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GCG1-5-TE  

శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 5. 

 

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 కె్రైసులులమ ముఖ్యం ా ఏంయ్యాయలని క్ురున్నాాడు? 

నాకమ శిష్్యలను ా యేయుడని యేసు య్ప్పిను. శిష్్యలన ా ఎలరు? శిష్్యలను ఎలా య్యాయలి? 

దీనికి్ జవాబు య్ప్్ి అతిధి రబ్బీ గలాా ట,ి మూడు వేల రెండ ంద్ల సభ్ుయలమనా చ్రచీకి్ ప్ాసరరు - నాలమగు 

ఉద్యారాధనల సంఘం. ఈయన ఏడాదిక్ి ఎనిమిది మందిని శిష్్యలను ా యేసుు నాాడు. వారు వెళా్ల 

పలమలురిని శిష్్యలను ా యేసుు నాారు. 

మీరు ఎనాడూ ఎలరచా శిష్్యలను ా యేయకపో్ తే ఇపుిడు యేయడం సాధయమేనా? త్లమసుక్ులలసరన 

ఆచ్రణానమక అంశాలేమిటి? 

ఈ అంశాలను నేటి జాన్ ఆంకే్ర్ బర్్ షో  క్ారయకమీానిా త్లమసుకమంటారు. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ క్ారయకమీానికి్ ఆహ్వానిసుు నాాం. మన జీవితాలిా పాభావినం యేసుు నా అంశాల 

విలరాలను నేటీ క్ారయకమీంలో విలరించ్బో న్నాాం. ఉదాహరణకమ, భ్ూలోకంలో ఏడు బిలియనులకమ మించిన 
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పాజలమనాారు, కె్రైసులులమ ైన మనం 4.5 బిలియనుల పాజలకమ యేసు పాభ్ులంటే ఎలరో త్లియద్ని గురిుంయాలి. 

వారికి్  య్ప్ాిలో యేసు త్లమపున్నాాడు. దానిప్్రు యేసు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞ. మనంలోకంలోకి్ వెళా్ల సమసు  

జనులిా శిష్్యలిా యేయాలి. ఈ ఆజఞతో ప్ాటు ా "ఇది ో, నేను సదాక్ాలము మీకమ తోడు ా ఉంద్ునని" యేసు 

ఇచిీన వా ాా నానిా కూడా పరిశీలించ్బో న్నాాము. ఇది నిజం ా అద్ుునమ ైన వా ాా నం . ఈ వా ాా నం 

ఆదిక్ాలంనుండి సంఘచ్రినాలో పరిశుద్ుు లను ఎలా మారిీ పాభావినం యేసరందో  నేడు ఈ క్ారయకమీంలో 

చ్రిీంచ్ుకమందాం. 

ఈ రోజు మన మధయకమ ఒక ముఖ్యమ ైన అతిధి లయాీరు. రబ్బీ గలాా టి ఎంతో పాసరదిాప్ ందిన బ ైబిలమ బో ధకమడు. 

దేలుని వాకయపు మరమములను ఎలా బో ధింయాలో ఈయనకమ త్లమసు. రబ్బీ, ఈనాటి చ్రీను ప్ాారంభిసుు ండ ా, 

ఈ విలమవెైన వా ాా నానిా గురించి మీరు ప్్ాక్షకమలకమ విలరింయాలి. క్రసీుు  ఇచిీన మహ్వ ఆజఞకమ క్ొనిా సంగన్లమ 

జోడించి య్పిడం క్ాద్ు. ఇది నిజం ా యాల ముఖ్యమ ైన అంశం. విలరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  మనుయ సువారు చిలరోా  మహ్వ ఆజఞనిచిీన నరాాన యేసు క్రసీుు  మనంద్రిక్ర ఈ ఆజఞను 

లేక ఈ వా ాా నానిా ద్యయేశాడు. "ఇది ో, నేను యుగసమాప్రు  లరకమ మీతో ఉనాాను". ఇకకడ ఆసకి్ుకర 

అంశమేమంటే. ఈ వాకయభా ానిా పరిశీలించిచ్ూస్ు , వా ాు నం ఆజఞకమ జనయేయబడి ఉనాది. వెళా్ల పాజలను నాకమ 

శిష్్యలమ ా యేయమనే ఈ ఆజఞను గురించి గనంలో పరిశీలింయాం. గనుక యేసు క్రసీుు , మీరు శిష్్యలను 

యేసరనపుడు నేను యు ాంనంలరకమ మీకమ తోడుంటానని య్బున్నాాడు. యేసు దనీిా యాదాలాపం ా 

య్పిడం లేద్ని నలిప్ాను. దీనిా గురించి అధాయయం చిలరలో ఏదో  యాదాలాపం ా య్పిలేద్ు. శిష్్యల 

జీవినలను ఈ మాటఎంన ానో మారిీవేసరంది. యేసు ఇచిీన మహ్వ ఆజఞలో ఉనా తిరుగు లేని  ొపి 

లక్షణమిది. 
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జాన్, ఇకకడ ఆసకి్ుకరం ా ఆయన నన అధిక్ారానిా గురించి మొద్ట య్బున్నాాడు. 18 ల లచ్నంలో 

"పరలోకమంద్ును, భ్ూమి మీద్ను నాకమ సరాధిక్ారం ఇయయబడినది" అనాాడు. ఆ నరాాన నన సనిాధిని 

గురించిన వా ాా నంతోటి ము ింయాడు. ఈ మాటనే ఆయన ఇకకడ య్బున్నాాడు . మీరు ఎకకడికి్ వెళ్లినా 

నేను తోడుంటాననాాడు. దీనిని వినిన శిష్్యలమ ఎలా సిందింయారనేసంగతి ఆలోచించ్ండి ఇకకడ పనెాండు 

గురు ప్ామరులను చ్ూసుు నాాము. రక రక్ాల లృన్ు లలో ఉనా వీరంద్రూ ఇపుిడు యేసు క్రసీుు ను 

వెంబడిసుు నాారు. ఆయనతో కలిసర జీవింయారు. ఆయన బో ధలను వింటునాారు . ఆయన అద్ుున కి్యీలమ 

యేయ ా వీరు చ్ూసుు నాారు. యూద్ులమ ఆయనను నిదంిచ్డానిా చ్ూశారు. వారు సమసాు నిా చ్ూశారు. 

ఇపుిడు, యేసు, నేను మిముమను విడిచి వెళున్నాానని చ్ప్ాిడు. ఇపిటిలరకమ శిష్్యలమ ఈ విధం ా 

య్ప్ాిరని నేను నలమసుు నాాను- "యేసూ! నీలు లేకమండా మేమీ పనిని య్యయలేము. నులుానాపుిడే మేము 

ఎంతో కష్రపడాలిు లచిీంది, నులుా లేకమండా ఈ పనిని ఎలా య్యయగలం?". 

శిష్యరికంలో నాలమగు రక్ాలమ ా అభిలృదిు  య్ంద్డం గురించి యేసు క్రసీుు  బ ైబిలమలో మనకమ త్లిప్ాడు. వాటిని 

మీకమ య్బున్నాాను. మొద్టి పని ఇది. యేసు యేశాడు, శిష్్యలమ దానిా చ్ూశారు. క్ొండప్పైన పాసంగం 

సంద్రుంలో దీనిా గమనించ్గలరు, యేసు ననను వెంబడించ్మని శిష్్యలను ప్రలియాడు. యేసు దేలుడిా 

వాక్ాయనిా బో ధిసుు ండ ా పాజలతో పటుకూరుీని వినాారు. నరాాన క్ొంచ్ం ముంద్ుకె్త ు , రెండల రకం 

అభిలృదిుని బ ైబిలమలో చ్ూడగలం. యేసు అద్ుునం యేశాడు, శిష్్యలమ సహ్వయపడినారు. ఆయన ఐద్ువేల 

మందికి్, నాలమగు వేల మందికి్ భోజనం ప్పటరడం గురించిన కథను గురుు యేసుక్ుండి. యేసు క్రసీుు  రొటటరను విరచి, 

యేపలను పంచిప్పటార డు. అయన వాక్ాయనిా భోదించి, "పాజలకమ భోజనం పంచిప్పటరండి. చిలరోా  మి ిలిన రొటటరలను 

యేపలను, బుటరలలో స్కరించ్మనాాడు"- యేసు యేశాడు, శిష్్యలమ సహ్వయపడాా రు. 
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ఐతే ఇకకడ క మారుి ఉనాది, మీరు పని యేయాలి, పుిడు నేను మీకమ సహ్వయపడతానని యేసు య్పిడంలో 

మారుి మొద్లియంది. రూప్ాంనరక్ొండప్పై నుండి యేసు ది ి లచిీనపిటి సంగతి మీకమ గురుు నాది కదా? 

ఆకకడికి్ ఒక నండిా రో ియ ై యునా నన కమమారుని తీసుకమలచిీ "నేను నీ శిష్్యల లదా్కమ నా కమమారుని 

తీసుకమ లచిీతిని  ాని, వారు వానిని బాగుయేయలేక పో్యారు, నీవెైనా బాగుయేయుము" అని అడి ాడు. 

యేసు "శిష్్యలారా! వెనకె్కలాండి. రో ిని బాగుయేయమని ఇనడు అడి ాడు. బాగుయయేగలను, 

నమమమనాాడు". యేసు సహ్వయపడినాడు. శిష్్యలకమ సహ్వయం క్ాలలసర రా ా యసేు సహ్వయపడాా డు. 

చిలరి అభిలృదిుని గమనించ్ండి. శిష్్యలమ పనులమ యేశారు, యేసు క్రసీుు  చ్ూశాడు. యేసు ఊరకే్ 

చ్ూసూు కూరోీడని మనకమ త్లమసు. ఇకకడ క్ొంచ్ం వెనకమక న ా్ డు. యేసు 70 మంది శిష్్యలిా పంప్రనపిటి 

సంగతి గురుు నాదా? ద్యయములను వెలా ొటుర టకమ, నానామమున పాలచించ్ుటకమ మీకమ ధిక్ారమిసుు నాానని 

య్ప్ాిడు. ఆ నరువాన వారు తిరి ి లచిీ, "యేసూ, ఏమి జరి ిందో  య్బితే నీలు మా మాటను నమమలేలు. 

నీలనాదేనిజం, మేము బో ధించి, ప్ాారిుంచి రోగులిా సాసథపరయామనాారు". 

సరే, క్ొీను  నిబంధన విశాాసులమ ైన మన జీవితాలలో యసేు క్రసీుు  పాభ్ులు. పాతి నినయము కి్యీ జరి ిసూు నే 

ఉనాాడు. ఆయన నన సనిాధిని ఉంచ్ుతానని య్ప్ాిడు. ఇపుిడు శిష్్యలకమ బాధయన ఇలాబడినది. 

యోహ్వను 14:15-19 లచ్నాలలో పాపంచ్ వాయపుం ా కె్రైసుల విశాాసులంద్రినీ పో్ా నుహ ంయేలా యేసు క్రసీుు  

చ్ప్రిన చ్కకని మాటలమ వాా యబడి ఉనాాయ. "మీరు ననుా ప్్ామించిన య డల నా ఆజఞలను  ెరక్ొంద్ురు నేను 

నండిాని వేడుక్ొంద్ును మీయోద్ు ఎలాపుిడు ఉండుటకె్ర ఆయన వేరొక ఆద్రణకరును, అనగ 

సనయసారూప్రయగు ఆనమను మీకనుగీహ ంచ్ును. లోకము ఆయనను చ్ూడద్ు , ఆయనను ఎరుగడు గనుక 

ఆయనను ప్ ంద్నేరద్ు; మీరు ఆయనను ఎరుగుద్ురు. ఆయన మీతో కూడా నిలసరంచ్ును, మీలో ఉండును. 
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మిముమను అనాధలను ా విడులను", అనియ్బునూ, "మీ యొదా్కమ లన్ు ను. క్ొంనక్ాలమ ైనా నరువాన 

లోకము ననుా మరి ఎనాడును చ్ూడద్ు. అయతే మీరు ననుా చ్ూన్రు. నేను జీవినుీచ్ునాాను గనుక 

మీరును జీవింన్రు". 20 లచ్నం యాలా ముఖ్యమ ైనది, "నేను నండిా యంద్ును, మీరు నాయంద్ును,నేను మీ 

యంద్ును ఉనాామని ఆ దనిమున మీరెరుగుద్ురు". 

మనుయ ఈ రహసాయనిా, నన సువారు ప్ాారంభ్ంలోను అంనములోను ప్ ంద్ుపరిచి విశాాసులకమ 

బో దిసుు నాాడు. ఆ సువారు ప్ాారంభ్ంలో మనుయ మొద్టి అధాయయంలోని కదా మీకమ గురుు నాదా? పాభ్ులు 

ద్ూన పానయక్షమ ,ై ఆయనకమ "ఇమామనుయేలమ అని ప్ర్ు ప్పటుర ద్ురు అనెను". ప్ాననిబంధన పాలచ్నం పాక్ారం 

ఇది జరి ింది. దేలుడు మనకమ తోడని అరుము. దీనిా సువారు ప్ాారంభ్ంలోనే మనుయ వాా శాడు. మనుయ 

సువారు చిలరి లచ్నంలో, నేను యుగసమాప్రు  లరకమ సదాక్ాలం మీతో ఉనాాననడంలో ఏమ ైనా ఆశీరయం 

ఉనాదా? మనుయ సువారు చిలరోా  ఇది వాా యబడింది. నేడు కె్రైసులవిశాాసులం ా ఇది మనకమ 

పో్ా తాుహ్వనివాాలి. మన జీవినంలో ఏ పరిసరథతి లచిీనా, ఎకకడికి్ వెళ్లినా, క్రసీుు  మనతోనే క్ాక, మనలో కూడా 

ఉనాాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మన లయకి్ుగన జీవితాలలో యేసు ఈ పని ఎలా యేశాడో  త్లిప్్ క్ొనిా 

ఉదాహరణలను చ్ూప్రసాు ం. మొద్ట, ప్ాన నిబంధనలో దేలుడు మోష్తో ఎలా లయలహరింయాడనే విష్యానిా 

మనం పరిశీలించ్బో న్నాాం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మోష్ దీనిక్ి మంచి ఉదాహరణ ా ఉనాాడు. మోష్ను గురుు యేసుక్ుండి. అనడు 

నతిువాడు. సరి ా మాటాా డలేడు. దేలుడు ననను ఉపయో ించ్ుక్ులేడనుకమనాాడు. ఎనబ ైఏళి లృద్ుు డు 
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అరణయం మధయలో ఉనాాడు. "నీలు వెళా్ల ఫరోతో మాటాా డమని" దేలుడననికి్ య్ప్ాిడు. ఐతే మోష్, నేను 

నతిువాడననాాడు. దేలుడు అనడికి్ వా ాా నం యేశాడు. నిర్మాక్ాండం 3:12. "అంద్ుకమ మోష్- నేను 

ఫరోయొద్ుకమ వెళుిటకమ, ఇశాీయ లీయులను ఐగుపుు లోనుండి తోడుక్ొని పో్ లుటకమను ఎంనటివాడనని 

దేలునితో అన ా, ఆయన - నిశీయము ా నేను నీకమ తోడ్ైయుంద్ును, నేను నినుా పంప్రతిననుటకమ ఇది 

నీకమ సూచ్న;..." ఇదే దేలుని యొకక వా ాా నం. మోష్ ాారో రాజు ముంద్ు నిలబడాలి. ాారో ముంద్ు 

వాదించ్డం యాలా పామాద్ం. ఆ క్ాలంలో మొనుం లోక్ానికే్ రాజెైన వాని ముంద్ు మోష్ మాటాా డబో న్నాాడు. 

ఫరోను మించిన రాజులెలారూ లోకంలో లేరు. మోష్ యాలాక్ాలం నుండి  ొరెీలిా మేకలిా క్ాచ్ుకమని 

బాన్కమన్నా  ొరెీల క్ాపర.ి ఇపుిడు ఫరో ముంద్ు నిలమీని నా పాజలిా లదిలివెయయమనాలి. దేలుడు, 

"భ్యపడకమ నేను నీకమ తోడు ా ఉనాానని య్ప్ాిడు.  

ఈ కథ, ఇంనటితో ము ిసరపో్ లేద్ు. మోష్ ఇశాీయ లీయులిా అరణయంలో నడిప్రంచిన సంగన్లమ గురుు నాాయా? 

వారు సనుగున్నాారు. వారు నిరంనరం అనడనిి నిందసిూు నే ఉనాారు. దేలుడు, "నేను పాజలిా నడిప్రసాు ను. 

రాతిా అ ిాసుంభానిా, పగలమ మేఘసుంభానిా ఉంచ్ుతానని య్ప్ాిడు". దేలుడు మోష ్కి్చిీన వా ాా నానిా 

నెరవేరాీడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. పాజలమ ఒక సంగతి త్లమసుక్ువాలి. ఈ క్ారయకమీానిా పలమలురు కె్రైసులులమ 

చ్ూసుు నాారనుకమంటునాాను. క్రసీుు , సరాలోకమునకమ వెళా్ల శిష్్యలను యేయమని ఆజాఞ ప్రంయాడనే సంగతి 

మీకమ త్లమసు. అన ా లోకంలోకి్ వెళా్ల పాజలతోటి మాటాలాడాలి. పాజలతో మాటాా డటం సులభ్మేనని 

క్ొంద్రంటారు. లేద్ు ఇది నాకమ సులభ్మ ైన పని క్ాద్ు. క్రసీుు  ఆజఞను గురించి మొద్టి వినిన 

సంద్రుంగురుు నాది. నేను తీరామనం యేసుక్ువాలి. నేను ఈ పనిని య్యాయలా? అపుిడు నేను హ ైసూకలమలో 



7 

 

చ్ద్ులున్నాాను- నేను వళాె్ల ఈ సంగన్లను య్బిత,ే నాతో ప్ాటు ఉనా మిన్ా లనంద్రినీ, నా పరపతిని 

పో్  ొటుర క్ొంటానని నలపో్ శాను. స్ాహ న్లమ ననుా గురంిచి ఏమనుకమంటారు? ఇలాంటి ఆలోచ్నలమ దేలుడు 

ననుా గధిుంచ్ ా, ఎలాంటి అడాంకమలోచిీనా వెళా్ల సువారు పాకటిసుు నాాను. పాజలకమ సువారు పాకటింయేంద్ుకమ నా 

కె్ంన జాఞ న ముండాలనే సంగతి కూడా నాకమ త్లియద్ు. ఐతే నేను ధ్ైరయం ా ఆమలమపు తిరి ి "దేవా! నేనీ పని 

య్యాయలని నీలు ఆశిస్ు  నపిక పాయతిాసాు ను" అనాాను. 

మీకమ జవాబు త్లియని పాశా అడి ితే మీరు ఏం యేసాు రని క్ొంద్రు అడుగుతారు. గనంలో నా పుసుక్ాలప్పైన 

బ ైబిలమను తీసుకె్త ివాణణి . ఆ బ ైబిలమను చ్ూసర "నీలు కె్రైసులుడవా?" అని క్ొంద్రడి ేవారు. ఔననేవాణణి , మీరు 

కె్రైసులులా అంటే లేద్నేవారు. ననుా వేర ేఏద్ైనా పాశిాంయే వారు. ఆ రోజులలో నేను క్రసీుు ను నా స ంన 

రక్షకమని ా అం చకరించి, "దేవా! నీ శాక్షి ా బాన్కమతాను, పాజలతో మాటాా డతాను" అనాాను. పలమమారుా  

వాళుి పాశాలకమ నాకమ త్లియద్ని జవాబు య్ప్ాిలిు  లయేీది. వెంటనే నేను, "ఐతే ఒక సంగతి. ఈ రాతాి 

ఇంటలా  బ ైబిలమను తిర ేసర రేపు లచిీ య్బుతా ననే వాణణి ". వాళుి అలా ే ననేవాళుి. బ ైబిలోా  అనిా సంగన్లమ 

నాకమ త్లమసుననివారు నలంయారు కదా? నేను ఇంటికి్ వెళా్ల, బ ైబిలమలో ఆ సంగన్లను జాగీను ా పరిశీలించి 

చ్ూసూు , ఎంతో జాఞ నానిా సంప్ాదించ్డం ప్ాారంభింయాను. మీరిలా ే నేరుీక్ువాలి. కృషరయేయాలి. ఎపుిడో  

ఒకపుిడు నపిక జాఞ నోద్యం కలమగున్ంది. మొద్ట మీరు కృషరని ప్ాారంభింయాలి. 

పాభ్ులు య్యయమని య్ప్రిన పనిని యేశానని సంగతి గురుు నాది దేలుడు నాతోటి ఏదో  ఒక పనిని సకమీం ా 

య్యయంచ్గలడనె నమమకం నాకమ లేద్ు. ఆయన య్ప్రిన పనిని యేయగలనని నమమలేక పో్యాను. ఈఇ 

క్ారయకమీంను చ్ూసుు నా ప్్ాక్షకమలారా! స్ాహ న్ల లదా్కమ వెళా్ల యేసును గురించి మీరు య్పిగలరనే సంగతిని 

నమమలేకమనాారు. దేలుడు పామేయం కలిించ్ుకమనావారిక్ి సహ్వయపడతాడని మీరు వారిక్ి 
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య్పిలేకపో్ న్నాారు. ఈ అంశానిా గురింయే మేము మాటాా డబో న్నాాము. యేసు "మీకమతోడుంటాను" 

అనాాడు. పరిశుదాు నమ మనలిా నిలదీసాు డు. ఆయన మాటాా డతాడు. ఆయన నినుా ఉపయో ించ్ుకమంటాడు. 

నీకమ సపమినరచలో చ్దివిన డ ిచీ లేకపో్ లచ్ుీ. బ ైబిలమ సమాయారం త్లిసర ఉండకపో్ లచ్ుీ. ఐనా ప్ాారంభింయాలి. 

మొద్ట లయకి్ుగన సాక్షయయనిా య్ప్ాిలి. పాజలతో లయకి్ుగన సాక్షయయనిా పంచ్ుక్ువాలి వారిలో లయేీ మారుిలమ చ్ూసర 

విసుు పో్ తారు. 

ఈ క్ారయకమీానిా తిలకి్సుు నా పాక్షకమలారా! ఇనరులకమ సువారు య్ప్్ింద్ుకమ మీరు పాయతిాసాు రని 

ఆశిసుు నాాను. నిజమ,ే మీ లదా్ జవాబులమ ఉండకపో్ లచ్ుీ జవాబులిా ఒక్ొకకక ముకక ా జోడించ్డం 

ప్ాారంభించ్ండి. మీకమ అనిా విష్యాలమ త్లిసునని మీ స్ా హ న్లమ నలంయారు. ఐతే, మీకమనా జాఞ నానిా 

చ్ూప్రనపుిడు మీరు నజం ా ఆశీరయపో్ తారు. దేలుడు మీలో యేసరన పనిని మొద్ట య్పిండి. దీనిక్ి మీరేద్ైనా 

జోడించి య్బుతారా? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ . మీరు సరి ానే య్ప్ాిరు. మనకమ సపమినరచ విద్య అకకరలేద్ు. మనవిశాాసానిా 

ఇనరులోు  ఎలా పంచ్ుక్ువాలో నేరుీక్ుడానికి్ బ ైబిలమ క్ాలేజీకి్ వెళికకరేాద్ు. పాతి రోజు మనం పాజలిా 

కలమసుకమంటూ ఉంటాం. కలిసర భోజనం యేసూు  ఉంటాం. పాజలతో కలిసరక్ాఫ్ీ తాగుతాం క్ొనిా సథలాలకమ వారితో 

నరుచ్ు ా వెళుు ంటాం. మనం ఎంద్ుక్ర విధం ా బాన్కమన్నాామో వారికి్ విలరించ్లచ్ుీ కదా! దేలునెాంద్ుకమ 

పామిసాు ం, మన జీవినంలో ఏంజరుగున్ంద్నేది య్ప్ాిలి. 

చ్ూడండ,ి నాకి్పుిడు డేవిడ్ లివింగ ట్న్ కథ గురుు కమ లసుు ంది. మనము, కె్రైసుల జీవినం యాలా సులభ్మని 

క్ొనిా సారుా  నలమసాు ం. అమ రిక్ాలో ఈ జీవినం సులభ్మనుకమంటునాారు, ఐతే పలమలురు, సో ద్రులమ, 

సో ద్రచలమ కె్రైసుల జీవినంలో అనేక కషార లను భ్రిసూు  ఎనోా పాయాసలను ఎద్ురొకంటునాారు, ఈ కథ మన క్ెంతో 
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పో్ా తాుహ్వనందిసుు ంది, జాన్. డేవిడ్ లివింగ్టన్ మిష్నరచ ా ఆఫ్రాక్ా దేశానిక్ి వెతళిడు. ఆ దేశంలో మిష్నరచలమ ా 

పరిచ్రయ యేసుు నా వారు ఎలరూ ఇనడికి్ త్లియద్ు. నన జీవినక్ాలంలో ఇనడు 29వేల మ ైళుి పాయాణం యేసర 

సువారు పాకటింయాడు. ఒక సారి సరంహపు దాడికి్ గురెరయాయడు. దాడిలో సగం గుీ డిావాడ్ైపో్ యనా స్ల యేశాడు. 

సాదేశంలో సహ్వయ పడిన వారు అననిప్పైన తిరగబడాా రు. అనని సాంన సమాజంలోని వారే అనడిప్ప ైదాడి 

యేశారు. ఒక రోజున అనడు డ్ైరచలో ఈ ఆశీరయ కరమ ైన మాటలను వాా సుకమనాాడు. "పాభ్ువా, ననుా 

ఎకకడికె్రనా పంప్రంచ్ు. నులుా నాతో రావాలి. నాప్పై ఎంన బరువెైనా మోపు, ననుా ఆద్ుక్ు. నీ స్లకమ ననుా 

బంధింయే బంధక్ానిా నపి మిగతా వాటిననిాటినీ త్గ ొటుర " ఈ రోజు ఎంద్రు విశాాసులిలా య్పిగలరని నేను 

నరచ్ు ా ఆలోచిసుు ంటాను. "దేవా, నీ స్లకమ ననుా బంధింయే బంధక్ానిా నపి మిగతా వాటిననిాటిని 

తొల ించ్ు".   

సాకటాా ండుకమ తిరి ి లయేీ అలక్ాశం లభించినపుిడు అనడు  ాా స్ో  కతళశాలలో అనడు పాసం ింయాడు. దేలుడు 

యేసరన అద్ుుతాలిా గురించి విదాయరుు లకమ య్ప్ాిడు. అనేక కషార లతో శరచరమంతా కృషరంచి ఎంతో దీనం ా 

కనబడున్నాాడు. అనడి శరచరంలో 27 రక్ాలెైన వాయధులమ ఉనాాయ. సరంహపు దాడిలో చిక్ికనంద్ున, యేయ 

నిరచీలం ా వేలాడున్నాది. అనడు వేదికప్పైకి్ నడిచి లచిీన విదాయరుా లతో య్ప్ాిడు "నేనెంద్ుకి్నిా కషార లను 

భ్రింయానని మీరు ఆలోచిసూు  ఉండలచ్ుీ" ఆ నరువాన య్ప్ాిడు పాదేశంలో శమీలతో, బాధలలో ఒంటరి ా 

ఉనాపుిడు ననుా క్ాప్ాడి ఆద్రించినదేమిటల మీకమ య్బున్నాాను. యు ాసమాప్రులరకమ మీకమ 

తోడ్ైయుంటానని యేసు ఇచిీన ఈ వా ాా నానిా యేసు రంెడు వేల ఏళి కి్నీం శిష్్యలకమ ఇయాీడు. దానిక్ుసం 

మనం నేడు కూడా అడగలచ్ుీను. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : రబ్బీ, నేను కూడా కె్నాయ దేశానికి్ వెతళా ను. దేవిడు లివింగ ట్న్ నడిచిన 

అరణయమారా్ లలో నేను కూడా నడిచి వెతళా ను ఆ అరణాయలలో సరంహ్వల గరీనలను సాయం ా వినాాను అలాంటి 

అరణాయలలోకి్ వెళా్ల, అకకడి పాజలిా కలిసర, 29 వేల మ ైళుి నడలడానిక్,ి క్రసీుు  సనిాధి ప్్ారేప్రంచిన విధానానిా 

చ్ూసర నేను ఆశీరయపో్ న్నాాను. 

ఇపుిడీ క్ారయకమీానిా చ్ూసుు నా పాజలకమ ఒక సంగతి త్లమపున్నాాను. ఈ క్ారయకమీానిా 

ఆఫ్రాక్ాదేశాలలోను, నూరుి దేశాలమ, యూరపు లేదా ఇంక్ా మనకమ త్లియని మారుమూల దేశాలలో దనీిని 

చ్ూసుు నా ప్్ాక్షకమలమ, "అద్ంతా సరే, ఐతే నా సనగతి ఏమిటి? నేను దేవిడు లివింగ్టనుా క్ాద్ుగదా" అని 

అడుగున్నాారు. నిజమే దలేుడిచిీన ఈ వా ాా నం వారికి్ కూడా లరిుసుు ంద్ని ఈ సంద్రుంలో 

య్బున్నాాను. యేసు,"యేసు, మీకమ తోడుంటాను" అనాాడు. 

ఇపుిడు చినా విరామం తీసుకమందాం. తిరి ి లచిీన నరువాన క్ొనిా లయకి్ుగన అనుభ్వాలను మీతోటి 

పంచ్ుక్ుబో న్నాాము. ఐతే, సువారు స్లలో క్రసీుు ప్పై ఆధారపడితేనే నిజమ ైన శకి్ు లభిసుు ంద్నే అంశానిా కూడా 

చ్రిీంచ్బో న్నాాము. దీనిా గురించిన క్ొనిా వా ాా నాలిా కూడా విలరిసాు ం చ్ూసూు నే ఉండండి. నార ా 

లయేీసాు ం. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది. మలాి లయాీం. మనం క్రసీుు  ఇచిీన మాహ్వ ఆజఞను గురించి రబ్బీ 

గలాా టితో చ్రిీసుు నాాము. మనం మన సహో ద్రుల లదా్కమ, మన స్ాహ న్ల లదా్కమ వెళా్ల వారితో సువారును 

పంచ్ుకమనాపుిడు, వారిని శిష్్యలను యేసరనపుిడు, మనకమ తోడు ా ఉంటానని యసేు క్రసీుు  వా ాా నం 
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యేశాడు. Ph.D లమ సంప్ాదించిన వాళితోనే క్ాద్ు, సపమినరచలొ చ్దివిన వాళితోనే క్ాద్ు ప్ాసరరుా  మానామే 

క్ాద్ు. సువారు స్లకమ వెత ి అంద్రిా ఉదేాశించి య్ప్ాిడు. యేసు మీకమ సహయపడతాడనే అంశానిా 

నొక్ికయ్ప్ాిలనుకమంటునాాను. రబ్బీ, వాక్ాయదారం ా దీనిా విలరించ్ండి. ఆ నరాాన లయకి్ుగన అనుభ్వాలను 

పరిశీలిదాా ం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. జాన్, ఇద్ంతా మన లయకి్ుగన సామరుయం ప్పైన ఆధారపడి ఉండద్ని గీహ ంయాలి. 

క్రసీుు కమ సమరిించ్ుక్ుడంప్పైనే ఆధారపడున్ంది. దేలుడు సమరుు లను ప్రలమలడు, ప్రలిచి సమరుు లిా యేసాు డు. 

దీనిక్ుసమే మనం వనె్కమన్నాాం. సువారు స్లకమ వెళిడానికి్ ఇష్రపడేవారిక్ుసం వెన్కమన్నాాం. రోజంతా 

ఇంటలా  కూరుీని దీనిా గురించి ఆలోచిసుు ండే సో మరులకమ ఈ వా ాా నాలమ అనాయంచ్లు. వీటిని మనం 

జీవినంలో అభ్యసరంయాలి. 

ఐతే ఇకకడ క పాశా ఉనాది. విశాాసర జీవినంలో ఇది యవేిధం ా జరుగున్ంది? సహో ద్రుడు టిమ్, నా 

ఉప్ాదాయయుడు, ననుా ఒక రోజు పాకకకమ ప్రలిచి నాతో ఇలా య్ప్ాిడు. "కె్రైసుల జీవినం సులభ్ం ా ఉంటుంది, 

లేదా ఆసాద్యమౌన్ంది. నీ సాశకి్ుతో దేనిని సాధింయాలంటే ఇది అసాధయమౌన్ంది. క్రసీుు ను నీలోను, నీ 

దాారాను పనియేస్ంద్ుకమ అనుమతినిస్ు  మరింన సులభ్మౌన్ంది".  ఈ సూతాా నిా 'క్రసీుు  జీలం' అని 

య్బున్నాారు, లేఖ్నం మొనుంలో ఇది కనబడున్నాది. ఇది విశాాసులకమ ప్రాతాుహ్వనిాసుు ంది. ఎంద్ుకంటే 

ఈ పనిని యేసుు నాాడని గీహ ంయాం. 

2 క్ొరింథీ 4:7 లో లచ్నానిా వినండి. "అయనను ఆ బలాధికయము మా మూలమ ైనది క్ాక ద్లునిద్ై 

యుండునటుా  మంటి ఘటములలో ఈ ఐశారయము మీకమ కలద్ు". అని ప్లలమ య్ప్ాిడు. మనం క్ాద్ు  ాని 

మనలో పని యేసుు నా ద్ైవానమయే దీనికి్ క్ారణ మనాాడు. ప్ లమ నన లయకి్ుగన పరిచ్రయ పాకటనలో మరొకసారి 
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ఇదే మాటను య్బున్నాాడు. క్ొలసరు 1:27-29 లచ్నాలమ ప్ లమ పరిచ్రయ పాకటన ా ఉనాాయ. 

"అనయజనులలో ఈ మరమముయొకక మహ మ ైశారయము ఎటిరదో  అది, అన ా మీయంద్ునా క్రసీుు , మహ మ 

నిరచక్షణయ  ైయునాాడను సంగతిని దేలుడు నన పరిశుద్ుు లకమ త్లియపరచ్ ోరి యపుిడు ఆ మరమమును 

వారికి్ బయలమపరయ్ను. పాతి మనుష్్యని క్రసీుు నంద్ుసంపూరుి ని ా యేసర ఆయనయ ద్ుట 

నిలమలబ టరలలెనని,...  పాతి మనుష్్యనిక్ి బో ధించ్ుచ్ు, ఆయనను పాకటించ్ుచ్ునాాము". ప్లలా, ఈ పనినెలా 

యేసాు ను? అంద్ుక్ుసం, నాలో క్ారయసరదిుని కలి ింయే ఆయన కి్యీా శకి్ుని బటిర  నేను పాయాసపడుచ్ునాాను. 

ప్లలమ నన పనిని విలరింయాడు. "నేను పనియేసుు నాాను, ఐతే నిజం ా త్ర వెనుక యసేు క్రసీుు  నాలో ఎలా 

పనియేసుు నాాడు, నా మూలం ా పనియేసుు నాాడు". 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : నాకమ ఈ మాట నచిీంది. పాయాసపడున్నాాడు. సర,ే అనడు 

పాయాసపడున్నాాడు. మీరు న ిన కృషరయ్యాయలి. నరచ్ు ా మీరు పాజలకమ బాధించ్డానిక్ి ముంద్ు ా, 

బ ైబిలమను ధాయనింయాలి. ఐతే ముఖ్యం ా మీకమనా జాఞ నం ాని, మా అధయయనాలమ  ాని దీనికి్ ఎంన మానాం 

సహ్వయపడలేలు. క్రసీుు  మీకమ ఇయేీ శకి్ుయే ఇకకడ సహ్వయపడున్ంది. మీరు ఎలరి లద్ు కె్రనా వెళా్ల వారికి్ 

సువారును య్ప్ాిలంట,ే దానికి్ ముంద్ు ా క్ొంన సరద్ుపడి వెతళిలి. య్ప్ాిలిున సంగన్లిా మొద్టే 

త్లమసుక్ువాలి. ఐతే వాసువానికి్, దీనిక్ి నేపద్యంలో, వారి లదా్కమ వెళా్ల బో ధిస్ు , క్రసీుు  మాటలోా కి్ శకి్ుని తీసుకమ 

లచిీ, మీకమ అసాధయమనిప్రంయే రచతిలో వాటిని వాడుక్ుగలడు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  నిజమే. ప్లలమ ఇదే అంశానిా ఫ్రలిప్రిలోను, ఎఫ్్సరులోను కూడా య్ప్ాిడు. ఫ్రలిప్రి 2:12. 

"క్ా ా నా ప్రాయులారా, మీరలాెపుిడును విధేయులెైయునా పాక్ారము, నీ య ద్ుట ఉనాపుిడు మానామ ేక్ాక 

మరి య కమకల ా నేను మీతో లేని యళ క్ాలమంద్ును",- ఇది ముఖ్ాయంశం - "భ్యముతోను లణుకమతోను మీ 
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స ంనరక్షణను క్ొనసా ించ్ుక్ొనుడి". ప్లలా, మేము ఈ పనిని ఎలా య్యాయలి? మీరు ఇచ్ీయంచ్ుటకమ, 

క్ారయసరదిు  కలమగజేసరక్ొనుటకమ, మీలో  క్ారయసరదిు  కలమగజేయువాడు దేలుడే". 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఏమని య్బున్నాాడంటే, య్యాయలనే ఇచ్ీను దేలుడు కలి ిసాు డు. యేయడం 

మీ లంన్.  

డా. రోబ్బి గలలా టే:  నిజమే. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔనా? మీరు లోకంలోకె్లాా లి. వాడాలి. ఐతే ఆ నరవాన లచ్నంలో గమనించి 

చ్ూస్ు , ఇచ్ీయంచి పని యయేుటకమ దేలుడే క్ురికనిసాు డు. ప్ాపులను రక్షింయాలనే క్ురిక. పాజలను కలమసు 

క్ువాలనే క్ురిక ... ఆయన క్ురిక లచిీనపుిడు, నీవా పనినియేస్ు , యేస్ంద్ుకమ సామరాా యనిా ఇసాు డు క్ురి 

పనియేయసాు డు. క్ారయ సరదిు  అన ా ఆపని యేస్ంద్ుకమ సామారుయం. మరలా య్బున్నాాను మీరు దనేిక్ెర కృషర 

య్యాయలి. దేలుడిచిీన ఈ వా ాా నాలమ అబదాు లమ క్ాలని మనం పనిని ప్ాారంభిస్ు  ఆయన మనకమ 

సామరాు యనిసాు డని ఇకకడ ముఖ్యం ా త్లమసు క్ువాలి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ . ఇపుిడు ఎఫ్పసరు 2:8 జాఞ పకం లసుు నాది. రక్షణను గురించిన  ొపి వాకయం ఇది. 

ఐతే పలమలురు తొమిమదో  లచ్నంలో ఆ ిపో్ తారు. "మీరు విశాాసము దాారా కృపయేననే రక్షింపబడియునాారు; 

ఇది మీలలన కలి ినది క్ాద్ు, దేలుని వారమే. అది కి్యీల లలన కలి ినది క్ాద్ు గనుక ఎలడును అతిశయ 

పద్ వీలమలేద్ు".  10 లచ్నం. "సతిియలమ యేయుటకె్ర మనము క్రసీుు  యేసునంద్ు సృషరరంచ్బడినవారమ ై 

ఆయన యేసరన పనియ ైయునాాము". ఇది బంకమనుాతో ప్ానాలిా యేసుు నా కమమమరిని పో్ లినది. 

విశాాసులమ ైన మనలో దేలుడు కి్యీ యేసాు డని మనకమ పనులను అపి ిసాు డని ఈ వాకయమ 
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త్లమపున్నాది. ఎఫ్పసీ రెండులో మనం దీనిా చ్ూశాము. ఎఫ్పసీ 3:20 చ్ూడండి "మనలో క్ారయ సాధకమ ైన 

నన శకి్ు యొపుిన మనము అడుగువాటనిాటికంటటను, ఊహ ంచ్ువాటనిాటికంటటను అనయధికము ా యేయ 

శకి్ుగల దేలునికి్, ... సంఘములో నరనరములమ సదాక్ాలము మహ మ కలమగును ాక!". ప్లలమ లేఖ్నంలో 

దీనిని గురించి పలమమారుా  విలరింయాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : రబ్బీ, ఈ లచ్నాలమ నాకమ ఎంన ానో నయాీయ. ఐతే పాజలమ లచ్నాలిా వింటారు 

 ాని, ఆ అలచ్నాల పాక్ారం జీవినంలో ఎనాడునడులరు. వాళిను నేను రంగంలోకి్ దింప్ాలని ఆశిసుు నాాను 

సరేనా? దేలుని వా ాా నాలను నీవ ేనమమకమండా ఉనాపుిడు నీవ ేప్ లంలోకి్ వెళా్ల సువారును ఏవిధం ా 

పాకటించ్గలలు. వీటి పాక్ారం బానక్ాలని మీకమ ఎలా తోచింద?ి అపుిడు ఏం జరి ింద?ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. నూనన విశాాసరనెైన నాకమ పాభ్ులును గురించి ఎకమకల ా త్లియద్ు. విశాాసంలోక్ి 

లచిీన ఐద్ు నెలల నరాాన బ ైబిలమ చ్ద్లడం ప్ాారంభింయాను. నేను సపమినరచలో చ్ద్లలేద్ు. నాకమ బ ైబిలమ 

డి చీకూడా లేద్ు. దేలుని గురంిచి సరి ా త్లియద్ు. ఐతే ఆయనలో సంతోషరంయేవాడిని. శుకవీారంరాతిా. క్ొంద్రు 

స్ాహ న్లతో కలిసర నేను ఒక పనియేసుు ండేవాడిని. రాతిాళుి మేము సరనిమాలకమ హో టళాకమ వెలాము. శుకవీారం 

రాతాి దాదాపు 45 నిమిషాలమ ప్ాారునలో గడిప్్వాళిం, నేలప్పై బో రాా  పడుకమని దేలుని ఎద్ుట ప్ాారిుంయేవాళాం. 

దేవా, నీ గురించి య్పిడానికి్ నలమపులమ త్రలమని ప్ాారిుంచ్డం, యాలా తీలావాద్ ప్ాారునలా ఉండేది. క్ారోా  

ఊరంతా తిరుగున్ండే వాళాం. అనడికి్ దేలుని గురించి యప్్ాిలని నా స్ాహ న్డు ఎలరోా చ్ూప్రంయేవాడు. 

వెంటనే మేము క్ారును రోడుా  పాకకన ఆప్ర, అంద్రం క్ారుది ి వెలమపలిక్ిలచిీ, మీకమ క్రసీుు ను గురించి 

య్పిమని దేలుడు సమీప్రంయాడనేవాళాం. జాన్, ఆ ఊతలా  క్ారాను Parking  యేస్ సథలాలలో ఎనిా సారుా  పాజలిా 

పాభ్ులు లదా్కమ నడిప్రంయామో య్పిలేము. ఇది ఆసకి్ుకరం, ఎంద్ుకంటే వాళిలో క్ొంద్రు నేను ఆనమహనయ 
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యేసుక్ుడానికి్ వెళాబో న్నాామనే వాళుి, భారయను మోస ింయేంద్ుకమ వేలము నాామనడం, లేదా , విడాకమలమ 

ఇదాా మని ఆలోచింయాను దేలుడే మిమమలిా పంప్రంయాడనడం. ఇద్ంతా మా సామరాు యనిా బటిర  జరగటంలేద్ని 

మాకమ త్లమసు. ఐతే, క్రసీుు  మా జీవితాలలో ఇచిీన ప్రలమపుకమ లోబడి అలా పనియేశాము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇదే అంశానిక్ి సంబంధించి, ప్ాారునా కూడిక జరుగున్నా ఇంటిని వెన్కమనూ 

తిరి ి లయకి్ుని గురించి మీరు నాకమ య్ప్ాిరు. ఆ కథనిపుిడు య్పిండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:  ఊ. మేము వీధులోా  తిరుగునూ క్రసీుు ను గురించి పాకటిసుు ండేవాళాం. ఆ నరాాన ఒక 

హో టలోా  భోజనం యేస్వాళిం. ఆ హో టలమ యజమాని ఇటీలలే తాగుడుమానేసరన లయకి్ు, అనడికి్ మేము క్రసీుు ను 

గురించి య్ప్్ివాళిం. మా ప్ాారున కూడికకమ, చ్రిీ ఆరాధనలకమ రమమని ప్రలియేవాళిం. అనడు మానాం 

ఎపుిడూ, "Thanks , నేను ఆ ప్ాారునలకమ రాను. క్రసీుు  క్ావాలనిప్రస్ు  య్బుతాననేవాడు. ఒక ఉద్యం మేము 

ప్ాారున యేసుు ండ ా- పాతి రోజు ఉద్యం 5 నుండి 7 లరకమ మేము నపిక ప్ాారిుంయేవాళాం- ఒక ఉద్యం అలా 

ప్ాారిాసుు నాపుిడు, మేము ప్ాారిుసుు నా ఆ ఇంటిలోనికి్ ఎలరో నలమపు త్రుచ్ుకమని లచిీ, ప్ాారున యేసుు నా నా 

పాకకన కూరుీనాటానిప్రంచింది. అనడు మాతో ప్ాటు ప్ాారున యేస్ లయకము లోా  ఒకరనుకమని నేను కళుి 

త్రులకమండా ప్ాారిుంచ్సా ాను". 

క్ొంన స్ప్పైనా నరాాన, నేను ప్ాారున ము ించి నేను కళుి త్రిచిచ్ూడ ా అనడు హో టలమ యజమాని. ఈ 

ఉద్యాన మా ప్ాారున గృహ్వనిా వెతికి్ పటుర కమనాాడు మీరెలా ఈ ఇంటిని కను ొనాారని అడి ాము. "గన రాతిా 

నా భారయను లదిలివెసుఇ విడాకమలమ తీసుకమని వెలాిపో్ దామని ప్రంచింద్ని". య్ప్ాిడు. ఈ ఉద్యానేా నిదా్లేచి 

మీరెకకడ ప్ాారిాసుు నాారో ఆ సథలానిా కనిప్పటార లని నిరియంచ్ుకమనాాననాాడు. అననికి్ మా వీధి ప్్రు మానామే 
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త్లమసునని య్ప్ాిడు. వీధిలో వెనకమక ముంద్ుకమ తోలమకె్లము నాాడట నరాాన క్ారు ద ిాడు. మా యంటి 

నలమపు లదా్క్ొయాీడు. ప్ాారునా గృహం ఇదేననిప్రంచింద్నాాడు. ఇంటి నలమపు ఆప్రన య్యయ ప్పటర ానే, లోపల 

పాజలమ ప్ాారిుసుు నా సారాలిావినాాడు. మళా్లక్ారులధ్ు కె్లాా డు. వీళింద్రిక్ర ప్రచిీ పటిర ంద్నుకమనాాడు. ఐతే 

దేలుడనడిని వెలానియయలేద్ు. మలాీ క్ారులోనుండి ది ి ప్ాారున గుీ హంలోనికి్ నడిచి కూరుీని, "నేను 

ఉండలలసరనది ఇకకడేననాాడు. జాన్, మేము అనడిని రక్షణలోక్ి నడిప్రంయాము, దేలుడు మమమలిా 

వాడుక్ులడం లలానే ఇద ిజర ిింది". 

కనుక, యేసు మాతో ఉనాాడని అని మేము పాశిాంచ్డం లేద్ు. యేసు మాతో ఉనాాడని వాకయం 

య్బున్నాది. ఈ పరిచ్రయను క్ొనసా ించి పూరిు యేయడానికి్ మాకమ శకి్ు ఉనాదా అని పాశిాంచ్డం లేద్ు. 

మనకమ శకి్ు ఉనాది. యేసు మనకమ శకి్ు నియాీడు. కనుక ఇపుిడు మనలిా మనం "యేసు క్రసీుు  మనకమ 

యాలమనా?" యేసూ, నీలు యప్్రిన యోటుకమ నేను వెలా గలనా? అని మనలను మనం పాశిాంచ్ుక్ువాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ప్రాయులారా! మిమమలిా మరల పో్ా నుహ సుు నాాను. బ ైబిలమ బో ధకమల 

ముంద్ు కూరుీని వార ిబో ధలను వినడం ఎలా గుంటుందో  నాకమ బా ా త్లమసు. ఐతే, సువారు బో ధలపాక్ారం 

మీరు నడిస్ు , మీ జీవినం మ రుగుపడున్ంద్ని గహీ ంచ్గలరని ఆశిసుు నాాను. అది జీవితానిా 

మారిీవేస్సుు ంది. దేలుని చినుం ఈ వాకయంలోనే ఉనాది. యేసు కే్సీూు  మనకి్చిీన ముఖ్యమ ైన ఆజఞ ఇదే. 

మీరు వాక్ాయనుసారం ా జాగీను ా నడుచ్ుకమంటే, మీ జీవినం మేలమ కరం ా మీరిపో్ న్ంది. యేసు మీతోట ి

ఉంటాననాాడు. 
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సరే, లయేీ వారం మరొక అంశానిా చ్రిీంచ్బో న్నాాము. ఆజఞనుప్ాటించ్కమంటే? సమసులోక్ానికి్ వెళా్ల 

శిష్్యలను యేయమని యేసు ఇచిీన మాహ్వ ఆజఞను కె్రైసులులమ ప్ాటించ్కపో్ తే ఏమి జరుగున్ంది? దానిని 

గురించి మనం చ్రిీంచ్బో న్నాాం నపిక చ్ూడండి. 

 

***** 

మా మరినిా టీవీ పో్ా  ాీ మలిా  చ్ూస్ంద్ుకమ ఉచిన  J ohn Ankerberg  S how App య్సుక్ొండి 

"యేసు క్రసీుు ను అం చకరించ్డానికి్ ప్ాారిథంచ్ు" @ J Ashow.org ను 

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్టర  బాక్సు 8977 

చ్టరనూ ా, TN 37414 అమ రిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 

 

 

 


