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నీవు యేసుకు శిష్యు డవా? - ప్ర ో గ్ాాo - 4
అనౌన్సర్a:…ఈ రోజు జాన్ య ాంకర్ బర్్ కార్ుకామాంలో – తనను నమ్మినవార్ు ఎల జీవాంచాలని యేసు
ఆశిసుున్ాాడు?

డా. డేవిడ్ ప్లాట్:…మనలో ప్ోతి ఒకకర్ు యేసు చేసిన వధoగ్ాన్ే చేయ లి. కొదిమాందిని తీసుకుని, వార్ు
కూడా యేసు కరస
ా ు ుల ఇతర్ులను ఎల మ ర్చగలరో వారికి న్ేరిపాంచాలి.

బిల్ హల్:…న్ేడు క్రైసువ సాంఘాం, నిర్ాంకుశమైన ప్ోభుత్ాానికి భయప్డుతయనాది. వార్ు కోప్గ్ిస్ు ార్ని
అమరికను సాంఘాం భయప్డుతయనాది.

డా. రలబిన్ గల్లాటి:…ప్ౌలు, తిమోతీకు బో ధిాంచాడు, తిమోతీ నమికసుులకు, వార్ు ఇతర్ులకు
బో ధిాంచార్ు. యేసు ప్ౌలుకు బో ధిాంచాడని చెబిత్ే, ఐదు తరాల ప్ోజలు బో ధిాంచడాం ఆ ఒకక వచనాంలో
త్ెలుసుుాంది. ప్ౌలుకు, యేసు బో ధిాంచాడని న్ేను నముితయన్ాాను.

అనౌన్సర్a:…యేసుకు శిష్యునిగ్ా ఉాండటమాంటే ఏమ్మటన్ే ప్ోశాకు జవాబు నిచేచ ముగు్ర్ు అతిధులు Dr. David Platt, మునుప్ొ క చరిచకి ప్ాసట ర్ గ్ా ప్నిచేయశార్ు. అమరికాలోని చాల పెదద చరిచలో చినా
వయసులోన్ే ప్ాసట ర్ అయ ుర్ు. అాంతరాాతియమ్మష్న్ బో ర్ుు దక్షిణ బాపిటస్టట కనిానష న్ లో ప్ోసు ుతాం
అధుక్షకునిగ్ా ఉన్ాాడు. Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream త్ో కలిసి ఏడు
ప్ుసు కాలను ర్చిాంచాడు. ర్ాండవ వుకిు Dr. Robby Gallaty drugs అలవాటు లోాంచి వడుదల ప్ొ ాంది,
seminary లో చదివ, Growing Up and Firmly Planted త్ో కలిసి శిష్ురికాం గురిాంచి ఏడు ప్ుసు కాలను
ర్చిాంచాడు. Tennessee లో ర్ాండవ అతి పెదద చరిచ Long Hollow Baptist చరిచలో ప్ాసట ర్ గ్ా ఉన్ాాడు.
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మూడవ వుకిు Bill Hull, pastor, teacher, Disciple-Making Pastor చరిచత్ో కలిపి 20 గాాంధాల ర్చయత.
జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షర లో మ త్ో కలుసుకోాండి.
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ :…మ కార్ుకామ నికి ఆహ్వానినుతున్ాాాం. క్రైసువులమైన మనాం ఏాం చెయ ులని
యేసు ఆసిసు ున్ాాడన్ే అాంశాంపెై అన్ేక కార్ుకామ లను చేశాము. ప్ోతీ క్రైసువుడు లోకాంలోకి వెళ్లి శిష్యులను
తయ ర్ు చెయ ులని యేసు కోర్ుతయన్ాాడని కార్ుకామాంలో పరోక్షకులకు ప్దే ప్దే చెప్పబడిాంది. ఆప్ని
ఎల గుాంటుాంది? దాన్ెాల చెయ ులి? ఈ అాంశానిా గురిాంచే మ టాిడుతయన్ాాాం. ఇప్ుపడు ఇాంకా కొనిా
అాంశాలిా చరిచదాదాం మరొక సాంగతి చెబుతయన్ాాను. మనాం సత్ాునిా ప్ాటాంచాలి. లోకాం మ్మముిను
దేాషిాంచినచో, మీకాంటే ముాందుగ్ా ననుా దేాషిాంచిాందని మీర్ు గాహాంచాలని యేసు చెప్ాపడు. దాసుడు తన
యజమ నునికాంటే గ్ొప్పవాడు కాదు లోకులు ననుా హాంసిాంచినచో మ్మముిను కూడా హాంసిాంతయరాన్ాాడు.
కరస
ా ు ుయేసునాందు భకిుత్ో జీవసరు హమసలొస్ాుయని ప్ౌలు చెప్ాపడు.
ఇది కొాంచాం కిిష్టమైన అాంశాం గనుక, మ మూలుగ్ా దీనిా గురిాంచి చరిచాంచాాం. ఐత్ే, ప్ోప్ాంచ వాుప్ు ాంగ్ా చాల
మాంది ప్ోజలు ఈ కార్ుకామమును ఇాంటలి కూర్ుచని చూసుున్ాాడు. లేదా ఇాంటర్ాటలి వాంటున్ాార్ు. వీర్ు ఈ
కార్ుకామ నిా ఇాంటర్ాటలి చూసిన సాంగతి ఇతర్ులకు త్ెలిసిప్ర తయాందేమోనని భయప్డుతయన్ాార్ు. మేము
వారిత్ో మ టాిడుతయన్ాాము. వారిని మేము ప్ోతసహసుున్ాాము. సరాచాచ సమ జాలలో జీవసుునా వారిని
అవకాశమ్మచిచనప్ుపడు నిలదీయని క్రైసువులత్ో కూడా మ టాిడాలనుకుాంటున్ాాము. దేవ్ మీర్ు దీనిా
గురిాంచి మ టాిడార్ు – యేసును నమ్మిన వార్ు ఎల ఉాంటార్ని ప్ోశిాాంచార్ు, దీని వలన ల భమేమ్మట?
దీనిా మీ సాంఘ నిక్ల బో ధిాంచారో చెప్పాండి. మీ జీవతాంలో దేవుడెల మ టాిడాడో చెప్పాండి.
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ప్లాట్:…సరే, న్ా జీవత్ానికి, దేవుడు న్ాకిచిచన సాంఘసుుల జీవత్ాలకు, యేసు తన శిష్యులకు చెపిపన ఈ
మ టలు ఎల అనాయస్ాుయ అని ఆలోచిాంచస్ాగ్ాను. యేసు శిష్యులన్ెల చేశాడు? తనను త్ాను
ఉపరక్షిాంచుకుని సిలువన్ెతు యకొని నడవమన్ాాడు. మనాం ఈ రోజు సిలువన్ెాంత్ో గ్ౌర్వసుున్ాాాం. అల గ్ే
చెయ ులి. ఐత్ే మొదట శాత్ాబధ ప్ు ప్ోజలను దృషిటలో పెటట ుకుని ఈ సాంగతిని ఆలోచిాంచాండి. ఘోర్ న్ేర్సుులు
మోయ లిసన చితోహాంసల ప్రికరానిా మోయ లి. ఇది మర్ణప్ు పిలుప్ు మీ కునాదాంత్ా వడిచి పెటటకుాంటే
న్ా శిష్యులు కాలేర్ని లూకాలో యేసు చెప్ాపడు. తన తలిి దాండుోలిా, అకక చెలలి ళ్ళను భారాుబిడు లిా
అనాదముిలిా వడిచిపెటటకుాంటే న్ా శిష్యులు కాలేర్ని యేసు కరస
ా ు ు చెప్ాపడు.
ఈ వచన్ాలిా జాగాతుగ్ా ప్రిశీలిాంచాలి, యేసును మనాం అనుసరిను ున్ాాము. కనుక శిష్యులిా చెయుడాం
గురిాంచి మనాం ఆలోచిాంచినప్ుడు, వీలలైనాంత ఎకుకవ మాందిని శిష్యులనుగ్ా చెప్ాపలనుకుాంటాాం. అాంటే
ఎకుకవ మాందిని శిష్యులనుగ్ా చేసరాందుకు నిబాంధలిా సులభతర్ాంగ్ా మ రిచవెయ ులనామ ట. తదాారా
శిష్యులిా చెయుడమన్ేది ప్ూరిుగ్ా మ రిప్ర తయాంది. చనిప్ర మిని ప్ోజలిా పిలుసుున్ాాాం. ఈ ప్ోప్ాంచాం ప్ోజలకు
అాందిాంచే అనిాటకాంటే కూడా ఎకుకవగ్ా యేసుకరస
ా ు ును నమిమని ప్ోజలను పిలుసుున్ాాాం. యేసు దానికి
యువకునికి, లూకా ప్న్ెాాండులో శిష్యులకు చెపిపనటు
ి , “మీకునాదాంత్ా పరదలకు ఇవాాలాంటే, వార్ు సరే
నాంటార్ు. ఎాందుకాంటె మనాం కరస
ా ు ును నముితయన్ాాాం. ఆయన కోసాం మనాం సమస్ాునిా
వదులుకోవాలిసనాంత వలువెైన వాడు”.
కనుక మన మాందార్ాం తప్పక ఇల ప్ోశిాాంచుకోవాలి. యేసును అనుసరిాంచేాందుకు, ఆయన
వదిలివేయమనా సమస్ాునిా వదిలివేయవలసినాంత ముఖ్ుమైన వాడా? ఈ ప్ోశాను తప్పకుాండా అడగ్ాలి,
న్ేను ప్ాసట ర్ుగ్ా ఉనా చరిచ సభుులకు మనమాందర్ాం జీవత్ాలిా వదిలివేయమన్ాా, ఏప్ని చేయమన్ాా,
దానిని వదిలి వేయమన్ాా, దేనిని అమ్మివేయమన్ాా, ఆప్ని చేస్ు ానని చెప్ాపలన్ాాను. ఇది ఏదో
తీవోవాదానికి చెాందిన క్రైసువ సిదధ ాాంతాం అనుకోకాండి. యేసు కరస
ా ు ును అనుసరిాంచడమాంటే ఇదే.
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ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. వీటనిాటనీ మీర్ు వదిలేసరు నితుజీవాం లభిసుుాందని యేసు చెప్ాపడు.
ప్లాట్:…ఔను.
ఆంకర్ బర్్ :…ఈ ప్ని చెయుడాం మాంచిది. నిజానికి జీవతాంలో ఈ ప్న్ే ముఖ్ుాం. యేసు చేసిన ప్నిని
మనాం వేర్ుగ్ా చెయుడాం లేదు ప్రిచర్ు చేయాంచుకోడానికి కాదుగ్ాని ప్రిచర్ు చేసరాందుకు, ప్లువురికి ప్ోతిగ్ా
ప్ాోణానిచేచాందుకు వచాచనన్ాాడు. ఈ ప్నిలో మనమ యనుా అనుసరిాంచాలి. ఇది మాంచిప్ని. అల చేసరు
ఇకకడ జీవతాం ప్రిప్ూర్ణమౌతయాంది. తనను సరవాంచేవారికి ప్ర్లోక నివాస్ానిా ఇస్ాునన్ాాడు. దానిా మనాం
నముితయనాటు
ి లేదు.

ప్లాట్:…నిజమే. ధనికుడెైన యువకునిత్ో యేసు, “ప్ర య నీ ఆసిు ని అమ్మి బీదలకిముి, ప్ర్లోకాంలో ధనాం
లభిసుుాంది. వచిచ, ననుా వెాంబడిాంచమని చెప్ాపడు”. ధన్ానిా వదలమనడాం కాక నిజమైన ధనాం వదద కు
ర్మిాంటున్ాాడు. అలప కాల సుఖ్ లనిాటనీ వనుకన్ే వదిలివేసి, అతదిత్ోన్ే నితుకాలముాండే దీర్క
ఘ ాల
సుఖ్ లను ప్టుటకోమాంటున్ాాడు. ఇదే దీన్ి లని మాంచి అాంశాం. అాందుకే మనాం కరస
ా ు ుకోసాం సమస్ాునిా
వదులుకోవచుచనను చెప్ాపను. ఆయన వలువెైన వాడు. తన మొతు ాం ఆసిు కాంటే అధిక వలువెైన ధనాం
దాచిపెటటబడి ఉనా ప్ొ ల నిా కొనుకునా వుకిుని గురిాంచి యేసు మతు య 13: 44 లో చెప్ాపడు. సాంత్ోష్ాంత్ో
వెళ్లి తనకు కలిగ్ిన దాంత్ా అమ్మి ఆ ప్ొ ల నిా కొనుకున్ాాడని వాకుాం చెబుతయనాది సాంత్ోష్ాంత్ో, చిర్ునవుా
ముఖ్ాంత్ో వెళ్ళళడు. న్ా సమస్ాునిా వదిలేసు ున్ాాను. ఎాందుకు? ఎాందుకాంటె సమస్ాునిా వదులుకోడానికి
తగ్ినాంత వలువెైనది దొ రికిాంది. యేసు కరోస
ా ు ు నితుకాల నికి అాంత వలువెైనవాడు. మనాం దానిా
వశాసిాంచినప్ుడు ప్ోప్ాంచాం అాందిసు ునా గ్ొప్ప సుఖ్ లనిాటత్ో ప్ాటు సమస్ాునిా వదులుకోడానికి కూడా
సిదధప్డత్ాాం. వీటనిాట కాంటే ఆయన్ే మర్ుగ్్రనవాడు.

ఆంకర్ బర్్ :…రోబీ, న్ాకు త్ెలిసి మీర్ు ర్ాండుస్ార్ుి సమస్ాునిా ప్ర గ్ొటుటకున్ాార్ు. ఔను కదా?
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గల్లాటి:…ఔను.
ఆంకర్ బర్్ :…అప్ుపడేమనిపిాంచిాంది? దానిా ఎల ప్ర గ్ొటుటకున్ాార్ు?
గల్లాటి:…సరే, గత జీవతాంలో న్ాకునా డోగ్సస, మదుప్ానాం అలవాటుల వలన న్ాకునా సమస్ాునిా
ప్ర గ్ొటుటకున్ాాను. తరాాత పెాండిి చేసుకుని, 2002 లో ర్క్షిాంప్బడాుము. తరాాత 2005 లో కతిోన్ా
తయఫానులో మ దాంప్తయలాం సమసు ాం ప్ర గ్ొటుటకున్ాాాం. మ ఇాంటలి ఎనిమ్మది అడుగుల నీర్ు నిలిచిాంది. మ
తలిి దాండుోల ఇాంటలి ప్న్ెాాండడుగుల నీర్ు మ చెలిి ఇాంటలి ప్దిహేనడుగుల నీర్ు సమసు ాం ప్ర యాంది. ఐత్ే,
అదాంత్ా మ మాంచికే జరిగ్ినటెి ాంది
్ .
అాంశానిా వదిలేాందుకు మీర్ు అనుమతిసరు డేవడ్ చెపిపన మ టను ఇకకడ గుర్ుుచేసు ున్ాాను. చాల కాలాం
కిత
ా ాం ఒకర్ు చెపిపన మ ట న్ాకిాంకాగుర్ుునాది. మ ఊరిలోని ఒక చరిచకి యేసు ప్ాసట ర్ుగ్ా వసరు , మ చరిచ
మరిాంత పెదదదిగ్ా ఉాంటుాందన్ాార్ు. అాంటే, మేము అాందరనా మ చరనచలో ధారాళ్ాంగ్ా
చేర్ుచకుాంటున్ాామన్ాాడు. మ తలుప్ులిా వశాలాంగ్ా త్ెరిచాాం. అాందర్ూ ఆరాధనకు రావాలని
కోర్ుతయన్ాాాం. న్ేను చెప్పని దానిా ఊహాంచకాండి. ప్ోజలు కరస
ా ు ును నమేి ప్నిని సులభతర్ాం చేశాాం. ప్ోభవు
వదద కు వచేచ వారికి మేము ఎల ాంట నిబాంధనలిా వధిాంచాం. ఐత్ే కొాతు నిబాంధనలో యేసు నిబాంధనలిా
వధిాంచడానిా చూసుున్ాాాం. లూకా 9:57- 62 లో. నినుా వెాంబడిస్ు ాను. మొదట న్ా తాండిని
ో ప్ాతిపెటట
వస్ాుననాప్ుడు, మృతయలు తమ మృతయలిా ప్ాతిపెటట ుకొననిమిని యేసు చెప్ాపడు. నకకలకు బో రియలు
ప్క్షులకు గూళ్ళళన్ాాయ గ్ాని తనకు సథ లాం లేదని చెప్ాపడు. న్ేను పెదద వమ న్ాలలో తిర్ుగుతూ గ్ొప్ప
హో టళ్ళలో ఉాండే ప్ాసట ర్ును కాదు న్ాకు నిదురిాంచే చోటు కూడా లేదన్ాాడు. మరొకడు న్ా తలిి దాండుోలకు
చెపిప వస్ాునన్ాాడు. న్ాగ్ాటపెై చెయు పెటట తిరిగ్ి చూసరవాడు, దేవుని రాజాునికి అర్ుుడు కాదు. న్ాత్ోర్మిని
యేసు చెప్ాపడు. ఇది ఎదుర్ు చూప్ులపెై ఆధార్ప్డిాంది.
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కనుక, శిష్ురికాం బృాందాంలో అాందర్ూ కలిసి ప్నిచెయుడమే అదుుతమైన అాంశాం. మీర్ు ఇతర్ులకు లలకక
అప్పగ్ిాంచాలి, మరొక సమ జాంగ్ా జీవసుున్ాార్ు. ఇప్ుపడిది మొదటకే వసుునాది. హాంసలను గురిాంచి మనాం
మ టాిడుతయనాప్ుపడు శిష్ురికాంలో ఇతర్ులిసుునా మదద తయ గురిాంచి ఎకుకవగ్ా మ టాిడాం. గతాంలో న్ాకు
సరాహతయనిగ్ా ఉనా ఒక వుకిుని గురిాంచి ప్లుమ ర్ుి చెప్ాపను. అతనిత్ో ప్దకొాండేలి ుగ్ా మ టాిడాలేదు.
అతడిప్ుపడు ప్ర న్ చేశాడు. అతడికి సువార్ు ఏమ తోాం నచచదు. దానిా వుతిరేసు ుాంటాడు. న్ేను శిష్ురికాం
బృాందాం వదద క్ళ్లళ, న్ాకోసాం ప్ాోరిధాంచాండి ఎాందుకాంటె, అతన్లు మ టాిడబో తయన్ాానదిని చెప్ాపను. వార్ు న్ాకు
మదద తయ నిసుునాాందున న్ేను వారిపెై ఆధార్ప్డగలనని త్ెలుసు. న్ా సమసులలో వార్ు న్ా కోసాం ప్ాోరిదస్ు ార్ని
త్ెలుసు. ఐత్ే, ఇదేమీ పెదద సమసు కాదు. ఈ సాంగతయలను గురిాంచే – బిల్, అమరికా దేశాం, ఈ హాంసల
వష్యాంలో ఇతర్ దేశాం కాంటే ఏవధాంగ్ా వుత్ాుసాంగ్ా ఉనాదో వవరిాంచాండి.

హల్:…న్ేడు లోకాంలో క్రైసువ సాంఘాం నిర్ాంకుశమైన ప్ోభుత్ాానికి భయప్డుతయనాది. వార్ు కోప్గ్ిస్ు ార్ని
అమరికను సాంఘాం భయప్డుతయనాది.

ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. నిజమే.
హల్:…న్ేను ఈ హాంసల సమసును గురిాంచి, ఈ అాంశానిా గురిాంచి లోతయగ్ా ఆలోచిాంచాను. ఈ అాంశానికొక
ఉదాహర్ణగ్ా ర్ాండవ ప్ోప్ాంచ యుదధ కాలాంలో యూదులకొర్కు వాదిాంచి హతమ ర్చబడిన డెైటచ్
ో బో న్లుఫెర్ును
చెప్ుపకోవచుచ. అతడు గ్ొప్ప వేదాాంతి, ప్ాసట ర్ు. 1939 లో నూుయ ర్ుకకు వెళ్ళళడు. యుదధ కాలాంలో అతడు
నూుయ ర్ుకలో ఉాంటె మాంచిదని చెపిప సరాహతయలు అతణణణ అకకడికి ప్ాంపిాంచార్ు. యుదధ ాం ముగ్ిసిన
తర్ువాత ఒక వేదాాంతిగ్ా, ప్ాసట ర్ుగ్ా జర్ినీ ప్ునరిారాిణానికి అతడెాంతగ్ాన్ల సహ్వయ ప్డగలడన్ాార్ు.
దేవుడు అధిక వేల ఇచిచ సాంప్ాదిాంచిన దానిని మనాం చవక చేయకూడదని అతడు చెబుతయాండేవాడు.
నూుయ ర్ుకలో కేవలాం 27 రోజులు మ తోమే సువార్ు చెప్పగలిగ్ాడు ఇది దేవుని చితు మ కాదా అన్ే సాంగతి
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న్ాకు త్ెలియ లన్ాాడు. ర్ాండవ ప్ోప్ాంచయుదధ ాం ప్ాోర్ాంభానికి ముాందు నూుయ ర్ుక రేవు నుాండి జర్ినీకి
వెళ్ళతయనా ఓడలో 1939 సెపట ాంె బర్ులో ప్ోయ ణణాంచాడు. హాంసిాంచబడుతయనా యూదులకు, హాంసిసు ునా
న్ాజీలకు మధు నిలుచని ప్రిచర్ును కొనస్ాగ్ిాంచాడు. తరాాత ఉరి శిక్షవేయబడి 1945, ఏపిోల్ ఫ్రి సెనబర్్
చెర్స్ాలలో మటెి కుకతయనాప్ుపడు అన్ేకులు దీనిా అాంతమాంటార్ు గ్ాని న్ాక్రత్ే ఇది ఆర్ాంభమన్ాాడు.

ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. డేవడ్, మీరిప్ుపడు చెప్పాండి. మనాం సర్ాలోకానికి వెళ్లి సువార్ు ను ప్ోకటాంచాలని సర్ా
జనులను శిష్యులనుగ్ా చేయ లని, త్ాను ఆజాాపిాంచిన వాటనిాటనీ ప్ోజలు గ్్రకోన్ాలని యేసు ఆజాాపిాంచాడు.
ఇది చాల పెదద ప్నిల అనిపిసు ుాంది. యేసు ఇల గ్ే జీవాంచాడు. యేసు జీవతాంలో ఏది ప్ోత్ేుకాంగ్ా ఉనాది?

ప్లాట్:…యోహ్వను 17 లోని సాంగతయలు. ప్ోత్ేుకాంగ్ా ఉన్ాాయ. దేవుని పరోమను ప్ోజలకు త్ెలప్ాలనుకునా
వుకుులలో యేసు ముఖ్ుుడు. యోహ్వను 17 లో తన ప్రిచర్ును ముగ్ిాంచాడు. త్ాను చేసిన ప్నులిా
చెబుతయన్ాాడు. తాండిో ఎదుట ప్ాోరిదసు ూ త్ాను చేసిన ఏఒకక అదుుత్ానిా గురిాంచి ప్ోస్ు ావాంచలేదు. తనను
అనుసరిాంచిన జన సమూహ్వలిా గురిాంచి ఒకకస్ారి కూడా ప్ోస్ు ావాంచలేదు. ఐత్ే తన శిష్యులలైన ఈ చినా
బృాందానిా గురిాంచి 40 స్ార్ుి ప్ోస్ు ావాంచాడు. ప్ోప్ాంచాంలో ఏ ఒకకర్ూ ప్రిచర్ులో గడప్నాంత కాల నిా యేసు
ఈ బృాందాంత్ో గడిప్ాడు. యేసు, ప్ోజలను అధికాంగ్ా పరోమ్మాంచినాందున, త్ాను వెళ్లళప్ర యన్ా తరాాత, వారికి
సువార్ు ను ప్ోకటాంచేాందుకు శిష్యులకు ప్రిశుదాదతిన్ే శకిునిచాచడు. ఈ కాలప్ు అమరికనులను అధికాంగ్ా
పరోమ్మాంచిన యేసు మొదట శత్ాబద ప్ు ప్న్ెాాండుగుర్ు యూదులకు తన శకిునిచాచడని ఒకర్న్ాార్ు.
మనమకకడ నివసిసు ునాప్పటకి, పరోక్షకులు ఈ కార్ుకామ నిా ఎకకడ చూసుునాప్పటకి, ఈ దేశాంలోన్ెైన్ా
మరో దేశాంలోన్ెైన్ా – యేసు మహమ కోసాం ప్ోజలిా ప్ోభావతాం చేసరల జీవసుున్ాామ లేదా అన్ేది
చూసుకోవాలి. యేసు చేసినటేి అాందర్ాం చెయ ులి. శిష్యులిా చెయ ులి. చుటుట ప్ోకకల వారిని కరస
ా ు ువెైప్ుకు
నడిపిాంచాండి. ఇతర్ులిా ప్ోభావతాం చేసి వార్ు కరస
ా ు ును అనుసరిాంచేల చేసరాందుకు, కరాసు ును అనుసరిాంచే
స్ామరాధానిా పెాంప్ొ ాందిాంచుకుని ప్ోజల జీవత్ాలను ఎల మ రాచలన్ేది వారికి న్ేరిపాంచాండి. సువార్ు
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ఈవధాంగ్ాన్ే భూదిగాంత్ాల వర్కు వాుపిసు ుాంది. శిష్యులను చేసర శిష్యులవలన సువార్ు భూదిగాంత్ాల కు
వాుపిసు ుాంది.
యేసు ఇల ాంట మ దిరిన్ే చూప్ాడు. జాగాతు ప్డకప్ర త్ే అాంశానిా వదిలివేస్ు ాాం. మన ఆరాధనలకు అధిక
సాంఖ్ులో ప్ోజలు రావాలనుకుాంటాాం. ఈ సభలను ఏరాపటు చేస్ు ాాం. ఆ కార్ుకామ ల ను నడిపిస్ు ాాం.
వాసు వమేమ్మటాంటే, ప్ోజలకు సువార్ు ను ప్ాంచి వసు రిాంప్చేయమని యేసు కరస
ా ు ు చెప్ాపడు.

ఆంకర్ బర్్ :…రాబీ, ప్ౌలు కూడా దీనిా ఆచరిాంచాడు. యేసు బో ధలను ప్ాటాంచాడు. అతడేమన్ాాడు?
గల్లాటి:…ఔను. ర్ాండవ తిమోతీ 2:1-2 చెబుతయనాది, - “కుమ ర్ుడా, కరస
ా ు ు యేసు నాందు కృప్ చేత
బలవాంతయడవు కముి అన్ేక స్ాక్షుుల ఎదుట న్ా వలన వనిన సాంగతయలను, ఇతర్ులకును బో ధిాంచుటకు ,
నమికమైన మనుష్యులకు అప్పగ్ిాంప్ుము. ర్ాండవ వచనాంలో న్ాలుగు తరాల శిష్యులుాండటాం ఆసకిుకర్ాంగ్ా
ఉనాది”. ప్ౌలు తిమోతీకి బో ధిాంచాడు తిమోతీ నమికసుులకు, వార్ు ఇతు ర్ులకు బో ధిాంచార్ు. యేసు,
బో ధను ప్ౌలు అాంగ్నకరిాంచడానిా లలకికసరు , ఆ ఒకక వచనాంలో ఐదు తరాల శిష్ురికాం కనిపిసు ునాది. ప్ౌలు
దీనిా యేసు వదద న్ేర్ుచకున్ాాడనుకుాంటాను. ప్ౌలు యేసును గురిాంచిన సాంగతయలను వన్ాాడు
ప్ునర్ుత్ాునుడెైన యేసుత్ో ప్ౌలు అరేబియ లో కొాంతకాలాం గడిపి ఉాండవచుచ. ఐత్ే, యోహ్వను 17:4 లో,
“నీవు న్ాకిచిచన ప్నిని ప్ూరిుగ్ా న్ెర్వేరిచతినని”. యేసు చెప్పడాం ఆసకిుకర్ాం. న్ెర్వేరిచతినన్ే ఇదే మ టను
యేసు శిలువపెైన వేల డుతయనాప్ుపడు కూడా వాడడానిా చూడగలాం. కనుక డేవడ్ చెపిపనటు
ి దేవుడు
యేసుకు ఏప్ని అప్పగ్ిాంచాడని మనాం అడగ్ాలి. ఆ ప్ని సిలువపెై మర్ణాం కాదు, యేసు ఇాంకా జీవాంచే
ఉన్ాాడు. ఇది అదుుత్ాలు కాదు. బో ధలు మాంచివే గ్ాని ఇవ బో ధలు కూడా కావు. ఇది శిష్యులనుగ్ా
చేసరాందుకు. యుగ్ినీ పీటర్సన్ దీనిా చకకగ్ా చెప్ాపడు. యేసు తన ప్రిచర్ులో ప్దిాంట త్ొమ్మిది వాంతయల
భాగ్ానిా పెన్ెాాండుగుర్ు యూదులకే ప్రిమ్మతాం చేశాడు. మనాం కూడా ఆల చెయ ులన్ాాడు.
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ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. మ్మమిలిా ర్ాండు ప్ోశాలడగ్ాలనుకుాంటున్ాాను. ఈ ప్ని చేస్ు ానని
ఒకర్న్ాార్నుకోాండి. ఎల ప్ాోర్ాంభిాంచాలి?

గల్లాటి:…ఈ ప్నిలో అన్ేక సాంగతయలు ఇమ్మడి ఉన్ాాయ. ఐత్ే మొదటది ప్ాోర్ధన, యేసు, శిష్యులను
ఎనుాకోక ముాందు చాల కాలాం ప్ాోరిధాంచాడు. కనుక ప్ాోర్ధనత్ో ప్ాోర్ాంభిాంచాండి, తమకు త్ెలిసిన వారిన్ే ఎాంపిక
చేసుకొమిని న్ేను ఎప్ుపడూ చెబుతయాంటాను. ఆరాధన తరాాత వచిచ శిష్ురికాం బృాందాంలో చేర్మని మేము
ప్ోజలత్ో ఎనాడూ చెప్ాపము. ఈ ప్నికొక ప్దధ తి ప్ోకార్ాంగ్ా చెయ ులి, మ త్ోకలిసునా వారిని
ప్రిచయసుులన్ే తీసుకుాంటాాం.
ఏమేాం చెయుకూడదో చెబుతయన్ాాను. ఈ ప్నిని న్ేను సిఫార్సు చెయును. మీర్ు ఒకరి వదద కు ముఖ్ుాంగ్ా
మీ కాంటే పెదద వయసుస వుకిు వదద కు వెళ్లి మ్మమిలిా శిష్యులనుగ్ా చేయన్ా? అని అడగకూడదు.
స్ాధార్ణాంగ్ా దీన్ి ల మీకు వజయాం లభిాంచదు. డేవడ్ న్ాత్ో చెపిపనటు
ి గ్ా మీర్ు చెప్ాపలి. మీర్ు మ త్ో కలిసి
బైబిలు అధుయన్ాలోి ప్ాలొ్ని, లేఖ్న్ాలిా కాంటసథ ాం చేసు ూ ప్ోతీ వార్ాం మ త్ో కలుసుకుాంటారా? అన్ాలి. చాల
మాంది సరేననడాం చూసి ఆశచర్ుప్ర గలర్ు. ప్ాోర్ధనత్ో ప్నిని ప్ాోర్ాంభిసరు ఫలిత్ాలు ఆశచర్ుాంకలిగ్ిస్ు ాయ.

ఆంకర్ బర్్ :…శిష్ురిక బృాందాం లక్షుమేమ్మట?
గల్లాటి:…శిష్ురిక బృాందప్ు లక్షుాం యేసు కరస
ా ు ు వలల జీవత్ానిా గడప్డాం, కరస
ా ు ును ప్ర లి జీవాంచేాందుకు
ప్ోయతిాసూ
ు ఇతర్ులకు అల జీవాంచమని బో ధిాంచడాం. దీనిా మునుపర చెప్ాపను. యేసును అాంగ్నకరిాంచని
శిష్ురికాం, శిష్ురికాంకాన్ేర్దని చెబుతయన్ాాను. ఎాందుకాంటె మీర్ు బైబిలు సత్ాులిా త్ెలుసుకుని అధుయనాం
చేసు ున్ాార్నుకోాండి- దానికొక కాలమునాది, సథ లమునాది. అది కేవలాం బైబిలు అధుయనమౌతయాంది. అన్ేక
బైబిలు అధుయన్ాలు జర్ుగుతయన్ాాయని త్ెలుసు. అవ మాంచివే, శిష్ురికానికి బైబిలే కేాందో స్ాథనాంగ్ా
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ఉనాది. ఐత్ే దానిని అనుకరిాంచాలి, కనుక కూడికలలో వాకాునిా చరిచసూ
ు , బైబులును అధుయనాం చేసు ూ,
యేసు కరస
ా ు ు ఆజా ల ప్ోకార్ాం జీవసూ
ు , దీనాంతటనీ ఇతర్ులకు ప్ోకటాంచాలని ఆ శిష్యులకు చెప్ాపలి.

ఆంకర్ బర్్ :…శిష్ురిక బృాందాంలో ఉనా వార్ు ఒకటనార్ ఏడాది ప్ాటు కామాంగ్ా కలుసుకోవాలని చెప్పాండి.
ఆ తరాాత వారే ఒక బృాందానిా స్ాథపిాంచి సరవ ప్ాోర్ాంభిాంచవచుచ.

గల్లాటి:…ఔను. ఈ సాంగతి ముాందే చెప్ాపలి. ఒక నిబాంధనను తయ ర్ు చేసి అాందర్ాం కలుసుకునాప్ుడు
దానిలో సాంతకాలు చేస్ు ాాం. ఎాందుకాంటె ప్ోజలు శిష్యులిా తయ ర్ు చెయులేక ప్ర వడానికి ర్ాండు
కార్ణాలున్ాాయ. మొదటది వారికి శిష్ురిక తరనీదు లేదు. ఇది కిిష్టతర్ాం. ఇది కష్ట మైన ప్ని. ఇకకడ వీర్ు
మునుపెనాడూ చేయని ప్ోయ ణాం చెయ ులిస వసుుాంది. ర్ాండవ కార్ణాం ఏాం చెయుకుాండా ఊర్కే
కూర్ుచాంటార్ు. ఏాం చెయ ులని మ కు అర్ధాం కావడాం లేదని చెబుత్ార్ు. ఐత్ే, ఈ ప్నిలో సహ్వయప్డేాందుకు
ఇప్ుపడు లోకాంలో అన్ేకమైన వనర్ులున్ాాయ. దీనిా గురిాంచిన అాంశాం చెబుతయన్ాాను. మొదట అడుగు
చాల కష్ట ాం. ఐత్ే మొదట అడుగు తరాాత జీవతాం మ రిప్ర తయాంది.

ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. ప్ోజల రా! వీర్ు రాసిన ప్ుసు కాలను చదవాండి. రోబి, ఇటీవల వాోసిన ప్ుసు కాం
‘గ్ోాయాంగప్’ లో, తకుకవమాంది ఉనా శిష్ురిక బృాందాంలో చేయవలసిన ప్నులిా గురిాంచిన వవరాలున్ాాయ.
అనిా సాంగతయలను రాశాడు. ఆ వవరాలిా త్ెలుసుకోవాలాంటే, దీనిని చదవాండి. ఇది మీకు
ప్ర ో త్ాసహ్వనిాసుుాంది. దీనిా చదివ మీర్ు వసుుప్ర త్ార్ు. గతాంలో డేవడ్ ఉనా ప్రిసథ ితి, దేవుడతడిని ఎల
నడిపిాంచాడు. ఎల ప్ాసట ర్య ుడన్ే వవరాలు వాోస్ాడు. వీరిదదరినీ ప్ోభావతాం చేసిన మరొక ప్ుసు కాం – ‘జీసస్ట
క్రైష్టట : డిసెైప్ుల్ మేకర్’ బిల్ కార్ుకామ నిా ముగుసుుాండగ్ా, దీనిా చూసుునా పరోక్షకులను మళ్ళళ
ప్ర ో తసహసుున్ాాను. ఇది, కేవలాం పెదద ప్ాసట ర్ి కోసాం మ తోమే కాదు. ఇది మ మూలు క్రైసువులకోసాం, ఇది
ఫలిసుుాంది దెైవాతి దీనిా ఫలిాంప్జేస్ు ాడు. యేసు ఈ మ టన్ే చెప్ాపడు. ఇాంకా, వీరిన్ెల ప్ర ో తసహాంచాలి?
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హల్:…గురిుాంప్ు లేదని భయప్డకాండి మీర్ు ప్ోప్ాంచానిా మ రాచలని తలిసరు , ఆ ప్నికి ముపెైప మూడునార్
ఏలుినాటెి త్ే
్ , ముపెైప ఏళ్ళ మీ గ్ాామాంలోన్ే ఉాండమని దేవుడాంటే, అకకడ చేతిప్నులను న్ేర్ుచకోాండి.
మాందిర్ాంలో ఆరాధనను ఆచరిాంచాండి. బైటక్లిి పెదద ప్నులేవీ చేయకాండి. మ మూలు ప్నులన్ే చెయుాండి. ఈ
కాలాంలో మనాం వజయ నిా కొలిచి చూసర వధానాం న్ాకు ఎాంత్ో వన్లదాంగ్ా కనిపిసు ునాది. ఐత్ే, యేసు
ప్రిచర్ును ప్ాోర్ాంభిాంచిన ఈ త్ేలిక్రన వధాన్ానిా న్ేడు కూడా అాందర్ూ ప్ొ గుడుతయన్ాార్ు. ఆయన దానిపెై
దృషిటనిలిప్ాడు మనాం కూడా దృషిటనిలప్ాలి అాంటున్ాాడు. యేసు కరస
ా ు ును అనుసరిాంచాలి. ఆ తరాాత మనాం
యేసు కరస
ా ు ువలల మ రినప్ుపడు కరస
ా ు ు ఇతర్ులను ప్ోభావతాం చేసినటు
ి గ్ా మనాం కూడా, యేసు కరస
ా ు ు వుకిుతాాం
దాారా, ఆయనలో ప్నిచేసు ునా దేవుని శకిు దాారా ఆయనలో ప్నిచేసు ునా దేవుని శకిు దాారా మనాం కూడా
ఇతర్ులను ప్ోభావతాం చెయుగలాం.
మీర్ు ప్ాసట ర్ుగ్ా ఉాండాలిసన ప్నిలేదు. మీకు Ph. D ఉాండాలిసన ప్నిలేదు. కరస
ా ు ుపెై మీకునా అధిక పరోమను
బటట సువార్ు ను మీలో దాచుకోలేని వుకిుగ్ా ఉాంటె చాలు.

ఆంకర్ బర్్ :…ఔను. చూడాండి. ఈ ముగు్ర్ు న్ాక్ాంత్ో ఇష్ట ాం డేవడ్ కునా వనయ నిా బటట అతడాంటే ఇష్ట ాం.
అతడు యేసును గురిాంచి మ టాిడిత్ే మన హృదయాం సాంత్ోష్ాంత్ో నిాండుతయాంది. రోబి మ ప్ాసట ర్ు గనుక
అతడాంటే ఇష్ట ాం. మ చరిచని నడిపిసు ున్ాాడు. మ సాంఘాం అభివృదిధ చెాందుతయనాది, పెర్ుగుతయనాది. ఈ
అభివృదిధలో మేము సమసుల న్ెదుర్ుకాంటున్ాాాం భవష్ుతయ
ు లో దేవుడిాంకా హెచిచస్ాుడని ఆశిసుున్ాాాం. బిల్
మీర్ు గతాంలో ఇల ాంట వాలి క్ాంత్ో సహ్వయప్డాుర్ు. ఇర్వెై గ్ొప్ప ప్ుసు కాలిా రాశార్ు. మీ కటన శామను బటట
వాందన్ాలు. ఈ కార్ుకామాంకోసాం మీర్ు చాల మాందిత్ో వుకిుగతాంగ్ా మ టాిడినాందుకు వాందనములు.
ఈ కార్ుకామాంను చూసుునా మీకు ఇది అధిక ప్ర ో త్ాసహ్వనిాసుుాందని, ఈ ప్నిని చేయగలమన్ే ధెైరాునిాది
అాందిసు ుాందని, యేసు సహ్వయప్డత్ాడని నముితయన్ాాను.
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మీర్ు ముగు్ర్ు వచిచ, ఈ కార్ుకామాంలో కలుసుకుని పరోక్షకులత్ో మ టాిడినాందుకు వాందనములు.
భవష్ుతయ
ు లో కూడా దేవుడిల గ్ే మ్మమిలిా వాడుకోవాలని ప్ాోరిదసు ున్ాాాం.
ప్ోజల రా, చూసూ
ు న్ే ఉాండాండి, ఈ న్ాలుగు కార్ుకామ లలో వీర్ు చెపిపన సమ చారానిా మీర్ల ప్ొ ాందాలో ఆ
వవరాలిా త్ెలుప్ుత్ాము.
ముగ్ిసు ుాండగ్ా ఒక ప్ోశా, నీవు యేసుకు శిష్యుడవా?తన ముతు ాం ఆసిు కాంటే అధికవలువెైన దానాం
దాచిపెటటబడి ఉనా ప్ొ ల నిా కనుగునా వుకిుని గురిాంచి యేసు కరస
ా ు ు చెప్ాపడు. సాంత్ోష్ాంత్ో వెళ్ళళ తనకు
కలిగ్ిన దాంతయూ అమ్మి ఆ ప్ొ ల నిా కొనుకుకన్ాాడు. సాంత్ోష్ాంత్ో చిర్ునవుాత్ో తనకునా దానాాంతటనీ
అమ్మి ఆ ప్ొ ల నిా కొనుకుకన్ేాందుకు సిదధమయ ుడు. ఎాందుకు? ఎాందుకాంటె సమస్ాునిా వదులుకోడానికి
తగ్ినాంత వలువెైనది దొ రికిాంది. యేసు కరస
ా ు ు నితుకాల నికి అాంత వలువెైనవాడు. కరస
ా ు ు అాంత వలువెైన వాడని
వశాసిాంచినప్ుదు. ప్ోప్ాంచాం అాందిసు ునా గ్ొప్ప సుఖ్ లను కూడా వదిలి వేసి ఆయనను అనుసరిాంచడానికి
సిదధప్డత్ాాం.
యేసు కరస
ా ు ుత్ో నీవు, “ననుా ఎకకడికి ప్ాంపిాంచిన్ా వెళ్త్ాను, ఏాం చెపిపన్ా చేస్ు ానని చెప్ాపలి”. ననుా నీ
ఇష్ట ప్క
ో ార్ాం వాడుకో. న్ేను నీ వాడిని. యేసు మీ ప్ాోర్ధనకు జవాబిస్ాుడు. మీలో సాంత్ోష్ాం మొదలౌతయాంది.
*****
మా మరిన్ని టీవీ ప్రో గ్రామల్ని చూసేందుకు ఉచిత John Ankerberg Show App చెసుక ేండి
"యేసు కరాసు ును అేంగ్ీకరిేంచడాన్నకి ప్రోరిథేంచు" @ JAshow.org ను
ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షర
ప్ర స్టట బాక్సస 8977
చటట నూగ్ా, TN 37414 అమరికా.
మ వెబ్ సెైట్: JAshow.org
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