


 దేవుడు మానవుని తన పోలికె చొప్పున తన రూపము చొప్పున 

సృజించెను.  దేవుడు అతనిని సృష్ట ించిన దినమున అతడు దేవునితో 

సహవాసము గలవానిగా, తనలోనే సింతోషము, మనఃశింతిగలవానిగా, 

మరితర జీవరాసులతో ఎటువింటి వై రము లేక వాటితో కలిసిమెలిసి 

జీవించుచుిండెను.  అయినను అటువింటి పరిసిథి తిలోనే 

కాపాడబడవలసిన మానవుడు దేవునికి అవధేయుడెై  

పాపము చేసి, దేవునితో ఉన్న సహవాసమునుిండి 

తింపివేయబడి ఒింటరివాడయ్యెను.  పాపపు 

చీకటి అతనిని ఆవరిించెను.  అతడు తన సింతోష 

సమాదానములను కోలోపోయ్ను.  అపపోటినుిండి 

మానవుడు తన బ్ర దుకులో అనేక వధములై న 

పోరాటములను, సమసయెలను ఎదుర్కొనుచుిండెను.  

వాయెధి, మరణభయము, ఆకలి, అప్పులబాధ, నిిందలు, 

కుటుింబములో చీలికలు,  నిరుద్యెగసమసయెలు, 

చేతబడులు మొదలగువాటి దావారా అతడు 

రోగపీడితుడెై   సతమతమవుచున్్నడు.  ఈ సిథి తిలో 

అతడు తన సమసయెలకు పరిష్కొరము కనుగొనలేక, 

నను్న ప్్ర మించుటకెై నను, పటి్ట ించుకొనుటకెై నను, 

మనోభారమును పించుకొనుటకెై నను ఎవరు లేరే అని 

తలించి కృింగిపోవుచున్్నడు.  వీటిదావారా నిరాశతో 

ఆత్మహతయెకు పాలపోడేవారు ఉన్్నరు.

           ఇలింటి ఆవేదనకరమెై న సిథి తిని ఎవరియొద్ద  చెప్పుదును అని 

చిింతిించే స్్నహితుడా!  మీ పరిసిథి తిని పూరితి గా ఎరిగిన ప్ర భువై న యేసు 



మీ కొరకు జీవించుచున్్నడు.  ఆయన మము్మను వడిపిించుటకు 

శకితి మింతుడు.  ఆయన మము్మను కనికరిించే దేవుడు.  

“ప్ర యాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమసతి  జనులరా, 

న్ యొద్ద కు రిండి; నేను మీకు వశ్ర ింతి కలుగాజేతును 

(మతతి యి 11:28) అని ఆయన నిను్న పిలుచుచున్్నరు.  

ఆ ప్ర భువై న యేసు యొద్ద కు మీరు వచెచెదరు గాక.

         ‘నేన్యేసు యొద్ద కు రావడానికి ఆయన ఎవరు?  

న్కాయన తలియదే’ అని మీరింటే, ఇదిగో, మేము 

ఈ కరపతి్ర క దావారా ఆయనను మీకు పరిచయము 

చేయుచున్్నము.  ఆయనే, మానవ జాతిని సృష్ట ించిన సృష్ట కరతి .  పాపము 

చేసినిందువలన మానవుడు దేవుని వడిచి వేరై  ఘోర వేదనలను 

అనుభవించుటను దేవుడు ఎరిగినవారై , మానవునిపై  ఆయనకున్న 

ప్్ర మనుబటి్ట  అతనికొరకు మానవునిగా, పాపముతో సింబింధము లేనివానిగా, 

కనయెక గర్భములో జని్మించెను.  ఈ పాపప్ర పించములో 

పరిశుదుధు నిగా జీవించెను.  ఆయనలో పాపములేదు.  

ఆయన పాపము చేయలేదు.  ఆయన పాపము 

నెరుగకుిండెను.  రోగులను బాగుచేయుచు, 

గురు డిడి వారి కిండులు  తరచుచు, కుష్ఠ రోగులను 

సవాసథి పరచుచు, దయయెముల బాధనుిండి ప్ర జలను 

వడిపిించుచు, ఆయన అిందరికీ మేలు చేయుచు 

సించరిించిరి.  అయినను మానవవర్గ ముయొకకొ పాపములకు పా్ర యశ్చెతతి ము 

చేయు పాపపరిహారారధు బలిగా, ఆయన అవతరిించినిందువలన, మానవ 

వమోచనకొరకు ఆయన కలవారీ సిలువలో మరణించవలసి వచెచెను.  



ఆయన పాపములేని పునీతుడెై  యున్నిందువలన మరణించి, పాతిపట్ట బడి 

మూడవ దినమున పునరుత్థి నుడయ్యెను. ఈ వధముగా ఆయన మానవుని 

పాపములను శపములను రోగములను తనపై  వహిించుకొని మానవుని కొరకు 

మరణించి పునరుత్థి నము చెింది, నేడు నిరింతరము మారనివాడెై   నేడును 

మీకొరకే జీవించుచున్్నరు.  ఆయనే ప్ర భువై న 

యేసుకీ్ర సుతి .  ఆయనయిందు వశవాసముించువాడెవడో 

అతడు ఆయన న్మము మూలముగా పాపక్షమాపణ 

పిందును (అపా. 10:43).  ఆయనయిందు 

వశవాసముించి మీ పాపములను యథారథి మెై న 

పశచెత్తి పముతో ఆయనయొద్ద  ఒప్పుకొనినచో, 

యేసుకీ్ర సుతి  రకతి ము ప్ర తి పాపమునుిండి మము్మను 

వడిపిించి పవతురు లనుగా చేయును (1 యోహాను 1:7).

              ఇప్పుడు ఆయన మీతో ఇలగు మాట్లు డుచున్్నరు.  “నీవు కనీ్నళ్లు  

వడుచుట చూచితిని;  నీ పా్ర రథి న నేనింగీకరిించి యున్్నను;  నేను నిను్న 

బాగుచేసెదను”  (II రాజులు 20:5). “దుఃఖించువారిని ఓదారుచెదును” 

(య్షయా 57:18).  “నీవక నేమాత్ర ము కనీ్నళ్లు  వడువవు”; “నీ 

దుఃఖదినములు సమాపతి ములగును” (య్షయా 30:19; 60:20).

           దీనిని చదువుచున్న నేసతి మా! మము్మను పటి్ట ించుకొనుటకుగాను, 

మీ దుఃఖములను మోయుటకుగాను, మీ చిింతలను 

మారుచెటకుగాను, మీ కనీ్నళ్ళను తుడచుటకుగాను, 

మీకు సమాధానసింతోష్లు ప్ర సాదిించుటకుగాను, 

మము్మను మరణభయమునుిండియు 

వాయెధులనుిండియు వడిపిించుటకుగాను, మీకు 



పవత్ర మెై న జీవతమును ప్ర సాదిించి, మోక్షలోకమునకు మము్మను 

చేరుచెటకుగాను, ప్ర భువై న యేసు మీకొరకే జీవించుచున్్నరు. నేడు 

తక్షణమే ఆయన యొద్ద కు వచేచెయుదురు గాక!  రేపు మీది కాదు. “ఇదిగో 

ఇప్పుడే అనుకూలమెై న సమయము. ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము” (II కౌరిింథీ. 

6:2).

           మీ కనీ్నరు, చిింతలనుిండి వడుదల పిందుటకు ప్ర భువై న యేసుని 

నమ్మ ఈ కి్ర ింది పా్ర రథి నను వలిలు ించిండి.

           “ప్ర భువై న యేసూ, మీరు న్ పాపములని్నటిని క్షమించి, 
నను్న మీ బిడడి గా స్వాకరిించిండి.  మము్మను న్ దేవునిగాను, 
రక్షకునిగాను, నేను అింగీకరిించుచున్్నను.  న్ కలతలని్న 
తీరిచె, మీ సింతోషముతో నను్న నిింపుము.  మీకొరకు నేను 
జీవించెదను.  ఆమేన్”.




