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వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్స్టన అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిారుట  
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మర్యు ప్రరం్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 
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తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటివ మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలటప్పప 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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Promises For Now And Evermore 
 

Promise for Friendship 

John 15:12-17 is one of the richest and most cherished 

promises to be found anywhere in the Bible. It promises 

friendship with Jesus. Now let that sink in. We're talking 

about the same Jesus who put the stars throughout the 

universe, and who along with God, the Father, according to 

Colossians 1:15-20, set this earth in place and gave 

mankind life. 

We're talking about the One that scripture calls the King of 

Kings, the Lord of Lords, we're talking about the Supreme 

Being of the universe. Jesus says in John 15, "You are my 

ఇప్పు డు మరియు ఎప్ు టికీ 

వాగా్దనాలు 
 

స్నే హం కోసం వాగా్దనం 

జాన్ 15:12-17 బైబిల్లో ఎక్క డైనా క్నిపించే అత్య ింత్ 

ధనిక్ మరియు అత్య ింత్ ప్రతిషా్టత్మ క్మైన వాగా్దనాలలో 

ఒక్టి. ఇది యేసుతో స్నే హానేి  వాగా్దనిం చేసుతింది. 

ఇప్పు డు అది మునిగిపోనివ్వ ిండి. మనము 

విశ్వ మింత్టా నక్షప్ాలను ఉించిన అదే యేసు 

గురిించి మాటాాడుతునేా ము మరియు కొలొస్స యులకు 



friends." You talk about having friends in high places, they 

don't come any higher. 

We're going to focus on that promise today in how rich and 

meaningful it is. Let's start with the idea about friendship. 

What is a friend? There are all kinds of definitions. 

Someone says a friend is someone who's coming in when 

everybody else is going out. Somebody said a friend is 

somebody who'll buy your lunch, even if they don't have 

an expense account. That's pretty good. 

Erma Bombeck said, "A friend is somebody who won't go 

on a diet when you're fat." I've always liked her definition. 

Somebody else said, "False friends are like shadows. 

They're close to us when the sun shines, but in the darkness 

they disappear." 

I remember when I was in undergraduate school, I had a 

psychology professor tell us that if you really had three dear 

close friends, you were rich beyond measure. When I heard 

that the first time, I kind of shrugged that off and laughed 

and thought what a crazy theory because I had lots of 

friends. But as I listened to the explanation of what real 

friendship is and as experience taught me those lessons, 

you begin to wonder: Do I have three real friends? 

Do you know what a friend is? Here it is: Friends are two 

people who love each other. That's it. Friends are two 

people who deeply love each other. Now friendship is not 

an exclusive relationship. You can be a friend with 

somebody and have another relationship with them. For 

example, my wife is my best friend. I love her deeply 

because she's my wife, but I love her deeply anyway. I 

share with her, and she shares with me. We're friends. 

I think it's good for a parent to be a friend to a child and a 

child to a parent, as long as that does not prohibit that 

parent from carrying out the parental responsibilities. You 

can be a friend to the person you work for. You can be a 

friend to people who work under you. You see the only 

criteria for friendship is two people who love each other, 

two people who deeply love each other. 

Read John 15:12-17 again, Jesus talking to his disciples 

said “You are my friends.” But, I want to show you what is 

at the start of this passage and what is at the end of it. 

Verse 12 says "'My command is this: Love each other as I 

have loved you.'" Verse 17 states "'This is my command: 

Love each other.'" Do you see how love is at the beginning 

of this business about friendship and love is at the end of 

it? Somebody said, "Love is the wrapping paper in which 

friendship comes." That's right. If somebody is my friend 

and I love him and he loves me, I will naturally be giving 

to them and they in turn will be giving to me. That's 

friendship. If you see a relationship where only one person 

1:15-20 ప్రకారిం త్ింప్డి అయిన దేవునితో పాటు ఈ 

భూమిని ్ ప పించి మానవాళికి జీవిానిే  ఇచా్చ డు. 

మేము రాజుల రాజు, ప్రభువుల ప్రభువు అని ప్రింధిం 

పలుసుతనే  వ్య కి త గురిించి మాటాాడుతునేా ము, మేము 

విశ్వ ిం యొక్క  రరమాత్మ  గురిించి మాటాాడుతునేా ము. 

యేసు యోహాను 15లో, "మీరు నా సే్న హితులు" అని 

చెపాు రు. మీరు ఉనే త్ ్ ప నాలాో ఉనే  సే్న హితులను 

గురిించి మాటాాడారు, వారు ఉనే త్ ్ ప యికి రారు. 

మేము ఈ రోజు ఆ వాగా్దనిం ఎింత్ గొరు గ్ద మరియు 

అరపవ్ింత్ింగ్ద ఉిందో దానిపై దృష్ట ాపెడాము. స్నే హిం 

గురిించి ఆలోచనతో ప్పారింభిదాాిం. సే్న హితుడు అింటే 

ఏమిటి? అనిే  రకాల నిరవ చనాలు ఉనాే యి. అిందరూ 

బయటకు వెళుతునే ప్పు డు లోరలికి వ్చాే  వ్య కి తని 

సే్న హితుడని ఎవ్రో చెపాు రు. ఒక్ సే్న హితుడు మీ 

మధ్యయ హే  భోజనానిే  కొనుగోలు చేస్న వ్య కి త అని ఎవ్రో 

చెపాు రు, వారికి ఖరుా ల ఖాా లేక్పోయినా. అది చ్చలా 

బాగుింది. 

ఎరామ  బాింబెక్, "ప్రిండ్ అింటే మీరు లావుగ్ద 

ఉనే ప్పు డు డైట్ చేయని వ్య కి త." నేను ఎప్పు డూ ఆమె 

నిరవ చనానిే  ఇష్రాడా్డను. మరొక్రు ఇలా అనాే రు, 

"త్ప్పు డు సే్న హితులు నీడలా ఉింటారు, సూరుయ డు 

ప్రకాశిసుతనే ప్పు డు వారు మనకు దర గరగ్ద ఉింటారు, కానీ 

చీక్టిలో వారు అదృశ్య మవుారు." 

నేను అిండర్ ప్గ్దడుయ యేట్ పాఠశాలలో ఉనే ప్పు డు, 

నాకు ఒక్ సైకాలజీ ప్ొరస్ర్ చెపు నటాు నాకు గురుతింది, 

మీకు నిజింగ్ద ముగుగరు ప్పయమైన స్నేి హితులు 

ఉింటే, మీరు కొలత్కు మిించి ధనవ్ింతులు. నేను 

మొదటిారి అది వినే ప్పు డు, నేను ఒక్ రక్మైన భుజిం 

త్టి ానవావ ను మరియు నాకు చ్చలా మింది సే్న హితులు 

ఉనాే రు కాబటి ా ఏమి పచిా  సిదాధ ింత్ిం అని 

అనుకునేా ను. కానీ నిజమైన స్నే హిం అింటే ఏమిటి 

అనే వివ్రణను నేను వినే ప్పు డు మరియు అనుభవ్ిం 

నాకు ఆ పాఠాలు నేరిు నిందున, మీరు ఆశ్ా రయ పోారు: 

నాకు ముగుగరు నిజమైన సే్న హితులు ఉనేా రా? 

సే్న హితుడు అింటే ఏమిటో తెలుా? ఇదిగో ఇది: 

సే్న హితులు ఒక్రినొక్రు ప్ేమిించే ఇదరాు వ్య కుతలు. 

అింతే. సే్న హితులు ఒక్రినొక్రు గ్దఢింగ్ద ప్ేమిించే 

ఇదరాు వ్య కుతలు. ఇప్పు డు స్నే హిం అనేది ప్రతేయ క్మైన 

స్ింబింధిం కాదు. మీరు ఎవ్రితోనైనా సే్న హితుడిగ్ద 

ఉిండవ్చ్చా  మరియు వారితో మరొక్ స్ింబింధ్యనిే  క్లిగి 

ఉిండవ్చ్చా . ఉదాహరణకు, నా భారయ  నాకు మించి 

సే్న హితురాలు. ఆమె నా భారయ  కాబటి ా నేను ఆమెను 

గ్దఢింగ్ద ప్ేమిసుతనేా ను, అయినా నేను ఆమెను 

గ్దఢింగ్ద ప్ేమిసుతనేా ను. నేను ఆమెతో 



is giving, it's not friendship. That's false. But if there is a 

mutual giving each to the other, then you've got a friend.  

1.  Jesus gives us friendship "'You are my friends.'" (verse 

14) What does Jesus give us in friendship? How can He 

make that claim? What's He done for me? How can He 

claim to be my friend? First of all, He has given to us, 

Himself. 

Verse 13 says, "'Greater love has no man than this, than he 

lay down his life for his friends.'" That's hard to argue with, 

isn't it? How on earth could I better prove my friendship to 

you than if I were willing to literally sacrifice my life, take 

it away in order to save you?  

Friends often sacrifice things for another friend. We 

sacrifice money, we sacrifice time, we sacrifice our 

feelings, we may sacrifice some of our worldly goods, but 

very few times in history will a friend literally sacrifice a 

life for another friend. The most amazing thing about this 

is, Jesus made that sacrifice before we were his friends. In 

fact he made the sacrifice so that we could become his 

friends.  

"You see, at just the right time, when we were still 

powerless, Christ died for the ungodly." (Romans 5:6) He 

had to initiate it. We couldn't do a thing until he made that 

initiation. Verse 7 states a basic fact of life, "Very rarely 

will anyone die for a righteous man, though for a good man 

someone might possibly dare to die." You see that every 

now and then, somebody will die for a friend. If it's a 

mutually giving relationship, every now and then 

somebody will lay that down., "But God demonstrates his 

own love for us in this: While we were still sinners, Christ 

died for us." (Verse 8) The amazing thing is, Jesus died for 

us before we were his friends. He died for us while we were 

his enemies.  

How can that be? Because while we were still sinners and 

sin by definition is enmity to God. My friend, he died so 

that I could become his friend. The first thing He gave us 

was himself.  

2. He gives us knowledge and insight. "'I no longer call you 

servants, because a servant does not know his master's 

business. Instead, I have called you friends, for everything 

that I learned from my Father I have made known to you.'" 

(John 15:15) Jesus is near the end of his life. The apostles 

and the other disciples have been following him, and to 

them He has been the master.  

Two chapters prior to this in John 13, when Jesus came into 

that upper room, they were all sitting around prideful. 

Nobody would take a basin and wash each other's feet, as 

was their custom. Jesus picked up the towel and the basin, 

he went around and washed each of his disciples’ feet to 

రించ్చకుింటాను, మరియు ఆమె నాతో 

రించ్చకుింటుింది. మేము సే్న హితులిం. 

త్లిదాింప్డుల బాధయ త్లను నిరవ రి తించకుిండ్డ ఆ 

త్లితా్ింప్డులను నిషేధించనింత్ కాలిం, 

త్లిదాింప్డులు పలలాకు సే్న హితుడిగ్ద మరియు బిడ ా

త్లిదాింప్డులకు సే్న హితుడిగ్ద ఉిండటిం మించిదని 

నేను భావిసుతనేా ను. మీరు రని చేస్న వ్య కి తకి మీరు 

సే్న హితుడిగ్ద ఉిండవ్చ్చా . మీ కిింద రనిచేస్న 

వ్య ్కుతలకు మీరు సే్న హితుడిగ్ద ఉిండవ్చ్చా . మీరు 

స్నే హానికి ఏకైక్ ప్రమాణిం ఒక్రినొక్రు ప్ేమిించే ఇదరాు 

వ్య కుతలు, ఒక్రినొక్రు గ్దఢింగ్ద ప్ేమిించే ఇదరాు 

వ్య కుతలు. 

యోహాను 15:12-17 మళ్ళీ  చదవ్ిండి, యేసు త్న 

శిష్యయ లతో మాటాాడుతూ "మీరు నా సే్న హితులు" అని 

చెపాు డు. కానీ, ఈ ప్రక్రణిం ప్పారింభింలో ఏముిందో 

మరియు చివ్రిలో ఏముిందో నేను మీకు 

చూపించ్చలనుకుింటునేా ను. 

12వ్ వ్చనిం "'నా ఆజఞ ఇదే: నేను నినేు  ప్ేమిించినటే ా

ఒక్రినొక్రు ప్ేమిించ్చము' అని చెబుతోింది." 17వ్ 

వ్చనిం ఇలా చెబుతోింది "'ఇది నా ఆజఞ: ఒక్రినొక్రు 

ప్ేమిించ్చకిండి.'" ఈ వాయ పారిం ప్పారింభింలో ప్ేమ 

ఎలా ఉిందో మీరు చూసుతనేా రా? స్నే హిం మరియు 

ప్ేమ ముగిింప్పలో ఉిందా? ఎవ్రో చెపాు రు, "ప్ేమ 

అనేది స్నే హిం వ్చేా  కాగిత్ిం." అది నిజమే. ఎవ్రైనా నా 

సే్న హితుడు మరియు నేను అత్నిే  ప్ేమిస్నత మరియు 

అత్ను ననేు  ప్ేమిస్నత, నేను స్హజింగ్ద వారికి ఇ తాను 

మరియు వారు నాకు ఇ తారు. అది స్నే హిం. ఒక్ వ్య కి త 

మాప్త్మే ఇచేా  స్ింబింధ్యనిే  మీరు చూస్నత, అది 

స్నే హిం కాదు. అది అబదధిం. కానీ రరస్ు రిం ఒక్రికొక్రు 

ఇవ్వ డిం ఉింటే, అప్పు డు మీకు ఒక్ సే్న హితుడు 

ఉనాే రు. 

1. యేసు మనకు స్నే హానిే  ఇ తాడు "'మీరు నా 

సే్న హితులు.'" (14వ్ వ్చనిం) స్నే హింలో యేసు మనకు 

ఏమి ఇచా్చ డు? అత్ను ఆ దావాను ఎలా చేయరలడు? 

అత్ను నా కస్ిం ఏమి చేాడు? అత్ను నా 

సే్న హితుడని ఎలా చెప్పు కరలడు? అనిే ింటిలో 

మొదటిది, అత్ను స్వ యింగ్ద మనకు ఇచా్చ డు. 

13వ్ వ్చనిం ఇలా చెబుతోింది, "'త్న సే్న హితుల కొరకు 

త్న ప్పాణము పెటాుటక్ింటె గొరు  ప్ేమ మనుష్యయ నికి 

లేదు.'" దానితో వాదిించడిం క్ష్ిాం, కాదా? నినేు  

రక్షించడిం కస్ిం నా ప్పాణానిే  అక్షరారపింగ్ద యా రిం 

చేయడ్డనికి, దానిని తీసివేయడ్డనికి నేను సిదధింగ్ద 



their shame. At the end of that he said, "'I tell you the truth, 

no servant is greater than his master...'" (John 13:16) Now 

that you've seen the master do this, follow my example.  

He said the same thing in Matthew 10:24 talking to them, 

"'No servant is greater than his master...'" You see for three 

years, Jesus had these men following him basically in a 

master/servant relationship, but now in the last week of his 

life, knowing that his mission is nearing completion, He 

tells them and by implication tells us: I don't call you 

servants anymore, because you see servants don't know the 

master's business, but friends do.  

The word "servant" there means slave. If you go back into 

the era and time frame in which Jesus was living and 

teaching, a servant or bond slave was just a living tool. 

Nothing was ever explained to a slave. There was no 

relationship between a master and a slave. You just did 

what you were told. There were no questions asked. 

Somebody said, "Do this," you just did it. If you didn't do 

it, you might die. But Jesus said, that time is finishing now, 

because I'm sharing with you what I'm all about. I want you 

to know my mind, I want you to know my heart, I want you 

to know my plan, and I want you people to be chief in my 

kingdom.  

Do you see that's the difference? A friend knows what 

another friend thinks. A friend knows what another friend 

wants. A friend knows what another friend feels.  A friend 

knows what another friend's goals are. Jesus said, there was 

a time when you didn't understand. In fact, they did not 

understand as He was explaining. They wouldn't 

understand until a few days later, after the Resurrection, but 

they were nearing that point of understanding.  

Now the great news is that even though we weren't with the 

12, and we didn't sit at Jesus' feet physically, our friend, 

Jesus, has given us understanding. He has shared with us 

his purpose. He shared with us his plan. He shared with us 

his expectations. He shared with us his intent to return. He 

shared with us that He's made a reward on the other side, 

and in addition to the Word he's even given us the gift of 

the comforter, the Holy Spirit that he talked about in this 

same reference to help lead us in all truth.  

Now don't misunderstand, we don't know everything. It is 

not the intent of God for us to have the mind of God in 

totality, our feeble little finite minds couldn't handle that. 

But the good news is, we're friends because he's not 

keeping us in the dark, he's given us understanding. 

3. Jesus gives us status "'You did not choose me, but I chose 

you and appointed you to go and bear fruit---'" Our friend 

has given us status, and he can do that because he is king.  

ఉనే టయాితే, భూమిపై నా స్నే హానిే  నేను ఎలా 

నిరూపించరలను? 

సే్న హితులు త్రచ్చగ్ద మరొక్ సే్న హితుని కస్ిం 

వ్సుతవులను యా రిం చే తారు. మనిం డబుు ను యా రిం 

చే తాము, స్మయానిే  యా రిం చే తాము, మన భావాలను 

యా రిం చే తాము, మన ప్పారించిక్ వ్సుతవులను యా రిం 

చేయవ్చ్చా , కానీ చరిప్త్లో చ్చలా కొది ాారాు మాప్త్మే 

ఒక్ సే్న హితుడు మరొక్ సే్న హితుడి కస్ిం జీవిానిే  

యా రిం చే తాడు. ఇిందులో అత్య ింత్ ఆశ్ా రయ క్రమైన 

విష్యిం ఏమిటింటే, మనిం అత్ని సే్న హితులు 

కాక్ముిందే యేసు ఆ యా రిం చేశాడు. నిజానికి మనిం 

అత్ని సే్న హితులు కావాలనే యా రిం చేశాడు. 

"మీరు చూడిండి, స్రైన స్మయింలో, మనిం ఇింకా 

శ్కి తహీనులుగ్ద ఉనే ప్పు డు, ప్ీసుత భకి తహీనుల కస్ిం 

మరణించ్చడు." (రోమీయులు 5:6) అత్ను దానిని 

ప్పారింభిించవ్లసి వ్చాి ింది. ఆయన ఆ దీక్ష చేస్నింత్ 

వ్రకు మేిం ఏమీ చేయలేిం. 7వ్ వ్చనిం జీవిత్ిం యొక్క  

ప్పాథమిక్ వాస్తవానేి  తెలియజేసుతింది, "చ్చలా అరుదుగ్ద 

ఎవ్రైనా నీతిమింతుని కస్ిం చనిపోారు, అయితే 

మించి వ్య కి త కస్ిం ఎవ్రైనా చనిపోవ్డ్డనికి ధైరయ ిం 

చేయవ్చ్చా ." సే్న హితుడి కస్ిం ఎవ్రైనా చనిపోారని 

మీరు చూ తారు. ఇది రరస్ు రిం ఇచేా  స్ింబింధమైతే, 

ప్రతిారీ ఎవ్రైనా దానిని వ్దులుకుింటారు., "అయితే 

దేవుడు మన రట ాత్న స్వ ింత్ ప్ేమను ప్రదరిశ ించ్చడు: 

మనిం పాప్పలుగ్ద ఉనే ప్పు డే, ప్ీసుత మన కస్ిం 

చనిపోయాడు." (8వ్ వ్చనిం) ఆశ్ా రయ క్రమైన 

విష్యమేమిటింటే, మనిం ఆయన సే్న హితులు 

కాక్ముిందే యేసు మన కస్ిం చనిపోయాడు. మనిం 

ఆయనకు శ్ప్తువులుగ్ద ఉనే ప్పు డే ఆయన మన కస్ిం 

చనిపోయాడు. 

అది ఎలా అవుతుింది? ఎిందుక్ింటే మనిం ఇింకా 

పాప్పలుగ్ద ఉనే ప్పు డే మరియు నిరవ చనిం ప్రకారిం 

పారిం అనేది దేవునికి శ్ప్తుత్వ ిం. నా సే్న హితుడు, నేను 

అత్ని సే్న హితుడిగ్ద మారడ్డనికి అత్ను చనిపోయాడు. 

అత్ను మనకు ఇచిా న మొదటి విష్యిం త్నే. 

2. ఆయన మనకు ్జాఞనానేి  మరియు అింత్రృాష్టనాి 

ఇ తాడు. "'నేను ఇక్పై మిముమ లను స్నవ్కులు అని 

పలువ్ను, ఎిందుక్ింటే స్నవ్కుడికి త్న యజమాని 

యొక్క  రని తెలియదు. బదులుగ్ద, నేను మిమమ లేి  

సే్న హితులని పలిచ్చను, ఎిందుక్ింటే నేను నా త్ింప్డి 

నుిండి నేరుా కునే  ప్రతిదానిే  మీకు తెలియజేాను." 

(జాన్ 15:15) యేసు త్న జీవిాింత్ిం దర గరలో ఉనేా డు. 

అొస్తలులు మరియు ఇత్ర శిష్యయ లు ఆయనను 

అనుస్రిించ్చరు, మరియు వారికి ఆయన గురువు. 



The idea of a monarchy is an awfully difficult concept to 

us. We don't live in the reigns of kings. We see the pomp 

and circumstances associated with British royalty, but we 

know that's all just a figurehead. We live in an age where 

friendship with a high public official can sometimes be a 

precarious thing, because public accountability puts 

influence peddling and favors from friendship under great 

scrutiny, doesn't it? But keep in mind, Jesus didn't live 

under a democracy, and in that time and that place, there 

were no democracies around. They were unknown. People 

lived under monarchies and those who were friends of the 

king had unbelievable status. It was just different because 

anything the king wanted on a whim, anything the king said 

was law. No questions asked, so friends of the king could 

and would freely ask for favors, special considerations, 

amnesties, appointments, and it would be given to them 

without question. Why? Simply because they were friends 

of the king. 

You and I have a hard time understanding that. It didn't 

have to be based on any merit or on any ability. They were 

friends of the king. Jesus said, the great news, I've chosen 

you to be my friends. You didn't have any merit, you didn't 

have any ability, but I'm the king and I'll choose you to be 

my special friend.  

There is no feeling quite like being chosen out from among 

others, is there? Because of my height, most all of you 

know I used to play basketball. But, I grew before I ever 

had any coordination. I remember when I was little boy, I 

wanted to play with the bigger boys because I was about 

their height, but I was awfully clumsy and awfully skinny. 

I would go down to the boy's club and want to play. They 

would start picking out teams. Have you ever stood in line 

to play in some softball or basketball game and watch them 

pick every other kid in the line, and you're just standing 

there with that head sinking lower because you were not 

one of the ones picked? Many a time I would go out there 

and they'd choose the teams and I was still left standing.  

But there was one guy who was three years older than I 

who was a great athlete and he also lived two doors down, 

and was my buddy. Every now and then, he got to be 

captain. About the second or third pick, out of pure mercy 

and grace, he would say, "I'll take Flatt." Boy you talk 

about smile, I'd walk over there and get in line. I didn't 

deserve that, I didn't merit that, but you see the status was 

given because of friendship from the king.  

4.  Jesus gives us power "'You did not choose me, but I 

chose you and appointed you to go and bear fruit---fruit that 

will last. Then the Father will give you whatever you ask 

in my name.'" (verse 16) Isn't that great? He says, when 

you're my friend, you ask it in my name, and I'm going to 

supply those things. Now if you're a new Christian you may 

not understand. This is not some kind of "Carte-Blanche" 

యోహాను 13లో దీనికి ముిందు రిండు అధ్యయ యాలు, 

యేసు ఆ పై రదిలోకి వ్చాి నప్పు డు, వారింా రరవ ింగ్ద 

కూరుా నాే రు. వారి ఆచ్చరిం ప్రకారిం ఎవ్రూ బేసిన్ 

తీసుకొని ఒక్రి పాదాలను ఒక్రు క్డుకక రు. యేసు 

తువావ లు మరియు బేసిన్ ఎతుతకొని, అత్ను చ్చటా్ట వెళి,ా 

త్న శిష్యయ ల ప్రతి ఒక్క రి పాదాలను క్డుగుాడు. ఆ 

ముగిింప్పలో అత్ను ఇలా అనేా డు, "'నేను మీతో నిజిం 

చెప్పతనేా ను, ఏ స్నవ్కుడు త్న యజమాని క్ింటే 

గొరు వాడు కాదు...'" (యోహాను 13:16) ఇప్పు డు మీరు 

యజమాని ఇలా చేయడిం చూశారు, నా ఉదాహరణను 

అనుస్రిించిండి. 

అత్ను మాథ్యయ  10:24 లో అదే విష్యానిే  చెపాు డు, "'ఏ 

స్నవ్కుడు త్న యజమాని క్ింటే గొరు వాడు కాదు...'" 

మీరు చూడిండి, యేసు మూడు స్ింవ్త్స రాలుగ్ద ఈ 

మనుష్యలను ప్పాథమిక్ింగ్ద యజమాని/స్నవ్కుడి 

స్ింబింధింలో అనుస్రిించ్చడు, కానీ ఇప్పు డు త్న 

జీవిత్ప్ప చివ్రి వారింలో, త్న లక్షయ ిం పూరతవుతునే దని 

తెలుసుకుని, అత్ను వారికి ఇలా చెపాు డు మరియు 

అింత్రీనాింగ్ద మనకు ఇలా చెపాు డు: నేను మిమమ లేి  

ఇక్పై స్నవ్కులు అని పలవ్ను, ఎిందుక్ింటే స్నవ్కులకు 

యజమాని వాయ పారిం గురిించి తెలియదని మీరు 

చూ తారు, కానీ సే్న హితులకు తెలుసు. 

అక్క డ "స్నవ్కుడు" అనే రదానికి బానిస్ అని అరపిం. 

మీరు యేసు జీవిసుతనే  మరియు బోధసుతనే  యురిం 

మరియు స్మయ ప్ేమ్లోకి తిరిగి వెళితే, స్నవ్కుడు 

లేదా బానిస్ బానిస్ కేవ్లిం స్జీవ్ ాధనిం. బానిస్కు 

ఏదీ వివ్రిించబడలేదు. యజమాని మరియు బానిస్ 

మధయ  ఎటువ్ింటి స్ింబింధిం లేదు. నువువ  చెపు నటాు 

చేశావు. ఎలాింటి ప్రశే్ లు అడరలేదు. ఎవ్రో చెపాు రు, 

"ఇది చేయి", మీరు ఇప్పు డే చేారు. మీరు చేయక్పోతే, 

మీరు చనిపోవ్చ్చా . కానీ యేసు చెపాు డు, ఆ స్మయిం 

ఇప్పు డు పూరతవుతోింది, ఎిందుక్ింటే నా గురిించి నేను 

మీతో రించ్చకుింటునేా ను. మీరు నా మనసు 

తెలుసుకవాలని, మీరు నా హృదయానిే  

తెలుసుకవాలని, నా ప్రణాళిక్ను మీరు తెలుసుకవాలని 

మరియు నా రాజయ ింలో మీరు ముఖ్యయ లుగ్ద ఉిండ్డలని 

నేను కరుకుింటునేా ను. 

అది తేడ్డ అని మీరు చూసుతనేా రా? ఒక్ సే్న హితుడు 

మరొక్ సే్న హితుడు ఏమనుకుింటునాే డో తెలుసు. ఒక్ 

సే్న హితుడు మరొక్ సే్న హితుడు ఏమి కరుకుింటునేా రో 

తెలుసు. ఒక్ సే్న హితుడికి మరొక్ సే్న హితుడు ఎలా 

అనిపసుతిందో తెలుసు. మరొక్ సే్న హితుడి లక్ష్యయ లు 

ఏమిటో సే్న హితుడికి తెలుసు. యేసు చెపాు డు, మీరు 

అరపిం చేసుకని స్మయిం ఉింది. నిజానికి, అత్ను 

వివ్రిసుతనే టాు వారికి అరపిం కాలేదు. ప్పనరు పానిం 



for selfishness. Well great, Jesus, give me this, give me 

that. No, he says, what you ask in my name, "in my name" 

means under my authority and within the scope of my will. 

He says, as you become my friend and as you ask for those 

things you know I would love for you to have, here's the 

promise, I'm going to give them to you. 

He gave himself, his very life. He gives us understanding 

that we could have from no other source. He gives us status. 

He lifts us up in a way that no other human being on the 

face of the earth could, and he gives us power that could 

come in great measure from no other individual.  

But what do we give him? Remember "Friendship is two 

people loving each other, and two people giving to each 

other." 

A.   My obedience. This is a conditional promise for Jesus 

said, "'You are my friends, if you do what I command.'" 

When you read that at first blush, it makes you think 

"huh," some kind of friendship as long as you do 

everything I say. Sounds more like the master/servant 

relationship. No! No! It's not that at all. Simple fact of 

the matter is, we've got a friend in Jesus who is so 

superior, so exceedingly more knowledgeable and so 

exceedingly more powerful that his asking for our 

obedience is simply for our benefit and for our 

betterment.  

Let me liken it this way. Suppose you had a close friend 

who was a jet airplane pilot, you know one of those big 

jumbo jet pilots. Have you ever been in the cockpit of 

one of those things? Switches and dials and knobs all 

around. Imagine he let you go in the cockpit with him 

for a flight, pilot and co-pilot, and you were sitting in 

there and he would probably tell you, at least if I'm 

flying in the plane I hope he would: "Don't touch any 

of these, okay! Just sit and watch." That's his 

command. "In a minute when we get up, I'll show you 

one you can touch, but don't you touch anything until I 

tell you to touch it, all right?" Remember you're 

privileged just to be here in the cockpit. Now if you're 

this man's friend and you get up in the air and you just 

reach over and start flipping all those dials, now what's 

going to happen? 

You see the point is, that's not being a friend, that's 

being a fool! You're not his friend, you're not even your 

own friend if you deliberately disobey and cause that 

which leads to your own destruction. Jesus said, look 

I'm not trying to be demanding in the sense of being 

some kind of ruthless monarch, I just want you to obey 

me, it's going to be for your benefit, and that will be 

what you give back to me as my friend.  

త్రావ త్ కొనిే  రోజుల వ్రకు వారు అరపిం చేసుకలేరు, 

కానీ వారు ఆ అవ్గ్దహనకు చేరుకునేా రు. 

ఇప్పు డు గొరు  వారత ఏమిటింటే, మనిం 12 మిందితో 

లేక్పోయినా, భౌతిక్ింగ్ద యేసు పాదాల వ్ద ా

కూరాో క్పోయినా, మన సే్న హితుడు యేసు మనకు 

అవ్గ్దహన క్లిు ించ్చడు. అత్ను త్న ఉదాేశాయ నేి  మాతో 

రించ్చకునేా డు. అత్ను త్న ప్రణాళిక్ను మాతో 

రించ్చకునేా డు. త్న అించనాలను మాతో 

రించ్చకునేా డు. అత్ను తిరిగి రావాలనే త్న ఉదాేశానేి  

మాతో రించ్చకునేా డు. అత్ను మరొక్ వైప్పన 

బహుమతిని ఇచా్చ డని అత్ను మాతో రించ్చకునేా డు 

మరియు రదింతో పాటు అత్ను మనకు ఓదారుు నిచాే  

బహుమతిని కూడ్డ ఇచా్చ డు, అదే సూచనలో అత్ను 

మాటాాడిన రవిప్ాత్మ , మనలిే  అనిే  స్త్య ింలోకి 

నడిపించడింలో స్హాయరడిింది. 

ఇప్పు డు అపారపిం చేసుకక్ిండి, మనకు అనీే  తెలియవు. 

భరవ్ింతుని మనసుస ను స్ింపూరణింగ్ద క్లిగి ఉిండటిం 

దేవుని ఉదాేశ్ిం కాదు, మన బలహీనమైన చినే  రరిమిత్ 

మనసుస లు దానిని నిరవ హిించలేక్పోయాయి. కానీ 

శుభవారత ఏమిటింటే, మేము సే్న హితులిం, ఎిందుక్ింటే 

అత్ను మమమ లిే  చీక్టిలో ఉించలేదు, అత్ను మాకు 

అవ్గ్దహన ఇచా్చ డు. 

3. యేసు మనకు హోదా ఇ తాడు "'నువువ  ననేు  

ఎనేు కలేదు, కానీ నేను నినేు  ఎనేు కునేా ను 

మరియు ఫలిించ్చటకు నినేు  నియమిించ్చడు-'" మా 

సే్న హితుడు మాకు హోదా ఇచా్చ డు మరియు అత్ను 

రాజు కాబటి ాఅత్ను దానిని చేయరలడు. 

రాచరిక్ిం యొక్క  ఆలోచన మనకు చ్చలా క్ష్మాైన 

భావ్న. మనిం రాజుల పాలనలో జీవిించడిం లేదు. 

మేము ప్బిటీష్ రాయల్టతాో ముడిరడి ఉనే  ఆడింబరిం 

మరియు రరిసిపతులను చూ తాము, కానీ అదింా కేవ్లిం 

ఫిరర్ హెడ్ అని మాకు తెలుసు. మేము ఒక్ ఉనే త్ 

ప్రభుత్వ  అధకారితో స్నే హిం కొనేి ారాు 

ప్రమాదక్రమైన విష్యింగ్ద మారే యురింలో 

జీవిసుతనేా ము, ఎిందుక్ింటే ప్రజా జవాబుదారీత్నిం 

ప్రభావ్ిం పెడిిాంగ్ మరియు స్నే హిం నుిండి 

అనుకూలత్లను గొరు  రరిశీలనలో ఉించ్చతుింది, 

కాదా? కానీ గురుతించ్చకిండి, యేసు ప్రజా వా మయ ింలో 

జీవిించలేదు మరియు ఆ స్మయింలో మరియు ఆ 

ప్రదేశ్ింలో చ్చటా్ట ప్రజా వా మాయ లు లేవు. అవి 

తెలియవు. ప్రజలు రాచరికాల ప్కిింద జీవిించ్చరు 

మరియు రాజు సే్న హితులుగ్ద ఉనే వారు నమమ శ్క్య ిం 

కాని ్సిపతిని క్లిగి ఉనాే రు. ఇది భినే ింగ్ద ఉింటుింది, 

ఎిందుక్ింటే రాజు ఏదైనా ఇషా్టనుారింగ్ద 

కరుకునేా డు, రాజు చెేు ది చటిాం. ఏ ప్రశే్ లూ 



B.  Produce some fruit. "'You didn't choose me, but I chose 

you and appointed you to bear fruit, fruit that will last.'" 

(verse 16)  Your obedience to his will is going to bear 

fruit, it's just going to lead to a changed life. It's going 

to lead to behavior. Why would he want you to bear 

fruit? So that other people will be led to that same 

friend you have. That's the main reason fruit needs to 

be born in my life. That's the reason my life needs to 

be changed as a Christian. That's the reason you live to 

a higher standard and march to the beat of a different 

drummer. Number one reason is, so that other people 

all around me will be drawn to the same friend that I 

have. 

When you become a friend of Jesus, there's not a 

burden you have that you cannot take to him in prayer 

that he will not begin to lift as you take it to him.  

“Because he himself suffered when he was tempted, he 

is able to help those who are being tempted.” (Hebrews 

2:18)  How does he do that? I don't know. There are 

some things we don't have the capacity to understand. 

But Hebrews 2:18 says, if I take that which troubles 

me, which tempts me and place it before him, he will 

begin to take that burden away. 

Jesus also promises us this friendship, "Therefore I 

command this, love one another." (verse 17) If Jesus is my 

friend, and I truly do love him as a friend, the beauty is that 

will empower me to love other people who are also his 

friends in a way that the world really can't understand. But 

you can love me as your friend because we both share the 

same friend. What a friend we have in Jesus. Isn't that 

great? What a precious promise in John 15. Amazing Grace 
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A Promise of Heaven 
The Most Precious Promise of All 

The Second Coming 

This promise is still unfulfilled. Second only to salvation it 

is the greatest promise of all. It is the promise of Jesus 

Christ coming again. A promise made initially by Jesus, 

himself. He said to his closest disciples "'Do not let your 

hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my 

Father's house are many rooms; if it were not so, I would 

have told you. I am going there to prepare a place for you." 

(John 14:1) and "if I go and prepare a place for you, I will 

come back and take you to be with me that you also may 

be where I am." (John 14:3) 

But there will be some in the last days who will say in scoff, 

“‘Where is this Second Coming? Where is this that we've 

been reading about? Doesn't everything just go on like it 

అడరలేదు, కాబటి ా రాజు సే్న హితులు స్నవ చఛ గ్ద 

స్హాయానేి  అడరవ్చ్చా , ప్రతేయ క్ రరిరణనలు, 

క్షమారణలు, నియామకాలు, మరియు అది 

ప్రశేి ించకుిండ్డ వారికి ఇవ్వ బడుతుింది. ఎిందుకు? 

వారు రాజుకు సే్న హితులు కాబటి.ా 

మీరు మరియు నేను దానిని అరపిం చేసుకవ్డిం చ్చలా 

క్ష్ిాం. ఇది ఏదైనా మెరిట్ లేదా ఏదైనా ామరపయ ింపై 

ఆధ్యరరడి ఉిండవ్లసిన అవ్స్రిం లేదు. వారు రాజుకు 

సే్న హితులు. యేసు చెపాు డు, గొరు  వారత, నేను నినేు  

నా సే్న హితులుగ్ద ఎనేు కునేా ను. నీకు ఏ యోరయ త్ 

లేదు, నీకు ఏ ామరపయ మూ లేదు, కానీ నేను రాజును 

మరియు నేను నినేు  నా ప్రతేయ క్ సే్న హితుడిగ్ద 

ఎనేు కుింటాను. 

ఇత్రుల నుిండి ఎింపక్ చేయబడినటాు ఎటువ్ింటి 

భావ్న లేదు, అవునా? నా ఎతుత కారణింగ్ద, నేను 

బాస్కక ట్్బాల ఆడేవాడినని మీ అిందరిీ తెలుసు. కానీ, 

నేను ఎప్పు డూ స్మనవ యిం చేసుకక్ముిందే పెరిగ్దను. 

నేను చినే  పలవాాడిగ్ద ఉనే ప్పు డు నాకు గురుతింది, 

నేను పెద ా అబాు యిలతో ఆడుకవాలనుకునేా ను 

ఎిందుక్ింటే నేను వారి ఎతుతలో ఉనేా ను, కానీ నేను 

చ్చలా విక్ృత్ింగ్ద మరియు చ్చలా స్నే గ్ద ఉిండేవాడిని. 

నేను అబాు యిల ్క్ ా్కి వెళి ాఆడ్డలనుకుింటునేా ను. 

వారు జటనాు ఎించ్చకవ్డిం ప్పారింభి తా రు. మీరు 

ఎప్పు డైనా ాఫ్్ాబాల లేదా బాస్కక ట్్బాల గేమ్లో 

ఆడేిందుకు లైన్్లో నిలబడి, లైనులో ఉనే  ప్రతి ఇత్ర 

పలవాాడిని ఎించ్చకునేలా చూారా, మరియు మీరు 

ఎింపకైన వారిలో ఒక్రు కానిందున ఆ త్ల కిిందకు దిగి 

అక్క డే నిలబడి ఉనాే రా? చ్చలా ారాు నేను అక్క డికి 

వెళ్తతను మరియు వారు జటనాు ఎించ్చకుింటారు 

మరియు నేను ఇింకా నిలబడి ఉనేా ను. 

కానీ నా క్ింటే మూడు స్ింవ్త్స రాలు పెదవాాడు ఒక్ గొరు  

అథా్లట్ మరియు అత్ను కూడ్డ రిండు త్లుప్పల ప్కిింద 

నివ్సిించ్చడు మరియు నా సే్న హితుడు. అప్పు డప్పు డు 

కెపెనా్్గ్ద ఉిండ్డలిస  వ్చాి ింది. రిండవ్ లేదా మూడవ్ 

ఎింపక్ గురిించి, స్వ చఛ మైన దయ మరియు దయతో, 

"నేను ్ ా ట్ తీసుకుింటాను" అని చెేు వాడు. బాయ్ 

మీరు చిరునవువ  గురిించి మాటాాడారు, నేను అక్క డికి 

వెళి ాలైన్్లోకి వ్ తాను. నాకు ఆ అరహత్ లేదు, నాకు ఆ 

అరహత్ లేదు, కానీ రాజుగ్దరి స్నే హిం వ్ల ా హోదా 

వ్చిా ిందని మీరు చూసుతనేా రు. 

4. యేసు మనకు శ్కి తని ఇ తాడు "'మీరు ననేు  

ఎనేు కలేదు, కానీ నేను నినేు  ఎనేు కునేా ను 

మరియు ఫలిించ్చటకు నినేు  నియమిించ్చను - అది 

నిలిచియుిండును ఫలము. అప్పు డు మీరు నా ేరున 

ఏది అడిగినా త్ింప్డి మీకు ఇ తాడు.'" ( రదయ ిం 16) అది 



always has? The sun comes up in the morning. The sun 

goes down in the evening. Where is the second coming?’” 

(2 Peter 3:4) By the way there is a doctrine for that. It's a 

philosophy called "uniformitarianism." You think about it, 

the name says it all. Everything is uniformed. Everything 

just keeps happening the way it always has. Peter explains 

there, and says, "Just because the Lord is patient, just 

because he is waiting hoping that more will come to 

repentance, don't you think that the promise isn't there." (2 

Peter3:9) 

As you go through the New Testament, you'll find promise 

after promise that Jesus is coming again. Among those 

promises you'll find certain things that help us understand 

it. For example, we're told that no man knows when it'll be 

as it will come as a thief in the night. (2 Peter 3:10)  

"But do not forget this one thing, dear friends: With the 

Lord a day is like a thousand years, and a thousand years 

are like a day." (3:8) Two verses later, "But the day of the 

Lord will come like a thief." That's exactly the same thing 

1 Thessalonians 5:1 says, "the Lord is going to come like a 

thief in the night" Jesus himself said "I don't know the day 

or the hour, only the Father knows that." (Matthew 24:36) 

One of the things I can be sure of whenever I have anybody 

tell me they know when Jesus is coming back again is that 

I'm listening to a false prophet. I hear all these things about 

how we're living in the last days, era or age. The last days 

started with the birth of the church. We've been living in 

the last days for 1,900 years, and the world may end 

tonight. Jesus may come back today, but he may also let 

this earth stand 1,900 more years. We simply do not know. 

The other things the Bible provides are several 

characteristics associated with the Second Coming. Paul 

says, when Jesus comes back again on that great and 

glorious day, whenever it may be there is going to be from 

the Christian perspective: 

1. A call from the Lord himself 

2. A loud command 

3. The trumpet call of God 

4. The dead in Christ will rise first 

5. Those Christians who are still alive on earth at that 

time will be caught up in the air with the Lord and the 

dead in Christ who have arisen. (2 Thessalonians 4:16) 

Paul also gives us the unbeliever’s perspective. “This will 

happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in 

blazing fire with his powerful angels.”  

1. He will punish those who do not know God and do not 

obey the gospel of our Lord Jesus.  

గొరు ది కాదా? అత్ను చెపాు డు, మీరు నా సే్న హితుడిగ్ద 

ఉనే ప్పు డు, మీరు దానిని నా ేరుతో అడరిండి 

మరియు నేను వాటిని స్రఫరా చే తాను. ఇప్పు డు మీరు 

కొత్త క్రకైస్తవులైతే మీకు అరపిం కాక్పోవ్చ్చా . ఇది వా ర పిం 

కస్ిం ఒక్ రక్మైన "కారే-ా్బాాించే" కాదు. బాగ్ద, యేసు, ఇది 

నాకు ఇవ్వ ిండి, నాకు ఇవ్వ ిండి. లేదు, అత్ను చెపాు డు, 

మీరు నా ేరుతో ఏమి అడిగ్దరో, "నా ేరులో" అింటే నా 

అధకారిం కిింద మరియు నా ఇషా్టనికి స్ింబింధించినది. 

అత్ను చెపాు డు, మీరు నా సే్న హితుడిగ్ద మారినప్పు డు 

మరియు మీరు ఆ విష్యాలు అడిగినప్పు డు మీరు క్లిగి 

ఉిండటానికి నేను ఇష్రాడానని మీకు తెలుసు, ఇదిగో 

వాగా్దనిం, నేను వాటిని మీకు ఇవ్వ బోతునేా ను. 

అత్ను త్నను ాను, త్న జీవిానిే  ఇచా్చ డు. మరే 

ఇత్ర మూలిం నుిండి మనిం ొిందలేమని అత్ను 

మనకు అవ్గ్దహన ఇ తాడు. ఆయన మనకు హోదా 

ఇ తాడు. భూమిపై ఉనే  మరే ఇత్ర మానవుడు 

చేయలేని విధింగ్ద ఆయన మనలను పైకి లేప్పాడు 

మరియు మరే వ్య కి త నుిండి గొరు గ్ద రాని శ్కి తని మనకు 

ఇ తాడు. 

కానీ మనిం అత్నికి ఏమి ఇ తా ిం? గురుతించ్చకిండి 

"స్నే హిం అనేది ఇదరాు వ్య కుతలు ఒక్రినొక్రు 

ప్ేమిించ్చకవ్డిం, మరియు ఇదరాు వ్య కుతలు ఒక్రికొక్రు 

ఇవ్వ డిం." 

ఎ. నా విధేయత్. ఇది యేసు చెపు న ష్రతులతో కూడిన 

వాగా్దనిం, "'నేను ఆజాఞ పించినది మీరు చేస్నత మీరు నా 

సే్న హితులు'.' అని మీరు చదివినప్పు డు, మీరు 

మొదట ్బషా్ అయినప్పు డు, మీరు చేసుతనే ింత్ 

కాలిం ఏదో ఒక్ రక్మైన స్నే హిం "హుహ్" అని మీరు 

భావిించేలా చేసుతింది. నేను చె ుే  ప్రతిదీ. 

యజమాని/స్నవ్కుడి స్ింబింధిం లాగ్ద ఉింది. లేదు! 

లేదు! ఇది అస్స లు కాదు. ాధ్యరణ వాస్తవ్ిం 

ఏమిటింటే, యేసులో మనకు ఒక్ సే్న హితుడు 

ఉనేా డు, అత్ను చ్చలా ఉనే త్మైనవాడు, చ్చలా 

ఎకుక వ్ ్జాఞ నిం మరియు చ్చలా శ్కి తవ్ింత్మైనవాడు, 

అత్ను మన విధేయత్ కస్ిం అడరడిం కేవ్లిం మన 

ప్రయోజనిం కస్ిం మరియు మన అభివ్ృదిధ కస్ిం. 

దానిని ఈ విధింగ్ద పోలు తాను. మీకు జెట్ 

ఎయిర్్్ నా్ పైలట్ అయిన ఒక్ స్నిే హిత్ 

సే్న హితుడు ఉనాే రని అనుకుిందాిం, ఆ పెద ా

జింబో జెట్ పైలట్్లలో ఒక్రు మీకు తెలుసు. మీరు 

ఎప్పు డైనా అలాింటి వాటిలో కాక్్పట్్లో ఉనాే రా? 

చ్చటా్ట సివ చ్లు మరియు డయల్లు మరియు 

గుబు లు. ్రైటా్, పైలట్ మరియు క-పైలట్ కస్ిం 

అత్ను మిమమ లిే  అత్నితో కాక్్పట్్లోకి 

వెళ్నాివ్వ ిండి మరియు మీరు అక్క డ కూరాొ ని 



2. They will be punished with an everlasting destruction 

and shut out from the presence of the Lord and from 

the majesty of his power. (2 Thessalonians 1:7) 

Same event is described by two markedly different 

perceptions because that day will look quite different 

depending upon whether or not you are an obedient 

believer trusting in the Lord Jesus Christ.  

We are told elsewhere in Scripture that when the Lord 

comes again, the heavens will disappear with a roar, the 

elements will be destroyed by fire, the earth will be laid 

bare, that's told to us in 2 Peter 3:10. We're told that when 

Jesus comes again, it's going to usher in the judgment of all 

humanity. That's in 2 Peter 3:7, Jude 1:7, a number of other 

places. So we're told a good bit about what the day of the 

Lord, the Second Coming of Jesus is going to be like. 

For the purpose of this lesson I don't just want us to know 

that there is the promise of Jesus coming again, you 

probably already knew that. I don't just want you to know 

all the characteristics that are going to be associated with 

that day. What I want us to understand are the day-to-day 

implications on our lives, right now, because we have the 

promise of the Second Coming.  

Paul deals with the second coming of Jesus and he relates 

it to the decisions and the attitudes that the Thessalonians 

needed to embrace because of the reality of that second 

coming. The reason Paul deals so much with the second 

coming of Jesus Christ in 1 Thessalonians is because his 

co-worker, Timothy, had gone to visit the Christians in 

Thessalonica. Timothy came back and reported three basic 

things. The Thessalonians 

1. Have been persecuted 

2. Are standing up well under that persecution.  

3. They have been sound in doctrine.  

4. They are not given away key elements of the truth. 

5. They are concerned about what has happened to 

those Christians who have died before the Second 

Coming  

It's that last part of Timothy's report that gives us the reason 

why so much about the promise of the Second Coming is 

in this first letter to the church at Thessalonica.  The 

following are some nuggets from 1 Thessalonians about the 

Second Coming and the context that Paul uses to show us 

what we need to know about day to day living. 

1. Paul thanks God for the Thessalonians. (verse 2) 

2. He remembers their labor, love and faith. (verse 3) 

3. They were a model to all the people in Macedonia. 

(verse 7)  

4. They turned to God from idols to serve the living and 

true God. (verse 9)   

ఉనాే రు మరియు అత్ను బహుశా మీకు 

చె ుే వాడు, క్నీస్ిం నేను విమానింలో 

ఎగురుతునే టయాితే అత్ను ఇలా చే తా డని నేను 

ఆశిసుతనేా ను: "డ్డన్ వీటిలో దేనినీ ాక్వ్దాు, స్రే! 

కూరుా ని చూడిండి." అది అత్ని ఆజఞ. "మేము 

లేచిన ఒక్ నిమిష్ింలో, మీరు ాక్రలిగేదానిే  నేను 

మీకు చూప తాను, కానీ నేను దానిని ాక్మని చె ుే  

వ్రకు మీరు దేనినీ ాక్వ్దాు, స్రేనా?" మీరు ఇక్క డ 

కాక్్పట్్లో ఉిండటిం చ్చలా గొరు దని 

గురుతించ్చకిండి. ఇప్పు డు మీరు ఈ వ్య కి తకి 

సే్న హితుడు అయితే మరియు మీరు గ్దలిలో లేచి, 

మీరు చేరుకుని, ఆ డయల్లనిే ింటినీ తిరు డిం 

ప్పారింభిించిండి, 

మీరు పాయిింట్ చూడిండి, అది సే్న హితుడు కాదు, 

అది ఒక్ మూరుుడు! మీరు ఉదాేశ్పూరవ క్ింగ్ద 

అవిధేయత్ చూప, మీ స్వ ింత్ నాశ్నానికి 

దారితీసినటయాితే మీరు అత్ని సే్న హితుడు కాదు, 

మీరు మీ స్వ ింత్ సే్న హితుడు కూడ్డ కాదు. యేసు 

చెపాు డు, చూడిండి నేను ఒక్ రక్మైన ప్కూరమైన 

చప్క్వ్రి త అనే అరపింలో డిమాిండ్ చేయడ్డనికి 

ప్రయతిే ించడిం లేదు, మీరు నాకు విధేయత్ 

చూపాలని నేను కరుకుింటునేా ను, అది మీ 

ప్రయోజనిం కస్ిం ఉింటుింది మరియు మీరు నాకు 

తిరిగి ఇచాే ది అదే. నా సే్న హితుడు. 

బి. కొింత్ రిండనాు ఉత్ు తిత చేయిండి. "'మీరు ననేు  

ఎనేు కలేదు, కానీ నేను నినేు  ఎనేు కునేా ను 

మరియు ఫలిించ్చటకు నినేు  నియమిించ్చను, అది 

నిలిచి ఉిండే ఫలము.'" (16వ్ వ్చనిం) అత్ని 

చి తానికి మీ విధేయత్ ఫలిించబోతోింది, అది 

మారుు కు దారి తీసుతింది. జీవిత్ిం. ఇది ప్రవ్ర తనకు 

దారి తీసుతింది. మీరు ఫలిించవ్లెనని అత్డు 

ఎిందుకు కరుచ్చనేా డు? త్దావ రా ఇత్ర వ్య కుతలు 

మీకు ఉనే  అదే సే్న హితుడికి దారి తీ తారు. నా 

జీవిత్ింలో రిండు ప్పటడా్డనికి ప్రధ్యన కారణిం అదే. 

క్రకైస్తవుడిగ్ద నా జీవిానేి  మారాా లిస న అవ్స్రిం 

ఉింది. మీరు ఉనే త్ ్ ప యికి జీవిించడ్డనికి 

మరియు వేరొక్ ప్డమమ ర్ యొక్క  బీట్్కు 

అనుగుణింగ్ద వెళ్డా్డనికి కారణిం అదే. మొదటి 

కారణిం ఏమిటింటే, నా చ్చటా్ట ఉనే  ఇత్ర వ్య కుతలు 

నేను క్లిగి ఉనే  అదే సే్న హితుడికి 

ఆక్రితిులవుారు. 

మీరు యేసుకు సే్న హితునిగ్ద మారినప్పు డు, మీరు 

అత్ని వ్దకాు తీసుకెళినాప్పు డు అత్ను ఎత్తడిం 

ప్పారింభిించకూడదని ప్పార పనలో మీరు అత్ని 

వ్దకాు తీసుకలేని భారిం ఏమీ లేదు. "అత్ను 

శోధించబడినప్పు డు బాధరడా్డడు కాబటి,ా అత్ను 



5. They wait for his son from heaven whom he raised 

from the dead, Jesus, who rescues us from the 

coming wrath.  

Do you see there at the end of verse 10 that reference to the 

Second Coming? Paul says in that context, he says, while 

you're waiting for Jesus to come again, I am glad that 

you've turned from idols to serve the true and the living 

God. Here is the first thing the promise of Jesus' Second 

Coming should do for each and every one of us. When it 

sinks in, when you and I embrace that concept not just 

intellectually, but right here in the heart, you change your 

lifestyle.  

Peter was the one who gave the graphic description about 

how Jesus is going to come again how the heavens will 

disappear with a roar, the elements will melt underneath the 

heat, and the earth will be laid bare. Do you know what he 

says in the next verse? "Since everything will be destroyed 

in this way, what kind of people ought you to be?" (Verse 

11) That's a good question. We know the end. What kind 

of people ought we to be? He answers his own question. 

He says, "You ought to live holy and godly lives as you 

look forward to the day of God and speed its coming."  

The promise of Jesus' coming again, motivates us to turn 

from worldly interest, worldly behavior, worldly worship, 

and to turn to godly interest, godly behavior, godly 

worship. Somebody says, "Well, wait a minute, Steve, 

Jesus hasn't come yet. It's been almost 2,000 years and he 

hasn't come so it may be another 2,000 years. Why do I 

need to turn to him now?" 

Before that question can be answered you realize how 

foolish it is and how simple the answer is. If you and I 

surely know a basic axiom of life, it's this: The decisions 

you make now determine your destiny later. Isn't that right? 

The decisions you make now determine your destiny later. 

If a student is a sophomore in high school and that student 

wants to go to college, that student has to make a decision 

right then to take a certain curriculum that will allow him 

or her to be able to enroll in higher education. If a student 

starts college, that freshman, if he wants to be a physician 

one day, has to make a decision right then to engage in a 

certain curriculum and to do rather well in that curriculum, 

or he is not going to have a chance to go to medical school. 

If I choose to commit a felony right now, then I'm reserving 

my place in the Folsom Hilton. Isn't that right? Because we 

want or don't want a certain destiny, we will make the 

appropriate choices right now. That's the way life is. The 

biggest of all destinies and the biggest of all choices is: If I 

want to meet the Lord in the air, before the fire and the 

శోధించబడిన వారికి స్హాయిం చేయరలడు." 

(హెప్బీయులు 2:18) ఆయన ఎలా చే తాడు? నాకు 

తెలియదు. మనకు అరపిం చేసుకలేని కొనేి  

విష్యాలు ఉనాే యి. కానీ హెప్బీయులు 2:18 

చెబుతుింది, ననేు  ఇబు ింది పెటేదాానేి  నేను 

తీసుకొని, ననేు  ప్రలోభపెటి ా అత్ని ముిందు 

ఉించినటయాితే, అత్ను ఆ భారానిే  తీసివేయడిం 

ప్పారింభి తాడు. 

యేసు కూడ్డ మనకు ఈ స్నే హానిే  వాగా్దనిం 

చేసుతనేా డు, "కాబటి ా నేను ఇలా ఆజాఞ పించ్చను, 

ఒక్రినొక్రు ప్ేమిించ్చకిండి." (17వ్ వ్చనిం) యేసు నా 

సే్న హితుడైతే, మరియు నేను నిజింగ్ద అత్నిని 

సే్న హితునిగ్ద ప్ేమిసుతనే టయాితే, ప్రరించిం నిజింగ్ద 

అరపిం చేసుకలేని విధింగ్ద అత్ని సే్న హితులు అయిన 

ఇత్ర వ్య కుతలను ప్ేమిించడ్డనికి నాకు శ్కి తనిసుతింది. 

కానీ మేమిదరాిం ఒకే సే్న హితుడిని రించ్చకునే ిందున 

మీరు ననేు  మీ సే్న హితుడిగ్ద ప్ేమిించరలరు. 

యేసులో మనకు ఎింత్ సే్న హితుడు ఉనేా డు. అది 

గొరు ది కాదా? యోహాను 15లో ఎింత్ విలువైన 
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ఎ ప్రామిస్ ఆఫ్ హెవెన్ 
అిందరిక్ింటే విలువైన వాగా్దనిం 

రిండవ్ రాక్డ 

ఈ హామీ ఇరు టిీ నెరవేరలేదు. మోక్ష్యనికి రిండవ్ది ఇది 

అనిే టిక్ింటే గొరు  వాగా్దనిం. ఇది యేసుప్ీసుత మరల 

వ్చ్చా ట వాగా్దనము. మొదటాో యేసు స్వ యింగ్ద చేసిన 

వాగా్దనిం. అత్ను త్న స్నిే హిత్ శిష్యయ లతో "'మీ 

హృదయాలను క్లత్ చెిందనివ్వ వ్దాు. దేవుణణ 

నమమ ిండి; ననేు  కూడ్డ నమమ ిండి. నా త్ింప్డి ఇింటాో 

చ్చలా రదులు ఉనాే యి, అది కాక్పోతే, నేను మీకు 

చె ుే వాడిని. నేను అక్క డికి వెళుతనేా ను. మీ కస్ిం ఒక్ 

్స్పలానేి  సిదధిం చేయిండి." (యోహాను 14:1) మరియు 

"నేను వెళి ామీ కస్ిం ఒక్ ్స్పలానేి  సిదధిం చేస్నత, నేను 

ఉనే  చోట మీరు కూడ్డ ఉిండేలా నేను తిరిగి వ్చిా  

మిమమ లిే  నాతో ఉించ్చకుింటాను." (జాన్ 14:3) 

అయితే చివ్రి రోజులలో కొిందరు ఎరాళిగ్ద, “'ఈ 

రిండవ్ రాక్డ ఎక్క డ ఉింది? మనిం చదువుతునే  ఇది 

ఎక్క డ ఉింది? అింా ఎరు టిలాగే ారదు క్దా? 

ఉదయానేే  సూరుయ డు ఉదయి తాడు. ాయింప్త్ిం 

సూరుయ డు అస్తమి తాడు. రిండవ్ది ఎక్క డికి వ్సుతింది?’ 

(2 ేతురు 3:4) దానికి ఒక్ సిదాధ ింత్ిం ఉింది. ఇది 

"యూనిారిమ టేరియనిజిం" అనే త్త్వ శాక్రస్తిం. మీరు 



brimstone, I need to make choices about my lifestyle right 

now. 

"For what is our hope, our joy, or the crown in which we 

will glory in the presence of our Lord Jesus when he 

comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy." 

(1 Thessalonians 2:19-20) You may have never read those 

words before, or really never let them sink in. Paul said, 

when the Lord comes again, I'm going to receive a crown. 

He said, you, Thessalonians, are that crown. The Greek 

word for crown could be used one of two ways, sometimes 

they use it to refer to a symbol of royalty, you know, a 

crown on the head of a king or a queen, but they also use it 

to refer to a crown of victory, the award that an athlete 

would receive after winning a contest. Well, Paul is 

alluding to the latter.  

He says, "When I stand with Christ in the air at his second 

coming, and I see you Christians at Thessalonica joining 

me in the air, that is going to be my crown. That is going to 

be the greatest reward I ever received, that you are 

redeemed with me."  

Here's the second implication of the Second Coming of 

Jesus: I want to take somebody with me. In fact, I don't just 

want to take somebody with me, I want to take several 

people with me. I want to take my whole family. I don't 

want anybody to be left out. I'm talking about my biological 

family, my physical family. I want to take my friends, I 

want to take every friend I know. I want to take all of you 

with me. I want to do something, anything to influence you 

to make that journey with me in the air.  

The reason we have prepared this lesson is because we 

want to say something that will move you to obey the 

gospel so that you will go with us. If you've ever won 

someone to Christ, you know a joy that's absolutely unique. 

There is no greater feeling, there is no greater satisfaction. 

But listen to me, even that joy will pale beside the joy that 

you'll feel when you join the Lord in the air and you look 

across the sky, and you see the face of someone that you 

influenced for Christ. You see knowing that there is going 

to be a Second Coming, tells me I need to be looking out 

for other people spiritually. 

Paul states in chapter 3, that the Second Coming of Jesus 

affects our relationships. Read with me verses 12 and 13 

from 1 Thessalonians 3. "May the Lord make your love 

increase and overflow for each other and for everyone else, 

just as ours does for you. May he strengthen your hearts so 

that you will be blameless and holy in the presence of our 

God and Father when our Lord Jesus comes (see there's the 

Second Coming) with all his holy ones." Verse 12, here's 

the implication: Jesus is coming again, so you make sure 

దాని గురిించి ఆలోచిించిండి, ేరు ప్రతిదీ చెబుతుింది. 

అింా యూనిారిం. ప్రతిదీ ఎరు టిలాగే జరుగుతూనే 

ఉింటుింది. ేతురు అక్క డ వివ్రిించి, "ప్రభువు ఓపక్గ్ద 

ఉనే ిందున, రశాా తాపానికి ఎకుక వ్ వ్ తా డని ఆశ్తో 

ఎదురుచూసుతనే ిందున, వాగా్దనిం లేదని మీరు 

అనుకలేదా" అని చెపాు డు. (2 ేతురు 3:9) 

మీరు ప్కొత్త నిబింధన దావ రా వెళీ్ళ టప్పు డు, యేసు మళ్ళ ా

వ్సుతనేా డని వాగా్దనిం చేసిన త్రావ త్ వాగా్దనిం 

ొిందుారు. ఆ వాగా్దనాలలో మీరు దానిని అరపిం 

చేసుకవ్డింలో మాకు స్హాయరడే కొనిే  అింశాలను 

క్నుగొింటారు. ఉదాహరణకు, అది రాప్తిపూట దింరలా 

వ్సుతింది కాబటి ా అది ఎప్పు డు ఉింటుిందో ఎవ్రిీ 

తెలియదని మాకు చెరు బడిింది. (2 ేతురు 3:10) 

"అయితే ఈ ఒక్క  విష్యిం మరాి పోక్ిండి, ప్పయమైన 

మిప్తులారా: ప్రభువుతో ఒక్ రోజు వెయియ  స్ింవ్త్స రాలు 

మరియు వెయియ  స్ింవ్త్స రాలు ఒక్ రోజు వ్ింటిది." (3:8) 

రిండు వ్చనాల త్రువాత్, "అయితే ప్రభువు దినము 

దింరవ్లె వ్చా్చ ను." స్రిగ్దగ  అదే విష్యిం 1 

థ్లస్స లొనీక్యులకు 5:1 చెబుతుింది, "ప్రభువు 

రాప్తిపూట దింర వ్లే వ్ తాడు" అని యేసు స్వ యింగ్ద 

చెపాు డు "నాకు రరలు లేదా రింట తెలియదు, అది 

త్ింప్డికి మాప్త్మే తెలుసు." (మత్తయి 24:36) 

యేసు మళ్ళ ాఎప్పు డు వ్ తా డని ఎవ్రికైనా తెలిసినప్పు డు 

నేను ఖచిా త్ింగ్ద చెరు రలిగిన విష్యిం ఏమిటింటే, 

నేను ఒక్ త్ప్పు డు ప్రవ్క్ త చె ుే ది విింటునేా ను. మనిం 

చివ్రి రోజులు, యురిం లేదా యురింలో ఎలా 

జీవిసుతనేా మో ఈ విష్యాలనీే  నేను వినేా ను. చరాి  

ప్పటాుక్తో చివ్రి రోజులు ప్పారింభమయాయ యి. మేము 

1,900 స్ింవ్త్స రాలుగ్ద చివ్రి రోజులాో జీవిసుతనేా ము 

మరియు ఈ రాప్తి ప్రరించిం అింత్ిం కావ్చ్చా . యేసు 

ఈరోజు తిరిగి రావ్చ్చా , కానీ ఆయన ఈ భూమిని ఇింకా 

1,900 స్ింవ్త్స రాలు నిలబడనివ్వ వ్చ్చా . మాకు కేవ్లిం 

తెలియదు. 

బైబిల అిందిించే ఇత్ర విష్యాలు రిండవ్ రాక్డకు 

స్ింబింధించిన అనేక్ లక్షణాలు. పౌలు చెపాు డు, ఆ 

గొరు  మరియు మహిమానివ త్మైన రోజున యేసు తిరిగి 

వ్చిా నప్పు డు, అది క్రకైస్తవ్ దృకక ణిం నుిండి 

ఉింటుింది: 

6. ప్రభువు నుిండే పలుప్ప 

7. ఒక్ పెద ాఆదేశ్ిం 

8. దేవుని ప్టింపెట్ కాల 

9. ప్ీసుతలో చనిపోయినవారు మొదట లే తారు 

10. ఆ స్మయింలో భూమిపై స్జీవ్ింగ్ద ఉనే  క్రకైస్తవులు 

ప్రభువుతో మరియు లేచిన ప్ీసుతలో 



that your love overflows for other Christians and 

everybody else you contact. See, that's the main thing.  

D. L. Moody once said something that I've always 

remembered. He said, "The main thing I've learned in my 

life, is that the main thing is to concentrate on the main 

thing." Do you know what the main thing is? If you don't, 

Jesus tells you. He said, the main thing is to love the Lord 

your God with all your heart, soul, strength, and mind. And 

the second main thing is likened to it. It is to love your 

neighbor as yourself. Knowing that Jesus is coming again, 

tells me I dare not forget those main things, how about you? 

"If anyone says, 'I love God,' yet hates his brother, is a liar." 

(1 John 4:20) Is that blunt or what? I mean is that to the 

point? He goes on in that same verse and says, "For anyone 

who does not love his brother, whom he has seen, cannot 

love God, whom he has not seen." I'll tell you something 

that is impossible, absolutely impossible. To love God and 

to have several hateful relationships with your fellow man. 

Do you hear that? Don't say you're doing it, because you're 

not. Don't claim to be a faithful Christian and have 

relationships full of jealousy, envy, hatred, and strife. John 

says, "If you can't love your brother whom you have seen, 

how can you love God whom you've not seen?" Paul said, 

in light of the Second Coming of Christ, I want to get my 

relationships in order. I really want to love the people 

around me. 

"Brothers, we do not want you to be ignorant about those 

who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have 

no hope. We believe that Jesus died and rose again and so 

we believe that God will bring with Jesus those who have 

fallen asleep in him." (Verses 13 and 14) 

This was really the primary reason that Paul wrote the book 

of 1 Thessalonians. The Second Coming insures life 

beyond the grave. It's interesting that in Thessalonica they 

had discovered among the ruins there a stone that had this 

inscription. They don't know if it was a part of the building, 

or if it was erected over a grave, who knows? But the stone 

says this: "After death, no reviving. After the grave, no 

meeting again."  

Now think about that. Those early Christians could have 

walked by that inscription, read it and thought is that right. 

After death, no reviving. After the grave, no meeting 

again." What about my dad, what about my mom, what 

about my brother and sister, what about my wife, what 

about the little child I put in the grave? 

Paul says in chapter 4, "Because Jesus is coming back 

again, don't you worry about them." If a man has lived in 

Christ, then when he dies, he has died in Christ. Even when 

చనిపోయినవారితో గ్దలిలో చికుక కుింటారు. (2 

థ్లస్స లొనీక్యులు 4:16) 

పాల కూడ్డ మాకు అవిశావ సి యొక్క  దృకక ణిం 

ఇసుతింది. "ప్రభువైన యేసు త్న శ్కి తవ్ింత్మైన 

దేవ్దూత్లతో మిండుతునే  అగిే లో రరలోక్ిం నుిండి 

ప్రత్య క్షమైనప్పు డు ఇది జరుగుతుింది." 

3. దేవుణణ ఎరురని, మన ప్రభువైన యేసు సువారతకు 

లోబడని వారిని ఆయన శిక్ష తాడు. 

4. వారు శాశ్వ త్మైన నాశ్నముతో శిక్షించబడారు 

మరియు ప్రభువు స్నేి ధ నుిండి మరియు అత్ని శ్కి త 

యొక్క  మహిమ నుిండి మూసివేయబడారు. (2 

థ్లస్స లొనీక్యులు 1:7) 

ఒకే స్ింఘటన రిండు విభినే మైన అవ్గ్దహనల దావ రా 

వివ్రిించబడిింది, ఎిందుక్ింటే మీరు ప్రభువైన 

యేసుప్ీసుతను విశ్వ సిించే విధేయుడైన విశావ సి కాదా 

అనే దానిపై ఆధ్యరరడి ఆ రోజు చ్చలా భినే ింగ్ద 

క్నిపసుతింది. 

ప్రభువు మరల వ్చిా నప్పు డు, స్వ ర గిం రర జనతో 

అదృశ్య మవుతుింది, మూలకాలు అగిే తో 

నాశ్నమవుాయి, భూమి నిరామ నుష్య ింగ్ద ఉింటుింది, 

అది మనకు 2 ేతురు 3:10 లో చెరు బడిింది. యేసు 

మళ్ళ ా వ్చాి నప్పు డు, అది స్మస్త మానవాళికి 

తీరుు నిసుతింది అని మనకు చెరు బడిింది. అది 2 

ేతురు 3:7, యూదా 1:7, అనేక్ ఇత్ర ప్రదేశాలలో 

ఉింది. కాబటి ాప్రభువు దినిం, యేసు రిండవ్ రాక్డ ఎలా 

ఉిండబోతుిందో మనకు బాగ్ద చెరు బడిింది. 

ఈ పాఠిం యొక్క  ఉదాేశ్య ిం కస్ిం, యేసు మళ్ళ ావ్ తా డని 

వాగా్దనిం చేయడిం గురిించి మనిం తెలుసుకవాలని 

నేను కరుకవ్డిం లేదు, అది మీకు ముిందే తెలిసి 

ఉిండవ్చ్చా . ఆ రోజుతో అనుబింధించబడే 

లక్షణాలనీే  మీకు తెలియాలని నేను కరుకవ్డిం 

లేదు. రిండవ్ రాక్డ యొక్క  వాగా్దనానేి  క్లిగి 

ఉనే ిందున, ప్రసుతత్ిం మన జీవిాలపై రోజువారీ 

ప్రభావాలను మనిం అరపిం చేసుకవాలని నేను 

కరుకుింటునేా ను. 

పాల యేసు యొక్క  రిండవ్ రాక్డతో వ్య వ్హరి తాడు 

మరియు ఆ రిండవ్ రాక్డ యొక్క  వాస్తవిక్త్ కారణింగ్ద 

థ్లస్స లొనీక్యులు ీవ క్రిించవ్లసిన నిరణయాలు 

మరియు వైఖరులతో అత్ను దానిని వివ్రిించ్చడు. 1 

థ్లస్స లొనీక్యులకు యేసుప్ీసుత రిండవ్ రాక్డ గురిించి 

పౌలు చ్చలా ఎకుక వ్గ్ద వ్య వ్హరిించడ్డనికి కారణిం, 

అత్ని స్హ-ఉదోయ గి తిమోతి థ్లస్స లొనీక్లోని 

క్రకైస్తవులను స్ిందరిశ ించడ్డనికి వెళీ్త డు. తిమోతి తిరిగి 



he's dead, he's still in Christ and when Jesus comes again, 

he will rise in Christ. 

Romans 8:35 is one of the great questions in the Bible, 

"What shall separate us from the love of Christ?" Then Paul 

gives the answer. Nothing. "Neither death or life." (Verse 

38) Just because you die doesn't mean you're out of the 

Lord. That same passage says, "When Jesus comes again, 

the dead in Christ will rise all over the world to meet him 

in the air." I can't wait to see that, can you? From Alaska to 

Argentina, from Bulgaria to Bolivia, from Chile to 

Chicago, from Denver to Denmark, from Edinboro to 

Ethiopia, and every person in Christ is going to be up in the 

air being changed and transformed. The question is: Will 

you be there? Will you be among the dead in Christ? I am, 

and it's going to be a beautiful place. 

The doctrine of the Second Coming of Jesus is not just 

some archaic intellectual promise that makes no difference 

in your life. It makes all the difference in your life. It makes 

a difference about every decision you make about the 

course of your life. It makes a difference about every 

relationship you have. It makes a difference about what you 

share with other people. And it makes a difference about 

how you face death, both your own and those closest to 

you. It is truly one of the greatest promises in the Bible. 
Amazing Grace #1168 -Steve Flatt, July 17, 1994 

 

 

Promise for Overcoming Temptation 

"No temptation has seized you except what is common to 

man. And God is faithful; He will not let you be tempted 

beyond what you can bear. But when you are tempted, He 

will also provide a way out so that you can stand up under 

it." (1 Corinthians 10:13)  

How's that for a great promise? I'm not sure offhand if I can 

think of a better promise anywhere in the entire Bible. It's 

the most universal promise I know because everyone of us 

is tempted, aren't we? 

Let's think about temptation for a moment before we really 

delve into that promise and all that it means. Mark 

Anthony, the famous philosopher, scholar, warrior, and 

statesman, the one who was the suitor of Cleopatra, a man 

who was almost without "peer" in history. His tutor once 

said, "O Marcus, O colossal child, able to conquer the 

world, but unable to resist the temptation." I have a feeling 

that assessment doesn't only describe Mark Anthony, how 

about you? 

వ్చిా  మూడు ప్పాథమిక్ విష్యాలను నివేదిించ్చడు. 

Thessalonians 

1. హిింసిించబడా్డరు 

2. ఆ వేధింప్పల కిింద బాగ్ద నిలబడి ఉనాే రు. 

3. వారు సిదాధ ింత్ింలో దృఢింగ్ద ఉనాే రు. 

4. వారికి స్త్య ింలోని ీలక్ అింశాలు ఇవ్వ బడలేదు. 

5. రిండవ్ రాక్డకు ముిందు మరణించిన 

క్రకైస్తవులకు ఏమి జరిగిిందో వారు ఆిందోళ్న 

చెిందుతునాే రు 

థ్లస్స లొనీక్లోని చరాి కి ఈ మొదటి లేఖలో రిండవ్ 

రాక్డ వాగా్దనిం గురిించి చ్చలా ఎకుక వ్ ఎిందుకు 

చెపాు లో తిమోతి యొక్క  నివేదిక్లోని చివ్రి భారిం. 

రిండవ్ రాక్డ గురిించి 1 థ్లస్స లొనీక్యుల నుిండి కొనిే  

నగ్గ గట్్లు మరియు రోజువారీ జీవ్నిం గురిించి మనిం 

తెలుసుకవ్లసిన వాటిని చూపించడ్డనికి పౌలు 

ఉరయోగిించే స్ిందరభ ిం ప్కిిందివి. 

6. థ్లస్స లొనీక్యుల కొరకు పౌలు దేవునికి క్ృత్జఞత్లు 

తెలిపాడు. (వ్చనిం 2) 

7. అత్ను వారి ప్శ్మ, ప్ేమ మరియు విశావ ానేి  

గురుతించ్చకుింటాడు. (వ్చనిం 3) 

8. వారు మాసిడోనియాలోని ప్రజలిందరిీ ఆదరశ ింగ్ద 

ఉనాే రు. (వ్చనిం 7) 

9. స్జీవుడు మరియు నిజమైన దేవుణణ స్నవిించడ్డనికి 

వారు విప్రహాల నుిండి దేవుని వైప్ప తిరిగ్దరు. 

(వ్చనిం 9) 

10. ఆయన మృతులలోనుిండి లేపన ఆయన 

కుమారుడైన యేసు కొరకు రరలోక్ము నుిండి 

వేచియుిండిరి, ఆయన రాబోయే ఉప్రత్ నుిండి 

మనలను రక్షించ్చను. 

మీరు 10వ్ వ్చనిం చివ్రలో రిండవ్ రాక్డ గురిించి 

ప్ర తా విించడ్డనేి  చూసుతనేా రా? ఆ స్ిందరభ ింలో పాల 

ఇలా అనేా డు, యేసు మళ్ళ ా వ్ తా డని మీరు ఎదురు 

చూసుతనే ప్పు డు, మీరు నిజమైన మరియు స్జీవ్మైన 

దేవునికి స్నవ్ చేయడ్డనికి విప్రహాలను 

వ్దిలిపెటినాిందుకు నేను స్ింతోష్టసుతనేా ను. యేసు 

రిండవ్ రాక్డ వాగా్దనిం మనలో ప్రతి ఒక్క రిీ 

చేయవ్లసిన మొదటి విష్యిం ఇక్క డ ఉింది. అది 

మునిగిపోయినప్పు డు, మీరు మరియు నేను ఆ భావ్నను 

కేవ్లిం మేధోరరింగ్ద మాప్త్మే కాకుిండ్డ, ఇక్క డ 

హృదయింలో ీవ క్రిించినప్పు డు, మీరు మీ జీవ్నశైలిని 

మారుా కుింటారు. 

రర జనతో ఆకాశ్ిం ఎలా క్నుమరురవుతుింది, వేడికి 

మూలకాలు క్రిగిపోాయి మరియు భూమి నిస్స తుతవ్గ్ద 

ఎలా ఉింటుింది అనేదాని గురిించి జీస్స్ మళ్ళ ా ఎలా 

వ్ తా డనే దాని గురిించి ప్గ్దఫిక్ వివ్రణ ఇచిా న వ్య కి త 



Temptations are certain - The first thing we can say 

without any doubt is that temptations are certain. A 

temptation is a trap that's set before you by Satan. It's his 

lure to get you to sin.  

We usually think of temptations as very negative things, 

because they lead us to that which is our destruction. But 

quite frankly, temptations are almost always packaged 

very, very attractively. 

 Do you know the difference between a trial and a 

temptation? 

James, the half brother of Jesus, makes that clear. He says, 

“Consider it pure joy, my brothers, whenever you face 

trials of many kinds, because you know that the testing of 

your faith develops perseverance.” (James 1:2-3) 

Therefore, a test (trial) is that which is allowed upon you 

or even sent upon you by God for your character 

development.  

But in that same chapter down at verse 13, James says 

“When tempted, no one should say, ‘God is tempting me.’ 

For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt 

anyone.” 

You see temptations are sent by Satan for your devastation. 

Tests are sent by God for our development. Temptations 

are by designed for our devastation. As long as the devil's 

around, there will be temptations. You know the old adage 

that there are two certainties, death and taxes, right? Well, 

there really is at least one more. There will always be 

temptation. No one is exempt, not the young, not the old, 

not the educated, not the uneducated, not male, not female, 

not black and not white. I don't care how many years or 

how closely you've walked with God you will not be 

immune from temptation. In fact let's debunk that myth 

right now. 

There are a lot of people who believe the more spiritual you 

are the more you will begin to vindicate and abstain 

yourself from temptations. It's not true. 

Look at the children of Israel, God's chosen people back in 

the days of the Exodus when Moses led them out. Look at 

the spiritual privileges and blessings that they had.  

Paul says in verse one, “For I do not want you to be 

ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all 

under the cloud and that they all passed through the sea. 

They were all baptized into Moses in the cloud and in the 

sea. They all ate the same spiritual food and drank the same 

spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that 

పీటర్. త్రావ తి ్శాోక్ింలో ఏిం చెపాు డో తెలుా? "ఈ 

విధింగ్ద ప్రతిదీ నాశ్నిం చేయబడుతుింది కాబ్టి,ా మీరు 

ఎలాింటి వ్య కుతలుగ్ద ఉిండ్డలి?" (11వ్ వ్చనిం) అది 

మించి ప్రశే్ . ముగిింప్ప మనకు తెలుసు. మనిం 

ఎలాింటి వ్య కుతలుగ్ద ఉిండ్డలి? త్న ప్రశే్ కు ానే 

స్మాధ్యనమి తాడు. "మీరు దేవుని దినిం కస్ిం ఎదురు 

చూసుతనే ప్పు డు మరియు దాని రాక్డను వేరవ్ింత్ిం 

చేసుతనే ప్పు డు మీరు రవిప్త్మైన మరియు దైవిక్ 

జీవిాలను రడపాలి" అని ఆయన చెపాు డు. 

యేసు మళ్ళ ా వ్ తా డనే వాగా్దనిం, ప్పారించిక్ ఆస్కి త, 

ప్పారించిక్ ప్రవ్ర తన, ప్పారించిక్ ఆరాధన నుిండి 

మరలడ్డనికి మరియు దైవిక్ ఆస్కి త, దైవిక్ ప్రవ్ర తన, దైవిక్ 

ఆరాధన వైప్ప మళా్ళలా మనలిే  ప్ేరేపసుతింది. ఎవ్రో 

చెపాు రు, "స్రే, ్ ా్ , జీస్స్ ఇింకా రాలేదు. దాదాప్ప 2,000 

స్ింవ్త్స రాలైింది మరియు అత్ను రాలేదు కాబటి ామరో 

2,000 స్ింవ్త్స రాలు కావ్చ్చా . నేను ఇప్పు డు అత్నిని 

ఎిందుకు ఆప్శ్యిించ్చలి?" 

ఆ ప్రశే్ కు స్మాధ్యనమివ్వ క్ముిందే అది ఎింత్ 

మూరుత్వ ిం మరియు స్మాధ్యనిం ఎింత్ స్రళ్ింగ్ద ఉిందో 

మీరు అరపిం చేసుకుింటారు. మీకు మరియు నాకు 

జీవిానికి స్ింబింధించిన ప్పాథమిక్ సిదాధ ింత్ిం 

ఖచిా త్ింగ్ద తెలిస్నత, అది ఇదే: ఇప్పు డు మీరు తీసుకునే 

నిరణయాలు త్రావ త్ మీ విధని నిరణయి తాయి. అది 

స్రైనది కాదా? 

మీరు ఇప్పు డు తీసుకునే నిరణయాలే త్రావ త్ మీ విధని 

నిరణయి తాయి. ఒక్ విదాయ రి ప ఉనే త్ పాఠశాలలో దివ తీయ 

స్ింవ్త్స రిం చదువుతునే టయాితే మరియు ఆ విదాయ రి ప 

క్ళ్తశాలకు వెళా్తలనుకుింటే, ఆ విదాయ రి ప అత్ను లేదా 

ఆమె ఉనే త్ విదయ లో చేరేిందుకు అనుమతిించే నిరిషా్ ా

పాఠాయ ింశాలను తీసుకవాలని అప్పు డే నిరణయిం 

తీసుకవాలి. ఒక్ విదాయ రి ప క్ళ్తశాల 

ప్పారింభిించినటయాితే, ఆ ప్రష్టమ న్, అత్ను ఒక్ రోజు 

వైదుయ డు కావాలనుకుింటే, ఒక్ నిరిషా్ ా పాఠాయ ింశ్ింలో 

నిమరే మై, ఆ పాఠాయ ింశాలాో బాగ్ద రాణించ్చలనే 

నిరణయిం తీసుకవాలి, లేదా అత్నికి అవ్కాశ్ిం ఉిండదు. 

వైదయ  పాఠశాలకు వెళ్డా్డనికి. 

నేను ప్రసుతత్ిం నేరిం చేయాలని ఎించ్చకుింటే, నేను 

ఫోలస మ హిలనా్్లో నా ్ ప నానేి  రిజర్వ  చేసుతనేా ను. 

అది స్రైనది కాదా? మేము ఒక్ నిరిషా్ ా విధని 

కరుకుింటునేా ము లేదా కరుకనిందున, మేము స్రైన 

ఎింపక్లను ఇప్పు డే చే తాము. అదీ జీవిత్ిం తీరు. అనిే  

విధలలో అతిపెదదాి మరియు అనిే  ఎింపక్లలో 

అతిపెదదాి: నేను గ్దలిలో భరవ్ింతుడిని 

క్లవాలనుకుింటే, అగిే  మరియు రింధక్ిం ముిందు, 



accompanied them, and that rock was Christ.” (1 

Corinthians 10:1-4) 

Do you see all the advantages they had? They had the 

cloud, they followed it. They had the food from God. They 

drank the water given to them by God.  Paul said Christ 

himself was accompanying them. "Nevertheless, God was 

not pleased with most of them; their bodies were scattered 

over the desert." (vs. 5) That's one of the great 

understatements in the Bible. God was only pleased with 

two of them out of about two million. Why? They fell 

victim to temptation. Temptations are certain. 

Temptations are common – Though they come in 

different guises, Satan uses the same basic ploys on all of 

us.  

We're told some of the temptations that the children of 

Israel kept falling victim to. “Do not be idolaters, as some 

of them were; as it is written: ‘The people sat down to eat 

and drink and got up to indulge in pagan revelry’.”  (vs. 7)   

Now idolatry is simply putting something in God's place, 

giving some object his preeminence and his status. It’s true 

today as much as it was in the days of the Israelites. It 

flourished in Paul's day. It's a common temptation.  

He said they fell victim to sexual immorality. Not much has 

changed, has it? It's a common temptation. (vs.8)   

"We should not test the Lord, as some of them did" (vs. 9) 

It's the idea of trying to put God on the spot, playing games 

with him, testing his patience and taking liberties with his 

mercies. The children of Israel did that and oh so many 

people do that now. 

“Do not grumble, as some of them did - and were killed by 

the destroying angel.” (vs. 10) That may be the greatest 

temptation facing believers then and now. What I'm trying 

to get you to see is, every temptation that Paul cited among 

the Israelites was present in his day 1,600 years later, and 

those same temptations are present right now 1,900 years 

after Paul. Idolatry, immorality, arrogance, 

discontentment; you boil it down and we, humanity, share 

the same basic temptations. Nothing has changed.  

The Apostle John says in 1 John 2:16 that you can take all 

the temptations and the sins they lead to, and group them 

into one of three categories: (1) lust of the flesh, (2) lust of 

the eyes and (3) pride of life. But "No temptation has seized 

you (listen) except what is common to man." (1 Corinthians 

10:13) 

Common pattern - James tells us the pattern. "Each 

one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged 

away and enticed." (1 John 1:14) The Greek word that's 

నేను ప్రసుతత్ిం నా జీవ్నశైలి గురిించి ఎింపక్ 

చేసుకవాలి. 

"మన ప్రభువైన యేసు వ్చ్చా నప్పు డు ఆయన 

స్నిే ధలో మనము మహిమరరచ్చకొనునది మన 

నిరీక్షణ, మన స్ింతోష్ము లేక్ కిరీటము ఏమిటి? అది 

నీవు కాదా? నిజముగ్ద, నీవే మా మహిమ మరియు 

స్ింతోష్ము." (1 థ్లస్స లొనీక్యులు 2:19-20) మీరు ఆ 

మాటలను ఇింత్కు ముిందెనే డూ చదివి 

ఉిండక్పోవ్చా్చ  లేదా నిజింగ్ద వాటిని 

మునిగిపోనివ్వ లేదు. పౌలు అనేా డు, ప్రభువు మళ్ళ ా

వ్చిా నప్పు డు, నేను కిరీటానిే  ొిందబోతునేా ను. 

థ్లస్స లొనీక్యులారా, ఆ కిరీటము మీరే. కిరీటిం కస్ిం 

ప్ీకు రదానిే  రిండు మారాగలలో ఒక్టిగ్ద 

ఉరయోగిించవ్చా్చ , కొనేి ారాు వారు దానిని రాయల్ట ా

యొక్క  చిహేా నిే  సూచిించడ్డనికి ఉరయోగి తారు, మీకు 

తెలుా, రాజు లేదా రాణ త్లపై ఉనే  కిరీటిం, కానీ 

వారు దానిని కిరీటానేి  సూచిించడ్డనికి కూడ్డ 

ఉరయోగి తారు. విజయిం, ఒక్ అథా్లట్ పోటీలో గ్గలిచిన 

త్రావ త్ ొిందే అవారాు. బాగ్ద, పాల రిండవ్దానిే  

సూచిసుతనేా డు. 

అత్ను ఇలా అింటాడు, "ప్ీసుత రిండవ్ రాక్డలో నేను 

అత్నితో గ్దలిలో నిలబడితే, మరియు థ్లస్స లొనీకాలోని 

క్రకైస్తవులు నాతో గ్దలిలో చేరడిం నేను చూసినప్పు డు, 

అదే నా కిరీటిం అవుతుింది. అదే నేను అిందుకునే  

గొరు  బహుమతి. మీరు నాతో విమోచిించబడా్డరు." 

యేసు రిండవ్ రాక్డ యొక్క  రిండవ్ అింత్రారపిం 

ఇక్క డ ఉింది: నేను ఎవ్రినైనా నాతో 

తీసుకెళా్తలనుకుింటునేా ను. నిజానికి, నేను ఎవ్రినైనా 

నాతో తీసుకెళ్డాిం ఇష్ిాం లేదు, నాతో చ్చలా మిందిని 

తీసుకెళా్తలనుకుింటునేా ను. నేను నా కుటుింబానేి  

మొత్తిం తీసుకెళా్తలనుకుింటునేా ను. ఎవ్రినీ 

వ్దిలిపెటడాిం నాకు ఇష్ిాం లేదు. నేను నా 

జీవ్స్ింబింధమైన కుటుింబిం, నా భౌతిక్ కుటుింబిం 

గురిించి మాటాాడుతునేా ను. నేను నా సే్న హితులను 

తీసుకవాలనుకుింటునేా ను, నాకు తెలిసిన ప్రతి 

సే్న హితుడిని నేను తీసుకవాలనుకుింటునేా ను. మీ 

అిందరినీ నాతో తీసుకెళా్తలనుకుింటునేా ను. నేను 

గ్దలిలో నాతో ఆ ప్రయాణిం చేయడ్డనికి మిమమ లేి  

ప్రభావిత్ిం చేయడ్డనికి ఏదైనా 

చేయాలనుకుింటునేా ను. 

మేము ఈ పాఠానిే  సిదధిం చేయడ్డనికి కారణిం 

ఏమిటింటే, మీరు మాతో పాటు వెళా్ళలా సువారతకు 

లోబడేలా మిమమ లిే  ప్ేరేపించే ఏదో ఒక్టి 

చెపాు లనుకుింటునేా ము. మీరు ఎప్పు డైనా ప్ీసుతకు 

ఎవ్రినైనా గ్గలుచ్చకునే టయాితే, మీకు పూరితగ్ద 



used there for enticed is a fishing term. It doesn't take much 

imagination to see the principle does it? I'm not a very good 

fisherman, but I understand the concept.  

You take a hook, but you don't just throw the hook in the 

water, do you? You've got to put something out there called 

bait, or we even call it a lure. That's an appropriate name. 

You see it has to be just the right one for a bass if you're 

going after a bass or just the right one for a trout if you're 

fishing for trout. When that thing hits the water, you make 

it attractive, and you pull on it and you twitch it and you 

get the attention. Until finally so caught up by their own 

desire for food, the fish hits it. James says that's exactly the 

way it is between Satan and us. Sure enough, the devil uses 

the same old bait on all of us, and he keeps reeling us in. 

Temptations are crafty. So, if you think you are 

standing firm, be careful that you don't fall! (1 Corinthians 

10:12) Oh be careful, temptations are so crafty. If you think 

you've got some kind of spiritual status, you're beyond all 

that now and you know your maturity level has taken you 

to a whole sphere where you don't worry about falling to 

temptation. Bam! You're on your way down. In fact, we're 

told in the Bible that pride goes before a fall. (Proverbs 

16:18) 

The Pharisees caught themselves in that trap. They thought 

they were so obedient they were beyond sin and they didn't 

even recognize the fact that they were wallowing in it. You 

never climb too high, you never run too far. Be very, very 

careful about throwing stones at someone else who has 

fallen victim to temptation, because your time might be 

next. Now have I scared you enough about temptation? 

Surely I have. It's certain, it's common and it's crafty. But 

here is the best news, and this is our promise. Temptation 

is conquerable. It really is.  

Temptation is conquerable - “No temptation has 

seized you except what is common to man. And God is 

faithful; He will not let you be tempted beyond what you 

can bear. But when you are tempted, He will also provide 

a way out so that you can stand up under it.” (1 Corinthians 

10:13) 

That passage tells us several things. 

1.   Our God is faithful. He's not going to desert you when 

temptation surrounds you. He's not going to let you 

down. He's right there where He's always been and you 

can count on Him. You can count on Him to do what? 

You can count on Him to do things that are extremely 

important. He will keep that temptation within limits 

and boundaries. Now mark that down.  

a. As strong as they seem at times, temptations are 

not limitless. They are bounded by God's power. 

Remember they are orchestrated by Satan, they're 

not random. Temptations are like bait to a fish, 

ప్రతేయ క్మైన ఆనిందిం తెలుసు. గొరు  అనుభూతి లేదు, 

గొరు  స్ింత్ృపత లేదు. కానీ నా మాట వినిండి, మీరు 

గ్దలిలో ప్రభువును చేరినప్పు డు మరియు మీరు 

ఆకాశ్ింలో చూసినప్పు డు మీరు అనుభవిించే ఆనిందిం 

రక్క న ఆ ఆనిందిం కూడ్డ పాలిపోతుింది, మరియు 

మీరు ప్ీసుత కస్ిం ప్రభావిత్ిం చేసిన వ్య కి త ముఖానిే  

చూ తారు. రిండవ్ రాక్డ జరరబోతోిందని మీరు 

తెలుసుకునేా రు, నేను ఆధ్యయ తిమ క్ింగ్ద ఇత్ర వ్య కుతల 

కస్ిం వెత్కాలని నాకు చెబుతుింది. 

యేసు రిండవ్ రాక్డ మన స్ింబింధ్యలను ప్రభావిత్ిం 

చేసుతిందని పాల 3వ్ అధ్యయ యింలో ేరొక నేా డు. 1 

థ్లస్స లొనీక్యులు 3 నుిండి 12 మరియు 13 వ్చనాలను 

నాతో చదవ్ిండి. "ప్రభువు మీ ప్ేమను ఒక్రికొక్రు 

మరియు అిందరి యెడల మీ ప్ేమను 

పెింొిందిించ్చను గ్దక్. మీరు నిరాోష్యలుగ్ద మరియు 

రవిప్తులుగ్ద ఉిండేలా ఆయన మీ హృదయాలను 

బలరరు తాడు. మన ప్రభువైన యేసు త్న 

రరిశుదుధలిందరితో క్లిసి వ్చిా నప్పు డు మన త్ింప్డి 

మరియు త్ింప్డి స్మక్షింలో (రిండవ్ రాక్డ ఉింది 

చూడిండి). 12వ్ వ్చనిం, ఇక్క డ అింత్రారపిం ఉింది: 

యేసు మళ్ళ ావ్సుతనేా డు, కాబటి ామీరు ఇత్ర క్రకైస్తవుల 

రట ామరియు మీరు స్ింప్రదిించే ప్రతి ఒక్క రి రట ామీ 

ప్ేమ ొ ింగిొరేలాా చూసుకిండి. చూడిండి, అది ప్రధ్యన 

విష్యిం. 

డిఎల మూడీ ఒక్ారి నాకు ఎరు టిీ గురుతిండిపోయే 

విష్యిం చెపాు రు. అత్ను చెపాు డు, "నేను నా 

జీవిత్ింలో నేరుా కునే  ప్రధ్యన విష్యిం ఏమిటింటే, 

ప్రధ్యన విష్యింపై దృష్ట ాపెటడాిం ప్రధ్యన విష్యిం." 

ప్రధ్యన విష్యిం ఏమిటో మీకు తెలుా? మీరు 

చేయక్పోతే, యేసు మీకు చెపాతడు. నీ దేవుడైన 

ప్రభువును నీ పూరణహృదయముతోను, ఆత్మ తోను, 

శ్కి తతోను, మనసుస తోను ప్ేమిించ్చటయే 

ముఖయ విష్యమని అత్డు చెపాు డు. మరియు రిండవ్ 

ప్రధ్యన విష్యిం దానితో పోలా బడిింది. నినేు వ్లె నీ 

ొరుగువారిని ప్ేమిించ్చటయే. యేసు మళ్ళ ా

వ్సుతనేా డని తెలిసి, ఆ ప్రధ్యన విష్యాలను నేను 

మరచిపోలేనని నాకు చెబుతుింది, మీరు ఎలా 

ఉింటారు? 

"ఎవ్రైనా, 'నేను దేవుణణ ప్ేమిసుతనేా ను' అని 

చెపు నరు టిీ, త్న సోదరుడిని దేవ ష్టస్నత, అబదిధకుడు." 

(1 యోహాను 4:20) అది మొదాుబారినా లేదా ఏమిటి? నా 

ఉదాేశ్య ిం అది విష్యమేనా? అత్ను అదే రదయ ింలో 

కొనాగుాడు మరియు "ాను చూసిన త్న సోదరుడిని 

ప్ేమిించనివాడు ాను చూడని దేవుడిని 

ప్ేమిించలేడు" అని చెపాు డు. అాధయ మైన, పూరితగ్ద 

అాధయ మైన విష్యానిే  నేను మీకు చెపాతను. దేవుణణ 



luring us to sin. But remember that God is stronger, 

wiser, and ultimately going to defeat Satan. 

Nothing that Satan uses as a ploy against us 

escapes God's notice, nor does it supersede his 

power. 

b. God knows the power of every temptation. He 

knows each person’s limitations are different and 

the power of each and every temptation.  He will 

not let the combination of those two things create 

an overload. 

 

2. Temptation is conquerable. When I have fallen victim to 

temptation, and wanted to indict God for letting me 

fall, though it was my own choice, I go back and reread 

the conversation that Satan had with God Almighty the 

book of Job, where God said to Satan you can test my 

servant Job but you go this far and no farther. You see 

God knew exactly what he was doing. He has limits. 

 

So temptation is conquerable, first of all, because: 

1. God will keep temptation within limits.  

2. God will provide a way of escape. That is the most 

magnificent part of the whole promise. When I 

find myself surrounded by temptation, if I'll just 

keep my eyes open, there's a way out right there. 

Sometimes I've had a hard time believing that 

because my eyes were so focused on the 

temptation. Have you ever fallen victim to that?  

Think about the fish analogy that James uses again. Is 

the problem for that fish that it is in the water or is the 

fish being drawn to the lure by its desire for food? Is 

the problem that he doesn't have a way out? He's got 

every way in the world out. He's got a whole lake. He's 

got a whole ocean. He can take off and swim in a 

million different directions. That's not the problem. 

The problem is his attention is absolutely obsessed 

on the bait. The great news is there's a way of escape 

every time but one must focus on the escape not the 

lure, the temptation.  

Key defenses - What does the scripture teach us about 

defenses against temptation? You prepare yourself for 

those testing moments that Satan puts before you, don't 

walk in blindly, or naively. 

1. Run from temptation. When you see a temptation that's 

sent straight from the devil, run from it, don't toy with 

it, don't flirt with it and don't entertain it. Just run! 

You're not going to be the first human being to try to 

whip the devil one on one. A lot of human beings have 

tried and nobody has ever whipped the devil one on one 

yet. Samson thought he was pretty strong, didn't he? 

He thought he was tough. He thought he could handle 

anything, but ask Delilah how weak he was.  

 

ప్ేమిించడిం మరియు మీ తోటి మనిష్టతో అనేక్ 

దేవ ష్పూరిత్ స్ింబింధ్యలను క్లిగి ఉిండటిం. మీరు 

విింటారా? మీరు దీనిే  చేసుతనేా రని చెరు క్ిండి, 

ఎిందుక్ింటే మీరు అలా చేయరు. నమమ క్మైన 

క్రకైస్తవునిగ్ద చెప్పు కవ్దాు మరియు అసూయ, అసూయ, 

దేవ ష్ిం మరియు క్లహాలతో నిిండిన స్ింబింధ్యలను 

క్లిగి ఉిండక్ిండి. యోహాను ఇలా అింటాడు, "నువువ  

చూసిన నీ సోదరుడిని ప్ేమిించలేక్పోతే, చూడని 

దేవుణణ ఎలా ప్ేమిించరలవు?" పాల చెపాు డు, ప్ీసుత 

రిండవ్ రాక్డ వెలుగులో, నేను నా స్ింబింధ్యలను 

ప్క్మింలో ొిందాలనుకుింటునేా ను. 

"స్హోదరులారా, మీరు నిప్దపోయేవారి గురిించి 

అజాప్రత్తగ్ద ఉిండకూడదని లేదా నిరీక్షణ లేని మిగిలిన 

మనుష్యయ ల వ్లె దుుఃఖించకూడదని మేము కరుకము. 

యేసు చనిపోయి తిరిగి లేచ్చడని మేము 

నముమ తునేా ము మరియు దేవుడు యేసుతో పాటు 

వారిని తీసుకువ్ తా డని మేము నముమ తునేా ము. 

అత్నిలో ఎవ్రు నిప్దపోయారు." (13 మరియు 14 

్శాోకాలు) 

పౌలు 1 థ్లస్స లొనీక్యుల ప్పస్తకానేి  ప్వాయడ్డనికి ఇది 

నిజింగ్ద ప్రధ్యన కారణిం. రిండవ్ రాక్డ స్మాధకి 

మిించిన జీవిానికి భరోా ఇసుతింది. ఆస్కి తక్రమైన 

విష్యిం ఏమిటింటే, థ్లస్స లొనీకాలో వారు శిథిలాల 

మధయ  ఈ శాస్నిం ఉనే  ఒక్ రాయిని క్నుగొనాే రు. అది 

భవ్నింలో ఒక్ భారమో, లేక్ స్మాధపై నిరిమ ించబడిిందో 

వారికి తెలియదు, ఎవ్రికి తెలుసు? కానీ రాయి ఇలా 

చెబుతోింది: "మరణిం త్రావ త్, ప్పనరుజీజవ్నిం లేదు, 

స్మాధ త్రావ త్, మళ్ళ ాస్మావేశ్ిం కాదు." 

ఇప్పు డు దాని గురిించి ఆలోచిించిండి. ఆ తొలి క్రకైస్తవులు 

ఆ శాస్నిం దావ రా నడిచి, దానిని చదివి, అది 

స్రైనదేనని భావిించి ఉిండవ్చ్చా . మరణిం త్రువాత్, 

ప్పనరుజీజవ్నిం లేదు. స్మాధ త్రావ త్, మళ్ళ ా క్లవ్డిం 

లేదు." మా నానే  గురిించి, మా అమమ  గురిించి, నా 

సోదరుడు మరియు సోదరి గురిించి, నా భారయ  గురిించి 

ఏమిటి, నేను స్మాధలో ఉించిన చినే  బిడ ాగురిించి 

ఏమిటి? 

పౌలు 4వ్ అధ్యయ యింలో ఇలా చెపాు డు, "యేసు మళ్ళ ా

వ్సుతనేా డు కాబటి,ా మీరు వారి గురిించి చిింతిించక్ిండి." 

ఒక్ వ్య కి త ప్ీసుతలో జీవిించినటయాితే, అత్ను 

చనిపోయినప్పు డు, అత్ను ప్ీసుతలో మరణించ్చడు. 

అత్ను చనిపోయినరు టిీ, అత్ను ఇింకా ప్ీసుతలో 

ఉనేా డు మరియు యేసు మళ్ళ ావ్చిా నప్పు డు, అత్ను 

ప్ీసుతలో లే తాడు. 



Be like Joseph, who when Potiphar's wife grabbed 

him by the coat and said, "come and lie with me." 

You talk about fleeing from temptation, Joseph 

literally fled and left his coat right there in her hand.  

 

2. Guard your thought life. Proverbs 23:7 says, "For as 

he thinks in his heart, so is he." As the fountain is, so 

will be the stream. Quench the spark and you stop the 

fire. Philippians 4:8 says, “whatever is true, whatever 

is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever 

is lovely, whatever is admirable-if anything is 

excellent or praiseworthy-think about such things. 

The reason for that is simply this: temptation 

flourishes on inconsistent thinking.  

 

In the book of James, right after he talked about the 

luring nature of temptations, like a bait before a fish, 

he says, "Don't be deceived my brothers." You see 

temptation is built upon the premise of deception. I've 

wondered how many fish have been caught out there 

in all those lakes. Once they're in that net and are 

being pulled into the boat, I wonder how many of 

them are thinking, I wish I hadn't swallowed that. I 

wonder how many people who swallowed the bait and 

thought as they were being reeled in, I wish I hadn't 

swallowed that. Eve did the same thing. How was she 

tempted? How did she fall? She was deceived. So 

guard your thought life. Don't be deceived. 

 

3. Fall in love with the Lord. This is so critical, so 

fundamental. Fall in love with the Lord. Who you 

love, changes your desires, and desire is the key to 

temptation. You see it goes back to that lure. That's 

the key. 

When I was growing up at home, my Mom wanted me 

along with my sisters to do the dishes. Now I'll be 

honest with you. I would try to find every excuse in the 

world not to do those dishes. Mom, you know it hurts 

my back because the sink is too low and all this. Then 

I started dating my wife-to-be. I would go over to her 

house and eat. After dinner she'd say, "Hon, would you 

help me with the dishes?" I'd say, "Oh, I'd love too."  

Now what's the difference? It has nothing to do with 

dishes. No. I had fallen in love with the one who 

wanted me to do the dishes. Now it's not that I didn't 

love my Mom. Oh, you understand, I don't have to go 

into all that. You see it's the same way, when you fall 

in love with Jesus, you'll find your heart more firmly 

set on the things that he desires instead upon the things 

that Satan desires. The key is having the right delight. 

4.   Pray. If you don't see the escape when temptation is all 

around you, and you don’t remember the promise then 

Pray! Right then, right there. I don't care where you are, 

రోమనాు 8:35 బైబిల్లోని గొరు  ప్రశే్ లలో ఒక్టి, "ప్ీసుత 

ప్ేమ నుిండి మనలేి  ఏది వేరు చేసుతింది?" అప్పు డు 

పాల స్మాధ్యనిం ఇ తాడు. ఏమిలేదు. "మరణిం లేదా 

జీవిత్ిం కాదు." (38వ్ వ్చనిం) మీరు చనిపోవ్డిం వ్ల ా

మీరు ప్రభువుకు దూరింగ్ద ఉనాే రని కాదు. అదే 

వాక్య భారము, "యేసు మరల వ్చిా నప్పు డు, ప్ీసుతనిందు 

చనిపోయినవారు గ్దలిలో ఆయనను క్లుసుకొనుటకు 

ప్రరించమింత్టా లే తారు" అని చెబుతుింది. నేను 

దానిని చూడటానికి వేచి ఉిండలేను, మీరు కాదా? 

అలా కా  నుిండి అర జింటీనా వ్రకు, బలేగరియా నుిండి 

బొల్టవియా వ్రకు, చిల్ట నుిండి చికాగో వ్రకు, డెనవ ర్ 

నుిండి డెనామ ర్క  వ్రకు, ఎడిన్్బోరో నుిండి 

ఇథియోపయా వ్రకు, మరియు ప్ీసుతలోని ప్రతి వ్య కి త 

మారా బడటిం మరియు రూపాింత్రిం చెిందడిం వ్ింటి 

గ్దలిలో ఉింటాడు. ప్రశే్ : మీరు అక్క డ ఉింటారా? మీరు 

ప్ీసుతలో చనిపోయినవారిలో ఉింటారా? నేను, మరియు 

అది ఒక్ అిందమైన ప్రదేశ్ిం కానుింది. 

యేసు యొక్క  రిండవ్ రాక్డ సిదాధ ింత్ిం మీ జీవిత్ింలో 

ఎటువ్ింటి మారుు ను క్లిగిించని కొనిే  ప్పరాత్న మేధో 

వాగా్దనిం కాదు. ఇది మీ జీవిత్ింలో అనిే  మారుు లను 

చేసుతింది. మీ జీవిత్ రమనిం గురిించి మీరు తీసుకునే 

ప్రతి ని్ర ణయానికి ఇది తేడ్డను క్లిగిసుతింది. మీరు క్లిగి 

ఉనే  ప్రతి స్ింబింధ్యనికి ఇది తేడ్డను క్లిగిసుతింది. 

మీరు ఇత్ర వ్య కుతలతో రించ్చకునే దానిలో తేడ్డ 

ఉింటుింది. మరియు మీరు మరణానిే  ఎలా 

ఎదురొక ింటారో, మీ స్వ ింత్ిం మరియు మీకు దర గరగ్ద 

ఉనే వారు రిండిింటిలో తేడ్డను క్లిగిసుతింది. ఇది 

నిజింగ్ద బైబిల్లోని గొరు  వాగా్దనాలలో ఒక్టి.అమేజింగ్ ప్గేస్ 

#1168 -్ ా్  ్ ా ట్, జూలై 17, 1994 

 

 

టంప్టషేన్్ను అధిగమించడానికి వాగా్దనం 

"మనుష్యయ లకు ాధ్యరణమైనది త్రు  మరే ప్రలోభిం 

మిమమ లిే  రటాుకలేదు. మరియు దేవుడు 

నమమ క్మైనవాడు; మీరు భరిించరలిగే దానిక్ింటే 

ఎకుక వ్ శోధించబడనివ్వ రు. కానీ మీరు 

శోధించబడినప్పు డు, మీరు నిలబడటానికి అత్ను ఒక్ 

మారాగనేి  కూడ్డ అింది తాడు. దాని కిింద." (1 

కొరిింథీయులు 10:13) 

గొరు  వాగా్దనిం ఎలా ఉింది? నేను మొత్తిం బైబిల్లో 

ఎక్క డైనా మించి వాగా్దనిం గురిించి ఆలోచిించరలనా 

అని నాకు ఖచిా త్ింగ్ద తెలియదు. ఇది నాకు తెలిసిన 



just drop that head, get down on your knees and pray, 

because prayer may be your means of escape.  

Abraham Lincoln once wrote, "I have been driven 

many times to my knees by the overwhelming 

conviction that I had nowhere else to go." If you sense 

that you have nowhere else to go, go there and watch 

God give you that way out. Prayer has a way of totally 

diluting until it destroys temptation. Amazing Grace Class 

#1162 - Steve Flatt, June 5, 1994 

 

 

Promise for Overcoming Worry 

Do you worry a lot? Most of us do. Most of us spend hours 

each week, sometimes countless hours, worrying about all 

of our circumstances, the environment, what's happening 

around us, and what's threatening to happen to us.  

Erma Bombeck, one of my favorite authors, wrote "I've 

always worried a lot, and frankly I'm good at it. I worry 

about introducing a group of people and going blank when 

I get to my mother. I worry about a shortage of ball 

bearings. I worry about the world ending at midnight and 

getting only three hours of a 12-hour cold capsule. I worry 

about getting in the Guiness Book of World Records under 

"pregnancy" world's oldest recorded birth. I worry about 

what the dog thinks when he sees me getting out of the 

shower. I worry that my daughter will marry an Eskimo and 

set me adrift on an iceberg when I can no longer feed 

myself. I worry about salesladies following me into the 

fitting room, oil slicks, and Carol Channing going bald. 

And I worry about scientists discovering someday that 

lettuce has been fattening all along." 

You know her list tops mine. But we're learning that as a 

nation, we are worrying ourselves sick. We're living in 

what the American Psychological Association has labeled 

the "Age of Anxiety." The American Academy of 

Physicians has reported that at least two-thirds of all 

patients who occupy hospital beds are there because of 

stress-related illness.  

Do you know what the three best-selling prescription drugs 

in America are? They kind of reveal the worry and anxiety 

that we're going through. Number one is tagamet. Tagamet 

is an ulcer medication. Number two is enderol, and enderol 

is prescribed for hypertension. And number three is valium, 

and valium is a tranquilizer. Do you see that? The three 

best-selling drugs in America and all of them are related to 

anxiety and illness. Somebody said in a 1988 Newsweek 

article that stress and worry costs our nation's economy 

అత్య ింత్ ారవ ప్తిక్ వాగా్దనిం ఎిందుక్ింటే మనలో ప్రతి 

ఒక్క రూ శోదిించబడారు, కాదా? 

మనిం నిజింగ్ద ఆ వాగా్దనానేి  మరియు దాని అరాపనేి  

పూరితగ్ద రరిశోధించే ముిందు టెింేషా్న్ గురిించి ఒక్క  

క్షణిం ఆలోచిదాాిం. మార్క  ఆింథోనీ, ప్రసిదధ త్త్వ వేత్త, 

రిండితుడు, యోధుడు మరియు రాజనీతిజుఞడు, 

చరిప్త్లో దాదాప్ప "పీర్" లేని వ్య కి త అయిన 

్కియాోపాప్ాకు సూటర్ అయిన వ్య కి త. అత్ని ట్టయ టర్ 

ఒక్ారి ఇలా అనేా డు, "ఓ మారక స్, ఓ భారీ పలవాాడ్డ, 

ప్రరించ్చనిే  జయిించరలడు, కానీ టెింేషా్న్్ను 

ఎదిరిించలేడు." అించనా అనేది మార్క  ఆింథోనీని 

మాప్త్మే వ్రిణించలేదని నేను భావిసుతనేా ను, మీ 

గురిించి ఎలా? 

ప్రప్లోభాలు ఖచ్చి తంగ్ద ఉనాే యి -ఎటువ్ింటి 

స్ిందేహిం లేకుిండ్డ మనిం చెరు రలిగే మొదటి 

విష్యిం ఏమిటింటే, ప్రలోభాలు ఖచాి త్ింగ్ద 

ఉింటాయి. టెింేషా్న్ అనేది ాాను మీ ముిందు 

ఉించిన ఉచ్చా . నినేు  పారిం చేయాలనే ది అత్ని ఎర. 

మేము ాధ్యరణింగ్ద టెింేషా్ననాు చ్చలా ప్రతికూల 

విష్యాలుగ్ద భావి తాము, ఎిందుక్ింటే అవి మన 

వినాశ్నానికి దారితీ తాయి. కానీ చ్చలా స్ు ష్ిాంగ్ద, 

టెింేషా్న్్లు దాదాప్ప ఎలపా్పు డూ చ్చలా ఆక్రణిీయింగ్ద 

పాయ క్ చేయబడాయి. 

విచ్చరణ మరియు టెింేషా్న్ మధయ  తేడ్డ మీకు 

తెలుా? 

యేసు స్వ్తి సోదరుడైన జేమస  ఆ విష్యానేి  స్ు ష్ిాం 

చేశాడు. అత్ను ఇలా అింటునేా డు, “నా 

స్హోదరులారా, మీరు అనేక్ రకాలైన రరీక్షలను 

ఎదురొక నే ప్పు డలాా అది స్వ చఛ మైన ఆనిందింగ్ద 

భావిించిండి, ఎిందుక్ింటే మీ విశావ స్ిం యొక్క  రరీక్ష 

రటాుదలను అభివ్ృదిధ చేసుతిందని మీకు తెలుసు.” 

(జేమస  1:2-3) కాబటి,ా రరీక్ష (విచ్చరణ) అనేది మీపై 

అనుమతిించబడినది లేదా మీ లక్షణ వికాానికి దేవుడు 

మీపైకి రింరబడినది. 

కానీ 13వ్ వ్చనింలోని అదే అధ్యయ యింలో, జేమస  ఇలా 

అనేా డు: “శోధించబడినప్పు డు, 'దేవుడు ననేు  

శోధసుతనేా డు' అని ఎవ్రూ అనకూడదు. దేవుడు 

చెడుచేత్ శోధింరబడడు, ఆయన ఎవ్రినీ శోధించడు. 

మీ విధవ ింస్ిం కస్ిం ాాను దావ రా టెింేషా్న్స  

రింరబడటిం మీరు చూ తారు. మన అభివ్ృదిధ కస్ిం 

దేవుడు రింపన రరీక్షలు. టెింేషా్న్్లు మన వినాశ్నిం 

కస్ిం రూొిందిించబడా్డయి. దెయయ ిం చ్చటా్ట ఉనే ింత్ 



$150 billion annually. The sad thing is most of it is all pure 

folly.  

One psychologist reported in a study that 80 percent of all 

the things that we worry about never come to pass. Of that 

remaining 20 percent, three-fourths of that little fraction are 

things that we cannot do one thing about. In effect what 

they are saying is, only five percent of everything that 

people worry about is actually things that we can't do 

anything about and that will actually come to pass.  

How about you, do you worry? What do we worry about? 

Think for a moment, sometimes misery loves company. I 

think worry likes company also. What are the things that 

we universally, collectively worry about? You can lump 

them into three major categories.  

1. Money. To some degree we all do worry about money. 

Some way, somehow, you have, you do, and you probably 

will worry about money in the future.  

Now money comes in a number of packages. You may 

worry about money in the form of how you're going to get 

your mortgage paid, how you're going to pay off your 

second mortgage or those ever increasing credit card bills. 

Maybe your worry in money concerns how you're going to 

get your kids through college, or how you're going to have 

enough to be able to retire when you want to finish work.  

Maybe your worry is just about how to make ends meet 

month to month. Many of you are going through that 

struggle. Perhaps you're worrying like I did the other day 

when I went through the grocery store checkout line. I 

reached in for my checkbook and realized I had already 

written my last check. Half the groceries were already 

across the scanner. I reached into my wallet and had about 

$42, and as those groceries were crossing the scanner, I was 

saying a little prayer to the Lord, "Please, please don't let it 

be more than $42." The line was four-deep behind me and 

all I could see me doing is taking the Folgers back to the 

counter saying, "I can't pay for that." Guess what? It was 

about 19 cents short of that. But isn't it amazing how we 

worry about money? God is good, isn't he? 

Even people who have tons of money, they probably worry 

about it more than anybody. Why? Because they worry 

about what to do with it, how to invest it, where to put it, 

how much to give away. It entraps them.  

I think about the rich young ruler. In the story that was told 

by Jesus in Matthew 17, he came to the Lord and wanted 

the secret to eternal life. Jesus told him, "Keep the 

commandments." He said, "Which commandments?" 

That's just like humans, isn't it? You tell me which ones to 

keep, let's be specific. So Jesus named a few. And he said, 

"Well all those I've kept." Jesus said looking into his heart, 

కాలిం ప్రలోభాలు ఉింటాయి. మరణిం మరియు 

రనేు లు అనే రిండు నిశా్ యత్లు ఉనాే యి అనే పాత్ 

ామెత్ మీకు తెలుా? బాగ్ద, నిజింగ్ద క్నీస్ిం మరొక్టి 

ఉింది. ఎప్పు డూ టెింేషా్న్ ఉింటుింది. ఎవ్రిీ 

మినహాయిింప్ప లేదు, చినే వారు కాదు, వ్ృదుధలు కాదు, 

చదువుకునే వారు కాదు, చదువుకనివారు కాదు, 

మరవారు కాదు, ఆడవారు కాదు, నలుప్ప మరియు 

తెలుప్ప కాదు. మీరు ఎనేి  స్ింవ్త్స రాలు లేదా ఎింత్ 

స్నిే హిత్ింగ్ద దేవునితో నడిచ్చరో నేను రటిిాంచ్చకను, 

మీరు శోధన నుిండి త్పు ించ్చకలేరు. నిజానికి ఆ 

అపోహను ఇప్పు డే ఛేదిదాాిం. 

మీరు ఎింత్ ఆధ్యయ తిమ క్ింగ్ద ఉనాే రో అింత్ ఎకుక వ్గ్ద 

మీరు నిరూపించ్చకవ్డిం మరియు ప్రలోభాల నుిండి 

దూరింగ్ద ఉిండటిం ప్పారింభి తా రు. అది నిజిం కాదు. 

ఇప్శాయేలు పలలాను చూడు, మోషే వారిని బయటకు 

నడిపించినప్పు డు నిరగమకాలప్ప రోజులలో దేవుడు 

ఎనేు కునే  ప్రజలు. వారికి ఉనే  ఆధ్యయ తిమ క్ 

ఆధక్య త్లను మరియు ఆశీరావ దాలను చూడిండి. 

పౌలు మొదటి వ్చనింలో ఇలా అింటునేా డు, 

“స్హోదరులారా, మన పూరీవ కులిందరూ మేఘిం 

ప్కిింద ఉనాే రని మరియు వారిందరూ స్ముప్దిం గుిండ్డ 

వెళీ్త రని మీకు తెలియదని నేను కరుకను. వారింా 

మేఘింలో మరియు స్ముప్దింలో మోషేలోకి బాపతస్మ ిం 

తీసుకునాే రు. వారిందరూ ఒకే ఆధ్యయ తిమ క్ ఆహారానిే  

తినాే రు మరియు అదే ఆధ్యయ తిమ క్ పానీయిం ాగ్దరు, 

ఎిందుక్ింటే వారు త్మతో పాటు ఉనే  ఆధ్యయ తిమ క్ శిల 

నుిండి ప్ాగ్దరు, మరియు ఆ శిల ప్ీ్సుత. (1 కొరిింథీయులు 

10:1-4) 

వారు క్లిగి ఉనే  అనిే  ప్రయోజనాలను మీరు 

చూసుతనేా రా? వారు మేఘానిే  క్లిగి ఉనాే రు, వారు 

దానిని అనుస్రిించ్చరు. వారు దేవుని నుిండి ఆహారిం 

ొిందారు. దేవుడిచాి న నీళాు ాగ్దరు. ప్ీసుత స్వ యింగ్ద 

వారితో పాటు ఉనేా డని పౌలు చెపాు డు. 

"అయినరు టిీ, దేవుడు వారిలో చ్చలా మిందిని 

స్ింతోష్పెటలాేదు; వారి శ్రీరాలు ఎడ్డరిలో 

చెలాాచెదురుగ్ద ఉనాే యి." (vs. 5) ఇది బైబిల్లోని గొరు  

అిండర్్్ ా మెింట్్లలో ఒక్టి. దాదాప్ప రిండు లక్షల 

మిందిలో కేవ్లిం ఇదరాిపై మాప్త్మే దేవుడు 

స్ింతోష్టించ్చడు. ఎిందుకు? ప్రలోభాలకు బలయాయ రు. 

ప్రలోభాలు ఖచిా త్ింగ్ద ఉింటాయి. 

ప్రప్లోభాలు మామూలే– వారు వేరేవ రు వేష్టలలో 

వ్చిా నరు టిీ, ాాను మనిందరిపై ఒకే విధమైన 

ప్పాథమిక్ కుప్టలను ఉరయోగి తాడు. 



"Then go sell what you have and give to the poor." Then 

the Bible said, that rich young ruler went away sorrowfully, 

for he had many possessions.  

Do you know why he walked away sorrowfully? It was not 

because he really had many possessions, but because his 

possessions possessed him. He fell into the devil's oldest 

trap of thinking that what he had, made him what he was. 

So when you fall into that trap - you worry your little head 

off about money. We do worry about it, don't we? Sure we 

do. 

2. The Future - We worry about our future. We worry about 

what's going to happen around the corner, particularly 

physically. We worry about our health, sickness, and death. 

Those things don't usually fall under the money worries, 

because quite frankly, money can't touch them. Money 

might buy medical care or a few vitamins, but frankly this 

is another whole realm that causes us anxiety. We worry 

about getting sick, or old, or useless.  

I heard a story about that was kind of cute about President 

Bush in the last days of the campaign when he was running 

against Bill Clinton. He was in California visiting a 

retirement center, a nursing home, and he was shaking 

every hand he could. There was a little lady in a wheelchair, 

he bent down on one knee, took her hand on the wheelchair 

and patted it, then looked at her in the eye and said, 

"Ma'am, do you know who I am?" She looked up at him, 

paused a second, and she said, "Well no honey, but if you 

go over to that desk, they can tell you."  

You know we laugh about that and think it’s cute. The truth 

of the matter is, down deep in our souls we worry about the 

day that we can no longer take care of ourselves. We worry 

about the day when I might not even know myself or know 

you. If I had a quarter for every time somebody has said to 

me, "Oh, I pray I never have to go to a nursing home," I 

could retire today. 

We worry about hearing the words, "You've got cancer." 

We worry about an airplane crashing when we're on it. We 

worry like old Fred Sanford about having the big one. We 

worry about our futures. 

3. People You Love - I catch myself more than worrying 

about money today or worrying about what's going to 

happen to me; I worry about the people I love. I worry 

about my Mom, who is now widowed, how she is doing, 

what she's thinking and what her future is. I worry about 

my wife if everything is going along fine with her. I worry 

about my precious children. I think about them every day 

while they're off at school. I think about my oldest boy, 

Ethan, and I wonder what kind of peer associations he's 

forming. I wonder if anybody is teasing him. I wonder if 

he's learning proper values. I wonder if somebody is 

ఇప్జాయెల పలలాు బలిరశువులకు గురవుతునే  కొనిే  

ప్రలోభాలను మేము చెపాు ము. “వారిలో కొిందరివ్లె 

మీరు విప్రహారాధకులుగ్ద ఉిండక్ిండి; "ప్రజలు 

తినడ్డనికి మరియు ప్ారడ్డనికి కూరుా నేా రు మరియు 

అనయ మత్ వినోదింలో మునిగిపోవ్డ్డనికి లేచ్చరు" అని 

ప్వాయబడిింది. (vs. 7) ఇప్పు డు విప్రహారాధన అనేది 

కేవ్లిం ఏదో ఒక్ వ్సుతవును దేవుని ్ ప నింలో ఉించడిం, 

కొనిే  వ్సుతవులు అత్ని ప్పాధ్యనయ త్ మరియు అత్ని 

్సిపతిని ఇవ్వ డిం. ఇది ఇప్శాయేల్టయుల కాలింలో ఎింత్ 

నిజమో నేటిీ నిజిం. పౌలు కాలింలో అది వ్రిధలిిాంది. ఇది 

ఒక్ ాధ్యరణ టెింేషా్న్. 

వారు లైింగిక్ అనైతిక్త్కు బలి అయాయ రు. పెదగా్ద 

మారలేదు, అవునా? ఇది ఒక్ ా ధ్యరణ టెింేషా్న్. (vs.8) 

"వారిలో కొిందరు చేసినటాుగ్ద మనిం ప్రభువును 

రరీక్షించకూడదు" (vs. 9) ఇది దేవుడిని అక్క డిక్క్క డే 

ఉించడ్డనికి ప్రయతిే ించడిం, అత్నితో ఆటలు 

ఆడటిం, అత్ని స్హనానిే  రరీక్షించడిం మరియు 

అత్ని దయతో స్నవ చఛ ను ొిందడిం వ్ింటి ఆలోచన. 

ఇప్శాయేలు పలలాు అలా చేారు మరియు ఇప్పు డు 

చ్చలా మింది ప్రజలు అలా చేసుతనేా రు. 

"వారిలో కొిందరు చేసినటాుగ్ద గొణుగుకక్ిండి - మరియు 

నాశ్నిం చేస్న దేవ్దూత్ చేత్ చింరబడా్డరు." (vs. 10) 

విశావ సులు అప్పు డు మరియు ఇప్పు డు 

ఎదురొక ింటునే  గొరు  టెింేషా్న్ కావ్చా్చ . నేను 

మిమమ లిే  చూడడ్డనికి ప్రయతిే సుతనే దేమిటింటే, 

పౌలు ఇప్శాయేల్టయులలో ఉదహరిించిన ప్రతి శోధన 

1,600 స్ింవ్త్స రాల త్రువాత్ అత్ని కాలింలో ఉింది 

మరియు పౌలు త్రావ త్ 1,900 స్ింవ్త్స రాల త్రావ త్ 

కూడ్డ అదే శోధనలు ఉనాే యి. విప్రహారాధన, 

అనైతిక్త్, అహింకారిం, అస్ింత్ృపత; మీరు దానిని 

ఉడక్బెటిాండి మరియు మేము, మానవ్త్వ ిం, అదే 

ప్పాథమిక్ ప్రలోభాలను రించ్చకుింటాము. ఏమీ 

మారలేదు. 

అొస్తలుడైన యోహాను 1 యోహాను 2:16లో మీరు అనేి  

ప్రలోభాలను మరియు అవి దారితీస్న పాపాలను 

తీసుకవ్చా్చ  మరియు వాటిని మూడు వ్రాగలలో ఒక్టిగ్ద 

వ్రీగక్రిించవ్చా్చ : (1) మాింాహారిం, (2) క్నేు ల కరిక్ 

మరియు ( 3) జీవిత్ిం యొక్క  అహింకారిం. కానీ 

"మనుష్యయ లకు ాధ్యరణమైనది త్రు  మరే టెింేషా్న్ 

మిమమ లిే  రటాుకలేదు (వినిండి). (1 కొరిింథీయులు 

10:13) 

సాధారణ నమూనా -జేమస  మాకు నమూనా 

చెబుతుింది. "ప్రతి ఒక్క రు త్న స్వ ింత్ దుష్ ా కరిక్ 

దావ రా శోదిించబడారు, అత్ను లారబడాడు 



tempting him with drugs. I worry that he'll begin to like 

girls. Then I begin to worry that he won't like girls. My 

point is worry just keeps you in turmoil. Then my little son, 

Lee, I go through all that with him at his age and my 

daughter, Rachel, sometimes it's hard not to worry about 

other people. I'll confess that to you. 

Now have I pretty well hit the nail on the head? Don't you 

worry about those same things? Don't you worry about 

money-related things? Don't you worry about your future? 

Don't you worry about other people?  

Now what do we do about all that? Well, the great news is, 

God's got a magnificent promise. "Therefore I tell you, do 

not worry about your life, what you will eat or drink; or 

about your body, what you will wear. Is not life more 

important than food, and the body more important than 

clothes? Look at the birds of the air; they do not sow or 

reap or store away in barns, and yet your heavenly Father 

feeds them. Are you not much more valuable than they? 

Who of you by worrying can add a single hour to his life?  

And why do you worry about clothes? See how the lilies of 

the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that 

not even Solomon in all his splendor was dressed like one 

of these. If that is how God clothes the grass of the field, 

which is here today and tomorrow is thrown into the fire, 

will he not much more clothe you, O you of little faith? So 

do not worry, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall 

we drink?' or 'What shall we wear?'  For the pagans run 

after all these things, and your heavenly Father knows that 

you need them. But seek first his kingdom and his 

righteousness, and all these things will be given to you as 

well.” (Matthew 6:25-33) 

The first word that catches my attention there is that word, 

"Therefore." Do you see it? By the way, whenever you're 

studying the Bible or anything else and you see the word, 

"therefore," you pay close attention to the context because 

there's a reason that it is "there-for." Why? Because it is 

telling you this is a conclusion reached by something just 

said. Isn't that right? Something has just been said, 

"'Therefore I tell you, do not worry...'"  

That makes me want to go back to verse 24. What is it that 

he just said? Some people think it's totally unrelated, but 

it's the secret to overcoming worry. "'No one can serve two 

masters. Either he will hate the one and love the other, or 

he will be devoted to the one and despise the other. You 

cannot serve both God and Money.'" One of the older 

translations says, "'You cannot serve both God and 

mammon.'" By the way folks, there is the secret to 

overcoming worry. That's the reason in the next breath 

Jesus could say, "'Therefore I tell you, do not worry...'" All 

you've got to do is choose not just with your head, but deep 

మరియు ప్రలోభపెటాాడు." (1 యోహాను 1:14) అక్క డ 

ప్రలోభపెటడా్డనికి ఉరయోగిించే ప్ీకు రదిం ఫిష్టింగ్ 

రదిం. సూప్ానిే  చూడటానికి చ్చలా ఊహ అవ్స్రిం 

లేదు? నేను చ్చలా మించి మత్స య కారుడిని కాదు, కానీ 

నేను భావ్నను అరపిం చేసుకునేా ను. 

మీరు హుక్ తీసుకుింటారు, కానీ మీరు హుక్్ను నీటిలో 

వేయరు, లేదా? మీరు ఎర అని పలవ్బడే ఏదైనా 

ఉించ్చలి లేదా మేము దానిని ఎర అని కూడ్డ 

పలు తాము. అది త్గిన ేరు. మీరు బాస్్ని 

వెింబడిసుతనే టయాితే అది బాస్్కి స్రైనది లేదా మీరు 

ప్ౌట్ కస్ిం ఫిష్టింగ్ చేసుతింటే ప్ౌట్్కి స్రైనది అని 

మీరు చూ తారు. ఆ విష్యిం నీటికి ాకినప్పు డు, మీరు 

దానిని ఆక్రణిీయింగ్ద చే తారు, మరియు మీరు దానిపైకి 

లాగి, మీరు దానిే  తిపు , మీరు దృష్టనాి ఆక్రి ిా త రు. 

చివ్రకు ఆహారిం కస్ిం వారి స్వ ింత్ కరిక్తో రటాుబడే 

వ్రకు, చేరలు దానిని కొటాాయి. ాానుకు మరియు 

మనకు మధయ  స్రిగ్దగ  అదే విధింగ్ద ఉిందని జేమస  

చెపాు డు. ఖచిా త్ింగ్ద, దెయయ ిం మనిందరిపై అదే పాత్ 

ఎరను ఉరయోగిసుతింది మరియు అత్ను మనలిే  

తిపు కొడుతూనే ఉింటాడు. 

టంప్టషేన్్  జిత్తులమారి ఉంటాయి. కాబటి,ా మీరు 

్సిపరింగ్ద ఉనాే రని మీరు అనుకుింటే, మీరు రడకుిండ్డ 

జాప్రత్త వ్హిించిండి! (1 కొరిింథీయులు 10:12) ఓహ్ 

జాప్రత్తగ్ద ఉిండిండి, ప్రలోభాలు చ్చలా 

మోస్పూరిత్మైనవి. మీరు ఏదో ఒక్ రక్మైన ఆధ్యయ తిమ క్ 

్సిపతిని ొిందారని మీరు అనుకుింటే, మీరు ఇప్పు డు 

అనిే ింటిీ అతీత్ింగ్ద ఉనాే రు మరియు మీ రరిరక్వ త్ 

్ ప యి మిమమ లేి  మొత్తిం గోళ్తనికి తీసుకువెళిిాందని 

మీకు తెలుసు. బామ! మీరు మీ మారగింలో ఉనాే రు. 

నిజానికి, అహింకారిం రత్నానికి ముిందు వెళుతుిందని 

బైబిలాో చెరు బడిింది. (ామెత్లు 16:18) 

రరిస్యుయ లు ఆ ఉచా్చ లో చికుక కునాే రు. వారు 

పాపానికి అతీత్ింగ్ద విధేయులని భావిించ్చరు మరియు 

వారు దానిలో కొటాుమిటాాడుతునేా రనే వాస్తవానేి  కూడ్డ 

వారు గురితించలేదు. మీరు ఎప్పు డూ చ్చలా ఎతుతకు 

ఎక్క లేరు, మీరు ఎకుక వ్ దూరిం రరుగ్గత్తరు. 

టెింేషా్న్్కు గురైన వేరొక్రిపై రాళాు విస్రడిం గురిించి 

చ్చలా జాప్రత్తగ్ద ఉిండిండి, ఎిందుక్ింటే మీ స్మయిం 

త్దురరిది కావ్చ్చా . ఇప్పు డు నేను మిమమ లిే  

టెింేషా్న్ గురిించి త్గినింత్గ్ద భయపెటాానా? 

త్రు కుిండ్డ నా దర గర ఉింది. ఇది ఖచిా త్ింగ్ద ఉింది, 

ఇది ాధ్యరణిం మరియు ఇది జతుతలమారి. అయితే 

ఇక్క డ ఉత్తమ వారత ఉింది మరియు ఇది మా వాగా్దనిం. 

టెింేషా్న్ జయిించదగినది. ఇది నిజింగ్ద ఉింది. 



within the pit and confines of your heart, who your Master 

is. That's right. 

If you really commit your life to the Lord Jesus Christ and 

God, the Father, you have overcome the barrier for worry. 

If you find yourself a worryaholic, you need to check your 

heart and ask, "Have I really committed my life to where 

I'm trusting in Him?" You're either going to serve money 

and all the things money can buy or God. When you serve 

the reason you want money, stocks and material things, it 

is because they give you the illusion of control. It's the idea 

that if I had those things, I don't have to worry about things, 

I can control them. But it's an illusion, it's a mirage.  

The truth of the matter is: if you're going to serve mammon, 

you'll find yourself worrying all the time. Because 

mammon keeps slipping through your fingers, and 

mammon keeps causing you to worry. But the Almighty 

God said "I will rest you in the security of my bosom." Let 

me tell you something if you've not learned it by now. 

Control is a silly illusion.  

The key reason we worry is because we want to control 

things. I want to control everything! I want to my future, 

the economy and even the future of other people. Let's get 

real here. There's precious little in this world that I control. 

The only things I really control are my own choices. That's 

the truth. I don't even control the outcome of those choices, 

not all of them. Some, but sometimes I make a choice and 

things happen as a result of that choice I never even saw. If 

I think I've got to control everybody else, how they think, 

what happens to them, what they do, every sense that's 

flowing around me, and control everything in my home 

life, I am desolate.  

Do you think you control? Jesus said, you think you control 

something, make a planet. That's silly we can't make a 

planet. Okay, just make it snow but nobody can do that. 

Then grow another inch. Do you see what he said? "'Which 

of you by worrying can add one cubit to his stature?'" Go 

ahead, just grow an inch. You cannot even control that. 

You can't control the number of hairs on your head, unless 

you go buy one to put on your head. 

Do you see the point? If I will acknowledge God as my 

master, that is the key to the antidote for worry. The key 

word in Christianity is the word, "submission" being able 

to say, "God, you are God, and Lord, you are Lord." Even 

if the economy is like a roller coaster or that new car I've 

been saving for got a dent the first week I owned it or even 

if the doctor walks in and tells me, "Steve, you have 

cancer." Lord, what I know is you love me, and Lord what 

I know is you will take care of me not only through this life 

but even to the other side. With all my futile attempts at 

control, Lord I surrender. Worry tries to take the control 

టంప్టషేన్ జయించదగినది -“మనుష్యయ లకు 

ాధ్యరణమైనది త్రు  మరే శోధన మిమమ లేి  

రటాుకలేదు. మరియు దేవుడు నమమ క్మైనవాడు; మీరు 

భరిించరలిగే దానిక్ింటే ఎకుక వ్ శోదిించబడనివ్వ డు. 

కానీ మీరు శోధించబడినప్పు డు, మీరు దాని ప్కిింద 

నిలబడటానికి అత్ను ఒక్ మారాగనేి  కూడ్డ అింది తాడు. 

(1 కొరిింథీయులు 10:13) 

ఆ ఖిండిక్ మనకు అనేక్ విష్యాలను తెలియజేసుతింది. 

1. మన దేవుడు నమమ క్మైనవాడు. టెింేషా్న్ మిమమ లేి  

చ్చటాుముటినాప్పు డు అత్ను మిమమ లిే  

విడిచిపెటడాు. అత్ను మిమమ లిే  నిరాశ్రరచడు. 

అత్ను ఎలపా్పు డూ ఉనే  చోటే ఉనేా డు మరియు 

మీరు అత్నిపై ఆధ్యరరడవ్చ్చా . మీరు ఏమి 

చేయడ్డనికి ఆయనను విశ్వ సిించవ్చ్చా ? చ్చలా 

ముఖయ మైన రనులను చేయడ్డనికి మీరు ఆయనపై 

ఆధ్యరరడవ్చా్చ . అత్ను ఆ టెింేషా్న్్ను 

రరిమితులు మరియు హదాులాో ఉించ్చాడు. 

ఇప్పు డు దానిని ప్కిిందికి గురితించిండి. 

c. కొనిే  స్మయాలాో అవి బలింగ్ద 

క్నిపసుతనే రు టిీ, టెింేషా్న్్లు 

అరరిమిత్ింగ్ద ఉిండవు. వారు దేవుని శ్కి తతో 

క్టాుబడి ఉనాే రు. వారు ాానుచే 

నిరవ హిించబడా్డరని గురుతించ్చకిండి, అవి 

యాదృచిఛ క్ింగ్ద లేవు. ప్రలోభాలు చేరకు ఎర 

లాింటివి, పారిం చేయడ్డనికి మనలేి  

ఆక్రి ిా తయి. కానీ దేవుడు బలవ్ింతుడు, 

తెలివైనవాడు మరియు చివ్రికి ాానును 

ఓడిించబోతునేా డని గురుతించ్చకిండి. మనకు 

వ్య తిరేక్ింగ్ద ాాను ఉరయోగిించే ఏదీ దేవుని 

దృష్టనాి త్పు ించ్చకదు లేదా అది అత్ని శ్కి తని 

అధరమిించదు. 

d. ప్రతి శోధన యొక్క  శ్కి త దేవునికి తెలుసు.ప్రతి 

వ్య కి త యొక్క  రరిమితులు భినే ింగ్ద ఉింటాయి 

మరియు ప్రతి టెింేషా్న్ యొక్క  శ్కి త అత్నికి 

తెలుసు. ఆ రిండు విష్యాల క్లయిక్ 

ఓవ్ర్్లోడ్్ను స్ృష్టిాంచడ్డనికి అత్ను 

అనుమతిించడు. 

 

2. టెింేషా్న్ జయిించదగినది. నేను టెింేషా్న్్కు బలి 

అయినప్పు డు, ననేు  రడిపోనివ్వ మని దేవుణణ 

నిిందిించ్చలనుకునే ప్పు డు, అది నా స్వ ింత్ ఎింపక్ 

అయినరు టిీ, నేను తిరిగి వెళి,ా స్రవ శ్కి తమింతుడైన 

దేవునితో ాాను జరిపన స్ింభాష్ణను మళ్ళ ా

చదవ్ిండి, యోబు ప్పస్తకానేి  దేవుడు ాానుతో 

చెపాు డు. నా స్నవ్కుడైన యోబును రరీక్షించ్చ, కానీ 

నీవు ఇింత్ దూరిం వెళుీ . దేవునికి ాను ఏమి 

చేసుతనేా డో ఖచిా త్ింగ్ద తెలుసునని మీరు 

చూ తారు. అత్నికి రరిమితులు ఉనాే యి. 



from God and put it in our own hands. That's really what 

causes us to worry.  

The Promise   
1. It is irreverent. "'For the pagans run after all these things, 

and your heavenly Father knows that you need them.'" 

(verse 32)  It's irreverent to think that God won't take care 

of us. 

2. It is irrelevant. "'Who of you by worrying can add a 

single hour to his life?'" (verse 27) I can't add an hour to 

my life by worrying about it. In fact, I'll probably shorten 

my life by an hour by worrying about it. It's irrelevant. Why 

take the time? Remember what we said at the start of the 

lesson? Ninety-five percent of the things we worry about 

either never happen or we couldn't control anyway. 

3. It is irresponsible. "'So do not worry, saying, 'What shall 

we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?'" 

(verse 31) That's just an irresponsible action. God's going 

to take care of that. 

4. It is irritating. "'If that is how God clothes the grass of 

the field, which is here today and tomorrow is thrown into 

the fire, will he not much more clothe you, O you of little 

faith?'" (verse 30) Do you see the irritation in Jesus' voice? 

If God takes care of the grass of the field, which is going to 

be thrown into the oven, won't he take care of you? O you 

of little faith are irritating to God. 

 

Well what is the promise? I've been all around it. We've 

talked about the antidote and the characteristics of worry, 

but what is the promise? The promise is in verse 33."'But 

seek first his kingdom and his righteousness, and all these 

things will be added to you as well.'" That's it. The Lord 

must be your Master, not mammon, not things I want to 

control. You're my Master and I'm going to seek you. I 

know that when I seek you Lord anything that I really need 

you're going to provide. I realize because we're packaged 

in flesh it's a hard thing for us to see. But one of these days, 

when we are robed in immortality and we have that 

incorruptible we may say, "God, that promise was as true 

and solid as anything ever has been. You really did provide 

anything I really needed." That's the truth. That's the 

promise for overcoming worry. So let's you and I seek first 

his kingdom and his righteousness and let him take care of 

the rest.  
Adapted from Amazing Grace #1165 - Steve Flatt, June 26, 1994 

 

 

A Promise for Salvation 

This promise makes the others pale in comparison, the 

promise of salvation, deliverance from sin, freedom from 

 

కాబటి ాటెింేషా్న్ జయిించదగినది, అనిే ింటిలో 

మొదటిది, ఎిందుక్ింటే: 

3. దేవుడు శోధనను రరిమితులాో ఉించ్చాడు. 

4. దేవుడు త్పు ించ్చకునే మారాగనేి  ఇ తాడు. ఇది 

మొత్తిం వాగా్దనింలో అత్య ింత్ అదుభ త్మైన 

భారిం. నేను టెింేషా్న్్తో 

చ్చటాుముటబాడినప్పు డు, నేను క్ళుీ  తెరిచి 

ఉించితే, అక్క డే ఒక్ మా్రగిం ఉింది. నా క్ళీు  

టెింేషా్న్్పై ఎకుక వ్గ్ద కేింప్దీక్రిించినిందున 

కొనేి ారాు నేను దానిని నమమ డిం చ్చలా 

క్ష్మాైింది. మీరు ఎప్పు డైనా దాని బారిన 

రడా్డరా? 

జేమస  మళ్ళ ా ఉరయోగిించే చేరల ారూరయ త్ 

గురిించి ఆలోచిించిండి. ఆ చేరకు స్మస్య  అది 

నీళ్లాో ఉిందా లేక్ చేరలు ఆహారిం రట ాకరిక్తో ఎర 

వైప్పకు లారబడుతునేా యా? అత్నికి దారి 

లేక్పోవ్డమే స్మ యా ? అత్ను ప్రరించింలోని 

అనిే  మారాగలను క్లిగి ఉనేా డు. అత్నికి మొత్తిం 

స్రసుస  ఉింది. అత్నికి మొత్తిం స్ముప్దిం ఉింది. 

అత్ను టేకాఫ్ మరియు మిలియన్ వేరేవ రు దిశ్లాో 

ఈత్ కొటరాలడు. అది స్మస్య  కాదు. స్మస్య  

ఏమిటింటే అత్ని దృష్ట ాఎరపై పూరితగ్ద నిమరే మై 

ఉింది. గొరు  వారత ఏమిటింటే, ప్రతిారీ 

త్పు ించ్చకవ్డ్డనికి ఒక్ మారగిం ఉింటుింది, కానీ 

ఎర, టెింేషా్న్ కాకుిండ్డ త్పు ించ్చకవ్డింపై దృష్ట ా

పెటాాలి. 

కీ రక్షణ- టెింేషా్న్ నుిండి రక్షణ గురిించి ప్రింథిం 

మనకు ఏమి బోధసుతింది? ాాను మీ ముిందు ఉించే 

రరీక్ష్య క్షణాల కస్ిం మిమమ లిే  మీరు సిదధిం చేసుకిండి, 

గుడిగా్ద లేదా అమాయక్ింగ్ద నడవ్క్ిండి. 

4. టెింేషా్న్ నుిండి పారిపోిండి. దెయయ ిం నుిండి 

నేరుగ్ద రింరబడిన టెింేషా్న్్ను మీరు 

చూసినప్పు డు, దాని నుిండి పారిపోిండి, దానితో 

ఆడుకక్ిండి, దానితో స్రాలాడక్ిండి మరియు 

వినోదిం ొిందక్ిండి. జస్ ా రరుగు! దెయాయ నేి  

ఒక్రిపై ఒక్రు కొటడా్డనికి ప్రయతిే ించే మొదటి 

మానవుడు మీరు కాదు. చ్చలా మింది మానవులు 

ప్రయతిే ించ్చరు మరియు ఇరు టివ్రకు ఎవ్రూ 

దెయాయ నిే  ఒక్రిపై ఒక్రు కొటలాేదు. ామస న్ 

అత్ను చ్చలా బలింగ్ద ఉనేా డని అనుకునేా డు, 

కాదా? అత్ను క్ఠినింగ్ద ఉనేా డని అనుకునేా డు. 

అత్ను ఏదైనా నిరవ హిించరలడని అత్ను 

అనుకునేా డు, కానీ అత్ను ఎింత్ బలహీనింగ్ద 

ఉనాే డో డెల్టలాను అడరిండి. 

 



its bondage, release from its guilt, salvation from eternal 

damnation and to see that replaced with eternal life. 

Every now and then, you and I get so tangled up with the 

here and now that we really forget that we are pilgrims on 

our way to a greater place. But in those moments when we 

don't forget, we realize that above everything else salvation 

is what I need and salvation is what I desire. So the promise 

in 1 John 5:13 is especially meaningful. "I write these 

things to you who believe in the name of the Son of God so 

that you may know that you have eternal life." 

I was in my mid-20's when I read that seriously for the first 

time, and it literally made my head jerk. I got to that verse 

and thought, what? John, the apostle, has written something 

here so that I can know that I'm saved because more than 

anything else in the world, I want the promise and the 

assurance of salvation. Do you know what I did that day? I 

went back and started all over again, and I read very slowly 

and very carefully to see those things that he had written so 

that I can know I'm saved. 

Do you want the promise of salvation? Let's see facts he 

wrote.  

1.  You're a sinner. John says, if you want to embrace the 

promise of salvation and know you're saved, understand 

first of all that. "If we claim to be without sin, we deceive 

ourselves and the truth is not in us." (1:8) You're a sinner, 

I'm a sinner, everybody I know who reaches the adult years 

has chosen to sin, not born in sin, but chosen the path of 

sin.  

He reminds us. "If we claim we have not sinned, we make 

him out to be a liar and his word has no place in our lives." 

(1:10) You see the problem, my sin. My sin separates me 

from an all righteous and an all holy God who has never 

sinned, who will never sin, and who cannot by his very 

nature abide with sin in his presence. That's a real problem, 

isn't it? I'm a sinner, you're a sinner, and we serve a God 

who will not live with any sin. That's why Romans 3:23 

says, "...all have sinned and fallen short of God's glory..." 

And Romans 6:23, three chapters later, says, "The wages 

of that sin is death." That's our problem. 

Do you know one of the great misconceptions that we have 

in our country? George Gallup reveals it every time he does 

a religious poll about heaven. He'll ask people who believe 

in a heaven, “do you believe you are going to heaven”. 

Most of America says, yes. He then asked "Well, why do 

you believe you're going to heaven?" The typical response 

is: Because I think I'm as good as everybody else. But that's 

not the question. The problem doesn't deal with how good 

you are, or how good you may not be. Your goodness is not 

the issue. It's your badness that's the issue. Though you may 

be awfully good, you're still bad because you are still a 

పోతీఫరు భారయ  అత్ని కటు రటాుకుని, "వ్చిా  నాతో 

రడుక" అని జోస్కఫ్ లాగ్ద ఉిండు. మీరు టెింేషా్న్ 

నుిండి పారిపోవ్డ్డనిే  గురిించి మాటాాడుతునేా రు, 

జోస్కఫ్ అక్షరాలా పారిపోయి త్న కటును ఆమె 

చేతిలోనే వ్దిలేశాడు. 

 

5. మీ ఆలోచన జీవిానిే  కాపాడుకిండి.ామెత్లు 

23:7 ఇలా చెబుతోింది, "అత్ను త్న హృదయింలో 

ఎలా ఆలోచి తా డో, అలాగే ఉనేా డు." ఫింటెన్ ఎలా 

ఉింటుిందో, ప్రవాహిం కూడ్డ అలాగే ఉింటుింది. 

నిప్పు రవ్వ ను చలాారా ిండి మరియు మీరు అగిే ని 

ఆరిండి. ఫిలిపీు యులు 4:8 ఇలా చెబుతోింది, 

“ఏదైతే స్త్య మైనదో, ఏది ప్ేష్ఠమైనదో, ఏది 

స్రైనదో, ఏది స్వ చఛ మైనదో, ఏది సుిందరమైనదో, 

ఏది మెచ్చా కదగినదో - ఏదైనా ప్ేష్ఠమైనదైనా లేదా 

ప్రశ్ింస్నీయమైనదైనా అలాింటి వాటి గురిించి 

ఆలోచిించిండి. దానికి కారణిం ఇది: అసిపరమైన 

ఆలోచనపై టెింేషా్న్ వ్ృదిధ చెిందుతుింది. 

 

జేమస  ప్పస్తక్ింలో, అత్ను ఒక్ చేర ముిందు ఎర 

వ్ింటి టెింేషా్న్స  యొక్క  ఆక్రిిించే స్వ భావ్ిం 

గురిించి మాటాాడిన వెింటనే, అత్ను ఇలా 

అింటాడు, "నా సోదరులారా మోస్పోక్ిండి." మోస్ిం 

యొక్క  ఆవ్రణలో టెింేషా్న్ 

నిరిమ ించబడుతుిందని మీరు చూ తారు. ఆ 

స్రసుస లనిే ింటిలో ఎనేి  చేరలు రటాుబడా్డయో 

నేను ఆశ్ా రయ పోయాను. ఒక్క ారి వాళుీ  ఆ వ్లలో 

చికుక కుని రడవ్లోకి లారబడుతుింటే, వాళ్ీ లో 

ఎింత్మింది ఆలోచిసుతనేా రో అని నేను 

ఆశ్ా రయ పోతునేా ను, నేను దానిని మిింరకుిండ్డ 

ఉిండ్డలనుకుింటునేా ను. ఎరను మిింగిన వారు 

ఎింత్ మిందిని తిపు కొటినాటాు ఆలోచిసుతనేా రో 

నేను ఆశ్ా రయ పోతునేా ను, నేను దానిని 

మిింరకుిండ్డ ఉిండ్డలనుకుింటునేా ను. ఈ్ అదే 

రని చేసిింది. ఆమె ఎలా శోదిించబడిింది? ఆమె 

ఎలా రడిపోయిింది? ఆమె మోస్పోయిింది. కాబటి ా

మీ ఆలోచన జీవిానిే  కాపాడుకిండి. మోస్పోవ్దాు. 

 

6. ప్రభువుతో ప్ేమలో రడిండి. ఇది చ్చలా ్కిషా్మాైనది, 

చ్చలా ప్పాథమిక్మైనది. ప్రభువుతో ప్ేమలో 

రడిండి. మీరు ఎవ్రిని ప్ేమి తారు, మీ కరిక్లను 

మారుా కుింటారు మరియు కరిక్ టెింేషా్న్్కు 

ీలక్ిం. అది ఆ ఎరకు తిరిగి వెళుతుిందని మీరు 

చూ తారు. అదీ ీలక్ిం. 

నేను ఇింటాో పెరుగుతునే ప్పు డు, మా అమమ  నేను 

నా సోదరీమణులతో క్లిసి వ్ింటలు చేయాలని 

కరుకునేది. ఇప్పు డు నేను మీతో నిజాయితీగ్ద 

ఉింటాను. నేను ఆ వ్ింటకాలను చేయకూడదని 



sinner and the one sin that you first committed was enough 

to tarnish you to keep you out of presence of God for 

eternity. Do you understand that?  

Sometimes we focus on our goodness. That would be like 

lining all of the American population up on the coast of 

California and saying, "On command, we're going to all 

jump in the Pacific Ocean, without food, without a 

rowboat, without a life jacket, without any aid of any kind 

and swim to Hawaii." Now how many are going to make 

it? That's what I thought. I'm not either.  

But you know we could argue about how far we're going to 

make it. Some of you might not get even over your head 

before you drown because you're dangerous in a bathtub. 

Some of you are pretty good swimmers, maybe you could 

go a quarter of a mile, maybe you could go a half-mile. I 

think I could go the better part of a mile if the waves aren't 

too bad. Some Olympic swimmers might go 50 miles, 

maybe more, but I'll tell you what's going to happen to 

every one of us. We're going to drown. Whether you're 50 

miles off shore, or 50 feet off shore, you're going to be dead 

as a doornail, because the issue is not how good a swimmer 

you are. The point is the chasm is too great. That's the point 

about my sin. You and I think we're good. If we had any 

glimpse of the chasm between little minute, vile humanity 

and the God who created the Universe, we would bow in 

shame and say like Isaiah "Woe to me!" I cried. "I am 

ruined! For I am a man of unclean lips, and I live among a 

people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the 

LORD Almighty." (Isaiah 6:5) The apostle John makes 

sure we know that we are a sinner.  

2.  Jesus Christ is the answer to sin. “I write this to you so 

that you will not sin.” (1 John 2:1) Why? Because sin is to 

our own detriment.  “But if anybody does sin, we have one 

who speaks to the Father in our defense-Jesus Christ, the 

Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins” (1 

John 2:1-2) 

Some of the older translations say, “The propitiation, 

atoning sacrifice, for our sins, and not only for ours, but 

also for the sins of the whole world.” That's the best news 

you will ever hear, if you've never heard it, most of you 

have. But even if you have, it's the best news you'll ever 

hear. 

You and I, when we stand before the judgment seat of God, 

the Father, have one who is our "advocate." That was a 

Greek term for defense attorney. The other day I went into 

a courtroom and I saw a defense attorney standing beside 

the defendant. Suddenly in my mind I thought of the picture 

of Jesus standing by me as I stand before the Father's 

throne.  

ప్రరించింలోని ప్రతి ాకును క్నుగొనడ్డనికి 

ప్రయతిే తాను. అమామ , సిింక్ చ్చలా త్కుక వ్గ్ద 

ఉనే ిందున నాకు వెనేు  నొపు గ్ద ఉిందని మీకు 

తెలుసు. అప్పు డు నేను కాబోయే భారయ తో డేటిింగ్ 

ప్పారింభిించ్చను. నేను ఆమె ఇింటికి వెళి ాభోజనిం 

చే తాను. రాప్తి భోజనిం త్రావ త్ ఆమె, "గౌరవ్ిం, 

మీరు నాకు వ్ింటలలో స్హాయిం చే తారా?" నేను, 

"ఓహ్, నేను కూడ్డ ఇష్రాడాను." 

ఇప్పు డు తేడ్డ ఏమిటి? వ్ింటలతో స్ింబింధిం లేదు. 

లేదు. నేను వ్ింటలు చేయాలనుకునే  వ్య కి తతో 

ప్ేమలో రడా్డను. ఇప్పు డు నేను మా అమమ ను 

ప్ేమిించలేదని కాదు. ఓహ్, మీరు అరపిం 

చేసుకునాే రు, నేను అనిే ింటిలోకి వెళ్వా్లసిన 

అవ్స్రిం లేదు. మీరు అదే విధింగ్ద చూ తారు, మీరు 

యేసుతో ప్ేమలో రడినప్పు డు, ాాను కరుకునే 

వాటిపై కాకుిండ్డ అత్ను కరుకునే విష్యాలపై మీ 

హృదయిం మరిింత్ దృఢింగ్ద అమరా బడిిందని 

మీరు క్నుగొింటారు. ప్రధ్యన విష్యిం ఏమిటింటే 

స్రైన ఆనిందానిే  ొిందడిం. 

4. ప్పార పన. టెింేషా్న్ మీ చ్చటా్ట ఉనే ప్పు డు 

త్పు ించ్చకునే మారగిం మీకు క్నిపించక్పోతే 

మరియు వాగా్దనిం మీకు గురుతకు రాక్పోతే 

ప్పారి పించిండి! అప్పు డే, అక్క డే. మీరు ఎక్క డ 

ఉనాే రో నాకు రటిిాంప్ప లేదు, ఆ త్ల వ్ించిండి, మీ 

మోకాళ్పాై నిలబడి ప్పారి పించిండి, ఎిందుక్ింటే 

ప్పార పన మీ త్పు ించ్చకునే మారగిం కావ్చ్చా . 

అప్బహిం లిింక్న్ ఒక్ారి ఇలా ప్వాశాడు, "నేను 

వెళ్ీ డ్డనికి మరక్క డ్డ లేవ్నే అఖిండ విశావ స్ింతో 

నేను చ్చలాారాు నా మోకాళ్పాై నడిచ్చను." మీరు 

వెళ్ీ డ్డనికి మరక్క డ్డ లేదని మీరు భావిస్నత, అక్క డికి 

వెళి,ా దేవుడు మీకు ఆ మారాగనేి  ఇ తాడు. 

టెింేషా్న్్ను నాశ్నిం చేస్న వ్రకు ప్పార పన పూరితగ్ద 

రలుచన చేస్న మారాగనేి  క్లిగి ఉింటుింది.అమేజింగ్ 

ప్గేస్ ్కాాస్ #1162 - ్ ా్  ్ ా ట్, జూన్ 5, 1994 

 

 

ఆందోళనను అధిగమించడానికి వాగా్దనం 

మీరు చ్చలా ఆిందోళ్న చెిందుతునాే రా? మనలో 

చ్చలామింది చే తారు. మనలో చ్చలా మింది ప్రతి వారిం 

రింటలు, కొనేి ారాు లెక్క లేననేి  రింటలు, మన 

రరిసిపతులు, రరాయ వ్రణిం, మన చ్చటా్ట ఏమి 

జరుగుతుిందో మరియు మనకు ఏమి జరరబోతోిందో 

గురిించి చిింతిసూత  రడుప్పారు. 



The good news is, He said, He is the propitiation, the 

atoning sacrifice. The Greek root means, "to deflect," to 

deflect wrath. It was sometimes used in another form to 

refer to an instrument like a shield that would deflect the 

blows from swords and spears, from opposing soldiers. Do 

you see the point? When Jesus hung on that cross, all of the 

wrath of God that is aimed toward sin because he hates sin, 

hit that cross and Jesus deflected it from you and from me. 

And that's why he cried out, "My God, my God, why have 

you forsaken me?" 

Let's all understand that the key to salvation is Jesus Christ. 

That is the power of salvation. The apostle said, "There is 

salvation in no one else, for there is no other name given 

under heaven among men wherein we must be saved." 

(Acts 4:12) Do you want to know what that name is? It's 

the name Jesus. 

Matthew 1:21, the heralding of Jesus' upcoming birth says, 

"give him the name Jesus, because he will save his people 

from their sins." 1 Corinthians 15:22 says, "For as in Adam 

all men die, so in Christ all will be made alive." The great 

news is, when Jesus came out of that grave on the third day, 

that tomb was left empty. The bondage and the power of 

sin and damnation were left right there. It was broken by 

Jesus Christ, our atoning sacrifice. Fact number one is I'm 

a sinner. Fact number two is Jesus Christ is the answer. 

What else does John tell us about the knowledge of 

salvation? 

3.  Claiming that salvation - "Everyone who believes that 

Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves 

the father loves his child as well." (1 John 5:1)That's part 

of the answer.  

 "This is the one who came by water and blood---Jesus 

Christ. He did not come by water only, but by water and 

blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit 

is the truth. For these are three that testify: The Spirit, the 

water, and the blood; and the three are in agreement."(verse 

6) Now that may sound a little confusing to you at first, but 

let's sort that out.  

First of all, accepting the salvation that Jesus offers begins 

with the belief that he is who he said he was. God come in 

the flesh, the Son of God, that's what verse one of chapter 

5 said. Make no mistake about it. That belief is the 

foundation for the eternal life that Jesus offers. You can do 

anything else you want, you can repent, you can be 

baptized, but if you do not believe in your heart that Jesus 

is God's son, you do not have the foundation for coming to 

him. But with that belief, there is the concept of repentance. 

Now quite frankly in this brief epistle, John has no direct 

reference to repentance, but I'm certain that his readers 

knew of it and it flows throughout the New Testament.  

నా అభిమాన రచయిత్లలో ఒక్రైన ఎరామ  బాింబెక్ ఇలా 

ప్వాశారు, "నేను ఎప్పు డూ చ్చలా ఆిందోళ్న చెిందుాను 

మరియు స్ు ష్ిాంగ్ద చెపాు లింటే నేను మించివాడిని. ఒక్ 

స్మూహానిే  రరిచయిం చేయడిం గురిించి మరియు 

నేను నా త్లి ావ్దకాు వెళీి నప్పు డు ఖాళ్ళగ్ద ఉిండటిం 

గురిించి నేను చిింతిసుతనేా ను. బాల బేరిింగ్్ల కొరత్. 

ప్రరించిం అరధరాప్తి ముగిసిిందని మరియు 12 రింటల 

శీత్ల కాయ పూస ల్ని మూడు రింటలు మాప్త్మే ొిందడిం 

గురిించి నేను ఆిందోళ్న చెిందుతునేా ను. 

"రరభ ధ్యరణ"లో ప్రరించింలోనే అత్య ింత్ ప్పరాత్నమైన 

రికారడా్ బర్త కిింద గినేి స్ బుక్ ఆఫ్ వ్రల ా రికార్ ాస ్లో 

చేరడిం గురిించి నేను ఆిందోళ్న చెిందుతునేా ను. నేను 

దేని గురిించి చిింతిసుతనేా ను నేను ాే నిం చేసి 

బయటకు రావ్డిం చూసి కుక్క  అనుకుింటుింది.నా 

కూతురు ఎసిక మోను పెళి ా చేసుకుింటుిందని, నేను 

ఆహారిం తీసుకలేనప్పు డు ననేు  మించ్చకొిండపై 

కొటాుకుపోతుిందేమోనని నేను చిింతిసుతనేా ను. 

అమమ క్ిందారులు ననేు  ఫిటిిాంగ్ రూమ్లోకి 

వెింబడిసుతనేా రని నేను చిింతిసుతనేా ను. , మరియు 

క్రోల చ్చనిింగ్ బటతా్ల అవుతోింది మరియు పాలకూర 

అింా లావుగ్ద ఉిందని శాక్రస్తవేత్తలు ఏదో ఒక్ రోజు 

క్నుగొనే ిందుకు నేను చిింతిసుతనేా ను." 

నా జాబిాలో ఆమె అప్ర పా నింలో ఉిందని మీకు 

తెలుసు. కానీ ఒక్ దేశ్ింగ్ద, మనిం అనారోరయ ింతో 

బాధరడుతునేా మని మేము నేరుా కుింటునేా ము. 

మేము అమెరిక్న్ సైక్లాజక్ల అసోసియేష్న్ "ఏజ్ ఆఫ్ 

యాింగ్గైజటీ" అని లేబుల చేసిన దానిలో జీవిసుతనేా ము. 

అమెరిక్న్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫిజీష్టయన్స  నివేదిించిన 

ప్రకారిం, ఆసురప్తి రడక్లను ఆప్క్మిించే రోగులలో 

క్నీస్ిం మూడిింట రిండు వ్ింతుల మింది ఒతితడి-

స్ింబింధత్ అనారోరయ ిం కారణింగ్ద ఉనాే రు. 

అమెరికాలో అత్య ధక్ింగ్ద అముమ డవుతునే  మూడు 

ప్పప్సిక రని్ ప్డగ్స  ఏమిటో తెలుా? వారు మనిం 

ఎదురొక ింటునే  ఆిందోళ్న మరియు ఆిందోళ్నను 

బహిరగత్ిం చే తారు. నింబర్ వ్న్ టారమెట్. టారమెట్ ఒక్ 

ప్పిండు మిందు. రిండవ్ది ఎిండరాల, మరియు 

ఎిండరాల రక్ తపోటుకు సూచిించబడుతుింది. మరియు 

స్ింఖయ  మూడు వాలియిం, మరియు వాలియిం ఒక్ 

ప్రశాింత్త్. మీరు చూ తారా? అమెరికాలో అత్య ధక్ింగ్ద 

అముమ డైన మూడు మిందులు మరియు అవ్నీే  

ఆిందోళ్న మరియు అనారోగ్దయ నికి స్ింబింధించినవి. 

1988 న్యయ స్్వీక్ క్థనింలో ఎవ్రో చెపాు రు, ఒతితడి 

మరియు ఆిందోళ్న వ్ల ా మన దేశ్ ఆరిపక్ వ్య వ్స్ప 

స్ింవ్త్స రానికి $150 బిలియనాు ఖరా వుతుింది. 

విచ్చరక్రమైన విష్యమేమిటింటే, అిందులో చ్చలా 

వ్రకు పూరితగ్ద మూరుత్వ ిం. 



John the Baptist, the forerunner and the proclaimer of 

Jesus, came preaching a message of repentance as a 

prerequisite for forgiveness. Do you remember the day the 

church began in Acts 2? Peter stood up on behalf of all the 

apostles and preached about this man, Jesus. He closed by 

saying, "This man, Jesus, whom you crucified, God hath 

made him both Lord and Christ." And those who heard 

those words were pricked in their hearts, and they said, 

"Brothers what shall we do?" Peter said “Repent and be 

baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for 

the forgiveness of your sins.” (Acts 2:38) 

In Acts 20:21, Paul while in Ephesus said “I have declared 

to both Jews and Greeks that they must turn to God in 

repentance and have faith in our Lord Jesus.”  

So a belief is necessary in repentance. The culmination of 

the faith response of accepting Jesus into your life is 

baptism. Who is it that overcomes the world? Only he who 

believes that Jesus is the Son of God. This is the one who 

came by water and blood-Jesus Christ. He did not come by 

water only, but by water and blood. And it is the Spirit who 

testifies, because the Spirit is the truth.” (1 John 5:5-6) The 

language is almost poetic, it may be confusing. But do you 

see how he says the three testify: the spirit, the water, and 

the blood. And before that, he says, "When Jesus came, he 

didn't come with water only."  

Now if you know something about your Bible, you know 

that when John, the baptizer, came as a forerunner, he said, 

I come only with water, but there's one who comes after me 

who baptizes with water and with the Spirit. Who was he 

talking about? He was talking about Jesus. That's who he 

was proclaiming. Sure enough Jesus did come with water 

and after his sacrifice He poured out the Holy Spirit upon 

all mankind and it's all possible because of the blood he 

shed on that cross. Do you see why those three, the Spirit, 

the blood, and the water, testify together?  

The point of that metaphor in 1 John 5:6-8, is because of 

the blood that was shed on Calvary. When you and I are 

baptized in water in the name of the Father, Son, and Holy 

Spirit for the forgiveness of our sins, we are reenacting the 

very burial and resurrection of Jesus. At that time we 

receive the gift of the Holy Spirit along with the 

forgiveness of our sins and all three of those testify 

together. It's beautiful. Some people don't understand it, but 

that's how John and the rest of the New Testament writers 

tell us we come to the Lord Jesus Christ and accept the 

salvation he offers. 

4. God adopts us as children. "How great is the love the 

Father has lavished on us, that we should be called children 

of God! And that is what we are!" (1 John 3:1) When we 

come to Christ in obedience to the gospel, we are adopted 

ఒక్ మనస్తత్వ వేత్త ఒక్ అధయ యనింలో నివేదిించ్చరు, 

మనిం ఆిందోళ్న చెిందే అనిే  విష్యాలలో 80 శాత్ిం 

ఎరు టిీ నెరవేరవు. మిగిలిన 20 శాత్ింలో, ఆ చినే  

భినే ింలో మూడు వ్ింతులు మనిం ఒక్ రని చేయలేని 

విష్యాలు. వాస్తవానికి వారు చె ుే ది ఏమిటింటే, 

ప్రజలు ఆిందోళ్న చెిందే ప్రతిదానిలో కేవ్లిం ఐదు 

శాత్ిం మాప్త్మే వాస్తవానికి మనిం ఏమీ చేయలేని 

మరియు వాస్తవానికి నెరవేరుాయి. 

మీ గురిించి, మీరు చిింతిసుతనేా రా? మనిం దేని గురిించి 

చిింతిసుతనేా ము? ఒక్క ారి ఆలోచిించిండి, కొనేి ారాు 

క్షా్టలు క్ింపెనీని ప్ేమి తాయి. ఆిందోళ్న క్ింపెనీని 

కూడ్డ ఇష్రాడుతుిందని నేను భావిసుతనేా ను. మనిం 

విశ్వ వాయ ర తింగ్ద, స్మిష్టగా్ద ఆిందోళ్న చెిందే విష్యాలు 

ఏమిటి? మీరు వాటిని మూడు ప్రధ్యన వ్రాగలుగ్ద 

విభజించవ్చ్చా . 

1. డబుు . కొింత్ వ్రకు మనమిందరిం డబుు  గురిించి 

ఆిందోళ్న చెిందుాము. ఏదో విధింగ్ద, ఏదో ఒక్విధింగ్ద, 

మీరు క్లిగి ఉింటారు, మీరు చే తారు, మరియు మీరు 

బహుశా భవిష్య తుతలో డబుు  గురిించి ఆిందోళ్న 

చెిందుారు. 

ఇప్పు డు డబుు  అనేక్ పాయ కేజీలలో వ్సుతింది. మీరు మీ 

త్నఖాని ఎలా చెలిిాంచబోతునేా రు, మీరు మీ రిండవ్ 

త్నఖాని ఎలా చెలిిాంచబోతునేా రు లేదా 

ఎరు టిక్ప్పు డు పెరుగుతునే  ప్కెడిట్ కార్ ా బిలాుల 

రూరింలో డబుు  గురిించి మీరు చిింతిించవ్చా్చ . డబుు  

విష్యింలో మీ ఆిందోళ్న మీరు మీ పలలాను 

క్ళ్తశాలలో ఎలా చేరవేయబోతునేా రు లేదా మీరు 

రనిని పూరిత చేయాలనుకునే ప్పు డు రదవీ విరమణ 

చేయరలిగినింత్గ్ద మీరు ఎలా ొిందబోతునేా రు. 

బహుశా మీ ఆిందోళ్న కేవ్లిం నెల నెలా ఎలా 

తీరుా కవాలనే దాని గురిించి మాప్త్మే కావ్చ్చా . మీలో 

చ్చలా మింది ఆ పోరాటింలో ఉనాే రు. నేను కిరాణా 

దుకాణిం చెక్్అవుట్ లైన్ దావ రా వెళీి నప్పు డు నేను 

ఇత్ర రోజు చేసినటాు బహుశా మీరు ఆిందోళ్న 

చెిందుతునాే రు. నేను నా చెక్్బుక్ కస్ిం చేరుకునేా ను 

మరియు నేను ఇరు టికే నా చివ్రి చెకుక ను ప్వాసినటాు 

ప్రహిించ్చను. స్రిం కిరాణా ామాను ఇరు టికే కా నర్్లో 

ఉనాే యి. నేను నా వాలెట్్లోకి చేరుకునేా ను మరియు 

సుమారు $42 ఉింది, మరియు ఆ కిరాణా ామాప్గి 

కా నర్్ను దాటుతునే ప్పు డు, నేను ప్రభువుకు ఒక్ 

చినే  ప్పార ధన చేసుతనేా ను, "దయచేసి, అది $42 క్ింటే 

ఎకుక వ్ ఉిండనివ్వ వ్దాు." లైన్ నా వెనుక్ నాలుగు 

లోతుగ్ద ఉింది మరియు నేను చేసుతనే  రనిని నేను 

చూడరలిగిింది, "నేను దాని కస్ిం చెలిిాంచలేను" అని 

ఫోలజర్్లను కింటర్్కి తీసుకెళ్డాిం మాప్త్మే. ఏమి 



as children. Galatians 4:7 says the same thing, so does the 

Ephesian letter. 

5.  He gives us his Spirit. “We know that we live in him 

and he in us, because he has given us of his Spirit.” (1 John 

4:13) He says the same thing in 1 John 3:24 “Those who 

obey his commands live in him, and he in them. And this 

is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit 

he gave us.” “Your body is a temple of the Holy Spirit, who 

is in you, whom you have received from God?” (1 

Corinthians 6:19) “We do not know what we ought to pray 

for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that 

words cannot express” (Romans 8:26-27) He "bears fruit in 

our lives" (Galatians 5:22-23) He works to help conform us 

to the image of Jesus Christ. (Romans 8:29) 

What happens when one comes to Christ? What happens 

when one obeys the gospel? John says He gives you the 

Spirit to live within you to help you in your walk with the 

Lord.  

6. Our lives change. Our lives change after coming to 

Christ and receiving forgiveness and receiving the gift of 

the Holy Spirit.  

  

  a. First, we don't yield to sin with the same frequency that 

we did before becoming a Christian. "No one who lives 

in him keeps on sinning. No one who continues to sin 

has either seen him or known him." (1 John 3:6)  

 

Does that mean we're perfect people after we come to 

the Lord? No, remember “If we claim to be without sin, 

we deceive ourselves and the truth is not in us.  If we 

confess our sins, he is faithful and just and will forgive 

us our sins and purify us from all unrighteousness. If 

we claim we have not sinned, we make him out to be a 

liar and his word has no place in our lives.” (1 John 

1:8-10)  That was written to people who are already 

Christians. We do sin, but because we serve a different 

Lord and Master and because we have the gift of the 

Holy Spirit living inside us, helping us in our prayer 

life and in our walk to conform more like Jesus, we are 

different people. We don't fall victim to the same 

temptations. We don't long for the ways of the world 

and the ways of the flesh. No, we are changing day by 

day, growing closer and seeking after the things that 

God wants us to seek.  

 b. It makes a difference in how we treat our fellow man. 

The Spirit does that in our lives. “We love because he 

first loved us.  If anyone says, "I love God," yet hates 

his brother, he is a liar. For anyone who does not love 

his brother, whom he has seen, cannot love God, whom 

he has not seen.” (1 John 4:19-20) 

ఊహిించిండి? దానికి దాదాప్ప 19 స్కింటాు త్కుక వ్. కానీ 

మనిం డబుు  గురిించి ఎలా చిింతిసుతనేా మో 

ఆశ్ా రయ ింగ్ద లేదా? దేవుడు మించివాడు, కాదా? 

టనేు ల కొదీ ా డబుు  ఉనే  వ్య కుతలు కూడ్డ, వారు 

ఎవ్రిక్నాే  ఎకుక వ్గ్ద దాని గురిించి ఆిందోళ్న 

చెిందుారు. ఎిందుకు? ఎిందుక్ింటే దానితో ఏిం 

చేయాలి, ఎలా పెటాుబడి పెటాాలి, ఎక్క డ పెటాాలి, ఎింత్ 

ఇవావ లి అనే ఆిందోళ్న వారిలో ఉింటుింది. అది వారిని 

చికుక లాో రడేసుతింది. 

నేను స్ింరనే  యువ్ పాలకుడి గురిించి ఆలోచి తాను. 

మత్తయి 17లో యేసు చెపు న క్థలో, అత్డు ప్రభువు 

దర గరకు వ్చాి  నిత్య జీవానికి రహ యా నిే  కరుకునేా డు. 

యేసు అత్నితో, "ఆజఞలను గైకొనుము" అని చెపాు డు. 

అత్ను "ఏ ఆజఞలు?" అది మనుష్యలాాగే ఉింది క్దా? ఏవి 

ఉించ్చలో మీరు చెరు ిండి, నిరిషా్ిాంగ్ద చెరు ిండి. కాబటి ా

యేసు కొనిే  ేరాు పెటాాడు. మరియు అత్ను, "బాగ్ద 

నేను ఉించినవ్నీే ." యేసు అత్ని హృదయింలోకి 

చూసూత , "అయితే వెళీి  నీ దర గర ఉనే ది అమిమ  ే దలకు 

ఇవువ " అనేా డు. అప్పు డు బైబిల ఇలా చెపు ింది, ఆ 

ధనవ్ింతుడు చ్చలా ఆసుతలు క్లిగి ఉనే ిందున, ఆ 

యువ్కుడు దుుఃఖింతో వెళిపాోయాడు. 

బాధతో ఎిందుకు వెళిపాోయాడో తెలుా? ఇది అత్నికి 

నిజింగ్ద చ్చలా ఆసుతలు ఉనే ిందున కాదు, కానీ అత్ని 

ఆసుతలు అత్నిని క్లిగి ఉనాే యి. అత్ను త్న వ్ద ా

ఉనే దానిని, అత్నిని ఎలా చేాడో ఆలోచిించే దెయయ ిం 

యొక్క  ప్పరాత్న ఉచ్చా లో రడిపోయాడు. కాబటి ామీరు 

ఆ ఉచ్చా లో రడినప్పు డు - మీరు డబుు  గురిించి మీ 

చినే  త్లపై ఆిందోళ్న చెిందుారు. మేము దాని 

గురిించి చిింతిసుతనేా ము, లేదా? త్రు కుిండ్డ చే తా ిం. 

2. భవిష్య తుత - మన భవిష్య తుత గురిించి మనిం 

చిింతి తా ిం. మేము ముఖయ ింగ్ద భౌతిక్ింగ్ద మూలలో ఏమి 

జరుగుతుిందో దాని గురిించి ఆిందోళ్న చెిందుాము. 

మన ఆరోరయ ిం, అనారోరయ ిం మరియు మరణిం గురిించి 

మేము చిింతిసుతనేా ము. ఆ విష్యాలు ాధ్యరణింగ్ద 

డబుు  చిింత్ కిిందకు రావు, ఎిందుక్ింటే చ్చలా 

స్ు ష్ిాంగ్ద, డబుు  వాటిని ాక్దు. డబుు తో వైదయ  

స్ింరక్షణ లేదా కొనిే  విటమినాు కొనుగోలు చేయవ్చ్చా , 

కానీ స్ు ష్ిాంగ్ద చెపాు లింటే ఇది మనకు ఆిందోళ్న 

క్లిగిించే మరో మొత్తిం రాజయ ిం. అనారోరయ ిం, లేదా 

వ్ృదాధ రయ ిం లేదా రనికిరానిదిగ్ద మేము చిింతి తాము. 

బిల ్కిిాంటన్్కు వ్య తిరేక్ింగ్ద పోటీ చేసుతనే ప్పు డు 

ప్రచ్చరిం యొక్క  చివ్రి రోజులాో అధయ క్షుడు బుష్ 

గురిించి అిందమైన క్థ గురిించి నేను వినేా ను. అత్ను 

కాలిఫోరేి యాలో రిటైరమ ింట్ స్కింటర్, నరిస ింగ్ 



Not only do we go away from the world values and 

following the way of Jesus, we are just going to treat 

our fellow man the way God wants us to do.  

Summary 

Let's go back to the original promise. It's the promise that 

you can know you're saved. Somebody may say, "Well, 

how can I know I'm saved?" It's not a hard thing.  

1.  You're a sinner. That's not a hard thing for most of us to 

know.  

2.   Jesus Christ is the answer through his atoning sacrifice.  

3.  Accept Jesus Christ as my Savior by believing, 

repenting, being willing to confess, and experience that 

new birth in baptism where the Spirit, and the water, 

and the blood, all testify in agreement to Jesus.  

4.  Is the Spirit of God bearing fruit in my life? I can sense 

that by whether my longings are to follow the devil in 

the world, or whether day by day it just seems to 

become a more natural thing to follow God's way. I can 

test it by how I'm treating each one of you every day. 

Am I loving you like a brother or am I trying to exploit 

and abuse you or ignore you?  

I've heard people say, "I don't believe you can know you're 

saved." John says you can. Somebody says, "Oh, but it's 

complicated." No it's not. You've either accepted Jesus 

Christ, or you haven't. You've either obeyed the gospel or 

you haven't. It doesn't take a rocket scientist to examine 

one’s own life and to say, "I'm either walking by the Spirit, 

or I'm not." It's not up to me to judge you and it's not up to 

you to judge me. But it's up to you to judge you. 

The whole summary of this lesson is. "And this is the 

testimony: God has given us eternal life, and this life is in 

his Son. He who has the Son has life; he who does not have 

the Son of God does not have life." It's not all that hard, but 

the promise is sure. Do you have the Son of God in your 

life? (John 5:11-12)  
Adapted from Amazing Grace #1166, Steve Flatt, July 3, 1994 

 

 

A Promise for Strength 

How strong are you? That's a pretty ambiguous question, 

isn't it? In fact you need more criteria and other questions 

answered before you can ever answer.  

Do you mean in how many pounds can one bench press? 

Or, how many miles one can run without giving out. Maybe 

it doesn't deal with physical exertion. How much pain can 

హోమ్ని స్ిందరిశ ించ్చడు మరియు అత్ను 

చేయరలిగిన ప్రతి చేతిని వ్ణుకుతునేా డు. వీల్చైర్్లో 

ఒక్ చినే  మహిళ్ ఉింది, అత్ను ఒక్ మోకాలిపైకి వ్ింగి, 

వీల్ఛైర్్పై ఆమె చేతిని తీసుకొని త్టాాడు, ఆపై ఆమె 

క్ింటిలోకి చూసూత , "మేడమ, నేను ఎవ్రో మీకు తెలుా?" 

ఆమె అత్ని వైప్ప చూసిింది, ఒక్ స్కక్ను ఆగి, ఆమె, 

"అలాగే లేదు హనీ, కానీ మీరు ఆ డెస్క  దర గరకు వెళితే, 

వారు మీకు చెరు రలరు." 

మేము దాని గురిించి నవువ ాము మరియు ఇది 

అిందమైనదని మీకు తెలుసు. విష్యిం యొక్క  నిజిం 

ఏమిటింటే, మన ఆత్మ లలో లోతుగ్ద మనిం ఇక్పై 

మనలిే  మనిం చూసుకలేని రోజు గురిించి ఆిందోళ్న 

చెిందుాము. నా గురిించి నాకు తెలియక్పోయినా లేదా 

మీకు తెలియని రోజు గురిించి మేము చిింతిసుతనేా ము. 

ఎవ్రైనా నాతో "ఓహ్, నేను ఎప్పు డూ నరిస ింగ్్హోమ్కి 

వెళ్కాూడదని ప్పారి పసుతనేా ను" అని నాతో చెపు న 

ప్రతిారీ నాకు పావు వ్ింతు ఉింటే, నేను ఈరోజే రదవీ 

విరమణ చేయరలను. 

"నీకు కానస ర్ వ్చాి ింది" అనే మాటలు విని ఆిందోళ్న 

చెిందుతునాే ిం. మేము విమానింలో ఉనే ప్పు డు ప్కాష్ 

అవుతుిందని మేము చిింతిసుతనేా ము. పెదదాానేి  క్లిగి 

ఉిండటిం గురిించి పాత్ ప్రడ్ శాన్్ఫోర్ ా లాగ్ద మేము 

చిింతిసుతనేా ము. మేము మా భవిష్య తుత గురిించి 

చిింతిసుతనేా ము. 

3. మీరు ఇష్రాడే వ్య కుతలు - ఈ రోజు డబుు  గురిించి 

చిింతిించడిం లేదా నాకు ఏమి జరుగుతుిందో దాని 

గురిించి చిింతిించడిం క్ింటే ననేు  నేను ఎకుక వ్గ్ద 

రటాుకుింటాను; నేను ఇష్రాడే వ్య కుతల గురిించి నేను 

చిింతిసుతనేా ను. ఇప్పు డు విత్ింతువు అయిన మా 

అమమ , ఆమె ఎలా ఉింది, ఆమె ఏమి ఆలోచిసోతింది 

మరియు ఆమె భవిష్య తుత గురిించి నేను చిింతిసుతనేా ను. 

నా భారయ తో అింా స్వ్య ింగ్ద ాగితే నా భారయ  గురిించి 

నేను చిింతిసుతనేా ను. నా విలువైన పలలా గురిించి నేను 

చిింతిసుతనేా ను. వాళీు  సూక ల్కి వెళా్ళ స్మయింలో 

నేను రోజూ వాళ్ీ  గురిించే ఆలోచి తాను. నేను నా పెద ా

అబాు యి ఏాన్ గురిించి ఆలోచిసుతనేా ను మరియు 

అత్ను ఎలాింటి పీర్ అసోసియేష్ననాు 

ఏరు రుచ్చకుింటునేా డో అని నేను 

ఆశ్ా రయ పోతునేా ను. అత్నిే  ఎవ్రైనా 

ఆటరటిసాుతనేా రా అని నేను ఆశ్ా రయ పోతునేా ను. 

అత్ను స్రైన విలువ్లను నేరుా కుింటునాే డ్డ అని 

నేను ఆశ్ా రయ పోతునేా ను. అత్నిే  ఎవ్రైనా ప్డగ్స ్తో 

ప్రలోభపెడుతునాే రా అని నేను ఆశ్ా రయ పోతునేా ను. 

అత్ను అమామ యిలను ఇష్రాడటిం ప్పారింభి తా డని 

నేను చిింతిసుతనేా ను. అప్పు డు అత్ను అమామ యిలను 

ఇష్రాడడు అని నేను ఆిందోళ్న చెిందుాను. నా 



one tolerate and retain consciousness? Are you talking 

about how many pressures in your life you can bear at any 

one time? 

In one sense the question, how strong are you, is too broad 

a question to answer. But in another sense, it's a very easy 

question to answer. The answer is: not very strong.  

I don't really care what criteria you're talking about. If 

you're talking about pounds to be lifted, about miles to be 

run, pain to be endured, hardships or burdens to be born, 

the best of us are not very strong.  

Now when we act like we are or when we say we are strong, 

it's either our pride coming out, or else we're making those 

statements in light of or in comparison to some other 

people. I may say I'm stronger than he is, I'm stronger than 

she is or I may say I'm stronger than most of the people I 

know in a particular criteria. But let's get real.  

In light of all the pounds that could be lifted, miles to be 

run, pain to endure in a lifetime or burdens that need to be 

born, none of us are very strong. In fact we are not strong 

enough to get out of this world alive. Let "Father-Time" 

work on you a few days and he'll show you just how "un-

strong" you are. I need the strength of God to make it 

through life.  

Do you not know? Have you not heard? The Lord 

is the everlasting God, the Creator of the ends of 

the earth. He will not grow tired or weary, and his 

understanding no one can fathom. He gives 

strength to the weary and increases the power of 

the weak. Even youths grow tired and weary, and 

young men stumble and fall; but those who hope 

in the Lord will renew their strength. They will 

soar on wings like eagles; they will run and not 

grow weary, they will walk and not be faint. (Isaiah 

40:28-31) 

It's so beautiful in its entirety, I hate to try and break it down 

and dissect it but there are four key facets.  

1.  Who God is. There was a little girl one time who was 

scared of going into a room because it was dark, and that 

was where her bed was, she needed to sleep there. Her 

parents finally told her, they said, "Now look honey, don't 

you be afraid to go in that room because God's there, and 

he won't leave you alone." Well finally that gave her 

enough courage to slip into that dark room and to crawl up 

into bed. But she thought about that promise a little bit, and 

she said, "God, if you are here, don't say anything because 

it will scare me to death." It would me too, wouldn't it you? 

ఉదాేశ్య ిం ఆిందోళ్న మిమమ లిే  రిందరగోళ్ింలో 

ఉించ్చతుింది. అప్పు డు నా చినే  కొడుకు ల్ట, నేను 

అత్ని వ్యసుస లో అత్నితో మరియు నా కుమారత 

రాచెల్తో క్లిసి, కొనేి ారాు ఇత్ర వ్య కుతల గురిించి 

చిింతిించక్పోవ్డిం క్ష్ిాం. నేను దానిని నీకు 

ఒప్పు కుింటాను. 

ఇప్పు డు నేను త్లపై గోరు బాగ్ద కొటాానా? అదే 

విష్యాల గురిించి మీరు చిింతిించలేదా? డబుు కు 

స్ింబింధించిన విష్యాల గురిించి మీరు 

చిింతిించలేదా? నీ భవిష్య తుత గురిించి నీకు చిింత్ లేదా? 

మీరు ఇత్ర వ్య కుతల గురిించి చిింతిించలేదా? 

ఇప్పు డు వీటనిే ింటికి మనిం ఏమి చేయాలి? బాగ్ద, గొరు  

వారత ఏమిటింటే, దేవుడు అదుభ త్మైన వాగా్దనానేి  

ొిందాడు. "అిందుచేత్ నేను మీకు చెప్పతనేా ను, మీ 

జీవిత్ిం గురిించి, మీరు ఏమి తిింటారు లేదా ప్ాగ్దలి 

లేదా మీ శ్రీరిం గురిించి, మీరు ఏమి ధరిించ్చలి అని 

చిింతిించక్ిండి. ఆహారిం క్ింటే ప్పాణిం మరియు బటలాు 

క్ింటే శ్రీరిం ముఖయ మైనది కాదా? రక్షులను చూడిండి. 

గ్దలి నుిండి, అవి విత్తవు, కయవు లేదా గోతులాో నిలవ  

ఉించవు, అయినరు టిీ మీ రరలోక్ప్ప త్ింప్డి వాటిని 

పోష్ట తాడు, మీరు వారి క్ింటే చ్చలా విలువైనవారు కాదా? 

మీలో ఎవ్రు చిింతిించడిం దావ రా త్న జీవిత్ింలో ఒక్క  

రింటను జోడిించరలరు? మరియు ఎిందుకు? మీరు 

బటలా గురిించి చిింతిసుతనేా రా? ొలింలో లిల్ట ా

ప్పవువ లు ఎలా పెరుగుాయో చూడిండి, అవి 

ప్శ్మరడవు లేదా న్యలు పోయవు, అయినా నేను మీతో 

చెప్పతనేా ను, సొలొమోను కూడ్డ త్న శోభతో అలాింటి 

దుసుతలు ధరిించలేదు. నేడు ఇక్క డ ఉనే  మరియు 

రేప్ప అగిే లో వేయబడిన క్షేప్త్ిం, అత్ను మీకు ఎకుక వ్ 

బటలాు వేయలేదా? ఓ చినే  విశావ స్మా? కాబటి ా

చిింతిించక్ిండి, 'మేము ఏమి తిింటాము?' లేదా 'మేము 

ఏమి ప్ాగ్దలి?' లేదా 'మేము ఏమి ధరిించ్చలి?' 

అనయ మత్సుపలు వీటనేి టి వెింబడి రరుగ్గతుతతునేా రు, 

మీకు ఇవి అవ్స్రమని మీ రరలోక్ప్ప త్ింప్డికి తెలుసు. 

అయితే మొదట ఆయన రాజాయ నిే , ఆయన నీతిని 

వెదక్ిండి, అప్పు డు ఇవ్నీే  మీకు కూడ్డ 

ఇవ్వ బడాయి.” (మత్తయి 6:25-33) 

అక్క డ నా దృష్టనాి ఆక్రిిించే మొదటి రదిం, "అిందుకే." 

మీరు చూ తారా? మారగిం దావ రా, మీరు బైబిల లేదా 

మరేదైనా అధయ యనిం చేసుతనే ప్పు డు మరియు మీరు 

"అిందుకే" అనే రదానిే  చూసినప్పు డు, మీరు 

స్ిందరభ ింపై చ్చలా ప్శ్దధ వ్హి తారు ఎిందుక్ింటే అది 

"అక్క డ కస్ిం" అని ఒక్ కారణిం ఉింది. ఎిందుకు? 

ఎిందుక్ింటే ఇది ఇప్పు డే చెపు న విష్యిం దావ రా 

వ్చిా న ముగిింప్ప అని మీకు చెబుతోింది. అది స్రైనది 



What about God? Who is God? Isaiah, the prophet, tells us, 

the three omni (meaning all or completely) characteristics 

of God:  

a. "The Lord is the everlasting God." (verse 28) That tells 

us that he's omnipresent with respect to time. There's 

never been a time when he wasn't. There will never be 

a time when he isn't. In fact, time is absolutely nothing 

to God. He's not bound by it, he doesn't even measure 

things by it, and you and I can't even begin to 

comprehend that because everything we do is 

measured by time. God doesn't deal with time. God 

said, "I am that I am. I always have been, and I always 

will be."  

Next the verse says, "He is the Creator of the ends of 

the earth..." There's never been a place that he wasn't. 

He put it there. There's never been a place that he isn't. 

Our God is omnipresent. He is everywhere. You don't 

leave his presence. 

b.  He is omnipotent. He is all powerful. Not only did he 

create the ends of the earth, but "He will not grow tired 

or weary..." His strength, his power, his energy, all of 

those things are absolutely limitless.  

c.  He is omniscient. He knows absolutely everything 

"...and his understanding no one can fathom." Put 

simply, he knows it all. He knows everything. Nothing 

gets by him. He is absolutely all-wise.  

You and I are most ill-equipped to embrace the concept of 

God. Like Moses, I so desperately want to look on his face. 

But also just like Moses, I have nowhere near a fraction of 

the capacity to do that.  

The greatest thing about heaven in my humble estimation 

is that Christians are going to look on the face of God. I'm 

not all that excited about the street of gold. Oh, I might 

want to see it especially when Revelation said it would be 

as "transparent as glass" or the gates made out of pearl, but 

they are only figurative expressions to show the grandeur 

of Heaven. I am excited about the reunion I'll have with 

loved ones and saints who've gone on before, that grand 

reunion of all the redeemed.  

The thing I want most of all from heaven is to be able to 

look on the face of God Almighty. You and I here cannot 

mentally embrace him, he is completely sovereign. He is 

transcendent. He is beyond comprehension. In fact, have 

you ever noticed in Scripture, the reaction of people who 

somehow were given that gift just to take a glimpse of God 

one way or the other? 

కాదా? ఇప్పు డే ఏదో చెరు బడిింది, "'కాబటి ానేను మీకు 

చెప్పతనేా ను, చిింతిించక్ిండి...' 

అది నాకు 24వ్ వ్చనానికి తిరిగి వెళా్తలనిపసుతింది. 

అత్ను ఇప్పు డే చెపు ిందేమిటి? కొింత్మింది ఇది 

పూరితగ్ద స్ింబింధిం లేనిదని భావి తారు, కానీ 

ఆిందోళ్నను అధరమిించే రహస్య ిం ఇది. "'ఎవ్రూ 

ఇదరాు యజమానులకు స్నవ్ చేయలేరు. అత్ను ఒక్రిని 

దేవ ష్ట తాడు మరియు మరొక్రిని ప్ేమి తాడు, లేదా 

అత్ను ఒక్రి రట ాఅింకిత్భావ్ింతో ఉింటాడు మరియు 

మరొక్రిని త్ృణీక్రి తాడు. మీరు దేవుణణ మరియు డబుు  

రిండిింటినీ స్నవిించలేరు.'" పాత్ అనువాదాలలో ఒక్టి, 

"'మీరు దేవుని మరియు మమోమ న్ రిండిింటినీ 

స్నవిించలేరు.'" మారగిం దావ రా, ఆిందోళ్నను 

అధరమిించడ్డనికి రహస్య ిం ఉింది. ఆ త్రావ తి శావ స్లో 

యేసు చెరు డ్డనికి కారణిం అదే హృదయిం, మీ మాస్రా్ 

ఎవ్రు. అది నిజమే. 

మీరు నిజింగ్ద మీ జీవిానిే  ప్రభువైన యేసుప్ీసుతకు 

మరియు త్ింప్డి అయిన దేవునికి అింకిత్ిం చేస్నత, మీరు 

ఆిందోళ్నకు అడిాంకిని అధరమిించ్చరు. మీరు 

చిింతిసుతనేా రని మీరు క్నుగొింటే, మీరు మీ 

హృదయానిే  త్నిఖీ చేసి, "నేను అత్నిని విశ్వ సిించే 

ప్రదేశానికి నిజింగ్ద నా జీవిానిే  అింకిత్ిం చేశానా?" 

అని అడగ్దలి. మీరు డబుు కు స్నవ్ చేయబోతునాే రు 

మరియు డబుు  కొనుగోలు చేయరలిగినదింా లేదా 

దేవునికి స్నవ్ చే తారు. మీకు డబుు , ్ ా క్్లు మరియు 

వ్సుతరరమైన వ్సుతవులు కావాలనే కారణానేి  మీరు 

అిందిించినప్పు డు, అవి మీకు నియింప్త్ణ అనే 

ప్భమను క్లిగి తాయి. నా దర గర ఆ విష్యాలు ఉింటే, 

నేను విష్యాల గురిించి చిింతిించ్చలిస న అవ్స్రిం 

లేదు, నేను వాటిని నియింప్తిించరలను అనే ఆలోచన. 

కానీ అది ప్భమ, ఎిండమావి. 

విష్యిం యొక్క  నిజిం ఏమిటింటే: మీరు మామన్్ను 

స్నవిించబోతునే టయాితే, మీరు ఎలపా్పు డూ చిింతిసూత నే 

ఉింటారు. ఎిందుక్ింటే మమోమ న్ మీ వేళ్ ా దావ రా 

జారిపోతూ ఉింటుింది మరియు మమోమ న్ మిమమ లిే  

ఆిందోళ్నకు గురిచేసూత  ఉింటుింది. కానీ 

స్రవ శ్కి తమింతుడైన దేవుడు "నేను నినేు  నా 

వ్క్షస్పలింలో ఉించ్చాను" అని చెపాు డు. మీరు ఇరు టి 

వ్రకు నేరుా కకుింటే మీక విష్యిం చెబుాను. 

నియింప్త్ణ అనేది ఒక్ వెప్రి ప్భమ. 

మేము ఆిందోళ్న చెిందడ్డనికి ప్రధ్యన కారణిం 

ఏమిటింటే, మనిం విష్యాలను 

నియింప్తిించ్చలనుకుింటునేా ము. నేను ప్రతిదీ 

నియింప్తిించ్చలనుకుింటునేా ను! నేను నా భవిష్య తుత, 

ఆరిపక్ వ్య వ్స్ప మరియు ఇత్ర వ్య కుతల భవిష్య తుతను 



God told Moses "You can't look on my face and live. I'm 

just going to put you there on the rock and let you view the 

back side." When Moses went up on the mountain and 

received the law, the Ten Commandments, he came down 

without seeing God face to face. But God spoke to him and 

when he came down from the mountain, his face was so 

radiant, everybody was afraid of him. He put a veil on 

because his presence literally glowed. 

When Job was in the presence of God, and God was asking 

him questions face to face, Job bowed down on his face and 

said, "I am unworthy, how can I reply to you? I put my 

hand over my mouth." (Job 40:4) 

"I heard and my heart pounded, my lips quivered at the 

sound. Decay crept into my bones, and my legs trembled." 

(Habakkuk 3:16) When Isaiah glanced into the throne 

room, instead of saying, "Hallelujah, isn't it great to see 

God." He said, "Woe to me! ... I am ruined! For I am a man 

of unclean lips." (Isaiah 6:5) John, the apostle, said "When 

I saw him, I fell at his feet as though dead." (Revelation 

1:17) There's nothing I want more than to see the face of 

God, but if I were to look upon it, it would kill me. 

What I'm trying to get across is that we've got a God who 

is far beyond our comprehension. J. B. Phillips wrote a 

book many years ago entitled Your God is Too Small, and 

the title says it all. I want to tell you something about your 

view of God. It's too small. You say, you don't even know 

how I view God. I don't care how you view God, it's too 

small. Take your view of God and multiply it a million 

times, it's still too small. What Isaiah wants to make sure 

that we understand is, if we are going to embrace this 

promise for strength, we need to understand that we have a 

God who is able to back it up.  

2. Who we are. The second facet of the promise is trying 

to understand who we are. That's easier to do. "He gives 

strength to the weary and increases the power of the weak." 

(Isaiah 40:29). Do you see those two "w" words that 

describe us: weary and weak. That's who we are. 

“Even youths grow tired and weary, and young men 

stumble and fall.” The prophet wants to make sure that the 

young men who hear these words or read these words 

understand that principle. Do you know why he wanted to 

make sure of that? Because young men think they are 

invincible, and so do young women. 

When I was between 18 and 25 years old my whole life was 

in front of me. Every now and then, one of my friends 

would have an accident, somebody would die, but that 

wasn't going to happen to me. I was invincible, and I was 

strong. Oh but God has a way of teaching us, doesn't he? 

I'm grateful that I've learned a lesson. 

కూడ్డ కరుకుింటునేా ను. ఇక్క డ వాస్తవానేి  

తెలుసుకుిందాిం. ఈ ప్రరించింలో నేను నియింప్తిించే 

విలువైనది చ్చలా త్కుక వ్. నేను నిజింగ్ద నియింప్తిించే 

విష్యాలు నా స్వ ింత్ ఎింపక్లు మాప్త్మే. అదే నిజిం. 

నేను ఆ ఎింపక్ల ఫలిాలను కూడ్డ నియింప్తిించను, 

అవ్నీే  కాదు. కొనిే , కానీ కొనేి ారాు నేను ఎింపక్ 

చేసుకుింటాను మరియు ఆ ఎింపక్ ఫలిత్ింగ్ద నేను 

ఎప్పు డూ చూడలేదు. నేను ప్రతి ఒక్క రినీ 

నియింప్తిించ్చలని అనుకుింటే, వారు ఎలా 

ఆలోచి తారు, వారికి ఏమి జరుగుతుింది, వారు ఏమి 

చే తారు, నా చ్చటా్ట ప్రవ్హిించే ప్రతి ఇింప్దియానేి  

మరియు నా ఇింటి జీవిత్ింలో ప్రతిదీ 

నియింప్తిించ్చలని నేను అనుకుింటే, నేను 

నిరజనమైపోయాను. 

మీరు నియింప్తిించ్చలని అనుకుింటునాే రా? యేసు 

చెపాు డు, మీరు ఏదో నియింప్తిించ్చలని 

అనుకుింటునాే రు, ఒక్ ప్రహిం చేయిండి. మనిం ఒక్ 

ప్రహానిే  త్యారు చేయలేము అనేది వెప్రి విష్యిం. 

స్రే, మించ్చ కురిస్నలా చేయిండి కానీ ఎవ్రూ అలా 

చేయలేరు. అప్పు డు మరొక్ అింగుళ్ిం పెించిండి. 

అత్ను ఏమి చెపాు డో మీరు చూశారా? "'మీలో ఎవ్రు 

చిింతిించడిం దావ రా త్న ొటితా్నానికి ఒక్ మూరను 

జోడిించరలరు?'" ముిందుకు ారిండి, కేవ్లిం ఒక్ 

అింగుళ్ిం పెించిండి. మీరు దానిని కూడ్డ 

నియింప్తిించలేరు. మీ త్లపై వెింప్టుక్ల స్ింఖయ ను 

మీరు నియింప్తిించలేరు, మీరు మీ త్లపై 

పెటాుకవ్డ్డనికి ఒక్దానిే  కొనుగోలు చేస్నత త్రు . 

మీరు పాయిింట్ చూారా? నేను భరవ్ింతుడిని నా 

యజమానిగ్ద అింీక్రిస్నత, ఆిందోళ్నకు విరుగుడుకు అదే 

ీలక్ిం. క్రకైస్తవ్ మత్ింలో ీలక్ రదిం, "స్మరు ణ" అనే 

రదిం, "దేవుడ్డ, నీవే దేవుడు, మరియు ప్రభువా, నీవే 

ప్రభువు" అని చెరు రలరడిం. ఆరిపక్ వ్య వ్స్ప రోలర్ కస్రా్ 

లాగ్ద ఉనాే  లేదా నేను ొదుప్ప చేసుతనే  ఆ కొత్త కారును 

నేను సొింత్ిం చేసుకునే  మొదటి వారింలో ఒక్ డెింట్ 

వ్చిా ింది లేదా డ్డక్రా్ లోరలికి వెళి,ా "్ ా్ , నీకు కాయ నస ర్ 

ఉింది" అని చెపు నరు టిీ. ప్రభూ, నాకు తెలిసినది 

మీరు ననేు  ప్ేమిసుతనేా రని మరియు నాకు తెలిసినది 

ప్రభువు ఈ జీవిత్ింలో మాప్త్మే కాకుిండ్డ మరొక్ వైప్ప 

కూడ్డ మీరు ననేు  జాప్రత్తగ్ద చూసుకుింటారు. 

నియింప్త్ణ కస్ిం నా వ్య ర ప ప్రయాే లతో, ప్రభువు 

నేను లొింగిపోతునేా ను. చిింత్ దేవుని నుిండి 

నియింప్త్ణను తీసుకొని మన చేతులాో పెటడా్డనికి 

ప్రయతిే సుతింది. అది నిజింగ్ద మనలిే  ఆిందోళ్నకు 

గురిచేసుతింది. 

ది ప్రామిస్ 



I was reminded of it the other day because I'm a runner. Let 

me rephrase that. I'm a very part-time runner. I hadn't run 

in about three weeks, and I began to feel a little guilty 

because my waistband began to get a little tight and my 

caloric intake was getting a little large. I decided I would 

catch up all in one day. I took out one afternoon and 

decided to run 5.2 miles. I walked 2.6 of it. I languished on 

that sofa grasping for breath for the next five hours. I 

thought back, there was a day when I could run five miles 

and come home and be ready to play basketball. That day 

is gone. We are weak and weary people. Don't let your 

pride tell you otherwise.  

All right, we've got a God who's bigger, broader, stronger, 

more powerful and wiser than we can imagine. We are just 

weak and weary people.  

3. Lord will renew your strength. "Those who wait upon 

the Lord will renew their strength." Now the word, "wait," 

doesn't mean idleness. It doesn't mean just sitting around 

saying, "Okay God, zap me, hit me!" Don't misunderstand, 

there is a time to just “be still and know that I am God”. 

There's a time in all our frenzy and rat race when we do 

need to just be quiet and let God speak to us, meditate upon 

him, read his word, and pray to him. That's not really the 

context here.  

The idea here is to wait upon the Lord which would be 

something like a cabinet member waiting upon the 

President of the United States. What does it mean to wait 

upon him? It means to serve him, to tend to him, to help 

him. A better illustration would be a "waiter," in a fine 

restaurant. What does a waiter at a really nice restaurant 

do? Well if you're at his table, he is so focused on you, he 

is tending to you.  

About a year ago, I took my wife out on our anniversary to 

this really, really nice restaurant. It set me back a bundle to 

be honest. It was a nicer place than we're accustomed to 

taking the family. In fact the kids didn't go with us. I was 

amazed because I couldn't get my water a half inch down, 

fingers were being snapped, and that water was refilled. I 

bet he refilled my water 20 times that night. When I spilled 

some bread crumbs in front of me, all of a sudden here he 

was with a little knife scraping it all off into a little plate. 

He picked my napkin up and put it right there over my lap. 

If I ever just so much as looked up he was waiting on me, 

total attention. Now listen, when I sense my weariness, my 

weakness, and my strength zapping, what do I do? I wait 

upon the Lord. My total attention is given to him. He is my 

focus. If I will wait upon him like that fellow waited upon 

me, he will "renew my strength."  

I find that people who grow weary, discouraged and tired 

do one or two things generally, and I'm talking about 

Christian people. One thing is they forget God. Some 

1. ఇది అస్ింబదధమైనది. "'అనయ మత్సుపలు వీటనేి టి 

వెింబడి రరుగ్గ తారు, మరియు అవి మీకు అవ్స్రమని 

మీ రరలోక్ప్ప త్ింప్డికి తెలుసు.'" (32వ్ వ్చనిం) దేవుడు 

మనలిే  రటిిాంచ్చకడు అని అనుకవ్డిం అస్ింబదధిం. 

2. ఇది అస్ింబదధిం. "'మీలో ఎవ్రు చిింతిసూత  త్న 

జీవిానికి ఒక్క  రింటను జోడిించరలరు?'" (27వ్ ్శాోక్ిం) 

దాని గురిించి చిింతిసూత  నేను నా జీవిత్ింలో ఒక్ రింటను 

జోడిించలేను. నిజానికి, నేను బహుశా దాని గురిించి 

చిింతిసూత  నా జీవిానిే  ఒక్ రింట త్గి గించ్చకుింటాను. 

ఇది అప్రసుతత్ిం. ఎిందుకు స్మయిం రడుతుింది? 

పాఠిం ప్పారింభింలో మనిం ఏమి చెపాు మో గురుతిందా? 

మనిం చిింతిసుతనే  వాటిలో తొింభై ఐదు శాత్ిం ఎప్పు డూ 

జరరవు లేదా ఏమైనరు టిీ మనిం నియింప్తిించలేము. 

3. ఇది బాధయ ారాహిత్య ిం. "'కాబటి ా చిింతిించక్ిండి, 

'మేము ఏమి తిింటాము?' లేదా 'మేము ఏమి ప్ాగ్దలి?' 

లేదా 'మేము ఏమి ధరిించ్చలి?'" (వ్చనిం 31) అది 

కేవ్లిం బాధయ ారహిత్మైన చరయ . ఆ దేవుడు 

చూసుకుింటాడు. 

4. ఇది చికాకు క్లిగిసుతింది. "'ఈ రోజు మరియు రేప్ప 

అగిే లో విసిరివేయబడిన ొలములోని రడినాి దేవుడు 

అలా ధరిస్నత, ఓ అలు  విశావ సులారా, ఆయన మీకు 

ఇింకెింత్ దుసుతలు ధరిించడు?'" (30వ్ వ్చనిం) మీరు 

చూసుతనేా రా? యేసు స్వ రింలో చికాకు? ొలింలోని 

రడినాి ొలింలోనికి పారబోస్న రడినాి దేవుడు 

చూసుకుింటే, నినేు  చూసుకలేదా? ఓ చినే  విశావ స్ిం 

ఉనే  మీరు దేవునికి చికాకు క్లిగిసుతనేా రు. 

 

స్రే వాగా్దనిం ఏమిటి? నేను దాని చ్చటా్ట ఉనేా ను. 

మేము విరుగుడు మరియు ఆిందోళ్న యొక్క  లక్షణాల 

గురిించి మాటాాడ్డము, కానీ వాగా్దనిం ఏమిటి? వాగా్దనిం 33 

వ్ వ్చనింలో ఉింది."'అయితే మొదట అత్ని రాజాయ నిే  

మరియు అత్ని నీతిని వెదక్ిండి, మరియు ఇవ్నీే  మీకు 

జోడిించబడాయి.'" అింతే. ప్రభువు మీ యజమానిగ్ద 

ఉిండ్డలి, మమోమ న్ కాదు, నేను 

నియింప్తిించ్చలనుకుింటునే  విష్యాలు కాదు. మీరు 

నా గురువు మరియు నేను నినేు  వెత్క్బోతునేా ను. 

ప్రభూ, నేను నినేు  వెదికినప్పు డు నాకు నిజింగ్ద 

అవ్స్రమైన ఏదైనా మీరు అిందిించబోతునేా రని నాకు 

తెలుసు. మేము మాింస్ింతో పాయ క్ చేయబడి ఉనేా ము 

కాబటి ామనిం చూడటిం చ్చలా క్ష్మాైన విష్యిం అని 

నేను ప్రహిించ్చను. కానీ ఈ రోజులాో ఒక్రోజు, మనిం 

అమరత్వ ింలో ఉనే ప్పడు మరియు మనకు ఆ 

చెడిపోలేనిది ఉనే ప్పు డు మనిం ఇలా చెరు వ్చ్చా , 

"దేవా, ఆ వాగా్దనిం ఎనే డూ లేనింత్ స్త్య మైనది 

మరియు దృఢమైనది. నాకు నిజింగ్ద అవ్స్రమైన 

ఏదైనా మీరు అిందిించ్చరు." అదే నిజిం. ఆిందోళ్నను 



Christians just forget him. They worry so much about their 

own zapped strength, their own apathy, and their own trials 

that they put God on a shelf and try to fix all this 

themselves. The other people in the midst of weariness, 

trial and zapping of strength begin to focus upon the Lord. 

They really focus upon the Lord asking Him to "renew 

me," and He does. 

4.  What God does. "The Lord will renew their strength. 

They will soar on wings like eagles; they will run and not 

grow weary, they will walk and not be faint." (verse 31) 

I love the illustration of the eagle, the most majestic of all 

birds, the one that soars higher than any others. It's not the 

first time God used that analogy. In Exodus 19:4, he was 

talking to the children of Israel who were now about to 

wander. He said, "You yourselves have seen what I did to 

Egypt, and how I carried you out on eagles' wings..." 

Part of the reason is for protection against prey. But part of 

the reason is because to assist in teaching an eaglet, a baby 

eagle, to fly. When the time comes for the little eagle chick 

to fly, it is nestled out of the nest and begins to free fall to 

see if those wings are ready to work. The mother eagle is 

peering with intent and an accurate eye. If her little eaglet 

can't begin to fly, the mother eagle swoops down and flies 

underneath and catches it on her back. If she can't get it on 

her back, she gets it with her beak and soars up again. 

Folks, that's what our God does for us. When I wait upon 

him in my weariness and my weakness, he will watch me 

with that keen eye and as he sees me fall, he will swoop 

under me. "They shall mount up with wings as eagles" not 

because I'm strong, but because I've got a God who put the 

stars in their place, and who loved me enough to die for me. 

I know you know the old song. "What a friend we have in 

Jesus, all our sins and grief’s to bear! What a privilege to 

carry, everything to God in prayer!" Listen to the third 

verse. "Are we weak and heavy laden, cumbered with a 

load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the 

Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take 

it to the Lord in prayer? In his arms he'll take and shield 

thee, thou wilt find a solace there." That's true. That's the 

promise. That is indeed one of those precious promises that 

get us through this life. Adapted from Amazing Grace #1167 - Steve 

Flatt, July 10, 1994 

 

Promise for Understanding 

The promise "we know that in all things God works for the 

good of those who love him, who have been called 

అధరమిించే వాగా్దనిం అది. కాబటి ామీరు మరియు నేను 

మొదట అత్ని రాజాయ నేి  మరియు అత్ని ధరామ నిే  

వెతుకుదాిం మరియు మిగిలిన వాటిని అత్ను 

చూసుకుిందాిం. 
అమేజింగ్ ప్గేస్ #1165 నుిండి వీ క్రిించబడిింది - ్ ా్  ్ ా ట్, జూన్ 26, 1994 

 

 

సాలేే షన్ కోసం ఒక వాగా్దనం 

ఈ వాగా్దనిం ఇత్రులను పోలాి  చూస్నత, మోక్ష్యనికి 

స్ింబింధించిన వాగా్దనానేి , పారిం నుిండి విముకి తని, 

దాని బానిస్త్వ ిం నుిండి విముకి తని, దాని అరరాధిం 

నుిండి విముకి తని, శాశ్వ త్మైన శిక్ష నుిండి మోక్ష్యనిే  

మరియు శాశ్వ త్మైన జీవిానిే  చూస్నలా చేసుతింది. 

ప్రతిారీ, మీరు మరియు నేను ఇక్క డ మరియు 

ఇప్పు డు చ్చలా చికుక కుపోాము, మనిం గొరు  

ప్రదేశానికి వెళుతునే  యాప్తికులమని మనిం నిజింగ్ద 

మరచిపోాము. కానీ మనిం మరచిపోలేని ఆ క్షణాలలో, 

అనిే టిీ మిించి మోక్షిం నాకు అవ్స్రిం మరియు 

మోక్షిం నేను కరుకునేది అని మనిం ప్రహి తాము. కాబటి ా

1 యోహాను 5:13లోని వాగా్దనిం ప్రతేయ కిించి 

అరపవ్ింత్మైనది. "దేవుని కుమారుని ేరు మీద 

విశావ స్ముించిన మీకు నిత్య జీవ్ముిందని మీరు 

తెలిసికొనునటాు నేను ఈ స్ింరతులను మీకు 

ప్వాయుచ్చనేా ను." 

నేను మొదటిారిగ్ద ీరియస్్గ్ద చదివినప్పు డు 20 ఏళ్ ా

మధయ లో ఉనేా ను, అది అక్షరాలా నా త్ల కుదుప్ప 

క్లిగిించిింది. నేను ఆ రదయ ిం వ్దకాు వ్చిా , ఏమి? 

అొస్తలుడైన యోహాను ఇక్క డ ఏదో ప్వాశాడు, త్దావ రా 

నేను రక్షింరబడా్డనని తెలుసుకరలిగ్దను, ఎిందుక్ింటే 

ప్రరించింలోని అనిే టిక్ింటే, నాకు రక్షణ వాగా్దనిం 

మరియు హామీ కావాలి. ఆ రోజు నేనేిం చేశానో తెలుా? 

నేను తిరిగి వెళి ామళ్ళ ా ప్పారింభిించ్చను మరియు నేను 

రక్షింరబడా్డనని తెలుసుకునేలా అత్ను ప్వాసిన వాటిని 

చూడటానికి నేను చ్చలా నెమమ దిగ్ద మరియు చ్చలా 

జాప్రత్తగ్ద చదివాను. 

మీకు మోక్షిం యొక్క  వాగా్దనిం కావాలా? ఆయన రాసిన 

వాస్తవాలు చూదాాిం. 

1. నువువ  పాపాతుమ డివి. జాన్ చెపాు డు, మీరు మోక్ష్యనికి 

స్ింబింధించిన వాగా్దనానేి  ీవ క్రిించి, మీరు 

రక్షించబడా్డరని తెలుసుకవాలనుకుింటే, ముిందుగ్ద 

దానిే  అరపిం చేసుకిండి. "మనిం పారిం లేనివారమని 

చెప్పు కుింటే, మనలిే  మనిం మోస్ిం చేసుకుింటాము 

మరియు నిజిం మనలో లేదు." (1:8) నువువ  పాపవి, నేను 



according to his purpose” (Romans 8:28) is the one of the 

best known, best loved. 

That passage is a security for us in a time of storm. It's a 

passage that we turn to when we're in turmoil, or in tragedy. 

It's a passage we look at when we're wondering why we 

just don't understand. It takes our "why" and it turns it into 

"who." It takes our question and it turns us to the one who 

will always provide an answer. It's a promise for 

understanding.  

"For we know." Underline those words. "We know." 

There's the promise for understanding. Even when things 

happen that hurt us, level us, or leave us absolutely clueless 

as to why they ever came about. "And we know that in all 

things God." Right after that little prepositional phrase, 

"works" That's the key to the whole verse. We're going to 

look at it in some detail but that's the key. It's not what you 

know, it is who you know.  

The key to understanding in life is knowing God and 

trusting Him. That's the key. It's not how much you know, 

it's not how much you understand, it's not what your IQ is. 

The brightest among us don't have the ability to understand 

the depths, the mysteries and the difficulties of life. We just 

don't have that within us.  

I'm a little amused that in two verses prior to Romans 8:28, 

Paul says, "In the same way...we do not know what we 

ought to pray for." That's the truth isn't it? I know some 

things for which I need to pray, but there are so many needs 

in my life, there is so many circumstances going around 

me, that I don't even begin to understand, I need God to 

help me pray. I don't even know what to pray for, that's how 

ignorant I am. That's how ignorant you are. 

Thomas Edison said back in 1926, "We don't know one 

1/millionth of one percent of all that's happening around 

us." Every day is bearing that statement out to be even 

truer. With each new discovery that we're making in 

science, we're finding how little we know.  

Have you read about the "Black Hole" they found in the 

universe? Billions of light years from now, we can't even 

comprehend one light year, but we're talking about billions 

of light years. I don't understand that hole, but you know 

what they say about it? They say it is a hole that is sucking 

in, not just matter, but energy. That the pull of gravity is so 

strong, that even light cannot escape. Can you imagine 

that? They say that the pull of gravity is so strong in that 

black hole, that if you take the entire earth and everything 

that's on it, and have that same pull of gravity it would 

shrink the earth down to the size of a marble. I can't even 

begin to relate to that. I don't understand. But, the point is 

the power of understanding doesn't have to be within us, 

the good news is the power of understanding is within the 

పాపని, నాకు తెలిసి పెదలా వ్యసుస  వ్చేా  ప్రతి 

ఒక్క రూ పాపానిే  ఎించ్చకునాే రు, పారింలో ప్పటలాేదు, 

పారిం యొక్క  మారాగనేి  ఎించ్చకునాే రు. 

అత్ను మనకు గురుత చే తాడు. "మనిం పారిం 

చేయలేదని వాదిస్నత, మనిం అత్నిే  అబదాధ లకరుగ్ద 

మారు తాము మరియు అత్ని మాటకు మన జీవిత్ింలో 

్ ప నిం లేదు." (1:10) మీరు స్మస్య ను చూసుతనేా రు, నా 

పారిం. నా పారిం ఎప్పు డూ పారిం చేయని, పారిం 

చేయని మరియు అత్ని స్నిే ధలో పారింతో ఉిండలేని 

స్రవ  నీతిమింతుడైన మరియు రవిప్త్మైన దేవుని 

నుిండి ననేు  వేరు చేసుతింది. అది నిజమైన స్మస్య , 

కాదా? నేను పాపని, నువువ  పాపవి, ఏ పారింతోన్య 

జీవిించని దేవునికి స్నవ్ చేసుతనేా ిం. అిందుకే రోమనాు 

3:23 ఇలా చెబుతోింది, "...అిందరూ పారిం చేసి దేవుని 

మహిమకు దూరమయాయ రు..." మరియు రోమనాు 6:23, 

మూడు అధ్యయ యాల త్రువాత్, "ఆ పాపానికి జీత్ిం 

మరణిం" అని చెబుతుింది. అది మా స్మస్య . 

మన దేశ్ింలో మనకునే  గొరు  అపోహ ఒక్టి మీకు 

తెలుా? జార్జ గ్దలప్ స్వ ర గిం గురిించి మత్రరమైన పోల 

చేసిన ప్రతిారీ దానిని వెలడాి తాడు. అత్ను స్వ రాగ నేి  

విశ్వ సిించే వ్య కుతలను, "మీరు స్వ రాగనికి వెళుతనేా రని 

మీరు నముమ తునేా రా" అని అడుగుారు. 

అమెరికాలోని చ్చలా మింది అవుననే అింటునేా రు. 

అప్పు డు అత్ను "స్రే, మీరు స్వ రాగనికి వెళుతనేా రని 

ఎిందుకు నముమ తునేా రు?" ాధ్యరణ ప్రతిస్ు ిందన 

ఏమిటింటే: నేను అిందరిలాగే మించివాడినని 

అనుకుింటునేా ను. కానీ అది ప్రశే్  కాదు. స్మస్య  మీరు 

ఎింత్ మించివారు, లేదా మీరు ఎింత్ మించివారు 

కాక్పోవ్చ్చా  అనే దానితో కాదు. మీ మించిత్నిం స్మస్య  

కాదు. నీ చెడతా్నమే స్మస్య . మీరు చ్చలా మించివారు 

అయినరు టిీ, మీరు ఇరు టిీ చెడవాారు, ఎిందుక్ింటే 

మీరు ఇరు టిీ పాప మరియు మీరు మొదట చేసిన ఒక్ 

పారిం మిమమ లిే  శాశ్వ త్త్వ ిం కస్ిం దేవుని స్నేి ధకి 

దూరింగ్ద ఉించడ్డనికి మిమమ లిే  క్ళ్ింక్ిం చేయడ్డనికి 

స్రిపోతుింది. అది మీకు అరపమైిందా? 

కొనేి ారాు మనిం మన మించిత్నింపై దృష్ట ా

పెడాము. ఇది కాలిఫోరేి యా తీరింలో అమెరిక్న్ 

జనాభానిందరినీ వ్రుస్లో ఉించి, "ఆదేశానుారిం, 

మేమింా రసిఫిక్ మహాస్ముప్దింలో ఆహారిం లేకుిండ్డ, 

రోబోట్ లేకుిండ్డ, లైఫ్ జాకెట్ లేకుిండ్డ, ఎలాింటి 

స్హాయిం లేకుిండ్డ దూక్బోతునేా ిం. ఏ రక్మైన 

మరియు హవాయికి ఈత్ కొటిాండి." ఇప్పు డు 

ఎింత్మింది దీనిని త్యారు చేయబోతునేా రు? అదే 

నేననుకునే ది. నేను కూడ్డ కాదు. 



God who made that black hole and made everything else 

around us.  

The promise we had from Jesus in John 8:32 is, "You shall 

know the truth, and the truth shall make you free." Who's 

going to show us that truth? God is going to show us that 

truth. 

So many things the Bible says Christians know with 

confidence. We know that we have passed from death into 

life. How do you know that? I know it because God's made 

sure that I was told that, and I trust him. We know that 

when he shall appear, we shall be like him. How do I know 

that? I know that because of what I know about God.  

Paul said, "For I know whom I have believed and am 

persuaded that he is able to keep that I've committed unto 

him against that day." (2 Timothy 1:12) You see by faith in 

God, He will give us understanding.  

Romans 8:28-29 tells us that our understanding will come 

from confidence and certain things about God. I want to 

share three of them with you from the text.  

1. I can better understand what is going on around me 

because of my confidence in his providence. "For we 

know that in all things God works for the good of those 

who love him..." The providence of God is his ability 

to sustain and to guide destiny. He can do that because 

everything that happens in this world is either 

permitted or planned by God. Have you ever thought 

about that? Did you notice the word, "all?" "All things 

work together for good." Why? Because everything 

that happens in this world is either permitted or 

planned by God. Now that doesn't mean that 

everything that happens is a direct cause from God. 

He's not some great puppeteer pulling strings. A lot of 

things happen on this earth that are evil, that are 

orchestrated by Satan, but for the time being those 

things are being permitted by God.  

He is the Creator of the heavens of the earth. The world 

exists by the word of his power. Isaiah 40:28 says, 

"...The Lord is the everlasting God, the Creator of the 

ends of the earth. He will not grow tired or weary, and 

his understanding no one can fathom." He's God. 

Everything is watched by his eye, everything is 

considered by his mind, everything is ultimately under 

his control. He sees, he knows, he cares, and he works, 

that's the providence of God. 

Remember the old story about the lady who came to 

the door in response to the Gallup Poll petitioner, and 

after knocking on her door, she came just ragged 

looking and all unkempt. He said, "Ma'am, we're 

conducting a poll on what you think the greatest 

కానీ మేము దానిని ఎింత్ దూరిం చేయబోతునేా మని 

మేము వాదిించరలమని మీకు తెలుసు. మీరు ాే నాల 

తొటిలాో ప్రమాదక్రింగ్ద ఉనే ిందున మీరు మునిగిపోయే 

ముిందు మీలో కొిందరు మీ త్లపైకి రాక్పోవ్చ్చా . మీలో 

కొిందరు చ్చలా మించి ఈత్గ్దళుీ , బహుశా మీరు పావు 

మైలు వెళ్ీ వ్చ్చా , బహుశా మీరు అర మైలు 

వెళ్ీ వ్చ్చా . అలలు చ్చలా చెడవాి కాక్పోతే నేను ఒక్ 

మైలు ఎకుక వ్ భారిం వెళీ్ రలనని అనుకుింటునేా ను. 

కొింత్మింది ఒలిింపక్ ఈత్గ్దళుీ  50 మైళుీ  

వెళ్ీ వ్చ్చా , ఇింకా ఎకుక వ్ ఉిండవ్చ్చా , కానీ మనలో 

ప్రతి ఒక్క రికి ఏమి జరుగుతుిందో నేను మీకు చెపాతను. 

మేము మునిగిపోాము. మీరు ఒడుాకు 50 మైళ్ ాదూరింలో 

ఉనాే , లేదా 50 అడుగుల దూరింలో ఉనాే , మీరు 

డోర్్నెయిల్గ్ద చనిపోారు, ఎిందుక్ింటే మీరు ఎింత్ 

మించి ఈత్గ్దడు అనే ది స్మస్య  కాదు. పాయిింట్ 

అగ్దధిం చ్చలా గొరు ది. అదే నా పారిం గురిించి. మీరు 

మరియు నేను మేము బాగునేా ము. చినే  నిమిష్ిం 

మధయ  అగ్దధిం యొక్క  స్ింప్రహావ్లోక్నిం మనకు 

ఉింటే, నీచమైన మానవ్త్వ ిం మరియు విశావ నిే  

స్ృష్టిాంచిన దేవుడు, మేము సిగుగతో 

త్లవ్ించ్చకుింటాము మరియు యెష్యా లాగ్ద "నాకు 

అయోయ !" నేను ఏడా్డ ను. "నేను నాశ్నమయాయ ను! నేను 

అరవిప్త్మైన పెదవుల మనిష్టని మరియు 

అరవిప్త్మైన పెదవుల ప్రజల మధయ  నివ్సిించ్చను, 

మరియు నా క్ళీు  స్రవ శ్కి తమింతుడైన యెహోవాను 

రాజును చూశాయి." (యెష్యా 6:5) మనిం పాప్పలమని 

అొస్తలుడైన యోహాను ఖచిా త్ింగ్ద తెలుసుకుింటాడు. 

2. పాపానికి స్మాధ్యనిం యేసుప్ీసుత. "మీరు పారిం 

చేయకూడదని నేను మీకు ఇది ప్వా తాను." (1 యోహాను 

2:1) ఎిందుకు? ఎిందుక్ింటే పారిం మనకే నష్ిాం. 

“అయితే ఎవ్రైనా పారిం చేస్నత, మన రక్షణలో త్ింప్డితో 

మాటాాడే వ్య కి త మనకు ఉనేా డు-నీతిమింతుడైన 

యేసుప్ీసుత. ఆయన మన పాపాలకు ప్పాయశాి త్త బలి” 

(1 యోహాను 2:1-2) 

కొనిే  పాత్ అనువాదాలు ఇలా చెబుతునేా యి, “మన 

పాపాలకు ప్పాయశాి త్తిం, ప్పాయశాి త్తిం చేస్న యా రిం, 

మన పాపాల కస్ిం మాప్త్మే కాదు, ప్రరించిం మొత్తిం 

పాపాల కస్ిం కూడ్డ.” మీరు ఎప్పు డైనా వినరలిగే ఉత్తమ 

వారత ఇది, మీరు ఎప్పు డూ వినక్పోతే, మీలో చ్చలా 

మిందికి ఇది ఉింటుింది. మీరు క్లిగి ఉనే రు టిీ, మీరు 

ఎప్పు డైనా వినరలిగే ఉత్తమ వారత ఇది. 

మీరు మరియు నేను, త్ింప్డి అయిన దేవుని 

నాయ య పా నిం ముిందు నిలబడినప్పు డు, మన 

"నాయ యవాది" ఒక్రు ఉనాే రు. అది డిరన్స  అటారేీ కి 

ప్ీకు రదిం. మరుస్టి రోజు నేను కరాు రదిలోకి వెళీ్త ను 

మరియు ప్రతివాది రక్క న డిరన్స  అటారేీ  నిలబడి 



problem in America is, ignorance or apathy?" And she 

said, "I don't know, and I don't care," and slammed the 

door in his face. 

I've got great news for you. We've got a God who 

knows, we've got a God who cares, and we've got a 

God who works. Everything, everything in this world 

is either permitted or planned by the great, good, 

gracious, giving, and glorious God Almighty. That by 

the way is why Paul could say in other places in his 

writings, "In everything give thanks." Everything? 

EVERYTHING? Yes, in everything give thanks. 

Why? Because it's all right here. That's why he could 

say, "Rejoice in the Lord always." You mean even 

when I'm down, even when bad things happen...Yes, 

always. Why? Because it's not outside the scope of his 

providence.  

That's why he could say in Romans 8:28, "God works 

all things together for good." If you were to keep 

reading down in Romans 8 near the very end about 

verse 35, 36 and 37, he said, there's some horrible 

things out there. There's death, famine, tribulation, and 

persecution; yes, God will even work those things 

together for good. The first thing we're confident in is 

God's providence.  

2.  Be confident in God's perspective. To me the key word 

in the whole text is the word, "together." The Bible 

doesn't say that all things are good. It says that, "God 

works all things good and bad things together," for a 

good outcome.  

Hey, there are a lot of things that aren't good. 

Temptations aren't good. I don't enjoy temptations or 

succumbing to temptations. James 1 tells us that 

temptations come from the devil, they don't come from 

God. But God can use temptations to actually draw us 

closer to him. Pain is not pleasant, is it? But God can 

use pain to reestablish humility and dependence upon 

him. Failure hurts. I'm not real fond of failure, but God 

can use it in such a way to help us re-look at our 

priorities. While we may not see it, we've got to 

understand that God has a better and fuller perspective 

on our lives.  

Let me give you two illustrations of how God acts in 

that role. The first thing I think of is air traffic 

controllers, the guys in the control tower. All of these 

pilots are out there in their plane wanting to come in 

and land. Some are wanting to take off. The air traffic 

controller has to tell them which runway is cleared for 

landing and what the coordinates are for entry. He 

gives them the timing, he gives them the route, he alerts 

them about field conditions. If every pilot wanted to 

come in on their own you would have thousands of 

ఉిండటిం చూశాను. నేను త్ింప్డి సిింహాస్నిం ముిందు 

నిలబడినప్పు డు నా మనసుస లో అక్ మా తుతగ్ద యేసు నా 

రక్క న నిలబడి ఉనే  చిప్త్ిం గురిించి ఆలోచిించ్చను. 

శుభవారత ఏమిటింటే, ఆయన ప్పాయశాి త్తిం, ప్పాయశాి త్త 

యా రిం అని చెపాు డు. ప్ీకు మూలానికి అరపిం, "విక్షేరిం", 

కపానిే  తిపు కొటడాిం. క్తుతలు మరియు ఈటెల నుిండి, 

ప్రత్య రి ప సైనికుల నుిండి దెబు లను తిపు కొటే ాక్వ్చిం 

వ్ింటి రరిక్రానిే  సూచిించడ్డనికి ఇది కొనేి ారాు మరొక్ 

రూరింలో ఉరయోగిించబడిింది. మీరు పాయిింట్ 

చూారా? యేసు ఆ శిలువ్పై వేలాడదీసినప్పు డు, 

అత్ను పాపానిే  దేవ ష్టసుతనే ిందున పారిం వైప్ప 

ఉదాేశిించిన దేవుని ఉప్రత్ అింా ఆ శిలువ్ను కొటిిాంది 

మరియు యేసు దానిని మీ నుిండి మరియు నా నుిండి 

మళీి ించ్చడు. అిందుకే అత్ను "నా దేవా, నా దేవా, 

ననేు  ఎిందుకు విడిచిపెటాావు" అని అరిచ్చడు. 

మోక్ష్యనికి ీ యేసుప్ీసుత అని అిందరూ అరపిం 

చేసుకుిందాిం. అది మోక్ష శ్కి త. అొస్తలుడు ఇలా 

అనేా డు, "ఎవ్రిలోన్య మోక్షిం లేదు, ఎిందుక్ింటే 

మనము రక్షించబడవ్లసిన మనుష్యయ లలో ఆకాశ్ము 

ప్కిింద మరే ఇత్ర ేరు ఇవ్వ బడలేదు." (అొస్తలుల 

కారయ ములు 4:12) ఆ ేరు ఏమిటో మీరు 

తెలుసుకవాలనుకుింటునాే రా? దాని ేరు యేసు. 

మత్తయి 1:21, యేసు రాబోయే జననిం గురిించిన 

ప్రక్టన ఇలా చెబుతోింది, "అత్నికి యేసు అని ేరు 

పెటిాండి, ఎిందుక్ింటే అత్ను త్న ప్రజలను వారి 

పాపాల నుిండి రక్ష తాడు." 1 కొరిింథీయులకు 15:22 ఇలా 

చెబుతోింది, "ఆదాములో అిందరు మనుష్యయ లు 

చనిపోయేలా, ప్ీసుతనిందు అిందరూ 

ప్బతికిించబడారు." గొరు  వారత ఏమిటింటే, యేసు 

మూడవ్ రోజు స్మాధ నుిండి బయటకు వ్చిా నప్పు డు, 

ఆ స్మాధ ఖాళ్ళగ్ద ఉింది. బింధిం మరియు పారిం 

మరియు శారము యొక్క  శ్కి త అక్క డే మిగిలిపోయిింది. 

అది మన ప్పాయశాి త్త యా రమైన యేసుప్ీసుత దావ రా 

విచిఛ నే మైింది. నిజానికి నింబర్ వ్న్ నేను పాపని. 

వాస్తవ్ిం స్ింఖయ  రిండు యేసు ప్ీసుత స్మాధ్యనిం. 

మోక్ష్యనికి స్ింబింధించిన ్జాఞ నిం గురిించి యోహాను 

ఇింకా ఏమి చెపాు డు? 

3. ఆ మోక్ష్యనేి  ్కెయాిమ చేసూత  - "యేసు ప్ీసుత అని 

విశ్వ సిించే ప్రతి ఒక్క రూ దేవుని నుిండి జనిమ ించ్చరు, 

మరియు త్ింప్డిని ప్ేమిించే ప్రతి ఒక్క రూ త్న బిడనాు 

కూడ్డ ప్ేమి తారు." (1 యోహాను 5:1) అది స్మాధ్యనింలో 

భారిం. 

"ఈయన నీరు మరియు రక్ తము దావ రా వ్చిా నవాడు---

యేసుప్ీసుత. కేవ్లిం నీళ్ ాదావ రానే కాదు, నీళీ్  దావ రా 



people dying. They would say, "Well, this looks like 

the best way to me." Wham! Whoosh! Crash! What I 

want you to see is that God is in the control tower of 

the airfield of your life. You may think this is the best 

way, and he says, "No, I want you to circle again." You 

say, "Why?" He says, "Don't ask why, just circle, I'll 

tell you when to come in."  

I'll give you an even better illustration. He's the baker 

of your life. I'm not a baker. I'm not a cook. I love some 

of the products of good bakers. For example, I love 

German chocolate cake. I don't know anything about 

the ingredients, proportions or the baking temperature. 

The only thing I have to know is how to use a fork. But, 

see God is the baker of my life. He knows exactly the 

right ingredients. 

By the way, I do know just a little bit about baking a 

German chocolate cake. If you were to taste any of 

those ingredients individually, they're not real good are 

they? Did you ever taste a big tablespoon full of flour? 

Do you want that? Is that good? Yuck! How about 

some of the salt? Just put salt in it. No! The sugar, it's 

pretty good, but it's not all that good, especially 

compared to the final product. What about that raw 

egg? How would you like to choke that down? You see 

the ingredients by themselves are not good at all, but 

the baker of our life, stirs them up in exactly the right 

proportion. But that's not all he does. Then he puts 

them under heat. He puts them under heat for just the 

right amount of time. The great news today is, God 

knows the ingredients, He knows how much heat we 

need and for how long. That's his magnificent 

perspective.  

I'm confident in his providence, and I'm confident in 

his perspective, but there's one other thing that's really 

even more important than those two. 

3.   Be confident in his purpose. Look at verse 28 again, we 

quote it all the time, "For we know that in all things 

God works for good for those who love him..." but look 

at the rest of it, "...who have been called according to 

his purpose." Wait a minute. What is his purpose for 

us? What's God purpose for you? What's God's purpose 

for me? This is where too many of us stop reading but 

keep reading, verse 29, "For those God foreknew he 

also predestined to be conformed to the likeness of his 

Son..." There, right there, do you see that? That is 

God's purpose for us.  

His purpose for you is to be conformed in the image 

of his Son, Jesus. That is God's supreme purpose for 

me. God's supreme purpose for me is not to believe, 

repent, confess, and be baptized. That is the means, a 

vital means, but it's not my purpose. God's purpose for 

మరియు రక్ తము దావ రా వ్చా్చ డు. మరియు ఆత్మ యే 

ాక్షయ మిచ్చా ను, ఎిందుక్ింటే ఆత్మ యే స్త్య ము. ఈ 

మూడు. అది ాక్షయ మిసుతింది: ఆత్మ , నీరు మరియు 

రక్ తిం; మరియు మూడు ఒక్దానికొక్టి ఉనాే యి." (6వ్ 

వ్చనిం) ఇప్పు డు అది మీకు మొదట కొించెిం 

రిందరగోళ్ింగ్ద అనిపించవ్చ్చా , కానీ దానిని 

రరిష్క రిించ్చకుిందాిం. 

అనిే ింటిలో మొదటిది, యేసు అిందిించే మోక్ష్యనిే  

అింీక్రిించడిం అనేది అత్ను ాను చెపు న వ్య కి త అనే 

నమమ క్ింతో ప్పారింభమవుతుింది. దేవుడు శ్రీరింతో 

వ్చా్చ డు, దేవుని కుమారుడని, 5వ్ అధ్యయ యింలోని ఒక్ 

వ్చనిం ఇలా చెపు ింది. దాని గురిించి త్ప్పు  చేయవ్దాు. 

ఆ విశావ స్మే యేసు అిందిించే నిత్య  జీవిానికి ప్పనాది. 

మీరు కరుకునే ది ఏదైనా చేయవ్చ్చా , మీరు 

రశాా తారరడవ్చా్చ , మీరు బాపతస్మ ిం తీసుకవ్చా్చ , కానీ 

యేసు దేవుని కుమారుడని మీ హృదయింలో మీరు 

విశ్వ సిించక్పోతే, అత్ని వ్దకాు రావ్డ్డనికి మీకు ప్పనాది 

లేదు. కానీ ఆ నమమ క్ింతో, రశాా తారిం అనే భావ్న 

ఉింది. ఇప్పు డు చ్చలా స్ు ష్ిాంగ్ద ఈ స్ింక్షరత లేఖనింలో, 

జాన్ రశాా తారిం గురిించి ప్రత్య క్షింగ్ద ప్ర తా విించలేదు, 

కానీ అత్ని పాఠకులకు దాని గురిించి తెలుసునని 

మరియు అది కొత్త నిబింధన అింత్టా ప్రవ్హిసుతింది 

అని నేను ఖచిా త్ింగ్ద అనుకుింటునేా ను. 

జాన్ బాపసా్,ా యేసు యొక్క  పూరీవ కుడు మరియు 

ప్రచ్చరకుడు, క్షమారణ కస్ిం రశాా తారిం యొక్క  

స్ిందేశానిే  బోధసూత  వ్చ్చా రు. చటాాలు 2లో చరాి  

ప్పారింభమైన రోజు మీకు గురుతిందా? ేతురు 

అొస్తలులిందరి త్రప్పన నిలబడి, ఈ వ్య కి త యేసు 

గురిించి బోధించ్చడు. "మీరు సిలువ్ వేసిన ఈ మనిష్టని, 

యేసును, దేవుడు అత్నిని ప్రభువుగ్ద మరియు ప్ీసుతగ్ద 

చేాడు" అని చెపు  ముగిించ్చడు. మరియు ఆ మాటలు 

వినే  వారి గుిండెలాో గుచ్చా కొని, "సోదరులారా మనిం 

ఏమి చేదాాిం?" ేతురు ఇలా అనేా డు: “మీ పాపాల 

క్షమారణ కస్ిం మీలో ప్రతి ఒక్క రూ రశాా తారరడి, 

యేసుప్ీసుత నామింలో బాపతస్మ ిం తీసుకిండి.” (చటాాలు 

2:38) 

అొస్తలుల కారయ ములు 20:21లో, పౌలు ఎరసులో 

ఉనే ప్పు డు "యూదులకు మరియు ప్ీకులకు 

రశాా తారింతో దేవుని వైప్ప మళా్తలని మరియు మన 

ప్రభువైన యేసుపై విశావ స్ిం ఉించ్చలని నేను వారికి 

చెపాు ను" అని చెపాు డు. 

కాబటి ా రశాా తారిం రట ా విశావ స్ిం అవ్స్రిం. మీ 

జీవిత్ింలోకి యేసును అింీక్రిించే విశావ స్ 

ప్రతిస్ు ిందన యొక్క  రరాకాష్ ాబాపజాిం. ప్రరించ్చనిే  

జయిించేది ఎవ్రు? యేసు దేవుని కుమారుడని 



me is not to assemble together. That's the sustenance, 

but that's not my purpose. God's purpose for me is not 

to win another lost soul, that's my mission, but that's 

not my purpose. God's purpose for me is not to go to 

heaven, that is my reward, but that is not my purpose. 

What's my purpose? He tells me. His supreme 

purpose for me is to be like Jesus. That by the way is 

the best quick answer I know when somebody asks you 

this question, "Why do bad things happen to God's 

children?" Do you know the answer? Because we need 

to be like Jesus.  

Do you know what that reminds me of? 1 Peter 2:21 

"To this you were called, because Christ suffered for 

you, leaving you an example, that you should follow in 

his steps." How many of you want to suffer? I don't 

either. How many of you want to be conformed into the 

image of Jesus Christ? I've got bad news for you, it 

goes with the territory. We cannot be conformed into 

the image of Jesus unless we also suffer. 

Christians really should have a sign across their chest's 

that says, "Construction Underway." God is working 

on us and he's working around us to make us more like 

Jesus. Do you see his promise? I'm not going to 

understand everything that happens to me. Sometimes 

I'm not going to understand it at all. I'll be so confused 

that I'll fall on my knees and beg for understanding. But 

I can understand that the God who loves me enough to 

die for me and has a providence, a perspective and a 

purpose for all of it. Now that leaves me with one last 

thing. What do I need to do? 

4.   Love Him. This text has one key responsibility. Look 

at it again. "...We know that in all things God works for 

the good of..." What does it say? "...those who love 

him..." This is a promise for people who love God. It's 

not a promise for every human being. It's not a promise 

for the unbeliever. Sadly, it's not a promise for those 

who only believe. It's a promise for those who love the 

Lord.  

If I want understanding, what do I need to do? I don't 

have to worry so much about working things out. I 

don't have to worry a lot about figuring things out, 

that's God's responsibility. Here's my responsibility. 

My responsibility is to love God more. The more I love 

God, the better I'll understand. I don't know how, but 

that's the promise, and it works. Adapted from Amazing Grace 

#1163 - Steve Flatt, June 12, 1994 

 

 

 

 

 

నమేమ వాడు మాప్త్మే. ఈయన నీరు మరియు రక్ తము 

దావ రా వ్చిా నవాడు-యేసుప్ీసుత. అత్ను కేవ్లిం నీటి 

దావ రా రాలేదు, కానీ నీరు మరియు రక్ తిం దావ రా. 

మరియు ఆత్మ యే ాక్షయ మిచ్చా ను, ఎిందుక్ింటే 

ఆత్మ యే స్త్య ము.” (1 యోహాను 5:5-6) భాష్ దాదాప్ప 

క్విాత్మ క్ింగ్ద ఉింది, అది రిందరగోళ్ింగ్ద ఉిండవ్చ్చా . 

అయితే ఆత్మ , నీరు మరియు రక్ తము అనే ముగుగరు 

ాక్షయ మిచ్చా రని ఆయన ఎలా చెబుతునేా రో మీరు 

చూశారా. మరియు దానికి ముిందు, "యేసు 

వ్చిా నప్పు డు, అత్ను నీటితో మాప్త్మే రాలేదు" అని 

చెపాు డు. 

ఇప్పు డు మీ బైబిల గురిించి మీకు తెలిస్నత, బాపజాిం 

ఇచేా  జాన్ ముిందునే ప్పు డు, నేను నీళ్తాో మాప్త్మే 

వ్ తాను అని చెపాు డు, కానీ నీళ్తాో మరియు ఆత్మ తో 

బాపజాిం ఇచేా వాడు నా త్రావ త్ వ్ తాడు. అత్ను ఎవ్రి 

గురిించి మాటాాడుతునేా డు? అత్ను యేసు గురిించి 

మాటాాడుతునేా డు. అని అత్ను ప్రక్టిించ్చడు. 

ఖచిా త్ింగ్ద త్గినింత్ యేసు నీటితో వ్చా్చ డు మరియు 

అత్ని యా రిం త్రావ త్ అత్ను మొత్తిం మానవాళిపై 

రవిప్త్ ఆత్మ ను కుమమ రిించ్చడు మరియు అత్ను ఆ 

సిలువ్పై చిిందిించిన రక్ తిం కారణింగ్ద ఇది ా ధయ మైింది. 

ఆత్మ , రక్ తము, నీరు అనే మూడు క్లిసి ఎిందుకు 

ాక్షయ మిసుతనేా యో మీరు చూశారా? 

1 యోహాను 5:6-8లోని ఆ రూరక్ిం యొక్క  పాయిింట్, 

క్లవ రిపై చిిందిన రక్ తిం కారణింగ్ద ఉింది. మీరు మరియు 

నేను మన పాపాల క్షమారణ కస్ిం త్ింప్డి, కుమారుడు 

మరియు రరిశుదాధ త్మ  ేరిట నీటిలో బాపతస్మ ిం 

తీసుకునే ప్పు డు, మేము యేసు యొక్క  ఖననిం 

మరియు ప్పనరు పానానేి  తిరిగి ప్రదరిశ తాము. ఆ 

స్మయింలో మనిం మన పాపాల క్షమారణతో పాటు 

రరిశుదాధ త్మ  బహుమతిని ొిందుాము మరియు ఆ 

ముగుగరూ క్లిసి ాక్షయ మి తారు. అిందింగ్ద ఉింది. 

కొింత్మిందికి ఇది అరపిం కాలేదు, కానీ యోహాను 

మరియు మిగిలిన కొత్త నిబింధన రచయిత్లు మేము 

ప్రభువైన యేసుప్ీసుత వ్దకాు వ్చిా  ఆయన అిందిించే 

మోక్ష్యనిే  అింీక్రి తామని మాకు చెపాు రు. 

4. దేవుడు మనలను పలలాుగ్ద దత్తత్ తీసుకుింటాడు. 

"త్ింప్డి మనపై చూపించిన ప్ేమ ఎింత్ గొరు ది, మనిం 

దేవుని పలలాు అని పలవ్బడ్డలి! మరియు మనిం 

అదే!" (1 యోహాను 3:1) మనము సువారతకు విధేయత్తో 

ప్ీ్సుతనొదకాు వ్చాి నప్పు డు, మనము పలలాుగ్ద 

ీవ క్రిించబడాము. రలతీయులు 4:7 అదే విష్యానిే  

చెబుతుింది, ఎరీ లేఖ కూడ్డ అదే చెబుతుింది. 

5. ఆయన త్న ఆత్మ ను మనకు ఇ తాడు. "అత్ను త్న 

ఆత్మ ను మనకు ఇచా్చ డు కాబటి ా మనిం అత్నిలో 



 

 

 

 

 

 

మరియు అత్ను మనలో నివ్సిసుతనేా మని మనకు 

తెలుసు." (1 యోహాను 4:13) ఆయన 1 యోహాను 3:24లో 

అదే విష్యానిే  చెపాు డు, “ఆయన ఆజఞలను 

పాటిించేవారు ఆయనలో నివ్సిసుతనేా రు, మరియు 

అత్ను వాటిలో నివ్సిసుతనేా డు. మరియు ఆయన 

మనలో నివ్సిసుతనేా డని మనకు ఈ విధింగ్ద తెలుసు: 

ఆయన మనకు ఇచిా న ఆత్మ  దావ రా మనకు తెలుసు. 

"నీ శ్రీరము రరిశుదాధ త్మ  దేవాలయిం, నీలో 

ఎవ్రునాే రు, మీరు దేవుని నుిండి ీవ క్రిించ్చరు?" (1 

కొరిింథీయులు 6:19) “మనిం దేని కస్ిం ప్పారి పించ్చలో 

మనకు తెలియదు, కానీ ఆత్మ  స్వ యింగ్ద మన కస్ిం 

రదాలు వ్య క్ తిం చేయలేని మూలుగులతో మధయ వ్రి తత్వ ిం 

చేసుతింది” (రోమనాు 8:26-27) అత్ను "మన జీవిాలాో 

ఫలి తాడు" ( రలతీయులు 5:22-23) యేసుప్ీసుత 

స్వ రూపానికి అనుగుణింగ్ద మనలిే  తీరాి దిదాేిందుకు 

ఆయన క్ృష్ట చే తాడు. (రోమనాు 8:29) 

ప్ీసుత దర గరకు వ్చాి నప్పు డు ఏమి జరుగుతుింది? ఒక్రు 

సువారతను పాటిించినప్పు డు ఏమి జరుగుతుింది? 

ప్రభువుతో మీ నడక్లో మీకు స్హాయిం చేయడ్డనికి 

మీలో నివ్సిించడ్డనికి అత్ను మీకు ఆత్మ ను ఇచా్చ డని 

జాన్ చెపాు డు. 

6. మన జీవిాలు మారాయి. ప్ీసుతనొదకాు వ్చాి  

క్షమారణ ొింది, రరిశుదాధ త్మ  వ్రానిే  ొిందిన త్రావ త్ 

మన జీవిాలు మారాయి. 

  

a. మొదటిది, క్రకైస్తవునిగ్ద మారడ్డనికి ముిందు మనిం 

చేసిన అదే ప్ీకెవ నీస తో మనిం పాపానికి లొింగిపోము. 

"ఆయనలో నివ్సిించే ఎవ్వ రూ పారిం చేసూత  

ఉిండరు. పారిం చేసూత  ఉిండేవారవ్వ రూ ఆయనను 

చూడలేదు లేదా ఎరురరు." (1 యోహాను 3:6) 

 

అింటే మనిం ప్రభువు దర గరకు వ్చిా న త్రావ త్ 

మనిం రరిపూరణమైన వ్య కుతలమని అరపిం? కాదు, 

గురుతించ్చకిండి “మనిం పారిం లేనివారమని 

చెప్పు కుింటే, మనలేి  మనిం మోస్ిం 

చేసుకుింటాము మరియు నిజిం మనలో లేదు. 

మనిం మన పాపాలను ఒప్పు కుింటే, ఆయన 

నమమ క్మైనవాడు మరియు నీతిమింతుడు మరియు 

మన పాపాలను క్షమిించి, అనిే  అనాయ యాల నుిండి 

మనలను శుదిధ చే తాడు. మనిం పారిం చేయలేదని 

వాదిస్నత, మనిం అత్నిే  అబదాధ లకరుగ్ద మారు తాము 

మరియు అత్ని మాటకు మన జీవిత్ింలో ్ ప నిం 

లేదు. (1 యోహాను 1:8-10) అది అరు టికే 

క్రకైస్తవులుగ్ద ఉనే  ప్రజలకు ప్వాయబడిింది. మనిం 

పారిం చే తా ిం, కానీ మనిం వేరొక్ ప్రభువు మరియు 

గురువును స్నవిసుతనే ిందున మరియు మనలో 

రవిప్త్ ఆత్మ  యొక్క  బహుమతిని క్లిగి ఉనే ిందున, 



మన ప్పార పన జీవిత్ింలో మరియు మన నడక్లో 

యేసు వ్లె మరిింత్ అనుగుణింగ్ద ఉిండటానికి 

స్హాయిం చేయడిం వ్లన, మనిం వేరేవ రు వ్య కుతలు. 

మేము అదే ప్రలోభాలకు బలి కాము. మేము లోక్ 

మారగములను మరియు శ్రీర మారగములను 

ఆశిించము. లేదు, మనిం రోజురోజుకు 

మారుతునేా ము, 

బి. మనిం మన తోటి మనిష్టతో ఎలా ప్రవ్రి తా తము అనే 

దానిలో తేడ్డ ఉింటుింది. ఆత్మ  మన జీవిాలలో ఆ 

రని చేసుతింది. “అత్ను మొదట మనలిే  

ప్ేమిించ్చడు కాబటి ామనిం ప్ేమిసుతనేా ిం. ఎవ్రైనా 

"నేను దేవుణణ ప్ేమిసుతనేా ను" అని చెపు నరు టిీ, 

త్న సోదరుడిని దేవ ష్టస్నత, అత్డు అబదిధకుడు. 

ఎిందుక్ింటే ాను చూసిన త్న సోదరుడిని 

ప్ేమిించని వ్య ్కి త ాను చూడని దేవుణణ 

ప్ేమిించలేడు. (1 యోహాను 4:19-20) 

మనిం ప్రరించ విలువ్లకు దూరింగ్ద, యేసు 

మారాగనేి  అనుస్రిించడమే కాకుిండ్డ, దేవుడు 

కరుకునే  విధింగ్ద మన తోటి మనిష్టతో 

ప్రవ్రి తా తము. 

ారాింశ్ిం 

అస్లు వాగా్దనానికి వెళా్తిం. మీరు రక్షింరబడా్డరని మీరు 

తెలుసుకునే వాగా్దనిం ఇది. ఎవ్రైనా ఇలా అనవ్చ్చా , 

"స్రే, నేను రక్షించబడా్డనని ఎలా తెలుసుకరలను?" 

ఇది క్ష్మాైన విష్యిం కాదు. 

1. నువువ  పాపాతుమ డివి. ఇది మనలో చ్చలా మిందికి 

తెలుసుకవ్డిం క్ష్మాైన విష్యిం కాదు. 

2. యేసు ప్ీసుత త్న ప్పాయశాి త్త యా రిం దావ రా 

స్మాధ్యనిం. 

3. బాపజాింలో ఆత్మ , నీరు మరియు రక్ తిం అనీే  యేసుకు 

ఏీభవిసుతనే టాు ాక్షయ మిచేా  బాపజాింలో ఆ కొత్త 

జనమ ను నమిమ , రశాా తారరడి, ఒప్పు కవ్డ్డనికి 

సిదధింగ్ద ఉిండి, అనుభవిించడిం దావ రా 

యేసుప్ీసుతను నా రక్షకునిగ్ద అింీక్రిించిండి. 

4. దేవుని ఆత్మ  నా జీవిత్ింలో ఫలిించ్చచ్చనే దా? 

ప్రరించింలోని దెయాయ నేి  అనుస్రిించ్చలని నా 

కరిక్లు ఉనేా యా లేదా రోజురోజుకు దేవుని 

మారాగనేి  అనుస్రిించడిం మరిింత్ స్హజమైన 

విష్యింగ్ద అనిపసుతిందా అని నేను ప్రహిించరలను. 

నేను ప్రతిరోజూ మీలో ప్రతి ఒక్క రితో ఎలా 

ప్రవ్రి తసుతనేా నో దానిే  రరీక్షించరలను. నేను నినేు  



ఒక్ సోదరుడిలా ప్ేమిసుతనేా నా లేదా నేను నినేు  

దోపడీ చేయడ్డనికి మరియు దురివ నియోరిం 

చేయడ్డనికి ప్రయతేి సుతనేా నా లేదా నినేు  

విస్మ రిించడ్డనికి ప్రయతేి సుతనేా నా? 

"మీరు రక్షింరబడా్డరని తెలుసుకరలరని నేను 

నమమ ను" అని ప్రజలు చెరు డిం నేను వినేా ను. మీరు 

చేయరలరని జాన్ చెపాు డు. ఎవ్రో చెపాు రు, "ఓహ్, 

అయితే ఇది స్ింకిషా్ిాంగ్ద ఉింది." కాదు, అది కానేకాదు. 

మీరు యేసు ప్ీసుతను అింీక్రిించ్చరు లేదా 

అింీక్రిించలేదు. మీరు సువారతను పాటిించ్చరు లేదా 

పాటిించలేదు. ఒక్రి స్వ ింత్ జీవిానిే  

రరిశీలిించడ్డనికి మరియు "నేను ఆత్మ  దావ రా 

నడుసుతనేా ను, లేదా నేను కాదు" అని చెరు డ్డనికి 

రాకెట్ శాక్రస్తవేత్త అవ్స్రిం లేదు. నినేు  తీరుు  తీరా డిం 

నా వ్ల ాకాదు, ననేు  తీరుు  తీరా డిం నీ వ్ల ాకాదు. కానీ 

మిమమ లిే  తీరుు  తీరా డిం మీ ఇష్ిాం. 

ఈ పాఠిం యొక్క  మొత్తిం ారాింశ్ిం. "మరియు ఇది 

ాక్షయ ిం: దేవుడు మనకు నిత్య జీవానిే  ఇచా్చ డు, 

మరియు ఈ జీవ్ిం ఆయన కుమారునిలో ఉింది. 

కుమారునిే  క్లిగి ఉనే వారికి జీవ్ిం ఉింది; దేవుని 

కుమారుడు లేనివారికి జీవ్ిం లేదు." ఇది అింత్ క్ష్ిాం 

కాదు, కానీ వాగా్దనిం ఖచాి త్ింగ్ద ఉింది. నీ జీవిత్ింలో 

దేవుని కుమారుడు ఉనాే డ్డ? (జాన్ 5:11-12) 
అమేజింగ్ ప్గేస్ #1166, ్ ా్  ్ ా ట్, జూలై 3, 1994 నుిండి ీవ క్రిించబడిింది 

 

 

బలం కోసం ఒక వాగా్దనం 

మీరు ఎింత్ బలింగ్ద ఉనేా రు? ఇది చ్చలా అస్ు ష్మాైన 

ప్రశే్ , కాదా? వాస్తవానికి మీరు ఎప్పు డైనా స్మాధ్యనిం 

చెరు డ్డనికి ముిందు మీకు మరినిే  ప్రమాణాలు 

మరియు ఇత్ర ప్రశే్ లకు స్మాధ్యనాలు అవ్స్రిం. 

ఒక్ బెించ ఎనేి  పౌిండలాో నొక్క వ్చ్చా  అని మీ ఉదాేశ్య ిం? 

లేదా, ఇవ్వ కుిండ్డ ఎనిే  మైళాు రరిగ్గత్తరలడు. బహుశా 

ఇది శారీరక్ ప్శ్మతో వ్య వ్హరిించదు. ఒక్ వ్య కి త ఎింత్ 

నొపు ని త్టాుకరలడు మరియు స్ు ృహలో 

ఉిండరలడు? మీరు ఎప్పు డైనా మీ జీవిత్ింలో ఎనిే  

ఒతితళ్నాు భరిించరలరో మాటాాడుతునేా రా? 

ఒక్ కణింలో ప్రశే్ , మీరు ఎింత్ బలింగ్ద ఉనేా రు, 

స్మాధ్యనిం చెరు లేని ప్రశే్  చ్చలా విస్తృత్మైనది. కానీ 

మరొక్ కణింలో, ఇది స్మాధ్యనిం చ్చలా సులభమైన 

ప్రశే్ . స్మాధ్యనిం: చ్చలా బలింగ్ద లేదు. 

మీరు ఏ ప్రమాణాల గురిించి మాటాాడుతునేా రో నేను 

నిజింగ్ద రటిిాంచ్చకను. మీరు ఎ తాలిస న పౌిండ్్ల 



గురిించి, రరుగ్గ తాలిస న మైళ్ ా గురిించి, భరిించ్చలిస న 

బాధ, క్షా్టలు లేదా భారాల గురిించి మాటాాడుతుింటే, 

మనలో ఉత్తమమైనవారు చ్చలా బలింగ్ద లేరు. 

ఇప్పు డు మనిం మనలాగే ప్రవ్రి తించినప్పు డు లేదా 

మనిం బలింగ్ద ఉనేా మని చెపు నప్పు డు, అది మన 

అహింకారిం బయటరడుతుింది, లేకుింటే మనిం ఆ 

ప్రక్టనలను ఇత్రుల వెలుగులో లేదా ఇత్రులతో 

పోలిా  చేసుతనేా ము. నేను అత్ని క్ింటే బలింగ్ద 

ఉనేా నని చెరు వ్చ్చా , నేను ఆమె క్ింటే బలింగ్ద 

ఉనేా ను లేదా ఒక్ నిరిషా్ ా ప్రమాణింలో నాకు తెలిసిన 

చ్చలా మింది వ్య కుతల క్ింటే నేను బలింగ్ద ఉనేా నని 

చెరు వ్చా్చ . అయితే వాస్తవానేి  తెలుసుకుిందాిం. 

ఎత్తరలిగే అనిే  పౌిండ్్లు, రరిగ్గ తా లిస న మైళాు, 

జీవిత్కాలింలో భరిించ్చలిస న బాధ లేదా ప్పటాాలిస న 

భారాల వెలుగులో, మనలో ఎవ్రూ చ్చలా బలింగ్ద లేము. 

నిజానికి ఈ లోక్ిం నుిండి స్జీవ్ింగ్ద బయటరడేింత్ శ్కి త 

మనకు లేదు. "ాదర్-టైమ" మీపై కొనిే  రోజులు రని 

చేయనివ్వ ిండి మరియు మీరు ఎింత్ "బలహీనింగ్ద" 

ఉనాే రో అత్ను మీకు చూప తాడు. జీవిత్ింలో దానేి  

ాధించడ్డనికి నాకు దేవుని బలిం కావాలి. 

నీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? ప్రభువు 

శాశ్వ త్మైన దేవుడు, భూమి యొక్క  చివ్రలను 

స్ృష్టిాంచినవాడు. అత్ను అలసిపోడు లేదా 

అలసిపోడు, మరియు అత్ని అవ్గ్దహనను 

ఎవ్రూ ప్రహిించలేరు. అత్ను 

అలసిపోయినవారికి బలానిే  ఇ తాడు మరియు 

బలహీనుల శ్కి తని పెించ్చాడు. యౌవ్నులు 

కూడ్డ అలసిపోారు మరియు అలసిపోారు, 

మరియు యువ్కులు ొరపాటాు చేసి 

రడిపోారు; అయితే ప్రభువును నముమ కొనే 

వారు త్మ బలానిే  ప్పనరుదధరిించ్చకుింటారు. 

వారు డేరలా రక్క ల మీద ఎగురుారు; వారు 

రరిగ్గతుతారు మరియు అలసిపోరు, వారు 

నడు తారు మరియు మూరఛ పోరు. (యెష్యా 

40:28-31) 

ఇది పూరితగ్ద చ్చలా అిందింగ్ద ఉింది, నేను 

ప్రయతిే ించడిం మరియు దానిని విచిఛ నే ిం చేయడిం 

మరియు విడదీయడిం దేవ ష్ిం, కానీ నాలుగు ీలక్ 

అింశాలు ఉనాే యి. 

1. దేవుడు ఎవ్రు. చీక్టిగ్ద ఉనే ిందున రదిలోకి 

వెళ్ీ డ్డనికి భయరడిన ఒక్ చినే  అమామ యి ఒక్ప్పు డు 

ఉింది, మరియు ఆమె మించిం ఎక్క డ ఉింది, ఆమె 

అక్క డే రడుకవాలి. చివ్రికి ఆమె త్లిదాింప్డులు 

ఆమెకు చెపాు రు, "ఇప్పు డు చూడు హనీ, దేవుడు 



ఉనేా డు కాబటి ాఆ రదిలోకి వెళ్ీ డ్డనికి భయరడవ్దాు, 

మరియు అత్ను నినేు  ఒింటరిగ్ద వ్దలడు." చివ్రకు 

అది ఆమెకు ఆ చీక్టి రదిలోకి జారడ్డనికి మరియు 

మించింపైకి ప్కాల చేయడ్డనికి త్గినింత్ ధైరాయ నిే  

ఇచిా ింది. అయితే ఆమె ఆ వాగా్దనానేి  కొించెిం 

ఆలోచిించి, “దేవుడ్డ, నువువ  ఇక్క డ ఉింటే, ననేు  

చింే తానని ఏమీ చెరు కు” అని చెపు ింది. ఇది నాకు 

కూడ్డ ఉింటుింది, మీరు కాదా? 

దేవుడి స్ింరతేింటి? దేవుడు ఎవ్రు? యెష్యా, ప్రవ్క్ త, 

భరవ్ింతుని యొక్క  మూడు ఓమీే  (అనీే  లేదా పూరితగ్ద) 

లక్షణాలను మనకు తెలియజేసుతనేా డు: 

a. "ప్రభువు నిత్య  దేవుడు." (వ్చనిం 28) అత్ను కాలానికి 

స్ింబింధించి స్రవ వాయ ప అని మనకు చెబుతుింది. 

అత్ను లేని స్మయిం ఎప్పు డూ లేదు. అత్ను లేని 

స్మయిం ఎరు టిీ ఉిండదు. నిజానికి, స్మయిం 

దేవునికి పూరితగ్ద ఏమీ కాదు. అత్ను దానితో క్టాుబడి 

ఉిండడు, అత్ను దానితో వ్సుతవులను కూడ్డ 

కొలవ్డు, మరియు మీరు మరియు నేను కూడ్డ 

అరపిం చేసుకవ్డిం ప్పారింభిించలేము ఎిందుక్ింటే 

మనిం చేస్న ప్రతి రనిని కాలమే కొలుసుతింది. దేవుడు 

స్మయింతో వ్య వ్హరిించడు. దేవుడు ఇలా 

అనేా డు, "నేను నేనే. నేను ఎప్పు డూ ఉనేా ను 

మరియు నేను ఎలపా్పు డూ ఉింటాను." 

త్దురరి రదయ ిం చెబుతుింది, "అత్ను భూమి యొక్క  

చివ్రలను స్ృష్టకా్ర త ..." అత్ను లేని ప్రదేశ్ిం 

ఎప్పు డూ లేదు. అత్ను దానిని అక్క డ ఉించ్చడు. 

అత్ను లేని ప్రదేశ్ిం ఎప్పు డూ లేదు. మన దేవుడు 

స్రవ వాయ ప. అత్ను ప్రతిచోటా ఉనేా డు. మీరు 

అత్ని ఉనికిని విడిచిపెటరాు. 

బి. అత్డు స్రవ శ్కి తమింతుడు. ఆయన 

స్రవ శ్కి తమింతుడు. అత్ను భూమి యొక్క  

చివ్రలను స్ృష్టిాంచడమే కాదు, "అత్ను 

అలసిపోడు లేదా అలసిపోడు..." అత్ని బలిం, 

అత్ని శ్కి త, అత్ని శ్కి త, ఇవ్నీే  ఖచాి త్ింగ్ద 

అరరిమిత్మైనవి. 

సి. అత్డు స్రవ జుఞడు. అత్నికి ఖచిా త్ింగ్ద ప్రతిదీ 

తెలుసు "... మరియు అత్ని అవ్గ్దహన ఎవ్రూ 

ప్రహిించలేరు." ఒక్క మాటలో చెపాు లింటే అత్నికి 

అనీే  తెలుసు. అత్నికి అనీే  తెలుసు. అత్నికి ఏమీ 

లభిించదు. అత్ను పూరితగ్ద ్జాఞ ని. 

మీరు మరియు నేను భరవ్ింతుని భావ్నను 

ీవ క్రిించడ్డనికి చ్చలా స్నే దధమయాయ ము. మోషేలాగే, 

నేను అత్ని ముఖానిే  చూడ్డలని చ్చలా కరిక్గ్ద 



ఉనేా ను. కానీ మోషే లాగ్ద, అలా చేయరల ామరపయ ింలో 

నాకు ఎక్క డ్డ లేదు. 

నా వినయపూరవ క్మైన అించనాలో స్వ ర గిం గురిించిన 

గొరు  విష్యిం ఏమిటింటే క్రకైస్తవులు దేవుని ముఖిం 

వైప్ప చూడబోతునేా రు. బింగ్దరు వీధ గురిించి నాకు 

అింత్ ఉ సా హిం లేదు. ఓహ్, ఇది "గ్దజులాగ్ద 

పారదరశ క్ింగ్ద" లేదా ముత్య ింతో చేసిన దావ రాలుగ్ద 

ఉింటుిందని రివిలేష్న్ చెపు నప్పు డు నేను దానిని 

చూడ్డలనుకవ్చ్చా , కానీ అవి స్వ ర గిం యొక్క  

గొరు త్నానిే  చూపించడ్డనికి కేవ్లిం అలింకారిక్ 

వ్య ీ తక్రణలు మాప్త్మే. ఇింత్కు మునుప్ప వెళినా 

ప్పయమైన వారితో మరియు ాధువులతో నేను తిరిగి 

క్లుసుకబోతునే ిందుకు, విమోచిించబడిన వారిందరి 

గొరు  ప్పనుఃక్లయిక్ గురిించి నేను స్ింతోష్టసుతనేా ను. 

నేను స్వ ర గిం నుిండి అనిే ింటిక్ింటే ఎకుక వ్గ్ద కరుకునే 

విష్యిం ఏమిటింటే, స్రవ శ్కి తమింతుడైన దేవుని 

ముఖిం వైప్ప చూడరలగ్దలి. ఇక్క డ మీరు మరియు నేను 

అత్నిని మానసిక్ింగ్ద కగిలిించ్చకలేము, అత్ను 

పూరితగ్ద ారవ భౌమాధకారి. అత్డు అతీతుడు. అత్ను 

అవ్గ్దహనకు అతీతుడు. నిజానికి, మీరు ఎప్పు డైనా 

లేఖనింలో రమనిించ్చరా, ఏదో ఒక్ విధింగ్ద దేవుని 

దరశ నిం కస్ిం ఆ బహుమతిని ఇచిా న వ్య కుతల 

స్ు ిందన? 

దేవుడు మోషేతో "నువువ  నా ముఖానిే  చూసి 

ప్బత్క్లేవు. నేను నినేు  అక్క డ బిండపై ఉించి వెనుక్ 

వైప్ప చూస్నలా చే తాను" అని చెపాు డు. మోషే కొిండపైకి 

వెళి,ా ధరమ శాక్ర తా నేి , రది ఆజఞలను ీవ క్రిించినప్పు డు, 

అత్ను దేవుణణ ముఖాముఖగ్ద చూడకుిండ్డ 

దిగివ్చా్చ డు. కానీ దేవుడు అత్నితో మాటాాడ్డడు 

మరియు అత్ను రరవ త్ిం నుిండి దిగినప్పు డు, అత్ని 

ముఖిం చ్చలా ప్రకాశ్వ్ింత్ింగ్ద ఉింది, అిందరూ అత్నిని 

చూసి భయరడా్డరు. అత్ని ఉనికి అక్షరాలా 

మెరుసుతనే ిందున అత్ను ఒక్ ముసుగు వేసుకునేా డు. 

యోబు దేవుని స్నిే ధలో ఉనే ప్పు డు, దేవుడు అత్నిని 

ముఖాముఖగ్ద ప్రశే్ లు అడుగుతునే ప్పు డు, యోబు 

అత్ని ముఖిం మీద వ్ింగి, "నేను అనరుహడను, నేను 

మీకు ఎలా స్మాధ్యనిం చెరు రలను? నేను నా నోటిపై 

చేయి వేసుకునేా ను." (యోబు 40:4) 

"నేను వినేా ను మరియు నా గుిండె కొటాుకుింది, ఆ 

శ్బాానికి నా పెదవులు వ్ణుకుతునేా యి. నా 

ఎముక్లలోకి క్షయిం పాకిింది మరియు నా కాళుీ  

వ్ణుకుతునాే యి." (హబకూక క్ 3:16) యెష్యా 

సిింహాస్న రదిలోకి చూచినప్పు డు, "హలెలాూయా, దేవుణణ 

చూడటిం గొరు ది కాదా" అని చెేు  బదులు. అత్ను 



"అయోయ ! ... నేను నాశ్నమయాయ ను! నేను అరవిప్త్మైన 

పెదవుల మనిష్టని." (యెష్యా 6:5) అొస్తలుడైన 

యోహాను ఇలా అనేా డు, "నేను అత్నిని 

చూసినప్పు డు, చనిపోయినవాడిలా అత్ని పాదాలపై 

రడా్డను." (ప్రక్టన 1:17) దేవుని ముఖానిే  చూడటిం 

క్ింటే నాకు ఏమీ కావాలి, కానీ నేను దానిని చూస్నత, అది 

ననేు  చింప్పతుింది. 

నేను అధరమిించడ్డనికి ప్రయతిే సుతనే ది ఏమిటింటే, 

మన ప్రహణశ్కి తకి మిించిన దేవుడు మనకు లభిించ్చడు. 

JB ఫిలిప్స  చ్చలా స్ింవ్త్స రాల ప్కిత్ిం యువ్ర్ గ్దడ్ ఈజ్ 

ట్ట మా ల అనే ేరుతో ఒక్ ప్పస్తకానేి  రాశాడు మరియు 

టైటిల అనిే ింటినీ చెబుతుింది. దేవుని రట ా మీ 

దృకక ణిం గురిించి నేను మీకు కొింత్ 

చెపాు లనుకుింటునేా ను. ఇది చ్చలా చినే ది. నేను 

దేవుణణ ఎలా చూ తానో కూడ్డ నీకు తెలియదని మీరు 

అింటునాే రు. మీరు దేవుణణ ఎలా చూసుతనేా రో నేను 

రటిిాంచ్చకను, అది చ్చలా చినే ది. భరవ్ింతుని మీ 

దృకక ణానేి  తీసుకిండి మరియు దానిని మిలియన్ 

రటాు గుణించిండి, ఇది ఇరు టిీ చ్చలా చినే ది. 

యెష్యా మనకు అరపమయేయ లా 

చెపాు లనుకుింటునేా డు, బలిం కస్ిం ఈ వాగా్దనానేి  

మనిం ీవ క్రిించబోతునే టయాితే, దానిని బాయ క్ప్ 

చేయరల దేవుడు మనకు ఉనేా డని మనిం అరపిం 

చేసుకవాలి. 

2. మనిం ఎవ్రు. వాగా్దనిం యొక్క  రిండవ్ కణిం మనిం 

ఎవ్రో అరపిం చేసుకవ్డ్డనికి ప్రయతిే ించడిం. అది 

చేయడిం సులభిం. "ఆయన అలసిపోయినవారికి 

బలానిే  ఇ తాడు మరియు బలహీనుల శ్కి తని 

పెించ్చాడు." (యెష్యా 40:29). మమమ లేి  వ్రిణించే ఆ 

రిండు "w" రదాలను మీరు చూసుతనేా రా: 

అలసిపోయిన మరియు బలహీనమైన. మనిం ఎవ్రో. 

"యువ్కులు కూడ్డ అలసిపోారు మరియు 

అలసిపోారు, మరియు యువ్కులు ొరపాటాు చేసి 

రడిపోారు." ప్రవ్క్ త ఈ మాటలు వినే  లేదా ఈ రదాలు 

చదివిన యువ్కులు ఆ సూప్ానిే  అరపిం 

చేసుకునాే రని నిరాధ రిించ్చకవాలి. అలా ఎిందుకు 

నిరాధ రిించ్చకవాలనుకునేా డో తెలుా? ఎిందుక్ింటే 

యువ్కులు ాము అజేయులమని భావి తారు, అలాగే 

యువ్తులు కూడ్డ. 

నేను 18 మరియు 25 స్ింవ్త్స రాల మధయ  ఉనే ప్పు డు 

నా జీవిత్మింా నా ముిందు ఉింది. అప్పు డప్పు డు, నా 

సే్న హితులాో ఒక్రికి ప్రమాదిం జరుగుతుింది, ఎవ్రైనా 

చనిపోారు, కానీ అది నాకు జరరదు. నేను అజేయింగ్ద 

ఉనేా ను, నేను బలింగ్ద ఉనేా ను. ఓహ్ కానీ దేవుడు 



మనకు బోధించే మారగిం ఉింది, కాదా? నేను పాఠిం 

నేరుా కునే ిందుకు క్ృత్జుఞడను. 

నేను రనే ర్్ని కాబటి ానాకు మరుస్టి రోజు అది గురుతకు 

వ్చిా ింది. దానిని తిరిగి ప్వాయనివ్వ ిండి. నేను చ్చలా 

పార్ ాటైమ రనే ర్్ని. నేను సుమారు మూడు వారాలుగ్ద 

రరిగ్గత్తలేదు, మరియు నా నడుము రటీ ా కొించెిం 

బిగుతుగ్ద మారడిం మరియు నా కాయ లరీ తీసుకవ్డిం 

కొించెిం ఎకుక వ్ కావ్డిం వ్ల ానేను కొించెిం గిల్టగా్ద ీల 

అవ్వ డిం ప్పారింభిించ్చను. నేను ఒక్క  రోజులో 

అనిే ింటినీ రటాుకవాలని నిరణయిించ్చకునేా ను. నేను 

ఒక్ మధ్యయ హే ిం బయలుదేరాను మరియు 5.2 మైళాు 

రరుగ్గ తాలని నిరణయిించ్చకునేా ను. అిందులో 2.6 

నడిచ్చను. నేను ఆ సోాలో ఆ త్రావ త్ ఐదు రింటలు 

ఊపరి పీలాు కునేా ను. నేను తిరిగి ఆలోచిించ్చను, నేను 

ఐదు మైళుీ  రరిగ్గతిత ఇింటికి వ్చాి  బాస్కక ట్్బాల 

ఆడటానికి సిదధింగ్ద ఉిండే రోజు ఉింది. ఆ రోజు 

పోయిింది. మేము బలహీనమైన మరియు అలసిపోయిన 

ప్రజలు. మీ అహింకారిం మీకు వేరే చెరు నివ్వ వ్దాు. 

స్రే, మనిం ఊహిించరలిగే దానిక్ింటే పెద,ా విశాలమైన, 

బలమైన, శ్కి తమింత్మైన మరియు తెలివైన దేవుడు 

మనకు ఉనేా డు. మేము బలహీనమైన మరియు 

అలసిపోయిన వ్య కుతలు. 

3. ప్రభువు నీ బలానిే  ప్పనరుదధరిించ్చను. "ప్రభువు 

కొరకు వేచియునే వారు త్మ బలమును తిరిగి 

ొిందుదురు." ఇప్పు డు, "వేచి ఉిండిండి" అనే రదానికి 

రనిలేకుిండ్డ ఉిండటిం కాదు. “స్రే దేవుడ్డ, ననేు  

కొటాు, ననేు  కొటాు!” అని ఊరికే కూరాో వ్డిం అరపిం కాదు. 

అపారపిం చేసుకక్ిండి, “నిశా్ లింగ్ద ఉిండిండి మరియు 

నేనే దేవుడని” తెలుసుకవాలిస న స్మయిం ఉింది. మన 

ఉనామ దిం మరియు ఎలుక్ రేసులో మనిం నిశ్శ బిాంగ్ద 

ఉిండ్డలిస న స్మయిం ఉింది మరియు దేవుడు మనతో 

మాటాాడనివ్వ ిండి, ఆయనను ధ్యయ నిించిండి, ఆయన 

వాకాయ నిే  చదవ్ిండి మరియు ప్పారి పించిండి. నిజానికి 

ఇక్క డ స్ిందరభ ిం అది కాదు. 

ఇక్క డ ఆలోచన ఏమిటింటే, లార్ ా మీద వేచి 

ఉిండ్డలనేది, ఇది యునైటెడ్ ్స్నటా్స  ప్పెసిడెింట్ కస్ిం 

వేచి ఉనే  కాయ బినెట్ స్భుయ డు లాింటిది. అత్ని కస్ిం 

వేచి ఉిండటిం అింటే ఏమిటి? అత్నికి స్నవ్ చేయడిం, 

అత్ని రట ా ప్శ్దధ వ్హిించడిం, అత్నికి స్హాయిం 

చేయడిం. ఒక్ మించి రాారింట్్లో "వెయిటర్" అనేది 

ఒక్ మించి ఉదాహరణ. నిజింగ్ద మించి రాారింట్్లో 

వెయిటర్ ఏమి చే తాడు? మీరు అత్ని టేబుల వ్ద ా

ఉింటే, అత్ను మీపై చ్చలా దృష్ట ాపెటాాడు, అత్ను మీ 

రట ాప్శ్దధ వ్హిసుతనేా డు. 



ఒక్ స్ింవ్త్స రిం ప్కిత్ిం, నేను మా వారికిత్స వ్ిం 

స్ిందరభ ింగ్ద నా భారయ ను ఈ నిజింగ్ద మించి రాారింట్్కి 

తీసుకెళా్తను. ఇది నిజాయితీగ్ద ఉిండటానికి నాకు ఒక్ 

క్టనాు తిరిగి ఇచిా ింది. మేము కుటుింబానిే  

తీసుకువెళ్డా్డనికి అలవాటురడిన దానిక్ింటే ఇది 

మించి ప్రదేశ్ిం. నిజానికి పలలాు మాతో వెళ్లాేదు. నేను 

ఆశ్ా రయ పోయాను ఎిందుక్ింటే నా నీటిని అర అింగుళ్ిం 

ప్కిిందికి తీసుకురాలేక్పోయాను, వేళాు విరిగిపోతునాే యి 

మరియు ఆ నీరు మళ్ళ ానిింరబడిింది. అత్ను ఆ రాప్తి నా 

నీటిని 20 ారాు రీఫిల చేాడు. నేను కొనిే  రొటె ా

ముక్క లను నా ముిందు చిిందిించినప్పు డు, 

అక్ మా తుతగ్ద ఇక్క డ అత్ను ఒక్ చినే  క్తితతో చినే  

్ టా్్లో అనిే ింటినీ ప్ కా ప్ చేశాడు. అత్ను నా 

నాయ ప్్కిన్్ని తీసుకుని నా ఒడిలో పెటాాడు. నేనెప్పు డూ 

త్ల ఎతిత చూసినటయాితే, అత్ను నా కస్ిం ఎదురు 

చూసుతనేా డు, మొత్తిం ప్శ్దధ. ఇప్పు డు వినిండి, నేను నా 

అలస్ట, నా బలహీనత్ మరియు నా శ్కి త 

క్షీణించినప్పు డు, నేను ఏమి చేయాలి? నేను ప్రభువు 

కొరకు ఎదురు చూసుతనేా ను. నా దృష్ట ా మొత్తిం 

అత్నిపైనే ఉింది. ఆయనే నా దృష్ట.ా 

అలసిపోయిన, నిరు సా హానికి మరియు అలసిపోయిన 

వ్య కుతలు ాధ్యరణింగ్ద ఒక్టి లేదా రిండు రనులు 

చే తా రని నేను గురితించ్చను మరియు నేను క్రకైస్తవ్ ప్రజల 

గురిించి మాటాాడుతునేా ను. ఒక్ విష్యిం ఏమిటింటే 

వారు దేవుణణ మరాి పోారు. కొింత్మింది క్రకైస్తవులు 

ఆయనను మరచిపోారు. వారు త్మ సొింత్ బలిం, వారి 

స్వ ింత్ ఉదాీనత్ మరియు వారి స్వ ింత్ రరీక్షల 

గురిించి ఎింత్గ్దనో ఆిందోళ్న చెిందుారు, వారు 

దేవుడిని ఒక్ షెలఫ ్లో ఉించి, వీటనేి ింటిని స్వ యింగ్ద 

రరిష్క రిించ్చకవ్డ్డనికి ప్రయతిే తా రు. ఇత్ర వ్య కుతలు 

అలస్ట, విచ్చరణ మరియు బలిం యొక్క  జాపింగ్ 

మధయ లో ప్రభువుపై దృష్ట ాపెటడాిం ప్పారింభి తా రు. వారు 

నిజింగ్ద "ననేు  ప్పనరుదధరిించ్చ" అని ప్రభువును 

కరడింపై దృష్ట ాపెడారు మరియు అత్ను చే తాడు. 

4. దేవుడు ఏమి చే తాడు. "ప్రభువు వారి బలమును 

న్యత్నరరచ్చను. వారు డేరలవ్లె రక్క లు క్టాుకొని 

ఎగురవేయును; వారు రరిగ్గతుతదురు మరియు 

అలసిపోరు, వారు నడుచ్చదురు మరియు 

మూరఛ రడరు." (వ్చనిం 31) 

నేను డేర యొక్క  దృషా్టింానేి  ప్ేమిసుతనేా ను, అనేి  

రక్షులలో అత్య ింత్ రింభీరమైనది, అనిే టిక్ింటే 

ఎతుతగ్ద ఎగురుతుింది. దేవుడు ఆ ారూరయ త్ను 

ఉరయోగిించడిం ఇది మొదటిారి కాదు. 

నిరగమకాిండము 19:4లో, అత్డు ఇప్పు డు 

స్ించరిించబోతునే  ఇప్శాయేల్టయులతో 

మాటాాడుతునేా డు. అత్ను ఇలా అనేా డు: "నేను 



ఈజపా్పకు ఏమి చేానో మరియు నేను మిమమ లేి  డేర 

రక్క ల మీద ఎలా తీసుకువెళీ్త నో మీరే చూశారు..." 

ఎర నుిండి రక్షణ కస్ిం ఒక్ భారిం కారణిం. అయితే ఒక్ 

డేర పల,ా డేర పలకాు ఎరరడిం నేరిు ించడింలో స్హాయిం 

చేయడమే కారణిం. చినే  డేర కడి ఎరరడ్డనికి స్మయిం 

వ్చిా నప్పు డు, అది గూడు నుిండి బయటికి వ్చాి , ఆ 

రక్క లు రని చేయడ్డనికి సిదధింగ్ద ఉనాే యో లేదో 

చూడటానికి విముకి త ొిందడిం ప్పారింభిసుతింది. త్లి ాడేర 

ఉదాేశ్య ింతో మరియు ఖచిా త్మైన క్నేు తో చూసోతింది. 

త్న చినే  డేర ఎరరడిం ప్పారింభిించలేక్పోతే, త్లి ాడేర 

కిిందకి ఎగిరి త్న వీప్పపై రటాుకుింటుింది. ఆమె వీప్పపైకి 

రాక్పోతే, ఆమె దానిని త్న ముకుక తో ొింది, మళ్ళ ాపైకి 

లేసుతింది. 

ప్రజలారా, మన దేవుడు మన కస్ిం అదే చే తాడు. నా 

అలస్టలో మరియు నా బలహీనత్లో నేను అత్ని 

కస్ిం ఎదురు చూసుతనే ప్పు డు, అత్ను ఆ తీక్షణమైన 

క్నేు తో ననేు  చూ తాడు మరియు అత్ను నేను 

రడటిం చూసినప్పు డు, అత్ను నా కిిందకి 

దూసుకుపోాడు. "వారు ప్రదలా వ్లె రక్క లు క్టాుకొని 

పైకి లే తారు" నేను బలింగ్ద ఉనే ిందున కాదు, కానీ 

నక్షప్ాలను వాటి ్ ప నింలో ఉించిన మరియు నా కస్ిం 

చనిపోయేింత్గ్ద ననేు  ప్ేమిించే దేవుడిని నేను 

ొిందాను. 

పాత్ పాట మీకు తెలుస్ని నాకు తెలుసు. "యేసులో 

మనకు ఎింత్ సే్న హితుడు ఉనేా డు, మన పాపాలు 

మరియు దుుఃఖాలనీే  భరిించ్చలి! ప్పార ధనలో దేవునికి 

ప్రతిదానిని మోసుకెళ్ీ డిం ఎింత్ గొరు  విేష్ిం!" 

మూడవ్ ్శాోక్ిం వినిండి. "మనిం బలహీనింగ్ద మరియు 

భారింగ్ద ఉనేా ము, ప్శ్మతో క్ృింగిపోయామా? విలువైన 

రక్షకుడ్డ, ఇరు టిీ మా ఆప్శ్యిం, దానిని ప్పార పనలో 

ప్రభువు వ్దకాు తీసుకెళ్ిాండి. నీ సే్న హితులు నినేు  

త్ృణీక్రిించ్చరా, విడిచిపెటాారా? ప్పార పనలో ప్రభువు 

వ్దకాు తీసుకెళా్తలా? అత్ని చేతులాో అత్ను నేను 

తీసుకొని నినేు  కాపాడాను, అక్క డ నీకు ఓదారుు  

దరుకుతుింది." అది నిజిం. అది వాగా్దనిం. ఈ జీవిత్ింలో 

మనకు లభిించే విలువైన వాగా్దనాలలో ఇది 

ఒక్టి.అమేజింగ్ ప్గేస్ #1167 నుిండి ీవ క్రిించబడిింది - ్ ా్  ్ ా ట్, జూలై 

10, 1994 

 

అవగ్దహన కోసం వాగా్దనం 

వాగా్దనిం "దేవుడు త్నను ప్ేమిించేవారి మేలు కస్మే 

రనిచే తా డని మనకు తెలుసు, త్న ఉదాేశ్ిం ప్రకారిం 



పలవ్బడా్డడు" (రోమనాు 8:28) అత్య ింత్ ప్రసిదధమైనది, 

అత్య ింత్ ప్పయమైనది. 

తుపాను స్మయింలో ఆ మారగమే మనకు భప్దత్. మనిం 

అలకా్లాోలమైనప్పు డు లేదా విష్టదింలో ఉనే ప్పు డు 

మనిం ఆప్శ్యిించే ప్రక్రణిం ఇది. మనకేిం అరపిం 

కావ్డిం లేదు అని ఆలోచిసుతనే ప్పు డు మనిం చూస్న 

వాక్య ిం ఇది. ఇది మన "ఎిందుకు" రడుతుింది మరియు 

అది "ఎవ్రు" గ్ద మారుతుింది. ఇది మన ప్రశే్ ను 

తీసుకుింటుింది మరియు ఇది ఎలపా్పు డూ 

స్మాధ్యనానిే  అిందిించే వ్య కి తగ్ద మమమ లిే  

మారుసుతింది. ఇది అరపిం చేసుకవ్డ్డనికి ఒక్ వాగా్దనిం. 

"మాకు తెలుసు." ఆ రదాలను అిండర్ లైన్ చేయిండి. 

"మాకు తెలుసు." అవ్గ్దహన కస్ిం వాగా్దనిం ఉింది. 

మనకు బాధ క్లిగిించే విష్యాలు జరిగినప్పు డు కూడ్డ, 

మనలిే  స్మిం చే తాయి లేదా అవి ఎిందుకు 

స్ింభవిించ్చయో తెలియకుిండ్డ వ్దిలే తాయి. "మరియు 

అనిే  విష్యాలలో దేవుడు అని మాకు తెలుసు." ఆ 

చినే  ప్పపోజష్నల రదబింధిం త్రావ త్, "రని 

చేసుతింది" అది మొత్తిం రదయ ింలో ీలక్ిం. మేము దానిని 

కొింత్ వివ్రింగ్ద రరిశీలి తాము, కానీ అది ీలక్ిం. ఇది 

మీకు తెలిసినది కాదు, మీకు తెలిసిన వారు. 

జీవిత్ింలో అరపిం చేసుకవ్డ్డనికి ీలక్ిం భరవ్ింతుడిని 

తెలుసుకవ్డిం మరియు ఆయనను విశ్వ సిించడిం. 

అదీ ీలక్ిం. ఇది మీకు ఎింత్ తెలుసు, మీరు ఎింత్ 

అరపిం చేసుకునాే రనేది కాదు, మీ IQ ఏమిటో కాదు. 

మనలో అత్య ింత్ ప్రకాశ్వ్ింత్మైన వారికి జీవిత్ింలోని 

లోతులను, రహ యా లను మరియు క్షా్టలను అరపిం 

చేసుకునే ామరపయ ిం లేదు. మనలో అది లేదు. 

రోమనాు 8:28కి ముిందు రిండు వ్చనాలలో, "అదే 

విధింగ్ద... మనిం దేని కస్ిం ప్పారి పించ్చలో మాకు 

తెలియదు" అని పౌలు చెపు నిందుకు నేను కొించెిం 

స్ింతోష్టసుతనేా ను. అదే నిజిం కాదా? నేను 

ప్పారి పించ్చలిస న కొనిే  విష్యాలు నాకు తెలుసు, కానీ నా 

జీవిత్ింలో చ్చలా అవ్స్రాలు ఉనాే యి, నా చ్చటా్ట 

చ్చలా రరిసిపతులు ఉనాే యి, నేను అరపిం చేసుకవ్డిం 

కూడ్డ ప్పారింభిించలేదు, నాకు ప్పార పన చేయడింలో 

దేవుడు స్హాయిం చేయాలి. ఏమి ప్పారి పించ్చలో కూడ్డ 

నాకు తెలియదు, నేను ఎింత్ అజాఞనిని. అదెింత్ 

అమాయకుడివి. 

థామస్ ఎడిస్న్ 1926లో ఇలా అనేా డు, "మన చ్చటా్ట 

జరుగుతునే  అనేి టిలో 1/మిలియన్ వ్ింతు మాకు 

తెలియదు." ప్రతి రోజు ఆ ప్రక్టన మరిింత్ నిజిం 

అవుతుింది. మేము సైన్స ్లో చేసుతనే  ప్రతి కొత్త 



ఆవిష్క రణతో, మనకు ఎింత్ త్కుక వ్ తెలుసు అని 

మేము క్నుగొింటాము. 

విశ్వ ింలో వారు క్నుగొనే  "్బాాక్ హోల" గురిించి మీరు 

చదివారా? ఇరు టి నుిండి బిలియన ా కాింతి 

స్ింవ్త్స రాలు, మనిం ఒక్ కాింతి స్ింవ్త్స రానిే  కూడ్డ 

అరపిం చేసుకలేము, కానీ మనిం బిలియన ా కాింతి 

స్ింవ్త్స రాల గురిించి మాటాాడుతునేా ము. ఆ రింప్ధిం 

నాకు అరపిం కాలేదు, కానీ వారు దాని గురిించి ఏమి 

చెపాు రో మీకు తెలుా? ఇది రదారపిం మాప్త్మే కాదు, 

శ్కి తని పీలుా కునే రింప్ధిం అని వారు అింటునేా రు. 

గురుావ క్రణి శ్కి త చ్చలా బలింగ్ద ఉింది, కాింతి కూడ్డ 

త్పు ించ్చకదు. మీరు ఊహిించరలరా? ఆ ్బాాక్ 

హోల్లో గురుావ క్రణి శ్కి త చ్చలా బలింగ్ద ఉిందని, 

మీరు మొత్తిం భూమిని మరియు దానిపై ఉనే  

ప్రతిదానిే  తీసుకొని, అదే గురుావ క్రణి శ్కి తని క్లిగి 

ఉింటే అది భూమిని పాలరాయి రరిమాణింలో 

కుదిించరలదని వారు అింటునాే రు. నేను దానితో 

స్ింబింధిం క్లిగి ఉిండటిం కూడ్డ ప్పారింభిించలేను. 

నాకు అరపిం కాలేదు. కానీ, అరపిం చేసుకునే శ్కి త మనలో 

ఉిండనవ్స్రిం లేదు. 

యోహాను 8:32లో యేసు నుిండి మనకు లభిించిన 

వాగా్దనిం ఏమిటింటే, "మీరు స్ యా నేి  తెలుసుకుింటారు, 

మరియు స్త్య ిం మిమమ లేి  స్వ త్ింప్తులను చేసుతింది." 

ఆ స్ యా నేి  మనకు ఎవ్రు చూప తారు? ఆ స్ యా నేి  

దేవుడు మనకు చూపించబోతునేా డు. 

బైబిల చెేు  చ్చలా విష్యాలు క్రకైస్తవులకు నమమ క్ింగ్ద 

తెలుసు. మనిం మరణిం నుిండి జీవిత్ింలోకి వ్చా్చ మని 

మనకు తెలుసు. మీకు ఎలా తెలుసు? అది నాకు 

తెలుసు ఎిందుక్ింటే దేవుడు నాకు అలా చెరు బడా్డడని 

నిరాధ రిించ్చకునేా డు మరియు నేను అత్నిని 

నముమ ాను. ఆయన ప్రత్య క్షమైనప్పు డు, మనిం 

ఆయనలా ఉింటామని మనకు తెలుసు. అది నాకు ఎలా 

తెలుసు? దేవుని గురిించి నాకు తెలిసిన దాని వ్ల ానాకు 

అది తెలుసు. 

పౌలు ఇలా అనేా డు, "నేను ఎవ్రిని విశ్వ సిించ్చనో 

నాకు తెలుసు మరియు ఆ రోజున నేను అత్నికి 

అరు గిించిన దానిని అత్ను నిలబెటాుకరలడని 

నముమ తునేా ను." (2 తిమోతి 1:12) దేవునిపై విశావ స్ిం 

ఉించడిం దావ రా మీరు చూ తారు, ఆయన మనకు 

అవ్గ్దహన ఇ తాడు. 

రోమనాు 8:28-29 మన అవ్గ్దహన దేవుని గురిించిన 

విశావ స్ిం మరియు కొనిే  విష్యాల నుిండి వ్సుతిందని 



చెబుతుింది. నేను వాటిలో మూడిింటిని టెక్స ్ నుిండి 

మీతో రించ్చకవాలనుకుింటునేా ను. 

2. అత్ని ప్ొవిడెన్స ్పై నాకునే  నమమ క్ిం కారణింగ్ద 

నా చ్చటా్ట ఏమి జరుగుతుిందో నేను బాగ్ద అరపిం 

చేసుకరలను."అనేి  విష్యాలలో దేవుడు త్నను 

ప్ేమిించే వారి మించి కస్ిం రనిచే తా డని మాకు 

తెలుసు ..." భరవ్ింతుని ప్ొవిడెన్స  అనేది విధని 

నిలబెటడా్డనికి మరియు మారగనిరేశా్ిం చేస్న అత్ని 

ామరపయ ిం. అత్ను అలా చేయరలడు ఎిందుక్ింటే 

ఈ ప్రరించింలో జరిగే ప్రతిదీ దేవునిచే 

అనుమతిించబడిింది లేదా ప్రణాళిక్ చేయబడిింది. 

మీరు ఎప్పు డైనా దాని గురిించి ఆలోచిించ్చరా? 

"అనీే ?" అనే రదానేి  మీరు రమనిించ్చరా? "అనిే  

విష్యాలు మించి కస్ిం క్లిసి రనిచే తాయి." 

ఎిందుకు? ఎిందుక్ింటే ఈ లోక్ింలో జరిగే ప్రతి 

ఒక్క టీ భరవ్ింతునిచే అనుమతిించబడినది లేదా 

ప్రణాళిక్ చేయబడినది. ఇప్పు డు జరిగేదింా 

భరవ్ింతుని ప్రత్య క్ష కారణమని అరపిం కాదు. అత్ను 

తీరలను లాగుతునే  గొరు  తోలుబొమమ  కాదు. ఈ 

భూమిపై చ్చలా చెడు విష్యాలు జరుగుాయి, అవి 

ాాను చేత్ నిరవ హిించబడుతునేా యి, కానీ 

ప్రసుతానికి వాటిని దేవుడు అనుమతిించ్చడు. 

ఆయన భూమాయ కాశాల స్ృష్టకా్ర త. ఆయన శ్కి త వాక్య ిం 

దావ రా ప్రరించిం ఉనికిలో ఉింది. యెష్యా 40:28 

ఇలా చెబుతోింది, "...యెహోవా శాశ్వ త్మైన దేవుడు, 

భూమి యొక్క  చివ్రలను స్ృష్టకా్ర త. ఆయన 

అలసిపోడు లేదా అలసిపోడు, అత్ని అవ్గ్దహనను 

ఎవ్రూ ప్రహిించలేరు." ఆయన దేవుడు. ప్రతిదీ 

అత్ని క్ింటితో చూసుతింది, ప్రతిదీ అత్ని మనసుస  

దావ రా రరిరణించబడుతుింది, చివ్రికి ప్రతిదీ 

అత్ని నియింప్త్ణలో ఉింటుింది. అత్ను చూ తాడు, 

అత్నికి తెలుసు, అత్ను ప్శ్దధ వ్హి తాడు మరియు 

అత్ను రని చే తాడు, అది భరవ్ింతుని ప్ొవిడెన్స . 

గ్దయ లప్ పోల పటిష్నర్్కు ప్రతిస్ు ిందనగ్ద త్లుప్ప 

దర గరకు వ్చాి న మహిళ్ గురిించి పాత్ క్థను 

గురుతించ్చకిండి, మరియు ఆమె త్లుప్ప త్టినా 

త్రావ త్, ఆమె కేవ్లిం చిిందరవ్ిందరగ్ద మరియు 

అింా చిిందరవ్ిందరగ్ద వ్చిా ింది. అత్ను 

చెపాు డు, "మేడమ, అమెరికాలో అతిపెద ాస్మస్య  

అజాఞనమా లేదా ఉదాీనత్ అని మీరు 

అనుకుింటునాే రా?" అనే దానిపై మేము పోల 

నిరవ హిసుతనేా ము. మరియు ఆమె, "నాకు 

తెలియదు, మరియు నేను రటిిాంచ్చకను" అని 

మరియు అత్ని ముఖింలో త్లుప్పను రటిగా్ద 

కొటిిాంది. 



నేను మీ కస్ిం గొరు  వారతను క్లిగి ఉనేా ను. మనకు 

తెలిసిన దేవుడు ఉనేా డు, మనకు ప్శ్దధ వ్హిించే 

దేవుడు ఉనేా డు మరియు మనకు రని చేస్న దేవుడు 

ఉనేా డు. ఈ ప్రరించింలోని ప్రతిదీ, ప్రతిదీ గొరు , 

మించి, దయరల, ఇచాే  మరియు 

మహిమానివ త్మైన స్రవ శ్కి తమింతుడైన దేవుడిచే 

అనుమతిించబడిింది లేదా ప్రణాళిక్ చేయబడిింది. 

అిందుకే పౌలు త్న రచనలలో ఇత్ర ప్రదేశాలలో, 

"ప్రతిదానిీ క్ృత్జఞత్లు చెరు ిండి" అని 

చెరు రలిగ్దడు. అింా? అింా? అవును, 

ప్రతిదానిలో ధనయ వాదాలు చెరు ిండి. ఎిందుకు? 

ఎిందుక్ింటే ఇక్క డ అింా బాగ్దనే ఉింది. అిందుకే 

ఆయన, “ఎలపా్పు డూ ప్రభువులో స్ింతోష్టించ్చ” అని 

చెరు రలిగ్దడు. నేను నీరస్ింగ్ద ఉనే ప్పు డు, చెడు 

విష్యాలు జరిగినప్పు డు కూడ్డ... అవును, 

ఎలపా్పు డూ. ఎిందుకు? ఎిందుక్ింటే ఇది అత్ని 

ప్ొవిడెన్స  రరిధకి వెలురల లేదు. 

అిందుకే అత్ను రోమనాు 8:28లో ఇలా 

చెరు రలిగ్దడు, "దేవుడు అనిే టినీ మించి కస్ిం 

క్లిసి చే తాడు." మీరు రోమనాు 8లో 35, 36 మరియు 

37 వ్చనాల గురిించి చివ్రిలో చదువుతూ ఉింటే, 

అక్క డ కొనిే  భయింక్రమైన విష్యాలు 

ఉనాే యని అత్ను చెపాు డు. అక్క డ మరణిం, 

క్రువు, ప్రతిప్కియ, మరియు హిింస్; అవును, దేవుడు 

ఆ విష్యాలను కూడ్డ మించి కస్ిం క్లిసి రని 

చే తాడు. మనిం మొదటగ్ద విశ్వ సిించేది 

భరవ్ింతుని దయ. 

2. దేవుని దృకక ణింలో నమమ క్ింగ్ద ఉిండిండి. నాకు 

మొత్తిం టెక్స ్్లోని ీలక్ రదిం "క్లిసి" అనే రదిం. 

అనిే  విష్యాలు మించివ్ని బైబిల చెరు డిం లేదు. 

మించి ఫలిత్ిం కస్ిం, "దేవుడు అనిే టినీ మించి 

మరియు చెడు రనులను క్లిసి చే తాడు" అని ఇది 

చెబుతుింది. 

హే, మించివి కానివి చ్చలా ఉనాే యి. ప్రలోభాలు 

మించివి కావు. నేను టెింేషా్న్్లను ఆ వా దిించను 

లేదా టెింేషా్న్్లకు లొింగిపోను. ప్రలోభాలు 

దెయయ ిం నుిండి వ్ తాయని జేమస  1 చెబుతుింది, 

అవి దేవుని నుిండి రావు. కానీ దేవుడు మనలిే  త్న 

దర గరికి తీసుకురావ్డ్డనికి శోధనలను 

ఉరయోగిించరలడు. నొపు  ఆహాాదక్రమైనది కాదు, 

అవునా? కానీ దేవుడు త్నపై వినయానిే  మరియు 

ఆధ్యరరడడ్డనేి  ప్పనుః పా పించడ్డనికి నొపు ని 

ఉరయోగిించరలడు. వైఫలయ ిం బాధసుతింది. నేను 

వైఫలాయ నిే  నిజింగ్ద ఇష్రాడను, కానీ దేవుడు మన 

ప్పాధ్యనయ త్లను తిరిగి చూసుకవ్డింలో స్హాయరడే 

విధింగ్ద దానిని ఉరయోగిించరలడు. మనిం దానిని 



చూడక్పోయినా, మన జీవిాలపై దేవునికి మెరుగైన 

మరియు పూరిత దృక్ు థిం ఉిందని మనిం అరపిం 

చేసుకవాలి. 

ఆ పాప్త్లో దేవుడు ఎలా నటిించ్చడో మీకు రిండు 

దృషా్టింాలు ఇ తాను. నేను ముిందుగ్ద 

ఆలోచిించేది ఎయిర్ ప్టాఫిక్ క్ింప్టోలరాు, క్ింప్టోల 

టవ్ర్్లోని కుప్రాళ్ ాగురిించి. ఈ పైలటిాందరూ త్మ 

విమానింలో లోరలికి వ్చిా  లాయ ిండ్ 

అవావ లనుకుింటునాే రు. కొిందరు టేకాఫ్ 

చేయాలనుకుింటునాే రు. లాయ ిండిింగ్ కస్ిం ఏ 

రన్్వే ్కియార్ చేయబడిిందో మరియు ప్రవేశానికి 

కఆరినాేట్్లు ఏమిటో ఎయిర్ ప్టాఫిక్ క్ింప్టోలర్ 

వారికి చెపాు లి. అత్ను వారికి టైమిింగ్ ఇ తాడు, 

అత్ను వారికి మారగిం ఇ తాడు, ీల ా రరిసిపతుల 

గురిించి వారిని హెచా రి తాడు. ప్రతి పైలట్ 

స్వ యింగ్ద రావాలని కరుకుింటే, మీరు వేలాది 

మింది చనిపోారు. వారు, "స్రే, ఇది నాకు ఉత్తమ 

మారగింగ్ద క్నిపసోతింది." వామ! అయోయ ! ప్కాష్! మీరు 

చూడ్డలని నేను కరుకుింటునేా ను, దేవుడు మీ 

జీవిత్ప్ప ఎయిర్్ ల ా క్ింప్టోల టవ్ర్్లో ఉనేా డు. 

ఇది ఉత్తమమైన మారగిం అని మీరు అనుకవ్చా్చ  

మరియు అత్ను ఇలా అనేా డు, "లేదు, మీరు మళ్ళ ా

స్రిక ల చేయాలనుకుింటునేా ను." మీరు, 

"ఎిందుకు?" 

నేను మీకు ఇింకా మించి ఉదాహరణ ఇ తాను. 

అత్ను మీ జీవిానికి బేక్ర్. నేను బేక్ర్్ని కాదు. నేను 

వ్ింటవాడిని కాదు. నేను మించి బేక్ర ాఉత్ు తుతలాో 

కొనిే ింటిని ప్ేమిసుతనేా ను. ఉదాహరణకు, నాకు 

జరమ న్ చ్చకెటా్ కేక్ అింటే చ్చలా ఇష్ిాం. రదారాపలు, 

నిష్ు తుతలు లేదా బేకిింగ్ ఉష్ణణ ప్రత్ గురిించి నాకు 

ఏమీ తెలియదు. నేను తెలుసుకవ్లసినది ఫోర్క  

ఎలా ఉరయోగిించ్చలో. కానీ, దేవుడు నా జీవిానికి 

బేక్ర్ అని చూడిండి. అత్నికి స్రైన రదారాపలు 

ఖచిా త్ింగ్ద తెలుసు. 

మారగిం దావ రా, జరమ న్ చ్చకెటా్ కేక్్ను బేకిింగ్ 

చేయడిం గురిించి నాకు కొించెిం తెలుసు. మీరు ఆ 

రదారాధలలో దేనినైనా ఒకొక క్క టిగ్ద రుచి చూస్నత, అవి 

నిజింగ్ద మించివి కావు క్దా? మీరు ఎప్పు డైనా ఒక్ 

పెద ాటేబుల సూు న్ పిండిని రుచి చూశారా? నీకు 

అది కావాలా? అది మించిదేనా? అయోయ ! కొనేి  

ఉప్పు  గురిించి ఎలా? అిందులో ఉప్పు  వేస్నత చ్చలు. 

లేదు! చకెక ర, ఇది చ్చలా బాగుింది, కానీ ఇది అింత్ 

మించిది కాదు, ముఖయ ింగ్ద తుది ఉత్ు తితతో పోలిస్నత. 

ఆ రచిా  గుడు ాగురిించి ఏమిటి? మీరు దానిని ఎలా 

ఉకిక రిబికిక రి చేయాలనుకుింటునాే రు? మీరు 

స్వ యింగ్ద రదారాపలు అనిే  మించి కాదు చూడిండి, 



కానీ మా జీవిత్ిం యొక్క  బేక్ర్, ఖచిా త్ింగ్ద స్రైన 

నిష్ు తితలో వాటిని క్దిలిసుతింది. అయితే ఆయన 

చేస్నది అింా ఇింా కాదు. అప్పు డు అత్ను వాటిని 

వేడి కిింద ఉించ్చడు. అత్ను వాటిని స్రైన 

స్మయిం కస్ిం వేడిలో ఉించ్చాడు. నేటి గొరు  

వారత ఏమిటింటే, దేవునికి రదారాపలు తెలుసు, 

మనకు ఎింత్ వేడి అవ్స్రమో మరియు ఎింత్కాలిం 

అవ్స్రమో ఆయనకు తెలుసు. అది' 

నేను అత్ని ప్ొవిడెన్స ్పై నమమ క్ింగ్ద ఉనేా ను 

మరియు అత్ని దృక్ు థింలో నాకు నమమ క్ిం ఉింది, 

కానీ ఆ రిండిింటి క్ింటే నిజింగ్ద ముఖయ మైనది 

మరొక్టి ఉింది. 

3. అత్ని ఉదాేశ్య ింలో నమమ క్ింగ్ద ఉిండిండి. 28వ్ 

వ్చనానిే  మళ్ళీ  చూడిండి, "దేవుడు త్నను 

ప్ేమిించేవారికి అనిే  విష్యములలో మేలు 

చేయుడని మనకు తెలుసు..." అని అనేి  

స్మయాలలో ఉలేఖా తాము, కానీ మిగిలిన వాటిని 

చూడిండి, "...ఎవ్రు పలవ్బడా్డరు అత్ని ఉదాేశ్య ిం 

ప్రకారిం." ఒక్ నిమిష్ిం ఆగు. మన రట ా అత్ని 

ఉదాేశ్య ిం ఏమిటి? మీ కస్ిం దేవుని ఉదాేశ్య ిం ఏమిటి? 

నా రట ా దేవుని ఉదాేశ్య ిం ఏమిటి? ఇక్క డే మనలో 

చ్చలా మింది చదవ్డిం మానేసి, 29వ్ వ్చనిం 

చదువుతూ ఉింటాము, "దేవుడు ముిందుగ్ద ఎరిగిన 

వారి కొరకు త్న కుమారుని పోలిక్కు అనుగుణింగ్ద 

ఉిండుటకు ముిందుగ్ద నిరణయిించెను..." అక్క డ, 

అక్క డే, మీరు దానిని చూసుతనేా రా? అదే మన రట ా

దేవుని ఉదాేశ్ిం. 

మీ కస్ిం ఆయన ఉదాేశ్య ిం ఆయన కుమారుడైన 

యేసు స్వ రూరింలో ఉిండడమే. అదే నాకు 

భరవ్ింతుని అతుయ నే త్ ఉదాేశ్ిం. నా రట ా దేవుని 

అతుయ నే త్ ఉదాేశ్య ిం నమమ డిం, రశాా తారిం 

చెిందడిం, ఒప్పు కవ్డిం మరియు బాపజాిం 

ొిందడిం కాదు. అదే ాధనిం, ీలక్మైన ాధనిం, 

కానీ అది నా ఉదాేశ్య ిం కాదు. నా రట ాదేవుని ఉదాేశ్ిం 

క్లిసి స్మకూడడిం కాదు. అది జీవ్నోపాధ, కానీ 

అది నా ఉదాేశ్య ిం కాదు. నా కస్ిం దేవుని ఉదాేశ్య ిం 

మరొక్ కలోు యిన ఆత్మ ను గ్గలుచ్చకవ్డిం కాదు, 

అది నా లక్షయ ిం, కానీ అది నా ఉదాేశ్య ిం కాదు. నా రట ా

దేవుని ఉదాేశ్య ిం స్వ రాగనికి వెళ్డాిం కాదు, అది నా 

ప్రతిఫలిం, కానీ అది నా ఉదాేశ్య ిం కాదు. నా ఉదాేశ్య ిం 

ఏమిటి? అత్ను నాకు చెబుాడు. నేను యేసులా 

ఉిండటమే అత్ని ప్రధ్యన ఉదాేశ్య ిం. "దేవుని 

పలలాకు చెడ ావిష్యాలు ఎిందుకు జరుగుాయి?" 

అని ఎవ్రైనా మిమమ లిే  ఈ ప్రశే్  అడిగినప్పు డు 

నాకు తెలిసిన శీప్ఘ స్మాధ్యనిం ఇదే. మీకు 



స్మాధ్యనిం తెలుా? ఎిందుక్ింటే మనిం యేసులా 

ఉిండ్డలి. 

అది నాకు ఏమి గురుత చేసుతిందో తెలుా? 1 ేతురు 

2:21 "దీనికి మీరు పలువ్బడా్డరు, ఎిందుక్ింటే ప్ీసుత 

మీ కస్ిం బాధరడా్డడు, మీరు అత్ని అడుగుజాడలాో 

నడవ్డ్డనికి ఒక్ ఉదాహరణగ్ద మిగిలిపోయాడు." 

మీలో ఎింత్మింది బాధరడ్డలనుకుింటునేా రు? 

నేను కూడ్డ చేయను. మీలో ఎింత్మింది యేసుప్ీసుత 

స్వ రూరింలో ఉిండ్డలనుకుింటునాే రు? నేను మీ 

కస్ిం చెడ ా వారతలను ొిందాను, ఇది భూభాగ్దనికి 

స్ింబింధించినది. మనిం కూడ్డ బాధరడితే త్రు  

మనిం యేసు స్వ రూపానికి అనుగుణింగ్ద 

ఉిండలేము. 

క్రకైస్తవులు నిజింగ్ద వారి ఛాతీకి అడిాంగ్ద "నిరామ ణిం 

జరుగుతోింది" అని రాసి ఉిండ్డలి. దేవుడు మనపై 

రని చేసుతనేా డు మరియు మనలిే  మరిింత్గ్ద 

యేసులా చేయడ్డనికి ఆయన మన చ్చటా్ట 

రనిచేసుతనేా డు. మీరు అత్ని వాగా్దనానేి  

చూసుతనేా రా? నాకు జరిగే ప్రతిదానేి  నేను అరపిం 

చేసుకలేను. కొనేి ారాు నేను దానిని అస్స లు అరపిం 

చేసుకలేను. నేను చ్చలా రిందరగోళ్ింగ్ద ఉింటాను, 

నేను నా మోకాళ్పాై రడి అరపిం చేసుకమని 

వేడుకుింటాను. కానీ నా కస్ిం చనిపోయేింత్గ్ద 

ననేు  ప్ేమిించే దేవుడు మరియు అనిే ింటిీ ఒక్ 

ప్ొవిడెన్స , దృక్ు థిం మరియు ఉదాేశ్య ిం ఉనేా డని 

నేను అరపిం చేసుకరలను. ఇప్పు డు అది నాకు చివ్రి 

విష్యిం మిగిలిా ింది. నేను ఏమి చేయాలి? 

4. ఆయనను ప్ేమిించిండి. ఈ వ్చనానికి ఒక్ ీలక్ 

బాధయ త్ ఉింది. మళ్ళీ  చూడు. "... దేవుడు అనేి  

విష్యాలలో మించి కస్ిం రనిచే తా డని మాకు 

తెలుసు..." అది ఏమి చెబుతుింది? "...ఆయనను 

ప్ేమిించే వారు..." ఇది దేవుణణ ప్ేమిించే వ్య కుతలకు 

వాగా్దనిం. ఇది ప్రతి మనిష్టకి వాగా్దనిం కాదు. ఇది 

అవిశావ సికి వాగా్దనిం కాదు. దురదృష్వా్శాతుత, ఇది 

కేవ్లిం నమేమ  వారికి మాప్త్మే వాగా్దనిం కాదు. 

ప్రభువును ప్ేమిించేవారికి ఇది వాగా్దనిం. 

నాకు అవ్గ్దహన కావాలింటే, నేను ఏమి చేయాలి? 

రని చేయడిం గురిించి నేను అింత్గ్ద ఆిందోళ్న 

చెిందాలిస న అవ్స్రిం లేదు. విష్యాలను 

గురితించడిం గురిించి నేను చ్చలా ఆిందోళ్న 

చెిందాలిస న అవ్స్రిం లేదు, అది దేవుని బాధయ త్. 

ఇదిగో నా బాధయ త్. దేవుణణ ఎకుక వ్గ్ద ప్ేమిించడిం 

నా బాధయ త్. నేను దేవుడిని ఎింత్ ఎకుక వ్గ్ద 

ప్ేమిసుతనేా నో, అింత్ బాగ్ద అరపిం చేసుకుింటాను. 

నాకు ఎలా తెలియదు, కానీ అది వాగా్దనిం, మరియు 



అది రని చేసుతింది.అమేజింగ్ ప్గేస్ #1163 నుిండి 

ీవ క్రిించబడిింది - ్ ా్  ్ ా ట్, జూన్ 12, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


