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01 23  శ5రం 8పల ఏ< అ>?తAన జDEFం"! 01 23  GHI వKL సమయం దగO రP 

ఉనRం>న పHS'T తU మన హృదXలY పZ [\క *రO ం8 క"^ం_ం". `& 

abc de\cR fg3 &, abc పZ జలY hంi& మHj ఆతU lక, 

స()cR hంi& మHj ఎn,వ సమయం oI^ pదc *n qr2. `& 

ఇక,డ ఏo KX8 tH3  KX^uన సమయం వ_Lం"!


v1 త3  cబంధన '() చదవంz మHj abc ఆH{ క వ\వస{ 8 సమయం lక, 

|Z &ఖ\త EHం_ ~n శ�3 వంతAన అవPహన వ23 ం". �2 2,000 

సంవతu)ల �1 తం |Z రం�ం_న" ఎప��0 vనgగ>. సమయం &I� 

సమXc� పD��3 �నR��  ఆయనn qr2 (మత3 � 13:30) dD ��� ంచబ� 

సమయం )�Fందc )క� 2లn �� qr2 (మత3 � 8:29) మHj dD 

తమ తంzZ  g�Y K� పc8 ��P ఉ�RD. పZ పం�cR �D� �రL�c� 01 23  

వKL సం��r మన ���  ఉ�R�, ec పZ జr dH� Ez� P ఉ�RD (మత3 � 

16: 3). ఒక �\� e��  fడంz, d)3 పGZ క చదవంz, ఇంట�R   Y g,¡ 

Kయంz, ఆ¢ �2 మHj అ£స3 rr ¤¥�న'cc _వH8 జDE�ందc 

చదవంz మHj అ" మనn తI^ం" - కష� ` - ఆయన GHI వKL సమయం 

''§ ఇక,� ఉం".
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eబ�� , Z̈ స3 br 'c EHం_ ఏo KX^? సర(శ�3 మం�©న abc �వn 

ఎంత ¤డ�  hషXr వ23 �Rª p' క�� బz ఉ�Rª «)\> KX¬? ఆ 

పZ శRn స*నం మనందH0 qrసc అYnం��R Y. ఇ" సమయ&! 

`®,లప�c� మHj పc Kయ�c� సమయం.


“మHj cదZ  pవic� ఇ§�¯ ఎn,వ సమయం వ_Lందc qr2vc, °cR 

Kయంz; ఇ§�¯ మన ±క� ం `& ²దట నoUన 'cకం³ దగO రP ఉం". 

)GZ  �¬ eలం గz¥ం", ´µ KG8 ఉం". అం>వల�  మనం ¶క� పYలY 

hడ°·, eంG కవ�cR ధH'̧ం. మనం సHPO  న¯�nం'ం , పగ�tట, 

ఉ�uహం8 మHj మ�3 8 e>, ¹చంP మHj eమంF e>, కలºr 

మHj అ»యలF e>. అ�[ పZ ¼½న �201 23 Y ధHంచంz, *ంసం 

'c ¾HకలY �రL�c� ఎ�వం� స>|యం Kయవ>̧. ” ´మY�  13: 11-14


|¿ lక, పZ కటన8c “ఇ"” ఏo� “మHj °cR Kయంz”? ఇ" ఇతర 

వ\n3 ల పట�  ÀZ మ - “ఒకHÁకD ÀZ oంచడం తప� ఎవH0 Dణపz ఉండD, 

ఎం>కం³ మÃకHc ÀZ oంKd¯ చi� cR ÄరÅ)L¯ ... ÀZ మ £DEdH� 

ఎ�వం� ºc Kయ>; అం>వల�  ÀZ మ చట� ం ÄరÅD�. ” (´~jr 13: 8, 

10) ఇ" మన `®,r§ ¥r§! మనం ఒకHÁకD ÀZ oం�¾d^, "సమయం 

qr2¾వడం, ఇ§�¯ cదZ  Yంz `®,Æ సమయం ఆసనRAం"."
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అ£స3 r©న Çr ¾1 È� n బ>rP “సమయం” ¾సం ¨´� అÆ /1 n ప'cR 

ఉపªIం�¯. ¨´� అం³ “Éజ¡” అc అరT ం, అ�[ ¾1 È� cḨష�  సమయం 

(ÊకY� , coËr, గంటr) »_23 ం". Çr abc ఆH{ క వ\వస{ 8 అన\జYల 

పట�  ఒక �� ష� Aన మHj Ì\ºతUక eలం EHం_ dZ 23 �R¯. “అÍక సమయం” 

అÆ ప'r Î) ఈÐ మHj పc K� సమయం ఇ§�¯ enం� తDdత 

అÆ ఆ8చనY Á�, ¤Ñ�ం".


ఇ" Kయ�c� సమయం ఏo�? "cదZ  Yంz `®,లపంz!" 'c EHం_ ఒక, 

క� ణం ఆ8_ంచంz. �2 ·rవ¢ మరÒం_న 30 సంవతu)ల తDdత Çr 

ఈ pఖ )23 �R¯. ఇ" �వలం |Z రంభం - పZ పంచం8c ²ద� తరం Z̈ స3 br - 

మHj Çr 01 23  శ5)cR `®,లపమc ఇప��� ¤Ñ��R¯! అ" ఇప��0 

cజ`�? >రదృష� వÔ�3 , అ". చHL jÕÖÐ �� ×uØ దÔÙ̧rP చక1 ం ~ద 

cదZ ÚFం". �2 మనలY ఇక,డ వ"^Û�� న పcc మనం మర_ÚX& - 

మHj అ" మన £DEdH� ÀZ మ మHj ºc Kయ�డ>. Z̈ స3 వ 

పHచర\n ఇ" పZ న ఆaశం - ఇతDలY ÀZ oంచడం.


   


eబ�� , ఈ &ఖ\Aన పcc మనం ఎ¬ KX^? ఇ" మన హృదX8�  

²దలb�ం". మన £DEdHc మనం cజంP ÀZ o�3  - ఆ ÀZ మ dH� �వ 

Kయ�c� మన^R ÀZ Ü¥23 ం". |Z ర{ న మHj abc శ�3 c Ýతక�c� ÀZ మ 

మన ±eళßn పం§�ం", ÆDL¾వic� మHj àá నం £ందic� â�r,, 

చHL� ã8äå మHj ఎదగ�c�, ఆ¢ dH �hతం8 �2 అవసరం ఉనR 
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వ\n3 లY కYæనic� తr§ �23 ం" . `& * £DEdHc 

ÀZ oంచకÚ[, ఎవç� “పHచర\” అÆ ప'cR �2nవ_Lన పZ Gg5 `& 

Ä�� Åయబడ�&.


మంGZ త( Ôఖ (�వ) `& ఇక,డ ఎం>n ఉ�R& - అం>� మమU^R ర�� ం_న 

తDdత ab¯ మమU^R ÆDP స()O c� �2èé�  బ>r మమU^R 

hz_Ûi� ¯, అ" ఇ§�¯ మన cజAన ఇr�  - మన cజAన aశం. ab¯ 

తన పZ జలY, êo¢ dH �hతeలం8, పZ జలY ÀZ oంచ�c� - �2 

EHం_ KD¾వ�c� మHj Æర��c� ఉపªIg3 ¯. ab¯ పHచర\Y ఒక 

అందAన hషయంP fg3 ¯.


"ఎం>కం³ ë> మHj /1 n మధ\ వ\�\సం p>, ఎం>కం³ ఒ� పZ ¼b 

తనY ¥^K dరందH0 ధనవం�¯. ‘ఎవç[ ìÎd �*cR |Z H{ g3 ´ dD 

ర�� ంపబడ�D.’ అ§�¯ dD నమUc ఆయనY ఎ¬ ¥rg3 D? dD hనc 

ఆయనY dD ఎ¬ hశ(·g3 D? మHj �ధn¯ pnం� dD ఎ¬ 

hంiD? పం¥ంచకÚ[ dD ఎ¬ �Íం�^? ఇ¬ dZ యబzన�� P: ‘ÔంG 

2dర3 Y పZ క�ంKdH |'r ఎంత అందంP ఉ�R�, మం_ hషXల 

EHం_ 2dర3  qg3 �!’ (´మY�  10: 12- 15)
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ÔంG 2dర3 Y పZ క�ంK dH “|'r” అందంP ఉ�Rయc ab¯ ఎం>n 

¤Ñ�¯? మన |'r abc� అందంP ఉ�R� ఎం>కం³ మనం |�ం_ 

Ýí3 &. తనY ²దట “అYసHంచంz” మHj అతc Yంz “ÆDL¾ంz” 

అc �2 పZ జలY ¥rg3 ¯.


అ§�¯, �2 మన పట�  తనnనR ÀZ మY పZ దHîంచమc ¤Ñ�¯


ఇతDలY ÀZ oంచడం మHj dH ఆ\GUక అవస)లn �వ Kయడం.


01 23  శ5)c� ఇ" Ûద̧ రహస\ం e> - v1 త3  cబంధన8c పZ G À�8 ఇ" స�ష� ంP 

ఉం" . ab¯ తన పZ జలY ఇతDలn �వ Kయ�c� ఎల� §�ï 

"పం¥ంKd¯". ab¯ �hంచ�c� మం_ స{ ¬cR అం"ంచ�c� అÙZ ð 

(అబZ హం) n తన ఇం�c hz_Û��  ఒక hañ aÔc� Ýళßమc ab¯ ¤|��? 

p> - పZ పం�c� ఆñ)(దం క^IంK æప� àG� తంzZ  eవ�c� ab¯ 

అÙZ º&Y పం|¯. ఇ" పHచర\ EHం_ - ఇతDల అవస)లY �రLడం 

EHం_.


�2 తన �ò\లn dH �h�లF ఏo Kయమc ¤|�¯? ఇతDలn Ýó�  �వ 

Kయమc ¤|�¯! �2 Çrn ఏo Kయమc ¤|�¯? ఇతDలn Ýó�  �వ 

Kయమc ÇrF ¤|�¯! ab¯ తన ¥ల� లందH Yంz ¾DnÆ'c� Çr 

�hతం మనn ఒక ఉ'హరణ - ఆయనn మHj ఇతDలn �వ Kయ�c� 

dH ఆ\GUక బôమ�లY ఉపªIంచడం.




ఇ" సమయ&!  of 8 8

eబ�� , ఇ" ~ �hతం8 ఎ¬ ఉం�ం" - �DLc �నõట� ంz? p' Ýó�  �వ 

KX¬? abc� మHj ఇతDలn �వ Kయడం అÆ" ఒక వ\�3 గత cరö యం - 

~D మHj ÆY * �h�లF ఏo KX8 ఎYR¾d^. ఇàZ ì¿ lక, 

ఒక æప� �యn¯ చcÚ� &ం> °c EHం_ ¤¥�న hషయం �n ED3 n 

వ_Lం".


“eబ��  ఇ§�¯ ìÎdn భయపz, ఆయనY cà��F, సత\ంF �వ K·, 

~ తం ÷̄ r న"� అవత^ ½§ మHj ఈø§� 8 �వ K·న aవతలY 

ùరంP ఉంచంz. ìÎdY �hంచంz! మHj ìÎdY �hంచడం 

~n ¤డ� "P అc¥�3 , ~D �వ K� ఈ ´µ ~ ¾సం ఎYR¾ంz, ~ తం ÷̄ r 

�వ K·న aవతr న"� అవత^ ½§న ఉ�R), p' అ±5jల aవతr, 

~D ఎవH êo8 ఉ�RD cవ·ం�. �n, � ఇం��, `& ìÎdn �వ 

Kg3 &. ” ìÎòవ 24: 14-15


పZ ¼bY �hంచic� మHj ఆయన మనలY పం¥న'cc Kయic� - 

మనం అa ఎం�nం'ం. ÀZ మ పhతZ Aన పcc tH3  K'̧ం!
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