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ఈ"#$ ఒక ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?ను ఇకAడ మన మధ,లE ప)పంచ ప)ఖH,త 

*>J9క =>KిMక0Nైన N>. ఆంటS: TUV , ఈయన మ3నుపY ఆకZఫ\] ^శ,^`>,లయపY అb>,పక0డc, 

మ"dయ3 మ"eకరf ghijస<వ *>J9క0డc మ"dయ3 చ"dత)gారfNైన N>. mn"d హబ"ా4q, ప)సు< తమ3 rబ"st 

^శ9^`>,లయమ3లE *>J9క  uvగమ3నక0 అb>,పక0Nxmా ప:yేసు< =>?రf. =zట{ |ా"d 

చర/:యHంశమ3 }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? 

ల�దు. =z:కAడ yె�ా�లనుక0న? `ేమంట� ��ల0 :జమ3mా `ే:: చూy>డc. పYనరf*>< నుNైన 

g��సు< ను చూy>న: అతడc `ే:: చూKి అనుక0=>?డc. gా: అత:g� క:�ిం� అత: *�ట{|ా"dg� 

కనబడనట�వంట{ ^ధమ3mా పYనరf*>< నుNైన g��సు<  క:�ింy>N>లH ల�క మ"n`ై=> జ"dmdం`>. 

ప)J ^మర�క0లను �ష�,ల0 పYనరf*>< నుNైన }~సును చూKినట�V mా uv^ంచుక0=>?ర: 

అంట�=>?రf. కనుకఇకANx సమK�,మంట�. పYనరf*>< నుNైన }~సు=z చూy>మ: �ష�,ల0 

uv^సు< =>?రf, కనుక ఇకAడ బv) ంJ ఉంNే అవgాశమ3 ల�దు, ఇక మనక0 *ెrKినంత వరక0 

మ"eకట�`� ఉంNే అవgాశమ3 ల�దు. మనక0 *ెrKినతవరక0 ఇ`� ఒక అదు�త స:?|zశమ3. 

`�:g� ఏ��రf పట�t ట స"hiన`ో  =>క0 *ెrయడమ3ల�దు. =>gn1 క�dనమ3mా అ:�ిసు< ందంట� |ా"dg� 

క:�ిం�నట�V mా yెబ3త�న?`� బv) ంJ yేత=> ల�క మ"n`ై=>, ల�క �రf `>:: uv) ంJ అ: ల�క 

దర�నమ: ల�క మ"n`ై=> అ: yెప�గల"ా. 

��ల0 `�:: uv) ంJ gాదు అ: స�షtమ3 yేసు< =>?డc. 

అ`� అత:*� నున? |ా"dg� క:�ించక �� *ే అపY�డ`� u�Jక� ¡న శ"sరమ3 అయ3ండక 

�� వచు/ను. 

ఇ`� అత:*� నున? |ా"dg� క:�ించల�ద: ఎవర=>?రf. 
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ghijస<వ ^£ా9సమ3 g��సు<  పYనరf*>< నమ3 �¤ౖన=z ఆb>"ా�ాNx అ}*ే :ల0సు< ం`� ల�క పNx�� త�ం`�. 

g��సు<  మృత�లలEనుంNx ల��నట¦§V *ే అపY�డc ghijస<వ ^£ా9సమ3 సత,మ3. ల�క0న?ట¦§V *ే ghijస<వ 

^£ా9సమ3 అబద̈మ3. అ�� స<ల0Nైన ��ల0 క©N> yెబ3త�=>?డc, "g��సు<  ల�పబNxయ3ండ:}«డల 

�¬మ3 yేయ3 ప)కటన వ,రM�¬, � ^£ా9సమ3ను వ,రM�¬. �"dంకను � �ాపమ3లలE=z 

య3=>?రf." ద జ® ఆంక\ బ\̄ °� లE: ఈ ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?మ3. 

**** 

 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇకAడ మనమ3 ఇద²రf ప)పంచ ప)ఖH,త తత9 |zత<ల*� మHటvV డcత�=>?మ3 మ"dయ3 

తత9 £ాత)మ3లE పటvt  పYచు/క0న? |ారంద"dg� ³రf *ెల0సనుక0ంటvను N>. ఆంటS: TUV , ఈయన ప)పంచమ3లE=z 

తత9 |zత<లలE =>KిMక0డcmా య3=>?డc. మ"eకరf N>. mn"d ´µబ¶"ా4q, ప)మ3ఖ ghijస<వ తత9 |zత<  మ"dయ3 

చ"dత)gారfడc, }~సు g��సు<  పYనరf*>నమ3ను గ3"dం�న రf$వYలను ^వ"dంచుటలE `�టtmా అంద"dyేత 

ప)శంKించబNxన|ాడc. 

మనమ3 చ"d/సు< న? ప)శ?: }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? మ"dయ3 `>:g� ¸ా¹,మ3ల�1ట{? |ాట{g� 

రf$వYల�� ¡=> కల|ా? మ"dయ3 �)ా య3లH"ా, |ాట{లE: ఒక మ3ఖ,� ¡న ^షయమ3, మనమ3 మHటvV డcgºవలKిన 

మ"eక ^షయమ3 ��ల0mా �ిల0వబడcత» ghijస<వYలను ´¼ంKించుచున? |ాNై=> ఇత:: మHర/గrmdన`ే1ట{. 

ఆ}=> ^శ9Kించగల మనసుZకల|ాడc gాదు; ^శ9Kింy>లనుgºల�దు, |ారf yె���^ పU"d<mా ధర4£ాస< ¾ వ,J"nక 

మనుక0=>?డc. gా: అక¸ా4త�< mా, ఆయన ghijస<వ ^£ా9సమ3ను ప)చురమ3 yేK� meప� సు|ా"d<క0డcmా 

మH"d�� }=>డc. ఇపY�డc ఏ`ో  క�/తమ3mా జ"dmdం`�. టS¿, =>క0 జ|ాÀయ,ంNx. ��ల0క0 ఏ1 జ"dmdంద: � 

ఉ`ే²శమ3? 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, ఆ సంద"ా�:? గమ:K�<  ఆయన తన *�ట{|ా"d*� |ÁళÃత�=>?డc, |ా"n మHర̄Ä 

మధ,లE అతడc అనుgºన: "sJmా చూపY gºలE�}నపY�డc అత:: దమసుAనక0 *>సుక0: |ÁళÃత�=>?రf. 

మ"dయ3 ఆత: ఆలEచన ప)gారమ3 ఆయన పYనరf*>< నుNైన }~సును, g��సు< ను, � సయ,ను, ఆయన 

చూ�య3=>?డc మ"dయ3 � సయ, ఆయన*� మHటvV N>డ: అనుక0ంట�=>?డc. gా: ఆయన *�ట{|ా"dg�, �వ"dg�, 

అ=zక0ల0 ^:య3=>?రf.... gÅందరf |ారందరÆ ^=>?రంటvరf మ"dgÅందరf |ా"dలE gÅందరf ^=>?రంటvరf. gా: 

క�/తమ3mా 1mdrన |ారందరÆ �రf yెబ3త�న?ట�V mా ఏ^ధ� ¡న ఆgా"ా:? ల�క ¸ాb>రణ� ¡న ల�క 

అ¸ాb>రణ� ¡న మHనవ రÆ�ా:? చూKియ3ండర నుక0ంట�=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�. అ}*ే mn"d, �రf ఇకANx �ి)య3లక0 ఏ1 yెబ3*>రf? 
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9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, మరలH, ��ల0 yె���`� :జ�¬ అ}*ే మ3ఖ,� ¡న సమK�,1టంట�. ఈ 

సమHy>రంలE: మ3ఖ,� ¡న ^షయమ3ను అ=zక సందర�మ3లలE ��ల0 మHటలలE=z ^ంటvమ3 - 1 gÅ"dంÉ� 9:1, 1 

gÅ"dంÉ� 15:8, గలÍయ3లక0 1- *>ను }~సును చూy>ను అంట�=>?డc. gా: ghంÎ Kి`>¨ ంతమ3ను అతడc 

�ాట{సు< =>?డనుgÅను, మHరfమనసుZ భ)మ కలగల�దనుక0ంటvను, ఎందుకంట� =zను yె�ి�నట�V mా, మHరfమనసుZ 

భ)మలE బv) ంJg� చూట�ల�దు. కనుక అ}*ే ��ల0 మHరfమనసుZ భ)మ కrmdయ3ంN>r ల�క "hండవ`�, £�ా వణ బv) ంJ 

కrmdయ3ంN>r ఎందుకంట� *>=Ðక స9రమ3 వYన?ట�V mా yెబ3త�=>?డc; మÑడc, దృశ, uv) ంJ; =>ల0గ3, తరf|ాత 

� సZయ, సంg�Vషtత- yెప�N>:g�, అత,దు�త� ¡న దృశ,మ3, ఎందుకంట� `ేవYడc తన*� మHటvV Nxనట�V mా మ"dయ3 

ప)పంy>:g� అం`�ంచమ: ఒక |ార<ను అప�mdం�నట�V mా ^శ9Kిసు< =>?డc; ఇక ఐదవ`�, *>ను మH"ాల=z ఆలEచన 

కrmdయ3ంల0t mా gా: ల�క ఎందుక0 మH"ాలను క0=>?డ=z ^షయHల0 gా: ��ల0 ÓకA మHటలలE ఎకAN> మనక0 

క:�ించవY. 

ఇ`� =>ghలH అ:�ిం�ందంట�, మనక0 =>ల0గ3రకమ3ల మHనKిక సమస,ల0 ఎదు"Ôత�న?^ మ"dయ3 త"ా9త ��ల0 

|)ా తలలEనుంNx బ¶ౖÀల0 పర� ¡న సమస, ఒకట{. ghంÎ mా"d మHరfమనసుZ భ)మను ఎలH మHర/గల"ా అ: 

ఆలE�సు< =>?ను- � Kి`>¨ ంతమ3- �రNxలH మHర/గలరf ల�క క©ర� గలరf, అ`ెలH ఉందంట� ఒక మHరfమనసుZ 

భ)మ*� కrKిన దృశ, uv) ంJ*� క©Nxన £�ా వణ uv) ంJ*�క©Nxన దృశ,రÆపకమ3mా � సZయ, `�వ, "eప�మ3ను 

చూy>న=z మ=Õగతమ3. అ}*ే ఇవ:?యÑ ఒgn ¹ణమ3లE జ"dmdన^. 

9:. ఆంటDE FGH :					అ:? సందర�మ3లలE =zను ప)కృJ సంబంధ� ¡న ల�క మ"nరక� ¡న ^వరణ ఇచు/టక0 

=zను ప)యJ?ంచుటల�దు. ఇకAడ జరfగ3త�న? ^|ా`>�ాస�ద :యమమమ3ల�1టS =zను *ెల0సుgº|ా 

లనుక0ంట�=>?ను..... 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     gా: అ`� �)ా కృJక Kి`>¨ ంత�¬. 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, ఇ`� ఆలE�ంచ దmdన`�. `�:లE gÅంత తపY�క©N> ఉండవచు/. మHరfమనసుZ 

భ)మను గ3"dం� పU"d<mా ^వ"dంచగrmdన మHనKిక |Áౖదు,Nx: gాద: yెబ3త�=>?ను. =zను ^rయం జÖZ ఇలH 

gÅంద"d రచనల0 చ`�|ాను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇ`� ghంÎ mా"d "hండc మ3ఖ,^షయHలలE ఒకట{... `�:g� అనుకరణ ఉన?`>  *ెrయదు. 

ఆయనక0 మHరfమనసుZ భ)మ కrmdనప�ట{g�¿, |ాట{ త"ా9త అతడc చూచుట, ^నుట మ"dయ3 `ేవYడc 

ప)కట{ంచుటక0 తనక0 ఒక |ార< ఇ�/నట�V mా uv^ంచుట జరfగదు. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓØ, ల�దు. స"n. మHరfమసుZ భ)మ `�:: ^వ"dంచల�ద: yెప�N>:g� గల gారణమ3 

ల�వనmా. `�:: గ3"dం� ప)*ే,కమ3mా =zను బvధపడcట ల�దు. => ఉ`ే²శమ3, =zను `�:: ghంÎ దగ̄ర చ`�|ాను... 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     �రf `>:: ^Nx��¤ట�t ట ల�దు. 
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9:. ఆంటDE FGH :					ల�దు. =z:కAడ yె�ా�లనుక0న?`� ��ల0 అపY�డc :జమ3mా చూKిన`ే1ట{. ఆయన 

పYనరf*>< నుNైన g��సు< ను చూ�నట�V mా అనుక0ంట�=>?డc. gా: ��ల0 Ù^తమ3 పU"d<mా మH"d�� }~ంతట{ 

అనుభవమ3 తనక0 మHత)�¬ క:�ిం� తన *�ట{ |ా"dg� క:�ించనట�వంట{ పYనరf*>నుNైన g��సు<  రÆపమ3 gాక 

మ"nమ} య3ండవచు/. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     �రf |ాక, uvmా:? చూK�<  అ�� స<ల0ల gార,మ3ల0 9: 22 మ"dయ3 26. |ారf meప� 

|Áల0గ3ను చూy>రf. ఆయన *�ట{|ారf |Áల0గ3ను క�/తమ3mా చూy>రf. |ారందరf g��ందక0 ప`� Üక"dంy>రf. 

|ారf స9"ా:? ^=>?రf gా: ఆ స9ర�¬1 yెబ3త�=>?`ో  |ా"dg� అర̈మ3 gాల�దు. =zను 1mdrన |ారf ఊరక=z 

అకAడ :ల0/: `ే:: చూడల�ద=z ^షయమ3లE =zను �*� ఏg�భ^ంచుట ల�ద: ప)జల0 అర̈మ3 yేసుgº|ాr. |ారf 

|Áల0గ3ను చూy>రf, |ారf స9రమ3 ^=>?రf మ"dయ3 |ారందరÆ =zల�¤ౖన పN>] రf. కనుక కనుక |ారంద"dg� 

తప�క0ంN> ఒక రÆపమ3 క:�ిం�ం`�, స"n, `>:, వలన మ"eక, సమస, మHరfమనసుZ భ)మక0 *�డవYత�ం`�. 

ఎందుకంట� ��ల0క0 మHరfమనసుZ భ)మ కrmdయ3ంట�, అత: *�ట{|z=>రf ఎందుక0 =zల�¤ౖన పNx, ఒక |Áల0గ3ను 

చూ�, స9రమ3ను ^నడమ3 జరfగ3త�ం`�?    

9:. ఆంటDE FGH :					స"n. స"n. స"n. =zను |ానKిక |Áౖధు,డన: yెప�డమ3ల�దు. స"n, మHరfమనసుZ భ)మ 

స"d�� వడమ3 ల�దు. gా: � Ù^తమ3ను మHర/N>:g� ఏ`ై=> మ3ఖ,� ¡న`� జరmాలంట�,.... 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అ`� :జ�¬. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఇ`� తప�క పU"d<mా అంmsక"dంచబడcత�ం`�. ఇ`� క�/తమ3mా మ3ఖ,� ¡న`�. ఎందుకంట� 

అకAడ *ెr^జను ghమH"ాల0 ఉం`� జరfగ3త�న?|ాట{: �Í)క"dం� య3ంట�=z gా:, `ేవYడc ��ల0*� మHటvV N>టv:g� 

ప)యJ?y>డ:, �క0 *ెల0¸ా, మనక0న? gారణమ3ల*� నమ34ట తప� మనదగ̄ర మ"eక gారణ�¬`� 

ల�దనుక0ంటvను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మనదగ̄ర Þిr�ీ� 3 ఉం`�: ��ల0 *>ను చూ�న`� u�Jక శ"sరమ: yెప�N>:g� 

ఉపámdం�న మÑడc ^షయHల0 Þిr�ీ� 3 అb>,యమ3లE మనక0 కనబడcత�న?^. 

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను. స"n. అతడలH అనుక0=>?డc, gా:... 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అ`� :జ�¬. 

9:. ఆంటDE FGH :					gా: ఇ`ొకAట� *>ను :రãయమ3 ÍసుgÅనులHగ3న yేKిన`>: అను అతడc 

uv^ంచుgºవడమ3 ల�ద=z`� `�:లE: సత,మ3. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అవYను. gా: => ఉ`ే²శమ3, �రf ��ల0 ఒక  ఆత4ను ల�క }~సు ఆత4 వంట{ 

రÆపమ3ను చూy>డ: �రంట�, ��ల0 క�/తమ3mా తనక0 క:�ిం�ం`� u�Jక శ"sరమ: yెబ3త�=>?డc. కనుక 

అతడc u�Jక శ"sరమ3ను చూ�నట�V mా=z అనుక0=>?డc, మ"dయ3 అ�� స<ల0ల gార,మ3లలE: ^షయH:? 
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గమ:K�< , అకAడ అత:*� నున? మ3గ3¯ రf |Áల0గ3ను చూ�నట�V mా, స9రమ3ను వYన?ట�V mా |)ా యబNxం`�. 

మ"dయ3 మHరfమనసుZ భ)మ gాదు. కనుక మHరfమనసుZ భ)మను ^Nx��¤ట�tసు< =>?"ా? 

9:. ఆంటDE FGH :					=zన`� పట{tంచుgºను. =zను ^Nx��¤టtN>:g� y>లH సం*�äిసు< =>?ను. =zను క©N> పU"d<mా 

`ే:: ^శ9Kించుట ల�దు. =zను yెప�దల�న ^షయ�¬మంట�, అకAడ చూడదmdనదంటå ఏ`� ల�దు. `�:నతడc ఎలH 

yెప�గrmాడc, �క0 *ెల0¸ా, ఇ`� మHనKిక |Áౖదు,ల0 yేయవలKిన ప:, సం*�షకరమ3mా =zను |ా"dలE ఒకNx: 

gాను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇ`� మHరfమనసుZ భ)మ gాక0న?ట¦§V *ే, =z=> ప)శ?ను J"dmd �|ÁౖపYక0 J)�ి� 

అడcగ3*>ను. అ`� మHరfమనసుZ భ)మ gాక0న?ట¦§V}*ే, ఆయన }~సును చూడక0ంట�, మ"dయ3 అపY�డc అతడc 

అత:*� ఉన?|ారf చూKిం`� ఎవ"d:? |ారందరÆ ఒgn¸ా"d ఎందుక0 g��ంద పNx�� యHరf? దమసుA మHర̄మ3లE 

మ"d జ"dmdన`ే1ట{? అ`� బv) ంJ gానటV}*ే, పYనరf*>< నమ3 జరfగక0ంట�, మ"d జ"dmdన`� ఏ1ట{? 

9:. ఆంటDE FGH :					అత:*� నున?|ా"dg� క:�ించక0ంట� అపY�డ`� u�Jక శ"sరమ3 అయ3ండక �� వచు/ను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అJ:*� ఉన?|ా"dg� క:�ించల�ద: ఎవరf yె�ా�రf. => ఉ`ే²శం, |ారందరÆ |Áల0గ3 

చూ¸ారf; g��ంద పN>] రf; |ారf స9రమ3ను ^=>?రf. 

9:. ఆంటDE FGH :					మనక0 yెప�బNxన`� అంతవరgn.... 

న:?లH yెప�:వ9ంNx. *>J9కమ3mా, �క0 *ెrKినట�V mా, వ,J"nకతల0, "hండc ^షయHల0 ఒgn సమయమ3లE 

స"dmాను మ"dయ3 తపY�mా ఉండల�వY, ఒgn సమయమ3లE, ఒgn సMలమ3లE, ఒgn "sJలE. |ారf చూ�నట�V mా మనక0 

yెప�బడcత�న?`� gా¿ |ారf చూడనట�V mా మనక0 yెప�బడcటల�దు. u�Jక శ"sర�¬ అకAడ :ల0వబNx 

య3ండవచు/. అకANే శ"sరమ3 ల�ద: మనక0 yపె�బడcటల�దు. |ాక,ంలE ఎకAN> అకAడ శ"sరమ3 క:�ించల�ద: 

|)ా యబడల�దు. `>: త"ా9త Þిr�ీ� 3లE ��ల0 అత: శ"sరమ: |)ా సు< =>?డc. మనక0న? ఒgnఒకA సంy>రమ3 

��ల0`ే , అవY=>? అత: *�ట{|ా"d సమHy>రం ల�దు. 

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మనక0 ��ల0 సమHy>ర�¬ ఉం`� మ"dయ3 ��ల0 అ`� u�Jక శ"sరమ: uv^సు< =>?డc. 

కనుక �వ"dg�, ఇకAడ ఒక సమస, ఉన?`�. మనక0న? =>ల0గ3 సత,మ3లలE ఒకట{: ��ల0 *>ను పYనరf*>< నుNైన 

}~సును చూy>న: ^శ9Kిసు< =>?డc. ఇ`� uv) ంJ gానటV}*ే మ"d మన� కANxg� |Áళ*>మ3? 

9:. ఆంటDE FGH :					gా: సు|ార<లలE నున? |ారందరÆ చూ�న`� పYనరf*>< నుNైన g��సు< : అ: అనుక0ంటå 

ఉండవచు/, �క0 *ెల0¸ా. ఇతరfల*� �� r/నపY�డc gnవలమ3 gÅంద"dg� మHత)�¬ ఆయన శ"sరమ3 :జ� ¡న`> 

ల�`> అ: *>g� ల�క మ3ట�t క0: చూN>లన? ఆలEచన వ�/ం`�. 
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9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, ఇకANే ఆmd J"dmd వ�/నపY�డc �న? సమÑహమ3 ఎవర=z`� 

చ"d/ంచుక0ం`>మ3. �¬మ3 yెబ3త�న? ఇతరfల సంగ*ే1ట{. |ా"dg� ఏ1 జ"dmdం`�? �¬మ3 gÅ`�²  సమయమ3లE 

^వ"dంచను=>?మ3. 

^"ామం 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, �¬మ3 J"dmd వy>/మ3. మనమ3 N>. ఆంటS: TUV , ప)పంచమ3లE: 

అ=zక0లH yేత *>J9క =>KిMక0డcmా ప"dగణæంచబడcత�=>?డc; మ"dయ3 N>. mn"d ´µబ¶"ా4q, ప)Kిద̈ ghijస<వ తత9|zత<  

మ"dయ3 చ"dత)gారfడc, మ"dయ3 అ=zక0లyే }~సు g��సు<  పYనరfత<నమ3ను గ3"dం� meప�mా ^వ"dంచగల|ాడ: 

ఎంచబడcచు=>? |ా"d*� మHటvV డcత�=>?మ3. |ా"dద²రÆ ఇకAడ ఉ=>?రf. మ"dయ3 మనమ3 :జమ3mా }~సు 

మరణమ3 జ}ం� ల��=>N>? అ=z ^షయమ3ను చ"d/సు< =>?మ3. ఆలHmhiనట¦§V *ే, ఆయన ల��న తరf|ాత 

కrmdయ3న? శ"sర � లHంట{`�? `>:=z ఇపY�డc మనమ3 చ"d/సు< =>?మ3. �ష�,ల0 చూ�న`� ఏ1ట{? మ"dయ3 

��ల0 గ3"dం� క©N> మHటvV డcక0=>?మ3. ఇంgా మనమ3 ��త�రfను మHటvV N>r; తరf|ాత యHgºబ3 ఉ=>?రf; 

తరf|ాత *�మH; తరf|ాత Kీ< ¾ల0 ఉ=>?రf. �వ"dmా అకAడ |)ా యబNxన |ారందరÆ ఉ=>?రf. ఎకAడనుంNx 

�)ా రంçంy>ల: అనుక0ంట�=>?రf? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, మత<} సు|ార<లE Kీ< ¾ల0 ఆయనను *>g�నట�V mా ఆయన yెబ3త�=>?డc; 

á8ను సు|ార<లE మ"dయH మHత)�¬ ఆయన *>g�ం`�; మ"dయ3 �వ"dg� *�మH ఆయనను y>దగrmdనంత దగ̄రmా 

చూ£ాడ: తరf|ాత, ఇmn?Kియసు *>g�=>డ: yెబ3త�=>?డc. =zన`ే ప)శ?ను అడcగ3త�=>?ను: �ష�,ల0 uv) ంJ: 

�è ం`>ర: yెప�డమ3 స"hiన`ే=> ల�క |ారf }~సు|ాలé ఉన? |ా"hవ"d=Áౖ=> చూy>"ా? ఇకAడ uv) ంJ Kి`>¨ ంతమ3 

మరలH వ�/ం`�. 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, :"sãత ఆgారంmా ప"dగణæంపబNే ఆలEచనల0 y>లH ఉన?^; gా: అ^ y>లH 

స9ల�� ¡న ఆలEచనల0. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     సమయమ3ను మ"dయ3 సMలమ3ను ఆక�1ంచN>:g� ఎవ"d=>:=> ఎ:? ¸ారfల0 �రf 

మ3ట�t క0: చూడవలKి వసు< ం`�? 

9:. ఆంటDE FGH :					y>లH ¸ారfV  అవసరంల�దు. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఒకA¸ా"d చూ¸ా< రf, స"n=>? 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓØ, అవYను. gా: ఇకANx ^షయ�¬మంట�, పYనరf*>< నుNైన }~సును చూy>మ: 

yెబ3త�న? |ా"dలE gÅందరf |ారf చూ�న`� }~సు=> gా`> అ: ప"sêxం� చూ�నట�V mా yెబ3త�న?|ా"d 

సంగ*ే1ట{. 
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9:. IJKL MNబOKాPQ:     అవYను :జ�¬, ఇపY�డc, }~సును ఎవ"hi=> ఒకరf *>g� y>డనవసరమ3 

ల�దనుక0ంటv. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓØ. gాదు. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     �"s గ`�లE =>*� �ాట�mా బ�Jకంmా ఉండవచు/ gా: =zను 1మ34ను *>కక 

�� వచు/ను. 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓØ, అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     కనుక, }~సును Kీ< ¾ల0 *>g�నట�V mా చూసు< =>?మ3; మ"dయ }~సును *>g�ం`�; మరలH 

�రf సు|ార<లను గమ:K�<  *�మHను *>g� చూడమ: yె�ి�నట�V mా చూ¸ా< మ3. gా: ��ల0mా"d మHటలలE క©N> 

చూK�< , మనదగ̄ర Þిr�ీ� 3 ఉన?`�. ��ల0 *>ను పYనరf*>< నుNైన }~సును చూy>న: uv^ంచుక0ంట� అ`� ��ల0 

ÓకA ^వరణ. కనుక =>g�`ెలH అ:�ిసు< ందంట�, మరలH, "hండc|ÁౖపYల లHగ3త�న? అKిMర� ¡న KిMJ కనబడcత�ం`�. 

�ష�,లదగ̄ర, uv) ంJ జ"dmdనద=Áౖ=> yెప�గలమ3 ఎందుకంట� |ారf ఒక`>:: చూy>మ: నమ34త�=>?రf. ghంÎ 

yెబ3త�న?`� ´µబ¶"ా4q అంశమ3లను =zను సత,మ3ల: నమ34*>ను gా: `>:లE uv) ంJ ఉన?దంట�=>?డc. 

�"dంgా �ష�,లక0 uv) ంJ కrmdనదంట� ఒపY�క0ంటv"ా? 

9:. ఆంటDE FGH :					`>:g� ఏ ��రf స"d�� త�ం`ో  =>క0 *ెrయదు. =>gnమ:�ిసు< ందట� చూడగrmdన`� అకAడ 

|ా"dgn� ¡=> క:�ిం�ం`>, uv) ంJయH ల�క ఇంgn1ట{, �రన?ట�V mా uv) ంJ ల�క దర�నమ3 ల�క మ"eకట{  

అయ3ండక�� వచు/ అ=z`ే మ3ఖ,� ¡న ^షయమ3. అకAడ చూడగrmdన`� ఏ`ై=> ఉన?`> అ=z`� మ3ఖ,� ¡న 

^షయమ3. అ}*ే `>:g� గల ¸ా¹,మ3ల0 y>లH బల´ëన� ¡నవ: అనుక0ంట�=>?ను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ��ల0 మ"dయ3 ఇతరfల0 *>మ3 పYనరf*>< నుNైన }~సును చూ£ామ: ^శ9Kిసు< న? 

అనుభవమ3ల0 కrmdయ3=>?ర: �ష�,ల0 yెబ3త�=>?రf, అవY=>? 

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     gాìmా ఉన? సమHb� ఉన?`�. కనుక బ�Jకంmా ఏ`ో  ఒకట{ జరfగ3త�న?`�. gÅ:? వచన 

uvగమ3లలE=z |ారf }~సును *>g� నట�V mా yెబ3త�న?^. ఇవ:?యÑ |ారf చూ�ం`� u�Jక శ"sరమ: 

*ెrయyేసు< =>?}. ఆయన వ,g�< అ:|ా"dg� *ెల0సు. |ా"ాయన*� మÑడcన?ర సంవతZ"ాల0=>?రf. |ా"d �)ా ణ 

1త�) డc. gÅంద"dghi*ే ఆయన |ా"d బంధువY: ఆయన |ా"d సహí దరfడc; |ా"d క0మHరfడc. ఇకAడ నుంNx మ"hకANxg� 

మనమ3 |ÁళVగలమ3? �"dంgా uv) ంJ: ^వ"dంy>r, అవY=>? 

9:. ఆంటDE FGH :					ఉ`>హరణక0, |ారf అత:*� కrKి పYనరf*>< నుNైన g��సు<  అ: గ3రfత�పటtక0ంN>=z gÅంత 

దూరమ3 నNx� |ÁîVనట�V mా yెబ3త�=>?రf. 



	 8	

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇ`� మం� ^షయమ3 మ"dయ3 =zను 15 సంవతZ"ాల మ3నుపY 1మ34ను చూy>ను 

gా: :న? హí టల0లE 1మ34ను చూడmా=z =zను గ3రf< పటvt ను. gా: ఈ 15 సంవతZరమ3లలE అ=zక� ¡న 

మHరf�ల0 అ=zక మHరf�ల0 =>లE y#ట�yేసుక0=>?}. => ఉ`ే²శమ3, పYనరf*>< న శ"sరమ3లE తప�క0ంN> �న? 

�న? మHరf�ల0 ఉంటv}- అ|zమ: =zననుక0ంట�=>? నంట� - ¿క0 gావలKిన^ అ|z. �క0 *ెల0¸ా �"hవ"d=Áౖ=> 

చూ�నపY�డc మరలH అత:: చూ� అ`� ¿|z=>? అంటvరf. అ}*ే ��ల0 yెబ3త�న? ^షయHలలE: 

సత,�¬మంట� "మ´¼మ శ"sరమ3". అ`� :జ� ¡న శ"sర మనుక0ంట�=>?ను, మ"dయ3 అ`� సమయH:? సMలH:? 

ఆక�1సు< ం`� మ"dయ3 *>కగrmdనట�V mా ఉంట�ం`�. gా: `>:లE మHరf� ఉన?`�. కనుక ఆ వచ=>ల0 ఆయన 

చూడటv:g� gÅ`�² mా çన?మ3mా ఉ=>?వంటvర: => ఉ`ే²శమ3. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    =z=Ðక ^షయమ3ను yెప�మంటv"ా, }~సు g��సు<  :వKిం�న gాలమ3లE=z ఒక 

సం`ేహక0డc ఉ=>?డc, ఆయన y>లH క�dన సం`ే8త4క0డc, ఆయన సహí దరfNే ఆయన ఒక¸ా"d ´ïళనmా అతడc 

}«రÆషల�మ3క0 |ÁîV yెంపబడcట మం�`� అ: yె�ి�న సంగJ: గ3"dం�న సత,మ3 ఎం*� ఆసg�<కరంmా అ:�ిసు< ం`� 

అనుక0ంటvను. అ}*ే అనుgÅన: "sJmా అ`ేవ,g�< }«రÆషల�మ3లE: సంఘమ3లE మ3ఖు,డcmా 

మHర/బడcత�=>?డc. ఇపY�డc, }~సు Ù^ం�నంతgాలమ3 ఇతడc ఆయనను ^శ9Kించల�దు. యHgºబ3క0 

ఏ� ¡య3ంట�ం`�, టS¿? 

9:. ఆంటDE FGH :					=>క0 *ెrయదు. =z=Áందుక0 `>:: *ెల0సుgº|ాr? }«రÆషల�మ3లE ఎపY�డc జ"dmdం`ో  

ఏ1 జ"dmdం`ో  *ెrయ: ^షయH:? ఎవ"hi=> ఎందుక0 *ెల0సుgº|ాలనుక0ంటvరf? 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇ`ెలH ఉందంట� => ఉ`ే²శ ప)gారమ3 gºరft లE:g� |ÁîV ´µబ¶"ా4q mా"d*� yెబ3త», 

"�రf చూ��ిం�న ప`� ¸ా¹,మ3ల0 తప� మH"n³ల�వY, ´µబ¶"ా4q!" 

9:. ఆంటDE FGH :					ఓØ, ల�దు. అత:దగ̄ర అ=zకమ3 ఉన?వనుక0ంటvను. => ఉ`ే²శమ3లE gÅందరf ప)జల0 

అకAడ ఏ`ో  ఉన?ట�V mా చూ�నట�V mా మ"dయ3 అ`� :జమ3mా ఉన?`> అ: *ెల0సుgºN>:g� gÅ:? ప)య*>?ల0 

yేKినట�V mా yె�ి�న|ారf ఉ=>?రf. ఇలH పYనరf*>< నుNైన |ా:: చూడటv:g� ఉత�Zకత కనుపర� |ా"dలE ఒకరfmా 

*�మHను మనమ3 గమ:ంసు< =>?మ3.... 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     �కతనంట� ఇషtమ3, అవYను క`>. 

9:. ఆంటDE FGH :					అవYను, :జ�¬, ఎందుకంట� gÅంచమ3 సం`ే´¼ంyే మనస<త9మ3 కrmdన |ా"hవ"hi=> yేK� 

^ధమ3mా=z అత=ÁకAడ ప)వ"d<సు< =>?డc. 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     ఇక á8ను yె���|ాట{: గమ:K�< , పYనరf*>< న ¸ా¹,మ3లను గ3"dం� ఆయన 

yెబ3త�న? |ాట{g� ఉన? çన? ^వరణలలE ఇ`� ఒక uvగమ3. మరలH gÅందరf Kీ< ¾ల0 క©N> ఉ=>?రf. తరf|ాత 

ఒకA*ే Kీ< ¾mా, మగ²ల�=z మ"dయ ఉన?`�. మ"dయ3 gÅందరf పYరfష�ల0 ఉ=>?రf. తరf|ాత ఒకAడcmా యHgºబ3 



	 9	

ఉ=>?డc ఇత: గ3"dం� 1 gÅ"dంÉ� 15:7 లE ��ల0 యHgºబ3ను గ3"dం�న ¸ా¹,1సు< =>?డc. ఇపY�డc యHgºబ3 

సం`ే8త4క0డc }«ంతమHత)మÑ gాదు. ఆయన }~సును చూy>న: నమ34త�=>?డc. తరf|ాత ��ల0 ఉ=>?డc. 

మ"dయ3 gాìmా ఉన? సమHb� ఉం`�. 

ఇపY�డc �దగ̄ర ఒక రf$వY తరf|ాత మ"eక రf$వY తరf|ాత మ"eక రf$వY ఉం`�. అందుgn ghijస<వYల0 మHక0 

gావలKిన:? రf$వYల0 ఉన?^ అ: yెబ3త�=>?రf. మ"dయ3 సం`ే8త4క0ల0 yెబ3త�న? అ`ే సమయమ3లE, 

"మం�`�, `�: సంగ*ే1ట{?" �రంటvరf, "అ}*ే ��ల0 సంగ*ే1ట{? యHgºబ3 సంగ*ే1ట{?" రf$వYల0 అ=zక 

ప"dKిMత�లలEనుంNx వసు< =>?}. మ"dయ3 �క0 *ెల0¸ా, ఒక చ"dత)gారf:లH, ఒక చ"dత)gారf:g� gావలKిన`� అ`ే. 

ఒక చ"dత)gారf:g� çన? "sత�లలE నుంNx రf$వYల0 అవసరమóత�ంటv}: శత�) వYలనుంNx, ^£ా9సుల నుంNx, 

మనక0 సం`ే8త4క0ల0mా నున? ఇద²రf శత�) వYల ¸ా¹,మ3 ఉన?`�. యÑదుల0 సమHb� gాìmా ఉన?ద: 

ఒపY�క0=>?రf. మం� ¸ాô,ల0mా ప"dగణæంపబడ: Kీ< ¾ల0 }~సును సమHb� దగ̄ర చూy>రf మ"dయ3 

పట�t gÅనుటను గ3"dం� చూ¸ా< మ3. => ఉ`ే²శమ3 ఇకAడ y>లH సమHy>రమ3న?`�, మ"dయ3 ఇందుgn ghijస<వYల0 

ghijస<వYల0mా ఉ=>?ర: => ఆలEచన, ఎందుకంట� ghijస<వ ^£ా9సమ3లE: ప)b>న అంశమ3 ఇ`ే. 

9:. ఆంటDE FGH :					మం�`�, ¿క0 మ3నుపY ఉన? ^£ా9¸ాల ఆb>రంmా=z ఇపY�డc జరfగ3త�న? |ాట{: 

�రf అర̈మ3 yేసుక0ంటvర: =zను మ3ందుmా=z yె�ి�న ^షయH:?కAడ గ3రf< yేసుgºవడమ3 y>లH అవసరమ: 

=zననుక0ంట�=>?ను. � మ3నుపట{ ^£ా9సమ3 యÑ`> మHత ^£ా9స� ¡*ే, � సZయ, "ాకను గ3"dం�న 

^£ా9సమ3 మ"dయ3 ఇలH మసZయH, ఆKి< క ఆy>రమ3లE: ^షయHలను నమ4డమ3, ఇలHంట{ ^షయమ3ల:? 

�క0 :జమ3mా అ:�ిసు< ంటvయ: =>క:�ిసు< ం`�. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    gా: 1mdrన |ారం`�"d: ఒ�ి�ంచల�నట�వంట{ ^షయ�¬మంట� ఆయన *>=z `ేవY: 

క0మHరfడన: yెపY�gÅనుట. ఇపY�డc, ghంÎ తన �� స< కమ3లE, ��ల0 నూతన :బంధనలE తన |)ా తలలE ఎకAN> 

}~సు `ేవYడc అన? ^షయH:? yెప�ల�దు అంట�=>?డc. =zను ´µబ¶"ా4సు? స|ాల0 yేసు< =>?ను. ^మర�క0ల 

మHటమంట�, �క0 *ెల0¸ా, "}~సు *>ను `ేవYడన: ఎకAడ yెపY�క0=>?Nో  చూ�ించంNx" �దగ̄ర ఐదు మ3ఖ, 

|ాఖ, uvగమ3ల0 కలవY |ాట:?ట{లE }~సు *>ను `ేవY: క0మHరfడన: మ"dయ3 మనుష, క0మHరfడన: 

yెపY�క0న? ఐదు మ3ఖ, |ాక, uvగమ3ల0 కలవY. �"ా `>"dలE |ÁళõN>:g� ఇషtపడcత�=>?"ా? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     అవYను మనదగ̄"ా "hండూ ఉన?వనుక0ంటv. ��ల0 }~సును `ేవY: క0మHరf:mా 

^శ9Kిం� నట�V mా మనదగ̄ర స�షt� ¡న సమHy>రమ3ం`� అనుక0ంటvను. gా: ఇకAడ మనక0 ఉన? సమHy>రం 

��ల0నక0 మ3ందున? gాలమ3లE:`�. =zడcన? అJ�¤ద²  ప)£ö?1టంట� }~సు *>=z � సZయ,న: స9యమ3mా ఎలH 

yెప�గrmాడc, ల�క =zడc ప�/మ `ేశమ3లలE అంట�నట�V mా, ఆయన తనను *>ను ఎవర: అనుక0ంట�=>?డc? 

అ}*ే ఇకAడ ^మర�క0ల0 yె���`ేమంట�, |ారf ��ల0 |)ా తలను న14నంతmా సు|ార<లను ^శ9Kించరf, ఇ`� 

�¬మ3 మ3ను�� అ=zక¸ారfV  yె�ా�మ3. ��ల0 ¸ా¹,�¬ ఉత<మ� ¡న`�, gా: |ారf సు|ార<లలE: ఒక |ాఖ, 

uvగమ3ను క©N> ^మర�క0ల :యమHలను �ాట{ం�నట�V mా yెబ3*>రf. అట�వంట{ |ాక,uvగమ3లలE }~సు *>ను 
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`ేవY: క0మHరfడన: ల�క మనుష, క0మHరfడన: yెపY�క0న? వచ=>ల0 కలవY. ఇకAడ =zను `>:g� అనుకరణmా 

ఒక ^షయH:? =zను yెబ3*>ను, "మనుష, క0మHరfడc" అ=z`� }~సు తన gÅరక0 yెపY�క0న? ��రfలలE 

ప)b>న� ¡న`�, అ}*ే ఈ ��రf మHత)మ3 `>:}~ల0 7:13-14 వచనమ3ల నుంNx Íసుgº బNxన`�. ఆయన ప)b>న 

యHజక0ల మ3ందు :ల0వబNxనపY�డc క�/తమ3mా `>:}~ల0 7:13-14 |)ా యడనట�V mా=z పల0క0త�=>?డc. 

ఇపY�డc ఇకANొక ఉ`>హరణ ఉన?`�. ఆయన చ:�� N>:g� �gÅక gారణమ3 అవసరమ3. "#�య3లéౖన|ారf 

}«ందుక0 |ారf yేKినట�V  yే£ారf? యÑదుల0 "#�య3ల0 ఆలHగ3న yేయ3నట�V mా ఎందుక0 ప)వ"d<ంy>రf? మHరfA 

14:61-64 లE ప)b>న యHజక0డc అంట�న?`�, "పరమHత�4: క0మHరfడ|Áౖన g��సు< వY ¿|z=>?" ఇపY�డc, 

గమ:ంచంNx, ప)£ö? ఏ1ట{, "¿వY `ేవY: క0మHరfడ|ా?" }~సు `>:g� ms�క0లE జ|ాÀసూ<  'ఇm# }«¡1' అ=>?డc. 

ఆయన ùదట{ మHట }~మంట�, 'అవYను =z=z'. "hండవ`�mా ఆయన `ేవY: క0మHరfడ|ా అన? ప)శ?ను మనుష, 

క0మHరfడన? సమHb>నమ3mా మHరf/చు=>?డc. ఆయనన?`�, "�రf మనుష,క0మHరfడc సర9శg�<మంత�: 

క0Nx�ార�úమ3న క©రf/ండcటయ3, ఆgాశ�¬ఘHరÆఢcNై వచు/టయ3 చూyెదర: yె�¤�ను." 

అపY�డc ప)b>న యHజక0డc `>:g� |Áంట=z, "ఓØ ల�దు. ¿వY మనుష, క0మHరfడc అంట�=>?వY, =zనNxmdన`� 

`ేవY: క0మHరfడ|ా అ=>rZం`�.... " ల�దు. }~సు ఎపY�Nై*ే "మనుష, క0మHరfడc" అ=>?Nో  |Áంట=z అత:g� 

అర̈మ}న`�, ఆయన `ేవYడcmా ప)కట{ంచుక0=>?డ:. ఇకAడ మ"eక ^షయమ3, అకANx మHటలE, 

"ఆgాశ�¬ఘHరÆఢcNై వచు/ట" అ=z మHట ల�ఖనమ3లE డజను ప"ా,యమ3లకంట� ఎక0Aవ¸ారfV  కనబడcత�ం`� 

మ"dయ3 అ`� అ:?¸ారfV  `ేవY: గ3"dంyే |ాడబNxన`�. కనుక }~సు అకAడ "అవYను =z=z" `ేవY: క0మHరfడcను 

అంట�=>?డc. ఆయనన?`�, "=z=z మనుష, క0మHరfడcను మ"dయ3 =zను Íరf� Íరf/టక0 "ాను=>?ను". ఆ 

సమయమ3లE �)ా b>న యHజక0డc అంట�=>?డc, "మనక0 ఇక ¸ాôల*� ప: }~1? ఈ `ేవదూషణ �రf 

^=>?రf gా"ా;" ఇ`� `ేవదూషణ అంట�=>?డc. కనుక, ఇకAడ ఒక ¸ా¹,మ3 లçం�ం`�. 

�దగ̄ర Q మHటల0mా yెప�బNే^ ఉన?^, అ^ మత<} మ"dయ3 ల©gా సు|ార<లE కలవY gా¿ మHరfA సు|ార<లE 

ల�వY. �రf |ాట{: ఎలH �ిr�నప�ట{g� అ^ సు|ార<లలE=z ఉన?^. ఆ లఖన uvగమ3లలE ఒకట{ మత<} 11:27 

అ`ే మనమ3 ల©gాలE చూ¸ా< మ3, [ల©gా 10:22] అకAడ }~సు, "తంNx)mాక }«వడcను క0మHరf: ఎరfగడc; 

క0మHరfడc mాకను, క0మHరf Nెవ:g� ఆయనను బయల0పరచ ను`ే²�ం చు=Õ |ాడc mాకను మ"d ఎవడcను తంNx): 

ఎరfగడc." మHరfA 13:32, ఆయన మనుష, క0మHరfడన: yెబ3త�=>?డc. `�:: ^వ"dంచN>:g� ^మర�క0లక0 

అల^gాక�� వYటక0 gారణమ3, మరలH, అవమHనమ3 కrmdంచు :యమమ3mా చ"dత)gారfల0 �ిల0సు< న? 

^షయ1`�. }~సు అంట�=>?డc, "ఆ `�నమ3ను గÑ"d/య3 ఆ గNxయను గÑ"d/య3 తంNx) తప� ఏ 

మనుష�,Nైనను, క0మHరfNైనను ఎరfగరf." 

ఇపY�డc �రf మనుష, క0మHరf:mా yెపY�క0ంట�న?ట¦§V}*,ే �క0 ఆ సమయమ3 *ెrయద: ఎలH అంటvరf? 

ఇ`ెం*� అవమHనకరం. ఒక À)ట !ష� |z`>ంJ yె�ి�నట�V mా, "}~సు *>ను మనుష,క0మHరfడన: yెపY�క0న?ట�V mా 

సంఘమ3 yెప�N>:g� ప)యJ?సు< న?ట¦§V *ే, మం�`� ఆయనన`� yెప�:వ9ంNx. ఆయన "ాకడ సమయమ3 
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*ెrయద=z`� �¤ద²  సమస,mా yేయకంNx". gా: ఆ ల�ఖన uvగమ3లE ఆయన తనను *>ను మనుష, క0మHరfడ: 

yెపY�క0ంట�=>?డc. 

కనుక }~సు తనక0 *>ను `ేవYడను అనుgÅనుటక0 ఆ¸ాAర1yే/ gÅ:? సందర�మ3r^. మ"dయ3 ��ల0 

స�షtమ3mా }~సు `ేవYడc అంట�=>?డc. ఆయన gÅ:? సమయమ3లలE `ేవYడcmా �ిల0చుచు=>?డc ఆయనక0 

న�/న "hండc ��రfల0 ప)భ3వY మ"dయ3 g��సు< . మ"dయ3 =zను త9రmా ^వ"d¸ా< ను, ప)భ3వY, K¤పUt ÄజhంÎ లE, 

�ాత:బంధన ms�క0 తరf" మHలE, ప)భ3వY అ: }«హí |ాక0 తరf" మHmా |ాN>రf. కనుక ��ల0, K¤పUt ÄజhంÎ లE: 

పదమ3ను Íసుక0: ఆయన }~సును ప`ే ప`ే "ప)భ3వY" అ: �ిల0సు< =>?డc. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మన సమయమ3 అ}�� త�ం`�. `�:: మ3mdంచంNx మ"dయ3 మన1పY�టవరక0 

చ"d/ం�/న అ:? ^షయHల�¤ౖ ^వరణ }వ9N>:g� తరf|ాత uvగమ3లE మనమ3 టS¿: �ిల0వను=>?మ3. ఒక 

సం`ే8త4క0: ��)"n�ించుటక0 స"d�� }~ రf$వYల�=>? స"n? `�:: మ3mdంచంNx మన1పY�డc చ"d/సు< న? 

అంశమ3, => ఉ`ే²శమ3 "`ేవY: క0మHరfడc" "మనుష, క0మHరfడc", అకAడ మరలH �రf పYనరf*>< నమ3ను 

ఉన?`�, `�:*� ఆ "hంట{: yే"d/*,ే *ెrK�`� ఏ1ట{? 

9:. IJKL MNబOKాPQ:     మం�`�, అవYను. }~సు తనను *>ను `ేవY: క0మHరfడన: yె�ి�న వచ=>లలE 

^మర�క0ల0 స´¼తమ3 అçనం`�సు< న? ఆb>రపU"dత వచ=>ల0 �Óద² ఉన?వనుక0ంట�=>?ను. *>ను మనుష, 

క0మHరfడన: yె�ి�న ఆb>రపU"dత వచ=>ల0 క©N> ఉన?^. ��ల0 ùటtùదట{ ¸ా¹,మ3లE, ఆయన }~సును 

`ేవY: క0మHరfడcmా �లి0సు< =>?డc, ఆయనను ప)భ3వ: అంట�=>?డc, ఆయనను g��స<: సంబ # b�సు< =>?డc. 

మ"eక ^షయమ3, "#�య3లక0 1:3-4 ��ల0 ³ట:?ట{¿ పYనరf*>< నమ3 :రÆ�ిసు< న?దంట�=>?డc. కనుక ఒక 

:1షం మ3ందు �రf yె�ి�న ^షయమ3 ఇ`ే. అవYను. నూతన :బంధనలE }~సు *>=Áవర: అనుక0ంట�=>?Nో  

`>:g� `ేవYNx�/న అంmsgార�¬ పYనరfత<నమ3. ఇపY�డc, => ఉ`ే²శమ3, మన 1985 |ాదనలE, టS¿ yె�ి�న 

^షయమ3 }~సు మరణమ3 జ}ం� ల��య3ంట� ఆయన అబv) 8మ3, ఇ¸ాZక0, యHఇ£�ా }~ల0ల `ేవYడనుటక0 

ఇ`ే meప� ఆb>రమ3.  ఇ`� meప� మHటక0 ÍKి�� :`�. :జమ3mా, ఆయన పYనరfత<నమ3ను ^శ9Kించల�దు, gా: 

=zనంట�=>?ను, పYనరfత<నమ3 జ"dmdయ3ంట�, అందుgn ప)జల0 }~సును `ేవY: క0మHరfడc అనుక0ంట�=>?రf 

ఎందుకంట� `ేవYడc మHత)�¬, ప)జల ఆలEచన, `ేవYడc మHత)�¬ మృత�లను ల�పగలడc మ"dయ3 ఆయన }~సును 

ల��ినట¦§V *ే ఆయన తపY�డc బ # ధక0డc gాదు. ఆయన తనగ3"dం� yె�ి�న`� తప�క :జ�¬. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, మన1కAడ ఆప=Áౖ య3=>?మ3. మ"dయ3 �¬మ3 మరfసట{ gార,క�మమ3లE 

yెప�ను=>?మ3. ఒక సం`ే8త4క0: ��)"n�ించగల ^షయ�¬1ట=z ^షయమ3ను �¬మ3 చ"d/ంచను=>?మ3, 

మ"eక మHటలE రf$వYల0 ఎకAడ ఒక`>:�¤ౖ ఒకట{ ఒక`>:�¤ౖ ఒకట{ ��ర/బడcత�న?^, }~సును ఎందుక0 �రf 

^శ9Kింy>r?మం�`�? �¬మ3 వyే/ gార,క�మమ3లE |ాట{: మHటvV డను=>?మ3. 
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