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నా సందేశం యొక్క శీర్షిక "దేవుడు మంచివాడు, మనం కాదు." ఆమెన్? చర్చి నేను ఒక ప్రశ్న అడగబోతున్నాను, ఇక్కడ 

చాలా మందికి సమాధానం తెలుసునని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు అవును దీనికి ప్రతిస్పందన అవసరం, మీరు 

ఆన్ లైన్ లో చూస్తున్నట్లయితే, మీరు సమాధానాన్ని చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయవచ్చు. ప్రశ్న ఏమిటంటే, దేవుడు 

మంచివాడని నేను చెబితే, సరైన ప్రతిస్పందన ఏమిటి? ఆమెన్! “దేవుడు మంచివాడు, మనం కాదు” అనే దాని గురించి మరింత 

లోతుగా పరిశీలిద్దాం. నేను న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్ లో ***కీర్తనలు 103:8-14 నుండి చదవబోతున్నాను, ఇది “8 

ప్రభువు జాలిగలవాడు మరియు దయగలవాడు, కోపానికి నిదానం, ప్రేమతో నిండి ఉన్నాడు. 9 అతడు ఎప్పుడూ నిందించడు, 

తన కోపాన్ని ఎప్పటికీ దాచుకోడు; 10 మన పాపాలకు తగినట్లుగా ఆయన మనల్ని చూడడు లేదా మన దోషాల ప్రకారం 

మనకు తిరిగి చెల్లించడు. 11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ 

అంత గొప్పది. 12 పడమర నుండి తూర్పు ఎంత దూరంలో ఉందో, ఇప్పటివరకు ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి 

తొలగించాడు. 13 తండ్రికి తన పిల్లల మీద జాలి ఉన్నట్లే, యెహోవా తనకు భయపడేవాళ్ల మీద కనికరం చూపుతాడు. 14 

మనం ఎలా తయారయ్యామో ఆయనకు తెలుసు, మనం మట్టి అని ఆయన గుర్తుంచుకుంటాడు. ***పాజ్*** మరియు 

నెమ్మదిగా కీర్తనలు 103:14 పునరావృతం “ఎందుకంటే మనం ఎలా ఏర్పడతామో ఆయనకు తెలుసు; మనం ధూళి అని 

అతను గుర్తుంచుకుంటాడు.

మనం క్రిస్మస్ జరుపుకోవడానికి, జరుపుకోవడానికి ఇదే ఖచ్చితమైన కారణం. అయితే క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటి? మీరు 
దానిని విచ్ఛిన్నం చేస్తే, క్రిస్మస్ మొదటి భాగం క్రీస్తు, గ్రీకులో "అభిషిక్తుడు" అని అర్థం. క్రిస్మస్ అనే 
పదంలోని రెండవ భాగం "మాస్" అంటే గ్రీకులో "పెద్ద జనం" అని అర్థం. మీరు రెండు పదాలను కలిపి ఉంచినప్పుడు 
దాని అర్థం "క్రీస్తు కొరకు ప్రజల కలయిక". ఇప్పుడు మీరు క్రిస్మస్ అనే పదాన్ని విన్నారా? పదం గురించి 
ఆలోచిస్తుంటే భవనంలో వణుకు పుడుతోంది. దీని గురించి కొంచెం డైవ్ చేద్దాం. గ్రీకు చరిత్రలో, క్రీస్తు అనే పదం 
గ్రీకు పదం క్రిస్టోస్ నుండి ఉద్భవించింది, అభిషిక్తుడు అని కూడా అర్థం. క్రిస్టోస్ అనే పదం గ్రీకు వర్ణమాలను 
ఉపయోగించి స్పెల్లింగ్ చేసినప్పుడు ఆంగ్లంలో X అక్షరం వలె కనిపించే చా-హి (కై) అక్షరంతో ప్రారంభమవుతుంది. 
X-mas అనే సంక్షిప్త పదాన్ని సృష్టించడానికి క్రిస్మస్ అనే పదంలో క్రీస్తుకు సంక్షిప్తీకరణగా ఈ X లేదా కై 
భర్తీ చేయబడిందని చాలా మంది పండితుల నమ్మకం. అయినప్పటికీ, సాధారణ జనాభాకు గ్రీకు చరిత్ర గురించి చాలా 
తక్కువ జ్ఞానం ఉంది మరియు బదులుగా క్రిస్మస్ నుండి క్రీస్తును రద్దు చేయడానికి క్రిస్మస్ అనే పదాన్ని 
ఉపయోగిస్తారు. * పాజ్ * మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వ్రాసేటప్పుడు పొరపాటు చేసి, ఆపై దాన్ని రద్దు చేశారా? మీరు 
ఏమి చేస్తారు? మీరు దాన్ని స్క్రాచ్ చేయండి లేదా మీరు దానిపై X అని వ్రాస్తారు. నేను ప్రస్తుతం పాఠశాలలో 
ఉన్నాను మరియు నేను ఇటీవల చాలా పరీక్షలు రాశాను మరియు నా లెక్కల్లో కొన్ని తప్పుగా ఉన్నందున నేను 
అక్షరాలా మొత్తం పేజీలలో X లను వ్రాసాను. నేను దాన్ని దాటేసి, నేను వ్రాసినదాన్ని రద్దు చేసాను. నాస్తికులు 
క్రిస్మస్ తో తాము చేశామని నమ్ముతారు, క్రీస్తును రద్దు చేయడానికి వారు అతని స్థానంలో Xని ఉంచారు. 
"క్రీస్తు యొక్క కలయిక లేదు" అనే కొత్త అర్థాన్ని సృష్టించడం. ఇప్పుడు అది అర్థం కాదు ఎందుకంటే 
మీరందరూ నన్ను బోధించడానికి రాలేదని నాకు తెలుసు. మీరు క్రీస్తు జననాన్ని జరుపుకోవడానికి చర్చిలో లేదా 
ఆన్ లైన్ లో సేకరించాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు వచ్చారు. అంటే క్రిస్మస్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అందుకు మన 
మంచి దేవునికి మహిమ వేద్దాం.

ఇంకా, క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం మంచిదని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. లేదా దానిని తిరిగి చెప్పడానికి, 

మనం ఏమి జరుపుకుంటున్నాము? నేను దానిని వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను కానీ దానిని వివరించడానికి దేవుని వాక్యం 

కంటే మెరుగైన మార్గం లేదు, కాబట్టి నేను ***“ 18 చదివే ***మత్తయి 1వ అధ్యాయం 18-25*** వచనం నుండి 

చదవబోతున్నాను. యేసు మెస్సీయ యొక్క జననం ఎలా జరిగింది: అతని తల్లి మేరీని జోసెఫ్ తో వివాహం చేసుకుంటానని 

హామీ ఇచ్చారు, కానీ వారు కలిసి రాకముందే, ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భవతి అని కనుగొనబడింది. 19 ఆమె భర్త 

జోసెఫ్ ధర్మశాస్త్రానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ ఆమెను బహిరంగంగా అవమానించకూడదనుకున్నాడు, 

అతను నిశ్శబ్దంగా ఆమెకు విడాకులు ఇవ్వాలని మనస్సులో ఉన్నాడు. 20 అయితే అతడు దీనిని ఆలోచించిన తర్వాత, 

యెహోవా దూత అతనికి కలలో కనిపించి, “దావీదు కుమారుడైన యోసేపు,
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మేరీని మీ భార్యగా ఇంటికి చేర్చుకోవడానికి బయపడకండి, ఎందుకంటే ఆమెలో ఉద్భవించినది పరిశుద్ధాత్మ నుండి. 21 

ఆమె ఒక కుమారునికి జన్మనిస్తుంది, మరియు మీరు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి, ఎందుకంటే అతను తన ప్రజలను 

వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు.” 22 ప్రభువు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పినది నెరవేర్చడానికి ఇదంతా జరిగింది: 23 “కన్య. 

గర్భం దాల్చి ఒక కుమారుడికి జన్మనిస్తుంది, మరియు వారు అతన్ని ఇమ్మాన్యుయేల్ అని పిలుస్తారు" (దీని అర్థం 

"దేవుడు మనతో"). 24 యోసేపు మేల్కొన్నప్పుడు, అతను యెహోవా దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసి, మరియను 

తన భార్యగా ఇంటికి చేర్చుకున్నాడు. 25 అయితే ఆమె ఒక కొడుకును కనే వరకు అతను వారి వివాహాన్ని ముగించలేదు. 

మరియు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాడు. ***

ఇప్పుడు, మనం దాని కోసం ప్రభువుకు చప్పట్లు కొడదాం... ఇరవై ఒకటవ వచనంలో చెప్పినట్లు “ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపాల 

నుండి రక్షిస్తాడు” యేసు పాపరహిత జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా దీన్ని చేసాడు మరియు అయినప్పటికీ, అతను మన పాపాలకు బలి 

అయ్యాడు. మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించడానికి దేవుడు తన కుమారుడిని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం జరుపుకోవడానికి క్రిస్మస్ 

ఉంది, అది మంచి దేవుడు

ఈరోజు క్రిస్మస్ అని నాకు తెలుసు, కానీ దేవుడు అప్పుడు మంచివాడు కాదు. ఈరోజు దేవుడు మంచివాడని ఎవరైనా నమ్ముతారా? గ్రేట్, 

ఇప్పుడు అందరూ మేల్కొని ఉన్నారు పాస్టర్ నా 45 నిమిషాల సమయ పరిమితి ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది, సరియైనదా?

దేవుడు మంచివాడు మరియు మనం కాదు అనేదానికి మరొక కారణం బైబిల్ అలా చెప్పడమే. మార్కు అధ్యాయం 10వ అధ్యాయం 

17,18 వచనంలో ***17 యేసు తన మార్గంలో బయలుదేరినప్పుడు, ఒక వ్యక్తి అతని వద్దకు పరిగెత్తి అతని ముందు 

మోకాళ్లపై పడ్డాడు. “మంచి బోధకుడా, నిత్యజీవాన్ని పొందాలంటే నేనేం చేయాలి?” అని అడిగాడు.

18 “నన్ను మంచివాడని ఎందుకు అంటావు?” యేసు జవాబిచ్చాడు. “ఎవరూ మంచివారు కాదు—దేవుడు ఒక్కడే తప్ప” *** …

కాబట్టి దేవుని కుమారుడైన యేసు ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు మంచి అని పిలుస్తున్నాడని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా 

మేము కాదు, కానీ నేను నా తరపున మాత్రమే మాట్లాడగలను, మరియు ఈ రోజు ప్రేక్షకులలో నేను ఎవరి కంటే మెరుగైనవాడిని 

కాదని నాకు తెలుసు. నేను ఎవరికన్నా పవిత్రుడిని కాదు. నన్ను నేను ఎక్కువ విద్యావంతురాలిగా భావించను. నన్ను నేను ఉన్నత 

స్థితికి చేర్చుకోను. 7 సంవత్సరాల క్రితం "ఆల్ ది లైట్స్" అనే శీర్షికతో ర్యాన్ మెకెంజీ తన సందేశాన్ని ఉటంకిస్తూ, "నేను 

ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండటానికి అర్హత లేదు, నేను ఈ పల్పిట్ కు పూర్తిగా అర్హత పొందలేదు, నిజానికి మనమందరం అర్హత 

పొందలేదు, కానీ దయ ద్వారా మనం రక్షించబడ్డాము" మరియు దాన్ని అధిగమించడానికి నేను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నవారి కంటే 

మరింత మెరుగుపెట్టిన స్పీకర్ గా భావించను. ఒక నెల క్రితం నేను చర్చిలో నడుస్తున్నాను మరియు సిస్ గ్రీన్ మరియు నేను 

మాట్లాడుతున్నాము. నాకు భయంకరమైన జ్ఞాపకశక్తి ఉన్నందున నాకు అన్ని వివరాలు గుర్తు లేవు, కానీ నా మాట్లాడే 

నైపుణ్యం ఎలా చాలా ముందుకు వచ్చిందో మరియు దేవుడు మంచివాడని ఆమె నాకు చెప్పడం నాకు గుర్తుంది. నేను చిన్నతనంలో 

వాక్యాలను రూపొందించడంలో నేను చాలా కష్టాలు పడ్డాను అని ఆమె ఎలా గుర్తుంచుకుంటుందో ఆమె నాకు చెప్పడానికి 

ముందుకు సాగింది. ఇది ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు వరకు నా జీవితంలో ఈ భాగాన్ని మరచిపోయాను. చాలా 

మందికి ఈ విషయం తెలియదు కానీ నా జీవితంలో చాలా సంవత్సరాలలో నేను బాగా నత్తిగా మాట్లాడాను.

* * * నా నత్తిగా మాట్లాడే కథ***

• నేను నిశ్శబ్ద పిల్లవాడిని

• కారు ఎరుపు రంగులో ఉందని చెప్పడం దాదాపు అసాధ్యం

• ప్రతి శుక్రవారం నన్ను సిక్ కిడ్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకురావడానికి మా అమ్మ సోదరుడు మరియు బామ్మ సెలవు 

తీసుకున్నారు

• డాక్టర్లు తమ పని చేసారని నాకు తెలుసు, కానీ అది దేవుడు

• గాడ్ ఈజ్ గుడ్ అని చెప్పే క్రిస్మస్ ఉదయం నేను ఈ ప్లాట్ ఫారమ్ పై ఉండకూడదు
• కాబట్టి నా కథ అర్థం కాలేదు
• దేవుడు మంచివాడని చెప్పగలను అని ఉద్వేగానికి లోనైతే క్షమించండి
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దేవుడు సరైన పాత్ర కోసం వెతకడం లేదు, దేవుడు మంచివాడు కాబట్టి అతను తన కీర్తి కోసం ఉపయోగించగల విరిగిన పాత్ర కోసం చూస్తున్నాడు. “దేవుడు మంచివాడు, మనం కాదు” అని నేను చెప్పడానికి చివరి కారణం ఏమిటంటే, మన పాపపు 

స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, అతను మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు మనల్ని అలాగే ఉపయోగిస్తాడు. మీరు చూడండి, సౌలు క్రైస్తవులను హింసించాడు. దేవుడు అతనికి ఇంకా మంచిగా ఉన్నాడు. యోనా దేవుని నుండి పారిపోయాడు. దేవుడు అతనికి ఇంకా 

మంచిగా ఉన్నాడు. మోషే హంతకుడు. దేవుడు అతనికి ఇంకా మంచిగా ఉన్నాడు. దావీదు వ్యభిచారి; దేవుడు ఇంకా మంచివాడు. పీటర్ క్రీస్తును తిరస్కరించాడు, దేవుడు ఇంకా మంచివాడు. సారా బంజరు, దేవుడు ఇంకా మంచివాడు. మీరు దేవునికి 

మహిమ ఇస్తున్నా ఇవ్వకపోయినా, ఆయన ఇంకా మంచివాడు. మీరు మీ బైబిల్ చదివినా చదవకపోయినా, అతను ఇంకా మంచివాడు. అతను చేసిన గొప్ప పనులకు మీరు అతనికి కీర్తిని ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అతను ఇంకా మంచివాడు. మీరు ప్రతి 

ఆదివారం చర్చికి వచ్చినా రాకపోయినా అతను ఇంకా మంచివాడు. మీరు ఆదివారం మాత్రమే క్రైస్తవులుగా మరియు వారంలో ప్రతి ఇతర రోజు పాపిగా ఉంటే, అతను ఇంకా మంచివాడు. మీ సూట్ ఇస్త్రీ చేసినా, లేదా మీరు ఈ రోజు వీధికి వచ్చినా, 

అతను ఇంకా మంచివాడు. మీరు అర్జెంటీనా లేదా ఫ్రాన్స్ అభిమాని అయినా అతను ఇప్పటికీ మంచివాడు. ఇది వాస్తవం, ఇది ఒక ప్రకటన ఇది తిరుగులేని కాదనలేని తిరుగులేని, అంతులేని నిజం! దానిని ఎవ్వరూ మార్చలేరు కీర్తనలు 103:10,11,12, 

***10 ఆయన మన పాపానికి తగినట్లుగా వ్యవహరించడు లేదా మన దోషాలను బట్టి తిరిగి చెల్లించడు. 11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అంత గొప్పది. 12 పశ్చిమానికి తూర్పు ఎంత 

దూరమో, ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి దూరం చేశాడు. *** ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేడు? మన దేవుడు మంచివాడు. మీరు అర్జెంటీనా లేదా ఫ్రాన్స్ అభిమాని అయినా అతను ఇప్పటికీ మంచివాడు. ఇది 

వాస్తవం, ఇది ఒక ప్రకటన ఇది తిరుగులేని కాదనలేని తిరుగులేని, అంతులేని నిజం! దానిని ఎవ్వరూ మార్చలేరు కీర్తనలు 103:10,11,12, ***10 ఆయన మన పాపానికి తగినట్లుగా వ్యవహరించడు లేదా మన దోషాలను బట్టి తిరిగి చెల్లించడు. 

11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అంత గొప్పది. 12 పశ్చిమానికి తూర్పు ఎంత దూరమో, ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి దూరం చేశాడు. *** ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు నిన్ను 

ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేడు? మన దేవుడు మంచివాడు. మీరు అర్జెంటీనా లేదా ఫ్రాన్స్ అభిమాని అయినా అతను ఇప్పటికీ మంచివాడు. ఇది వాస్తవం, ఇది ఒక ప్రకటన ఇది తిరుగులేని కాదనలేని తిరుగులేని, అంతులేని నిజం! దానిని ఎవ్వరూ 

మార్చలేరు కీర్తనలు 103:10,11,12, ***10 ఆయన మన పాపానికి తగినట్లుగా వ్యవహరించడు లేదా మన దోషాలను బట్టి తిరిగి చెల్లించడు. 11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అంత 

గొప్పది. 12 పశ్చిమానికి తూర్పు ఎంత దూరమో, ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి దూరం చేశాడు. *** ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేడు? మన దేవుడు మంచివాడు. 11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, 

తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అంత గొప్పది. 12 పశ్చిమానికి తూర్పు ఎంత దూరమో, ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి దూరం చేశాడు. *** ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేడు? మన దేవుడు 

మంచివాడు. 11 భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తులో ఉందో, తనకు భయపడే వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అంత గొప్పది. 12 పశ్చిమానికి తూర్పు ఎంత దూరమో, ఆయన మన అపరాధాలను మన నుండి దూరం చేశాడు. *** ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు 

నిన్ను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేడు? మన దేవుడు మంచివాడు.

ఇది క్రిస్మస్ అని నాకు తెలుసు మరియు మేము సంతోషంగా ఉన్నాము, కానీ నేను వెళ్ళే ముందు మోక్షం గురించి మీకు కొంచెం చెప్పాలి! స్వర్గం 

మరియు నరకం ఉన్నాయి మరియు స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఏకైక మార్గం చట్టాలు 2:38 లో కనుగొనబడింది “మీలో ప్రతి ఒక్కరూ పశ్చాత్తాపపడి, మీ 

పాపాల క్షమాపణ కోసం యేసుక్రీస్తు నామంలో బాప్తిస్మం తీసుకోండి. మరియు మీరు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమతిని అందుకుంటారు” నేను నా 

మాట వినలేదని నేను అనుకోను. “మీ పాప క్షమాపణ నిమిత్తము పశ్చాత్తాపపడి మీలో ప్రతి ఒక్కరూ యేసుక్రీస్తు నామంలో బాప్తిస్మం 

పొందండి. మరియు మీరు పరిశుద్ధాత్మ బహుమతిని అందుకుంటారు "మరియు సోదరుడు ఓవెన్ చివరిసారి చెప్పినట్లుగా "మేము. కలిగి. నీటి." 

కాబట్టి, క్రీస్తు జన్మించవలసి వచ్చింది, కాబట్టి అతను మన పాపాల కోసం చనిపోతాడు. మీరు ఈ కథ గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటే, 

మత్తయి అధ్యాయం 26,27,28 అలాగే అపొస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయాన్ని చదవడానికి నేను మీకు కొంత హోంవర్క్ ఇస్తాను. దేవుడు 

తన కుమారుడిని మన ఆత్మలకు ఇచ్చాడు కాబట్టి మేము క్రిస్మస్ జరుపుకుంటాము. కాబట్టి, నేను ఈ ప్లాట్ ఫారమ్ నుండి వచ్చినప్పుడు, 

దయచేసి నాకు మంచి పని చెప్పకండి, దేవుడు మంచివాడని చెప్పండి. నేను ప్రార్థనలో మూసివేయబోతున్నాను.

కీర్తనలు 145:9 *** “ప్రభువు అందరికీ మంచివాడు; అతను చేసిన వాటన్నిటిపై అతనికి కనికరం ఉంది. వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను 

పాస్టర్ గ్రాన్ విల్లేకి మళ్లీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, విశ్వాస అభయారణ్యం యొక్క పాస్టర్ గా ఇదే అతని చివరి క్రిస్మస్ అని 

నేను నమ్ముతున్నాను, కాబట్టి మనమందరం అతనికి బహుమతి ఇవ్వగలమని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఆ బహుమతి మరొకసారి తిరిగి రావడమే, 

మరియు మీరు అలా చేసినప్పుడు, మేము మిమ్మల్ని మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతాము. దేవుడు మంచివాడు మరియు క్రిస్మస్ 

శుభాకాంక్షలు.


