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బ"ౖ$ల&క& అప+,-./ 0ెచు4టక& జర8గ:చున< య:ద?మ:- +ారCకDమమ: 3. 

!"ట$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01  ల3. బ5ౖ7ల8 ఎంత క;<త=>?నAB? మనక8 అందుబGటHల3నునI నూతన Kబంధన 

MనI NPా త పPతRలల3 400,000 వWXYWసమ[ల8నIవనుట ఎంతవరక8 సతWమ[? బ5ౖ7ల8 రచ^తల8 _ెaాbలK 

ఉAేefం;నAB Kజమ[gా మనక8 Xెల8hా? !"ట$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01  iారWకjమమ[ల3 kరl Xెల8సుim!nౖ 

య[!YIరl. 

*** 

 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. !"ట$ మq iారWకjమqKir hాsగతం. ఈ iారWకjమమ[ల3 vదట$gా బG-w ఎxyరz) 

{క| ప}స~క=>?న "�� i�ట$ం� �సు�" ల3K సXYWలను చూ_Yరl. ఆ ప}స~కంల3 మన దగ/ర vదట 

NPా యబ��న పPతRల8 ల�నప}bడ�, అa� స~ల8ల8 సsయమ[gా NPా �ిన పPతRల8 ల�నప}bడ�, Nాట$K చూ; NPా �ిన, 

Nాట$K చూ; NPా �ిన ఇలq ఒక తరమ[ నుం�� మ��క తరమ[ వరక8 NPా యబ��న  పPతRల8 ల�నప}bడ�, మ��య[ 

400,000 aాఠW వWXYWసమ[ల8 ఉనIప}bడ�, పPపంచమ[ల3 అa1 స~ల8ల Kజమ[gా ^�సు గ[��ం; NPా hారK 

ఎలqగ[న kరl _ెపbగలరl అK అతడ� NPా hాడ�. _Y��తPక ^�సును గ[��ం;న అవgాహనల3 A�K పP�Gవమ[ 

ఉండAY, మ��య[ ఇAB మత �ిAY� ంతమ[ల��ౖ తరతరమ[ల8 K�;a1 ^� పP�Gవమ[ను చూపAY?   

!"డ� AYKK మనక8 �వ��ం;ంచుటక8 !"ట$ పPపంచమ[ల3 _Y��తPక ^�సును గ[��ం;న g�పb ప��జ(� నమ[గల �Y. 

�Y��� బ�   మనమధWను!YIరl. మ��య[ అతK పPక|gా పPపంచమ[ల3 పPమ[ఖ aాఠW �మర¢క8�ైన �Y. 

�YK^£� 7. Nాల¤� ఉ!YIరl. ఈయన  పPపంచమంతటనుం�� �¥క��ం;న NPా త పPతRలను ¦1 ట§ల8 ¨�ి ��©టల8 

తరªల3Kir మqరl<టల3ను మ��య[ కనుg�న బ��న నూతన Kబంధన సమq_Yరమ[ల8gా చూ; NPా యబ��న 

పPతRలX« aాటHgా ఒక _¬ట కరl<టక8 పK_ేసు~ నI నూతన Kబంధన NPా త పPతRల అధWయన ®ాలక8 �ై��కwరlgా 

ఉ!YIరl. NET బ5ౖ7ల8ల3 నూతన Kబంధనక8 అనుభవ³� �ైన సంaాదక8డ�. ఆయన "g´j  gాj మ- 7{ంµ ద 

బ¶�ి ·: ఎ) ఎక·��ట$క� �ి!Yw  · ఆ¹ ద నూW టºసw=>ం»" అ!" ప}స~iాKI NPా hారl. 

�Y), బG-w ఎxyరz) ప}స~కమ[నుం�� ఒక మqటను _ెబ[XYను. ఆయన ఇలq NPా సు~ !YIడ�, "aాఠW �మర¢క8�ైన 

(బG-w ఎxyరz)), నూతన Kబంధన NPా త పPతRల ఆ_Yరమ[ను !"!nంత ఎక8|వgా చAB�Xే అంత ఎక8|వgా 
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సంవత·రమ[ల8 గ��;న imలAB vదట NPా యబ��న �షయమ[ల8 ప¿��~gా మq��<N"యబ��నటH¤ gా 

అK�ిసు~ నIవK అంటH!YIడ�". అ^X?ే అAB సమసW అK kరl నమzడమ[ ల�దు? ఎందుi� _ెపbం��. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, 2005 ల3 !Yల/ వhా�� మ[ABPంచబ��న "ద టº ÂÃ ఆ¹ ద నూW టºసw=>ం»" 

అ!" ప}స~కమ[ను తన గ[రlNnౖన �Y. బ[P � =>టÄÅ- X« క��ి ఎxyరz) NPా �ిన మqటను !"ను 

ఉపÆg�ంచుక8ంటGను. Nా��రlవ}రlనూ అలgాÇ ం��Pయను ల�ఖక8ల8 NPా �ిన పPతRల8 ఉనI NPా త పPతRలKIయ[ 

ప}�ాతన=>?నవK మ��య[ aPా మ[ఖW=>?నవK ఇ� _Yలq సsచÈ=>?న�gా తరlNాÉ తరమ[లక8 

అంద_ేయబ��నవK _ెబ[తR!YIరl. Êట$K ప��Ë�ం;నప}bడ� అÌBక aాఠW �మర¢క8ల8 అసలÍౖన పPతRలను 

ప��Ë�ంచ ద�;నప}bడ� Êట$��ౖ!" ఎక8|వgా ఆÌYరపడXYరK ఇ� ఒకAYKimకట$ _Yలq దగ/రgా ఉంటGయK 

గjxÎంచవచు<. ఎxyరz) gారl aా�ైa1 ^న NPా త పPతRలను గ[��ం; ల�క _Yలq వరక8 స��gా ల�K పPతRలను 

గ[��ం; మqటG¤ డ�తRనIప}bడ� ఆయన NPా త పPతRలను గ[��ం_ే మqటG¤ డ�తR!YIడ�, iాK అసలÍౖన పPతRలను 

ప��Ë�ంచ�YKir ఎక8|వgా aాఠW �మర¢క8ల8 ఆÌYరపడ�తRనI Nాట$K గ[��ం; _ెపbడమ[ ల�దు.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:  గతNారమ[ల3 kరl _ె�ిbనNాట$K imABegా గ[రl~ _ేయం��. ప}�ాతన చ��తPX« 

a1 �<నప}bడ� అతWÌBకమ[gా పPతRల8 అందుబGటHల3 ఉనI నూతన Kబంధన రచనలX« aPా రం7AYe మ[. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, g´jక8 �¬మను ప}�ాణమ[ల8 ల�క రచనలక8 ఎ!ÐI �ÑటH¤  ఎక8|వgా నూతన 

Kబంధనక8 _ెంABన NPా తల8 అందుబGటHల3 కలవ}. ÒNÓక hాÌYరణ ®ా�ీ~ Õయ రచనiారl��K ¨సుక8K అతడ� 

NPా �ిన ప}స~కమ[లKIట$Ò ఒక Aొంతరgా �¥��<Xే... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  హ× మ-, అ��hాw ట$ల8, కటHల8�, xy�¬�ోట�.... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, Êరంద��K hామqనుWలK !"ననను!  iాK kరl హ× మ- gా��K గ[��ం;న 

�షయqలను గమK�¥~  నూతన Kబంధన తరlNాత ��ండవ hాÚ నమ[ల3 ఎక8|వ రచనల పPతRల8 కలవ}.  iాK 

kరl hామqనుWలÍౖనNా��K ¨సుక8ంటÛ Nా�� NPా త పPతRల8క8 సంబంÌBం;న AYAYప} 20 చూ; NPా యబ��న 

పPతRల8 అందుబGటHల3 ఉనI�. NాటKIట$Ò ఒక_¬ట _ే��<Xే అ� !Yల8గ[ అడ�గ[ల ఎతR~  వరక8 ఉంటG^. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  సమయqKI ¨సుక8ంటÛ, అ� NPా యబ��న సమయమ[ నుం�� Nాట$ల3 అÌBక ®ాతమ[ 

Nn�¨యబ��న సమయమ[ వరక8 మధWనునI iాలమ[ను గమK�¥~ , అAెంత iాలమ[? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  hాÌYరణమ[gా Nాట$ల3 ఒక| పPÉ క�Y లMంచనటHవంట$ iాలమ[ AYAYప} 500 

నుం�� 1000 సంవత·రమ[ల8. నూతన Kబంధన NPా య[ట ప¿��~_ేయబ��న తరlNాత 400 సంవత·రమ[ల 
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iాలమ[ను గమK�¥~  మనక8 60 - 70 పPతRల8నIవK _ెబ[తR!YIమ[. అంటÛ మనk iాలమ[నక8 

_ేరlక8!"పbట$iÑ AYAYప}gా డజనుల imలAB పPతRల8 ఏరb��నవK !Y ఉAేeశమ[. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అa1 స~ల8ల8 NPా య[ట మ[g�ం;న 50 -100 సంవత·రమ[ల తరlNాత ఎKI పPతRల8 

ఏరb��న�? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మన దగ/ర AYAYప} 10 నుం�� 15 వరక8 నూతన Kబంధన పPతRల8 ఉనI�..... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఇపbట$irÒ k _ేతRలల3 ఆ పPతRల8 ఉనI�. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ఇపbట$irÒ ఆ పPతRల8 ఉనINా, అవ}ను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. కనుక kదగ/ర అవసరమ[నక8 �ం;న పPతRల8 ఉనI�. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, hాధW=>?Xే !"ను a1 ల<గల!"â చూhా~ ను. !Y ఉAేeశమ[, ®ా�ీ~ Õయ 

రచ^తల8 NPా �ిన రచనల8 !Yల8గ[ అడ�గ[ల ఎతR~  వరక8 �¥ర<దg�నంతgా ఉనIవంటH!YIను. తరlNాత 

నూతన Kబంధన రచనలKIట$Ò ఒక_¬ట _ే��<X,ే g´jక8 NPా త పPతRల8 మ��య[ తరlÇ మq లKIంట$Ò క��ి =ãమ[ 

_ెబ[తR!YIమ[, సంఘ ¦ాదరlల8 NPా �ిన ��యనుక8 �ం;న మqటల8 ఎKI �ÌYల8gా �భ©ం_Yల3 !Yక8 

Xె�యటం ల�దు, ÊటKIట$Ò _ే��<Xే అAB ఒక =>?ల8 కంటÛ ఎతR~ gా �¥ర<బడ�XY^! నూతన Kబంధన 

అధWయ!Yలక8 అవమqన కర=>?న ఐశsరWమనుటల3 ఏ�ధ=>?న సంAేహమ[ ల�దు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  aాఠW �మర¢క8ల8 _ెబ[తRనIదంతయæ ఇలq =>?ల8 ఎతR~ ల3 �¥ర<బ��నN". ఇక|డ 

జరlగ[తRనI AేమంటÛ అందుబGటHల3 నునI 29,000 పPతRలను ¨సుక8K Nాట$ల3 NPా యబ��న పPÉ అèరమ[ 

తరlNాత అèరమ[ పదమ[ తరlNాత పదమ[ను ఈలqగ[న ఒక NPా త పPÉ తరlNాత మ��క NPా త పPÉ 

ప�´é�ంచడ=ã aాఠW �మర¢ల3 _ేయ[ పPirjయ. మం;AB, ఇప}bడ� kరl అంg´క��ం;నటH¤ gా NPా త పPతRల 

వWXYWసమ[ల �షయqKir వ�¥~  AYAYప} 400,000 NPా త పPతRల వWXYWసమ[ల8 ఉనIటH¤ gా ఎxyరz) 

_ెబ[తR!YIరl.    

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ఆ సంఖWX« !"!"iêభ�hా~ ను, అవ}ను. Xె��ినంత వరక8 ఇAే మం; సంఖW. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  స�Ñ. iాK నూతన Kబంధనల3 138,000 వచ!Yల� ఉనIవK అంటH!YIడతను, అంటÛ పPÉ 

నూతన Kబంధన పPÉల3 ఒimక| వచ!YKKir మæడ� వWXYWసమ[ల8 ఉనI�. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, నూతన Kబంధనల3 138,000 పదమ[ల8, అవ}ను. 
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GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. స�Ñ, ఇప}bడ� AYKK మనమ[ గత Nారమ[ _ే�ినటH¤ gా!" !Yల8గ[ 

�Gగమ[ల8gా �డg�డAYమ[. NPా త పPతRలల3 నునI 400,000 వWXYWసమ[లను 100 ®ాతమ[gా ¨సుక8ంటÛ, 

పPపంచమ[ల3 A�KK మన=>లq �వ��ం_Y� మ��య[ ^�సుNnౖప} చూచుటల3ను మ��య[ i�íîస~వ 

�ిAY� ంతమ[లల3ను మన ఆల3చనను ఇAB Kజమ[gా వWÉ�Ñirంచగల8గ[తRంAY? Nాట$K kరl ప��గణనల3Kir 

¨సుక8ంటHనIప}bడ� ఆ వWXYWసమ[ల8 ఏ�ట§ చ��<AYe మ[. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB. ఎxyరz)  300,000 నుం�� 400,000 మధW నునIటH¤ gా 

_ెబ[తRనI�షయమ[లను ఆల3;�¥~ , ఒక సందరïమ[ల3 ��యqనుల3 సగమంత అంటH!YIడ�, అంటÛ 

అరÚ=ã�ట§ మనక8 Xె�యదు, అతను మqతPమ[ సంఖWలiÑ ఎక8|వ aPా ÌYనWత ఇసు~ !YIడ�. iాK ఆ 

వWXYWసమ[ల సంఖWను ఆల3;�¥~  మqతP=ã ఒక నూతన కధ ;¨Pక��ంచబ��నటH¤ gా అK�ిసు~ ంAB. డలq¤ � 

���న�´ల3 !Y �AYWరlÚ ల8 ఇప}bడ� ఈ aాఠW �మర¢ల��ౖ!" తరగÉK ¨సుక8ంటH!YIరl. Nారl ప}�ాతన NPా త 

పPతRల �¥కరణgా �ిల8సు~ నINాట$K _ేసు~ !YIరl. Nారl పPÉ అèరమ[ను É��g� NPా యవల�ి ఉంటHంAB. అ!"క 

సందరïమ[లల3 Nా�´పK _ేయడమ[ల3 ��ిg�a1 తRంటGరl ఎందుకంటÛ Nారl గమKసు~ నI వWXYWసమ[లKI అèర 

Aోషమ[లల3K వWXYWసమ[ల�. Nారl _Yలq _Yలq అరlదుgా అరÚమ[ను మqర<గల వWXYWసమ[ను కనుగ[!YIరl. 

_Yలq సమయమ[ తరlNాత అAB కK�ిసు~ ంటHంAB. కనుక ఎంత సsలb Xే�Yల8నINð చూ;నప}bడ� Nా��ir 

�సుగ[దల వసు~ నIAB.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఒక aాఠW �మర¢క8��gా k�´ =>?ల8 ఎతR~ ల3 �¥ర<బ��న NPా త పPతRలను గమKసూ~  

Êట$ల3K 75 ®ాతం వWXYWhాల8 iÑవలమ[ అèర Aోషమ[ల� అK _ెబ[తR!YIరl,... 

.... వWర�=>?న వWXYWసమ[ల8. 75 ®ాతం పPక|క8 !nట$wN"hా~ వ}. అAB ఉపÆగప�ేN" iాదు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఉపÆగమ[ ల�నటHవంట$ �షయqల8. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ��ధ NPా త పPతRలల3 NPా యబ��న �ÌYనమ[ను బట$w  Æªను అను �¥రl ;వరను 

imKI సందరïమ[లల3 ఒక N ల�క ��ండ� N ల8 NPా యబ��న�, ఇAB క�Y వWXYWస=ã. ఇక అతWÌBక వర/మ[నక8 

_ెంABన �షయqల8 అనుకలమ[ iానటHవంట$ అర�వంత=>?న వWXYWసమ[ల8, మ��య[ పదమ[ల కరlbల3K 

Xే�Yల8 మ��య[ ప�ాWయపదమ[ల వWXYWసమ[ల8. ఇ� AYAYప}gా 20-25 ®ాతం ఉనI�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మరలq "^�సు Æªనును �¥P�సు~ !YIడ�" అ!" మqటను É��g� గమKంచం��. ఎKI 

�´తRల8gా kరl AYKK _ెపbగలరl? 
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GH. PHQRSల& $ వలUV W:  g´jక8ల3 kరl AYKK 18 �ధమ[ల8gా _ెపbగల8గ[XYరl. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  18 �ÌYనమ[లల3 AYKK kరl NPా యగలరl. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  MనI=>?న �త́Rలల3 NPా యగలరl, అవ}ను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మqట అర�మ[ల3 మqరlb ల�క8నIనూ పPÉ hా�� ఆ మqట MనIమ[gా 

చూ�ించబడ�తRంAB... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  అర�మ[ మqతPమ[ ఒక|టÛ. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ... అAB వWXYWసమంటÛ. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  వWXYWసమ[gా!" లÍir|ంచబడ�తRంAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  Êట$X« _ేర<బడ�లqగ[న సంఘ ¦ాదరlల8 NPా �ిన ��యనుక8 ��ౖబ��న మqటల8క�Y 

ఉనI�. గమK�¥~ , Nారl వచనమ[ను అర�మ[ మqర<క8ం�Y MనIమ[gా ఉపÆg�ం;!Y అAB క�Y 

వWXYWసమ[gా!" ప��గణñంచ బ��నAB. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  అవ}ను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఇప}bడ� ఇక|డ లÍir|ంచుటక8 అసంఖqWక=>?న వWXYWసమ[ల8 కK�ిసు~ నI�. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  నూతన Kబంధనల3 ఒక ��యను ల�క పAB ��యనుల వరక8 వWXYWసమ[లను 

లÍir|ంచవల�ి య[ంటHంAB. మనమ[ Êట$X« a1 �<నప}bడ� 300,000 - 400,000 వWXYWసమ[లనుట _Yలq 

;నIAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అతWదుïతమ[ 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB. శXYబeమ[ల8gా NాకWమ[ _ెదరక య[ండ�టను గమK�¥~  

అâఘమK�ిసు~ ంAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. ఈ �షయqలK ఇలq!" imనhాగKవsం��. k దగ/ర 75 ®ాతం ఉంAB, మ��య[ 

Nాట$ తరlNాత kదగ/ర... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  AYAYప}gా 25 ®ాతం వWXYWhాల8 పదమ[ల కరlbక8 ల�క ప�ాWయ పదమ[లక8, 

మ��య[ అనుకలమ[ iానటHవంట$ అర�వంత=>?న వWXYWసమ[లక8 _ెంABన�. అనgా, అ� vదట$ పPతRలక8 
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_ెంABన� iాదు. ఇAB మనలను ;వ�� వర/మ[ దగ/రక8 న���ిసు~ ంAB, అAే అర�వంత=>?న అనుకల=>?న 

వWXYWసమ[ల8, A�KK గ[��ం_ే  Kజమ[gా ఎxyరz)  మqటG¤ డ�తR!YIడ�. అనgా, ఇ� వచన అర�మ[��ౖ 

పP�Gవమ[ చూపగ�g�న� మ��య[ vదట$ పPతRలల3 Xే�Yల8gా చూపగ�g�న�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అ^Xే ఇ� 1 ®ాతం కంటÛ తక8|N" ఉనI�. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  1 ®ాతం కంటÛ తక8|వ. స��gా ఆల3;�¥~  అÉ తక8|వ వర/మ[. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  స�Ñ, Êట$ల3 ^�Aైననూ i�íîస~వ �ిAY� ంతమ[��ౖన ల�క ^�సు చ��తP ��ౖన పP�Gవమ[ను 

చూప}తRంAY? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB, ఇక|డ గమKంచ వల�ిన �షయ=ãమంటÛ ఎxyరz) A�KK 

మ[ఖW=>?నABgా చూప�YKir పPయÉIంసు~ !YIడ�. iాK ఈ అనుకల=>?న వWXYWసమ[ వలన ^� మ[ఖW=>?న 

�ిAY� ంతమ[ క�Y పP�G�తమ[ _ేయబడల�దు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  పPజలirAB Xె�యదు iాK,  aాఠW �మర¢క8లక8 _ెంABన Kయమమ[ 1707 

సంవత·రమ[నiÑ రò�ించబ��నద!"AB �న�YKir !Yi�ంX« ఆసir~gా అK�ిం;ంAB... ? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  1707 ల3 జ() �� అ!" వWir~ "k g´jక8 నూతన Kబంధనల3 అ!"క 

వWXYWసమ[ల8నI�, మ��య[ ఏAB Kజ=>?న పPతRల3 మqక8 Xె�యదు" అK _ె�¥b �మర¢క8ల8 ఉ!YIరl కనుక 

ఆయన g´jక8 నూతన Kబంధన అంతట$K క��ి ఉం_Yడ�. కనుక A�Kir క��ి య[ంచుటక8 ఎంX« సమయమ[ను 

Nn;<ం_Yడ�. ఆయన చKa1 �YKir ఒక Nారమ[ మ[ందు 30,000 త�ిbదమ[ల8నIటH¤ gా Xె��ిన ప}స~కమ[ 

మ[ABPంచబ��నAB. 1707 ల3!" ఒక|వWiÑ~ సsయమ[gా ఇKI త�ిbదమ[లను కనుగ[!YIడ�. అతK త�ాsత జóª) 

అలÍôõ w బ5ంజ�� వ;< ��· {క| రచనలను చూ; వWXYWసమ[ల స!Yతనతsమ[��ౖన Kరsచనమ[ను 

_ెaాbడ�. బ5ంజ�� క�Y 1700 సంవత·రమ[లల3!" ��ం_Yడ�. ఆయన "ఈ వWXYWసమ[ల వలన ఏ�ధ=>?న 

�ిAY� ంతమ[ క�Y పP�G�తమ[ _ేయబడల�దు" అ!YIడ�. బ5ంజ�� ఈమqట _ె�ిbన సమయమ[ నుం��, ఇAే 

�షయ ఆÌYరమ[gా పK_ేసు~ నI సమæహమ[నక8 Nnల8పల ఉనINా��K �నª^�¥~  �g��న Nారందరò 

బ5ంజ�� మqట!" aాఠW వWXYWసమ[ల��ౖ K�ా� రణ సూతPమ[gా aాట$సు~ !YIరl. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఇAB AYAYప} 20 సంవత·రమ[లక8 ��ౖబ��న iాలమ[. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  అవ}ను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  k  యంద��iê ఈ �షయమ[ల8 Xెల8సు అనుక8ంటGను. 
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GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మం;AB. 

GH. GH-XY బZ [:   అవ}ను. ఒక పPXేWక వచనమ[ పPXేWక బ� ధనను Xె�య _ేసు~ నIAY ల�AY అ!"� మqతP=ã 

పP�G�తమ[ _ేయబడ�తRంAB. అనుకలత క�g�న ఈ వWXYWసమ[ గల వచనమ[లల3!" ఇAB ఎక8|వgా 

కల8గ[తRంAB. ఒక వచన�Gగమ[ల3 నునI వWXYWసమ[ AYK అరÚమ[ను మq��<నప}bడ� మqతP=ã అర�వంత=>?న 

వWXYWసమ[gా ప��గణñంచబడ�తRంAB. iాK వచన �Gగమ[లKIట$Ò ఒక _¬ట$ir _ే��<నప}bడ� i�íîస~వ బ� ధనలల3 

మ[ఖW=>?న అంశమ[ను i�ల3bయqమK _ెపb�YKir MనI=>?న �షయ�AB. ఎందుకంటÛ ఈ వచన �Gగమ[ల3 

ల�క8ంటÛ AYKK మనమ[ aాఠW సమసW ల�K ల�క aాఠW వWXYWసమ[ ల�K మ��క వచన �Gగమ[ల3 కనుg�న 

వచు<ను. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  !Yక8 hాధW=>?Xే AYKimక ఉAYహరణ _ెపbKవsం��. 1 ÉâÉ 3:16 ల3 అధు!Yతన 

తరlÇ మqలKIట$ల3ను "ఆయన సశ�´రlడ�gా పPతWöడ^£Wను." అK ^�సును గ[��ం; NPా యబ��ంAB. ఇప}bడ� 

irం� జÑ÷· బ5ౖ7ల8 తరlÇ మqను చూ�¥~  "Aేవ}�ే సశ�´రlడ�gా ల�క శ�´రÌY��gా పPXేWèమq^£నK NPా యబ��ంAB". 

g´jక8 �Gషల3 ఆయన మ��య[ Aేవ}డ� అను పPదమ[ల మధW గల వWXYWసమ[ అèరమ[ మధWల3K ;నI g´త 

AYKK �డA��ి NPా �¥~  OC అK NPా యబడ�తRంAB AYKir ��ౖgా అడúమ[gా g´త ఉంటHంAB, Aేవ}డ� అను అర��_ే< 

పదమ[ను �డA��ి NPా �¥~  అAB క�Y OC అ!" అè�ాల� iాK O అèరమ[ మధWల3 XేటGgా మqరl<టక8 g´త 

ఉంటHంAB. కనుక ఈ ��ంట$ మధW Xే�Y ఒక ;నI g´త ఇAB _Yలq ;నI వWXYWసమ[. iాK ల�ఖక8ల8 ఎలqగ[న ఒక 

AYKir బదుల8gా మ��కట$ NPా �ి తప}b _ేయగల�¬ Xెల8సుక8ంటGరl. అAే సమయమ[ల3 aûల8 vదట Aేవ}డ� 

సశ�´రlడ�gా పPXేWèమq^£నK NPా �¥~  అAB తరlNాత ల�ఖక8ల _ేత ‘ఆయన’ అనIటH¤ gా మqర<బ��Xే ఇAB iêjసు~  

Aైవతsమ[ను ఏ=>?!Y తg�/ంచగలAY అK kరడగవచు<? మqర<ల�దు. iêjసు~  Aైవతsమ[ ఒక| వచనమ[��ౖన 

ఆÌYరపడదు. "ఆయన స®ా�´రlడ�gా పPXెWèమq^£ను" అ!"Aే అసలÍౖనదK !Y ఉAేeశమ[. �Y��� gారlక�Y 

A�K!" నమ[zతR!YIరనుక8ంటGను. అ^Xే ఇక|డ సతW=ãమంటÛ =ãమ[ మ[ందు iారWకjమమ[లల3 _ె�ిbనటH¤ gా 

iêjసు~  Aైవతsమ[ నూతన Kబంధన యంతట$ల3నూ కK�ిసు~ నIAB. ఈ వచనమ[��ౖ మqతP=ã ఆÌYరప�� ల�దు. 

మన�క|డ �ిAY� ంతమ[ను గ[��ం; మqటG¤ డ�ట ల�దు iాK ఒక �ిAY� ంతమ[క8 ఎKI వచనమ[ల8 రl³వ}gా 

ఉండ�!Ð _ెబ[తR!YIమ[. 27 వచనమ[లక8gాను 28 వచనమ[ల8ండ�ట ��దe  Xే�Yను క�g�ంచదు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB, ;వ��ir =ãమ[ g�పb �షయqKI AY; య[ం_Yమ[, స�Ñ. !"డ� ఎక8|వgా 

అమ[zడగ[తRనI బG-w ఎxyరz) ప}స~క=>?న "�� i�ట$ం� �స�" ల3K బGగ=ãమంటÛ !"డ� మన i�íîస~వ}ల8 

అKI _¬ట¤ క8 ¨సుక8 NnళÿతRనI నూతన Kబంధనల3 వచనమ[లల3 imKI vదట$ పPతRలల3 ల�!" ల�వ}. 
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మqనvక ��ామం ¨సుక8ంAYమ[ É��g� వ;<న తరlNాత !"ను Nాట$ �¥రlల8 _ెపbను!YIను మ��య[ Nాట$ల3 

imKIంట$K �వ��ంచను!YIను. వWM_Yరంల3 ��టwబ��న �ీ~ Õ సKIN"శమ[ aాఠW�Gగమ[నక8 _ెంABనAB iాదు 

మ��య[ NPా యబడకడK �షయమ[. మqరl| సుNార~ల3K ;వ�� 12 వచనమ[ల8 Nాట$K ¨�ిN"యం�� ఇ� 

అక|డ NPా యబడ కడK�. ÉPతsమ[ను �వ��ంచుచునI 1 Æªను 5:7 ఇAB క�Y బ5ౖ7ల8ల3 ఉండకడదు. 

క8! ి" �¬g�న సsసÚ  ప��;నప}b#డ� ^�సు i�పg�ంచుimనుట. ఇAB మqరl| సుNార~నంతట$K పP�G�తమ[ _ేయగ�g�న 

మqరlb, అవ}!Y? ^�సు �ిల8వల3 భయమ[X« అరlచుట xy$ Pయ[లక8 2:9, imటwబడ�ట xy$ Pయ[లక8 5:7. 

మం;AB, ఇలqంట$ ఉAYహరణల8 లMసు~ నIప}bడ� బ5ౖ7ల8ను k��లq నమzగలరl  అంటH!YIడ�, Kజ(మq? 

=ãమ[ É��g� వ;<న తరlNాత Nాట$ir జNాబ[ను Xెల8సుక8ంAYమ[. ఇప}bడ� =ãvక ��ామం ¨సుక8ంటGమ[. 

చూసూ~ !" ఉండం��. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ప}నః hాsగతమ[. మనమ[ �Y. �Y��� బ�   మ��య[ �Y. AYK^�ల8 7, Nాల¤� X« 

మqటG¤ డ�తR!YIమ[. మ��య[ మనమ[ !"ట$ మన సమqజమ[ల3 ల�వ!nత~బడ�తRనI మ[ఖW=>?న పPశIను 

చ��<సు~ !YIమ[, అAేమంటÛ, నూతన Kబంధనల3 ఉనI మqటలKIట$Ò నమzవచు<!Y? ప}స~కమ[లను మ��య[ 

�ిAY� ంతమ[లను మ��య[ అక|డ మనమ[ కనుగ[ంటHనI గమKసు~ నI _Y��తPక ^�సును నమzవచు<!Y ల�క 

అ� ఉAేeశ ప¿రsకంgా!" ల�ఖక8ల AYs�ా తరమ[ల8 మqరlతRనIimలAB మqర<బ��నNా. aాఠW �మర¢క8డ�ను 

మ��య[ పPపంచమ[ల3 ఎక8|వgా అమ[zడగ[తRనI ప}స~క=>?న "�� i�ట$ం� �స�" అ!" ప}స~క రచ^Xైన 

బG-w ఎxyరz) మqరl| సుNార~ల3K ;వ�� 12 వచనమ[లను ఉAYహరణgా Nాడ�క8ంటH!YIడ�. అతను 

_ెబ[తRనIAB imABegా 0ా  పద�É వంట$AB, "చూడం�� kరl మqరl| సుNార~ల3K ;వ�� ��!nIండ� వచనమ[లను 

�సz��సు~ !YI�ా? మ��య[ ఇAB అ!"క �షయqలను పP�G�తమ[ _ేయగలదు. ki�ందుక8 నమzకం క�g�ంచల�క 

a1 ^ంAB. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ఆ 12 వచనమ[ల8 అÌBiా��క=>?న� iాకa1 వచు<నK  గత 125 సంవత·రమ[లల3  

Xె�య_ేయబ��నAB. !Yక8 Xె��ినంత వరక8 ఏ సుNార~ aాఠ®ాల iాK ల�క సంఘమ[iాK ఆ 12 వచనమ[ల8 

అనgా మqరl| 16:9-20 వచనమ[ల8 తపbక బ5ౖ7ల8ల3 ఉంచబ�YలK �ిAY� ంత పరమ[gా Kర&^ం;ంAB ల�దు. 

ఇAB మ[ఖW=>?న �షయమ[. అ^X ేKజ=ãమంటÛ, ఆ NాకW �Gగమ[ aPా ధ�క �ిAY� ంతమ[ల��ౖ ఏ=>?!Y 

పP�Gవమ[ను చూ�ించగ�g�నAY.... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  Kజమ[gా, irం� జÑ÷· తరlÇ మqను �నª^�¥~  అందుబGటHల3నునI �g��న పPÉ 

బ5ౖ7ల8ల3ను irjంద ఇ� మæల aాఠWమ[లల3 �Gగమ[ iాదు అK NPా యబ�� య[ంటHంAB. 
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GH. GH-XY బZ [:   అవ}ను అధు!Yతన తరlÇ మqలKIట$ల3ను, irం� జÑ÷· మ��య[ నూతన irం� జÑ÷· 

�Kª^ం; అKIట$ల3ను "aPా రంభ అÌBiా��క రచనలల3 NPా యబ�� ల�దు" అK సbషwమ[gా NPా యబ�� 

య[ంటHంAB, ఏAB Kజ=>?నAB. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  NET బ5ౖ7ల8 A�KK గ[��ం; ల3Xైన �వరణ ఇసు~ ంAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  Òవ} AYKX« ఏirభ�hా~ Nా? Kజ=ãమంటÛ, kరl AYKK ¨�ిN"�¥~ , AేK!nౖ!Y 

i�ల3bతR!YI�ా?   

GH. GH-XY బZ [:   క;<తంgా. kరl AYKK జ(గjత~ gా గమK�¥~  అAB �g��న సుNార~లల3K ;వ�� మqటలను క��ి 

NPా �ినటH¤ gా అK�ిసు~ ంAB, మ��య[ AYAYప}gా, అందుల3K �షయqలల3 ఎక|��నుం�ో  వ;<న నూతన 

�షయqల�k ల�వ}. కనుక మqరl| సుNార~ను చABN" Nాడ� మ[g�ంప}ల3K� Kజమ[gా జ��g�నటH¤ gా అనుi�NాలK 

NPా యబ�� నవనుక8ంటH!YIను ఈ �ధ=>?న మ[g�ంప}, ప}నరlXY~ నమ[ను గ[��ం; k�Ñమనుక8ంటH!YIరK 

చదువ��K ఆéÑ�ిసు~ నటH¤ gా అK�ిసు~ ంAB. Nారl Nn'¤ , "ఓ), ఇAB అర�మ[ _ేసుimనుట కషwమ[ అనుక8ంటGరl". 

కనుక Nారl A�KK పPXేWèతgా, మ��య[ g�పb ఆజ�gా vదలÍౖనABgా మ��య[ �g��న సుNార~లవలÍ మqరl| 

సుNార~ను క�Y �G�ంచుక8ంటGరl. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  తsరgా, మqరl|క8 ప}నరlXY~ నమ[ను గ[��ం;న �షయqల8 Xె�యదు అK _ె�¥b Nా��ir 

k సమqÌYన=ã�ట$? 

GH. GH-XY బZ [:   అతKir ప}నరlXY~ నమ[ Xె�యక8ంటÛ Aేవ}K క8మqరlడ� అ!" �షయమ[ను అతడ� 

NPా �ియ[ండక a1 వ}ను. ప}నరlXY~ నమ[ను గ[��ం; అతKir Xె�యక8ంటÛ పPపంచమ[ల3 అంతక8 �ం;న 

�ి;<తనమ[ మ��కట$ ఉండదK !Y ఉAేeశమ[. ఆయన �Gగ=>?య[నI సంఘ ఆ_Yరంల3 అAB పPÌYన �Gగమ[. 

ఆయన NPా సు~ నI సుNార~ల3 Aేవ}K క8మqరlKir ఘనతgా ఆయన ప}నరlXY~ నమ[ను చూ�ిసు~ !YIడ�. ఆయన 

ప}నరlXY~ నమ[ను తపbక NPా యq�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అతKir ఎదురlgా iా*gా ఉనI సమqÌB కK�ిసు~ ంAB మ��య[ ఆయన... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మ��య[ ఆయనక8 తన సుNార~ల3!" ^�సు మæడ� సమయమ[లల3 తన 

ప}నరlXY~ నమ[ను గ[��ం; _ె�ిbన పPవచనమ[ల8 కK�ిసు~ నI�. కనుక తపbక8ం�Y ఆయన ^�సును గ[��ం; 

k�Ñ� _ేయను!YIరl? అK చదువరlలను ఆªsKంచునటH¤ gా ఆయన ప¿��~gా మ[g�ంప}ల�నటHవంట$ 

మ[g�ంప}ను ఇసు~ !YIడ�. 



	 10	

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మ��య[, మqరl| కంటÛ aûల8 మ[ందు NPా hాడ� అనుక8ంటÛ అప}bడ� 1im��ం+ � 15 

అÌYWయమ[ అపbట$iÑ అందుబGటHల3 ఉం�� య[ంటHంAB అప}bడ� ప}నరlXY~ న దర¢నమ[ను గ[��ం; అతKir 

మ[ంAే Xెల8సు. 

GH. GH-XY బZ [:   అAB గమKంచవల�ిన �షయమ[. ప}నరlXY~ నం ల�క8ం�Y Aేవ}K క8మqరlడ� స�వ}డ� 

మ��య[ ఆయన ఇంకనూ పPజలను పP�G�తమ[ _ేసు~ !YIడK Aేవ}K క8మqరlK గ[��ం; NPా యడమ[ 

అhాధWమ[. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  మqరl| 16:1-8 వరక8 ఏAో  hామqనW=>?న �ధమ[gా మqనవ}లక8 ^�సు 

ప}నరlXY~ న దర¢నమ[ల8 జరగల�దు ఆయన ప}నరlXY~ నమ[ జ��g�న అనుభవమ[ కలదు. అAB Êట$ల3K 

వWXYWసమ[. కనుక మqరl| 16 అÌYWయమ[ 8 వచనంX« ఆg�a1 Xే ప}నరlXY~ నమ[ ల�దు అనుట సతWమ[ iాదు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. పPజలందరò ఆశ<రWa1 ^� మ��క �షయమ[ ఏ�టంటÛ వWM_Yరంల3 ��టwబ��న 

�ీ~ ÕK ^�సు ^£దుట$ir ¨సుక8నువచు< సKIN"శమ[, స�Ñ!Y, ఇAB క�Y మæల NాకWమ[ల3 ల�దు 

అంటH!YIడతడ�. AYKir k జNాబ¶�ట$? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  Æªను NPా �ిన సుNార~ల3K �Gగమ[ iాద!" �షయమ[ల3 అతKX« ఏiêభ�hా~ ను. 

ఇAB Æªను 7: 53- 8:11 ల3 ఉనIAB. ఇక|డ !"ను పPజలను ఒక పPశI అడగద�_Yను. ఇAB బ5ౖ7ల8ల3 ల�దు 

iాK !Yక8 ఇషw=>?న NాకW �Gగమ[. !"ను ఇపbట$ వరక8 Nn'¤న అKI సÚలమ[లల3 పPజలను kరl మqరl| 16:9-

20 మ��య[ Æªను 7:53 - 8:11 మధW గల NాకW బGగమ[లల3 AKేK బ5ౖ7ల8ల3 ఉంచమంటGరl అK పPfI�¥~  

అంద�� {దeనుం�� వ;<న సమqÌYనమ[ మqరl| 16 X,లg�ం; Æªను ల3K �షయమ[ను ఉంచమ!YIరl. 

కనుక ఈ NాఖW�Gగమ[ను ప}�ాతన ల�ఖక8ల8 క�Y ఉంచ�YKir ఇషwప�Yú రl. ఇAB a� డNnౖన NాకW�Gగ=ã 

అ^ననూ Æªను 16 కంటÛ తక8|వ hాèW=ã క�g�య[నIAB. కనుక ఎxyరz) _ెబ[తRనIటH¤ gా aాఠW 

�మర¢క8ల Kయమమ[ను అనుస��ం; A�KK మనమ[ X,లg�ం_Y�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB, మ��క|టÛ. ÉPతsమ[ను g�పbgా �వ��ంచుచునI 1 Æªను 5:7 ఉంచుటల3 

సమ�¥Wk ల�దు. ఆ వచన=ã�ట§ _ె�ిb తరlNాత అAB ఉం_Yలq ల�క ¨�ిN"యqలq _ెపbం��? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  irం� జÑ÷· బ5ౖ7ల8ల3 1 Æªను 5:7 ల3 "పరల3కమందు hాèW �చు<Nారl 

మ[గ[/ రl కలరl, తం��P, NాకWమ[ మ��య[ ప��-AY� తz, మ��య[ ఈ మ[గ[/ రlను  ఒక|టÛ" అK ఈ వచనమ[ 

NPా యబ��ంAB. ఈ వచనమ[ imKI లట .ను NPా త పPతRలల3 ఉండ�ట వలన ÉPతsమ[నక8 సంబంÌBం;న మqటgా 

బ5ౖ7ల8ల3 జó��ంచమK సంఘమ[ వÉ~�� _ేయ[టX«  vదట$ g´jక8 నూతన Kబంధన మ[ABPం;న ఎ�ాసz� 1522 
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ల3 బ5ౖ7ల8ల3 _ేర<డమ[ జ��g�ంAB. 1520 ల3 ఆక·/-ú ల3 పK_ేసు~ నI �¬0 అ!" ల�ఖక8డ� g´jక8 నూతన Kబంధన 

అంతట$K NPా యgా అAB ఏAో  �ధమ[gా ఎ�ాసz� _ేÉir Aొ��irంAB. అటHవంట$ NPా త పPÉ లM�¥~  AYKK తపbక 

_ే��<దన!" Nాgా� నమ[ ఎ�ాసz� ఏమqతPమ[ _ేయల�దు iాÒ AYKir వWÉ�Ñకమ[gా !Yక8 ఏ�ధ=>?న NPా త పPÉ 

లMంచనందున !"ను AYKK బ5ౖ7ల8ల3 _ే�ా<ను అ!YIడ�. కనుక అతడ� NPా త పPÉK కనుగ[K- అతK తల8ప} 

!1దeక8 ఎవ�¬ Xె;<య[ంటGరనుక8ంటGను- ఆ g´jక8 పPతRలల3 A�KK NPా hాడ�, �¬0 ir g´jక8 స��gా �ానందు వలన 

ఎ�ాసz� A�KK imంచమ[ మq��< లqట$ను �Gషనుం�� g´jక8ల3Kir తరlÇ మq_ే�ి NPా hాడ�, kక8 Xెల8hా ఎ�ాసz� 

A�KK ప��ష|��ంచవల�ి వ;<ంAB. 

iాK అAB ప}�ాతన NPా త పPతRలల3 లMంచదు. ఇAB 16 శXYబeమ[క8 _ెంABన !Yల8గ[ NPా త పPతRలల3 కK�ిసు~ ంAB.  

16 మ��య[ 17 శXYబeమ[ల NPా త పPతRలల3 సుNార~ల3 �Gగమ[gా మ��య[ 12 మ��య[ Nాట$ తరlNాÉ 

శXYబeమ[ల NPా త పPతRలల3 ;వరను NPా యబ��ంAB. ఈ NాఖW �Gగమ[ అÌBiా��క =>?నAB iాదK !"ను తపbక 

_ెaాb�, మ��య[ ప}�ాతన సంఘమ[ ఇAB అÌBiా��క =>?నదK ఆల3చన క�Y _ే�ియ[ండక a1 వచు<. ఎxyరz) 

ఈ NాకW �Gగమ[ ల�క8ం�Y ÉPతsమ[ను Kరò�ించుట hాధWమ[ iాదు కనుక ÉPతs �ిAY� ంతమ[ Kజ=>?నAB iాదు 

అK అంటH!YIడ�. అతKir 381 ల3 iా!YÂÃంట$!Ð�ి� సమqN"శమ[ మ��య[ Kfయq సమqN"శమ[ మ��య[ ఇలq 

�g��న సమqN"శమ[ల8 451 ల3 కల�ోKయను iêjడ�Nారl ఈ వచనమ[ _ేర<బడ�టక8 మ[ను�¥ ÉPతsమ[ను 

ప¿��~gా అంg´క��ం;న �షయమ[ ఎxyరz) క8 Xెల8సు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఈ వచనమ[ అపbట$iÑ NPా యబ�� య[ంటÛ అKIట$కంటÛ vదట A�K!" NPా �ియ[ం�ేNారl. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ఓ), తపbక ��ట$wయ[ంటGరంటG�ా. అవ}ను. కనుక Nా��ప}bడ� ఈ వచనమ[ 

ల�క8నIనూ ÉPతsమ[ను Kరs;ం_Yరl. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అంటÛ 1500 సంవత·రమ[ వరక8 ఉనI పPతRలKIట$Ò kరl ఒక _¬ట �¥��< అKIట$Ò 

ప��Ë��¥~  ఒక| NPా త పPÉల3నూ ఈ వచనమ[ NPా యబ�� య[ండదు. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  ఒక| g´jక8 NPా త పPతRలల3నూ ల�దు. స�Ñ. ;వ�� iాలమ[నక8 _ెంABన imKI లqట$ను 

వల�/ టH NPా త పPతRలల3 NPా యబ��ంAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవ}ను. ఇAB అదుïత=>?నదK !Y ఉAేeశమ[. ఇక NాకWమ[ {క| �శsసÒయత 

�షయ=ã�ట$, బG-w ఎxyరz) {క| గ[రlNnౖన బæP � =>టÇ- NాకWమ[ {క| �శsసÒయత��ౖ ��త 

iాలమంXY అÌYWయమ[ _ే�ిన తరlNాత ^�మK _ెaాbడ�. 
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GH. PHQRSల& $ వలUV W:  బ5ౖ7ల8 పం��తRలల3 అ!"క8ల8 =>టÇ- g�పb పం��తRడK _ెబ[XYరl iాK ఆయన 

�g��న Nారంద��iê ప¿��~ MనI =>?నNాడK !Y అనుమqనమ[. ఆయన ఇAB ఎలq _ేhా�ో  !Yక8 Xె�యదు 

��ౖనుం�� aా�ాచుటHX« irjంABir దూiా�ో  ఎలq _ేhా�ో  Xె�యదు. iాK ఆయన iÑవలమ[ ఒక|�ే XYనక8 XYనుgా 

a1 �ాటమ[ల3 ఉనINాడ�. అ^Xే =>టÇ- తన ��త అంతమ[ల3 తన ��త చరమqంకమ[ల3 !"ను NాకWమ[ను 

ఎంత ఎక8|వgా చAB�Xే అంత ఎక8|వgా NాకWంల3 ^�సు గ[��ం; _ెపbబ��నAB KజమK న=ãz �ిÚÉir వ_Y<నK 

అంటH!YIడ�. మ��య[ అతడ� అధWయనమ[ను aPా రంMం;నపbట$ కంటÛ ;వ��ir ఈ NPా త పతRలక8 _Y��తPక 

�శsసÒయత ఉనIదK Kశ<యత క�g� య[!YIడ�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  �AYWరlÚ ల8 బG-w ఎxyరz) ప}స~కమ[ను ఏ� _ెయqW�? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:  Nా��K ప}స~కమ[ చదువ}టక8 a1 P త·xÎhా~ ను. ఆయన స��íన పPశIల!" 

అడ�గ[తR!YIడ�. అ^Xే అతK ప}స~కమ[ను మqతP=ã చదువ}టక8 Nా��K a1 P త·xÎంచను. Nారl "� 2X,P Kం� 

�స�" మ��య[ "ప}ట$wం� �స� ఇ) xÎ3 �¥¤ �" అ!" ప}స~iాలను క�Y తపbక చదNాలK అంటGను Êట$ల3 

iêjసు~  Aైవతsమ[ ఎంత దృఢమ[gా NPా యబ��నAో  చూపబడ�తRనIAB. A�KK imâ��Ç��ీ| మ��య[ బ6మ) 

NPా hారl. Nారl hాw 7 బ5� ప}స~కమ[ "ద iÑ� ఫ- ద ��య� �స�" క�Y చదNా�.  Nా�´ పPశIల8 అడgా�, iాK 

�Y��� అంటHనటH¤ gా దృఢ=>?న మ9�క Nాదమ[ను ల�క వర/మ[లను బలపరl<ట �ÌYనమ[ల3 A�KK 

aPా రంMంచకడదు. "బ5ౖ7ల8ను గ[��ం; !"ను అనుక8!" Nాట$కంటÛ iêjసు~  వWir~తsమ[ అÉ aPా మ[ఖW=>?నద!" 

�షయమ[X« a1 �ా�� మ��య[ అర�మ[ _ేసుక8ంటGనK" పPÉ ఒక|రl అనుi�Nా�. Nా��AB అర�మ[ _ేసుక8ంటÛ 

అప}bడ� ఆయనను g:ర�ం_ే �ిÚÉir _ేరlక8ంటGరl. బ5ౖ7ల8ను గ[��ం;న ఆయన Nnౖir��K క�g�య[ండ�టX« Nారl 

ల�ఖనమ[లను గ[��ం;న మం; Nnౖఖ�� క�g�య[ండగలరl అK అనుi�ను చు!YIను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  AYKK మqక8 �వ��ంచం�� �Y���. చ��తPల3K �g��న Nారంద��Ò చూసు~ నIటÛ¤  _Y��తPక 

^�సును క�Y kరl చూhా~ ర!"AB Kజమ[. అబGP ªమ[ �ంక) గ[��ం;న సమq_Yరం మనదగ/ర ఉనIAY? 

ఒకప}bడ� ఆయన అ=>��iా Aేశమ[నక8 అధWö�Y? ఆయన ¦1 -ú + B^�టరlల3 చKa1 యq�ో  ల�క ��Æ��యqల3 

X,క|��ౖన అడ�gÑ�ి జ(��ప�� చKa1 యq�ో  kక8 Xెల8hా? ఇవÒI చ��తPల3 NPా యబ�� య[నIవK, Nాట$K 

NPా య[టక8 ఆతz �¥P�Ñపణ అవసరమ[ ల�దనI �షయమ[ మనంద��iê Xెల8సు. 

GH. GH-XY బZ [:   అవ}ను. !"ను ��Æ��యqల3 చKa1 యqడనుక8ంటGను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అAెందుi� iారణమ[ ల�క a1 ల�దు. చ��తPల3 Nnనir| Nn'Xే ;�య� i�íసరl అ!"వWir~ 

ఉ!YIడ� అAే సమయమ[ల3 ^�సు iêjసు~  క�Y ఉ!YIరl. kదగ/�´ సమq_YరమంXY ఉంAB. కనుక ఒక �AYW��Ú 
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అధWయ!YKI, తరlNాÉ iాలమ[ల3 వ;<న అదుïతమ[  మ��య[ �¥Pరణ అ!" ఆల3చనX« aPా రంMhా~ �Y ల�క 

k��íXే AేKX« aPా రంMhా~ రl? 

GH. GH-XY బZ [:   మం;AB, !"ను ^�సుNnౖప} చూసూ~  aPా రంMhా~ ను. అంXే iాక8ం�Y ఈ పPజల8 ^�సుX« 

Kవ�ిం;నNారl, ఆయన ఎవ�¬ Xెల8సుక8నINారl, ఆయన బ� ÌBం;న� �నINారl కనుక నూతన Kబంధనల3 

^�సు కథ ;నI సతWమ[ను క�g�య[నIద!" ఆల3చనX« aPా రంMhా~ ను. Nా��ir కథల3K hారం®ామ[ సతWమK 

అర�=>?Xే అప}bడ� Nా��ir ^�సు బ� ధల8 మqతP=ã మ[ఖWమ[ iాదు Aేవ}K పPణY'కల3 ^�సు వWir~తsమ[ క�Y 

మ[ఖWమ!" �షమ[ను అర�మ[ _సేుక8ంటGరl. మ��య[ ఆ సందరïమ[ల3 Nారl ఆయనను మ��య[ అయన 

ఉపAేశమ[ను హతR~ క8K మqనవ �ిÚÉK గ[��ం; అAB _ెబ[తRనIAే�ట§ జ(గjత~ gా గjxÎంచుక8ంటGరl. మqనవ}K 

�ిÚÉ మ��య[ సృ! ిw  ప���ిÚÉ Kజమ[gా ^�సు పKల3K మ[ఖW ఉAేeశమ[. AYKK స��gా Xెల8సుక8ంటÛ అప}bడ� 

మనమ[ సsశir~X« _ేయల�నటHవంట$ AYKK a� ందుi�వలసన అవసరత ఉనIదK _ె�¥b మతమ[ను కK��టGw మq 

అK అడ�గ[XYరl? hాంపPAY^కంgా ఇAB Kజ(మ[ iాదు. hారsÉPకంgా Kజమ[. ఈ ఉAేeశమ[ల3!" మనమ[ 

Aేవ}KX« a1 g�టHw క8నI సహNాసమ[ను É��g� స��_ెయ[టక8 ఆయన Kర&^ంచుimK మనల!YªsKసు~ !YIడ�. 

ఇAB అదుïత=>?న ఆªsనమ[. Òవ} ^�సు !1దeక8 వ;< AYKK హతR~ క8K మ��య[ ఆయన బ5ౖ7ల8ను ఎంత 

g:రవంgా చూసు~ !YI�ో  గమK�¥~  kరl బ5ౖ7ల8ను గ[��ం;న k  ఆల3చనను మq��<N"సు~ ంAB. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మ��య[ kరl _ె�ిbన NాటKIట$ ఆÌYరమ[gా చ��ÉPకమ[gా ఇAB సతWమ[. 

GH. GH-XY బZ [:   క;<తంgా. ఇప}bడ� !"ను _ెపbగలను, ఇప}b��AB K�ా� రనను గ[��ం;న �షయమ[ 

iాక8నIనూ, !"ను ఒక g�పb �షయమ[ను _ెపbగలను _Y��ÉPకంgా మqటG¤ ��X,ే ^�సు iêjసు~ ను గ[��ం; మ��య[ 

i�íîస~వ �®ాsసమ[ను గ[��ం; i�íîస~వ �®ాsసుల8 _ెబ[తRనIవÒI _Y��ÉPకంgా Kరò�ించబ��న� మ��య[ 

�ిÚరపర<బ��న�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మం;AB. వ_ే<Nారం మనమ[ చర<ను మ[g�ంచుNా��K గ[��ం; Xెల8సుi�ను!YIమ[. 

మం;AB, మనiê పదమ[, ఈ పదమ[ల8, NPా యబ��న ప}స~కమ[లల3 నుం��, రòa� ంABంచబ��న పPXేWక ట .Ê 

iారWకjమమ[ల AYs�ా, మ��య[ ^�సును గ[��ం;న పPXేWక పPశIల వలన మన సంస|ృÉir ప��చయమ[ 

_ేయబ��న�. ఈ పPశIల8 అంద��iê Xెల8సK అనుక8ంటGను. కనుక kరl ^�సు గ[��ం; మqటG¤ ��Xే ఈ చర<ను 

మ[g�ంచుNారl మ[ందుక8 వhా~ రl. బ5ౖ7ల8ల3 _ేర<బడక8ం�Y �g��a1 ^న సుNార~ల సంగXే�ట$? జ^ం;న 

Nా��_ే చ��తP NPా యబడ�తRందK kక8 Xె�యAY?  ^�సు మగeల�!" మ��యను �Nాహమ[ _ేసుక8K ¦Pా ను·క8 
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Nn'=a1 ^న క8మqరlK కనల�AY? ఇలqంట$ పPశIల8నIవK !Y ఉAేeశమ[. ఈ పPశIలక8 వ_ే< Nారం జNాబ[ల8 

_ెపbను!YIమ[. kరl ఆ iారWకjమqKI చూhా~ రనుక8ంటGను. kరl తపbక చూhా~ రనుక8ంటGను. 

 

మq మ��KI ట .Ê a1 P gాj మ�I  చూ�¥ందుక8 ఉ;త  FREE John Ankerberg Show App download _ెసుimం�� 

“Pray to accept Jesus Christ” @ JAshow.orgను  

Download _ెసుimం�� 
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