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ఇంటరే్న షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ 
 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం,  

 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

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

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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MYTHS ABOUT FORGIVENESS 

Forgiveness, first of all, comes from God and then 

flows to everybody else. But we have developed 

myths bout forgiveness which will be examined and 

measured against God’s standard, the Bible.  

 

Myth 1 - God could never forgive me. 

Most people tend to gravitate to one or two extremes. 

Some people don't think they need any forgiveness at 

all. They are like the Pharisee in Luke 18 who said, 

"Lord, I thank you that I'm not as other men are." He 

was praying God, aren't you glad that I'm on your 

క్షమాపణ గుర ించి అపో హలు 

క్షమాపణ, అన్నింటిలో మొదటిది, దేవున్ న ిండి వస త ింది 
మర యు తరువాత అిందర కి పరవహిస త ింది. కానీ మేము 
క్షమాపణ గుర ించి పురాణాలన  అభివృదిి  చేసాము, ఇది 
దేవున్ పరమాణమ ైన బ ైబిల కు వయతిరేకింగా 
పర శీలించబడుత ింది మర యు కొలవబడుత ింది. 

 

అపో హ 1 - దేవుడు ననను ఎపపటికీ క్షమించలేడు. 



side? But I've found that far more people gravitate to 

the other extreme. They look at themselves and see 

their long list of sins.  They contrast that with the 

realization of God's ideal will for their lives and they 

conclude: God can never forgive me. God could never 

accept me. I'm not worthy of him. 

 

The truth about God's forgiveness can be found all the 

way through the Bible, but there are two passages 

which really bring it to light. 

• Romans 5:6-8 - "You see, at just the right time, 

when we were still powerless, Christ died for the 

ungodly. Very rarely will anyone die for a 

righteous man, though for a good man someone 

might possibly dare to die. But God demonstrates 

his own love for us in this: While we were still 

sinners, Christ died for us." Oh that's a mouthful. 

• Luke 15:11-32 - The Parable of the Prodigal Son. 

This shows that the father (God) desires all His 

children, the prodigal son, (us) to repent and 

return. 

 

a)  God forgives because it's his nature to forgive. 

"God demonstrates his own love for us in this: 

While we were still sinners, Christ died for us." 

(Romans 5:8) What prompted God to do it? One 

thing is his loving nature. The aged apostle John 

said simply, "Our God is love." 1 John 4:8 

The parable that we called the prodigal son is 

really inappropriately named. It would be more 

aptly called the "Parable of the Loving Father." 

The whole message of the parable is not on the 

prodigalness of the son, it's on the magnificent 

love of the father. The Bible makes clear in these 

three passages and in many other places that 

there's nothing about us that makes us worthy for 

God to forgive. There is nothing that we can do for 

him that makes him anymore complete by our 

being on his side. The only reason God forgives is 

because it's his nature to forgive. He is the perfect 

loving Father and we praise him for that.  

b) God always stands ready to forgive us. 

Think about the parable of the prodigal son.  You 

parents can identify with this. Let me ask you a 

question. The boy took his inheritance, walked 

away and squandered it. We don't know how long 

the inheritance lasted, weeks, months, maybe even 

years. Finally he comes walking back, wretched 

and hungry. When did the prodigal son’s father 

చాలా మింది వయకుత లు ఒకటి లేదా ర ిండు తీవరతలకు 
ఆకర ిత లవుతారు. కొింతమింది తమకు క్షమాపణ అవసరిం 
లేదన్ అన కుింటారు. వారు లూకా 18లోన్ పర సయుయన్ వలె 
ఉన్ానరు, "పరభూ, న్ేన  ఇతర మన ష్ యల వలె లేనింద కు 
నీకు కృతజ్ఞతలు." అతన  దేవుణణి  పరా ర ిస త న్ానడు, న్ేన  మీ 
పక్షాన ఉననింద కు మీరు సింతోష ించలేదా? కానీ చాలా 
ఎకుువ మింది పరజ్లు ఇతర తీవరతకు 
ఆకర ిత లవుత న్ానరన్ న్నే  కన గొన్ానన . వారు తమన  
తాము చూస కుింటారు మర యు వార  పాపాల పొ డవ ైన 
జ్ాబితాన  చూసాత రు. వార  జీవితాల కోసిం దేవున్ ఆదరశ 
సింకలపిం యొకు సాక్షాతాురింతో వారు విభేదిసాత రు మర యు 
వారు ఇలా ముగ ించారు: దేవుడు నన న ఎపపటికీ 
క్షమించలేడు. దేవుడు నన న ఎననటికీ అింగీకర ించలేడు. 
న్ేన  అతన్కి తగ నవాడిన్ కాద . 

 

దేవున్ క్షమాపణ గుర ించిన సతాయన్న బ ైబిల దాారా అన్న 
విధాలుగా కన గొనవచ ు, అయితే దాన్న్ న్జ్ింగా 
వ లుగులోకి తెచేు ర ిండు భాగాలు ఉన్ానయి. 
• రోమన ు  5:6-8 - "చూడిండి, సర ైన సమయింలో, మనిం 

శకితహీన లుగా ఉననపుపడే, కీీస త  భకితహీన ల కోసిం 
చన్పోయాడు. చాలా అరుద గా ఎవర ైన్ా నీతిమింత న్ 
కోసిం చన్పో తారు, అయితే మించి వయకిత కోసిం ఎవర ైన్ా 
చన్పోయిే ధెైరయిం చేయవచ ు. . అయితే దేవుడు 
మనపటు  తన సాింత ప్రరమన  ఇింద లో పరదర శించాడు: 
మనిం పాపులుగా ఉననపుపడే, కీీస త  మన కోసిం 
చన్పోయాడు." ఓ న్ోరు జ్ార ింది. 

• లూకా 15:11-32 - తప్పపపో యిన కుమారుని ఉపమానిం. 
తిండ్రి (దేవుడు) తన ప్పలలలిందరూ, తప్పపపోయిన కొడుకు 
(మనిం) పశ్ాాత్తా పపడ్ర తిర గ  రావాలని 
కోరుకుింటున్తురని ఇది చూప్పసనా ింది. 

 

ఎ) దేవుడుక్షమించడిం అతని సవభావిం కాబటిి  క్షమించతడు. 
"దేవుడు మనపటు  తన సాింత ప్రరమన  ఇింద లో 
పరదర శించాడు: మనిం పాపులుగా ఉిండగాన్ే, కీీస త  మన 

కొరకు మరణణించాడు." (రోమీయులు 5:8) అలా 



want that relationship to be restored and have that 

forgiveness ready to give to him? The minute he 

walked away and every minute that boy was gone.  

As the young man was coming home, the father 

saw him while he was still a long way off and he 

ran to him. Through that whole saga his love never 

wavered and the forgiveness was always there for 

the taking. But the boy didn't realize that because 

he had bought into the myth, the lie that when he 

walked away, his father could never forgive him. 

It's over. The relationship is shot forever.  

If you remember the story, he got so hungry that 

he would have even eaten with the pigs that he was 

feeding. When that hunger pain hit him, he finally 

came up with a plan. He said, "I think I'll just go 

home and beg to be a slave. Do you know why he 

thought of becoming his father’s slave? It was 

because he believed the lie the devil wanted him 

to believe. You can never go back, and if you do, 

you'll be a slave. That's the same lie the devil 

wants us to believe about the heavenly Father 

today. That our God is up in heaven with his back 

to us and with his nose in the air and arms folded 

saying, "You can beg and you can plead and I want 

you to jump through some hoops, we'll see how 

worthy you are." Wrong! Wrong! God's forgiven 

us. Would you see Romans 5:8 again? He 

demonstrated his love to us in that while we were 

yet sinners, he (thousands of years ago) let the 

perfect one die on the cross in our place.  

c)  Forgiveness is realized only when it's accepted.  

When did the boy's father forgive him?  He was 

ready and willing to forgive him the minute he 

walked out, but the boy was lost until he returned 

home and cast himself on the mercy of his 

father. All that time, his dad was ready and 

waiting to put a robe on his back, a ring on his 

hand, shoes on his feet and food in his belly. But 

all that time, the boy was penniless, starving and 

lost, and you may be, too, right now.  

You say, "God can never forgive me." MYTH!! 

The truth is he, has always wanted to but you will 

live and die wretched, miserable, and lost until you 

turn around and head to that cross for forgiveness 

that is waiting for you. That is the perfect and 

only source of forgiveness. 

చేయడాన్కి దేవుణణి  ఏది పుర కొలపింది? ఒక విష్యిం 
అతన్ ప్రరమ సాభావిం. వృద ి డెైన అపొ సతలుడెైన 
యోహాన , “మన దేవుడు ప్రరమాసారూప్ ” అన్ చెపాపడు. 
1 యోహాన  4:8 

దితప్ పపోయిన కొడుకు అన్ మనిం ప్ లచే ఉపమానిం 
న్జ్ింగా అన చితింగా ప్రరు ప్ెటటబడిింది. ఇది మర ింత 
సముచితింగా "ప్రరమగల తిండిర యొకు ఉపమానిం" అన్ 

ప్ లవబడుత ింది. ఉపమానిం యొకు మొతతిం సిందేశిం 
కొడుకు యొకు ద ష్టతాింప్ెై కాద , ఇది తిండిర యొకు 
అద ుతమ ైన ప్రరమప్ెై ఉింది. ఈ మూడు భాగాలలో 
మర యు అన్ేక ఇతర పరదేశాలలో బ ైబిల సపష్టిం చేస త ింది, 
మన గుర ించి దేవుడు క్షమించటాన్కి యోగయమ ైనదిగా 
చేసరది ఏదీ లేద . మనిం అతన్ పక్షాన ఉిండటిం దాారా 
అతన్న ఇకప్ెై పూర త చేసరలా చేయడాన్కి మనిం అతన్ 
కోసిం ఏమీ చేయలేము. దేవుడు క్షమించే ఏక ైక కారణిం 
క్షమించడిం అతన్ సాభావిం. ఆయన పర పూరి ప్రరమగల 
తిండిర మర యు మేము ఆయనన  స త తిసాత ము. 

b) దేవుడు మనలన క్షమించడాన్కి ఎలుపుపడూ స దిింగా 
ఉింటాడు. 

తప్ పపోయిన కుమారున్ ఉపమానిం గుర ించి 
ఆలోచిించిండి. దీన్తో మీరు తలుదిండుర లు గుర తించగలరు. 
మమమలన ఒక పరశన అడుగుతాన . బాలుడు తన 
వారసతాాన్న తీస కున్ానడు, దూరింగా వ ళ్ళిపో యాడు 
మర యు దాన్న్ వృధా చేశాడు. వారసతాిం ఎింతకాలిం 
కొనసాగ ిందో , వారాలు, న్ లలు, బహుశా సింవతసరాలు 
కూడా మాకు తెలయద . చివరగా అతన  దయనీయింగా 
మర యు ఆకలతో తిర గ  నడుచ కుింటూ వసాత డు. 
తప్ పపోయిన కొడుకు తిండిర ఆ సింబింధాన్న 
పునరుదిర ించాలన్ మర యు ఆ క్షమాపణ అతన్క ి
ఇవాడాన్కి ఎపుపడు స దిింగా ఉిండాలన్ కోరుకున్ానడు? 

అతన  వ ళ్ళిపో యాడు మర యు పరతి న్మష్ిం ఆ 
బాలుడు వ ళ్ళిపోయాడు. 



God’s forgiveness is waiting for every human 

being, if one will only accept it. That's the best 

news a human being could hear if he has never 

heard it. The great news is, our God said if you 

want forgiveness, you must believe that Jesus, the 

Son of God, died on the cross as a sacrifice for 

your sins, be willing to confess that Jesus is the 

Christ the Son of God and the Lord or master 

of your life. Don't hide it, believe it enough that 

you'll tell somebody. Love Jesus, then be united 

with him in His death, through immersion in a 

grave of water, baptism, calling on his name to 

save you, being resurrected by God to walk in a 

newness of life as a new spiritual being. 

Myth 2 - I can never forgive _________. Insert the 

name of someone you think you could never forgive. 

But I dare say that for most of us there is somebody in 

our life whom we find extremely difficult to forgive. 

Maybe someone did something to us or said 

something about us.  They may not have done or said 

what you thought they should have done or said. The 

reason for your resentment may be severe, it may be 

minor, it may have happened a long, time ago, it may 

be very recent, it may be a repeated series of things, or 

a one time thing. But the truth is, as you look into your 

heart, it's making you miserable. You're bitter against 

them and you would like to bring punishment on them, 

but your bitterness is keeping you in prison in a cell of 

anger, disillusionment, and agitation.  

Forgiveness is the key to unlock you from that cell, 

and it is right there in your pocket. You've got the key 

right here. What keeps us from reaching in and pulling 

out that key are the myths that we've come to buy into 

about forgiveness.  

Myth 3 - Time heals all wounds.  

Have you ever heard that? Time heals all wounds. 

That's a lie. That old cliché is too often misused and 

inaccurate. In our fear facing the issue, we assume that 

if we'll just ignore or put off the hurt and the 

resentment that we feel from someone's offense, it will 

just go away. No, the passing of time heals unforgiven 

transgressions like the passing of time will cure an 

inadequately laid foundation for a house. Or, like the 

passing of time will cure an infection in your body. 

The passing of time only makes the condition worse. 

The myth is time heals all wounds - The truth is time 

aids healing only when the right choices are made. 

 

యువకుడు ఇింటికి వస త ిండగా, అతన  చాలా దూరింలో 
ఉిండగా తిండిర అతన్న్ చూస  అతన్ వదదకు పర గ తాత డు. 
ఆ మొతతిం సాగా దాారా అతన్ ప్రరమ ఎపుపడూ తగగలేద  
మర యు క్షమాపణ ఎలుపుపడూ టేకిింగ్ కోసిం ఉింట ింది. 
కానీ అతన  పురాణింలోకి పరవేశించినింద న, అతన  
దూరింగా వ ళ్ళినపుపడు, అతన్ తిండిర తనన  ఎపపటికీ 
క్షమించలేడన్ ఆ అబాాయి గీహిించలేద . 
అయిపోయిింది. సింబింధిం ఎపపటికీ చితీరకర ించబడిింది. 

ఆ కథ గురొత సరత , తన  తిన్ప్ స త నన పింద లతో కూడా 
తిన్ేింత ఆకల వేస ింది. ఆ ఆకల బాధ అతన్క ి
తటిటనపుపడు, అతన  చివరకు ఒక పరణాళ్ళకన  
రూపొ ిందిించాడు. అతన  ఇలా అన్ానడు, "న్ేన  ఇింటికి 
వ ళ్ళు బాన్సగా ఉిండమన్ వేడుకుింట న్ానన . అతన  
తన తిండిరకి బాన్స కావాలన్ ఎింద కు అన కున్ానడో  
మీకు తెలుసా? దెయయిం నమామలన కునన అబదాి న్న 
అతన  నమామడు. మీరు ఎపపటికీ వ నకిు వ ళ్ిలేరు. , 

మర యు మీరు అలా చేసరత , మీరు బాన్స అవుతారు. అదే 
అబదిిం ఈ రోజు మనిం పరలోకపు తిండిర గుర ించి 
విశాస ించాలన్ దెయయిం కోరుకుింట ింది. మన దేవుడు 
మనకు వ న నపో ట  పొ డిచి, గాలలో మర యు చేత లోు  
ముకుుతో పరలోకింలో ఉన్ానడన్ "మీరు అడుకోువచ ు 
మర యు మీరు వేడుకోవచ ు మర యు మీరు కొన్న 
హో ప్సస దాారా దూకాలన్ న్ేన  కోరుకుింట న్ానన , మీరు 
ఎింత విలువ ైనవారో మేము చూసాత ము." తపుప! తపుప! 
దేవుడు మమమలన క్షమించాడు. మీరు రోమన ు  5 
చూసాత రా: 8 మళ్ళి? మనిం ఇింకా పాపులుగా 
ఉననపుపడే, (వేల సింవతసరాల కిీతిం) పర పూరిమ ైన 
వయకితన్ మన సాి నింలో స లువప్ెై చన్పో వడాన్కి ఆయన 
మనప్ెై తన ప్రరమన  పరదర శించాడు. 

స ) క్షమాపణ అింగీకర ించినపుపడే అది గీహిించబడుత ింది. 
బాలుడి తిండిర అతన్న ఎపుపడు క్షమించాడు? అతన  
బయటకు వ ళ్ళున న్మష్ింలో అతన్న్ క్షమించటాన్కి 



Myth 4 - I've got to deny my hurt in order to 

forgive.  

A lot of folks don't forgive because they were deeply 

hurt.  They think if I forgive, I've got to act like it didn't 

hurt me. I've got to just put that smile on my face and 

go through there and say, "Oh, I forgive you. No, that 

didn't bother me at all." That's not true. The fact is, the 

denial of hurt is a sign of immaturity. A mature 

Christian who has been offended and who wants to 

forgive looks at a situation honestly and says, "You 

know, I was hurt by that, hurt badly. But by God's 

power, I want to work through that and I want to get 

over that." That honesty is the key to getting us on the 

road to recovery in this issue of forgiveness. Denying 

the hurt or denying it did not occur only hampers the 

forgiveness process. Now be careful, don't dwell on it, 

but nurture it. Don’t let it fester; get over it. Don't deny 

it.  

 

Myth 5 - Forgiveness and trust is the same thing.  

Some people think that if they forgive a person, 

somehow they've got to open up their whole lives and 

be totally trusting of that person. While the 

transgressors says, "Oh, they said they forgave me, but 

they don't trust me now." But forgiveness and trust are 

not the same thing. 

Forgiveness and trust are not the same thing. Here's 

the basic difference. Forgiveness is freely given. Trust 

is earned. Jesus taught us to forgive somebody who 

offends us 70 times 7 times. We must do that even 

over the same offense. Do you think you could do it 

on the same offense? 70 times 7 times? But trust in a 

relationship has to be built back very slowly. Every 

succeeding transgression or offense makes that trust 

just that much harder to deal with. 

C. S. Lewis wrote this about forgiveness. He said, 

"This forgiveness doesn't mean that you necessarily 

believe the next promise. It does mean that you must 

make every effort to kill any trace of resentment in 

your heart, every wish to humiliate, hurt or pay that 

person back." That's forgiveness.  

Myth 6 - To forgive is to forget.  

Someone says, "They've never really forgiven me 

because they've never forgotten about it." We are 

human beings and something great pain makes an 

indelible mark on our memory, and it doesn't just 

instantly go poof and disappear when we want it to.  

స దిింగా ఉన్ానడు మర యు స దిింగా ఉన్ానడు, కాన్ 
అతన  ఇింటికి తిర గ  వచిు తన తిండిర దయప్ెై తనన  
తాన  వేస కున్ే వరకు బాలుడు కోలోపయాడు. ఆ 
సమయింలో, అతన్ తిండిర అతన్ వీపుప్ెై వసత రిం, అతన్ 
చేతికి ఉింగరిం, అతన్ కాళ్ికు బూట ు  మర యు అతన్ 
కడుపులో ఆహారిం ప్ెటటడాన్కి స దిింగా ఉన్ానడు. కానీ ఆ 
సమయింలో, బాలుడు డబుా లేకుిండా, ఆకలతో 
మర యు కోలోపయాడు, మర యు మీరు కూడా పరస త తిం 
ఉిండవచ ు. 

"దేవుడు నన న ఎపపటికీ క్షమించలేడు" అన్ మీరు 
అింట న్ానరు. పురాణిం!! న్జ్ిం ఏమటింటే, అతన  
ఎపపటిన ిండో  కోరుకుింట న్ానడు, కానీ మీరు మీ కోసిం 
ఎద రు చూస త నన క్షమాపణ కోసిం ఆ శలువ వ ైపు తిర గ ే
వరకు మీరు జీవిించి, దౌరాుగయింతో, దయనీయింగా 
మర యు ఓడిపో తారు. అది క్షమాపణకు పర పూరిమ ైన 
మర యు ఏక ైక మూలిం. 

దేవున్ క్షమాపణ పరతి మన్ష  కోసిం వేచి ఉింది, ఎవర ైన్ా 
దాన్న్ అింగీకర సరత . మానవుడు ఎపుపడూ వినన్ పక్షింలో 
వినగలగే ఉతతమమ ైన వారత అది. గొపప విశేష్మేమటింటే, 
మన దేవుడు మీకు క్షమాపణ కావాలింటే, దేవున్ 
కుమారుడెైన యిేస  మీ పాపాలకు బలగా స లువప్ెై 
మరణణించాడన్ మీరు నమామల, యిేస  దేవున్ 
కుమారుడెైన కీీస త  అన్ ఒపుపకోవడాన్కి స దిింగా 
ఉిండిండి. మీ జీవితాన్కి పరభువు లేదా యజ్మాన్. 
దాన్న్ దాచవద ద , మీరు ఎవర క ైన్ా చెబుతారన్ నమమిండి. 
యిేస న  ప్రరమించిండ,ి అతన్ మరణింలో అతన్తో 
ఐకయింగా ఉిండిండి, నీటి సమాధిలో ముించడిం, బాప్ టజ్ిం, 

మమమలన రక్షిించడాన్కి అతన్ ప్రరున  ప్ లువడిం, కొతత  
ఆధాయతిమక జీవిగా జీవితింలో నడవడాన్కి దేవుడు 
పునరుతాి నిం చేయడిం దాారా. 

అపో హ 2 - నే్నన ఎపపటికీ క్షమించలేనన _________. మీరు 
ఎపపటికీ క్షమించలేరన్ మీరు భావిించే వార  ప్రరున  



Jeremiah 31, God says, "I will forgive their iniquity 

and their sin, I will remember no more." I cannot fully 

relate to that. It's not because God is suddenly getting 

senile or has a touch of Alzheimer's, God says I 

promise to never bring it up again.  We can make a 

conscious choice to put that thing behind us and not 

dwell on it.  Don’t let it keep popping up and 

hampering our relationships. The more mature a 

person is, the better he can do it.  

The Truth About Forgiving 

 

1. Remember how God has forgiven you. That is the 

absolute key and that's why this lesson was started 

with that assertion. If we fully embrace this reality, we 

would have precious little problem forgiving other 

people.  

Paul said in Ephesians 4:32, "Be kind and 

compassionate to one another, forgiving each other 

just as in Christ, God forgave you." A person who has 

a hard time forgiving others, will, without exception, 

be a person who has an inadequate sense of the grace 

of God.  

In Matthew 18, Jesus told a parable about a servant 

who served a king and somehow accumulated a debt 

to him of 10,000 talents. an enormous sum by any 

standard in any country. That servant had no way of 

repaying the king. He started pleading with the king 

for his family’s sake. The merciful king forgave him, 

just forget it. Can you believe that?  

Then something more incredible happened. That 

servant who had been forgiven such a huge debt went 

and found a fellow servant who owed him a hundred 

denarii, extremely small compared to the amount he 

had forgiven by his master. He demands immediate 

payment refusing his pleas for mercy and put him in 

prison until he can pay. That first servant did not have 

a clue about what had been done for him. Here's the 

clincher, God expects us to do for others what he has 

already done for us. That will only happen when we 

realize what he's done for us.  

2.  Realize that forgiveness is a choice not an 

emotion. Many people say, I can't bring myself to 

forgive, or I can't bring myself to ask for forgiveness. 

Forgiveness is a choice, not an emotion. Emotions are 

all around this business of forgiveness. Sometimes we 

are called upon to forgive when every emotion is 

చొప్ పించిండి. కానీ మనలో చాలా మిందికి మన జీవితింలో 
ఎవర ైన్ా ఉన్ానరన్, వార న్ క్షమించడిం చాలా కష్టిం అన్ న్ేన  
ధెైరయింగా చెపపగలన . బహుశా ఎవర ైన్ా మనకు ఏదెైన్ా చేస  
ఉిండవచ ు లేదా మన గుర ించి ఏదెైన్ా చెపపవచ ు. వారు 
మీరు చేయవలస ిందిగా లేదా చెప్ పనట ు  వారు 
చేయకపో వచ ు లేదా చెపపకపో వచ ు. మీ ఆగీహాన్కి కారణిం 
తీవరమ ైనది కావచ ు, అది చిననది కావచ ు, ఇది చాలా కాలిం 
కిీతిం జ్ర గ  ఉిండవచ ు, ఇది చాలా ఇటీవలది కావచ ు, ఇది 
పునరావృతమయిేయ విష్యాల శేీణణ కావచ ు లేదా ఒక సార  
జ్ర గ న విష్యిం కావచ ు. కానీ న్జ్ిం ఏమటింటే, మీరు మీ 
హృదయింలోకి చూస త ననపుపడు, అది మమమలన 
బాధప్ెడుత ింది. మీరు వార ప్ెై తీవర ఆగీహింతో ఉన్ానరు 
మర యు మీరు వార కి శక్ష విధిించాలన కుింట న్ానరు, కానీ 
మీ చేద  కోపిం, భరమలు మర యు ఆిందోళ్నల గదిలో 
మమమలన జ్ ైలులో ఉించ త ింది. 

ఆ సెల న ిండి మమమలన అన లాక్ చేయడాన్కి క్షమాపణ 

కీలకిం మర యు అది మీ జ్ేబులో ఉింది. మీరు ఇకుడే కీన్ 
కలగ  ఉన్ానరు. క్షమాపణ గుర ించి మనిం కొన గోలు 
చేయడాన్కి వచిున అపో హలే ఆ కీన్ లోపలకి చేరుకోకుిండా 
మర యు బయటకు తీయకుిండా న్రోధిసాత యి. 

అపో హ 3 - సమయిం అనిు గాయాలనన నయిం చేసనా ింది. 
మీరు ఎపుపడెైన్ా విన్ానరా? సమయిం అన్న గాయాలన  
నయిం చేస త ింది. అది అబదిిం. ఆ పాత కిుచ్ చాలా తరచ గా 
ద ర ాన్యోగిం చేయబడిింది మర యు సర కాద . సమసయన  
ఎద రొున్ే మన భయింలో, ఒకర  అపరాధిం న ిండి మనకు 
కలగే బాధన  మర యు ఆగీహాన్న మనిం విసమర సరత  లేదా 
న్లప్ వేసరత , అది మాయమ ైపో త ిందన్ మేము 
అన కుింటాము. లేద , సమయిం గడిచిపో వడిం 
క్షమించబడన్ అతికీమణలన  నయిం చేస త ింది, కాలిం 
గడిచిపో వడిం ఇింటికి సర పో న్ పున్ాదిన్ నయిం చేస త ింది. 
లేదా, సమయిం గడిచేకొదీద  మీ శరీరింలో ఇన్ ెక్షన నయిం 
అవుత ింది. సమయిం గడిచే కొదీద  పర స ితి మర ింత 
దిగజ్ారుత ింది. పురాణిం సమయిం అన్న గాయాలన  



fighting against it. Here's the point, it's like everything 

else in life, when you wake up very early after a hard 

and difficult day your emotions don't want to get out 

of bed. But are you? You've got to. Once you do, your 

emotions begin to get in line. You've have a choice 

about forgiveness. When somebody offends you, you 

can rehearse it or you can release it. You can keep 

rehearsing it over and over again and it will fester, or 

you can release it. It's a choice, not an emotion. 

3. Understand the consequences of an unforgiving 

heart. Remember how the first servant treated the 

second servant. When the king heard about it he 

“called the first servant in. 'You wicked servant,' he 

said, 'I canceled all that debt of yours because you 

begged me to. Shouldn't you have had mercy on your 

fellow servant just as I had on you?' In anger his 

master turned him over to the jailers to be tortured, 

until he should pay back all that he owed.'" When the 

king found out the way he treated the other man, he 

said, my forgiveness was there for you, you claimed 

it.  

Somebody says is that torture that's talked about in 

the parable symbolic of hell? Yes, it is, but more than 

that, it's symbolic of a hell on earth. Because when 

resentment infects you, it tortures you. It locks you 

up in prison to get at the other person and it kills you.  

Is there a bitter memory robbing you of happiness? Is 

there a hurt that's hurting you? Let it go. It's only 

tormenting you. You may be holding it against the 

other person and they might not even know it. It may 

not be hurting them at all, and it's killing you.  

This is the only situation I can recall of  our God 

pulling back the offer of forgiveness. He says if you 

blatantly refuse to forgive other people, you've cut 

the bridge to me. Folks, let's don't burn the bridge 

that you and I've got to cross to get to heaven. That's 

too important of a bridge; it's the bridge called 

forgiveness.  

The Lord taught us to pray, "Forgive us our 

trespasses as we forgive those who trespass against 

us." Do you really want to pray Lord, forgive me in 

exactly the same way that I'm forgiving other people. 

"Forgive us our trespasses just as we are forgiving 

the trespasses against us." Now that's a thought  

 

నయిం చేస త ింది - న్జ్ిం సర ైన ఎింప్ కలు చేస నపుపడు 
మాతరమే సమయిం వ ైదయిం చేస త ింది. 
 

అపో హ 4 - క్షమించడ్తనికి నే్నన న్త బాధనన తిరసకర ించతలి. 

చాలా మింది పరజ్లు క్షమించరు ఎింద కింటే వారు తీవరింగా 
గాయపడాా రు. న్ేన  క్షమించినటుయితే, అది నన న 

బాధప్ెటటనట ు  న్ేన  పరవర తించవలస  ఉింట ిందన్ వారు 
అన కుింటారు. న్ేన  ఆ చిరునవుాన  న్ా ముఖిం మీద 
ఉించ కున్, అకుడికి వ ళ్ళు, "ఓహ్, న్ేన  న్న న క్షమించాన . 
లేద , అది నన న అససలు బాధిించలేద " అన్ చెపాపల. అది 
న్జ్ిం కాద . న్జ్ాన్కి, బాధన  తిరసుర ించడిం అపర పకాతకు 
సింకేతిం. మనసాత పిం చెిందిన మర యు క్షమించాలన్ 
కోరుకున్ే పర ణతి చెిందిన ఒక క ైైసతవుడు ఒక పర స ితిన్ 
న్జ్ాయితీగా చూసూత  ఇలా అింటాడు, "మీకు తెలుసా, న్ేన  
దాన్ వలు  బాధపడాా న , చాలా బాధపడాా న . కానీ దేవున్ 

శకితతో, న్ేన  దాన్న్ అధిగమించాలన కుింట న్ానన  
మర యు న్ేన  దాన్న్ అధిగమించాలన కుింట న్ానన . 
అది." క్షమాపణ అన్ే ఈ సమసయలో మనలన కోలుకున్ే 
మారగింలోకి తీస కురావడాన్కి ఆ న్జ్ాయితీయిే కీలకిం. 
బాధన  తిరసుర ించడిం లేదా అది జ్రగలేదన్ తిరసుర ించడిం 
క్షమాపణ పరకీియకు ఆటింకిం కలగ స త ింది. ఇపుపడు జ్ాగీతతగా 
ఉిండిండ,ి దాన్ప్ెై న్వస ించవద ద , కానీ దాన్న్ ప్ెించ కోిండి. 
అది వికస ించన్వావద ద ; దాన్న అధిగమించిండి. దాన్న్ 
కాదనవద ద . 
 

అపో హ 5 - క్షమాపణ మర యు విశ్ావసిం ఒకట.ే 

కొింతమింది వయకుత లు ఒక వయకితన్ క్షమించినటుయితే, ఏదో  
ఒకవిధింగా వారు తమ జీవితమింతా తెరవాలన్ మర యు ఆ 
వయకితన్ పూర తగా విశాస ించాలన్ భావిసాత రు. 
అతికీమించినవారు, "అయోయ, వారు నన న క్షమించారన్ 
చెపాపరు, కాన్ వారు ఇపుపడు నన న విశాస ించరు." కానీ 
క్షమాపణ మర యు విశాాసిం ఒకే విష్యిం కాద . 

క్షమాపణ మర యు విశాాసిం ఒకే విష్యిం కాద . ఇకుడ 

పరా థమక వయతాయసిం ఉింది. క్షమాపణ ఉచితింగా 



ఇవాబడుత ింది. విశాాసిం లభిస త ింది. మనలన 70 సారుు  7 

సారుు  కిించపర చే వయకితన్ క్షమించమన్ యిేస  బో ధిించాడు. 
అదే న్ేరిం మీద కూడా మనిం ఆ పన్ చేయాల. మీరు అదే 
న్ేరింతో దీన్న చేయగలరన్ మీరు అన కుింట న్ానరా? 70 

సారుు  7 సారుు ? కానీ సింబింధింలో నమమకిం చాలా న్ మమదిగా 
తిర గ  న్ర మించబడాల. పరతి తద పర  అతికీమణ లేదా న్ేరిం ఆ 
నమమకాన్న ఎద రోువడిం చాలా కష్టతరిం చేస త ింది. 

CS లూయిస్ క్షమాపణ గుర ించి ఇలా రాశారు. అతన  
చెపాపడు, "ఈ క్షమాపణ అింటే మీరు తద పర  వాగాద న్ాన్న 
తపపన్సర గా విశాస ించాలన్ కాద . మీ హృదయింలో పగ 
యొకు ఏదెైన్ా జ్ాడన  చింపడాన్కి మీరు పరతి పరయతనిం 
చేయాల, ఆ వయకితన్ అవమాన్ించడిం, బాధిించడిం లేదా తిర గ  
చెలుించాలన్ే పరతి కోర క." అది క్షమాపణ. 

అపో హ 6 - క్షమించడిం అింటే మరచిపో వడిం.  
ఎవరో అింటారు, "వారు నన న న్జ్ింగా క్షమించలేద , 
ఎింద కింటే వారు దాన్ గుర ించి ఎపపటికీ మరచిపో లేద ." 

మనిం మానవులిం మర యు ఏదో  ఒక గొపప బాధ మన 
జ్ాఞ పకశకితప్ెై చెరగన్ ముదర వేస త ింది మర యు అది మనకు 
కావలస నపుపడు తక్షణమే విస గు చెింది అదృశయిం కాద . 

యిరీమయా 31, "న్ేన  వార  దోష్మున  మర యు వార  
పాపమున  క్షమసాత న , న్ేన  ఇకప్ెై జ్ాఞ పకము చేస కోన " 

అన్ దేవుడు చెపాపడు. న్ేన  దాన్తో పూర తగా సింబింధిం కలగ  
ఉిండలేన . దేవుడు అకసామత త గా వృదాి పయిం పొ ిందడిం లేదా 
అలీ్జమర్సస బార న పడినింద వలు  కాద , న్ేన  దాన్న్ మళ్ళు 
తీస కురానన్ వాగాద నిం చేసాత నన్ దేవుడు చెపాపడు. ఆ 
విష్యాన్న మన వ న క ఉించడాన్కి మర యు దాన్ప్ెై 
న్వస ించకుిండా ఉిండటాన్కి మనిం చేతన ఎింప్ క 
చేస కోవచ ు. ఇది పాప్స అప్స మర యు మా సింబింధాలకు 
ఆటింకిం కలగ ించేలా ఉిండన్వావద ద . ఒక వయకిత ఎింత పర ణతి 
చెిందితే అింత బాగా చేయగలడు. 

క్షమించడిం గుర ించి న్జ్ిం 

 



1. దేవుడు న్న న ఎలా క్షమించాడో  గురుత ించ కోిండి. అది 
సింపూరి కీ మర యు అింద కే ఈ పాఠిం ఆ వాదనతో 
పరా రింభిించబడిింది. మనిం ఈ వాసతవాన్న పూర తగా 
సవాకర ించినటుయితే, ఇతర వయకుత లన  క్షమించడింలో మనకు 
విలువ ైన చినన సమసయ ఉింట ింది. 

ఎఫెసవయులకు 4:32లో పౌలు ఇలా చెపాపడు, "ఒకర పటు  
ఒకరు దయతో మర యు కన్కరింతో ఉిండిండి, కీీస త లో 
దేవుడు మమమలన క్షమించినటేు  ఒకర న్ొకరు క్షమించిండి." 

ఇతరులన  క్షమించడిం కష్టింగా ఉనన వయకిత, మనహాయిింపు 
లేకుిండా, భగవింత న్ దయ గుర ించి తగ నింతగా లేన్ వయకితగా 
ఉింటాడు. 

మతతయి 18లో, రాజుకు సరవ చేస  10,000 టాలెింట ల 

అపుపన  ఎలాగోలా పో గుచేస న సరవకున్ గుర ించి యిేస  ఒక 
ఉపమాన్ాన్న చెపాపడు. ఏ దేశింలోన్ ైన్ా ఏదెైన్ా పరమాణిం 
పరకారిం అపారమ ైన మొతతిం. ఆ సరవకుడికి రాజుకు తిర గ  
చెలుించే మారగిం లేద . అతన  తన కుట ింబిం కోసిం రాజుతో 
వేడుకోవడిం పరా రింభిించాడు. దయగల రాజు అతన్న 
క్షమించాడు, దాన్న్ మరచిపో . మీరు నమమగలరా? 

అపుపడు మర ింత నమమశకయిం కాన్ది జ్ర గ ింది. ఇింత ప్ెదద  
రుణిం మాఫవ చేయబడిన ఆ సరవకుడు వ ళ్ళు, తన యజ్మాన్ 
క్షమించిన మొతాత న్కి పో లుతే అతన్కి వింద దేన్ారీలు బాకీ 
ఉనన తోటి సరవకుణణి  కన గొన్ానడు. అతన  క్షమాపణ కోసిం 
చేస న అభయరినలన  తిరసుర ించి వ ింటన్ే చెలుించాలన్ 
డిమాిండ్ చేసాత డు మర యు అతన  చెలుించే వరకు అతన్న 
జ్ ైలులో ప్ెటాట డు. ఆ మొదటి సరవకుడికి అతన్ కోసిం ఏమ 

జ్ర గ ిందన్ే దాన్ప్ెై కూు  లేద . ఇకుడ కిుించర్స ఉింది, దేవుడు 
మన కోసిం ఇింతకుముిందే చేస న దాన్న్ మనిం ఇతరుల 
కోసిం చేయాలన్ ఆశస త న్ానడు. అతన  మన కోసిం ఏమ 
చేసాడో మనిం గీహిించినపుపడే అది జ్రుగుత ింది. 

2.క్షమాపణ అన్ేది ఎమోష్న కాద  ఎింప్ క అన్ గీహిించిండి. 
చాలా మింది అింటారు, న్ేన  క్షమించలేన , లేదా క్షమాపణ 



అడగడాన్కి నన న న్ేన  తీస కురాలేన . క్షమాపణ అన్ేది 
ఒక ఎింప్ క, భావోదేాగిం కాద . ఈ క్షమాపణ వాయపారిం చ టూట  
భావోదేాగాలు ఉన్ానయి. పరతి భావోదేాగిం దాన్కి వయతిరేకింగా 
పో రాడుత ననపుపడు కొన్నసారుు  మనిం క్షమించమన్ 
ప్ లుసాత ము. ఇకుడ విష్యిం ఏమటింటే, ఇది జీవితింలో 
అన్నటిలాగే ఉింట ింది, మీరు కష్టతరమ ైన మర యు 
కష్టతరమ ైన రోజు తరాాత చాలా తారగా మేలకుననపుపడు మీ 
భావోదేాగాలు మించిం న ిండి లేవడాన్కి ఇష్టపడవు. కానీ 
మీరు? మీరు పొ ిందారు. మీరు చేస న తరాాత, మీ 
భావోదేాగాలు వరుసలో ఉింటాయి. క్షమాపణ గుర ించి మీకు 
ఎింప్ క ఉింది. ఎవర ైన్ా మమమలన బాధప్ెటిటనపుపడు, మీరు 
దాన్న్ ర హారసల చేయవచ ు లేదా మీరు దాన్న్ విడుదల 

చేయవచ ు. మీరు దాన్న పదే పదే ర హారసల చేసూత  
ఉిండవచ ు మర యు అది చెడిపో త ింది లేదా మీరు దాన్న 
విడుదల చేయవచ ు. ఇది ఎింప్ క, భావోదేాగిం కాద . 

3. యుక్షమించలేని హృదయిం యొకక పర ణతమాలనన అరథిం 
చేసనకోిండ్ర.మొదటి సరవకుడు ర ిండవ సరవకుడితో ఎలా 
పరవర తించాడో  గురుత ించ కోిండి. అది వినన రాజు “మొదటి 
సరవకుణణి  ప్ లచాడు. ‘ద ష్ట సరవకుడా, న వుా నన న 
వేడుకుననింద న న్ేన  నీ అపుప మొతాత న్న రద ద  చేసాన . 
న్ేన  నీ మీద కన్కర ించినటేు  నీ తోటి సరవకున్ మీద కూడా 
దయ చూపాల కదా?' కోపింతో అతన్ యజ్మాన్ అతన్కి 
బాకీ ఉననదింతా తిర గ  చెలుించే వరకు హిింస ించటాన్కి 
అతన్న జ్ ైలు శక్షకులకు అపపగ ించాడు. "రాజు అవతల 
వయకితతో పరవర తించిన విధానిం తెలుస కుననపుపడు, న్ా 
క్షమాపణ మీకు ఉింది, మీరు దాన్న్ క ుయిమ్ చేసాడు. 

నరకిం యొకు ఉపమానింలో చెపపబడిన హిింస అన్ 
ఎవర ైన్ా చెపాపరు? అవున , ఇది, కానీ అింతకింటే ఎకుువ, 

ఇది భూమప్ెై నరకాన్కి పరతీక. ఎింద కింటే పగ మమమలన 
సో కినపుపడు, అది మమమలన హిింస స త ింది. ఇది అవతల 
వయకితన్ పొ ిందడాన్కి మమమలన జ్ ైలులో బింధిస త ింది 
మర యు అది మమమలన చింపుత ింది. 



మీ ఆనిందాన్న దోచ కున్ే చేద  జ్ాఞ పకిం ఉిందా? మమమలన 
బాధిించే గాయిం ఏదెైన్ా ఉిందా? దాన్న పో న్వుా. ఇది 
మమమలన బాధప్ెడుతోింది. మీరు దాన్న్ అవతల వయకితకి 
వయతిరేకింగా పట ట కొన్ ఉిండవచ ు మర యు వార కి అది 
తెలయకపో వచ ు. ఇది వార న్ అససలు బాధిించకపో వచ ు 
మర యు అది మమమలన చింప్రస త ింది. 

మన దేవుడు క్షమాపణన  వ నకిు తీస కున్ానడన్ నే్న  
గురుత చేస కోగలగ న ఏక ైక పర స ితి ఇదే. మీరు ఇతరులన  
క్షమించడాన్కి న్రొమహమాటింగా న్రాకర సరత , మీరు న్ాకు 
వింతెనన  కతితర ించారు అన్ అతన  చెపాపడు. పరజ్లారా, 
సారాగ న్కి వ ళ్ుడాన్కి మీరు మర యు న్ేన  దాటవలస న 
వింతెనన  కాలువద ద . ఇది వింతెనకు చాలా ముఖయమ ైనది; 
అది క్షమాపణ అన్ే వింతెన. 

"మాకు వయతిరేకింగా అపరాధిం చేసరవార న్ మేము 
క్షమించినటేు  మా అపరాధాలన  క్షమించ " అన్ పరా ర ిించడిం 
పరభువు మనకు నే్ర పించాడు. మీరు న్జ్ింగా 
పరా ర ిించాలన కుింట న్ానరా, న్ేన  ఇతరులన  క్షమించే 
విధింగాన్ే నన న క్షమించ . "మాకు వయతిరేకింగా చేస న 
అపరాధాలన  మేము క్షమించినటేు  మా అపరాధాలన  
క్షమించిండి." ఇపుపడు అది ఒక ఆలోచన 

 

 


