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వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  
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"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 
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మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 
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జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 

 

 బైబిలోు  ప్రవాయబడినటుుగా తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో మాటాుడటాన్స్కి దేవుడు అనమతంచండి. IBKI 

మారుప  లేదా ఛార్జ ్లేకుండా పూర్తగా పాఠాలన వాణిజ్యూ తర ప్రప్యోజనాల కోసం డౌన్లోడ్జ చేయడాన్స్కి 

మర్యు ప్పనరుతప తత చేయడాన్స్కి అనమతన్స్ మంజూరు చేస్తతంద.  

 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఒక్ గుర్తంప్ప పందన సంస ాకాదు.  

ర్గండోల్్  డన,  అధ్ూ క్షుడు  

ర్గబర్టట్య శంటియాగో, డీన  

మా వెబ్సైట్  Thebibleway.net 

న్స్ సందర్శ ంచండి vinay_coc@rediffmail.com 

 

 

 

 



Lessons From The Cross 
A Roman Crucifixion 
 
Just what did the body of Jesus of Nazareth actually 
endure during those hours of torture? 
 
The practice of crucifixion itself is torture and 
execution by fixation to a cross. I am indebted to 
many who have studied this subject in the past, and 
especially to a contemporary colleague, Dr. Pierre 
Barbet, a French surgeon who has done exhaustive 
historical and experimental research and has written 
extensively on the subject.  
 
Apparently, the first known practice of crucifixion was 
by the Persians. Alexander and his generals brought it 
back to the Mediterranean world -- to Egypt and to 
Carthage. The Romans apparently learned the 
practice from the Carthaginians and (as with almost 
everything the Romans did) rapidly developed a very 
high degree of efficiency and skill at it. A number of 
Roman authors (Livy, Cicer, and Tacitus) comment on 
crucifixion, and several innovations, modifications, 
and variations are described in the ancient literature.  
 

 
 
For instance, the upright portion of the cross (or 
stipes) could have the cross-arm (or patibulum) 
attached two or three feet below its top in what we 
commonly think of as the Latin cross. The most 
common form used in our Lord's day, however, was 
the Tau cross, shaped like our T. In this cross the 
patibulum was placed in a notch at the top of the 
stipes. There is archeological evidence that it was on 
this type of cross that Jesus was crucified.  
 
Without any historical or biblical proof, Medieval and 
Renaissance painters have given us our picture of 
Christ carrying the entire cross. But the upright post, 
or stipes, was generally fixed permanently in the 
ground at the site of execution and the condemned 
man was forced to carry the patibulum, weighing 
about 110 pounds, from the prison to the place of 
execution.  
 
Many of the painters and most of the sculptors of 
crucifixion also show the nails through the palms. 
Historical Roman accounts and experimental work 

క్రాస్ నుండి పాఠాలు 
రోమన్ శిలువ 
 

ఆ వేధుంపుల సమయుంలో నజరేయుడైన యేసు 

శరీరుం నిజానికి ఏమి భరుంచుంది?  
 

శిలువ వేయడం యొక్క  అభా్య సం అనేది ఒక్ శిలువకు 

స్థ రపరపడడం ద్వా రా హంస మరియు మపణశిక్ష. 

గతంలో ఈ విషయాన్ని  అధా్ యనం చేిన చాలా 

మందికి మరియు ముఖా్ ంగా సమకాలీన సహోదా్య గి, 

సమగ్గ చారిగ్తక్ మరియు గ్రయోగాతమ క్ రరిశోధ్నలు 

చేిన మరియు ఈ అంశంపై విసతృతంగా గ్ాిన 

గ్రంచ్ సపజన్ డాక్ టర్ పియర్ బార్బె టస్థకు నేను రుణరడి 

ఉంటాను. 
 

సప షటంగా, శిలువ వేయడం యొక్క  మొదటి అభా్య సం 

రరియినుు. అలెగాజండర్ మరియు అతన్న జనపల్స్  

ద్వన్నన్న మధా్ ధ్రా గ్రరంచాన్నకి -- ఈజిప్టట మరియు 

కార్త తజ్కక  తిరిగి తీసుకువచాా రు. రోమనుు కారాతజీన్నయను 

నుండి అభా్య సాన్ని  సప షటంగా నేరుా కుని్న రు మరియు 

(రోమనుు చేిన ద్వద్వపు గ్రతిద్వన్నలో వలె) ద్వన్నలో చాలా 

ఎకుక వ సామపరా ం మరియు నైపుణా్య ని్న  వేగంగా 

అభివృది ి చేశారు. అనేక్మంది రోమన్ పడయితలు 

(లివీ, ిసర్ మరియు టాిటస్) శిలువ వేయడంపై 

ాా ఖా్య న్నంచారు మరియు పురాతన సాహతా ంలో అనేక్ 

ఆవిషక పణలు, మారుప లు మరియు వైవిధా్య లు 

వివరిండబడాాయి. 
 

ఉద్వహపణకు, గ్కాస్ యొక్క  న్నటారుగా ఉని  భ్యగం 

(లేద్వ స్థటై టప్ట్ ) గ్కాస్-ఆర్మ  (లేద్వ పాటిబులం) ద్వన్న 

పైభ్యగంలో ర్బండు లేద్వ మూడు అడుగుల దిగువన 

జోడిండబడి ఉండవచా్చ , ద్వన్నలో మనం సాధ్యపణంగా 

లాటిన్ గ్కాస్ అన్న భ్యవిసాతము. అయితే, మన గ్రభువు 

రోజ్కలో ఉరయోగించే అతా ంత సాధ్యపణ రూరం టౌ 

గ్కాస్, మా T ఆకాపంలో ఉంది. ఈ గ్కాస్స్థలో 

పాటిబులమస్థను స్థటై టప్టస్థల పైభ్యగంలో ఒక్ గీతలో ఉంచారు. 

ఈ పక్మైన శిలువపైనే యేసు శిలువ వేయబడాాడన్న 

పురావసుత ఆధ్యరాలు ఉని్న యి. 
 

ఎటువంటి చారిగ్తక్ లేద్వ బైబిల్స రుజ్కవు లేకుండా, 

మధా్ యుగ మరియు పునరుజీజవనోదా మ చిగ్తకారులు 

గ్ీసుత మొతతం శిలువను మోసుకెళ్ళే  మన చిగ్ాన్ని  

మాకు అందించారు. కానీ న్నటారుగా ఉని  పోస్ట లేద్వ 

స్థటై టప్ట్  సాధ్యపణంగా ఉరితీసే గ్రదేశంలో శాశా తంగా 

స్థ రపంగా ఉంటాయి మరియు ఖ్ండిండబడిన వా కి త 

ద్వద్వపు 110 పండు బరువుని  పాటిబులమస్థను జైలు 

నుండి ఉరితీసే గ్రదేశాన్నకి తీసుకెళ్ువలి వచిా ంది. 
 



have established that the nails were driven between 
the small bones of the wrists (radial and ulna) and not 
through the palms. Nails driven through the palms will 
strip out between the fingers when made to support 
the weight of the human body. The misconception 
may have come about through a misunderstanding of 
Jesus' words to Thomas, "Observe my hands." 
Anatomists, both modern and ancient, have always 
considered the wrist as part of the hand.  
 
A titulus, or small sign, stating the victim's crime was 
usually placed on a staff, carried at the front of the 
procession from the prison, and later nailed to the 
cross so that it extended above the head. This sign 
with its staff nailed to the top of the cross would have 
given it somewhat the characteristic form of the Latin 
cross.  
 
But, of course, the physical passion of the Christ 
began in Gethsemane. Of the many aspects of this 
initial suffering, the one of greatest physiological 
interest is the bloody sweat. It is interesting that St. 
Luke, the physician, is the only one to mention this. 
He says, "And being in Agony, He prayed the longer. 
And His sweat became as drops of blood, trickling 
down upon the ground."  
 
Every ruse (trick) imaginable has been used by 
modern scholars to explain away this description, 
apparently under the mistaken impression that this 
just doesn't happen. A great deal of effort could have 
been saved had the doubters consulted the medical 
literature. Though very rare, the phenomenon of 
Hematidrosis, or bloody sweat, is well documented. 
Under great emotional stress of the kind our Lord 
suffered, tiny capillaries in the sweat glands can 
break, thus mixing blood with sweat. This process 
might well have produced marked weakness and 
possible shock.  
 
After the arrest in the middle of the night, Jesus was 
next brought before the Sanhedrin and Caiphus, the 
High Priest. It is here that the first physical trauma was 
inflicted. A soldier struck Jesus across the face for 
remaining silent when questioned by Caiphus. The 
palace guards then blind-folded Him and mockingly 
taunted Him to identify them as they each passed by, 
spat upon Him, and struck Him in the face.  
 

చాలా మంది చిగ్తకారులు మరియు చాలా మంది శిలువ 

వేిన శిలుప లు కూడా అపచేతుల ద్వా రా గోళ్ును 

చూపుారు. చారిగ్ాతమ క్ రోమన్ ఖ్యాలు మరియు 

గ్రయోగాతమ క్ రన్న మణిక్టుట (ర్తడియల్స మరియు ఉలాి ) 

యొక్క  చిని  ఎముక్ల మధా్  గోరుు 

నడరబడుతున్ని యన్న మరియు అపచేతుల దా్వ రా 

కాకుండా నడరబడుతుందన్న న్నరిారించాయి. 

అపచేతుల ద్వా రా నడరబడే గోరుు మానవ శరీపం 

యొక్క  బరువును సమరింిచేలా తయారు చేినపుప డు 

వేళ్ు మధా్  బయటకు వసాతయి. "న్న చేతులను 

గమన్నంచ్చ" అన్న థామస్స్థకి యేసు చెపిప న మాటలను 

తపుప గా అపరం చేసుకోవడం ద్వా రా ఈ అపోహ వచిా  

ఉండవచ్చా . అన్నటమిస్టస్థలు, ఆధున్నక్ మరియు 

పురాతనమైనవి, ఎలుపుప డూ మణిక్టుటను చేతిలో 

భ్యగంగా భ్యవిసాతరు. 
 

బాధితుడి నేరాన్ని  తెలిపే టైటలస్ లేద్వ చిని  చిహి ం 

సాధ్యపణంగా ిబె ందిపై ఉండబడుతుంది, జైలు 

నుండి ఊర్తగింపు ముందు భ్యగంలో 

తీసుకువెళ్ుబడుతుంది మరియు తరుాత శిలువపై 

గ్వేలాడదీయబడుతుంది, తద్వా రా అది తలపైకి 

విసతరించి ఉంటుంది. శిలువ పైభ్యగాన్నకి 

గ్వేలాడదీయబడిన ద్వన్న ిబె ందితో ఈ గురుత లాటిన్ 

శిలువ యొక్క  లక్షణ రూపాన్ని  కంతవపకు ఇసుతంది. 
 

కానీ, ాసతా న్నకి, గ్ీసుత యొక్క  భౌతిక్ అభిరుచి 

గెతే్ మనేలో గ్పాపంభమైంది. ఈ గ్పాపంభ బాధ్ యొక్క  

అనేక్ అంశాలలో, గొరప  శారీపక్ ఆసకి తలో ఒక్టి పక్ తపు 

చెమట. టయింట లూక్ అనే వైదుా డు మాగ్తమే ఈ 

విషయాన్ని  గ్రసాతవిండడం ఆసకి తక్పం. అతను 

చెపాప డు, "మరియు వేదనలో ఉని ందున, అతను 

ఎకుక వసేపు గ్పారి రంచాడు. మరియు అతన్న చెమట 

పక్ తపు బిందువుల వలె మారింది, నేలపైకి 

జారిపోయింది." 
 

ఊహండదగిన గ్రతి ఉపాయం (గ్టిక్) ఆధున్నక్ 

రండితులు ఈ వపణనను వివరిండడాన్నకి 

ఉరయోగించారు, సప షటంగా ఇది జపగదన్న తపుప గా 

భ్యవించారు. సందేహాసప దంగా ఉని ారు వైదా  

సాహాా న్ని  సంగ్రదించి ఉంటే చాలా గ్రయతి ం సేవ్ 

చేయబడి ఉండేది. చాలా అరుదుగా ఉని రప టిీ, 

హెమటిగ్ోిస్ లేద్వ పక్ తపు చెమట యొక్క  

దృగిా షయం డక్క గా నమోదు చేయబడింది. మన 

గ్రభువు అనుభవించిన తీగ్వమైన మానిక్ ఒతితడిలో, 

సేా ద గ్గంధులలోన్న చిని  కేశన్నళిక్లు విరిగిపోాయి, 

తద్వా రా పక్ తం చెమటతో క్లిిపోతుంది. ఈ గ్రగ్కియ 

గురితండదగిన బలహీనత మరియు సాధా్ మైన షాక్స్థను 

ఉతప తిత చేి ఉండవచ్చా . 
 



In the early morning, battered and bruised, 
dehydrated, and exhausted from a sleepless night, 
Jesus is taken across the Praetorium of the Fortress 
Antonia, the seat of government of the Procurator of 
Judea, Pontius Pilate. You are, of course, familiar with 
Pilate's action in attempting to pass responsibility to 
Herod Antipas, the Tetrarch of Judea. Jesus 
apparently suffered no physical mistreatment at the 
hands of Herod and was returned to Pilate. It was in 
response to the cries of the mob that Pilate ordered 
Bar-Abbas released and condemned Jesus to 
scourging and crucifixion.  
 
There is much disagreement among authorities about 
the unusual scourging as a prelude to crucifixion. 
Most Roman writers from this period do not associate 
the two. Many scholars believe that Pilate originally 
ordered Jesus scourged as his full punishment and 
that the death sentence by crucifixion came only in 
response to the taunt by the mob that the Procurator 
was not properly defending Caesar against this 
pretender who allegedly claimed to be the King of the 
Jews.  
 
Preparations for the scourging were carried out when 
the Prisoner was stripped of His clothing and His 
hands tied to a post above His head. It is doubtful the 
Romans would have made any attempt to follow the 
Jewish law in this matter, but the Jews had an ancient 
law prohibiting more than forty lashes.  
 
The Roman legionnaire steps forward with the 
flagrum (or flagellum) in his hand. This is a short whip 
consisting of several heavy, leather thongs with two 
small balls of lead attached near the ends of each. The 
heavy whip is brought down with full force again and 
again across Jesus' shoulders, back, and legs. At first 
the thongs cut through the skin only. Then, as the 
blows continue, they cut deeper into the 
subcutaneous tissues, producing first an oozing of 
blood from the capillaries and veins of the skin, and 
finally spurting arterial bleeding from vessels in the 
underlying muscles.  
 
The small balls of lead first produce large, deep 
bruises which are broken open by subsequent blows. 
Finally the skin of the back is hanging in long ribbons 
and the entire area is an unrecognizable mass of torn, 
bleeding tissue. When it is determined by the 

అపరిాగ్తి అర్బసుట చేిన తరాా త, యేసు తదురరి 

మహాసభ మరియు గ్రధ్యన యాజకుడైన కైఫస్ ముందు 

తీసుకురాబడాాడు. మొదటి శారీపక్ గాయం ఇక్క డే 

జరిగింది. కైఫస్ గ్రశిి ంచినపుప డు మౌనంగా 

ఉని ందుకు ఒక్ సైన్నకుడు యేసును ముఖ్యన్నకి 

అడంాగా కటాటడు. పాా లెస్ గారాులు అతన్నన్న గుడిగాా 

మడతపెటాట రు మరియు ారు ఒకక క్క రు 

వెళుతుని పుప డు ారిన్న గురితండమన్న ఎగాళి చేశారు, 

అతన్నపై ఉమిమ వేి, అతన్న ముఖ్ం మీద కటాట రు. 
 

తెలుా రుజామున, కటటబడిన మరియు గాయరడిన, 

న్నపజలీక్పణం మరియు న్నగ్దలేన్న రాగ్తి నుండి 

అలిపోయిన యేసు, జ్కడా యొక్క  గ్ొకూా ర్తటర్ 

ొంటియస్ పిలేట యొక్క  గ్రభుతా  స్థసార నమైన 

ఆంటోన్నయా కోట యొక్క  గ్పిటోరియం మీదుగా 

తీసుకువెళ్ుబడాాడు. జ్కడా యొక్క  టెగ్టారా్  అయిన 

హెరోడ్ ఆంటిపాస్స్థకు బాధా్ తను అరప గించే 

గ్రయతి ంలో పిలాతు డపా  మీకు బాగా తెలుసు. యేసు 

హేరోదు చేతిలో ఎటువంటి శారీపక్ వేధింపులకు 

గురికాలేదు మరియు పిలాతు వదదకు తిరిగి వచాా డు. 

జనసమూహం యొక్క  కేక్లకు గ్రతిసప ందనగా, బార్-

అబాె స్స్థను విడుదల చేయడాన్నకి పిలాతు ఆదేశించాడు 

మరియు యేసును కపడాలతో కటిట, ిలువ వేయమన్న 

ఖ్ండించాడు. 

ిలువ వేయడాన్నకి న్నందిగా అసాధ్యపణమైన కపడాతో 

కటటడం గురించి అధికారుల మధా్  చాలా 

భిన్ని భిగ్పాయాలు ఉని్న యి. ఈ కాలాన్నకి చెందిన 

చాలా మంది రోమన్ పడయితలు ఈ ర్బండింటినీ 

అనుబంధిండలేదు. చాలా మంది విద్వా ంసులు 

ాసతా న్నకి యేసును తన పూరిత శిక్షగా కపడాలతో 

కటాట లన్న పిలాతు ఆదేశించాడన్న మరియు ిలువ 

వేయడం ద్వా రా మపణశిక్ష విధిండబడిందన్న 

నముమ ారు మరియు గ్ొకూా ర్తటర్ సీజర్స్థను రాజ్కగా 

చెపుప కునే ఈ నటికి వా తిర్తక్ంగా సీజర్స్థను సరిగాా 

సమరిరండడం లేదన్న గుంపు చేిన న్నందకు 

గ్రతిసప ందనగా మాగ్తమే. యూదులు. 

ఖైదీ అతన్న దుసుతలు విపిప , చేతులు అతన్న తలపై 

ఉని  స్థసతంభ్యన్నకి క్టిటనపుప డు కపడా దెబె కు 

సని్న హాలు జరిగాయి. ఈ విషయంలో యూదుల 

డటాట ని్న  అనుసరిండడాన్నకి రోమనుు ఏదైన్న గ్రయతి ం 

చేి ఉంటాపనే సందేహం ఉంది, అయితే యూదులకు 

నలభై క్ంటే ఎకుక వ కపడా దెబె లు న్నషేధించే 

పురాతన డటటం ఉంది. 
 

రోమన్ లెజియన్స్థనైర్ తన చేతిలో స్థ ు  స్థపమ (లేద్వ 

స్థ ు గెలుమ)తో ముందుకు అడుగులు వేసాతడు. ఇది చాలా 

బరువైన, లెదర్ థాం ్ స్థతో కూడిన చిని  కపడా, గ్రతి 

చివపు దగపా ర్బండు చిని  బంతుల సీసం జతచేయబడి 



centurion in charge that the prisoner is near death, 
the beating is finally stopped.  
 
The half-fainting Jesus is then untied and allowed to 
slump to the stone pavement, wet with His own 
blood. The Roman soldiers see a great joke in this 
provincial Jew claiming to be king. They throw a robe 
across His shoulders and place a stick in His hand for 
a scepter. They still need a crown to make their 
travesty complete. Flexible branches covered with 
long thorns (commonly used in bundles for firewood) 
are plaited into the shape of a crown and this is 
pressed into His scalp. Again there is copious 
bleeding, the scalp being one of the most vascular 
areas of the body.  
 
After mocking Him and striking Him across the face, 
the soldiers take the stick from His hand and strike 
Him across the head, driving the thorns deeper into 
His scalp. Finally, they tire of their sadistic sport and 
the robe is torn from His back. Already having 
adhered to the clots of blood and serum in the 
wounds, its removal causes excruciating pain just as 
in the careless removal of a surgical bandage, and 
almost as though He were again being whipped, the 
wounds once more begin to bleed.  
 
In deference to Jewish custom, the Romans return His 
garments. The heavy patibulum of the cross is tied 
across His shoulders, and the procession of the 
condemned Christ, two thieves, and the execution 
detail of Roman soldiers headed by a centurion begins 
its slow journey along the Via Dolorosa. In spite of His 
efforts to walk erect, the weight of the heavy wooden 
beam, together with the shock produced by copious 
blood loss, is too much. He stumbles and falls. The 
rough wood of the beam gouges into the lacerated 
skin and muscles of the shoulders. He tries to rise, but 
human muscles have been pushed beyond their 
endurance.  
 
The centurion, anxious to get on with the crucifixion, 
selects a stalwart North African onlooker, Simon of 
Cyrene, to carry the cross. Jesus follows, still bleeding 
and sweating the cold, clammy sweat of shock, until 
the 650-yard journey from the fortress Antonia to 
Golgotha is finally completed.  
 

ఉంటుంది. బరువైన కపడా యేసు భుజాలు, వీపు 

మరియు కాళ్ే  మీదుగా పూరిత శకి తతో మళ్లు మళ్లు 

దిండబడుతుంది. మొటటమొదట ాం ్  డపమ ం ద్వా రా 

మాగ్తమే క్తితరిండబడాయి. అపుప డు, దెబె లు 

కనసాగుతుని పుప డు, అవి డరామ ంతపతా 

క్ణజాలంలోకి లోతుగా క్తితరిండబడాయి, మొదట 

డపమ ం యొక్క  కేశన్నళిక్లు మరియు ిపల నుండి పక్ తం 

గ్సవిసాతయి మరియు చివపకు అంతరీున క్ండరాలలోన్న 

న్నళాల నుండి ధ్మనుల పక్ తగ్సావం అవుతుంది. 

సీసం యొక్క  చిని  బంతులు మొదట పెదద, లోతైన 

గాయాలను ఉతప తిత చేసాతయి, అవి తదురరి దెబె ల 

ద్వా రా విరిగిపోాయి. చివపగా వెనుక్ డపమ ం ొడాటి 

రిబె నులో వేలాడుతోంది మరియు మొతతం గ్పాంతం 

చిరిగిపోయిన, పక్ తగ్సావం క్ణజాలం యొక్క  గురితండలేన్న 

గ్దవా రాశి. ఖైదీ మపణ్యన్నకి చేరువలో ఉని్న డన్న 

శాధిరతి న్నస్థప ణయించినపుప డు, కటటడం చివపకు 

న్నలిపివేయబడుతుంది. 
 

సగం సప ృహ తపిప  రడిపోయిన జీసస్ క్టుట విరప బడి, 

తన సా ంత పక్ తంతో తడిిన రాతి కాలిబాటపై 

రడుకోడాన్నకి అనుమతిండబడాాడు. రోమన్ సైన్నకులు 

ఈ గ్పాంతీయ యూదున్న రాజ్కగా చెపుప కోవడంలో ఒక్ 

గొరప  జోక్స్థన్న చూశారు. ారు అతన్న భుజాలపై ఒక్ 

వస్త్సాత ని్న  విిరి, రాజదండం కోసం అతన్న చేతిలో 

క్గ్పను ఉంచారు. ారి గ్టావెసీటన్న పూరిత చేయడాన్నకి 

ారికి ఇంకా కిరీటం అవసపం. ొడాటి ముళే్ తో 

క్రప బడిన సౌక్పా వంతమైన కమమ లు (సాధ్యపణంగా 

క్టెటల కోసం క్టటలుగా ఉరయోగిసాతరు) కిరీటం 

ఆకాపంలో జడ వేయబడి అతన్న నెతితపైకి వతితడి 

చేయబడుతుంది. మళ్లే  విరరీతమైన పక్ తగ్సావం ఉంది, 

డపమ ం శరీపం యొక్క  అతా ంత ా సుక లర్ గ్పాంాలలో 

ఒక్టి. 
 

అతన్నన్న ఎగాళి చేి, ముఖ్ం మీద కటిటన తరాా త, 

సైన్నకులు అతన్న చేతి నుండి క్గ్పను తీసుకన్న తలపై 

కటాట రు, ముళ్ే ను అతన్న నెతితలోకి లోతుగా నడిపారు. 

చివపగా, ారు తమ గ్కూపమైన గ్ీడతో అలిపోయారు 

మరియు అతన్న వెనుక్ నుండి వస్త్సతం నలిగిపోతుంది. 

అరప టికే గాయాలలో పక్ తం మరియు సీపం గడకా్టటడం 

వలన, ద్వన్నన్న తొలగిండడం వలన శస్త్సతచికిా్  క్టుటను 

అజాగ్గతతగా తొలగిండడం వంటి విరరీతమైన నొపిప న్న 

క్లిగిసుతంది మరియు ద్వద్వపు అతను మళ్లు కపడాతో 

కటటబడినటుుగా, గాయాలు మరోసారి పస్థక్ తగ్సావం 

గ్పాపంభమవుాయి. 
 

యూదుల ఆచారాన్ని  గౌపవిస్తత , రోమనుు అతన్న 

వస్త్సాత లను తిరిగి ఇసాతరు. శిలువ యొక్క  బరువైన 

పాటిబులం అతన్న భుజాలకు అడంాగా క్టటబడి ఉంది 



Jesus is offered wine mixed with myrrh, a mild 
analgesic mixture. He refuses to drink. Simon is 
ordered to place the patibulum on the ground and 
Jesus is quickly thrown backward with His shoulders 
against the wood. The legionnaire feels for the 
depression at the front of the wrist. He drives a heavy, 
square, wrought-iron nail through the wrist and deep 
into the wood. Quickly, he moves to the other side 
and repeats the action being careful not to pull the 
arms too tightly, but to allow some flexion and 
movement. The patibulum is then lifted in place at the 
top of the stipes and the titulus reading "Jesus of 
Nazareth, King of the Jews" is nailed in place.  
 
The left foot is now pressed backward against the 
right foot, and with both feet extended, toes down, a 
nail is driven through the arch of each, leaving the 
knees moderately flexed. The Victim is now crucified. 
As He slowly sags down with more weight on the nails 
in the wrists excruciating pain shoots along the fingers 
and up the arms to explode in the brain -- the nails in 
the wrists are putting pressure on the median nerves. 
As He pushes Himself upward to avoid this stretching 
torment, He places His full weight on the nail through 
His feet. Again there is the searing agony of the nail 
tearing through the nerves between the metatarsal 
bones of the feet.  
 
At this point, as the arms fatigue, great waves of 
cramps sweep over the muscles, knotting them in 
deep, relentless, throbbing pain. With these cramps 
comes the inability to push Himself upward. Hanging 
by his arms, the pectoral muscles are paralyzed and 
the intercostal muscles are unable to act. Air can be 
drawn into the lungs, but cannot be exhaled. Jesus 
fights to raise Himself in order to get even one short 
breath. Finally, carbon dioxide builds up in the lungs 
and in the blood stream and the cramps partially 
subside. Spasmodically, he is able to push Himself 
upward to exhale and bring in the life-giving oxygen. 
It was undoubtedly during these periods that He 
uttered the seven short sentences recorded:  
 
The first, "Father, forgive them for they know not 
what they do."  
The second, to the penitent thief, "Today thou shalt 
be with me in Paradise."  
 

మరియు ఖ్ండిండబడిన గ్ీసుత, ఇదదరు దంగల 

ఊర్తగింపు మరియు శాధిరతి నేతృతా ంలోన్న రోమన్ 

సైన్నకుల ఉరితీత వివరాలు వయా ోలోరోసా వెంట 

నెమమ దిగా గ్రయాణ్యన్ని  గ్పాపంభిసాతయి. అతను 

న్నటారుగా నడవడాన్నకి గ్రయతిి ంచినరప టిీ, భ్యరీ 

చెక్క  పుంజం యొక్క  బరువు, విరరీతమైన పక్ త నషటం 

వలు ఉతప ని మయేా  షాక్స్థతో పాటు చాలా ఎకుక వ. 

అతను జారిరడి రడిపోాడు. పుంజం యొక్క  క్ఠినమైన 

క్లర భుజాల యొక్క  చీలిక్ డపమ ం మరియు 

క్ండరాలలోకి వెళుతుంది. అతను ఎదగడాన్నకి 

గ్రయతిి సాతడు, కానీ మానవ క్ండరాలు ాటి సహన్నన్నకి 

మించి నెటటబడాాయి. 
 

ిలువ వేయడాన్నకి ఆగ్తుతగా ఉని  శాధిరతి, 

ిలువను మోయడాన్నకి ఒక్ దృఢమైన ఉతతప ఆగ్ికా 

వీక్షకుడు సైమన్ ఆఫ్ ిరీన్స్థన్న ఎంచ్చకుంటాడు. 

ఆంటోన్నయా కోట నుండి గోలాోథా వపకు 650-గజాల 

గ్రయాణం చివపకు పూపతయేా  వపకు, యేసు ఇరప టిీ 

పక్ తగ్సావం మరియు డలి, డలికి చెమటలు డమటలు 

రటాటడు. 
 

తేలిక్పాటి అన్నలేజి క్ మిగ్శమం అయిన మిగ్పంతో 

క్లిపిన గ్ద్వక్షాపసం యేసుకు అందిండబడుతుంది. 

అతను గ్ాగడాన్నకి న్నరాక్రిసాతడు. పాటిబులమస్థను 

నేలపై ఉండమన్న సైమన్స్థన్న ఆజాాపించాడు మరియు 

జీసస్స్థను భుజాలతో క్లరతో తా పగా వెనకిక  విిరారు. 

లెజియన్స్థనైర్ మణిక్టుట ముందు భ్యగంలో న్నరాశకు 

గుపవుతుంది. అతను బరువైన, డతుపగ్సాకాప, చేత-

ఇనుర గోరును మణిక్టుట ద్వా రా మరియు చెక్క లోకి 

లోతుగా నడుపుాడు. తా పగా, అతను అవతలి వైపుకు 

వెళిు, చేతులు చాలా గటిటగా లాగకుండా, కంత వంగుట 

మరియు క్దలిక్ను అనుమతిండకుండా జాగ్గతతగా 

డపా ను పునరావృతం చేసాతడు. అపుప డు పాటిబులం 

స్థటై టప్టస్థల పైభ్యగంలో ఎతతబడుతుంది మరియు "యూదుల 

రాజ్క నజర్తయుడైన యేసు" అన్న డదివే టైటలస్ ఆ 

స్థసార నంలో గ్వేలాడదీయబడుతుంది. 
 

ఎడమ పాదం ఇపుప డు కుడి పాద్వన్నకి వా తిర్తక్ంగా 

వెనుక్కు నొక్క బడింది మరియు ర్బండు పాద్వలను 

విసతరించి, కాలి గ్కిందికి ఉంచి, గ్రతి వంపు ద్వా రా ఒక్ 

గోరు నడరబడుతుంది, మోకాళ్ును మధా్ సతంగా 

వంచ్చతుంది. బాధితుడు ఇపుప డు శిలువ 

వేయబడాాడు. అతను నెమమ దిగా మణిక్టుటలోన్న గోళ్ుపై 

ఎకుక వ బరువుతో కుంగిపోతుని పుప డు, వేళుు  మరియు 

చేతులతో పాటు నొపిప  ర్బమమ లు మెదడులో పేలడాన్నకి -

- మణిక్టుటలోన్న గోరుు మధా్ సర నరాలపై ఒతితడి 

తెసుతని్న యి. ఈ సాగతీత వేదనను న్నారిండడాన్నకి 

అతను తనను ాను పైకి నెటిటనపుప డు, అతను తన 



The third, looking down at the terrified, grief-stricken 
adolescent John -- the beloved Apostle -- he said, 
"Behold thy mother." Then, looking to His mother 
Mary, "Woman behold thy son."  
 
The fourth cry is from the beginning of the 22nd 
Psalm, "My God, my God, why hast thou forsaken 
me?"  
 
Hours of limitless pain, cycles of twisting, joint-
rending cramps, intermittent partial asphyxiation, 
searing pain where tissue is torn from His lacerated 
back. He moves up and down against the rough 
timber enduring hours of limitless pain, cycles of 
twisting, joint-rending cramps, intermittent partial 
asp. Then another agony begins: a terrible crushing 
pain deep in the chest as the pericardium slowly fills 
with serum and begins to compress the heart.  
 
One remembers again the 22nd Psalm, the 14th 
verse: "I am poured out like water, and all my bones 
are out of joint; my heart is like wax; it is melted in the 
midst of my bowels."  
 
It is now almost over. The loss of tissue fluids has 
reached a critical level; the compressed heart is 
struggling to pump heavy, thick, sluggish blood into 
the tissue; the tortured lungs are making a frantic 
effort to gasp in small gulps of air. The markedly 
dehydrated tissues send their flood of stimuli to the 
brain.  
 
Jesus gasps His fifth cry, "I thirst."  
One remembers another verse from the prophetic 
22nd Psalm: "My strength is dried up like a potsherd; 
and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast 
brought me into the dust of death."  
A sponge soaked in posca, the cheap, sour wine which 
is the staple drink of the Roman legionaries, is lifted 
to His lips. He apparently doesn't take any of the 
liquid. The body of Jesus is now in extremes, and He 
can feel the chill of death creeping through His 
tissues. This realization brings out His sixth words "It 
is finished."  
 
His mission of atonement is now complete. Finally He 
chooses to die. With one last surge of strength, he 
once again presses His torn feet against the nail, 
straightens His legs, takes a deeper breath, and utters 

పూరిత బరువును తన పాద్వల ద్వా రా గోరుపై ఉంచ్చాడు. 

పాద్వల మెటాటాప్ ల్స ఎముక్ల మధా్  నరాల దా్వ రా 

గోరు చిరిగిపోతుని  వేదన మళ్లు ఉంది. 
 

ఈ సమయంలో, చేతులు అలసటతో, క్ండరాలపై 

తిమిమ రి యొక్క  గొరప  తపంగాలు తుడుచ్చ, లోతైన, 

క్న్నక్పంలేన్న, నొపిప తో ాటిన్న ముడివేసాతయి. ఈ 

తిమిమ రితో తనను ాను పైకి నెటటలేన్న అసమపరత 

వసుతంది. అతన్న చేతులకు వేలాడదీయడం, పెకోటపల్స 

క్ండరాలు రక్షాాన్నకి గుపవుాయి మరియు 

ఇంటర్స్థకోసటల్స క్ండరాలు రన్నచేయలేవు. 

ఊపిరితితుతలలోకి గాలిన్న లాగవచ్చా , కానీ ఊపిరి 

పీలుా కోలేరు. ఒక్క  చిని  శాా సను కూడా ొందేందుకు 

యేసు తనను ాను పెంచ్చకోవడాన్నకి పోరాడుాడు. 

చివపగా, కాపె న్ డయాకై్ డ్ ఊపిరితితుతలలో మరియు 

పక్ త గ్రాహంలో పేరుకుపోతుంది మరియు తిమిమ రి 

పాక్షిక్ంగా తగుాతుంది. సాప స్మమ డిక్ల్సస్థగా, అతను ఊపిరి 

పీలుా కోవడాన్నకి మరియు గ్పాణమిచేా  ఆకి్ జన్స్థను 

తీసుకురావడాన్నకి తనను ాను పైకి నెటటగలడు. 

న్నస్ ందేహంగా ఈ కాలాలోు  అతను రికార్ ాచేయబడిన 

ఏడు చిని  ాకాా లను రలికాడు: 
 

మొదటిది, "తంగ్ీ, ారు ఏమి చేసాత రో ారికి తెలియదు 

కాబటిట ారిన్న క్షమించ్చ." 

ర్బండవది, రశాా తారరడుతుని  దంగకు, "ఈ రోజ్క 

నువుా  న్నతో పాటు సా పంాలో ఉంటావు." 
 

మూడవాడు, భయంతో, దుుఃఖ్ంతో ఉని  

కౌమాపదశలో ఉని  జాన్ -- గ్పియమైన అొసతలుడి వైపు 

చూస్తత , "ఇదిగో నీ తలిు" అని్న డు. అపుప డు, అతన్న తలిు 

మేరీ వైపు చూస్తత , "స్త్సీత ఇదిగో నీ కడుకు." 
 

న్నలవా ఏడుపు 22వ ీప తన గ్పాపంభం నుండి, "న్న దేా, 

న్న దేా, ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" 
 

గంటల తపబడి అరరిమితమైన నొపిప , మెలితిపిప న 

డగ్కాలు, జాయింట-ర్బండిం  తిమిమ రి, అడపాదడపా 

పాక్షిక్ంగా ఉకిక రిబికిక రి కావడం, అతన్న వీపు నుండి 

క్ణజాలం నలిగిపోయే నొపిప . అతను అరరిమితమైన 

నొపిప , మెలితిపిప న డగ్కాలు, ీళ్ ు-ర్బండిం  తిమిమ రి, 

అడపాదడపా పాక్షిక్ ఆస్ప  యొక్క  క్ఠినమైన క్లరకు 

వా తిర్తక్ంగా పైకి గ్కిందికి క్దులుాడు. అపుప డు మరొక్ 

వేదన మొదలవుతుంది: పెరికారియాం నెమమ దిగా 

సీపంతో న్నండి గుండెను కుదిండడం 

గ్పాపంభించినపుప డు ఛాతీలో లోతైన నొపిప . 
 

ఒక్రు 22వ ీప తన, 14వ స్థశోుకాని్న  మళ్లు గురుతచేసుకుని్న రు: 

"నేను నీటిలా కురిపిండబడాాను, మరియు న్న 

ఎముక్లనీి  ీళేు  లేకుండా ఉన్ని యి; న్న హృదయం 



His seventh and last cry, "Father! Into thy hands I 
commit my spirit."  
 
The rest you know. In order that the Sabbath not be 
profaned, the Jews asked that the condemned men 
be dispatched and removed from the crosses. The 
common method of ending a crucifixion was by 
crurifracture, the breaking of the bones of the legs. 
This prevented the victim from pushing himself 
upward; thus the tension could not be relieved from 
the muscles of the chest and rapid suffocation 
occurred. The legs of the two thieves were broken, 
but when the soldiers came to Jesus they saw that this 
was unnecessary.  
 
Apparently to make doubly sure of death, the 
legionnaire drove his lance through the fifth 
interspace between the ribs, upward through the 
pericardium and into the heart. The 34th verse of the 
19th chapter of the Gospel according to St. John 
reports: "And immediately there came out blood and 
water." That is, there was an escape of water fluid 
from the sac surrounding the heart, giving 
postmortem evidence that Our Lord died not the 
usual crucifixion death by suffocation, but of heart 
failure (a broken heart) due to shock and constriction 
of the heart by fluid in the pericardium.  
 
Thus we have had our glimpse -- including the 
medical evidence -- of that epitome of evil which 
man has exhibited toward Man and toward God. It 
has been a terrible sight, and more than enough to 
leave us despondent and depressed. How grateful 
we can be that we have the great sequel in the 
infinite mercy of God toward man. Adapted from – 
“A Physician Testifies About the Crucifixion, Dr. C. 
Truman Davis, 
konnections.com/Kcundick/crucifix.html” 
 
David foretold it this way “My God, my God, why have 
you forsaken me? Why are you so far from saving me, 
so far from the words of my groaning? …  But I am a 
worm and not a man, scorned by men and despised 
by the people.  All who see me mock me; they hurl 
insults, shaking their heads: He trusts in the LORD; let 
the LORD rescue him. Let him deliver him, since he 
delights in him. …  I am poured out like water, and all 
my bones are out of joint. My heart has turned to wax; 
it has melted away within me. My strength is dried up 

మైనపులా ఉంది; అది న్న గ్పేగుల మధా్ లో 

క్రిగిపోయింది." 
 

ఇపుప డు ద్వద్వపుగా ముగిింది. క్ణజాల గ్దాల నషటం 

స్థకి ుషటమైన స్థసారయికి చేరుకుంది; సంపీడన గుండె 

క్ణజాలంలోకి భ్యరీ, మందపాటి, న్నద్వనమైన పకాతని్న  

రంప్ట చేయడాన్నకి క్షటరడుతోంది; హంిండబడిన 

ఊపిరితితుతలు చిని  చిని  గాలిలో ఊపిరి 

పీలుా కోవడాన్నకి చాలా గ్రయతి ం చేసుతని్న యి. 

గురితండదగిన న్నపజలీక్పణ క్ణజాలం ారి ఉదీదరనలను 

మెదడుకు రంపుతుంది. 
 

యేసు తన ఐదవ కేక్లు, "న్నకు ద్వహం" అన్న ఊపిరి 

పీలుా కుని్న డు. 

గ్రవడన్నతమ క్మైన 22వ ీప తనలోన్న మరొక్ రదా్వ న్ని  

ఒక్రు గురుతచేసుకుని్న రు: "న్న బలం కుండలా 

ఎండిపోయింది; న్న న్నలుక్ న్న దవడలకు 

అంటుకుంది; నీవు ననిు  మృతాు వు ధూళిలోకి 

తీసుకువచాా వు." 

పోసాక లో న్ననబెటిటన సాప ంజ్, రోమన్ సైన్నకుల గ్రధ్యన 

పానీయమైన చౌకైన, పులున్న వైన్ అతన్న పెదవులపైకి 

ఎతతబడింది. అతను సప షటంగా గ్దవం తీసుకోడు. యేసు 

శరీపం ఇపుప డు విరరీతమైన స్థ రతిలో ఉంది మరియు 

అతన్న క్ణజాలాల ద్వా రా మపణం యొక్క  డలిన్న 

అతను అనుభవిండగలడు. ఈ సాక్షా కా పం అతన్న 

ఆపవ రద్వలను "ఇది పూపతయింది." 
 

అతన్న గ్పాయశాి తత మిషన్ ఇపుప డు పూపతయింది. 

చివపకు అతను డన్నపోాలన్న ఎంచ్చకుంటాడు. ఆఖ్రి 

బలంతో, అతను మరోసారి తన నలిగిపోయిన 

పాద్వలను గోరుపై నొకిక , తన కాళ్ును న్నఠారుగా చేి, 

లోతైన శాా స తీసుకుంటూ, తన ఏడవ మరియు చివరి 

ఏడుపు, "తంగ్ీ! నీ చేతులోు కి నేను న్న ఆతమ ను 

అరప గిసుతని్న ను." 
 

మిగిలినవి మీకు తెలుసు. సబెా త్ అరవిగ్తం కాకుండా 

ఉండటాన్నకి, ఖ్ండిండబడిన వా కుతలను రంపించి, 

శిలువ నుండి తొలగిండమన్న యూదులు కోరారు. 

ిలువ వేయడాన్ని  ముగించే సాధ్యపణ రదతిి 

గ్కోరిగ్ాక్ా ర్, కాళ్ు ఎముక్లు విపగడం. ఇది బాధితుడు 

తనను ా ను పైకి నెటటకుండా న్నరోధించింది; అందువలు 

ఛాతీ క్ండరాల నుండి ఉగ్దిక్ తత నుండి ఉరశమనం 

ొందలేక్పోయింది మరియు వేగవంతమైన 

ఊపిరాడటం సంభవించింది. ఇదదరు దంగల కాళుు 

విరిగిపోయాయి, కానీ సైన్నకులు యేసు వదదకు 

వచిా నపుప డు ఇది అనవసపమన్న ారు చూశారు. 
 

సప షటంగా మపణ్యన్ని  ర్బటిటంపుగా న్నరిారించ్చకోవడాన్నకి, 

లెజియన్స్థనైర్ తన లాన్్ స్థను రక్క టెముక్ల మధా్  ఐదవ 



like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of 
my mouth; you lay me in the dust of death.  Dogs have 
surrounded me; a band of evil men has encircled me, 
they have pierced my hands and my feet.  I can count 
all my bones; people stare and gloat over me. They 
divide my garments among them and cast lots for my 
clothing. …  All the ends of the earth will remember 
and turn to the LORD, and all the families of the nations 
will bow down before him, for dominion belongs to 
the LORD and he rules over the nations.  All the rich of 
the earth will feast and worship; all who go down to 
the dust will kneel before him — those who cannot 
keep themselves alive.  Posterity will serve him; 
future generations will be told about the Lord.  They 
will proclaim his righteousness to a people yet unborn 
— for he has done it.” (Psalm 22:1-8; 14-18; 27-31)  

 

 

 

The Cross is the Center  

It was a Friday morning about 9:00 that it began. It would 
be over by 3:00 that afternoon. What can you do in six 
hours? In our modern, high-tech world, you can send e-
mail all over the world and you can get an automobile and 
travel 300 miles or more. You can hop on an airplane and 
go from one end of the country to the other. There's a lot 
you can do in six hours. But that day was over 2,000 years 
ago. 
 
What did the people do in those six hours? Probably like 
any other day, a farmer got up and began to plow his field 
because it was spring and it was about time to plant. A 
housewife I'm sure got up and began to be busy with her 
daily house chores. A merchant opened up his shop, and 
he did a brisk day's business for six hours, getting ready for 
the Sabbath and for the Passover weekend. You can do a 
lot in six hours. But all that was done in Jerusalem during 
that six hour, and for that matter all that was done all over 
the world in all the days combined, paled in comparison to 
what was being done on a hill called, "Calvary." A man was 
being crucified, a very special man nailed to a Roman cross. 
His was on one of three crosses erected that day, the 
middle one. 
 
A visitor who happened to come to Jerusalem that day 
might have seen the crosses, shook his head and thought, 
"Oh, one of those sad but necessary executions in order to 

ఇంటర్స్థసేప స్ ద్వా రా పెరికారియాం ద్వా రా పైకి మరియు 

గుండెలోకి నడిపాడు. టయింట జాన్ న్నవేదిక్ల గ్రకాపం 

సుాపత యొక్క  19వ అధ్యా యంలోన్న 34వ రదా ం: 

"మరియు వెంటనే పక్ తం మరియు నీరు బయటకు 

వచాా యి." అంటే, గుండె చ్చటూట  ఉని  సంచి నుండి 

నీటి గ్దవం బయటరడింది, మన గ్రభువు సాధ్యపణ 

ిలువ మపణ్యన్ని  ఊపిరాడకుండా మపణించాడన్న, 

కానీ షాక్ మరియు గుండె కుంచించ్చకుపోవడం వలు 

గుండె వైఫలా ం (విరిగిన గుండె) కాపణంగా 

మపణించాడన్న పోస్టస్థమాపటం రుజ్కవు ఇసుతంది. 

పెరికారియాంలో గ్దవం. 
 

మన్నషి రటు మరియు దేవున్న రటు మానవుడు 

గ్రదరిశ ంచిన చెడు యొక్క  సారాంశం గురించి వైదా  

సాక్షాా ధ్యరాలతో సహా -- మన సంగ్గహావలోక్నం 

క్లిగింది. ఇది ఒక్ భయంక్పమైన దృశా ం, మరియు 

మాకు న్నరాశ మరియు న్నసప ృహను మిగిలా డాన్నకి 

తగినంత క్ంటే ఎకుక వ. మన్నషి రటు దేవున్న 

అనంతమైన దయలో మనకు గొరప  సీకెా ల్స 

ఉని ందుకు మనం ఎంత క్ృతజతాతో 

ఉండవచ్చా .నుండి సీా క్రిండబడింది – “ిలువ వేయడం 

గురించి ఒక్ వైదుా డు సాక్షా మిచాా డు, డా. ి. గ్టూమాన్ డేవిస్, 
konnections.com/Kcundick/crucifix.html” 

 

డేవిడ్ ఈ విధ్ంగా గ్రవచించాడు "న్న దేా, న్న దేా, 

నీవు ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు? ననిు  

పక్షిండకుండా, న్న మూలుగు మాటలకు ఎందుకు 

దూపంగా ఉని్న వు? … కానీ నేను ఒక్ పురుగును మరియు 

మన్నషిన్న కాదు, మనుషులచే దూషిండబడాాను 

మరియు గ్రజలచే తృణీక్రిండబడాాను. ననిు  

చూసేాపందరూ ననిు  వెకిక రిసాతరు; ారు తలలు 

ఊపుతూ అవమాన్నలు విసురుారు: అతడు గ్రభువును 

నముమ ాడు; గ్రభువు అతన్ని  పక్షిండన్నవా ండి. అతడు 

అతన్నయందు సంతోషించ్చను గనుక్ అతన్నన్న 

విడిపించ్చను గాక్. … నేను నీళ్ులా కుమమ రిండబడాాను, 

న్న ఎముక్లనిీ  ీలులో లేవు. న్న హృదయం మైనపులా 

మారింది; అది న్న లోరల క్రిగిపోయింది. న్న బలం 

కుండల పెంకులా ఎండిపోయింది, న్న న్నలుక్ న్న నోటి 

పైక్పుప కు అంటుకుంది; నీవు ననిు  మృతాు వు 

ధూళిలో ఉంచావు. కుక్క లు ననిు  చ్చటుటముటాటయి; 

దుషుట ల సమూహం ననిు  చ్చటుటముటిటంది, ారు న్న 

చేతులు మరియు న్న పాద్వలను గుచ్చా కున్ని రు. నేను 

న్న ఎముక్లని్న ంటినీ లెకిక ండగలను; గ్రజలు ననిు  

చూి ఆనందిసాతరు. ారు న్న వస్త్సాత లను 

రంచ్చకున్ని రు మరియు న్న వస్త్సాత ల కోసం చీటుు 

వేసాతరు. … భూమి యొక్క  చివపలనీి  గ్రభువును స్థజాారక్ం 

చేసుకుంటాయి మరియు అతన్న వైపుకు తిరుగుాయి, 

మరియు దేశాలలోన్న అన్ని  కుటుంబాలు అతన్న 

ముందు వంగి ఉంటాయి, ఎందుక్ంటే ఆధిరతా ం 



keep the peace and to keep justice." The Roman soldiers 
assigned to the task knew little of this mysterious young 
carpenter who refused to beg or whine or complain. They 
had no idea that this one that practically laid himself down 
on that cross could be anything other than just a Nazarene. 
 
Oh, but some strange things began to happen. First, there 
was the darkness, a blackness darker than an eclipse. The 
sky had an eerie, hellish gloom. It's as if God, the Father, 
had turned his back on the earth, maybe even to shed a 
tear. Then there was the earthquake that Matthew tells us 
about. A mysterious rumble from the very womb of the 
earth caused the rocks to split. Prisoners of the grave were 
released from death’s cold grip. Reports spread all the way 
around Jerusalem of the bodies that had been entombed 
actually walking down the streets; no doubt loved ones 
saw and talked with them. 
 
The curtain, that massive veil in the temple that separated 
the holy place from "the Holy of Holies," would be torn 
apart. The place where only once a year as the High Priest 
would take in the blood from an unblemished lamb to 
sprinkle upon the mercy seat to make atonement, a 
sacrifice for all the people. That curtain was 40 feet high 
and it weighed several tons. But during those six hours, 
somebody, something, somehow tore that massive curtain 
from top to bottom as if two great hands ripped it apart. 
As if the great God of the universe was saying, the high 
priest has entered the Holy of Holies for the last time, the 
final Day of Atonement. He'll never have to go in there 
again. 
 
Well, this was no ordinary Friday. Jerusalem was captured 
in the throes of the mystery that she couldn't understand. 
People were beginning to wonder as they saw some things 
and as they heard other things. Could it be? Could it be? 
No! It couldn't be. That Nazarene man might be something 
other than just a man, something more than just a 
carpenter who lived in Nazareth, maybe even something 
more than a prophet. You can almost hear the entire 
thought process of an entire community. In fact, they 
buzzed about it for days and days and days. 
 
Do you remember Pentecost? Do you remember how 
3,000 people were baptized on one day? Have you ever 
wondered how 3,000 people were baptized on one day? It 
wasn't just the power of one sermon. You see what had 
happened in Jerusalem that day was all that everybody 
talked about for seven weeks. What did all those 
mysterious things mean? Then Peter on that Pentecost 
Day, inspired by the Spirit, unsealed it. He said, "That was 
the Son of God on that cross." That's why it happened.  
 

గ్రభువుకు చెందినది మరియు అతను దేశాలపై 

రరిపాలిసాతడు. భూమిలోన్న ధ్నవంతులందరూ 

విందులు చేి పూజిసాతరు; మటిటకి దిగేాపందరూ 

ఆయన ముందు మోక్రిలుుారు - తమను ాము 

గ్బతికించ్చకోలేన్న ారు. సంానం అతన్నకి సేవ 

చేసుతంది; భవిషా తుత తరాలకు భగవంతున్న గురించి 

చెబుారు. ఇంకా పుటటన్న గ్రజలకు ారు అతన్న నీతిన్న 

గ్రక్టిసాతరు - ఎందుక్ంటే అతను ద్వన్నన్న చేసాడు. (ీప తన 
22:1-8; 14-18; 27-31) 

 

 

క్రాస్ కుంక్రరుం 

ఇదిఇది శుగ్క్ాపం ఉదయం 9:00 గంటలకు 

గ్పాపంభమైంది. అది మధా్య హి ం 3:00 గంటలకు 

అయిపోతుంది. మీరు ఆరు గంటలోు  ఏమి చేయగలరు? 

మా ఆధున్నక్, హైటెక్ గ్రరండంలో, మీరు 

గ్రరండాా రతంగా ఇ-మెయిల్స రంరవచా్చ  మరియు 

మీరు ఆటోమొబైల్స ొందవచ్చా  మరియు 300 మైళుు  

లేద్వ అంతక్ంటే ఎకుక వ గ్రయాణిండవచా్చ . మీరు 

విమానంలో ఎకిక  దేశం యొక్క  ఒక్ చివప నుండి మరొక్ 

వైపుకు వెళ్ే వచ్చా . ఆరు గంటలోు  మీరు చేయగలిగేది 

చాలా ఉంది. కానీ ఆ రోజ్క 2,000 సంవత్ రాల గ్కితం. 
 

ఆ ఆరు గంటలోు  జనం ఏం చేశారు? బహుశా ఏ రోజ్కలాగే, 

ఒక్ రైతు లేచి తన ొలాని్న  దుని డం గ్పాపంభించాడు 

ఎందుక్ంటే ఇది వసంతకాలం మరియు ఇది న్నటుు 

వేయడాన్నకి సమయం ఆసని మైంది. ఒక్ గృహణి లేచి 

తన రోజ్కారీ ఇంటి రనులోు  బిజీగా ఉండడం 

గ్పాపంభించింది. ఒక్ ాా పారి తన దుకాణ్యన్ని  

తెరిచాడు మరియు అతను సబెా త్ మరియు రసాక  

ారాంాన్నకి ిదమివుతూ ఆరు గంటలపాటు చ్చరుకైన 

రోజ్క ాా పారాన్ని  చేశాడు. మీరు ఆరు గంటలోు  చాలా 

చేయవచ్చా . అయితే ఆ ఆరు గంటలోు  జెరూసలేంలో 

జరిగినదంా, ఆ విషయాన్నకసేత, అని్న  రోజ్కలలో 

గ్రరండాా రతంగా జరిగినదంా, "క్లా రి" అనే కండపై 

చేిన ద్వన్నతో పోలిా తే పాలిపోయింది. ఒక్ వా కి త ిలువ 

వేయబడాాడు, చాలా గ్రతాే క్మైన వా కి త రోమన్ శిలువకు 

గ్వేలాడదీయబడాాడు. అతన్నది ఆ రోజ్క ఏరాప టు 

చేయబడిన మూడు శిలువలలో ఒక్టి, మధా్ లో ఒక్టి. 
 

ఆ రోజ్క జెరూసలేంకు వచిా న ఒక్ సందపశ కుడు 

శిలువలను చూి, తల ఊపి, "ఓహ్, శాంతిన్న 

కాపాడటాన్నకి మరియు న్నా యాన్ని  కాపాడటాన్నకి 

విచాపక్పమైన కానీ అవసపమైన మపణశిక్షలలో ఒక్టి" 

అన్న అనుకుని్న డు. ఈ రన్నకి న్నయమిండబడిన రోమన్ 



Have you ever stopped to consider how central it is to 
human history? All of time is measured by it. All of this 
book, the Bible, is its story. All the Old Testament history 
points to it, a type of things to come. Now type is a person, 
place, or thing in the Hebrew religion that foreshadows or 
anticipates a person, place or thing in the New Covenant. 
In other words, it was a symbol back there that 
foreshadows or anticipates something here. Frankly, the 
Old Testament is filled with beautiful types. When you take 
the time to see and understand them, it helps you to piece 
together God's magnificent providence and you can see 
that the story is the same all the way through history, 
pointing to the very same conclusion. 
 
The most beautiful types in the Old Testament are those 
that foreshadow the cross. Do you remember the first 
Passover? As the blackness of the plague of the death of 
the firstborn crept across Egypt, it surely foreshadowed 
the blackness at midday on that Friday just as a Lamb was 
slain in each of those Hebrew homes that night so the 
death angel would pass over, leaving that family 
unharmed.  It set the stage for the time that the real Lamb, 
the Lamb of God, would be slain allowing death to pass 
over humanity again. 
 
Or how about that Ark of the Covenant, the mysterious Ark 
of the Covenant introduced to us in Exodus 25 on Mount 
Sinai? Do you remember the name of the covering of the 
Ark of the Covenant? It was called, "The Mercy Seat." On 
that "Mercy Seat" once a year, the high priest would come 
into the Holy of Holies with the blood from an unblemished 
lamb and sprinkle drops of blood on the Mercy Seat so that 
sin would be taken away. But it was at the cross where the 
real mercy seat was established and where the blood of 
the perfect sacrifice wasn't just sprinkled, but flowed that 
would take away all sin for all time. 
 
Or how about when the Israelites had been grumbling and 
complaining and sinning again and God threw them in the 
midst of venomous snakes and they were being bitten and 
being killed. Then Moses, after praying fashioned a bronze 
serpent, put it on a pole and lifted it up.  Their cure from 
certain death was free and available to all.  But they had to 
take some action on their on.  They had to look upon it to 
live. But in doing so they did not earn the cure for it was 
free to all. By looking upon the bronze serpent they did not 
work but they did take action in order to live. (Numbers 21) 
Jesus said in John 3, just like that bronze serpent, "If I be 
lifted up, I'll draw all men to myself." I could give you two 
dozen others, but the Old Testament is like a huge sign 
with an arrow saying, "This way to the cross. This way to 
the cross." 
 

సైన్నకులకు ఈ పహసా మైన యువ వగ్డంగి గురించి 

పెదదగా తెలియదు, అతను వేడుకోవడాన్నకి లేద్వ కేక్లు 

వేయడాన్నకి లేద్వ ిరాా దు చేయడాన్నకి న్నరాక్రించాడు. 

ఆడపణ్యతమ క్ంగా ఆ ిలువపై తనను ాను 

రడుకోబెటిటన వా కి త కేవలం నజర్తన్ మాగ్తమే కాకుండా 

మర్తదైన్న కావచా్చ నన్న ారికి తెలియదు. 
 

ఓహ్, కానీ కని్న  వింతలు జపగడం గ్పాపంభించాయి. 

మొదట, చీక్టి ఉంది, గ్గహణం క్ంటే చీక్టిగా 

ఉంటుంది. ఆకాశంలో భయంక్పమైన, నపక్మైన చీక్టి 

ఉంది. తంగ్డి అయిన దేవుడు భూమికి వెనిు పోటు 

ొడిచినటుు ఉంది, బహుశా క్నీి రు కాపా డాన్నకి కూడా. 

అపుప డు మాథ్యా  మాకు చెపేప  భూక్ంరం ఉంది. భూమి 

యొక్క  గపభ ం నుండి ఒక్ పహసా మైన పంబుల్స రాళుే  

విడిపోయేలా చేింది. సమాధిలోన్న ఖైదీలు మపణం 

యొక్క  డలున్న రటుట నుండి విడుదలయాా రు. సమాధి 

చేయబడిన మృతదేహాలు ాసతా న్నకి వీధులోు  

నడుసుతని టుు జెరూసలేం చ్చటూట  న్నవేదిక్లు 

ాా పించాయి; న్నస్ ందేహంగా గ్పియమైనారు ారిన్న 

చూి మాటాుడారు. 
 

"రవిగ్త స్థసరలము" నుండి రవిగ్త స్థసరలమును వేరుచేసే 

తెప, ఆలయంలోన్న ఆ భ్యరీ తెప చిరిగిపోతుంది. గ్రధ్యన 

యాజకున్నగా సంవత్ రాన్నకి ఒక్క సారి మాగ్తమే 

న్నషక ళ్ంక్మైన గొఱ్ఱపెిలు నుండి పకాతని్న  తీసుకున్న 

పారరరిహారాపరం చేయడాన్నకి క్రుణ్యపీఠం మీద 

చిలక్రించే స్థసరలం, ఇది గ్రజలందరిీ ాా గం. ఆ తెప 40 

అడుగుల ఎతుత మరియు ద్వన్న బరువు అనేక్ టనిు లు. 

కానీ ఆ ఆరు గంటలలో, ఎవరో, ఏద్య, ఆ భ్యరీ తెపను 

ర్బండు గొరప  చేతులు చీలిా నటుుగా పై నుండి గ్కిందికి 

చించివేసారు. విశా ం యొక్క  గొరప  దేవుడు 

చెబుతుని టుుగా, గ్రధ్యన పూజారి చివరిసారిగా 

రవిగ్తమైన హోలీలోకి గ్రవేశించాడు, అటోనెమ ంట 

యొక్క  చివరి రోజ్క. అతను మళ్లు అక్క డికి వెళ్ువలిన 

అవసపం లేదు. 
 

సర్త, ఇది మామూలు శుగ్క్ాపం కాదు. జెరూసలేం ఆమె 

అపరం చేసుకోలేన్న పహసా ంలో బంధిండబడింది. 

గ్రజలు కన్ని  విషయాలు చూినపుప డు మరియు 

ఇతప విషయాలు విని పుప డు ఆశా పా పోవడం 

గ్పాపంభించారు. ఇది కావచ్చా ? ఇది కావచ్చా ? లేదు! 

అది కాలేదు. ఆ నజర్తయుడు కేవలం ఒక్ మన్నషి 

మాగ్తమే కాదు, నజర్తతులో న్నవించిన వగ్డంగి క్ంటే 

మర్తదైన్న కావచ్చా , బహుశా గ్రవక్ త క్ంటే కూడా ఎకుక వ 

కావచ్చా . మీరు మొతతం సంఘం యొక్క  మొతతం 

ఆలోడన గ్రగ్కియను ద్వద్వపుగా వినగలరు. ాసతా న్నకి, 

ారు రోజ్కలు మరియు రోజ్కలు మరియు రోజ్కలు ద్వన్న 

గురించి సందడి చేశారు. 
 



Then when Jesus came, he lived for it. He lived for the 
cross. 
From his earliest days, the cross cast its shadow ahead of 
him. From the very day that he came into this world in 
Bethlehem where there was no room in the inn. It was 
saying right then, "There's no room for you in this world. 
You'll not find a place to stay here. You'll be rejected and 
even crucified." 
 
The gospels record for us no less than a dozen different 
accounts of Jesus foretelling his own death. I think about 
Matthew 16 when he and the disciples were having a little 
R & R (rest and relaxation) at Caesarea, Philippi. Jesus 
asked, "Who do you think I am?" After they had given 
speculation, street talk of what others were saying, Peter 
looked at him and said, "You're the Christ, you're the Son 
of the Living God." Jesus said, "Blessed are you Simon, son 
of Jonah, for flesh and blood hasn't revealed this to you, 
but my Father in heaven." Jesus knowing now that the 
men, who would carry on what he was going to die for 
were beginning to understand. Verse 21 says that, 
immediately, from that time on, Jesus began to explain to 
his disciples, how he must go to Jerusalem and suffer many 
things at the hands of the Elders, Chief Priests, and 
teachers of The Law; that he must be killed and on the third 
day, raised to life.  
 
He said the same thing in Matthew 17, 20, 21. In Matthew 
26 at that Last Supper, He told them again, "I'm about to 
be killed." In those few hours after that in the Garden of 
Gethsemane, He bowed on His face and asked if there 
were any other way, He knew that it was for this destiny 
that He was born. The cross was what Jesus came here for, 
and He always knew it. 
 
The entire New Testament reflects it. Paul said, “Jews 
demand miraculous signs and Greeks look for wisdom, but 
we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and 
foolishness to Gentiles.” (1 Corinthians 1:22, 23) "For I 
resolved to know nothing while I was with you except Jesus 
Christ and him crucified." (1 Corinthians 2:2) “May I never 
boast except in the cross of our Lord Jesus Christ.” 
(Galatians 6:14) Do you see those three statements? Paul 
said, "All I know is Christ crucified." Then he said "All I 
preach is Christ crucified." (1 Corinthians 1:23) "All I boast 
about is the cross of Christ, Jesus crucified." (Galatians 
6:14) "For me to live is Christ, and to die would be gain" 
because he was crucified. (Philippians 1:21) 
 
Folks, you go through the Bible, the New Testament, every 
sermon preached by Paul or Peter you will see, every one 
of them focused on the Crucifixion and Resurrection of 

పెంతెకసుత గురుతంద్వ? ఒకే రోజ్క 3,000 మంది బాపితసమ ం 

తీసుకున్ని పన్న మీకు గురుతంద్వ? ఒక్క రోజ్కలో 3,000 

మంది బాపిటజం ఎలా ొంద్వపన్న మీరు ఎపుప డైన్న 

ఆలోచించారా? ఇది కేవలం ఒక్ ఉరనా్న సం యొక్క  శకి త 

కాదు. ఆ రోజ్క జెరూసలేంలో ఏమి జరిగింద్య మీరు 

చూడండి, అందరూ ఏడు ారాల పాటు 

మాటాుడుకుని్న రు. ఆ పహసా మైన విషయాలనీి  అపరం 

ఏమిటి? అపుప డు ఆ పెంతెకసుత రోజ్కన పీటర్, పి రిట 

ద్వా రా గ్పేపణ ొంది, ద్వన్నన్న విపాప డు. అతను 

చెపాప డు, "ఆ ిలువపై దేవున్న కుమారుడు." అందుకే 

అలా జరిగింది. 
 

మానవ డరిగ్తలో ఇది ఎంత గ్రధ్యనమైనద్య మీరు 

ఎపుప డైన్న ఆలోచిండడం మానేశారా? కాలమంా ద్వన్న 

ద్వా రానే కలవబడుతుంది. ఈ పుసతక్మంా, బైబిల్స, 

ద్వన్న క్థ. పాత న్నబంధ్న డరిగ్త అంా ద్వన్నన్న 

స్తచిసుతంది, రాబోయే ఒక్ పక్మైన విషయాలు. 

ఇపుప డు టైప్ట అనేది హీగ్ూ మతంలోన్న వా కి త, స్థసరలం 

లేద్వ వసుతవు, ఇది కతత ఒడంబడిక్లో ఒక్ వా కి త, స్థసరలం 

లేద్వ వసుతవును ముందే స్తచిసుతంది. మరో మాటలో 

చెపాప లంటే, ఇక్క డ ఏద్య ఒక్ద్వన్నన్న ముందుగా 

స్తచించే లేద్వ ఊహంచే గురుతగా ఉంది. సప షటముగా, 

పాత న్నబంధ్న అందమైన పకాలతో న్నండి ఉంది. మీరు 

ాటిన్న చూడటాన్నకి మరియు అపరం చేసుకోవడాన్నకి 

సమయాన్ని  వెచిా ంచినపుప డు, అది దేవున్న 

అదుభ తమైన గ్పావిడెన్్ స్థను ఒక్ద్వన్నతో ఒక్టి 

క్లరడాన్నకి మీకు సహాయం చేసుతంది మరియు అదే 

ముగింపును స్తచిస్తత  డరిగ్తలో క్థ అంా ఒకే విధ్ంగా 

ఉందన్న మీరు చూడవచా్చ . 
 

పాత న్నబంధ్నలోన్న అతా ంత అందమైన పకాలు 

ిలువను స్తచించేవి. మీకు మొదటి పాస్ ఓవర్ 

గురుతంద్వ? మొదటి సంానం యొక్క  స్థపేుగు యొక్క  

నలుపు ఈజిప్టట అంతటా పాకినపుప డు, అది ఖ్చిా తంగా 

ఆ శుగ్క్ాపం మధా్య హి పు చీక్టిన్న ముందే 

స్తచించింది, ఆ రాగ్తి గ్రతి హీగ్ూ ఇంటిలో ఒక్ 

గొగ్ర్బపిలు డంరబడినటుుగా, మపణ దూత ద్వన్నన్న 

విడిచిపెటాటడు. కుటుంబం క్షేమంగా. న్నజమైన గొఱ్ఱపెిలు, 

దేవున్న గొఱ్ఱపెిలు, మపణ్యన్ని  మపలా మానాళిపైకి 

వెళ్ళులా వధించే సమయాన్నకి ఇది వేదిక్ను ఏరాప టు 

చేింది. 
 

లేద్వ సీన్నయి రపా తంపై న్నపమాకాండము 25లో మనకు 

రరిడయం చేయబడిన ఒడంబడిక్ యొక్క  పహసా  

ఆర్క  ఎలా ఉంటుంది? ఒడంబడిక్ పెటెట క్వర్ పేరు 

మీకు గురుతంద్వ? ద్వన్నకి "ద మెర్ీ  సీట" అన్న పేరు 

పెటాటరు. ఆ "మెర్ీ  సీట" పై సంవత్ రాన్నకి ఒక్సారి, 

గ్రధ్యన పూజారి న్నషక ళ్ంక్మైన గొఱ్ఱపెిలు పక్ తంతో 



Jesus. So whether the Old Testament, the New Testament 
or the whole Bible, the cross is central. 
 
Years ago in the British Royal Navy in their great sailing 
vessels would weave a blue thread right through the 
center of the rope that would be used to hoist the main 
sail because they wanted that rope to be distinguishable. 
If they needed to hoist it in an emergency, to flee an 
enemy or to avoid a storm, they looked for the rope with 
the blue thread right through the middle of it. The cross 
should be like that. It's always visible and always 
accessible. It's the main thing, not just in this book, but in 
life itself. It should be at the very center of everything that 
we do; the center of our lifestyle, the center of our home 
life, the center of our work life and our school life. If we 
ever take Jesus and his cross out of the center, we lose 
everything. 
 
Have you ever seen signs on posts that stated, "Power 
Cable Buried Here?" That's what the sayings of the cross 
are. You come to one of those sayings, you dig down and 
there is power there—a whole source of power in our lives 
if we will just take time to understand it. Jesus’ final words 
were “It is finished.” (John 19:30) What's finished? The 
divine plan for redeeming all of humankind is finished. 
Man's fear of death is finished. The power of guilt is 
finished. The uncertainty of tomorrow is finished. 
 
The following lessons in this series will focus on seven 
incredible statements that the Son of God made while in 
human form. I don't know about you, but to me, nothing 
was more amazing in the whole spectrum of that divine 
drama that we call the cross than those seven sayings Jesus 
made. What would you say if you were on your way to be 
executed? If it were going to be a slow torturous 
punishment like Jesus received, what would you dare say 
while you were hanging on the cross? 
 
Jesus carefully chose the words that he would utter on that 
cross. They were not random phrases just uttered by some 
pained martyr. They were intentional statements from 
God himself to let us have some clues about the 
unfathomable depth of meaning of that cross on which he 
hung. 
 
1.  Father, forgive them for they know not what they do. 

(Luke 23:34) 
Those are the words of forgiveness. To that 
immediate audience, but extended far beyond them. 

 
2.   Today you shall be with me in paradise. (Luke 23:42, 
43)  

హోలీస్ హోలీలోకి వచాి , పారం తొలగిపోయేలా పక్ తపు 

బిందువులను క్రుణ్యసనంపై డలేుా రు. కానీ అది 

న్నజమైన దయా పీఠం స్థసార పిండబడిన ిలువ వదద 

మరియు రరిపూపణ ాా గం యొక్క  పక్ తం కేవలం 

డలుబడకుండా గ్రవహంచేది, అది అన్ని  కాలాలకూ 

పాపాలను తొలగిసుతంది. 
 

లేద్వ ఇగ్శాయేలీయులు గుసగుసలాడుతూ, ిరాా దు 

చేస్తత , మళ్లు పారం చేినపుప డు, దేవుడు ారిన్న 

విషపూరిత పాముల మధా్ లోకి విిరివేినపుప డు 

మరియు ారు కాటువేయబడాారు మరియు 

డంరబడాారు. అపుప డు మోషే, గ్పాప రన చేిన తరాా త 

ఒక్ క్ంచ్చ సరాప న్ని  తయారు చేి, ద్వన్నన్న ఒక్ స్థసతంభం 

మీద ఉంచి, ద్వన్నన్న పైకి లేపాడు. న్నరిదషట మపణం నుండి 

ారి న్నాపణ ఉచితం మరియు అందరిీ 

అందుబాటులో ఉంది. అయితే ారిపై కన్ని  డపా లు 

తీసుకోాలి్  వచిా ంది. ారు జీవిండడాన్నకి ద్వన్నన్న 

చూడవలి వచిా ంది. కానీ అలా చేయడం వలు ారు 

అందరిీ ఉచితంగా వైదా ం చేయలేక్పోయారు. క్ంచ్చ 

సరాప న్ని  చూడటం ద్వా రా ారు రన్న చేయలేదు కానీ 

జీవిండడాన్నకి డపా  తీసుకున్ని రు. (సంఖా్య కాండము 

21) యోహాను 3వ అధ్యా యములో యేసు, ఆ క్ంచ్చ 

సపప ము వలె, "నేను పైకి ఎతతబడినటుయితే, నేను 

మనుషుా లందరినీ న్న వైపుకు ఆక్రింిచ్చకుంటాను" 

అన్న చెపాప డు. నేను మీకు మరో ర్బండు డజను మందిన్న 

ఇవా గలను, కానీ పాత న్నబంధ్న ఒక్ పెదద సంకేతం 

లాంటిది, "ఈ మాపంా ిలువకు. ఈ మాపంాలో ి లువకు. 
 

అపుప డు యేసు వచిా నపుప డు, అతను ద్వన్న కోసం 

జీవించాడు. అతను ిలువ కపకు జీవించాడు. 

అతన్న గ్పాపంభ రోజ్కల నుండి, ిలువ అతన్న ముందు 

నీడను వేింది. సగ్తంలో చోటు లేన్న బెతెుహేములో ఈ 

లోక్ంలోకి వచాి న రోజ్క నుండి. "ఈ లోక్ంలో నీకు చోటు 

లేదు. నీకు ఇక్క డ ఉండడాన్నకి చోటు దపక్దు. నువుా  

తిపసక రిండబడావు మరియు ిలువ వేయబడావు" 

అన్న అది అపుప డే చెబుతోంది. 
 

యేసు తన సా ంత మపణ్యన్ని  ముందే తెలియజేినటుు 

సుాపతలు మనకు డజను క్ంటే తకుక వ కాదు. అతను 

మరియు శిషుా లు ిలిపిప లోన్న ిజేరియాలో కంచెం R & 

R (విగ్శాంతి మరియు విగ్శాంతి) తీసుకుంటుని పుప డు 

నేను మాథ్యా  16 గురించి ఆలోచిసుతని్న ను. యేసు, 

"ననిు  ఎవపనుకుంటుని్న వు?" ారు ఊహాగాన్నలు 

చేిన తరాా త, ఇతరులు ఏమి మాటాుడుతుని్న రో వీధి 

డపా లు జరిగిన తరాా త, పేతురు అతన్న వైపు చూి, 

"నువుా  గ్ీసుతవి, నీవు సజీవ దేవున్న కుమారుడివి" అన్న 

అని్న డు. యేసు చెపాప డు, "యోన్న కుమారుడైన 

సీమోను, నీవు ధ్నాు డు, ఎందుక్ంటే పక్ తమాంసాలు 



Jesus turned to the thief and said words of 
acceptance to a common criminal, the last person in 
the world you would think ought to be in paradise 
that day. A person, who unlike Jesus, was there for 
crimes he had done.  

 
3.  Dear woman, here is your son, and to the disciple 

(John), Here is your mother. (John 19:25)  
Words of comfort, even amidst his agony, the 
beautiful words of comfort. 

 
4. My God, my God, why hast thou forsaken me? 

 (Matthew 27:46) 
What do those words mean? Words of separation, a 
horrible separation but a separation that had to occur 
if we are going to live forever. 
 

5.   I thirst (John 19:28)  
The words of humanity showing us that Jesus was not 
some type of freak, he was just like you and me. He 
hurt, he thirsted, he hungered and he understood our 
pain. 

 
6.   It is finished. (John 19:30) 

The words of victory. The greatest words ever 
uttered. 
 

7. Into thy hands I commit My spirit ( Luke 42:36)  
The great words of ultimate surrender. 
 

The cross is at the heart of our faith. It is the central part 
of what we stand for. It is the only reason that we can 
gather as a community of faith. 
 
I ran across a modern parable this week that I'm afraid 

reveals the status of too many individuals, and for that 

matter, too many churches. The parable talks about a 

church that erected a brand-new building. They made it 

awfully nice and behind the pulpit area they erected a sign 

that said, "We preach Christ crucified." Then down in the 

lower corner they put a small potted plant, one of these 

creeping vines that would kind of go up the wall for 

decoration. As time passed, the vine began to grow and as 

it grew the congregation began to mellow. After a while it 

covered that last word "crucified." The readable part of the 

sign displayed only, "We preach Christ" sure enough not so 

much the cross just the nice socially-oriented Jesus who 

showed compassion on all needs. But the vine kept 

growing and the congregation kept mellowing and after a 

while, only the words, "We preach," showed. Eventually 

మరియు పకాతలు మీకు వెలుడిండలేదు, కానీ 

రపలోక్ంలో ఉని  న్న తంగ్డి." ాను దేన్న కోసం 

డన్నపోానో ఆ మనుషుా లు అపరం చేసుకోవడం 

గ్పాపంభించాపన్న ఇపుప డు యేసుకు తెలుసు. 21వ 

వడనం చెపుతంది, వెంటనే, అరప టి నుండి, యేసు తన 

శిషుా లకు వివరిండడం గ్పాపంభించాడు, అతను 

యెరూషలేముకు వెళిు పెదదలు, గ్రధ్యన యాజకులు 

మరియు ధ్పమ శాస్త్సత బోధ్కుల చేతిలో అనేక్ బాధ్లను 

ఎలా అనుభవించాలి; అతన్ని  డంపి మూడవ రోజ్క 

గ్బతికించాలి. 
 

అతను మతతయి 17, 20, 21లో అదే మాట చెపాప డు. ఆ 

చివరి భోజనంలో మతతయి 26లో, "నేను 

డంరబడబోతుని్న ను" అన్న మళ్లే  చెపాప డు. ఆ 

తరాా త ఆ కని్న  గంటలోు  గెతే్ మనే గార్బనా్స్థలో ముఖ్యన్నకి 

వంగి నమసక రించి, వేర్త మాపంా ఉంద్వ అన్న అడిగాడు, 

ఈ విధి కోసమే ాను పుటాటనన్న అతన్నకి తెలుసు. యేసు 

ఇక్క డకు వచిా నది ిలువ, మరియు అతన్నకి 

ఎలుపుప డూ తెలుసు. 
 

గ్కతత న్నబంధ్న మొతతం ద్వన్నన్న గ్రతిబింబిసుతంది. పలు 

ఇలా అని్న డు, "యూదులు అదుభ త స్తడనలను 

కోపారు మరియు గ్గీకులు స్థజాానం కోసం చూసాతరు, కాన్న 

మేము ిలువ వేయబడిన గ్ీసుతను బోధిసాతము: 

యూదులకు అవరోధ్ం మరియు అనా జనులకు 

మూపఖతా ం." (1 కరింథీయులు 1:22, 23) "నేను మీతో 

ఉని పుప డు యేసుగ్ీసుత మరియు ిలువ వేయబడిన 

ఆయన తరప  మర్తమీ తెలియకూడదన్న 

న్నపణయించ్చకుని్న ను." (1 కరింథీయులు 2:2) "మన 

గ్రభువైన యేసుగ్ీసుత ిలువలో తరప  నేనెపుప డూ 

అతిశయరడను." (గలతీయులు 6:14) మీరు ఆ మూడు 

గ్రక్టనలను చూసుతని్న రా? పలు అని్న డు, "న్నకు 

తెలిినదంా ిలువ వేయబడిన గ్ీసుత." అపుప డు 

అతను "నేను బోధించేదంా ిలువ వేయబడిన గ్ీసుత" 

అన్న చెపాప డు. (1 కరింథీయులు 1:23) "నేను గ్రగలాభ లు 

రలుకుతుని ది ిలువ వేయబడిన గ్ీసుత ిలువ 

గురించి." (గలతీయులు 6:14) "నేను జీవిండడం గ్ీసుత, 

మరియు డన్నపోవడం లాభం" ఎందుక్ంటే అతను 

ిలువ వేయబడాాడు. (ిలిపీప యులు 1:21) 
 

గ్రజలారా, మీరు బైబిల్స, కతత న్నబంధ్న, పాల్స లేద్వ 

పీటర్ బోధించిన గ్రతి గ్రసంగం ద్వా రా మీరు చూసాతరు, 

ాటిలో గ్రతి ఒక్క టి యేసు ిలువ మరియు 

పునరు రానంపై దృషిట పెడుతుంది. కాబటిట పాత 

న్నబంధ్న అయిన్న, కతత న్నబంధ్న అయిన్న లేద్వ 

మొతతం బైబిల్స అయిన్న, ిలువ గ్రధ్యనమైనది. 
 

సంవత్ రాల గ్కితం గ్బిటీష్ రాయల్స నేవీలో ారి గొరప  

టయిలిం  ఓడలోు  గ్రధ్యన తెపచారను 



they had just forgotten about Christ. The whole idea was a 

human gospel, a human religion responding to human 

needs, searching for any answer, but not a cross.  Finally 

the vine continued to grow until all that was left was the 

word, "We." I pray to God that in our life, we still proclaim 

Christ crucified.  

If you're wondering how much the cross is at the center of 
your very being, answer these three questions in your 
heart today. 
 
1.  Does the cross bring you to your knees in 
thankfulness? Do you fall prostrate before that and thank 
God for the very fact that the gates of heaven are open 
because of it? 
2. Does the cross free you from guilt? Or are you carrying 
around a sack load of it; not laying that guilt at the cross 
to do the work that it was designed to do? 
 
3. Does the cross cause you to surrender daily to God? 
— Are you dying on your own cross and letting Christ live 
in you? 
 
If you can't answer those three questions today as well as 
you would like to, I hope and pray that by the time we 
finish this series, your life has changed. Amazing Grace Lesson 

#1250 Steve Flatt - February 18, 1996 
 

Father, Forgive Them  

The cross had been erected, the flesh had been torn, 
hanging by spikes in his hands, and Jesus labored for every 
breath. There wasn't a muscle in his body that wasn't 
burning. His eyes stung from the mixture of blood and 
sweat. All those who he had been teaching for three years 
were gone; only a handful of friends stood there at the foot 
of the cross. Oh, but the taunters and the revilers, they 
were there; they were shouting out "Come on down, King 
of the Jews. Ha! Some Savior! He saved others, why can't 
he save himself?" Through blurred eyes, Jesus looked 
down upon that murmuring rabble; and let his eyes drift 
heavenward and he uttered the short prayer; "Father, 
please forgive them, for they don't know what they're 
doing." 
 
Tell me, from where does that kind of love come from? Can 
you explain to me the origin of that source of forgiveness? 
Contrast that to us. We lose our cool when somebody cuts 
us off in traffic or bumps into our grocery cart or when the 
kids aren't ready on time. Look at Jesus. "Father, forgive 
them, for they know not what they do." 
 

ఎగుపవేయడాన్నకి ఉరయోగించే ాడు మధా్ లో ఒక్ 

నీలిపంగు ద్వరాన్ని  నేయేారు, ఎందుక్ంటే ఆ ాడు 

వేరుగా ఉండాలన్న ారు కోరుకుని్న రు. ారు 

అతా వసప రరిిరతులోు  ద్వన్నన్న ఎగుపవేయవలి వసేత, 

శగ్తువు నుండి పారిపోవడాన్నకి లేద్వ తుాను నుండి 

తపిప ంచ్చకోవడాన్నకి, ారు ద్వన్న మధా్ లో నీలిపంగు 

ద్వపంతో ఉని  ాడు కోసం చూశారు. గ్కాస్ అలా 

ఉండాలి. ఇది ఎలుపుప డూ క్న్నపిసుతంది మరియు 

ఎలుపుప డూ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఈ 

పుసతక్ంలోనే కాదు, జీవితంలోనే గ్రధ్యన విషయం. 

మనం చేసే గ్రతిద్వన్నీ ఇది చాలా కేంగ్దంగా ఉండాలి; 

మన జీవనశైలికి కేంగ్దం, మన గృహ జీవిాన్నకి 

కేంగ్దం, మా రన్న జీవితం మరియు మా పాఠశాల 

జీవిాన్నకి కేంగ్దం. మనం ఎపుప డైన్న యేసును 

మరియు అతన్న శిలువను కేంగ్దం నుండి బయటకు 

తీసేత, మనం గ్రతిదీ కోలోప ాము. 
 

మీరు ఎపుప డైన్న పోస్టస్థలపై "రవర్ కేబుల్స ఇక్క డ 

పాతిపెటాట రా?" అనే సంకేాలను చూసారా? అదీ శిలువ 

స్తకుతలు. మీరు ఆ స్తకుతలలో ఒక్ద్వన్నకి వచాా రు, మీరు 

గ్తవా ండి మరియు అక్క డ శకి త ఉంది-మనం అపరం 

చేసుకోవడాన్నకి సమయం తీసుకుంటే మన జీవిాలోు  

శకి త యొక్క  మొతతం మూలం. యేసు ఆఖ్రి మాటలు 

“ఇది పూస్థపతయింది.” (యోహాను 19:30) ఏమి పూపతయింది? 

సమసత మానాళిన్న విమోచించే దివా  గ్రణ్యళిక్ 

ముగిింది. మన్నషికి మృతాు భయం ముగిింది. 

అరరాధ్ం యొక్క  శకి త ముగిింది. ర్తరటి అన్నశాి తి 

ముగిింది. 
 

ఈ ిరీస్స్థలోన్న గ్కింది పాఠాలు దేవున్న కుమారుడు మానవ 

రూరంలో ఉని పుప డు చేిన ఏడు అదుభ తమైన 

గ్రక్టనలపై దృషిట సారిసాతయి. మీ గురించి న్నకు 

తెలియదు, కానీ న్నకు, ఆ దైవిక్ న్నటక్ం యొక్క  మొతతం 

టప స్త్క్ టమస్థలో మనం ిలువ అన్న పిలుసాతము, యేసు 

చెపిప న ఆ ఏడు స్తకుతల క్ంటే మర్తమీ అదుభ తంగా 

లేదు. మీరు ఉరిశిక్ష విధిండబడే మాపంాలో ఉంటే మీరు 

ఏమి చెబుారు? జీసస్ అందుకుని టుుగా ఇది 

నెమమ దిగా హంించే శిక్షగా ఉంటే, మీరు ిలువపై 

వేలాడుతుని పుప డు మీరు ఏమి చెరప గలరు? 
 

యేసు ఆ ిలువపై రలికే మాటలను జాగ్గతతగా 

ఎంచ్చకుని్న డు. బాధ్రడ ా అమపవీరుడు చెపిప న 

యాదృచిి క్ రదబంధ్యలు కావు. అతను వేలాడదీిన 

ఆ శిలువ యొక్క  అపరం యొక్క  అపరం చేసుకోలేన్న లోతు 

గురించి మనకు కన్ని  ఆధ్యరాలు ఇవా డాన్నకి అవి 

దేవుడు సా యంగా ఉదేదశపూపా క్ంగా చేిన గ్రక్టనలు. 
 

1. తంగ్ీ, ారు ఏమి చేసాత రో ారికి తెలియదు కాబటిట 

ారిన్న క్షమించ్చము. (లూకా 23:34) 



Who would have criticized Jesus if he had one little word 
of concern for himself? Maybe saying, "I'm innocent, what 
about my rights?" Or even a word of criticism, "Surely, 
you'll be sorry” would have been appropriate. No, when 
his pain was most severe and when he stood on the brink 
of being separated for the first time in all eternity from his 
Father, about whom was he thinking? He was thinking of 
the sins of the people who had put the six-inch spikes 
through his hands and who had spit on his face. 
 
Tell me, what kind of love is that? Where does it come 
from? What kind of marriage would you have if you had 
that kind of love that was totally consumed by the needs 
and the desires of someone else ahead of your own? What 
kind of Christians would we be if we had that kind of love 
for one another? We get so upset by the trivial, but by 
contrast, Jesus, during the most painful, unfair and unjust 
death imaginable prayed, "Father, forgive them, for they 
don't know what they're doing." That short, but poignant 
prayer is recorded for us in Luke 23:34. It is the first of 
seven statements recorded from the lips of Jesus while he 
hung on that cross. 
 
These seven statements are more than just seven 
statements. They are like the tab or the index pages on a 
huge notebook, just a word or two, but behind it there is a 
volume of information waiting to be understood. These 
sayings on the cross are like the sign that states, "Power 
Cable Buried Here." If you could dig down just a little bit, 
you would find this unimaginable source of power waiting 
for your life. These statements from the cross summarize 
who Jesus is. If you can understand them fully, you'll 
understand the capsulated summary of everything he said 
and everything he did. 
 
The most basic statement the cross makes is Forgiveness, 
"Father, forgive them, for they don't know what they're 
doing." Yes, he was praying for those who put the spikes in 
his hand and who led the illegal trial, but he was praying 
just as much for those the Hebrew letter said would crucify 
him afresh.  
 
I heard a story of two fellows who were on a boat out in 
the ocean and the boat went down, but they managed to 
work their way onto a life raft and they floated for a few 
hours before being picked up by the coast guard. One of 
the two fellows on that life raft was tremendously grateful. 
He was just showering the captain of the boat with praise, 
and he shook hands with every crew member. He said, 
"Thank you, thank you, thank you." The other fellow was 
kind of quiet. He said, "Well, you know Tom, don't make 
such a big deal out of it." When they got to the shore, the 
news reporter was there and he interviewed that first 

అవి క్షమించే మాటలు. ఆ తక్షణ గ్పేక్షకులకు, కానీ 

ాటిన్న మించి విసతరించింది. 
 

2. ఈరోజ్క నీవు న్నతో పాటు రపదైసులో ఉంటావు.(లూకా 
23:42, 43) 

యేసు దంగ వైపు తిరిగి, ఆ రోజ్క సా పంాలో 

ఉండాలన్న మీరు భ్యవించే గ్రరండంలోన్న చివరి 

వా కి త అయిన ఒక్ సాధ్యపణ నేపసురడికి అంగీకాప 

రద్వలు చెపాప డు. ఒక్ వా కి త, యేసులా కాకుండా, 

అతను చేిన నేరాలకు అక్క డ ఉని్న డు. 
 

3. గ్పియమైన స్త్సీత, ఇదిగో నీ కడుకు, మరియు శిషుా న్నకి 

(జాన్), ఇదిగో నీ తలిు. (జాన్ 19:25) 

ఓద్వరుప  రద్వలు, అతన్న వేదన మధా్  కూడా, 

ఓద్వరుప  అందమైన రద్వలు. 
 

5. నా దేవా, నా దేవా, నీవు నను  ఎుందుకు 

విడిచపెటా్టవు? 

(మతతయి 27:46) 

ఆ రద్వలకు అపరం ఏమిటి? ఎడబాటు మాటలు, 

భయంక్పమైన ఎడబాటు కానీ మనం శాశా తంగా 

జీవిండబోతుని్న మంటే ఏపప డవలింది వేరు. 
 

5. న్నకు ద్వహం వేసుతంది (జాన్ 19:28) 

మానవతా ం యొక్క  రద్వలు యేసు ఏద్య ఒక్ 

పక్మైన విచిగ్తం కాదన్న, అతను మీ మరియు 

న్నలాగే ఉని్న డన్న మనకు చూపుతుంది. అతను 

బాధ్రడాాడు, ద్వహం వేసాడు, ఆక్లితో ఉని్న డు 

మరియు అతను మా బాధ్ను అపరం చేసుకుని్న డు. 
 

6. ఇది పూపతయింది. (జాన్ 19:30) 

గెలుపు మాటలు. ఇరప టివపకు రలికిన గొరప  

రద్వలు. 
 

8. నా ఆత్మ న నీ చేతులోోకి అప్ప గిసుునాు న(లూకా 
42:36) 

అంతిమ శపణ్యగతి యొక్క  గొరప  రద్వలు. 
 

ిలువ మన విశాా సం యొక్క  గుండెలో ఉంది. మనం 

దేన్న కోసం న్నలబడామో అది కేంగ్ద భ్యగం. విశాా సం 

యొక్క  సంఘంగా మనం సమీక్రిండగల ఏకైక్ కాపణం 

ఇది. 
 

నేను చాలా మంది వా కుతల స్థ రతిన్న వెలుడిసుతందనే 

భయంతో నేను ఈ ాపం ఒక్ ఆధున్నక్ ఉరమాన్నన్ని  

చూశాను మరియు ద్వన్న కోసం, చాలా డరాి లు. నీతిక్థ 

ఒక్ సరికతత భవన్నన్ని  న్నరిమ ంచిన డరాి  గురించి 

మాటాుడుతుంది. ారు ద్వన్నన్న చాలా డక్క గా చేసారు 



fellow and he was crying with tears of gratitude. The other 
fellow didn't want to be interviewed. The newsman looked 
at the first fellow and said, "What's with your buddy?" And 
he said, "Well, to tell you the truth, he thinks he could have 
got out on his own." 
 
It's interesting isn't it, when you think you can get out on 
your own and you're not really rescued?  I think the very 
first mark of a genuine Christian, a true convert to Christ, 
is one who knows he was a "goner," one who talks and 
behaves in a manner that says, "I was on my way down, I 
was holding up the third finger, and I was about to drown 
in my sin. Jesus Christ saved me." 
 
What's sad is, across this land and across the world there 
are hundreds of thousands of folks sitting in pews, smug 
and proud. They wouldn't say it out loud, but down deep 
they're thinking, "I'm doing pretty good on my own. I'm 
paddling that boat right well." They look around at all the 
other folks who aren't sitting in those pews thinking, "I'm 
a pretty good guy, never killed anybody, never could hit 
anybody, I don't curse, I don't smoke, I don't chew, I don't 
run with those who do." They're kind of just proud of how 
well they're paddling their boat on their own. 
 
I can ask two questions to anybody and learn a whole lot 
about their theology, learn a whole lot about what they 
think about Jesus and about all spiritual things. 
 

1.  "Are you going to heaven?" They'll either say, "Yes, 
no, or somewhere in the middle—not sure, hope 
so, don't know," that type thing. You can find out 
a lot. 

2. To those who answer yes, "how are you going to 
get there?" What I've found over 50 percent of the 
time when I've asked that question, the number 
one response is: "Well, I've been about as good as 
most people I know." You know what they're 
saying: "I'm paddling that boat hard." Contrast 
that to the Apostle Paul who said I am the chief of 
sinners. 0 wretched man that I am, who will deliver 
me from this body of death."   

 
Paul said that because he understood forgiveness. It's 
been said about Paul that he only understood two things: 
He knew that he was lost, and he knew that he was 
saved. When you read his epistles, his understanding 
comes through every single line. That's what every 
genuine Christian knows, he or she knows they were lost, 
they were desperate and all of a sudden someone threw 
them a lifeline. 
 

మరియు రలిప ట గ్పాంతం వెనుక్ ారు "మేము ిలువ 

వేయబడిన గ్ీసుతను బోధిసుతని్న ము" అన్న ఒక్ బోరాును 

ఏరాప టు చేశారు. అపుప డు దిగువ మూలలో ారు ఒక్ 

చిని  జేబులో పెటిటన మొక్క ను ఉంచారు, ఈ గ్ీపిం  

తీగలలో ఒక్టి అలంక్పణ కోసం గోడ పైకి వెళుతంది. 

సమయం గడిచేకదీద, తీగ పెపగడం గ్పాపంభమైంది 

మరియు అది పెరిగేకదీద సభ మెలిుగా గ్పాపంభమైంది. 

కాసేరటి తరాా త అది "ిలువ వేయబడినది" అనే 

చివరి రద్వన్ని  క్వర్ చేింది. "మేము గ్ీసుతను 

బోధిసుతని్న ము" అనే సంకేతం యొక్క  డదవదగిన 

భ్యగం మాగ్తమే గ్రదరిశ ండబడుతుంది, అన్ని  

అవసరాలపై క్న్నక్పం చూపిన మంచి సామాజిక్ 

ఆధ్యరిత యేసు మాగ్తమే కాదు. కానీ తీగ పెరుగుతూనే 

ఉంది మరియు సమాజం మెలిుగా ఉంటుంది మరియు 

కంతకాలం తరాా త, "మేము బోధిసాతము" అనే రద్వలు 

మాగ్తమే చూపిండబడాాయి. చివరికి ారు గ్ీస్థసుతను 

మపచిపోయారు. మొతతం ఆలోడన మానవ సుాపత, 

మానవ అవసరాలకు గ్రతిసప ందించే మానవ మతం, 

ఏదైన్న సమాధ్యనం కోసం శోధిసుతంది, కానీ గ్కాస్ కాదు. 

చివపగా, "మేము" అనే రదం మాగ్తమే మిగిలిపోయే 

వపకు తీగ పెరుగుతూనే ఉంది. మన జీవితంలో, ి లువ 

వేయబడిన గ్ీసుతను ఇంకా గ్రక్టించాలన్న నేను దేవుణిణ 

గ్పారి రసుతని్న ను. 

మీ జీవి మధా్ లో ిలువ ఎంత ఉందన్న మీరు 

ఆలోచిసుతని టుయితే, ఈ రోజ్క మీ హృదయంలో ఈ 

మూడు గ్రశి లకు సమాధ్యనం ఇవా ండి. 
 

1. ిలువ క్ృతజతాతో మిమమ లిి  మోకాళ్ుపైకి 

తీసుకువసుతంద్వ? ద్వన్నవలు సా ప ాద్వా రాలు 

తెరుచ్చకుని ందుకు దేవున్నకి క్ృతజతాలు 

తెలుపుారా? 

2. ిలువ మిమమ లిి  అరరాధ్ం నుండి విముకి త 

చేసుతంద్వ? లేద్వ మీరు ద్వన్న యొక్క  క్ధ్న్నన్ని  లోడ్ 

చేసుతని్న రా; అది చేయడాన్నకి రూొందిండబడిన 

రన్నన్న చేయడాన్నకి ఆ అరరాధ్యన్ని  ిలువలో 

వేయలేద్వ? 
 

3. ిలువ మీరు దేవున్నకి గ్రతిరోజూ లంగిపోయేలా 

చేసుతంద్వ? - మీరు మీ సా ంత శిలువపై డన్నపోయి 

గ్ీసుతను మీలో జీవిండన్నవా ండి? 
 

మీరు కోరుకుని టుుగా ఈ రోజ్క ఆ మూడు గ్రశి లకు 

సమాధ్యనం ఇవా లేక్పోతే, మేము ఈ ిరీస్స్థన్న ముగించే 

సమయాన్నకి మీ జీవితం మారుతుందన్న నేను 



Consider this simple prayer that Jesus uttered, "Father, 
forgive them, for they know what they do." What does 
that forgiveness entail? How does it apply to you and me? 
What are its characteristics?  
 
1. Forgiveness that Jesus offered and prayed for on the 

cross is given.  
"For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal 
life in Christ Jesus our Lord." (Romans 6:23) Did you hear 
the contrast there? "For the wages," that's the salary, “is 
death,” that’s the payment of sin "but the gift of God is 
eternal life in Christ Jesus our Lord." The first thing we need 
to remember about the forgiveness that Jesus offered on 
the cross and still offers from heaven's throne room is that 
it's something that we don't earn. His grace, his forgiveness 
is a gift. 
 
Let me illustrate that and show you why that's important. 
Think right now and exclude salvation, the cross or things 
we consider spiritual, vertically given, what's the most 
precious earthly gift that you have right now? What is 
that? Some of you might say it's a newborn child, that's the 
most precious gift. Some of you would say healthy family, 
that's the most precious gift. Excluding salvation, the love 
of my wife is the greatest gift I have. But if I were to say, 
"You know honey, you've loved me now for 17 years and I 
really appreciate that. I want to pay you for that love. I wish 
I had more cash on hand, but I have about $1,700. I could 
give you about $100 a year for all the love you've given me 
up unto this point. Let me give you $1,700. We're going to 
work it into our budget right now. I'm going to pay you 
another $25 a month from here on out for the love that 
you're giving me. Now what do you think she would do? 

 
Well, first of all, she would think it's a joke. I mean she'd 
laugh, "What are you doing—come on?" Then if I pressed 
the issue and said, "No, no, this is what I really want to do. 
I want to pay you for that gift." She would look at me like 
I'm absolutely absurd. Folks, that is absurd because a gift 
is not something you can buy. It's not something you can 
earn. If you can, it's not a gift; it becomes a salary, a wage. 
 
Read Romans 6:23 again, "For the wages..." the salary is 
attached to sin, it is death, "but the gift of God is eternal 
life through Jesus Christ." I'm amazed at how many millions 
of people reverse those two. They think that the lostness 
they have, the spiritual death they are going to die, is just 
a bad break or just the fickle, capriciousness of a funny God 
and that the salvation they're going to have, they're 
earning day by day because of how good they are. They've 
got it exactly reversed. The thing we're earning is hell 
through every sin we commit. The gift is forgiveness. 
 

ఆశిసుతని్న ను మరియు గ్పారి రసుతని్న ను.అమేజిం  గ్గేస్ 

లెసన్ #1250 స్థసీటవ్ స్థ ు ట - ిగ్బవరి 18, 1996 
 

త్ుంక్రీ, వారని క్షమిుంచు 

శిలువ న్నరిమ ండబడింది, మాంసం నలిగిపోయింది, 

అతన్న చేతులోు  సైప క్స్థలతో వేలాడదీయబడింది 

మరియు యేసు గ్రతి శాా స కోసం గ్శమించాడు. అతన్న 

శరీపంలో కాలిపోన్న క్ండపం లేదు. పక్ తం మరియు 

చెమట మిగ్శమం నుండి అతన్న క్ళేు  కుటాటయి. అతను 

మూడు సంవత్ రాలు బోధించిన ాపందరూ 

వెళేి పోయారు; కదిదమంది సిే హతులు మాగ్తమే శిలువ 

పాద్వల వదద న్నలబడాారు. ఓహ్, అయితే అరహాసా ం 

చేసేారు మరియు తిటేటా రు అక్క డ ఉన్ని రు; ారు 

"యూదుల రాజా, దిగిరా. హా! కంతమంది పక్షకుడు! 

అతను ఇతరులను పక్షించాడు, అతను ఎందుకు 

తనను ా ను పక్షించ్చకోలేడు?" మసక్బారిన క్ళ్ ు ద్వా రా, 

యేసు ఆ గొణుగుడు గుబులు వైపు చూశాడు; మరియు 

అతన్న క్ళుే  సా రాాన్నకి వెళ్ున్నవా ండి మరియు అతను 

చిని  గ్పాప రనను రలికాడు; "తంగ్ీ, దయచేి ారిన్న 

క్షమిండండి, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి చేసుతని్న రో ారికి 

తెలియదు." 
 

న్నకు చెరప ండి, అలాంటి గ్పేమ ఎక్క డ నుండి 

వసుతంది? క్షమారణ యొక్క  మూలం యొక్క  మూలాన్ని  

మీరు న్నకు వివరిండగలరా? మాకు విరుదంిగా. ఎవరైన్న 

మనలిి  గ్టాిక్స్థలో న్నలిపివేినపుప డు లేద్వ మా కిరాణ్య 

కార్టస్థలోకి దూసుకెళిునపుప డు లేద్వ పిలులు సమయాన్నకి 

ిదంిగా లేనపుప డు మేము డలుగా ఉంటాము. యేసు 

వైపు చూడు. "తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే 

ారు ఏమి చేసాత రో ారికి తెలియదు." 
 

యేసుకు తన గురించి ఒక్ చిని  మాట ఉంటే 

విమరిశ ంచేది ఎవరు? బహుశా "నేను న్నరోదషిన్న, న్న 

హకుక ల గురించి ఏమిటి?" లేద్వ "ఖ్చిా తంగా, మీరు 

క్షమిండండి" అనే విమపశ  యొక్క  రదం కూడా 

సముచితంగా ఉంటుంది, కాదు, అతన్న నొపిప  చాలా 

తీగ్వంగా ఉని పుప డు మరియు అతను తన తంగ్డి 

నుండి శాశా తతా ంలో మొదటి సారి విడిపోయే 

అంచ్చన ఉని పుప డు, ఎవరి గురించే 

ఆలోచిసుతని్న డు?ఆరు అంగుళాల సైప క్్ స్థన్న తన 

చేతులోు  పెటుటకున్న ముఖ్ం మీద ఉమిమ వేసుకుని  

పాపాల గురించి ఆలోచిసుతని్న డు. 
 

చెపుప , అది ఎలాంటి గ్పేమ? ఇది ఎక్క డ నుండి 

వసుతంది? మీ సా ంతం క్ంటే ఇతరుల అవసరాలు 

మరియు కోరిక్ల ద్వా రా పూరితగా విన్నయోగిండబడే గ్పేమ 

మీకు ఉంటే మీకు ఎలాంటి విాహం ఉంటుంది? 



What do you do when you receive a gift? You say, "Thank 
you" and you act in gratitude. The bigger the gift, the 
longer and the more you act in gratitude. By attempting to 
pay for a gift: 
 
a. You insult the giver. God is insulted if we try to pay for 

the gift of forgiveness because we're reducing him to 
a hireling. We reduce him to a sales clerk. We 
prostitute him by trying to barter love, and God will not 
be reduced to that. He reacts strongly to that and he 
always has. In fact, that's what angered Jesus so much 
about the Pharisees. They thought they were paying 
for their salvation. They were earning it. Some people 
think that today. 
 
There is a world of difference between attainment 
and atonement. Attainment is something you work to 
achieve. Atonement is something that is given to you. 
The word atonement means to pay a debt that one is 
unable to pay for himself. Jesus offered the 
atonement. God, the Son, knows we cannot get out 
of our own mess. So, he offered himself as a sacrifice 
and on that cross he pleads: "Father, forgive them, 
for they know not what they do." 
 
Oh, but the human spirit, it just wants to be saved by 
attainment. Do you know why? Because we live in a 
sin-stained world that doesn't operate by atonement, 
it operates by attainment. We know the answers to 
these old slogans though, "There ain't no such thing as 
a free what? Lunch?" and "Look out for number one!" 
Sure, we all know those, that's the way the world 
operates, so we want to save ourselves by our own 
good works. The question I ask anybody who has that 
philosophy is how many good works does it take then 
to be saved? What's the quota? What's the standard? 
You insult the giver when you try to pay for the gift. 

 
b. You create a business relationship. If you say, "Here, 

you give me this, I'll give you that." That's an exchange, 
a swap, a trade, a business transaction. When you try 
to pay back God's gift, you reduce a Father/Child 
relationship to an employer/employee relationship, 
and that is so short of what God wants. 
 
Let me illustrate that. Each month I make a mortgage 
payment to somebody in Chicago that I've never seen. 
He or she has never seen me. Now do we have a 
relationship? Yes. Does he care if I've got appendicitis? 
Or if my marriage starts to get in trouble? No! All they 
care about is getting their's. It's a relationship, but it's 
shallow. It's just on paper. If I come to a contractual 
agreement with God, "Now I'll do this, you provide me 

మనం ఒక్రిరటు ఒక్రికి అలాంటి గ్పేమ ఉంటే మనం 

ఎలాంటి స్త్కైసతవులం అవుాము? మేము అలప మైన 

ాటితో చాలా క్లత చెందుాము, కానీ దీన్నకి 

విరుదంిగా, యేసు, అతా ంత బాధ్యక్పమైన, 

అన్నా యమైన మరియు అన్నా యమైన మపణం 

ఊహండదగిన సమయంలో ఇలా గ్పారి రంచాడు, 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేసుతని్న రో ారికి తెలియదు." లూకా 23:34లో ఆ 

చిని దైన, కానీ రదునైన గ్పాప రన మన కోసం నమోదు 

చేయబడింది. యేసు శిలువపై 

వేలాడదీయబడినపుప డు అతన్న పెదవుల నుండి 

నమోదు చేయబడిన ఏడు గ్రక్టనలలో ఇది మొదటిది. 
 

ఈ ఏడు గ్రక్టనలు కేవలం ఏడు గ్రక్టనల క్ంటే 

ఎకుక వ. అవి భ్యరీ నోటస్థబుక్స్థలోన్న టాా బ్ లేద్వ ఇండెక్్  

పేజీల వంటివి, కేవలం ఒక్టి లేద్వ ర్బండు రద్వలు, కానీ 

ద్వన్న వెనుక్ అపరం చేసుకోవడాన్నకి వేచి ఉని  

సమాచాపం యొక్క  ాలాూ మ ఉంది. ిలువపై ఉని  

ఈ స్తకుతలు "రవర్ కేబుల్స ఇక్క డ పాతిపెటటబడింది" 

అన్న తెలిపే సంకేతం లాంటివి. మీరు కంచెం 

గ్తవా గలిగితే, మీ జీవితం కోసం వేచి ఉని  ఈ 

అనూహా మైన శకి త వనరును మీరు క్నుగొంటారు. శిలువ 

నుండి వచిా న ఈ గ్రక్టనలు యేసు ఎవరో సారాంశం. 

మీరు ాటిన్న పూరితగా అపరం చేసుకోగలిగితే, అతను 

చెపిప న గ్రతిద్వన్నీ మరియు అతను చేిన గ్రతిద్వన్నీ 

సంగ్గహంచిన సారాంశాని్న  మీరు అపరం చేసుకుంటారు. 
 

శిలువ చేిన అతా ంత గ్పాథమిక్ గ్రక్టన క్షమారణ, 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేస్థసుతని్న రో ారికి తెలియదు." అవును, అతను తన 

చేతిలో సైప క్స్థలను ఉంచిన మరియు డటటవిరుదమిైన 

విచాపణకు న్నయక్తా ం వహంచిన ారి కోసం 

గ్పారి రసుతని్న డు, అయితే హీగ్ూ లేఖ్ తనను మళ్లు 

ిలువ వేయమన్న చెపిప న ారి కోసం అతను 

గ్పారి రసుతని్న డు. 
 

సముగ్దంలో రడవలో ఉని  ఇదదరు సహడరుల క్థను 

నేను విని్న ను మరియు రడవ రడిపోయింది, కానీ ారు 

లైఫ్ తెరప పైకి వెళ్ుగలిగారు మరియు తీప పక్షక్దళ్ం 

చేత రటుటకోవడాన్నకి ముందు ారు కన్ని  గంటలపాటు 

తేలారు. ఆ లైఫ్ రాఫ్టస్థలోన్న ఇదదరు సహడరులలో ఒక్రు 

చాలా క్ృతజతాతో ఉని్న రు. అతను బోట కెపెటన్స్థను 

గ్రశంసలతో ముంచె తాడు మరియు అతను గ్రతి 

ిబె ందితో క్పచాలనం చేశాడు. ధ్నా ాదములు, 

ధ్నా ాదములు, ధ్నా ాదములు అన్న అతడు 

చెపాప డు. అవతలి వా కి త న్నశశ బదంగా ఉని్న డు. అతను 

చెపాప డు, "సర్త, మీకు టామ తెలుసు, ద్వన్న గురించి 

అంత పెదద విషయం చేయవదుద." ారు ఒడుాకు 



with heaven," then I'm making a business relationship 
with God. He wants to be my Father, not my employer. 
He wants to love me and bathe me and forgive me like 
a perfect dad. That's what he wants. 

c.  When you try to pay for a gift, it reveals your own 
misunderstanding. You just don't have the concept. 
Forgiveness is given.  

 
2. Forgiveness that Jesus pleaded for and offered is 

radical.  
It is radical, extreme and extraordinary. The gift is a radical 
substitution. "For God made him who had no sin to be sin 
for our sakes, so that in him we might become the 
righteousness of God." (2 Corinthians 5:21) That's my 
favorite verse in the Bible because that tells what the cross 
is all about. Who is the him in 2 Corinthians 5:21? You 
know who it is. It's Jesus, right? Let's say it again putting 
Jesus in for him. "For God made Jesus who had no sin to 
be sin for our sakes, so that in Jesus we might become the 
righteousness of God." 
 
As an illustration let's say you are standing in Judgment 
one day. God says "how many sins did you commit?" You 
reply with bowed head, "Oh not many. Lord." He says, 
"Well, think real hard." "Well, there was that one time I 
didn't help the lady across the street. Then there was 
another time, I didn't honor my father and mother like I 
should. And I …” He said “Let's just look at the books." The 
book of your life is opened, it is stained with sin.  
Everything you did or said is recorded there, your good 
deeds as well as your sins. You really do not want anyone 
looking at it. Suddenly Jesus walks up and stands beside 
you clean and white as snow. Remember, God made him 
who had no sin to be sin so that in Him, we might become 
the righteousness of God. Do you want to know Christian 
how you're going to look before the Father on the 
Judgment day? Unless Jesus has cleansed you by His Blood 
and has substituted his life for yours, it will be ugly and not 
welcomed.  If His Blood has cleansed you and you remain 
in Him, Jesus will stand there holding all your sins. It is a 
radical substitution.  
 
3. The forgiveness is arranged. 
 It wasn't accidental or happenstance; it is part of an 
eternal plan. When I was growing up, I heard this 
illustration used a lot for the cross. Maybe you've heard it. 
The story is of a fellow who operated a mechanical bridge 
that allowed trains to go across the bridge, but would turn 
at certain times so ships could pass by on the river below. 
One time the bridge was turned, but all of a sudden word 
came and he could hear a train coming. And he was going 
to need to move that bridge back in line so that passenger 
could make it across and not be destroyed. But the 

చేరుకుని పుప డు, నాూ స్ రిపోపటర్ అక్క డ ఉని్న డు 

మరియు అతను మొదటి సహడరుడిన్న ఇంటరూా ా  

చేశాడు మరియు అతను క్ృతజతాతో క్నిీ ళ్ ుతో 

ఏడుసుతని్న డు. ఇతప సహడరుడు ఇంటరూా ా  

చేయడాన్నకి ఇషటరడలేదు. నాూ స్స్థమాా న్ ఫస్ట రలోన్న 

చూి, "మీ బీకాి ఏమైంది?" మరియు అతను చెపాప డు, 
" 
 

ఇది ఆసకి తక్పంగా ఉంది, మీరు మీ సా ంతంగా 

బయటరడవచ్చా  మరియు మీరు న్నజంగా 

పక్షిండబడలేదన్న మీరు భ్యవించినపుప డు? న్నజమైన 

స్త్కైసతవున్నకి, గ్ీసుతలోకి న్నజమైన మతమారిప డి చేిన 

వా కి తకి మొదటి గురుతగా నేను భ్యవిసుతని్న ను, అతను 

"వెళిుపోయినాడు" అన్న తెలుసుకున్న, "నేను న్న 

మాపంాలో ఉని్న ను, నేను రటుటకుని్న ను మూడవ వేలు 

పైకి, మరియు నేను న్న పారంలో మున్నగిపోయాను, 

యేసు గ్ీసుత ననిు  పక్షించాడు." 
 

విచాపక్పమైన విషయమేమిటంటే, ఈ భూమి అంతటా 

మరియు గ్రరండమంతటా వందల వేల మంది గ్రజలు 

పూా స్స్థలలో కూరుా న్న, గపా ంగా మరియు గపా ంగా 

ఉన్ని రు. ారు ద్వన్నన్న బిస్థగపాగా చెరప రు, కానీ లోతుగా 

ారు ఆలోచిసుతని్న రు, "నేను న్న సా ంతంగా చాలా బాగా 

చేసుతని్న ను. నేను ఆ రడవను బాగా వేసుతని్న ను." ారు 

ఆ పీఠాలలో కూరాో న్న ఇతప వా కుతలందరినీ చూస్తత , 

"నేను చాలా మంచి ాడిన్న, ఎవరినీ డంరలేదు, ఎవరినీ 

కటటలేను, నేను తిటటను, నేను ధూమపానం చేయను, 

నేను చేయను. నమలవదుద, నేను నమలన్న ారితో 

రరుగెతతను." ారు తమ రడవను ారి సా ంతంగా ఎంత 

బాగా నడుపుతున్ని రో ారు గపా ంగా ఉన్ని రు. 
 

నేను ఎవరినైన్న ర్బండు గ్రశి లు అడగగలను మరియు 

ారి వేద్వంతశాస్త్సతం గురించి చాలా నేరుా కోవచ్చా , 

యేసు గురించి మరియు అన్ని  ఆధా్య తిమ క్ విషయాల 

గురించి ారు ఏమనుకుంటున్ని రో పూరితగా 

తెలుసుకోవచ్చా . 
 

1. "మీరు సా రాాన్నకి వెళుతని్న రా?" ారు "అవును, 

కాదు, లేద్వ మధా్ లో ఎక్క ో - ఖ్చిా తంగా 

తెలియదు, అలా ఆశిసుతని్న ను, తెలియదు" 

అన్న చెబుారు. మీరు చాలా తెలుసుకోవచ్చా . 

3. అవును అన్న సమాధ్యనమిచేా  ారికి, "మీరు 

అక్క డికి ఎలా చేరుకుంటారు?" నేను ఆ గ్రశి  

అడిగినపుప డు 50 శాతం క్ంటే ఎకుక వ 

సమయం నేను క్నుగొని ది, నంబర్ వన్ 

గ్రతిసప ందన: "సర్త, న్నకు తెలిిన చాలా 

మంది వా కుతల వలె నేను మంచిాడిన్న." ారు 

ఏమి చెబుతుని్న రో మీకు తెలుసు: "నేను ఆ 

రడవను గటిటగా వేసుతని్న ను." నేనే పాపులలో 



problem was that day he had brought his little three-year-
old son to work. The son had gotten away from him and 
he looked for Junior and he was down in the mechanism 
of the bridge, in the gears itself, the little boy was playing 
on the gears and now with just minutes, he didn’t have 
time to go down and get the boy and still close the bridge. 
He had the choice of saving the train and hundreds of 
passengers or throwing the switch and crushing his son. 
Anguished by that decision, he threw the switch. Our God 
gave His Son on the cross so all who would come to him 
could be forgiven and saved. 
 
Now that’s a powerful illustration, but there’s one main 
part of it that’s not right at all. It’s inaccurate. See if you 
can figure out where the inaccuracy is. ‘“Men of Israel, 
listen to this, Jesus of Nazareth was a man accredited by 
God to you by miracles, wonders and signs, which God did 
among you through him, as you yourselves know. This man 
was handed over to you by God’s set purpose and 
foreknowledge; and you, with the help of wicked men, put 
him to death by nailing him to the cross.’” (Acts 2:22-23) 
 
What’s the fallacy of the illustration that I’ve heard all my 
life? Here it is. The cross, unlike the engineer sitting up in 
the plant, the cross was not a knee-jerk reaction by some 
ecclesiastical engineer who saw the world spinning out of 
control. The cross was part of the original blueprint. The 
plan was in the works the minute that Eve’s teeth sank into 
the fruit. It was there before when Jesus came to this 
earth, was born or crucified. The shadow of the cross came 
nearer with every step he took. 
 
Have you ever stopped to think that Jesus was the one who 
put life into the seed that became the tree from which his 
cross would be hewed? Jesus was the one who put the iron 
ore in the earth from which the spikes would be smelted? 
Jesus was the one who breathed life into the embryo that 
would be named Judas in his mother's womb, who would 
come out and betray him? (Colossians 1:15-16) 
 
What was it like to plan your own execution? I don't know, 
I don't have any idea, but it was not an accident. I know 
that he knew from the beginning that the only way his 
bride could be dressed in white and live forever in heaven 
was if he himself would die for her sins. Folks, knowing that 
I better understand why he could look down from that 
cross having always known he was going to hang there and 
say: "Father, forgive them, for they don't know what 
they're doing." You see the love that offered that prayer 
came from the throne room of heaven where love has its 
very origin. The cross and the forgiveness were no 
accident. They were arranged. 
 

ముఖ్యా డిన్న అన్న చెపిప న అొసతలుడైన పలుతో 

పోలా ండి. 0 నేను దౌరాభ గుా డను, ఈ 

మపణశరీపం నుండి ననుి  విడిపించేాడు." 
 

పాల్స క్షమారణను అపరం చేసుకుని్న డు కాబటిట 

చెపాప డు. పాల్స గురించి చెరప బడింది, అతను ర్బండు 

విషయాలు మాగ్తమే అపరం చేసుకుని్న డు: అతను 

తపిప పోయాడన్న అతన్నకి తెలుసు మరియు అతను 

పక్షిండబడాాడన్న అతన్నకి తెలుసు. మీరు అతన్న 

లేఖ్న్నలను డదివినపుప డు, అతన్న అవగాహన గ్రతి 

ఒక్క  లైన్ ద్వా రా వసుతంది. గ్రతి న్నజమైన స్త్కైసతవున్నకి 

అది తెలుసు, ారు పోగొటుటకుని్న పన్న అతన్నకి లేద్వ 

ఆమెకు తెలుసు, ారు న్నరాశలో ఉన్ని రు మరియు 

అక్సామ తుతగా ఎవరో ారికి లైఫ్ లైన్ విిరారు. 
 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేసుతని్న రో ారికి తెలుసు" అన్న యేసు రలికిన ఈ 

సాధ్యపణ గ్పాప రనను రరిగణిండండి. ఆ క్షమారణకు 

అపరం ఏమిటి? ఇది మీకు మరియు న్నకు ఎలా 

వరితసుతంది? ద్వన్న లక్షణ్యలు ఏమిటి? 
 

5. యేసు సిలువపై అరప ుంచన మరయు 

క్రపారథుంచన క్షమాప్ణ ఇవవ బడుతుుంది.  

"పారం యొక్క  జీతం మపణం, కానీ దేవున్న బహుమతి 

మన గ్రభువైన గ్ీసుతయేసులో న్నతా జీవం." (రోమీయులు 

6:23) మీరు అక్క డ విరుదంిగా విని్న రా? "వేతన్నన్నకి," 

అది జీతం, "మపణం," అదే పాపాన్నకి చెలిుంపు "అయితే 

దేవున్న బహుమానం మన గ్రభువైన గ్ీసుత యేసులో 

న్నతా జీవం." యేసు ి లువపై ఇచాి న క్షమారణ గురించి 

మనం గురుతంచ్చకోాలి్ న మొదటి విషయం 

ఏమిటంటే, అది మనం సంపాదిండన్నది. అతన్న దయ, 

అతన్న క్షమారణ ఒక్ బహుమతి. 
 

నేను ద్వన్నన్న వివరిసాతను మరియు అది ఎందుకు 

ముఖా్ మైనద్య మీకు చూపుాను. ఇపుప డే ఆలోచిండండి 

మరియు మోక్షాన్ని  మినహాయిండండి, శిలువ లేద్వ 

మేము ఆధా్య తిమ క్ంగా భ్యవించే, న్నలువుగా ఇచిా న, 

గ్రసుతతం మీరు క్లిగి ఉని  అతా ంత విలువైన 

భూసంబంధ్మైన బహుమతి ఏమిటి? అది ఏమిటి? 

మీలో కందరు ఇది నవజాత శిశువు అన్న చెరప వచ్చా , 

అది అతా ంత విలువైన బహుమతి. మీలో కందరు 

ఆరోగా క్పమైన కుటుంబం అన్న చెబుారు, అదే 

అతా ంత విలువైన బహుమతి. మోక్షాన్ని  మినహాయిసేత, 

న్న భ్యపా  గ్పేమ న్నకు లభించిన గొరప  బహుమతి. కానీ 

నేను ఇలా చెబితే, "నీకు తెలుసా హనీ, నువుా  ననిు  

ఇపుప డు 17 సంవత్ రాలుగా గ్పేమిసుతని్న వు మరియు 

నేను ద్వన్నన్న న్నజంగా అభినందిసుతని్న ను. ఆ గ్పేమ 

కోసం నేను మీకు చెలిుంచాలనుకుంటుని్న ను. న్న 



4. Forgiveness is continuous. 
 I'll tell you something interesting about this one sentence 
prayer from Jesus: "Father, forgive them, for they don't 
know what they're doing." The imperfect tense of the verb 
is used, indicating a repeated action in the past tense. Well 
in other words, more literally, the translation is Jesus kept 
saying, "Father, forgive them, for they know not what they 
do." Can you see that? I can see him muttering it all the 
way through the six hours between each of the 
statements: "Father, forgive them, for they don't know 
what they're doing." 
 
How appropriate because though his sacrifice was once 
and for all, the forgiveness stemming from that cross is 
perpetual. Hebrews 9:26 says, "If we walk Christians in the 
light as he is in the light, we have fellowship one with 
another, and the blood of Jesus cleanses us from all sin." 
(1 John 1:7) I love that word "all", don't you? A little bitty 
word, but it means so much—cleanses us from all sin—all 
our sin before we came to Christ in baptism, all our sins 
after if we walk in the light. 
 
Two verses later "If we confess our sins, he is faithful and 
just and to forgive us our sins and to cleanse us from all 
unrighteousness." (1 John 1:9) Then two verses John says, 
"My little children, I write these things to you so that you 
will not sin. But if anyone does sin ... we have Jesus Christ, 
the Righteous, as an advocate for our sins." (1 John 2:1) I 
want you to see as a Christian, if we are willing to walk in 
the love and the will of Jesus, not in rebellion to his will, if 
nurturing sin, trying to hide it in some closet away from 
God, but instead openly confessing our shortcomings and 
mistakes, then we are forgiven continuously. We are being 
washed daily so that we are clean and stay white. Then 
God lets me in. 
 
5.  Forgiveness is exemplary, a pattern to be imitated. 
Jesus empowers us to forgive others around us. "Be kind 
and compassionate to one another, forgiving each other, 
just as in Christ God forgave you." (Ephesians 4:32) The key 
to living a forgiving life toward other people is the 
realization of your own forgiveness stemming from that 
cross. Forgiving people are forgiven people. There are no 
exceptions. 
 
The following acrostic may help you remember God’s gift 
of His Grace.  

G-iven 

R-adical 

A-rranged 

C-ontinuous 

E-xemplary 

 

చేతిలో ఇంకా ఎకుక వ నగదు ఉంటే న్న దగపా ద్వద్వపు 

$1,700 ఉంది. . ఇది వపకు మీరు న్నపై చూపిన గ్పేమకు 

నేను మీకు సంవత్ రాన్నకి సుమారు $100 ఇవా గలను. 

నేను మీకు $1,700 ఇసాతను. మేము ద్వన్నన్న మా బడెజటస్థలో 

ఇపుప డే రన్న చేయబోతుని్న ము. నేను' మీరు న్నకు 

ఇసుతని  గ్పేమ కోసం నేను ఇక్క డ నుండి నెలకు మరో 

$25 చెలిుండబోతుని్న ను. ఇపుప డు ఆమె ఏమి 

చేసుతందన్న మీరు అనుకుంటున్ని రు? 
 

సర్త, మొదట, ఆమె ఇది ఒక్ జోక్ అన్న అనుకుంటుంది. 

న్న ఉదేదశా ం ఆమె నవాు తూ, "ఏం చేసుతని్న వు-రా?" 

అపుప డు నేను సమసా ను నొకిక తే, "లేదు, లేదు, నేను 

న్నజంగా చేయాలనుకుంటుని్న ను, ఆ బహుమతి కోసం 

నేను మీకు చెలిుంచాలనుకుంటుని్న ను." నేను పూరితగా 

అసంబదంిగా ఉని టుు ఆమె ననిు  చూసుతంది. 

గ్రజలారా, అది అసంబదంి ఎందుక్ంటే బహుమతి 

అనేది మీరు కనగలిగేది కాదు. ఇది మీరు 

సంపాదిండగలిగేది కాదు. మీరు చేయగలిగితే, అది 

బహుమతి కాదు; అది జీతం, వేతనం అవుతుంది. 
 

రోమనుు 6:23 మళ్లే  డదవండి, "వేతన్నన్నకి..." జీతం 

పాపాన్నకి జోడిండబడింది, అది మపణం, "అయితే 

దేవున్న బహుమతి యేసు గ్ీసుత ద్వా రా న్నతా జీవం." ఆ 

ర్బండింటిన్న ఎన్ని  మిలియను మంది గ్రజలు 

తిపిప కటటడం న్నకు ఆశా పా ంగా ఉంది. ారు 

కోలోప యిన, ారు డన్నపోయే ఆధా్య తిమ క్ మపణం, 

కేవలం ఒక్ చెడ ావిరామం లేద్వ కేవలం డండలమైన, 

ఒక్ తమాషా దేవున్న యొక్క  డండలతా ం మరియు ారు 

ొందబోయే మోక్షం, ారు రోజ్కరోజ్కకు 

సంపాదిసుతని్న పన్న ారు భ్యవిసాతరు. ఎందుక్ంటే ారు 

ఎంత మంచిారు. ారు ద్వన్నన్న సరిగాా తిపిప కటాట రు. 

మనం చేసే గ్రతి పారం ద్వా రా మనం సంపాదిసుతని ది 

నపక్ం. బహుమానం క్షమారణ. 
 

మీరు బహుమతిన్న సీా క్రించినపుప డు మీరు ఏమి 

చేసాతరు? మీరు "ధ్నా ాద్వలు" అన్న చెరప ండి మరియు 

మీరు క్ృతజతాతో వా వహరిసాతరు. బహుమతి ఎంత 

పెదదదైతే అంత ఎకుక వ కాలం మరియు మీరు 

క్ృతజతాతో వా వహరిసాతరు. బహుమతి కోసం 

చెలిుండడాన్నకి గ్రయతిి ండడం ద్వా రా: 
 

c. మీరు ఇచాే ాడిన్న అవమాన్నసాతరు.మనం క్షమారణ 

బహుమతిన్న చెలిుండడాన్నకి గ్రయతిి సేత దేవుడు 

అవమాన్నండబడాాడు, ఎందుక్ంటే మనం అతని్న  

ఒక్ కిరాయికి తగింాడడం. మేము అతన్నన్న సేల్స్  

స్థక్ ుర్క స్థగా తగింాచాము. గ్పేమను మారుా కోవడాన్నకి 

గ్రయతిి ండడం ద్వా రా మేము అతన్నన్న 

వా భిచాపం చేసాతము మరియు దేవుడు ద్వన్నకి తగడాు. 

అతను ద్వన్నకి తీగ్వంగా గ్రతిసప ందిసాతడు మరియు 



We accept that gift when we come to that cross. Scripture 
tells us how. God doesn't make us climb mountains or run 
a marathon. What he says to us is simply, I want you to put 
your trust in Christ, come to that cross in faith, believe that 
Jesus, God in the flesh, died on that cross for you, confess 
this belief before men, die to your sins and be buried with 
Him in water baptism at which time I, God, will give you a 
new life free from sin having been washed clean by the 
blood of Christ. Amazing Grace Lesson #1251 Steve Flatt February 

25, 1996 
 

The Power to Pardon 

"Two other men, both criminals, were also led out with 
him to be executed. When they came to the place called 
the Skull, there they crucified him, along with the 
criminals—one on his right, the other on his left. Jesus said, 
'Father, forgive them, for they do not know what they are 
doing.' And they divided up his clothes by casting lots. The 
people stood watching and the rulers even sneered at him. 
They said, 'He saved others; let him save himself if he is the 
Christ of God, the Chosen One.' The soldiers also came up 
and mocked him. They offered him wine vinegar and said, 
'If you are the king of the Jews, save yourself.' There was a 
written notice above him, which read: This is the King of 
the Jews. One of the criminals who hung there, hurled 
insults at him: 'Aren't you the Christ? Save yourself and us!' 
But the other criminal rebuked him. 'Don't you fear God,' 
he said, 'since you are under the same sentence? We are 
punished justly, for we are getting what our deeds deserve. 
But this man has done nothing wrong.' Then he said, 'Jesus, 
remember me when you come into your kingdom.' Jesus 
answered him, ‘I tell you the truth, today you will be with 
me in paradise.'" (Luke 23:32) 
 
As you look around the scene of the crucifixion, with which 
of the characters do you most readily identify? As you look 
into their faces is there anything that reminds you of 
yourself? For some of you, that answer might be Peter. You 
make statements and promises of loyalty, only to have 
them fall short. You may be wrestling with guilt and 
frustration asking yourself the question: Can God ever 
forgive me for falling short again?  Perhaps, you identify 
with Pilate. Think about Pilate, the key word there is, 
"Almost," isn't it? He "almost" released the Son of God. He 
"almost" did the right thing. Maybe your life is wrapped up 
in the word, "Almost." You "almost" became a Christian. 
You "almost" lived a faithful life. You "almost" lived a 
disciplined existence. 
 
Maybe you identify with Mary. I think there are a lot of 
Marys, both male and female, faithful, loyal, true, 

అతను ఎలుపుప డూ అలాగే ఉంటాడు. న్నజాన్నకి, 

రరిసయుా ల విషయంలో యేసుకు అది చాలా 

కోరం తెపిప ంచింది. ారు తమ మోక్షాన్నకి 

చెలిుసుతని్న పన్న ారు భ్యవించారు. ారు 

సంపాదించేారు. అన్న ఈరోజ్క కందరు 

అనుకుంటున్ని రు. 
 

గ్పాయశాి తాన్నకి మరియు గ్పాయశాి తాన్నకి మధా్  

వా ాా సం గ్రరండం ఉంది. సాధ్న అనేది మీరు 

సాధిండడాన్నకి క్ృషి చేసేది. గ్పాయశాి తతం అనేది 

మీకు ఇవా బడినది. గ్పాయశాి తతం అనే రద్వన్నకి 

అపరం, ాను చెలిుండలేన్న రుణ్యన్ని  చెలిుండడం. 

యేసు గ్పాయశాి తతం అరిప ంచాడు. మన సా ంత 

గందపగోళ్ం నుండి మనం బయటరడలేమన్న 

కుమారుడైన దేవున్నకి తెలుసు. కాబటిట, అతను 

తనను ాను బలిగా సమరిప ంచ్చకుని్న డు 

మరియు ఆ శిలువపై అతను ఇలా వేడుకుని్న డు: 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేసాత రో ారికి తెలియదు." 
 

ఓహ్, కానీ మానవ ఆతమ , అది సాధిండడం ద్వా రా 

పక్షిండబడాలన్న కోరుకుంటుంది. ఎందుక మీకు 

తెలుసా? గ్పాయశాి తతం ద్వా రా రన్నచేయన్న పారంతో 

న్నండిన గ్రరండంలో మనం జీవిసుతని ందున, అది 

సాధ్న ద్వా రా రన్నచేసుతంది. ఈ పాత న్నన్నద్వలకు 

సమాధ్యన్నలు మనకు తెలుసు, "ఉచితంగా ఏమి 

లేదు? భోజనం?" మరియు "నంబర్ వన్ కోసం 

చూడండి!" ఖ్చిా తంగా, మనందరిీ అవి తెలుసు, 

అది గ్రరండం రన్నచేసే విధ్యనం, కాబటిట మన 

సా ంత మంచి రనుల ద్వా రా మనలిి  మనం 

పక్షించ్చకోాలనుకుంటుని్న ము. ఆ తతా ం ఉని  

ారిన్న నేను అడిగే గ్రశి  ఏమిటంటే, 

పక్షిండబడటాన్నకి ఎన్ని  మంచి రనులు కాాలి? 

కోటా ఎంత? గ్రమాణం ఏమిటి? మీరు బహుమతి 

కోసం చెలిుండడాన్నకి గ్రయతిి ంచినపుప డు మీరు 

ఇచేా ారిన్న అవమాన్నసాతరు. 
 

d. మీరు ాా పాప సంబంధ్యన్ని  ఏపప పచ్చకుంటారు. 

Iమీరు, "ఇదిగో, ఇది న్నకు ఇవా ండి, నేను మీకు 

ఇసాతను" అన్న చెబితే. అది మారిప డి, మారిప డి, 

ాణిజా ం, ాా పాప లాాదేవీ. మీరు దేవున్న 

బహుమతిన్న తిరిగి చెలిుండడాన్నకి 

గ్రయతిి ంచినపుప డు, మీరు తంగ్డి/పిలుల 

సంబంధ్యన్ని  యజమాన్న/ఉదా్య గి సంబంధ్యన్నకి 

తగిసాాత రు మరియు అది దేవుడు కోరుకునే ద్వన్నక్ంటే 

చాలా తకుక వ. 
 



sometimes sad or sometimes confused. Or, perhaps 
somebody identifies with John. You're there too, but 
you're timid, you're quiet, you're afraid. Outside of this 
place, there's really nobody who knows that you're Jesus' 
disciple. 
 
As you look over the whole cast of characters around the 
crucifixion, with whom do you identify. Amid all those 
characters, I suggest to you that there is one with whom 
each of us who are in Christ can identify. He's the focus of 
our study. You're not going to like this, but all of us 
Christians identify with the crucified crook. Like him, you 
hang on the cross beside Jesus. Like him, you've looked in 
faith and made the most unimaginable request possible. 
And like him, you have received what Paul called the 
"indescribable gift" of salvation. 
 
What does the scene about the crucified thief tell us? What 
does it show us? Just two basic things, but they are the two 
most important lessons a human being could ever learn. 
The immeasurable value of a person and the 
immeasurable depth of God's love. It's a beautiful story, 
in many ways it's a mysterious story. For generations, the 
story of the crucified crook has been a controversy for 
some about how one accepts God's grace today, about 
how one becomes a Christian. Folks, it's not recorded for 
that purpose. This whole thing occurred before there were 
any Christians, before God ever established his church. The 
reason the story has made its way down through history is 
to show us as graphically as any other page in Bible, those 
two powerful lessons: The immeasurable value of a person 
and the immeasurable depth of God's love. 
 
Seven statements Jesus made on the cross summarized his 
whole life and mission like tabs or an index page in a large 
notebook. You turn and find a volume of material behind 
each little tab.  
 
1. The immeasurable value of a person. 
We see Jesus treating that crucified crook the way he's 
been treating people through his ministry all along. Those 
people are helpless and look to him in faith. For example, 
he displayed the same care and grace much earlier when 
he came down from giving the Sermon on the Mount. 
Matthew tells us in his gospel, chapter 8, that he was 
huddled around a group of people talking when all of a 
sudden that group scattered like roaches that had just seen 
a ray of light. Somebody yells out at the top of their lungs, 
"Leper." Sure enough there he was a huddled mass of 
humanity, a walking wound, a festering sore, maybe no 
arm, maybe no nose. I'll tell you for a fact, he had nothing, 
except for one final, desperate prayer. The leper looked up 
and said, "Master, if you would, you can make me clean." 

ద్వన్నన్న ఉదహరిసాతను. నేను ఎపుప డూ చూడన్న 

విధ్ంగా చికాగోలో ఎవరికైన్న గ్రతి నెలా తనఖ్య 

చెలిుంపు చేసాతను. అతను లేద్వ ఆమె ననిు  

ఎపుప డూ చూడలేదు. ఇపుప డు మనకు సంబంధ్ం 

ఉంద్వ? అవును. న్నకు అపెండిసైటిస్ వచిా న్న 

అతను రటిటంచ్చకుంటాడా? లేద్వ న్న విాహం 

ఇబె ందులోు  రడటం గ్పాపంభిసేత? లేదు! ారు గ్శది 

వహంచేదంా ారిది ొందడం. ఇది ఒక్ 

సంబంధ్ం, కానీ అది న్నస్ా పమైనది. ఇది కేవలం 

కాగితంపై ఉంది. నేను దేవున్నతో ఒక్ ఒరప ంద 

ఒరప ంద్వన్నకి వసేత, "ఇపుప డు నేను దీన్ని  చేసాతను, 

మీరు న్నకు సా పంా అందిండండి", అపుప డు నేను 

దేవున్నతో ాా పాప సంబంధ్యన్ని  

ఏపప రుచ్చకుంటుని్న ను. అతను న్న తంగ్డిగా 

ఉండాలనుకుంటుని్న డు, న్న యజమాన్న కాదు. 

అతను ననిు  గ్పేమించాలన్న మరియు న్నకు 

సిా నం చేయించాలన్న మరియు రరిపూపణమైన 

తంగ్డిలా ననిు  క్షమించాలన్న కోరుకుంటుని్న డు. 

అదే అతన్నకి కాాలి. 

ి. మీరు బహుమతి కోసం చెలిుండడాన్నకి 

గ్రయతిి ంచినపుప డు, అది మీ సా ంత అపారారని్న  

వెలుడిసుతంది. మీకు కాన్ె ప్టట లేదు. క్షమారణ 

ఇసాతరు. 
 

6. అని క్షమాప్ణ యేసు క్రపాధేయప్డా్డడు మరయు 

అుందిుంచాడు రాడికల్.  

ఇది రాడిక్ల్స, తీగ్వమైన మరియు అసాధ్యపణమైనది. 

బహుమతి రాడిక్ల్స గ్రాా మిా యం. "మనము 

అతన్నయందు దేవున్న నీతిగా ఉండునటుు దేవుడు 

పారము లేన్న ాన్నన్న మన న్నమితతము పారముగా 

చేటను." (2 కరింథీయులు 5:21) ఇది బైబిల్సస్థలో న్నకు 

ఇషటమైన రదా ం, ఎందుక్ంటే అది ిలువ గురించి 

చెబుతుంది. 2 కరింథీయులు 5:21లో ఆయన ఎవరు? 

అది ఎవరో మీకు తెలుసు. ఇది యేసు, సరియైనద్వ? 

లెట యొక్క  అతన్నకి యేసు ఉండడం మళ్లే  

చెరప టాన్నకి. "ఏసు పారము లేన్న యేసును దేవుడు మన 

న్నమితతము పారముగా చేసాడు, తద్వా రా మనం 

యేసులో దేవున్నకి నీతిగా ఉంటాము." 
 

ఒక్ ఉద్వహపణగా, మీరు ఒక్ రోజ్క తీరుప లో న్నలబడి 

ఉన్ని పన్న చెరప ండి. దేవుడు "ఎన్ని  పాపాలు చేసావు?" 

మీరు వంగి తలతో, "అయాో  చాలా మంది కాదు. గ్రభూ." 

అతను చెపాప డు, "సర్త, న్నజంగా ఆలోచిండండి." "సర్త, 

ఒక్ సారి నేను వీధిలో ఉని  స్త్సీతకి సహాయం చేయలేదు. 

మరొక్ సారి ఉంది, నేను మా న్నని  మరియు అమమ ను 

నేను గౌపవిండనటుు గౌపవిండలేదు. మరియు నేను ..." 

అతను చెపాప డు "మనం చూద్వద ం. పుసతకాలు." నీ 

జీవితపు గ్గంధ్ము తెపవబడింది, అది పారముతో 



 
See, that leper had exactly what the crucified thief had 
nothing except a desperate prayer. Do you remember 
what Jesus did to that leper? Jesus reached out and 
touched him. He put his hands on one of those open, 
bleeding sores. Now you've got to see Peter and John over 
in the bushes looking out saying, "Oh no, Master, Master, 
don't, don't touch him!" Why did he? Could Jesus not have 
healed the leper without touching him? Sure he could. 
Why did he do it? He was teaching us the immeasurable 
value of a person. 
 
Folks, a human being has value because he or she is 
human. Now the world doesn't buy that. The world 
teaches us that we have value based upon how we look, 
what we can do or what we've got in our bank account. 
Now you take those things and mesh them together and 
you have the world's value system. God says, "No, you're 
valuable just because you are made in My very image, 
unique in all Creation.” 
 
Jesus taught the same thing to the adulterous woman in 
John 8. Do you remember her story? She had no grounds 
on which to stand. She had been caught in the act of 
adultery. She had no defense. We'd say she was guilty as 
sin. But when her eyes met the eyes of Jesus, she didn't see 
the hatred and the bitterness that she had seen in those 
other eyes. She looked at him with a plea in her eyes, and 
he spared her life. 
 
On and on the stories go in the gospel, the Samaritan 
woman, Zacchaeus up in that tree and the blind 
Bartimaeus. So, it shouldn't surprise us when we see what 
happened to this man who died beside the Christ. It's 
interesting that we don't know much about this thief, do 
we? We don't know his name, his home town, what he did 
for a living or what he knew about Jesus. Some have 
speculated that he was a patriot, one of those Jewish 
zealots who was trying to drive the Roman army out of the 
land. To tell you the truth, I doubt that. I doubt that 
because if that were true, surely Luke would have told us. 
And if not Luke, some other historian somewhere would 
have mentioned that. 
 
No, I think we've got to face the fact that this man hanging 
beside Jesus was just a crook. He was just a thief. In fact, 
judging from the severity of his sentence, he was the worst 
of the worst. He was a habitual criminal and to die on a 
Roman cross for thievery, that really was pretty severe. 
There is no telling how many other atrocities he may have 
committed. Somebody says, "Well, if he were that bad, 
what is it that Jesus is trying to teach us?" 
 

తడిినది. మీరు చేిన లేద్వ చెపిప న గ్రతిదీ, మీ మంచి 

రనులతో పాటు మీ పాపాలు కూడా అక్క డ నమోదు 

చేయబడాాయి. మీరు న్నజంగా ఎవరూ ద్వన్నన్న 

చూడకూడదనుకుంటుని్న రు. అక్సామ తుతగా యేసు 

నడుచ్చకుంటూ మీ రక్క న మంచ్చలా శుగ్భంగా 

మరియు తెలుగా ఉని్న డు. గురుతంచ్చకోండి, దేవుడు 

పారం లేన్న ా న్నన్న పారంగా చేసాడు, తద్వా రా ఆయనలో 

మనం దేవున్న నీతిగా ఉంటాము. మీరు ఎలా స్త్కైసతవులుగా 

ఉన్ని రో తెలుసుకోాలనుకుంటున్ని రా? తీరుప  రోజ్కన 

తంగ్డి ముందు చూడబోతుని్న రా? యేసు తన పక్ తం 

ద్వా రా మిమమ లిి  శుది ిచేి, తన జీవిాన్ని  మీ కోసం 

భరీత చేయక్పోతే, అది అసహా ంగా ఉంటుంది మరియు 

సాా గతిండబడదు. ఆయన పక్ తం మిమమ లిి  శుది ిచేి, 

మీరు ఆయనలోనే ఉండిపోతే, యేసు మీ 

పాపాలన్ని ంటిన్న రటుటకున్న అక్క డే న్నలాు ని్న డు. ఇది 

రాడిక్ల్స గ్రాా మిా యం. 
 

7. క్షమాప్ణ ఏరాప టు చేయబడిుంది. 

ఇది గ్రమాదవశాతుత లేద్వ యాదృచిి క్ం కాదు; అది 

శాశా తమైన గ్రణ్యళిక్లో భ్యగం. నేను పెదదయాా క్, ఈ 

దృషాటంతం ిలువ కోసం చాలా 

ఉరయోగిండబడిందన్న నేను విని్న ను. బహుశా మీరు 

విని్న రు. గ్బిడిజ మీదుగా రైళుు  వెళ్ళుందుకు అనుమతించే 

యాంగ్తిక్ వంతెనను నడిపే ఒక్ సహడరుడి క్థ, కానీ 

కన్ని  సమయాలోు  మలుపు తిరుగుతుంది, తద్వా రా 

దిగువన ఉని  నదిలో ఓడలు వెళ్ాయి. ఒక్ సారి 

వంతెన తిరిగింది, కానీ అక్సామ తుతగా ఒక్ మాట వచాి ంది 

మరియు అతన్నకి రైలు వసుతని టుు విన్నపించింది. 

మరియు అతను ఆ వంతెనను తిరిగి లైన్స్థలో 

తపలిండవలి ఉంటుంది, తద్వా రా గ్రయాణీకులు 

ద్వన్నన్న అడంాగా చేయగలరు మరియు న్నశనం 

చేయలేరు. కానీ సమసా  ఏమిటంటే, ఆ రోజ్క అతను 

తన చిని  మూడేళ్ు కడుకును రన్నకి తీసుకువచాా డు. 

కడుకు అతన్న నుండి దూపమయాా డు మరియు 

అతను జూన్నయర్ కోసం వెతికాడు మరియు అతను 

వంతెన యొక్క  మెకాన్నజంలో ఉని్న డు, గేర్స్థలలోనే, 

చిని  పిలుా డు గేర్స్థలపై ఆడుతుని్న డు మరియు 

ఇపుప డు కేవలం న్నమిషాలోు , అతను గ్కిందకు వెళిు 

బాలుడిన్న తీసుకురావడాన్నకి మరియు వంతెనను 

మూివేయడాన్నకి అతన్నకి సమయం లేదు. రైలును 

మరియు వందలాది మంది గ్రయాణీకులను 

పక్షిండడం లేద్వ ిా చ్ విిరి తన కడుకును 

చితక్బాదడం అతన్నకి ఎంపిక్. ఆ న్నపణయంతో బాధ్తో 

ిా చ్ విిరాడు. మన దేవుడు తన కుమారుడిన్న 

ిలువపై ఇచాా డు, తద్వా రా అతన్న వదదకు వచాే  

ాపందరూ క్షమిండబడారు మరియు 

పక్షిండబడారు. 
 



2. The immeasurable depth of God's love 
Let's let our minds wander back to that cross on that hill 
they called "Golgotha," or the place of the skull. It was 
barren, it looked like a skull. It was a place where many 
skulls had fallen. Now imagine that you are in the crowd at 
the bottom of the hill looking up at those three silhouetted 
crosses. You go a little closer to see the face of the one that 
they call the criminal, the one who would eventually ask 
for forgiveness. 
 
As we look up at him, his face is gray, ashen, and weary 
from no telling how much time he had been in jail and 
prison. His eyes are sunken and desperation has destroyed 
any sense of joy at all in his life. He has all but given up. 
"Let's get it over with," he's thinking, "Let's just get it over 
with." So he's hanging on that cross, and there are only a 
few grains of sand in his hourglass left. 
 
But then he looks over at this man who is crucified next to 
him. The man in the middle, the man over whose head is 
nailed a placard that says: The King of the Jews. We don't 
know if this crook had ever seen Jesus before, maybe he 
had. Maybe he had seen a miracle, maybe he had seen 
Jesus love the unlovable, maybe he had seen our Lord treat 
the scum of the earth like the salt of the earth, maybe he 
had heard one of his teachings, or, maybe all he knew 
about Jesus was what he was looking at right now, a 
crucified carpenter whose lungs were gasping for air and 
whose skin was torn and bleeding. But as he gazed at the 
man beside him, there was something about this man that 
was riveting to this thief. Why was this fellow so serene? 
Why was he so amazingly quiet while everybody else is 
ridiculing? Why doesn’t he scream out for pain like 
everybody else does who is on the cross? Then something 
amazing began to happen. 
 
This crook, this thief began to forget about himself. The 
intensity of his pain is momentarily dulled, the sting of the 
nails is momentarily forgotten and he finds himself unable 
to take his eyes off this man. He senses an emotion that he 
hasn't felt in "who knows when." He finds himself 
concerned about the Messiah. He catches himself caring 
about this man. A calloused crook, it's been so long since 
he cared about anything. It feels strange, but the feeling is 
there. 
 
There's an interruption. There's a foghorn-like voice that 
breaks his train of thought. It comes from the other crook, 
the fellow who's crucified on the other side. The voice is 
bitter and it's ugly. You see, somebody else has also been 
looking at Jesus. This criminal has not been looking at our 
Lord through the eyes of compassion and concern. He's 
been looking through the cracked lens of cynicism. 

ఇపుప డు అది శకి తవంతమైన ఉద్వహపణ, కానీ ద్వన్నలో 

ఒక్ గ్రధ్యన భ్యగం సరైనది కాదు. ఇది సరికాదు. 

సరికాన్నది ఎక్క డ ఉంద్య మీరు గురితండగలరో లేద్య 

చూడండి. "ఇగ్శాయేలు గ్రజలారా, ఇది వినండి, 

నజర్తయుడైన యేసు మీకు తెలిినటుుగా, దేవుడు తన 

ద్వా రా మీ మధా్  చేిన అదుభ ాలు, అదుభ ాలు 

మరియు స్తడనల ద్వా రా మీకు దేవున్నచే గురితంపు 

ొందిన వా కి త. దేవున్న న్నర్త దశిత ఉదేదశా ం మరియు 

ముందసుత స్థజాానం ద్వా రా ఈ వా కి త మీకు 

అరప గిండబడాాడు; మరియు మీరు దురామ రాుల 

సహాయంతో అతన్నన్న ిలువకు గ్వేలాడదీయడం 

ద్వా రా అతన్నన్న డంపారు. 
 

న్న జీవితమంా నేను విని  దృస్థషాటంతం యొక్క  తపుప  

ఏమిటి? ఇది ఇక్క డ ఉంది. గ్కాస్, స్థపాు ంటస్థలో కూరాు ని  

ఇంజనీర్ లాగా కాకుండా, గ్రరండం అదుపు లేకుండా 

తిరుగుతుని టుు చూిన కంతమంది మతరపమైన 

ఇంజనీర్ చేత గ్కాస్ మోకాలి కుదుపు కాదు. గ్కాస్ అసలు 

స్థూు గ్పింటస్థలో భ్యగం. ఈవ్ రళుే  రండులో 

మున్నగిపోయిన న్నమిషంలో గ్రణ్యళిక్ రన్నలో ఉంది. 

యేసు ఈ భూమిపైకి వచాి నపుప డు, పుటిటనపుప డు లేద్వ 

ిలువ వేయబడినపుప డు ఇది ముందు ఉంది. అతను 

వేసే గ్రతి అడుగుకి ిలువ నీడ దగపావుతూ వచిా ంది. 
 

తన శిలువను క్తితరించే చెటుటగా మారిన వితతన్నన్నకి జీవం 

పోింది యేసు అన్న మీరు ఎపుప డైన్న ఆలోచిండడం 

మానేశారా? ఇనుర ధ్యతువును భూమిలో ఉంచినాడు 

యేసు, ద్వన్న నుండి వచాే  చికుక లు క్రిగిపోాయి? తన 

తలిు క్డుపులో జ్కడాస్ అన్న పేరు పెటటబడే పిండాన్నకి 

జీవం పోిన యేసు, బయటకు వచిా  అతన్నకి గ్ద్యహం 

చేసేదెవరు? (కలస్ యులు 1:15-16) 
 

మీ సా ంత అమలును స్థపాున్ చేయడం ఎలా ఉంది? న్నకు 

తెలియదు, న్నకు ఏ ఆలోడన లేదు, కానీ ఇది గ్రమాదం 

కాదు. తన వధువు తెలుటి దుసుతలు ధ్రించి సా పంాలో 

శాశా తంగా జీవిండగలిగే ఏకైక్ మాపంా ఆమె పాపాల 

కోసం డన్నపోతే మాగ్తమే అన్న అతన్నకి మొదటి నుండి 

తెలుసు అన్న న్నకు తెలుసు. గ్రజలారా, అతను ఆ 

శిలువ నుండి ఎందుకు గ్కిందికి చూడగలిగాో న్నకు 

బాగా అపరమైందన్న, అతను అక్క డ 

గ్వేలాడదీయబోతుని్న డన్న మరియు ఇలా అంటాడు: 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమిండండి, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేసుతని్న రో ారికి తెలియదు." ఆ గ్పాప రనను 

అందించిన గ్పేమ సా పపాు ింహాసన గది నుండి 

వచిా ందన్న మీరు చూసాతరు, ఇక్క డ గ్పేమకు మూలం 

ఉంది. ిలువ మరియు క్షమారణ గ్రమాదం కాదు. 

ాటిన్న ఏరాప టు చేశారు. 
 

8. క్షమాప్ణ నిరుంత్రుం ఉుంటుుంది. 



 
Isn't it an amazing thing how two people can be so close to 
Jesus, have virtually the same circumstances, and yet have 
two totally different perspectives? Have you ever been 
amazed by how one of them can come out absolutely 
committed to following the Lord and the other just totally 
reject him and yet their circumstances virtually the same? 
I've never fully understood that, but here's a classic 
example of it. One felt compelled to request the impossible 
by faith, and the other just wanted to join in with the jeers 
of the crowd. "If you're the Christ, save yourself, Oh, while 
you're at it, save us, too!" It was just another verbal spear. 
Then there's silence again. 
 
I wonder if that critical thief didn't really expect the other 
fellow to join in. Misery does love company. But instead, 
the most remarkable thing happens. That other crook does 
just the opposite. I don't know how many people heard 
what he said to Jesus. I'm talking about those on the 
ground, the soldiers, Mary and the others. But I will 
guarantee you anyone who heard it was in awe. "Don't you 
fear God?" the thief says? "Since you are under the same 
sentence, we are punished justly. We are getting what our 
deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Then 
he says, "Jesus, remember me when you come into your 
kingdom." Can't you see the soldier glancing up, Mary 
wiping away a tear and staring into the face of that thief? 
Why I can see the angels in heaven gasping. "When was 
the last time this fellow ever spoke up for anybody?" 
 
But here he is, performing perhaps the most noble act 
recorded in Scripture when nobody else would come to 
God's defense, when almost everyone else turned their 
back, when even the angels were weeping and the demons 
from hell were dancing in the light because they thought 
they had killed the Son of God. It took a crook, it took a 
rejected low-life crook to stand on behalf of God and in so 
doing, in the very sunset of his existence, he salvaged 
everything about his life. 
 
Peter, the one who would never forsake Him, was nowhere 
to be found. Pilate, the authoritative one, had washed his 
hands a long time ago. The crowd had turned fickle, the 
disciples had run, but a crook without even knowing it 
shares with us the three things that you must know and 
believe deep in your heart of hearts if you are ready to 
come to Christ. What do I need to know to become a 
Christian?  What do I need to understand?  Folks, you 
never quit understanding, it's hard. Where do you draw 
that line?  
 
The book of Acts shows multiple examples of those who 
came to Christ and what bare necessities they understood. 

యేసు నుండి ఈ ఒక్క  ాక్ా  గ్పాప రన గురించి నేను మీకు 

ఆసకి తక్పమైన విషయం చెబుాను: "తంగ్ీ, ారిన్న 

క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి చేసుతని్న రో ారికి 

తెలియదు." గ్కియ యొక్క  అసంపూపణ కాలం 

ఉరయోగిండబడుతుంది, ఇది గత కాలంలో 

పునరావృతమయేా  డపా ను స్తచిసుతంది. బాగా మరో 

మాటలో చెపాప లంటే, మరింత సాహతా రపంగా, 

అనుాదం యేసు మాటాుడుతూ, "తంగ్ీ, ారిన్న 

క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి చేసాత రో ారికి 

తెలియదు." మీరు చూడగలరా? "తంగ్ీ, ారిన్న 

క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి చేసుతని్న రో ారికి 

తెలియదు." 
 

ఎంత సముచితమైనది ఎందుక్ంటే అతన్న ాా గం 

ఒక్పుప డు మరియు ఎరప టిీ, ఆ శిలువ నుండి 

ఉతప ని మయేా  క్షమారణ శాశా తమైనది. హెగ్ీయులు 

9:26, "ఆయన వెలుగులో ఉని టుుగా మనము 

స్త్కైసతవులను వెలుగులో నడిసేత, మనము ఒక్రితో ఒక్రు 

సహాసము క్లిగియుని్న ము, మరియు యేసు పక్ తము 

సమసత పారములనుండి మనలను శుగ్భరపచ్చను." (1 

యోహాను 1:7) "అనీి " అనే రదం న్నకు చాలా ఇషటం, 

కాద్వ? ఒక్ చిని  చిని  రదం, కానీ అది చాలా అపరం-

అన్ని  పాపాల నుండి మనలిి  శుగ్భరరుసుతంది-మనం 

బాపిటజంలో గ్ీసుత వదదకు రాక్ముందు మన పాపాలనీి , 

మనం వెలుగులో నడిసేత మన పాపాలనీి . 
 

ర్బండు వడన్నల తరుాత "మన పాపాలను 

ఒపుప కుంటే, ఆయన నమమ క్మైనాడు మరియు 

నీతిమంతుడు మరియు మన పాపాలను క్షమించి, 

అన్ని  అన్నా యాల నుండి మనలను శుది ిచేసాతడు." (1 

యోహాను 1:9) అపుప డు జాన్ ర్బండు వడన్నలు ఇలా 

అంటాడు, "న్న చిని పిలులారా, మీరు పారం 

చేయకూడదన్న నేను ఈ విషయాలు మీకు గ్ాసాతను. కానీ 

ఎవరైన్న పారం చేసేత ... నీతిమంతుడైన యేసుగ్ీసుత 

మనకు న్నా యాదిగా ఉని్న డు. మా పాపాల కోసం." (1 

యోహాను 2:1) మనము యేసు యొక్క  గ్పేమలో మరియు 

ఇషాటనుసాపం నడవడాన్నకి ిదంిగా ఉని టుయితే, 

ఆయన చి తాన్నకి తిరుగుబాటు చేయకుండా, పాపాన్ని  

పోషిస్తత , ద్వన్నన్న దూపంగా ఏద్య ఒక్ గదిలో ద్వడడాన్నకి 

గ్రయతిి సేత, మీరు స్త్కైసతవున్నగా చూడాలన్న నేను 

కోరుకుంటుని్న ను. దేవున్న నుండి, కానీ బదులుగా మన 

లోపాలను మరియు తపుప లను బహపంగంగా 

ఒపుప కుంటే, అపుప డు మనం న్నపంతపం 

క్షమిండబడాము. మనం శుగ్భంగా ఉండాలనీ, తెలుగా 

ఉండాలనీ రోజూ క్డిగేస్థసుతని్న ం. అపుప డు దేవుడు 

ననిు  లోరలికి అనుమతించాడు. 
 



But, it is capsulated right here as clearly as any place I've 
ever seen. 

1. He came to the conclusion that he was filthy. He 
looked over and said, "You know I deserve what I am 
getting." He didn't just say he was a sinner. He's 
saying, "I'm a mega-sinner. I deserve to hang on this 
cross. I deserve to die," gasping for breath. 

2. He came to a conclusion that Jesus was absolutely 
pure. He said, "But this man has done nothing 
wrong." The crook said, "I am guilty. God's innocent. 
I'm wrong, He's right. I'm lost, but He's the Savior." 
The crook said about he and his friend there, his 
buddy on the other side, "We're here because we 
deserve it, but he does not."  

3. Jesus has the power to incorporate us into a 
kingdom that transcends this life. That thief knew 
that there were just a few grains left in his hour glass 
and knowing he was dying, he looked over and said, 
"Master, will you remember me when you come into 
your kingdom?" 
 

By now Jesus had turned his head toward this thief and I 
can't help but wonder if even in his pain, Jesus had 
managed a slight smile as he seized this lost, lone sheep, 
broken, bruised and bleeding limping into the fold. That 
sheep looked up at the shepherd and said, "Can I come in? 
I don't deserve to, but can I come in? Master, would you 
remember me when you come into your kingdom?" The 
good shepherd looked at the sheep and said, "Come on in. 
Today, you're going to be with me in Paradise." The 
immeasurable value of a human, the immeasurable 
depth of God's love. 
 
The words of the song Beneath the Cross of Jesus 
summarize this lesson “Upon that cross of Jesus, mine eye 
at times can see the very dying form of One Who suffered 
there for me; And from my smitten heart, with tears two 
wonders I confess: The wonders of his glorious love and my 
own worthlessness" except we are not worthless in the 
eyes of the saving God. Amazing Grace Lesson #1252 Steve Flatt 
March 3, 1996 

 

Words of Comfort and Loyalty  

Writers of the four gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, 
and John, give us a record of the words that Jesus spoke 
when he was hanging on the cross—seven statements in 
all. The third one is perhaps the most touching scene and 
the most tender of all of the scenes that we have from 
Calvary. It's the scene when Jesus looks at his mother and 
said "Woman behold thy Son," and then to John the 

5. క్షమిుంచడుం ఆరరశ క్రపాయమైనది, 

అనకరుంచవలసిన నమూనా.మన చ్చటూట  ఉని  

ఇతరులను క్షమిండడాన్నకి యేసు మనకు శకి తన్నచాా డు. 

"గ్ీసుతలో దేవుడు మిమమ లిి  క్షమించినటేు, ఒక్రిరటు 

ఒక్రు దయ మరియు దయతో ఉండండి, ఒక్రినొక్రు 

క్షమిండండి." (ఎరసీయులు 4:32) ఇతప వా కుతల రటు 

క్షమించే జీవిాన్ని  గడరడాన్నకి ీలక్మైనది ఆ ిలువ 

నుండి మీ సా ంత క్షమారణను గ్గహండడం. క్షమించే 

వా కుతలు క్షమిండబడిన వా కుతలు. మినహాయింపులు 

లేవు. 
 

దేవున్న క్ృర యొక్క  బహుమతిన్న గురుతంచ్చకోవడాన్నకి 

గ్కింది అగ్కోిటక్ మీకు సహాయరడవచ్చా . 

ఇచిా న 

R-అడిక్ల్స 

A-అగ్క్మీక్రిండబడింది 

న్నపంతప 

ఇ-ఉద్వహపణ 

 

మేము ఆ శిలువ వదదకు వచిా నపుప డు ఆ బహుమతిన్న 

సీా క్రిసాతము. ఎలాగో గ్గంథం చెబుతోంది. దేవుడు 

మనలిి  రపా ాలు ఎకేక లా లేద్వ మాపథాన్స్థలో 

రరుగెతేతలా చేయడు. అతను మనతో చెపేప ది 

ఏమిటంటే, మీరు గ్ీసుతపై నమమ క్ం ఉంచాలన్న, 

విశాా సంతో ఆ శిలువ వదదకు రాాలన్న నేను 

కోరుకుంటుని్న ను, మాంసంలో ఉని  దేవుడు యేసు 

మీ కోసం ఆ ిలువపై మపణించాడన్న నముమ తుని్న ను, 

ఈ నమమ కాన్ని  మనుషుా ల ముందు ఒపుప కోండి, మీ 

కోసం డన్నపోండి. పాపాలు మరియు నీటి బాపిటజంలో 

అతన్నతో పాతిపెటటబడండి, ఆ సమయంలో నేను, 

దేవుడు, గ్ీసుత పక్ తం ద్వా రా శుగ్భం చేయబడిన పారం 

నుండి మీకు కతత జీవిాన్ని  ఇసాతను.అమేజిం  గ్గేస్ లెసన్ 

#1251 స్థసీటవ్ స్థ ు ట ిగ్బవరి 25, 1996 
 

క్షమాప్ణ శకి ు 

"మరో ఇదదరు వా కుతలు, ఇదదరు నేపసురలు, 

ఉరితీయడాన్నకి అతన్నతో పాటు తీసుకువెళాురు. ారు 

పుగ్ర్బ అనే గ్రదేశాన్నకి వచిా నపుప డు, అక్క డ ారు 

అతన్నన్న, నేపసురలతో పాటు ి లువ వేశారు-ఒక్రు అతన్న 

కుడి వైపున, మరొక్రు అతన్న ఎడమ వైపున. యేసు 

"తంగ్ీ, ారిన్న క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి 

చేసుతని్న రో ారికి తెలియదు." మరియు ారు చీటుు 

వేి అతన్న బటటలు రంచ్చకున్ని రు, గ్రజలు చూస్తత  

న్నలబడి, పాలకులు కూడా అతన్నన్న వెకిక రిస్తత , 'ఇతను 

ఇతరులను పక్షించాడు, దేవుడు ఎనిు కోబడిన గ్ీసుత 

అయితే, అతను తనను ాను పక్షించ్చకోాలి' అన్న 

అన్ని రు. సైన్నకులు కూడా వచిా  అతన్నన్న వెకిక రిస్తత , 



beloved disciple, “behold thy mother." This is a beautiful 
and touching scene of comfort and of loyalty. 
 
"When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, 
dividing them into four shares, one for each of them, with 
the undergarment remaining. This garment was seamless, 
woven in one piece from top to bottom. 'Let's not tear it,' 
they said to one another. 'Let's decide by lot who will get 
it.' This happened that the scripture might be fulfilled 
which said, 'They divided my garments among them and 
cast lots for my clothing.' So this is what the soldiers did. 
Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's 
sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 
When Jesus saw his mother there, and the disciple whom 
he loved standing nearby, he said to his mother, 'Dear 
woman, here is your son,' and to the disciple, 'Here is your 
mother.' From that time on, the disciple took her into his 
home." (John 19:23-27) 
 
There were four soldiers who crucified Jesus who divided 
his clothing into four different parts. But to help us 
understand the pattern of what's happening let’s step back 
a little bit in history and look at some of the Jewish customs 
of dress as well as some of the Roman customs that 
surrounded crucifixion.  
 
A Jewish man typically wore five pieces of clothing. He had 
first of all a headpiece, maybe a turban or some kind of 
cloth. You've seen pictures on your television before of the 
kind of headgear people in the Far East and Middle East 
wear to keep their hair out of their face and in place. It was 
a traditional headpiece that has been worn for centuries. 
 
But the Jewish male would have on some type of shoe, 
usually a leather sandal. A third piece of garment would be 
a long robe, generally with a slit in the top, sometimes 
completely open or slit down the sides. It hung down close 
to the ankles and was a loose fitting garment. 
 
The fourth piece of clothing was his girdle or his belt as we 
would call it. It was either another piece of cloth, or 
sometimes a piece of leather used to tie around his waist. 
This kept the long, flowing outer garment from just 
blowing away, and yet allowed it to be loose. Lastly a 
Jewish man wore an undergarment. In the case of Jesus, it 
was seamless made out of one piece of cloth woven from 
top to bottom.   
 
Customarily, that undergarment was made by a mother 
and given to her son when he reached maturity, when he 
came into his own adulthood. More than likely, that's 
exactly what Mary had done for Jesus. Now remember 
because it will come into play in just a moment. 

గ్ద్వక్షాపసాన్ని  అతన్నకి అందించి, 'నువుా  యూదుల 

రాజ్కవైతే న్ననిు  పక్షించ్చకో' అన్ని రు. అతన్న పైన ఒక్ 

లిఖితపూపా క్ నోటీసు ఉంది, అది ఇలా ఉంది: ఇతను 

యూదుల రాజ్క, అక్క డ వేలాడదీిన నేపసురలలో 

ఒక్డు అతన్నపై దూషించాడు: 'నువుా  గ్ీసుతవు కాద్వ? 

న్ననిు  మరియు మమమ లిి  పక్షిండండి!' కానీ ఇతప 

నేపసురడు అతన్ని  మందలించాడు. మీరు అదే 

ాక్ా ంలో ఉన్ని రు కాబటిట మీరు దేవున్నకి 

భయరడలేద్వ? మేము న్నా యంగా శిక్షిండబడాాము, 

ఎందుక్ంటే మన రనులకు తగినది మనం 

ొందుతుని్న ము. కానీ ఈ వా కి త ఎలాంటి తపుప  

చేయలేదు.' అపుప డు అతను, 'యేసు, నీవు నీ 

రాజా ంలోకి వచిా నపుప డు ననిు  స్థజాారక్ం చేసుకో' 

అని్న డు. యేసు అతన్నకి జాబిచాా డు, 'నేను నీతో 

న్నజం చెపుతని్న ను, ఈ రోజ్క నువుా  న్నతో పాటు 

రపదైసులో ఉంటావు' (లూకా 23:32) 
 

మీరు శిలువ వేయబడిన దృశా ం చ్చటూట  

చూసుతని పుప డు, మీరు ఏ పాగ్తతో చాలా సులభంగా 

గురితసాత రు? మీరు ారి ముఖ్యలోు కి చూసుతని పుప డు మీ 

గురించి మీకు గురుతకు వచాే ది ఏదైన్న ఉంద్వ? మీలో 

కందరికి, ఆ సమాధ్యనం పీటర్ కావచ్చా . మీరు 

విధేయత గురించి గ్రక్టనలు మరియు ాగాదన్నలు 

చేసాతరు, ాటిన్న తగింాడడాన్నకి మాగ్తమే. మీరు 

అరరాధ్ం మరియు న్నరాశతో కుసీత రడుతుండవచ్చా : 

మిమమ లిి  మీరు ఈ గ్రశి  వేసుకుంటారు: దేవుడు మళ్లు 

ననిు  క్షమిండగలడా? బహుశా, మీరు పిలాతుతో 

గురితండవచా్చ . పిలాతు గురించి ఆలోచిండండి, అక్క డ 

గ్రధ్యన రదం, "ద్వద్వపు," కాద్వ? అతను దేవున్న 

కుమారుడిన్న "ద్వద్వపు" విడుదల చేశాడు. అతను 

"ద్వద్వపు" సరైన రన్న చేసాడు. బహుశా మీ జీవితం 

"ద్వద్వపు" అనే రదంతో చ్చటటబడి ఉండవచ్చా . మీరు 

"ద్వద్వపు" స్త్కైసతవులయాా రు. మీరు "ద్వద్వపు" 

నమమ క్మైన జీవిాన్ని  గడిపారు. మీరు "ద్వద్వపు" 

గ్క్మశిక్షణతో జీవించారు. 
 

బహుశా మీరు మేరీన్న గురితండవచా్చ . మగ మరియు ఆడ, 

విశాా సకులు, నమమ క్మైన, న్నజమైన, కని్న సారుు 

విచాపంగా లేద్వ కని్న సారుు గందపగోళ్ంగా ఉని  

మేరీలు చాలా మంది ఉన్ని పన్న నేను భ్యవిసుతని్న ను. 

లేద్వ, బహుశా ఎవరైన్న జాన్స్థతో గురితండవచా్చ . నువ్వా  

అక్క డే ఉని్న వు కానీ పిరికిాడివి, న్నశశ బదంగా ఉని్న వు, 

భయరడుతుని్న వు. ఈ స్థసరలం వెలురల, మీరు యేసు 

శిషుా లన్న న్నజంగా ఎవరిీ తెలియదు. 
 

మీరు శిలువ వేయడం చ్చటూట  ఉని  పాగ్తల మొతతం 

ారాగణ్యన్ని  చూసుతని పుప డు, మీరు ఎవరిన్న 

గురితంచారు. ఆ పాగ్తలని్న ంటి మధా్ , గ్ీసుతలో ఉని  



 
The Romans also had some customs regarding the 
crucifixion. There were five Roman soldiers always 
assigned to the crucifixion duty. Four were given the 
responsibility to actually drive the nails and pull the cross 
into position. But after the cross was in its standing and 
upright position, they formed kind of a four-cornered 
guard post. If there was any kind of threat, then they were 
the ones there to protect the victim as he was on the cross 
to die a painful death. 
 
The soldier who was responsible for the other four was the 
Centurion. He was supervising the crucifixion. One of the 
benefits that came to the four soldiers was that they could 
divide up whatever clothing the victim might be wearing 
that day. That’s what they were doing with Jesus’ clothing 
as He hung there naked and humiliated. They were 
gambling for his clothes. 
 
The problem was Jesus probably had five pieces of clothing 
but only four soldiers. The centurion apparently didn't get 
involved in this activity. Therefore, one took the 
headpiece, one took his sandals, one took his outer 
garment and one took his belt. But who would get the fifth 
garment, the undergarment? How do they decide? John 
tells us in order to decide which one of the four would get 
that undergarment by casting lots or gamble for it. We 
might say they were throwing dice to see which one of 
them was actually going to get the undergarment. No 
doubt they did not know but John tells us, they were 
actually fulfilling a prophecy of David recorded in Psalm 
22:18.  
So, with that kind of background in place, knowing the 
customs of how Jewish men dressed and knowing 
something of the customs of the Romans soldiers as they 
crucified their victims, let's come back now to the scene 
and see if it makes a little more sense. 
 
There were others present at the crucifixion besides the 
soldiers who crucified him and the jeering mob who were 
yelling insults at him. At least one of His disciples who had 
deserted him returned. John was with Mary and at least 
three other women. There must have been a bit of a 
dangerous thing for those four women to be there around 
the cross with Jesus. After all, for a man to be considered 
such a criminal that the Roman government would deem 
him worthy of being crucified, makes him the kind of 
person that you probably don't want to be around for fear 
something might happen to you. After all, isn't that why all 
the other disciples fled? Even after Jesus had been 
resurrected and ascended into heaven, the apostles all 
gathered in the Upper Room in Jerusalem afraid to even go 

మనలో గ్రతి ఒక్క రిన్న గురితండగలిగే వా కి త ఉని్న డన్న 

నేను మీకు స్తచిసుతని్న ను. మా డదువుకు ఆయనే 

ఫోక్స్. మీరు దీన్ని  ఇషటరడరు, కానీ స్త్కైసతవులమైన 

మనమందపం ిలువ వేయబడిన వంక్తో 

గురితంచాము. అతన్నలాగే, మీరు యేసు రక్క న ిలువపై 

వేలాడదీయండి. అతన్నలాగే, మీరు విశాా సంతో 

చూసారు మరియు ఊహండలేన్న అభా ప రనను సాధా్ ం 

చేసారు. మరియు అతన్నలాగే, మీరు పాల్స మోక్షం 

యొక్క  "వరిణండలేన్న బహుమతి" అన్న పిలిచారు. 
 

ిలువ వేయబడిన దంగ గురించిన దృశా ం మనకు 

ఏమి చెబుతుంది? ఇది మనకు ఏమి చూపిసుతంది? 

కేవలం ర్బండు గ్పాథమిక్ విషయాలు, కానీ అవి 

మానవుడు నేరుా కోగలిగే ర్బండు ముఖా్ మైన పాఠాలు. 

ఒక్ వా కి త యొక్క  అరరిమితమైన విలువ మరియు దేవున్న 

గ్పేమ యొక్క  అరరిమితమైన లోతు. ఇది ఒక్ 

అందమైన క్థ, అనేక్ విధ్యలుగా ఇది ఒక్ పహసా మైన 

క్థ. తపతరాలుగా, ి లువ వేయబడిన వంక్ యొక్క  క్థ 

కందరికి ఈ రోజ్క దేవున్న క్ృరను ఎలా అంగీక్రిసుతంది, 

ఒక్ స్త్కైసతవుడు ఎలా అవుాడు అనే ద్వన్న గురించి 

విాద్వసప దంగా ఉంది. గ్రజలారా, ఇది ఆ గ్రయోజనం 

కోసం రికార్ ా చేయబడలేదు. దేవుడు తన డరాి న్న 

స్థసార పిండడాన్నకి ముందు, స్త్కైసతవులు ఉండక్ముందే ఈ 

మొతతం జరిగింది. బైబిల్సస్థలోన్న ఇతప పేజీల మాదిరిగానే, 

ఆ ర్బండు శకి తవంతమైన పాఠాలు మనకు గ్గాిక్ల్సస్థగా 

చూపిండడమే ఈ క్థ డరిగ్తలో గ్రవేశిండడాన్నకి 

కాపణం: ఒక్ వా కి త యొక్క  అమూలా మైన విలువ 

మరియు దేవున్న గ్పేమ యొక్క  అరరిమితమైన లోతు. 
 

యేసు శిలువపై చేిన ఏడు గ్రక్టనలు అతన్న మొతతం 

జీవిాన్ని  మరియు టాబ్స్థలు లేద్వ పెదద నోటస్థబుక్స్థలోన్న 

స్తచిక్ పేజీ వంటి మిషన్స్థను సంగ్గహంచాయి. మీరు 

తిపిప , గ్రతి చిని  టాా బ్ వెనుక్ మెటీరియల్స 

ాలాూ మస్థను క్నుగొనండి. 
 

1. ఒక వయ కి ు యొకక  అప్రమిత్మైన విలువ. 

యేసు తన రరిడపా  ద్వా రా గ్రజలతో ఎలా 

గ్రవరి తసుతని్న ో అదే విధ్ంగా శిలువ వేయబడిన 

వంక్తో వా వహరిండడం మనం చూసాతము. ఆ గ్రజలు 

న్నస్ హాయంగా ఉన్ని రు మరియు విశాా సంతో అతన్న 

వైపు చూసాతరు. ఉద్వహపణకు, అతను కండపై గ్రసంగం 

ఇవా డం నుండి దిగి వచాి నపుప డు చాలా ముందు అదే 

గ్శద ిమరియు దయను గ్రదరిశ ంచాడు. మాథ్యా  తన 

సుాపత, 8వ అధ్యా యంలో, అతను ఒక్ గుంపు చ్చటూట  

గుమికూడి మాటాుడుతుని్న డన్న, ఆ గుంపు అక్సామ తుతగా 

కాంతి కిపణ్యన్ని  చూిన బొదిదంక్లాు  చెలాు చెదురుగా 

ఉందన్న చెపాప డు. ఎవరో తమ ఊపిరితితుతల ఎగువన 

"కుషుట రోగి" అన్న అరుసాతరు. ఖ్చిా తంగా అక్క డ అతను 



out for fear that probably the same thing might happen to 
them? 
 
Yet here these women were there out of their love and 
devotion for Jesus Christ, really not caring very much about 
the potential danger. Who were those three other 
women? One of them was Mary, the wife of Clopas. Now 
we have no idea who she was other than she was the wife 
of Clopas. We don't have any other information about her, 
but she was one who loved Jesus.  
 
Another woman was according to Matthew the mother of 
the sons of Zebedee, James and John; according to Mark 
Salome and according to John the sister of Jesus’ mother. 
Thus, James and John were Jesus’ first cousins. Do you 
remember something about Salome, something that she 
had done earlier in the ministry of Jesus? She was the one 
who came to Jesus and said to him, "Lord, when you 
establish your kingdom, I want you to give thrones, one on 
your right-hand and one on your left-hand to my sons, 
James and John." Jesus' response was a loving rebuke as 
that kind of self-centered ambition was not the way the 
kingdom was to be. As a matter of fact, Salome had no idea 
the kind of problems that were going to come and the price 
that would be paid by his disciples at a later date. 
 
The third woman is identified as Mary of Magdala, the 
woman out of whom Jesus had cast evil spirits. She was so 
grateful for what Jesus had done that she could never 
forget it. She didn't really care that there was danger at the 
cross. She loved her Lord and she could never lose her 
gratitude for what Jesus had done for her. So, she is right 
there at the foot of the cross. 
 
But then there is one other woman named, actually she's 
named first even though we are discussing her last. It was 
his mother, Mary. Though Mary had been there all along, 
she is introduced to us in conjunction with the 
undergarment that we read just a moment ago. Look again 
at the text and you'll see after the undergarment is 
mentioned; it's at that point when his undergarment is 
being gambled for that Jesus then speaks to his mother. 
Apparently when the soldiers touched that undergarment, 
they touched something that was very near and dear to his 
heart as well as to his mother's heart because more than 
likely she had made that undergarment for Jesus. Little 
wonder then as they were gambling for that 
undergarment, he would turn and address his beloved 
mother. 
 
Maybe Mary was not able to understand all that was going 
on at that time. I doubt she was. But she was able to love 
him; after all, that was her son—that was her firstborn son. 

మానవతా ం యొక్క  గుంపులు, నడిచే గాయం, 

చీమురటిటన పుండు, బహుశా చేయి లేదు, బహుశా 

ముకుక  ఉండక్పోవచా్చ . నేను మీకు ఒక్ ాసతవం 

చెబుాను, అతన్నకి ఒక్ చివరి, తీపన్న గ్పాప రన తరప  

మర్తమీ లేదు. కుషుురోగి పైకి చూి, "గురువు, మీరు 

కోరుకుంటే, మీరు ననిు  శుగ్భం చేయగలరు." 
 

చూడండి, ఆ కుషుురోగి ఖ్చిా తంగా ిలువ వేయబడిన 

దంగకు ఏమి లేదు, తీపన్న గ్పాప రన తరప . ఆ కుషుురోగికి 

యేసు ఏమి చేసాో నీకు గురుతంద్వ? యేసు అతన్నన్న 

అందుకన్న ముటుటకుని్న డు. తెరిచి ఉని , పక్ తం 

కారుతుని  పుండులో ఒక్ద్వన్నపై చేతులు వేశాడు. 

ఇపుప డు మీరు ొదలోు  పీటర్ మరియు జాన్స్థలను 

చూడవలి ఉంది, "అర్బర్త, మాసాటరు, మాసాటరు, వదుద, 

అతన్నన్న ాక్వదుద!" అతను ఎందుకు చేసాడు? యేసు 

కుషుట రోగిన్న ాక్కుండా సా సరరపడలేడా? ఖ్చిా తంగా 

అతను చేయగలడు. ఎందుకు చేసాడు? అతను ఒక్ 

వా కి త యొక్క  అమూలా మైన విలువను మాకు 

బోధించాడు. 
 

గ్రజలారా, మన్నషికి విలువ ఉంటుంది ఎందుక్ంటే 

అతను లేద్వ ఆమె మన్నషి. ఇపుప డు గ్రరండం ద్వన్నన్న 

కనడం లేదు. మనం ఎలా క్న్నపిసుతని్న ము, మనం ఏమి 

చేయగలం లేద్వ మన బాా ంకు ఖ్యాలో మనం ఏమి 

ొంద్వము అనే ద్వన్న ఆధ్యపంగా మనకు విలువ 

ఉంటుందన్న గ్రరండం మనకు బోధిస్థసుతంది. ఇపుప డు 

మీరు ఆ వసుతవులను తీసుకన్న ాటిన్న క్లిి మెష్ 

చేయండి మరియు మీరు గ్రరండ విలువ వా వసరను 

క్లిగి ఉన్ని రు. దేవుడు ఇలా అంటాడు, "కాదు, మీరు న్న 

సా రూరంలో సృషిటండబడినందున మీరు 

విలువైనారు, అన్ని  సృషిటలో గ్రతేా క్మైనారు." 
 

జాన్ 8లోన్న వా భిచారిణికి యేసు అదే విషయాన్ని  

బోధించాడు. ఆమె క్థ మీకు గురుతంద్వ? ఆమె 

న్నలబడటాన్నకి ఎటువంటి ఆధ్యరాలు లేవు. ఆమె 

వా భిచాప డపా లో రటుటబడింది. ఆమెకు పక్షణ లేదు. 

ఆమె పారం అన్న మేము చెబుాము. కానీ ఆమె క్ళుే  

యేసు క్ళ్ే తో క్లిినపుప డు, ఆ ఇతప క్ళ్ే లో ఆమె 

చూిన దాే షం మరియు చేదు ఆమెకు క్న్నపిండలేదు. 

ఆమె క్ళే్ లో ఒక్ అభా పనితో అతన్న వైపు చూింది, 

మరియు అతను ఆమె గ్పాణ్యలను విడిచిపెటాటడు. 
 

సుాపతలో, సమారిటన్ స్త్సీత, ఆ చెటుటపైకి జక్క యా స్ 

మరియు అంధుడైన బారిటమేయస్ గురించి క్థలు 

మరియు క్థన్నలు ఉని్న యి. కాబటిట, గ్ీసుత గ్రక్క న 

మపణించిన ఈ వా కి తకి ఏమి జరిగింద్య చూినపుప డు 

మనం ఆశా పా పోనవసపం లేదు. ఈ దంగ గురించి 

మనకు పెదదగా తెలియక్పోవడం విశేషం, అవున్న? 



Is there anything like a mother's love in all the world? I 
don't think there is. Can you imagine what Mary must have 
been experiencing as she stood there at the foot of the 
cross, seeing her son, her firstborn hanging, dying, 
bleeding, suffering, struggling for every breath? He was the 
one conceived by the Holy Spirit that the angel said would 
be called the Son of God. You'd think that no one would 
want to stand and watch that, but that was his mother and 
that was her boy. She had to be there, it's the most natural 
thing in the world for her to be there as painful as it was. 
Jesus might be a criminal in the eyes of the law, Jesus was 
still her son. 
 
Think of all the things that Mary had seen, all the things 
that she had heard, and all the things that she had 
experienced up to this point. When Jesus was only eight 
days old, do you remember she and Joseph took Baby 
Jesus to the temple? They were going to dedicate him, and 
it was time for his circumcision. They took him to the 
temple where Simeon, a wise old godly man to whom the 
Holy Spirit had made a promise stating "Simeon, you will 
not die until you see the Messiah." Upon seeing Jesus 
Simeon realized that the promise had been fulfilled. It was 
the Son of God. "Then Simeon blessed them and said to 
Mary, his mother: 'This child is destined to cause the falling 
and rising of many in Israel, and to be a sign that will be 
spoken against, so that the thoughts of many hearts will be 
revealed. And a sword will pierce your own soul too.'" 
(Luke 2:34-35) 
 
Do you think Mary had any idea what Simeon was talking 
about when Jesus was eight days old, when he said to her, 
“And a sword will pierce your soul too?” I doubt it very 
seriously. But she lived to see her worst fears come true. 
She lived to see her son, who came to give his life for all, 
have a sword pierce his side. Mary lived to see the day 
when they drove nails in his hands. She lived to see the day 
when they shoved that crown of thorns down upon his 
brow. She lived to see the day when he breathed his last. 
It cost Mary greatly to submit to God's will, didn't it? Think 
of all the various incidences that must have been running 
through her mind as she stood there at the foot of the 
cross and watched Jesus die. Now had come the time when 
the ultimate plan of God was coming to pass for her 
firstborn son. Jesus would be a martyr and he would die 
for the sins of the whole world. 
 
Notice something else about Mary. It would be easy to 
miss it. It says Mary was standing there. She stood. She 
didn't faint, she didn't fall. Outwardly she was still that 
same calm woman who had met the salutation of the angel 
some three decades earlier. She said to that angel, "Behold 
the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy 

అతన్న పేరు, అతన్న సా సరలం, అతను జీవనోపాధి కోసం 

ఏమి చేసాో లేద్వ అతన్నకి యేసు గురించి ఏమి తెలుసు 

అన్న మాకు తెలియదు. అతను దేశభకుతడన్న, రోమన్ 

సైనా్న ని్న  దేశం నుండి తరిమికటటడాన్నకి 

గ్రయతిి సుతని  యూదు మతోన్నమ దులలో ఒక్డన్న 

కందరు ఊహంచారు. న్నజం చెపాప లంటే న్నకో 

సందేహం. అది న్నజమైతే, ఖ్చిా తంగా లూకా మనకు 

చెపిప  ఉండేాడేమో అన్న న్నకు సందేహం. మరియు 

లూకా కాక్పోతే, ఎక్క ో మరొక్ డరిగ్తకారుడు ఆ 

విషయాన్ని  గ్రసాతవించాడు. 
 

లేదు, యేసు గ్రక్క న వేలాడుతుని  ఈ వా కి త కేవలం ఒక్ 

మోసగాడు అనే ాసతా ని్న  మనం ఎదురోక వలి 

ఉందన్న నేను భ్యవిసుతని్న ను. అతను కేవలం ఒక్ దంగ. 

న్నజాన్నకి, అతన్న శిక్ష తీగ్వతను బటిట చూసేత, అతను 

అతా ంత చెతతగా ఉని్న డు. అతను ఒక్ అలాటైన 

నేపసురడు మరియు దంగతనం కోసం రోమన్ శిలువపై 

డన్నపోవడం న్నజంగా చాలా తీగ్వమైనది. ఇంకా ఎన్ని  

ద్వరుణ్యలకు పాలప డాాో చెపాప లి్ న రన్నలేదు. ఎవరో 

అంటారు, "అతను అంత చెడాా డే అయితే, యేసు 

మనకు ఏమి బోధించాలనుకుంటుని్న డు?" 
 

2. దేవుని క్రేమ యొకక  అప్రమిత్మైన లోతు 

"గోలాోా" లేద్వ పుగ్ర్బ ఉని  గ్రదేశం అన్న పిలిచే ఆ 

కండపై ఉని  ఆ శిలువ వైపు మన మనస్ు లను తిరిగి 

తిరుగుద్వం. అది బంజరు, అది పుగ్ర్బలా క్న్నపించింది. 

అది చాలా పుగ్ర్బలు రడిపోయిన గ్రదేశం. ఇపుప డు మీరు 

కండ దిగువన ఉని  గుంపులో ఆ మూడు ిలౌ్హట 

శిలువలను చూసుతని్న పన్న ఊహంచ్చకోండి. ారు 

నేపసురడు అన్న పిలిచే వా కి త యొక్క  ముఖ్యన్ని  

చూడటాన్నకి మీరు కంచెం దగపాగా వెళ్ుండి, చివరికి 

క్షమిండమన్న అడిగే వా కి త. 
 

మేము అతన్నన్న చూసుతని పుప డు, అతన్న ముఖ్ం 

ూడిద పంగులో ఉంది, ూడిద పంగులో ఉంది 

మరియు అతను ఎంతకాలం జైలులో మరియు జైలులో 

ఉన్ని ో చెరప లేనంత అలిపోతుంది. అతన్న క్ళేు  

మున్నగిపోయాయి మరియు న్నరాశ అతన్న జీవితంలో ఏ 

ఆనంద్వన్ని  అయిన్న న్నశనం చేింది. అతను అనీి  

వదులుకుని్న డు. "ఇంకేం చేద్వద ం" అన్న 

ఆలోచిసుతని్న డు. కాబటిట అతను ఆ శిలువపై 

వేలాడుతుని్న డు మరియు అతన్న గంట స్థగాుస్స్థలో కన్ని  

ఇసుక్ ర్తణువులు మాగ్తమే మిగిలి ఉన్ని యి. 
 

కానీ అతను తన రక్క న ి లువ వేయబడిన ఈ వా కి త వైపు 

చూసాతడు. మధా్ లో ఉని  వా కి త, తలపై 

గ్వేలాడదీయబడిన వా కి త: యూదుల రాజ్క. ఈ మోసగాడు 

యేసును ఇంతకు ముందు ఎపుప డైన్న చూశాో లేద్య 

మనకు తెలియదు, బహుశా అతను చూశాడు. బహుశా 



word," Mary still showed that same kind of strength. So at 
this day she entered into her son's great suffering and she 
drank the cup right down to the bitter dredges. 
 
It must have been a shock to all those people who heard 
Jesus shout, "My God, my God, why have you forsaken 
me?" What a painful shock that must have been; but it 
didn't crush anybody's heart anymore than it crushed 
Mary's. She stood there and listened to that. Never has 
sorrow presented itself in a form more touching than we 
see in the life of Mary. But even in all of his bitter anguish, 
who is he concerned about? He's concerned about his 
mother, isn't he? Seeing her standing with John by her 
side, he said to his mother, "Dear woman," as the King 
James has it, "Behold thy son, here is your son." Now surely 
that was Jesus’ way of saying to her and to John, that John 
was now going to take responsibility for Mary. Jesus' 
earthly life was about over and someone needed to take 
care of her. Though she was strong, she was going to need 
support. John was the one Jesus trusted to provide that 
support. 
 
Perhaps it seems a little bit strange, but there was nobody 
there from her immediate family to help. Why did Jesus 
have to give that responsibility to John? Apparently, 
Joseph, her husband, had died. We don't know that for 
sure, but we don't have any mention of the name of Joseph 
after Jesus was 12 years old. So Mary is probably a widow. 
Jesus couldn't call on any of his brothers to come and take 
care of his mother because although she believed in him, 
John tells us that none of his brothers yet believed that he 
was the Christ. Apparently, none of them were around, 
they were long gone. They may never have even been 
there at all. So, he looks to John, his beloved friend, and 
says, "John, take care of this woman, she's your mother." 
 
The Bible tells us that all the disciples deserted Jesus. But 
John was at the cross, standing at the very foot of the 
cross. Who knows where the other 11 or the other 10 
were? Judas had killed himself, the other 10 were in hiding 
somewhere, but John was right there loyal to Jesus. Jesus 
knew he could trust John. So as John stands beside Mary, 
the mother of Jesus, Jesus says to John, "John, I know I can 
trust you. You are loyal to me, and you will be as loyal to 
my mother as you've been to me. I want you to take care 
of her." What a compliment that was to John. It meant 
more than just providing a roof over her head; it meant 
taking responsibility for her. The last time Mary is 
mentioned in the New Testament is in the book of Acts 
when she is in the presence of other disciples who are 
waiting for the gift of the Holy Spirit, but the Bible tells us 
that she's there with John. So, John is living up to the trust 
that Jesus put in him. 

అతను ఒక్ అదుభ ాన్ని  చూి ఉండవచా్చ , బహుశా 

యేసు గ్పేమలేన్న ాటిన్న గ్పేమిండడాన్ని  అతను చూి 

ఉండవచ్చా , బహుశా మన గ్రభువు భూమి యొక్క  ఉపుప  

వలె భూమి యొక్క  ఒటుటను చూసుకోవడం అతను 

చూశాడు, బహుశా అతను అతన్న బోధ్నలలో ఒక్టి 

విని్న డు, లేద్వ, బహుశా అతన్నకి తెలిినదంా జీసస్ 

గురించి అతను గ్రసుతతం చూసుతని ది, ఊపిరితితుతలు 

గాలి కోసం ఊపిరి పీలుా కుని  మరియు డపమ ం 

చిరిగిపోయి పక్ తం కారుతుని  ిలువ వేయబడిన 

వగ్డంగి. కానీ అతను తన రక్క నే ఉని  వా కి త వైపు 

చూసుతండగా, ఈ వా కి త గురించి ఈ దంగకు ఏద్య ఉంది. ఈ 

వా కి త ఎందుకు అంత న్నపమ లంగా ఉని్న డు? అందరూ 

ఎగాళి చేసుతని పుప డు అతను ఎందుకు అదుభ తంగా 

న్నశశ బదంగా ఉని్న డు? ిలువపై ఉని  అందరిలాగా 

అతను నొపిప  కోసం ఎందుకు కేక్లు వేయడు? అపుప డు 

ఆశా పా క్పమైనది జపగడం గ్పాపంభమైంది. 
 

ఈ మోసగాడు, ఈ దంగ తన గురించి మపచిపోవడం 

మొదలుపెటాటడు. అతన్న బాధ్ యొక్క  తీగ్వత 

క్షణక్షణ్యన్నకి మొదుదబారిపోతుంది, గోళ్ే  కుటటడం 

క్షణక్షణ్యన్నకి మపచిపోతుంది మరియు అతను తన 

దృషిటన్న ఈ మన్నషి నుండి తీివేయలేక్పోయాడు. 

"ఎవరికి ఎపుప డు తెలుసు"లో అతను అనుభవిండన్న 

భ్యవోదాే గాన్ని  అతను గ్గహంచాడు. అతను మెసీ్ య 

గురించి ఆంద్యళ్న చెందుతుని్న డు. అతను ఈ వా కి త 

గురించి గ్శద ి వహస్తత  తనను ాను రటుటకుని్న డు. 

క్ఠోపమైన మోసగాడు, అతను దేన్న గురించి 

రటిటంచ్చకోకుండా చాలా కాలం అయాి ంది. ఇది వింతగా 

అన్నపిసుతంది, కానీ అనుభూతి ఉంది. 
 

అంతరాయం ఏపప డింది. అతన్న ఆలోడనల గ్శేణిన్న 

విచిి ని ం చేసే ాఘోరి్  లాంటి సా పం ఉంది. ఇది 

అవతలి వంక్ నుండి వసుతంది, అవతలి వైపు ిలువ 

వేయబడిన సహడరుడు. సా పం చేదుగానూ, 

వికాపంగానూ ఉంది. మీరు చూడండి, మరొక్రు కూడా 

యేసు వైపు చూసుతని్న రు. ఈ నేపసురడు మన గ్రభువును 

క్రుణ మరియు గ్శదతిో చూడలేదు. అతను ిన్నిజం 

యొక్క  రగిలిన లెన్్  ద్వా రా చూసుతని్న డు. 
 

ఇదదరు వా కుతలు జీసస్స్థతో చాలా సన్ని హతంగా 

ఉండటం, ాసతవంగా ఒకే విధ్మైన రరిిరతులను క్లిగి 

ఉండటం మరియు ర్బండు విభిని  దృకోక ణ్యలను క్లిగి 

ఉండటం ఆశా పా క్పమైన విషయం కాద్వ? ారిలో 

ఒక్రు గ్రభువును అనుసరిండడాన్నకి పూరితగా క్టుటబడి 

ఉన్ని పన్న మరియు మరొక్రు ఆయనను పూరితగా 

తిపసక రించాపన్న మరియు ారి రరిిరతులు ాసతవంగా 

ఎలా ఉండగలవన్న మీరు ఎపుప డైన్న ఆశా పా పోయారా? 

నేను ద్వన్నన్న పూరితగా అపరం చేసుకోలేదు, కానీ ద్వన్నకి ఒక్ 



 
It's a powerful story; it's only part of the story, that's only 
one of the seven statements. There's so much richness in 
this scene of the death of Jesus Christ. But let's try to make 
three brief applications from this: 
 
1. Grace is extended to those who fail. If there is one thing 
in John's life that he would like to have gone back and been 
able to undo and erase, it would have been the time when 
he too, like all the others, deserted Jesus, but he couldn't 
erase that. 
 
Aren't you glad that when John made that mistake, the 
Lord didn't say “Okay John, you had your shot at it, but you 
messed up, just sit down. You're out." His grace was more 
than sufficient for John and he accepted John back and 
even gave him this blessed responsibility of caring for his 
mother. Folks, when you fail—not if you fail, but when you 
fail and we all will and we all do — turn back to  Jesus  like  
John  did  because our Lord is a Lord who is gracious and 
who will accept us back and restore us. 
2. Water is thicker than blood. Now we've all heard that 
old expression: "Blood is thicker than water," In Jesus 
"Water is thicker than blood." The reference I'm trying to 
make is through the waters of baptism one comes in 
contact with the blood of Jesus Christ. When we confess 
our sins, express our belief in Jesus Christ and are buried in 
water baptism for the forgiveness of our sins, we are 
brought up, resurrected, out of that water a new life, 
creation. We become Christians. We become brothers and 
sisters of each other and of the Lord Jesus Christ. A new 
relationship is formed as we are born in water into a far 
more precious and far more powerful relationship than 
even than our own blood relationships. We who have been 
washed in the blood of Jesus Christ in the waters of 
baptism know that oftentimes, water is thicker than blood. 
 
3.  Never get beyond the call to honor our parents. Paul 
wrote "Children, obey your parents in the name of the 
Lord, for this is right—Honor your father and mother which 
is the first commandment with a promise—that it may go 
well with you and that you may enjoy long life on the 
earth." (Ephesians 6:1-3) Jesus, even in his dying moments, 
paid honor and tribute to his dear sweet mother. No 
matter what the circumstances might be for us, or what 
they might be for our parents, we never get too old, never 
get too sophisticated  and never get beyond the call to 
honor our father and mother. Jesus, even in his dying 
moments, displays that very truth. Amazing Grace Lesson #1253 

Steve Flatt March 10, 1996 

 
 

స్థకాుిక్ ఉద్వహపణ ఇక్క డ ఉంది. ఒక్రు విశాా సం దా్వ రా 

అసాధా్ మైన ాటిన్న అభా రి రంచాలన్న భ్యవించారు, 

మరియు మరొక్రు గుంపు యొక్క  హేళ్నతో చేరాలన్న 

కోరుకుని్న రు. "నువుా  గ్ీసుతవైతే, న్ననిు  నీవు పక్షించ్చకో, 

ఓహ్, నీవు ద్వన్న వదద ఉండగా, మమమ లిి  కూడా 

పక్షించ్చ!" ఇది మరో మాటల ఈటె మాగ్తమే. అపుప డు 

మళ్లే  న్నశశ బదం. 
 

ఆ విమపశ న్నతమ క్ దంగ న్నజంగా ఇతప సహడరుడు 

చేపాపన్న ఊహండలేద్వ అన్న నేను 

ఆశా పా పోతుని్న ను. మిసరీ క్ంపెనీన్న గ్పేమిసుతంది. 

కానీ బదులుగా, చాలా గొరప  విషయం జరుగుతుంది. ఆ 

ఇతప మోసగాడు ద్వన్నకి విరుదంిగా చేసాతడు. అతను 

యేసుతో చెపిప నది ఎంతమంది విని్న రో న్నకు 

తెలియదు. నేను నేలపై ఉని ారు, సైన్నకులు, మేరీ 

మరియు ఇతరుల గురించి మాటాుడుతుని్న ను. కానీ 

అది విని  ఎవరైన్న విసమ యం చెంద్వపన్న నేను మీకు 

హామీ ఇసుతని్న ను. "నీకు దేవుడికి భయం లేద్వ?" దంగ 

అంటాడు? "నువుా  అదే శిక్షలో ఉని ందున, మేము 

న్నా యంగా శిక్షిండబడాాము. మా రనులకు తగినటుుగా 

మేము ొందుతుని్న ము, కానీ ఈ వా కి త తపుప  

చేయలేదు. అపుప డు అతను ఇలా అని్న డు, "యేసు, 

మీరు మీ రాజా ంలోకి వచిా నపుప డు ననిు  స్థజాారక్ం 

చేసుకోండి." కాదు. సైన్నకుడు పైకి చూడటం, మేరీ 

క్నీి రు తుడిచి, ఆ దంగ ముఖ్ంలోకి చూస్తత  ఉండడం 

మీరు చూశారా? సా పంాలోన్న దేవదూతలు ఊపిరి 

పీలుా కోవడం నేను ఎందుకు చూసుతని్న ను." 
 

కానీ ఇక్క డ అతను, దేవున్న పక్షణకు మర్బవరూ 

రానపుప డు, దేవదూతలు కూడా ఏడుసుతని పుప డు 

మరియు నపక్ం నుండి రాక్షసులు కాంతిలో నృతా ం 

చేసుతని పుప డు, దేవున్న పక్షణకు మర్బవరూ రానపుప డు, 

బహుశా రవిగ్త గ్గంథంలో నమోదు చేయబడిన 

అతా ంత గొరప  డపా ను అతను చేసుతని్న డు. ారు 

దేవున్న కుమారుడిన్న డంపారు. ఇది ఒక్ వంక్ రటిటంది, 

దేవున్న తపపున న్నలబడటాన్నకి తిపసక రిండబడిన 

తకుక వ-జీవిత గ్కూక్ రటిటంది మరియు అలా చేయడం 

ద్వా రా, అతన్న ఉన్నకి యొక్క  స్తరాా సతమయంలోనే, 

అతను తన జీవితంలోన్న గ్రతిద్వన్ని  పక్షించాడు. 
 

ఆయనను ఎరప టిీ విడిచిపెటటన్న పేతురు ఎక్క డా 

క్న్నపిండలేదు. అధికాపముగల పిలాతు చాలా కాలం 

గ్కితం చేతులు క్డుకక ని్న డు. గుంపు డండలంగా 

మారింది, శిషుా లు రరుగులు తీశారు, కానీ మీరు గ్ీసుత 

వదదకు రావడాన్నకి ిదంిగా ఉని టుయితే మీరు 

తరప న్నసరిగా తెలుసుకోవలిన మరియు మీ 

హృదయాలలో లోతుగా విశా ించాలి్ న మూడు 

విషయాలను మాతో రంచ్చకున్ని రు. స్త్కైసతవుడిగా 



The Darkest Hour 

 

All of my life I've heard that the death of Christ was the 
central point in all history. Scripture bears that out, doesn't 
it? Paul says, "Far be it for me to glory in anything except 
the cross of my Lord Jesus Christ" (Galatians 6:14) and "For 
the message of the cross is foolishness to those who are 
perishing, but for those who are being saved it is the very 
power of God." (1 Corinthians 1:18)  
 
We sing a lot of beautiful songs about the cross.    

And I love that old cross where the dearest and best 
For a world of lost sinners was slain  
So I’ll cherish the old rugged cross 
Till my trophies at last I lay down; 
I will cling to the old rugged cross, 
And exchange it some day for a crown 

 
Another song says, "Nothing in my hand I bring, simply to 
thy cross I cling." That old rugged cross was erected on a 
hill called "Calvary," a place so well known for its stench of 
death that it had another name. They called it Golgotha, 
the place of the skull. 
 
After a sham of a trial, before the Jewish high priest, Jesus 
was railroaded before a cowardly Roman governor by the 
name of Pontius Pilate. In fear and trembling he abdicated 
his responsibility and handed the man over to be crucified 
while ceremonially washing his hands of the whole matter. 
Beaten and scourged, Jesus trudged up that hill wearing a 
mocking purple robe and a crown of thorns. It was at 9:00 
a.m. on a Friday that they nailed him to that cross. For 
three hours he heard the taunts and the jeers from the 
crowd below. "King of the Jews, Ha! He saved others, he 
can't save himself. If you're the son of God then come 
down off that cross." 
 
At noon, something strange began to happen. An eerie 
darkness that quickly turned into a pitch blackness spread 
over the sky. It's as if somebody had shut the door and 
turned out the lights and said, "You're losing the light of 
the world." The darkness thickened for three hours and a 
frightening silence pervaded the entire hill. "At the sixth 
hour" (that's noon) "darkness came over the whole land 
until the ninth hour" (that's 3:00 p.m.) "And at the ninth 
hour Jesus cried out in a loud voice, 'Eloi, Eloi, lama 
sabachthani?'—which means, 'My God, my God, why have 
you forsaken me?'" (Mark 15:33) 
 
I find it interesting that the words “cried out” in the Greek 
could be translated, "roar." It was the same word used for 

మాపడాన్నకి నేను ఏమి తెలుసుకోాలి? నేను ఏమి అపరం 

చేసుకోాలి? గ్రజలారా, మీరు అవగాహనను ఎరప టిీ 

విడిచిపెటటరు, ఇది క్షటం. మీరు ఆ గీతను ఎక్క డ 

గీసాతరు? 
 

అొసతలుల కాపా ముల పుసతక్ం గ్ీసుత వదదకు వచిా న 

ారి యొక్క  అనేక్ ఉద్వహపణలను చూపిసుతంది 

మరియు ారు అపరం చేసుకుని  బేర్ అవసరాలు. కానీ, 

నేను ఇరప టివపకు చూిన ఏ గ్రదేశంలోనైన్న సప షటంగా 

ఇక్క డే కాా పు్ లేట చేయబడింది. 

1. మురకివాడనే నిరాారణకు వచాా డు.అతను 

చూి, "నేను ొందుతుని  ద్వన్నకి నేను అరౌుడన్న 

నీకు తెలుసు" అని్న డు. అతను కేవలం పారం 

అన్న చెరప లేదు. ఊపిరి పీలుా కుంటూ, "నేను 

మెగా పాపిన్న. ఈ శిలువపై వేలాడదీయడాన్నకి నేను 

అరౌుడిన్న. నేను డన్నపోవడాన్నకి అరౌుడిన్న" అన్న 

చెబుతుని్న డు. 

2. యేసు పూరుగా ప్రశుదాుడని అత్న ఒక 

నిరాారణకు వచాా డు."అయితే ఈ మన్నషి తపుప  

చేయలేదు" అని్న డు. వండకుడు, "నేను ద్యషిన్న, 

దేవుడు న్నరోదషిన్న, నేను తపుప  చేసాను, ఆయన 

చెపిప ంది న్నజమే, నేను ఓడిపోయాను, కానీ ఆయన 

పక్షకుడు." వండకుడు అతను మరియు అక్క డ 

ఉని  అతన్న సిే హతుడి గురించి, అవతలి వైపు 

ఉని  అతన్న సిే హతుడి గురించి చెపాప డు, 

"మేము ఇక్క డ ఉని్న ము ఎందుక్ంటే మేము 

అపతౌ క్లిగి ఉని్న ము, కానీ అతను అలా 

చేయలేదు." 

3. ఈ జీవితానిు  మిుంచన రాజయ ుంలో మనలన 

చేరేా  శకి ు యేసుకు ఉుంది.ఆ దంగ తన గంట 

స్థగాుసులో కన్ని  గింజలు మాగ్తమే మిగిలి 

ఉన్ని యన్న తెలుసుకున్న, అతను 

డన్నపోతుని్న డన్న తెలిి, అతను చూి, "గురువు, 

మీరు మీ రాజా ంలోకి వచిా నపుప డు ననిు  

గురుతంచ్చకుంటారా?" 
 

ఇరప టికి యేసు ఈ దంగ వైపు తల తిపిప  ఉని్న డు 

మరియు అతన్న నొపిప లో కూడా, యేసు ఈ 

తపిప పోయిన ఒంటరి గొగ్ర్బను, విరిగిన, గాయాలు 

మరియు పక్ తగ్సావముతో మడతలోకి 

కుంటుతుని పుప డు రటుటకుని పుప డు కంచెం 

చిరునవుా తో ఉన్ని డా అన్న నేను ఆశా పా పోలేను. ఆ 

గొగ్ర్బ గొగ్ర్బల కారరి వైపు చూి, "నేను లోరలికి రావచాా ? 

న్నకు అపతౌ లేదు, కానీ నేను లోరలికి రావచాా ? 

గురువుగారూ, మీరు మీ రాజా ంలోకి వచిా నపుప డు ననిు  

గురుతంచ్చకుంటారా?" మంచి కారరి గొగ్ర్బల వైపు చూి, 

"లోరలికి పండి. ఈరోజ్క నువుా  న్నతో పాటు రపదైసులో 

ఉండబోతుని్న వు" అని్న డు. మానవున్న యొక్క  



a lion's roar. He roared it from the cross, "Eloi, Eloi..." A lot 
of them didn't understand what he was saying. The next 
verse said, "Why he's calling for Elijah." No, he didn't say, 
Eli, Eli, he said, "Eloi, Eloi” (My God, My God) “lama 
sabachthani” (why have you forsaken me?)" 
 
Of the seven statements Jesus made on the cross, this is 
the most crucial. Everything else He said you'd almost 
expect Him to say, wouldn't you?  But if you knew the life 
of Jesus, you'd almost expect him to say, "Father, forgive 
them, for they know not what they do." It doesn't shock 
you that he would look over to a crucified crook and say, 
"Today, because of your faith, you'll be with me in 
paradise." And it certainly doesn't surprise us he would 
look down at his mother and motion to John and say, 
"Behold your son, and son, behold your mother." All those 
things would naturally come from the lips of Jesus. 
 
But this was different. Hanging there, looking down at his 
executors.  Sure, it was magnanimous, sure it was 
compassionate. This was a cry, a desperate cry. “My God, 
my God, why have you forsaken me?” At the foot of the 
cross they didn't understand it, and a lot of people still 
don't today. What was he saying? 
 
1. A cry of sadness. Do you know what that darkness that 

spread across the land for three hours represented? In 
scripture, darkness is always symbolic of evil. "Light 
has come into the world, but men loved darkness 
instead of light because their deeds were evil.” (John 
3:19) Satan's kingdom is called a kingdom of darkness. 
(Colossians 1:13) By contrast in dozens of scriptures, 
light is reflected with the presence and glory of God. 
The absence of light on that day signifies the absence 
of God. As God, the father, turned his back, it's as if he 
was calling the whole attention of the world to 
something he could not stand to look at himself. 
 
You know we focus on the cry from Jesus, but I've 
often wondered what was going through the heart of 
the father as the darkness spread and the cry went 
up, and he heard the words, "My God, my God, why 
have you forsaken me?" It was a terrible cry of 
sadness. 

2. A cry of separation. Let's get right down to the heart of 
it. What did Jesus mean? "My God, my God, why have 
you forsaken me?" That was recorded in Psalm 22:1. 
Some scholars have said, “Oh God was there, Jesus was 
just fulfilling prophecy by quoting scripture.” No, it's 
much more than that. 
 

It's interesting that the verb used there is exactly the same 
verb that Paul used in 2 Timothy 4:10 when he was writing 

అరరిమితమైన విలువ, దేవున్న గ్పేమ యొక్క  

అరరిమితమైన లోతు. 
 

జీసస్ యొక్క  శిలువ గ్కింద పాట యొక్క  రద్వలు ఈ 

పాఠాన్ని  సారాంశం చేసాతయి “యేసు యొక్క  ఆ 

శిలువపై, న్న క్నిు  కన్ని  సమయాలోు  న్న కోసం అక్క డ 

బాధ్రడ ా వా కి త యొక్క  మపణిసుతని  రూపాన్ని  

చూడవచ్చా ; మరియు న్న హృదయం నుండి, క్నిీ ళ్ ుతో 

నేను ర్బండు అదుభ ాలను అంగీక్రిసుతని్న ను: అతన్న 

అదుభ తమైన గ్పేమ మరియు న్న సా ంత విలువలేన్న 

అదుభ ాలు" తరప  పక్షించే దేవున్న దృషిటలో మనం 

విలువ లేన్నాళ్ుం కాదు.అమేజిం  గ్గేస్ లెసన్ #1252 స్థసీటవ్ స్థ ు ట 
మారిా  3, 1996 

 

కుంఫర్ట ామరయు లాయలా్ట ప్దాలు 

న్నలుగు సుాపత వృ తా ంాల పడయితలు, మతతయి, 

మారుక , లూకా మరియు యోహాను, యేసు ిలువపై 

వేలాడదీినపుప డు మాటాుడిన మాటల రికారాును 

మనకు అందించారు-మొతతం ఏడు గ్రక్టనలు. క్లా రి 

నుండి మనకు లభించే అన్ని  దృశాా లలో మూడవది 

బహుశా అతా ంత హతుతకునే దృశా ం మరియు అతా ంత 

సున్ని తమైనది. యేసు తన తలిున్న చూి "స్త్సీత ఇదిగో నీ 

కుమారుడా" అన్న, ఆపై గ్పియమైన శిషుా డైన 

యోహానుతో, "ఇదిగో నీ తలిు" అన్న చెపిప న దృశా ం ఇది. 

ఇది ఓద్వరుప  మరియు విధేయత యొక్క  అందమైన 

మరియు హతుతకునే దృశా ం. 
 

"సైన్నకులు యేసును ిలువ వేినపుప డు, ారు అతన్న 

దుసుతలను తీసుకన్న, ాటిన్న న్నలుగు భ్యగాలుగా 

విభజించారు, ఒకక క్క రికి ఒక్టి, లోదుసుతలు మిగిలి 

ఉన్ని యి. ఈ వస్త్సతం అతుకులు లేకుండా, పై నుండి 

గ్కిందికి ఒక్ ముక్క గా నేయబడింది. 'దీన్ని  

చింపివేయవదుద,' ారు ఒక్రితో ఒక్రు, 'ఇది ఎవరికి 

దకుక తుంద్య లాట ద్వా రా న్నపణయించ్చకుంద్వం' 

అన్ని రు. ‘ాళుు  న్న వస్త్సాత లను రంచ్చకున్ని రు, న్న 

వస్త్సాత ల కోసం చీటుు వేశారు’ అనే లేఖ్నం నెపవేర్తలా 

ఇది జరిగింది. కాబటిట సైన్నకులు ఇలా చేసారు, యేసు 

ిలువ దగపా ఆయన తలిు, అతన్న తలిు స్మదరి, స్థకోుపా 

భ్యపా  మరియ, మగ దలీన్ మరియ న్నలబడి ఉని్న రు, 

యేసు అక్క డ తన తలిున్న మరియు సమీరంలో న్నలబడి 

ఉని  తన గ్పియమైన శిషుా డిన్న చూి ఇలా అని్న డు. 

అతన్న తలిు, 'గ్పియమైన స్త్సీత, ఇదిగో నీ కడుకు,' మరియు 

శిషుా డికి, 'ఇదిగో నీ తలిు'. అరప టి నుండి, 
 



about a former comrade named Demas. "Demas has 
forsaken me having loved this world too much." The word 
means "abandon." It means to leave, to run away from. 
Jesus cried, "My God, my God, why have you abandoned 
me?" Why have you run away from me? Why have you left 
me here? For the first time in all eternity, the most 
unimaginable thing that you could possibly comprehend 
has occurred. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the 
eternal one Godhead, was divided. The Godhead is 
disjointed in that Jesus was separated from the Father. It 
never had happened before and never will happen again. 
 
Why would God forsake Jesus anytime, much less right 
now at all times? What did Jesus do wrong? The answer is: 
Nothing. Nothing at all. You see it's not what he did that 
was wrong. It was what he was willing to do for our 
wrongs. One of the great verses to explain this cry in 
scripture "He himself bore our sins in his body on the tree, 
so that we might die to sins and live for righteousness; by 
his wounds you have been healed." See where the first 
part of the verse says, "He himself bore our sins in his body 
on the tree." (1 Peter 2:24) You see it's if all the sins of 
humanity have been gathered into one huge, stinking, 
filthy, sewage pile dumped upon Jesus Christ while he 
hung on that cross. In a way that we can't even pretend to 
understand, all the sins of the world were put upon the 
cross of Jesus. "God made him who had no sin to be sin." 
(2 Corinthians 5:21) 
 
"The wages of sin is death." (Romans 6:23) The word 
"death" in the Greek doesn't mean termination, it just 
means separation. That's why we use it in a number of 
different contexts. When one die physically they don’t just 
terminate or cease to exist as their spirit is separated from 
their earthly tent. That's all death is, it's just a separation. 
The death that's talked about in Romans 6:23 as 
compensation for our sins, it's not a physical death and it's 
not a physical death, the separation of the soul from the 
body; it is a separation from God. That's frightening, that's 
eternal.  
 
Remember the parable of the prodigal son? When that 
prodigal son was in the depth of his sin, where was he? He 
was separated from the father, wasn't he? He was away in 
a foreign land, dwelling in his sin. When the boy came back 
home, the father turned to the other son and said, "This 
your brother was dead, but he's alive again." What does he 
mean he was dead? He wasn't dead. Yes, he was. He was 
separated from the love of the father, and that father must 
have wondered at times if he would ever come home. The 
Son of God that we call Jesus was separated from his 
Father not by his own sin, for he had none, but because he 
bore all ours. 

యేసును ిలువ వేిన నలుగురు సైన్నకులు అతన్న 

దుసుతలను న్నలుగు వేరా్త రు భ్యగాలుగా విభజించారు. 

కానీ ఏమి జరుగుతుంద్య అపరం చేసుకోవడంలో మనకు 

సహాయం చేయడాన్నకి, డరిగ్తలో కంచెం వెనకిక  వెళిు, 

యూదుల దుసుతలు ధ్రించే కన్ని  ఆచారాలను అలాగే 

శిలువ వేయడం చ్చటూట  ఉని  కన్ని  రోమన్ 

ఆచారాలను చూద్వద ం. 
 

ఒక్ యూదు వా కి త సాధ్యపణంగా ఐదు ముక్క ల దుసుతలు 

ధ్రించాడు. అతను మొదట తలపాగా, తలపాగా లేద్వ 

ఒక్ పక్మైన వస్త్సాత ని్న  క్లిగి ఉని్న డు. ార్ ఈస్ట 

మరియు మిడిల్స ఈస్టస్థలోన్న వా కుతలు తమ జ్కటుటను ారి 

ముఖ్ం నుండి మరియు స్థసార నంలో ఉండడాన్నకి ధ్రించే 

పక్మైన తలపాగాల చిగ్ాలను మీరు ఇంతకు ముందు 

మీ టెలివిజన్స్థలో చూసారు. ఇది శాబాదలుగా ధ్రించే 

సంగ్రద్వయ శిపస్త్సాత ణం. 
 

కానీ యూదు పురుషుడు కన్ని  పకాల షూలను క్లిగి 

ఉంటాడు, సాధ్యపణంగా తోలు చెపుప లు. మూడవ 

వస్త్సతం ొడాటి వస్త్సతంగా ఉంటుంది, సాధ్యపణంగా 

పైభ్యగంలో చీలిక్ ఉంటుంది, కని్న సారుు పూరితగా తెరిచి 

ఉంటుంది లేద్వ వైపులా చీలిపోతుంది. ఇది 

చీలమండల దగరాికి వేలాడదీయబడింది మరియు 

వదులుగా ఉండే వస్త్సతం. 
 

న్నలవా వస్త్సతం అతన్న నడిక్టుట లేద్వ బెల్సట అన్న మనం 

పిలుసాతము. అది మరొక్ వస్త్సతం, లేద్వ కని్న సారుు అతన్న 

నడుము చ్చటూట  క్టుటకోవడాన్నకి ఉరయోగించే తోలు 

ముక్క . ఇది ొడాటి, గ్రవహంచే బయటి వస్త్సాత ని్న  

ఊడిపోకుండా ఉంచింది మరియు ఇంకా వదులుగా 

ఉండటాన్నకి అనుమతించింది. చివపగా ఒక్ యూదు 

వా కి త లోదుసుతలు ధ్రించాడు. యేసు విషయాన్నకి వసేత, 

అది పై నుండి గ్కిందికి నేిన ఒక్ గుడ ా ముక్క తో 

అతుకులు లేకుండా తయారు చేయబడింది. 
 

ఆచాపంగా, ఆ అండర్స్థగార్స్థమెంటస్థను ఒక్ తలిు తయారు 

చేి, తన కడుకు రరిరక్ా తకు చేరుకుని పుప డు, 

అతను తన యుక్ తవయస్ు లోకి వచాి నపుప డు అతన్నకి 

ఇవా బడుతుంది. ఎకుక వగా, యేసు కోసం మరియ 

చేింది అదే. ఇపుప డు గురుతంచ్చకోండి ఎందుక్ంటే 

ఇది కేవలం క్షణంలో అమలులోకి వసుతంది. 
 

రోమనుు కూడా శిలువ వేయడాన్నకి సంబంధించి కన్ని  

ఆచారాలను క్లిగి ఉన్ని రు. ిలువ వేయడాన్నకి 

ఎలుపుప డూ ఐదుగురు రోమన్ సైన్నకులు 

న్నయమిండబడాారు. ాసతా న్నకి గోరుు నడరడాన్నకి 

మరియు గ్కాస్స్థను స్థసారన్నన్నకి లాగడాన్నకి నలుగురికి 

బాధా్ త ఇవా బడింది. కానీ ిలువ న్నలబడి మరియు 

న్నటారుగా ఉని  తరాా త, అవి న్నలుగు మూలల కారలా 



 
The best commentary and the best picture of the cross, 
and particularly this cry: "My God, my God, why have you 
forsaken me?" Leviticus 16. Since the Old Testament is a 
tutor to help us understand the new, Leviticus 16 should 
help us understand this cry from the cross. There were 
three sacrifices that were made by the Israelites involving 
two goats and a bull. First, the bull was offered for the sins 
of Aaron so that he could intercede for the people. Then a 
goat was offered sacrificed for the sins of the people. A 
second goat, the third animal, was brought before the 
people. "When Aaron was finished making atonement for 
the Most Holy Place, the Tent of Meeting and the altar, he 
shall bring forward the live goat. He is to lay both hands on 
the head of the live goat and confess over it all the 
wickedness and rebellion of the Israelites—all their sins—
and put them on the goat's head. He shall send the goat 
away into the desert in the care of a man appointed for the 
task. The goat will carry on itself all their sins to a solitary 
place; and the man shall release it in the desert." (Leviticus 
16:20-22) 
 
Now do you get the picture? A goat would be brought, and 
Aaron would take his hands and put them on the head of 
that goat. He would say, "All our sins we put on this goat's 
head.” All the lust, all the adulteries, all the lies, all the 
thefts, all the gossip, all the hatred and all of any other sin 
was symbolically put on the goat. That goat would be led 
by a man until it was so far out in the desert that it could 
never find it's way back to camp again. That man would 
take his shoe or sandal and kick that goat and say, "Get out 
of here, be gone, be vanished." Do you realize we get our 
English word, "scapegoat" from that very passage? Placing 
all the blame, all the sins on a third party? That’s surely 
seems like a silly tradition. Why do they do that?" For 1,500 
years, the Israelites obeyed that command. They sent that 
scapegoat out into the desert signifying the vanishing of 
sin. 
 
For six long hours Jesus hung on a cross, and it must have 
seemed like six millennia. Like the goat when left alone in 
the desert, he was left alone. He cried out "My God, my 
God, why have you forsaken me?"  
 
3. A cry of substitution. "He himself bore our sins in his 
body on the tree, so that we might die to sins and live for 
righteousness; by his wounds you have been healed." (1 
Peter 2:24). "By his wounds you have been healed." "God 
made him who had no sin to be sin for our sakes so that in 
him we might become the righteousness of God." (2 
Corinthians 5:21) See the substitution? 
 

స్థసతంభ్యని్న  ఏపప రుసాతయి. ఏ పక్మైన ముపుప  వచాి న్న, 

బాధ్యక్పమైన మపణ్యన్నకి ిలువపై ఉని ందున 

బాధితుడిన్న పక్షిండడాన్నకి ారు ఉన్ని రు. 
 

మిగిలిన నలుగురికి బాధా్ త వహంచిన సైన్నకుడు 

టంచూరియన్. అతను శిలువ వేయడాన్ని  

రపా వేక్షిసుతని్న డు. నలుగురు సైన్నకులకు వచిా న 

గ్రయోజనం ఏమిటంటే, ఆ రోజ్క బాధితుడు ధ్రించే 

దుసుతలను ారు విభజిండవచ్చా . యేసు అక్క డ 

నగి ంగా మరియు అవమానక్పంగా 

వేలాడదీయబడినపుప డు ారు అతన్న దుసుతలతో ఏమి 

చేసుతని్న రు. ారు అతన్న బటటల కోసం జూదం 

ఆడుతున్ని రు. 
 

సమసా  ఏమిటంటే, యేసుకు బహుశా అయిదు 

ముక్క ల దుసుతలు ఉండవచ్చా  కానీ నలుగురు 

సైన్నకులు మాగ్తమే ఉన్ని రు. శాధిరతి ఈ డపా లో 

పాలానలేదు. అందుచేత, ఒక్డు శిపస్త్సాత ణమును, ఒక్డు 

తన చెపుప లను, ఒక్డు తన బయటి వస్త్సతమును, 

ఇంకక్డు తన బెలుటను తీసుకుని్న డు. అయితే ఐదవ 

వస్త్సతం, లోదుసుతలు ఎవరికి లభిసాతయి? ారు ఎలా 

న్నపణయిసాతరు? నలుగురిలో ఎవరికి ఆ 

అండర్స్థగార్స్థమెంటస్థను చీటీలు వేయడం లేద్వ జూదం 

ఆడటం ద్వా రా ొంద్వలో న్నపణయించ్చకోవడాన్నకి జాన్ 

మనకు చెపాప డు. ారిలో ఎవరు అండర్స్థగార్స్థమెంటస్థను 

ొందబోతుని్న రో చూడడాన్నకి ారు పాచిక్లు 

విసురుతుని్న పన్న మనం అనవచ్చా . ారికి 

తెలియదన్న న్నస్ ందేహంగా జాన్ మనకు 

చెబుతుని్న డు, ారు న్నజాన్నకి ీప తన 22:18లో ద్వవీదు 

గ్రవడన్నన్ని  నెపవేరుసుతని్న రు. 

కాబటిట, ఆ పక్మైన నేరథా ంతో, యూదు పురుషులు ఎలా 

దుసుతలు ధ్రించారు మరియు ా రి బాధితులను ి లువ 

వేయడాన్నకి రోమన్ సైన్నకుల ఆచారాల గురించి 

తెలుసుకన్న, ఇపుప డు సన్ని వేశాన్నకి తిరిగి వచిా , అది 

కంచెం సమంజసంగా ఉంద్య లేద్య చూద్వద ం. . 
 

ఆయనను ిలువ వేిన సైన్నకులు మరియు అతన్నన్న 

అవమాన్నంచే గుంపుతో పాటు ిలువ వేయబడిన 

సమయంలో ఇతరులు కూడా ఉన్ని రు. అతన్నన్న 

విడిచిపెటిటన అతన్న శిషుా లలో క్నీసం ఒక్రు తిరిగి 

వచాా రు. జాన్ మేరీ మరియు క్నీసం మరో ముగుారు 

మహళ్లతో ఉని్న డు. ఆ నలుగురు స్త్సీతలు అక్క డ 

యేసుతో పాటు ిలువ చ్చటూట  ఉండడం వలు కంత 

గ్రమాదక్పమైన విషయం ఉండి ఉండాలి. 

అన్ని ంటిక్ంటే, రోమన్ గ్రభుతా ం అతన్ని  ిలువ 

వేయడాన్నకి అరౌుడిగా భ్యవించేంత నేపసురడిగా 

రరిగణిండబడటం వలన, మీకు ఏదైన్న 

జరుగుతుందనే భయంతో మీరు బహుశా మీ దగపా 

ఉండకూడదనుకునే వా కి తగా అతన్ని  మారుసుతంది. 



It’s incredible. Somehow God took the ones who were 
sinless, holy, spotless and pure and made him as filthy as 
sewage and somehow when I come humbly, obediently 
and in faith to Christ God transfers to me the beauty, the 
purity, and the grace of Jesus Christ. That is the most 
powerful, most unbelievable and most incomprehensible 
thought that a human can bear, Jesus’ righteousness being 
transferred to sinful man. "My God, my God, why have you 
forsaken me" Could be considered a cry of substitution.  
 
If Jesus had not interceded, if everything had just got along 
in the natural course of things, that's the cry that you and 
I would be offering on our death and at the events of the 
Judgment. "My God, my God, why have you forsaken me?" 
But Jesus said those words so that I don't have to, so that 
you don't have to. 
 
You probably have heard the story before or maybe even 
saw the man on the Today Show about eight years ago. But 
it was probably to me the best illustrations of this idea of 
the cry of substitution. Early one morning I happened to 
see a man by the name of Francesca Geraszchnevik 
interviewed early in the morning on the Today Show. They 
interviewed him because he was a survivor of Auschwitz, 
the terrible concentration camp that was right in the 
middle of the Holocaust. But Geraszchnevik had a 
particularly interesting story because he told about the 
time in 1941 when there was an escape in July at 
Auschwitz. And whenever that occurred, the commandant 
of that concentration camp always did the same thing. To 
discourage future escapes, he would gather all of the 
inmates and all of the prisoners out into the courtyard, and 
they would randomly draw 10 names. And those 10 would 
be put into an open pit and it would be covered up. And 
they would be left there until they would starve to death 
or dehydrate. And everybody would watch them dying 
every day. They began to call the ten names, and the tenth 
name called was the name Francesca Geraszchnevik.  
Geraszchnevik said, "I fell to my knees and I began to weep 
uncontrollably. I begged." I said, "I've got a wife, I've got 
children, please, please, don't do this to me." And all of a 
sudden out of nowhere stepped forward a man by the 
name of Maximilian Cole. Cole was not even Jewish. He 
was in that concentration camp as a sympathizer. Cole had 
come in February of '41, this was in July, and already he 
had earned the nickname, "The Angel of Auschwitz," 
because he shared his food, and he took care of the sick, 
and he tried to encourage the downtrodden. He spoke up 
and said, "Commandant, may I say a word?" It was 
remarkable that he wasn't shot on the spot. But for 
reasons we will never know, the commandant turned to 
Cole and said, "Yes, you can." He said, "May I take his 
place? I'm older - you won't get as much work out of me." 

అంతెందుకు, మిగా శిషుా లందరూ పారిపోయారు 

క్ద్వ! యేసు పునరు రానం చేయబడి, రపలోకాన్నకి 

ఆరోహణమైన తరాా త కూడా, అొసతలులందరూ 

జెరూసలేంలోన్న పై గదిలో సమావేశమయాా రు, బహుశా 

అదే విషయం తమకు జరుగుతుందనే భయంతో 

బయటకు వెళ్ుడాన్నకి కూడా భయరడుతుని్న రా? 
 

అయినరప టిీ, ఈ స్త్సీతలు యేసుగ్ీసుత రటు తమకుని  

గ్పేమ మరియు భకి తతో అక్క డ ఉన్ని రు, న్నజంగా 

సంభ్యవా  గ్రమాదం గురించి పెదదగా రటిటంచ్చకోలేదు. ఆ 

ముగురాు మహళ్లు ఎవరు? ారిలో ఒక్రు స్థకోుపాస్ భ్యపా  

మేరీ. ఇపుప డు ఆమె స్థకోుపాస్స్థకి భ్యపా  తరప  ఆమె ఎవరో 

మాకు తెలియదు. ఆమె గురించి మాకు వేర్త సమాచాపం 

లేదు, కానీ ఆమె యేసును గ్పేమించినది. 
 

జెబెదీ, జేమ్  మరియు జాన్ కుమారుల తలిు మాథ్యా  

గ్రకాపం మరొక్ స్త్సీత; మార్క  సలోమ గ్రకాపం మరియు 

యేసు తలిు స్మదరి జాన్ గ్రకాపం. కాబటిట, జేమ్  మరియు 

యోహాను యేసు యొక్క  మొదటి బంధువులు. సలోమే 

ఇంతకు ముందు యేసు రరిడపా లో చేిన రన్న మీకు 

గురుతంద్వ? ఆమెయే యేసు దగపాకు వచిా , “గ్రభూ, నీవు 

నీ రాజాా న్ని  స్థసార పించినపుప డు, న్న కుమారులైన జేమ్  

మరియు యోహానులకు నీ కుడి వైపున ఒక్టి మరియు నీ 

ఎడమ వైపున ఒక్ ింహాసన్నన్ని  ఇాా లన్న నేను 

కోరుకుంటుని్న ను. " ఆ విధ్మైన సా యం-కేంగ్దీక్ృత 

ఆశయం రాజా ం యొక్క  మాపంా కాదు కాబటిట యేసు 

గ్రతిసప ందన గ్పేమపూపా క్మైన మందలింపు. 

న్నజాన్నకి, సలోమీకి ఎలాంటి సమసా లు రాబోతుని్న యో 

మరియు తరుాత తేదీలో తన శిషాు లు చెలిుంచే 

మూలా ం గురించి తెలియదు. 
 

మూడవ స్త్సీత మగ దలాకు చెందిన మేరీగా గురితండబడింది, 

ఆమె నుండి యేసు దుషాటతమ లను గ్రసరింరజేసాడు. 

యేసు చేిన రన్నకి ఆమె ఎంతగానో క్ృతజతాతో 

ఉండేది, ద్వన్నన్న ఆమె ఎని టిీ మపచిపోలేదు. శిలువ 

వదద గ్రమాదం ఉందన్న ఆమె అసలు రటిటంచ్చకోలేదు. 

ఆమె తన గ్రభువును గ్పేమిసుతంది మరియు యేసు తన 

కోసం చేిన ద్వన్నకి ఆమె తన క్ృతజతాను ఎరప టిీ 

కోలోప లేదు. కాబటిట, ఆమె అక్క డే శిలువ పాద్వల వదద 

ఉంది. 
 

కానీ తరాా త మరొక్ మహళ్ పేరు ఉంది, న్నజాన్నకి ఆమె 

పేరు ఆమె చివరిగా డరాి సుతని రప టిీ ఆమె పేరు 

పెటటబడింది. అది అతన్న తలిు మేరీ. మేరీ అంా అక్క డే 

ఉని రప టిీ, మనం ఒక్క  క్షణం గ్కితం డదివిన 

అండర్స్థగార్స్థమెంటస్థతో క్లిి ఆమె మాకు రరిడయం 

చేయబడింది. వడన్నని్న  మళ్లు చూడండి మరియు 

లోదుసుతల గురించి గ్రసాతవించిన తరాా త మీరు 

చూసాతరు; తన లోదుసుతల కోసం జూదం 



Well, the Nazi mind picked up on that and allowed it. And 
Maximilian Cole was thrown into that pit with the other 
nine. Six weeks later on August the 14th, he was the only 
one left living. Rather than allowing him to die of 
starvation, they injected him with phenol and he died. 
 
I don't know if Geraszchnevik is still living, but he was as of 
eight years ago. And when they interviewed him, his 
comment was, "I didn't get a chance to say a word to him, 
but I looked into his eyes as they led him away. And he 
knew how grateful I am. Every August 14th, Geraszchnevik 
goes back to Auschwitz as a memorial. And in his backyard 
is a metal plaque that he fashioned with his own hands, 
and everyday he expresses his gratitude to a man by the 
name of Maximilian Cole. 
We have very little in common with Francesca 
Geraszchnevik. We don’t speak the  same  language, we  
don't  know the  same people. We don't even claim the 
same homeland. But we've got a couple of things very 
much in common with him. Somebody died to save our 
lives and we both lived the rest of our lives in absolute 
gratitude. That's what everybody who's a Christian has in 
common with Geraszchnevik, Although Geraszchnevik’s is 
physical and ours is spiritual. 

They gave a lot of jeers at Jesus and a lot of taunts. There 
was one of them that was true. Yes, there was one that 
was true. They said, "He saved others, but he can't save 
himself." That was true. Oh, he could have saved himself, 
Matthew 26:53. Several hours he told Peter, "Don't you 
know I could call down 12 legions of angels?" He could 
have saved himself, but he could not have made that 
whole statement true. He saved others, but he couldn't 
save himself. If he was going to save others, he could not 
save himself. "My God, my God, why have you forsaken 
me?" was the cry of substitution. Amazing Grace Lesson #1254 

Steve Flatt March 17, 1996 

 

The Words of Humanity  

"Later, knowing that all was now completed, and so that 
the Scripture would be fulfilled, Jesus said, 'I am thirsty.' A 
jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in 
it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted 
it to Jesus' lips." (John 19:28) 
 
On the surface, that statement doesn't mean anything to 
us. It's exactly what you'd expect from a dying man who's 
parched and dehydrated after six hours on a cross. "I'm 
thirsty." Sure, that's what he's going to say. But I think he 
says much more. I would suggest to you that this was a 
claim of completion.  

ఆడుతుని పుప డు ఆ సమయంలో యేసు తన తలిుతో 

మాటాుడాడు. సైన్నకులు ఆ అండర్స్థగార్స్థమెంటస్థను 

ాకినపుప డు, ారు అతన్న హృదయాన్నకి మరియు 

అతన్న తలిు హృదయాన్నకి చాలా దగపాగా మరియు 

గ్పియమైన ద్వన్నన్న ాకారు, ఎందుక్ంటే ఆమె యేసు 

కోసం ఆ లోదుసుతలను తయారు చేి ఉండవచ్చా . ా రు 

ఆ లోదుసుతల కోసం జూదం ఆడుతుని పుప డు, అతను 

తన గ్పియమైన తలిున్న ఉదేదశించి మాటాుడటంలో 

ఆశా పా ం లేదు. 
 

బహుశా మేరీ ఆ సమయంలో జరుగుతుని దంా అపరం 

చేసుకోలేక్పోయింది. ఆమె అన్న న్నకు అనుమానం. కానీ 

ఆమె అతన్ని  గ్పేమిండగలిగింది; అన్ని  తరుాత, అది 

ఆమె కుమారుడు-అది ఆమె మొదటి కుమారుడు. 

గ్రరండంలో అమమ  గ్పేమ లాంటిది ఏదైన్న ఉంద్వ? 

ఉందన్న నేను అనుకోను. మేరీ ిలువ పాద్వల వదద 

న్నలబడి, తన కడుకును, తన మొదటి బిడనాు 

వేలాడుతూ, మపణిస్తత , పక్ తగ్సావంతో, బాధ్తో, గ్రతి 

శాా స కోసం పోరాడుతుని పుప డు ఆమె ఏమి 

అనుభవిసుతంద్య మీరు ఊహండగలరా? అతను 

రరిశుది్వతమ  ద్వా రా గపభ ం ద్వలాా డు, దేవున్న 

కుమారుడన్న దేవదూత చెపాప డు. ఎవరూ న్నలబడి 

ద్వన్నన్న చూడకూడదన్న మీరు అనుకుంటారు, కానీ అది 

అతన్న తలిు మరియు ఆమె అబాె యి. ఆమె అక్క డ 

ఉండాలి, ఆమె అక్క డ ఉండటం గ్రరండంలో 

అతా ంత సహజమైన విషయం. డటటం దృషిటలో యేసు 

నేపసురడు కావచ్చా , యేసు ఇరప టిీ ఆమె కుమారుడే. 
 

మేరీ చూిన అన్ని  విషయాలు, ఆమె విని  అన్ని  

విషయాలు మరియు ఆమె ఇరప టివపకు అనుభవించిన 

అన్ని  విషయాల గురించి ఆలోచిండండి. యేసుకు 

కేవలం ఎన్నమిది రోజ్కల వయస్ు  ఉని పుప డు, ఆమె 

మరియు జోటఫ్ శిశువు యేసును ఆలయాన్నకి 

తీసుకెళాు పన్న మీకు గురుతంద్వ? ారు అతన్నకి అంకితం 

చేయబోతుని్న రు, మరియు అది అతన్న సుని తి కోసం 

సమయం. ారు అతన్నన్న ఆలయాన్నకి తీసుకువెళాురు, 

అక్క డ ిమియోన్ అనే తెలివైన వృదిుడైన దైవభకి త 

క్లిగి ఉని్న డు, అతన్నకి రరిశుది్వతమ  "ిమియోను, 

మెసీ్ యను చూసే వపకు మీరు డన్నపోరు" అన్న 

ాగాదనం చేసారు. యేసును చూడగానే షిమాో ను 

ాగాదనం నెపవేరిందన్న గ్గహంచాడు. అది దేవున్న 

కుమారుడు. "అపుప డు ి మియోను ారిన్న ఆశీపా దించి, 

తన తలిు అయిన మేరీతో ఇలా అని్న డు: 'ఈ పిలుా డు 

ఇగ్శాయేలులో చాలా మంది రతన్నలకు మరియు 

ఎదుగుదలకు కాపణమయాా డు మరియు అనేక్ 

హృదయాల ఆలోడనలు బహపతాం అయేా లా 

వా తిర్తక్ంగా మాటాు డే స్తడనగా ఉని్న డు. . 
 



 
Perhaps you remember that there were two drinks that 
were mentioned at the cross. It's helpful to know which is 
which. In Matthew 27:34 as Jesus was being put on the 
cross, the Bible tells us that he was offered a drink that's 
called, "wine mixed with gall." The gall was a narcotic 
agent, a numbing agent. Even the cruel Romans had a 
touch of mercy in them. Before they would put a man up 
on the cross, they gave him something to just blur his mind 
and to allow him to withstand the pain. When Jesus was 
offered that, he refused. He said, "No." 
 
"Why would he refuse it?" One reason is surely Jesus 
would choose no escapes or shortcuts. He was determined 
to endure the full brunt and the full wrath of the cross. 
Jesus wanted his full mental faculties while he hung there 
so that he could summarize his whole life and ministry in 
these seven statements made from the cross. 
 
But six hours later another drink is offered. It's identified 
to us as wine mixed with vinegar. It was different. It was a 
cheap wine, hardly fermented, if fermented at all; it was 
wine mixed with vinegar. The scholars usually say, "One 
part wine, two parts vinegar." It had no gall, it had no 
numbing effect. If anything, it would stimulate his senses. 
And Jesus said, "I am thirsty," and they gave that to him. 
 
So why did he drink the second drink?" Look at verse 28. 
"Later, knowing that all was now completed and so that 
Scripture would be fulfilled, Jesus said, 'I am thirsty.'" 
Folks, there is another evidence that is God hanging on the 
cross. You see I'm convinced that only God could know 
what Jesus knew at that moment. After six hours of 
excruciating, mind-blurring pain, and just moments before 
he was going to die, that man hanging on the cross 
reflected on the 700-plus prophecies about his life to see if 
they were all fulfilled. The following are prophecies just 
about Jesus' death.  

The betrayal by a familiar friend. (Psalm 41:9) 
The forsaking of the disciples. (Psalm 31:11) 
The false accusations. (Psalm 35:11) 
The silence before his judges (Isaiah 53:7) 
Being found guiltless (Isaiah 53:9) 
The numbering of him with the transgressors. (Isaiah 
53:12) 
Being crucified. (Psalm 22:16) 
The mocking of the spectators. (Psalm 109:25) 
The taunt of non-deliverance. (Psalm 22:7,8) 
The gambling for his very garments. (Psalm 22:18) 
The prayer for his enemies. (Isaiah 53:12) 
Being forsaken of God. (Psalm 22:1) 
The yielding of his spirit into the hands of the Father. 
(Psalm 31:5) 

యేసు ఎన్నమిది రోజ్కల వయస్ు లో ఉని పుప డు, 

“మరియు ఒక్ క్తిత నీ ఆతమ ను కూడా చీలాు తుంద్వ?” 

అన్న ఆమెతో చెపిప నపుప డు, ిమియోను ఏమి 

మాటాుడుతుని్న ో మేరీకి ఏమైన్న ఆలోడన వచిా ందన్న 

మీరు అనుకుంటున్ని రా? నేను చాలా తీగ్వంగా 

అనుమాన్నసుతని్న ను. కానీ ఆమె తన చెతత భయాలు 

న్నజమయేా లా జీవించింది. అందరి కోసం గ్పాణం 

పోసేందుకు వచాి న తన కడుకు రక్క కు క్తిత 

గుచ్చా కోవడం కోసం ఆమె జీవించింది. ారు అతన్న 

చేతులోు  మేకులు కటేట రోజ్కను చూడటాన్నకి మేరీ 

జీవించింది. ారు ఆ ముళ్ు కిరీటాని్న  అతన్న 

క్నుబొమమ లపైకి నెటిటవేసే రోజ్కను చూడటాన్నకి ఆమె 

జీవించింది. అతను తుది శాా స విడిచిన రోజ్కను 

చూడటాన్నకి ఆమె జీవించింది. దేవున్న చి తాన్నకి 

లోబడడాన్నకి మేరీకి చాలా ఖ్రుా  అయింది, కాద్వ? ఆమె 

ిలువ పాద్వల వదద న్నలబడి యేసు మపణ్యన్ని  

వీక్షిసుతని పుప డు ఆమె మనస్ు లో నడిచే వివిధ్ 

సంఘటనల గురించి ఆలోచిండండి. ఇపుప డు ఆమె 

మొదటి కుమారున్న కోసం దేవున్న అంతిమ గ్రణ్యళిక్ 

నెపవేర్త సమయం వచిా ంది. 
 

మరియ గురించి మరొక్టి గమన్నండండి. దీన్ని  మిస్ 

చేయడం సులభం అవుతుంది. మేరీ అక్క డ న్నలబడి 

ఉందన్న చెబుతోంది. ఆమె న్నలబడింది. ఆమె 

మూపి పోలేదు, రడిపోలేదు. బాహా ంగా, ఆమె ఇరప టిీ 

మూడు దశాబాద ల గ్కితం దేవదూతకు వందనం చేిన 

అదే గ్రశాంతమైన మహళ్. ఆమె ఆ దేవదూతతో, "ఇదిగో 

గ్రభువు ద్వి, నీ మాట గ్రకాపం న్నకు జపగాలి" అన్న 

చెపిప ంది, మరియ ఇరప టిీ అదే పక్మైన బలాన్ని  

గ్రదరిశ ంచింది. కాబటిట ఈ రోజ్కన ఆమె తన కడుకు 

యొక్క  గొరప  బాధ్లోకి గ్రవేశించింది మరియు ఆమె 

చేదు గ్డెడెజస్ వపకు క్పుప ను ాగింది. 
 

“న్న దేా, న్న దేా, నీవు ననిు  ఎందుకు 

విడిచిపెటాటవు?” అన్న యేసు అపవడం విని  

గ్రజలందరిీ ఇది షాక్స్థగా ఉండాలి. అది ఎంత 

బాధ్యక్పమైన షాక్ అయి ఉండాలి; కానీ అది మేరీ 

హృదయాన్ని  చూపణం చేినంత మాగ్ాన ఎవరి 

హృదయాన్ని  చూపణం చేయలేదు. ఆమె అక్క డే న్నలబడి 

ఆ మాటలు వింటోంది. మేరీ జీవితంలో మనం చూసే 

ద్వన్నక్ంటే బాధ్ ఎపుప డూ హతుతకునే రూరంలో 

క్న్నపిండలేదు. కానీ అతన్న చేదు వేదనలో కూడా, 

అతను ఎవరి గురించి ఆంద్యళ్న చెందుతుని్న డు? 

అతను తన తలిు గురించి ఆంద్యళ్న చెందుతుని్న డు, 

కాద్వ? ఆమె రక్క న యోహానుతో పాటు న్నలబడి ఉని  

ఆమెను చూి, అతను తన తలిుతో, "గ్పియమైన స్త్సీత," 

జేమ్  రాజ్క చెపిప నటుుగా, "ఇదిగో నీ కడుకు, ఇదిగో నీ 

కడుకు." ఇపుప డు ఖ్చిా తంగా ఆమెతో మరియు జాన్స్థతో 



The bones not being broken. (Psalm 34:20) 
The burial in a rich man's tomb. (Isaiah 53:9) 
They gave me vinegar for my thirst (Psalm 69:21)  

 
Did you know there were that many prophecies just 
about the death? Was this man just a man? As he was 
thinking through all of those, one came to his mind not 
yet fulfilled, one last prophecy. Psalm 69:20 prophesied 
that vinegar would be offered and it would be consumed, 
and Jesus, knowing that he would and that he must fulfill 
all prophecy, said something to cause that fulfillment. He 
said, "I am thirsty." They gave him the vinegar. It was a 
claim of completion. But even more important than that, 
it was a claim of incarnation. 
 
There could have been two reasons Jesus made this 
statement from the cross. One, it was to complete 
prophecy; and second, because the man was thirsty. The 
first reason shows us that he was God while the second 
reason shows that he was man. Together, they validate 
again the greatest claim in all history, the claim of 
incarnation. Incarnation just means that this man, Jesus, 
was God come packaged in the flesh. There are claims to 
that all the way through the Bible. John began his gospel 
with "In the beginning was the Word" (that was a 
metaphor for Jesus). "In the beginning was the Word, and 
the Word was with God, and the Word was God." (John 
1:1) And then 14 verses later, he said, "And the Word 
became flesh and dwelled right here among us."  
 
Colossians 2:9 says, "For in Christ all the fullness of the 
Deity lives in bodily form," Or, 1 Timothy 3:16, Paul says to 
Timothy, "He appeared in a body and was vindicated by 
the Spirit," and the list goes on and on. I can't stress this 
enough. The claim of incarnation is the Continental Divide 
of faith, it flows one way or the other. You see the world 
loves Jesus. Ninety percent of America even claims to be 
Christian, everybody likes Jesus because he was loving and 
nice and warm and fuzzy and the world is anxious to talk 
about him being a good teacher, a great philosopher and a 
kind man. But unless you accept him as God come in the 
flesh, then the Bible makes no rhyme or reason. It is the 
crucial claim in all humanity. If you believe he is God come 
in the flesh, everything else fits. He walked on water? Sure, 
the one who made the water can walk on it, can't he? That 
he came out of the grave? The one who altered life, is it 
any surprise that death couldn't hold him? The fact that he 
could say, "Your sins are forgiven," hanging on the cross. If 
he's God on that cross, it's no surprise that his death would 
have a saving significance. 
 
The critical decision of our lives is: Was this man really 
God? Or, was God really this man? That's it. And the claim, 

యేసు చెపిప న మాపంా, జాన్ ఇపుప డు మేరీకి బాధా్ త 

వహండబోతుని్న డన్న. యేసు భూసంబంధ్మైన 

జీవితం ద్వద్వపు ముగిింది మరియు ఎవరైన్న ఆమెను 

జాగ్గతతగా చూసుకోాలి్ న అవసపం ఉంది. ఆమె 

బలంగా ఉని రప టిీ, ఆమెకు మదదతు అవసపం. ఆ 

సహాయాని్న  అందిండడాన్నకి యేసు విశా ించిన వా కి త 

యోహాను. 
 

బహుశా ఇది కంచెం వింతగా అన్నపిండవచా్చ , కానీ 

సహాయం చేయడాన్నకి ఆమె కుటుంబ సభుా ల నుండి 

ఎవరూ లేరు. యేసు ఆ బాధా్ తను యోహానుకు 

ఎందుకు అరప గిండవలి వచిా ంది? సప షటంగా, 

జోటఫ్, ఆమె భపత మపణించాడు. మాకు అది 

ఖ్చిా తంగా తెలియదు, కానీ యేసు 12 సంవత్ రాల 

వయస్ు  తరాా త జోటఫ్ పేరు గురించి మాకు 

ఎటువంటి గ్రసాతవన లేదు. కాబటిట మేరీ బహుశా 

వితంతువు. యేసు తన సహోదరులెవరినీ వచిా  తన 

తలిున్న జాగ్గతతగా చూసుకోమన్న పిలవలేక్పోయాడు, 

ఎందుక్ంటే ఆమె అతన్నన్న విశా ించినరప టిీ, అతన్న 

స్మదరులు ఎవరూ గ్ీసుత అన్న ఇంకా నమమ లేదన్న జాన్ 

మనకు చెపాప డు. సప షటంగా, ారిలో ఎవరూ లేరు, ారు 

చాలా కాలం పోయారు. ారు ఎపుప డూ అక్క డ కూడా 

ఉండక్పోవచా్చ . కాబటిట, అతను తన గ్పియమైన 

సిే హతుడైన జాన్ వైపు చూి, "జాన్, ఈ స్త్సీతన్న జాగ్గతతగా 

చూసుకో, ఆమె మీ తలిు" అన్న చెపాప డు. 
 

శిషుా లందరూ యేసును విడిచిపెటాట పన్న బైబిల్స 

చెబుతోంది. అయితే యోహాను ిలువ వదద ఉని్న డు, 

ిలువ పాద్వల దగపా న్నలబడి ఉని్న డు. మిగిలిన 11 

మంది లేద్వ మరో 10 మంది ఎక్క డ ఉన్ని రో ఎవరికి 

తెలుసు? జ్కడాస్ తనను ాను డంపుకుని్న డు, 

మిగిలిన 10 మంది ఎక్క ో ద్వకుక న్ని రు, కానీ జాన్ 

అక్క డే యేసుకు విధేయుడిగా ఉని్న డు. ాను 

యోహానును విశా ిండగలనన్న యేసుకు తెలుసు. 

కాబటిట యోహాను యేసు తలిుయైన మరియ గ్రక్క న 

న్నలుా ని పుప డు, యేసు యోహానుతో ఇలా అంటాడు, 

"జాన్, నేను న్ననిు  విశా ిండగలనన్న న్నకు తెలుసు. 

నీవు న్నకు విధేయతతో ఉని్న వు మరియు నీవు న్న తస్థలిుకి 

విధేయతతో ఉంటావు. మీరు ఆమెను జాగ్గతతగా 

చూసుకోాలన్న నేను కోరుకుంటుని్న ను." జాన్స్థకి అది 

ఎంతటి అభినందన. ఇది ఆమె తలపై పైక్పుప ను 

అందిండడం క్ంటే ఎకుక వ; ఆమె బాధా్ త తీసుకోవడం 

అన్న అపరం. కతత న్నబంధ్నలో చివరిసారిగా మేరీ గురించి 

అొసతలుల కాపా ముల పుసతక్ంలో గ్రస్థసాతవిండబడింది, 

ఆమె రరిశుది్వతమ  బహుమతి కోసం ఎదురుచూసుతని  

ఇతప శిషుా ల సమక్షంలో ఉంది, కానీ ఆమె జాన్స్థతో 

ఉందన్న బైబిల్స చెబుతోంది. కాబటిట, యోహాను యేసు 



"I AM thirsty," says, "Yes." Yes, he was. He was God come 
in the flesh. 
 
I want to suggest to you that's there's a very practical day-
to-day way that the incarnation of Jesus, God come in the 
flesh, means everything to us. The God who put the stars 
in the sky, who spoke the world into existence and who 
gave you life in your mother's womb, that God came, lived 
and died on a cross so that he could feel what you feel, 
sweat like you sweat, hurt like you hurt and cry like you 
cry. The sad reality is that most people acknowledge Jesus 
and I'm even talking about Christian folks now, but they 
have precious little understanding of how he really wants 
to impact their day-to-day living. 
 
Most people see Jesus as a man who came to set up a 
religion, Christianity, an institution, the church, a code of 
conduct, the Bible and they think that's it. No! Jesus didn't 
come to this earth and hang on that cross to establish 
religion. He came to re-establish relationships. 
 
You may have heard that before but still not understand. 
You believe Jesus came in the flesh, he's been here, done 
that, gone back to heaven and what he did was important, 
case closed. How do you have relationship with somebody 
who's not here? You can't see him, touch him, feel him or 
hear him. We're like the little six-year-old girl who had a 
bad dream. Her mother went in to her bedroom while she 
was crying and trying to give her courage and get her 
independence growing, she stroked her and said, "Now 
honey, go back to bed, Jesus is here with you." The little 
girl looked back and said, "Well good, you stay here with 
Jesus, I'm going in there with daddy." 
 
Now we laugh at that, but that's the way most people I 
know really operate about Jesus. A lot of folks believe that 
Jesus is around somewhere, but we need something flesh 
and blood to snuggle up with. We need somebody we can 
get a hold of, somebody who can touch us, somebody who 
can really understand us. If there is ever a passage that 
answers the question: Does Jesus care? Can he touch us? 
Can we touch him? Can he really meet my needs today? 
It's the scripture we're studying now. Jesus said, "I am 
thirsty." 
 
One of the most fascinating things in all the Bible is when 
Jesus was about to begin his ministry, he went into the 
desert without food for 40 days and the Bible has one of 
the greatest understatements in all scripture, it says "And 
he was hungry." Forty days without food and he was 
hungry. Then now in the last few minutes of his life as he's 
hanging on the cross, we find him thirsty. 
 

తనపై ఉంచిన నమమ కాన్నకి అనుగుణంగా 

జీవిసుతని్న డు. 
 

ఇది శకి తవంతమైన క్థ; ఇది క్థలో భ్యగం మాగ్తమే, అది 

ఏడు గ్రక్టనలలో ఒక్టి మాగ్తమే. యేసు గ్ీసుత మపణ 

దృశా ంలో చాలా గొరప తనం ఉంది. కానీ దీన్న నుండి 

మూడు స్థకుుర త అనువపతన్నలను రూొందిండడాన్నకి 

గ్రయతిి ద్వద ం: 
 

1. విఫలమైన ారికి గ్గేస్ విసతరిండబడుతుంది. జాన్ 

జీవితంలో ఒక్ విషయం ఉంటే, అతను తిరిగి వెళిు, అనాు 

మరియు చెరిపివేయగలిగితే, అతను కూడా 

ఇతరులందరిలాగే, యేసును విడిచిపెటిటన సమయం, 

కానీ అతను ద్వన్నన్న చెరిపివేయలేక్పోయాడు. 
 

జాన్ ఆ తపుప  చేినపుప డు, గ్రభువు చెరప నందుకు 

మీరు సంతోషిండలేద్వ, “సర్త జాన్, మీరు ద్వన్నన్న 

కాలిా వేశారు, కానీ మీరు గందపగోళాన్నకి గుపయాా రు, 

కూరాో ండి. మీరు బయటికి వచాా రు." జాన్స్థకు అతన్న 

దయ చాలా ఎకుక వ మరియు అతను జాన్స్థను తిరిగి 

అంగీక్రించాడు మరియు అతన్న తలిున్న చూసుకునే ఈ 

ఆశీరాా ద బాధా్ తను కూడా అతన్నకి ఇచాా డు. 

గ్రజలారా, మీరు విఫలమైనపుప డు - మీరు విఫలమైతే 

కాదు, మీరు విఫలమైనపుప డు మరియు మనమందపం 

మనమందపం చేసాతము మరియు మనమందపం 

చేసాతము - జాన్ చేినటుుగా యేసు వైపుకు తిరిగి వసాతము 

ఎందుక్ంటే మన గ్రభువు దయగల గ్రభువు మరియు 

మనలను తిరిగి అంగీక్రించి మనలను 

పునరుదరిించేాడు. 

2. పక్ తం క్ంటే నీరు మందంగా ఉంటుంది. ఇపుప డు 

మనమందపం పాత వా ీ తక్పణను విని్న ము: "పక్ తం నీటి 

క్ంటే మందమైనది," యేసులో "పక్ తం క్ంటే నీరు 

మందంగా ఉంటుంది." నేను చేయడాన్నకి 

గ్రయతిి సుతని  స్తడన బాపిటజం నీటి ద్వా రా యేసు 

గ్ీసుత పక్ తంతో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటుంది. మనం మన 

పాపాలను ఒపుప కుని పుప డు, యేసుగ్ీసుతపై మన 

నమమ కాన్ని  వా క్ తరరిచినపుప డు మరియు మన పాపాల 

క్షమారణ కోసం నీటి బాపిటజంలో ఖ్ననం 

చేయబడినపుప డు, మనం పెరిగాము, పునరు రానం 

చేయబడి, ఆ నీటి నుండి కతత జీవితం, సృషిట. మనం 

స్త్కైసతవులం అవుాము. మనము ఒక్రికక్రు మరియు 

గ్రభువైన యేసుగ్ీసుత యొక్క  స్మదరులు మరియు 

స్మదరీమణులు అవుాము. మన సా ంత పక్ త 

సంబంధ్యల క్ంటే కూడా చాలా విలువైన మరియు 

చాలా శకి తవంతమైన సంబంధ్ంలో నీటిలో 

జన్నమ ంచినపుప డు కతత సంబంధ్ం ఏపప డుతుంది. 

బాపిటజం నీటిలో యేసుగ్ీసుత పక్ తంలో కటుటకుపోయిన 

మనకు తపచ్చగా తెలుసు, 
 



It's intriguing to me that at the bookends of his ministry, 
we see Jesus struggling with the most basic human needs: 
hunger and thirst. Have you ever wondered why we're told 
that? Why over here in Matthew 4 in the desert when 
Jesus is going one on one with Satan when they're trying to 
figure out who's going to rule the world. We're talking 
about the spiritual battle of all eternity. Then we're told 
“and he was very hungry.” Why over here in the blackest 
day that's ever been where Jesus was experiencing the 
same blackness as all of our sin was being heaped on him, 
and he's looking for the Father and can't find him, crying, 
"My God, my God, why have you forsaken me?" We're also 
told: And he was thirsty. 
 
Have you ever wondered why we're told those things? It's 
so that the words of Hebrews 4:15-16 would ring 
absolutely true in our ears: "For we do not have a high 
priest who is unable to sympathize with our weaknesses, 
but we have one who has been tempted in every way, just 
as we are—yet was without sin. Let us then approach the 
throne of grace with confidence, so that we may receive 
mercy and find grace." Look at this, "to help us in our time 
of need." 
 
The beautiful song says, "Does Jesus care when my heart is 
pained too deeply for mirth or song? As the burdens press 
and the cares distress and the way grows weary and long? 
Oh yes, he cares, I know he cares." But better than the 
song, Peter said "Cast all your anxiety on him for he cares 
for you." (1 Peter 5:7) 
 
Jesus is not here today in the flesh to put his arms around 
me, to hold on to my hand physically in the dark nights and 
the frightening times. I'm glad he's not here in the flesh 
now. Because he's done what he needed to do and our sin 
is taken away. If he were still here, it would be for the 
purpose of needing to abstain and absolve our sin. I'm also 
glad he's not here in the flesh because he's back in 
heaven's throne room interceding for us before the 
Father. I'm glad, because now he’s no longer packaged in 
flesh confined by time, location and space. He can know 
and deal with all of our pain, suffering and needs at the 
same time. We don't have to be like a leper or blind 
Bartimaeus or the blind man, we don't have to try and find 
out: Is Jesus in Nazareth? Is Jesus in Capernaum? Is Jesus 
in Jerusalem? I want to see him. He's right there, right 
there where we can touch him any time. 
 
I'm glad he's not here physically because he left behind a 
"Comforter," the Holy Spirit of God, not just to be with us, 
but to live in us when we're raised a new creation from 
being baptized into Christ. The Holy Spirit living in us is 
making intercession in our prayers. Romans 8:26 says, he's 

3. మన తలిుదంగ్డులను గౌపవించాలనే పిలుపును 

ఎరప టిీ అధిగమిండవదుద. పలు ఇలా గ్ాశాడు, 

“పిలులారా, గ్రభువు న్నమంలో మీ తలిుదంగ్డులకు 

లోబడి ఉండండి, ఇది సరైనది - మీ తంగ్డిన్న మరియు 

తలిున్న గౌపవిండండి, ఇది మీకు మంచిగా సాగుతుంది 

మరియు మీరు దీరాాయువును అనుభవించాలి. భూమి." 

(ఎరసీయులు 6:1-3) యేసు, డన్నపోయే క్షణ్యలోు  కూడా, 

తన గ్పియమైన మధుపమైన తలిుకి గౌపవం మరియు 

న్నాళి అరిప ంచాడు. మనకు ఎలాంటి రరిిరతులు 

ఉన్ని , లేద్వ అవి మన తలిుదంగ్డులకు ఎలాంటివి 

అయిన్న, మనం ఎని టిీ వృది్వరా ం ొందలేము, 

చాలా అధున్నతనంగా ఉండము మరియు మన తంగ్డి 

మరియు తలిున్న గౌపవించాలనే పిలుపును ఎరప టిీ 

అధిగమిండము. యేసు, డన్నపోయే క్షణ్యలలో కూడా ఆ 

సాా న్ని  గ్రదరిశ స్థసాతడు.అమేజిం  గ్గేస్ లెసన్ #1253 స్థసీటవ్ స్థ ు ట 
మారిా  10, 1996 

 

ది డ్డర్కక స్ ాఅవర్ట 

 

న్న జీవితమంా గ్ీసుత మపణమే డరిగ్తలో కేంగ్ద 

బిందువు అన్న విని్న ను. లేఖ్నం ద్వన్నన్న 

తెలియజేసుతంది, కాద్వ? పలు ఇలా అంటుని్న డు, "న్న 

గ్రభువైన యేసుగ్ీసుత యొక్క  ిలువలో తరప  నేను 

దేన్నయందును మహమరపడను" (గలతీయులు 6:14) 

మరియు "ిలువ సందేశము నశించ్చారికి 

మూపఖతా ము, కాన్న జీవిసుతని ారికి పక్షిండబడింది అది 

దేవున్న శకి త." (1 కరింథీయులు 1:18) 
 

మేముిలువ గురించి చాలా అందమైన పాటలు 

పాడండి. 

మరియు కోలోప యిన పాపుల గ్రరంచాన్నకి అతా ంత 

గ్పియమైన మరియు ఉతతమమైనది డంరబడిన 

పాత శిలువను నేను గ్పేమిసుతని్న ను 

కాబటిట నేను పాత క్ఠినమైన శిలువను ఎంతో 

ఆదరిసాతను 

చివరికి న్న గ్టోఫీలు వచేా  వపకు నేను 

రడుకుంటాను; నేను పాత క్ఠినమైన శిలువను 

అంటిపెటుటకున్న ఉంటాను మరియు ఒక్ రోజ్క 

ద్వన్నన్న కిరీటంగా మారుసాతను 
 

మరొక్ పాట, "న్న చేతిలో ఏమీ లేదు, నీ శిలువకు నేను 

అంటిపెటుటకున్న ఉంటాను." ఆ పాత క్ఠినమైన శిలువ 

"క్లా రి" అన్న పిలువబడే కండపై న్నరిమ ండబడింది, ఇది 

మరొక్ పేరును క్లిగి ఉని  మపణం యొక్క  

దురాా సనకు గ్రిది ి చెందిన గ్రదేశం. ారు ద్వన్నన్న 

పుగ్ర్బ గ్రదేశమైన గొలాోా అన్న పిలిచారు. 
 



offering groanings for us that we don't even know how to 
offer. He's talking to the Father about our needs that we 
don't even know how to ask for.  Therefore, when any of 
us come to God in prayer, Jesus in heaven can identify with 
and meet any need we have. If that doesn't make any 
sense to you it's because you've either never met the 
“man” Jesus, or because you've never seen prayer as the 
opportunity to talk with him face to face. Don't just pray, 
live in prayer. That's a claim of care. One author said that 
the cradle in Bethlehem proves that God came. The cross 
on Calvary proves that God cares. 
 
They lifted the hyssop stalk with the vinegar and wine to 
his lips and "When he received the drink, Jesus said, 'It is 
finished.' With that he bowed and gave up his spirit." (John 
19:30) Jesus had to have the needs of humanity met before 
he could make the claim of divinity. He couldn't call out the 
words, "It is finished," until his human thirst was met, and 
abated. What a friend we have in Jesus, all our sins and 
griefs to bear.           Amazing Grace Lesson # 1255, Steve Flatt March 

24, 1996 
 

 

The Words of Victory 

William Henry Harrison, the ninth president of the United 
States, delivered the longest inaugural speech on record. It 
was over 9,000 words. Harrison must have been awfully 
proud of that speech because it was a cold, rainy, January 
morning. He refused to wear an overcoat or to abbreviate 
his address. After standing in those miserable conditions 
for two hours he contracted pneumonia and died less than 
one month later. Somebody quipped that, "No president 
has ever said more and done less."  
 
Now contrast that with what Jesus did when he hung on 
that cross on a hill called "Calvary." His statements were 
few. We only have seven recorded. They were brief. Not 
one is more than ten words long in English. But as few and 
as brief as they were, all eternity was altered by what he 
said. I suppose one could say "No man has ever said less 
and done more." 
 
The best of all His statements were the words of victory: 
"It is finished." "Later, knowing that all was now 
completed, and so that the Scripture would be fulfilled, 
Jesus said, 'I am thirsty.' A jar of wine vinegar was there, so 
they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the 
hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had 
received the drink, Jesus said, 'It is finished.' With that, he 
bowed his head and gave up his spirit." (John 19:28) 
 

ఒక్ ూటక్పు విచాపణ తరాా త, యూదుల గ్రధ్యన 

యాజకున్న ముందు, ొంటియస్ పిలాతు అనే పిరికి 

రోమన్ గవపి ర్ ముందు యేసు రైల్సస్థరోడ్ చేయబడాాడు. 

భయంతో మరియు వణుకుతో అతను తన బాధా్ తను 

విపమించ్చకుని్న డు మరియు ఆ వా కి తన్న ిలువ 

వేయడాన్నకి అరప గించాడు, ఆచాపబదంిగా మొతతం 

విషయాన్నకి చేతులు క్డుకక ని్న డు. కటటబడిన 

మరియు కపడాలతో, యేసు అరహాసా ం చేసే 

ఊద్వపంగు వస్త్సతం మరియు ముళ్ు కిరీటం ధ్రించి ఆ 

కండపైకి వెళాుడు. ఒక్ శుగ్క్ాపం ఉదయం 9:00 

గంటలకు ారు అతన్నన్న ఆ ిలువకు గ్వేలాడదీశారు. 

మూడు గంటలపాటు కింద ఉని  గుంపు నుంచి 

వెకిక రింతలు, హేళ్నలు విన్నపించాయి. "యూదుల 

రాజ్క, హా! అతను ఇతరులను పక్షించాడు, అతను 

తనను ాను పక్షించ్చకోలేడు. మీరు దేవున్న 

కుమారుడైతే, ఆ శిలువ నుండి దిగండి." 
 

మధా్య హి ం, ఏద్య వింత జపగడం గ్పాపంభమైంది. ఒక్ 

భయంక్పమైన చీక్టి ఆకాశంలో తా పగా చీక్టిగా 

మారింది. ఎవరో తలుపులు వేి, లైటుు ఆరిప వేి, "మీరు 

గ్రరండంలోన్న కాంతిన్న కోలోప తుని్న రు" అన్న 

అని టుుగా ఉంది. మూడు గంటలపాటు చీక్టి దటటంగా 

అలుముకుంది మరియు కండ మొతతం భయంక్పమైన 

న్నశశ బదం ాా పించింది. "ఆపవ గంట" (అది 

మధా్య హి ం) "తొమిమ దవ గంట వపకు భూమి మొతతం 

చీక్టి అలుముకుంది" (అది మధా్య హి ం 3:00 గంటలు) 

"మరియు తొమిమ దవ గంటకు యేసు పెదద సా పంతో, 

'ఎలోయ్, ఎలోయి, లామా సబచాతనీ' అన్న అరిచాడు. ?'-

అంటే, 'న్న దేా, న్న దేా, ననిు  ఎందుకు 

విడిచిపెటాటవు?'" (మారుక  15:33) 
 

గ్గీకులో “ఏడాా డు” అనే రద్వలను “గరి జంచ్చ” అన్న 

అనువదిండడం న్నకు ఆసకి తక్పంగా ఉంది. ింహం 

గప జనకు ఉరయోగించే రదం అదే. అతను ిలువలో 

నుండి గరి జంచాడు, "ఎలోయ్, ఎలోయ్..." అతను ఏమి 

మాటాుడుతున్ని ో చాలా మందికి అపరం కాలేదు. 

తదురరి వడనం, "అతను ఎలిజా కోసం ఎందుకు 

పిలుసుతని్న డు" అన్న చెపిప ంది. లేదు, అతను ఏలీ, ఎలీ 

అన్న చెరప లేదు, "ఎలోయి, ఎలోయి" (న్న దేవుడు, న్న 

దేవుడు) "లామా సబచాతనీ" (ననిు  ఎందుకు 

విడిచిపెటాటవు?)" 
 

యేసు ిలువపై చేిన ఏడు ాకాా లలో ఇది చాలా 

ీలక్మైనది. మిగావనిీ  అతను చెపాప లన్న మీరు 

ద్వద్వపుగా ఆశించాపన్న చెపాప రు, కాద్వ? కానీ యేసు 

జీవితం గురించి మీకు తెలిసేత, "తంగ్ీ, ారిన్న 

క్షమించ్చ, ఎందుక్ంటే ారు ఏమి చేసాత రో ారికి 

తెలియదు" అన్న ఆయన చెపాప లన్న మీరు ద్వద్వపుగా 



That phrase comes to us in the English in three different 
words: It—is—finished. But in the original language, the 
Greek, it was just one word: Tetelestai. Tetelestai was a 
powerful word. It was a very terminating phrase that 
indicated something had been totally consummated. It is 
absolutely finished. Some had thought that this was a cry 
of desperation. Jesus yelling, "Oh it's finished!" It wasn't. 
Others thought it might be a sigh of relief, "Ohhh, it's 
finished." It wasn't that either. I'm convinced that this was 
a word of triumph, not tragedy. This was a word of 
jubilation, not lamentation. This was a cry of victory, not a 
cry of despair. In fact, he could have shouted "Tetelestai!" 
IT IS FINISHED! 
 
But, what was finished? 
1. Jesus' earthly work was finished. It's a lot easier to start 
something than it is to finish it, isn't it? Whether you're 
talking about a project, a college degree, a marriage, a 
commitment, a life, whatever: it's just a lot easier to start 
than it is to finish. That's why we only give rewards to those 
who finish. You don't see t-shirts that say, "I Started the 
Boston Marathon," do you? Nobody gets a diploma the 
first day of school. You don't get the gold watch at the 
beginning of the second month on your new job. You're 
rewarded when you finish. Frankly, most of us have a 
difficult time finishing what we started, but not Jesus. He 
was a finisher. 
This word, "Tetelestai," is used three other times in John's 
gospel and all three times it comes from the lips of Jesus. 
'"My food,' said Jesus 'is to do the will of him who sent me 
and to finish his work.'" (John 4:34) "'I have testimony 
weightier than that of John. For the very work that the 
Father has given me to finish, that which I am doing, 
testifies that the Father has sent me.'" (John 5:36) This man 
is saying early on I am set to finish what I started. 
 
Just hours before he would go to the cross, he's in prayer 
with his Father and said, '"I have brought you glory on 
earth by completing'" (there's that word, Tetelestai) '"by 
completing the work that you gave me to do.'" (John 17:4) 
Hours later, he cries out while hanging from his hands, "'It 
is finished.'" (John 19:30) When Jesus came to this earth, 
he didn't come with a random "fly by the seat of your 
pants" approach. He had a specific plan. He knew exactly 
what needed to be done. He knew the prophecies that 
needed to be fulfilled, the men that needed to be trained, 
the miracles that needed to be performed and the 
message that needed to be communicated. He said, my job 
is to do the will of He who sent me and I'm going to finish 
that work. 
 
The reason so many people feel so unfulfilled in life, so 
frustrated, so unhappy, is that they simply don't follow 

ఆశిండవచ్చా . అతను ిలువ వేయబడిన వంక్ చూి, 

"ఈ రోజ్క, మీ విశాా సం కాపణంగా, మీరు న్నతో సా పంాలో 

ఉంటారు" అన్న చెరప డం మీకు షాక్ క్లిగిండదు. 

మరియు అతను తన తలిు వైపు చూస్తత  జాన్స్థన్న 

క్దిలించి, "ఇదిగో నీ కడుకు, కడుకు, ఇదిగో నీ తలిు" 

అన్న చెరప డం మనకు ఆశా పా ం క్లిగిండదు. అవనీి  

సహజంగా యేసు పెదవుల నుండి వసాతయి. 
 

కానీ ఇది భిని ంగా జరిగింది. అక్క డ వేలాడుతూ, తన 

కాపా న్నరాా హకుల వైపు చూస్తత . ఖ్చిా తంగా, ఇది 

ఉద్వతతమైనది, ఖ్చిా తంగా ఇది దయగలది. ఇది ఒక్ 

ఏడుపు, తీపన్న ఏడుపు. "న్న దేా, న్న దేా, ననిు  

ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" శిలువ పాద్వల వదద ారు 

ద్వన్నన్న అపరం చేసుకోలేదు మరియు చాలా మందికి 

నేటిీ అపరం కాలేదు. అతను ఏమి చెబుతుని్న డు? 
 

3. బాధ్తో కూడిన ఏడుపు. మూడు గంటలపాటు భూమి 

అంతటా ాా పించిన ఆ చీక్టి దేన్నన్న స్తచిసుతంద్య 

తెలుసా? గ్గంథంలో, చీక్టి ఎలుపుప డూ చెడుకు 

గ్రతీక్. "గ్రరండంలోకి వెలుగు వచాి ంది, కానీ 

మనుషుా లు తమ రనులు చెడవాి కాబటిట కాంతికి 

బదులుగా చీక్టిన్న ఇషటరడారు." (యోహాను 3:19) 

సాాను రాజాా న్ని  చీక్టి రాజా ం అన్న 

పిలుసాతరు.(కలస్ యులు 1:13) డజను కదీద 

లేఖ్న్నలలో, కాంతి దేవున్న ఉన్నకి మరియు 

మహమతో గ్రతిబింబిసుతంది, ఆ రోజ్కన వెలుగు 

లేక్పోవడాన్ని  స్తచిసుతంది. దేవుడా.తంగ్డి అయిన 

దేవుడే వెనిు పోటు ొడిచినటుు, తనవైపు చూి 

తటుటకోలేక్ లోక్ం దృషిటన్న మొతతం తనవైపుకు 

పిలుసుతని టుుగా ఉంది. 
 

మేము యేసు నుండి వచాి న ఏడుపుపై దృషిట 

కేంగ్దీక్రిసుతని్న మన్న మీకు తెలుసు, కాన్న చీక్టి 

ాా పించినపుప డు మరియు ఏడుపు పెపగడంతో 

తంగ్డి హృదయంలో ఏమి జరుగుతుంద్య నేను 

తపచ్చగా ఆలోచిసుతని్న ను, మరియు అతను ఈ 

మాటలు విని్న డు, "న్న దేా, న్న దేా, ఎందుకు 

నువుా  ననిు  విడిచిపెటాటా?" ఇది బాధ్తో కూడిన 

భయంక్పమైన ఏడుపు. 

4. ఎడబాటు ఏడుపు. ద్వన్న యొక్క  హృదయాన్నకి 

నేరుగా వెళాద ం. యేసు అంటే ఏమిటి? "న్న దేా, న్న 

దేా, ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" అది ీప తన 

22:1లో గ్ాయబడింది. కంతమంది రండితులు 

ఇలా అన్ని రు, “ఓ దేవుడు ఉని్న డు, యేసు కేవలం 

లేఖ్న్నలను ఉటంకిస్తత  గ్రవడన్నన్ని  

నెపవేరాా డు.” లేదు, ఇది ద్వన్న క్ంటే చాలా ఎకుక వ. 
 

పలు 2 తిమోతి 4:10లో డెమాస్ అనే మాజీ సహడరుడి 

గురించి రాసేటపుప డు ఉరయోగించిన గ్కియ సరిగాా 



Jesus' example. They have no life plan. They chase every 
rainbow, every source of instant gratification and drink out 
of every pleasure pool. But they stay perpetually thirsty. 
Jesus, by contrast, said I want to know what my Father 
wants me to do and I'm going to do it until I finish it. 
People, that's the same secret for fulfillment in your life. 
We are on this earth for the very same purpose that Jesus 
was here. We're here to bring glory to the Father. This 
might surprise you, but we're going to accomplish that 
exactly the same way. We're going to accomplish it by 
simply being obedient, by going to our own cross 
symbolically and by letting ourselves be crucified so that 
God can live and reign in us. We're going to be fulfilled by 
staying the course and by finishing the race. 
 
That last thing is the hardest thing to do. Some of you are 
asking “How do you do that? How do you stay motivated? 
How do you have the courage to run the entire race of life 
right to the finish line and do it well?" Let’s examine what 
the Bible shares with us about Jesus' secret. 
 
“Let us fix our eyes on Jesus, the ‘author and,’” (look at the 
word) “finisher of our faith, who for the joy set before him 
endured the cross, scorning its shame and sat down at the 
right hand of the throne of God." (Hebrews 12:2) It tells us 
how to finish! Here's how we finish, we look at Jesus. 
Where was Jesus looking? "The joy set before him he 
endured the cross," he hated the shame, but he went 
through it. Why? Because he knew just on the other side, 
he was going to be seated at the right hand of the throne 
of God having provided the way for man to be reconciled 
to Them. We keep our focus on where we're going. In an 
age of immediate gratification where we want instant 
satisfaction, we must remember that our reward is in 
eternity.  
 
Now don't misunderstand. I wouldn't trade the Christian 
life for anything because as we seek to fulfill our purpose 
and finish the race God bears fruit in our life. We've 
studied those: Love, joy, peace, patience, all nine fruits of 
the spirit from Galatians 5. Nobody can experience those 
in the same measure as a Christian can. 
 
But there's another side to that coin. Being a follower of 
Christ will make demands on our life. It will require 
sacrifices if our walk with God is genuine and tells us how 
we cope with that sacrifice, with the demand and with the 
annoyances of life. "For the joy that was set before him, 
he endured the cross despising the shame and now he's 
sitting at the right hand of the throne of God." (Hebrews 
12:2) 
 

అదే గ్కియను ఉరయోగిండడం ఆసకి తక్పంగా ఉంది. 

"డెమాస్ ఈ గ్రరంచాన్ని  ఎకుక వగా గ్పేమించి ననిు  

విడిచిపెటాటడు." ఈ రద్వన్నకి "వదిలివేయడం" అన్న 

అపరం. న్నగ్షక మిండడం, పారిపోవడం అన్న అపరం. 

యేసు, "న్న దేా, న్న దేా, నీవు ననిు  ఎందుకు 

విడిచిపెటాటవు?" న్న నుండి ఎందుకు పారిపోయావు? 

ననిు  ఇక్క డ ఎందుకు వదిలేశావు? శాశా తతా ంలో 

మొటటమొదటిసారిగా, మీరు గ్గహండగలిగే అతా ంత 

అనూహా మైన విషయం సంభవించింది. తంగ్డి, 

కుమారుడు మరియు రరిశుది్వతమ , శాశా తమైన దేవుడు, 

విభజిండబడాారు. యేసు తంగ్డి నుండి వేరు 

చేయబడాాడు అనే విషయంలో భగవంతుడు 

విభేదించాడు. ఇది మునుపెని డూ జపగలేదు మరియు 

మపలా జపగదు. 
 

దేవుడు ఎపుప డైన్న యేసును ఎందుకు విడిచిపెడాడు, 

గ్రసుతతం అన్ని  సమయాలోు  చాలా తకుక వ? యేసు ఏమి 

తపుప  చేసాడు? సమాధ్యనం: ఏమీ లేదు. అస్ లు ఏమీ 

లేదు. అతను చేింది తపుప  కాదన్న మీరు చూడండి. 

ఇది అతను మా తపుప ల కోసం చేయడాన్నకి ిదంిగా 

ఉని్న డు. గ్గంథంలో ఈ ఏడుపును వివరిండడాన్నకి 

గొరప  స్థశోుకాలలో ఒక్టి "అతను సా యంగా చెటుటపై తన 

శరీపంలో మన పాపాలను భరించాడు, తద్వా రా మనం 

పాపాలకు డన్నపోవచా్చ  మరియు నీతి కోసం 

జీవిండవచ్చా ; అతన్న గాయాల ద్వా రా మీరు సా సరత 

ొంద్వరు." "ఆయనే మన పారములను తన దేహములో 

చెటుటపై మోయెను" అన్న రదా ం యొక్క  మొదటి భ్యగం 

ఎక్క డ చెరప బడింద్య చూడండి. (1 పేతురు 2:24) 

యేసుగ్ీసుత ఆ శిలువపై వేలాడదీినపుప డు మానాళి 

యొక్క  పాపాలనీి  ఒక్ భ్యరీ, దురాా సన, మురికి, 

మురుగు కురప గా పోగుబడి ఉంటే మీరు చూసాతరు. 

మనం అపరం చేసుకుని టుు నటిండలేన్న విధ్ంగా, 

గ్రరండంలోన్న అన్ని  పాపాలను యేసు ిలువపై 

ఉంచారు. " 
 

"పారం యొక్క  జీతం మపణం." (రోమనుు 6:23) గ్గీకులో 

"మపణం" అనే రద్వన్నకి ముగింపు అన్న అపరం కాదు, ద్వన్న 

అపరం వేరు. అందుకే మేము ద్వన్నన్న అనేక్ విభిని  

సందరాభ లలో ఉరయోగిసాతము. ఒక్రు భౌతిక్ంగా 

మపణించినపుప డు, ారి ఆతమ  ారి భూసంబంధ్మైన 

గుడాపం నుండి వేరు చేయబడినందున ారు కేవలం 

అంతం చేయరు లేద్వ ఉన్నకిన్న కోలోప రు. మపణం 

అంతే, అది వేరు. రోమనుు 6:23లో మన పాపాలకు 

రరిహాపంగా చెరప బడిన మపణం, అది భౌతిక్ మపణం 

కాదు మరియు ఇది భౌతిక్ మపణం కాదు, శరీపం నుండి 

ఆతమ ను వేరు చేయడం; అది దేవున్న నుండి వేరు. అది 

భయంక్పమైనది, అది శాశా తమైనది. 
 



Some of you are on the verge of quitting. Some of you 
studying this lesson may be on the verge of quitting a 
ministry, you're beginning to feel frustrated and maybe it 
seems fruitless. Are you a Bible school teacher who's 
wondering, you should just quit because you think “I'm not 
getting through to any student?” Are you a personal 
worker who's the same way? Are some of you thinking 
about quitting your marriage? Are some of you thinking, I 
don't know if I'm going to keep this church-stuff up?” 
 
Can I give you one little bit of the best counsel? Look where 
Jesus looked. Re-focus on eternity. "This world is not my 
home; I'm just a passing through. My treasure is laid up 
somewhere beyond the blue." If you don't believe that, 
you're going to have a hard time ever finishing life, Paul 
said "...at the proper time we will reap a harvest if we do 
not give up." (Galatians 6:9) Don't quit. Tetelestai. Jesus 
finished his work. 
 
The plan of redemption was completed. He knew the plan 
of redemption was finished. That word, "Tetelestai" is an 
interesting word. It was often used in the first century in a 
commercial sense. For example, if somebody had a loan 
that required installment payment, that man might walk in 
on the last day and slap down that little bit of money and 
say, "Tetelestai," it's finished, it's paid off, it's done. And 
the lender would look at him and say, "Congratulations!" 
When Jesus cried out, "Tetelestai," all of those around the 
cross would have made that association. It's paid, it's 
finished. What's paid, what's paid in full? The answer is the 
payment for sin, the purchase of redemption. 
 
Just how did Jesus purchase our redemption? How does 
that work?  
The requirement of the law was that anyone who sinned 
would die. That was the curse of the law. Now remember 
the word "die" means separation. If you sin, you would be 
separated from God eternally. That was the way it would 
work. Somebody would have to come in and cancel that 
debt, wipe it out, pay for it. From the beginning of time, 
God decreed there had to be a blood sacrifice. I don't know 
why, we'll ask God when we get to heaven. We've got 
some clues. We're told that life is in the blood. Sin is death; 
life cancels out death, which was going to be the payment. 
It had to be a blood payment to take away our sins. 
 
Now for centuries God had allowed the blood of animals, 
rams, bulls, goats and heifers, as a symbolic payment for 
that sin. But "It is impossible for the blood of bulls and 
goats to really take away sins." (Hebrews 10:4) No, if our 
sin was ever going to be taken away, the sacrifice that 
would adequately pay for it and cancel the debt would 
have to meet three criteria: 1) It would have to be human; 

తపిప పోయిన కుమారున్న ఉరమానం గురుతంద్వ? ఆ 

తపిప పోయిన కుమారుడు తన పారపు లోతులోు  

ఉని పుప డు, అతను ఎక్క డ ఉని్న డు? అతను తంగ్డి 

నుండి విడిపోయాడు, కాద్వ? అతను తన పారంలో 

న్నవించే విదేశీ దేశంలో ఉని్న డు. బాలుడు ఇంటికి 

తిరిగి వచిా నపుప డు, తంగ్డి ఇతప కడుకు వైపు తిరిగి, 

"ఇతను మీ స్మదరుడు డన్నపోయాడు, కానీ అతను మళ్లు 

గ్బతికాడు." అతను డన్నపోయాడన్న అపరం ఏమిటి? 

అతను డన్నపోలేదు. అవును, అతను ఉని్న డు. తంగ్డి 

గ్పేమతో విడిపోయి, ఎపుప ో ఇంటికి వసాతడా అన్న ఆ 

తంగ్డి ఒకోక సారి ఆలోచించి వుండాలి. మనం యేసు 

అన్న పిలుచ్చకునే దేవున్న కుమారుడు తన తంగ్డి నుండి 

వేరు చేయబడాాడు తన సా ంత పారం వలు కాదు, 

ఎందుక్ంటే అతన్నకి ఏదీ లేదు, కానీ అతను 

మనందరినీ భరించాడు. 
 

ఉతతమ ాా ఖా్య నం మరియు శిలువ యొక్క  ఉతతమ 

చిగ్తం, మరియు ముఖా్ ంగా ఈ ఏడుపు: "న్న దేా, న్న 

దేా, నీవు ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" 

లేవీయకాండము 16. పాత న్నబంధ్న మనకు గ్కతతద్వన్నన్న 

అపరం చేసుకోవడాన్నకి ఉరదేశకుడు కాబటిట, ిలువ 

నుండి వచిా న ఈ ఏడుపును అపరం చేసుకోవడాన్నకి 

లేవీయకాండము 16 మనకు సహాయం చేయాలి. 

ఇగ్శాయేలీయులు ర్బండు మేక్లు మరియు ఒక్ ఎదుదతో 

మూడు బలులు అరిప ంచారు. మొదట, అహరోను 

గ్రజల కోసం విజాారన చేయగలిగేలా అతన్న పాపాల 

కోసం ఎదుదను అరిప ంచారు. అపుప డు గ్రజల పాపాల 

కోసం ఒక్ మేక్ను బలి అరిప ంచారు. ర్బండవ మేక్, 

మూడవ జంతువు, గ్రజల ముందుకు 

తీసుకురాబడింది. “అహరోను అతి రరిశుది 

స్థసరలమునకు, గ్రతా క్షపు గుడాపమునకు మరియు 

బలిపీఠము కపకు గ్పాయశాి తతము చేయుట ముగించిన 

తరుాత, అతడు సజీవమైన మేక్ను ముందుకు 

తేవలెను. అతను బతికి ఉని  మేక్ తలపై ర్బండు 

చేతులు ఉంచి, ద్వన్న మీద ఇగ్శాయేలీయుల చెడుతనం 

మరియు తిరుగుబాటు-ారి పాపాలన్ని టిన్న- ఒపుప కన్న 

ాటిన్న మేక్ తలపై పెటాట లి. అతను ఆ రన్న కోసం 

న్నయమిండబడిన వా కి త సంపక్షణలో మేక్ను ఎడారిలోకి 

రంపాలి. మేక్ తన పాపాలన్ని ంటినీ ఏకాంత గ్రదేశాన్నకి 

తీసుకువెళుతుంది; మనుషుా డు ద్వన్నన్న ఎడారిలో 

విడిచిపెడాడు." (లేవీయకాండము 16:20-22) 
 

ఇపుప డు మీకు చిగ్తం వచాి ంద్వ? ఒక్ మేక్ను 

తీసుకురాాలి, మరియు అహరోను తన చేతులు 

రటుటకున్న ఆ మేక్ తలపై పెటాటడు. "మా పాపాలనీి  ఈ 

మేక్ తలపై పెటుటకుంటాం" అన్న చెపేప ాడు. అన్ని  

భోగాలు, వా భిచారాలు, అన్ని  అబది్వలు, అన్ని  

దంగతన్నలు, అన్ని  క్బురుు, అన్ని  దాే షాలు మరియు 



2) it would have to be sinless and 3) it would have had to 
live under the law, the old Law of Moses fulfilling every jot 
and tittle perfectly. "But when the time had fully come, 
God sent his Son, born of a woman, born under the law, to 
redeem those under the law, that we might receive the full 
rights as sons." (Galatians 4:4) Therefore the sacrifice had 
to be a human and born under the law. Jesus met all three 
of these criteria. Consequently, He could and would make 
the payment for us.  
 
"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. 
For what the law was powerless to do in that it was 
weakened by the sinful nature," (look at this) "God did by 
sending his own Son in the likeness of sinful man to be a 
sin offering. And so he condemned sin in sinful man, in 
order that the righteous requirements of the law might be 
fully met in us." (Romans 8:1-4) 
 
We've been set free from sin and death because God sent 
his own son in the likeness of sinful man to be our sin 
offering so that the righteous requirements of the law 
might be met in us. Notice it reads “met in us” not “met by 
us.” We can't meet the requirements of the law. Nobody 
could except Jesus.  
 
The greatest part of the whole thing to me is in verse three, 
that last line of the verse, "He condemned sin in sinful 
man." Do you know what that says? That when God looks 
at me, a sinner, but a sinner who's in Christ, a Christian, he 
doesn't look at me and say "I condemn you, you sinner." 
Instead, "He condemns sin in sinful man." He says I 
condemn your sin, I put your sin on the cross and I let you 
have the righteousness of Jesus." Tetelestai. As the song 
says, "Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a 
crimson stain; he washed it white as snow."  
The power of mortality was finished. The natural enemy of 
humanity is death, isn't it? Someone said, "Man wants to 
be happy, but man can't be happy because he does the 
very thing he doesn't want to do, he dies." That describes 
most of humanity. 
 
How many times do we try to postpone death? How many 
times do we try to avoid that monster? How many times 
do we dance around it and pretend it's not there? We try 
to duck its grasp, but we all eventually end up in its 
stranglehold. I've got great news! Jesus has broken the 
stranglehold. Jesus never preached a funeral service. In 
fact, Jesus messed up every funeral he ever attended. They 
were mourning for Jairus' daughter, and he had just 
brought her from the grave. They were leading the 
widow's son out from Nain. He just made him rise up. They 

మర్తదైన్న పాపాన్ని  గ్రతీకాతమ క్ంగా మేక్పై ఉంచారు, ఆ 

మేక్ చాలా దూపం వపకు ఒక్ వా కి త చేత 

నడిపిండబడుతుంది. ఎడారిలో అది మళ్లు శిబిరాన్నకి 

తిరిగి వెళ్ళే  మాపంా క్నుగొనలేదు, ఆ వా కి త తన షూ లేద్వ 

చెపుప  తీసుకున్న, ఆ మేక్ను తన్ని , "ఇక్క డ నుండి 

బయటరడండి, వెళేి పోండి, అదృశా ం" అన్న 

చెపేప ాడు. రదం, "బలిరశువు" అనే రదం నుండి? 

అన్ని  న్నందలు, అన్ని  పాపాలను మూడవ రక్షంపై 

ఉండడం? ఇది ఖ్చాి తంగా ఒక్ వెగ్రి సంగ్రద్వయంలా 

క్న్నపిసుతంది. ారు ఎందుకు అలా చేసాతరు?" 1,500 

సంవత్ రాలు, ఇగ్శాయేలీయులు ఆ ఆజనాు 

పాటించారు. 
 

ఆరు గంటలపాటు యేసు ఒక్ శిలువపై వేలాడదీసాడు, 

అది ఆరు సహగ్సాబాదలుగా అన్నపించి ఉండాలి. 

ఎడారిలో ఒంటరిగా వదిలేిన మేక్లా, ఒంటరిగా 

మిగిలిపోయింది. అతను "న్న దేా, న్న దేా, ననిు  

ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" 
 

3. గ్రాా మిా యం యొక్క  స్త్కై. "మనము పారములకు 

డన్నపోయి నీతి కపకు జీవించ్చనటుు ఆయన ానే మన 

పారములను చెటుటమీద తన శరీపములో భరించెను; 

ఆయన గాయములనుబటిట మీరు సా సరరపడబడితిరి." 

(1 పేతురు 2:24). "అతన్న గాయాల ద్వా రా మీరు సా సరత 

ొంద్వరు." "మనం అతన్నలో దేవున్న నీతిగా ఉండేలా 

దేవుడు పారం లేన్న ా న్నన్న మన కోసం పారంగా చేసాడు." 

(2 కరింథీయులు 5:21) గ్రాా మిా యాన్ని  చూడండి? 
 

నమమ  సక్ా ంగా లేన్న. దేవుడు పారం లేన్న, రవిగ్త, 

న్నషక లమ షమైన మరియు సా డి మైన ారిన్న తీసుకున్న, 

అతన్నన్న మురికినీటిలా మురికిగా చేసాడు మరియు నేను 

వినయంగా, విధేయతతో మరియు విశాా సంతో గ్ీసుతకు 

వచిా నపుప డు దేవుడు న్నకు యేసుగ్ీసుత యొక్క  

అందం, సా డి త మరియు దయను బదిలీ చేసాతడు. . 

అది మానవుడు భరిండగల అతా ంత శకి తవంతమైన, 

అతా ంత నమమ శకా్ ం కాన్న మరియు అతా ంత 

అపాపమయిన ఆలోడన, యేసు నీతి పాపాతమ క్మైన 

మన్నషికి బదిలీ చేయబడుతుంది. "న్న దేా, న్న దేా, 

ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు" అనేది గ్రాా మిా యం 

యొక్క  ఏడుపుగా రరిగణిండబడుతుంది. 
 

యేసు మధా్ వరితతా ం వహండక్పోతే, గ్రతిదీ 

సహజమైన విషయాలలో క్లిి ఉంటే, అది మీరు 

మరియు నేను మా మపణంపై మరియు తీరుప  

సంఘటనల వదద అరిప ంచే ఏడుపు. "న్న దేా, న్న దేా, 

ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" అయితే నేను 

చేయనవసపం లేదు కాబటిట మీరు చేయనవసపం లేదు 

కాబటిట యేసు ఆ మాటలు చెపాప డు. 
 



had been weeping for Lazarus for four days. Jesus said "Roll 
the stone back. Lazarus come forth." Jesus destroyed every 
funeral he ever attended. 
 
In the three days that encompassed his death and 
resurrection, he stripped death of all its power. "But Christ 
has indeed been raised from the dead, the first-fruits of 
those who have fallen asleep. For since death came 
through a man, the resurrection of the dead comes also 
through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will 
be made alive. But each in his own turn: Christ, the first-
fruits; then when he comes, those who belong to him." (1 
Corinthians 15:20) 
 
When they took the lifeless body of Jesus off the cross that 
Friday afternoon, they placed it in a borrowed tomb. 
Knowing his claims about coming back to life and fearing 
his followers, the soldiers rolled a stone across that tomb, 
sealed it and placed a guard around it. But, they could not 
contain the seed of life. On that Sunday morning Mary and 
the other women were there when He, life, had burst 
forth. He was the first-fruit. The first to be raised from the 
dead, never to die again. When he comes again all who've 
died in him, will come out of the grave given a new, 
imperishable and incorruptible body.  “When the 
perishable has been clothed with the imperishable, and 
the mortal with immortality, then the saying that is written 
will come true: "Death has been swallowed up in victory. 
Where, O death, is your victory? Where, O death, is your 
sting?"   (1 Corinthians 15:54-55) 
 
Folks, when Jesus said, "Tetelestai! It is finished!" he 
turned death from a bottomless pit into an exit ramp, 
taking us off one road and putting us on a better one. The 
way we face death is the acid test, the ultimate measure 
of our faith. Do you have that kind of faith, that kind of 
trust, that God will raise you up from this dust? He can – 
you can count on it because he broke the stranglehold of 
death, and he came back never to die again. It's finished. 
It’s now up to you! Lesson #1257 Steve Flatt, April 7, 1996 

The Words of Surrender 

 

There had been hundreds, perhaps thousands, of 
crucifixions in Jerusalem prior to the day that Jesus was 
crucified and probably thousands after Jesus was crucified. 
So, it wasn't just the fact that a man was being crucified. 
What made this one so unusual is the man who was on the 
cross that day. 
 

There was a tension in the air. There were huge crowds 
that had flooded into the city of Jerusalem because it was 

మీరు బహుశా ఈ క్థను ఇంతకు ముందు విన్న 

ఉండవచ్చా  లేద్వ ద్వద్వపు ఎన్నమిది సంవత్ రాల 

గ్కితం టుడే షోలో మన్నషిన్న చూి ఉండవచ్చా . కానీ ఇది 

బహుశా న్నకు గ్రాా మిా యం యొక్క  స్త్కై యొక్క  ఈ 

ఆలోడన యొక్క  ఉతతమ దృషాటంాలు. ఒక్ రోజ్క 

తెలుా రుజామున, టుడే షోలో గ్ాన్ె సాక  గెరాటజా ి విక్ 

అనే వా కి తన్న ఉదయానేి  ఇంటరూా ా  చేయడం నేను 

చూశాను. అతను హోలోకాస్ట మధా్ లో ఉని  

భయంక్పమైన న్నపె ంధ్ శిబిపం అయిన ఆషాి టజ 

నుండి బయటరడినందున ారు అతన్నన్న ఇంటరూా ా  

చేశారు. కానీ గెరాటజా ి విక్ ఒక్ ఆసకి తక్పమైన క్థను క్లిగి 

ఉని్న డు, ఎందుక్ంటే అతను 1941లో జూలైలో 

ఆషాి టజ వదద తపిప ంచ్చకుని  సమయం గురించి 

చెపాప డు. మరియు అది సంభవించినపుప డలాు , ఆ 

న్నపె ంధ్ శిబిపం యొక్క  క్మాండెంట ఎలుపుప డూ అదే 

రన్న చేసేాడు. భవిషా తుతలో తపిప ంచ్చకోవడాన్ని  

న్నరుా్ హరరిచేందుకు, అతను ఖైదీలందరినీ 

మరియు ఖైదీలందరినీ గ్పాంగణంలోకి సేక్రిసాతడు, 

మరియు ారు యాదృచిి క్ంగా 10 పేపును గీసాతరు. 

మరియు ఆ 10 మందిన్న బహపంగ గొయిా లో 

ఉంచ్చారు మరియు అది క్రప బడి ఉంటుంది. 

మరియు ారు ఆక్లితో డన్నపోయే వపకు లేద్వ 

న్నపజలీక్పణం అయేా  వపకు అక్క డే ఉండబడారు. 

మరియు గ్రతి ఒక్క రూ గ్రతిరోజూ ారు డన్నపోవడాన్ని  

చూసాతరు. ారు రది పేపును పిలవడం గ్పాపంభించారు, 

మరియు రదవ పేరు గ్ాన్న్ సాక  గెరాటజా ి విక్ అన్న 

పిలుసాతరు. Geraszchnevik అని్న డు, "నేను న్న 

మోకాళ్ుపై రడాాను మరియు నేను అణచివేయకుండా 

ఏడా డం గ్పాపంభించాను, నేను వేడుకుని్న ను." నేను 

"న్నకు భ్యపా  ఉంది, న్నకు పిలులు ఉన్ని రు, దయచేి, 

దయచేి, ననిు  ఇలా చేయక్ండి." మరియు 

అక్సామ తుతగా ఎక్క డా నుండి మాక్ి మిలియన్ కోల్స అనే 

వా కి త ముందుకు వచాా డు. కోల్స యూదు కూడా కాదు. 

అతను సానుభూతిరరుడిగా ఆ న్నపె ంధ్ శిబిపంలో 

ఉని్న డు. కోల్స '41 ిగ్బవరిలో వచాా డు, ఇది జూలైలో 

జరిగింది, అరప టికే అతను "ది ఏంజెల్స ఆఫ్ ఆషాి టజ" 

అనే మారుపేరును సంపాదించ్చకుని్న డు. ఎందుక్ంటే 

అతను తన ఆహారాన్ని  రంచ్చకుని్న డు మరియు 

అతను రోగులను చూసుకుని్న డు మరియు అతను 

అణగారిన ారిన్న గ్పోత్ హండడాన్నకి గ్రయతిి ంచాడు. 

అతను మాటాుడాడు మరియు "క్మాండెంట, నేను ఒక్ 

మాట చెరప న్న?" అతను అక్క డిక్క్క డే కాలిా  

డంరబడక్పోవడం విశేషం. కానీ మాకు ఎరప టిీ 

తెలియన్న కాపణ్యల వలు, క్మాండెంట కోల్స వైపు తిరిగి, 

"అవును, మీరు చేయగలరు." అతను "అతన్న స్థసార నంలో 

నేను తీసుకోవచాా ? నేను పెదదా డిన్న - న్న వలు మీకు 

అంత రన్న రాదు." బాగా, న్నజీ మనస్ు  ద్వన్నన్న 

ఎంచ్చకన్న ద్వన్నన్న అనుమతించింది. మరియు 



Passover. Frankly, things could very easily get in a state of 
frenzy in Jerusalem during this time of year. There was an 
explosive sort of mob psychology that was at work that 
particular day. All morning long, the leaders had served as 
cheerleaders. They were among the people yelling, 
"Crucify him! Crucify him!" All the crowds were joining in. 
The Roman soldiers were very much on alert that day. They 
had seen crowds of Jews like this turn violent before, so 
they were on their watch very carefully. 
 

But now finally, Jesus is nailed to the cross. Some of the 
uproar seems to have subsided just a little bit, but now 
really strange things were beginning to happen. No one 
could quite put their finger on it, but there was something 
strange about what was going on, almost as if something 
was sneaking up on you, and you didn't know what it is. 
You couldn't tell for sure. Although it was high noon 
straight up and down, 12:00 in the middle of the day, it 
became dark; not just the kind of darkness that we are 
accustomed to seeing when a bad storm comes through 
during the day because it is still somewhat light, but it’s 
pitch dark. It was the kind of dark that you just can feel. It's 
like midnight when it's overcast and the moon is not out, 
you can't see the stars and you're away from the city lights. 
You literally have a difficult time even seeing the hand in 
front of your face. It was that kind of dark in the middle of 
the day. 
 

It was the kind of heavy darkness you could almost feel, so 
thick you could almost cut it with a knife. It was the kind of 
dark that makes birds go and roost. It was the kind of dark 
that makes soldiers light torches so they can see. It was the 
kind of darkness that didn't go away quickly like an eclipse 
would. But it lasted seemingly forever, three hours of 
absolute total darkness. Things were more than unusual, a 
strange, eerie and even frightening feeling. 
 

Yet the amazing thing about these three hours is how 
briefly each one of the writers of the gospel tells the story 
of what was happening during the last hours of Jesus' life. 
The Narrated Bible which F. LaGard Smith edited several 
years ago has a marvelous way of putting the various 
accounts of the gospel altogether so that they read as one 
narrative. "From the sixth hour until the ninth hour, 
darkness came over the land. About the ninth hour, Jesus 
cried out in a loud voice, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani?' 
which means, 'My God, my God, why have you forsaken 
me?' When some of those standing there heard this, they 
said, he's calling for Elijah. Later, knowing that all was now 
completed and so that the scriptures would be fulfilled, 
Jesus said, 'I am thirsty.' Immediately one of them ran and 
got a sponge. He filled it with wine vinegar and put it on a 
stick and offered it to Jesus to drink. And the rest said, 
'Now, leave him alone and let's see if Elijah will come and 

మాకి్ మిలియన్ కోల్స మిగిలిన తొమిమ ది మందితో క్లిి 

ఆ గొయిా లోకి విిరివేయబడాాడు. ఆరు ారాల తరాా త 

ఆగసుట 14న, అతను ఒక్క డే మిగిలాడు. అతను ఆక్లితో 

డన్నపోవడాన్నకి అనుమతిండకుండా, ారు అతన్నకి 

ిన్నయిల్స ఇంజెక్షన్ చేి అతను మపణించాడు. 

అతను అక్క డిక్క్క డే కాలాి  డంరబడక్పోవడం 

విశేషం. కానీ మాకు ఎరప టిీ తెలియన్న కాపణ్యల వలు, 

క్మాండెంట కోల్స వైపు తిరిగి, "అవును, మీరు 

చేయగలరు." అతను "అతన్న స్థసార నంలో నేను 

తీసుకోవచాా ? నేను పెదదా డిన్న - న్న వలు మీకు అంత 

రన్న రాదు." బాగా, న్నజీ మనస్ు  ద్వన్నన్న ఎంచ్చకన్న 

ద్వన్నన్న అనుమతించింది. మరియు మాకి్ మిలియన్ 

కోల్స మిగిలిన తొమిమ ది మందితో క్లిి ఆ గొయాి లోకి 

విిరివేయబడాాడు. ఆరు ారాల తరాా త ఆగసుట 14న, 

అతను ఒక్క డే మిగిలాడు. అతను ఆక్లితో 

డన్నపోవడాన్నకి అనుమతిండకుండా, ారు అతన్నకి 

ిన్నయిల్స ఇంజెక్షన్ చేి అతను మపణించాడు. 

అతను అక్క డిక్క్క డే కాలాి  డంరబడక్పోవడం 

విశేషం. కానీ మాకు ఎరప టిీ తెలియన్న కాపణ్యల వలు, 

క్మాండెంట కోల్స వైపు తిరిగి, "అవును, మీరు 

చేయగలరు." అతను "అతన్న స్థసార నంలో నేను 

తీసుకోవచాా ? నేను పెదదా డిన్న - న్న వలు మీకు అంత 

రన్న రాదు." బాగా, న్నజీ మనస్ు  ద్వన్నన్న ఎంచ్చకన్న 

ద్వన్నన్న అనుమతించింది. మరియు మాకి్ మిలియన్ 

కోల్స మిగిలిన తొమిమ ది మందితో క్లిి ఆ గొయాి లోకి 

విిరివేయబడాాడు. ఆరు ారాల తరాా త ఆగసుట 14న, 

అతను ఒక్క డే మిగిలాడు. అతను ఆక్లితో 

డన్నపోవడాన్నకి అనుమతిండకుండా, ారు అతన్నకి 

ిన్నయిల్స ఇంజెక్షన్ చేి అతను మపణించాడు. 

మరియు మాక్ి మిలియన్ కోల్స మిగిలిన తొమిమ ది 

మందితో క్లిి ఆ గొయిా లోకి విిరివేయబడాాడు. ఆరు 

ారాల తరాా త ఆగసుట 14న, అతను ఒక్క డే మిగిలాడు. 

అతను ఆక్లితో డన్నపోవడాన్నకి అనుమతిండకుండా, 

ారు అతన్నకి ిన్నయిల్స ఇంజెక్షన్ చేి అతను 

మపణించాడు. మరియు మాకి్ మిలియన్ కోల్స మిగిలిన 

తొమిమ ది మందితో క్లిి ఆ గొయిా లోకి 

విిరివేయబడాాడు. ఆరు ారాల తరాా త ఆగసుట 14న, 

అతను ఒక్క డే మిగిలాడు. అతను ఆక్లితో 

డన్నపోవడాన్నకి అనుమతిండకుండా, ారు అతన్నకి 

ిన్నయిల్స ఇంజెక్షన్ చేి అతను మపణించాడు. 
 

Geraszchnevik ఇరప టిీ జీవిసుతని్న ో లేద్య న్నకు 

తెలియదు, కానీ అతను ఎన్నమిది సంవత్ రాల గ్కితం 

వలె ఉని్న డు. మరియు ారు అతన్నన్న ఇంటరూా ా  

చేినపుప డు, అతన్న ాా ఖా్ , "నేను అతన్నతో ఒక్క  మాట 

మాటాు డే అవకాశం లేదు, కానీ ారు అతన్నన్న దూపంగా 

తీసుకువెళుతుని పుప డు నేను అతన్న క్ళ్ే లోకి 

చూశాను. మరియు నేను ఎంత క్ృతజతాతో ఉని్న నో 



save him.' When he had received the drink, Jesus said, 'It is 
finished.' Jesus called out with a loud voice, 'Father, into 
your hands I commit my Spirit.' With that he bowed his 
head and gave up his spirit. 
 

“At that moment the curtain of the temple was torn in two 
from top to bottom. The earth shook and the rocks split. 
The tombs broke open and the bodies of many holy people 
who had died were raised to life. They came out of the 
tombs. And after Jesus' resurrection they went into the 
holy city and appeared to many people. When the 
centurion and those with him who were guarding Jesus 
saw the earthquake and all that had happened, they were 
terrified and explained, 'Surely, this was the Son of God.' 
 

Some women were watching from a distance, among them 
were Mary Magdalene, Mary the mother of James and 
Joses and Salome. In Galilee, these women had followed 
him and cared for his needs. Many other women who had 
come up with him to Jerusalem were also there. When all 
the people who had gathered to witness the sight, saw 
what took place, they beat their breast and went away. But 
all those who knew him, including the women who had 
followed him from Galilee, stood at a distance watching all 
these things. 
 

During the last three hours of Jesus' life, from noon until 
3:00 in the afternoon, Jesus said very little, but what he did 
say is extremely important. The very last thing that Jesus 
said was "Father, into thy hands I commit my spirit." The 
very first word he said there is the word, "Father." What a 
beautiful word that is. Throughout this long ordeal, and 
even just prior to it, we see Jesus in very frequent 
communication with his Father. Somewhere between the 
Upper Room and the Garden of Gethsemane, Jesus says, 
"Father, the hour has come." But notice how he addressed 
God: "Father, the hour has come." 
 
In his place of solitude, he prayed "Father, not my will but 
thine be done." After he had been nailed on the cross, he 
said, "Father, forgive them for they know not what they 
do." While shouldering our sins he said "My God, my God, 
why have you forsaken me?" Finally, just before his death, 
he said, "Father, into your hands I commit my spirit." 
 

Throughout all these circumstances, no matter what they 
were, Jesus never lost communication with his Father. He 
was praying to his Father, talking to his Father, in union 
with his Father and in communion with him. Except for that 
brief moment when God turned his back on Jesus, and 
Jesus cried out those words, "My God, my God, why have 
you forsaken me?" Jesus never broke that communion 
with his Father. 
 

అతన్నకి తెలుసు. గ్రతి ఆగసుట 14న, గెరాటజా ి విక్ సామ పక్ 

చిహి ంగా ఆషాి టజస్థకి తిరిగి వెళుతుంది మరియు అతన్న 

పెపటోు  అతను తన సా ంత చేతులతో రూొందించిన 

లోహపు ఫలక్ం ఉంది మరియు గ్రతిరోజూ అతను 

మాకి్ మిలియన్ కోల్స అనే వా కి తకి తన క్ృతజతాలు 

తెలుపుాడు. 

గ్ాన్ె సాక  గెరాటజా ి విక్స్థతో మాకు చాలా తకుక వ 

సారూరా త ఉంది. మేము ఒకే భ్యష మాటాుడము, మాకు 

ఒకే వా కుతలు తెలియదు. మేము ఒకే మాతృభూమిన్న 

కూడా స్థకె ుయిమ చేయము. కానీ మేము అతన్నతో చాలా 

ఉమమ డిగా ర్బండు విషయాలు ొంద్వము. మా 

గ్పాణ్యలను కాపాడటాన్నకి ఎవరో డన్నపోయారు మరియు 

మేము ఇదదపం మా జీవిాంతం సంపూపణ క్ృతజతాతో 

జీవించాము. గెరాస్జస్థనెవిక్ భౌతిక్మైనది మరియు మనది 

ఆధా్య తిమ క్ం అయినరప టిీ, గ్కిిటయన్ అయిన గ్రతి 

ఒక్క రిీ గెరాస్జస్థనెవిక్స్థతో ఉమమ డిగా ఉంటుంది. 

ారు యేసును చాలా ఎగాళి చేశారు మరియు చాలా 

అవహేళ్న చేశారు. ాటిలో న్నజం ఒక్టి ఉంది. అవును, 

న్నజం ఒక్టి ఉంది. "అతను ఇతరులను పక్షించాడు, 

కానీ అతను తనను ాను పక్షించ్చకోలేడు" అన్న ారు 

చెపాప రు. అది న్నజమైంది. ఓహ్, అతను తనను ాను 

పక్షించ్చకోగలిగాడు, మతతయి 26:53. చాలా గంటలు 

అతను పీటర్స్థతో, "నేను 12 మంది దేవదూతలను 

పిలుసాతనన్న మీకు తెలియద్వ?" అతను తనను ాను 

పక్షించ్చకోగలిగాడు, కానీ అతను ఆ మొతతం గ్రక్టనను 

న్నజం చేయలేడు. అతను ఇతరులను పక్షించాడు, కానీ 

అతను తనను ాను పక్షించ్చకోలేక్పోయాడు. అతను 

ఇతరులను పక్షిండడాన్నకి వెళితే, అతను తనను ాను 

పక్షించ్చకోలేక్పోయాడు. "న్న దేా, న్న దేా, ననిు  

ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" గ్రాా మిా యం యొక్క  

కేక్లు.అమేజిం  గ్గేస్ లెసన్ #1254 స్థసీటవ్ స్థ ు ట మారిా 17, 1996 

 

మానవత్వ ుం యొకక  ప్దాలు 

"తరుాత, ఇపుప డు అంా పూపతయిందన్న మరియు 

లేఖ్నం నెపవేరుతుందన్న తెలుసుకన్న, 'న్నకు ద్వహం 

వేస్మతంది' అన్న యేసు చెపాప డు. అక్క డ ఒక్ గ్ద్వక్షాపసం 

వెన్నగర్ ఉంది, కాబటిట ారు ద్వన్నలో సాప ంజిన్న న్ననబెటిట, 

హస్మ్ ప్ట మొక్క  యొక్క  కమమ పై సాప ంజిన్న ఉంచి, యేసు 

పెదవులపైకి ఎ తారు." (జాన్ 19:28) 
 

ఉరరితలంపై, ఆ గ్రక్టన మాకు ఏమీ అపరం కాదు. 

శిలువపై ఆరు గంటల తరాా త ొడిబారిన మరియు 

న్నపజలీక్పణ్యన్నకి గురైన మపణిసుతని  వా కి త నుండి మీరు 

ఆశించేది అదే. "న్నకు ద్వహం వెె ె  ె స్మతందిె ." 

ఖ్చిా తంగా, అతను చెపేప ది అదే. కానీ అతను చాలా 



Unlike Jesus it doesn't take much of a distraction to get us 
off track for a day or a week or longer, to distract us and 
our attention away from Father, from the way God blesses 
us. We tend to forget to pray "God, thank you for taking 
care of me" or "God, thank you for doing this in my life." 
We're so easily distracted, but not Jesus. Regardless of the 
circumstances, Jesus was always in communion and 
communication with his Father. 
 

Then Jesus said, "Father, into your hands..." For the last 
twelve hours, Jesus had been in the hands of others who 
had abused him. They had plucked his beard, stricken him 
in the face, brutally smashed him about the neck and the 
body and taken a crown made of long thorns and pressed 
that down onto his scalp and into his brow. They had 
abused him terribly. But now he is finally in the hands of 
his Father. He is no longer in the hands of those who 
brutalized him, but it's into your hands, Father, that I 
commit my spirit. He was embraced now by the loving 
arms of God where there would be safety and comfort and 
acceptance. I can't help but think there are times when 
perhaps we feel persecuted or brutalized or lonely or 
whatever our situation might be. But just to know that we 
can be in the hands of God, not in the hands of those who 
would mistreat us or even in our own hands is a comforting 
thought. 
 

Jesus also said: "I commit." "Father, into your hands I 
commit my spirit." In the original language "commit," 
meant to deposit or to lay aside. In other words, nobody 
took Jesus' life away from him. He had said that even 
before his crucifixion. He said, "I lay down my own life. 
Nobody takes my life from me." Voluntarily, Jesus laid 
down his own life for you and for me. Jesus had done 
everything the Father had asked him to do. "It is finished." 
Jesus had become the propitiation for our sins, the atoning 
sacrifice. Jesus had become the satisfaction that God 
demanded for the sins of the world deflecting God’s wrath 
from us. It was finished Jesus offered himself as a 
substitute for us. (1 John 2:1-2) 
 

It can really be outlined this way:  
1. We've got a problem – we are sinners condemned to 

death 
2. There's a solution – a sacrifice without blemish, sinless, 

was required   
3. There's a result – Jesus offered his own sinless life shed 

his own blood and satisfied God's demands for 
reconciliation.  

 

Jesus said "Into your hands, Father, I commit my spirit." 
Almost ten centuries earlier David said the same thing but 
added a request “Into your hands I commit my spirit; 
redeem me, O LORD, the God of truth.” (Psalms 31:5) It is 
a statement of surrender. That's what Jesus had done 

ఎకుక వ చెపాప డన్న నేను అనుకుంటుని్న ను. ఇది పూరిత 

చేిన ద్వా అన్న నేను మీకు స్తచిసాతను. 
 

శిలువ వదద గ్రసాతవిండబడిన ర్బండు పానీయాలు 

ఉన్ని యన్న మీరు గురుతంచ్చకోవచా్చ . ఏది అన్న 

తెలుసుకోవడం ఉరయోగక్పంగా ఉంటుంది. మతతయి 

27:34లో యేసును ిలువపై ఉంచినపుప డు, 

"పి తా శయం క్లిపిన గ్ద్వక్షాపసం" అన్న పిలువబడే 

పానీయం అతన్నకి అందిండబడిందన్న బైబిల్స 

చెబుతుంది. గాల్స ఒక్ న్నరోక టిక్ ఏజెంట, ఒక్ 

మతుతమందు. గ్కూపమైన రోమనుు కూడా ారిలో దయ 

యొక్క  సప పశ ను క్లిగి ఉన్ని రు. ారు ఒక్ వా కి తన్న 

ిలువపై ఉంచే ముందు, ారు అతన్న మనస్ు ను 

మసక్బాపడాన్నకి మరియు బాధ్ను తటుటకోడాన్నకి 

అతన్నకి ఏద్య ఇచాా రు. యేసుకు ద్వన్నన్న 

అందించినపుప డు, అతను న్నరాక్రించాడు. “లేదు” 

అని్న డు. 
 

"అతను ఎందుకు తిపసక రించాడు?" ఒక్ కాపణం 

ఏమిటంటే, యేసు ఖ్చిా తంగా తపిప ంచ్చకునే 

మారాాలను లేద్వ సతా పమారాాలను ఎనిు కోడు. అతను 

ిలువ యొక్క  పూరిత బాధ్ను మరియు పూరిత కోపాన్ని  

భరించాలన్న న్నశా యించ్చకుని్న డు. యేసు అక్క డ 

వేలాడదీినపుప డు తన పూరిత మానిక్ సామరార ా లను 

కోరుకుని్న డు, తద్వా రా అతను తన మొతతం జీవిాన్ని  

మరియు రరిడపా ను ిలువ నుండి చేిన ఈ ఏడు 

గ్రక్టనలలో సంగ్గహండగలిగాడు. 
 

కానీ ఆరు గంటల తరాా త మరొక్ పానీయం 

అందిండబడుతుంది. ఇది వెన్నగర్స్థతో క్లిపిన వైన్స్థగా 

మనకు గురితండబడింది. ఇది భిని ంగా ఉంది. ఇది 

చౌకైన వైన్, అస్ లు పులియబెటిటనటుయితే, అరుదుగా 

పులియబెటటబడుతుంది; అది వెన్నగర్ క్లిపిన వైన్. 

రండితులు సాధ్యపణంగా "ఒక్ భ్యగం వైన్, ర్బండు 

భ్యగాలు వెన్నగర్" అన్న చెబుారు. దీన్నకి పి తా శయం 

లేదు, ఇది తిమిమ రి గ్రభ్యవం లేదు. ఏదైన్న ఉంటే, అది 

అతన్న ఇంగ్దియాలను ఉతేతజరరుసుతంది. మరియు 

యేసు, "న్నకు ద్వహం వేస్మతంది" అన్న చెపాప డు మరియు 

ారు ద్వన్నన్న అతన్నకి ఇచాా రు. 
 

కాబటిట అతను ర్బండవ పానీయం ఎందుకు ాగాడు?" 

28వ వడన్నన్ని  చూడండి. "తరుాత, ఇపుప డు అంా 

పూపతయిందన్న మరియు లేఖ్న్నలు నెపవేరుాయన్న 

తెలుసుకన్న, 'న్నకు ద్వహం వేస్మతంది' అన్న యేసు 

చెపాప డు." దేవుడు ిలువపై వేలాడుతుని్న డు, ఆ 

క్షణంలో యేసుకు ఏమి తెలుసు అన్న దేవుడు మాగ్తమే 

తెలుసుకోగలడన్న నేను న్నశా యించ్చకుని్న ను, ఆరు 

గంటల బాధ్యక్పమైన, మనస్ు ను మసక్బారిన బాధ్, 



throughout his whole earthly life. He trusted God and had 
surrendered his life in total submission to God Almighty. 
Jesus knew with great confidence that resurrection and 
glory awaited him.  
 

It was over. He had accomplished everything God had 
asked him to do. The full payment for our sin debt had 
been paid. Jesus, our atoning sacrifice, had made it 
possible for us to be reconciled to God. Perhaps we can 
now better understand what John meant when he said 
"For God so loved the world that he gave his only begotten 
son that whosoever believeth in him should not perish, but 
have everlasting life." 
 

We must commit. We must endure. We must commit our 
lives to him. “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. 
For we know that our old self was crucified with him so 
that the body of sin might be done away with, that we 
should no longer be slaves to sin because anyone who has 
died has been freed from sin. Now if we died with Christ, 
we believe that we will also live with him.” (Romans 6:3-8) 
We must also stay focused and faithful. “Therefore, since 
we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let 
us throw off everything that hinders and the sin that so 
easily entangles, and let us run with perseverance the race 
marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author 
and perfecter of our faith, who for the joy set before him 
endured the cross, scorning it's a shame, and sat down at 
the right hand of the throne of God. Consider him who 
endured such opposition from sinful men, so that you will 
not grow weary and lose heart." (Hebrews 12:1-3) Amazing 
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మరియు అతను డన్నపోయే కదిద క్షణ్యల ముందు, ఆ 

వా కి త వేలాడుతుని్న డు గ్కాస్ అతన్న జీవితం గురించి 

700-స్థరుస్ గ్రవడన్నలను గ్రతిబింబిసుతంది, అవనీి  

నెపవేరాయో లేద్య చూడడాన్నకి గ్కిందివి కేవలం యేసు 

మపణం గురించిన గ్రవడన్నలు. 

తెలిిన మిగ్తుడు చేిన గ్ద్యహం. (ీప తన 41:9) 

శిషుా లను విడిచిపెటటడం. (ీప తన 31:11) 

తపుప డు ఆరోరణలు. (ీప తన 35:11) 

అతన్న నా్న యమూరుతల ముందు న్నశశ బదం 

(యెషయా 53:7) 

న్నరోదషిగా గురితండబడడం (యెషయా 53:9) 

అతిగ్క్మించిన ారితో అతన్న సంఖా్ . (యెషయా 
53:12) 

శిలువ వేయబడుతోంది. (ీప తన 22:16) 

గ్పేక్షకుల హేళ్న. (ీప తన 109:25) 

విముకి త లేన్న అరహాసా ం. (ీప తన 22:7,8) 

అతన్న వస్త్సాత ల కోసం జూదం. (ీప తన 22:18) 

తన శగ్తువుల కోసం గ్పాప రన. (యెషయా 53:12) 

భగవంతున్న విడిచిపెటటడం. (ీప తన 22:1) 

తన ఆతమ ను తంగ్డి చేతికి అరప గించ్చట. (ీప తన 
31:5) 

ఎముక్లు విపగడం లేదు. (ీప తన 34:20) 

ధ్నవంతున్న సమాధిలో ఖ్ననం. (యెషయా 53:9) 

ారు న్న ద్వహాన్నకి వెన్నగర్ ఇచాా రు (ీప తనలు 69:21) 
 

మపణం గురించి చాలా గ్రవడన్నలు ఉన్ని యన్న మీకు 

తెలుసా? ఈ మన్నషి కేవలం మన్నషి మాగ్తమేన్న? 

ాటన్ని ంటి గురించి ఆలోచిస్తత  ఉండగా, ఇంకా 

నెపవేపలేదు, చివరి గ్రవడనం ఒక్టి అతన్నకి గురుతకు 

వచిా ంది. ీప తన 69:20 వెన్నగర్ నైవేదా ంగా 

ఇవా బడుతుంది మరియు అది తినబడుతుంది అన్న 

గ్రవచించింది, మరియు యేసు ాను చేసాతనన్న 

మరియు ాను అని్న  గ్రవడన్నలను నెపవేరాా లన్న 

తెలుసుకన్న, ఆ నెపవేరుప ను క్లిగిండడాన్నకి ఏద్య 

చెపాప డు. ద్వహంగా ఉంది అని్న డు. ారు అతన్నకి 

వెన్నగర్ ఇచాా రు. ఇది పూరిత యొక్క  ద్వా. కానీ ద్వన్న 

క్ంటే ముఖా్ మైనది, ఇది అవాపం యొక్క  ాదన. 
 

యేసు ిలువ నుండి ఈ గ్రక్టన చేయడాన్నకి ర్బండు 

కాపణ్యలు ఉండవచ్చా . ఒక్టి, ఇది జోసా ం పూరిత 

చేయడం; మరియు ర్బండవది, ఎందుక్ంటే మన్నషి 

ద్వహంతో ఉని్న డు. మొదటి కాపణం ఆయన దేవుడన్న 

చూపిసేత ర్బండవ కాపణం ఆయన మన్నషి అన్న 

చూపిసుతంది. క్లిి, ారు మళ్లు అన్ని  డరిగ్తలలో గొరప  

ద్వాను, అవాప ద్వాను ధ్ృవీక్రించారు. అవాపం 

అంటే ఈ మన్నషి, జీసస్, దేవుడు శరీపంతో పాా క్ 

చేయబడింది. బైబిల్స దా్వ రా అన్ని  మాపంా ద్వాలు 

ఉన్ని యి. జాన్ తన సుాపతను "గ్పాపంభంలో ాక్ా ం 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ఉని్న డు" (అది యేసుకు ఒక్ రూరక్ం)తో 

గ్పాపంభించాడు. "ఆదియందు ాక్ా ముండెను, ఆ 

ాక్ా ము దేవున్నతో ఉండెను, ాక్ా ము దేవుడై 

యుండెను." (యోహాను 1:1) ఆపై 14 వడన్నల తరుాత, 

"మరియు ాక్ా ము శరీపమై మన మధా్  న్నవించెను" 

అన్న చెపాప డు. 
 

కలస్ యులు 2:9 ఇలా చెబుతోంది, "గ్ీసుతలో దేవత 

యొక్క  సంపూపణత అంా శరీప రూరంలో న్నవిసుతంది," 

లేద్వ, 1 తిమోతి 3:16, పలు తిమోతికి ఇలా చెపాప డు, 

"అతను శరీపంలో క్న్నపించాడు మరియు ఆతమ  దా్వ రా 

న్నరూపిండబడాాడు" మరియు జాబిా కనసాగుతుంది 

మరియు కనసాగుతుంది. నేను దీన్ని  తగినంతగా నొకిక  

చెరప లేను. అవాపం యొక్క  ాదన విశాా సం యొక్క  

ఖ్ండాంతప విభజన, ఇది ఒక్ మాపంా లేద్వ మరొక్ 

విధ్ంగా గ్రవహసుతంది. గ్రరండం యేసును 

గ్పేమిసుతని టుు మీరు చూసాతరు. అమెరికాలో తొంభై 

శాతం మంది కూడా స్త్కైసతవుడన్న చెపుప కుంటారు, గ్రతి 

ఒక్క రూ యేసును ఇషటరడారు, ఎందుక్ంటే అతను 

గ్పేమగలాడు మరియు మంచిాడు మరియు వెడా గా 

మరియు మసక్బారినాడు మరియు అతను మంచి 

ఉపాధ్యా యుడు, గొరప  తతా వేతత మరియు దయగల 

వా కి త అన్న గ్రరండం గురించి మాటాుడటాన్నకి ఆగ్తుతగా 

ఉంది. కానీ మీరు అతన్నన్న దేవుడు శరీపంలోకి 

వచిా నటుు అంగీక్రిండక్పోతే, బైబిల్స గ్పాస లేద్వ 

కాపణం లేదు. ఇది మొతతం మానాళిలో ీలక్మైన 

ాదన. అతడు దేవుడన్న మీరు విశా ిసేత, మిగావనీి  

సరిపోాయి. అతను నీటి మీద నడిచాడా? ఖ్చిా తంగా, 

నీటిన్న చేినాడు ద్వన్న మీద నడవగలడు, కాద్వ? 

అతను సమాధి నుండి వచాా డన్న? జీవిాన్ని  మారాి న 

ాడు, మృతాు వు అతన్ని  రటుటకోలేక్ పోవడంలో 

ఆశా పా మేముంది? ిలువపై వేలాడుతూ, "మీ పాపాలు 

క్షమిండబడాాయి" అన్న అతను చెరప గలడు. అతను ఆ 

శిలువపై దేవుడైతే, అతన్న మపణ్యన్నకి ొదుపు 

గ్పాముఖా్ త ఉండటంలో ఆశా పా ం లేదు. 
 

మన జీవిాన్నకి సంబంధించిన ీలక్ న్నపణయం 

ఏమిటంటే: ఈ మన్నషి న్నజంగా దేవుడా? లేద్వ, దేవుడు 

న్నజంగా ఈ మన్నషిన్న? అంతే. మరియు "నేను ద్వహంతో 

ఉని్న ను" అనే ద్వా, "అవును" అన్న చెబుతుంది. 

అవును, అతను ఉని్న డు. అతడు శరీపములో వచాి న 

దేవుడు. 
 

నేను మీకు స్తచించాలనుకుంటుని్న ను, ఇది చాలా 

ఆడపణ్యతమ క్మైన రోజ్కారీ మాపంా ఉంది, యేసు 

అవాపం, దేవుడు శరీపంతో వసాతడు, అంటే మనకు 

గ్రతిదీ. ఆకాశంలో నక్షగ్ాలను ఉంచిన దేవుడు, 

గ్రరంచాన్ని  ఉన్నకిలోకి తెచిా న మరియు మీ తలిు 



క్డుపులో మీకు జీవిాని్న  ఇచిా న దేవుడు, ఆ దేవుడు 

వచాా డు, జీవించాడు మరియు శిలువపై 

మపణించాడు, తద్వా రా మీరు అనుభూతి చెందుారు, 

మీరు చెమటలు రటాట రు, మీరు బాధించినటుు 

బాధిండండి మరియు మీరు ఏడాి నటుు ఏడుసాతరు. 

విచాపక్పమైన ాసతవమేమిటంటే, చాలా మంది గ్రజలు 

యేసును అంగీక్రిసుతని్న రు మరియు నేను ఇపుప డు 

స్త్కైసతవుల గురించి కూడా మాటాుడుతుని్న ను, కానీ 

అతను న్నజంగా ారి రోజ్కారీ జీవిాన్ని  ఎలా 

గ్రభ్యవితం చేయాలనుకుంటున్ని ో ారికి విలువైన 

అవగాహన లేదు. 
 

చాలా మంది గ్రజలు యేసును ఒక్ మతం, స్త్కైసతవం, ఒక్ 

సంసర, డరాి , గ్రవప తన్న న్నయమావళి, బైబిల్స 

స్థసార పిండడాన్నకి వచాి న వా కి తగా చూసాతరు మరియు ారు 

అంతే అనుకుంటారు. లేదు! యేసు ఈ భూమిపైకి వచిా  

మాన్ని  స్థసార పిండడాన్నకి ఆ ిలువపై వేలాడలేదు. 

అతను సంబంధ్యలను పునరుదరిిండడాన్నకి వచాా డు. 
 

మీరు ఇంతకు ముందు విన్న ఉండవచ్చా  కానీ ఇరప టిీ 

అపరం కాలేదు. మీరు యేసు మాంసంతో వచాా డన్న మీరు 

నముమ ారు, అతను ఇక్క డ ఉని్న డు, అది చేసాడు, 

సా రాాన్నకి తిరిగి వెళేా డు మరియు అతను చేినది 

ముఖా్ మైనది, కేసు మూివేయబడింది. ఇక్క డ లేన్న 

ారితో మీకు ఎలా సంబంధ్ం ఉంది? మీరు అతన్ని  

చూడలేరు, ాక్లేరు, అనుభూతి చెందలేరు లేద్వ 

వినలేరు. మేము చెడ ా క్లలు క్ని  చిని  ఆర్తళ్ు 

అమామ యిలా ఉని్న ము. ఆమె ఏడుస్తత , ఆమెకు 

ధైరాా న్ని  అందిండడాన్నకి మరియు ఆమె సాా తంగ్తా ం 

పెపగడాన్నకి గ్రయతిి సుతండగా ఆమె తలిు తన 

రడక్గదిలోకి వెళిు, ఆమె ఆమెను గటిటగా నొకిక ంది, 

"ఇపుప డు తేనె, తిరిగి రడుకో, యేసు మీతో ఉని్న డు." 

చిని  అమామ యి వెనకిక  తిరిగి చూి, "బాగా, నువుా  

ఇక్క డ యేసుతో ఉండు, నేను న్నని తో క్లిి అక్క డికి 

వెళుతని్న ను" అంది. 
 

ఇపుప డు మేము ద్వన్నన్న చూి నవుా ాము, కానీ న్నకు 

తెలిిన చాలా మంది గ్రజలు న్నజంగా యేసు గురించి 

రన్నచేసాతరు. జీసస్ ఎక్క ో ఉని్న డన్న చాలా మంది 

నముమ ారు, కానీ మనకు ఏద్య ఒక్ మాంసం మరియు 

పక్ తం అవసపం. మనం రటుటకోగలిగే ారు, మనలిి  

ాక్గలిగే ారు, మనలిి  న్నజంగా అపరం చేసుకోగలిగే 

ారు కాాలి. గ్రశి కు సమాధ్యనమిచేా  గ్రక్పణం 

ఎపుప డైన్న ఉంటే: యేసు రటిటంచ్చకుంటాడా? అతను 

మమమ లిి  ాక్గలడా? మనం అతన్ని  ాక్గలమా? 

అతను న్నజంగా ఈ రోజ్క న్న అవసరాలను తీపా గలడా? 

అది ఇపుప డు మనం డదువుతుని  గ్గంథం. “న్నకు 

ద్వహం వేస్మతంది” అన్న యేసు చెపాప డు. 



 

యేసు తన రరిడపా ను గ్పాపంభిండబోతుని పుప డు, 

అతను 40 రోజ్కలు ఆహాపం లేకుండా ఎడారిలోకి 

వెళేా డు మరియు బైబిల్స అన్ని  గ్గంథాలలో గొరప గా 

చెరప బడిన ా టిలో ఒక్టి ఉంది, అది "మరియు అతను 

ఆక్లితో ఉని్న డు ." నలభై రోజ్కలు ఆహాపం లేకుండా 

ఆక్లితో ఉని్న డు. ఇపుప డు అతన్న జీవితంలోన్న చివరి 

న్నమిషాలోు  అతను ిలువపై వేలాడుతుని పుప డు, 

అతన్నకి ద్వహం వేసుతంది. 
 

అతన్న రరిడపా  పుసతకాలలో, యేసు అతా ంత గ్పాథమిక్ 

మానవ అవసరాలైన ఆక్లి మరియు ద్వహంతో 

పోరాడుతుని టుు చూడటం న్నకు ఆసకి తన్న క్లిగిసుతంది. 

మాకు అలా ఎందుకు చెపాప పన్న మీరు ఎపుప డైన్న 

ఆలోచించారా? ఇక్క డ ఎందుకు మాథ్యా  4 ఎడారిలో 

యేసు సాానుతో ఒక్ద్వన్నపై ఒక్టి వెళుతుని పుప డు 

ారు గ్రరంచాన్ని  ఎవరు రరిపాలిండబోతుని్న రో 

గురితండడాన్నకి గ్రయతిి సుతని్న రు. మేము అన్ని  

శాశా తతా ం యొక్క  ఆధా్య తిమ క్ యుదంి గురించి 

మాటాుడుతుని్న ము. అపుప డు మాకు చెరప బడింది 

"మరియు అతను చాలా ఆక్లితో ఉని్న డు." మన 

పాపాలనీి  తనపై మోరబడుతుని ందున, యేసు అదే 

చీక్టిన్న అనుభవిసుతని  చీక్టి రోజ్కలో ఎందుకు ఇక్క డ 

ఉని్న డు, మరియు అతను తంగ్డి కోసం 

వెతుకుతుని్న డు మరియు అతన్నన్న 

క్నుగొనలేక్పోయాడు, "న్న దేా, న్న దేా, ననిు  

ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?" మాకు కూడా చెరప బడింది: 

మరియు అతను ద్వహంతో ఉని్న డు. 
 

మాకు ఆ విషయాలు ఎందుకు చెరప బడాాయి అన్న మీరు 

ఎపుప డైన్న ఆలోచిసుతని్న రా? హెగ్ీయులు 4:15-16లోన్న 

మాటలు మన చెవులోు  పూరితగా న్నజం అవుాయి: 

"ఎందుక్ంటే మన బలహీనతలపై సానుభూతి 

చూరలేన్న గ్రధ్యన యాజకుడు మనకు లేడు, కానీ 

మనకు అన్ని  విధ్యలుగా శోధిండబడినాడు ఉని్న డు. 

మనం ఎలా ఉన్ని మో-ఇంకా పారం లేకుండా ఉని్న ం. 

అపుప డు మనం దయను ొందేందుకు మరియు 

క్ృరను ొందేందుకు విశాా సంతో క్ృపా ింహాసన్నన్ని  

చేరుకుంద్వం." దీన్ని  చూడండి, "మనకు అవసపమైన 

సమయంలో మాకు సహాయం చేయడాన్నకి." 
 

అందమైన పాట ఇలా చెబుతోంది, "న్న హృదయం 

ఉలాుసంగా లేద్వ పాట కోసం చాలా లోతుగా 

బాధ్రడపాుప డు యేసు రటిటంచ్చకుంటాడా? భ్యరాలు 

ఒతితడి మరియు బాధ్లు మరియు మాపంా అలిపోయి 

మరియు ొడవుగా పెరుగుాయి? ఓహ్, అతను 

రటిటంచ్చకుంటాడు, అతను రటిటంచ్చకుంటాడు, న్నకు 

తెలుసు." కానీ పాట క్ంటే మెరుగాా, పీటర్ చెపాప డు 



"అతను మీ రటు గ్శద ివహసాతడు కాబటిట మీ ఆంద్యళ్న 

అంా అతన్నపై వేయండి." (1 పేతురు 5:7) 
 

చీక్టి రాగ్తులు మరియు భయానక్ సమయాలోు  

శారీపక్ంగా న్న చేతిన్న రటుటకోవడాన్నకి, న్న చ్చటూట  

చేతులు వేయడాన్నకి యేసు ఈ రోజ్క మాంసంతో ఇక్క డ 

లేడు. అతను ఇపుప డు ఇక్క డ లేనందుకు నేను 

సంతోషిసుతని్న ను. ఎందుక్ంటే అతను చేయవలిన 

రన్నన్న చేసాడు మరియు మన పారం 

తీివేయబడుతుంది. అతను ఇంకా ఇక్క డే 

ఉని టుయితే, అది మన పాపాన్ని  విడిచిపెటిట, విముకి త 

ొంద్వలనే ఉదేదశా ంతో ఉంటుంది. అతను సా పపాు 

ింహాసన గదిలో తిరిగి తంగ్డి ముందు మనకోసం 

మధా్ వరితతా ం వహంచినందున అతను మాంసంతో 

ఇక్క డ లేడన్న నేను కూడా సంతోషిసుతని్న ను. నేను 

సంతోషిసుతని్న ను, ఎందుక్ంటే ఇపుప డు అతను 

సమయం, లకేషన్ మరియు సేప స్స్థకు రరిమితమైన 

మాంసంతో పాా క్ చేయబడలేదు. అతను మన బాధ్లు, 

బాధ్లు మరియు అవసరాలన్ని ంటినీ ఒకే సమయంలో 

తెలుసుకన్న రరిషక రిండగలడు. మనం కుషుురోగి లేద్వ 

గుడి ా బారిటమేయస్ లేద్వ అంధుడిగా ఉండవలిన 

అవసపం లేదు, మనం గ్రయతిి ంచి క్నుగొనవలిన 

అవసపం లేదు: యేసు నజర్తతులో ఉన్ని డా? యేసు 

క్పెపి హూములో ఉని్న డా? యేసు జెరూసలేంలో 

ఉన్ని డా? నేను అతన్నన్న చూడాలనుకుంటుని్న ను. 

అతను అక్క డే ఉని్న డు, అక్క డ మనం ఎపుప డైన్న 

ాక్వచ్చా . 
 

అతను భౌతిక్ంగా ఇక్క డ లేడన్న నేను 

సంతోషిసుతని్న ను ఎందుక్ంటే అతను మనతో 

ఉండటాన్నకే కాకుండా, గ్ీసుతలోకి బాపిటజం ొందడం 

నుండి కతత సృషిటన్న పెంచినపుప డు మనలో 

జీవిండడాన్నకి "ఓద్వరుప న్నచేా " దేవున్న రరిశుది్వతమ ను 

విడిచిపెటాటడు. మనలో న్నవిసుతని  రరిశుది్వతమ  మన 

గ్పాప రనలలో మధా్ వరితతా ం చేసుతని్న డు. రోమనుు 8:26 

చెబుతోంది, అతను మనకు ఎలా అరిప ంచాలో కూడా 

తెలియక్ మూలుగులు అందిసుతని్న డు. ఎలా అడగాలో 

కూడా తెలియన్న మన అవసరాల గురించి తంగ్డితో 

మాటాుడుతుని్న డు. కాబటిట, మనలో ఎవరైన్న గ్పాప రనలో 

దేవున్న దగపాకు వచాి నపుప డు, రపలోక్ంలో ఉని  

యేసు మనకు ఏవైన్న అవసరాని్న  గురితండగలడు 

మరియు తీపా గలడు. అది మీకు అపవింతం 

కానటుయితే, మీరు "మన్నషి" యేసును ఎని డూ 

క్లవలేదు, లేద్వ అతన్నతో ముఖ్యముఖిగా మాటాు డే 

అవకాశంగా గ్పాప రనను మీరు ఎని డూ చూడలేదు. 

కేవలం గ్పాప రన చేయవదుద, గ్పాప రనలో జీవిండండి. అది 

సంపక్షణ ద్వా. దేవుడు వచాా డన్న బెతెుహేమస్థలోన్న 

ఊయల న్నరూపిసుతందన్న ఒక్ పడయిత చెపాప డు. 



క్లా రిపై ఉని  శిలువ దేవుడు రటిటంచ్చకుంటాడన్న 

రుజ్కవు చేసుతంది. 
 

ారు వెన్నగర్ మరియు గ్ద్వక్షాపసంతో హస్మ్ ప్ట కమమ ను 

అతన్న పెదవులపైకి ఎ తారు మరియు "అతను 

పానీయం సీా క్రించినపుప డు, 'ఇది పూపతయింది' అన్న 

యేసు చెపాప డు. ద్వన్నతో అతను నమసక రించి తన 

ఆతమ ను విడిచిపెటాటడు. (యోహాను 19:30) యేసు 

దైవతా ం యొక్క  ద్వా వేయడాన్నకి ముందు 

మానవతా ం యొక్క  అవసరాలను తీపా వలి ఉంది. 

అతన్న మానవ ద్వహం తీర్త వపకు, "ఇది పూపతయింది" 

అనే రద్వలను అతను పిలవలేక్పోయాడు. యేసులో 

మనకు ఎంత సిే హతుడు ఉని్న డు, మన పాపాలు 

మరియు బాధ్లనిీ  భరించాలి.అమేజిం  గ్గేస్ లెసన్ # 1255, 

స్థసీటవ్ స్థ ు ట మారిా  24, 1996 
 

 

ది వర్టా్  ఆఫ్ వికరాీ 

యునైటెడ్ స్థసేటట్  యొక్క  తొమిమ దవ గ్పెిడెంట 

విలియం హెగ్నీ హారిసన్, రికారాులో అతి ొడవైన 

గ్పాపంభ గ్రసంగం చేశారు. ఇది 9,000 రద్వలకు పైగా 

ఉంది. అది డలున్న, వపంి, జనవరి ఉదయం కాబటిట 

హారిసన్ ఆ గ్రసంగం గురించి చాలా గపా ంగా ఉండాలి. 

అతను ఓవర్ కోట ధ్రిండడాన్నకి లేద్వ అతన్న 

చిరున్నమాను సంక్షిపీతక్రిండడాన్నకి న్నరాక్రించాడు. 

ర్బండు గంటలపాటు ఆ దుపభ ప రరిిరతులోు  న్నలబడిన 

తరాా త అతను నాు మోన్నయా బారిన రడి ఒక్ నెల లోపే 

మపణించాడు. "ఏ అధా్ క్షుడూ ఎకుక వ మాటాుడలేదు 

మరియు తకుక వ చేయలేదు" అన్న ఎవరో 

డమతక రించారు. 
 

ఇపుప డు యేసు "క్లా రి" అనే కండపై ఆ శిలువపై 

వేలాడదీినపుప డు చేిన ద్వన్నకి భిని ంగా చూడండి. 

అతన్న గ్రక్టనలు చాలా తకుక వ. మా వదద కేవలం ఏడు 

మాగ్తమే నమోదు చేయబడాాయి. అవి స్థకుుర తంగా 

ఉన్ని యి. ఇంగీ ుషులో ఒక్టి కాదు రది రద్వల క్ంటే 

ఎకుక వ. కానీ అవి చాలా తకుక వ మరియు స్థకుుర తంగా 

ఉన్ని యి, అతను చెపిప న ద్వన్న ద్వా రా శాశా తతా ం 

అంా మారిపోయింది. "ఏ మన్నషీ ఎపుప డూ తకుక వ 

మాటాుడలేదు మరియు ఎకుక వ చేసాడు" అన్న ఎవరైన్న 

అనవచ్చా . 
 

అతన్న అన్ని  గ్రక్టనలలో ఉతతమమైనది విజయ 

రద్వలు: "ఇది పూపతయింది." "తరుాత, ఇపుప డు 

అంా పూపతయిందన్న మరియు లేఖ్నం 

నెపవేరుతుందన్న తెలుసుకన్న, 'న్నకు ద్వహం వేస్మతంది' 

అన్న యేసు చెపాప డు. అక్క డ ఒక్ గ్ద్వక్షాపసం వెన్నగర్ 



ఉంది, కాబటిట ారు ద్వన్నలో సాప ంజిన్న న్ననబెటిట, 

హస్మ్ ప్ట మొక్క  యొక్క  కమమ పై సాప ంజిన్న ఉంచి, యేసు 

పెదవులపైకి ఎతిత, పానీయం సీా క్రించినపుప డు, 

యేసు, 'ఇది పూపతయింది. ' ద్వంతో అతను తల వంచి 

ఆతమ ను విడిచిపెటాటడు. (జాన్ 19:28) 
 

ఆ రదబంధ్ం మనకు ఆంగ ుంలో మూడు వేర్తా రు 

రద్వలలో వసుతంది: ఇది-పూపతయింది. కానీ అసలు భ్యష, 

గ్గీకులో, ఇది కేవలం ఒక్ రదం: టెటెలెసాటయ్. 

టెటెలెసాతయ్ అనేది శకి తవంతమైన రదం. ఇది చాలా 

ముగించే రదబంధ్ం, ఇది ఏద్య పూరితగా పూరిత 

చేయబడిందన్న స్తచిసుతంది. ఇది పూరితగా పూపతయింది. 

ఇది న్నరాశతో కూడిన కేక్లు అన్న కందరు భ్యవించారు. 

యేసు, "ఓహ్ ఇది పూపతయింది!" అది కాదు. 

మరికందరు "ఓహ్, ఇది పూపతయింది" అన్న న్నటూట రుప గా 

భ్యవించారు. అది కూడా కాదు. ఇది విషాదం కాదు, 

విజయాన్నకి సంబంధించిన మాట అన్న నేను 

నముమ తుని్న ను. ఇది ఆనంద్యా్ హాల రదం, విలారం 

కాదు. ఇది విజయ కేక్, న్నరాశతో కాదు. న్నజాన్నకి, అతను 

"తేటలేసాతయ్!" ఇది పూపతయింది! 
 

కానీ, ఏమి పూపతయింది? 

1. యేసు భూసంబంధ్మైన రన్న ముగిింది. ఏదైన్న 

పూరిత చేయడం క్ంటే ద్వన్ని  గ్పాపంభిండడం చాలా 

సులభం, కాద్వ? మీరు ఒక్ గ్పాజెక్ ట, క్ళాశాల డిగ్గీ, 

విాహం, న్నబదతి, జీవితం, ఏదైన్న గురించి 

మాటాుడుతుని్న : పూరిత చేయడం క్ంటే 

గ్పాపంభిండడం చాలా సులభం. అందుకే పూరిత చేిన 

ారికి మాగ్తమే రిారాులు ఇసుతని్న ం. "నేను బోసటన్ 

మాపథాన్స్థను గ్పాపంభించాను" అన్న చెపేప  టీ-షరుటలు 

మీకు క్న్నపిండవు, అవున్న? పాఠశాలలో మొదటి రోజ్క 

ఎవరూ డి ుొమా ొందరు. మీరు మీ కతత ఉదా్య గంలో 

ర్బండవ నెల గ్పాపంభంలో బంగారు గడియారాన్ని  

ొందలేరు. మీరు పూరిత చేినపుప డు మీకు రిార్ ా

లభిసుతంది. సప షటంగా చెపాప లంటే, మనలో 

చాలామందికి మనం గ్పాపంభించిన రన్నన్న పూరిత 

చేయడం చాలా క్షటం, కానీ యేసు కాదు. అతను 

ిన్నషర్. 

ఈ రదం, "టెటెలెసాటయ్," జాన్ సుాపతలో మరో మూడు 

సారుు ఉరయోగిండబడింది మరియు మూడు సారుు అది 

యేసు పెదవుల నుండి వచిా ంది. "ననిు  రంపినాన్న 

చితతము చేి అతన్న రన్నన్న పూరిత చేయుటయే న్న 

ఆహాపము" అన్న యేసు చెపాప డు." (యోహాను 4:34) 

"'జాన్ యొక్క  సాక్షా ం క్ంటే న్నకు చాలా ముఖా్ మైనది. 

పూరిత చేయమన్న తంగ్డి న్నకు ఇచాా డు, నేను 

చేసుతని ది, తంగ్డి ననిు  రంపాడన్న 

సాక్షా మిసుతని్న డు.’ (జాన్ 5:36) ఈ వా కి త నేను 



గ్పాపంభించిన రన్నన్న పూరిత చేయడాన్నకి ిదంిగా 

ఉని్న నన్న ముందుగానే చెబుతుని్న డు. 
 

అతను శిలువకు వెళ్ే డాన్నకి కన్ని  గంటల ముందు, 

అతను తన తంగ్డితో గ్పాప రనలో ఉని్న డు మరియు 

"నేను పూరిత చేయడం ద్వా రా భూమిపై మీకు ీరి త 

తెచాా ను"" (ఆ రదం ఉంది, టెటెలెసాటయ్) ""మీరు 

న్నకు ఇచిా న రన్నన్న పూరిత చేయడం ద్వా రా (యోహాను 

17:4) కన్ని  గంటల తరాా త, అతను తన చేతులకు 

వేలాడుతూ ఇలా అరిచాడు, "అది పూపతయింది. 

యాదృచిి క్ంగా "స్థరై ు బై ది సీట ఆఫ్ యువర్ పాా ంటు" 

విధ్యనం. అతను ఒక్ న్నరిదషట గ్రణ్యళిక్ను క్లిగి ఉని్న డు. 

ఏమి చేయాలో అతన్నకి ఖ్చిా తంగా తెలుసు. 

నెపవేపా వలిన గ్రవడన్నలు, శిక్షణ ొందవలిన 

పురుషులు, చేయవలిన అదుభ ాలు మరియు 

తెలియజేయవలిన సందేశం ఆయనకు తెలుసు. 

ననిు  రంపిన ఆయన చితతం చేయడమే న్న రన్న, నేను 

ఆ రన్నన్న పూరిత చేయబోతుని్న ను అని్న డు. 
 

చాలా మంది గ్రజలు జీవితంలో చాలా అసంపూపణంగా 

భ్యవిండడాన్నకి, చాలా న్నరాశకు, చాలా సంతోషంగా 

ఉండటాన్నకి కాపణం, ారు కేవలం యేసు మాదిరిన్న 

అనుసరిండక్పోవడమే. ారికి జీవిత గ్రణ్యళిక్ లేదు. 

ారు గ్రతి ఇంగ్దధ్నస్ు ను, తక్షణ సంతృపితన్నచేా  

గ్రతి మూలాన్ని  వెంబడిసాతరు మరియు గ్రతి ఆనంద 

కలను నుండి గ్ాగుారు. కానీ ారు న్నపంతపం 

ద్వహంతో ఉంటారు. యేసు, దీన్నకి విరుదంిగా, న్న తంగ్డి 

నేను ఏమి చేయాలనుకుంటున్ని ో 

తెలుసుకోాలనుకుంటుని్న ను మరియు నేను ద్వన్నన్న 

పూరిత చేసే వపకు నేను చేయబోతుని్న ను. గ్రజలారా, మీ 

జీవితంలో నెపవేపడాన్నకి అదే పహసా ం. యేసు ఏ 

ఉదేదశా ంతో ఉన్ని ో అదే గ్రయోజనం కోసం మనం ఈ 

భూమిపై ఉని్న ము. తంగ్డికి మహమ తీసుకురావడాన్నకి 

మేము ఇక్క డ ఉని్న ము. ఇది మీకు ఆశా పా ం 

క్లిగిండవచ్చా , కానీ మేము ద్వన్నన్న సరిగాా అదే విధ్ంగా 

పూరిత చేయబోతుని్న ము. మనం ద్వన్నన్న కేవలం 

విధేయతతో, గ్రతీకాతమ క్ంగా మన సా ంత శిలువ వదదకు 

వెళ్ుడం ద్వా రా మరియు మనలిి  మనం ిలువ 

వేయడాన్నకి అనుమతిండడం ద్వా రా ద్వన్నన్న 

సాధిండబోతుని్న ం, తదా్వ రా దేవుడు మనలో జీవించి, 

రరిపాలిండగలడు. 
 

ఆ చివరి రన్న చేయడం క్షటతపమైన రన్న. మీలో కందరు 

“ఎలా చేసాతరు? మీరు గ్పేపణతో ఎలా ఉంటారు? 

జీవితపు రరుగు మొ తాని్న  ముగింపు ర్తఖ్ వపకు 

రరిగెతతడాన్నకి మరియు ద్వన్నన్న డక్క గా చేయడాన్నకి మీకు 

ఎలా ధైపా ం ఉంది?" యేసు పహసా ం గురించి బైబిలు 

మనతో ఏమి రంచ్చకుంటుంద్య చూద్వద ం. 
 



“మన దృషిటన్న యేసుపై ఉంచ్చద్వము,'పడయిత 

మరియు,'" (రదం చూడండి) "మన విశాా సాన్ని  పూరిత 

చేసేాడు, తన ముందు ఉండబడిన ఆనందం కోసం 

ిలువను సహంచి, ద్వన్న అవమాన్నన్ని  తృణీక్రించి, 

దేవున్న ింహాసనం యొక్క  కుడి పాపశ ా ంలో 

కూరుా ని్న డు." (హెగ్ీయులు 12 :2) ఇది ఎలా పూస్థరిత 

చేయాలో మాకు చెబుతుంది!ఇక్క డ మనం ఎలా 

ముగించాలో, మనం యేసు వైపు చూసాతము, యేసు 

ఎక్క డ చూసుతని్న డు? "అతన్న ముందు ఉంచిన 

ఆనందం అతను ిలువను భరించాడు," అతను 

అవమాన్నన్ని  అసహా ంచ్చకుని్న డు, కానీ అతను ద్వన్న 

ద్వా రా వెళేా డు. ఎందుకు? అతన్నకి కేవలం అవతలి 

వైపు మాగ్తమే తెలుసు కాబటిట, అతను దేవున్న 

ింహాసనం యొక్క  కుడి వైపున కూరాో బోతుని్న డు, 

మన్నషి ారితో సమాధ్యనరడటాన్నకి మారాాని్న  

అందించాడు. మనం ఎక్క డికి వెళుతని్న మో ద్వన్నపై 

దృషిట పెడాము. మనకు తక్షణ సంతృపిత కాాలంటే 

తక్షణ తృపిత కోసం, మన గ్రతిఫలం శాశా తతా ంలో 

ఉందన్న గురుతంచ్చకోాలి. 
 

ఇపుప డు అపాపరం చేసుకోక్ండి. నేను స్త్కైసతవ జీవిాన్ని  

దేన్నీ ాా పాపం చేయను ఎందుక్ంటే మన ఉదేదశాని్న  

నెపవేపా డాన్నకి మరియు రరుగును పూరిత చేయడాన్నకి 

దేవుడు మన జీవితంలో ఫలాలను అందజేసేందుకు 

గ్రయతిి సాతము. మేము ాటిన్న అధా్ యనం చేసాము: 

గ్పేమ, ఆనందం, శాంతి, సహనం, గలతీయుల నుండి 

ఆతమ  యొక్క  మొతతం తొమిమ ది ఫలాలు 5. ఒక్ స్త్కైసతవుడు 

అనుభవించినంత స్థసారయిలో ఎవరూ అనుభవిండలేరు. 
 

అయితే ఆ న్నణేన్నకి మరో వైపు కూడా ఉంది. గ్ీసుత 

అనుడరుడిగా ఉండడం వలు మన జీవితంపై డిమాండ్ 

ఉంటుంది. దేవున్నతో మన నడక్ న్నజమైనది మరియు 

మనం ఎలా ఉండాలో తెలియజేసేత ద్వన్నకి ాా గాలు 

అవసపంఆ ాా గాన్ని , డిమాండ్స్థతో మరియు 

జీవితంలోన్న చికాకులతో భరిండండి. "తన ముందు 

ఉండబడిన ఆనందం కోసం, అతను అవమాన్నన్ని  

తృణీక్రించి ిలువను భరించాడు మరియు ఇపుప డు 

అతను దేవున్న ింహాసనం యొక్క  కుడి వైపున 

కూరుా ని్న డు." (హెగ్ీయులు 12:2) 
 

మీలో కందరు న్నగ్షక మించే దశలో ఉన్ని రు. ఈ 

పాఠాన్ని  డదువుతుని  మీలో కందరు మంగ్తితా  

శాఖ్ను విడిచిపెటేట దశలో ఉండవచా్చ , మీరు న్నరాశకు 

గుపవుతున్ని రు మరియు అది ఫలిండన్నదిగా 

అన్నపిండవచ్చా . మీరు ఒక్ బైబిల్స పాఠశాల 

ఉపాధ్యా యురా అన్న ఆశా పా పోతుని్న రా, "నేను ఏ 

విద్వా స్థరి రతోనూ చేపడం లేదు?" అన్న మీరు 

భ్యవించినందున మీరు న్నగ్షక మించాలి. మీరు కూడా 



అదే విధ్ంగా ఉండే వా కి తగత కాపా క్రాత ? మీలో కందరు 

మీ విాహాన్ని  విడిచిపెటాట లన్న ఆలోచిసుతని్న రా? మీలో 

కందరు ఆలోచిసుతని్న రా, నేను ఈ డరాి -విషయాలను 

కనసాగిండబోతుని్న నో లేద్య న్నకు తెలియదు? 
 

నేను మీకు కంచెం ఉతతమమైన సలహా ఇవా గలన్న? 

యేసు ఎక్క డ చూశాో చూడు. శాశా తతా ంపై మళ్లు 

దృషిట పెటటండి. "ఈ గ్రరండం న్న ఇలుు కాదు; నేను 

కేవలం ఒక్ గ్రయాణిసుతని్న ను. న్న న్నధి నీలిపంగు ద్వటి 

ఎక్క ో ఉండబడింది." మీరు ద్వన్నన్న విశా ిండక్పోతే, 

మీరు జీవిాన్ని  ముగిండడం చాలా క్షటంగా ఉంటుంది, 

పాల్స ఇలా అని్న డు, "... మనం వదులుకోక్పోతే సరైన 

సమయంలో మేము రంటను కోసాతము." (గలతీయులు 

6:9) విడిచిపెటటవదుద. తేటలేసాతయ్. యేసు తన రన్నన్న 

ముగించాడు. 
 

విమోడన గ్రణ్యళిక్ పూపతయింది. విమోడన గ్రణ్యళిక్ 

పూపతయిందన్న అతన్నకి తెలుసు. ఆ రదం, 

"తేటలేసాతయ్" అనేది ఆసకి తక్పమైన రదం. ఇది 

తపచ్చగా మొదటి శాబదంలో ాణిజా  కోణంలో 

ఉరయోగిండబడింది. ఉద్వహపణకు, ఎవరికైన్న 

ాయిద్వల చెలిుంపు అవసపమయేా  రుణం ఉంటే, ఆ 

వా కి త చివరి రోజ్కన వెళిు, ఆ కదిదపాటి డబెు ను 

డరప రించి, "తేటలేసాతయ్" అన్న చెరప వచ్చా , అది 

పూపతయింది, చెలిుండబడింది, ఇది పూపతయింది. 

మరియు రుణద్వత అతన్నన్న చూి, "అభినందనలు!" 

"తెతెలెసాతయ్" అన్న యేసు అరిచినపుప డు, ిలువ 

చ్చటూట  ఉని  ాపందరూ ఆ సహాసం చేి ఉంటారు. 

ఇది చెలిుండబడింది, ఇది పూపతయింది. ఏమి 

చెలిుండబడింది, ఏది పూరితగా చెలిుండబడింది? 

సమాధ్యనం పాపాన్నకి చెలిుంపు, విమోడన కనుగోలు. 
 

యేసు మన విమోడనను ఎలా కనుగోలు చేశాడు? అది 

ఎలా రన్న చేసుతంది? 

పారం చేసే ఎవరైన్న డన్నపోాలనేది డటటం యొక్క  

అవసపం. అది డటటం యొక్క  శారం. ఇపుప డు "డై" 

అంటే వేరు అనే రద్వన్ని  గురుతంచ్చకోండి. మీరు పారం 

చేసేత, మీరు శాశా తంగా దేవున్న నుండి వేరు 

చేయబడారు. అది రన్న చేసే విధ్ంగా ఉండేది. 

ఎవరైన్న వచాి  ఆ రుణ్యన్ని  పదుద చేయాలి, 

తుడిచివేయాలి, ద్వన్న కోసం చెలిుంచాలి. ఆది నుండి, 

దేవుడు పక్ త ాా గం చేయాలన్న న్నపణయించాడు. ఎందుకో 

తెలియదు, సా రాాన్నకి వచాా క్ దేవుడిన్న అడుగుాం. 

మాకు కన్ని  ఆధ్యరాలు ఉన్ని యి. పక్ తంలో గ్పాణం 

ఉందన్న చెపాప ం. పారం మపణం; జీవితం మపణ్యన్ని  

పదుద చేసుతంది, ఇది చెలిుంపు అవుతుంది. మా పాపాలను 

పోగొటుటకోవడాన్నకి అది పక్ త చెలిుంపు అయి ఉండాలి. 
 



ఇపుప డు శాబాదలుగా దేవుడు జంతువులు, ొటేటలు, 

ఎదుదలు, మేక్లు మరియు కోడెదూడల పకాతని్న  ఆ 

పాపాన్నకి గ్రతీక్ చెలిుంపుగా అనుమతించాడు. కానీ 

"ఎదుదల మరియు మేక్ల పక్ తం న్నజంగా పాపాలను 

తీివేయడం అసాధా్ ం." (హెగ్ీయులు 10:4) కాదు, 

మన పారం ఎపుప డైన్న తీివేయబడాలంటే, ద్వన్నకి 

తగిన విధ్ంగా చెలిుంచే మరియు రుణ్యని్న  పదుద చేసే 

ాా గం మూడు గ్రమాణ్యలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది: 

1) అది మానవున్నగా ఉండాలి; 2) అది 

పారపహతమైనదిగా ఉండాలి మరియు 3) అది 

ధ్పమ శాస్త్సాతన్నకి లోబడి జీవిండవలి ఉంటుంది, మోషే 

యొక్క  పాత ధ్పమ శాస్త్సతం గ్రతి అక్షరాని్న  మరియు 

శీరికి్ను సంపూపణంగా నెపవేరుసుతంది. "కానీ సమయం 

పూరితగా వచిా నపుప డు, దేవుడు తన కుమారున్న 

రంపాడు, ఒక్ స్త్సీతకి జన్నమ ంచాడు, డటటం గ్రకాపం 

జన్నమ ంచాడు, డటటం గ్కింద ఉని ారిన్న 

విమోచిండడాన్నకి, మనం కుమారులుగా పూరిత 

హకుక లను ొందుాము." (గలతీయులు 4:4) కాబటిట 

బలి మానవున్నగా ఉండాలి మరియు ధ్పమ శాస్త్సాతన్నకి 

లోబడి పుటాట లి. యేసు ఈ మూడు గ్రమాణ్యలను 

క్లుసుకుని్న డు. 
 

"కాబటిట, గ్ీసుతయేసులో ఉని ారికి ఇపుప డు ఎటువంటి 

శిక్ష లేదు, ఎందుక్ంటే గ్ీసుత యేసు ద్వా రా జీవపు ఆతమ  

యొక్క  డటటం పారం మరియు మపణ్యల డటటం నుండి 

ననిు  విడిపించింది. ఎందుక్ంటే డటటం ఏమి 

చేయలేన్నది. పారపు సా భ్యవముచే బలహీనరపడబడి," 

(ఇది చూడు) "పాపియైన మనుషుా న్న పోలిక్లో దేవుడు 

తన సా ంత కుమారున్న పారరరిహారాపర బలిగా 

రంపిచాడు. అందుచేత ధ్పమ శాస్త్సతము యొక్క  

నీతియుక్ తమైన ఆవశా క్త కపకు పాపాతుమ న్నలో 

పారమును ఖ్ండించాడు. మనలో పూరితగా 

క్లుసుకోవచ్చా ." (రోమనుు 8:1-4) 
 

ధ్పమ శాస్త్సతం యొక్క  నీతియుక్ తమైన అవసరాలు మనలో 

నెపవేర్తలా దేవుడు తన సా ంత కుమారుడిన్న పాపాతుమ న్న 

పోలిక్తో మన పారరరిహారాపర బలిగా రంపినందున 

మనం పారం మరియు మపణం నుండి విముకి త 

ొంద్వము. అది “మనలో క్లుసుకున్ని రు” అన్న కాదు 

“మనం క్లుసుకుని్న రు” అన్న డదవడం 

గమన్నండండి. మేము డటటం యొక్క  అవసరాలను 

తీపా లేము. యేసు తరప  మర్బవరూ చేయలేరు. 
 

న్నకు మొతతం విషయం యొక్క  గొరప  భ్యగం మూడవ 

వడనంలో ఉంది, ఆ రదా ం యొక్క  చివరి రంకి త, 

"అతను పాపాతుమ న్నలో పాపాన్ని  ఖ్ండించాడు." అది 

ఏం చెబుతుంద్య తెలుసా? దేవుడు ననిు , పాపిన్న, 

గ్ీసుతలో ఉని  పాపిన్న, స్త్కైసతవున్నగా చూినపుప డు, 



అతను ననిు  చూి "పాపి, నేను న్ననిు  

ఖ్ండిసుతని్న ను" అన్న అనడు. బదులుగా, "అతను 

పాపాతుమ న్నలో పాపాని్న  ఖ్ండించాడు." నేను నీ పాపాన్ని  

ఖ్ండిసుతని్న ను, నీ పాపాన్ని  శిలువపై ఉంచాను 

మరియు యేసు యొక్క  నీతిన్న నేను మీకు 

అనుమతిసాతను" అన్న అతను చెపాప డు. పాటలో 

చెపిప నటుు, "యేసు అని్న ంటినీ చెలిుంచాడు, అతన్నకి 

నేను రుణరడి ఉంటాను. పారం ఒక్ గ్కిమ్ న్ స్థటటయిన్ 

మిగిలిా ంది; అతను ద్వన్నన్న మంచ్చలా తెలుగా 

క్డుగుాడు." 

మృతాు వు శకి త ముగిింది. మానవాా న్నకి సహజ శగ్తువు 

మపణం, కాద్వ? "మన్నషి సంతోషంగా ఉండాలన్న 

కోరుకుంటాడు, కాన్న మన్నషి సంతోషంగా ఉండలేడు 

ఎందుక్ంటే అతను చేయకూడన్న రన్న చేసాతడు, అతను 

డన్నపోాడు." ఇది మానాళిన్న చాలా వపకు 

వివరిసుతంది. 
 

మపణ్యన్ని  ాయిద్వ వేయడాన్నకి మనం ఎని్న సారుు 

గ్రయతిి సాతము? ఆ రాక్షసుడిన్న న్నారిండడాన్నకి మనం 

ఎని్న సారుు గ్రయతిి సాతము? మనం ద్వన్న చ్చటూట  

ఎని్న సారుు న్నటా ం చేసాతము మరియు అది లేనటుు 

నటిసాతము? మేము ద్వన్నన్న రటుటకోడాన్నకి 

గ్రయతిి సాతము, కాన్న మనమందపం చివరికి ద్వన్న 

గొంతు పిికి ముగుసాతము. న్నకు గొరప  ాపత వచిా ంది! 

జీసస్ గొంతును విరిచాడు. యేసు అంతా గ్కియల 

సేవను ఎపుప డూ బోధిండలేదు. న్నజాన్నకి, యేసు ాను 

హాజపయేా  గ్రతి అంతా గ్కియలను గందపగోళ్రరిచాడు. 

ారు యాయీరు కుమార్బత కోసం దుుఃఖిసుతని్న రు 

మరియు అతను ఆమెను సమాధి నుండి 

తీసుకువచాా డు. ారు వితంతువు కడుకును నయీను 

నుండి బయటకు నడిపిసుతని్న రు. అతను అతన్నన్న పైకి 

లేపాడు. న్నలుగు రోజ్కలుగా లాజరు కోసం ఏడుస్తత నే 

ఉన్ని రు. యేసు "రాయిన్న వెనకిక  తిపుప . లాజరు 

బయటికి రా" అని్న డు. యేసు ాను హాజరైన గ్రతి 

అంతా గ్కియలను న్నశనం చేశాడు. 
 

అతన్న మపణం మరియు పునరు రాన్నని్న  చ్చటుటముటిటన 

మూడు రోజ్కలలో, అతను మపణ్యన్ని  ద్వన్న శకి తనంా 

తీివేసాడు. "అయితే గ్ీసుత న్నజంగా మృతులలోనుండి 

లేచాడు, న్నగ్దపోయిన ారిలో మొదటి ఫలాలు. 

మపణం ఒక్ వా స్థకి త ద్వా రా వచిా ంది కాబటిట, 

డన్నపోయినారి పునరు రానం ఒక్ వా కి త ద్వా రా కూడా 

వసుతంది. ఎందుక్ంటే ఆద్వములో అందరూ 

డన్నపోారు, అలాగే లో గ్ీసుత అందరూ సజీవంగా 

తయాపవుారు, అయితే గ్రతి ఒక్క రు తన సా ంత 

వంతులో: గ్ీసుత, మొదటి ఫలాలు; అతను 

వచిా నపుప డు, అతన్నకి చెందిన ారు." (1 

కరింథీయులు 15:20) 



 

ారు ఆ శుగ్క్ాపం మధా్య హి ం శిలువపై నుండి యేసు 

యొక్క  న్నరీజవమైన శరీరాన్ని  తీివేినపుప డు, ారు 

ద్వన్నన్న అరువు తెచ్చా కుని  సమాధిలో ఉంచారు. తిరిగి 

గ్పాణం పోసుకోవడం గురించి అతన్న ాదనలను 

తెలుసుకున్న, అతన్న అనుడరులకు భయరడి, 

సైన్నకులు ఆ సమాధికి అడంాగా ఒక్ రాయిన్న చ్చటిట, 

ద్వన్నన్న మూివేి, ద్వన్న చ్చటూట  కారలాగా ఉంచారు. కానీ, 

అవి జీవపు వితతన్నని్న  క్లిగి ఉండలేక్పోయాయి. ఆ 

ఆదిాపం ఉదయం మేరీ మరియు ఇతప మహళ్లు 

అక్క డ ఉన్ని రు, అతను, జీవితం, గ్పేలుట. అతను 

మొదటి రండు. మృతులలోనుండి లేరబడిన 

మొదటిాడు, మపలా డన్నపోడు. అతను మళ్లు 

వచిా నపుప డు, అతన్నలో మపణించిన ాపందరూ కతత, 

నశిండన్న మరియు న్నశనమైన శరీరాన్ని  ఇచాి న 

సమాధి నుండి బయటకు వసాతరు. "న్నశనమయేా ది 

న్నశనమైనది, మరియు మపతా మైనది అమపతా ంతో 

ధ్రించినపుప డు, గ్ాయబడిన సామెత న్నజమవుతుంది: 

"మపణం విజయంగా మింగబడింది, ఓ మృతుా వు, నీ 

విజయం ఎక్క డ? ఓ మృతుా వు ఎక్క డ, 
 

గ్రజలు, యేసు చెపిప నపుప డు, "టెటెలెసాతయ్! ఇది 

పూపతయింది!" అతను అడుగులేన్న గొయిా  నుండి 

మృతాు వును ఎగి జట రాా ంప్టస్థగా మారాా డు, మమమ లిి  ఒక్ 

పహద్వరి నుండి తీసుకెళేి  మంచి మాపంాలో ఉంచాడు. 

మనం మపణ్యన్ని  ఎదురొక నే విధ్యనం యాిడ్ రరీక్ష, 

మన విశాా సం యొక్క  అంతిమ కలత. దేవుడు న్ననిు  

ఈ దుముమ  నుండి లేపుాడనే విశాా సం, అలాంటి 

విశాా సం నీకు ఉన్ని యా? అతను చేయగలడు - మీరు 

ద్వన్నన్న విశా ిండవచా్చ , ఎందుక్ంటే అతను మపణం 

యొక్క  ఉకిక రిబికిక రిన్న విచిి ని ం చేసాడు మరియు 

అతను మళ్లు డన్నపోకుండా తిరిగి వచాా డు. ఇది 

పూపతయింది. ఇది ఇపుప డు మీ ఇషటం!పాఠం #1257 స్థసీటవ్ స్థ ు ట, 

ఏగ్పిల్స 7, 1996 

ది వర్టా్  ఆఫ్ సర్కుండర్ట 

 

యేసు ి లువ వేయబడిన రోజ్కకి ముందు జెరూసలేంలో 

వందల, బహుశా వేల మంది ిలువ వేయబడాారు 

మరియు యేసు ిలువ వేయబడిన తరాా త బహుశా 

వేల సంఖా్ లో ఉన్ని రు. కాబటిట, ఒక్ వా కి త ిలువ 

వేయబడటం కేవలం ాసతవం కాదు. ఆ రోజ్క ిలువపై 

ఉని  వా కి త ఈ వా కి తన్న అసాధ్యపణంగా మారాా డు. 
 

గాలిలో ఉగ్దిక్ తత నెలకంది. రసాక  రండుగ కావడంతో 

యెరూషలేము నగపంలోకి భ్యరీగా జనం పోటె తారు. 

సప షటంగా చెపాప లంటే, ఈ సంవత్ పం సమయంలో 

జెరూసలేంలో విషయాలు చాలా సులభంగా ఉన్నమ ద 



స్థ రతికి చేరుకుంటాయి. న్నరిదషట రోజ్క రన్నలో ఉని  ఒక్ 

పేలుడు విధ్మైన మాబ్ సైకాలజీ ఉంది. ఉదయం 

అంా న్నయకులు ఛీర్స్థలీడర్స్థగా రన్నచేశారు. "అతన్ని  

ిలువ వేయండి, ిలువ వేయండి!" అన్న అరుస్తత  

గ్రజల మధా్  ఉన్ని రు. జన్నలందరూ చేరుతుని్న రు. 

ఆ రోజ్క రోమన్ సైన్నకులు చాలా అగ్రమతతంగా ఉన్ని రు. 

ఇంతకు ముందు యూదుల గుంపులు హంసాతమ క్ంగా 

మాపడాన్ని  ారు చూశారు, కాబటిట ారు చాలా జాగ్గతతగా 

తమ న్నఘాలో ఉన్ని రు. 
 

కానీ ఇపుప డు చివపకు, యేసు ిలువకు 

గ్వేలాడదీయబడాాడు. కన్ని  కోలాహలం కంచెం 

తగినాటుు అన్నపిసుతంది, కానీ ఇపుప డు న్నజంగా వింత 

విషయాలు జపగడం గ్పాపంభించాయి. ఎవరూ ద్వన్నపై 

వేలు పెటటలేరు, కానీ ఏమి జరుగుతుంద్య ద్వన్నలో ఏద్య 

వింత ఉంది, ద్వద్వపు ఏద్య మీపైకి 

చొచా్చ కుపోతుని టుుగా ఉంది మరియు అది ఏమిటో 

మీకు తెలియదు. మీరు ఖ్చిా తంగా చెరప లేరు. 

మధా్య హి మైనరప టిీ, నేరుగా పైకి గ్కిందికి, 12:00 

మధా్ లో, అది చీక్టిగా మారింది; రగటిపూట చెడు 

తుాను వచాి నపుప డు మనం చూడడాన్నకి 

అలాటురడిన చీక్టి మాగ్తమే కాదు, ఎందుక్ంటే అది 

ఇంకా కంత తేలిక్గా ఉంటుంది, కానీ అది చీక్టిగా 

ఉంటుంది. ఇది మీరు అనుభూతి చెందగల చీక్టి పక్ం. 

మేఘావృతమై డంగ్దుడు బయటికి రాన్న అపరిాగ్తిలా 

ఉంటుంది, మీరు నక్షగ్ాలను చూడలేరు మరియు 

మీరు ిటీ లైటుకు దూపంగా ఉంటారు. మీ ముఖ్ం 

ముందు చేతిన్న చూడటం కూడా మీకు క్షటమైన 

సమయం. రగటిపూట ఆ పక్మైన చీక్టి. 
 

ఇది మీరు ద్వద్వపు అనుభూతి చెందగలిగే భ్యరీ చీక్టి 

పక్ం, కాబటిట మందపాటి మీరు ద్వన్నన్న ద్వద్వపు క్తితతో 

క్తితరిండవచా్చ . రక్షులు వెళిు విహరించేలా చేసే చీక్టి 

అది. సైన్నకులు చూడగలిగేలా టారా్ స్థలను వెలిగించే 

చీక్టి పక్ం. అది గ్గహణంలా తా పగా పోన్న చీక్టి. కానీ 

అది అకాపణంగా ఎరప టిీ కనసాగింది, మూడు గంటల 

సంపూపణ చీక్టి. విషయాలు అసాధ్యపణంగా, వింతగా, 

వింతగా మరియు భయపెటేట అనుభూతిన్న క్లిగి 

ఉన్ని యి. 
 

అయితే ఈ మూడు గంటల గురించిన అదుభ తమైన 

విషయం ఏమిటంటే, సుాపత పడయితలలో గ్రతి 

ఒక్క రు యేసు జీవితంలోన్న చివరి ఘడియలలో ఏమి 

జరుగుతుంద్య ఎంత స్థకుుర తంగా చెపాప రు. అనేక్ 

సంవత్ రాల గ్కితం F. లగార్ ాి మ త్ సవరించిన నేర్తటెడ్ 

బైబిల్స, సుాపత యొక్క  వివిధ్ వృ తా ంాలను పూరితగా 

ఒక్ క్థనంగా డదివే విధ్ంగా అదుభ తమైన మాపంా క్లిగి 

ఉంది. "ఆపవ గంట నుండి తొమిమ దవ గంట వపకు, 

భూమిపై చీక్టి క్ముమ కుంది. ద్వద్వపు తొమిమ దవ 



గంటకు, యేసు పెదద సా పంతో, 'ఎలోయి, ఎలోయీ, 

లామా సబకాతనీ?" అన్న అరిచాడు. అంటే, 'న్న దేా, న్న 

దేా, ననిు  ఎందుకు విడిచిపెటాటవు?' అక్క డ న్నలబడి 

ఉని ారిలో కందరు అది విన్న, అతడు ఏలీయాను 

పిలుసుతని్న డన్న, ఆ తరాా త అంా పూపతయిందన్న, 

లేఖ్న్నలు నెపవేరుాయన్న తెలుసుకున్న, ‘న్నకు ద్వహం 

వేస్మతంది’ అన్న యేసు చెపాప డు. వెంటనే ారిలో ఒక్డు 

రరిగెతుతకుంటూ వచాి  సాప ంజ్ తీసుకుని్న డు. అతను 

ద్వన్నలో గ్ద్వక్షాపసపు వెన్నగర్ న్నంపి ఒక్ క్గ్ప మీద ఉంచి 

యేసుకు గ్ాగడాన్నకి ఇచాా డు. మరియు మిగిలినారు, 

'ఇపుప డు, అతన్నన్న ఒంటరిగా వదిలేయండి, ఏలీయా 

వచిా  అతన్ని  పక్షిసాత ో చూద్వద ం' అన్ని రు. అతను 

పానీయం తీసుకుని పుప డు, యేసు, 'ఇది పూపతయింది' 

అన్న చెపాప డు. యేసు పెదద సా పంతో, 'తంగ్ీ, నీ 

చేతులోు  న్న ఆతమ ను అరప గిసుతని్న ను' అన్న పిలిచాడు. 

ద్వంతో అతను తల వంచ్చకున్న ఆతమ విశాా సం 

విడిచాడు. 
 

“ఆ సమయంలో గుడి తెప పైనుండి కింద వపకు 

ర్బండుగా చిరిగిపోయింది. భూమి క్ంపించి, రాళుు 

చీలిపోయాయి. సమాధులు విరిగిపోయాయి మరియు 

మపణించిన చాలా మంది రవిగ్త వా కుతల మృతదేహాలు 

సజీవంగా లేడబడాాయి. ారు సమాధుల నుండి 

బయటకు వచాా రు. మరియు యేసు పునరు రానం 

తరాా త ారు రవిగ్త నగపంలోకి వెళిు చాలా మందికి 

క్న్నపించారు. శాధిరతి మరియు అతన్నతో పాటు 

యేసుకు కారలాగా ఉని ారు భూక్ంపాని్న  మరియు 

జరిగినదంా చూినపుప డు, ారు భయరడి, 

'న్నశా యంగా, ఈయన దేవున్న కుమారుడే' అన్న 

వివరించారు. 
 

కంతమంది స్త్సీతలు దూపం నుండి చూసుతని్న రు, ా రిలో 

మేరీ మాగలాీన్, మేరీ జేమ్  మరియు జోటస్ మరియు 

సలోమీల తలిు. గలిలీలో, ఈ స్త్సీతలు అతన్నన్న 

అనుసరించారు మరియు అతన్న అవసరాలను 

చూసుకున్ని రు. అతన్నతో పాటు యెరూషలేముకు 

వచిా న అనేక్మంది స్త్సీతలు కూడా అక్క డ ఉన్ని రు. ఆ 

దృశాా న్ని  చూసేందుకు గుమికూడిన జనం అంా 

చూి, రొముమ  కటుటకున్న వెళిుపోయారు. అయితే 

గలిలయ నుండి ఆయనను వెంబడించిన స్త్సీతలతో సహా 

ఆయనకు తెలిిన ాపందరూ ఈ విషయాలనీి  

చూస్తత  దూపంగా న్నలబడి ఉన్ని రు. 
 

యేసు జీవితంలోన్న చివరి మూడు గంటలలో, 

మధా్య హి ం నుండి మధా్య హి ం 3:00 గంటల వపకు, 

యేసు చాలా తకుక వ చెపాప డు, కానీ అతను చెపిప నది 

చాలా ముఖా్ మైనది. యేసు చెపిప న చివరి విషయం 

ఏమిటంటే, "తంగ్ీ, నీ చేతికి న్న ఆతమ ను 

అరప గించ్చచ్చని్న ను." అక్క డ అతను చెపిప న మొదటి 



రదం "తంగ్డి" అనే రదం. ఎంత అందమైన రదం అది. 

ఈ సుదీప ా రరీక్ష అంతటా, మరియు ద్వన్నకి ముందు 

కూడా, యేసు తన తంగ్డితో చాలా తపచ్చగా 

సంభ్యషిండడాన్ని  మనం చూసాతము. పై గది మరియు 

గెతే్ మనే తోట మధా్  ఎక్క ో యేసు, "తంగ్ీ, గడియ 

వచిా ంది." కానీ అతను దేవుణిణ ఎలా సంబోధించాో 

గమన్నండండి: "తంగ్ీ, సమయం వచిా ంది." 
 

తన ఏకాంత గ్రదేశంలో, "తంగ్ీ, న్న చితతం కాదు నీ 

చితతం నెపవేరాలి" అన్న గ్పారి రంచాడు. అతను ిలువపై 

గ్వేలాడదీయబడిన తరుాత, "తంగ్ీ, ారు ఏమి 

చేసుతని్న రో ారికి తెలియదు కాబటిట ారిన్న 

క్షమించ్చము" అన్న చెపాప డు. మా పారను భుజాన 

వేసుకున్న "న్న దేా, న్న దేా, ఎందుకు ననిు  

విడిచిపెటాటవు?" చివపగా, తన మపణ్యన్నకి ముందు, 

"తంగ్ీ, నేను న్న ఆతమ ను మీ చేతులోు కి 

అరప గిసుతని్న ను" అన్న చెపాప డు. 
 

ఈ రరిిరతులని్న టిలో, అవి ఎలా ఉన్ని , యేసు తన 

తంగ్డితో సంభ్యషణను కోలోప లేదు. అతను తన 

తంగ్డిన్న గ్పారి రస్తత , తన తంగ్డితో మాటాుడుతూ, తన 

తంగ్డితో ఐక్ా ంగా మరియు అతన్నతో సహాసంలో 

ఉని్న డు. దేవుడు యేసుకు వెనుదిరిగిన ఆ స్థకుుర త క్షణం 

తరప , "న్న దేా, న్న దేా, నీవు ననిు  ఎందుకు 

విడిచిపెటాటవు?" అన్న యేసు ఆ మాటలు అరిచాడు. 

యేసు తన తంగ్డితో ఆ సహాసాన్ని  ఎపుప డూ 

విడదీయలేదు. 
 

యేసులా కాకుండా, ఒక్ రోజ్క లేద్వ ఒక్ ాపం లేద్వ 

అంతక్ంటే ఎకుక వ కాలం పాటు మనలిి  గ్టాక్ 

చేయకుండా, మనలిి  మరియు మన దృషిటన్న తంగ్డి 

నుండి దూపం చేయడాన్నకి, దేవుడు మనలను 

ఆశీపా దించే మాపంా నుండి మనలిి  మపలా డాన్నకి 

ఎకుక వ రపధా్య నం అవసపం లేదు. "దేవుడా, ననిు  

జాగ్గతతగా చూసుకుని ందుకు ధ్నా ాద్వలు" లేద్వ 

"దేా, న్న జీవితంలో ఇలా చేినందుకు ధ్నా ాద్వలు" 

అన్న గ్పారి రండడం మనం మపచిపోాము. మేము చాలా 

సులభంగా రపధా్య నంలో ఉని్న ము, కానీ యేసు కాదు. 

రరిిరతులతో సంబంధ్ం లేకుండా, యేసు ఎలుపుప డూ 

తన తంగ్డితో సహాసం మరియు సంభ్యషణలో 

ఉండేాడు. 
 

అపుప డు యేసు, "తంగ్ీ, నీ చేతులోు కి..." అని్న డు, గత 

రనిె ండు గంటలుగా, యేసు తనను వేధించిన 

ఇతరుల చేతులోు  ఉని్న డు. ారు అతన్న గడంా తీి, 

అతన్న ముఖ్యన్నకి కటాటరు, అతన్న మెడ మరియు 

శరీపంపై కిరాతక్ంగా రగులగొటాట రు మరియు ొడాటి 

ముళ్ే తో చేిన కిరీటాన్ని  తీసుకన్న అతన్న నెతితపై 

మరియు అతన్న నుదురుపైకి నొకాక రు. ారు అతన్నన్న 



ద్వరుణంగా దురాభ షలాడారు. కానీ ఇపుప డు అతను 

చివపకు తన తంగ్డి చేతిలో ఉని్న డు. అతన్ని  

గ్కూపంగా హంించిన ారి చేతిలో అతను ఇపుప డు 

లేడు, కానీ నేను న్న ఆతమ ను అరప గిండడం మీ చేతులోు  

ఉంది తంగ్ీ. భగ్దత మరియు సౌలభా ం మరియు 

అంగీకాపం ఉని  దేవున్న గ్పేమగల చేతులతో అతను 

ఇపుప డు కౌగిలిండబడాాడు. బహుశా మనం 

హంిండబడాామన్న లేద్వ గ్కూపంగా లేద్వ ఒంటరిగా 

ఉని్న మన్న లేద్వ మన రరిిరతి ఏమైన్న ఉండవచా్చ  అన్న 

నేను అనుకోకుండా ఉండలేను. కానీ మనం దేవున్న 

చేతిలో ఉండగలమన్న తెలుసుకోవడం కోసం, 
 

యేసు కూడా ఇలా అని్న డు: "నేను క్టుటబడి ఉని్న ను." 

"తంగ్ీ, నీ చేతులోు కి న్న ఆతమ ను అరప గిసాతను." అసలు 

భ్యషలో "క్మిట" అంటే డిపాజిట చేయడం లేద్వ రక్క న 

పెటటడం. మరో మాటలో చెపాప లంటే, యేసు జీవిాన్ని  

అతన్న నుండి ఎవరూ తీివేయలేదు. తన ిలువ 

వేయడాన్నకి ముందు కూడా అతను చెపాప డు. "న్న 

గ్పాణ్యన్ని  నేనే అరిప సాతను. న్న గ్పాణ్యన్ని  ఎవరూ 

తీసుకోరు" అని్న డు. సా డి ందంగా, యేసు మీ కోసం 

మరియు న్న కోసం తన సా ంత జీవిాన్ని  అరిప ంచాడు. 

యేసు తంగ్డి కోరినదంా చేశాడు. "ఇది పూపతయింది." 

యేసు మన పాపాలకు గ్పాయశాి తతం, గ్పాయశాి తత 

ాా గం అయాా డు. మన నుండి దేవున్న కోపాన్ని  మళిుంచే 

లోక్ం యొక్క  పాపాల కోసం దేవుడు కోరిన సంతృపిత 

యేసు అయాా డు. ఇది పూపతయింది యేసు మనకు 

గ్రాా మిా యంగా తనను ా ను సమరిప ంచ్చకుని్న డు. 

(1 యోహాను 2:1-2) 
 

ఇది న్నజంగా ఈ విధ్ంగా వివరిండవచ్చా : 

4. మాకు ఒక్ సమసా  ఉంది - మేము మపణశిక్ష 

విధిండబడిన పాపులము 

5. ఒక్ రరిషాక పం ఉంది - క్ళ్ంక్ం లేన్న, పారం లేన్న 

ాా గం అవసపం 

6. ఫలితం ఉంది - యేసు తన సా ంత పారపహత 

జీవిాన్ని  తన పకాతని్న  చిందించాడు మరియు 

సయోధా్  కోసం దేవున్న డిమాండును 

సంతృపితరరిచాడు. 
 

యేసు చెపాప డు, "తంగ్ీ, నీ చేతులకు న్న ఆతమ ను 

అరప గించ్చచ్చని్న ను." ద్వద్వపు రది శాబాద ల గ్కితం 

డేవిడ్ ఇదే మాట చెపాప డు కానీ ఒక్ అభా ప రనను 

జోడించాడు “నేను న్న ఆతమ ను మీ చేతులోు కి 

అరప గించాను; యెహోా, సతా  దేా, ననిు  

విడిపించ్చము. (ీప తనలు 31:5) ఇది లంగిపోయే గ్రక్టన. 

యేసు తన భూలోక్ జీవితమంా అదే చేశాడు. అతను 

దేవుణిణ విశా ించాడు మరియు సపా శకి తమంతుడైన 

దేవున్నకి పూరితగా విధేయతతో తన జీవిాన్ని  

అరప గించాడు. పునరు రానం మరియు మహమ తన 



కోసం ఎదురుచూసుతని్న యన్న యేసుకు ఎంతో 

నమమ క్ంతో తెలుసు. 
 

అయిపోయింది. దేవుడు తనను చేయమన్న కోరినదంా 

అతను సాధించాడు. మా పార రుణం పూరితగా 

చెలిుండబడింది. యేసు, మన గ్పాయశాి తత ాా గం, 

మనం దేవున్నతో సమాధ్యనరడడాన్ని  సాధా్ ం చేింది. 

యోహాను "దేవుడు లోక్మును ఎంతగానో గ్పేమించెను 

గనుక్ ఆయనను విశా ించ్చ గ్రతిాడును నశింరక్ 

న్నతా జీవము ొందుటకు తన ఏకైక్ కుమారున్న 

ఇచాె ను" అన్న యోహాను చెపిప నపుప డు బహుశా 

మనము ఇపుప డు బాగా అపరం చేసుకోగలము. 
 

మనం క్టుటబడి ఉండాలి. మనం భరించాలి. మన 

జీవిాలను ఆయనకు అరప గించాలి. “లేద్వ 

గ్ీసుతయేసులోన్నకి బాపితసమ ం ొందిన మనమందపం 

ఆయన మపణ్యన్నకి బాపితసమ ం తీసుకుని్న మన్న మీకు 

తెలియద్వ? కాబటిట తంగ్డి మహమ ద్వా రా గ్ీసుత 

మృతులలోనుండి లేచినటేు, మనం కూడా కతత 

జీవిాన్ని  గడరడాన్నకి బాపిటజం ద్వా రా మపణ్యన్నకి 

అతన్నతో పాటు పాతిపెటటబడాాము. అతన్న మపణంలో 

మనం ఆయనతో ఇలాగే ఐక్ా ంగా ఉని టుయితే, ఆయన 

పునరు రానంలో కూడా మనం ఖ్చిా తంగా ఐక్ా ంగా 

ఉంటాము. మనము పార దేహము 

అంతమొందించ్చనటుు, మపణించినార్బవరైన్న 

పారము నుండి విముకుతలైయుని్న రు గనుక్ ఇక్పై 

పారమునకు బాన్నసలుగా ఉండకూడదన్న మన పాత 

సా యము అతన్నతో కూడ ిలువ వేయబడిందన్న 

మనకు తెలుసు. ఇపుప డు మనం గ్ీసుతతో డన్నపోతే, 

ఆయనతో కూడా జీవిసాతమనే నమమ క్ం ఉంది. 

(రోమీయులు 6:3-8) మనం కూడా ఏకాగ్గతతో మరియు 

నమమ క్ంగా ఉండాలి. "అందుకే, మన చ్చటూట  ఇంత 

గొరప  సాక్షులు ఉన్ని రు కాబటిట, అడుకాునే గ్రతిద్వన్ని  

మరియు సులభంగా చికుక కునే పాపాన్ని  విిరివేద్వద ం 

మరియు మన కోసం గురితండబడిన ర్తసులో రటుటదలతో 

రరిగెతుతకుంద్వం. మన విశాా సం యొక్క  పడయిత 

మరియు రరిపూరుణడు అయిన యేసుపై మన దృషిటన్న 

కేంగ్దీక్రిద్వద ం, అతను తన ముందు ఉంచిన ఆనందం 

కోసం ిలువను భరించాడు, ఇది అవమానక్పం, 

మరియు దేవున్న ింహాసనం యొక్క  కుడి వైపున 

కూరుా ని్న డు. పాపాతుమ ల నుండి అలాంటి 

వా తిర్తక్తను భరించిన వా కి తన్న రరిగణిండండి, తదా్వ రా 

మీరు అలిపోకుండా మరియు హృదయాన్ని  

కోలోప రు." (హెగ్ీయులు 12:1-3) మరియు దేవున్న 

ింహాసనము యొక్క  కుడి పాపశ ా మున కూరాు ని్న డు. 

పాపాతుమ ల నుండి అలాంటి వా తిర్తక్తను భరించిన 

వా కి తన్న రరిగణిండండి, తద్వా రా మీరు అలిపోకుండా 

మరియు హృదయాని్న  కోలోప రు." (హెగ్ీయులు 12:1-3) 

మరియు దేవున్న ింహాసనము యొక్క  కుడి 



పాపశ ా మున కూరుా ని్న డు. పాపాతుమ ల నుండి 

అలాంటి వా తిర్తక్తను భరించిన వా కి తన్న 

రరిగణిండండి, తద్వా రా మీరు అలిపోకుండా 

మరియు హృదయాన్ని  కోలోప రు." (హెగ్ీయులు 12:1-
3)అమేజిం  గ్గేస్ #1256 స్థసీటవ్ స్థ ు ట, మారిా  31, 1996 

 
 
 

 

 


