
 1 

�స��స��స��స�  మ��య�మ��య�మ��య�మ��య�  మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
�   

అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �  �ా����ౖ�ా����ౖ�ా����ౖ�ా����ౖ  �ాం��ాం��ాం��ాం�  క����ంిచు�ాకక����ంిచు�ాకక����ంిచు�ాకక����ంిచు�ాక!  

బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!"  మ��య�మ��య�మ��య�మ��య�  ఖు$ఆ&ఖు$ఆ&ఖు$ఆ&ఖు$ఆ&  లల'లల'లల'లల' 

 
�స��స��స��స� (()సు()సు()సు()సు) - ఏ+,-కఏ+,-కఏ+,-కఏ+,-క సృ/ి0 కర2సృ/ి0 కర2సృ/ి0 కర2సృ/ి0 కర2  3క43క43క43క4 56సుడ856సుడ856సుడ856సుడ8 మ��య� మ��య� మ��య� మ��య� 
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ఉ[\56] తంఉ[\56] తంఉ[\56] తంఉ[\56] తం 

 అ8^ _`6ల ఘనతలక�, �bరవ మ�ాGదలక�, 

సc64రమ�లక�, +d��2పe�ష0లక� gగ�Ghౖెన ఆ ఏ+,-క సర>ల'క 

స�ా> Ò+ా��+i సకల పeశంసల� Wెందుc6(. ఆయన ప��పkరlmnoన 

లpణ6లq^ కr�� ఉన^ ఏ+,-క�డs, ఆయనక� సంc6నం లHదు, 

ఆయన ఎవ��+d సంc6నం +ాదు. ఆయనక� స��సమ�నుhెవరt 

లHరu. అయJK సర>ల'క శ+v2మంతwhౖెన, ఏ+,-క 5OవGశ+v2 .  

‘అ8^ ర+ాల ఆ�ాధనలక� అరxత కr��న, ఏ+,-క�hౖెన 

ఆయనJK +iవలం ఆ�ా Òంచమ8 బy Òసూ2  మ��య� 

బహ{5ౖె�ా�ాధన, ఏ+,-క ఆ�ాధుGhౖెన అల�� � క� CDగFా>మ�లను 

జతWేయడం, సృ/ి0c6లను ఆ�ా Òంచటం ~దల�ౖన అతGంత �ర 

[ాపమ�ల 3క4 �ాశ>తmnoన, భయంకరmnoన, భ��ంచలH8 

దుష���ణ6మ�ల గ���ంN పeజలను ��చ���సూ2 ’  మ�న�ా�+v ఏ+,-క 

5ౖెవత>పV మ�ర�దర�కc6>8^ వ��ంచటD8+v, ఆయన తన 

సం5ేశహరuలను, పeవక2లను పం[ాడs.  

 అల�� � 3క4 అందరu పeవక2ల ��ౖ, సం5ేశహరuల ��ౖ 

మ�ఖGం�ా అం�మ సం5ేశహరuhౖెన మ�హమ
� సల� ల�� హ{ 
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అల�ౖ�� వసల� ం ��ౖ మ��య� పeళయ 5Oనం వరక� ఆయనను 

`6��
కం�ా అనుస��ంWే �ా����ౖ అల�� � 3క4 �ాం� మ��య� 

5���నల� కల�గ� �ాక . ఆ�&!! 
 

బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!" ల'ల'ల'ల' �స��స��స��స�    అల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ం మ��య�మ��య�మ��య�మ��య� ��ౖc6ను��ౖc6ను��ౖc6ను��ౖc6ను 

 బ ౖ!" 3క4 +�� త2  8బంధనలల' అంట� మc62 ( �M���" ల'8 
J6ల�గవ అ`6Gయంల'8 ఆరవ మ��య� ఏడవ వచనంల' ‘�స� - 
మరణ68^ త�ి�ంచు+�లH8 ఒక _`ేయ�hౖెన 5ౖెవ56సుడ8 (an 

obedient mortal), ఇం+ా 5ౖెవm� అతh� యజమ�8 మ��య� 
పeభ�వ8’  ఏడవ వచనంల'8 �స� బyధనలల' స�ష0ం�ా ఉన^5O.  

"పeభ���ౖన q 5ేవV8 qవV �� Òంపవలద8 మ��3క W�ట 

�eా యబh� య�న^ద8 �ా8c� Wె���ను".  

ఈ అ`6Gయంల' �ాస2 �ా8+v ��ౖc6ను mnస�య�G ను 

ఒకW�ట నుంh� మ��క W�టAక� �సుక�ంట� [\య�డ8 మనం 

చదువVc6ం. ��ౖc6ను 5ేవVh�8 ఎల� �సుక� [\గలడs? సకల 

పeశంసలక� అరux hౖెన అల�� � మ�న^తwడs.  అటAవంటB 

అప8ందల� blasphemy ఆయన ద��56పVల+v క h6 WేరలHవV! 

అప¡డs ��ౖc6ను ఆయనను తన మ�ందు Fా¢ా0 ంగ పడమ8 

మ��య� తనను ఆ�ా Òంచమ8 ఆజ£¤ �ింNన5O. ఇం+ా [eా పంNక 
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CyగCD�ాGలను పeFా5OFా2 న8 ఆశ చూ�ిన5O. ఎర�ా చూ�ింNన5O. 

��ౖc6ను 5ేవVh�c� 8ర¥యం�ా అల� పr+i Fాహసం ఎల� 

Wేయగలదు? ఎప¡hౖెcే ��ౖc6ను �స� ను తన ఆజ¤లను 

అనుస��ంచమ8 ఆ5ే¦ంNJ6hో, ఇల� (పkర>గం¨6లల'� ) �eా యబh� 

ఉన^ద8 ��ౖc6నుక� �స� జ�ా!Fా2 రu:"పeభ���ౖన q 5ేవV8+v 

~© +v4 ఆయనను మ�తeమ� �X_ంపవల�ను". Matthew 4:10 

 

5ేవV85ేవV85ేవV85ేవV8 !డª!డª!డª!డª  

 Son of God 5ేవV8 !డª �ా �స� తనను c6ను ఏJ6డూ 

�ిల�చు+�లHదు +ా8 మ8షG క�మ�రu8�ా (Mark 2:10) ఆయన 

తనక� c6ను �ిల�చుక�8 ఉJ6^డs. బ ౖ!" c� cెr�ినటA� �ా, 

ఎవ�,-J6 అల� �ిrNJ6 ఆయన �ా��ంచ లHదు ఎందుకంట� అల�ంటB 

�ిల�పVను +iవలం తన +�సm� పecేG+vంచు+�లHదు.   

 [ాత, +�� త2  8బంధనలల'8 బ ౖ!" ప56ల ప��CDష పe+ారం 

5ేవVh� భయభక�2 ల� గల పe� ఒక4 పVణGపVరuషwడs ‘Son of 

God’ 5ేవV8 !డª �ా �ిలవబడsను.  

Matthew 5:9 ల' మనం ఇల� చదువVc6ం: "సమ�`6న 

పరచు�ారu ధనుGల�; �ారu 5ేవV8 క�మ�రuలనుబడsదురu" 
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మత2( 5:44ల' - "�రu పరల'కమందున^ � తంh�e+v 

క�మ�రuల�ౖ య�ండsనటA� "  

పeభ��Kపeభ��Kపeభ��Kపeభ��K తంh�eతంh�eతంh�eతంh�e 

Matthew 5:48 ల'–"� పరల'కపV తంh�e ప��పkరul డs గనుక 

�రuను ప��పkరul ల��ా ఉంhెదరu" 

Matthew 6:1 ల'– "లH8(«డల పరల'కమందున^ � తంh�e 

3ద¬  �రu ఫలమ� [®ందరu".  

Matthew 7:21 ల' – "పeభ��ా, పeభ��ా, అ8 నను^ �ిల�చు 

పe��ాడsను పరల'క �ాజGంల' పe�K¦ంపడs�ా8 పరల'కమందున^ 

J6 తంh�e Nత2పe+ారమ� Wేయ��ాhే పe�K¦ంచును".  

 

గమ8క – ఇక4డ �ాడబh�న ‘Lord  పeభ��ా’ అJK పదం అర¯ 

CDషల'8 బ ౖ!" ల' ‘ర°’  అ8 అనువ5Oంచబh�న5O. అల� Wేయటం 

56>�ా పeజలను ‘�స� () 5ేవVడs!’  �±�ి�ంచవచు�ను.  +ా8 

²��rన ఆ వచJ68^ పk��2�ా చ5O_నట�(cే, అసల�ౖన 5ేవVh�+v 

mnసయ�G – �స� _`ేయత�ా, అణ�క�వ�ా తన ఇచ³ను 

సమ���ంచుక�J6^డJK _షయం ��ౖ  ఆ వచనం  FాpG²సు2 న^ద8 

గమ8Fా2 రu. +ావVన అక4డ ఉండవల�ిన స�,-న అను�ాదం : 
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“J6c� ‘ఓ యజమ�8, ఓ యజమ�8’  అ8 పr+vన 

పe��ారt స>ర�Fామ�© జGంల' పe�K¦ంచరu. +ా8 స>ర�ంల' ఉన^ J6 

తంh�e ఇW6³నుFారం �_ంN�ా�i స>ర�ంల' పe�K¦Fా2 రu.” 

 బ ౖ!" ల'8 ��ౖ వచJ68^ చదవటం 56>�ా ‘Father - 

తంh�e’  అJK పదం అJKక W�ట�  అసల�ౖన 5ేవVh� +�సం �ాడబh�న5O.  

ఆ పదం +iవలం �స� +�సm� పecేGకం�ా �ాడబడలHదు.  

Matthew 11:25 ల' – "ఆ సమయమ�న ()సు 

Wె�ి�న5ేమన�ా - తంhµe, ఆ+ాశమ�నక�ను భ¶²+v8 పeభ��ా, 

qవV జ£¤ నులక�ను _�Kక�లక�ను ఈ సంగతwలను మరuగ� Wే�ి 

ప�ిబDల�రక� బయల� పరNJ6వ8 8ను^ సు2 �ంచుచుJ6^ను" 

 
 

�స��స��స��స�    అల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ంఅల�ౖ��స�ల�ం– ఏక ఏక ఏక ఏక 5ై�ా�ాధక�డs5ై�ా�ాధక�డs5ై�ా�ాధక�డs5ై�ా�ాధక�డs, 5ైవభక�2 డs5ైవభక�2 డs5ైవభక�2 డs5ైవభక�2 డs 

 Matthew 14:23 ల' – "ఆయన ఆ జనసమ¶హమ�లను 
పం�ి�K�ి, [eా ర·న Wేయ�టక� ఏ+ాంతం�ా +�ండ («+v4 [\(, ...". 

 ఒక�Kళ �స� () గనుక 5ేవVhౖెcే లHక 5ౖెవVh�ల'8 

CDగmnocే ఆయన ఎందుక� [eా ��·Fా2 డs? �ాస2 �ా8+v [eా ర·న అJK5O 

సమ���ంచుక�న^ �ా�� ��ౖపV నుంh�, అవస�ాల�న^ �ా�� ��ౖపV 
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నుంh� మ��య� అల�� � 3క4 దయ�56¸�ణ6Gల��ౖ ఆ`6రపh�న 

�ా�� ��ౖపV నుంh� ఉంటAం5O. ఖు$ఆ& ల' అల�� � పeకటBసు2 J6^డs: 

“ఓ మ�నవVల��ా! అల�� � అక4ర గల�ారu ��i. �ాస2 �ా8+v 

అల�� � స>యం సమృదు¹ డs, సర>F\2 c6e లక� అరux డs”  (V. 35:15) 

 

“ఎందుకంట� భ¶మ�G+ా�ాలల' నున^ �ారందరt +iవలం అనంత 

కరuణ6మయ�8 56సుల��ా మ�తem� ºజరu +ానుJ6^రu”  (V. 

19:93) 

బ ౖ!ల�ల'8బ ౖ!ల�ల'8బ ౖ!ల�ల'8బ ౖ!ల�ల'8 ఒకఒకఒకఒక వృc62 ంవృc62 ంవృc62 ంవృc62 ంతంతంతంతం. 

Matthew 15: 22 – 28 –  "ఇ5O�M ఆ [eా ంతమ�ల నుంh� 

కJ6ను �ీ2 ¼ 3కcె వN� - పeభ��ా, 56Qదు క�మ�రuh6, నను^ 

కరuణ½ంపVమ�; J6 క�మ��,2  దయGమ� పటB0 , బహ{ 

బDధపడsచున^ద8 +iకల� �K��ను! అందు+ాయన ఆmnc� ఒక4 

మ�ట («oనను Wెప�లHదు. అప¡h6యన ¦షwGల� వN� - ఈmn 

మన ��ంబh� వN� +iకల� �Kయ�చున^5O గనుక ఈmnను పం�ి 

�Kయ�మ8 అJ�ను. ఆయనను �Kడs+�న�ా! ఆయన - ఇ��ా ()ల� 

ఇంటB�ా�,- న¦ంNన ��ఱ¿À ల 3ద¬+i �ా8 మ�� ఎవ�� 3ద¬క�ను 

JKను పంపబడ లHదJ�ను! అ(నను ఆmn వN� ఆయనక� ~© +v4 

- పeభ��ా, J6క� సºయమ� Wేయ�మ8 అh��,ను! అందు+ాయన 
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- �ిల� ల ��టÁ0  Â�ి+�8 క�క4 �ిల� లక� �Kయ�ట య�క2మ� +ాద8 

Wెప��ా! ఆmn - 8జm� పeభ��ా, క�క4�ిల� ల� క డ తమ 

యజమ�నుల బల�  �ద నుంh� పడs మ�క4ల� �నును గ56 అ8 

Wె���ను! అందుక� ()సు - అమ�
, q _�ా>సమ� ��ప�5O; qవV 

+���నట�0  qక� అవVను�ాక అ8 ఆmnc� Wె���ను. ఆ గh�యల'JK 

ఆmn క�మ��,2  స>స·త JÃం5ెను." 

 కJ6& క� Wెం5Oన ఒక �ీ2 ¼ క� Wెం5Oన ఈ వృc62 ంతంల' 

గమ8ంచ ద��న +�8^ మ�ఖG సూచనల� ఉJ6^(: 

ఇక4డ పeవక2  �స� (ఈFా) అల�ౖ��స�ల�ం ��ౖ 

దయ�56¸�ణ6Gల� మ��య� �Xeమ�Äమ�J6ల� లH8�ారu�ా ఇక4డ 

CDండం �Kయబh�న5O, 8ంద �పబh�న5O. (ఒక�Kళ ఆ వృc62 ంతం 

కరక�0 �ా �eా యబh� ఉన^ట�(cే)  

1. ఆయన తన cెగJK ఉన^తmnoన మ�ర�ం ��ౖపV Âసుక�[\తÅ, 

ఇతరuలను Nన^బ�N� క�ల_చpణ చూ�ినటA�  cెల�పబh�న5O. 

2. ఆయన ఇతర cెగలను క�క4ల8 �ిrN దురÄమ�నం 

చూ�ిసూ2 , �ా����ౖ తన cెగ �ా��+v ద�ా�8^ ఇN�నటA�  

�X��4నబh�న5O. 
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3. ఇక4డ అజ£¤ నంల' మ�8�� ఉన^ బహ{5ౖె�ారధక��ాల�ౖన ఒక �ీ2 ¼ 

ఆయనc� �ాదుల�h�, �,rNన5O అ8 cెrయజiయబh�న5O. 

�స��స��స��స�: అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � 3క43క43క43క4 ఒకఒకఒకఒక పeవక2పeవక2పeవక2పeవక2 

Matthew 19:16 – 17 "ఇ5O�M ఒకడs ఆయన 3ద¬క� 

వN� - బyధక�h6, 8తG�వమ� [®ందుటక� JKను ఏ మంN 

+ారGమ� Wేయవల�న8 ఆయనను అh��,ను! అందు+ాయన - 

మంN +ారGమ�ను గ¶��� నJ�^ందుక� అడsగ�చుJ6^వV? 

మంN�ాhొక4hే. qవV �వమ�ల' పe�K¦ంప�M��న («డల ఆజ¤లను 

�,-+�నుమ8 Wె���ను".  ��ౖ వచనంల' అల�� � ��ౖపVనక� ఆయన 

3క4 _`ేయc6 పkర>కmnoన సమర�ణ కనబడsతwన^5O. 

 Matthew 21:45 – 46 "పe`6న య�జక�ల�ను 

ప��సయ�Gల�ను ఆయన Wె�ి�న ఉపమ�నమ�లను _8, 

తమ�
ను గ¶���() Wె���న8 గ��ంN� ! ఆయనను పటA0 +�న 

సమయమ� చూచుచుంh��� �ా8 జనులందరu ఆయనను 

పeవక2య8 («ంN�� గనుక �ా��+v భయపh���". 

 �స� ను ఆయన �_త+ాలంల' _శ>�ింNన సహచరuల�, 

�ా��8 5ేవVడ8 లHక 5ేవVh� క�మ�రuడ8 లHక టBe8టÇల' cెr�ిన 

_ధం�ా మ�గ�� ��ల' ఒకర8 నమ
లHద8 ఇక4డs ఋÉవV 
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అవVతwన^5O; +ా8 �ారu ఆయనను +iవలం ఒక పeవక2�ా మ�తem� 

_శ>�ింW6ర8 cెల�సు2 న^5O.. ఎవ�,-cే �స� క� 5ౖెవc6>8^ 

ఆ[ా5Oసు2 J6^�M, �ా��+v వG��iకం�ా 8రt�ితmnoన ఒక బలmnoన 

ఆ`6రం.  కృత8శ�యంc�, Nత2Ê5O¹ c� గమ8�X2 JK �ారu 5�88 

గ��ంచగలరu� .  

�స��స��స��స� : అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � 3క43క43క43క4 ఒకఒకఒకఒక 56సుడs56సుడs56సుడs56సుడs. 

 Matthew 23:8 – ‘But be not ye called Rabbi: for 
one is your master, even Jesus, and all ye are brethren.’ 

"��,-cే బyధక�ల8 �ిల�వబడవదు¬ , ఒక4hే � బyధక�డs, 

�రందరu స�దరuల�". ("Even Jesus" 3క4  అను�ాదం 

cెల�గ� బ ౖ!" ల' లHదు) 

 �స� ఇక4డ అల�� � 3క4 56సుడ8. ఇం+ా, అక4డ 

ఒ+i ఒక యజమ�8 ఉంటDడ8 ఆయJK అల�� � అ8 ఋÉవV 

అవVతwన^5O. అర¯ CDషల'8 బ ౖ!" ల' �స� ను యజమ�8 

అJK అర·ం వWే�టటA� �ా అనువ5OంW6రu. +ా8 ఇం�T�షw అను�ాదం 

ల' అల� Wేయక [\వటం వలన �ాస2 వ CD�ా8+v +�ంWెం Wేరuవల' 

ఉన^5O.  

Matthew 23:9 – "మ��య� భ¶²�ద ఎవ8+,-నను తంh�e అ8 

�Xరu ��ట0వదు¬ ; ఒక4hే � తంh�e; ఆయన పరల'క మందుJ6^డs". 
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 �ితృత>ం మ��య� పVతeత>ం అJK5O 5ౖె�ా8+v మ��య� 

ఆయన 56సులక� మధG ఉన^ సంబంధమ8 5�8 56>�ా �రu 

గమ8ంచగలరu: ఇ5O Fా`6రణ పదం�ా �ాడబh�న5ే �ా8 �స� 

+�సం పecేG+vంచబడలHదు.  

 Matthew 24:36 – "అ(cే ఆ 5Oనమ�ను గ¶���య� ఆ 

గh�యను గ¶���య� తంh�e మ�తem� ((«రuగ�ను) �ా8, () 

మనుషGhైనను పరల'కమందr దూతల�ౖనను క�మ�రuhౖెనను 

ఎరuగరu."  

 అం�మ ఘh�య గ���ంN +iవలం ఒక4 అల�� � క� మ�తem� 

cెల�సుననటD8+v ఇ5O ఒక ఖN�తmnoన ఋÉవV. +ాబటB0  �స� 

3క4 జ£¤ నం ఇతర మ�నవVల వల� అసంపkరlmnoన5O.  +iవలం 

అల�� � మ�తem� అq^ ఎ����న సర>É¤ డs.  

 Matthew 26:39 – "+�ంత దూరమ� ���Ë Fా��లపh� - J6 

తంhµe, FాధGmnocే ఈ ��J�^ J6 3ద¬  నుంh� cÌల��[\8మ�
, 

అయనను J6 (ష0  పe+ారమ� +ాదు q Nత2  పe+ారm� +ా8మ
8 

[eా ��·ంWెను". 

 ఇక4డ అల�� � 3క4 ఇ¢ా0 (¢ా0 లక� సమ���ంచు+�వటం 

గ���ంWే +ాక ఆయన అల�� � 3క4 56సుడs అJK �ాస2 వం 
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గ���ంN క h6 పeFా2 _ంచబh�న5O. +iవలం అల�� � మ�తem� 

5ే8J�ౖJ6 మ�ర�గలడs.  

బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!" సంకలనంసంకలనంసంకలనంసంకలనం 

Matthew 27:7 – 8 – "+ాబటB0  �ారu ఆల'చన Wే�ి �ాటB8N�, 

పర5ేÊలను [ా���టA0 టక� క�మ
�� �ా8 [®లమ� +�8��! 

అందువలన JKటBవరక� ఆ [®లమ� రక2పV [®లమనబడsచున^5O". 

 బ ౖ!" (+�త2  8బంధనల�) �స� +ాలంల' �eా యబడలHద8, 

ఆ సంఘటనల� జ����న W6ల� +ాలం త�ా>త పeజల జ£¤ ప+ాలల' 

నుంh� ��r+vÂ�ి QటB8 �eా యటం జ����నద8 ఈ వచJ6ల 56>�ా 

స�ష0మవVతwన^5O.  

 Matthew 27:46 – “And about in the ninth hour 
Jesus cried with a loud voice, saying, ‘Eli, Eli, Iama 
sabachthani? (My God, My god, why hast Thou forsaken 
me?’)” 
 
"ఇంచు²ంచు మ¶డs గంటలప¡డs ()సు - ఏÍఏÍఏÍఏÍ, ఏÍఏÍఏÍఏÍ, ల�మ�ల�మ�ల�మ�ల�మ� 
సబ+ా2 qసబ+ా2 qసబ+ా2 qసబ+ా2 q అ8 !గ�ర�ా +iక�K��ను. ఆ మ�టక� J6J6J6J6 5ే�ా5ే�ా5ే�ా5ే�ా, J6J6J6J6 5ే�ా5ే�ా5ే�ా5ే�ా, 
నJ�^ందుక�నJ�^ందుక�నJ�^ందుక�నJ�^ందుక� Wె(GWె(GWె(GWె(G _h�N�వ8_h�N�వ8_h�N�వ8_h�N�వ8 అర·మ�. (cెల�గ� బ ౖ!" ISBN 

81-221-3755-5 ల' మ¶డs గంటలJK ఉన^5O.)  
 తనను ¦ల�వ �ద ��ట0  Nల�� ల� +�టB0నప¡డs �స� ��ౖ 
�ా+ాGల� !గ�ర�ా పల�క�తÅ ఏh��J6డ8 +,-Îస2 వVల అÄ[eా యం. 
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ఇ5O �స� ��ౖ �పబh�న ఒక �రmnoన అప�ాదు. ఈ ప56లను 
గమ8ంNనట�(cే, అల�ంటB_ +iవలం అ_�ా>సుల నుంh� మ�తem� 
��ల�వడగలవ8 cెల�సు2 ం5O. ఇం+ా, అల�ంటB ప56ల� అల�� � 
3క4 పeవక2  నుంh� ��ల�వh�J6యనటం ఒక అ²c6శ�రGకర 
mnoన5O. ఎందుకంట� అల�� � ఎప¡డూ తన �ాదనను భంగం 
Wేయడs మ��య� ఆయన పeవక2ల� ఆయన �ాదJ6భంగం గ���ంN 
ఆయనక� ఏJ6డూ Ïి�ాGదు Wేయరu. 

�స��స��స��స�: ఏక5ైవత>ఏక5ైవత>ఏక5ైవత>ఏక5ైవత>(cౌ�Ñ�cౌ�Ñ�cౌ�Ñ�cౌ�Ñ�) బyధక�డsబyధక�డsబyధక�డsబyధక�డs 

 John 17:3 ల'– "అ5O>Âయ సతG5ేవVడ��ౖన 8ను^ను, 
qవV పం�ిన ()సు +d�సు2 ను ఎరuగ�ట() 8తG�వమ�". 
 Mark 12:28 – 30 "�ాసు2 Ò లల' ఒకడs వN�, �ారu 
త��4ంచుట _8, ఆయన �ా��+v బDగ��ా ఉత2 ర²Wె�న8 గ��ంN�  - 

ఆజ¤ల8^టBల' పe`6నmnoన5ేద8 ఆయన నh��,ను! అందుక� ()సు 
- పe`6నmnoన5O ఏదన�ా - ఓ ఇ��ా ()ల , _నుమ�; మన 5ేవVhైన 
పeభ�వV అ5O>Âయ పeభ�వV! qవV q పkరlహృదయమ�c�ను, q 
పk�ాl త
c�ను, q పkరl_�Kకమ�c�ను, q పkరlబలమ�c�ను, q 
5ేవVhౖెన పeభ�వVను �Xe²ంపవల� ననున5O పe`6నmnoన ఆజ¤". 
 Mark 12:32 –  "ఆ �ా�ి2 ¼ - బyధక�h6, బDగ��ా Wె�ి��_; 

ఆయన అ5O>Âయ�డ8య�, ఆయన తప� �K��కడs లHడ8య� 
qవV Wె�ి�న మ�ట సతGm�". 
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Mark 12:34 – "... qవV 5ేవV8 �ాజGమ�నక� దూరమ�గ 
లHవ8 అత8c� Wె���ను". 

��ౖ వచJ6లల', �స� అల�ౖ��స�ల�ం స>యం�ా FాpGం 
ఇల� ఉన^5O – అల�� � ఒ+i ఒక ఆ�ాధుGడs, ఆయన తప� 
ఇం+,వ>రt ఆ�ాధుGల� లHరu, అల�� � 3క4 ఏ+,-కc6>8^ 
_శ>�ింNన �ారu ఆయన 3క4 Fామ�© జ£G8+v దగ� రల' ఉంటDరu. 
+ావVన, అల�� � క� CDగFా>మ�లను కr�ంNన �ారu లH56 
టBe8టÇల' నమ
కం ఉంNన�ారu ఆయన 3క4 Fామ�© జ£G8+v 
బహ{దూరం�ా ఉంటDరu, మ��య� �ారu అల�� � క� శతwe వVల��ా 
ప��గణ½ంపబడc6రu. 

Matthew 24:36 – "అ(cే ఆ 5Oనమ�ను గ¶���య� ఆ 
గh�యను గ¶���య� తంh�e మ�తem� ((«రuగ�ను) �ా8, () 
మనుషwGhౖెనను పరల'కమందr దూతల�ౖనను క�మ�రuhౖెనను 
ఎరuగరu" 

‘అం�మఅం�మఅం�మఅం�మ ఘh�యఘh�యఘh�యఘh�య ఎఎఎఎప¡ప¡ప¡ప¡డsడsడsడs వసు2 ం5ోవసు2 ం5ోవసు2 ం5ోవసు2 ం5ో ఒక4ఒక4ఒక4ఒక4 అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � క�క�క�క� తప�తప�తప�తప� 
ఇం+,వ>��+dఇం+,వ>��+dఇం+,వ>��+dఇం+,వ>��+d cెrయదుcెrయదుcెrయదుcెrయదు’  అJK ఖు$ఆ& ల'8 పeకటన ల�ంటB5ే 
మc62 ( బ ౖ!" ల' క h6 ఉన^5O. ఇం+ా అల�� � క� �స� 
_`ేయc6పkర>కం�ా సమ���ంచుక�J6^డ8 మ��య� 5ౖెవత>ంల' 
ఆయనక� ఎల�ంటB CDగFా>మGం లHదJK �ాస2 �ా8^ ధృQక��సు2 ం5O: 
ఆయన 5ేవVh� అవc6రమJK _షయం +iవలం కJ6& పeజల 
కr�తం మ�తem�. 
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John 20:16 – 18 "()సు ఆmnను చూN - మ��య� అ8 
�ిrWెను. ఆmn ఆయన ��ౖపV ����� ఆయనను ��¯e CDషc� 
రబ¶Óq అ8 �ిrWెను. ఆ మ�టక� బyధక�డ8 అర·మ�! ()సు 
ఆmnc� JKను ఇంకను తంh�e 3ద¬క� ఎ+v4[\లHదు గనుక నను^ 
మ�టA0 +�నవదు¬ ; అ(cే J6 స�దరuల 3ద¬క� ���Ë - J6 
తంh�eయ� � తంh�eయ�, J6 5ేవVడsను � 5ేవVడsJ�ౖన �ా8 
3ద¬క� ఎ+v4[\వVచుJ6^న8 �ా��c� Wెప¡ మJ�ను! మగ¬లHJK 
మ��య వN� - JKను పeభ�వVను చూN�8, ఆయన J6c� ఈ 
మ�టల� Wె���న8 ¦షwGలక� cెrయజi��ను". 

��ౖ వచJ6లల' �స� W6ల� స�ష0ం�ా ‘అల�� � () తన 
5ౖెవమ8 మ��య� ²��rన �ా�� 5ైవమ8, అల�� � 3క4 
ఆ�ాధనల' తనక� మ��య� �ా��+v ఎటAవంటB CÔదం లHద8’  

ధృQక��ంWెను. �స� క h6 5ేవVhే అJK�ారu తప�క అల�� � ��ౖ 
�ర అప8ంద ��ిన�ారవVc6రu మ��య� �స� ను, అల�� � 
3క4 పeవక2లంద��q, అల�� � 3క4  సం5ేశహరuలంద��q  
�సం Wే�ిన �ారవVc6రu.  
పeవక2పeవక2పeవక2పeవక2  మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
� సల� ల�� హ{సల� ల�� హ{సల� ల�� హ{సల� ల�� హ{ అల�ౖ��అల�ౖ��అల�ౖ��అల�ౖ�� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం 3క43క43క43క4 ఆగమనంఆగమనంఆగమనంఆగమనం 

గ���ంNనగ���ంNనగ���ంNనగ���ంNన బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!"బ ౖ!" ల'8ల'8ల'8ల'8 భ_షG56>+ాGల�భ_షG56>+ాGల�భ_షG56>+ాGల�భ_షG56>+ాGల� 

John 14:15 – 16 – “�రu నను^ �Xe²ంNన («డల J6 
ఆజ¤లను �,-+�ందురu! JKను తంhµe8 �Kడs+�ందును, � 3ద¬  



 16 

ఎల� ప¡డs నుండsట+,-న ఆయన �K��క ఆదరణకర2ను అన�ా 
సతGస>రt�ియగ� ఆత
ను �కనుగ��ంచును� .”  

మ��ి� ం ధర
�Kత2 ల� ఇల� cెr[ారu - “మ��క ఆదరణ కర2”  

అంట� అల�� � 3క4 సం5ేశహరuడs, మ�హమ
� సల� ల�� హ{ 
అల�ౖ�� వసల� ం; మ��య� “ఎల� ప¡డూ ఉంhే5O” అంట� పeవక2  
మ�హమ
� సల� ల�� హ{ అల�ౖ�� వసల� ం  3క4 ధ�ా
5ే�ాల� 
మ��య� ఆయన��ౖ అవత��ంపజi�ిన ఖు$ఆ&. 

John 15:26 – 27 – "తంh�e 3ద¬  నుంh� � 3ద¬క� 
JKను పంపబyవV ఆదరణకర2  అన�ా తంh�e 3ద¬  నుంh� 
బయల�5ేరu సతGస>రt�ి(«oన అత
 వN�నప¡డs ఆయన నను^ 
గ¶��� FాpG²చు�ను! �రu ~దటనుంh� J6 3ద¬  ఉన^�ారu 
గనుక �రuను FాpG²తw2 రu" 

John 16:5 – 8 – "ఇప¡డs నను^ పం�ిన�ా8 3ద¬క� 
��ళÕËచుJ6^ను - qవV ఎక4h�+v ��ళÕËచుJ6^వ8 �ల' ఎవడsను 
నన^డsగ�టలHదు �ా8, JKను ఈ సంగతwల� �c� Wె�ి�నందున 
� హృదయమ� దు:ఖమ�c� 8ంh�య�న^5O. అ(cే JKను �c� 
సతGమ� Wెప¡చుJ6^ను, JKను ���Ë[\వVట వలన �క� 
పegజనకరమ�, JKను ��ళË8(«డల ఆదరణకర2  � 3ద¬క� 
పంపVదును. ఆయన వN�, [ాపమ�ను గ¶���య� q�8 
గ¶���య� Âరu�ను గ¶���య� ల'కమ�ను ఒప¡+�నజiయ�ను" 

John 16:12 – 14 – "JKను �c� Wెప�వల�ిన_ ఇంకను 
అJKక సంగతwల� కలవV, �ా8 (ప¡డs �రu �ాటB8 
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స��ంపలHరu! అ(cే ఆయన, అన�ా సతGస>రt�ి(«oన ఆత
 
వN�నప¡డs ²మ�
ను సర>సతGమ�ల'8+v నh��ించును; 
ఆయన తనంతట c6JK ()²య� బy Òంపక, �KటB8 _నుJÖ �ాటB8 
బy ÒంN సంభ_ంపబyవV సంగతwలను �క� cెrయజiయ�ను! 
ఆయన J6 �ాటBల'8_ Â�ి+�8 �క� cెrయజiయ�ను గనుక 
నను^ మ��మపరచును."  

John 16:16 – "+�ంWెమ� +ాలmnoన తరu�ాత ���క 
నను^ చూడరu; మ�� +�ంWెమ� +ాలమ�నక� నను^ చూWెదర8 
Wె���ను. ఎందుకంట� JKను తంh�e దగ�రక� ��ళÕËచుJ6^ను".   

మ��ి� ం ధర
�Kత2 ల ఇల� ధృQక��సు2 J6రu -  ��ౖన cెr�ిన 
బ ౖ!" వచJ6లల' �స� త�ా>త వWే� పeవక2  గ���ంNన _వరణల� 
+iవలం అల�� � 3క4 అం�మ పeవక2  అ(న మ�హమ
� 
సల� ల�� హ{ అల�ౖ�� వసల� ం c�JK ఏ+dభ_సు2 J6^(. తన త�ా>త 
వWే� అత8 �Xరuను �స� ‘Parqaleeta’ అ8 �ిrWెను. ఈ 
ప568^ త�ా>� బ ౖ!" �ాGఖ�Gనకర2ల�, అను�ాదకర2ల� 
cÌల��ంN�K�ి, క�మం�ా 5688 ‘Spirit of Truth’ సతGmnoన ఆత
 
అ8, మ��+�8^ W�ట� , ‘Comforter’ ఆదరణకర2  అ8 మ��య� 
మ��+�8^ W�ట�  ‘Holy Spirit’  5O�ాGత
 అ8 మ�����K�ిJ6రu. 5�8 
అసల� పదం �Tక��  CDషల' ఉన^5O. 568 అసల� అర·ం ‘one whom 

people praise exceedingly - పeజలWే అప��²తం�ా పeశం�ించ 
బhే�ాడs’ . ఇ5ే పదం అర¯ CDషల'8 ‘Muhammad అంట� 
పeశం�ంిపబhే�ాడsపeశం�ంిపబhే�ాడsపeశం�ంిపబhే�ాడsపeశం�ంిపబhే�ాడs’  అJK ప568+v స���ా�  స��[\తwన^5O. 
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¦ల�వ¦ల�వ¦ల�వ¦ల�వ �ాథ�ాథ�ాథ�ాథ ��ౖ���ౖ�ౖ��ౖ  కr�ంచబh�నకr�ంచబh�నకr�ంచబh�నకr�ంచబh�న �ాదనల�ాదనల�ాదనల�ాదనల ��ౖ���ౖ�ౖ��ౖ Nవ��Nవ��Nవ��Nవ�� మ�టమ�టమ�టమ�ట 

1) �స� 3క4 మ�ఖమ� య¶దులక� cెల�సున8 బ ౖ!" 
FాpG²సు2 న^5O; జ,రuసల�ంల'8 F\లØమ�& ఆలయంల' ఆయన 
�ా��+v బy ÒంWే�ారu, ఉప5ే�ాల� Wే�X�ారu. +ాబటB0 , మc62 ( బ ౖ!" 
cెr�ినటA� , మ���ౖ� ��ంh�J6ణ6లక� ఒక య¶దుh�8 బDడsగక� 
క�దురu�+�వటం అనవసరmnoన _షయం +ా56? 

2) 12 మం5O సహచరuలల' ఒకhౖెన É56� ఇFా4��యÚ Judas 

Iscariot అJK అతh�8 �స� ను చూపటD8+v బDడsగక� 
క�దురu�క�J6^రu. ఆ త�ా>త �స� ను ¦¸�ంచటం చూ�ి, అతడs 
W6ల� �ిగ�� పh�, �ా�� ఆ ప8 తనను c6ను �Kరu Wేసుక�8, 
ఆత
హతG Wేసుక�J6^డs. ఇదంc6 24గంటల ల'పV జ���� 
[\(న5O. ఇందుల'8 వGc6Gసమ�ల� W6ల� స�ష0ం�ా 
బ��ర�తమవVతwJ6^(.  
3) య¶దుల� �స� క� మరణ¦p _ ÒంN, అనుమ� +�సం 
�ిల�తw Pontius Pilate అJK గవర^రu వద¬  అనుమ� [®ందటD8+v 
పeయ�^ంNన స�ష0mnoన +v�ం5O సంఘటన ఒక4టB W6ల�, �స� 
3క4 ¦ల�వ వృc62 ంతంల'8 అసc6Gలను బయటB+v ల�గటD8+v.  
 Matthew 27:11 – 14 – "()సు అ Òప� («దుట 
8rWెను; అప¡డs అ Òప� - య¶దుల �ాజవV q�KJ6? అ8 
ఆయన నడsగ�ా ()సు అత8 చూN - qవన^ట�0  అJ�ను! పe`6న 
య�జక�ల�ను ��ద¬ల�ను ఆయన�ద JKరమ� ��ినప¡డs 
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ఆయన పeతwGత2 రm�²య� ఇయGలHదు! +ాబటB0  �ిల�తw - q�ద 
Q�,8^ JKరమ�ల� �పVచుJ6^�M qవV _నలH56? అ8 ఆయనను 
అh��,ను! అ(cే ఆయన ఒక మ�ట+,-నను అత8+v 
ఉత2 ర²యGలHదు గనుక అ Òప� ²క4r ఆశ�రGపhెను".  
 
 ��ౖ వృc62 ంc68+v +,-Îస2 వVల� ఇWే� _వరణ – సమస2  
మ�న�ా� _మ�+v2  +�సం, _�చన +�సం, �pం +�సం మ��య� 
మ�న�ా� 3క4 [ాప పe¸Üళణ +�సం, ఇం+ా �ాటB8 
p²ంపజiయటD8+v �స� ¦ల�వ ��ౖ +,+v4 మరణ½ంW6ల8 
+�రuక�J6^డs. ఒక�Kళ అ5ే 8జmnocే, �స� ఎందుక8 మరణం 
నుంh� తనను త�ి�ంచమ8 అh���J6డs? ¦ల�వ �ద నుంh� (�ా�� 
అÄ[eా యం పe+ారం) ఆయన ఎందుక� ఇల� ఏh��J6డs: “ఓ 5ే�ా, 
నJ�^ందుక� _h�N ��టB0 J6వV?” సc6G8^ ఆ¸i�ిసు2 న^ప¡డs, 
స�ాల� Wేసు2 న^ప¡డs ఆయన ఎందుక� మÝనం వ��ంW6డs? 

ఆయన ఆత
లను �Xe�i�ింWే _ధం�ా య¶దు పంh�తwలను స�ాల� 
Wేసూ2 , ఉపJ6GFాల� ఇవ>డంల' పeఖ�G� �ాంNJ6డs. ఊహల' 
ఉన^ ఏ వG+v2  అ(J6 5�88 ఎల� నమ
గలడs? ఒక�Kళ ¦ల�వ 
వృc62 ంతm� సతGmnoన5O�ా ఋÉవV +ాక[\cే, 568 ఆ`6రం ��ౖJ6 
ఉన^ ~త2ం +,-Îస2 వపV పVJ6దులH క5Or[\c6(.  

 య¶దులWే �స� ¦ల�వ��ౖ చంపబడలHదు అJK5O మ��ి� ంల 
_�ా>సం. ఇ5ే _షయ�8^ ఖు$ఆ& ల' అల�� � అవత��ంపజi�ిన 
ప_తe వచJ6ల� W6ల� స�ష0ం�ా cెrయజiసు2 J6^(: “మ��య� 
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�ారu: ‘8శ�యం�ా m�మ� అల�� � 3క4 సం5ేశహరuడs, 
మరGం క�మ�రuhౖెన ఈFా మ�ీ� (()సు +d�సు2 ) ను చం[ామ�’ 
అ8 అన^ందుక�. మ��య� �ారu అత88 చంపనూ లHదు మ��య� 
¦ల�వ ��ౖ ఎ+v4ంచనూ లHదు. +ా8 �ారu భeమక� గ���Wేయబh6ª రu 
(అత8 ల�ంటB మ��క వG+v28 ¦ల�వ ��ౖ+v ఎ+v4ంW6రu). 8శ�యం�ా, 
ఈ _షయ�8^ గ���ంN అÄ[eా యCÔదం ఉన^�ారu 5�88 గ���ంN 
సంశయగసు2 ల�ౖ�  ఉJ6^రu. ఈ _షయం గ���ంN �ా��+v 8¦�త జ£¤ నం 
లHదు. �ారu +iవలం ఊపలJK అనుస��సు2 J6^రu. 8శ�యం�ా �ారu 
అత88 చంపలHదు. �ాస2 �ా8+v అల�� � అత88 (ఈFాను) తన 
��ౖపVనక� ఎతw2 క�J6^డs. మ��య� అల�� � సర>శ+v2  సంపను^డs, 
మº _�Kకవంతwడs.”  V. 4:157, 158 

 ~త2ం +,-Îస2 వVలc� [ాటA య¶దుల� క h6 స>యం�ా 
�స� ¦ల�వ ��ౖ మరణ½ంW6డJK _శ>�ింW6రu. �ా�� అÄ[eా య�లక� 
_రuద¹ం�ా, ఇFా� �య పeకటనల'8 సc6G8^ బ ౖ!" 56>�ా 
8రt�ించటD8+v మc62 ( +�త2  8బంధనల (26 మ��య� 27 వ 
అ`6Gయం) నుంh� +v�ం5O పeశ^ల� తయ�రu Wేయబh�J6(: 

1) ఎవ�,-cే �స� ను పటA0 క�J6^�M (�ా�� అÄ[eా యం పe+ారం), 
�ారu �స� ను వG+v2గతం�ా ఎరuగ�దు�ా? లH56 �ారu �స� ను 
ఎరuగ�ా?   

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  �ారu �స� ను ఎరuగరu.  
 

2) �స� ను పటA0 క�న^5O పగటB �Kళల'J6 లHక �ా�e �Kళల'J6? 



 21 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�: అ5O �ా�e �Kళ.  
 

3) �స� దగ���+v 56�� చూ�ిన5O ఎవరu? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  12 మం5O సహచరuలల' ఒకhౖెన É56� 
ఇFా4��యÚ Judas Iscariot 56�� చూ[ాడs. 
 

4) అతడs �ా��8 ఉNతం�ా 56�� చూ[ాh6 లHక �ారu ఆశ చూ�ిన 
8¦�త మ¶లధనం +�సం 56�� చూ[ాh6? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  30 ��ంh� J6ణ6ల బహ{మ� +�సం అతడs 56�� 
చూ[ాడs.  
 

5) ఆ �ా�e �స� ప���ి· � ఎల� ఉంh�న5O? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  �స� భయపడsతÅ ఉJ6^డs మ��య� ఇల� 
[eా ��·సూ2  Fా¢ా0 ంగ పh� ఉJ6^డs: “ఓ 5ే�ా, ఈ కప¡ను J6 నుంh� 
56టB[\8వ>డం qక� FాధGm� అ(cే 5�88 56టB [\8వV>.”  

ఇటAవంటB మ�టల� ఒక 8జmnoన 5ౖెవ_�ా>�ి నుంh� ��ల�వడటం 
అJK5O నమ
శకGం +ా8 అతGంత _డూª రmnoన _షయం. 5ౖెవ పeవక2  
_షయం పeక4న ��టB0 , ఒక మ�మ¶ల� 5ౖెవ_�ా>�ిల'8 _�ా>సm� 
గమ8ంN నట�(cే, ఆ ఏ+,-క 5ౖె�ా8+v అ8^ంటB �56 శ+v2  
Fామ�ా· ßల�J6^య8 �ారu పe�ాఢం�ా నమ�
c6రu, _శ>�ిFా2 రu.  
 

6) �స� 3క4 ²��rన 11 మం5O సహచరuల ప���ి· � ఏ²టB? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  భయం వలన (�ా�� అÄ[eా యం పe+ారం) �ా�� 
బyధక�h�c� [ాటA �ా�� ��ౖ+d 8దe ఆవ��ంNన5O. 
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7) �ా�� ప���ి· �c� �స� [\�ాh�J6h6? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల� (verses 40 – 46): ఆయన తృ�ి2  WెందలHదు. 
ఆయన �ా�� దగ���+v వN� ఇల� పల�క�తÅ, �ా��8 లH�ిJ6డs: 
“చూడంh� మ��య� [eా ��·ంచంh�, �రu పeల'CD8+v గ���+ాక�ంh6 
ఉండటD8+v; ఆత
 8శ�యం�ా సమ
�సు2 న^5O +ా8 మ�ంసపV 
కండ బల�Ñనం�ా ఉన^5O.” అప¡డs ఆయన మరల వN� 
చూడ�ా, �ారu 8దeల' ఉంటDరu. మ��య� �ా��8 ఆయన మరల 
8దeలH�ి, ��ౖ �ా+ాGలJK ����� పల�క�c6డs. ఇల�ంటB బల�Ñనత 
స�,-న ఉత2మmnoన ¦షwGలల'JK +ాక�ంh6 అ� మ�మ¶ల� 5ైవభ+v2  
గల బyధక�h� మ�మ¶ల� ¦షwGలల' క h6  కనబడదు, మ�� ఆ 
బల�Ñనత +iవలం మరGం క�మ�రuhౖెన �స� ¦షwGలల' ఎల� 
కనబడగలదు? 

 

8) ఆ దుషw0 ల� �స� ను బం ÒంNనప¡డs, �ారu ఆయనక� 
సºయపh�J6�ా? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  �ారu ఆయనను _h�N��టB0  [ా��[\(J6రu. 
 

9) ఆ �ా�e �స� క� తన సహచురuల��ౖ నమ
కం ఉంh�న56? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:   �ారందరt తనను _h�N [ా��[\c6ర8 �స� 
�ా��+v cెrయజi��ను. ఆ త�ా>త �స� �ా��c� ఇల� అJ�ను: 
8శ�యం�ా ఈ �ా�e +�h�క తక� మ�ందు, �రu నను^ వ5Or 
[ా��[\c6రu – ఇల� మ¶డs Fారu�  అన�ా, �ా��ల' నుంh� �ీట$ అJK 
సహచరuడs – JKను చ8[\c6ను �ా8 _h�N [ా��[\ను అ8 



 23 

పr+,ను. అల��i ²��rన సహచరuలందరt పr+v��. మ��య� అల� 
జ����న5O. 
 

10) ఆ దుష0  ��ౖ8క�ల� �స� ను ఎల� పటA0 క�J6^రu? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  ఒక య¶దుడs 56�� చూ�ిసు2 ండ�ా, �ారu 
ఆయన దగ�రక� కతw2 లc� మ��య� కర�లc� వN�, 57వ వచనంల' 
cెr�ినటA� �ా �ారu ఆయనను పటA0 క�J6^రu: “మ��య� �ారu 
ఆయనను గటB0 �ా పటA0 క�J6^రu, Caiaphas �ియ�ఫ� అJK �ా�� 
3క4 మºగ�రuవV వద¬క� Âసుక�8 [\య�రu, అక4h� �ా�� 
��ద¬లందరt సమ��Kశmno ఉJ6^రu.” 
 అక4డ �ారu ఆయనక� మరణ¦p _ ÒంW6రu. ఆ 
దుష0��ౖ8క�ల� అక4h� నుంh� ఆయనను Âసుక�8 [\య�రu. 
ఆయన మ�ఖం ��ౖ ఉm�
�ారu మ��య� తమ Wేతwలc� ఆయనను 
�56రu, ఆ త�ా>త ఆయన దుసు2 లను Nం�ి�K�ారu. ఆ త�ా>త 
�ిందూర వరlపV దుసు2 లc� చుటB0�K�ారu, ఆ ��ౖ మ�ళËc� 8ంh� ఉన^ 
+v�TటD8^ ఆయన తల��ౖ ఉంN, ఆయనను �ీh�సూ2 , ఎగc6� Wేసూ2  
పటA0 క�[\య�రu. �ారu ఆయనc� ఇల� పr+ారu, ‘q 56�ా 
పe+ారం qవV ఇFeా (áల�క� �ాÉ_.’ �ారu ఆయనను Âవeం�ా 
అవమ�8ంW6రu. 
 

11) Nవ���ా ఆయనక� మరణ¦p _ ÒంW6ల8 ఎవరu 
8రl(ంW6రu? 
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మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  ఆJ6టB ఫల�ీ2 & 5ేశపV గవర^�,-న �ిల�తw 
Pontius Pilate. 
 

12) ఆ దుష0��ౖ8క�ల� ఆయనను, గవర^రu మ�ందుక� Âసుక� 
వN�, య¶దుల గ�రuవV �ా�� ధర
�ాస2 ¼mnoన c��ా� పe+ారం 
ఆయనక� ¦ల�వ ��ౖ+v ఎ+v4ంN, చం[ాలJK మరణ¦pను 
_ ÒంW6డ8 cెrయజiయ�ా, ఆ గవర^రu _W6��ంచక�ంh6JK, 
ప���� Òంచక�ంh6JK �ా��8 న²
J6h6? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:  ఆ గవర^రu �ా��8 నమ
లHదు, +ా8 ఆయనను 
పe¦^ంW6డs: “�ారu ఏ5ౖెcే Wె�ి�J6�M, అ5O 8జm�J6?” ఆయన 
8శ�బ¬ం�ా ఉంh�[\(«ను. పeశ^ మరల మరల అడsగ బh�న5O 
మ��య� ఆయన అల��i 8శ�బ¬ం�ా ఉంhెను. సతGం +�సం ఆయన 
8శ�బ¬ం�ా ఉంhెను.; ఒక�Kళ ఆయన పeవక2  +ాక[\(J6 స�i, 
సc6G8^ స�ష0ం Wేయటం మ��య� య¶దుల అప8ందలను 
8�ాక��ంచటం తప�8స��. గవర^రu CDరG,  గవర^రu వద¬ క� ���Ë 
ఆయనc� ఇల� పr+vన5O: “�రu ఆ మంN వG+v28 ఏ� 
Wేయక�ంh6 వదలలH�ా? ఆయన +ారణం�ా J6క� ఈ �MÉన కలల' 
అJKక సంఘటనల� జ����న_.” 
 య¶దులను �రస4��సూ2  మ��య� ��చ���సూ2  గంటల 
తరబh� �స� అJKక ఉపJ6GFాల� ఇWే��ాడ8, 5�8 వలన �ారu 
�స� ను 8ం5OWే�ార8 బ ౖ!" పeకటBసు2 న^5O. మ�� ఆ �MÉన 
ఆయన 8శ�బ¬ం�ా ఎందుక� ఉంh�[\య�డs? ఆయనను 
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మ�టBమ�టB+d పe¦^ంచటంల' ఆ గవర^రu 3క4 ఉ5ే¹ శం సతGం 
��ౖపV 8లబh6ల8 అ(ఉండవచు�ను.  
 

13) �ా�� ఊహల పe+ారం �స� ఎల� ¦ల�వ ��ౖ+v ఎ+v4ంచబh�, 
హతG Wేయబh�J6డs? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�:   �ారu �స� ను ఇద¬రu 5ొంగల మధG ¦ల�వ 
��ౖ+v ఎ+v4ంW6రu, ఆ 5ొంగల� �స� ను దూ/ిసూ2  ఇల� పr+vJ6రu, 
“q�K గనుక సతGవంతwh���ౖcే, ఇప¡డs 8ను^ q�K ర¸�ంచు+�.”  

 

14) ఇ5O ఒక మº ఉపదeవం. �స� (�ా�� అÄ[eా యం పe+ారం) 
¦ల�వ ��ౖ ఉండ�ా ఏమ8 పr+,ను? 

మc62 (మc62 (మc62 (మc62 ( బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�బ ౖ!ల�  (27:46): �స� ఏడsసూ2 , !గ�ర�ా ఇల� 
పr+vJ6డs “Eli, Eli, Iama sabachthani? అర·ం – J6 పeభ¶, 

J6 పeభ¶, నను^ ఎందుక� _h�N ��టB0�K�ిJ6వV?”  

 
 అ8^ ధ�ా
ల [eా మ�ణ½క 8యమ�లను అనుస��ంN ఇ5O 
ఒక పN� అ_�ా>సపV పeకటన. అవత��ంపజiయబh�న ధ�ా
లను 
అనుస��ంN, ఎవ�,-J6 ఇటAవంటB �ా+ాGలను ఒక పeవక2  ��ౖ Wె�ి� 
నట�(cే, �ారu అ_�ా>సుల� అవVc6రu.  
 సర>ల'క శక2మంతwhౖెన అల�� � ఖు$ఆ& ల' య¶దులను 
మ��య� +,-Îస2 వVలను – �స� అల�� � 3క4 అవc6రమJK, 
అల�� � 3క4 క�మ�రuడJK, పk��2�ా �స� JK �రస4��ంWేటటA 
వంటB  �ా�� అప8ందల గ���ంN ��చ���సూ2 , �ారu �స� ను 
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+iవలం అల�� � 3క4 సం5ేశహరuh��ాJK _శ>�ించమ8 
5OవGఖు$ఆ& (V. 4:159) ల' ఆజ£¤ �ిసు2 J6^డs: “మ��య� గంథ�  

పeజలల' పe� ఒక4రt తమ మరణం సంభ_ంచక మ�ం5ే 
ఆయనను (�స� ను అల�� � 3క4 సం5ేశహరuడs మ��య� 
ఒక మ�నవVడ8) తప�క _శ>�ించవల�ను. మ��య� పVనరuc6· న 
5OJ6న ఆయన (ఈFా) �ా�� ��ౖ FాpG²చు�ను” 
 
 
 


