
1 

 

GCG2-4-TE 

శిష్యులనుగా చేయుటకు సాహస ించుము: విశ్ాాసులను తీర్చిదిద్ుు టలు 

అనుభవపూర్ాక సింగతయలు - కార్ుకరమిం 4. 

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 చ్రచీక్ి 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 క్ాయకమీానికి్ సాాగతం. మా క్ారయకమీానిా మీరు తపిక 

చ్ూడనలనతకుంటానత. ఇతరులనత శిషుయలనతగా చేయు కమీములో మీకు ఎద్తరయేయ స్మస్యలనత గురించి 

మనము మాటాా డుకుంటున్నాము. పాపంచ్మునత చేరుక్ోడననికి్ యేస్త ఒక మంచి ఆలోచ్ననిచనీరు. 

పాపంచ్ములో ఏడు బిలియనతల పాజలు ఉన్నారు. వారిలో న్నలుగునార బిలియనతల పాజలకు పాభ్ువునత 

గురించి తెలియద్త. యేస్త ఆలోచ్న ఏమిటి? దీనినే్ గొపి పరిచ్రయ అంటారు. యేస్త చెబుతునాది, 



2 

 

"పరలోకమంద్తనత భ్ూమిమీద్నత న్నకు స్రాాధి క్ారము ఇయయబడియునాది." ఆయన దేవుడెై యున్నాడు 

దనని ఆధనరంగానే్ చెబుతున్నాడు, " వెళా్ల, స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలనతగా చేయుడ;ి" ఆ ఆజఞనత యేస్తనంద్త 

విశాాస్ముంచిన మరియు ఆయననత పాభ్ువు మరియు రక్షకునిగా అంగచకరించిన వారంద్రిక్ర ఇస్తు న్నాడు. 

ఇపుిడు, ఇది చేయడననికి్ మీకు శకి్ునిచేీ విషయాలనత నే్నత చెపినతన్నానత. ఇపుిడు, పాజలు చెబుతునా 

గొపి విషయాలలో ఒకటి, "ఒక మంచివిషయముక్ెర, పాజలకునా స్మస్యలకు న్నకు స్మాదనన్నలు తెలియద్త. 

వారిక్ేమి చెప్ాిలో న్నకు తెలియద్త". నే్డీ విషయానిా చ్రిీంచ్నతన్నాము, మీరొక వయకి్ుని కలవనతన్నాపుిడు 

మీకు ఎద్తరయేయ ఆశీరయ స్ంగతులనత గురించి, మరియు మీరు, "నే్నత మిముమనత పో్ా తుహ ంచనలనత 

కుంటున్నానత, ప్ాారిధంచనలనత కుంటున్నానత, ఒకరిక్ి ఒకరిని బాద్తయలుగా చేయాలనతకుంటున్నానని 

అనాపుిడు" మీక్ెద్తరయేయ విషయాలు, స్రేన్న. 

మన దేశములోన్ే గొపి బ ైబిలు బో ధకులనత నే్డు ఆహ్వానించననత, రోబి గలాా టి. ఇతని స్ంఘ స్భ్ుయల స్ంఖ్ాయ 

3200, ఆదివారం న్నలుగు ఆరాధనలు జరిగిసాు డు. అయననత అతని ప్ాాధననయత వయకి్ుగతముగా శిషుయలనత 

చేయుట. అయతే ఎద్తరయేయ స్మస్యలనత గురించి మరయిు నీకు స్హ్వయము క్ొరకు చేస్ పనతల గురించి 

మాటాా డుతున్నాము. మరియు మీరంద్రు ప్ాస్రరుా  క్ాద్త సామానయ స్ంఘస్తు లని మాకు తెలుస్త. మరియు 

మనమంద్రమూ సామానతయ పాజలమ,ే కే్వలము యేస్త క్రసీ్తు కు లోబడుతున్నాము, దననిని 

వెంబడిస్తు న్నాము. ఇపుిడు రోబి, మరొకకసారి మొద్టిసారి ఒకరు నినె్ాలా ఆహ్వానించనరో, స్హవాస్ముకు 

రమమని ఎలా అడిగారో, ఇదెలా ప్ాారంభ్మయనదో  మాకు తెలియచేయండి, మరియు మీరు దననిని ఎలా 

ప్ాటించనరు మీరు ఇలా చయేాలని ఎలా నిరణయంచ్తకున్నారో చెపిండి. 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. మీరు గొపి స్ంగతి చెప్ాిలరనతకుంటున్నానత. దీని ఉదేేశమేమంటే పాజలనత 

పో్ా తుహ ంచ్తట, ఇది వారి చయేగలరని తెలియ చేయుటకు, దననిక్ి మీరు ఒక "గొపి- కె్రైస్ువులో" లేక ప్ాస్రరో 

లేక బ ైబిలు అధయయన ఉప్ాదనయయులో; శిషుయలనత చేయుటకు క్ానవస్రం లేద్ని చెపుిటకు. నే్నత గొపి 

మతుు పదనరాధ ల బానిస్తయుమునతడి విడిప్రంచ్బడిన్ననత. నే్నత పాపంచ్ములోని హ రాయనత క్ొకె్రనతలకు 

బానిస్నయాయనత. న్నకు భ్యంకరమెైన క్ారు పామాద్ం జరుగుట వలన మతుు మంద్తలకు బానిస్నయాయనత. 

మరియు మూడు స్ంవతురాలుగా నే్నీ బానిస్తాముతో ప్పనతగులాడనని: మా న్ననా ద్గ్రే ద ంగిలించననత. 

క్ొంతక్ాలం ఇలుా  లేకుండన ఉండటానికి్ స్ులమ ేలేకుండన గడిప్ానత. ఇక జీవితములో హీన్నతి హీన సరుతిలోనికి్ 

వెళా్లన తరాాత, రెండు విడుద్ల చికి్తులు జరిగిన తరువాత చివరికి్ పాభ్ువా అని మొఱప్పటార నత. "దేవా నీవు 

నిజమెైన వాడవయత,ే ఈ కషరమునతండి ననతా విడిప్రంచ్తము అపుిడు న్న జీవితమునత పూరిుగా 

నీకపిగించ్తకుంటానత" అన్నానత. అపుిడు న్నకు పూరిు మారుి చోటుచేస్తకునాది. నవంబరు 12, 2002, 

కే్వలము పదిహేనత స్ంవతురాల కృత నే్నత రక్షించ్బడనా నత. 

ఆ స్మయానిక్,ి జాన్, నే్నత బ ైబిలునత అస్ులు చ్ద్వలేద్త. న్న జీవితములో అపిటివరకు మందిరానిక్ి చనలా 

అరుద్తగా వెళ్లా నత. అంతకు మునతపు పాభ్ువంటే ఇషరమ ేలేద్త. క్ాని దేవుడు న్న జీవితములో పనిచేయట 

ప్ాారంభంచనడు. క్ాని ఆరునె్లల వరకు నే్నత గీహ ంచ్లేద్త. ఏమిచేయాలో అరధముక్ాలేద్త. నే్నత మందిరానిక్ి 

వెళా్లన్న, బ ైబిలు ఎలా చ్ద్వాలో; లేఖ్నములనత ఎలా కంఠస్ుము చెయాయలో; లేఖ్నములు కంఠస్ుము 

చెయాయలని కూడన తెలియద్త; ఎలా ప్ాారిధంచనలో కూడన నే్రుీక్ోలేద్త. 

అకసామతుు గా ఒక రోజున మందిరములో ఒకరు వచిీ అనే్ంతవరకు, "మీరు శిషయరికపు శిక్షణన క్ారయకమీానికి్ 

వసాు రా?" అపుిడు నే్నతన్నానత, "మంచిది, అదేమిట?ి" ఆయనంటాడు, "బ ైబిలు చ్ద్వటానిక్ి, కలిసర 
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ప్ాారిధంచ్డననికి్, లేఖ్నములు కంఠస్ుము చేయడననికి్ మీకి్షరమేన్న?" నే్నతన్నానత, "న్నకి్షరమే". చ్ూడండి, ఆ 

స్మయము వరకు కూడన, న్న జీవితములోనికి్ ఎవరినైె్న్న పంప్రంచ్మని ప్ాారిధంచననత. అపుిడు ఈయన డేవిడ్ 

గారు వచనీరు న్న జీవితములోనిక్ి. తరువాతి ఆరు నె్లలు, ఆయన విశాాస్ము గురించిన ప్ాాథమిక్ాంశములు 

బో ధించనడు. తరాాత మేము ముంద్తకు క్ొనసాగుతూ స్ంఘ పనతలనిమితుము అనిా ప్ాాంతములకు 

వెళుతునా స్మయములో టిమ్ లెఫ్పా ర్ న్న జీవితములోనికి్ వచనీరు. టిమ్ న్నకు స్హ్వయం చేయడం 

ప్ాారంబించనరు. అపిటినతండి వీరిరువురు న్న జీవితననిా ఎంతో పాభావితము చేశారు. నే్నత అలవాటుగా 

చేస్తు నాటుా  వారితో పాతి వారము కలవలేద్త క్ాని, వారి పాభావము న్న జీవితములో బహు ప్ాాముఖ్యమెైనది, 

న్న ఆలోచ్నలు స్రిచేస్తక్ొనతటకు, అవస్రతలో స్హ్వయము క్ొరకు. వారు న్న జీవితములో చనలా పాభావము 

చ్ూప్రన వారు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది. ఇపుిడు మనము క్ొనిా అతి ముఖ్యమెైన విషయాలనత 

గమనిదనే ము, న్నకు గురుు నాటుా గా, రోబి, ఇది నే్నత మొద్ట ప్ాారంభంచినపుిడు, నే్నత చనలా క్ాలమునతండి 

కె్రైస్ువ జీవితమునత గడిప్రన క్ొంద్రిని శిషుయలుగా చేయటానికి్ ఎంచ్తకున్నానత. వారు మంచి కె్రైస్ువులని 

నే్ననతకున్నానత. మేము ఆ పాకి్యీనత క్ొనసాగిస్తు నా స్మయములో, బ ైబిలునత చ్ద్తవుట, మరియు క్ొనిా 

విషయాలనత మేము మాటాా డుక్ొనతట, మరియు కలిసర ప్ాారిధంచ్తట, క్ాని ఇలా క్ొనసాగుతునా 

స్మయములో, అకసామతుు గా, వారు క్ొనిా పాశాలతో ననతా బిగుస్తకు పో్ వునటుా గా చేశారు. న్న ఉదే్శము, 

మొద్ట వారి జీవితములో అటువంటి ప్ాపములునావని తెలుస్తకునాపుిడు ఆశీరయపో్యానత. అకకడ 

జరిగిన స్ంభాషణలనత నే్నత మాటాా డనతన్నానత. అకకడ జరిగిన స్ంభాషణలు అంద్రూ 

తెలుస్తక్ోవాలనతకుంటా రనతకుంటానత. మీరు నిజమెైన వారితో పనిచేస్తు నాపుిడు, వారు చనలా 
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క్ాలమునతడి కె్రైస్ువులు అయననూ వారిలో దనచ్బడిన ప్ాపములుండుట చ్ూసాు రు, క్ొనిా కనబడుట మీరు 

గమనించ్ గలరు. ఇపుిడు, ప్ాాధమిక విషయాలతో ప్ాారంబిదనే ము. అనే్కులు మేము నిజముగా 

రక్షించ్బడిన్నమా అనే్ స్ందిగధములో ఉనాటుా  చ్ూసానత. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. మొద్టిగా మనము గురిుంచ్తక్ోవలసరన విషయము, పరిణతకు వయస్తుకు 

స్ంబంధము లేద్త. ఒక చనలా ప్పదే్వారు లేక ఒకరు తమ జీవితమంతన స్ంఘములో గడుపుటవలనన్ో వారు 

ఆత్మమయముగా పరిణతి కలిగిన కె్రైస్ువులని అరధము క్ాద్త. కనతక ప్ాారంభ్మునతంచి మొద్లుప్పటుర ట మంచిది. 

మునతపు న్న ద్గ్ర ఒక శిషయరికపు తరచదద్త స్మూహము కలద్త దననిలో ఒక వయకి్ు 22 యేండావాడు, 

జెైలునతండి అపుిడే బయటకు వచనీడు, అదే స్మూహములో 50 యేండా స్ంఘ ప్పదే్కూడన ఉన్నాడు. వారిని 

భనాధతా వాలుగా మీరంటుంటారు. క్ాని వీరిదే్రిక్ర నే్నత మొద్టినతంచి ప్ాారంభంచననత. నే్నత ప్ాారంభంచిన 

విషయము రక్షణ. దేనితో ప్ాారంభంచ్తట ముఖ్యమెైనది, "నీవు పాభ్ువుతో స్ంబంధమునత కలిగియున్నావా?" 

న్నకు కూడన ఒక అనతభ్వమునాది, జాన్, నే్నత ఆరు వారములుగా శిషయరికపు తరగతిని త్మస్తకుంటునా 

వయకి్ుతో. మేము రక్షణ శాశాతమనద్నే్ విషయముతో ప్ాారంభంచనము; విశాాస్మునత గురించిన 

సరదనధ ంతములనత గురించి మాటాా డనము. మరియు ఆరువారముల బ ైబిలు చ్ద్తవుట మరియు కంఠస్ుము 

చేయుట తరాాత, ఆయన మా పాకి్యీ మధయలోనే్ ఆప్ర వేసర అడిగాడు, "ప్ాస్రర్, నే్నత విశాాసరన్న క్ాడేాడింక్ా 

న్నకు తెలియద్త". ఇంక్ా చెబుతూ, "నే్నత యేస్తనత గురించి చ్ద్తవుతూన్ే ఉన్నానత, మరియు రక్షణనత 

గురించి వింటూనే్ ఉన్నానత, మరియు జీవితమంతన స్ంగములోనే్ ప్పరిగానత అన్నాడు". కనతక అకకడే 

మేమాప్్సాము, అతనిని పాభ్ువున్ొదే్కు త్మస్తకువచిీ మరలా ప్ాారంభంచనము. కనతక తెలుస్తక్ోవలసరన 
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ముఖ్యవిషయ మేమంట,ే ఒక వయకి్ుకి్ అంత వయస్తండుట లేక వారు క్ొంతక్ాలము నతండి స్ంఘములో 

ఉనాంద్తన వారిక్ి పాభ్ువునత గురించి పూరిుగా తెలుస్నతక్ోకూడద్త. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత, మీరచవిషయాలనత చెబుతునాపుిడు దననిని అంగచకరించ్మని 

పాజలనత నే్నత పో్ా తుహ స్ూు  అంటానత, "స్రే, హే, మీకు నమమకంలేకుంటే, ఇపుిడు నమమండి". మరియు 

"యేస్త క్రసీ్తు  న్నమమున ప్రలిచిన్న వారంద్రూ రక్షింప బడెద్రు". మన ప్ాపములు భ్రించ్తవానిగా క్రసీ్తు నత 

నముమతున్నాము. అయతే నిజమేమంట,ే మిగిలిన వాటిప్పై క్ాక మీరు పూరిుగా ఆయనప్పైనే్ నమిమక 

యుంచ్నతంటే ఆ ఆ పనిని చేయుటకే్ మిమికకడున్నాము. కనతక ప్ాారిధంచి పాభ్ువునత మీ జీవితములోనికి్ 

ఆహ్వానించ్ండి. మరియు మీరిలా చేసర ముంద్తకు క్ొనసాగండి. నే్నే్మంటానంటే, వీటిని వినాపుిడు 

ఆశీరయపో్ కండి. ఇవి మిగిలిన వారికి్ వాయద్తలలవలె ఉండవచ్తీ. మరియు మీరు యదనరుతగల వారితో 

పనిచేస్తు నాట్లా తే ఇవి తపిక ఎద్తరౌతనయ. 

మరొక దననిని గమనించ్ండి. నే్నత శిషుయరికపు తరచదద్త ఇస్తు నా స్మూహములో ఒక వయకి్ు న్నయొదే్కు వచిీ, 

తన జీవితములో ఉనా వయభచనరమనే్ ప్ాపమునత గురించి చెప్ాిడు. నే్నత నే్రుీకునా దేమంటే నే్టి మన 

స్మాజములో ఈలాగున దనచ్బడిన వయభచనరమునకు ప్ాపముకలిగిన వారనే్కులు ఉన్నారు; అయతే అది 

వారు ముంద్త చేసరనదెై యుండవచ్తీ లేక నే్టి ఇంటర్ నె్ట్ లో చేస్తు నాదెై యుండవచ్తీ, లేక చేద్త 

ద్ృశాయలనత చ్ూచ్తట వతిుడి లేక మరొకవిధమెైన అనైె్తిక కి్యీ. అయతే నే్నత నే్రుీకునాదేమంటే, రూబ్బ - 

మీగురించి న్నకు తెలియద్త మీరు దీనిక్ ిక్ొంత జోడించనలంటున్నానత- క్ాని మొద్టిగా, నే్నత వారితో ప్ాారిధంచి 

దననిని తొలగించ్త క్ొనతటకు స్హకరిసాు నని న్నప్పై నమిమక యుంచినంద్తకు కృతజుఞ డనత, స్రే. మీకు తెలుసా, 

నే్నత చ్చిీన వారిప్పైన పడేవాడనత క్ాద్త, నే్నత మొద్ట అలా చెయాయలనతకున్నానత క్ాని; మీరు ననతా 
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ఆటపటిరస్తు న్నారనతకుంటా. మీరనండి, ఇలాంటి విషయాలు క్ొంద్రిక్ి తెగులు వంటిద్నండి. అటువంటి 

విషయాలలో యేస్త వారిక్ి స్హ్వయము చేయగలడు. ఆయన వారి ప్ాపములనత క్షమించి, ఈ విషయాలలో 

వారిక్ర స్హ్వయము చేయగలడు. వారు చేయవలసరన విషయాలు క్ొనతాన్నాయ, ఇదే విషయములో మారు 

వారితో పనిచేసాు రు. మరియు వారిని బాద్తయలనతగా చేసాు రు. క్ాని మరలా, వయభచనరము వంటివి వారి 

జీవితములోని బాగములని అంగచకరించ్ండి, వాటిని మీరు మానిించ్నతన్నారు. వారిక్ి నీ స్లహ్వ ఏమిటి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. శిషయరికపు తరచదద్త కమీములో మీరెవర ిజీవితములోనైె్న్న ప్ాల్్ ంటుంటే, అది 

స్మసాయతమకము క్ావచ్తీనత ఎంద్తకంట్ మనము స్ంఘములో ప్పైప్పైన స్ంబంధనలన్ే కలిగియుంటాము. మీకు 

తెలుసా, "ఎలా ఉన్నారండి జాన్ గారు?" "నే్నత చనలా బాగున్నారు మీరు బాగున్నారా?" ఇదే విశాాస్తల 

జీవితనలలో మనము చ్ూస్తు ంటాము. క్ాని మీరొక వయకి్ు జీవితములోనికి్ వెళ్లినపుిడు లాిలి వాటిని 

కనతగుంటారు. న్న ఉదేేశము, గడిచిన స్ంవతస్రాల అనతభ్వంలో నే్నత స్మూహములో ప్ాారిధంచ్తట వలన 

నే్రుీకునాది క్ొనిా రహస్య ప్ాపములు ప్పైప్పైన స్హవాస్ముతో కనిప్పటరలేమని. అయతే ఇపుిడు మానమొక 

స్మూహములో ఉన్నాము వారిక్ి క్ొనిా బాధయతలునావి, నిజాయత్మ ఉనాతి; రహస్య ప్ాపములు, అనైె్తికత, 

మీరు చెప్రినటుా గా; వారు మీతో చెపిడము ప్ాారంభంచి, "ప్ాస్రరుగారు, నే్నత పో్ రాడుతున్నానత", లేక "జాన్ 

లేక రోబి, నే్నత వీటితో పో్ రాడుతున్నానత అంటారు". మతుు కు బానిస్లగుట: అటువంటి కూడన 

బానిస్లగుద్తరా అని ఆశీరయపడే వాటిని మీరు కనతగుంటారు. 

మునతపటి మందిరములో నే్నత క్ొంద్రికి్ తరచదద్తనిస్తు న్నానని వినా ఒక వయకి్ు మరొక స్ంఘస్తు నితో =కలిసర 

న్నద్గ్రకు వచిీనటుా  న్నకు గురొు స్తు ంది. ఆయన న్న ఆఫ్ీస్తకు వచిీ, అతని గురించి భనాముగా 

అనిప్రంచినటుా గా చెపిగలనత. అతని జీవితముప్పై అపవితనా తమ పాభావము కనిప్రంచింది. మంచిది, తరాాత 
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కనతగునాది, అతడు వెంబడిస్తు నాది అంటోన్ లేవే, అతడెవరంటే సాతననత స్ంఘపు ప్ాాధనన యాజకుడు. 

కనతక ఇపుిడనతడు సాతననతనత ఆరాదించేవాడు. కనతక వయతిరేక ద్ృవాలనత మీరికకడ ఊహ ంచ్తక్ోవచ్తీ. 

ఆత్మమయ యుద్ధము క్ొనసాగుతూ ఉనాది. అతడు సాతననతనత ఆరాధించ్తవాడు నే్నత పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు నత 

ఆరాధించ్తవాడనత. మీరు ఊహ ంచ్తక్ోగలిగితే మీరొక కతిుతో ఆ అపవాది స్నిాధనిి క్ోస్తు నాటుా గానే్ 

ఉంటుంద్నతక్ోవాలి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: ఈ వయకి్ుతో ఒక గంట మాటాా డిన తరాాత - నే్నతనితో పో్ చ్తక్ో గలిగానత అతడు బహు 

మతిు  పదనరాు లు బానిస్ మరయిు భ్యంకర జీవితననిా గడిప్రయున్నాడు - కనతక నే్నతనిక్ి చెబుతూ 

అన్నానత, "వినండ,ి దేవుడు దననిని మారీగలడు. నీకునా అనిా పాశాలకు జావాబు యేస్త. నీవెద్తరుకనే్ 

పాతి స్మస్యకు స్మాధననము యేస్". దననికత డన్నాడు, "యేస్త న్నక్ొరక్ిది చేయగలడన?" నే్న్నయనతో 

మరియు మరియొక వయకి్ుతో కలిసర మోకరించననత మరియు అతని జీవితములోనికి్ క్రసీ్తు  రావాలని 

ప్ాారిేంచనము. అతడు మోక్ాలాప్పైనతండి ప్పైకి్ లేచినపుిడు, నే్నత యేడుీచ్తన్నానత, అతడు యేడుీచ్తన్నాడు, 

మేమతనితో శిషయరికపు స్ంబంధననిా ప్ాారంభంచనము. మంచిది, ఆ వయకి్ు కలిగియునా పాశానత 

ఆలోచించ్తక్ోండి; అతడు స్ంవతురాలుగా నే్రుీకునా చెడా అలవాటుా . 

కనతక మీరు మొద్టినతండి ప్ాారంభంచ్ండి. మరియు అతడు న్నకు చెప్రిన విషయాలు వినాపుిడు, 

"అవున్న, నీవదికూడన చేసావా అనిప్రంచింది?" నే్నది నమమలేనని చెపిలేనత. "ఎంద్తక్ో మీకు తెలుసా, 

పాభ్ువు నీకంద్తలో స్హ్వయము చేయగలడు." మరియు ఈ పాకి్యీలో మనము నిశబధముగా ఉండనలి 

ఎంద్తకంటే మనము పాజల జీవితములో ప్ాల్్ ంటునాపుిడు మనము వింటామని అనతక్ోనని విషయాలనత 

మనము వింటాము. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. మానమొక విరామం త్మస్తక్ోనతన్నాము. మేము తిరిగి వచిీనపుిడు, 

నే్నత పాశాలకు జవాబియయనతన్నానత, మరియు వీటిలో మీ ఆలోచ్నకూడన న్నకవస్రము, పాజలంటుంటారు, 

"నే్నె్న్ోా ప్ాపలు చేసానత. నే్నత చెతుకంటే తకుకవేమీ క్ాద్త కనతక దేవుడు ననతా క్షమించ్లేడంటారు". 

అవున్న. ఒకక రూప్ాయకూడన విలువ చేయనటువంటివారు, అవున్న? ఇలాటి వయకుు లు బయట చనలామంది 

ఉన్నారు. మీరు కూడన వారిలో ఒకరేమో. అకకడే ఉండండి. మేము వెంటనే్ మీతో మాటాా డనతన్నాము. 

చ్ూస్ూు నే్ ఉండండి. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మేము వెచేీసాము. మనము మాటాా డుతునాది రోబి గలాా టితో, మన 

దేశములోని గొపి బ ైబిలు బో ధకులతో ఒకరు. ఇతరులనత శిషుయలనతగా చేయుటలో ఎద్తరయేయ స్మస్యలనత 

చ్రిీస్తు న్నాము. మీరు నిజముగా దేవునితో, "స్ర,ే నే్నత ఇతరులనత మరొక విశాాసరని పో్ా తుహ ంచి, 

స్హకరించి శిషుయలానతగా చేయుటకు పాయతిాంసాు నత, మరియు దేవుని వాకయము ఎలా చ్ద్వాలో మరియు 

ఎలా ప్ాారిేంచనలో వాకయమునత ఎలా కంఠస్ుము చెయాయలో ఎలా బాడీత కలిగి జీవించనలో చ్ూప్రసాు నత అన్నలి". 

ఇపుిడు మేము చెపినతనా విషయాలు ఈ స్ంబంధములో వచేీ అద్తుతమెైన అంశములు. అవి 

వచిీనపుిడు క్ొంద్రంటుంటారు, "మీకు తెలుసా, ముగింపులేనటువంటి గత జీవితననిా నే్నత 

కలిగియున్నానత, దేవుడు ననతా ప్్ామిస్తు న్నాడని న్నకనిప్రంచ్నే్ లేద్త; ఆయన న్న ప్ాపములు నిజముగా 

క్షమిసాు డనత క్ోనత; నే్నత చనలా ప్పదే్ ప్ాప్రని". 



10 

 

దేనిని గురించి వివరించనమని ఇపుిడు రోబిని నే్నత అడగనతన్నానత. క్ాని నే్నత పాజలకు చెప్్ి విషయాలలో 

ఒకటి: రెండు మార్ములు ఊహ ంచ్తక్ోండి. ఒక మార్మేమీ చ్కకటి మార్మనతక్ోండి క్ాని అపుిడపుిడు 

అకకడకకడ చెతు , మరియు అకకడకకడన గతుకులతో ఉనా ద్నతక్ోండి. క్ాని ఎకుకవ భాగం మంచిదిగా 

ఉనాద్నతక్ోండి. `కె్రైస్ువ జీవితములో ఉనా వారిలో అనే్కులు, వారి జీవితమునత ఆ మార్ములనే్ ఉనాటుా గా 

అనతకుంటారు: వారి మార్ములో క్ొనిా గతుకులు ఉనావి, క్ాని ఎకుకవ మార్ము మంచిగా ఉనాది. 

మరియు మరిక్ొంద్రు ఉన్నారు మారి మార్మెలా ఉంద్ంటే, గుంతలు చనలా చనలా లోతుగా ఉనావి, గంతలు 

ఎంత లోతుగా ఉన్నావంటే మీ క్ారు పూరిుగా ప్ాడెైపో్ తుంది. క్ొనిా సారుా  ఆ గుంతలు మరింత లోతుగా ఉంటూ 

దనరి లేనటుా గా ఉనావి. అవి లోతనవి, బయంకరమెైనవి. క్ొంద్రిది చ్ూచినపుిడు అయ్యయ అది న్న 

జీవితములా ఉంద్నతకుంటారు. 

ఇపుిడు మీరొక మంచ్త తుఫానతనత వస్తు నాటుా గా ఊహ ంచ్తక్ో మంటున్నానత. మంచి పడుతుండుతననత 

చ్ూడమంటున్నానత, మరయిు అది రెండు దనరులలోనూ పడుతునాది. ఆ మంచ్త రెండు అడుగుల ఎతుు గా 

ఆడితే, అవి చినా గుంటలెైన్న లేక ప్పడన గుంటలెైన్న, ఏమౌతుంద్ంటే ఆ మంచ్త ఆ గుంతలనిాటిప్పై తివాచీల 

పరుచ్తకుని రెండు దనరులూ చ్కకటి దనరులాగా అనిప్రస్తు ంది. మరియు యేస్త క్రసీ్తు  రకుము మన పాతి 

ప్ాపమునత కడివేయునని చెప్ాిలనతకుంటున్నానత. నీవే ప్ాపములు చేసరనపిటిక్ర యేస్త రకుము వాటిని 

పూరిుగా కడిగివేయునత. మరియు రోబి, నే్న్న కథనత అనే్కులకు చెప్ాినత మరియు ఇది యేస్త క్రసీ్తు  గొపి 

రక్షకుడని వారరధము చేస్తక్ొనతటకు స్హ్వయపడినది. మరియు వారే ప్ాపము చేసరన్న వారి స్మస్యనత 

త్మరీగల వాడనయన. మీరింక్ా కనతగున్నా దేమిటి? 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: మంచిది, నే్న్ొక సారి ఒక న్ౌక్ాద్ళ అధిక్ారికి్ స్తవారు పరిచ్రయ చసే్తు న్నాననతకుంటా. 

అతడు చ్ంపడననికనాటుా గా కి్రాయకి్ కుదిరిన స్మయాలనత క్ొదిేగా విమరించనడు. మరియు అతడు 

యుద్ధము నతండి తిరిగి వచిీన తరాాత అతడు దేశ స్వ పూరిు చేస్తకుని వచిీన తరాాత, అతడు విశాాసరగా 

మారిన తరాాత స్మస్య వచిీంది, అతని జీవిత అంతములో. నే్నత అతనితో కలిసర భోజనము చేయడననిక్ి 

వెళుతునాపుిడు అతడు వీటిని గురించి చనలా తకుకవ మాటాా డే వాడు. క్ాని అతిని భారయ ననతా పాకకకు 

లాగి చెబుతుండేది, "స్హో ద్రుడన ప్ౌలు తననత తననత క్షమించ్తక్ోడననికి్ చనలా స్మయం పటిర ంది. 

దేవుడతనని క్షమిసాు డని గహీ ంచనడననికి్ చనలా స్మయము పటిర ంది". ఐతే న్నకు గురుు నాటుా గా అతడు మరణ 

శయయప్పై ఉన్నాడు, నే్నతనితో ఆస్తపతిాలో ఉన్నానత. చనలా తకుకవగా మాటాా డేవాడు. నే్నతనిని 

అడుగుతుండేవాడిని, "దేవుడు నినతా క్షమించనడని నీవు నముమతున్నావా?" దననికతడన్నాడు, "నే్నత 

నముమతున్నానత", తరాాతన్నాడు, "న్నకస్ులు అరధము క్ావడములేద్త". దననికి్ నే్నన్నానత, 

"స్మస్యమిటంటే దేవుడు నినతా క్షమించనడన లేద్నే్ది క్ాద్త నినతా నీవు క్షమించ్తక్ోలేక ప్ో వడమే స్మస్య". 

కనతక నే్నత అతనితో ఆస్తపతిాలోనే్ కలిసర ప్ాారిధంచననత, తననత తననత క్షమించ్తక్ోలాగున. మరియు అనే్కులకు 

ఇదే స్మస్య ఉనాటుా గా నే్నత కనతగున్నానత. మానసరకముగా దేవుడు మనలనత క్షమించనడని తెలుస్తు ంద,ి 

క్ాని స్మస్యమంటే, మనమింక్ా ఆభారమునత మోస్తు న్నాము మరియు మనలనత మనము క్షమించ్తక్ో 

నతన్నాము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. ఒకరు ఇదే్రు ఉనా స్మూహములలో లేక ఒకకరే ఉనా 

స్మయములోనైె్న్న "నీ ప్ాపములు ఒపుికునాట్లా తే" అనే్ వచ్న ఆధనరముగా పాభ్ువు ఇరువెైపులా 

క్షమించనడు - ఆయన నమమకస్తు డునత నీతిమంతుడు కనతక ఆయన మన పాతి ప్ాపమునత క్షమించివేయునత 
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- ఇకకడ ఆస్కి్ుకరమెైన మరొక విషయమేమంటే మనము నిజముగా ఇతరులతో ఇది చెపుిక్ొనతటకు పాభ్ువే 

శకి్ునిచ్తీనత. మరియు వారు, "చ్ూడండి, మీరునాటుా గానే్ నే్నత నినతా అంగచకరిస్తు న్నానత. మరియుయ్ న్న 

జీవితములోని క్ొనిాటనిి పాభ్ువు శుదిధచేసపనత. ఇంక్ొక నిజాము నీవు ప్ాప్రవి నే్నత ప్ాప్రనే్ ఈ విషయములో 

ప్ాపరహ తులెవారునూ లేరు. నిజముగా, మనము కలిసర దీనిని స్రిచేస్తక్ోవాలి". ఒక స్మూహములో ఈ 

అంగచక్ారము ఆస్కి్ుకరం. ఇపుిడు, మనము మాటాా డవలసరన మరొక విషయము గోపయత. ఈ స్మస్యలనత 

పంచ్తకునాపుిడు, గోపయత గురించిన నియమమునత ఇకకడ కచిీతముగా ఉంచనలి. అది చెపిండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. శిషయరికపు స్మూహములో, నమమకతాము ఉండవలసరన ముఖ్య లక్షణము. 

గోపయత చనలా ప్ాాముఖ్యము. విశాాస్తల స్మూహములలో ఎకుకవగా నే్నత చ్ూచింది, మనము మూడవ వకి్ు 

దనారా ఒక విషయానిా వింటాము ఆ మాటలనే్ ప్ాారధన్న విజాఞ పనగా భావించ్తకుంటాము. మనము 

స్ాహ తులనత ప్రలిచి అంటాము, "హే, వినండి, నే్నిది మీకు చెబుతున్నానంతే. నే్నత చేయకూడద్నతకుంటా 

క్ాని మనము తపిక కలిసర రోబ్బ క్ొరకు ప్ాారిధంచనలి. రోబి దేనితో బాధపడుతున్నాడు ..., అతడన్నాడు". 

మూడవ వయకి్ు మాటది. శిషయరికపు స్మూహములో, స్మూహములోని విషయాలనత స్మూహములోనే్ 

ఉంచ్డమనే్ది తపిక కలిగుండవలసరన లక్షణము. మరయిు మీరు ఒకరిని ఒకరు నముమతునాపుిడు ... 

ఇది ఒకే్సారి జరగకపో్ వచ్తీ. క్ొనిాసారుా  న్న స్మూహములోని వారు విషయాలు చెపిడననికి్ నె్ల రోజులు 

పటిర ంది. క్ొనిాసారుా , జాన్, ఆరునతండి ఎనిమిది నె్లలు పటిర ంది, న్న స్మూహములో న్నద్గ్రకు వచిీ 

విషయాలనత చెపిడననిక్ి ఒక స్ంవతురము పటిర ంది వారన్నారు, "ప్ాస్రరు, దీనిని గురించి 

మాటాా డనతన్నానత;" "రోబి, స్మూహములో దేనిని మనము మాటాా డుక్ోవాలి". కనతక స్మయమే 

చెబుతుంది. క్ాని శాశించేగలిగేది మాతాం గోపయత మాతామ.ే 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత, మీరు కచిీతముగా స్రిగా చెపుిచ్తన్నా రనతకుంటున్నానత. నిజానిక్ి, 

ఇది జరగటానిక్ి క్ొంత స్మయము పడుతుంద్నతకుంటానత - నీవు అనతకునా స్మయము కన్నా- పాజలు 

నీక్ర స్మస్యలనత వివరించ్డననిక్ి, ఎంద్తకంటే వారు ఎవరినీ ఇద ిమునతపు చెపిలేద్త. వారిక్ి వారుగా వారితో 

వారు ఒపుిక్ోడననికి్ వారికి్ చనలా కషరమౌతుంది అయననూ వారు చేయగలిగారు, స్రేన్న. కనతక అది 

బయటకు వచిీనపుిడు, మరలా, నే్నంటున్నానత, "న్నతో ఇది చెప్రినంద్తకు వంద్నములు. నిజమేమంటే, 

యేస్త ఆ ప్ాపమునత క్షమించ్గలద్ని మీరు తెలుస్తక్ోవాలి; మరియు నిజముగా నినతా క్రసీ్తు నంద్త 

స్హో ద్రుడుగా అంగచకరిసాు డు". మరియు న్న జీవితములో నే్నత క్ొనిాటిని చేసానత మీరు మీ జీవితములో 

క్ొనిాటిని చేశారు మరియు ఎం,మనమంద్రము క్షమించ్బడనా ము. మనము ముంద్తకు క్ొనసాగనతన్నాము". 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. మీకు తెలుసా, అస్లు విషయమేమంటే, న్నకు స్మాధననము తెలియని 

పాశాలు వారు ననాడిగారు, అనిా స్మయాలలో. న్న ఉదేేశము, పాజలు న్నద్గ్రకు వచిీ "దీనరుమేమిట?ి" 

లేక "నే్నే్మి చెయాయలని?" లేక "ఈ పరిసరుతిని ఎలా స్రచిేస్తక్ోవాలని?" అడిగిన స్మయాలునావి. మరియు 

మీరెవరికి్ తరచదద్త నిస్తు న్నారో ఎవరిని మీరు శిషుయలనతగా తరచదద్త చేస్తు న్నారో వారకిి్ మీకు అనిాటిక్ర 

స్మాధననములు తెలియవని చెపిడము ముఖ్యము. అనిాటిక్ర స్మాధననములు తెలియక పో్ వచ్తీ క్ాని 

మీక్ెకకడ ద రుకున్ో తెలుస్త. 

న్నకు "నే్నత పాపంచ్ములోని వారంద్రికన్నా మేధనవిని క్ానత ఎంద్తకంటే న్న తలలో వాటనిాటిక్ర 

జవాబులునావి; న్న జవాబేమంటే, వాటిక్ి జవాబ కకడున్నాదోన్నకు తెలుస్త".గారి కదన గురొు స్తు ంది. హెనిా ఫో రా్ 

గారు పాసరదిధ  చెందిన రోజులలో, ఆయన పాపంచ్ములోనే్ మేధనవని మనస్తులో అనిప్రస్తు ంటుంది. మరియు 

ఆయననత వయతిరేకి్స్తు నా వారిలో క్ొంద్రు ఆయనె్ంత మేధనవో కనిప్పటుర టకు పాజలంద్రి స్మక్షంలో 
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ఆయననత పాశాలు అడుగుటకు ఒక స్మూహమునత ఏరిరిచి దననిలో ఆయననత చరేిించనరు. వారాయననత 

పాశిాంచ్తట ప్ాారంభంచి. "అయాయ ఫో రా్, రసాయన శాస్ు రమునత గురించిన ఈ పాశా మీకు తెలుసా?" మొద్టి 

పాశాకు ఆయన స్ిందించి చెప్ాిడు, "లేద్త, దీనిక్ి స్మాధననం న్నకు తెలియద్త". అపుిడు వారు, "స్రే, 

ఇపుిడు మరొక పాశా అడుగుతనము. అమెరిక్ా చ్రితానత గురించి అడగనివాండన్నారు. యుదనలనత 

గురించిన స్మాచనరం అవెపుిడు జరిగాయ్య మీకు తెలుసా?" దననిక్ాయన, "లేద్త, దీనిక్ి జవాబు న్నకు 

తెలియద్న్నాడు". అపుిడు వారు అతనిని మరొకటి పాశిాంచనరు. మూడు పాశాల తరాాత, వారన్నారు, 

"అయాయ ఫో రా్, మీరు పాపంచ్ములోనే్ అతి మేధనవి అనతకుంటున్నాము క్ాని మీకు ఏ పాశాకు స్మాధననము 

తెలియదన". దననికతడన్నాడు,"నే్నత పాపంచ్ములోని వారంద్రికన్నా మేధనవిని క్ానత ఎంద్తకంటే న్న తలలో 

వాటనిాటిక్ర జవాబులునావి; న్న జవాబేమంటే, వాటిక్ి జవాబ కకడున్నాదోన్నకు తెలుస్త".  విశాాసరగా 

మీకనీాటిక్ర జవాబులు తెలియనవస్రము లేద్నతకుంటానత, దననిక్ి జవాబు న్నకు తెలియద్నతట కూడన 

మంచిదే, క్ాని అవెకకడున్నావో నీకు తెలిస్తండనలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : బాధయత కలిగియుండుటనత వివరించ్ండి, ప్ాపముప్పై, రహస్య ప్ాపముప్పై  లేక 

అనిాప్ాపములప్పై విజయముకు జవాబులోని భాగముగా; దననిని ముంద్తకు త్మస్తకువచిీ మరియు 

మిముమనత మరొకరు బాధతయలుగా చేయుటనే్ స్తయమునత గురించి. ననిాకకడ ఒకవిషయానిా 

జోడించ్నివాండి, స్రేన్న? పదే పదే ఓడిపో్ తునా వారి స్ంగతేమిటి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: అవునత. మంచి పాశా. క్రరునలు 119 లో చ్ూస్ు , క్రరునలు 119:11, లో వాా యబడినది, "నీ 

యెద్తట నే్నత ప్ాపము చయేకుండునటుా  న్న హృద్యములో నీ వాకయము ఉంచ్తక్ొని యున్నానత." (పాభ్ువా) 

ఆయన పాభ్ువుతో మాటాా డుతున్నాడు. మరియు మనము వాకయమునత చ్ద్తవుతూ వాకయమునత కంఠస్ుము 
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చేస్తు నాపుిడు మనము రహస్య ప్ాపములనత విడువగలుగుతనమని నే్నత కనతగున్నానత. మీకు తెలుసా, 

మనము ప్ాపమునత ఎద్తరించ్గల దనరులలో ఒకటి, ఇది ఎఫ్పసీు పతిాకలో కనతగుంటాము, అది ఆతమ ఖ్డ్ము 

మరియు దేవుని వాకయము చేతనే్, అదే ఖ్డ్ము. కనతక మనమీ లేఖ్నములనత నే్రుీక్ొనతచ్తండగా, 

లేఖ్నమునత ధనయనము చేస్తు ండటం వలన, మన జీవితములో ప్ాపమునత మరియు మనలనత ఇబీంద ి

ప్పటుర చ్తనా వాటిని తప్రించ్తక్ోగలము. పాజలు ప్ాపమునత జయంచ్లేని స్ులములలోనికి్ క్ొనిాసారుా  

మనము వెళ్లిననూ వాటిని జయంచి రా గలుగుతనము. దననికి్ క్ొంత స్మయము పటరవచ్తీ; అదెపిటిక్ినీ 

జరుగక పో్ వచ్తీ. అయతే అటువంటి వారితో క్ొనసాగుట మరియు వారి క్ొరకు ఉండుట చనలా ముఖ్యమెైనది. 

ఇపుిడు, క్ొనిా స్మయములలో మీరు మీ స్మూహములో క్ొంద్రిని తొలగించ్తక్ోవలసర వస్తు ంది. అనిాసారుా  

న్నక్ర పాశా ఎద్తరౌతుంది: ఎపుిడు శిషయరికపు స్ంబంధమునత ముగించ్తకుంటావు? న్న క్ొకక 

స్మూహమునాది దననిలో పాతి వారము ఇదే్రు వయకుు లు ప్ాల్్ ంటుంటారు, మరొకరు అపుిడపుిడు 

వస్తు ంటాడు. అతియే ఏమి జరుగుతుంద్ంటే అతడు తనతో ఇతరులనత త్మస్తకు వస్తు ంటాడు. కనతక ఒక్ాన్ొక 

స్మయములో మీరతని ద్గ్రకు వెళా్ల, "వినండి, నీవంటే న్నక్ిషరమే, స్హో ద్రుడన. నీతో 

పనిచెయాయలనతకుంటున్నానత. క్ాని మీపావరున వలన న్నకే్మనిప్రస్తు ంద్టే మీరు ఈ స్మూహముప్పై శదీ్ధలేద్త. 

అంటే మీరు శిక్షణ ప్ ంద్లేరని క్ాద్త, లేక న్నద్గ్ర శిక్షణ ఎపిటిక్ర ప్ ంద్లేరని క్ాద్త, క్ాని నీ జీవితములో ఈ 

స్మయము స్రయన స్మయము క్ాద్త అనవలసర వచిీంది. చనలా ప్్ామతో, నే్నత నీ క్ొరక్ికకడే ఉన్నానత, 

నే్నత నీక్ొరకు ద్ూరమునతండి ప్ాారిుసాు నత, క్ాని నినతా న్న స్మూహములో నతండ ిత్మసరవేస్తు న్నానత". 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత, నే్నతకూడన పాజలతో ఓరుితో ఉండనలని నీవు చెప్రిన దననిని 

ఆలోచిస్తు న్నానత, అదేమంటే పాజలు క్ొనిాసారుా  ఒక ప్ాప్ానిా, ఒక అలవాటునత, రహస్య ప్ాప్ానిా 
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ఒపుికుంటారు మరియు అది ఒకక రాతిాలో జరిగిపో్ ద్త. క్ొనిాసారుా  మీరంద్తలో ఎంద్తకు ఉన్నారో లేక నీకే్మి 

జరుగుతునాదో  అరధము క్ాద్త. ఇకకడే మీ ప్ాారధన మరయిు లేఖ్నములనత కంఠస్ుము చేయుట మీకుపయ్యగ 

పడటం ప్ాారంభ్మౌతుంది; మరియు దేవుడు నీ మనస్తునత నూతన పరిీ అంతరంగ మారుినత త్మస్తకు 

వచ్తీనత. మనము ఒక వయకి్ు ఎలా పావరిుసాు డనే్ విషయంలో Ph. D చేయలేద్త, స్రేన్న. దేవుడు మాతామే ఈ 

విషయములో పటరభ్ద్తా డు. దేవుడు మాతామే దనీిలో నిషాణ రుధ డు. దేవుడు మాతామే జవాబులు కలిగిన వాడు. 

మన పని వారనిి పాభ్ువుతో స్హవాస్ము కలిించ్తట తరాాత వారితో ప్ాారిధంచ్తట వారిని పో్ా తుహ ంచ్తట 

మరియు స్రెరన లేఖ్నములనత వారికి్ గురుు చేయడము. క్ొనిా స్ంద్రుములలో మనకు అవస్రమెైన 

స్హ్వయము కూడన లభస్తు ంది. క్ొనిా పుస్ుక్ాలు మరియు క్ొంద్రు ఉతేుజపరిచే వారు ఈ పాకి్యీలో 

ప్ాల్్ నవలసరన అవస్రత ఏరిడుతుంది. అయతే వారు బ ైబిలు ఆధనరముగా ఉతేుజపరిచేవారెర యుండనలి; 

దేవుని వాకయములోని నియమాలనత త్మస్తకుని తనమెవరనిి ఉతేుజ పరుచ్తచ్తన్నారో వారిలో అనతకరింప 

చేయగలవారెర యుండనలి. మీరు దీనికే్మెైన్న జోడిసాు రా? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే: మంచిది, నే్నత జోడించ్ద్లచింది, జాన్ ఓవెన్, గొపి పరిశుద్తధ డు, చెప్రినటుా , 

"ప్ాపమునత చ్ంపుతూనే్ ఉండు,  లేకుంటే ప్ాపము నినతా  చ్ంప్్స్తు ంది". శిషయరికపు స్మూహములో 

అంద్మెైన విషయమేమంటే: స్మూహములో పురుషులు క్ాని లాక్ా సీు రలు క్ాని మొటర  మొద్టి సారి 

ప్ాపములు ఒపుికునాపుిడు, వారికి్ ప్ాపమేమిటో తెలుస్తు ంది, ప్ాపమునత గురిుసాు రు; మునతపటి వారిక్ి 

తలియనటువంటి స్ంగతి. కనతకనే్, స్మూహములో ఉండుట కూడన బాధయతనత కలుగచేస్తు ంది, అది 

వారాంతక మునతప్పనాడూ కలిగియుండలేద్త. కనతక మీ జీవితములో ప్ాపమునత త్మసరవేస్తక్ోడననిక్ి క్ొంత 

స్మయము పడుతుంద్ని మీరు తెలుస్త క్ోవడము ప్ాాముఖ్యము. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవునత. న్నకు నచిీన మరొక స్తయమేమంట,ే స్మూహములో నతనా వయకుు లు 

తనము చేసరన విషయాలనత ఒపుిక్ొనతట సామానయమెైనదిగా మారే స్మయమోస్తు నాద్ని న్నకు గురొు స్తు నాది. 

అది మిగిలిన వారు తమ తప్రిద్ములు ఒపుిక్ొనతనటుా  చేస్తు ంది. అకసామతుు గా గోడలు తొలగిపో్ తనయ 

అంద్రి నిజ స్ారూపము బయటపడుతుంది. అపుిడు నీకు పాభ్ు క్ావలెనని గీహ ంపు కలుగుతుంది. 

మరియు పాభ్ువు మాతామ ేముకకలనత వాటి స్ులములో తిరిగి ప్పటరగలుగుతనరు. మరియు మీరు ఒకరికి్ ఒకరు 

పాభ్ువు ద్గ్రకు వసాు రు. మరియు దేవువు అంద్రి హృద్యములనత కరిగించి ఒక చోటికి్ చేరీడమనే్ది 

చ్ూడనటానికి్ రమయముగా అనిప్రస్తు ంది. 

వచేీ వారం శిషయరికపు పాకి్యీలో ఎద్తరయేయ మరిక్ొనిా విషయాలనత చ్రిీ ంచ్నతన్నాము. మేము 

చెపినతనాది: స్మూహములో వారికి్ మీరు బయటకు వెళా్ల మరిక్ొంద్రిని సరద్ధము చేయాలని ఎలా 

చెబుతనరు? ఎపుిడు వారిని తొలిగించి వేయాలి? ఎపుిడు వారిక్ి వీరే బయటకు వెళ్లిపో్ తనరు? మరియు 

నిజముగా వారిదెలా చేసాు రు? ఈ విషయాలనిాంటినీ వచేీ వారంలో చ్రిీ ంచ్నతన్నాము. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

***** 

మా మరినిా టీవీ పో్ా గాీ మలిా  చ్ూస్ంద్తకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెస్తక్ొండి 

"యేస్త క్రసీ్తు నత అంగచకరించ్డననికి్ ప్ాారిుంచ్త" @ JAshow.org నత 

 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్టర  బాక్సు 8977 

చ్టరనూగా, TN 37414 అమెరిక్ా. 

మా వెబ్ సపైట్: JAshow.org 

 

 


