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చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, ప%జల6 7శ9:ిం=ే /0సు ఒకABేCD? FారHకIమం 4. 

 

BD. జMN ఆంకP బPR:    చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సును గ;)*ం=న చర> ?@డ4 ప,జలలCను, EFGHలయJలలCను 

ఓLM మ;ఖJHంశంQా మJ)*, Time, News Week, U. S. News & World Report వంటh అ?@క మJగజkనౖmలC 

ప,మ;ఖంQా ఈ చర>లo మ;Fp,ంచబడ4త2?Gr5. అంsLేాక, 'Media Jesus Seminar' అనబz ేఒక 

|}~�G> �ాదుల బృందం ప,చు)*సు� నr అనవసర���న సంగత2లకo అ�pక �,ా �GనHత �సు� నrFp. L��త�  

�బంధన పంz�త2లలC ఈ బృంFG�L� �ెంFpన |}~�G> �ాదులo �GలJ తకo�వQా ఉ?Grర0. 

చ)*త, ప.ర0ష2zెనౖ 56సుకo సంబంFpం=న =కo� ప,శrలను ఈ )�� లCత2Qా ప)*��ం= మJత ప��ాతం 

ల�� ఆ�G)ాలలCను, L�� త�  �బంధనకo సంబం�pం=న ఆ�G)ాలలCను చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు, Lk��స�వ.లo 

Eశ~|ిసు� నr 56సు అ� �ర��ిం�ే అ?@క చ)*త, సsGHలను ఈ LారHక�మంలC Eవ)*ంచబ� త2?Grమ;. 

ఈ?Gటh మన అ��p ప,పంచ ప,ఖJHత �@FGం� ' ¡¢£¤ )*క¥ ¦స§' ప.స�క రచ5త zG. QM)*  ¨బ© మJ§. 

ఈయన ª=Qా« |}¤¬ య�వ)*®ట¯ నుంz� Ph.D అందుకo?Grర0. ఆక®³©́, ఇంQాm ండ4, ఇమJ¶ను56లo 

క·¸¹ాల నుంz� )kండవ zGక¤)M¬ అందుకo?Grర0. zG.  బ̈© మJ§, �బ)º¤ Eశ~EFGHలయమ; లC� 

»ిలJస»ీ మ)*య; ½p¾లJ¦ ¹ాఖకo ¿ైర¶« Qా ఉ?Grర0. 56సు LÀ�సు�  ¦EsG�r గ;)*ం= ఈయన �,ా |ని 

వందకo ªం=న �ాH¢ాలo ప,మ;ఖ పంz�త జరrళmలC ప,చు)*త���?G5. 

?@టh జÂ« ఆంక© బ©Ã Ä£  లC మJsÅ ఏLÀభEంచంz�. ప.)ాతన చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు ¦EsG�r కÈzG 

ఎందుకo అªతంQా ప)*��ం�G)� sలెoసుLÊంz�. 

++++ 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ¢ా~గతం. ఈ )�� మడ4 సంగత2లను ప)*��ంచబ� త2?Grమ;. ÌదటhFp; 56సు 

¦EsG�r ప)*��ం=న ఆధు�క పంz�త2లo తమ అÎ�,ా యJల ?@ందుకo మJర0>కo?Grర0? 56సు sGను 

Fేవ.డన� �ెప.Ðకo?Grడ�, మృత2లలCం= ల��Gడ� �ర��ిం�ే చ)*sG, �G)ాలo?GrయJ?  )kండవFpQా, 

56సును గ;)*ం=న చ)*త, అధHయ?Gల�rటh �Ñనుక నునr మ;ఖH���న ప,శrను గ;)*ం= 

చ)*>ంచబ� త2?Grమ;. అనQా L��త�  �బంధన గ�ంధమ;లC ఉనr అదుÒsGల సంగsేªటh? ఇవÓr, �జంQా 
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జ)*Qాయ� ఇర�ÑౖయHవ శsGబÔప. చ)*త, Lార0డ4 �పెÐగలzG? ఇక మడవFp, 56సు ఈ  లCకంలC ¦Eం=, 

sGను Fవే.డన� ప,కటhంచుకo� |లిoవ�Õౖ మరణ×ం=, �)*Q* ల��Gడ� సØయపz�న ప?Ñrండ4 బల���న 

చ)*త, ఆ�G)ాలను ?@డ4 ప)*��ంచబ� త2?Grమ;. ఐsే Ìదట, 56సు ¦EsG�r ప)*��ం=న ఆధు�క 

పంz�త2లo తమ అÎ�,ా యJలను ఎందుకo మJర0>కo?Grర0? zG. QM)*  ¨బÚ© మJ§ Eవ)*సు� ?Grడ4. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సును గ;)*ం=న ప)*¹Ûధన Eస�)*ం=న, మడ4 LాలJలను 

గ;)*ం= L�� త�  �బంధన పంz�త2లo ఈ?Gడ4 మ;ఖHమ;Qా �ెబ;త2?Grర0. �,ా మJణ×క���న Lాలం ÜటhలCm  

L��r నకళÝm  ఉనrE. Fేవ.డ4?Grడ� ఇంQºmష2 �ా)* నమ¶కం ఉFGహరణQా జర¶ను E�@కప. 

�ాదమ;నrFp. ఐsే �,ా మJణ×కంQా, 56సు ¦EsG�r గ;)*ం=న ప)*¹Ûధన �బరలo LాలంలC సం¢ా�)ాÎ 

వృFpß� LÊ)*న LాలంలC ఎకo�వQా Eస�ృతమ5HంFp. �జÂ�L� తరచుQా జర¶Ó Fశేప. అదుÒత ఆ�G)ాలo, 

Lk��స�వ మJత �@FGంతంలCL� �ే)*�£ త2ంటà5. ఐsే, వంFళేm  తర0�ాత ఏమవ.త2ందంటá ప,� ఒక�ర0 తమకo 

56సు ¦Eతం sెలoసంటàర0. �జÂ�L� ÜటhలCm  �GలJ ప.స�Lాల �}ర0 '56సు ¦Eతం'. 

ఉFGర బ;FpßsÅ ఆలC=ం�ే బÚౖâలo పంz�త2లంద)* అÎ�,ా యం ప,Lారం, )kండ4 �ÕదÔ అభHంత)ాలను 

ªనØ5|}� , సు�ార��r �G)*sG, త¶కంQా ãసుLÊగలం. ÌదటhFp - మరä���న |FిGß ంతం - 56సు LÀ�సు�  

మృత2లలCం= ల��Gడ� �ెపÐకంz� మJకo అదుÒsGలంటá నచ>వ.. ఈ మరäప. |ిFGß ంsGలను, �ాFG�r 

దు, Üక)*ంచzG�r �åమ; అంQºక)*ంచమ;. అదుÒsGలను గ;)*ం= మJటàm డటం �ా)*L� నచ>దు. ఐs ే

సు�ార�లo Lా�ా�. Fæ�లC� చ)*త, అం¹ాలను మJత,ం Eవ)*ంచంz�. మరäత~ప. |ిFGß ంsGలను 

sçలQ*ంచంz�. అదుÒsG�r ã|�ి@యంz�. ఏª ªQ*�ంFp? చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు.  

Fæ��, FGFGప. వంFేళmకo ªం=, 56సు LÀ�సు� ను గ)*>న అ?@~షణ అ� �బె;త2?Grర0. ఆరంభ |}~�G> 

�ాదులo zేEè ¢ా¤ é § వంటh�ా)* అÎ�,ా యJలను sలెoప.తê ఆలë©¤ |ి~ట>© �,ా |ిన ప.స�కం ప,జÂ�Gరణ 

�ì ంFpంFp, zేEè ¢ా¤ é §, ర0zG¥í బ;¥¤ �å« కంటá మ;ందు వ=>న రచ5త. 

Ìదటh అ?@~షణ తర0�ాత అ?@~షణ అ?@Fp ల�నటîవంటh Lాలం వ=>ంFp. ర0zG¥í బ;¥¤ �å« Lా©m బà©�. 

E¹ా~స�å �Gలoను గనుక మనం 56సు చ)*త, ప.ర0ష2zే కFG అ� చూzG�®న ప�ల�ద� Üర?Grర0. 

E¹ా~సం చ)*త,�Õౖ ఆ�Gరపడదు Lk��స�వ సమరßన �ాదం అ)*ష¤ం. కనుక, మనకo �,ా మJణ×క �బరలo 

Lాలమ;నrFp. జర¶ను ఉFGరత~ం, "56సు ¦Eతం", త)ా~త అ?@~షణ ల�� Lాలం. బà©� బ;¥¤ �å« లo 

�ా�ం=న LాలªFp. 1916, 1918 లలC Ìదటh ప,పంచ య;దßమ; మ;గ;సు� నr Lాలమ;లC, బà©� 

)�õయ;లకo ప�,కలను �,ా ¢ాడ4. 1940 �,ా ంతమ;లలC 'New Testament and Mythology' అ?@ 



 3 

�ాH¢ా�r �,ా |ిన తర0�ాత బ;¥¤ �å« �}ర0 పంz�త2ల ప,పంచమ;లC QùపÐ ప,|Fిpß� �ì ంFpంFp. త)ా~త 

1960 దశకం వరకo, 56సు చ)*త,ను అధHయనం �|ే}ందుకo ఎకo�వమంFp ఇష¤పడల�దు. 

ఐsే 1950 దశకంలC బ;¥¤ �å« ûక� EFGHర0ü లo ఎ)kr§¤ క|Õమ«, గంsె© బ� రrLాý, జMý® )ాâన®« 

లo "ఒక� �ªషం ఆగంz� మనం మ)ºదూరంQా �ÑళÝత2?Grమ;" అ?Grర0. 1950 దశకంలC వ=>న )kండ4 

మ;ఖH���న �ాH¢ాలo గంsె© బ� రrLాý ûక� "నజ)Mయ;zైన 56సు" వంటh �ాH¢ాలలC "మJ 

సలØFGర0డ4 ర0zో¥í FG)* త�ిÐ దూరంQా �£ త2?Grడ4". E¹ా~సం చ)*త,�Õౖ ఆ�Gరపడద� అతడ4 

�ాFpం�Gడ4. అFp �జ�å. ఐsే మనకo L�ంతవరLk�?G చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు అవసరం ల�క�£ sే ఆయనుr 

మనం అభత కలÐనQా వద��@¢ా� ం. కనుక మనం 56సు చ)*త, ప.ర0ష2డ� �ర��ిం�G�. ఐs,ే �ా)* 

సలØFGర0డ4 బ;¥¤ �å« వల�, �ార� E¹ా~సం చ)*త,�Õ ౖఆ�Gరపz�ందనల�దు. చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు 

EషయంలC అFp )kండవ అ?@~షణ, ల�FG, FG�r ఆLాలంలC నూతన అ?@~షణ అ?@�ార0. ఆ ఉదHమం L�FpÔ  

Lాల�å ��=ంFp. 

చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సుకo మడవ అ?@~షణకo మ;ందు 1970 దశకంలC, L�ందర0 Fæ�r గ;)*ం= 

ప)*��ం�Gర0. ఐsే 80 లలC, 90 లలC అ�r ¹ాఖలకo �ెంFpన �@FGంత పంz�త2లo Eప)ºత సంఖHలC 

అధHయన �ాH¢ా�r )ా¹ార0 - �ామప�ం ప)*ªతం, మధHసüం, కoz�ప�ం - ఈ ప.స�Lాలo 56సును 

గ;)*ం= అ?@క సంగత2లను �ెబ;త2?Gr5. ఐs ేఈ మడ4 LాలJలలC ఎకo�వQా మ;క�ల! ౖనFp ఈ Lాల�å. 

ఇFp ప,సు� తం వరకo మన�r ãసుకoలoత2ంFp. ఐsే, మడవ అ?@~షణకo �ెంFpన ప.స�Lాల�rటhలC ఉనr 

సంగ� ఇFే. 56సు యFG కoటîంబà�L� �ెంFpన �ాడ� అందర0 అంQºక)*సు� ?Grర0. కనుక మనం 

యFG ?@పధHంలC నుంz� 56సును ప)*��ం�G�. యదుల స~"àవ ¹ాస� #ం �GలJ మ;ఖH���నFp. యFG 

¢ామJ$క ¹ాస� #ం �GలJ మ;ఖH���నFp. చూ�ిం=నటîm  56సును, మర¶���న వHL��లJ Lాక యదుల 

దృ% ి¤లC� చ)*త, ప.ర0ష2�లJ చూ�ిం�Gల� �ార0 తలం�Gర0. 

ఐsే మ;ఖHంQా మడ4 అ?@~షణలo అ�@. 'sçª¶దవ శsGబÔప. వంద సంవత®)ాలలC 56సు ¦Eతం' 

'నూతన అ?@~షణ', LMవలం )kండ4 ద¹ాబàÔ లo; ఇప.Ðడ4 మడవ అ?@~షణలC )kండ4 ద¹ాబàÔ లo �ంz� 

బలంQా మ;ందుకo ¢ాగ;త2నrFp చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సును గ;)*ం=న ఈ చర>, ?@డ4 బÚౖâలo పంz�త2ల 

మధH �@గం ప.ం�కoంటîనrFp.  

BD. జMN ఆంకP బPR:    ఇప.Ðడ4 ?@పధHంలC నుంz� L��r ప,శrలo L�� త�  �బంధనలC ఉనr అదుÒత Lా)ాHల 

సంగsªేటh? 56సు �జంQా?@ అదుÒత L��యలను �|ేి, �జంQా?@ మృత2లలC నుం= ల��Gడ� ఈ 

5ర�ÑయౖHవ శsGబÔప. చ)*త, Lార0లo నమ¶డం ¢ాధHమ56H ప?@నంటà)ా? ఈ అంశంలC zG.  ¨బÚ© మJ§ 
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ప,పంచ �ాHప�ంQా ప,|ిFpß  �ì ంFpన �ప.ణ;డ4. ఈయన సుప,|ిదß »లిJసఫ© ఆంట'� ()m  sÅ ఈ అంశం�Õౖ 

చర>లo జ)*�ి, అ?@క పంz�త �ాH¢ాలను ప,చు)*ం�Gర0. ఈయన జ�ాబ; Eనంz�.  

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ఇFp మన�r అదుÒsGల వదÔకo ãసుకo వసు� నrFp Ìదటh అ?@~షణ, అలమరలC 

�Õట¤ంz�, )kండవ అ?@~షణ, ?Gకo FG��Õౖ ఆసL�� ల�దు. మడవ అ?@~షణ, 56సు LÀ�సు�  �|ేిన అదుÒsGల 

సంగ� ?@డ4 �GలJ మ;ఖH���న అంశంQా మJ)*ంFp. 

అదుÒsGలను మడ4 వ)ాÃ లoQా Eభ$ం�Gర0. దయJHలను �ÑళmQùట¤డం, అదుÒత స~సüతలo, ఇతర 

అదుÒsGలo. ఇక�డ ఏFో అ¢ా�Gరణ L��యలo జర0గ;త2?Grయ� Eమర*కoలo ఒప.Ðకo?Grర0  అనQా, 

sGను ప,జ�r బàగ;�¢ేా� న� 56సు తలం�Gడ4, 56సు ప,జ�r స~సüపర0సు� ?Grడ� ప,జలo తలం�Gర0. 

sGను FయెJH�r �Ñళm Qùటà¤ న� ఆయన త�|}�  తమకo దయHం పటh¤ందనుకoంటîనr �ార0 స~సü 

పz��£ యJమ� తల�Gర0. చ)*త,లC జ)*Q*న FG�r తమL�ష¤Ì=>నటîm  మJ)*> �ెప.Ðకo?Grర0.  

ఐsే, అదుÒతంలC ఉనr అ¢ా�Gరణత సంగsేªటh? పంz�త2లo Fæ�rంLా ప)*��సూ� ?@ ఉ?Grర0. Fేవ.డ4 

చ)*త,లC �|ేిన పను�r గ;)*ం= మనం మJటàm zే సమయం ఇFp Lాద?Grర0. ఐsే ఇలJంటh సంగత2లను 

E�న తర0�ాత పలoవ.ర0. ఇFpQ� చూడ4 మనమందరం ఆధు�కoలం. అదుÒsG�r నమ¶కÈడదు, అ� 

గటh¤Qా �ాFpసు� ?Grర0. ఈ EధంQా అం¹ా�r ప)*��ంచకÈడదు. ఇFp L�� త�  ఆలCచన�r ãసుకoవ�ే> లCకం. 

ఇFp సంటh»ి+ ప,పంచం. �ాస��ాల సంఖHను బటh¤ FG� �,ా మJణ×కతను బÚ)º� �@|చిూసు� ంటàం. 

సమJ�G)ా�r చూ|}�  ఇక�డ ఏFో  అదుÒత LారHం జ)*Q*ంద� మనకo అ��|ి}� , అదుÒsGలకo సంబంFpం=న 

ప,శrను L�ంచం ప,క�కo జ)*�ి, Ìదట చ)*త,కo సంబంFpం=న ప,శr అడQా�. అదుÒత L��యల EషయంలC 

ఏమ5HంFp? ప.నర0sG� నం EషయంలC ఏమ5HంFp? Fేవ.డ4, 56సును ల��ాzG, ల�FG అ��Ñంట?@ 

�ె�ాÐ�®న ప�ల�దు. ఐsే, ఆLాలంలC �జంQా ఏªజ)*Q*ంFp? �జంQా 56సు అ?@వHL�� ఉ?GrzG? |ిలoవ�Õౖ 

మరణ×ం�GzG? అ?@ ప,శrలsÅ Fæ�r �,ా రంÎం�G�. 

"ఈ సంఘటన Fేవ.z ేక�Q*ం�GzG? చ)*త,Lార0లo ఏమంటî?Grర0?" అ� అడక�ంz�. అదుÒsG�r గ;)*ం= 

మJటàm zేందుకo తమ వదÔకo ¢ా-.Hలo ల�వ� �ారంటàర0. ఐsే Ìదటh శsGబÔప. �ాల|ీ�?GలC 56సు 

బ� �pం�Gడ?@ందుకo Ü)*L� ఆ�G)ాలo?Gr5. )kండవFpQా , )�మనుల కÈ� రత~ం వలన 56సు |లిoవ�Õ ౖ

మరణ×ం�Gడ?@ందుకo Ü)*వదÔ  ఆ�G)ాలo?Gr5. సమJ�p Qk�=న 56సును ప,జలo చూ¹ార?@ందుకo Ü)* 

వదÔ  ఆ�G)ాలo?Gr5.  

ÌదటQా, అదుÒsG�r అభతకలÐనలoQా sÅ|ి�@యకÈడదు, )kండవFpQా, �జ���న చ)*త, ఏద?@ 

అం¹ా�r Ìదట మJటàm డ4కoంFGం, త)ా~త ఏFె?ౖG �జంQా అదుÒత LారH�å?G? అ� ప,/rం�G�. చ)*త, 
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సమJ�GరంలC sెలoసు� నr సsGHలను అంQºక)*ంచడం Lాక, చ)*త, Lార0లకo మ)ùక ప,sGHమJrయం ల�ద� 

?@�క�డ �ెపÐదల�Gను. 56సు ఇలJ �ే¹ాడ� చ)*త, �âెsే, మనం FGనrంQºక)*ం�ేందుకo |ిదßపzG�. 

స)M, గతంలC ?@ను 56సు ప.నర0sG?G�r గ;)*ం= �ె�Ðిన FG�లC� అంశం ఇFp:56సు అ?@ వHL�� LÀ�. శ. 

25,27,28 �,ా ంsGలCm  ఈ లCకంలC ¦Eం=, బ� �pం�GzG అ?@ సంగ� ?Gకo sె�యJ�. స)M. చ)*త, Lార0లo, 

"ఆయన ¦Eం�Gడ4, ¦Eంచల�ద� ఎవ~ర� �ెపÐ ల�దు అంటî?Grర0". ర0zG¥í బ;¥¤ �å«, "56సును 

అనుమJ�సూ� , ఆయన ఈ లCకంలC ¦Eం= బ� �pంచల�ద?@ �ా)* దయ�Õౖ మనం ఆ�Gరపz� య;?Grమ� 

అ?Grడ4". 

ఇక�డ చ)*త, Lార0లo "మJ వదÔ  ¢ా-.H�G)ాలo ఉ?Gr5 ఆయన చ��£ యJడ4" అ?Grర0. అFp సమ|}H 

Lాదు. అందర0 చ��£ sGర0. చ)*త, Lార0లo "ఆ మJరÃంలC?@ �ÑళFGం. అలJ �Ñ2s ే|లిoవకo �రే0sGం. 

)�మనులo |లిoవ�Õనౖ 56సును �@లJడ Fæ¹ార0. ఆయన మరణ×ం�Gడ4. ఇFp చ)*త, సతHమ?Grర0".  

ఐsే ప.నర0sG� నం సంగ� మJటàm z�s,ే ప,జలకo L�ంచం ఆంFోళన కలoగ;త2ంటîంFp. ?@ను �ెపÐదల=న 

అంశం ఇFp. Fవే.zGయనుr సమJ�pలCం= �ÕLౖ� ల��ాzG అ� అడక�ంz�. మ)*ంత సులభ���న ప,శr 

అడ4గ;FGం. "�ాల|ీ�?GలC నz�=, బ� �pం=న నజ)Mయ;zైన 56సు |ిలoవ�Õ ౖమరణ×ం�Gడ� ప,జలనుకo?@ 

56సును మరణం తర0�ాత ఆయ?Ñrవ)k�?G స¦వ.�Qా చూ¹ా)ా? ప,జలయనsÅ నz�=, sGL� చూ¹ా)ా?" 

చూడంz�, |ి. ఎ§. ల!Ü§, "ఒక సంఘటనలC� అధుëత�åమనQా Ìదట అFp చ)*త,లCL� 

�ేర>బడ4త2ంద?Grడ4. ఐsే, ఆ త)ా~త, సమస�ం మJమలoQా?@ ఉంటîంFp. ఉFGహరణకo, )ùట 3¤�r 

�ేప�r 56సు ఐదు�@లమంFpL� పం=నప.Ðడ4 QùపÐ అదుÒsG�r �ే¹ాడ4, �ాటh సంఖJH �Õ)*Q*ంFp అందర0 

��, సంతృ�ి�  �ెంFGర0. అంద)*L� అలసట. �నr తర0�ాత ఇFే జర0గ;త2ంFp. �నr త)ా~త, మJనవ 

శ)ºరంలC శ)ºర ప,Lారం L��r మJర0Ðలo జర0గ;sG5. ఇFp సర~ ¢ా�Gరణం. ఆØరం ఆలJ �ేసు� ంFp. )ùట 3¤ల 

సంఖH �Õరగటం అదుÒతం - శ)ºరంలC మJర0Ðలo Lాదు". 

56సు ప.నర0త�నప. కథలsÅ ఒక sె��Ñనౖ ప,శrను అడ4గ;త2?Grం. 56సు LÀ�సు�  అ?@ వHL�� ప.టh¤ , 

|ిలoవ�Õ ౖమరణ×ంచQా, ఆయనుr తర0�ాత చూ¹ామ� ప,జల?Gr)ా? అ� ఉంటá, ఎందుకo? ఇలJంటh 

సంగత2�r ప)*��ం�Gల� చ)*త,Lార0లo ఆశపడsGర0. Eవ)ా�r �ెబ;త2?Grమ;.  

BD. జMN ఆంకP బPR:    ఇక�డ �åమ; �సేు� నr LారHక�మJలCm , Eమర*క పంz�త2లందర� అంQºక)*ం=న 

56సును గ;)*ం=న సsGHలను zG.  ¨బÚ© మJ§ పలoమJర0m  Eవ)*ంచడం õర0 E?@ ఉంటàర0. అFp 

ఏªటh? ఈ ప?Ñrండ4 సsGHలను Eవ)*ం=, Üటh� పంz�త2లందర� ఎందుకo అంQºక)*ం�G)� 
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�ెపÐమ?Grను. Eనంz�:  

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ఇక�డ మనం, మనవదÔ  ఎలJంటh సమJ�Gరం ఉనrదంటî?Grమ;. ?@ను 

పలoమJర0m  �ెబ;త2నr ఈ సsGHల సంగsేªటh? ఎందుకంటá, L�ందర0 ప,జ�ప.Ðడ4 Fæ�లC ఎలJంటh సతHం 

ల�ద� LMకలo �@¢ా� ర0. స)M, �},�కoల�మ� అంటî?Grర0? L�� త�  �బంధన ప.సüLా�r ప)*��ం=న 

సు�ా)*�కoలo "చ)*త, ¢ా-.H�G)ాలo ఈ ప.స�కం �ంzG ఉ?Gr5. Fæ?5m  ?@ను చFpEన ప,� సంగ� 

సతH���నFే, ల�ఖనం Fై�ా�@శం వలన క�Q*నFే" అంటî?Grర0. ఇతర0లo, "ల�దు, ఇFp మJమలo 

ప.)ాతన గ�ంధ�å" అంటî?Grర0. 

õ)*ప.Ðzోక ప,శr అడQా�. ÜటhలCm  నమ¶దQ*న సsGH ల�ªsÅ �ెపÐంz�. Lk��స�వ.లo సు�ార�ల� �బె;త2నr 

సంఘటనల చుట6¤  ఉనr సsGHలను పలoవ.ర0 పంz�త2లo �ెబ;త2ంటàర0. ?GHయ ãర0Ð, మరణం, 

సమJ�p, 56సు LÀ�సు�  ప.నర0sG� నం. ÜటhలC కÓసం ప?Ñrండ4 కంటá ఎకo�వ సsGHలను చూ�ిసు� ?Grర0. ఐs ే

కÓసం 12 సsGHలo?Grయ� Eమర*క పంz�త2లంQºక)*ం�Gర0. అందర0 పంz�త2లo, ఈ ప?Ñrండ4 

సsGHల�rటh� అంQºక)*సు� ?Grర0. 

1. 56సు |లిoవ�Õౖ మరణ×ం�Gడ4.  

2. ఆయన సమJ�p �ేయబzG´ డ4.  

ఈ సంగత2లsÅ ఆశ>రH���నFేFæ ల�దు. అందర� చ��£ sGర0. పలoవ.ర0 సమJ�p �ేయబడsGర0.  

3. 56సు మరణంsÅ ఆయన ¦Eతం మ;Q*|ి�£ 5ంద� నª¶న /ష2Hలo ఎంsÅ �)ాశలC పz��£ యJర0. 

õ �ి,య ªత2, డ4 అక¢ా¶త2� Qా చ��£ sే õLMలJగ;ంటîంFp?  

4. Fæ�r, అందర� అంQºక)*ం�Gర� ?Gకo sెలoసు. ఐsే, 56సును ఉం=న సమJ�pలC L�FpÔ  Fp?Gల త)ా~త 

ఎవ~ర� ల�ర� sె�|ింద� పలoవ.ర0 పంz�త2లo నమ;¶త2?Grర0.  

5. /ష2Hలకo అ?@క అనుభ�ాలo క�Qా5. ఈ సంగ�� Eమర*కoలo కÈzG అంQºక)*ం�ే EధంQా 

�ెబ;త2?Grను. sGమ; సమJ�pలC నుంz� ల�=న 56సు LÀ�సు� ను �జంQా?@ తమ కనులsÅ చూ¹ామ� 

/ష2Hలo నమ;¶త2?Grర0. 56సు తమకo ప,తH�మయJHడ� �ారనుకo?Grర0. 

6. ఈ అనుభ�ాల వలన, ఈ /ష2Hల మనసులCm � అE¹ా~సం ప))*�Qా sçలQ*�£ 5ంFp. Ìదట'm  తమ 

¢ì ంత Óడను చూ|ి కÈzG భయపz�ేార0, 56సు /ష2Hలమ� �ెప.ÐLÊzG�L� భయపz�ేార0. ఇప.Ðడ4 

ఆయన, మరణం ప.నర0sG� ?G�r ప,కటhసు� ?Grర0. 
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7. ఆFp సంఘంలC ఇFp అ�మ;ఖH���న బ� ధQా ర��ì ంFpంFp.  

56సు మరణం, సమJ�p, ప.నర0త�?Gలకo ప,ధమ �,ా �GనHత అ� �8లo �ె�ాÐడ4 కFG! 

8. L�FæÔ  LాలJ�L� మ;ందు, 56సు LÀ�సు�  మరణ×ం= �ా��Õట¤బz�న, 5 :ర�షల�మ; పట¤ణప. ప)*సర 

�,ా ంsGలCm ?@ మ;ఖHమ;Qా ఈ సంFేశం ప,కటhంచబz�ంFp.  

9. ఈ బ� ధకo ఫ�తంQా సంఘం �,ా రంÎంచ బz� అÎవృFpß  �ెంFpంFp.  

10. మ;ఖHంQా, ఆFp�ారమ; ఆ)ాధన జ)*QMFp. యFG E¹ా~సులకo ఇFp మ;ఖH���న )��.  

11. సమJ�p నుం= ల�=న 56సును చూ¹ాన� అE¹ా~|ి5 :�న యJLÊబ; కÈzG నª¶నప.Ðడ4 అతడ4 

56సును Eశ~|ిం�Gడ4.  

12. L��r సంవత®)ాల త)ా~త, అFే EధంQా ప.నర0sGనుzెనౖ 56సును చూ|ని అనుభవం తనకo 

క�Q*ంద� నª¶న �8లo 56సును Eశ~|ిం�Gడ4. 

?@?@ం �ెబ;త2?Grనంటá. ;నH సమJ�p� ªనØ5ం= చూ|}� , FGFGప. అందర0 Eమర*క పంz�త2లo 

ఇFp సతH�åనంటî?Grర0. Ü)*లC పలoవ.ర0 ;నH సమJ�p� కÈzG అంQºక)*ం�Gర0. ?@ను, ఈ అం¹ా�r 

గ;)*ం= �,ా |ిన ప.స�Lా�r õర0 చFpEs,ే ' ¡¢ా¤ )*క¥ ¦స§' ప.స�Lా�r ఇతర0ల ప.స�Lాలను చFpEsే, ఈ 

సంగత2ల�rటh� అంQºక)*సు� నr Eమర*క పంz�త2లను కనుQùన గలర0.  

ఇప.Ðడ4 õర0 ప?Ñrండ4 అం¹ాల అ� అడగవచు>. ప)ా~ల�దు Qా�, సంఖHను L�ంచం తQ*Ãంచగల)ా? 

మ)*L�ందర0 �ా|ి�కoలను Fæ�లC �ే)*> ఈ సంఖHను మ)*L�ంచం తQ*Ãంచగల)ా?  

స)M. ఈ పటh¤కలC L�ంచం మJర0Ðలo �|ేి Fæ�r ?Gలoగ;, ఐదు, ఆర0 వరకo తQ*Ãంచగలననుకoంటàను. 

తపÐక సంఖHను తQ*Ãం�G�® వ|}� , 56సు LÀ�సు� ను |లిoవ�Õౖ �@లJడFæయడం వలన మరణ×ం�Gడంటàను. 

తమకo క�Q*న అనుభవంలC ప.నర0sG� నుzైన 56సును చూ¹ామ� /ష2Hలo నమJ¶ర0. ఆ అనుభవం 

వలన �ా)* ¦EsGలo మJ)*�£ యJ5. ఆ తర0�ాత sGర0®�ాzైన ¢8లo అ?@ వHL�� సమJ�pలCం= ల�=న 

56సు LÀ�సు� ను sGను ప,తH�ంQా చూ¹ాన� Eశ~|ిం=, 56సు LÀ�సు� ను అంQºక)*ం�Gడ4.  

ఈ ?Gలoగ; క< *న���న అం¹ాలను అందర0 õ మ;ందుంచుత2?Grర0. LMవలం ఈ ?Gలoగ; సsGHలను 

ఆ�Gరం �ేసుకo�, 56సు LÀ�సు�  మరణం, ప.నర0త�?Gలను గ;)*ం=న బల���న �ాFG�r మనమ; 

సమ)*Ðంచగలమ;. 
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BD. జMN ఆంకP బPR:    LMవలం ఈ ప?Ñrండ4 సsGHలను మJత,ం Eమర*క పంz�త2లo అంQºక)*సు� ?Grర0. 

L�ందర0 ?G|ి�కoలo, ఇర�Ñ ౖసsGHలను అంQºక)*సు� ?Grర0. ఐs ే56సు LÀ�సు�  లCకంలC ¦Eం=, |లిoవ�Õౖ 

మరణ×ం= �)*Q* మృత2లలCం= ల��Gడ� చ)*త,ం¹ాలsÅ �ర��ించzG�L�, LMవలం ?GలoQk�దు సsGHలo 

�Gలoన�  బ̈Ú© మJ§ �బె;త2?Grడ4. ఆయన Eవరణను Eనంz�:  

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     స)M, మనం ?Gలoగ; సsGHలను E?Grమ;, ఈ సsGHలను మధHసüంQాను, ల�క 

�ామప�ంలCను ఉనr Eమర*క పంz�త2లలC పలoవ.ర0 తపÐకoంzG నమ;¶sGర� ?@ను బలంQా 

Eశ~|ిసు� ?Grను. మనం ఈ సsGHలకo, మ)� )kంz�టh� కÈzG కలoపవచు>ను. ఆFp Lk��స�వ సంఘప. బ� ధలC 

ప.నర0sG� నం ప,�Gన బ� ధQా ఉంzేFp. 56సు ¢£ దర0డ4, ?G|ి�కoడ4 ఐన యJLÊబ; 56సును అంQºక)*ంచడం 

గ;)*ం= õ)Mమంటàర0? అనQా 56సు LÀ�సు�  ప.నర0sG� నం గ;)*ం= �GలJ Lాలం మ;ంF ేప,కటhం�Gర0. 

గతంలC వ=>న LారHక�మంలC õõ సంగ�� Eవ)*ం�Gమ;. ఈ ?Gలoగ; సsGHలsÅ �åన�åం �ెయJH�? 

?G అంశం �బె;త2?Grను. L�ందర0 Eమర*కoలo మ)*�r సsGHలను �పెÐవచు>. �ా)*లC L�ందర0 

?G|ి�కoలo 20 అం¹ాలను కÈzG �ెపÐవచు>. ?Gకo ఇర�Ñౖ అనవసరమ;. ప?Ñrండ4 �Gలo అ?Grను. 

ప?Ñrండ4 కంటá తకo�వsÅ సర0Ô LÊగల)ా? అ?@ �ా)*L�, "?Gలoగ;, ఐదు, ఆర0, ఏడ4 సsGHలo?Grయ� 

�ెబ;త2?Grను". ఇష¤Ì=>న సంఖHను �ె�ాÐను ఎందుకo? ఎందుకంటá ఎవ~ర0 కÈzG Fæ�లC 

క=>త���న సంఖHను �ెపÐల�ర0. కనుక ?@ను Fæ�r ప?Ñrండ4కo తQ*Ãంచగలన� అ?Grను. తర0�ాత 

?GలoQk�దు, ఆర0కo కoFpం�Gను. ?G�ాదం ఇFp. ఈ సమJ�GరంsÅను, అందర0 అంQºక)*ం=న సsGHలను 

మJ)*>�@|} |ిFGß ంsGలsÅను 56సు LÀ�సు�  మరణ×ం= �)*Q* మృత2లలCం= ల��GడనzG�L� �G�న�r 

ఆ�G)ాలo లÎం�G5. LMవలం ఈ సsGHలsÅను õర0 �ాదంలC Qkలవ గలర0.  

BD. జMN ఆంకP బPR:    ఈ )�� sె��ని సమJ�GరంలC� మ;ఖH���న అం¹ా�r �బె;త2?Grను. 56సును 

గ;)*ం= ప,జలంQºక)*ం=న ?Gలoగ; నుంz� ఆర0 చ)*త, సsGHలను మJత,ం ãసుLÊంz�. అE, 56సు LÀ�సు�  

మృత2లలC నుంz� ల��Gడ?@ సsGH�r వH�)ML�సు� నr |FిGß ంsGలన�rటhÓ L��ందకo sÅ, |�ి@|,ి అE 

�ెబ;త2నr దంsG తప.Ð అ� �ర��ించగలవ.. 56సు Fేవ.డ� ¢ా�Hం �ర��ిసు� నrFp. 56సుకo 

దూరంQా పర0Qkత�కoంzG, �మJపణ �తH ¦వం LÊసం ఆయన వదÔకo పర0QksG� �. zG.  ¨బÚ© మJ§ 

Eవ)*¢ా� ర0. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     పలoవ.ర0 Eమర*కoలo అంQºక)*ం�ే ఈ ?Gలoగ;, ఐదు, ఆర0, ఏడ4 సsGHలను బటh¤  

?@ను Eవ)*సు� నr EధంQా జ)*Q*ంద� గటh¤Qా నమ;¶త2?Grను, LMవలం ఈ సsGHలను బటh¤ పంz�త2లo 

�ె�ిÐన సహజ |FిGß ంsGలo తప.Ð అ� ?@ను �ర��ించగలను. 56సు LÀ�సు�  సమJ�pలCం= ల�= 
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ఉండక�£ 5నట 3=m s,ే - ? ఈ EధంQా జ)*Q* ఉంటá - అ?@ రకరLాల |ిFGß ంsGలo, LMవలం మనవదÔనునr ఈ 

FGFGప. అరడజను సsGHలను ఉప¾Q*ంచుకo�. ఈ ఊహల�Õౖ ఆ�Gరపz�న Eవరణలo తప.Ð అ� �ెâతê 

ఈ పటh¤కలC ఉనr ప.నర0sG� ?G�r గ;)*ం=న ఆ�G)ాలo �జ���నవ� �ర��ించగలమ;. 

�జÂ�L�, Eమర*కoలo మనకo ఇసు� నr అ�r �సు¤ లకంటá, ఈ �సు¤  =నrద� �ెపÐగలమ;. అనQా, 

ఇతర0లo ఇవ~గ�Q*న FG�కంటá తకo�వ సsGHల?@ ?@ను అడ4గ;త2?Grను. అంsLేాక ఈ సsGHలకo )kండ4 

ప)ర~ �బంధనలo?Gr5. ఇE Eమర*క పంz�త2లంద)* అంQºLారం �ì ంFpనE మJత,�å Lాదు - 

)kండవFpQా ÜటhలCm  ఒL��క�టh, ఇతర సమJ�GరంsÅ ధృÜక)*ంచబz�ంFp. కనుక õర0 ��ెిÐన ?Gలoగ; 

సsGH�r ?@ను అంQºక)*ంచన� ఎవ)k�?G అంటá, ?@ను õ�Õౖన LÊపQ*ంచుLÊబ� త2?Grను. ఒక� సsGH�r కÈzG 

ఒప.ÐLÊననr వHL�� Ìదటhనుం= ప)*¹Ûధన �,ా రంÎం�G�. ¦)�sÅ �,ా రంÎం= ఆర0 అం¹ాల L�రLk�?G 

¢ా-.Hలను �ర��ిం�G�. ఐsే �జÂ�L�, Eమర*క పంz�త2లo సహజ |ిFGß ంsGలo తప.Ð అ� ఈ సsGHల� 

�ర��ిసు� ?Gr5. )kండవFpQా, 56సు ప.నర0sG� నుడయJHడ?@ అం¹ా�r బల���న ¢ా-.Hల�సు� ?Gr5. 

ఇక�డ ఒక సంగ� �ెబ;త2?Grను. ఎవ)� ��ెిÐన బల  ?న���న |FిGß ంsG�r మనం ãసుLÊకÈడదు. 

పంsçª¶దవ శsGబÔంలC వ=>న ప,ఖJHత సహజ |FిGß ంsG�r ప)*��FGÔ మ;. 56సు మరణ×ం�Gడ4 Qా� 

మృత2లలCనుం= ల�వల�ద� L�ందర0 �బె;త2?Grర0. /ష2Hలo Fæ�r ఊ ¡ంచుకo?Grర0. ఇలJంటhFp 

జరగల�ద� మనకo sెలoసు. Fæ�r ఊ ¡ం�Gర0 �ార0 భ,మపzG´ ర0.  

ఈ �సు¤ ను ప)*��|}� , గమ�ంచంz�. ÌదటhFp, సమJ�pలC నుం= ల�=న అనుభవం తమకo క�Q*నద� 

/ష2Hలo Eశ~|ిం�Gర0. పలoవ.ర0 ఒLM¢ా)* 56సును చూ¹ార� అ�£ స�లoడ4 �8లo )ా¹ాడ4. ఇలJంటh 

భ,మలo అంటî �ాHధులo Lావ.. ఒLM¢ా)* పలoవ.)*L� కలగవ. 

)kండవFp. భ,మలo కలగడం �GలJ అర0దు. అ?@కమంFp ప,జ�r గ;)*ం= మJటàm డ4త2నrప.Ðడ4, ఆ 

గ;ంప.లC Ìదట �}త2ర0 ఉ?Grడ4. �},మగల మ)*య ఉనrFp. మృదు హృదయ;డ4 ¾Øను ఉ?Grడ4. 

అంశ�åమనQా, ఇక�డ �@)M~ర0 మనుష2Hలo?Grర0. �@)M~ర0 LాలJలo, �@)M~ర0 సüలJలo. ఇక�డ ఒకర0 

ఆయనుr చూ¢ార0 అక�డ మ)ùకర0. మ)� ఐF ొందలమంFp. 56సు EEధ సüలJలలC క��ిం�Gడ4. 

ఇంతమంFp ప,జలo 56సు మరలJ క��ిం�Gడ?@ ఒLMరక���న భ,మలC పడడం జ)*QM ప�Lాద� ?@ను 

తలoసు� ?Grను.  

అంsేLాక. �ార0 ప))*�Qా మJ)*�£ యJర0. భ,మలo మనుష2Hలను మJర>వ. �జÂ�L�, వHL��గతంQా ఇలJంటh 

భ,మ�r గ;)*ం= ప)*��ం=న ఒక వHL�� ?Gకo sెలoసు. a) ఇలJంటh సంగత2లo జరగవ.. b) మనం �ాటh� 

చూడమ;. అ� ?G |}r ¡త2డనrప.Ðడ4, ?@ను ?G అÎ�,ా యJ�r మJర0>కo?Grడ� �ె�ాÐడ4. 
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గమ�ంచంz�. ఇFp అ�rటhకంటá మ;ఖHంQా ప.నర0త�?G�L� ప�L� వసు� ంFp. మృత2లo �ÕLౖ�ల�వర0. �ార0 

చూ|}�?@ Qా� మనం ఆయనుr చూడమ;. �ార0 నª¶న FG?@r బ� �pసు� ?Grర� �ా)*లC� ఈ మJర0Ð 

sెలoప.త2నrFp. 

అ�£ స�లoడ4 �8లo సంగsేªటh? �£ )ాzేందుకo �Ñల!m టప.Ðడ4 ఇలJంటh భ,మలo కలoగవ.. E¹ా~సులను 

 ¡ం|ిం�ేందుకo దమసు� పట¤ణG�L� �ÑళÝ� ?Grన� ఇతడ?Grడ4 ఇలJంటh వHL�� ప.నర0sG� నుzైన 56సును 

చూzGల� అనుకoంటàzG?  

త)ా~త, 56సు ¢£ దర0డ4, ఆయనsÅ నz�=న వHL�� యJLÊబ;. õ కoమJర0డ4 ల�క õ సహ Cదర0� బ� ధలo 

ప,పంచ�ాHప�ంQా ప,జలందర0 Eంటîనrట 3=m s ేõర0 ఎలJ సÐంFp¢ా� ర0? యJLÊబ; ?@ను నమ¶న� �ె�ాÐడ4. 

అతడ4 ?G|ి�కoడ4. Eమర*కoలo Fæ�� అంQºక)*ం�Gర0. ఐsే ల��FG�r చూ| ిభ,మపzే |ిü�లC 

అతడ4?GrzG? ?Gకo నమ¶కం ల�దు. 

ఈ అంశంలC ఉనr L��r సsGH�E. ఔ?G? FGFGప. అరడజను సమసHలo, �åమ; õకo మ;ంFే 

sె�యజM|ిన ఈ =నr పటh¤కలC కనబడ4త2?Gr5.  

ఈ అం¹ా�r గ;)*ం=న ఒక ఉFGహరణను గమ�FGÔ ం. ªత �ాFG�L� �ెంFpన పంz�త2లo మనకo ఈ�Ñపౖ.న 

గ;ంప.Qా �)ే*య;?Grర� అనుLÊంz� L�� త�  �బంధన సsGHలను �ార0 Eవ)*¢ా� ర0. 56సు ప.నర0sG� నం 

�ాస�వం.  

మ)� బృంFG�r గమ�ంFGÔ ం. పటh¤కలC అం¹ాలÓr సతHం 56సు ల��Gడ4. ఈ EధంQా అంద)* అÎ�,ా యJ�r 

గమ�|}�  �ామ ప�ం పంz�త2లo 12 అం¹ాలo స)k�నవంటî?Grర0. ఈ ప?Ñrండ4 అం¹ాల� మనకo �Gలo 

?Gకo ?Gలoగ; అం¹ాలoంటá �Gలo.  

ఐsే ఈ అం¹ాలÓr తప.Ð అ� �ాFpం�ే�ా)*L� ÜటhలC ఒL��క� FG�r మనం Eవ)*ం�G�. ఒL��క� 

|ిFGß ంsG�r Eవ)*ం�G�. మ;Q*ంప.Qా ఈ �ాస��ాల�, Eమర*క పంz�త2ల సహజ |FిGß ంsGలÓr తప.Ð అ� 

�ర��ిం=, ప.నర0sG� ?G�L� చక�� ¢ా-.H�G)ాలను చూ�ిసు� ?Gr5. 

 

మ[ మ"#\] ట_` ab% TాI మc]  చూ:eందుక6 ఉhత  John Ankerberg Show App =ెసుFwంBx 

"/0సు FzIసు{ ను అంT~క"#ంచBD\F� a%ా "#�ంచు" @ JAshow.org ను 
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