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GCG2-5-TE 

శిష్యులనుగా చేయుటకు సాహస ించుము: విశ్ాాసులను తీర్చిదిద్ుు టలు 

అనుభవపూర్ాక సింగతయలు - కార్ుకరమిం 5. 

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 కయీకమీానికి్ సాాగతము. ఈ రోజు మీక్ొరకు గొపి విషయము 

చెపినతన్నాము. మీరు శిషుయఅలుా ఎలా చేయగలరనే్ విషయం చేరిీస్తు న్నాము; ఎకుువగా ఎద్తరయేయ 

విషయాలు: నీవెలా చేసాు వు? ఏమి చెబుతనవు? అనే్కులకు క్రసీ్తు  అపిగించిన గొపి పనే్మిటో తెలుస్త, "మీరు 

వెళా్ల స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలుగా చేయుడి," అవున్న. క్ాని దననిని మాతాం వారు జీవితములో ప్ాటించ్రు. 

వారంటారు, "నే్నత ప్ాస్రరునత క్ానత, నే్నత బో ధకుడిని క్ానత, నే్నంతకు మునతప్పనాడో  స్ండే స్ూులులో 
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కూడన మాటాా డలేద్త, కనతక లోకములో మీరెలా దనీిని నే్నత ఇతరులకు... చెపిగలనని ఆశించ్గలరు? నే్నిలా 

ఎపుిడూ చేయలేద్త. ఏమి చెప్ాిలో న్నకు తనలియాడు అంటారు?" 

నే్నత మీకు చెబుతునాది, మీరు ఈ కి్యీలో ప్ాలగ్ నతటకు పాభ్ువు మాటకు విధేయత చ్ూపుటకు మరియు 

దీనిని పాయతిాంచ్తటకు ఎలా ముంద్డుగు వేయాలనే్ విషయములనత చెపిడననికి్ పాయతిాంస్తు న్నాము; 

అలా పాభ్ువు స్హాయముతో మీ జీవితము ఆస్కి్ుకరంగా మారుతుంది. అది అద్తుతముగా మారుతుంది. 

మీరు జరుగుతుంద్ని ఊహ ంచ్ని దనరులలో దేవుడు మీ దనారా పనిచేయుట గమనిసాు రు. నే్నిది ఎపిటిక్ర 

చేయలేనని అనతకునా వాటిని చేయంచిన ఆధనరముగా మీకి్ది నే్నత చెపిగలనత. నే్నత కె్రైస్థవునిగా 

మారినపుిడు యేస్త చెప్రిన విషయానిా గీహ ంచననత, "మీరు వెళా్ల స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలుగా చేయుడి". 

మరియు బడిలో న్న స్ాహ తులనత చ్ూచి నే్ననతకున్నానత, "ఏమి చెప్ాిలో న్నకు తెలియద్ంటూ లేద్త. 

మునతప్పనాడూ ఇది నే్నత చేయలేద్త. నే్ననతక్ోవడము లేద్త... మీకు తెలుసా, పాజలు ననతా పాశిాస్ు  వాటికి్ 

జవాబులు న్నకు తెలియవు. ఇది చేయుట మూరుతా మవుతుంద్నతకున్నానత". ఇది నే్నె్ంద్తకు 

చేయకూడదో  అనే్క క్ారణనలున్నాయ. క్ాని చివరిక్ి న్ేనన్నానత, "పాభ్ువా, స్ర,ే నీకు విధేయత చ్ూప్పద్నత. 

పాయతిాసాు నత. నే్నత ఓడిప్ో తే, పాయతించనననైె్న్న  ఉంట ంది". నిజమేమంటే, మార్ములో దేవుడే న్నకు 

స్హాయము చేసాడు. మీరిద ిచేయడననికి్ పాయతిాస్ు  అపుిడు దేవుడు మీకె్లా స్హకరిసాు డో  మేము చెపినైె్ 

యున్నాము. 

ఇపుిడు, మన దేశములోని బ ైబిలు బో ధకులలో ఒక పాముఖ్ వయకి్ుని నే్ న్నహాానించననత, రోబి గలాా ట,ి నే్టి 

అతిధిగా. మరియు ఆయనకు ప్పద్ద  స్ంఘమునాది, 3200 స్భ్ుయలతో, ఆదివారం న్నలుగు ఆరాధనలు 

జరిగిస్తు న్నాడు. అయననూ వయకి్ుగతముగా శిషుయలనత చేయుటనే్ ప్ాాధమికముగా ఎంచ్తకున్నాడు. మరియు 
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ఏడేండుా , ఏడు నార స్ంవతురాలలో ఆయన 30 మందిని శిషుయలుగా తయారు చేశారు. ఆ స్మూహములో 

స్గముకన్నా ఎకుువ మందిపుిడు బయటనే్ ఉంది అనే్కులనత తమవలే శిషుయలనతగా చేస్తు న్నారు, 

మనము మాటాా డనైె్న విషయాలలో ఒకటి అదే: చివరికి్ మీరు వారిని బయటకు పంప్ర, "ఇపుిడు మీరు 

బయటకు వెళా్ల మరిక్ొంద్రిని మీవలచ చెయయవలసరన స్మయమిద్ని ఎలా చెపిగలరు?" 

క్ాని, రోబి, ఇతరులు` మిమమేలా శిషుయనిగా చేశారో మాకు చెపిండి; వారు నినాడిగారు కనతక ఆ 

స్ంబంధములోనిక్ి రావడము మీక్ెంత తీలికగా అనిప్రంచింది. మరియు అలాన్ే ఇతరులనత తమతో శిషయరికపు 

స్ంబంధముకు రమమని ఇలానే్ ఆహాానించనలని వీరంద్రనిీ పో్ా తుహ ంచనమని అడుగుతున్నానత. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. అది నిజంగానే్ స్తలువెనైది, జాన్. అది చేయడననిక్ి స్తలువెైనది. మనము 

భ్యపడుతూ హ ైరాన్న పడుతుంటాము ఎంద్తకంటే పాజలు ఇలా చెయాయలనతకుంటారని మనకు తెలియద్త. 

క్ాని మనము అడిగితే ఎంతమంది ముంద్తకు వసాు రో చ్ూస్ు  ఆశీరయపో్ తనము. నే్నత డేవిడ్ ప్్ా ట్ వచిీ 

అడిగేపిటిక్ర న్ేనత క్ొనిా నె్లలుగా ప్ాారిథస్తు న్నానత, "రూబ్బ, బ ైబిలు చ్ద్వటానిక్ి, కలిసర ప్ాారిధంచ్డననికి్ మరియు 

వాకయము కంఠస్థము చేయడననికి్ మీకు ఇషరమేన్న?" దననిక్ి న్న జవాబు అవునత. అతడన్నాడు, "మంచిది, 

నీవెంద్తకు ఒకసారి ప్ాారిదంచ్కూడద్త?" అపుిడు నే్నత, చేయనవస్రం లేద్త. నే్నిపుిడు ప్ాారిదస్ూు నే్ ఉన్నా 

నన్నానత. 

కనతక మేము ఆరునె్లలు పాకి్యీలో ప్ాలు్ న్నాము. తరువాత మరొక వయకి్ు, అతని ప్్రు టిమ్ లచఫ్పా ర్, న్న 

జీవితములోనిక్ి వచెీనత, అతడు కూడన ననతా శిషయరికపు తరచీద్తనిచెీనత. వారిరువురు ఇది పాభ్ువు 

అపిగించిన పని మాతామే క్ాద్త గాని ఇది బ ైబిలు నియమమని ననతా స్వాలు చేశారు, మనకంద్రిక్ర 

తెలిసరనట ా గా మతుయ 28:18-20,"మీరు వెళా్ల స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలుగా చేయుడంట నాది". ఈ  పని 
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పాతివారికి్ ఇవాబడింది. కనతక మనము పో్ా తుహ ంచ్బడనలి. ఇది పాతేయక అపో్ స్ులులకు మాతామ ేక్ాద్త ఇది 

అపిటినతండి నే్టివరకు పాతి ఒకురిక్ి ఇవాబడినది. . 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. మరియు వారు మిముమనత అడగటానికి్ ముందే నూతన కె్రైస్థవునిగా 

మీరు కూడన అనే్క పాశాలు కలిగియున్నా అనండి, స్రేన్న. మీరే ముంద్తకు వెనతకకు వెళుతున్నారు మరియు 

మీకు నిజముగా స్హాయము అవస్రము, న్న ఉదేదశము, మీ చ్తటూర  స్మస్యలునావి. మీరు మీ 

జీవితములోని భ్యంకరమెనై ప్ాపములనత దనట కుని ఇట వెైపుకు వచనీరు. అయతే నిజమేమంటే, వారు 

నీవెైపు చ్ూచినపుిడు, నే్నత నినతా పో్ా తుహ ంచనలనతకుంట న్నానత, రోబి, స్హాయము 

చెయాయలనతకుంట న్నానని ఎవరెరన్న ఒకరు చెప్ాిలి. ఆవిషయానిా వివరించ్ండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. నే్నత స్ంఘస్తథ లంద్రిలో భినామెైన వాడ ననతకుంటానత. నే్నత మతుు , 

హ రాయనత, క్ొకె్రనత వాటి వాటికి్ బానిస్నైె్న జీవితము కలిగియున్నానత. న్న ఎతుు  6'6"; న్న బరువు 290 

ప్ ండుా , నే్నత కుసతు  పో్ టీలలో ప్ాలు్ నంట నా స్మయములో పాభ్ువునత అంగచకరించననత. అంద్రిలో పొ్ టిరవారు 

- అనగా డేవిడ్ ప్్ా ట్ ఎతుు  5'9", 5'10"- అతడు ననతా శిషుయరికపు తరచీద్త స్మావేశముకు వసాు వా 

అనడిగాడు. అదెంతో ఆస్కి్ుకరం ఎంద్తకంటే అతడు న్న ప్పరైూపమునత చ్ూడలేద్త, న్న ప్పైప్పై రూపమునత చ్ూచి 

"ఈ వయకి్ుని శిషుయనిగా మారీడము కుద్రద్త" అనతక్ోలేద్త. కనతక మనము గురిుంచ్తక్ోవలసరన ఆస్కి్ుకర 

అంశమేమంటే, పాజల ప్పైరూపముతో వారిని మనము అంచ్న్న వేయకూడద్త. 

న్న మొద్టి శిషయరికపు స్మూహములోని స్ంగతిని గురుు చేస్తకుంటే. న్న స్మూహములోనికి్ నే్న్నహాానించిన 

వయకి్ు నే్నత కలిసరన స్మయముకు జెైలులో ఉన్నాడు. అతని తలాి ననతా ప్రలిచి- ఆమ ెమా స్ంఘ స్భ్ుయరాలు - 
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న్నతో అనాది, "న్న క్ొడుకునత మతుు  మంద్తలు మరియు సపైనిక వస్తు వుల ద ంగతనము కి్ంీద్ జెైలులో 

ఉంచనరు", దనని తరాాతనాది, "అతడిపుిడు జెైలులో 12 స్ంవతురాల శిక్షనత అనతభ్విస్తు న్నాడు, 

మీరాయనతో మాటాా డతనరా అంది". నే్న్నయనకు ఫో న్ చేసర మాటాా డి చెప్ాినత, "దేవుడు నినీా పరిసరథతినతంచి 

విడిప్రంచ్గలడనా నమమకం న్నకుంది, అయతే నీ జీవితమునత పూరిుగా ఆయనవెైపు తిపుికుంటే". మరియు 

దేవుని కృపవలన ఆశీరయముగా, అతడు జెైలునతండి విడుద్ల పొ్ ంద్తకున్నాడు. 

తరాాత అతడు ననతా కలవడం ప్ాారంభించనడు. ఈ వయకి్ు మిగిలిన వారికి్ చనలా భినామెైనవాడు. మొద్టి 

స్మావేశములోనే్ నే్నతనితో అన్నానత, "దేవుని గురించి నీవేమనతకుంట న్నావు?" అంద్తకతడు, "దేవుడు 

శకి్ుని పాసాదించ్తవాడు మరయిు నీవు మరియు నే్నత అంద్రమూ ఆ శకి్ుయ ై యున్నాము". అపుిడు నే్నత, 

"మంచిది, ఇది ఆస్కి్ుకరం. దేనినే్కుడ మీరు నే్రుీకున్నారన్నానత?" అతడన్నాడు, "మంచిది, నే్నే్ దననిని 

కనతగున్నానత" అపుిడు నే్నత, "మంచిది, న్న బ ైబిలుప్పై జీవితమునత ఆధనరము చేస్తక్ొనతట మంచిది 

అన్నానత." న్ేనతనిక్ి బ ైబిలు బో ధించ్తట ప్ాారంభించననత. నే్డు, అతడు దేవుని పరిచ్రయకు 

అపిగించ్తకున్నాడు, జాన్. అతడు పరిచ్రయకు ప్రలుబడినట ా గా గీహ ంచ్తకున్నాడు పాభ్ువు స్వలో ఉన్నాడు. 

కనతకనే్, మీరు వారిప్పై స్మయము వెచిీస్ు  దేవుడెంతటి ఆశీరయకి్యీ చేయగలడో ఇది ఒక ఉదనహరణ.    

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది. గత క్ారయకమీములలో ఒక వయకి్ుని అవునత, న్నకలా చేయడమంటే 

ఇషర మానే్ట ర గా ప్రలవడననికి్ ఏమి చేయాలనే్ వాటిని గురుు చేస్తకుందనము, స్రే. మీరు మొద్టి సారి 

స్మావేశమెైనపుిడు ఎకుడ ఏరాిట చేశారు ఏమి చెప్ాిరు? 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. మీరెకుడెైన్న స్మకూడనవచ్తీ. న్న స్లహా మందిరమునకు వెలుపల 

స్మాజములో ఏరాిట చేస్తక్ొనతట మంచిది. మీరు ఒక క్ాఫ్త ద్తక్ాణంలో నైె్న్న; లేక పుస్ుక ద్తక్ాణంలోన్ో 

చేస్తక్ోవచ్తీ; విశాీంతి స్మయములో కూడుక్ొవచ్తీ; మీ ఆఫ్తస్తలో ఏరాిట చేస్తక్ోవచ్తీ; లేక ఇంటిద్గ్రెరన్న 

ఏరాిట చేస్తక్ోవచ్తీ. మరియు ఇది కే్వలము ఒక గంట మాతామ ేఉండనలి లేక గంట పదిహేనత 

నిమిషాలుండనలి. మీరంద్రు కలిసర వాకయమునత చ్ద్వాలి. నే్నత దీనిక్ొరకు ఒక కమీ పటిర కనత సరద్ధము చేసానత 

దననికి్ ప్పటిరన ప్్రు "HEAR". మీరు కలిసర ప్ాారిధంచనలి. ఒకరి క్ొరకు ఒకరు ప్ాారిధంచనలి. వాకయమునత కంఠస్థము 

చేయడననికి్ ఒకరికి్ ఒకరిని బాధతయలుగా చెయాయలి. తరాాత మీ జీవితములో ప్ాారిధంచ్వలసరనది ఏమెైన్న 

ఉనాటాయతే ఒకరితో ఒకరు ఒపుికుని, స్మూహములోని వారంద్రు బాధతయలుగా ఉండులాగున చెయాయలి.   

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. ఇది చెపిడము ముఖ్యమనతకుంటానత, నీవనాట ర గా, వారముకు 

ఒకసారి మరియు మనము ఫలాని ఫలాని చోట లో కలుస్తక్ోడననికి్ పాయతిాందనద మంటానత. 

యూనివరిుటీలోని విదనయరుథ లంద్రూ సాధనరణముగా ఒక చోటనే్ చేరుకుంట ంటారు; వాయప్ారస్తు లు ఒకచోట 

తమ వాయప్ార వేతులతో కలిసర భోజనము చేస్తు ంటారు, వారు కలిసర భోజనము చెయాయలి ఆస్మయమునత 

స్మావేశముకు ఉపయోగించ్తట మంచిద్నతకుంటానత. వెైద్తయలు, వెైద్తయలతో, నరుులు నరుులతో, 

ఉప్ాధనయయులు ఉప్ాధనయయులతో ఏరాిట చేస్తక్ోవాలి.... పాతి ఒకురిక్ి ఇతరులతో స్మావేశములో 

ప్ాలగ్ నతటకు స్రెరన స్మయము కచిీతముగా ఉంట ంది. మరియు ఆ స్మయములు వచిీనపుిడు 

వారమునకు ఒకుసారి, వారిని నీ స్మావేశమునకు రమమని ఆహాానించ్ండి. 
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ఇపుిడు, నీవు దేవుని వాకయము నే్రుీక్ొనతట ప్ాారంభించిన తరాాత, ఏది పాధననమెైనది? నిజముగా చ్ూస్ు , 

మీరు మొద్టి స్మావేశమునత గురించి మాటాా డుతూ, "చ్ూడండి, మనమంద్రమూ కలిసర ఇనిా రోజులు ఈ 

పాకి్యీనత క్ొనసాగించ్నతన్నామని చెప్రి", భ్విషయతుు నత వారిముంద్త ఎలా చ్ూప్రసాు వు? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. నే్నత ఒక పాణనలికనత చ్ూప్రసాు నత. దననిని ఇపిటివరకు నే్నత చెపిలేద్త క్ాని 

ఇపుిడు చెప్ాిలి. ఈ పాకి్యీ యొకు మూల ఉదేదశము, శిషయరికపు తరచీద్తలోని పాధనన్నంశము, ఏమిటంటే ఆ 

సతు ీ లేక పురుషులు ఒకరోజు ఇదే పాకి్యీనత ఇతరుల జీవితనలలో చేయగలుగునట ా  చేయుట. కనతక నీవు 

తరచీద్త నిస్తు నా వయకి్ు దీనిని మరొకరి జీవితములో చేస్ంత వరకు ఈ పాకి్యీకు అంతము ఉండద్త. కనతక ఇది 

తెలుస్తకుని మరియు దీనిప్ప ైనమిమక యుంచి ఈ పాకి్యీ యంతటిలో నే్నత వితునములు వితుు చ్తన్నానత. నే్నత 

మొద్టే దీనిని వారిక్ి చెపినత, ఎంద్తకంటే క్ొంద్రిని మీరు స్మూహములుగా ఏరిరిచి వారితో, "హే, 

వినండంద్రూ, ఈ పాకి్యీ చివరలో మీరు ఇతరులకు ఎలా తరచీదివాాలో తెలుస్తక్ొనైె్యున్నారు; మీరు 

ఇతరులకు మార్ద్రశకులవుతనరు అంటే", వారనవచ్తీ, "ఓహ్! ఇలా చేయడననికి్ న్నకి్షరములేద్ంటారు".   

క్ాని ప్ాారంభ్ములో నే్నత వారిక్ి చెప్్ిది, "మీరు నే్నత ఒక నిబంధననత చేయనతన్నాము. మరియు ఒకటి లేక 

ఒకటినార స్ంవతురాలు మనము ఒకరిక్ి ఒకరము బాద్తయలుగా ఉండనైె్యున్నాము అంటానత". ఇపుిడు, 

ఆ స్మయములో, క్ొంద్రంటూండవచ్తీ, "అది న్నకు చనలా కషరము. దీనికి్ న్నకి్షరము లేద్త అంటే." వారిని 

విడిచి వేయడమే మంచిది, ఎంద్తకంటే శిషుయలుగా చేయబడనలనతకునే్ వారి క్ొరకు, ఎద్తగుటకు ఆశ కలవారి 

క్ొరకు, నే్రుీక్ోడననికి్ ఇషరపడేవారి క్ొరకు నీవు ఎద్తరుచ్ూస్తు న్నావు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. బ ైబిలు పరముగా వివరించ్ండి. మీద్గ్ర ఉనాది 2 తిమోతి 2:2. 

వాటిని మాకు వివరించ్ండి, తరాాత యేస్త జీవితననిా వివరించ్ండి, దీనిని ఆయనె్లా చేసర చ్ూప్రంచనరు. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. 2 తిమోతి 2:2 లో, అపో్ స్ులుడెైన ప్ లు తన జీవిత చ్రమాంకంలో తిమోతీతో 

అంట న్నాడు, "నీవు అనే్క సాక్షులయ ద్తట న్నవలన వినిన స్ంగతులనత ఇతరులకునత బో ధించ్తటకు 

సామరథయముగల నమమకమెైన మనతషుయలకు అపిగింపుము," ఈ ఒకు వచ్నంలో న్నలుగు తరముల 

శిషయరికము కనబడుతునాది. ప్ లు చెబుతునాది, "న్న వలన వినిన స్ంగతులనత," ప్ లు తిమోతీక్ి- 1 

మరియు 2; "తిమోతీ నమమకమెైన వారిక్ి అపిగించ్తము," - 2 మరియు 3; "ఇతరులకు బో ధించ్తటకు 

సామరధయము కలవారికి్," - 3 మరియు 4. కనతక ఈ పాకి్యీనత ఇకుడ మనము చ్ూస్తు న్నాము. 

ఇపుిడు, "ఇదెంద్తకు ముఖ్యమెైనద్ని?" క్ొంద్రు అంట ండవచ్తీ. మరియు మనము యేస్త జీవితముప్పై 

ఆధనర పడవలసరన వారము. ఒకటి ఊహ ంచ్తక్ోండి మీరు నే్డు ఇంటికి్ వెళా్లన తరువాత, జాన్, ఎవరెరన్న వచిీ, 

"నే్నత కే్నురుకు మంద్తలనత ఇసాు నత. నే్నత దననిని కనిప్పటార నత ఆ విషయానిా నే్నత నీకపిగిసాు నత అంటే" ఆ 

స్మాచనరంతో మీరేమి చేసాు రు? మీరు కే్నురుకు మంద్తనత కనిప్పటార రు; దననితో పాపంచ్ ఆలోచ్ననత 

మారీవచ్తీ. మీరు తెలివిజనతలో చెబుతనరు, పతిాకలలో దననిని వాా సాు రు, రేడియోలో చెబుతనరు మరియు 

మీరు, "నే్నత గొపి మంద్తనత కనిప్పటార నత కే్నురుకు మందిది అంటారు". 

మంచిది, దేవుని స్రా జాా నమునత ఆలోచించ్ండి. యేస్త క్రసీ్తు  లోకమునకు వచిీనపుిడు కే్నురుకు 

మంద్తనత తీస్తకుని రాలేద్త ఆయన ప్ాపమునత మంద్తనత తీస్తకు వచనీరు. అయతే క్ేనురు మరియు 

ప్ాపములో నతనా స్మస్య ఏమంటే, జీవిత అంతములో క్ేనురు బౌతికంగా ముగిసరపో్ తుంది క్ాని ప్ాపము 
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నితయమువరకు వెంటవస్తు ంది. అంటే పాపంచ్ మంతటిలో గొపి వారు యేస్త క్రసీ్తు  ద్గ్రునాది. నే్నత నూతన 

నిబంధననత చ్దివిన పాతిసారి, యేస్త ఎంద్తకు తలప్పైన మేఘముతో చేతిలో ఇదిగో రక్షణ? అంటూ ఎంద్తకు 

చెపిలేద్ని నే్నకే్సారుా  అనతకున్నానత. న్న ఉదేదశము, అది చ్ూడటానిక్ి చనలా స్తలువుగా ఉంట ంది: "వావ్, 

రక్షణ ఇకుడున్నాడనతకుంటానత!" లేక దేవుడేంద్తకు మేఘములోనతండి ప్పద్ద  మెైకు ప్పట ర కుని "యేస్ 

పాభ్ువని!" చెపికూడద్త. న్న ఉదేదశము, అది స్తలువెైనది కదన. 

క్ాని యేస్త పాపంచ్ములోనే్ గొపి వారునత అపిగించనడు, మేఘములోనతండ  లేక ప్పద్ద  మెైకులోన్ో క్ాద్త, క్ాని 

12 మందికి్ అపిగించనరు. వారిలో ఒకరాయనకు ఎద్తరు తిరిగాడు. క్ాని ఆ 12 మందివలనన్ే న్ేడు 

మనమికుడున్నాము. కనతక ఇది పాభ్ువు యొకు పాణనళ్లకలో మొద్టి ద్నతకుంటానత. శిషయరికపు వారునత, 

దేవుని వారునత పాపంచ్మునకు విడుద్ల వారునత ఆ పనిాంద్రిచేత తీస్తకు వెళళడము తపి మరొక మార్ము 

లేద్త. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఒకసారి నే్నత ఒక స్మూహముకు పాకటన గీంథములోని ఏడు స్ంఘముల 

స్ంద్రశనముకు తీస్తకు వెళ్లా నత. మరియు మేము టరచు స్ముదా్ తీరమునతండి వెళుతునాపుిడు అన్నానత, 

"నే్నత మిమిమకుడ విడిచి వెళ్లళపో్ తే"- అకుడ ఉనావారు, దనదనపు వంద్మంద్నతకుందనము - నే్నతన్నానత, 

"ఇకుడ విడిచి వెళ్లళపో్ య 300 స్ంవతురాల తరాాత వస్ు  ఇకుడ నతండి సపియన్ వరకు కె్రైస్ువులుగా 

మారేీసాు రా?" న్న ఉదేదశము, ఒక విషయానిా గమనించనలి మీరంద్రు య రూషలేములో 12 మందితో ఇది 

ప్ాారంభ్మయనది, తరాాత వారు ప్ాాశీయ ఆసరయా అంతటిక్ర వెళ్లా రు, వారు గచీకు సామాా జాయనికి్ వెళ్లా రు, తరాాత 

రాముకు వెళ్లా రు, తరాాత సపి యన్ వరకు వెళ్లా రు. మరయిు 300 యేండాలో సామాా జయమంతన క్రసీ్తు నత 

అంగచకరించింది.   
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లేక దననిని వివరించ ేమరొక విధననము, రోబి, ఈ ఉపమాన్ననిా ముందే చెప్ాిననతకుంటానత, అదేమిటంటే 

యేస్ అస్లచైన నీరు. ఒక చినా గొటరము ఉంద్నతకుందనము మరియు యేస్త అనే్ నీరు ఆ గొటరములోనతండి 

వస్తు నాద,ి దననినతండి 12 గొటరములు వస్తు న్నాయ, వారే శిషుయలు. ఆయన నీటిని తీస్తకు వెళ్లా  పనిని 

వారికపిగించనరు. మరొక విషయము, గడిచిన  1900 లేక 2000 స్ంవతురముల నతండి నిజముగా చ్ూస్ు  ఆ 

నీరు మానవరకు పావహ స్ూు నే్ ఉంది. ఇపుిడు, పాశనామిటంటే, మనమా నీటిని మనలోనతండి పావహ ంప 

నిసాు మా, మన చ్తటూర  నతనా వారిక్ర, లేక నీటి పావాహానిా ఆప్్స్తు న్నామా? మనము ఇతరులకు 

చెపికుండుట వలన లేక ఇతరులనత శిషుయలుగా చేయక పో్ వుట వలన మనతోటె నీరు ఆగిపో్ తుందన? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. పాజలు ననాడుగుతుంటారు, "శిషయరికపు స్మూహములో ఎంతక్ాలము 

మీరు కలుస్తు ండనలి?" దననిక్ి నే్నత 12 నతండి 18 నే్లలంటానత. క్ొనిా స్మూహములు, మీరు తారగా 

నే్రుీకుంటారు, మరియు మీరు స్నిాహ త స్ంబంధమునత స్ంప్ాదించ్తకుంటారు; క్ొంద్రిక్ి ఎకుువ స్మయం 

పడుతుంది. క్ాని రెండు స్ంవతురములనత మించ్ద్నతకుంటానత. దననిక్ి గల క్ారణమేమంటే, ఈ పాకి్యీ 

యొకు పాధనన్నంశము మీకు క్ేవలము స్ంచనరము ఇవాడమే క్ాద్త, వారి జీవితములో మారుినత 

అనతభ్వించనలనతకుంట న్నారు. 

నే్నత పథ స్ంఘమునత విడచిి చ్టరనూగా లోని బ ైీనె్ర్్ స్ంఘమునత వచిీనపుిడు ఏమి జరిగింద్ంటే, న్నకు 

ముగు్ రు వయకుు లతో ఉనా స్మూహము ఉనాది వారితో నే్నత దనదనపు రెండు స్ంవతురాలున్నానత. వారు 

న్నకె్ంత స్నిాహ తులయాయరంటే, న్నగురించి అంతన తెలుస్త, ననె్ాంతో ప్్ామించనరు, నే్నతకూడన వారినె్ంతో 

మెచ్తీకున్నానత. వారిని విడిచి వస్తు నాపుిడు నే్నత వారితో కూరుీని అన్నానత, మొద్టిగా, పాభ్ువు ననతా 

చ్టరనూగాకు రమమంట న్నాడు అన్నానత. అపుిడు నీళాతో నిండిన కనతాలతో అన్నారు, "మేమేమి 
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చెయయనతన్నాము? మీరు లేకుండన దీనినె్లా చెయాయలో మాకు తెలియద్త. శిషుయలనత ఎలా చెయాయలో మాకు 

తెలియద్త. ఎలా వారిని స్రచిెయాయలో మాకు తెలియద్న్నారు". అపుిడు నే్నత, "మీరు చేయగలరన్నానత" 

నే్నత అకుడనతండి వచేీస్ వరకు వారు నమమలేద్త. నే్నె్పిటిక్ర మరిీప్ో లేనత, నే్నత ఇకుడికి్ వచిీన రెండు 

నె్లల తరాాత వారు న్నకు ఫో న్ చేసర చెప్ాిరు, "రోబి, మీరెపిటిక్ర దీనిని నమమరు క్ాని, మేము ముగు్ రము 

ఇపుిడు ముగు్ రు లేక నలుగురిని శిషుయలుగా మారుీతున్నాము అన్నారు." వారికి్ అరధమయంది. ఇది 

యేస్త చెప్రినట ా గానే్ ఉంట ంది, 'వినండి, ప్్తురు, నీవు నీటిప్పై నడువ గలవు. నీవు ఓడనత దిగ ిదననిని 

అబాయస్ము చెయాయలంతే'. మరియు అదే వారు చేసరంది. వారు ఓడనత దిగారు ఇపుిడు క్ొంద్రనిి శిషుయలుగా 

చేయగలుగుతున్నారు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది. మానమొక విరామం తీస్తక్ోనతన్నాము. మేము తిరిగి వచిీన 

తరాాత క్ొండన ఋ వయకుు లు తమంతట తనము పాయతిాంచినపుిడు వారు దననినె్లా పూరిుచేయగలిగారో 

చెపినతన్నాము. మరియు నీవు శిక్షణ క్ావించిన వారి సాక్షయములు వినినపుిడు చనలా ఆశీరయ మనిప్రస్తు ంది. 

వారి జీవితమునత దేవుడు ఉపయోగించ్తకునా విషయాలనత వినాపుిడు నమమలేవు, క్ాని వారివి 

చెబుతునాపుిడు ఆశీరయ పో్ తనవు. వాటిలో క్ొనిాటిని మనము చ్ూడనతన్నాము. మరియు, ప్రాయులారా, 

ఇది మీకునూ జరగవచ్ీని చెబుతున్నాము. చ్ూస్ూు నే్ ఉండని. వెంటనే్ వచేీసాు ము. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, మేము వచనీము. మన దేశములోని గొపి బ ైబిలు ఉప్ాధనయయులచైన 

వారితో మాటాా డుతున్నాము ఆయనే్, రోబి గలాా టి. మనము శిషయరికపు తరచీద్తలో ఎద్తరయేయ విషయాలనత 
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చ్రిీస్తు న్నాము. విశాాస్ముతో ఎవరికె్రన్న తరచీద్తనిస్తు నాటెలా తే, మరియు మీరు వారిని సరథరముగా కలుస్ూు  

ఉన్నారు, వారి గురించిన ఉదేదశ మేమంటే వారు చివరికి్ స్మూహమునత విడిచి వారవిలచ మరొకరిని శిషుయలనత 

చేయగలగాలి. మరియు యేస్త, రోబి, దీనిక్ి మాదిరనిి చ్ూప్రంచనరు. ఆ మాదిరి ఏమిటో మాకు వివరించ్ండి. 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  యేస్త నూతన నిబంధనలో మనకు మాదిరి చ్ూప్రస్తు న్నాడు. మరియు ఆయన 

ప్ాారంభ్ములో చేసరన దేమంటే: యేస్త పనిచేస్తు నాపుిడు శిషుయలు చ్ూసారు. మీకు గురుు నాటాయత,ే యేస్త 

క్ొండప్పై పాస్ంగము చేస్తు నాపుిడు, లేక ఆయన ప్ాారంభ్ములో కుష్రి రోగిన స్ాస్థపరిీన ఆశీరయ కి్యీ 

చేసరనపుిడు లేక ఆయన సన్్న దెయయముగలవానిని విడిప్రంచినపుిడు వారాయననత చ్ూసారు. 

తరాాత శిషయరికపు పాకి్యీలోని రెండవ మెట ర  ఏమిటనగా: యేస్త పనిచేశాడు శిషుయలు స్హకరించనరు. యేస్త 

5000 మందికి్ ఆహారమిచిీన స్మయానిా గురుు చేస్తక్ోండి. ఆయన శిషుయలకు ఆహారమునత పంచిప్పటేర  

తరువాత గంపలనత స్మకూరేీ పనిని అపిగించనడు. కనతక, వారాయనతో పరిచ్రయలో ప్ాలగ్ ంట న్నారు. 

ఇక మూడవ మెటెరమంటే: శిషుయలు ఇపుిడు పనిచేస్తు న్నారు యేస్త వారికి్ స్హకరసి్తు న్నారు. రూప్ాంతర 

క్ొండనత జాా పకము చేస్తక్ోండి. యేస్త క్ొండప్పైనతండి దిగ ివస్తు న్నారు; ఆయన స్నిావేశపు మధయలో 

ఉన్నారు, అకుడ క వయకి్ు దెయయముతో పటరబడి యున్నాడు. ఆయన తండిా శిషుయలయొద్దకు వచిీ, 

"న్నకుమారుని మీరమేెైన్న స్ాస్థ  పరీగలరా ? అన్నాడు". అయతే చివరిక్ి వారేమియూ చేయలేక పో్ యారు. 

ఇపుిడు యేస్త క్ొండనతంచి దిగి వస్తు న్నాడు. ఆయనన్నాడు, "తపుిక్ోండి". ఆయన్న వయకి్ుని స్ాస్థ  

పరాీడు. తరువాత ఆయననత వారడిగారు, "మేమెంద్తకు చేయలేక పో్ యాము?" దననిక్ి యేస్త చెప్రినది, 

"ఇది కే్వలము ఉపవాస్ ముండి ప్ాారిధంచ్తట వలననే్ జరుగునత". 
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దనని తరాాత చివరి మెట ర : శిషుయలు పనిచేశారు యేస్త వాటిని చ్ూసాడు. ఇపుిడు, క్ొనిా ముఖ్య 

విషయాలు: యేస్త పరిచ్రయలో ఎపుిడూ చ్ూస్ూు  ఉండలేద్త. ఆయన ఎపుిడూ పనిచేస్ూు నే్ ఉన్నారు. 

బ ైబిలునత చ్ూస్ు  ఇపుిడునూ అయన మనక్ొరకు ప్ాారిదస్తు న్నారంట ంది. పరిశుదనధ తమ మనలో ఉండుట వలన 

మనకది అరధమౌతుంది. క్ాని యేస్త భ్ూలోక పరిచ్రయ అంతములో, ఆయన శిషుయలు బయటకు వెళా్ల 

పనిచేయుటకు బలపరిచి ఆయన వెనతక ఉన్నాడు. ఆయన వారిని 72 మందిగా పంపగా వారు తిరిగి ఆయన 

వద్దకు వచిీ అన్నారు, "యేస్త, జరిగినది మీరెపిటికి్నీ నమమరు. మేము ద్యయములనత వెళళగొటార ము, నీ 

న్నమమున పావచించనమన్నారు". కనతక ఇదే మెట ర లనత మనము శిషయరికపు పాకి్యీలో 

ఉపయోగించ్నతన్నాము. మనము పాజలకు నే్రిిసాు ము, మాదిరి చ్ూప్రసాు ము, తరువాత వారు ముంద్తకు 

క్ొనసాగి వారిక్ి వారుగా పాయతిాంచ్మని చెబుతనము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. విశాాస్మునత ఇతరులతో పంచ్తక్ొనతట గురించి మాటాా డుకుందనము. 

కచిీతముగా మీరు ఇతరులకు విశాాస్మునత ఎలా పంచ్తక్ోవాలో నే్రిించనలి. మీరు ఒకవేళ ఇస్ురులనత 

శిషుయలుగా చెయాయలనతకుంటే, మనము ముంద్త మాటాా డినట ా గా మీరు మొద్ట శిషుయలు క్ావాలి. మీరు మీ 

సామరధయము క్ొరకు మరయిు స్మాధననములు క్ొరకు మరియు ఈ పాకి్యీ పనిచేయుటకునత మీరు పాభ్ువెైన 

యేస్త మీద్నే్ ఆధనరపడనలి. 

క్ాని చివరిక్ి, శిషుయలు వారి విశాాస్మునత ఇతరులకు పంచ్గలిగినటెలా తే అది చివరికి్ న్నయకునికి్ లేక 

శిక్షకునిక్ి చేరుతుంది. మరియు వారనవచ్తీ, "స్ర,ే న్నకు వచ్న్నలు సాదనరణము గానే్ తెలుస్త, వాకయ 

సారంశాము న్నకు తెలుస్త, స్తవారు కూడన న్నకు తెలుస్త, మరియు అద్తుత శుభ్వారు అయన, 'దేవుడు 

లోకమునత ఎంతో ప్్ామించెనత క్ాగా తన అదిాతీయ కుమారుని యంద్త విశాాస్ముంచ్త పాతివాడునత నశింపక 
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నితయజీవము పొ్ ంద్తనట ా  ఆయననత అనతగీహ ంచెనత' ఇద్ంతన న్నకు తెలుస్త, స్రే.  క్ాని ఇదెలా పనిచేస్తు ందో  

చ్ూప్రంచ్మంట న్నా నంటారు ". మరియు న్నకు గురుు నా మరొక అంశము పాజలు వచిీ, "చ్ూడండి, మీరిది 

చేయడము మేము చ్ూడనతన్నాము, స్రేన్న. మరియు మీరిది చేయుట మరియు పాజలు పాభ్ువు న్ొద్దకు 

వస్తు ంద్టనత చ్ూచినపుిడు, అపుిడు మేము కూడన ఇది చేయగలమని ధెైరయము మాకు కలుగుతుంది 

అంట ంటారు". 

నే్నత ప్ాారధన చేస్ూు  మారతిో మాటాా డిన స్మయములు న్నకు గురుు నావి, "పాభ్ువా, ఈ పరిసరథతిలో న్నకు 

స్హాయం చెయయండి". మరియు పాజలనత పాభ్ువు న్ొద్దకు నడిప్రంచ్తట న్నకు గురుు నాది. ఇదెపుిడనగా నే్నత 

యూనివరిుటీలో ఉనాపుిడు. మరియు నే్నత విదనయరిథ స్ంఘములలోని వయకుు లు న్నతో వెళుతునాపుిడు 

వారితో ఈ వయకి్ుని ప్రలవండని చెబుతుండేవాడిని. మరయిు వారు విదనయరిథ స్ంఘములలోని అతి కాి్షరమెైన 

వయకుు లనత ఎంద్తకుని వారు. మరియు మేమెకుడకు వెళా్ల వారితో, "పాభ్ువా, మీకు తెలుస్త, న్నకు 

స్హకరించ్ండి" అనే్వాడనత. పాతిసారి నే్నత పనిచేయలేద్త క్ాని అనిా స్మయములలో అదే పనిచేసరంది. 

అయతే చివరిక్ి వారన్ే వారు, "స్రే, మీరిది చేయుట మమేు చ్ూసాము. మేము చేస్పుిడు మీరు మాతో 

రండి". మరియు నే్నత వారతిో ఉనాపుిడు వారధి చేస్తు ండేవారు. క్ొనిా సారుా  మనము శిక్షణ ఇస్తు నా 

స్మూహములోని వారు ఇతరులకు శిక్షణ ఇస్తు నాపుిడు మీరెకుడ ఉండనలి. వారిక్ా స్హాయము 

అవస్రమౌతుంది. మీరు మాదిరిగా చేయూతనత చ్ూసర వారు చేయాలనతకుంటారు. మీరు కనతగున్నా మిగిలిన 

విషయములేమిటి? 

డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  మంచిది, అది గణనంకములకు స్రిపో్ తుంద్నత కుంటానత. నూతనముగా తీస్తకునా 

గణనంకములలో 75 % స్ంఘస్తథ లు, వారి సొ ంత మాటలలోన్,ే తమ కె్రైస్ువ జీవితములో ఎద్తగుద్ల లేక 
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ఎకుడివారకుడే ఉండిప్ో యనట ా  ఒపుికున్నారు. అయతే దననికి్ నే్ననతకుంట నా క్ారణములలో 

ఒకటమంటే: మనమేమి చేసామంటే "మందిరముకు వచ్తీటే చనలనతకుంట న్నాము". కనతకనే్ 

పాజలనతకుంటారు, "నే్నత ఆదివారము మందిరములో కనిప్రంచి చ్ందన ప్పటెరలో వేస్ు  స్రిపో్ తుంద్నత 

కుంట న్నారు". మరియు మనము పాజలనత పట ర కుని శిషయరికపు కమీములోనికి్ నడిప్రంచ్లేద్త. తమనత 

తనమెలా పో్ ష్రంచ్తక్ోవాలో పాజలకు నే్రిించ్లేద్త.   

మరియు ఇది గొపి విషయమునత కుంట న్నానత, జాన్. సాక్షయమెలా చెప్ాిలో మరియు క్రసీ్తు నత గురించి 

పాజలకు చెపిడము మాతామే మనము నే్రిించ్తట క్ాద్త, క్ాని మాదిర ిచ్ూప్రంచ్తట దననిక్ి మించినది. ఇది 

పాభ్ువుకు పరిశుద్ధముగా జీవించ్తట య ట ా . అది నీ భ్రుతో లేక భారయతో ఎలా పావరిుంచనలనే్ది. ప్రలాలనత ఎలా 

ప్పంచనలి. మరియు జీవితములో పాతి పరిసరథతిలో పాభ్ువు క్ొరకు ఎలా జీవించనలి. కనతక, ఈ మాదిరి 

చ్ూప్రంచ్తడనే్ది సాక్షయమునత మించిన క్ారయమని మీరు గురిుంచ్డము ముఖ్యము; ఇది మన జీవితములోని 

స్మస్ు  పావరునకు స్ంబంధించిన విషయము. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత, న్న ఉదేదశము, రోబి, మనదేశములో మందిరములలో కూరుీని 

ఇపుిడు ఈ మాటలనత వింట నా స్ంఘస్భ్ుయలు మరియు పాపంచ్ములోని అనే్క స్థలముల వారు. ఒకటి 

ఆలోచించ్ండ,ి ఒకవేళ 50 % మంది స్భ్ుయలు నిజముగా ఈ పాకి్యీనత ప్ాారంభించి, వారునా స్థలమునతండి 

లేచి, పాకి్యీనత ప్ాారంభించి, మరియు వారమునకు ఒకసారి మరొకరిని తమనత కలవమని, క్ేవలము ఒక 

గంట, వారమునకు ఒకు సారి అడిగి దేవుని వాకయమునత చ్ద్వ గలిగి, ఒకరిక్ి ఒకరు బాధయతనత కనతపరచి, 

వారు బయటకు వెళా్ల తమ వాలే మరిక్ొంద్రికి్ శిషుయలుగా చేయుటకు అవస్రమెైన శిక్షణనత ఇవాగలిగితే ఎలా 

ఉంట ంది. మన స్ంఘములు అలా ఉండుటనత ఊహ ంచ్గలమా? 
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డా. ర్ోబ్బి గలలా టే:  అవునత. మనము వెళళవలసరనది అకుడికే్, జాన్. తరతరాలుగా మన మాదిరి ఏమంటే, 

"మనము స్ంఘములప్పై, నిరామణనలప్పై ఆరిధక విషయాలప్పై కే్ందీాకరించనలి" కనతక ఆలోచ్నే్మంటే మీకు ప్పద్ద  

మందిర నిరామణముంటే మీ పరిచ్రయ  మంచిగా ఉంద్నతకుంటారు; లేక మీ స్ంఘములో ఎకుువ రాబడి ఉంటె 

మీ పరిచ్రయ మంచిగా ఉంద్నతకుంటారు; లేక మీ స్ంఘమునకు అనే్కులు వస్తు నాటెలా తే మీ పరిచ్రయ అభివృదిధ  

చెందినటేా . నే్నత బ ైీన్నర్్ ద్గ్ర నే్రుీకునా దేమంటే ఇదే: మేము మందిరానిా ఒక మయలు ద్ూరం వడెలుి 

మరియు ఒక అంగుళం మంద్ముగా ప్పంచనలనతక్ోవడము లేద్త. మేము లోతుగా ఎద్గాలనతకున్నాము. 

మరియు తన పరిచ్రయ ప్ాారంభ్ములో జాన్ మాక్ ఆరధర్ పాభ్ువుతో చేసరన ఒపింద్ము న్నకి్ంక్ా గురుు నాది. 

అతడు, "పాభ్ువా నే్నత లోతుప్పై మనస్తు ప్పటెరద్నత నీవు వెడలుిప్పై మనస్తుప్పట ర  మన్నాడు". 

విశాాస్తలముగా మనకుండవలసరన నిశీయత కూడన యదే, మనము వయకి్ుగతముగా ఒక్ొుకు వయకి్ుయొకు 

ఎద్తగుద్ల మరియు దేవుని జీవమునత లోతుగా అరధము చేస్తక్ొనతలాగున పాయతిాంచనలి. 

పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు  అనే్క స్ంవతురములకు ముందే చెప్రినట ా గా, "మీరు వెళా్ల స్మస్ు  జనతలనత శిషుయలుగా 

చేయుడి ". ఈ పని పాభ్ువెైన యేస్త క్రసీ్తు  నతండ ిఅపో్ స్ులులకు అపిగించ్బడినది. తరాాత అపో్ స్ులుల 

నతండది స్ంఘ తండుా లకు అపిగించ్బడినది. అలా శతనబదములుగా అది ఒకరి తరువాత ఒకరికి్ 

అపిగించ్బడుతూన్ే ఉనాది. ఈ పని నితయము అపిగించ్బడుతూన్ే ఉనాది. అయతే ఇపుిడన పని మనకు 

అపిగించ్బడినది. మరియు మీ చేతులు చ్ూస్తక్ోండని నే్నత పాజలనత స్వాలు చేస్తు న్నానత. ఈ పని 

ఇపుిడు నీకు అపిగించ్బడినది. అయతే పాశనామిటంటే, మన జీవిత అంతములో మనము పాభ్ువెైన యేస్త 

క్రసీ్తు  ముంద్త నిలువబడ,ి మనమా పనిని గొపి రాజుకు- ఈ దేశపు రాజీక్ి క్ాద్తగాని, స్రాలోకపు రాజునకు - 
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ఆ పనిని తిరిగ ిఅపిగిస్ు  ఏమౌతుంది? ఆయన మనవెపైు చ్ూసర, "భ్ళ్ల, నమమకమెైన మంచి దనస్తడన 

అంటాడన?". 

ఈ క్షణములో అనే్కులు శిక్షణనత మరియు శిషయరికపు తరచీద్తనత పొ్ ంద్టానిక్ి అనే్కులు 

ఎద్తరుచ్ూస్తు న్నారని నముమతున్నానత. ఈ క్ారయకమీమునత చ్ూస్తు నావారిని నే్నత స్వాలు చేస్తు న్నానత: 

శిషయరికపు స్ంబంధముకు వసాు రా అని మీరు వెళా్ల అడగవలసరన వారెవరెరన్న ఈ క్షణములో మీ జీవితములో 

ఉన్నారా? 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునత. మరియు, ప్రాయులారా, మీరు శిషుయలు క్ావలచననత కుంట న్నారా, 

మీరు గౌరవిస్తు నా మీకు స్హకరించ్గలరనతకునా వారిని మీరడగవచ్తీ. మరియు మీకె్వరునూ కనబడక 

పో్ యనటాయతే దేవుని వాకయముయ డల నిబద్దత కలిగిన, కలవడననికి్ ఇషరపడుతూ ప్ాారిథస్ూు  మరియు ఒకరికి్ 

ఒకరు బాధతయలుగా ఉండగల ఇద్దరు లేక ముగు్ రు కె్రైస్ువులనత ఒకచోటికి్ చేరుీము. దేవుని పరిశుదనధ తమ 

స్మక్షంలో నడిచే గొపి స్మూహ మీదే అని న్ననమమకము. న్నకు గురుు నాట ా గా, నే్నత విశాాస్ముతో 

ఎద్తగుతునాపుిడు, నిజముగా, ఎవరిద్గ్రకె్రన్న వెళుళటకు న్నకె్వరూ లేరు. మరయిు క్ొంద్రు సామానతయలు 

స్మూహముగా కూడుకున్నారు. మేము ఒకరిక్ి ఒకరము బాద్తయలుగా భావించ్తకున్నాము, మరియు దేవుడు 

మాకు నే్రిించనడు, దేవుడు మాతో పనిచేశాడు, మరియు మాకు బాధయతనత కలిగించనడు. మరియు మేము 

విశాాస్ములో ఎదిగాము. ఇది తపిక జరుగుతుంది. 

క్ాని నే్నత చెబుతునాది, మీరు కె్రైస్ువులచైత,ే మీతో కలిసర కూరొీనతటకు మరొకరి ఆహాానించ్ండి, మరియు 

దేవుడు మిముమ వాడుక్ొనతనత. మీరు దేవునిక్ి మీజీవితమునత అపిగించి, "నీకు లోబడుతున్నానత అంటే"  

మీరు ఊహ ంచ్నంతమంది వచ్తీటకు సరద్ధముగా ఉనావారకుడ ఉన్నారు. 
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రోబి, ఈ స్మాచనరమంతయూ మాకు చెపిడననిక్ి వచిీనంద్తకు మీక్ెంతో వంద్నములు. ఇతరులనత మీరెలా 

శిషుయలుగా చేసాు రనే్ విషయములో అనే్కులకు శిక్షణ నిచిీనంద్తకు వంద్నములు. మరియు ప్రాయులారా, 

మీరు మరలా వచేీవారం తిరిగి వసాు రని ఆశిస్తు న్నాము. 

 

***** 
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