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GCG2-1-TE 

శిష్యులనుగా చేయుటకు సాహస ించుము: విశ్ాాసులను తీర్చిదిద్ుు టలు 

అనుభవపూర్ాక సింగతయలు - కార్ుకరమిం 1. 

అనౌనసర్:   మీరేమి ఆలోచిస్తు న్నారో అదే ముఖ్యమ ైన విషయము.  యేస్త క్రసీ్తు  అమ రిక్ా, క్ెనడన, మద్య 

అమ రిక్ా, ద్క్షిణ అమ రిక్ా, యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా, ఆసరయా, ఫ్రలిప్రియనతు, ఆస్ర ేలియాలోని 

కె్రైస్ువులు ముఖ్యంగా ఏంచెయాయలని క్ోరుతున్నాడు? న్నకు శిషుయలనతగా చేయుడని యేస్త చెప్పినత. 

శిషుయలనగా ఎవరు? శిషుయలనత ఎలా చెయాయలి? దీనిక్ి జవాబు చెప్్ి అతిధి రబ్బీ గలాా ట,ి మూడు వేల 

రెండ ంద్ల స్భ్ుయలునా చ్రచీకి్ ప్ాస్రరు - న్నలుగు ఉద్యారాధనల స్ంఘం. ఈయన ఏడనదికి్ ఎనిమిది 

మందిని శిషుయలనతగా చేస్తు న్నాడు. వారు వెళా్ల పలువురనిి శిషుయలనతగా చేస్తు న్నారు. మీరు ఎనాడూ ఎవరచా 

శిషుయలనతగా చేయకపో్ తే ఇపుిడు చేయడం సాధయమేన్న? తెలుస్తక్ోవలసరన ఆచ్రణనతమక అంశాలేమిటి? ఈ 

అంశాలనత నే్టి జాన్ ఆంకే్ర్ బర్్ షో  క్ారయకమీానిా తెలుస్తకుంటారు. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మా క్ారయకమీానికి్ సాాగతం. ఈ రోజు గొపి విషయాలనత చెపినతన్నాము. 

మీకు తెలిసరనటలా గా, మనము ఏడు బిలియనతలకు మించిన పాజలునా పాపంచ్ములో నివసరస్తు న్నాము; 

ఇయతే వారిలో న్నలుగునార బిలియనతల పాజలకు పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు  రక్షకుడనే్ విషయము తెలియద్త. 

అయతే అటలవంటి వారిని ఎలా చేరుక్ోవాలనే్ పాణనళ్లక యేస్త క్రసీ్ు  స్ాయముగా కలిగియున్నాడు. మరియు 

దననిని ఆయన గొపి నియమముగా స్రాలోకమునకు వెళా్ల స్రా జనతలనత శిషుయలుగా చేయుడని 
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అపిగించనరు. మరి మనమిపుిడు మాటాా డుతునాది, దీనిని మనమ లా చేయగలము? నీవది ఎలా 

చేయగలవు? మరియు నే్నత మన దేశములోన్ే గొపి బ ైబిలు బో ధకుని నే్డు ఆహ్వానించననత, రోబి గలాా ట,ి 

ఆయన తన స్ాంత అనతభ్వములలో నతండి శిషుయలనత చేయుటేలాన్ో తెలియచేయనతన్నారు. ఇకకడునా 

ఈయనకు 3200 స్భ్ుయలునా స్ంఘమునాది, ఆదివారం న్నలుగు ఆరాధనలనత జరగిిసాు రు, అయనన్ో 

వయకి్ుగతముగా శిషుయలనత చేయుటకు ప్ాాధననయత నిస్తు న్నారు. మరియు ఏడు వారముల స్మయములో 

ఆయన 30 మందిని శిషుయలుగా తయారు చేసరన్నరు. వారేమి చేస్తు న్నారంటే బయటకు వెళా్ల తిరిగ ిమిగిలిన 

వారిని శిషుయలుగా చేస్తు న్నారు. ఇపుిడు, రోబి, ఇపుిడిది పాతివారికి్ వయకి్ుగతముగా మీరు చెయాయలి. ఏడు 

స్ంవతురాల కి్తీము మీకు పాభ్ువంటే ఎవరోకూడన తెలియద్త.   

మీరు నూతన ఓరిాయాన్ు వీధతలలో నడుస్ూు  వెళుతునా భ్యమునత కలిగించే వాయకి్ువి. నిజానికి్, మీరు 

నూతన ఓరిాయాన్ు లో 290 బరువుతో, 6'6" ఎతుు తో చ్ూడగానే్ భ్యానిా కలిగించే వాడవు అవున్న? 

మరియు నే్నత మీ డెైైవరు ల సైపన్ు చ్ూసానత, పాజలు మిముమనత చ్ూచినపుిడు, వారిక్ి ఎంతో భ్యము 

కలిగించేవాడిగా ఉండేవాడివి. 

స్రే, ఇపుిడు పూరిుగా భినాముగా కనబడుతున్నారు. యేస్త మీ జీవితననిా పూరిుగా మారిీవేశారు. 

యేస్తనత మీ రక్షకునిగా ఎలా అంగచకరించనరో మాకు వివరించనమని అడుగుతున్నానత, మీరు ఉనా 

ప్ాపములలో నతండి ఆయన మిమ మలా విడిప్రంచనడు. దనని తరాాత, ఒకరు మీ పాకకకు వచిీ నినతా 

శిషుయనిగా మారీడములోని ముఖ్ాయంశము; అదెంద్తకు ముఖ్యమ ైనది; దనని తరాాత మీరెలా ఇతరులనత 

శిషుయలుగా చేస్తు న్నారు. మీ కునత చెపిండి. 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   మంచిది, నే్నత ఒక కె్రైస్ువ కుటలంబములోని ప్పంచ్బడనా నత, న్న తలాిద్ండుా లు రోమనత 

కథోలిక్ా స్ంఘస్తు లు మేము పాతి వారము ఆరాధనకు వెళ్లా వారము. అయతే విషయమేమంటే, నే్నె్ంత 

ఆచనరాకునిగా ఉన్నా, పాభ్ువుతో న్నకు స్ంబంధము మాతాము లేద్త. 

నే్నత క్ాలేజీ తరుపున బాసపకట్ బాల ఆడటానికి్ హటటరస్ీర్్, మిసరుసరప్ీ వెళ్లా నత. మరయిు మిగిలిన 

స్ులములకన్నా సాకలరిిప్ క్ోస్మ ై నే్నత ఒక కె్రైస్ువ క్ాలేజీ ద్క్షిణ బాప్రరస్తర  కె్రైస్ువ క్ాలేజీకి్ వెళ్లా నత. కనతక న్న 

కళ్లశాలలో జరిగే పాతి స్తవాసా్  కూడికలో ననే్ా కే్ందా్ముగా చేయడననిా హించంచ్ండి, మీకు తెలుసా, "రోబి 

నశించిప్ో యాడు, మనము క్రసీ్తు  గురించి రోబికి్ చెప్ాిలి". 1995 లో, ఒక వయకి్ు న్నద్గ్రకు వచిీ, "రోబి 

నీవెపుిడెైన్న బాధించ్బడనా వా, మీరెపుిడెైన్న శమీల న్ననతభ్వించనవా, నీవు పాభ్ువునకు మొఱ్ఱప్పటరవచ్తీ, 

ప్ాపములు ఒపుికుని, పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు ప్ప ైవిశాాస్మునత నిలుపుము అన్నాడు". అపుిడు నే్నత, 

"మంచిది, న్నకవస్రము లేద్నే్వాడిని". మీరు చ్ూస్ు , ఆ స్మయములో నే్నత విన్ోదనలు జరుగుతునా 

ఇండాలో ఉండటానికి్ ఇషరపడేవాడిని; విద్తలంటే న్నకి్షరము; మరియు సీు ైలప్పై ఇషరము కలిగియుండేవాడిని; 

కనతక యేస్త న్న రాడనరుకు చివారన ఉండేవారు. నే్నత క్ాలేజీ చ్ద్తవునత 1998 లో ముగించననత. న్న స ంత 

కంపూయటర్ కంప్పనీని సాు ప్రంచననత. పాపంచ్ములోనే్ గొపివాడిని క్ావాలనతకున్నానత. నే్నత పాపంచ్ములోనే్ 

ఎకుకవ డబుీక్ాల ప్్రుకలవాడిని క్ావాలనతకున్నానత. అయతే 1999 నతండి పనిముగించ్తకుని ఇంటికి్ 

వస్తు ండగా, జాన్, ఒక 18 చ్క్ాీల - అది మరలా జరగటం న్నకి్షరం లేద్త, అది రావడము కూడన చ్ూడలేద్త - 

అకకడనతండి స్రాస్రి న్నవెైపుగా వచిీ దనని చివర గంటకు 65 మ ైళళ వేగంతో వచిీ ననతా తనకి్ంది. 

నే్నత కూరిీన సీటల పూరిుగా విరిగిపో్ యంది, న్న సీటల బ లుర  స్రిగానే్ ఉంచ్బడింది. నే్నత వెైద్తయలనత 

ద్రిశంచినపుిడు వారున్నతో అనాది, "ఇంత పామాద్ంలో మీరు తప్రించ్తక్ోవడము అద్తుతము. న్నలుగు 
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విషయాలు చెప్రి ఇంటిక్ి పంప్రంచ్నైె్ యున్నాము". 22 స్ంవతురాల వయస్తులో నే్నత ఇంటికి్ ఆక్రు క్ ంటిన, 

వలియం, సో మా, మరియు ప్పరొకసపట్ తో పంప్రంచ్బడనా నత. ఇపుిడు, అస్లేమీ జరిగంిదో  మీరు 

హించంచ్తక్ోవచ్తీ. న్ేనత పాతి 4- 6 గంటలకు న్ొపుిలకు మంద్తలు తీస్తక్ోవడం ప్ాారంభించననత, క్ేవలము 

మూడు నె్లల లోన్ే మంద్తల షాపులలో ద రిక్ే మంద్తలకు బానిస్నైె్ప్ో యానత. ఎతుు  ప్పరగాల నే్ అద్తపులేని 

ఆశయుండేది. న్నకు డబుీ స్ంప్ాదించనలని లేద్త, నే్నత గొపివాడిని క్ావాలనతక్ోవడం లేద్త, న్నకు 

ప్ డవవాాలని వుంద్ంతే. 

 మీ క్ర కు తెలిసరనటలా గానే్, నే్నత ఎద్గటానిక్ి అవస్రమ నైనిా మంద్తలున్నకు ద రకలేద్త, కనతక ఎవరో న్నకు 

నూతన ఓరిాయాన్ు ద్గ్ర న్న ద్గ్రకు వచిీ అన్నారు ింెరోయనత మరియు క్ కె్రన్ వంటివేవెైన్న ఒకకసారి వాడి 

చ్ూడక పో్యారా అన్నారు? రోడుా మీద ేఇవనీా ద రుకుతుంటే ఎంద్తకని మీరు మాంద్తలక్ రకు 

పాయతిాస్తు న్నారని అన్నారు. క్ నిా నె్లలలోనే్ నే్నత ింరీాయనతకు మరియు క్ కె్రనతకు బానిసపైపో్ యానత. 

నే్నత నూతన ఓరిాయాన్ు లో డాగు్ లు అమమటం మొద్లుప్పటార నత, కుా పు ంగా చెప్ాిలంటే నే్నత GHB ద్గ్రనతండి 

మారిజువాన్న నతండి ఎక్ెటెసర బిళళల వరకు అనిాటిని అమమనత. అవనీా నే్నె్లాటి పరిసరుతులలో ఉన్నానని 

సానతభ్ూతి ప్ ంద్టానిక్ి చెపిపడం లేద్త, క్ాని వాటి నతండి ఎంత ద్ూరముగా దేవుడు ననతా తీస్తకువచనీడో  

తెలియచేస్తు న్నానత. 

ఆ మూడు స్ంవతురాల క్ాలంలో, 2000 నతండి 2003 వరకు, నే్నత మతుు  అదనరాా లు మరియు మంద్త 

అలవాటలతో న్న స్ాించతులలో ఎనిమిదిమంది చ్నిపో్యారు; మిగిలిన ఆరుగురు జెైలులో వేయబడనా రు. ఆ 

స్మయమంతటిలో నే్న్ొకకడినే్ మాతామే వదిలివేయ బడిన్ననత. న్నకు రెండు రిింెబిలిటేషనత చికి్తులు 

చేయంచనరు ఎంద్తకు నే్నత రెండిటి ద్గ్రకు వెళ్లళనంటే నే్నత న్న స ంతముగా, న్న బలముచేత న్న శకి్ుచేత 
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చేస్తక్ోడననికి్ పాయతిాంచ్తట వలన. అపుిడు న్నకరామయంది న్నప్పైన నే్నత ఆనతక్ నినపుిడు, నే్నత బొ తిుగా 

ఓడిపో్ తున్నానని. ఐతే చివరిక్ి 2002 నవంబరు 12 న, ఇపిటిక్ి క్ేవలము ఏడునార స్ంవతురాల ముంద్త, 

నే్నత మోక్ాళాప్పై కూరుీన్నానత. అది ఒక మందిరములో క్ాద్త, అది ఉజీవ స్భ్లో క్ాద్త. నిజానిక్ి అపిటిక్ి 

క్ ంతక్ాలంగా నే్నస్లు మందిరానికి్ వెళళలేద్త. అపుిడు నే్నత పాభ్ువునకు మొరప్పడుతూ బిగ్రగా చెప్ాినత, 

"పాభ్ువా, నే్నత నిజమ ైనవాడివెైతే, నీవు స్రాలోక్ానిక్ ిదేవుడవెైతె, నే్నతన్నా ఈ పరిసరుతినతండి ననతా 

రక్షించ్తము... " ఆ స్మయానికి్ న్న ద్గ్ర జాన్, న్న ద్గ్ర కే్వలము 180 డనలరుా  మరయిు క్ ంత ింీరాయనత 

మరియ క్ కె్రనతతో ప్ాటలగా. దననరామేమిటో మీకు తెలుసా, నే్నత పాతి రోజు లేచిన వెంటనే్, బతికుండటానిక్ి 

నే్నత దననిని వేస్తకుని యుండనలి. నే్నత పాభ్ువుకు మొఱ్ఱప్పటిర  అన్నానత, "నీ బానిస్తామునతండి నీవు 

న్ననానత విడిప్రస్ు , ఇక న్న జీవితములో మిగిలిన దినములనిా నీ పరిచ్రయకె్ర స్మరిించ్తకుంటానత". 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, ఆ స్మయానిక్,ి నీ స్మసాు నిా క్ోలాియావు. నీ ఇంటిని 

క్ోలోియావు, నీకునా స్మసాు నిా క్ోలోియావు, మీ న్ననా ద్గ్ర కూడన క్ ంత డబుీ ద ంగిలించి యుంటావు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత, న్న పరిసరుతి చనలా దనరుణంగా ఉంది, న్న ద్గ్ర ఉనా వారంద్రినతండి, న్నకు 

స్హశయీంచిన వారంద్రి నతండి ఇంక్ా కచిీతంగా చెప్ాిలంటే న్న తలాిద్ండాలు నతండ,ి మా న్ననా ద్గ్రే నే్నత 

15 వేల డనలరుా  ద ంగిలించననత. నే్నతని పరుులోనతండి కె్డీిట్ క్ారుా నత ద ంగిలించి అతనికి్ తెలియకుండన దనని 

ప్ాస్ారా్ గురిుంచ్తకుని అతని క్ాతనలోనతండి డబుీలు ద ంగిలించేవాడిని. అపుిడు వారు ఇంటిలోనతండి 

నె్టిరవేశారు. మా అమమ న్నకు ఫో న్ చేసర చెప్రిన విషయానిా నే్నె్పిటిక్ర మరిీపో్ లేనత, ఆమ మంద్ంట,ే "రోబి, 

ఉహ్, నీవు చేసరంది మాకు తలిసరపో్యంద్ని నీవు తెలుస్త క్ోవాలి. మీ న్నానా చనలా క్ోపంగా ఉన్నారు. 

న్నకె్ంతో విస్తగుగా అనిప్రంచింది. మరలా ఇంకె్పుిడూ మా ఇంటికి్ రాకు అంది". 



6 

 

ఏదిఏమ ైన్న, కుా పు ంగా ముగించ్డననిక్ి, నే్నత న్న జీవితమునత పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు కు స్మరిించ్తకుని 24 

గంటలు క్రసీ్తు తో స్మయం గడిప్రన తరాాత. తరువాతి రోజు, నే్నత న్న తండిా ద్గ్రకు వెళా్ల అన్నానత, "న్ననా, 

దేవుడు బో ధించ్డననిక్ి ననతా ప్రలిచనడు నే్నత పరిచ్రయకె్ర వెళుతున్నా". అపుిడు మా ననతనా న్నవెైపు చ్ూచి 

అన్నాడు, "కుమారుడన, ఒక యాజకునిగా ఉండి ఒక రోజున ఎలా ప్పళా్ల చేస్తకుంటావు? అన్నాడు". అపుిడు, 

"లేద్త న్ననా, యాజకునిగా క్ాద్త". అన్నానత. దేవుడు న్న జీవితములో పనిచేయడం ప్ాారంభించనడు. 

క్ాని తరువాత ఆరునె్లలో న్నకు జరిగింది అనే్క నూతన విశాాస్తలు చనలా మందికి్ కూడన జరిగే యుంటలంది: 

నే్నత స్ందిగాంలో ఉన్నానత, బ ైబిల లా చ్ద్వాలో న్నకు తెలియద్త, పాతిరోజు బ ైబిలు చ్ద్వాలనా స్ంగతి న్నకు 

తెలియద్త, వాక్ాయలనత ఎలా కంఠస్ుము చెయాయలో న్నకు తెలియద్త, ఎలా ప్ాారిదంచనలో న్నకు తెలియద్త. ఈ 

ప్ాారానలు మునతపటి నతండే నే్నత నే్రుీకున్నానత, క్ాని పాభ్ువు న్నతో మాటాా డేంతటి స్ంబంధమునత నే్నత 

పూరిుగా స్ంప్ాదించ్తక్ోలేద్త. కనతక క్ ంతక్ాలం నే్నత ఇలానే్ ఉన్నానత. అయతే మందిరములో ఒకరు 

న్నద్గ్రకు వచిీ అన్నారు, "రోబి, నీవు తిమోతీలా ఉన్నావు. నీకు ప్ౌలు క్ావాలి అపో్ స్ులుడెైన ప్ౌలు క్ావాలి 

అన్నారు". అంతకు ముంద్త నే్నత ప్ౌలు గురించి బ ైబిలులో విన్నానత క్ాని అపుిడే చ్ద్వటం ప్ాారంభించననత. 

దనని తరాాత, ప్ాారిాంచ్తట ప్ాారంభించననత. క్ నిా నె్లలు నే్నత ప్ాారిాంచననత. అయతే ఒక రోజున నే్నత 

ఆరాధనలో కూరుీని యునాపుిడు బరిమంగాా మ్ స్ంఘ ప్ాస్రరుగా ఉనా డేవిడ్ ప్్ా ట్ అనే్ వయకి్ు న్నద్గ్రకు 

వచిీ అన్నాడు, "రోబి,వారంలో ఒకసారి బ ైబిలు అధయయన తరగతులకు, ప్ాారిాంచ్తటకు మరియు వాక్ాయలనత 

కంఠస్ుము చేయడననికి్ వసాు వా అన్నారు." అంద్తకు, "డేవిడ్, నే్నత తపికుండన వసాు నన్నానత". 

అపుిడతడు, "దననిక్ రక్ెంద్తకు క్ెంద్తకు ప్ాారిదంచ్కూడద్త అన్నాడు". అంద్తకు నే్నత నే్నత ఇపిటికే్ 

ప్ాారిుస్తు న్నానత ఎపుిడు కలుస్తకుందన మన్నానత? కనతక పాతి వారం కలవడం ప్ాారంభించనము.   
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మరియు, జాన్, ఆయన తరాాతి ఆరు నె్లలో న్నతోనే్ స్మయమంతన గడిప్ర న్నలో తనకునా బ ైబియాలు 

జాా నమంతటిని నింప్్సాడు. దనని తరాాత తరువాతి స్ంవతురము ప్ాారంభ్ములో నే్నత టిమ్ లాఫ్పా ర్ అనే్ 

వయకి్ుని కలుస్తకున్నానత. టిమ్ గారు నిక్ోల్సు స్రట్ యూనివరిుటట కె్ంపస్తలో పనిచేసవ్ారు, మరియు ఆయన 

ఆ క్ెంపస్తలో గడిచిన 20 స్ంవతురాలలో అనే్కులనత అభివృదిా  చేసర శిషుయలుగా ఆయన ననతా ఒక 

స్మావేశముకె్ర నూయ మ కి్ుక్ో లోని గోా రెరటా కు తీస్తకు వచనీడు. తరవాతి మూడు నె్లలో పాతి రోజు ఉద్యం 

మరియు రాతాి ఆయన న్నకు నే్రిించనరు. కనతకనే్ ఏడునార స్ంవతురాల తరాాత ఇకకడ ఉన్నానత. నే్నత 

శిషయరికం క్ రకంత ఆస్కి్ు కలిగియుండటానికి్ క్ారణము నే్నత శిషయరికము లోనతండి వచిీన వాడనత కనతకే్. 

నే్నె్లాంటి వాడన్ో దననిక్ి ఫలితముగా, నే్నిపుిడు ఉనాది పాజలు న్న జీవితములో నే్రిించిన వాటి ఫలితము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది. మీద్గ్ర అద్తుతమ ైన విషయమునాది, ఇకకడ అపుిడపుిడు 

తపికుండన దననిని మేము గురుు చేస్తకుంటాము. క్ాని న్న ఉదేదశములో ఈ క్ారయకమీానిా ఇంటిలో ఉండి 

చ్ూస్తు నా వారంద్రిక్ర ఇది ఒక ఆచ్రణనతమకమ ైన విషయముల ఉండనలనతకుంటలన్నానత, స్రేన్న? 

పాజలంద్రిక్ర గొపి నియమమునత గురించిన విషయాలు తెలుస్త. మీకు తెలుసా, యసే్త ఒక గొపి మాటనత 

చెప్ాిడు, "పరలోకమంద్తనత భ్ూమిమీద్నత న్నకు స్రాాధి క్ారము ఇయయబడియునాది". దననిక్ి ఆయన 

తననత దేవుడనని చెపుికుంటలా గానే్ అరాము స్రేన్న? ఆయన పరలోకమునకు అధిక్ారి మరియు భ్ూమిక్ి 

అధిక్ారి. ఆ అధిక్ారముతోనే్ అంటలన్నాడు, "వెళా్ల, స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలనతగా చయేుడి;" స్ర,ే పాజలక్ిది 

అరామయంది. 

అయతే స్ంఘ స్భ్ుయలనత గురించి ఆలోచించ్ండి- నే్నత కూడన వారిలో ఒకరిని- వారిక్ి ఈ ఆటలో చరేాలనే్ ఆశ 

ఎంత మాతామూ లేద్త. "పాభ్ువా, నే్నత పాయతిాసాు నని" నే్నత చెప్్ి పరిసరుతికి్ వచిీనపుిడు. ఇది రక్షించ్ 
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బడటం కంటే కషరమ ైనద,ి స్రేన్న? మీకు తెలుసా, రక్షించ్ బడతనమంటే మీ చేతిని బయట ప్పటిర  "యేస్ూ, న్నకు 

నీ ఉచిత బహుమానం క్ావాలి మరియు న్న ప్ాపములు క్షమించ్బడనలి, మరియు నీతో వయకి్ుగత అనతభ్వము 

ప్ ంద్తక్ోవాలనతకుంటలన్నానని" చెపిడము వంటిది. క్ాని పాకక వారిక్ి ఒకవిషయానిా చెప్ాిలంటే న్న 

గౌరవముకు భ్ంగము కలిగేదిగా ఉంద్నతకున్నానత. నే్నత పాభ్ువుతో "స్రే, నే్నిది చేసాు నత, క్ాని మీక్ కటి 

చెపిన్న, పాభ్ువా, నే్నత దీనిక్ి స్రెరన వాడనత క్ానత. న్నకు స్మాదనన్నలు తెలియవు, నే్నత పాస్ంగికుడనత 

క్ాద్త, నే్నత ఆరాధనలో బో ధించ్లేద్త, నే్నత స్ండే స్ూకల్స టటచ్రునత క్ాద్త, ఇదెలా చెయాయలో న్నకు 

తెలియద్త. ఇదేమవుతుందో  న్నకు తెలియద్త, క్ాని ననతా పాయతిాంచ్మని అంటే, ఇది చేసాు నత అన్నానత". 

నే్నలా ప్ాారంభించననత మరియు న్న జీవిత మంతటిలో, ముప్పైి స్ంవతురాలుగా టెలివిజనత క్ారయకమీాలనత 

చేయటము దేవుడు ననతా ఉపయోగించ్త క్ోవడము చనలా కషరమనా నిరణయము నతండే వచనీయ. 

స్రే? క్ాని నే్న్న నిరణయం తీస్తకున్నానత. ఇపుిడు, తనము కూరుీనా బలాప్పై నతండి లేచి ఇతరులకు నే్రిించే 

లేక తరచీద్తనిచేీ  మరియు శిషుయలగుటకు వారిని పో్ా తుించంచ్త కి్యీనత ఒక సారి పాయతిాంచనలనతకునే్ 

వారిని మీరెలా పో్ా తుించసాు రు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత, ఇది గొపి పాశా. అనే్కులకు శిషుయలుగా చేయుడనిబాధయతనత గురించి 

తెలుస్త. మతుయ స్తవారులో, మీరు ముంద్త చెప్రినటలా గా, మతుయ 28:19, యేస్త చెప్రినది, "వెళా్ల, స్మస్ు  

జనతలనత శిషుయలనతగా చేయుడి;" ఇది ఒక ఆజా, కనతక మనము వెళుళటకు ఆజాా ప్రంచ్బడిన్నమని 

తేలుస్తు ంది. క్ాని రెండవదిగా, ఆ ఆజా చివరిలో, యేస్త ఒక వాగాా నము నిస్తు న్నాడు. ఆయనంటలన్నాడు, 

"నే్నత యుగస్మాప్రు  వరకు స్దనక్ాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పినత." కనతకనే్, ఆస్కి్ుకర 

అంశమేమంటే, మీరెపుిడెైతే శిషయరికపు అనతభ్వములోనికి్ వసాు రో, అది నీవు మరయిు మరిద్దరు లేక 
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ముగు్ రు క్ాద్త, అది నీవు మరియు ఇద్దరు లేక ముగు్ రు మరియు పాభ్ువు ఉండుట. పాభ్ుని స్నిాధి అకకడ 

ఉనాది మరియు ఆయన కి్యీ అంతటిలో నినతా కలుస్తకుంటాడు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, న్న ఉదేదశము, పాజలకు నే్నత చెప్ాిలనతకుంటలనా విషయాలలో 

అద కటనతకుంటా, ఇది ప్ాారంభించినపుిడు నే్నది అరాము చేస్తక్ోలేదన, మరియు న్నక్ర స్మస్య లనిా ఉనావి 

న్నకే్మి చెప్ాిలో తలియటం లేద్త, న్నకు తెలియద్త, మీకు తనలుసా, పాజలు ననాడగనైె్యునావి ఏమిటి 

మరియు అపుిడు నే్నే్మి చెయాయలి. క్ాని నే్నత ప్ాారంభించననత. క్ాని నే్నత మనతషుయలనత కలవడం మొద్లు 

ప్పటిరనపుిడు మేము కే్వలము వచ్న్నలు చ్దివి ప్ాారిాంచ్డం ప్ాారంభించనము, అపుిడు గొపి నియమముతో 

చివర వచిీన వాగాా న్ననిా నే్నత అరాము చేస్తక్ోలేద్త, అదేమంట,ే "స్దనక్ాలము మీతో కూడ ఉన్నానత", నీ 

కె్రైస్ువ జీవితములో క్రసీ్తు  కనిప్రంచనలని అనతకుంటలన్నావా, స్రేాలో కనతగున్నా విషయాలేమంటే అనే్కులా 

కె్రైస్ువ జీవితనలు వెనకకు పో్ తూ కడనలిక లేనటలా గా ఉంద్నతకుంటలన్నారు, వారిక్ి నిజమ ైన స్ంబంధము లేద్త, 

వారికునా స్ంబంధము నిజమ ైనది క్ాద్త. మీరది నిజముగా క్ావాలనతకుంటే, ఇతరులనత కలుస్తకుని వారిని 

పో్ా తుించంచ్డం ప్ాారంభించ్ండి. మరియు నే్నత చ్ూసరనదేమంటే, ప్ాారిాంచ్డము న్నమటలర కు ఒక విషయము, 

క్ాని న్న స్ాించతుడు లేక స్ా ించతుల ప్ాారాన వినాపుిడు, అది న్నకే్దో  చేస్తు ంది. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దేవుడు న్నతో మాటాా డుతున్నాడు. మనము వచ్నములనత 

చ్ద్తవుతునాపుిడు, వారు వచ్న్నలనత చ్దివి "అవునత, మన జీవితములో దీనిని కచిీతంగా 

అనతకరించ్తలాగున చేస్తకుందనమని" చెప్రినపుిడు, అవి న్నక్ కటి చేసరనవి. కనతక పరిశుదనా తమ, స్ాయంగా 
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దేవుడే, ఆ స్భ్లలో న్నకు చ్ూప్రంచి మరియు ఇతరులకు నే్నత బో దించేపుిడు న్నకు నే్రిిస్తు న్నాడు. 

మరియు జరుగుతునా వాటిలో ఇది ఒకటి. నే్నత నే్రుీకునా మొరాక్ో విషయమేమంటే నే్నత ఎపుిడూ 

హించంచ్నంతటి గొపి పో్ా తనుహము. దేవుడు ప్ాారునలకు జవాబులిచ్తీటలోని నిజరూపము ఏమంటే, దీనిని 

మనమిపుిడు చ్రిీంచ్నతన్నాము, వాటిలోని ఒక విషయమేమంటే ప్ాారాన. మనము కలిసర ప్ాారిాంచినపుిడు 

యేస్త చెప్రినద,ి "ఎకకడ ఇద్దరు ముగు్ రు కూడి న్నన్నమమున వారి మధయ నే్నతంద్తనత". మంచిది, అది 

నిజమని నే్నత చెపిగలనత, మరియు దేవుడు ప్ాారునకు జవాబిచ్తీనత. పాజలు వచిీ ననాడుగుతో, "వినండి, 

మా అమమ నినాటి రాతాి ఆతమ హతయ చేస్తక్ోవాలనతకున్నారు. మనము ప్ాారిాంచినపుిడు దేవుడు ఆమ  

మనస్తు మారుీనని అనతకుంటలన్నారా?" అని అడిగినది న్నకు గురొు స్తు ంది. నే్నత దననిగురించి ఆలోచించనలి. 

అటలవంటి స్మస్యనత తీరీగలిగినంత సామరాయము దేవునికి్ ఉందన? 

మీకు తెలిసరనటలా గా, "న్నకు మొఱ్ఱప్పటలర ము నే్నత నీకు ఉతురమిచెీద్నత, నీవు గీించంపలేని గొపి స్ంగతులనత 

గూఢమ ైన స్ంగతులనత నీకు తెలియజేతునత" న్నని యరచమయా 33 లో చెబుతున్నాడు. "అడుగుడి 

మీక్ియయబడునత, వెద్కుడి మీకు ద రుకునత, తటలర డి మీకు తీయబడునత" నే్నీ వచ్నపుిడు అనతకున్నానత, 

"దేవా, నీవు నిజముగా చేసాు వా?" మరియు నే్నంటానత, "మనము ప్ాారిాంచ్నతన్నాము, నే్నత నీకు 

స్హ్వయము చేసాు నత నీకు తోడుగా ఉంటా న్ననా దేవుని వాకయ, అవునత, ఆధనరముగా విశాసరస్తు న్నానత". 

మరియు మేము వారి క్ రకు ప్ాారిాంచినపుిడు రక్షించ్బడిన తలాిని గురించిన విషయాలనత నే్నత చ్ూచననత. 

మరియు మేము ఉనాత ప్ాఠశాలనతంచి క్ాని లేక కళ్లశాలనతంచి క్ాని ఎంత మంది ప్రలాలనత తీస్తకు వచిీన్న 

ఆమ   మా అంద్రిక్ రకు అనిాటిని చేస్తు ండేది. ఇదే మన జీవితములో కలుగ వలసరన పూరిు మారుమనస్తు. 
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క్ాని మేము వచ్నములనత క్షుణణముగా పరిశీలించి ప్ాారిాంచేంతవరకు దననిని నే్నత స్రగిా అరాము చేస్తక్ోలేద్త. 

మనమికకడ క విరామం తీస్తక్ోనతన్నాము, మరియు మమేియు తిరిగి వచిీన తరాాత ఇతరులనత 

శిషుయలుగా ఎలా మారీగలరు, మరియు దేవుడెలా ఈ విషయాలలో స్హకరిసాు రు, మరియు అది మీ కె్రైస్ువ 

జీవితముకు అదెలా ఉతనుహ్వనిా నింపుతుందో  మేము చ్రిీంచ్న్ెై యున్నాము, మేము తెలియ చేసాు ము. 

మేము వచిీన తరాాత, ఒక వయకి్ు ఉనాపుిడు  రోబి వంటి వయకి్ుని ఎలా ఎంచ్తకున్నారని విషయమునత 

మాటాా డబో తున్నాము. 

ఆ వయకి్ు చెప్రినటలా గా చెపిడననికి్ ఇలాంటి వయకి్ుని ఎలా ఎంచ్తకుంటారు, "ింే, రోబి, మీరు అంద్రితో కలిసర 

పాభ్ువు గురించిన విషయాలనత చ్రిీంచ్డననిక్,ి కలిసర బ ైబిలు చ్ద్వటానికి్ మరియు ప్ాారిాంచ్డననికి్ మీరిషర  

పడతనరా?" మీకు తెలుసా, ఆ వయకి్ుని ఎలా ఎంచ్తకున్నారు? తరాాత మొద్టిసారి స్మావేశములో ప్ాలు్ నా 

తరాాత మీరేమన్నారు? భ్విషయతుు లో ఎకకడకు వెళానైె్యున్నామనే్ విషయాలు స్రేన్న? మనము తిరిగి 

వచిీన వెంటనే్ ఇతరులనత శిషుయలనతగా చేయుటెలా అనే్ విషయాలనత చ్రిీంచ్నతన్నాము. చ్ూస్ూు నే్ 

ఉండండి. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, తిరిగి వచనీము. మనము యేస్త ఆజా గురించి మాటాా డుతున్నాము, 

"వెళా్ల, స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలనతగా చేయుడి;" మీరు స్ాించతులనత కలిసరనపుిడు, మందిరములో మీతో 

నతనా వయకి్ుని పో్ా తుించంచ్డం, లేక పాకి్కంటివారిని కలిసరనపుిడో  ఎలా మాటాా డనలనే్ది చ్రిీస్తు న్నాము. 

మీరలా చేసాు రో, తెలుసా? మీరు నిజముగా చేయడననిక్ి పూనతకునాపుిడు మీరు చేయవలసరన 

అనతచ్రణనతమక విషయాలేమిటి? మరియు ఇకకడ మనతో మన దేశములోన్ే ఒక పాముఖ్ బ ైబిలు 
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ఉప్ాధనయయుడెైన రోబి గలాా టి గారున్నారు, ఆయనికకడ మనకు వాటిని తెలియచేస్తు న్నారు. మనమది 

నిజముగా ఎలా చేశామనే్వాటిని గురించిన క్ నిా విషయాలనత తెలుస్తకుంటలన్నాము. మరియు, రోబి, 

ఒక్ాకసారి మీరు ఈ పాకి్యీలో ప్ాలగ్ నతటకు ఇషర పడితే, మీకు ఏమి చెయాయలో తెలియక పో్యన్న  మీరు 

యేస్త యేస్త ఆజాకు విధేయత చ్ూప్రనటేా . అది మాటాా డుకుందనము: మీరెలా ప్ాారంభిసాు రు? ఎలా 

మొద్లుప్పటార లనే్ది కూడన మీకె్లా తెలుస్తు ంద?ి పో్ా తుించంచ్డననికి్ లేక శిషుయనిగా చేయడననికి్ ఒక వయకి్ుని 

ఎలా ఎంచ్తకుంటారు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. ఇది ఆస్కి్ుకరం. మనము కచిీతంగా మన ఉదనహరణగా యేస్తనత 

తీస్తకుంటాము. మరియు యేస్త ప్ాారానతో ప్ాారంభించనరు. తననత వెబడించ్నైె్యునా, స్వించ్నైె్యునా, 

తనతో నివసరంచ్నతనా పనె్ాండు మందిని ఎంచ్తక్ నతటకు ముంద్త క్ ండప్పైకి్ వెళా్ల అకకడన ప్ాారిాంచనరు. 

శిషుయలుగా చేయుటకు ఇషరపడే వయకి్ుకి్ నిజముగా ఈ పాకి్యీనత ప్ాారంబించనలనత వానికి్ ప్ాారిాంచ్డము చనలా 

ముఖ్యము, "దేవా, నే్రుీక్ోవాలనే్ ఆస్కలిగిన వయకుు లనత న్నయొద్దకు పంపండి". శిషుయలుగా చేయడననికి్ 

ఉండవలసరన ఒక ముఖ్యమ ైన అంశమిది. నే్రుీక్ోవాలనే్ ఆయాశాఖ్ల వారితో నీవు పనిచేయగలవు. 

మరియు ఇది "శిషుయడు" అనే్ మాటలోనతండి వచిీంది. 

ఆస్కి్ుకర విషయమేమంటే శిషుయడనే్ పద్ము బ ైబిలులోని స్తవారులలో 238 సారుా  వాడబడితే మొతుం నూతన 

నిబంధనలో 269 సారుా  వాా యబడింది అయతే కె్రైస్ువులనే్ ప్ాద్ముతో పరిశీలిస్ు  అది కే్వలము మూడు సారుా  

మాతామే వాా యబడింది. కనతక పాజలనత నే్నడుగుతునా పాశా, "యేస్త దనేిక్ రకు ఎద్తరుచ్ూస్తు న్నారా, 

కె్రైస్ువులా లేక శిషుయల క్ రక్ా?" కనతక స్మాధననమేమంటే శిషుయలు. 
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శిషుయడనే్ పద్ము చనలా ఆస్కి్ుకరమ ైనది, ఎంద్తకంటే ఈ పద్ము "పనివాడిక్ి", "నే్రుీక్ నతవానిక్ి" మరియు 

ఎద్గాలి అభివృదిా  చెందనలని ఆస్కలిగిన వయకి్ుకి్ ఉపయోగించ్బడుతుంది. కనతక ఇదే మొద్టి ఉండవలసరన 

అరాత. మీరొక వయకి్ుతో "మీరు ఎద్గటానికి్ లేక నే్రుీక్ోడననికి్ ఇషరపడుతున్నారా?" అనడగండి. ఇపుిడు, 

మీరడి చేయరు. నే్నత కషర ముతో నే్రుీకున్నానత. నే్నత 30 స్ంవతురాల వానిగా ఉంది 50 లేక 60 

స్ంవతురాల వారితో ఈ మాటలు చెపిడము కషరముగా అనిప్రంచేది, "నే్నత నినతా న్న శిషుయనిగా చేయటానిక్ి 

ఇషరపడుతున్నారా?" అలా చేయడము మంచిది క్ాద్నతకుంటానత, ఎంద్తకంటే వాళుళ, "మంచిది, నీవున్నకు 

ఏమి నే్రిించ్నతన్నా వంటారు". మంచిగా దననిని చేయడము ఇలా చేయడన మనతకుంటానత, "కలిసర 

బ ైబిలునత నే్రుీక్ోడము మీకి్షరమేన్న? దేవుని వాకయమునత కలిసర చ్ద్వటం మీకి్షరమేన్న? ఒకరిక్ి ఒకరు 

ఉతురవాద్తలుగా ఉండటం లేక వాకయమునత కంఠస్ుము చేయడము, లేక కలిసర ప్ాారిాంచ్డననిక్ి మీకు 

ఇషరమేన్న?" అపుిడు అనే్కులు దననికి్ ఇషరపడటానిా గమనించననత. మీరలా అడిగిన్న వారు చేయడననికి్ 

ఇషరపడతనరు.   

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇలాంటివారనే్కులు ఉన్నారు, రోబి. న్న ఉదేదశము, ఇది చేయడము కషరము 

క్ాద్త. ఇది కషర మనతకుంటారు, క్ాని అనిా స్ులములలోనత పో్ా తనుహము క్ావలసరన వారనే్కులు ఉన్నారు. 

మంచిది. మీరు వారిని అడిగని్న కూడన వారు చెబుతనరు. వారు రావడననికి్ ఇషర పడక పో్ తే అపుిడే 

చెబుతనరు. క్ాని రావడననికి్ చనలా మంది ఇషర పడుతునా వారుంటారు, వారు రహస్యముగా క్ నిాటిని 

ఇతరులకు చెపిడననికి్ ఇషరపడుతుంటారు, వారు ప్ాస్రరు క్ానటలవంటి వారి ద్గ్ర నతండి దేవుని 

వాకయములోనతండి వారి క్ రకు క్ ంత ఉపదేశము క్ావాలని ఇషరపడుతున్నారు. 
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వారు స్ంఘములోని సామానతయలు పాభ్ువు బాగా ఎరిగిన వారితో మాటలాడటానికి్ ఇషర పడుతుంటారు. మీకు 

తెలిసరనటలా గా లేక న్నకు తెలిసర నంతవరకు క్ ంద్రు సామానయ విశాాస్తలుంటారు వారిని ప్ాారిాంచ్మని అడిగితే 

చ్కకగా నీక్ రకు ప్ాారిుసాు రు. మరియు మీకు మరలా ఎపుిడు, మీకు తెలుసా, స్మస్య ఎద్తరెరన్న వారితో తిరగిి 

ప్ాారిదనచేయంచ్త క్ోవాలని ప్రస్తు ంది. మీరు వయకుు ల ద్గ్రకు వెళా్ల వారిని నీవు పో్ా తుించంచనలనతకుంటలన్నావని, 

వారిని శిస్తయలనతగా చేయాలనతకుంటలన్నానని అంటే రాడననికి్ ఇషరపడతనరా? అలంటి వారంటారు, 

"వసాు ము". ఇపుిడు ఒకవయకి్ు మీకు వసాు నని చెప్రి మీరు చ్చిీపో్యేంతగా భ్యప్పటార  డనతకుందనము, 

స్రేన్న. వారినె్కకడ కలుస్తక్ోవాలో ఎలా నిరణయంచ్తకుంటావు? వారిని కలిసరన తరాాత వారితో చెప్్ి మొద్ట ి

విషయము ఏమిటి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత మంచి పాశా. మందిరముకు బయట కలవడం మంచిద్ంటానత. నే్నిలా 

చెపిడననిక్ి క్ారణమేమంటే యేస్త శిషుయలకు బో ధించ్డననిక్ి ఎపుిడూ స్మాజమందరిములో కలుస్తక్ోలేద్త. 

ఆయన ఒక రబ్బీ గా అలా చేసరయుంటారనతకుంటారు క్ాని అలా చేయలేద్త. ఆయనె్పుిడూ వీరిని 

పాపంచ్ములోనికి్ తీస్తకువెళ్లా రు. కనతక నే్నత శిషయరికము నే్రిిస్తు నా పాజలకు ఇచేీ స్లహ్వ, "మందిరములో 

కలుస్తక్ోవద్తద . ఏదెైన్న రెసార రెంటలలోన్ో; ఏదెైన్న క్ాంప్పా క్ లోన్ో; వాయయమ శాలలోన్ో, ఒక బలాద్గ్రో లేక ఒక 

స్మూహములోన్ో కలుస్తక్ోమంటలన్నానత". ఇదేమి చేస్తు ంద్ంటే, అది వారి సౌలభ్య సరుతినతండి బయటకు 

తెస్తు ంది. మీకు తెలుసా, వారు అపుిడు రెసార రెంటలలో బ బైిలు చ్ద్వడము పరాద్త; అంద్రి మధయలో 

ప్ాారిాంచ్వచ్తీ; అని ఆలోచించేలా చేస్తు ంది అపుిడు వారు తమ సౌలభ్య స్ులములోనతండి బయటకు వసాు రు. 

అనే్క సారుా  పాజలు ననాడిగే పాశా, ఎంత ఎకుకవ సారుా  మేము కలవాలి? వారములో ఒకసారి కలిస్ు  

స్రిపో్ తుందన? లేక వారంలో రెండుసారుా  మేము కలవాలా? వారిక్ి న్న స్లహ్వ - దీనిలో ఇది ఇలానే్ చెయాయలన్ే 
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నియమేమీ లేద్త- క్ాని వారములో ఒకసారి కలవడము మంచిద్ని న్న ఉదేదశము. అయతే వారములో 

ఒకకసారెరన్న కలవడము ముఖ్యమ ైనది. మీరు దననికన్నా ఎకుకవ సారుా  క్ాలవ వచ్తీ క్ానీ వారమునకు 

ఒకసారి మంచిద్నతకుంటలన్నానత, ఎంద్తకంటే మీరు మాటాా డుతునాది పూరిుగా అరాము చేస్తక్ోడననికి్ వారికి్ 

స్మయము లభిస్తు ంది. ఇపుిడు, వారు న్నకు ఎపుిడూ ఫో న్ చేస్ూు నే్ ఉంటారు, పాజలు మీకు ఫో న్ 

చేస్తు నాటలా గానే్, కనతక ఇది వారమునకు ఒక్ాసారనే్ ఒపింద్ం క్ాద్త, ఇది అనిా స్మయములకు చెందిన 

ఒపింద్ం, అకకడ న్నకు ప్ాారాన క్ రకు ఫో న్ చేసాు రు, మరియు వాకయములోని పాశాల క్ రకు ఫో న్ చేసాు రు. 

కనతక వారముకు ఒకసారి కలవడం మంచిది. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. న్ేనత యూనివరుిటటలో ఉనాపుిడు, పాతిరోజు ఉద్యము 

ఆరుగంటలకు శిషుయలుగా తరచీదిస్తు నా వారినంద్రినీ కలుస్తక్ోవడము కుద్తరుతుంద్ని కనతగున్నానత. 

రెసార రెంటల కలిగిన ఒక వయకి్ుని నే్నడిగానత అతని రెసార రెంటలలో ఉపయోగించ్ని ఒక గది ఉనాది, నే్నతనితో, 

"మేమ కకడికి్ వచిీ పాతి రోజు ఉద్యము అలాిహ్వరం తింటాము నీక్ేమ ైన్న ఇబంద్తవుతుందన?మాకు క్ దిదగా 

ఏక్ాంత స్ులము ద రుకుతుందన? అనడిగానత". అపుిడతడు, స్మస్యమీ లేద్న్నాడు. అతనన్నాడు, 

"వాయప్ారము చేస్తక్ోడననిక్ి న్నకె్ంతో ఉపయోగపడుతుంది". కనతక, మాక్ా అంద్మ ైన గది ద రిక్ింది. నే్నత 

ఉద్యమే 5 గంటలకు లేచి చిక్ాగోలో క్ారు నడుపుకుంటూ వెళ్లతేనే్ 6 గంటల కకకడిక్ి చేరుకుంటానత. అకకడ 

మేము 6 నతండి 7 గంటల వరకు ఉండి తిరిగి తరగతులకు వచేీవారం. మరియు న్న ఉదేదశములో ఉద్యమే 

లేవడము న్నకు కషరమ ైన విషయము. క్ాని ఒక విషయము చెప్ాిలంటే, ఆ పాజలతోటి ఆ గంట స్మయము, 

మీకు తెలుసా- ఒక వారములో మూడు సారోా  లేక ఎకుకవసారుా  కలిస్వారము - మా జీవితములో ముఖ్యమ ైన 

అంశము, పాభ్ువుతో ఎద్తగుతునా విషయాలలో, ఒకరికి్ ఒకరు ఉతుర వాద్తలుగా ఉన్నారు. ఇపుిడు, 
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దననినె్లా ప్పటలర క్ోవాలో అనే్ వాటిని గురించి మాటాా డుకుందనము. మీరెలా చెబుతనరు, "నీకు నే్నత ఉతుర 

వాదిగా ఉండనలి మరియు న్నక్ రకు మీరు ఉతుర వాద్తలుగా ఉండనలి". మరియు మరది ఎలా పనిచేస్తు ంద?ి 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత, శిషయరికములోని పాకి్యీలో అతి ముఖ్యమ ైన విషయము ఉతుర వాద్తలుగా 

ఉండుట. ఉతుర వాద్తలుగా ఉండటమంటే, అనగా, కఠినమ ైన పాశా అడగటానిక్ి నీవే ఇతరులకు 

అవక్ాశమిస్తు న్నావు. మీరు అలవాటలగా చేస్ ప్ాపము కలిగియున్నారా? మీ వివాహములో 

స్మస్యలునావా? అభివృదిా  చెంద్తతున్నావా? దేవుని వాకయమునత చ్ద్తవుతున్నావా? వాకయములనత 

కంఠస్ుము చేస్తు న్నావా?కనతక ల కక చెలాించ్తటనే్ది శిషయరికపు పాకి్యీలోని అతి ముఖ్యమ ైన విషయము. 

బాధయతగా ఉండుట చినా విషయాలలో స్రిగానే్ ఉంటలనాటలా గా అనిప్రస్తు ంది, ఎంద్తకంటే క్ ంద్రంటారు, 

"మంచిది, స్మూహము ఎంత ప్పద్దదిగా ఉండనలి? అది ఐద్తరుగా ఉండనలా లేక పదమిందన?" నే్నత 

న్నలుగురుకన్నా ఎకుకవ క్ాకూడద్నాటలా  నే్నత కనతగున్నానత - నీవు మిగిలిన ముగు్ రు. నీవు మిగిలిన 

ఇద్దరు ఉండుట చనలా మంచిది. ఒకరితో ఒకరుగా ఉండటము నే్నత చెపినత. దననికి్ గల క్ారణమేమంట,ే 

ఒకకరే ఉనాటాయత,ే నీవు, శిషుయలనత చేయువాడవుగా, పాశాలు వస్ూు  ఉండులాగున నీకు అనిప్రంచనలి, అది 

దనదనపుగా టెనిాస్ ఆటలా ఉండనలి. మీరు ఎపుిడూ అవతలి వెైపు ఉనా వయకి్ు వెైపుకు నె్టలర ప్పైనతంచి బంతిని 

క్ డుతూన్ే ఉండనలి, వారు తిగిటల క్ డతనరు, మరియు ఆ బంతి అలా అటల ఇటూ కద్తలుతునాటేా  

మీరుంచ్గలగాలి, ఆ స్ంభాషణ క్ నసాగుతూ ఉండనలంటే. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, మరొక విషయము, రోబి, ఈ విషయములో ఒకక నిమిషము 

మిముమనత అడాగిస్తు న్నానత, ఈ విషయాలనత మీరు ప్ాారంభించినపుిడు మీరు మాటాా డటము 

ప్ారంభించినపుిడు మాటలు వాటంతట అవే వచిీనటలా గా నే్నత కనతగున్నాననా విషయము.   
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ఒకే్. న్న ఉదేదశము, ఇకకడకు వస్తు నా రెండు విషయాలనత గురించి మాటాా డుకుందనము, క్ాని నిజముగా 

చెప్ాిలంటే, మీరికకడికి్ వెళానైె్ యున్నారనే్ది ఎలా మీరు చెపిగలుగుతనరు? దనని తరాాత పాతి రోజు 

ఎద్తరౌతుండే విషయాలనత గురించి మాటాా డండి.   

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత, నే్నత శిషుయలుగా చేస్తు నా వారితో ఒక క్ాగితముప్పై క్ాని లేక మాటదనారా క్ాని 

ఒక నిబంధననత నే్నత చేసాు నత. మనమ లా చెయాయలని న్న నమమకము. ఇది నిజమ నై ఒపింద్మని పాజలు 

గమనించనలి, అపుిడే అది ఆశామాషర స్మయము క్ాద్ని అరామౌతుంది. ఇది ముఖ్యమ ైన పని. మనము 

దేవునితో వయకి్ుగత స్ంబంధమునత కలిగియుండబో తున్నాము. మన విశాాస్ముతో ఎద్గ నతన్నాము. కనతకనే్ 

మొద్టే నే్నత వారిక్ి వచేీ 12- 18 నె్లలవరకు మీరు తపికుండన రాడననికి్ కుద్రనటెలా తే ఇపుిడు 

ప్ాారంభించ్డము మంచిది క్ాకప్ో వచ్తీనని నే్నత చెప్్ిస్తు ంటానత. కనతక మీరు న్నతో స్ంబంధమునత 

ప్ాారంబిస్తు న్నారంటే అది తరువాతి 12-18 నె్లల వరకు ఒపింద్ము వంటిది. 

దనని తరాాత, తరువాతద,ి మేము కలిసర ప్ాారిాంచ్తట ప్ాారంభించి మేము కలిసరయునా స్మయమునత 

దీవించ్తమని పాభ్ువునత వడేుకుంటాము. తరువాత నే్నత కుా పుముగా మా స్మూహమునత గురించి వారికి్ 

వివరిసాు నత. అయతే నే్నత నముమతునా దేమంటే, జాన్, ఇదే. వారు మంచిగా పావరిుంచ్డం ఎలాన్ో చెబితే 

వారు మంచిగానే్ జీవిసాు రని పాజలనతకుంటలనా పాపంచ్ములో నే్డు మనమున్నాము. క్ాని అది బ ైబిలు 

పరమ ైనది క్ాద్త. దేవుడెపుిడూ చేస్దేమంటే, వారిది నమామలో నే్రిించనడు, మరయిు మీ నమిమక స్రెరనదెైత,ే 

మీ పావరున మారుతుంది. బ ైబిలంతటిలోనూ, ప్ౌలు కూడన అనిా స్మయాలలో ఇదే చెబుతుంటాడు. ఆయన 

ఎఫ్పసీు పతిాక మొద్టి మూడు అధనయయాలలో దేనిని విశాసరంచనలో చెబుతున్నాడు, దనని తరాాత ఆయన 

చెబుతునాది, "నే్నత మీకు చెప్రియున్నానత కనతక, ఇపుిడు మీరు జీవించ్వలసరనది ఇలాగుననే్". మంచిది, 
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శిషయరికపు పాకి్యీలో కూడన వరిుంచే నియమమిదే. అంద్తకే్ మేము వేదనంత పరమ ైన వాటిని సరదనా ంత పరమ ైన 

వాటిని చ్రిీంచ్డం ప్ాారంభిసాు ము. కనతక దీనిని విడిచిప్పటరకండి: ఈ సరదనా ంతనలు లేక వేదనంత విషయాలు 

తెలుస్తక్ోడననిక్ి క్ారణము మీ తల నిండన స్మాచనరమునత నింపడననిక్ి క్ాద్త; ఇది వయవహ్వర శ రలికి్ చెందినది 

క్ాద్త క్ాని మారుమనస్తుకు చెందినది. కనతకనే్, ఒక ప్ాఠము యొకక ముగింపులో స్మయము 

అయపో్ తునాపుిడు, "మనము నే్రుీకునా వాటనిాటి రచతిగా ఇపుిడు మీరు జీవించనలి. మీరు నే్రుీకునా 

వాటనిాటి ప్ాాక్ారముగా ఇపుిడు మీరు జీవించనలని" చపెిడము చనలా ప్ాాముఖ్యము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, స్మూహములో జరుగుతునా ఈ విషయాలనత గురించి మనమింక్ా 

చ్రిీంచ్నైె్ యున్నాము. మరియు న్న వయకి్ుగత అనతభ్వంలో నతండి నే్నత చెపిగలనత, "ప్ాారిాంచ్ండి" 

మీరనాపుిడు, మీరు మీ స్మూహములో ప్ాారిదస్తు నాపుిడు, అపుిడు ప్ాారాన గురించిన పాశాలనత, "దీని 

గురించి ప్ాారిాంచ్వచనీ?" అని అడుగుతుంటారు. 

మరియు మీరు నిజ స్నిావేశములనత చెబుతున్నారు, మీరిలా చేసరనపుిడు మీరు మీ స ంత అనతభ్వంలో 

నతండి దేవుడు స్మూహమంతటి ప్ాారునలకు జవాబివానతన్నాడని తెలుస్తకుంటారు. మరియు 

ప్ాాముఖ్యమ ైన విషయాలు జరగటానిా గమనిసాు రు. పాజలతో మీరు వెళా్ల సాక్షయమునత చెపిండని చెప్ాిలిు వస్ు  

మీరు కే్వలము "వెళా్ల సాక్షయమియయండని" మాతామ ేచెప్రి  హరుక్ోరు. "ఇలా మీరు చయెాయలని" మారు చెప్ాిలి. 

మరియు మా పాజలలో [రతి ఒకకరు చెప్రింది, "మేము నీతో వచిీ మొద్టి నీవు చేసద్ి చ్ూసాు మంటారు". 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అది నిజమే. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మరియు నే్నత వారితో బయటకు వెళా్ల ఎలా చేయాలో వారిక్ి చ్ూప్రంచేంతవరకు, 

అది వారిక్ి కూడన జరుగుతుంద్ని వారు నమమలేక ప్ో యారు. తరాాత నే్నత వారితో వళె్లళనపుిడు వారలా 

చేశారు, స్రేన్న, వారు చేయడననిా నే్నత చ్ూసానత. 

తరాాత, మీకు తెలుసా, నే్నత యూనివరిుటటలో ఉనాపుిడు న్న మరొక ఫో నతనత ఇంటిద్గ్రే ఉంచేసానత. 

నిజానిక్,ి న్నద్గ్ర రెండు ఫో నతలు ఉనావి, నే్నత దనరిలో కలిసరన వారి యొకక పాతేయక స్మస్యలకు ఒక ఫో నత 

మరియు ఇకకడ ఉనా స్మూహములు యొకక ఇలాంట ిస్మస్యలకనాటలా గా మరొక ఫో నత కనతక ఫో నత 

రింగయన్న దననిని బటిర  ఎవరికి్ స్హ్వయము అవస్రమో తెలిసరపో్ తుంది. మరియు నే్నత వాటిని ఎలా 

పరిస్కరిస్తు న్నాననా దననికి్ది ఉదనహరణ. 

మరియు మనమింక్ా వీటిని మాటాా డనైె్ యున్నాము. క్ాని ఇకకడ ఉన్నా విషయమేమంటే, మీరిది 

ప్ాారంభించి ఆయా పరిస్తు తులలో పాభ్ువు పనిచేయులాగున వేచియుంటే అది గొపి స్మాధననమిస్తు ంది. అది 

మీక్ెంత పో్ా తనుహమౌతుంది. బ ైబిలు కనతల ముంద్త కనబడుతుంది, దీనిని గురించి వచేీ వారంలో 

చ్రిీంచ్నతన్నాము- శిషయరికంలో బ ైబిలు యొకక సాు నమేమిటి? ప్ాారాన నిజ రూపమౌతుంది. దీనిని కూడన 

మనము చ్రిీంచ్నతన్నాము. మీ విశాాసానిా ఎలా పంచ్తక్ోవాలనే్ విషయానిా కూడన చ్రిీంచ్నతన్నాము. 

మీరేమి చెబుతనరు మరియు అదెలా పనిచేయనతంద?ి దనని తరాాత, ఏమి జరుగుతుందో  మీకు తెలుసా. 

ఎవరెరన్న మధయలో మాని వేస్ు  లేక ఎవరెరన్న "నే్నంత ద్ూరం వెళళడననికి్ ఇషరము లేద్ని" చెప్ీివారి విషయము 

ఏమి చెయాయలనే్ వాటిని వచేీవారం తెలుస్తకుందనము. ఇలాంటి పరిసరుతులనత ఎలా అధిగమిసాు రు. 

కనతక, ప్రాయులారా, "నే్నత ఇతరులనత పో్ా తుించంచ్డననికి్ పాయతిాసాు నత. వారిని కలుస్తకుని బ ైబిలులో 

శిషుయలుగా చేయుటవలన వారు తమనత తనము మారుీక్ నే్ విషయాలనత చేయడననిక్ి పాయతిాసాు నని 
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అపుిడు వారు కూడన ఏదో  ఒక స్మయములో ఇతరులకు ఇలా చేయుట ప్ాారంభిసాు రని" చెబుతూ పాభ్ువెైన 

యేస్తకు లోబడటానికి్ నిరణయంచ్తకునాపుిడు నీవు ఎద్తరుకనే్ నిజమ ైన అంశములనత చ్రిీస్తు న్నాము. 

ఇద్తనత బటిర  మీరానందిస్తు న్నారని మరియు మీరు గొపి పని చేయులాగున దేవుడిది 

ఉపయోగించ్తకుంటాడని ఆసరస్తు న్నానత. కనతక, మరలా, వచేీవారం తిరిగి క్ారయకమీమునత చ్ూడమని 

ఆహ్వానిస్తు న్నానత. మేము రెండవ భాగము గురించి మాటాా డనతన్నాము. శిషయరికంలో బ ైబిలు సాు న మేమిట?ి 

కనతక తపిక చ్ూడండి. 

 

***** 

మా మరినిా టటవీ పో్ా గాీ మలిా  చ్ూస్ంద్తకు ఉచిత  J ohn Ankerberg  S how App చెస్తక్ ండి 

"యేస్త క్రసీ్తు నత అంగచకరించ్డననికి్ ప్ాారిుంచ్త" @ J Ashow.org నత 

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్ర  బాక్ు 8977 

చ్టరనూగా, TN 37414 అమ రిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 
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