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శిష్యులనుగా చేయుటకు సాహస ించుము: విశ్ాాసులను తీర్చిదిద్ుు టలు 

అనుభవపూర్ాక సింగతయలు - కార్ుకరమిం 3. 

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 సాాగతం. ఈ రోజు మీక్ొరకు ఒక మంచి విషయాలనత 

చెపినతన్నాము. మేము మనము నివసరస్తు నా ఏడు బిలియనతల జన్నభా ఉనా పాపంచ్ములో న్నలుగునార 

బిలియనతల పాజలు యేస్త పాభ్ువని తెలియనటువంటి వారున్నారనే్ నిజము గురించి మాటాా డనతన్నాము. 

కనతక ఏమి జరగనతనాది? ఏది జరగ వలసర యునాది? దేవుని పాణనళ్లక ఏమిట?ి 
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దేవుని పాణనళ్లకే్మంటే గొపి పని, అకకడ నీ మరియు న్నవంటి కె్రైస్ువులనత ఆయన పాపంచ్ములోని 

పంప్రస్తు న్నారు, మన పాకకవారిద్గ్రకు, మరియు మనకు తెలిసరన స్ాహితులకు, వారిక్ి పాభ్ువు గురించి 

చెపిడననిక్ి మరియు శిషుయలుగా చేయుటకు. యేస్త చబెుతునాది, "పరలోకమంద్తనత భ్ూమిమీద్నత న్నకు 

స్రాాధి క్ారము ఇయయబడియునాది." ఆయన దేవుడెై యున్నాడు దనని ఆధనరంగానే్ చెబుతున్నాడు, " వెళా్ల, 

స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలనతగా చేయుడి;" 

ఇపుిడు మీరు శిషుయలనతగా ఎలా చేసాు రు?మనమదే మాటాా డుతున్నాము, మరయిు మనము పాజలు 

చెబుతునా ఎద్తరయేయ స్హజ విషయాలనత చ్రిీ స్తు న్నాము... "ఏమి చెయాయలో న్నకు తెలియద్త. ఏమి 

చెప్ాిలో న్నకు తెలియద్త." ఐతే నే్నత మన దేశములోన్ే గొపి బ ైబిలు ఉప్ాధనయయుడైెన రోబి, గలాా టిని నే్టి 

మన అతిధిగా ఆహ్వానించననత. ఆయనకు 3200 మించిన విశాాస్తలుకల స్ంఘముండి ఆదివారం న్నలుగు 

ఆరాధనలు నడిప్రస్తు న్నారు, అయననూ ఆయన గడిచిన ఏడు స్ంవతురాలుగా ఆయన 30 మందిని 

శిషుయలుగా మారాీరు, వారిలో క్ొంద్రు వయకుు లు ఇపుిడు బయటకు వెళా్ల మరిక్ొంద్రిని శిషుయలుగా 

చేస్తు న్నారు. దననినీయన పాధననముగా ఎంచ్తకున్నారు. మరియు, రోబి, మీరికకడునంద్తకు న్నకె్ంతో 

స్ంతోషంగా ఉంది. గత వారము చ్ూడని వారిక్ోస్ం మమేు బ ైబిలునత గురించి మాటాా డనతన్నాము. తరాాత 

యేస్త పాభ్ువు యొకక శిషుయలుగా చేయుటలో ప్ాారధన యొకక స్థలమేమిటో చెప్ాిలని ఆశిస్తు న్నాము. 

గురుు చేస్తకుందనము. మొటరమొద్ట శిషుయడంటే ఎవరు? మరియు మీరెలా ప్ాారంభిసాు రు? బ ైబిలుయొకక 

సాథ నమేమిట?ి మనము దేనిని మాటాా డుతున్నామో క్ొదిిగా మాకు గురుు చేయండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   శిషయరికము గురించి మాటాా డుకుంటున్నాము. శిషుయడు నే్రుీకునే్ వాడు. ఇది 

పనివానిక్ి వాడబడిన మరొక మాట. మరియు నే్నత వాడుతునా మాటలు "శిషుయడు", "శిక్షకుడు" మరియు 
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"గురువు" అనే్ పదనలనత ఒకదనని బద్తలుగా ఒకటి వాడుతున్నాము, క్ాని గురిుంచ్తక్ోవలసరన 

ముఖ్యవిషయము: ఇది క్ేవలము మీకు తెలిసరనది క్ాద్త, ఇది మీకు తీసరన దనని పాక్ారము పావరిుంచ్డము. 

ఇది మీరు శిషుయలనతగా తిసరధ్ధము చేస్తు నా వారికి్ ఎలా జీవించనలో చ్ూప్రంచ్డము. 

మొద్టి భాగములో, పనిని ప్ాారంభించ్తటలోని ముఖ్య విషయమేమిటో గమనించనము. ఎకకడ 

కలుస్తక్ోవాలి? మీరు సార ర్ బక్సు ద్గ్ర కలుక్ోవచ్ీని చపె్ాిము; మీరు కఫ్ీ హౌస్ లో కలుస్తక్ోవచ్ీన్నాము; 

మీరు పుస్ుక ద్తక్ాణంలో కలవచ్ీన్నాము; మరియు ఒక పాతేయక గదిలో కలవొచ్ీన్నాము; మరియు ఇంటిలో 

కూడన కలవొచ్ీన్నాము. క్ాని నలుగురిక్ి మించి స్మూహ ముండకూడని చెప్ాిము; ముగు్ రు మంచి స్ంఖ్య 

అన్నాము, క్ాని నలుగురిక్ి మించ్కుండుట మంచిది. తరాాత వాకయము యొకక ప్ాాధననయత ఏమిటి మరియు 

మనకు తెలిసరన వాటనిాటిక్ర వాకయమెలా మూల రాయగా ఉనాదో  మాటాా డుకున్నాము. మరియు వాకయము 

మనలో ఇమిడిపో్యంత వరకు మనము వాకయంతో స్మయము గడప్ాలని చెప్ాిము. 

ఇక గతవారంలో మేము చెప్రి నది, శిషుయలుగా చేస్ పాకి్యీలో వాకయమునత మనమెలా ఉపయోగించ్తక్ోవాలి? 

అపుిడు మనమొక పద్ము ద్గ్రకు వచనీము: HEAR - హెచిీంచ్త, వివరించ్త, అనతకరించ్త, స్ిందించ్త. 

మనము బ ైబిలునత చ్ద్తవుతునాపుిడు పాభ్ువు మంతోు  మాటాా డుతునాపుిడు వాకయంలో క్ొనిా 

వచ్న్నలనత హెచిీసాు ము. దనని తరాాత మనము వాకయంతో స్మయము గడుపుతనము. మనము వివరణ 

స్మయములో పాశాలనత అడుగుతుంటాము: వాకయము యొకక అరథమేమిటి? లేక ఈ వాకయభాగములో 

పరిశుదని తమ ఉదేిశమేమిట?ి ఇక దనని తరాాత ముఖ్యమెైన విషయము ద్గ్ర క్ొచనీము అదే, "అనతకరణ". 

మంచిది, మీకు తెలుసా, ఈ వాకయమునత నే్నె్లా అనతస్రంిచనలి? ఇపుిడు, మనము దననిని 

వివరించ్తకున్నాము, మనము ముఖ్యముగా గురిుంచ్తక్ోవలసరంది వాకయము అపిటి క్ాలములో చ్దివిన 
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వారెలా అనతస్రించనలిువచిీందో  నే్డు కూడన మానమునూ అలానే్ అనతస్రించ్వలసరన అవస్రత ఉనాది. 

కనతక మనము అరిథంచ్తక్ోవలసరన ఒక విషయము, వాకయ అరథమునత వివరించినపుిడు, మనము వాకయంతో 

వాకయ అరధము వివరిసాు ము. ఇపుడు వింటునావారు "మంచిది, నే్న్నడేలా చెయాయలి రోబి? క్ొనిా సారుా  దననిని 

అరధం చేస్తక్ోవడము కషరము మరియు క్ొనిా సారుా  అరధమే క్ాద్త" అంటారు. న్నకు స్హకరించిన క్ొనిా 

విషయాలనత చెపినివాండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   మొద్టిగా, బ ైబిలు నిఘంటువు కలిగియుండుట మంచిదే. న్నకు గురుు నాటుా గా, 

శిషుయలనత చేస్ పాకి్యీలో, డేవిడ్ ప్ాా ట్ న్న పుటిరన రోజు బహుమానముగా ఇంతకుముంద్త ఇచనీడు. 

మరియు అతనన్నాడు, "రోబి, నీవు ఉపయోగించ్తక్ోనతనా బహుమానమిది". అతడు స్రిగానే్ చెప్ాిడు. అది 

బ ైబిలు నిఘంటువు. 

దననితో ప్ాటుగా, స్రడీ బ ైబిలునత కూడన కలిగియుండుట మంచిది. మనము ముంద్త వాకయంతో ప్ాటుగా 

వాయఖ్ాయనం కూడన ఉంచ్తక్ోవడము మంచిద్ని మరియు  దననిన్ెలా ఉపయోగించ్తక్ోవాలనే్ది చెప్ాినని 

తలుస్త. క్ాని క్ొంద్రు చెబుతుండవచ్తీ, "మంచిది, దననిని క్ొనడననికి్ అవస్రమెైన డబుీలు న్నద్గ్రలేద్త". 

లేక "దననిని ఎకకడ క్ొన్నలో న్నకు తెలియద్త". నే్డు అనిాటినీ మనము ఇంటరెాటోా  చ్ూడవచ్తీ. మీరు 

మంచి వెబ ైుట్ు Bible Gateway లేక Bible.org చ్ూడవచ్తీ, అవాటిలో గొపి విషయాలు లభిసాు య. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : వాటిని మీరు పో్ లిీ చ్ూడవచ్తీ. మీరు ఒక వచ్న్ననిా తీస్తకుని అనిా 

తరుు మాలలో పో్ లిీ చ్ూడవచ్తీ. మరియు వాటిలో పాతి మాట కి్ంీద్ హిబుా  మరియు గచీకు పదనలు కూడన 
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వాా యబడి యుంటాయ, కనతక పాతి మాటనత వివిధ తరుు మాలు ఎలా తరుజుమా చేశాయనే్ది మీరు గమనించ్ 

గలుగుతనరు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   కచిీతంగా. కనతక మీక్ెపుిడెైతే బ ైబిలునత మీకు మీరుగా ఎలా పరిశీలించ్వచ్తీ, 

అరధము చేస్తక్ోవచోీ  తెలుస్తకునా తరాాత, మీరు శిషుయలుగా చేస్తు నా పురుషులు లేక సీు ీలతో 

స్మూహములుగా కూడుకుంటారు. మరియు తనము చ్ద్తవుకునే్ స్మయమునత గురించి బాధయత 

కలిగియుండులాగున ఉంచ్తతన ముఖ్యము. మీకు తెలుసా, ఏక్ాంత స్మయములో, పాభ్ువుతో ఏక్ాంతముగా 

గడుపుతన ముఖ్యమని గీహంిచనలి. నే్నత ఎవరినైె్తే శిషుయలుగా చేస్తు న్నారో వారు పాతి రోజు వారు పాభ్ువుతో 

ఏక్ాంత స్మయము గడప్ాలని; 20 నిమిషాలో లేక 30 నిమిషాలో గడప్ాలని పో్ా తుహిసాు నత, క్ాని ఇది 

పాతిరోజు చెయాయలి. మరియుమేము తిరిగి ఒక చోటికి్ వచిీనపుిడు, వారిని బాద్తయలనతగా నే్నత చేసాు నత. 

జాన్, ప్ాారంభించినపుిడే న్ేనత వారితో, "ఒక వారముగా మనము కంఠస్థము చేస్తు నా ఆ కంఠత వాకయమునత 

అపిగించనమని చెబుతననత" వారలా చేసాు రు. వారు వచ్న్ననిా కంఠస్థము చేయకపో్ తే, వారెపుిడు అవమాన 

పడతనరు:"మంచిది, నే్నలా చేసరయుండనలిుంది". వారు బాధతయలుగా ఉండటానికి్ నే్నలా చేసాు నత. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. మీరే వచ్నమునత కంఠస్థము చేస్తు న్నారో అనే్క్ాద్త క్ాని ఆ వచ్నము 

న్నతో మాటాా డుతునాద్నే్ది ముఖ్యము. ఆ వచ్న్నలు స్జీవంగా వసాు య, మరియు పాతేయకముగా వాటిని 

గురించి ఇతరులతో మాటాా డుతునాపుిడు. అంతేక్ాక తరాాత కూడన, మీ మనస్తులో నతనా ఈ వచ్న్నలు, 

మీరు నిజముగా కంఠస్థము చేసరనపుిడు అవి మారములోని మిగిలిన పరిసరథతులలో గురుు కు వస్తు ండటమునత 

గమనించినపుిడు ఆశీరయమనిప్రస్తు ంది. 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత, కచిీతంగా. నీవారోజు చ్దివిన వచ్న్నలనత మీ జీవితములో పాజలు 

ఉపయోగించ్తట అమోఘము. తరాాత ప్ాారధన విషయములో వారికి్ బాధయత నిసాు నత. మీరు మీ వయకి్ుగత 

జీవితములో ప్ాారధన చేస్తు న్నారని వారి నడిగ ివారికి్ బాధయత అపిగించ్తటే క్ాక స్మూహములో కూడన ప్ాారధన 

చేయసాు నత. మరియు ప్ాారధన నతంచి నే్నత ఎంతో నే్రుీకున్నానత, ప్ాారిధంచ్తట వలన క్ాద్త, క్ాని ఇతరులు 

ప్ాారిధస్ు  వినతట వలన. ఇతరులు ప్ాారిధంచినపుిడు వినతట వలన ఎలా ప్ాారిధంచనలో నే్రుీకున్నానత. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఒక అడుగు వెనక్ిక వెళదనము, మొద్టి రెండు వారములు చ్ూడని వారిక్ొరకు, 

మీరునూతనముగా  కె్రైస్ువులుగా మారినపుిడు మరయిు ప్ాప జీవితమునతంచి అపుిడే వచనీరు మరియు 

మీరు కరుకె్రన వయకుు లుగా ఉన్నారు మరియు మీరు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియనపుిడు మాటాా డటము స్తలభ్మే. 

నిజానిక్,ి మీరు కె్రైస్ువులుగా మారిన తరాాత తిరిగ ిప్ాపములోనికి్ వెళా్లపో్ తున్నారు. కనతక మీరు 

కషరపడుతున్నారు. అపుిడు ఎవరో మీతో వచిీ ఈ పాకి్యీలో బాగమగునటుా గా ఎలా మిముమనత 

ఆహ్వానించనరు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. ఒక వయకి్ు ఒకరోజు మందిరములో న్న ద్గ్రకు వచిీ, "బ ైబిలునత చ్ద్వటానిక్ి, 

వచ్న్నలు కంఠస్థము చేయడననికి్ మరియు ప్ాారిధంచ్డననికి్ ఇషరపడుతున్నావా?" అన్నాడు. ఇపుిడు, 

అనే్కులనతకుంటారు, "ఎవారూ న్నతో ఇలా చెయయరు. యెవారునూ అలా చేయడననిక్ి ఒపుిక్ోవడము లేద్త". 

ఇలా ఎంతమంది చెబుతనరో చ్ూస్ు  ఆశీరయ పో్ తనరు... మన జీవితములోనే్, మన పాకకవారే, మన స ంత 

మందిరములోని మీరు చెపుికుంటూ వెళ్లతే ఎంతమందిలా చెబుతున్నారో చ్ూస్ు  ఆశీరయపో్ తనము, "బ ైబిలునత 

చ్ద్వటానిక్,ి వాకయమునత నే్రుీక్ోడననిక్ి, కంఠస్థము చేయడననికి్ ఇతరులకె్ర ప్ాారిధంచ్డననికి్, ఇతరులక్ెర బాధయత 
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తీస్తక్ోడననికి్ వారముకు ఒకకసారి కూడుక్ోడననికి్ సరద్ధమనే్న అంటే", ఎంతమంది అవునని చెబుతనరో చ్ూస్ు  

ఆశీరయపో్ తనరు. స్మస్యమంటే మనము అడగము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. న్ేనే్మంటానంటే, రోబి, వారు స్హవాస్ముకు వచిీనపుిడు మొద్ట ి

సారి వారి ముంద్త నీవేద ిఉంచ్తతనవు. మీరన్ొచ్తీ, "మనము కలవడము ఎంతో స్ంతోషంగా ఉంది, 

మనమెకకడ చేయనతనాదేమంటే ఇదే". ఆ మొద్టి స్మావేశమునత మీరెలా ప్ాారంభిసాు రు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   మంచిది, నే్నత వారితో ఒక నిబంధననత చేసాు నత. తరాాత అంటానత, "ఇది ముఖ్యమెైన 

స్మావేశము. మనము ముంద్తనా 12 లేక 18 నె్లలో కలిసర జీవితము గడపనతన్నాము. మరియు మీరు 

తపిక పాతి స్మావేశముకు రావాలని చెబుతున్నానత". దననిక్ి క్ొంద్రు ఇది న్నకు "ఉహ్,  స్రిపో్ యంది 

క్ాద్త, రోబి. న్నకి్షరములేద్నా వారు కూడన ఉన్నారు". క్ాని అది ప్ో నివాండి. ఎంద్తకంటే యేస్త 

ఏమిచేశాయాడంట,ే పాజలు ఆయనతో శిషయరికపు స్ంబంధముకు వచిీనపుిడు ఆయన తనా స్తనత కి్నీీుకి్ 

వచ్లేద్త క్ాని ప్పైకి్ లేప్ాడు. నీక్ా కద్ గురుు నాదన. ఒక్ాయనన్నాడు, "నే్నత నినతా వెబడిసాు నత, క్ాని మొద్ట 

న్న తండిాని స్మాధిచేయనివాండి". అంద్తకు యేస్త, "నీవాలా చేయలేవు. రాజయము నే్డు చనలా 

ముఖ్యమెైనది". కనతక శిషయరికపు స్ంబంధమే అస్ల ైన స్ంబంధమని గురిుంచ్తక్ోవడము ముఖ్యము; ఇది 

బాధయతనయుతమెైన స్ంబంధము; మరియు ఇది మరొక వయకి్ుతో నిబంధనతో ప్ాారంభించే స్ంబంధము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. మరియు దేవుని వాకయమునత కలిసర చ్ద్వటం 

మొద్లుప్పటిరనపిటినతండి దేవుడు నీకు చ్ూప్రస్తు నాటుా గా మరియు ఇతరులకు వివరసి్తు నాపుిడు మీతోట ె

స్ాయముగా మాటాా డుతునాటుా గా అనిప్రంచ్డననిా గమనించననత. అది నీ జీవితములో పనిచేస్తు ంది. మీరు 
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ప్ాారిించినపుిడు, ఇపుిడు ఈ  రోజు మనము మాటాా డబో తునా విషయము ఇదే, నీవు ప్ాారిించినపుిడు 

దేవుడు నీ జీవితములో వాటిని నె్రవేరీడము నీ స్ాహతిుల జీవితములో నె్రవేరీడము చ్ూసాు వు. ఒక 

పాద్రశన క్ొనసాగుతూ ఉనాది. మీరు కూరుీనా చోటునత విడిచి అస్ల ైన పనిని ప్ాారంభించ్కుంటే కె్రైస్ువ 

జీవితములో అస్ల ైన ఆనంద్మునత నీవు అనతభ్వించ్లేవు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. న్నకమంది పాజలు జాన్, ఎలా ప్ాారిధంచనలో మరియు ఎలా వాకయమునత 

చ్ద్వాలో మరియు వాకయమునత కంఠస్థము చెయాయలో తెలియద్నతకుంటానత ఎంద్తకంటే అవెలా చెయాయలో 

వారికె్పుిడూ నే్రిించ్బడలేద్త. మరియు వారి ప్ాారథనలకు దేవుడు జవాబిసాు డని వారు నిజముగా 

నమమడము లేద్త. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మొద్టిగా వాకయంలో ప్ాారధన గురించి వాా యబడిన వాగాి నములలోని 

నిజమునత మాటాా డుకుందనము. న్నకునా అతిప్పది్ స్మస్య ఏమంటే దేవుడు న్నక్ొరకే్దెైన్న చేసాు డని నే్నస్ులు 

నమమలేద్త స్రేన్న? నే్నె్లాపుిడూ, ఆహ్, ఆయన రోబ్బకి్ ఏదెైన్న చేసాు డు మరియు ఇతర ప్ాస్రరులకు ఆయన 

చేసాు డు క్ాని, మీకు తెలుసా, ఆయన అంకె్ర్ బర్్ కు ఏదెైన్న చేసాు డని నే్నత అనతక్ోలేద్త. మరియు నే్నత 

చెప్రినటుా గా, నే్నీవచ్న్నలనత చ్ూచినపుిడు, యరచమయా 33:3, "న్నకు మొఱ్ఱప్పటుర ము" దేవుడంటున్నాడు 

"నే్నత నీకు ఉతురమిచెీద్నత," మీరు పాంబరో, లేక ప్ాఠశాలలో బో ధకుడన, మీరు నరోు లేక మీరు విద్తయలో 

అయుండి మీజీవితములో ప్ాపమునత కలిగియుంటే, మీకు ఆతీమయత లేకుంటే, మీరు క్ేవలము "దేవుడు 

న్నకి్ది చేసాు డని అనతక్ోడము లేద్ంటే". అవున్న? మీరే దేవునికి్ మొఱ్ఱప్పటిర  స్హ్వయము చేయమని అడగాలి. 

మరియు నే్నత స్హ్వయము చేసాు నని దేవుడు చెబుతున్నాడు. "అడుగుడి మీకి్యయబడునత. వెద్కుడి మీకు 

ద రకునత,ఒ తటుర డి మీకు తీయబడునత." 
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ఈ క్ారయకమీమునత చ్ూస్తు నా వారికి్ దేవుని మీరొక ప్పటార లో ఉంచ్వది్ని నే్నత పో్ా తుహిస్తు న్నానత. మీ 

జీవితములో ఉనా ప్ాపములనిాటినీ చ్ూస్తకుంటూ ఇది న్నకు జరగద్నతక్ోవద్తి . మీ జీవితములోని 

ప్ాపములనత గురించి నే్నత మాటాా డినపుిడు, స్రేన్న, మీరునా పరిసరథని గురించి మొద్టిగా మీరు 

మాటాా డండి మీరు ప్ాారిధంచ్గలరని మీరెంద్తకు అనతక్ోవడము లేద్త? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత కచిీతంగా. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దననిగురించి మాటాా డండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   మంచిది, నే్నత మతుు పదనరాధ ల బానిస్తామునతండి బయటకు వచనీనత. నే్నత క్ొనిా 

క్ారయకమీాలకు ముంద్త హీరాయనత క్ొకె్రనత మరియు రోజుకు 180 డనలరుల మతుు పదనరాధ ల 

బానిస్తామునతండి పాభ్ువు ననతా విడిప్రంచనడని మీకు చెప్ాినత. పాభ్ువుతో స్ంబంధము 

కలిగియుండనలనిక్ాని, లేక దేవుని స్వ చెయాయలన్ే ఆక్ాంక్ష క్ాని లేదిపుిడు న్నకు. క్ాని వాటనిాటినతండి 

యేస్త ననతా విడిప్రంచనడు. కనతక నే్నత ఎపుిడెైన్న న్న ప్ాతజీవితననిా గురుు చేస్తకుంటే- నే్నత పాభ్ువుప్పై 

ఆనతకునే్ లేక ప్ాారిధంచే అవక్ాశానిా ఎంతమాతామూ కలిగయిుండగల వాడనత క్ానత. క్ాని న్న ప్ాతజీవిత 

ఆధనరముగా దేవుడు ననతా తీరుితీరీలేద్ని న్నకు తెలుస్త; దేవుడు ననతా క్రసీ్తు  నీతి ఆధనరముగా తీరుి 

తీరాీడు. మరియు క్రసీ్తు  వలననే్, నే్నత దేవుని ఎద్తట నిలువగలుగుతున్నానత మరియు దేవుని న్నక్ొరక్ిది 

చేయమని అడగగలుగుతున్నానత, ఎంద్తకంటే క్రసీ్తు  న్నకునత దేవునికి్ మధయ మధయవరిు. 

పాజలు దేనిని గురిుంచ్లేద్ని న్న నమమకమంటే: విశాాస్తలముగా మన ప్ాారథనలకు దేవుడు 

జవాబియాయలనతకుంటున్నాడు. మనమాయననత దనేినడిగిన్న స్ంతోషముగా ఇవాాలనతకునే్ తండిా 
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వంటివాడు. స్మస్యమంటే మనమాయననత అడగము. చ్ూడండి, ప్ాారథనంటే దేవునితో మాటాా డటము; 

వాకయము దేవుని మాట వినడము. ఎపుిడెైతే మన మనస్తున్ో వాకయంతో నింపుక్ోడననిక్ి వాకయమునత 

తెలుస్తక్ోడననికి్ దేవుని హృద్యానిా తెలుస్తక్ోడననికి్ ప్ాారంబిసాు మో, అపుిడు దవేునికి్ ఎలా ప్ాారిించనలో 

తెలుస్తకుంటాము. 

చ్ూడండ,ి క్రరునలలో వారెపుిడూ చేసరనది, మరియు మనము నే్రుీక్ోద్గినది, వారెపుిడు తమ ప్ాారథనలనత 

దేవుని లక్షణములతో ప్ాారంభించనరు: దేవుడెవరు, ఆయన గొపితనము, ఆయన కృప, ఆయన ద్య, 

ఆయన దీరఘశాంతము. వాటితో వారు ప్ాారంభించనరు, దేవుడు ఎవరనే్ది ఆయనకు గురుు చేయడననిక్ి క్ాద్త, 

క్ాని వారు దేవుడేంత గొపివారో గురుు చేస్తకున్నారు. అపుిడది వారిని స్రెరన సరథతిలోకి్ తీస్తకువచిీంది. 

అపుిడు వారు దేవుని ఏది అడగాలనతకున్నారో అది అడిగారు. మరియు మనము గురిుంచ్తక్ోడననికి్ది మంచి 

విషయము, మనము దేవునికి్ ప్ాారిధంచ్డము మొద్లుప్పటిరనపుిడు, దేవుడు ఎవరనే్ది మనకు 

గురుు చేయబడుతుంద,ి అపుిడు మనము దేవుని వయకి్ుగత విషయాలనత మరియు మన జీవితనలకు 

క్ావలసరన వాటిని అడగవచ్తీ. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మనమిపుిడ క విరామం తీస్తక్ోనతన్నాము. మేము తిరిగ ివచిీన 

తరాాత ప్ాారధన గురించి మరనిిా విషయాలు చెపినతన్నాము. మరియు న్నకు గురుు కు వచేీ బ ైబిలులోని ఒక 

వచ్నము : "మనమేమి అడిగిననత ఆయన మన మనవి ఆలంక్ించ్తనని మన మెరిగనియెడల 

మనమాయననత వేడుక్ొనినవి మనకు కలిగిన వని యెరుగుద్తము." న్నకి్ంక్ోటి గురొు స్తు ంది నే్నత ఉనాత 

ప్ాఠశాలలో ఉనాపుిడు న్న స్ాహితులలో క్ొంద్రు తమ తలాిద్ండుా లతో చెప్రినది, మీకు తెలుసా, ఒకరిక్ి 

ఆతమహతయ చేస్తక్ోవాలనతకునా తలాి ఉంది ఆమె తిరిగ ిఅలా చేయాలనతకునాద్ట. అతడు ననాడిగినది, 
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"మనమామే గురించి ప్ాారిధంచ్వచనీ అన్నాడు? దేవుడు తపిక మన ప్ాారథనలకు జావాబిసాు డని 

అనతకుంటున్నావా?" నే్నపుిడు కే్వలము ఉనాత ప్ాఠశాల విదనయరిథని. నే్నత కె్రైస్ువుడనత అతడు క్ొతుగా 

క్రసీ్తు నత అంగచకరించినవాడు. అపుిడు నే్ననతకున్నానత, ""అయోయ, ఇది క్ొరకరాని క్ొయయగా ఉంది. న్న 

ఉదేిశము, ఇది కచిీతంగా జరుగనతందన ... ఇది నిజంగా నె్రవేరుతుందన అనతకున్నానత.   

మరియు ఆవచ్న్నల ఆధనరముగా, దేవుని అడగటానిక్ి క్ావలసరనంత ధెైరయం కలిగింది, ఆమె జీవితములో 

ఆయన కి్యీ చేయున్న, మరియు మొద్టిగా ఆయన పాభ్ువెైన యేస్త ద్గ్రకు ఆమె రక్షించ్బడునలుర  తీస్తకు 

రాగలడన; ఇక రెండవది ఆమెకు ఎంతో నిరుతనుహము కలిగించిన స్మయాలనత దేవుడు తీరుీన్న? మరియు 

మేము చ్ూసరనపుిడు, దేవుడు వాటిని చేసాడు. మరియు నే్నత చెప్్ిది, మీక్ెపుిడు ఇలా నిజ జీవితములోని 

సాక్షయయలుంటాయో, వాటి గురించి ఇంక్ా నే్నత చెప్ాిలనతకుంటున్నానత; పాజలు ఎపుిడెైతే దేవుడు న్నకి్ది 

చేసాు డన అని అడిగిత?ే మీకు తెలుసా మీ జవాబు అవునత. నీవు ఆయననత వాకయ ఆధనరముగా అడగాలి, 

ఆయనకు లోబడటానిక్ి అంగచకరించి, అపుిడు ఆయన చేస్ది చ్ూడు. ప్రాయులారా, చ్ూస్ూు నే్ ఉండండి. దీనిని 

గురించి ఇంక్ా మనము మాటాా డుక్ోనతన్నాము మరియు ఒక స్మూహములో శిషుయలుగా చేస్ స్మయములో 

దీనినె్లా ఉపయోగించ్తక్ోవాలనే్వి మనము వచిీన తరాాత మాటాా డనతన్నాము, స్రనే్న, కనతక చ్ూస్ూు నే్ 

ఉండండి. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మేము వచనీము. మేము శిషుయలనతగా చేయుటలోని అనతభ్వ 

పూరాక విషయాలనత మాటాా డుతున్నాము. ఇకకడ మనము శిషుయలుగా చేయుటలో బ ైబిలునత ఎలా 

ఉపయోగించ్తక్ోవాలి, మరియు ప్ాారధననత గురించి కూడన మాటాా డుకున్నాము; శిషుయలనత తయారు 
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చేయుటలో ప్ాారధన ప్ాాధననయత ఏమిటి? మరియు ప్ాారధన ఆస్కి్ుకరమెైనది. మన ప్ాారథనలకు 

జవాబివానతన్నానని దేవుడంటున్నాడు. మనలో అనే్కులు, దననిని విశాసరంచ్ము కదన. దేవుడు ఇతరులకు 

చేసాు డనతకుంటాము. క్ాని అయతే న్న ప్ాత జీవితము వలన, లేక న్నద్గ్ర అంత సామరధయము లేనంద్తన, లేక 

న్నకు విశాాస్ము లేనంద్తన, మన జీవితములో ఇది చయేమని అడగటానిక్ి కూడన మనము 

పాయతిాంచ్ము. మరియు, రోబి, పాజలు ఏది తెలుస్తక్ోవాలనత కుంటున్నారంటే, నే్నత దేని గురించి 

ప్ాారిధంచనలి, మరియు దేవుడు న్న ప్ాారథనలకు జవాబిసాు డనే్ నమమకము న్నకే్ది కలిిస్తు ంద్ంటారు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. మంచిది, ప్ాారధననత మూడు పాధనన విషయాలుగా చెపివచ్తీ. మొద్టిగా, 

ఒక విశాాసర వయకి్ుగతముగా ప్ాారధన్న జీవితము కలిగియుండనలి. అనగా మనమే ఏక్ాంతముగా దేవునితో గడిప్ ్

స్మయమునత కలిగియుండనలి; మన టీవీని ఆప్పయాయలి, మన మొబ ైలు ఆప్రవెయాయలి, దేవునితో 

ఏక్ాంతముగా గడప్ాలి, కే్వలము మనము దేవుడే, దేవుని మాట వినడము, దేవునితో మాటాా డటము. 

క్ాని అంద్రమూ కలిసర ప్ాాధన్నస్మయము కలిగియుండనలి, మనము స్ంఘమంతటితో కలిసర ప్ాారిధంచ్తట. 

మరియు స్ంఘముగా దీనిని మనము చేసాు ము. మరియు క్ొనిా స్ంద్రభములలో నే్నత స్ంఘమునకు వెళా్ల 

మీరంద్రూ ఐకయముగా న్నక్ొరకు ప్ాారిథసాు రా? అని అడిగేటుా గా చేసరన అన్నరోగయమునత మరియు హృద్యమెై 

ఒతిుడిని దేవుడు కలిగించనడు. 

క్ాని క్ొనిా స్మయాలలో స్మూహముగా లేక శిషుయలుగా చేయు స్మూహముతో ప్ాారిధంచే పాకి్యీనత 

మరిీపో్ తున్నాము. న స్మూహములో ఇంక్ా చివరికి్ ఈ రోజు వరకు కూడన ప్ాారధన్న స్హక్ారులుగా ఉనా 

వారిని కలిగియున్నానత. మరియు న్న జీవితములో పాతేయకమెైన వయకి్ు జోడి, అనే్ వారొకరు ఉన్నారు. మరియు 

నే్నత ఎలా ప్ాారిధంచనలో తెలుస్నతకున్నానత, తరాాత నే్న్నయననత కలుస్తకున్నానత. అయతే ఆయన ప్ాారధన్న 
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యోద్తలలో గొపివారు, ప్ాతక్ాలంలో ఉనావారిలా. ఆయన ననతా బాధయత కలవానిగా చేసాడు. ఆయన 

రోజంతన న్నకు ప్ో నత చేసర అడుగుతుండేవారు, "మంచిది, జోడి, మీకరధము క్ాద్త. నే్నె్ంతో పనిలో ఉన్నానత". 

మరియు అతననే్వాడు "మనము తపిక ప్ాారిధంచనలి". మరియు ఇది చేయటము మంచిది. మరియు అదెలా 

చెయాయలో ఆయన చెప్్ివారు.   

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇంక్ా నే్ననతకునే్ది, రోబి, పాజలంటుంటారు, చ్ూడండి, దేవుని వాకయమునత 

చ్ద్తవుటలో మరియు ప్ాారిించ్తటలో, "పాభ్ువా, దేవుని వాకయములోనతంచి మీరేద్యన్న చ్ూప్రస్ు  నే్నత దననికి్ 

లోబడతననత", అపుిడు బ ైబిలు స్జీవంగా అనిప్రస్తు ంద్ంటారు. తరాాత మీరొకవేళ "పాభ్ువా, నీవీ దనారము 

తెరుసాు వా, నే్నే్మి చెయాయలో న్నకు మీరు చ్ూప్రస్ు , వాటిని న్నకు అంద్తబాటులో ఉంచేత, అపుిడు నిజముగా 

నే్నత దననిని చేయట ప్ాారంభించి దననిని చేయడననికి్ పాయతిాసాు నంటారు". దేవుడు నీ ముంద్త ఎనిా 

అవక్ాశాలనత ఉంచనడో  చ్ూచినపుిడు ఆశీరయమనిప్రస్తు ంది. పాభ్ువునత గురించి మాటాా డటనత 

ప్ాారంభించ్డననిక్ి నీకు పాజలు క్ావాలని మీరు దేవుని అడిగితే ఆయన ఎకకడి నతండెైన్న పాజలనత 

స్మకూరుీతనరు. వారకకడికి్ వసాు రు. మరియు అకసామతుు గా పాజలు తమ స్మస్యలనత గురించి 

మాటాా డతనరు: "న్న స్నిాహితుడు మరణ ంచనడు" లేక న్న బిడడకు బాగాలేద్త, మరియు అకసామతుు గా దేవుడు 

వారి జీవితములో ప్ాారథనకు ఎలా జవాబిసాు డో  మరియు దేవుడు వారికె్లా స్హ్వయపడ గలడో  చెపిడననికి్ 

దనారము తెరిచిన్నడని గురిుంచ్తలాగున ఆ వయకి్ుని తీస్తకు వచనీడని నీవు గీహిసాు వు. ఇపుిడు, ప్ాారధన 

గురించి మాటాా డేపుిడు వచేీ  ఒక పాశనామంటే, మన జీవితముకె్ర దేవుని పాణనళ్లకే్మిటో మనకె్లా తెలుస్తు ంది? 

మనము స్రెరన విషయముకె్ర ప్ాారిధస్తు న్నామని మనకె్లా తెలుస్తు ంది? 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   అవునత. పాజలు ఎపుిడూ ననాడుగుతుంటారు. "రోబి, న్న జీవితములో భ్విషయతుు లో 

ఏమి జరగనతనాది?" వారు నిజముగా అడుగుతుండేది, "నే్నె్వరిని ప్పళా్లచేస్తక్ోవాలి?" "నే్నె్కకడిక్ి వెళ్ళాలి?" 

"నే్నే్లేంటి ఉదో యగం చెయాయలి?" అలాంటివారిక్ి నే్నతచెప్్ిదేమంటే : 95% దేవుని పాణనళ్లక ఇపిటిక్ే ఆయన 

వాకలయములో తెలియ చేయబడింది, కనతక వారిపుిడు ఆ  5 శాతమే అడుగుతున్నరు. కనతక మనకు తెలిసరన 

దననితోనే్ ప్ాారంబిదని ము. దేవుడు మనలనత ఏది చేయమని చెబుతున్నాడో  మనకు తెలుస్త.  కనతక అది 

దేవుని వాకయమునత అరధము చేస్తక్ొనతట, తరాాత దననిని వినతట, మరియు దననిక్ి విధేయత చ్ూపుట 

మరియు మనజీవితములో దననిని ప్ాటించ్తట. 

క్ాని మరొక మార్ము, ఇది శిషుయలనత చేయు పాకి్యీలో ఇది మంచిది, దేవుని పాణనలికనత తెలుస్తక్ోగలిగే 

మార్ములలో ఒకటి ఆతీమయ కమీశిక్షణ. మనమెపిటి వరకు దననిని మాటాా డుకున్నాము: ఒక వయకి్ు 

జీవితములో వాకయము యొకక ప్ాాధననయతనత గురించి మనము మాటాా డనము. మరియు వాకయమునత 

కంఠస్థము చేయుట ఎంత ముఖ్యమో తెలుస్తకున్నాము. ప్ాారధన జీవితమునత గురించిపుిడు 

మాటాా డుకున్నాము. దేవునికి్ ప్ాారిధంచి, దేవుని అడిగ,ి దేవుని వెద్క్,ి దేవునితో ఏక్ాంత స్మయము 

గడిప్రనపుిడు ఆయన పాణనళ్లకే్మిటో బయలుపరీడం ప్ాారంభిసాు డు. ముఖ్యమెైఅడిగా నే్నత చెప్ాిలనతకునే్ది 

మనజీవితముకె్ర దేవుని పాణనళ్లకలోని స్గభాగము మనకి్పిటికే్ తెలుస్త. అదే మనము చ్ూసాు ము మతుయ 

28:18-20, "వెళా్ల స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలుగా చేయుడి". కనతక "నే్నే్మి చెయాయలి? దేవుడు ననతా ఏది 

చేయమంటున్నాడని?" అనతకునే్ వారు ఇపుిడు శిషుయలనతగా చేయుట ద్గ్ర ప్ాారంభించ్వచ్తీ. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. దేనిక్ొరకు మీరు ప్ాారిధంచనలి మరియు మీ జీవితముకె్ర దేవుని పాణనళ్లక 

ఏమిటో ఎలా తెలుస్తక్ోవాలని చెప్రిన వెైషయాలు కూడన న్నక్ెంతో నచిీనవి. మీక్ొరకు మీరు 
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ప్ాారిధంచ్తక్ోవాలంటే. మీక్ొరకు మీరు ప్ాారిధంచ్తక్ొనతటనత మించి మీరు ఇతరులక్ొరకు ఎనిా ప్ాారథనలు 

చేయబడినవనే్ది చ్ూడటానికి్ ఎంతో అద్తభతముగా అనిప్రంచనయ. మరియు మీరు శిషుయలనత సరద్ధముచేస్ 

స్మూహములో ఉనాపుిడు వారు తమ గురించి క్ాక మీగురించి మీ ఉదో యగమూ, మీ కుటుంబము ఇలా వాటి 

గురించి వీటిగురించి ప్ాారిధంచ్తలాగున మీరు గమనించనలి. ఎంద్తకంటె క్ొనిాసారుా  మనము స్ందేహములు 

నివృతిు  చేయుటకు, నిరుథ్నుహము, భ్యము, జరగనతనా స్ంగతులు మరియు మనము తీస్తకునే్ 

నిరణయాలప్పై స్ందిగిత వంటి వాటిని నివృతిు  చేయనతన్నాము. అయతే మనము, "దేవా ఇది చేయుటకు న్నకు 

శకి్ు నివాండి. దీనిక్ొరకు జాా నము నివాండంటున్నాము". క్ొనిాసారుా  దేవుడు నీకు ఉదో యగము నిస్ు  నీవు, 

"పాభ్ువా, న్నకు, న్నకి్ది చేయగల సామరధయము లేద్ంటున్నావు". అయనన్ో దేవుడు నినతా దననిలోనతండి 

నడిప్రంచి చేయుటకు క్ావలసరన స్హ్వయము నిస్తు న్నాడు. మీరు ఎద్తరుకునే్ శోధనలనత గురించి మరియు 

దేవుని ద్గ్రనతండి నీవు తలెుస్తక్ోవాలనతకుంటునా వాటి గురించి ప్ాారిధంచ్తక్ోవాలి. ఈ విషయముల గురించి 

మాటాా డుతునాపుిడు ఇంక్ా ఏ విషయాలు నీకు గురుు కు వస్తు న్నాయ? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:   మంచిది, మీరు స్రెరన స్థలములో ఉన్నారనతకుంటున్నానత. ఇది ఎవరికె్రతే ఎకుకవ 

అవస్రమో అనగా నీక్ొరకు నీవు ప్ాారిిస్తు న్నావు. న్న ఉదేిశము, మనకు దేవుని ఆలోచ్న అవస్రము, దేవుని 

నడిప్రంపు అవస్రము. మరియు నీవు ఈ పాభావము నతండి బయటకు వెళా్లన తరాాత. నీవు నీ 

కుటుంబముక్ొరకు, వయకి్ుగత అంశాలు, ఆరిధక ఇబీంద్తలు, వయకి్ుగత లోటులక్ొరకు ప్ాారిధంచ్తట 

ప్ాారంభించ్వచ్తీ. వాటి తరాాత నీవు నీ స్ంఘములోని కుటుంబాలక్ొరకు నీవు ఎరగిిన వారిక్ొరకు 

ప్ాారిధంచ్వచ్తీ. తరాాత మీరు తపికుండన ఇతర దేశములలో దేవునిక్ొరకు మిషనరచలుగా పనిచేస్తు నా 

వారిక్ొరకు ప్ాారిధంచనలి. నే్నత కూడన తపిక వారిక్ొరకు ప్ాారిధంచ్డననికి్ పాయతిాసాు నత. మనము మన 
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స్ంఘములోని వారు, మన ప్ాస్రరు, స్ంఘ న్నయకుల క్ొరకు ప్ాారిథస్తు ండవచ్తీ. దేవుడు అంద్తబాటులోనే్ 

ఉన్నాడు. ఆయన మన జీవితములో పనిచేయాలనతకుంటున్నాడు. క్ాని అనే్కసారుా  ఆయననత మన 

జీవితములో కలిగయిుండకుండననే్ మన జీవితనలనత జీవిస్తు ంటాము. ప్ాారధన దననిని చేస్తు ంద్ని న్న ఉదేిశము. 

ప్ాారధన "దేవా, నీవు న్నకు క్ావాలి. నీప్పై నే్న్నధనరపడియున్నానత. నినతా ప్్ామిస్తు న్నానత. న్న జీవితములో 

నీవు భాగమెై యుండనలనతకుంటున్నానని చెపుినటుా  చేస్తు ంది". 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. న్న వయకి్ుగత ఉపమానముతో ఈ క్ారయకమీానిా 

ముగించనలనతకుంటున్నానత, స్రేన్న. న్నలుగు స్ంవతురాల కి్తీం న్నకు గుండె ఆపరేషనత చేయవలసర 

వచిీంది. రెండు రోజులలో ఆపరేషనత చేయాలంటే నే్నత ఒక స్మావేశములో నతండి అకకడికి్ వెళ్ళా నత, స్రేన్న. 

న్న చనతిని క్ోయడననిక్ి, అని అనతకుంటున్నానత, ముంద్త రోజు రాతాి అనతకుంటానత, నిజానిక్ి, వారు ఎలా 

దననిని చేయనతన్నారా అద్ంతన మీకు చెపిలేనత. కనతక ముంద్త రోజు రాతాి నే్నత దేవునితో, "నే్నిది 

చేయంచ్తక్ోలేనత. దనీిని చయేంచ్తక్ోడననిక్ి అవస్రమెనై మన్ో నిబీరము న్నకు లేద్త. నీవు న్నకు 

స్హ్వయము చేస్ు నే్., లేద్ంటే, నే్నత ప్పది్ స్మస్యలో ఉనాటేా . న్నకు శారచరక బలముక్ాని ధెైరయము క్ాని 

లేద్న్నానత". అయతే తరువాతి రోజు నే్నత నిదా్ లేచినపుిడు దేవుని శాంతి న్నకు కలిగినటుా  న్నకి్ంక్ా 

గురుు నాది. అది దనదనపు నీళాలా ఉంది, రోబి. నే్నే్మంటానంటే, నే్నత లేచననత అకకడికి్ నడుచ్తకుంటూ 

వెళ్ళా నత, అది దనదనపు ఒకరితో భోజనమునత వెళా్లనటుా గానే్ ఉంది. నే్నత నరుులతో స్రదనగా 

మాటాా డుతున్నానత, నే్నకకడ పడుకున్నానత, వారు అనే్క వెైరులనిా ప్పటార రు. క్ాని న్నకు పరిపూరణ శాంతి 

ఉనాది. అవునండి పరిపూరణ శాంతి అవనీా జరుగుతునానూ. అకకడినతండి బయటకు వచిీన తరాాత కూడన 

న్నకు పరిపూరణ శాంతి ఉనాది. 
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దేవుని స్నిాధికి్ వెళా్లన న్న స్ాహితుని క్ొరకు ప్ాారిధంచననత. అతడు రెండు స్ంవతురాల నతండి కే్నురు వాయధితో 

బాధపడుతున్నాడు అతనితో కలిసర ప్ాారిధంచేవాడిని. ఎంతో గొపి బాధనత మరియు అనతమానములనత కలిగిన 

మిగిలిన స్ాహితులుకూడన ఇపుిడు న్నకున్నారు. వారి భ్విషయతేుమిటో వారికి్ తెలియద్త. నే్నంటున్నానత, 

చ్ూడండ,ి మానమలాంటి పరిసరథతిలో ఉనాపుిడు, నే్నె్పుిడూ యేస్ మన మాదిరిగా భావించ్తకుంటానత. 

ఆయన సరలువ శమీనత అనతభ్వించనడు, అయన్న ఆయన చెబుతునాది, "మీకు తెలుసా, తండీా, నే్నిది 

భ్రించ్గలన్ో లేదో  న్నకు తెలియద్త. మరొక టేమెైన్న ననతా చేయమంటావా?" అన్నాడన, క్ాని అతడంటునాది, 

"లేద్త, నీ చితుమిద ేఅయత,ే న్నకు స్హ్వయము చేయుము". నే్నత దననిని చ్ూచననత. యేస్త స్హ్వయము 

క్ొరకు అడిగిత,ే మనకూడన స్హ్వయము అడగవచ్తీ. పరిశుదని తమ నీకు స్హ్వయము చేసర క్ావలసరన శకి్ు 

నిస్తు ంది. 

కనతక మనమంద్రము తెలుస్తక్ోవలసరన విషయాలలో ఇది ఒకటి. మనమంద్రమూ పాభ్ువు మనలనత 

పరలోక్ానిక్ి తీస్తకు వెళాగల సాథ నముకు రావాలి. అదెలా జరుగుతుంద్ని మనమంద్రమూ 

అనతకుంటున్నాము. అదే విధమెైన పాకి్యీ అయన్న, పూయరిటనతలు చెబుతుంటారు, "మీరు 

చ్నిపో్యనపుిడు, మీకు చ్నిపో్యే కృప లభిస్తు ంది". మీరికకడికి్ వెళ్్ా ంతవరకు ఆ కృప ద రకద్త, క్ాని 

నిజమేమంట,ే మీరికకడికి్ వెళ్లానపుిడు, అంద్తబాటులోనికి్ వస్తు ంది. మరియు నే్నత చెపిగలిగేది, 

ప్రాయులారా, మన ప్ాారధన్న జీవితము కె్రైస్ువ, కె్రైస్ువ జీవితము జీవించ్తటలో ముఖ్యమెైనది. 

ఇపుిడు, వచేీవారంలో ఇతరులనత శిషుయలుగా చేస్ కమీములో పాతివారికి్ ఎద్తరయేయ విషయాలనత గురించి 

చ్రిీంచ్నతన్నాము. మేము అద్తభతములనత గురించి చపెినతన్నాము: వారు చేసరయుంటారని మీరు అస్ులు 

ఊహించ్ని ప్ాపములనత పాజలు ఒపుిక్ోడననిా మీరు చ్ూడనతన్నారు, స్రేన్న. ఆశీరయపో్ కూడన ఎలా 
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ఉండనలో నే్నత నే్రుీకున్నానత, ఎంద్తకంటే మనమంద్రమూ ప్ాపులమే. మరియు పాజలు నమమకముగా 

తమనత పూరిుగా ఒతిుడికి్ గురిచేస్తు నా మరియు ఆతీమయ జీవితములో ఎద్గనివాకుండన చేస్తు నా వాటిని 

చెపిగలగడము మరియు మీరచ శిషుయలనతగా చేయు అవక్ాశము దనారా దేవుడు వారిక్ెలా 

విజయమివాగలడు ఒక మంచి పరిణనమమనతకుంటున్నానత. కనతక, ప్రాయులారా, వచేీ వారం తపిక 

చ్ూసాు రనతకుంటానత ఎంద్తకంటె మేము శిషుయలనతగా సరద్ధము చేస్తు నా స్మయములో ఎద్తరయేయ 

స్మస్యలు, అద్తభతముల గురించి మరియు వాటిని ఎలా పరిషకరించనలనే్ విషయాలనత చెపినైె్ 

యున్నాము.   

 

***** 
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