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GCG1-6-TE 

 

శిష్యులనుగా చేయుడి: యేసు ప్రతీ క్రైసతవునికిచ్చిన పిలుప్ు- కార్ుక్రమం 6. 

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 కె్రైసు వులు 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 ప్ాసర రు - 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:    : మా క్ారయకమీానికి్ ఆహ్వానిసుు న్ాాము. క్రసీుు  యచ్చీన మహ్వ ఆజఞ ను 

అనుసరించ్ని వారి జీవితాలు ఎంతో భ్యంకరంగా మారుతాయ అనే్ అంశానిా నే్డు మనం ఈ క్ారయకమీంలో 

చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. నే్టి మన అతిధిగా ఈ దేశంలో పాముఖ్ బ ైబిలు బో ధకుడు రబ్బీ గలాటీ మన అమ్యకు 
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వచాీరు. రబ్బీ గత అంశాలను మరొకసారి చెపిండి. మొద్టిగా, క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ  అనగా ఏమిట?ి పాతి 

కె్రైసు వుడు ఏ పని చెయాయలని క్రసీుు  ఆజఞ  ఇచాీడు? ఎంద్ుకు ఎంద్ుకది ముఖ్యమ ైనది? ఆ తరాాత క్రసీుు  ఆజఞ ను 

ధికకరిస్ు  వచేీ విపరచత పరిణామాలిా గురించ్చ చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. మొద్టిగా, ఆజఞ  ఏమిటి? 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. యేసు లోకంలోక్ ివెళా్ల సరాసృష్రర ని శిష్ుయలను చేయమన్ాాడు. శిష్ుయడనగా 

ఇతరులకు బ ైబిలును ఎలా చ్ద్వాలో నే్రిించేవాడని, లేఖ్న్ాలను కంఠత ప్పటర డం నే్రిించేవాడని, ప్ాారి్ ంచ్డం, 

విశాాసానిా ఇతరులతో పంచ్ుక్ోవడం నే్రిిసాు డని, విశాాస సూతాా లను అర్ంచేసుక్ోవడం నే్రిిసాు డని 

తదాారా పాజలు పరిశుదా్ తుమని యొకక శకి్ు ని అంద్ుక్ొని తమ జీవితాల దాారా ఇతరులిా పాభావితం చేసాు రని 

ముంద ేచెప్ాిము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ఇది నిజంగా చాలా ముఖ్యమ ైన అంశం. మన క్ారయకమీంను 

ప్ాారంభిసుు ండగా యేసు క్రసీుు  ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్నంద్ువలన జరిగిన మహ్వ విపతుు కు సంబధించ్చన 

కథను మీరు చెప్ాిలి. దానిా వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   Edmund F itgerald ఒక భారచ న్ౌక. దాని పొ్ డవు వెయయ అడుగులు. సముదా్ంలో ఈ 

ఓడ Grand Rapids  అనే్ సథ లానికి్ వెళుతునాది. బాహ్వమండమ ైన ఈ ఓడ ముతక లోహ్వనిా తీసుకుని  

సముదా్ంలో పాయాణిసుు నాది. క్ెనడా దేశపు సముదాా లలోనుండి వచ్చీన తుఫాను మూలంగా 25-30 

అడుగుల ఎతుు కు అలలు లేసుు న్ాాయ. దీని వెనుక మరొక ఓడ ఉంద.ి ఆ ఓడ వలానే్ ఈ కథ వెలుగులోక్ ి

వచ్చీంది. Edmund F itgerald తాము ఎలాంటి సమసుయ లేకుండా సాగుతున్ాామనే్ వారు లను 

పంప్రసుు నాద.ి ఐతే వెనుకనునా ఓడ దనీిప్పైక్ ిద్ూకుతునా అలలను గమనిసుు నాది. బాహ్వమండమ ైన అలలు 
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ఓడప్పైక్ ివసుు న్ాాయ. అలల లోనిక్ి ఓడ దిగితునాది . ఐన్ా F itgerald ఏసమసాయ లేద్ని చెబుతూన్ే ఉనాద.ి 

ఉనాట్ా ండ ిఒక ప్పద్ద  అల పాకకకు పడదో సరంది. అద ిమునిగిపో్ డానిక్ి ముంద్ు, మాక్ెలాంట ిసమసాయ లేద్ు, 

పరిసరథ తి బాగునాద్ని చ్చవరి సరగాల్ పంప్రంచ్చంద.ి పది సపకనుల తరాాత, F itgerald సముదా్ంలో మునిగిపో్ గా 

దాన్లా  ఉనా ఇరవెై ఏడుగురూ మరణించారు. ఒక నిమిష్ం రాడారులో కనిప్రంచ్చన ఓడ క్షణంలో 

మాయమయంద్ని వెనుక వసుు నా ఓడలోని కె్ప్పర న్ చెప్ాిడు. ఒకక నిమిష్ం రాడారులో ఉంది, తరాాత 

కనిప్రంచ్కుండా పో్ యంది. 

నే్డు లోకంలో యేసు క్రసీుు ను విశాసరంచ్కుండా జీవిసుు నా పాజలు ఇలాంట ిపరిసరథ తినే్ ఎద్ురకకవలసర వసుు ంది. 

మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్కుంట ేవచేీ పామాద్ం అధికం, జాన్, అంద్ుక్ే దీనిా గురించ్చ నే్డు మనం తపికుండా 

చ్రిీంచాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ . నిజానిక్,ి మానవాళ్ల బ ైబిలుకు అనుగుణయంగా నడుచ్ుక్ోవాలిున 

అంశాలున్ాాయ. మానవాళ్ల గురించ్చ, రక్షణ గురించ్చ బ ైబిలు చెబుతునా మూడు సంగతులను మేము ఇకకడ 

మా ప్్ాక్షకుల క్ొరకు వివరించాము. బ ైబిలులో చెపిబడిన ఈ మూడు సంగతులను వివరించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ. మానవుని పరిసరథ తిని పరిశీలించ్బో తున్ాాము. యేసు క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ ను 

అధయయనం చేయబో తున్ాాము. వీటికి్ మధయలో రక్షణ గొలుసు గురించ్చ ధాయనించ్బో తున్ాాము.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచ్చది. మనవుని పరిసరథ తితో ప్ాారంభించ్ండి. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   మానవుని పరిసరథ తి ఎంతో ఆసకి్ు కరంగా ఉనాద.ి మొద్ట పాతికూలంగా కనిప్రంచ్చన్ా, 

తరాాత అనుకూలమౌతుంది. మానవాళ్ల ఇపుిడ ేసరథ తిలో ఉనాదో  మీకు చెపిబో తున్ాాను. మొద్టిగా, 
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లోకంలో అంద్రిక్ ిదేవుని గురించ్చన అవగాహన ఉంట్ంద.ి దీనిా వాకయమే ద్ృవీకరిసుు ంది. రకమా పతిాక 1:18 

ఈ విధంగా చెబుతునాది. "ద్ురచాతిచేత సతయమును అడడ గించ్ు మనుష్ుయలయొకక సమసు  భ్కి్ు హీనతమీద్ను, 

ద్ురచాతిమీద్ను దేవుని క్ోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచ్బడుచ్ునాది. దేవుని గూరిీ తెలియ 

శకయమ ైనదేదో  .... అద ివారిక్ ివిశద్పరచెను. ఆయన అద్ృశయలక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశకి్ు యు 

దేవతామును, జగద్ుతితిు  మొద్లుక్ొని సృష్రర ంచ్బడిన వసుు వులను ఆలోచ్చంచ్ుటవలన తేటపడుచ్ునాది 

గనుక వారు నిరుతు రుల  ైయున్ాారు". కనుక ప్ౌలు ఇలా చెబుతున్ాాడు. అంద్రిక్ర దేవుని గురించ్చన 

అవగాహన ఉనాద.ి కనుక వారు దేవుని ఎద్ుట నిలుచ్ునాపుిడు, తమకు దేవుని గురించ్చ తెలియద్ని 

కుంతీ సాకులు చెపిడం వీలుక్ాద్ు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. క్ొంచ్ం వెనక్ిక వెళ్ద ం. ఆఫ్రాక్ాకు వెళ్ాను. ఇతియోప్రయాకు వెళ్ా ను. అకకడ 

మా గెరడు, పాపంచ్ం మొతు ంలో న్ాగరికత లేని పది ప్ాాంతాలలో ఇది ఒకటని మాకు వివరించ్చ చెప్ాిడు. ఇది 

మారు మూల ప్ాాంతం. నే్ను క్ొంద్రు పాజల ముంద్ుకు వెళా్ల సువారు ను బో ధించాలి. ఇలాంటి పాజలకు దేవుని 

గురించ్చ ఎలా చెప్ాిలా అని ఆలోచ్చంచ్ సాగాను, ఈ వచ్న్ానిా తీసుకుని "సృషార యదినుండి,ప్పైన మనక్ొక 

దేవుడున్ాాడని మీరు గురిు సుు న్ాారా" అని వారిని అడిగాను. గురిు సుు న్ాామని అంద్రూ తమ తలలను 

ఆడించారు వెలుపల ఉనా న్ాగరిక లోకంతో ఎలాంట ిసంబంధము లేని ఈ ఇతియోప్రయా వాసులు, దేవుని 

సృష్రర క్ారాయనిా పరిశీలించ్చన వయకి్ు  ఒకరు ప్పైన ఉన్ాారని గురిు ంచారనే్ సంగతిని నే్ను గహీ ంచ్గలిగాను. కనుక, 

దేవుని గురించ్చన అవగాహన వారి మనసులోా  ఉనాద.ి ఏపని చేయడం మంచ్చది, ఏది చెడడ ది అని వారు 

సాయంగా తెలుసుక్ోగాలుగుతున్ాారు. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఔను, అంద్రిక్ర దేవుని గురించ్చ తలెుసు రెండవదిగా, లోకంలో నీతిమంతులనే్ 

వారెవారు లేరు. మీరు న్ామాట నమామలిున పనిలేద్ుప్ౌలు మాటను నమమండ.ి రకమా 3:10. "నీతిమంతుడు 

లేడు, ఒకకడును లేడు, గీహ ంచ్ువాడెవడును లేడు దవేుని వెద్కువాడెవడును లేడు". దీని సారాంశం, 

నీతిమంతుడెవాడును లేద్నే్దే. తరాాత మంచ్చ వారెవారు లేరని చెప్ాిడు. మేలు చేయువాడు లేడు. 

ఒకకడెైనను లేడు. దీనిని మనం తెలుసుక్ోవాలి. ప్ౌలు ఈ అంశానిా రకమా 3:23లో న్ొక్ిక చెబుతున్ాాడు. 

అంద్రం ప్ాపంచేసర దేవుని మహ మను పొ్ ంద్లేక పో్ వుచ్ున్ాారు. "అంద్రు" అనగా లోకంలో ఉనా పాతి 

ఒకకరు. ఈ లోకంలోని పాతి ఒకకరు ప్ాపం చేశారు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. సాధారణంగా, నే్ను పాజలతో మాటాా డినపుిడు. ఈ వచ్న్ానిా చ్ూప్రంచ్చ, 

అంద్రు ప్ాపం చేసర దేవుడనుగీహ ంచ్ు మహ మను పొ్ ంద్లేకపో్ తున్ాారంటే, దాన్లా  మీరు నే్ను ఉన్ాామా అని 

అడుగుతుంటారు. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఉన్ాాము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఉన్ాాము. అనే్దే ఈ పాశాకు జవాబు. అంద్రం ప్ాపులమే దీనిా పాజలు సరిగా 

చేసుక్ోలేకున్ాారు. అంద్రం ప్ాపం చేశాం గనుక మనక్ేమీ సమసయలేద్ంటారు. క్ాద్ు. అంద్రము ప్ాపులము 

కనుక ఇది సమస్య. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఔను. ఇది ఆదాము ప్ాపమువలనన్ ేవచ్చీంది. ఇదే ఆలోచ్నను ప్ౌలు రకమా 5:12 లో 

క్ొనసాగించాడు.  ప్ౌలు ఏమంట్న్ాాడో  వినండ.ి "ఒక మనుష్ుయనిదాారా ప్ాపమును ప్ాపముదాారా 

మరణమును లోకములో ఏలాగు పావేశించెన్ల, ఆలాగుననే్ మనుష్ుయలంద్రు ప్ాపము చేసరనంద్ున మరణము 
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అందారిక్ిని సంప్ాాపు మాయెను". ఆదాము ఏదేనువనంలో ప్ాపంచేసరనంద్ు వలన, దేవుడు, "ఈ తోటలోని పాతి 

ఫలమును నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్ుీ గాని, మంచ్చ చెడడ ల తెలివినిచ్ుీ చెట్ర ఫలములను 

తినకూడద్ు" అన్ాాడు. అంద్రిక్ర ఆ కథ తెలుసు. ఆదాము హవాలు చెట్ర వద్ద కె్లాగా హవా ఫలానిా 

ఆదాముకు ఇచ్చీంది. ఆదాము దేవునిక్ ివిధేయుడెైనంద్ు వలన ఇపుిడు ప్ాపం లోకమంతటా వాయప్రంచ్చనది. 

మనం ఆదాములోనుండి వచాీం గనుక ఈ "ప్ాపపు వెైరెస్" మనలోక్ ివచ్చీంది. 

ఉదాహరణ చెబుతున్ాాను. తలాి బిడడ ను కనినపుిడు తలాికి్ ఎయడ్సు ఉనాటాయత,ే అ తలాి గరభంలోంచ్చ 

వచ్చీన బిడడ కు కూడా ఎయడ్సు వాయధి సంకమీిసుు ంది. బిడడ కు ఇకకడ ఎంచ్ుకునే్ అవక్ాశం లేద్ు. ఐతే, బిడడ  ఒక 

పని చెయయవచ్ుీ. తనకు ఈ వాయధిని తగిలించ్చంద్ని తలాిప్పైన మండిపడవచ్ుీ. దానిా బటిర  

ఫ్రరాయద్ుచేయవచ్ుీ. వాయధి రాలేద్నవచ్ుీ. వాయధి తనకు సంకమీించ్లేద్నవచ్ుీ. నిజమేమిటంటే, బిడడ కు 

ఎయడ్సు వాయధి సంకమీించ్చంది. ఐతే ఎయడ్సు కన్ాా మరంిత భ్యంకరమ ైనది మనకు వచ్చీంది. నిజానిక్ి, 

మనకు మరణంతో ఎయడ్సు అంతమవుతుంది. ప్ాపం నితయక్ాలముంట్ంది. ఆదామును గమనిస్ు  అతడు 

శారచరకంగా క్ాక ఆతీమయంగా ప్ాపంతో మరణించాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ ఇకకడ మనం పాధమ ప్ాప్ానిా గురించ్చ చ్రిీసుు న్ాాము. నిజమేమిటంటే, 

ఆదాము హవాల మూలంగా, ప్ాపం వెైపు మొగు్ చ్ూప్్ మనసు తాంలోనే్ మనమంద్రం ఈ లోకంలో 

జనిమంచాము. దానిని మనం వద్లకుండా ఉన్ాాము. అంద్రం ప్ాపం చెయాయలని నిరణ యంచ్ుకున్ాాం. ఔను. 

మనం ప్ాపులము. మీక్ర అనుభ్వమునాది. రెండేళా వయసునా మీ కుమారుని గురించ్చన చ్కకని ఉదాహరణ 

ఉనాద.ి దానిా గురించ్చ చెపిండి. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ న్ా కుమారుడు Rigకు రెండేళుా. రెండేళా వయసు భ్యంకరమని ఊరిక్ ే

చెపిలేద్ు. తపుి చేయమని వాళాకు చెప్ాిలిున పనిలేద్ు. నిజానిక్,ి తపుి చేయమని Rigకు చెప్ాిలిున 

పనాే్ద్ు. తపుి చేయడం అతని సాభావం. ఇపుిడు అనిాటిక్ర 'NO' అంట్న్ాాడు. Rig భోజనంలో నీకు క్ోడ ి

కూర ప్పటిర న్ా? అని మేమడుగుతాము,  'NO'. Rig భోజనం బలాప్పైనుండి దిగు  'NO'. Rig కురచీప్పైనుండి దిగు  

'NO'. Rig నీకు అమమంట ేప్్ామ కదా?  'NO'. నీకు న్ానాంటే ప్్ామేన్ా అని వాడిని అడిగాను. అడగడం న్ా 

వెరిీతనం వాణిణ  ఏమడిగిన్ా  'NO' అనే్ చెబుతాడు. అవిధేయతను బిడడ లకు నే్రాిలిున పనిలేద్ు. దావీద్ుక్ర 

సంగతి తెలుసు. క్రరు నలు 51:5 లో "నే్ను ప్ాపములో పుటిర నవాడను ప్ాపములోనే్ న్ా తలాి ననుా గరభమున 

ధరించెను" అన్ాాడు. ప్ాపము వలనన్ ేతాను ఈ లోకంలోక్ ివచాీననే్ ఆలోచ్నను దావీద్ు పూరిు గా అర్ం 

చేసుకున్ాాడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీ బిడడ లిా మాతామ ేక్ాద్ు, మనం వారాు పతిాకలను జగీతు గా చ్దివితే 

టెలివిజనులో వచేీ వారు లిా చ్ూస్ు  చాలు. రాతాిళుా వచేీ వారు లిా మన సమాజం దెైవాజఞ లిా ధికకరించే 

పాజలతో నిండి ఉంద్ని మీరు తెలుసుక్ోగలరు. ఇది సమాజానిా బాధిసుు ంది. ఇది మనలను బాధిసుు నాది. 

మరొక విచారకరమ ైన పాతిఫలితమేమంటే మన తిరుగుబాట్కు తపిక శిక్షనను భావించాలి. ఔను అదేమిటో 

చెపిండ.ి 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   ఊ ప్ౌలు ఈ సంగతిని రకమా పతికాలో చెప్ాిడు. తరాాత మరల ఇదే సంగతిని ఎఫ్పసీ 

2లో చెబుతున్ాాడు. దీనిా మీకు చ్దివి వినిప్రసాు ను. జాన్ .. మొద్టి వచ్నంలో ప్ౌలు ఏమన్ాాడో  చ్ూడండి, 

"మీ అపరాధములచేతను, ప్ాపములచేతను మీరు చ్చ్చీనవారెర యుండగా", ఆ తరువాత మనము వాయు 
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మండల సంబంధమ ైన అధపితిని అనుసరించ్చ, పాపంచ్ ధరమం చ ొపుిన నడుసుు న్ాామన్ాాడు. తరువాత 

మూడవ వచ్నంలో ఒక అద్ుభతమ ైన సంగతిని చెప్ాిడు. "... మనమంద్రమును శరచరముయొకకయు 

మనసుుయొకకయు క్ోరికలను నె్రవేరుీక్ొనుచ్ు మన శరచరాశలను అనుసరించ్చ మునుపు పావరిు ంచ్ుచ్ు, 

కడమ వారివల న్ే సాభావసరద్్ముగా దెైవోగీతకు ప్ాతుా లమ ైయుంటిమి". 

ప్ాసర రు మీరెంద్ుకు ఉగీతను గురించ్చ చెబుతున్ాారు. ఈ లోకంలో జీవిసుు ండగా దెైవోగీతను గురించ్చ మనం 

సాధారణంగా మాటాా డం. దేవుడు ప్్ామామయుడని, ద్యామయుడని, సహనశీలుడని చెబుతుంటాం. ఆ 

గుణాలిాబటిర  దేవునిక్ ిసోు తాం. ఐతే బ ైబిలులో దెైవోగీతకూడా ఉనాద.ి పలువురు దీనిా గురించ్చ ఆలోచ్చంచారు. 

మనం ఉగీత గురించ్చ మాటాా డకపో్ వటానికి్ క్ారణమేమంటే ప్ాప్ానిా మనం ప్పద్ద గా పటిర ంచ్ుక్ోము. 

ప్ాతనిబంధనలో దెైవోగీత 20 వేరేారు మాటలలో చెపిబడి ఉనాద.ి ఆరొంద్ల వాకయబాగాలలో దీనిా గురించ్చ 

వాా యబడ ిఉనాద ిమనం ప్ాపం చేస్ు  తపిక ఫలితముంట్ంద్ని దీనివలన మనం గహీ ంచాలి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : రబ్బీ దెైవోగీత అనే్ ఈ మాటను పాజలు అర్ం చేసుక్ోలేకున్ాారు. దీనిా 

ఒకకక్షణం ఆలోచ్చంచ్చ చ్ూడండి. మంచ్చ, చెడులు దేవుడు పామాణాలను నిరణ యంచ్చనటెలా తే, మనంలోకంలో 

ఏదెైన్ా తపుి చేసరనపుిడు ఆయన తన పామాణానిా మారీడు. ఆయన తనను తాను మారుీక్ోడు. ఆయన 

ప్ాప్ానిక్ ివయతిరేక్ ిప్ాపం ఆయన పామాణానిా వయతిరేకి్సుు ంది. ఆయన ఆయన ఎవరెర యున్ాాడో  అలాక్ాక 

మరొకరిలా మారడు. నిజమమేిటంటే, ఆయన తన నీతి పామాణానిా బటిర , మన ప్ాపములు మరొక వయకి్ు ప్పైన 

మోపబడేలా చేశాడు. 

విరామం తరాాత మనం ఈ అంశానిా గురించే మాటాా డబో తున్ాాము. మనం ప్ాపులుగా , విరకధులుగా తిరగ 

బడుతునాపుిడు కూడా దవేుడు ప్్ామించ్డమే శుభ్వారు . పాజల లాంటి తపుిలు చేసరనపిటిక్ర ఈ లోకంలో 
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పలువురు పాజలు, మానభ్ంగాలు, హతయలు చేసుు న్ాారు. మాద్కదా్వయస్వనం, విడాకులు తీసుకుంట్న్ాారు. 

పాజల జీవితాలోా  వసుు నా అనే్క సమసయలవలన వారెంతో కృంగిపో్ తున్ాారు. ఎంతో బాధపడుతున్ాారు 

దేవుడు వారనిి ప్్ామిసాు నంట్న్ాాడు. దానిా నిరూప్రసూు  తన కుమారుణిణ  పంప్రంచ్చన సంగతిని మనం 

చ్రిీంచ్బో తున్ాాం. మనకు రక్షణ కలగడానిక్ ిమనకు రావాలిున శిక్షను యేసు క్రసీుు ప్పైన మోప్ర, దేవునితో 

మన సంబంధానిా మరల సరథ రపరచాడు. ఇదే మనకు శుభ్వారు . ఈ శుభ్వారు ను తెలుసుకుని ఇతరులకు 

చెప్ాిలన్ేద ేయేసు క్రసీుు  ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞ . విరామం తరువాత వచ్చీ దనీిా గురించ్చ లోతుగా 

చ్రిీంచ్బో తున్ాాం. చ్ూసూు నే్ ఉండండ.ి 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచ్చది మేము మళా్ల వచాీం. ఇపుిడు మనం రబ్బీ గలాా టితో 

మాటాా డుతున్ాాం. ఈ పో్ా గాీ ంలో క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ ను గురంిచ్చ చ్రిీసుు న్ాాము. పాసుు తం లోకంలో ఏడు 

బిలియనుల పాజలు ఉన్ాారు. వాళాలో న్ాలుగునార బిలియనుల పాజలకు  యేసు రక్షకుడని తెలియద్ు. 

వీళాంద్రినీ అంద్ుక్ోడానిక్ి యేసుకు పాణాళ్లక ఉనాద.ి దాని ప్్రే క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ . దనీిా గురించే మనం 

మాటాా డుతున్ాాం. యేసు క్రసీుు  ఇచ్చీన మహ్వ ఆజఞ ను ప్ాటించ్క పో్ తే, దానిని అనుసరించ్కపో్ తే వచేీ 

విపరచత పరిసరథ తులను గూరిీ నే్డు చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. ఐతే ఈ రకజు ముఖ్యంగా మానవాళ్ల జీవిత 

పరిసరథ తులిా గురించ్చ చ్రిీంచ్బో తున్ాాము. యోహ్వను 3:16 లో ఉనా వచ్నం మనవుని పరిసరథ తిని గురించ్చ 

చెబుతునా అంశాలిా నే్డు పరిశీలించ్చబో తున్ాాం. 
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డా. రోబ్బి గలలా టే:   క్రసీుు  యచ్చీన మహ్వ ఆజఞ  క్ొనసాగించ్ బడడానిా యోహ్వను 3:16 లో చ్ూడగలము, 

"దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్్ామించెను" - మొతు ం లోక్ానిా- "క్ాగా ఆయన తన అదిా తీయ కుమారునిగా 

పుటిర న - ఏక్ెరక కుమారుడెైన యేసు క్రసీుు  పాభ్ువునంద్ు- వానియంద్ు  విశాాసముంచ్ు పాతివాడును నశింపక 

నితయజీవము పొ్ ంద్ునట్ా  ఆయనను అనుగీహ ంచెను". యేసు క్రసీుు తో రక్షణ సంబంధములోనిక్ి రావడానిక్ి 

పశాీతాు పం, విశాాసాలు ఎంతో  ముఖ్యమ ైనవనే్ సంగతిని గురించ్చ మనం గతంలో చ్రిీంచాము, క్రసీుు  ఇచ్చీన 

మహ్వ ఆజఞ ను నె్రవేరేీ విష్యంలో మన మనసులోా  క్ొనిా అనుమాన్ాలున్ాాయని ప్ౌలుకు తెలుసు. కనుక  

రక్షణ గొలుసును మీక్ివాబో తున్ాానని ప్ౌలు చెప్ాిడు. 

దీనిని రకమా 10:13-17ఈ గొలుసును చ్ూసాు ం, నే్నది చ్దివి వినిప్రసాు ను. మీరచ గొలుసును గమనించాలి. 

పద్మూడవ వచ్నం. ".. పాభ్ువు న్ామమునుబటిర  ప్ాార్న చేయువాడెవడో  వాడు రక్షంిచ్బడును. వారు 

విశాసరంపనివానిక్ ిఎట్ా  ప్ాార్న చేయుద్ురు? విననివానిని ఎట్ా  విశాసరంచ్ుద్ురు? ప్ాాకటించ్ు వాడు లేకుండ 

వారెట్ా  వింద్ురు? పాకటించ్ువారు పంపబడని యడెల ఎట్ా  పాకటించ్ుద్ురు? ఇంద్ు విష్యమ ై - 

ఉతు మమ ైనవాటినిగూరిీ న సువారు  పాకటించ్ువారి ప్ాద్ముల ంతో సుంద్రమ ైనవి, అని వాా యబడి యునాది". 

ఇది ఎనాడు తెగని రక్షణ సంబంధమ ైన గొలుసు ఇది. ఈ గొలుసులో ఒక బలహీనమ నై లింకు ఉనాద.ి 

ఇదేమిటనే్ సంగతి మీకు చెబుతాను. 

మొద్ట ిఅంశం: వాగా్ నమేమంటే, "పాభ్ువు న్ామమున ప్ాార్న చేయువాడు రక్షించ్బడును". పాసంగాలిా 

వినడంకంట,ే ఇది క్ొనీమ్ వేరుగా ఉంట్ంద,ి జాన్. సరదా్ ంతానిా అర్ం చేసుక్ోవడం కంట ేఇది మించ్చన 

అంశం. ఇకకడ మన జీవితంలోక్ి దేవుని ప్రలుపు రావాలి. ఇది రెండు భాగాలుగా ఉంట్ంద.ి మొద్టిది, యేసు 

క్రసీుు  దాారా మాతామే పరలోకం వెళాగలమనే్ సాథ యకి్ మనం చేరుక్ోవాలి. అపొ్ సు లుల క్ారయములు 4:12, "మరి 
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ఎవనివలనను రక్షణ కలుగద్ు; ... ఆక్ాశము కి్ంీద్ మనుష్ుయలలో ఇయయబడిన మరి ఏ న్ామమున రక్షణ 

పొ్ ంద్లేము అనె్ను". యోహ్వను 14:6 యేసు చెప్రినద ి"నే్నే్ మార్మును, సతయమును, జీవమును; న్ా 

దాారానే్ తపి యెవడును తండిా యొద్ద కు రాడు".  యసేు ఒకకడే మార్మని మీరు తెలుసుక్ోవాలి. 

రెండవదిగా, పాభ్ువు యెద్ుట ప్ాారి్ ంచాలి. ప్ౌలు ఈ అంశానిా రెండు వచ్న్ాల ముంద్ు ద్ృవీకరించాడు. 

"యేసు  పాభ్ువని నీ న్లటితో ఒపుికుని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేప్పనని నీ హృద్యములో 

విశాసరంచ్చనయెడల, నీవు రక్షించ్బడుద్ువు". విశాాసంతో నీవు నీతిమంతునిగా తీరీబడతావున్ాాడు. 

మనం ప్రలుపును అర్ం చేసుక్ోవాలి. 

ఇక రెండవ అంశం. మీరు విశాసరంచాలి. బో ధించ్డానిక్ి ముంద్ు. క్రసీుు ను విశాసరంచాలి. అనగా యేసు క్రసీుు ను 

పూరిు గా నమామలి. గతంలో మనం దీనిని గురించ్చ చ్రిీంచాం. విశాసరంచాలంటే మీరు మొద్ట విన్ాలి. ఎవరక 

వఛ్చీ ఏదో  ఒక అంశానిా పాజలకు పాకటించాలి. వాగా్ న్ానిా చెబుతున్ాాను. వినాటాయత ేవిశాాసం 

కలుగుతుంది. మీరు విశాసరంచ్చనపుిడు, మీరు పాభ్ువు ఎద్ుట ప్ాారి్ ంచ్ గలరు. 

క్ొంచ్ం వెనకుక వెళా్ల చ్ూదాద ం. మీరు వినవల నంట,ే ఎవరక ఒకరు బో ధించాలి. జాగీతు గా గమనించ్ండి. పాజలు 

దీనిా విని, "నే్ను ప్ాసర రుా క్ాను. నే్ను బో ధకుణిణ  క్ాను. బో ధించ్లేననవచ్ుీ. వాకయం ఇకకడ బో ధకులిా 

గురించ్చ చెపిడం లేద్ు. క్రసీుు  సందేశానిా లోకంలోక్ ితీసుకె్ళా్ల దేవుడిా సువారు ను పాకటించ ేవిశాాసులిా 

గురించ్చ ఇకకడ చెపిబడింది. ఈ మాటలో ఒక చ్కకని సతయం ఉనాద.ి రక్షణ పొ్ ందాలంటే ఏంచెయాయలో ప్ౌలు 

చెబుతున్ాాడు". పాజలు క్ెమ రాలవలనగాని, ల ైటా వలన గాని, భ్కి్ు  ప్ాటల వలనను, న్ాటక్ాలు, న్ాటికలు 

టెల విజను వలనను, ఎనాడు రక్షణ పొ్ ంద్లేరు. పాకటించ్బడిన సువారు ను పాజలు విని, పాభ్ువు ఎద్ుట 
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ప్ాార్న చేసరనపుిడు మాతామే వారిక్ ి రక్షణ  లభిసుు ంద.ి పశాీతాు ప పది క్రసీుు  పాభ్ువును సొ ంత రక్షకునిగా 

విశాసరంచ్డమనే్ అధిక్ారయూథా క్రసీుు  సందేశానిా మునుప్్ వివరించాం. 

మళ్లా క్ొంచ్ం వెనకుక వెళదాం. పంప్రంచాం బడిన వారు సువారు  బో ధిసాు రు, దేవుని చేత పంప్రంచ్బడిన మనం 

సువారు  సందేశానిా తీసుకుని పాపంచ్మంతటా తిరుగుతూ సువారు  బో ధించాలని మనకు ఆజఞ  ఇవాబడింది. 

ఐతే ఇకకడ క పాశా, పాజలిా ఎలా పంప్ాలి? ఇకకడ యేసు చెప్ాిడు, "క్ోత విసాు రముగా ఉనాద ిగాని 

పనివారు క్ొదిద మందియే". క్ొతు  యజమానుని తన క్ోతకు పనివారిని ప్ాప్్ాడుక్ొనుడి. ఇకకడ క సంగతి - 

లోకంలోక్ ివెళా్ల సువారు  పాకటించ్మని యేసు ఎవరచా ప్రలువడు, ప్రలుపు నిచేేది దేవుడే. 

ఇదే ఆ గొలుసు. పాజలు పంప్రంచ్బడినపుిడు వారు వెళా్ల సువారు  పాకటిసాు రు. పాకటిసాు రు. పాకటిసుు నాపుిడు 

పాజలు వింటారు. పాజలు వినినపుిడు, వారు విశాసరసాు రు. పాజలు విశాసరంచ్చనపుిడు ప్ాారి్ సాు రు. 

వాగా్ నమేమిటంట,ే పాభ్ువు న్ామమునుబటిర  ప్ాారి్ ంచ్ువాడు రక్షించ్బడును. 

ఈ గొలుసులో తెగిపో్ యే క్ొక్కెం ఎకకడ ఉనాద?ి బలహీనమ ైన క్ొకకం ఎకకడ ఉనాద?ి ఆక్ొక్ెకం మనలోన్ ే

ఉనాద.ి రక్షణ గొలుసులో మన పామేయమే దనీిలోని బలహీనమ ైన క్ొక్ెకం. ,మనం పని చెయయక పో్ వడమే ఆ 

క్ొక్ెకం. మనం జీవితంలో క్రసీుు  పాభ్ువు ఇచ్చీన ఆజఞ లిా ప్ాటించ్కప్ో వడమే ఆ బలహనీమ ైన క్ొక్ెకం. 

ఇద క పావాహం వంటిద.ి ఇఇ పావాహంలో యేసు అపొ్ సు లులకు బో ధించ్గా, వారు ఆ పావాహ్వనిా క్ొనసాగించ్చ 

వారి అనుచ్రులకు సువారు  బో ధించ్గా, ఆ పావాహం అలాగే సాగిపో్ తూ నే్డు మానవరకూ వచ్చీంది. ఇకకడ 

ఒక పాశా. మనం అంద్ుకునా ఈ సందేశానిా దీని తరాాత మనం ఏమి చేయబో తున్ాాం? దానిని అలాగే 

క్ొనసాగించ్చ ఇతరుల తోటి పంచ్ుక్ోబో తున్ాామా? 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ఇకకడ, యేసు క్రసీుు  జీవజాలా ఊటగా పావహ సుు నాటాయతే, ఆ ఊట 

మొద్ట అపొ్ సు లులకు, తరాాత కె్రైసు వులకు చేరింది. తరాాత ఆ ఊట న్ా వద్ద కు, నీవద్ద కు చేరుతుంది. ఔను, 

మన ప్్ాక్షకులలో క్రసీుు ను విశాసరంచ్చన వారి వద్ద కు చేరుకుంట్ంది. ఔను, పాశా ఏమిటంట,ే మనతో 

ఆగుతుందా? దానిని మనం ఇతరులకు ఎంచ్చనంద్ున మన దాారా అద ిఇతరులకు చేరుతుందా? లేక ఇకకడ ే

ఆగిపో్ తుందా? ఇదే బలహీనమ ైన క్ొక్ెకం. 

డా. రోబ్బి గలలా టే:   క్రసీుు  సువారు ను ఎనాడు వినని నిరపరాధియెైన ఆఫ్రాక్ావారి గతి ఏమిటని పాజలు 

ననుా అడుగుతుంటారు? అతడు పరలోకం వెళ్ు డా? దీనిక్ ిజవాబు, ఔను, అతడు పరలోకం వెళ్ు డు. ఐతే 

ఇలాంట ివయకి్ు  ఆఫ్రాక్ాలో లేన్ ేలేడు. ఆఫ్రాక్ాలో నిరపరాధులు లేన్ే లేరు. ఆఫ్రాక్ాలో తపుి చేయనివారు లేనే్ 

లేరు. చ్ూడండ ిమంచ్చ వాళుా పరలోక్ానిక్ి వెళ్ా రు, రక్షింపబడిన వారే వెళతారు. చ్ూడండి, యేసు క్రసీుు ను నీ 

జీవితానిక్ ిరక్షకునిగా ఎంచ్ుక్ోనంద్ున నీవు నరక్ానిక్ి వళాెవు. ఆయనను రక్షకునిగా ఆంగచకరించ్క ప్ాప్రగా 

ఉనాంద్ున నీవు నరక్ానిక్ ివెళతావు. 

మనకు ఈన్ాడు ఉనా పరిసరథ తికి్ మనకు ఉనా అవక్ాశాలకు లోకమంతా సువారు ను పాకటించాలని మనకు 

ఉనా సవాలుకు సంబంధించ్చ నే్ను కనుగొనా క్ొనిా విభాా oతి కరమ ైన గణాంక్ాలను తెలుపుతున్ాాను. 

వాటిని చ్ద్ువుతాను. ద్క్షిణ బాప్రర సుర  కనె్ానష ను సరేా అంతరాా తీయయ మిష్ను బో రుడ  సంసథ , నే్డు పాపంచ్ంలో 

ఏడు బిలియనుల పాజలు ఉన్ాారని ఇటీవలి క్ాలంలో జరిప్రన సరేాలో పాకటించ్చంద.ి వీళాలో ముగు్ రిలో ఒకరు 

కె్రైసు వులమని చెపుికుంట్న్ాారు. పాతి ముగు్ రిలో ఇద్ద రు న్ాసరు కులమంట్న్ాారు. న్ాసరు కులుగా ఉనా పాతి 

ముగు్ రిలో ఒకకరు యేసు క్రసీుు  న్ామానిా కూడ తాము ఎనాడూ వినలేద్ని చెబుతున్ాారు.   
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పశిీమ దేశాలు అధికంగా కలసర ఉనా మొద్ట ిగుంపును చ్ూస్ు , పాపంచ్ ధనంలో 62 శాతం వీరి వద్ద నే్ 

ఉనాద.ి దాన్లా  97 శాతానిా తమక్ోసమే ఖ్రుీప్పట్ర కుంటారు. మిగిలిన 3 శాతానిా, దానధరామలకు, 

విరాళ్లకు ఒకక శాతానిా, కె్రైసు వ క్ారయకమీాలకు సువారు  స్వకు మిగిలిన రెండు శాతానిా 

ఖ్రుీప్పడుతున్ాారు. కె్రైసు వ క్ారయకమీాలకు ఖ్రుీప్పటర బడుతునా మిగిలిన ఆ రెండు శాతంలో - 99.9 శాతం 

వారిక్ోసమే వారి సాంత దేశాలలో కె్రైసు వ క్ారయకమీాలకు ఖ్రుీచేసుు న్ాారు,  మిగిలిన .1 శాతం కె్రైసు వ 

క్ారయకమీాలక్ోసం విదేశాలలో ఖ్రుీప్పటర బడుతుండగా, సువారు ను విని ఉనాను నమమని వారిప్పై .09 శాతం 

ఖ్రుీప్పటర బడుతున్ాాద.ి ముఖ్ాయంశానిా వినండ.ి క్రసీుు ను గురించ్చ వినని 1.3 బిలియనుల పాజలప్పై .01 శాతం 

మాతామ ేఖ్రుీప్పడుతున్ాారు. 

క్ెరైగ్ బోా oబర్్ ఈ మాటను చపె్ాిడు. 1990 పూరాార్ంలో అమ రికనులు సంవతురానిక్ి, విదేశాలోా  సువారు  

స్వకంట ేపువుాలిా క్ోస్ంద్ుకు రెండింతలు ఖ్రుీచేశారు. విదేశాలోా  స్వకంట ేసీు ీల ద్ుసుు ల క్ొరకు రెండింతలు 

ఖ్రుీచేశారు. ఒకటినార రటే్ా  వీడియో గేములుప్పైన ఖ్రుీచేశారు. ప్రన్ బాల్ యంతాా లప్పైన ఒకటినార ఖ్రుీ 

- ఇపుిడెవరు దీనిా ఆడుతున్ాారు? ప్పంపుడు జంతువులప్పై ఐద్ురెట్ా  , చ్ూయంగు గముమప్పైన దాదాపు 

ఒకటినారరెట్ా  గమనించ్ండ.ి ఈత క్ొలనులకు ఈత ద్ుసుు లకు దాదాపు స్వకంట ేమూడురటె్ా  ఖ్రుీ. 

మిటాయలప్పైన దాదాపు 27 రెట్ా  ఖ్రుీ.  శీతల ప్ానియాలప్పై 20 శాతం ఖ్రుీచేశారు. ఆహ్వరానియమాలకు 

సంబంధించ్చన వసుు వులప్పై 17 రెట్ా  ఖ్రుీ. ఆటల క్ారయక్ాీమాల నిరాహణకు 20 రెట్ా  ఖ్రుీ. చ్టర బద్్మ ైన 

జూద్ం ఆడేంద్ుకు విపరచతంగా పరిచ్రయకంటే 140 రెట్ా  ఖ్రుీచేశారు. 

జాన్, ఈ గణాంక్ాల నే్ంద్ుకు తెలుపుతున్ాానంటే, మనం క్రసీుు  ఇచ్చీన ఆజఞ ను ల కక చేయడం లేద్ని ఇద ి

తెలుపుతునాది. ధన సంప్ాద్న ఇకకడ ముఖ్యం క్ాద్ు. యేసు చెప్రిన మాటలు గురుు క్ొసుు న్ాాయ. "మీ 
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ధనమ కకడ ఉండున్ల, అకకడ మీ హృద్యముండును". మనం పాతి రకజూ మనలిా మనం పాశిాంచ్ుక్ోవాలి. 

అంద్రిా శిష్ుయలిా చేస్ంద్ుకు నే్ను ఏం చేసుు న్ాానని పాశిాంచ్ుక్ోవాలి. 

S chindler's  List సరనిమా మీకు గురుు నాద్నుకుంటాను. ప్పద్ద  ఫాకరరచని నడుపుతునా వాయప్ారి క్ాథ. రెండవ 

పాపంచ్ యుద్్ క్ాలంలో, అతడు యూద్ులకు తన ఫాకరరచలో పనిక్ ిప్పట్ర కునే్వాడు. ఐతే అతడిక్ి 

తెలియకుండానే్ చ్చతావధ శిబిరాలకు పంప్రంచ్బడుతునా యూద్ులను క్ాప్ాడుతున్ాాడు. పలువురు 

యూద్ులు అతడి ఫాకరరచలో ఉదో యగాలు చేసూు  ఉండగా, అనే్క వంద్లమందిని అతడు క్ొని పనిలో 

ప్పట్ర కున్ాాడు. తన డబుీను ఉపయోగించ్చ మనుష్ుయలను క్ొన్ాాడు. ఆ సరనిమా చ్చవరిలో, "యుద్్ం 

ముగిసరంద,ి మీరు ఈ పాజలను ఇక పంప్రంచ్వచ్ుీ అని ఒకతను వచ్చీ ఫాకరరచలో ఉనా S chindlerకు 

చెబుతాడు". అపిటిక్ ిఅతడు, పద్క్ొండు వంద్ల మందిని క్ాప్ాడాడు. ఒక వయకి్ు  అతడి వద్ద కు వచ్చీ,  "గొపి 

పని చేశారు Mr. S chindler ఎంద్రిన్ల రక్షించారు" అంటాడు. ఐతే ఇతడిక్ ితృప్రు  లేద్ు. ఇంక్ా అనే్కులిా 

రక్షించ్చ ఉండవచ్ుీ. తన క్ారువెైపుకు చ్ూసర "ఈ క్ారును అమిమ ఇంక్ా అనే్కులిా క్ొని ఉండవచ్ుీ" న్ాని 

చెప్ాిడు. ఇఇ ఖ్రచదెైన ప్పన్ాను అమిమవేసర నే్ను ఇంక్ా అనే్కులను క్ొని ఉండవచ్ుీ. న్ా వద్ద  ఉనా 

బంగారానిా అమిమ పలువురిా క్ొని ఉండవచ్ుీ నన్ాాడు. అతడి ఆలోచ్న్ా విధానం మారిపో్ యంది. తన వద్ద  

ఏమునాద్నే్ద ిక్ాద్ు, దాంతోటి ఎంద్రిా క్ాప్ాడ గలమన్ేద ిముఖ్యం. పలువురిా క్ాప్ాడి ఉండవచ్ీని 

గీహ ంచాడు. 

మన యేసు క్రసీుు  ముంద్ు నిలుీనాపుిడు, మరింత పరిచ్రయ చేయగలమని గహీ సాు ము. పాజలు యేసు క్రసీుు  

పాభ్ువును నమమక పో్ తే నితాయ నరక్ానిక్ి వెళతారని నిరూప్రంచ్డానిక్ి మేము ఈ సంగతులనిాటినీ చెపిడం 

లేద్ు. అద ిమా లక్షయంక్ాద్ు. దీనిని గురించ్చ ఏం చేయబో తున్ాారని పాశిాంచ్డమే ఇపుిడు మా లక్షయం. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. పాజలారా! యేసు క్రసీుు  బో ధలన్ే జీవపు ఊట యేసు వద్ద నుండి అపొ్ సు లుల 

మూలంగా కె్రైసు వులవద్ద కు వసుు నాద్ని మీరు గీహ ంచారు. సంఘ చెరితాలో ఈ జీవపు ఊట తరతరాలుగా 

పావహ ంచ్చంద ిఅంతంలో మన వద్ద కు చేరుకునాది. ఇది నీతోటి ఆగ ిపో్ తుందా? లేక నీవు పాభ్ువు ఆజఞ కు 

విధేయుడవెై ఈ జీవ పావాహ్వనిా స్ాహ తుల వద్ద కు ఇరుగు పొ్ రుగు వారిక్,ి దేవుడు తలుపులు తెరిచ్చ 

అందించ్మనా వారిక్ ిఅందిసాు వా? 

ఈ ధారావాహ క నిరాహణ లోని ఉదేద శం అద,ే మీరు సంగతులను వినిన తరువాత, వీటిని అధయయనం చేసర మీ 

చ్ుటటర  ఉనా స్ాహ తులకు, ఉదో యగసు లంలో ఉనా సహో దో యగులు మీ ప్ాఠశాలలో ఉనా స్ాహ తులకు, మీ 

పరిచ్యసుథ లంద్రిక్ర చెబుతారని ఆశిసుు న్ాాను. ఒకరితో మొద్ల టర ండి. మీరు మొద్ట ఒకక వయకి్ు కి్ మాతాం 

క్రసీుు  సువారు ను పాకటించ్చ ఆ తరువాత పాతి ఆరు నె్లలకు సువారు ను మరొక వయకి్ు కి్ పాకటించ్ుకుంటట పో్ తే 18 

½ నె్లలోా  లోకమంతా సువారు  పాకటించ్ బడుతుంది గణాంక్ాలు తెలుపుతున్ాాయ. కె్రైసు వులు యేసు క్రసీుు  

పాణాళ్లక యెైన క్రసీుు  మహ్వ ఆజఞ ను తీవాంగా తీసుక్ోవాలి. అలా చేసాు రని ఆశిసుు న్ాాను. 

రబ్బీ, ఈరకజు మావద్ద కు వచ్చీ ఇనిా సంగతులను చెప్రినంద్ుకు కృతజఞ తలు. మీకు వంద్న్ాలు 

చెబుతున్ాాను. 

 

 

 

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

"యేసు క్రసీుు ను అంగచకరించ్డానికి్ ప్ాారిథ ంచ్ు" @ J Ashow.org ను 

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్ర  బాక్సు 8977 

చ్టర నూగా, TN 37414 అమ రిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 

 

 

 


