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!"సును '(ంచపర-చుటక0 1ేస3 ున4 య6ద8 మ6 - 'ార<క=మమ6 2.
!"డ$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01 ల3, ఒక భయ8నక:;<న =>సు Aామ8నD మ8నవFడ!" కథ ఇంటJKLM, NిPమ8లQ,
టRSTజనులQ, పVNిదW నవలలQ మJXయY ZాఠD పFస\ ]ాల ^_`Jా పVభలమaతc =>సు ]dవలమY మ8నవFeే ]ాg
h_!iపFjడూ ^ేవFP కQమ8రmడనP nెపFj]pలqదP hెSయజdస\ ు!_L=. =>సు మరణం తJా`త, అZ1 స\ లQలQ
పuJX\vా నూతన:;<న బw ధలను =>సును గYJXంz మత\ =, మ8రm{, ల|]ా మJXయY }~ను సు•ార\ లల3
•ాVAారm ఎందుకంటR ZాVరంభ ]K•‚స\వFలకQ నూతన Pబంధన లqదు మJXయY ]K•‚స\వ Tƒా`సమంట„ ఏ†ట‡ hెSయదు.
^_P ఫSతంvా =>సును గYJXంz అ!"క Nి^W _ంh_లQ వn_‰య8? ]K•‚స\వ Tƒా`సులQ ^‹P]Kల8 సమ8Œ_న †Aా\రm? ఈ
JŽ• మ8 జ() ఆంక- బ-/ పVhేDక ]ారDక•మంల3 ^_PP hెలQసుకQంట‘రm.
***

@A. జCD ఆంకF బFH :

మ8 ]ారDక•మ8P]“ Aా`గతం. ”JKపFjeై!_ JXచ-— eో ])
“ ™ šక{ ద vా› eెల|Dజ)

చ^œ•ాJా? అత!•క !_Nి\ కQడ$, అతనంట‘డ$, "=>సు h_ను ^ేవFడనP nెపFjకQనL AాŸ DలQ n_ల8 తకQ{వ". ఇ^œ
Pజమ8? మంz^œ, !"డ$ ^_PP కనుv¡న ను!_LమY. ¢స£ N¤†నJ¥]“ nెం^œన మ8ర{£ బw -/ అంట‘డ$, "సు•ార\
రచ=తల¦ౖన మత\ =, మ8రm{, ల|]ా మJXయY }~నులQ ]§ంత ]ాలమY ]“•తమY అస™లQ PవNించP వD]“\P
గYJXంz మJXయY ]§ంత ]ాలమY ]“•తమY అస™లQ జరmగనట¨వంట© Tషయ8లను •ాVAారm". ^_P]“ ”
సమ8Œ_న:«†ట©? లqక మ8ర{£ nె¬ిjన మJ¡క Tషయ:«మంట„, "బ-ౖ®లQల3 నునL =>సు ]dవలమY కSjత వD]“\
మ8తV:«".
ఆ పVశLలకQ జ•ా®చు‰టకQ మనšద° పVపంచ పVఖ8Dత పంe²త³లQ ఇద° రm అ´ధులQvా ఉ!_Lరm. ఒకరm e_JK¶
బ‘· ”రతP ABC మJXయY NBC, మJXయY CNN, FOX ల3 చూసుంట‘రm. మJXయY •ారm ఎపFjడ$ పVhేDక
n_JXతక
V ]ారDక•మ8PL nేNి!_ •ాJXల3 తపjకQంe_ ఉంeే•ారm e_JK¶. ఆయPక{డ ఉండటం ఎంh¿ సంh¿షమY.
ఆయన "=>సును ]“ంచపరm‰ట" అ!" పFస\ కం •ాVAారm. ఆయనh¿ స~ రచ=త అ=న e_. e_P=À¶ ® •ాలÁ £
ఉ!_Lరm, ఈయన పVపంచ పVఖ8Dత లqఖన TమరÂకQడ$. మJXయY మనకQ అం^œంచ బe²న నూతన Pబంధన
పVత³లను మJXయY లqఖనమYలను బ‘vా చ^œTన మJXయY •ాట©P సంగ•ÃÄంzన •ాJXల3 పVమYఖుడ$. మJXయY
డల8Á£ Åœ}ల8ÆకలQ N¤†!_- ZÇ V È¤సరmvా పPnేస\ ు!_Lడ$. ”JXద°రÉ ఇక{డ$నLందుకQ !"!iంh¿
సంh¿Êిస\ ు!_Lను.
గత •ారమY చూడనట¨వంట© •ాJX ]§రకQ ]§ంత •iన]“{ •iల° 8మY, అ^ే†టంట„, చJXతల
V 3 ఏ† జJXvXంద!" సంNిప\
మJXయY మనమY PజమYvా =>సు అ!" వD]“\ ]Ë.• శ. 5 నుంe² ]Ë•. శ 30, ]§ందరm ]Ë•. శ. 33 అంట‘రm ]ాg మనమY
30 వరకQ ¢Tంn_డంట¨!_LమY. •ాJXయY మన†^œ ]K•‚స\•"త\ర ల3]K•క •ాదుల మJXయY ]K•‚స\•"త\ర మతమYల
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ఆŒ_Jాలనుంe² =>సుకQ •iంబe²ంచు •ారmండ$ట మ8తV:« ]ాదు ఆయన •ాJXల3 నుంe² 12 గYJXP, 12
అZ1 స\ లQలను ఎంచుకQ!_LడP hెలQసుకQ!_LమY. మనకQ •ాJX ¬ÑరmలQ క|e_ vŽLNిÒకQ బ-ౖ®ల3Á ఇల8 అ!"క, vŽLNిÒకQ
సు•ార\ లల3నూ •ాJX ¬ÑరmలQండ$టను కనుగYంట‘మY.
కనుక సతD:«మంట„, మనకQ hెSNిన 12 మం^œ ¬ÑJÁ †
d ట© •ాJKవర!" Tషయంల3 అంv¥]ారం కQ^œJXం^œ. మJXయY
•ారm =>సుh¿ మÓడ$నLర సంవత™JాలQ ¢Tంn_రm, ఆయనnేNిన •ాట©P, అదుÔతమYలను, ఆశ‰రD]“•యలను
మృత³లను లqపFటను చూAారm. ]§ందరm పంe²త³ల¦ౖన•ారm ^_PP గYJXంz మ8ట‘Áe_రm ]ాP ఏ^ో జJXvXనదP మ8తVం
nెబYh_రm, ఎందుకంట„ =>సు సమ8Œœల3 ఉంచబe²న 50 JŽ•ల తJా`త, మÓడ$నLర సంవత™JాలQvా ఆయనh¿
నునL 12 అZ1 స\ లQలQ =ÀరÉషలqమYల3 PలQవబe² =>సును చూz!_ ఇతరmలh¿ మ8ట‘Áడ$త³!_Lరm. మJXయY
•ారm బw Œœంచvా 3000 మం^œ యÓదులQ మ8రmమనసు™ ZÇ ం^œ ]Ë•స\ ును అంv¥కJXంn_రm. అల8 మ8రmమనసు™
ZÇ ం^œన 300 మం^œ JŽమ8 Aామ8ÖజDమంతట©]“g •i×Á Øరm. •ారm TనL బw ధ ఆŒ_రమYvా •ారm JŽమYనుంe²
ఐగYపF\కQ టJ¥{వరకQ సంఘమYలను AాÛ¬ింzJX. అ=hే •ారm TనL అసల¦ౖన బw ధ ఆŒ_రంvా!" సంఘమYలPL
AాÛ¬ించబe_—=.
ఇపFjడ$, మనకQనL సమయమY దగ/ రకQ వసు\!_LమY.... ”రm !_కQ కథ nెపjంe². సంఘమYలPL AాÛ¬ించ
బe²న తJా`త ఎదుర=>D పVƒÜL†టంట„, •ారm నూతన Pబంధనను సంఘమYను ÝసుకQ •iళßలqదు కనుక
]K•‚స\వFల¦ౖన •ాJd† nేƒారm, ఏ^œ స!_తన ]K•‚స\వ Tƒా`సà ఏ^œ ]ా^ో •ాJX]Kల8 hెSNిం^œ. అ^œం]ా •ాVయబడలqదు.
సJd, కనుక •ాJX]“ సతD:«†ట‡ ఎల8 hెSNిం^œ?

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, •ారm కSగYనL^ేమంట„ Nి^W _ంత పVమ8ణ_లQ ఉంచుకQ!_Lరm, •ాట©ల3 †vXSనT

మన ZాVరంభ áదట© శh_ంబW పF ]K•‚స\వ పVత³లల3 కనబడ$త³ంట‘=. •ారm పV´ •ారమY Zాడ$త³నL ]Ëర\నలQ
ఉ!_L=, అT =>సు ]d•స\ ును ఘనపJd‰T మJXయY తంe²h
V ¿ అతP సంబంధమYను hెSయజdNÑT. •ారm
సంAా{రమYను Zాట©ంn_రm, ”రm గమPNÑ\ అT నూతన జనâ, Zాప ãమ8పణ, ZాపమYనకQ మరణäంచుట!"
Tƒా`సపF Pయమ8లను చూ¬ింnేT. కనుక, åటPLట©g కS¬ిhే మన†పFjడ$ స!_తన Tƒా`సమP ¬ిSnే
•"దంతమY వసు\ం^œ మJXయY అ^œ ఆn_JాలQ మJXయY పVమ8ణ_ల ^_`Jా Zాట©ంచబడ$తc =>సు nె¬ిjన మJXయY
అZ1 స\ లQలQ బw Œœంzన సంగత³లను పFనరm^_æట©ంచు చునLT.

@A. జCD ఆంకF బFH :

సJd, సంఘమYల3 Tçè^_లQ!_LయP మJXయY అందు]d ]K•‚స\వ Tƒా`సమYకQ nెం^œన

éనL అéZాVయమYలQ ఉనLట¨
Á vా నూతన Pబంధనల3 •ాVయబe²!_యP ]§ందరంట‘రm. ^_P]“ ”Jdమంట‘రm?

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, ]§ంత బèధమYనLట¨Òvా రm•వFను నూతన Pబంధనల3 చూAా\మY. పVhేDక ¢వన

TŒ_నమY కSvXన యÓదుల సమÓహమYను మJXయY •ాJX]“ éనL ¢వన TŒ_నమY గల అనుDల సమÓహమYను
ఒక{ nŽట ఉంzనపFjడ$ çèదమYలQ JావడమY సహజమY. ఇక{డ^œ చూAా\మY. ]ాP ఎకQ{వvా •ా^œంచుకQనL
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TషయమYలqవంట„ ^ేPP స!_త!_మ8!_లP, స!_తన TŒ_!_ల!"ల8 Zాట©ంn_S మJXయY స!_తనమ!" •ాట©P
గYJXంnే. ఇపFjడ$, =>సుh¿ కSNి ¢Tంzన •ారm!_Lరm, "}^_ మతమY మ8రmjnెందదు. gవF
nేయవలNిం^ేమంట„ ^_P]“ ¬¤ౖన =>సును జëe²ంn_S. అల8]ాకQంట„ అపFjడ$ gవF ¢Tసు\నట¨
Á vా!" ¢Tంn_S"
అ!_Lరm. అ=hే ]§ంత •ా^ో ప•ాదమYల తJా`త అ^œ సమసD ]ాదP Pరì =ంzం^œ. ¬Ñత³రm మJXయY ZíలQ మధD
క|e_ గలÝ ప´Vకల3 ఇ^ే బ‘ధమYనLట¨
Á vా చూAా\మY. (గలÝ 2:11). ]ాP అ^ే సమయమYల3, అ!"క పVమYఖుల
మధD సJK•న సహ•ాసమY ]§నAాvXన^œ ఎందుకనvా •ాJX •"^_ంతమY ఒ]dJ¥´vా ఉనL^œ. (గలÝ 2:9). ^‹P!iల8
Zాట©ంn_లP •ాళòß ¬¤నుగYల8డ$త³!_Lరm.

@A. జCD ఆంకF బFH :

e_P=À¶, యÓ^_ సు•ార\ ను అŒ_Dయంనం nేయe_P]“ !"షన¶ Æ}గ•Èీ •ారm

ఎంచుకQనL eôంV టõం సభYDడ$ మన NÑLÃÄత³లల3 ఒకరm. ఆయన ¬Ñరm ]K•‚ö ఇ•ా)™. ఆయన ÈÑ®V]dట©ంö ¢స£, అ!"
పFస\ ]ాPL •ాVAాడ$, అ!"క స!_తన Tƒా`AాలQ!_Lయ!" ఆల3చన, ఆయ!_Lడ$, ZాVధ†క అంƒాలQ, అవF!_, =>సు
ఇƒా•=>÷యYల :;స™యD అP నమYâకQంట„; =>సు ]Ë•స\ ు PజమYvా NిలQవల3 మరణäంz మన Zాప క•యధనమY
nెSÁంz!_డP నమYâకQంట„, ^ేవFP కQమ8రmడనP nె¬ిj!_డP; మృ´P vKSz లqz!_డP నమYâకQంట„ gవF
]K•‚స\వFడవF ]ాదు. ”JKందుకQ అంv¥కJXA\ ాJా?

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:
@A. జCD ఆంకF బFH :

!"ను ^_P]“ కø‰తంvా ఆ:;) అంట‘ను.

సంగhేమంట„, ఇపFjడ$ =>సు చPZ1 య8డ$, ]Ë.• శ 30 అనుకQం^_మY. మJXయY

అ^ేసమయమYల3 స!_తన Tƒా`Aాలను సJXnేయగల అZ1 స\ లQలQ మనమధD ¢Tంnే యY!_Lరm. •ారm
సంఘమYలను సందJXÂసు\!_Lరm. మJXయY ఈ అZ1 స\ లQలందరÉ ఎంత]ాలమY PవNింn_రm, e_JK¶?

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, •ాJXల3 అ!"కQలQ 60 సంవత™రమY వరకQ ¢Tంn_రm, మJXయY •ాJXల3 ]§ందరm 90

వరకQ ¢Tంz నట¨
Á vా ]§PL ఆŒ_JాలQ!_L=.

@A. జCD ఆంకF బFH :

సJd, సతD:«మంట„, •ాళòß 100 సంవత™రమY JాకమYందు అందరÉ చPZ1 య8రm,

సJd!_? ]ాP అపjట©వరక| •ారందరÉ సంఘమYలల3 ´రmగYతc బw Œœస\ ూ మJXయY సJXnేస\ ు!_Lరm. మJXయY
Nి^W _ంత పVమ8ణ_లQ మJXయY మత పVమ8ణ_లQ!_L= అT పంe²త³లnే n_ల8 ZాVరంభ ]ాల8P]“ nెం^œనవP మధD
30 దశ]ాP]“ nెం^œనవP nెబYh_రm. మJXయY ÈిS¬ీjయYలQ 2 మJXయY ]pలNీ™యYలకQ ఇల8 †vXSన •ాట©h¿
మరâగJXÔత:;<న మJXయY •"^_ంత సంగత³లh¿ Pంపబe²న ]Ëర\నలQ ఉ!_L=. మJXయY బ‘¬ీ\ సâమY మJXయY
పVభYJా´V çùజనమYలవంట© సంAా{రమYలQ ఉ!_L=. •ారపjట©వరక| ఆచJXంచుచునLబ‘¬ీ\ సâమY మJXయY
పVభYJా´V çùజనమYలల3P Nి^W _ంత:«†ట©?
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@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, బ‘¬ీ\ సâమYల3నునL Nి^W _ంత :«మంట„ Zాత స`ç‘వమY Z1 = నూతన జనâ

అనుభవమY ఉండ$ట; మJXయY ú^‹W కరణ అనుభవమY, మJXయY ^_Ph¿ పTతV పర‰బడ$ట వంట©T; తJా`త
నూతన ¢TతమYకQ ”రm ¬ిలQవబడh_రm. కనుక నూతనమYvా జPâంn_రm, మJXయY ఇ^œ నూతన జనం
అనుభవమY, నూతన ZాVరంభమY, స¢వFeైన ^ేవFPh¿ సంబంధమYను ´JXvX !iల]§లQj]§నుటను hెSయ జdNÑ ఆతâ
పV•"శమY. ^_P తJా`త పVభY Jా´V çùజనమYల3P మరâ:«మంట„ !_ రక\ మYల3 నూతన Pబంధన (1 ]§JXంÅ‹ 11:25),
h_!•కJŽ• ZాVరంéAా\నP •ాvాWనమY nేNిన^œ=>సు ]Ëస
• \ ు ZాVరంéంn_డ$, మJXయY తన పVజలల3 ల3పS మ8రmjను
ÝసుకQ వచు‰ల8గYన నూతన Pబంధన సంబంధమYను కSvXయY!_Lడ$. మJXయY Pజ(P]“, ల3పల జJXvd ఈ ]“•య
పVŒ_న:;<న^œ, ఎందుకంట„ అ^œ లqకQంట„ ^ేవFడ$ మనల!iల8 ఉండట‘P]“ సృÊిÒంn_eో మనమ^œ ]ాలqమY.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

^_PP !"ను బ‘¬ీ\ AాâP]“ జëe²ంచుచు ]K•‚స\వ ¢Th_P]“ ZాVరంభ మంట¨!_Lను.

gవF ]Ë•స\ ుh¿ ఒక Pబంధన nేస\ ు!_Lరm మJXయY ఆయన పJXú^_Wతâ Pz‰ gh¿ Pబంధన nేస\ ు!_Lడ$, gట©
బ‘¬ీ\ సâమY మJXయY ఆతâ బ‘¬ీ\ సâమY Pజ(P]“ పJాDయ Zా^_లQvా కP¬ిA\ ా=, కనుక •ాట©P Tడ^‹యలqమY.
మJXయY ^_Pతరm•ాత పVభYJా´V çùజన సంAా{రమYల!"T ఆయనh¿ సంబంధమYను ]§నAాvXంచుట వంట©^œ.ఈ
TషయమYను గYJXంnే సంఘమY పV´ •ారమÓ ]§నAాvXంzన^œ. బ‘¬ీ\ సâమY, ఒక వD]“\ బ‘¬ీ\ సâమY
ÝసుకQనLపFjడ$, తJా`త పVభYవF ఎవరÉ మJXయY ఆయన మనకQ nేNిన^ే†ట!" ^_P]“ గYరm\vా
సంAా{రమYలను పV´ •ారమY Ýసు]§నుటను ]§నAాvXంzJX.

@A. జCD ఆంకF బFH :

ఆయన •ాJX]“ ఏ† nేAాడ$?

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

ఆయన •ాJX]§రకQ NిలQవల3 మరణäంn_డ$; •ాJX Zాప ZాVయø‰త\ మY nేAాడ$;

´JXvX లqn_డ$. ]ాg !_ ఉ^ే° శమYల3 పVభY సంAా{రమYల3 ఉనL^œ ]Ë•స\ ుh¿ పVజలQ మYఖDమYvా కSvXయYంeే
TషయమY ఆŒ_D´âక సంబంధమY. "”రm !_ శJ¥రమY ´P !_ రక\ మY h_VగYదురm". (}~ను 6:56)

@A. @AJKL బM N:

అవFను. మJXయY Pజ(P]“, సు•ార\ లQ ]dవలం Zాప ãమ8పణను ãమ8పను మ8తV:«

nెపjడం లqదP hెలQసు ]pవడం మంzదP !_ ఉ^ే° శమY. సు•ార\ లQ స¢వFeైన ^ేవFPh¿ hెvXZ1 =న సంబంధమYను
´JXvX PJXâంచు]pవడమY. అ=hే అ^œ సంZా^œంచు]pe_P]“ మ8ర/ మY Zాప ãమ8పణ. ]ాg సు•ార\ లQ ]dవలం ”
Zాప ãమ8ప!" అనLటÁ =hే ãమ8పణ ^_`Jా ^ేవFడ$ nెయ8DలనుకQనL దంh_ ”రm Z1 గYట¨ÒకQనLట„Á .

@A. జCD ఆంకF బFH :

సతD:«మంట„ ఇపFjడ$ ”దగ/ ర ఉ!_L^œ, మరల8, ]Ë•. శ 30 ల3 =>సు చPZ1 య8డ$

మJXయY మన సPL•"శమYల3 నుంe² తపFjకQ!_Lరm. ఆ సమయమYల3 అZ1 స\ లQలQ ¢Tసూ
\ మ8ట‘Áడ$తc
మJXయY బw Œœస\ ు!_Lరm. మJXయY ”దగ/ ర, Pజ(P]“, ]Ëర\నలQ మJXయY మ8త పVమ8ణ_లQ కSvXయY!_Lరm.
మJXయY ”కQ hెలQAా, ఆ మ8త పVమ8ణ_లల3 !_]“షÒ:;<న^œ మJXయY గYJX\ంచు]pe_P]“ సులQ•iౖన^œ ¬Ñత³రmvాJX
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మ8టలల3P, "”Jాయనను NిలQవ•"NిJX, ]ాP ^ేవFe_యనను లq¬¤ను". (అZ1 . ]ారD. 3:14-15). అ^œ n_ల8
సులQ•iౖనదంట¨!_Lను: "”Jాయనను NిలQవ•"NిJX, ]ాP ^ేవFe_యనను లq¬¤ను". ]ాg Tషయ:«మంట„ తJా`త,
సంAా{ర ]“•యలQ ఆ ఉప^ేశమY పuJX\vా n¡చు‰కQ Z1 వFనట¨
Á nేస\ ుం^œ. ^_P తJా`త, ఇపFjడ$ అZ1 స\ లQలQ ఆ
Tషయ8లను •ాVయడం ZాVరంéంn_రm. ఇక{డ †మYâను JKండ$ పVశLలQ అడగPవ`ంe², •ారm nె¬ిjన ^_PP
•ాJdమ!_Lరm? మJXయY •ారm •ాVNిన ^_PP •ా×ýßమ!_Lరm?

@A. @AJKL బM N:

ఇT ఒ]d సమ8Œ_నమY కSvXన JKండ$ పVశLలQ. అ^ేమంట„ JKంe²ట©g •ాళòß ^ేవFP •ాకD

మ!_Lరm. పVకట©ంచబe²న సు•ార\ •ాకDమY!" ^ేవFP •ాకD మ!_Lరm. మJXయY అZÇ స\ లQలQ •ాVNి లqక తమ వద°
øషDJXకం nేయe_P]“ వz‰న •ాJXh¿ •ాV=ంz సంఘమYలకQ పం¬ిన ప´VకలQ మJXయY సు•ార\ లను •ాళòß ^ేవFP
•ాకD మ!_Lరm. ఇ^œ ^ేవFP నుంe² వz‰న ఉప^ేశమY. Pజ(P]“, ^ేవFP •ాకDమYšక{ ఒక బ‘గమ^œ. ఇ^œ
^ేవFP ఉప^ేశమP మJXయY ఆయన నుంe² వz‰న ^ే•þ]“\ లqక •ాకDమP ç‘Tంn_రm. మJXయY అక{డనుంe²
^_P]“ అŒœ]ారమY లéంzం^œ, మJXయY అక{డనుంeే ^_P Tƒా`సgయత వz‰ం^œ. కనుక ఈ సు•ార\ సం^ేశమY
స¢వFeైన ^ేవFP šద° నుంe² మ8న•ాÿ]“యDబe²న సం^ేశమY.

@A. జCD ఆంకF బFH :

•ాళòß బw ŒœంnేపFjడ$ ^ేవFP •ా]ాDPL బw Œœస\ ు!_LమP మJXయY •ారm

•ాVసు\నLపFjడ$ మనందJX]Ë అందుబ‘ట¨ల3 ఉండ$ల8గYన ^ేవFP •ా]ాD!"L •ాVసు\!_LమP ç‘TంచుకQ!_LరనL
TషయమY నమâe_P]“ n_ల8 v¡పjvా అP¬ిస\ ుం^œ. సJd, ఇక{డ !"!•క TJామ Ýసు]pను!_Lను, మనమY ´JXvX
వz‰న తJా`త ¬Ñత³రm ]ాÈీ h_గYత³నLపFjడ$ అతP మ8టలQ ^ేవFP •ాకDమ8 అP పVøLంచ ను!_Lను. ^_P
గYJXంz మJXయY ^_నరW :«†ట‡ hెలQసుకQం^_మY. మJXయY :«మY •iంట!" ´JXvX వAా\మY.
TJామం.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ, ´JXvX వn_‰మY. మJXయY మన:;క{డ e_. e_JK¶ బ‘· మJXయY e_.

e_P=À¶ ® •ాలÁ £ h¿ n_JXతక
V =>సును గYJXంz మ8ట‘Áడ$త³!_LమY. !"డ$ ]Ë•స\ ు గYJXంz పVబలQత³నL
Tషయ8లను ఎదుJŽ{e_P]“ జ•ా®యDe_P]“ ]ా•ాలNిన AామరW !మY ]§రకQ ]K•‚స\వ Tƒా`సులQ hెలQసు]pవలNిన
Tషయ8లను, e_JK¶ మJXయY e_) ]K•‚స\వ Tƒా`AాP]“ =>సు Aామ8నD మ8నవFడ!" ఆల3చనకQ మధD బèŒ_లను
nెబYత³ండvా Tంట¨!_LమY. మనమY పuJXస\ ునL సంNిప\ Tషయ:«మంట„, ´JXv,X =>సు ¢Tంn_డ!" Pజ(PL, 12
అZ1 స\ లQలను ఎంచుకQ!_LడP, =>సు మరణäంn_డP, మృత³లల3నుంe² లqn_డP, మJXయY ^_P తJా`త 50
JŽ•లకQ ¬¤ంhె]§స\ నL సతDమY. =>సు మÓడ$ సంవత™Jాలల3 బw Œœంzం^œ 50 JŽ•లల3 మJX‰Z1 య8రP
మ8నమను]pమY. •ాJKపFjడ$ బw Œœంzం^œ 3000 మం^œ మనసు™ మ8JX‰ం^œ. •ాళòß JŽమ8 Aామ8ÖజD మంతటక|
•iÿÁ సంఘమYలను AాÛ¬ింzJX. తJా`త స¢వFలQvా ఉనL అZ1 స\ లQలQ సంఘమYలకQ •iళòతc బèధమYలను
సJXnేస\ ు!_Lరm. మరల8 ”కQ సంఘమYలల3 బw Œœంచబe²న Nి^W _ంత áలÁ మశమYల బw ధన, మత పVమ8ణ_లQ,
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మJXయY ]Ëర\నలQ మJXయY Tƒా`స పVమ8ణ_లQ ఉ!_L=. మJXయY మన 30 దశకం =>సు ఆJŽహణ:;<న తJా`త
40, 50 మJXయY 60 దశకం, Pజ:«మంట„, ఇపFjడ$ అZÇ స\ లQల మరణ_లQ áదలయ8D=, ]ాP సతD:«మంట„
•ారm మరణäంచe_P]“ మYం^ే ప´Vకలను మJXయY పFAా\]ాలను •ాVAారm. áటÒ áదట©vా •iలQగYల3]“ వz‰న
పFస\ ]ాలqT?

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, áటÒ áదట© పFస\ ]ాలQ 40 దశకంల3P వనుకQంట‘ను. ]§ందరm య8]pబÓనక{డ

ఉంచుh_రm. గలÝయYలకQ 40 దశకం అంతమYల3 •ాVయబe²ందంట‘రm. ఇక 50 దశ]ాP]“ •ాVతలQ బ‘vా ¬¤JXvX
అ!"క పFస\ ]ాలQ •ాVయబడటం జJXvా=; 60 దశకం వరకQ ]§నAాvXం^œ. ZారంపరDమYvా, ¬Ñత³రm మJXయY ZíలQ
•ాJX Tƒా`సమYకQ చంపబe_—రP మJXయY హతAా$లయ8DరP మJXయY 60 దశకం మధDల3 •ారm బw Œœంzన
•ాట©]“ హతAా$లయ8Dరm nెపjబడ$త³!_L^œ. ^_P తJా`త zవJX పFస\ క:;<న, పVకటన గ•ంధమYను అ!"కQలQ 90
దశకంల3 లqక ^_P తJా`´ సమయమYల3 •ాVయబe²ందంట‘రm.

@A. జCD ఆంకF బFH :

అవFను. పV´ ఒక{రÉ ^‹P vXJXనుంz ఆల3zంnే^,œ సJd, =>సు 30 దశకంల3 చPZ1 hే,

మJXయY పFస\ కలQ •ాVయబడటం 40 దశకంల3 áదల¦ౖhే =>సు ఉనL సమయ8P]“ ^_P]“ మధD 10- 15
సంవత™Jాల వDh_సమYంట¨ం^œ. మJXయY AాÛ¬ించబe²న సంఘమYల మధD అZ1 స\ లQల ´రmగYత³!_Lరm.
పVƒÜLమంట„, •ాJX ప´VకలQ áదట© నుంe² •ారm బw Œœంzన మJXయY సంఘమYలల3 కనుగY!_L Tషయ8లను,
మJXయY అZ1 స\ లQలQ nెబYత³నL •ాట©P పuJX\vా మ8ర‰గSvాయ8? Tƒా`సమYh¿ నునL =>సు n_JXతక
V =>సుకQ
వDh_AాPL hెచు‰ల8గYన మధDల3 ఎక{eై!_ ¬¤ద° Nి`ట©‰P ఉంn_Jా? మంz^œ, ఇపFjడ$ •ారm తమ ప´VకలQ
•ాVసు\!_Lరm, అవF!_? ]ాP ఈ ]ారDక•మమY మన:;క{డకQ nేరmకQ!_Lమ!"^œ ఆల3zంzనపFjడ$ ఆశ‰రD
మP¬ిస\ ుం^œ, మJXయY అ^ేమంట„, •ారm బw Œœస\ ునLపFjడ$ •ారm Pజ(P]“ ^ేవFP •ా]ాDPL పలQకQత³!_LరP
పVకట©ంn_రm మJXయY Pజ(P]“ •ాJX •ాVతలQ ^ేవFP మ8టలQvా nెపjబe_—=. ^_P]“ ఆŒ_ర†వ`ంe².

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ. ఇక{డ మనమY గYJX\ంచు]p వలNిన Tషయ:«దP !_ అéZాVయమంట„, ”కQ

hెలQAా, మనమY ^ేవFP •ాకDమY గYJXంz మ8ట‘Áడvా!" మన ఆల3చన Pట‘రmvా ఒక పFస\ ]ాP]“ •iళòత³ం^œ.
మనమY చక{ట© h¿లQ అటÒ h¿ మJXయY పJXúదW గ•ంధమP •ాVయబe²న పFస\ ]ాPL ఊÃÄంచుకQంట‘మY. ]ాP
Pజ(P]“, నూతన Pబంధనల3 అ!"క •ాకDç‘vాలల3P ^ేవFP •ా]ాDPL Tంట¨నLపFjడ$, మనమY Pజ(P]“
పVకట©ంచబe²న సు•ార\ సం^ేశమY మJXయY అZ1 స\ లQలQ బw Œœంzన •ాకDమY. ఇల8ంట© అ!"క •ాకDç‘vాలQనLT.
మJXయY e_) vాJX]“ మంz స`రమYనL^œ.....

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ, =>సుh¿ట„ áదట©vా ZాVరంé^_°మY. áదట©vా =>సు šక{ మ8టలQ

స`యమYvా ^ేవFP మ8టలP మJXయY తరm•ాత అZ1 స\ లQలల8 పVకట©ంచe_P]“ గల రm•వF ]ా•ాలP ఆ మ8టలQ
TనL •ారm hెలQసు]p•ాలనుకQంట¨!_Lరm. మJXయY Pజ(P]“, •ాJX •ాVతలకQనూ అల8!" nెబYత³!_Lరm. ఎందుక!"
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TŒ_నమYల3 మనమY •ాట© గYJXంz మ8ట‘Áడ$]p•ాS. ]ాg ZాVరం®^_°మY... =>NÑ స`యమYvా nె¬ిjన మ8ట gకQ
nెపjంe².

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

మంz^œ, మనšద° }~ను 3:34 ఉం^œ అక{డ =>సు స`యమYvా h_ను

గYJXంz nెబYతc అంట¨!_Lడ$, "^ేవFడ$ h_ను పం¬ిన•ాP]“ ... ^ేవFP మ8టలq పలQకQను."

@A. జCD ఆంకF బFH :

!_ ఉ^ే° శం, అ^œ తనకQ h_నుvా TవJXంచుకQ!_L అదుÔత మ8ట అనుకQంట‘ను.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

మంz^œ మనకQ 1 Åెస™ల&gకయYలకQ 2:13 మంz ఉ^_హరణvా ఉం^œ. "ఆ

Ã'త³వFnేతను, ”రm ^ేవFPగÓJX‰న వర\ మ8న •ాకDమY మ8వలన అంv¥కJXంzనపFjడ$, మనుష³Dల •ాకD మP
=Àంచక అ^œ PజమYvా ఉనLట¨Ò ^ేవFP •ాకDమP ^_PP అంv¥కJXంz´JX గనుక :«మYను మ8నక ^ేవFP]“
కృతజ( h_సు\త³లQ nెSÁంచుచు!_LమY". కనుక ఇక{డ ZíలQ తరm) మ8ను బట©Ò చూNÑ\ ”రm లqఖనమY T!_LరP
nెపjడమY లqదు ]ాP ^ేవFP ఉప^ేశమంట¨!_Lడ$, అ^œ అ=hే ']KJXvాâ' ]ా•ాS లqక ]Ë•స\ ును గYJXంzన అZÇ స\ లQల8
బw ధ ]ా•ాS.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ, తరm•ా´ AాÛనమYనకQ •iÿhే, Pజ(P]“ ¬Ñత³రm ]ాÈీ h_గYత³నLపFjడ$

మ8నమరW మY nేసుకQంట„, Pజ(P]“ పS]“న పV´మ8ట లqఖనమY ]ాదు. ]ాP :«:«† nెబYత³!_Lమంట„
మÓల8ంశమY ^ేవFeేe² nెZాjలనుకQ!_Lడ!" TషయమY, అవF!_? ]ాP •ారm •ాVయడం ZాVరంéంz నపFjడ$ అ^œ
]§^œ° vా ®గYసుకQంట¨ం^œ. లqక ”రm ^_PP !_]§రకQ PరÉ¬ించంe². •ాళòß •ాVNినపFjడ$, •ాళòß స`యమYvా
^ేవFP మ8ట!" •ాVసు\!_LరP మJXయY ఏ J¥´ల3 అ^œ ^ేవFP •ాకDమP మన]Kల8 hెలQసు\ం^œ?

@A. @AJKL బM N:

మంz^œ, మరల8 •ాళòß ^ేవFP ఉప^ేƒాPL మ8తV:« •ాVసు\!_LమP అనుకQ!_Lరm.

ఇపFjడ$ అ!" T0ాయ:;<న దృకjదంh¿!" •ాళòß సు•ార\ ను •ాVసు\!_Lరm ఎందుకంటR ఇపFjడ^œ సంఘమY¬¤ౖ
పVç‘వమY చూప!iౖయYనL అ!"క సంగత³లను nెపjనునL^œ. ]ాg ఆ ప´Vకలల3 ]§PL సందJాÔలల3 •ాళòß, "!"ను
”కQ •ాVNÑT ”రm నమYâకQంట„" ”కQ hెలQAా, "!"ను]ాడ$ •ాVNÑ^œ ఆతâ=> ”కQ •ాVసు\నL^œ" అంట¨!_Lరm. లqక
":«మY మ8నవ జ(( నమYh¿ సమక|ర‰బe²న •ాట©P •ాVయడమY లqదు ]ాP ఆÝâయ జ(( నమYను ఆÝâయ
మ8టలh¿ సమక|రm‰•ాట©P nెబYత³!_L మంట¨!_Lడ$". కనుక nెపjబeేT ^ేవFP జ(( నమY నుంe² ఇవ`బe²నT,
ఇ^ే ^ేవFP •ాకDమ!" •ాట©¬¤ౖ ZాVŒ_నDత ఇవ`బe²ం^œ. ఇపFjడ$ }^_ మతమYల3 ఇ^œ ]§త\ ^œ ]ాదు. పVవక\ లను
ఇ^ే J¥´vా nేNినట¨
Á మనమY Zాత Pబంధనల3 చూAా\మY.
కనుక }^_ మతమYల3 వz‰న •ాట©]“ ]§నAాvXంపFvా ఉనLT. మJXయY పVజలకQ ఆ ఆల3చన మJXయY
Tషయ8లQ ]§త\ vా అP¬ించలqదు. మJXయY అ^ే ఆ బw ధనలకQ అŒœ]ార†z‰ అT ZíలQ మ8టల3 లqక ¬Ñత³రm
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మ8టల3 ]ాదు ]ాP స¢వFeైన ^ేవFP మ8టలP అరW మY nేసు]pనునLట¨
Á vా nేNిం^œ. ^ేవFడ$ ఈ రచ=తల ^_`Jా
మ8ట‘Áe_రm కనుక ఉప^ేశమY ఆయన^ే అP ç‘Tంచబe²ం^œ.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ, ఒక{AాJX ఆగంe². !"ను ]K•‚స\వFడను ]ాకQంట„, ^_P!"!"ల8 !"ను చూAా\నంట„

]K•‚స\వFలందరÉ ç‘Tంnేదంh_ మYఖD:;<న^œ ]ాదనుకQంట‘ను.

@A. @AJKL బM N:

అ^œ కz‰తంvా సతDమY. Pజ(P]“ అZÇ స\ లQలQ కSvXయYండట‘P]“ ]ారణ:«మంట„,

అZ1 స\ లQలనvా •ాడP అరW మY. క+‰తమYvా nెZాjలంట„ ఒక పP”ద పంపబe²న •ాJా\హరmడP అరW మY.
మJXయY యÓ^_కQ బదులQvా మJ¡కJX ఎం¬ిక జJXvXనపFjడ$ ]ావలNిన అర,తలQ =>సుh¿ పJXచరD
ZాVరంభమYనుంe² ఉం^œ áత\ ం Tషయ8లను చూzన•ాడ$. (అZ1 . ]ారD. 1:20-22) ఖz‰తమYvా ఆల3zNÑ\
అZ1 స\ లQvా ఉండట‘P]“ ]ావలNిన అర,త =^œ.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

కనుక ”రm nెZాjలనుకQ!" మYఖD Tషయ:«మంట„ అZ1 స\ లQeైన•ాడ$ బ‘¬ీ\ సâ

†చు‰ }~ను నుంe² ఆయన ఆJŽహణమYవరకQ క+‰తమYvా చూNిన •ాeై యYంe_లంట¨!_Lరm.

@A. @AJKL బM N:

కø‰తంvా. స¢వFeైన =>సుh¿ పuJX\vా పVకట©ంచబe²న అనుభవమY. ఇపFjడ$, ^‹PకQనL

ఒ]d ఒక †న~=ంపF, ^_Pšక{ పuJX\ అరW మYh¿ Z1 S‰నపFjడ$, ఎవరంట„ ZíలQ. ]ాP ZíలQనకQ
పFనరmh_\నుeైన =>సును చూNిన అనుభవమY అ^œ అథ చులక!iౖన^ే” ]ాదు. ఇ^œ ఆ సూతVమYకQనL †vXSన
•ాట©P hెలQవFత³ందP !_ ఉ^ే° శమY, ఆయన భÓల3క పJXచరD ]ాదు, ]ాg పFనరmh_\నుeైన =>సు. కనుక!",
మJXయY Pజ(P]“, ఈ అనుభవ:« ZíలQను h_ను ఎవJK•!_h¿ ÃÄంNింn_eో ఆ Tƒా`సమY ]§రకQ
ÃÄంNించబడ$ల8గYన మ8JX‰ •"Nిం^œ.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:
@A. @AJKL బM N:

ఆయ!•క TరmదW :;<న AాŸ²vా క|e_ వAా\డ$...

కz‰తంvా క^_.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:
@A. జCD ఆంకF బFH :

ఒక J¥´vా, ఆయన ఒక v¡పj ]ారణమYh¿ ]K•‚స\వFల¬¤ౖ పe²!_డP !_ ఉ^ే° శమY.

సJd. ]§PL Tషయ8Sక{డ. అZ1 స\ లQలQ స`యమYvా •ాVNిన లqక అZ1 స\ లQలh¿

సహ•ాసమY కSvXన •ారm పVhేDã Aా$DలQ nె¬ిjన సమ8n_రమYను లqక =>సుh¿ ఆసమయమYల3 ఉనL•ాJX
సమ8n_రమYను TP •ాVNినట¨వంట© 27 పFAా\]ాలQ!_L= క^_? •ారm చPZ1 =నపFjడ$ సమ8n_రం Tషయ:«
అ^œ •ాట© అంతమY. ఎందుకQ?

@A. @AJKL బM N:

యందుకంట„ •ారందరÉ చPZ1 య8రm.
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@A. జCD ఆంకF బFH :

అ^œ పVజల మనసు™లల3 !_టబe_లనుకQంట¨!_Lను. Pజ:«మంట„ •ారm ]Ë•. శ 100

కQ మరణäంn_రm.

@A. @AJKL బM N:

అవFను. మJ¡క J¥´vా ^‹PP nెZాjలంట„ zవJX అZ1 స\ లQడ$ చPZ1 =నపFjడ$ పVhేDã

Aా$ల మ8ట క|e_ చPZ1 =ం^œ.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:
@A. @AJKL బM N:

అవFను.

అ=hే ఇపFjడ$ =>సు గYరmంz nెZాj బe²నదంh_ మJ¡క తరగ´]“ nెం^œన సమ8n_రం.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ. •ాట©P మనమY ఇvdLÊియ£ మJXయY అZ1 స\ లQల ఇతర T^_DరmÛల

సమ8n_రమY మJXయY అZ1 స\ లQల సమ8n_రమYకQ AారÉపDమY లqనట¨
Á vా చూ¬ించుటల3 రm••.త³ం^œ. ఒక
ఉ^_హరణ ఇవ`ంe².

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

అవFను. ఇvdLÊియ£ ట„S
V య)™ 3:3 ల3 మJXయY మvdLNియ8నుక| •ాVNిన

ప´Vకల3 మJXయY ఇతర సÛ ల8లల3 nెబYh_డ$, చూడంe², !"ను ¬Ñత³రmను లqక ZíలQను ]ాదు. !"ను అZ1 స\ లQడను
]ాదు. !"ను ]dవలం ^ో ÊిP. •ాJXవల¦ !"ను ƒాNించలqను. ఆయన అట¨వంట© మ8టలను !_కQ ””ద అŒœ]ార
మYనLనూ !_ అŒœ]ారమY •ాJX దగ/ రనుంe² వz‰న అŒœ]ార మంట¨!_Lడ$.

@A. @AJKL బM N:

కనుక •"ంA1\ రm ఎపFjడ$ ^ేవFP •ాకDం గYJXంz మ8ట‘Áe²న అ=hే అ^œ అంతకQ మYందు

]ాలమYల3 •ాVయబe²న •ాట©నుంe² ÝసుకQనL^ై!_ అయYంe_S లqక సంఘమY ^ేవFP •ాకDమYvా ç‘Tంzన
Pజ:;<న సు•ార\ కQ జëe²ంచబe²ం^œ సమ8n_ర:;< యYండవచు‰.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ. !"డ$ =>సు Aామ8నD మనుష³Dడ$ మJXయY ]K•‚స\వత`మYకQ మధDన

¬¤JXvXZ1 త³నL TçèదమY. మJXయY •ారm ఎంh¿ !iౖపFణDంvా ఉప}vXంnే Tషయ:«మంట„ అంత పVపధ
V మYvా
•ాకDమY!"ల8 ఉప}vXంచ గSvారm, అవF!_? TవJXంచంe². మనకQ ]dవలం ఒక{ P†ష:« †vXSయYం^œ.

@A. @AJKL బM N:

ZాVరంభమంట„ అరW మY 1 నుంe² 4 శh_బ° మY మధD]ాలంల3. సహజమYvా 2,3,4

శh_బ‘°లల3. పVపధ
V మYvా అంట„ 1 శh_బ° మY. కనుక!" "ZాVధ†క ]K•‚స\వDమY éనL:;<న^œ లqక T•ాదరకమYల¦ౖన
]K•‚స\వ Tƒా`AాలQ!_Lయ!"" మ8టలQ ఉ!_L=. అT య8ం´VకమYvా తరm) మ8 nేయబe²నT, 2 3 4 శh_బ‘°లల3
ఇట¨వంట© •ాట© గYJXంzన రm•వFలQనLT, ]ాP మన ZాVధ†క రచనలల3 అT లqవF. =>సు Aామ8నD మనుష³డP
పVజలQ nె¬Ñj•ాట©P 2 3 4 శh_బ‘°లల3 చూAా\మY, మనమY •ా^œంచు చునLT క|e_ áదట© శh_బ‘°P]“ nెం^œనT
•ాట©]“ ]ావలNిన సJK•న ఆŒ_JాలQ లqకQనLనూ.
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@A. జCD ఆంకF బFH :

అవFను, కనుక Pజ(P]“ ]K•‚స\h_`P]“ సంబంŒœంz మనకQ బల:;<న AాŸ DలQ మJXయY

•ాVతలQ ఉ!_L= ]ాg †vXSన •ాట©]“ సంబంŒœంz JKండవ శh_బ° మYనుంe² áదట© శh_బ° మYకQ •iనకQ{
•iళ\ òం^œ...

@A. @AJKL బM N:

మJXయY పVత³లgL పuJX\vా ZాeైZ1 =న•ాP •ా=ంచు చు!_Lరm; అనvా ZాVధ†క

పVత³లgL ZాeైZ1 =నT.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:
@A. @AJKL బM N:

]ాP •ాట©]d ఆŒ_JాలQ లqవF.

అవFను. ZాeైZ1 వFట!"^œ అ!"క ZాపమYలను క¬ిj•"యYను. •ాట©]“ సంబంŒœంz ”šద°

ఏ” లqవF, అ^œ అంత దూరం •iళòత³ంద!" అవvాహన క|e_ ”కQండదు. మJXయY ZాVమYఖDమYvా •"^_ం´P]“
సంబంŒœంz ”šద° ఉనL సమ8n_రంh¿ అంత •iనుకకQ ”రm •iళßలqరm.

@A. OAP!"ల0 R వలTUV:

ఇక ^_P]“ JKండవ •iౖపF ఏ†టంట„, మనšద° నునL .... ZాVరంభ పV´లPLయÓ

ఈ ]K•‚స\వFల పVత³లq. !_ ఉ^ే° శమY, ఈ పVత³లQ áదట© శh_బ° మYకQ nెం^œనవ!" ఆŒ_JాలQ మనšద° నునLT.

@A. జCD ఆంకF బFH :

మంz^œ. ఇ^œ n_ల8 బల:;<న TషయమP !_కP¬ిస\ ుం^œ. n_JXతక
V త ^_రమY

ఉప^ేశమYšక{ Pలకడత`మY zవJXవరకQ •iÿÁనట¨
Á vా gకQ hెలQసు\ం^œ. ^_P Pం]ా పuJX\nేయలqదు మనమY.
ఇం]ా ఈ సంNిప\ Tషయ8లను వnే‰ •ారమYల3 మ8ట‘Áడ!iౖ యY!_LమY. మనమY అZÇ స\ లQల8 øష³DలQ PజమYvా
ఏ† •ాVAారm మJXయY అZ1 స\ SకQల •ాVతలను గYJXంz ఏ† nెZాjర!" Tషయ8లను మ8ట‘Áడను!_LమY, సJd!_?
మJXయY •ారm •ాVసు\నపFjడ$ తJా`త :«మY ]§ందరm చJX‰ /ాదరmల గYJXంz చJX‰ంచ ను!_LమY. ^_P తJా`త,
మన†ం]ా బ-ౖ®లQల3 nేర‰బడP సు•ార\ లQ !"డ$ Pయయ†ంచబడ$త³నL vŽLNిÒ· ]K•‚స\వత`మY గYJXంz
మ8ట‘Áడh_మY. ఇపFjడ$, ¬ిVయYల8Jా మ8రm ఈ Tషయ8లను అరW ం nేసుకQ!_LరనుకQంట¨!_Lను ఎందుకంట„
మనచుట0
Ò పVబలQత³నL •ాదనలను మJXయY మన చుట0
Ò ఉనL•ారm అడ$గYత³నL పVశLలకQ జ•ా®చు‰టకQ
ఇT n_ల8 ZాVమYఖD:;<నT. మ8 ]ారDక•మ8PL చూzనందుకQ వందనమYలQ. వnే‰•ారం ´JXvX కలQసుకQం^_ం.

మT మJWP4 టXY Z[\ ]ా=మ^4 చూ`aందుక0 ఉcత FREE John Ankerberg Show App
download 1ెసు'fం@g
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