు అభించదభు.
ళెతెరముఱత 13: 14-16

ఈ శభమంఱో చాఱా భంథి అనబయశినన ధొనహ భభిము ఫాధఱ కథఱన భనం చథియనుడు,
అథి షఽదమ యథాయకంగస ఉంథి. మీ రశి త భిలి త
హ ఱత చాఱా తుయపణాసషకయంగస ఉండళచు. భన
రశి త భిలి తి
హ తు భాతరఫే భిశీయౌలేి , భనం ఆఴన కోఱోళచు. కసతూ భనం ఎదయపచ఼లే బయవయతి
ఉందతు భనం గరళంచాయౌ. రశి తం భనం అనబయశినన కసయణాఱ ళఱి థేళుడతు శితించడం భాకత
అతునహంచద. ఆమనన శితించడం తుజంగస ణాయగం అబన శందభసభఱత ఇయ.

భా కతటటంఫం భభిము లేనళత ఱకత ద఼యంగస ఉండటం భభిము తుకత యలి ఱేకతృో ళడం ఱేథా భనం
ఎుడ఼ యలళగయౌగై రథేరసఱకత యలి డం చాఱా యచితరంగస ఉంథి. భనం తుళలహశి నన నగభసతున చాఱా
ళయకత భూలహయేమడంణో గుభిించడం కవట ం. (జయపగుత నన అతునటకీ మించి, ఇటీళఱ భన తృసరంతంఱో
శడగసయౌ శంబయంచింథి.) రశి తం ఈ రంచంఱో భిలి హత ఱత ఎఱా ఉధానయో చ఼లేి , భన దఽకథం
అశవట ంగస ఉంటటంథి. కసతూ థేళుడు తనన నేరమించే యసభికత ఏథో ఒక భోజు భనం ఒక కొతి రథేఴంఱో

ఉంటాం, ఎననటకీ ధాఴనం చేమఱేతు భిూయణ నగయం అతు చఫుణాడు. థేళుడు ఇుడు భనభు
అనబయశిననళతూన భనణో భన బయవయతి కోశం లహదధం చేశి ధానడతు ణఱతశకతననుడు, భనం
ఆమనన శితించళచు. ఫేభు కష్సటఱత భభిము ఫాధఱన అనబయశిననందన కసద, కసతూ ఈ
రశి త శభమం అంణా ఱేదతు భాకత ణఱతశ. థేళుడు ఇజారబెల్ థేరసతుకత చనహనటట
ి గస: *** ధేన మీ
కోశం కయౌగి ఉనన రణాయకఱత ధాకత ణఱతశ, 'రబుళు రకటంచాడు, "మీకత ధేన మిభుమనగూభిు
ఉథేదశంచిన శంగత ఱన ధేధయపగుదన, భసఫో ళు కసఱ భంద మీకత తుభీక్షణకఱతగునటట
ి గస అయ
శభాదానకయ ఫైన ఉథేదఴభుఱేగసతు హాతుకయఫైనయ కసళు; ఇథే బెషో యస యసకతు. " (జెభెమిమా 29:
11). అతన మీ జీయణాతుకత కూడా అదభతఫైన రణాయక భభిము బయవయతి న కయౌగి ఉధానడు.

థేళుడు మీణో ఉధానడు.

బమడకతడ, యసభితు చ఼చి థిగుఱతడకతడ, తూణో కూడ ళచుయసడు తూ థేళుడైన బెషో యసబే;
ఆమన తునన యడుళడు తుధనడ ఫామడు..

థిాతీయోథేఴకసండభు 31: 6

ఇజారబెల్ థేఴం యసగసదన బూమిఱోకత రయేశంచడాతుకత భుంద, మోఱేకత అటకై బూమిఱో ఉనన
థేరసఱణో తృో భసడాయౌస ఉంటటందతు ణఱతశ. ముథాధతుకత యలి డం కంటే బమనెటట థ
ే ి భభ్కట ఱేనందన,
రబుళు మోఱే యసభికత శ఼చించాడు: "ఫఱంగస భభిము దైయయంగస ఉండండ." ఈ దఫందాతున గుయపి
చేమడాతుకత రబుళు జావ యసకత అధేక ససయపి ఉయోగించాయప

థేళుడు యసభి కోశం తృో భసడణాడతు రజఱత, ఎందకంటే అక్షయ భసక్షశఱత తుళలహశి ధానయప

యసయప తుళలహంచఫో త నన బూమి.

ఈ భోజు భనఱో రతి ఒకుభికత ఇథి కూడా ఒక భుఖయఫైన భిఫైండర్. భనం ఎకుడకత యయి ధా, భన
థేళుడు భనణో యమతిడు భభిము అకుడే భనణో ఉంటాడు. భన శాంత ఴకతిణో భనం ఎదభ్ుధే
ముథాధఱణో తృో భసడటాతుకత ఆమన భనయౌన ఎననడ఼ యడచినెటటడు. ఫేభు 1థినళఽ తి .28:20 ఱో
చదళుణాభు: భభిము థాయద తన కతభాయపడైన స ఱొమోనణో చనహన థేభనగసతూళు ఫఱభుతృ ంథి
దైయయభు ణచుకొతు బత తు ూనకొనభు, బమడ కతండుభు, యయళకతండుభు, ధా థేళుడైన
బెషో యస తూణోకూడ నండున; బెషో యస భంథియు లేళన గూభిున తుమంతము తూళు
భుగించళయకత ఆమన తునన ఎంతభాతరభున యడుళక ముండున. థేళుడు మీ కోశం చేమాయౌసన
తుతు ూభిి చేమగఱడు. మీ తృో భసటంఱో మీయప ఒంటభిగస ఱేయప.

థేళుతు యఴాతుమత మీ కళచం

ఆమన తన భెకుఱణో తునన కున ఆమన భెకుఱ కతంర ద తూకత ఆఴరమభు కఱతగున ఆమన
శతయభు, కైడభున డాఱతధై ముననథి.
కీయిన 91: 4

థేళుతు యఴాశతూమతన భనభు ూభిిగస గరళంచఱేభు. ఆమన భనకత యక్షణ కళచం అతు భనం
గరళంచినటి బణే

భన ఴతర ళు అబన ససణాన భననెై యలహభిన థేతుకెైధా యక్షణ, భనఱాగై భనం చింతించభు
చేమండ. ఎెలముఱత 6:16 ఱో భాకత ఉథేశంచఫడంథి: " ఇళతునముగసక యరసాశభన డాఱత
టటట కొనడ; థాతుణో మీయప దవట తు అగినఫాణభుఱతునటతు ఆయపటకత ఴకతిభంత ఱళుదయప.

చడు యొకు భండుత నన ఫాణాఱతునంటతూ చఱాియప. "ఒక గడ్ భంటఱో కసయౌతృో బన కోడతు కనగ్నన
ఒక భెైత కథ ఉంథి. అతన కసయౌతృో బన అళరేష్సఱన తననడంణో, ఆఫ కతంద నండ నహఱి కోడనహఱిఱత
ఫమటకత ళచాుబ! ఆఫ ఈకఱత ధేన యసభితు యేడ నండ కసతృసడాన భభిము యసభితు యక్షంచాన.

ధేన ఎదభోుళఱలహన ఏథైధా నండ ననన కసతృసడటాతుకత థేళుడు తన భెకుఱన ధా చటూ
ట చటట
ఉననటట
ి గస చితిరంచడం ధాకత ఓథాయపతుశింథి.
థేళుడు యభిగిన షఽదమతుకత దగ్ యగస ఉంటాడు.

యభిగిన షఽదమభుగఱయసభికత బెషో యస ఆశననడు నయౌగిన భనశసగఱయసభితు ఆమన యక్షంచన.
కీయిన 34:18

మీయప నయౌగితృో బనటట
ి మీకత అతునహశి ంథా? కొనససగడాతుకత ఫఱం ఉండటం మీకత కవట ంగస అతునహశి ంథా?
మీయప మీ ఛాతీఱో ధొనహతు కయౌగి ఉండళచు భభిము అక్షభసఱా మీ గుండ గియౌతృో త ననటట
ి
అతునహశి ంథి. ఈ శభమాఱోిధే మీకత నెై నండ ళచేు స కయయం అళశయం. మీ ఆతమన
రసంతింజైమడాతుకత మీకత థేళుతు అతీంథిమ
ర
రసంతి అళశయం.

కీయినకయి 73 ళ కీయినఱో ంచకతధానడు, ఎందకంటే చడు ళయకతిఱత అతేళఽథిధ చందడాతున చ఼లహ అతన
కఱత చంథాడు: "ఖచిుతంగస థేళుడు ఇజారబెల్కత భంచియసడు, షఽదమూయాకంగస ఉననయసభికత. .
దభసమయప్ఱ రేమ
ర శసన చ఼లహనుడు ధేన అషంకసయంణో అశ఼మడా్న. యసభికత ఎఱాంట
తృో భసటాఱత ఱేళు; యసభి ఴభీభసఱత ఆభోగయంగస భభిము ఫఱంగస ఉధానబ "(కీయిన 73: 1-4). ఇథి ఇతయ
ళయకతిఱన చ఼డడాతుకత శహామడద భభిము మీయప గుండ ధొనహతు అనబయశిననుడు యసభి
జీయతంఱో రతిథీ ఎందకత శజాళుగస ససగుత ననటట
ి అతునహశి ంథి. చిళభిక,త కీయినకయి తన ఫఱం ఎకుడ
నండ ళచిుంథో ణఱతశకతధానడు ధా ఴభీయభు ధా షఽదమభు క్షీణంచితృో బనన థేళుడు తుతయభు
ధా షఽదమభునకత ఆఴరమ దయ్ భున ససాశి యభుధై ముధానడు. (కీయిన 73:26). థేళుడతు మీ
ఫఱంగస భభిము మీ ఱోణైన అళశభసఱన తీయుడాతుకత అనభతించండ.

ఎందకత ఫైతల్ ళచధాఱత భనయౌన ఓథాభసుబ?
థైళజనడు శననదధడై రతి శణాుయయభునకత ూయణ భుగస లహదధడ ముండునటట
ి థైయసయేఴభుళఱన
కయౌగిన రతిఱేఖనభు ఉథేశంచటకతన,
ఖండంచటకతన, తు థిదద టకతన, తూతిమంద శక్షచేముటకతన రయోజనకయఫై ముననథి.

2 తిమోతి 3: 16-17

ఫైతల్ఱోతు ముతి ం 66 ుశి కసఱత నేరభైనహంచఫడా్బ, థీతు అయిం "థేళుడ రసాశ". థేళుడు, తన
భియథాధతమ ఴకతి థాాభస, భనవ ఱకత యసరమడాతుకత థాఱన ఇచాుడు. థేళుడు భనఱన శఽఱహటంచాడు
కసఫటట , భన గుభించి భనం ణఱతశకతధే థాతుకంటే ఆమన భనయౌన ఫాగస ణఱతశ. ధేన (కసతీ) గుండ
గియౌనుడు భభిము ధేన ఏడుు ఆఱేనతు పాయంచిన శందభసభఱత ఉధానబ. గత భెండు
శంళతసభసఱఱో ధేన ధా తయౌి భభిము ధా సో దయపడతు కోఱోమాన. ధేన ధా ఫైతల్తు తీశకొతు థాతుతు
చదళడం ముదఱతనెటట నుడు, థేళుడు తన యసకయం కసకతండా ధేన ఎననడ఼ అనబయంచతు
ఓథాయపన ధాకత ఇససిడు. మీయప మీ అతయఱ లహితిఱో ఉననుడు, థేళుతు భియథాధతమ మీణో
భాటాిడటాతుకత భభిము మీ కోశం యసరమఫడన అతతు నేరభైనహత యసకయం థాాభస మీ షఽదమాతున తుఴశఫద ం
చేమడాతుకత అనభతించండ. "అతునంటకంటే, గరంథం యొకు రళచనం థాాభస భసఱేదతు మీయప అయిం
చేశకోయసయౌ ఒకడు తన ఊషనఫటట చుటళఱన ఱేఖనభుఱో ఏ రళచనభున ుటట దతు ముదట
గరళంచకొనళఱ న.
ఏఱ మనగస రళచనభు ఎుడున భనవ యతు ఇచఛనఫటట కఱతగఱేద గసతు భనవ యఱత
భియథాధతమళఱన నేరభైనహం ఫడనయసభెై థేళుతు భూఱభుగ యౌకతభి. "(2 నేత యప 1: 20-21).

భా తండర ఇంటలి భాకత ఒక గథి లహదధమోత ంథి.
మీ షఽదమభున కఱళయడతుమయకతడ; థేళుతు మంద యరసాశభుంచచధానయప ధామందన
యరసాశ భుంచడ.
ధా తండర బంట అధేక తుయసశభుఱత కఱళు, ఱేతుబెడఱ మీణో చుదన; మీకత శి ఱభు లహదధయచ
యలలిచధానన.
ధేన యయి మీకత శి ఱభు లహదధయచినబెడఱ ధేనండు శి ఱభుఱో మీయపన ఉండుఱాగున భయఱ ళచిు
ధాయొదద నండుటకత మిభుమన తీలహకొతు తృో ళుదన.

యోహాన 14: 1-3

ఒకభితు నేరమించడం భభిము యసయప మిభమయౌన తిభిగి నేరమిససియతు ణఱతశకోళడం కంటే ఫయపగెైనథి
భభ్కట ఱేద. మీయప నేరభఱో డనుడు, మీయప ఆ ళయకతిణో కయౌలహ ఉండటాతుకత అతున యదాఱతగస మీయప
కనగ్ంటాయప ఎందకంటే మీయప ఇవట డే యసభిణో ఉండటం కంటే ఉణేి జకయఫైనథి భభ్కట ఱేద. ఒకభోజు
జీశస్ తిభిగి ళచిు, తన తండర ఇంటఱో అతతుణో తుళలహంచడాతుకత భభమయౌన తీశకెమి తడు

శాయ్ ం. ఫేభు ఆ భిూయణ రథేఴంఱో ఎటకీ జీయససిభు. బేశ భనయౌన నేరమించే యకం

ఒక ళయపడు తన ళధళునెై ఫేవయత నేరభ. మీయప ఇుడు థేతుధైధా బభిశి ధానయప

మీయప అతతున భుఖాభుఖిగస చ఼లహనుడు యఱతయైనథి.

భనకత ఒక శహామకతడు ఉధానడు.

ధేన తండతు
ర యేడుకొందన, మీయొదద ఎఱి ుడు నండు టకెై ఆమన యేభ్క ఆదయణకయి న, అనగస
శతయశాయూనహ మగు ఆతమన మీకనగరళంచన.
యోహాన 14: 16-17

బేశన తీశకెయి శఱతళ యేమడాతుకత భుంద భోజు భసతిర, అతన తన శవ యఱన కఱతశకతధానడు
భభిము యసయప ఎకుడకత యలలిధానభో యసయప ఆమనన అనశభించఱేయతు చతృసడు. శషజంగసధే, యసయప
ఆభసదించిన భభిము అనశభించిన ఈ ళయకతి తభన యడచినెడుత ధానడతు ణఱతశకతతు యసయప
భనశన కథియౌంచాయప. యసభి రంచం ముతి ం తఱకతంర దఱతగస భాభినటట
ి యసయప పాయంచి ఉండాయౌ.

బేశ యసభితు ధాయమయసథి (ఒక కంపయటర్), భియథాధతమ ంభతు తండతు
ర అడుగుణానతు చనహ యసభితు
తృో ర తసళంచాడు. మీయప మీ జీయణాతునథేళుతుకత అగించినటి బణే. అుడు తూఱో భియథాధతమ
తుళలహశి ంథి. "న ఆదయణకయి , అనగస తండర ధా ధాభభున ంఫో ళు భియథాధతమ శభశి భున మీకత
ఫో దించి ధేన మీణో చనహన శంగత ఱతునటతు మీకత జాాకభు చేమున." (యోహాన 14:26). అతతు

ఆతమన యనడాతుకత శభమాతున యచిుంచండ భభిము ఆమన మిభమయౌన ఓథాయుడాతుకత భభిము
తృో ర తసళంచడాతుకత అనభతించండ. మీయప మీ జీయణాతున రబుళుకత ఇళాకతృో ణే, ఈ ుశి కం చిళయఱో
మీయప ఎఱా చేమళచోు ఫేభు మీణో ంచకతంటాభు.
థేళుతుకత రతి థాతు మీద ఒక ఉథేదఴయం ఉంథి.
థేళుతు నేరమించయసభికత, అనగస ఆమన శంకఱభుచ్ున నహఱతళఫడనయసభికత, ఫేఱతకఱతగుటకెై
శభశి భున శభకూడ జయపగుచననళతు బెయపగుదభభు ఎందకనగస తన కతభాయపడు అధేక
శషో దయపఱఱో జైయవు డగునటట
ి , థేళుడళభితు భుంద ఎభిగెధో, యసయప తన కతభాయపతుణో ససయూయభు
గఱయసయళుటకత యసభితు భుందగస తుయణబంచన.
భోభ 8: 28-29

థేళుతుకత రతిథాతుకీ భంచి ఉథేదఴయం ఉంథి కసతూ అకుడ ఒక భంచి రయోజనం ఏమిటల భనం
ణఱతశకోయసయౌసన అళశయం ఱేద. ఈ రంచంఱోతు రతి యష్సదం ఱేథా రసభీయక ఫాధఱకత ధేన ఒక
భంచి ఉథేదరసయతున మీకత చఱేనటకీ, ఈ శంఘటనఱ శభమంఱో థేళుడు ఇంకస తుఱో ఉధానడు.
భనం థేళుడఱా ఆఱోచించఱేనందన ఇుడే భనకత అయిం కసతు చాఱా యవమాఱత ఉధానబ:
""(బెవమా 55: 8).
ధా తఱంుఱత మీ తఱంుఱళంటతు కసళు మీ ణోరళఱత ధా ణోరళఱళంటతు కసళు ఇథే బెషో యస యసకతు
భనం "ఎందకత?" అతు అడుగుతూ ఉంటే భభిము భనం బభిశి ననథి అయధంఱేతుదతు నభమండ, అథి
భనయౌన తుభసఴకత గుభిచేశి ంథి భభిము భనం చేదగస భాయపణాభు. భనం బభిశి నన రతిథాతు
యొకు అంతిభ పయౌణాతున చ఼లేి , అథి భనయౌన బేశ శాయూతృసతుకత అనగుణంగస భాయుడఫే అతు
భనం గరళంచళచు. భనంథేళుడు డతు యరసాశంణో యఴాలహంచినటి బణే (ఇుడు ఎంత చడుగస
అతునహంచిధా), భనం అనబయశిననథి ఏథైధా థేళుతు నేరభూయాక చేత ఱోికత భనయౌన నడనహశి ంథి.

భా దఽకధఫే శయాశాo
భనబెడఱ రతయక్షభు కసఫో ళు భళభబెదట ఇట కసఱు ఴరభఱత ఎననతగినయ కసళతు బెంచ
చధానన. భోభ 8:18 (ESV)

భనం ఒక యధంగస ఱేథా భభ్క యధంగస ఫాధ కయౌగించే అధేక నఱత చేసి సభు. భనం యసయమాభం
చేమడం ముదఱతనెటట నుడు, భన కండభసఱన తేననంగస ఉయోగిశి ననందన ఇథి చాఱా
ఫాదాకయంగస ఉంటటంథి. కసఫటట , ఈ భోజు భన శభాజంఱో చాఱా భంథి ఎందకత యసయమాభం
చేశి ధానయప? ఎందకంటే మీయప కోయపకతనన పయౌణాతున తృ ందడాతుకత కొంత ధొనహతు అనబయంచాయౌ. పయౌతం
ణాణాుయౌక ధొనహకత యఱతయైనథి.

అతృ శి ఱతడైన తృ ఱత హయౌనముఱత 3: 7-11,13-14 యసరలహనుడు ఈ దఽకతాతున కయౌగి ఉధానడు:
"అబణే ధాకత ఏథి ఱాబం అతు ధేన ఇుడు కీశ
ర ి  కొయకత నష్సటతున పాయశిధానన. ఇంకస ఏభుంథి.
ధేన అదిగమించడం ళఱన రతిథాతున నవట ంగస పాయససిన ధా రబుయైన కీశ
ర ి  బేశన ణఱతశకోళడం
యఱతయైనథి, థీతు కోశం ధేన అతునంటతూ తృో గ్టటటకతధానన. ధేన యసటతు చతి గస పాయససిన, ధేన కీశ
ర ి న
తృ ంథి అతతుఱో థొ యపకతణాన, చటట ం నండ ళచిున ధా శాంత తూతి ఱేద, కసతూ అథి కీశ
ర ి నెై యరసాశం
థాాభస యరసాశం ఆదాయంగస థేళుతు నండ ళచిున తూతి. ధేన కీశ
ర ి న ణఱతశకోయసఱనకతంటటధాననఅళున, అతతు ునయపణాినం యొకు ఴకతితు భభిము అతతు ఫాధఱఱో తృసఱొ్నడం, అతతు భయణంఱో
అతతుఱాగస భాయడం భభిము ఏథో ఒకయధంగస ససదించడం చతుతృో బనయసభి నండ ునయపణాిధాతుకత ...
కసతూ ధేన చేలేథి ఒకట: యనక ఉననథాతున భయచితృో ళడం భభిము భుంద ఉననథాతు యైు
కవట డటం, కీశ
ర ి  బేశఱో థేళుడు ననన శాయ్ ం అతు నహయౌచిన ఫషృభతితు గెఱతచకతధే ఱక్షయం యైు
ధేన భుందకత యమతిన. "
నళాడం చాఱా భుఖయం
శంణోవభుగఱ భనశస ఆభోగయకసయణభు. నయౌగిన భనశస ఎభుకఱన ఎండతృో జైమున
ససఫతఱత 17:22

మీయప కవట శభమంఱో ఉననుడు, మీయప చిళయగస నళాడం గుభించి ఆఱోచించళచు. కసతూ నళాడం
చాఱా భుఖయం, ఎందకంటే నళుా ఒతిి డతు ఉఴభనం చేశి ంథి, భన అళమయసఱన ఉణేి జయపశింథి,
ఉథిక
ర ి తన తగి్శి ంథి, భన భోగతుభోధక ఴకతితు నెంచత ంథి భభిము ధొనహతు కూడా తగి్ంచళచు.

ఈ కతంర థి దయం ఇజారబెల్ థేఴం ఇతయ థేరసఱ నండ ఒతిి డకత గుభెైనుడు యసరమఫడంథి, ఇంకస ఇథి
నళుా గుభించి భాటాిడుత ంథి: "భా ధోలి ల నళుాఱణో తుండ ఉధానబ, భన ధాఱతకఱత ఆనందంణో
తృసటఱణో తుండ ఉధానబ. అుడు అథి థేరసఱ భధయ చఫడంథి," రబుళు ఉధానడు యసభి కోశం
గ్ నఱత చేససయప "(కీయిన 126: 2). తన ుశి కంఱో, థేళుతు నేరభ: థేళుతు షఽదమం యొకు
శతునళత యూం ', ఓససాల్్ ఛాంఫర్స ఈ రకయణం యొకు అయధం గుభించి ఱోత గస ఆఱోచించేఱా
చేసి సబ:" ఱక్షణం ఈ రకయణం శంఘటనఱ యొకు ఊళంచతుథి. *అుడు భన ధోయప నళుాణోన఼,
భన ధాఱతక తృసడటంణో తుండతృో బంథి '(కీయిన 126: 2). అఱాంటథి భనకత జయపగుత ందతు ఫేం
కఱఱో కూడా ఊళంచఱేద! భనశస యొకు ఈ యైఖభి తయచగస యతి థాాభస ళశింథి. చాఱా భంథి
భతుఱహ తన ఆతమన తూడ యొకు ఱోమఱో ునయపదధ భించాడు, చుతు చిుక ఫమలి ఱో కసద.
ఫేఘాఱత రయేశంచడాతుకత బమడుత ధానబ, కసతూ ఆ ఫేఘాఱ ఱోఱ తుజఫైన కసంతి యొకు
ఆకలహమకత ఉంథి. తుజఫైన ద:ఖం భభిము కవట ం యొకు రయేఴంఱో ఫేభు థీతుకత శంఫందించిన
ససక్షయయఱన తృ ందణాభు, తుజఫైన కసంతి యొకు ఆకలహమకత భభిము భనం ఆఱోచించతు యవమాఱ
యయేచన ఉంథి, అథి భనం యేభై యధంగస తృ ందఱేభు. "షఽదమాతున కోఱోకండ. దఽఱహట నెటటండ తుజాతుకత
థేళుడు మీ ఆనంథాతున ునయపదధ భిసి సడు భభిము మీయప నళాగఱతగుణాయప.

థేళుతు నేరభ నండ ఏథైధా భభమయౌన యేయప చేమగఱథా?
కీశ
ర ి  నేరభనండ భనఱన ఎడఫాు యసడళడు? ఴరభబెైనన ఫాధబెైనన ళంశబెైనన కయయైనన
ళశి ళ
ర ీనతబెైనన ఉదరళఫైనన ఖడ్ ఫైనన భనఱన ఎడఫాుధా? భయణఫైనన జీళఫైనన
థేళద఼తఱ ైనన రదానఱ ైనన ఉననయబెైనన భసఫో ళున యబెైనన అదికసయపఱ ైనన ఎతి బనన
ఱోణైనన శఽఱహటంఫడన భభి ఏథైనన,
భన రబుయైన కీశ
ర ి  బేశనందయౌ థేళుతు నేరభనండ భనఱన ఎడఫా ధేయళతు యూఢగస
నభుమచధానన.

భోభ 8: 35,37-39

థేళుతు నేరభ నండ భభమయౌన ఏమీ యేయప చేమఱేభతు నభమడం భాకత చాఱా కవట ం. చాఱా భంథికత
ఒకభినెై భభ్కభికత నేరభ ఉంటటంథి, అథి రతికూఱ భిలి హత ఱ ళఱి ధాఴనం చేమఫడుత ంథి. అధేక

యడాకతఱత భసళడాతుకత ఇథి రదాన కసయణం. ఫేవయత నేరభన అయిం చేశకోళడం భాకత చాఱా కవట ం
ఎందకంటే భభ్క ళయకతి (ఱేథా భనఱో) కనగ్నడం చాఱా అయపద. కసతూ థేళుడు భనయౌన
నేరమిశిననందన భనయౌన నేరమిససిడు. ఈ యకఫైన నేరభ గుభించి భాకత అశభంజశఫైన ఏథో ఉంథి,
కసఫటట భనం ఏథైధా తు చేలహనుడు, అతన భనయౌన తకతుళగస నేరమిససిడతు అనకతంటాం.

ఫైతల్ యళయణఱ రకసయం, థేళద఼తఱత భభిము భసక్షశఱత చాఱా ఴకతిళంతఫైనయసయప

ఫేభు, ఇంకస యసయప కీశ
ర ి  నేరభ నండ భభమయౌన యేయప చేమడాతుకత ఴకతిఱేతుయసయప. థి

ఆ యవమాఱ

థేళుతు నేరభ నండ భభమయౌన యేయప చేమఱేభు భయణం, జీయతం, ళయి భానంఱో ఉనన ఏథైధా,
బయవయతి , ఏథైధా ఴకతి, శాయ్ ం ఱేథా నయకం ఱేథా ఏథైధా శఽఱహటఱో ఏథైధా. శంక్షి ంగస, కీశ
ర ి  నేరభ నండ
భభమయౌన ఎననటకీ యేయప చేమఱేయప. ఖచిుతంగస ఇథి భా శాంత చయయఱన కయౌగి ఉండాయౌ. కసఫటట , మీ
జీయతంఱో ఏమి జభిగిధా, మీయప ఏమి చేలహధా, థేళుడు తునన నేరమిససిడు. మీయప చేలహన నఱ కోశం
అతన తునన నేరమించడు, నళుా తూళు కనక అతన తునన నేరమిససిడు.
నహరమ ఫైన ళయకతి భయణంచడాతున మీయప ఎఱా తటటటకోగఱయప.
అందకతధా కఽ తూకత చాఱతన, ఫఱళీనతమంద ధాఴకతి భిూయణభగుచననదతు ఆమన ధాణో
చనెన. కసగస కీశ
ర ి  ఴకతి ధామీద తుయౌచిముండు తుమితి భు, యరేవభుగస ధా ఫఱళీనతఱమంథ
2 కొభింతీముఱత 12: 9

నహరమఫైన ళయకతితు కోఱోళడం కంటే ఈ జీయతంఱో భనం అనబయంచేథి ఏథీ ఱేద. ఫేభు థాతుతు అయిం
చేశకోళడాతుకత రమతినససిభు భభిము ఇథి ఎందకత జభిగిందధే థాతునెై భాకత కొంత యళయణ కసయసయౌ.
యసయప కభోధాయైయస్ నండ భయణలేి ఇథి రణేయకంగస ళభిిశి ంథి, ఎందకంటే ఇథి చాఱా యేగంగస జభిగింథి
భభిము యసయప ఈ రంచాతున యడచినెటట నుడు మీయప యసభితు ఓథాయుఱేయప.

యసయప ఎందకత చతుతృో యసయౌస ళచిుంథో శాయ్ ం యొకు ఈ యైు భనకత ఎటకీ ణయౌమద. మీయప
భాభిణే

ఎందకత అతు అడగడం ళఱన అథి చేదకత థాభి తీశింథి భభిము మీయప మీథే తృ డగిసి సయప

తుభసఴ. మీయప మీ నష్సటతున యచాభించడాతుకత కొంత శభమం తీశకోయసయౌ, మీ థాాభస గడడాతుకత
శభమం డుత ంథి

జాాకసఱత భభిము ఏమి జభిగింథో ణఱతశకోళడాతుకత రమతినంచండ. భనందభికీ భన కోశం
శభమం కసయసయౌ

కతూనలలి రళళశిధానబ. ధా (జాన్) తయౌి భయణంచినుడు, అథి ధా జీయతంఱో భెండు ససయపి భాతరఫే

ఏడాుయప. మీకత అళశయఫైన శభమ ళయళది రతి ళయకతికత తేననంగస ఉంటటంథి; కసఫటట అనభతించళదద

ఎళభెైధా మీ ద:ఖం థాాభస మిభమయౌన యపగెతిడాతుకత రమతినససియప.

మీయప అనబయశినన యేదనన ళఽదా చేమకండ, మీయప అనబయశినన ఈ ఫాధఱతునంటణో మీయప ఏమి
ధేయపుకోయసఱతు భభిము ఏమి చేమాఱతు థేళుడతు అడగండ. మీయప థేళుతుకత మీభై ణయయసయౌసన
శభమాతున యచిుంచండ భభిము అతతు చియకసఱ నేరభ మీ యభిగిన షఽదమాతున నమం చేమడాతుకత
తృసరయంతేంచండ.

థేళుడు భన కతూనలలి.ఫాధఱత భభిము త డచయేసి సడు

ఆమన యసభి కననఱ రతి ఫావతందళున త డచియేమున, భయణభు ఇక ఉండద, దుఃఖఫైనన
ఏడైనన యేదనబెైనన ఇక ఉండద, ముదట శంగత ఱత గతించి తృో బెనతు లహంహాశనభుఱోనండ
ళచిున గ్ శాయభు చుట యంటతు.
రకటన 21: 4

ఫేభు ఫాధడుత ననుడు, భనం భభింత ధొనహతు బభించాయౌసన అళశయం ఱేదతు ఊళంచడం కవట ం.
భన తక్షణ బయవయతి యైు చ఼డటం తృో ర ణాసషకయంగస ఉంటటంథి ఎందకంటే ఏథో ఒక శభమంఱో ఈ
భషభామభి భుగుశిందతు భాకత ణఱతశ. కసతూ డనెరవన్కత ఱోనకసకతండా భనయౌన భనం భసయయ్
చేశకతధే గ్ శ఼పభిి భన రసఴాతఫైన బయవయతి గుభించి ఆఱోచించడం. భన జీయణాఱన
బగళంత తుకత అగించిన యసభి కోశం, భనం ఎఱాంట ఫాధ ఱేథా ఫాధ ఱేతు రంచంఱో జీయససిభు.
ఫైతల్ఱో ఈ భిూయణ రంచం ఎఱా ఉంటటంథో చ఼శ఼
ి థేళుడు భనఱన తృో ర తసళససిడు.
మీయప రశి తం థేతుణో జీయశిధాన, థేళుడు ఎంణో ద఼యంఱో ఱేద. అతన మీ జీయతంఱోతు రతి
యళభసఱన చ఼ససిడు భభిము టట ంచకతంటాడు (మీ కతూనలి ణో శహా). ధా శంచాయభుఱన తూళు
ఱ కతుంచి ముధానళు ధా కతూనలలి తూ ఫుడ్ ఱో నంచఫడ ముననయ అయ తూ కయఱ ఱో1 కనఫడున గథా.
" (కీయిన 56: 8 NLT). థేళుడు తునన భయచితృో ఱేడతు నభమండ. మీ ద .ఖ శభమంఱో అతన
మిభమయౌన ఓథాభసుఱనకతంటటధానడు.
భనం ఎందకత భీక్షఱథాాభస యలలిణాభు.

ధా శషో దయపఱాభస, మీ యరసాశభునకత కఱతగు భీక్ష ఓయపన ుటట ంచనతు బెభిగి,
మీయప ధాధా యధభుఱ ైన రోధనఱఱో డునుడు, అథి భహానందభతు బెంచకొనడ. మీయప
శంూయపణఱతన, అన఼ ధాంగుఱతన,ఏ యవమభుఱోధైనన కొదళఱేతుయసయపధై ముండునటట
ి ఓయప
తన కతమ
ర న కొనససగింతూముడ.
మాకోఫు 1: 2-4

మీయప కెైశిళుఱ ైణే, మీయప కవట శభమాఱన ఎందకత ఎదభోుయసయౌస ళశిందతు మీయప
ఆఴుయయతృో త ధానభస? ఫేభు ఈ రోికసఱఱో శభాదాధాతున చ఼ససిభు. భన యరసాశం

భీక్షంచఫడుణోంథి కసఫటట భనం ఎఱాంట యష్సథాతున ఎదభ్ుధాన ఓయపన కయౌగి ఉంటాం. థేళుడు
శయాజుా డు, కసఫటట ఈ యచాయణఱో మీయప ఎఱా చేసి సభో ఆమనకత ఇటకై ణఱతశ, కసతూ మీ జీయతంఱో
మీయప అనబయంచే రతి యచాయణ థాాభస, థేళుతునెై మీ యరసాశం భభిము యరసాశం నెయపగుత ంథి.
అతన ఇంతకత భుంద మీకత ణచిున యవమాఱన మీయప తిభిగి చ఼డళచు భభిము అతన
మిభమయౌన థీతు థాాభస తీశకతళససిడతు గరళంచడాతుకత ఇథి మిభమయౌన తృో ర తసళశింథి. మీయప ఆడాతుకత
భభిము ఆఱోచించడాతుకత భభిము మీయప భుననెననడ఼ ఱేనంతగస ఱోత గస ఆమననెై ఆదాయడేఱా
చేమడాతుకత థేళుడు కభోధాయైయస్న ఉయోగించగఱడు.

మీయప కెైశిళుఱత కసకతృో ణే, థేళుడు ఇుడు మీయప అనబయశినన యసటతు మీకత శహామం చేమడాతుకత
ఉయోగించళచు

మీ శాంత ససాళఱంఫన భుగింుకత ళచిు రతిథీ (మీ జీయతంణో శహా) అగించండ

తనకత.

థేళుతుణో ళయకతిగత శంఫందాతున ఎఱా తృసరయంతేంచాయౌ

మీయప థేళుతుణో ళయకతిగత శంఫందాతున తృసరయంతేంచాఱనకతంటే అథి శంణోష్సతున ఇశింథి. క్షభాణ
భభిము రసఴాతఫైన జీయతం, ఈ కతంర థి యసటతు చేమడం థాాభస మీయప ఇుడే చేమళచు:

1. థేళుడు ఉధానడతు భభిము ఆమన తన కతభాయపడైన బేశకీశ
ర ి న భానళ యూంఱో
ంనహంచాడతు నభమండ

బూమి (యోహాన 3:16; భోభ 10: 9).

2. థేళుతు ఏకెైక కతభాయపడు బేశకీశ
ర ి  భయణం భభిము ునయపణాినం థాాభస థేళుతు ఉచిత
ఫషృభతితు అంగీకభించండ (ఎెలముఱత 2: 8-9).

3. మీ జీయతం కోశం థేళుతు రణాయకన అనశభించడాతుకత కటటటఫడ ఉండండ (1 నేత యప 1: 21-23;
ఎెలముఱత 2: 1-7).

4. బేశకీశ
ర ి న మీ జీయణాతుకత అంతిభ ధామకతడగస భభిము త థి అదికసయంగస చేమడాతుకత
తుయణబంచండ (భతి బ 7: 21-27; 1 యోహాన 4:15).

థేళుతుణో మీ శంఫందాతున తృసరయంతేంచడాతుకత భాయజిక్ తౄసయపమఱా ఱేథా రణేయక తృసరయిన ఱేద. ఏథేఫైధా, ఈ
కతంర థి తృసరయిన థేళుతు ఉచిత ఫషృభతితు అంగీకభించడాతుకత ఉయోగడుత ంథి

యరసాశం థాాభస బేశ కీశ
ర ి  థాాభస యక్షణ:
నహరమఫైన రబుయైన బేశ, ధేన తృసం చేరసనతు అంగీకభిశి ధానన. ననన ధేన యక్షంచకోఱేనతు
ధాకత ణఱతశ. ధనయయసథాఱత

మీయప శఱతళనెై చతుతృో బ ధా ససిధాతున ఆకరమించినందకత. మీ భయణం ధా కోశఫేనతు ధేన
నభుమత ధానన భభిము ధా తయున మీ ణాయగసతున లాకభిశి ధానన. ధేన ధా యరసాశం ముతి ం ధా
నండ ఫథియ్ చేసి సన భభిము ధా కోభికఱతునంటతూ తూకత అగిసి సన. ధేన తూకత ధా జీయత థాాయం
ణభిచాన, యరసాశం థాాభస తునన ధా యక్షకతతుగస భభిము రబుళుగస లాకభిసి సన, తునన ధా
జీయణాతుకత అంతిభ ధామకతడగస చేసి సన. ధా తృసతృసఱన క్షమించి, ధాకత రసఴాత జీయణాతున
ఇచిునందకత ధనయయసథాఱత. ఆఫన్. మీయప ఈ తుయణమం తీశకతననటి బణే, అతేనందనఱత! మీయప మీ
జీయతంఱో అత యతి భ తుఫదధ త కయౌగి ఉధానయప. మీ శంఫంధంఱో నెయపగుత నన భభింత శభాచాయం కోశం

థేళుడా, దమచేలహ JAshow.org తు శందభిశంచండ. భభమయౌన శంరథించడం థాాభస మీయప అదను
ససభగితు
ర కూడా తృ ందళచు

ళదద : jasnews@jashow.org.

యచబతఱ గుభించి

డా. జాన్ అంకెర్ఫర్్ అయసయప్ గెఱతచకతనన జాన్ అంకెర్ఫర్్ ష్ో కత షో స్ట , భభిము 150 కత నెైగస ుశి కసఱత
భభిము 155 శట డీ గెైడ్ఱన యచించాయప. అతన క్షభాణ ుశి కసఱ రేణ
ర నెై భెండు మియౌమని యకరమాఱ
యసశి యసఱత, అఱాగై జీశస్ గుభించి నెదద ఒందం ఏమిట, ఫైతల్ కోశం ఒక ససటండ్ తీశకోళడం భభిము
60 లెకని ఱో థేళుడు.

ఆఫ ఉనన జాన్ అంకెర్ఫర్్ ష్ో కోశం కసతీ లహమ్సస ఎగిికూయటవ్ ససటఫఱో తుచేశి ంథి

అధేక ళనయపఱత యసరమఫడా్బ భభిము శళభించఫడా్బ. ఆఫకత థేళుతు యసకసయతున ంచకోయసఱధే
అతేయపచి ఉంథి భభిము

ఇతయపఱకత థేళుతు గుభించి ఫాగస ణఱతశకోళడాతుకత భభిము ళభిింజైమడాతుకత అధేక శంళతసభసఱత
ఫైతల్ అధయమధాఱత ధేభించాడు

ద

భాయో కతితుక్ కథధాతున ఇకుడ మాకెసస్ చేససయప: https://www.mayoclinic.org/healthylifestyle/stress management/in-deep/ఒతిి డ-భియ్ఫ/కల- 20044456

² ఓససాల్్ ఛాంఫర్స, ద ఱవ్ ఆఫ గసడ్: మాన్ ఇతుఫేట్ ఱతక్ ఎట్ థి తౄసదర్-హార్ట ఆఫ గసడ్ (ఆయవుయణ

ఇఱతి, 2015).

