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GCG1-2-TE 

 

శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 2. 

 

అనౌనసర్:   దీనిలోని ముఖ్యమ ైన అంశం ఏమిటి? 

యేసు క్రసీుు  అమ రిక్ా, క్ెనడా, మద్య అమ రిక్ా, ద్క్షిణ అమ రిక్ా, యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా, ఆసరయా, 

ఫ్రలిప్రియనుు, ఆస్ర ేలియాలోని కె్రైసువులు ముఖ్యంగా ఏంచెయాయలని క్ోరుతున్ాాడు? 

న్ాకు శిష్ుయలనుగా చేయుడని యేసు చెప్పిను. శిష్ుయలనగా ఎవరు? శిష్ుయలను ఎలా చెయాయలి? 

దీనిక్ ిజవాబు చెప్్ి అతిధ ిరబ్బీ గలాా ట,ి మూడు వేల రెండ ంద్ల సభ్ుయలునా చ్రచీక్ి ప్ాసరరు - న్ాలుగు 

ఉద్యారాధనల సంఘం. ఈయన ఏడాదికి్ ఎనిమిది మందిని శిష్ుయలనుగా చేసుు న్ాాడు. వారు వెళా్ల 

పలువురిని శిష్ుయలనుగా చేసుు న్ాారు. 

మీరు ఎనాడూ ఎవరచా శిష్ుయలనుగా చేయకపో్ తే ఇపుిడు చేయడం సాధయమేన్ా? తెలుసుక్ోవలసరన 

ఆచ్రణాతమక అంశాలేమిటి? 

ఈ అంశాలను నే్టి జాన్ ఆంక్ేర్ బర్్ షో  క్ారయకమీానిా తెలుసుకుంటారు. 

***** 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మా పో్ా గాీ ంకు ఆహ్వానిసుు న్ాాం. నే్డ క చ్కకని అంశానిా 

చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. ముఖ్యంగా విదేశాలోా , యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా దేశాలలోంచి ఈ క్ారయకమీానిా 

చ్ూసుు నా ప్్ాక్షకులను ఆహ్వానిసుు న్ాాము. ఇటీవల తెహా్వను, ఇరానులో నుండి క్ ంద్రు ప్్ాక్షకులు న్ాతోట ి

మాటాా డారు. హ్వంగ్ క్ాంగ్, సరంగపూరు, ఇండియా నుండి కూడా మాటాా డారు. ఇంగాా ండు నుండ ిసాకట్ లాండు 

నుండ,ి ఫ్ాానుు, జరమనీ, సరాటజరాా ండు నుండ ికూడా పలువురు మాతోటి మాటాా డారు. ఆతరాాత ఆఫ్రాక్ా, ద్క్షిణ 

అమ రిక్ా పాజలు మాటాా డారు. నే్ను చెబుతున్ాాను, పాజలారా, మీతో మాటాా డేంద్ుకు దేవుడీ వేదిక 

నిచిీనంద్ుకు సంతోషరసుు న్ాాము.   ఈన్ాటి పాసంగాంశంగా మేము ఎంప్రక చేసరన విష్యం. ఈ పో్ా గాీ ంను, 

నే్డు చ్ూసుు నా రెండు వంద్ల దేశాలలో ఉనా పాజలంద్రిక్ి కూడా వరిుసుు ంది.  యేసు క్రసీుు  ఇచిన ఈ 

ముఖ్యమ ైన ఆజఞ పాతీ సంఘానిక్ర, పాతీ కె్రైసువునిక్ర వయకి్ుగతంగా వరిుసుు ంది. దీని ప్్రు యేసు ఇచిీన పాధాన 

ఆజఞ. ఈ రోజు దీనిా వివరించేంద్ుకు దేశంలోని ముఖ్య బ ైబిలు పాసంగచకులలో ఒకరెరన రబ్బీ గలాట ీవచాీరు. 

ఈయన దేవుని వాకయం ఆధారంగా ఈ రోజంతా ఈ అంశానిా బో ధించ్బో తున్ాారు. ఇది మీకు 

పో్ా తాుహ్వనిసుు ంద.ి మిమమలిా ప్పైక్ ి లేపుతుంది.  యేసు క్రసీుు  ఇచిీన పాధాన ఆజఞలలోని వాగాా న్ాలు మీకు 

తెలిసర ఉండక పో్ వచ్ుీ. దనీిలో దాగి ఉనా అనే్క అంశాలు మీకు గొపి ఆశీరాయనందాలను కలిగించ్గలవని 

నముమతున్ాాను. కనుక ఈయనను ఆహ్వానించాను. రబ్బీ, యేసు ఇచిీన ఈ పాధాన ఆజఞ, ఆయన తన స్వా 

జీవితంలో పలికి్న ఒక అద్ుుతమ ైన మాటలో ప్ాారంభ్మౌతుంది. అదేమిటి? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. మతుయ 28:16-20లో క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ ఉంద.ి యేసు ఈ మాటలను చెప్ాిడు, 

"పరలోక మంద్ును, భ్ూమి మీద్ను న్ాకు సరాాధిక్ారమియయబడినది. క్ాబటిర  మీరు వెళా్ల సమసు  జనులను 

శిష్ుయలనుగా చెయుయడి". 
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ఇకకడ ఒక పాశా ఉనాద.ి జాన్, ఇనే్ాళ్ళుగా దీనిా మనమ లా వదిలేశాం? దీనిా ఎలా వదిలి వేశాం? ఈ 

అంశానిా తెలుసుక్ోడానిక్ి King J ames  బ ైబిలు ఆరంభ్ అనువాదానిా పరిశీలించాను. ఎన్నా ఏళ్ళుగా మనం 

ఈ అనువాదానిా చ్ద్ువుతున్ాాం. ఈ ఆజఞలోని గూడారాా నిా మనం గురిుంచ్లేకున్ాాం. యేసు ఇచిీన మహ్వ 

ఆజఞలో, శిష్ుయలనుగా చేయుడి అనే్ మాట బో ధించ్ండ ిఅని అనువదించ్బడింది. ఆరంభ్ King J ames  

అనువాద్ంలో వచ్నం ఇది. "క్ాబటిర  మీరు వెళా్ల సమసు  జనులను శిష్ుయలనుగా చేయుడి. తండిా, కుమారా, 

పరిశుదాా తమలలో బాప్తుసమమిచ్ుీచ్ు. నే్ను మీకు ఏయ ేసంగతులను గెరక్ నవలెనని బో ధించ్ుడి". 'బో ధించ్ుడి' 

అనే్ మాట King J ames  అనువాద్ంలో రెండుచోటా ఉపయోగించ్బడటం ఆసకి్ుకరంగా ఉనాద.ి గచీకు బాష్లోని 

'MATHETEUO' అనే్ పద్ం తెలుగులో 'శిష్ుయడు' అని అనువదించ్బడింది. 'సమసు  జనులిా శిష్ుయలనుగా 

చేయుడి'. దీని అరాం బో ధించ్డమే గాని అసలెైన అరాం శిష్ుయలను చేయడం తరాాతి క్ాలంలో ఆ అనువాదానిా 

పండితులు సరిదిదాా రు. ఆ తరాాత వచిీన అనువాదాలనిాటిలో శిష్ుయలనుగా చేయుడని సరిగా వాా యబడ ి

ఉనాద.ి 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ, ఊరక్ ేబో ధించ్డానిక్ి, సువారు స్వ చేయడానిక్ ిపాజలను శిష్ుయలనుగా 

చేయడానిక్ ిప్పదా్ వయతాయసమునాది. ఆ సంగతులను ఇపుిడు పరిశీలిదాా ం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. దీనిా రెండు భాగాలుగా విడదీసుు న్ాాను. మొద్టిది. ఇకకడ క ముఖ్ాయంశం 

ఉనాద.ి మనం శిష్ుయలిా చేయడానిక్ి ముంద్ు మనమే సాయంగా శిష్ుయలం క్ావాలి. తరాాత రెండవ 

అంశమేమంటే, జాన్, శిష్యరికపు పాయాణంలో మనం పాజలను శిష్ుయలనుగా చెయాయలి. దీనిక్ి పాతాయమాాాయం 

లేద్ు. ఇద క సూచ్న క్ాద్ు. దీనిని చేయవచ్ీని చెయయడం క్ాద్ు. ఇది యేసు క్రసీుు  మనకు సాయంగా ఇచిీన 

ఆజఞ. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  సరే, మొద్టి రెండు అంశాలను గురించి చెపిండి, రబ్బీ. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ, మనం శిష్ుయలను చేయాలంటే మనమే శిష్ుయలుగా మారాలి. బ ైబిలులో, కె్రైసువుడు 

అనే్ పద్ం, క్ ీతు  నిబంధనలో మూడు సారుా  వాడబడింది. వీటిలో రెండుసారుా  - అపో్ సులుల క్ారాయలు 11లో 

మొద్ట ిసారి దీనిా చ్ూసాు ం - ఈ పద్ం వయతిరేక్ారాములో వాడబడింది. ఇది వెక్ికరింత ప్ాడమని ఒక బ ైబిలు 

నిఘంటువులో వాా యబడి ఉనాది. మొద్టి శతాబాంలో ఎవారూ తమను తాము కె్రైసువులమని చెపుిక్ోవలసర 

వసుు ంద్ని ఊహ ంచి ఉండరు. ఈ పద్ం 'చినా క్రసీుు గా' పరిగనించ్బడేది. ఐతే నే్డు మనం ఆ పదానిా 

అనుకూల పద్ంగా వాడుతున్ాాం. మొతుం మూడు సారుా  కె్రైసువుడనే్ పద్ం వాడబడింది. శిష్ుయడనబడే పద్ం 

ఎనిా సారుా  వాడబడిందో  మీరు ఊహ ంచి చెపిండ.ి 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  పలుమారుా . 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   పలుమారుా , 'శిష్ుయలు' అనే్ పద్ం క్ ీతు  నిబంధనలో 269 సారుా  వాడబడింది. సువారులో 

మాతాం, యేసు దీనిా 238 సారుా  వాడాడు. కనుక, ఇకకడ దీనిలో పాశా ఏమిటంట ే- మనం కె్రైసువులము 

గాన్ా, శిష్ుయలంగాన్ా, ఎలా ఉండాలని యేసు ఆశిసాు డు? ఆయన మ,మనం శిష్ుయలముగా ఉండాలని 

క్ోరతాడు. 

ఇకకడ, శిష్ుయడు అనే్ పద్ం చాలా ఆసకి్ుకరమ ైనది. ఈ పదానిా మీకు వివరించాలని ఆశిసుు న్ాాను. 

శిష్ుయడనగా నే్రుీకునే్వాడు. ఒక గురువు వదా్ శిష్యరికం చేసర నే్రుీకునే్వాడు. ఒక వయకి్ు క్ ంద్రు వయకుు లను 

శిష్ుయలనుగా చేసూు  ఉండవచ్ుీ. లేదా వారు మరో వయకి్ు దాారా శిష్ుయలుగా చేయబడవచ్ుీ. ఈ పదానిా 

మనం సమాజంలో వింటుంటాం. వెైద్య విద్యలో శిష్యరికం చేయడం వంటిద ేఇది. యువకుడెైన డాకరరు 
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అనుభ్వశాలియ ైన డాకరరు వదా్కు వెళా్ల వెైద్య వృతిులో తరచీద్ు ప్ ంద్ుతాడు. క్ ళాయ మరమమతుు  క్ారిమకుడు 

అనుభ్వజుఞ డెైన మరో వయకి్ు వదా్కు వెళా్ల పని నే్రుీకుంటాడు. విద్ుయచ్ీకి్ు పనివాడు మరొక వయకి్ు కి్ంీద్ పని 

నే్రుీకుంటాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మనం శిష్ుయలుగా ఉండేంద్ుకు క్ావలసరన ఇతర లక్షణాలను వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. శిష్ుయలకు ఉండవలసరన అనే్క గుణలక్షణాలు బ ైబిలులో తెలుపబడిన్ాయ. 

అంద్రూ వాటిని చ్ద్వాలని పో్ా తుహ సుు న్ాాను. ఇకకడ మూడు లక్షణాలను తెలుపుతున్ాాను. మొద్టిది, 

శిష్ుయడైెన యోహ్వనుకు కమీశిక్షణ. ప్ౌలు మొద్ట ితిమోతి 4లో చెప్ాిడు, "అపవితామ ైన ముసలమమ 

ముచ్ీటాను విసరిజంచ్ుము. భ్కి్ు విష్యంలో సాద్కం చేసరక్ నుము". ఇకకడ 'సాధకం' అనే్ పద్ం అద్ుుతమ ైన 

పద్ం. గచీకు బ ైబిలులో ఇది 'GUMNAZO' అనే్ పద్ం. దీనిని తెలుగులో 'వాయయామశాల' అనవచ్ుీ, ప్ౌలు, 

'నీకు నీవే సాధకం చేసుక్ మమని' తిమోతీక్ి చెబుతున్ాాడు. ఈ పని చెయాయలని నీకు ఆజఞ ఇవాబడినది. 

అంతేక్ాక నీవు పాతి దినం ఉతాుహంగా ఈ పని చెయాయలిు ఉనాద.ి 

మరొక సంద్రుంలో లూక్ా 9:7 లో ముగు్ రు యేసు వదా్కు వచాీరు. ఆ కథ మీకు తలెుసరనదే. ఒకడు నినుా 

వెంబడిసాు ననగా యేసు, "ఇదిగో, న్ాకు తలవాలుీటక్ెరననూ సథలము లేద్ు. నే్ను బాగా డబుీనా బో ధకుడిని 

క్ాను. విలాసాల విమాన్ాలోా  తిరగలేను, ఖ్రచదెైన హో టళ్ులో బసచేయలేను న్ాకు తలవాలేీంద్ుకు కూడా 

చోటులేద్న్ాాడు. రెండవ వాడు ఆయన వదా్కు వచిీ". మొద్ట న్ా తండిాని ప్ాతిప్పటిర  నీతో వసాు నన్ాాడు. 

యేసు, "వద్ుా , దేవుని రాజయం అంతకన్ాా ముఖ్యం. మృతులు తమ మృతులిా ప్ాతిప్పటుర క్ నీ", నీవు, ననుా 

వెంబడించ్ మన్ాాడు. తరాాత చివరి వయకి్ు, "యేసు, లేద్ు, ఇంటి వారితో తరాాత చెప్ ిచ్ుీ, ననుా 
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వెంబడించ్ మన్ాాడు". యేసు చెబుతునా విష్యం ఇది. శిష్ుయడవాాలంటే, మనలో అంక్ితభావముండాలి. 

కమీశిక్షణయ ేక్ాద్ు, అంక్ితభావం క్ాద్ు. మనం నిసాారాంగా ఉండాలి. చ్ూడండ,ి లెఖ్నమాొ అనే్క చోటా, మీరు 

మీ సాంత కుటుంభానిా పరతియజంచాలి. సో ద్రుడిని పరతియజంచాలి. సుఖ్భోగాలిా పరితయజంచాలి. నినుా నీవు 

పరితయజంచ్ుకుని ననుా వెంబడించాలని యేసు చెప్ాిడు.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  క్ ంద్రు శిష్యరిక్ానిక్ి తగిన వెలను చెలాించ్డానికి్ ఇష్రపడరు. వీరు, గతంలో 

క్ ంద్రు, దీని క్ోసం తమ ప్ాాణాలనే్ అరిించి వేల చెలాించినటుా గా, ఇపుిడు అంత వేల అవసరం లేక పో్యన్ా, 

అలిమ ైన వేల చెలాించ్డానికి్ కూడా వీరు ఇష్రపడరు. చెలాించ్కుంటే ఏమౌతుందో  గతవారం చ్ూశాం. యేసు 

క్రసీుు  ఇలా చెబుతున్ాాడు, "ఇటువంటి వారు పరలోక్ానిక్ ివెళా్లనపుిడు, వీరు న్ాకు తగినటుా గా ఉండలేరు. 

వారిక్ ిఆశీరాాదాలు లభంచ్వు, మీరు ఇకకడ జీవిసుు న్ాారు గాని, మీరు జీవానిా క్ోలోితున్ాాడు, అనగా, 

మీరు ఎంద్ుకు మరణ ంచారు? అభవృదిా  ఎంద్ుకు లేద్ు? మీరు విశాాసంలో ఎద్గటం లేద్ని ఎంద్ుకు 

అనిప్రసుు నాద?ి" ఎంద్ుకంట ేయేసు మనక్ిచిీన మహ్వ ఆజఞను మీరు జీవితంలో ఏమాతాం ప్ాటించ్డంలేద్ు. 

ప్ాటిస్ు  మీకు గొపి సంతోష్ం లభంచ్గలద్ు. మీరు దీని వలన దేవుని చితుంలోనికి్ వసాు రు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఉఉ. దీనిని వివరించ్బో తున్ాాను. ఇది చాలా చ్కకని అంశం. శిష్ుయద్నుగా నిరంతరం 

సతాయలిా నే్రుీకునే్ వాడు. కనుక, ఇకకడ మీక్ క పాశా. స్మినరచలో బ ైబిలు విద్యను అభ్యసరంచ్కుండా ఒక 

వయకి్ు శిష్ుయనిగా స్వ చెయయగలడా? చెయయగలడనే్దే జవాబు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నిజమే. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   చెయయగలడు. దీనిక్ ిమరోవెైపునాద.ి శిష్ుయనిగా ఉండని వయకి్ు, స్మినరచలో బ ైబిలు 

విద్యను అభ్యసరంచి మాసార రు పటార న్న, Ph.D. పటార న్న సంప్ాదించి, చ్రిీలో ప్ాసాు రుగా స్వ చెయ్యయచాీ? స్వ 

చెయయగలడు. దీనిక్ ిక్ారణం చెబుతున్ాాను. వారు నే్రుీక్ోవడం ఆప్రవేశారు. వీరిలో అభవృదిా  ఆగిపో్ యంది. 

యేసు క్రసీుు  పాభ్ువుతో తమకునా సంబంధానిా ప్పంచి ప్ో షరంచ్ుక్ోవడం వారు ఆపుచశేారు.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  రబ్బీ, సారా సరి చ్రచీ లో క్ేవలం 10 శాతం పాజలు మాతాం సంఘపనులు 

చేసుు న్ాారని, చ్రచీలలోని పనులనిాటినీ వారే చేసుు ండగా, మిగతా 90 శాతం ఊరక్ ేఆరాధనకు వచిీ 

కూరుీని పో్ తున్ాారని గణాంక్ాలు తెలిప్ాయ. మనం ఈ విధంగా పనులు చెయయకూడద్ని క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ 

కచిీతంగా తెలుపుతునాది. సంఘ క్ాపరులే అనిాపనులు చెయయ కూడద్ు. వాళ్ళు పాతి ఆరాధనకు వెళా్ల 

నడిప్రంచాలిున పనిలేద్ు, మరి, ప్ాసరరుా  చెయాయలిున పనులేమిట?ి క్రసీుు  ఇచిీన మహ్వ ఆజఞకు లోబడటమనే్ది 

దీనిక్ ిఏవిధంగా వరిుసుు ంద?ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   నిజమే, జాన్, సంఘక్ాపరి, చ్రిీ ఉదో యగులు మాతామ ేస్వాపరిచ్రయ 

క్ారయకమీాలననిాటినీ చెయాయలని క్ ంద్రు తలుసుు న్ాారు. విశాాసంలోక్ి వచిీన క్ తులో నే్ను ఒక కథను 

విన్ాాను. యువకుడెైన ఒక ప్ాసరరు, అనుభ్వశాలియ ైన మరొక ప్ాసరరుకు ఫ్ో న్ చేసర "మా చ్రిీ బాగా 

నడుసుు నాది. మునుపటి కంటే ఇపుిడు మా సంఘంలో ఎకుకవ మంద ిబాప్తుసమం తీసుకుంటున్ాారు. 

క్రసీుు ను పలువురు రక్షకునిగా అంగచకరిసుు న్ాారు. అనే్కులు ఆరాధనలకు వసుు న్ాారు. సండేసూకలు అభవృదిా  

చెంద్ుతునాది. ఐతే మాక్ క సమసయ ఉనాద్ని చెప్ాిడు". నే్ను మా సంఘంవెైపు చ్ూస్ు  ఇతరుల జీవితాలోా కి్ 

చొచ్ుీకుని వెళా్ల పనిచేస్ మనుష్ులు ఎవారూ న్ాకు కనిప్రంచ్డం లేద్ు. న్ా పాసంగాల టేపులను ఇతరులకు 
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అందించ్డం కంట ేమించిన పని చేస్ పాజలు క్ావాలి. చ్రిీ  క్ారయకమీాల కూడికను నడపడం కంట ేఎకుకవ 

పనిచేస్ మనిషర, సండ ేసూకలోా  బో ధించ్డం కంట ేఎకుకవ పనిచేస్ వయకి్ు క్ావాలి. మా చ్రిీలో న్ాకు ఇటువంటి 

వయకుు లు క్ావాలి. ఇతరులిా క్రసీుు వదా్కు నడిప్రంచ ేవయకుు లు క్ావాలి. పాజలను విశాాసమార్ంలో నడిప్రంచి, ఆ 

విశాాసానిా ఇతరుల జీవితాలోా  పాతిఫలింపజేస ్వయకుు లు క్ావాలి. మా సంఘంలో న్ాకు ఇలాంటి వాళ్ళు ఒకకరు 

కూడా కనపడటం లేద్ు. 

అపో్ సులుడెైన ప్ౌలు మూలంగా యేసు క్రసీుు  సంఘానిక్ ిఇచిీన ఆజఞలను మనం ఎఫ్పసతు 4:11-13 లో 

చ్ూడగలం. ప్ౌలు చెప్రిన మాటలను వినండ.ి 13 వచ్నంలో చెప్ాిడు, "పరిశుద్ుా లు సంపూరుు లగునటుా  

ఆయన క్ ంద్రిని అపో్ సులులుగాను, క్ ంద్రిని పావకులనుగాను, క్ ంద్రిని సువారిుకులనుగాను, క్ ంద్రిని 

క్ాపరులనుగాను, ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను". కనుక ప్ౌలు సంఘానిక్ ిఈ విధమ ైన 

ఆజఞనిసుు న్ాాడు. పరిచారకులుగా, మీరు మీ జీవితానిా సంఘంలో ఉనా ఇతర విశాాసుల జీవితాలలోక్ి 

పంప్రణ ీచేయగలగాలి. 

ప్ాసరరుా  సంఘ క్ారయకమీాలను నిరాహ సూు  ఒక ఆరాధన నుండి మరొక ఆరాధనకు పరుగులెడుతూ స్వ 

చేసుు ంటారు. సంఘ సభ్ుయల సంఖ్యను ప్పంచ్ుక్ోడానిక్ ిపాయతిాంచ్డం క్ాక ఆతమ మార్ంలో పాజలిా 

నడిప్రంచ్డానిక్ ిపాయతిాంచ్డం మంచిది. చ్ూడండి, జాన్, మా సంఘంలో పాజలు ఆరాధనలలా  

కూరుీనాపుిడు, ఒక మ ైలు ప్ డవు వరకు కూరుీని ఆరాధిసాు రు, పాజలను లోతుగా ప్పంచాలన్ేది న్ా ఆశ. 

దేవుని చితాు నిా ఆయన ఆశలను నే్ను తెలుసుక్ోవాలి. న్ా జేవితంలో ఆయన చితాు నిా గీహ ంచాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇది నిజంగా ముఖ్యమ ైన అంశం. ఈ అంశానిా మరొక సారి న్ొక్ిక చెబితే 

మంచిద.ి మరోసారి చెపిండి. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   వివరంగా చెబుతున్ాాను. శిష్ుయలను చెయయడం క్ేవలం ప్ాసరరా బాధయత మాతామ ేక్ాద్ు, 

విశాాసుల బాధయతకూడా. యేసు విశాాసులంద్రిక్ర ఈ ఆజఞను ఇచాీడు, "వెళా్ల, సమసు  జనులను శిష్ుయలనుగా 

చేయుడ"ి. బిల్ హ ైబ ల్ు 25 వేలమంది పాజలకు మించిన సంఘానిక్ి ప్ాసరరు. సంఘంలోని పాజలను జాగీతుగా 

పరిశీలించిన తరాాత తన పరిచ్రయను గురించిన మేలుక్ లుపు ప్రలుపు తెలిసరంద్ని చపె్ాిడు. సంఘంలోక్ ి

అనే్క మందిని చేరుీకున్ాాడు గాని, ఎవరినీ శిష్ుయలనుగా చేయడం లేద్నే్ సంగతి గురిుంచానన్ాాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఇపుిడు చినా విరామం తీసుక్ో బో తున్ాాము. రబ్బీ మేము తిరిగి 

వచిీన తరాాత, పాజలిా శిష్ుయలనుగా ఎలా చెయాయలన్ేద ివివరించ్ండి. సరేన్ా? శిష్ుయద్నగా ఎవరనే్ది 

చ్రిీసుు న్ాాము. ఐతే మరో శిష్ుయడిా ఎలా చెయాయలి? చ్ూసూు నే్ ఉండండ ితారలో వచేీసాు ం. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది మేము మరలా వచాీం. ఇకకడ రబ్బీ గలాా టతిో మాటాా డుతున్ాాం. 

పాతి కె్రైసువుడు తపిక చేయాలని యేసు క్రసీుు  ఆజాఞ ప్రంచిన విష్యానిా గురించి ఈ క్ారయకమీంలో 

చ్రిీసుు న్ాాం. క్రసీుు  ఇచిీన మహ్వ ఆజఞలో ఇద క భాగం. దీనిలోని అనే్క అంశాలిా గురించి మనం 

చ్రిీంచాము. శిష్ుయలను చేయాలంటే. మొద్ట, మనమే శిష్ుయలంగా మారాలనే్ అంశానిా గురించి 

బో ధించాము. ఇపుిడు, రెండవ అంశంగా శిష్ుయలనుగా ఎలా చేయాలన్ ేఅంశానిా వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. మన కె్రైసువ జీవితములో కమీశిక్షణను ఎంతో జాగీతుగా ప్ాటించాలనే్ అంశానిా 

ఇపిటి వరకు నే్రుీకున్ాాం. ఇకకడ పాశా ఏమిటంట,ే రబ్బీ, శిష్ుయలను ఎలా చెయాయలి? శిష్ుయలను ఎంద్ుకు 

చెయాయలి? దీనిని మూడు భాగాలుగా వివరించ్ద్లిచాను. 
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మొద్టిద,ి యేసు ఈ ఆజఞ ఇచాీడు. సందేహం లేద్ు. యసేు మీరు వెళా్ల పాజలను శిష్ుయలనుగా 

చేయమన్ాాడు. ఆజఞలోని ముఖ్యమ ైన అంశం కూడా ఇదే. అనే్క సంవతురాలుగా మనం ఈ ఆజఞను అప్ారాం 

చేసుకుంటూ ఉన్ాాము. వెలాడమనే్ది ఒక ఆజఞ అనుకుంటున్ాాము. బో ధించ్డం ఒక ఆజఞ అనుకున్ాాం. 

బాప్తుసమం ఒక ఆజఞ అనుకున్ాాం. ఐతే ఇవనీా శిష్ుయలనుగా చేయుయడి అని యేసు ఇచిీన ఆజఞలోని ముఖ్య 

భాగాలు.  కనుక యేసు ఈ ఆజఞను ఇచాీడు. 

రెండవదిగా, దానిా రూప్ ందించాడు. యోహ్వను 17 దీనిా "పాధాన యాజకుని ప్ాారాన" అన్ాారు. యేసు 

సరలువ వెయ బడక ముంద్ు, తండిా ఎద్ుట ఏక్ాంతంగా చేసరన ప్ాారాన ఇది. 'యేసు ఆక్ాశంవెైపు కనుాలెతిు  చేసర 

దేవునితో న్ాలుగో వచ్నంలో చెప్ాిడు, "చేయుటకు న్ాకి్చిీన పనిని నె్రవరేిీతిని". 'నె్రవేరిీతిని'అనే్మాట, 

శిలువప్పైన వేలాడుతూ, యసేు క్రసీుు  'సామాపుమ ైనది' అని చెప్రిన మాట ఒకకట'ే. పని ముగిసరనద్ని 

చెప్ాిడు. "నీవు న్ాకి్చిీన పనిని నె్రవేరిీ తిని". కనుక, ఆయనకు దేవుడు ఏపనిని అపిగించాడని మనం 

అడగాలి. ఐతే, పలువురు, పాజల ప్ాప్ాల క్ రకు సరలువప్పై మరణ ంచ్డమ ేఆ పని అని జవాబిసాు రు. ఇది 

నిజమే. సమసయ ఏమంట,ే డి ఇంత వరకు జరగాలేద్ు. ఇది సరలువ శిక్షకు ముంద్ు సంగతి, దేవుడాయనుా 

అద్ుుతాలు చేయయమన్ాాడని క్ ంద్రంటారు. ఇది కూడా నిజమే. ఐత ేఈ భాగంలో క్ాద్ు. దేవుడు ఆయనను 

బో ధించ్మన్ాాడేమో అద ికూడా నిజమే. ఐత ేఈ భాగంలో క్ాద్ు. 

యోహ్వను 17 వ అధాయయం య్యకక సంద్రాునిా పరిశీలించి చ్ూడండి. దేవుడు, యేసుకు ఇచిీన 

మనుష్ులిా గురించి ఈ వాకయభాగంలో 40 సారుా  చెపిబడింది. యేసు, యోహ్వను 17:6లో ఈ అంశానిా 

బో ధించాడు. లోకం నుండి నీవు న్ాకు అనుగీహ ంచిన వారిక్ి నీ న్ామానిా పాతేయక్షపరచాను. వారు నీవారెర 

యుండిరి, వారిని న్ాకి్చిీతివి, వారు వాక్ాయనిా గెరక్ ని యున్ాారు". గమనించారా? దేవా! చేయుటకు నీవు 
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న్ాక్ క పనిని అపిగించితివి నే్ను దానిని నె్రవేరిీ తిని. న్ా జీవానిా ఇతరులజీవితాలోా కి్, అపో్ సులుల 

జీవితాలోా కి్ పంపడమే ఆ పని". 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  రబ్బీ, అపో్ సులులు ఇలాగే జీవించారు. దానిా గురించి చెపిండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   సరే, అపో్ సులుల క్ారయములు రెండులో, ప్పంతేక్ సును గురించి ప్్తురు, పాజలు ఎద్ుట 

నిలుీని బో ధించినపుిడు, మూడు వేలమంది యేసుక్రసీుు ను అంగచకరించారు. మనం ఈ క్ాలంలో 

చెబుతునాపనులకంటే వయతాయసమ ైన పనిని వీరు చేశారు. క్ారుు ల ప్పై పాజల వివరాలు వాా సుక్ోవడం క్ాద్ు. 

చ్రిీ ఆరాధనకు ఎంద్రు వచాీరో గమనించ్డం క్ాద్ు. మూడువేల మంద ిపాజలిా శిష్ుయలుగా ఎలా 

చెయాయలని వారు ఆలోచిసుు న్ాారు. ఇది నిజంగా చాలా ప్పదా్ పని. కనుక అపో్ సులులు, అపో్ సులులక్ారయముల 

గీంధంలో మాదిరికరంగా జీవించ్సాగరు. దీనిక్ ిమంచి ఉదాహరణ రెండవ తిమోతి 2:2. 

దీనిక్ ిమంచి ఉదాహరణ రెండవ తిమోతి 2:2. ఇకకడ అపో్ సులుడు ప్ౌలు చెరసాలలో, వృదాా పయంలో తిమోతిక్ ి

ఈ ఉపదేశాలను ఇసుు న్ాాడు. "న్ా కుమారుడా! క్రసీుు  యేసు నంద్ునా కృపచేత నీవు గొపి బలము 

తెచ్ుీక్ నుము. నీవు సాక్షుల ఎద్ుట న్ా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బో ధించ్ుటకు, 

సామరాాముగల నమమకమ ైన మనుష్ుయలకు అపిగింపుము". జాన్, ఈ వచ్నంలో న్ాలుగు తరాల శిష్యరికం 

కనబడుతుంది. ప్ౌలు తిమోతిక్ి బాధించాడు - ఒకట ినుండ ిరెండు - తిమోతి నమమకసుు లకు బో ధించాడు - 

రెండునుంది మూడు - వారు ఇతరులకు బో ధిసాు రు- మూడు నుండి న్ాలుగు. కనుక ఈ వచ్నంలో న్ాలుగు 

తరాల శిష్యరిక్ానిా మనం చ్ూడగలము. 
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జాన్, శిష్ుయలను చేయడమనే్ అంశంలో. ఈ వచ్నం తనను ఎంతగాన్న పాభావితం చేసరంద్నే్ సంగతిని బిలా్ల 

గీహం తెలియ జేశాడు. దనీిలో నుండ,ి క్ేవలం పాసంగాలు చేస్ు  శిష్ుయలవుతారా అనే్ పాశా వసుు ంది.  గతేడాది 

నే్ను Ph.D. రాశాను. Master Life సాథ పకుడు, రచ్యత శిష్ుయలను చేయువాడెైన ఎవాీ విలా్్ కు, నే్ను 

అపుిడు ఒక ఈమ యలు పంప్రంచి క్ేవలం బో ధించ్డం వలన శిష్ుయలను చేయగలమా అని పాశిాంచాను. 

ఆయన న్ా పాశాకు జవాబు నిచాీడు, "నినుా నిరాశ పరచ్ వలసర వచిీనంద్ుకు విచారిసుు న్ాాను. ఐతే, 

బో ధించి శిష్ుయలను చేయగలను అని అనడం, శిశు సంరక్షణ క్ేందాా నిక్ి వెళా్ల శిశువులప్పై ప్ాలను వెద్జలాి, ఆ 

బిడులకు ప్ాలు తాగించానని చెపిడం వంటిద"ి. బో ధించ్డం సహ్వయకరమే క్ాని దానితో శిష్ుయలను 

చేయలేము.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నే్టి సంఘాలలోని పాసుు త పరిసరథతిని గురించి మన వదా్ కశిీత గణాంక్ాలు 

ఉన్ాాయ. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. మనం దీనిా వదిలేశాం. జాన్, మనం దీనిని ఎంద్ుకు వదిలి వెశామంటే. సువారు 

స్వ చేయడమే ముఖ్యమని మనం తలపో్ సుు న్ాాము. మనం సువారు స్వను చాలా బాగా చేసుు న్ాాం. క్రసీుు  

నంగచకరించ్మని పాజలను ప్రలుసుు న్ాాం. ఏదెైన్ా క్ారుు నిచిీ సంతకం చేయమని చెబుతాం. ఐతే, ఆ తరాాత ఏం 

చేసుు న్ాామనే్ద ేఇకకడ పాశా.  సంగతులను వివరించి, నరక్ానిా తప్రించ్ుకుని పరలోకం వెళాులంటే, యేసు 

క్రసీుు ను అంగచకరించాలని చెబుతున్ాాం. ఐతే వారు విశాాసపు గచతను దాటి సాయంపో్ ష్కులుగా మారడానిక్ి 

మనం ఏమాతాం సహ్వయపడటం లేద్ు. 
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దీనిలో క్ నిా ఆశకి్ుకరమ ైన సంగతులు తెలిసాయ. T- Net ఇంటరేాష్నల్ అనే్ సంసథకు చెందిన బాబ్ గిలాియం 

35 కె్రైసువ సంఘ శాఖ్లకు చెందిన్ా 4000 సంఘాల సభ్ుయలతో మాటాా డి క్ నిా అంశాలను కనుగొన్ాాడు. 

అతడేం చెప్ాిడో  వినండ.ి సంఘంలో 24 శాతం మంద ితమ పావరున ఎంతగాన్న దిగజారి పో్ తునాద్ని చెప్ాిరని 

అతడు రాశాడు. ఆ తరాాత సంఘసుు లలో 41 శాతం మంద ితమలో ఎలాంట ిఆతీమయ ఎద్ుగుద్ల లేద్న్ాారు. 

సంఘసభ్ుయలలో దాదాపు ముప్ాితిక భాగం తమలో ఎలాంటి ఆతీమయత లేద్న్ాారు. ఇపుిడు నే్ను 

పాశిాసుు న్ాాను. కె్రైసువుని జీవితం ఎద్ుగుద్ల లేకుండా ఉండాలా? విశాాసులు వెనక్ిక జారిపో్ వాలా? 

ఎద్ుగుద్ల లేకుండా ఉనాచోటనే్ ఉండాలా? ఉండకూడద్ు. 

New Orleans  Baptist Theological S eminary లోని దిన క్ేందా్ సరబీంద ి44 వేల ద్క్షిణ బాప్రరసుర  

సంఘాలను 7 రక్ాల నిరుయ పామాణాల మూలంగా పరిశీలించారు. పది ద్క్షిణ బాప్రరసుర  సంఘాలలో 

తొమిమదింట ఎద్ుగుద్ల లేద్ని, లేక వెనక్ిక జారిపో్ తున్ాాయని చెప్ాిరు. దీనిా గురించి ఆలోచించ్ండి. 

సంఘంలో ఎద్ుగుద్ల లేద్ు, వెనక్ిక జారిపో్ తున్ాాయ. పదింట తొమిమద ిసంఘాలోా  అభవృదిాలేద్ు. వెనక్ిక 

జారిపో్ తున్ాాయ ఎంద్ుకనే్దే పాశా. దీనిక్ ిక్ారణ మేమిటంటే, నే్టి మన సంఘాలనీా అంక్ిత భావం లేని 

శిష్ుయలతోట ినింపబడి యున్ాాయ. సంఘాలోా ని పాజలలో ఎంతో ఇష్రంగా బ ైబిలు చ్దివేవారున్ాారు. ఎంతో 

భ్కి్ుగా ప్ాారిాంచేవారున్ాారు. పటుర ద్లతో వాక్ాయలను కంటత ప్పటార లని ఆశ. ఐతే ఎలా చెయాయలో తెలియద్ు. 

జీవితంలో ఎవారూ వార ియ్యదా్కు వచిీ వారి చెయయ పటుర కుని వారిని శిష్ుయలనుగా చెయయడంలో సహ్వయ 

పడలేద్ు. జాన్, ఈ అంశం నే్టి మన సంఘాలలోని పాజలకు ఎంతగాన్న అవసరమ ై యునాది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఈ పని ఎలా చెయాయలి రబ్బీ? పాజలు తెలుసుక్ోవాలనుకుంటున్ాారు. 

ఈపనె్లా చెయాయలి?  
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఎలా చెయయకూడదో  చెబుతాను.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  సరే. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   "మిమమలిా నే్ను శిష్ుయనిగా చేయవచ్ుీన్ా?" అని మీరు నే్రుగా వెళా్ల ఒక వయకి్ుని 

అడగకూడద్ు. అలా చేస్ు  మీ పని చెడిపో్ తుంది. వారి వయకి్ుగత జీవితంలో వేలు ప్పటిరనటలా తుంది. అంతకంటే 

మ రుగెరన మార్ మునాది. "మనం ఇదా్రం కలిసర బ ైబిలు చ్ద్ువుదామా? వారంలో ఒకసారి కలుసుకుని ఇదా్రం 

బ ైబిలు వచ్న్ాలిా కంఠత ప్పడదామా? శిష్ుయలను చేస్ పనిలో మన అభవృదిాని తెలుసుకునే్ంద్ుకు వారానిక్ి 

ఒకసార ికలిసర చ్రిీదాా మా?" శిష్ుయలను చేయడానిక్ ినే్ను సవాలు చేయబడాు ను. ఎంద్ుకంటే నే్ను 

విశాాసంలోక్ ివచిీన ప్ాారంభ్ దిన్ాలలో Tim Lafleur David Platt న్ా జీవితంలోక్ ివచాీరు. క్ క్ెరను, 

హ రెరనులకు అలవాటుపడ,ి ఆ మతుు లోంచి ఇటీవలే బ ైటపడి విశాాస జీవితంలోక్ ివచిీన ఒక వయకి్ుని వీరు 

కలుసుకున్ాామని చెప్ాిరు. వీరిదా్రూ న్ా జీవితంలోక్ ివచిీ నే్ను శిష్ుయనిగా మారడానిక్ి సహ్వయపడాు రు. 

నే్ను ఈ శిష్యరికం వలన ఎంతో పాభావితుడనైె్ - ఇతరులను శిష్ుయలనుగా చేయడానిక్ ిమొతుం జీవితానిా 

వెచిీసుథ న్ాాను. జాన్, ఇపుిడు న్ాతో తొమమండుగురు ఉన్ాారు. వారిక్ ిఎలా ప్ాారిాంచాలో పాతివారం నే్ను 

నే్రిిసుు న్ాాను. అంద్రం జీవితంలో కలిసర నడుసుు న్ాాము. ఒకరిక్ కరం లెకక అపిజెబుతాం. అంద్రం కలిసర 

విశాాస సరదాా ంతాలను, వేదాంతానిా అధయయనం చేసుు న్ాాం. అంతేక్ాక భారయలను ఎలా ప్్ామించాలి, ప్రలాలను 

ఎలా ప్్ామించాలి. అనే్ అంశాలను కూడా మేము జాగీతుగా పరిశీలిసాు ం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  వారితో మీరు ఎంత క్ాలం గడుపుతున్ాారు. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   వారానిక్ి ఒకటినార గంట కలిసర గడుపుతాం. కలిసర క్ాఫ్త తాగుతాం, కలిసర భోజనం 

చేసాు ం, కలిసర జీవిసుు ంటాం - మాది శిష్యరికపు జీవితము. పాజలకు బో ధించే అంశాలను నిరుయసాు ం. ఇది 

నిజంగా ఆసకి్ుకరమ ైన జీవితం. పాజలను శిష్ుయలుగా చేస్ విధానంలో మీరు అంద్రినీ కలుసుక్ ని వారిక్ ి

బొ ధించ్వలిసర వసుు ంది. మీరు దీనిా సృషరరంచ్లేరు. దీనిా ఉతితిు  చేయలేరు. వారి జీవితంలోక్ి జీవానిా నింప్్ 

అవక్ాశానిా దేవుడు మీకు ద్యచేయగా ఈ పని జరిగపోి్ తుంది మీరు పనిచేసుు ండగా చినా పనులు వారి 

జీవితంలో ప్పదా్ వయతాయసానిా కలిగిసాు య. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది పాజలారా! ఈ క్ారయకమీంలో రాబో యే పో్ా గాీ ంలలో రబ్బీ, మనం 

పాజలను శిష్ుయలనుగా ఎలా చెయాయలన్ే అంశానిా గురించి మరింత లోతుగా చ్రిీ సాు రు. ఐతే ఈ క్ారయకమీానిా 

చ్ూసరన పాజలు దేనిని తెలుసు క్ోవాలని మీరు క్ోరుతున్ాారు? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   జాన్, న్ా జీవితంలో కలిసరన క్ ంద్రు న్ాకు ఈ సంగతులిా బో ధించి ఉండకపో్ తే, న్ాప్పైన 

సమయం వెచిీంచి ఉండకప్ో తే, నే్ను ఇకకడికి్ వచిీ యుండను. నే్ను పాజలను అడుగుతున్ాాను, ఇతరుల 

జీవితాలోా  ప్పటుర బడిప్పటేర ంద్ుకు మీరు ఏం చేసుు న్ాారు? మీరు ఎంతమందిని కలిసర మాటాా డుతున్ాారు? 

ఇపుిడు క్ ంద్రు, "ప్ాసరర్, ఇలాంటి మాటలని నే్ను మొద్టి సారి వింటున్ాాను" అని చెబుతున్ాారు. అద ి

పరవాలేద్ు. ఐతే, "శిష్ుయయాను చేస్ పనిని ప్ాారంభసాు నని" మీరు ఈ రోజే మనసులో గటిర గా 

తీరామనించ్ుక్ోవాలి. గురిుంచ్ుక్ోండి, మీరు కమీ శిక్షణలో ఉంటేనే్ గాని ఇతరులను శిష్ుయలనుగా చేయలేరు. 

పరలోకం వెళ్లునపుిడు, ఈ లోకంలో మనక్ెంత ప్పదా్ ఇలుా నాదో , ఎనిా ఖ్రచదెైన క్ారుా న్ాాయో అనే్ అంశానిా 

దేవుడు ఎంతమాతాం పటిర ంచ్ుక్ోడు. ఆయన ఒక పాశా అడుగుతాడు. నీవు ఎంత మంద ిమీద్ వయకి్ుగతంగా 



16 

 

ప్పటుర బడ ిప్పటార వు. నీవు ఈ లోకంలో శిష్ుయలనుగా చేశావా అని దేవుడు నినుా తపిక 

అడుగుతాడనుకుంటాను.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. పద్వీ విరమణ చేసరన క్ ంద్రు వయకుు లు ఈ క్ారయకమీానిా చ్ూసుు న్ాారు. 

మీరు స్ాహ తులతో కలిసర పలుమారుా  ఫ్త తాగుతారు. ఆ సమయంలో మీరు పాభ్ువును గురించి చెప్రి 

శిష్ుయలను చేయవచ్ుీ. ఈ సంద్రాునిా ఉపయోగించ్ుకుని అంద్రం కలిసర దేవుడిా వాక్ాయనిా అధయయనం 

చేదాా మని అడుగవచ్ుీ. మరిక్ ంద్రు యూనివరిుటీ విదాయరుా లతో కలిసర పనిచేసుు న్ాారు. అలాంటపుిడు 

క్ నిా పాతేయక సమయాలోా  మీరు ఆ విదాయరుా లతో మాటాా డ ివారిని శిష్ుయలుగా చేయగలరు. దీనిని గురించి 

తరాాతి పో్ా గాీ ంలో వివరంగా చ్రిీదాా ం. 

దీని తరాాతి క్ారయకమీంలో మనం చ్రిీంచ్బో యే అంశం ఎమిటంటే, క్ ంద్రు పాజలు. లేద్ు, "నే్ను శిష్ుయనిగా 

ఉండడానిక్ి ఒపుిక్ోను" అని కచిీతంగా చెబుతారు. సరే, వాకయంలో సతయమునాది, వాకయంలో ఉనా ఈ 

సందేశం వారిని దేవునితో సంబంధంలోక్ి, నితయ జీవంలోక్ ితీసుకుని వసుు ండగా, మేరు క్రసీుు  సందేశానిా వారితో 

పంచ్ుక్ోరా? అంట ేమేరు మీ సహో ద్రునిా అధికంగా దేాషరసూు , అతడిక్ ియేసు క్రసీుు  అద్ుుత సువారును 

చెపిడానిక్ ిఇష్రపడటం లేద్నామాట. దీనిని గురించి మన తరాాతి పో్ా గాీ ంలో మరింత లోతుగా 

చ్రిీంచ్ుకుందాం. మీరు దీనిని తపికుండా చ్ూడండి. 

 

 

***** 
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మా మరినిా టీవీ పో్ా గాీ మలిా  చ్ూస్ంద్ుకు ఉచిత  J ohn Ankerberg  S how App చెసుక్ ండి 

"యేసు క్రసీుు ను అంగచకరించ్డానికి్ ప్ాారిథంచ్ు" @ J Ashow.org ను 

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్టర  బాక్సు 8977 

చ్టరనూగా, TN 37414 అమ రిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 

 

 

 


