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GCG2-2-TE 

శిష్యులనుగా చేయుటకు సాహస ించుము: విశ్ాాసులను తీర్చిదిద్ుు టలు 

అనుభవపూర్ాక సింగతయలు - కార్ుకరమిం 2 

అనౌనసర్:   మీరేమి ఆలోచిస్తు న్నారో అదే ముఖ్యమెైన విషయము.  యేస్త క్రసీ్తు  అమెరిక్ా, క్ెనడన, మద్య 

అమెరిక్ా, ద్క్షిణ అమెరిక్ా, యూరపు, మద్య ప్ాాచ్యం, ఆఫ్రాక్ా, ఆసరయా, ఫ్రలిప్రియనతు, ఆస్ర ేలియాలోని 

కె్రైస్ువులు ముఖ్యంగా ఏంచెయాయలని క్ోరుతున్నాడు? న్నకు శిషుయలనతగా చేయుడని యేస్త చెప్పినత. 

శిషుయలనగా ఎవరు? శిషుయలనత ఎలా చెయాయలి? దీనికి్ జవాబు చెప్్ి అతిధి రబ్బీ గలాా టి, 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 సాాగతము. మనము యేస్త ఇచిీన గొపి పనిని గురించి 

మాటాా డుకుంటున్నాము, ఇపుిడు వింటునా పాతి కె్రైస్థవునికి్ ఆయన ఆజఞ ఏమనగా వెళా్ల శిషుయలుగా 

చేయుడి. మీరు దననినె్లా చసేాు రు? దేనిని నిజముగా చయేడములో ఎద్తరయేయ అనతభ్వ పూరాకమెైన 

విషయాలనత మాటాా డుతున్నాము. మరియు ఇపుిడీ క్ారయకమీానిా చ్ూస్తు నా పాపంచ్మంతటి లోని 

ప్రాయులు. మనము టెహా్రన్, ఇరానత, హ్రంక్ాంగ్, సరంగపూరు, భారత దేశము, యూరపంతటినతండి, ఆఫ్రాక్ా 
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చివరివరకు ఫ్రలిప్పైన్ు మరియు ద్క్షిణ అమెరిక్ా వారంద్రి మాటలు విన్నాము. మరియు ఇది 

పాపంచ్మంతటిలోని కె్రైస్ువులంద్రి క్ొరకు. మనకంద్రికి్నీ వెళా్ల శిషుయలుగా చేయుడని ఆజఞ యేస్త చేత 

ఇవాబడినది. మరియు మనము బ ైబిలు ఉప్ాదనయయులలో ఒక పాముఖ్తని మాటాా డుటకు ఆహ్రానించనము, 

అనతభ్వ పూరాకముగా ఇది మీరెలా చేయగలరు? కలుస్తక్ోడననిక్ి ఒకరిని ఎలా ఎంచ్తకుంటావు? పాభ్ువులో 

ఎద్తగుటనే్ పాకి్యీలో ప్ాలగ్ నతటకే్టుా  వారిని ఆహ్రానిసాు వు? నీవేమి చెబుతనవు? మొద్టిసారి వారిని 

కలుస్తకునాపుిడు ఏమి చెబుతనవు? 

మరియు, రోబి, మీరికకడుండుట న్నకె్ంతో స్ంతోషము. మనము గతవారం చెప్రినది క్ొదిిగా గురుు చేస్తకుని 

ముంద్తకు వెళదనము. మనము నే్డు మాటాా డబో యేద,ి శిషుయలనత చేయుటలో బ ైబిలు ప్ాతా ఏమిటి? కనతక 

మరలా మొద్లుప్పడదనము, గతవారం చ్ూడని ప్రాయుల క్ోస్ం. పాకి్యీనత ప్ాారంభంచ్డననికి్ మొద్ట ఎలా 

ప్ాారంబిసాు వు తరాాత ఏమి చేసాు వు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  మీరు పాకి్యీ ప్ాారంభంచనక, మరయిు మీరు గీహ ంచిన తరాాత, స్ర,ే దేవుడు న్నకు 

శిషుయలుగా చేయమని ఆజాఞ ప్రంచనడు. ఆయన న్నకు తోడుగా ఉంటాడు, ఎంద్తకనగా నే్నత శిషుయలనత తయారు 

చేస్తు నాపుిడు ఆయన న్నకు తోడుగా ఉంటానని గొపి పనిలో వాగాా నము చేసాడు. మీరు ఎవరనిి 

కలుస్తక్ొవాలో తెలుస్తక్ొనతటకు ప్ాారిాంచనరు, మీరాయననత "శిషుయలనత సరదా్ముచేస్ స్మూహములో 

కలుస్తక్ొనతటకు, బ ైబిలు చ్ద్తవుటకు, ప్ాారిిచ్తటకు, లేఖ్నములనత కంఠస్థము చేయుటకు, ఒకరిక్ెర ఒకరు 

బాధయత తీస్తక్ొనతటకు ఇది శిస్తయలనత సరదా్ము చేయుటలో ముఖ్యమెైన భాగమని గతవారం చెప్ాినత" ఆస్కి్ు 

చ్ూప్రసాు రా అనడిగారు. బాధయత కలిగియుండుటంటే మీరే స్ాయముగా కషరమెైన పాశా అడగటానికి్ వారికి్ 
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అధిక్ారమిస్తు న్నావు. మనది అవస్రము. జాన్, నీకది క్ావాలి, న్నకది క్ావాలి, స్ర,ే నే్నత క్ొంద్రిని 

ఎంచ్తక్ోవాలి, స్మూహములో ముగు్ రు లేక నలుగురు ఉండేటుర గా తగి్ంచ్తకుంటూ రావాలి. 

ఇపుిడు, మీరది చేసరన తరాాత, స్ర,ే మనమేది నే్రుీకున్నాము? మనమెకకడ నతండి ఎకకడికి్ వెళ్ళాలి? 

మరియు ఇది విశాాసరగా గురిుంచ్తక్ోవడము ముఖ్య మనతకుంటున్నానత, శిషయరికమునకు పున్నది బ ైబిలు; 

మరియు మనము చేయు పాతిదననికి్ ఇదే మూల రాయ. న్నకి్కకడ రెండు వచ్న్నలు గురొు స్తు న్నాయ: 2 

తిమోతి 3:16,17. "దెైవజనతడు స్నాద్తా డెై పాతి స్తనకరయమునకు పూరణముగా సరదా్పడి యుండునటుా  

దెైవావేశమువలన కలిగిన పాతిలేఖ్నము ఉపదేశించ్తటకునత, ఖ్ండించ్తటకునత, తపుి దిద్తి టకునత, 

నీతియంద్త శిక్షచేయుటకునత పాయోజనకరమెై యునాది." 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, ఇద్ంతయూ ఒకక మాటలో  ఇకకడ స్ంసరపుముగా చెపిబడినది, 

బ ైబిలు దననిలో ద్ృఢమెైనదో . 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. ఇది మనకవస్రమెైన పనిని చేస్తు ంది. కనతక, మనము వాకయపాక్ారము 

జీవించినపుిడు వాకయము మనకె్ర పనిచేస్తు ంది. హెబ్బయాులకు 4:12 మరొక వచ్నము: దేవుని వాకయము 

స్జీవమెై బలముగలదెై రెండంచ్తలుగల యెటువంటి ఖ్డ్ముకంటెనత వాడిగా ఉండి, ప్ాాణనతమలనత క్రళానత 

మూలుగనత విభ్ జంచ్తనంతమటుర కు ద్ూరుచ్త, హృద్యముయొకక తలం పులనత ఆలోచ్నలనత 

శోధించ్తచ్తనాది.కనతక, ఈ వచ్న్నలు మనకు తెలుస్త. న్న ఉదేిశము, మరొక వచ్నము యెషయా 55:11, 

"లేఖ్నము నిషఫలముగా న్నయొది్కు మరలక అది న్నకు అనతకూలమెైనదనని నె్రవేరుీనత నే్నత పంప్రన 

క్ారయమునత స్ఫలముచేయునత".కనతక, బ ైబిలు మనము చేస్ పాతి దననిక్ి మూలరాయని మనకు తలుస్త., 

బ ైబిలునత మనమెలా నే్రుీకుంటాము? బ ైబిలునత ఎలా నే్రుీకుంటాము? 
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 డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. మరియు మనము అరాము చేస్తక్ోవాలి, అరాము చేస్తక్ోవాలి.... ఒకక 

అడుగు వెనకి్కవెళా్ల తెలిసరకుందనము. మనము బ ైబిలు చ్ద్తవుతునాపుిడు క్ొంద్రంటారు, "మంచిది, వీరిని 

మీరెకకడ కలుస్తకున్నారు" అవున్న? వీటిని గురించి మనము గత వారము మాటాా డుకున్నాము, మరియు 

మనము పాజలనత పో్ా తుహ ంచనలని అంటున్నానత, మరయిు ఎకకడ కలుస్తక్ోవడము స్తలభ్మవుతుందో  

ఎకకడ సాధయమౌతుందో  అకకడ కలుస్తక్ోండి. చనలా మంది వాయప్ారవేతులు ఇతర వయప్ారులతో భోజన 

మపుిడు కలుస్తకుంటారు. 

స్రే. లేక మరెవరితోననిన్న భోజనము చేయవచ్తీ అపుిడది మీ రోజు జీవితములో భాగమౌతుంది. వెైద్తయలకు 

పాతేయకమెైన రోజు కమీముంటుంది, వారు ఇతర వెైద్తయలనత కలుస్తక్ోవచ్తీ, నరుులు ఇతర నరుులనత, 

ప్ాఠశాల ఉప్ాధనయయులు తమ స ంత దినచ్రయలనత కలిగియుంటారు. మరియు రోజుకు వివిధ స్మయాలు 

ఉంటాయ, అకకడ వారు యతరులనత కలుస్తక్ోగలుగుతనరు. కనతక అలాంటి విషయాలప్పై ఎకుకవ ప్ాాధననయత 

ఇమమని పాజలకు నే్నత విజఞప్రు  చేస్తు న్నానత. మీరు మందరిములో కలుస్తక్ోమని చెపిడము లేద్త క్ాని మీరు 

ఆస్తపతిాలో కలుస్తక్ోవచ్తీ, యూనివరిుటలీో కలుస్తక్ోవచ్తీ, ప్ాఠశాలలో కలుస్తక్ోవచ్తీ, సార రీక్సు ద్గ్ర 

కలుస్తక్ోవచ్తీ, మీరు భనామెైన స్థలములలో కలుస్తకుంటూ అనే్కులనత అకకడికి్ ఆహ్రానించ్వచ్తీ, 

"మేమెకకడ వారంలో ఒకకసారెరన్న కలుస్తకుంటాము, లేక ఎకుకవసారుా  కూడన, మరియు దేవుని గరిహంచి 

మాటాా డుకుంటాము అంటూ ఒకరికి్ ఒకరు బాధయత కలిగియుంటామని చెపివచ్తీ". 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. పుస్ుక శాలలో స్మావేశమయేయ యెవానస్తు లున్నారు. మరియు ఇంటిద్గ్రే 

ఉండే తలుా లు అకకడ స్మావేశమౌతున్నారు. వారు ప్రలాల నంద్రినీ ఒక గదిలో ఉంచి కలిసర 

చ్ద్తవుకుంటుంటారు. కనతకనే్, ఒక స్థలమునత ఎంచ్తక్ొనతట ముఖ్యము. మరియు ఒకే్ స్థలమునత 
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ఎంచ్తక్ొనతట కూడన ముఖ్యమే, అపుిడు ఒకే్ స్థలములో స్మావేశ మవడము అలవాటుగా మారుతుంది. 

మరొక విషయము మేము చెపిలేద్త క్ాని అది కూడన ముఖ్యమెైనదే అనతకుంటున్నానత, పురుషులు 

పురుషులనత మరియు స్ు ీలు స్ు ీలనత శిషుయలుగా చేయుట ముఖ్యము. ఇది పసరడివంటి నియమము. కనతక 

ఎవరిని కలుస్తక్ోవాలని నిరంతరము ప్ాాదిస్తు ండగా, వాటితో ప్ాటుగా దేనిని కూడన జాఞ పకముంచ్తక్ోండి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత ఈ నియమానిా మరిీపో్ వద్తి . మీరా నియమానిా ప్ాటించ్ నవస్రత 

లేని వాడనని ఎంత మాతామ ేఅనతక్ోవద్తి . 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత, కచిీతంగా. పాజలు ఎకుకవగా ననాడిగే పాశనామంటే, జాన్, ఇదే, 

"వాకయమెంద్తకు అంత ముఖ్యమెైనది? ఎంద్తకు నీవు వాకయమునత చ్ద్వాలి? ఎంద్తకు నే్నత వాకయమునత 

ధనయనించనలి?" ఇకకడ వారిని నే్నత పాపంచ్ములో కుస్ు  పో్ టీకి్ సరదా్ము చేస్తు నాటుా గా సరదని ము చేసాు నత, మీక్ిది 

తెలుసో  లేదో  న్నకు తెలియద్త, అకకడ వారు ఇది్రు కుస్ు  దనరులనత ఒక బో నతలో వేసర గెడప్పటేరసాు రు. ఇపుిడు, 

క్రసీ్తు  ముంద్త కూడన ఇలానే్ ఉంటుంది, కనతక ఈ లోకములో నే్నలానే్ సరదా్ము చేసాు నత. మరియు ఒకరకంగా 

చెప్ాిలంటే నే్నత కఠిన శిక్షణ నిసాు నత. మరియు నే్నత రోజుకు ఆరుసారుా  బో ంచేసాు నత. ఉద్యమే 

వాయయామానికి్ వెళతననత మరియు సాయంక్ాలముకూడన వాయయామము చేసాు నత. ఇక మరొక విషయము 

నే్నత చేస్దేమంటే న్న శరచరముప్పై ఒక చనకాె్టటర  లేక ఐస్ క్రమీ్ వ వాా స్తకుంటానత. దననికి్ గల క్ారణమేమంట,ే న్న 

శరచరంలోనికి్ చడెడవేదీ వెళాడము ఇషరములేద్త ఎంద్తకంటే న్న భౌతిక శరచరముప్పై దేనిని నే్నత వాా స్తకుంటాన్ో 

అదే న్న రూపముగా కనిప్రస్తు ంది. 

మంచిది, వాకయము గురించినది కూడన ఇదే. మన ఆతీమయ శరచరముకు దేవుని నతండి వచేీ మాన్నానత లేక 

దేవుని ఆహ్రరమునత, లేక దేవుని వాకయమునత అందిస్ు , అది మన జీవితములో పనిచేయుట ప్ాారంభస్తు ంది. 
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మతుయ 4:4, యేస్త అపవాదితో అరణయములో ఉన్నారు. మరియు అపవాది అతనిని శోధించ్డననిక్ి 

పాయతిాస్ూు  మొద్టి శోధనలో, అపిటికే్ యేస్త నలభ  ైరాతుా లు మరియు పగళలా  ఉపవాస్ము 

చేసరయున్నాడు అపుిడంటునాది, "ఈ రాళానత రొటెరలుగా చేస్తకు తినతము". ఇపుిడు, యేస్త తన మానవ 

స్ాభావంతో, ఆకలితో ఉన్నారు. మరియు ఈ కచిీత స్మయములో శోధిస్తు న్నాడు. దననికి్ యేస్త ఇస్తు నా 

స్మాధననము, "మనిషర రొటెరవలనత మాతాము క్ాక దేవుని న్ోటనతండి వచ్తీ పాతి మాటవలన జీవించ్తనత 

అంటున్నాడు". 

ఇపుిడు, అపిటి క్ాలములో వినావారంద్రూ గురుు చేస్తకునాటుా గా మీకు కూడన ప్ాత నిబంధన బాగా 

తెలుసరయుంటే, మీరు తపికుండన నిర్మాక్ాండము 16 గురుు చేస్తకుంటారనతకుంటానత. వెంటనే్ అది మదిలో 

వచిీయుంటుంది. మరియు నిర్మా 16 లో, యెకకడ మోష్ ఇశాీయేలీయులనత బానిస్తాము నతండి వాగాా న్న 

దేశముకు నడిప్రస్తు న్నాడు. ఇపుిడు, వారు పాయాణములో  నిదిాస్తు న్నారని మనకు తెలుస్త, వారు 

స్ణుగుకుంటున్నారు, దననిక్ి దేవుడు, "స్రే, నే్నత మీకు భౌతిక శారచరముకు ఆహ్రరమునత స్మకూరెీద్నత, 

నే్నత మీకు మన్నానత అందించ్నతన్నానత, మీరు పాతి రోజు నిదా్లేవగానే్ మన్నా మీక్ొరకు 

కురిప్రంచ్బడుతుంది. మరియు ఇకకడ రెండు పనతలు వాళలా చెయాయలి: ఒకటి వారే స్ాయముగా బయటకు 

వెళా్ల మన్నానత స్మకూరుీక్ోవాలి- వరషములో, మంచ్తలో, గాలిలో, వేడిలో, మీకు తినడననికి్ ఇషరము 

లేకున్నా, మీరు తెచ్తీక్ోడననికి్ ఇషరము లేకున్నా మీరు తపిక వెళా్ల తెచ్తీక్ోవాలి. ఇక ఆయన చెప్రిన రెండవ 

విషయము, మీరు మన్నానత స్మకూరుీకునాపుిడు, అది కే్వలము ఒకకరోజుకే్ పనిచేస్తు ంది, నే్టి మన్నా 

రేపటిక్ి పనిచేయద్త." 
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ఇపుిడు, యేస్త నూతన నిబంధనలో రొటెరనత దేవుని వాకయంతో పో్ లుీతున్నారు. ఇకకడ మనము రెండు 

విధములుగా అరాము చేస్తక్ోవచ్తీ జాన్. మొద్టి విషయము: మనము బౌతికంగా వాకయముప్పై 

స్మయమునత వెచిీంచనలి. మనకు ఇషరముగా లేకునానూ, చేయడననిక్ి అమనకు ఆశలేకునానూ, బయట 

చ్లాగా ఉన్నా, బయట వరషము పడుతున్నానూ స్రే. మనము పాతిరోజు, బౌతికంగా దేవునితో ఏక్ాంత 

స్మయమునత గడప్ాలి. ఇక రెండవది: ఆతీమయముగా తీస్తకునే్ ఆహ్రరము ఆతీమయ ఆహ్రరము నే్టిక్ి 

మాతామే స్రిపో్ తుంది. కనతక, నినా తీస్తకునా వాక్ాయహ్రరము నే్టిక్ి స్రిపో్ ద్త, అదే రచతిగా రేపట ి

వాక్ాయహ్రరము ఎలుా ండకు స్రిపో్ ద్త.  కనతకనే్, ఇకకడ విషయమేమంటే, పాతి రోజు మనము దేవుని 

వాకయమునత ధనయనించనలి. ఇపుిడు, స్మస్య ఏమిటంటే: ఆది వారము వినా పాస్ంగము స్రిపో్ తుందిలే 

అనతకునే్ క్ొంద్రు విశాాస్తలు ఉంటున్నారు. శిషుయలనతగా చేయు పాకి్యీలో ఇది స్రిపో్ ద్త. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. అదెలా ఉంటుంద్ంటే ఒకరిని మీరు, "వినండ,ి మీక్ొకటి 

చెబుతున్నానత, మీరు ఆదవిారము బో ంచేయండి తరాాత ఏమి చేసాు రంటే వారములోని మిగిలిన రోజులనీా 

ఆహ్రరము తినవద్తి , మరలా వచేీవారం కలిసరనపుిడు మీరు మరిక్ొంత ఆహరం తినవచ్తీ 

అనాటుా ంటుంది". పాజలు అలా బో ంచేయరు, వారు రోజుకు మూడుసారుా  ఆహ్రరం తీస్తకుంటారు.  మీరు 

వాా సరన పుస్ుకము ప్్రు, "హ యర్ గాడ్ స్ిక్స, హ యరింగ్ ఫామ్ వ గాడ్" కదన, దననిలోని ఆలోచ్న న్నకె్ంతో 

నచిీంది, అకకడ ఒక కురచీ ఉనాది, మరియు మీకు మీరుగా ఆకురచీలో కూరుీనాటుా గా అనతకుంటూ, 

"మీరు న్నతో మాటాా డితే విన్నలనతకుంటున్నానత, దేవా" అని చెప్ాిలి.   

మరియు నీవు దేవుని వాకయమునత తెరిచి నపుిడు, నీవ ేస్ాయముగా క్ాని లేక నీ స్ా హ తుల దనారా క్ాని, 

స్రే, విషయమేమంట,ే దేవుడు నీతో మాటాా డుతునాటుా గా నీకే్ అనిప్రస్తు ంది. ఇపుిడు, ఇకకడి విషయానిా 
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అంద్రూ గహీ ంచనలనతకుంటున్నానత, రోబి, మీరు స్ాయముగా పాభ్ువు కలుస్తకునాపుిడు, పాభ్ువుతో పాతి 

రోజు ఎంత స్మయమునత మీరు గడుపుతనరు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత వయకి్ుగత ఏక్ాంత స్మయము తకుకవ క్ాకుండన 20 నిమిషాలు లేక 30 

నిమిషాలుండనలి, ఇది కే్వలము ఉజాా యంపుగా చెపిగలిగేది. మీరు న్నవలె ఉంట,ె నే్నత పాభ్ువుతో 20 

నిమిషాలు గడిప్రన స్ంద్రాాలునావి మరియు నే్నత ఎంతగాన్ో వాకయంలో మునిగిప్ో యానత అపుిడు దేవుడు 

న్నతో మాటాా డుట తన ఆతమనత న్నలో కుమమరించ్తట, మరియు వాకయంలో స్ంగతులనత వివరించ్తట 

ప్ాారంభంచి, చివరికి్ ఒక గంటక్ో లేక క్ొనిా సారుా  రెండుగంటలక్ో ముగుస్తు ంది. క్ాని, ఇది పాతి రోజు 

తపికుండన చేయవలసర యుంటుంది. ఇది మన జీవితములో అలవాటుగా ఉండనలి. ఇపుిడు, అలా 

చేయడననిక్ి అనతకూలమెైన స్మయమేది? అనే్కులంటారు, "ప్ాస్రర్ గారు, మీరు ఉద్యమే కలవాలి" లేక 

మరిక్ొంద్రంటారు, "రోబి, సాయంక్ాలము కలుదని మా?" దననిక్ి న్న స్మాధననమేమంటే: నీకు ఏ స్మయము 

అనతకూలమో అదే. 

న్న వయకి్ుగతముగా రాతి స్మయములో ఏక్ాంత స్నిాధి చేయాలనతకుంటానత. ఉద్య క్ాలము, ప్ ా ద్తి ననే్, 

నే్నత ఉద్యము ఎకుకవగా నిదా్ లేవనత. క్ాని రాతి స్మయములో న్నకు బాగా కుద్తరుతుంది. న్న రోజు 

పనతలు ముగించ్తకుని, నే్నత నిదా్ పో్ డననిక్ి ముంద్త, నే్నత పాభ్ువుతో పాతి రాతాి నే్నత పాభ్ువుతో 

స్మయమునత గడుపుతననత. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, దేవుని వాకయములోనతండి న్ేరుీక్ోవడమనే్ద ిఎలా ప్ాారంభంచనలో 

మాకు క్ొదిిగా వివరించ్ండ?ి 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత నే్నత నూయ ఓరిాయాన్ు సపమినరచలో న్న Ph. D పూరిు చేయనతన్నానత కనతక గత 

క్ొనిా సపమిస్రరాలో ఎకుకవగా విమానంలోనే్ తిరుగుతున్నానత. మరియు చ్టరనూగా లో ఉండుట వలన 

అపుిడు నే్నత తపిక వారముకు ఒకసారి విమాన పాయాణం చేయవలసర వెచేీది క్ాని ఇపుిడు నే్నలా 

క్ొకసారి వెళలతున్నానత. అయతే ఒకసారి విమానంలో తోటి పాయాణికులు ఒకరు న్న పాకకనత కూరుీన్నారు. 

కనతక నే్న్న స్మయానిా ఉపయోగించ్త క్ోవాలని అనతకున్నానత, నే్నత క్ొదిిగా అతని యోగాక్షేమాలడగటం 

ప్ాారంభంచననత. ఇకకడ మంచి విషయమేమంటే వారు ఎకకడికి్ వెళాలేరు. కనతక, నే్నత వారిని పాశిాంచ్డం 

ప్ాారంభంచననత, "ఎంద్తకు పాజలు న్ేడు బ ైబిలు చ్ద్తవుతుంటారు?" అనడిగి వేణు వెంటనే్ నే్నత అడిగిన 

రెండవ పాశా, "నీవెంద్తకు నే్డు బ ైబిలు చ్ద్వలేద్త?" అపుిడు జాన్, న్నకు అనిారక్ాల స్మాదనన్నలు 

వచనీయ: బ ైబిలు చనలా ప్ాతది, ప్ాాచీనమెైనది, క్ాలానతగుణమెైనది క్ాద్త, అది మరణించిన వయకుు లచే 

వాా యబడింది, దననిలో అరావంతమెైనదేదీ లేద్త. క్ాని అతి ముఖ్యమెైన లేక అనిాటికన్నా ప్ాాముఖ్యమెైన 

జవాబేమంటే: దననికి్ న్నకు స్ంబంధమే లేద్త న్నకది అరాముక్ాద్త. 

మరియు న్నకరామెైనదేమంటే వారికి్ అవస్రత ఏరిడిత ేతపి పాజలు బ ైబిలునత చ్ద్వనే్ చ్ద్వరు. మీరు 

న్నవలే ఉంట,ె మొద్టిలో నే్నత స్ంవతురానికి్ ఒక సారి పూరిుగా బ ైబిలునత చ్ద్వటం పూరిుచేస్ వాడిని. 

జనతవారి నె్లలో మీరు ఉతువాహముతో ప్ాారంభసాు రు. మీరు ఆదిక్ాండమునత మొద్లు ప్పటిర  తారగా 

చ్దివేసాు రు, తరాాత నిర్మాక్ాండమునత కూడన తారగానే్ చెదివేసాు రు క్ాని తరువాతి లేవి క్ాండముకు రాగానే్ 

మీ వేగము తగి్ పో్ తుంది. అవునత. అదెలా ఉంటుంద్ంటే, దీని నతండి దేవుడేమి మాటాా డుతున్నాడు? నే్నే్ది 

గీహ ంచననంటే ఒక ఉదేశముతో చ్ద్తవుటనత పాజలకు నే్రిిస్ు  తపిక చ్ద్వటానికి్ ఆస్కి్ు చ్ూపుతనరు. ఇదే 

నే్న్న పుస్ుకములో నే్నత వాా సానత. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీరదెలా చేసాు రు? క్ొంచ్ము మాకు వివరించ్ండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  మంచిది, మేము ఒక పాకి్యీనత రూప్ ందించ్డము జరిగింది దననిని నే్నత "HEAR" 

అంటానత, అది న్న పుస్ుకము ప్్రు. ఈ వినతట అనే్ పదననికి్ ఒక వివరణ ఉనాద-ి హచెిీంచ్తట, వివరించ్తట, 

అనతకరించ్తట మరియు స్ిందించ్తట. అంటే మీరు చేసద్ేమంటే మీరొక పతిాకనత ప్ాారంభస్తు న్నారు. నే్నత 

ఎవరికె్రతే నే్రిిస్తు న్నారో వారు పతిాక వాా యమని పో్ా తుహ సాు డు. ఆ పతిాక కుడి వెైపున వివరణతో కూడిన 

పద్మెైన HEAR  అని వాా యాలి. మీరు అలవాటుగా బ ైబిలునత చ్దివే స్మయమునత కలిగియుండనలి. నే్నత 

నూతనముగా విశాసరంచినపుిడు ఇలానే్ చేస్వాడిని, దీనిని నే్నత ఓప్ాా పదా్తంటానత, ఇకకడ మీరు బ ైబిలునత 

తెరిచి యుంచి ఒక విషయానిా చ్దివి దననిని అనాయంచ్త క్ోవాలి. OPRA - తెరిచి, విషయానిా గురిుంచి, 

చ్దివి, అనాయంచ్తక్ొనతట. అపుిడు మీరు, "దేవా, నే్టిక్ి ఇది న్నక్ోస్మే" అంటారు. 

ఇపుిడు, నీవు నిజమెైన పాపంచ్ములో మీ భౌతిక ఆహ్రరము క్ొరకు ఎపుిడూ చయేవు. న్న ఉదేిశము 

ఎవారూ ప్పటార నత తెరువరు - క్ాలేజీ విదనయరుథ లు చేస్తు ండవచ్తీ, న్నకు తెలియద్త- మిగిలిన వారెవారునూ 

ప్పటెరనత తెరిచి, "ఇది ఈ రాతాి భోజనము క్ొరకనతకుంటా" అనరు. స్హజంగా మనము ఆలోచ్న ఉంటుంది. 

అదేరచతిగా వాకయము క్ొరకు కూడన చెయాయలి. కమీముగా బ ైబిలునత చ్ద్తవుట అలవాటు చేస్తక్ోవాలి. అకకడ 

అనే్క పాణనళ్లక లునావి. పుస్ుకములో ఒక ఆలోచ్న చెప్ాినత, క్ాని ఇకకడ చ్ద్వటానిక్ి అనే్క పాణనళ్లక 

లునావి. కచిీతమెైన కమీబదా్తిలో బ ైబిలునత చ్ద్వాలి. 

మరియు ఒకసారి మీరు ఈ అక్షరము H గమనిస్ు , మీరేమి చేసాు రు మీరు లేఖ్నమునత హెచిీసాు రు. మరియు 

మీరు బ ైబిలునత చ్ద్తవుతూ ఉనాపుిడు, ఉదనహరణకు మీరు యోహ్రనత 1 చ్ద్తవుతున్నా రనతక్ోండి, 

మరియు మీరు బ ైబిలంతటనిీ చ్ద్తవుతో ఆ ప్్జీలో ఉనా వచ్న్నలనీా చ్ద్వాలి, అనే్క వచ్న్నలు వాా స్తక్ోమని 
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పాజలనత నే్నత పో్ా తుహ ంచ్నత, కే్వలము ఒకటి లేక రెండు వచ్న్నలు వాా స్తక్ోండి. ఉదనహరణకు యోహ్రనత 

1:1 ప్్జీలో కనిప్రంచింది, "ఆదియంద్త వాకయముండెనత, వాకయము దేవునియొది్ ఉండెనత, వాకయము దేవుడెై 

యుండెనత". మరియు మీరు 14 వచ్న్ననిా కూడన తీస్తక్ోవచ్తీ, "ఆ వాకయము శరచరధనరియాయెనత;" 

మరియు ఇకకడ యేస్త గురంిచి మాటాా డుతున్నాడని మనకు తెలుస్త. కనతక ఇపుిడు మీరు ఈ వచ్న్ననిా 

హెచిీస్తు న్నారు, హ చిీస్తు న్నారు, దననిని మీ పతిాకలో వాా స్తక్ోవాలి. 

తరాాత ఉనా అక్షరము E . ఈ అక్షరము వివరించ్తటనత తెలియచేస్తు ంది. మరియు ఇకకడే మీరు వాకయముతో 

కుస్ు  పడుతుంటారు. మీరు వాకయముతో స్మయము గడుపుతూ వాకయమునత పాశా లడుగుతుంటారు, 

అదెలా: ఈ వచ్నంలో రచ్యత చెప్ాిలని ఆశించినదేమిటి? ఇది వాా యబడుటలో పరిశుదనా తమ ఉదేిశమేమిట?ి 

మరియు స్హజముగా ఇకకడ మీరు చేస్దేమంటే వారమేి చెబుతున్నారో వాా స్ సరథతికి్ మీరు చరేుకుంటారు. 

ఇపుిడు, ఇది కే్వలము పాకకనత వాా స్తకునాది. మరియు ఇపుిడు మనకు ఒక స్రడీ బ ైబిలు కూడన 

అవస్రమౌతుంది. మరియు మనకు ఇంటరెాటటా  స్తలభ్ంగా లభంచే క్ామెంటీాలుకూడన అవస్రమౌతనయ. ఇక 

ఆ వాకయభాగ స్ంద్రామునత గురించి తెలియచేయడననిక్ి అనే్క వెబ ైుటులు ఇపుిడు అంద్తబాటులో ఉనావి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, ఒకకసారి అకకడ ఆగండ,ి మనము క్ొంచ్ం విరామం 

తీస్తక్ోనతన్నాము మేము తిరిగి వచిీనపుిడు అంద్తబాటులో ఉనా వివిధ రకములెనై బ ైబిలు తరుా మాల 

గురించి మాటాా డనతన్నాము, ఎంద్తకంటే ఈ స్మయములో పాజలంటారు, "ఏ బ ైబిలు వాడటానిక్ి స్రెరన 

బ ైబిలు?" అవున్న. ప్రాయులారా, భనా బ ైబిలు తరుా మాలనత గురించి చెపినతన్నాము కనతక చ్ూస్ూు నే్ 

ఉండండి. చ్ూస్ూు నే్ ఉండండి. 

***** 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, తిరిగి వచనీము మరియ మనము రోబి గలాా టి తో 

మాటాా డుతున్నాము, మన దేశములోని బ ైబిలు బో ధకులలో పాముఖ్తలు. మరియు మీరొకరిని శిషుయలుగా 

చేస్తు నాపుిడు చేస్ అనతభ్వ పూరాకమెైన విషయాలనత చ్రిీస్తు న్నాము. చ్ూడండి, ప్రాయులారా, ఇకకడ 

మీరు జాగీతుగా విన్నలి, స్రనే్న, మరియు చ్ూడటం మానివేయవద్తి . "ఇది ఇంకె్వరకి్ో క్ావలసరంది. ఇది 

ప్ాస్రరుకు క్ావలసరంది, ఇది న్నకవస్రమెైనది క్ాద్త" అనవద్తి . యేస్త మనలో పాతి ఒకకరిని, కె్రైస్ువులనత, 

స్రాలోకమునకు వెళా్ల స్మస్ు  పాజలనత శిషుయలుగా చేయుమని ఆజాఞ ప్రంచనడు. మరియు నీ ప్ రుగువారెవనే్ది 

మాటాా డుతున్నాము; మందిరములోని మీ స్ాహ తుల గురించి మాటాా డుతున్నాము; ఉదో యగ స్థలములో 

ఉనావారి గురించి మాటాా డుతున్నాము; ప్ాఠశాలలోని వారిని గురించి మాటాా డుతున్నాము; అకకడ మీరిద ి

ప్ాటించ్వచ్తీ. 

నే్నత చివరిగా తీస్తక్ోగలిగిన గొపి నిరణయము "స్ర,ే పాభ్ువా, నే్నిలా చేసరనపుిడు ఎవరిక్ెరన్న నచ్తీతుందో  

లేదో  తెలియద్త. క్ాని నీవు వెళామని ఆఙ్ఞఞ ప్రంచనవు, మరియు నే్నత ఇపుిడు వెళలతున్నానత మరియు నే్నిది 

పాయతిాంచ్ నతన్నానని" చివరకు చెబుతున్నానత. అయతే దేవుడు ఎలా న్నకు స్హకరించనడో  మరియు న్నతో 

కలిసర  దేవుడు ఎలా పనిచేశాడో  మరియు దేవుడు ఎలా లేఖ్నములనత ఉపయోగించనడో  చ్ూసరనపుిడు 

ఆశీరయపో్యానత. ఇదెలా ఉంద్ంటే ఇది మీరు ప్ాారంభసాు రు, యేస్త మధయలోన్ే ఉండి ఇకకడే ఉన్నాడు. 

మరియు మీరు జరుగుతనయని ఊహ ంచ్ని పనతలు జరగటం మొద్లౌతుంది. ఇదే నిజముగా దేవుడు నీ 

జీవితములో మరియు మీరు శిషుయలుగా చేయుటకు పాయతిాస్తు నా స్ాహ తునిలో  పనిచేయుట. 

ఇపుిడు, అనిా స్మయములలో పాజలు అడుగుతునా పాశాలనత గురించి మాటాా డుతున్నాము: ఏది స్రెరన 

బ ైబిలు తరుా మా, రోబి? నే్నత బ ైబిలునత ఉపయోగించ్తక్ొనతంటే, నే్నత బ ైబిలునత చ్ద్వాలనతకుంటే, ఏ 
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బ ైబిలునత వాడనలి? కనతక భనా తరుా మాలనత గురించి మాటాా డదనము. మొద్టిగా మనము ప్ాారంభంచేది, 

మనద్గ్ర ప్ాత కి్ంగ్ జేమ్ వు ఉనాది, తరాాత మనద్గ్ర నూతన కి్ంగ్ జేమ్ వు ఉంద,ి తరాాత నూతన 

అమెరికనత సార రడర్ బ ైబిలు, తరాాత NIV - నూతన నిటరేాషనల్ వరషన్- మరియు మీద్గ్ర నూతన ఇంగచాష్ 

వరషనత, మరియు మనమీ పాస్ంగానిా ముగించ్నతన్నాము మరియు లివింగ్ లెటర్ు లేక లివింగ్ బ ైబిలు. 

కనతక, వాటిని గమనిదని ము. వీటనిాటి యొకక విలువ ఎంత మరియు వాటిలోని వయతనయస్మేమిటి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత, వారి జారుడు బలాప్పై ఉన్నారు, జాన్, ప్ాాధమికముగా. ఇక వీటికి్ దనరంగా 

ఉనాది ఉనాటుా గా చేసరన తరుా మా ఉంది. ఇక మనంద్రకి్ర తెలిసర నటువంటి తరుా మాలలో : కి్ంగ్ జేమ్ వు 

తరుా మా గచీకు మూల భాషకు ద్గ్రగా ఉంటుంది, దననితో ప్ాటుగా నూతన క్ింగ్ జేమ్ వు మరియు నూతన 

అమెరికనత సార ండర్డ కూడన. కనతకనే్ ఈ బ ైబిలునత చ్ద్తవుతునా వయకి్ుగా మూల భాషకు ద్గ్రగా 

ఉండునటుా గా తరుా మా దనరులు పాయతిాంచినటుా  తెలుస్తకుంటారు. 

ఇక మనము ఈ విషయాలలో ముంద్తకు వెళ్లతే లేక మరిక్ొనిా వాటిని గమనిస్ు , అతి స్నిాహ తమెైన తరుా మా 

మాతాము NIV తరుా మా, నూతన ఇంటరేాషనల్ వరషనత. ప్ాాధమికంగా ఇదేమంటే, తరుా మా దనరులు గచీకు 

బ ైబిలునత తీస్తకున్నారు, తరుా మా చేశారు, మరియు తరాాత చెదివే వారికి్ బాగా అరామగునటుా గా తిరిగి 

క్ాగితనలలో వాా సారు. ఇంక్ా మిగిలిన తరుా మాలనత మనము గమనిస్ు , మనద్గ్ర స్ంగీహ్రరాక బ ైబిలు ఉంది. 

లేక దననిలోని విషయము ఇది లివింగ్ బ ైబిలుకు తరుా మాకు ద్గ్రగా ఉంటుంది ఇది పాసరదిా  చెందిన బ ైబిలు. 

అనగా తరుా మా దనరులు తనజామా చేసరన విధననము మూల గచీకు భాషకు చనలా ద్ూరంగా ఉంది. క్ాని వాటిలో 

వాా యబడిన అంశములు చ్ద్తవరులకు అరామేయేయటుర గా ఉనావి. ఇక నే్నత ఉపయోగించేది నూతన ఇంగచాష్ 

సార ండర్డ తరుా మా. ఇది వాడటానికి్ క్ారణము ఇది ఉనాది ఉనాటుర గా మరియు ద్గ్రగా ఉనా వాటికి్ మధయగా 
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ఉంటుంది. నే్నత వచ్నములు కంఠస్థము చేస్పుిడు నూతన అమెరిక్ానత సార ండర్డ తరుా మావి కంఠస్థము 

చేయడము కషరముగా ఉంటుంది, దననిక్ి క్ారణమేమంటే, నూతన అమెరికనత సార ండర్డ తరుా మా చెకకతో 

కటిరనటుా గా ఉంటుంది. ఇది గచీకుకు ద్గ్రగా ఉంటుంది క్ాని వాకయమునత చ్ద్వటానికి్ పాయతిాంచినపుిడు 

అరాం చేస్తక్ోవడము కషరమౌతుంది. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. ఆ తరుా మాలనత స్ంకలనం చేసరన వారంద్రినీ ఈ క్ారయకమీములో 

చ్ూప్రసాు నత. మేమంద్రము కలిసర ఒక క్ారయకమీము చేసాము, స్రేన్న? న్నకు గురుు నా నిజమేమంటే నూతన 

అమెరికనత సార ండర్డ వరషనత రచ్యతలన్నారు, "చ్ూడండి, మేము చేసరన దేమంటే గచీకు మాటలకు మాకు 

సాధయమెైనంతగా కచిీతమెైన ఇంగచాషు పదనలనత వాా సాము, స్రేన్న? కనతకనే్, పాతీ పద్ము ఆలాగున ఉనాది. 

స్మస్యమంటే మీరచ ప్ాదనలనిాటినీ ఒక మాటగా మారిీతే అపుిడు కచిీతముగా ఉంటుంది. అయతే అదే 

స్మస్య. NIV  వాటనిాటినీ స్రిచేయడననిక్ి చ్ూసారు, అపుిడు వారిక్ి లభంచేటుర గా, ... కచిీతముగా 

చెపిగలిగిన ఒక స్మూహ్రనిా కలిగియున్నారు, తరాాత మరొక స్మూహమునాది వారు అది తీస్తకుని 

దననిని స్రళీకరించి మన భాషలో మనకు అంద్తబాటులో ఉండునటుా గా చేశారు." ఇద ేఈ బ ైబిలులో మీరు 

చ్ూస్తు నా వయతనయసాలు. ఇపుిడు, పాజలంటారు, మేము ఏ తరుా మాని వాడనలి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. గొపి పాశా. వారిక్ి న్న స్మాధననమేమంటే ఇదే- నీవు చ్ద్తవుతునా 

తరుా మా. మీరు చ్ద్తవుతునాంత క్ాలము మీరే తరుా మా వాడుతున్నారనే్ది స్మస్య క్ాద్త. ఇపుిడు, 

స్హజముగా మీరు మూల భాషకు ద్గ్రగా ఉండేది క్ోరుకుంటారు. మీరు వాకయమునత క్షుణణముగా చ్దివే 

వారెరతే, వాకయమునత విపులముగా వివరించే అరాము చేస్తకునే్ వారెరతే. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  లేక రెంటినీ కలిగియుండండి. మీద్గ్ర క్ొనిా స్ంగీహ్రరామెైన 

తరుా మాలుండవచ్తీ లేక మన భాషకు కచిీతంగా స్రిపో్ యే తరుా మాలుండవచ్తీ. అయనపిటికి్నీ మీరింక్ా 

వాకయము న్నకు కచిీతముగా చెబుతునాదేమిటని చ్ూడనలి, ఈ పాతేయకమెైన మాటలు దేనిక్ి? వాటి అరాము 

స్రెరందేన్న? అని చ్ూడనలి. కనతక ఒకే్ స్మయములో ఈ రెండిటినీ మారు చ్ూడనలనత అనతకుంటుండవచ్తీ 

ఇపుిడు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత, కచిీతంగా. క్ాని ముఖ్యమెైన వెైశయ మేమంటే మీకు అరామయేయ తరుా మా 

ఉంచ్తక్ోవాలి అంటే ఇపిటి వరకు మీరు చ్ద్తవుతునా తరుా మానత ఉంచ్తక్ోవాలి. ఇదెలా చేయాలనే్ 

విషయము ద్గ్రకు మరల వెళదనము. ఎంద్తకంటే వాకయమునత ఎలా చ్ద్వాలన్ేది తలుస్తక్ోవడము 

మంచిద్నతకుంటున్నానత, క్ాని పాజలు ఒక ఉదేిశయముతో చ్ద్తవుట లేద్ని గీహ ంచినపుిడు మానివేసాు రు. 

కనతక HEAR  పదా్తి చనలా మంచిది. దననిలో న్నకు నచిీనదేమంటే, జాన్, దేనిని తిరిగి నిరాచించ్వచ్తీ: 

దీనిని నిరాచించ్డం చనలా స్తలువు. మరియు నే్నిది వివరించిన తరాాత శిషుయలనత చేయుటలో ఇదెలా 

ఉపయోగ పడుతుందో  నే్నత చ్ూప్రసాు నత. 

కనతక, H అక్షరము హెచిీంచ్తట. నీవొక వాకయమునత హెచిీసాు వు. దననికి్ మనము యోహ్రనత 1:1 చ్ూసాము, 

"ఆదియంద్త వాకయముండెనత, వాకయము దేవునియొది్ ఉండెనత, వాకయము దేవుడెై యుండెనత.". తరాాత 

చ్ూసరన అక్షరము E , దననరాము వివరించ్తట. దీనరథమమేిటి? పరిశుదని తమ ఈ లేఖ్న బాగానె్ాంద్తకు 

వాా యంచనరు? మీరిలా ఒక విషయానిా వాా యవచ్తీ, "దేవుడు వాకయమెైతే, యేస్త ఆదిలో దేవునితో ఉన్నాడు, 

అంటే, యేస్త దేవుడు." చనలా స్తలువు. న్న ఉదేిశము, ఇకకడ మీరేదో  ప్పది్ వంద్ ప్జ్ీల కదన 

వాా యనవస్రము లేద్త, చనలా స్తలువుగా వాా యవచ్తీ. 
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ఇక A అక్షరము మూలమెైన అంశము;  ఇది దీనిక్ి గుండ ెవంటిది. A  అనతకరణనత చ్ూప్రస్తు ంది. నే్డీ పద్ము 

యొకక అరథమేమిట?ి ఇంక్ా గొపిగా చెప్ాిలంటే, ఒక మంచి పాశనామంటే, ఈ వచ్న భాగము న్నక్ెలా 

అనతకరిస్తు ంద?ి అయతే యోహ్రనత 1:1 అనతగుణముగా వాా యవచ్తీ "యేస్త క్రసీ్తు  వాకయమెైతే, నే్నత 

వాకయమునత చ్దివిన పాతి సారి, నే్నత దేవునితో స్మయం గడుపుతననత". 

ఇక స్ింద్ననత చెప్్ి అక్షరము R . ఇది చివరి భాగము. అదేమిటంటే, ఇపుిడు నే్నత చ్దివిన వచ్నము 

పాక్ారము నే్నత ఏమి చెయాయలి? ఇది ప్ాారాన క్ావచ్తీ లేక స్ింద్న క్ావచ్తీ. కనతక దీని గురించి నే్నత 

వాా యవలసరనది స్తమారుగా, "యేస్త క్రసీ్తు  వాకయమెై యుంటే, నే్నత పాభ్ువుతో స్మయము 

గడుపుతునాటుా గా వాకయముతో కూడన స్మయమునత గడప్ాలి". పాభ్ువా, వాకయమునత నే్రుీక్ొనతటకు 

స్హ్రయము చేయండి. 

ఇపుిడు, ఇది పాతిరోజు మీరు చేస్తు న్నారనతక్ోండి. మీరు న్నతో శిషుయలనత చేయు స్మూహములో న్నతో 

కూడన కలిసరయుంటే, మొద్టి నె్ల దీనిని పాతిరోజు చేసాు ము. మరియు మేము కలుస్తకునా పాతి స్మయము 

నే్నత వారిని పరచక్షిసాు నత. నే్నత పాకి్యీనత ప్ాారంభంచినపుిడు, న్నద్గ్ర మునతపటి మందిరముకు చెందిన 

ముగు్ రు ఉన్నారు, మేము కలుస్తు ండేవాళాము. వారిలో ఇది్రికి్ ఇద్ంటే చనలా ఇషరము; వారిక్ిద్ంటే ఎంతో 

ఆస్కి్ు; వారు వారంలో పాతిరోజు ఇలా చేశారు. వారు తీస్తకు వచిీనపుిడు మేము చ్ూస్వాళాము. 

క్ాని ఒక వయకి్ుకి్ ఈ పదా్తి అనతస్రించి నే్రుీక్ోలేక పో్యాడు. అతడు స్ంఘములోనే్ ప్పరిగాడు; అతని తండిా 

గారు మందిరములో పనిచేసవ్ారు. ఆయనకు వాకయము తెలుస్త, క్ాని పాభ్ువుతో స్నిాహ త స్ంబంధము 

కలిగి లేడు, క్ాని జీవితమంతన వాకయమునత చ్దివాడు. అతడు లోపలి వచిీ అన్నాడు, "ఆహ్, నే్నలా 

చేయడననికి్ ఇషరపడనత". కనతక రెండు లేక మూడు వారముల తరాాత, నే్నతన్నానత, "జాస్న్, నీవెంద్తకు 
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ఒకవారము పాయతిాంచ్కూడద్త, అపిటిక్ర నీకు నచ్ీకపో్ తే వారము అయపో్యన తరాాత, మీరు ఇది 

పాయతిాంచి అపిటిక్ర చేయలేక పో్ తే అపుిడు మీర అనవచ్తీ, నే్నత పాయతిాంచననత, అయన్న న్నకు 

నచ్ీలేద్త". "ఇది నే్నత మరిీ ప్ో లేనత, జాన్, అతడు లోపలి వచిీ. తన పో్ స్ుక్ానిా తెరిచి ఉంచి, మేము 

తినడననిక్ి లేవకముందే అతడు కూరుీని అన్నాడు, "అయాయ, దేవుడు న్నక్రవారం చెప్రిన ఒక విషయం మీకు 

చెపినివాండి". అపుిడు న్నలో నే్నత ఇతనికి్ అరామయంద్నతకున్నానత. అతడు చయేగలిగితే అంద్రునూ 

చేయగలరు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, మరియు న్నకు వారు వివరించే స్మయమెంతో ఇషరము, ఎంద్తకంటే 

వారు చెప్్ి విషయాలు నే్నత వింటునాపుిడు కూడన న్నతో మాటాా డునత. మీగురించి న్నకు తెలియద్త, క్ాని 

నే్న్ొకటి చెపిన్న, ఇది రెండు వెైపులా జరుగుతుంది. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత, కచిీతంగా. మరియు క్ేవలం వాకయం చ్ద్వటమే క్ాద్త, క్ాని వాకయమునత 

కంఠస్థము చేయడము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. వాకయమునత ఎలా కంఠస్థము చేసాు రు? నీవు కె్రైస్ువుడ వెైనపుిడు 

నీవు కనతగునా విషయమమేిటి? వాకయమునత ఎలా కంఠస్థము చేసాు వు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. నే్నత వాకయమునత కంఠస్థము చేయడననికి్ క్ారణము డేవిడ్ మరియు 

స్హో ద్రుడు టిం నే్నత చేయవలసరంది అదే నని చెప్ాిరు: వాకయమునత కంఠస్థం చేయుట. బాధనకరంగా, నే్నత 

స్ంఘములలో నే్నత చ్ూస్తు నా దేమంటే విశాాస్తలు వాకయమునత కంఠస్థము చేయడములేద్త. వాకయమునత 

తెలుస్తకునా విశాాస్తలు క్ోక్ొలాలుగా ఉన్నారు క్ాని వారు నిజముగా అరాము చేస్తక్ోవడము లేద్త. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  వారెంద్తకు కంఠస్థము చెయాయలి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  వారు వాకయమునత కంఠస్థము చెయాయలనతకుంటానత ఎంద్తకంటే వాకయము స్జీవమెైనదెై 

యునాది. అది మన జీవితములోని స్మస్యలనత తీరుీతుంది. బ ైబిలు చెబుతునాది, "స్మయోచితముగా 

పలుకబడిన మాట చితామెైన వెండ ిపళ్లాములలో నతంచ్బడిన బంగారు పండావంటిద.ి" కనతకనే్, వాకయమునత 

నీవు పాజలతో మాటాా డినపుిడు, ఇతరులకు చెపిడననికి్ మనద్గ్ర ఎంతో ఉనాద్ని అనిప్రంచే పరిసరథతులు 

ఎనిాసారుా  మీ జీవితములో ఎద్తరెరన్నయ, అపుిడు దేవుని వాకయము మదిలో మెద్తలుతుంది. ఇపుిడు, 

మనము చ్దివిన వాటిని గురుు చేసాు నని బాబ్బలు వాగాా నము చేసరంది. గురిుంచ్తక్ోండి, యేస్త చెప్రినద,ి "మీకు 

అవస్రమెైనపుిడు మీరు మాటాా డవలసరనది ఆస్మయానికి్ మీకు గురుు చేసపద్నత". ఇపుిడు, వాకయము 

లేకుండననే్ పాభ్ువు మనతో మాటాా డునని న్నకు తెలుస్త, క్ాని వాకయముతో ఆయన మనతో మాటాా డునత, 

మరియు మనమేది గురుు చసే్తక్ోవాలో అది తననే్ గురుు చేసాు నని వాగాా నము చేసాడు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీ టీ బాయగ్ ఉపమానం న్నకె్ంతో నచిీంది, స్రే. మీరు ఒక కపుి నీళలా  

మరియు బ ైబిలు టీ బాయగ్,  ఆ బాయగు్ నత మీరు నీటిలో వసే్ు , నీటి రంగు మారడం ప్ాారంభ్మౌతుంది చివరిక్ి ఆ 

బాయగ్ లోని టీ ప్ డి రంగువరకు మారి ఆగిపో్ తుంది. కనతక స్రిపో్ యేంత వరకు మీరు ఉంచితే, చివరిక్ి ఆ 

కపుిలోని నీరంతన ఒకే్ రంగులోకి్ మారుతుంది. అదేరచతిగా మీరు దేవుని వాకయము చ్ద్తవుట ప్ాారంభంచి, 

కంఠస్థము చేస్తు నాపుిడు, నిజాముగా, అది నీ జీవితములోనికి్ వచేీస్తు ంది. మరయిు అది అకకడే ఉంటుంది 

అది నినతా మారుీతుంద,ి నీ రూపము మారీడం మొద్లౌతుంది. ప్ౌలు అంటాడు, "మనస్తు నూతన 

పరుీక్ోండి". అది దేవుని వాకయము చ్ద్తవుటతోన్ే జరుగుతుంది. 
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ఇపుిడు, ప్రాయులారా, ఇవి క్ొనిా ఆచ్రణనతమక అంశములు మీరు దేవుని వాకయమునత ఎలా అరాము 

చేస్తక్ోవాలో, మరియు ఇతరులనత ఎలా శిషుయలుగా చెయాయలో  తెలుస్తక్ోడననిక్ి. ఇపుిడు, మనము వచేీ 

వారములో మాటాా డబో వు వాటిని చ్ూడనతన్నాము, మరియు మనము బ ైబిలు గురించి మాతామే మాటాా డటం 

క్ాక, పాజలనత శిషుయలనతగా చేయుటలో నీ ప్ాారాన్న జీవితననిా ఎలా ఉపయోగించ్తక్ోవా లనే్ వాటిని కూడన 

చ్రిీంచ్నతన్నాము. మీరెలా ప్ాారిాసాు రు? దేవుడు ప్ాారథనలకు ఎలా జవాబిసాు రు? దేవుడి ఎంతో ఆశీరయమెైన 

రచతిలో మరియు ఎంతో అద్తాతముగా స్ంఘములోని సామానతయలెైన పాజలు దేవుని వాకయమునత విశాసరంచి 

వాకయ ఆధనరముగా ప్ాారిాంచినపుిడు దేవుడు జవాబిచిీన ఎన్ోా ఉదనహరణలు మాద్గ్ర ఉనావి. కనతక, 

వాటిని వచేీ వారం మేము చెపినతన్నాము. వీరు తపిక చ్ూసాు రనతకుంటున్నానత. 

 

 

***** 

మా మరినిా టీవీ పో్ా గాీ మలిా  చ్ూస్ంద్తకు ఉచిత  J ohn Ankerberg  S how App చెస్తక్ొండి 

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

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్ర  బాక్సు 8977 

చ్టరనూగా, TN 37414 అమెరిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: J Ashow.org 


