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శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 1.
అనౌనసర్:

దీనిలోని ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటి?

యేసు క్రస
ీ ు ు అమరిక్ా, క్ెనడా, మద్య అమరిక్ా, ద్క్షిణ అమరిక్ా, యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా, ఆసరయా,
ఫ్రలిప్రియనుు, ఆస్రేలియాలోని క్ెరైసువులు ముఖ్యంగా ఏంచెయాయలని క్ోరుతున్ాాడు?
న్ాకు శిష్ుయలనుగా చేయుడని యేసు చెప్పిను. శిష్ుయలనగా ఎవరు? శిష్ుయలను ఎలా చెయాయలి?
దీనిక్ి జవాబు చెప్్ి అతిధి రబ్బీ గలాాటి, మూడు వేల రెండంద్ల సభ్ుయలునా చ్రచీక్ి ప్ాసర రు - న్ాలుగు
ఉద్యారాధనల సంఘం. ఈయన ఏడాదిక్ి ఎనిమిది మందిని శిష్ుయలనుగా చేసు ున్ాాడు. వారు వెళ్లా
పలువురిని శిష్ుయలనుగా చేసు ున్ాారు.
మీరు ఎనాడూ ఎవరచా శిష్ుయలనుగా చేయకప్ో తే ఇపుిడు చేయడం సాధయమేన్ా? తెలుసుక్ోవలసరన
ఆచ్రణాతమక అంశాలేమిటి?
ఈ అంశాలను న్ేటి జాన్ ఆంక్ేర్ బర్్ షో క్ారయకీమానిా తెలుసుకుంటారు.
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మా ప్ోా గాీంకు ఆహ్వానిసుున్ాాం. న్ేడ క చ్కకని అంశానిా చ్రిీంచ్బో తున్ాాము.

ముఖ్యంగా విదేశాలోా, యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా దేశాలలోంచి ఈ క్ారయకీమానిా చ్ూసుునా ప్్ాక్షకులను
ఆహ్వానిసుున్ాాము. ఇటీవల తెహ్వాను, ఇరానులో నుండి క్ ంద్రు ప్్ాక్షకులు న్ాతోటి మాటాాడారు. హ్వంగ్ క్ాంగ్,
సరంగపూరు, ఇండియా నుండి కూడా మాటాాడారు. ఇంగాాండు నుండి సాకట్ లాండు నుండి, ఫ్ాానుు, జరమనీ,
సరాటజ రాాండు నుండి కూడా పలువురు మాతోటి మాటాాడారు. ఆతరాాత ఆఫ్రాక్ా, ద్క్షిణ అమరిక్ా పాజలు
మాటాాడారు. న్ేను చెబుతున్ాాను, పాజలారా, మీతో మాటాాడేంద్ుకు దేవుడీ వేదిక నిచిీనంద్ుకు
సంతోషరసు ున్ాాము.
ఈన్ాటి పాసంగాంశంగా మేము ఎంప్రక చేసరన విష్యం. ఈ ప్ో ా గాీంను, న్ేడు చ్ూసుునా రెండు వంద్ల దేశాలలో
ఉనా పాజలంద్రిక్ి కూడా వరిుసు ుంది. యేసు క్రస
ీ ు ు ఇచిన ఈ ముఖ్యమైన ఆజఞ పాతీ సంఘానిక్ర, పాతీ క్ెరైసువునిక్ర
వయక్ిుగతంగా వరిుసు ుంది. దీని ప్్రు యేసు ఇచిీన పాధాన ఆజఞ . ఈ రోజు దీనిా వివరించేంద్ుకు దేశంలోని ముఖ్య
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బైబిలు పాసంగచకులలో ఒకరెరన రబ్బీ గలా టీ వచాీరు. ఈయన దేవుని వాకయం ఆధారంగా ఈ రోజంతా ఈ
అంశానిా బో ధించ్బో తున్ాారు. ఇది మీకు ప్ో ా తాుహ్వనిసుుంది. మిమమలిా ప్పైక్ి లేపుతుంది.
యేసు క్రస
ీ ు ు ఇచిీన పాధాన ఆజఞ లలోని వాగాాన్ాలు మీకు తెలిసర ఉండక ప్ో వచ్ుీ. దీనిలో దాగి ఉనా అన్ేక
అంశాలు మీకు గొపి ఆశీరాయనందాలను కలిగించ్గలవని నముమతున్ాాను. కనుక ఈయనను
ఆహ్వానించాను. రబ్బీ, యేసు ఇచిీన ఈ పాధాన ఆజఞ , ఆయన తన స్వా జీవితంలో పలిక్ిన ఒక అద్ుుతమైన
మాటలో ప్ాారంభ్మౌతుంది. అదేమిటి?

డా. రోబ్బి గలలాటే: ఊ, మతు య 28: 16-20 లో ఈ మహ్వ ఆజఞ ఉనాది. అన్ేకమంది పాజలు దీనిా మంచి
ఆజఞ గాన్ో, సరియైన ఆజఞ గాన్ో లేక చాలా చ్కకని పాతాయమాాాయంగాన్ో లేక చాలా చ్కకని సూచ్నగాన్ో తలంచి
ఉండవచ్ుీ. ఎంద్ుక్ిలా చెబుతున్ాానంటే, జాన్, మనలో పలువురు పాజలు, వారు విశాాసులుగా
ఉనాపిటిక్ర ఈ మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్డంలేద్ు. న్ేను ఏడునార సంవతురాల క్ిత
ీ ం అవిశాాసరని. మాద్క
ద్యవాయలిా స్వించాను. మద్యప్ానం చేసాను. రోజూ బారుకు వెళు ్ండేవానిా ఎవరెరన్ా న్ా వద్ా కు వచిీ నీవు
అవిశాాసరగా మారి యేసు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించాలని సలహ్వ ఇచిీనట్ా తే
ల , న్ేను, "అద్ంతా న్ేను
చ్ూసుకుంటానులే, ప్ొ మమన్ేవాడిా". ఐతే దీనిక్ి మరోవెైపున చ్ూస్ు , విశాాసరవెైన నీవు దేవుని ఆశీరాాదాలను
అంద్ుకున్ేలా, మనం ఆయన ఆజఞ లను ప్ాటించేంద్ుకు ఆయన మనకు క్ నిా వాగాాన్ాలనిచాీడు.- మన
జీవితాలిా సుసంపనాం చేయడానిక్ి. దీని తరాాత క్ నిా క్ారయకీమాలలో ఈ అంశానిా గురించి, క్రస
ీ ు ు మహ్వ
ఆజఞ ను గురించి బో ధిసు ాను.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఊ. ముఖ్యంగా మీరు చాల ఎతుున్ాారు 6'6''. మీ పాకకన నిలుీంటే న్ేను చాలా
ప్ొ టిర గా కనబడతాను. గతంలో న్ేను మీ డెైవరు ల ైసపనుు చ్ూసాను. దానిా చ్ూసర భ్యపడిప్ో యాను వీధులోా
మీ క్ెద్ురు పడటం న్ాకు పామాధకరం. యేసు క్రస
ీ ు ు మీ జీవితానిా మారేీశాడు మీ రూపం కూడా
మారిప్ో యంది. ఔన్ా?
ముఖ్యముగా మీరు చెప్రినది నిజమే. ఈ క్ారయకీమానిా చ్ూసూ
ు యేసు క్రస
ీ ు ు పాజలంద్రిక్ి ఇచిీన మహ్వ
ఆజఞ ను గురించిన వివరాలను వింటునా పాజలకు చెబుతున్ాాను. నీవు క్ెరైసువేతురుడవెైతే, క్రస
ీ ు ును
విశాసరంచ్కప్ో తే, ఈ మహ్వ ఆజఞ ను విని, న్ేను క్ెరైసువునిగా మారితే ఆఫ్రాక్ా లాంటి దేశాలకు వెళ్ళాలిు
వసుుందేమో నంటావు. మీరు గీహంచ్వలసరన మొద్టి సంగతి యేసుక్రస
ీ ు ు దేవుడు. ఆయన ఎవరు, నీవు
ఎవరని గీహంచాలి. నీన్ొక ప్ాప్రని, ననుా రక్షించేది ఆయన్ే. నీ క్ోసం తన ప్ాాణాలనరిించేంద్ుకు వచాీడు.
తన రక్షణను ఉచితంగా నీకు అందిసు ున్ాాడు. సతిియల అవసరం లేద్ు. ఇది ఉచితమైన వరం. ఆ ఉచిత
వరానిా అంగచకరించిన వారితో, అలాంటి వారితో మేము మాటాాడుతున్ాాము. యేసు క్రస
ీ ు ు చేసరన పనిని,
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ఆయన తాయగానిా మేము పూరిుగా గురిుసు ున్ాాము. దానిక్ి పాతిఫలానివాలేను గాని సుుతులరిిసుున్ాాము,
అని క్ ంద్రంటున్ాారు. అలాంటి పాజలకు మేము ఈ రోజు ఈ అంశానిా వివరిసు ున్ాాము. యేసు ఏమని
చెప్ాిడు.

డా. రోబ్బి గలలాటే: చ్ూడండి. యేసు మనకు మహ్వ ఆజఞ ను ఇచాీడు. మతు య 28:18-20, పరలోక
మంద్ును భ్ూమి మీద్ను న్ాకు సరాాధికరము ఇవాబడి యునాది. కనుక మీరు వెళ్లా సమసు జనులను న్ాకు
శిష్ుయలనుగా చేయుడి. తండిా యొకకయు కుమారునియోకకయు, పరిశుదాాతమ యొకకయు న్ామంలో
బాప్తు సమిచ్ుీచ్ూ న్ేను మీకు ఏయే సంగతులు ఆజాఞాప్రంచితిన్ో వాటనిాటినీ గెరక్ నవల నని బో ధించ్ుడి.
ఇదిగో, న్ేను యుగసమాప్రు వరకు మీతో ఉన్ాాను. తరాాత వచేీ ఆరు క్ారయకీమాలలో న్ేను, క్రస
ీ ు ు మహ్వ ఆజఞ
వివరముగా చెపిబో తున్ాాను. అన్ేకులు ఈ ఆజఞ ను గురించి విని యున్ాారు. ఐతే వారిక్ి యేసు మహ్వ ఆజఞ
అంటే ఏమిటో తెలియద్ు. ఆజఞ ఇవాడానిక్ి ముంద్ు సంగతులిా ఈరోజు చెబుతాను.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ప్ాారంభంచ్ండి.
డా. రోబ్బి గలలాటే: సరే, ఇది చ్కకని అంశం. ఎంద్ుకంటే ఇకకడ యేసు క్రస
ీ ు ు మహ్వ ఆజఞ లో న్ాలుగు
అంశాలను గమనిసుున్ాాం. యేసు సరాాధిక్ారమన్ాాడు. సరాాధిక్ారము న్ాకు ఇవాబడినద్న్ాాడు. న్ేను
చెప్రిన సంగతులిా పాజలకు బో ధించ్ండి. అనిాదేశాలకు వెళాండి. చివరగా న్ేను సదాక్ాలం మీతో ఉంటానని
చెప్రి ముగిసు ున్ాాడు. యేసు క్రస
ీ ు ు మహ్వ ఆజఞ గురించి చ్రిీంచ్క ముంద్ు. యేసు క్రస
ీ ు ు పాభ్ువును గురించి
రెండు ముఖ్యంశాలిా మనం తెలుసుక్ోవాలి. మొద్టి అంశం ఇది. యేసు క్రస
ీ ు ు తన మరణం, సమాధి,
పునరుతాాన్ాల దాారా, శతుావెైన సాతానును జయంచి ఓడించ్గలిగాడు.
రోమా 5:10, "ఏలయనగా శతుావులమై యుండగా, ఆయన కుమారుని మరణము దాారా మనము దేవునితో
సమాధానపరచ్బడిన యడల సమాధానపరచ్బడిన వారమ,ై ఆయన జీవించ్ుటచేత మరి నిశీయముగా
రక్షింపబడుద్ుము".

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఊ. ఈ వచ్నం యేమని చెబుతునాద్ంటే, ఆదాము హవాలు ప్ాపం
చేసరనపుిడు మనం దేవుడిని ఎదిరించి ఆయనకు విరోధులముగా మరిప్ో యాము. దేవుని మారా్నిా
వదిలేశాము. మనం విరోధులుగా ఉనాపిటిక్ి కూడా, యేసు మనలిా ప్్ామించి వచిీ మన క్ోసం సరలువప్పై
మరణంచాడు.
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డా. రోబ్బి గలలాటే: ఔను, ఇకకడ ముఖ్ాయంశమేమిటంటే, రోమా 8:1-2, యేసు క్రస
ీ ు ు యొకక మరణ,
సమాధి, పునరుతాాన్ాలను బటిర ఈ విధంగా చెబుతునాది. "క్ాబటిర యపుిడు క్రస
ీ ు ు యేసు నంద్ునా వారిక్ి ఏ
శిక్షా విధియూ లేద్ు" ఎంద్ుకు? క్రస
ీ ు ు నంద్ు జీవాతమ యొకక నియమం, ప్ాప మరణాల నియమం నుండి
మనలిా విడిప్రంచింది. కనుక ఇది మనకు ప్ోా తాుహకరం. విశాాసులంగా మనం ఈ అంశానిా తపిక అరాం
చేసుక్ోవాలి. యేసు స్వా పరిచ్రయను, ఆయన ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ ను పరిశీలించ్క ముంద్ు, ఆ సంఘటన
న్ేపద్యంలో జరిగిన సంగతులిా గీహంచాలి. ఈ సంద్రుంలో యేసు క్రస
ీ ు ుకు ఉనా అధిక్ారానిా గురించి
చెప్ాిలనుకుంటున్ాాను.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఔను
డా. రోబ్బి గలలాటే: ఇకకడ, వచ్నం ప్ాారంభ్ంలోన్ే ఒక పాతేయక అంశం మనకు కనిప్రసు ుంది. పరలోకంలోనూ,
భ్ూమిప్పైన్ా న్ాకు సరాాదిక్ారం ఇవాబడింద్ని యేసు చెబుతున్ాాడు. కనుక పరలోకం సంగతి మాతాం
మాటాాడుతాను.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : నిజమే రబ్బీ యేసు చెప్రిన ఆ మాట ఎంతో అద్ుుతంగా ఉనాది. పరలోకంలో దాని వివరణ ఏమిటి?

డా. రోబ్బి గలలాటే: ఊ. సరాాధిక్ారం ఇవాబడినద్ంటే, పరలోకంలోనూ, భ్ూమిప్పైననూ యేసు క్రస
ీ ు ుకు
ఆయన తలంచిన పని చేస్ అధిక్ారమునాద్ని గీహంచాలి. ఈ వచ్నం మనకు చెబుతునా అంశం ఇది.
పరలోకంలో యేసుకునా అధిక్ారాన్ేా ఆయన ఇపుిడు భ్ూమిలో అనుభ్విసుున్ాాడు. ముఖ్యంగా, ఆయన
దేవుడని ఈ వాకయం చెబుతునాది. క్రస
ీ ు ు దెైవతాం దానిలో చ్ూడగలం. ఎఫ్పసతు 1:20 దీనిని వివరిసు ునాది.
ప్ౌలు చెప్రిన మాటను వినండి. "దేవుడు యేసును ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత క్రస
ీ ు ును మృతులలోనుండి
లేప్ర, సమసు మైన ఆధిపతయముకంట్ను అధిక్ారము కంట్ను శక్ిుకంట్ను పాభ్ుతాముకంట్ను, ఈ
యుగముమాతామే క్ాక రాబో వు యుగమంద్ునూ ప్్రుప్ొ ందిన పాతి న్ామముకంట్ను ఎంతో హెచ్ుీగా
పరలోకమంద్ు ఆయనను తన కుడిప్ార్వమున కూరుీండబటురక్ ని యున్ాాడు". యేసు క్రస
ీ ు ుకు
పరలోకమంద్ున్ేక్ాక భ్ూమియంద్ునూ అధిక్ారమునాద్ని ఈ వాకయం చెబుతునాది. అనగా సృషరర
అంతటిమీద్ యేసు క్రస
ీ ు ు పాభ్ువుకు అధిక్ారమునాది. మీరు ఈ సంగతిని గురిుంచారో లేదో క్ాని క్ీ తు నిబంధన
పుసు క్ాల రచ్యతలలో ఒకరెరన మారుక ఈ సంగతిని తన పుసు క ప్ాారంభ్ంలోన్ే అనగా మారుక సువారు 1:13
లోన్ే తెలియజేశాడు. యేసు అధిక్ారానిా తెలిప్్ క్ నిా వచ్న్ాలను చ్ూప్రసు ున్ాాను.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఊ. ఇది నిజంగా అద్ుుతమైన అంశం.
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డా. రోబ్బి గలలాటే: మారుక 1:13, యేసుకు జంతువులప్పై అధిక్ారమునాద్ని ప్ాారంభ్ంలోన్ే
తెలుపబడింది. ఈ వచ్నంలో, "యేసు సాతానుచే శోదింపబడుచ్ు అరణయములో నలువది దినములు అడవి
మృగములతోకూడా నుండెను". ఐతే, అరణయంలో మనిషర 40 రోజులు జంతువులతో కలిసర ఉన్ాాడంటే అది
మంచి పని క్ాద్ు. మీకు దీని సంగతి తెలుసు, అరణయంలో పులులు, సరంహ్వలు, ఎలుగులు వాటితో ఉండటం
మంచిది క్ాద్ు.
గచీకు బైబిలులో వాటితో కలిసర ఉన్ాాడని వాాసుంది. జంతువులతో కలిసర ఉన్ాాడు. జంతువులతో కలిసర
సహజీవనం చేసు ున్ాాడనామాట.
ఆయనకు జంతువులప్పైన అధిక్ారముండటమే క్ాక దేవద్ూతల ప్పైన కూడా అధిక్ారమునాది. పద్మూడవ
వచ్నం ఏమి చెబుతునాదో వినండి. దేవద్ూత లాయనకు పరిచ్రయ చేయుచ్ుండిరి. హెబ్బా 2:7 దాారా
దేవద్ూతల కంటే మనిషర క్ ంచ్ం తకుకవ వాడని గీహసుున్ాాం. దేవద్ూతలు యేసుతో ఉండటమేక్ాద్ు,
ఆయనకు పరిచ్రయ చేసు ున్ాారు. యేసుకు దేవద్ూతలప్పై అధిక్ారమునాద్ని తెలియజేసు ున్ాారు.
యేసుకు అధిక్ారమునాద్ని బో ధించే మరిక్ నిా అంశాలు. యేసు కప్పరాహూములో ఒక యంట
బో ధించ్ుచ్ునాపుిడు జరిగన
ి సంఘటనను ఇపుిడు వివరిసు ున్ాాను. "పక్షవాయువు రోగితో నీ ప్ాపములు
క్షమించ్బడినవని చెపుిట సులభ్మా? లేచి నడువుమని చెపుిట సులభ్మా? ప్ాప్ాలిా క్షమించే అధిక్ారం
న్ాకునాద్ని నిరూప్రంచేంద్ుకు ఇతనిా బాగుచేసు ున్ాానన్ాాడు". యేసుకు ప్ాప్ాలిా క్షమించే అధిక్ారం
కూడా ఉనాది. మొతాునిక్ి న్ేన్ే దేవుడనని చెబుతున్ాాడు.
అంతటితో ఆగలేద్ు. యేసుకు ద్యాయలప్పైన అధిక్ారమునాది- మారుక 1:34. "యేసు న్ాన్ావిధ రోగాలచేత
ప్తడింపబడుతునా అన్ేకులిా సాసా పరచి ద్యాయలిా వెళాగొట్ర ను. అవి తనను ఎరిగయ
ి ుండినంద్ున ఆయన
ఆ ద్యయములను మాటాాడనియయలేద్ు".
సబాీతుప్పైన ఆయనకు అధిక్ారమునాది. ఆయన సబాీతుదిన్ాన ఒక రోగిని బాగుచేస,ర శిష్ుయలతోనూ,
పరిసయుయలతోనూ, ఇదిగో వినండి సబాీతు మనుష్ులక్ రకు నియమింపబడింది. న్ేను సబాీతుకు
పాభ్ువునన్ాాడు.
ఆయన పాజలకు అధిక్ార మివాగలడు. మారుక సువారు మూడవ అధాయయములో, యేసు తన శిష్ుయలను
ప్రలిచి బో ధించ్ుటకు, ద్యయములను వెలాగొటురటకు వారిని పంప్పను.
దో న్ెలో ఏంజరిగిందో చ్ూడండి. సృషరరప్పై యేసుకు అధిక్ారమునాది. దానిప్పైన అలలు విరుచ్ుకు
పడుతున్ాాయ. తుఫ్ాను రేగుతునాది, వరష ం కురుసుునాది, యేసు క్రస
ీ ు ు నిద్ా లేచి, నిశబా మై ఊరకుండుమని
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సముద్ాంతో చెప్ాిడు. శిష్ుయలు విభాాంతి చెంది, సముద్ామును, గాలియు ఈయనకు లోబడుచ్ునావని
ఒకరితో ఒకరు చెపుికున్ాారు.
మారుక మనకు చ్ూప్రసు ునా అంశానిా తెలిప్్ంద్ుకు దీనిని చెప్ాిను. యేసు క్రస
ీ ు ుకు సృషరరప్పై
అధిక్ారమునాట్ా తే
ల , యేసు క్రస
ల , యేసు క్రస
ీ ు ుకు లోకంప్పై అధిక్ారమునాట్ా తే
ీ ు ుకు దెయాయలప్పై
అధిక్ారమునాట్ా తే
ల , మనం యేసును ప్ాాణంతో సమానంగా నమామలికదా?
చ్ూడండీ సహో ద్రుడు టిమ్ ల ఫ్పా యుర్ న్ాకు ఒక చ్కకని అంశానిా గురించి తెలిప్ాడు. యేసు క్రస
ీ ు ును
విశాసరంచిన ప్ాారంభ్దిన్ాలలో టిమ్ ల ఫ్పా యుర్ ననుా ఎంతగాన్ో ప్ోా తుహంచాడు. అతడు, "రబ్బీ, దేవుని
అధిక్ారం న్ాటకంలో తెరలాంటిది. తపిక ఉంటుంది క్ాని, మనం గమనించ్ం". మొద్టుాంచి న్ాకు అదే
జరుగుతుంది. న్ాజీవితంలో ఏం జరిగిన్ా సరే, న్ేను ఎకకడిక్ి వెళ్లాన్ా ననుా ఆయన ఎకకడిక్ి పంప్రంచిన్ా
అధిక్ారం మొతు ం ఆయనదేనిని దేవుడు న్ాకు తెలియజేసు ున్ాాడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : రబ్బీ, ఈ అంశానిా గురించి మన ప్్ాక్షకులకు బో ధించ్ండి. ఇది వారిక్ి ఎలా
అనాయంచ్గలరు? పాజలు ఈ విష్యంలో ఎలా సిందించాలి?

డా. రోబ్బి గలలాటే: ఊ, దీనిా వయక్ిుగతంగా చెబుతున్ాాను. దేవుడు సమసాునిా నడిప్రసు ునాట్ా తే
ల - యేసు
దీనిని మనకు పాతయక్షయంగా చ్ూప్రంచాడు - యేసు సమసాునిక్ి బలమైనట్ా తే
ల , విశాాసులముగా మనము
సందేహంచ్నకకరలేద్ు. యేసులో విశీమించ్గలం. దేవుని నమిమతే పరిసా తి
ర ఒక రోజున తపిక
మరుగుపడుతుంది. జీవితంలో ఎనిా సమసయలున్ాా దేవుడు ఒక రోజున అనిా సమసయలిా తీరిీ వేసు ాడు. ఈ
అంశానిా ఎంద్ుకు అరా ం చేసుక్ోవాలో తెలుపుతున్ాాను. విశాాసులముగా, దేవుని అధిక్ారానిా గురించి
మనం సరిగా అరా ంచేసుక్ోకుంటే, మనకు ఈ లోకంలో మిగిలిన దిన్ాలను గడుపుతునాపుిడు ఎంతో నిరాశలో
నిసిృహలో బాతక వలసర వసుుంది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఉఉ రబ్బీ, లోకంలో అన్ేక ప్ాాంతాలలో, ద్క్షిణ అమరిక్ా, మక్ిుక్ో వంటి
ప్ాాంతాలలో ఆతమ పాక్ారం జీవిసుునా వారిని గురించి తలుసుున్ాాను. యేసు క్రస
ీ ు ు అనిా ఆతమలను
దేవద్ూతలను నడిప్రసు ున్ాాడు, ఔన్ా? ఆయన ద్ూకమంటే ద్ూతలు ద్ూకుతాయ. ఆయన్ే వారిక్ి పాభ్ువు,
దేవుడు.
సరే, ప్ాప్ాలిా గురించి పశీతాుపపడుతునా వారు క్ ంద్రు భ్యంకర ప్ాప్ాలు చేశారు - లేక వాయద్ులలో పడి
ఉనావారు. లేక మధాయహా భోజనం ద రుకుతుందో లేదో కూడా తెలియని దీన సరాతిలో ఉనా ఆఫ్రాక్ా పాజలు పాభ్ువు సహ్వయం క్ోసం ఆయన వెైపుకు తిరగండి దేవుడు మనలిా ఆద్రించ్గలడు. మన పాక్షకులోా
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అన్ేకులు న్ేడు వివిధ రక్ాల న
ై సమసయలలో ఉన్ాారు. క్రస
ీ ు ు మిమమలిా సమసయలలోంచి వెలుపలిక్ి తెసు ాడు.
సరేన్ా?
మా ప్్ాక్షకులలో ఒకరు క్ేనురు వాయధితో మరణంచ్క ముంద్ు, అతడు క్ దిా గంటలలో చ్నిప్ో తాడనగా, న్ేను
అతడిని సంద్రి్ంచి అతనితో మాటాాడాను. క్రస
ీ ు ును బలంగా విశాసరంచిన అతడు న్ాతో ఇలా చెప్ాిడు,
"చ్ూడండీ న్ేను ఇపుిడు దేవుని సనిాధిక్ి వెళు ్న్ాాను. న్ా జీవితం ఇంతటితో ఆగిప్ో వడం లేద్ు. న్ా జీవితం
ఇంక్ా క్ నసాగబో తునాది. అది ఎంతో సుంద్రమైన జీవితం, అద్ుుతం, న్ేను కలలో కూడా ఊహంచ్నటువంటి
ఆనంద్ం. అదిన్ాకు లభసుుంది. దేవుడు ఆ వాయదిలోంచి తనను ముంద్ుకు నడిప్రసు ాడన్ే నమమకంతోన్ే అతడు
బాధను భ్రించాడు. మీరు ఎలాంటి సమసయలో ఉనాను, క్రస
ీ ్ు పాభ్ువు, ఈ మాట చెప్రి క్ ంచ్ంస్పు విరామం
తీసుకుందాం".
సరే, పాసంగానిా పునఃప్ాారంబిదాాం. యేసు పాభ్ువు ఈ అధిక్ారంతోటి మనలని బో ధకు పంప్రసు ున్ాాడు. ఐతే
ఆయన పంప్రసు ుండగా, తండిా పంప్రంచినపుిడు కుమారుడెైన ఆయన విధేయత చ్ూప్రంచినటు
ా గా
మనముకూడా విధేయులమై వెళ్ా ళలని తెలుపుతున్ాాడు. తరాాత యేసు అప్ో సుులులిా పంపగా, వారు
శిష్ుయలు ఎలా ఉండాలన్ేది మనకు మాదిరికరంగా తెలిప్ారు. తిరిగి వచిీన తరాాత ఈ అంశానిా లోతుగా
చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. చ్ూసూ
ు న్ే ఉండండి.
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : సాాగతం. తిరిగి వచాీం. యేసు క్రస
ీ ు ు క్ెరైసువులు అంద్రూ ఈ లోకంలో ఏమి
చెయాయలని క్ోరతున్ాాడు. అదేమిటో మీకు తెలుసా? దానిప్్రు క్రస
ీ ు ు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ . దీనిా గురించి న్ేడు
మనం చ్రిీసుున్ాాం. మనం సమసు లోకంలోక్ి వెళ్లా సమసు జనులను శిష్ుయలనుగా చెయాయలన్ే ఆజఞ యొకక
న్ేపద్యం ఏమిటంటే, యేసు క్రస
ీ ు ు సరాాధిక్ారి, ఆయనదే అధిక్ారము. ఈ క్ారయకీమం మొద్టి భాగంలో ఈ
అంశానిా గురించి మనం చ్రిీంచాము. ఐతే, రబ్బీ ప్రచ్ుీకలను గురించి అంద్రిక్ర తెలిసరన ఉదాహరణను ఈ
సంద్రుంలో యేసు చెబుతున్ాాడు. తండిా సపలవులేక ప్రచ్ుీకలలో ఒకకట్ైననూ న్ేలకు పడద్న్ాాడు. ఐతే
గచక
ీ ు బైబిలులో మరిక్ నిా అంశాలు తెలుసుున్ాాయని మీరు చెప్ాిరు.

డా. రోబ్బి గలలాటే: జాన్, న్ేడు దేవుని అధిక్ారానిా గురించి చ్రిీసుున్ాాము. ఇకకడ క అంశానిా
వివరిసు ున్ాాను. యేసు అనిాటిని నియంతిాసు ున్ాాడు. ఆయన దీనిని మతు య పద్వ అధాయయములో
ఉదాహరణరచతిగా బో ధించాడు. 29 వ వచ్న్ానిా గమనించ్ండి. రెండు ప్రచ్ుీకలు క్ాసుకు అమమబడును
గదా? మీ తండిా సపలవు లేక వీటిలో ఒకట్ైనను (ఇదే ముఖ్యమైన అంశం) న్ేలకు కూలి పడద్ు. మీ తల
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వెండుాకలనిాయు ల క్ికంపబడి యునాది. దేవుని అధిక్ారమంత విశాలమో యేసు చెప్ాిడు. ప్రచ్ుీక
కూలడం గురించి ఆయనకు తెలియడం మాతామే క్ాద్ు, తండిా ఆజఞ లేక ఏపనీ జరగద్ని చెప్ాిడు.
తెలుసుక్ోవడమే క్ాద్ు - ఆయన విశాాస జీవితంలో క్ియ
ీ జరిగిసు ూ అతడిని నియంతిాసు ూ ఉన్ాాడు. దేవుని
కుమారుణి ఈ లోక్ానిక్ి పంప్రంచాడు. మనకు తెలుసు. ఇంద్ుకు యేసు క్రస
ీ ు ు చ్కకని ఉదాహరణ. ఇపుిడు
యేసు, అప్ో సు లులను లోకంలోక్ి పంప్రసు ున్ాాడని క్ీ తు నిబంధన దాారా గీహంచాం. ఆ అంశంలోక్ి వెళాక
ముంద్ు, క్ ంచ్ం వెనక్ెకళ్లా, ఆతమ దాారా తండిా నుండి కుమారుని వద్ా కు పావహసుునా సంబంధానిా
పరిశీలిదాాం.
ఫ్రలిప్తి 2:5 లో దీనిని చ్ూడగలం. క్రస
ీ ు ు యేసుకు కలిగిన ఈ మనసుును మీరును కలిగి యుండుడి. ఆయన
దేవుని సారూపమును కలిగినవాడె,ై దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచి ప్పటరకూడని భాగయమని
ఎంచ్ుక్ నలేద్ు క్ాని మనుష్ుల ప్ో లికగా పుటిర దాసుని సారూపమును ధరించ్ుకుని తనను తాన్ే రికు ునిగా
చేసుక్ న్ెను. ఆయన ఆక్ారమంద్ు మనుష్ుయనిగా కనపడి, సరలువ మరణము ప్ొ ంద్ునంతగా తనుా తాను
తగి్ంచ్ుక్ న్ెను.
ముఖ్ాయంశం ఇది: పరలోక మంద్ునా వారిలో గాని, భ్ూమిమీద్ ఉనా వారిలో గాని, పాతివాని మోక్ాలును
యేసు క్రస
ీ ు ు న్ామమున వంగునటు
ా ను, పాతి వాని న్ాలుకయు యేసు పాభ్ువని ఒపుిక్ోనునటు
ా ను, దేవుడు
ఆయనను అధికముగా హెచిీంచి పాతిన్ామమునకు ప్పైన్ామమును ఆయనకు అనుగీహంచెను. ఫ్రలిప్తి పతిాక
2:5-11. ఇకకడ, వచ్నంలో ఒక ఆసక్ిుకరమైన అంశానిా గమనించ్ండి - దేవుడు ఆతమదాారా కుమారుణి
పంప్రసు ున్ాాడు. యేసు ఇకకడ తండిా ఆజఞ కు లోబడినంద్ువలన, క్ేస
ీ ు ూ యచిీన మహ్వ ఆజఞ న్ేపదాయనిా
గీహసుున్ాాము. తండిా చితాునిా న్ెరవేరేీంద్ుకు మనలిా యేసు పంప్రసు ున్ాాడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఊ. ఈ విధంగా శిష్ుయనిగా ఉండట మంటే ఏమిటో యేసు మాదిరికరంగా
చ్ూప్రంచి మనలిా పంప్రసు ున్ాాడు. మనకు ముంద్ు క్ాలాలలో అప్ో సు లులు లోకంలో జీవించారు. వారుకూడా
మాదిరి కరంగాన్ే జీవించారు.
ఇపుిడు మీక్ క పాశా రబ్బీ, క్ారయకీమానిా చ్ూసుునా పాక్షకులలో క్ ంద్రు న్ేను యేసు క్రస
ీ ు ు ఆజఞ ను
అనుసరించ్ను, క్రస
ీ ు ు మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్ను, అని చెబుతే మనమేమి చెయాయలి? పలువురు క్ెరైసువులు
ఇలాగే తలుసుున్ాారని అనుకుంటున్ాాను. దీనిక్ి క్ నిా ఫలితాలున్ాాయ. వాటిని వివరించ్ండి.

డా. రోబ్బి గలలాటే: ఊ జాన్, యేసు క్రస
ీ ు ు ఆజఞ ను ప్ాటించ్కప్ో తే మనం క్ నిా ద్ుష్ఫలితాలను
అనుభ్వించాలి. మొద్టిది జీవానిచేీ సువారు సందేశానిా వాద్ులుక్ోవడం.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : నిజమే.
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డా. రోబ్బి గలలాటే: సరాలోక్ానిక్ి సువారు ను పాకటించాలను మహ్వ ఆజఞ ను యేసు మనక్ిచాీడు. దానితో
ప్ాటుగా, సువారు లోని నితయ జీవానిా కూడా మీరు ప్ో గొటురకుంటున్ాారు. ఈన్ాటి సంఘాలలో సభ్ుయలు,
పాపంచ్ంలో యేసు క్రస
ీ ు ు విశాాసులు, మీరు దేవుని ఆజఞ లిా ప్ాటించ్కుండా జీవిసుునట్ా లతే దేవుడిచిీన అద్ుుత
వాగాాన్ాలు కూడా మీదాారా న్ెరవేరవు. ఐతే దీనికంటే కూడా ముఖ్యమైన అంశం మరొకటునాది. దీనిా
గురించి ఎకుకవగా మాటాాడము క్ానీ, దీనితో ఆశీరాాద్ము లబించ్ద్ు. తన సరలువను ఎతు
ు క్ ని ననుా
వెంబడింపని వాడు న్ాకు ప్ాతుాడు క్ాడు - మతు య పద్వ అధాయయములో యేసు క్రస
ీ ు ు ఈ అంశానిా గురించి
మనకు వివరంగా బాధించాడు. 37వ వచ్నం చాలా ఆసక్ిుకరమైనది. యేసు క్రస
ీ ు ు చెప్రిన మాటలిా వినండి,
"తండిా న్ెైనను, తలిా న్ెైనను న్ాకంటే ఎకుకవగా ప్్ామించ్ువాడు న్ాకు ప్ాతుాడు క్ాడు". ఇది ముఖ్యమైన అంశం
వినండి. కుమారుణి కుమారెును న్ాకంటే అధికముగా ప్్ామించ్ువాడు న్ాకు ప్ాతుాడు క్ాడు. ప్ాాణానిా
ద్క్ికంచ్ుకుంటే ప్ో గొటుర కుంటాడు, ప్ో గొటురకుంటే (ఇది ఆసక్ిుకరం, యేసు నితయజీవానిా గురించి క్ాక, ఇపిటి
జీవానిా గురించి చెబుతున్ాాడు. ప్ాాణానిా ప్ో గొటురక్ నువాడు) దానిని ద్క్ికంచ్ుక్ నును.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : 'ప్ాాణము' అన్ే మాటకు 'PS UC HE ' అని ఆరంభ్ బైబిలులో ఉనాది.
సంవృదిాకరమైన జీవం క్ావాలంటే, దేవుని చితు ంలో జీవించాలని ఆశిస్ు క్రస
ీ ు ు ఆజఞ కు లోబడటం తపినిసరి.
మీకు తెలియక ప్ో వచ్ుీ గాని, మీ జీవితం దాారా దేవుడు చేయద్లిచిన పనులకు ఇది తపికుండా మీ
జీవితంలో గొపి దాారానిా తెరుసుుంది. ఈ విష్యానిా గురించి పండితులు వివరించిన గణాంక్ాలను మేము
రాబో యే మా క్ారయకీమాలలో మీకు తెలియ జేయాలని ఆశిసుున్ాాము. సంఘంలో 75 శాతం పాజలు, క్ెరైసువ
సంఘాల పాజలు, క్ెరైసువులుగా మారి మన చ్రచీలకు కీమంగా హ్వజరవుతునా పాజలు, తమకు పరిపూరి త
లేద్ని తలుసుున్ాారు. తమ క్ెరైసువ జీవితములో వెనక్ిక జారిప్ో తున్ాామని వేద్న పడుతున్ాారు. దీనిక్ి ఒక
క్ారణము ఉనాది, క్రస
ీ ు ు మనకు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్కప్ో వడమే క్రలకమని న్ేను తలుసుున్ాాను.
కనుక దీనిలో ద్ుష్ఫలితాలు ఉన్ాాయ. ఐతే అవి చిరక్ాలం నిలువవు. మీరు పరలోక్ానిక్ి వెళారని మేము
చెపిడం లేద్ు. తపిక పరలోకం వెళతారు, ఐతే దేవుని కృపవలా న్ే పరలోకం వెళ్ు ళరు. ఐతే నీవు నమమకమైన
దాసునిగా ఎంచ్బడవు. ఎంద్ుకంటే నీవు యేసును ఈ విష్యంలో నిరాకరించావు. నీకు ఆశీరాాదాలు
ద్కకవు. ఐతే మరినిా ఇతర అంశాలున్ాాయ. రబ్బీ, వాటిని చెపిండి.

డా. రోబ్బి గలలాటే: చ్ూడండి ఈ న్ేపద్యంలో యేసు ఇకకడ మరో ముఖ్యమైన సందేశానిా కూడా మనకు
ఇకకడ తెలియ జేసు ున్ాాడు. ఆయనకు అధిక్ారం మాతామే క్ాద్ు. అధిక్ారిక సందేశంకూడా ఉనాది. యేసు
న్ేన్ే మార్ మును, సతయమును, జీవమున్ెై యున్ాాను న్ాదాారా తపి ఎవాడునూ తండిా యొద్ా కు రాలేడు"
అన్ాాడు. న్ేను పలుమారుా విమాన్ాలలో పాయాణం చేసు ూ న్ా పాకక వారితో సువారు ను పంచ్ుకునాపుిడు,
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న్ేను చెప్రిన మాటలిా విని వారు "రబ్బీ మీరు సంకుచిత సాభావంతో మాటాాడుతున్ాారు. యేసు క్రస
ీ ుు
ఒకకడే మార్ మని చెపిడం చాలా సంకుచిత సాభావమని వారు చెబుతున్ాారు". న్ేను యేసు మాటలన్ే
వలిా ంచి వారిక్ి జవాబు చ్బుతాను. న్ాశనమునకు ప్ో వు దాారము వెడలుిను, ఆ దారి విశాలమున్ెై
యునాది. జీవమునకు ప్ో వు దారి ఇరుకును సంకుచితమున్ెై యునాది. కనుక యేసు క్రస
ీ ు ు ఆలోచ్న్ా
విధానం కూడా సంకుచితం గాన్ే ఉంది.
కనుక, యేసు సందేశం అధిక్ార యుతమైనదెైతే, భ్ుద్ుాడిక్ి అధిక్ారయుతమైన సందేశం లేద్ని మనం
గురిుంచాలి. కృష్ు
ి డిక్ి అధిక్ారయుతమైన సందేశం లేద్న్ే సంగతిని మనం గురిుంచాలి. ఇసాాం మతంలో
మహమమద్ు పావకుకు అధిక్ార యుతమైన సందేశం లేద్ని మనం గురిుంచాలి. మోరామను శాక వారలకు
అధిక్ారయుత సందేశం లేద్ు. యహో వా వితేాసు వారిక్ి అధిక్ారయుత సందేశం లేద్ు. విశాాసులమైన
మనకు మాతామే అధిక్ారయుత సందేశమునాది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : రబ్బీ, శిష్ుయలుగా మారిన వారిక్ి జరిగే సంగతులకు గొపి ఉదాహరణగా
అప్ో సు లులను మనం చ్ూప్రంచ్వచ్ుీ. వారు అన్ేక శీమలననుభ్వించారు.

డా. రోబ్బి గలలాటే: ఔను. క్రస
ీ ు ు అధిక్ారానిా తీసుకునా వారిక్ి ఉదాహరణగా మనం అప్ో సు లుల
జీవితాలను తీసుక్ోవచ్ుీ. యోహ్వనును మినహ్వయంచి మిగతా అప్ో సు లులంద్రు హతసాక్షులుగాన్ే
మరణంచారు. ఆయా అప్ో సు లులు ఎలా మరణంచారో మీకు వివరించ్ద్లచాను.
మొద్టిగా, జబద్య కుమారుడు యాక్ోబును చ్ూడండి. అతడు యోహ్వనుకు ప్పద్ానాయయ అతనిా (హేరోద్ు)
అగిీపి రాజు తల నరిక్ించాడు. యేసు క్రస
ీ ు ుకు సహో ద్రుడెైన యాక్ోబు, యాక్ోబు పతిాకను వాాసరన ఈ
యాక్ోబును చాలా ఎతు యన గోపురం ప్పైనుండి క్ింీ దిక్ి పడదోా యంచిన్ా అతడు చావనంద్ున అతని తలను
ద్ుడుు కరీతో చితగో్టిర ంచాడు.
ప్్తురు సహో ద్రుడు అందేాయ, యేసు వాలే సరలువ వేయబడే అరహతన్ాకు లేద్నాంద్ున, అతనిా X ఆక్ారపు
సరలువకు బిగించి చ్ంప్ారని ప్ారంపరయం చెబుతునాది. తోమాను అనుయలు చితాహంసలతో చ్ంప్ారు. వీరు
బలా ంతో అతని పాకకలో ప్ొ డిచి అగిాగుండములో విసరరి వేసారు- వారు అతణి న్ేలప్పై పడదో సర తలను నరిక్ారు.
క్ీ తు నిబంధన రచ్యత మారుకను గురాీలకు తాళాతో కటిర లాగగా అతడి శరచరం ముకకలు ముకకలయంది ప్పతురును తల క్ింీ ద్ులుగా సరలువ వేసర చ్ంప్ారు. క్రస
ీ ు ు వాలే తనను నిలువుగా సరలువ వెయయ వద్ా న్ాాడు.
యేసుకు ఈ జీవితంలోన్ే క్ాద్ు, మరో జీవితంలోను అధిక్ారమునాద్ని ఈ భ్కుులు అంద్రూ నమామరు. వారు
ప్ౌలువాలే "న్ామటురక్ెరతే బాద్ుకుట క్రస
ీ ్ు చావెైతే లాభ్ము" అన్ాారు.
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఔను, పలువురు భ్కుులను దేవుడు అన్ేక అప్ాయాలలోంచి అద్ుుతంగా
క్ాప్ాడాడు. అప్ో సు లుడు ప్ౌలు చ్నిప్ో య పరలోకం వెళ్్ాంత వరకు ఏమయయందో గురుుచేసుక్ోండి, దేవుడు
అతనిా గొపిగా క్ాప్ాడాడు. మనలిా కూడా క్ాప్ాడతాడు. దేవుని సందేశంలో ఇద క ముఖ్యమైన భాగం. ఐతే
దేవుని యొకక అధిక్ారం విష్యంలో మన ప్్ాక్షకులకు మీరు ఎలాంటి సందేశానిా ఇవాాలనుకుంటున్ాారు?

డా. రోబ్బి గలలాటే: చ్ూడండీ, మీ జీవితంలో ఏదెైన్ా క్రడు జరిగినపుిడు మీరు ఏంచేసు ారన్ేది ఇకకడ మన
పాశా. దేవుని అధిక్ారం విష్యంలో మీరు ఆరోగయకరమైన, మీరు చ్కకని అభప్ాాయంతో ఉండాలి. దేవుడు
సమసాునిా నియంతిాంచ్ గలడని తెలుసుక్ోవాలి. డాకరరు వద్ా పరచక్ష చేయంచ్ుక్ోడానిక్ి వెళ్ు ్, అనుక్ోని వాయధి
నీలో ఉనాద్ంటారు. నీ కుమారునిక్ో, కుమారెుక్ో పామాద్ం జరిగింద్న్ే వారు తెలుసుుంది. దేవుని
సారాభౌమతాానిా నీవు నమమకప్ో తే ఇపుిడు ఏంచెయయగలవు. చ్ూడండి జాన్, చాలా ఏళ్ాగా, న్ేనూ, న్ా
భారాయ, దేవుని అనుసరిసు ూ పరిచ్రయ చేసు ున్ాాము. హరిక్ేను కతీాన్ా అన్ే తుఫ్ాను మా ఊరిప్పైన
విరుచ్ుకుపడింది. మా యంటిలో ఎనిమిది అడుగుల లోతుకు నీళ్ా. మొతు ం ప్ో యంది, సహజంగాన్ే, దేవా
న్ాక్ెంద్ుక్ిలా జరిగింది? న్ేను స్వలో ఉన్ాాను కదా? అన్ే సింద్న. ఐతే దేవుడు మీమాంసను తొలగించాడు.
దేవుడు విపతు
ు లు జరుగకుండా ఆపడం క్ాద్ు - జీవితంలో జరిగే విపతు
ు లలో మనతో కలిసర నడుసాునని
వాగాానం చేశాడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : మంచి మాట. పాజలారా! వచేీవారం, సంఘ ఆరాధనలకు హ్వజరౌతునా
పాజలలో 24 శాతం పాజలు, తమ పావరు న వెనకుక దిగజారి ప్ో తునాద్ని తెలియజేసరన సంగతి మీకు తెలుసా?
41 శాతం పాజలు తమలో ఎలాంటి అభవృదిాలేద్న్ాారు. అనగా ఇపుిడు సంఘంలో ఉనా వారిలో దాదాపు
75 శాతం పాజలు, అనగా పాతి నలుగురిలో ముగు్రు సభ్ుయలు, వెనుకకు జారిప్ో తున్ాారనామాట, వారి
జీవితంలో ఎద్ుగుద్ల లేద్ు. ఎంద్ుకు? దీనిా గురించి వచేీవారం వివరంగా చ్రిీదాాం. దీనిక్ి జవాబు మనకు
క్రస
ీ ు ు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ లో లభసుుంది. ఇది చ్కకని అంశం. పాజలారా! దీనిని తపిక చ్ూడండి. మాతో తపిక
కలుసుక్ోండి.
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*****
మా మరినిా టీవీ ప్ో ా గాీమలిా చ్ూస్ంద్ుకు ఉచిత J ohn Ankerberg S how App చెసుక్ ండి
"యేసు క్రస
ీ ు ును అంగచకరించ్డానిక్ి ప్ాారిాంచ్ు" @ J Ashow.org ను

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో
ప్ో స్టర బాక్సు 8977
చ్టర నూగా, TN 37414 అమరిక్ా.
మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org
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