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GCG1-4-TE 

 

శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 4. 

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. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ క్ారయకమీానికి్ ఆహ్వానిసుు న్ాాం. నే్డు పాపంచ్ములో ఉనా అధిక జన 

సంఖ్యను గురించి క్రసీుు ను ఎరిగిన పాజలను గురించి మనం చ్రిీంచ్ుకుంటున్ాాము/ ఈన్ాడు పాపంచ్ంలో 

ఏడు బిలియనులకు మించిన పాజలున్ాారని వారిలో నలుగు బిలియనుల పాజలకు యేసును గురించి 
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తెలియద్ని గణాంక్ాలు తెలుపుతున్ాాయ. పాపంచ్ంలోని పాజలంద్రినీ అంద్ుక్ోడానిక్ి యేసు క్రసీుు  పాభ్ువు 

లేఖ్నంలో ఒక పాణాలికను తెలిప్ాడు. దాని ప్్రు క్రసీుు యొకక మహ ఆజఞ మనం లోకంలో అంద్రినీ 

శిష్ుయలనుగా చెయాయలి. ఈ మాటల అరధం ఏమిట?ి ఈ పని నె్లా చెయాయలి? అనుదిన జీవితంలో ఎలా 

చెయాయలి. క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞతో ఇవాబడిన వాగాా న్ాలను మనము చ్రిీసుు న్ాాం. నే్ను దేశంలో పాముఖ్ బ ైబిలు 

బో ధకులలో ఒకరెరన రబ్బీ గలాా టిని ఈ అంశానిా లేఖ్న్ానుసారంగా బో ధించ్డానిక్ి ఆహ్వానించాం. 

రబ్బీ, ఈ రోజు మనం ఈ అంశానిా లోతుగా చ్రిీదాా ం. నే్ను మీకు ఏ య ేసంగతులను ఆజాఞ ప్రంచితిన్ో  

వాటనిాటిని గెరక్ొన వలెనని వారిక్ి బో ధించ్ుడి అని యేసు చెప్పిను. కష్రమ ైన పనిలాగుంది కదా? దీనిని ఎలా 

చెయాయలి? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. ఇది చాలా మంచి పాశా. జాఞ నయుకుమ ైన సమాచారానిా మనసులో నింపుక్ొని ఈ 

లోకంలో పాజలు నే్డు జాఞ న్ానిా సంప్ాదించ్ుక్ోగలుగుతున్ాారు. ఐతే లేఖ్నంలో మనం దీనిక్ి 

వయతాయసమ ైనదానిని చ్ూసుు న్ాాం. లేఖ్నంలో తెలుసుక్ోడానిక్ే గాక చెయయడానిక్ి మనం నే్రుీకుంటాం. మీరు 

తెలుసుకుని చెయాయలి, మీరు ఆలక్ించి ఆ పాక్ారమ ేసదా చెయాయలి. నే్రుీకుని ఆ పాక్ారమే చెయాయలని యేసు 

చెబుతున్ాాడు. ఐతే మనం దేనిని తెలుసుక్ోవాలని యసేు క్ోరుతున్ాాడు. ఆయన దీనిా గురించి మహ్వ 

ఆజఞలో చెప్ాిడు. అనిాటిాగెరక్ొన్ాలి. నే్ను మీకు ఆజాఞ ప్రంచిన వనిాటినీ గెరక్ొన్ాలని వారిక్ ిబో ధించ్మని యేసు 

చెప్ాిడు. 

నే్ను ఈ క్ారయకమీంలో దీనిని మూడు భాగాలుగా విభ్జంచి బో ధించ్బో తున్ాాను. మొద్టిది, బో ధకుడెైన 

ప్ౌలును గమనించ్ండ.ి రెండవది, విదాయరిధయ ైన తిమోతి. ఇక మూడవద,ి మనంద్రిక్ర శిక్షణ. దేవుని ప్రలుపు 

ఏమిట?ి ఆయన ఆజాఞ ప్రంచిన పనులను మనం ఎలా చెయాయలి? 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : వినడానిక్ ిబాగుంద.ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  మొద్టిగా, ఉతుమసాా య ఉప్ాదాయయునిక్ి ఉదాహరణగా ప్ౌలును చెపివచ్ుీ. 

అపో్ సులుల క్ారయములు 9 లోని ప్ౌలు సాక్షయం పాక్ారం ఎంతో తీవాంగా మారుి చెందాడు. అతడు కె్రైసువులిా 

హ ంసరంచాడు, సపుఫనును చ్ంప్్ సమయంలో ప్ౌలు అకకడే ఉన్ాాడు. తరాాత తొమిమదో  అధాయయంలో 

ద్మసుకకు వెళుతున్ాాడు. వెలుగును చ్ూశాడు, ఒక సారానిా విన్ాాడు. యేసు క్రసీుు , "సౌలా. సౌలా నీవేల 

ననుా హ ంసరంచ్ుచ్ున్ాావు" అని అతడ ినడుగగా, ప్ౌలుకు కనులు కనబడకుండాప్ో యాయ. తొమిమదో  

అధాయయంలో అననీయ వెళా్ల అతనిక్ోసం ప్ాారిధంచాడు. కంట ిపొ్ రలు రాలి పో్యాయ. ప్ౌలుకు చ్ూపు వచిీంది. 

తరాాత అతడు తారుుకు వెళా్ల పాభ్ువును గురించి బో ధించాడని వాా యబడింది. 

ప్ౌలు రక్షణ పొ్ ందిన తరాాత ఏమి చేశాడనే్దే ఇకకడ పాశా. అతడు పాజలకు సువారు బో ధిసూు  

తిరిగాడనుకుంటున్ాారేమో. గలతీ ఒకటిలో ఏమంటున్ాాడో  చ్ూడండి. గలతీ పతిాక ప్ాారంభ్ంలోనే్ ప్ౌలు తన 

వయకి్ుగత సాక్షయయనిా మనకు చెబుతున్ాాడు. 16వ వచ్నం చ్ూడండి. నే్ను మనుష్యమాతుా లతో సంపాదింపలేద్ు 

అన్ాాడు. న్ాకంట ేముంద్ుగా అపో్ సులులెైన వారి యొదా్కు య రూష్లేమునక్ెరనను  వెళళలేద్ు గాని వెంటనే్ 

అరేబియాదేశానిక్ ివెళా్లతిని, ప్రమమట ద్మసుకకు పటరణమునకు తిరిగి వచిీతిని. అటుప్పైని మూడు 

సంవతురములెైన  తరువాత క్ేఫాను పరిచ్యము చేసుక్ొనవలెనని య రూష్లేమునకు వచిీ అతనితోకూడ 

పద్ునయద్ు దినములుంటనిి". 

సహజంగానే్, మూడు సంవతురాలు ప్ౌలు ఏంచేశాడని మనం పాశిాంచాలి. అతడు అరేబియాకు వెళ్ళళడు. నే్నే్ 

క్ాక న్ాతో ప్ాటు పలువురు వాయఖ్ాయనకరులు, యేసు అతనిక్ ిశిక్షణనిచాీడని నముమతున్ాారు. అతడు 
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యేసుతో సమయం గడపగా, యేసు అతడిక్ ిశిక్షణనిచిీ, విశాాసపు సరదాధ ంతాలను అతడిక్ ిబో ధించాడు. 

యేసు ఆజాఞ ప్రంచిన సంగతులనిాటినీ అతడిక్ ినే్రిించాడు. "The Bible Knowledge Commentary" 

దీనిా చ్కకగా చెబుతునాది. ఆ వాయఖ్ాయనకరు మాటలన్ాలకి్ంచ్ండి. "సువారు స్వకు వెలాా డనడంలో 

సందేహ్వసిద్మే. ఐతే మనుష్ుయలకు ద్ూరంగా, దేవునితో ఒంటరిగా గడపడానిక్ ిధాయనించ్డానిక్ి, జాఞ న్ానిా 

సంప్ాదించ్ుక్ోడానిక్ ివెళ్ళళడు. ధరమశాసాు ే నిా తీవాంగా అధయయనం చేసరన ఈ విదాయరిధ, తాను మారుమనసుు 

పొ్ ందిన దానిక్ి అరాధ నిా వెతుకుతూ, ప్ాత నిబంధనలో కే్సీుు ను గురించిన సంగతులిా పరిశీలించాడు. 

అరేబియా దేశంలో నే్రుీకునా సంగతులిా పరిశీలించాడు అరేబియా దేశంలో నే్రుీకునా ఆసకి్ుకరమ ైన కె్రైసువ 

సరదాధ ంతాలను అపో్ సులుడు ప్ౌలు, తాను రోమీయులకు వాా సరన పతిాకలో వివరించాడు".  ఇకకడ పో్ లికలను 

చ్ూడండ,ి జాన్. తనను అనుసరించ్మని యేసు పనె్ాండుగురిని ప్రలిచాడు. శిష్ుయలుగా వారిక్ి మూడేళళ 

ప్ాటు తరచీద్ునిచాీడు. ఐత ేఅపో్ సులుడు ప్ౌలు, నే్ను అంద్రిక్ర కడపట ఆక్ాలంలో పుటార నంటున్ాాడు. 

ఐనను దేవుద్తడిని ప్రలిచి, అరేబియాకు పంప్రంచి, శిష్ుయలకు తరచీద్ునిచిీనటుా గా, ప్ౌలుకు మూడు 

సంవతురాలు అరేబియాలో తరచీద్ునిచాీడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దీనిలో నుండ ిఒక పాశా వసుు నాది. యేసు వదా్ ప్ౌలు నే్రుీకుని అలా జీవిసూు  

మనకు చెప్రిన సంగతులేమిటి? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  నే్రుీకునా సంగతుల పాక్ారం జీవించ్మని యేసు చెప్ాిడు. సంగతులను 

తెలుసుక్ోడం ముఖ్యమేగాని విశాాసులంగా మనం వాటిని జీవితంలో ఆచ్రించ్డం మరంిత ముఖ్యం. క్రసీుు  

ఇచిీన మహ్వ ఆజఞలోని 'గెరక్ొన్ాలనే్' మాటను లోతుగా ధాయనించ్బో తున్ాాము. యేసు, "నే్ను చెప్రిన వాటిని 

గెరక్ొనవలెనని వారిక్ ిబో ధించ్మన్ాాడు". గెరక్ొన్ాలనే్ పద్ం ఆసకి్ుకరమ ైన పద్ం అనగా భ్ధాంగా ఉంచ్ుక్ోవడం 
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దానిని జాగీతుగా చ్ూసుక్ోవడం, రక్షించ్ుక్ోవడం కూడా, క్ాప్ాడుక్ోవడం ఐతే, ఇది లోక పాక్ారంగా క్ాక బ ైబిలోా  

క్ొంచ్ం వయతాయసం. నే్ను దేనినైె్న్ా క్ాప్ాడుతునాట్లా తే, దాని పాకకనే్ నిలుీని ఎవారూ లోనిక్ి పో్ కుండా క్ాపలా 

క్ాసుు న్ాాననుకుంటారు. ఐతే బ ైబిలోా  ఇది వయతాయసం. ఒకడు దేనైె్ాన్ా క్ాప్ాడుతూ రక్షించ్ుక్ోవాలని తలిస్ు , ఆ 

సమాచారానిా ఇతరులక్ివాడం దాారా దానిని నీవు రక్షసిాు వు. 

ఈ విష్యానే్ా యేసు క్రసీుు  పాభ్ువు వదా్ ప్ౌలు నే్రుీకుంటున్ాాడు. దీనిని మనం లేఖ్నం మొతుంలో 

చ్ూడగలము. నే్రుీక్ోదానిక్ి, చేయడానిక్,ి లేక నే్రుీక్ోడానిక్ి, జీవించ్డానిక్ ిమద్య వయతాయసానిా ప్ౌలు 

చెబుతున్ాాడు. ఫ్రలిప్పి 3:15-18 లో ఏంచెప్ాిడో  వినండ.ి "క్ాబటిర  మనలో సంపూరుు లమ ైన వారమంద్రము 

ఈ తాతిరయమ ేకలిగియుంద్ము. అపుిడు దేనిగూరిీయ ైనను మీకు వేరు తాతిరయము కలిగియునాయ డల, 

అదియు దేవుడు మీకు బయలు పరచ్ును. అయనను ఇపిటివరకు మనకు లభంచిన దానినిబటిరయే 

కమీముగా నడుచ్ుక్ొంద్ుము. సహో ద్రులారా, మీరు ననుా పో్ లి నడుచ్ుక్ొనుడ;ి మేము మీకు 

మాదిరియ ైయునా పాక్ారము నడుచ్ుక్ొను వారిని గురిప్పటిర  చ్ూడండి. అనే్కులు క్రసీుు  సరలువకు శతుా వులుగా 

నడుచ్ుక్ొనుచ్ున్ాారు; వీరినిగూరిీ మీతో అనే్క పరాయయములు చెప్రి యపుిడును యడేుీచ్ు 

చెపుిచ్ున్ాాను". అతడు చెబుతునా మాట ఆసకి్ుకరమ ైనది. కమీంగా నడుదాా మన్ాాడు. అనగా మనం విని 

ఆమాటకు లోబడాలి, క్ేవలం నే్రుీక్ోవడమ ేక్ాద్ు. మనం యేసును మాదిరిగా ఉంచ్ుకుని అలా జీవించాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : యేసు, "నడువమన్ాాడు". 

నడువమనే్ మాటకు అరధం చెపిండి. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. 'నడవమనే్ది' చ్కకని మాట. బ ైబిలులో ఈ మాట పలుమారుా  కనిప్రసుు నాది. 

నిజానిక్,ి ననుా వెంబడించ్మని యేసు అనినపుడు, న్ా వెనుకనడవమని చెబుతున్ాాడు. అలానడిస్ు , 

బో ధకునిక్ ితెలిసరంది, మీకు తెలియడం మాతామ ేక్ాద్ు గాని, ఆయన చేసరన పనులిా మీరూ చేయాలని 

క్ోరుతారు. విశాాసం ఈ నడకలోక్ి వసుు ంది. చ్ూడండి, న్ాకు దేవుని గురించి తెలుసునని నే్డు ఈ లోకంలో 

పలువురు పాజలు బాహ్వటంగా చెబుతున్ాారు. ద్యయములు కూడా ఇదేవిధంగా చెబుతాయని బ ైబిలులో 

సిష్రంగా వాా యబడింది. సంఘసభ్ుయలోా  పలువురి కంట ్సాతానుక్ ేవిశాాస సూతాా ల గురించి అధికంగా 

తెలుసుకునే్ సంగతి మీకు తెలుసా? సాతానుకు దేవుని గురించిన సంగతులనీా తెలుసు. అతడు మొద్టలా  

పరలోకంలోనే్ ఉన్ాాడు. ఐతే సమసయఏంటంట ేఅతన్ోా  రక్షణ విశాాసం లేద్ు. 

యాక్ోబు 2:18లో ఈ సంగతి ఉనాద.ి "ఐతే, ఒకడు నీకు విశాాసమునాది,. న్ాకు కి్యీలునావి; కి్యీలు 

లేకుండ నీ విశాాసము నీకు కనపరచ్ుము, నే్ను న్ా కి్యీలచేత న్ా విశాాసము నీకు కనపరుతునని 

చెపుిను". దేవుడ కకడే అని నీవు నముమచ్ున్ాావు. నముమట మంచిద.ే  ద్యయములును దీనిని నమిమ 

వణుకుచ్ునావి. చ్ూడండి, రక్షించే విశాాసానిక్ ిద్యాయల విశాాసానిక్ి మధయ బేధమునాది. రక్షించే విశాాసం 

ఎంతో ఉపయుకుమ ైనద.ి జాన్, రక్షణక్ెర మనం పనిచెయయలేము. "మనం విశాాసందాారా కృపచేతనే్  

రక్షింపబడియున్ాారు. ఇది మీవలన కలిగినద ిక్ాద్ు దవేుని వారం"గనుక ఎవారూ గరిాంచ్రాద్ని ఎఫ్పసప 

రెండు చెబుతునాది. కి్యీలోు  రక్షణను పొ్ ంద్లేము. రక్షణ పొ్ ందిన తరాాత, ఆ రక్షణ లోంచి పని చేయగలం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దాని ఫలితంగా. ఔను. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:  కృపను తెలుసుక్ోడం ఒక విష్యం. కృపను చ్ూప్రంచ్డం మరో విష్యం. పాజలప్పై ద్య 

చ్ూపడం, అద ివేరే విష్యం. ప్్ామను అరధంచేసుక్ోవడం ఒక విష్యం. ద్ురామరు్ లప్ప ైప్్ామ చ్ూపడం అద ి

వేరేవిష్యం. బ ైబిలు సువారుల మూలంగా అపో్ సులుడు ప్ౌలు మనకు బో ధిసుు నా అంశం ఇదే. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అంత ేక్ాద్ు, ఈ సంగతులిా నీవు ఇతరులకు చెప్ాిలని యేసు క్రసీుు , ప్ౌలుకు 

ఆజాఞ ప్రంచాడేమో, ఎంద్ుకంటే ఈ ఉపదేశానిా మొతుంగా ప్ౌలు, తిమోతిక్ి బో ధించాడు కదా! శిష్ుయనిగా 

ఉండటమంట ేఏమిటల ప్ౌలు మాదిరికరంగా చ్ూప్రంచాడు. తిమోతిని గురించి చెపిండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మంచి అంశానిా చెప్ాిరు. అపో్ సులుద్ు ప్ౌలు దాదాపు పద్హ్వరేళళ వయసునా 

తిమోతిని కనుగొన్ాాడు. తిమోతి తలాి పాభావం అతడిప్పై అధికంగా ఉనాది. అమమమమ పాభావం కూడా ఉంద.ి 

తండిా గచీకు దేశసుా డు. కనుక  తిమోతిప్పై పాభావం ఎకుకవగా లేద్ని మనము గహీ ంచ్గలం. 2 తిమితి 1:5. లో 

ఈ సంగతి ఉనాద.ి అపో్ సులుడెైన ప్ౌలు చెబుతున్ాాడు, "ఆ విశాాసము మొద్టనీ అవాయ ైన లోయలోను నీ 

తలాియ ైన యునీక్ేలోను వసరంచెను, అద ినీయంద్ు సహ్వ వసరంచ్ుచ్ునాద్ని నే్ను రూడిగా నముమచ్ున్ాాను". 

కనుక ప్ౌలు, "నువుా ఈ విధంగా బకి్ుపరునిగా మారినంద్ుకు క్ారణం నీ తండిా క్ాద్ు, దీనిక్ి క్ారణం నీ తలాి, 

మరియు నీ అవాయే నని న్ాకు తెలుసు" అంటున్ాాడు. 

తలుా లను నే్ను ఈ సంద్రభంలో పో్ా తుహ సుు న్ాాను. చ్ూడండీ, నే్డు పలువురు తలుా లు ఒంటరిగా ప్రలాలను 

ప్పంచ్ుకు వసుు న్ాారు. ఒంటరి తలుా లుగా ప్రలాలిా ప్పంచ్ుతున్ాారు. వారిని నే్ను పో్ా తుహ సుు న్ాాను. మీరు 

ఒంటరి తలాిగా ఉనాటాయత,ే మీ బిడడలిా చ్రిీ ఆరాధనలకు తీసుకు రావాలనే్ మీ మనసులోని క్ోరికను బటిర  

మీరొక రోజు ఒక తిమితిని సృష్రరసాు రు. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ఇది అద్ుభతమ ైన విష్యం. "నీకు అపిగింపబడిన దానిని క్ాప్ాడమని 

కూడా ప్ౌలు, తిమోతిక్ి చెప్ాిడు". దీని అరాధ నిా వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. నీకు అపిగించిన మంచి పదారాధ నిా క్ాప్ాడమన్ాాడు. క్రసీుు  తన జీవిత 

చ్రమారధంలో ఇద ేరకం పద్జాలానిా వాడడంలో ఏమ ైన్ా ఆశీరయమునాదా? నే్ను నీకు ఏయే సంగతులను 

ఆజాఞ ప్రంచితిన్ో వాటిననిాటిని గెరక్ొనవలెనని బో ధించ్మని చెప్ాిడు. అద ేపద్ం - గెరక్ొనడం - అద ేభావం, వేరొక 

పద్ం - ఐతే అద ేఅంశం నీకు అపిగింప బడిన దానిని క్ాప్ాడమని ప్ౌలు తిమోతిక్ ిచెప్ాిడు. నే్ను, మునుపు 

చెప్రిన దానిని గురిుంచ్ుక్ోండి. క్ాప్ాడమంటే ఇతరుల క్విాడం. తిమోతి దీనిలోని భావానిా చ్కకగా 

గీహ ంచాడు. ప్ౌలు నీ క్ిద ిఅరధంక్ాక పో్ తే మరొక సారి చెబుతున్ాానన్ాాడు. కనుక, న్ా కుమారుడా(రెండవ 

అధాయయం, ఒకటవ వచ్నం) కనుక "న్ా కుమారుడా, క్రసీుు యేసునంద్ునా కృపచేత బలవంతుడవు కముమ. 

నీవు అనే్క సాక్షుల య ద్ుట న్ావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును బో ధించ్ుటకు సామరధయముగల 

నమమకమ ైన మనుష్ుయలకు అపిగింపుము". ఈ సంగతులను గీహ ంచ్డమ ేక్ాక ఇతరులు కూడా దీని పాక్ారం 

జీవించేలా చ్ూడాలన్ ేఅంశానిా తిమోతి, ప్ౌలు దాారా తెలుసుకున్ాాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. సమయం లేద్ు. అపో్ సులుడు ప్ౌలు, మిష్నరచ పాయాణాలోా  

వెళుతునాపుిడు తిమోతిని కూడా వెంట తీసుకువెళళడం దాారా అతడిక్ ిబో ధించాడు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  నిజమే చ్ూడండ,ీ జాన్, నే్ను తొమిమది మందికి్ శిక్షణ యచాీను. రకరక్ాల విష్యాలిా 

నే్రిిసుు ండ ేవాడిని. మేము, బ ైబిలు సరదాధ ంతానిా అధయయనం చేశాము. రెండు నె్లల కి్తీం దేవుని ప్ాారిధంచ్డం 

గురించి మేము చ్రిీంచ్ుకున్ాాము. దేవునిక్ ిఅనిా సంగతులు ముందే తెలిసరపో్ వడం, అనిాటినీ 



9 

 

నియంతిాంచ్డం గురించి, ఐన్ా మనం ప్ాారిధంచాలనే్ ఆజఞను గురించి చ్రిీంచాం. వాళళంద్రూ ననుా ఒక పాశా 

అడిగారు- దేవునిక్ ిసమసుం తెలిస్ు , మనమ ంద్ుకు ప్ాారిధంచాలి? దేవుడు సమసాు నిా నియంతిాసుు ంటే 

మనమ ంద్ుకు ప్ాారిధంచాలి?నే్ను ఆ సనగాతులిా వారితో పంచ్ుకున్ాాను. ఔను దేవునిక్ ిసమసుం తెలుసు. 

ఐతే ప్ాారిధంచ్మని ఆజాఞ ప్రంచాడు. ప్ాారిధంచే విధాన్ానిా వారిక్ ిచెప్రి వారితో కలిసర ఆఫ్పసులో ప్ాారిధంచాను. 

తరాాత ఒక జెైలులో బో ధించ ేఅవక్ాశమ న్ాకు లభంచ్ంద.ి న్ా ముగు్ రు శిష్ుయలిా వెంట తీసుక్ెళ్ళళను. శిక్షణ 

నిచేీంద్ుకు తీసుకు వెళ్ళా ను. జెైలులో బో ధించేంద్ుకు వెళ్ళళము. జెైలుకు వెళా్ల నే్రసుు లకు బో ధించాము సువారు 

సందేశానిా ముగించి, ముంద్ుకు వచిీ వారి అనుభ్వానిా చెపిమని అకకడ ివారిక్ ిప్రలుపునిచాీను. 

నే్రసుు లలో పలువురు సపు ీలు, పురుష్ులు, దేవుని కృప వలన చెరసాల మద్యలో ముంద్ుకు వచిీ 

నిలుీన్ాారు. జెైలుప్ాదిరి, ననుా ఒడిసర పటుర కుని మనం ఇపుిడు వీర ిమధయకు వెళా్ల బో ధించాలన్ాాడు. 

న్ాకు మొద్టలా  అలాంటి ఉదేాశమేలేద్ు. తరాాత నే్ను ఏం చేశాననుకుంటున్ాారు? న్ా శిష్ుయలతో మనం వారి 

మధయకు వెళ్ళా లన్ాాను. ఆశీరయపో్యారు, "తపిక మనం వారి మధయకు వెళ్ళళలి" రమమని ప్రలిచాను. వీరు 

అనే్క వారాలుగా ప్ాారధన గురించి బో ధిసూు  ఉన్ాారు. ఆ ఖ్ెైదీలు క్రసీుు ను అంగచకరించాలని అంద్రం 

ప్ాారిాసుు ండగా, ఇద్ు నిమిషాల తరాాత నే్ను తల ఎతిు  చ్ూడగా, న్ా శిష్ుయలలో ఒకరు, ఒక ఖ్ెైదీక్ోసం ఎంతో 

భారంగా కనీాటితో ప్ాారధన చేసుు ండటం గమనించాను. ఎడమ వెైపుకు చ్ూస్ు , ప్ాారిధంచేంద్ుకు ఎపుిడూ 

సరగు్ పడ ేమరో శిష్ుయడు, పాభ్ువు ఎద్ుట కనీాటితో ఖ్ెైదీల క్ోసం, తీవాంగా ప్ాారిధంచ్డానిా చ్ూశాను. క్ారోా  

వెళుు ండగా, వాళళంద్రూ ననుా అభనందిసూు , "ప్ాసరరు దీనిా నమమలేకున్ాామని" చెప్ాిరు. ఆఫ్పసులో 

నే్రుీకున్ాా ఇపుిడు నే్రుగా, ఖ్ెైదీలమధయ తరచీద్ులో ఎకుకవ నే్రుీకున్ాామని చెప్ాిరు. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ఇపుిడు చినా విరామం తీసుకుందాం. తిరిగి వచిీన తరువాత పాతి 

కె్రైసువుడు నే్రుీక్ోవడమే క్ాక ఇతరులకు బో ధించావలసరన మూడు గొపి వయతాయసాలను గురించి 

మాటాా డుకుందాం. చ్ూసూు నే్ ఉండండి తారగా తిరిగ ివచేీ సాు ం. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : తిరిగి వచాీం. సుపాసరద్ధ  బ బైిలు బో ధకుడు రబ్బీ గలాటతిో ఇకకడ 

మాటాా డుతున్ాాం. క్రసీుు  ఇచిీన మహ్వ ఆజఞను గురించి చ్రిీసుు న్ాాం. దానిని ఎలా ప్ాటించాలి? దీన్ోా  మనం 

తెలుసుక్ోవాలిున మరామలున్ాాయ . వాటిని వివరించ్ండి, రబ్బీ. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  చ్ూడండి, జాన్, ఇపిటి వారకు అపో్ సులుడు ప్ౌలును ఒక బో ధకునిగా చ్ూసూు , అతడు 

క్రసీుు  ఉపదేశానిా విని అలాగా, జీవించాడని గీహ ంచాం. నే్రుీకునా సంగతులపాక్ారం అతడు జీవించాడు. 

తరాాత ఆ సంగతులను తిమోతీక్ి ఉపదేశించాడు. తిమోతి ఇపుిడు అదేవిధంగా జీవిసుు న్ాాడు. మనం ఏమి 

నే్రుీక్ోవాలని దేవుడు ఆశిసుు న్ాాడని మనలను మనం పాశిాంచ్ుక్ోవాలి. చారెాస్ సిరజన్ ఒక మాటను 

చెప్ాిడు, "అతివాడకం వలన చినిగిపో్ తునా బ ైబిలు మంచి విశాాసరక్ి చెందినదె ైఉంటుంద"ి. వాకయం మన 

హృద్యంలోక్ి ద్ూరేదాక మనం శదీ్ధగా దానిా చ్ద్వాలి. దీనిని నే్ను మూడు వేరేా రు సరదాధ ంతాలలోంచి మిగతా 

సరదాధ ంతాలనీా పుటుర క్ొసుు న్ాాయ. ఐతే, ఈ మూడు పాధాన సరదాధ ంతాలను కె్రైసువ విశాాసులంద్రూ తపిక 

నమామలని నే్ను తలుసుు న్ాాను. 

వాటిని చెబుతున్ాాను. మొద్టిది నీతిమంతులుగా తీరీబడటం. ఈ సమయంలో దవేుడు, తనను 

విశాసరంచిన వయకి్ు నిజంగానే్ గొపి నీతిమంతుడని బాహ్వటంగా పాకటిసాు డు. దీనిా మనం రోమా 3:28లో 
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చ్ూడగలం చ్దివివినిప్రసాు ను, "ధరమశాసు ీ సంబంధమ ైన కి్యీలు లేకుండ విశాాసమువలనన్ే నీతిమంతులుగా 

తీరీబడుచ్ున్ాారని య ంచ్ుచ్ున్ాాము". ఇది చ్టరబద్ధమ ైన పద్ం. మనం క్ోరుర హ్వలులోకి్ వెళ్లళచ్ూస్ు , జడిజ  

రెండు నిరుయాలలో క్ేవలం ఒకటి మాతామే పాకటిసుు ంటాడు. దోష్ర లేదా నిరోా ష్ర. మనం యేసు క్రసీుు  వదా్కు 

వచిీనపుిడు, ధరమశాసు ీ సంబంధమ ైన కి్యీలు లేకుండా రక్షింపబడేంద్ుకు ఏమీ చేయలేమని దీని భావం. 

అవసరతలో ఉన్ాాం. మనకు రక్షకుడు క్ావలి. మనం ప్ాపములో మృతులమ ై ఉన్ాాం. మనం క్ాద్ు దేవుడే 

మనలిా య ంచ్ుకున్ాాడు. మీరు క్ాద్ు నే్నే్ మిమమలిా య ంచ్ుకున్ాాను, అని యసేు క్రసీుు  చెబుతున్ాాడు. 

"దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్్ామించి తన అదిాతీయ కుమారుని అనుగీహ ంచెను". కనుక మనం 

పశీతాు పపడ,ి యేసు క్రసీుు ను విశాసరస్ు , దేవుడు మనల నంగచకరించి నీతిమంతులుగా తీరుసాు డు. 

ఇక, రెండవద,ి నీతిగా తీరీబడటమే క్ాద్ు - పరిశుద్ధపరచ్బడటం. రక్షణ లభంచ్గానే్ పరిశుద్ధత 

ప్ాారంభ్మౌతుంది. దీనిలోని భావానిా చెబుతున్ాాను. విశాాసర యేసు క్రసీుు  పాభ్ువు సారూపంలోక్ి 

పావేశిసుు ంటాడు. మనం వాక్ాయనిా వినడం ప్ాారంభంచి వాకయ పాక్ారం జీవించ్డం ప్ాారంభసాు ం. పరిశుద్ధతలో 

రెండు పాధాన భాగాలున్ాాయ. మొద్టిగా, కమీంగా ముంద్ుకు క్ొనసాగిపో్యే పరిశుద్ధత విశాాసర జీవితంలో 

ఇది నిరంతరంసాగుతూ అతడు ఎలాపుిడు క్రసీుు  సారూపంలో ద్ృవీకరించ్బడుతుంటాడు. హెబ్బా 10 వ 

అధాయయంలో దీనిా చ్ూడగలం "ఒకక అరిణచేత ఈయన పరిశుద్ధపరచ్బడు వారనిి సదాక్ాలమునకు 

సంపూరుు లనుగా చేసరయున్ాాడు". కనుక మనము సదా క్రసీుు  సారూప్ానిక్ి ధృవీకరించ్బడుతున్ాామని 

తెలుసుు నాద.ి 

ఐతే సాా నపరమ ైన పరిశుద్ధతకూడా ఉనాద.ి చ్ూడండి, జాన్, మనం క్రసీుు వలె నడుచ్ుక్ోవాలని నిరంతరం 

మాటాా డుతుంటాం. ఐతే భ్ూమి పున్ాద్ులు వేయబడకమునుప్్ దేవుడు మనలిా పావితీాకరించ్డానిక్ి 
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మరచిపో్ తున్ాాం. హెబ్బా 10:10 లో దీనిా చ్ూడగలం "యేసు క్రసీుు యొకక శరచరము ఒకకసారియే 

అరిింపబడుటచేత ఆ చితుమును బటిర  మనము పరిశుద్ధపరచ్బడియున్ాాము". 

కనుక, నీతిమంతునిగా తీరీబడినము, పరిశుద్ధపరచ్బడిన్ాము. ఈ విధానంలో మనం క్రసీుు  సారూప్ానిా 

ధరించ్ుక్ోగలము. మహ మపరచ్బడటమనే్ది దాని తరాాత వసుు ంది. దీని దాారా మనం అంతయక్ాలానిా, 

భ్విష్యత్ క్ాలానిా అరధం చేసుక్ోగలం. పరలోక మనే్ద ిఉనాద్ని, నరకలోకం గురించి, ఒక రోజున మనకు 

మహ మ శరచరం లభసుు ంద్ని గురిుసాు ం. మనం నశించిపొ్యే ఈ శరచరానిా వదిలి, అమరుయమ ైన శరచరానిా 

అంద్ుకుంటాం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. మనం పవితాపరచ్బడ,ి యేసు క్రసీుు లో మరింతగా ఎద్ుగుతున్ాాము. ఈ 

లోకంలో జీవిసుు నా వారిలో క్ొంద్రు, ఎనాడు పరలోకం వెళళలేరు. వాసువమేమిటంట,ే మనలో క్ొంద్రు 

ఇతరులకంటే ఎంతో పవితుా లుగా ఉన్ాారు. ఎంద్ుకంట ేదేవుడు మనకు జాఞ న్ోపదేశానిా జీవితంలో 

అందిసుు ండగా మనం వివిధ క్ోణాలోా  అభవృదిధని పొ్ ంద్ుతున్ాాం. ఐతే మనం పరలోకం వెళ్లళన తరాాత, 

మనలో ఇక ఎద్ుగుద్ల ఉండద్ు. మనకు మహ మ శరచరాలు లభసాు య. ఇక శోద్నలన్ేవి ఉండవు. కనీారు 

తుడిచివేయబడుతుంది. వాయధులతోటి, కుళా్లపో్య, చెడిపో్ య న్ొప్రిని కలిగించ్ని శరచరాలు మనకు లభసాు య. 

కనుక, అద్ంతా తొలిగిపో్ తుంది, అద ేమహ మ పరచ్బడటం. 

మనలో ప్ాపంలేద్ంటూ, మనం నీతిమంతులుగా తీరీబడతాము. అభవృదిధ  చెందేపరిశుద్ధత, చ్ూడండి ఈ 

వాక్ాయనిా గమనించ్ండ.ి ఒకక అరిణచేత ఈయన పరిశుద్ధపరచ్బడువారిని సదాక్ాలమునకు సంపూరుు లుగా 

చేసరయున్ాాడన్ ేవాకయం. ఈ రెండు అంశాలను ఒకే్ వాకయంలో చ్ూసుు న్ాాం. ఆ తరాాత చివరి ఫలితానిా చ్ూస్ు , 

క్రసీుు  మనకు నూతన శరచరానిా ఇసాు డు గనుక మనము మహ మపరచ్బడతాము. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. క్రసీుు  జీవితమన్ ేతరాాతి ఎప్రసో డులో దీనిా గురంచి చ్రిీ దాా ం. చ్ూడండి, ఇది 

విశాాసంతో మొద్లౌతుంది. దేవుడు మనలో కి్యీ జరిగసిుు ండగా విశాాసం మనలిా ముంద్ుకు 

నడుపుతుంది, దేవుడు దీనిని ముగిసాు డు. మన పాభ్ువెనై యేసు క్రసీుు  దినమంద్ు మీరు నిరపరాధులె ై

యుండునటుా  అంతమువరకు యేసు మిముమను సరారపరచ్ును. ఐతే ఇకకడ క పాశా ఉనాద.ి ఈ విధంగా ఎలా 

జీవించాలి? పాజలు ఈ పాశానే్ అడుగుతునాటుా నాది. మనం దీనిా ఎలా ఆచ్రించాలి? మనం నే్రుీకునా 

దానిా చెయాయలి. చ్ూడండి బ ైబిలు గురించి తెలిప్ ్శకి్ు లభంచ్ద్ు. మనం జాఞ నంతో జీవించ్డమే శకి్ు బ ైబిలు 

చెబుతునాది. విశాాసులంగా మనకు ఏంచెయాయలనే్ది తెలుసు.  ఐతే ఈ విధంగా మనం జీవిసుు న్ాామా అనే్దే 

ఇకకడపాశా. 

ఒకరు తన బిడడలను ప్పంచ్డం గురించిన కథను ఇటీవల న్ాకు ఒకరు చెప్ాిరు. ప్రలాలను ఎలా ప్పంచాలో న్ాకు 

వివరించారు. జాన్, న్ాకు రెండేళళ కుమారుడు ఉన్ాాడని తెలుసుకదా? ప్రలాలిా ప్పంచ్డం గురించి, ఓరుిను 

గురించి వాడు మాకు నే్రిిసుు న్ాాడు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చాలా చ్కకని బాలుడు!. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఓ. తొంద్ర చేసుు ంటాడు. చ్కకని బాలుడు. మాకు ఓరుిను నే్రిి సుు న్ాాడు. ప్పంపకం 

గురించి ఒక రోజున ఒకరితో మాటాా డాను. తిరుగుబాటు మనసుతాంతో ఉనావారిని కమీశిక్షణలో ప్పటరడానికి్, 

తెలియని వారిక్ర బో ధించ్బడటానిక్ి మధయనునా వయతాయసానిా వారు న్ాకు వివరించారు. ప్పంపకంగురంచి 

ఆలోచించ్ండ.ి ప్రలాలు తొంద్ర చేసుు ంట,ే నువుా ఏంచేసుు న్ాావో న్ాకు తెలియద్ని చెబుతాము. ప్రలాా డు "న్ాకు 

ఏంచెయాయలో తెలుసునని" మనకు జవాబు నిస్ు , మీరు, "లేద్ు, నీకు ఏం చెయాయలో తెలియద్ు". ఎంద్ుకంటే, 
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ఏంచెయాయలని తెలిస్ు  అలాచసేర ఉండేవాడిని. అలా చెయయలేద్ు గనుక, నీకు తెలియద్ని గీహ ంచాను. అంటారు, 

"న్ాన్ాా, న్ాకు తెలుసు". తండిాగా మీకు ఇకకడ ఒక పాతాయమాాయయం ఉనాద.ి తిరుగు బాటును నే్ను 

సరిదిద్ుా తున్ాాన్ా? లేక తండిాగా నే్ను బో ధిసుు న్ాాన్ా? 

కనుక సంఘసుు లను నే్ను పాశిాసుు న్ాాను:  

మీరు పాభ్ువును ధికకరించ్డం తిరుగుబాటుతోన్ా లేక అజాఞ నంతోన్ా? ఎంద్ుకంట ేఇది అజాఞ నమ ైతే అద ి

ఒకరకం, తిరుగుబాట్ైతే, అద ిపూరిుగా వేరొక విష్యం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మన పాభ్ువు తిరుగుబాటు దారులిా కమీశిక్షణలోకి్ తెసాు డు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఔను, తాను ప్్ామించ ేవారిని పాభ్ువు కమీశిక్షణలోకి్ తెసాు డు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సరే, రబ్బీ, దేవుని వాక్ాయనిా ధికకరించి పటిర ంచ్ుక్ోకుండా ఉండటమా లేక దానిా 

అనుసరించ్డమా అనే్ విష్యానిా నే్డు పాజలు వెంటనే్ నిరుయంచ్ుక్ోవలసరన అవసరమునాది. ఇలాంటి 

నిరుయం తీసుకునా ఇదా్రు వయకుు లిా ఇకకడ ఉదాహరణగా చ్ూప్రసుు న్ాాం. ఈ నిరుయం వలన వారి జీవితాలే 

క్ాక ఇతరుల జీవితాలు కూడా మారిపో్ యాయ వారు ఎవరు? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. ఆ ఇదా్రిని గురించి చెబుతున్ాాను. సరగమండ్ ఫూై డ్ మరియు జ. ఎస్. లెవీస్. 

సరగమండ్ ఫూై డ్ భ్కి్ుపరుడు యూదా మతసుా డెైన తండిా ప్పంపకంలో ప్పరిగాడు. అతడు 1856లో పుటార డు, 

బాలయంలో ప్పంచిన క్ేథలికు దారి అతణణు  చ్రిీ  ఆరాధనలకు తీసుకె్లేా ది. చినాపుిడు తాడు దేవుణణు  

ప్్ామించేవాడని చెబుతున్ాారు. ఐతే  సరగమండ్ ఫూై డ్ జీవితంలో తరాాత ఏదో  మారుి వచిీంది. అతడి తండిాక్ి 

వాయప్ారంలో నష్రం. కనుక చ్రిీక్ి వెళా్ల దేవుని గురించి తలెుసుక్ోడానిక్ి బద్ులు, లోకంలోక్ ివెళా్ల 
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కుటుంబంక్ోసం డబుీ సంప్ాదించాలిు వచిీంది. సరే, అతడు క్ాలేజీలో చేరాడు. 1870 ద్శకంలో, డారిాను 

సరదాధ ంతం గురించి విని వాటిని లోతుగా అధయయనం చేయసాగాడు - ఏదో  మామూలు భ్కుు నిగా ఉనా 

అతడిపుిడు పూరిుగా న్ాసరు కునిగా మారిపో్ యాడు. ఈ సరదాధ ంతానిా పూరిుగా నమమసాగాడు. అతడే విధంగా 

తలపో్ సుు న్ాాడనే్ విష్యం అతడి రచ్నలను చ్దివి గీహ ంచ్గళం. అతడు, "మతానిా మనం పూరిుగా 

వదిలివేయవచ్ుీ ఆయా మతాలు ప్ాారంభ్మ ైన దిన్ాలలో ఉనా అచారాలనే్ ఆ మతాలుకూడా 

బో ధిసుు న్ాాయ. మానవజాతి ప్ాారంభ్ంలోని తెలివితకుకవ సరదాా ంతాలివి" అన్ాాడు. 

చ్ూడండ,ి ఫూై డ్ ఏమన్ాాడంటే, మనుష్ుయలు తమ సొంత భ్విష్యతుు ను, సొ ంత జీవితాలిా నిరిమంచ్ుక్ోగాలరని, 

దేవునిప్పైన ఆధారపడాలిుంద ిలేద్ని అతడు రాశాడు. అతడు అదేవిద్ంగా చేశాడు. 1930 ద్శకంలో అతడ క 

నిరుయం తీసుకున్ాాడు, అధిక మోతాద్ులో Morphine ను తానే్ ఇంజక్షన్ చేసుకుని, అతడు 

ఆతమహతయచేసుకున్ాాడు. 

మరొక కథలో, సర. ఎస్. లెవీస్ అనే్ వయకి్ు పాభ్ువును బాలయంలో అమితంగా ప్్ామించావాడు. పదేళళ వయసులో, 

తలాి ఆరోగయం బాగుపడాలని ప్ాారధన చేశాడు. తలాి, రోగంతో ఆసుపతిాలో ఉంద.ి ఐతే తన ప్ాారధన ఫలించ్లేద్ని 

అతడు పాభ్ువును వదిలి తరాాత ఫూై డ్, సర. ఎస్. లెవీస్ ను పాభావితం చేయసాగాడు.  లెవీస్ అతడ ి

రచ్నలను చ్దివి, సూకలులోనూ, క్ాలేజీలోను సపైక్ాలిజీని తీసుకుని అధయయనం చేయసాగాడు. ఐతే లెవీస్ 

మనసులో ఏదో  మారుి వచిీంది. ఒకరు అతనిక్ ిగచీకు బాష్లో ఉనా క్ొీతు  నిబంధన గంీధానిాచాీరు. ఆ గచీకు 

బ ైబిలును చ్ద్ువుతూ జె. ఆర్. ఆర్. టలలిడన్, బారచీల్డడ  వంట ివారి రచ్నలతో పాభావితం చెంద్సాగాడు 

పాభ్ువువెైపు తిరిగసాగాడు. 
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దేవుని విశాసరంచాలని తీరామనించ్ుకున్ాాడు. దేవుడతని పూరిుగా మారిీ వేశాడు. తరువాత దేశమంతా 

పాసారం చేయబడుతునా పదిహేను నిమిషాల రేడియో పో్ా గాీ ంలో మాటాా డసాగాడు. పాజలంద్రిక్ి ఈ పాసారం 

నచిీంది. ఆ పాసారాలలో అతడు. విశాాసం మరియు మతానిా గురించిన అంశాలిా తీసుకుని పాజలకు 

వివరించి చెపిడం ప్ాారంభంచాడు. ఈ పాసారం పాజలకు అద్ుభతంగా నచిీనంద్ువలన ఈ సంగతులనిాటిని, 

"క్ేవలం క్ెరసైువయం" అనే్ పుసుకంగా రూపొ్ ందించి పాచ్ురించాడు. అనే్క పుసుక్ాలను రచించిన లెవీస్ ను గురించి 

ఇపుిడు పలువురిక్ి తెలుసు. అతడు 'The Four Loves ' ను రచించాడు. 'A Grief Observed' ను 

రచించాడు. 'The Chronicles  of Narnia' అనే్ద ిసుపాసరద్ధ  గీంధం. 

ఈ రెండు కథలో ఆసకి్ుకరమ నై అంశానిా వివరించ్ండి, జాన్. ఇదా్రిలో ఒకరు మొద్టలా  పాభ్ువు విశాాసరగా 

ఉంద ితరాాత వెనుదిరిగాడు. మరొకడు ఏదో  యాదాలాపంగా క్రసీుు ను విశాసరంచేవాడు, తరాాత క్రసీుు ను 

వదిలేశాడు, చ్నిపో్యే ముంద్ు మరల క్రసీుు  వదా్కు వచాీడు. ఇదా్రు వయకుు లు, రెండు దారులు, రెండు 

గమాయలు, రెండు ఫలితాలు. ఇకకడ పాశా ఏంటంట,ే చివరిగా మనం ఎకకడ తేలుతాం? 

చ్ూడండ,ి ఈ క్ారయకమీానిా చ్ూసుు నా మీకు ఒక పో్ా తాుహక వచ్న్ానిా చెబుతున్ాాను. గతంలో మీరు 

దేవుని అనుసరించిన్ా, ఇపుిడు ద్ూరంగా తొలగ ిపో్యారేమో. మొద్టలా  దేవునితో సంబంధంలోఉనాపిటిక్ర, 

కె్రైసువ సంఘానిపుిడు నిరాక్షయం చేసూు , యేసు క్రసీుు  ఆజఞలకు ఇపుిడు లోబడకుండా ఉన్ాారేమో. ఈ రోజె 

మీరు క్ొీతు  జీవితానిా ప్ాారంభంచ్వచ్ుీనని పో్ా తుహ సుు న్ాాను. ఆ పనిని ఎలా చయెాయలి? నీకు తెలిసరన 

దానితో ప్ాారంభంచ్ు. దేవుని ఆజఞలతోటి ప్ాారంభంచ్ుక్ో. దేవుని వాకయంతోటి ప్ాారంభంచ్ుక్ో. దేవుడు న్ాకే్ం 

చెబుతున్ాాడో , న్ాకు తెలిసర ఉంట్ బాగుండేద్ని పలువురు చెబుతారు. మీకు ఆ సంగతి తెలుసు. దీనిా 

మొద్ట ేవాకయంలో తెలియ జేశాడు. కనుక, చేయాలిున దానిని చేయగలమని, నే్ను పో్ా తుహ సుు న్ాాను. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది వచేీవారం ఇదే పాసంగాంశానిా క్ొనసాగించ్బో తున్ాాము. క్రసీుు  మహ్వ 

ఆజఞలో దాగి ఉనా వాగాా న్ానిా గురించిలోతుగా చ్రిీంచ్బో తున్ాాం. మనం యేసు క్రసీుు కు విధేయులమ ై. క్రసీుు  

మహ్వ ఆజఞలో చెప్రిన పాక్ారంగా, మనం సరాలోనిక్ి వెళా్ల శిష్ుయలనుగా మారిీనపుిడు. మనకు ఒక 

వాగాా న్ానిాసుు న్ాాడు. ఇదిగో. నే్ను యుగాసమాప్రువరకు మీకు తోడెైయుంద్న్ాాడు. ఔన్ా? ఆ ఒకక 

వాగాధ నంలో దాగి ఉనా ఇతర వాగాా న్ాలను గురించి మనం చ్రిీంచ్బో తున్ాాం సరేన్ా? దానిని గురించి వచేీ 

వారం చ్రిీదాా ం. చ్ూసూు నే్ ఉండండి. 

 

***** 

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

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

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్ర  బాక్సు 8977 

చ్టరనూగా, TN 37414 అమ రిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 

 


