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నీవు యేసుకు శిష్యు డవా?   - ప్ర ో గ్ాాo - 2 

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

ఆశిసుు న్ాాడు? 

డా. డేవిడ్ ప్లా ట్:…సాంసకృతికాంగ్ా క్రైసువులు గ్ా గుర్ుాంపు ప్ ాందిన్ా, యేసు కరసాుు ను అనుసర్ాంచని పజోలు 

ఈ దేశాంలోన్ే కాక పపోాంచవాుపుాంగ్ా అన్ేకలున్ాార్ు.  

డా. రలబిన్ గల్లా టి:…కరయాలతో పభోువు కృపను ప్ ాందాలని పయోతిాoచకూడదు. ఆయన మన కోసాం 

చేసిన పనిని బట్టి  మనాం సతిోియల్నా చెయ ుల్న.   

బిల్ హల్:…కరయాలు లేని వశ్ాాసాం, సాక్ష్ుాం లేని వశ్ాాసాం వశ్ాాసాం కాదు. వశ్ాాసాం మన కరయాలలోన్ే 

కనిపిసుు ాంది. ఇదే మనాం చెయుల్నినపని. జీవత కాలాం చెయుల్నినపని.  

అనౌన్సర్a:…యేసుకు శిష్యునిగ్ా ఉాండ మాంట్ే ఏమ్మట్న్ే  పశోాకు జవాబు నిచేే ముగు్ ర్ు అతిధులు - Dr. 

David Platt, మునుప్ క చర్ేకర ప్ాసిర్ుగ్ా పనిచేయశ్ార్ు. అమెర్కా లోని చాల  పెదద  చర్ే లో చినా 

వయసులోన్ే ప్ాసిర్ు అయ ుర్ు. అాంతరాా తియమ్మష్న్ బో ర్ుు  దక్షిణ బాపిి సి్ట కనిానషన్ లో పసోుు తాం 

అధుక్ష్కునిగ్ా ఉన్ాాడు. Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream తో కల్నసి ఏడు 

పుసుకాలను ర్చిాంచాడు. ర్ాండవ వుకరు Dr. Robby Gallaty  drugs  అలవాట్ు లోాంచి వడుదల ప్ ాంది, 

seminary లో చదివ, Growing Up and Firmly Planted తో కల్నసి శిష్ుర్కాం  గుర్ాంచి   ఏడు పుసుకాలను 

ర్చిాంచాడు.  Tennessee లో ర్ాండవ అతి పెదద  చర్ే Long Hollow Baptist చర్ే లో ప్ాసిర్ గ్ా   ఉన్ాాడు. 

మూడవ వుకరు Bill Hull, pastor, teacher, Disciple-Making Pastor చర్ే తో కల్నపి 20 గాాంధాల 
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ర్చయత.  New Orleans సెమ్మనర్లో ప్ ో ఫెసర్ ఉదయ ుగాం నుాండి, అమెర్కాలోని మెగ్ా చర్ేకర చినా 

వయసులోన్ే ఎల  ప్ాసిర్ుగ్ా వెళ్ళ గల్నగ్ార్ని అడిగ్ాను, వనాండి .    

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:…David , ఈ రోజొక కొతు  అాంశ్ానిా మీతో ప్ాోర్ాంభసాు ను. పతోి ఐదుగుర్ు 

అమెర్కనులలో నలుగుర్ు తాము క్రైసువులమని తలుసుు న్ాార్ని రీసెర్ేలో తెల్నసిాందన్ేదే న్ేట్ట మన 

చరాేాంశాం.బ ైబిలు,ఖురాన్, MORMON గాాంధాం  ఒకే ఆత్మియసతాునిా వేరేార్ు ర్కాలుగ్ా చెపుతయన్ాాయని 

అమెర్కనులలో సగాం మాంది నముితయన్ాార్ని ఈ రీసెర్ేలో తెల్నసిాంది. సువార్ును గుర్ాంచిన మన 

అవగ్ాహన ఎాంత వర్కు దేశ్ానికర, బ ైబిలుకు  సాంబాందిాంచినదయ  తెలుసుకోవాల్నని  కూడా మ్మర్న్ాార్ు. పతోి 

ఇదుగుర్లో, నలుగుర్ు మేము క్రైసువులమని చెపుుకుాంట్ూన్ే, బ ైబిలు, ఖురాన్, MORMON గాాంధాం  - 

ఇవనీా ఒకే సిదాద ాంతానిా బో ధిసుు న్ాాయని ఎల  పకోట్టసుు న్ాార్ు?    

ప్లా ట్:…చూడాండి. ఇదే ముఖుమైెన అాంశాం. మతుయ 28 : 19 లో వెళి్ల అాందర్ా శిష్యులను గ్ా చేయమనా 

యేసు ఆజఞను గుర్ాంచి మ ట్ాి డుతయన్ాాాం. ఐతే, శిష్యులుగ్ా ఉాండడమాంట్ే ఏమ్మట్న్ే దానిా అప్ార్ధాం 

చేసుకుాంట్ున్ాాాం. సాాంసకృతికాంగ్ా క్రైసువులుగ్ా గుర్ుాంపు ప్ ాందిన్ా, యేసు కరసాుు ను అాంగ్ీకర్ాంచని పజోలు ఈ 

దేశాంలోన్ే కాక పపోాంచవాుపు ాంగ్ా అన్ేక మాంది పజోలున్ాార్ు. గణాాంకాలు పతోి ఐదుగుర్ అమెర్కనులలో 

నలుగుర్ు క్రైసువులుట్ున్ాార్ు గ్ాని, ఆ నలుగుర్ులో అన్ేకులు బ ైబిలు కూడా మ మూలు మత 

గాాంధమేనాంట్ున్ాార్ు. దేవుని వదదకు చేరేేమ రా్ లోి  ఇది కూడా ఒకట్న్ాార్ు. వాసువ మేమ్మట్ాంట్ే వీర్ు 

క్రైసువులమoట్ున్ాార్ు గ్ాని యేసు కరసాుు ను అనుసర్ాంచడాం లేదు. యేసు కరాసుు ను అనుసర్ాంచకుాండా తాము 

క్రైసువులమని చెపుుకోవడాం సర్రన పన్ేన్ా అని మీర్ు తలాంచవచుే. యేసు మతుయ 7 వా అధాుయాంలో 

సుషి్ాంగ్ా చెపుతయన్ాాడు. ఆ దినమాందు  అన్ేకులు న్ాతో చెపెుదుర్ు  త్మర్ుుదిన్ానిా గుర్ాంచి చెప్ాుడు. 

పభోువా! పభోువా, నీ న్ామమున మేము అనిా కరయాల్నా చేయలేదా? న్ేను మ్మముిను ఎనాడు ఎర్ుగను. 
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న్ా వదదనుాండి ప్ మిని చెపుదను. అన్ేకులు అన్ే మ ట్ను వాడాడు. యేసు “ అన్ేకు”లన్ాాడు. ఒక 

ప్ాసిర్ుగ్ా న్ేను ఈ వాకాుని గుర్ాంచి ఆలోచిసూు  మేలుకుని ఉాండేవాణణి  .  ఆదివార్ాం చర్ేకర వచేే పజోలతో 

యేసు న్ేను మ్మముిను ఎర్ుగను, న్ా వదద నుాండి ప్ మిాంట్ే వీర్ు ప్ ాందే వబాోoతిని  గుర్ాంచి ఆలోచిసూు  

ఉాండే వాడిని.అనగ్ా, యేసు కరసాుు ను అనుసర్ాంచడమాంట్ే ఏమ్మట్ో తెలుసుకుని ఆవధాంగ్ా పవోర్ుాంచగలగ్ాల్న. 

బ ైబిలు పర్ాంగ్ా  కరసాుు  శిష్యులముగ్ా ఉాండుట్మాంట్ే ఏమ్మట్ట? బ ైబిలు పర్ాంగ్ా కరసాుు కు శిష్యులను 

చేయడమాంట్ే ఏమ్మట్న్ేది మనాం తెలుసుకోవాల్న.       

ఆంకర్ బర్్:…అవును ఇకకడ ముఖుమైెన పశోా. okay మీరొక ప్ర ో ఫేసర్ుగ్ా దీనికర జవాబు చెప్ాుల్న. మనాం 

శిష్ుర్కానిా బట్టి  ర్క్ష్ణను బో ధిాంచడాం లేదు. దీనిా చూసుు నా వార్ు చేయబో యేపనుల్నా బట్టి  ర్క్ష్ణను 

బిధిాంచడాంలేదు. మనాం ప్ాపులమని గహా ాంచి కరసాుు  మనల్నా ర్క్షిసాు డని నమ్మితే ర్క్ష్ణ లభిసుు ాంది. 

మర్నిాంచేాందుకు పర్లోకాంనుాండి వచాేడని నమ ిల్న. మనాం చేసిన ప్ాప్ాలనిా కరాసుు  పైె ఉాంచబడాు య. మన 

ప్ాప్ాలనిాట్టకర యేసు పర్హార్ాం చెలి్నాంచాడు. మొతుాం పర్హారానిా చెలి్నoచినాందున, తన నీతిని మనతో 

పాంచుకోవడానికర సిదధాంగ్ా ఉనాాందున, ఆయనుా వశాసిాంచినపుడు  మన ప్ాప్ాలకు పర్హార్ాం చెలి్నసాు డు.  

కరసాుు  నీతిలో దేవునిముాందు పర్పూరి్లుగ్ా నిలుసాు ాం. దేవుడు మనలో కరసాుు ను చూసాు డు.    

ప్లా ట్:…అవును. 

ఆంకర్ బర్్:…సరే. మనాం యేసు కరసాుు ను నిజాంగ్ా పభోువని నమ ిల్న. ఇపుుడు ఆయన్ెాల  

అనుసర్ాంచాలన్ే పశోా వసుు ాంది. ఎల  ప్ాోర్ాంభిాంచాల్న. ఉచిత ర్క్ష్ణను వృధా చేయకుాండా చూసుకోవడమే 

కాక, కరసాుు  కోసాం జీవాంచడానికర లోకాంలో ఏాం చెయ ుల్న?  

ప్లా ట్:…ఇది చాల  మాంచి పశోా ప్ాోర్ాంభాంలోన్ే మీర్ు చెపిునట్ుి గ్ా, దేవుని కృప చేత మ తమేో , ఆయన 

యాందల్న వశ్ాాసాం చేత మ తమేో, కరసాుు  వలన మ తమేో మనాం ర్క్ష్ణను ప్ ాంది క్ష్మ్మాంచబడతాo. చేసిన 
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పనుల పెైనన్ో చేయబో యేపనుల పెైనన్ో కాక కరసాుు  చేసిన పనిని బట్టి  క్ష్మ పణ లభిసుు ాంది. ప్ాప్ాలకు 

క్ష్మ పణ లభిాంచడమే కాక దెైవాతితోట్ట నిాంపబడతాాం. ప్ాత నిబాందనలో దేవుడిచిేన వాగ్ాద నమ్మది. 

యేహెజేకలు 36 : 26 లో నూతన హృదయమును మ కరచెేదనని చెప్ాుడు 27 వ  వచనాం. నూతన 

సాభావానిాచిే, న్ా కటి్డలలో నడిపిoచెదను. యేసు మ ర్ుక 1 : 17 లో, మతుయ 4:19 లోను ఇదే మ ట్ 

చెప్ాుడు. మ్మముిను మనుష్యల్నా పట్ేి  జాలర్ునిా చేసాు నన్ాాడు. యేసు, పర్శుదాద తి దాారా మనలో 

నివసిసూు  మన జీవతాలను పూర్ుగ్ా మ ర్ే వేసాు డు. ఇల  పూర్ుగ్ా మ ర్ప్ర వడమే క్రైసువ జీవతాం.        

ఆంకర్ బర్్:…అవును. Robby, Oxford ప్ ో పెసర్ Lewis ఒకరోజు బసుిలో వెళ్తు న్ాాడు. దేవుని వశాసిాంచి 

ఇక తన జీవతాంలో ఎల ాంట్ట మ ర్ుులు కలగవనుకుoట్ున్ాాడు. ఆ బసుిలో వెళ్తు ాండగ్ా, ఉనాట్ుి ాండి, 

యేసు కరసాుు ను తాను సనిాహ తాంగ్ా ఉనా భావాం కలగసాగ్్ాంది. యేసు మనలోకర వచిే మనలో కొనిా 

కోర్కల్నా కల్నగ్్సాు డు. న్ాలో ఆ కోర్కల్నా కల్నగ్్ాంచినపుుడు అవ ఖరీదెైనవ గనుక అవ న్ావ కావని గుర్ుాంచాను. 

ఖరీదెైన పనుల్నా ఎాందుకు చెయ ులనుకుాంట్ావ్? ఎాందుకాంట్ే నువుా యేసును పేోమ్మసూు  ఆయనుా తృపిు  

పర్చాలనుకుoట్ునాాందున. ర్క్ష్ణ కోసాం కాదు, ఆయన మునుపె మనల్నా ర్క్షిాంచాడు. ఐతే యేసు కరసాుు ను 

అనుసర్ాంచాలని త్మవాోంగ్ా ఆశిసుు నాపజోలు, జీవతాంలో ఆ కోర్కను ఎల  త్మర్ుేకోవాలో వవర్ాంచాండి.      

గల్లా టి:…అవును, మ్మరీ అాంశ్ానిా కచిేతాంగ్ా చెప్ాుర్ు. యేసు కరసాుు ను అాంగ్ీకర్ాంచడమే దీనిలోని 

ముఖుమైెన అాంశాం. ఆయన పభోువుగ్ా చయుడాంకాదు, ఆయన మెదట్ట నుాండి పభోువు గ్ానే్ ఉన్ాాడు. 

దీన్ెాల  చేసాు మన్ేదే ముఖుాం. ఏదయ  బాధుత కాదు, భకరు తో చెయ ుల్న, యేసు వదదకు వెలిడాంకాదు, 

సతిోిోయలతో కృపను సాంప్ాదిాంచుకున్ే పయోతాాం కాదు. పభోువు మన కోసాం చేసిన తాుగ్ానిా బట్టి  మన మీ 

పని చేసుు న్ాాాం.  

సరే, యేసును మ్మజీవతానికర పభోువుగ్ా అాంగ్ీకర్ాంచినపుుడు, మీర్ు చేసుు నా కొనిా పనుల్నా మ ర్ుేకోవాల్ని 

వసుు ాంది. మీర్పుుడు డెైవైర్ కాదని పభోువేనని గుర్ుసాు ర్ు. ఈ సాందరాాని శిష్ుర్కానికర అనాయాంచాను. 
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కోడర్కరది కార్ ను కొనాట్ుి oట్ుాంది. మీర్ు కరసాుు నగ్ీకర్oచినపుడు, డీలర్ు వదదకు వెళి్ల “న్ాకు ఈ కార్ కావాల్న, 

Power Windows అవసర్ాం, moon roof వదుద . V – 8 ఉoడాలoట్ార్ు. పజోలు ఇల గ్ే చేసుు ాంట్ార్ు.” న్ేను 

కరసాుు నాంగ్ీకర్ాంచాను, న్ేను పర్లోకాం వెళ్లి ల్న. న్ాకు నితు జీవాంకావాల్న, శిష్ుర్కాం మ తాోం వదదాంట్ార్ు. మీకు 

నచిేన దాన్ెాoచుకుాంట్ార్ు. ఐతే శిష్యునిగ్ా మ ర్నపుడు, తతఫల్నతాంగ్ా శిష్యుల్నా చేయగలర్ు.          

ఆంకర్ బర్్:…నిజమే, Bill, శిష్యులుగ్ా మ ర్డమన్ే ఈ వువహార్ాం ఒకకక్ష్ణాంలో జర్గదు. అవును . యేసు 

నినుా శిష్యునిగ్ా ర్మిాంట్ున్ాాడని గహా సాు వు. ఆ తర్ువాత అదేమ్మట్న్ేది  తెలుసుకోవాల్న. కనుక, ఇతర్ 

క్రైసువులకు శిష్ుర్కాం చేసూు  దీనిా తెల్నపేాందుకు క్రైసువులు కావాల్న. మనాం యేసును అనుసర్ాంచే పనిలో 

కూడా  తపుు చేసేట్పుుడు మ రేశకరు  కోసాం యేసు అవసర్మోతాడు. మనకు నచిేన పని చెయ ుల్ని 

వచిేనపుుడు ఆయన శకరు అవసర్ాం. కనుక, వీట్నిాట్టకర ఆయన కృప అవసర్ాం. యేసును అనుసర్ాంచాలని 

ఉనాది గ్ాని ఆ పని చాల  కషి్మన్ేవార్ని ప్ాసిర్ుి  ఏాంచెపిు ప్ర ో తిహ ాంచాలో మీర్ు చెప్ాుల్న. పనినన్ెల  

మెదలెట్ాి ల్న?     

హల్:…చూడాండి, సువార్ు ముఖయుదేదశ్ానిా, వశ్ాాసమనగ్ా అాంగ్ీకార్మని మనాం తలాంచడానిా ఇది 

తెలుపుతయాంది. కనుక మనాం ఆ సిదాద ాంతానిా అాంగ్ీకర్సుు న్ాామనా మ ట్. ఐతే వశ్ాాసాంలోని  ముఖ ుాంశాం 

చేయడాం. కరయాలు లేని వశ్ాాసాం, సాక్ష్ుాం లేని వశ్ాాసాం, వశ్ాాసాం కాదు. ఆ వశ్ాాసాం ర్క్షిాంచదు. వశ్ాాసాం 

కరయాలోి  పదోర్శాంచబడుతయాంది. ఇదే అసలు పదదతి. ఇది జీవతకాలాం సాగుతయాంది. శిష్ుర్కాం ఒక కార్ుకామాం 

కాదు. అది క్రైసువుపు ప్ాోర్ాంభానికే పర్మ్మతమవదు. ఇది మెతుాం జీవతాంలో సాగే్ అనుభవాం. న్ేను యేసువలె 

జీవాంచేాందుకు నే్ర్ుేకుాంట్ున్ాాను.  యేసు వడాోంగ్్  ఐతే ఎల ాంట్ట  వడాోంగ్్గ్ా ఉాండి ఉాంట్ాడు? ఆయన 

సూకల్ ట్ీచర్ు అయుాంట్ే ఎల ాంట్ట సూకల్ టీ్చర్ుగ్ా ఉాండేవాడు. ఆయన జీవత భాగసాామ్మ ఐతే, ఎల  ఉాండి  

ఉాంట్ాడు? యేసును ప్ర ల్న, సువార్ును అనుసర్oచి నడుచుకోడానికర న్ా జీవతాంలో అన్ేక మ ర్ుుల్నా 

చేసుకోవాల్ని వచిేాంది. డేవడ్ చెపిునట్ుి  కొతు  హృదయాంకావాల్న. ఇది జీవతమాంతా సాగ్ాల్న.    
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ఇకకడ సమసు ఏమాంట్ే, ముఖుాంగ్ా అమెర్కాలో సువార్ును గుర్ాంచి తలాంచినపుడు పజోల్నా క్ష్మ్మాంచాలన్ే 

సువార్ు మ తమేో మనకునాది. ఇది జీవతకాలపయో సమన్ే తలాంపు లేదు. వశాసిసేు  అనుసర్సుు న్ాా 

మనుకుాంట్ాo. పర్లోకాంలోకర పవోేశిాంచేoదుకు ఇది కనీస అర్హత అని నే్ననుకోడాంలేదు. దేన్ేాతర్చుగ్ా 

భోదిసున్ాార్ు ఈ సిదాధ ాంతానిా మళ్ళళ,  మళ్ళళ బో ధిసుు నాటి్యతే, పజోల హృదయ లోి కర, మనసులోి కర, 

తర్తూలుగ్ా మళ్ళళ, మళ్ళళ నూర్ ప్ర సుు నాటి్యతే, మేము దేన్ెైాన్ా సులభాంగ్ా చెయుగలమన్ే పజోలు 

తయ ర్వుతార్ు. ఓ , దీనికర పతోాుమ ాయమునాది. ఎాందుకాంట్ే, నే్ను సతిోియలు చేసిన్ా చేయకప్రయన్ా, 

లోబడిన్ా, లోబడకున్ాా, ఫల్నoచిన్ా, ఫల్నoచకప్ర యన్ా మేము పర్లోకాం వెళ్లు మని వార్ాంట్ార్ు.  డల ి స్ట 

Willard  గతాంలో అడిగ్్న పోశా ఇదేననుకుాంట్ాను. నే్ట్ట సాంఘాంలో ఎవర్ు ర్క్షిoపబడాు ర్ు, ఎవర్ు 

ర్క్షిoపబడలేదని అడగ్ాల్న.      

ఆంకర్ బర్్:…అవును , చాల  పెదద  సాంఘ లను నడిపిసుు నా ముగు్ ర్ు ప్ాసిర్ుి తో మనమ్మపుుడు 

మ ట్ాి డుతయన్ాాము. వార్ు మీల ాంట్ట మ మూలు పజోల్నా ప్ర ో తిహ సుు న్ాార్ు. క్రైసువులెైన మీర్ు దీనిా 

ఇకకడ గ్ాని వదేశ్ాలోి  గ్ాని చూసుు నాటి్యతే, పర్శుదాద తయిడు మీర్ు వశ్ాాసానిా ఇతర్ులతో 

పాంచుకోడానికర సహాయపడగలర్ు. సేవ పెర్ుగుతయoది. David, ఎాందుకో వవర్ాంచాండి.     

ప్లా ట్:…సేవలో న్ాకు నచిేన అాంశమ్మది. మ మూలు పోజల జీవతాలోి  ఇది ఫల్నాంచడాం న్ేను చూశ్ాను. ఒక 

సర దర్ుడు గురొు సుు న్ాాడు. అతడు మ  చర్ేకర వచిేనపుడు కరసాుు ను అాంగ్ీకర్ాంచలేదు. బాలుాం నుాండి 

చుర్ేలోన్ే పెర్గ్ాడు, జీవతమాంతా చుర్ేలోన్ే గడిప్ాడు. ఐతే, చర్ే కమ్మట్ీలలో పెదద  పదవులను 

నిర్ాహ సూు  న్ామకార్ధ క్రైసువునిగ్ా జీవతాంగడుపుతయాండేవాడు. ఐతే కొాంత కాలాం తరాాత యేసు కరసాుు  

మ తమేో తనను ర్క్షిాంచగలడని తెలుసుకోగల్నగ్ాడు. ఇాంతవర్కు తన సతిోియలే తనను 

ర్క్షిసాు యనుకున్ాాడు. కరసాుు ను నమిగ్ాన్ే దైెవాతితో నిoపబడాు డు. సమసుాం మ ర్ప్ర యాంది. వెాంట్న్ే, ఇదిగ్ో 
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న్ాలో వచిేన మ ర్ుును పోజలతోట్ట పాంచుకోవాలని చెపుడాం ప్ాోర్ాంభిాంచాడు, శిష్యుల్నా చేసేాందుకు 

మనజీవతల్నా సమర్ుదాద మని భార్ుతో చెప్ాుడు.   

అపుుడు ముఖుాంగ్ా యవాన దాంపతయలపెైన ధృష్ిినిల్నపి, వార్కర యేసు కరసాుు  సువార్ును బో ధిసూు , వార్ు 

ఇతర్ులతో సువార్ును పాంచుకోడానికర సహాయపడసాగ్ార్ు. అతడి భార్ు న్ాతో మన సాంతానాం కాంట్ే శిష్యుల్నా 

చేయడమే బాగునాది. మ కరదినచిేాంది అని చెపిుాంది. వార్కర మనమళ్ళాంట్ే పోేమ. ఐతే, తాము ఈ పని 

చెయుగలమని సువార్ు ధైెరాునిాచిేాంది.      

ఇల ాంట్ట ధృశ్ాుల్నా తర్చుగ్ా చూసుు ాంట్ాను. పోపాంచవాుపుాంగ్ా అన్ేక ప్ాోాంతాలోి  ఇల ాంట్ట దృశ్ాులను చూశ్ాను. 

ఆసియ లోని ఒక దేశాంలో చాల మాంది ర్రతయలను ఆరాధనలో కలుసుకునా సాంగతి గుర్ుు నాది. కరసాుు ను 

ఆరాధిాంచేాందుకు కూడట్ాం అకకడ చటి్వర్ుదధాం, భూమ్మ కరాాంద కటి్బడిన ర్హసు గదిలో మేము 

కలుసుకున్ాాము. శిష్యులను చేయడమన్ే సాంగతిని చర్ేాంచాము. మేము ఇతర్ులకు ఈ సువార్ు నె్ల  

పకోట్టాంచాల్న. దెైవాతిమనలో ఎాందుకునాదయ  చెప్ాుల్న. ఈ ర్రతయలు తమచుట్ుి  ఉనా పోజలతో సువార్ును 

పాంచుకోవడాం ప్ాోర్ాంభిాంచార్ు. మెదట్ట సార్ కల్నసిన ఈ సాంగతయలేా మ ట్ాి డాను. వువసాయ దార్ులు 

తమలో ఉనా పర్శుదాద తిని శకరుని గహా ాంచి నాందున, ఆర్ున్ేలల తరాాత, న్ేను మళ్ళళ వెళ్లి సర్కర వార్ సాంఖు 

మూడుర్ట్ుి  పెర్గ్్ాంది. సువార్ు మనలో ఉనాది. దీనిా పకోట్టాంచగలాం. శిష్యులను చేసేాందుకు మనకు అన్ేక 

డిగీ్లాు, గ్ొపు తరీఫదు ఉాండవలసిన అవసర్ాం లేదు. మనలో పర్శుదాద తి, దేవుని సువార్ు ఉాంట్ే ఈ పని 

చేయగలాం. కరసాుు  సేవకులమైెన మనాం, సాధార్ణ పజోలు అసాధార్ణమైెన శకరుని ప్ ాంది పతోిదినాం సువార్ును 

పకోట్టాంచడాం తపుక చూడాలని పభోువును ప్ాోర్ధసుు న్ాాను.  

ఆంకర్ బర్్:…Robby, ఇతర్ుల్నా శిష్యుల్నా చేసేాందుకు వశ్ాాసాంతో పయోతిాసుు నా వార్ని మీర్ు 

ప్ర ో తిహ సుు న్ాార్ు. శిష్యుల్నా చేయడమాంట్ే ఏమ్మట్ట? పోజలు ఈ పని చేసి సతఫల్నతాలను ప్ ాందిన 

ఉదాహర్ణలను చెపుాండి.  
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గల్లా టి:…సరే. ఇది తేల్నక పని. ఈ పర్చర్ును చేసునా వార్ు ప్ాసిర్ుి , సాంఘన్ాయకులు, దేవుడు వీర్ని ఈ 

పనికర పిల్నచాడని దీనిా చూసుు నా పజోలాంట్ార్న్ేదే న్ా భయాం. యేసు సేవకు పిల్నచిన శిష్యులాందర్ు 

సాధార్ణ పజోలు. నిజానికర ఇల ాంట్ట వాళి్ను ఎవార్ూ పట్టిాంచుకోర్ు.  చూడాండి, యేసు ఈ పనికర బాగ్ా 

చడువుకున్ాా వార్ని జాఞ నలను తెసుకోవాలని తలాంచి ఉాంట్ే యెర్ుష్లేముకు వెళి్ల ఉాండేవాడు. ఆయన 

గల్నలయకు వెళ్లళడు. అకకడ జాలర్ులను,సుాంకర్ులను ఈ పనికర ఎాంచుకున్ాాడు. న్ా జీవతానిా 

గుర్ుు చేసుకుాంట్ున్ాాను. న్ా మునుపట్ట చర్ేలో న్ాతోట్ట ర్కర్కాల మనుష్యలు శిష్యులుగ్ా పనిచేశ్ార్ు ఇర్వెై 

న్ాలుగ్ేళి్ వుకరు అపుుడే జ్ైలు నుాండి వచాేడు. మరొకర్ు rehab లోాంచి ఇట్ీవలే వచాేడు. య భ ై ఏళి్ డీకన్ 

మరో చర్ే నుాండి అపుుడే ఆ ఊర్కర వచాేడు. అకకడ ర్కర్కాల వుకుు లున్ాార్ు. వీర్ాందర్ు వవధ ర్కాల 

మనసుతాాలునా వార్ు.   

వీర్లో కల్నసి ఒకట్టనార్ సాంవతిర్మున్ాాను. కరసాుు  ఆజఞల పకోార్ాంగ్ా జీవoచాము. కరసాుు  యచిేన మహా 

ఆజఞలో ఒక అాంశ్ానిా వదిల్న వేసుు నామన్ే సాంగతిని గమనిాంచాము. అాందర్ని శిష్యులనుగ్ా చేయుడని 

చెపిున తర్ువాత మరొక సాంగతి తాండి ోకుమ ర్ పర్శుదాధ తిల న్ామాంలో బాపిుసిమ్మవాాల్న నే్ను బో ధిాంచిన 

సాంగతయల్నా గ్్రకొన్ాలని  వార్కర చెప్ాుల్న. చాల మాంది దీనిా పట్టిాంచుకోర్ు. బో ధిాంచెాందుకే యేసు మనల్నా 

పిలుసుు న్ాాడనుకుాంట్ాo.  ఐతే ఆ ఆజఞనలనిాట్టని పజోలు గ్్రకొన్ాల్న.  

న్ాక్రతే శిష్ుర్కాంలోని ముఖ ుాంశమదే. శిష్యులు లెకక అపుగ్్ాంచాల్న. యేసు తన శిష్యులను ఎపుుడు లెకక 

అడుగుతయాండేవాడు. వార్ు పజోలకు సువార్ును పకోట్టాంచి దయ ుల్నా వెళ్ళ గ్ొట్టి  వచిేన తరాాత యేసు, ఎల  

జర్గ్్ాందన్ేవాడు. గ్్తేిమన్ే తోట్లో శిష్యులు నిదిపో్ర తయన్ాార్ు. ముమ ిర్ు యేసు వార్ వదదకు వెళి్ల ప్ాోర్ధoచ 

మన్ాాడు. కనుక మనాం ఆయనకు లెకక అపుగ్్ాంచాల్ని ఉనాది.   

తరాాత ననుా Chattanooga కు పిలువగ్ా వెళ్లి ను. మీర్లి్నప్ తే మ సాంగతేమ్మట్ని అడిగ్ార్ు. న్ేను 

వెళ్లళప్ర తే నషి్మేమ్మ లేదు. ఇకకడ పర్చర్ు ఉనాది. చెయుాండన్ాాను. చూడు, రాబీ, అాందర్ాం ఫ్ాుకిరీలోి  
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పనివాలిాం సేల్ి లో ఉన్ాాాం. ఇది మ వలి కాదన్ాార్ు. తన శిష్యునిా వదిల్న వెళ్లళట్పుుడు యేసు కరసాుు  

తలాంచినట్ేి . న్ేను తలాంచాననుకుాంట్ున్ాాను. యేసు వెళి్ల ప్ర యేట్పుుడు శిష్యులు కూడా దాదాపు ఇల గ్ే 

మ ట్ాి డారేమో. తెల్నసిన పని చేదాద మని వార్నుకునాాందున యెహో ను 21 లో మళి్ల చేపలు పట్ేిాందుకు 

వేళ్లళరేమో.       

న్ేను వెళ్లళప్ర వలసి వచిేనపుుడు శిష్ుర్కానిా పూర్ుగ్ా అర్దాం చేసుకుని, పర్చర్ు చేయగలమని గహా ాంచి పని 

ప్ాోర్ాంభిాంచార్ు. ఇపుుడు ఆసమ జాంలో తర్తరాలుగ్ా శిష్యులు, మర్కొాందర్ని శిష్యులనుగ్ా చేసుు న్ాార్ు. 

ఆంకర్ బర్్:…Bill, ధెైర్ుాంగ్ా యేసు కరసాుు ను వశాసిాంచి, అనుసర్సూు , ఆయన చెపిున పని చేయగలడని, 

మనాం ఒపుుకుoట్ే మనల్నా వాడుకుoట్ాడని గహా ాంచిన పజోలు మీకు తెలుసు. దానిా గుర్ాంచి చెపుాండి.  

హల్:…సరే. Frank, Richard ల్నదదర్ు ననుా కల్నసేాందుకు వచాేర్ు. ఇదదర్కర డెబ ైా ఏలోి చాేయ. మేము 

మ  చర్ేని మ రాేలనుకుట్ున్ాాాం. మీ పుసుకానిా చదివామని చెపిు, ఆ పుసుకానిా న్ాకు ఎతిు  

చూపిాంచార్ు. పనికర “ర్డ”ీ  అన్ాార్ు. వాళ్ళలో ఒకర్ు, Dick, న్ాకు మతి మర్ుపు వాుధి మెదలెైనాందున ఏదీ 

సర్గ్ా  గుర్ుు ాండడాం లేదన్ాాడు. ఐతే మరో వుకరు Frank అనిాట్టా ఒక పుసుకాంలో రాసుకుాంట్ున్ాాడు. వార్ు 

దక్షిణ కాల్నఫ్ర ర్ాయ  లోని ఒక పెదద  చర్ే లో నుాండి న్ా వదదకొచాేర్ు. “ మ  చర్ేని తపుక 

మ రాేలనుకుoట్ున్ాాాం. “ అని న్ాతో చెప్ాుర్ు. మ ర్ేగలరో లేదయ  న్ాకు తెల్నయదనుకున్ాాను.   

భోజనాం చేసుు నాపుుడు, దేవుడు న్ాతో మ ట్ాి డసాగ్ాడు. దేవుడు తర్ుచుగ్ా న్ాతో మ ట్ాి డడు, ముఖుాంగ్ా 

భోoచేసుు నాపుుడు  ఐతే ఈ పని చెయుమన్ాాడు. “ఏమ్మట్ీ?” అన్ాాను. చెయుమన్ాాడు .  వార్తో న్ేనీ 

పని చేసాు నన్ాాను. ఐతే,మీర్ు వచన్ాల్నా కాంట్ోప్ాట్ాం చెయ ులని చెపును. వార్ు వేళ్లకోళ్ల ల డకాండని 

“ చెప్ాుర్ు. ఇదేన్ా ష్ర్తని చెపును. వాళ్ళతో కూడిక ప్ాోర్ాంబిాంచాను. తరాాత ర్ాండయ  వార్ాం  లేఖన 

కాంట్ోప్ాట్ాం ప్ాోర్ాంబిాంచాము. రోమ  12 : 1-2  కూర్ుేనా వాళ్ళాందర్ూ చెప్ాుల్న. మెదట్ న్ావాంతయ, తరాాత 
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చాల  మాంది పయోతాాం చేశ్ార్ు. మతిమర్ుపు వుకరు లేచి చెపేుాందుకు పయోతాాంచాడు గ్ాని, సర్గ్ా చెపులేక 

ప్ర య డు. తడబడుతయన్ాాడు. గుర్ుు రావడాం లేదు. అనిా వచన్ాల్నా కల్నపి చెపుతయన్ాాడు. అాందర్లోనూ 

భయ ాందయళ్న, మరోసార్ బాగ్ా చేపుతార్న్ాాను. తరాాత ఇతర్ులు చేరార్ు. వీళ్ళలోి  కొాందర్ు “CEO” లుగ్ా 

ఉన్ాార్ు. జీవతాంలో ఉనాత సాధ న్ాలలో ఉన్ాార్ు.    

మర్ుసట్ట వార్ాం వచిే సర్గ్ా్  చెప్ాుర్ు. మతిమర్ుపు వుకరు dick, దాదాపు సర్గ్ా్  చెపిునపుడు అాందర్ు లేచి 

చపుట్ుి  కొట్ాి ర్ు, వార్ కళ్ళలోoచి కనీార్ు కార్ుతయనాది. ఇది కేవలాం లేఖన కాంట్ోప్ాట్ాం తరాాత మ్మ 

భార్ును ప్ర ో తిహ ాంచమన్ే ప్ాట్ాం. వచేే వార్ాం మరొకర్ా ప్ర ో తిహ ాంచాలనుకున్ాాాం. తరాాత ఇదదర్ు వచిే ఈ 

పని మ  వలి కాదు పయోతిాాంచాాం  వీలు కాలేదన్ాార్ు. మీకోసాం ప్ాోర్దసాు మన్ాాను. తరాాత వార్ాం ఇదదర్ు 

ఆ పని చేశ్ామన్ాార్ు. మళి్ల అాందర్ాం కల్నసి ఆనాందిాంచాాం. నే్ను వార్తో మీర్ాందర్ు  మనమాందర్ాం ఈ పనిలో 

కొాంచాం భయపడుతయన్ాాాం.  ఇదిగ్ో వనాండి . దేవునికర తపు మర్వార్కర భయపకుాండా, ప్ాప్ానిా దేాష్ిసూు  

కరసాుు ను నమ్మిన య భ ై మాందిని న్ాకరసేు  లోకానిా తల కరాాందులు చేసాు నని జాన్ వెసలి  చెపుడన్ాాడు. మెదట్ 

న్ాతో ఉనా ఏడెనిమ్మది మాంది ఇపుుడు వాందమాందయ ుర్ు. ఒక ఏడాది వార్తో చేసిన పని 

కొనసాగుతయనాది నమికాంగ్ా చేసుు న్ాార్ు. వీర్దాారా దేవుడు చేసుు నా పని అదుాతమెైనది. 

ఆంకర్ బర్్:…అవును, పోజల రా! వచేేవార్ాం ఈ అాంశ్ానిా కొనసాగ్్దాద ాం, దీనిా లోతయగ్ా ఆలోచిాంచి, 

దేవుడు మీతో మ ట్ాి డుతయన్ాాడని గహా ాంచాలని కోర్ుతయన్ాాను. మీకు ఈ పని చేసే సామర్ధయమునా దాని 

ఎనాడు తలoచలేదేమో. యేసు మీర్ు చేయగలర్న్ాాడు. ఆయన మీతో వసాు డు. శకరునిసాు డు. 

సహాయపడతాడు. ఈ పని ఎల  జర్ుగుతయాందన్ే అాంశ్ానిా చర్ేాంచబో తయన్ాాాం.శిష్యుల బృాందాంలో ఏాం 

చెయ ుల్న?ఇదెల  పని చేసుు ాంది? మీర్ు ఏయేసాంగతయల్నా తెలుసుకోవాల్న? ఎాంతకాలాం కలవాల్న? ఎపుుడు 

కలవాల్న? మీ బృాందాంలో శిష్యుల నె్ల  ఎాంచుకోవాల్న. ఇల ాంట్ట వవధ ర్కాల పశోాలకు తరాాత కార్ుకామాంలో 

వీర్ు మీకు జవాబుల నివాబో తయన్ాార్ు. తపుక దాన్ోి  కలుసుకొాండి.       
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తనను వశాసిాంచే వార్ హృదయ లోి  దేవుడే కరయాజర్గ్్సాు డయ  అర్ధమైెాందికదూ? యెహెజేలు 36 లో దేవుడు 

చెపుతయన్ాాడు. కొాతు  హృదయ నిా మ్మకరసాు ను (27 ) న్ా ఆతిను మ్మయాందుoచి, న్ా వధులను 

గ్్రకొనువార్గ్ా మ్మముిలను చేసెదను . 28.    

న్ావెాంబడరి్ాండి. మ్మమిల్నా మనుష్యల్నాపట్ుి  జాలర్ులనుగ్ా చేసాు నని యేసు చెప్ాుడు. ఒక పశోా యేసును 

గుర్ాంచి చెప్ాులన్ే కోర్క మేకునాదా? పతోి వార్ాం కొాందర్ు సేాహ తయలతో కలసి బ ైబిలు చదివ 

ప్ాోర్ధనచేయమని దేవుడిపుుడు మ్మమిలను ప్ర ో తిహ సుు న్ాాడేమో. పభోువు వెతికే మరో సేాహ తయడిని మీతో 

కులుపుకోoడి. పభోువా! పోయతాాం చేసాు నని చెపుాండి నీకు సమర్ుాంచుకుాంట్ున్ాాను. వాడుకోమని 

చెపుాండి దేవుడీ ప్ాోర్ధనను వని తపుక జవాబిసాు డు.      

దినిలో మీకు లభిాంచే సాంతోషానిా గుర్ాంచి వచేే వార్ాం మ ట్ాి డదాాం. 

 

 

***** 
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