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!ర# %&ా(సం ల,ం- ప/012 క4ం/5 ఉం/ేందుక4 :ార;క<మం - 3.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    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]షnంDా oెల:ప\తghijG. cNాdసంల3 rs"TDTన tరu viSj ఎందుక: 

వvz{X|సుb hijరu?	యRSవ"TUటWల3 }ేరDాh| oiమK Gప\]డ_ సం�ేసూ9ల3;  లOమh| సంగ�S cviIరu� ల: 

XYంటh| గB4��ాb రu. GHసు ఎవరh| cషయ=Sj,	+,`aసbవIం ఎల= f�ా రంభమGందh| అంNాSj f� � �sసరu;  

ప��jసుb ంట�రu. GHసు మృతgల3; ంe లO}iడS ఎల=నమ�డం?	బ�ౖ�ల: ఎల= ర�f� ంvzంvz?	బ�ౖ�ల3; S 

సమ=}i"ాSj మనం నమ�వచు�hi?	

	

జ'� నయKకb���న అనుమ=hiల వలన తమ cNాd�ాSj వvz{ X|NామS 32	Nాతం +,`aసbవ cviIరu� లhijరu. 

cశd�ించడంrsౖన Xా"TSప\]డ_ నమ�కం కలగడం లOదు. జXాబK }ెప]లOS ప�శjల: }iల= ఎక:9వDా 

ఉhijయS Xారu తల:సుb hijరu.	

	

GHసు Sజ���న vేవ\S క:మ=రuడS oiమK నమ�డం లOదS 63	Nాతం యKవ+,`aసbవ\లhijరu.	

	

GHసు ప\నరuoi� నుడయ=IడS oiమK నమ�మS 51	Nాతం ప�జలhijరu.	

	

68	Nాతం ప"T�vi� త� ఉhijడS నమ�మS }ెfా]రu.	

	

+�వలం 33	Nాతం,	oiమK rsvె��న త"ాdత తమ Pcoiల3;  చ"T�+Q మKఖIతdం ఉంట¡ందhijరu.	

	

ఐoే ఈ ఆల3చన{j మ=ర�గలమK. +,`aసbX|తb ర యRSవ"TUటWల3 }ే"Tనప\]డ_ hi మనసుల3S cNాd�ాలSj 

సXాల: }ేయబ�£న సంఘటన hiక: గKరub నjvz. కనుక,	cNాdసంల3ంe ప�£f1 క:ం�i ఉం�ేందుక: ¤ 
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�డ¥ల: యRSవ"TUటWల3 }ెరక మKందు h|రu�+¦ వల�ిన సంగతgలS,	ఈ +ారIకBమంక: r§రu rsట�n ను.	ఈ 

+ారIకBమం +�వలం cviIరu� ల+� +ాదు,	+,`aసbX|తb రuలo¨ క{� ిఉనj ప�© +,`aసbవ\S+ª అవసరం.	

ఈhiట« అంNాSj చ"T�ం}ే అ�¬z �i. �i",B బ® ¯ ఈయన h|డ_ vేశంల3 GHసు చ"Tత�ను బ® vzం}ే 

పం�£తgలల3 మKఖుIడ_,	ప�పంచ XాIపb ంDా ల3+ా సుXారbను అf1 సbల:ల +ా"ాIలను బ® ¬zం}ే పం�£తgల3;  

ఒకరu. డల=; ± ²z³ల=´కల: �§µన"¶ల3 +·తbSబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే �ీSయరu f� � �sసరu. 30	

ప\సb+ాలను రeం}iరu. ABC,	CNN,	FOX,	Discovery	}iనళ;ల3 ప�సంDTం}iరu. ఈ జ'( ఆం+�- బ-/ ప�oేIక 

+ారIకBమంల3 కల:సు+·మ�S ఆEdSసుb hijమK.	

	

****	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మ= +ారIకBమ=S+Q ఆEdSసుb hijమK. ¤+Qక9డ ఒక ప�శj. ¤రu cviIరu� లను 

యRSవ"TUటW చదువ\లక: పంrిం}ేమKందు Xారu ఎల=ంట« ప�శjలక: జXాబKల: oెల:సు+¦Xా{?	Xారu GHసు 

ప�భKవ\ నందు +¦ల3]Gన cNాd�ాSj +ాfాడ_+¦viS+Q. +,`aసbX|తb ర యRSవ"TUటW+Q,	+ాలOP+Q పంrింeనప\]డ_ అక9డ 

అcNాdసులºౖన f� � �sసరu;  vేవ\S గK"Tంe,	బ�ౖ�ల:,	GHసుS గK"Tంe }ెబKతgంట�రu. చ"T�ల3 cviIరu� ల: cSన 

సంగతgలOj f� � �sసరu;  }ెబKoiరS తలంచ క»డదు. ఈ అనుభXాS+Q µమK�లనూ Xాళ¼నూ �ిద�పరచ�iS+� ఈ 

f1 � DాB ం }ేసుb hijమK. ఎందుకంట½ Xాళ¾¼ cNాd�ాSj వదుల:+¦ క»డదు.	

మనం ³Eను 3:16	ల=ంట« వచhiSj cంట¡ంట�ం "vేవ\డ_ ల3కమKను ఎంo¨ r§�µం}ెను +ాDా తన అvzd©య 

క:మ=రuSయందు cNాdసమKంచు ప��Xాడ_నూ న�ంపక SతI PవమK f� ందునట¡;  ఆయనను (GHసును) 

అనుగB4�ం}ెను". ఇvz SజంDా బ�ౖ�ల: }ెబKతgనj సంvేశ��hi?	SజంDా GHసు +ªB�§b  }ెfా]�i?	SజంDా vÃhÄ;  

చ"Toi� ¬i"ాల:hijయ=?	+ాలకBమంల3 ఈ కథల3 +·Sj మ=రu]ల: జ"TDాయ=?	ఇvz hiల:D# శoiబ�ంల3 జ"TDTనvేhi?	

vÃhÄ;  అh|క ర+ాల Xాviల:hijG. �ÆమK నµ�నvz XాసbవమS Sర�rిం}ేందుక: ¤క: +·Sj �ాÇÈI¬i"ా{j 

చూrిసుb hijమK.	

h|ట« మన అ�¬z ప�పంచంల3S ప�ఖ=Iత పం�£తgలల3 ఒకరu �i. �i",B బ® ¯ GHసు చ"Tత�ను గK"Tంeన సుప��ిద�  

పం�£తgలల3 ఒకరu. ల»+ా సుXారbను అf1 సbల:ల +ా"ాIమKల గBం¬i{j ÉణÊంDా అధIయనం }ేNారu. డల=; ± 

²z³ల=´కల: �§µన"¶ల3 +·తbSబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే �ీSయరu f� � �sసరu. ఈయన ABC,	CNN,	FOX,	

Discovery	}iనళ;ల3 వ�ాb రu. �ా¬iరణంDా cమరËక:ల ప�శjలక: జXాబKల S}ే�ందుక: ఒక పం�£తgడ_ +ావల�ి 

వ�§b  ఈయనను rిల:సుb ంట�రu.	

�i",B ¤రu వe�నందుక: సంo¨షం. ¤రu +·Sj సంగతgలను cవ"Tం}i{. మర�జ'� న సుXారbల గK"Tంe హమ=�vÃ 

రచనల గK"TంÍ,	ఆ తరuXాత ఆ +ాలంల3 ల3కంల3+Q వe�న ccధ ప\సb+ాలను గK"Tంe ¤రu మ=క: }ెfా]{,	మ= 
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cNాd�ాSj అc మ="��NాG. సుXారb పంoÎµ�vz వందల ఏండ_; Dా ప�కట«ంచ బడ_తgనjvz. ఇvz +,`aసbవIంల3 ఒక 

Ð�గం. ఆ +ాలంల3 ఇతర గBం¬iల: క»�i ఉhijయ=,	అc ఉhijయంట½ ప�జల: Xాట«S క»�i అంD¶క"Tం}iలS 

మనమK గB4�ం}i{. ఐoే ఈ సhiతనతdం మన వరక: ఎల= +QBంvz+Q XాIrింeంvz?	hiల:గవ శoiబ�ంల3 ఈ 

అÑf�ా య=లను గK"Tంe రకర+ాల Xాviల: జరuగKతgం� ేవhijరu . సంఘం tట«S SరÊGం}ే µగoi Xాట«S 

బ�ౖటfా"��ింvz.	

అvz Sజం+ాదంటÒ viS+Q +ారణiలను క»�i ¤రu cవ"Tం}iరu. ¤రu }ెfా]రu,	ఈ X�ా త ప�తgలను ప"TÓ{ంచ�iS+Q 

ఒక మ=ర/ం ఎµటంట½,	-	Sజ�Æ,	ఆ+ాలంల3 మనక: X�ా త ప�తgల: vొ"T+ాG. ",ండవ,	మRడవ శoiబ�ప\ ప�తgల:,	

GHసుS గK"Tంe }ెfా]G. అf1 సbల:ల r§రu;  క»�i vÃSల3 ఉhijG. ఈ గBంధ రచGతలక: అf1 సbల:లo¨ 

సంబంధం లOదు,	ఆvz సంఘంల3S +,`aసbవ సంvేNాలక»,	�ిvi� ంoiలక» క»�i కనుDÕనబ�£న X�ా త ప�తgలక: ఎల=ంట« 

సంబంధమK లOదు. tట« �ిviంతం పÖ"TbDా వIoiIస���నvz. ఆరంభ +ాలంల3 బ�ౖ�ల: బ® ¬zంeన ప�¬iన X|viంoiSj 

¤రu ఈ "#$ మ=క: cవ"Tం}i{. ఆ తరuXాత tట«o¨ట« viSj f1 {� }ెప]ం�£. ఆvzమ+ాలంల3 +,`aసbవ\ల: viSj 

చూ�ి �ÆమK నµ�నvz ఇvz +ాదంటÒ Xారu ఆ ప\సb+ాలను �రస9"Tం}iరu. స"� అక9�ేం జ"TDTంvో  }ెప]ం�£.	

/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£,	",ండవ శoiబ�ప\ మధI న�£eన సంÐ�షణల ప�¬iన �ిvi� ంoiల: మ( వద�  

ఉhijG. h|ట« మన చర�క: h|ను రంDాSj �ిద�పర}i{. పల:వ\రu యRSవ"TUటW f� � �sసరu;  ఇ"�Sయసు 

సhiతనoidS+Q జనక:డంట�రu. బ�ౖ�ల: గBంధంల3 ఏGHప\సb+ాలను ఉం}iలh| ఆల3చన,	సhiతనoidSj rsంe 

ఇతరuలను ప�క9క: h|ట«nX|య=లh| ఆల3చన,	",ండవ శoiబ�ప\ eవ"T Ð�గంల3 hYమ�vzDా లOe అÑవృvz�  }ెందుతØ,	

hiల:గవ శoiబ�ం వరక: XాIrిసూb  XYZ¼ంvz.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    viviప\ 180 ల3,	ఇ"�Sయసు. 	

/5. /5HIJ బK L:    viviప\ 180	ల3,	ఇ"�Sయసు. h|ను }iల= ఏళ¾¼ +QBతం క»రu�S vేవ\S �ిvi� ంoiSj 

మ=నవ రÙణ �ి¬iంoiSj చvzc సhiతనoidS+Q జనక:దS }ెప]బడ_తgనj ఇ",Sయసుక: మKందు tట«S 

చvzXాను. ఈ ప\సb+ాలల3 అSjట«ల3 ఏvైhi ప�¬ihiంశం మKఖIంDా కనబడ_తgనjvi అS ప"TÓ{ం}iను. 

tటSjట«ల3 ఒక ప�¬ihiంశం ఉనjదS గమSం}iను. Xాట«S మనం జ'గBతb Dా చదXాలS Ð�cసుb hijను.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    viSj ప�జలక: oెరrsౖన చూrిvi� ం.	

/5. /5HIJ బK L:    ఈ పSS ఎందుక: }ేసుb hijమంట½,	¤రu ఈ సంగతgలను cSనప\]డ_,	ఇvz ఏvో  ఓ+� మత 

�ిvi� ంతంల= కనబడక f1 వచు�. మ"#XYౖప\,	+·తb  Sబంధన బ�ౖ�ల: వచనం క»�i కనబడక f1 వచు�. ఐoే +·తb  

Sబంధనల3S అంNాలను ఇvz జ'గBతb Dా ప"TÓ{సుb నjvz. vÃSS సంగBహంDా }ెబKతghijను. సృÛిnకరbయగK 

vేవ\�ొక9�ే,	GHసు మ=నవ\SDా vేవ\SDా జS�ం}iడ_. SజంDా శBమf� ంvz,	ప\నరuతbను�ె ౖrsౖ+Q లO}iడ_. అయన 
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మన ఆ"ాధనలక: అరuÜ డ_. రÙణ అనDా వI�రక శక:b ల నుం�£ cడ_దల f� ందటం ఇvz fాప Ùమ=పణల సంగ� 

క»�i. మ=నXాZల3 ఉనj ల3fాSj స"Tvzvi� లh| అవస"ాSj బట«n  అందర� vేవ\S మKందు vోషgలయ=Iరu. vేవ\డ_ 

ఈ ల3+ాS+Q ఇNBా GHలOయKలక: ధర�Nాసb Ýం vid"ా,	ప�వ b̄ Þ vid"ా,	}ే�ిన XాDా� నం h|రX|రడ�Æ ఈ రÙణ. ఒ+� ఒక వI+Qb 

GHసు +ªBసుb  ఈ రÙణను అంvzం}iడ_. vేవ\So¨ సమ=¬iన పడ�iS+Q మ="ా/ Sj చూrించడ�Æ +ాక,	మన fాపమKల 

+·రక: మరణßంe మ="ా/ h|jర]ర}iడ_. స"T+·తb  ఉనjత ©�య Pcతంల3+Q àతbం మSÛి ప�X|�ం}i{. ఆత�,	మనసు,	

అంతకంట½ మKఖIంDా శ"¶రం. GHసు vid"ా vేవ\డ_ }ేసుb నj పSS cశd�ి�§b  ఎనjట«+ª అంతమవS ఆ©�య Pcతం 

లÑసుb ంvz.	

vేవ\డ_ సృÛిnకరb +ాదS }ెr§]cధంDా cNá;Ûిం}i క»డదు. ఆయన సమసbమKను సృÛిnం}iడ_. ఆvzల3 సృÛిn  ఎంo¨ 

మంevzDా ఉనjvz. GHసునూ,	+ªBసుb ను ఆయన వI+Qbతdంల3S,	పS ల3ను,	X|రu }ే�ి చూrింviSj మనం â/ క"Tం}i��  

శBమలను అనుభcం}iడS +,`aసbవIం }ెబKతgనjvz. మRడవvz,	fాప ప"TE"ార� బ�{,	ఆత� ప�+ార�Æ +ాâ Sజ���న 

cNాdసం +ాదు. రÙణల3,	శ"¶ర ప�+ార���న ప\నరuoi� నం ఇµ�£యKం�£;	అvz ఈ ల3కప\ �B Ûిnల3+Q XాIrింeంvz. 

అనDా vÃS అర�ం,	hiల:గవvz,	GHసు cNాd�ాS+Q vi"Tచూr§ందుక: మ=త��Æ "ాలOదు. ప�వకbDా మత జ'� hiSj 

cవ"Tం} ేబ® ధక:SDా,	cNాdసప\ మ=vz"TDా ఉం�ేందుక: "ాలOదు. ఆయన }ే�ిన పS cNాd�ాS+Q vi"T చూrింeంvz. 

ఆయన ప�వకb కంట½ µంeన Xాడ_. ఆ"ా¬zంప బడ_తØ,	vేcSo¨,	క:మ=రuSo¨ మ4�మ పంచుక:hijడ_.	

àదట« ",ండ_ శoiబ�� లల3 వe�న �ిvi� ంoiలల3S మKఖ=Iంశం ఇvz. +,`aసbవIంల3S ప�¬iన +ా"ాIలల3 +·Sj àదట« 

",ండ_ శoiబ�� లల3 జరగడం మనం చూడగలం. hi�ిb క:ల పÙంDా }ె�o ే+,`aసbవIంల3S ఈ Ð�గంల3 నుం�£ అhi{. ¤"¶ 

కథను cS చూడగలరu.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను కనుక ఇ",Sయసు +ాల=S+Q మKందు 180ల3,	viS+Q మKందునj X�ా త ప�తgలను 

ప"TÓ{ంe చూ�§b  GHసు కSrి�ాb డS }ెబKతghijరu. ఆయనను గK"Tంe సుXారbలల3 X�ా Nారu. సుXారbల కంట½ 

మKందుDా వe�న fäల: X�ా �ిన ప��కల» క»�i లÑం}iG. త"ాdత అf1 సbల:ల �షgIల: క»�i ఉhijరu. r§తgరu 

బ® ¬zంeనప\]డ_,	fäల: బ® ¬zంeనప\]డ_,	³Eను బ® ¬zంeనప\]డ_,	tరu Xా"T మKందు క»రu�S ఆ బ�ధ{j ch| 

Xారu. Xా"T రచనల: క»�i మనక: లÑం}iG.	

/5. /5HIJ బK L:    ప�సంDాల3 అf1 సbల:ల +ారIమKలల3 ఉhijG. 	

/5. జAB ఆంకD బDF:    అf1 సbల:ల +ారIమKల ప�సంDాల: ఇల=ంట«c అh|కం ఉhijG. ¤రu +·తb  Sబంధన 

గBంధంల3 }ేర�S 27	ప\సb+ాలను ప"TÓ{ంehi లOక అf1 సbల:ల �షgIల: X�ా �ిన రచనలను ప"TÓ{ంehi Xా"T 

త"ాdత వe�న భక:b లను గమSంehi ¤"Tప\]డ_ }ెrి]న అంNాలâj Xా"T రచనలల3 కనపడoiG.	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Æ. vÃSల3S మKఖIంశ�Æµటంట½,	ఈ అ¬i"ాలSjట«ల3ను ఒ+� రక���న X|viంత 

�ిvi� ంతం కనబడ_తgంvz. ",ండ_ శoiబ�� ల:Dా ఇvz ఉనjvz. vÃSS మనం పvే పvే చూడగలమK,	vÃSల3S Ð�XాSj 
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+·ంత ప�oేIక���న పడజ'లంo¨ను,	+·ంత వIoiIస���న ఒ�b�£o¨ను Xా�iరu. ఆ ప�¬iన కథGH అంద"T+ª }ెfా]బడ_తØ 

తరత"ాలక» XాIrిసుb నjvz. ఆ పద�తgల Ð�ష ఇvz +ాదh|vz ¤రu గB4�ంచగలరu. ఎందుకంట½ ఈ పvi� తgలh|c 

ఇక9�ే rsరuగKతØ వసుb ంట�G. ఇvz +·తb  Sబంధనల3S ప�oెIక XాకIÐ�Dాల Ð�షDా ఉండవల�ిన అవసరంలOదు. 

ఎందుకంట½ +·తb  Sబంధనల3 ఆ XాకIÐ�Dాల: }ేసుb నj పSâ viS ఫ{oiలS మనµప\]డ_ చూసుb hijమK. ఈ 

XాకIÐ�Dాల: àతbం కథhYల= చూసుb hijæ గK"Tbసుb hijం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz. +·vz��§rsౖhi తరXాత ప�జలక: ఈ XాకIÐ�DాSj చూrింe Xాట«ల3;  ఈ Ð�వం 

ఉనjదS cవ"Tంe oెల:ప బ® తghijం. ఇప\]డ_ +·ంచం fాత�{j మ=రuvi� ం cviI"T� యRSవ"TUటWల3 తరగ�ల3+Q 

వ}i�దను+·ం�£,	¤రక9డ cమ"TËం} ేf� � �sసరu. స"�,	�i. �i",B +,`aసbవ\డ_ +ాదS ¤రందర� ఊ4�ంచు+·ం�£. ఐoే ఈ 

ప\సb+ాలను చvzXాడ_ అత�£ ఆల3చన X|రuDా ఉనjvz. ¤రనj మ=టక: అతడ_ స]ంvzం}iడ_. ఏcదంDా సంvz�ాb డ_.		

/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£. ఈ ప\సb+ాల: ఎంత ప\"ాతన +ాలంల3 వ}i�యh| సంగ�S సXాల: }ే�§ందుక: 

ఏvో  ఒక మ=ర/ మKంట¡ందS h|ను hè+Q9 }ెబKతghijను. అc ఉhijయh| అంNాSj సXాల: }ేయలOదు. అc 

ఉhijG కనుక ఇc ఎంత fాతవh|vే ప�శj. ఇc మన{j GHసుo¨ట« కల:ప\తghijయ=?	అh|క సంగతgల: జ"TDTన 

ఈ c"ామ +ాల=Sj గK"Tంe Xారu ల3తghi చ"T�ం}i బ® తghijరu. ఈ ఆ¬i"ాలo¨ మనం చూసుb నj వంNావZS 

గK"Tంe Xారu Xాvz�ాb రu. ఔను	ఇvz àదట« శoiబ�ప\ వంNావZ +ావచు�నంట�రu. మనం మ=ట�; డ_తgనj ఆ 

తరuXాత వe�న ఆ¬i"ాలకhij ఎంo¨ ��రuD,`న వంNావZ vÃSల3 ఉం�ే అవ+ాశం క»�i ఉనjvz;	ఇvz Sజం. ఐoే 

మనం ఇప]ట«+ª GHసు +ªBసుb ను ఈ ఆ¬i"ాలo¨ట« కలపh| లOదు.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ. ఐoే ఈ c"ామం 20-40	ఏéê;  కనుక,	ఇక9డ మనక: rsద�  c"ామం లOదు. అvే 

సమయంల3 +,`aసbవ\ల: ఆhiట« "#మను �ామ=ë జIమంతట� సంఘ=లను �ా� rిసుb hijరu. +ªరbనల: fాడ_తØ cNాdసుల: 

సుXారbను ప�కట«సుb hijరu.	

/5. /5HIJ బK L:    vÃSల3S �ిvi� తం. అంతర/తంDా ఉనj fారంపరIం ఈ సంఘటనలల3S అనుభXాలక:,	

ఆ+ాలS+Q మన{j ©సు+,ళ¾b ంvz. గత f1 � గBంల3 �ÆమK vÃSj గK"Tంe ప��ాb cం}iం. �ÆమK� 

ఏం}ెfా]లనుక:ంట¡hijమంట½,	అh|క సంఘటనల: }iల= ఎక:9వ }ే�ి అ�శ³+QbDా }ెబKతghijరS,	అసల: 

సంఘటన జ"TDTనప\]డ_ ఆయ=రచGతల: PcంచలOదంట¡hijం. ఔను సంఘటనలక: }iల= +ాలం త"ాdతh| ఆ 

రచGతల: వ}i�రu ఐoే ఆ¬i"ాలక: అంvzంచబ�£నc,	ఈ ఆ¬i"ాల: X|ట«ల3; ంe వ}i�³ ఆ fారంపరIం,	ఈ 

ఆ¬i"ాల: XY�ల3; ంe వ}i�³ ఆ కథలను బట«n ,	Xాట«S XYన+Q9 hY�b  c"ామ=Sj మR�sయIగలం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    స"�. ఇప\]డ_ eనj c"ామం ©సుక:ంviం. vÃSj గK"Tంe ఆల3 eం}ేందుక: ¤క: 30	

�sకన;Sసుb hijం. ఆ తరuXాత మì¼ వ�ాb ం. �i",B మన+Qప\]డ_ }ెrి]న సంగతgలక: అ¬i"ాలGన +·Sj బ�ౖ�ల: 

వచhiలను h|Sప\]డ_ ¤క: చూrించ బ® తghijను.	
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***	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz. �ÆమK మì¼ వ}i�ం. ఈ "#$ �Æµక9డ చ"T�సుb నj అంశం గK"Tంe h|ను 

+ాలOPల3 }ేరకమKందు ఎవ",`hi hiక: }ెrి] ఉంటî బ�గKం�ేvz. ఎందుకంట½ h|ను +,`aసbX|తb ర యRSవ"TUటW+Q XYZ; 

చvzXాను - ఇలO; Sయసు యRSవ"TUటW - h|ను +,`aసbవ\డనS oె{�ి f� � �sసరu;  అక9డ_ం�ేXారu.	ఎందుక: vÃSj 

నమK�తghijనS Xారu ననj�£D�Xారu. తరuXాత,	అంతవరక: h|ను అధIయనం }ేయS బ�ౖ�ల: సంగతgలను 

©సుక:S,	ననుj ప�శjలడ_గKతgం�ేXారu.	

ఆ ప�శjలల3 ఒకట«,	X|viంతం +·ంచం మ="Tంvi?	GHసు మరణం త"ాdత +,`aసbవ\ల: +·తbDా మ"Õక +·తb  GHసును 

సృÛిnం}i"ా?	లOక సంఘhiయక:ల: hiల:గవ శoiబ�ంల3,	ఈ �ిvi� ంoiలను ప�జలrsౖన బలవంతంDా రuvi� "ా?	+·తb  

+ాలOPల3 }ే"Tన ¤+ా సంగ� oె{యదు. h|ను అధIయనం }ే�ికనుD#hi{Uవe�ంvz. ఇప\]డ_ ¤రu ¤ rిల; లను 

యRSవ"TUటW చదువ\క: పంrిసుb hijరu. Xా"T+Q +,`aసbవI�Æల= àదలGIంvో  oె{యదు. మనం నµ�న సoiIల: 

tరu యRSవ"TUటW+Q XYZoేసమసIలల3 పడoiరu. కనుకh| బ�లIం నుం�£ సంఘంల3 rs"TDTన +,`aసbవ cviIరu� ల: 

యRSవ"TUటW+Q XYళ;Dాh| cNాd�ాSj +¦ల3]తghijరu.	

ఇక9డ �i",B ప�పంచమంత�+Q oె{�ిన DÕప] పం�£తgడ_. ఈ మ"ా�Sj మనక: cవ"Tసుb hijరu. ఈ X|viంoiSj 

గK"Tంe మనం చ"T�ంచుక:hijం. +,`aసbవIంల3S మKఖI cNాd�ాల: +·తb  Sబంధనల3S 27 గBం¬iలల3 మ=త��Æ 

+ాక:ం�i àదట అf1 సbల:ల �షgIలల3ను,	త"ాdత సంఘ+ాపరuలల3ను కనప�£hiG. ¤రu ఎట¡ XYౖప\క: చూ�ిhi 

tటSjట«ల3ను ఒక +�ంద� �ిvi� ంoiSj గమSంచగలమK. ఐoే +·ంచం XYన+,9Z¼ àదట 27 ప\సb+ాలను 

ప"TÓ{vi� మK. ప�© ఒక9ర� �§j4�తgల:,	శతg� వ\లక»9�i GHసు c}iరణ సంగ� oెల:సు vÃSj �iక:I��ంట"¶లల3 

చూNాం. అh|క �ిSమ=ల3నూ చూNాం. h|రc}iరణ }ేసూb  ప�¬iన య=జక:డ_ అ�£Dాడ_ మ=రu9 సుXారb 14:61-62.	

�"TDT ప�¬iన య=జక:డ_ పరమ=తg�S క:మ=రuడXYౖన +ªBసుb వ\ âX|hi అS ఆయనను అడ_గDా GHసు,	ఔను h|ను 

¤రu మనుషIక:మ=రuడ_ సరdశ+QbమంతgS క:�£ fారËðమKన క»రu�ండ_టయK,	�Æఘ=ర�డ_�ై వచు�టయK 

చూ}ేదరhYను. మన+Qక �ాÉలo¨ పSGHµ?	ఇvz vేవదూషణ ఇతడ_ మరణమKనక: fాతg� డ_. స"�. ఈ వచhiSj 

గK"Tంe మనకంద"T+ª oెల:సు. GHసును గK"Tంe ఇvz GHమS }ెబKతgనjvz?	

/5. /5HIJ బK L:    �ిల:వ �Ù నుం�£ XYన+,9Z¼ గమSvi� ం. ఎందుకంట½ ¤రu ©వ� hi�ిb క:ల: +ాకf1 oే,	GHసును 

�ిల:వ X|�ిన సంఘటన Nా"Tత�ల3 జ"TDTందS తప]క నమK�oiరu. f� ం� rిల=తg fాలనల3 GHసును �ిల:వ X|NారS 

మనల3 పల:వ\"T+Q oెల:సు. +·తb  Sబంధన vÃSj }ెప]డ�Æ+ాదు. Antiquities	18.-64	గBంధంల3 ñ�ీఫసు క»�i 

vÃSS "ాNాడ_. Annuls	15.	గBంధంల3 ట�+Qట± క»�i vÃSS "ాNాడ_. కనుక మన+ª అంశంల3 అదనప\ 

�ాÇÈI¬i"ాల:hijG.	
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vేవదూషణక: �ిల:వ �Ù యRదుల "ా$నS }ెప\]క:నjందువలన GHసుక: �ిల:వ �Ù X|NారS సుXారbల: 

}ెfా]G. "#మనులక: "ా$ల గK"Tంeన �ిb "ాÑf�ా యం "ా${j �Æ�Æ Sయµ�ాb ం,	¤రu +ాదు. చట�n Sj Xారu 

పÖ"TbDా fాట«�ాb రu. ¤రu మ= చట�n S+Q లòంగం�£. �ÆమK µమ�{j న�£rి�ాb ం. స"TDా న�£rించడంల3 �ిల:వ �Ù 

ఒక Ð�గం vైవదూషణక: GHసుక: �ిల:వ �Ù.	

మనం,	GHసు �ిల:వ �Ù గK"Tంe,	��సయI అh| పviSj గK"Tంe }ెrి]నప\]డ_ hi�ిb క:ల: ప��jసుb ంట�రu. ఇల= 

జ"TDTందS ఎల= }ెప]గలరu?	GHసు మ=త��Æ vÃSj }ెfా]డ_ కvi?	గK"Tbంచు+¦ం�£. Xారu ల3+ాను�ారం 

ఆల3eసుb hijరu. ప\నరuoib ను�ై,	hiIయ©రu]ల3 ఏం జ"TDTంvో  }ెప]గల GHసును గK"Tంe Xారu ఆల3eంచలOదు. 

ఐoే అక9�ేం జ"TDTంvో  oెల:సుక:h| ఇతర మ="ా/ ల:hijG. S+¦vేమK,	అ"TమతG ³�§ప\,	సన45vz�ను సభల3 

మKఖI సభKIలక: ఇవâj oె{�ి ఉంట¡ంvz. f� ఉల:క:,	àదటó;  సంఘ=Sj 4�ం�ింeన ఇతS+Q,	GHసుక: వI�"�కంDా 

ఆ +ాలప\ యRదుల: GHమS పధ+ాల: పhij"# తప]క:ం�i oె{�§ ఉంట¡ంvz. ఎండ_కట½ అత�ే àదటó;  +ªBసుb  

c"#¬z. ఇక9డ అనj క:ట¡ంబ�S+Q,	GHసు క:ట¡ంబ�S+Q +·ంత c"#ధం �ాగKతgం�ేvz. అనj Xారసులల3 ఒకడ_ 60	

లల3 య=+¦బK మరణiS+Q +ారక:ల:. అనDా మKrsౖ] ఏండ;  క:ట¡ంబ కలహం GHర�షలOమKల3 �ాDTంvz. 25	X|ల 

నుం�£ 75	X|ల ప�జల:నj ఈ నగరంల3 యRviGజం ల3S సతIం ఏXYౖప\ �ాగKతgందh| అంNాSj గK"Tంe 

య=జక:ల అÑf�ా య=లను గK"Tంe ప�జల: Xాviల=డ_క:ంటÒ Pcం}ేXారu.	

కనుక vÃS వలన ©రu] +ాలంల3 మనసుల3S సంగతgల: బ�EటంDా }ెప]�iS+Q అవ+ాశంలÑంeంvz. కనుక ,	

"h|ను �ÆసUయIh| +ాక vేవ\S క:మ=రuడనS" }ెfా]డhijరu. ఐoే,	vేవ\S క:మ=రuడh|vz }iల= మKఖI���న 

�రuదు. మన సుXారbల కvi అSj �ా� Gలల3 బల=Sj ఇసుb నjvz. ఇvz సతIమS Sర�rిం} ేSరÊయ ప�మ=ణiల3;  

ఇvొకట« ఇvz rsక9 Ð�గమKల దృtకరణ.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఇvz 82 �ారu;  కSrిసుb ంvz. GHసు తనను గK"Tంe }ెప\]క:hijడ_. 	

/5. /5HIJ బK L:    ఈ పదం ceత�ంDా Xాదబడ_తgనjvz. GHసు తనను గK"Tం} ేvÃSj Xా�iడ_. ఆvz సంఘం,	

ప��కల3;  GHసును గK"Tంe vÃSj XాడలOదు GHసును గK"Tంe Xార� }ెప]లOదు. GHసు తనను గK"Tంe ఇల= 

}ెప\]క:hijడ_. viSGHల: 7	ల3S cవ"ా{j చూడం�£. ఇvz అ�ా¬iరణ XాకIÐ�గం - ఎందుకంట½ 

మనుషIక:మ=రuడనDా అతడ_ మ=నవ\డ_ - vitదు క:మ=రuడనDా vitదు ñక9 సుతgడ_. }i"�;ô క:మ=",b 

అనDా ఆ�� ఆ�� క:మ="�bGH. DాS ఈయన �Æఘ=ర�డ_�ై వసుb hijడ_. vేవ\డ_ మ=త��Æ fాత Sబంధనల3 

�Æఘ=లrsౖ వ�ాb డ_ కనుక ఇక9డ మ=నవ\డ_ vేవ\డ_ }ే�§ పSS }ేసుb hijడ_. అంతమ=త��Æ +ాదు. ఆయన వe� ఆ 

మEవృదు� S వద�  ఆvzపoiIనjందుక:S,	ఆయనo¨ క{� ిప�భKతdం }ేసుb hijడ_.	

కనుక vేవ\So¨ట« పరల3కంల3 క»రu�S అ¬z+ా"ాSj పంచుక:h| హక:9ను GHసు ప�కట«ంచుక:ంట¡hijడ_. 

పరల3కంల3 vేవ\So¨ట« ప�భKతdం }ేసుb hijడ_. ఆ +ాలప\ యRదుల fాలనల3 vేవ\డ_ ఎవ"To¨నూ తన మ4�మను 
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పంచు+¦లOదు.	కనుక ఈ అ¬z+ా"ాSj vేవ\So¨ పంచు+¦వడమh| ఆల3చన సXాల: కర���నvz. యRదుల hiయక:ల: 

ఈ cధంDా తలంe నందున GHసు vైవదూషణ }ేసుb hijడS Sంvzం}iరu. ఐoే ఆయh| మంట¡hijడంట½ - ¤"�ం 

త{�§b  అల=ననుj }ెయIం�£. ¤రu ననుj �ిల:వ X|�ి చంrిhi స"�. vేవ\డ_ hi హక:9ను రu$వ\ }ే�ాb డ_. 

õనIసమ=¬zS చూ�ినప\]డ_. h|Sం+ా సPవ\SDాh| ఉhijనh| సంగ� oెల:సు+¦ం�£. ¤రu ననుj ననుj 

సంప�vzంచ ద{�§b  www.right	hand	of	God	ల3 సంప�vzంచం�£.	

X|రuDా }ె�o,ే	vేవ\�ö తDాviల3 ఓట¡ X|�ాb డ_ vÃhÄ;  ప\నరuoiన�Æ ఒతgDా ఉంట¡ంvz. కనుక ఇvz అ¬z+ార �ా� పన. ఈ 

అ¬z+ార �ా� పన GHసు వరక: XYళ¾b నjvz. GHసు ప"TచరI మధIల3 ఈ అ¬z+ార �ా� పన ఆయన వరక: XYళ¾b నjvz.	

ఆయన ప"TచరIను గK"Tంe ఇvz }ెబKతgనjvz. �షgIల cNాd�ాSj గK"Tంe }ెబKతgనjvz. అvz Xా"T+Q ఎక9డ 

ల=Ñంeందh|ందుక: ఇvz �ాÇÈI¬iరం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను. మనుషI క:మ=రuడ_ fాfా{j Ùµ�ాb  నhijడ_.	

/5. /5HIJ బK L:    మ=రu9 ",ండవ అ¬iIయంల3,	పÙXాయKవ\ "#DTS బ�గK }ేసూb  మనం చూడలOS viSS 

Xా�iడ_ - fాపÙమ=పణ చూడలOమK - మనం చూడ గ{DTనvేµటంట½ ఆ "#DT బ�గKపడ_ట. ఆ "#DTS బ�గK }ే�ిన 

త"ాdత GHసు చrి]నvz,	"fాపం,ఉల: Ùµంచుటక: మనుషI క:మ=రuS+Q అ¬z+ారమK కలదS }ెrి],	â 

పరursతgb +·S XYళ¾¼మhijడ_". "#DT నడ_సుb ంట½ నడకGH మ=ట�; �£ంvz. fాfాల: Ùµం} ేఅ¬z+ారం మనుషI 

క:మ=రuSక:నjvz. మన fాfాలను vేవ\డ_ మ=త��� Ùµం}i గలదు. కనుక మ"Õక vైవ మ=నవ �ిల:వ àదట« 

మRడ_ సుXారbలల3 జరuగKతgనjvz,	ఇvz }iల= మKఖI���న అంశం. +·ందరu hi�ిb క:ల: ³Eను సుXారbల3 ఉనj 

ఉనjత X|viంతం àదట« మRడ_ సుXారbలల3 లOదS గట«nDా Xాvzసుb hijరu. చూడం�£,	³Eను సుXారb ఉనjత 

X|viంoiSj oేటDా బ® ¬zసుb నjvz ఐoే GHసును గK"Tంe ఉనjత X|viంతం àదట« మRడ_ సుXారbలల3 ఉనjvz - 

oih| Xా"TనS }ెప\]+¦వడం,	తన పనులను గK"Tంe,	తన గK"Tంe ప�కట«ంచడం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    అందు+� బ�rీbస�µచు� ³Eను మ=టhiక: నe�ంvz. ""ాబ® వ\ XాదమK âX|hi,	

�ÆమK మ"Õక"T +·రక: కSrsట�n ల=?	"	GHసు జXాబKల3 సమసbం ఇµ�£ ఉనjvz.	

/5. /5HIJ బK L:    ¤రనjvz Sజం. “గK�£¥  Xారu చూప\ f� ందుచుhijరu. క:ంట«Xారu నడ_సుb hijరu. ÷దలక: 

సుXారb ప�కట«ంపబడ_చునjvz" రÙణ +ాలం వe�నప\]డ_ vేవ\డ_ }ే�§ పSS గK"Tంe }ెబKతØ Gøషయ=,	ఈ 

మ=ట{j తన ప\సbకంల3 "ాNాడ_. hi +QBయ{j బట«n  ననుj oెల:సు+·ందురS యసు }ెfా]డ_	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz,	�i",B GHసు }ెrి]న ఆ మ=టను అh|క ర+ాల:Dా Sర�rించగలమK. 

hi�ిb క:ల vid"ా cNాdసుల vid"ా క»�i,	యRదుల: "#మనుల vid"ా vÃSj గK"Tంeన cవ"ాల: అh|క గBం¬iలల3 
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లÑసుb hijG కనుక ఇvz Sజం ప�శj ఏంటంట½ +ాల కBమంల3 ఈ సంvేశం +QBంvz త"ాలక: ఎల= వe�ంvz?	ఏం జరDా 

బ® తgనjviS GHసు చూNాడ_?	vేâj �ిద�ం }ేNాడ_?	

/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£,	GHసు ఏం }ేసుb hijడంట½,	oiను ��సయIనS }ెప\]క:S,	vేవ\S ప�ణiZకల3 

oiùúను ఒక మKఖI���న Ð�గమS ప�జలక: oెల:ప\తghijడ_,	GHమS }ెబKతghijడంట½,	oiను vేవ\S రÙణను 

అంvzం} ేఅÑÛిక:b డనS ప�కట«ంచుక:ంట¡hijడ_. vైవ+ారIంల3 మKఖIÐ�గంDా ఉhiడ_. ఈయన ఎవరS ఈ 

XాకIÐ�గం }ెబKతgనjvz. కనుక vÃSS �ిద�ం }ేసుb hijడ_. మనం చూసుb నj సంగతgల:,	చూ�ిన సంగతgల:,	

సంఘటనలక:,	ఆ¬i"ాలక: మధIనునj X|"ామ=Sj oెల:ప\తgనjvz. ఈ c"ామం		కBమకBమంDా త"TDT 

f1 తgనjందున,	GHసు +QBయల3 సంబం¬zంeన సంఘటనల:,	viSల3ంe వe�న X|viంతం సంvేNాSj cవ"Tంచ 

గల:గKతghijG. కనుక c"ామ=Sj మనం అÙ"ాల= తDT/ంeX|Nాం. ఇప\]�ö c"ామం viviప\ పÖ"TbDా అంత"Tంe 

f1 Gనట¡; నjvz. ఐoే �ిvi� ంoi{j వIకbం }ే�ి ప�కట«ం} ేccధ పద�తgలల3 ఎల=ంట« అÑవృvz�లOదS మనమK ఇక9డ 

తలంచ క»డదు. ఐoే రÙణనంvzంచగ{DTనvz GHసు +ªBసుb  మ=త���నS బ® ¬zం}ే ఈ ప�viనంNాSj GHసు 

ప�జ'లంద"T+Q ప�కట«ం}iడh| సంగ�S �ాÉల:Dా ఆయన �షgIల: గB4�ం}iరu. కనుక vÃSల3 బ�viÑf�ా య=లh|c 

లOవ\. vÃSల3S ప�¬iన �ిvi� ంoiS+Q పల:వ\రu రచGతల:,	ccధ �ా� Gలల3 మKఖIoidSj ఆfాvzసూb  X�ా �ిన 

ప\సb+ాల: మనక: లÑం}iG. tరu vÃSల3S X|"�dరu అంNాలను ఎ�b  చూrిసూb  X�ా Nారu.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను,	ఐoే vÃSj tరu �ాÉల:Dా గB4�ంచడం hiక: నe�ంvz. గB4�ంచడం మ=త��� 

+ాదు. GHసు Xా"TS ఎంచుక:S,	¤రu సరd ల3కమKనక: XYZ; సరd సృÛిn+Q,	సుXారbను �¬zం}iలS ఆ అf1 సbల:లక: 

ఆజ'� rిం}iడ_.	

/5. /5HIJ బK L:    అf1 �ాb ల:డ_ }ేయవల�ిన పSS గK"Tంe మనం మKఖIంDా oెల:సు+¦వల�ిన vేµటంట½,	

ఇvz }iల= ప�oేIక���న పS. అf1 సbల:ల+ారIమKలల3 యRviక: బదుల:Dా మ"Õక వI+QbS XYతgక:తØ,	ఆవI+Qb 

GHసుo¨ట« àదట« నుం�£ ఉంvz ఉం�iలS }ెfా]రu. GHసును గK"Tంe బ�Dా oె{�ిన వI+Qb GHసు Xా"TS �ాÉల:Dా 

Sయµం}iడంట½,	tరu ఏcధ���న �ాÉలమKDా ఉhijæ,	�ÆమK అట¡ వంట« �ాÉలమK +ామK. �ÆమK 

t"TభKజ'లrsౖన Sల:�S ఉనjత �ా� నంల3 ఉhijమK. GHసు }ే�ిన పనుల: చూ�ి,	ఆయన బ® ధలను cS viSS 

గK"Tంe ఇతరuలక: ప�కట«ంeన �షgIల: tరu. అf1 సbల:ల+ారIమKలల3;  �ాÉలనDా అర�ం ఇvే. తన ప"TచరI మధIల3 

ఆయన Xా"TS తన చుటÒn  క»రu�న rsట¡n క:S Xా"T+Q సుXారbను బ® ¬zసూb  Xా"TS �ిద�  పరeనvz ఇందు+¦స�Æ.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ,	పల:వ\రu అf1 సbల:ల: 65-67	క: గ�ం}iరu. ³Eను 95	వరక: ఉhijడ_. 

నూరవ సంవతU"ాS+Q,	అ¬z+ా"Tక అf1 సbల:ల �ాÉల: ఎవdర� లOరu.	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Æ	
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/5. జAB ఆంకD బDF:    ఆ సమ=}iరం మR�ిX|య బ�£ంvz.	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ'S+Q +·తb  Sబంధన గBంధంల3 �ాÉల గK"Tంeన సంగతgలâj బ�ద�పర}iబvzhiG. +·తb  

Sబంధనల3 మనం చదువ\తgనj సంగతgలâj ఇX|. GHసుo¨ క{� ిPcంeన ఆvzత"ాల వద�నుం�£ లOక t"To¨ 

సంబంధం క{DT ఉనj ప�జల వద�  నుం�£ మనక: +·తb  Sబంధన vid"ా లÑంeన cవ"ా{c.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఇvz బల���న NాÙIం ఇvz SజంDా జ"TDTంvz. }ెr§] సంగతgల: ¤క: 

అర�మవ\తghijయనుక:ంట�ను. �ాÉల: ల3కంల3+Q XYZ; ఏcధంDా బû vzం}iరh|vే +ాక,	Xా"T �షgIల: ఈ బ® ధలh|ల= 

గBంధసb ం }ేNా"# క»�i చూvi� ం. మ"T మనక: బ�ౖ�ల: ఎల= లÑంeంvz?	ఆయ= ప\సb+ాలhYల= ఎంచుక:hijరu,	ప�జలక: 

oెల:సు +¦XాలS ఉంvz- ఆ ప\సb+ాలhYవరu,	ఎందుక: ఎంrిక }ేNారu?	ఎందుక: +·Sjంట«S వvzల=రS +·ంద"T ప�శj. 

ఈ సంగతgలను గK"Tంe తరuXా� +ారIకBమంల3 చ"T�ంచబ® తghijమK. అందర� తప]క చూడం�£.	

	

	

మ"TSj +ారIకBమ=లను చూడట�S+Q మ= ఉeత 	

vz జ'( ఆంకరü-/ 01 		app	

"Pray	to	accept	Jesus	Christ"	@JAshow.org		ను }ేసు+¦ం�£. 	
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