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GCG1-3-TE 

 

శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 3. 

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 క్ారయకమీానికి్ ఆహ్వానిసుు న్ాాం. చ్ూడండీ, ఈ క్ారయకమీం పాసుు తం 

రెండువంద్ల దేశాలలో పాద్రిశంపబడుతుంది. కనుక పాపంచ్ వాయపుంగా అనే్కులు T.V. లలో మా పో్ా గాీ ంను 

చ్ూసుు న్ాారు. మన మంద్రం, ఏడు బిలియనుల పాజలునా భ్ూగీహంప్ప ైజీవిసుు న్ాామనే్ సంగతి 

గురిుంచ్ుక్ోవాలి. ఈ పాజలంద్రిలో న్ాలుగునార బిలియనుల పాజలకు యేసు క్రసీుు  పాభ్ువంటే ఎవరో 

తెలియద్ు. వారిని అంద్ుక్ొనే్ంద్ుకు పాభ్ువొక పాణాళ్లక నిచాీడు. దానిా గురించే నే్డు మాటాా డుతున్ాాం. 

దాని ప్్రు యేసు ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞ. మావద్దకువచ్చీ ఈ అంశానిా వివరించ్డానిక్ి, క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞలో 

మనక్ొరకునా వాగాద న్ాలను తెలియజేయడానిక్ి పాఖ్ాయత బ ైబిలు బో ధకులోా  ఒకరెరన రబ్బీని ఆహ్వానించాను. 

రబ్బీ, క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞలో దాగి ఉనా ఐద్ు పాశాలకు యసేు క్రసీుు  జవాబు చెప్ాిడనే్ సంగతిని మీరు తెలిప్ారు. 

అదమేిటో చెపిండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  అ ఐద్ు పాశాలు చెబుతున్ాాను, "ఎవరి వద్దకు వెళ్ళాలి?" ఎకకడికి్ వెళ్ళాలి? దేనితోటి 

వెళ్ళాలి? ఏవిధంగా వెళ్ళాలి? తరాాత చ్చవరిగా, ఎంద్ుకు వెళ్ళాలి? 

మొద్ట ిపాశా, ఎవరి వద్దకు వెళ్ళాలి? ఆవచ్నం ప్ాారంభ్ంలోనే్ యేసు, వెళా్ల సమసు  జనులను శిష్ుయలను 

చెయయమన్ాాడు. సరాలోకము అనే్ పద్ం 'ethnai' అనే్ గచీకు పద్ం. ఒకే్రకం ఆచారాలను సూచ్చంచే పద్ం 

దీనిలోంచే వచ్చీంది. ఈ పదానిా గురించ్చ గచీకు- ఇంగచాష్ు నిఘంటువు ఇలా చెబుతుంది. 'స్ాహభావం, 

సంసకృతి, ఒకే్రకం ఆచారాల దాారా కలుపబడిన మనుష్ుయలు' అని వివరించ్చంద.ి దీన్లా  ఒక సమసయ ఉంద,ి 

జాన్. సరాలోకమనే్ది ఒక పాతేయకమ ైన సథలమని మనం తలంచ్ుకుంటున్ాాం. యేసు, యేసు దానిా పాజలని 

భావించాడు. ఇకకడ ఒక ఉదాహరణ చెబుతున్ాాను. ఇండో నే్షరయా అనగా అద ిక్ేవలం ఒక దేశం మాతామే. 

ఐతే ఇండో నే్షరయా లోపల ఉనా మూడ ంద్ల రక్ాల పాజల గుంపులతో అద ిఒకే్ దేశంగా ఉనాద.ి 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నిజమ,ే ఈ పాజల గుంపు లంద్రిక్ర బో ధించ్మని పాభ్ువు చెప్ాిడు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఔను. నిజమే పాజలు ఎంద్ుకు క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞను ప్ాటించ్డంలేద్ు? పాజలు 

సరాలోకమునకు ఎంద్ుకు వెళ్ాడం లేద్ు? క్రసీుు  యచ్చీన మహ్వ ఆజఞకు మరొక ఆజఞకు సంబంధ మునాద్ని 

నే్ను నముమతున్ాాను. యేసు క్రసీుు  బ ైబిలులో చెప్రిన సంగతి గురుు నాది కదా? "నీ దేవుడెైన పాభ్ువును నీ 

పూరణ హృద్యముతోను,  నీ పూరణ మనసుుతోను,  నీ పూరణ శకి్ుతోను, నీ పూరణ వివేకముతోను, 

ప్్ామింపవలెను. నినుావలె నీ పొ్ రుగు వాని ప్్ామింపవలెను" అని వాా యబడింద.ి ఈ రెండిటికి్ 

సంబంధముంద.ి నీకు దేవునిప్పైన ప్్ామ ఉనాపుిడు నీవు నీ పో్ రుగువనిని ప్్ామిసాు వని యేసు 

చెబుతున్ాాడు. 

దీనిని ఆలోచ్చంచ్చ చ్ూడండి. మనకు పొ్ రుగు వారితో సరెరన సంబంధం లేకపో్ తే, దేవుని తోటి మన సంబంధం 

తపికుండా ప్ాడిప్ో తుంది. కనుక, దేవునిప్పై మన ప్్ామ ప్పరిగితే, సహజంగా ఇతరులప్పైన ప్్ామ ప్పరుగుతుంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవును అద ివాసువం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  మొద్టి యోహ్వను న్ాలుగులో ఇలా వాా యబడింది. ఏడవ వచ్నం ఏమంటునాదో  

చ్ూడండ.ి "ప్రాయులారా, మనము ఒకనిన్ొకడు ప్్ామింతము, ఏలయనగా ప్్ామ దేవునిమూలముగా 

కలుగుచ్ునాది. ప్్ామించ్ు పాతి వాడును దేవుని మూలముగా పుటిరనవాడె ైదేవుని ఎరుగును". తరాాతి 

వచ్నం. "దేవుడు ప్్ామా సారూప్ర, ప్్ామలేనివాడు దేవుని ఎరుగడు". పద్క్ొండవ వచ్నం. "దేవుడు మనలను 

ఈలాగు ప్్ామింప్ాగా మనమొకనిన్ొకడు ప్్ామింప బద్ుు లమ  ైయున్ాాము. ఏ మానవుడును దేవుని 
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ఎపుిడును చ్ూచ్చయుండలేద్ు; మనమొకనిన్ొకడు ప్్ామించ్చనయెడల దేవుడు మనయంద్ు 

నిలిచ్చయుండును; ఆయన ప్్ామ మనయంద్ు సంపూరణమగును" 

రెండు ఎప్రసో డుల ముంద్ు దీనిని చ్ూశాం. తండిా యొకక ప్్ామ కుమారుని మూలంగా శిష్ుయల ఆతమలలోక్ి 

నే్రుగా వెళ్ుతుంద.ి మనము ఇతరులిా ప్్ామిసుు ండగా తండిాక్ి మనప్పై ఉనా ప్్ామను బటిర , సరాలోక్ానిక్ి వెళా్ల 

సువారును పాకటించ్గలుగుతాం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇలంటి స్వయే ఆద ిసంఘంలో జరిగింది. వారు దానిని జరిగించారు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  అవును, చ్ూడండి. సువారచుకరణను మనం ఒకక రాతాి సంఘటనగా మారిీవేసుు న్ాాం. 

ఒకక రాతాి కూడికలను బటిర  పాభ్ువును సుు తిసుు న్ాాము. ఈ లోకంలో సువారు చేయడంలో ఒక భాగంగా, కర 

పతిాకలను వీధులలొ పంచ్ుతున్ాాము. దానిా బటిర  దేవునిక్ి సోు తాం. కర పతిాకలను నే్ను పలుమారుా  

ఉపయోగించాను. ఐతే పాజలిా మనం దీనిా మించ్చ ప్్ామించాలి. ఒక రాతాి కూడికలిా మించ్చ ప్్ామించాలి. 

పజలను నిరంతరం, అనిా సథలములలోనూ ప్్ామించ్గలగాలి. మన చ్ుటటర  ఉనా పరసిరథతులను, పాజల 

మనసుతాాలను పూరిుగా అరుంచేసుక్ొని వారిని ప్్ామించ్డం నే్రుీక్ోవాలి.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  రబ్బీ, ఇది ఆశీరాయతమకమా?  ఇది పాజల జీవితంలో సాధయమౌతుందా? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  అవును. ఒకే్ సథలానికి్ పలుమారుా , పదే పదే వెళ్ుతూ పాజలను కలుసుు ండాలి. మీరొక 

క్ాఫ్ీ హో టలుకు వెళ్ళు రానుక్ోండి. న్ాకు క్ాఫ్ ీఇష్రం గనుక, తరచ్ుగా క్ాఫ్ీక్ ివెళా్ల అకకడికి్ వచేీ పాజలతో 

స్ాహం చేసుు ంటాను. పరిచ్యాలు ఏరిడుతుంటాయ. క్ాఫ్ీక్ ివచేీ పాజలను గురించ్చన సంగతులు మనకు 

తెలుసాు య. నే్ను చ్రచీలో సభ్ుయలను అడుగుతున్ాాను. ఎంతమంది పాజలతో మీరు స్ాహ్వనిా 
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ప్పంచ్ుకుంటున్ాారు? దీనే్ా మరో విద్ంగా అడుగుత,ే మీకు ఎంతమంది అవిశాాసులు తెలుసు? చ్ూడండ,ీ 

మన ఈ కె్రైసువ జీవితంలో ఈ లోకంలో ఎంతో పాతేయకంగా జీవిసుు ంటాం- కె్రైసువ ప్ాఠశాలలో చ్ద్ువుతాం. కె్రైసువ 

క్ాలేజీలలో చ్ద్ువుతాం, కె్రైసువ వివాహ్వలను చేసుకుంటాం. నీటమునిగి బాప్ీుసమం తీసుకుంటాం.చ్రిీలో 

ఆరాధనలకు వెళ్ుు ంటాం.  ఆదివారం బడులకు వెళ్ుు ంటాం. మనమీ లోకంలో ఎంతో పాతేయకంగా 

జీవిసుు నాంద్ువలన అవిశాాసులెైన స్ాహితులు ఎకుకవ మంది లేరు. మన తప్రిపో్యన వారి యొద్దకు 

వెళ్ళా లని యేసు చెప్ాిడు. 

ఐతే ఈ పనినె్లా చెయాయలి? యేసు చ్ూపుతున్ాాడు. పాజలు ఉనాచోటికి్ మనం వెళ్ళాలి. 

అపో్ సులులక్ారయములు 1:8, లో యేసు పరలోక్ానిక్ ిఎక్ిక వెళ్తు , శిష్ుయలకు ఇచ్చీన ఆజఞ ఇకకడ 

జాఞ పకంచేసుక్ోవాలి. "పరిశుదాు తమ మీ మీదిక్ ివచ్చీనపుిడు మీరు శకి్ున్ొందెద్రు గనుక మీరు 

యెరూష్లేములోనూ. యూద్య సమరయ దేశములయంద్ంతటను భ్ూదిగంతముల వరకును, న్ాకు 

సాక్షులెైయుంద్ురని వారితో చెప్పిను". శిష్ుయలు యెరూష్లేములో పని ప్ాారంభంచాలని చెప్ాిడు. 

సరాలోక్ానిక్ి వెళా్ల సువారును పాకటించాలని చెబుతుంటాము గాని, మొద్ట పొ్ రుగు వారిక్ ిబో ధించాలన్ేది 

మరచ్చపో్ తుంటాం. చ్ూడండీ, సరాలోక్ానిక్ ివెళ్్ా ంద్ుకు మంద్ు, మీరునా వీధిని దాటి వెళ్ాండి, లేదా వీధిలో 

నడుసూు వెళా్ల కలిసరన వయకి్ుని యేసు క్రసీుు  సువారును చెపిండి. 

యేసు చెబుతునాది - మీ పరిసర ప్ాాంతం యరెూష్లేముకు వెళ్లాన తరాాత, యూద్యకు వెళ్ాండ ి- ఇద ి

మనమునా రాష్ర ేం క్ావచ్ుీ. మీరు ఉనా రాష్ర ేం క్ావచ్ుీ. తరాాత సమరయ, కఠినమ ైన సథలం - మీరు 

నివసరసుు నా దేశం కూడా ఇదే క్ావచ్ుీ. తరాాత భ్ూదిగంతాలకు వెళ్ామన్ాాడు. ఇకకడ ఆసకి్ుకరమ ైన 

విష్యమేమంట,ే (పరిశుదాు తమ మీ మీదిక్ ివచ్చీనపుిడు), యెరూష్లేములోను, యోద్య సమరయ 
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దేశములయంద్ంతటను భ్ూదిగంతముల వరకు న్ాకు సాక్షులెై యుంద్ురని యేసు చెబుతున్ాాడు. 

విశాాసులంగా మనం లోకంలోని ఈ న్ాలుగు భాగములకు సువారును అందించ్చ క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞకు లోబడాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఈ పని ఎలా చెయాయలి?  

డా. రోబ్బి గలలా టే:  యేసు ఈ పనిని ఎలా చెయాయలన్ ేక్ొనిా పద్ుతులను తెలిప్ాడు. న్ా జీవితంలోని ఒక 

కథను చెబుతున్ాాను. సువారు స్వా పరిచ్రయలో దేవుడు ననుా బలంగా వాడు కుంటాడని తలుసుు ండేవాడిని. 

మీలాగే పాపంచ్మంతా తిరుగుతుండేవాడిని. భారచ సభ్లను నిరాహిసుు ండేవాడిని. రెండు సంవతురాల కి్తీం, 

ఫ్రలిప్పైినుుకు వెళ్ామని ననుా అడిగాడు. అకకడ బాహ్వమండమ ైన యవానుల సభ్లో ననుా 

బో ధించ్మన్ాారు. అలాగే బో ధించాను. అకకడ హ ైసూకలుకు, క్ాలేజీక్ ిమధయనునా మ ైదానంలో ఆరాధన సభ్ 

జరిగింద.ి ఆ సమయంలో విదాయరుు లు క్ాా సులోా ంచ్చ బ ైటకు వసుు న్ాారు. మొద్ట బాండు సంగచతం తరాాత నే్ను 

వేదికప్పైక్ ివెళా్ల బో ధించాలి. జాన్, అద ిగొపి సభ్! దెైవాతమ నింపుద్ల సభ్లో గొపిగా జరిగింది. సభ్లు జరిగిన 

రెండు రోజులోా  దాదాపు వెయయమంది యేసును అంగచకరించారు, వయకుగా ఇది న్ా గొపితనం క్ాద్ు, ఇది దేవుని 

కృప, వేదిక దిగినపుిడు దవేుడు దేవుడు న్ా ఆతమలో మాటాా డాడు. "ననుా అంగచకరించ్చన పాజలతో దీని 

తరాాత ఏమి చేయబో తున్ాావు? వారిని విశాాసంలో నీవు ప్పంచ్చ పో్ షరసాు వా? వీరి బాగోగులిా తరాాత ఎవరు 

చేసాు రని అడిగాడు. దీప్ాలు ఆరిి వేసరన తరాాత, శబదపరికరాలను మూట కటిరన తరాాత, దేవుడు న్ా 

హృద్యంలో శిష్యరికపు ప్ాాధానయతను, సువారచుకరణ యొకక ముఖ్యతాానిా గురించ్చ తెలియజేశాడు. " 

జాన్. న్ా మాటను మీరు జాగీతుగా గమనించాలి. సువారును మనం పాజలకు బో ధించాలి. కరపతాా లు పంచాలి. 

వివిధ ప్ాాంతాలకు వెళ్ళా సువారు కూడికలను నిరాహించాలి. అంతేక్ాక, వయకి్ుగత సంబందాలుండాలి. పాతి 
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విశాాసర తన జీవితంలో తపిక వయకి్ుగత సంబంధాలను ప్పంపొ్ ందించ్ుక్ోవాలి.  విశాాసులంద్రూ, ఉతాుహంగా 

తీవాంగా పాజలతో సతుంబంధాలను ప్పంపొ్ ందించ్ుకుంటే నే్డు లోకంలో ఉనా కె్రైసువ సంగాలు అనిా ఎంతగొపి 

అభవృదిుని సాధించ్గలవో కదా? యేసు మనకు మాదిరనిి చ్ూప్రంచాడు. 12 మందిని తీసుకుని 

చ్రితాగమన్ానిా మారిీ వేశాడు. మహ్వ సువారిుకుడు జాన్ వెసీా  ఈ మాటలిా చెప్ాిడు. "ప్ాప్ానిా అధికంగా 

దేాషరంచ్చ, దేవుడని అధికంగా ప్్ామించ ేయాబ ైమందిని న్ాకు ఇవాండి. వారితో ఈ లోక్ానిా తలకి్ంీద్ులు 

చేసాు ను" అన్ాాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. క్ొంద్రు తలుసుు న్ాారు, "నే్ను న్ా పొ్ రుగు వారితో మంచ్చ సంబంధాలను 

నె్లక్ొలుపుకుని ఉంట ేబాగుండేది నే్ను వారితో కలిసర క్ాఫ్ీ తాగుతూ వారిక్ ిసువారును చెప్రి ఉంట ే

బాగుండేడంటున్ాారు. అంశమేమంటే, వారిని కలుసుకునాపుిడు వారిక్ ిమనం యమేని బో ధించాలి?" 

దీనిలో సందేశమేమిట?ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ, ఇది చాలా మంచ్చ పాశా. ఎంద్ుకంటే క్ాఫ్ీ తాగేంద్ుక్ే వారితో కూరుీంటే సమసయ 

తీరిపో్ ద్ు,  మనం సువారు సందేశం పాక్ారం జీవితం గడప్ాలి. ప్ాారంభ్ంలోనే్ యేసు దీనిా చెప్ాిడు. మారుక 

1:15 లో యోహ్వను చ్ంపబడిన తరాాత, "యేసు క్ాలము సంపూరణమ ైయునాది, దేవుని రాజయము సమీప్రంచ్చ 

యునాది; మారుమనసుు పొ్ ంది సువారు నముమడని చపెుిచ్ు దేవుని సువారు పాకటించ్ుచ్ు, గలిలయకు 

వచెీను". ఎలా ఇలాంట ిమాటను చెప్ాిడు. యేసు అకకడ ేఉన్ాాడు గనుక దేవుని రాజయం అకకడ ేఉంద.ి ఆ 

తరాాత భావగరిితంగా ఉనా ఈ మాటలిా చెబుతున్ాాడు. మారుమనసుు పొ్ ంది సువారును నమమ 

మన్ాాడు. ఇదే యేసు సందశేం. ఇది అధకి్ారమతమ ైన యేసు క్రసీుు  సందేశం. సందేశం రెండు భాగాలుగా 
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ఉనాద.ి న్ాణానిక్ి ఒక వెైపున మనం పశాీతాు ప్ానిా చ్ూసుు న్ాాం. ఈ వెైపున పాతికూలత ఉనాద.ి 

అనుకూలత ఉనావెైపున పాభ్ువెైన యేసు క్రసీుు నంద్లి విశాాసమునాది న్ాకు పశాీతాు పమే క్ావాలి. 

పశాీతాు ప మనగా చేసరన తపుికు చ్చంత పడటం. దీనిా గురించ్చ మనం మునుప్్ విన్ాాం. మీరు మొద్ట ఒక 

వెైపుకు వెళ్ుతుంటారు, ఆ తరాాత ఆవెైపుకు వెళ్ాడం తగనిపని అని గహీించ్చ, వెనుకకు తిరుగుతారు. GPS  

పరికరం దాారా మనం ఇపుిడు ఎకకడికి్ వెళ్ళాలో తెలుసుకుంటున్ాాం. గతంలో నే్ను దారి చెప్్ింద్ుకు న్ా 

భారయప్పై ఆధారపడేవాణణణ , కుటుంబ సభ్ులు మనకు దారి చెబుతుంటారు. ఈ క్ాలంలో, GPS  పరికరం, "దారి 

తప్ాివు, చ్టరబద్దంగా వెనక్ిక తిరగమంటుంది. పశాీతాు పమనగా ఇదే". తపుిదారిన వెళ్ుు న్ాామని గీహించ్చ, 

వెంటనే్ వెనక్ిక తిరగటం. ఐతే ఇది దీనిక్ ిమించ్చనది. క్ేవలం తిరగటం క్ాద్ు ప్ాప్ానిా గురించ్చ మనకునా 

అభప్ాాయానిా మారుీక్ోవడం. ప్ాప్ానిా దేవునిలా దేాషరంచ్డం. వెనక్ిక తిరగటం. యేసు క్రసీుు  పాభ్ువును 

అంగచకరించ్చ విశాసరంచ్డం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ, రబ్బీ. యేసు పాజల వద్దక్ొచ్చీ పశాీతాు పపడమన్ాాడు. వారు రెండు 

విష్యాలలో పశాీతాు ప పడాలి. తాము ప్ాపులమని వారు తెలుసుక్ోవాలి. తాము దేవుని బిడడలమని, 

తపికుండా పరలోకంవెళ్తామని తలంచారు. ఐత ేదేవుని ద్ృషరరలో మీ సరథతి తెలుసుక్ొమమని యేసు చెప్ాిడు. 

మీరు నీతిని ప్ాటించ్ లేద్ు. ఔన్ా? మీకు రక్షకుడు అవసరం. రక్షకుడెవరనే్ది పాజలిపుిడు గీహించాలి. 

మ సయయఐన యేస్, దేవుని కుమారుడని వారు నమమలేక పో్ తున్ాారు. నే్టి పాజలకు కూడా ఇదే రకం 

సమసయ ఉనాద.ి తమ పొ్ రుగు వాడు పరలోకం వెళ్లతే, తాము కూడా పరలోకం వెళ్తామని చెబుతున్ాారు. 

వారు వెళ్ళాకపో్ తే మీరు వెళ్ారని తెలుసుక్ోండి. దేవుని ద్ృకిధానిా మనం తెలుసుక్ోవాలి. మనం 
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ధరమశాసాు ే నిా తప్ాిము. నే్ను నీతిమంతుడ నని తలచ ేమీ ఆలోచ్నలిా మానండి. నీవు ప్ాప్రవి. దేవుని 

వదిలి వేరుగా వెళ్ళా వు, దేవునితో నీ సంబంధం తెగింద.ి 

తరాాత, రక్షకుడు ఎవరనే్ విష్యంలో మీ అభప్ాాయానిా మారుీక్ోవాలి. మీ సాశకి్ు క్ాద్ు, ఎకకడ పనిచేసరన్ా 

సాశకి్ుతో దేవుని తృప్రు  పరచ్లేరు. మీరు ప్ాపంచేశారని, యేసు మాతామ ేరక్షకుడని మనం గీహించాలి. 

ఆయన్ొకకడ ేనినుా క్ాప్ాడగలడు. యేసు వచ్చీ సరలువప్పై మరణణంచాడు. పరిహ్వరం చెలాించాడు. 

క్షమించేంద్ుకు సరద్ుంగా ఉన్ాాడు. 

కనుక పశాీతాు పం, మనసు మారుీక్ోవడం, వెైఖిరి మారుీక్ోవడమనగా నే్నె్వరినని గురిుంచ్చ, చేసరన ప్ాప్ానిా 

అంగచకరించ్డం. పశాీతాు పమనగా మన చేతులిా చాపడం. విశాాసం దీనిక్ ిమరో వెపైున ఉంటుంది. అనగా 

మనలను రక్షించే వయకి్ుగా యేసు క్రసీుు  పాభ్ువును నమమడం. విశాాసానిా గురించ్చ లోతుగా వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ, విశాాసమనగా యేసు క్రసీుు  తనను గురించ్చ చెప్రిన సంగతులను నమమడం. 

ఆయన దేవుని కుమారుడు. సమసు  మానవాళ్ల ప్ాప విమోచ్న క్ొరకు, ఆదిలోన్ ేఈ లోక్ానిక్ి వచేీంద్ుకు 

ఎనిాక చేయబడిన వాడు. జీవించ్డమే క్ాద్ు, మరణణంచ్చ, తిరిగి లేచ్చ, పరలోక్ానిక్ి ఆరోహణమ ైనవాడు, 

ఆయనుా మనం విశాసరంచాలి. చ్రితా పరంగా యేసు నిజంగా ఈ లోకంలో జీవించాడని మనం 

నముమతున్ాాం. ఆయన దేవుడు. అంద్ుక్ ేఆయనను విశాసరసుు న్ాాం. అనగా, ఇది ఒక సంగతిని పూరిుగా 

నమమడం. ఆలోచ్న మాతామే క్ాద్ు కి్యీలోా  నమమడం. ఈ కురచీ ననుా మోయగలద్ని నమిమతే, ఆ మాటను 

రోజంతా చెపొ్ ిచ్ుీ. ఇతే, నే్ను ఈ సంగతిని నమిమ కురచీలో ధెైరయంగా కూరోీవాలి. నే్ను యేసు క్రసీుు ప్పై న్ా 

మనసులో ఉనా విశాాసానిా కి్యీలలో చ్ూప్ాలి. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. యేసూ, "నీవు రక్షించ్కపో్ తే నే్ను పరలోక్ానిక్ి వెళ్ాలేను" అని ఆయనతో 

చెప్ాిలి. పశాీతాు పపడితే పశాీతాప సహిత విశాాసం వసుు ంది. సాశకి్ుప్పైన ఆధారపడటం మాని వేసర యేసు 

వెైపుకు తిరుగుతాం. ఆయన మన వద్దకు వచ్చీ మనలిా మారుసాు డు. 

మన పొ్ రుగు వాక్ ిమనం ఇలాంటి సందేశానిా అందివాాలి. నీవు తాగుబో తుగా ఉనాపుిడు, మాద్క 

దా్వాయలను స్విసుు నాపుిడు, నీ సాశకి్ుతో ఈ పని చెయయలేక పో్యావు. నీవు కుీంగిప్ో యన సరథతిలో 

సహ్వయానిా వేడుక్ోగా, ఆయన నినుా క్షమించ్చ, నీ లోప్ాలతో అంగచకరించాడు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. జాన్, రక్షణ పొ్ ంద్టమంట ేఅది న్ా బాధయతయేనని చెబుతుంటాను. నే్న్ొక సరథతికి్ 

చేరుకున్ాాను. మద్యప్ాన్ానిక్ి మాద్క దా్వాయలకు అలవాటుపడి- కష్రపడిన తరాాత, న్ా సాశకి్ుతో ననుా నే్ను 

రక్షించ్ుక్ోలేననే్ సంగతిని గత జీవితంలో తెలుసుక్ోగలిగాను, మరొకరు ననుా రక్షించలేా సహ్వయప్ాడమని 

నే్ను దేవుడిని అడగాలి. ననుా రక్షించే వయకి్ు యేసు క్రసీ్ు , దీని వలన నే్ను ఉనాతసాథ యలో క్రసీుు  రక్షణను 

అంద్ుక్ోగలిగాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఈ పాశాను నే్ను ప్్ాక్షకులిా అడగబో తున్ాాను, దానిక్ి ముంద్ు చ్చనా విరామం 

తీసుక్ోబో తున్ాాము. సరేన్ా? మీరు పశాీతాు ప పడిన్ారా? నీవు ప్ాపంచేశావని తెలుసుకున్ాావా? నినుా 

నీవు రక్షించ్ుక్ోలేవనే్ సంగతి గురిుంచావా? నీవు చేసరన సతిియలిా దేవుని ముంద్ు చెబుతేసరిపో్ ద్ు. అద ి

ఏమాతాం సరిపో్ ద్ు. నీవు పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఎంత మంచ్చతనం ఉండాలి. నీలో పరపిూరణత ఉండాలి. మీ 

పరలోకపు తండిా పరిపూరుణ డు గనుక మీరును పరిపూరుాలెై యుండుడి. మీరు పరపిూరుణ లా? ఎవారమూ 
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క్ాద్ు. మీరు ఈ సంగతిని గురిుంచ్చ, మీకు ఒక రక్షకుడు క్ావాలని గురిుంచ్చ మిమమలను రక్షించ్మని ఆయనను 

అడగాలి. ఆయనకు అపిగించ్ుకుంటే మీ జీవితంలోక్ ివసాు డు మీరా పని చేశారా? 

మీరు ఆ పని చెయయకపో్ తే, ఇపుిడేం చెయొచ్ుీ కదా? ఆయనుా మీ జీవితంలోక్ ిప్రలవండి నే్ను సాశకి్ుప్ప ై

ఆధారపడక నీవెైపుకు వెంటనే్ తిరుగుతున్ాాను. నే్ను ప్ాప్రననే్ సంగతిని నీ ఎద్ుట ఒపుికుంటున్ాాను. 

ననుా రక్షించ్చ మారీడానిక్ి నీవు న్ాకు క్ావాలి. ఈ క్షణం నుండి నే్ను యేసును నముమతున్ాాను- యేసు న్ా 

ప్ాప్ానిా భ్రించాడు. న్ా ప్ాప్ాలను పరిహరించ్డానిక్ెరన వెలను యేసు క్రసీ్ు  చెలాించాడు. మీరు ఆ పనిని చేస్ు , 

పాభ్ువు న్ామమున ప్ాారిుంచ్ు వారంద్రూ రక్షించ్బడుద్ురని బ ైబిలు చెబుతునాది. 

ఇదే యేసు క్రసీుు  సువారు లోకంలోని పాజలకంద్రిక్ి ఈ అద్ుిత సువారును బో ధించాలని యేసు క్రసీుు  పాభ్ువు 

ఆజాఞ ప్రసుు న్ాాడు. విరామం తరువాత మేము పాజలన్ొక పాశా అడగబో తున్ాాము - సువారును 

పాయోజన్ాతమకంగా ఎలా బో ధించాలి?  విరామం తరాాత మేమీ సంగతులను చెబుతాము చ్ూసూు నే్ ఉండండి. 

 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచ్చది మేము మళ్ళా వచాీం. రబ్బీ గలాా ట ీతోటి ఇపుిడు 

మాటాా డుతున్ాాము. క్రసీుు  ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞను గురించ్చ చ్రిీసుు న్ాాము. సువారు సందేశమంటే ఏమిటనే్ద ి

చ్రిీంచాం. సువారు సందేశానిా పాజలతో పాయోజన్ాతమకంగా ఎలా పంచ్ుక్ోవాలనే్ సంగతి చ్రిీంచ్బో తున్ాాం 

మనము మొద్ట చ్రిీంచ్ుకునా సంగతులను కూడా కలిప్ర ఈఈ అంశానిా వివరించ్ండ.ి 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మనం ఎకకడికి్ వెళ్ళాలనే్ అంశంలో మనం పాజల గుంపుల వద్దకు వెళ్ళా లని 

చెపుికున్ాాం. ఎకకడికి్ వెళ్ళాలని పాశిాంచ్చనపుిడు, మనము సరాలోకమునకు అనిా ప్ాాంతాలకు వెళ్ళా లని 

నే్ను చెప్ాిను. మూడవదిగా, మనము దేనితోటి వెళ్ళా లని పాశిాంచాను. మనం సువారును తీసుకు వెళ్ళాలి. 

యేసు క్రసీుు  సువారును, పశాీతాు ప్ానిా, విశాాసానిా గురించ్చ పాజలకు తెలప్ాలి. దీనిా ఎలా చెయాయలన్ేద ే

ఇకకడ పాశా. సువారును ఎలా పంచ్ుక్ోవాలి? దీనిని రెండు భాగాలుగా విభ్జంచ్చ వివరించాలనుకుంటున్ాాను. 

మొద్టిద,ి లోకంలోక్ ివెళా్ల సువారును పాకటించాలి. ఐతే, నే్టి పాజలు, లోకంలోకి్ వెళా్ల సువారును పాకటించాలని 

చ్దివిన వెంటనే్, "చ్ూడండీ, ప్ాసరరు, న్ాకు బో ధించ్డం తెలియద్ు. కనుక ఈ వాకయం న్ాకు అనాయంచ్ద్ు". 

అని చెబుతారు. ఐతే, క్రసీుు  సువారును పాకటించాలని చపెిడానిక్ి మీరు బో ధకులెైయుండవలసరన పనిలేద్ు. 

మీకు సపమినరచ డిగచీ ఉండవలసరన పనిలేద్ు. 

ఇకకడ ఒక ఆసకి్ుకరమ ైన సంగతిని చెబుతున్ాాను. సొ ంత జీవితంలో దనీిని తెలుసుకున్ాాను. సాక్షయం చాలా 

బలమ ైనది. చ్ూడండ,ి జాన్, మద్యప్ానం, మాద్కదా్వాయలను వదిలి పాభ్ువును అంగచకరించ్చనపుిడు, ఆ 

ప్ాారంభ్ ద్శలో ముఖ్యంగా న్ా వయకి్ుగత సాక్షయయనిా పాజలకు చెబుతుండేవాణణణ . పాభ్ువు ననుా మారిీన విధానం. 

దేవుడు న్ా జీవితంలో చేసరన అద్ుిత క్ారాయలిా గురించ్చ, వినా తరాాత ఎవారూ దానిా గురించ్చ వాదించ్రని 

తెలుసుకున్ాాను. సాక్షయయనిా చెపిమని పాజలిా పో్ా తుహసిుు న్ాాను. దీనే్ా మనం క్ొీతు  నిబంధనలో చ్ూశాం. 

యోహ్వను 4లో, యేసు క్రసీుు  భావి వద్ద  ఒక సీు ీని కలుసుకున్ాాడు. ఆమ  తిరిగ ివెళా్ల పాజలకు ఈ సంగతిని 

చెపిగా ఆ ఊరివారంద్రూ బయలుదేరి యేసు వద్దకు వచాీరు. 
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మరొక విధానం పాజలతోటి మాటలాడటం. దీనిని గురించ్చ క్ొదిదగా వివరించాను. అంట.ే మనం పాతిరోజూ తపిక, 

ఒకే్ సథలానికి్ వెళా్ల అకకడ అదే మనుష్ుయలిా కలుసుక్ోవడం. మేము సొ ంతగా BX అనే్ సంసథను 

నిరాహిసుు న్ాాం, అకకడరకరక్ాలెైన వాయయామాలు చేయడానిక్ ిసౌకరాయలున్ాాయ. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  వాయయామం చేయడానిక్ ివాయమశాల ఉంద.ి అనిా రక్ాల వాయయామ 

యంతాా లున్ాాయ.  చాలా అద్ుితం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మూడు వేలకు మించ్చన పాజలు ఇకకడ వాయయామాలకు వసుు న్ాారు. 2800 మంద ి

మా చ్రిీక్ి రారు. ఇకకడ పాజలతో మాటాా డే చ్కకని అవక్ాశమునాద్ని గురిుంచ్ండ.ి  నే్ను ఉద్యానే్ా అకకడ 

వాయయామం చేసుు ంటాను వారానిక్ి కనీసం ముమామరు ఉద్యపు వాయయామం చేస్ంద్ుకు 

పాయతిాసుు ంటాను. అకకడ ఉనాపుిడు, న్ా చ్ుటటర  ఉనావాళ్ాను జాగీతుగా గమనిసుు ంటాను. అకకడికి్ వెళా్ల 

నపుిడు వారితో కలిసర ఎలా మాటాా డాలా అని నిరంతరం ఆలోచ్చసుు ంటాను. "ఇదిగో సహో ద్రుడా, నువుా 

చ్నిపో్ తే నే్రుగా పరలోకం వేలతావనే్ సంగతి నీకు తెలుసా?" నే్ను ఎపుిడూ వారినడుగను. వారితోటి 

సంబాష్ణ ప్ాారంబించేపుిడు ఇలాంటి పాశాలు అడుగను. సాధారణంగా ఇలా ప్ాారంభసాు ను. "ఇదిగో మీ 

ప్్రేమిటి? మీరేం చేసుు ంటారో చెపిండి. ఈ ప్ాాంతాలోా నే్ ఉంటున్ాారా?" క్ాలకమీంలో వారితో న్ా 

పరిచ్యాలను మ లాగా ప్పంచ్ుకుంటాను - గత రెండు సంవతురాల క్ాలంలో వాయయమశాలలోంచ్చ  పలువురు 

మా చ్రిీక్ి ఆరాధనలకు రావడం ప్ాారంభంచారు, సంఘంలో జరిగే క్ారయకమీాలకు వసుు న్ాారు. దీనిక్ ిక్ారణం, 

నే్ను వారిక్ ిబ ైబిలు వచ్న్ాన్లా, సువారు కర పతిాక ఇచ్చీనంద్ు వలన క్ాద్ు. దీనిక్ ిక్ారణం నే్ను వారిని 

నిజంగా ప్్ామిసుు న్ాానని గహీించారు. సువారు కరపతిాకను మించ్చ, బ ైబిలు వచ్న్ానిా మించ్చ నే్ను వారిని 

ప్్ామిసుు న్ాానని గీహించారు. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఇలాంటి పనులిా ఎనాడు చేయని పాజలకు మనం ఈ సంగతులను 

చెప్ాిలి. వారిక్ ిఇలాంటి అంశాలిా గురించ్చ తెలియద్ు. వారు చ్రిీక్ి వచ్చీకూరుీంటున్ాారు గాని వారిక్ ి

ఇలాంట ివేమీతెలియద్ు.  

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఔను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీరు మీ సాక్షయయనిా ఇతరులతో పంచ్ుక్ోవడం ప్ాారంభంచ్చనపుిడు పాజలు 

సిందించ్డం చ్ూసర మీకు ఆశీరయం కలుగుతుంది. ఒక సారి పాయతిాంచ్ండ.ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మంతాతంతాా లు మాయాజాల విద్యలను పాజలముంద్ు పాద్రిశంచే Penn and 

Teller అనే్ సంసథను గురించ్చ మీలో పలువురు వినే్ ఉంటారని నే్ను నముమతున్ాాను. ఈ సంసథలో Penn 

J illette అనే్ వయకి్ు ఉన్ాాడు. అతడు దేవుడు లేడనే్ న్ాసరు కుడు. దేనిని చెప్్ింద్ుకు సరగు్ పడడు. ఈ మాటను 

పలుమారుా  చెప్ాిడు. చెప్ాినని ధెైరయంగా ఒపుికుంటున్ాాడు. ఒక సారి తన కనికటుర  విద్యను పాద్రిశంచ్చన 

తరువాత గిదియోను సంసథ  వయకి్ుని కలిశాడు. అతడు క్ొీతు  నిబంధన, క్రరునల గీంధం మాతామునా చ్చనా 

బ ైబిలును తీసుక్ొచాీడు. పాద్రశన తరాాత ఆ పుసుక్ానిా అతని చేతిక్ిచ్చీ, "మీకు ఈ పుసుకం నచ్ీద్ని 

అనుకుంటాను. నే్ను క్రసీుు  విశాాసరని, బో ధకుడను క్ాను నే్ను ఒక వాయప్ారం చేసర ఆరిిసుు న్ాానన్ాాడు". ఆ 

బ ైబిలుకు వెనుక, తనను కలుసుక్ోడానిక్ి తన ఫో ను నె్ంబరును రాశాడు. మీక్ేదెైన్ా అవసరమొస్ు  ఫో ను 

చెయయమని చెప్ాిడు. Penn J illette ఇంటరెాటోా  ఈ వీడియోను రిక్ారుడ  చేశాడు. బ ైబిలు ఇచ్చీన వయకి్ు గురించ్చ 

Penn చెప్రిన మాటలిా నే్ను చ్దివి వినిప్రసాు ను. 
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అతడు చెప్రిన మాట, "మతాభప్ాాయాలను మారేీలా మాటాా డే పాజలను నే్ను ఎనాడు గౌరవించ్ను" అనగా 

పాజల అభప్ాాయాలను మారీడం. అంట ేఒక మతంలోనుండి మరో మతానిక్ ిమారిపో్ వడం. నే్ను ఇలాంటి 

పనిన్ గౌరవించ్నన్ాాడు. మనకు ఒక పరలోకం, నరకం ఉనాద్ని నముమతా. మనలో క్ొంద్రు నితయ జీవానిక్ి 

క్ాక, నరక్ానిక్ ివెళ్ళు రని విశాసరంచ్చన్ా ఇది సామాజకంగా హేయకరమ ైనది గనుక పాజలకు దీనిని గురించ్చ 

చెప్ాిలిున అవసరం లేద్నడం మంచ్చదా? అంతేక్ాక క్ొంద్రు న్ాసరు కులు మతం మారిిడి చెయయడం తపిని 

చెబుతున్ాారు, "వాళ్ా జోలిక్ి పో్ వద్ుద . మీ మతానిా మీయొద్ునే్ ఉంచ్ుక్ొమమంటున్ాారు. వారిని ఈ 

మార్ంలోకి్ తీసుకు రాకుండా ఉండాలంటే వారిని మీరు ఎంతగా దేాషరంచాలి, జాన్?" నితయజీవం ఉనాద ిక్ాని 

దానిా గురించ్చ వారిక్ ిచెపికూడద్ని అనుకునే్ంత అధికంగా వారిప్పైన మీ మనసులో దేాష్ం ఉనాదా? అనగా, 

రోడుడ ప్ప ైవెళ్ుు ండగా ఒక లార ిమీ ప్పైక్ ివేగంగా ద్ూసుకుని వసుు నా సంగతి - నే్ను గమనించాననుక్ోండి. ఐత ే

లారి మీ ప్పైక్ ివసుు నా సంగతి మీరు నమమడం లేద్నుక్ోండి. అపుిడు అప్ాయం నుండి తప్రించేంద్ుకు 

మిమమలిా పకకకి్ లాగెసాు ను. దానికంట ేసువారును చెపిడం చాలా ముఖ్యం. 

నీవు ఎద్ుట ివయకి్ుని ప్్ామిస్ు  అతడిక్ి యేసు క్రసీుు  సువారును గురించ్చ తపికుండా చెప్ాిలని, ఆన్ాసరు కుడు 

Penn J illette పాకటించాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచ్చది రబ్బీ, ఈ క్ారయకమీానిా చ్ూసుు నా కె్రైసువులు, వెళా్ల ఇతరులకు క్రసీుు  

సువారును ఎంద్ుకు తపిక పాకటించాలి. దీనిా గురించ్చ వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఇకకడ మనకు పో్ా తాుహ్వనిచ్చీది యేసు క్రసీ్ు . అలిక్ాలిక సువారు స్వా పాయాణానిక్ి 

యేసు క్రసీుు  చ్ుక్ాకని మాదిరిగా ఉన్ాాడు. ఆయన మానవరూపంలో ఈ లోక్ానిక్ ివచాీడు. పరలోకపు 
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భావనలిా వదిలి వచాీడు. మనక్ోసం పశువుల శాలలో జనిమంచాడు- తండా ఆజఞకు లోబడి ఆయన 

స్వకునిగా మారడానిక్ి ఇది ఉదాహరణ. జాన్, మన ఈ లోకంలో ఇపుిడు 16 వేల పాజల గుంపులు ఉన్ాారు. 

16 వేల గుంపులు 16 వేల పాజల గుంపులలో, 6 వేల పాజల గుంపులు యేసు క్రసీుు  అనే్ ప్్రును తమ 

జీవితంలో ఎనాడూ వినలేద్ు. వారు క్రసీుు  సువారును వేనె్ అవక్ాశం లేద్ు నే్న్ొక సంగతి చెబుతున్ాాను. 

పాజలు మొద్టి నుండి క్ోరుకుంటునా జీవితం, పాజలు మొద్టి నుండి భ్యపడుతునా స్వా జీవితంలో 

ఉనాద.ి పాజలు మొద్టి నుండి క్ోరుకుంటునా జీవితం, వారు మొద్టి నుండి భ్యపడుతునా స్వా 

జీవితంలో ఉంటుంద.ి "నే్ను అనుయల వద్దకు వెళా్నని" అపో్ సులుడు ప్్తురు చెప్ాిడు. యేసు అతణణణ  అనుయల 

వద్ద కే్ పంప్ాడు. అతడు క్ోరేా లిని కనుగొని, తన గమాయనిా తెలుసుకున్ాాడు. కె్రైసువులంట ేన్ాకు మహ్వ 

దేాష్మని ప్ౌలు చెప్ాిడు. అతడు యేసును ద్మసుక మార్ంలో కలిశాడు. తరాాత ద్మసుక వెళా్ల సువారు 

బో ధించాడు. 

విశాాసులంగా మనం సమసాు నికి్ 'సరే'నని చెపిగలగాలి. చాలా మంద ిఇలా చెపిడం విన్ాాను, "నే్ను 

నగరంలో ఆ ప్ాాంతానికి్ వెళా్ను. విదేశాలకు వెళా్ను. నే్ను ఆఫ్రాక్ాకు వెళా్ను. ఉక్ెరైనుకు వెళ్ానే్ వెళా్ను. నే్ను 

బాధిత సీు ీల సంక్షేమ క్ేందాా నిక్ి వెళా్ను". విశాాసులంగా మనం అనిాటిక్ర 'సర'ే ననడానిక్ ిసరద్ుపడాలి. దేవా, 

ననుా ఎకకడికి్ వెళ్ామంటావు. నే్ను అకకడికి్ ఎలా వెళ్ళాలి? ననుా పంప్రంచ్ు వెళ్్ా ంద్ుకు సరద్ుంగా 

ఉన్ాానన్ాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  చాలా చ్కకని సలహ్వ, అద్ుితమ ైన ఉపదేశం. పాజలారా, వచేీవారం మనం ఈ 

క్ారయకమీంలో మలుపు తిరిగి, క్రసీుు  ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞలో మరొక భాగానిా పరిశీలించ్బో తున్ాాము. యేసు 

క్రసీుు  ఈ సంద్రింలో అద్ుితమ ైన విష్యాలను బో ధించాలని పాజలకు చెబుతున్ాాడు. సపమినరచలో చ్దివి 
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ఉండని వారిక్ ిఇద ిచాలా కష్రమ ైన్ా పని అనిప్రసుు నాది కదా? పాతి కె్రైసువుడూ, మామూలు మనుష్ులు కూడా 

ఈ పనిని ఎలా చెయయగలరో మేము మీకు వివరించ్బో తున్ాాము. ఇది చాలా ముఖ్యమ ైన క్ారయకమీం. ఈ 

క్ారయకమీానిా తపిక చ్ూడండి. 

 

***** 

మా మరినిా టీవీ పో్ా గాీ మలిా  చ్ూస్ంద్ుకు ఉచ్చత  J ohn Ankerberg  S how App చెసుక్ొండి 

"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 

 

 

 


