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చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు, ప,జల< =శ?@ింCే 56సు ఒకGHేIJ? LారNకOమం 2. 

 

 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సును గT)*ంUన చరV IWడ4 ప,జలలXను, =YJNలయ[లలXను ఓL] 

మTఖ[Nంశం_ా మ[)*, Time, News Week, U. S. News & World Report వంటt అIWక మ[గజvౖనx లX ప,మTఖం_ా ఈ 

చరVల< మTYz,ంచబడ4త2IJ|5. అం}ేLాక, 'Media Jesus Seminar' అనబHే ఒక @�?CJV �ాదుల బృందం 

ప,చు)*సు� న| అనవసర���న సంగత2లక< అ�zక �,ా �JనNత �సు� న|Yz. L�O త�  �బంధన పంH�త2లలX ఈ బృంYJ�L� 

CెంYzన @�?CJV �ాదుల< CJల[ తక<Gవ_ా ఉIJ|ర0. 

చ)*త, ప.ర0ష2Hైన 56సుక< సంబంYzంUన Uక<G ప,శ|లను ఈ )�� లXత2_ా ప)*��ంU మ[త ప��ాతం ల�� 

ఆ�J)ాలలXను, L�O త�  �బంధనక< సంబం�zంUన ఆ�J)ాలలXను చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు, Lv��స� వ.ల< =శ?@ిసు� న| 

56సు అ� �ర��ింCే అIWక చ)*త, స}JNలను ఈ LారNకOమంలX =వ)*ంచబ� త2IJ|మT. 

ఈIJటt మన అ �z ప,పంచ ప,ఖ[Nత �WYJం  '¡¢£¤¥ )*క¦ §స¨' ప.స� క రచ5త HJ. _])* ¡©బª మ[¨. ఈయన 

«U_ా¬ @�¥ య®�వ)*¯ట° నుంH� Ph.D అందుక<IJ|ర0. ఆక¯´ªµ, ఇం_ాx ండ4, ఇమ[·ను56ల< క¸¹ºాల నుంH� 

)vండవ HJక¥)] అందుక<IJ|ర0. HJ. ¡©బª మ[¨, �బ)»¥ =శ?=YJNలయమT లX� ¼ిల[స¼ీ మ)*యT ¾z¿ల[§ 

ºాఖక< Àైర·¬ _ా ఉIJ|ర0. 56సు LÁOసు�  §=}J�| గT)*ంU ఈయన �,ా @ిన వందక< «ంUన �ాN£ాల< ప,మTఖ పంH�త 

జర|ళxలX ప,చు)*త���IJ5. 

IWటt జÃ¬ ఆంకª బªÄ Å¤  లX మ[}Æ ఏLÁభ=ంచంH�. ప.)ాతన చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు §=}J�| కÉHJ ఎందుక< 

అ«తం_ా ప)*��ంCJ)� }ెల<సుLËంH�. 

++++ 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    £ా?గతం, ప,సు� తం §స¨ @Í«IJª సంసÎలX� @�?CJV �ాద పంH�త2ల< 56సు గT)*ంUన 

£ాంప,YJయక =ºా?£ాలను ఎYz)*సు� IJ|ర0. 56సు LÁOసు�  Yేవ.డ� ఇక�Íౖ మంUYz LాదంటÏIJ|ర0. 56సు LÁOసు�  
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సమ[�zలXనుంH� ల�వIWల�దIJ|ర0. L�O త�  �బంధన గOం�Jల< 56సును గT)*ంUన చ)*త, అంºాలను Lాక ఆYzLాలప. Lv��స� వ 

=ºా?£ాలను మ[త,�Ð }ెల<ప.త2IJ|యIJ|ర0. ఐ} ే§స¨ @Í«IJª పంH�త2ల< CెబTత2న|టÏx  Lాక £ాంప,YJయక 

Lv��స� వ =ºా?£ాలను ధృÒక)*ంCే చ)*త, పర���న సమ[CJరం L�O త�  �బంధనలXపలను �Óల<పలను, అ�zక Ô}JదులX 

కను_ÕనబH�ంYz. మన అ �z �WYJం  HJ. ¡Öబ×ª మ[¨ గతంలX IJ@ిÎ క<డ4_ా ఉIJ|డ4. ఐ} ే«U_ాను )ాష¥ ØమTలX 

Ph.D. Cేసు� న| LాలంలX పటt¥ంచుLËక<ంHJ ఉండటÙ�L� Òల<ల�నంత బల���న చ)*త, ఆ�J)ాల< 56సును గT)*ంU 

ఉన|వ� గT)*�ంCJడ4. ఆయన మ[టలను =నంH�. 

!". /012 34బ51ా78:     గత�ారం LారNకOమంలX, Úదటt L�)*ం¾Û 15 వ అ�JNయంలX �Þల<మ[త =ºా?£ా�| గT)*ంU 

త��ిన సంగత2లను =IJ|మT. చ)*త, ప.ర0ష2డ4 ఆ�ß స�ల<Hైన �Þల< Cే@ిన బ� ధలలX, ఇYz అ మTఖN���న 

అంశమ� బలం_ా CెపàగలమT �జ�Ð, ఈ బ� ధల< చ)*త,లX 56సుక<న| £ాÎ నం�Í ౖతమ ప,áÙ�ా�| Cెప.త2IJ|5. 

గత�ారం �ÐమT Cె�ిàన సంగత2�=. @ిల<వ మరణం}Æటt �,ా రంãంU ఇర�Óౖ ఐYేళx  Lాల[�| లäL�G@��  LÁO. శ. 30; Úదటt 

L�)*ం¾Û రచన 55 - 57 }Æ ఇYz మT_*సు� ంYz. అన_ా ఇకGడ ఇర�Óౖ ఐYేళéx  ఉన|=. �Þల< Úదటt L�)*ం¾Û 15:1 లX 

సు�ార�ను ëక< }ెల<ప.త2IJ|న� అIJ|డ4. ఇYz YJYJప. LÁO. శ. 51లX. అన_ా 20 సంవత¯)ాల�| త_*ÄంCJం. 

త)ా?త Úదటt L�)*ం¾Û 15:3 లX IJL�యNబH�న ఉపYేశమTను Úదట ëక< అపà_*ంCJనIJ|డ4. �Þల<క< ఈ 

ఉపYేశం ��త2ర0, 56సు £¤ దర0Hైన య[LËబTల వదìనుంH� 5íర�షల�మTలX లãంUంద� గలî ప ,క Úదటt 

అ�JNయం 18 వచనమTను బటt¥ గమ�ంచగలం. అYz LÁO. శ. 35 @ిల<వ మరణం నుంH� L]వలం ఐYేళx  త)ా?త �Þల< 

5íర�షల�మTక< �Óðñనటòóx }ే, YJ�L� మTంYే సు�ార� ఒక)* వదì  ఉన|Yz. 

YÛ�| గT)*ంU మనం లXత2_ా )vండ4 �«Åాల< చ)*Vంచుక<ంYJం. గత �ారప.ప,శ|ను గT)*ంUన ఒక మTఖ[Nంశం: 

Lv��స� వ =ºా?స �ాN�ి� � �Þల< �,ా రంãంచల�ద� మనLvల[ }ెల<సు? Úదటt L�)*ం¾Û 15:3 లX IJL�యNబH�న ఉపYేºా�| 

Úదట ëక< ëకపà_*ంCJనIJ|డ4. IJక< ఇవ?బH�న ఉపYేశమT� Cె�ాàడ4. ఆ ఉపYేశం IJ వదìనుంH� 

)ాల�దIJ|డ4. IJక< ఇతర0ల< ఇUVన ఉపYేºా�L� �,ా �JనNత �UV YJ�� ëక< అపà_*ంCJనIJ|డ4. అతడ4 

సు�ార�ను ��త2ర0 య[LËబTల దగÄరనుంH� అందుక<న|టòóx }ే, అYz �Þల< ôకG £ß ంత సు�ార� Lాద�, అYz 

సంఘమTలX సు�ార�ను ప,కటtంUన ప,మTఖుల< ��త2ర0, 56సు £¤ దర0డ4 య[LËబTల ôదì  నుంH� అYz వUVంద� 

గO¡¢ంCJ�.   

ఐ}ే �Þల< Cె�ిàనYz �జ�ÐIJ? �ాస��ాలL�Yz అనుగTణNం_ా ఉన|YJ? చూడంH�, మనం Úదటt L�)*ం¾Û 15:3 ను 

చూ@��  - ఈ అనుగTణNత }ెల<సు� ంYz. L�O త�  �బంధన పంH�త2లందర0 ఏLా_»Oవం_ా అం_»క)*ంUన ఒక సంగ � ఇకGడ 

}ెల<ప.త2IJ|ను. �Þల< ప,జలక< బ� �zసు� న| �ారంపరN మ[త @ిYJ÷ ంతమT. అన_ా మ)Õక =ధం_ా Cెø} ే�ాల< 
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అం_»క)*సు� న| అంశం - �Þల< తన బ� ధక< �ాH�న ప,ºù|త� ర =�JIJ�| మ)Õక)* వదìనుంH� అందుక<IJ|న� Cె�ాàడ4. 

అYz మ®డవ వచనంలX Úదలäౖ ఐదు వరక< �Óళé� న|ద� L�ందర0 ఏడ4 వరక< �Óళé� న|ద� L�ందర0 తల<సు� IJ|ర0.  

అంºా�| CెబTత2IJ|ను. ఇYz �Þల< £ß ంత సు�ార� Lాద� }ె��� అIWక సంగత2ల<న|=. అతడ4 Yే�| గT)*ంU 

ఖúVతం_ా CెబTత2IJ|Hో  మనక< }ెల<సు� న|Yz. కనుక, ఈ ఉపYేºా�| మ)Õక)* వదìనుంH� îసుక<IJ|డ� 

నమ·వల@ింYే. మనLvల[ }ెల<సు? �Þల< Cె�ిàన L��| మ[ట�కGడ4IJ|5. మ®డవ YzIJన, అ� �Þల< 

త)ా?}ెన|డూ Cెపàల�దు. కనుక, YÛ�� మ)Õకర0 అత�L�CJVర�, £ß ంతం_ా క�àంU Cెపàడం ల�దü గO¡¢ంచగలం. 

అతడ4 =� మ)Õక)*L� Cె�ాàడ4 ఇYz �Þల< £ß ంత మ[టల< Lావ.. ��త2ర0ను L]ýా అIJ|ర0. జర·ను L�O త�  �బంధన 

పంH�త2డ4 జv)v«య[¨, ఆYzలX, ��త2ర0 ��ర0 అరమ[5క< áÙషలX, L]ýా అయTNండవచుV న� �ాYzసు� IJ|డ4. 

కనుక, ఆ సు�ార� �Þల< కంటþ మTంYే వUVంYz. 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    స)] §స¨ @Í«IJª లX� L�ందర0 పంH�త2ల< అ�¤ స�ల<Hైన �Þల�, 56సు LÁOసు�  =ºా?£ా�| 

�,ా రంభం Cే£ాడంటÏIJ|ర0. అన_ా, 56సు LÁOసు�  Yేవ.డ�, �Þల< కథను క�àంUCె�ాàడ� అంటÏIJ|ర0. YJ�L� 

మTందు ఈ సు�ార� Cెపàబడల�దIJ|ర0. �Þల< Lv��స� �ాN�| _ా� ల�క Lv��స� వ =ºా?సప. LÁOసు� ను _ా� కను_Õనల�ద� 

�ర��ింCే చ)*త, స}JNలను HJ. ¡©బ!ª మ[¨ }ెల<ప.త2IJ|డ4. 

!". /012 34బ51ా78:     స)], �Þల< )vండ4 మTఖN���న సంగత2లను }ె��ాడ4. "IJL�యNబH�న ఉపYేºా�| 

ëకపà_*ంCJను - Úదట ë కపà_*ంCJనIW మ[ట IJLvం}Æ నUVంYz". IWను బ� �zంచద_*న అంºాలలX ఇYే 

మTఖN���న అంశమ� Cె�ాàడ4. YJ�| ëరం_»క)*@��  ర# �ంపబడ}Jర0. అం_»క)*ంచక<ంటþ ర# �ంపబడర� Cె�ాàడ4. కనుక 

ఇYే మTఖN���న అంశం. 

ఐ}ే ఆ సు�ార� IJYz LాదIJ|డ4. కనుక �Þల< YJ�| కను_Õన ల�దు YÛIW| మనం గమ�ంCJ�. సు�ార�ను ఇతర0లక< 

ప,కటtసు� న| �Þల<, మ)Õక)* వదì  నుంH� YJ�| îసుక<IJ|డ� }ెల<సు� న|YJ? అన_ా =�న సు�ార�ను ఇతర0లక< 

CెబTత2IJ|డ4. అYz అతH� £ß ంత సు�ార� Lాదు. ఈ వచIJ�| జÃగOత� _ా గమ�@��  ఇYz �Þల< £ß ంత సు�ార� Lాద� }ె��� 

అIWక సూచన�| చూడగలం. 

ఉYJహరణక<, LÁOసు�  మన �ాపమTల �«త� ం మృ �ß ంYెను. సమ[�z CేయబHెనIW వచనం �Þల< సమ[�z 

CేయబHెనIW మ[టను త)ా?త ఎన|డూ �ాడల�దు. గత �ారం IWను Cె�ిàనటÏx _ా, �Þల< ఎలx ప.àడూ, LÁOసు�  Yైవత?ం, 

మరణం, ప.నర0}J� నమIW మ[టలIW తన ప ,కలలX �ాHJడ4. సమ[�z అIW మ[టను �ాడల�దు. కనుక �Þల< Cె�ిàన 

మ[ట�కGడ ఉIJ|5.  
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మ)Õక సూచన ��త2ర0 ��ర0 L]ýా, �Þల< కÉHJ ��త2ర0ను L]ýా అIW )ాºాడ4. ఐ}ే, ��త2ర0ను ��త2ర0_ాIW అంద)*LÁ 

}ెల<సు జర·¬, L�O త�  �బంధన పంH�త2డ4 జv)v«య[¨ L]ýా అIWYz అరమ[5క< áÙషలX ��త2ర0 అIWందుక< ఇYz 

సూచన అ� తలంCJడ4. 

L�O త�  �బంధనను సమ)*÷ంCే య®YJ పంH�త2డ4 ¼ీIÓ%సు ల�ిH,ే ఇYz �ారంపరNం_ా L�OంYz త)ాల �ా)*L�వ?బH�ందIW 

సూచనల<IJ|య� Cె�ాàడ4.  

ఉYJహరణక< ఈ మT��àటల �ాకN áÙ_ా�| ప)*��ంచంH�. మధNన =)ామ ల�క<ంHJ మ®డ4 సంగత2లను Cె�ాàడ4. 

ఊ�ి)* �ీల<VLËక<ంHJ ఈ �Íదì  �ాLాN�| Cె�ిà మT_*ంCJడ4. "LÁOసు�  మన �ాపమTల �«త�మT మృ �ß ంYెను. సమ[�z 

CేయబH�, ల�పబH�, ప,జలక< కనబHెను". ¡©', కధనం ఈల[గTన ఉంటÏంద� ల�ిHే CెబTత2IJ|డ4.  

ఇUVన సు�ార�ను అందుLËవడమIWYz �ారంపరNం_ా అంYzంచHJ�| }ెల<ప.త2ంYz. అపà_*ంUన YJ�� ప,భTవ. వలన 

�ß ంYz న�, Úదటt L�)*ం¾Û పదL�ండవ అ�JNయంలX �Þల< మరల[ Cె�ాàడ4. ఇల[, IJల<_v�దు సంద)ా(ల< ఈ సు�ార� 

�Þల< £ß ంతం Lాద� సూUసు� IJ|5. 

మ[త @ిYJì ం}J�| ల�క �ారంప)ాNCJ)ా�| ఎల[ గT)*�£ా� ర0? YÛ�| )vండ4 చకG� �ాకNáÙ_ాలలX చూడగలమ� 

పంH�త2లIJ|ర0. ఇYz అంతN �,ా స}Æ చకG_ా మT_*@� ఆంగx పదNం Lాదు. ఐ}ే Úదటt శ}Jబì ం య®YJ ��,�క<ల 

మTందు ఇYz �యమ బద÷ం_ా జ)*_*ంYz. YÛ�| 56సు ప,}ేN�తలలX చూడగలం, 56సు Úదట ��త2ర0క< 

క��ింCJడ4. త)ా?త పIÓ|ండ4 మంYzL�, త)ా?త ఐదువందల మంYzL�, తర0�ాత మ)Õక వNL��L�, య[LËబTక< 

క��ింCJడ4. త)ా?త మ)Õక బృంYJ�L� క��ింCJడ4. ఇYz ఒక కOమబద÷ం_ా ప,ºù|త� ర =�JనంలX ఉన|Yz. 

గత �ారం ఒక సంగ  Cె�ాàను. ఆ �,ా ంతంలX �వ@ింCే �ాల@ీ� üయTల<, ల�క య®దులలX 90 ºాతం 

చదువ.ల���ార0. ప.స� Lా�| చదవల�ర0. చదువ.ల�� �ామర0లక< ఈ �ామర0లక< ఎంత మTఖN���న ఈ ఉపYేºా�| 

ëర0 ఎల[ అపà_*ంచగలర0? కOమ బద÷ం_ా Cె�ి}ే, �ార0 YJ�| కం*��ాఠంCే@ ిమరల[ Cెపàగలర0. అందుL] ఈ 

�ాకNáÙ_ాల< @ిYJ÷ ంత �ాఠం_ా ఉIJ|5. ఇకGడ �Þల< తన ఉపYేశంలX� మTఖ[Nంºాలను ప,జలక< బ� �zసూ� , IWను 

ëక< ఉపYేúసు� న| సు�ార� IJ £ß ంతం Lాద� అతడ4 CెబTత2IJ|డ4.  

కనుక L��| సంగత2లను మనం మరల ప)*��ంCJ�. అతH� Úదటt సంYేశం ôకG �,ా �JనNత; L��| సంగత2లను 

గO¡¢ంCJం. LÁO. శ. 30 లX 56సు మరణ,ంUన Lాలం వరక< మనం �Óనక<G �Ó¸¹x ం. ఇYz �Þల< సు�ార�Lాదు. కనుక L�O త�  

�బంధన సంYేºా�| కనుగTన|Yz అ�¤ స�ల<Hైన �Þల< Lాదు.  

Úదటt L�)*ం¾Û 15:11, ఈ అంºా�| మనం గత �ారం గమ�ంCJం. IWIÓౖనIW« �ా)v�నIW«, ఆల[గTనIW �ÐమT 

ప,కటtంచుచుIJ|మT, ఆల[గTనIW ëర0ను =శ?@ింU )*. �ÐమT అన_ా అ�¤ స�ల<ల<. �ార0 CెబTత2న| బ� ధIÓౖIJ 
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=నంH�, మ[ బÙధIÓౖIJ =నంH�. అందరం ఒL] సంYేºా�| బ� �zసు� IJ|ం. Yే�� గT)*ంU? సు�ార�ను గT)*ంU, 

ప.నర0}J� న ప,తN�తలను గT)*ంU. 

IWను YÛ�� క�àంU Cెపàడం ల�దు. YÛ�| మ)Õక)* వదìనుంH� అందుక<IJ|ను. IJL�యNబH�న ఉపYేºా�| ëక< 

అపà_*ంCJను. పదL�ండవ వచనం: IWIÓౖనIW« �ా)v�నIW«, �ÐమT ప,కటtంచుచుIJ|మT, ëర0ను =శ?@ింU )*. 

úష2Nల నడగంH�. IWను Cెప.త2న| సంగత2లIW �ార� Cెప.}Jర0. IW�సు� న| సు�ార�IW, �ార� ఇ£ా� ర� �Þల< 

అంటÏన|టÏx న|Yz. 

ఐ}ే ఈ సంYేశం �Ð«టt? �Óనుకటt వచIJలను చూడంH�. ఇYz సు�ార�, సమ[�z _v�Uన LÁOసు� ను గ®)*V ఇకGడ 

మTఖNం_ా }ె�యCేసు� IJ|డ4. IWను �ా)* వదìక< �Óðx మ[టÙx HJను IJ వదìనున| సు�ార� �ా)* వదìనూ ఉన|Yz. �ార0 

IJ}Æ మ[టÙx HJర0 నను| అãనంYzంCJర0. ఇప.àడ4 గలî )vండవ అ�JNయం.  

ఇందుL] చ)*త,లX ఇప.àడ4 మనమTన| ప,}ేNక���న £ాÎ నంలX మనం Cేత2ల< CJU �Þల< CెబTత2న| YJ�� }Jకగలం, 

ఇ= చ)*త,లX అ�| Lాల[లక< అనుగTణN���న సంYేºాల<. ఇ= �,ా త ప,త2ల<. ఇతడ4 అ�zLారం}Æ బ� �zంCే వNL�� ఇకGడ 

మనL�క LాలకOమ మTన|Yz. ప,జల[)ా, ఈ LాలకOమమTను �ర-5ంUంYz ఒక సు�ా)*�క<డ4 Lాదు, ఇYz అ�zక áÙగం 

సు�ార�ను వN )]L�ంCే =మర.క �WYJంతంలXనుంU వUVంYz. ఆ @ిYJ÷ ంతంలX L��|టt� �ాడ4క<ంటþ, మన =ºా?£ా�L� 

మTఖ[Nంºాలäౖన, LÁOసు�  మరణం, సమ[�z, ప.నర0}J� నం =షయంలX IJక< బల���న ఆ�Jరం లãసు� న|ద� 

అనుక<ంటÏIJ|ను. 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    ë)Õక =YJN)*Î అనుLËంH�, L�O త�  �బంధనలX� సంగత2లను క�àత కథల<, అభ®తకలàనల< 

అIWమ[టను ëర0 ఎ�|£ార0x  =� ఉంటÙర0? ఐ}ే ఆ మ[ట �జంLాదు. బల���న చ)*త, అంºాల}Æ 

వNవహ)*సు� IJ|మ� పంH�త2లäందుక< తల<సు� IJ|)� =వ)*సూ�  HJ. ¡©బ!ª మ[¨ మ®డ4 LారణJల�CJVడ4. =నంH�.  

!". /012 34బ51ా78:     మన«ప.àడ4 L�ంచమT �Óనక<G �Óðx Úదటt L�)*ం¾Û 15 లX� �ాకNáÙగప. �,ా �JనNతను 

L�ంచం లXత2_ా గమ�ంYJì మT. �Þల< LÁO. శ. 35 �,ా ంతమTలX 5íర�షల�మT నగ)ా�L� �Óðñనప.àడ4 - గలî 1:18, 

��త2ర0ను 56సు LÁOసు�  సహ/ దర0Hైన య[LËబTను అకGడ కల<సుక<IJ|డ4. ఇకGడ )vండ4 మTఖN���న స}JNలను 

సàష¥ం_ా చూ�ింC ేఆYz Lాలప. సంగత2లను మనం జÃగOత� _ా గమ�ంCJ�.  

Úదటt_ా ఈ సమ[CJరం CJల[ �ాతYz. ఇతర _»Oక< - )�మను áÙగమTలను గమ�@�� IW Lా� ఇYెంత �ాతYో  

గT)*�ంచల�మT. �Ò తనకంటþ అIWక వందల ఏళxక< మTందు జ)*_*న సంగత2లను )ాºాడ4. ఆ సంఘటనలలX �ాల< 

పంచుక<న| �Þల< ఐYేళx  తర0�ాత YJ� గT)*ంU �,ా £ాడ4. ఇతర0లక< కÉHJ సు�ార� మTంYే లãంUంYz. కనుక మనం 

ఇకGడ Lాల వN}JN£ా�| CJల[ áÙగం త_*ÄంU�WºామT. 
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)vండవYz_ా, ఇకGడ ఒక ప,తN� £ా# � కథIJ�| చూసు� IJ|మT ప,తN� £ా0ల కథIJలను ఎల[ తల<సుLËగలం. మనం 

సు�ార�లను గT)*ంU చ)*VంCJం, YÛI1x  ఒక అవLాశమTన|Yz. ఐ} ే�Þల< Cె�ిàనYJ�� వN )]L�ంచడమంటþ =మర.క<ల 

మ[టలను అం_»క)*ంచుటþ. �Þల< YÛ�లX ప,తN� £ా# � CెటÏx  ల�క<ంHJ అరణNం ఉండదు. సమ[�z నుంH� ల�Uన 56సును 

క�ºాన� �Þల< Cె�ాàడ4.  

ఇకGడ ��త2ర0 కÉHJ ఉIJ|డ4. 56సు £¤ దర0డ4 య[LËబT కÉHJ ఉIJ|డ4. Ò)*దì)*L� 56సు కనబH�నటÏx  �Þల<, 

Úదటt L�)*ం¾Û 15 లX �,ా ºాడ4. గలî ప ,క Úదటt అ�JNయ[�L� Úదటt L�)*ం¾Û 15 క< ఉన| మ)Õక సంబధ«Yz. 

అకGడ ఉన| ప,జల}Æ మనం వNవహ)*సు� IJ|మT. YÛ�| గT)*ంU �Þల<, ��త2ర0}Æ మ[టÙx H� అతH� అã�,ా య[�| 

}ెల<సుLËదలCJడ� అనుక<ంటÏIJ|ను.  

స)], Úదటt ప,శ|క< మ2ñ �ÓళYJం �Þల< YÛ�నం}J క�àంU Cె�ాàHJ? ల�ద� IWనIJ|ను. Úదట YJ�� �ా)*L] 

అపà_*ంCJడ4. YJ�| మ)Õక)* వదìనుంH� అందుక<IJ|డ4. 

Yే�L� సంబం�zంUన Úత� ం సంగత2�| ప)*��ంCే మ)Õక =�Jనం అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX� @ిYJ÷ ంత áÙగమTలను 

గమ�ంచడ4. L�O త�  �బంధన )ాక మTందు ఆYz Lాలప. బ� ధ ఎల[గTంHేద� ఒక సు�ా)*�క<నH�_*}ే, ëర0 అ�¤ స�ల<ల  

LారNమTల గOం�J�| చదవంH� }ెల<సు� ంద� CెబT}Jర0. =మర.క<ల< అ�¤ స�ల<ల< 1-5 వరక< చదవ మంటÙర0. 

ఈ జ�ాబT ఒL] రకం_ా ఉIJ| ==ధ LారణJలక< సంబం�zంUనYz. సు�ా)*�క<ల< �ÐమT ఈ వచIJల�|టtü 

నమT·త2IJ|మంటÏIJ|ర0. =మర.క<ల< అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX సంప,YJయ[�L�, మ[త =ºా?£ా�L� సంబం�zంUన 

అIWక áÙ_ా�| కనుగTIJ|ను. �ార0 Òటt� కనుగTనHJ�L� మ)Õక Lారణం ఇYz మ[త @ిYJ÷ ంతమIWందుక< మ)Õక £ా�N 

�Ð«టన_ా ఆ @ిYJ÷ ంతం Uన|Yz_ా ఎంత క<x ప� ం_ా ఉంటþ, అంత ఎక<Gవ_ా నమ·ద_*నద� �ార0 తలంCJర0. కనుక 

అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX ఒక C�ట ��త2ర0 య®YJ IJయక<ల}Æ, "ëర0 @ిల<వ �W@ిన ఆ 56సుIW Yేవ.డ4 

మృత2లలX నుంH� ల��ిIJడ�" CెపàHJ� ఊ¡¢ంచుLËగలర0. 

బ!ౖøల<లX ఈ మ[ట CJల Uన|Yz_ా కనబడ4త2ంYz. ఔIJ? 56సు ప,భTవ.ను గT)*ంUన సంగ . ఆయన L]వలం 

మ[నవ.Hే Lాదు ë)ాయనను చం�ార0, Yేవ.డ4 ఆయనను ల��ాడ4. మనక< సు�ార� Y ొ)*L�ంYz, ��త2ర0 ఈ 

మ[టCె�ాàడ4. ఈ సంగ � మనం సులభం_ా గT)*�ంచుLËగలమT.  

మ�5ిL� Lాక Yేవ.�L� ల�బHJలంటþ ఎల[గTంటÏంYz? ఇYz సు�ార� Lాదు_ా� సు�ార�క< సంబం�zంUన CJల[ మTఖN���న 

=షయం. అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX ఇల[ంటt మ[టలను చూడగలం. 10 వ అ�JNయంలX ��త2ర0 L�)v|�L� 

బ� �zసు� IJ|డ4. ఆ బ� ధ ఆశVరNకర���నYz అ�¤ స�ల<ల LారNమTల< 1- 5; 10 వ అ�JNయం. 13 వ అ�JNయమTల< 

�Þల< బ� ధ ఇకGడ మ[త @ిYJ÷ ంతం ఉన|ద� Lv��స� వ.ల< కÉHJ నమT·త2IJ|ర0. YJ�� ఒక £ా)* ప)*��ంచంH�. ëర0 
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YJ�� Yే�� కనుగTంటÙ)� CెబTత2IJ|ను. సు�ార� బ� �zంచబH�న ప,  Uన| వచనంలXను, LÁOసు�  Yైవ}J?�|, 

మరణJ�|, ప.నర0త�IJ�| చూడగలం. 

ఐ}ే, ఒక సంగ , �Þల� YÛ�| )ాºాడ� ఎవ?ర� Cెపàల�ర0. కనుక ఆYz Lాలప. బ� ధ ఇకGడ క<x ప� ం_ా ఉన|Yz. 

అ�¤ స�ల<ల LారNమTల< }6«·Yz వరక< �Þల< కనపడడ4. అకGడ ఐదు అ�JNయమTల< ఆYzLాలప. సంగత2లను 

గT)*ంU, అIW సంగత2�| CెబTత2IJ|5. �Þల< అకGడ ల�డ4 ఐIJ, అ�¤ స�ల<ల Lా)ాNలను చూ@ి, "ఇYz Úదటt 

�,ా �JనNత అనగలం. 56సు మరణ,ంచడం, ప.నర0}J� నం, ఆయన 56సు మ[త,�Ð Lాక, ఆయన LÁOసు�  ప,భTవ.. ఇYz 

)vండవ మTఖN���న øర0దు". 

కనుక అ�¤ స�ల<ల LారNమTల LËణంలX నుంU చూ@�� , మ[త @ిYJ÷ ం}Jలను, ఈ Uన|, క<x ప����న, మనం సు�ార� అ� 

CెబTత2న| �WYJంత ప,కటనను చూడగలమT. �Þల< అకGడ ల�IW ల�దు. కనుక మనం L]ంద, @ిYJ÷ ంతమ� CెబTత2న| 

Lv��స� వ మతంలX� ప,�Jన���న áÙగమంటÏన| ర�ణను గT)*ంU మ)Õక LËణంలX చూసు� IJ|ం. 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    ఇకGడ, HJ. ¡©బ!ª మ[¨ �ాYzసు� న| =�JIJ�| ప,  Lv��స� వ =YJN)*Î జÃగOత� _ా గమ�ంCJ� 

Lv��స� వ.లం_ా L�O త�  �బంధన ప.స�Lాల< �,ా మ[ణ,క���నవ� అందరం అం_»క)*సు� IJ|ం. ఐ}ే Lv��స� �Wత� ర �ß , �Íసర0x  

@�|¡¢త2ల< అం_»క)*ంచర0. అల[_v�}ే, �ా)*}Æ మ[టÙx Hేటప.àడ4 ëర0 ఏ £ా#7N�| చూ�ింCJ�. ë �ß , ¼Íసర0x  ë 

@�|¡¢త2ల< ఆధు�క పంH�త2లäౖనటx 5}ే, �Þల< రచనలలX� L��| áÙ_ాలను, IJల<గT సు�ార�లలX� L��| 

áÙగమTలను అం_»క)*ంచవచుVన� CెబT}Jర0. అ= Yై�ా�WశమT వలన కల<గక �¤ 5IJ చ)*త, స}JNల�నంటÙర0. �ార0 

YJ�నం_»క)*@��  ఆ áÙ_ాలను �ాడ4క<ంYJం. ఎందుకంటþ, 56సు ఈ లXకంలX §=ంU Yేవ.డన� Cెప.àక<�, @ిల<వ ú� 

�WయబH� మరణ,ంU,  )*_* ల�CJడIW చ)*త, స}JNలను అYz �Óలx H�సు� న|Yz. ఈ చ)*త, ఆ�J)ాలను మనం �రx�Nం 

Cేయల�మT. =మర.క పంH�త2లందర0 అం_»క)*సు� IJ| ఈ =షయ[లక< సంబం�zంUన ఈ �ాకN áÙ_ాలను }ెల<పమ� 

ëర0 అడగవచుV. HJ, ¡©బ!ª మ[¨ =వ)*£ా� డ4- =నంH�. 

!". /012 34బ51ా78:     మనం YొH�µ  తల<ప.లXంU లX�L� వCJVమT బల���న £ా#7NYJ)ాల}Æ మనం 

�,ా రంãంచుక<IJ|ం. Úదటt L�)*ం¾Û 15 అందర� ఒప.àక<న| �Þల< ప ,కల<. మనం �Óనుకక< కYz��¤ య[ం, �Þల< 

కనుల గTంHJ ��త2ర0 య[LËబTలను L�Yzì _ా ప)*��ంCJం. గలî 1 అ�¤ స�ల<ల LారNమTల< ప.స�కంలX� L��| 

ఆశVరNకర���న సంగత2�| కÉHJ గమ�ంCJం. ఈ మ[టCె�ిàన తర0�ాత, సు�ార�లలX ఎల[ంటt =ల<�ా ల�ద� 

=మర.క సమ[జం ఎందుక< CెబTత2న| దంటÙర0? =మర.క సమ[జ మన_ా IJ ఉYేì శం �ామప�ం. లXకంలX మధNరక 

సమ[జం ఒకటÏన|Yz. YJ�లX అ�zక పఖ[N �ß ంYzన పంH�త2ల<IJ|ర0. Òర0 ప,�Jన =మర.క<లమ� Cెప.àక<ంటÏన| 

�ామప�ం �ా)*}Æ, సగం అంºాలలX కÉHJ ఏLాã�,ా య[�L� )ాల�క �¤ త2IJ|ర0. 
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ëర0 సు�ార�లను ప)*��ంUనప.àడ4, అందులX ఒL] సంYేశమTంటÏంYJ ల�YJ? ఐ}ే YJ�కంటþ మTందు ëL�క సంగ  

Cె�ాàల� అనుక<ంటÏIJ|ను, సు�ార�లక< మTంY ేÚదటt L�)*ం¾Û వUVంYz, 15వ అ�JNయం ప.నర0}J� IJ�| గT)*ంU 

}ె��ింద� Cెపàగలం. కనుక, సు�ార�ల< YJ� తర0�ాతIW వCJV5. కనుక ఇకGడ బంH�L� మTందు గTఱ9ం ��U 

ఉన|ద� అనవచుVను. �Þల< మTంY ేCె�ిàన ఈ సంగ � అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX �,ా యబH�ంYz. �Þల< �,ా @ిన 

Úదటt ప.స� LాలలXIW ఉన| ఈ సంగత2లను ëర0 ఎందుక< అం_»క)*ంచడం ల�దు? 

ëర0 56సును గమ�@��  సు�ార�లలX ఒక సంగ  }ెల<సు� ంYz. అYే సు�ార� ప,కటన. �Þల< ఇకGడ అనుభవ 

:నుNల}Æను, 56సు LÁOసు� ను గT)*ంU }ె�య� �ా)*}Æను వNవహ)*ంచడం ల�దు. అతడ4 ��త2ర0}Æ మ[టÙx HJడ4. 

56సు £¤ దర0డ4 య[LËబT}Æ మ[టÙx HJడ4. ఆ తర0�ా  అ�JNయంలX అతడ4 మరల 5íర�షల�మTక< వCJVడ4. అYే 

ఇర0వ.ర0, ��త2ర0 య[LËబTల< ఎకGడ4IJ|ర0. అ�¤ స�ల<డ4 ¿%ను అకGడ ఉIJ|డ4. కనుక �Þల<క< 

సంబం�Jల<IJ|5.  

56సు LÁOసు� ను సు�ార��| మనం గమ�ంUనప.àడ4, �Þల< LÁOసు�  Yేవ.డ� క�àంU Cెపàల�ద� గO¡¢£ా� మT. అ�¤ స�ల<ల 

LారNమTలలX క<x ప� ం_ా ఈ సంగత2ల< �,ా యబH�IJ5 _ా� , Òటt� సు�ార�లలX కÉHJ చూడగలం. 56సు Yేవ.డ� 

CెపàHJ�L� ఆ�Jరం_ా, ఆయIW }Jను మనుషN క<మ[ర0డన�, Yేవ.� క<మ[ర0డన� Cెప.àక<న| సంద)ా(�| 

చూడగలం. Yేవ.� క<మ[ర0డన_ా Yేవ.Hేన� మనం సహజం_ా తల<సు� ంటÙమT. మనుషNక<మ[డIW మ[ట మ)*య 

సుత2డనుYేì úంU Cెపàబడల�ద� ప,జల< గT)*�ంCJర0. మనుషN క<మ[ర0డన_ా మ[నవ.� క<మ[ర0డ4 Lాదు, 

మనుషNక<మ[ర0డ4 - పల<వ.ర0 పంH�త2ల అã�,ా య[�| LËO H;క)*@��  తనక< YJ�56ల< 7:13,14 }ెల<సున� 56సు 

చూ�ింCJడ4, మనుషNక<మ[ర0� �¤ �న ôకడ4 వUV ఆ మ% వృదు÷ � స�|�z� ప,�WúంCెన� వచనం, 56సు LÁOసు�  

LాలంలX, ల�ఖIJల}Æ ఎల[ంటt సంబంధం ల�� L��| ¿YJ గOం�JలలX ఈ ఆలXచనక< సంబం�zంUన సంగత2ల< 

�,ా యబH�IJ5. 

మనుషN క<మ[ర0డ4 మ[మ®ల< మ�5ిల[ ఉండవచుVన� �Þల< �ాఠక<లక< తల<సు ఆయన 5í¡©ఙ>Gల< గOంధంలX 

ప,వక�లX ఉండవచుV. ఆ మ%వృదు÷ � స�|�zలXనుంH� వCేV మనుషN క<మ[ర0డ4 LావచుVను. ఆYz నుంH� ఉన| ఈ 

Yైవ స?ర�ప.డ4 ప,వక�ను �¤ �న �ాడ4 Yేవ.� )ాజN £ాÎ పక<డ4. 56సు }Jను ఎవ)*న� Cెప.àక<ంటÏIJ|డ4? 

సు�ార�లలX 56సు మనుషN క<మ[ర0డన� Cెప.àక<IJ|డ4. కüసం )vండ4£ార0x  - ఒక£ా)* మ[ర0G పYJ|లÄ వ 

అ�JNయంలX, YJ�56ల< గOంథమTలX� వNL�� }JIWన� Cె�ాàడ4. ప,�Jన య[జక<డ4 పరమ[త2·� క<మ[ర0డవ. 

ü�WIJ అ� ఆయనను అH�_ాడ4. 56సు ఏ« Cె�ాàHో  గమ�ంచంH� "üవ. LÁOసు� �ా? Yేవ.� క<మ[ర0డ�ా? అంటþ 

అందుక< 56సు ఔను IWIW అIJ|డ4. Yేవ.� క<మ[ర0డ�ా? అIW ప,శ|క< మనుషN క<మ[ర0డనIJ|డ4. IWను LÁOసు� ను 

Yేవ.� క<మ[ర0డ4ను. îర0à YzIJన మనుషN క<మ[ర0డ4 �Ðఘర�ర0Hై వచుVట ëర0 చూత2రIJ|డ4". ప,�Jన 
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య[జక<డ4, 56సు Yేవ.� దూ5ిసు� IJ|ర� IWరం Ô�ాడ4. వ£ా� Ø �| Uంప.క<IJ|డ4. "మనL�క £ా0ల}Æ ప�ల�దు 

అందర� ఇంటtL� �ÓళñవచుVనIJ|డ4".   

ఎందుకల[ Cె�ాàడ4? మ[ర0G పYJ|ల<గTలX 56సు, ఔను IWIW, IWను Yేవ.� క<మ[ర0డ4ను అIJ|డ4. త)ా?త 

మనుషN క<మ[ర0డ4 �Ðఘ[ర�ర0Hై వచుVట ëర0 చూత2రIJ|డ4. Úదటt_ా, ఈ వచనం YJ�56ల< 7:13,14. లX 

ఉన|Yz - మనుషN క<మ[ర0డ4, మ% వృదు÷ � వదìక< వUV, Yేవ.� )ాజÃN�| £ాÎ �ి£ా� డ� ఆ వచనమన|Yz. 

)vండవYz_ా, �Ðఘ[ర�ర0Hై వ£ా� డIW �గ®ఢ���న మ[టను CెబTత2IJ|డ4. Yేవ.� గT)*ంU సూUంచHJ�L� ఈ మ[ట 

బ!ౖøలXx  పల<మ[ర0x  �ాడబH�ంYz. 56సు ఔను IWIW అIJ|డ4. }Jను మనుషN క<మ[ర0డన� Úదట Cె�ాàడ4. ఈ 

మ[ట LËస�Ð ఎదుర0 చూసు� న| ప,�Jన య[జక<డ4, "ఇక £ా0ల}Æ ప�ల�దు. ëర0 ఇంటtL� �ÓళxవచుVను" అIJ|డ4. 

కనుక, 56సు }Jను Yేవ.� క<మ[ర0డన�, మనుషN క<మ[ర0డన� Cెప.àక<ంటÏన|టòóx }ే, 56సు LÁOసు�  Yేవ.డ�, 

�Þల< తర0�ాత ఎందుక< CెబTత2IJ|డ4? సు�ార�లలX YÛ�| చూడగలం. అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX� Uన| వచIJలXx  

Yే�� చూడగలం. Úదటt L�)*ం¾Û 15 లX YÛ�| చూడగలం. LÁOసు�  Yేవ.డ� ఇYz ఖúVతం_ా ఇYz �ర��ిసు� ంYz. 

మ)*U�¤ కంH�, LÁOసు�  మృత2లలX నుంH� ల�Uనటòóx }ే Yేవ.H�కGడ ఏ���IJ CెబTత2IJ|HJ అ� ëర0 ప,ú|ంCJ�. 

£ాంప,YJయకం_ా Lv��స� వ.ల< అందర0, L�O త�  �బంధన గOంధమTలX కÉHJ, Yేవ.డ4 LÁOసు� ను ల�పడం వలన ఆయన సంYేశం 

దు, Òక)*ంచ బH�ందంటÏIJ|ర0. 56సు }Jను Yేవ.డన� Cెప.àక<ంటþ, అYz �జం_ాIW YైవదూషI@త2ంYz. కనుక Yేవ.Hే 

LÁOసు� ను ల��ి ఆయనను అం_»క)*సు� IJ|డ4. ��త2ర0, అ�¤ స�ల<ల LారNమTలలX YÛIW| Cె�ాàడ4. �Þల<, అ�¤ స�ల<ల 

LారNమTలలX YÛIW| Cె�ాàడ4 )�మ[ Úదటt అ�JNయమTలX �Þల< YÛIW| Cె�ాàడ4. ప.నర0}J� నం CJల[ మTఖN���న 

అంశం, �Þల< Cె�ిàనటÏx  YJ�L� �Íదì  �ీట �ÓయNవల@ింYే. 

!". జ&' ఆంక+ బ+-:    స)], §స¨ @Í«IJª సంసÎ పంH�త2ల< HJ. ¡©బ!ª మ[¨ CెబTత2న| సంగత2లను 

CెబTత2ంటþ �ా)*ప.àడ4 ఎల[ సàంYz£ా� ర0? ఆయన CెబTత2IJ|డ4, =నంH�.  

!". /012 34బ51ా78:     ఈ LారNకOమంలX, LÁO. శ. 57 నుంH� LÁO. శ . 30 L� �Óనుకక< �Óðxన �Þల< ôకG Lాల[�| 

గT)*ంU ప)*��సు� IJ|మT. ఇప.àడ4 YJ�| ఐదు సంవత¯)ాలక< క<YzంCJం. �Þల<, సు�ార�ను గT)*ంU, ��త2ర0}Æను, 

య[LËబT}Æను మ[టÙx HJడ� IWను Cె�ాàను. ఆ త)ా?త అ�¤ స�ల<ల Lా)ాNలలX ఉన| ప.)ాతన £ాంప,YJయ[�| 

గT)*ంU చ)*VంCJం. ఇల[ంటt అంºాల� సు�ార�లలX కÉHJ �,ా యబHJµ యIJ|ను. ఇప.àHే CెబTత2IJ|ను. 

=మర.క<�ప.àHేమంటÙ)� CెబTత2IJ|ను. ¡©బ!ª మ[¨ సు�ార�ను IJశనం Cేసు� IJ|డంటÙర0. 56సు ఇల[ Cె�ాàడ� 

సు�ార�లXx  �,ా యబH�నందున, �జం_ాIW Cె�ాàడంటÏIJ|డ4. 56సు Yేవ.డ� Cెపàడం కIJ| �Ó)*Oతనం 

మ)ÕకటÏంటÏంYJ? )�మ[ ప ,క చూడంH�. 
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చూడంH�, YÛ� త)ా?  LారNకOమంలX మనం చ)*Vంచ వల@ిన ప,శ| ఏ«టన_ా, 56సు, Yేవ.� క<మ[ర0డన�, 

మనుషN క<మ[ర0డ� Cె�ాàడ� ఎల[ నమ·డం? ఇప.àడ4, YJYJప. మధN áÙ_ా�L� వసు� IJ|ం. YÛI1x , 56సును 

న«·నటòóx }ే, LÁO@��  Yేవ.డ� CెబTత2న| బ� ధక< రచ5త అ�¤ స�ల<డ4 �Þల< Lాదు. 

 

మ: మ12;< ట>? @AB /ాC మD<  చూGHందుకK ఉMత  John Ankerberg Show App \ెసు_`ం!a 

"cdసు _eCసుf ను అం/iక12ంచ!";_j @Bా 12kంచు" @ JAshow.org ను 
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