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Greatest Questions Ever Asked 
 

Lessons: 

1. Is Anything Too Difficult For Me? 

2. If A Man Dies Will He Live Again? 

3. Who Is My Neighbor? 

4. What Shall I Do With Christ? 

5. Where Did The Ax Head Fall? 

6. Where Is The Lamb? 

7. What Must I Do To Be Saved? 

 

Introduction 

There are countless questions asked in the Bible.  Some 

were: 

a. Rhetorical–God asked Adam “Where are you?” 

b. Condemning– God asked Adam “Have you eaten 

from the tree that I commanded you not to eat 

from?"  

c. Informational–"How can a man be born when he 

is old?" Nicodemus asked. "Surely he cannot 

enter a second time into his mother's womb to be 

born!"  

d. Eternal–“What must we do to be saved?” 

 

The questions selected for The Greatest Questions Ever 

Asked series have an eternal significance. 

 

 

 

 

Chapter 1 

Is Anything Too Difficult For Me? 

God asked Jeremiah, the prophet, "Is anything too difficult 

for me?" (Jeremiah 32:26) What a question! Is anything too 

difficult for me? Let me tell you the context of that 

question. Babylon is about to conquer Judah, the southern 

kingdom. Jeremiah, the weeping prophet, has been 

prophesying about that for a long time. Babylon is right at 

the door. Jeremiah said, "They built the siege ramps and 

they're putting them up against the wall of Jerusalem." God 

requested a most unusual thing of Jeremiah. He said, 

"Jeremiah, what I want you to do is go buy a field." Now 

folks, when an invading force is about to conquer your 

land, real estate investment is not a real good idea. 

Jeremiah said, "Lord, the siege ramps are right there, you 

don't understand." He said, "You don't understand, this is a 

symbol. I want witnesses to see the transaction so that they 

will know that this land is still yours. Though I am going 

to use Babylon to conquer Judah, I'm going to bring you 

back home. Then God asked the question: "Is there 

anything too difficult for me?" 
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పాఠాలు: 

8. నాకు ఏదైనా చాలా కష్వంగా ఉందా? 

9. మనిషి చనిపోతే మళ్లట బ్రతుకుతాడా? 

10. నా పొరుగువాడు ఎవరు? 

11. నేను బ్ీస్తుతో ఏమి చేయాలి? 

12. గొడ్డలి తల ఎకక డ్ పడిపోయంది? 

13. గొబ్ెపిలట ఎకక డ్ ఉంది? 

14. రక్షంపరడాలంటే నేను ఏమి చేయాలి? 

 

పరిచయం 

బైబిల్లట  లెకక లేననిి  బ్పశి్ లు అడిగారు. ఎకక డో: 

e. అలంకారిక- దేవుడు ఆడ్మస్టని అడిగాడు, 

"నువుు  ఎకక డ్ ఉనిా వు?" 

f. ఖండిస్తునిా ను- దేవుడు ఆదామును అడిగాడు, 

"నేను తినకూడ్దని నేను మీకు ఆజా్ఞపించిన 

చెట్టవ నుండి మీరు తినాి రా?" 

g. సమాచార“మనిషి వృదాాపయ ంల్ల ఎలా 

పుడ్తాడు?” నికోడెమస్ అడిగాడు. "కచిి తంగా 

అతను తన తలిట గరభ ంల్లకి ెండ్వసారి 

పుట్వలేడు!" 

h. శాశ్ు తమైన- "రక్షంపరడాలంటే మనం ఏమి 

చేయాలి?" 

 

బ్ేటెస్వ కు శి్ న్్స  ఎవర్ అడిే సిరీస్ కోసం ఎంచుకుని  

బ్పశి్ లకు శాశ్ు తమైన బ్పాముఖయ త ఉంట్టంది. 

 

 

 

 

1 వ అధ్యయ యము 

నాకు ఏదైనా చాలా కష్టంగా 

ఉందా? 

దేవుడు యరీీ యా బ్పవక ును అడిగాడు, "నాకు ఏదైనా 

కష్వంగా ఉందా?" (యరీీ యా 32:26) ఎంతటి బ్పశి్ ! నాకు 

ఏదైనా చాలా కష్వంగా ఉందా? ఆ బ్పశి్  సందరభ ం మీకు 

చెపాును. బాబిల్లన్స దక్షణ రాజ్య మైన యూదాను 

జ్యంచబోతోంది. ఏడ్చి  బ్పవక ు అయన యరీీ యా 

చాలా కాలంగా దాని గురించి బ్పవచిస్తునిా డు. బాబిల్లన్స 

తలుపు దగ గర ఉంది. యరీీ యా, "వారు ముట్వడి 

రాయ ంపులను నిరీి ంచారు మరియు వారు వాటిని 

యెరూష్లేము గోడ్కు ఎదురుగా ఉంచుతునాి రు." 

దేవుడు యరీీ యా యొకక  అతయ ంత అసాధ్యరణమైన 



Scripture is filled with instances of "Is anything too hard 

for the Lord?" God came to Abraham and Sarah after they 

waited a quarter of a century for a child. (Genesis 18:14) 

Job said, "I know that you can do all things." (Job 42:2) 

The prophet Isaiah said "The Lord is the everlasting Lord, 

the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired 

or weary." (Isaiah 40:28) Our Lord Jesus said "What is 

impossible with men is possible with God." (Luke 18:27) 

That's our God. He's all powerful, he's Almighty and he has 

unlimited power. He never gets tired or frustrated. 

Everything he does, he does effortlessly, whether it's 

creating a universe or answering a prayer. 

Examine his power based upon those promises.  

1. His power in Creation. 

"The heavens declare the glory of God; the skies declare 

the work of his hands. Day after day they pour forth speech; 

night after night they display knowledge." (Psalm 19:1-2) 

Every one of us has stood and gazed over a mountain range 

or looked out over the ocean. Perhaps you've flown on an 

airplane and stared at the horizon and marveled at God's 

awesome power and design. Every moment creation is a 

witness of the reality that our God is all powerful. 

I read not long ago that each second, our sun emits more 

energy and raw power than has been used on the face of the 

earth throughout history—each second. Scientists say that 

if nothing were to happen to interrupt it our sun will burn 

for thirty billion more years. Our sun is one of one hundred 

billion stars in the Milky Way Galaxy which is one of one 

trillion galaxies. Our God spoke those things into 

existence. He just said, "Let there be light and there was 

light. He said, "Stars," and stars were everywhere. That's 

what I call power. Surely, David knew exactly what he was 

talking about when he said, "Only a fool says in his heart 

there is no God." (Psalms 14:1) 

 

2. His power found in the miracles 

But it's not just Creation that proclaims it. The tremendous 

power found in the miracles in Scripture proclaims His 

mighty power. The parting of the Red Sea, the fall of the 

wall of Jericho, the day the sun stood still, the dead raised 

to life and then the miracles culminated in the life of Jesus. 

Jesus is the supreme example of God's great power. 

Nobody ever did and nobody ever claimed to do all that our 

Lord did. He demonstrated power over nature. He walked 

on water, he calmed the storms and he spoke to a tree and 

it withered. He had power over illness, healing the blind, 

the lame, the deaf and the lepers. Jesus raised the dead on 

three occasions.  He broke the shackles of the grave 

himself. Jesus even demonstrated power over Satan and all 

of his evil forces. On one occasion, he commanded a whole 

legion of demons to come out of a man and go into a bunch 

of pigs. That’s just the hem of the garment. But we've 

touched enough for jaws to drop, knees to shake and voices 

విష్యానిి  కోరాడు. అతను, "యరీీ యా, నేను మీరు 

చేయాలనుకుంట్టని ది పొలం కొనండి" అనిా డు. 

ఇపుు డు బ్పజ్లారా, ఒక దండ్యాబ్త చేసే శ్కి ు మీ 

భూమిని సాు ధీనం చేస్తకోబోతుని పుు డు, రియల్ 

ఎసేవ్  పెట్టవరడి నిజ్మైన మంచి ఆల్లచన కాదు. 

యరీీ యా, "బ్పభూ, ముట్వడి రాయ ంపస్టలు అకక డ్చ 

ఉనాి య, మీకు అరథం కాలేదు." అతను చెపాు డు, 

"మీకు అరథం కాలేదు, ఇది చిహ్ి ం. సాక్షులు లావాదేవీని 

చూడాలని నేను కోరుకుంట్టనిా ను, తదాు రా ఈ భూమి 

ఇపు టిీ మీదేనని వారు తెలుస్తకుంటారు. నేను 

యూదాను జ్యంచడానికి రబుల్లనును 

ఉపయోగంచబోతుని పు టిీ, నేను నినిు  ఇంటికి తిరిగ 

తీస్తకురాబోతునిా ను. అపుు డు దేవుడు బ్పశి్  

అడిగాడు: "నాకు చాలా కష్వంగా ఏదైనా ఉందా?" 

బ్సిక పి ర్ "బ్పభువుకు ఏదైనా చాలా కష్వంగా ఉందా?" 

అనే సందరాభ లతో నిండి ఉంది. అబ్రహ్ం మరియు 

సారా బిడ్డ కోసం పావు శ్తారదం వేచి ఉని  తరాు త 

దేవుడు వారి వదదకు వచిా డు. (ఆదికాండ్ము 18:14) 

యోబు, “నువుు  అన్ని  చేయగలవని నాకు తెలుస్త” అని 

చెపాు డు. (యోబు 42:2) బ్పవక ు యెష్యా ఇలా అనిా డు 

"బ్పభువు శాశ్ు తమైన బ్పభువు, భూమి యొకక  చివరలను 

సృషివంచినవాడు, అతను అలసిపోడు లేదా 

అలసిపోడు." (యెష్యా 40:28) మన బ్పభువైన యేస్త 

చెపాు డు "మనుష్యయ లకు అసాధ్య మైనది దేవునికి 

సాధ్య మే." (లూకా 18:27) అదే మన దేవుడు. అతను 

సరు శ్కి ుమంతుడు, అతను సరు శ్కి ుమంతుడు మరియు 

అతనికి అపరిమితమైన శ్కి ు ఉంది. అతను ఎపుు డూ 

అలసిపోడు లేదా నిరాశ్ చెందడు. అతను చేసే బ్పతిదీ, 

అతను అబ్పయతి ంగా చేసాుడు, అది విశాు నిి  

సృషివంచడ్ం లేదా బ్పార థనకు సమాధ్యనం ఇవు డ్ం. 

ఆ వాగాదనాల ఆధ్యరంగా అతని శ్కి ుని పరిశీలించండి. 

1. సృషివల్ల అతని శ్కి ు. 

"ఆకాశ్ములు దేవుని మహిమను బ్పకటించుచుని వి, 

ఆకాశ్ములు ఆయన చేతిపనులను బ్పకటించుచుని వి. 

దినదినము వాకుక ను కుమీ రింపజేసెను; రాబ్తికి రాబ్తి 

స్టజా్ఞనమును బ్పదరిశ ంపజేసెను." (ీర ున 19:1-2) మనల్ల 

బ్పతి ఒకక రూ నిలరడి పరు త బ్ేణిని చూశారు లేదా 

సముబ్దానిి  చూశారు. రహుశా మీరు విమానంల్ల 

బ్పయాణించి, హోరిజోన్స వైపు చూస్తు , దేవుని 

అదుభ తమైన శ్కి ు మరియు రూపకలు నకు ఆశ్ి రయ పడి 

ఉండ్వచుి . బ్పతి క్షణం సృషివ మన దేవుడు 

సరు శ్కి ుమంతుడ్నే సతాయ నికి సాక్ష. 

బ్పతి సెకను, మన స్తరుయ డు చరిబ్తల్ల-బ్పతి సెకనుల్ల 

భూమి యొకక  ముఖం మీద ఉపయోగంచిన దానికంటే 

ఎకుక వ శ్కి ుని మరియు ముడి శ్కి ుని విడుదల చేస్తుందని 

నేను చాలా కాలం బ్కితం చదివాను. దీనికి అంతరాయం 



to tremble. God's power is awesome. 

3. God wants to share his power with you. 

The truly amazing thing is that God wants to share his 

power with you. "And his incomparably great power for us 

who believe. That power is like the working of his mighty 

strength, which he exerted in Christ when he raised him 

from the dead and seated him at his right hand in the 

heavenly realms." (Ephesians 1:19-20) Now I hope you 

understood what was being said. That's incredible. God 

wants to share his limitless power with you, the same 

power that fuels the sun, the same power that spoke the 

ocean into existence, the same mighty power that raised 

Christ from the dead. He wants to channel that power 

through you and through me. 

There are people everywhere who go through life, 

powerless. They just walk along as victims. They see 

themselves as victims of their circumstances, victims of 

society, victims of other people and victims of unfair 

treatment. They go through life weak, miserable and 

getting by. God says, "I want to give you power. I want to 

give you power to do some incredible things." What 

incredible things?  

a.   The power to conquer sin in your life "Therefore, there 

is now no condemnation for those who are in Christ 

Jesus, because through Christ Jesus the law of the 

Spirit of life set me free from the law of sin and death." 

(Romans 8:1-2) "Those who walk by the sinful nature 

they do the things of the sinful nature, but those who 

walk by the Spirit, they don't do the things of the sinful 

nature, they find themselves walking by the Spirit's 

life." (v. 5) 

Is anybody here a slave to sin? Do you keep falling to 

the same temptation over and over and over again? 

Every time you say “I'm sorry, I'm never going to do 

that again,” and lo and behold, you do it again, and 

again, and again. If the truth be told, that sin is your 

master. But do you know that God didn't design it to 

work that way, and that he will give you the power to 

break that cycle? He will. 

b.  Power for peace in your life. "The mind of sinful man is 

death, but the mind controlled by the Spirit is life and 

peace." (Romans 8:6) Maybe you can't readily think of 

one sin that is controlling you, you're just sitting there 

saying, "I'm just kind of blah, I don't know what life is 

all about. I don't have a peace of my existence. I don't 

understand." God is giving you the power to have that 

peace. 

 

c. Empower your prayer life through his Spirit living in 

you. “In the same way, the Spirit helps us in our 

weakness. We do not know what we ought to pray for, 

but the Spirit himself intercedes for us with groans that 

words cannot express.” (Romans 8:26)  

కలగకపోతే మన స్తరుయ డు ముప్పు  బిలియన్స 

సంవత్ రాల పాట్ట మండుతుందని శాస్తసువేతులు 

అంట్టనాి రు. ఒక బ్టిలియన్స గెలాీ్ లల్ల ఒకటైన 

పాలపుంత గెలాీ్ ల్లని వంద బిలియన్స నక్షబ్తాలల్ల 

మన స్తరుయ డు ఒకటి. మన దేవుడు వాటిని ఉనికిల్లకి 

తెచిా డు. అతను కేవలం అనిా డు, "వెలుతురు 

ఉండ్నివు ండి మరియు కాంతి ఉంది. అతను 

"నక్షబ్తాలు" అని చెపాు డు, మరియు నక్షబ్తాలు 

బ్పతిచోటా ఉనాి య. దానినే నేను శ్కి ు అని పిలుసాును. 

ఖచిి తంగా, డ్చవిడ్ "ఒక మూరుుడు మాబ్తమే" అని 

చెపిు నపుు డు అతను ఏమి మాటాటడుతునిా డో 

ఖచిి తంగా తెలుస్త. దేవుడు లేడ్ని తన 

హ్ృదయముల్ల చెపుు చునిా డు." (ీర ునలు 14:1) 

 

2. అతని శ్కి ు అదుభ తాలల్ల కనుగొనరడింది 

కాన్న అది బ్పకటించేది సృషివ మాబ్తమే కాదు. బ్గంథంల్లని 

అదుభ తాలల్ల కనిపించే అదుభ తమైన శ్కి ు అతని 

శ్కి ువంతమైన శ్కి ుని బ్పకటిస్తుంది. ఎబ్ర సముబ్దం 

విడిపోవడ్ం, జెరిఖో గోడ్ కూలిపోవడ్ం, స్తరుయ డు 

నిశి్ లంగా నిలరడిన రోజు, చనిపోయనవారు బ్రతికారు 

మరియు ఆ తరాు త అదుభ తాలు యేస్త జీవితంల్ల 

పరాకాష్వకు చేరుకునిా య. దేవుని గొపు  శ్కి ుకి యేస్త 

అతుయ ని త ఉదాహ్రణ. మన బ్పభువు చేసినదంతా 

ఎవు రూ చేయలేదు మరియు ఎవరూ స్ట టయమ 

చేయలేదు. అతను బ్పకృతిప్ప అధికారానిి  

బ్పదరిశ ంచాడు. అతను న్నటి మీద నడిచాడు, అతను 

తుానులను శాంతపరిచాడు మరియు అతను ఒక 

చెట్టవతో మాటాటడాడు మరియు అది ఎండిపోయంది. 

బ్గుడిడవారిని, కుంటివారిని, చెవిటివారిని మరియు 

కుష్యురోగులను సు సథపరిచే, అనారోగయ ంప్ప ఆయనకు 

అధికారం ఉంది. యేస్త చనిపోయనవారిని మూడు 

సందరాభ లల్ల బ్రతికించాడు. సమాధి సంెళ్టను తానే 

రదదలు కొటావడు. యేస్త సాతాను మరియు అతని దుష్వ 

శ్కుులనిి టిప్ప కూడా అధికారానిి  బ్పదరిశ ంచాడు. ఒక 

సందరభ ంల్ల, అతను ఒక వయ కి ు నుండి రయట్కు వచిి  

పందుల గుతిుల్లకి వెళ్ళ మని రాక్షస్తల దళ్ం మొతాునిి  

ఆదేశంచాడు. అది వస్తసుపు అంచు మాబ్తమే. కాన్న 

దవడ్లు పడిపోవడానికి, మోకాలు వణుకడానికి మరియు 

సు రాలు వణుకడానికి మేము తగనంతగా తాకాము. 

దేవుని శ్కి ు అదుభ తం. 

3. దేవుడు తన శ్కి ుని మీతో పంచుకోవాలని 

కోరుకుంట్టనిా డు. 

నిజ్ంగా అదుభ తమైన విష్యం ఏమిట్ంటే దేవుడు తన 

శ్కి ుని మీతో పంచుకోవాలని కోరుకుంట్టనిా డు. 

"మరియు విశ్ు సించే మన కోసం అతని సాటిలేని గొపు  

శ్కి ు. ఆ శ్కి ు బ్ీస్తును మృతులల్ల నుండి లేపినపుు డు 

మరియు పరల్లక రాజ్ఞయ లల్ల అతని కుడి పారశ ు ంల్ల 

కూరుి ని పుు డు బ్ీస్తుల్ల బ్పయోగంచిన అతని 



 

d. Power to overcome circumstances. "And we know that 

in all things God works for the good of those who love 

him, who have been called according to his purpose." 

(Romans 8:28) God wants to empower you to live 

above your circumstances. 

Have you ever asked anybody, "How are you doing?" 

They say, "I guess I'm doing all right under the 

circumstances." I always want to ask them, "Well, what 

are you doing under your circumstances? You've got 

no business being under them. Get on top of them. God 

doesn't want you under the circumstances. He doesn't 

want you going through life as a victim. He will give 

you the power to climb out from under those things that 

would devastate you and show you something positive 

you could never have seen or known otherwise.” That's 

the promise of Romans 8:28. 

e. Empower you to be more Christ-like. "For those God 

foreknew he also predestined to be conformed to the 

likeness of his Son." (Romans 8:29) That is what God 

wants for you more than anything else. He wants you 

to be free from sin, to know peace and to have a great 

prayer life. He wants you on top of your circumstances, 

but more than anything else, our God wants you to be 

like Jesus Christ. 

Let me summarize the way God would channel power 

through your life. He wants to enable you to live the 

richest, fullest, happiest and most productive life 

possible. No doubt some of you are thinking, “That 

works for you but it doesn't work for me. 0, I'm a 

Christian, I've obeyed the gospel and I'm going to go 

to heaven, I guess. But I've never felt God's power in 

my life. I hear those things preached, but I don't know 

if it really works." That thinking leads to the fourth and 

most important. 

 

4. Does it really have application in your life?  

You better believe it does. Let's look at the process of 

applying his power. Most Christians don't think God's 

power is in their lives to any significant degree. I base that 

upon observation. I don't think most Christians sense God's 

power to any significant degree. It's not automatic. There 

are some things you must do to key into it. Unless you 

follow God's counsel for receiving his power, you'll live 

your life just as powerless and just as defeated as an 

unbeliever. 

So how do I apply His power on a consistent basis? 

a.    I admit to a lack of power in my life. Most of us think 

we're omnipotent. We think we're God. We don't say it 

out loud, but deep in our hearts we think: Is there 

anything too difficult for me? I can do anything and 

everything. If you don't believe that, look at your 

schedule, you are trying to do absolutely anything and 

శ్కి ువంతమైన రలం వంటిది." (ఎఫెీయులు 1:19-20) 

ఇపుు డు మీరు చెపు రడినది అరథం చేస్తకునిా రని 

నేను ఆశస్తునిా ను. అది అపురూపమైనది. దేవుడు తన 

అపరిమితమైన శ్కి ుని మీతో పంచుకోవాలని 

కోరుకుంట్టనిా డు, అదే స్తరుయ నికి ఆజ్య ం పోసే శ్కి ు, 

సముబ్దానిి  ఉనికిల్లకి తెచిి న అదే శ్కి ు, బ్ీస్తును 

మృతులల్ల నుండి లేపిన అదే శ్కి ు. అతను ఆ శ్కి ుని మీ 

దాు రా మరియు నా దాు రా బ్పసారం 

చేయాలనుకుంట్టనిా డు. 

జీవితం దాు రా వెళ్ళళ  వయ కుులు బ్పతిచోటా ఉనిా రు, శ్కి ు 

లేనివారు. వారు బాధితులుగా మాబ్తమే నడుసాురు. వారు 

తమ పరిసిథతులకు బాధితులుగా, సమాజ్ బాధితులుగా, 

ఇతర వయ కుుల బాధితులుగా మరియు అనాయ యానికి 

గురైన బాధితులుగా చూసాురు. వారు రలహీనంగా, 

దయన్నయంగా మరియు జీవితానిి  గడుపుతారు. దేవుడు 

ఇలా అంటాడు, "నేను మీకు శ్కి ుని 

ఇవాు లనుకుంట్టనిా ను. కొనిి  అదుభ తమైన పనులు 

చేయడానికి నేను మీకు శ్కి ుని ఇవాు లనుకుంట్టనిా ను." 

ఏ అదుభ తమైన విష్యాలు? 

a. మీ జీవితంల్ల పాపానిి  జ్యంచే శ్కి ు "కారటివ, బ్ీస్తు 

యేస్తల్ల ఉని వారికి ఇపుు డు ఎట్టవంటి శక్ష లేదు, 

ఎందుకంటే బ్ీస్తు యేస్త దాు రా జీవపు ఆతీ  యొకక  

చట్వం పాపం మరియు మరణం యొకక  చట్వం 

నుండి ననిు  విడిపించింది." (రోమనుట 8:1-2) "పాప 

సు భావానిి  అనుసరించే వారు పాపాతీ కమైన 

సు భావానిి  చేసాురు, కాన్న ఆతీ  బ్పకారం 

నడుచుకునే వారు పాపాతీ కమైన సు భావానిి  

చేయరు, వారు తమను తాము నడుచుకుంటూ 

ఉంటారు. ఆతీ  యొకక  జీవితం." (వ. 5) 

ఇకక డ్ ఎవరైనా పాపానికి బానిసగా ఉనాి రా? మీరు 

పదే పదే అదే టెంప్టవష్న్సస్టకు గురవుతునాి రా? మీరు 

"ననిు  క్షమించండి, నేను ఇంెపుు డూ అలా 

చేయను" అని చెపిు న బ్పతిసారీ ఇదిగో, మీరు మళ్లట 

మళ్లట మళ్లట చేసాురు. నిజ్ం చెబితే ఆ పాపం న్న 

యజ్మాని. కాన్న దేవుడు దానిని ఆ విధ్ంగా 

పనిచేయడానికి రూపొందించలేదని మరియు ఆ 

చబ్కానిి  విచిి ని ం చేసే శ్కి ుని ఆయన మీకు 

ఇసాు రని మీకు తెలుసా? అతను చేయగలడు. 

బి. మీ జీవితంల్ల శాంతికి శ్కి ు. "పాపి మనిషి యొకక  

మనస్్త  మరణం, కాన్న ఆతీ చే నియంబ్తించరడ్చ 

మనస్్త  జీవితం మరియు శాంతి." (రోమనుట 8:6) 

మిమీ లిి  నియంబ్తిస్తుని  ఒక పాపం గురించి మీరు 

తక్షణమే ఆల్లచించలేరు, మీరు అకక డ్ కూరి్చ ని 

ఉనాి రు, "నేను ఒక రకమైన అబుు రపరుడిని, 

జీవితం అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు. నేను నా 

ఉనికికి శాంతి లేదు, నాకు అరథం కాలేదు." ఆ 



everything. You think it's all up to you. Somebody 

says, "If you burn the candle at both ends, you're not as 

bright as you think you are." A lot of us need to learn 

that. Sooner or later stress, tension and frustration 

mounts. Then, BOOM! 

 

There's a lot of talk today about a mid-life crisis. A 

mid-life crisis really is simply waking up to your 

limitations. It's realizing that you're not God. It's 

realizing that you can't control everything, you're not 

going to reach every goal, you are a human being, 

you're weak and you're getting older. Your body is 

settling, and your hairline is receding.  

What do you do when you realize that you're weak? 

Listen to God! Paul said, "But He said to me, ‘My 

grace is sufficient for you, for my power is made 

perfect in weakness.' Therefore, I will boast all the 

more gladly about my weaknesses, so that Christ's 

power may rest on me." (2 Corinthians 12:9)  If you 

will not admit your weakness, forget the power of God. 

As long as you pretend to be self-sufficient you short-

circuit God's power in your life. As long as you feel 

I've got life by the tail, then God will step back and say, 

"Okay, take it. Let's see what it does to you." 

b.   Believe in faith. This is the key–write it down and 

inscribe it on your heart. The key to God channeling 

power in our lives is faith. Jesus taught, "Everything 

is possible to him who believes" (Mark 9:23) and 

'"According to your faith it will be done to you.'" 

(Matthew 9:29)  

If that's true, and it is, then two critical questions 

naturally follow: 1) what are you expecting God to do 

in your life? and 2) what are you expecting God to do 

through your life? Because he works according to faith, 

God has unlimited power. Let's don't limit him by our 

expectation of him. Many times, we've talked about 

this, but remember God is the ultimate power source 

and faith is our connector. Faith is our conduit, and the 

amount of power that God channels into our lives 

directly correlates to the amount of faith that we are 

using to connect. 

The other day my battery died, or something died, the 

car wouldn't start. I fellow pull over and said, "I've got 

some jumper cables." They were these little old bitty 

things just made out of tinfoil. He hooked them up to 

his battery and mine and it still wouldn't crank. I 

thought, we can't solve it at all. Then this other fellow 

came up. He had a pick-up truck. He had everything in 

there. He took out jumper cables that took two of us to 

carry. They were big cables, he said, "Let me hook 

them up for you, son." I said, "Okay." Sure enough, he 

hooked them up and VAROOOOM! What was the 

difference? The difference was neither in the recipient 

శాంతిని పొందే శ్కి ుని దేవుడు మీకు ఇస్తునిా డు. 

 

f. మీల్ల నివసించే ఆయన ఆతీ  దాు రా మీ బ్పారథన 

జీవితానిి  శ్కి ువంతం చేయండి. “అదే విధ్ంగా, మన 

రలహీనతల్ల ఆతీ  మనకు సహాయం చేస్తుంది. 

మనం దేని కోసం బ్పారి థంచాల్ల మనకు తెలియదు, 

కాన్న ఆతీ  సు యంగా మన కోసం పదాలు వయ క ుం 

చేయలేని మూలుగులతో మధ్య వరి ుతు ం చేస్తుంది. 

(రోమనుట 8:26) 

 

g. పరిసిథతులను అధిగమించే శ్కి ు. "మరియు దేవుడు 

తన ఉదేదశ్య ము బ్పకారము పిలువరడిన వారిని 

బ్ప్టమించువారి మేలుకొరకు అనిి  విష్యములల్ల 

పని చేసాు డ్ని మనకు తెలుస్త." (రోమీయులు 8:28) 

మీ పరిసిథతులకు మించి జీవించడానికి దేవుడు మీకు 

శ్కి ునివాు లని కోరుకుంట్టనిా డు. 

మీెపుు డైనా "ఎలా ఉనాి రు?" అని అడిగారా? 

"పరిసిథతుల్లట  నేను బాగానే ఉనిా ను" అని వారు 

అంట్టనాి రు. నేను వారిని ఎపుు డూ 

అడ్గాలనుకుంట్టనిా ను, "సరే, మీ పరిసిథతులల్ల 

మీరు ఏమి చేస్తునిా రు? మీరు వారి బ్కింద 

ఎట్టవంటి వాయ పారానిి  పొందలేదు. వారిప్పకి 

వెళ్టండి. పరిసిథతులల్ల దేవుడు మిమీ లిి  కోరుకోడు. 

అతను మిమీ లిి  కోరుకోడు. బాధితురాలిగా 

జీవితానిి  గడుపుతునిా డు. అతను మిమీ లిి  

నాశ్నం చేసే వాటి నుండి రయట్పడ్చ శ్కి ుని మీకు 

ఇసాుడు మరియు మీరు ఎని డూ చూడ్ని లేదా 

మీకు తెలియని సానుకూలమైనదానిి  మీకు 

చూపిసాుడు. అది రోమనుట 8:28 వాగాదనం. 

h. మీరు మరింత బ్ీస్తువలె ఉండ్చందుకు మీకు 

శ్కి ునివు ండి."దేవుడు ముందుగా ఎరిగన వారి కొరకు, 

తన కుమారుని పోలికకు అనుగుణంగా ఉండుట్కు 

ఆయన ముందుగా నిరణయంచెను." (రోమీయులు 

8:29) దేవుడు మీ కోసం అనిి టికంటే ఎకుక వగా 

కోరుకునేది అదే. మీరు పాపం నుండి విముకి ు 

పొందాలని, శాంతిని తెలుస్తకోవాలని మరియు 

గొపు  బ్పార థన జీవితానిి  గడ్పాలని ఆయన 

కోరుకుంట్టనిా డు. అతను మీ పరిసిథతులప్ప 

మిమీ లిి  కోరుకుంట్టనిా డు, కాన్న అనిి టికంటే 

ఎకుక వగా, మీరు యేస్తబ్ీస్తులా ఉండాలని మన 

దేవుడు కోరుకుంట్టనిా డు. 

దేవుడు మీ జీవితంల్ల శ్కి ుని ఎలా బ్పవహిసాు డో 

సంబ్గహ్ంగా చెపు నివు ండి. అతను మిమీ లిి  

అతయ ంత సంపని మైన, సంపూరణమైన, 

సంతోష్కరమైన మరియు అతయ ంత ఉతాు దక 

జీవితానిి  గడ్పాలని కోరుకుంట్టనిా డు. మీల్ల 

కొందరు ఇలా ఆల్లచిస్తునిా రనడ్ంల్ల సందేహ్ం 



and the power source, it was in the connection. It was 

in the strength of that connection. 

A lot of us have faith that is like a little electrical cord 

for a 110-outlet and God wants us to have cable so that 

we can really know the power. Vince Hefner once said, 

"God has given us an atomic bomb power and yet we 

live firecracker lives." There is not a problem too big 

for God. There is no request he cannot handle. Then 

the issue is my faith. What am I willing to believe? If 

you want to see God's power in your life, you must first 

believe in faith. 

c.    Speak in faith. I find most preachers leave this out. 

Paul says, "It is written: (and he quotes Psalm 116) 'I 

believed; therefore I have spoken.' With that same 

spirit of faith we also believe and therefore speak." (2 

Corinthians 4:13) Paul says, "After you believe, you 

also need to speak." You must verbalize your faith. 

There must be an announcement of what you're 

intending to see God do. You don't just think it; you 

announce it and speak it. Folks, that's what a goal is. A 

goal is a statement of faith. Now if you don't believe in 

God or if you're not following the prescription, then 

your goal is only a statement of faith in your own 

power. But a well-crafted goal can and should be a 

statement of faith in God's power. I believe God can 

and will bless my life this way. 

Well-constructed goals are statements of faith. The size 

of your goals is determined by the size of your God. 

You show me the goals in your life and I'll show you 

what you really think in the power of God. How many 

of you have a goal “I believe God will use me to bless 

hundreds of people.” He can. The question is: Do you 

believe that and will you state that? If you've got a 

family that's fractured right now, do you believe that 

God can use you to be the spark of light and blessing 

in your family? He can. Do you believe that? Would 

you say it? Folks, it's very important that you announce 

your faith. James says, "The tongue is the rudder of 

your life. It sets the direction, it charts the course." It 

has the power of life and it has the power of death. 

What are you saying about your marriage? What are 

you saying about your job? What are you saying about 

your finances? What are you saying about your 

children? What are you saying about your church? 

Many of you are sitting around waiting for God to do 

something in your lives, but you're short-circuiting it 

all by the way you talk. You say you believe it but then 

deny it by your complaints. How many times have I 

heard somebody say, "Well, I'm praying God will save 

my marriage, but it's the pits?" They say, "I'm praying 

my kids will make the right choices, oh, but sometimes 

I think they're hopeless." Or, "I believe that God has 

the power to allow me to break those bad habits, but 

లేదు, “అది మీకు పని చేస్తుంది కాని ఇది నాకు పని 

చేయదు. 0, నేను ఒక స్తైసువుడిని, నేను స్తవారుకు 

కట్టవరడి ఉనిా ను మరియు నేను సు రాగనికి 

వెళ్ళ బోతునిా ను, నేను ఊహిస్తునిా ను. కాన్న నేను 

నా జీవితంల్ల ఎపుు డూ దేవుని శ్కి ుని 

అనుభవించలేదు. నేను ఆ విష్యాలు 

బోధించడానిి  వినిా ను, కాన్న అది నిజ్ంగా 

పనిచేస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు." ఆ ఆల్లచన 

నాలగవ మరియు అతయ ంత ముఖయ మైనదానికి దారి 

తీస్తుంది. 

 

4. ఇది నిజ్ంగా మీ జీవితంల్ల 

అను యంచరడుతుందా? 

మీరు బాగా నముీ తారు. అతని శ్కి ుని వరిుంచే విధ్యనానిి  

చూదాద ం. చాలా మంది స్తైసువులు తమ జీవితాల్లట  దేవుని 

శ్కి ు ఏ గణన్నయ స్టసాథయల్ల ఉందని భావించరు. నేను 

పరిశీలనప్ప ఆధ్యరపడి ఉనిా ను. చాలా మంది 

స్తైసువులు దేవుని శ్కి ుని ఏ గణన్నయ స్టసాథయల్ల 

బ్గహించలేదని నేను అనుకోను. ఇది ఆటోమేటిక్ కాదు. 

అందుల్ల ీలకంగా ఉండ్చందుకు మీరు తపు నిసరిగా 

చేయాలి్ న కొనిి  విష్యాలు ఉనాి య. మీరు అతని 

శ్కి ుని పొందడ్ం కోసం దేవుని సలహాను 

అనుసరించకపోతే, మీరు మీ జీవితానిి  శ్కి ుహీనంగా 

మరియు అవిశాు సి వలె ఓడిపోయనట్టటగా జీవిసాురు. 

కారటివ నేను అతని శ్కి ుని స్టసిథరమైన బ్పాతిపదికన ఎలా 

ఉపయోగంచగలను? 

a. నా జీవితంలో శ్క్త ి లేకపోవడాన్నన  నేను 

అంగీకరిసి్తనాన ను. మనలో చాలామంది మనం 

సర్వ శ్క్తమింతులమన్న అనుకుంటారు. మనం 

దేవుడన్న అనుకుంటాం. మేము దాన్నన్న బిగ్ గర్గా 

చెప్ప ము, కానీ మన హృదయాలలో లోతుగా 

ఆలోచిసి్తము: నాకు చాలా కష్టంగా ఏదైనా 

ఉందా? నేను ఏదైనా మరియు ప్ప్తిదీ 

చేయగ్లను. మీరు దాన్నన్న విశ్వ సంచకపోతే, మీ 

షెడ్యూ ల్ను చూడండి, మీరు ఖచిి తంగా 

ఏదైనా మరియు ప్ప్తిదీ చేయడాన్నక్త 

ప్ప్యతిన సి్తనాన రు. అంతా మీ ఇష్టం అన్న మీరు 

అనుకుంటునాన రు. ఎవరో అంటారు, "మీరు 

కొవ్వవ తిిన్న రండు చివర్లలో కాల్చి నట్లయితే, 

మీరు అనుకునన ంత ప్ప్కాశ్వంతంగా లేరు." 

మనలో చాలామంది దీన్నన  నేరుి కోవాల్చ. 

తవ ర్గా లేదా తరువాత ఒతిిడి, ఉప్దికతి 

మరియు చిరాకు పెరుగుతుంది. అప్పప డు, 

బూమ్! 

 

మిడ్-లైఫ్ సంక్షోభం గురించి ఈరోజు చాలా చరి లు 

జ్రుగుతునిా య. మిడ్-లైఫ్ సంక్షోభం నిజ్ంగా మీ 



that's just the way I am." Don't short-circuit God’s 

power by your thoughts and utterances. God's power is 

not automatic. You must first admit you need His 

power, believe in faith that He can supply your need, 

and speak and act in faith. 

d.  Act in faith. This point is vital and most people miss it. 

If you want God's power in your life, you step out in 

advance before the power is released. See, God wants 

you to take an action for him before you ever feel 

anything. Did you catch that? Somebody says, "Are 

you saying that I've got to act as if I have the power, 

even though I don't yet have the power, in order to get 

the power?" Yes. That's acting in faith. You go ahead 

and act in faith before you feel it and God rewards it. 

You don't wait for a feeling. 

Some of you right now are waiting for a feeling. You're 

waiting for God to move you. “I'm waiting for a feeling 

in order to get involved in a ministry.”  “I'm waiting 

for that one sermon to suddenly just move me and I'll 

plug right in.”  Some are saying "I'm waiting for God 

to move me to give generously." "I'm waiting for God 

to move me to share my faith at work." "I'm waiting for 

God to give me the feeling to get my marriage in 

order." If the only time that you do things is when you 

feel like it, rest assured, the devil will make sure you 

never feel like it. He has tremendous influence over our 

emotions. You've got to act in faith. Take the step 

before you feel like it, whether you ever feel like it or 

not. Immaturity is living by your feelings, and maturity 

is living by faith, your commitments. So act now. 

Many people miss God's blessing because they've 

never tried. If you don't try, you don't receive the 

power.  

Do you remember when Peter had fished all night 

without catching anything? Jesus said, "Peter, I want 

you to go out, launch out into the deep, (and remember 

those great words) and cast your nets." (Luke 5:6) Peter 

said "Lord, we've fished all night. They're not biting." 

He said, "I didn't ask if they were biting, I didn't ask if 

you felt like going, I said launch out into the deep." 

What did Peter do? He launched out into the deep and 

the nets began to break and the boats began to sink. 

You act in faith. 

The children of Israel were finally going to cross the 

Jordan River into the Promised Land under Joshua. 

They put the Ark of the Covenant on the shoulders of 

the priests carrying it by the poles and Joshua said, 

"Walk, walk right into the water and as you walk into 

the water don't worry, it's going to subside." I've often 

wondered what they thought as they got close to the 

edge and they felt the water hit their toes, then their 

ankles and maybe mid-calf. Were they wondering, 

“What are we doing here?” But all of a sudden the 

పరిమితులకు మేల్క ంట్టంది. నువుు  దేవుడివి కావు 

అని బ్గహిస్ుంది. మీరు బ్పతిదానిని 

నియంబ్తించలేరని, మీరు బ్పతి లక్ష్యయ నిి  

చేరుకోలేరని, మీరు మానవునిగా ఉనాి రని, మీరు 

రలహీనంగా ఉనిా రని మరియు మీరు 

వృదాాపయ ంల్ల ఉనాి రని బ్గహించడ్ం. మీ శ్రీరం 

స్టసిథరపడుతోంది మరియు మీ వెంబ్ట్టకలు 

తగుగతునిా య. 

మీరు రలహీనంగా ఉనిా రని తెలుస్తకుని పుు డు 

మీరు ఏమి చేసాురు? దేవుని మాట్ వినండి! పౌలు 

ఇలా అనిా డు, "అయతే, 'నా కృప న్నకు 

సరిపోతుంది, ఎందుకంటే రలహీనతల్ల నా శ్కి ు 

పరిపూరణమవుతుంది' అని అతను నాతో చెపాు డు. 

కారటివ, బ్ీస్తు శ్కి ు నాప్ప నిలిచి ఉండ్చలా నేను నా 

రలహీనతలను గురించి మరింత సంతోష్ంగా 

గొపు గా చెపుు కుంటాను. (2 కొరింథీయులు 12:9) 

మీరు మీ రలహీనతను అంగీకరించకపోతే, దేవుని 

శ్కి ుని మరచిపోండి. మీరు సు యం సమృదిగాా 

నటిస్తుని ంత కాలం మీరు మీ జీవితంల్ల దేవుని 

శ్కి ుని షార్వ సరూక య ్ చేసాురు. నాకు బ్పాణం తోక 

పటివనట్టట మీరు భావిస్తుని ంత కాలం, దేవుడు 

వెనకిక  వెళ్లట, "సరే, తీస్తకో. అది న్నకు ఏమి చేస్తుందో 

చూదాద ం" అని చెబుతాడు. 

బి. విశ్వవ స్తన్నన  నమమ ండి. ఇది కీలకం-దీన్నన  ప్వాస 

మీ గుండెపై రాయండి. భగ్వంతుడు మన 

జీవితాలోల  శ్క్తని్న నడిపంచడాన్నక్త కీలకమైనది 

విశ్వవ సం. యేస్త బోధంచాడు, "నమ్మమ నవాన్నక్త 

సమసమిు స్తధ్ూ మే" (మారుు  9:23) మరియు 

"నీ విశ్వవ సము ప్ప్కార్ము నీకు జరుగును." 

(మతియి 9:29) 

అది నిజ్మే అయతే, ెండు స్టకి టష్వమైన బ్పశి్ లు 

సహ్జ్ంగానే అనుసరిసాుయ: 1) మీ జీవితంల్ల 

దేవుడు ఏమి చేయాలని మీరు ఆశస్తునిా రు? 

మరియు 2) మీ జీవితంల్ల దేవుడు ఏమి చేయాలని 

మీరు ఆశస్తునిా రు? అతను విశాు సం బ్పకారం 

పనిచేసాుడు కారటివ, దేవునికి అపరిమితమైన శ్కి ు 

ఉంది. అతనిప్ప మన నిరీక్షణతో అతనిి  పరిమితం 

చేయవదుద. చాలా సారుట, మేము దీని గురించి 

మాటాటడాము, కాన్న దేవుడు అంతిమ శ్కి ు వనరు 

మరియు విశాు సం మా కనెక వర్ అని గురుుంచుకోండి. 

విశాు సం మన వాహిక, మరియు దేవుడు మన 

జీవితాల్లట కి పంప్ట శ్కి ు మొతుం మనం కనెక్ వ 

చేయడానికి ఉపయోగంచే విశాు సానికి నేరుగా 

సంరంధ్ం కలిగ ఉంట్టంది. 

ఇతర రోజు నా బాయ ట్రీ చనిపోయంది, లేదా ఏదో 

చనిపోయంది, కారు స్టసావ ర్ వ కాలేదు. నేను తోటి లాగ, 



water just backed up and they walked across on dry 

ground.  

Peter in Matthew 14 saw the Lord walking on the 

water. He stepped out and he acted in faith receiving 

the power to walk on that water. Many of you are 

waiting thinking you are waiting on God. But, God is 

waiting on you. The power is there to heal whatever is 

really injurious in your life. He just wants you to admit 

you need it, believe in faith, speak in faith, then step 

out and act in faith. “Is anything too difficult for me?” 

No, nothing is too difficult for God. Amazing Grace #1272 

Steve Flatt July 14, 1996 

 

Chapter 2 

If A Man Dies, Will He Live Again? 

"If a man dies, will he live again?" (Job 14:14) is a question 

that has haunted the mind of every man and woman who 

has ever lived. From the dawn of creation it has been an 

enigma to the mind of man. Solomon wrote Ecclesiastes 

something like his journal. He was perplexed; he had more 

questions than answers. "All go to the same place, all come 

from dust and to dust all return. Who knows if the spirit of 

man rises upward?" (Ecclesiastes 3:20) Though Job offered 

no answer to his question and though Solomon went 

through a period where he had more questions than 

answers, the Scripture gives an emphatically clear answer 

to the question if a man dies, will he live again? YES! YES! 

A hundred times YES! 

"For God so loved the world that he gave his only begotten 

Son that whosoever believeth on him would not perish, but 

have” (What?) “Everlasting life.” (John 3:16) Jesus told 

Martha, the sister of Lazarus who had just died, "I am the 

resurrection and the life. He who believes in me will live, 

even though he dies; and whoever lives and believes in me 

will never die." (John 11:25) He said to his disciples, I am 

about to leave you but “In my Father's house are many 

rooms; if it were not so, I would have told you. I am going 

there to prepare a place for you. And if I go and prepare a 

place for you, I will come back and take you to be with me 

that you also may be where I am.”  (John 14:2-3)  

1 Corinthians 15 and 1 Thessalonians 4 are great chapters 

about the return of Jesus. Finally, the aged Apostle John is 

given the opportunity in a vision to see heaven itself. He 

gives it a magnificent description; I guess the best you can 

do in human language. My favorite part is his description 

of Jesus’ Church as a bride beautifully dressed for her 

husband. (Revelation 20:1-7) If a man dies, will he live 

again? Oh, yes he will. 

But we know much of our world doesn't believe that, not 

even much of the religious world believes it. A Gallup poll 

that looked at our religious beliefs as a country indicated 

"నా దగ గర కొనిి  జ్ంపర్ కేబుల్్  ఉనాి య." అవి 

కేవలం టిన్సస్ట యల్స్టతో చేసిన ఈ చిని  పాత బిట్టవ 

విష్యాలు. అతను వాటిని తన బాయ ట్రీ మరియు 

గనితో కటివపడ్చసాడు మరియు అది ఇపు టిీ బ్కాంక్ 

కాలేదు. మనం దీనిని అస్ లు పరిష్క రించలేము 

అనుకునిా ను. అపుు డు ఈ మరో వయ కి ు ప్పకి 

వచిా డు. అతనికి పికప బ్ట్క్ ఉంది. అతను అకక డ్ 

బ్పతిదీ కలిగ ఉనిా డు. అతను జ్ంపర్ కేబుల్్  

తీశాడు, అది మా ఇదదరిని తీస్తకువెళ్టడానికి 

తీస్తకువెళ్లటంది. అవి పెదద కేబుల్్ , "కొడుకు, నేను 

వాటిని మీ కోసం హుక్ అప లె్" అనిా డు. నేను 

“సరే” అనిా ను. ఖచిి తంగా, అతను వాటిని 

కటివపడ్చసాడు మరియు VAROOOOM! తేడా ఏమిటి? 

తేడా బ్గహీత మరియు పవర్ స్ర్్ స్టల్ల లేదు, అది 

కనెక్షన్సస్టల్ల ఉంది. ఇది ఆ కనెక్షన్స యొకక  రలంల్ల 

ఉంది. 

మనల్ల చాలా మందికి 110-అవు్స్టలె్ కోసం ఒక 

చిని  విదుయ త్ బ్తాడు లాంటి నమీ కం 

ఉందిమరియు మనం నిజ్ంగా శ్కి ుని తెలుస్తకునేలా 

కేబుల్ కలిగ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంట్టనిా డు. 

విన్్స  హెఫ్ి ర్ ఒకసారి ఇలా అనిా డు, "దేవుడు 

మనకు అణు బాంబు శ్కి ుని ఇచిా డు మరియు 

మేము పటాకుల జీవితాలను గడుపుతునిా ము." 

దేవుడికి పెదద సమసయ  ఏమీ లేదు. అతను 

నిరు హించలేని అభయ ర థన లేదు. అపుు డు సమసయ  

నా విశాు సం. నేను ఏమి నమీ డానికి సిదంాగా 

ఉనిా ను? మీరు మీ జీవితంల్ల దేవుని శ్కి ుని 

చూడాలనుకుంటే, మీరు మొదట్ విశాు సానిి  

విశ్ు సించాలి. 

స. విశ్వవ సంతో మాటాల డండి. చాలా మంది 

బోధ్కులు దీన్నన్న విడిచిపెటాట ర్న్న నేను 

కనుగొనాన ను. పౌలు ఇలా చెప్పప డు, "ఇది 

ప్వాయబడి ఉంది: (మరియు అతను 116వ 

కీర్నిను ఉట్ంక్తసి్త) 'నేను నమామ ను, కాబట్టట 

నేను మాటాల డాను.' అదే విశ్వవ స స్తూ రితిో మేము 

కూడా విశ్వ ససి్తము మరియు మాటాల డతాము." 

(2 కొరింథీయులు 4:13) పౌలు ఇలా అనాన డు, 

"మీరు నమ్మమ న తరావ త, మీరు కూడా 

మాటాల డాల్చ." మీరు మీ విశ్వవ స్తన్నన  మాట్లోల  

చెప్పప ల్చ. మీరు భగ్వంతుడు ఏమ్మ 

చేయాలనుకుంటునాన రో దాన్న గురించి 

తప్ప న్నసరిగా ప్ప్కట్న ఉండాల్చ. మీరు కేవలం 

భావించడం లేదు; మీరు దాన్నన్న ప్ప్కట్టంచండి 

మరియు మాటాల డండి. ప్ప్జలారా, లక్ష్ూ ం అంటే 

ఇదే. లక్ష్ూ ం అనేది విశ్వవ సం యొకు  ప్ప్కట్న. 

ఇప్పప డు మీరు దేవుడిన్న విశ్వ సంచనట్లయితే 

లేదా మీరు ప్పప్సు ప్షన్ను అనుసరించకుంటే, 



that 94 percent of all Americans believe in God. That's 

encouraging, isn't it? I was surprised that 84 percent of 

America believes that Jesus is the Son of God, not just a 

great man. But less than 70 percent of America believe that 

there will be a heaven and significantly less than half 

believe that there is a literal hell. 

Our religious culture has no room today for eternity. We 

have stripped faith of its eternal dimensions. Heaven has 

become just learning how to live the good life. Hell has just 

become the self-induced trauma that we have when we 

don't. We, who don’t believe that sometimes, maybe even 

oft-times, act like we believe it. We become so absorbed 

with the propaganda of our culture, so absorbed in the quest 

for things and status, and so caught up with what I call the 

"Gospel of NOW," we tend to lose sight of eternity, don't 

we? 

Have any of you ever seen that movie Heaven Can Wait? 

The plot of the movie was a professional football 

quarterback who was called home to heaven early in an 

accident. When he gets there in heaven, the angel talks to 

him and says, "Oh no, we've made a mistake." The whole 

plot of the movie is how can we get him back down on earth 

so he can play in the Super Bowl. I mean after all, who 

would want to go to heaven when you can play in the Super 

Bowl? Do you see how insidious it is? We Christians 

watching the movie were sitting there going, "Yes, Yes, get 

him back, get him back, get him back." 

I think if the truth be told, we're a lot like little Tommy in 

the Sunday School class. The teacher asked "How many of 

you want to go to heaven?" Everybody raised their hand 

except little Tommy. The teacher looked at Tommy and 

said, "Tommy, don't you want to go to heaven one day?" 

He said, "Oh, one day. I thought you meant right now." 

Oh yes, I want to go to heaven ONE day, like that one day 

I'm going on that African safari, one day I'll try sky diving, 

one day I'll really climb up and clean out the attic  and that 

one day that down in our hearts we think will never really 

come. 

We've lost sight of eternity. We've lost the depth of the 

meaning of Hebrews 9:27, "It is appointed unto man once 

to die and after that the judgment." We've lost the meaning 

of Acts 17:31, "Because he has fixed the day upon which 

he will judge the world with righteousness by a man whom 

he has appointed and of this he has given assurance by 

raising him from the dead." The resurrection of the dead 

means a lot of things, but here's one thing it means: The 

God who is able to raise Jesus up from the dead is able to 

judge the entire world based upon what they do with Jesus, 

The Christ. 

When I was a boy growing up, I heard a lot of sermons 

about eternity, heaven and hell. It seemed like I heard more 

on hell. Maybe I just remembered those longer. I thought, 

మీ లక్ష్ూ ం మీ సవ ంత శ్క్తపిై విశ్వవ సం యొకు  

ప్ప్కట్న మాప్తమే. కానీ చకు గా 

రూపందించబడిన లక్ష్ూ ం దేవున్న శ్క్తపిై 

విశ్వవ సం యొకు  ప్ప్కట్న కావచ్చి  మరియు 

ఉండాల్చ. దేవుడు నా జీవితాన్నన  ఈ విధ్ంగా 

ఆశీర్వ దించగ్లడన్న నేను నముమ తునాన ను. 

బాగా నిరీి ంచరడిన లక్ష్యయ లు విశాు సం యొకక  

బ్పకట్నలు. మీ లక్ష్యయ ల పరిమాణం మీ దేవుని 

పరిమాణం దాు రా నిరణయంచరడుతుంది. మీరు మీ 

జీవితంల్లని లక్ష్యయ లను నాకు చూపించండి 

మరియు దేవుని శ్కి ుల్ల మీరు నిజ్ంగా 

ఏమనుకుంట్టనాి రో నేను మీకు చూపిసాును. మీల్ల 

ఎంతమందికి ఒక లక్షయ ం ఉంది "వందలాది 

మందిని ఆశీరు దించడానికి దేవుడు ననిు  

ఉపయోగసాు డ్ని నేను నముీ తునిా ను." అతడు 

చేయగలడు. బ్పశి్ : మీరు దానిని విశ్ు సిస్తునిా రా 

మరియు మీరు దానిని చెబుతారా? మీరు బ్పస్తుతం 

విచిి ని మైన కుట్టంబానిి  కలిగ ఉని ట్టయతే, మీ 

కుట్టంరంల్ల వెలుగు మరియు ఆశీరాు దం యొకక  

సాు ర్క స్టగా దేవుడు మిమీ లిి  ఉపయోగంచగలడ్ని 

మీరు నముీ తునిా రా? అతడు చేయగలడు. మీరు 

నముీ తారా? మీరు చెబుతారా? బ్పజ్లారా, మీరు మీ 

విశాు సానిి  బ్పకటించడ్ం చాలా ముఖయ ం. జేమ్  

ఇలా అంటాడు, "నాలుక మీ జీవితానికి చుకాక ని. ఇది 

దిశ్ను నిరే దశస్తుంది, ఇది మారాగనిి  నిరే దశస్తుంది." 

దానికి జీవం యొకక  శ్కి ు ఉంది మరియు దానికి 

మరణం యొకక  శ్కి ు ఉంది. 

మీ పెళ్లట గురించి మీరు ఏమి చెపుునిా రు? మీ 

ఉదోయ గం గురించి మీరు ఏమి చెపుునిా రు? మీ ఆరిథక 

విష్యాల గురించి మీరు ఏమి చెపుునిా రు? మీ 

పిలటల గురించి మీరు ఏమి చెపుునిా రు? మీ చరిి  

గురించి మీరు ఏమి చెపుునిా రు? మీల్ల చాలా మంది 

దేవుడు మీ జీవితంల్ల ఏదైనా చేసాు రని ఎదురు 

చూస్తు  కూరిు ంటారు, కాన్న మీరు మాటాటడ్చ విధ్యనం 

దాు రా వాట్నిి ంటిన్న షార్వ సరూక య ్ చేస్తునిా రు. 

మీరు దానిని నముీ తారని చెబుతారు కాన్న మీ 

ఫిరాయ దుల దాు రా దానిని తిరసక రించారు. "సరే, నా 

వివాహానిి  దేవుడ్చ కాపాడాలని నేను బ్పారి థస్తునిా ను, 

కాన్న అది గొయయ లా?" అని ఎవరైనా చెపు డ్ం నేను 

ఎనిి సారుట వినిా ను. వారు ఇలా అంటారు, "నా 

పిలటలు సరైన ఎంపికలు చేసాు రని నేను 

బ్పారి థస్తునిా ను, ఓహ్, కాన్న కొనిి సారుట వారు 

నిస్ హాయంగా ఉనాి రని నేను భావిస్తునిా ను." 

లేదా, "ఆ చెడు అలవాట్టను విడిచిపెట్వడానికి ననిు  

అనుమతించే శ్కి ు దేవునికి ఉందని నేను 

నముీ తునిా ను, కాన్న నేను అలానే ఉనిా ను." మీ 

ఆల్లచనలు మరియు మాట్ల దాు రా దేవుని శ్కి ుని 



if I ever get a chance to preach, I don't think I'm going to 

preach like that, I think I'm going to preach like Jesus 

preached. Then I grew up and I read the Bible. I found out 

that nobody preached more about heaven and hell than the 

man, Jesus of Nazareth. 

If you don't believe it, read his statements in Matthew, 

Mark, Luke, and John. Nobody was calling his listeners 

more often to weigh temporal gain against eternal 

consequences than Jesus of Nazareth. Re-read the parables 

and the Sermon on the Mount. "What would it profit a man 

if he were to gain the whole world, but lose his own soul?" 

"What will a man give in exchange for his soul?" Jesus 

didn't come preaching about how to change the government 

and he lived in a corrupt one. He didn't come preaching 

about how to be healthy and wealthy. He didn't come to try 

and tell men how to talk in tongues. He came to teach about 

eternity and he did it with force. This might surprise you, 

but nobody taught more about hell than Jesus the Christ. 

Who was it that said, "Why do you fear the one who can 

destroy the body when you ought to fear the one who can 

destroy both the body and soul in hell?" See the former is 

“NOW” thinking; the other is “ETERNITY” thinking. We 

do a grave injustice to ourselves and to this world if we 

don't answer Job's question: "If a man dies, will he live 

again?" The answer is: Yes, he will. But where? See the 

question isn't whether eternity or not, the question is what 

kind of eternity, Heaven or Hell. 

 

There is one key passage about life after our time here on 

earth. “There was a rich man who was dressed in purple 

and fine linen and lived in luxury every day. At his gate 

was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and 

longing to eat what fell from the rich man's table. Even the 

dogs came and licked his sores. The time came when the 

beggar died and the angels carried him to Abraham's side. 

The rich man also died and was buried. In hell, where he 

was in torment, he looked up and saw Abraham far away, 

with Lazarus by his side. So he called to him, 'Father 

Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip 

of his finger in water and cool my tongue, because I am in 

agony in this fire.' But Abraham replied, 'Son, remember 

that in your lifetime you received your good things, while 

Lazarus received bad things, but now he is comforted here 

and you are in agony. And besides all this, between us and 

you a great chasm has been fixed, so that those who want 

to go from here to you cannot, nor can anyone cross over 

from there to us.' He answered, 'Then I beg you, father, 

send Lazarus to my father's house, for I have five brothers. 

Let him warn them, so that they will not also come to this 

place of torment.' Abraham replied, 'They have Moses and 

the Prophets; let them listen to them.' ‘'No, father 

Abraham,' he said, 'but if someone from the dead goes to 

them, they will repent.' He said to him, ‘If they do not listen 

to Moses and the Prophets, they will not be convinced even 

if someone rises from the dead.’”  (Luke 16:19-31) 

షార్వ సరూక య ్ చేయవదుద. దేవుడు' యొకక  శ్కి ు 

ఆటోమేటిక్ కాదు. మీకు అతని శ్కి ు అవసరమని 

మీరు మొదట్ అంగీకరించాలి, అతను మీ 

అవసరానిి  తీరి గలడ్ని విశాు సంతో నమీా లి 

మరియు విశాు సంతో మాటాటడాలి మరియు పని 

చేయాలి. 

డి. విశ్వవ సంతో వూ వహరించండి.ఈ పాయం్ చాలా 

ముఖయ మైనది మరియు చాలా మంది దీనిని 

కోల్లు తారు. మీరు మీ జీవితంల్ల దేవుని శ్కి ుని 

కోరుకుంటే, శ్కి ు విడుదలయేయ  ముందు మీరు 

ముందుగానే అడుగు పెట్వండి. చూడ్ండి, మీరు 

ఎపుు డైనా ఏదైనా అనుభూతి చెందకముందే మీరు 

అతని కోసం చరయ  తీస్తకోవాలని దేవుడు 

కోరుకుంట్టనిా డు. మీరు దానిని పట్టవకునిా రా? 

"అధికారం రావాలంటే నాకు ఇంకా అధికారం 

లేకపోయనా, నాకు అధికారం ఉని ట్టటగా 

నటించాలని మీరు అంట్టనాి రా?" అని ఎవరో 

అంటారు. అవును. అది విశాు సంతో 

వయ వహ్రించడ్ం. మీరు దానిని అనుభవించే 

ముందు మీరు ముందుకు సాగ విశాు సంతో 

వయ వహ్రించండి మరియు దేవుడు దానికి 

బ్పతిఫ్లమిసాుడు. మీరు అనుభూతి కోసం వేచి 

ఉండ్రు. 

మీల్ల కొందరు బ్పస్తుతం అనుభూతి కోసం ఎదురు 

చూస్తునిా రు. దేవుడు మిమీ లిి  కదిలిసాు డ్ని మీరు 

ఎదురు చూస్తునిా రు. "నేను పరిచరయ ల్ల 

పాల్గనడానికి ఒక అనుభూతి కోసం ఎదురు 

చూస్తునిా ను." "ఆ ఒకక  ఉపనాయ సం అకసీా తుుగా 

ననిు  కదిలిస్తుందని నేను ఎదురు చూస్తునిా ను 

మరియు నేను వెంట్నే స్టప ట్  ఇన్స చేసాును." కొందరు 

"దేవుడు ఉదారంగా ఇవు డానికి ననిు  కదిలిసాు డ్ని 

నేను ఎదురు చూస్తునిా ను" అని అంట్టనాి రు. 

"పనిల్ల నా విశాు సానిి  పంచుకోవడానికి దేవుడు 

ననిు  కదిలిసాుడ్ని నేను ఎదురు చూస్తునిా ను." 

"నా వివాహ్ం సబ్కమంగా జ్రిేలా భగవంతుడు నాకు 

అనుభూతిని ఇసాు డ్ని నేను ఎదురు చూస్తునిా ను." 

మీకు నచిి నపుు డు మాబ్తమే మీరు పనులు చేసేు, 

నిశి ంతగా ఉండ్ండి, దెయయ ం మీకు ఎపు టిీ అలా 

అనిపించేలా చేస్తుంది. అతను మన భావోదేు గాలప్ప 

విపరీతమైన బ్పభావానిి  కలిగ ఉనిా డు. మీరు 

విశాు సంతో వయ వహ్రించాలి. మీకు ఎపుు డైనా 

అనిపించినా, లేకపోయనా, మీకు అనిపించే 

ముందు ఒక అడుగు వేయండి. అపరిపకు త అంటే 

మీ భావాలతో జీవించడ్ం, మరియు పరిపకు త 

విశాు సం దాు రా జీవించడ్ం, మీ కట్టవబాట్టట. కారటివ 

ఇపుు డు పని చేయండి. 

చాలా మంది బ్పజ్లు దేవుని ఆశీరాు దానిి  



Five elementary truths about eternity can be found in the 

above text. 

 

1. Death will not end your existence.  

If a man dies, will he live again? You can be sure of it. You 

know death is the earth’s great equalizer. I don't care who 

you are or what you have, you won't escape it. When we 

hear of a poor person dying, somebody who lives in the 

slums, some beggar or homeless person, it doesn't seem to 

register. But when we hear that a rich person died overnight 

of a heart attack, we are aghast. That is because we tend to 

associate people with what they have. Since a rich person 

has a lot it's going to last for a long time. Let me tell you 

something, you're not going to die a rich man. You're not 

going to die a poor man. You're just going to die a man. 

What you have won't make one shred of difference. You 

leave all your earthly wealth, fame, honor and position 

behind at death.  Death is earth’s great equalizer. 

Death doesn't end your existence. When you die you will 

have consciousness. If I read this correctly, Abraham, the 

rich man and Lazarus, they knew who they were and they 

knew where they were. You will have identity. The rich 

man was the rich man, Lazarus was Lazarus, Abraham was 

Abraham and Isaac was Isaac. In fact you will still be you. 

Apparently, there will be some degree of memory. Did you 

notice how Abraham said to the rich man, "Remember 

when you lived, you had your fine things." Death doesn't 

end your existence. 

The Sadducees were a sect of the Jews who did not believe 

in the resurrection. They were always trying to trip Jesus 

up. So they asked him "Lord, teacher, tell us this. If a man 

had a wife and he dies, and then she marries his brother, 

then he dies, and then she marries another brother. Well 

let's just say that goes on 10 times, then in the resurrection, 

whose wife will she be?" When they finished the question, 

Jesus looked at them and said, "You've got two problems. 

You don't really believe in the power of God and you don't 

even know the Scripture." He said, "Haven't you read how 

the Almighty said, "I AM the God of Abraham, Isaac, and 

Jacob.” And he said that long after they died. He didn't say 

I WAS the God of Abraham, Isaac, and Jacob. “I am the 

God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I'm not the God of 

the dead, I'm the God of the living.” Death does not end 

your existence. 

 

2. There will be an immediate separation.  

There will be an immediate separation. I gather that not 

only from the rich man and Lazarus but also from. Matthew 

25 where Jesus talks about separating the sheep and the 

goats into two separate groups, those who will come in and 

receive the blessings and those who will be outcast. Now I 

know some people can't believe that our loving Almighty 

God would send people to hell.  

కోల్లు తారు ఎందుకంటే వారు ఎని డూ 

బ్పయతిి ంచలేదు. మీరు బ్పయతిి ంచకపోతే, 

మీరు శ్కి ుని పొందలేరు. 

పీట్ర్ రాబ్తంతా ఏమీ పట్వకుండా చేపలు పట్వడ్ం 

మీకు గురుుందా? యేస్త చెపాు డు, "ప్టతురు, న్నవు 

రయటికి వెళ్లట, ల్లతులల్లకి రయలుదేరి, (మరియు 

ఆ గొపు  మాట్లను గురుుంచుకో) మరియు న్న వలలు 

వేయాలని నేను కోరుకుంట్టనిా ను." (లూకా 5:6) 

ప్టతురు "బ్పభూ, మేము రాబ్తంతా చేపలు పటావము, 

అవి కొరుకుట్ లేదు." "వాళ్ళళ  కొరుకుక ంట్టనాి రా 

అని నేను అడ్గలేదు, న్నకు వెళ్ళళ లని అనిపిస్తుందా 

అని నేను అడ్గలేదు, ల్లతుల్లట కి లాంచ్ అవు్ అని 

చెపాు ను." పీట్ర్ ఏమి చేసాడు? అతను ల్లతుల్లకి 

బ్పవేశంచాడు మరియు వలలు విరిగపోవట్ం 

బ్పారంభంచాయ మరియు పడ్వలు మునిగపోవట్ం 

బ్పారంభంచాయ. మీరు విశాు సంతో బ్పవరి ుంచండి. 

ఇబ్శాయేలీయులు చివరకు జోరాడన్స నదిని దాటి 

యెహోష్యవా బ్కింద ఉని  వాగాదన దేశ్ంల్లకి 

వెళ్టబోతునిా రు. వారు ఒడ్ంరడిక పెటెవను స్టసుంభాల 

దాు రా మోస్తుని  యాజ్కుల భుజ్ఞలప్ప ఉంచారు 

మరియు జ్ఞష్యవా ఇలా అనిా డు, "నడ్వండి, 

నేరుగా న్నటిల్లకి నడ్వండి మరియు మీరు న్నటిల్లకి 

నడిసేు చింతించకండి, అది తగ గపోతుంది." వారు 

అంచుకు దగ గరగా వచిి నపుు డు వారు 

ఏమనుకుంట్టనాి రో నేను తరచుగా 

ఆల్లచిస్తునిా ను మరియు న్నరు వారి కాలి వేళ్ళ కు, 

ఆప్ప వారి చీలమండ్లు మరియు రహుశా మధ్య  

దూడ్ను తాకినట్టట వారు భావించారు. "మనం ఇకక డ్ 

ఏమి చేస్తునిా ము?" అని వారు ఆశ్ి రయ పోతునిా రా? 

కాన్న అకసీా తుుగా న్నరు వెనకిక  తగ గంది మరియు వారు 

పొడి నేల మీద నడిచారు. 

మతుయ 14ల్ల ప్టతురు బ్పభువు న్నటిప్ప నడ్వడ్ం 

చూశాడు. అతను రయటికి వచిా డు మరియు 

అతను ఆ న్నటిప్ప నడిచే శ్కి ుని పొంది విశాు సంతో 

పనిచేశాడు. మీల్ల చాలా మంది దేవుని కోసం 

ఎదురు చూస్తునిా రని అనుకుంటూ ఎదురు 

చూస్తునిా రు. కాన్న, దేవుడు న్న కోసం ఎదురు 

చూస్తునిా డు. మీ జీవితంల్ల నిజ్ంగా హాని కలిగంచే 

వాటిని నయం చేసే శ్కి ు ఉంది. మీకు ఇది 

అవసరమని మీరు అంగీకరించాలని, విశాు సానిి  

విశ్ు సించాలని, విశాు సంతో మాటాటడాలని, ఆప్ప 

రయట్కు వెళ్లట విశాు సంతో వయ వహ్రించాలని 

ఆయన కోరుకుంట్టనాి రు. "నాకు ఏదైనా కష్వంగా 

ఉందా?" లేదు, దేవునికి ఏదీ చాలా కష్వం 

కాదు.అమేజం్ బ్ేస్ #1272 స్ట వ్  స్ట ట ్ జూలై 14, 1996 

 



I've searched my Bible through and through. I find no place 

in Scripture where the Bible says God sends anybody to 

hell. I find the exact opposite. "God is patient, not wanting 

anybody to perish." (2 Peter 3:9) The only reason this old 

world is still standing today is because God knows that 

somebody is going to come to Jesus today, and he wants 

them as part of the kingdom. God says, "...I have no 

pleasure in the death of the wicked..." (Ezekiel 33:11)  I 

confess that is one way I'm far short of God. There are 

times when I read of somebody getting on an airplane as a 

terrorist with guns and bomb traps and maybe they kill a 

couple of hostages and are holding the rest. Every now and 

then a SWAT team will come and they'll shoot them, just 

shoot them right there. There is a part of me when I hear 

that, I say, "YES. Good. Get the rest of them." Because I 

fear they won't come to justice, otherwise. But not God, my 

God has no joy in the death of a wicked person. Do you 

know why? Because when that wicked person dies, he or 

she is lost. God doesn’t send anyone to hell. When 

someone rejects Jesus Christ and Heaven, they condemn 

themselves and choose Hell. 

"For God so loved the world that he sent his only begotten 

Son, that whosoever believes on him will not perish but 

have everlasting life." (John 3:16) The next verse says, 

"For he didn't come to condemn the world, but he came to 

save the world through himself." Folks, get this idea out of 

your mind. It is not that at your death God will choose to 

send you to some realm of death, you have chosen the death 

lifestyle for yourself right now. All God is going to do on 

that great judgment day is to declare the choices that men 

and women have been making for themselves all along. 

That's the reality. If you think God wants to send anybody 

to hell, re-look at the cross. If there is ever proof that our 

God will go out of his way to make sure anybody and 

hopefully everybody will be saved, it's at the cross of Jesus 

Christ. But for those who are not washed by the blood that's 

offered there, they will be on the wrong end of an 

immediate separation. 

3. Every man's eternal destiny is unchangeable.  

If heaven and hell, if paradise and torment have anything 

in common, it is their unalterable fixedness, mercy comes 

before the grave. I've searched my Bible and found 

absolutely no validity that you could pay or pray 

themselves or anyone else into heaven after death. In fact 

in the story about the rich man and Lazarus, Abraham 

looked at that rich man and in a Greek tense says, "There 

has been and remains yet fixed a gulf between us that no 

man can span." In a sense God didn't dig that chasm the 

rich man did. He did it during his life. He lived his life 

separate from people like Lazarus, didn't he? His whole 

life, he said, "Lazarus, I'm over here and you're over there, 

don't you bother me and I won't bother you. I don't want to 

have anything to do with a poor old wretch like you." 

Really all God did when the rich man died is to keep what 

అధ్యయ యం 2 

మన్నషి చన్నపోతే మళ్లల 

ప్బతుకుతాడా? 

"మనిషి చనిపోతే మళ్లళ  బ్రతుకుతాడా?" (యోబు 14:14) 

అనేది ఇపు టివరకు జీవించిన బ్పతి స్తీు మరియు 

పురుష్యల మనస్్త ను వేధించే బ్పశి్ . సృషివ 

ఆవిరభ వించిన నాటి నుంచి మనిషి మనస్తకు ఒక 

చికుక ముడిలా ఉంది. స్లమన్స తన జ్రి ల్ లాగా 

ఎె టసిసెవస్ రాశాడు. అతను కలవరపడాడడు; అతనికి 

సమాధ్యనాల కంటే ఎకుక వ బ్పశి్ లు ఉనాి య. 

"అందరూ ఒకే బ్పదేశానికి వెళ్తారు, అందరూ దుముీ  

నుండి వచాి రు మరియు ధూళ్లకి తిరిగ వచాి రు. మనిషి 

యొకక  ఆతీ  ప్పకి లేచిపోతుందో ఎవరికి తెలుస్త?" 

(బ్పసంగ 3:20) యోబు తన బ్పశి్ కు సమాధ్యనం 

చెపు నపు టిీ, సొల్మోనుకు సమాధ్యనాల కంటే 

ఎకుక వ బ్పశి్ లు ఎదురైన కాలానిి  గడిపినపు టిీ, ఒక 

వయ కి ు చనిపోతే, అతను మళ్లట బ్రతుకుతాడా అనే బ్పశి్ కు 

లేఖనం సు ష్వంగా సు ష్వమైన సమాధ్యనం ఇస్తుంది. 

అవును! అవును! వంద సారుట అవును! 

"దేవుడు బ్పపంచానిి  ఎంతగానో బ్ప్టమించాడు, అతను 

తన అదిు తీయ కుమారుడిని ఇచిా డు, అతనిని 

విశ్ు సించే బ్పతి ఒకక రూ నశంచకుండా, కాన్న కలిగ 

ఉంటారు" (ఏమిటి?) "నితయ జీవం." (యోహాను 3:16) 

యేస్త ఇపుు డ్చ చనిపోయన లాజ్రు స్దరి మారుతో ఇలా 

చెపాు డు, “నేనే పునరుతాథనమును జీవమును. ననిు  

నమేీ వాడు చనిపోయనా బ్రతుకుతాడు; మరియు 

జీవించి ననిు  విశ్ు సించేవాడు ఎని టిీ చనిపోడు." 

(యోహాను 11:25) అతను తన శష్యయ లతో ఇలా అనిా డు, 

నేను మిమీ లిి  విడిచిపెట్వబోతునిా ను, అయతే "నా 

తంబ్డి ఇంటోట  చాలా గదులు ఉనాి య, అలా కాకపోతే, 

నేను చెప్టు వాడిని. మీరు, మీ కోసం ఒక స్టసథలానిి  సిదంా 

చేయడానికి నేను అకక డికి వెళ్ళునిా ను మరియు నేను 

వెళ్లట మీ కోసం ఒక స్టసథలానిి  సిదంా చేసేు, నేను తిరిగ వచిి  

నేను ఉని  చోట్ మీరు కూడా ఉండ్చలా మిమీ లిి  నాతో 

ఉండ్డానికి తీస్తకువెళ్తాను. (జ్ఞన్స 14:2-3) 

1 కొరింథీయులకు 15 మరియు 1 థెస్ ల్న్నకయులకు 4 

యేస్త తిరిగ రావడ్ం గురించిన గొపు  అధ్యయ యాలు. 

చివరగా, వృదాుడైన అపొసులుడైన యోహానుకు 

సు రాగ నిి  చూసే అవకాశ్ం దరశ నంల్ల ఇవు రడింది. 

అతను దానికి అదుభ తమైన వివరణ ఇచిా డు; మీరు 

మానవ భాష్ల్ల చేయగలిగన అతుయ తుమమైనదని నేను 

భావిస్తునిా ను. తన భరు కోసం అందంగా 

అలంకరించరడిన వధువుగా జీసస్ చరిి  గురించి 

అతను వివరించడ్ం నాకు ఇష్వమైన భాగం. (బ్పకట్న 

20:1-7) ఒక వయ కి ు చనిపోతే, అతడు మళ్లట బ్రతుకుతాడా? 



he had chosen intact. 

I've already alluded to in some sense and in many ways the 

future life is just the present life identified continued. 

What's interesting to me is that even in torment, even in 

hell, the rich man still saw Lazarus as a beggar and servant. 

He looked over at Abraham and said, "Abraham, tell 

Lazarus to go down there, get me some water and bring that 

water back here.” He still saw him as a servant. Every 

man's eternal destiny is unchangeable after death. 

4. The righteous will receive comfort.  

I suspect it is more than coincidental that we don't know 

the name of the rich man, but we know the name of Lazarus 

even before he died. That kind of indicates to me that God 

knew all along who the important one was, didn't he? Now 

I suspect that when the rich man died he had one elaborate 

funeral. There were flowers everywhere and memorials 

given to charities in his name, they probably lined the 

synagogue; the mayor was there and maybe even the 

procurator of Jerusalem. I imagine everybody was there for 

his funeral. But all it says about Lazarus is he died. It 

doesn't even say he is buried. I suspect they threw him out 

in old Potter's field. But I know for a fact Lazarus had one 

thing at his funeral that the rich man didn't have. He had 

angels. Angels carried him to Abraham's bosom. Suddenly, 

he is the affluent one. Death was the best thing that ever 

happened to Lazarus. 

I've said this many times at funerals, but I want you to hear 

it while you're alive, okay? I'm convinced that when you 

are baptized into Christ, you have already experienced the 

only death of any significance you ever need to experience. 

“Don't you know that all of us who were baptized into 

Christ Jesus were baptized into his death? (Romans 6:3) 

That's the saving power of this universe. Galatians 3 states 

that when we are baptized into Christ, we are clothed in 

him. 1 Thessalonians 4:14 says, for since “We believe that 

Jesus died and rose again and so we believe that God will 

bring with Jesus those who have fallen asleep in him." Did 

you notice those two little words, "IN HIM?" The question 

is not: Are you going to fall asleep? Are you going to die? 

If the Lord tarries long enough, everybody is going to die. 

The question is: Are you going to fall asleep IN HIM? 

When we die with Christ in immersion, baptism, and are 

raised to walk in a newness of life, we become IN, HIM, 

CHRIST. We've died the only death of any significance. 

We have the promise of Scripture that when we sleep, we 

will be raised to experience comfort and peace. 

5. The unrighteous will experience agony.  

In torment, it was the rich man who became the beggar to 

the point that even one drop of cold water was worth 

begging for. I'm not attempting to graphically or physically 

describe hell. I know that from what we've just read, the 

rich man was in pain. He had the pain of remembering 

opportunity that he had ignored. He had the pain of 

ఓహ్, అవును అతను చేసాుడు. 

కాన్న మన బ్పపంచంల్లని చాలా మంది దానిని 

విశ్ు సించరని మనకు తెలుస్త, మతపరమైన 

బ్పపంచంల్లని చాలా మంది కూడా దీనిని నమీ రు. ఒక 

దేశ్ంగా మన మత విశాు సాలను పరిశీలించిన గాయ లప 

పోల్ మొతుం అమెరికనటల్ల 94 శాతం మంది దేవుణిణ 

నముీ తునిా రని స్తచించింది. అది బ్పోత్ా హ్కరంగా 

ఉంది, కాదా? అమెరికాల్లని 84 శాతం మంది యేస్త 

దేవుని కుమారుడ్ని, గొపు  వయ కి ు అని నమీ డ్ం నాకు 

ఆశ్ి రయ ం కలిగంచింది. కాన్న అమెరికాల్ల 70 శాతం కంటే 

తకుక వ మంది సు ర గం ఉంట్టందని నమీు తారు 

మరియు సగం కంటే తకుక వ మంది అక్షరారథమైన 

నరకం ఉందని నముీ తారు. 

మన మత సంసక ృతికి నేడు శాశ్ు తతాు నికి చోట్ట లేదు. 

మేము దాని శాశ్ు తమైన పరిమాణాల విశాు సానిి  

తొలగంచాము. మంచి జీవితానిి  ఎలా గడ్పాల్ల 

నేరుి కోవడ్మే సు ర గం అయపోయంది. మనం 

చేయనపుు డు మనకు కలిే సు యం బ్ప్టరేపిత 

గాయంగా నరకం మారింది. నమీ ని మనం, కొనిి సారుట, 

రహుశా చాలాసారుట కూడా, మనం నమీి నట్టట 

బ్పవరి ుసాుము. మనం మన సంసక ృతి యొకక  బ్పచారంతో 

ఎంతగా మునిగపోయాము, విష్యాలు మరియు హోదా 

కోసం అనేు ష్ణల్ల మునిగపోయాము మరియు 

"ఇపుు డు స్తవారు" అని నేను పిలిచే దానితో మనం 

చికుక కునిా ము, మనం శాశ్ు తతాు నిి  కోల్లు తాము, 

కాదా? 

మీల్ల ఎవరైనా హెవెన్స ెన్స వెయ్ సినిమా చూశారా? 

చలనచిబ్తం యొకక  కథంశ్ం ఒక బ్పొఫెష్నల్ 

ఫు్స్టబాల్ కాు ర వర్స్టబాయ క్, అతను బ్పమాదంల్ల 

బ్పారంభంల్ల సు రాగనికి ఇలుట అని పిలిచాడు. అతను 

సు రాగనికి చేరుకుని పుు డు, దేవదూత అతనితో 

మాటాటడి, "అెరే, మనం పొరపాట్ట చేసాము" అని 

అంటాడు. అతను స్తపర్ బౌల్స్టల్ల ఆడ్గలడు కారటివ 

మనం అతనిి  తిరిగ భూమిప్పకి ఎలా తీస్తకురాగలము 

అనేది సినిమా మొతుం కథంశ్ం. నా ఉదేదశ్య ం 

ఏమిట్ంటే, మీరు స్తపర్ బౌల్స్టల్ల ఆడ్గలిగనపుు డు 

ఎవరు సు రాగనికి వెళ్ళట లనుకుంట్టనిా రు? ఇది ఎంత 

కృబ్తిమమో మీరు చూశారా? సినిమా చూస్తుని  

స్తైసువులమైన మేము, "అవును, అవును, అతనిి  తిరిగ 

పొందండి, అతనిని తిరిగ పొందండి, అతనిని తిరిగ 

పొందండి" అని వెళ్లళ  కూరుి నిా ము. 

నిజ్ం చెపాు లంటే, మేము సండ్చ స్తక ల్ స్టకాటస్స్టల్ల చిని  

టామీలా ఉంటాము. గురువుగారు "మీల్ల ఎంతమంది 

సు రాగనికి వెళ్ళట లనుకుంట్టనిా రు?" చిని  టామీ తపు  

అందరూ చేతులెతేుశారు. ట్టచర్ టామీ వైపు చూసి, 

"టామీ, ఒకరోజు సు రాగనికి వెళ్టకూడ్దా?" అతను "ఓహ్, 



knowing the fate of others who were destined to his same 

fate, his brothers. 

I can't with a finite mind describe exactly what hell will be 

like. But there were three things that Jesus constantly 

associates with hell throughout his teachings. He talks 

about fire, weeping and gnashing of teeth. How utterly 

presumptuous is that any one of us to act like that wouldn't 

matter or that it doesn't exist. 

 

All of us need to ask some serious questions about who we 

are and where we're going. 

Consider the future. Get away from the “Gospel of NOW” 

and think in light of eternity. The devil's oldest tool is to 

get man to think about right now. Remember when Esau 

came in after a three-day hunt and Jacob was cooking up 

some stew, he said, "Let me have some stew, Jacob." Jacob 

said, "Okay, but I want your birthright." Do you think Esau 

thought that through? He wasn't thinking about forever. He 

thought, I'm hungry and I want it right now. What was 

David thinking when he stood on his roof and looked down 

and saw Bathsheba? Do you think he was thinking about 

the long term? Do you think he thought about any 

consequences, especially any eternal consequences? All he 

thought about was I want that woman and I want her right 

now. All Judas was thinking about when he betrayed the 

Son of God was not the fact that there would never be 

another family to name a male child, Judas, again. He was 

thinking about 30 pieces of silver would spend real good 

right now. 

Paul has one of the greatest and most simple statements I've 

ever heard, '"So we look not to the things which are seen, 

but the things which are unseen. For the things which are 

seen are temporary. And the things which are not seen are 

eternal.'" (2 Corinthians 4:18) If you could come back 100 

years from today and stand in the very spot where you are 

standing, I doubt that you would see anything you can see 

right now.  If you can see it, it's temporary. If you can't see 

it, it's eternal. Those invisible things are things like God's 

love. That's why nothing can separate us from God’s love. 

(Romans 8:35) Or like the church, nobody can lay their 

eyes on the whole church, except God. The gates of Hades, 

the grave, will not prevail against the church. Your soul is 

invisible, too. We see the body is going to return to the dust 

from whence it came, but not the soul that animates, gives 

life to every one of our bodies. The real you, is going to 

live forever somewhere. Think in light of the future. 

Walk in light of Scripture. The rich man made two 

mistakes, he was selfish, most of us tend to be, and he 

minimized the power of the written Word of God. If he 

hadn't done that, the Word of God would have changed 

him. Do you remember when he said, "Look, if you can't 

help me, send somebody to my brothers?" Abraham replied 

"Let them listen to Moses and the prophets." He said, "Oh, 

ఒక రోజు. మీరు ఇపుు డ్చ ఉదేదశంచారని నేను 

అనుకునిా ను." 

ఓహ్, నేను ఒక రోజు సు రాగనికి వెళ్ళట లనుకుంట్టనిా ను, 

ఒక రోజు నేను ఆ ఆబ్ఫికన్స సారీకి వెళ్ళతునిా ను, ఒక 

రోజు నేను స్కక  డైవిం్ బ్పయతిి సాును, ఒక రోజు నేను 

నిజ్ంగా ప్పకి ఎకిక  అట్కప్ప శుబ్భం చేసాును మరియు 

దానిని శుబ్భం చేసాును మన హ్ృదయాలల్ల దిగజ్ఞరిన 

రోజు నిజ్ంగా రాదు. 

మేము శాశ్ు తతు ం యొకక  దృషివని కోల్లు యాము. 

హెబ్ీయులు 9:27 యొకక  అరథం యొకక  ల్లతును మనం 

కోల్లు యాము, "మనుష్యయ లకు ఒకసారి చనిపోవాలని 

మరియు దాని తరాు త తీరుు ను నియమించరడింది." 

అపొసులుల కారయ ములు 17:31 యొకక  అరాథనిి  మనం 

కోల్లు యాము, ఎందుకంటే "తాను నియమించిన వయ కి ు 

దాు రా బ్పపంచానికి న్నతితో తీరుు  తీరేి  రోజును అతను 

నిరణయంచాడు మరియు అతనిని మృతులల్ల నుండి 

లేపడ్ం దాు రా అతను హామీ ఇచిా డు." 

చనిపోయనవారి పునరుతాథనం అంటే చాలా విష్యాలు 

ఉనాి య, కాన్న ఇకక డ్ ఒక విష్యం అరథం: యేస్తను 

మృతులల్ల నుండి లేపగల దేవుడు, యేస్త, బ్ీస్తుతో 

వారు చేసే దాని ఆధ్యరంగా బ్పపంచం మొతాునిి  

నిరాారించగలడు. 

నేను పెదదవాడైనపుు డు, నేను శాశ్ు తతు ం, సు ర గం 

మరియు నరకం గురించి చాలా ఉపనాయ సాలు వినిా ను. 

నేను నరకం గురించి ఎకుక వగా విని ట్టట అనిపించింది. 

రహుశా నేను వాటిని ఎకుక వ కాలం గురుుంచుకునిా ను. 

నేను అనుకునిా ను, నాకు ఎపుు డైనా బోధించే 

అవకాశ్ం దొరికితే, నేను అలా బోధించబోతునిా ను అని 

నేను అనుకోను, నేను యేస్త బోధించినట్టటగా 

బోధించబోతునిా ను. అపుు డు నేను పెరిగాను మరియు 

నేను బైబిల్ చదివాను. నజ్రేయుడైన యేస్త అనే వయ కి ు 

కంటే సు ర గం మరియు నరకం గురించి ఎవరూ ఎకుక వగా 

బోధించలేదని నేను కనుగొనిా ను. 

మీరు నమీ కపోతే, మాథ్యయ , మార్క , లూకా మరియు 

జ్ఞనటల్ల అతని బ్పకట్నలను చదవండి. నజ్రేయుడైన 

యేస్త కంటే శాశ్ు తమైన పరయ వసానాలకు వయ తిరేకంగా 

తాతాక లిక లాభాలను అంచనా వేయడానికి తన 

బ్ోతలను ఎవరూ తరచుగా పిలవలేదు. ఉపమానాలు 

మరియు కొండ్ప్ప బ్పసంగానిి  మళ్లట చదవండి. "ఒక 

మనిషి మొతుం బ్పపంచానిి  సంపాదించుకునాి , తన 

ఆతీ ను పోగొట్టవకుంటే అతనికి లాభం ఏమిటి?" "ఒక 

మనిషి తన ఆతీ కు రదులుగా ఏమి ఇసాుడు?" యేస్త 

బ్పభుతాు నిి  ఎలా మారిా ల్ల బోధించడానికి రాలేదు 

మరియు అతను అవిన్నతిల్ల నివసించాడు. అతను 

ఆరోగయ ంగా మరియు ధ్నవంతులుగా ఎలా ఉండాల్ల 

బోధించడానికి రాలేదు. మగవాళ్ళ తో మాతృభాష్ల్ల 



they won't listen to Moses and the prophets, but if someone 

came back from the dead, they'd listen." It closes with some 

of the most chilling words I've ever heard, "If they will not 

listen to Moses and the prophets, they will not listen to 

someone who has come back from the dead." 

Jesus has “come back from the dead.” How are you 

responding to the Word of God and to the Jesus it presents? 

Is your heart or mind opened or closed? Have you obeyed 

His gospel? Do you have your eyes set on eternity? If 

you've been living in the “Gospel of NOW,” it’s only 

temporary, focus on the eternity. Today is the day of 

salvation. Change from the ways of the world by putting 

your faith and trust in Him now.  Call upon Him to forgive, 

confess your belief that He is God who came to earth in the 

flesh, die to your sins and be buried.  Be buried in water 

baptism so He can raise you to a new life of righteousness 

and be added to His church. Amazing Grace #1278 Steve Flatt 

September 1, 1996 

 

Chapter 3 

Who is My Neighbor? 

"On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. 

‘Teacher,’ he asked, 'what must I do to inherit eternal life?' 

'What is written in the Law?' he replied. 'How do you read 

it?' He answered: 'Love the Lord your God with all your 

heart and with all your soul and with all your strength and 

with all your mind’ and 'Love your neighbor as yourself.'" 

(Luke 10:25-29) 

Jesus was pleased. He affirmed that response saying, 

'"You've answered correctly. Do this and you will live.'" 

But this lawyer wasn't through. '"But he wanted to justify 

himself, so he asked Jesus, 'And who is my neighbor?'" 

There's our question, just who is my neighbor? 

The response Jesus gave is well known to almost all of us. 

It's so rich and beautiful. "In reply Jesus said: 'A man was 

going down from Jerusalem to Jericho, when he fell into 

the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat 

him and went away, leaving him half dead. A priest 

happened to be going down the same road and when he saw 

the man, he passed by on the other side. So too, a Levite 

when he came to the place and saw him, passed by on the 

other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the 

man was; and when he saw him, he took pity on him. He 

went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and 

wine. Then he put the man on his own donkey, took him to 

an inn and took care of him. The next day he took out two 

silver coins and gave them to the innkeeper. 'Look after 

him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for 

any extra expense you may have.' 

 

“'Which of these three do you think was a neighbor to the 

man who fell into the hands of robbers?' 

ఎలా మాటాటడాల్ల చెపు డానికి అతను రాలేదు. అతను 

శాశ్ు తతు ం గురించి బోధించడానికి వచిా డు మరియు 

అతను దానిని శ్కి ుతో చేశాడు. ఇది మీకు ఆశ్ి రయ ం 

కలిగంచవచుి , కాన్న యేస్త బ్ీస్తు కంటే నరకం గురించి 

ఎవరూ ఎకుక వగా బోధించలేదు. 

"శ్రీరానిి , ఆతీ ను నరకంల్ల నాశ్నం చేయగల వాడికి 

నువుు  భయపడాలి్  ఉండ్గా, శ్రీరానిి  నాశ్నం 

చేయగలవాడికి ఎందుకు భయపడుతునిా వు?" అని 

ఎవరు అనాి రు. మునుపటిది “ఇపుు డు” 

ఆల్లచిస్తుని ట్టట చూడ్ండి; మర్చకటి "ETERNITY" 

ఆల్లచన. “ఒక మనిషి చనిపోతే మళ్లళ  బ్రతుకుతాడా?” 

అనే యోబు బ్పశి్ కు మనం సమాధ్యనం చెపు కపోతే 

మనకు మరియు ఈ బ్పపంచానికి తీబ్వ అనాయ యం 

చేసాు ం. సమాధ్యనం: అవును, అతను చేసాుడు. కాని 

ఎకక డ్? బ్పశి్  శాశ్ు తమా కాదా అని ది కాదు, ఏ 

విధ్మైన శాశ్ు తతు ం, సు ర గం లేదా నరకం అనేదే బ్పశి్ . 

 

భూమిప్ప మన కాలం తరాు త జీవితం గురించి ఒక 

ముఖయ మైన భాగం ఉంది. “ఒక ధ్నవంతుడు ఊదారంగు 

మరియు నార వస్తసాులు ధ్రించి, బ్పతిరోజూ విలాసంగా 

జీవించేవాడు. అతని దాు రం వదద లాజ్రస్ అనే 

బిచి గాడు పడుకునిా డు, పుండుట కపు రడి, 

ధ్నవంతుడి రలట నుండి పడిపోయన వాటిని తినాలని 

ఆరాట్పడాడడు. కుకక లు కూడా వచిి  అతని పుండ్టను 

నొకాక య. బిచి గాడు మరణించిన సమయం వచిి ంది 

మరియు దేవదూతలు అతనిి  అబ్బాహాము వైపుకు 

తీస్తకువెళ్ళటరు. ధ్నవంతుడు కూడా చనిపోయ 

పాతిపెట్వరడాడడు. నరకంల్ల, అతను హింసల్ల ఉని  

చోట్, అతను ప్పకి చూసాడు మరియు అబ్బాహాము చాలా 

దూరంల్ల ఉనిా డు, అతని పకక న లాజ్రస్ ఉనిా డు. 

అందుచేత అతడు, 'తంబ్ీ అబ్బాహామా, నాప్ప జ్ఞలి 

చూపుము మరియు లాజ్రు తన వేలి కొనను న్నళ్టల్ల 

ముంచి నా నాలుకను చలటరరచుట్కు పంపుము, 

ఎందుకంటే నేను ఈ అగి ల్ల వేదనల్ల ఉనిా ను' అని 

అతనిని పిలిచాడు. అయతే అబ్బాహాము ఇలా 

జ్వాబిచిా డు, “కుమారా, న్న జీవితకాలంల్ల నువుు  న్న 

మంచివాటిని అందుకునిా వు, లాజ్రు చెడ్డవాటిని 

అందుకునిా వు. కాన్న ఇపుు డు అతను ఇకక డ్ ఓదారుు  

పొందాడు మరియు మీరు వేదనల్ల ఉనాి రు. 

వీట్నిి ంటితో పాట్ట, మాకు మరియు మీకు మధ్య  ఒక 

గొపు  అగాధ్ం పరిష్క రించరడింది, తదాు రా ఇకక డ్ 

నుండి మీ వదదకు వెళ్ళట లనుకునే వారు అకక డ్ నుండి 

మా వదదకు ఎవరూ దాట్లేరు. అతను ఇలా 

జ్వాబిచిా డు, 'తంబ్ీ, లాజ్రును నా తంబ్డి ఇంటికి 

పంపమని నేను మిమీ లిి  వేడుకుంట్టనిా ను, 

ఎందుకంటే నాకు ఐదుగురు స్దరులు ఉనాి రు. వారు 

కూడా ఈ హింసా స్టసథలానికి రాకుండా వారిని 

హెచి రించనివు ండి.' అబ్బాహాము, 'వారికి మోషే 



 

“The expert in the law replied, 'The one who had mercy on 

him.' Jesus told him, 'Go and do likewise.'” 

What a wonderful story Jesus tells in response to this man's 

question about who might be his neighbor. It starts with a 

problem. A man was traveling along a steep and most 

dangerous road, the one between Jericho and Jerusalem. He 

is waylaid, robbed, stripped of his clothes and beaten. The 

Bible said he's left half-dead. Along came a priest and a 

Levite. Now both of those are religious officials, they're 

preacher types. They see this poor victim and the Bible 

said, "They pass by on the other side." Finally, Jesus says, 

"A Samaritan comes along." 

Now we can't adequately understand how the expert in the 

law responded as Jesus was telling this story. When Jesus 

said, "And a Samaritan came along," it was like taking his 

fingers and raking them across a blackboard. We call this 

the Parable of the Good Samaritan. To a Jew, that was not 

only an oxymoron, it was a fantasy. There was no such 

thing as a Good Samaritan. "This Samaritan did all these 

things, he picked him up, he poured oil and wine on him, 

he bandaged him, he took him to the hotel and he left 

money for his care." The Jews hated the Samaritans so 

badly that even as Jesus told the story and he asked "Now 

you tell me, which of those was a neighbor to that victim?" 

The lawyer couldn't even bring himself to say the word 

Samaritan. He ended up having to say, "Well, I guess it was 

the one who had mercy on him." 

 

I want you to see in this magnificent story, first of all, the 

three potential perspectives we have on life.  

 

1. What's yours is mine and I'm going to get it.  

Now who had that perspective in the parable? The robbers. 

They saw this guy coming along he had money and clothes. 

They wanted them so they beat him over the head and they 

took them. What's yours is mine and I'm going to get it. 

Our world is filled with this kind of life perspective. I'm not 

going to dwell on it long because as a child of God it’s an 

anathema to you. I know a few Christians who profess 

otherwise who act that way, but not many. That's not a right 

way to live. It's like the story that Aesop told of the dog 

who stole the piece of meat from the butcher shop. He went 

through the woods happy that he had his meat. He came to 

a stream where he saw his reflection. He thought he was 

seeing another dog with another piece of meat. Even 

though he had more than he could ever eat, he was jealous. 

He dropped his piece of meat to snatch the other piece and 

ended up losing both. 

There is a prevalent life perspective in this world that says, 

"What is yours is mine and I'm going to get it." But the 

second perspective I particularly want you to see because 

it's more insidious and more dangerous. 

మరియు బ్పవక ులు ఉనాి రు; వారి మాట్ విననివు ండి.' 

''లేదు, తంబ్డి అబ్బాహాము, అయతే మృతులల్ల నుండి 

ఎవరైనా వారి వదదకు వెళ్లతే, వారు పశిా తాుపపడ్తారు. 

అతను అతనితో, 'వారు మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ 

వినకపోతే, మృతులల్ల నుండి ఎవరైనా లేచినా వారు 

నమీ రు' (లూకా 16:19-31) మాకు మరియు మీకు మధ్య  

ఒక పెదద అగాధ్ం ఏరు డింది, తదాు రా ఇకక డ్ నుండి 

మీ వదదకు వెళ్ళట లనుకునే వారు అకక డ్ నుండి మా 

వదదకు ఎవరూ దాట్లేరు. అతను ఇలా జ్వాబిచిా డు, 

'తంబ్ీ, లాజ్రును నా తంబ్డి ఇంటికి పంపమని నేను 

మిమీ లిి  వేడుకుంట్టనిా ను, ఎందుకంటే నాకు 

ఐదుగురు స్దరులు ఉనాి రు. వారు కూడా ఈ హింసా 

స్టసథలానికి రాకుండా వారిని హెచి రించనివు ండి.' 

అబ్బాహాము, 'వారికి మోషే మరియు బ్పవక ులు ఉనిా రు; 

వారి మాట్ విననివు ండి.' ''లేదు, తంబ్డి అబ్బాహాము, 

అయతే మృతులల్ల నుండి ఎవరైనా వారి వదదకు వెళ్లతే, 

వారు పశిా తాుపపడ్తారు. అతను అతనితో, 'వారు 

మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ వినకపోతే, మృతులల్ల 

నుండి ఎవరైనా లేచినా వారు నమీ రు' (లూకా 16:19-31) 

మాకు మరియు మీకు మధ్య  ఒక పెదద అగాధ్ం 

ఏరు డింది, తదాు రా ఇకక డ్ నుండి మీ వదదకు 

వెళ్ళట లనుకునే వారు అకక డ్ నుండి మా వదదకు ఎవరూ 

దాట్లేరు. అతను ఇలా జ్వాబిచిా డు, 'తంబ్ీ, 

లాజ్రును నా తంబ్డి ఇంటికి పంపమని నేను మిమీ లిి  

వేడుకుంట్టనిా ను, ఎందుకంటే నాకు ఐదుగురు 

స్దరులు ఉనాి రు. వారు కూడా ఈ హింసా స్టసథలానికి 

రాకుండా వారిని హెచి రించనివు ండి.' అబ్బాహాము, 

'వారికి మోషే మరియు బ్పవక ులు ఉనాి రు; వారి మాట్ 

విననివు ండి.' ''లేదు, తంబ్డి అబ్బాహాము, అయతే 

మృతులల్ల నుండి ఎవరైనా వారి వదదకు వెళ్లతే, వారు 

పశిా తాుపపడ్తారు. అతను అతనితో, 'వారు మోషే 

మరియు బ్పవక ుల మాట్ వినకపోతే, మృతులల్ల నుండి 

ఎవరైనా లేచినా వారు నమీ రు' (లూకా 16:19-31) 

లాజ్రును నా తంబ్డి ఇంటికి పంపించు, ఎందుకంటే 

నాకు ఐదుగురు స్దరులు ఉనాి రు. వారు కూడా ఈ 

హింసా స్టసథలానికి రాకుండా వారిని హెచి రించనివు ండి.' 

అబ్బాహాము, 'వారికి మోషే మరియు బ్పవక ులు ఉనిా రు; 

వారి మాట్ విననివు ండి.' ''లేదు, తంబ్డి అబ్బాహాము, 

అయతే మృతులల్ల నుండి ఎవరైనా వారి వదదకు వెళ్లతే, 

వారు పశిా తాుపపడ్తారు. అతను అతనితో, 'వారు 

మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ వినకపోతే, మృతులల్ల 

నుండి ఎవరైనా లేచినా వారు నమీ రు' (లూకా 16:19-31) 

లాజ్రును నా తంబ్డి ఇంటికి పంపించు, ఎందుకంటే 

నాకు ఐదుగురు స్దరులు ఉనాి రు. వారు కూడా ఈ 

హింసా స్టసథలానికి రాకుండా వారిని హెచి రించనివు ండి.' 

అబ్బాహాము, 'వారికి మోషే మరియు బ్పవక ులు ఉనిా రు; 

వారి మాట్ విననివు ండి.' ''లేదు, తంబ్డి అబ్బాహాము, 

అయతే మృతులల్ల నుండి ఎవరైనా వారి వదదకు వెళ్లతే, 

వారు పశిా తాుపపడ్తారు. అతను అతనితో, 'వారు 



2. What's mine is mine and I'm going to keep it.  

This was the perspective of the priest and of the Levite. It's 

also the perspective of most of the people we know. The 

attitude that the robbers had was condemnable. The attitude 

that the priest and Levite had was not commendable, but it 

was understandable. Wasn't it? It's interesting to me that 

Jesus talks about a priest and a Levite, both religious men. 

They were going from Jerusalem to Jericho to do service in 

the temple. The priest and the Levites one week out of 

every year had to perform temple service. They had to do 

all the duties and prepare the sacrifices. To go along this 

route was not an unusual thing as Jericho is not very far 

from the Jerusalem, and many priests lived there. They saw 

this man beaten, bleeding, and robbed, but they chose to 

pass by on the other side.  

 

      Now there could have been one other thing at work here. 

You see if a priest or Levite was heading toward the temple 

to perform a service, the last thing that individual would 

want to do would be to become unclean. According to the 

Jewish law, if you were to touch a corpse, it would make 

you ceremonially unclean.  They may have been in a hurry 

with important work to do.  They could have even thought 

about the risk of becoming ceremonially unclean. This man 

may either be dead or he may die in my hands. So, rather 

than risking becoming unclean they went on their way. 

"What's mine is mine and I'm going to keep it." 

 

Now folks, let's get off our little pedestals. I want to tell 

you that every one of those reasons makes sense to me 

unless I'm the guy in the ditch. Then none of them makes 

sense at all. But if we're bluntly honest, this attitude about 

what's mine is mine and I'm going to keep it describes most 

of us, most of the time. 

3. What's mine is yours and I'm going to give it.  

The Samaritan stopped, he felt compassion, he helped, he 

went the extra mile and he followed through. The latter is 

the attitude and the perspective that we're called to have. 

"Love your neighbor as yourself." What's mine is yours, 

and I'm going to give it. 

      But now wait a minute, the expert in the law says, "Where 

do you draw the line? I mean you just can't love everybody, 

everywhere to the full extent of your love. How far do you 

have to go in this neighbor business? Seeking to justify 

himself he asked "Who is my neighbor?" You see the only 

way he could justify himself was to somehow limit this 

law. Just who is the neighbor I'm supposed to love? Then 

Jesus set forth the premise for the whole parable. I know 

you love and appreciate the story, but I really want to make 

sure you see the gist of it. The man asked a question, "Who 

is my neighbor?" Jesus responded by asking him another 

question. He said the question is not who is your neighbor; 

the question is who is your neighbor's neighbor? Jesus said 

the question I'm asking you is, "Are you willing to be a 

మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ వినకపోతే, మృతులల్ల 

నుండి ఎవరైనా లేచినా వారు నమీ రు' (లూకా 16:19-31) 

శాశ్ు తతు ం గురించిన ఐదు బ్పాథమిక సతాయ లను ప్ప 

వచనంల్ల చూడ్వచిు . 

 

1.మర్ణం మీ ఉన్నక్తన్న ముగంచదు.  

మనిషి చనిపోతే మళ్లట బ్రతుకుతాడా? మీరు దాని 

గురించి ఖచిి తంగా చెపు వచిు . మరణం భూమి 

యొకక  గొపు  సమీకరణ అని మీకు తెలుస్త. మీరు ఎవరు 

లేదా మీరు ఏమి కలిగ ఉనాి రనే దాని గురించి నేను 

పటివంచుకోను, మీరు దాని నుండి తపిు ంచుకోలేరు. ఒక 

ప్టదవాడు చనిపోవడ్ం, మురికివాడ్ల్లట  నివసించే వయ కి ు, 

ఎవరైనా బిచి గాడు లేదా నిరాబ్శ్యుల గురించి 

విని పుు డు, అది రిజసవర్ అయనట్టట అనిపించదు. కాన్న 

ఓ ధ్నవంతుడు గుండెపోట్టతో రాబ్తికి రాబ్తే 

చనిపోయాడ్ని వింటేనే మనసాుపానికి గురవుతాం. 

ఎందుకంటే మనం వయ కుులను వారి వదద ఉని  వాటితో 

అనురంధిసాుము. ధ్నవంతుడికి చాలా ఉంది కారటివ 

అది చాలా కాలం పాట్ట కొనసాగుతుంది. నేను మీకు ఒక 

విష్యం చెపాును, మీరు ధ్నవంతునిగా చనిపోరు. మీరు 

ప్టదవాడిగా చనిపోవడ్ం లేదు. నువుు  మనిషిగా 

చనిపోతావు. మీ దగ గర ఉని దానికి ఒకక  ముకక  కూడా 

తేడా ఉండ్దు. మీరు మరణ సమయంల్ల మీ 

భూసంరంధ్మైన సంపద, ీరి ు, గౌరవం మరియు స్టసాథ నం 

వదిలివేసాురు. మరణం భూమి యొకక  గొపు  సమీకరణం. 

మరణం మీ ఉనికిని ముగంచదు. మీరు 

చనిపోయనపుు డు మీకు సు ృహ్ వస్తుంది. నేను దీనిి  

సరిగాగ  చదివితే, అబ్రహాము, ధ్నవంతుడు మరియు 

లాజ్రు, వారు ఎవరో మరియు వారు ఎకక డ్ ఉనాి రో 

వారికి తెలుస్త. మీకు గురిుంపు ఉంట్టంది. ధ్నవంతుడు 

ధ్నవంతుడు, లాజ్రు లాజ్రు, అబ్బాహాము అబ్బాహాము 

మరియు ఇసా్ కు ఇసా్ కు. నిజ్ఞనికి మీరు ఇపు టిీ 

మీరే ఉంటారు. సు ష్వంగా, స్టజా్ఞపకశ్కి ు కొంత స్టసాథయల్ల 

ఉంట్టంది. అబ్బాహాము ధ్నవంతునితో, "నువుు  

జీవించినపుు డు న్న మంచి వస్తువులు ఉండ్చవని 

గురుుంచుకో" అని ఎలా చెపాు డో మీరు గమనించారా? 

మరణం మీ ఉనికిని ముగంచదు. 

సదూద కయుయ లు పునరుతాథనానిి  విశ్ు సించని యూదుల 

శాఖ. వారు ఎలటపుు డూ యేస్తను ప్పకి లేపడానికి 

బ్పయతిి స్తునిా రు. అందుచేత వారు అతనిని 

అడిగారు "బ్పభూ, గురువుగారూ, ఇది మాకు చెపు ండి. 

ఒక వయ కి ుకి భారయ  ఉండి, అతను చనిపోతే, ఆమె తన 

స్దరుడిని వివాహ్ం చేస్తకుంటే, అతను చనిపోతాడు, 

ఆప్ప ఆమె మర్చక స్దరుడిని వివాహ్ం చేస్తకుంట్టంది. 

ఇది 10 సారుట జ్రుగుతుందని చెపు ండి. , అపుు డు 

పునరుతాథనంల్ల, ఆమె ఎవరి భారయ  అవుతుంది?" వారు 

బ్పశి్  ముగంచినపుు డు, యేస్త వారి వైపు చూసి, "మీకు 



neighbor to your neighbor?" Are you willing to love even 

the most unlovable of people? Like a Samaritan loving a 

Jew or vice versa. Or, maybe loving the drug addict who 

has lied to you and stolen from you or maybe loving the 

guy who pulls up in the beat-up car that's full of trash and 

he's looking for a hand-out. In the pit of your stomach, 

you've got this feeling that he's really trying to take 

advantage of you. 

Are you willing to love the person with the different skin 

color? Are you willing to love the person with a belief 

different from your own? Are you really willing to love a 

person who has strong opinions that differ with yours? Are 

you willing to love the fellow with AIDS? Are you willing 

to love a thief? Like that Samaritan, are you willing to love 

somebody who hates you? Those are pretty hard questions. 

See, I don't think it was just the lawyer who needed to 

justify himself, was it? The truth be told, if we examine 

most of our daily walks, we might want to ask the question, 

"Who is my neighbor?" 

In fact, maybe you're asking right now, "How on earth do 

you do that?" Is that just some crazy ideal? Is that one of 

those moral platitudes that nobody really does but sounds 

good being preached? Is it like a mirage? I don't think so. I 

believe it's real, and I believe it's possible and I believe that 

every day that we grow in Christ we can love our neighbor 

as ourselves. But in order to do that, we’ve got to see this 

parable for all that's in it. This parable is more than a story. 

It's a picture. I think it's a picture of us. Remember behind 

every parable is a hidden spiritual meaning for those who 

are willing to receive it. I think Jesus wanted his lawyer to 

see this parable as a picture of him before God and he wants 

us to see the same thing. 

Who are you in the story? Who are you? Are you the 

robber? I hope not. Are you the priest? Are you the Levite? 

Tell the truth. Do you really think you're the Good 

Samaritan? Does that characterize your life as you drive 

down the road every day? Do you know who you are? 

You're the mugged guy in the ditch. You're the one beside 

the road having been attacked by Satan. He has beaten you 

with sin and you're going to die there unless someone 

comes along and rescues you. All the things that we think 

will pull us up out of the ditch like our money, our smarts, 

our good looks and our achievements will pass us by and 

leave us right there in the ditch. Do you know what we 

need? We need a Samaritan. By the way, do you know who 

the Samaritan in the parable really is? Just think a minute. 

Who is the one despised, rejected and hated who still 

reaches down to save dying humanity? That's right, it's 

Jesus. 

The key to becoming more like that Good Samaritan and to 

unlocking a whole new attitude of compassion in our 

hearts: It's seeing yourself in the ditch dying or dead if God 

hadn't rescued you. Now that Jewish lawyer couldn't see 

ెండు సమసయ లు ఉనాి య, మీరు నిజ్ంగా దేవుని శ్కి ుని 

విశ్ు సించరు మరియు మీకు లేఖనాలు కూడా 

తెలియవు." "నేను అబ్బాహాము, ఇసా్ కు మరియు 

యాకోబుల దేవుడ్ను" అని సరు శ్కి ుమంతుడు ఎలా 

చెపాు డో మీరు చదవలేదా అనిా డు. మరియు వారు 

చనిపోయన చాలా కాలం తరాు త అతను చెపాు డు. 

నేను అబ్బాహాము, ఇసా్ కు మరియు యాకోబుల 

దేవుడ్నని అతడు చెపు లేదు. "నేను అబ్బాహాము, 

ఇసా్ కు మరియు యాకోబుల దేవుడ్ను, నేను' నేను 

చనిపోయనవారికి దేవుడు కాదు, నేను జీవించే దేవుణిణ. 

మరణం మీ ఉనికిని ముగంచదు. 

 

2. తక్ష్ణ విభజన ఉంటుంది.  

వెంట్నే విడిపోవడ్ం జ్రుగుతుంది. నేను దానిని 

ధ్నవంతుడు మరియు లాజ్రు నుండి మాబ్తమే 

కాకుండా సేకరిసాును. మాథ్యయ  25 ఇకక డ్ యేస్త గొబ్ెలు 

మరియు మేకలను ెండు వేరేు రు సమూహాలుగా 

విభజంచడ్ం గురించి మాటాటడుతునిా డు, ఎవరు 

ల్లపలికి వచిి  ఆశీరాు దాలు పొందుతారో మరియు 

రహిష్క రించరడ్తారు. మన బ్ప్టమగల 

సరు శ్కి ుమంతుడైన దేవుడు బ్పజ్లను నరకానికి 

పంపుతాడ్ని కొంతమంది నమీ లేకపోతునిా రని 

ఇపుు డు నాకు తెలుస్త. 

నేను నా బైబిల్స్టను ోధించాను. దేవుడు ఎవరినైనా 

నరకానికి పంపుతాడు అని బైబిల్ చెబుతుని  

బ్సిక పి ర్స్టల్ల నాకు చోట్ట లేదు. నేను ఖచిి తమైన 

వయ తిరేకతను కనుగొనిా ను. "దేవుడు సహ్నం కలిగ 

ఉనిా డు, ఎవరూ నశంచకూడ్దని కోరుకోరు." (2 

ప్టతురు 3:9) ఈ పాత బ్పపంచం నేటిీ 

నిలదొకుక కోవడానికి గల ఏైక కారణం ఏమిట్ంటే, ఈ 

రోజు ఎవరైనా యేస్త దగ గరకు రాబోతునిా రని దేవునికి 

తెలుస్త, మరియు వారిని రాజ్య ంల్ల భాగంగా 

కోరుకుంట్టనిా డు. దేవుడు ఇలా అంట్టనిా డు, 

"...దుష్యవ ల మరణముల్ల నాకు సంతోష్ము లేదు..." 

(యెహెజేక లు 33:11) నేను దేవుని కంటే చాలా తకుక వగా 

ఉనిా ను అని నేను అంగీకరిస్తునిా ను. తుపాీలు 

మరియు బాంబు ఉచుి లతో ఎవరైనా తీబ్వవాదులుగా 

విమానంల్ల ఎకిక నట్టట నేను చదివిన సందరాభ లు 

ఉనాి య మరియు రహుశా వారు ఇదదరు రందీలను 

చంపి, మిగలిన వారిని పట్టవకునిా రు. బ్పతిసారీ ఒక 

SWAT రృందం వస్తుంది మరియు వారు వారిని 

కాలిి వేసాురు, వారిని అకక డ్చ కాలి ండి. అది 

విని పుు డు నాల్ల కొంత భాగం ఉంది, “అవును. 

మంచిది. మిగలిన వాళ్ళ ని తీస్తకో." లేకపోతే వారికి 

నాయ యం జ్రగదని నేను భయపడుతునిా ను. కాన్న 

దేవుడు కాదు, ఒక దురీా రుగడి మరణంల్ల నా దేవుడికి 

సంతోష్ం లేదు. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటే ఆ 

దురీా రుగడు చనిపోయనపుు డు, అతను లేదా ఆమె 



himself there. He looked at people the way most of us do. 

He broke them into two lists, a) those I am better than and 

b) those better than I am. The list of those better than I am 

is pretty short. Almost every Gallup poll shows that most 

all Americas believe they are going to heaven. When asked 

why the number one answer by far is "Well, I'm a pretty 

good person." See, in America we don't think we need a 

Savior, we don't think we need a cross or the atoning blood 

of Christ. I just need to know that I'm better than most 

people and I've pretty well assured myself that I am. That's 

right at the core of our gut. 

 

The reason we struggle being our neighbor's neighbor is 

because we don't see our likeness in that ditch. We can't 

fathom that God sees us as helpless, bleeding, dying, and 

needing rescued. We will never have hearts of compassion 

until we respond to the heart that stops beating for us. 

Simon, the Pharisee, had Jesus over to dinner one night. 

Simon was a proper man, he held a proper party, he did all 

the proper things but a woman of the street walked in. 

When I say she was a woman of the street, I don't mean 

that's where she lived, I mean that's where she worked and 

you know what I mean. The first thing she did was break 

in to the party that was improper. Then she let down her 

hair, which was also improper. She made a spectacle of 

herself in front of Jesus, which was improper. Simon 

thought if this man were a prophet he wouldn't tolerate all 

this impropriety. (Luke 7) 

Jesus knowing his heart said, "Simon, I want to tell you a 

story." Simon said, "Tell me teacher." He said, "There was 

once two men and they owed a certain money lender. One 

of them owed 500 denarii and one of them owed 50 denarii. 

The money lender forgave both. Jesus said, "Simon, let me 

ask you something, which one do you think was the one 

who loved the money lender the most?" Simon said, "Well, 

I guess it was the one who owed him the most." Jesus said, 

"That's right." He said, "When I came into your house, 

Simon, you didn't wash my feet. But she's been washing 

my feet with her tears. When I came into your house, you 

didn't give me a kiss (that was a sign of hospitality); she's 

not stopped kissing my feet. When I came to your house, 

you didn't put oil on my head. She's poured perfume all 

over my feet. He said, "Simon, she loves me much because 

she's been forgiven much." Then he hit Simon with a 

zinger. He said, "But he who has been forgiven little, loves 

little." That's it! 

If I could translate that into our parable about the Good 

Samaritan, the one who thinks he has never been in the 

ditch gets very few others out of it. If we ever see ourselves 

as the guy in the ditch, then this becomes more than a nice 

little parable that will motivate us for an hour after church 

to go do something nice for somebody. If we ever see 

ourselves in the ditch, this becomes a whole pattern for life. 

పోతుంది, దేవుడు ఎవరిన్న నరకానికి పంపడు, ఎవరైనా 

యేస్తబ్ీస్తును మరియు సు రాగ నిి  తిరసక రించినపుు డు, 

వారు తమను తాము ఖండించుకొని నరకానిి  

ఎనిు కుంటారు. 

"దేవుడు తన అదిు తీయ కుమారుని పంపినంతగా 

ల్లకమును బ్ప్టమించెను. (యోహాను 3:16) తదుపరి 

వచనం ఇలా చెబుతోంది, "అతను ల్లకానిి  

ఖండించడానికి రాలేదు, కాన్న తన దాు రా బ్పపంచానిి  

రక్షంచడానికి వచిా డు." బ్పజ్లారా, ఈ ఆల్లచనను మీ 

మనస్్త  నుండి తొలగంచండి. మీ మరణ సమయంల్ల 

దేవుడు మిమీ లిి  మృతుయ వు యొకక  ఏదో ఒక రంగానికి 

పంపాలని ఎనిు కోవడ్ం కాదు, మీరు బ్పస్తుతం మీ కోసం 

మరణ జీవనశైలిని ఎంచుకునాి రు. ఆ గొపు  తీరుు  

రోజున దేవుడు చేయబోయేది ఏమిట్ంటే, స్తీు పురుష్యలు 

తమ కోసం తాము చేస్తుని  ఎంపికలను బ్పకటించడ్మే. 

అదీ వాసువం. దేవుడు ఎవరినైనా నరకానికి పంపాలని 

మీరు అనుకుంటే, సిలువను మళ్లట చూడ్ండి. ఎవరైనా 

మరియు ఆశాజ్నక బ్పతి ఒకక రూ రక్షంచరడ్తారని 

నిరాారించుకోవడానికి మన దేవుడు తన మారగం నుండి 

రయట్పడ్తాడ్ని ఎపుు డైనా రుజువు ఉంటే, అది 

యేస్తబ్ీస్తు శలువ వదద ఉంది. 

3. ప్ప్తి మన్నషి యొకు  శ్వశ్వ తమైన విధ మార్దు.  

సు ర గం మరియు నరకం, సు ర గం మరియు హింసకు 

ఉమీ డిగా ఏదైనా ఉంటే, అది వారి మారుు లేని 

స్టసిథరతు ం, దయ సమాధి ముందు వస్తుంది. నేను నా 

బైబిల్స్టని ోధించాను మరియు మీరు మరణించిన 

తరాు త సు రాగనికి వెళ్ళటందుకు లేదా ఎవరిైనా 

చెలిటంచడానికి లేదా బ్పార థన చేయడానికి ఎలాంటి 

చెలుటబాట్ట లేదు. నిజ్ఞనికి ధ్నవంతుడు మరియు 

లాజ్రస్ గురించిన కథల్ల, అబ్రహాం ఆ ధ్నవంతుడి 

వైపు చూసి బ్గీకు కాలం ల్ల ఇలా అంటాడు, "మన మధ్య  

ఏ మనిషీ విసురించలేని అగాధ్ం ఉంది మరియు 

మిగలిపోయంది." ఒక రకంగా చెపాు లంటే 

ధ్నవంతుడు చేసిన అగాధ్యనిి  దేవుడు తవు లేదు. 

అతను తన జీవితంల్ల చేశాడు. అతను లాజ్రస్ వంటి 

వయ కుుల నుండి వేరుగా తన జీవితానిి  గడిపాడు, కాదా? 

అతని జీవితమంతా, "లాజ్రస్, నేను ఇకక డ్ ఉనిా ను 

మరియు మీరు అకక డ్ ఉనాి రు, మీరు ననిు  ఇరు ంది 

పెట్వవదుద మరియు నేను మిమీ లిి  ఇరు ంది పెట్వను. 

నేను ప్టద వృదాునితో ఏమీ 

చేయకూడ్దనుకుంట్టనిా ను. న్నలాంటి న్నచుడు." 

నేను ఇపు టికే కొంత కోణంల్ల స్తచించాను మరియు 

అనేక విధ్యలుగా భవిష్య త్ జీవితం కేవలం బ్పస్తుత 

జీవితానిి  గురిుంచింది. నాకు ఆసకి ుకరమైన విష్యం 

ఏమిట్ంటే, హింసల్ల కూడా, నరకంల్ల కూడా, 

ధ్నవంతుడు ఇపు టిీ లాజ్రస్స్టను బిచి గాడు మరియు 

సేవకుడిగా చూశాడు. అతను అబ్బాహాము వైపు చూసి, 



There are three ways that changes your whole view.  

1. No longer do you see enemies, you see victims of the 

enemy.  

2. No problems, but people with problems.  

3. No longer do you feel pity longer do you see, but you 

feel compassion. Pity is looking down at the guy in 

the ditch and saying, "I'm glad I'm not the one down 

in that ditch." But compassion is looking down in 

that ditch and saying, "I've been there and I could still 

be there right now except for the grace of God." See, 

only when we see ourselves as a guy beside the road, 

will we become ministers of mercy. 

It's not enough to brow-beat people into saying, "Go out 

and help. Go out and help. Go out and help." You can do 

that, but only for a limited time. But when my heart is 

radically transformed, knowing that Jesus was the 

Samaritan who pulled me out of the ditch, I will live the 

rest of my life looking for hands that I can reach out to. 

Folks, you see I found that it is true that your hands can do 

some good things without the heart being converted, not 

many, but a few. But whenever the heart is genuinely 

converted the hands are always helping. 

When Jesus closed this, story, he said, "Go out and ___ 

what, likewise?" Did he say, "Go out and preach, 

likewise?" "Go out and think, likewise?" "Go out and 

memorize, likewise?" He said, "Go out and DO, likewise." 

 

I heard a story about an elderly lady who got caught under 

an underpass in a flash flood. The water had come up in the 

doors. She was old and she was too scared to get out into 

that water which would have been up to her thighs, it might 

have washed her away. She was trembling. A fellow was 

passing over the overpass in a big four-wheel drive and 

glancing down happened to see her. He did stop, put it in 

park, jumped out and looked over there. He could see she 

was just petrified. He said, "Ma’am, can I help you?" And 

I love her response. Shaking she said, "Not from up there." 

I want to tell you something. God doesn't want us to be 

helping people from up here. God wants us helping people 

in the ditch because we've been there. 

One of the things that has stayed in my mind just about as 

long as I've lived is the judgment scene in Matthew 25. Do 

you remember the parable of the sheep and the goats? How 

the sheep go to the right and the goats to the left? He's going 

to say to the sheep, "I was hungry and you fed me, I was 

thirsty and you gave me drink. I was naked and you clothed 

me. I was sick and in prison and you came and visited me.” 

He's going to say to the goats, "I was all these things and 

you didn't do anything." Then he's going to say to these on 

the right, "Come on in you blessed of the Father," but to 

those on the left, "Depart from me." 

I’m intrigued by a lot of things that we deem to be 

particularly important that He did not even mention. He 

“అబ్బాహామా, లాజ్రును అకక డ్కు దిగ, నాకు కొంచెం 

న్నళ్ళళ  తెచిి , ఆ న్నటిని ఇకక డికి తీస్తకురా” అనిా డు. 

అతను ఇపు టిీ అతనిని సేవకుడిగా చూశాడు.బ్పతి 

మనిషి యొకక  శాశ్ు తమైన విధి మరణం తరాు త 

మారదు. 

4. నీతిమంతులు ఓదారుప  పందుదురు.  

ధ్నవంతుడి ప్టరు మనకు తెలియకపోవట్ం 

యాదృచిి కం కంటే ఎకుక వ అని నేను 

అనుమానిస్తునిా ను, కాని లాజ్రస్ ప్టరు అతను 

చనిపోకముందే మాకు తెలుస్త. ముఖయ మైన వయ కి ు ఎవరో 

దేవునికి తెలుస్తనని ఆ రకంగా నాకు స్తచిస్తుంది, 

కాదా? ధ్నవంతుడు చనిపోయనపుు డు అతనికి ఒక 

విసుృతమైన అంతయ బ్కియలు చేశాడ్ని ఇపుు డు నేను 

అనుమానిస్తునిా ను. బ్పతిచోటా పువుు లు ఉనిా య 

మరియు అతని ప్టరు మీద సు చి ంద సంసథలకు 

సీా రక చిహాి లు ఉనాి య, అవి రహుశా యూదుల 

బ్పార థనా మందిరానిి  చుట్టవముటావయ; మేయర్ అకక డ్ 

ఉనిా డు మరియు జెరూసలేం బ్పొకూయ రేట్ర్ కూడా 

ఉండ్వచుి . అతని అంతయ బ్కియలకు అందరూ అకక డ్ 

ఉనాి రని నేను ఊహించాను. కాన్న లాజ్రస్ గురించి 

చెప్టు దంతా అతను చనిపోయాడ్ని. అతను సమాధి 

అయాయ డ్ని కూడా చెపు లేదు. వారు అతనిి  పాత 

పాట్ర్్  ఫీల్డస్టల్ల విసిరివేసినట్టట నేను 

అనుమానిస్తునిా ను. అయతే లాజ్రస్ 

అంతయ బ్కియలల్ల ధ్నవంతుడి దగ గర లేని ఒక విష్యం 

నాకు తెలుస్త. అతనికి దేవదూతలు ఉనిా రు. 

దేవదూతలు అతనిి  అబ్బాహాము వక్షసథలానికి 

తీస్తకువెళ్ళటరు. అకసీా తుుగా, అతను సంపనిు డు. 

అంతయ బ్కియలల్ల నేను చాలాసారుట చెపాు ను, కాన్న మీరు 

జీవించి ఉని పుు డ్చ వినాలని నేను కోరుకుంట్టనిా ను, 

సరేనా? మీరు బ్ీస్తుల్లనికి బాపిుసీ ం తీస్తకుని పుు డు, 

మీరు ఎపుు డైనా అనుభవించాలి్ న బ్పాముఖయ త 

కలిగన ఏైక మరణానిి  మీరు ఇపు టికే 

అనుభవించారని నేను నముీ తునిా ను. “బ్ీస్తు 

యేస్తల్లనికి బాపిుసీ ం పొందిన మనమందరం ఆయన 

మరణానికి బాపిుసీ ం తీస్తకునిా మని మీకు తెలియదా? 

(రోమీయులు 6:3) అది ఈ విశ్ు ం యొకక  రక్షణ శ్కి ు. 

గలతీయులకు 3 చెపుు చుని ది, మనము బ్ీస్తుల్లనికి 

బాపిుసీ ము పొందినపుు డు, మనము ఆయనను 

ధ్రించియునిా ము. 1 థెస్ ల్న్నకయులు 4:14 ఇలా 

చెబుతోంది, ఎందుకంటే “యేస్త చనిపోయ తిరిగ 

లేచాడ్ని మేము నముీ తునిా ము మరియు ఆయనల్ల 

నిబ్దపోయన వారిని దేవుడు యేస్తతో తీస్తకువసాుడ్ని 

మేము నముీ తునిా ము.” “ఆయనల్ల?” అనే ఆ ెండు 

చిని  పదాలను మీరు గమనించారా? బ్పశి్  కాదు: మీరు 

నిబ్దపోతునిా రా? మీరు చనిపోతారా? బ్పభువు చాలా 

కాలం ఆలసయ మైతే, అందరూ చనిపోతారు. బ్పశి్ : మీరు 



doesn't say one word about church attendance, does he? He 

doesn't say a word about doctrine. He doesn't say a single 

word about our dress. Don't misunderstand, I'm not saying 

all those things aren't important, particularly the first two. 

If you know me at all, you know that I think they are 

extremely important. The very first thing I see in Scripture 

that God wants to know about each one of us is “Were you 

your neighbor's neighbor?” Did you have a heart that was 

transformed that had you looking for people to pull out of 

the ditch? 

I hope and pray that you see yourself where you really are. 

You're either in the ditch or you've been there. If you're not 

a Christian, you're in the ditch right now and you're going 

to die there unless you let Jesus pull you out. Come in 

obedience to the gospel, confess his name where all can 

hear and wash away your sins by the blood of Jesus being 

buried with Him through water baptism to be resurrected 

to a new life in Christ. Your sin will be completely 

forgiven. He has pulled you out of the ditch of sin. He has 

also commissioned you to go look for other ditch dwellers. 

As long as you remember where you were, you'll be pulling 

them out right and left. That, by the way, is how God's 

kingdom grows. Amazing Grace #1275 Steve Flatt August 4, 1996 

 

Chapter 4 

What Shall I Do With Christ? 

It's in the early hours of Friday morning. Jesus was led by 

rather a strange mixture of soldiers and priests from a 

garden called Gethsemane to the House of Caiaphas, the 

Roman appointed high priest. After a period of time there 

he was shuttled off to Annas, the real Jewish high priest, 

and then back to Caiaphas again. Those two high priests 

have decided that this man must die, but they had no 

authority to do that, only the Roman procurator could 

condemn a man to death. So they brought him to Pontius 

Pilate. The world would have never remembered a petty 

Roman governor named Pilate except for his encounter 

with Jesus. Awakened at an early hour he realized this was 

just some kind of petty argument among the Jews. In the 

process of his conversation and deliberations with Jesus, 

Pilate quickly saw that this man had done nothing wrong, 

certainly nothing that deserved death, so he devises a plan. 

It had been a Roman custom for some time to appease the 

Jews by releasing to them a particular prisoner during 

Passover time. "Now it was the governor's custom at the 

Feast to release a prisoner chosen by the crowd. At that 

time they had a notorious prisoner, called Barabbas. So 

when the crowd had gathered, Pilate asked them, 'which 

one do you want me to release to you: Barabbas, or Jesus 

who is called Christ?' For he knew it was out of envy that 

they had handed Jesus over to him." (Matthew 27:15-18) 

అతనిల్ల నిబ్దపోతునిా రా? మనము బ్ీస్తుతో పాట్ట 

ఇమీ ర షన్స, బాపివజ్ంల్ల చనిపోయ, కొతు జీవితముల్ల 

నడ్వడానికి లేచినపుు డు, మనము ఆయనల్ల, బ్ీస్తుగా 

అవుతాము. ఏదైనా బ్పాముఖయ త కలిగన ఏైక మరణం 

మేము మరణించాము. మనం నిబ్దపోతుని పుు డు, 

ఓదారుు  మరియు శాంతిని అనుభవించడానికి మనం 

లేపరడ్తామనే లేఖన వాగాదనం మనకు ఉంది. 

5.అధ్ర్మ ప్రులు వేదన అనుభవిసి్తరు.  

వేదనల్ల, ఒకక  చుకక  చలటటి న్నళ్ళళ  కూడా 

అడుకుక నేంత బిచి గాడిగా మారిన ధ్నవంతుడు. నేను 

నరకానిి  బ్గాఫికల్స్టగా లేదా భౌతికంగా వివరించడానికి 

బ్పయతిి ంచడ్ం లేదు. మేము ఇపుు డ్చ చదివిన దాని 

నుండి, ధ్నవంతుడు బాధ్ల్ల ఉనిా డ్ని నాకు తెలుస్త. 

అతను విసీ రించిన అవకాశానిి  గురుుచేస్తకుని  బాధ్ 

అతనికి ఉంది. తన భాగాయ నికి గురి అయన తన 

స్దరుల భవితవాయ నిి  తెలుస్తకుని  బాధ్ అతనికి 

కలిగంది. 

నేను ఒక పరిమిత మనస్్త తో నరకం ఎలా ఉంట్టందో 

సరిగాగ  వివరించలేను. కాన్న యేస్త తన బోధ్నల అంతటా 

నరకంతో నిరంతరం అనురంధించే మూడు విష్యాలు 

ఉనాి య. అతను నిపుు , ఏడుపు మరియు పళ్ళళ  

కొరుకుట్ గురించి మాటాటడ్తాడు. మనల్ల ఎవరైనా అలా 

బ్పవరి ుంచడ్ం పరాు లేదు లేదా అది ఉనికిల్ల లేదు 

అనేది ఎంత అహ్ంకారపూరితమైనది. 

 

మనమందరం మనం ఎవరు మరియు మనం ఎకక డికి 

వెళ్ళునిా ం అనే దాని గురించి కొనిి  తీబ్వమైన బ్పశి్ లు 

అడ్గాలి. 

భవిష్య తుును పరిగణించండి."ఇపుు డు స్తవారు" నుండి 

దూరంగా ఉండ్ండి మరియు శాశ్ు తతు ం గురించి 

ఆల్లచించండి. దయయ ం యొకక  పురాతన సాధ్నం 

మనిషిని ఇపుు డ్చ ఆల్లచించేలా చేయడ్ం. మూడు 

రోజుల వేట్ తరాు త ఏశావు ల్లపలికి వచిి , జ్ఞకబ్ 

కొంచెం వంట్కం వండినపుు డు, "నాకు కొంచెం 

కూరనివు ండి, జ్ఞకబ్" అని చెపాు డు. జ్ఞకబ్, "సరే, 

అయతే నాకు న్న జ్నీ హ్కుక  కావాలి" అనిా డు. ఏశావు 

అలా ఆల్లచించాడ్ని మీరు అనుకుంట్టనాి రా? అతను 

శాశ్ు తంగా ఆల్లచించలేదు. అతను అనుకునిా డు, 

నాకు ఆకలిగా ఉంది మరియు నాకు ఇపుు డ్చ కావాలి. 

దావీదు తన ప్పకపుు  మీద నిలరడి బ్కిందికి చూసి 

రతెషబాను చూసినపుు డు ఏమి ఆల్లచిస్తునిా డు? అతను 

దీరఘకాలం గురించి ఆల్లచిస్తునిా డ్ని మీరు 

అనుకుంట్టనాి రా? అతను ఏదైనా పరిణామాల 

గురించి, ముఖయ ంగా ఏదైనా శాశ్ు తమైన పరిణామాల 

గురించి ఆల్లచించాడ్ని మీరు అనుకుంట్టనిా రా? 

అతను అనుకుని దంతా నాకు ఆ స్తీు కావాలి మరియు 

నాకు బ్పస్తుతం ఆమె కావాలి. దేవుని కుమారునికి బ్దోహ్ం 



We know precious little about Barabbas. Mark and Luke 

tell us that he had helped lead a failed insurrection against 

the Roman government and that he had been guilty of 

murder. Pilate thought that he was appealing to the Jews' 

sense of morality. He knew how badly they hated the 

Roman government, but surely, surely they wouldn't 

condone murder. Since Jesus had been guilty of no real 

crime and just a week earlier he had been quite popular 

when he came into the city with cries of' Hosanna! 

Hosanna! Pilate thought that surely the crowd would 

request his release. But much to his surprise and dismay 

they cried, "Give us Barabbas, Give us Barabbas." It's 

Pilate's next question that's the focus of our study. In fear 

and anger and confusion, he asked '"What shall I do, then, 

with Jesus who is called Christ?'" 

Pilate didn't realize it, but he was asking a question marked 

much larger than himself, much larger than its time. As 

long as men live, Pilate will be remembered as the man 

through whom life's central question is asked. “What shall 

I do with Jesus who is called the Christ?” 

Notice the first person pronoun: What shall I do with Jesus? 

There are very few things in life that are inescapable. The 

old adage says, "Death and taxes are the only thing." No 

that's not right, there are precious few more and Jesus is 

one of those. For 2,000 years, he has been the central 

character of human history and because Jesus is at the heart 

of the universe, he is at the core of every human's agenda. 

The one truth about Jesus Christ that everyone agrees upon 

is this: He cannot be ignored. As the centuries have rolled 

by, men have answered him with love, some with 

contempt, some with scorn, others with disdain, some with 

astonishment, some with denial and some with affection, 

but all have answered. The biography of Jesus closes with 

these words, he says, "Lo, I am with you always even unto 

the end of the world." 

Jesus Christ is still alive. He is not the figment of some 

imagination or the product of a fairy tale. He is not just a 

historical man. He is not the surprise founder of one of the 

world's great religions. He is alive. He is just at home here 

as he was in Capernaum. He is the same yesterday, today, 

and forever. If you let that sink in, then the question that 

Pilate asked years ago is just as pertinent and just as 

important today as it was then. 

The question of whether Jesus was to live or die was more 

than a matter of concern for a Jewish Sanhedrin or a Roman 

procurator. No, the question of whether Jesus must live or 

die is answered in the heart, mind, of every man and in 

every woman. What will you do with this Jesus who is 

called Christ? You can look at that Crucifixion scene and 

you can see the specific choices in the lives and on the faces 

of hosts of characters there. Let me share with you four of 

those choices. 

చేసినపుు డు జుడాస్ ఆల్లచిస్తుని దంతా మగ బిడ్డకు 

జుడాస్ అని ప్టరు పెట్వడానికి మర్చక కుట్టంరం 

ఉండ్దని కాదు. 30 వెండి నాణేలు బ్పస్తుతం మంచి 

ఖరుి  అవుతాయని అతను ఆల్లచిస్తునిా డు. 

పాల్స్టకి నేను విననంత గొపు  మరియు సరళ్మైన 

బ్పకట్న ఒకటి ఉంది, '"కారటివ మనం కనిపించే వాటివైపు 

కాదు, కనిపించని వాటి వైపు చూసాు ం. ఎందుకంటే 

కనిపించేవి తాతాక లికమైనవి. కనిపించనివి 

శాశ్ు తమైనవి.’ (2 కొరింథీయులు 4:18) మీరు నేటి 

నుండి 100 సంవత్ రాలు తిరిగ వచిి , మీరు నిలరడి 

ఉని  బ్పదేశ్ంల్ల నిలరడ్గలిగతే, మీరు బ్పస్తుతం 

చూడ్గలిేది ఏదైనా చూడ్గలరా అని నేను 

సందేహిస్తునిా ను. మీరు దానిని చూడ్గలిగతే, అది 

తాతాక లికమే. మీరు దానిని చూడ్లేకపోతే, అది 

శాశ్ు తమైనది. ఆ అదృశ్య  విష్యాలు దేవుని బ్ప్టమ 

లాంటివి. అందుకే దేవుని బ్ప్టమ నుండి మనలిి  ఏదీ 

వేరు చేయదు. (రోమనుట 8:35) లేదా చరిి లాగా, దేవుడు 

తపు  మెవరూ మొతుం చరిి ప్ప దృషివ పెట్వలేరు. 

హేడిస్ యొకక  దాు రాలు, సమాధి, చరిి కి వయ తిరేకంగా 

బ్పరలంగా ఉండ్వు. మీ ఆతీ  కూడా కనిపించదు. 

శ్రీరం ఎకక డినుండి వచిి ందో తిరిగ దుమీు ల్లకి 

వస్తుందని మనం చూసాుము, కాన్న మన శ్రీరంల్లని బ్పతి 

ఒకక రికి బ్పాణం పోసే ఆతీ  కాదు. అసలు నువుు , ఎకక డో 

శాశ్ు తంగా జీవించబోతునిా వు.భవిష్ూ తిును దృషిటలో 

ఉంచ్చకున్న ఆలోచించండి. 

బ్గంథం వెలుగుల్ల నడ్వండి.ధ్నవంతుడు ెండు 

తపుు లు చేసాడు, అతను సాు ర థపరుడు, మనల్ల చాలా 

మంది ఉంటారు, మరియు అతను బ్వాసిన దేవుని 

వాకయ ం యొకక  శ్కి ుని తగ గంచాడు. అతను అలా 

చేయకపోతే, దేవుని వాకయ ం అతనిని మారేి ది. 

"చూడ్ండి, మీరు నాకు సహాయం చేయలేకపోతే, నా 

స్దరుల వదదకు ఎవరినైనా పంపండి" అని అతను 

చెపిు నపుు డు మీకు గురుుందా? అబ్బాహాము "వారు 

మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ విననివు ండి" అని 

జ్వాబిచిా డు. అతను, "అయోయ , వారు మోషే మరియు 

బ్పవక ుల మాట్ వినరు, కాన్న ఎవరైనా చనిపోయనవారి 

నుండి తిరిగ వసేు, వారు వింటారు" అని చెపాు డు. ఇది 

నేను ఎపుు డూ వినని కొనిి  చిలిటం్ పదాలతో 

ముగుస్తుంది, "వారు మోషే మరియు బ్పవక ుల మాట్ 

వినకపోతే, చనిపోయనవారి నుండి తిరిగ వచిి న వారి 

మాట్ వినరు." 

యేస్త “చనిపోయన వారిల్ల నుండి తిరిగ వచిా డు.” 

మీరు దేవుని వాకాయ నికి మరియు అది అందించే యేస్తకు 

ఎలా సు ందిస్తునిా రు? మీ హ్ృదయం లేదా మనస్్త  

తెరవరడిందా లేదా మూసివేయరడిందా?మీరు 

ఆయన స్తవార్నిు ప్పట్టంచారా? మీరు 

శ్వశ్వ తతవ ంపై దృషిట పెటాట రా? మీరు "ఇప్పప డు 



1. Choose truth or tradition.  

Truth or tradition was the issue facing the chief priest and 

the Pharisees. In fact, this issue was the primary reason 

there was a cross. The Jews had been looking for a Messiah 

for centuries. It had been prophesied all the way through 

the Old Testament. Every day Jewish families by the 

thousands prayed for the coming of the Messiah but they 

supposed he would be some great military and 

governmental genius. They were looking for a new Moses 

or a Joshua or a David. They were looking for someone 

who was strong, a military genius on a white horse behind 

a chariot. He would lead the great forces to a conquest over 

the Romans. In other words, they were looking for what 

they wanted, not what God had proclaimed. 

So in the fullness of time the Messiah came and he was 

hardly what they expected. Born in an animal stall there 

was no aroma of royalty, no political connections, no 

pedigree or no formal training. Why he wasn't even Judean, 

he was from Galilee. His closest friends smelled like fish 

and he kept the company of tax collectors and prostitutes. 

The masses loved him. They loved him because he loved 

them and because he spoke simple truths. He was truth but 

the "powers that be" expected tradition. To tamper with 

tradition is to always court the cross. 

In Matthew 15 at the beginning of that chapter, Jesus 

condemned their little tradition that they had set up so 

Jewish people had neglect the care of their own parents by 

pledging their estates to the temple. Concluding in verse 6 

some scathing remarks, “you have made void the word of 

God by your petty little traditions.” In Matthew 23, he 

called the chief priests and Pharisees whited sepulchers 

“you're all painted on the outside, but inside you're full of 

dead men's bones.” 

 

Truth or tradition, it's a timeless issue, a timeless choice. 

The Pharisees were looking for what they wanted, not what 

God proclaimed and so do many of us. Over the centuries, 

denominations, sect, cults and groups and their leaders 

have painted pictures of Jesus that bear little resemblance 

to the real Son of God. During that same period individuals 

by the millions who never read a Bible, were telling you 

"Well my idea of God is..." or "I've always thought of Jesus 

as..." Just another way of choosing tradition over truth. 

Hear me. God does not honor perception. If he did, the 

Pharisees would have been fine. What God honors is truth. 

What will you do with the real Jesus? Will you make him 

what you want him to be? Or, will you mold your life to 

who he is?  

2. The choice of Christ or the crowd?  

This was the choice that was specifically faced Peter.  It's 

ironic that the crucifixion of Jesus was propelled by an 

angry crowd, a senseless mob. It’s ironic because all 

స్తవార్"ిలో జీవిసి్తనన ట్లయితే, అది తాతాు ల్చకం 

మాప్తమే, శ్వశ్వ తతవ ంపై దృషిట పెట్టండి. ఈరోజు 

మోక్ష్ దినం. ఇప్పప డు ఆయనపై మీ విశ్వవ సం 

మరియు నమమ కాన్నన  ఉంచడం దావ రా ప్ప్ప్ంచ 

మారాగల నుండి మార్ండి. క్ష్మ్మంచమన్న ఆయనను 

పలుచ్చకొండి, ఆయన శ్రీర్ంతో భూమ్మపైక్త వచిి న 

దేవుడు అన్న మీ నమమ కాన్నన  ఒప్పప కోండి, మీ 

ప్పప్పలకు చన్నపోయి ప్పతిపెట్టబడండి. నీట్ట 

బాపటజంలో ఖననం చేయబడండి, తదావ రా అతను 

మ్మమమ ల్చన  కొతి నీతి జీవితాన్నక్త పెంచగ్లడు 

మరియు అతన్న చరిి క్త జోడించబడతాడు.అమేజం్ 
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అధ్యయ యం 3 

నా పరుగు ఎవరు? 

"ఒక సందరభ ంల్ల ఒక ధ్రీ శాస్తసు నిపుణుడు యేస్తను 

పరీక్షంచడానికి లేచి నిలరడాడడు. 'బోధ్కుడా, 

నితయ జీవానిి  పొందాలంటే నేనేం చేయాలి?' 'చట్వంల్ల 

ఏం రాసి ఉంది?' అతను రదులిచిా డు.'మీరు దీనిి  

ఎలా చదువుతారు?' అతను ఇలా జ్వాబిచిా డు: 'న్న 

పూరణహ్ృదయముతో, న్న పూరాణతీ తో, న్న పూరణ శ్కి ుతో, న్న 

పూరణ బుదితాో న్న దేవుడైన యెహోవాను బ్ప్టమించుము' 

మరియు 'నినిు  వలే న్న పొరుగువానిని బ్ప్టమించుము'" 

(లూకా 10:25-29) 

యేస్త సంతోషించాడు. అతను ఆ బ్పతిసు ందనను 

ధ్ృవీకరించాడు, "మీరు సరిగాగ  సమాధ్యనం ఇచిా రు. 

ఇలా చేయండి మరియు మీరు బ్రతుకుతారు." కాన్న ఈ 

నాయ యవాది విజ్యం సాధించలేదు. "కాన్న అతను 

తనను తాను సమరిథంచుకోవాలనుకునిా డు, కారటివ 

అతను యేస్తను అడిగాడు, 'మరియు నా పొరుగువాడు 

ఎవరు?'" మా బ్పశి్  ఉంది, కేవలం నా పొరుగు ఎవరు? 

యేస్త ఇచిి న బ్పతిసు ందన దాదాపు మనందరిీ బాగా 

తెలుస్త. ఇది చాలా గొపు ది మరియు అందంగా ఉంది. 

"జ్వాబుగా యేస్త ఇలా అనిా డు: 'ఒక వయ కి ు జెరూసలేం 

నుండి జెరికోకు వెళ్ళతుండ్గా, అతను దొంగల చేతికి 

చికాక డు, వారు అతని రట్వలు విపిు , కొటివ, సగం 

చనిపోయాడు, ఒక యాజ్కుడు వెళ్ళళ డు. అదే దారిల్ల ఆ 

వయ కి ుని చూడ్గానే అవతలి వైపు వెళ్ళళ డు, అలాే ఒక 

లేవీయుడు కూడా ఆ బ్పదేశానికి వచిి  అతనిి  చూసి 

అవతలి వైపు వెళ్ళళ డు, అయతే అతను 

బ్పయాణిస్తుని పుు డు ఒక సమరయుడు వచిా డు. ఆ 

వయ కి ు ఎకక డ్ ఉనాి డో, అతనిి  చూసి జ్ఞలిపడి, అతని 

దగ గరకు వెళ్లట, అతని గాయాలకు కట్టవ కటివ, నూనె, 

బ్దాక్ష్యరసం పోసి, ఆ వయ కి ుని తన సొంత గాడిదప్ప 

ఎకిక ంచుకుని, సబ్తానికి తీస్తెళ్లట చూస్తకునిా డు. 



throughout his ministry, Jesus was very popular with the 

crowds. The great Sermon on the Mount, the reason he was 

on a mountain is because he needed that amphitheater to be 

able to proclaim his message to such a huge host of people. 

(Matthew 5-7) Jesus took a handful of food and fed 5,000 

men plus women and children. (Matthew 14) Zacchaeus 

climb up into a tree because he couldn't see, the crowd was 

too great. (Luke) Just seven days earlier when he came to 

Jerusalem they were putting palm leaves down in his path 

crying out "Hosanna to the Son of God." In fact it was 

because of the crowd that Jesus lived as long as he did. 

About two-thirds of the way through his ministry "the 

Pharisees said to one another, 'See, this is getting us 

nowhere. Look the whole world has gone after him!'" (John 

12:19)  Many times in the gospels, the crowds were ready 

to crown him king. But Jesus will never be crowned by a 

crowd. He is either enthroned or dethroned in the heart of 

each individual.                                                                          

Do you remember how Peter followed at a distance after 

Jesus' arrest? He stood by a campfire warming himself and 

three different times he denied knowing the Lord. Why was 

that? It's a silly question, isn't it? It doesn't take a rocket 

scientist to figure it out. It was not the politically-correct 

position at that moment. There might have very well been 

a fourth cross on that hill called Calvary. At the very least 

it would have brought about surely a severe beating, Christ 

or the crowd? Peter took the crowd. 

After the Resurrection, after Jesus saw him face to face and 

told him how much he loved him, after Jesus forgave him, 

after the Pentecost seven weeks later, after the coming of 

the Holy Spirit and after the coming of his church, that 

same Peter is such a force for Christianity, he's called in 

before those same leaders.  He's threatened with his very 

life and they say, "Peter, what are you going to do?" The 

bottom line is he's got the same question again. Christ or 

the crowd? To his credit, this time Peter looks them 

squarely in the eyes and if you'll allow the paraphrase, he 

said, "I'll take the Christ, thank you." (Acts 4-5) 

Every day you face the same question and so do I. The 

crowd is very fickle. We say America is a Christian nation. 

That's not supposing that the majority of Americans ever 

were Christians, but the Judeo-Christian ethic was 

everything that this country stood for, admired and valued. 

Today, quite frankly, being a Christian is generally viewed 

as being uncool, ignorant and politically incorrect. About 

the only thing that our society is intolerant of is for 

somebody who believes there is such a thing as absolute 

truth. It is totally unacceptable for somebody to stand up 

and say "I agree with Jesus that he is the way, the truth and 

the life. No you don't get to heaven any other way, only by 

him." How about you? Are you salt and light to a dying 

world? Or, do you choose like Peter to stand by your own 

little campfire, afraid and unnoticed? 

మరుసటి రోజు అతను ె ండు వెండి నాణేలు తీసి సబ్తం 

యజ్మానికి ఇచిా డు, అతనిని చూస్తకో, నేను తిరిగ 

రాగానే 

 

"'దోపిీదారుల చేతిల్ల పడిన వయ కి ుకి ఈ ముగుగరిల్ల 

ఎవరు పొరుగువాడ్ని మీరు అనుకుంట్టనాి రు?' 

 

"అతనిప్ప దయ చూపినవాడు" అని నాయ యశాస్తసు 

నిపుణుడు జ్వాబిచిా డు. యేస్త అతనితో, ‘వెళ్లట అలాే 

చేయ’ అని చెపాు డు.” 

తన పొరుగువాడెవడు అనే ఈ వయ కి ు బ్పశి్ కు 

సమాధ్యనంగా యేస్త ఎంత అదుభ తమైన కథ చెపాు డు. 

ఇది ఒక సమసయ తో మొదలవుతుంది. జెరిఖో మరియు 

జెరూసలేం మధ్య  ఉని  ఏట్వాలు మరియు అతయ ంత 

బ్పమాదకరమైన దారిల్ల ఒక వయ కి ు బ్పయాణిస్తునిా డు. 

అతను దారితపిు , దోచుకోరడాడడు, అతని రట్వలు విపిు  

కొటావడు. అతను సగం చనిపోయాడ్ని బైబిల్ చెపిు ంది. 

వెంట్ ఒక యాజ్కుడు మరియు ఒక లేవీయుడు 

వచాి రు. ఇపుు డు ఆ ఇదదరూ మతపరమైన 

అధికారులు, వారు బోధ్కుల రకాలు. వారు ఈ ప్టద 

బాధితుడిని చూసాురు మరియు బైబిల్ ఇలా చెపిు ంది, 

"వారు అవతలి వైపు నుండి వెళ్తారు." చివరగా, “ఒక 

సమరయుడు వసాుడు” అని యేస్త చెపాు డు. 

యేస్త ఈ కథను చెబుతుని పుు డు నాయ యశాస్తసు 

నిపుణుడు ఎలా సు ందించాడో ఇపుు డు మనం 

తగనంతగా అరథం చేస్తకోలేము. "మరియు ఒక 

సమరయుడు వచిె ను" అని యేస్త చెపిు నపుు డు, అది 

అతని వేళ్టను తీస్తకొని వాటిని నలటరలటకు అడ్డంగా 

కొటివనట్టటగా ఉంది. మేము దీనిని మంచి సమరిట్న్స 

యొకక  ఉపమానం అని పిలుసాుము. ఒక యూదుడికి, 

అది ఆకి్ మోరాన్స మాబ్తమే కాదు, ఇది ఒక ాంట్ీ. 

మంచి సమరిట్న్స అనేవాడు లేడు. "ఈ సమరయుడు 

ఈ పనులన్ని  చేసాడు, అతను అతనిని ఎతుుకునిా డు, 

అతను అతనిప్ప నూనె మరియు వైన్స పోసాడు, అతను 

అతనికి కట్టవ కటావడు, అతను అతనిి  హోట్ల్స్టకు 

తీస్తెళ్ళటడు మరియు అతని సంరక్షణ కోసం డ్బుు  

వదిలివేసాడు." యూదులు సమరయులను ఎంతగా 

దేు షించారు అంటే యేస్త ఆ కథను చెపిు నపుు డు 

కూడా "ఇపుు డు చెపుు , వారిల్ల ఆ బాధితునికి 

పొరుగువాడెవడో?" నాయ యవాది సమరిట్న్సస్ట అనే పదం 

చెపు డానికి కూడా ఇష్వపడ్లేదు. అతను చెపు వలసి 

వచిి ంది, "అలాే, 

 

ఈ అదుభ తమైన కథల్ల మీరు చూడాలని నేను 

కోరుకుంట్టనిా ను, మొదట్గా, జీవితంప్ప మనకుని  

మూడు సంభావయ  దృకోక ణాలు. 

 

4. మీది నాది మరియు నేను దాన్నన్న 



3. Conscience or Caesar? 

Pilate knew that this man was innocent, certainly innocent 

of any offense which would mandate execution. So when 

bombarded by accusations regarding this man as a traitor, 

Pilate called him inside and asked Jesus, "Are you a King?" 

Jesus looked calmly and said, "You've said it correctly, but 

my kingdom is not of this world." After their conversation, 

Pilate knew Jesus was no rebel. He was no insurrectionist 

or zealot. He wondered why this man was even appearing 

before him in the first place. 

Matthew gives us a parenthetical note by recording “while 

Pilate was sitting on his judge's seat, his wife sent him this 

message, ‘don’t have anything to do with that innocent man 

for I have suffered a great deal today in a dream because of 

him.’” (Matthew 26:19) So Pilate made the decision, the 

initial decision to release him. As the Jews saw that 

decision unfolding and their plot being foiled, John the 

apostle records their response. "From then on, Pilate tried 

to set Jesus free, but the Jews kept shouting, 'If you let this 

man go, you are no friend of Caesar's. Anyone who claims 

to be a king opposes Caesar.'" (John 19:12) BAM! Do you 

know what that was? That was the sound of the door 

slamming on Jesus. That was the sound of the deciding 

blow. 

 

For over a quarter of a century Judea had become a testing 

ground for future leadership in Rome. Like the old song 

says, "If you could make it there, you could make it 

anywhere." If a Roman procurator could stay there three or 

four years and appease the Jews and keep all things quiet, 

he would head back to Rome for a political promotion. If 

he couldn't make it there, he just kind of wandered off into 

obscurity. When Pilate heard those words, "If you are this 

man's friend, you are no friend of Caesar's." He could 

immediately picture word getting back to Caesar that here 

was a man, Pilate, who was opposing a group that was an 

offshoot of the Jews, somebody that was causing an 

insurrection; maybe it was going to be a lot of trouble. 

Pilate said, "What will it be, conscience or Caesar?" He 

chose Caesar. 

We have the same choice. Our Caesar is that power, 

authority or influence, whose approval we think we need 

so desperately. Maybe it's your boss at work who holds the 

raise and promotion in one hand and a pink slip in the other 

asking you to compromise your integrity. It's the V.I.P. 

whose favor we think we must have and millions of times 

each day integrity is compromised, conviction is diluted 

and sometimes the pocketbook valued. Caesar is served, 

and Christ is crucified. 

4. Submission or self.  

Let's look at one more character in the crucifixion drama, a 

man by the name of Judas Iscariot. I believe in his heart we 

find the basic struggle and decision of life. I'm convinced 

పందబోతునాన ను.  

ఇపుు డు ఉపమానంల్ల ఆ దృకు థం ఎవరికి ఉంది? 

దొంగలు. ఆ వయ కి ు దగ గర డ్బుు , రట్వలు ఉనాి యని వారు 

చూశారు. వాళ్ళళ  కావలెను కారటివ తల మీద కొటివ వాళ్ళళ  

పట్టవకునిా రు. మీది నాది మరియు నేను దానిని 

పొందబోతునిా ను. 

మన బ్పపంచం ఈ రకమైన జీవిత దృకు థంతో నిండి 

ఉంది. నేను దాని గురించి ఎకుక వ కాలం నివసించను 

ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డగా ఇది మీకు అసహ్య కరమైనది. 

నాకు కొంతమంది స్తైసువులు తెలుస్త, అలా కాకుండా 

బ్పవరి ుసాు రు, కాన్న చాలామంది కాదు. అది జీవించడానికి 

సరైన మారగం కాదు. కసాయ దుకాణంల్ల మాంసం 

ముకక ను దొంగలించిన కుకక  గురించి ఈసప చెపిు న 

కథలా ఉంది. అతను తన మాంసం కలిగ ఉని ందుకు 

సంతోష్ంగా అడ్వుల్లట కి వెళ్ళళ డు. అతను ఒక బ్పవాహ్ం 

వదదకు వచిా డు, అకక డ్ అతను తన బ్పతిబింబానిి  

చూశాడు. అతను మాంసం ముకక తో మర్చక కుకక ను 

చూస్తునిా డ్ని అతను అనుకునిా డు. అతను 

తినగలిే దానికంటే ఎకుక వ ఉని పు టిీ, అతను 

అస్తయపడాడడు. అతను ఇతర ముకక ను లాకోక వడానికి 

తన మాంసం ముకక ను పడ్చశాడు మరియు ెండింటిన్న 

కోల్లు యాడు. 

"మీది నాది మరియు నేను దానిని పొందబోతునిా ను" 

అని ఈ బ్పపంచంల్ల బ్పరలమైన జీవన దృకు థం 

ఉంది. కాన్న ెండ్వ దృకోక ణం మీరు చూడాలని నేను 

బ్పతేయ కంగా కోరుకుంట్టనిా ను ఎందుకంటే ఇది 

మరింత కృబ్తిమమైనది మరియు మరింత 

బ్పమాదకరమైనది. 

5. నాది నాది మరియు నేను దాన్నన్న 

ఉంచబోతునాన ను.  

ఇది యాజ్కుని మరియు లేవీయుల దృకు థం. ఇది 

మనకు తెలిసిన చాలా మంది వయ కుుల దృకు థం కూడా. 

దొంగల వైఖరి ఖండించదగనది. పూజ్ఞరి మరియు 

లేవీయుల వైఖరి మెచిు కోదగనది కాదు, కాన్న అది 

అరథం చేస్తకోదగనది. అది కాదా? యేస్త ఒక పూజ్ఞరి 

మరియు లేవీయుల గురించి మాటాటడ్ట్ం నాకు 

ఆసకి ుకరంగా ఉంది, ఇదదరూ మతపరమైన పురుష్యలు. 

వారు ఆలయంల్ల సేవ చేయడానికి యెరూష్లేము 

నుండి యెరికోకు వెళ్ళునిా రు. యాజ్కుడు మరియు 

లేవీయులు బ్పతి సంవత్ రం ఒక వారం ఆలయ సేవ 

చేయాలి. వారు అనిి  విధులు నిరు హించి, యాగాలు 

సిదంా చేయాలి్  వచిి ంది. జెరిఖో యెరూష్లేము 

నుండి చాలా దూరంల్ల లేదు మరియు చాలా మంది 

పూజ్ఞరులు అకక డ్ నివసించినందున ఈ మారగంల్ల 

వెళ్టడ్ం అసాధ్యరణమైన విష్యం కాదు. వారు ఈ వయ కి ుని 

కొట్వడ్ం, రక ుబ్సావం చేయడ్ం మరియు దోచుకోవడ్ం 

చూశారు, కాన్న వారు అట్టవైపు వెళ్టడానికి 



that many people have a totally wrong impression of who 

Judas is. Most of us picture him totally and constantly as 

being some diabolical villain who wore a black hat, kept a 

cape over his face, hid in the shadows and was just the 

epitome of evil all of his life. I don't believe that's true. I 

believe that when Jesus went out to find 12 men, 12 

apostles, he chose the best men that he could find and Judas 

was one of them. Educated and a Judean, he was probably 

the most qualified and best prepared of the 12. No, Judas' 

fate and his reputation came about as the result of a wrong 

decision in the ageless struggle, the choice of sovereignty, 

the choice over who rules. God or self. 

As time passed, Judas became a shock witness of the 

outcome of his deeds. As he listens to the angry howls of 

this lynch mob, his heart begins to break. I don't think he 

bargained on the cross. So as Jesus is led up that hill; panic-

stricken he sought to undo the deal by returning the blood 

money. He runs and throws it at the chief priests' feet. In 

their hypocrisy, those who paid it wouldn't take it back. 

Stricken by a wounded conscience, he mistakenly sought 

to undo the deed by turning to a hangman's noose. 

Tell me, have you ever stopped to think if Judas could not 

live without the Christ, why didn't he choose to live for 

him? The answer is simple. He had no intention of living 

without Jesus. He wanted to take him, but not too seriously. 

He wanted to keep Jesus and lose nothing, in fact even gain 

30 pieces of silver. He was willing to follow Jesus, but on 

his own terms, it was conditionally. He wanted that middle 

ground. Judas sought to cling to Christ in one hand and 30 

pieces of silver in the other. That choice is still there. God 

or self? One of them has to be crucified. 

Paul said what is at the very heart of the whole gospel 

message, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, 

yet not I, but Christ lives in me." (Galatians 2:20) You can 

confess and be baptized, but until you make the decision in 

your heart to crucify self and let Christ reign, you will not 

know the joy and the fruit of Christianity. 

Do you know who the most miserable people in the world 

are? Growing up, I was always told it was the sinners, those 

who were out there living the lascivious life, partying and 

having a high time. But they are not the most miserable 

people in the world. Don't misunderstand. Eventually what 

they involve themselves in will catch up to them. It's a 

hollow life which leads to emptiness. It leads to total 

rejection and dejection. But they aren't the most miserable 

people in the world. The most miserable people in the 

world are the ones like Judas who stand on that middle 

ground and try to hold on to the cross in one hand and the 

world with the other. By straddling that divide, that nobody 

can straddle, they're constantly torn apart inside. 

Submission or self, that's what you've got to answer when 

you face the question, what shall I do with Jesus who is 

called the Christ. 

ఎంచుకునాి రు. 

 

ఇపుు డు ఇకక డ్ పనిల్ల మర్చక విష్యం ఉండ్వచుి . ఒక 

పూజ్ఞరి లేదా లేవీయుడు సేవ చేయడానికి ఆలయం 

వైపు వెళ్ళతుని ట్టయతే, వయ కి ు చేసే చివరి పని 

అపరిశుబ్భంగా మారడ్ం. యూదుల చట్వం బ్పకారం, 

మీరు శ్వానిి  తాకినట్టయతే, అది మిమీ లిి  

ఆచారరదంాగా అపవిబ్తం చేస్తుంది. వారు చేయవలసిన 

ముఖయ మైన పనితో తొందరపడి ఉండ్వచుి . 

ఆచారరదంాగా అపవిబ్తంగా మారే బ్పమాదం గురించి 

కూడా వారు ఆల్లచించి ఉండ్వచుి . ఈ మనిషి 

చనిపోయ ఉండ్వచుి  లేదా నా చేతిల్ల చనిపోవచుి . 

కారటివ, అపవిబ్తంగా మారే బ్పమాదం కంటే వారు తమ 

మారగంల్ల వెళ్ళటరు. "నాది నాది మరియు నేను దానిని 

ఉంచబోతునిా ను." 

 

ఇపుు డు బ్పజ్లారా, మన చిని  పీఠాల నుండి దిగుదాం. 

నేను గుంట్ల్ల ఉని  వయ కి ుని కానంత వరకు ఆ 

కారణాలల్ల బ్పతి ఒకక టి నాకు అరమాే అని నేను మీకు 

చెపాు లనుకుంట్టనిా ను. అపుు డు వాటిల్ల ఏదీ 

అస్ లు అరంా కాదు. కాన్న మనం నిరీ్చ హ్మాట్ంగా 

నిజ్ఞయతీగా ఉని ట్టయతే, నాది ఏమిట్నే ఈ వైఖరి 

నాది మరియు నేను దానిని ఉంచబోతునిా ను, ఇది 

మనల్ల చాలా మందిని వివరిస్తుంది. 

6. నాది ఏది నీది మరియు నేను ఇవవ బోతునాన ను.  

సమారిట్న్స ఆగపోయాడు, అతను కరుణను 

అనుభవించాడు, అతను సహాయం చేసాడు, అతను 

అదనపు మైలు వెళ్ళళ డు మరియు అతను 

అనుసరించాడు. తరువాతి వైఖరి మరియు దృకు థం 

మనం కలిగ ఉండాలి. "నినిు  వలె న్న పొరుగువానిని 

బ్ప్టమించు." నాది ఏది న్నది, నేను ఇవు బోతునిా ను. 

కాన్న ఇపుు డు ఒకక  నిమిష్ం ఆగండి, నాయ య నిపుణుడు ఇలా 

అంటాడు, "నువుు  ఎకక డ్ గీత గీసాువు? నా ఉదేదశ్య ం మీరు 

బ్పతి ఒకక రిన్న, బ్పతిచోటా మీ బ్ప్టమ యొకక  పూరిు 

స్టసాథయల్ల బ్ప్టమించలేరు. మీరు ఈ పొరుగున ఎంత 

దూరం వెళ్ళళ లి? వాయ పారమా? తనను తాను 

సమరిథంచుకోవాలని కోరుతూ అతను "నా పొరుగువాడు 

ఎవరు?" అని అడిగాడు, అతను తనను తాను 

సమరిథంచుకునే ఏైక మారగం ఈ చటావ నిి  ఎలాగైనా 

పరిమితం చేయడ్ం. నేను బ్ప్టమించాలి్ న 

పొరుగువాడెవడు? అపుు డు యేస్త ఆవరణను 

నిరే దశంచాడు. మొతుం ఉపమానం, మీరు కథను 

బ్ప్టమిస్తునిా రని మరియు అభనందిస్తునిా రని నాకు 

తెలుస్త, కాన్న దాని సారాంశానిి  మీరు ఖచిి తంగా 

చూడాలని నేను నిజ్ంగా కోరుకుంట్టనిా ను, ఆ వయ కి ు ఒక 

బ్పశి్  అడిగాడు, "నా పొరుగువాడు ఎవరు?" యేస్త 

అతనిని మర్చక బ్పశి్  అడిగాడు. అతను చెపాు డు. న్న 

పొరుగువాడెవడు అనేది బ్పశి్  కాదు; న్న పొరుగువాని 



Isn't it amazing? Pilate asked that question almost 2,000 

years ago and yet it still echoes through the years. The basic 

choices, truth or tradition, Christ or the crowd, conscience 

or Caesar and submission or self are all still there. What's 

your decision? What will you do with this Jesus who is 

called the Christ? 

Sadly, when the crowd heard that question, they under the 

leadership of the chief priests and the Pharisees, started to 

chant "Crucify Him, crucify Him, crucify Him!" I hope 

your response is different. Jesus said in Matthew 10:32, 

"Whoever confesses me before men, the same will I 

confess before the Father." He said in Mark 16:16, "He that 

believes and is baptized will be saved, he that believes not 

will be condemned." 

Today, that most important question is before you. “What 

will you do with Jesus who is called the Christ?” If you 

have never answered that in the larger sense, if you've 

never said, "I know he is the Son of God, I'll confess that, 

I'll confess it right now, then now is the time. I want to be 

baptized, symbolically burying my old sinful self into a 

watery grave to be raised to walk in a newness of life." I 

hope your answer will not be like the crowd by saying 

"crucify him again. Crucify him again." 

Those of you who have committed your life to Christ, 

would you examine those four basic choices that are 

wrapped up within that question? Would you look deep 

within your heart and ask yourself am I painting a picture 

of a Jesus I want or am I following the truth? Am I really 

listening to the siren call of the crowd or am I standing firm 

in a dying world that needs someone who will stand? Ask 

yourself the question, is my conscience leading me or am I 

bowing before some Caesar somewhere? Finally, have I 

surrendered to him? Or, are you really calling your own 

shots. Were you once faithful in Christ but now need to 

recommit, to ask God to forgive you once again as he's 

willing to do and to receive the strength from that cross to 

get up and walk again with the true self. Then today is the 

day for that commitment. Don’t delay.  Today is the day 

for salvation. Amazing Grace #1277 Steve FlattAugust 25, 1996 

 

Chapter 5 

Where Did the Ax Head Fall?  

A at first glance this question might not be considered one 

of the greatest questions ever asked or any significance or 

implications to your life. But by the time we're finished, 

perhaps, you will see some things that are extremely 

important in your walk with God. 

Elisha is the great prophet in Israel, the successor to his 

mentor, Elijah. Elisha has begun a school for future 

prophets. It has grown to the point that their present facility 

పొరుగువాడెవడు అని దే బ్పశి్ ? నేను నినిు  

అడుగుతుని  బ్పశి్  యేస్త చెపాు డు, "మీరు మీ 

పొరుగువారికి పొరుగువానిగా ఉండ్డానికి సిదంాగా 

ఉనాి రా?" అతయ ంత ఇష్వపడ్ని వయ కుులను కూడా 

బ్ప్టమించడానికి మీరు సిదంాగా ఉనాి రా? ఒక 

సమరయుడు యూదుని బ్ప్టమిస్తుని ట్టటగా లేదా దానికి 

విరుదంాగా. లేదా, మీకు అరదంా చెపిు , మీ నుండి 

దొంగలించిన మాదకబ్దవాయ ల బానిసను బ్ప్టమించడ్ం. 

లేదా చెతుతో నిండిన ీ ్-అప కారుల్ల ప్పకి లాగ, అతను 

చేతిని అందజేయాలని చూస్తుని  వయ కి ుని బ్ప్టమించి 

ఉండ్వచుి .మీ కడుపుల్లని గొయయ ల్ల, అతను నిజ్ంగా 

మిమీ లిి  సదిు నియోగం చేస్తకోవడానికి 

బ్పయతిి స్తునిా డ్నే భావన మీకు కలిగంది.నిజ్ంగా మీ 

బ్పయోజ్నానిి  పొందడానికి 

బ్పయతిి స్తునిా రు.నిజ్ంగా మీ బ్పయోజ్నానిి  

పొందడానికి బ్పయతిి స్తునిా రు. 

విభని  చరీ ం రంగు కలిగన వయ కి ుని బ్ప్టమించడానికి 

మీరు సిదంాగా ఉనాి రా? మీ విశాు సం కంటే భని మైన 

నమీ కంతో వయ కి ుని బ్ప్టమించడానికి మీరు సిదంాగా 

ఉనాి రా? మీతో విభేదించే రలమైన అభబ్పాయాలు 

ఉని  వయ కి ుని బ్ప్టమించడానికి మీరు నిజ్ంగా సిదంాగా 

ఉనాి రా? మీరు ఎయడ్్ స్టతో ఉని  వయ కి ుని 

బ్ప్టమించడానికి సిదంాగా ఉనాి రా? మీరు దొంగను 

బ్ప్టమించడానికి సిదంాగా ఉనాి రా? ఆ 

సమరయునిలాే, నినిు  దేు షించే వయ కి ుని 

బ్ప్టమించడానికి మీరు సిదంాగా ఉనాి రా? అవి చాలా 

కఠినమైన బ్పశి్ లు. చూడ్ండి, తనను తాను 

సమరిథంచుకోవాల్ి న అవసరం కేవలం నాయ యవాది 

అని నేను అనుకోను, కాదా? నిజ్ం చెపాు లంటే, మన 

రోజువారీ నడ్కలల్ల ఎకుక వ భాగానిి  పరిశీలిసేు, "నా 

పొరుగువారు ఎవరు?" అనే బ్పశి్  అడ్గాలనుకోవచుి . 

నిజ్ఞనికి, మీరు ఇపుు డ్చ అడుగుతునిా రు, "భూమిప్ప 

మీరు దీనిి  ఎలా చేసాురు?" ఇది కేవలం వెబ్రి 

ఆదరశ మా? ఇది నిజ్ంగా ఎవరూ చేయని నైతిక 

దౌరజనాయ ల్లట  ఒకటైనా బోధించడ్ం మంచిదేనా? 

ఎండ్మావిలా ఉందా? నేను అలా అనుకోను. ఇది 

నిజ్మని నేను నమీు తునిా ను మరియు ఇది 

సాధ్య మని నేను నమీు తునిా ను మరియు మనం 

బ్ీస్తుల్ల పెరిే బ్పతి రోజు మన పొరుగువారిని మనలాే 

బ్ప్టమించగలమని నేను నముీ తునిా ను. కాన్న అలా 

చేయడానికి, దానిల్లని అనిి ంటి కోసం మనం ఈ 

ఉపమానానిి  చూడాలి. ఈ ఉపమానం కథ కంటే 

ఎకుక వ. ఇది ఒక చిబ్తం. ఇది మన చిబ్తమని నేను 

భావిస్తునిా ను. బ్పతి ఉపమానం వెనుక దానిని 

ీు కరించడానికి ఇష్వపడ్చ వారికి దాచిన ఆధ్యయ తిీ క అరథం 

గురుుంచుకోండి. యేస్త తన నాయ యవాది ఈ 

ఉపమానానిి  దేవుని ముందు తన చిబ్తంగా చూడాలని 



was too small. So they've gone to a new site and begun 

clearing land for the new facility. 

"The company of the prophets said to Elisha, 'Look, the 

place where we meet with you is too small for us. Let us go 

to the Jordan, where each of us can get a pole; and let us 

build a place there for us to live.' And he said, 'Go.' Then 

one of them said, 'Won't you please come with your 

servants?' 'I will,' Elisha replied. And he went with them. 

They went to the Jordan and began to cut down trees. As 

one of them was cutting down a tree, the iron ax head fell 

into the water, 'Oh, my lord,' he cried out,' it was borrowed!' 

The man of God asked, 'Where did it fall?' When he 

showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there, 

and made the iron float. 'Lift it out,' he said. Then the man 

reached out his hand and took it." (2 Kings 6:1-6) 

Most of us haven't spent a lot of time as lumberjacks, but 

you can picture the scene. Most of the men have handled 

an ax at one time or another and you know that the 

centripetal force from swinging that ax over and over again 

eventually loosens the ax head. So as this young seminarian 

lumberjack began to swing away, on one swing, the ax 

head loosened to the point that it flew off the handle and 

into the river. It's a simple story, and in it the prophet asked 

a very simple question. In verse six, he inquires, "Where 

did the ax head fall?" 

From that question, I want to make a spiritual application. 

Much more can be learned than the fact that one day a long 

time ago, he made a piece of iron float. The God who 

created a trillion galaxies and who put everything on the 

face of this earth, who came to this earth in the form of His 

Son, who healed the sick and cured the lepers, who made 

the lame to walk, the God who is going to come back again 

and melt all of creation in a fervent fire, didn't need to go 

out of his way to show me that a five-pound piece of iron 

could float. No, I think this ax head stands for something. 

The ax head represents the POWER GOD WANTS TO 

CHANNEL THROUGH YOUR LIFE. In other words, the 

ax head represents the tools that God places in your hands 

to effectively do his work. This young seminarian 

lumberjack, like the Christian today, was applying his 

presence and his effort to do something worthwhile for 

God. But he found out that without an ax head, the 

presence and the effort weren't enough. You don't cut 

down trees without the ax head being in place and being 

sharp. I think this lesson is going to hit home with lots of 

folks today. 

The very fact that you are reading this lesson indicates 

where your interest and your efforts are. But how many 

trees are you felling for God? How productive are you in 

your Christian life? How satisfied are you right now with 

the fruit of your labor? See many Christians just like this 

young student. They've lost their ax head. They're not what 

they could be. They're not what they should be. In many 

కోరుకునిా డు మరియు మనం కూడా అదే విష్యానిి  

చూడాలని అతను కోరుకుంట్టనిా డు. 

కథల్ల మీరు ఎవరు? న్నవెవరు? నువుు  దొంగనా? కాదని 

ఆశస్తునిా ను. నువుు  పూజ్ఞరివా? మీరు లేవీయులా? 

నిజ్మ చెపుు . మీరు నిజ్ంగా మంచి సమారిట్న్స అని 

అనుకుంట్టనాి రా? మీరు బ్పతిరోజూ రోడుడప్ప స్తడైవిం్ 

చేస్తుని పుు డు అది మీ జీవితానిి  వరిణంచగలదా? 

నువెు వరో తెలుసా? నువుు  గుంట్ల్ల చికుక కుని  వయ కి ువి. 

సాతాను దాడికి గురై రోడుడ పకక న ఉని  వయ కి ు నువుు . 

అతను నినిు  పాపంతో కొటావడు మరియు ఎవరైనా వచిి  

మిమీ లిి  రక్షంచకపోతే మీరు అకక డ్చ చనిపోతారు. 

మన డ్బుు , మన తెలివితేట్లు, మన అందచందాలు 

మరియు మన విజ్యాలు ఇలా మనలిి  గాడిల్ల నుండి 

ప్పకి లాగుతాయ అని మనం భావించే అనిి  విష్యాలు 

మనలిి  దాటి, మనలిి  అకక డ్చ గుంట్ల్ల 

వదిలివేసాుయ. మాకు ఏమి కావాల్ల మీకు తెలుసా? 

మాకు సమరిట్న్స కావాలి. మారగం దాు రా, ఉపమానంల్ల 

ఉని  సమరిట్న్స నిజ్ంగా ఎవరో మీకు తెలుసా? ఒకక  

నిమిష్ం ఆల్లచించండి. అవమానించరడిన వయ కి ు 

ఎవరు, తిరసక రించరడిన మరియు అసహియ ంచుకుని  

మానవాళ్లని రక్షంచడానికి ఇంకా ఎవరు దిగుతునిా రు? 

అది నిజ్ం, ఇది యేస్త. 

మంచి సమారిట్న్సస్టగా మారడానికి మరియు మన 

హ్ృదయాలల్ల సరికొతు దయ యొకక  దృకు థనిి  

అన్సస్టలాక్ చేయడానికి ీలకం: దేవుడు మిమీ లిి  

రక్షంచకపోతే మీరు చనిపోవడ్ం లేదా చనిపోయనట్టట 

చూడ్ట్ం. ఇపుు డు ఆ యూదు నాయ యవాది అకక డ్ 

తనను తాను చూడ్లేకపోయాడు. మనల్ల చాలామంది 

చూసే విధ్ంగానే అతను బ్పజ్లను చూశాడు. అతను 

వాటిని ెండు జ్ఞబితాలుగా విభజంచాడు, ఎ) నేను 

కంటే మెరుగైనవి మరియు బి) నా కంటే మెరుగైనవి. నా 

కంటే మెరుగైన వారి జ్ఞబితా చాలా చిని ది. దాదాపు 

బ్పతి గాయ లప పోల్ బ్పకారం, చాలా వరకు అనిి  

అమెరికాలు తాము సు రాగనికి వెళ్ళునిా మని 

విశ్ు సిస్తునిా య. ఎందుకు అని అడిగనపుు డు నంరర్ 

వన్స సమాధ్యనం "సరే, నేను చాలా మంచి వయ కి ుని." 

చూడ్ండి, అమెరికాల్ల మనకు రక్షకుడు అవసరమని 

మనం అనుకోము, మనకు సిలువ లేదా బ్ీస్తు యొకక  

బ్పాయశి తు రక ుము అవసరమని మనం అనుకోము. 

నేను చాలా మంది వయ కుుల కంటే మెరుగాగ  ఉనిా నని 

నేను తెలుస్తకోవాలి మరియు నేనే అని నాకు నేను బాగా 

భరోసా ఇచిా ను. అది' 

 

మన పొరుగువారి పొరుగువారిగా మనం కష్వపడ్టానికి 

కారణం ఆ గుంట్ల్ల మన పోలికను చూడ్కపోవడ్మే. 

దేవుడు మనలిి  నిస్ హాయంగా, రక ుబ్సావంతో, 

మరణిస్తుని ట్టటగా మరియు రక్షంచాలి్ న అవసరం 

ఉందని మనం అరథం చేస్తకోలేము. మన కోసం 



cases, they're not even what they used to be. There's a lot 

of effort expended, but such little fruit received. Oh, they 

still go through the motions, still swing and swing and 

swing and rub elbows with real lumberjacks. They talk 

about the days when the trees used to fall. That was 

something, but not many trees are falling for them now. No 

fruit, no power, no joy, they've lost the ax head. 

It reminds me of a story I heard about a young lumberjack 

who went into a camp as a rookie. The first day, he was 

prepared, ready and gung ho when he went out. All day 

long be worked up in the great northwest and by the end of 

the day he had felled 20 huge trees. When he got back in 

camp around that campfire, he was bragging about how 

well he did. One of the veteran lumberjacks put his arm 

around him and said, "You know I believe 20 might be a 

first day record for a rookie." He continued "Top men 

around here do 30 trees a day. You keep it up, I believe in 

a short period of time, you'll be right there." The next day 

that rookie lumberjack eager to impress, got up 15 minutes 

earlier, he cut 15 minutes off his lunch hour, he pounded 

and hammered and sawed away. Finally, when he finished 

at the end of the day, only 18 trees had been felled. He was 

rather depressed. He said, "I'll get up 30 minutes earlier 

tomorrow, I'll work all the way through my lunch hour." 

The third day, only 16 trees had fallen. By the end of the 

week, he was down to about a dozen. Swallowing his pride, 

he kind of moped his way into camp and he talked to that 

veteran lumberjack and said, "I don't understand." He said, 

"The harder I try, the be-hinder I get." The veteran 

lumberjack asked, "Have you taken the time to sharpen 

your ax head?" The young man looked up, rolled his eyes, 

sighed and said, "No. I didn't take time to sharpen the ax 

head because I had so much to do." 

Folks, I believe if God were to lean over right now and 

whisper something in many of our ears, something he 

would whisper in the ears of preachers, elders, deacons, 

Bible school teachers, counselors and ministry workers, he 

would whisper, "Have you taken the time to sharpen your 

ax head?" He might even ask, "Have you taken time to see 

if it's still in place?" Have we just keep swinging and 

swinging and swinging and wondering why we're not 

getting anywhere. 

See if we've lost the ax head or if the ax has become dull, 

our work becomes very difficult because it's not designed 

to be that way. If you've lost the ax head, the joy of 

fruitfulness for God is ebbed. Your prayer life becomes 

stagnant. The zealousness, the earnestness is gone. The joy 

of being in Christ, which is supposed to be like a fountain 

welling up inside of us, just dries up. We don't see any fruit. 

I thought about another story I read about some time ago at 

a university in the northwest. It involved lumberjacks as 

well, it was a study on motivation. The psychology 

department took two groups of lumberjacks. They paid one 

కొట్టవకోవడ్ం ఆగపోయే హ్ృదయానికి మనం సు ందించే 

వరకు మనకు కరుణ హ్ృదయాలు ఉండ్వు. 

పరిసయుయ డైన ీమోను యేస్తను ఒక రాబ్తి భోజ్నానికి 

చేరిా డు. స్కమన్స సరైన వయ కి ు, అతను సరైన పారీవని 

నిరు హించాడు, అతను సరైన పనులన్ని  చేశాడు, కాన్న 

వీధిల్లని ఒక స్తీు ల్లపలికి నడిచింది. ఆమె వీధి స్తీు అని 

నేను చెపిు నపుు డు, ఆమె నివసించేది ఇకక డ్చనని నా 

ఉదేదశ్య ం కాదు. అకక డ్ ఆమె పని చేసింది మరియు నా 

ఉదేదశ్య ం మీకు తెలుస్త. ఆమె చేసిన మొదటి పని 

సరికాని పారీవల్లకి బ్పవేశంచడ్ం. అపుు డు ఆమె తన 

జుట్టవను వదులుకుంది, అది కూడా సరిగాగ  లేదు. ఆమె 

యేస్త ముందు తన కళ్ టజోడు చేసింది, అది సరికాదు. 

స్కమన్స ఈ వయ కి ు బ్పవక ు అయతే ఈ అనాయ యానిి  

సహించడు అని అనుకునిా డు. (లూకా 7) 

యేస్త అతని హ్ృదయానిి  తెలుస్తకునిా డు, "స్కమన్స, 

నేను న్నకు ఒక కథ చెపాు లనుకుంట్టనిా ను." స్కమన్స, 

"చెపు ండి గురువుగారూ" అనిా డు. అతను ఇలా 

అనిా డు, "ఒకపుు డు ఇదదరు మనుష్యయ లు ఉనాి రు 

మరియు వారు ఒక నిరిదష్వ డ్బుు  ఇచిే  వయ కి ుకి రుణపడి 

ఉనాి రు. వారిల్ల ఒకరు 500 డెనారీలు మరియు వారిల్ల 

ఒకరు 50 డెనారీలు బాీపడాడ రు. డ్బుు  ఇచేి  వయ కి ు 

ఇదదరిన్న క్షమించాడు. యేస్త ఇలా అనిా డు, "స్కమన్స, 

నేను నినిు  ఒక విష్యం అడుగుతాను. డ్బుు  ఇచిే  

వయ కి ుని ఎకుక వగా బ్ప్టమించిన వయ కి ు అని మీరు 

అనుకుంట్టనాి రా?" స్కమన్స అనిా డు, "సరే, అతనికి 

ఎకుక వ రుణపడి ఉని  వయ కి ు ఇతడ్చ అని నేను 

అనుకుంట్టనిా ను." యేస్త చెపాు డు, "అది నిజ్మే." 

అతను చెపాు డు, "నేను వచిి నపుు డు న్న ఇంటోట కి, 

స్కమన్స, నువుు  నా పాదాలు కడ్గలేదు. కాన్న ఆమె తన 

కని్న ళ్ టతో నా పాదాలను కడుగుతోంది. నేను మీ ఇంటోట కి 

వచిి నపుు డు, మీరు నాకు ముదుద ఇవు లేదు (అది 

ఆతిథయ నికి సంకేతం); ఆమె నా పాదాలను 

ముదుదపెట్టవకోవడ్ం ఆపలేదు. నేను మీ ఇంటికి 

వచిి నపుు డు మీరు నా తలకు నూనె వేయలేదు. ఆమె 

నా పాదాలకు స్తగంధ్యనిి  పోసింది. అతను చెపాు డు, 

"స్కమన్స, ఆమె చాలా క్షమించరడింది ఎందుకంటే ఆమె 

ననిు  చాలా బ్ప్టమిస్తుంది." అపుు డు అతను స్కమన్సస్టను 

జంగర్స్టతో కొటావడు. అతను చెపాు డు, "అయతే తకుక వ 

క్షమించరడినవాడు తకుక వ బ్ప్టమిసాుడు." అంతే! 

నేను దానిని మంచి సమారిట్న్స గురించి మా 

ఉపమానంల్లకి అనువదించగలిగతే, అతను ఎపుు డూ 

గుంట్ల్ల లేడ్ని భావించేవాడు దాని నుండి చాలా 

కొదిదమందిని పొందుతాడు. మనలిి  మనం ఎపుు డైనా 

గుంట్ల్ల ఉని  వయ కి ుగా చూసినట్టయతే, ఇది ఒక చిని  

ఉపమానం కంటే ఎకుక వ అవుతుంది, ఇది చరిి  

తరాు త ఒక గంట్ పాట్ట ఎవరిైనా మంచి పని 

చేయడానికి మనలిి  బ్ప్టరేపిస్తుంది. మనలిి  మనం 



group of men the same price that they had been making, the 

same wage, to just go what they had always done—just 

chop down trees. The second group was told "We want you 

to use the flat edge, the blunt edge of the axe but we'll pay 

you twice your regular wage. We just want you to pound it 

against the tree, just keep going. Do it as long as you want; 

we'll pay you double wages." The test group using the blunt 

edge of the axe had all quit within half a day. As the last 

lumberjack from that test group was walking away, he was 

shaking his head. In his exit interview he said, "Money, or 

no money, this is no fun. When I swing the ax, I have to 

see the chips fly." A lot of us become worn and tired and 

weary and even bored because we're swinging the ax, but 

we're not seeing the chips fly. No fruit, no results, no joy.  

Some simple observations from the story of the ax head  

1. The ax head was borrowed.  

It wasn't the property of the one who was using it. "As one 

of them was cutting down a tree, the iron ax head fell into 

the water 'Oh, my lord,' he cried out, 'it was borrowed!'" (2 

Kings 6:5) What need to understand that our spiritual ax 

head, that cutting edge that God wants us to have,  is the 

power we have to minister joyfully to others, the power that 

we are going to have to teach others to share our faith with 

Christ, the power that God is going to give us to overcome 

temptation and the power that we are going to have to lead 

our families in a righteous way. It's not a personal power. 

It is a God-given power. It is borrowed in a sense. You 

don't work up this power through psychology or build it up 

through your own willpower. It's a divine power that comes 

from Jesus Christ and his spirit living in you. It's a gift from 

God. It's not your power or my power, it's God's power. 

Some Jews had returned home to Israel from Babylonian 

captivity eager to rebuild their temple. Just like a lot of us, 

they got started, laid the foundation and then they got tired. 

They lost their ax head. For 16 years, not one stone was 

turned as they left the foundation in place. Zechariah was a 

prophet sent back when the Jews had been released from 

Babylonian captivity. He said, "We can't just stop with the 

foundation, let's start building the temple." The people 

were all discouraged saying, "It was hard work just to do 

the foundation. We don't think we can ever build the whole 

temple." God told Zechariah "So God said to me ...'Not by 

might nor by power, but by my spirit,' says the Lord 

Almighty." (Zechariah 4:6) God told Zechariah, your arms 

aren't strong enough, your minds aren't smart enough, your 

hearts aren't courageous enough and your plans aren't good 

enough. If the temple is ever rebuilt, it will be because my 

Spirit causes it to happen. 

The Spirit of God is the keen, sharp edge of the ax head. 

That's the difference. The power that you have to resist 

temptation, to share your faith or to influence your family 

for Christ, it's not a power created by your own energy, it 

is the gift you receive when you came to Christ. It's a 

ఎపుు డైనా గుంట్ల్ల చూసినట్టయతే, ఇది జీవితానికి 

పూరిు నమూనా అవుతుంది. 

మీ మొతుం వీక్షణను మారిే  మూడు మారాగలు ఉనాి య. 

4. ఇక మీరు శ్బ్తువులను చూడ్రు, శ్బ్తువుల 

బాధితులను చూసాురు.  

5. సమసయ లు లేవు, కాన్న సమసయ లు ఉని  వయ కుులు. 

6. ఇకప్ప మీరు చూసి జ్ఞలిపడ్రు, కాన్న మీరు కరుణ 

అనుభూతి చెందుతారు.జ్ఞలి గుంట్ల్ల ఉని  

వయ కి ుని చూస్తు , "నేను ఆ గుంట్ల్ల పడ్నందుకు 

సంతోషిస్తునిా ను." కాన్న కరుణ ఆ గుంట్ల్ల 

చూస్తు , "నేను అకక డ్ ఉనిా ను మరియు 

భగవంతుని దయ తపు  ఇపుు డు కూడా 

ఉండ్గలిగాను" అని చెబుతోంది. చూడ్ండి, 

మనలిి  మనం రోడుడ పకక న ఉని  వయ కి ుగా 

చూసినపుు డ్చ, మనం దయగల 

మంబ్తులమవుతాము. 

"రయటికి వెళ్లట సహాయం చేయండి. రయట్కు వెళ్లట 

సహాయం చేయండి. రయట్కు వెళ్లట సహాయం 

చేయండి" అని బ్పజ్లను బుజ్జగంచడ్ం సరిపోదు. మీరు 

దీనిి  చేయగలరు, కాన్న పరిమిత సమయం వరకు 

మాబ్తమే. కాన్న నా హ్ృదయం సమూలంగా రూపాంతరం 

చెందినపుు డు, యేస్త ననిు  గుంట్ల్ల నుండి 

రయట్కు తీసిన సమరయుడు అని 

తెలుస్తకుని పుు డు, నేను నా జీవితాంతం నేను 

చేరుకోగల చేతుల కోసం వెతుకుతాను. బ్పజ్లారా, 

హ్ృదయం మారకుండా మీ చేతులు కొనిి  మంచి 

పనులు చేయగలవని నేను కనుగొనిా ను, చాలా కాదు, 

కొనిి . కాన్న హ్ృదయం నిజ్ంగా మారినపుు డ్లాట  చేతులు 

ఎలటపుు డూ సహాయం చేసాుయ. 

యేస్త ఈ కథను మూసివేసినపుు డు, "రయటికి వెళ్లట ___ 

ఏమిటి, అదేవిధ్ంగా?" "రయటికి వెళ్లట బోధించు, అలాే 

బోధించు" అని ఆయన చెపాు డా? "రయటికి వెళ్లట 

ఆల్లచించు, అలాే?" "రయటికి వెళ్లట గురుు పెట్టవకో, 

అలాే?" అతను, "రయట్కు వెళ్లట, అలాే చేయండి." 

 

ఆకసిీ క వరదల్ల అండ్ర్స్టపాస్ కింద చికుక కుని  ఒక 

వృద ా మహిళ్ గురించి నేను ఒక కథ వినిా ను. 

తలుపుల్లట కి న్నళ్ళట  వచాి య. ఆమె వృదాాపయ ం మరియు 

ఆమె తొడ్ల వరకు ఉండ్చ ఆ న్నటిల్లకి దిగడానికి చాలా 

భయపడింది, అది ఆమెను కొట్టవకుపోయ ఉండ్వచుి . 

ఆమె వణికిపోతోంది. ఒక తోటి ఒక పెదద ఫోర్-వీల్ స్తడై్స్టల్ల 

ఓవర్స్టపాస్ మీదుగా వెళ్ళతుండ్గా, బ్కిందికి చూస్తు  

ఆమెను చూశాడు. అతను ఆపి, పార్క స్టల్ల ఉంచాడు, 

రయట్కు దూకి అకక డ్ చూశాడు. ఆమె కేవలం 

భయంకరంగా ఉని ట్టట అతను చూడ్గలిగాడు. అతను 

"మేడ్మ, నేను మీకు సహాయం చేయగలనా?" మరియు 

నేను ఆమె బ్పతిసు ందనను బ్ప్టమిస్తునిా ను. ఆమె 



borrowed power.  Don’t dare lose sight of it, ignore it or 

lose it. If we lose it trying to take on this world without 

God's power through his Holy Spirit, it's like trying to fell 

a great redwood by beating it with the ax handle. You get 

nowhere fast. It's a borrowed power. 

2. The ax head was lost.  

While he was working the ax head slipped off the handle 

and fell into the water. It was lost. Where do we lose our 

spiritual ax heads in our walk with God? Has anybody ever 

lost it in the waters of worldliness? Has anybody swung it 

in the rivers of ritual? Has anybody lost your ax head in the 

creek of criticism? Did it fly off into the pond of 

prayerlessness, or the stream of secularism? Is your ax head 

in the swamp of self-satisfaction? It can go any number of 

places. But if we have lost it, what are we going to do about 

it? There's nothing sadder than losing the power that God 

wants his servant to have. The ax head was lost. 

3. There was a concern over its lost.  

As soon as he realizes it was gone, Elisha's helper cried out, 

'"Oh, my lord.'" He was distressed. I venture to say that 

there's not a one of us whose walk with God hasn't had at 

one time or another to go look for their ax head. There are 

times that we've got to stop and re-check our priorities. 

When we realize something is missing we've got to repent 

and we've got to start again. If you've never done that, I 

suggest that you start looking for your ax head because 

you've lost it and don't know it. You see there's concern 

when it's lost. It thrills me that this fellow was greatly 

disturbed over losing it. 

Too many times we go through religious rituals, go through 

the activities and say the right things, act the right way, 

we've got it so down pat and we don’t even realize we've 

lost the ax head. We don't expect anything great from God 

and we don't ask anything great from Him. If the biggest 

thing we ask from God is to bless our meals, then it's 

possible for us to go through life and to lose that power and 

not even know it. 

It's not what is done for God that matters nearly as much as 

what is done by God through us. I think we miss that point 

a lot of times. We all want to do something for God, but 

that's not nearly as important as what's done by God.  So 

many times we substitute activity for productivity. We say, 

"Well, I've done this for God, I've done that for God or I've 

gone over there for God." We need to stop and ask: “Have 

I done it in and with the power of God?” 

Activity isn't always productivity. We stay busy doing 

things, things for the church and things for other people. 

But, we also need to stop and ask: “Am I doing things for 

God, or is God doing things through me?” The former is 

good, but the latter is much better. The former, doing things 

for God, creates activity. But the latter, lets God creates 

productivity. Productivity occurs when the ax head is in 

place and sharp. I don't want to pray, "God, bless what I am 

వణుకుతూ, "అకక డ్ నుండి కాదు." నేను న్నకో విష్యం 

చెపాు లి. మనం ఇకక డి నుండి బ్పజ్లకు సహాయం 

చేయడ్ం దేవుడు కోరుకోవడ్ం లేదు. మేము అకక డ్ 

ఉని ందున గుంట్ల్ల ఉని  బ్పజ్లకు సహాయం 

చేయాలని దేవుడు కోరుకుంట్టనిా డు. 

నేను జీవించి ఉని ంత కాలం నా మనస్్త ల్ల 

నిలిచిపోయన వాటిల్ల ఒకటి మాథ్యయ  25ల్లని తీరుు  

సనిి వేశ్ం. గొబ్ెలు మరియు మేకల ఉపమానం మీకు 

గురుుందా? గొబ్ెలు కుడి వైపుకు మరియు మేకలు ఎడ్మ 

వైపుకు ఎలా వెళ్ళుయ? అతను గొబ్ెలతో, "నేను ఆకలితో 

ఉనిా ను మరియు మీరు నాకు ఆహారం ఇచిా రు, నేను 

దాహ్ంగా ఉనిా ను మరియు మీరు నాకు బ్తాగడానికి 

ఇచిా రు, నేను నగి ంగా ఉనిా ను మరియు మీరు నాకు 

దుస్తులు ధ్రించారు, నేను అనారోగయ ంతో మరియు 

జైలుల్ల ఉనిా ను మరియు మీరు వచిి  ననిు  

సందరిశ ంచారు" అని చెపు బోతునిా డు. అతను 

మేకలతో ఇలా చెపు బోతునిా డు, "ఇవన్ని  నేనే 

మరియు మీరు ఏమీ చేయలేదు." అపుు డు అతను కుడి 

వైపున ఉని  వాటితో, "తంబ్డిచే ఆశీరు దించరడిన 

మీల్లనికి రండి" అని చెపు బోతునిా డు. "నా నుండి 

వెళ్లళ పో" అని వెళ్లళ పోయాడు. 

అతను బ్పసాువించని చాలా ముఖయ మైన విష్యాల 

గురించి నేను చాలా ఆసకి ుగా ఉనిా ను. అతను చరిి  

హాజ్రు గురించి ఒకక  మాట్ మాటాటడ్డు, అవునా? అతను 

సిదాాంతం గురించి ఒకక  మాట్ కూడా మాటాటడ్డు. మా 

బ్డెస్ గురించి ఒకక  మాట్ కూడా మాటాటడ్డు. తపుు గా 

అరథం చేస్తకోకండి, నేను ఆ విష్యాలన్ని  ముఖయ మైనవి 

కావు, ముఖయ ంగా మొదటి ెండు. మీకు నాకు తెలిసి 

ఉంటే, అవి చాలా ముఖయ మైనవి అని నేను 

భావిస్తునిా నని మీకు తెలుస్త. దేవుడు మనల్ల బ్పతి 

ఒకక రి గురించి తెలుస్తకోవాలనుకునే బ్గంథంల్ల నేను 

చూసిన మొదటి విష్యం ఏమిట్ంటే, “నువుు  న్న 

పొరుగువారి పొరుగువా?” గుంట్ల్ల నుండి రయట్కు 

తీయడానికి వయ కుుల కోసం వెతుకుతుని  రూపాంతరం 

చెందిన హ్ృదయం మీకు ఉందా? 

మీరు నిజ్ంగా ఎకక డ్ ఉనాి రో మీరే చూసాు రని నేను 

ఆశస్తునిా ను మరియు బ్పారి థస్తునిా ను. మీరు గుంట్ల్ల 

ఉనాి రు లేదా మీరు అకక డ్ ఉనాి రు. మీరు బ్కిసివయన్స 

కాకపోతే, మీరు బ్పస్తుతం గుంట్ల్ల ఉనిా రు మరియు 

యేస్త మిమీ లిి  రయట్కు లాగడానికి 

అనుమతించకపోతే మీరు అకక డ్చ చనిపోతారు. 

స్తవారుకు విధేయతతో రండి, అందరూ వినగలిే చోట్ 

అతని ప్టరును ఒపుు కోండి మరియు బ్ీస్తుల్ల కొతు 

జీవితానికి పునరుతాథనం చేయడానికి న్నటి బాపివజ్ం 

దాు రా అతనితో ఖననం చేయరడిన యేస్త రక ుం దాు రా 

మీ పాపాలను కడ్గండి. మీ పాపం పూరిుగా 

క్షమించరడుతుంది. ఆయన నినిు  పాపపు గుంట్ 



doing." I want to pray, "God, show me what you're doing, 

and make sure I'm in that blessing." 

4. The ax head was found where it was lost.  

When the helper said, '"My lord, I've lost the ax head and 

it's borrowed,' the man of God (that's Elisha) asked, 'Where 

did it fall?' When he showed him the place, Elisha cut a 

stick and threw it there and made the iron float." Now folks, 

I know it's simple, but look at this. The ax head was found 

right where it was lost. Spiritually, that's the same way it is 

with our walk with God. If you've lost your spiritual ax 

head this morning, you're going to find it in the same place 

you lost it. 

 

Remember the parable of the Prodigal Son? Where did the 

boy go to find the ax head? He went right back where he 

left it. He left it at home when he walked out and went to a 

far country. When he came to himself, he went home and 

there it was. Do you know where some of you need to go 

to find your ax head? Some of you need to go get your 

dusty Bible off the shelf and read it. Some of you need to 

go to that quiet place you had one time. You need to get on 

your knees and pray again because it's been a long time. 

That’s where you left your ax head. Some of you need to 

return to your spouse.  

Matthew 18 says, "Sometimes, we left our ax head with 

another brother." It doesn't have to be in your immediate 

family. Reconcile with a brother before you worship. Why? 

Because until you do, you've lost your ax head. You've lost 

your source of spiritual power. Some of us just need to 

humble ourselves before God, the Father, because our 

stubborn pride has sapped away our spiritual power. 

"Where did you lose it?" That's where it's going to be 

found. 

I don't know where you've left your ax head, but you know 

where it was. Go there, that's where you will find it. 

5. The one who lost it had to be the one who retrieved it.  

After it was floating, Elisha looked at the man and said, 

"'Lift it out.' Then the man reached out his hand and took 

it." You say, "What's the significance of that?" You are 

responsible for you ax head.  No one can relieve you of 

that.  

You see the prophet said, "You go in the water and pick it 

up for yourself." The good news is, if you make that 

determination, that's exactly what you can do. To me one 

of the most amazing concepts in all Scripture is that God 

gives us the power to choose. God has chosen only to use 

human beings to accomplish his will for the most part. 

Incredibly, he gives us the power of choice to determine 

how much power from him is going to be channeled 

through us. Yet, by one thought, word or choice, we 

determine whether any power will go through us. As long 

as you choose to let the ax head stay in the water, that's 

where it will stay.  If you choose to pick it up. God can 

bless your life in a mighty way. Amazing Grace #1274 Steve Flatt, 

నుండి రయటికి తీశాడు. ఇతర కందకాల నివాస్తలను 

వెతకమని కూడా అతను మిమీ లిి  ఆదేశంచాడు. మీరు 

ఎకక డ్ ఉనాి రో మీకు గురుుని ంత వరకు, మీరు వారిని 

కుడి మరియు ఎడ్మ వైపుకు లాగుతారు. అదే విధ్ంగా, 

దేవుని రాజ్య ం అభవృది ాచెందుతుంది.అమేజం్ బ్ేస్ #1275 
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అధ్యయ యం 4 

నేను ప్కీసి్తతో ఏమ్మ చేయాల్చ? 

ఇది శుబ్కవారం తెలటవారుజ్ఞమున. గెత్ మనే అనే తోట్ 

నుండి రోమన్స నియమించరడిన బ్పధ్యన పూజ్ఞరి 

అయన ైాస్ హౌస్స్టకి స్కనికులు మరియు పూజ్ఞరుల 

విచిబ్తమైన మిబ్శ్మం యేస్తను నడిపించింది. అకక డ్ 

కొంత కాలం తరాు త అతను నిజ్మైన యూదు బ్పధ్యన 

యాజ్కుడైన అనిా స్ వదదకు వెళ్ళటడు, ఆప్ప మళ్లట ైాకు 

తిరిగ వచిా డు. ఆ ఇదదరు బ్పధ్యన యాజ్కులు ఈ వయ కి ు 

చనిపోవాలని నిరణయంచుకునిా రు, కాన్న అలా 

చేయడానికి వారికి అధికారం లేదు, రోమన్స బ్పొకూయ రేట్ర్ 

మాబ్తమే ఒక వయ కి ుకి మరణశక్ష విధించగలడు. కారటివ 

వారు అతనిని పొంటియస్ పిలాతు వదదకు 

తీస్తకువచిా రు. పిలాతు అనే చిని  రోమన్స గవరి ర్స్టను 

యేస్తతో కలుస్తకోవడ్ం తపు  బ్పపంచం ఎని డూ 

గురుుపెట్టవకోలేదు. తెలటవారుజ్ఞమున మేల్క ని  అతను 

ఇది యూదుల మధ్య  ఒక రకమైన చిని  వాదన 

మాబ్తమేనని బ్గహించాడు. యేస్తతో తన సంభాష్ణ 

మరియు చరి ల బ్పబ్కియల్ల, ఈ వయ కి ు ఏ తపుు  

చేయలేదని పిలాతు తు రగా చూశాడు, 

పాస్ ఓవర్ సమయంల్ల యూదులకు ఒక నిరిదష్వ ఖైదీని 

విడుదల చేయడ్ం దాు రా వారిని శాంతింపజేయడ్ం 

కొంతకాలంగా రోమన్స ఆచారం. "ఇపుు డు విందుల్ల 

జ్నసమూహ్ం ఎంచుకుని  ఖైదీని విడుదల చేయడ్ం 

గవరి రు ఆచారం. ఆ సమయంల్ల వారికి రరబాు  అనే 

ప్టరుమోసిన ఖైదీ ఉనిా డు. కారటివ గుంపు గుమిగూడిన 

తరాు త, పిలాతు వారిని ఇలా అడిగాడు, 'మీరు ననిు  

ఎవరిని కోరుకుంట్టనాి రు? న్నకు విడుదల: రరబాు , లేక 

బ్ీస్తు అని పిలువరడ్చ యేస్తనా?' ఎందుకంటే వారు 

అస్తయతో యేస్తను అతనికి అపు గంచారని అతనికి 

తెలుస్త." (మతుయ 27:15-18) 

రరబాు స్ గురించి మనకు చాలా తకుక వ తెలుస్త. 

మార్క  మరియు లూక్ రోమన్స బ్పభుతాు నికి వయ తిరేకంగా 

విఫ్లమైన తిరుగుబాట్టకు నాయకతు ం వహించడ్ంల్ల 

సహాయం చేశాడ్ని మరియు అతను హ్తయ కు 

పాలు డాడ డ్ని మాకు చెపాు రు. పిలాతు యూదుల నైతిక 

భావానిి  ఆకరి షస్తునిా డ్ని అనుకునిా డు. వారు రోమన్స 

బ్పభుతాు నిి  ఎంత తీబ్వంగా దేు షిసాు రో అతనికి 
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Chapter 6 

Where is the Lamb? 

We’re going to travel to one of the most remarkable and 

emotional scenes in all of human history. God gives 

Abraham an incredibly bizarre command. "Some time later 

God tested Abraham. He said to him, 'Abraham!' 'Here I 

am,' he replied. Then God said, 'Take your son, your only 

son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. 

Sacrifice him there as a burnt offering on one of the 

mountains I will tell you about.'" (Genesis 22:1-2) 

Now folks, that seems bizarre to us, but there is no way that 

we can begin to adequately appreciate how it impacted 

Abraham. We're going to study more about this in a 

moment, but remember Abraham and Sarah had been 

childless. He waited more than a quarter of a century for 

this child. It was a promised child. Another thing you may 

not appreciate is that when God called Abraham to go into 

this land of Canaan, all of the Canaanite people were child-

sacrificing people. I've stood at Megiddo and saw the round 

altar where the Canaanites who lived at Megiddo sacrificed 

their little children. There's another altar outside the gates 

of Jericho, the same thing. Jehovah God was the only God 

of antiquity who said, "No! Human life is precious to me. 

Don't you dare shed man's blood." Now, God wants the 

wonder boy sacrificed! 

But despite a lack of understanding, Abraham responded 

with obedient faith. Early the next morning Abraham got 

up and saddled his donkey. He gathered the servants, took 

Isaac and left. When they came to the foot of Mount 

Moriah, Abraham told the servants to stay while he and 

Isaac ascended the mountain to worship. The question that 

we're going to consider came as the two of them started up 

that mountainside. 

"Abraham took the wood for the burnt offering and placed 

it on his son Isaac and he himself carried the fire and the 

knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up 

and said to his father Abraham, 'Father?' 'Yes, my son?' 

Abraham replied. 'The fire and wood are here,' Isaac said, 

'but where is the lamb for the burnt offering?' (Genesis 

22:6-7) 

Can you imagine? If ever a question cut into a man's heart, 

this was it. That boy who had worshipped so many times 

with his father automatically knew what was missing. The 

boy who so loved and so trusted his dad that the last 

possibility to cross his mind was that his would be the 

throat that would be slit and his would be the blood to flow 

over the woods. That boy with innocent eyes looked into 

his father's and said, "Where is the Iamb?" Obviously, Isaac 

తెలుస్త, కాన్న ఖచిి తంగా, వారు హ్తయ ను క్షమించరు. 

యేస్త అసలు నేరం చేయనందున మరియు కేవలం 

ఒక వారం బ్కితం అతను హోసనాి  అని కేకలు 

వేయడ్ంతో నగరంల్లకి వచిి నపుు డు చాలా బ్పజ్ఞదరణ 

పొందాడు. హోసనిా ! జ్నసమూహ్ం తపు కుండా 

తనను విడుదల చేయమని కోరతారని పిలాతు 

అనుకునిా డు. కాన్న అతనికి చాలా ఆశ్ి రయ ం మరియు 

భయంతో వారు "మాకు రరరు లు ఇవు ండి, మాకు 

రరరు లు ఇవు ండి" అని అరిచారు. ఇది పిలా్ యొకక  

తదుపరి బ్పశి్ , ఇది మా అధ్య యనం యొకక  దృషివ. 

భయం మరియు కోపం మరియు గందరగోళ్ంతో, అతను 

అడిగాడు "అయతే, బ్ీస్తు అని పిలువరడ్చ యేస్తతో నేను 

ఏమి చేయాలి?" 

పిలాతు అది బ్గహించలేదు, కాన్న అతను తన కంటే 

చాలా పెదదదిగా, దాని సమయం కంటే చాలా పెదదదిగా 

ఉని  బ్పశి్ ను అడిగాడు. మనుష్యయ లు జీవించి 

ఉని ంత కాలం, జీవితంల్లని బ్పధ్యన బ్పశి్  అడిగన 

వయ కి ుగా పిలాతు స్టజా్ఞపకం ఉంచరడ్తాడు. "బ్ీస్తు అని 

పిలువరడ్చ యేస్తతో నేను ఏమి చేయాలి?" 

మొదటి వయ కి ు సరు నామం గమనించండి: నేను యేస్తతో 

ఏమి చేయాలి? జీవితంల్ల తపిు ంచుకోలేనివి చాలా 

తకుక వ. పాత సామెత, "చావు మరియు పనిు లు 

మాబ్తమే విష్యం." అది సరైనది కాదు, విలువైన 

మరికొనిి  ఉనాి య మరియు యేస్త వారిల్ల ఒకరు. 

2,000 సంవత్ రాలుగా, అతను మానవ చరిబ్తల్ల 

బ్పధ్యన పాబ్తగా ఉనిా డు మరియు యేస్త విశ్ు ం యొకక  

గుండెల్ల ఉని ందున, అతను బ్పతి మనిషి యొకక  

ఎజెండాల్ల బ్పధ్యనమైనవాడు. యేస్తబ్ీస్తు గురించి 

అందరూ అంగీకరించే ఒక నిజ్ం ఏమిట్ంటే: ఆయనను 

విసీ రించలేము. శ్తాబాదలు గడిచేకొదీద, పురుష్యలు 

అతనికి బ్ప్టమతో, కొందరు ధికాక రంతో, మరికొందరు 

అవహేళ్నతో, మరికొందరు తృణబ్పాయంగా, 

మరికొందరు ఆశ్ి రయ ంతో, కొందరు తిరసక రణతో 

మరియు మరికొందరు ఆపాయ యతతో సమాధ్యనం 

ఇచిా రు, కాన్న అందరూ సమాధ్యనం ఇచిా రు. యేస్త 

జీవిత చరిబ్త ఈ మాట్లతో ముగుస్తుంది, "ఇదిగో, నేను 

బ్పపంచం అంతం వరకు ఎలటపుు డూ మీతో ఉనిా ను." 

యేస్తబ్ీస్తు ఇంకా జీవించి ఉనిా డు. అతను ఏదో ఊహ్ 

యొకక  కలు న లేదా అదుభ త కథ యొకక  ఉతు తిు కాదు. 

ఆయన కేవలం చారిబ్తక వయ కి ు మాబ్తమే కాదు. అతను 

బ్పపంచంల్లని గొపు  మతాలల్ల ఒకదానిని స్టసాథ పించిన 

ఆశ్ి రయ కరమైనది కాదు. అతను బ్రతికే ఉనిా డు. 

అతను కపెరి హూముల్ల ఉని టేట ఇకక డ్ కూడా 

ఇంటోటనే ఉనిా డు. అతను నిని , నేడు మరియు 

ఎపు టిీ ఒకేలా ఉనిా డు. మీరు దానిని ల్లపలికి 

వదిలేసేు, పిలాతు సంవత్ రాల బ్కితం అడిగన బ్పశి్  

అపు టికి ఎంత ముఖయ మైనదో నేటికి కూడా అంతే 



was asking more than he knew. God was calling his father, 

Abraham, to sacrifice more than he ever had before. 

I think Genesis 22:1 is one of the great understatements in 

the Bible. Do you see how it began? Sometime later God 

tested Abraham. Test? Test? This is a final exam. This is 

the sounding out of the depths of a man's soul. Isaac was 

the most precious thing in Abraham's life. I've already told 

you that Abraham and Sarah had been childless through all 

their marriage and when God called him to make a 

covenant with him, Abraham was 75 years old and Sarah 

was 65. God says, "Don't worry, I'm going to make your 

descendants more numerous than the stars in the sky." The 

problem was, they didn't even have a child. So, what does 

God do? I'm sure Sarah, had they been available, would be 

taking a home pregnancy test every morning. God made 

them wait 25 more years! When they were old enough to 

be great, great, great grandparents, Abraham was 100 and 

Sarah was 90, God fulfilled the promise and Isaac was 

born. The boy grew, his mother doted over him, and his 

father cherished every movement he made. They loved that 

promised child more than they loved life itself. Then out of 

the clear blue comes that vassalling, unbelievable, 

unthinkable command, to slay the wonder boy. Why? Why 

did God do that? 

Most of us have never really come to grips with the 

bewilderment and the atrocity of this incomprehensible 

situation. Surely, God was asking too much of this man, 

Abraham. This is the key to unlocking the meaning of 

Genesis 22. It is the key to answering the question, "Where 

is the lamb?" It is the key to the question being put to you, 

where is your lamb? And here's that key: Before God will 

use any one of us for a great purpose, he and we must be 

sure that we love him more than anything else. 

That's the lesson. Before God will use any one of us for a 

great purpose, he and we must be sure that we love him 

more than we love anything else. See, it wasn't for God's 

vanity that he put Abraham to the test. It was so Abraham, 

himself, could know that nothing, nothing was more 

important to him than Jehovah God. People, while 

Abraham and Isaac's story is unique in all history, the 

principle isn't. God still asks for lambs. He asks for our 

lambs, things precious to us and things that we love dearly, 

to be put on the altar of sacrifice so that He might do 

something great through our lives. He might ask you for 

your Iamb to be your home and your immediate family, 

father and mother, brothers and sisters, as you feel a 

burning in your heart to be a missionary on a foreign soil. 

Your lamb might be your money if God has blessed you 

with a great deal of affluence. Your calling to put that lamb 

on the altar might be a major gift to fund some great 

ministry or some great project for the Lord's work. Your 

lamb might be your time if you sense God calling you to a 

ministry that you used to occupy with a hobby. 

ముఖయ మైనది. 

యేస్త జీవించాలా లేక చనిపోవాలా అనే బ్పశి్  యూదు 

మహాసభకు లేదా రోమన్స నాయ యనిపుణులకు ఆందోళ్న 

కలిగంచే విష్యం కంటే ఎకుక వ. లేదు, యేస్త 

జీవించాలా లేక చనిపోవాలా అనే బ్పశి్ కు బ్పతి 

పురుష్యడిల్ల మరియు బ్పతి స్తీుల్ల హ్ృదయంల్ల, 

మనస్్త ల్ల సమాధ్యనం ఉంట్టంది. బ్ీస్తు అని 

పిలువరడ్చ ఈ యేస్తను మీరు ఏమి చేసాురు? మీరు ఆ 

సిలువ వేయరడిన దృశాయ నిి  చూడ్వచిు  మరియు 

అకక డ్ ఉని  పాబ్తల అతిధేయల జీవితాలల్ల మరియు 

ముఖాలప్ప మీరు నిరిదష్వ ఎంపికలను చూడ్వచుి . 

వాటిల్ల నాలుగు ఎంపికలను మీతో పంచుకుంటాను. 

6. న్నజం లేదా సంప్ప్దాయాన్నన  ఎంచ్చకోండి.  

బ్పధ్యన పూజ్ఞరి మరియు పరిసయుయ లు 

ఎదుర్చక ంట్టని  సమసయ  సతయ ం లేదా సంబ్పదాయం. 

నిజ్ఞనికి, ఈ సమసయ  ఒక బ్కాస్ ఏరు డ్టానికి బ్పధ్యన 

కారణం. యూదులు శ్తాబాదలుగా మెీ్ య కోసం 

వెతుకుతునిా రు. ఇది పాత నిరంధ్న అంతటా 

బ్పవచించరడింది. బ్పతిరోజూ వేలాది మంది యూదు 

కుట్టంబాలు మెీ్ య రాక కోసం బ్పారి థంచారు, కాన్న 

అతను గొపు  స్కనిక మరియు బ్పభుతు  మేధ్యవి 

అవుతాడ్ని వారు భావించారు. వారు కొతు మోషే లేదా 

జ్ఞష్యవా లేదా దావీదు కోసం వెతుకుతునిా రు. రథం 

వెనుక తెలటటి గుబ్రంప్ప ఉని  ఒక స్కనిక మేధ్యవి, 

రలమైన వయ కి ు కోసం వారు వెతుకుతునిా రు. అతను 

రోమనటప్ప విజ్యం సాధించడానికి గొపు  దళ్ళలను 

నడిపించాడు. మరో మాట్ల్ల చెపాు లంటే, వారు తమకు 

ఏమి కావాల్ల వెతుకుతునాి రు, దేవుడు బ్పకటించిన 

దాని కోసం కాదు. 

కారటివ పూరిు సమయం ల్ల మెీ్ య వచిా డు మరియు 

అతను వారు ఊహించినట్టటగా లేడు. జ్ంతు దుకాణంల్ల 

జ్నిీ ంచిన వారికి రాజ్భోగాలు లేవు, రాజ్ీయ 

సంరంధ్యలు లేవు, వంశ్వృక్షం లేదా అధికారిక శక్షణ 

లేదు. ఎందుకు అతను యూదయన్స కూడా కాదు, 

అతను గలిలయ నుండి వచిా డు. అతని సనిి హిత 

మిబ్తులు చేపల వాసనను కలిగ ఉనాి రు మరియు 

అతను పనిు  వస్తలు చేసేవారు మరియు వేశ్య లతో 

సహ్వాసం చేశాడు. జ్నాలు అతనిి  ఇష్వపడాడ రు. 

అతను వారిని బ్ప్టమిస్తునిా డు కారటివ మరియు అతను 

సాధ్యరణ సతాయ లు మాటాటడాడు కారటివ వారు అతనిి  

బ్ప్టమించారు. అతను నిజ్ం కాన్న "అధికారాలు" 

ఆశంచిన సంబ్పదాయం. సంబ్పదాయానిి  తారుమారు 

చేయడ్ం అంటే ఎపుు డూ శలువప్ప కోరువె ళ్ టడ్మే. 

ఆ అధ్యయ యం బ్పారంభంల్ల మతుయ 15ల్ల, యూదులు 

తమ ఆసిుని ఆలయానికి తాకట్టవ పెటివ తమ సొంత 

తలిటదంబ్డుల సంరక్షణను విసీ రించారని వారు 



Where is the lamb? I believe with all my heart God wants 

to do something great through every one of us, but only if 

we're willing to put our lamb on the altar. I want to share 

with you then seven quick principles of sacrifice. 

Obviously, we're going to cover these briefly. 

Principles of Sacrifice 

1. He prepares us for times of sacrifice. 

It's obvious to me that God was preparing Abraham for this 

test. Look at verse 1 again, it begins this way, "Sometime 

later God tested Abraham;" some time later than what? The 

answer to that is some time later than the experiences that 

Abraham had experienced. Up to this point, God was 

preparing Abraham. He had told him to move out of his 

homeland to Ur. He made him wait 25 years for a son. On 

the other hand, God had been giving him some blessings. 

Abraham had become prosperous financially; he was 

wealthy. When Isaac was finally born, the boy grew up 

healthy and strong. Abraham even signed a peace treaty 

with Abimelech. (Genesis 21) 

So my point is God had been giving Abraham the right 

combination of challenges and blessings preparing him for 

the moment of sacrifice. He does the same thing for us. 

Look over your life; you know it's true. He fills our lives 

with challenges and blessings in just the right combination. 

As he does, he prepares us for those great moments when 

our faith will be put on the line. 

Here's a great axiom worth writing down, it's worth 

remembering. I've seen it true in Scripture, I've seen it true 

in my life and you know it's true: "After the blessing comes 

the testing." Here in the story of Abraham, after the most 

peaceful moment of his life and after he made peace with 

Abimelech, God comes to him and calls him for a sacrifice. 

I think about how after Moses led the children of Israel 

through the parted Red Sea. After they are safe on the other 

side, God let them go without water for three days. He's 

testing them. When Jesus was baptized God said, "This is 

my Son in whom I'm well pleased," and the Spirit 

descended as a dove, he goes to the wilderness to be tested 

by Satan. After the blessing comes the testing. People, we 

will only bask in blessing so long until we're tested. That's 

true of the congregation and it's also true in our individual 

lives. 

2. Our love for God needs to be proven.  

We may not like that, but it’s true. Our love for God needs 

to be proven. When the tests come, God is asking, “Where 

is your lamb?” He expects more than words. We sing a 

song frequently, "Take my life and let it be, consecrated 

Lord to thee." Aren't those good words? Heavy words, full 

of sacrifice, consecration and commitment, but do you 

know what God says about those words? He said, "I don't 

want you to just be hearers of the word, I want you to be 

ఏరాు ట్ట చేసిన వారి చిని  సంబ్పదాయానిి  యేస్త 

ఖండించాడు. 6వ వచనంల్ల కొనిి  ఘాటైన వాయ ఖయ లను 

ముగస్తు , "మీరు మీ చిని  చిని  సంబ్పదాయాల దాు రా 

దేవుని వాకాయ నిి  రదుద చేసారు." మతుయ 23ల్ల, అతను 

బ్పధ్యన యాజ్కులను మరియు పరిసయుయ లను తెలటటి 

శీ్ శానవాటికలను పిలిచాడు, "మీరంతా రయట్ 

పెయం్ చేయరడాడ రు, కాన్న ల్లపల చనిపోయనవారి 

ఎముకలతో నిండి ఉనాి రు." 

 

సతయ ం లేదా సంబ్పదాయం, ఇది కాలాతీత సమసయ , 

కాలాతీత ఎంపిక. పరిసయుయ లు తమకు ఏమి కావాల్ల 

వెతుకుతునిా రు, దేవుడు బ్పకటించిన దాని కోసం కాదు 

మరియు మనల్ల చాలా మంది అలాే చూస్తునిా రు. 

శ్తాబాదలుగా, తెగలు, శాఖలు, మతాలు మరియు 

సమూహాలు మరియు వారి నాయకులు నిజ్మైన దేవుని 

కుమారుని పోలిక లేని యేస్త చిబ్తాలను చిబ్తించారు. 

అదే కాలంల్ల బైబిల్ చదవని లక్షలాది మంది వయ కుులు 

మీకు "భగవంతుని గురించి నా ఆల్లచన..." లేదా "నేను 

ఎపుు డూ యేస్తను ఇలాే భావించాను..." అని 

చెప్టు వారు సతయ ం కంటే సంబ్పదాయానిి  

ఎంచుకోవడానికి మర్చక మారగం. . నా మాట్ విను. దేవుడు 

అవగాహ్నను గౌరవించడు. అలా చేసి ఉంటే 

పరిసయుయ లు బాగానే ఉండ్చవారు. దేవుడు గౌరవించేది 

సతాయ నిి . 

అసలు యేస్తతో మీరు ఏమి చేసాురు? మీరు అతనిి  

ఎలా ఉండాలనుకుంట్టనాి రో అలా చేసాురా? లేదా, 

అతను ఎవరో మీ జీవితానిి  మీరు మలచుకుంటారా? 

7. ప్కీసి్త ఎంపక లేదా గుంప్ప?  

ఇది బ్పతేయ కంగా పీట్ర్ ఎదుర్చక ని  ఎంపిక. ఏస్తబ్ీస్తు 

శలువ వేయడానిి  కోపంగా ఉని  గుంపు, తెలివిలేని 

గుంపు దాు రా నడిపించడ్ం విడూడ రం. ఇది 

హాసాయ సు దమైనది ఎందుకంటే తన పరిచరయ  అంతా, 

యేస్త జ్నసమూహ్ంల్ల బాగా బ్పాచురయ ం పొందాడు. 

కొండ్ప్ప గొపు  బ్పసంగం, అతను ఒక పరు తంప్ప 

ఉండ్డానికి కారణం, అంత పెదద సంఖయ ల్ల బ్పజ్లకు 

తన సందేశానిి  బ్పకటించడానికి ఆ యాంఫిథియేట్ర్ 

అవసరం. (మతుయ 5-7) యేస్త కొదిదపాటి ఆహారానిి  

తీస్తకొని 5,000 మంది పురుష్యలతో పాట్ట స్తీులు 

మరియు పిలటలకు ఆహారం ఇచిా డు. (మతుయ 14) 

జ్కక యయ  ఒక చెట్టవ ప్పకి ఎకాక డు, ఎందుకంటే అతను 

చూడ్లేకపోయాడు, జ్నం చాలా ఎకుక వగా ఉనిా రు. 

(లూకా) కేవలం ఏడు రోజుల బ్కితం ఆయన 

యెరూష్లేముకు వచిి నపుు డు వారు అతని దారిల్ల 

తాటి ఆకులను కిందకి దింపి "దేవుని కుమారునికి 

హోసనిా " అని కేకలు వేస్తునిా రు. నిజ్ఞనికి 

జ్నసమూహ్ం వలటనే యేస్త జీవించినంత కాలం 

జీవించాడు. 



speakers of the word. I want you to be doers of the word." 

The reason he said that is because God knows words are 

cheap. You can say a lot through words, but God says back 

it up with action, quit telling me how much you love me, 

show me your love and prove it. 

God said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you 

love." (vs. 2) "Whoa, Whoa! There's an error in the Bible, 

there's a contradiction. Abraham had more than one son. 

We know he had another son by Hagar the handmaiden. 

That boy's name was Ishmael and Ishmael became the 

father of all the Arab nations. So, Isaac wasn’t his only son. 

The Greek word “monogeneé” translated “only” came to us 

through the Septuagint. It's really hard to translate into 

English, it means, "most prized and cherished and 

wonderful possession." Let me give you another instance 

of its use. In the King James Version, John 3:16 states "For 

God so loved the world that he gave his only begotten Son." 

The New International Version says, "God so loved the 

world he gave his one and only Son." The Revised Standard 

Version states “For God so loved the world that he gave his 

only Son.” The same word is in 1 John 4:9, “God sent His 

only, (monogeneses), Son into the world. What's being said 

here is that God was asking Abraham for the one that really 

was his one and only, the most prized possession in all his 

life. In other words, God says, "Abraham, don't tell me you 

love me. I'm going to really let you show me." 

The same principle we see in John 21 when Jesus came to 

Peter, after the Resurrection, after Peter's denial. Jesus 

asked "Peter, do you love me?" Peter humbly said, "Lord, 

you know I love you." Jesus said, "Then feed my sheep. 

Show me." It's interesting to me that the book of Acts is not 

called the "words" of the apostles. It's called the "acts" of 

the apostles. That's what God wants from you and from me. 

God says, "I have blessed you, I love you, I appreciate your 

attendance, I appreciate your praise and your songs, but put 

your sacrifice where your mouth is." Our Lord wants us to 

prove our love to him. 

3. Sacrifice is giving up something precious in order to 

give to something that is more precious.  

That's exactly what it is. Back to our story, how precious 

do you suppose Isaac was to Abraham? You know, don't 

you? But how much more precious and protected would 

your son be, fathers, if you waited and prayed for him every 

day for 25 years. Tell me, how precious would he be to 

you? 

 

"Early the next morning Abraham got up and saddled his 

donkey." (vs. 3) I think there's more said there than just that 

Abraham is an early riser. We're not told, but here's my 

supposition; I believe Abraham got up early the next 

morning because he didn't sleep a wink the whole night. I 

think he laid flat on his back gazing into the stars, thinking 

and praying, thinking and praying. 

అతని పరిచరయ ల్ల దాదాపు మూడింట్ ెండంతుల 

మంది "పరిసయుయ లు ఒకరితో ఒకరు ఇలా 

చెపుు కునాి రు, 'చూడ్ండి, ఇది మనలిి  ఎకక డిీ 

తీస్తకువెళ్టదు. బ్పపంచం మొతుం అతని వెంట్ 

పోయంది!'" (జ్ఞన్స 12:19) స్తవారులల్ల చాలా సారుట, 

అతనికి రాజుగా పటావ భషేకం చేసేందుకు 

జ్నసమూహ్ం సిదంాగా ఉనాి రు. అయతే యేస్తకు 

జ్నసమూహ్ం ఎని టిీ పటావ భషేకం చేయదు. అతను 

బ్పతి వయ కి ు యొకక  హ్ృదయంల్ల సింహాసనానిి  

అధిషివంచాడు లేదా తొలగంచరడ్తాడు. 

యేస్తను అెస్తవ చేసిన తరాు త ప్టతురు ఎంత 

దూరంల్ల వెంరడించాడో మీకు గురుుందా? అతను ఒక 

చలిమంట్ దగ గర నిలరడి తనను తాను 

వేడెకిక ంచుకునిా డు మరియు మూడు వేరేు రు సారుట 

అతను భగవంతుని గురించి తెలుస్తకోలేకపోయాడు. 

అది ఎందుకు? ఇది వెబ్రి బ్పశి్ , కాదా? దీనిి  

గురిుంచడానికి రాె్ శాస్తసువేతు అవసరం లేదు. ఆ 

సమయంల్ల అది రాజ్ీయంగా సరైన స్టసాథ నం కాదు. ఆ 

కొండ్ప్ప కలు రి అనే నాలగవ శలువ కూడా ఉండి 

ఉండ్వచుి . కన్నసం అది ఖచిి తంగా తీబ్వమైన 

దెరు లు తెచిి  ఉండ్చది, బ్ీస్తు లేదా గుంపు? పీట్ర్ 

గుంపును తీస్తకునిా డు. 

పునరుతాథనం తరాు త, యేస్త అతనిని ముఖాముఖిగా 

చూసి, అతనిని ఎంతగా బ్ప్టమిస్తునిా డో చెపిు న 

తరాు త, యేస్త అతనిని క్షమించిన తరాు త, 

పెంతెకొస్తు ఏడు వారాల తరాు త, పవిబ్తాతీ  వచిి న 

తరాు త మరియు అతని చరిి  వచిి న తరాు త, అదే 

పీట్ర్ బ్కిసివయానిట్టకి అలాంటి శ్కి ు ఉంది, అదే 

నాయకుల ముందు అతను పిలవరడాడడు. అతను తన 

బ్పాణాలతోనే బెదిరించరడాడడు మరియు వారు, "పీట్ర్, 

మీరు ఏమి చేయబోతునిా రు?" బాట్మ లైన్స ఏమిట్ంటే 

అతనికి మళ్లట అదే బ్పశి్  వచిి ంది. బ్ీస్తు లేదా గుంపు? 

అతని బ్ెడి్స్టకి, ఈసారి పీట్ర్ వారి కళ్ళ ల్లకి 

చతురబ్సంగా చూసాుడు మరియు మీరు పారాబ్ేజస్టని 

అనుమతిసేు, అతను ఇలా అనిా డు, "నేను బ్ీస్తును 

తీస్తకుంటాను, ధ్నయ వాదాలు." (చటావలు 4-5) 

బ్పతిరోజూ మీరు అదే బ్పశి్ ను ఎదుర్చక ంటారు మరియు 

నేను కూడా ఎదుర్చక ంటాను. గుంపు చాలా 

చంచలమైనది. అమెరికా స్తైసువ దేశ్మని అంట్టనిా ం. 

మెజ్ఞరిట్ట అమెరికనుట ఎపుు డూ స్తైసువులు అని 

అనుకోవడ్ం లేదు, కాన్న జూడో-బ్కిసివయన్స న్నతి ఈ దేశ్ం 

కోసం నిలరడి, మెచిు కుని  మరియు విలువైనది. 

నేడు, చాలా సు ష్వంగా చెపాు లంటే, స్తైసువుడిగా 

ఉండ్ట్ం అనేది సాధ్యరణంగా అసహ్నంగా, అజా్ఞనంగా 

మరియు రాజ్ీయంగా తపుు గా పరిగణించరడుతుంది. 

మన సమాజ్ం అసహ్నానికి గురిచేసే ఏైక విష్యం 



They get to the foot of Mount Moriah. How would you feel 

stacking wood on the shoulders of that unsuspecting boy, 

knowing that in a little while it would be the fuel for the 

blaze that would engulf his body? Then that question, 

"Father, where is the Iamb for the burnt offering?" (vs. 6) 

"When they reached the place God had told him about, 

Abraham built an altar there and arranged the wood on it. 

He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of 

the wood. Then he reached out his hand and took the knife 

to slay his son." (Vs. 9-10) What on earth could make a 

man do such a thing? What on earth? The answer is only 

something or someone even more precious than that boy. 

God Almighty. 

Do you love God that much? Huh? I'll be honest, I don't 

know either, because I've never been called to sacrifice that 

much. But what have you been called to sacrifice? Will 

you, have you given up something precious to you for 

something, someone, even more precious? Some of you are 

doing it for a ministry that's found your passion; you've 

helped not just one person, but person after person. But 

sacrifice is giving up something precious to you to give to 

something that's even more precious. 

4. The sacrifice isn't always understood.  

There are times when you walk with God and you have 

questions instead of answers and God just says to you, "It's 

all right. You don't understand, but hold my hand and obey 

me." That's what God was saying to Abraham. There's no 

way Abraham understood this request. The promise had 

come to him earlier that it would be through Isaac that his 

offspring would be blessed. Now God says, "Go kill Isaac." 

That doesn't make any sense. But sacrifice doesn't always 

make sense and that's where faith is magnified. Faith is 

being sure of what you hope for and certain of what you 

cannot see. It takes faith to make any sacrifice. Anytime 

you give up something precious to you to give to something 

more precious takes faith. But it takes greater faith when 

you can't understand it. 

"He said to his servants when they got to the foot of Mount 

Moriah, 'Stay here with the donkey while I and the boy go 

over there.'" (v. 5) Do you know why I'm convinced that he 

made the servants stay? I'm convinced it's because he 

knows that when he took up that knife and started to kill 

his son, the servants would have tried to stop him. Abraham 

by faith was not going to let anything interfere with God's 

command. 

But then he told those servants, '"We will worship and then 

we will come back to you.'" (v. 5) What? '"We will worship 

and then WE will come back to you.'" People, that's not an 

accident, it's not a slip of the tongue. It's not a misprint in 

your Bible. I think I know what Abraham was thinking 

about all the night before, before they left that morning. 

Hebrews 11:19 gives us a little insight. He said as he was 

ఏమిట్ంటే, సంపూరణ సతయ ం అని నమేీ  వయ కి ు. ఎవరైనా 

లేచి నిలరడి "యేస్త మారగం, సతయ ం మరియు జీవం 

అని నేను అంగీకరిస్తునిా ను. మీరు వేరే మారగంల్ల 

పరల్లకానికి వెళ్టరు, ఆయన దాు రా మాబ్తమే" అని 

చెపు డ్ం పూరిుగా ఆమోదయోగయ ం కాదు. మీరు ఎలా? 

చచిి పోతుని  బ్పపంచానికి మీరు ఉపుు  మరియు 

తేలికగా ఉనిా రా? లేదా, మీరు మీ సు ంత చిని  

కాయ ంపస్టఫైర్ వదద నిలరడ్టానికి పీట్ర్ లాగా 

ఎంచుకుంట్టనాి రా, 

8. మనస్తా క్షి లేదా సీజర్? 

ఈ వయ కి ు నిరోదషి అని పిలాతుకు తెలుస్త, ఖచిి తంగా 

ఉరిశక్ష విధించే ఏ నేరంల్లనూ నిరోదషి. కారటివ ఈ వయ కి ుని 

దేశ్బ్దోహి అని నిందలు మోపినపుు డు, పిలాతు అతనిి  

ల్లపలికి పిలిచి, "నువుు  రాజువా?" అని యేస్తను 

అడిగాడు. యేస్త బ్పశాంతంగా చూసి, "నువుు  సరిగాగ  

చెపాు వు, కాన్న నా రాజ్య ం ఈ ల్లకం కాదు" అనిా డు. వారి 

సంభాష్ణ తరాు త, యేస్త తిరుగుబాట్టదారుడు కాదని 

పిలాతుకు తెలుస్త. అతను తిరుగుబాట్ట వాది లేదా 

మతోనీా దుడు కాదు. అసలు ఈ మనిషి తన ముందు 

ఎందుకు కనిపిస్తునిా డు అని ఆశ్ి రయ పోయాడు. 

"పిలాతు తన నాయ యమూరిు ీట్టప్ప కూరుి ని పుు డు, 

అతని భారయ  అతనికి ఈ సందేశానిి  పంపింది, 'ఆ 

అమాయకుడిని ఏమీ చేయవదుద ఎందుకంటే నేను ఈ 

రోజు కలల్ల చాలా బాధ్పడాడను. అతనిని.’ (మతుయ 

26:19) కారటివ పిలాతు అతనిని విడుదల చేయాలనే తొలి 

నిరణయం తీస్తకునిా డు. యూదులు ఆ నిరణయానిి  

రయట్పెట్వడ్ం మరియు వారి కుబ్ట్ విఫ్లమవడ్ం 

చూసినపుు డు, అపొసులుడైన యోహాను వారి 

బ్పతిసు ందనను నమోదు చేశాడు. "అపు టి నుండి, 

పిలాతు యేస్తను విడిపించడానికి బ్పయతిి ంచాడు, 

కాన్న యూదులు, 'ఈ మనిషిని విడిచిపెటివనట్టయతే, 

మీరు ీజ్ర్స్టకు సిే హితుడ్వు. రాజు అని చెపుు కునే 

ఎవరైనా ీజ్ర్స్టను వయ తిరేకిసాురు' (యోహాను 19:12). ) 

BAM! అది ఏమిటో మీకు తెలుసా? అది జీసస్ మీద 

తలుపు కొటివన శ్రదం. అది నిరణయాతీ క దెరు  యొకక  

ధ్ు ని. 

 

పావు శ్తాబాదనికి ప్పగా రోమస్టల్ల భవిష్య త్ నాయకతాు నికి 

జుడియా ఒక పరీక్ష్య స్టసథలంగా మారింది. పాత పాట్ 

చెపిు నట్టటగా, "నువుు  అకక డ్ చేయగలిగతే, మీరు 

ఎకక డైనా తయారు చేయవచుి ." ఒక రోమన్స 

నాయ యాధికారి అకక డ్ మూడు లేదా నాలుగు 

సంవత్ రాలు ఉండి, యూదులను శాంతింపజేసి, 

అనిి  విష్యాలను నిశ్శ రదంగా ఉంచగలిగతే, అతను 

రాజ్ీయ బ్పమోష్న్స కోసం రోమస్టకు తిరిగ వెళ్ళుడు. అతను 

అకక డ్ చేరుకోలేకపోతే, అతను ఒక రకమైన 

అజా్ఞతంల్లకి వెళ్లటపోయాడు. పిలాతు ఆ మాట్లు 

విని పుు డు, "నువుు  ఈ మనిషికి సిే హితుడైతే, ీజ్ర్స్టకి 



thinking about what would happen to Isaac, he reckoned 

that God would raise him from the dead. Then the Hebrew 

writer said, figuratively speaking, that's exactly what 

happened, he got him back from the dead. 

I want to tell you about faith and not understanding. We 

have read so many stories in the Bible about men and 

women being raised from the dead by prophets, by Jesus or 

by apostles. We just think it's no big deal. Let me tell you 

something, Abraham believed that God would raise Isaac 

back from the dead before God raised anybody up from the 

dead. Sacrifice is not always understood. 

5.  Sacrifice must be voluntary.  

God told Abraham to make the sacrifice, but he didn't force 

him to do it. This is a major misunderstanding even among 

good religious folks. There's no such thing as an 

involuntary sacrifice. We sometimes mistakenly refer to a 

loss as a sacrifice. To lose a job, an investment, your health, 

a mate or a child, is not a sacrifice. Now it may be painful, 

horrible, tragic or the most awful thing you've ever gone 

through, but biblically it's not a sacrifice. The reason is: a 

sacrifice must be given, it's by choice, it is not just 

something that happens. Jesus' cross was a sacrifice. Why? 

Because, he chose it. It didn't have to happen. When he 

calls you to take up the cross, he's calling you to choose the 

sacrifice. 

6. The greater the sacrifice, the greater the sweetness 

and the greater the blessing.  

I love this point. Let's talk about the sweetness, first. God 

stopped Abraham from the sacrifice; he provided a ram in 

the thicket. (v. 13) "The Angel of the Lord called to 

Abraham from heaven a second time and said, 'I swear by 

myself, declares the Lord, that because you have done this 

and have not withheld your son, your only son, I will surely 

bless you and make your descendants as numerous as the 

stars in the sky and as the sand on the seashore. Your 

descendants will take possession of the cities of their 

enemies, and through your offspring all nations on earth 

will be blessed, because you have obeyed me.'" (Genesis 

22:15-18) 

"Then Abraham returned to his servants, and they set off 

together for Beersheba." (v. 19) Have you ever thought 

about how Abraham felt coming down that mountain? How 

do you think he felt all the way to Beersheba? Have you 

ever felt so good about something you did, something you 

said, something that was right that when you were walking 

along you just couldn't keep the smile off your face. 

Sometimes you just walked on and said, "Yes!" I can see 

Abraham doing that and smiling as he recalled the speech 

from the Angel of the Lord. Now I know how much you 

fear me. Do you know what he was experiencing? He was 

experiencing the sweetness of the sacrifice. 

Most of us have been so thrilled when we came out of the 

waters of baptism which may be the sweetest moment in 

సిే హితుడ్వు." అతను వెంట్నే ీజ్ర్స్టకి పిలాతు అనే 

వయ కి ు ఉనిా డ్ని, అతను యూదులకు చెందిన ఒక 

సమూహానిి  వయ తిరేకిస్తునిా డ్ని, తిరుగుబాట్టకు 

కారణమవుతునిా డ్ని అతను వెంట్నే చిబ్తించగలడు; 

రహుశా అది చాలా ఇరు ందిగా ఉంట్టంది. పిలాతు, 

"అది ఎలా ఉంట్టంది, మనసా్ క్ష లేదా ీజ్ర్?" అతను 

ీజ్ర్స్టని ఎంచుకునిా డు. 

మాకు అదే ఎంపిక ఉంది. మన ీజ్ర్ ఆ శ్కి ు, అధికారం 

లేదా బ్పభావం, దీని ఆమోదం మనకు చాలా అవసరం 

అని మేము భావిస్తునిా ము. పనిల్ల ఉని  మీ బాస్ ఒక 

చేతిల్ల పెంపు మరియు బ్పమోష్న్సస్టను మరియు మరో 

చేతిల్ల పింక్ స్టసిటపస్టను కలిగ ఉండి, మీ సమబ్గతను రాజీ 

చేయమని అడుగుతూ ఉండ్వచుి . ఇది VIP యొకక  

ఆదరణను మనం కలిగ ఉండాలని మేము 

భావిస్తునిా ము మరియు బ్పతిరోజూ మిలియనట సారుట 

సమబ్గత రాజీపడుతుంది, విశాు సం పలచరడుతుంది 

మరియు కొనిి సారుట పాె్స్టబుక్ విలువైనది. ీజ్ర్ సేవ 

చేయరడాడడు, మరియు బ్ీస్తు సిలువ వేయరడాడడు. 

9. సమర్ప ణ లేదా సీవ య.  

జుడాస్ ఇసాక రియో్ అనే వయ కి ు సిలువ వేయడ్ం 

నాట్కంల్ల మర్చక పాబ్తను చూదాద ం. జీవితం యొకక  

బ్పాథమిక పోరాటానిి  మరియు నిరణయానిి  మనం 

కనుగొని  అతని హ్ృదయానిి  నేను నమీు తునిా ను. 

జుడాస్ ఎవరో చాలా మందికి పూరిుగా తపుు డు 

అభబ్పాయం ఉందని నేను నముీ తునిా ను. నలటటి 

టోపీ ధ్రించి, ముఖంప్ప కేపస్టను ఉంచుకుని, న్నడ్ల్ల 

దాకుక ని  మరియు అతని జీవితమంతా చెడు యొకక  

సారాంశ్ం అయన కొంతమంది బ్కూరమైన విలన్సస్టగా 

మనల్ల చాలా మంది అతనిి  పూరిుగా మరియు 

నిరంతరం చిబ్తీకరిసాురు. అది నిజ్మని నేను నమీ ను. 

యేస్త 12 మంది మనుష్యయ లను, 12 మంది 

అపొసులులను వెతకడానికి వెళ్లళ నపుు డు, అతను 

తనకు దొరికిన అతుయ తుమ వయ కుులను ఎనిు కునిా డు 

మరియు వారిల్ల జుడాస్ ఒకడ్ని నేను నముీ తునిా ను. 

విదాయ వంతుడు మరియు జుడాన్స, అతను రహుశా 12 

మందిల్ల అతయ ంత అరహత మరియు ఉతుమంగా సిదంా 

అయాయ డు. కాదు, జుడాస్ యొకక  విధి మరియు అతని 

ీరి ు వయస్్త  లేని పోరాట్ంల్ల, సారు భౌమాధికారానిి  

ఎనిు కోవడ్ంల్ల తపుు డు నిరణయం ఫ్లితంగా 

వచిి ంది, ఎవరు పాలించాల్ల ఎంపిక. దేవుడు లేదా 

నేను. 

సమయం గడిచేకొదీద, జుడాస్ తన పనుల ఫ్లితాలకు 

షాక్ సాక్ష అయాయ డు. అతను ఈ లంచ్ గుంపు యొకక  

కోపంతో కూడిన కేకలు వింట్టని పుు డు, అతని గుండె 

పగలిపోతుంది. అతను శలువప్ప బేరసారాలు చేశాడ్ని 

నేను అనుకోను. కారటివ యేస్త ఆ కొండ్ప్పకి 

నడిపించరడాడడు; భయాందోళ్నకు గురైన అతను రక ుపు 



all your memory. Do you know why? Because at that 

moment you were saying, "God, I sacrifice my life to you. 

I buried my old sinful self and I turned my new self over to 

you." 

a. The greater the sacrifice the greater the blessing. 

Abraham received the blessing of God's timing. Just 

as the hand is raised, just as the knife is about to come 

down, "Then God stopped him as the angel of the 

Lord called out and said, 'Do not lay a hand on the 

boy, do not do anything to him.'" (v. 10-11) Then he 

received the blessing of God's approval that we read 

about in verse 12. 

b. He received the blessing of God's provision. "Abraham 

looked up and there in the thicket he saw a ram caught 

by its horns. He went over and took the ram and 

sacrificed it as a burnt offering instead of his son." (v. 

13) Did the ram just happen to get its horns caught? 

Or did God provide it? 

 

7. God is the real provider of the lamb.  

"So, Abraham called that place The Lord Will Provide 

(Jehovah-Jireh). And to this day it is said, 'On the mountain 

of the Lord it will be provided.'" (v. 14) When Abraham 

finished he didn't call the mountain, "The Agony of the 

Lord," "The Near Miss," or "The Almost Catastrophe." He 

called it, Jehovah-Jireh. The Lord Will Provide. 

Any sacrifice God asks us to make, anything in your life, 

he provides the lamb. He was the one who had given 

Abraham all his lambs. He was the one who had given Isaac 

to Abraham. He was the one who initiated and empowered 

the covenant, not Abraham. Whatever sacrifice God may 

request of you, remember He has provided the lamb in your 

life. Whether it’s your time, money, heart, home or a 

relationship, God gives you that lamb. When you're willing 

to offer it on the altar, he will make provisions for you a 

hundred times over. 

 

I want to close with one little point here that's really an 

extension of principle number seven; God has of course 

provided the ultimate lamb, the Lamb of God. Here is a 

beautiful illustration of a type or foreshadowing in the Old 

Testament of the Christ. We've already looked at a couple 

of them. For example, Isaac was called the "monogeneses," 

the one and only, the best loved Son. Jesus, John 3:16. He 

was the monogeneses of the Father. They waited for years 

for Isaac to get there, the prophets waited for years and 

centuries for Jesus to come. Isaac was called upon to be the 

sacrifice. How about Jesus? When John the Baptizer first 

saw him in John 1:29, he looked at him and said, "Behold 

the Lamb." 

Even the place, Mount Moriah, where Isaac was taken to 

be sacrificed, is right in the heart of the city of Jerusalem. 

It is just a stones-throw away from the place of the skull, 

where the Lamb of God hung on the cross so that you and 

డ్బుు ను తిరిగ ఇవు డ్ం దాు రా ఒపు ందానిి  రదుద 

చేయాలనుకునిా డు. అతడు పరిగెతిు బ్పధ్యన 

యాజ్కుల పాదాలప్ప విసిరాడు. వారి కపట్తు ంల్ల, 

చెలిటంచిన వారు దానిని తిరిగ తీస్తకోరు. గాయపడిన 

మనసా్ క్షతో కొట్టవమిటావడుతుని  అతను పొరపాట్టన 

ఉరితీసిన వయ కి ుని ఉరితీయడ్ం దాు రా చరయ ను రదుద 

చేయాలని బ్పయతిి ంచాడు. 

చెపుు , బ్ీస్తు లేకుండా జుడాస్ జీవించలేడ్ని మీరు 

ఎపుు డైనా ఆల్లచించడ్ం మానేశారా, అతను అతని 

కోసం ఎందుకు జీవించలేదు? సమాధ్యనం స్తలభం. 

యేస్త లేకుండా జీవించాలనే ఉదేదశ్య ం అతనికి లేదు. 

అతను అతనిి  తీస్తకోవాలనుకునిా డు, కాన్న చాలా 

ీరియస్స్టగా కాదు. అతను యేస్తను ఉంచుకోవాలని 

మరియు ఏమీ కోల్లు వాలని కోరుకునిా డు, నిజ్ఞనికి 30 

వెండి నాణేలను కూడా పొందాలనుకునిా డు. అతను 

యేస్తను అనుసరించడానికి సిదంాగా ఉనిా డు, కాన్న 

అతని సు ంత నిరంధ్నల బ్పకారం, అది ష్రతులతో 

కూడినది. అతనికి ఆ మధేయ మారగం కావాలి. జుడాస్ ఒక 

చేతిల్ల బ్ీస్తును అంటిపెట్టవకుని ఉండ్టానికి 

బ్పయతిి ంచాడు మరియు మర్చక చేతిల్ల 30 వెండి 

నాణేలు. ఆ ఎంపిక ఇపు టిీ ఉంది. దేవుడా లేక నేనా? 

వారిల్ల ఒకరిని శలువ వేయవలసి ఉంట్టంది. 

"నేను బ్ీస్తుతో పాట్ట సిలువ వేయరడాడను, 

అయనపు టిీ నేను జీవిస్తునిా ను, అయనపు టిీ నేను 

కాదు, బ్ీస్తు నాల్ల నివసిస్తునిా డు" అని పౌలు స్తవారు 

సందేశ్ం యొకక  అంతరాభ గంల్ల చెపాు డు. 

(గలతీయులు 2:20) మీరు ఒపుు కొని బాపిుసీ ం 

తీస్తకోవచిు , కాన్న మీరు సిలువ వేయడానికి మరియు 

బ్ీస్తును పరిపాలించటానికి మీ హ్ృదయంల్ల నిరణయం 

తీస్తకునే వరకు, స్తైస్టసువ మతం యొకక  ఆనందం 

మరియు ఫ్లం మీకు తెలియదు. 

బ్పపంచంల్ల అతయ ంత న్నచమైన వయ కుులు ఎవరో 

తెలుసా? ఎదుగుతుని పుు డు, ఇది పాపులు అని నాకు 

ఎపుు డూ చెపు రడింది, అకక డ్ కాషాయ జీవితానిి  

గడుపుతూ, పారీవలు చేస్తకుంటూ, సరదాగా గడిప్టవారు. 

కాన్న వారు బ్పపంచంల్ల అతయ ంత దయన్నయ వయ కుులు 

కాదు. అపారథం చేస్తకోకండి. చివరికి వారు తమను తాము 

చేరుి కునేది వారికి పట్టవకుంట్టంది. ఇది శూనయ తకు 

దారితీసే బోలు జీవితం. ఇది పూరిుగా తిరసక రణ 

మరియు నిసు ృహ్కు దారితీస్తుంది. కాన్న వారు 

బ్పపంచంల్ల అతయ ంత న్నచమైన వయ కుులు కాదు. ఆ 

మధ్య  మైదానంల్ల నిలరడి ఒక చేతోు  సిలువను, మరో 

చేతోు  బ్పపంచానిి  పట్టవకోవాలని బ్పయతిి ంచే జుడాస్ 

లాంటి వారే బ్పపంచంల్ల అతయ ంత దయన్నయులు. ఆ 

విభజ్నను అడుడకోవడ్ం దాు రా, ఎవరూ అడుడకోలేరు, 

వారు నిరంతరం ల్లపల నలిగపోతారు. సమరు ణ లేదా 

ీు య, మీరు బ్పశి్ ను ఎదుర్చక ని పుు డు మీరు 



I could be freed from our sins. 

Peter says, "For you know that it was not with perishable 

things such as silver or gold that you were redeemed from 

the empty way of life handed down to you from your 

forefathers, but with the precious blood of Christ, a Lamb 

without blemish and without spot." There are all kinds of 

parallels, but one big difference. God didn't make Abraham 

sacrifice his Son Isaac, and God wouldn't halt the sacrifice 

of his Son Jesus. 

If you have not accepted the sacrifice, the Lamb of God, by 

obeying the gospel, by confessing the name of Jesus, by 

turning from sins, and laying your life upon the altar by 

dying to sin and being buried with Christ, NOW is the time. 
Amazing Grace # 1276, Steve Flatt, August 18, 1996 

 

 

Chapter 7 

What Must I Do To Be Saved? 

The most important question that I know is the one 

recorded in Acts 16:30. It came from the lips of a Philippian 

jailer who was contemplating suicide. But within a matter 

of moments he was wanting a life, not just a life, he wanted 

eternal life. He asked, "What must I do to be saved?" 

The answer to that most critical of all human questions is 

the focus of this lesson. Obviously, I want to address this 

question and its answer to those who aren't Christians. 

There are many who honestly don't know the answer to the 

jailer's question: What must I do to be saved? More than 

anything else in the world, you need not only to know the 

answer, but to respond to it. Secondly, I want to address 

this question and answer to Christians who do understand 

the reasoning and the ramifications of your commitment. I 

hope this lesson will better equip you to share the answer 

to the question with those who desperately need it. I'm very 

concerned about how we effectively communicate. I'm 

concerned that we often don't do a very good job of 

expressing just how good the Good News of Jesus is and 

the beauty associated with the way that God wants us to 

accept it. 

 

Often, we assume what we think people know. We assume 

what we think they understand. Many have a pat answer, 

but it doesn’t answer the question. We just don’t 

communicate.  I love the story of the couple who had been 

married for 70 years and he was pretty hard of hearing. On 

their 70th anniversary the little old lady leaned over to him 

and said, "I'm so proud of you!" He looked around at her 

and said, "I'm tired of you, too!" 

I don't know about you, but I think at times I've been guilty 

of spiritually speaking while being hard of hearing—not 

hearing what was being asked or sensing where they were. 

సమాధ్యనం చెపు వలసి ఉంట్టంది, 

ఇది అదుభ తం కాదా? పిలాతు దాదాపు 2,000 

సంవత్ రాల బ్కితం ఆ బ్పశి్  అడిగాడు, అయనపు టిీ 

అది సంవత్ రాలుగా బ్పతిధ్ు నిస్తుంది. బ్పాథమిక 

ఎంపికలు, సతయ ం లేదా సంబ్పదాయం, బ్ీస్తు లేదా 

గుంపు, మనసా్ క్ష లేదా ీజ్ర్ మరియు సమరు ణ లేదా 

ీు య అన్ని  ఇపు టిీ ఉనాి య. మీ నిరణయం ఏమిటి? 

బ్ీస్తు అని పిలువరడ్చ ఈ యేస్తను మీరు ఏమి చేసాురు? 

పాపం, ఆ బ్పశి్  విని  జ్నసమూహ్ం బ్పధ్యన యాజ్కులు 

మరియు పరిసయుయ ల నాయకతు ంల్ల "ఆయనను 

సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి, ఆయనను సిలువ 

వేయండి" అని నినాదాలు చేయడ్ం బ్పారంభంచారు. 

మీ సు ందన భని ంగా ఉంట్టందని ఆశస్తునిా ను. 

మతుయ 10:32ల్ల యేస్త చెపాు డు, "ఎవడు మనుష్యయ ల 

యెదుట్ ననిు  ఒపుు కుంటాడో, అదే నేను తంబ్డి 

ముందు ఒపుు కుంటాను." అతను మార్క  16:16 ల్ల 

చెపాు డు, "విశ్ు సించి బాపిుసీ ం తీస్తకుని వాడు 

రక్షంపరడ్తాడు, నమీ నివాడు ఖండించరడ్తాడు." 

నేడు, ఆ అతి ముఖయ మైన బ్పశి్  మీ ముందు ఉంది. 

"బ్ీస్తు అని పిలువరడ్చ యేస్తతో మీరు ఏమి చేసాురు?" 

మీరు దానికి పెదదగా సమాధ్యనం చెపు కపోతే, "అతను 

దేవుని కుమారుడ్ని నాకు తెలుస్త, నేను దానిని 

ఒపుు కుంటాను, ఇపుు డ్చ ఒపుు కుంటాను, ఇపుు డు 

సమయం వచిి ంది. నాకు కావాలి బాపిుసీ ం 

తీస్తకోవడానికి, నా పాత పాపపు సు భావానిి  

బ్పతీకాతీ కంగా న్నటి సమాధిల్ల పాతిపెటివ, కొతు 

జీవితంల్ల నడ్వడానికి పెంచరడుతుంది." "ఇతనిి  

మళ్లళ  సిలువ వేయండి. మళ్లళ  సిలువ వేయండి" అని 

మీ సమాధ్యనం జ్నసమూహ్ం లాగా ఉండ్దని నేను 

ఆశస్తునిా ను. 

మీల్ల మీ జీవితానిి  బ్ీస్తుకు అంకితం చేసిన వారు, ఆ 

బ్పశి్ ల్ల చుట్వరడిన ఆ నాలుగు బ్పాథమిక ఎంపికలను 

మీరు పరిశీలిసాురా? మీరు మీ హ్ృదయానిి  ల్లతుగా 

చూస్తకుని, నేను కోరుకుని  యేస్త చిబ్తానిి  నేను 

చిబ్తిస్తునిా నా లేదా నేను సతాయ నిి  అనుసరిస్తునిా నా? 

నేను నిజ్ంగా గుంపు యొకక  స్కరన్స పిలుపును 

వింట్టనిా నా లేదా నిలరడ్చ వయ కి ు అవసరమయేయ  

మరణిస్తుని  బ్పపంచంల్ల నేను స్టసిథరంగా నిలరడి 

ఉనిా నా? నా మనసా్ క్ష ననిు  నడిపిస్తుందా లేక నేను 

ఎకక డైనా ీ జ్ర్ ముందు నమసక రిస్తునిా నా అనే బ్పశి్  

మీరే వేస్తకోండి. చివరగా, నేను అతనికి ల్ంగపోయానా? 

లేదా, మీరు నిజ్ంగా మీ సు ంత షా్స్టలను 

పిలుస్తునిా రా. మీరు ఒకపుు డు బ్ీస్తునందు 

విశాు సపాబ్తులుగా ఉనిా రా, కాన్న ఇపుు డు మళ్లట 

చేయవలసి ఉంది, దేవుడు మిమీ లిి  మరోసారి 

క్షమించమని కోరడానికి మరియు ఆ శలువ నుండి లేచి 



So helping those of us who are Christians to communicate 

the answer to that question may be the most important use 

of this lesson. Because folks, there is no question about the 

power of the gospel. It is the power of God to convict and 

to convert in any culture in any generation. If it's not doing 

that in abundance, it's not because of a lack of clarity of the 

signal; it would more be the way it's being transmitted. 

What must I do to be saved? The entire New Testament, in 

one way or another, is focused on the answer to that 

question. Ephesians 2, the first ten verses give us a concise 

and powerful description about what one must do to be 

saved. Ephesians 2:1-10 

1.   Recognize the need. 

"As for you, you were dead in your transgressions and sins,  

in which you used to live when you followed the ways of 

this world and of the ruler of the kingdom of the air, the 

spirit who is now at work in those who are disobedient.  All 

of us also lived among them at one time, gratifying the 

cravings of our sinful nature and following its desires and 

thoughts. Like the rest, we were by nature objects of 

wrath.” Folks, if anyone is going to come to Christ, they 

must first see a need for that conversion. This is where, as 

ambassadors of Christ, Christians often fail. We leapfrog 

to an answer when we don't have a question.  

There are two broad categories of people who don't come 

to Christ. The first category is those who think they are so 

bad that there is no chance in the world that God could ever 

reach them or save them. "You mean God could save me?" 

In my experience as a preacher and as an ambassador for 

Christ, I find that those people are usually easier to reach. 

Because once you break through their guilt and shame and 

pour the love and mercy of Christ in that opening, they 

begin to loosen up. 

But there's a second group that seldom comes to Christ and 

this is the vast majority. Those who think I'm a good person 

and I don't really need to be saved. I'm always intrigued by 

the Gallup Polls that indicate 90% of Americans say, "I'm 

a Christian." Yet, that percentage is nowhere close to the 

percentage of our population who assemble together, have 

their name on any church roll, who read the Bible at all, 

who pray or who give money to any congregation.  

As you look closely at the questions they answer, you begin 

to understand why they think as they do. Most of America 

defines being a Christian as basically being a good person. 

They've made the two things synonymous. Believe it or 

not, there are tons of folks out there who think they are 

already Christians just because they perceive themselves as 

good. 

I've learned one of the most insightful questions you can 

ask a person and obviously you do this tactfully as 

conversation goes along. Ask them if they're going to 

heaven. Usually that will startle them and they'll say, 

నిజ్మైన సు యంతో తిరిగ నడ్వడానికి రలానిి  

పొందాలని కోరుతునిా ను. అపుు డు ఆ నిరదతాకు ఈ 

రోజు. ఆలసయ ం చేయవదుద.అమేజం్ బ్ేస్ #1277 స్ట వ్  స్ట ట ్ఆగస్తవ 
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గొడడల్చ తల ఎకు డ ప్డింది? 

మొదటి చూపుల్ల ఈ బ్పశి్  ఇపు టివరకు అడిే గొపు  

బ్పశి్ లల్ల ఒకటిగా పరిగణించరడ్కపోవచుి  లేదా మీ 

జీవితానికి ఏదైనా బ్పాముఖయ త లేదా చికుక లు. కాన్న 

మేము పూరిు చేసే సమయానికి, రహుశా, మీరు దేవునితో 

మీ నడ్కల్ల చాలా ముఖయ మైన కొనిి  విష్యాలను 

చూసాురు. 

ఎలీషా ఇబ్జ్ఞయెల్స్టల్ల గొపు  బ్పవక ు, అతని గురువు ఎలిజ్ఞ 

వారస్తడు. ఎలీషా భవిష్య త్ బ్పవక ుల కోసం ఒక 

పాఠశాలను బ్పారంభంచాడు. బ్పస్తుతం వారి సౌకరాయ లు 

చాలా తకుక వగా ఉండ్చ స్టసాథయకి ఎదిగంది. కారటివ వారు 

కొతు స్క్స్టకి వెళ్లట కొతు సౌకరయ ం కోసం భూమిని స్టకి టయర్ 

చేయడ్ం బ్పారంభంచారు. 

"బ్పవక ుల రృందం ఎలీషాతో, 'చూడ్ండి, మేము నినిు  

కలిసే స్టసథలం మాకు చాలా చిని ది. మనం జోరాడనుక  

వెళ్ళదము, అకక డ్ మనల్ల బ్పతి ఒకక రికి ఒక స్టసుంభం 

లభస్తుంది; అకక డ్ ఒక స్టసథలానిి  నిరీి ంచుకుందాం. 

మనం జీవించడానికి.' మరియు అతను 'వెళ్ళళ ' 

అనిా డు. అపుు డు వాళ్టల్ల ఒకడు, ‘దయచేసి మీ 

సేవకులతో రాలేదా?’ అనిా డు. చేసాును, అని ఎలీషా 

జ్వాబిచిా డు, మరియు అతను వారితో వెళ్ళళ డు, వారు 

జోరాడన్స వదదకు వెళ్లట చెట్టను నరికివేయడ్ం 

బ్పారంభంచారు, వారిల్ల ఒకరు చెట్టవను 

నరికివేస్తుండ్గా, ఇనుప గొడ్డలి తల న్నటిల్ల 

పడిపోయంది, 'అయోయ , నా బ్పభూ ,' అని అరిచాడు, 'అది 

అరువు!' దేవుని మనిషి, 'అది ఎకక డ్ పడిపోయంది?' 

అతను ఆ బ్పదేశానిి  అతనికి చూపించినపుు డు, ఎలీషా 

ఒక కబ్రను కోసి అకక డ్ విసిరి, ఇనుప తేలేలా చేశాడు, 

'దీనిి  ఎతుండి,' అని అతను చెపాు డు, అపుు డు ఆ వయ కి ు 

తన చేతిని చాచి దానిని తీస్తకునిా డు. (2 రాజులు 6:1-

6) 

మనల్ల చాలామంది కలప జ్ఞక్స్టలుగా ఎకుక వ సమయం 

గడ్పలేదు, కాన్న మీరు దృశాయ నిి  చిబ్తీకరించవచుి . 

చాలా మంది పురుష్యలు ఒక సమయంల్ల లేదా మర్చక 

సమయంల్ల గొడ్డలిని హాయ ండిల్ చేసారు మరియు ఆ 

గొడ్డలిని పదే పదే ఊపడ్ం వలట సెంబ్టిపెట్ల్ ఫోర్్  

చివరికి గొడ్డలి తలని వదులుతుందని మీకు తెలుస్త. 

కారటివ ఈ యువ సెమినేరియన్స లంరర్స్టజ్ఞక్ దూరంగా 

ఊగడ్ం బ్పారంభంచినపుు డు, ఒక ఊపుల్ల, గొడ్డలి తల 



"Well, I guess I am." Then I like to ponder, "Well tell me, 

why do you think you will?" Over 90 percent of the time, 

the answer is "I do a pretty good job at work, I love my 

kids, I'm basically honest, I give to the United Way and I 

don't break any laws." In other words, what they're saying 

is: The good in my life outweighs the bad. I deserve to be 

saved." They don't understand the need. They don't 

understand the scope of sin. They're like Simon, the 

Pharisee who answered Jesus by saying "The one who has 

forgiven much, is the one who's going to love much." (Luke 

7) 

If I'm going to respond to the gospel of Jesus Christ or if I 

am going to effectively communicate the gospel of Jesus 

Christ, the first thing I've got to do is see the need. I've got 

to discover the reality of lostness. I've got to understand 

that life is not some great humanity test that's going to be 

graded on the curve about how good I am in relation to 

everybody else. If I'm going to respond to who Jesus is and 

what he has done, it will be because I've first realized the 

truth, that all have sinned and fallen short of God's glory 

(Romans 3:23) and that the wages of sin is death. (Romans 

6:23) 

Paul says, “‘you were dead in your transgressions and 

sins'” (Ephesians 2:1) and “'All of us also lived among 

them at one time.'” (Ephesians 2:1) Until someone sees and 

feels the need, he or she won't become a Christian. So step 

one is to recognize the need. 

 

2. Realize the solution.  

'"But because of his great love for us, God, who is rich in 

mercy made us alive with Christ, even when we were dead 

in transgressions—It is by grace you have been saved. And 

God raised us up with Christ and seated us with him in the 

heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming 

ages he might show the incomparable riches of his grace, 

expressed in his kindness to us in Christ Jesus.'" (Ephesians 

2:4) There's the solution. Once the need is communicated, 

then and only then, can we talk about a solution. 

The modern American mind is: "I can pull myself up by 

my bootstraps. I'm a self-made man. I don't need anybody 

else and I can take care of this problem. I'm independent." 

But the gospel message says. No, you can't take care of this 

problem. It's bigger than you. You don't have what it takes 

to solve it. The great news is God, who is rich in love and 

mercy, has already solved the problem. "But because of his 

great love for us. God, who is rich in mercy, made us alive 

with Christ even when we were dead in our transgressions." 

The non-Christian who really has a curious mind will ask, 

"Now, I've heard about Jesus around Christmas and Easter 

but just how does Christ save me? How does Jesus Christ 

make me alive? Paul answered that question: "For God 

made him who had no sin (that's Jesus) to be sin for our 

sakes, so that in him we might become the righteousness of 

వదులై, అది హాయ ండిల్ నుండి నదిల్లకి ఎగరింది. ఇది 

ఒక సాధ్యరణ కథ, మరియు అందుల్ల బ్పవక ు చాలా 

స్తలభమైన బ్పశి్  అడిగారు. ఆరవ పదయ ంల్ల, "గొడ్డలి 

తల ఎకక డ్ పడింది?" 

ఆ బ్పశి్  నుండి, నేను ఒక ఆధ్యయ తీి క దరఖాస్తు 

చేయాలనుకుంట్టనిా ను. ఒక రోజు చాలా కాలం బ్కితం, 

అతను ఇనుప ముకక ను తేలాడు అనే వాసువం కంటే 

చాలా ఎకుక వ నేరుి కోవచుి . బ్టిలియన్స గెలాీ్ లను 

సృషివంచి, ఈ భూమిప్ప సరు సు ం ఉంచిన దేవుడు, తన 

కుమారుడి రూపంల్ల ఈ భూమిప్పకి వచిి నవాడు, 

రోగులను సు సథపరిచాడు మరియు కుష్యవ రోగులను 

నయం చేసినవాడు, కుంటివారిని నడ్వడానికి చేసిన 

దేవుడు, మళ్లట మళ్లట వచిి , సృషివ మొతాునిి  మండుతుని  

అగి ల్ల కరిగంచబోతునిా ను, ఐదు పౌండ్ట ఇనుము 

ముకక  తేలుతుందని నాకు చూపించాలి్ న అవసరం 

లేదు. లేదు, ఈ గొడ్డలి తల ఏదో ఒకదానిని స్తచిస్తుంది. 

గొడ్డలి తల మీ జీవితం దాు రా దేవుడు ఛానెల్ 

చేయాలనుకుంట్టని  శ్కి ుని స్తచిస్తుంది. మరో 

మాట్ల్ల చెపాు లంటే, దేవుడు తన పనిని 

సమరథవంతంగా చేయడానికి మీ చేతుల్లట  ఉంచే 

సాధ్నాలను గొడ్డలి తల స్తచిస్తుంది. ఈ యువ 

సెమినేరియన్స లాంరర్స్టజ్ఞక్, నేటి స్తైసువుడిలాే, తన 

ఉనికిని మరియు దేవుని కోసం విలువైనదేదైనా 

చేయాలనే తన బ్పయతిా నిి  అను యస్తునిా డు. కాన్న 

గొడ్డలి తల లేకుండా, ఉనికి మరియు కృషి సరిపోదని 

అతను కనుగొనిా డు. మీరు గొడ్డలి తల స్టసాథ నంల్ల 

మరియు పదును లేకుండా చెట్టను నరికివేయరు. ఈ 

పాఠం ఈరోజు చాలా మంది వయ కుులతో కలిసిపోతుందని 

నేను భావిస్తునిా ను. 

మీరు ఈ పాఠానిి  చదువుతునిా రనే వాసువం మీ ఆసకి ు 

మరియు మీ కృషి ఎకక డ్ ఉందో స్తచిస్తుంది. అయతే 

దేవుడి కోసం ఎనిి  చెట్టను నరికేస్తునిా వు? మీ స్తైసువ 

జీవితంల్ల మీరు ఎంత ఉతాు దకంగా ఉనాి రు? మీ 

బ్శ్మ ఫ్లంతో మీరు బ్పస్తుతం ఎంత సంతృపిుగా 

ఉనాి రు? ఈ యువ విదాయ రి థ వలె చాలా మంది 

స్తైసువులను చూడ్ండి. వారు తమ గొడ్డలి తలను 

కోల్లు యారు. అవి ఉండ్గలిేవి కావు. అవి 

ఉండ్వలసినవి కావు. చాలా సందరాభ లల్ల, అవి 

మునుపటిలా ఉండ్వు. అకక డ్ చాలా బ్శ్మ పడింది, కాన్న 

అంత తకుక వ ఫ్లం లభంచింది. ఓహ్, వారు ఇపు టిీ 

కదలికల గుండా వెళ్ళతునిా రు, ఇపు టిీ సిు ం్ 

మరియు సిు ం్ మరియు సిు ం్ మరియు నిజ్మైన 

కలప జ్ఞక్స్టలతో మోచేతులు రుదుదతారు. చెట్టట కూలిన 

రోజుల గురించి మాటాటడుకుంటారు. అది ఏంటో, కాన్న 

ఇపుు డు వాటి కోసం చాలా చెట్టట పడ్ట్ం లేదు. పండు 

లేదు, శ్కి ు లేదు, ఆనందం లేదు, వారు గొడ్డలి తలను 

కోల్లు యారు. 



God." (2 Corinthians 5:21) Do you know what that's 

called? 

Theologians and scholars call it “Substitutionary 

Atonement.” That sounds awfully scholarly but it's not 

hard to understand. Break it down. What does substitute 

mean? It means, “One who takes the place of another.” 

Atonement means "One who pays a debt for another." Jesus 

took your place, he was the substitute and he atoned; he 

paid your sin debt to God that you could not pay. Therefore, 

you share in his righteousness. That is the Gospel of Jesus 

Christ, the message of Christianity. 

But often we discuss how without first discussing why and 

who made the how possible. The why and the who need to 

be understood first. People need to know the Christ. They 

need to fall in awe before the one who came from heaven's 

throne room, God come in the flesh, the one who never 

sinned, who hung on a dirty cross and who was treated like 

he was the world's only sinner. We need to fall on our knees 

when we understand who Jesus is. We don't need to walk 

away smugly with some formula for salvation. Our 

message, our hope and our ticket is the person of Jesus 

Christ. 

Peter did this the first time the Gospel was preached. He 

talked about the need. He helped them realize there was a 

need. He showed them their sin. He told them "This Jesus, 

whom you crucified," now that's showing them their sin, 

isn't it? I mean he could have shown them a million more, 

but he said, let's just take the most dominate one, "You 

crucified the son of God." The second thing he did was to 

show them the solution "God has made Him both Lord and 

Christ." Then in the next verse, Peter's listeners asked in 

essence the same as that all important question asked by the 

Philippian jailer.  "Brothers, what shall we do? We 

recognize our sin. We realize the solution is in Jesus, now. 

What do we do?" That leads to step three. 

3. Respond in faith.  

'"For it is by grace you have been saved, through faith—

and this not from yourselves, it is the gift of God—not by 

works, so that no one can boast.'" (Ephesians 2:8-9) Folks, 

there it is. Scripture makes it clear that there has to be a 

response to this grace. Grace just means the gift offered by 

Jesus and in a word that response is a thing called "faith."  

Again, there is a communication problem. Much of the 

world has defined the word "faith," in their own terms, “just 

believe.” Just believe that Jesus is the Son of God with all 

your heart, that's faith. The Bible says faith is being sure of 

what you cannot see and what you may not understand. 

(Hebrews 11:1) The Bible says that faith is going where 

God says. (2 Corinthians 4:5) 

Folks, just to ask Jesus to come into your heart as a personal 

Savior is not what Ephesians 2:8-9 is saying. Read it again. 

The passage says we are saved by grace through faith; not 

శబిరంల్లకి రూీగా వెళ్లళ న ఒక యువ కలపను నరికివేత 

గురించి నేను విని  కథను ఇది నాకు గురుు చేస్తుంది. 

మొదటి రోజు, అతను రయట్కు వెళ్లళ నపుు డు, అతను 

సిదంా, సిదంాగా మరియు గుం్ హో. రోజ్ంతా గొపు  

వాయువయ ంల్ల పని చేసి, రోజు చివరిల్ల అతను 20 భారీ 

చెట్టను నరికేశాడు. అతను కాయ ంపస్టఫైర్ చుటూవ  తిరిగ 

కాయ ంపస్టల్లకి వచిి నపుు డు, అతను ఎంత బాగా చేసాడో 

గొపు గా చెపుు కునిా డు. వెట్రన్స లాంరర్స్టజ్ఞక్్ స్టల్ల ఒకరు 

అతని చుటూవ  చేయ వేసి, "20 అనేది రూీకి మొదటి రోజు 

రికారుడ అని నేను నమీు తునిా ను" అని అనిా డు. 

అతను కొనసాగంచాడు "ఇకక డ్ ఉని  అబ్గబ్ేణి 

వయ కుులు రోజుకు 30 చెట్టను చేసాురు. మీరు దానిని 

కొనసాగంచండి, తకుక వ సమయంల్ల నేను 

నముీ తునిా ను, మీరు అకక డ్చ ఉంటారు." మరుసటి 

రోజు ఆ రూీ లంరర్స్టజ్ఞక్ ఆకట్టవకోవడానికి ఆసకి ుగా 

ఉనిా డు, 15 నిమిషాల ముందు లేచి, అతను తన 

లంచ్ అవర్స్టల్ల 15 నిమిషాలు తగ గంచాడు, అతను 

కొటావడు మరియు కొటావడు మరియు కతిురించాడు. 

చివరగా, అతను రోజు చివరిల్ల ముగంచినపుు డు, 

కేవలం 18 చెట్టను మాబ్తమే నరికివేశారు. అతను కాసు 

డిబ్పెష్న్సస్టల్ల ఉనిా డు. అతను చెపాు డు, "నేను రేపు 30 

నిమిషాలు ముందుగా లేసాును, నేను నా లంచ్ అవర్ 

వరకు పని చేసాును." మూడో రోజు 16 చెట్టట నేలకూలాయ. 

వారం చివరి నాటికి, అతను దాదాపు డ్జ్నుకు 

పడిపోయాడు. అతని గరాు నిి  మింగవేస్తకుంటూ, 

అతను ఒక రకమైన మోపెడ్ దాు రా శబిరంల్లకి 

వెళ్ళళ డు మరియు అతను ఆ అనుభవజుడాైన 

లాంరర్స్టజ్ఞక్స్టతో మాటాటడి, "నాకు అరథం కాలేదు." అతను 

చెపాు డు, "నేను ఎంత కష్వపడ్తానో, నాకు అంత 

ఆట్ంకం కలుగుతుంది." అనుభవజుడాైన కలపను 

కతిురించేవాడు, "మీ గొడ్డలి తలకి పదును పెట్వడానికి 

మీరు సమయం తీస్తకునాి రా?" యువకుడు ప్పకి 

చూసి, కళ్ళళ  తిపిు , నిటూవ రిా డు, "లేదు. నాకు చాలా 

పని ఉంది కారటివ నేను గొడ్డలికి పదును పెట్వడానికి 

సమయం తీస్తకోలేదు." "మూడో రోజు, కేవలం 16 చెట్టట 

పడిపోయాయ. వారం చివరి నాటికి, అతను దాదాపు 

డ్జ్నుకు పడిపోయాడు. అతని గరాు నిి  మింగుతూ, 

అతను ఒక రకమైన మోపెడ్ కాయ ంపస్టల్లకి వెళ్ళటడు 

మరియు అతను ఆ అనుభవజుడాైన కలప జ్ఞక్స్టతో 

మాటాటడి, "నేను అరథం కావడ్ం లేదు." అతను చెపాు డు, 

"నేను ఎంత కష్వపడ్తానో, నాకు అంత ఆట్ంకం 

కలుగుతుంది." అనుభవజుడాైన కలప జ్ఞక్ అడిగాడు, 

"మీ గొడ్డలి తలను పదును పెట్వడానికి మీరు సమయం 

తీస్తకునాి రా?" యువకుడు ప్పకి చూసి, కళ్ళళ  తిపాు డు. 

, నిటూవ రిి , “లేదు. నేను గొడ్డలి తలను పదును 

పెట్వడానికి సమయం తీస్తకోలేదు ఎందుకంటే నేను 

చేయాలి్ ంది చాలా ఉంది." "మూడో రోజు, కేవలం 16 

చెట్టట పడిపోయాయ. వారం చివరి నాటికి, అతను 



our works and not our own merits. The Ephesians 

statement is confirmed throughout the Bible, particularly 

the New Testament. 

To properly understand Ephesians 2:8-9, let's allow God to 

define his desired faith response. There is no question that 

belief is at the core of faith. He has always dictated the faith 

response that he wanted. For example, when the Israelites 

were being bitten by poisonous snakes, what did God want 

as a faith response? Do you remember? He had Moses 

fashion a bronze serpent on top of a pole and he lifted that 

up. God said, "If you want to be healed from that, here's 

what you do. You look at that serpent. You'll be healed." 

(Numbers 21) That was the faith response. Who decided 

what that faith response would be? The people? No, God 

did. 

Consider when the children of Israel were coming into the 

Promised Land and they were about to take on Jericho, that 

great walled and most fortified city. God wanted belief in 

his power but he also wanted a faith response. I want you 

to march around that city once a day for six days and on the 

seventh day I want you to march around it seven times, and 

then I want you to call out in a great shout. 

What faith response did God ask of Naaman, the Syrian 

leper, in 2 Kings 5 when he came down to see the prophet 

Elisha? Elisha didn't even go down to see him. He just sent 

word down through a messenger. He said, you tell him to 

go dip seven times in the Jordan River. It was God's idea. 

What faith response did God ask of Peter after he had 

fished all night and he came to the shore? Jesus said, Peter, 

I want you to go launch out into the deep one more time 

and let down your nets. 

There are countless other examples. But the question is: 

Did any of those responses merit or supply the power for 

the miraculous event that followed? No. No. No. Do you 

understand that? The faith response didn't supply the 

power. The children of Israel could have marched around 

the wall of Jericho a thousand times and that wall wouldn't 

have budged an inch if it weren't for the power of God. 

Naaman could have dipped in the Jordan River from sun 

up to sun down and he would have still left there a leper, 

except for the power of God. But when they responded in 

faith as God had prescribed then His power was channeled 

to them. God always determines the faith response. He 

always has. So, what faith response does God demand for 

accepting Christ? Let’s allow the Bible answer rather than 

someone’s opinion. The Book of Acts is the only inspired 

book of the Bible that gives us the pure history of the birth 

and the growth of the early church. In it and it alone are the 

only specific details of individual conversions of those first 

Christians. It’s where to go to learn how they became a 

Christian. We should do no more or no less.  

I want to show you concisely all of the accounts of 

దాదాపు డ్జ్నుకు పడిపోయాడు. అతని గరాు నిి  

మింగుతూ, అతను ఒక రకమైన మోపెడ్ కాయ ంపస్టల్లకి 

వెళ్ళటడు మరియు అతను ఆ అనుభవజుడాైన కలప 

జ్ఞక్స్టతో మాటాటడి, "నేను అరథం కావడ్ం లేదు." అతను 

చెపాు డు, "నేను ఎంత కష్వపడ్తానో, నాకు అంత 

ఆట్ంకం కలుగుతుంది." అనుభవజుడాైన కలప జ్ఞక్ 

అడిగాడు, "మీ గొడ్డలి తలను పదును పెట్వడానికి మీరు 

సమయం తీస్తకునిా రా?" యువకుడు ప్పకి చూసి, 

కళ్ళళ  తిపాు డు. , నిటూవ రిి , “లేదు. నేను గొడ్డలి తలను 

పదును పెట్వడానికి సమయం తీస్తకోలేదు ఎందుకంటే 

నేను చేయాలి్ ంది చాలా ఉంది." అనుభవజుడాైన 

కలపను కతిురించేవాడు, "మీ గొడ్డలి తలకి పదును 

పెట్వడానికి మీరు సమయం తీస్తకునాి రా?" 

యువకుడు ప్పకి చూసి, కళ్ళళ  తిపిు , నిటూవ రిా డు, 

"లేదు. నాకు చాలా పని ఉంది కారటివ నేను గొడ్డలికి 

పదును పెట్వడానికి సమయం తీస్తకోలేదు." 

అనుభవజుడాైన కలపను కతిురించేవాడు, "మీ గొడ్డలి 

తలకి పదును పెట్వడానికి మీరు సమయం 

తీస్తకునాి రా?" యువకుడు ప్పకి చూసి, కళ్ళళ  తిపిు , 

నిటూవ రిా డు, "లేదు. నాకు చాలా పని ఉంది కారటివ నేను 

గొడ్డలికి పదును పెట్వడానికి సమయం తీస్తకోలేదు." 

బ్పజ్లారా, దేవుడు ఇపుు డ్చ వంగ మన చెవుల్లట  ఏదైనా 

గుసగుసలాడితే, బోధ్కులు, పెదదలు, ీకన్సస్టలు, బైబిల్ 

స్తక ల్ ట్టచరుట, కౌన్ె లరుట మరియు మినిస్తీవ వరక ర ట 

చెవుల్లట  ఆయన గుసగుసలాడ్చవాడ్ని నేను 

నముీ తునిా ను. న్న గొడ్డలి తలను పదును పెట్వడానికి 

సమయం తీస్తకునాి వా?" అతను కూడా అడ్గవచుి , 

"ఇది ఇపు టిీ స్టసాథ నంల్ల ఉందో లేదో చూడ్టానికి మీరు 

సమయం తీస్తకునాి రా?" మనం ఊగుతూ, ఊగుతూ, 

ఊగుతూ, ఎకక డిీ ఎందుకు రాలేకపోతునిా మో అని 

ఆల్లచిస్తునిా ం కదా. 

మేము గొడ్డలిని పోగొట్టవకునిా మా లేదా గొడ్డలి నిసేుజ్ంగా 

మారిందా అని చూడ్ండి, అది ఆ విధ్ంగా 

రూపొందించరడ్నందున మా పని చాలా 

కష్వమవుతుంది. మీరు గొడ్డలి తలని 

పోగొట్టవకుని ట్టయతే, దేవునికి ఫ్లవంతమైన ఆనందం 

క్షీణిస్తుంది. మీ బ్పార థన జీవితం స్టసుబుదగా మారుతుంది. 

అతుయ త్ా హ్ం, ఆవేశ్ం పోయాయ. మనల్లపల 

ఉపొు ంగుతుని  ఫంటెన్స లాగా ఉండాలి్ న బ్ీస్తుల్ల 

ఉని  ఆనందం ఆరిపోతుంది. మనకు పండు 

కనిపించదు. 

వాయువయ  బ్పాంతంల్లని యూనివర్ి ట్టల్ల కొంతకాలం 

బ్కితం చదివిన మరో కథ గురించి ఆల్లచించాను. ఇది 

కలప జ్ఞక్స్టలను కూడా కలిగ ఉంది, ఇది బ్ప్టరణప్ప ఒక 

అధ్య యనం. మనసుతు  శాస్తసు విభాగం కలప జ్ఞక్స్టల 

యొకక  ెండు సమూహాలను తీస్తకుంది. వారు కేవలం 

చెట్టను నరికివేసేందుకు, వారు ఎపు టినుండో చేసే 



conversions to Christianity found in the book of Acts. Now, 

we're not going to be able to take them in their entirety so 

I would encourage you in your private study to go back and 

look at them in their entire and the whole context. Look at 

the moments how they came to Christ and assimilate all 

that data we find.  

1.  The day the church began when those first 3,000 asked 

the question to Peter and the apostles. "When the 

people heard this, they were cut to the heart and said to 

Peter and the other apostles, 'Brothers, what shall we 

do?' Peter replied, 'Repent and be baptized, every one 

of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness 

of your sins. And you will receive the gift of the Holy 

Spirit.'" (Acts 2:37-38), "Those who accepted his 

message were baptized, and about three thousand were 

added to their number that day." (Acts 2:41) 

2.  "But many who heard the message believed and the 

number of men grew to about five thousand." (Acts 

4:4)  

3. The next reference is in the conversion of Simon, the 

Sorcerer. "But when they believed Philip as he 

preached the good news of the kingdom of God and the 

name of Jesus Christ, they were baptized ... And he 

followed Philip everywhere, astonished by the great 

signs and miracles he saw." (Acts 8:12-13) 

4.  The Ethiopian eunuch. "Then Philip began with that 

very passage of Scripture and told him the good news 

about Jesus. As they traveled along the road, they came 

to some water and the eunuch said, 'Look, here is 

water. Why shouldn't I be baptized?' And he gave 

orders to stop the chariot. Then both Philip and the 

eunuch went down into the water and Philip baptized 

him. When they came up out of the water, the Spirit of 

the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch 

did not see him again, but went on his way rejoicing.'" 

(Acts 8:35-39) 

5.   Saul, who would become the great apostle Paul, gives 

his own testimony of what happened as he was on his 

way to Damascus. "As he neared Damascus on his 

journey, suddenly a light from heaven flashed around 

him. He fell to the ground and heard a voice say to him, 

'Saul, Saul, why do you persecute me?' 'Who are you 

Lord?' Saul asked. 'I am Jesus, whom you are 

persecuting,' he replied." (Acts 9:3-5)  After Saul gets 

to Damascus and talks with Ananias, "Immediately, 

something like scales fell from Saul's eyes and he could 

see again. He got up and was baptized." (Acts 9:18) 

6.  The conversion of the first Gentile, Cornelius. "Then 

Peter said, 'Can anyone keep these people from being 

baptized with water? They have received the Holy 

Spirit just as we have.' So he ordered that they be 

baptized in the name of Jesus Christ.'" (Acts 10:46)  

పనికి వెళ్ళటందుకు వారు ఒక సమూహ్పు మనుష్యయ లకు 

వారు సంపాదించిన అదే ధ్రను, అదే వేతనానిి  

చెలిటంచారు. ెండ్వ సమూహానికి "మీరు గొడ్డలి యొకక  

మొదుదబారిన అంచుని ఉపయోగంచాలని మేము 

కోరుకుంట్టనిా ము, కాన్న మేము మీకు మీ సాధ్యరణ 

వేతనానికి ెండింతలు చెలిటసాుము. మీరు దానిని 

చెట్టవప్ప కొటావ లని మేము కోరుకుంట్టనిా ము, 

కొనసాగంచండి. ఇలా చేయండి. మీకు కావలసినంత 

కాలం మేము మీకు ెటివంపు వేతనాలు చెలిటసాుము." 

గొడ్డలి యొకక  మొదుదబారిన అంచుని ఉపయోగంచి 

పరీక్ష సమూహ్ం సగం రోజుల్లనే నిబ్ష్క మించారు. ఆ 

పరీక్ష గుంపు నుండి చివరి కలప జ్ఞక్ వెళ్లళ పోతుండ్గా, 

అతను తల వణుకుతునిా డు. తన నిబ్ష్క మణ 

ఇంట్రూు య ల్ల, "డ్బుు  లేదా డ్బుు  లేదు, ఇది సరదా 

కాదు. నేను గొడ్డలిని ఊపుతుని పుు డు, చిప్  

ఎగరిపోవడానిి  నేను చూడాలి." గొడ్డలిని ఊపడ్ం వలట 

మనల్ల చాలా మంది అలిసిపోయ, అలసిపోతారు 

మరియు విస్తగు చెందుతాము, కాన్న చిప్  ఎగరడ్ం 

మనం చూడ్లేము. పండు లేదు, లేదు ఫ్లితాలు, 

ఆనందం లేదు. 

గొడ్డలి తల కథ నుండి కొనిి  సాధ్యరణ పరిశీలనలు 

2. కోడల్చ తల అరువు తెచ్చి కుంది. 

అది వాడ్చవాడి సొతుు కాదు. "వాళ్ళ ల్ల ఒకడు చెట్టవను 

నరుకుతుండ్గా, ఇనుప గొడ్డలి తల న్నళ్ళ ల్ల పడింది, 

"అయోయ , నా బ్పభూ" అని అరిచాడు, "అది అరువు 

తెచుి కుంది!" (2 రాజులు 6:5) మనం అరథం 

చేస్తకోవాలి. ఆధ్యయ తీి క గొడ్డలి తల, దేవుడు మనకు 

ఉండాలని కోరుకునే అతాయ ధునిక శ్కి ు, ఇతరులకు 

ఆనందంగా పరిచరయ  చేసే శ్కి ు, బ్ీస్తుతో మన విశాు సానిి  

పంచుకోవడానికి ఇతరులకు నేరిు ంచాలి్ న శ్కి ు, 

దేవుడు చేయబోయే శ్కి ు బ్పల్లభాలను అధిగమించడానికి 

మరియు మా కుట్టంబాలను ధ్రీ రదమాైన మారగంల్ల 

నడిపించడానికి మాకు శ్కి ుని ఇవు ండి. అది వయ కి ుగత శ్కి ు 

కాదు. అది దేవుడిచిి న శ్కి ు. ఇది ఒక కోణంల్ల అరువు 

తీస్తకోరడింది. మీరు మనసుతు శాస్తసుం దాు రా ఈ శ్కి ుని 

పెంచుకోలేరు లేదా మీ సు ంత సంకలు  శ్కి ు దాు రా 

దానిని నిరీి ంచలేరు. ఇది మీల్ల నివసిస్తుని  

యేస్తబ్ీస్తు మరియు అతని ఆతీ  నుండి వచిి న దైవిక 

శ్కి ు. అది దేవుడిచిి న వరం. ఇది మీ శ్కి ు లేదా నా శ్కి ు 

కాదు, ఇది దేవుని శ్కి ు. 

కొంతమంది యూదులు తమ ఆలయానిి  

పునరిి రీి ంచాలనే ఆసకి ుతో బాబిల్లనియన్స చెర నుండి 

ఇబ్జ్ఞయెల్స్టకు తిరిగ వచాి రు. మనల్ల చాలా మందిలాే, 

వారు బ్పారంభంచి, పునాది వేశారు, ఆప్ప వారు 

అలసిపోయారు. వారు తమ గొడ్డలి తలను కోల్లు యారు. 

16 సంవత్ రాలుగా, వారు పునాదిని వదిలివేయడ్ంతో 

ఒకక  రాయ కూడా తిరగలేదు. జెకరాయ  యూదులు 



7. "Some of the men from Cypress and Cyrene went to 

Antioch and began to speak to Greeks also, telling 

them the good news of Jesus. The Lord's hand was with 

them, and a great number of people believed and turned 

to the Lord." (Acts 11:20-21)  

8. "There they spoke so effectively that a great number of 

Jews and Gentiles believed." (Acts 14:1)  

9.  Lydia came to Christ through the preaching and 

teaching of Paul, "One of those listening was a woman 

named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of 

Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord 

opened her heart to respond to Paul's message. When 

she and the members other household were baptized, 

she invited us to her home." (Acts 16:14) 

10. The Philippian jailer said, "He (the jailer) then brought 

them out and asked, 'Sirs, what must I do to be saved?' 

They replied, 'Believe in the Lord Jesus, and you will 

be saved—you and your household.' Then they spoke 

the word of the Lord to him and to all the others in his 

house. At that hour of the night the jailer took them and 

washed their wounds; then immediately he and all his 

family were baptized." (Acts 16:30) 

11."Many of the Jews believed, as did also a number of 

prominent Greek women and many Greek men." (Acts 

17:12)  

12. "A few men became followers of Paul and believed." 

(Acts 17:34)  

13. "Crispus, the synagogue ruler, and his entire household 

believed in the Lord; and many of the Corinthians who 

heard him believed and were baptized." (Acts 18:8)  

14. Paul comes to Ephesus and stays there for two-and-a-

half years. "And he asked them, 'Did you receive the 

Holy Spirit when you believed?' They answered, 'No, 

we have not even heard that there is a Holy Spirit.' So 

Paul asked, 'Then what baptism did you receive?' 

'John's baptism,' they replied. Paul said, 'John's baptism 

was a baptism of repentance. He told the people to 

believe in the one coming after him, that is, in Jesus.' 

On hearing this, they were baptized into the name of 

the Lord Jesus.'" (Acts 19:2-5) 

15. '"I have declared to both Jews and Greeks that they 

must turn to God in repentance and have faith in our 

Lord Jesus.'" (Acts 20:21)  

16. And then finally the last one. Paul once again recounts 

his conversion experience and said, "I fell to the 

ground and heard a voice say to me, 'Saul! Saul! Why 

do you persecute me?' 'Who are you, Lord?' I asked. 'I 

am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting,' he 

replied. My companions saw the light, but they did not 

బాబిల్లనియన్స చెర నుండి విడుదల చేయరడినపుు డు 

తిరిగ పంపరడిన బ్పవక ు. పునాది తోనే ఆగపోకూడ్దు, 

గుడి కట్వడ్ం మొదలు పెడ్దాం అనిా డు. 

బ్పజ్లందరూ నిరుత్ా హ్పడాడ రు, "పునాది వేయడ్ం 

చాలా కష్వమైంది, మేము మొతుం ఆలయానిి  

నిరీి ంచగలమని మేము అనుకోము." దేవుడు జెకరాయ తో 

చెపాు డు "కారటివ దేవుడు నాతో చెపాు డు 

...'రలమువలన లేక శ్కి ువలన కాదు, నా ఆతీ చేత' అని 

సరు శ్కి ుమంతుడైన బ్పభువు చెపుు చునిా డు." (జెకరాయ  

4:6) దేవుడు జెకరాయ తో చెపాు డు, న్న చేతులు తగనంత 

రలంగా లేవు, న్న మనస్్త లు లేవు. తగనంత సాీ ర్ వ, మీ 

హ్ృదయాలు తగనంత ధైరయ ంగా లేవు మరియు మీ 

బ్పణాళ్లకలు సరిపోవు. దేవాలయం ఎపుు డైనా 

పునరిి రీి ంచరడితే, అది జ్రగడానికి నా ఆతీ  కారణం 

అవుతుంది. 

దేవుని ఆతీ  గొడ్డలి తల యొకక  చురుైన, పదునైన 

అంచు. అంతే తేడా. మీరు టెంప్టవష్న్సస్టను 

నిరోధించాలి్ న శ్కి ు, మీ విశాు సానిి  పంచుకోవడ్ం లేదా 

బ్ీస్తు కోసం మీ కుట్టంబానిి  బ్పభావితం చేయడ్ం, ఇది 

మీ సు ంత శ్కి ుతో సృషివంచరడిన శ్కి ు కాదు, మీరు బ్ీస్తు 

వదదకు వచిి నపుు డు మీరు పొందిన రహుమతి. ఇది 

అరువు తెచుి కుని  శ్కి ు. దాని దృషివని కోల్లు యే ధైరయ ం 

చేయవదుద, దానిని విసీ రించండి లేదా కోల్లు కండి. తన 

పరిశుదాాతీ  దాు రా దేవుని శ్కి ు లేకుండా ఈ బ్పపంచానిి  

సాు ధీనం చేస్తకోవడానికి బ్పయతిి స్తు  మనం దానిని 

పోగొట్టవకుంటే, అది గొడ్డలితో కొట్వడ్ం దాు రా గొపు  

ఎబ్రటి చెకక ను పడ్గొట్వడానికి బ్పయతిి ంచినటేట. మీరు 

ఎకక డిీ వేగంగా రాలేరు. ఇది అరువు తెచుి కుని  శ్కి ు. 

2. గొడడల్చ తల పోయింది.  

అతను పని చేస్తుని పుు డు గొడ్డలి తల హాయ ండిల్ 

నుండి జ్ఞరి న్నటిల్ల పడిపోయంది. అది పోయంది. 

దేవునితో మన నడ్కల్ల మన ఆధ్యయ తిీ క గొడ్డలి తలలను 

ఎకక డ్ కోల్లు తాము? లౌకిక జ్లాలల్ల ఎవరైనా దానిని 

పోగొట్టవకునిా రా? ఎవరైనా దానిని ఆచార నదులల్ల 

తిపాు రా? విమరశ ల ఊబిల్ల ఎవరైనా మీ గొడ్డలిని 

పోగొట్టవకునిా రా? ఇది బ్పార థన లేని చెరువుల్లకి 

ఎగరిందా లేదా సెకుయ లరిజ్ం యొకక  బ్పవాహ్ంల్ల 

ఉందా? ఆతీ  తృపిు అనే చితుడిల్ల న్న కోడ్లి తలదా? 

ఇది ఎనిి  బ్పదేశాలైనా వెళ్టవచిు . కాన్న మనం దానిని 

పోగొట్టవకుని ట్టయతే, దాని గురించి మనం ఏమి 

చేయబోతునిా ం? దేవుడు తన సేవకుడు కలిగ 

ఉండాలని కోరుకునే శ్కి ుని కోల్లు వడ్ం కంటే 

విచారకరమైనది మర్చకటి లేదు. గొడ్డలి తల పోయంది. 

3. కోలోప యిన దాన్న గురించి ఆందోళన ఉంది.  

అది పోయందని అతను బ్గహించిన వెంట్నే, ఎలీషా 

సహాయకుడు, "అయోయ , నా బ్పభూ" అని అరిచాడు. 

అతను బాధ్పడాడడు. దేవునితో నడ్క సాగంచని వారు 



understand the voice of him who was speaking to me. 

'What shall I do, Lord?' I asked. 'Get up,' the Lord said, 

'and go into Damascus. There you will be told all that 

you have been assigned to do.'" Ananias asked Saul, 

'"And now what are you waiting for? Get up, be 

baptized and wash your sins away, calling on his 

name.'" (Acts 22:16) 

That may have been a little lengthy, but I wanted you to see 

it for yourself. Nine different times in those conversion 

accounts, all that we find in the book of Acts, we're told 

that the people believed and obviously they did. Three 

different times we're told that they repented and the word, 

"repent," means "to turn," to turn away from the world and 

turn toward Jesus Christ.  Ten different times, we're told 

they were baptized. The word, "baptized," means to be 

immersed, to be dunked or dipped, meaning the total body 

going beneath the water. When one is raised from the 

water, resurrected, he came out walking into a newness of 

life. By the way, each time they were baptized, it wasn't a 

week later and it wasn't a month later, it was immediately. 

Now, what faith response does God set forth for coming to 

Christ? 

I realize that much of the world asked “Do you really 

believe God requires baptism as a part of faith response for 

accepting Christ?" They could also ask “Do you really 

believe that Moses and the Israelites were required a look 

at the bronze snake as their faith response?” “Do you really 

believe that God required the Israelites to march around 

that city like idiots once a day for six days and seven times 

on the seventh day?” “Do you really believe God expected 

Naaman to dip seven times in the Jordan?” “Do you really 

believe he wanted Peter to go out after fishing all night and 

cast those nets one more time?” Do you really believe God 

wants the response He requested from all those people for 

their physical healing or the response He demands of us for 

our spiritual healing, the forgiveness of our sins.  Of course 

the answer is God expects man to obey Him based upon 

knowledgeable faith. 

 

A few other verses should put everything in perspective 

about the way God desires us to respond to Him in faith. 

'"Whoever believes and is baptized will be saved, but 

whoever does not believe will be condemned.'" (Mark 

16:16) But, what is the purpose for baptism? "Or don't you 

know that all of us who were baptized into Christ Jesus 

were baptized into his death? We were therefore buried 

with him through baptism into death in order that, just as 

Christ was raised from the dead through the glory of the 

Father, we too may live a new life. If we have been united 

with him like this in his death, we will certainly also be 

united with him in his resurrection." (Romans 6:3-5:1) 

Paul says, the reason God chose to incorporate it as part of 

the faith response, contingent upon belief, contingent upon 

repentance and a turning to God, is to re-enact the very 

మనల్ల ఒకక రు కూడా తమ గొడ్డలి తల కోసం వెతకడ్ం 

లేదని నేను చెప్టు  సాహ్సం చేస్తునిా ను. మేము మా 

బ్పాధ్యనయ తలను ఆపివేసి, మళ్లట తనిఖీ చేయాల్ి న 

సందరాభ లు ఉనాి య. ఏదో తపిు పోయందని 

తెలుస్తకుని పుు డు మనం పశిా తాుపపడాలి మరియు 

మళ్లట బ్పారంభంచాలి. మీరు ఎపుు డూ అలా చేయకపోతే, 

మీరు మీ గొడ్డలి తలని పోగొట్టవకునిా రు మరియు అది 

తెలియనందున వెతకడ్ం బ్పారంభంచమని నేను 

స్తచిస్తునిా ను. అది పోయనపుు డు ఆందోళ్న 

కలుగుతుందని మీరు చూసాురు. దానిి  

పోగొట్టవకుని ందుకు ఈ సహ్చరుడు చాలా కలత 

చెందడ్ం ననిు  బ్థిల్ చేస్తుంది. 

చాలా సారుట మనం మతపరమైన ఆచారాల దాు రా 

వెళ్ళుము, కారయ కలాపాల దాు రా వెళ్లట సరైన విష్యాలు 

చెపాు ము, సరైన మారగంల్ల బ్పవరి ుసాుము, మేము దానిని 

చాలా తగ గంచాము మరియు మనం గొడ్డలిని 

కోల్లు యామని కూడా గురిుంచలేము. మనం భగవంతుని 

నుండి గొపు గా ఏమీ ఆశంచము మరియు ఆయన నుండి 

గొపు గా ఏమీ అడ్గము. మనం దేవుని నుండి అడిే అతి 

పెదద విష్యం ఏమిట్ంటే, మన భోజ్నానిి  

ఆశీరు దించడ్మే, అపుు డు మనం జీవితానిి  గడ్పడ్ం 

మరియు ఆ శ్కి ుని కోల్లు వడ్ం మరియు అది కూడా 

తెలియకపోవడ్ం సాధ్య మే. 

భగవంతుడు మన దాు రా ఏమి చేశాడో అంతే ముఖయ ం 

దేవుని కోసం ఏమి చేసాడు అనేది కాదు. మనం ఆ 

పాయం్స్టని చాలాసారుట మిస్స్ట అయాయ మని 

అనుకుంట్టనిా ను. మనమందరం దేవుని కోసం ఏదైనా 

చేయాలనుకుంట్టనిా ము, కాన్న అది దేవుడు చేసినంత 

ముఖయ మైనది కాదు. చాలా సారుట మేము ఉతాు దకత 

కోసం కారాయ చరణను బ్పతాయ మిా యం చేసాుము. మనం, 

"సరే, నేను ఇది దేవుని కోసం చేసాను, నేను దేవుని కోసం 

చేసాను లేదా నేను దేవుని కోసం అకక డ్కు వెళ్ళళ ను." 

మనం ఆగ ఇలా అడ్గాలి: “నేను దానిని దేవుని శ్కి ుతో 

చేశానా?” 

కారాయ చరణ ఎలటపుు డూ ఉతాు దకత కాదు. మేము 

పనులు, చరిి  కోసం మరియు ఇతర వయ కుుల కోసం 

పనులు చేయడ్ంల్ల బిజీగా ఉంటాము. కాన్న, మనం 

కూడా ఆగ ఇలా అడ్గాలి: “నేను దేవుని కోసం పనులు 

చేస్తునిా నా లేదా దేవుడు నా దాు రా పనులు 

చేస్తునిా డా?” మొదటిది మంచిది, కాన్న ెండోది చాలా 

మంచిది. పూరు ం, దేవుని కోసం పనులు చేస్తు , 

కారాయ చరణను సృషివస్తుంది. కాన్న ెండోది, దేవుడు 

ఉతాు దకతను సృషివంచేలా చేస్తుంది. గొడ్డలి తల 

స్టసాథ నంల్ల మరియు పదునైనపుు డు ఉతాు దకత 

ఏరు డుతుంది. “దేవుడా, నేను చేస్తుని  పనిని 

ఆశీరు దించండి” అని బ్పారి థంచడ్ం నాకు ఇష్వం లేదు. 

నేను బ్పారి థంచాలనుకుంట్టనిా ను, "దేవా, మీరు ఏమి 



death, burial and resurrection of Jesus Christ. Peter gave 

the same reason when he was talking about Noah and how 

he was saved because of his faith response, when God sent 

that great flood upon the earth. "And that water symbolizes 

baptism that now saves you also—not the removal of dirt 

from the body but the pledge of a good conscience toward 

God." (1 Peter 3:21) There's nothing magical about the 

water. It's not holy. It's not what it does physically by 

taking away anything dirty or unclean. Its whole purpose is 

“The pledge of a good conscience toward God” Why? 

Because it's fulfilling, the faith response that God has asked 

for. 

There are a lot of friends who very respectfully and 

honestly disagree with what I've shared with you, despite 

all that I've shared and the reasoning behind it. Going back 

to our passage in Ephesians 2:8-9, where it says, "For by 

grace are you saved through faith—and this not of 

yourselves, it is the gift of God—not of works, lest anyone 

should boast." They say, "But baptism is a work, it's a 

work." 

Let me show you one last verse as we summarize 

everything up "He saved us, not because of righteous things 

we had done, but because of his mercy." (Titus 3:5) See it's 

not by what we do. It's not our power. It's his mercy. He is 

the power. "He saved us through the washing of rebirth and 

the renewal of the Holy Spirit." (Titus 3:6) Baptism has 

nothing to do with working; it has everything to do with 

submission. It has everything to do with faith. It means 

nothing apart from belief. It means nothing apart from 

Jesus Christ. Baptism is simply the faith response 

connecting us to the great power that saves us from our 

sins. Amazing Grace #1273, Steve Flatt July 21, 1996 

 

 

 

 

చేస్తునిా రో నాకు చూపించండి మరియు నేను ఆ 

దీవెనల్ల ఉనిా నని నిరాారించుకోండి." 

4.పోగొటుటకునన  చోట్ గొడడల్చ తల దొరిక్తంది.  

సహాయకుడు, "నా బ్పభూ, నేను గొడ్డలిని 

పోగొట్టవకునిా ను మరియు దానిని అరువుగా 

తీస్తకునిా ను" అని చెపిు నపుు డు, దేవుని మనిషి (అది 

ఎలీషా) "అది ఎకక డ్ పడిపోయంది?" అని అడిగాడు. 

అతను ఆ స్టసథలానిి  అతనికి చూపించినపుు డు, ఎలీషా 

ఒక కబ్రను కోసి అకక డ్ విసిరి ఇనుమును తేలేలా 

చేశాడు." ఇపుు డు చేసారో, ఇది చాలా స్తలభం అని 

నాకు తెలుస్త, కాన్న ఇది చూడ్ండి. గొడ్డలి తల పోయన 

చోటే దొరికింది. ఆధ్యయ తీి కంగా, దేవునితో మన నడ్కల్ల 

కూడా అదే విధ్ంగా ఉంట్టంది. మీరు ఈ ఉదయం మీ 

ఆధ్యయ తిీ క గొడ్డలి తలను పోగొట్టవకుని ట్టయతే, మీరు 

దానిని పోగొట్టవకుని  అదే స్టసథలంల్ల దానిి  

కనుగొనబోతునిా రు. 

 

తపిు పోయన కుమారుని ఉపమానం గురుుందా? గొడ్డలి 

తలను కనుగొనడానికి బాలుడు ఎకక డికి వెళ్ళళ డు? 

అతను ఎకక డ్ వదిలేశాడో అకక డికి తిరిగ వెళ్ళళ డు. 

రయట్కు నడిచి దూరదేశానికి వెళ్లటనపుు డు దానిి  

ఇంటోటనే వదిలేశాడు. తనే తలుచుకుని ఇంటికి వెళ్లట 

అకక డ్ ఉంది. మీ గొడ్డలి తలను కనుగొనడానికి మీల్ల 

కొందరు ఎకక డికి వెళ్ళటల్ల మీకు తెలుసా? మీల్ల కొందరు 

మీ మురికి బైబిల్స్టను షెల్్  నుండి తీసివేసి చదవాలి. 

మీల్ల కొందరు మీరు ఒకసారి గడిపిన నిశ్శ రద బ్పదేశానికి 

వెళ్ళట లి. మీరు మోకాళ్టప్ప నిలరడి మళ్లట బ్పార థన చేయాలి 

ఎందుకంటే చాలా కాలం అయయ ంది. న్న గొడ్డలి తలను 

అకక డ్చ వదిలేశావు. మీల్ల కొందరు మీ జీవిత భాగసాు మి 

వదదకు తిరిగ రావాలి. 

మాథ్యయ  18 ఇలా చెబుతోంది, "కొనిి సారుట, మేము మా 

గొడ్డలి తలను మర్చక స్దరుడితో విడిచిపెటావము." ఇది 

మీ తక్షణ కుట్టంరంల్ల ఉండ్వలసిన అవసరం లేదు. 

మీరు ఆరాధించే ముందు స్దరునితో రాజీపడ్ండి. 

ఎందుకు? ఎందుకంటే మీరు చేసే వరకు, మీరు మీ 

గొడ్డలి తలను కోల్లు యారు. మీరు మీ ఆధ్యయ తిీ క శ్కి ుని 

కోల్లు యారు. మనల్ల కొందరు కేవలం తంబ్డి అయన 

దేవుని ముందు మనలిి  మనం తగ గంచుకోవాలి్ న 

అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే మన మొండి గరు ం మన 

ఆధ్యయ తిీ క శ్కి ుని నాశ్నం చేసింది. "ఎకక డ్ 

పోగొట్టవకునిా వు?" అది ఎకక డ్ దొరుకుతుంది. 

మీరు మీ గొడ్డలి తలను ఎకక డ్ వదిలిపెటావ రో నాకు 

తెలియదు, కాన్న అది ఎకక డ్ ఉందో మీకు తెలుస్త. 

అకక డికి వెళ్టండి, అకక డ్ మీరు దానిని కనుగొంటారు. 

10. దాన్నన్న పోగొటుటకునన  వాడు దాన్నన్న తిరిగ 

పందవలస వచిి ంది. 

అది తేలుతుని  తరాు త, ఎలీషా ఆ వయ కి ు వైపు చూసి, 

"'దీనిి  రయట్కు తీయండి' అనిా డు. అపుు డు ఆ వయ కి ు 



చేయ చాచి దానిని తీస్తకునిా డు." మీరు, "దాని 

బ్పాముఖయ త ఏమిటి?" మీ గొడ్డలి తలకు మీరు బాధ్య త 

వహిసాురు. దాని నుండి మిమీ లిి  ఎవరూ ఉపశ్మనం 

చేయలేరు. 

"నువుు  న్నళ్ళ ల్లకి వెళ్లళ  దానిని న్న కోసం తీస్తకో" అని 

బ్పవక ు చెపు డ్ం మీరు చూసాురు. శుభవారు ఏమిట్ంటే, 

మీరు ఆ నిరణయం తీస్తకుంటే, మీరు చేయగలిగనది 

అదే. నాకు అనిి  బ్సిక పి ర టల్ల అతయ ంత అదుభ తమైన 

భావనలల్ల ఒకటి, దేవుడు మనకు ఎనిు కునే శ్కి ుని 

ఇసాుడు. దేవుడు చాలా వరకు తన చితాునిి  

నెరవేరుి కోవడానికి మానవులను 

ఉపయోగంచుకోవడానికి మాబ్తమే ఎంచుకునిా డు. 

నమీ శ్కయ ం కాని విధ్ంగా, అతని నుండి ఎంత శ్కి ు మన 

దాు రా బ్పసారం చేయరడుతుందో నిరణయంచడానికి 

అతను మనకు ఎంపిక చేసే శ్కి ుని ఇసాుడు. 

అయనపు టిీ, ఒక ఆల్లచన, మాట్ లేదా ఎంపిక దాు రా, 

ఏదైనా శ్కి ు మన గుండా వెళ్ళతుందో లేదో నిరణయసాుము. 

గొడ్డలి తల న్నటిల్ల ఉండ్డానికి మీరు ఎంచుకుని ంత 

కాలం, అది అకక డ్చ ఉంట్టంది. మీరు దానిని 

ఎంచుకుంటే. దేవుడు మీ జీవితానిి  గొపు  మారగంల్ల 

ఆశీరు దించగలడు.అమేజం్ బ్ేస్ #1274 స్ట వ్  స్ట ట ్, జూలై 28, 1996 

 

 

అధ్యయ యం 6 

గొప్రపలల ఎకు డ ఉంది? 

మేము మానవ చరిబ్తల్ల అతయ ంత అదుభ తమైన 

మరియు భావోదేు గ సనిి వేశాలల్ల ఒకదానికి 

బ్పయాణించబోతునిా ము. దేవుడు అబ్రహాముకు చాలా 

విచిబ్తమైన ఆజ్ ా ఇచిా డు. "కొంతకాలం తరాు త 

దేవుడు అబ్బాహామును పరీక్షంచాడు. అతడు అతనితో, 

'అబ్బాహామా!' "ఇదిగో నేను ఉనిా ను" అని సమాధ్యనం 

చెపాు డు, అపుు డు దేవుడు ఇలా అనిా డు: "న్న కొడుకు, 

న్న ఒకక గానొకక  కొడుకు ఇసా్ కును తీస్తకొని న్నవు 

బ్ప్టమించే మోరియా బ్పాంతానికి వెళ్ళళ , అకక డ్ నేను 

కోరిన పరు తాలల్ల ఒకదానిప్ప దహ్నరలిగా అరిు ంచు. 

న్న గురించి చెపుు ." (ఆదికాండ్ము 22:1-2) 

ఇపుు డు బ్పజ్లారా, అది మనకు వింతగా అనిపిస్తుంది, 

కాన్న అది అబ్రహ్ంప్ప ఎలా బ్పభావం చూపిందో మనం 

తగనంతగా అభనందించడ్ం బ్పారంభంచలేము. 

మేము దీని గురించి ఒక క్షణంల్ల మరింత అధ్య యనం 

చేయబోతునిా ము, అయతే అబ్రహ్ం మరియు సారా 

పిలటలు లేని వారని గురుుంచుకోండి. అతను ఈ బిడ్డ 

కోసం పావు శ్తాబాదనికి ప్పగా వేచి ఉనిా డు. ఇది వాగాదనం 

చేసిన పిలటవాడు. మీరు మెచుి కోని మరో విష్యం 

ఏమిట్ంటే, ఈ కనాను దేశానికి వెళ్టమని దేవుడు 



అబ్బాహామును పిలిచినపుు డు, కనాన్నయులందరూ 

పిలటలను రలి ఇచేి వారు. నేను మెగదోద  వదద నిలరడి, 

మెగదోదల్ల నివసించిన కనాన్నయులు తమ చిని  

పిలటలను రలి ఇచిి న గుంబ్డ్ని రలిపీఠానిి  చూశాను. 

జెరిఖో దాు రం వెలుపల మర్చక రలిపీఠం ఉంది, అదే 

విష్యం. "కాదు! మానవ బ్పాణం నాకు విలువైనది. 

మనిషి రకాునిి  చిందించే ధైరయ ం చేయకు" అని చెపిు న 

పురాతన దేవుడు యెహోవా దేవుడు మాబ్తమే. ఇపుు డు, 

అదుభ త బాలుడిని రలి ఇవాు లని దేవుడు 

కోరుకుంట్టనిా డు! 

కాన్న అవగాహ్న లేకపోయనా, అబ్బాహాము విధేయతతో 

కూడిన విశాు సంతో బ్పతిసు ందించాడు. మరుసటి రోజు 

తెలటవారుజ్ఞమున అబ్బాహాము లేచి తన గాడిదకు జీను 

వేశాడు. అతను సేవకులను సమకూరిి , ఇసా్ కును 

తీస్తకొని వెళ్లటపోయాడు. వారు మోరియా పరు తం 

పాదాల వదదకు వచిి నపుు డు, అబ్బాహాము తాను 

మరియు ఇసా్ కు ఆరాధించడానికి పరు తానిి  

అధిరోహించినపుు డు అకక డ్చ ఉండ్మని సేవకులకు 

చెపాు డు. వారిదదరూ ఆ పరు తబ్పాంతానిి  

బ్పారంభంచినపుు డు మేము పరిగణించబోతుని  బ్పశి్  

వచిి ంది. 

"అబ్బాహాము దహ్నరలి కొరకు కటెవలను తీసికొని తన 

కుమారుడైన ఇసా్ కుప్ప ఉంచెను మరియు అతనే అగి  

మరియు కతిుని తీస్తకువెళ్ళటడు. వారిదదరూ కలిసి 

వెళ్లళ నపుు డు, ఇసా్ కు తన తంబ్డి అబ్బాహాముతో 

మాటాటడి, 'నానాి ?' 'అవునా నా కొడుకునా?' అబ్బాహాము 

జ్వాబిచిా డు, 'అగి  మరియు కలప ఇకక డ్ ఉనాి య, 

అయతే దహ్నరలి కోసం గొబ్ెపిలట ఎకక డ్ ఉంది?' 

(ఆదికాండ్ము 22:6-7) 

మీరు ఊహించగలరా? ఎపుు డైనా ఒక బ్పశి్  మనిషి 

హ్ృదయానిి  కదిలిసేు, ఇది ఇదే. తంబ్డితో కలసి 

ఎనిో సారుట పూజ్లు చేసిన ఆ కుబ్రాడు తపిు పోయన 

విష్యం ఆటోమేటిక్స్టగా తెలిసిపోయంది. తన తంబ్డిని 

ఎంతగానో బ్ప్టమించిన మరియు విశ్ు సించిన బాలుడు 

తన మనస్్త ను దాట్డానికి చివరి అవకాశ్ం 

ఏమిట్ంటే, అతని గొంతు చీలిపోతుంది మరియు అతని 

రక ుం అడ్వుల్లట  బ్పవహిస్తుంది. అమాయకమైన కళ్ టతో ఆ 

కుబ్రాడు తన తంబ్డి వైపు చూస్తు , "ఇయాంబ్ ఎకక డ్ 

ఉనిా డు?" సహ్జ్ంగానే, ఐజ్ఞక్ తనకు తెలిసిన 

దానికంటే ఎకుక వ అడుగుతునిా డు. దేవుడు తన 

తంబ్డి అబ్రహామును మునుపెని డూ లేనంత ఎకుక వ 

తాయ గం చేయమని పిలిచాడు. 

ఆదికాండ్ము 22:1 అనేది బైబిల్స్టల్లని గొపు  

చిని వాకాయ ల్లట  ఒకటి అని నేను అనుకుంట్టనిా ను. ఇది 

ఎలా బ్పారంభమైందో మీరు చూస్తునిా రా? కొంతకాలం 

తరాు త దేవుడు అబ్బాహామును పరీక్షంచాడు. 



పరీక్షంచాలా? పరీక్షంచాలా? ఇది చివరి పరీక్ష. ఇది 

మనిషి యొకక  ఆతీ  యొకక  ల్లతులల్ల నుండి 

ధ్ు నిస్తుంది. అబ్బాహాము జీవితంల్ల ఇసా్ కు అతయ ంత 

విలువైన వస్తువు. అబ్రహాము మరియు శారా వారి 

వివాహ్మంతా సంతానం లేని వారని మరియు అతనితో 

ఒడ్ంరడిక చేయడానికి దేవుడు అతనిని 

పిలిచినపుు డు, అబ్రహాముకు 75 సంవత్ రాలు 

మరియు శారాకు 65 సంవత్ రాలు అని నేను ఇపు టికే 

మీకు చెపాు ను. దేవుడు ఇలా అనిా డు, 

"చింతించకండి, నేను' నేను న్న సంతతిని ఆకాశ్ంల్లని 

నక్షబ్తాల కంటే ఎకుక వ చేయబోతునిా ను." సమసయ  

ఏమిట్ంటే, వారికి సంతానం కూడా లేదు. కారటివ, 

దేవుడు ఏమి చేసాుడు? సారా, వారు అందుబాట్టల్ల 

ఉని ట్టయతే, బ్పతి ఉదయం ఇంటి గరభ  పరీక్షను 

తీస్తకుంటారని నేను ఖచిి తంగా అనుకుంట్టనిా ను. 

దేవుడు వారిని మరో 25 సంవత్ రాలు వేచి ఉండ్చలా 

చేసాడు! వారు చాలా పెదదవారు, గొపు వారు, ముతాుతలు, 

అబ్రహ్ం వయస్్త  100 మరియు సారాకు 90 

సంవత్ రాలు, దేవుడు వాగాదనానిి  నెరవేరిా డు 

మరియు ఇసా్ కు జ్నిీ ంచాడు. బాలుడు పెరిగాడు, 

అతని తలిట అతనిని చూసింది, మరియు అతని తంబ్డి 

అతను చేసిన బ్పతి కదలికను ఎంతో ఆదరించాడు. 

వారు ఆ వాగాదనం చేసిన బిడ్డను వారు జీవితానిి  

బ్ప్టమించే దానికంటే ఎకుక వగా బ్ప్టమిసాురు. అపుు డు 

సు ష్వమైన న్నలిరంగు నుండి అదుభ త బాలుడిని 

వధించమని, నమీ శ్కయ ం కాని, ఊహించలేని ఆజ్ ా

వస్తుంది. ఎందుకు? దేవుడు అలా ఎందుకు చేశాడు? 

ఈ అపారమయన పరిసిథతి యొకక  దిబ్గాభ ంతి మరియు 

దురాగతంతో మనల్ల చాలా మంది నిజ్ంగా 

పట్టవకోలేదు. నిశి్ యంగా, దేవుడు అబ్బాహాము అనే ఈ 

మనిషిని చాలా ఎకుక వగా అడుగుతునిా డు. ఇది 

ఆదికాండ్ము 22 యొకక  అరాథనిి  అన్సస్టలాక్ చేయడానికి 

ీలకం. "గొబ్ె ఎకక డ్ ఉంది?" అనే బ్పశి్ కు సమాధ్యనం 

ఇవు డానికి ఇది ీలకం. మీ గొబ్ెపిలట ఎకక డ్ ఉంది అనే 

బ్పశి్ కు ఇది ీలకం. మరియు ఇకక డ్ ఆ ీ ఉంది: 

దేవుడు మనల్ల ఎవరినైనా గొపు  బ్పయోజ్నం కోసం 

ఉపయోగంచుకునే ముందు, అతను మరియు మనం 

అనిి టికంటే ఎకుక వగా ఆయనను బ్ప్టమిస్తునిా మని 

ఖచిి తంగా చెపాు లి. 

అదే పాఠం. దేవుడు మనల్ల ఎవరినైనా గొపు  ఉదేదశ్య ం 

కోసం ఉపయోగంచుకునే ముందు, ఆయన మరియు 

మనం మనం దేనినైనా బ్ప్టమించే దానికంటే ఎకుక వగా 

ఆయనను బ్ప్టమిస్తునిా మని ఖచిి తంగా చెపాు లి. 

చూడ్ండి, అతడు అబ్బాహామును పరీక్షంచినది దేవుని 

వయ ర థం కోసం కాదు. అబ్బాహాము, తనకు యెహోవా 

దేవుని కంటే మరేదీ ముఖయ ం కాదని తెలుస్తకోగలిగాడు. 

బ్పజ్లారా, అబ్రహ్ం మరియు ఐజ్ఞక్ యొకక  కథ 



చరిబ్తల్ల బ్పతేయ కమైనది అయతే, స్తబ్తం కాదు. దేవుడు 

ఇపు టిీ గొబ్ె పిలటలను అడుగుతాడు. మన గొబ్ె 

పిలటలను, మనకు విలువైన వస్తువులను మరియు మనం 

ఎంతో ఇష్వపడ్చ వస్తువులను తాయ గం యొకక  రలిపీఠం 

మీద ఉంచమని అడుగుతాడు, తదాు రా అతను మన 

జీవితాల దాు రా గొపు దానిి  చేసాుడు. విదేశీ గడ్డప్ప 

మిష్నరీగా ఉండ్టానికి మీ హ్ృదయంల్ల 

మండుతుని ట్టట మీరు భావిస్తుని ందున, అతను మీ 

ఇయాంబ్స్టను మీ ఇలుట మరియు మీ తక్షణ కుట్టంరం, 

తంబ్డి మరియు తలిట, స్దరులు మరియు 

స్దరీమణులు కావాలని మిమీ లిి  అడ్గవచుి . 

దేవుడు మీకు గొపు  ఐశ్ు రాయ నిి  అనుబ్గహిసేు మీ 

గొబ్ెపిలట మీ డ్బుు  కావచుి . ఆ గొబ్ెపిలటను రలిపీఠం 

మీద ఉంచమని మీరు పిలవడ్ం, బ్పభువు పని కోసం 

ఏదైనా గొపు  పరిచరయ  లేదా కొనిి  గొపు  బ్పాజెక్ వస్టలకు 

నిధులు సమకూరి డానికి ఒక బ్పధ్యన రహుమతి 

కావచుి . మీరు ఒక అభరుచితో ఆబ్కమించే పరిచరయ కు 

దేవుడు మిమీ లిి  పిలుస్తుని ట్టట మీరు భావిసేు మీ 

గొబ్ెపిలట మీ సమయం కావచుి . 

గొబ్ె ఎకక డ్ ఉంది? దేవుడు మనల్ల బ్పతి ఒకక రి దాు రా 

గొపు గా ఏదైనా చేయాలని కోరుకుంట్టనిా డ్ని నేను నా 

హ్ృదయంతో నముీ తునిా ను, అయతే మనం మన 

గొబ్ెపిలటను రలిపీఠం మీద ఉంచడానికి సిదంాగా ఉంటే 

మాబ్తమే. నేను తాయ గం యొకక  ఏడు శీబ్ర స్తబ్తాలను 

మీతో పంచుకోవాలనుకుంట్టనిా ను. సహ్జ్ంగానే, 

మేము వీటిని స్టకుటప ుంగా కవర్ చేయబోతునిా ము. 

తాూ గ్ం యొకు  స్తప్తాలు 

2. తాూ గాల సమయాలకు ఆయన మనల్చన  సదధం 

చేసి్తడు. 

దేవుడు అబ్రహామును ఈ పరీక్షకు సిదంా చేస్తునిా డ్ని 

నాకు సు ష్వంగా అరథమైంది. 1వ వచనానిి  మళ్లళ  

చూడ్ండి, అది ఈ విధ్ంగా బ్పారంభమవుతుంది, 

"కొంతకాలం తరాు త దేవుడు అబ్బాహామును 

పరీక్షంచాడు;" దేని కంటే కొంత సమయం తరువాత? 

దానికి సమాధ్యనం అబ్బాహాము అనుభవించిన 

అనుభవాల కంటే కొంత కాలం ఆలసయ ంగా వస్తుంది. ఈ 

సమయం వరకు, దేవుడు అబ్బాహామును సిదంా 

చేస్తునిా డు. అతను తన సు దేశ్ం నుండి ఊర్స్టకు 

వెళ్టమని చెపాు డు. కొడుకు కోసం 25 ఏళ్ళట  నిరీక్షంచేలా 

చేశాడు. మరోవైపు, దేవుడు అతనికి కొనిి  ఆశీరాు దాలు 

ఇచిా డు. అబ్రహ్ం ఆరిథకంగా సంపనిు డు అయాయ డు; 

అతడు సంపనిు డు. చివరకు ఐజ్ఞక్ జ్నిీ ంచినపుు డు, 

బాలుడు ఆరోగయ ంగా మరియు రలంగా పెరిగాడు. 

అబ్బాహాము అీమెలెకుతో శాంతి ఒపు ందంప్ప 

సంతకం చేశాడు. (ఆదికాండ్ము 21) 

కారటివ నా ఉదేదశ్య ం ఏమిట్ంటే, దేవుడు అబ్రహాంకు 



సరైన సవాళ్ళట  మరియు ఆశీరాు దాల కలయకను 

ఇచిా డు, అతనిి  తాయ గం చేయడానికి సిదంా చేశాడు. 

అతను మన కోసం అదే పని చేసాుడు. మీ జీవితానిి  

చూడ్ండి; అది నిజ్మని న్నకు తెలుస్త. అతను సరైన 

కలయకల్ల సవాళ్ళట మరియు ఆశీరాు దాలతో మన 

జీవితాలను నింపుతాడు. అతను చేసినట్టటగా, మన 

విశాు సం రేఖప్ప ఉంచరడ్చ గొపు  క్షణాల కోసం ఆయన 

మనలిి  సిదంా చేసాుడు. 

ఇకక డ్ బ్వాయడానికి విలువైన గొపు  సిదాాంతం ఉంది, 

ఇది గురుుంచుకోవలసిన విలువ. నేను బ్సిక పి ర్స్టల్ల ఇది 

నిజ్మని చూశాను, నా జీవితంల్ల ఇది నిజ్మని నేను 

చూశాను మరియు ఇది నిజ్మని మీకు తెలుస్త: 

"ఆశీరాు దం తరాు త పరీక్ష వస్తుంది." ఇకక డ్ అబ్రహ్ం 

కథల్ల, అతని జీవితంల్ల అతయ ంత బ్పశాంతమైన క్షణం 

తరాు త మరియు అతను అీమెలెకుతో శాంతిని 

చేస్తకుని  తరాు త, దేవుడు అతని వదదకు వచిి  రలి 

కోసం పిలుసాుడు. 

విడిపోయన ఎబ్ర సముబ్దం గుండా మోషే ఇబ్శాయేలు 

బ్పజ్లను ఎలా నడిపించాడో నేను ఆల్లచిసాును. 

అవతలి వైపు వారు క్షేమంగా ఉని  తరాు త, దేవుడు 

వారిని మూడు రోజులు న్నరు లేకుండా వదిలేశాడు. 

వారిని పరీక్షస్తునిా డు. యేస్త బాపిుసీ ం 

తీస్తకుని పుు డు దేవుడు, "ఈయన నా కుమారుడ్ని 

నేను సంతోషిస్తునిా ను" అని చెపు గా, ఆతీ  పావురంలా 

దిగవచిి , అతడు సాతానుచే పరీక్షంచరడుట్కు 

అరణాయ నికి వెళ్ళళ డు. ఆశీరాు దం తరాు త పరీక్ష 

వస్తుంది. బ్పజ్లారా, మనం పరీక్షంచరడ్చంత వరకు 

మాబ్తమే ఆశీరాు దం పొందుతాము. సంరం 

విష్యంల్ల ఇది నిజ్ం మరియు ఇది మన వయ కి ుగత 

జీవితాల్లట  కూడా నిజ్ం. 

2. దేవున్న ప్ట్ల మనకునన  ప్ేమ న్నరూపంచబడాల్చ.  

అది మనకు నచి కపోవచుి , కాన్న ఇది నిజ్ం. దేవుని 

పట్ట మనకుని  బ్ప్టమ నిరూపించరడాలి. పరీక్షలు 

వచిి నపుు డు, “మీ గొబ్ెపిలట ఎకక డ్?” అని దేవుడు 

అడుగుతునిా డు. అతను మాట్ల కంటే ఎకుక వ 

ఆశసాుడు. "నా బ్పాణం తీస్తెళ్లళ  ఉండ్నివు ండి, న్నకు 

పవిబ్తమైన బ్పభూ" అని మనం తరచుగా పాట్ 

పాడ్తాము. అవి మంచి మాట్లు కాదా? భారీ పదాలు, 

తాయ గం, సమరు ణ మరియు నిరదతాతో నిండి ఉనాి య, 

కాన్న ఆ మాట్ల గురించి దేవుడు ఏమి చెబుతునాి డో 

మీకు తెలుసా? "మీరు కేవలం మాట్ వినేవారిగా 

ఉండాలని నేను కోరుకోవడ్ం లేదు, మీరు మాట్ను 

చెప్టు వారిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంట్టనిా ను. మీరు 

మాట్కు కట్టవరడి ఉండాలని నేను కోరుకుంట్టనిా ను." 

అతను అలా చెపు డానికి కారణం, మాట్లు చౌకగా 

ఉనాి యని దేవునికి తెలుస్త. మీరు పదాల దాు రా చాలా 

చెపు గలరు, కాన్న దేవుడు దానిని చరయ తో బాయ కప 



చేసాుడు, మీరు ననిు  ఎంతగా బ్ప్టమిస్తునిా రో చెపు డ్ం 

మానేయండి, మీ బ్ప్టమను నాకు చూపించండి మరియు 

నిరూపించండి. 

దేవుడు, "న్న కుమారుని, న్న ఏైక కుమారుడైన 

ఇసా్ కును న్నవు బ్ప్టమించుచునిా వు." (vs. 2) "ఓహ్, 

అయోయ ! బైబిల్స్టల్ల ల్లపం ఉంది, వైరుధ్య ం ఉంది. 

అబ్రహాముకు ఒకరి కంటే ఎకుక వ మంది కుమారులు 

ఉనాి రు. అతనికి హాగర్ అనే దాసి దాు రా మర్చక కొడుకు 

ఉనిా డ్ని మాకు తెలుస్త. ఆ అబాు య ప్టరు 

ఇషీా యేల్ మరియు ఇషీా యేల్ తంబ్డి అయాయ డు 

అనిి  అరబ్ దేశాలు. కారటివ, ఐజ్ఞక్ అతని ఏైక 

కుమారుడు కాదు. బ్గీకు పదం "మోనోజెన్న" 

అనువదించరడిన "మాబ్తమే" సెపావజం్ దాు రా 

మనకు వచిి ంది. ఆంగ టంల్లకి అనువదించడ్ం నిజ్ంగా 

కష్వం, దీని అరథం, "అతయ ంత విలువైనది మరియు 

బ్పతిషావతీ కమైనది మరియు అదుభ తమైనది 

సాు ధీనము." దాని ఉపయోగానికి సంరంధించిన మర్చక 

ఉదాహ్రణను మీకు ఇసాును. కిం్ జేమ్  వరషన్సస్టల్ల, జ్ఞన్స 

3:16ల్ల "దేవుడు తన అదిు తీయ కుమారుని ఇచిా డు 

కారటివ బ్పపంచానిి  ఎంతగానో బ్ప్టమించాడు." నూయ  

ఇంట్రేి ష్నల్ వెరషన్స ఇలా చెబుతోంది, "దేవుడు చాలా 

బ్ప్టమించాడు బ్పపంచానిి  ఆయన తన ఏైక 

కుమారుడిని ఇచిా డు." రివైజడ  స్టసావ ండ్ర్ డ వెరషన్స “దేవుడు 

ల్లకానిి  ఎంతగానో బ్ప్టమించాడు కారటివ ఆయన తన 

ఏైక కుమారుడిని ఇచిా డు.” అదే పదం 1 యోహాను 

4:9ల్ల ఉంది, “దేవుడు తన ఏైక కుమారుని 

(ఏకజ్ఞతీయులు) బ్పపంచంల్లకి పంపాడు. ఇకక డ్ 

చెపు రడినది ఏమిట్ంటే, దేవుడు అబ్బాహామును 

నిజ్ంగా అతని ఏైక మరియు అతని జీవితమంతా 

అతయ ంత విలువైన ఆసిు కోసం అడిగాడు. మరో మాట్ల్ల 

చెపాు లంటే, దేవుడు ఇలా చెపాు డు, "అబ్రహాం, నువుు  

ననిు  బ్ప్టమిస్తునిా నని చెపు కు. నేను నిజ్ంగా నినిు  

నాకు చూపించడానికి అనుమతిసాును." 

యేస్త ప్టతురు వదదకు వచిి నపుు డు, పునరుతాథనం 

తరాు త, ప్టతురు నిరాకరించిన తరాు త యోహాను 21ల్ల 

అదే స్తబ్తానిి  మనం చూసాుము. యేస్త "ప్టతురు, న్నవు 

ననిు  బ్ప్టమిస్తునిా వా?" ప్టతురు వినయంగా, “బ్పభూ, 

నేను నినిు  బ్ప్టమిస్తునిా నని న్నకు తెలుస్త” అనిా డు. 

యేస్త, "అయతే నా గొబ్ెలను మేపు. నాకు చూపించు." 

చటావ ల పుసుకానిి  అపొసులుల "పదాలు" అని 

పిలవకపోవడ్ం నాకు ఆసకి ుకరంగా ఉంది. దీనిని 

అపొసులుల "చటావలు" అంటారు. దేవుడు మీ నుండి 

మరియు నా నుండి కోరుకునేది అదే. దేవుడు ఇలా 

అంటాడు, "నేను నినిు  ఆశీరు దించాను, నేను నినిు  

బ్ప్టమిస్తునిా ను, నేను మీ హాజ్రును 

అభనందిస్తునిా ను, మీ బ్పశ్ంసలను మరియు మీ 

పాట్లను నేను అభనందిస్తునిా ను, కాన్న మీ నోరు ఉని  



చోట్ మీ తాయ గం ఉంచండి." మన బ్పభువు తన పట్ట 

మనకుని  బ్ప్టమను నిరూపించుకోవాలని 

కోరుకుంట్టనిా డు. 

5. తాూ గ్ం అంటే విలువైనదాన్నన  ఇవవ డాన్నక్త 

విలువైనదాన్నన  వదులుకోవడం.  

అది సరిగాగ  అదే. మా కథకు తిరిగ, ఐజ్ఞక్ అబ్రహ్ంకు 

ఎంత విలువైనవాడ్ని మీరు అనుకుంటారు? మీకు 

తెలుసా, లేదా? అయతే, తంబ్డులారా, మీరు 25 

సంవత్ రాలుగా బ్పతిరోజూ అతని కోసం వేచి ఉండి 

బ్పార థన చేసేు మీ కొడుకు ఎంత విలువైనవాడు మరియు 

రక్షంచరడ్తాడు. చెపుు , అతను మీకు ఎంత 

విలువైనవాడు? 

 

"మరుసటి రోజు తెలటవారుజ్ఞమున అబ్బాహాము లేచి తన 

గాడిదకు జీను వేశాడు." (vs. 3) నేను అబ్రహ్ం ఒక 

బ్పారంభ రైజ్ర్ అని మాబ్తమే అకక డ్ చెపు రడింది 

ఎకుక వ ఉంది అనుకుంట్టనిా ను. మేము చెపు లేదు, 

కాన్న ఇకక డ్ నా ఊహ్ ఉంది; అబ్రహ్ం మరుసటి రోజు 

ఉదయానేి  లేచాడ్ని నేను నముీ తునిా ను 

ఎందుకంటే అతను రాబ్తంతా కనుస్కగ కూడా 

నిబ్దపోలేదు. అతను నక్షబ్తాలను చూస్తు , ఆల్లచిస్తు  

మరియు బ్పారి థస్తు , ఆల్లచిస్తు  మరియు బ్పారి థస్తు  తన 

వెనుకభాగంల్ల చదునుగా ఉనిా డ్ని నేను 

అనుకుంట్టనిా ను. 

వారు మోరియా పరు త పాదాలకు చేరుకుంటారు. 

మరికొదిద సేపటోట  అది అతని శ్రీరానిి  చుట్టవముటేవ 

మంట్లకు ఇంధ్నం అవుతుందని తెలిసి, ఆ అనూహ్య  

బాలుడి భుజ్ఞలప్ప కలపను ప్టరి డ్ం మీకు ఎలా 

అనిపిస్తుంది? అపుు డు ఆ బ్పశి్ , "తంబ్ీ, దహ్నరలి 

కోసం ఇయాంబ్ ఎకక డ్ ఉంది?" (వె్ స్ 6) 

"దేవుడు తనకు చెపిు న బ్పదేశానికి వారు 

చేరుకుని పుు డు, అబ్బాహాము అకక డ్ ఒక రలిపీఠం 

కటివ, దానిప్ప కలపను అమరిా డు, అతను తన 

కుమారుడైన ఇసా్ కును రంధించి, రలిపీఠం మీద, 

కటెవల మీద పడుకోబెటావడు, తరాు త అతను తన చేతిని 

చాచి పట్టవకునిా డు. అతని కొడుకును చంపడానికి 

కతిు." (Vs. 9-10) భూమిప్ప మనిషిని అలాంటి పని 

చేయగలిేది ఏది? భూమిప్ప ఏమిటి? సమాధ్యనం ఏదో 

లేదా ఆ అబాు య కంటే విలువైన వయ కి ు మాబ్తమే. 

సరు శ్కి ుమంతుడైన దేవుడు. 

మీరు దేవుణిణ అంతగా బ్ప్టమిస్తునిా రా? హుహ్? నేను 

నిజ్ఞయతీగా ఉంటాను, నాకు కూడా తెలియదు, 

ఎందుకంటే నేను ఇంత తాయ గం చేయడానికి ఎపుు డూ 

పిలవలేదు. కాన్న మీరు ఏమి తాయ గం చేయడానికి 

పిలిచారు? మీరు, మీరు దేనికోసమో, ఎవరికోసమో, 

అంతకనిా  విలువైన దానిి  వదులుకునాి రా? మీల్ల 



కొందరు మీ అభరుచిని గురిుంచిన మంబ్తితు  శాఖ కోసం 

చేస్తునిా రు; మీరు ఒక వయ కి ుకి మాబ్తమే కాకుండా, వయ కి ు 

తరాు త వయ కి ుకి సహాయం చేసారు. కాన్న తాయ గం అంటే 

మీకు విలువైనదానిి  వదులుకోవడ్ం అంటే మరింత 

విలువైనదానికి ఇవు డ్ం. 

6. తాూ గ్ం ఎలలప్పప డ్య అర్థం కాదు.  

మీరు దేవునితో నడిచే సందరాభ లు ఉనాి య మరియు 

మీకు సమాధ్యనాలకు రదులుగా బ్పశి్ లు ఉనాి య 

మరియు దేవుడు మీకు ఇలా చెపాు డు, "అది సరే. మీకు 

అరథం కాలేదు, కాన్న నా చేయ పట్టవకుని నాకు కట్టవరడి 

ఉండ్ండి." దేవుడు అబ్బాహాముతో చెపిు నది అదే. ఈ 

అభయ ర థనను అబ్రహ్ం అరథం చేస్తకోలేకపోయాడు. 

ఇసా్ కు దాు రా తన సంతానం 

ఆశీరు దించరడుతుందని వాగాదనం అతనికి ముందే 

వచిి ంది. ఇపుు డు దేవుడు, "వెళ్లళ  ఇసా్ కును 

చంపుము" అని చెపాు డు. అది ఏ మాబ్తం అరంా కాదు. 

కాన్న తాయ గం ఎలటపుు డూ అరవాంతం కాదు మరియు 

విశాు సం గొపు ది. విశాు సం అంటే మీరు ఏమి 

ఆశస్తునిా రో మరియు మీరు చూడ్లేని వాటి గురించి 

ఖచిి తంగా తెలుస్తకోవడ్ం. ఏ తాయ గానిైనా విశాు సం 

కావాలి. ఎపుు డైనా మీరు విలువైనదానిి  

వదులుకుంటారు, మరింత విలువైనదానికి ఇవు డానికి 

విశాు సం అవసరం. కాన్న మీరు అరథం చేస్తకోలేనపుు డు 

ఎకుక వ విశాు సం అవసరం. 

"అతను తన సేవకులు మోరియా పరు తం పాదాల 

వదదకు వచిి నపుు డు, 'నేను మరియు అబాు య 

అకక డికి వెళ్ళట వరకు గాడిదతో ఇకక డ్ ఉండ్ండి' అని 

చెపాు డు." (వ. 5) అతను దానిని తయారు చేసానని నేను 

ఎందుకు నముీ తునిా నో మీకు తెలుసా? సేవకులు 

ఉండ్రా? అతను ఆ కతిుని తీస్తకొని తన కొడుకును 

చంపడ్ం బ్పారంభంచినపుు డు, సేవకులు అతనిి  

ఆపడానికి బ్పయతిి ంచారని అతనికి తెలుస్త కారటివ 

నేను నముీ తునిా ను. విశాు సం దాు రా అబ్బాహాము 

దేవుని ఆజ్తాో ఏదీ జోకయ ం చేస్తకోనివు డు. 

కాన్న అపుు డు అతను ఆ సేవకులతో, 'మేము 

ఆరాధిసాుము మరియు తరువాత మీ వదదకు తిరిగ 

వసాుము.'" (వ. 5) ఏమిటి? "మేము పూజ్ చేసాు ం, ఆప్ప 

మేము మీ వదదకు తిరిగ వసాుము.'" బ్పజ్లారా, ఇది 

బ్పమాదం కాదు, ఇది నాలుక జ్ఞరడ్ం కాదు. ఇది మీ 

బైబిల్స్టల్ల తపుు గా ముబ్దించరడ్లేదు. అబ్రహాం 

ముందు రాబ్తంతా ఏమి ఆల్లచిస్తునిా డో నాకు తెలుస్త 

అని అనుకుంట్టనిా ను, ఆ ఉదయం వారు 

రయలుదేరే ముందు. హెబ్ీయులు 11:19 మనకు 

కొదిదగా అంతరదృషివని ఇస్తుంది. అతను ఇసా్ కుకు ఏమి 

జ్రుగుతుందో అని ఆల్లచిస్తు  ఉండ్గా, దేవుడు అతనిని 

మృతులల్ల నుండి లేపుతాడ్ని అతను లెకిక ంచాడు. 

అపుు డు హీబ్ూ రచయత చెపాు డు, అలంకారికంగా 



చెపాు లంటే, సరిగాగ  అదే జ్రిగంది, అతను అతనిి  

మృతులల్ల నుండి తిరిగ పొందాడు. 

నేను మీకు విశాు సం మరియు అరథం చేస్తకోకపోవడ్ం 

గురించి చెపాు లనుకుంట్టనిా ను. బ్పవక ుల దాు రా, 

యేస్త దాు రా లేదా అపొసులుల దాు రా మృతులల్ల 

నుండి పురుష్యలు మరియు స్తీులు లేవడ్ం గురించి 

బైబిల్స్టల్ల చాలా కథలు చదివాము. ఇది పెదద విష్యం 

కాదని మేము భావిస్తునిా ము. నేను మీకు ఒక విష్యం 

చెపాును, దేవుడు చనిపోయన వారిల్ల నుండి ఎవరినైనా 

లేపడానికి ముందు దేవుడు ఇసా్ కును తిరిగ 

లేపుతాడ్ని అబ్రహ్ం నమీా డు. తాయ గం ఎలటపుు డూ 

అరథం కాదు. 

5. తాూ గ్ం సవ చఛ ందంగా ఉండాల్చ.  

దేవుడు అబ్బాహాముతో తాయ గం చేయమని చెపాు డు, కాన్న 

అతను దానిని చేయమని రలవంతం చేయలేదు. 

మంచి మతస్తథల మధ్య  కూడా ఇది పెదద అపారథం. 

అసంకలిు త తాయ గం లాంటిదేమీ లేదు. మనం 

కొనిి సారుట నషావనిి  తాయ గం అని తపుు గా స్తచిసాుము. 

ఉదోయ గం, పెట్టవరడి, మీ ఆరోగయ ం, సహ్చరుడు లేదా 

బిడ్డను కోల్లు వడ్ం తాయ గం కాదు. ఇపుు డు ఇది 

బాధ్యకరమైనది, భయంకరమైనది, విషాదకరమైనది 

లేదా మీరు అనుభవించిన అతయ ంత భయంకరమైన 

విష్యం కావచుి , కాన్న బైబిల్ బ్పకారం ఇది తాయ గం 

కాదు. కారణం: ఒక తాయ గం ఇవాు లి, అది ఎంపిక దాు రా, 

ఇది కేవలం జ్రిేది కాదు. యేస్త శలువ ఒక తాయ గం. 

ఎందుకు? ఎందుకంటే, అతను దానిని 

ఎంచుకునిా డు. ఇది జ్రగవలసిన అవసరం లేదు. 

అతను సిలువను ఎతుమని మిమీ లిి  పిలిచినపుు డు, 

అతను రలిని ఎనిు కోమని మిమీ లిి  పిలుస్తునిా డు. 

6. తాూ గ్ం ఎంత గొప్ప దో, అంత మాధుర్ూ ం మరియు 

గొప్ప  వర్ం.  

నేను ఈ పాయం్స్టని బ్ప్టమిస్తునిా ను. ముందుగా తీపి 

గురించి మాటాటడుకుందాం. దేవుడు అబ్బాహామును రలి 

నుండి ఆపాడు; he provide a ram in the thicketల్ల ఒక 

పొటేవలును అందించాడు. (వ. 13) "బ్పభువు దూత 

పరల్లకం నుండి అబ్బాహామును ెండ్వసారి పిలిచి 

ఇలా అనిా డు, 'నేను నాప్ప బ్పమాణం చేస్తునిా ను, 

బ్పభువు చెబుతునిా డు, న్నవు ఇలా చేశావు మరియు న్న 

ఒకక గానొకక  కొడుకును నేను అడుడకోలేదు. నిశి్ యంగా 

నినిు  ఆశీరు దించి, న్న సంతానానిి  ఆకాశ్ంల్లని 

నక్షబ్తాలవలె సముబ్దతీరంల్లని ఇస్తకలా 

విసాు రపరుసాుడు, న్న సంతానం తమ శ్బ్తువుల 

పట్వణాలను సాు ధీనం చేస్తకుంట్టంది, న్న సంతానం 

దాు రా భూమీీ ద ఉని  దేశాలన్ని  

ఆశీరు దించరడ్తాయ. నాకు విధేయత చూపారు.'' 

(ఆదికాండ్ము 22:15-18) 



"అపుు డు అబ్బాహాము తన సేవకుల వదదకు తిరిగ 

వచిా డు, వారు కలిసి బేె షబాకు రయలుదేరారు." (వ. 

19) అబ్బాహాము ఆ పరు తం దిగ వస్తునిా డ్ని మీరు 

ఎపుు డైనా ఆల్లచించారా? అతను ీె షబా వరకు ఎలా 

భావించాడ్ని మీరు అనుకుంట్టనాి రు? మీరు 

ఎపుు డైనా మీ వెంట్ నడుస్తుని పుు డు మీ ముఖం 

నుండి చిరునవుు  రానివు కుండా మీరు చేసిన దాని 

గురించి, మీరు చెపిు న దాని గురించి, సరైనది గురించి 

మీకు ఎపుు డైనా అనిపించిందా. కొనిి సారుట మీరు 

నడుస్తు , "అవును!" అబ్బాహాము అలా చేయడ్ం 

మరియు బ్పభువు యొకక  దూత నుండి బ్పసంగానిి  

గురుుచేస్తకుంటూ నవు డ్ం నేను చూడ్గలను. నువుు  

నాకు ఎంత భయపడుతునిా వో ఇపుు డు నాకు 

తెలుస్త. అతను ఏమి అనుభవిస్తునిా డో మీకు తెలుసా? 

అతను తాయ గం యొకక  మాధురాయ నిి  

అనుభవిస్తునిా డు. 

మేము బాపివజ్ం న్నటి నుండి రయట్కు వచిి నపుు డు 

మనల్ల చాలా మంది చాలా బ్థిల్ అయాయ ము, ఇది మీ 

స్టజా్ఞపకశ్కి ుల్ల మధురమైన క్షణం కావచుి . ఎందుకొ మీకు 

తెలుసా? ఎందుకంటే ఆ క్షణంల్ల నువుు  ఇలా 

అంట్టనిా వు, "దేవా, నేను నా జీవితానిి  న్నకు 

అరిు స్తునిా ను, నేను నా పాత పాపపు సు భావానిి  

పాతిపెటావను మరియు నా కొతు జీవితానిి  న్నకు 

అపు గంచాను." 

a. తాయ గం ఎంత గొపు దో అంత గొపు  పుణయ ం. 

అబ్బాహాము దేవుని సమయానుకూల ఆశీరాు దానిి  

పొందాడు. చేయ ప్పెతుగానే, కతిు దించబోతుండ్గా, 

"అపుు డు బ్పభువు దూత పిలిచినపుు డు దేవుడు 

అతనిి  ఆపి, 'బాలుడిప్ప చేయ చేయవదుద, అతనిి  

ఏమీ చేయవదుద. '" (వ. 10-11) అపుు డు అతను 12వ 

వచనంల్ల మనం చదివే దేవుని ఆమోదం యొకక  

ఆశీరాు దానిి  పొందాడు. 

బి. భగవంతుని అనుబ్గహ్ం పొందాడు. "అబ్బాహాము 

ప్పకి చూచినపుు డు, పొదల్ల ఒక పొటేవలు కొముీ లు 

తగలించరడుట్ చూచెను, అతడు వెళ్లట పొటేవలును 

తీసికొని తన కుమారునికి రదులుగా దహ్నరలిగా 

అరిు ంచాడు." (వ. 13) పొటేవలు కొముీ లను 

పట్టవకోవడ్ం జ్రిగందా? లేక దేవుడు అందించాడా? 

 

7. గొప్రపలల యొకు  న్నజమైన ప్ప్దాత దేవుడు. 

"కారటివ, అబ్బాహాము ఆ బ్పదేశానికి బ్పభువు 

అనుబ్గహిసాుడు (యెహోవా-జరే) అని పిలిచాడు 

మరియు ఈ రోజు వరకు, 'బ్పభువు పరు తం మీద అది 

అందించరడుతుంది' అని చెపు రడింది." (వ. 14) 

అబ్బాహాము ముగంచినపుు డు అతను చేయలేదు. 

పరు తానిి  "ది అగోన్న ఆఫ్ ది లార్డ", "ద నియర్ మిస్" 

లేదా "ద ఆలీ్ల స్వ విపతుు" అని పిలవండి. అతను దానిని 



యెహోవా-జరే అని పిలిచాడు. బ్పభువు అందజేసాుడు. 

దేవుడు మనలిి  ఏ తాయ గం చేయమని కోరినా, మీ 

జీవితంల్ల ఏదైనా, ఆయన గొబ్ెపిలటను అందజేసాుడు. 

అబ్బాహాముకు తన గొఱ్ఱపెిలటలనిి టిని ఇచిి నవాడు 

ఆయనే. అబ్బాహాముకు ఇసా్ కును ఇచిి నవాడు 

ఆయనే. అతను ఒడ్ంరడికను బ్పారంభంచాడు 

మరియు అధికారం ఇచిా డు, అబ్రహ్ం కాదు. దేవుడు 

మీ నుండి ఏ తాయ గానిి  కోరినా, ఆయన మీ జీవితంల్ల 

గొబ్ెపిలటను అందించాడ్ని గురుుంచుకోండి. అది మీ 

సమయం, డ్బుు , హ్ృదయం, ఇలుట లేదా సంరంధ్ం 

అయనా, దేవుడు మీకు ఆ గొబ్ెపిలటను ఇసాుడు. మీరు 

దానిని రలిపీఠం మీద అరిు ంచడానికి సిదంాగా 

ఉని పుు డు, అతను మీ కోసం వంద ెట్టట ఏరాు ట్టట 

చేసాుడు. 

 

నేను ఇకక డ్ ఒక చిని  పాయం్స్టతో 

మూసివేయాలనుకుంట్టనిా ను, అది నిజ్ంగా స్తబ్తం 

సంఖయ  ఏడు యొకక  పొడిగంపు; దేవుడు అంతిమ 

గొబ్ెపిలట, దేవుని గొబ్ెపిలటను అందించాడు. బ్ీస్తు యొకక  

పాత నిరంధ్నల్ల ఒక రకమైన లేదా ముందస్తు స్తచన 

యొకక  అందమైన దృషావంతం ఇకక డ్ ఉంది. మేము 

ఇపు టికే వాటిల్ల కొనిి ంటిని చూశాము. ఉదాహ్రణకు, 

ఐజ్ఞక్స్టను "మోనోజెనెస్స్టలు" అని పిలిచారు, ఒకే ఒకక డు, 

అతయ ంత బ్పియమైన కుమారుడు. యేస్త, యోహాను 3:16. 

అతను తంబ్డి యొకక  ఏకరూపుడు. ఇసా్ కు అకక డికి 

చేరుకోవడానికి వారు సంవత్ రాలు వేచి ఉనిా రు, 

బ్పవక ులు యేస్త రాక కోసం సంవత్ రాలు మరియు 

శ్తాబాద ల తరరడి వేచి ఉనాి రు. ఇసా్ కు రలి అని 

పిలువరడాడడు. యేస్త గురించి ఎలా? బాపిుసీ మిచిు  

యోహాను యోహాను 1:29ల్ల అతనిని మొదటిసారి 

చూసినపుు డు, అతడు అతని వైపు చూసి, "ఇదిగో 

గొబ్ెపిలట" అనిా డు. 

ఇసా్ కు రలి ఇవు రడిన మోరియా పరు తం కూడా 

జెరూసలేం నగరం నడిబొడుడన ఉంది. మీరు మరియు 

నేను మా పాపాల నుండి విముకి ు పొందేలా దేవుని 

గొబ్ెపిలట సిలువప్ప వేలాడ్దీసిన పుబ్ె స్టసథలం నుండి ఇది 

కేవలం రాళ్టతో విసిరివేయరడింది. 

ప్టతురు ఇలా అంట్టనిా డు, “మీ పూరీు కుల నుండి 

మీకు అపు గంచరడిన ఖాళ్ల జీవన విధ్యనం నుండి 

మీరు విమోచించరడినది వెండి లేదా రంగారం వంటి 

పాడైపోయే వస్తువులతో కాదు, కాన్న నిరోదష్మైన గొబ్ెపిలట 

అయన బ్ీస్తు యొకక  విలువైన రక ుంతో మీరు 

విమోచించరడాడ రు. మచి  లేకుండా." అనిి  రకాల 

సమాంతరాలు ఉనాి య, కాన్న ఒక పెదద తేడా. దేవుడు 

అబ్బాహామును తన కుమారుడైన ఇసా్ కును రలి 

ఇవు లేదు మరియు దేవుడు తన కుమారుడైన యేస్త 

తాయ గానిి  ఆపలేదు. 



మీరు స్తవారుకు విధేయత చూపడ్ం దాు రా, యేస్త 

నామానిి  ఒపుు కోవడ్ం దాు రా, పాపాలను 

విడిచిపెట్వడ్ం దాు రా మరియు పాపానికి చనిపోయ 

బ్ీస్తుతో సమాధి చేయరడి రలిపీఠం మీద మీ జీవితానిి  

ఉంచడ్ం దాు రా దేవుని గొబ్ెపిలట అయన రలిని మీరు 

అంగీకరించకపోతే, ఇపుు డు సమయం.అమేజం్ బ్ేస్ # 1276, 

స్ట వ్  స్ట ట ్, ఆగస్వ 18, 1996 

 

 

అధ్యయ యం 7 

ర్క్షింప్బడాలంటే నేను ఏమ్మ 

చేయాల్చ? 

నాకు తెలిసిన ముఖయ మైన బ్పశి్  అపొసులుల 

కారయ ములు 16:30ల్ల నమోదు చేయరడినది. ఇది 

ఆతీ హ్తయ  గురించి ఆల్లచిస్తుని  ఫిలిపిు యన్స జైలర్ 

పెదవుల నుండి వచిి ంది. కాన్న క్షణాల వయ వధిల్ల 

అతను జీవితానిి  మాబ్తమే కాకుండా, శాశ్ు త జీవితానిి  

కోరుకునిా డు. అతను "నేను రక్షంచరడ్టానికి ఏమి 

చేయాలి?" 

అనిి  మానవ బ్పశి్ లకు అతయ ంత స్టకి టష్వమైన సమాధ్యనం 

ఈ పాఠం యొకక  దృషివ. సహ్జ్ంగానే, నేను ఈ బ్పశి్ ను 

మరియు దాని సమాధ్యనానిి  స్తైసువులు కాని వారికి 

తెలియజేయాలనుకుంట్టనిా ను. జైలర్ యొకక  

బ్పశి్ కు నిజ్ఞయతీగా సమాధ్యనం తెలియని వారు చాలా 

మంది ఉనాి రు: నేను రక్షంచరడ్టానికి ఏమి 

చేయాలి? బ్పపంచంల్లని అనిి ంటికంటే, మీరు 

సమాధ్యనం తెలుస్తకోవడ్మే కాదు, దానికి 

బ్పతిసు ందించడ్ం అవసరం. ెండ్వది, నేను ఈ 

బ్పశి్ ను పరిష్క రించాలనుకుంట్టనిా ను మరియు మీ 

నిరదతా యొకక  తారిక కం మరియు పరిణామాలను 

అరథం చేస్తకుని  స్తైసువులకు సమాధ్యనం 

ఇవాు లనుకుంట్టనిా ను. ఈ పాఠం మీకు అవసరమైన 

వారితో బ్పశి్ కు సమాధ్యనానిి  పంచుకోవడానికి 

మిమీ లిి  బాగా సని దంా చేస్తుందని నేను 

ఆశస్తునిా ను. మేము ఎలా సమరథవంతంగా 

కమూయ నికే్ చేస్తునిా ము అనే దాని గురించి నేను 

చాలా ఆందోళ్న చెందుతునిా ను. మేము తరచుగా 

అలా చేయడ్ం గురించి నేను ఆందోళ్న 

చెందుతునిా ను 

 

తరచుగా, బ్పజ్లకు ఏమి తెలుస్త అని మనం 

అనుకుంటాం. వారు అరథం చేస్తకుని ట్టట మేము 

భావిస్తునిా ము. చాలామందికి పా్ సమాధ్యనం ఉంది, 

కాన్న అది బ్పశి్ కు సమాధ్యనం ఇవు దు. మేము కేవలం 

కమూయ నికే్ చేయము. నేను 70 సంవత్ రాల వివాహ్ం 



చేస్తకుని  జ్ంట్ కథను బ్ప్టమిస్తునిా ను మరియు 

అతను వినడానికి చాలా కష్వపడాడడు. వారి 70వ 

వారిషకోత్ వం సందరభ ంగా చిని  వృదాురాలు అతని 

వైపు వంగ, "నేను మీ గురించి చాలా 

గరు పడుతునిా ను!" అతను ఆమె వైపు చూసి, "నేను 

కూడా మీతో విసిగపోయాను!" 

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాన్న కొనిి సారుట నేను 

వినడానికి కష్వంగా ఉని పుు డు ఆధ్యయ తిీ కంగా 

మాటాటడ్ట్ంల్ల నేరానిి  కలిగ ఉనిా నని నేను 

అనుకుంట్టనిా ను-అడిేది వినకుండా లేదా వారు 

ఎకక డ్ ఉనాి రో బ్గహించలేదు. కారటివ స్తైసువులమైన 

మనల్ల ఆ బ్పశి్ కు సమాధ్యనానిి  తెలియజేయడానికి 

సహాయం చేయడ్ం ఈ పాఠం యొకక  అతయ ంత 

ముఖయ మైన ఉపయోగం కావచుి . ఎందుకంటే 

బ్పజ్లారా, స్తవారు యొకక  శ్కి ు గురించి ఎట్టవంటి బ్పశి్  

లేదు. ఏ తరంల్లనైనా ఏ సంసక ృతిల్లనైనా దోషిగా 

నిరాారించడ్ం మరియు మతం మారి డ్ం దేవుని శ్కి ు. 

అది సమృదిగాా చేయకపోతే, సిగి ల్ యొకక  సు ష్వత 

లేకపోవడ్ం వలట కాదు; అది బ్పసారం చేయరడ్చ విధ్ంగా 

ఉంట్టంది. 

రక్షంపరడాలంటే నేను ఏమి చేయాలి? కొతు నిరంధ్న 

మొతుం, ఒక విధ్ంగా లేదా మర్చక విధ్ంగా, ఆ బ్పశి్ కు 

సమాధ్యనంప్ప దృషివ 

కేంబ్దీకరించరడింది.ఎఫెీయులు 2, మొదటి పది 

స్ట టకాలు మనకు రక్షంపరడ్టానికి ఏమి చేయాలి అనే 

దాని గురించి సంక్షపు మరియు శ్కి ువంతమైన వివరణను 

ఇసాుయ. ఎఫెీయులు 2:1-10 

4. అవసరాన్నన  గురింిచండి. 

"మీ విష్యానికొసేు, మీరు ఈ ల్లక మరియు వాయు 

రాజ్ఞయ నికి అధిపతి, ఇపుు డు ఉని వారిల్ల పని చేస్తుని  

ఆతీ  యొకక  మారాగలను అనుసరించినపుు డు మీరు 

జీవించిన మీ అతిబ్కమాలు మరియు పాపాలల్ల మీరు 

చనిపోయారు. అవిధేయులు, మనమందరం కూడా ఒక 

సమయంల్ల వారి మధ్య  జీవించాము, మన పాపపు 

సు భావం యొకక  కోరికలను తీరుి కుంటాము మరియు 

దాని కోరికలు మరియు ఆల్లచనలను అనుసరిసాుము. 

బ్పజ్లారా, ఎవరైనా బ్ీస్తునొదదకు రాబోతుని ట్టయతే, 

వారు ముందుగా ఆ మారిు డి యొకక  అవసరానిి  

చూడాలి, ఇకక డ్చ, బ్ీస్తు రాయబారులుగా, స్తైసువులు 

తరచుగా విఫ్లమవుతారు, మనకు బ్పశి్  లేనపుు డు 

మనం సమాధ్యనం కోసం దూకుతాము. 

బ్ీస్తు వదదకు రాని వయ కుులల్ల ెండు విసుృత వరాగలు 

ఉనాి య. మొదటి వరగం వారు చాలా చెడ్డవారు అని 

భావించేవారు, దేవుడు తమను చేరుకోవడానికి లేదా 

రక్షంచే అవకాశ్ం బ్పపంచంల్ల లేదు. "అంటే దేవుడు 

ననిు  రక్షంచగలడా?" బోధ్కునిగా మరియు బ్ీస్తుకు 



రాయబారిగా నా అనుభవంల్ల, ఆ వయ కుులు సాధ్యరణంగా 

చేరుకోవడ్ం చాలా స్తలభం అని నేను కనుగొనిా ను. 

ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు వారి అపరాధ్ం మరియు 

అవమానానిి  అధిగమించి, ఆ ఓపెనిం్స్టల్ల బ్ీస్తు బ్ప్టమ 

మరియు దయను కురిపిసేు, వారు వదులుకోవడ్ం 

బ్పారంభసాురు. 

కాన్న బ్ీస్తు వదదకు అరుదుగా వచిే  ెండ్వ సమూహ్ం 

ఉంది మరియు ఇది చాలా ఎకుక వ. నేను మంచి 

వయ కి ునని, ననిు  రక్షంచాలి్ న అవసరం లేదని 

భావించే వారు. 90% మంది అమెరికనుట "నేను 

బ్కిసివయన్సస్టని" అని చెపు డానిి  స్తచించే గాలప పోల్్ స్టతో 

నేను ఎలటపుు డూ ఆసకి ుని కలిగ ఉంటాను. 

అయనపు టిీ, ఆ శాతం మన జ్నాభాల్ల ఒకచోట్ చేరి, 

ఏ చరిి  రోల్స్టల్ల వారి ప్టరును కలిగ ఉని వారు, 

బైబిలును పూరిుగా చదివేవారు, బ్పార థనలు చేసేవారు 

లేదా ఏదైనా సంఘానికి డ్బుు  ఇచేి  వారి సంఖయ కు 

దగ గరగా లేదు. 

వారు సమాధ్యనమిచిే  బ్పశి్ లను మీరు నిశతంగా 

పరిశీలిసేు, వారు ఎందుకు అలా ఆల్లచిసాు రో మీరు అరథం 

చేస్తకోవడ్ం బ్పారంభమవుతుంది. అమెరికాల్ల చాలా 

మంది స్తైసువులుగా ఉండ్టానిి  బ్పాథమికంగా మంచి 

వయ కి ుగా నిరు చించారు. వారు ెండు విష్యాలను 

పరాయ యపదాలుగా చేసారు. నమిీ నా నమీ కపోయనా, 

తమను తాము మంచివారిగా భావించడ్ం వలట తాము 

ఇపు టికే స్తైసువులమని భావించే అనేక మంది వయ కుులు 

అకక డ్ ఉనాి రు. 

మీరు ఒక వయ కి ుని అడ్గగలిే అతయ ంత తెలివైన 

బ్పశి్ లల్ల ఒకటి నేను నేరుి కునిా ను మరియు 

సంభాష్ణ సాగుతుని పుు డు మీరు దీనిి  చాకచకయ ంగా 

చేసాురు. వారు సు రాగనికి వెళ్ళతునిా రా అని వారిని 

అడ్గండి. సాధ్యరణంగా అది వారిని ఆశి్ రయ పరుస్తుంది 

మరియు వారు ఇలా అంటారు, "సరే, నేను 

నేననుకుంటాను." అపుు డు నేను ఆల్లచించడ్ం ఇష్వం, 

"సరే చెపుు , మీరు ఎందుకు అనుకుంట్టనాి రు?" 90 

శాతం కంటే ఎకుక వ సమయం, సమాధ్యనం "నేను 

పనిల్ల చాలా మంచి ఉదోయ గం చేసాును, నేను నా 

పిలటలను బ్ప్టమిస్తునిా ను, నేను బ్పాథమికంగా 

నిజ్ఞయతీగా ఉనిా ను, నేను యునైటెడ్ వేకి ఇసాును 

మరియు నేను ఎట్టవంటి చటావ లను ఉలటంఘంచను." 

మరో మాట్ల్ల చెపాు లంటే, వారు చెప్టు ది ఏమిట్ంటే: 

నా జీవితంల్ల మంచి చెడు కంటే ఎకుక వ. నేను 

రక్షంపరడ్టానికి అరుహడ్ను." వారు అవసరానిి  అరథం 

చేస్తకోలేరు. పాపం యొకక  పరిధిని వారు అరథం 

చేస్తకోలేరు. వారు స్కమన్స వంటి వారు, యేస్తకు 

సమాధ్యనమిచిి న పరిసయుయ డు "ఎకుక వగా 

క్షమించినవాడు, అతను ' 



నేను యేస్తబ్ీస్తు స్తవారుకు 

బ్పతిసు ందించబోతుని ట్టయతే లేదా నేను యేస్తబ్ీస్తు 

స్తవారును సమరథవంతంగా కమూయ నికే్ 

చేయబోతుని ట్టయతే, నేను చేయవలసిన మొదటి 

విష్యం ఏమిట్ంటే అవసరానిి  చూడ్డ్ం. నేను 

కోల్లు వడ్ం యొకక  వాసువికతను కనుగొనవలసి ఉంది. 

జీవితం అనేది ఒక గొపు  మానవతు  పరీక్ష కాదని నేను 

అరథం చేస్తకునిా ను, బ్పతి ఒకక రిీ సంరంధించి నేను 

ఎంత మంచివాడిని అనే దాని గురించి వబ్కరేఖప్ప బ్ేడ్ 

చేయరడుతుంది. నేను యేస్త ఎవరు మరియు అతను 

ఏమి చేశాడ్నే దాని గురించి నేను 

బ్పతిసు ందించబోతుని ట్టయతే, నేను మొదట్ 

సతాయ నిి  బ్గహించాను, ఎందుకంటే అందరూ పాపం 

చేసి దేవుని మహిమను పొందలేకపోయారు (రోమనుట 

3:23) మరియు వారి జీతం పాపం మరణం. (రోమనుట 6:23) 

పౌలు ఇలా చెబుతునిా డు, “‘మీరు మీ 

అతిబ్కమములల్లను పాపములల్లను చనిపోయారు’ 

(ఎఫెీయులు 2:1) మరియు “‘మనమందరము వారి 

మధ్య  ఒకపుు డు జీవించియుండెను. , అతను లేదా 

ఆమె స్తైసువులుగా మారరు. కారటివ మొదటి దశ్ 

అవసరానిి  గురిుంచడ్ం. 

 

5. ప్రిష్కు రాన్నన  ప్గ్హంచండి. 

"అయతే దేవుడు మనపట్ట తనకుని  గొపు  బ్ప్టమను 

రటివ, దయతో సమృదిగాా ఉని  దేవుడు, మేము 

అతిబ్కమాలల్ల చనిపోయనపుు డు కూడా బ్ీస్తుతో 

మనలిి  బ్రతికించాడు - ఇది కృపచేత మీరు 

రక్షంచరడాడ రు. మరియు దేవుడు మముీ లను బ్ీస్తుతో 

లేపి కూరోి బెటావడు. బ్ీస్తుయేస్తనందు మనతో పాట్ట 

పరల్లక రాజ్ఞయ లల్ల, రాబోయే యుగాలల్ల ఆయన తన 

కృప యొకక  సాటిలేని ఐశ్ు రాయ నిి  చూపించడానికి, 

బ్ీస్తు యేస్తల్ల మనపట్ట తన దయతో 

వయ క ుపరచరడ్తాడు.'" (ఎఫెీయులు 2:4) దీనికి 

పరిషాక రం ఉంది. ఒకసారి అవసరానిి  

తెలియజేసినట్టయతే, అపుు డు మాబ్తమే మనం 

పరిషాక రం గురించి మాటాటడ్గలము. 

ఆధునిక అమెరికన్స ఆల్లచన ఏమిట్ంటే: "నేను నా 

ూ్స్టస్తసావ పస్టల దాు రా ననిు  ప్పకి లాగగలను. నేను 

ీు య-నిరీి త మనిషిని. నాకు మెవరూ అవసరం 

లేదు మరియు నేను ఈ సమసయ ను చూస్తకోగలను. నేను 

సు తంబ్తంగా ఉనిా ను." కాన్న స్తవారు సందేశ్ం 

చెబుతుంది. లేదు, మీరు ఈ సమసయ ను పటివంచుకోలేరు. 

అది న్నకంటే పెదదది. దానిి  పరిష్క రించడానికి మీకు 

ఏమి అవసరం లేదు. గొపు  వారు ఏమిట్ంటే, బ్ప్టమ 

మరియు దయతో సంపనిు డైన దేవుడు ఇపు టికే 

సమసయ ను పరిష్క రించాడు. "అయతే మనపట్ట 

ఆయనకుని  గొపు  బ్ప్టమ కారణంగా. దయతో 



సమృదిగాా ఉని  దేవుడు, మన అతిబ్కమాలల్ల 

చనిపోయనపుు డు కూడా మనలిి  బ్ీస్తుతో 

బ్రతికించాడు." 

నిజ్ంగా ఆసకి ుగల మనస్్త  ఉని  స్తైసువేతరుడు ఇలా 

అడుగుతాడు, "ఇపుు డు, నేను బ్కిసీ స్ మరియు ఈసవర్ 

సమయంల్ల యేస్త గురించి వినిా ను, అయతే బ్ీస్తు 

ననిు  ఎలా రక్షంచాడు? యేస్త బ్ీస్తు ననిు  ఎలా 

బ్రతికించాడు? పాల్ ఆ బ్పశి్ కు సమాధ్యనమిచిా డు: 

"దేవుని కోసం పాపము లేని వానిని (అతనే యేస్త) మన 

నిమితుము పాపముగా చేసాడు, తదాు రా మనం 

అతనిల్ల దేవుని న్నతిగా ఉంటాము." (2 కొరింథీయులు 

5:21) దాని ప్టరు మీకు తెలుసా? 

వేదాంతవేతులు మరియు పండితులు దీనిని 

"బ్పతాయ మిా య బ్పాయశి తుం" అని పిలుసాురు. ఇది 

చాలా విదాు ంసమైనదిగా అనిపిస్తుంది, కాన్న అరథం 

చేస్తకోవడ్ం కష్వం కాదు. పగలగొట్టవ. బ్పతాయ మిా యం 

అంటే ఏమిటి? దీని అరథం, "ఒకరి స్టసాథ నంల్ల మర్చకరు" 

బ్పాయశి తుం అంటే "ఒకరికి అపుు  చెలిటంచేవాడు." 

యేస్త మీ స్టసాథ నంల్ల ఉనిా డు, అతను 

బ్పతాయ మిా యంగా ఉనిా డు మరియు అతను 

బ్పాయశి తుం చేశాడు; న్నవు చెలిటంచలేని న్న పాప 

ఋణమును అతడు దేవునికి చెలిటంచాడు. కారటివ, మీరు 

అతని న్నతిల్ల పాలుపంచుకుంటారు. అదే యేస్తబ్ీస్తు 

స్తవారు, స్తైసువం యొకక  సందేశ్ం. 

కాన్న ఎందుకు మరియు ఎవరు ఎలా సాధ్య ం చేశారనే 

విష్యానిి  మొదట్ చరిి ంచకుండానే మనం తరచుగా 

చరిి సాుము. ఎందుకు మరియు ఎవరు అనేది 

ముందుగా అరథం చేస్తకోవాలి. బ్పజ్లు బ్ీస్తును 

తెలుస్తకోవాలి. సు ర గపు సింహాసన గది నుండి 

వచిి నవాడు, దేవుడు శ్రీరధ్యరియై వచిి నవాడు, 

ఎని డూ పాపం చేయనివాడు, మురికి శలువప్ప 

వేలాడ్దీసినవాడు మరియు బ్పపంచంల్లని ఏైక పాపిగా 

బ్పవరి ుంచేవాడు ముందు వారు విసీ యం చెందాలి. 

యేస్త ఎవరో అరథం చేస్తకుని పుు డు మనం మోకాళ్టప్ప 

పడాలి. మోక్షం కోసం మనం ఏదో ఒక స్తబ్తంతో సీ గీ టగా 

నడ్వాలి్ న అవసరం లేదు. మా సందేశ్ం, మా ఆశ్ 

మరియు మా టిె్ యేస్తబ్ీస్తు వయ కి ు. 

స్తవారు బోధించరడిన మొదటి సారి ప్టతురు ఇలా 

చేసాడు. ఆవశ్య కత గురించి మాటాటడాడు. అవసరం 

ఉందని బ్గహించేందుకు ఆయన వారికి సహాయం 

చేశాడు. వారి పాపానిి  వారికి చూపించాడు. అతను 

వారితో "మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేస్త" అని చెపాు డు, 

ఇపుు డు అది వారి పాపానిి  వారికి చూపుతోంది, కాదా? నా 

ఉదేదశ్య ం, అతను వారికి ఇంకా ఒక మిలియన్స 

చూపించగలిగాడు, కాన్న అతను చెపాు డు, "మీరు దేవుని 

కుమారుడిని సిలువ వేశారు" అతను చేసిన ెండ్వ పని 



ఏమిట్ంటే, "దేవుడు ఆయనను బ్పభువుగా మరియు 

బ్ీస్తుగా చేసాడు" అనే పరిషాక రానిి  వారికి 

చూపించడ్ం. తరువాతి వచనంల్ల, పీట్ర్ బ్ తోలు 

ఫిలిపిు యన్స జైలర్ అడిగన అనిి  ముఖయ మైన బ్పశి్ ల 

సారాంశానిి  అడిగారు. "స్దరులారా, మనం ఏమి 

చేయాలి? మన పాపానిి  మనం గురిుంచాము. పరిషాక రం 

యేస్తల్ల ఉందని మేము బ్గహించాము, ఇపుు డు మనం 

ఏమి చేసాుము?" ఇది మూడ్వ దశ్కు దారి తీస్తుంది. 

6. విశ్వవ సంతో ప్ప్తిసప ందించండి. 

"ఎందుకంటే కృపచేతనే మీరు విశాు సము దాు రా 

రక్షంపరడాడ రు - ఇది మీ నుండి వచిి నది కాదు, ఇది 

దేవుని రహుమానం - బ్కియల దాు రా కాదు, ఎవరూ 

గొపు లు చెపుు కోలేరు." (ఎఫెీయులు 2:8-9) , అది 

ఉంది. ఈ కృపకు బ్పతిసు ందన ఉండాలని బ్గంథం 

సు ష్వం చేస్తుంది. బ్ేస్ అంటే యేస్త అందించే 

రహుమానం మరియు ఒకక  మాట్ల్ల చెపాు లంటే 

బ్పతిసు ందన "విశాు సం" అని పిలువరడుతుంది. 

మళ్లళ , కమూయ నికేష్న్స సమసయ  ఉంది. బ్పపంచంల్లని 

చాలా మంది "విశాు సం" అనే పదానిి  వారి సు ంత 

పరంగా, "కేవలం నమీ ండి" అని నిరు చించారు. యేస్త 

దేవుని కుమారుడ్ని మీ పూరణ హ్ృదయంతో నమీ ండి, 

అదే విశాు సం. విశాు సం అంటే మీరు చూడ్లేని వాటి 

గురించి మరియు మీరు అరథం చేస్తకోలేని వాటి గురించి 

ఖచిి తంగా తెలుస్తకోవడ్ం అని బైబిల్ చెబుతోంది. 

(హెబ్ీయులు 11:1) దేవుడు చెపిు నట్టట విశాు సం 

వెళ్ళుందని బైబిలు చెబుతోంది. (2 కొరింథీయులు 4:5) 

బ్పజ్లారా, యేస్తను వయ కి ుగత రక్షకునిగా మీ 

హ్ృదయంల్లకి రమీ ని అడ్గడ్ం ఎఫెీయులు 2:8-9 

చెబుతుని ది కాదు. మళ్లళ  చదవండి. విశాు సం దాు రా 

దయ దాు రా మనం రక్షంపరడాడమని బ్పకరణం 

చెబుతుంది; మన పనులు కాదు మరియు మన సు ంత 

అరహతలు కాదు. ఎఫెసియన్స బ్పకట్న బైబిల్ అంతటా 

ధ్ృవీకరించరడింది, ముఖయ ంగా కొతు నిరంధ్న. 

ఎఫెీయులు 2:8-9ని సరిగాగ  అరథం చేస్తకోవడానికి, 

దేవుడు కోరుకుని  విశాు స బ్పతిసు ందనను 

నిరు చించడానికి అనుమతించండి. విశాు సం అనేది 

విశాు సం యొకక  బ్పధ్యన అంశ్ం అని ఎట్టవంటి 

సందేహ్ం లేదు. అతను కోరుకుని  విశాు స 

బ్పతిసు ందనను అతను ఎలటపుు డూ నిరే దశంచాడు. 

ఉదాహ్రణకు, ఇబ్శాయేలీయులు విష్పూరిత పాములచే 

కాట్టకు గురవుతుని పుు డు, విశాు సం బ్పతిసు ందనగా 

దేవుడు ఏమి కోరుకునిా డు? మీకు గురుు ఉందా? అతను 

మోషే ఒక స్టసుంభం ప్పన ఒక కంచు సరాు నిి  

రూపొందించాడు మరియు అతను దానిని ప్పకి లేపాడు. 

దేవుడు ఇలా అనిా డు, "మీరు దాని నుండి సు సథత 

పొందాలనుకుంటే, ఇకక డ్ మీరు ఏమి చేసాురు, మీరు ఆ 



సరాు నిి  చూడ్ండి. మీరు సు సథత పొందుతారు." 

(సంఖయ లు 21) అది విశాు స బ్పతిసు ందన. ఆ విశాు స 

బ్పతిసు ందన ఎలా ఉంట్టందో ఎవరు నిరణయంచారు? 

బ్పజ్లు? లేదు, దేవుడు చేశాడు. 

ఇబ్శాయేలీయులు వాగాదన దేశ్ంల్లకి వస్తుని పుు డు 

మరియు వారు జెరికోను సాు ధీనం చేస్తకోబోతునిా రని 

పరిగణించండి, ఆ గొపు  బ్పాకారాలు మరియు అతయ ంత 

కోట్లు ఉని  నగరం. దేవుడు తన శ్కి ుప్ప నమీ కం 

కోరుకునిా డు కాన్న అతను విశాు స బ్పతిసు ందనను 

కూడా కోరుకునిా డు. మీరు ఆరు రోజుల పాట్ట రోజుకు 

ఒకసారి ఆ నగరం చుటూవ  తిరగాలని నేను 

కోరుకుంట్టనిా ను మరియు ఏడ్వ రోజున మీరు దాని 

చుటూవ  ఏడుసారుట కవాతు చేయాలని నేను 

కోరుకుంట్టనిా ను, ఆప్ప మీరు గొపు గా కేకలు వేయాలని 

నేను కోరుకుంట్టనిా ను. 

సిరియన్స కుష్యురోగ అయన నయమాను 2 రాజులు 5ల్ల 

బ్పవక ు అయన ఎలీషాను చూడ్డానికి వచిి నపుు డు 

దేవుడు ఏ విశాు స బ్పతిసు ందనను అడిగాడు? ఎలీషా 

అతనిని చూడ్డానికి కూడా వెళ్ళ లేదు. అతను కేవలం 

ఒక దూత దాు రా సందేశానిి  పంపాడు. అతను 

చెపాు డు, మీరు అతనిని జోరాదన్స నదిల్ల ఏడు సారుట 

ముంచమని చెపు ండి. అది దేవుని ఆల్లచన. 

పీట్ర్ రాబ్తంతా చేపలు పటివ ఒడుడకు వచిి న తరాు త 

దేవుడు అతనిని ఏ విశాు స బ్పతిసు ందనను అడిగాడు? 

యేస్త, “ప్టతురు, నువుు  ఇంకొకసారి ల్లతుల్లకి వెళ్లట న్న 

వలలు వేయాలని కోరుకుంట్టనిా ను. 

లెకక లేననిి  ఇతర ఉదాహ్రణలు ఉనాి య. కాన్న బ్పశి్  

ఏమిట్ంటే: ఆ బ్పతిసు ందనలల్ల దేనినైనా ఆ తరాు త 

జ్రిగన అదుభ త సంరట్నకు అరహత లేదా శ్కి ుని 

అందించారా? కాదు కాదు.. అది మీకు అరథమైందా? 

విశాు సం బ్పతిసు ందన శ్కి ుని సరఫ్రా చేయలేదు. 

ఇబ్జ్ఞయెల్ పిలటలు జెరికో గోడ్ చుటూవ  వెయయ  సారుట 

కవాతు చేయగలిగారు మరియు దేవుని శ్కి ు లేకుంటే ఆ 

గోడ్ ఒకక  అంగుళ్ం కూడా కదలదు. నయమాను 

స్తరుయ డు నుండి స్తరాయ సుమయం వరకు జోరాడన్స 

నదిల్ల మునిగ ఉండ్వచుి  మరియు అతను ఇపు టిీ 

ఒక కుష్యవ రోగని వదిలి ఉండ్చవాడు, దేవుని శ్కి ు తపు . కాన్న 

దేవుడు నిరే దశంచినట్టటగా వారు విశాు సంతో 

బ్పతిసు ందించినపుు డు అతని శ్కి ు వారికి 

అందించరడింది. దేవుడు ఎలటపుు డూ విశాు స 

బ్పతిసు ందనను నిరణయసాుడు. అతను ఎలటపుు డూ కలిగ 

ఉనిా డు. కారటివ, బ్ీస్తును అంగీకరించడానికి దేవుడు 

ఎలాంటి విశాు స బ్పతిసు ందనను కోరతాడు? ఒకరి 

అభబ్పాయానికి రదులుగా బైబిల్ సమాధ్యనానిి  

అనుమతించండి. బుక్ ఆఫ్ అక్ వ్  బైబిల్ యొకక  ఏైక 

బ్ప్టరేపిత పుసుకం, ఇది బ్పారంభ చరిి  యొకక  పుట్టవక 



మరియు పెరుగుదల యొకక  సు చి మైన చరిబ్తను 

అందిస్తుంది. అందుల్ల మరియు అది మాబ్తమే ఆ 

మొదటి స్తైసువుల వయ కి ుగత మారిు డుల యొకక  నిరిదష్వ 

వివరాలు మాబ్తమే. వారు స్తైసువులుగా ఎలా మారారో 

తెలుస్తకోవడానికి ఎకక డికి వెళ్ళట లి. మనం ఎకుక వ లేదా 

తకుక వ చేయకూడ్దు. 

అపొసులుల కారయ ముల పుసుకంల్ల కనుగొనరడిన స్తైసువ 

మతంల్లకి మారిన వృతాు ంతాలనిి ంటిన్న నేను మీకు 

స్టకుటప ుంగా చూపించాలనుకుంట్టనిా ను. ఇపుు డు, 

మేము వాటిని పూరిుగా తీస్తకోలేము కారటివ నేను మీ 

స్తప్పవే్ అధ్య యనంల్ల తిరిగ వెళ్లట వాటిని మొతుం 

మరియు మొతుం సందరభ ంల్ల చూడ్మని మిమీ లిి  

బ్పోత్ హిసాును. వారు బ్ీస్తు వదదకు ఎలా వచాి రో 

చూడ్ండి మరియు మేము కనుగొని  డ్చటా మొతాునిి  

సమీకరించండి. 

1. ఆ మొదటి 3,000 మంది పీట్ర్ మరియు 

అపొసులులను బ్పశి్  అడిగనపుు డు చరిి  

బ్పారంభమైన రోజు. "బ్పజ్లు అది విని, గుండెలు 

బాదుకొని, ప్టతురుతోను ఇతర అపొసులులతోను, 

'స్దరులారా, మనమేమి చేదాదము?' ప్టతురు ఇలా 

జ్వాబిచిా డు, 'మీల్ల బ్పతి ఒకక రూ పశిా తాుపపడి, 

మీ పాపాల క్షమాపణ కోసం యేస్తబ్ీస్తు నామంల్ల 

బాపిుసీ ం తీస్తకోండి. మరియు మీరు పరిశుదాాతీ  

రహుమతిని పొందుతారు.'" (అపొసులుల 

కారయ ములు 2:37-38), " అతని సందేశానిి  

అంగీకరించిన వారు బాపిుసీ ం తీస్తకునాి రు 

మరియు ఆ రోజు వారి సంఖయ తో దాదాపు మూడు వేల 

మంది చేరి రడాడ రు. (చటావలు 2:41) 

2. "అయతే ఆ సందేశ్ం విని  చాలామంది నమీా రు 

మరియు పురుష్యల సంఖయ  దాదాపు ఐదు వేలకు 

పెరిగంది." (చటావలు 4:4) 

3. తదుపరి స్తచన స్కమన్స, మాంబ్తికుడు యొకక  

మారిు డిల్ల ఉంది. "కాన్న వారు ఫిలిప దేవుని రాజ్య ం 

మరియు యేస్తబ్ీస్తు ప్టరు గురించి స్తవారు 

బోధించినపుు డు, వారు బాపివజ్ం పొందారు ... 

మరియు అతను చూసిన గొపు  సంకేతాలు మరియు 

అదుభ తాలను చూసి ఆశ్ి రయ పోతూ బ్పతిచోటా 

ఫిలిపస్టను అనుసరించాడు." (చటావలు 8:12-13) 

4. ఇథియోపియన్స నపుంసకుడు. "అపుు డు ఫిలిప ఆ 

లేఖనంతో బ్పారంభంచి, యేస్తను గూరిి న 

శుభవారును అతనికి చెపాు డు. వారు దారిల్ల 

బ్పయాణిస్తు , కొంత న్నటి వదదకు వచాి రు మరియు 

నపుంసకుడు, 'ఇదిగో, ఇకక డ్ న్నరు ఉంది, నేను 

ఎందుకు బాపిుసీ ము పొందకూడ్దు? ?' మరియు 

అతను రథనిి  ఆపమని ఆజా్ఞపించాడు, అపుు డు 



ఫిలిపుు  మరియు నపుంసకుడు ఇదదరూ న్నటిల్ల దిగ, 

ఫిలిపుు  అతనికి బాపిుసీ ం ఇచిా డు, వారు న్నటి 

నుండి ప్పకి రాగా, బ్పభువు ఆతీ  అకసీా తుుగా 

ఫిలిపుు ను తీస్తకువెళ్లళ ంది, మరియు నపుంసకుడు 

చూడ్లేదు. అతడు మరల సంతోషించుచు తన 

మారగమున వెళ్లటను." (అపొసులుల కారయ ములు 8:35-

39) 

5. సౌలు గొపు  అపొసులుడైన పౌలు అవుతాడు, అతను 

డ్మాసక స్స్టకు వెళ్ళతుని పుు డు ఏమి జ్రిగందో తన 

సు ంత సాక్షయ ం చెపాు డు. "అతను తన 

బ్పయాణంల్ల డ్మాసక స్స్టకు చేరుకోగా, అకసీా తుుగా 

ఆకాశ్ం నుండి ఒక కాంతి అతని చుటూవ  

మెరుస్తుంది. అతను నేలమీద పడి, 'సౌలా, సౌలా, 

నువుు  ననిు  ఎందుకు హింసిస్తునిా వు?' అని 

అతనితో ఒక సు రం వినిపించింది. 'ఎవరు బ్పభూ?' 

సౌలు అడిగాడు, "నేను యేస్తను, న్నవు 

హింసిస్తునిా ను," అని అతను జ్వాబిచిా డు. 

(అపొసులుల కారయ ములు 9:3-5) సౌలు డ్మాసక స్స్టకు 

వచిి  అనన్నయతో మాటాటడిన తరాు త, "సౌలు 

కనిు ల నుండి పొలుస్తల వంటిది పడింది 

మరియు అతను మళ్లట చూడ్గలిగాడు. అతను లేచి 

బాపిుసీ ం తీస్తకునిా డు." (చటావలు 9:18) 

6. మొదటి అనయ జ్నుడైన కొరేి లియస్ యొకక  మారిు డి. 

"అపుు డు ప్టతురు, 'ఈ బ్పజ్లు న్నళ్టతో బాపిుసీ ం 

తీస్తకోకుండా ఎవరైనా నిరోధించగలరా? మనలాే 

వారు కూడా పరిశుదాాతీ ను పొందారు' అని 

అనిా డు. కారటివ వారు యేస్తబ్ీస్తు నామంల్ల 

బాపిుసీ ం తీస్తకోవాలని ఆజా్ఞపించాడు.'' 

(అపొసులుల కారయ ములు 10:46) 

7. "స్కబ్పస్ మరియు కురేన్స నుండి వచిి న 

మనుష్యయ లల్ల కొందరు అంతియోకియాకు వెళ్లట, 

బ్గీకు దేశ్స్తథలతో కూడా మాటాటడ్ట్ం 

మొదలుపెటావరు, వారికి యేస్త గురించిన శుభవారు 

చెపు ండి; బ్పభువు హ్సుం వారితో ఉంది, మరియు 

చాలా మంది బ్పజ్లు విశ్ు సించి బ్పభువు వైపు 

తిరిగారు. " (చటావలు 11:20-21) 

8. "అకక డ్ వారు చాలా బ్పభావవంతంగా మాటాటడారు, 

చాలా మంది యూదులు మరియు అనయ జ్నులు 

విశ్ు సించారు." (చటావలు 14:1) 

9. లిడియా పౌలు యొకక  బోధ్ మరియు బోధ్ దాు రా 

బ్ీస్తు వదదకు వచిి ంది, "వింట్టని వారిల్ల లిడియా 

అనే స్తీు, థైతీరా పట్వణానికి చెందిన ఊదారంగు 

వస్తసాు ల వాయ పారి, ఆమె దేవుని ఆరాధ్కురాలు. 

బ్పభువు సు ందించడానికి ఆమె హ్ృదయానిి  

తెరిచాడు. పాల్ సందేశానికి ఆమె మరియు ఇతర 

కుట్టంర సభుయ లు బాపిుసీ ం తీస్తకుని పుు డు, 



ఆమె మమీ లిి  తన ఇంటికి ఆహాు నించింది." 

(చటావలు 16:14) 

10. ఫిలిపిు  చెరసాల అధికారి, "అతడు (జైలర్) వారిని 

రయట్కు తీస్తకువచిి , 'అయాయ , 

రక్షంపరడాలంటే నేనేమి చేయాలి?' వారు, 

'బ్పభువైన యేస్తను నమీ ండి, అపుు డు న్నవు 

మరియు న్న ఇంటివారు రక్షంపరడుదురు' అని 

సమాధ్యనమిచాి రు. అపుు డు వారు అతనితో 

మరియు అతని ఇంటిల్ల ఉని  వారందరితో 

బ్పభువు వాకాయ నిి  చెపాు రు, ఆ రాబ్తి చెరసాల 

అధికారి వారిని తీస్తకువెళ్లట వారి గాయాలను 

కడుగుతాడు, వెంట్నే అతను మరియు అతని 

కుట్టంర సభుయ లందరూ బాపిుసీ ం తీస్తకునాి రు. 

(చటావలు 16:30) 

11 "చాలా మంది యూదులు విశ్ు సించారు, అలాే 

అనేకమంది బ్పముఖ బ్గీకు స్తీులు మరియు 

అనేకమంది బ్గీకు పురుష్యలు కూడా విశ్ు సించారు." 

(చటావలు 17:12) 

12. "కొంతమంది మనుష్యయ లు పౌలును అనుసరించి 

విశ్ు సించారు." (చటావలు 17:34) 

13. "సినగో్ పాలకుడైన బ్కిసు స్ మరియు అతని 

ఇంటివారంతా బ్పభువును విశ్ు సించారు; మరియు 

అతని మాట్ విని  కొరింథీయులల్ల చాలా మంది 

నమిీ  బాపిుసీ ం తీస్తకునాి రు." (చటావలు 18:8) 

14. పౌలు ఎఫెస్తకు వచిి  ెండుని ర సంవత్ రాలు 

అకక డ్చ ఉనిా డు. "మరియు అతను వారిని 

అడిగాడు, 'మీరు విశ్ు సించినపుు డు మీరు 

పరిశుదాాతీ ను పొందారా?' వారు, 'లేదు, పరిశుదాాతీ  

ఉనిా డ్ని మేము కూడా వినలేదు' అని 

సమాధ్యనమిచాి రు. కారటివ పౌలు, 'అయతే మీరు ఏ 

బాపివజ్ం పొందారు?' 'యోహాను బాపిుసీ ము' అని 

వారు సమాధ్యనమిచాి రు, పౌలు, 'యోహాను 

బాపిుసీ ము పశిా తాుపము యొకక  బాపిుసీ ము, 

అతడు తన తరువాత వచేి  వానిని అనగా యేస్తను 

విశ్ు సించమని బ్పజ్లకు చెపాు డు.' ఇది విని, వారు 

బ్పభువైన యేస్త నామమున బాపిుసీ ము పొందిరి.'' 

(అపొసులుల కారయ ములు 19:2-5) 

15. "పశిా తాుపంతో దేవుని వైపు తిరగాలని మరియు మన 

బ్పభువైన యేస్తప్ప విశాు సం ఉంచాలని నేను 

యూదులకు మరియు బ్గీకులకు బ్పకటించాను." 

(అపొసులుల కారయ ములు 20:21) 

16. ఆప్ప చివరకు చివరిది. పాల్ మరోసారి తన మారిు డి 

అనుభవానిి  వివరిస్తు  ఇలా అనిా డు, "నేను 

నేలమీద పడి, 'సౌలా! సౌలా! నువుు  ననిు  ఎందుకు 



హింసిస్తునిా వు?' అని ఒక సు రం నాతో చెపు డ్ం 

వినిా ను. 'ఎవరు బ్పభూ?' నేను అడిగాను, 'నువుు  

హింసిస్తుని  నజ్రేయుడైన యేస్తను నేనే,' అని 

అతను జ్వాబిచిా డు, నా సహ్చరులు వెలుగు 

చూశారు, కాన్న నాతో మాటాటడుతుని  అతని సు రం 

అరథం కాలేదు, 'నేను ఏమి చేయాలి బ్పభూ?' నేను 

అడిగాను, 'లేచి, డ్మాసక స్స్టకు వెళ్ళట , అకక డ్ న్నకు 

అపు గంచరడినదంతా న్నకు 

తెలియజేయరడుతుంది' అని బ్పభువు చెపాు డు." 

అనన్నయ సౌలును అడిగాడు, "మరియు ఇపుు డు 

మీరు దేని కోసం ఎదురు చూస్తునిా రు? లేవండి. , 

బాపిుసీ ం పొంది, ఆయన నామానిి  బ్పారి థస్తు  మీ 

పాపాలను కడుకోక ండి.'" (అపొసులుల కారయ ములు 

22:16) 

అది కొంచెం పొడ్వుగా ఉండ్వచుి , కాన్న మీరు దానిని 

మీరే చూడాలని నేను కోరుకునిా ను. ఆ మారిు డి 

ఖాతాలల్ల తొమిీ ది వేరేు రు సారుట, చటావ ల పుసుకంల్ల 

మనం కనుగొని వన్ని , బ్పజ్లు విశ్ు సించారని మరియు 

సు ష్వంగా వారు చేశారని మాకు చెపు రడింది. మూడు 

వేరేు రు సారుట వారు పశిా తాుపపడాడ రని మరియు 

"పశిా తాుపం" అనే పదానికి "తిరుగుట్" అని అరంా, 

బ్పపంచం నుండి దూరంగా మరియు యేస్తబ్ీస్తు వైపు 

తిరగడ్ం. పది వేరేు రు సారుట, వారు బాపివజ్ం పొందారని 

మాకు చెపు రడింది. "బాపివజ్ం" అనే పదానికి న్నళ్టల్ల 

మునిగపోవడ్ం, ముంచడ్ం లేదా ముంచడ్ం అని 

అరథం. ఒక వయ కి ు న్నటి నుండి ప్పకి లేచినపుు డు, 

పునరుతాథనం చేయరడినపుు డు, అతను కొతు 

జీవితంల్లకి నడుస్తు  రయటికి వచిా డు. మారగం దాు రా, 

వారు బాపివజ్ం పొందిన బ్పతిసారీ, అది ఒక వారం 

తరాు త కాదు మరియు ఒక నెల తరాు త కాదు, అది 

వెంట్నే. ఇపుు డు, 

"బ్ీస్తును అంగీకరించడానికి విశాు స బ్పతిసు ందనల్ల 

భాగంగా దేవునికి బాపివజ్ం అవసరమని మీరు నిజ్ంగా 

నముీ తునిా రా?" అని బ్పపంచంల్లని చాలా మంది 

అడిగారని నేను బ్గహించాను. వారి విశాు స 

బ్పతిసు ందన? "ఇబ్శాయేలీయులు మూరుుల వలె ఆ 

నగరం చుటూవ  రోజుకు ఒకసారి ఆరు రోజులు మరియు 

ఏడ్వ రోజు ఏడుసారుట కవాతు చేయాలని దేవుడు 

కోరినట్టట మీరు నిజ్ంగా నముీ తునిా రా?" "నయమాను 

జోరాడన్సస్టల్ల ఏడుసారుట ముంచాలని దేవుడు ఆశంచాడ్ని 

మీరు నిజ్ంగా నమీు తునాి రా?" "రాబ్తంతా చేపలు 

పటివన తరాు త పీట్ర్ రయట్కు వెళ్లట మరోసారి ఆ 

వలలు వేయాలని అతను కోరుకునిా డ్ని మీరు నిజ్ంగా 

నముీ తునిా రా?" వారి శారీరక సు సథత కోసం దేవుడు 

కోరిన బ్పతిసు ందన లేదా మన ఆధ్యయ తిీ క సు సథత 

కోసం, మన పాపాల క్షమాపణ కోసం అతను కోరుతుని  

బ్పతిసు ందనను దేవుడు కోరుకుంట్టనిా డ్ని మీరు 

నిజ్ంగా నముీ తునిా రా. 



 

కొనిి  ఇతర స్ట టకాలు విశాు సంతో ఆయనకు 

బ్పతిసు ందించాలని దేవుడు కోరుకునే విధ్యనం గురించి 

బ్పతిదీ దృషివల్ల ఉంచుకోవాలి. "విశ్ు సించి బాపిుసీ ము 

పొందినవాడు రక్షంపరడును, కాని నమీ నివాడు 

శక్షంపరడును." (మారుక  16:16) అయతే, బాపివజ్ం 

యొకక  ఉదేదశ్య ం ఏమిటి? "లేదా బ్ీస్తుయేస్తల్లనికి 

బాపిుసీ ం పొందిన మనమందరం అతని మరణానికి 

బాపిుసీ ం తీస్తకునిా మని మీకు తెలియదా? బ్ీస్తు 

మరణానికి బాపివజ్ం దాు రా బాపివజ్ం దాు రా అతనితో 

పాట్ట పాతిపెట్వరడాడము, తదాు రా బ్ీస్తు మృతులల్ల 

నుండి లేపరడాడడు. తంబ్ీ, మనం కూడా కొతు జీవితానిి  

గడ్పవచుి , అతని మరణంల్ల మనం అతనితో ఇలాే 

ఐకయ ంగా ఉని ట్టయతే, మేము అతని పునరుతాథనంల్ల 

కూడా అతనితో కలిసి ఉంటాము. (రోమనుట 6:3-5:1) 

పాల్ చెపాు రు, దేవుడు విశాు స బ్పతిసు ందనల్ల 

భాగంగా, విశాు సం మీద ఆగంతుక, పశిా తాుపం మీద 

ఆగంతుక మరియు దేవుని వైపు తిరగడ్ం, యేస్తబ్ీస్తు 

మరణం, ఖననం మరియు పునరుతాథనానిి  తిరిగ 

అమలు చేయడ్మే. పీట్ర్ నోవహు గురించి 

మాటాటడుతుని పుు డు మరియు దేవుడు భూమిప్పకి ఆ 

గొపు  జ్లబ్పళ్యానిి  పంపినపుు డు అతని విశాు సం 

బ్పతిసు ందన కారణంగా అతను ఎలా రక్షంచరడాడ డో 

అదే కారణానిి  చెపాు డు. "మరియు ఆ న్నరు బాపివజ్ంను 

స్తచిస్తుంది, అది ఇపుు డు మిమీ లిి  కూడా 

రక్షస్తుంది-శ్రీరం నుండి మురికిని తొలగంచడ్ం కాదు, 

దేవునికి మంచి మనసా్ క్ష యొకక  బ్పతిజ్.ా" (1 ప్టతురు 

3:21) న్నటి గురించి అదుభ తంగా ఏమీ లేదు. ఇది 

పవిబ్తమైనది కాదు. ఇది మురికిగా లేదా అపరిశుబ్భంగా 

ఉని  ఏదైనా తీసివేయడ్ం దాు రా శారీరకంగా చేసేది 

కాదు. దాని మొతుం ఉదేదశ్య ం “దేవుని పట్ట మంచి 

మనసా్ క్ష యొకక  బ్పతిజ్”ా ఎందుకు? ఎందుకంటే అది 

నెరవేరుతుంది, దేవుడు కోరిన విశాు స బ్పతిసు ందన. 

నేను మీతో పంచుకుని వాటిని చాలా గౌరవంగా 

మరియు నిజ్ఞయతీగా అంగీకరించని సిే హితులు 

చాలా మంది ఉనాి రు, నేను పంచుకుని దంతా 

మరియు దాని వెనుక ఉని  తారిక కం ఉని పు టిీ. 

ఎఫెీయులకు 2:8-9ల్లని మన భాగానికి తిరిగ వెళ్లతే, 

"కృపచేత మీరు విశాు సం దాు రా రక్షంపరడాడ రు-

మరియు ఇది మీ వలట కాదు, ఇది దేవుని రహుమానం-

ఎవరూ గొపు లు చెపుు కోకూడ్దని పనుల వలట కాదు." 

వారు, "అయతే బాపివజ్ం ఒక పని, ఇది ఒక పని." 

మేము బ్పతిదీ స్టకుటప ుంగా చెప్టు ట్పుు డు నేను మీకు చివరి 

పదయ ం చూపుతాను "ఆయన మనలిి  రక్షంచాడు, 

మనం చేసిన న్నతికారాయ ల వలట కాదు, అతని దయ 

కారణంగా." (తీతు 3:5) ఇది మనం చేసే పనిని రటివ కాదు. 

అది మన శ్కి ు కాదు. అది అతని దయ. ఆయనే శ్కి ు. 



"అతను పునరజనీ  కడ్గడ్ం మరియు పవిబ్తాతీ  యొకక  

పునరుదరాణ దాు రా మమీ లిి  రక్షంచాడు." (తీతు 3:6) 

బాపిుసీా నికి పని చేయడ్ంతో సంరంధ్ం లేదు; ఇది 

సమరు ణతో బ్పతిదీ కలిగ ఉంది. ఇది విశాు సంతో 

బ్పతిదీ కలిగ ఉంది. ఇది నమీ కం తపు  మర్చకటి కాదు. 

దీని అరథం యేస్తబ్ీస్తు తపు  మర్చకటి కాదు. బాపివజ్ం 

అనేది మన పాపాల నుండి మనలను రక్షంచే గొపు  శ్కి ుకి 

మనలను అనుసంధ్యనించే విశాు స 

బ్పతిసు ందన.అమేజం్ బ్ేస్ #1273, స్ట వ్  స్ట ట ్ జూలై 21, 1996 

 

 

 

 

 


