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3A. జDE ఆంకG బGI :

ఈ"#$ జ'( ఆం+,- బ-/ 01 ల3 456సూ9ల: "#$ల3; సంఘ="ాధనలక: కBమంDా

EజరGHI యKవతల3 70 Nాతం +ాలOP+Q లOక యRSవ"TUటW+Q XYZ;నప\]డ_ +,`aసbవ cNాdసంల3ంe XYన+Q9
జ'"Tf1 తghijరS, గణiం+ాల: స]షn ంDా oెల:ప\తghijG. cNాdసంల3 rs"TDTన tరu viSj ఎందుక:
వvz{X|సb ుhijరu? యRSవ"TUటWల3 }ేరDాh| oiమK Gప\]డ_ సం•ేసూ9ల3; లOమh| సంగ€S cviIరu•ల:
XYంటh| గB4‚ƒb ారu. GHసు ఎవరh| cషయ=Sj, +,`aసbవIం ఎల= fా„రంభమGందh| అంNాSj f‡ „ ˆsసరu;
ప„‰jసుbంటŠరu. GHసు మృతgల3;ంe లO}iడS ఎల=నమŒడం? బ•ౖ•ల: ఎల= ర•f‡ ంvzంvz? బ•ౖ•ల3;S
సమ=}i"ాSj మనం నమŒవచు’hi?
జ'“నయKకb ”•–న అనుమ=hiల వలన తమ cNాdƒాSj వvz{ X|NామS 32 Nాతం +,`aసbవ cviIరu•లhijరu.
cశd˜ించడంrsౖన Xా"TSప\]డ_ నమŒకం కలగడం లOదు. జXాబK }ెప]లOS ప„శjల: }iల= ఎక:9వDా
ఉhijయS Xారu తల:సుbhijరu.
GHసు Sజ”•–న vేవ\S క:మ=రuడS oiమK నమŒడం లOదS 63 Nాతం యKవ+,`aసbవ\లhijరu.
GHసు ప\నరuoi›నుడయ=IడS oiమK నమŒమS 51 Nాతం ప„జలhijరu.
68 Nాతం ప"Tœvi•తŒ ఉhijడS నమŒమS }ెfా]రu.
+•వలం 33 Nాతం, oiమK rsvŸ న
ెž త"ాdత తమ Pcoiల3; చ"T’+Q మKఖIతdం ఉంట¡ందhijరu.
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ఐoే ఈ ఆల3చన{j మ=ర’గలమK. +,`aసbX|తbర యRSవ"TUటWల3 }ే"Tనప\]డ_ hi మనసుల3S cNాdƒాలSj
సXాల: }ేయబ•£న సంఘటన hiక: గKరubనjvz. కనుక, cNాdసంల3ంe ప•£f1 క:ం•i ఉం•ేందుక: ¤
•డ¥ ల: యRSవ"TUటWల3 }ెరక మKందు h|రu’+¦ వల˜ిన సంగతgలS, ఈ +ారIకBమంక: r§రu rsటn Šను. ఈ
+ారIకBమం +•వలం cviIరu›ల+• +ాదు, +,`aసbX|తbరuలo¨ క{˜ి ఉనj ప„© +,`aసbవ\S+ª అవసరం.
ఈhiట« అంNాSj చ"T’ం}ే అ€¬z •i. •i",B- బ® ¯ ఈయన h|డ_ vేశంల3 GHసు చ"Tతన
„ ు బ® vzం}ే
పం•£తgలల3 మKఖుIడ_, ప„పంచ XాIపb ంDా ల3+ా సుXారb ను అf1 సb ల:ల +ా"ాIలను బ® ¬zం}ే పం•£తgల3;
ఒకరu. డల=;± ²z³ల=´కల: ˜§µన"¶ల3 +·తb Sబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే ˜ీSయరu f‡ „ ˆsసరu. 30
ప\సb +ాలను రeం}iరu. ABC, CNN, FOX, Discovery }iనళ; ల3 ప„సంDTం}iరu. ఈ జ'( ఆం+•- బ-/ ప„oేIక
+ారIకBమంల3 కల:సు+·మŒS ఆEdSసుbhijమK.

***

3A. జDE ఆంకG బGI :

మ= +ారIకBమ=S+Q ఆEdSUతghijం. ¤రu ¤ •డ¥ లను యRSవ"TUటW+Q

పంrింeనºప\]డ_, Xా"T+Q, GHసును గK"Tంe, vేవ\డ_, బ•ౖ•ల:ను గK"Tంe ఆ f‡ „ ˆsసరu; ఏమS }ెబKoiరను
క:ంట¡hijరu. +,`aసbX|తbర ˜ిv• iంoi{j బ® ¬zƒb ారS తల:ƒాbరu. ఐoే "h|ను hi •డ¥ ను +ాలOP+Q పంrిoే, అత•£ల3
cNాdస”½ న‰ంef1 GందS" పల:వ\రu త{; దండ_„ల: }ెప]•iS+Q +ారణం, rిల;ల: cNాdƒాS+Q సంబం¬zంeన
ప„శjలక: జXాబKల: }ెfా]రS గK"Tbం}i"ా? ఎల= Xాvzం}iల¾ Xా"T+Q oె{యదు. ఆ సంగతgలక: Xా"T¿, µమŒÀj
˜ిద•పర}ేల= ఒక +ారIకBమం తయ=రu }ేయబ® తghijం. ఒక oే{+,`న అంNాSj ©సుక:ంటŠం. అvేµటనDా, ప„ధమ
+,`aసbవ\ల: GHసును గK"Tంeన ఏ GH సంగతgలను నమ=Œరu. •i",B- ¤రu cవ"Tంచం•£. ఇల=ంట« cమరÂక:ల:, ¤"•
hi˜ిb క:లÃౖన f1 „ ˆ§స",`oే, ఇప\]•i +ాలOPల3 }ే"Tన cviIరu•లక: ఆvz+,`aసbవ\{j గK"Tంe ఏమS }ెబKoiరu. Xా"T+Q ఏ ¤
oె{యదు. SమŒ•£Dా h|రu’+¦Xా{. సమయమÄతgంvz. cవ"Tంచం•£.

3A. 3A+KL బM N:

చూడం•£. cviIరu•{క9డ ఏ సంగతg{j cంటŠరంటÅ, +·తb Sబంధనల3S +·Sj అంNాల:, ఆ

తరuXాత జ"TDTన సంగతg{j ప„€ఫ{సూ
b , GHసుక: tట«o¨ ఎల=ంట« సబంధం లOదS గK"Tbƒb ారu. GHసు DÇప] ప„వకb
మ=త„”½నS +·నదరంటŠరu. GHసు ¿€S గK"Tంe ప„జలక: బ® ¬zం}iడంటŠరu. GHసు ల3కం అంతమGHI అంతI
vzhiలను గK"Tంe oె{fాడS మ"T+·ందరu }ెబKoiరu. oiను GHసయIనS ప„కట«ంచుక:నj సంగ€S +·ందరu
ఒప\]క:S, ఆయన అ¬z+ారంo¨ }ే˜ిన సుXారb ˜§వ vేవ\S ప„ణiZకల3 ఒక ÈŠగమS }ెబKoiరu. oiను vేవ\S
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క:మ=రuడS ఆయన ప„కట«ంచుక:నj సంగ€S మ=త„ం }ెప]క:ం•i, viSS మ=త„ం వvz{ X|సb ుంటŠరu పల:వ\రu
vÉSj ప„ƒ› ాcంచరu.
+·తb Sబంధనల3 మనం చూసుbనj +,`aసbవ X|viంతం. GHసు +ªBసb ు అ¬z+ారంల3S ఉరవడల3ంe, ఆయన మరణం
త"ాdత క{DTన S"ాశల3ంe వe’ందS Xాvzసb ుhijరu. ఆ త"ాdత సంఘంల3S+Q వe’న ప„జల: "మన µప\]•ేం
}ెయ=I{? మన ”•సUయIను f1 గKట¡nక:hijం కvi, అhijరu. కనుక ప\నరuoi›నంo¨ అh|క X|viంత పర”•–న
ఆల3చనల: rsౖ+QలOe +·తb c¬iనంల3 ప„X|శ rsటnబ•£ +ాలకBమంల3 అÊవృvz• }ెంvz. GHసును మKనుప\ లOS ఉనjత
ƒా›hiS+Q rsౖ+Q లOfాG. vÉh|j మనం +·తb Sబంధనల3 చూసుbhijం".
+,`aసbవ ˜ిv• iంతం అÊవృvz• }ెంద•iS+Q, టË{Ì1 ను ఆటకÍ సంబంధమKనjదhijరu. ఆ˜§n{
Î య=ల3, నూI´ల=ండ_ల3
vÉSక:నj r§రu hiక: }iల= బŠDానe’ంvz. Xారu vÉSj }ై¿± cశ]-U అంట¡hijరu. ఆట ఎల= ƒాగKతgందంటÅ,
లÃౖనుల3 Ïదట« వI+Qb ఒక మ=టను ప„క9 XాS+Q }ెప]Dా, అతడ_ ఆ ప„క9XాS+Q }ెప\]క:ంటÐ f1 Dా, eవ"TDా ఆ మ=ట
పÑ"TbDా మ="Tf1 తgంvz. ఇక9డ బ•ౖ•ల:ల3 ఏం జరuగKతgనjదంటÅ, బÒ డ_¥ను +¦˜ి •డ¥ ను X|రu }ే˜ినట¡
; అGIంvz.
GHసుo¨ మనం fా„రంÊంeన స› ల=S+Q, బ•ౖ•ల: కధకÍ సంబం¬iSjoెం}iరu. సంబంధంలOదు. ఇక9డ XYళÓÔ కలవడం
లOదు.
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Sజ”½ మన Ïక fా"¶n+Q XYZ;. ఒక సంగ€S ప„క9XాS }ెcల3 గKసగKసల=•£oే

ఒ+·9క9"T }ెవ\ల3;+Q ƒాDT, eవ"T }ెc+Q }ే"Toే, అvz మ="Tf1 తgందS అంద"T+ª oెల:సు. ఇక9డ Xా"•మంట¡hijరంటÅ,
GHసు fా„రంభంల3 +·Sj అదుÕత+ా"ాIల: }ేNాడ_. +·Sj సంవతU"ాల: గ•£eన త"ాdత, అh|క సంవతU"ాలÃౖhi
త"ాdత వంvేళÔ త"ాdత, ",ం•ొందలOల;త"ాdత, tట«S గK"Tంe ప\సb +ాలల3 Xా„˜ినప\]డ_. ఈ సంగతgల ర•పం
మ="Tf1 Gంvz. కనుక Ïదట« GHసు ర•పం ఈ ర•పంo¨ట« కలవడం లOదు.

3A. 3A+KL బM N:

కనుక బ•ౖ•ల: +·Sj సంగతg{j }ెబKతgనjదంటÅ అవ¿j సoiIలS నమ=Œ{Uన పSలOదు.

క¿సం, తరగతgల3; f‡ „ ˆsసరu; ఈ cధంDా fాఠo }ెబKతghijరu.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను, ఎందుకంటÅ టËÀÌ1 ను ఆటల3 ఇvz ఒక ÈŠగమS ¤రu మనక:

cవరణSసుbంటŠరu. అం€మ ఫ{తం ఇక9డ కSrిసb ునjvz. viSj +·ంచం అÊవృvz• }ేNారu. +·vzŸ Dా జÙ•£ం}iరu.

3A. 3A+KL బM N:

అvz మృదువ\Dా ఉం•ొ చు’. }ెప]బ•£న మ=టలక: GHసు }ే˜ిన పనులక: సంబంధం ఉం•ే

ఉంట¡ందS అనవచు’. కనుక క{]తం అను+¦ +ాడదS }ెబKoiరu. ఆ ఆల3చన +ాలకBమంల3 ఏcధంDా మ="Tంvో ,
viSj కÍ•i Xారu జ'ఘÛతbDా XY€+Q కనుDÇంటŠరu. ఇక9డ అంశ”½µటంటÅ, eవ"TDా µDT{f1 G బ•ౖ•ల: Xా„యబ•£న
సంగతgల:, Ïదట« శoiబŸ ప\ eవ"#; వe’న ˜ిv• iంతప\ ప„€•ంబం- GHసు. ఆయన ‰షgIల: fా„రంభంల3 }ే˜ిన
˜§వను ఇvz మనక: oె{యజ•సb ుంvz.
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3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను, h|ను +ాలOPల3 చvzcన "#$ల: గK"ÇbసుbhijG. 30-40 GHండ; +Qత
B ం. అక9డ,

f‡ „ ˆsసరu; ఇదంoi ",ం•ొందల సంవతU"ాల త"ాdత Xా„యబ•£ందS, సుXారb ల: ",ం•ొందల సంవతU"ాల త"ాdత Xా„య
బviŸయh| Xారu. c"ామం XYన+Q9 XYZÔంvz. ఈ c"ామం గK"Tంe cవ"Tంచం•£. ఈ c"ామం XYనక:9 జ"TDTంvz.
+·తb Sబంధన ప\సb +ాల: XYల:ప{+Q వe’న +ాల=Sj గK"Tంe పల:వ\రu }ెబKతghijరu. GHసు 30 ల3 }ేSf1 oే,
fÝల: ప€„కల: 45,50,60- అతడ_ 65 ల3ను, r§తgరu 66 ల3, ³Eను 95 ల3 మరణÞం}iరu. ఈ +ాలంల3
అf1 సb ల:లందర• చSf1 య=రu. Xా"T బ® ధల ఆ¬iరంDా Xారu ప\సb +ాలను "ా˜ియKంటÅ, ఎల= అల3eంe చూehi,
95 ల3పల ఈ ప\సb +ాల రచన మKDT˜ిf1 Gంvz.

3A. 3A+KL బM N:

మనక: అనుకÍ{ం}ే oేvÉలను చూ˜§b క¿సం ఇరXYౖఏళ; c"ామమKనjvz.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను. ఎసుకÍ, రచhi +ాల=S+Q 20 GHండ; c"ామం కనుక ఈ c"ామంల3 అh|క కట¡n

కథల: వ}iయS ఆ f‡ „ ˆsసరu; }ెfా{. ఆ త"ాdత మàÔ మనం XYన+,9లoiం. GHసు పhYjండ_గKరu ‰షgIల
h|ర]రuచు క:hijడ_. ప„జల: Xా"TనంD¶క"Tం}iరS మనక: oెల:సు. పƒా9 పండ_గ మKDT˜ిన తరuXాత rsంoె+¦సుb
vzhiన Xారu సుXారb ప„కట«ం}iరu. మRడ_ X|ల మంvz+Q రáణ, త"ాdత ‰షgIల: "#మ= ƒామ=ÛజIంల3 15 జ'తgల
ప„జలక: సుXాత బ® ¬zం}iరu.

3A. 3A+KL బM N:

చూడం•£. ¤"Tప\]డ_ }ెrి]న సంగతgలSj చర’క: తDTన అంNాలO.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను. h|h|ం}ెబKతghijనంటÅ, లOఖhiలల3 ఉనj ఈ సంగBహ ˜ిv• iంoiలల3 +·Sjట«S

గK"Tంe మ=క: cవ"Tంచం•£ అంNాSj }ెబKతghij vైXాX|శమKo¨ ఎల=ంట« తప\]ల: లOక:ం•i క{DTనvz గనుక
బ•ౖ•ల:ను నమŒమS ”½మK }ెప]డం లOదు. ”½మK ఏం }ెబKతghijమంటÅ - ”½మK ¤క: చూrించబ® తgనj ఈ
}i"Toi„తŒక”•–న ప€„కల:, ప\సb +ాల: ఆvz +,`aసbవ\ల మధI జ"TDTన సంగతgలను oె{r§ Ïదట« }i"Tతక
„ ఆ¬i"ాలh|
సంగ€S మ=త„ం }ెబKతghijమK.

3A. 3A+KL బM N:

ఈ సంగ€S మ=త„ం viviప\ అందర• అంD¶క"Tసb ుhijరu. అనDా, +·తb Sబంధనల3 ఉనj

సంగతgలO మనక: vొ "T+Qన ఆ¬i"ాలల3 అ€fాతc. ఐoే ఇc అ€ప\"ాతన ఆ¬i"ాలS +·ందరu o¨మ= సుXారb వంట«
ఇతర ప\సb +ాలను కÍ•i tట« ప„క9న rsటn « అcకÍ•i ఇంoే fాతవంట¡hijరu. ఇvz rsదŸ చర’Dా మ="Tంvz. ఇక9డ
అంశ”½మంటÅ, fÝల: Xా„˜ిన Ïదట« ప€„కలక: ఇరXYౖ ఏళÔ c"ామమKనjvz - 90 దశకంల3 ఎప\]•ో Xా„˜ిన
³Eను సుXారb వరక. కనుక మనం 60 ఏళÔ మKందుక: XYã; äం. ఐoే సుXారb ల: 60 దNా+ాS+ª, 90 దNా+ాS+ª
మధI ఉంచబ•£hiG. +·ందరu tట«S 80 లల3 90 లల3 ఉం}iరu. కనుక 30 నుం•£ 50 వరక:, 60 వరక: GHసు
సుXారb ను గK"Tంe మ=టŠ;డ_తghijం. c"ామ=Sj చూడమh| Xాదం. ఈ c"ామంల3 ఏ”•–hi జరD#చు’. ఈ
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అ¬i"ాలh|c, సంఘటనల: అనుభXాలrsౖ ఆనుక:S ఉhijయh| అంNాh|j ”½µక9డ గట«nDా సూeసుbhijం.
సుXారb లల3 Xా„యబ•£న X|viంతప\ fా„రంభ దశo¨ట« రచhi +ాల=Sj f1 {’ €కమక పడకం•£.
Ïదట« నుం•£ GHసు +ªBసb ు cNాdసుల o¨ట« సంబంధం లOక:ం•i ఉంvz ఉంటÅ. fÝల: "ా˜ినట¡
; Dా అతడ_ ¤రu
మనసు f‡ ంvz ఉం•ేXాడ_ +ాదు. కనుక ఈ సంఘటనల: ఒక viS XYనుక ఒకట« జ"TDాG. vÉSS దృtక"Tం}ే
వచhiల: ఉhijG. ¤రu ప„ƒb ాcంeన Ïదట« +·"Tం¬É 15 ల3S వచhiల:. "#మ= 1:1-4 వంట« వచhiల:.

3A. జDE ఆంకG బGI :

tట«ల; 3 ",ం•£ట«S చూrిvŸ iం. ఐoే ఇc ప„ధమ ఆ¬i"ాలS ఇక9డ }ెబKతghijను. ¤రu

hi˜ిb క:లÃౖhi, +,`aసbవ\లÃౖhi, ఏ”•–hi, ƒాåæల cషయంల3 మనం ఇంత XYన+•9 XYళ;గలం.

3A. 3A+KL బM N:

¤రనjvz Sజం ప„జలOµ }ేసb ుhij"#, }ెబKతghij"# oెల:సు+¦Xాలనుక:ంటÅ, మన వదŸ

నునj ƒాáIం ఇvొ క9టÅ. ఇప\]డ_, hi˜ిb క:డ_ వe’ ఇతర సంగతgల: కÍ•i జ"TDా యంటŠడ_. ఆ+ాలంల3 ప„జల:
ఇతర అంNాలను కÍ•i నమ=Œరu. ఐoే ఆ అంNాలను Sర•rిం}ే ఆ¬i"ాలను చూrించలOకf1 య=రu.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఊ ”½”½ం }ేయదల}iమంటÅ, ఈ సమ=}i"ాSj ఈ ƒాåæISj Xాడ_క:S, ఆ

సమయంల3 ఇరXYౖ GHండ; తరuXాత ఆ eనj c"ామంల3, ఆvz +,`aసbవవ\లOమS }ెfా]రS అడ_గKతghijం. అనDా,
ఇక9డ ఇరXYౖ సంవతU"ాల c"ామం ఉనjటË; oే
ž , ఇరXYౖ ఏండ; ల3 మన ”•క9డ_ంటŠ మh|vz oె{య={.

3A. 3A+KL బM N:

ఆ +ాలప\ +,`aసbవ సంఘంల3 ఏంజరuగKతgనjదh| cషయ=Sj, సంఘం ఎల=ంట« సమసI{j

ఎదు"Ç9ంట¡నjదh| అంNాSj ఈ ప\"ాతన గBం¬iలల3 ఉనj సంగతgల: మ=త„”• మనక: oె{యజ•సb ుhijG. కనుక
ఈ ప\"ాతన గBంviల వదŸ క: తప] ఎక9•£+Q XYZÔhi ఏµ ఫ{తం ఉండదు.

3A. జDE ఆంకG బGI :

స"•, ¤రu cవ"Tంచ వల˜ిన మ"Çక అంశమKనjvz. Ïదట« +·"Tం¬É 8. ఐoే Ïదట«

+·"Tం¬É +ª.B శ. 55ల3 వe’ంvz. అంటÅ GHసు మరణÞంeన fా€+•ళÔ త"ాd€ సంగ€ మ=టŠ;డ_ తghijం. fÝల: +·"Tం¬É
యKలక: Xా„సుbhijడ_. ల3కమందు cగBహమK వట«nదSయK, vేవ\•ొ క9•ేనSయK ఎరuగKదుమK. vేవతలనబ•£న
Xారuను ప„భKవ\లన బ•£న Xారuను అh|క:ల:hijరu. vేవతలన బ•£నc యKనjను, మనక: ఒక9•ే vేవ\డ_hijడ_.
ఆయన తం•£.„ ఆయన Sµతb ”•– మనమK ఉhijమK. మన ప„భKవ\ +ªBసb ు ఒక9•ే. ఆయన vid"ా సమసb మK
క{D,ను. మనం ఆయన vid"ా క{DT€µ. ఐoే hi˜ిb క:ల: viSj మ"#రకంDా మ="T’ ఇతర vేవత{j oెసb ుంటŠరu.
ఇక9•ేం జరuగKతgనjvz?

3A. 3A+KL బM N:

ఇక9•ేం జరuగKతgనj•iంటÅ, మన ccధ మoiల ల3కంల3, D¶Bక:, "#మను ప„పంచంల3, అh|క

vేవ\ళÔను ఒ+• +ాలంల3 ఆ"ా¬zం}ే సంస9ృ€ల3 PcసుbhijమK. tటSjట«+ª vÉSల3 ఇµ•£ ఉనjvz. ఇక9డ ఒ+•
వచనంల3 GHసు +ªBసb ునూ vేవ\•£¿ క{rి, Xా"TదŸర• సృèిn కరb ల:Dా oె{య జ•యబడ_తghijరu. GHసు సృèిnంప
బడలOదు. vేవదూత సృèిnంచబ•£నvz. +·ందరu ఇల= }ెబKతgంటŠరu. GHసు 45e’ంపబ•£ ఉనjత పదc+Q
5

}ేరuక:hijడ_. Ïదట vేవదూతDా ఉంvz eవరక: vేవ\Sక:•£ fారÂéమKన కÍరu’hijడ_. లOదు ఇvz క:దరదు. ఆvz
+ాలంనుం•£ సంఘం GHమS }ెబKతgనjదంటÅ, - GHసు +ªBసb ు సృèిnకరb పరల3కప\ సృèిn+ారIంల3 ఆయన ఒక ÈŠగ”•–
ఉhijడ_. ఆయన సృèిnంప బ•£న Xాడ_ +ాదు. ఆvzసంభRతgడ_. సృèిn+Q మKందునుం•ే ఉhijడ_. ఆయన మEజ'“S
ఆvz+ాలంనుం•£ గBం¬iలల3 ఉనj పం•£తgల అÊfా„య=లను ఈ వచhiల: సంగBహంDా oెల:ప\తghijG.

3A. జDE ఆంకG బGI :

స"• ఇప\]డ_ eనj c"ామం ©సుక:ంviం. €"TDT వe’న త"ాdత ¤క: మ"TSj

అంNా{j oెల:ప\oiం ప„¬iన ˜ిvŸ ioiలల3S మKఖI”•–న ÈŠగµvz, అందరu +,`aసbవ\లక: ఉనj మKఖI cNాdƒా{j +·తb
Sబంధన 27 ప\సb +ాలSjటê; కనుDÇనగలం. ఈ మKఖI”•–న cNాdƒాల: vÉh; ë ఉhijG. ఆరంభంల3 నుం•ే ఉhijG.
GHసు మ=నవ\SDాను vేవ\S Dాను Ïదట¡jంe ఉhijడh| అంNాSj చూviŸం. చూసూ
b h| ఉండం•£. €"TDT వe’న
త"ాdత viSjగK"Tంe చ"T’viŸం.

***

3A. జDE ఆంకG బGI :

మంevz మàÔ వ}i’ం •i. •i",B- బÒ ¯ o¨ట« చ"T’సూ
b ఈ ప„శjను అడ_గKతghijమK.

GHసు మ=టలను ఆvz +,`aసbవ\ల: cశd˜ిం}iరS ¤+,ల= oెల:సు. GHసు ప„క9h| ఆ+ాలంల3 Pcంeన ఆvz +,`aసbవ\ల:
ఏ మ=ట{j నమ=Œ"# ¤+,ల= oెల:సు? X|ట«S నమ=Œరu? ఎంత XYన+,9ళÔగలం? +·Sj ఆ¬i"ాలను ”½మK
ప"Tí{సుbhijం, ఆhiట« +,`aసbవ\ల: cNాd˜ింeన ప\"ాతన }i"T€„క ఆ¬i"ాలను ఇvz oెల:ప\ తgనjvz. ఐoే, GHసు
+ªBసb ుhë ఆయన vేవ\డh| అంNాSj ఆhiట« cNాdసుల: క{]ంe ప\సb +ాల3; "ాNారS +·ందరంట¡hijరu. మనక:
లÊంeన ప„ధమ సమ=}iరం ఇvేనS ¤రu oెల:సు+¦Xా{. ఇప\]డ_ "#మ= 1:1-6 ను గమSviŸం. +ª.B శ. 57 ఇvz
వe’ంvz. GHసు 30ల3 మరణÞ˜§b ఇరXYౖ ఏ•ేళÔ త"ాdత ఇvz వe’ందనj మ=ట. "GHసు +ªBసb ు viసుడ_ను,
అf1 సb ల:డ_Dా నుండ_టక: rిల:వబ•£న Xాడ_ను, vేవ\S సుXారb Sµతb మK ప„oేI+Qంప బ•£న Xాడ_hYౖన fÝల:
vేవ\S rి„యKలక: Xా„యKనvz". vÉSj cనడం. "GHసు +ªBసb ు శ"¶రమKను బట«n vitదు సంoiనమKDాను" అనDా
ఆయన మ=నవ\డ_, "మృతgలల3 నుం•£ ప\నరuoi›ను•ైనందున ప"Tœద• ”•–న ఆతŒనుబట«n vేవ\S క:మ=రuS Dాను.
అ¬zక ప„ÈŠవమKo¨ Sర•rింపబ•ెను". •i",B- vÉSj గK"Tంe }ెప]ం•£.

3A. 3A+KL బM N:

చూడం•£. ఇvz బ•ౖ•ల: ˜ిv• iంతం. ఇvz Ïదట« +·"Tం¬É 15 ల= ఉనjvz. మనక: లÊంeన

ప„ధమ ƒాîIలల3 ఒకటËౖన vÉSS సంఘంల3S ప„€ ఒక9ర• oెల:సుక:hijరu. XY€ల3; +·Sj ˜ిv• iంత పర”•–న
అంNాల:. మ"T+·Sj +ªరbనల: లOక fాటల:. ఇక మRడవ వర/ ం సంƒా9"ాల:, ప„భKవ\ "ా€„ Èïజనం, బŠrీb సŒం వంట«c.
అSjటê; ప„¬iన ˜ిv• iంతం ఉనjvz. fా„రంభ+ాలంల3 Ïదట« నుం•£ ఇవ¿j ల3కంల3 ఉhijG. ఈ వచనంల3
మKఖ=Iంశం”½µటంటÅ, vitదు సంoiనమKDా GHసు +ªBసb ు మ=నవ\SDా కనబడతghijడ_. Sర•rించబvzhiడh|
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వచనం. ఆయన vేవ\Sక:మ=రuSDా ఇక9డ Sర•rింప బŠvzhiడ_. ప\నరuoiనం వలన vేవ\S క:మ=రuSDా
చూrించబŠvzhiడ_. ఎందుకంటÅ ప\నరuoiనంo¨ vేవ\డ_ GHసు }ెrి]న మ=ట{j రu$వ\ }ేNాడ_.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను, దతb త ©సు+¦న బ•i¥డS XాకIం }ెప]డం లOదు. ఆ మ=ట XాడబడలOదు. మ"#

మ=ట Xా•iరu- Sర•rించబ•£hiడ_.

3A. 3A+KL బM N:

Sజ”½, vzక’కBమ భRµ, ఆ+ాNాల: c•£f1 GH స› ల=Sj oె{యజ•సb ునట¡
; Dా +ªBసb ు

ప\నరuoi›నం ఆయన ఎవరh|vz oెల:ప\తgనjvz. ఇvz రహvi"T పల+ాల=గKనjvz. "GHసు అనDా ఈయh|.
ఇvేµటh|vz గమSంచం•£".

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను. ఇvz పట¡nక:ంట¡ంvz. అనDా ప\నరuoi›నం ఇvొ క మKఖIంNాSj }ెబKతgనjvz.

ఐoే +·ందరu, "ఇరXYౖ ఏళÔల3 Xారu ఈ కథను క{]ంe }ెfా]రంటŠరu".

3A. 3A+KL బM N:

ఈ ˜ిv• iంత పర”•–న ఉదంతం, ఈ ఆvz +ాలం వరక: XYళb Óనjvz. మరల మనం fÝల:

అనుభవం వదŸ క: వసుbhijం 30 దశకంల3 ఈ సంఘటనల: జ"TDTన ",ం•ేళÔల3పల f‡ ఉల:క: ఆ అనుభవం క{DTంvz.
అతడ_ GHసును దమసు9 మ=ర/ మKన చూehi XYంటh|, అతడ_ పÑ"TbDా మ="Tf1 య=డ_. ఎందుకంటÅ, GHసు vేవ\S
క:•£ fారÂéమKన కÍరu’S ఉhijడS అత•£+Q బŠ¬zంచబ•£ంvz. ఎందుకంటÅ GHసు సPవ\SDా ఉhijడS, సమ=¬zల3
GHసు లOడ¿, ప\నరuoi›ను•ైhiడS అf1 సb ల:ల: ప„జలక: ప„కట«సb ుhijడ_. కనుక fÝల: సంvేశం అf1 సb ల:ల
సంvేశంo¨ట« కల:సుక:నjvz. viviప\ 20 నుం•£ 60 సంవతU"ాల: ƒాDTనదS }ెrి]న c"ామం, ఒక9 ƒా"TDా
మRసుక:S f1 Gంvz.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను, స"• ప„జల="ా! ¤క: fాటల: ఇషn ం. ఔhi? లOఖనం "ాకమKందు ఆvz

+,`aసbవ\లకÍ9•i fాటలంటÅ ఇషn ం. స"•. ఆ fాటలల3 +·Sj లOఖhiలయ=IG. ఒక వచhiSj చూviŸం. ˆి{rీ] ",ండవ
అ¬iIయం }ెబKతgనjvz. "ఆయన vేవ\S సdర•పమK క{DTన Xా•£ యKం•£, vేవ\So¨ సమ=నమKDా ఉండ_ట
c•£e rsటnకÍడS ÈŠగIమS Gñంచు+·నలOదు DాS మనుషgIల f1 {కDా ప\ట«n, viసుS సdర•పమKను ధ"Tంచు+·S
తనను oih| "Tకb :SDా }ేసు+·hYను. ఆ+ారమందు మనుషgISDా కనబ•£ ˜ిల:వ మరణమK f‡ ందునంతDా తDT/ంచు
+·hYను. అందు}ేత, పరల3కమందునj Xా"Tల3DాS. భRµ ¤ద ఉనjXా"Tల3 DాS, భRµ +QBంద ఉనjXా"Tల3 DాS,
ప„€XాS ò+ాల:ను GHసు hiమమKన వంగKనట¡
; ను, ప„€XాS hiల:కయK తం•£G
„ ñ–న vేవ\S మ4‚మ=ర• ”•–
GHసు +ªBసb ు ప„భKవS ఒప\]+¦నునట¡
; ను, vేవ\డ_ ఆయనను అ¬zకమKDా 4óe’ం}ెను". ఇvz ఒక +ªరbన.

3A. 3A+KL బM N:

ఇvz ఒక +ªరbన. క¿సం మనం అల=తల:సుbhijమK. ఇvz +ªరbన +ాకf1 oే, బ•ౖ•ల: ˜ిvŸ iత”•–hi

అయKIం•i{. ఈ XాకIంల3S అంశం ఎంo¨ ప„oెIక”•–నvz. ఈ వచhiల3;S eవ"T ÈŠగం, ప„€ ò+ాల: వంగడం, ప„€
hiల:క ఒప\]+·నడం - ఇvz Gñషయ= 45 ల3S ÈŠషల=గKనjvz. ఇక9డ vేవ\•ొ క9•ే అh| అంNాSj బలంDా
7

సమ"T•ం}ే 45ô„లOఖhiలల3 ఈ Gñషయ= 45 అ¬iIయం, }iల= మKకI”•–నviS మనం }ెప]గలం. ఆvz సంఘంల3
లOఖhiల:hijG. Xా"T+Q 45ô„ లOఖhiల:hijG. ఐoే అప]ట«+Qం+ా +·తb Sబంధన "ాలOదు. కనుక +·తb Sబంధన
˜ిద•oiల: ల3కంల3+Q "ాకమKంvే, Xారu మKంvే viSj ఎల= బ® ¬zంచగ{Dారu? ఈ ప„శjక: ”½మK r§„áక:లక: జXాబK
}ెబKతghijం.
ఇతరu{j లÃక9}ెయIక:ం•i c"ామ +ాలంల3 vÉSj oె}i’రను+¦ కÍడదు. ఆvz +ాలంనుం•£ ఉనj X|viంoih|j Xారu
అÊవృvz• }ేసb ూ ఉhijరu. fారంభ+ాలంనుం•£ ఈ X|viంతం ఉనjvz. సంఘ ఆ"ాధనల3;Xారu అంNాSj
oె{యజ•˜§ందుక: ప„జలమKందు ఈ +ªరbనల: fాడ_తghijరu. ఇక9డ ఏంజ"TDTంvో గమSంచం•£. ఇNాBGHల: vేవ\డ_
- ప„€ ò+ాల: వంDా{, ప„€ hiల:క ఒప\]+¦Xా{. 45బR
„ లOఖhiల: }ెబKతgనj సమ=}iరం ఇvే. ఇప\]•õ
సంvేNాల:, +ªరbనల:, ఈ మ4‚మల3 GHసు +ªBసb ుక: కÍ•i ÈŠగం ఉం•ేల= వ"Töంచ బడ_తghijG. viS ఫ{తంDా,
ఇక9డ ఈ XాకIÈŠగంల3, సంఘ ఆ"ాధనలల3ను. +ాపరuల బ® ధలల3ను, Xారu చూసుbనj ˜§Xా ప"TచరIలల3ను.
vేXాలయంల3 fాడ_తgనj +ªరbనలల3ను, fాటలల3ను, GHసు +ªBసb ు vేవ\S క:•£ fారÂéమKన ఉంచబడ_తgనj
cషయ=Sj గమSంచగలం.

3A. జDE ఆంకG బGI :

ఊ, +·ందరu cమరÂక:ల:, ఈ అÊవృvz• }ెంvzhi GHసు +ªBసb ు బ® ధల: మRడవ, hiల/ వ

శoiబŸ ంవరక:, ల3కంల3 rsదŸDా cసb "TంచలOదంట¡hijరu. +·ల˜ీU ప€„కల3S ఓక వచhijSj చూrింe vihë;S
X|viంoiSj cవ"Tƒb ాను +·లసUయKలక: 1:15 "ఆయన (అనDా GHసు) అదృశI vేవ\S సdర•rిGñ– సరd సృèిn+Q
ఆvz సంభRతg•ై యKhijడ_. ఆ+ాశమందునjcయK, భRµయందునjcయR , దృశI”•–నcDాS,
అదృశI”•–నcDాS, అc ˜ింEసనమK లÃౖనను, ప„భKతdమKలÃౖనను, ప„viనులÃౖనను, అ¬z+ారమKలÃౖనను, సరdమKను
ఆయనయందు సృ´ంపబ•ెను”. ఆయన ఆvzసంభRతgడనDా viS అర• ం ఏµట«?

3A. 3A+KL బM N:

అనDా ఆయనక: అ¬z+ారం ఉనjదనjమ=ట. ఆయన S}ె’నrsౖ నుhijడ_. S}ె’నక:rsౖ

నునj వI+Qb+Q సృèిnం}ే అ¬z+ార మKంట¡ంvz.

3A. జDE ఆంకG బGI :
3A. 3A+KL బM N:

ఆయన ఉనjతgడ_.

Sజ”½, vÉSj గK"Tం}ే మనం మ=టŠ;డ_తghijమK. ఇక9డ మన ఎదుట Ïదట« +·"Tం¬É, 8 వ

అ¬iIయం కÍ•i ఉనjvz. GHసు సృèిnకరb Dా వ"Töంచ బడ_తghijడ_. ఈ వచhiలల3 గమSం}i{Uన vేµటంటÅ,
+·Sjƒారu; hi˜ిb క:డ_ వe’ fÝల: +·లసUయKలక: ప€„క Xా„యలOదంటŠడ_. vÉSS ఎంతమ=త„ం నమŒడ_. మనక:
Ïదట« +·"Tం¬É, ఎSµvz ఉంvz. Ïదట« +·"Tం¬ÉయKలక: ప€„కను fÝల: "ాNాడS అందర• అంD¶క"Tసb ుhijరu. fÝల:
Ïదట« +·"Tం¬ÉయKలక: Xా„˜ిన ప€„కల3 ఉనj సంగతgలO +·లసUయKలక: Xా„˜ిన ప€„కల3నూ ఉhijయS
పం•£తgల: అంD¶క"Tసb ుhijరu. మనం fÝల: ˜ిvŸ ioiలo¨ వIవహ"Tసb ుhij మh|ందుక: ఇvz కÍ•i ఒక +ారణం.
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3A. జDE ఆంకG బGI :

ఔను. ఆయన మ=నవ\డ_, vేవ\డ_ అంట¡నj వచhiల: ఆయన సృèిnకరb . ఇvz SజంDా

అదుÕతం. ప„భKవ\ "ా€„ Èïజనం గK"Tంe మనకంద"T+Q oెల:సు. స"• మ"# ప„ధమ ప€„కను చూviŸం. vÉSj గK"Tంe
¤"•మhijరu? ప„భK"ా€„ Èïజనం గK"Tంe fÝల: }ెrి]న Ïదట« +·"Tం¬É పద+·ం•ో అ¬iIయ=Sj చూviŸం. h|ను
¤క: అప]DTంeన viSS ప„భKవ\ వలన f‡ ంvz€S GHసు oiను అప]DTంపబ•£న "ా€„ úక "ÇటËnను ©సు+·hYను.
కృతజ“ oi సుbతgల: }ె{;ంe viSS c"Te - Gvz ¤ +·ర+,`న hi శ"¶రమK; ననుj జ'“పకమK }ే˜ి+·నుట+,` vÉSS
}ేయKడS }ెrs]ను. ఆ ప„+ార”½ Èïజన”•–న rిమŒట ఆయన fాత„ను ఎ€b +·S - Gä fాత„ hi రకb మK వలనhYౖన +·Bతb
Sబంధన; ¤రu vÉSల3Svz oi„గKనప\]•ెల; ననుj జ'“పకమK }ే˜ి+·నుట+,` vÉSS }ేయKడS }ెrs]ను.... ప„భKవ\
వచు’వరక: ఆయన మరణమKను ప„చు"Tంచుదురu". ఏం జరuగKతgనjvzక9డ?

3A. 3A+KL బM N:

ఇvz ఆస+Qbకరం. ఎందుకంటÅ, మరణiS+Q మKందు GHసు }ేసb ునj పనులక: ఇక9డ అ¬zక

fా„¬iనIత ఇవd బడ_తgనjvz. తన PcతమK, తన బŠధIత, లåæIలను గK"Tంe GHసు, ప„భKవ\ "ా€„ Èïజన
సమయంల3 }ెrి]న సంగతgల: ఇక9డ ఉhijG. ఇక9డ ఆస+Qbకర”•–న cషయ”½µటంటÅ, Èïజన +ాలంల3 ",ండ_
ర+ాల మ=టల: కSrిసb ుhijG. మతb G, మ=రu9ల:, ఇvz hi రకb ం వలనhYౖన Sబంధన' అS Xా„Nారu. +·Bతb Sబంధన
అనలOదు. ఐoే లÍ+ా, fÝల:ల రచనల3; '+·Bతb Sబంధన' అh| పదం ఉనjvz. ఈ వIoiIƒాSj ఎ€b చూrింe +·Sjƒారu;
తప\]ల: పట¡nతghijరu. ఐoే ఇvz SజంDా వIoiIసం +ాదh| సంగ€ గK"Tbంచం•£. ఆ+ాలంల3 ˜ి› రపరచ వల˜ిన
ఒ+•Sబంధన +·Bతb SబంధనGH కనుక Ïదట« fాû జ'లంల3 viDT ఉనj అ"ా•Sj ఆ తరuXాత +·vzŸ Dా మ="T వe’న
మ=ట, }iల= కe’తంDా, స]షn ంDా }ెబKతgనjvz.
మ=టల అపదజ'ల=Sj ఒకviS+Q వI€"•కంDా మ"ÇకviSj ప„³DTంచడం చూసుbhijం. ఐoే tట«+Q మధI ఎల=ంట«
సంబంధం ఉనjvో oెల:సుbనjvz - ఇc ఒకviS+·కట« వI€"•+Qంచడం లOదు ఇక9డ కనబడ_తgనj ",ండవ అంశంబŠrీb సŒంల3ల=D• ఈ సంƒా9"ాలల3 మKఖI ˜ిvŸ iంతం ఉనjvz. œvÉ• క"Tంచబ•£ మరల మనం Pవంల3+Q ప„X|‰సుbhijం,
నూతన Pవంల3+Q ప„X|‰ంచడం, h|ను œvÉŸ క"Tంచబ•£నందున, vైXాతŒhiల3+Q"ాగలడ_. రáణ f‡ ంvే అరüతను vేవ\డ_
hi+Qe’నందువలన ఆయనo¨ క{˜ి నడ_వ గలను.

3A. జDE ఆంకG బGI :

•i",B- , ఇvz మంe అంశం cంట¡నj NýBతల +¦సం క:;పb ంDా }ెప]ం•£. ¤రu }ెrి]న

అమÂంల3S fా„¬iనIత ఏµట«? ఆvz +,`aసbవ\ల: cశd˜ింeన అంశంల3 ƒాåæIలను XYతgక:తgనj cviIరu•లక: ఇvz
ఎల= ఉప³గపడగలదు?

3A. 3A+KL బM N:

సంగBహ కధhiలల3ను, ˜ిv• iంoiలల3నూ, fాటలల3ను, +ªరbనలల3ను, సంƒా9"ాల:, సంఘం

fాట«సb ునj ఆ}i"ాలల3ను, ప„¬iన”•–న X|viంతంviDT ఉనjదS ”½మKhþ+Q9 }ెబKతghijమK. ఈ ఆ}i"ాలను ప„€
ఒక9ర• fాట«సb ుం•ేXారu. ఎవ"# ఉనjతక:లసుbలక: మ=త„ం, Xా"TS ప„క9క: ©సు+,ZÔ రహసIంDా మ"ాŒలను
బ® ¬zంచడం వంట«vz +ాదvz. మరŒ జ'“న +,`aసbవIంల3 vÉh|j బ® ¬zƒb ారu. ఈ ˜ిv• iతం ప„జలంద"T+Q బ® ¬zంచబడ_తgంvz. ఆvz
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˜ిvŸ iంతం ప„ధమ ˜ిv• iంతం. +·Bతb Sబంధన గBంధం ఏర]డక మKంvే ఈ ˜ిv• iతం బ® ¬zంచబడ_తgనjvz. ఈ ప„¬iన
˜ిv• iతం ఆvz +ాలం నుం•£ ఉhijడS ఈ సంగతgల vid"ా మనమK oెల:సు+¦గలమK.

3A. జDE ఆంకG బGI :

స"•, వ}ే’ Xారం X|"• అంశంల3 +•లviం. µమŒ{j మ"Çక ప„శj అడ_గKతghijను.

ఆల3eంe చూడం•£. GHసు ల3కంల3ంe XYZ; f1 య=డ_. పhYjండ_గKరu ‰షgIల:hijరu. +·తb SబంధనలOదను+¦ం•£,
GHసు +ªBసb ు మరణÞంeన తరuXాత ఆvz +,`aసbవ\ల:, fాత Sబంధన లOఖhiలక: ఉనjంత అ¬z+ారం అf1 సb ల:ల: Xా„˜ిన
ప€„కల:, ప\సb +ాలక: కÍ•i ఉనjదh| Sరö య=S+Q ఆ ప\"ాతన +ాలంల3 ఎల= "ాగ{Dారu. +·Bతb Sబం¬i( గBంధంల3
ఈ 27 ప\ƒాb+ాల: ఎల= }ేర’బ•i¥G? ఇvz }iల= అదుÕత”•–న అంశం. వ}ే’Xారం అందర• తప]క చూడం•£.

మ"TSj +ారIకBమ=లను చూడటŠS+Q మ= ఉeత
vz జ'( ఆంకరº-/ 01 app
"Pray to accept Jesus Christ" @JAshow.org ను }ేసు+¦ం•£.
+ాrీ",`ÿ 2015 ATRI.
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