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Life of Christ 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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క్రీస్తు జీవితం 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Life of Christ 
 

Joe McKinney 

 
WHAT IS THE LIFE OF CHRIST? 

 

"The life was manifested, and we [the apostles of Jesus] 

have seen, and bear witness, and declare to you that eternal 

life which was with the Father and was manifested to us". 

(1 John 1:2.) 
 

"In Him was life, and the life was the light of men." (John 

1:4). 
 

It is a historical fact that a man, Jesus of Nazareth, lived 

about 2,000 years ago. We know where He was born, the 

names of some in his family, how He died and, yes, that in 

him was life and that He himself was LIFE.  His coming 

was a demonstration of life and this life is eternal. With 

Christ, “LIFE” stopped being just an abstract theory of 

philosophy. LIFE manifested itself as a carpenter’s son, 

who walked, talked, ate, slept, cried and loved and whose 

resurrection from the dead proved Him to be who He 

claimed to be. He said of Himself:  "I am the way, the truth, 

and the Life.  No one comes to the Father except through 

Me.”   
 

Christ is life and life is Christ. If you have eternal life, it is 

because you have Christ. If you don’t have Christ, you 

don’t have life.  Real life, eternal life, which is the life of 

Christ, is much more than mere existence. Many exist who 

have never found “life”.  In the following lessons let’s 

examine the quality of the life of Christ, taking note of His 

virtues, attributes and the kind of person He is. In view of 

this is presented the plan of this study: 
 

THE STUDY PLAN 

In Matthew 5:3-12, we read the "beatitudes" of Jesus. 

Actually, we find here a beautiful portrait of how a 

Christian ought to be. Each "beatitude" shows an attribute 

and in each one we know that the very best example is 

Jesus Himself.  If we want to be like Jesus we ought to 

imitate this example in our lives. This study, then, will be 

organized around the qualities that we see in the 

"beatitudes " of Matthew 5: humility, compassion, 

gentleness, righteousness, mercy, purity, peace making 

and faithfulness. We want to learn what each quality 

means, how it is seen in the person of Jesus and, finally, 

give a practical application and exhortation for us to 

participate in and possess this same quality.   
 

Unless otherwise stated, Quotations are from the New 

King James Bible 

 
 

JESUS: THE HUMBLE (Matthew 5:3) 
 

 

క్రీస్తు జీవితం 
 

జో మెకిన్నే  

 

క్రీస్తు జీవితం ఏమిటి? 
 

"జీవితం క్రరతయ క్షమంది, మరియు మేము [యేస్త యొక్క  

అపొస్ులులు] చూశాము మరియు సాక్షయ మిచా్చ ము 

మరియు తంక్రితో ఉనే్  మరియు మాకు క్రరతయ క్షమన్ 

ఆ నితయ జీవానిే  మీకు క్రరక్టిస్తునే్న ము." (1 యోహాను 

1:2.) 
 

"ఆయన్లో జీవముండెను మరియు జీవము 

మనుష్యయ లకు వెలుగు." (యోహాను 1:4). 
 

న్జరేయుడైన్ యేస్త అన్న వయ కి ు స్తమారు 2,000 

స్ంవతస రాల క్రకితం జీవించ్చడన్నది చ్చరిక్రతక్ స్తయ ం. 

అతను ఎక్క డ పుటా్టడో, అతని కుటంబంలో కందరి 

పేరుు, ఎలా చనిపోయాడో మరియు అవును, అతనిలో 

జీవం ఉందని మరియు అతన్న జీవం అని మన్కు 

తెలుస్త. అతని రాక్డ జీవితానికి నిదర్శ న్ం మరియు ఈ 

జీవితం శాశ్వ తమన్ది. క్రీస్తుతో, "లైఫ్" అన్నది 

తతవ శాస్తస్ుం యొక్క  నైరూరయ  సిద్ధ ంతంగా 

ఆగిపోయంది. జీవితం ఒక్ వక్రడంగి కుమారునిగా 

వయ క్ ుమంది, అతను న్ిచ్చడు, మాట్టుడాడు, తినే్న డు, 

నిక్రదపోయాడు, ఏడాా డు మరియు క్రపేమించ్చడు 

మరియు మృతులలో నుంి పున్రుతాాన్ం అతన్నన్ని 

నిరూపంచ్చడు. అతను తన్ గురించి ఇలా చెపా్ప డు: 

"న్నన్న మార్గం, స్తయ ం మరియు జీవం. న్న ద్వ రా తరా  

ఎవరూ తంక్రి వదదకు రారు." 
 

క్రీస్తు జీవము మరియు జీవము క్రీస్తు. మీకు నితయ  జీవము 

ఉంటే, అది మీకు క్రీస్తు ఉనే్ ందున్. మీకు క్రీస్తు 

లేక్పోతే, మీకు జీవం లేదు. నిజ జీవితం, నితయ జీవం, 

అంటే క్రీస్తు జీవితం, కేవలం ఉనికి క్ంటే చ్చలా ఎకుక వ. 

"జీవితం" క్నుగొన్ని వారు చ్చలా మంది ఉనే్న రు. ఈ 

క్రకింది ప్పఠాలలో క్రీస్తు జీవిత న్నణ్య తను రరిశీలిద్ద ం, 

ఆయన్ స్దుగణాలు, గుణాలు మరియు ఆయన్ ఎలాంటి 

వయ కి ు అని గమనించంి. దీని దృషా్ట్య  ఈ అధ్య యన్ం 

యొక్క  క్రరణాళిక్ అందించబింది: 
 

స్స్ాీ  స్ప్పు్ 

మతుయ 5:3-12లో, మన్ం యేస్త యొక్క  "దీవెన్లు" 

చదువుతాము. నిజానికి, ఒక్ స్తైస్ువుడు ఎలా ఉండాలన్న 

ద్ని గురించిన్ అందమన్ చిక్రతరట్టనిే  మన్ం ఇక్క డ 

క్నుగొనే్న ము. క్రరతి "దీవెన్" ఒక్ లక్షణానిే  చూపుతుంది 

మరియు క్రరతి ద్నిలో యేస్త స్వ యంగా ఉతుమ 

ఉద్హర్ణ్ అని మన్కు తెలుస్త. మన్ం యేస్తలా 

ఉండాలంటే ఈ ఉద్హర్ణ్ను మన్ జీవితంలో 

అనుక్రించుకోవాలి. కాబటి,ా ఈ అధ్య యన్ం మతుయ 



CHAPTER 1 

HUMILITY: WHAT IS IT? 

An outstanding quality of the life of Christ is his amazing 

humility. Why would anyone come from so high to 

descend so low just to rescue us from our certain 

destruction? Why would the Holy One stoop to wash the 

feet of the betrayer, the denier, and the coward?  
 

The opposite of humility is self-centeredness, or pride. 

This is the basic characteristic of a mindset influenced and 

controlled by Satan. What is often taught as a virtue in our 

American culture is presented as a sin in the Bible. We read 

in Proverbs 6:16, 17 that "a proud look is an abomination 

to the LORD." God promises to "destroy the house of the 

proud," (Proverbs 15:25).  “A haughty look, a proud heart 

… are sin.” (Proverbs 21:4). "God resists the proud, but 

gives grace to the humble." (James 4:6).  To be proud 

means, “to consider yourself to be superior to others”.  It 

is a wrong way of looking at yourself with respect to 

others.  To really appreciate humility, we can contrast it 

with its opposite quality, which is pride: 

• Pride says: “Don’t tell me anything. I already know it 

all.” Humility says: “Thanks for your advice and 

help.” 

• Pride says: "I need, I want, I deserve." Humility says: 

"He needs, they want, you deserve." 

• Pride says: “God, I am so much better than my fellow 

man.” Humility says: “Lord have mercy on me, a 

sinner.” 

• Pride criticizes others to tear them down. Humility 

praises others in order to build them up. 

• Pride exalts himself but God resists him. Humility 

humbles himself before God and God lifts him up. 

• Pride says: “I can do all things.”  Humility says: “I can 

do all things through Christ who strengthens me.”  

• Pride says: “I want to be served.”  Humility said: “I did 

not come to be served but to serve and to give my life 

as a ransom for many.” 

• Pride says: "Look what I did." Humility says: "See 

what God has done in me!" 

• Pride stood in the streets and shouted: “Crucify him! 

He became more popular than we are”. Humility, 

hanging on the cross, looked upward and prayed: 

“Father, forgive them, for they do not know what they 

are doing.” 

• Pride seeks the glory but does not find it. Humility 

receives glory and honor from others without seeking 

it. 

  

The difference between pride and humility is the difference 

between light and darkness. When "The Light" came into 

the world, the perfect example of humility was revealed to 

us. 

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF HUMILITY 

In the life of Jesus Christ, we can see a living 

demonstration of what it means to be humble.  In his 

5లోని "అభిమాన్నలలో" మన్ం చూసే లక్షణాల చుటా్ట 

నిర్వ హంచబడుతుంది: విన్యం, క్రుణ్, సౌమయ త, 

నీతి, దయ, స్వ చఛ త, శాంతిని స్ృష్ంాచడం మరియు 

విశ్వ స్నీయత. మేము క్రరతి గుణానికి అర్ంా ఏమిటో 

తెలుస్తకోవాలనుకుంటనే్న ము, అది యేస్త వయ కి ులో 

ఎలా క్నిపస్తుందో తెలుస్తకోవాలనుకుంటనే్న ము 

మరియు చివర్గా, అదే గుణ్ంలో ప్పల్గగన్డానికి మరియు 

క్లిగి ఉండట్టనికి ఆచర్ణాతమ క్ అన్వ యం మరియు 

ఉరదేశానిే  అందించ్చలనుకుంటనే్న ము. 
 

పేర్కక న్క్పోతే, కటేషనుు న్యయ  కింగ్ జేమ్సస  బైబిల్ నుంి 

 
 

యేస్త: వినయం (మతుయి 5:3) 
 
1 వ అధ్యయ యము 

న్క్రమత: ఇది ఏమిటి? 

క్రీస్తు జీవితంలోని అదుు తమన్ లక్షణ్ం ఆయన్ 

అదుు తమన్ విన్యం. మన్ నిరిధషమాన్ విధ్వ ంస్ం 

నుంి మన్లిే  ర్క్షంచడానికి ఎవరైన్న ఇంత ఎతుు 

నుంి ఎందుకు దిగజారిపోతారు? క్రదోహం చేసేవాికి, 

తిర్సాక రానికి, పరికివాికి ప్పద్లు క్డుకోక వడానికి 

రవిక్రతుడు ఎందుకు వంగిపోతాడు? 
 

విన్యానికి వయ తిరేక్ం స్వవ య-కేంక్రదీక్ృతత లేద్ గర్వ ం. 

ఇది సాతానుచే క్రరభావితమన్ మరియు 

నియంక్రతించబిన్ మన్స్స్ుతవ ం యొక్క  క్రప్పథమిక్ 

లక్షణ్ం. మన్ అమెరిక్్ స్ంస్క ృతిలో తర్చుగా 

బోధంచబడేది బైబిల్స్లో ప్పరంగా చూరబింది. 

సామెతలు 6:16, 17లో “గర్వ పూరితమన్ చూపు 

యెహోవాకు హేయమన్ది” అని చదువుతాము. 

"అహంకారుల ఇంటిని న్నశ్న్ం చేసాున్ని" దేవుడు 

వాగాదన్ం చేస్తునే్న డు (సామెతలు 15:25). "అహంకార్పు 

చూపు, గరివ ంచే హృదయం... ప్పరం." (సామెతలు 21:4). 

"దేవుడు గరివ ంచేవారిని ఎదిరిసాుడు, కానీ విన్యసా్తలకు 

దయ ఇసాుడు." (జేమ్సస  4:6). గర్వ రడటం అంటే, 

"మిమమ లిే  మీరు ఇతరులక్న్నే  ఉనే్ తంగా 

భావించడం". ఇతరులను గౌర్వంగా చూస్తకోవడం 

తపుా డు మార్గం. విన్యానిే  నిజంగా మెచాు కోవడానికి, 

మన్ం ద్ని వయ తిరేక్ న్నణ్య తతో విభేదించవచుా , ఇది 

గర్వ ం: 

• గర్వ ం ఇలా చెపా ంది: “న్నకు ఏమీ చెరా కు. న్నకు 

అనీే  ముందే తెలుస్త.” న్క్రమత ఇలా చెపా ంది: “మీ 

స్లహా మరియు స్హాయానికి ధ్న్య వాద్లు.” 

• స్తైడ్ చెపా ంది: "న్నకు కావాలి, న్నకు కావాలి, న్నను 

అరుుిని." విన్యం ఇలా చెపా ంది: "అతనికి 

కావాలి, వారికి కావాలి, మీరు అరుులు." 

• స్తైడ్ ఇలా చెబుతోంది: "దేవా, న్నను న్న తోటి మనిష్ 

క్ంటే చ్చలా గొరా వాిని." విన్యం ఇలా 

చెబుతోంది: "క్రరభువా, ప్పపని, న్నేు  క్రుణంచు." 



relationship with God and also with people, he always 

proved himself to be an humble servant, without 

pretension, without pride, unselfish and unprejudiced.  

 

In Jesus we see a man who gave himself to the 

downtrodden of his age. He associated with workers and 

fishermen. He drank from the same cup of the mixed race 

woman who was so despised and rejected by religious 

people. Jesus showed his spirit of humility when, entering 

in each city, he touched the unclean bodies of the lepers 

and the tongues of the deaf mutes. He cared for the demon 

possessed ones to whom others were so afraid to get near.  

He accepted the invitations to eat in the houses of sinners 

and publicans as well as Pharisees and hypocrites. 

 

Jesus did not avoid any class of person. Women of ill 

repute came to him knowing they would find 

understanding, forgiveness and also a command to go and 

sin no more. Jesus was at ease in the presence of the rich 

and powerful as well as beggars and blind men who lived 

along the dusty roads to any city.  Jesus took time from his 

busy agenda to speak to others, answer questions, extend 

mercy and show the better way to live.  He visited houses 

of the people and services of other religious leaders, 

attended weddings, went fishing with friends and blessed 

little children. He never failed to stop and answer a call for 

help.  Even though he had all the rights to be exalted and 

to glorify himself (after all, he knew that he was the only 

begotten Son of God) Jesus always insisted that it was his 

Father who did everything.  In Jesus we can see all the 

attitudes associated with a person poor in spirit: humility, 

submission, service, faith and love. 

 

Consider four areas in which Jesus’ humility stands out: 

 

1. HIS BIRTH - Read Philippians 2:5ff and Luke 2. It was 

not by chance that Jesus was born in a stable and laid in a 

manger. "Though He was rich, yet for your sakes He 

became poor, that you through His poverty might become 

rich." (2 Corinthians 8:9). He was not born in a sanitized 

hospital and laid on silk sheets in a crib of ivory. Actually, 

though, even that would have been a huge step-down from 

the glory, honor and power he emptied himself of in order 

to come into the world. Have you ever heard of the owner 

and CEO of a large multinational company who left all his 

wealth, comfort and honor just to live among society's 

rejects because he had compassion for them and wanted to 

help them? If you can imagine that, then multiply it by 

1000 and you will just barely begin to understand Jesus' 

love and humility.   

 

2. HIS TOTAL DEPENDENCE ON HIS HEAVENLY 

FATHER   

We all seem to strive to be independent, to be on our own. 

We may say, "I can take care of myself" or "I am a self 

made man" with a good dose of pride. But we are seeing 

• అహంకార్ం ఇతరులను కూలిా వేయడానికి 

విమరిశ స్తుంది. విన్యం ఇతరులను నిరిమ ంచడానికి 

వారిని స్స్తుతిస్తుంది. 

• అహంకార్ం తన్ను తాను పంచుకుంటంది, కానీ 

దేవుడు అతనిని ఎదిరిసాుడు. విన్యం దేవుని 

ముందు తన్ను తాను తగి గంచుకుంటంది మరియు 

దేవుడు అతనిని ైకి లేపుతాడు. 

• అహంకార్ం ఇలా చెబుతోంది: “న్నను అనేీ  

చేయగలను.” న్క్రమత ఇలా చెబుతోంది: “న్నేు  

బలరర్చు క్రీస్తు ద్వ రా న్నను స్మస్ుమును 

చేయగలను.” 

• స్తైడ్ చెపా ంది: "న్నను సేవ 

చేయాలనుకుంటనే్న ను." విన్యం ఇలా 

చెపా ంది: “న్నను సేవ చేయడానికి రాలేదు కానీ సేవ 

చేయడానికి మరియు అన్నకులకు విమోచన్ 

క్రక్యధ్న్ంగా న్న జీవితానేి  ఇవవ డానికి వచా్చ ను.” 

• స్తైడ్ చెపా ంది: "న్నను ఏమి చేశానో చూడు." 

విన్యం ఇలా చెపా ంది: "దేవుడు న్నలో ఏమి 

చేసాడో చూడంి!" 

• గర్వ ం వీధులోు  నిలబి ఇలా అరిచింది: “అతనేి  

సిలువ వేయంి! అతను మన్క్ంటే ఎకుక వ 

ప్పపులర్ అయాయ డు”. విన్యం, సిలువై 

వేలాడుతూ, ైకి చూస్తు  ఇలా క్రప్పరింాచింది: "తంక్రీ, 

వారిని క్షమించు, ఎందుక్ంటే వారు ఏమి చేస్తునే్న రో 

వారికి తెలియదు." 

• అహంకార్ం ీరి ుని కోరుకుంటంది కానీ ద్నిని 

క్నుగొన్దు. విన్యం కోరుకోకుండాన్న ఇతరుల 

నుంి ీరి ు మరియు గౌర్వానిే  పొందుతుంది. 

  

అహంకార్ం మరియు విన్యం మధ్య  వయ తాయ స్ం కాంతి 

మరియు చీక్టి మధ్య  వయ తాయ స్ం. "ది లైట్" 

క్రరరంచంలోకి వచిా న్పుా డు, విన్యానికి స్రైన్ 

ఉద్హర్ణ్ మన్కు వెలుడైంది. 

 
నక్రమతకు యేస్త మన ఉదాహరణ 

యేస్తక్రీస్తు జీవితంలో, విన్యం అంటే ఏమిటో 

స్జీవమన్ క్రరదర్శ న్ను మన్ం చూడవచుా . దేవునితో 

మరియు వయ కుులతో తన్ స్ంబంధ్ంలో, అతను 

ఎపుా డూ తన్ను తాను విన్యపూర్వ క్మన్ సేవకుిగా 

నిరూపంచుకునే్న డు, వంచన్ లేకుండా, గర్వ ం 

లేకుండా, నిసావ ర్ంాగా మరియు రక్షప్పతం లేకుండా. 

 

యేస్తలో మన్ం తన్ వయస్తస లో అణ్గారిన్ వారికి 

తన్ను తాను అరాి ంచుకునే్  వయ కి ుని చూసాుము. అతను 

కారిమ కులు మరియు మతస య కారులతో స్నిే హతంగా 

ఉండేవాడు. అతను మతరర్మన్ వయ కుులచే 

తృణీక్రించబిన్ మరియు తిర్స్క రించబిన్ మిక్రశ్మ 

జాతి స్తస్వు యొక్క  అదే క్పాు  నుంి క్రతాగాడు. యేస్త క్రరతి 

రటణా్ంలోకి క్రరవేశంచిన్పుా డు, కుషా్యరోగుల అరవిక్రత 



how humility is allowing God to be everything, 

surrendering ourselves to Him and to His will. In Jesus we 

see this perfect, voluntary, dependence. Listen to his words 

in John's gospel: 

5:19 - "The Son can do nothing of Himself, but what He 

sees the Father do" 

5:30 - "I can of Myself do nothing." 

6:38 - "For I have come down from heaven, not to do My 

own will, but the will of Him who sent Me. 

7:16, 17 - "My doctrine is not Mine, but His who sent Me."  

8:28 - "I do nothing of Myself; but as My Father taught 

Me, I speak these things."  

8:50 - "I do not seek My own glory; there is One who seeks 

and judges." 

14: 10 - "The words that I speak to you I do not speak on 

My own authority; but the Father who dwells in Me 

does the works."  

14:24 - "The word which you hear is not Mine but the 

Father's who sent Me." 

... And many more 

 

Jesus gave the Father all the credit. He became as nothing 

so God could be everything. He totally submitted himself 

to the Father's words, works and will. That is how God was 

able to gain, in the life of Jesus, the redemption of the 

human race.  

 

The life of Christ is a life of self-denial and complete 

dependence on God. In all his humility, though, He lost 

nothing, because the Father has "highly exalted Him and 

given Him the name which is above every name, that at the 

name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, 

and of those on earth, and of those under the earth, and that 

every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to 

the glory of God the Father” (Philippians 2:11). 

 

May this be our life also. 

 

3. HIS SERVICE TO OTHERS – See Luke 22:27 and 

John 13:5. One who humbles himself before God is able to 

humble himself before men.  He was a servant to all. Can 

you picture the Lord of all, taking a towel and water basin, 

kneeling before unworthy men to wash their dirty feet, 

including the friend who would soon betray him and the 

disciple who would insist three times that very night that 

he did not know him?  He washed the feet of brothers who 

had just been fussing about which of them would be the 

greatest in the kingdom. What a fantastic example he gave 

us! If we ever think that we are too high and mighty to 

kneel down before the filthy of this world to help remove 

their stench, then we are not yet like the Son of God!   

 

4. HIS LIFESTYLE –Jesus led a simple life.  He didn't 

reside in palaces.  He even discouraged a would-be 

follower saying, “Foxes have holes and birds of the air 

have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His 

శ్రీరాలను, చెవిటి మూగవారి న్నలుక్లను తాకిన్పుా డు 

తన్ విన్య స్తూ రి ుని చూపంచ్చడు. ఇతరులు దగ గరికి 

రావడానికి భయరడే దయయ ం రటినా్ వారి రటు క్రశ్దధ 

వహంచ్చడు. ప్పపులు మరియు రనేు ల వారితో ప్పట 

రరిస్యుయ లు మరియు క్రటల ఇళ్ులో భోజన్ం 

చేయమని ఆయన్ ఆహావ న్నలను అంగీక్రించ్చడు. 

 

యేస్త ఏ తర్గతి వయ కి ుని తపా ంచలేదు. చెడడపేరు ఉనే్  

స్తస్వులు తమకు అవగాహన్, క్షమారణ్ మరియు ఇక్ై 

ప్పరం చేయకూడదని ఆజఞను పొందుతార్ని తెలిసి 

అతని వదదకు వచ్చా రు. ఏ న్గరానికి వెళిున్న మురికి రోడు 

వెంబి నివసించే ధ్న్వంతులు మరియు శ్కి ువంతమన్ 

వారితో ప్పట యాచకులు మరియు గుిడవారి స్మక్షంలో 

యేస్త తేలిక్గా ఉనే్న డు. యేస్త తన్ బిజీ ఎజండా 

నుంి ఇతరులతో మాట్టుడట్టనికి, క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్మివవ డానికి, దయ చూరడానికి మరియు 

జీవించడానికి మెరుగైన్ మారాగనేి  చూపంచడానికి 

స్మయానిే  వెచిా ంచ్చడు. అతను క్రరజల ఇళ్ును 

మరియు ఇతర్ మత పదదల సేవలను స్ందరిశ ంచ్చడు, 

వివాహాలకు హాజర్యాయ డు, సేే హతులతో చేరలు 

రటడాానికి వెళిు చిన్ే  పలులను ఆశీర్వ దించ్చడు. అతను 

స్హాయం కోస్ం పలుపుని ఆరడానికి మరియు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ డంలో ఎపుా డూ విఫలం కాలేదు. 

తన్ను తాను ఉనే్ తరర్చుకోవడానికి మరియు తన్ను 

తాను మహమరర్చుకోవడానికి అనిే  హకుక లను క్లిగి 

ఉనే్ రా టిీ (అనిే ంటిక్ంటే, అతను దేవుని ఏైక్ 

కుమారుడని అతనికి తెలుస్త) యేస్త ఎలుపాు డూ తన్ 

తంక్రడే క్రరతిదీ చేసాడు అని నొకిక  చెపా్ప డు. 

 

యేస్త విన్యం క్రరతేయ క్ంగా క్నిపంచే న్నలుగు 

ర్ంగాలను రరిశీలించంి: 

 

1. అతని పుట్టుక- ఫిలిపా్ప యులు 2: 5ff మరియు లూకా 

2 చదవంి. యేస్త దొిడలో పుటి ా రశువుల తొటిలాో 

రడవేయడం యాదృచిఛ క్ంగా జర్గలేదు. "అతను 

ధ్న్వంతుడు అయన్రా టిీ, అతని పేదరిక్ం ద్వ రా 

మీరు ధ్న్వంతులయేయ లా మీ కోస్ం అతను పేద 

అయాయ డు." (2 కరింథీయులు 8:9). అతను శానిటైజ్డడ  

హాసాి టల్స్లో పుటలాేదు మరియు దంతపు తొటిలాో సిల్క  

షీట్స్లై రడుకునే్న డు. వాస్ువానికి, అయతే, అది 

కూడా క్రరరంచంలోకి రావడానికి అతను తన్ను తాను 

ఖాళీ చేస్తకునే్  ీరి ు, గౌర్వం మరియు శ్కి ు నుంి భారీ 

మెటా దిగి ఉండేది. ఒక్ పదద బహుళ్జాతి క్ంపనీ 

యజమాని మరియు CEO గురించి మీరు ఎపుా డైన్న 

వినే్న రా, అతను తన్ స్ంరదను, సౌలభాయ నిే  మరియు 

గౌర్వానిే  స్మాజం యొక్క  తిర్స్క ర్ణ్ల మధ్య  

జీవించడానికి వదిలివేసాడు మరియు అతను వారికి 

స్హాయం చేయాలనుకునే్న డు? మీరు ద్నిని 

ఊహంచగలిగితే, ద్నిని 1000తో గుణంచంి మరియు 



head" (Matthew 8:20). His simplicity and humility become 

even more impressive when we remember that He is the 

one who created the universe. By all rights, everything 

belonged to him, but when Jesus entered into Jerusalem to 

be crowned as king of the Jews and Messiah who could 

save all the people, he chose to come riding on a donkey!  

 

Read Matthew 21:1-5. What a difference between the 

values of Jesus and the other "great men of history"! They 

say that Alexander the Great entered India in a grand 

procession of 200 painted elephants, 200 soldiers on black 

horses and 200 lions surrounding him as he sat on a golden 

throne atop an ivory chariot proclaiming "I am the Lord of 

the universe. I conquered the world. Now I will conquer 

the stars". Alexander died at 33 and today owns nothing. 

But the humble king Jesus is still the King of kings and 

Lord of lords. The humble road of this unpretentious 

servant carried him to eternal glory.  
 
PERSONAL APPLICATION 

The proof of our humility before God is how we live 

among people. It is easy to say that we love God whom we 

do not see but true love is seen in our love for our neighbor 

and in our humility. How do you know that Christ lives in 

you? Can it be that you participate in his character? To 

know if you are humble or not, it is necessary to examine 

your daily life.  
 

• Do you live giving preference to others? (Romans 

12:16) 

• Are you wise in your own eyes? Romans 12:16) 

• Do you really love without getting puffed up and 

without serving your own interests? (1 Corinthians 

13:4, 5) 

• Do you serve others in love? (Galatians 5:13) 

• Do you put up with others in love and longsuffering? 

(Ephesians 5:21) 

• Do you consider others superior to yourself? 

(Philippians 2:3)  

• Do you forgive others like Jesus forgave you? 

(Colossians 3:13) 
 

What is it like to be humble? The answer is in the way you 

treat people. Only when we consider ourselves as nothing 

in relation to God will we be able to consider as superior 

those who have less knowledge, talent, wisdom and 

holiness. Adopt Christ's spirit that did not seek his own 

glory. If this is not your spirit, then do the following 

exercises to grow in humility.  

 

EXERCISES TO GROW IN HUMILITY 

1.  Think about the example of Jesus more and the beauty 

of His humility and His way of treating others. 

2.  Think about how dependent you are on God. On your 

own you can’t even breathe. He gives us everything to 

sustain us and care for us. 

మీరు కేవలం యేస్త క్రపేమ మరియు విన్యానిే  అర్ంా 

చేస్తకోలేరు. 

 

2. అతని స్వ ర గపు తంక్రిపై అతని మొతుం 

ఆధారపడటం  

మన్మందర్ం స్వ తంక్రతంగా ఉండట్టనికి, మన్ 

స్వ ంతంగా ఉండట్టనికి క్రరయతిే సాుము. "న్నను న్నేు  

న్నను చూస్తకోగలను" లేద్ "న్నను స్వవ య నిరిమ త 

మనిష్ని" అని గొరా గా అహంకార్ంతో చెరా వచుా . కానీ 

విన్యం భగవంతుని స్ర్వ స్వ ంగా అనుమతించడం, 

ఆయన్కు మరియు ఆయన్ చితాునికి మన్లేి  మన్ం 

అరా గించుకోవడం ఎలాగో మన్ం చూస్తునే్న ం. 

యేస్తలో మన్ం ఈ రరిపూర్ణమన్, స్వ చఛ ందమన్, 

ఆధ్యర్రడట్టనేి  చూసాుము. జా్ స్తవార్ులో అతని 

మాటలు విన్ంి: 

5:19- "కడుకు తన్ంతట తానుగా ఏమీ చేయలేడు, కానీ 

తంక్రి ఏమి చేయాలని చూసాుడు" 

5:30- "న్నను స్వ యంగా ఏమీ చేయలేను." 

6:38- "న్నను స్వ ర్ గం నుంి దిగి వచా్చ ను, న్న స్వ ంత 

ఇషా్ట్నేి  కాదు, న్నేు  రంపన్వాని చితుం 

చేయడానికి. 

7:16, 17- "న్న సిద్ధ ంతం న్నది కాదు, న్నేు  రంపన్ 

ఆయన్ది." 

8:28- "న్నను న్న స్వ ంతంగా ఏమీ చేయను; కానీ న్న తంక్రి 

న్నకు న్నరాి ంచిన్టుగా, న్నను ఈ విషయాలు 

మాట్టుడుతునే్న ను." 

8:50- "న్నను న్న స్వ ంత ీరి ుని వెదక్ను; వెదకి తీరుా  

తీరుా వాడు ఒక్డు ఉనే్న డు." 

14:10- "న్నను మీతో మాట్టు డే మాటలు న్న స్వ ంత 

అధకార్ంతో మాట్టుడను; కానీ న్నలో నివసించే 

తంక్రి రనులు చేసాుడు." 

14:24- "మీరు విన్న మాట న్నది కాదు, న్నేు  రంపన్ 

తంక్రిది." 

... ఇంకా అన్నక్ం 

 

యేస్త తంక్రికి క్రెిట్ అంతా ఇచా్చ డు. దేవుడు 

స్ర్వ స్వ ం కాగలడు కాబటి ాఅతడు శూన్య ంగా మారాడు. 

తంక్రి మాటలకు, రనులకు, స్ంక్లాా నికి పూరిుగా 

స్మరాి ంచుకునే్న డు. ఆ విధ్ంగా దేవుడు యేస్త 

జీవితంలో, మాన్వ జాతి యొక్క  విమోచన్ను 

పొందగలిగాడు. 

 

క్రీస్తు జీవితం స్వవ య-తిర్స్క ర్ణ్ మరియు దేవునిై 

పూరిుగా ఆధ్యర్రడే జీవితం. అయన్రా టిీ, అతని 

విన్యంతో, అతను ఏమీ కోలోా లేదు, ఎందుక్ంటే 

తంక్రి ఆయన్ను "అతుయ తుమంగా హెచిా ంచ్చడు 

మరియు యేస్త న్నమానికి, రర్లోక్ంలో ఉనే్ వారు 

మరియు ై ఉనే్ వారు క్రరతి మోకాళ్లు  న్మస్క రించేలా 

క్రరతి న్నమానికి మించిన్ పేరును ఆయన్కు ఇచా్చ రు. 



3.  Think about your own sins. How often have you done 

wrong?  How far do you fall short of God’s glory?  

How many times have you had the opportunity to do 

good and haven’t. 

4.  Think about the cross on Calvary - the price Jesus paid 

for your sins. 

5.  Put Jesus on the throne of your heart, making the 

decision to submit your will, actions and life to him.  

6.  Pray for God to help you grow in humility. 

7.  Begin to practice the things that an humble person 

would do.  If you can’t control your feelings, at least 

you can control your actions, trusting God to give you 

the correct feelings. So submit yourself to God and to 

other persons, seeking their interests instead of your 

own. 

 
SELF-EXAMINATION: 
Answer these questions in order to measure your own level 

of humility:  

1. Do you consider yourself superior to others?  

2. Do you think you still need to read and study the Bible 

in order to understand better the will of God for your 

life?  

3. Do you ask God daily to help you face the trials of life?  

4. Do you feel put out when someone orders you to do 

something?  

5. Are you really conscious of the fact that all you have 

belongs to God?  

6. Did you yield this week to the will, opinion or preference 

of someone else?  

7. Do you feel good when you help someone poorer, less 

educated, or in a lower social class than yourself?  

8. When you have a misunderstanding with another person, 

do you find it difficult to ask forgiveness or apologize?  

9. Did you hurt someone with your words this week?  

10. Do you feel bad when you do a good deed but nobody 

sees or nobody recognizes you for doing it?  

 
 

JESUS: THE COMPASSIONATE (Matthew 
5:4) 

 

CHAPTER 2 

COMPASSION: WHAT IS IT? 

Some people say that Jesus was a revolutionary. They say 

he was radical. They are right! It is true that he didn't try to 

overthrow the government of any country. He did not get 

involved in politics; he didn't encourage workers to go on 

strike; he never took up arms to fight against the 

authorities. To the contrary, Jesus always taught his 

followers to submit to the "powers that be". However, what 

he did teach and the movement he began was so different 

from what already existed that the society of his day 

rejected him and crucified him.  

 

When Jesus preached his "sermon on the mount", the 

predominate religion was Judaism and the military-

భూమి, మరియు భూమి క్రకింద ఉనే్ వారు, మరియు క్రరతి 

న్నలుక్ యేస్తక్రీస్తు క్రరభువు అని ఒపుా కోవాలి, తంక్రి 

అయన్ దేవుని మహమ కోస్ం ”(ఫిలిపా్ప యులు 2:11). 

 

ఇది మన్ జీవితం కూడా కావచుా . 

 

3. ఇతరులకు అతని సేవ– లూకా 22:27 మరియు 

యోహాను 13:5 చూడంి. దేవుని ఎదుట తన్ను తాను 

తగి గంచుకున్న వయ కి ు మనుష్యయ ల ముందు తన్ను తాను 

తగి గంచుకోగలడు. అతను అందరిీ సేవకుడు. యోగయ త 

లేని వారి మురికి ప్పద్లు క్డుకోక వడానికి అన్రుుల 

ముందు మోక్రిలిు, టవల్ మరియు వాటర్ బేసి్ 

తీస్తకని, అందరి క్రరభువును మీరు చిక్రతించగలరా, 

తవ ర్లో అతనికి క్రదోహం చేయబోయే సేే హతుడు 

మరియు ఆ రాక్రతి తన్కు తెలియదని మూడుసారుు నొకిక  

చెపాే  శష్యయ ితో స్హా ? రాజయ ంలో తమలో ఎవరు 

గొరా వారు అని అపుా డే తలుి లుుతునే్  సోదరుల కాళ్లు 

క్ిగాడు. అతను మన్కు ఎంత అదుు తమన్ 

ఉద్హర్ణ్ ఇచా్చ డు! ఈ లోక్ంలోని మలిన్మన్ వాటి 

దుర్గంధ్యనేి  తొలగించడానికి స్హాయం చేయడానికి 

మన్ం చ్చలా ఎతుుగా మరియు శ్కి ుమంతులమని 

ఎపుా డైన్న అనుకుంటే, మన్ం ఇంకా దేవుని 

కుమారుిలా లేము! 

 

4. అతని జీవనశైలి- యేస్త సాధ్యర్ణ్ జీవితానిే  

గిప్పడు. అతను రాజభవన్నలలో నివసించలేదు. 

"న్క్క లకు ర్ంక్రధ్యలు ఉన్నే య మరియు ఆకాశ్ 

రక్షులకు గూళ్లు  ఉన్నే య, కానీ మనుషయ కుమారుికి 

తల వంచడానికి ఎక్క డా లేదు" (మతుయ 8:20) అతను 

అనుచరుిగా ఉండబోయే వయ కి ుని కూడా 

నిరుతాస హరరిచ్చడు. ఈ విశావ నిే  స్ృష్ంాచింది ఆయన్న 

అని మన్ం గురుుంచుకుంట్టము.అనిే  హకుక ల 

క్రరకార్ం, క్రరతిదీ అతనికి చెందిన్ది, కానీ యేస్త 

క్రరవేశంచిన్పుా డుజరూస్లేంయూదుల రాజుగా 

మరియు క్రరజలందరినీ ర్క్షంచగల మెస్వస యగా 

రటా్టభిషేక్ం చేయడానికి, అతను గాిదై సావ రీ 

చేయడానికి వచా్చ డు! 

 

మతుయ 21:1-5 చదవంి. యేస్త మరియు ఇతర్ 

"చరిక్రతలోని గొరా  వయ కుుల" విలువల మధ్య  ఎంత తేడా! 

అలెగాజండర్ ది క్రేట్ 200 పయంటింగ్ ఏనుగులు, 200 

మంది న్లు గుక్రరాలై 200 మంది సైనికులు మరియు 

అతని చుటా్ట ఉనే్  200 సింహాలతో ఒక్ గొరా  

ఊరేగింపుతో భార్తదేశ్ంలోకి క్రరవేశంచ్చడని వారు 

చెబుతారు, అతను దంతపు ర్థంై బంగారు 

సింహాస్న్ంై కూరాు ని "న్నను విశావ నికి క్రరభువును. 

న్నను జయంచ్చను. క్రరరంచం. ఇపుా డు న్నను 

న్క్షక్రతాలను జయసాును." అలెగాజండర్ 33 ఏళ్ు  

వయస్తలో మర్ణంచ్చడు మరియు ఈ రోజు ఏమీ 



political power was in the hands of the Roman Empire. See 

how Jesus' words conflicted with the ideas of the leaders 

of these two groups:   

The religious leaders of the Jews were mostly Pharisees, 

a group known for their pride and self-righteousness. Do 

you remember the prayer of the Pharisee in the temple? 

"Lord, I thank you that I am not like this publican sinner 

here beside me."  The Roman soldiers prided themselves 

for having conquered the world by force. So here comes 

a carpenter's son saying, "Blessed are the humble ones." 

That is quite radical, isn't it?  

 

The Pharisees were the "sanctified ones." They considered 

themselves so superior to others that they would not even 

touch a "sinner". Jesus, though, "the friend of sinners" 

came telling: "Blessed are those who weep"; that is, those 

filled with compassion, a sensitive heart, the contrite, those 

whose hearts are touched with the sorrows of others. 

 

The Roman Empire lived by the rule of "might makes 

right" and the voice that spoke the loudest was the sword. 

Our Jesus taught: "Blessed are the meek."  

The Pharisees robbed widows' houses and for pretense 

prayed long prayers but Jesus said: "Blessed are those who 

hunger and thirst for righteousness."  

 

The Pharisees announced with trumpets that they were 

about to give a beggar a coin. They prayed in the public 

town squares and streets so they would be seen by men. 

But Jesus arrived on the scene saying, "Blessed are the 

pure of heart, the sincere ones.   

The Roman Empire lived for battles, conquest and 

destruction. Jesus taught, "Blessed are the peacemakers."  

 

Can you imagine the reaction of the people who heard 

Jesus teach? It would be like the man who commented 

about the Jesus' instruction to "turn the other cheek": This 

man said, "That won't work anymore. If you do that you'll 

lose out every time." Some think Jesus' words are beautiful 

but impractical. Remember, though, that Jesus did not only 

teach, but he lived what he taught. The Pharisees and the 

Roman Empire have disappeared from the world but Jesus 

still lives. He doesn't just live in his teachings and in his 

followers but he rose from the dead and the kingdom he 

came to establish was indeed established and millions have 

entered into it and are still entering.   

 

In Matthew 5:4 Jesus said that those who weep are blessed 

because they will be comforted. This idea is contrary to the 

modern mindset that teaches us that real men don't cry. We 

hear our society telling the youth: "Don't look back, enjoy 

life, have fun, you only go around one time, do whatever 

you feel like doing, to be sad or feel remorse is stupid." But 

Jesus still proclaimed that those who weep are blessed. 

 

స్వ ంతం చేస్తకోలేదు. కానీ విన్యసా్తడైన్ రాజు యేస్త 

ఇరా టిీ రాజులకు రాజు మరియు క్రరభువులకు క్రరభువు. 

ఈ అనుక్వగల సేవకుని విన్యపూర్వ క్మన్ ర్హద్రి 

అతనిే  శాశ్వ తమన్ ీరి ుకి తీస్తకువెళిుంది. 
 

వయ క్త ుగతఅప్లకిేషన్ 

మన్ం మనుష్యల మధ్య  ఎలా జీవిస్తునే్న మన్నదే దేవుని 

ముందు మన్ విన్యానికి నిదర్శ న్ం. మన్ం చూడని 

దేవునిే  క్రపేమిసాు ం అని చెరా డం తేలికే కానీ నిజమన్ 

క్రపేమ మన్ పొరుగువారి రటు మన్కునే్  క్రపేమలోన్య, 

విన్యంలోన్య క్నిపస్తుంది. క్రీస్తు మీలో 

నివసిస్తునే్న డని మీకు ఎలా తెలుస్త? మీరు అతని 

ప్పక్రతలో ప్పల్గగన్గలరా? మీరు విన్యంగా ఉన్నే రా లేద్ 

అని తెలుస్తకోవాలంటే, మీ రోజువారీ జీవితానిే  

రరిశీలించడం అవస్ర్ం. 
 

• మీరు ఇతరులకు క్రప్పధ్యన్య త ఇస్తు  జీవిస్తునే్న రా? 

(రోమనుు 12:16) 

• మీ దృష్లాో మీరు తెలివైన్వారా? రోమనుు 12:16) 

• మీరు ఉబిి పోకుండా మరియు మీ స్వ ంత 

క్రరయోజన్నలకు సేవ చేయకుండా నిజంగా 

క్రపేమిస్తునే్న రా? (1 కరింథీయులు 13:4, 5) 

• మీరు క్రపేమతో ఇతరులకు సేవ చేసాురా? 

(గలతీయులు 5:13) 

• మీరు ఇతరులను క్రపేమతో మరియు దీర్ఘశాంతంతో 

స్హస్తునే్న రా? (ఎఫెస్వయులు 5:21) 

• మీరు మీ క్ంటే ఇతరులను ఉనే్ తంగా 

భావిస్తునే్న రా? (ఫిలిపా్ప యులు 2:3) 

• యేస్త మిమమ లిే  క్షమించిన్టు మీరు ఇతరులను 

క్షమిసాురా? (కల్గస్స యులు 3:13) 
 

విన్యంగా ఉండడం అంటే ఏమిటి? మీరు క్రరజల రటు 

వయ వహరిస్తునే్  తీరులోన్న స్మాధ్యన్ం ఉంది. 

భగవంతునికి స్ంబంధంచి మన్లిే  మన్ం ఏమీ 

లేనివారిగా భావించిన్పాు డే తకుక వ స్జాఞ న్ం, క్రరతిభ, 

స్జాఞ న్ం మరియు రవిక్రతత ఉనే్ వారిని మన్ం గొరా వారిగా 

రరిగణంచగలుగుతాము. తన్ స్వ ంత మహమను 

కోరుకోని క్రీస్తు ఆతమ ను స్వవ క్రించంి. ఇది మీ ఆతమ  

కాక్పోతే, విన్యం పర్గడానికి ఈ క్రకింది వాయ యామాలు 

చేయంి. 

 

న్క్రమతతో ఎదగడానికి వాయ యామాలు 

2.  యేస్త యొక్క  ఉద్హర్ణ్ మరియు అతని విన్యం 

యొక్క  అందం మరియు ఇతరులతో వయ వహరించే 

విధ్యన్ం గురించి మరింత ఆలోచించంి. 

3.  మీరు దేవునిై ఎంత ఆధ్యర్రి ఉన్నే రో 

ఆలోచించంి. మీ స్వ ంతంగా మీరు ఊపరి కూడా 

తీస్తకోలేరు. మన్లిే  నిలబెటడాానికి మరియు మన్ 

గురించి క్రశ్దధ వహంచడానికి ఆయన్ మన్కు క్రరతిదీ 

ఇసాుడు. 



There is, in itself, no virtue in weeping. Jesus is not 

promoting pessimism, self-pity, wounded pride, frustrated 

ambition, pain or suffering. Jesus is not saying, "Blessed is 

the spoiled child who cries when he doesn't get what he 

wants." He isn't saying: Blessed is the criminal who 

laments going to jail." That's not it at all. The 

compassionate person, contrite and sensitive, is the one 

with a heart that is touched by the sufferings of others or 

by his own sins. This person will be blessed because God 

will comfort him is his sorrows. 

 

A rose has a sweet smell but break a rose petal and see 

what happens. You will discover that each petal has a 

storehouse of perfume that was destined to die in the 

flower. That is the way it is with a human heart closed, 

insensitive, never broken, only living for self. It will never 

find the treasure hidden within. That treasure is only set 

free when the heart is broken, sensitive, contrite, and 

compassionate. It is true: blessed are they who weep.  

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF COMPASSION: 

When you read the Gospels, you'll be impressed with the 

compassion of Jesus. He was always touched by the 

desperate situation of the sorrowful. A leper came to him 

crying, "If you will, you can purify me". (Mark 1:40). Now 

lepers were not very pleasing in appearance. They were 

banned from community living. But there was something 

about Jesus that made them know they could approach 

him. Jesus drew them to himself so it wasn't out of 

character that, when he heard the leper's plea, he was 

"deeply moved", he extended his hand, touched him and 

said: 'Be clean!' And he never failed to reach out and touch 

them, leaving them perfectly clean. That's just the way 

Jesus was. 

 

In the city of Nain, he saw a widow at the burial of her only 

son. Seeing her grief, he had compassion on her and said, 

"Do not weep." He then proceeded to bring her son back to 

life (Luke 7:13).  

 

Leaving Jericho, some time later, Jesus saw two blind men, 

"touched their eyes and they immediately they received 

their sight" (Matthew 20:34). 

 

The Bible doesn't say that Jesus wept when he heard that 

his friend, Lazarus, had died. But when he arrived at the 

tomb, seeing Mary and others weeping, "He groaned in the 

spirit and was troubled" and wept. (John 11:33, 35). The 

sorrow of others touched his sensitive heart. Whether it 

was the grieving, the blind, the lame, the lepers, the 

prostitutes, or just plain sinners, Jesus felt their pain and 

did what he could to help.   

 

The WORD who became flesh, (John 1:1), who created the 

universe and placed everything in order, who still holds it 

all together (Colossians 1:16, 17) powerful with all 

4.  మీ స్వ ంత ప్పప్పల గురించి ఆలోచించంి. మీరు 

ఎంత తర్చుగా తపుా  చేసారు? మీరు దేవుని 

మహమకు ఎంత దూర్ంగా ఉన్నే రు? మీకు మంచి 

చేయడానికి ఎనేి సారుు అవకాశ్ం వచిా ంది మరియు 

పొందలేదు. 

5.  న్ క్రకాస్ గురించి ఆలోచించంిక్లవ రి- నీ ప్పప్పలకు 

యేస్త చెలిుంచిన్ వెల. 

6.  యేస్తను మీ హృదయ సింహాస్న్ంై ఉంచంి, మీ 

చితుం, చర్య లు మరియు జీవితానిే  ఆయన్కు 

స్మరాి ంచ్చలన్న నిర్ణయం తీస్తకోంి. 

7.  విన్యంతో ఎదగడానికి మీకు స్హాయం చేయమని 

దేవుిని క్రప్పరింాచంి. 

8.  విన్యపూర్వ క్మన్ వయ కి ు చేసే రనులను 

ఆచరించడం క్రప్పర్ంభించంి. మీరు మీ భావాలను 

నియంక్రతించలేక్పోతే, క్నీస్ం మీ చర్య లను మీరు 

నియంక్రతించవచుా , మీకు స్రైన్ భావాలను 

ఇసాు ర్ని దేవుిని విశ్వ సించవచుా . కాబటి ా

మిమమ లిే  మీరు దేవునికి మరియు ఇతర్ వయ కుులకు 

స్మరాి ంచుకోంి, మీ స్వ ంత క్రరయోజన్నలకు 

బదులుగా వారి క్రరయోజన్నలను కోర్ంి. 

 

స్వవ య పరీక్ష: 

మీ స్వ ంత న్క్రమత స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. మిమమ లిే  మీరు ఇతరులక్న్నే  ఉనే్ తంగా 

భావిస్తునే్న రా? 

2. మీ జీవితానికి స్ంబంధంచి దేవుని చితాునేి  మరింత 

మెరుగాగ  అర్ంా చేస్తకోవడానికి మీరు ఇంకా బైబిల్ 

చదవాలని మరియు అధ్య యన్ం చేయాలని 

భావిస్తునే్న రా? 

3. జీవితంలోని రరీక్షలను ఎదురోక వట్టనికి స్హాయం 

చేయమని మీరు క్రరతిరోజూ దేవుణణ అడుగుతారా? 

4. ఎవరైన్న మిమమ లిే  ఏదైన్న చేయమని 

ఆదేశంచిన్పుా డు మీరు బయటరడాడ ర్ని 

భావిస్తునే్న రా? 

5. మీకు ఉనే్ దంతా దేవునికి చెందుతుందన్న వాస్ువానేి  

మీరు నిజంగా గురిుంచ్చరా? 

6. మీరు ఈ వార్ం వేర్కక్రి ఇషా్ట్నికి, అభిక్రప్పయానికి లేద్ 

క్రప్పధ్యన్య తకు ల్గంగిపోయారా? 

7. మీరు పేదవారికి, తకుక వ చదువుకునే్  వారికి లేద్ 

మీ క్ంటే తకుక వ సామాజిక్ తర్గతికి చెందిన్ వారికి 

స్హాయం చేసిన్పుా డు మీకు మంచిగా 

అనిపస్తుంద్? 

8. మీరు మర్కక్ వయ కి ుతో అప్పర్ంా చేస్తకునే్ పాు డు, 

క్షమారణ్ అడగడం లేద్ క్షమారణ్ చెరా డం మీకు 

క్షంాగా ఉంద్? 

9. ఈ వార్ం మీరు మీ మాటలతో ఎవరినైన్న బాధ్పటా్టరా? 



authority; divine but compassionate and sensitive to our 

pain and grief - this is our Jesus!!! See your Creator with 

your hearts' eyes, pained and weeping, and you will know 

the life of Christ a little bit more.  Never again will you 

say, "real men don't cry". 

 

Jesus' greatest compassion, though, is not for sick bodies 

but for sick souls. We read in Matthew 9:35-36 how Jesus 

felt compassion for the multitude who were like sheep 

without a shepherd, lost people, aimlessly wandering, not 

knowing what they were looking for, nor where they were 

headed. Someone could say, "That's their problem. Each 

one chooses their own destiny." But Jesus would not close 

his heart to their situation. He was touched by their 

spiritual condition. That's why he came.  

 

We read in Luke 19:41-44, that Jesus, coming into his 

beloved city, Jerusalem, also wept. He looked into the 

future of that city and it was dark. The Jews rejected Jesus 

and refused to repent of their sins and for that would suffer 

a terrible punishment. Enemy armies would invade and 

destroy the city. All the inhabitants would be killed or sold 

like slaves to other countries. The glorious temple, symbol 

of their privilege and the presence of God among them 

would be torn down, leaving not one stone on top of 

another. All that did happen 40 years later. Jesus loved 

them and cried thinking about the destiny of the rebellious 

and disobedient.  

 

It is significant that this scene happened a week before his 

own painful death. On the eve of his own cruel death, Jesus 

did not cry for himself but he cried over Jerusalem, 

knowing they had rejected their only hope for salvation 

when they rejected him. His tears were not for his own 

imminent suffering but the suffering of those he loved. 

Jesus had compassion for sinners. Jesus has compassion 

for you today, whether for your loneliness, pain, sorrow or 

your sinful condition. He can save you. He wants to save 

you. He died to save you. 

 

"Jesus Christ is the same, yesterday, today and forever." 

(Hebrews 13:8). He does not change nor will he ever 

change. With the compassion he had for those people, he 

will today "sympathize with our weaknesses ...  in all 

points tempted as we are, yet without sin" (Hebrews 4:15). 

Jesus weeps for you in your afflictions and wants you to 

feel for others in their sorrows also. Jesus is our perfect 

example of a compassionate, sensitive person.  

 
PERSONAL APPLICATION: 

Let's notice three areas in which we should be emotionally 

touched. First, we ought to weep with his sufferings of 

people. Some people cry over a broken glass and spilled 

milk but not when they see a broken life. That's just not 

right. We must recognize the infinite value of a person and 

our hearts should be touched by their sufferings. Let our 

10. మీరు ఒక్ మంచి రని చేసిన్పాు డు మీకు చెడుగా 

అనిపస్తుంద్, కానీ ఎవరూ మిమమ లిే  చూడరు లేద్ 

ఎవరూ గురిుంచరుఅది చేస్తునే్న రా? 

 
 

యేస్త: దయగలవాడు (మతుయి 5:4) 
 

అధ్యయ యం 2 

కరుణ: ఇది ఏమిటి? 

యేస్త విరువకారుడు అని కందరు అంట్టరు. అతను 

రాిక్ల్ అని వారు అంటన్నే రు. వారు చెపా ంది 

నిజమే! ఆయన్ ఏ దేశ్ క్రరభుతావ నిే  కూలదోయడానికి 

క్రరయతిే ంచలేదనే్ ది నిజం. అతను రాజీయాలోు  

చేర్లేదు; అతను కారిమ కులను స్మెమ  చేయమని 

క్రపోతస హంచలేదు; అతను అధకారులకు వయ తిరేక్ంగా 

పోరాడట్టనికి ఎపుా డూ ఆయుధ్యలు తీస్తకోలేదు. దీనికి 

విరుదధంగా, యేస్త ఎలుపుా డూ తన్ అనుచరులకు 

"ఉనే్  శ్కుులకు" లోబడమని బోధంచ్చడు. 

అయన్రా టిీ, అతను బోధంచిన్ది మరియు అతను 

క్రప్పర్ంభించిన్ ఉదయ మం అరా టికే ఉనే్ ద్నిక్ంటే 

చ్చలా భిన్ే ంగా ఉంది, అతని న్నటి స్మాజం అతనిే  

తిర్స్క రించింది మరియు అతనిని శలువ వేసింది. 

 

యేస్త తన్ "కండై క్రరస్ంగం" బోధంచిన్పాు డు, 

క్రరధ్యన్ మతం జుడాయజం మరియు సైనిక్-రాజీయ 

అధకార్ం చేతిలో ఉంది.రోమ్ సాక్రమాజయ ం. యేస్త 

మాటలు ఈ రండు స్మూహాల న్నయకుల ఆలోచన్లతో 

ఎలా విభేదించ్చయో చూడంి: 

యూదుల మత న్నయకులు ఎకుక వగా రరిస్యుయ లు, 

వారి అహంకార్ం మరియు స్వవ య-నీతికి క్రరసిదిధ 

చెందిన్ స్మూహం. ఆలయంలో రరిస్యుయ డు చేసిన్ 

క్రప్పర్నా్ మీకు గురుుంద్? "క్రరభూ, న్నను ఇక్క డ న్న 

రక్క న్ ఉనే్  ఈ రబిుక్ ప్పపని కాన్ందుకు 

ధ్న్య వాద్లు." రోమ్ సైనికులు బలవంతంగా 

క్రరరంచ్చనిే  జయంచిన్ందుకు గర్వ రడాడ రు. కాబటి ా

ఇక్క డ ఒక్ వక్రడంగి కడుకు వచిా , "విన్యవంతులు 

ధ్నుయ లు." ఇది చ్చలా తీక్రవమన్ది, కాద్? 

 

రరిస్యుయ లు "రవిక్రతరర్చబిన్వారు." వారు ఇతరుల 

క్ంటే తమను తాము చ్చలా ఉనే్ తంగా భావించ్చరు, 

వారు "ప్పపని" కూడా తాక్రు. అయతే, "ప్పపుల 

సేే హతుడు" యేస్త వచాి  ఇలా చెపా్ప డు: "ఏడేా వారు 

ధ్నుయ లు"; అంటే క్రుణ్తో నింిన్వారు, స్తనిే త 

హృదయం, రశాా తాురం గలవారు, ఇతరుల బాధ్లతో 

హృదయాలను తాకేవారు. 

 

దిరోమ్ సాక్రమాజయ ం"మంచి చేస్తుంది" అన్న నియమం 

క్రరకార్ం జీవించ్చరు మరియు బిగ గర్గా మాట్టు డే స్వ ర్ం 

క్తిు. మన్ యేస్త బోధంచ్చడు: "సాతివ కులు ధ్నుయ లు." 



hearts be touched by people and not things. Try to see 

God's hand in everything, be it the face of a little child, the 

beauty of a smile, pleasant words of a friend or the sacrifice 

of love. Jesus was that way. Like Jesus, wherever we go, 

seeing the human condition, hearing the cries of the 

grieving, be compassionate, stop to help, encourage, 

console. You will be like Jesus Christ and you will be 

blessed. 

 

Second, we need to weep and lament because of the sins of 

others. It doesn't make sense to be moved to tears because 

of the physical suffering of others but ignore the sins that 

are leading them to eternal death. After all, when we 

appear before the Judge of all souls, what will it matter if 

our stomachs are full or empty?  We should weep when we 

see a brother in Christ return to the world and decide to live 

in sin (see 1 Corinthians 5:1-2). We need to weep with the 

fact that our society walks in darkness. Evil will overcome 

the good if we stand idly by. We must evangelize the lost 

and quit doing nothing in front of prostitution, 

pornography, drunkenness and corruption. Every day the 

number of young people addicted to drugs increases. Can 

we say we feel compassion for them if we do nothing to 

help them? Christians must love what is good but also hate 

that which destroys lives and souls.  

 

Third, we ought to weep because of our own sins. In this 

we cannot follow Jesus' example because he never sinned. 

He did teach us, though, that before we look at the sins of 

others, we must look inside our own selves. The Pharisees 

condemned he sins of others but ignored their own failures. 

We need to examine our own selves, feel remorse, let our 

own hearts be broken and be filled with a contrite spirit in 

a way that leads us to repentance. (Psalm 51:17) 

 

"Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse 

your hands, you sinners; and purify your hearts, you 

double-minded. Lament and mourn and weep! Let your 

laughter be turned to mourning and your joy to gloom. 

Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift 

you up" (James 4:8-10). Be like the people on the day of 

Pentecost who, hearing from Peter that they had crucified 

the Son of God, "were cut to the heart, and said to Peter 

and the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall 

we do?" (Acts 2:37) Be sensitive to your own spiritual 

condition. 

 

SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions to measure your own level of 

compassion:  

1. Do you think that God will be sad if you sin?  

2. Have you ever implored a friend, "Please, quit doing 

what you are doing? It is sin!"  

3. Have you ever told the gospel to someone who was not 

a Christian? 

రరిస్యుయ లు వితంతువుల ఇళ్ును దోచుకున్నే రు 

మరియు నెరం కోస్ం స్తదీర్ఘ క్రప్పర్నా్లు చేశారు కానీ 

యేస్త ఇలా అనే్న డు: "నీతి కోస్ం ఆక్లితో మరియు 

ద్హంతో ఉనే్ వారు ధ్నుయ లు." 

 

ఒక్ బిచా గాికి ఒక్ న్నణం ఇవవ బోతునే్న మని 

రరిస్యుయ లు బూర్లతో క్రరక్టించ్చరు. వారు 

మనుష్యయ లకు క్నిపంచేలా రబిుక్ టౌ్ సేక వ ర్స  

మరియు వీధులోు  క్రప్పర్నా్లు చేశారు. అయతే యేస్త 

అక్క ికి చేరుకుని ఇలా అనే్న డు: “నిర్మ ల హృదయం, 

నిజాయతీ గలవారు ధ్నుయ లు. 

దిరోమ్ సాక్రమాజయ ంయుద్ధలు, విజయం మరియు 

విధ్వ ంస్ం కోస్ం జీవించ్చరు. యేస్త బోధంచ్చడు, 

"శాంతి చేసేవారు ధ్నుయ లు." 

 

యేస్త బోధ్ వినే్  క్రరజల క్రరతిస్ా ందన్ను మీరు 

ఊహంచగలరా? "మరో చెంర తిరా ంి" అన్న యేస్త 

స్తచన్ గురించి వాయ ఖాయ నించిన్ వయ కి ులా ఇది 

ఉంటంది: ఈ వయ కి ు ఇలా అనే్న డు, "ఇక్ై అది రని 

చేయదు. మీరు అలా చేసేు మీరు క్రరతిసారీ న్షపాోతారు." 

కందరు యేస్త మాటలు అందమన్వి కానీ 

ఆచర్ణాతమ క్మన్వి కావు. అయతే, యేస్త బోధంచడమే 

కాదు, తాను బోధంచిన్టేు జీవించ్చడని గురుుంచుకోంి. 

రరిస్యుయ లు మరియురోమ్ సాక్రమాజయ ంక్రరరంచం 

నుంి అదృశ్య మయాయ రు కానీ యేస్త ఇంకా జీవించి 

ఉనే్న డు. అతను తన్ బోధ్న్లలో మరియు అతని 

అనుచరులలో మాక్రతమే జీవించడు, కానీ అతను 

మృతులలో నుంి లేచ్చడు మరియు అతను 

స్సాాపంచడానికి వచిా న్ రాజయ ం నిజంగా స్సాాపంచబింది 

మరియు మిలియన్ు మంది ద్నిలోకి క్రరవేశంచ్చరు 

మరియు ఇరా టిీ క్రరవేశస్తునే్న రు. 

 

మతుయ 5:4లో ఏడేా  వారు ధ్నుయ లు, ఎందుక్ంటే వారు 

ఓద్రాు  పొందుతార్ని యేస్త చెపా్ప డు. ఈ ఆలోచన్ 

నిజమన్ పురుష్యలు ఏడవర్ని మన్కు బోధంచే ఆధునిక్ 

మన్స్ుతావ నికి విరుదధం. మన్ స్మాజం యువతకు ఇలా 

చెరా డం వింట్టం: "వెనుక్ తిరిగి చూడక్ంి, జీవితానిే  

ఆసావ దించక్ంి, ఆన్ందించంి, మీరు ఒక్క సారి 

మాక్రతమే తిరుగుతారు, మీకు ఏది అనిపసేు అది 

చేయంి, బాధ్రడటం లేద్ రశాా తాురం చెందడం 

మూర్ఖతవ ం." కానీ ఏడాే  వారు ధ్నుయ లు అని యేస్త ఇంకా 

క్రరక్టించ్చడు. 

 

ఏడవ డంలో ధ్ర్మ ం లేదు. యేస్త నిరాశావాదం, స్వవ య 

జాలి, గాయరిన్ అహంకార్ం, విస్తగు చెందిన్ 

ఆశ్యం, నొపా  లేద్ బాధ్లను క్రపోతస హంచడం లేదు. 

"తన్కు కావలసిన్ది లభించన్పుా డు ఏడేా  

చెిపోయన్ పలువాడు ధ్నుయ డు" అని యేస్త చెరా డం 

లేదు. అతను చెరా డం లేదు: జైలుకు వెళ్ుడం గురించి 



4. Do you think it is funny to see a drunk stagger and fall, 

walking down the street? 

5. Do you like to listen to gossip?  

6. Are you less sensitive to some things that you once 

found offensive?  

7. Do you enjoy watching films that exalt violence, 

immorality and obscene language?  

8. Does the sight of beggars, blind or crippled folks touch 

your heart? 

9. Are you happy that the evil, perverse people of this 

world are going to receive what they deserve? 

10. Do you feel remorse when you fall into temptation and 

sin against God? 

 

 
JESUS: THE MEEK (Matthew 5:5) 

 

CHAPTER 3 

MEEKNESS: WHAT IS IT? 

We often hear that the Christian ought to be different from 

people in the world. This is true. The difference that Christ 

makes in our lives should be very noticeable. But, it is not 

that the person who is in Christ has to walk around in a suit 

and tie or that the Christian woman has to only use 

homemade clothes or wear her hair in a certain way. These 

things are exterior; that is, superficial (on the surface). 

Jesus said that the difference between his follower and a 

person of the world is in his inner person, his character. 

What the world should see when they look at the life of a 

Christian is exactly the inner, spiritual expressions of 

humility, compassion, meekness, righteousness, mercy, 

purity, peace and faithfulness. When we begin to manifest 

these qualities, the world will clearly see, the Lord will be 

glorified and more people will be drawn toward the Way.  

 

One of the least sought attributes is meekness. Someone 

once said, "If all God's attributes were offered at auction, 

the last one to be sold would be meekness." Few people 

understand what it is and fewer still value this quality that 

so characterizes the Lord Jesus.  

 

"Blessed are the meek for they shall inherit the earth", 

Jesus said in Matthew 5:5. What does it mean to be meek? 

According to our dictionary, to be meek means you are 

"showing patience and humility, gentleness ... easily 

imposed upon, submissive".  The meek one doesn't throw 

fits or fly off the handle under pressure. A good synonym 

is "gentle". A meek person is under control.  

 

To be meek does not mean to be weak. A horse, before it 

is tamed, is strong but, being wild, is useless to man. After 

being tamed it does not lose its strength. It just becomes 

tamed, controlled and useful. A good definition for 

meekness is "strength under control".  

 

Rome conquered the world but the Christians conquered 

the Roman Empire. Nero tossed and turned in his bed in 

విలపంచే న్నర్సా్తడు ధ్నుయ డు." అంతే కాదు. 

క్నిక్ర్ంగల వయ కి ు, రశాా తాురం మరియు స్తనేి తతవ ం, 

ఇతరుల బాధ్లు లేద్ తన్ స్వ ంత ప్పప్పల ద్వ రా 

హతుుకున్న హృదయం క్లవాడు. ఈ వయ కి ు 

ఆశీర్వ దించబడతాడు ఎందుక్ంటే దేవుడు అతనిని 

ఓద్రా్ డం అతని బాధ్లు. 

 

గులాబీకి తీప వాస్న్ ఉంటంది కానీ గులాబీ రేక్ను 

రగలగొటి ా ఏం జరుగుతుందో చూడంి. క్రరతి రేక్లో 

పువువ లో చనిపోయే రరిమళ్ం యొక్క  స్సాో ుౌ స్ ఉందని 

మీరు క్నుగొంట్టరు. మాన్వ హృదయం మూస్తకుపోయ, 

స్తనిే తతవ ం లేని, ఎపుా డూ విర్గకుండా, సావ ర్ంా కోస్ం 

మాక్రతమే జీవించే విధ్యన్ం అది. ద్నిలో ద్గివున్ే  

నిధని అది ఎరా టిీ క్నుగొన్దు. హృదయం 

విరిగిపోయన్పుా డు, స్తనిే తతవ ంతో, రశాా తాురంతో 

మరియు క్రుణ్తో ఉనే్ పుా డే ఆ నిధ విముకి ు 

పొందుతుంది. ఇది నిజం: ఏడేా  వారు ధ్నుయ లు. 

 
యేస్త మన కరుణకు ఉదాహరణ: 

మీరు స్తవార్ులను చదివిన్పుా డు, మీరు యేస్త యొక్క  

క్రుణ్తో ముగుధలయాయ రు. దుుఃఖితుల యొక్క  

నిరాశాజన్క్మన్ రరిసితాి అతనిే  ఎపుా డూ తాకింది. ఒక్ 

కుష్యురోగి అతని వదదకు వచిా , "నీకు కావాలంటే, న్నేు  

శుదిధ చేయగలవు" అని ఏడుస్తు  ఉనే్న డు. (మారుక  

1:40). ఇపుా డు కుష్యురోగులు క్రరదర్శ న్లో చ్చలా 

ఆహాుదక్ర్ంగా లేరు. వారు స్మాజ జీవన్ం నుంి 

నిషేధంచబడాడ రు. కానీ యేస్తను స్మీపంచగలమని 

వారికి తెలియజేసేది ఏదో ఉంది. యేస్త వారిని 

తన్వైపుకు లాకుక నే్న డు కాబటి ాఅది కుష్యురోగి యొక్క  

వినే్ ప్పనిే  వినే్ పాు డు, అతను "చ్చలా 

చలించిపోయాడు", అతను తన్ చేతిని చ్చచి, అతనిని 

తాకి, 'శుక్రభంగా ఉండు!' మరియు అతను వాటిని 

చేరుకోవడానికి మరియు తాక్డానికి ఎపుా డూ విఫలం 

కాలేదు, వాటిని పూరిుగా శుక్రభంగా ఉంచ్చడు. అది కేవలం 

యేస్త మార్గం. 

 

న్గర్ంలోనై్, అతను తన్ ఏైక్ కుమారుని స్మాధ వదద 

ఒక్ వితంతువును చూశాడు. ఆమె దుుఃఖానిే  చూసి 

ఆమెై జాలిరి "ఏడవకు" అనే్న డు. ఆ తరావ త ఆమె 

కుమారుిని తిరిగి క్రబతికించట్టనికి ముందుకు సాగాడు 

(లూకా 7:13). 

 

వదిలిజరిఖో, కంత స్మయం తరువాత, యేస్త ఇదదరు 

క్రగుిడవారిని చూసి, "వారి క్నేు లను తాకారు మరియు 

వారు వెంటన్న వారి దృష్నాి పొంద్రు" (మతుయ 20:34). 

 

యేస్త తన్ సేే హతుడైన్ లాజరు చనిపోయాడని విని 

ఏిా న్టు బైబిల్ చెరా డం లేదు. కానీ అతను స్మాధ 

వదదకు వచిా న్పుా డు, మేరీ మరియు ఇతరులు ఏడవ డం 



the royal palace while the Christians slept peacefully in 

their prison cells. They found the victory in their 

redemption and their courage was a result of their 

conviction. They gained patience in their sufferings. Those 

primitive Christians acquired spiritual strength, based in 

the truth, tempered in persecution and which reflected the 

image of the nature of Christ. Let's examine this attribute 

that is so very essential in the Christian life: meekness. 

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF MEEKNESS 

Perhaps the most misunderstood quality of the life of 

Christ is his gentleness or meekness. He wasn't weak but 

strong. Remember how he was arrested, beaten with rods, 

scourged with a whip, spit on and mocked. The multitude 

called for his death and he was nailed to a Roman cross.  

The crowd challenged him, "If you are the Son of God, 

come down!"   

 

Now consider what he could have done.  He could control 

the tempest with a word, walk on the water, feed 5,000 

people with a few loaves and fishes and even raise the 

dead.  On the cross he could have called 10,000 angels to 

set him free and destroy that ungrateful generation. But he 

didn't do it.  Jesus, "committed no sin, nor was deceit found 

in His mouth … when He was reviled, did not revile in 

return; when He suffered, He did not threaten, but 

committed Himself to Him who judges righteously" (1 

Peter 2:22,23).  Listen to what he did say on that cross: 

"Father, forgive them for they do not know what they do." 

Now that is meekness, properly defined as strength under 

control, calmness in the midst of trials and tranquility of 

soul even in difficult circumstances.  

 

The meekness of the Messiah was the subject of prophecy 

in the Old Testament. Isaiah 12:1-4 or Matthew 12:15-21 

tell of the characteristics of this person of whom Jehovah 

said: "Behold! My Servant whom I uphold, My Elect One 

in whom My soul delights! He will not cry out, nor raise 

His voice, nor cause His voice to be heard in the street. A 

bruised reed He will not break and smoking flax He will 

not quench." Jesus did not stand in the streets, shouting, 

with his face red from anger, trying to convince the 

unbelievers of the errors of their ways. Jesus, according to 

this prophecy, did not destroy a broken reed or snuff out a 

smoldering candlewick.  

 

Think about these two expressions: Back then, a reed or 

small rod was used like either a ruler or walking cane. If 

you broke it, it became useless. This broken reed 

represents a weak, fragile person. How did Jesus look at 

weak, frail people? He did not despise them. Jesus, among 

the weak, despised or outcasts, showed patience and 

sympathy. He identified with them, treated them with 

respect and lifted them to a higher plane. He didn't discard 

them; rather, he treated them with greater care. He was 

gentle.  

చూసి, "ఆయన్ ఆతమ లో మూలుగుతూ మరియు క్లత 

చెంద్డు" మరియు ఏడాా డు. (యోహాను 11:33, 35). 

ఇతరుల దుుఃఖం అతని స్తనిే త హృదయానిే  తాకింది. 

దుుఃఖిస్తునే్  వారైన్న, అంధులైన్న, కుంటివారైన్న, 

కుష్యురోగులైన్న, వేశ్య లైన్న, లేద్ సాద్ ప్పపులైన్న, యేస్త 

వారి బాధ్ను రసిగటి,ా తాను చేయగలిగిన్దంతా చేశాడు.  

 

దేహశ్రీర్ముగా మారిన్ వాక్య ము, (యోహాను 1:1), 

విశ్వ మును స్ృష్ంాచి, స్మస్ుమును క్రక్మముగా 

ఉంచిన్వాడు, ఇంకా అనిే ంటినీ క్లిప ఉంచిన్వాడు 

(కల్గస్వస యులకు 1:16, 17) అనిే  అధకార్ముతో 

శ్కి ువంతముగా; దైవిక్మన్ కానీ దయగల మరియు మన్ 

నొపా  మరియు దుుఃఖానికి స్తనిే తంగా ఉంట్టరు - ఇది 

మన్ యేస్త !!! మీ స్ృష్కా్ర్ ును మీ హృదయ క్ళ్ ుతో, 

బాధ్తో మరియు ఏడుపుతో చూడంి, మరియు మీరు 

క్రీస్తు జీవితానిే  కంచెం ఎకుక వగా తెలుస్తకుంట్టరు. 

"అస్లు పురుష్యలు ఏడవరు" అని మీరు ఇంెపాు డూ 

అన్రు. 

 

అయన్రా టిీ, యేస్త యొక్క  గొరా  క్నిక్ర్ం అన్నరోగయ  

శ్రీరాల రటు కాదు, అన్నరోగయ ంతో ఉనే్  ఆతమ ల రటు. 

మతుయ 9:35-36లో, గొక్రరల కారరి లేని, తపా పోయన్ 

మనుష్యలు, తాము ఏమి వెతుకుతునే్న మో, ఎటవైపు 

వెళ్లునే్న మో తెలియక్, లక్షయ ం లేకుండా తిరుగుతునే్  

క్రరజలై యేస్త ఎలా క్నిక్ర్ం చూపంచ్చడో మన్ం 

చదువుతాము. ఎవరైన్న ఇలా చెరా వచుా , "అది వారి 

స్మస్య . క్రరతి ఒక్క రూ తమ స్వ ంత విధని 

ఎంచుకుంట్టరు." కానీ యేస్త వారి రరిసితాిని తన్ 

హృదయానిే  మూస్తకోలేదు. అతను వారి ఆధ్యయ తిమ క్ 

స్సితాిని చూసి హతుుకునే్న డు.అందుకే వచా్చ డు. 

 

లూకా 19:41-44లో, యేస్త తన్ క్రపయమన్ న్గర్ంలోకి 

వస్తునే్న డని మన్ం చదువుతాము.జరూస్లేం, కూడా 

ఏిా ంది. అతను ఆ న్గర్ం యొక్క  భవిషయ తుును 

చూశాడు మరియు అది చీక్టిగా ఉంది. యూదులు 

యేస్తను తిర్స్క రించ్చరు మరియు వారి ప్పప్పల 

గురించి రశాా తాురరడట్టనికి నిరాక్రించ్చరు మరియు 

ద్ని కోస్ం భయంక్ర్మన్ శక్షను అనుభవిసాురు. శ్క్రతు 

సైన్నయ లు న్గర్ంై ద్ి చేసి న్నశ్న్ం చేసాుయ. 

నివాస్తలందరూ చంరబడతారు లేద్ ఇతర్ దేశాలకు 

బానిస్లుగా అమమ బడతారు. మహమానివ త దేవాలయం, 

వారి క్రరతేయ క్త మరియు వారి మధ్య  ఉనే్  దేవుని ఉనికికి 

చిహే ంగా, ఒక్ రాయై మర్కక్టి వదిలివేయబడదు. 

ఇదంతా 40 ఏళ్ు తరావ త జరిగింది. యేస్త వారిని 

క్రపేమించ్చడు మరియు తిరుగుబాటద్రులు మరియు 

అవిధేయుల విధ గురించి ఆలోచిస్తు  అరిచ్చడు. 

 

ఈ దృశ్య ం అతని స్వ ంత బాధ్యక్ర్మన్ మర్ణానికి 

వార్ం ముందు జర్గడం గమన్నర్ుం. తన్ క్రకూర్మన్ 



 

The smoldering wick was similar to this. When a candle or 

oil lamp goes out, the wick begins to smolder and smoke. 

That could be irritating to the eyes so the easiest thing to 

do was to reach over and pinch the wick. It quickly goes 

out. That smoldering wick represents an irritating, 

inconvenient person. How did Jesus treat that kind of 

person? He put up with them! Instead of getting rid of 

them, he took care of them. Jesus did not stomp on weak, 

obnoxious, problematic, immature people!  

 

Jesus did not promote weakness but tolerance and so was 

able to help the weak become strong. He did not load them 

down with burdens too heavy for them to bear. He always 

called people to behave well and to be of good character 

but, at the same time, he understood and put up with the 

silliness and immaturities of the weak. Jesus was on the 

side of the weak. He never stopped being gentle. 

 

It may seem strange to say but Jesus did not leave his 

meekness when he expelled the moneychangers from the 

temple. He was not out of control. Rather, he knew exactly 

what he was doing. He didn't stop being meek in Matthew 

23 when he denounced the hypocrites:  "Serpents, brood of 

vipers! How can you escape the condemnation of hell?" 

Nor will he cease to be meek when, one day, he "is 

revealed from heaven with His mighty angels, in flaming 

fire taking vengeance on those who do not know God, and 

on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus 

Christ." (2 Thessalonians 1:7, 8). To be meek doesn't mean 

you don't fight against evil, rebuke the sinner or try to 

correct an injustice. Some times force must be used. We 

must take action, speak out, resist, but we just do it the right 

way, Jesus' way, the controlled way. 

 
PERSONAL APPLICATION 

Meekness is in the list of attributes the Spirit produces in 

the life of the Christian (Galatians 5:22-3). This means 

that, when the Spirit of God is controlling our lives, we will 

not have that desire to return evil for evil toward that 

person that provokes us. When criticized, we will not 

explode in anger. When we are mistreated, we are able to 

forgive the one who hurt us. This is meekness.  

 

To be meek does not mean that we give in to all evil desires 

or injustices of others. False doctrine has to be corrected. 

Sin must be rejected; Oppression and injustice must be 

fought, but always in a controlled manner. Our opposition 

to wrongdoing must be without bitterness, nastiness or 

disequilibrium.  

 

We ought to treat people with respect (Titus 3:1, 2). We 

should correct the brethren with care and delicately. Being 

meek, gentle people, we can treat people like packages 

labeled with signs that say, "FRAGILE, HANDLE WITH 

CARE". Human beings are frail. Let's be careful not to hurt 

మర్ణానికి ముందు, యేస్త తన్ కోస్ం ఏడా లేదు కానీ 

అతను ఏడాా డుజరూస్లేం, వారు అతనిని 

తిర్స్క రించిన్పుా డు మోక్షం కోస్ం వారి ఏైక్ 

నిరీక్షణ్ను వారు తిర్స్క రించ్చర్ని తెలుస్తకునే్న రు. 

అతని క్నేీ ళ్లు  తన్ సంత బాధ్ల కోస్ం కాదు, అతను 

క్రపేమించిన్ వారి బాధ్. యేస్త ప్పపుల రటు క్నిక్ర్ం 

చూప్పడు. మీ ఒంటరితన్ం, బాధ్, దుుఃఖం లేద్ మీ 

ప్పరపు స్సితాి గురించి ఈరోజు యేస్త మీ రటు క్నిక్ర్ం 

చూపుతునే్న డు. అతను నినేు  ర్క్షంచగలడు. అతను 

మిమమ లిే  ర్క్షంచ్చలనుకుంటనే్న డు. నినేు  

కాప్పడేందుకు చనిపోయాడు. 

 

"యేస్త క్రీస్తు నినే్ , న్నడు మరియు ఎరా టిీ ఒకేలా 

ఉనే్న డు." (హెక్రబీయులు 13:8). అతను మార్డు 

మరియు ఎరా టిీ మార్డు. ఆ క్రరజలరటు ఆయన్కు 

ఉనే్  క్నిక్ర్ంతో, ఆయన్ ఈరోజు "మన్ బలహీన్తలై 

సానుభూతి చూపసాుడు. యేస్త మీ బాధ్లలో మీ కోస్ం 

ఏడుస్తునే్న డు మరియు ఇతరుల బాధ్లలో కూడా 

మీరు అనుభూతి చెంద్లని కోరుకుంటన్నే రు. 

దయగల, స్తనిే తతవ ం గల వయ కి ుకి యేస్త మన్కు 

రరిపూర్ణ ఉద్హర్ణ్.  

 
వయ క్త ుగతఅప్లకిేషన్: 

మన్ం మాన్సిక్ంగా హతుుకోవాలిస న్ మూడు 

క్రప్పంతాలను మన్ం గమనించంి. ముందుగా ఆయన్ 

క్రరజల బాధ్లను చూసి ఏడావ లి. కంతమంది రగిలిన్ 

స్గాుస్త, చిందిన్ ప్పలతో ఏడుసాురు కానీ రగిలిన్ జీవితానిే  

చూసి కాదు. అది స్రైన్ది కాదు. ఒక్ వయ కి ు యొక్క  

అన్ంతమన్ విలువను మన్ం గురిుంచ్చలి మరియు వారి 

బాధ్లను మన్ హృదయాలను హతుుకోవాలి. మన్ 

హృదయాలను మనుష్యలు తాక్నివవ ంి మరియు 

వస్తువులను కాదు. చిన్ే  పలుల ముఖమన్న, 

చిరున్వువ లోని అందమన్న, సేే హతుి ఆహాుదక్ర్మన్ 

మాటలైన్న, క్రపేమ తాయ గమన్న అనిే ంటిలో దేవుని 

హసాు నేి  చూడడానికి క్రరయతిే ంచంి. యేస్త ఆ 

విధ్ంగా ఉనే్న డు. యేస్త వలె, మన్ం ఎక్క ికి వెళిున్న, 

మాన్వ రరిసితాిని చూస్తు , దుుఃఖిస్తునే్ వారి ఏడుపులను 

వింట్ట, క్రుణ్తో ఉండంి, స్హాయం చేయడానికి, 

క్రపోతస హంచడానికి, ఓద్రా్ డానికి. మీరు యేస్త క్రీస్తు 

లాగా ఉంట్టరు మరియు మీరు ఆశీర్వ దించబడతారు. 

 

రండవది, ఇతరుల ప్పప్పలను బటి ా మన్ం ఏిా  

విలపంచ్చలి. ఇతరుల శారీర్క్ బాధ్లను చూసి క్నేీ ళ్లు 

పటాకోవడం స్మంజస్ం కాదు కానీ వారిని శాశ్వ త 

మర్ణానికి ద్రితీసే ప్పప్పలను రటింాచుకోదు. 

అనిే ంటిక్ంటే, మన్ం అనిే  ఆతమ ల న్నయ యమూరిు 

ముందు హాజరైన్పుా డు, మన్ క్డుపు నింిన్న లేద్ 

ఖాళీగా ఉంటే ఏమి రటింాపు ఉంటంది? క్రీస్తులోని ఒక్ 

సోదరుడు లోకానికి తిరిగి రావడం మరియు ప్పరంలో 



them with our words of resentment or with rough handling. 

Let's treat people with great care and tenderness, especially 

those who are far away from God.  

 

The Bible speaks about gentleness especially with respect 

to women. Our society, with advertising, films, soap 

operas, books and magazines, is constantly deceiving 

women. They hear on every hand that, to be popular and 

attractive, they have to be "sexy" and sensual. They are 

constantly bombarded with the lie that beauty is the result 

of physical characteristics and that a little botox injected in 

the lips, a thinner nose or bigger bust makes them 

beautiful. That is one of Satan's lies. The Bible emphasizes 

that inner qualities make a woman beautiful and attractive. 

1 Peter 3:3, 4 says "Do not let your adornment be merely 

outward; arranging the hair, wearing gold, or putting on 

fine apparel; rather let it be the hidden person of the heart, 

with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, 

which is very precious in the sight of God."  

 

It is not a sin to be pretty. In fact, God created the woman 

to be attractive and pleasing to the man. God doesn't 

condemn the woman who is outwardly pretty. There is no 

virtue in purposefully dressing shabbily. The Bible says 

there is something much more important and basic that 

attracts and impresses the man. It is purity, reverence; it is 

a gentle, quiet spirit that can influence the man for good. 

With time, the physical body loses its shape, the face gets 

lines and blemishes but the gentle spirit gets more beautiful 

every day. "Growing old gracefully" is better than growing 

old disgracefully. 

 
SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions in order to measure your own level 

of meekness: 

1. Do you holler at family or colleagues? 

2. When falsely accused, do you defend yourself with 

excessive vehemence?  

3. Do you insist in having the last word in a discussion? 

4. Would your associates be astonished if you became 

enraged at someone? 

5. Do you have the reputation as a person who remains 

calm in the middle of a tempest? 

6. Do you try to choose words that will not hurt someone's 

feelings?  

7. Do you try to get even with the person who hurts you? 

8. Do you want to fight with the person who breaks in front 

of you in line?  

9. When you rebuke someone, does it make you feel good 

to see them embarrassed or angry?  

10. Are you able to remain kind, gentle and submissive 

when you are fighting against some injustice?  

 

 
JESUS: THE RIGHTEOUS (Matthew 5:6) 

 
CHAPTER 4 

జీవించ్చలని నిర్ణయంచుకోవడం చూసిన్పుా డు మన్ం 

ఏడావ లి (1 కరింథీయులకు 5:1-2 చూడంి). మన్ 

స్మాజం అంధ్కార్ంలో న్డుసోుందని క్నేీ ళ్లు 

పటాకోవాలి. మన్ం అండగా ఉంటే చెడు మంచిని 

జయస్తుంది. మన్ం పోగొటాకునే్  వారికి స్తవార్ు 

క్రరక్టించ్చలి మరియు వయ భిచ్చర్ం, అశీ ులత, 

మదయ ప్పన్ం మరియు అవినీతి ముందు ఏమీ 

చేయకుండా ఉండాలి. క్రడగ్స స్కు బానిస్లయేయ  యువత 

స్ంఖయ  రోజురోజుకూ పరుగుతోంది. మన్ం వారికి 

స్హాయం చేయడానికి ఏమీ చేయక్పోతే వారి రటు 

క్నిక్ర్ం ఉందని చెరా గలమా? స్తైస్ువులు మంచిని 

క్రపేమించ్చలి కానీ జీవితాలను మరియు ఆతమ లను 

న్నశ్న్ం చేసే వాటిని కూడా దేవ ష్ంచ్చలి. 

 

మూడవది, మన్ స్వ ంత ప్పప్పలను బటి ామన్ం ఏడావ లి. 

ఈ విషయంలో మన్ం యేస్త మాదిరిని 

అనుస్రించలేము ఎందుక్ంటే ఆయన్ ఎపుా డూ ప్పరం 

చేయలేదు. అయతే, మన్ం ఇతరుల ప్పప్పలను చూసే 

ముందు, మన్లేి  మన్ం చూస్తకోవాలని ఆయన్ 

మన్కు బోధంచ్చడు. రరిస్యుయ లు ఇతరుల ప్పప్పలను 

ఖంించ్చరు కానీ వారి స్వ ంత వైఫలాయ లను 

రటింాచుకోలేదు. మన్లేి  మన్ం రరీక్షంచుకోవాలి, 

రశాా తాురం చెంద్లి, మన్ స్వ ంత హృదయాలను 

విచిఛ నే్ ం చేయాలి మరియు రశాా తాుప్పనికి ద్రితీసే 

విధ్ంగా రశాా తాుర స్తూ రి ుతో నింప్పలి. (ీర్ ున్ 51:17) 

 

"దేవుని దగ గర్కు ర్ంి, అపుా డు ఆయన్ మీ దగ గరికి 

వసాుడు. ప్పపులారా, మీ చేతులను శుక్రభరర్చుకోంి, 

మరియు మీ హృదయాలను శుదిధ చేస్తకోంి, మీ 

హృదయాలను శుదిధ చేస్తకోంి. విలపంచంి మరియు 

దుుఃఖించంి మరియు ఏడా ంి! మీ న్వువ  దుుఃఖంగా 

మరియు మీ ఆన్ందం చీక్టిగా మార్నివవ ంి. విన్యం 

మీరు క్రరభువు దృష్లాో ఉన్నే రు, మరియు ఆయన్ 

మిముమ లను ైకి లేపును" (యాకోబు 4:8-10). పంతెకస్తు 

రోజున్ వారు దేవుని కుమారుిని సిలువ వేసిన్టు 

పేతురు నుంి విని, "హృదయము న్శంచిపోయ, 

పేతురు మరియు మిగిలిన్ అపొస్ులులతో, 

"సోదరులారా, మేము ఏమి చేద్దము? ?" (అపొస్ులుల 

కార్య ములు 2:37) మీ స్వ ంత ఆధ్యయ తిమ క్ స్సితాి గురించి 

స్తనిే తంగా ఉండంి. 

 

స్వవ య పరీక్ష: 

మీ స్వ ంత క్రుణ్ స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. ప్పరం చేసేు దేవుడు దుుఃఖిసాు డని అనుకుంటనే్న వా? 

2. మీరు ఎపుా డైన్న సేే హతుిని ఇలా వేడుకున్నే రా, 

"దయచేసి, మీరు చేస్తునే్  రనిని వదిలేయంి? ఇది 

ప్పరం!" 



RIGHTEOUSNESS: WHAT IS IT? 

"Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, 

for they shall be filled." (Matthew 5:6). The Bible truth is 

that man needs more than food and drink to sustain his life. 

He needs spiritual nutrition for his soul. That's why Jesus 

said, "Man shall not live by bread alone, but by every word 

that proceeds from the mouth of God." (Matthew 4:4). He 

also said, "Do not labor for the food which perishes, but 

for the food which endures to everlasting life, which the 

Son of Man will give you, because God the Father has set 

His seal on Him" (John 6:27). 

 

Man is not just a mere animal with physical necessities. 

We are the special creation of God, made in His image and 

likeness, equipped with spiritual, emotional and physical 

needs and desires. We need an intimate relationship with 

God our Creator and this comes through Jesus Christ.  

 

Matthew 5:6 reminds us of the TV scenes of starving 

immigrants who flee some drought, civil unrest, or 

political upheaval with only the clothes on their back. They 

work or travel in oppressive heat while their little 

children's bones seem to protrude through their tight skin 

and their bellies bloat up with parasites. Most of us don't 

have a clue what real starvation feels like. What a joy it is 

for these refugees to find abundant food and water!  

 

People are searching for something in life that satisfies 

their desires and needs. They are hungry and thirsty but not 

only for bread and water. They want things, material 

possessions, close relationships, meaning for life and 

peace. They want to be happy. There is, though, a more 

vital hunger that God wants us to experience and always 

stands ready to satisfy. It is hunger and thirst for 

righteousness. Remembering that "blessed" is sometimes 

translated "happy", notice what Jesus did not say. He didn't 

say that those who seek happiness will be happy. Instead, 

he said that those who seek righteousness will be happy. 

Those who seek God and His will, those who want to think 

and act rightly, will find happiness. 

 

Often, the folks who are hungry and thirsty try to satisfy 

their desires in the wrong way. A child arrives at school 

hungry and fills up on candy, but when lunchtime comes 

around he doesn't want to eat anymore. So it is that many 

who try to satisfy their desires with material things, like 

alcohol, drugs, sex, various amusements and unspiritual 

pleasures, discover that they don't find lasting joy. Jesus 

showed us the path to true satisfaction, contentment and 

fulfillment in life. Blessed are those who hunger and thirst 

for righteousness. 

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF RIGHTEOUSNESS 

A thousand years before he was born, it was prophesied of 

Jesus: "You love righteousness and hate wickedness" 

(Psalm 45:7). It was also prophesied that:" With 

righteousness He shall judge the poor and decide with 

3. మీరు ఎపాు డైన్న స్తైస్ువులు కాని వారికి స్తవార్ు 

చెపా్ప రా? 

4. తాగిన్ మతుులో రిపోవడం, వీధలో న్డవడం చూసి 

మీరు తమాష్ట్గా భావిస్తునే్న రా? 

5. మీరు గాసిప్ విన్డానికి ఇషరాడుతునే్న రా? 

6. మీరు ఒక్సారి అభయ ంతర్క్ర్ంగా భావించిన్ కనిే  

విషయాల రటు మీరు తకుక వ స్తనిే తతావ నిే  క్లిగి 

ఉన్నే రా? 

7. హంస్, అనైతిక్త మరియు అస్భయ  రదజాలానిే  

ఉదధరించే చిక్రతాలను చూడటం మీకు ఇషమాా? 

8. యాచకులు, అంధులు లేద్ విక్లాంగుల దృశ్య ం మీ 

హృదయానిే  తాకుతుంద్? 

9. ఈ క్రరరంచంలోని దురామ రుగలు, దురామ రుగలు తమకు 

దకాక లిస న్ వాటిని పొందబోతునే్న ర్ని మీరు 

స్ంతోష్స్తునే్న రా? 

10. మీరు శోధ్న్లో రి దేవునికి వయ తిరేక్ంగా ప్పరం 

చేసిన్పుా డు మీరు రశాా తాురరడుతునే్న రా? 

 

 

యేస్త: సౌమ్యయ డు (మతుయి 5:5) 
 

అధ్యయ యం 3 

సౌమయ త: ఇది ఏమిటి? 

స్తైస్ువులు క్రరరంచంలోని వయ కుుల నుంి భినే్ ంగా 

ఉండాలని మన్ం తర్చుగా వింటంట్టము. ఇది నిజం. 

క్రీస్తు మన్ జీవితాలోు  చేసే తేడా చ్చలా గురిుంచదగిన్దిగా 

ఉండాలి. కానీ, క్రీస్తులో ఉనే్  వయ కి ు స్తట మరియు టైతో 

తిరుగుతూ ఉండాలి లేద్ స్తైస్ువ స్తస్వు ఇంటోు  

తయారుచేసిన్ బటలాు మాక్రతమే ఉరయోగించ్చలి లేద్ 

ఒక్ నిరిదష ా మార్గంలో తన్ జుటాను ధ్రించ్చలి. ఈ 

విషయాలు బాహయ మన్వి; అంటే ఉరరితలం 

(ఉరరితలంై). తన్ అనుచరుికి మరియు 

క్రరరంచంలోని వయ కి ుకి మధ్య  వయ తాయ స్ం అతని అంతర్గత 

వయ కి ు, అతని స్వ భావంలో ఉందని యేస్త చెపా్ప డు. 

స్తైస్ువుని జీవితానిే  చూసిన్పాు డు క్రరరంచం 

చూడవలసిన్ది విన్యం, క్రుణ్, సాతివ క్త, నీతి, దయ, 

స్వ చఛ త, శాంతి మరియు విశావ స్ం యొక్క  అంతర్గత, 

ఆధ్యయ తిమ క్ వయ ీ ుక్ర్ణ్లు. మన్ం ఈ లక్షణాలను 

వయ క్ ురర్చడం క్రప్పర్ంభించిన్పుా డు, క్రరరంచం 

స్ా షంాగా చూస్తుంది, 

 

అతి తకుక వ కోరిన్ లక్షణాలలో ఒక్టి సౌమయ త. “దేవుని 

గుణాలనేి టినీ వేలంలో పితే, చివరిగా అమమ బడేది 

సౌమయ త” అని ఎవరో చెపా్ప రు. అది ఏమిటో కదిదమంది 

మాక్రతమే అర్ంా చేస్తకుంట్టరు మరియు క్రరభువైన్ 

యేస్తను వరిణంచే ఈ గుణానిే  ఇంకా చ్చలా తకుక వ 

మంది విలువైన్వారు. 

 

"సాతివ కులు ధ్నుయ లు ఎందుక్ంటే వారు భూమిని 

వార్స్తవ ంగా పొందుతారు" అని మతుయ 5:5 లో యేస్త 



equity for the meek of the earth; He shall strike the earth 

with the rod of His mouth and with the breath of His lips 

He shall slay the wicked. Righteousness shall be the belt 

of His loins, and faithfulness the belt of His waist" (Isaiah 

11:4-5).  

 

Jesus is our best example of righteousness, but do you 

know what righteousness is? It is the same thing as justice, 

only on a personal level.  It is not just treating others fairly 

or rightly but also doing right yourself. In his life here, 

Christ treated people fairly, did what was right, judged evil 

and defended the innocent.  His righteousness includes 

retribution for evil committed. He is a just judge who is 

involved in the fight between good and evil. In this sense 

he is not impartial. He wants good to prevail over evil. 

Jesus loves what is right but hates what is wrong. It ought 

to be important for us to know that Jesus always did and 

will always do what is right. 

 

Jesus Christ, the righteous One, always did what God 

wanted. Even the thief on the cross had to confess: "we are 

condemned justly, for we receive the due reward of our 

deeds; but this Man has done nothing wrong" (Luke 

23:41). Because he was righteous, he could say: "Satan has 

no claim on me" (John 14:30). He always did what was 

right before God.  He showed his righteousness when he 

expelled the moneychangers from the temple. He could not 

allow people to turn his Father's house into a den of thieves 

(Matthew 21:13).   

 

Jesus never rejected a person because of his past mistakes 

(Matthew 9:13) nor abandoned truth for traditions that 

would deny help to the needy (Matthew 12:1-2). He gave 

honor to his companions (Matthew 11:11-12) and shared 

the truth with others (Matthew 13). In every word and 

deed, Jesus showed us the perfect example of what it 

means to be righteous. 

 

Jesus is our example of maturity (Ephesians 4:15). He is 

the source of our strength and fruit (John 15:1-5). As he 

did, we must desire the fellowship of the family of God 

(Hebrew 10:23-27), feeding ourselves on the Word of God 

(2 Timothy 3:16, 17), sharing our possessions with others 

(2 Corinthians 9:7-10). We must obey God instead of men 

(Acts 4:19). This is the life that Jesus revealed to us.  

 

Christ's righteousness is also seen in his role of Judge. 

"God has established a day when He will judge the world 

with righteousness through Jesus" (Acts 17:31). When he 

comes in judgment, he will divide the sheep from the goats. 

"We must all appear before the judgment seat of Christ, 

that each one may receive the things done in the body, 

according to what he has done, whether good or bad" (2 

Corinthians 5:10).  What will the Righteous Judge say to 

you on that day?  

 

చెపా్ప డు. సౌమయ ంగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? మా 

ిక్షన్రీ క్రరకార్ం, సౌమయ ంగా ఉండటం అంటే మీరు 

"ఓరుా  మరియు విన్యం, సౌమయ త ... తేలిక్గా 

విధంచబడటం, విధేయత చూరడం" అని అర్ంా. 

సౌముయ డు ఫిట్స స్ని విస్ర్డు లేద్ ఒతిుి లో హాయ ంిల్ 

నుంి ఎగర్డు. మంచి రరాయ యరదం "స్తనిే తమన్". 

సౌముయ డైన్ వయ కి ు నియంక్రతణ్లో ఉంట్టడు. 

 

సౌమయ ంగా ఉండడం అంటే బలహీన్ంగా ఉండడం 

కాదు. గుక్రర్ం, ద్నిని మచిా క్ చేస్తకున్న ముందు, 

బలంగా ఉంటంది, కానీ, అడవిగా ఉండటం వలు 

మనిష్కి రనికిరాదు. మచిా క్ చేస్తకునే్  తరావ త అది 

బలానిే  కోలాో దు. ఇది కేవలం ల్గంగదీస్తకుంది, 

నియంక్రతించబడుతుంది మరియు ఉరయోగక్ర్ంగా 

ఉంటంది. సౌమయ తకు మంచి నిర్వ చన్ం 

"నియంక్రతణ్లో బలం". 

 

రోక్రమా రంచ్చనిే  జయంచ్చరు కానీ స్తైస్ువులు 

జయంచ్చరురోమ్ సాక్రమాజయ ం. స్తైస్ువులు తమ జైలు 

గదులోు  క్రరశాంతంగా నిక్రదిస్తునే్ పుా డు నీరో 

రాజభవన్ంలోని తన్ మంచంై ఎగిరి రడాడడు. వారు 

తమ విమోచన్లో విజయానిే  క్నుగొన్నే రు మరియు 

వారి ధైర్య ం వారి విశావ స్ం యొక్క  ఫలితం. వారు తమ 

బాధ్లలో స్హన్ం పొంద్రు. ఆ ఆదిమ స్తైస్ువులు 

ఆధ్యయ తిమ క్ బలానిే  పొంద్రు, స్తయ ం ఆధ్యర్ంగా, 

హంస్కు లోన్యాయ రు మరియు ఇది క్రీస్తు స్వ భావం 

యొక్క  క్రరతిరూప్పనిే  క్రరతిబింబిస్తుంది. స్తైస్ువ 

జీవితంలో చ్చలా ముఖయ మన్ ఈ లక్షణానిే  రరిశీలిద్ద ం: 

సాతివ క్ం. 

 
సాత్వవ కానిక్త యేస్త మన ఉదాహరణ 

బహుశా క్రీస్తు జీవితంలో చ్చలా తపుా గా అర్ంా 

చేస్తకోబిన్ లక్షణ్ం అతని సౌమయ త లేద్ సౌమయ త. 

అతను బలహీనుడు కాదు, బలవంతుడు. అతనిే  ఎలా 

అరసా్త చేశారో, రాడుతో కటా్టరో, కర్డాతో కటా్టరో, 

ఉమిమ వేసి ఎగతాళి చేశారో గురుుంచుకోంి. స్మూహం 

అతని మర్ణానికి పలుపునిచిా ంది మరియు అతను 

రోమ్ శలువకు క్రవేలాడదీయబడాడడు. "నువువ  దేవుని 

కుమారుివైతే దిగి రా!" అని జన్స్మూహం ఆయన్ను 

స్వాలు చేసింది. 

 

ఇపుా డు అతను ఏమి చేయగలడో ఆలోచించంి. 

అతను ఒక్ మాటతో తుఫానును నియంక్రతించగలడు, 

నీటిై న్డవగలడు, కనేి  ర్కట్టలాు మరియు చేరలతో 

5,000 మందికి ఆహార్ం ఇవవ గలడు మరియు 

చనిపోయన్వారిని కూడా లేరగలడు. సిలువై అతను 

10,000 మంది దేవదూతలను పలిచి, ఆ క్ృతజఞత లేని 

తరానిే  విిపంచి న్నశ్న్ం చేయగలడు. కానీ అతను 

చేయలేదు. యేస్త, "ఏ ప్పరం చేయలేదు, లేద్ అతని 



PERSONAL APPLICATION 

Jesus so emphasized the absolute necessity of 

righteousness in our lives that he said: "Unless your 

righteousness exceeds the righteousness of the scribes and 

Pharisees, you will by no means enter the kingdom of 

heaven" (Matthew 5:20). He then proceeded to explain 

how to practice this righteousness. See some things he 

pointed out in the Sermon on the Mount (Matthew 5, 6 and 

7) that are involved in a righteous life:  

1. Be merciful (5:7) 

2. Be pure (5:9) 

3. Make peace (5:9) 

4. Illuminate the world (5:14)  

5. Control your anger (5:21, 22) 

6. Control your passion (5:27, 28)  

7. Be faithful in marriage (5:31, 32) 

8. Be honest (5:33-34) 

9. Consider the well being of others (5:38-42) 

10. Love your enemies (5:43-48) 

11. Serve God from pure motives (6:1-18) 

12. Forgive others (6:14, 15) 

13. Don't be materialistic (6:19-24) 

14. Seek God and His kingdom first (6:25-34) 

15. Don't be hypocritical in judgment (7:1-5) 

16. Value holy things (7:6) 

17. Treat others the way you want to be treated (7:13) 

18. Obey Christ (7:21-27) 

 

The Christian life is a life of righteousness, good works, 

and obedience and even more, these works have to be done 

for pure motives. Jesus said in Matthew 6:1 for us to not 

practice our righteousness to be seen by people. All we do 

we should do before God to please Him, knowing that He 

will reward us.  

 
SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions to measure your own level of 

righteousness: 

1. Have you ever deceived someone on purpose but did not 

repent of doing it? 

2. Is there anyone in your life that you refuse to forgive? 

3. Are you constantly making decisions based on "What 

would Jesus do in my place?" 

4. Do you concern yourself with widows, orphans and the 

poor? 

5. Are you strengthening your spiritual life with prayer, 

Bible study and fellowship with the church? 

6. Do you think you deserve God's favor because of your 

good life?  

7. Do you judge people by their clothes, language, race or 

nationality?  

8. Do you think that a criminal can become a good person 

and important in the kingdom of God? 

 

 
 

నోటిలో మోస్ం క్నిపంచలేదు ... అతను 

దూష్ంచిన్పుా డు, క్రరతిగా దూష్ంచలేదు; అతను 

బాధ్రడడపుా డు, అతను బెదిరించలేదు, కానీ నీతిగా 

తీరుా  చెపేా వానికి తన్ను తాను అరా గించుకునే్న డు" 

(1 పేతురు 2:22. ,23). ఆ సిలువై అతను ఏమి చెపా్ప డో 

విన్ంి: "తంక్రీ, వారు ఏమి చేసాు రో వారికి తెలియదు 

కాబటి ా వారిని క్షమించు." ఇపుా డు అది సౌమయ త, 

అదుపులో ఉనే్  బలం, రరీక్షల మధ్య  క్రరశాంతత 

మరియు స్కి ుష ారరిసితాులోు  కూడా ఆతమ  యొక్క  క్రరశాంతత 

అని స్రిగాగ  నిర్వ చించబింది. 

 

మెస్వస య యొక్క  సాతివ క్త ప్పత నిబంధ్న్లో 

క్రరవచన్ననికి స్ంబంధంచిన్ అంశ్ం. యెషయా 12: 1-4 

లేద్ మతుయ 12: 15-21 ఈ వయ కి ు యొక్క  లక్షణాల 

గురించి యెహోవా ఇలా చెపా్ప డు: "ఇదిగో! న్నను 

ఆదరించే న్న సేవకుడు, న్న ఆతమ  స్ంతోష్ంచే న్న 

ఎంపక్! అతని స్వ రానేి  పంచంి, లేద్ వీధలో అతని 

స్వ ర్ం వినిపంచవదుద, గాయరిన్ రలుును అతను 

రగలగొటడాు మరియు అవిసెను కాలా డు, అతను 

ఆర్ా డు." యేస్త వీధులోు  నిలబడలేదు, కోరంతో ఎక్రర్గా 

ముఖంతో అరుస్తు , అవిశావ స్తలను వారి మారాగల 

తపుా లను ఒపా ంచట్టనికి క్రరయతిే ంచ్చడు. యేస్త, ఈ 

క్రరవచన్ం క్రరకార్ం, విరిగిన్ రలుును న్నశ్న్ం చేయలేదు 

లేద్ మండుతున్ే  కవ్వవ తిుని తుిచివేయలేదు. 

 

ఈ రండు వయ ీ ుక్ర్ణ్ల గురించి ఆలోచించంి: అరా టోు , 

ఒక్ రలుు లేద్ చిన్ే  క్ీడని ప్పలకుడు లేద్ న్ిచే 

చెర్కు లాగా ఉరయోగించ్చరు. మీరు ద్నిని విచిఛ నే్ ం 

చేసేు, అది నిరురయోగంగా మారింది. ఈ విరిగిన్ రస్లుు 

బలహీన్మన్, పళ్లస్తగా ఉండే వయ కి ుని స్తచిస్తుంది. 

బలహీన్మన్, బలహీన్మన్ క్రరజలను యేస్త ఎలా 

చూశాడు? ఆయన్ వారిని తృణీక్రించలేదు. 

బలహీనులు, తృణీక్రించబిన్ లేద్ 

బహషక రించబిన్ వారిలో యేస్త స్హన్ం మరియు 

సానుభూతిని చూపంచ్చడు. అతను వారిని గురిుంచి, 

గౌర్వంగా క్రరవరి ుంచ్చడు మరియు వారిని ఉనే్ త 

స్సాాయకి ఎతాుడు. అతను వాటిని విస్మ రించలేదు; 

బదులుగా, అతను వారితో ఎకుక వ క్రశ్దధతో 

వయ వహరించ్చడు. అతను సౌముయ డు.  

 

పొగతాే వతిు ఇలాే ఉండేది. కవ్వవ తిు లేద్ న్యనె దీరం 

ఆరిపోయన్పుా డు, విక్ పొగ మరియు పొగ 

క్రప్పర్ంభమవుతుంది. అది క్ళ్ ుకు చికాకు క్లిగించవచుా  

కాబటి ాచేయగలిే స్తలభమన్ రని ఏమిటంటే, విక్స్ని 

చిటిెడు. ఇది తవ ర్గా బయటకు వెళిుపోతుంది. ఆ 

smoldering విక్ ఒక్ చిరాకు, అసౌక్ర్య ంగా వయ కి ు 

స్తచిస్తుంది. అలాంటి వయ కి ుతో యేస్త ఎలా 

క్రరవరి ుంచ్చడు? అతను వాటిని స్హంచ్చడు! వాటిని 

వదిలించుకోవడానికి బదులుగా, అతను వాటిని 



 
JESUS: THE MERCIFUL (Matthew 5:7) 

 
CHAPTER 5 

MERCY: WHAT IS IT? 

Jesus defined mercy with a story: “There was a certain king 

(Matthew 18:23-35) who decided to settle accounts with 

his servants. He discovered that one servant owed him 

10,000 talents - a small fortune. The servant would never 

be able to repay what he owed - not ever. The king, then, 

ordered his men: "Throw him into the dungeon; sell all his 

possessions, including his wife and children!" The servant 

begged him, "My lord, please be patient with me. I will pay 

it all back. I just need some time." That plea touched the 

king's heart and - surprise of surprises - he ended up 

canceling the entire debt.  The servant left jumping and 

shouting for joy! Soon, however, he came across a fellow 

servant who owed him some money. It was just a little sum, 

but the first servant demanded immediate payment. Even 

though it was a small debt, that servant was unable to pay 

it. The first servant, the one who had been forgiven such a 

large debt, then commanded that servant to be thrown into 

the dungeon until he paid what he owed.” Now in this 

story, who was merciful - the king or the first servant? Of 

course, it was the king, because he was touched by the 

difficult situation of the debtor and did something to 

alleviate his suffering. 

 

Jesus went walking with his disciples one day (Matthew 

12:1-2) on the Sabbath (the Jewish day of rest). It was 

lunchtime and the disciples were hungry. They came upon 

a field of corn ready to be harvested. There arose the 

drama: hungry men, gazing on a field of ripe corn, and a 

group of Pharisees watching this group of Jesus' disciples 

and thinking: "It is the Sabbath. It is not permitted to work 

on the Sabbath. Watch them closely to see if they pick 

some corn to eat. If they do, we've got them!" Now what is 

Jesus going to do? Will he be considerate of the needs of 

his disciples and draw the criticism of his enemies? Or will 

he give in to the man-made traditions and let his men go 

hungry? What would mercy do?  The answer is obvious. 

 

The merciful one defined as his priority the needs of men. 

Actually, this in no way violated God's law which was 

given to bless people. It only conflicted with the traditions 

of those legalistic hypocrites who invented rules and 

burdens that not even they were able to bear. Mercy attends 

to the needs of people ahead of man-made rules and 

customs.  

 

Religion without mercy is empty and dead and is not from 

God. Nobody who excludes mercy from their life can 

claim that they are following Jesus.  To be or not to be 

merciful is no insignificant matter. In the judgment, Christ 

will say to the unmerciful: " 'Depart from Me, you cursed, 

into the everlasting fire prepared for the devil and his 

angels:  for I was hungry and you gave Me no food; I was 

చూస్తకునే్న డు. బలహీన్మన్, అస్హయ క్ర్మన్, 

స్మసాయ తమ క్మన్, అరరిరక్వ  వయ కుులై యేస్త 

తొక్క లేదు! 

 

యేస్త బలహీన్తను క్రపోతస హంచలేదు కానీ స్హన్ననిే  

క్రపోతస హంచ్చడు మరియు బలహీనులు బలంగా 

మార్డానికి స్హాయం చేయగలిగాడు. వారు 

మోయలేన్ంత బరువైన్ భారాలను ఆయన్ వారిై 

మోరలేదు. అతను ఎలుపుా డూ క్రరజలను మంచిగా 

క్రరవరి ుంచ్చలని మరియు మంచి స్వ భావానిే  క్లిగి 

ఉండాలని పలిచ్చడు, అయతే, అదే స్మయంలో, 

అతను బలహీనుల యొక్క  మూర్ఖతవ ం మరియు 

అరరిరక్వ తలను అర్ంా చేస్తకునే్న డు మరియు 

స్హంచ్చడు. యేస్త బలహీనుల రక్షాన్ ఉనే్న డు. 

అతను స్తనిే తంగా ఉండటం మాన్లేదు. 

 

చెరా డానికి వింతగా అనిపంచవచుా  కానీ దేవాలయం 

నుంి డబుి  మారేా వారిని వెళ్ుగొటినా్పుా డు యేస్త తన్ 

సాతివ క్తను విిచిపటలాేదు. అతను అదుపు 

తరా లేదు. బదులుగా, అతను ఏమి చేస్తునే్న డో అతనికి 

ఖచిా తంగా తెలుస్త. అతను మాథ్యయ  23 లో 

క్రటవాదులను ఖంించిన్పుా డు అతను సౌమయ ంగా 

ఉండట్టనిే  ఆరలేదు: "స్ర్ా లారా, ప్పముల స్ంతాన్ం! 

మీరు న్ర్క్ం యొక్క  ఖండన్ నుంి ఎలా 

తపా ంచుకోగలరు?" ఒక్ రోజు, అతను "దేవుని గురించి 

తెలియని వారిై మరియు మన్ క్రరభువైన్ యేస్తక్రీస్తు 

స్తవార్ుకు లోబడని వారిై క్రరతీకార్ం తీరాు కున్న 

అగిే లో తన్ శ్కి ువంతమన్ దేవదూతలతో రర్లోక్ం 

నుంి బయలురర్చబిన్పుా డు అతను సాతివ క్ంగా 

ఉండడు. ." (2 థెస్స ల్గనీక్యులు 1:7, 8). మృదువుగా 

ఉండటం అంటే మీరు చెడుతో పోరాడకూడదని, ప్పపని 

మందలించకూడదని లేద్ అన్నయ యానిే  

స్రిదిదదడానికి క్రరయతిే ంచర్ని కాదు. కనిే  సారుు 

బలవంతంగా ఉరయోగించ్చలి. మన్ం చర్య  

తీస్తకోవాలి, మాట్టుడాలి, క్రరతిఘటించ్చలి, కానీ మన్ం 

ద్నిని స్రైన్ మార్గంలో, యేస్త మార్గంలో చేసాుము, 

 
వయ క్త ుగతఅప్లకిేషన్ 

స్తైస్ువుని జీవితంలో ఆతమ  ఉతా తిు చేసే లక్షణాల 

జాబితాలో సాతివ క్త ఉంది (గలతీ 5:22-3). దీన్ర్ంా, 

దేవుని ఆతమ  మన్ జీవితాలను నియంక్రతిస్తునే్ పుా డు, 

మన్లిే  రచా గొటే ా వయ కి ుకి చెడుకు చెడుగా తిరిగి 

రావాలన్న కోరిక్ మన్కు ఉండదు. విమరిశ సేు కోరంతో 

పేలము. మన్తో చెడుగా క్రరవరి ుంచిన్పుా డు, మన్లిే  

బాధ్పటినా్ వయ కి ుని మన్ం క్షమించగలం. ఇది సౌమయ త. 

 

మృదువుగా ఉండడమంటే మన్ం అనిే  చెడు 

కోరిక్లకు లేద్ ఇతరుల అన్నయ యాలకు ల్గంగిపోతామని 

కాదు. తపుా డు సిద్ధ ంతానేి  స్రిదిద్ద లి. ప్పరం 



thirsty and you gave Me no drink; I was a stranger and you 

did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick 

and in prison and you did not visit Me.' Then they also will 

answer Him, saying, 'Lord, when did we see You hungry 

or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and 

did not minister to You?' Then He will answer them, 

saying, 'Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not 

do it to one of the least of these, you did not do it to Me.'" 

(Matthew 25:41-45). Mercy is an essential part of true 

Christianity.  

 

"Blessed are the merciful because they will receive 

mercy", said Jesus. Mercy is when we feel the pain of 

someone in a bad situation. It is not, though, only feeling 

the pain, but acting to alleviate and help. We all feel pain 

and necessity sometimes. No doubt, we need an 

encouraging word or a kind gesture. People around us also 

feel these same things and need that kind word and helping 

hand.  

 

In Matthew 5:7, Jesus taught us that God would reward our 

care and affection for others. We will "receive mercy". 

Jesus said in Matthew 6:14 that "if you forgive men their 

trespasses, your heavenly Father will also forgive you." 

The merciful person really will be blessed. He will feel that 

his life is worth something and also will be certain that the 

God who rewards is observing him with great pleasure.   

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF MERCY 

No one measures up to Jesus. He went through life with an 

agenda full of important tasks but always found the time to 

stop and tend to the needs of those around him. To help 

someone else wasn't a waste of time for Jesus. His 

priorities were so different from those of the world. 

Coming down from the mountain after delivering a 

powerful sermon, he met a leper who said, "Lord, if You 

are willing, You can make me clean." Jesus put out His 

hand and touched him, saying, "I am willing; be cleansed" 

(Matthew 8:3). That scene was repeated for over three 

years during Christ’s ministry on earth.  

 

Constantly responding to requests that we might find 

inconvenient, we never read in the Bible that Jesus ever 

met a needy person asking for help and he failed to help 

them. To at the very end, we see Christ, crucified on the 

cross of Calvary, dying in anguish between two thieves. He 

had his hands full with his own problems but, hearing the 

thief's request, he felt great compassion. Though he 

himself was suffering pain and humiliation, he was able to 

forgive the thief.  That is our Jesus! He looked down upon 

us, with the guilt of so many sins committed against Our 

Heavenly Father, and he still descended to this dirty little 

ball of clay to live among sinners like you and me, just 

because we needed his infinite mercy.   

 

తిర్స్క రించబడాలి; అణ్చివేత మరియు అన్నయ యం 

పోరాడాలి, కానీ ఎలుపుా డూ నియంక్రతిత రదధతిలో. తపుా  

రటు మన్ వయ తిరేక్త చేదు, అస్హయ ం లేద్ 

అస్మతులయ త లేకుండా ఉండాలి. 

 

మన్ం క్రరజలతో గౌర్వంగా క్రరవరి ుంచ్చలి (తీతు 3:1, 2). 

మన్ం స్హోదరులను జాక్రగతుగా మరియు స్తనిే తంగా 

స్రిదిద్ద లి. మృదువుగా, మృదువుగా ఉండే వయ కుులుగా, 

మేము వయ కుులను "పళ్లస్తగా, జాక్రగతుగా 

నిర్వ హంచంి" అన్న స్ంకేతాలతో లేబుల్ చేయబిన్ 

ప్పయ కేజీల వలె వయ వహరిసాుము. మాన్వులు బలహీనులు. 

మన్ రగతో కూిన్ మాటలతో లేద్ క్రుకుగా 

వయ వహరించడంతో వారిని బాధ్పటకాుండా 

జాక్రగతురడద్ం. ముఖయ ంగా దేవునికి దూర్ంగా ఉండే 

వారి రటు ఎంతో క్రశ్దధగా, మృదువుగా వయ వహరిసాు ం. 

 

బైబిల్ ముఖయ ంగా స్తస్వులకు స్ంబంధంచి సౌమయ త 

గురించి మాట్టుడుతుంది. మన్ స్మాజం, క్రరక్టన్లు, 

సినిమాలు, సోప్ ఒపరాలు, పుస్ుకాలు మరియు 

మాయ గజై్స్లతో నిర్ంతర్ం మహళ్లను మోస్ం చేసోుంది. 

జన్నదర్ణ్ మరియు ఆక్ర్ షణీయంగా ఉండాలంటే, వారు 

"సెీస " మరియు ఇంక్రదియాలకు స్ంబంధంచిన్ 

వయ కుులుగా ఉండాలని వారు క్రరతి వైపు వింట్టరు. 

అందం అన్నది శారీర్క్ లక్షణాల ఫలితమని మరియు 

పదవులలో కదిదగా బొట్టక్స  ఇంజక్ ా చేయబిందని, 

స్న్ే గా ఉనే్  ముకుక  లేద్ పదద బస్ ావారిని అందంగా 

మారుస్తుందని వారు నిర్ంతర్ం అబద్ధ లతో 

పేలిా వేసాురు. అది సాతాను అబద్ధ లలో ఒక్టి. 

అంతర్గత లక్షణాలు స్తస్వుని అందంగా, ఆక్ర్ షణీయంగా 

మారుసాుయని బైబిలు నొకిక  చెబుతోంది. 1 పేతురు 3:3, 

4 ఇలా చెబుతోంది: "మీ అలంకార్ము కేవలము 

బాహయ ముగా ఉండకుము; కేశ్ములను అమరుా కనుట, 

బంగార్మును ధ్రించుట, లేక్ చక్క ని వస్తస్ుములు 

ధ్రించుకనుట; బదులుగా అది మృదువుగా మరియు 

చెిపోని అందముతో హృదయములో ద్చబిన్ 

వయ కి ుగా ఉండనివవ ంి. నిశ్శ బద ఆతమ , 

 

అందంగా ఉండటం ప్పరం కాదు. నిజానికి, దేవుడు స్తస్వుని 

పురుష్యనికి ఆక్ర్ షణీయంగా మరియు ఆహాుదక్ర్ంగా 

ఉండేలా స్ృష్ంాచ్చడు. బాహయ ంగా అందంగా ఉనే్  స్తస్వుని 

దేవుడు ఖంించడు. ఉదేదశ్పూర్వ క్ంగా చిరిగిన్ 

దుస్తులు ధ్రించడంలో ధ్ర్మ ం లేదు. మనిష్ని 

ఆక్రి షంచే మరియు ఆక్టాకున్న చ్చలా ముఖయ మన్ 

మరియు క్రప్పథమిక్మన్ది ఏదో ఉందని బైబిల్ 

చెబుతోంది. ఇది స్వ చఛ త, గౌర్వం; అది మనిష్ని 

మంచి కోస్ం క్రరభావితం చేసే స్తనిే తమన్, నిశ్శ బదమన్ 

ఆతమ . కాలక్రక్మేణా, భౌతిక్ శ్రీర్ం ద్ని ఆకారానిే  

కోలాో తుంది, ముఖం గీతలు మరియు మచా లను 

పొందుతుంది, కానీ స్తనిే తమన్ ఆతమ  క్రరతిరోజూ 



Now then, how do we feel toward those people who cover 

themselves with the filth of this world and the stench of 

sin? Knowing that they will have nothing to eat tomorrow 

and a fate worse than death awaits them in the judgment, 

will we reach out to assist? Jesus did. If we want to live the 

life of Christ, we will also reach out to help. 

 
PERSONAL APPLICATION 

We must challenge ourselves to ask in every situation, 

"What would Jesus do?" Would Jesus forgive the one who 

offended him or nailed him to the wall? Would he give 

another chance to the one who failed him? Would he be 

patient with the slow to learn? Would he give a helping 

hand to pull someone out of the mire of iniquity?  If you 

know the answer, then just do it too! 

 
According to Mark 4:24, to show mercy means to attend to 

the needs of people around us. Mercy always walks with 

open eyes and acts at the smallest cry for help. This 

happens daily with us and we will perceive it if we are open 

to it. We cross paths with faces marked by pain, anxiety, 

fear and sadness. Sensing that there is something wrong 

that needs attention, we have two options: remain 

indifferent to the one who is suffering or draw near for the 

purpose of helping. We have in Jesus a perfect model for 

mercy because everything in his life was a reflection of his 

Father. It was Jesus who said, "Be merciful, just like your 

Father in heaven is merciful" (Luke 6:36). 

 

We may sometimes want to excuse our negligence by 

saying to ourselves that we don't know the person.  In Luke 

10:25-35, Jesus teaches us about this pre-planned isolation 

tactic. It is the story of the "Good Samaritan". Notice that 

two Jews (both were religious types) went down the same 

road as the wounded man but purposefully passed by on 

the other side. They had an opportunity to stop and help 

but they didn't. Maybe it was the worries of life, fear of a 

trap, tiredness after a day's work or maybe it was simply 

indifference. Whatever the excuse, the result was still “no 

action”. The Good Samaritan, though, was a busy man, on 

his way to fulfill responsibilities and obligations, but he put 

it all on hold to stop and help a person in need. We need to 

keep our eyes open to such opportunities. When the 

Samaritan saw the man, he drew near, wanting to see the 

need instead of wanting to hide from it. We too are always 

being presented with opportunities like this. What moves 

us to act is not our education, talent, social class or 

financial resources. It is a heart filled with mercy.  

 

The Samaritan came to the wounded man without fear and 

without shame. The ones who should feel fear and shame 

are those who see but do not stop to help. The church is not 

a monastery into which we flee the harsh realities of life. 

To the contrary, we are a body of action. The Samaritan 

was not afraid of blood. He applied the medicine and 

touched the wounds. The Christian can't be afraid of blood. 

మరింత అందంగా ఉంటంది. వృద్ధ రయ ం 

అవమాన్క్ర్ంగా పర్గడం క్ంటే "సౌక్ర్య ంగా 

ముస్లితన్ం పర్గడం" మేలు. 

 
స్వవ య పరీక్ష:  

మీ స్వ ంత సాతివ క్ స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. మీరు కుటంబం లేద్ స్హోదోయ గుల వదద హంగామా 

చేస్తునే్న రా? 

2. తపాు డు ఆరోరణ్లు చేసిన్పుా డు, మితిమీరిన్ 

ఆవేశ్ంతో మిమమ లిే  మీరు స్మరింాచుకుంట్టరా? 

3. మీరు చరా్ లో చివరి రద్నిే  క్లిగి ఉండాలని 

రటాబడుతునే్న రా? 

4. మీరు ఎవరిైన్న కోరం పంచుకుంటే మీ స్హచరులు 

ఆశ్ా ర్య పోతారా? 

5. తుప్పను మధ్య లో క్రరశాంతంగా ఉండే వయ కి ుగా మీకు 

ఖాయ తి ఉంద్? 

6. మీరు ఒక్రి మనోభావాలను గాయరర్చని రద్లను 

ఎంచుకోవడానికి క్రరయతేి సాురా? 

7. మిమమ లిే  బాధ్పటే ావయ కి ుతో స్రిపటాకోవడానికి మీరు 

క్రరయతిే సాు రా? 

8. వరుస్లో మీ ముందు విరుచుకురడే వయ కి ుతో మీరు 

పోరాడాలనుకుంటన్నే రా? 

9. మీరు ఎవరినైన్న మందలించిన్పుా డు, వారు 

సిగుగరడటం లేద్ కోరంగా ఉండటం మీకు 

స్ంతోష్ట్నిే  క్లిగిస్తుంద్? 

10. మీరు కంత అన్నయ యానికి వయ తిరేక్ంగా 

పోరాడుతున్ే పుా డు మీరు దయగా, సౌమయ ంగా 

మరియు విధేయతతో ఉండగలుగుతున్నే రా? 

 

 

యేస్త: నీత్వమంతుడు (మతుయి 5:6) 
 

అధ్యయ యం 4 

నీత్వ: ఇది ఏమిటి? 

"నీతి కర్కు ఆక్లిదపుా లు గలవారు ధ్నుయ లు, వారు 

నింరబడతారు." (మతుయ 5:6). బైబిల్ స్తయ ం 

ఏమిటంటే, మనిష్ తన్ జీవితానిే  నిలబెటాకోవడానికి 

ఆహార్ం మరియు ప్పనీయాల క్ంటే ఎకుక వ అవస్ర్ం. 

అతని ఆతమ కు ఆధ్యయ తిమ క్ పోషణ్ అవస్ర్ం. అందుకే 

యేస్త ఇలా అనే్న డు, “మనుష్యయ డు ర్కట్టతాో మాక్రతమే 

జీవించడు, కానీ దేవుని నోటి నుంి వచేా  క్రరతి మాట 

ద్వ రా. (మతుయ 4:4). "న్నశ్న్మయేయ  ఆహార్ం కోస్ం 

క్రశ్మరడక్ంి, నితయ జీవం వర్కు ఉండే ఆహార్ం కోస్ం 

క్రశ్మరడంి, మనుషయ కుమారుడు ద్నిని మీకు ఇసాుడు, 

ఎందుక్ంటే తంక్రి అయన్ దేవుడు ఆయన్ై తన్ 

ముక్రద వేసాడు" (యోహాను 6:27) . 

 

మనిష్ కేవలం భౌతిక్ అవస్రాలతో కూిన్ జంతువు 

మాక్రతమే కాదు. మన్ం భగవంతుని యొక్క  క్రరతేయ క్ 



Some people, facing a person in need, ask, "What will I 

receive in return for helping?" Others say, "There is no 

hope; I would be wasting my time." The merciful, though, 

keeps on helping.  Race, skin color or religion does not 

matter. The good Samaritan did not ask for social security 

number, income tax statement, three references of merit or 

driver's license in order to decide if he would stop and help 

or not. The man was wounded, it was urgent, and so he 

helped!  

 

What would you do if you went down a main road and saw 

a gravely wounded person at one o'clock in the morning? 

Showing mercy sometimes involves risks. Robbers, hiding 

behind the next boulder, could have attacked that 

Samaritan but his mercy and compassion were greater than 

the risks. How much greater were the mercy and 

compassion of Jesus when he went to that cruel, shameful 

cross in order to save us from our fatal spiritual wounds?  

 

There is an ancient tradition that a woman among the 

multitude, having mercy on Jesus as he treaded the painful 

way of the cross, took a towel and dried his face. The 

gesture of that woman did not end his sufferings but Christ 

was so touched that he left his face print impressed on that 

towel. That story is just a legend, but it is true that any 

kindness or act of mercy we do for others, because of the 

Lord, leaves a lasting impression on our souls and often on 

the souls of those who we helped. We all know that, faced 

with the enormity of the sufferings and need of people, the 

resources we have to give seem like nothing. Sometimes 

the only thing we can offer is a friendly word and a gesture 

of mercy. Who among us would dare to deny even that? 

 

The gospel of Luke tells that while Christ was in the garden 

of Gethsemane, immersed in anguish to the point of 

sweating something like drops of blood, "an angel 

appeared to Him from heaven, comforting Him" (Luke 

22:43). That angel did not change his destiny or death, nor 

alter his decision to go forward. His determination to die 

on the cross in order to be able to remove our sins 

continued and he did die a terrible death. Could it be that 

that comforting and strengthening from the angel was 

wasted time? Was it in vain that Jesus died on the cross to 

show his mercy for a sinful race? Of course not! It is never 

in vain when we show mercy for a suffering, needy, scared 

or lost person.  

 

I was sitting on the patio early one morning at a friend's 

house on a Lake in Kentucky. As I enjoyed that moment, I 

thought to myself: "All this is so beautiful: the air is fresh 

and crisp. The lake is still like a mirror, the sounds of the 

birds are like a symphony, the trees are green and lush, 

even the rustic house with flowers planted in every nook 

and cranny, the patio - it is all beautiful and pleasant. Even 

the rocking chair I sit in is comfortable. What a privilege 

స్ృష్,ా ఆయన్ స్వ రూరంలో మరియు పోలిక్లో, 

ఆధ్యయ తిమ క్, భావోదేవ గ మరియు భౌతిక్ అవస్రాలు 

మరియు కోరిక్లతో రూపొందించబింది. మన్ స్ృష్కా్ర్ ు 

అయన్ దేవునితో మన్కు స్నిే హత స్ంబంధ్ం 

అవస్ర్ం మరియు ఇది యేస్తక్రీస్తు ద్వ రా వస్తుంది. 

 

మాథ్యయ  5:6 క్రువు, పౌర్ అశాంతి లేద్ రాజీయ 

తిరుగుబాట నుంి తమ వెనుక్ బటలాతో ప్పరిపోయే 

ఆక్లితో అలమటిస్తునే్  వలస్ద్రుల టీవీ దృశాయ లను 

మన్కు గురుు చేస్తుంది. వారు రని చేసాురు లేద్ 

అణ్చివేత వేిలో క్రరయాణసాురు, అయతే వారి చిన్ే  

పలుల ఎముక్లు వారి గటి ాచర్మ ం ద్వ రా పొడుచుకు 

వచిా న్టు క్నిపసాుయ మరియు వారి పొటలాు 

రరానే్ జీవులతో ఉబుి తాయ. అస్లు ఆక్లి ఎలా 

ఉంటందో మన్లో చ్చలా మందికి తెలియదు. ఈ 

శ్ర్ణారాులకు స్మృదిధగా ఆహార్ం మరియు నీరు 

దొర్క్డం ఎంత ఆన్ందంగా ఉంది! 

 

క్రరజలు తమ కోరిక్లు మరియు అవస్రాలను తీరేా  

జీవితంలో దేనికోస్ం వెతుకుతునే్న రు. వారు ఆక్లితో 

మరియు ద్హంతో ఉనే్న రు, కానీ ర్కట్ట ామరియు నీటి 

కోస్ం మాక్రతమే కాదు. వారు వస్తువులు, భౌతిక్ ఆస్తులు, 

స్నిే హత స్ంబంధ్యలు, జీవితానికి అర్ంా మరియు 

శాంతిని కోరుకుంట్టరు. వారు స్ంతోషంగా ఉండాలని 

కోరుకుంట్టరు. అయతే, మన్ం అనుభవించ్చలని 

దేవుడు కోరుకున్న మరింత క్రప్పముఖయ మన్ ఆక్లి ఉంది 

మరియు ఎలుపుా డూ స్ంతృపు రర్చడానికి సిదధంగా 

ఉంట్టడు. ఇది ధ్ర్మ ం కోస్ం ఆక్లి మరియు ద్హం. 

"స్బెుస్డ" అన్నది కనేి సారుు "స్ంతోషం" అని 

అనువదించబిందని గురుుంచుకోంి, యేస్త ఏమి 

చెరా లేదని గమనించంి. ఆన్ంద్నిే  కోరుకున్న వారు 

స్ంతోషంగా ఉంట్టర్ని ఆయన్ చెరా లేదు. బదులుగా, 

ధ్రామ నిే  కోరుకున్న వారు స్ంతోషంగా ఉంట్టర్ని 

చెపా్ప డు. భగవంతుని మరియు ఆయన్ చితాునేి  

వెదకేవారు, స్రిగాగ  ఆలోచించి, స్రిగాగ  

క్రరవరి ుంచ్చలనుకున్న వారు ఆన్ంద్నిే  పొందుతారు. 

 

తర్చుగా, ఆక్లి మరియు ద్హంతో ఉనే్  వయ కుులు 

తపుా  మార్గంలో తమ కోరిక్లను తీరుా కోవడానికి 

క్రరయతిే సాు రు. ఒక్ పలువాడు ఆక్లితో ప్పఠశాలకు వచాి  

మిఠాయని నింపుతాడు, కానీ మధ్యయ హే  భోజన్ స్మయం 

వచిా న్పుా డు అతను ఇక్ తిన్డానికి ఇషరాడడు. కాబటి ా

మదయ ప్పన్ం, మాదక్ క్రదవాయ లు, సెక్స , వివిధ్ వినోద్లు 

మరియు ఆధ్యయ తిమ క్ ఆన్ంద్లు వంటి భౌతిక్ 

వస్తువులతో తమ కోరిక్లను తీరుా కోవడానికి 

క్రరయతిే ంచే చ్చలా మంది, శాశ్వ త ఆన్ంద్నిే  

పొందలేర్ని తెలుస్తకుంట్టరు. జీవితంలో నిజమన్ 

స్ంతృపు, స్ంతృపు మరియు రరిపూర్ణతకు మారాగనేి  



to be able to talk to my Creator within my heart and mind. 

All of life is good." 

  

Then this little old sick poodle-looking dog comes up and 

stands in front of me. "I know what he wants - affection. 

He wants to be petted, touched. He really wants to sit in 

my lap, but he's 13 years old, crippled, going blind and 

deaf, sick and he smells like death warmed over. He smells 

like road-kill - and I don't want him to touch me. Not even 

rub against my pants leg. And I sure don't want to touch 

him. He stinks." That little old stinking puppy was road-

kill just waiting to lie down in the middle of the road. 

Jesus cares about human road kill. Not possums, flattened 

out on the highway with a circle of buzzards around him 

digging into the feast before them. Not even the deer that 

could have been in your freezer, cut and wrapped in wax 

paper for future meals if a car had not gotten to him first. 

The world is full of old, diseased, lonely, addicted, 

divorced, downtrodden, sinners, dirty people and we may 

think - don't touch me. I don't want to hold you in my lap. 

They are road kill - flattened out on the road of life but the 

muscle we call the heart keeps on beating. It matters to 

Him when people go to bed at night with stomachs 

growling from hunger and lips that are dry and parched 

from thirst; when people sleep under the bridges and 

remain on the outside of home and society; when they 

shiver in the cold on long winter nights or lie in pain on 

hospital beds or sit staring at the walls of a jail cell.  

 

It matters to Jesus when people are lonely, when poor, dirty 

beggars come into the assembly, when children have 

mental disorders and when, teens who driven by hormones 

have messed up big time. They may be Mary Magdalene, 

or the leper, or Zacchaeus the publican, or the woman with 

a hemorrhage of blood, or the crazy man of the Gadarenes. 

This is not just about Jesus. It is about you and me. I didn't 

pet that dog but God help me if I refuse to take the humans 

who are road-kill into my arms and treat them with 

kindness and love. Jesus calls us to reach out to touch the 

least, the lost and the lonely. 

 

Make the decision now that you will stop and help the 

needy, the stranger, the rejected, and the lonely; that you 

will loan to the one who cannot repay you, forgive the one 

who offended you, give another chance to the one who 

failed, treat the back-slidden, weak, inactive, slow brother 

with kindness and love; that you will not crush the defeated 

and ignorant; not nail to the wall the brother who yielded 

to temptation; that you will do something to alleviate the 

suffering of the homeless and abandoned and look at every 

human being as if it were Jesus who is needing your help.   

 
SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions in order to measure your own level 

of mercy: 

యేస్త మన్కు చూపంచ్చడు. నీతి కర్కు ఆక్లిదపాు లు 

గలవారు ధ్నుయ లు. 

 
యేస్త మన ధరా్మ నిక్త ఉదాహరణ 

అతను పుటడాానికి వెయయ  స్ంవతస రాల ముందు, యేస్త 

గురించి ఇలా క్రరవచించబింది: "నీవు నీతిని 

క్రపేమిసాువు మరియు దురామ రాగ నేి  దేవ ష్సాువు" (ీర్ ున్ 

45:7). ఇది కూడా క్రరవచించబింది: "నీతితో పేదలకు 

తీరుా  తీరుసాుడు మరియు భూమిలోని సాతివ కులకు 

న్నయ యం చేసాుడు; అతను తన్ నోటి క్క్రర్తో భూమిని 

కటా్టడు మరియు అతని పదవుల శావ స్తో అతను 

దురామ రుగలను చంపుతాడు. నీతి ఆయన్ న్డుముకు 

క్టా, విశావ స్ము ఆయన్ న్డుముకు బెలాు.” (యెషయా 

11:4-5). 

 

నీతికి యేస్త మన్కు అతుయ తుమ ఉద్హర్ణ్, అయతే 

నీతి అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఇది న్నయ యం 

వంటిది, వయ కి ుగత స్సాాయలో మాక్రతమే. ఇది ఇతరులను 

న్నయ యంగా లేద్ స్రిగాగ  క్రరవరి ుంచడం మాక్రతమే కాదు, 

మీరే స్రైన్ది చేయడం కూడా. ఇక్క డ తన్ జీవితంలో, 

క్రీస్తు క్రరజలతో న్నయ యంగా క్రరవరి ుంచ్చడు, స్రైన్ది 

చేసాడు, చెడును నిరాధ రించ్చడు మరియు 

అమాయకులను స్మరింాచ్చడు. అతని నీతిలో చేసిన్ 

చెడుకు క్రరతీకార్ం ఉంటంది. అతను మంచి మరియు 

చెడు మధ్య  పోరాటంలో ప్పస్ల్గగనే్  న్నయ యమూరిు. ఈ 

కోణ్ంలో అతను నిషా క్షప్పతంగా లేడు. చెడుై మంచి 

విజయం సాధంచ్చలని కోరుకుంట్టడు. యేస్త 

స్రైన్ద్నిే  క్రపేమిసాుడు కాని తపుా ను దేవ ష్సాుడు. 

యేస్త ఎలుపాు డూ చేసాు డని మరియు ఎలుపుా డూ 

స్రైన్దే చేసాు డని తెలుస్తకోవడం మన్కు చ్చలా 

ముఖయ ం. 

 

నీతిమంతుడైన్ యేస్తక్రీస్తు ఎలుపుా డూ దేవుడు 

కోరుకునే్ దే చేశాడు. సిలువై ఉనే్  దొంగ కూడా 

ఒపుా కోవలసి వచిా ంది: "మన్ం న్నయ యంగా 

శక్షంచబడాడము, ఎందుక్ంటే మన్ రనులకు తగిన్ 

క్రరతిఫలం లభిస్తుంది; కానీ ఈ వయ కి ు తపుా  చేయలేదు" 

(లూకా 23:41). అతను నీతిమంతుడు కాబటి,ా అతను 

ఇలా చెరా గలిగాడు: "సాతానుకు న్నై హకుక  లేదు" 

(యోహాను 14:30). అతను ఎలుపుా డూ దేవుని ముందు 

స్రైన్ది చేసేవాడు. డబుి  మారేా వారిని దేవాలయం 

నుంి వెళ్ుగొటినా్పుా డు అతను తన్ ధ్రామ నిే  

క్రరదరిశ ంచ్చడు. తన్ తంక్రి ఇంటిని దొంగల గుహగా 

మారా్ డానికి అతను క్రరజలను అనుమతించలేదు 

(మతుయ 21:13). 

 

యేస్త ఒక్ వయ కి ుని అతని గత తపా ద్ల కార్ణ్ంగా 

ఎపుా డూ తిర్స్క రించలేదు (మతుయ 9:13) లేద్ 

పేదవారికి స్హాయానిే  నిరాక్రించే స్ంక్రరద్యాల 

కోస్ం స్తాయ నిే  విిచిపటలాేదు (మతుయ 12:1-2). 



1. Do you invite people to your home that cannot return the 

favor? 

2. Do you set aside some money each week to help the 

poor?  

3. Is it hard for you to forgive someone who hurt you? 

4. Have you talked to an unbeliever this week in a way that 

might draw them toward the Lord?  

5. Do you feel grateful for all the Lord has done for you? 

6. Do you visit the sick at home or in the hospital? 

7. Would you give another chance to the person who 

robbed you? 

8. Are you able to forget the wrongs that people have done 

to you? 

9. Do you avoid talking to poor people? 

10. Have you already received the mercy of God?  

 
 

JESUS: THE PURE (Matthew 5:8) 
 

CHAPTER 6 

PURITY: WHAT IS IT? 

Many people have a wrong idea about what it means to be 

a believer. One such person asked if he was a believer, 

answered: "Yes, I am a believer because I don't drink, 

smoke, dance or gamble." What mattered to him was a list 

of prohibitions, but the law of Christ always emphasized 

more what you do and what you are like on the inside than 

things you don't do. Your behavior should be and will be a 

simple reflection of what exists in your heart. The 

importance of personal, inner qualities is shown in the 

following common saying: 

 

"Plant thoughts and you will reap your actions. 

Plant actions and you will reap your habits. 

Plant habits and you will reap your character. 

Plant character and you will reap your destiny."  

Really, it all starts with thoughts. "For as a man thinks in 

his heart, so is he." (Proverbs 23:7). Acts are not the most 

important thing. Sure, your actions are important, but the 

fact is that "A good man out of the good treasure of his 

heart brings forth good; and an evil man out of the evil 

treasure of his heart brings forth evil. For out of the 

abundance of the heart his mouth speaks" (Luke 6:45). The 

main emphasis of spiritual development must always be 

the inner person; that is, the heart.  

 

Blessed are the pure in heart for they shall see God."  The 

coin of purity of which Jesus spoke in Matthew 5:8 has two 

sides: morality and sincerity. The word here translated 

"pure" is the Greek word katharos, which is defined as 

pure, clean, unsoiled, uncontaminated, sincere, upright, 

and void of evil. Jesus said in Matthew 15:19, that " ... out 

of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, 

fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are 

the things which defile a man."   

 

అతను తన్ స్హచరులకు గౌర్వం ఇచా్చ డు (మతుయ 

11:11-12) మరియు ఇతరులతో స్తాయ నిే  

రంచుకునే్న డు (మతుయ 13). క్రరతి మాటలో మరియు 

రనిలో, నీతిమంతుిగా ఉండటం అంటే ఏమిటో యేస్త 

మన్కు రరిపూర్ణ ఉద్హర్ణ్ను చూపంచ్చడు. 

 

రరిరక్వ తకు యేస్త మన్ ఉద్హర్ణ్ (ఎఫెస్వయులకు 

4:15). ఆయన్ మన్ బలానికి మరియు ఫలానికి మూలం 

(యోహాను 15:1-5). అతను చేసిన్టుగా, మన్ం దేవుని 

కుటంబం యొక్క  స్హవాసానిే  కోరుకోవాలి (హెక్రబీ 

10:23-27), దేవుని వాక్య ంతో మన్లిే  మన్ం 

పోష్ంచుకోవాలి (2 తిమోతి 3:16, 17), మన్ ఆస్తులను 

ఇతరులతో రంచుకోవాలి (2 కరింథీయులు 9: 7-10). 

మన్ం మనుష్యయ లకు బదులుగా దేవునికి లోబడాలి 

(అపొస్ులుల కార్య ములు 4:19). ఇదే యేస్త మన్కు 

బయలురర్చిన్ జీవితం. 

 

అతని న్నయ యమూరిు ప్పక్రతలో కూడా క్రీస్తు నీతి 

క్నిపస్తుంది. "దేవుడు యేస్త ద్వ రా లోకానికి నీతితో 

తీరుా  తీరాే  ఒక్ దిన్ననేి  స్సాాపంచ్చడు" (అపొస్ులుల 

కార్య ములు 17:31). అతను తీరుా  వచిా న్పుా డు, అతను 

మేక్ల నుంి గొక్రరలను వేరు చేసాుడు. "మన్మందర్ం 

క్రీస్తు న్నయ యప్పఠం ముందు క్నిపంచ్చలి, క్రరతి ఒక్క రూ 

శ్రీర్ంలో చేసిన్ వాటిని, మంచి లేద్ చెడు ఏమి చేసిన్ 

ద్ని క్రరకార్ం, వాటిని స్వవ క్రించడానికి" (2 

కరింథీయులు 5:10). ఆ రోజు నీతిమంతుడైన్ 

న్నయ యాధరతి నీతో ఏమి చెబుతాడు? 

 
వయ క్త ుగతఅప్లకిేషన్ 

యేస్త మన్ జీవితాలలో నీతి యొక్క  స్ంపూర్ణ 

ఆవశ్య క్తను నొకిక చెపా్ప డు: "మీ నీతి శాస్తస్తులు మరియు 

రరిస్యుయ ల నీతిని మించక్పోతే, మీరు ఏ విధ్ంగాన్య 

రర్లోక్ రాజయ ంలో క్రరవేశంచలేరు" (మతుయ 5:20). ఆ 

తరావ త ఈ ధ్రామ నిే  ఎలా ప్పటించ్చలో వివరించ్చడు. 

అతను కండమీది క్రరస్ంగంలో (మతుయ 5, 6 మరియు 

7) ఎతిు చూపన్ కనిే  విషయాలను చూడంి, అవి 

నీతివంతమన్ జీవితంలో ఇమిి ఉన్నే య: 

1. దయతో ఉండంి (5:7) 

2. స్వ చఛ ంగా ఉండంి (5:9) 

3. శాంతిని నెలకలా ంి (5:9) 

4. క్రరరంచ్చనేి  క్రరకాశ్వంతం చేయంి (5:14) 

5. మీ కోప్పనిే  అదుపులో పటాకోంి (5:21, 22) 

6. మీ అభిరుచిని నియంక్రతించుకోంి (5:27, 28) 

7. వివాహంలో న్మమ క్ంగా ఉండంి (5:31, 32) 

8. నిజాయతీగా ఉండంి (5:33-34) 

9. ఇతరుల క్రేయస్తస ను రరిగణంచంి (5:38-42) 

10. మీ శ్క్రతువులను క్రపేమించంి (5:43-48) 

11. స్వ చఛ మన్ ఉదేదశాయ లతో దేవుణణ సేవించంి (6:1-18) 

12. ఇతరులను క్షమించు (6:14, 15) 



Impurity is to look at a woman with illicit desires (Matthew 

5:28) while purity is just the opposite.  

 

Purity involves sincerity of motives. Even the word 

"sincere" comes from Latin words meaning "without wax". 

This refers to the ancient custom of hiding the flaws in a 

work of art with wax, trying to deceive the buyer. A good 

piece was without wax; that is, sincere, meaning that it was 

100% or without contamination. Like pure honey or pure 

milk, what is in the bottle is what is written on the label. 

Jesus responded to the hypocrites so much because they 

were "like whitewashed tombs which indeed appear 

beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones 

and all uncleanness." and "outwardly appear righteous to 

men, but inside [were] are full of hypocrisy and 

lawlessness" (Matthew 23:27). "The Lord does not see as 

man sees; for man looks at the outward appearance, but the 

LORD looks at the heart." (1 Samuel 16:7). It is not height, 

muscular strength, talent, charisma nor clothes that define 

a man. It is the heart. May we be pure in heart.  

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF PURITY 

The perfect and pure life of Christ was living proof that we 

can also be pure. He lived in the flesh but did not give 

himself to the impure desires of the flesh.  He never sinned. 

He never looked at a woman with impure intentions. He 

never acted falsely.   

 

Of those who followed him, none ever questioned his 

conduct. His enemies accused him of blasphemy because 

he claimed that he and the Father were one. His enemies 

were always trying to catch him in some contradiction but 

they never did. Not once! He had a life of suffering and 

temptation but he never failed. He could say: "I am the 

light of the world. Whoever follows me will not walk in 

darkness"(John 8:12).  He asked: "Who among you 

accuses me of sin?" (John 8:46) and the answer was only 

silence. When one of his chosen Apostles took money to 

betray Jesus, the only useful information he could offer to 

Jesus’ enemies was the place he would go to pray. Jesus 

was exactly what he appeared to be and what he professed 

to be.  

 

Christ had no ulterior or selfish motives. He did not use 

flattery to win over followers or facilitate his mission. His 

sincerity cost him dearly but to the Pharisees he spoke the 

truth, even when they didn’t like it. To Pilate, who had the 

power to kill him or set him free, he confessed that he was 

king and had all authority. He did attract attention, but his 

reason for helping people was because he felt compassion 

for them. The Pharisees would give the poor man a coin 

but only after they had tooted their own horn to call 

everyone's attention. Jesus healed the sick and raised the 

dead and instructed them to not tell anybody. What a 

difference!  Jesus gave us the perfect example of sincerity, 

purity, holiness and humility. "Create in me a pure heart, 

13. భౌతిక్వాదంగా ఉండక్ంి (6:19-24) 

14. మొదట దేవుణణ మరియు ఆయన్ రాజాయ నిే  వెతక్ంి 

(6:25-34) 

15. తీరుా లో క్రటంగా ఉండక్ంి (7:1-5) 

16. రవిక్రత వస్తువులకు విలువ ఇవవ ంి (7:6) 

17. మీరు ఎలా క్రరవరి ుంచ్చలనుకుంటనే్న రో అలాే 

ఇతరులతో క్రరవరి ుంచంి (7:13) 

18. క్రీస్తుకు లోబడంి (7:21-27) 

 

స్తైస్ువ జీవితం నీతి, మంచి రనులు మరియు 

విధేయతతో కూిన్ జీవితం మరియు ఇంకా ఎకుక వ, 

స్వ చఛ మన్ ఉదేదశాయ ల కోస్ం ఈ రనులు చేయాలి. 

మతుయ 6:1లో మన్ము క్రరజలకు క్న్బడేలా మన్ నీతిని 

ప్పటించకూడదని యేస్త చెపా్ప డు. దేవుడు మన్కు 

క్రరతిఫలమిసాు డని తెలిసి ఆయన్ను స్ంతోషపటడాానికి 

మన్ం చేసేదంతా ఆయన్ ముందు చేయాలి. 

 
స్వవ య పరీక్ష:  

మీ స్వ ంత నీతి స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. మీరు ఎపుా డైన్న ఎవరినైన్న ఉదేదశ్పూర్వ క్ంగా మోస్ం 

చేశారా, కానీ అది చేసిన్ందుకు రశాా తాురరడలేద్? 

2. మీరు క్షమించడానికి నిరాక్రించిన్ ఎవరైన్న మీ 

జీవితంలో ఉనే్న రా? 

3. "యేస్త న్న స్సాాన్ంలో ఏమి చేసాుడు?" అన్న ద్ని 

ఆధ్యర్ంగా మీరు నిర్ంతర్ం నిర్ణయాలు 

తీస్తకుంటన్నే రా? 

4. మీరు వితంతువులు, అన్నథలు మరియు పేదల 

గురించి ఆందోళ్న్ చెందుతునే్న రా? 

5. మీరు క్రప్పర్నా్, బైబిల్ అధ్య యన్ం మరియు చరాి తో 

స్హవాస్ంతో మీ ఆధ్యయ తిమ క్ జీవితానిే  బలోపేతం 

చేస్తునే్న రా? 

6. మీ మంచి జీవితం కార్ణ్ంగా మీరు దేవుని 

అనుక్రగహానికి అరుులని భావిస్తున్నే రా? 

7. మీరు వయ కుులను వారి బటలాు, భాష, జాతి లేద్ 

జాతీయతను బటి ాఅంచన్న వేసాురా? 

8. న్నర్సా్తడు మంచి వయ కి ుగా మరియు ముఖయ మన్ వయ కి ుగా 

మార్గలడని మీరు 

అనుకుంటన్నే రారాజయ ంయొక్క దేవుడు? 

 

 
 
 

యేస్త: దయగలవాడు (మతుయి 5:7) 
 

అధ్యయ యం 5 

మెరీీ : అది ఏమిటి? 

యేస్త ఒక్ క్థతో దయను నిర్వ చించ్చడు: “ఒక్ రాజు 

(మతుయ 18:23-35) తన్ సేవకులతో లెక్క లు తేలాా లని 

నిర్ణయంచుకునే్న డు. ఒక్ సేవకుడు తన్కు 10,000 



Oh God!" (Psalm 51:10). And may we add: "May the life 

of Christ be my life, too!" 

 
PERSONAL APPLICATION 

This teaching of Jesus tells us that we must have pure 

motives for all we do. If we do something good but in our 

hearts we do it because we want the praise of men, we will 

be like the Pharisees of Jesus' time. They gave alms to the 

poor, prayed long prayers and even fasted but did all that 

to be seen by people. Paul wrote in 1 Corinthians 13 about 

those who sold their possessions to give to the poor and 

even gave up their bodies to be burned but for the lack of 

the correct motive (love), it was worth nothing. Let's be 

careful to do good works, but motivated by love for God 

and for others.  

 

We should also remember that, as Christians, we are the 

light of the world. The only chance the world has to climb 

out of the moral gutter in which it lives is for Christians 

show a more excellent way. If there is no difference 

between the world and us, then it means we are a part of 

the world. If we read the same books and magazines, see 

the same movies, wear the same clothes, tell the same jokes 

and participate in the same amusements as the people who 

walk in darkness, we are not being pure in the eyes of God.   

 

A good rule of thumb that always helps us make good 

decisions is to ask: "What would Jesus do in my place?" 

There is a similar question we can ask to help us stay pure 

in heart: "Would I be ashamed for Jesus to know my acts, 

thoughts and motives?" Of course, Jesus does already 

know our thoughts and motives. We just need to remember 

that he does and we need to desire to please him. "There is 

no creature hidden from His sight, but all things are naked 

and open to the eyes of Him to whom we must give 

account" (Heb 4:13).  Blessed are the pure in heart for they 

shall see God.  

 

The main thing that keeps us from having a pure heart is 

sin, specifically, hidden sin (Psalm 32:3). We must 

honestly face up to and eliminate sin from our lives. So 

many people, afraid of the reaction of others, refuse to 

admit that there is sin in their hearts, so they spend their 

lives struggling and pretending to appear to be something 

they are not. We appreciate pure water, pure milk or pure 

honey. They are 100% what they appear to be and are 

claimed to be. The same is true of a pure heart. Possibly, 

we have come to grips with a God who searches our hearts 

and knows just what is inside, but what makes us so afraid 

to be perfectly transparent to those around us? Is it fear 

that, if others really knew us as we are, they would mock, 

scorn, despise and reject us? Those are the same fears that 

produced the pharisaical, hypocritical hearts of Jesus' day. 

Don't you sometimes long to be so clean inside that you 

would not be ashamed for any and all to know you as you 

really are? What a relief that would be! "Create in me a 

ట్టలెంటు రుణ్రి ఉనే్న డని అతను క్నుగొనే్న డు - 

ఒక్ చిన్ే  అదృషంా. సేవకుడు తాను చెలిుంచిన్ ద్నిని 

ఎరా టిీ తిరిగి చెలిుంచలేడు - ఎరా టిీ కాదు. రాజు, తన్ 

మనుష్యలను ఇలా ఆదేశంచ్చడు: "అతనిే  

చెర్సాలలోకి విసిరేయంి; అతని భార్య  మరియు 

పలులతో స్హా అతని ఆస్తులనేి ంటినీ అమమ ంి!" 

సేవకుడు అతనిని వేడుకునే్న డు, "న్న క్రరభువా, 

దయచేసి న్నతో స్హన్ం వహంచంి. న్నను మొతుం 

తిరిగి చెలిుసాును. న్నకు కంచెం స్మయం కావాలి." ఆ 

వినే్ రం రాజు హృదయానిే  తాకింది మరియు 

ఆశ్ా ర్య ం క్లిగించింది - అతను మొతుం రుణానిే  ర్దుద 

చేశాడు. సేవకుడు ఆన్ందంతో దూక్డం మరియు 

కేక్లు వేయడం విిచిపటా్టడు! అయతే, వెంటన్న, 

అతనికి కంత డబుి  బాీ ఉనే్  తోటి సేవకుణణ చూశాడు. 

ఇది కంచెం మొతుం మాక్రతమే, కానీ మొదటి సేవకుడు 

వెంటన్న చెలిుంచ్చలని ిమాండ్ చేశాడు. చిన్ే  అపుా  

అయన్రా టిీ.. ఆ సేవకుడు చెలిుంచలేక్పోయాడు. 

మొదటి సేవకుడు, ఇంత పదద రుణ్ం మాఫీ 

చేయబిన్వాడు, ఆ సేవకుడు తన్కు 

చెలిుంచ్చలిస న్ంత వర్కు చెర్సాలలో వేయమని 

ఆజాఞ పంచ్చడు. ఇపాు డు ఈ క్థలో, ఎవరు దయగలవారు 

- రాజు లేద్ మొదటి సేవకుడా? వాస్ువానికి, అది రాజు, 

ఎందుక్ంటే అతను రుణ్క్రగహీత యొక్క  స్కి ుష ారరిసితాిని 

తాకి, అతని బాధ్ను తగి గంచడానికి ఏదో చేశాడు. 

 

యేస్త ఒక్రోజు (మతుయ 12:1-2) స్బిా త్ (యూదుల 

విక్రశాంతి దిన్ం) న్నడు తన్ శష్యయ లతో క్లిసి న్ిచ్చడు. 

మధ్యయ హే  భోజన్ స్మయం కావడంతో శష్యయ లు ఆక్లితో 

ఉన్నే రు. వారు కోయడానికి సిదధంగా ఉనే్  మొక్క జొనే్  

పొలంైకి వచ్చా రు. అక్క డ న్నటక్ం తలెతిుంది: 

ఆక్లితో ఉనే్ వారు, రంిన్ మొక్క జొనే్  పొలానిే  

చూస్తునే్న రు, మరియు రరిస్యుయ ల స్మూహం యేస్త 

శష్యయ ల గుంపును చూస్తు  ఇలా ఆలోచిస్తునే్న రు: "ఇది 

స్బిా త్. ఇది స్బిా త్ రని చేయడానికి 

అనుమతించబడదు. వారిని నిశతంగా గమనించంి. 

వారు తిన్డానికి మొక్క జొనే్ ను తీస్తకుంట్టరో లేదో 

చూడాలి. ఇపాు డు యేస్త ఏమి చేయబోతునే్న డు? 

అతను తన్ శష్యయ ల అవస్రాలను రరిగణ్న్లోకి 

తీస్తకుంట్టడా మరియు తన్ శ్క్రతువుల విమర్శ లను 

తీస్తకుంట్టడా? లేక్ మాన్వ నిరిమ త స్ంక్రరద్యాలకు 

తల్గగి గ తన్ మనుష్యలను ఆక్లితో అలమటిసాుడా? దయ 

ఏమి చేస్తుంది? స్మాధ్యన్ం స్ా షంాగా ఉంది. 

 

దయామయుడు మనుష్యయ ల అవస్రాలను తన్ 

క్రప్పధ్యన్య తగా నిర్వ చించ్చడు. వాస్ువానికి, ఇది క్రరజలను 

ఆశీర్వ దించడానికి ఇవవ బిన్ దేవుని చటా్టనేి  ఏ 

విధ్ంగాన్య ఉలుంఘంచలేదు. వారు కూడా భరించలేని 

నియమాలు మరియు భారాలను క్నిపటినా్ 

చటబాదధమన్ క్రటవాదుల స్ంక్రరద్యాలతో మాక్రతమే 



pure heart, oh God.  Let me be like you in all my ways." 

(Psalm 51:10) 

 
SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions in order to measure your own level 

of purity: 

1. What do you think of a person who has a pure heart? 

2. Would you be ashamed for your friends to know your 

thoughts? 

3. Are you walking in the light of God? 

4. Would you be ashamed for the brethren to know the 

books you read or the films you watch? 

5. Do you enjoy indecent or suggestive jokes? 

6. Do you consider yourself to be a sincere person? 

7. Can you say that you hate evil? 

8. Do you lie to people in order to not offend them? 

9. Do you think it is right to dress sensually so people are 

attracted to your body? 

10. Do you do good deeds in order to be seen by others? 

 

 
JESUS: THE PEACEMAKER (Matthew 5:9) 

 
CHAPTER 7 

PEACEMAKER: WHAT IS IT? 

For many years a large silver star adorned the top of the 

Church of the Nativity in Bethlehem. One day, back in the 

1800’s, the Roman Catholic Church, which shared a part 

of the building with a Greek Orthodox Church, decided to 

take down the silver star and replace it with their own star. 

But the Greek Orthodox Church refused to let them. The 

Greek Orthodox Church was supported by Russia and 

France supported the Roman Catholic Church, but it was 

Turkey who actually ruled over Palestine at that time. 

When Turkey sided with the Roman Catholic Church, 

Russia declared war on Turkey. Immediately France and 

England allied themselves with Turkey and fought what 

history calls the Crimean War. It lasted over three years, 

from 1853 to 1856. At the end of that war the star came 

down. 

 

Isn’t it ironic that in the very place of the birth of the Prince 

of Peace there has almost always been conflict and war? 

When TV cameras take us to Bethlehem almost any 

Christmas season, we will see armed soldiers watching 

over the crowds that gather to worship the Prince of Peace. 

It is estimated that in all the history of humanity less than 

eight percent of recorded history can be described as times 

of peace. In the last 32 centuries there have been fewer than 

300 years of peace. Historians tell us that within the last 

300 years there have been 286 wars in Europe alone.  

  

In the 20th century, the iron curtain fell in Eastern Europe. 

For many years, they had lived in apparent peace among 

themselves. However, now freed from the rule of the 

Soviets who dominated them, various ethnic groups 

returned to the old bitterness and hatred and the mutual 

ఇది విభేదిస్తుంది. మాన్వ నిరిమ త నియమాలు మరియు 

ఆచ్చరాల క్ంటే మెరీస  క్రరజల అవస్రాలకు 

హాజర్వుతుంది. 

 

దయ లేని మతం శూన్య మన్ది మరియు చనిపోయన్ది 

మరియు దేవుని నుంి కాదు. తమ జీవితం నుంి 

దయను మిన్హాయంచే ఎవవ రూ తాము యేస్తను 

అనుస్రిస్తునే్న మని చెపుా కోలేరు. క్నిక్ర్ం చూరడం 

లేద్ ఉండక్పోవడం అన్నది చిన్ే  విషయం కాదు. 

తీరుా లో, క్రీస్తు క్నిక్ర్ం లేని వారితో ఇలా అంట్టడు: 

"'శ్పంచబడాడవు, న్న నుంి బయలుదేరు, డెవిల్ 

మరియు అతని దేవదూతల కోస్ం సిదధం చేసిన్ 

శాశ్వ తమన్ అగిే లోకి: న్నను ఆక్లితో ఉనే్న ను మరియు 

మీరు న్నకు ఆహార్ం ఇవవ లేదు; న్నను ద్హంతో ఉనే్న వు 

మరియు మీరు న్నకు ఇచ్చా రు. ప్పనీయం లేదు; న్నను 

అరరిచితుిని మరియు మీరు న్నేు  న్గే ంగా లోరలికి 

తీస్తకోలేదు మరియు మీరు న్నకు దుస్తులు 

ధ్రించలేదు, అన్నరోగయ ంతో మరియు జైలులో ఉన్నే రు 

మరియు మీరు న్నేు  స్ందరిశ ంచలేదు. అపుా డు వారు 

కూడా, 'క్రరభూ, మేము నినేు  ఎపుా డు ఆక్లితో, 

ద్హంతో, అరరిచితుిగా, న్గే ంగా, అన్నరోగయ ంగా లేద్ 

చెర్సాలలో ఉనే్ పుా డు చూశాము, మరియు నీకు 

రరిచర్య  చేయలేద్?' అపుా డు ఆయన్ వారికి 

జవాబిచా్చ డు, 'నిశా్ యంగా, న్నను మీతో చెపుునే్న ను, 

మీరు వీరిలో ఒక్రికి చేయన్ందున్,న్నను.'" (మతుయ 

25:41-45) నిజ స్తైస్ువతవ ంలో దయ అన్నది ఒక్ 

ముఖయ మన్ భాగం. 

 

"దయగలవారు ధ్నుయ లు, ఎందుక్ంటే వారు క్నిక్ర్ం 

పొందుతారు" అని యేస్త చెపా్ప డు. ఒక్ చెడు రరిసితాిలో 

ఉనే్  వయ కి ు యొక్క  బాధ్ను మన్ం అనుభవించడానిే  

దయ అంట్టరు. ఇది నొపా ని మాక్రతమే అనుభూతి 

చెందడం కాదు, ఉరశ్మన్ం మరియు స్హాయం 

చేయడం. మన్మందర్ం కనేి సారుు నొపా  మరియు 

అవస్రానిే  అనుభవిసాుము. నిస్స ందేహంగా, మన్కు 

క్రపోతాస హక్ర్మన్ రదం లేద్ దయగల స్ంజఞ అవస్ర్ం. 

మన్ చుటా్ట ఉనే్  వయ కుులు కూడా ఇదే విషయాలను 

అనుభవిసాురు మరియు ఆ ర్క్మన్ మాట మరియు 

స్హాయం అవస్ర్ం. 

 

మతుయ 5:7లో, ఇతరులరటు మన్కునే్  క్రశ్దధకు 

మరియు క్రపేమకు దేవుడు క్రరతిఫలమిసాు డని యేస్త 

మన్కు బోధంచ్చడు. మేము "దయ పొందుతాము". 

మతుయ 6:14లో యేస్త చెపా్ప డు, "మీరు మనుష్యయ ల 

అరరాధ్ములను క్షమించిన్టుయతే, మీ రర్లోక్పు 

తంక్రి కూడా మిమమ లిే  క్షమిసాుడు." దయగల వయ కి ు 

నిజంగా ఆశీర్వ దించబడతాడు. అతను తన్ జీవితం 

విలువైన్దిగా భావిసాుడు మరియు క్రరతిఫలమిచేా  



killing began anew. The truth is that human beings, on our 

own, do not get along well with each other. Our courts are 

full of those who cannot get along, so they go to court to 

find someone to resolve the differences between them. We 

fight and we bicker. We criticize each other. We tear each 

other down. On our own, we have difficulty living in 

harmony and peace with one another. 

 

Epictetus, a philosopher of the first century, wrote in 

reference to the Pax Romana - the Roman peace that 

existed in the civilized world at the time and about which 

the Caesar boasted - “While the emperor may give peace 

from war on land and sea, he is unable to give peace from 

passion, grief and envy. He cannot give peace of heart, for 

which man yearns more than even for outward peace.” 

 

To most people, peace is simply "the absence of strife." If 

there are no wars, we say the world is at peace; or if we 

aren’t fighting with our neighbors, we have neighborhood 

peace. But peace in the scriptures is far more than that. In 

the O.T., peace is shalom which means "wholeness, 

completeness, harmony of life." In the N.T. the Greek 

word for peace is eirene meaning "inner well-being." 

Putting them all together, peace can be defined as "inner 

calm, even in the midst of outward turmoil or calamity."  

To enjoy peace is to be in harmony with God, self and 

others.  

 

It is important to know that peace in the Bible carries the 

idea of reconciliation. It is not just declaring a cease-fire 

but a uniting of the armies. It isn't just not fighting in front 

of the kids but starting to love one another. It isn't just 

closing the doors to shut out the noise on the street but 

finding an inner tranquility in your spirit that remains 

though surrounded by turmoil. True peace comes when 

friendship is re-established between you and God, others 

and your own self. 

 

There is only true peace when love takes the place of 

hatred. The peacemaker is the one who works to replace 

hatred and strife with love and unity.  

 
JESUS IS OUR EXAMPLE OF A PEACEMAKER 

The daily headlines of almost any newspaper tell about 

wars, crime, violence and hatred. In the midst of such 

confusion and strife, can it be that there is a place of quiet 

rest, peace and tranquility, safety, a true paradise here on 

earth?  Such a place does indeed exist and, better still, is 

accessible to all. This place is in Christ and the one who 

created this peace is Jesus himself. In fact, Jesus is our 

peace. Into this squabbling, war-torn world, God sent His 

personal, visible representative of "peace on earth, good 

will toward men."  

 

Isaiah prophesied about Jesus: "For unto us a Child is born, 

unto us a Son is given; and the government will be upon 

దేవుడు తన్ను ఎంతో ఆన్ందంతో గమనిస్తునే్న డని 

కూడా నిశా్ యంచుకుంట్టడు. 

 
యేస్త దయకు మన ఉదాహరణ 

యేస్తను ఎవరూ కలవరు. అతను ముఖయ మన్ రనులతో 

నింిన్ ఎజండాతో జీవితానిే  గిప్పడు, కానీ ఎలుపుా డూ 

తన్ చుటా్ట ఉనే్ వారి అవస్రాలను ఆపవేసేందుకు 

స్మయానిే  క్నుగొనే్న డు. వేర్కక్రికి స్హాయం చేయడం 

యేస్తకు స్మయం వృధ్య కాదు. అతని క్రప్పధ్యన్య తలు 

క్రరరంచంలోని వాటికి భిన్ే ంగా ఉన్నే య. 

శ్కి ువంతమన్ ఉరన్నయ స్ం అందించిన్ తరావ త రర్వ తం 

నుంి దిగివస్తు , అతను ఒక్ కుష్యురోగిని క్లిశాడు, 

అతను "క్రరభూ, నీకు ఇషమాతే, న్నేు  శుక్రభం 

చేయగలవు." యేస్త తన్ చెయయ  చ్చప అతనిని తాకి, 

"న్నను ఇషరాడుతునే్న ను; శుదిధ పొందుము" (మతుయ 

8:3). భూమిై క్రీస్తు రరిచర్య లో ఆ దృశ్య ం మూడు 

స్ంవతస రాలకు ైగా పున్రావృతమంది. 

 

మన్కు అసౌక్ర్య ంగా అనిపంచే అభయ ర్నా్లకు 

నిర్ంతర్ం క్రరతిస్ా ందిస్తు , స్హాయం కోస్ం అిే ఒక్ 

నిరుపేద వయ కి ుని యేస్త ఎపుా డూ క్లుస్తకునే్న డని 

మరియు వారికి స్హాయం చేయడంలో 

విఫలమయాయ డని మన్ం బైబిలోు  ఎపుా డూ చదవలేదు. 

చివరి వర్కు, సిలువై సిలువ వేయబిన్ క్రీస్తును 

మన్ం చూసాుముక్లవ రి, ఇదదరు దొంగల మధ్య  వేదన్తో 

చనిపోతునే్న రు. అతను తన్ స్వ ంత స్మస్య లతో తన్ 

చేతులను నిండుగా ఉనే్న డు కానీ, దొంగ అభయ ర్నా్ను 

విని, అతను గొరా  క్రుణ్ను అనుభవించ్చడు. తన్ంతట 

తాన్న బాధ్ను, అవమాన్ననిే  అనుభవిస్తునే్ రా టిీ ఆ 

దొంగను క్షమించగలిగాడు. అదే మన్ యేస్త! మన్ 

స్వ ర్ గపు తంక్రికి వయ తిరేక్ంగా చేసిన్ అన్నక్ ప్పప్పల 

అరరాధ్ంతో అతను మమమ లిే  చిన్ే చూపు చూశాడు, 

మరియు అతని అన్ంతమన్ దయ మాకు అవస్ర్ం 

కాబటి,ా మీ మరియు న్నలాంటి ప్పపుల మధ్య  

జీవించడానికి అతను ఇరా టిీ ఈ మురికి మటి ాబంతికి 

దిగాడు. 

 

ఇపుా డు, ఈ క్రరరంచంలోని మలిన్నలతో మరియు 

ప్పరపు దురావ స్న్తో తమను తాము క్పుా కునే్  వయ కుుల 

రటు మన్కు ఎలా అనిపస్తుంది? రేపు వారికి తిన్డానికి 

ఏమీ ఉండదని మరియు తీరుా లో మర్ణ్ం క్ంటే 

ఘోర్మన్ విధ వారికి ఎదురుచూస్తుందని తెలిసి, మేము 

స్హాయం చేయడానికి చేరుకుంట్టమా? యేస్త చేశాడు. 

మన్ం క్రీస్తు జీవితానిే  జీవించ్చలనుకుంటే, మన్ం 

కూడా స్హాయం చేసాుము. 

 
వయ క్త ుగతఅప్లకిేషన్ 

క్రరతి రరిసితాిలో "యేస్త ఏమి చేసాుడు?" అని 

క్రరశే ంచుకోవడానికి మన్లిే  మన్ం స్వాలు 

చేస్తకోవాలి. తన్ను బాధ్పటినా్ లేద్ గోడకు 



His shoulder. And His name will be called Wonderful, 

Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of 

Peace. Of the increase of His government and peace there 

will be no end, Upon the throne of David and over His 

kingdom, To order it and establish it with judgment and 

justice From that time forward, even forever. The zeal of 

the LORD of hosts will perform this.” (Isaiah 9:6, 7)  

 

This helps us understand God's grand plan to establish 

peace among men here on earth. God's plan was called a 

"Mystery" and "God's Eternal Purpose". It is to do nothing 

less than unite all kinds of people in a kingdom of peace, 

love and righteousness through Jesus Christ the King. 

Isaiah 11:1-10 described this kingdom 650 years before it 

was established. He used symbolic terms: "… The wolf 

also shall dwell with the lamb… the cow and the bear shall 

graze; their young ones shall lie down together… They 

shall not hurt nor destroy in all My holy mountain, for the 

earth shall be full of the knowledge of the LORD as the 

waters cover the sea. "Those who by nature would once 

kill and devour each other are transformed into harmless, 

loving beings. Can you see how true peace only is possible 

when people come to know the Lord? This is where "Jesus, 

the Prince of Peace" comes in. This is why it is so essential 

for us to know Christ and his life. 

 

Ephesians 2:11-16 shows how Jesus is the great 

peacemaker. Read this passage and see how he destroyed 

the enmity that separated Jews and Gentiles in one body. 

Jesus' effect on these natural enemies was fantastic. People 

of different cultures, languages, races, religions, customs, 

etc., who had centuries of history full of war after war - 

Jesus caused them to become beloved brothers. The 

instrument he used to make peace was the cross of Calvary. 

The vision is of Jesus walking through the desert. In front 

of him all is dead and brown. But on he walks and 

wherever he passes, he leaves love, peace and harmony. 

The desert comes to life and is transformed into a beautiful, 

lush garden: birds singing, flowers blooming, water 

running, green pastures. In reality, that's exactly what Jesus 

did, but in spiritual terms.  

 

Jesus embraced the worst sinner, touched the vilest leper, 

purified the most despicable prostitute, took all types of 

people and joined them together into one beautiful family 

of God.  He paid a high price but saw his mission as a 

peacemaker as a priority in his life.      

 
PERSONAL APPLICATION 

The job of a peacemaker is to reconcile men to God, with 

other human beings and with their own selves.  When Jesus 

spoke these words, the world was divided. One race hated 

other races, one nation hated other nations, and people of 

one religion hated other religions. An example of this is the 

feelings between Jews and Gentiles. The Jewish man 

thanked God for not being a Gentile, a slave or a woman. 

క్రవేలాడదీసిన్ వయ కి ుని యేస్త క్షమిసాుడా? తన్ను ఫెయల్ 

చేసిన్వాికి మరో అవకాశ్ం ఇసాురా? అతను న్నరుా కున్న 

ధీమాతో ఓపక్గా ఉంట్టడా? అధ్ర్మ పు బుర్దలో నుంి 

ఎవరినైన్న బయటకు తీయడానికి అతను స్హాయం 

చేసాుడా? మీకు స్మాధ్యన్ం తెలిసేు, అది కూడా 

చేయంి! 

 

మారుక  4:24 క్రరకార్ం, దయ చూరడం అంటే మన్ 

చుటా్ట ఉనే్  క్రరజల అవస్రాలను తీరా్ డం. మెరీస  

ఎలుపుా డూ క్ళ్లు  తెరిచి న్డుస్తుంది మరియు స్హాయం 

కోస్ం చిన్ే  ఏడుపు వదద రనిచేస్తుంది. ఇది మన్తో 

క్రరతిరోజూ జరుగుతుంది మరియు మన్ం ద్నికి తెరిసేు 

మన్ం ద్నిని క్రగహసాుము. నొపా , ఆందోళ్న్, భయం 

మరియు విచ్చర్ంతో గురిుంచబిన్ ముఖాలతో మేము 

మారాగలను ద్టతాము. క్రశ్దధ అవస్ర్ం ఏదో తపుా  

ఉందని క్రగహసేు, మాకు రండు ఎంపక్లు ఉన్నే య: 

బాధ్లో ఉనే్  వయ కి ు రటు ఉద్స్వన్ంగా ఉండంి లేద్ 

స్హాయం చేయడానికి దగ గర్గా ఉండంి. మన్ము 

యేస్తలో దయ కోస్ం ఒక్ రరిపూర్ణ న్మూన్నను క్లిగి 

ఉనే్న ము ఎందుక్ంటే అతని జీవితంలో క్రరతిదీ అతని 

తంక్రి యొక్క  క్రరతిబింబం. "రర్లోక్ంలో ఉనే్  మీ 

తంక్రి క్నిక్ర్ం ఉనే్ టేు క్నిక్ర్ం క్లిగి ఉండంి" అని 

యేస్త చెపా్ప డు (లూకా 6:36). 

 

ఆ వయ కి ు మన్కు తెలియదని మన్లో మన్ం చెపుా కోవడం 

ద్వ రా మన్ం కనేి సారుు మన్ నిర్ుక్షాయ నేి  

మనిే ంచ్చలనుకోవచుా . లూకా 10:25-35లో, ఈ 

ముందస్తు క్రరణాళికాబదధమన్ ఐసోలేష్ వ్యయ హం 

గురించి యేస్త మన్కు బోధంచ్చడు. ఇది "మంచి 

స్మరిట్" క్థ. ఇదదరు యూదులు (ఇదదరూ 

మతరర్మన్ వయ కుులు) గాయరిన్ వయ కి ు అదే ద్రిలో 

వెళ్లు ర్ని గమనించంి, అయతే ఉదేదశ్పూర్వ క్ంగా 

అవతలి వైపు వెళ్లు రు. ఆరడానికి మరియు స్హాయం 

చేయడానికి వారికి అవకాశ్ం ఉంది, కానీ వారు 

చేయలేదు. బహుశా అది జీవితం యొక్క  చింత, ఉచుా  

భయం, ఒక్ రోజు రని తరావ త అలస్ట లేద్ అది 

కేవలం ఉద్స్వన్త కావచుా . సాకు ఏమన్రా టిీ, 

ఫలితం ఇరా టిీ "చర్య  లేదు". మంచి స్మారిట్, 

అయతే, బాధ్య తలు మరియు బాధ్య తలను 

నెర్వేరా్ డానికి తన్ మార్గంలో బిజీగా ఉనే్  వయ కి ు, కానీ 

అతను అవస్ర్ంలో ఉనే్  వయ కి ుని ఆరడానికి మరియు 

స్హాయం చేయడానికి అనిే ంటినీ నిలిపవేసాడు. 

ఇలాంటి అవకాశాల కోస్ం మన్ం క్ళ్లు  తెర్వాలి. 

స్మర్యుడు ఆ వయ కి ుని చూడగాన్న, అతను ద్ని నుంి 

ద్చ్చలనుకున్న బదులు అవస్రానిే  చూడాలని 

కోరుకునే్న డు. మాకు కూడా ఇలాంటి అవకాశాలు 

ఎపుా డూ వస్తు న్న ఉంట్టయ. న్టించడానికి మన్లిే  

క్దిలించేది మన్ విదయ , క్రరతిభ, సామాజిక్ వర్గం లేద్ 

ఆరికా్ వన్రులు కాదు. అది దయతో నింిన్ హృదయం. 



He despised the half-breed Samaritans, even to the point of 

walking many miles out of his way to avoid contact.  

 

Today, it is the white and the black, rich and poor, learned 

and illiterate, north and south, socialist and capitalist, 

liberal and conservative, Islamic and Jewish. Human 

nature has not changed. Christians must be instruments of 

peace, serving God's plan to establish peace between 

people of all groups. Sadly, some who call themselves 

Christians, instead of making peace, often sow discord and 

division. We all should be ashamed of this situation that is 

so contrary to the growth of Christ's kingdom. Let us 

dedicate our lives to peacemaking. That way we will be the 

children of God.   

 

The night he was betrayed by Judas, when Jesus prayed to 

the Father in favor of his disciples, he asked: "that they all 

may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that 

they also may be one in Us, that the world may believe that 

You sent Me" (John 17:21). Yet today when unbelievers 

observe the multitude of different denominations, each one 

claiming he is following Jesus, it is no wonder that many 

do not care about listening to their message. This sad 

situation has even arrived at the absurd extreme in history 

of "Christians" killing "Christians".  Enough of this! The 

peacemaker fights for, defends, and promotes peace and 

not division. To Christ's followers was given the job of 

creating peace; that is, bringing people into reconciliation 

with one another. "Now all things are of God, who has 

reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has 

given us the ministry of reconciliation, that is, that God 

was in Christ reconciling the world to Himself, not 

imputing their trespasses to them, and has committed to us 

the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors 

for Christ, as though God were pleading through us: we 

implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. For 

He made Him who knew no sin to be sin for us, that we 

might become the righteousness of God in Him" (2 

Corinthians 5:18-20). 

 

To be a peacemaker means to evangelize, to tell the good 

news of the love of God and the forgiveness of sins through 

the sacrifice of Jesus Christ. The solution for family feuds, 

racial strife and civil conflict is the gospel. Two people 

only come into fellowship with God when they are in 

fellowship with each other. Peace does not come by 

political party, economic system, national flag or the 

United Nations. Jesus is the One who brings peace (John 

14:27). Our job is to spread the peace that Jesus gives. This 

is work for us all.  

 

Just like Jesus dedicated his own life to peacemaking, we 

should dedicate our lives to bringing peace to the world, 

but peace that is true and eternal, men reconciled to God 

through Jesus Christ.   

 

 

స్మర్యుడు భయం లేకుండా, సిగుగ లేకుండా 

గాయరిన్ వయ కి ు వదదకు వచా్చ డు. భయం, అవమాన్ం 

క్లగాలిస న్ వారు చూసేవారే కానీ సాయం చేయడం 

ఆరలేరు. చరాి  అన్నది జీవితంలోని క్ఠిన్మన్ వాస్ువాల 

నుంి మన్ం ప్పరిపోయే మఠం కాదు. దీనికి విరుదధంగా, 

మేము చర్య  యొక్క  శ్రీర్ం. స్మర్యుడు ర్కాునికి 

భయరడలేదు. మందు పూసి గాయాలను తాకాడు. 

స్తైస్ువుడు ర్కాునికి భయరడడు. కందరు వయ కుులు, 

అవస్ర్మన్ వయ కి ుని ఎదుర్కక ంట్ట, "స్హాయానికి 

క్రరతిఫలంగా న్నను ఏమి అందుకుంట్టను?" 

మరికందరు, "ఆశ్ లేదు; న్నను న్న స్మయానిే  వృధ్య 

చేస్తకుంట్టను." దయగలవాడు, స్హాయం చేస్తు న్న 

ఉంట్టడు. జాతి, చర్మ ం ర్ంగు లేద్ మతం రటింాపు 

లేదు. మంచి స్మారిట్ అతను ఆప స్హాయం 

చేయాలా వద్ద  అని నిర్ణయంచడానికి సామాజిక్ భక్రదతా 

న్ంబర్, ఆద్యపు రనేు  స్సేటా్స్మెంట్, మెరిట్ యొక్క  

మూడు స్తచన్లు లేద్ స్తడైవింగ్ లైసె్స  అడగలేదు. 

 

మీరు ఒక్ క్రరధ్యన్ ర్హద్రిైకి వెళిు, అర్ధరాక్రతి ఒంటి 

గంటకు తీక్రవంగా గాయరిన్ వయ కి ుని చూసేు మీరు ఏమి 

చేసాురు? దయ చూరడం కనేి సారుు క్రరమాద్లను క్లిగి 

ఉంటంది. తదురరి బండరాయ వెనుక్ ద్కుక నే్  

దొంగలు ఆ స్మరిట్సై్  ద్ి చేయగలరు, కానీ అతని 

దయ మరియు క్రుణ్ క్రరమాద్ల క్ంటే గొరా వి. మన్ 

క్రప్పణాంతక్మన్ ఆధ్యయ తిమ క్ గాయాల నుంి మన్లను 

ర్క్షంచడానికి యేస్త ఆ క్రకూర్మన్, అవమాన్క్ర్మన్ 

సిలువ వదదకు వెళిు న్పాు డు అతని దయ మరియు 

క్నిక్ర్ం ఎంత గొరా ది? 

 

శలువ యొక్క  బాధ్యక్ర్మన్ మారాగనేి  

తొకుక తునే్ పుా డు, జన్స్మూహంలో ఒక్ స్తస్వు యేస్తై 

దయ చూపుతూ, తువావ లు తీస్తకని అతని ముఖానిే  

ఆర్బెటడాం పురాతన్ స్ంక్రరద్యం. ఆ స్తస్వు యొక్క  

స్ంజఞ అతని బాధ్లను అంతం చేయలేదు, కానీ క్రీస్తు 

చ్చలా హతుుకునే్న డు, అతను తన్ ముఖ ముక్రదను ఆ 

టవల్ మీద ఆక్టాకునే్న డు. ఆ క్థ ఒక్ పురాణ్ం 

మాక్రతమే, కానీ క్రరభువు కార్ణ్ంగా మన్ం ఇతరుల కోస్ం 

చేసే ఏ దయ లేద్ దయ, మన్ ఆతమ లై మరియు 

తర్చుగా మన్ం స్హాయం చేసిన్ వారి ఆతమ లై శాశ్వ త 

ముక్రద వేస్తుంది. క్రరజల క్షా్ట్లు మరియు అవస్రాల 

యొక్క  విరరీతమన్ రరిసితాులను ఎదుర్కక నే్ పాు డు, 

మన్ం ఇవవ వలసిన్ వన్రులు ఏమీ లేవని మన్ందరిీ 

తెలుస్త. కనేి సారుు మన్ం అందించే ఏైక్ విషయం 

సేే హపూర్వ క్ రదం మరియు దయ యొక్క  స్ంజఞ. అది 

కూడా కాదన్డానికి మన్లో ఎవరు ధైర్య ం చేసాురు? 

 

లూకా స్తవార్ు క్రీస్తు గెతేస మన్న తోటలో ఉనే్ పుా డు, 

ర్క్ ుపు బిందువుల వంటి చెమటలు రటేంాత వేదన్లో 



SELF-EXAMINATION: 
Answer these questions to measure your own level of 

peacemaking: 

1. Are you at peace with God? 

2. Are you at peace with yourself? 

3. Do you live at peace with your neighbor? 

4. Do you participate in or promote a religious division - 

denomination?  

5. Have you shared the gospel with someone lately? 

6. Do you enjoy seeing people fight? 

7. When someone is mad at you do you talk to them to try 

to resolve the problem? 

8. When you try to help people who are squabbling, do you 

mention Christ to them?  

9. Do you take the initiative to resolve problems? 

10. Have you ever helped someone find the peace that is 

available in Christ? 

 

 
JESUS: THE FAITHFUL (Matthew 5:10) 

 
CHAPTER 8 

FAITHFULNESS: WHAT IS IT? 

A person's true character is most clearly revealed when that 

person is feeling the pressures of life. When everything is 

pleasant and easy, free of irritations, insults and injuries, it 

isn't very hard to be good and kind, patient and agreeable. 

But in the midst of persecution, pain, illness, criticism and 

rejection, a man's true colors come to the surface. It is in 

these moments that some appear as light in the darkness 

and others just blend into that darkness. It is in these 

moments that some give up and others keep going. 

 

If you leave all to follow Jesus, only try to help others and 

dedicate yourself wholly to God, but then suffer some great 

loss, you may be tempted to think, "What good does it do 

to serve God? Is it worth trying to be a good person?" or 

“My life was better before I gave it to God." But what is 

missing if you succumb to such thoughts? It is simply this: 

You lack faith or trust in God and His promises. The truth 

is that God never promised us a rose garden. To the 

contrary, He only promised that He would always be with 

us to give us strength and that, if we remain faithful unto 

death, we will receive a reward beyond our wildest dreams. 

But it takes faithfulness to receive that reward. The quality 

we need to possess in our lives is faithfulness to God, to 

Christ and to our own convictions. 

 

"Blessed are those who are persecuted for righteousness' 

sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you 

when they revile and persecute you, and say all kinds of 

evil against you falsely for My sake. Rejoice and be 

exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so 

they persecuted the prophets who were before you" 

(Matthew 5:10). The quality of life seen here, in a person's 

reacting to persecution with rejoicing, is faithfulness or 

faith in the promises of God.  

మునిగిపోయన్పుా డు, "ఒక్ దేవదూత రర్లోక్ం నుంి 

అతనికి క్రరతయ క్షమ, ఆయన్ను ఓద్రాా డు" (లూకా 

22:43). ఆ దేవదూత తన్ విధని లేద్ మర్ణానిే  

మారుా కోలేదు లేద్ ముందుకు వెళ్లు లన్న తన్ 

నిర్ణయానేి  మారాు కోలేదు. మన్ ప్పప్పలను 

తొలగించడానికి సిలువై చనిపోవాలన్న అతని 

స్ంక్లా ం కన్సాగింది మరియు అతను భయంక్ర్మన్ 

మర్ణానిే  పొంద్డు. దేవదూత నుంి ఓద్రుా  

మరియు బలరర్చడం స్మయం వృధ్య చేయబి 

ఉండవచ్చా ? ప్పరపు జాతి రటు దయ చూరడానికి యేస్త 

సిలువై మర్ణంచడం వయ ర్మాా? అస్స లు కాన్న కాదు! 

బాధ్లో, పేదవాికి, భయరిన్ లేద్ కోలాో యన్ వయ కి ు 

రటు మన్ం దయ చూపన్పుా డు అది వయ ర్ంా కాదు. 

 

న్నను ఒక్ స్ర్స్తస లో ఒక్ సేే హతుని ఇంటి వదద ఒక్ 

తెలువారుజామున్ డాబా మీద కూరుా నే్న నుెంటీ. 

న్నను ఆ క్షణానిే  ఆసావ దిస్తునే్ పుా డు, న్నను ఇలా 

అనుకునే్న ను: "ఇదంతా చ్చలా అందంగా ఉంది: గాలి 

తాజాగా మరియు స్తూ టమన్ది. స్ర్స్తస  ఇరా టిీ 

అదదంలా ఉంది, రక్షుల శ్బాదలు సింఫొనీలా ఉనే్న య, 

చెటు రచా గా మరియు రచా గా ఉన్నే య, క్రరతి 

స్ందులో పూలు న్నటిన్ మోటైన్ ఇలుు, డాబా - అంతా 

అందంగా మరియు ఆహాుదక్ర్ంగా ఉంది. న్నను 

కూరుా నే్  రాకింగ్ కురాీ  కూడా సౌక్ర్య వంతంగా 

ఉంటంది. న్న స్ృష్కా్ర్ ుతో న్న హృదయంలో మరియు 

మన్స్తస లో మాట్టుడగలగడం ఎంత గొరా  అదృషంా. 

జీవితమంతా బాగుంది." 

  

అపుా డు ఈ చిన్ే  ముస్లి జబుి రిన్ పూడేు కుక్క  ైకి 

వచిా  న్న ముందు నిలబింది. "అతనికి ఏమి కావాలో 

న్నకు తెలుస్త - ఆప్పయ యత. అతను పంపుడు 

చేయాలనుకుంటనే్న డు, తాకాలని కోరుకుంట్టడు. 

అతను నిజంగా న్న ఒిలో కూరోా వాలనుకుంటనే్న డు, 

కానీ అతను 13 స్ంవతస రాల వయస్తస లో, 

విక్లాంగుడు, గుిడ మరియు చెవిటి, అన్నరోగయ ంతో 

ఉనే్న డు మరియు అతను మర్ణ్ం వేడెకిక న్టు వాస్న్ 

చూసాుడు. అతను వాస్న్ చూసాుడు. రోడ్-కిల్ లాగా - 

మరియు అతను న్నేు  తాక్డం న్నకు ఇషంా లేదు. న్న 

ప్పయ ంట కాలు మీద కూడా రుదదలేదు. మరియు న్నను 

అతనిని తాకాలని అనుకోను. అతను దురావ స్న్ 

వెదజలుుతునే్న డు." ఆ చిన్ే  ముస్లి దురావ స్న్ ఉనే్  

కుక్క పలు రోడుడ మధ్య లో రడుకోవడానికి వేచి ఉంది. 

యేస్త మాన్వ రోడుడ హతయ  గురించి రటింాచుకుంట్టడు. 

ప్పస్మ్సస  కాదు, అతని చుటా్ట ఉనే్  బజార్డస్ల స్రిక ల్స్తో 

హైవేై చదును చేయబి, వారి ముందు విందులో 

క్రతవివ ంది. మీ క్రఫీజర్స్లో ఉండే జింక్ కూడా కాదు, 

ముందుగా అతనికి కారు రాక్పోతే భవిషయ తుులో భోజన్ం 

కోస్ం క్తిురించి మన్పు కాగితంలో చుటంాి. క్రరరంచం 

వృదుధలు, వాయ ధక్రగస్తులు, ఒంటరివారు, వయ స్న్రరులు, 



  
JESUS IS OUR EXAMPLE OF FAITHFULNESS 

Jesus Christ is our best example of faithfulness. Satan 

threw his most fiery darts at Jesus. His enemies tried to kill 

him. Religious leaders falsely accused him.  His own 

people rejected him. He could even say that "Foxes have 

holes and birds of the air have nests, but the Son of Man 

has nowhere to lay His head." The words of Isaiah 53:1-12 

describe his sufferings: "... There is no beauty that we 

should desire Him ... He is despised and rejected by men 

... He was despised, and we did not esteem Him ... He has 

borne our griefs and carried our sorrows ... stricken, 

smitten by God ... afflicted ... wounded ... bruised ... 

oppressed ... cut off from the land of the living ..." 

 

Think about how he was tortured, despised and then nailed 

to a cross as you read these words from Isaiah 50:6,7  "I 

gave My back to those who struck Me, And My cheeks to 

those who plucked out the beard; I did not hide My face 

from shame and spitting. For the Lord GOD will help Me; 

Surely the Lord GOD will help Me". Can you begin to see 

how a person can really get beat up and still trust in God? 

Jesus did that. We can also, by God's loving grace, if we 

hang on to our faith. 

   

Jesus wasn't weak or defenseless. He had shown signs and 

wonders to all so they could see his power. He came to 

suffer in our stead so he offered his back to the stripes of 

evil men and his face to the spittle of insults and the fists 

of cruelty. The Son of God was not ashamed of 

humiliation. We can see in all this how faithfulness is so 

closely tied to persecution. Even being the target of torture, 

he was determined to fulfill his mission to the very end. In 

everything, Jesus continued faithful to the Father and so 

the Father said of him "This is My beloved Son, in whom 

I am well pleased. Hear Him!" (Matthew 17:5) 

 

Arrested and tortured, Jesus did not turn back. Abandoned 

by his closest friends, he did not turn back. Is it worthwhile 

to surrender ourselves to Christ? The answer is a 

resounding “Yes!” We may be weak and frail but Jesus is 

faithful to those who want to follow him. The sorrows of 

this life do not compare to the future glory that God will 

give to those who are faithful to Him.  

 
PERSONAL APPLICATION 

Persecution may come to us in various forms nowadays. It 

can be violence, social rejection, criticism, ridicule or loss 

of property or livelihood. In the primitive church, it was 

much more drastic. Many Christians lost all they owned. 

Hebrews 10:32-34 is very instructive on this subject: "But 

recall the former days in which, after you were illuminated, 

you endured a great struggle with sufferings: partly while 

you were made a spectacle both by reproaches and 

tribulations, and partly while you became companions of 

those who were so treated; for you had compassion on me 

in my chains, and joyfully accepted the plundering of your 

విడాకులు తీస్తకునే్ వారు, అణ్గారిన్వారు, ప్పపులు, 

మురికి మనుష్యలతో నింి ఉన్నే రు మరియు మన్ం 

అనుకోవచుా  - న్నేు  తాక్వదుద. నినేు  న్న ఒిలో 

పటాకోవడం న్నకు ఇషంా లేదు. అవి రోడ్ కిల్ - జీవిత 

మార్గంలో చదునుగా ఉంట్టయ కానీ మన్ం గుండె అని 

పలిచే క్ండర్ం కటాకుంట్టన్న ఉంటంది. క్రరజలు 

ఆక్లితో క్డుపుతో మరియు ద్హంతో పొిగా మరియు 

ఎంిపోయన్ పదవులతో రాక్రతి రడుకున్నటపుా డు 

అతనికి ముఖయ మన్ది; క్రరజలు వంతెన్ల క్రకింద 

నిక్రదిస్తునే్ పుా డు మరియు ఇలుు మరియు స్మాజం 

వెలురల ఉనే్ పుా డు; 

 

క్రరజలు ఒంటరిగా ఉనే్ పుా డు, పేదలు, మురికి 

బిచా గాళ్లు  అసెంబీుకి వచిా న్పుా డు, పలులకు మాన్సిక్ 

రుగమ తలు ఉనే్ పుా డు మరియు హారోమ న్ు ద్వ రా న్ిచే 

టీన్నజ్డస్లు ఎపాు డు పదదగా గందర్గోళ్లనికి 

గుర్వుతున్నే రో యేస్తకు ముఖయ ం. వారు మేరీ మాగ డలీ్, 

లేద్ కుషా్యరోగి, లేద్ జక్క యయ స్ రబిుక్ లేద్ ర్క్ ుపు 

ర్క్ ుక్రసావముతో బాధ్రడుతునే్  స్తస్వు లేద్ గదరేనీస్ 

యొక్క  వెక్రరి వయ కి ు కావచుా . ఇది యేస్త గురించి మాక్రతమే 

కాదు. ఇది మీ గురించి మరియు న్న గురించి. న్నను ఆ 

కుక్క ను పంపుడు జంతువుగా పంచుకోలేదు, కానీ రోడుడ 

మీద చంపే మనుష్యలను న్న చేతులోు కి తీస్తకోవడానికి 

నిరాక్రిసేు దేవుడు న్నకు స్హాయం చేసాుడు మరియు 

వారితో దయ మరియు క్రపేమతో వయ వహరిసాును. 

అతయ లా ంగా, తపా పోయన్వారిని మరియు 

ఒంటరివారిని తాక్డానికి చేరుకోమని యేస్త మన్లను 

పలుస్తునే్న డు. 

 

నిరుపేదలకు, అరరిచితులకు, తిర్స్క రించబిన్ 

వారికి మరియు ఒంటరిగా ఉనే్ వారికి స్హాయం 

చేసాున్ని ఇపుా డే నిర్ణయం తీస్తకోంి; మీకు తిరిగి 

చెలిుంచలేని వయ కి ుకి మీరు రుణ్ం ఇసాు ర్ని, మిమమ లిే  

బాధ్పటినా్ వయ కి ుని క్షమించ్చలని, విఫలమన్ వయ కి ుకి 

మర్కక్ అవకాశ్ం ఇవావ లని, వెనుక్కు జారిపోయన్, 

బలహీన్మన్, నిక్రష్క యాతమ క్, నెమమ దిగా ఉనే్  

సోదరుిని దయ మరియు క్రపేమతో చూస్తకోంి; మీరు 

ఓిపోయన్ మరియు అమాయకులను అణచివేయరు; 

క్రరలోభాలకు ల్గంగిపోయన్ సోదరుడు గోడకు మేకు 

కాదు; నిరాక్రశ్యులైన్ మరియు విిచిపటబాిన్ వారి 

బాధ్లను తగి గంచడానికి మీరు ఏదైన్న చేసాున్ని మరియు 

మీ స్హాయం అవస్ర్మయేయ  యేస్త వలె క్రరతి మనిష్ని 

చూసాు ర్ని. 

 
స్వవ య పరీక్ష:  

మీ స్వ ంత దయ స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. దయను తిరిగి ఇవవ లేని వయ కుులను మీరు మీ ఇంటికి 

ఆహావ నిసాు రా? 



goods, knowing that you have a better and an enduring 

possession for yourselves in heaven. Therefore do not cast 

away your confidence, which has great reward. For you 

have need of endurance, so that after you have done the 

will of God, you may receive the promise: ‘For yet a little 

while, And He who is coming will come and will not tarry.  

Now the just shall live by faith; but if anyone draws back, 

My soul has no pleasure in him.’ But we are not of those 

who draw back to perdition, but of those who believe to 

the saving of the soul."   

 

They were put in prison. Some would be coated with tar by 

Roman soldiers, tied to posts and burned alive to illuminate 

the imperial gardens of the Emperor Nero. Some were 

thrown into large sacks with poisonous snakes, cast into 

lions' dens or torn in two by horses. Thousands died 

confessing "Jesus is my Lord!" They were faithful in 

persecution.   

 

When you are being persecuted, there are several good 

ways to react: 

1. Sometimes, it's good to just walk away. Jesus did (Matt. 

12:14, 15). 

2. It is always appropriate to do good (Acts 5:28, 29, 40-

42).  

3. Never seek revenge (Romans 12:19). 

4. Be positive and do good to your enemies (Romans 

12:20).  

5. Keep on walking in the path of righteousness, doing 

God's will. "Be faithful unto death" (Revelation 3:10). 

6. Know that God will reward you (Matthew 5:10-12). 

 
SELF-EXAMINATION:  
Answer these questions to measure your own level of 

faithfulness: 

1. Have you ever been persecuted for being a Christian and 

you reacted by complaining and grumbling?  

2. Do you refrain from sharing Christ with others because 

you are afraid that people will make fun of you?  

3. Do you pray for your enemies?  

4. Are you seen by others as a positive or a negative person, 

an optimist or a pessimist?  

5.  Do you quit doing some good deed when others don't 

agree or   don't appreciate what you are doing?  

6.   Do you find yourself wanting revenge against your 

persecutors? 

7.   Does the possibility that your persecutors might 

become     

      Christians and receive salvation make you happy? 

8.   Are you ashamed to be different from the world?  

9.  Do you ever think that God doesn't care that you are 

suffering injustice?  

10. Are you able to love people who do not love you?  

 

2. మీరు పేదలకు స్హాయం చేయడానికి క్రరతి వార్ం 

కంత డబుి ను కేట్టయంచ్చరా? 

3. మిమమ లిే  బాధ్పటినా్ వారిని క్షమించడం మీకు 

క్షమాేన్న? 

4. మీరు ఈ వార్ం అవిశావ సితో వారిని క్రరభువు వైపుకు 

ఆక్రి షంచే విధ్ంగా మాట్టుడారా? 

5. క్రరభువు మీ కోస్ం చేసిన్ వాటనిే టికి మీరు క్ృతజఞతతో 

ఉన్నే రా? 

6. మీరు అన్నరోగయ ంతో ఉనే్ వారిని ఇంటోు  లేద్ 

ఆస్తరక్రతిలో రరామరిశ సాురా? 

7. మిమమ లిే  దోచుకునే్  వయ కి ుకి మరో అవకాశ్ం ఇసాురా? 

8. క్రరజలు మీకు చేసిన్ తపాు లను మీరు 

మర్చిపోగలరా? 

9. మీరు పేద క్రరజలతో మాట్టుడకుండా ఉంట్టరా? 

10. మీరు ఇరా టికే దేవుని దయ పొంద్రా? 

 
 

యేస్త: స్వ చ్ఛ మైన (మతుయి 5:8) 
 

అధ్యయ యం 6 

స్వ చ్ఛ త: ఇది ఏమిటి? 

విశావ సిగా ఉండడం అంటే ఏమిటో చ్చలా మందికి 

తపుా డు ఆలోచన్ ఉంది. అలాంటి ఒక్ వయ కి ు తాను 

విశావ సిన్న అని అిగాడు, "అవును, న్నను మదయ ం, పొగ, 

న్ృతయ ం లేద్ జూదం ఆడను కాబటి ా న్నను 

న్మిమ న్వాిని." అతనికి ముఖయ మన్ది నిషేధ్యల 

జాబితా, కానీ క్రీస్తు చటంా ఎలుపుా డూ మీరు చేయని 

రనుల క్ంటే మీరు ఏమి చేస్తునే్న రో మరియు లోరల 

మీరు ఎలా ఉన్నే రో ఎకుక వగా నొకిక  చెబుతుంది. మీ 

క్రరవర్ ున్ మీ హృదయంలో ఉనే్  ద్ని యొక్క  సాధ్యర్ణ్ 

క్రరతిబింబంగా ఉండాలి మరియు ఉంటంది. వయ కి ుగత, 

అంతర్గత లక్షణాల క్రప్పముఖయ త క్రకింది సాధ్యర్ణ్ 

సామెతలో చూరబింది: 

 

"ఆలోచన్లను న్నటంి మరియు మీరు మీ చర్య లను 

పొందుతారు. 

మొక్క లు న్నటంి మరియు మీరు మీ అలవాటును 

పొందుతారు. 

మొక్క ల అలవాటు మరియు మీరు మీ ప్పక్రతను 

పొందుతారు. 

ప్పక్రతను న్నటంి మరియు మీరు మీ విధని 

పొందుతారు." 

నిజానికి, ఇదంతా ఆలోచన్లతో మొదలవుతుంది. "ఒక్ 

మనిష్ తన్ హృదయంలో ఎలా ఆలోచిసాుడో, అతను 

అలాే ఉంట్టడు." (సామెతలు 23:7). చటా్టలు చ్చలా 

ముఖయ మన్ విషయం కాదు. ఖచిా తంగా, మీ చర్య లు 

ముఖయ మన్వి, కానీ వాస్స్ువం ఏమిటంటే "మంచి మనిష్ 

తన్ హృదయంలోని మంచి నిధ నుంి మంచిని 

బయటకు తెసాుడు; మరియు చెడు మనిష్ తన్ 

హృదయంలోని చెడు నిధ నుంి చెడును బయటకు 



CONCLUSION 

One of the most profound truths revealed in the Bible is 

that Jesus of Nazareth, born 2,000 years ago in Bethlehem, 

was and is, in fact, God! When he was born it was to a 

virgin and the angel who announced his conception said he 

would be called Immanuel, meaning, "God with us". Of his 

entrance into the world it was written: " In the beginning 

was the Word, and the Word was with God, and the Word 

was God … And the Word became flesh and dwelt among 

us, and we beheld His glory, the glory as of the only 

begotten of the Father, full of grace and truth." (1 John 1:1, 

14) When Philip asked him "Lord, show us the Father", 

Jesus replied: "Have I been with you so long, and yet you 

have not known Me, Philip? He who has seen Me has seen 

the Father."  Surely, we recognize our fragile and humble 

state as human beings, but God considered us to be of such 

great value that He visited us! Do you want to see God? 

Look at Jesus! Jesus was God who came to be with us in a 

very personal and comforting way. 

 

But Jesus went away. Can it be that God is still with us? 

The Bible answer is a clearly - Yes! But how so? It is 

through his Spirit. Listen to Jesus' words from John 14: 

"And I will pray the Father, and He will give you another 

Helper, that He may abide with you forever; the Spirit of 

truth … you know Him, for He dwells with you and will 

be in you."   "If anyone loves Me, he will keep My word; 

and My Father will love him, and We will come to him and 

make Our home with him." 

 

The conclusion is inescapable. God our Creator thought so 

much of us that He came to earth in human form to help 

us. We called him Jesus of Nazareth. He returned to heaven 

after completing his mission here but sent the Holy Spirit 

to help us. And so today, God the Father, the Son and the 

Holy Spirit want to make their home within us. They want 

to personally reside in you. They want us to participate in 

their life. 

 

The life of Christ is the life that Jesus lived and the kind 

of life we also can live with His help, if we want to. If we 

do want to live that life, we have to look to Him. Read 

Hebrews 12:1-2: "… run with endurance the race that is 

set before us, looking unto Jesus, the author and finisher 

of our faith, who … endured the cross..." Jesus started the 

spiritual life that surges through us and he will finish it.  

He is our Example to follow, our Strength when we are 

weary, our Coach cheering us on and our Redeemer 

welcoming us into His arms at the finish line.  

      

Consider all who were against Him and the price He paid 

to do His Father's will.  See how God brought forth 

greatness through the cross, through suffering, and through 

death. When you think about your own suffering, the abuse 

you have suffered, how you have been used and abused 

and how awful it is -it is no wonder you can't face it - … 

తెసాుడు. ఎందుక్ంటే స్మృదిధ నుంి అతని నోరు 

హృదయం మాట్టుడుతుంది" (లూకా 6:45). ఆధ్యయ తిమ క్ 

అభివృదిధకి క్రరధ్యన్ క్రప్పధ్యన్య త ఎలుపాు డూ అంతర్గత 

వయ కి ుగా ఉండాలి; అంటే హృదయం. 

 

హృదయంలో స్వ చఛ మన్ వారు ధ్నుయ లు, ఎందుక్ంటే 

వారు దేవుణణ చూసాురు." మతుయ 5:8లో యేస్త మాట్టుిన్ 

స్వ చఛ త యొక్క  న్నణేనికి రండు వైపులున్నే య: 

నైతిక్త మరియు చితుశుదిధ. ఇక్క డ "స్వ చఛ మన్ది" అని 

అనువదించబిన్ రదం కాథరోస్ అన్న క్రగీకు రదం, ఇది 

నిర్వ చించబింది. స్వ చఛ మన్, రరిశుక్రభమన్, 

మలిన్ము లేని, క్లుష్తం లేని, నిజాయతీ, నిట్టరుగా 

మరియు చెడు లేకుండా. యేస్త మతుయ 15:19 లో ఇలా 

చెపా్ప డు, "... హృదయం నుంి చెడు ఆలోచన్లు, 

హతయ లు, వయ భిచ్చరాలు, వయ భిచ్చరాలు, దొంగతన్నలు, 

తపుా డు సాక్షయ ం, దూషణ్లు. ఇవే మనిష్ని అరవిక్రతం 

చేసాుయ." 

 

అరవిక్రతత అంటే అక్రక్మ కోరిక్లతో స్తస్వుని చూడటం 

(మతుయ 5:28) అయతే స్వ చఛ త దీనికి విరుదధంగా 

ఉంటంది. 

 

స్వ చఛ త అన్నది ఉదేదశాల యొక్క  నిజాయతీని క్లిగి 

ఉంటంది. "సినిస యర్" అన్న రదం కూడా లాటి్ 

రద్ల నుంి వచాి ంది, దీని అర్ంా "మన్పు లేకుండా". 

ఇది మన్పుతో క్ళ్లక్ృతిలో లోప్పలను ద్చిపటి,ా 

కనుగోలుద్రుని మోస్గించడానికి క్రరయతేి ంచే 

పురాతన్ ఆచ్చరానిే  స్తచిస్తుంది. ఒక్ మంచిముక్క  

మన్పు లేకుండా ఉంది; అంటే, సినిస యర్, అంటే అది 

100% లేద్ కాలుషయ ం లేకుండా ఉంది. స్వ చఛ మన్ తేనె 

లేద్ స్వ చఛ మన్ ప్పలు వంటివి, స్వసాలో ఉనే్ వి 

లేబులైా  క్రవాయబడాడయ. వేషధ్యరులకు యేస్త చ్చలా 

క్రరతిసా్ ందించ్చడు ఎందుక్ంటే వారు "బయటకు 

అందంగా క్నిపంచే తెలుని స్మాధుల వలె ఉనే్న రు, 

కానీ లోరల చనిపోయన్వారి ఎముక్లు మరియు అనిే  

అరవిక్రతతలతో నింి ఉన్నే య." మరియు "బాహయ ంగా 

మనుష్యయ లకు నీతిమంతులుగా క్నిపసాురు, కానీ లోరల 

మాక్రతం క్రటతవ ం మరియు అన్నయ యంతో నింి 

ఉన్నే య" (మతుయ 23:27). "మనుష్యయ లు చూసిన్టు 

క్రరభువు చూడడు; మనిష్ బాహయ  రూప్పనిే  చూసాుడు, కానీ 

యెహోవా హృదయానేి  చూసాుడు." (1 శామూయ ల్ 16:7). 

మనిష్ని నిర్వ చించేది ఎతుు, క్ండరాల బలం, క్రరతిభ, 

తేజస్తస  లేద్ బటలాు కాదు. ఇది హృదయం. మన్ం 

హృదయంలో స్వ చఛ ంగా ఉండుద్ం. 

 
యేస్త మన స్వ చ్ఛ తకు ఉదాహరణ 

క్రీస్తు యొక్క  రరిపూర్ణమన్ మరియు స్వ చఛ మన్ జీవితం 

మన్ం కూడా స్వ చఛ ంగా ఉండగలమని రుజువు 

చేస్తుంది. అతను మాంస్ంలో జీవించ్చడు, కానీ శ్రీర్ 



look to the cross and see the Man they stripped naked and 

hung there for all to look upon and laugh at.  

 

When you think about life's inequities, the unfairness of 

the cards you were dealt and you feel like singing another 

"somebody done somebody wrong song" … look to the 

cross and see the One who was scourged for our iniquities.  

      

When you sting from the rejection you've known, the pain 

of being "not wanted" or of having your love spurned ... 

look to the cross and see love flowing down from the 

Wounded One who was despised and rejected.  

 When you're afraid, when God is silent, when life slaps 

you around and the thorns dig deep, when you have given 

your best but your best isn't enough … look to the cross! 

      

When your body is wracked with pain, the guilt of your 

sins is ever before you and you think you can't go on and 

you want to quit or compromise … look to the cross! See 

Jesus. He did it! He overcame! He can see you through too! 

 

Do you remember the fairy tale about a handsome young 

prince who was transformed into an ugly old toad? He 

would forever remain in that form unless kissed by a 

beautiful princess. He spent his days in a dark pond, sad 

and depressed. What hope was there for freedom? His big 

eyes bulged, his skin was rough, clammy and warty, his 

body jerked spasmodically and his mouth was always wet 

with dripping saliva. Who would ever want to kiss him? 

Certainly not a beautiful princess!    

But, one day, a princess did come to the pond.  She was 

full of love and joy, seeing beauty in everything that God 

had created. She spied the old toad but did not find him 

repulsive. In fact, she picked him up, looked into his old 

sad eyes and planted a kiss right on his head. Instantly he 

was restored into a handsome prince. They fell in love, 

married and lived happily ever after. Of course, that is just 

a fable, but in real life, it is the story of the life of Christ.  

While on earth, Jesus walked all over Judea, Samaria and 

Galilee “kissing frogs”. He touched. He taught. He healed. 

He transformed … lost people ... like Zacchaeus, the tax 

collector. Kicked out of church, branded a traitor in an 

occupied country, eternally linked to the name of "sinner", 

he was so short that he climbed up into a sycamore tree to 

catch a glimpse of Jesus as he passed by.  Jesus stopped at 

the tree and invited himself to Zacchaeus' house for lunch 

and before the day ended, Jesus had transformed that little 

"toad" into a prince. 

      

Again and again, the story was the same. Christ accepted 

the outcast, gave strength to the weak, loved the unlovely, 

and gave a second chance to the failure. In fact, I too was 

an ugly old toad until Jesus kissed me. What about you? 

Would you like to be transformed into the image of Christ 

and live the "life of Christ"? That's what all these lessons 

are about. 

మలిన్మన్ కోరిక్లకు తన్ను తాను ఇవవ లేదు. అతను 

ఎపుా డూ ప్పరం చేయలేదు. అతను ఎపాు డూ ఒక్ స్తస్వుని 

అరవిక్రతమన్ ఉదేదశ్య ంతో చూడలేదు. ఆయన్ ఎపుా డూ 

తపుా డు క్రరవరి ుంచలేదు. 

 

అతనిని అనుస్రించిన్ వారిలో, అతని క్రరవర్ ున్ను 

ఎవరూ క్రరశే ంచలేదు. అతను మరియు తంక్రి ఒక్క టే 

అని అతను పేర్కక నే్ ందున్ అతని శ్క్రతువులు అతనిని 

దైవదూషణ్ అని ఆరోపంచ్చరు. అతని శ్క్రతువులు 

ఎపుా డూ ఏదో ఒక్ వైరుధ్య ంలో అతనిే  రటాకోవడానికి 

క్రరయతిే స్తునే్న రు కానీ వారు ఎపుా డూ చేయలేదు. 

ఒక్క సారి కాదు! అతను బాధ్ మరియు ట్టంపేషా్ 

యొక్క  జీవితానిే  క్లిగి ఉనే్న డు, కానీ అతను ఎపాు డూ 

విఫలం కాలేదు. అతను ఇలా చెరా గలడు: "న్నను 

క్రరరంచ్చనికి వెలుగును. న్నేు  అనుస్రించేవాడు 

చీక్టిలో న్డవడు" (యోహాను 8:12). అతను అిగాడు: 

"మీలో ఎవరు న్నేు  ప్పరం అని నిందిస్తునే్న రు?" (జా్ 

8:46) మరియు స్మాధ్యన్ం నిశ్శ బదం మాక్రతమే. అతను 

ఎంచుకునే్  అపొస్ులులోు  ఒక్రు యేస్తకు క్రదోహం 

చేయడానికి డబుి  తీస్తకునే్ పుా డు, అతను యేస్త 

శ్క్రతువులకు అందించే ఏైక్ ఉరయోగక్ర్మన్ 

స్మాచ్చర్ం అతను క్రప్పర్నా్ చేయడానికి వెళ్ళు  క్రరదేశ్ం. 

యేస్త స్రిగాగ  క్నిపంచిన్వాడే మరియు అతను 

ఉనే్ టుగా చెపుా కునే్న డు. 

 

క్రీస్తుకు ఎటవంటి నిగూఢమన్ లేద్ సావ ర్పాూరిత 

ఉదేదశాయ లు లేవు. అతను అనుచరులను గెలవడానికి 

లేద్ తన్ మిష్స్ను స్తలభతర్ం చేయడానికి 

ముఖస్తుతిని ఉరయోగించలేదు. అతని చితుశుదిధ 

అతనికి చ్చలా ఖరా్ వుతుంది, కానీ రరిస్యుయ లకు 

న్చా క్పోయన్రా టిీ అతను నిజం మాస్ట్టుడాడు. 

తన్ను చంరడానికి లేద్ విిపంచడానికి అధకార్ం 

ఉనే్  పలాతుకు, అతను రాజున్ని మరియు తన్కు 

అనిే  అధకార్ం ఉందని ఒపాు కునే్న డు. అతను 

దృష్నాి ఆక్రి షంచ్చడు, కానీ క్రరజలకు స్హాయం 

చేయడానికి అతని కార్ణ్ం ఏమిటంటే అతను వారి రటు 

క్నిక్ర్ం చూప్పడు. రరిస్యుయ లు పేదవాికి ఒక్ న్నణం 

ఇసాురు, కానీ అందరి దృష్నాి ఆక్రి షంచడానికి వారు తమ 

సంత కముమ ను ట్టట్ చేసిన్ తరావ త మాక్రతమే. యేస్త 

రోగులను స్వ స్రారిచ్చడు మరియు చనిపోయన్వారిని 

లేప్పడు మరియు ఎవరిీ చెరా వదదని వారికి 

స్తచించ్చడు. ఎంత తేడా! యథార్తా, స్వ చఛ త, 

రవిక్రతత మరియు విన్యానికి యేస్త మన్కు రరిపూర్ణ 

ఉద్హర్ణ్ను ఇచా్చ డు. "న్నలో స్వ చఛ మన్ 

హృదయానిే  స్ృష్ంాచు, ఓహ్ గాడ్!" (ీర్ ున్ 51:10). 

మరియు మన్ం ఇలా చేరా్ వచుా : "క్రీస్తు జీవితం న్న 

జీవితం కూడా కావచాు ! 

 
వయ క్త ుగత అప్లకిేషన్ 



 

In Matthew 5, Jesus gives us what amounts to a self-

portrait. These are traits every Christian should and could 

possess: humility, compassion, meekness, righteousness, 

mercy, peace making and faithfulness. This is not a list 

where you can pick and choose, according to your personal 

preference or inclination. It is not like a buffet restaurant 

with a table full of kinds of food and people choose only 

what they want: "Look, I want to be merciful, peaceful and 

meek, but I don't like being humble, pure or righteous." 

This is a complete picture of a Christian. He doesn't say: 

"Paul, you be humble; Mary, you be pure; Fred, you be 

righteous and Anna, you be faithful." To the contrary, 

every Christian should possess all these qualities and with 

your permission and cooperation, the Spirit can produce 

them all in you.   

 

See also that the emphasis is not so much on what we do 

but how we are (our character). That's because, when we 

are the right people on the inside, we will end up doing the 

things we ought to do. "To be" precedes "to do."  
 
NOW DO THIS EXERCISE 

Write down a summary of your personal progress in these 

areas of your Christian life during the last few weeks: 

1. Humility  

2. Compassion  

3. Meekness  

4. Righteousness 

5. Mercy  

6. Purity 

7. Peacemaking  

8. Faithfulness 
APPENDIX 1: HOMEWORK ASSIGNMENTS 

 

Here are some homework exercises to help you put into 

practice the qualities found in the life of Jesus Christ: 

1. Give a big hug to a dirty, downtrodden person. 

2. Do some job around the house that you normally do not 

do. 

3. Listen to a child's conversation for 15 minutes. 

4. Make a list of 10 things in which you are dependent on 

God  

5. At the end of the day, make a list of 10 things you did 

wrong that day.  

6. Sitting outside at night, make a list of 10 things you do 

not know. 

7. Do a good deed of charity without ever letting anybody 

know that you did it. 

8. Ask for help from somebody who knows less than you 

do. 

9. Smile and ask, "How are you doing?" to 10 people you 

don't know and listen carefully to their answers. 

10. Write down a criticism you received without trying to 

defend yourself.  

11. Brag on 5 people to their face without calling attention 

to yourself. 

మన్ం చేసే క్రరతిద్నిీ స్వ చఛ మన్ ఉదేదశాయ లు 

ఉండాలని యేస్త యొక్క  ఈ బోధ్న్ మన్కు చెబుతుంది. 

మన్ం ఏదైన్న మంచి చేసిన్న, మన్ హృదయాలోు  

మనుష్యయ ల మెపుా  కోరుకున్నలా చేసేు, మన్ం యేస్త 

కాలం న్నటి రరిస్యుయ లలా ఉంట్టం. వారు పేదలకు 

భిక్ష పటా్టరు, స్తదీర్ఘ క్రప్పర్నా్లు చేశారు మరియు 

ఉరవాస్ం కూడా చేశారు, కానీ క్రరజలకు క్నిపంచేలా 

చేశారు. పౌలు 1 కరింథీయులకు 13 లో క్రవాశాడు, 

పేదలకు ఇవవ డానికి తమ ఆస్తులను అమిమ న్ వారి 

గురించి మరియు కాలా డానికి వారి శ్రీరాలను కూడా 

వదులుకున్నే రు, కానీ స్రైన్ ఉదేదశ్య ం (క్రపేమ) 

లేక్పోవడం వలు అది ఏమీ విలువైన్ది కాదు. దేవునిరటు 

మరియు ఇతరులరటు క్రపేమతో పురికలా బి మంచి 

రనులు చేయడానికి జాక్రగతుగా ఉంద్ం. 

 

స్తైస్ువులుగా మన్ం క్రరరంచ్చనికి వెలుగు అని కూడా 

గురుుంచుకోవాలి. క్రరరంచం తాను నివసించే నైతిక్ గటరా్ 

నుంి బయటరడట్టనికి ఉనే్  ఏైక్ అవకాశ్ం 

స్తైస్ువులు మరింత అదుు తమన్ మారాగనేి  చూరడం. 

క్రరరంచ్చనిీ మన్ీ తేడా లేక్పోతే మన్ం క్రరరంచంలో 

ఒక్ భాగమని అర్ంా. అదే పుస్ుకాలు, మాయ గజై్స్లు చదివి, 

అవే సినిమాలు చూస్తుంటే, అవే బటలాు వేస్తకుని, అవే 

జోకులు చెబుతూ, చీక్టోు  న్ిచే మనుష్యలాు గా అదే 

వినోద్లోు  ప్పల్గగంటే మన్ం భగవంతుి దృష్లాో 

స్వ చఛ ంగా లేము. 

 

మంచి నిర్ణయాలు తీస్తకోవడంలో ఎలుపాు డూ 

స్హాయరడే ఒక్ మంచి నియమం ఏమిటంటే: "యేస్త 

న్న స్సాాన్ంలో ఏమి చేసాుడు?" హృదయంలో స్వ చఛ ంగా 

ఉండేందుకు స్హాయం చేయడానికి మన్ం ఇదే 

విధ్మన్ క్రరశే్ ను అడగవచుా : "యేస్తకు న్న చర్య లు, 

ఆలోచన్లు మరియు ఉదేదశాయ లు తెలియాలంటే న్నను 

సిగుగరడతాన్న?" అయతే, యేస్తకు మన్ ఆలోచన్లు, 

ఉదేదశాలు ముందే తెలుస్త. ఆయన్ చేసాు డని మన్ం 

గురుుంచుకోవాలి మరియు ఆయన్ను స్ంతోషపటా్టలని 

మన్ం కోరుకోవాలి. "ఆయన్ దృష్కాి ద్గిన్ జీవి ఏదీ 

లేదు, కానీ అతని దృష్కాి అనీే  న్గే ంగా మరియు 

తెర్వబి ఉన్నే య, మన్ం ఎవరికి లెక్క  చెపా్ప లి" 

(హెక్రబీ 4:13). రవిక్రత హృదయం ఉనే్ వారు ధ్నుయ లు 

ఎందుక్ంటే వారు దేవుణణ చూసాురు. 

 

స్వ చఛ మన్ హృదయానేి  క్లిగి ఉండకుండా చేసే 

క్రరధ్యన్ విషయం ప్పరం, క్రరతేయ క్ంగా ద్చిన్ ప్పరం (ీర్ ున్ 

32:3). మన్ం నిజాయతీగా ఎదురోక వాలి మరియు మన్ 

జీవితాల నుంి ప్పప్పనిే  తొలగించ్చలి. చ్చలా మంది 

క్రరజలు, ఇతరుల క్రరతిచర్య కు భయరి, తమ 

హృదయాలలో ప్పరం ఉందని అంగీక్రించడానికి 

నిరాక్రిసాురు, కాబటి ావారు తమ జీవితాలను పోరాడుతూ 

మరియు తాము కాన్టు న్టిస్తు  గిప్పరు. మేము 



12. Ask a coworker or friend to criticize you in some way 

but don't    

      reply to the criticism or try to defend yourself, except 

to say, "Thank you, my friend." 

13. Spend an hour sitting in the emergency room of a 

hospital, just observing the suffering of the people 

there. 

14. Review the magazines, videos and music tapes and 

CDs that you have at home and burn the ones that are 

indecent. 

15. Rebuke or correct a person that you know is doing 

something wrong or unjust. 

16. Go up to a rude, irritating person and ask him how he 

is doing, what does he need, etc. 

17. Make a list of people that you have been mad at and 

pray for each one of them by name. 

18. Go visit an old, lonely person. 

19. Invite a poor person to your house to eat a meal with 

your family. 

20. Make a list of 5 attributes of Jesus Christ that are most 

lacking in your life. 

 

 
APPENDIX 2: REFERENCED SCRIPTURES 

  

Psalm 51: 17 "The sacrifices of God are a broken spirit, A 

broken and a contrite heart; These, O God, You will not 

despise." 

 

Matthew 6:1 "Take heed that you do not do your charitable 

deeds before men, to be seen by them. Otherwise you have 

no reward from your Father in heaven." 

 

Matthew 9:13 But go and learn what this means: 'I desire 

mercy and not sacrifice.' For I did not come to call the 

righteous, but sinners, to repentance." 

 

Matthew 9: 35 Then Jesus went about all the cities and 

villages, teaching in their synagogues, preaching the 

gospel of the kingdom, and healing every sickness and 

every disease among the people. 36 But when He saw the 

multitudes, He was moved with compassion for them, 

because they were weary and scattered, like sheep having 

no shepherd." 

 

Matthew 11:11  "Assuredly, I say to you, among those born 

of women there has not risen one greater than John the 

Baptist; but he who is least in the kingdom of heaven is 

greater than he. 12 And from the days of John the Baptist 

until now the kingdom of heaven suffers violence, and the 

violent take it by force. 

 

Matthew 12:1 "At that time Jesus went through the 

grainfields on the Sabbath. And His disciples were hungry, 

and began to pluck heads of grain and to eat. 2 And when 

the Pharisees saw it, they said to Him, "Look, Your 

స్వ చఛ మన్ నీరు, స్వ చఛ మన్ ప్పలు లేద్ స్వ చఛ మన్ 

తేనెను అభిన్ందిస్తునే్న ము. అవి 100% క్నిపంచేవి 

మరియు స్ ుయమ్స చేయబడాడయ. స్వ చఛ మన్ 

హృదయం కూడా ఇదే. బహుశా, మన్ హృదయాలను 

శోధంచే మరియు లోరల ఏమి ఉందో తెలిసిన్ దేవునితో 

మన్ం రటాకు వచా్చ ము, అయతే మన్ చుటా్ట ఉనే్  

వారితో స్ంపూర్ణంగా ప్పర్దర్శ క్ంగా ఉండట్టనికి 

మన్లిే  భయపటేదాి ఏమిటి? మన్లాే ఇతరులు 

మన్లిే  నిజంగా తెలుస్తకుంటే, వారు మన్లిే  ఎగతాళి 

చేసాు ర్ని, అవహేళ్న్ చేసాు ర్ని, తిర్స్క రిసాు ర్న్న 

భయమా? ఫారిసైక్ల్స్ను ఉతా తిు చేసిన్ అదే భయాలు, 

యేస్త కాలం న్నటి క్రట హృదయాలు. మీలోరల చ్చలా 

శుక్రభంగా ఉండాలని మీరు కనేి సారుు కోరుకోవడం లేద్ 

మీరు నిజంగా ఉనే్ టుగా మిమమ లిే  తెలుస్తకోవడం 

కోస్ం ఎవరూ మరియు అందరూ సిగుగరడరు? అది ఎంత 

ఉరశ్మన్ంగా ఉంటంది! "న్నలో స్వ చఛ మన్ 

హృదయానిే  స్ృష్ంాచు, ఓ దేవుడా. న్న 

మారాగలనేి ంటిలో న్నను నీలా ఉండనివవ ంి." (ీర్ ున్ 

51:10) 

 
స్వవ య పరీక్ష:  

మీ స్వ ంత స్వ చఛ త స్సాాయని కలవడానికి ఈ క్రరశే్ లకు 

స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. స్వ చఛ మన్ హృదయం ఉనే్  వయ కి ు గురించి మీరు 

ఏమనుకుంటన్నే రు? 

2. మీ సేే హతులు మీ ఆలోచన్లను తెలుస్తకోవడం 

కోస్ం మీరు సిగుగరడతారా? 

3. మీరు దేవుని వెలుగులో న్డుస్తునే్న రా? 

4. మీరు చదివే పుస్ుకాలు లేద్ మీరు చూసే సినిమాల 

గురించి సోదరులకు తెలియడానికి మీరు సిగుగరడతారా? 

5. మీరు అస్భయ క్ర్మన్ లేద్ స్తచన్నతమ క్మన్ 

జోకులను ఆన్ందిసాురా? 

6. మిమమ లిే  మీరు చితుశుదిధ గల వయ కి ుగా భావిస్తునే్న రా? 

7. మీరు చెడును దేవ ష్స్తునే్న ర్ని చెరా గలరా? 

8. మీరు క్రరజలను కించరర్చకుండా ఉండట్టనికి వారికి 

అబద్ధలు చెబుతునే్న రా? 

9. క్రరజలు మీ శ్రీరానికి ఆక్రి షతులయేయ లా 

ఇంక్రదియాలకు అనుగుణ్ంగా దుస్తులు ధ్రించడం 

స్రైన్దని మీరు భావిస్తునే్న రా? 

10. ఇతరులకు క్న్రడేలా మంచి రనులు చేసాురా? 

 

 

జీస్స్: ది పీస్ మేకర్ (మతుయి 5:9) 
 

అధ్యయ యం 7 

పీస్్మేకర్: అది ఏమిటి? 

అన్నక్ స్ంవతస రాలుగా ఒక్ పదద వెంి న్క్షక్రతం న్నటివిటీ 

చరాి  యొక్క  ైభాగానిే  అలంక్రించిందిబెతెుహెం. ఒక్ 

రోజు, 1800లలో, రోమ్ కాయ థలిక్ చరాి , భవన్ంలో కంత 

భాగానిే  క్రగీకు ఆరోాడాక్స  చరాి తో రంచుకుంది, వెంి 



disciples are doing what is not lawful to do on the 

Sabbath!" 

 

Matthew 12: 14 Then the Pharisees went out and plotted 

against Him, how they might destroy Him. 15 But when 

Jesus knew it, He withdrew from there. And great 

multitudes followed Him, and He healed them all." 

 

Matthew 13:1 On the same day Jesus went out of the house 

and sat by the sea. 2 And great multitudes were gathered 

together to Him, so that He got into a boat and sat; and the 

whole multitude stood on the shore. 3 Then He spoke many 

things to them in parables, saying: "Behold, a sower went 

out to sow. … 24 Another parable He put forth to them, 

saying: "The kingdom of heaven is like a man who sowed 

good seed in his field; 25 but while men slept, his enemy 

came and sowed tares among the wheat and went his way. 

… 31 Another parable He put forth to them, saying: "The 

kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man 

took and sowed in his field, 32 which indeed is the least of 

all the seeds; but when it is grown it is greater than the 

herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come 

and nest in its branches." 33 Another parable He spoke to 

them: "The kingdom of heaven is like leaven, which a 

woman took and hid in three measures of meal till it was 

all leavened." … 44 "Again, the kingdom of heaven is like 

treasure hidden in a field, which a man found and hid; and 

for joy over it he goes and sells all that he has and buys that 

field. 45 Again, the kingdom of heaven is like a merchant 

seeking beautiful pearls. 46  "who, when he had found one 

pearl of great price, went and sold all that he had and 

bought it. 47 Again, the kingdom of heaven is like a 

dragnet that was cast into the sea and gathered some of 

every kind, 48 which, when it was full, they drew to shore; 

and they sat down and gathered the good into vessels, but 

threw the bad away. … 51 Jesus said to them, "Have you 

understood all these things?" They said to Him, "Yes, 

Lord." 52 Then He said to them, "Therefore every scribe 

instructed concerning the kingdom of heaven is like a 

householder who brings out of his treasure things new and 

old." 

 

Matthew 21:1 Now when they drew near Jerusalem, and 

came to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent 

two disciples, 2 saying to them, "Go into the village 

opposite you, and immediately you will find a donkey tied, 

and a colt with her. Loose them and bring them to Me. 3 

And if anyone says anything to you, you shall say, 'The 

Lord has need of them,' and immediately he will send 

them." 4 All this was done that it might be fulfilled which 

was spoken by the prophet, saying: 5 Tell the daughter of 

Zion, 'Behold, your King is coming to you, Lowly, and 

sitting on a donkey, A colt, the foal of a donkey.'" 

 

న్క్షక్రతానిే  తొలగించి ద్ని స్సాాన్ంలో తమ స్వ ంత 

న్క్షక్రతానిే  పటా్టలని నిర్ణయంచుకుంది. కానీ క్రగీక్ 

ఆరోాడాక్స  చరాి  వారిని అనుమతించలేదు. క్రగీక్ 

ఆరోాడాక్స  చరాి  మదదతు 

ఇచిా ందిర్ష్ట్య మరియుక్రఫాక్రనోస మ్ కాథలిక్ చరాి కి 

మదదతు ఇచిా ంది, కానీ అదిటరీక ఎవరు నిజానికి 

ప్పలించ్చరుప్పలస్వున్నఆ స్మయంలో. 

ఎపుా డుటరీక రోమ్ కాయ థలిక్ చరాి  రక్షాన్ 

నిలిచ్చరు,ర్ష్ట్య యుదధం క్రరక్టించిందిటరీక . 

తక్షణ్మేక్రఫాన్స మ రియుఇంగ ుండోు పొతుు 

పటాకునే్న రుటరీక మరియు చరిక్రత క్రకిమియ్ యుదధం 

అని పలిచే ద్నితో పోరాడారు. ఇది 1853 నుంి 1856 

వర్కు మూడు స్ంవతస రాల ప్పట కన్సాగింది. ఆ 

యుదధం ముగింపులో న్క్షక్రతం దిగి వచిా ంది. 

 

శాంతి యువరాజు జనిమ ంచిన్ క్రరదేశ్ంలో ద్ద్పు 

ఎలుపుా డూ స్ంఘర్షణ్ మరియు యుదధం జర్గడం 

విడూడ ర్ం కాద్? టీవీ ెమెరాలు మన్లిే  

తీస్తెళిున్పుా డుబెతెుహెంద్ద్పు ఏ క్రకిస్మ స్ 

స్వజ్స్లోనైన్న, శాంతి యువరాజును ఆరాధంచడానికి 

గుమిగూడే జన్స్మూహానిే  సాయుధ్ సైనికులు 

గమనిస్తు  ఉంట్టము. 

మాన్వాళి యొక్క  మొతుం చరిక్రతలో న్మోదు 

చేయబిన్ చరిక్రతలో ఎనిమిది శాతం క్ంటే తకుక వ 

శాంతి కాలాలుగా వరిణంచబడుతుందని అంచన్న 

వేయబింది. గత 32 శ్తాబాద లలో 300 స్ంవతస రాల 

క్ంటే తకుక వ శాంతి ఉంది. గత 300 ఏళ్ులో 286 

యుద్ధలు జరిగాయని చరిక్రతకారులు 

చెబుతునే్న రుయూర్ప్ఒంటరిగా. 

20వ శ్తాబదంలో ఇనుర తెర్ రిపోయందితూరుా  

ఐరోప్ప. చ్చలా స్ంవతస రాలు, వారు తమలో తాము 

స్ా షమాన్ శాంతితో జీవించ్చరు. అయన్రా టిీ, ఇపుా డు 

వారిై ఆధరతయ ం వహంచిన్ సోవియట్ ప్పలన్ నుంి 

విముకి ు పొందింది, వివిధ్ జాతుల స్మూహాలు ప్పత చేదు 

మరియు దేవ ష్ట్నికి తిరిగి వచ్చా య మరియు రర్స్ా ర్ 

హతయ లు కతుగా క్రప్పర్ంభమయాయ య. నిజమేమిటంటే, 

మాన్వులు, మన్ స్వ ంతంగా, ఒక్రితో ఒక్రు బాగా క్లిసి 

ఉండరు. మన్ న్నయ యసాాన్నలు క్లిసి ఉండలేని వారితో 

నింి ఉన్నే య, కాబటి ావారు తమ మధ్య  విభేద్లను 

రరిషక రించుకోవడానికి ఎవరైన్న కోరాుకు వెళ్తారు. 

మేము పోరాడుతునే్న ము మరియు గొడవ 

రడుతునే్న ము. ఒక్రినొక్రు విమరిశ ంచుకుంట్టం. 

మేము ఒక్రినొక్రు కూలిా వేసాుము. మన్ స్వ ంతంగా, 

ఒక్రితో ఒక్రు సామర్స్య ంగా మరియు శాంతితో 

జీవించడం క్షంా. 

 

మొదటి శ్తాబదపు తతవ వేతు అయన్ ఎపెటాస్, ప్పక్స  

రోమన్న గురించి క్రరసాువించ్చడు - ఆ స్మయంలో న్నగరిక్ 

క్రరరంచంలో ఉనే్  రోమ్ శాంతి మరియు స్వజర్ ద్ని 



Matthew 21:13 "And He said to them, "It is written, 'My 

house shall be called a house of prayer,' but you have made 

it a 'den of thieves.'" 

 

Luke 2: 6 "So it was, that while they were there, the days 

were completed for her to be delivered. 7 And she brought 

forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling 

cloths, and laid Him in a manger, because there was no 

room for them in the inn. 

 

Luke 10: 25 "And behold, a certain lawyer stood up and 

tested Him, saying, "Teacher, what shall I do to inherit 

eternal life?" 26 He said to him, "What is written in the 

law? What is your reading of it?" 27 So he answered and 

said, 'You shall love the LORD your God with all your 

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

all your mind,' and 'your neighbor as yourself.' 28 And He 

said to him, "You have answered rightly; do this and you 

will live." 29 But he, wanting to justify himself, said to 

Jesus, "And who is my neighbor?" 30 Then Jesus answered 

and said: "A certain man went down from Jerusalem to 

Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his 

clothing, wounded him, and departed, leaving him half 

dead. 31 Now by chance a certain priest came down that 

road. And when he saw him, he passed by on the other side. 

32 Likewise a Levite, when he arrived at the place, came 

and looked, and passed by on the other side. 33 But a 

certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. 

And when he saw him, he had compassion. 34 So he went 

to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine; 

and he set him on his own animal, brought him to an inn, 

and took care of him. 35 On the next day, when he 

departed, he took out two denarii, gave them to the 

innkeeper, and said to him, 'Take care of him; and 

whatever more you spend, when I come again, I will repay 

you.' 36 So which of these three do you think was neighbor 

to him who fell among the thieves?" 37 And he said, "He 

who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go 

and do likewise." 

 

Luke 19:41 Now as He drew near, He saw the city and 

wept over it 42 saying, "If you had known, even you, 

especially in this your day, the things that make for your 

peace! But now they are hidden from your eyes. 43 For 

days will come upon you when your enemies will build an 

embankment around you, surround you and close you in 

on every side, 44 and level you, and your children within 

you, to the ground; and they will not leave in you one stone 

upon another, because you did not know the time of your 

visitation." 

 

Luke 22:27 "For who is greater, he who sits at the table, or 

he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am 

among you as the One who serves." 

 

గురించి గొరా గా చెపుా కునే్న డు - “చక్రక్వరి ు భూమి 

మరియు స్ముక్రదంై యుదధం నుంి శాంతిని 

ఇవవ వచాు , అతను అభిరుచి, దుుఃఖం మరియు 

అస్తయ నుంి శాంతిని ఇవవ లేడు. అతను 

హృదయానికి శాంతిని ఇవవ లేడు, ద్ని కోస్ం మనిష్ 

బాహయ  శాంతి క్ంటే ఎకుక వగా కోరుకుంట్టడు. 

 

చ్చలా మందికి, శాంతి అన్నది కేవలం "క్లహాలు 

లేక్పోవడం." యుద్ధలు లేన్టుయతే, క్రరరంచం 

శాంతితో ఉందని మేము చెబుతాము; లేద్ మన్ం మన్ 

పొరుగువారితో పోరాడక్పోతే, మన్కు ఇరుగుపొరుగు 

శాంతి ఉంటంది. కానీ క్రగంథాలలో శాంతి ద్ని క్ంటే 

చ్చలా ఎకుక వ. OTలో, శాంతి అన్నది ష్ట్లోమ్స అంటే 

"స్ంపూర్ణత, స్ంపూర్ణత, జీవిత సామర్స్య ం." NTలో 

శాంతి కోస్ం క్రగీకు రదం ఐరీ్ అంటే "అంతర్గత 

క్రేయస్తస ". వాటనేి ంటినీ ఒక్చోట చేరాి , శాంతిని 

"బాహయ మన్ క్లోులం లేద్ విరతుుల మధ్య  కూడా 

అంతర్గత క్రరశాంతత"గా నిర్వ చించవచుా . శాంతిని 

ఆసావ దించడమంటే భగవంతునితో, తన్తో మరియు 

ఇతరులతో సామర్స్య ంగా ఉండటమే. 

 

బైబిల్స్లోని శాంతి స్యోధ్య  ఆలోచన్ను క్లిగి ఉందని 

తెలుస్తకోవడం ముఖయ ం. ఇది కేవలం కాలుా ల విర్మణ్ 

క్రరక్టించడమే కాదు సైన్నయ నిే  ఏక్ం చేయడం. ఇది 

పలుల ముందు పోరాడడమే కాదు, ఒక్రినొక్రు 

క్రపేమించడం క్రప్పర్ంభించింది. ఇది వీధలో శ్బాద నేి  

మూసివేయడానికి తలుపులు మూసివేయడమే కాదు, 

చుటా్ట అలుక్లోులం ఉనే్ రా టిీ మీ ఆతమ లో అంతర్గత 

క్రరశాంతతను క్నుగొన్డం. మీకు మరియు దేవునికి, 

ఇతరులకు మరియు మీ స్వ ంత మధ్య  సేే హం తిరిగి 

స్సాాపంచబిన్పుా డు నిజమన్ శాంతి వస్తుంది. 

 

క్రపేమ దేవ షం స్సాాన్ంలో ఉనే్ పుా డు మాక్రతమే నిజమన్ 

శాంతి ఉంటంది. శాంతిని స్ృష్ంాచేవాడు క్రపేమ 

మరియు ఐక్య తతో దేవ షం మరియు క్లహాల స్సాాన్ంలో 

రని చేసేవాడు. 

 
శంత్వ కరుకు యేస్త మన ఉదాహరణ 

ద్ద్పు ఏ వారాురక్రతిక్ యొక్క  రోజువారీ ముఖాయ ంశాలు 

యుద్ధలు, న్నరాలు, హంస్ మరియు దేవ షం గురించి 

చెబుతాయ. అటవంటి గందర్గోళ్ం మరియు క్లహాల 

మధ్య , ఇక్క డ భూమిై క్రరశాంతమన్ విక్రశాంతి, శాంతి 

మరియు క్రరశాంతత, భక్రదత, నిజమన్ స్వ ర్ గం 

ఉండవచ్చా ? అటవంటి స్స్లాం నిజంగా ఉనికిలో ఉంది 

మరియు ఇంకా మంచిది, అందరిీ అందుబాటలో 

ఉంటంది. ఈ స్స్లాం క్రీస్తులో ఉంది మరియు ఈ 

శాంతిని స్ృష్ంాచిన్వాడు యేస్త స్వ యంగా. నిజానికి, 

యేస్త మన్ శాంతి. ఈ గొడవలు, యుదధంతో దెబి తినే్  

క్రరరంచంలోకి, దేవుడు "భూమిై శాంతి, మనుష్యల రటు 



John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was 

with God, and the Word was God." 

 

John 13:5 After that, He poured water into a basin and 

began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the 

towel with which He was girded. 

 

John 14:27 Peace I leave with you, My peace I give to you; 

not as the world gives do I give to you. Let not your heart 

be troubled, neither let it be afraid." 

 

 John 15:1 I am the true vine, and My Father is the 

vinedresser. 2  "Every branch in Me that does not bear fruit 

He takes away; and every branch that bears fruit He prunes, 

that it may bear more fruit. 3 You are already clean because 

of the word which I have spoken to you. 4 Abide in Me, 

and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, 

unless it abides in the vine, neither can you, unless you 

abide in Me. 5 I am the vine, you are the branches. He who 

abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without 

Me you can do nothing." 

 

Acts 4:19 "But Peter and John answered and said to them, 

"Whether it is right in the sight of God to listen to you more 

than to God, you judge." 

 

Acts 5:28 Did we not strictly command you not to teach in 

this name? And look, you have filled Jerusalem with your 

doctrine, and intend to bring this Man's blood on us!" 29 

But Peter and the other apostles answered and said: "We 

ought to obey God rather than men. … 40 And they agreed 

with him, and when they had called for the apostles and 

beaten them, they commanded that they should not speak 

in the name of Jesus, and let them go. 41 So they departed 

from the presence of the council, rejoicing that they were 

counted worthy to suffer shame for His name. 42 And daily 

in the temple, and in every house, they did not cease 

teaching and preaching Jesus as the Christ." 

Romans 12:16 "Be of the same mind toward one another. 

Do not set your mind on high things, but associate with the 

humble. Do not be wise in your own opinion." 

 

Romans 12:19  Beloved, do not avenge yourselves, but 

rather give place to wrath; for it is written, "Vengeance is 

Mine, I will repay," says the Lord. 20 Therefore "If your 

enemy is hungry, feed him; If he is thirsty, give him a 

drink; For in so doing you will heap coals of fire on his 

head." 

 

1 Corinthians 5:1 It is actually reported that there is sexual 

immorality among you, and such sexual immorality as is 

not even named among the Gentiles; that a man has his 

father's wife! 2 And you are puffed up, and have not rather 

mourned, that he who has done this deed might be taken 

away from among you. 

 

మంచి స్ంక్లా ం" అన్న తన్ వయ కి ుగత, క్నిపంచే 

క్రరతినిధని రంప్పడు. 

 

యెషయా యేస్త గురించి ఇలా క్రరవచించ్చడు: "మన్కు 

ఒక్ బిడడ పుటా్టడు, మన్కు కుమారుడు ఇవవ బడాడడు; 

మరియు క్రరభుతవ ం అతని భుజంై ఉంటంది. 

మరియు అతని పేరు అదుు తమన్, స్లహాద్రు, 

శ్కి ువంతమన్ దేవుడు, శాశ్వ తమన్ తంక్రి, శాంతి 

యువరాజు అని పలువబడుతుంది. ద్వీదు 

సింహాస్న్ంై మరియు అతని రాజయ ంై అతని 

క్రరభుతవ ం మరియు శాంతి పరుగుదలకు అంతం 

ఉండదు, ద్నిని ఆదేశంచడానికి మరియు 

స్సాాపంచడానికిఇది తీరాు  మరియు న్నయ యంతో ఆ 

స్మయం నుంి, ఎరా టిీ కూడా. 

సైన్య ములక్ధరతియగు యెహోవా ఉతాస హము దీనిని 

నెర్వేరుా ను.” (యెషయా 9:6, 7) 

 

ఇది భూమిై ఉనే్  మనుష్యల మధ్య  శాంతిని 

నెలకలా డానికి దేవుని గొరా  క్రరణాళిక్ను అర్ంా 

చేస్తకోవడానికి మాకు స్హాయరడుతుంది. దేవుని 

క్రరణాళిక్ను "ర్హస్య ం" మరియు "దేవుని శాశ్వ తమన్ 

క్రరయోజన్ం" అని పలుసాురు. యేస్తక్రీస్తు రాజు ద్వ రా 

శాంతి, క్రపేమ మరియు నీతి రాజయ ంలో అనిే  ర్కాల 

క్రరజలను ఏక్ం చేయడం క్ంటే తకుక వ ఏమీ 

చేయకూడదు. యెషయా 11:1-10 ఈ రాజయ ం 

స్సాాపంచబడట్టనికి 650 స్ంవతస రాల ముందు 

వివరించబింది. అతను స్ంకేత రద్లను 

ఉరయోగించ్చడు: "... తోడేలు కూడా గొక్రరపలుతో 

నివసిస్తుంది ... ఆవు మరియు ఎలుగుబంటి మేస్తుంది; 

వాటి పలులు క్లిసి రడుకుంట్టయ ... అవి న్న రవిక్రత 

రర్వ తం అంతట్ట హాని చేయవు మరియు న్నశ్న్ం 

చేయవు, ఎందుక్ంటే భూమి నింి ఉంటంది నీళ్లు  

స్ముక్రద్నేి  క్పా న్టు యెహోవాను గూరాి న్ స్జాఞ న్ం. 

"ఒక్పుా డు స్హజంగా ఒక్రినొక్రు చంపుకని 

క్రమింగివేయువారు హానిచేయని, క్రపేమగల జీవులుగా 

రూప్పంతర్ం చెందుతారు. క్రరజలు క్రరభువును 

తెలుస్తకునే్ పుా డు మాక్రతమే నిజమన్ శాంతి ఎలా 

సాధ్య మవుతుందో మీరు చూడగలరా? ఇక్క డే "యేస్త, 

శాంతి రాజు" క్రరవేశసాుడు. అందుకే మన్ం క్రీస్తును 

మరియు ఆయన్ జీవితానిే  తెలుస్తకోవడం చ్చలా 

అవస్ర్ం. 

 

ఎఫెస్వయులు 2:11-16 యేస్త ఎలా గొరా  శాంతిక్ర్ ు అని 

చూపస్తుంది. ఈ భాగానిే  చదవంి మరియు అతను 

యూదులను మరియు అనుయ లను ఒకే శ్రీర్ంలో వేరు 

చేసిన్ శ్క్రతుతావ నిే  ఎలా న్నశ్న్ం చేసాడో చూడంి. ఈ 

స్హజ శ్క్రతువులై యేస్త క్రరభావం అదుు తమన్ది. 

క్రరజలువిభిన్ే  స్ంస్క ృతులు, భాషలు, జాతులు, 

మతాలు, ఆచ్చరాలు మొదలైన్వాటిలో, శ్తాబాద ల 



1 Corinthians 13:3 And though I bestow all my goods to 

feed the poor, and though I give my body to be burned, but 

have not love, it profits me nothing. 4 Love suffers long 

and is kind; love does not envy; love does not parade itself, 

is not puffed up; 5 does not behave rudely, does not seek 

its own, is not provoked, thinks no evil;" 

 

2 Corinthians 5:10 For we must all appear before the 

judgment seat of Christ, that each one may receive the 

things done in the body, according to what he has done, 

whether good or bad." 

 

2 Corinthians 9:7 So let each one give as he purposes in his 

heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a 

cheerful giver. 8 And God is able to make all grace abound 

toward you, that you, always having all sufficiency in all 

things, may have an abundance for every good work. 9 As 

it is written: "He has dispersed abroad, He has given to the 

poor; His righteousness endures forever. 10 Now may He 

who supplies seed to the sower, and bread for food, supply 

and multiply the seed you have sown and increase the fruits 

of your righteousness, 

 

Galatians 5:13 For you, brethren, have been called to 

liberty; only do not use liberty as an opportunity for the 

flesh, but through love serve one another. 

 

Galatians 5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, 

longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, 23 

gentleness, self-control. Against such there is no law. 

 

Ephesians 4:15 but, speaking the truth in love, may grow 

up in all things into Him who is the head; Christ. 

 

Ephesians 5:21 submitting to one another in the fear of 

God. 

 

Philippians 2:3 Let nothing be done through selfish 

ambition or conceit, but in lowliness of mind let each 

esteem others better than himself. 

 

Philippians 2:5 Let this mind be in you which was also in 

Christ Jesus, 6 who, being in the form of God, did not 

consider it robbery to be equal with God, 7 But made 

Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, 

and coming in the likeness of men. 8 And being found in 

appearance as a man, He humbled Himself and became 

obedient to the point of death, even the death of the cross. 

 

Colossians 1:16 For by Him all things were created that are 

in heaven and that are on earth, visible and invisible, 

whether thrones or dominions or principalities or powers. 

All things were created through Him and for Him. 17 And 

He is before all things, and in Him all things consist. 

 

యుదధం తరావ త యుదధంతో నింిన్ చరిక్రతను క్లిగి 

ఉన్నే రు - యేస్త వారిని క్రపయమన్ సోదరులుగా 

మారాా డు. అతను శాంతి చేయడానికి ఉరయోగించే 

సాధ్న్ం క్రకాస్క లవ రి. యేస్త ఎడారి గుండా వెళ్లతునే్  

దృశ్య ం. అతని ముందు అంతా చచిా పోయ గోధుమ 

ర్ంగులో ఉంది. కానీ అతను న్డుస్తునే్న డు మరియు 

అతను ఎక్క ికి వెళిున్న, అతను క్రపేమ, శాంతి మరియు 

సామర్సాయ నిే  వదిలివేసాుడు. ఎడారి క్రప్పణ్ం పోస్తకుని 

అందమన్, రచా ని తోటగా రూప్పంతర్ం చెందుతుంది: 

రక్షులు ప్పడటం, పువువ లు విక్సించడం, నీరు 

క్రరవహంచడం, రచా ని రచిా క్ బయళ్లు . వాస్ువానికి, 

యేస్త చేసిన్ది అదే, కానీ ఆధ్యయ తిమ క్ రర్ంగా. 

 

యేస్త నీచమన్ ప్పపని ఆలింగన్ం చేస్తకునే్న డు, 

నీచమన్ కుష్యురోగిని తాకాడు, అతయ ంత నీచమన్ 

వేశ్య ను శుదిధ చేశాడు, అనిే  ర్కాల క్రరజలను 

తీస్తకువెళ్లుడు మరియు వారిని ఒక్ అందమన్ దేవుని 

కుటంబంలో చేరాా డు. అతను అధక్ ధ్ర్ చెలిుంచ్చడు 

కానీ తన్ జీవితంలో శాంతిని స్ృష్ంాచే వయ కి ుగా తన్ 

మిష్స్ను క్రప్పధ్యన్య తగా భావించ్చడు.  

 
వయ క్త ుగత అప్లకిేషన్ 

శాంతి మేక్ర్ యొక్క  రని ఏమిటంటే, మనుష్యలను 

దేవునితో, ఇతర్ మాన్వులతో మరియు వారి స్వ ంత 

వయ కుులతో పున్రుదదరించడమే. యేస్త ఈ మాటలు 

మాట్టుిన్పుా డు, క్రరరంచం విభజించబింది. ఒక్ జాతి 

ఇతర్ జాతులను అస్హయ ంచుకుంది, ఒక్ దేశ్ం ఇతర్ 

దేశాలను అస్హయ ంచుకుంది మరియు ఒక్ మతానికి 

చెందిన్వారు ఇతర్ మతాలను అస్హయ ంచుకున్నే రు. 

యూదులు మరియు అనుయ ల మధ్య  భావాలు దీనికి 

ఉద్హర్ణ్. యూదుడు అన్య జనుడు, బానిస్ లేద్ స్తస్వు 

కాన్ందుకు దేవునికి క్ృతజఞతలు తెలిప్పడు. అతను అర్ధ-

జాతి స్మర్యులను తృణీక్రించ్చడు, రరిచయానిే  

నివారించడానికి తన్ మార్గం నుంి చ్చలా మళ్లు  

న్ిచేంత వర్కు కూడా. 

 

న్నడు, ఇది తెలుపు మరియు న్లుపు, ధ్నిక్ మరియు 

పేద, విద్య వంతులు మరియు నిర్క్షరాస్తయ లు, ఉతుర్ 

మరియు దక్షణ్, సోషలిస్ ా మరియు పటాబిద్రీ, 

ఉద్ర్వాద మరియు స్ంక్రరద్యవాద, ఇసాుమిక్ 

మరియు యూదు. మాన్వ స్వ భావం మార్లేదు. 

స్తైస్ువులు శాంతి సాధ్న్లుగా ఉండాలి, అనిే  

స్మూహాల క్రరజల మధ్య  శాంతిని నెలకలా డానికి దేవుని 

క్రరణాళిక్ను అందిసాురు. విచ్చర్క్ర్ంగా, తమను తాము 

స్తైస్ువులుగా పలుచుకున్న కందరు, శాంతిని 

నెలకలా డానికి బదులుగా, తర్చుగా విభేద్లు మరియు 

విభజన్లను వితుుతారు. క్రీస్తు రాజయ ం ఎదుగుదలకు 

విరుదధమన్ ఈ రరిసితాికి మన్మందర్ం సిగుగరడాలి. 



Colossians 3:13 bearing with one another, and forgiving 

one another, if anyone has a complaint against another; 

even as Christ forgave you, so you also must do. 

 

2 Timothy 3:16 All Scripture is given by inspiration of 

God, and is profitable for doctrine, for reproof, for 

correction, for instruction in righteousness, 17 that the man 

of God may be complete, thoroughly equipped for every 

good work." 

 

Titus 3:1 Remind them to be subject to rulers and 

authorities, to obey, to be ready for every good work, 2 to 

speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all 

humility to all men." 

 

 

 

NO Questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మన్ జీవితాలను శాంతి స్సాారన్కు అంకితం చేద్ద ం. ఆ 

విధ్ంగా మన్ం దేవుని బిడడలం అవుతాము. 

 

జుడాస్ చేత క్రదోహం చేయబిన్ రాక్రతి, యేస్త తన్ 

శష్యయ లకు అనుకూలంగా తంక్రిని క్రప్పరింాచిన్పుా డు, 

అతను ఇలా అిగాడు: "తంక్రీ, మీరు న్నలో మరియు 

న్నను మీలో ఉనే్ టేు, వార్ందరూ ఒక్క టిగా ఉండాలని, 

వారు కూడా ఉంట్టరు. మీరు న్నేు  రంప్పర్ని క్రరరంచం 

విశ్వ సించేలా మాలో ఒక్డు" (యోహాను 17:21). 

అయన్రా టిీ న్నడు అవిశావ స్తలు వివిధ్ తెగల 

స్మూహానిే  గమనిస్తునే్ పుా డు, క్రరతి ఒక్క రు తాను 

యేస్తను అనుస్రిస్తునే్న న్ని చెపుా కుంటనే్ పాు డు, 

చ్చలామంది వారి స్ందేశానిే  విన్డం గురించి 

రటింాచుకోక్పోవడంలో ఆశ్ా ర్య ం లేదు. ఈ 

విచ్చర్క్ర్మన్ రరిసితాి "స్తైస్ువులు" "స్తైస్ువులను" 

చంపన్ చరిక్రతలో అస్ంబదధమన్ తీక్రవసాాయకి కూడా 

చేరుకుంది. ఇది చ్చలు! శాంతి స్సాారకుడు శాంతి కోస్ం 

పోరాడుతాడు, ర్క్షసాుడు మరియు శాంతిని 

క్రపోతస హసాుడు మరియు విభజన్ కాదు. క్రీస్తు 

అనుచరులకు శాంతిని స్ృష్ంాచే రని ఇవవ బింది; 

అంటే, క్రరజలను ఒక్రితో ఒక్రు స్యోధ్య లోకి 

తీస్తకురావడం. "ఇపాు డు అనిే  విషయాలు దేవుని 

నుంి, యేస్తక్రీస్తు ద్వ రా మన్లను తన్తో 

స్మాధ్యన్రర్చుకని, స్యోధ్య  యొక్క  రరిచర్య ను 

మన్కు ఇచా్చ డు, అన్గా క్రీస్తులో దేవుడు క్రరరంచ్చనిే  

తన్తో స్మాధ్యన్రరుచుకునే్న డు, వారి అరరాధ్యలను 

వారిై మోరకుండా, మరియు స్యోధ్య  యొక్క  

వాకాయ నిే  మన్కు అరా గించ్చడు. ఇపుా డు మేము 

క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉనే్న ము, దేవుడు మా ద్వ రా 

మన్వి చేస్తకుంటనే్ టుగా: క్రీస్తు తర్పున్ మేము 

మిమమ లిే  వేడుకుంటనే్న ము, దేవునితో 

స్మాధ్యన్రడంి. మన్ము ఆయన్యందు దేవుని 

నీతిగా ఉండున్టు ప్పరము తెలియని వానిని మన్ 

కర్కు ప్పరముగా చేసాడు" (2 కరింథీయులు 5:18-20). 

క్రీస్తు తర్పున్ మేము మిమమ లిే  వేడుకుంటనే్న ము, 

దేవునితో స్మాధ్యన్రడంి. మన్ము ఆయన్యందు 

దేవుని నీతిగా ఉండున్టు ప్పరము తెలియని వానిని 

మన్ కర్కు ప్పరముగా చేసాడు" (2 కరింథీయులు 5:18-

20). క్రీస్తు తర్పున్ మేము మిమమ లిే  

వేడుకుంటనే్న ము, దేవునితో స్మాధ్యన్రడంి. 

మన్ము ఆయన్యందు దేవుని నీతిగా ఉండున్టు 

ప్పరము తెలియని వానిని మన్ కర్కు ప్పరముగా 

చేసాడు" (2 కరింథీయులు 5:18-20). 

 

శాంతి స్సాారకుిగా ఉండడం అంటే స్తవార్ు 

క్రరక్టించడం, యేస్తక్రీస్తు తాయ గం ద్వ రా దేవుని క్రపేమ 

మరియు ప్పర క్షమారణ్ గురించి శుభవార్ు చెరా డం. 

కుటంబ క్లహాలు, జాతి క్లహాలు మరియు పౌర్ 

స్ంఘర్షణ్లకు స్తవార్ు రరిష్ట్క ర్ం. ఇదదరు వయ కుులు 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఒక్రితో ఒక్రు స్హవాస్ంలో ఉనే్ పుా డు మాక్రతమే 

దేవునితో స్హవాస్ంలోకి వసాురు. రాజీయ ప్పరీ,ా ఆరికా్ 

వయ వస్,ా జాతీయ జండా లేద్ ఐక్య రాజయ స్మితి ద్వ రా 

శాంతి రాదు. యేస్త శాంతిని క్లిగించేవాడు (యోహాను 

14:27). యేస్త ఇచేా  శాంతిని వాయ పు చేయడమే మన్ రని. 

ఇది మన్ందరి రని. 

 

యేస్త తన్ జీవితానిే  శాంతి స్సాారన్కు అంకితం 

చేసిన్టేు, మన్ం మన్ జీవితాలను క్రరరంచ్చనికి శాంతిని 

తీస్తకురావడానికి అంకితం చేయాలి, అయతే నిజమన్ 

మరియు శాశ్వ తమన్ శాంతి, క్రరజలు యేస్తక్రీస్తు ద్వ రా 

దేవునితో రాజీరడాడ రు. 

 
స్వవ య పరీక్ష: 

మీ స్వ ంత శాంతి స్సాారన్ స్సాాయని కలవడానికి ఈ 

క్రరశే్ లకు స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. మీరు దేవునితో శాంతిగా ఉన్నే రా? 

2. మీరు మీతో శాంతిగా ఉన్నే రా? 

3. మీరు మీ పొరుగువారితో శాంతిగా జీవిస్తునే్న రా? 

4. మీరు మతరర్మన్ విభజన్లో ప్పల్గగంటనే్న రా లేద్ 

క్రరచ్చర్ం చేస్తునే్న రా? 

5. మీరు ఇటీవల ఎవరితోనైన్న స్తవార్ును 

రంచుకున్నే రా? 

6. క్రరజలు పోరాడడం చూసి మీరు ఆన్ందిసాురా? 

7. ఎవరైన్న మీై పచాి గా ఉనే్ పాు డు స్మస్య ను 

రరిషక రించడానికి మీరు వారితో మాట్టుడారా? 

8. మీరు గొడవ రడుతునే్  వయ కుులకు స్హాయం 

చేయడానికి క్రరయతిే ంచిన్పుా డు, మీరు వారితో 

క్రీస్తును క్రరసాువిసాు రా? 

9. స్మస్య ల రరిష్ట్క రానికి మీరు చొర్వ తీస్తకుంట్టరా? 

10. క్రీస్తులో లభించే శాంతిని క్నుగొన్డంలో మీరు 

ఎపుా డైన్న ఎవరిైన్న స్హాయం చేశారా? 

 

 

యేస్త: విశవ స్కులు (మతుయి 5:10) 
 

అధ్యయ యం 8 

విశవ స్ం: ఇది ఏమిటి? 

ఒక్ వయ కి ు జీవితంలోని ఒతిుళ్ ును అనుభవిస్తునే్ పాు డు 

అతని నిజమన్ స్వ భావం చ్చలా స్ా షంాగా తెలుస్తుంది. 

క్రరతిదీ ఆహాుదక్ర్ంగా మరియు స్తలభంగా ఉనే్ పుా డు, 

చికాకులు, అవమాన్నలు మరియు గాయాలు లేకుండా, 

మంచిగా మరియు దయగా, ఓపక్గా మరియు 

స్మమ తంగా ఉండటం చ్చలా క్షంా కాదు. కానీ 

వేధంపులు, బాధ్లు, అన్నరోగయ ం, విమర్శ లు మరియు 

తిర్స్క ర్ణ్ల మధ్య , మనిష్ యొక్క  నిజమన్ ర్ంగులు 

బయటికి వసాుయ. ఈ క్షణాలోున్న కందరు చీక్టిలో 

వెలుగుగా క్నిపసేు మరికందరు ఆ చీక్టిలో 

క్లిసిపోతారు. ఈ క్షణాలోున్న కందరు వదులుకుంట్టరు, 

మరికందరు ముందుకు సాగుతునే్న రు. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మీరు యేస్తను అనుస్రించడానికి అందరినీ 

విిచిపటి,ా ఇతరులకు స్హాయం చేయడానికి మాక్రతమే 

క్రరయతిే ంచి, మిమమ లేి  మీరు పూరిుగా దేవునికి 

అంకితం చేసేు, కంత గొరా  న్షా్ట్నేి  చవిచూసేు, మీరు 

ఇలా ఆలోచించవచాు : "దేవుని సేవ చేయడం వలు ఏమి 

క్రరయోజన్ం ఉంటంది? అలా ఉండట్టనికి 

క్రరయతిే ంచడం విలువైన్దేన్న? మంచి వయ కి ున్న?" లేద్ 

"న్నను దేవునికి ఇవవ క్ముందే న్న జీవితం మెరుగాగ  

ఉంది." కానీ మీరు అలాంటి ఆలోచన్లకు ల్గంగిపోతే 

ఏమి లేదు? ఇది కేవలం ఇది: మీకు దేవునిై మరియు 

ఆయన్ వాగాదన్నలై విశావ స్ం లేద్ న్మమ క్ం లేదు. 

నిజం ఏమిటంటే దేవుడు మన్కు ఎపుా డూ వాగాదన్ం 

చేయలేదు. గులాబీ తోట.దీనికి విరుదధంగా, అతను 

మన్కు శ్కి ుని ఇవవ డానికి ఎలుపుా డూ మన్తో ఉంట్టడని 

మరియు మన్ం మర్ణ్ం వర్కు న్మమ క్ంగా ఉంటే, మన్ 

క్రకూర్మన్ క్లలకు మించిన్ బహుమతిని 

అందుకుంట్టమని మాక్రతమే అతను వాగాదన్ం చేశాడు. 

మన్ జీవితాలలో మన్ం క్లిగి ఉండవలసిన్ 

గుణ్మేమిటంటే, దేవుని రటు, క్రీస్తు రటు మరియు మన్ 

స్వ ంత న్మమ కాల రటు విశ్వ స్నీయత. 

 

"నీతి నిమితుము హంసించబిన్వారు ధ్నుయ లు, 

స్వ ర్ గరాజయ ము వారిది. వారు నినేు  దూష్ంచిన్పాు డు 

మరియు హంసించిన్పుా డు మరియు న్న నిమితుము 

మీై అబదధముగా చెడు మాటలు చెపా న్పుా డు మీరు 

ధ్నుయ లు. స్ంతోష్ంచంి మరియు చ్చలా 

స్ంతోష్ంచంి. రర్లోక్ంలో నీ క్రరతిఫలం గొరా ది, 

ఎందుక్ంటే వారు మీకు ముందు ఉనే్  క్రరవక్ ులను 

హంసించ్చరు" (మతుయ 5:10). ఇక్క డ క్నిపంచే జీవన్ 

న్నణ్య త, ఒక్ వయ కి ు హంస్కు స్ంతోషంతో 

క్రరతిసా్ ందించడంలో, దేవుని వాగాదన్నలై విశావ స్ం 

లేద్ విశావ స్ం. 

  
యేస్త మన విశవ సానిక్త ఉదాహరణ 

విశ్వ స్నీయతకు యేస్తక్రీస్తు మన్కు అతుయ తుమ 

ఉద్హర్ణ్. సాతాను తన్ అతయ ంత మండుతునే్  

బాణాలను యేస్తైకి విసిరాడు. అతని శ్క్రతువులు 

అతనిే  చంరడానికి క్రరయతిే ంచ్చరు. మత పదదలు 

ఆయన్ై తపుా డు ఆరోరణ్లు చేశారు. సంత క్రరజలే 

ఆయన్ను తిర్స్క రించ్చరు. "న్క్క లకు ర్ంక్రధ్యలు 

ఉన్నే య మరియు ఆకాశ్ రక్షులకు గూళ్లు  ఉన్నే య, 

కానీ మనుషయ కుమారుికి తల వంచడానికి ఎక్క డా 

లేదు" అని కూడా అతను చెరా గలడు. యెషయా 53:1-

12లోని మాటలు అతని బాధ్లను వివరిసాుయ:"... మన్ం 

అతనిని కోరుకున్న అందం లేదు ... అతను మనుష్యలచే 

తృణీక్రించబడాడడు మరియు తిర్స్క రించబడాడడు ... 

అతను తృణీక్రించబడాడడు మరియు మన్ం అతనిని 

గౌర్వించలేదు ... అతను మన్ బాధ్లను భరించ్చడు 



మరియు మన్ బాధ్లను మోశాడు .. . కటబాడాడడు, 

దేవునిచే కటబాడాడడు ... బాధ్రడాడడు ... గాయరడాడడు ... 

గాయరడాడడు ... అణ్చివేయబడాడడు ... జీవించేవారి 

భూమి నుంి న్రికివేయబడాడడు ..." 

 

మీరు యెషయా 50:6,7 నుంి ఈ రద్లను 

చదివేటపాు డు అతను ఎలా హంసించబడాడ డో, 

తృణీక్రించబడాడ డో మరియు సిలువకు 

క్రవేలాడదీయబడాడ డో ఆలోచించంి "న్నేు  కటినా్వారికి 

న్నను న్న వెనేు ముక్ను మరియు గడడం తీసిన్ వారికి న్న 

చెంరలను ఇచా్చ ను; న్నను చేసాను. అవమాన్ం 

మరియు ఉమిమ వేయడం నుంి న్న ముఖానిే  

ద్చవదుద, ఎందుక్ంటే క్రరభువైన్ దేవుడు న్నకు 

స్హాయం చేసాుడు, నిశా్ యంగా క్రరభువైన్ క్రరభువు న్నకు 

స్హాయం చేసాుడు." ఒక్ వయ కి ు నిజంగా ఎలా కటబాడతాడో 

మరియు ఇరా టిీ దేవుణణ ఎలా విశ్వ సించగలడో మీరు 

చూడటం క్రప్పర్ంభించగలరా? యేస్త అలా చేశాడు. 

మన్ం మన్ విశావ సానికి క్టాబి ఉంటే, దేవుని 

క్రపేమపూర్వ క్ దయతో మన్ం కూడా చేయగలం. 

  

యేస్త బలహీనుడు లేద్ ర్క్షణ్ లేనివాడు కాదు. అతను 

తన్ శ్కి ుని చూడగలిేలా అందరిీ స్ంకేతాలు మరియు 

అదుు తాలు చూపంచ్చడు. అతను మన్కు బదులుగా 

బాధ్ను అనుభవించడానికి వచా్చ డు కాబటి ా అతను 

దుషా్యల చ్చర్లకు తన్ వెనేు ను మరియు అవమాన్నల 

ఉమిమ  మరియు క్రకూర్తవ ం యొక్క  పికిలికి తన్ 

ముఖానిే  అరాి ంచ్చడు. దేవుని కుమారుడు 

సిగుగరడలేదుఅవమాన్ం. మేమువిశావ స్ం అన్నది 

హంస్కు ఎంత దగ గర్గా ముిరి ఉందో వీటనేి ంటిలో 

చూడవచుా .హంస్కు గురి అయన్రా టిీ..అతను తన్ 

లక్షాయ నిే  చివరి వర్కు నెర్వేరాా లని 

నిశా్ యంచుకునే్న డు. క్రరతిద్నిలో, యేస్త తంక్రికి 

విశావ స్ప్పక్రతంగా కన్సాగాడు మరియు అందువలు 

తంక్రి అతని గురించి చెపా్ప డు "ఈయన్ న్న క్రపయమన్ 

కుమారుడు, వీరిలో న్నను స్ంతోష్స్తునే్న ను. ఆయన్ను 

విన్ంి!" (మతుయ 17:5) 

 

అరసా్త చేయబి, హంసించబిన్న, యేస్త 

వెనుదిర్గలేదు. తన్ స్నేి హతులచే వదిలివేయబిన్ 

అతను వెన్కిక  తగ గలేదు. క్రీస్తుకు మన్లిే  మన్ం 

అరా గించుకోవడం విలువైన్దేన్న? స్మాధ్యన్ం 

"అవును!" మన్ం బలహీన్ంగా మరియు బలహీన్ంగా 

ఉండవచుా  కానీ యేస్త తన్ను అనుస్రించ్చలనుకున్న 

వారికి న్మమ క్ంగా ఉంట్టడు. ఈ జీవితంలోని దుుఃఖాలు 

భగవంతుడు తన్కు న్మమ క్ంగా ఉనే్ వారికి ఇచేా  

భవిషయ తుు ీరి ుతో పోలా బడవు. 

 
వయ క్త ుగత అప్లకిేషన్ 



ఈ రోజులోు  వేధంపులు వివిధ్ రూప్పలోు  మన్కు రావచుా . 

అది హంస్, సామాజిక్ తిర్స్క ర్ణ్, విమర్శ , అరహాస్య ం 

లేద్ ఆసిు లేద్ జీవనోప్పధని కోలాో వచుా . ఆదిమ 

చరాి లో, ఇది చ్చలా తీక్రవమన్ది. చ్చలా మంది స్తైస్ువులు 

తమ ఆసిుని పోగొటాకునే్న రు. హెక్రబీయులు 10: 32-34 ఈ 

విషయంై చ్చలా బోధ్న్నతమ క్మన్ది: "అయతే మీరు 

వెలుగులోకి వచాి న్ తరావ త, మీరు బాధ్లతో గొరా  

పోరాట్టనిే  ఎదుర్కక నే్  పూర్వ పు రోజులను 

గురుుంచుకోంి: కంతవర్కు మీరు నిందలు మరియు 

క్షా్ట్ల ద్వ రా మరియు ప్పక్షక్ంగా దృశ్య మాన్ంగా 

మారా్ బస్డాడ రు. అలా చికితస  పొందిన్ వారికి మీరు 

స్హచరులుగా మారారు, ఎందుక్ంటే మీరు న్న స్ంెళ్ులో 

న్నై క్నిక్ర్ం చూప్పరు మరియు మీ వస్తువులను 

దోచుకోవడానిే  ఆన్ందంగా అంగీక్రించ్చరు, మీకు 

స్వ ర్ గంలో మీ కోస్ం మంచి మరియు శాశ్వ తమన్ ఆసిు 

ఉందని తెలుస్త, కాబటి ావదిలివేయవదుద. మీ విశావ స్ం 

గొరా  క్రరతిఫలానిే  క్లిగి ఉంది, ఎందుక్ంటే మీకు ఓరుా  

అవస్ర్ం, కాబటి ామీరు దేవుని చితాునేి  చేసిన్ తరావ త, 

మీరు ఈ వాగాదన్ననేి  పొందగలరు: 'ఇంకా కదిదసేరటికి, 

రాబోయేవాడు వసాుడు మరియు ఆగడు. ఇపుా డు 

నీతిమంతుడు విశావ స్ం ద్వ రా జీవిసాుడు; కానీ ఎవరైన్న 

వెన్కిక  తగి గతే, న్న ఆతమ  అతనిలో స్ంతోష్ంచదు. కానీ 

మన్ం తిరిగి విన్నశ్న్ననికి ద్రితీసే వారిది కాదు, కానీ 

ఆతమ ను ర్క్షంచడానికి విశ్వ సించే వారిది." 

 

వారిని జైలోు  పటా్టరు. నీరో చక్రక్వరి ు యొక్క  ఇంప్పరియల్ 

గార డ్ స్లను క్రరకాశ్వంతం చేయడానికి కనేి ంటిని రోమ్ 

సైనికులు తారుతో పూసాురు, పోస్సా్లకు క్టి ా స్జీవ 

దహన్ం చేసాురు. కందరిని విషపూరిత ప్పములతో 

కూిన్ పదద స్ంచులలోకి విసిరివేయబడాడ రు, సింహాల 

గుహలలో రడవేయబడాడ రు లేద్ గుక్రరాలచే రండుగా 

న్లిగిపోయారు. "యేస్త న్న క్రరభువు!" అని ఒపుా కుంట్ట 

వేలాది మంది చనిపోయారు. వారు హంస్లో న్మమ క్ంగా 

ఉన్నే రు. 

 

మీరు హంసించబిన్పుా డు, క్రరతిస్ా ందించడానికి 

అన్నక్ మంచి మారాగలు ఉన్నే య: 

1. కనేి సారుు, దూర్ంగా న్డవడం మంచిది. యేస్త 

చేసాడు (మతు. 12:14, 15). 

2. మంచి చేయడం ఎలుపుా డూ స్ముచితం (చటా్టలు 

5:28, 29, 40-42). 

3. క్రరతీకార్ం తీరుా కోవదుద (రోమనుు 12:19). 

4. సానుకూలంగా ఉండంి మరియు మీ శ్క్రతువులకు 

మేలు చేయంి (రోమనుు 12:20). 

5. దేవుని చితాునేి  చేస్తు , నీతి మార్గంలో న్డుస్తు  

ఉండంి. "మర్ణ్ం వర్కు న్మమ క్ంగా ఉండంి" 

(క్రరక్టన్ 3:10). 

6. దేవుడు మీకు క్రరతిఫలమిసాు డని తెలుస్తకోంి 

(మతుయ 5:10-12). 



 
స్వవ య పరీక్ష:  

మీ స్వ ంత విశ్వ స్నీయత స్సాాయని కలవడానికి ఈ 

క్రరశే్ లకు స్మాధ్యన్ం ఇవవ ంి: 

1. స్తైస్ువునిగా ఉనే్ ందుకు మీరు ఎపుా డైన్న 

హంసించబడాడ రా మరియు మీరు ఫిరాయ దు చేయడం 

మరియు గొణుగడం ద్వ రా క్రరతిస్ా ందించ్చరా? 

2. క్రరజలు మిమమ లిే  ఎగతాళి చేసాు ర్న్న భయంతో మీరు 

క్రీస్తును ఇతరులతో రంచుకోకుండా ఉంట్టరా? 

3. మీరు మీ శ్క్రతువుల కోస్ం క్రప్పరిసా్తునే్న రా? 

4. మిమమ లిే  ఇతరులు సానుకూలంగా లేద్ 

క్రరతికూలంగా, ఆశావాదిగా లేద్ నిరాశావాదిగా 

చూస్తునే్న రా? 

5. ఇతరులు అంగీక్రించన్పుా డు లేద్ మీరు చేస్తునే్  

రనిని మెచాు కోన్పుా డు మీరు ఏదైన్న మంచి రని 

చేయడం మాన్నసాురా? 

6. మిమమ లిే  హంసించేవారిై క్రరతీకార్ం తీరుా కోవాలని 

మీరు భావిస్తునే్న రా? 

7. మీ ప్పించేవారు మారే అవకాశ్ం ఉంద్ 

స్తైస్ువులు మరియు మోక్షానిే  పొందడం మీకు 

స్ంతోష్ట్నిే  క్లిగిస్తుంద్? 

8. మీరు క్రరరంచ్చనికి భిన్ే ంగా ఉండట్టనికి 

సిగుగరడుతునే్న రా? 

9. మీకు అన్నయ యం జరుగుతునే్న  దేవుడు 

రటింాచుకోవడం లేదని మీరు ఎపుా డైన్న 

అనుకున్నే రా? 

10. మిమమ లేి  క్రపేమించని వయ కుులను మీరు 

క్రపేమించగలరా? 

 

ముగింపు 

బైబిల్స్లో వెలుి  చేయబిన్ అతయ ంత లోతైన్ 

స్తాయ లలో ఒక్టి, న్జరేయుడైన్ యేస్త 2,000 

స్ంవతస రాల క్రకితం జనిమ ంచ్చడు.బెతెుహెం, ఉంది 

మరియు ఉంది, నిజానికి, దేవుడు! అతను 

జనిమ ంచిన్పుా డు అది ఒక్ క్న్య కు మరియు అతని 

గరాు నిే  క్రరక్టించిన్ దేవదూత అతను ఇమామ నుయ యేల్ 

అని పలుసాున్ని చెపా్ప డు, అంటే "దేవుడు మన్తో 

ఉనే్న డు". క్రరరంచంలోకి అతని క్రరవేశ్ం గురించి ఇలా 

క్రవాయబింది: "క్రప్పర్ంభంలో వాక్య ం ఉంది, మరియు 

వాక్య ం దేవునితో ఉంది, మరియు వాక్య ం దేవుడు ... 

మరియు వాక్య ం మాంస్ంగా మారింది మరియు మన్ 

మధ్య  నివసించింది, మరియు మేము అతని మహమను, 

మహమను చూశాము. తంక్రి యొక్క  ఏైక్ స్ంతాన్ం, 

దయ మరియు స్తయ ంతో నింి ఉంది." (1 యోహాను 1:1, 

14) "క్రరభూ, తంక్రిని మాకు చూపుము" అని ఫిలిప్ 

అతనిని అిగిన్పుా డు, యేస్త ఇలా జవాబిచా్చ డు: 

"న్నను ఇంతకాలం నీతో ఉనే్న ను, అయన్న నీవు న్నేు  

ఎరుగలేద్ ఫిలిప్? న్నేు  చూసిన్వాడు తంక్రిని 



చూశాడు." నిశా్ యంగా, మన్ దురి్ లమన్ మరియు 

విన్యపూర్వ క్మన్ స్సితాిని మన్ం మాన్వులుగా 

గురిుసాుము, కాని దేవుడు మన్లను స్ందరిశ ంచిన్ంత 

గొరా  విలువ క్లిగిన్ వారిగా రరిగణంచబడాడడు! మీరు 

దేవుిని చూడాలనుకుంటన్నే రా? యేస్త వైపు చూడు! 

 

కానీ యేస్త వెళిు పోయాడు. దేవుడు ఇంకా మన్తోన్న 

ఉనే్న డు క్ద్? బైబిల్ స్మాధ్యన్ం స్ా షంాగా ఉంది - 

అవును! అయతే ఎలా? ఇది అతని ఆతమ  ద్వ రా. జా్ 14 

నుంి యేస్త మాటలను విన్ంి: "మరియు న్నను 

తంక్రిని క్రప్పరిసాాును, మరియు అతను మీకు మర్కక్ 

స్హాయకుిని ఇసాుడు, అతను మీతో ఎరా టిీ 

ఉంట్టడు; స్తయ ం యొక్క  ఆతమ  ... మీరు ఆయన్ను 

ఎరుగుదురు, ఎందుక్ంటే అతను మీతో నివసించి 

ఉంట్టడు. నీలో." "ఎవరైన్న న్నేు  క్రపేమిసేు, అతను న్న 

మాటను ప్పటిసాుడు; మరియు న్న తంక్రి అతనిే  

క్రపేమిసాుడు, మరియు మేము అతని వదదకు వచిా  

అతనితో మా ఇంటిని చేసాుము." 

 

తీరామ న్ం తపా ంచుకోలేనిది. మన్ స్ృష్కా్ర్ ు దేవుడు మన్ 

గురించి ఎంతగానో ఆలోచించ్చడు, అతను మన్కు 

స్హాయం చేయడానికి మాన్వ రూరంలో భూమికి 

వచా్చ డు. మేము అతనిని న్జరేయుడైన్ యేస్త అని 

పలిచ్చము. అతను ఇక్క డ తన్ మిష్ పూరిు చేసిన్ 

తరావ త స్వ రాగనికి తిరిగి వచా్చ డు కానీ మాకు స్హాయం 

చేయడానికి రరిశుద్ధ తమ ను రంప్పడు. కాబటి ా ఈరోజు, 

తంక్రియైన్ దేవుడు, కుమారుడు మరియు రరిశుద్ధ తమ  

మన్లో తమ ఇంటిని చేయాలనుకుంటన్నే రు. వారు 

మీలో వయ కి ుగతంగా నివసించ్చలనుకుంటన్నే రు. వారి 

జీవితంలో మన్ం ప్పలురంచుకోవాలని వారు 

కోరుకుంట్టరు. 

 

క్రీస్తు జీవితం అంటే యేస్త జీవించిన్ జీవితం మరియు 

మన్ం కూడా ఆయన్ స్హాయంతో జీవించగలం. మన్ం 

ఆ జీవితానిే  గడప్పలంటే, మన్ం ఆయన్ వైపు 

చూడాలి. హెక్రబీయులు 12:1-2 చదవంి: "... సిలువను 

స్హంచిన్... మన్ విశావ సానికి ర్చయత మరియు పూరిు 

చేసిన్ యేస్త వైపు చూస్తు , మన్ ముందు ఉంచబిన్ 

రందెంలో ఓరుా తో రరుగెతుంి..." యేస్త ఆధ్యయ తిమ క్ 

జీవితానిే  క్రప్పర్ంభించ్చడు. మాకు మరియు అతను 

ద్నిని పూరిు చేసాుడు. అతను అనుస్రించడానికి 

మన్కు ఉద్హర్ణ్, మన్ం అలసిపోయన్పుా డు మన్ 

బలం, మా కోచ్ మమమ లిే  ఉతాస హరరుసాుడు మరియు 

మా రిీమర్ ముగింపు రేఖ వదద మమమ లిే  అతని 

చేతులోు కి సావ గతిసాుడు. 

  

అతనికి వయ తిరేక్ంగా ఉనే్  వార్ందరినీ మరియు తన్ 

తంక్రి చితుం చేయడానికి అతను చెలిుంచిన్ మూలాయ నిే  

రరిగణంచంి. దేవుడు సిలువ ద్వ రా, బాధ్ల ద్వ రా 



మరియు మర్ణ్ం ద్వ రా గొరా తన్ననిే  ఎలా తెచా్చ డో 

చూడంి. మీరు మీ స్వ ంత బాధ్లు, మీరు 

అనుభవించిన్ వేధంపులు, మీరు ఎలా 

ఉరయోగించబడాడ రు మరియు దురివ నియోగం 

చేయబడాడ రు మరియు ఎంత భయంక్ర్మన్ది - మీరు 

ద్నిని ఎదురోక లేక్పోవడంలో ఆశ్ా ర్య ం లేదు - ... 

సిలువ వైపు చూడంి మరియు వారు న్గే ంగా ఉనే్  

వయ కి ుని చూడంి. మరియు అందరూ చూసి న్వవ డానికి 

అక్క డ వేలాడదీశారు. 

 

మీరు జీవిత అస్మాన్తల గురించి ఆలోచించిన్పుా డు, 

మీరు ీల్ చేసిన్ కారుడల అన్నయ యం మరియు మర్కక్ 

"ఎవరో చేసిన్ తపాు  ప్పట" ప్పడాలని మీకు అనిపస్తుంది 

... సిలువ వైపు చూడంి మరియు మన్ అక్ృతాయ ల 

కోస్ం కటబాిన్ వయ కి ుని చూడంి. 

  

మీకు తెలిసిన్ తిర్స్క ర్ణ్ నుంి మీరు కుటినా్పుా డు, 

"కోర్లేదు" అన్న బాధ్ లేద్ మీ క్రపేమను 

తిర్స్క రించిన్ందుకు ... సిలువ వైపు చూడంి 

మరియు తృణీక్రించబిన్ మరియు 

తిర్స్క రించబిన్ గాయరిన్ వయ కి ు నుంి క్రపేమ 

క్రరవహంచడం చూడంి. 

మీరు భయరిన్పుా డు, దేవుడు మౌన్ంగా ఉనే్ పాు డు, 

జీవితం మిమమ లేి  చెంరదెబి  కటినా్పాు డు మరియు 

ముళ్లు  లోతుగా తవివ న్పుా డు, మీరు మీ 

ఉతుమమన్ద్నేి  అందించిన్పుా డు, మీ ఉతుమమన్ది 

స్రిపోన్పాు డు ... సిలువ వైపు చూడంి! 

  

మీ శ్రీర్ం నొపా తో చితికిపోయన్పుా డు, మీ ప్పప్పల 

అరరాధ్ం మీ ముందు ఉంటంది మరియు మీరు 

కన్సాగలేర్ని మీరు అనుకుంట్టరు మరియు మీరు 

విిచిపటా్టలని లేద్ రాజీ రడాలని అనుకుంట్టరు ... 

సిలువ వైపు చూడంి! యేస్తను చూడంి. అతను 

చేసాడు! అతను అధగమించ్చడు! అతను మిమమ లిే  

కూడా చూడగలడు! 

 

అగీ ు ప్పత టోడ్స్గా రూప్పంతర్ం చెందిన్ ఒక్ అందమన్ 

యువ యువరాజు గురించి అదుు త క్థ మీకు 

గురుుంద్? ఒక్ అందమన్ యువరాణ 

ముదుదపటాకుంటే తరా  అతను ఎరా టిీ ఆ 

రూరంలోన్న ఉంట్టడు. అతను చీక్టి చెరువులో 

విచ్చర్ంగా మరియు నిరాశ్తో తన్ రోజులు గిప్పడు. 

సేవ చఛ  కోస్ం ఎలాంటి నిరీక్షణ్ ఉంది? అతని పదద 

క్ళ్లు  ఉబిి పోయాయ, అతని చర్మ ం గరుకుగా, 

మృదువుగా మరియు మొటిమగా ఉంది, అతని శ్రీర్ం 

దుస్స ంకోచంగా కుదుపులకు గుర్వుతుంది మరియు 

అతని నోరు ఎలుపాు డూ లాలాజలంతో తిగా 

ఉంటంది. అతనేి  ఎపుా డు ముదుద 



పటాకోవాలనుకుంటనే్న రు? ఖచిా తంగా అందమన్ 

యువరాణ కాదు! 

అయతే, ఒక్ రోజు, ఒక్ యువరాణ చెరువు వదదకు 

వచిా ంది. ఆమె క్రపేమ మరియు ఆన్ందంతో నింి 

ఉంది, దేవుడు స్ృష్ంాచిన్ క్రరతిద్నిలో అంద్నిే  

చూసింది. ఆమె ప్పత టోడ్స్ను గూఢచర్య ం చేసింది, కానీ 

అతనికి అస్హయ ంగా క్నిపంచలేదు. నిజానికి, ఆమె 

అతనిే  ఎతుుకుని, అతని ప్పత విచ్చర్క్ర్మన్ క్ళ్ు లోకి 

చూసి అతని తలై ఒక్ ముదుద పటింాది. తక్షణ్మే 

అతను అందమన్ యువరాజుగా పున్రుదధరించబడాడడు. 

క్రపేమించి పళిు చేస్తకని స్ంతోషంగా జీవించ్చరు. 

వాస్ువానికి, ఇది కేవలం ఒక్ క్లిా త క్థ, కానీ నిజ 

జీవితంలో, ఇది క్రీస్తు జీవిత క్థ. భూమిై ఉనే్ పాు డు, 

యేస్త యూదయ అంతట్ట 

న్ిచ్చడు,స్మర్యమరియుగలిలీ"ముదుద క్రా లు". 

అతను తాకాడు. అతను బోధంచ్చడు. అతను స్వ స్తా 

పొంద్డు. అతను రూప్పంతర్ం చెంద్డు ... కోలాో యన్ 

క్రరజలను ... రనేు  వస్తలు చేసే జక్క యయ స్ లాగా. 

చరాి  నుంి తరిమివేయబడాడడు, ఆక్రక్మిత దేశ్ంలో 

దేశ్క్రదోహగా ముక్రదవేయబడాడడు, "ప్పప" అన్న పేరుతో 

శాశ్వ తంగా ముిరి ఉనే్న డు, అతను చ్చలా పొటిగాా 

ఉనే్న డు, అతను యేస్తను ద్టకుంట్ట 

వెళ్లతునే్ పాు డు ఒక్ స్ంక్రగహావలోక్న్ం కోస్ం ఒక్ 

తారచెటా ైకి ఎకాక డు. యేస్త చెటా వదద ఆగి, తన్ను 

తాను జక్క యయ  ఇంటికి భోజన్ననికి ఆహావ నించ్చడు 

మరియు రోజు ముగిసేలోపు, యేస్త ఆ చినే్  "టోడ్" ను 

యువరాజుగా మారాా డు. 

  

మళీు మళీు అదే క్థ. క్రీస్తు బహషక ృతులను 

అంగీక్రించ్చడు, బలహీనులకు బలానిే  ఇచా్చ డు, 

క్రపేమలేని వారిని క్రపేమించ్చడు మరియు వైఫలాయ నికి 

రండవ అవకాశ్ం ఇచా్చ డు. నిజానికి, యేస్త న్నేు  

ముదుదపటాకున్న వర్కు న్నను కూడా ఒక్ వికార్మన్ ప్పత 

టోడ్స్న్న. మీ స్ంగతి ఏంటి? మీరు క్రీస్తు యొక్క  

క్రరతిరూరంగా రూప్పంతర్ం చెంద్లని మరియు "క్రీస్తు 

జీవితానిే " జీవించ్చలనుకుంటన్నే రా? ఈ ప్పఠాలనీే  

ద్ని గురించి. 

 

మాథ్యయ  5 లో, యేస్త మన్కు స్వవ య చిక్రతరట్టనిే  

ఇసాుడు. ఇవి క్రరతి స్తైస్ువుడు క్లిగి ఉండవలసిన్ 

మరియు క్లిగి ఉండవలసిన్ లక్షణాలు: విన్యం, 

క్రుణ్, సాతివ క్త, నీతి, దయ, శాంతిని ఏరా్ ర్చడం 

మరియు విశ్వ స్నీయత. ఇది మీ వయ కి ుగత క్రప్పధ్యన్య త 

లేద్ అభిరుచికి అనుగుణ్ంగా మీరు ఎంచుకని 

ఎంచుకోగల జాబితా కాదు. ఇది ఒక్ బఫే రసాారంట్ 

లాంటిది కాదు, అలాే వివిధ్ ర్కాల ఆహార్ రద్రాాలతో 

కూిన్ టేబుల్స్తో క్రరజలు తమకు కావలసిన్ వాటిని 

మాక్రతమే ఎంచుకుంట్టరు: "చూడంి, న్నను దయతో, 

శాంతియుతంగా మరియు సాతివ క్ంగా 



ఉండాలనుకుంటనే్న ను, కానీ న్నను విన్యంగా, 

స్వ చఛ ంగా లేద్ నీతిగా ఉండటం ఇషంా లేదు." ఇది 

స్తైస్ువుని యొక్క  పూరిు చిక్రతం. అతను చెరా లేదు: "ప్పల్, 

మీరు విన్యంగా ఉండంి; మేరీ, మీరు స్వ చఛ ంగా 

ఉండంి; క్రఫెడ్, మీరు నీతిమంతులుగా ఉండంి 

మరియు అన్నే , మీరు విశావ స్ప్పక్రతంగా ఉండంి." 

దీనికి విరుదధంగా, క్రరతి స్తైస్ువుడు ఈ లక్షణాలనిే ంటినీ 

క్లిగి ఉండాలి మరియు మీ అనుమతి మరియు 

స్హకార్ంతో, ఆతమ  వాటిని మీలో ఉతా తిు చేయగలదు. 

 

మన్ం చేసే రనికి ఎకుక వ క్రప్పధ్యన్య త ఇవవ కుండా 

మన్ం ఎలా ఉనే్న ము (మన్ ప్పక్రత) అని కూడా 

చూడంి. ఎందుక్ంటే, మన్ం లోరల స్రైన్ వయ కుులుగా 

ఉనే్ పుా డు, మన్ం చేయవలసిన్ రనులను పూరిు 

చేసాుము. "To be" ముందు "to to do." 
 

ఇపుు డు ఈ వాయ యామం చేయంి 

గత కనేి  వారాలలో మీ స్తైస్ువ జీవితంలోని ఈ 

ర్ంగాలలో మీ వయ కి ుగత పురోగతి యొక్క  సారాంశానిే  

క్రవాయంి: 

1. విన్యం 

2. క్రుణ్ 

3. సౌమయ త 

4. నీతి 

5. దయ 

6. స్వ చఛ త 

7. శాంతి స్సాారన్ 

8. విశ్వ స్నీయత 
అనుబంధం 1: హంవర్్  అసైన్్మెంట్లు 

 

యేస్తక్రీస్తు జీవితంలో ఉనే్  లక్షణాలను ఆచర్ణ్లో 

పటడాంలో మీకు స్హాయరడే కనిే  హోంవర్క  

వాయ యామాలు ఇక్క డ ఉన్నే య: 

1. మురికి, అణ్గారిన్ వయ కి ుకి పదద కౌగిలింత ఇవవ ంి. 

2. మీరు సాధ్యర్ణ్ంగా చేయని రనిని ఇంటి చుటా్ట 

చేయంి. 

3. పలుల స్ంభాషణ్ను 15 నిమిష్ట్లు విన్ంి. 

4. మీరు దేవునిై ఆధ్యర్రడే 10 విషయాల జాబితాను 

రూపొందించంి 

5. రోజు చివరిలో, మీరు ఆ రోజు తపుా  చేసిన్ 10 

విషయాల జాబితాను రూపొందించంి. 

6. రాక్రతిపూట బయట కూరా్క ని, మీకు తెలియని 10 

విషయాల జాబితాను రూపొందించంి. 

7. ద్తృతావ నికి స్ంబంధంచిన్ మంచి రనిని మీరు 

చేశార్ని ఎవరిీ తెలియకుండా చేయంి. 

8. మీ క్ంటే తకుక వ తెలిసిన్ వారి నుంి స్హాయం 

కోస్ం అడగంి. 

9. చిరున్వువ తో, "ఎలా ఉనే్న వు?" మీకు తెలియని 10 

మంది వయ కుులకు మరియు వారి స్మాధ్యన్నలను 

జాక్రగతుగా విన్ంి. 



10. మిమమ లిే  మీరు ర్క్షంచుకోవడానికి 

క్రరయతిే ంచకుండా మీరు స్వవ క్రించిన్ విమర్శ ను 

క్రవాయంి. 

11. మీ దృష్నాి ఆక్రి షంచకుండా 5 మంది వయ కుులను వారి 

ముఖంై గొరా గా చెపుా కోంి. 

12. మిమమ లిే  ఏదో విధ్ంగా విమరిశ ంచమని 

స్హోదోయ గిని లేద్ సేే హతుిని అడగంి కానీ 

చేయవదుద 

విమర్శ లకు క్రరతుయ తుర్ం ఇవవ ంి లేద్ మిమమ లిే  

మీరు ర్క్షంచుకోవడానికి క్రరయతేి ంచంి, 

"ధ్న్య వాద్లు, న్న మిక్రతమా" అని చెరా డం తరా . 

13. ఆస్తరక్రతిలోని అతయ వస్ర్ గదిలో కూరా్క ని, అక్క ి 

క్రరజల బాధ్లను గమనిస్తు  ఒక్ గంట గడరంి. 

14. మీ ఇంటోు  ఉనే్  మాయ గజై్స్లు, వీియోలు మరియు 

మూయ జిక్ టేపులు మరియు స్వీలను స్మీక్షంచంి 

మరియు అస్భయ క్ర్మన్ వాటిని కాలా ంి. 

15. తపుా  లేద్ అన్నయ యం చేస్తునే్న డని మీకు తెలిసిన్ 

వయ కి ుని మందలించడం లేద్ స్రిదిదదడం. 

16. మొర్టగా, చికాకు క్లిగించే వయ కి ు వదదకు వెళిు, అతను 

ఎలా ఉనే్న డు, అతనికి ఏమి కావాలి 

మొదలైన్వాటిని అడగంి. 

17. మీరు పచిా గా ఉనే్  వయ కుుల జాబితాను 

రూపొందించంి మరియు వారిలో క్రరతి ఒక్క రి పేరు 

ద్వ రా క్రప్పరింాచంి. 

18. ప్పత, ఒంటరి వయ కి ుని స్ందరిశ ంచడానికి వెళ్ుంి. 

19. మీ కుటంబంతో క్లిసి భోజన్ం చేయడానికి ఒక్ పేద 

వయ కి ుని మీ ఇంటికి పలవంి. 

20. మీ జీవితంలో చ్చలా తకుక వగా ఉనే్  యేస్తక్రీస్తు 

యొక్క  5 లక్షణాల జాబితాను రూపొందించంి. 

 

 
అనుబంధం 2: రెఫరెనీ్ ్ క్రర్ పచ ర్ీ  

  

ీర్ ున్ 51:17"దేవుని బలులు విరిగిన్ ఆతమ , విరిగిన్ 

మరియు న్లిగిన్ హృదయం; దేవా, మీరు వీటిని 

తృణీక్రించరు." 

 

మతుయ 6:1"మనుష్యయ లకు క్నిపంచేలా మీరు వారి 

ముందు మీ ద్న్ ధ్రామ లు చేయకుండా జాక్రగతు 

వహంచంి. లేక్పోతే రర్లోక్ంలో ఉనే్  మీ తంక్రి 

నుంి మీకు ఎటవంటి క్రరతిఫలం ఉండదు." 

 

మతుయ 9:13అయతే వెళిు దీని అర్ంా ఏమిటో 

తెలుస్తకోంి: 'న్నను దయను కోరుకుంటనే్న ను 

మరియు తాయ గం కాదు.' ఎందుక్ంటే న్నను 

నీతిమంతులను పలవడానికి రాలేదు, ప్పపులను 

రశాా తాుప్పనికి పలిచ్చను." 

 

మతుయ 9:35అపుా డు యేస్త వారి స్మాజ మందిరాలలో 

బోధస్తు , రాజయ  స్తవార్ును క్రరక్టిస్తు , క్రరజలలో ఉనే్  



క్రరతి రోగానేి  మరియు క్రరతి వాయ ధని స్వ స్రారుస్తు , అనిే  

రటణాాలు మరియు క్రగామాల చుటా్ట తిరిగాడు. 36 

అయతే ఆయన్ జన్స్మూహాలను చూచి, కారరి లేని 

గొఱ్ఱలెవలె వారు అలసిపోయ చెలాు చెదురుగా 

ఉనే్ ందున్ వారిరటు క్నిక్ర్ం క్లిగింది.” 

 

మతుయ 11:11"నిశా్ యంగా, న్నను మీతో చెపుునే్న ను, 

స్తస్వులలో జనిమ ంచిన్ వారిలో యోహాను బాపసా్ ా క్ంటే 

గొరా వాడు లేడు; కానీ రర్లోక్ రాజయ ంలో చిన్ే వాడు 

అతని క్ంటే గొరా వాడు. 12 మరియు బాపసా్ ాయోహాను 

కాలం నుంి ఇరా టివర్కు. రర్లోక్ రాజయ ం హంస్కు 

గుర్వుతుంది మరియు హంసాతమ కులు ద్నిని 

బలవంతంగా తీస్తకుంట్టరు. 

 

మతుయ 12:1"ఆ స్మయంలో యేస్త స్బిా త్ రోజున్ 

ధ్యన్య పు పొలాల గుండా వెళ్లు డు. మరియు అతని 

శష్యయ లు ఆక్లితో ఉన్నే రు, మరియు ధ్యన్య ం గింజలు 

కోయడం మరియు తిన్డం క్రప్పర్ంభించ్చరు. 2 మరియు 

అది చూసి, రరిస్యుయ లు ఆయన్తో ఇలా అన్నే రు, 

"ఇదిగో, నీ శష్యయ లు చేస్తునే్న రు. స్బిా త్ రోజున్ ఏమి 

చేయడం ధ్ర్మ ం కాదు!" 

 

మతుయ 12:14అపుా డు రరిస్యుయ లు బయటకు వెళిు, 

ఆయన్ను ఎలా న్నశ్న్ం చేయాలో ఆయన్కు 

వయ తిరేక్ంగా రన్నే గం రన్నే రు. 15 అయతే యేస్తకు 

అది తెలిసి అక్క ినుంి వెళిుపోయాడు. మరియు చ్చలా 

మంది క్రరజలు ఆయన్ను వెంబించ్చరు, మరియు 

అతను వార్ందరినీ స్వ స్రారిచ్చడు. 

 

మతుయ 13:1అదే రోజు యేస్త ఇంటి నుంి బయటికి 

వెళిు స్ముక్రదం ఒడుడన్ కూరుా నే్న డు. 2 ఆయన్ దగ గరికి 

చ్చలా మంది గుమిగూడారు, ఆయన్ రడవ ఎకిక  

కూరుా నే్న డు. మరియు స్మూహమంతా ఒడుడన్ 

నిలబడాడ రు. 3 అపాు డు ఆయన్ ఉరమాన్నల ద్వ రా 

వారితో చ్చలా విషయాలు చెపా్ప డు: “ఇదిగో, వితేువాడు 

వితుడానికి బయలుదేరాడు. … 24 మర్కక్ ఉరమాన్ననిే  

వారికి చెపా్ప డు: “రర్లోక్ రాజయ ం తన్లో మంచి వితున్ం 

వితిున్ వయ కి ు లాంటిది. ఫీల్డ; 25 అయతే మనుష్యయ లు 

నిక్రదిస్తుండగా అతని శ్క్రతువు వచిా  గోధుమల మధ్య  

రచిా మిరాి  వితాుడు. … 31 ఆయన్ వారికి మరో 

ఉరమాన్ం చెపా్ప డు: “రర్లోక్ రాజయ ం ఒక్ ఆవాలు 

వితున్ం లాంటిది, ద్నిని ఒక్ వయ కి ు తన్ పొలంలో వితాుడు, 

32 ఇది అనిే  వితున్నలలో చ్చలా చిన్ే ది, కానీ అది 

పరిగిన్పుా డు. మూలిక్ల క్ంటే గొరా ది మరియు చెటా 

అవుతుంది, తద్వ రా ఆకాశ్ రక్షులు వచిా  ద్ని 

కమమ లలో గూడు క్టాకుంట్టయ." 33 ఆయన్ మరో 

ఉరమాన్ం వారితో ఇలా అనే్న డు: “రర్లోక్ రాజయ ం 

పులిసిన్ పంివంటిది; … 44 "మళీు , రర్లోక్ రాజయ ం 

ఒక్ పొలంలో ద్చబిన్ నిధ లాంటిది, అది ఒక్ వయ కి ు 



క్నుగొని ద్చిపటా్టడు; ద్ని గురించి స్ంతోషంతో 

అతను వెళిు తన్ వదద ఉనే్ దంతా అమిమ , ఆ పొలానిే  

కంట్టడు. 45 మళీు , రర్లోక్ రాజయ ం అందమన్ 

ముతాయ ల కోస్ం వెతుకుతునే్  వాయ ప్పరిలా 46 "అతను 

చ్చలా విలువైన్ ఒక్ ముతాయ నిే  క్నుగొనే్ పాు డు, అతను 

వెళిు తన్ వదద ఉనే్ దంతా అమిమ , ద్నిని కనే్న డు. 47 

మర్లా, రర్లోక్ రాజయ ం స్ముక్రదంలో రడవేయబి, 48 

అనిే  ర్కాలైన్ కనిే ంటిని సేక్రించిన్ వల లాంటిది, 48 

అది నింిన్పాు డు వారు ఒడుడకు లాగారు. మరియు 

వారు కూరాు ని మంచిని ప్పక్రతలలోకి సేక్రించ్చరు, కానీ 

చెడును దూర్ంగా విసిరారు. … 51 యేస్త వారితో, 

"ఇవనీే  మీకు అర్మాయాయ యా?" వారు అతనితో, " 

 

మతుయ 21:1ఇపుా డు వారు దగ గరికి 

వచిా న్పుా డుజరూస్లేం, మరియు బేతాూ ే వదదకు 

వచ్చా రుఆలివ్ రర్వ తం, అపుా డు యేస్త ఇదదరు 

శష్యయ లను రంప, 2 వారితో ఇలా అనే్న డు: "మీకు 

ఎదురుగా ఉనే్  ఊరిలోకి వెళ్ుంి, వెంటన్న మీరు ఒక్ 

గాిదను, ద్నితో ప్పట ఒక్ గాిదను క్టివాేసాురు. 

వాటిని విపా  న్న దగ గర్కు తీస్తకుర్ంి. 3 ఎవరైన్న ఏదైన్న 

చెబితే. మీరు, 'క్రరభువుకు వారి అవస్ర్ం ఉంది' అని 

చెపా్ప లి, వెంటన్న ఆయన్ వారిని రంపుతాడు. 4 క్రరవక్ ు 

ద్వ రా చెరా బిన్ది నెర్వేరాలని ఇదంతా జరిగింది: 5 

అతని కుమారుతో చెపుా .జియా్, 'ఇదిగో, నీ రాజు నీ 

దగ గర్కు వచిా , గాిద మీద కూరుా నే్న డు, గాిద పలు, 

గాిద పలు. 

 

మతుయ 21:13 "మరియు ఆయన్ వారితో ఇలా అనే్న డు: 

'న్న ఇలుు క్రప్పర్నా్న మందిర్ం అని క్రవాయబింది, కానీ 

మీరు ద్నిని 'దొంగల గుహగా' చేసారు." 

 

లూకా 2:6"వారు అక్క డ ఉండగాన్న, ఆమె క్రరస్వించే 

రోజులు పూర్ుయాయ య. 7 మరియు ఆమె తన్ జేయ షు 

కుమారుిని క్రరస్వించి, అతనికి బటలాు చుటి,ా ఒక్ 

తొటిలాో ఉంచింది, ఎందుక్ంటే అతనికి స్స్లాం లేదు. 

వాటిని స్క్రతంలో. 

 

లూకా 10:25"మరియు ఇదిగో, ఒక్ న్నయ యవాది లేచి 

నిలబి ఆయన్ను రరీక్షంచి, "బోధ్కుడా, నితయ జీవానిే  

పొంద్లంటే న్నన్నం చేయాలి?" అని అిగాడు, 26 

అతను అతనితో ఇలా అనే్న డు: "ధ్ర్మ శాస్తస్ుంలో ఏమి 

క్రవాయబింది? ద్ని గురించి మీరు ఏమి 

చదువుతునే్న రు?" 27 అందుకు అతను ఇలా అనే్న డు: 

'నీ దేవుడైన్ యెహోవాను నీ పూర్ణహృదయంతో, నీ 

పూరాణతమ తో, నీ పూర్ణ శ్కి ుతో, నీ పూర్ణ బుదిధతో క్రపేమించ్చలి,' 

మరియు 'నీ పొరుగువానిలా. మీరే.' 28 మరియు అతడు 

అతనితో, “నువువ  స్రిగాగన్న జవాబిచా్చ వు. ఇలా చేసేు 

నువువ  క్రబతుకుతావు.” 29 అయతే అతను తన్ను తాను 

స్మరింాచుకోవాలనుకుని, “న్న పొరుగువాడు ఎవరు?” 



అని యేస్తతో అిగాడు.జరూస్లేంకుజరిఖో, మరియు 

దొంగల మధ్య  రిపోయాడు, వారు అతని బటలాు విపా , 

గాయరరిచి, స్గం చనిపోయాడు. 31 అనుకోకుండా ఒక్ 

యాజకుడు ఆ ద్రిలో వచా్చ డు. మరియు అతను 

అతనిని చూడగాన్న, అతను అవతలి వైపు నుంి 

వెళ్లు డు. 32 అలాే ఒక్ లేవీయుడు ఆ స్స్లాానికి 

వచిా న్పుా డు, వచిా  చూసి, అవతలివైపు వెళ్లుడు. 33 

అయతే ఒక్ స్మర్యుడు క్రరయాణస్తునే్ పుా డు అతను 

ఉనే్  చోటికి వచా్చ డు. మరియు అతనిని చూడగాన్న 

అతనికి జాలి క్లిగింది. 34 అతడు అతని దగ గర్కు వెళిు, 

న్యనె మరియు క్రద్క్షార్స్ం మీద పోసి అతని గాయాలకు 

క్టా క్టా్టడు. మరియు అతను అతనిని తన్ సంత 

జంతువుై ఉంచ్చడు, అతనిే  ఒక్ స్క్రతానికి 

తీస్తకువచా్చ డు మరియు అతనిని చూస్తకునే్న డు. 35 

మరుస్టి రోజు, అతను వెళిు న్పుా డు, అతను రండు 

డెన్నరీలు తీసి, వాటిని స్క్రతం యజమానికి ఇచిా , 

అతనిని జాక్రగతుగా చూస్తకో; మరియు మీరు ఎంత 

ఎకుక వ ఖరుా  చేసిన్న, న్నను మళీు వచాి న్పుా డు, న్నను 

మీకు తిరిగి చెలిుసాును. 

 

లూకా 19:41ఇపాు డు ఆయన్ దగ గరికి వచిా న్పాు డు, 

అతను న్గరానిే  చూసి, 42 ద్ని గురించి ఏడాా డు, 42 

“మీకు, ముఖయ ంగా ఈ రోజులో, మీకు శాంతిని క్లిగించే 

విషయాలు మీకు తెలిసి ఉంటే, కానీ ఇపుా డు అవి మీ 

క్ళ్ు కు ద్గి ఉన్నే య. నీ శ్క్రతువులు నీ చుటా్ట గటా క్టి,ా 

నినేు  చుటాముటి,ా న్లువైపులా మూసేసే రోజులు నీ 

మీదికి వసాుయ, 44 నినేు , నీలోని నీ పలులను న్నలకి 

దించి, నీలో ఒక్క  రాయ వదలవు. మర్కక్రిై, 

ఎందుక్ంటే మీ స్ందర్శ న్ స్మయం మీకు తెలియదు." 

 

లూకా 22:27"ఎవరు గొరా వారు, బలు దగ గర్ 

కూరాు న్నవాడా, లేద్ విడంచేవాడా? టేబుల్ వదద 

కూరాు న్నవాడు కాద్? అయన్రా టిీ న్నను సేవ 

చేసేవాిగా మీ మధ్య  ఉనే్న ను." 

 

యోహాను 1:1ఆదియందు వాక్య ముండెను మరియు 

వాక్య ము దేవునితో ఉండెను మరియు వాక్య ము దేవుడై 

యుండెను." 

 

యోహాను 13:5ఆ తరువాత, అతను ఒక్ బేసినోు  నీరు పోసి, 

శష్యయ ల ప్పద్లను క్డగడం క్రప్పర్ంభించ్చడు మరియు 

అతను క్టాకునే్  తువావ లతో వాటిని తుడవడం 

క్రప్పర్ంభించ్చడు. 

 

యోహాను 14:27న్నను మీకు శాంతిని వదిలివేసాును, న్న 

శాంతిని న్నను మీకు ఇస్తునే్న ను; క్రరరంచం ఇచిా న్టు 

న్నను మీకు ఇవవ ను. నీ హృదయం క్లవర్రడకు, 

భయరడకు." 

 



యోహాను 15:1 న్నను నిజమన్ క్రద్క్షావలిుని, న్న తంక్రి 

క్రద్క్షతోట. 2 "న్నలో ఫలించని క్రరతి కమమ ను ఆయన్ 

తీసివేసాుడు, మరియు ఫలించే క్రరతి కమమ ను అతను 

క్తిురించ్చడు, అది ఎకుక వ ఫలాలను ఇస్తుంది. 3 న్నను 

మీతో చెపా న్ మాటను బటి ామీరు ఇరా టికే రవిక్రతంగా 

ఉన్నే రు. 4 లో ఉండంి. న్నను, నీలో న్నను.న్నను.5 న్నను 

క్రద్క్షావలిుని, మీరు కమమ లు. న్నలో మరియు న్నను 

అతనిలో నివసించేవాడు చ్చలా ఫలాలను పొందుతాడు; 

ఎందుక్ంటే న్నను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు." 

 

అపొస్ులుల కార్య ములు 4:19"అయతే పేతురు మరియు 

యోహాను వారికి జవాబిచిా , "దేవుని మాట క్ంటే 

ఎకుక వగా మీ మాట విన్డం దేవుని దృష్కాి స్రైన్దేన్న, 

మీరు తీరుా  చెరా ంి." 

 

అపొస్ులుల కార్య ములు 5:28ఈ పేరుతో బోధంచవదదని 

మేము మీకు ఖచిా తంగా ఆజాఞ పంచలేద్? మరియు 

చూడంి, మీరు నింప్పరుజరూస్లేంమీ సిద్ధ ంతంతో, 

ఈ మనిష్ ర్కాునేి  మాైకి తీస్తకురావాలని 

అనుకుంటన్నే రు!" 29 అయతే పేతురు మరియు 

ఇతర్ అపొస్ులులు ఇలా జవాబిచా్చ రు: "మేము 

మనుష్యయ ల క్ంటే దేవునికి లోబడాలి. … 40 మరియు 

వారు అతనితో ఏీభవించి, అపొస్ులులను పలిచి వారిని 

కటినా్ తరువాత, వారు యేస్త న్నమమున్ మాట్టుడవదదని 

ఆజాఞ పంచి, వారిని విిచిపటిరాి. 41 కాబటి ావాళ్లు  ఆయన్ 

న్నమం కోస్ం అవమాన్ం పొందేందుకు అరుులుగా 

ఎంచబిన్ందుకు స్ంతోష్స్తు  స్భ ఎదుట నుంి 

వెళిుపోయారు. 42 మరియు క్రరతిరోజూ దేవాలయంలో, 

క్రరతి ఇంటిలో, వారు యేస్తను క్రీస్తు అని బోధంచడం 

మరియు క్రరక్టించడం ఆరలేదు. 

రోమనుు 12:16"ఒక్రి రటు మర్కక్రు ఒకే మన్స్తస తో 

ఉండంి. ఉనే్ త విషయాలై మీ మన్స్తస ను 

నిలబెటాకోక్ంి, కానీ విన్యసా్తలతో స్హవాస్ం 

చేయంి. మీ స్వ ంత అభిక్రప్పయం క్రరకార్ం తెలివిగా 

ఉండక్ంి." 

 

రోమనుు 12:19క్రపయులారా, మీరు రగ తీరాు కోక్ంి, 

బదులుగా కోప్పనికి స్స్లాం ఇవవ ంి; ఎందుక్ంటే, 

"క్రరతీకార్ం న్నది, న్నను క్రరతిఫలం ఇసాును" అని రాసి 

ఉంది. 20 కాబటి ా "మీ శ్క్రతువు ఆక్లితో ఉంటే అతనికి 

ఆహార్ం ఇవవ ంి; అతను ద్హం వేసేు, అతనికి 

ప్పనీయం ఇవవ ంి; అలా చేసేు మీరు అతని తలై 

అగిే  బొగుగలను కురా లుగా వేసాురు." 

 

1 కరింథీయులు 5:1నిజానికి మీ మధ్య  లైంగిక్ అనైతిక్త 

ఉందని నివేదించబింది మరియు అన్య జనుల మధ్య  

పేరు కూడా లేని లైంగిక్ అనైతిక్త ఉంది; ఒక్ వయ కి ుకి తన్ 

తంక్రి భార్య  ఉందని! 2 మరియు మీరు 



ఉపొా ంగిపోయారు మరియు దుుఃఖించలేదు, ఈ రని 

చేసిన్వాడు మీ మధ్య  నుంి తీసివేయబడతాడు. 

 

1 కరింథీయులు 13:3మరియు పేదలకు ఆహార్ం 

ఇవవ డానికి న్నను న్న వస్తువులనేి ంటినీ క్రరసాదించిన్న, 

న్న శ్రీరానిే  కాలా డానికి ఇచిా న్రా టిీ, క్రపేమ 

లేన్రా టిీ, ద్ని వలు న్నకు ఏమీ లాభం లేదు. 4 క్రపేమ 

దీర్ఘకాలం బాధ్రడుతుంది మరియు దయతో 

ఉంటంది; క్రపేమ అస్తయరడదు; క్రపేమ క్వాతు 

చేయదు, ఉబిి పోదు; 5 అస్భయ ంగా క్రరవరి ుంచడు, తన్ 

సంతం కోరుకోడు, రచా గొటడాు, చెడుగా ఆలోచించడు; 

 

2 కరింథీయులు 5:10మన్మందర్ం క్రీస్తు న్నయ యప్పఠం 

ముందు క్నిపంచ్చలి, ఎందుక్ంటే క్రరతి ఒక్క రూ 

శ్రీర్ంలో చేసిన్ వాటిని, మంచి లేద్ చెడు చేసిన్ ద్ని 

క్రరకార్ం, వాటిని స్వవ క్రించ్చలి." 

 

2 కరింథీయులు 9:7కాబటి ాక్రరతివాడు తన్ హృదయంలో 

ఉదేదశంచిన్ క్రరకార్ం ఇవవ నివవ ంి, తృణ్క్రప్పయంగా 

లేద్ అవస్ర్ం లేకుండా; ఎందుక్ంటే స్ంతోషంగా 

ఇచేా వారిని దేవుడు క్రపేమిసాుడు. 8 మరియు మీరు అనిే  

విషయాలలో ఎలుపాు డూ స్మృదిధగా ఉనే్ ందున్, క్రరతి 

మంచి రనికి స్మృదిధగా ఉండేలా దేవుడు మీ రటు స్మస్ు 

క్ృరను క్లిగించగలడు. 9 ఇలా క్రవాయబి ఉంది: 

"అతను విదేశాలకు చెదర్గొటా్టడు, అతను పేదలకు 

ఇచా్చ డు, అతని నీతి శాశ్వ తంగా ఉంటంది. 10 

ఇపుా డు వితేువారికి వితున్ననేి  మరియు ఆహార్ం కోస్ం 

ర్కట్టలాను అందించేవాడు, మీరు వితిున్ వితున్ననేి  

స్ర్ఫరా చేసి, గుణంచి పంచ్చలి. నీ నీతి ఫలాలు, 

 

గలతీయులు 5:13స్హోదరులారా, మీరు 

సావ తంత్రాయ నికి పలువబడాడ రు; సేవ చఛ ను శ్రీరానికి 

అవకాశ్ంగా మాక్రతమే ఉరయోగించవదుద, కానీ క్రపేమ 

ద్వ రా ఒక్రికక్రు సేవ చేస్తకోంి. 

 

గలతీయులు 5:22అయతే ఆతమ  ఫలమేమన్గా క్రపేమ, 

స్ంతోషము, స్మాధ్యన్ము, దీర్ఘశాంతము, దయ, 

మంచితన్ము, విశావ స్ము, 23 సాతివ క్ము, 

ఆతమ నిక్రగహము. అలాంటి వారికి వయ తిరేక్ంగా చటంా 

లేదు. 

 

ఎఫెస్వయులు 4:15కానీ, క్రపేమలో నిజం మాట్టుడటం, 

అనిే  విషయాలలో అధరతి అయన్ అతనిలోకి 

ఎదగవచుా ; క్రీస్తు. 

 

ఎఫెస్వయులు 5:21దేవుని భయంతో ఒక్రికక్రు 

స్మరాి ంచుకోవడం. 

 

ఫిలిపా్ప యులు 2:3సావ ర్పాూరిత ఆశ్యం లేద్ 

అహంకార్ంతో ఏమీ చేయకూడదు, కానీ క్రరతి ఒక్క రూ 



విన్యపూర్వ క్ంగా ఇతరులను తన్ క్ంటే గొరా గా 

భావించ్చలి. 

 

ఫిలిపా్ప యులు 2:5క్రీస్తుయేస్తలో ఉనే్  ఈ మన్స్తస  

మీలో కూడా ఉండనివవ ంి, 6 అతను దేవుని రూరంలో 

ఉనే్ ందున్, ద్నిని దేవునితో స్మాన్ంగా 

భావించకుండా, 7 తన్ను తాను ఖాయ తిని పొందకుండా, 

ద్స్తని రూప్పనిే  ధ్రించ్చడు. పురుష్యల పోలిక్లో 

వస్తునే్న రు. 8 మరియు అతను మనిష్గా క్నిపంచి, 

తనేు  తాను తగి గంచుకునే్న డు మరియు మర్ణ్ం 

వర్కు, అంటే సిలువ మర్ణానికి కూడా విధేయుడు 

అయాయ డు. 

 

కల్గస్స యులు 1:16సింహాస్న్నలైన్న, ఆధరతాయ లైన్న, 

రాజాయ లైన్న, అధకారాలైన్న, స్వ ర్ గంలో ఉనే్ వి, భూమిై 

క్నిపంచేవి, క్నిపంచనివి అనీే  ఆయన్ ద్వ రాన్న 

స్ృష్ంాచబడాడయ. అనేీ  ఆయన్ ద్వ రా మరియు 

ఆయన్ కోస్ం స్ృష్ంాచబడాడయ. 17 మరియు ఆయన్ 

అనిే టిక్ంటే ముందు ఉనే్న డు మరియు ఆయన్లో 

అనీే  ఉన్నే య. 

 

కల్గస్స యులు 3:13ఒక్రిై ఒక్రు ఫిరాయ దు చేసేు, 

ఒక్రినొక్రు స్హంచడం మరియు ఒక్రినొక్రు 

క్షమించుకోవడం; క్రీస్తు మిమమ లిే  క్షమించిన్టేు మీరు 

కూడా చేయాలి. 

 

2 తిమోతి 3:16లేఖన్నలనీే  దేవుని క్రపేరేరణ్తో 

ఇవవ బిన్వి మరియు సిద్ధ ంతాలకు, 

మందలించడానికి, స్రిదిదదడానికి, నీతిలో ఉరదేశానికి 

లాభద్యక్ంగా ఉన్నే య, 17 దేవుని మనిష్ 

స్ంపూర్ణంగా, క్రరతి మంచి రనికి పూరిుగా సిదధరడగలడు." 

 

తీతు 3:1ప్పలకులకు మరియు అధకారులకు లోబి 

ఉండాలని, విధేయత చూప్పలని, క్రరతి మంచి రనికి 

సిదధంగా ఉండాలని, 2 ఎవరిీ చెడుగా మాట్టుడకూడదని, 

శాంతియుతంగా, సౌమయ ంగా ఉండాలని, క్రరజలందరిీ 

అనిే  విన్యానిే  చూప్పలని వారికి గురుు చేయంి. 

 

 

 

క్రరశే్ లు లేవు 
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Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండ ిమరణం వరక్ు - 
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Greatest Questions Ever Asked - ఇపుటవిరక్ు అడిగ ేగొపు పోశ్ిలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ నై పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండ ిపాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యిెహో వ్ాస్ాక్షుల చరుి 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవ్ారా క్ోస్ం ఆస్క్ిుక్రమ నై క్ానీ అవస్రం లేదత - 
Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 
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ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంటరేే షన్ల్ బైబిల్ న్నలెడ్జ ఇనిస ిట్టయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన స్ంకలు ం గురించి మరింత తెలుస్తకోవాలనే ఆస్క్త ు ఉనన  ఎవరికైనా బైబిల్ పాఠాలను అందుబాట్టలో 

ఉంచ్డం ఇనిీ ిట్యయ ట యొక్  లక్షయ ం పాఠాలను క్రప్లంట చేయడానిక్త డౌన్్లోడ్ చేస్తకోవచ్చచ , ఆన్్లైన్్లో అధయ యనం 

చేయవచ్చచ  లేదా వయ కుులు లేదా చ్రిచ ల దావ ర్మ ఇమెయిల్ మంక్రత్వతవ  శఖలో ఉపయోగంచ్వచ్చచ . ఇంటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిీ ిట్యయ ట (IBKI) నుంి ిపి్లమా స్ంపాదించ్డానిక్త ఒక విదాయ రి ితపు నిస్రిగా నాలుగు అవస్రమైన కోరుీ లు మరియు 7 ఎంప్లక 

పాఠాలను పూరిు చేర ఉండాలి. అడావ నీ్ ్డ్ ్స్ుసస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సా్ లర్) అవారుును అందుకోవడానిక్త, ఒక విదాయ రి ిిపి్లమా 

స్ంపాదించ్డంతో పాట్ట అనిన  ఎలక్త ువ్ పాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధయ యనాలను పూరిు చేర ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుీ  “మరా మ్య  

How Did Everything Get Here? | ఇక్క డ క్రరతిదీ ఎలా వచిా ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయన్ మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  క్రీస్తు - దేవుని ర్హస్య ం  

Myths About God |  దేవుని గురించిన్ అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుీ  రెండు - అతని స్ందేశనిక్త విధేయత 

Time Before Christ   క్రీస్తుకు ముందు స్మయం 

Time Christ On Earth  భూమిై క్రీస్తు స్మయం  

Time After Christ   క్రీస్తు తరావ త స్మయం  

Time To Decide    నిర్ణయంచే స్మయం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణ్ం నుంి సిలువ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుీ  మూడు -క్రీస్తులో కొతు ఆధాయ త్వా క జీవితం  

Baptism into Christ   |  క్రీస్తులోకి బాపజాం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపస్లా్స  నుంి స్ందేశ్ం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు స్తయ ంతో దేవుణణ ఆరాధంచంి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుీ  నాలుగు - క్రీస్తులో పరిపకవ త 

Jesus Of Nazareth | న్జరేయుడైన్ యేస్త 

Life Of Christ |  క్రీస్తు జీవితం 

United In Christ   క్రీస్తులో ఐక్య ం 

Spiritual Milk |  ఆధ్యయ తిమ క్ ప్పలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేట్టడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్త క్రీస్తు యొక్క  క్రరతయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీర్ం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చనిపోయన్పుా డు వారు 

ఎక్క ికి వెళ్తారు?         
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