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GHP13-1-TE 

నీవు యేసుకు శిష్యు డవా?   - ప్రో గ్ాా o - 1 

అనౌన్సర్a:…ఈ రోజు జాన్ య ాంకర్ బర్్ కార్ుకమాాంలో – తనను  నమ్మినవార్ు ఎల  జీవాంచాలని  యేసు  

ఆశిసుు న్ాాడు? 

డా. డేవిడ్ ప్లా ట్:…మనలో ప్తోి ఒకకర్ు యేసు చేసిన వధoగ్ాన్ే చేయ లి.  కొదిమాందిని తీసుకుని, వార్ు 

కూడా యేసు కరసాుు ల  ఇతర్ులను ఎల  మ ర్చగలరో  వారికి న్ేరిపాంచాలి.   

డా. రలబిన్ గల్లా టి:…జాన్, ఎాందుకు శిష్ురికాంఫ ై న్ాకిాంత ఆసకిు కలిగ్ిాందాంటే , న్ేను శిష్ురికాం దాారాన్ే 

సేవలోకి వచాచను.  మ దక దవోాుల అలవాటును మ నుకునా ఆర్ు నె్లల తర్ువాత న్ేను డేవడ్ ను 

కలుసుకున్ాాను.   

బిల్ హల్:…డెబ ై  దశకాంలో ఉనా Frank, రిచ్చర్్ ఇదదర్ు ననుా కలిసేాందుకు వచాచర్ు, మ  చ్రిచని 

మ రాచలను కుాంటున్ాార్ు. తర్ువాత Dick, న్ాకు Alzheimer’s వాుది మొదల ైనాందున జాా ప్కశకిు 

తగ్ి్ప్ర తయనాదని  చెప్ాపడు. ఐతే మరో వుకిు Frank, clipboard లో అనిా సాంగతయలను వాోసు కుాంటున్ాాడు, 

న్ాతో ప్ని చేసిన ఈ ఏడెనిమ్మది మాందితో ఇప్ుపడు వాంద మాంది ఉన్ాార్ు.      

 అనౌన్సర్a:…యేసు కు శిష్యునిగ్ా ఉాండటమాంటే ఏమ్మటన్ే  ప్శోాకు జవాబు నిచేచముగు్ ర్ు అతిధులు - 

Dr. David Platt, మునుప్ొ క చ్రిచకి ప్ాసటర్ గ్ా ప్నిచేయశార్ు. అమెరికాలోని చాల  ప దద  చ్రిచలో చినా 

వయసులోన్ే ప్ాసటర్ అయ ుర్ు. అాంతరాా తియమ్మష్న్ బో ర్ు్  దక్షిణ బాపిటస్టట  కనిానషన్ లో ప్సోుు తాం 

అధుక్షకునిగ్ా ఉన్ాాడు. Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream తో కలిసి ఏడు 

ప్ుసుకాలను ర్చిాంచాడు. ర ాండవ వుకిు Dr. Robby Gallaty  drugs  అలవాటు లోాంచి వడుదల పొ్ ాంది, 
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seminary లో చ్దివ, Growing Up and Firmly Planted తో కలిసి శిష్ురికాం  గురిాంచి   ఏడు ప్ుసుకాలను 

ర్చిాంచాడు.  Tennessee లో ర ాండవ అతి ప దద  చ్రిచ Long Hollow Baptist చ్రిచలో ప్ాసటర్ గ్ా   ఉన్ాాడు. 

మూడవ వుకిు Bill Hull, pastor, teacher, Disciple-Making Pastor చ్రిచతో కలిపి 20 గాాంధాల ర్చ్యత.         

New Orleans స మ్మనర్లో పొ్ో ఫ సర్ ఉదయ ుగాం నుాండి, అమెరికాలోని మెగ్ా చ్ర్చకి చినా వయసులోన్ే ఎల  

ప్ాసటర్ గ్ా వెళ్ళ గలిగ్ార్ని అడిగ్ాను, వనాండి .    

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:…David! మ్మతో ప్ాోర్ాంబాంచ్ుకుాందాాం, మొదటలో  మీర్ు స మ్మనరి ప్ర ో ఫిసర్, 150 

మాంది ఉనా సాంఘాం, ఉనాటుో ాండి ఒక మెగ్ా చ్రిచ మ్మమిలిా ప్ాసటర్ గ్ా ఆహ్వానిచిాంది, మీర్ు 

ఆలోచిాంచ్ుకొని ఆహ్వాన్ానిా అాంగ్ీకరిాంచార్ు వసుు న్ార్ు. వెళో్లన తరాాత  దేవుడు మ్మ జీవతాన్ేా మ రాచడు. 

ఆసమయాంలో మీ మనసులోని ఆలోచ్నలిా చెప్పాండి    

ప్లా ట్:…చ్ుడాండి, నిజాం చెప్ుు న్ాా, న్ాకు వశాా౦తి కలిగ్ిాంది, అప్ుపడు, ఇప్ుపడు కూడా. ఐతే దేవుడు 

అదుుతాం జరిగి్ాంచాడు. మీర్నాటుో   మునుప్ు న్ేను  professor గ్ా ప్ని చేసుు ాండేవాడిని. అప్పటికి న్ేనిాంక 

ఆ చ్ర్చలో ప్ాసటర్ ప్నికి చేర్లేదు.  New Orleans ప్టటణాంలో శిష్యులను తయ ర్ు చేసేాందుకు 

ప్యోతిాసుు ౦డేవాడిని. అప్ుడే న్ేను Robby ని కలిశాను. Bill Hull వాోసిన, Disciple-Making ప్ాసటర్ ను 

చ్దివాను. మీర్ు ఆ ప్ుసుకాం పేర్ు చెప్పగ్ాన్ే, New Orleans లో దానిా చ్దివన సాంగతి గురోు చి౦ది. దాని 

పేజిలనిా అరిగ్ిప్ర య య. అప్ుపడు శిష్యులను ఎల  చెయ ులని ప్భోువు న్ాలో ప్ున్ాదులిా 

వేశాడు.ఆగురివెైప్ుగ్ా ననుా నడిపిాంచ్డాం ప్ాోర్ాంబాంచాడు.              

ఉనాటుో ౦డి  న్ా చ్రిచ కాంటే చాల  ప దద  దైెన ఈ చ్రిచ ననుా ప్ాసటర్ గ్ా ర్మిని పిలిచినది. వీరికి 

పిచెచకికoదనుకున్ాాను. అకకడికి ప్ాసటర్ గ్ా వెళ్ళళలాంటే న్ాకూకడా పిచిచప్టాట లి. ఐతే, ప్భోువు చివరికి 
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ననాకకడికి  ప్ాంపిాంచాడు. అకకడికి వెళో్లన తరాాత,న్ేన్ేదయ  కలలో నడుసతు  ప్ాసటర్ గ్ా ప్ని చేసుు నాటుో  

అనిపిాంచేది. అనగ్ా అాందర్ు ప్జోలునా సాంఘ నిా నడిపిాంచ్డాం గ్ొప్ప అదుుత౦ ఐతే, న్ా బో ధలోో  

ఏదయలోప్మునాదని అనిపిసుు ాండేది. బ ైబలోో  యేసు చేసిన ప్రిచ్ర్ు న్ాక ాంతో నచిచాంది. ఆయన బో ధన  

అన్ేకులు వాంటునాప్ుడు, ఏదెైన్ా వప్రీతముగ్ా మ టాో డేవాడు, ప్జోలు లేచి వెళో్ల ప్ర యేవార్ు. పేతయర్ు 

మర్ణానికి ముాందు 120 మాంది అతడి ముాందు కూర్ుచని వాంటున్ాార్ు. ఈ కాలప్ు గ్ొప్ప బో ధకులతో 

ప్ర లిసేు  అతడు వైెఫ ైలుాం పొ్ ౦దాడన్ే చెప్ాపలి. కేవలాం  120 మాందేన్ా ? ఇతడు గ్ొప్ప బో ధకుడని, ప్పో్ాంచ్ 

చ్రిత ోమెతుాంలో గ్ొప్ప మత బో ధకుడని క రైసువేతుర్ ప్ాండితయలు కూడా చెప్ాపర్ు.చివరిలోో  అతడి మ టలిా 120 

మాందే వాంటున్ాారా? యేసు ఒక మెగ్ా చ్రిచకి ప్ాసటర్ కూడా. ఇది నిజాంగ్ా చాల  చినా సాంఘాం. ఐతే 

అయన చేసిన ప్రిచ్ర్ు ఎాంతో అదుుతమెైనది.                       

ఆంకర్ బర్్:…మీర్ు మ్మ సాంఘసుు లకేమని బో ధిాంచార్ు? ఏాంజరిగి్నది?  

ప్లా ట్:…చాల  మాంది ప్జోలిా ఈ సాంఘాంలో చేర్ుచడు మ తమేో ప్రిచ్ర్ులో ముఖ్ుమైెన అాంశాం కాదన్ాాను. 

మేను చేసినటేో  మన మాందర్ాం చెయ ులన్ాాను. కొదిద  మాందిని తీసుకొని, ప్జోలను ఎల  మ రాచలో 

తెలిపేాందుకు కరసాుు ను ఎల  అనుసరిాంచాలో నే్రిపాంచాలన్ాాను. ఈ వధాంగ్ాన్ే మనాం ప్పో్ాంచానిా మ ర్చగలాం. 

యేసు ప్న్ెాాండుగుర్ు       శిష్యులకు నే్రిపాంచినటుో గ్ా, న్ేటి మన సాంఘ ఆచారాలు ప్కోార్ాం ఈ ప్నిని ఎల  

చెయ ు లో నే్ర్ుచ కోవాలి. జనసమూహ్వలప ై ఆధార్ప్డటాం కాదు.ప్రిశుదాా తి శకిుతో నిాండిన సాధార్ణ 

ప్జోలఫ ై ఆధార్ప్డి వార్ు సువార్ును ఇతర్ులకు బో ధిాంచేల  చ్తడాలి.         

ఆంకర్ బర్్:…దానిా తర్ువాత చ్రిచదాద ాం.  Robby, ఇతడు ఆ చినా చ్రిచకి ప్ాసటర్ుగ్ా ఉనాప్ుడు మీర్ు 

ఇతడి దగ్ర్కు వెళో్ల నిలుచని ఒక ప్శోా అడిగి్ భయప టాట ర్ు. మ్మ డెైవైర్ licence ను న్ేను తెర్ఫ ైన 

చ్తపిసుు న్ాాను. ఇది జరిగ్ి ప్దేలయుoదా.   
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గల్లా టి:…ప్దకొాండేలుో   

ఆంకర్ బర్్:…ప్దకొాండేలుో  ఇతని చ్తడoడి.  290 pounds. 130 కిలోలు.  Brazilian ప్ర రాటాలిా 

న్ేర్ుచకుని ఒక bar లో bouncer గ్ా ఉన్ాాడు మీర్ు అకకడ ప్ాసటర్, మ్మమిలేా అడుగుతయన్ాాను Robby 

మ్మ ప్కోకకు వచిచనప్ుపడు మీకేమనిపి౦చి౦ది.      

ప్లా ట్:…ఈ మహ్వ కాయుడు ఏాంచెపిపన్ా చేసేు  మాంచిదనిపిాంచిాంది. భారీశరీర్ాం. ఊ . . నిజమే, కొాంచ్ాం భయాం 

తోన్ే అతడితో మ టాో డినప్ుడు తన కధను న్ాకు చెప్ాపడు.    

ఆంకర్ బర్్:…మతుయ 28 :19 , 20 , 21 , ఆ వచ్న్ాలేమ్మటి? తరాాత మ్మమిలనాక ప్శోా అడగ్ాలి.   

గల్లా టి:…ఊ . . 18 వ వచ్నాం, న్ాకు సర్ాదికార్ాం ఇవాబడినది.మీర్ు వెళో్ల అాందరిని శిష్యులనుగ్ా చేయుడి. 

తాండి,ో కుమ ర్ ప్రిశుదదతిల న్ామాంలో బాపిుసిమ్మచ్ుచచ్ు, నే్ను మీకు ఆజాా పిాంచిన సాంగతయలనిాటిని 

ఆచ్రిాంచాలని బో ధిాంచ్ుడి. ఆ తరాాత యేసు, నే్ను యుగసమ పిు  వర్కు మ్మతో ఉాంటానన్ే ప్ర ో తాాహాంతో 

ముగ్ిాంచాడు. కనుక శిష్ురికాం ఫ ైన ఎాందుకిాంత ఆసకిు కలిగ్ిాంద౦టే,న్ేను శిష్ురికాంలో నుాండే వచాచను. నే్ను 

Drugs వాడే అలవాటును మ న్ేసిన ఆర్ు నె్లో తరాాత David ను కలుసుకున్ాాను. గతాంలో జరిగి్న 

ఆకిాడెాంట్ తరాాత మూడేళ్లో  మదాునికి, డగో్సా కు బానిసాంయ ును,ప్దెదనిమ్మది చ్కాాల ల రీ న్ా కార్ ను తాక 

గ్ాన్ే, కార్ు వేగాంగ్ా  guard rail ను డీ కొనాది. డాకటర్ా ప్ాణాలిా కాప్ాడి OxyContin, valium, ల ాంటి 

మతయు  మాందులిా వాడ మన్ాార్ు. ఇర్వెై ర ాండేళ్ళ వయసులో,వప్రీతమైెన న్ొపిపతో ప్తోి ఆర్ు గాంటలకు ఆ 

మాందులిా తీసుకున్ాాను.  

మూడు న్ెలలో, ఆ డగో్సా కు న్ా శరీర్ాం అలవాటుప్డిoది. వీధులోో  డగో్సా అమిడాం కూడ మెదలుప టాట ను. ఈ 

వాుప్ార్ాం ప్ాోర్ాంభదశలో న్ాకు మాంచి ల భాలనసుు ాండేవ. ఎకుకవ డబుు సాంప్ాదిసతు  కోరినటుో గ్ా 
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జీవాంచాను.తరాాత ర ాండు వేల సాంవతార్ములో డగో్సా తో మెదటి సేాహితయడు ప్ర య డు. తరాాత మూడేళ్ళ 

లో ఎనమాండుగుర్ు ప్ర య ర్ు, ఆర్ుగుర్ు జ ైలుక ల ో ర్ు.         

అప్ుపడు న్ేను ఏడేళ్ళ కితాాం కాలేజిలో వనా సువార్ును గుర్ుు  చేసుకొని కరసాుు కు న్ాజీ సమరిపాంచ్ుకున్ాాను. 

నవాంబర్ 12, 2002 న, ప్ోభువునాంగ్ీకరిాంచి ప్ౌలుల ,  ర్క్షణ లోకివచాచను.   ఆ కాలాంలో Roman catholic 

గ్ా ఉనా మ  న్ానా వదదకు వెళో్ల, “డాడి దేవుడు ననుా ప్రిచ్ర్ుకు పిలిచాడు. బో ధిాంచ్మన్ాాడన్ాాను. ఐతే, 

దేవుడు న్ా జీవతాంలో ఏo చేసుు నాడయ  న్ాకు తెలియదు.            

తరాాత ఎనిమ్మది న్ెలలు గముాం లేకుాండా తిరిగ్ాను బ ైబులు ఎల  చ్దవాలో తెలియదు. ఎల  ప్ాోరిదoచాలో 

తెలియదు. న్ాకు “Our father “తెలుసు “Hail Mary.” వలోిాంచే ప్ాోరా్నలు తెలుసు.ఎల  ప్ాోరిదాంచాలో 

తెలియదు. లేఖ్నలిా కాంటలప్ాటాం చెయ ులని తెలియదు. అల  ఎనిమ్మది న్ెలలు తిరిగ్ాను. ర ాండు నె్లలుగ్ా 

ఆదివార్ాం ఉదయాం చ్ర్చలో, “ దేవా! న్ా వదదకు ఎవర రాన్ా ప్ాంపిాంచ్మని ప్ాోరా్న చేసుు న్ాాను. అప్ుపడు 

David న్ా వదదకు వచిచ, Hey , చ్తడు మనాం వారానికి ఒకసారి కలుసుకుాందాాం లేఖ్న్ాలిా కాంటలప్ాటాం 

చేదాద ాం.ప్ాోరా్న చేదాద  మన్ాాడు. అల గ్ే చేదదమన్ాాను. దానిా గురిాంచి ప్ాోరిదాంచ్మన్ాాడు. ప్లుమ ర్ుో  

ప్ాోరిదాంచాను. ఎప్ుపడు మెదల డదామన్ాాను.        

David నన్ొాక ప్ణోాళ్లకలో చేరేచల  గున్ాాడు. న్ాతో ఏమ్మ చెప్పలేదు.ఐతే నే్ను దేవునికి దతర్ాంగ్ా 

ఉన్ాానన్ే సాంగతి మీర్ు గురిుాంచ్ుకోవాలి. ఇతడికి సువార్ు ప ైన ఆసకిు లేదు ఇతడు ప్భోువు వదదకు రాడని 

మీర్ు మనసుాలోో  తలoచ్వచ్ుచ. దేవుడు న్ా జీవతాంలో అదుుతాం చేశాడు. దేవుడు కృప్కు న్ా జీవతమే 

సాక్షమని చెప్ుతయన్ాాను.        

ఆంకర్ బర్్:…ఊ : ఇది బాగుాంది. Robby , ఎాందుకoటే  ఈ ప్ర ో గ్ాాాంను చ్తసుు నా చాల  మాందకి జీవతాంలో 

ఇల ాంటి సమసులే ఉాంటాయ. యేసు న్ా జీవతన్ెాల  మ ర్ుసాు డని మీర్ుడగవచ్ుచ. ఎల  మ ర్ుసాు డని 

లోతయగ్ా చ్రిచాంచ్బో తయనాాం. వదేశాలోో  ఉనావార్ు కూడ  ఇల ాంటి సమసులోో  బాధప్డుతయoడవచ్ుచ . దీనిా 
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చ్తసుు నా కొాందర్ు క రైసువులు సహ్వయాం లేని సిితిలో ఉాండవచ్ుచ. యేసు బో ధ మీజీవతానిా ఎల   

మ రిచాంది? సువార్ు  ఎల మ రిచాంది?     

గల్లా టి:…ఊ :ప్వతయోడెైన దేవుని ఎదుట మెదటిసారి నిలుచనాప్ుడు, న్ేను ఘోర్ ప్ాపిననీ, జీవతానిా 

వెాంటన్ే ప్ూరిుగ్ా మ ర్ుచ కోవాలని గహాిాంచాను. చాల  ఏళ్ళ ప్ాటు ప్పో్ాంచ్ాంలో ఉనా అనిార్కాల ప్ాప్ాలిా 

చేశాను. ప్రిశుదాా తి గదిదాంచెదాక, ఆ ప్ాప్ాలిా గురిాంచి ప్టిటాంచ్ు కోలేదు గ్ాని తరాాత ర్క్షణ అవసర్మని 

గహాిాంచాను. కరసాుు ను గురిాంచి వన్ాాను. కరసాుు  అనగ్ా బాలుాంలో వనిన కిసాిస్ట తాత ల ాంటి 

వాడనుకున్ేవాడిని. కరసాుు  నిజమో కాదయ  అన్ేది న్ాకు తెలియదు నవాంబర్ు 12 న న్ాప్టో నిజమయ ుడు. 

ఆయన న్ాకు అవసర్మని గహాిాంచాను. ఇది చ్ర్చలో సభుునిగ్ా చేర్డాం ల ాంటి తేలిక ప్నికాదు. న్ేను 

మనసు మ రి నతతన ప్ర్చ్బడాలి, యేసు సిలువప ై మర్ణిoచి మృతయలలో లేచాడని, న్ా ప్ాప్ాలకు 

ప్రిహ్వర్ాం చెలోిాంచాడని తెలుసుకున్ాాను.జీవతానిా యేసుకు సమరిపాంచాను. అప్పటునుాండి న్ా జీవతాం 

అదుుతాంగ్ా మ రిప్ర యది.             

ఆంకర్ బర్్:…ఊ : Bill, మీర్ు ఈ ఇదదరిా మ  ప్ుసుకాంతో లేక మీ 20 ప్ుసుకాలతో ఎాంతగ్ాన్ో ప్భోావతాం 

చేశార్ు. మీర్ు ప దద  స మ్మనరిలో పొ్ో ఫ సర్ుగ్ా ప్నిచేశార్ు. ఇర్వెై ఏళ్లో  ఒక చ్రిచకి ప్ాసటర్ుగ్ా ఉన్ాార్ు. మీర్ు 

మ టోడు తయనా ప్కోార్ాం క రైసువుాంలో ఒక శాఖ్ను నడిపిాంచార్ు. కరసాుు  ఆజా ప్కోార్ాం అాందరినిాశిష్యులను 

చెయ ులన్ేదే ఆ సిదాద ాంతాం. ఇప్ుడు, క రైసువ మత శాఖ్లో ఒక దానిని నడుప్ుతయన్ాార్ు. మీ ప్సోాంగ్ాలిా 

వాంటునా ప్ాసటరో్తో మీర్ు ఎదురొకటునా సవాళో్ను గురిాంచి చెప్పాండి.   

హల్:…చ్తడాండి వీర్ు మ టలు చెప్ాపర్ు గ్ానిా ఆచ్రిాంచ్క ప్ర వడమే ప దద  సమసుగ్ా ఉనాది. శిష్యులను 

చేయడాం చాల  ముఖ్ుమని వార్ాందర్ూ అాంగ్ీకరిాంచార్ు. ఇప్ుపడు ఇతర్ శాఖ్లోో  గ్ొప్పన్ాయకులయ ుర్ు. 

గ్ాని ఈ ప్నిని మ తాోం చేయడాం లేదు.” న్ేన్ెనాడు శిష్ురికాం చేయలేదని వార్ు చెప్ుతయన్ాార్ు.” లేదు, 
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మీర్ు చేశార్ు. ఏదయ  కొాంతెైన్ా చేసి ఉాంటార్ు. కరసాుు  నే్రిపాంచినటుో  కాక సాంఘాంలో చేసి ఉాంటార్ాంటాను. దాని 

ఫలితాంగ్ా వారిని న్ా జీవతాంలోకి ఆహ్వానిoచి, నిజాంగ్ా కరాసుు  అనుచ్ర్ులాంగ్ా ఉాండట మాంటే ఇదే. యేసు 

కరసాుు వల  జీవతానిా గడప్డమాంటే ఇదే. ఈ సాంగతి మేము ప్జోలాందరికి వవరిాంచి చెప్ాపలిా ఉనాది.వారితో 

సాంబాంధాలిా ప oచ్ుకుని అడుద గ్ోడలిా ప్డగ్ొటాట లి. వార్ు న్ా ప్కోకన ఉనాప్ుడు క్షేమాంగ్ా ఉనాటుో  తలుసతు  

న్ేను చెపిపన ప్నులిా చేయగలగ్ాలి.           

ఆంకర్ బర్్:…మాంచిది . ఇది మాంచి అాంశాం ప్జోల రా!వీర్ు చెప్ుు నా సాంగతి అాందరికి వరిుసుు ాందని మీర్ు 

గహాిాంచాలి.మీలో కొాందర్ు,” ఇదాంతా న్ాకు ప్నికిరాదు . న్ేను స మ్మనరి పొ్ో ఫ సర్ును కాను.” న్ాకు బ ైబలు 

సాంగతి తెలియదు.అని చెప్ుతయన్ాార్ు. రాబీ , ఇప్ుపడు మీ వదదకు వసుు న్ాాను. మీ కొతుప్ుసుకాంలో రాసిన 

సాంగతి నిప్ుపడు తెర్ప ై చ్ుపిసుు న్ాాo. ఎవరి వదదకో వెలోతయనా సువార్ు మీ ర్క్షణ ఒక అాంతాంల  కాక, 

ప్ాోర్ాంభాంల  ఉాండాలని దేవుడు ఆశిాంచాడు. జీవతాలిా మ రేచ తన సువార్ు మీ దాారా ఇతర్ులకు ప్వోహిాంచే 

వాహికల  మీర్ుాండాలని మ్మమిలిా ర్క్షిాంచాడు. ఈ సాంగతయలిా మీ ప్ుసుకాంలో రాశార్ు. దీనిావవరిాంచ్ాండి.         

గల్లా టి:…అవును, జాన్, న్ేను కొతునిబాందనలో యేసు కరసాుు  ప్ాోర్ాంభాంలో శిష్యులను పిలిచినప్ుడు 

తనవలన్ే వార్ుాండాలని బో ధిాంచ్డానిాచ్తసుు న్ాాను. కనుక చ్రిచకి రావడాంతో ప్ని ముగుసుు ాందని చాల  

మాంది తలుసుు న్ాార్ు.యేసు చ్ర్చకి వచిచ కూరోచ మనలేదు గ్ాని వెళో్ల ప్రిచ్ర్ు చేయమని చెప్ాపడు. ఈ 

అాంశాం మ ర్ుక  1: 17 లో ఉాంది. యేసు గలిలయ సముదతోీరాన నడిచి వెళ్లు న్ాాడు. అకకడ జాలర్ులను 

చ్తచి, న్ాతో ర్ాండి, మ్మమిలిా మనుష్యలిా ప్టేట  జాలర్ులిా చేసాు నన్ాాడు. ఈ పిలుప్ులో ముపేపటల ప్ధకాం 

ఒకటి కనిపిసుు నాది. శిష్యునిగ్ా ఉాండటమాంటే ఏమ్మటల తెలిపే సాందేశాం న్ావెoబడిర్ాండీ అన్ే పిలుప్ు ప్కోార్ాం 

శిష్యులు యేసును అనుసరిాంచాలి. మనాం ఒక సాంఘ న్ోా, ఒక వువసాన్ో, మతాన్ోా లేక శాఖ్న్ో 

అనుసరిాంచ్డాం కాదు. కరసాుు ను అనుసరిాంచాలి. ర ాండవదిగ్ా, శిష్యుడు యేసు వలనన్ే ర్ూప్ొ oదుతయాంటాడు. 

న్ా వేాంబడిర్ాండి అని చెప్ుతయన్ాాడు. సువార్ు దాారా యేసు మన జీవతాలను మ రిచ మనాం ఇతర్ులకు 
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ప్రిచ్ర్ు చేసేల  చేసుు ాంటాడు. ఆ తరాాత చివరి అాంశాం శిష్యుడు ఇతర్ులప ై ధృషి్టని ఎల నిలప్ాలన్ే అాంశానిా 

తర్చ్ుగ్ా వాంటుoటాoగ్ాని దీనిా ఎకుకవగ్ా ప్టిటాంచ్ుకోము. కనుక క రైసువ జీవతాంమాంటే  కేవలాం మనలను 

గురిాంచి ప్ర్లోకాం వెళ్ళడాం గురిాంచి కాదు. ప్లువుర్ు క రైసువులనుకుాంటునాటుో  ఆతిలో జీవాంచ్డాం 

మ తమేోకాదు అది క రైసువ జీవతానికి అాంతాంకాదు, లక్షుాం కాదు,ఇది దానిలో ఒక చినా భాగమే,కనుక 

దేవునికి సరు తాోం!                        

 ఆంకర్ బర్్:…అవును ! 

గల్లా టి:…దేవుడు మనలను పిలుసాు డు, అప్ుపడు మనాం ఇతర్ుల ప ైన దృషి్టని కేాందీకోరిాంచాలి. కనుక 

న్ాక రతే, ప్రిప్ూర్ణత లేని శిష్ురికాం నిజమెైన శిష్ురికాం కాదనిపిసుు ాంది.    

ఆంకర్ బర్్:…అవును David, చ్తడాండి,న్ేను మ్మ ప్ుసుకానిా చ్దువుతయనాప్ుడు, మనాం యేసు వశాసిసేు  

మనలిా మనుష్యలిా ప్టేట  జాలర్ులనుగ్ా చేసాు డని తెలుసుకున్ాాను. న్ాకు క రైసువ సిదాద ాంతoలో అన్ేక 

డిగీ్లాునాాందున ముప ైప మూడేళ్లళగ్ా ఈ ప్ర ో గ్ాాoను నడిపే సామరా్యాం కలిగ్ిాందని నే్నను  కోవడాం లేదు. నే్ను 

హ ై సతకలోో  ఉనాప్ుడే కరసాుు చే ర్క్షిoబడా్ ను. నీవు వెళో్ల శిష్యులిా చేయ లని యేసు కోర్ుతయన్ాాడు. నీ 

వశాాసానిా ప్జోలతో ప్ాంచ్ుకోవాలని  అప్ుపడే ఒకర్ు చెప్ాపర్ు.        

యేసు,అల గ్ే చేసాు నన్ాాను. అల  న్ా సేవ మెదల ైoది. OK యేసును వశాసిాంచి సువార్ును ప్కోటిాంచాలని 

నిర్ణoచ్ుకునా తరాాత ఇాంత దతర్ాం రాగలిగ్ాను. మీ అనుభవాం చెప్పాండి. 

ప్లా ట్:…న్ా కధ కుడా అల ాంటిదే. నే్ను ప్రిచ్ర్ును ప్ాోర్ాంభిoచినప్పటి నుాంచి, శిష్యునిగ్ా ఉాండటమాంటే  

శిష్యులిా తయ ర్ు చెయుడమని అాందర్ూ చెప్ూు oడే వార్ు. ఈ ర ాండిాంటిని వేర్ు చెయులేము. మనలో ఏ 

ఒకకరితోను సువార్ు ఆగ్ిప్ర కూడదు. మనాందరి దాారా ప్రిచ్ర్ు వసురిాంచాలి. ఈ ప్ని Robby జీవతాంలో 

జర్గడాం న్ేను కళ్ళళరా చ్తశాను. నే్ను ఈయనను కలిసినప్ుపడు కరసాుు ను నమ్మి సువార్ును 
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ప్కోటిసుు న్ాాడు. ఇతడు న్ేర్ుచకోవలసినది ఎాంతో ఉనాది.ఐన్ా సువార్ును ప్కోటిసుు న్ాాడు. దీనిా బలాంగ్ా 

చెప్ాపనుకదా? అతడెాంతో న్ేర్ుచకోవాలి. ఐతే దేవుడు తన వదదకు ప్ాంపిన వుకుు లకు తనకు తెలిసిన 

సువార్ును వెాంటన్ే చెప్ుు న్ాాడు.   

ప్పో్ాంచ్వాుప్ుాంగ్ా న్ేను వెళ్లళన సాల లను గుర్ుు చేసుకుoటున్ాాను. కొనిా ప్ాోాంతాలోో  సువార్ును ప్కోటిసుు నా 

వుకుు లు,ఈన్ాడు కూడా  అన్ేక బాధలకు,హిాంసలకు గురికావడాం నిజాంగ్ాన్ే జర్ుగుతయనాది. ఇల ాంటి 

ప్రిసిదతయలోో న్ే ఉనా సేాహితయడు ఒకర్ున్ాార్ు. యేసు కరాసుు ను సొ ాంతర్క్షకునిగ్ా  అoగ్ీకరిాంచిన వెాంటన్ే 

కొాందర్ు చేసేమెదటి ప్ని శిష్ురికాంలో వీర్ు వేసే మొదటి అడుగు ఇదే ప్రిచ్యసుు ల పేరో్నిాటిని వాోయమని 

న్ా సేాహితయడిని అడిగ్ి ; సువార్ు సేవలో తమను చ్ాంపే అవకాశాం తకుకవగ్ా ఉనా ప్ది పేరో్ చ్ుటటట  వృతుాం 

గ్ీయమని చెప్ుతార్ు. ఆ ప్ది మాందితో సువార్ు సేవ ప్ాోర్ాంభిసాు ర్ు. ఇది అాంత మాంచి ప్ని కాదు. సేవను 

ప్ాోర్ాంభిాంచ్క ముాందు దీనిలో కొాంత ప్రిణతి కలిగ్ేటoతవర్కు వేచి ఉాండాండి. లేదు ఇది వర్ద ల ాంటిది. మీకు 

కరసాుు తో  సాంబాంధo ఏర్పాండిాంది, దీనిా ఇతర్ులకు తెలప్ాలి. కనుక, నే్ను pastor గ్ా ఉనా చ్ర్చలోని 

ప్జోలతో చెప్ుతయాంటాను. మీ అాందరి వదద సువార్ు ఉనాది. ఆతీియ జీవతాంలో ప ైసాద యకి చేరే దాకా 

ఆగవలసిన ప్నిలేదు. కరసాుు ను గురిాంచి తెలియని వుకుు లని ప్సోుు తాం దేవుడు మీకు దగ్ర్లోన్ే నిలిపి 

ఉాంచాడు. కనుక ఆలసుాం చేయకుాండా వెాంటన్ే సువార్ును వారికి బో ధిాంచ్ాండాంటాను.        

ఆంకర్ బర్్:…బలో్ల , న్ా క రైసువ వశాాసానిా ఇతర్ులతో ప్ాంచ్ుకోడానికి న్ాకు బ ైబలును గురిాంచి అాంతగ్ా 

తెలియదు.చెప్ాపలాంటేన్ే భయాం అన్ేవారి సాంగతేమ్మటి?మీర్ు వారికిచేచసలహ్వ ఏమ్మటి?  

హల్:…న్ాకు Dennis అన్ే సేాహితయడున్ాాడు. అతడు కోర్ట లో Judge గ్ా ఉన్ాాడు.కరసాుు ను అాంగ్ీకరిాంచిన 

తర్ువాత,కోర్ట లోనికి వెళ్ళగ్ాన్ే Judge  కురీచలో కూరోచడనికి ముాందు ఒక చినా ప్ాోరా్న చేశాడు. దేవా! 

న్ేను నినుా పోేమ్మసుు న్ాాను. న్ేవు కూడా పోేమ్మసుు న్ాావని న్ాకు తెలుసు. ఐతే కోర్ుట  వువహ్వరాలోో  

తలదతర్చ వదదని ప్ాోరిదాంచాడు. తనకు చ్టటాం తెలుసుననుకున్ాాడు. జడిా  గ్ా  ఏాంచెయ ులో తెలుసునన్ాాడు. 
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ఐతే దానికాంటే ఇoకొాంచ్o ఉతుమమైెనది కావాలని గహాిాంచాడు. ప్జోలనాందరిని శిష్యులుగ్ా చెయ ులన్ే 

బ ైబలు వచ్న్ానిా అతడు వన్ాాడు. తాన్ే  శిష్యుడుయ ుడు. భార్ుతో కలిసి శిష్ురికానిా గురిాంచిన 

ప్ుసుకానిా చ్దవడాం ప్ాోర్ాంభిాంచాడు. ప్తోి మాంగళ్వార్ాం రాతోి దానిా చ్దువుతూ దానిాగురిాంచి 

చ్రిచసుు ాండేవార్ు. తరాాత ఐదుగుర్ు సేాహితయలిా కూడికలకు ఆహ్వానిాంచార్ు.  ఆ ఐదుగుర్ు కలిసి 

శిష్ురికానిా గురిాంచి చ్ర్చలు సాగి్సుు ాండేవార్ు. ఒక ప్ణోాళ్లక ప్కోార్ాం చ్ర్చలు సాగే్వ. జడిా  గ్ా ప్ని చేసతు న్ే 

వాుదినివార్ణకు chemotherapy చేయాంచ్ు కుాంటుాండేవాడు. తరాాత మూడు సాంవతారాలలో అతడు 

చేసుు నా ఈ ప్నిలో 175 మాంది చేరార్ు.న్ేనతనిా Texas లో కలిశాను.  ఎాంతో పేోమతో ప్నిచేసుు నా ఇల ాంటి 

బృాందానిా చాల  కాలాం కితాాం కలిశాను.న్ేను శిష్యులను తయ ర్ు చెయుకుాండా ఉాండలేనని ఒకక వుకిు 

చెప్పడాం వలోన్ే ఇదాంతా సాధుమైెాంది.                    

ఆంకర్ బర్్:…Robby, మీకు తరీీదు నిచిచన మ  సేాహితయడు, దేవుడు మ మూలు వుకుు లకు 

ప్రిశుదాద తినిచిచ అసాధార్ణ కియాలిా చేయసుు oటాడని ఇప్ుపడు చెప్ాపడు. సరే, మ మూలు క రైసువులు 

మనలో అన్ేకులున్ాార్ు. ఎనాడు సేమ్మనరీకి వెళ్ళకున్ాా దేవుడాంటే పేోమ వారిలో ఎాంతో పేోమ ఉనాదయ  

వారికే తెలియదు. దేవుడు తమన్ెల  వాడు కునాడయ  ఇతర్ులకు చెపితే వనిన వార్ు ఆశచర్ుప్ర గలర్ు. ప్తోి 

క రైసువుడు ఈ ప్న్ే చెయ ులని  వారిన్ెల  ప్ర ో తాహిాంచాలి?    

గల్లా టి:…ఊ, David చెపిపన దానిా మీకు చెప్ుు న్ాాను. మ  మెదటి కలయకలో ఈ సాంగతయలను చెప్ాపడు. 

“శిష్యులు“ అనబడేప్దాం ఎల వచిచాందయ  David న్ాకు మెదటలో న్ే చెప్ాపడు. “శిష్యులు” అన్ే ప్దాం సువార్ులోో  

238 సార్ుో  వాోయబడిాంది. కొతునిబాంధలో 269 సార్ుో నాది. క రైసువుడన్ే  ప్దాం మూడు సార్ుో  వాోయబడిాంది. 

మూడిాంట, ర ాండు సార్ుో  అమరాుదకర్ాంగ్ా వాడబడినది Harper’s డిక్షనరీ చేప్ునాది. కనుక శిష్యుడనగ్ా 

ముఖ్ుాంగ్ా నే్ర్ుచకున్ేవాడు. David “నీవు నీ కోసాం న్ేర్ుచకోవడాం లేదు.ఇతర్ులకోసాం న్ేర్ుచకుాంటున్ాావని 

చెప్పడాం న్ాకు గుర్ుు నాది.కనుక సువార్ు ప్రిచ్ర్ును ప్ాోర్ాంభిాంచాలoటే, మెదటిగ్ా, శిష్యులను చేసేాందుకు 
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ముాందు నీవే ఒక శిష్యునిగ్ా మ రాలి. కనుక మన ప్జోలను, ప్ాసట రో్ను, న్ాయకులను కూడా సవాలు 

చేసుు న్ాాను. మీరొక ప్సోాంగ్ానిా వనాప్ుడు, లేక ప్ర ో గ్ాాoను చ్తసినప్ుడు ప్ుసుకాం చ్దివనప్ుడు న్ోట్ా 

వాోసుకోాండి. లేకుాంటే,న్ేర్ుచకునా దానిా ఇతర్ులక ల  ప్ాంచ్గలర్ు? ఎాందుకాంటే,వనిన ప్సోాంగ్ానిా 

కొదిదనిమ్మషాలోో  మర్చిప్ర తయoటాాం. న్ాకొక సాంగతి గుర్ుు కువసుు ాంది.David తో మ టాో డుతయoడేవానిా, 

కొనిాసార్ుో  నే్ను న్ోట్ బుక్ ను మర్చిప్ర తయాంటాను. కనుక హో టల్ల napkins మీదా రాసుు ాండేవాడినన్ాాడు. 

చాల  napkins సేకరిాంచాడట.               

ప్లా ట్:…ఊ : అనిాటిా రాసుకున్ేవాడు. అదేదీన్ోో ని ప్తోేుకత, వాకుాంలో నే్నతనికి న్ేరిపసుు నా సాంగతయలు 

అతనితో ఆగ్ిప్ర వడాం లేదు? అతడిలోనుాండి వసురిసుు న్ాాయ.న్ాకు తెలియని చాల  మాందిని నే్ను అతడి 

దాారా ప్భోావతాం చేసుు న్ాాను. నే్ను వారిని మునుప నాడు కలుసుకోలేదు. ఎాందుకాంటే మ క ల ాంటి 

సాంబాంధాం లేదు. ఈ ప్జోలతోటి న్ాకు సాంబాంధాం, సేాహాం లేదు. ఐతే Robby వీరి సేాహితయడు మెతుాం 

క రైసువసాంఘనిాగురిాంచి, న్ేను ప్ాసటర్ుగ్ా ఉనా చ్ర్చని గురిాంచి ఆలోచిాంచినప్ుడు న్ేన్ెనాడు వెళో్లన సదల లకు 

వార్ు వెళ్లు న్ాార్ు. ఇల ాంటి ప్ాోాంతాలకు వీర్ు సువార్ుతోటివెళ్లళతూ, సువార్ును ఇతర్ులకు ప్కోటిసుు నప్ుడు, 

ఇల ాంటి ప్రిచ్ర్ులో సువార్ు వసురిాంచ్కుాండా ఎవార్ు ఆప్లేర్ు.  

ఆంకర్ బర్్:…చివరిగ్ా ఒక మ ట. ఈ ప్ర ో గ్ాాాంను చ్తసతు ,ఈ చ్ర్చను వoటునా ప్ోజలు ఏసాంగతయలిా 

న్ేర్ుచకోవాలని మీర్ు ఆశిసుు న్ాార్ు? వారిని ఎల  ప్ర ో తాహిసాు ర్ు?   

ప్లా ట్:…మెదటిగ్ా వార్ు కరాసుు ను ఎర్ుగనటోయతే కరసాుు ను నమ ిలని ప్ర ో తాహిసుు న్ాాను. Robby 

చెపిపనటుో గ్ా కరసాుు  వారికి అవసర్మని తెలుసుకోవాలి,ఆయన జీవతాం, మర్ణాం, ప్ునర్ుతాద నాం  మ నవ 

చ్రిత ోమెతుాంలోన్ే ఎాంతో ప్ోతేుకమైెనవ. ఆయన మ్మముిను దేవునితో కలుప్ుతాడు. అల  కలుప్బడిన 
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తరాాత ఈ సువార్ును మన సొ ాంతానికి ఉాంచ్ుకోకూడదు. సువార్ులో కరసాుు  మహిమను ప్జోలకు ప్కోటిాంచే 

ప్రిశుదాద తిని శకిు ఉనాది.      

ఆంకర్ బర్్:…సరే, Robby Gallaty ని ప్భోావతాం చేసినమ ట గుర్ుు నాదా?ఆమ టను వనాండి. ఎవరి 

వదదకో వెళ్లు నా సువార్ు మీ వదదకు వచిచాంది. మీ ర్క్షణ అాంతాం కాదని, అదొక ప్ాోర్ాంభాంగ్ా ఉాండాలని దేవుడు 

సాంకలిపoచాడు. సువార్ును ఇతర్ులకు తీసుకువెళ్ళళ వాహిక ల గ్ా మ్మమిలిా మ రాచలని దేవుడు మ్మమిలిా 

ర్క్షిాంచాడు. మీర్ు ర్క్షణ ప్ర దినటోయతే, ఈ రోజు ప్ోశిాసుు న్ాాను. సువార్ు మీతోటి ఆగ్ిప్ర యాందా? యేసు 

కరసాుు ను గురిాంచి మీర్ు నిర్ాంతర్ాం ఇతర్ులకు చెప్ుతయన్ాారా?    

ఒక వేళ్ దేవుడిప్ుపడు మీతో మ టాో డుతయన్ాాడేమో. మీర్ు ఆయనకు లోబడి ఆయనకు ఇష్టాంవచిచనటుో  

వాడబడoేదుకు సిదాాంగ్ా ఉన్ాారేమో. క రైసువులమైెన మనాం ఎల ాంటి ఉదయ ుగ్ాలు చేసుు న్ాా ఆయనుా గురిాంచి 

ఇతర్ులకు చెప్ాపలని దేవుడు ఆజాా పిoచాడు.      

 

***** 

మా మరిన్ని టీవీ ప్రో గ్రా మల్ని  చూస ేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసుక ేండి 

"యేసు కరసాుు ను అేంగ్ీకరిేంచడాన్నకి ప్రోరిథేంచు" @ JAshow.org ను 

ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షర  

ప్ర స్టట బాక్ా 8977 

చ్టటనతగ్ా, TN 37414 అమెరికా. 

మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 
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