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!"సును '(ంచపర-చుటక0 1ేస3 ున4 య6ద8 మ6 - 'ార<క=మమ6 1.
ఈ #$% జ'( ఆంక, బ,. /0 ల2 34సును గ9#:ం;న #<ండ> ?ాAధCకDEFన GనH IషయLలల2 జ<రNగ9తPనH
చరRలను గ9#:ం; మLటUVడ నుWXHమ9. ఒక కథ \<]^స_వaమ9 గ9#:ం; - అనdా 34సు DEసయa అe, gేవie
కjమLరNడe, మన ?ాపమ9ల\<] మరణmంnXడe, మLరనుంop లq;WXడe, మ#:య9 వa\r_గతమ9dా మనలను
sgtu nేvి రx?ాంతరమ9e;R eతa yవCచుRనe.
ఇక #<ండవ కథను ఏమంటUరంట| - 34సు మLనవiడ>. ఈ కధల2 - 34సు అదు~తమ9 nేయe,
DEసయaనe లqక gేవie కjమLరNడనe nెపi€\•నe ‚ాడe ఎవ„#: ?ాపమ9లకj మరణmంచలqదe మ#:య9
తన…†ౖ Iˆా„‰ానుHంచoXe\r ఆ#ాŠtంచoXe\r అంd‹క#:ంచe \Œవలమ9 ‰ామLనa మLనవiడ>.
34సు మLనవiడW• ఈ భయంకర నూతన కథ W•ట• ‘opయLల2 పAఖLaత నవలలnేత, IgXa పi‰ా_\ాల
gX„#ా మ#:య9 ట“”Iజను \ారaక•మLల gX„#ా పAభ”?0 తPనHgt. nX#:తక
A 34సును ఏgt స#:dా Iవ#:ంnే
\ాgో పAజలj —ెలjసు\˜‚ాలనుకjంట™WXH#$ W•డ> ‘రN —ెలjసుకjంటUరN. ఈ జ'( ఆంక, బ,. /0 šక›
ఈ పA—ేaక \ారaక•మLe\r Cమœ•„eసు_WXHను.
***

@A. జCD ఆంకF బFH :

మL \ారaక•మLe\r ఆ•„eసు_WXHమ9. ‘కj W•oో \ా dŸప€ Iషయం

nెబ9—Xమ9. W•డ> మనంద#:\ ‘opయL gX„#ా ప#:చయం nేయబopన నూతన సమLnXరం గ9#:ం; D¡మ9
మLటUVడ>తPWXHమ9. ‘opయL gX„#ా పAశస_ నవల అ3న oX I£¤ \˜¥, పంopత ?0 స_ \ాలj, ట“”Iజను
\ారaక•మLలj ¦త_ ం సరళమ9లను గ9#:ం; మLటUVడనుWXHమ9. ఆ నూతన సమLnXరం 34సును గ9#:ం;,
మ#:య9 ‚ాట• ;వరను మనంద#:\ —ె”vినట™
V dా ?ారంపరa \<]^స_వaమ9ను మLరNR\˜మe ¨#:d:
eర„;ంచు\˜మe అడ>గ9తPWXHరN. ఇపi€డ> పAపంచమ9ల2e పAvిదu పంopతPలల2 ఇద© రN ఇక›డ
మనదగ. ర అ¨ధులjdా ఉWXHరN. మ#:య9, oX#<« dారN ‘రN ఆస\r_కరDEFన త„రల2 బ¬ౖట•\r #ాW-ౖయ9నH
"‘opయL ఒక nెత_ అ3నపi€డW•" పiస_ \ాeH ‚ాA‰ారN. 34సును గ9#:ం;న సమయLnXరమ9 మన\<లL
లGసు_ంgt మ#:య9 అgెక›op\r మనలను నop…ిస_ ుందe మనకj nెప€డమ9ల2 సమLజమ9ల2 వ;Rన
మLర€లjను గ9#:ం;న సతaమ9 ఆ పiస_ కమ9ల2 ననుH ఎకj›వdా ఆక#:¯ం;ంgt. త#ా„త మనమ9
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?ాAరంభమ9ల2 మLటUVopనgt ‘రN మLటUVoXరN. 34సును గ9#:ం; #<ండ> కథలj nెప€బoX°3. ‚ాట• గ9#:ం;
nెప€ంop.

@A. @AJKL బM N:

మం;gt, సమLnXరం ఎలL మLరNతPందంట| అgt పAజలకj eటUరNdా nేరNతPంgt. అgt

Iశ„IgXaలయLల gX„#ాW± మ#:య9 పంopతPల gX„#ాW± #ావడమ9లqదు, \ాe Iశ„IgXaలయLలల2
34సును గ9#:ం;న ఈ GనH ;—XAeH గ9#:ం; ఏD¡C జరNగ9తPWXHయW• IషయLలను పAజలకj
పంopతPలj nెప€oXe\r nేv² పAయ—XHలj. ‘రN gXee పAజల మధaకj లLd:—ే, పAజల మధa 34సును
గ9#:ం;న #<ండ> కధలj ఉWXH3, అI #<ండ> \<]^స_‚ాaeH గ9#:ంnే \ాe #<ండ> GనHDEFనI. కనుక W•ను
‚ాట•\r …†ట³ న
• …²రNలj ఒక‚-ౖపi \<]^స_త„మ9 - ఇక›డ కథ šక› \ŒందA ‰ా´నమ9 34సు, అతe పe మ#:య9
ఆయన ఉపgేశమ9 పAŠXనDEFనI. ఇక తరN‚ాతgt 34సు మLనవiడ>, ఇgt నజ#Œయ9oైన 34సును
చూ…ిస_ ూ ఆయన బUధలకj ?ాAŠXనaత eసు_ంgt \ా£ ఆయన వa\r_—X„e\r \ాదు. కనుక ¦దట•gXeల2
34సు \•స_ ు, gేవienే ఎeHక nేయబopన ‚ాడ>, gేవie \ారaక•మమం—X చుటµ
³ ¨రNగ9తPనH
అG¶ిక_ joైన ‚ాడ>. #<ండవ gXeల2, 34సు \Œవలమ9 ‚ా#ా_ ‚ాహకjoే. మ#:య9 పAవక_ , అనdా
d¸రIంపబoే‚ాడ>, \ాe ‚ార_ ను nేర‚•య9‚ాడe మLతAD¡ dాe పe Iషయమ9ల2 మL#Œ IధDEFన
?ాAŠXనaత ఉండదు.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను. మ#:య9 ‚ాళ¹º పAజలకj సం»Uషణలను అదుపinేయ9‚ారNdా

ప#:చయం nేయబడ>తPWXHరN, అంట| 34సును గ9#:ం; ఎవ„రN ‘opయL gX„#ా మLటUVopWX ఈ
సం»Uషణను అదుపinేయ9‚ారNంట™WXHరN. \•eH ఉgXహరణX”వ„ంop.

@A. @AJKL బM N:

స#Œ, ఉgXహరణకj, బ¬ౖ¼లjల2 nేరRబoX”¤ ఉంopక½oX nేరRబడకjంoX Cd:”?0 3న

అW•క సు‚ార_ ల సంగ—ేCట•? లqక, d<”;న ‚ా#:nే చ#:తA ‚ాAయబడ>తPందe ‘రN ఒపi€కjంటU#ా?
మ#:య9 నూతన eబంధన జ3ం;న ‚ా#:—¿ ‚ాAయబopంgt, మ#:య9 ఇపi€డ> ఓop?0 3న ‚ా#:nే
ÁరaబopనIపi€డ> కనబడ>తPWXH3, కనుక మనCపi€డ> దృˆాaeH మLరNR\˜‚ా” ఎందుకంట| పÃ#:_
సం»Uషణ ఇపi€oే లGం;ంgt.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను. ఈ ¦దట• \ారaక•మంల2 W•ను \<]^స_త„మ9 šక› మÄలమ9లను

గ9#:ం;న nX#:తక
A సమLnXరమ9šక› సంÅప_ IషయLల గ9#:ం;న పAశHకj జ‚ాబ9—¿
?ాAరంGంnXలనుకjంట™WXHను: 34సును గ9#:ం; మనకjనH సమLnXరం eటUరNdా 34సు మ#:య9
అ?0 స_ లjల 3Çద©\<ందుకj నop…ిస_ ుంgt. అgే GనH #‹తPలjdా W•డ> చ#:RంnX బడ>తPంgt, అgt ద oXIe¤
2

\˜¥ అ3WX, లqక ద yసÈ …²ప,¤ అ3WX, ద yసÈ oైWXvీ³, లqక లLÈ³ టÊ0Ì ఆÍ yసÈ, ద ÎాaCÏ
టÊ0Ì ఆÍ yసÈ ÁటeHట• గ9#:ం; చ#:R‰ా_మ9. ఇవeHయÄ 34సు మLనవiడW• Iషయమ9…†ౖ \Œgక
ÐA #:ంచ
బoX°3 gXeW• —ె”య జŒస_ ుWXH3.
అట™వంట• ‚ాvిgu Xం—Xలను Iంటµ gXop\r గ9#¸తPనH \<]^స_వiలకj వa¨#Œకమ9dా nెప€గ”dŒ ఆల2చన
ఏమంట| ‚ారN మన ‚-ౖపiన ఉనH మ9ఖaDEFన మÄలలను —ెలjసు\˜లqదు. ¦దట•dా ‘కj సంÑpప_మ9dా
Iవ#:‰_ ాను తరN‚ాత ‘రN ‚ాట•e క½లంకjషంdా Iవ#:ంచవచుR. స#ŒWX? సంvిప_ IషయLలj: ¦దట•gt,
34సు \•స_ ుdా …ిలjవబopన వa\r_ eజమ9dా eవvింnXడ>. #<ండవgt, ఆయన తనను ‚-ంబopం;న ‚ా#:ల2
నుంop పW-Hండ>మంgte అ?0 స_ లjలjdా ఎంచుకjWXHరN. మÄడవgt, ఆయన మరణmంnXడ>. మనమLయన
పiనరN—X_నం గ9#:ం; మLటUVడకjంటUమ9, అ3—ే ¦దట•dా మరణmంnXడ>.
ఆతరN‚ాత, ఆయన మరణmం; లq;న 50 #$%లకj 3Çరxషలqమ9ల2 …†ంతP\˜‰ా_ను …ిలjవబడ>తPనH
సeH‚•శం జ<#:d:ంgt. అపiడ> మÄడ>నHర సంవత¤రమ9లj 34సు—¿నునH అ?0 స_ లjలj ‚ాళ¹º eలjవబop
పAసంd:ంnXరN, మ#:య9, 3000 వలÔమంgt యÄదులj \•స_ ును అంd‹క#:ంnXరN. ఆ జనుల సమÄహమ9ల2
నుంop, ఆ \•స_ ునంd‹క#:ం;న ‚ా#:ల2 నుంop మన తరN‚ా¨ Iషయం ‚-లVడవiతPంgt- ఆ పAసంdాంశ
D¡DEFననూ, మనమ9 మLతAం 50 #$%ల త#ా„త ‚ారN పAసంd:ం;న IషయD¡Cటe గమeంచ
నుWXHమ9- ఆ IనH‚ారN #$మL ‰ామLÕజaమ9ల2, అనdా #$మ9నుంop ‰ÖgÐ అ#Œ¼యLకj, ట#‹›\r,
ఐగ9పi_కj, ‚ా#:య9 ‚ాట• మధaల2 నునH 15 పAజనుల గ9ంపiలj ‚-ÙV ÚరN. eజD¡Cటంట| ఆ సంgేశ
ఆŠXరంdాW• ‚ాళ¹º సంఘమ9లను ‰ా´…ింnXరN. స#ŒWX?
మ#:య9 త#ా„త నూతన eబంధన ప¨Aకలj మ#:య9 పi‰ా_\ాలj ‚ాAయబడటUe\r మ9ందునH
సమయమ9 ఉనHgt. కనుక వnేR పAˆÜHమంట|, పAజలj gేe\•రకj చూసు_WXHరN, ‚ారN పAశHలకj
జ‚ా¼చుRటకj gేee ఉపÝd:ంnే‚ారN "‰ాంపAgXయక \<]^స_వ Iˆా„సమ9 ఏCట• ఏgt \ాదు?" మ#:య9
‚ారN క”d:య9నH ప—XAల గ9#:ం; ‘రN మLటUVoXలంట™WXHను. మం;gt, ¦దట•gt, ‘\•క పAశH
ఉనHgt, ‘#Ÿక ‚•ÙÚ, …²తPరN \˜Þీ\r వ‰ా_#ా. అgt ఒక Iషయమ9. మ#Ÿక IషయD¡మంట|, ‘కj
vిgu XంతపరDEFన IషయLలjWXH3, మతపరDEFన IషయLలjWXH3- అ‚•CటÊ మనమ9
మLటUVడ>\˜నుWXHమ9, \ాe ‚ారN అక›డ - అI ?ాAరం»Ue\r నop…ి‰_ ా3. ‚ారN \ర_ నలj మ#:య9 ?ాటలj
?ాoే‚ారN, మ#:య9 ‚ాట•—¿ ?ాట™dా సం‰ా›రపi IషయLలj: బU…ీ_ సœమ9 మ#:య9 పAభ9#ా¨A »ßజనమ9.
ఆతరN‚ాత, అ?0 స_ లjల ప¨ర›లj ‚ాAయబడటం ¦దలయLa3, ప¨Aకలj మ#:య9 పiస_ \ాలj, మ#:య9
అI ఎపi€డ> ‚ాAయడం ¦దలయLa3 క½oX మనం మLటUలLడ>\˜నుWXHమ9, \•స_ ు మరణmం;న త#ా„త
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అ?0 స_ లjలj …†ంతP\˜సు_ #$%న బà Štం;న త#ా„త ఎంత\ాలLe\r ¦దట• పiస_ \ాలj ‚ాAయడం ¦దలj
…†ట³ బoX°3. gXe—¿ ?ాట™dా అక›డ అ?0 స_ లjల šక› IgXaరN´లjWXHరN మ#:య9 ఆ IgXaరN´లకj
IgXa#ాధులj, చ#:R ÎాదరNలj, \<]^స_వ Iˆా„సపi WXయకjలj ఉWXHరN. ఇలL ;వ#: వరకj ‚-á—ే అపi€డ>
Iడ>వ బopన సు‚ార_ లj, d$Hvి³â సు‚ార_ లj, ఇలL అW•కDEFనI అW•కDEFనI ఉWXH3.
ఇపi€డ> ఇgt సంvిప_ Iషయమ9. Áట•—¿ ¦దలj …†డgXమ9. eజమ9dా yIం;న 34సు \•స_ ు nX#:తక
A
పiరNషPడe మన\<లL —ెలjసు_ంgt?

@A. @AJKL బM N:

gXe\r ఒక మం; ‰ాãaమ9 బ¬ౖ¼లjకj ‚-లjపల జŒvీఫసు ‚ాAvిన యLంట•\r„టåÈ ల2

కనబడ>తPంgt. అgt 18 పiస_ కంల2 ఉంgt. ఈ రచనల2 ఉనHI చ#ాRంశమ3నI ఎందుకనdా gÐeల2
nెప€బopన IషయLలj ఒక యÄgX వa\r_ nె…ి€నట™
V dా అe…ించవi ఎందుకంట| అI ఒక#:—¿ ఒక#:\r
అంgtంచబopనట™
V dా ఉంటU3, అ‚•మంట|, "ఆయW• \•స_ ు". మ#:య9 gÐeల2W• ఆయన పiనరNత_ నమ9
గ9#:ం;న అపi€డలL క½oX ఉంgt. జŒvీఫసI nె…ి€య9ండక ?0 వచుR. \ాe ఈ మLటను చూ;WX అW•కjలj
ఇgt \•స_ ు eవvింnXడW• eజ'eH మLతAం nెబ9తPందంటUరN; ఆయన dŸప€ అదు~తమ9లj nేvిన అదు~త
ప#:చరa nే‰ాడe; యÄదుల WXయత„మ9ల2 …ిలLతP ప#:?ాలWX \ాలమ9ల2 మరణ Åãను
అనుభIంnXడను; మ#:య9 ఆ మరణమ9 వలన ఆయన \•ంద#:e ÅషPaలjdా ఏర€రNRకjWXHరe
nెబ9—XరN. ఇపi€డ>, ఇI మÄలమ9లకj nెంgtన ?ాAధCక స—Xaలj. \ాe 34సు అస¤లj eవvించW•
లqదW• ‚ా#:\r చ#:తల
A 2e అgే సమయLe\r nెంgtన యÄgX చ#:త\
A ారNడ> ‚ాAvిన ఈ మ9ఖaDEFన
సమLnXరమ9 dŸప€ రN%వidా ఉంgt.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను, మన ?ాత v²HèéతPoైన dŒ#: హబ¬#ాœÈ మ#:య9 అతe పiస_ కమ9 ద

èé‰³ ా#:క« yసÈ ల2 చూv²_ , gXeల2 ఆయన gXgXపidా 17 \<]^స_‚•త_ర మÄలLలనుంop \•స_ ు yI—XeH
గ9#:ం; అధaనం nేvి 129 స—Xaలను ‚-”\r —ెnXRడ>, స#ŒWX, మనకj నూతన eబంధన లGంచక
మ9ందునHI. మ#:య9 అI నూతన eబంధన—¿ ఏ\rభIసు_WXH3, లqక నూతన eబంధనల2 ఉనH‚ాట•\r
ఊతమ9 eసు_WXH3. త#ా„త, మనకj nX#:తక
A పAతPలనుంop రN%వiలjWXHయe ‘రN nె?ా€”.
పA?ాAరంభ \ాలLe\r nెంgtన nX#:¨Aక పAతPలj?

@A. @AJKL బM N:

మం;gt, మనకjనH పAపధ
A Cక \ాలLe\r nెంgtన nX#:తక
A ‚ాAతలj నూతన

eబంధనల2 మనమ9 చూసు_నH IషయLలj. అI ‘ సు‚ార_ లj, మ#:య9 అ?0 స_ లjల \ారaమ9లj, ?Öలj
ప¨Aకలల2 ‚ాAయబopన అంˆాలj ఇతర ప¨Aకలల2e అంˆాలj. కనుక ¦దట• శ—XబU©e\r nెంgtన అW•క
4

DEFన అంˆాలj మ#:య9 ‚ాAతలj నూతన eబంధనల2e\r nేరRబడటం జŒ#:dా3. ఈ #‹¨dా ‚ాట• గ9#:ం;
మLటUVడటంల2 మ9ఖaDEFన IషయD¡మంట| అI nX#:తక
A ‚ాAతలj. ¦దట• శ—Xబ© మ9ల2e పAజలq‘
Iశ„vింnX#$ nెబ9తPWXH3. మనమL ‚ాAతల గ9#:ం; మLటUVoేపi€డ> అI …²A#Œ…ించబopనవe gేవie
మLటలe nెప€డమ9లqదు \ాe ‚ాట•ల2e ˆా#ాంశమ9 ఎలL ¦దట• శ—Xబ© మ9ల2 తమ yI—Xలను
34సుకj అ#:€ంచు‚ారN Iశ„vింnXరW•gt nెబ9తPWXHమ9.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను. eజ'e\r, W•ను \•స_ ు నంd‹క#:ం;నపi€డ>, eజ'e\r, …²A#Œ…ించబop

తపi€లe పరల2కమ9ల2నుంop \r•ంgt\r పopన పiస_ కమe W•ను nెప€లqదు, స#ŒWX. èî#$oో టÈ లqక కట™లV È
Cd:”న చ#:త\ారNల పiస_ \ాల వలÔW• బ¬ౖ¼లjను క½oX అనుకjWXHను. ఇgt WXకj ఆ సమయమ9ల2 వa\r_
గ9#:ం; మ#:య9 ఆ సమయLeH గ9#:ం;న క;RతDEFన సమLnX#ాeసు_ంgX అe అంట™WXHను. అందు\Œ
W•నంట™WXHను ‘#<క›డ ¦దలj…†op—ే, …²A#Œపణ మ#:య9 తపi€లj లqక?0 వiటW• IషయLలj ‘రN
మ#:\•eH IషయLలను —ెలjసుకjనH త#ా„త వ‰ా_3. \ాe ‘#<క›డ ¦దలj…†ట³ UరN. ‘రN క;RతDEFన
nX#:తక
A సమLnXరమ9నHgX అe ఆల2;ంచన—¿ ¦దలÔడ—XరN.
స#Œ, ఈ మÄలLలeH, మ#:య9 అపi€డ>నH Cd:”న IషయLలj, 34సును ‚-ంబopం;న \•ంద#:
‚ాAతలంటU#ా- ఏ \ారణమ9 nేతW-ౖననూ పAజలj 34సును ‚-ంబopస_ ుWXHరe అందరంట™WXHరN- స#ŒWX, ఆ
సమÄహమ9ల2నుంop ఆయన 12 ‚•రNnేˆారN, స#ŒWX? ఆయన 12 గ9#:e ‚•రNnే‰ాడe ఎలL —ెలjసు_ంgt.

@A. @AJKL బM N:

మం;gt, 12 మంgt ఎం…ిక nేయబopనట™
V nXలL మం; ఆnXరక రN%వi ఉంgt. ఆ

సమÄహమ9ల2W• యÄgX ఉWXHడ>, అనdా ;వ#:\r తనను అప€d:ంచనునH ‚ాee 34సు
ఎంచుకjWXHడ>. \•eH‰ారNV 12 డW•gt త#ా„త \ా‚ాలe nె…ి€న సంఖa అంటUరN. 12 అW•gt
ఇˆా•34Ïయ9ల d$—XAలకj ‰ా#$పaమ9dా ఉంట™ంgt కనుక 34సును ‚-ంబopంచుటW•gt ఇˆా•34లjల2
సeH‚•ˆాe\r దగ. రdా ఉనHట™
V dా ఉండటUeకలL nెప€బopనదంటUరN. \ాe ‘రN \ా‚ాలe అలL nేv²_,
‘రgt \ా‚ాలe nేˆారe nెబ9తPనHపi€డ> ‘రN eయమLలను క½oX సృ¶ి³స_ ుWXHరe గ9#:_ంచు\˜ంop.
‘రN eయమLలను సృ¶ి³v,²_ ‘రN gేవie కjమLరNడ>, gేవie కjమLరNడ> తనను అప€d:ంnే‚ాee
ఎంచు\˜వలvిన అవసరత ఏర€డదు. \rVష³DEFన Iదaల2 gÐee ఇబïంgtకర సeH‚•శమంటUరN అనdా స#:dా
స#:పడనట™వంట• సeH‚•ˆామe nెప€బడ>తPంgt. ఇgt స#:?0 వటం లqదుకనుక, అgt \ా‚ాలe nెప€బopనgt
\ాక eజమ9dా జ#:d:నgై య9ంట™ంgt.
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@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ 34సు చe?0 యLరN, oX(. అ3—ే eజD¡మంట|, ఒక సంగ¨ జ#:d:ంgt.

స#Œ, అgే సమయమ9ల2 మనమ9 పiనరN—X_నం గ9#:ం; మLటUVడ నుWXHమ9, \ాe అందరx ఆయన
మరణmంnXడe అంd‹క#:స_ ుWXHరe nెబ9gXమ9. yసÈ vిCన#‹\r nెంgtన జ'( oో Ceâ \••‰ా¤( dారN
చ#:తల
A 2 అందరx అంd‹క#:ంnే Iషయమంట| 34సు మరణ మంటUరN. WXvి_ కjoైన ఎ‚ా( d<,° లjoెమ(,
ఆయన మరణmంnXడంటUరN. స#ŒWX? ఇపi€డ>, ఆయన మరణmం; య9ంట|, ఐగ9పi_నకj ‚-áV?0 లqదు, లqక
ఆయన ఇంopయLకj ‚-ళºలqదు, ఆయన v†€3( \r ‚-ళºలqదు, బUV, బUV, బUV. మరణXnXడ>, అవiWX?
ఆయన సమLŠtల2 ఉంచబopన 50 వ #$%వరకj, మ#Ÿక పండ>గ వ;Rంgt, యÄదుల పండ>గ అ3WX
…†ం—ే\•సు_ వ;Rంgt, అపi€డ> ఏC జ#:d:ంgt?

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: 34సు …†ం—ె\˜సు_కj 10 #$%ల మ9ందు ఆ#$హణDEFWXడ>, మ#:య9
ఆయన W•ను ‚-áVన ‚-ంటW• ‘ ‘gt\r ఆతœ వచుRనe మ#:య9 ఆయన Cమ9œను బలపరNRనe
nె?ా€డ>. తరN‚ాత ‚ాళ¹º మధa gX#ా సమ9దA ?ాAంతమ9 నుంop వ;Rన పAజలకj, మ#:య9
పAపంచమంతటU nెgt#: ?0 3న లqక ఆయL ?ాAంతమ9లనుంop వ;Rన యÄదులనుgే© Åం; బUషలల2
మLటUVడ>తPWXHరN. మ#:య9 ఆ #$%న, అనdా సు‚ార_ అeH స´ లమ9లకj ‚-áºంgt. అనdా
‘కjనHgేమంట|, ‘ కeH అవ\ాˆాలj ఉWXH3, ఇgే yసÈ v†CWX, nెబ9తPనHgt, ఈ అ?0 స_ లjల
Iషయమ9ల2 \•ంత మ¨మరNపi ఉంop య9ంట™ందంట™WXHరN. మం;gt, ఆ మ¨ DEరNపi వలన 34సు
ఏC nెప€నుWXHoో మ#:య9 …†ం—ె\˜సు_కj మ9ందు ఏC nేయLలనHgt ¨#:d: సమక½రNRకje
య9ండవచుR.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను, ‘#Ÿక పAశH అడdా”క›డ, ఊరN\˜ంop, ‚ాళ¹º 34సు—¿ మÄడ>

సంవత¤#ాలjWXHరN మ#:య9 \Œవలం 50 #$%లల2 ఆయన ‚ా#:\r బà Štం;న ‚ాణmð మ#:య9 ‚ాళ¹º
చూvిన ‚ాణmð మ#:R?0 యLరe ‘రంటU#ా?

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: మం;gt, ‚ాళ¹º \Œవలం ఆయన nె…ి€నI మ#:R?0 వడD¡ \ాదు, ‚ాట•\r
బదులjdా తమకj న;Rన ఊహలను జñopంnX#ా. gXe\r Cం;, అక›డ 11, 12 అ?0 స_ లjలను Cం; 100
మంgt 34సును ‚-ంబopం;న ‚ారNWXHరN ‚ాళ¹º తప€క, ఒక› eCష మLగమe య9ంటUరN! అదలL
\ాదు, ఆgtలL \ాదంటUరN. 34సు nె…ి€నgtదంటUరN. ‚ారN ‰ామLóకంdా జ'ôపశ\r_ క”d:య9WXHరN, అgే
‚ారN 34సును గ9#:ం; IనH‚ాట•e మ#:య9 ‚ాట•e గ9#:ం; ఎలL ఆల2;సు_WXH రW•gXee పA»UIతమ9
nేయనునHgt.
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@A. జCD ఆంకF బFH :

అం—ే \ాదు, gXe\r Cం; ‚ాళ¹º అంతకj మ9ందు 34సును vిలjవ‚•vి

చం…ిన 3Çరxషలqమ9 ‚ాసుల మ9ందు మLటUVడ>తPWXHరN.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: క;Rతంdా.
ఇక …²తPరN... మం;gt, gÐe గ9#:ం; మLటUVడ>కjంgXం. మLన¦క I#ామం õసు\˜నుWXHమ9. D¡మ9
¨#:d: వ‰ా_మ9. D¡మ9 ఈ సంvిప_ IషయLలను పÃ#:_ nే‰_ ామ9. ఇgt ‘రN —ెలjసు\˜ ‚-”vిన IషయLలj
కనుక చూసూ
_ W• ఉండంop.
***

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ, D¡మ9 ¨#:d: వnXRమ9. D¡మ9 oX. oX#<« బà â, మ#:య9 oX. oXe3Ç«

¼. ‚ాలV È —¿ మLటUVడ>తPWXHమ9, మ#:య9 W•డ> ‘opయLల2 అeHIధమ9లjdా ఎం—¿ \ాలమ9నుంop
మనమ9 నమ9œతö వ;Rన \<]^స_వ Iˆా„‰ాe\r nెంgtన‚ాట•\r వa¨#Œకమ9dా nెప€బడ>తPనH ‚ాట•e
ఎదు#Ÿ›నుటకj దృఢDEFన మ#:య9 \<]^స_వ Iˆా„స మÄలLలకj nెంgtన nX#:తక
A సమLnXరం గ9#:ం;న
చక›ట• శం»Uషణను nేస_ ుWXHమ9. ఇపi€డ>, మనమ9 nెప€నునHgt, ఓహø , అక›oే ఆగంoొ క›‰ా#:, ట“ౖగ,.
మ#Ÿక›‰ా#: gÐee చూgX©మ9. మనకj 34సు ఉWXHడ> మ#:య9 ఆయన 12 మంgte అ?0 స_ లjలjdా
ఎంచుకjWXHడ> మ#:య9 ఆయన మరణmంnXడW• సతaమ9—¿ ?ాAరంGంnXమ9. ఇపi€డ> మనమ9 ఆయన
మరణమ9ను జ3ం; లq;WXడనుకjంట™WXHమ9, gXeW• ఇపi€డ> చ#:Rంచ నుWXHమ9, \ా£ ఆయన
మరణmంnXడనHgt eజమ9. అ3—ే 50 #$%ల త#ా„త అ?0 స_ లjలj 34సు తమకj మÄడ>నHర
సంవత¤#ాలjdా బà Štం;నgt మ#:య9 తమమ9ందు nేvిన ఆశRరa \r•యలను మ#:;?0 యL#ానంట|
నమœడమంత స#<]నgt \ాదe…ిస_ ుంgt. gXe త#ా„తgt, eజD¡మంట|, ‚ా#: మLటలj eలjవబop Iంట™నH
‚ా#: సంగ—ేCట•? …²తPరN ‚ా#: నుgే© Åం; మLటUVoXడe అ?0 స_ లjల \ారaమ9లల2 ‚ాAయబopంgt.

@A. @AJKL బM N:

?ాAధCకంdా gేవiడ> gేee ‚ాdాuనం nే‰ాoో అgt DEస¤యa వ;Rనపi€డ> మ#:య9

నూతన శకaమ9 ?ాAరంభDEFనపi€డ> ఏC జరNగ9తPందంట| DEస¤యa వnXRడ>; అపi€డ> ఆతœ gేవie
పAజలకj ఇవ„బopనgt మ#:య9 ఆ ఆతœ వలన gేవie ‰ాãaమ9 ‚ా#:ల2 పenేయ9నe nెబ9తPWXHడ>.
మ#:య9 gXe WXయWX Wú\r› nెబ9తPWXHడ>, …²తP#:క›డ ఏC nెస_ ుWXHడంట|, "D¡మ9 ‚ాట•\r
‰ాûaలమ9 అంట™WXHడ>" 2 …²తPరN 1:16. eజe\r అ?0 స_ లjల బUదaత, 34సు అ?0 స_ లjలను
ఏర€రNRటకj \ారణమ9 IgXaరN´లను ఆయన చుటµ
³ nేక½రNRటకj; W•రNR\˜గ”d:న, ఆయన ?ాదమ9ల
šద© క½రNRe W•రNRకje W•రNRకjనHgt gేవiడ> మLనవiల మధa పd:”న సంబంధమ9లను ¨#:d:
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e#:œంnే పeల2 ఉWXHడW• ‚ార_ ను ఆWXడ>నH పAపంచ మంతట•\ అంgtంచుటకj అవసరDEFన IgXaరN´లను
ఏర€#:nే పeenXRడ>.

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ. oX(, ఆ ‚ార_ కj 3000 మంgt యÄదులj మL#ారN అవiWX? ‚ారŠt

అందుకje #$మను ‰ామLÕజaమంతట•\r£ ‚-áV సంఘమ9లj ‰ా´…ింnXరN, 50 #$%ల త#ా„త ‚ారN ¨#:d:
తమ స„స´ లLలకj ‚-áVన తరN‚ాత నుంop eజ'e\r ‚ారN సంఘమ9లను ‰ా´…ింnXరN. పAˆÜHమంట|, ఆ
సంఘమ9లను ‰ా´…ించుటల2 ‚ారN బà Štం;న సంగతPలqCట•?.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: మం;gt, ఇక›డ ఆస\r_కర IషయD¡మంట| మ#:R?0 వడమW• అంశమ9
వ;Rనత#ా„త, eజ'eకgt జరగలqదు \ాe, ఇపi€డ> అ?0 స_ లjల అŠt\ారమ9 \˜ల2€వiటను Iషయమ9
క½oX బలయ9gే#:నgt. ఆ …†ం—ె\˜సు_ #$%న, సంఘ ‰ా´పన #$%న, ఇపi€oX సంgేశమ9 మధaధ#ా సమ9దA
?ాAంత మంతటనూ ‚ాa…ి_ nెంgtనgt. అ3ననూ అeH n$టV నునH ‚ారN ఏgt Iశ„vింnXరW•gXe
‰ా#ాంశమ9ల2 మLతAమ9 ఏ\»Uవం ఉనHgt. అందు\Œ \•eH సంవత¤#ాల త#ా„త ?ాలj #$‘య9లకj
üెస¤లý£కయ9లకj ‘ šద© నుంop సు‚ార_ పAపంచమంతటU ‚ాa…ి_ nెంgtనదe ‚ాAసు_WXHడ>, ఇgెం—¿
dŸప€ Iషయమ9. (#$మL 1:18; 1 üెస¤లý 1:8). అ3—ే ఆ ?ాAధCక IషయD¡మనdా 34సు \•స_ ు
#$‘య9ల vిలjవల2 మరణmంnXడ> మ#:య9 మృ¨నుంop ¨#:d: లqnXడ>. మ#:య9 మన ?ాపమ9లను
ãCంచుట వలన ఆయన మనలను gేవiešద© కj —ెచుRను.

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ, ఇgt మనలWúక పAశHకj õసుకjవసు_ంgt, స#Œ, ఈ సంఘమ9లeH

‰ా´…ించబoX°యను\˜ంop, మ#:య9 అ?0 స_ లjలÔౖన‚ారN సyవiలjdా మధaను సంచ#:స_ ుWXHరN. కనుక ‘రN
‚ా#:Wúక పAశH అడగనుWXHరN, ‚ాళ¹ºక½oX సంఘమ9లల2 బà Štస_ ుWXHరN, ‚ాళ¹º సమLnXరమ9ను
స#:nేయగలరN. కనుక పAశHకj జ‚ా¼చుRటకj, ?ాAరంభ \<]^స_వiలj, ‚ా#:\r నూతన eబంధన లqనపi€డ>అgtం\ా ‚ాAయబడలqదు- ‚ారN ఏgt సWXతన Iˆా„సమ9 ఏgt \ాదW•gెలL eరð 3ంచు\˜ గలరN. మం;gt,
అక›డ సyవiలjdా ఉనH అŠt\ారమ9 క”d:న ‚ారN ‚ా#: మధaW• ఉWXHరN. W•eం\ా ఆ స—XaeH
ఆల2;సు_ంటUను, ‚ాళ¹º వ;R చe?0 3న ‚ా#:e లq…ి—ే ఏమÿతPంgt, WX ఉgే© శం, అgt ‘
మనసు¤WXక#:¯స_ ుంgt, W•ను nె…²€gt అరu మÿతPంgt కgX! D¡Cతe మLట IWXలe ‘రN nెప€వలvి
వసు_ంgt. ఆయన #$గ9లను స„స´ ప#:v²_ మ#:య9 \•eH అదు~తమ9లj nేv²_ అపi€డత \•ంత పA—ేaకDEFన
‚ాడ>dా »UIంచబడ—Xడ>. 34సు—¿ సమయLeH గop…ిన Áళ¹º ఇం\ా సyవంdాW• ఉWXHరN మ#:య9
‚ా#:ం\ా ఏgt స#<]నgt ఏడ> \ాదW• సమLnX#ాeH —ె”యజŒస_ ుWXHరN. \ాe gXe—¿ ?ాట™dా, ‚ారక›డ
లqనపi€డ>, సంఘమ9లj మLత పAమLణXలను లqక Iˆా„స పAమLణXలను అవలం¼సు_WXHరN.
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@A. @AJKL బM N:

W•ను W•రNR\˜వడమe nెబ9తPంoేgt.

@A. జCD ఆంకF బFH :
@A. @AJKL బM N:

స#Œ, అgేCటÊ WXకj nెప€ంop మ#:య9 ‘కgెలL —ెలjసు.

మం;gt, W•రNR\˜వడమంట|, ఈ సంశప_ DEFన అeH IషయLలను క½లంకjషంdా

nే#:Rన vిgu Xంత పAమLణXలj. అI సంశప_ vిgu Xం—Xలj. అI ఖ;Rతమ9dా సంశప_ మ9. #$మL 1:2-4 34సు
మLనవiడ>ను అgే సమయమ9ల2 gేవiడ>W-ౖ య9WXHడe nెబ9తPంgt. 1 \•#:ంüÐ 8:4-6 ల2కమ9ల2 అW•క
పAభ9వiలను gేవiండ>Vను ఉWXHరN, \ాe \<]^స_వiలDEFన మనకj ఒక›oే తంopA అ3న gేవiడ> మ#:య9 ఒ\Œ
పAభ9‚-ౖన 34సు \•స_ ు అe తంope
A కjమLరNe సమLనమ9dా nేvి nెబ9తPనHgt. మరలL మనకj
పiనరN—Xనమ9 గ9#:ం; 1 \•#:ంüÐ 15 ల2 ‚ాAయబopంgt, అక›డ మÄడ> gtనమ9లల2 పiనరNత_ నమ9
గ9#:ం; ˆా#‹రక పiనరN—X_న స„»U‚ాeH గ9#:ం; nెబ9తPంgt.

@A. జCD ఆంకF బFH :
@A. @AJKL బM N:

అgt nెప€ంop.

లqఖనమ9ల పA\ారమ9 \•స_ ు మన ?ాపమ9లeCత_ మ9 మృ¨?! ంgెను,

సమLŠtnేయబoెను,లqఖనమ9ల పA\ారమ9 మÄడవgtనమ9న లqపబoెను.ఎవ#<వ#:\r కe…ింnX#$ వరNసdా
‚ాAయబడ>తPంgt. 1 \•#:ంüÐ 15:3,4.

@A. జCD ఆంకF బFH :

WX\rయaబopన ఉపgేశమ9ను ¦దట ‘కj అప€d:ం;¨నe ?Öలj

nెబ9తPWXHడ>.

@A. @AJKL బM N:

…. ‘కj అప€d:ం;¨నe, 1 \•#:ంüÐ 15:3

@A. జCD ఆంకF బFH :
@A. @AJKL బM N:

కనుక ఇgెంత ‚-నుకకj ‚-ళ¹తPంgt?

ఇgt dŸప€ ‚•gXంత ‚•త_3ÇFన \r•È బ¬రœ(, ఉపÝd:ం;న మLటలకj õసుకj

‚-ళ_ ¹ంgt"‚-న\r›, ‚-న\r›, ‚-న\r›, ‚-న\r›,‚-న\r›... "?ాAరం»Ue\r õసుకj ‚-ళ_ ¹ంgt. ‘కj —ెలj‰ా,
మన\rక›డ లGం;ంgt ఏమంట| ?Öలj gXeW• ఇక›డ nెబ9తPWXHడ> అgేమంట| ననుH మధa 30
సంవత¤#ాలల2 మL#:Rన అgే బà ధను W•ను 50 లల2 క½oX ‘ కంgtంచు చుWXHనe nెబ9తPWXHడ>.
కనుకW• మనకjనH ఈ ఉపgేశమ9 ఎక›డ నుంop ఉందంట| ?ాAరంభమ9నుంop ఉంgt. ఎవ„#:\
సంgేహమ9లqదు, 34సు \•స_ ు మృతల2నుంop లq;WXడe ÅషPaలకj దృఢమ9dా Iశ„vిం;#:. అ3—ే ఆ
అనుభవమ9ను ఏgt W•లj\•”€నదW•gXeW• చ#:Rసు_WXHరN.
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@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ, \ాe మLత పAమLణXలj మ#:య9 vిgu Xంత Iˆా„‰ాల—¿ ?ాట™dా ఇతరNలకj

అందnేయబopన సతaDEFన #<ండవ Iషయమ9, ?ాటలj ?ాoే పAజలjWXHరN.

@A. @AJKL బM N:

అgt eజD¡. నూతన eబంధనల2 \ర_ నలjWXH3. ‚ాట•ల2 బహ" మLÕమ9ఖaత గలI

Þి”…ీ€యనులj 2:5-11 మ#:య9 \•లvీ¤య9లకj 1:5-20.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: Þి”…ీ€య9లకj అŠXaయమ9 2.
అవiను Þి”…ీ€య9లకj 2. Þి”…ీ€య9లకj 2:5-11 మ#:య9 \•లvి¤య9లకj 1:15-20.
ఇI #<ండ>నూ 34సు yIతమ9 మ#:య9 ప#:చరaకj dŸప€ Iవరణdా ఉWXH3. ఒక Iషయమ9ల2 తనను
—Xను #:క_ jedా nేసుకjWXHడ>, శ#‹రమ9ను ధ#:ంచుకjంటUడ> త#ా„త gేవioXయనను ఘనప#ాRడ>. అgt
Þి”…ీ€ 2...

@A. జCD ఆంకF బFH :

Þి”…ీ€య9లకj 2 —ెరవంop, అక›op ¦దట• వచనమ9 నుంop ఆరN.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: ఆరవ వచనంల2, "gేవie స„రxపమ9 క”d:న ‚ాoైననూ gేవie—¿
సమLనమ9dా ఉండ>ట Iop;…†ట³క½డe »Uగaమe ఎంచు\˜లqదe nెబ9తPనHgt".

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవiను. అgt మన 7-11 ఆ అe…ించడం లqదe W•ను nెబ9తPWXHను. 7-11

అంట| ఏCటÊ ‘కj —ెలj‰ా? ‘šద© 7 మLటలjWXH3, ‘రNgXee 11 ‰ారNV W•ట• ఆ#ాధనల2
?ాడ—XరN.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: అgt మ#Ÿక ఆంఖŒ, బ,. eయమమL?
@A. జCD ఆంకF బFH :

IషయD¡మంట|, £WX \ర_ నను చgtIనపi€డ>, ‘#ా \ర_ నలను õసుకje ఆ

\ర_ నలల2 ఉనH ‚•gXంత ‘gేనe nెబ9—XరN అవiWX. మ#:య9 \•లvి¤య9లకj ప¨Aకల2 ఎలL
?ాAరంభమ3ంgt?

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: \˜లvీ¤య9లకj ప¨Aకలj 34సు gేవie పAధమ ఫలమe, మృతPలల2
పAధమ ఫలమ9dా లqపబopWXడe nెబ9తPంgt. \˜లvీ¤య9లకj మ9ఖaమ9dా #<ండ> అంశమ9ల…†ౖ
\ŒంgÐక
A #:ం; బడ>తPంgt, \˜లvీ¤య9లకj 1:15-20, ఆయW• సృ¶ి³ కర_ అe...

@A. జCD ఆంకF బFH :

అదృsaoైన gేవie eజ స„రxపమ9.
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@A. OAP!"ల0 R వలTUV: కÅRతంdా. మ#:య9 ఆయన రãకjడ>, ఎందుకనdా మనమLయన రక_ మ9
వలన రÑpంచబoX°మ9.

@A. జCD ఆంకF బFH :

#<ండ> ‚ాకa బUఘLలj \•స_ ు రక_ మ9ను గ9#:ం; మ#:య9 ఆయన రãణ

\r•యల2e సతaమ9ను nెబ9తPWXH3, కgX. కనుక ‘కj vిgu Xంత బà ధనలjWXH3. \ర_ నలj క½oX
gÐe—¿W• eంపబడ>తPWXH3. ఇI #<ండూ ‚-నుకకj ‚-ళ¹తPWXH3...

@A. @AJKL బM N:

‘రN W•రNR\•నుట మ#:య9 ?ాడ>ట —ెలjసుకjWXHరN. అనdా ‘రN W•రNR\•నుట

మ#:య9 ?ాడ>ట —ెలjసుకjWXHరN.మ#:య9 పAజలj \ర_ నలj పడ>తPనHపi€డ> మLటలను
గ9రN_…†ట³ ™కjంట™WXHరe —ెలjసు\˜ంop. ఆ#ాధన జరNగ9తPనHపi€డ> W•రNR\˜వడమ9 జరNగ9తPనHgt.

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ. కనుక ఇgt సంఘమ9ల2 జరNగ9తPనHgt. gXe—¿ ?ాట™dా ‘కj సంస#$¨

లjWXH3. ‘కj బU…ీ_ సœమ9, పAభ9 #ా¨A »ßజనమ9 వంట•I ఉWXH3. \•స_ ు šద© నుంop eటUరNdా
ఇతరNలకj అంgtంచబopన Iషయం D¡CటÊ nెప€ంop.

@A. @AJKL బM N:

మం;gt, బU…ీ_ సœమ9ల2 ఉనH IషయLeH గమev²_ కడdా బడ>ట మ#:య9 నూతన

జనœ కనబడ>తPనHgt మ#:య9 ఇపi€డ> మనమ9 మLటUVడ>తPనH …†ం—ే\•సు_ అనుభవమ9 వంట• ఆతœ
ఒక#: ల2e\r వ;R eవvించుటW• ;—XAeH చూ…ిస_ ుంgt. మ#:య9 పAభ9 #ా¨A »ßజనమ9 34సు మరణXe\r
సూచనdా జ'ôపకమ9న\•సు_ంgt. కనుక మనకj శ#‹రమ9 మ#:య9 రక_ మ9నHgt, ‘రంd‹క#:v²_ 34సు
yవమ9 మన ?ాపమ9నకj ?ాAయÅRత_ మ9 జ#:d:ంచులLగ9న ఇ;R‚•య బopంgt, gXe\r బదులjdా
మనమ9 ?ాపమ9 nేస_ ునH ‚ా#:\r ãమLపణ అంgtంnX గలమ9 \ాe gేవie ఎదుట ?ాప ?ాAయÅRత_
‘‚ారN nే‰_ ారN. కనుకW• gXeeవ„గ”d:ంgt పAభ9 »ßజనమ9 లqక పAభ9 #ా¨A »ßజనమ9. కనుక ఈ
మÄopంట•ల2W• \<]^స_వ Iˆా„సమ9 šక› మ9ఖaDEFన ?ాAధCక ‚•దంతమ9 gXd:య9నHgt.
W•రNR\˜వడమ9, ?ాడటం మ#:య9 సం‰ా›ర \r•, అgt సమ‰ా_eH దగ. రకj nే#:R సWXతనమంట™ంgt. అ3—ే
ఈ Iషయమ9ల2e అదు~త సంగ—ేమంట|, అeH ప#:vి´తPలల2నూ, మÄopంట•ల2నూ, పA¨ ‚ారమ9
ఆ#ాధనల2 జరNగ9తPంటU3.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV: కÅRతంdా.
@A. @AJKL బM N:

కనుక ఇgt పA¨ ‚ారమ9 జరNగ9తöW• ఉWXH3. ఇgt ¨#:d: %పబడ>తPంgt. ఇgt

ఒక ?ాటను పÃ#:_dా W•రNR\•నులLగ9న మరలL మరలL మరలL పడ>తPండటం. \r•స³&È \ర_ ను
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W•రNRకjనHట™
V dా. W•ను క½రNRe sదu #ా¨ ?ాట వచWXలను W•రNRకje W•ను sదu #ా¨A ల2e WXలjగ9
వచWXలను ఒక›#$%ల2W• W•రNRకjంటUనe nెప€లqను. \ాe W•ను క½రNRe మరలL మరలL gXee
?ాడ>తöW• ఉంoX”. ;వ#:\r W•ను సంd‹తం IనdాW• మLటలj గ9రN_కj వ‰ా_3.

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ. ఈ సంగతPల£H ఇప€ట• వరక½ క”v² ఉWXH3 మ#:య9 nX#:¨Aకంdా ఇI

nXలL స„ల€ సమయమ9. మ#:య9 eజD¡మంట|, వnేR ‚ారం ఈ సంvిప_ IషయLలకj \•eHట•e జñopంచ
నుWXHమ9. eజ'e\r, మనCం\ా అ?0 స_ లjల ప¨Aకల šద© కj #ాలqదు. సyవiలjdా ఉనH అ?0 స_ లjలj
ప¨Aకలను పiస_ \ాలను ‚ాAయడం ?ాAరంGంnXరN. మనకj WXలjగ9 సు‚ార_ లj మ#:య9 Cd:”న నూతన
eబంధన లGంnX3, మ#:య9 అgt జ#:d:నపi€డ> W•ను gXee గట•³dా పట™³\˜‚ాలనుకjంట™WXHను. gXe
త#ా„త అ?0 స_ లjల IgXaరN´లj —Xమ9 అ?0 స_ లjల వద© IనH ‚ాట•e ‚ాAయడం ?ాAరంGంnXరN. మ#:య9
‚ా#:\r IgXaరN´లjWXHరN. అ3—ే WX \rష³ DEFనgేమంట| ¦దట• నుంop ;వ#: వరకj సమLnXరపi dŸలjసు
—ెd:?0 కjంoX \•న‰ాగ9తöW• వ;Rంgt. nX#:తక
A మÄలLలj మ#:య9 ‚ాట•\r జతnే#:I ¨#:d: 34సు šద© కj
నop…ి‰_ ాయంట|, D¡మ9 nె…ి€నgt పAజలj అరu ం nేసుకjంట| అgt ‘opయLల2 34సు ‰ామLనa మLనవiడ>
అe \<]^స_వ Iˆా„‰ాe\r వa¨#Œకంdా వసు_నH మLటలను పడ‚•స_ ుంgt. ;వ#: మLట ఉంgX?

@A. @AJKL బM N:

అవiను. ఇక›డ D¡మ9 ‘opయLను తపi€ పట³ డమ9 లqదు. ‘opయL nేస_ ునHదం—X

సమLజమ9ల2 జరNగ9తPనH చరReయLంశమ9ను చూ…ిస_ ుంgt. అgt ‚ా#: ఉgో aగం. \ాe ‚ాట•e మనమ9
‘opయL వలన —ెలjసుకjంటUమ9. కనుక చరR£యLంశ D¡CటÊ ‚ాట•\r ఎలL జ‚ా¼యLల2 —ెలjసు
\˜వడమ9 మ9ఖaమ9. ఇంట•\r õసుకj ‚-ÙV Ú”¤ంgtgే, అనdా \<]^స_వ Iˆా„సులj ఈ చరR£యLంశమ9ను
మLటUVడటUe\r vిదuంdా ఉంoX” ఎందుకనdా అgే \<]^స_వ Iˆా„సమe అందరనుకjంట™WXHరN కనుక.

@A. జCD ఆంకF బFH :

స#Œ. oX#<« మ#:య9 oX( ఈ పiస_ \ాeH ‚ాA‰ారN, 34సును \rంచపరNRట, ఇgt

సWXతన \<]^స_వ Iˆా„సమ9నుంop 34సు ‰ామLనa మLనవiడW• ఆల2చనకj నop…ింnే IషయLలను
—ె”యజŒస_ ుంgt. మన \ారaక•మమ9ల2 మ#:eH IషయLలను W•రNR\˜నుWXHమ9. \ాe వnేR ‚ారంల2
మనమ9 Iశ„vింnే ?ాAధCక IషయLలqCట•మనకj ఏgt ఇవ„బopనవW• ‚ాట•e గ9#:ం;
చ#:RంచనుWXHమ9. కనుక తప€క ‘రN చూ‰ా_రనుకjంట™WXHమ9.
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మT మJWP4 టXY Z[\ ]ా=మ^4 చూ`aందుక0 ఉcత FREE John Ankerberg Show App
download 1ెసు'fం@g
“Pray to accept Jesus Christ” @ JAshow.orgను
Download 1ెసు'fం@g
'ాhీJKjk 2015 ATRI.
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