
1 
 

GHP13-3-TE 

నీవు యేసుకు శిష్యు డవా?   - ప్ర ో గ్ాాo - 3 

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

ఆశిసుు న్ాాడు? 

డా. డేవిడ్ ప్లా ట్:…అాందరి జీవతాంలో ఈ ప్శో్ాకు జవాబునివాాలి. యేసు, మన జీవతాంలో అనిాట్నా వదిలి 

వ ాంబడoిచవలసినoత వలువ ైనవాడా? ఇది తీవవోాద క్రైసువుాం లేదా ఏదో  వప్రీతమ ైన క్రైసువుాం కాదు. ఇది 

మ మూలు ప్ాోధమ్మక క్రైసువుాం. కరసాుు కు అనుచర్ులాంగ్ా ఉoడట్మాంట్ే ఇదే. 

డా. రలబిన్ గల్లా టి:…సరయి ైన న్ాయకులు లేకప్ర తే చరిిలో కార్ుకమా లు సరిగ్ా జర్గవనిపిాంచాంది. న్ాకు 

న్ేన్ే శిష్ురికాంలోకి వచాిను. 

బిల్ హల్:…యేసు శిష్యులను చేయమన్ాాడు.ఆయన ఆజాా పిాంచాడు. శిష్యులనగ్ా యేసును 

అనుసరిసునా ప్జోలు దేవుని కృప్వలన ఈ జీవతానిా ఎాంపిక చేసుకున్ాార్ు.  

అనౌన్సర్a:…యేసు కు శిష్యునిగ్ా ఉాండ మాంట్ే ఏమ్మట్న్ే  ప్శో్ాకు జవాబు నిచేిముగు్ ర్ు అతిధులు - Dr. 

David Platt, మునుపొ్ క చరిికి ప్ాసటర్ గ్ా ప్నిచేయశార్ు. అమ రికా లోని చాల  పెదద  చరిి లో చనా 

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

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

ప్ుసుకాలను ర్చాంచాడు. ర్ాండవ వుకిు Dr. Robby Gallaty  drugs  అలవాట్ు లోాంచ వడుదల పొ్ ాంది, 

seminary లో చదివ, Growing Up and Firmly Planted తో కలిసి శిష్ురికాం  గురిాంచ   ఏడు ప్ుసుకాలను 

ర్చాంచాడు.  Tennessee లో ర్ాండవ అతి పెదద  చరిి Long Hollow Baptist చరిి లో ప్ాసటర్ గ్ా   ఉన్ాాడు. 
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మూడవ వుకిు Bill Hull, pastor, teacher, Disciple-Making Pastor చరిి తో కలిపి 20 గాాంధాల 

ర్చయత.         

Robby Gallaty Long Hollow చరిిలో ప్ాసటర్ గ్ా ప్ని చెయుకముాందు మరో చరిిలో ప్ాసటర్ గ్ా ఉాండేవార్ు. 

ఇతర్ులిా శిష్యులిా చేయమని సభ్ుులని ఎల  ప్ర ో తసహ ాంచాలో చెప్పమన్ాాను. వనాండి.   

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:…Robby, మ దట్ మ్మమిలేా అడుగుతయన్ాాను. ఎాందుకాంట్ే సొ ాంత సాంఘాంలోన్ే ఈ 

ప్నిని ప్ాోర్ాంభిచాలని మీర్ు గహా ాంచార్ు. శిష్ురికాం గురిాంచ చెపిపనప్ుడు వారికి ఇదాంతా ఏమ్మ అర్ధాం కాలేదు.  

మ దట్ ఏమని చెపిప ప్ని ప్ాోర్ాంభిoచార్ు? 

 గల్లా టి:…అవును. మీ మునుప్ట్న  చరిి కన్ాా మూడిాంతలు పెదదదెైన చరిికి ప్ాసటర్ుగ్ా వ ళి్ల, సభ్ుులిా 

శిష్ురికాంలోకి తీసుకుని రావాలాంట్ే మీర్ు ఏాం చెయ ులి? సాంఘాంలో న్ాయకులు లేకప్ర తే శిష్యులిా తయ ర్ు 

చెయుడాం చాల  కష్టమని అకకడ గహా ాంచాను. న్ేన్ే శిష్యునిగ్ా మ ర్డాం మ దులు పెట్ాట ను. కనుక ముఖ్ుాంగ్ా 

ఏాం చేశానాంట్ే, మూడు గాంట్ల business meeting ఏరాపట్ు చేశాను. అన్ేక సాంఘ లోి  భావన నిరాిణాలు, 

కార్ుకమా లు, సాండే సకకల్ ల ాంట్న అాంశాలిా ఈ కుడికలోి  చరిిసాు ర్ు. అనగ్ా న్ేను సర కర్ బో ర్ుు  గ్ా మరిి 

వేశాననామ ట్.  వజయాం కోసాం ఇవనిా చేయ లిసన ప్ని లేదు. సాంఘ నిా అభివృదిధ  చేసుకోవడాం కాదు 

గ్ాని ప్జోల జీవతాలిా మ ర్ుదాద మన్ాాను. కనుక మూడు గాంట్ల బిజిన్ స్ట మీట్నాంగును ఒకట్ననార్ గాంట్ 

శిష్ురికప్ు కూడికగ్ాను, ఒకట్ననార్ గాంట్ కార్ుకమా ల   చర్ికు వభ్జిాంచాo.   

ఆంకర్ బర్్:…అవును, దీన్ేా సాట ఫ్ మీట్నాంగ్ అాంట్ున్ాాాం. 

గల్లా టి:…నిజమే. ఇది అదుద త మ ైనది, అప్ుపడెాం చేశానాంట్ే, అాందర్ాం ర్ాండవ తిమ తిలోని వచన్ాలను 

కాంట్ోప్ాట్ాం చేదాద మని కచితాంగ్ా చెప్ాపను. వార్ు ఏవచన్ాలన్ాార్ు, మ తుాం ప్ుసుకాని కాంట్త 
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చేయులన్ాాను. ఆకాలాంలో, ప్ాసటర్ుి  బ ైబిలు అధాుయ లను ఎనాడు కాంట్ోప్ాట్ాం చెయులేదు. కనీసాం 

పొ్ డవ ైన వచన్ాలిా కూడా ఎనాడు కాంట్తపెట్నటాంది లేదు. కనుక మ దట్ వార్ు సహకరిాంచ లేదు. న్ాకిాంకా 

గుర్ుు నాది. మ దట్న అధాుయ నిా ముగ్ిాంచ, ర్ాండవ అధాుయాం లోకి వ ళ్ళబో తయన్ాాాం. ఉనాట్ుి ాండి ల ైట్ 

ఆరిప్ర య చీకట్్ైనట్్లి oది, మ  కార్ువర్్ాంలో ఒక పెదాద యన మ దట్న అధాుయ నిా మ తుాంగ్ా చెప్పడాంతో 

ప్భో్ువు సనిాది అకకడ ఉనాటి్నిపిాంచది., జాన్, ఈ వధమ ైన ప్ర ో తాసహాం ఆరాధనలు, వాకాునిా 

ప్ాంచుకోవడాంతో మ  సాంఘాం ప్రిసిదతి కార్ువర్్ సభ్ుుల జీవతాలు అక్షరాల  ప్ూరిుగ్ా మ రిప్ర య య.         

 ఆ ఏడాది చవరికి, వాళి్కర సాంగతి తెలియదుగ్ాని వాళి్ను శిష్ురికాంలో నడిపిాంచసాగ్ాను, వారికి నమున్ాగ్ా 

న్ేను జీవాంచాను. తరాాత చవరిలో ఈ ప్నిని ఒక ఏడాదిగ్ా చేసుు న్ాాాం. మీ ఎనిమ్మదుగుర్ు స్ు  ీప్ుర్ుష్యలు 

ఇతర్ులతో మ ట్ాి డాండి. ఐదుగురిని గురిుాంచ వారికి సువార్ును చెప్పాండి. స్ు  ీప్ుర్ుష్యలని ఎాందుకన్ాానoట్ే  

కార్ు వర్్ాంలో ఇదదర్ు స్ు లీున్ాార్ు. మేమే మాంట్ున్ాామoట్ే, ఇది బ ైబిలుకు అనుగుణాంగ్ా ఇది ఆరోగుకర్ాం, 

లిాంగ బేధాం లేని కార్ువర్్ాం, ప్ుర్ుష్యలు, స్ు లీు కలిసి ప్ని చెయ ులి. ఇది పెరిగే్ అవకాశ్మునాదని మీర్ు 

గహా ాంచాలి. మ  సాంఘాంలో ఈ ప్దదతిని మేమే ప్ాోర్ాంభిాంచాము. ప్ాోర్ాంభిాంచనప్ుడు, ఒకకకకక బృాందాంలో 

ముగు్ రినుoడి ఐదుగుర్ు సభ్ుులుాండే వార్ు. ఇప్ుపడు ఐదు సాంవతసరాల తర్ువాత, ఉజాా యoప్ుగ్ా 

ల కకవేసి చకసతు   జనవరి న్ ల వచేిసరికి, దాదాప్ు ఐదుగుర్ు ఒకకకకక బృాందాంలో వ యు మాంది 

ఉాంట్ార్నుకుాంట్ాను. ఈ సాంఖ్ును సాండే సకకలును ఆదివార్ాం ఉదయ రాదన సభ్ుులను మ్మనహాయాంచ 

చెప్ుతయన్ాాను. కనుక ఈ ప్ణోాళ్లక వలన సాంఖ్ు ర్ాండిాంత లేక  వసాు ర్ాంగ్ా పెర్గడాం మ దల ైాంది.       

ఆంకర్ బర్్:…డేవడ్, యేసు, శిష్యులకు ఆజాా పిసుు నా దృశాునిా చకసతు , మ్మరే శిష్యులసాద నాంలో ఉనాట్్లి తే, 

శిష్యులను చేయమని చెపిపనప్ుడు వార్ు ఏమని ఆలోచాంచ ఉాంట్ార్ని మ్మకనిపిసుు నాది?   

ప్లా ట్:…చాల  సాంగతయలున్ాాయ. మ దట్నది, ఇదివరికి అర్ధమ ైాంది. యేసు మృతయలలోoచ లేవడాం వార్ు 

ఇప్ుపడే చకశార్ు. ఈ సాంగతి ప్జోలకు చెప్పమని వారిని బలవాంతాం చేయ లిసన ప్ని లేదు. ఈ సాంగతిని 
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ప్కోట్నాంచమని వారికి ఆజా ఇవాబడిాంది. దీనిా గురిాంచ నే్ను కకనిా సార్ుి  ఆలోచాంచనప్ుడు , చరిిలో కూడా 

శిష్యులిా చేయడాం గురిాంచ మేము మ ట్ాి డుకుాంట్ునాప్ుడు, ఈ ప్ని చేయమని వారిని 

బతోిమ లుతయనాటి్నిపిసుు నాది. ఐతే దెైవతి మనలో ఉాంట్ే సువార్ును నిజాంగ్ా నమ్మితే, మనకిది 

అర్ధమవుతయాంది. మనలిా దేవునితో కలిపతాందుకు యేసు మృతయలలోనుాండి లేచాడు కనుక,  ఈ ప్ని తప్పక 

చెయ ులిసాందే. వారిని యేసు కకాంత కాలాం ఆగమన్ాాడు. ఎాందుకాంట్ే , వారిలో ప్రిశుదాద తి శ్కిు లేక ప్ొ తే 

వార్ు ఈ ప్నిని సరిగ్ా్  చెయులేర్ు. ప్రిశుదాద తితో నిాంప్బడినప్ుడు మీరీ ప్ని చెయుగలర్ని యేసు 

చెప్ాపడు. కనుక కరసాుు  లోకి వచినప్ుడు ఆట్ోమేట్నక్ గ్ా ఈ శ్కిు లభిసుు ాంది.    

Robby చెప్ుతయనా  ఈ అభివృదిధ , ఒక ప్ాసటర్ు పెదద  చరిికి ప్ాసటర్ుగ్ా వచినప్పట్న కాల నికి మ తమేో 

ప్రిమ్మతాం కావాలిసన ప్నిలేదు. ఉదాహర్ణకు ఇాండియ లో కూడా ఇల ాంట్న దానిని చకశాను. అకకడ 

కకదిదమాంది వశాాసులు , క్రైసువులే  లేని చాల  గ్ాామ లు మన చుట్ుట  ఉన్ాాయ. ఇదద రిదదర్ుగ్ా వ ళి్ల అకకడ 

సువార్ు ప్కోట్నదాద ాం. సువార్ును వన్ే ఆసకిు ఉనావారిని వ తికి ప్ట్ుట కుాందాాం. అల ాంట్న వారికి సువార్ు చెప్ుదాాం. 

దేవుని కియాను చుదాద మన్ాార్ు. ఇది వారి దృషి్టలో మాంచ ప్ని. Oh. మనాం చేసిన ప్ాప్ాల నుాండి ర్క్షణ 

పొ్ ాందుదాాం. అన్ేక తరాలుగ్ా ఈ సువార్ును వనని ప్జోలు మన చుట్ుట నివసిసుు న్ాార్ు. వారికి సువార్ు 

చేబుదామన్ాార్ు.      

ఈ వధాంగ్ా ఇదదర్ు వుకుు లు ఒక గ్ాామ నికి వ ళి్ల సువార్ును ప్కోట్నాంచార్ు. మూడేళ్ళ తరాాత 350 గ్ాామ లోి  

సాంఘ లు సాద పిాంచబడి సతవజర్ుగుతయనాది. ఆ ఇదదర్ు తరీీతయపొ్ ాందలేదు, సామర్దయశాలులు కాదు. ఆ ఇదదరోి  

ఒకర్ు కోళ్ళను పెాంచేవాుప్ారి, మరొకర్ు సకకల్ superintendant. వీరిదదరిలో ప్రిశుదాద తయిడున్ాాడు , 

దేవుని సువార్ు ఉనాది. దీని కకర్కే తాము సృష్ిటoచబడాు మని గురిుoచనాందున సువార్ు వారి దాారా 

వసురిాంచాంది.     
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ఆంకర్ బర్్:…Bill, ఒక పొ్ో ఫెసర్ గ్ా మతుయ 28 ని వవరిాంచాండి.  ఆ మ ట్ల అర్ధాం చెప్పాండి,  మనమేాం 

చెయ ులని యేసు చెప్ుతయన్ాాడు?   

హల్:…మ దట్నగ్ా, ప్ర్లోకమాందును, భ్ుమ్మమీదను న్ాకు సరాాధికార్ము ఇయుబడినదన్ాాడు, మీకు 

కావాలిసనoత అధికార్ముాంది. చరిిలో ప్రిశీలిoచుకోవాలిసన ప్నిలేదు. మరొకరిా అనుమతి అడగ్ాలిసన 

ప్న్ేి దు. మీర్ు ధైెర్ుాంగ్ా ఆ అధికారానిా తీసుకోాండి.        

శిష్యులిా చేయమని చెప్ాపడు. ఇది యేసు ఆజా ఇకకడ శిష్యులు యేసు కరసాుు ను అనుసరిసుు న్ాార్ు. దేవుని 

కృప్తో వార్ు ఈ జీవతానిా ఎాంచుకున్ాార్ు. తరాాత “ETHNE “ – అనిా జన్ాాంగ్ాలు, దేశాలు, భాష్లు, 

ప్పో్ాంచాంలోని అాందర్ు ప్ోజలు. తరాాత ప్జోలకు బాపిుసిమ్మవాాలన్ాాడు.  నిజమే, ప్జోాలిా, శిష్యులిా 

చేయడమన్ే ప్ని వారిని కరసాుు కు ప్రిచయాం చెయుడాంలో ఒక భాగమని ఇది సకచసుు నాది. తరాాత తాండి ో

య కకయు , కుమ ర్ుని య కకయు ప్రిశుదాద తి య కకయు న్ామాంలోనికి వారిని బాపిుసిమ్మవాాలి.కనుక 

మనాం దేవుని సమ జాంలో చేరినప్ుడు, ఇల ాంట్న ప్జోలతో చేర్గలమనామ ట్.   

న్ేను ఆజాా పిాంచన వాట్నని గ్్రకకనవల నని బో ధిాంచుడి. కరాసుు  ఇచిన మహా ఆజాలో ఈ భాగ్ానిా ప్జోలు 

ప్ాట్నాంచడాం లేదని  కోదర్ాంట్ున్ాార్ు. Robby ముాందే చపిపనట్ుి  దీనిా మనాం ప్ాట్నoచుకోవడాం  లేదు, 

నిరి్క్షుాంగ్ా వదిలేసుు న్ాాాం. కనుక, ఈ అాంశ్ాం మనాం లోకాంలోకి వ ళి్ల ప్జోలను శిష్యులను చెయ ులని 

మ ట్ాి డుతయనా వారిని, ఇకకడ డేవడ్, Robby  లు చెప్ుతునాట్ుి   ప్జోలకు తరీీతయనివాాలాంట్ునావారిని 

వేర్ుప్ర్చ చకపిసుు నాది.      

తరాాత ల కక అప్పగి్ాంత ఐతే ల కక అప్పగ్ిాంత ప్లుమ ర్ుి  వుతిరేక భావాన్ేా చుపిసుు oట్ుాంది, ఐతే, ఇకకడ 

అనుకూలతే ఉనాది. ఇది సతసాంబాంధాం. ఇది పతోమ, ఆదర్ణ.   
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తరాాత చవరిగ్ా, నే్ను యుగ్ాాంతాం వర్కు మీతో ఉoట్ానన్ే వాగ్ాద నాం ఉనాది. దీనిా యుదాల ప్ాంగ్ా 

తీసుకోకూడదు. ఈ మ ట్ అాందరికి సాంబాంధిoచదు. యేసుకు శిష్యులుగ్ా ఆయనుా అనుసరిసకు , 

ఇతర్ులిాశిష్యులుగ్ా చేసుు నా వారికకర్కే చెప్పబడిాంది. ఇది న్ాప్ని గనుక న్ేను మీతో ఉన్ాా నన్ాాడు.    

ఆంకర్ బర్్:…Robby, మ్మ ప్ుసాు కాంలో ర్ాండు సాంగతయలు ఆశ్ిర్ుకర్మ ైనవ. కేవలాం బో ధలతో శిష్యులను 

చేయలేమన్ాార్ు. మరి వీట్నని ఒకకకకకట్నగ్ా గమనిదాద ాం. మ దట్ ఆ అాంశానిాచకదాద ాం. కేవలo బో ధలతో 

శిష్యులిా చేయలేమని ఏాందుకు రాశార్ు?    

గల్లా టి:…సరే, ప్జోలు అప్ార్ధాం చేసుకోకూడదు. బో ధనలో న్ాకు డిగీ్ ాఉాంది. బో ధిాంచడాం ముఖ్ుమని న్ాకు 

తెలుసు. దేవుని వాకాునిా అాందర్ువనడాం ముఖ్ుమనుకుాంట్ున్ాాను. ఐతే బో ధిాంచడాం మ తమేో 

ముఖ్ుమనుకుాంట్ాo. ఎాందుకాంట్ే ప్ాసటర్ుి  ప్సోాంగ్ాలలో ప్డిబో ధిాంచడాం దాారా నే్ను ప్లువుర్ు శిష్యులిా 

తయ ర్ు చేసుు న్ాానని చెప్పడాం న్ేను ప్తోి వార్ాం వాంట్ూన్ే ఉన్ాాను.  అల గ్ే చేసుు న్ాాాం. శిష్యులను చేసత 

ప్నిలో ఇది ఒక భాగాం ఐతే ఇది అాంత కన్ాా మ్మాంచనది దీనిా చేయ ులని మీర్ు ఉదేదశిoచాలి. దీనికి ల కక 

అప్పగ్ిాంచాలి. దీనికి ప్ునర్ుతపతిుని కలిగ్ిాంచాలి.  ర్ాండేళ్ళ కితాాం న్ేను డాకటర్ కోసాం కాలేజీ లో 

చదువుతయoడేవాడిని. శిష్యులిా చేయడాం కోసాం బో ధిాంచడాం, అన్ే అాంశానిా ప్రిశీలన్ాoశ్ాంగ్ా నిర్ణయాంచుకుని 

సలహాకోసాం Avery Wills ను అడిగ్ాను. ఈ ప్ని చేయడాం న్ాకిష్టాం, ఇది చాల  మాంచ Topic 

అనుకున్ాాను. మీ అభిప్ాోయమేమ్మట్ని అతడికి Email  ప్ాంపిాంచాను. అతడిచిన జవాబు ఎాంతో 

వలువ నైది, ఏ ప్రిశీలన్ాాంశ్ాం పెైన చనీాలుి  కుమిరిoచడాం బాధగ్ాన్ే ఉాంది. ఐతే భోధనతో శిష్యులిా 

చేసాు ననడాం, నర్సరీలోని ప్సిపిలిలపెై ప్ాలను చలకరిాంచ వార్ు కడుప్ు నిాండిాందనడాం ల ాంట్నదన్ాాడు.         

ఆంకర్ బర్్:…నిజమే.  

గల్లా టి:…వాళి్కు కకాంచాం ఆహార్మ్మసాు ర్ుగని దానితోట్న వార్ు ఎదగర్ు. వార్ు ఆరోగుాంగ్ా పెర్గర్ు.   
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ఆంకర్ బర్్:…అవును. 

గల్లా టి:…దీనిా బట్నట , బో ధిాంచడాం, శిష్యులిాతయ ర్ు చెయుడాం బో ధిాంచడాంలో ఒక భాగమే కాని అదే 

మొతుాం ప్ని కాదనుకున్ాాను. ఎఫెస్ ప్తిోక 4:13 లో ఈ సమసుకనిపిసుు ాంది. ప్రిశుదుధ లు 

సాంప్ుర్ుణ లయేుల , ప్రిచర్ుకోసాం అప్ర సుు లుగ్ా, ప్వోకుు లుగ్ా, సువారిుకులుగ్ా, దేవుడు వారిని 

నియమ్మాంచాడు. కనుక చాల  ఏళ్లి గ్ా ప్ాసటర్ుి  ఈ ఆలోచనన్ే ప్ట్ుట కోగ్ా, వార్ు సువార్ు ప్రిచార్ున్ే చెయ ులని 

సాంఘాం కూడా సిధర్ప్రిచాంది. కనుక న్ేను ప్ాసటరి్తో మ ట్ాి డిన ప్తోి సారి వారిని అడుగుతయాంట్ాను. మీ 

చరిిలో శిష్యులు లేకప్ర వడానికి కార్ణమేమ్మట్ాంట్ే, మీరే సాయాంగ్ా చరిిలో తీరిక లేకుాండా ప్రిచర్ు చేసకు  

ఇతర్ులకు ప్రిచర్ు చేయడాం న్ేరిపాంచకప్ర వడమేనని చెప్ుతయాంట్ాను.      

ఆంకర్ బర్్:…ఇక ర్ాండవ అాంశ్ాం వనాండి. ఆరాధనకు వచి మీ ప్సోాంగ్ాలిా వన్ే వుకిుని గురిాంచ మీ 

ప్ుసుకాంలో రాశార్ు. సాండే సకకల్ కు కామాంగ్ా వచి ప్సోాంగ్ాలిా వన్ేవుకిు, Bible Study లో ఉనావుకిు. 

వారిని ఇప్పట్నకి శిష్యులనుగ్ా చేయలేదు. ఎాందుకు?   

గల్లా టి:…న్ేన్ ాంతో వనయాంగ్ా ఈ మ ట్ చెప్ుు న్ాాను. శిష్ురికాం వష్యాంలో మనాం పొ్ ర్బడుతయనాాందుకు 

ఒక కార్ణమేమ్మట్ాంట్ే, శిష్యులిా చేయడమన్ే ప్నిని కేవలాం ఆదివార్ాం రాతిో ఆరాధనగ్ా మ రిి దానిా 

“శిష్ురికాం తరీీతయ“ అని చెప్ుతయన్ాాాం.  కనుక నే్ను ఈ కోర్ుసలో చేరితే న్ేనక ఒక శిష్యుడనని శిష్యులిా 

చేసుు న్ాానని ప్జోలనుకుాంట్ార్ు. శిష్ురికాం ఒక కోర్ుస కాంట్ే, తర్గతి కాంట్ే మ్మాంచనది. ఇది జీవతకాల కోర్స. 

ఇది కాి స్ట లో చదువు కాదు. ఇది జీవతకాలప్ు అభాుసాం. దీనిా ఉతాసహాంగ్ా చెయ ులి. కనుక ఆదివార్ాం 

ఉదయాం చరిికి వచి కూర్ుిని ప్ాసటర్ ప్సోాంగ్ానిా వనడాం శిష్ురికాం కాదు. దేవుని వాకాునిా మనసకూరిుగ్ా 

ఆచరిసకు  వశాాసులకు సామరాద నిాచి తయ ర్ు చేయడమే శిష్ురికాం.     

ఆంకర్ బర్్:…డేవడ్, మూడవ అాంశ్ాంగ్ా నీకు నీవు ప్రిచర్ు చేసుకుాంట్ే శిష్యునిగ్ా ఎదగవచుినన్ాాడు.   
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ప్లా ట్:…నిజమే, న్ేను ప్ాసటర్ గ్ా ఉనా చరిిలో, ఒక కకతు  వశాాసిని కరసాుు  వదదకు నడిపిాంచనప్ుడు అతడు 

ప్ాోర్ధన న్ ల  న్ేర్ుికుాంట్ాడని చరిిసుు ాంట్ాాం. ప్ాోర్ధన గురిాంచన ప్ుసుకాలను నివావచుి, ప్ాట్ాలను 

న్ేరిపాంచవచుి. ఐతే, మీర్ు ప్భో్ువులతో ఉనా ప్శోాాంత సమయాంలోకి వారిని కూడా ఆహాానిాంచ, ఎల  

ప్ాోరిదాంచాలో నే్రిపసతు  మాంచది.  

బ ైబిలు న్ ల  అధుయనాం చెయ ులో అతడెల  తెలుసుకుాంట్ాడు? మళి్ల వారికి ప్సోాంగ్ాలను, ఆధార్ 

గాాంధాలను అాందిాంచవచుి. ఐతే, బ ైబిలుతోట్న వారిముాందు కూర్ుిని మీ ప్నిని వవరిాంచడాం మాంచది కదా? 

ఒక అధాుయ నిా అతడికి చదివ వనిపిసాు ను. ఈ ప్శో్ాలనడుగుతాను. ఎల  అర్ధాం చేసుకుాంట్ాను. ఈ 

వధాంగ్ా, దీనిా న్ా జీవతానికనాయాంచుకో గలుగుతానని చెప్ుతాను.  

కకతు  వశాాసి సువార్ు ప్కోట్న న్ ల  న్ేర్ుి కుాంట్ాడు, ఎల  బో ధిాంచాలో రోజాంతా వారికి చెపొ్ పచుి గ్ాని వారిని 

మీతో చేర్ుికుని సువార్ున్ ల  బో ధిాంచాలో వవరిసతు  మరిాంత గ్ొప్ప ఫలితాలిా చకడగలర్ు.  

తరాాత ఇతర్ులిా శిష్యులనుగ్ా చెయ ులాంట్ే, ఎల  ప్ాోరిధాంచాలో నే్రిపాంచాలాంట్ే, మీర్ు మొదట్ ప్ాోర్ధన 

చెయుడాం న్ేర్ుికోవాలి వారికి వవర్ాంగ్ా బో ధిసాు ను. బ ైబిలు న్ ల  చదవాలో ఇతర్ులకు నే్రిపాంచేాందుకు, ఎల  

చదవాలని మొదట్ మీకు తెలియ లి. సువార్ు న్ ల  చెప్ాపలో ఇతర్ులకు నే్రిపాంచేాందుకు, మొదట్ మీర్ు 

సువార్ును ప్ాంచుకోవాలి. దేవుడు దీనాాంతా సిదధాం చేశాడని ఇప్ుపడు తెలుసుు ాంది. కేవలాం ఇతర్ుల 

అభివృదిధకోసాం శిష్ురికానిా      ర్ూప్ర oదిాంచ లేదు. మనాం కిసాుు లో ఎదిగే్ాందుకు ఆయన శిష్ురికానిా 

ర్ూపొ్ ాందిాంచాడు. ఇతర్ులు వారి ఆతీియ భివృదిధ  కోసాం మన ఆతీియ భివృదిధపెై ఆధార్ప్డినప్ుడు, మనాం 

వీల ైనాంత అధికాంగ్ా కృష్ిచెయ ులి.      

కరసాుు తో సాంబాంధమునా క్రైసువులాందరికి జీవతాంలో ఏదో  ఒక సమసు వసుు ాంట్ుాంది. వార్ు సాార్ధాంతో ఎప్ుపడు 

తమనుగురిాంచే ఆలోచసుు ాంట్ే, క్రైసువుాంలో ఎదుగుదల ఉాండదు. వార్ు ఇతర్ుల కోసాం ప్ాన్ాలరిపాంచడానికి, 

కరసాుు ను అనుసరిాంచడాం న్ేరిపాంచడానికి ప్ాోర్ాంభిాంచనప్ుడు  కరసాుు తో సాంబాంధాంలో ఉనాత శిఖ్రాలను 
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ఎకకగలర్ు. ఇతర్ుల ప్వతీోకర్న కోసాం శిష్ురికాం ర్ూపొ్ ాందిాంచబడిoదనుకుాంట్ాoగ్ాని మన ప్వతీోకర్న కోసమే 

అది ర్ుప్ర ాందిాంచబడిాంది.         

ఆంకర్ బర్్:…అవును, ఇప్ుపడు మీర్ు చెప్ాపలి. యేసు అాందరిని శిష్యులను చేయమన్ాాడు. సరే, సువార్ు 

తెలియని ప్జోలు లోకాంలో 2.8 బిలియన్ మాంది ఉన్ాార్ు. వారికి సువార్ు తెలియదు. వారివదద బ ైబిల్ లేదు. 

వారికి సువార్ు సాందేశ్ాం తెలియదు.  సువార్ును వనని వారికి ఎవర్రన్ా వ ళి్ల చెప్పకప్ర తే వీర్ు నర్కాం వ ళ్ళ 

వలసిాందే. ఈ దేశ్ాంలో ఉనా మనాం కూర్ుిని ఏాం చెయుల  అని ఆలోచసుు న్ాాాం. మనాం సువార్ు వనని 

వార్మ ైతే ఇతర్ులు క్రైసువుల ైతే, వార్ు మన వదదకు వచి సువార్ు బో ధిాంచాలని ఆశిాంచమ ?     

గల్లా టి:…ఆశిసాు ాం.  

ఆంకర్ బర్్:…సువార్ు కావాలి.  

గల్లా టి:…అవును, శిష్ురికాం ఈ ప్శో్ాకు జవాబు చెప్ుతయనాది, ఎాందుకాంట్ే, మీర్ు శిష్ురికాం బృాందాంలో ఏాం 

చేసుు న్ాార్ాంట్ే, మీర్ు శిర్సుసకు బో దిాంచడమే కాదు, వేరే వధాంగ్ా ప్వోరిుాంచడానికి, వారిని వవధ ర్కాల 

ప్రిసిధతయలలో పెట్నట  హృదయ నికి ప్ర ో తాసహానిాసుు న్ాార్ు. డేవడ్ ప్ాోర్ధన గురిాంచ ప్ాోర్ాంభ్ాంలో చెప్ాపడు. న్ా 

శిష్ురికాం బృాందానిా జ్ైలుకు తీసుక్లుతయాండే వాడిని, జ్ైలు కాంట్ే, ఖై్్దీలకు బో ధిాంచేాందుకు ఒక సారి 

వ ళ్ళళము. ఆశీరాాధకర్మ ైన ప్ాోర్ధనను గురిాంచ ర్ాండేళి్ కిాతాం ఖ్్ైదీలకు బో ధిాంచడాం గుర్ుు నాది. దేవునికి 

సమసుాం తెలుసు. ప్ారిధాంచమని  ఆజాా పిాంచాడు. ఐతే, ప్ాోర్ధన వలన కలిగ్ే ప్యోోజన్ాలేమ్మట్న?     

బృాందానిా జ్ైలుకు తీసుకేల ి ను. అకకడ న్ా సాక్షయునిా ప్ాంచుకున్ాాను. జ్ైలోి ని పెదద  ఆవర్ణలో, ఈ వ ైప్ున 

స్ు లీు, ప్ుర్ుష్యలకు ర్ాండు వభాగ్ాలు. ఖ్్ైదీలను మముిలను వేర్ుచేసకు  న్ేలపెైన ఒక ప్సుప్ుగీ్త. కనుక, 

మ వాళ్లి  వారిని చకసి భ్యప్డుతయన్ాార్ు.  అాందర్ు న్ా వ నుక కూర్ుిన్ాార్ు. ప్ోసాంగ్ానిా ముగ్ిాంచ 

ఎవరిక్రన్ా ప్ాోర్ధన అవసర్ులుాంట్ే వచి ప్సుప్ు గ్ీత మీద నిలోిమన్ాాను. కకాందర్ు ఖ్్ైదీలు ముాందుకకచాిర్ు. 
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న్ేను వాళి్ దగ్ర్క్లివచుిన్ా అని అడిగ్ాను. Chaplain, వ ళ్ళాండి. మీర్ు ప్ాసటర్, వ ళ్ళళచుినన్ాాడు. “ న్ేను 

మ బృాంధాంతో వ ళ్ళద ాం ప్దాండన్ాాను. “  ఎకకడ కనిఅడిగ్ార్ు. వాళి్ దగ్ర్కని చెప్ాపను.         

అది నిజాంగ్ా అదుీతాం. వ ాంట్న్ే మ  సభ్ుులు ప్ాోర్ధన చెయుడాం ప్ాోర్ాంభిాంచార్ు. కకదిద  సతప్ట్న తరాాత 

ముగు్ ర్ునా ఒకకకకకబృాందాంలో కనీసాం ఒకకర్ు కనీార్ు కార్ుసకు  ప్ాోరిధాంచడాం చకశాను. తిరిగ్ి వ ళ్లు ాండగ్ా, 

బాలుాంనుాండి చరిిలో ఉనా ఒకతను, “ ప్ాోర్ధన గురిాంచ ఇన్ేాళ్లళగ్ా  తెలియని కకతు  సాంగతయలిా 

న్ేర్ుికునానన్ాాడు. మనాం ప్ాోరిదాంచనప్ుపడు మ్మగతావాళ్లళ అనుకరిసాు నని న్ాకు అప్ుపడు తెలిసిాంది.  

ఆంకర్ బర్్:…మీర్ు మొదట్ వదేశాలకు ఎప్ుపడెైన్ా  వ ళ్ళళరా? 

ప్లా ట్:…న్ాకు గతాంలో, జూనియర్ హ ై సకకల్ రోజులలోన్ే వదేశాలకు వ ళ్లి  అవకాశాలు లభిాంచాయ. ఐతే, 

ముఖ్ుాంగ్ా ఒకసారి, మూడవ ప్పో్ాంచదేశాల చుట్ూట  ఉనా పతదరికానిా ఈ దేశాలలో ఆతి ప్ర్ాంగ్ాను, 

ఆరిధకాంగ్ాను, ప్జోల ాంత నిర్ుపతదలుగ్ా ఉన్ాారో  చకడ గలిగ్ాను, తరాాత, సాదేశానికి వచాిను, ఆ రోజులలో 

ఇకకడి న్ా జీవతాం దాారా, అకకడి ప్జోలను సువార్ు మూలాంగ్ా ఎల  ప్భోావతాం చెయుగలనని 

ఆలోచసుు ాండేవాడిని. వదేశాలోి ని  సర దరీ సర దర్ులతో ఉనా ప్తోి సారి న్ాలో ఇదే ఆలోచన దక్షిణ sudan లో 

అన్ేక కష్టనష్ాట లకు గుర్రన సర దర్ులు, సొ దరీలు, మేము ప్ర గ్ొట్ుట కునా వాట్నిాట్నకాంట్ే దేవుడు గ్ొప్పవాడని 

చర్ునవుాతో చెపతపవార్ు. ఆసియ లోని భ్ూగర్భఆరాధనలలో ప్జోలు కనీార్ు కార్ుసకు  ప్ాోర్ధన చెయుడాం 

చకశాను. ఎాందుకాంట్ే తమ ప్జోలు కరసాుు  వదదకు రావాలని వార్ు ఆశిసుు న్ాార్ు.         

ఆంకర్ బర్్:…ఎనాడు ప్రిచార్ుకు వ ళ్ళని వారిని, మొదట్ సారి ప్రిచార్ుకు వ ళ్లి ల  ఎల  ప్ర ో తసహ ాంచార్ు? 

ప్లా ట్:…ఈ ప్నిలో మేమేాంచేసుు న్ాామాంట్ే, మ  చరిిలో ఉనా సభ్ుులాందర్ు, ప్తోి ఏడాది వారి జీవతాంలో 2 

శాతాం భాగ్ానిా, అనగ్ా ఒక వార్ాం ప్ాట్ు, యేసు కరసాుు  సువార్ును ఇతర్ులకు ప్ాంచడాంలో, 

ప్రిచర్ుచేయడాంలో వ చిాంచాలని ప్ర ో తసహ సుు ాంట్ాాం. మీ జీవతాంలో ర్ాండు శాతానిా ఇతర్ులకిసతు , మ్మగతా 98 
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శాతాం జీవతాం అదుభతాంగ్ా మ ర్ుతయాందని చెప్ుతాాం, ఈ అలపకాల ప్ణోాళ్లక, మ  దీర్ఘకాల శిష్ురికాం ప్ర ో గ్ాాాంలో  

ఒక భాగాం ఎాందుకాంట్ే ప్రిచార్ుకు వ ళి్లనవార్ు తిరిగ్ివచి, న్ేను ఇదే వధాంగ్ా ఇతర్ ప్ాోాంతాలలో కూడా 

ప్రిచర్ుచేయగలనని చెప్ుతయాంట్ార్ు. మరికకాందర్ు, ప్పో్ాంచాంలో ప్రిచర్ు అవసర్త ఉనాది. లోకాంలో 

ప్లువుర్ు మునుపెనాడు సువార్ును వనలేదు. న్ేనిక అకకడే ఉాంట్ానని చెప్ుతయాంట్ార్ు. మళి్ల ఇాంట్నకి 

రావాలనిపిాంచకప్ర తే అకకడే ఉాండాండి.  మీ సామ నుి  ప్ాంపిసాు ాం. అకకడే ఉాండిప్ొ ాండి. మీర్ు ఈ చరిిని 

వదిలేసి అకకడ సాంఘ నిా సాధ పిాంచoడి. అదే మాంచదని వారిని ప్ర ో తసహ సాు ాం. ఇల , అలపకాలిక ప్ణోాలికను 

దీర్ఘ  కాల ప్ణోాళ్లకగ్ా మ ర్ుసాు ాం.       

ఆంకర్ బర్్:…Bill, వార్ు వ ళి్ల సువార్ును బో దిసతు ,ప్జోలు ననకా ఇతర్ ప్ాసటరి్ను పతోమ్మాంచనాంతకాంట్ే 

అధికాంగ్ా వార్ు నమిడాం లేదు. Carpenter లను వదేశాలకు తిసుక్ల ి ను, వార్ు ప్ోజలకు మ్మష్నరీలకు, 

డాకటరి్కు ఎన్నా వసుు వులిా చేసి ఇచాిర్ు. మునుప్ు ఎనాడు వ ైదుసహాయాం అాందని వారికి డాకటర్ుి , 

నర్ుసలు, డెాంట్నస్టట లు వ ైదుసహాయాం అాందిాంచ రోగ్ాలిా బాగుచెయుడాం చకశాను. వీర్ు వారిని 

పతోమ్మసుు న్ాార్ు. ప్రిచార్ుకు వేదేశాలకు దేవుడు వాడుకుాంట్ాడని వారిన్ ల  ప్ర ో తసహ ాంచాలి? 

హల్:…ఇప్పట్నకే ప్రిచర్ు చేసుు నా వారి కధలిా చెపిపప్ర ో తసహ ాంచాలి. ఐతే, న్ేను వదేశాలకు వ ళి్లనప్ుపడు, 

గత ముపెైూఏళి్లో య భ ై దేశాలు సాందరిశాంచన న్ాకు నిశ్ియతాభావాం కలుగుతయనాది. అలుపడననీ, 

బలహీనుడనని అనిపిసుు నాది. దీనికి కార్ణాం భారీ సాాంసకృతిక వుతాుసాలు, దీనికి కార్ణాం ఆరిధక ప్ర్మ ైన 

వుతాుసాలు, దీనికి కార్ణాం రాజికరయ సమసులు. ప్ాోర్ధన చేసి, దేవుని పైెనను వాకుాం పైెనను న్ేను 

ఆధార్ప్డాలి. ప్జోలు తప్పక సపాందిసాు ర్న్ే నమికాంతో సర్ాలోకానికి వ ళి్ల సువార్ును ప్కోట్నాంచేాందుకు 

సిర్ధప్డాలి. అన్ేక ప్ాోాంతాలలో ఆసపతయోలను నిరిిసకు , మాంచ నీట్న బావులను తవోాసుు నా వారి కాంట్ే, 

సువార్ును బో ధిసుు నా మనమే నిససహాయుల మనుకుాంట్ున్ాామేమో. అాంతకాంట్ే తకుకవ డబుీతోన్ే న్ేడు 

ప్జోల జీవతాలను మ రేి ప్నులను చేయగలర్ు. మీర్ు జీవతాలిా మ రిసతు  మేలోనక మ ర్ుపవసుు ాంది. మ్మ 
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ప్ాోదానుతలు మ ర్తాయ. ఇతర్ ప్ాోాంతాలోి  ప్రిచర్ు చేసి వచిన వారి అనుభ్వాలను ప్జోలకు వవరిాంచ 

చెప్పాండి. అది ప్ర ో తసహ సుు ాంది. హృదయ లను కదిలిసుు ాంది. తప్పక సపాందిాంచాలని ప్జోలనది పతోరేపిసుు ాంది.         

ఆంకర్ బర్్:…అవును, దేవుడు మనలన్ేల  వాడుకుoట్ాడో   తెలియదు. ఐతే, చేసతాందుకు సిదధప్డితే 

అదుభతాలు జర్ుగుతాయ.  

వచేివార్ాం, కరసాుు  భ్కిులో జీవాంచే వార్ాందర్ు శ్మాలప్ాలవుతార్న్ే ప్ౌలు మ ట్లను చరిిాంచ బో తయన్ాాాం. 

యేసు శిష్యునిగ్ా ఉాండాలాంట్ే వలువచెలిిాంచాలి. అమ రికాలో దీనిా గురిాంచ ఎకుకవ మ ట్ాి డాంగ్ాని సువార్ును 

తూర్ుప నుాండి ప్డమట్నకి తిసుకేలుు న్ాామని చెైనీయులు చెప్ుు న్ాార్ు. మర్ణానికి భ్యప్డనoదున 

ముసిిమ్  దేశాలనిాట్నగుాండా సువార్ును యేర్ుష్లేముకు తీసుకువ ళ్లు న్ాార్ు. ఈ సాంగతయలిా 

చరిిాంచబో తయన్ాాము, మర్ణానిా గురిాంచ కూడా మ ట్ాి దతామేమో. దీనికి వ లచేలిిాంచాలి. శిష్ులని 

చేసతప్నిలో వ లను ఎల  చేలిిసాు మో చరిిదాద ాం. వచేివార్ాం తప్పక చకడాండి.         

క్రైసువులు, వ ళి్ల సమసుజనులను శిష్యులను చెయ ులని యేసు ఆజాా పిoచాడు. మీరీ  ప్ని మీ ఊరిలోన్ే 

చెయువచుి. లేదా వదేశాలోి  చెయువచుి . ఏడాదిలో కేవలాం ఒకకవార్ాం వదేశాలోి  సువార్ు ప్కోట్నాంచమని 

డేవడ్ తన సాంఘసుు లను కోర్ుతయన్ాాడు. జీవతాంలో ర్ాండు శాతాం వదేశాలకు కేట్ాయసతు , మ్మగతా 98 శాతాం 

అదుీతాంగ్ా మ రి ప్ర తయాందన్ాాడు. ప్లువురికి ప్యో ణాలాంట్ే ఇష్టాం. యేసుకు శిష్యులిా చేసతాందుకు ఇతర్ 

ప్ాోాంతాలకు వ ళి్ల బో ధిాంచాండి. ఇప్ుపడే తనకు లోబడమని దేవుడు మ్మముిలనడుగుతయన్ాాడేమో. ఏమని 

జవాబిసాు ర్ు? ప్జోల రా! ఇది భ్యపిాంచవచుి గ్ాని దీన్ని న్ే మీకు సాంతోష్ాం లభిసుు ాందని చెప్ుతయన్ాాను.       
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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 ష్ర  

ప్ర స్టట బాక్స 8977 

చట్టనకగ్ా, TN 37414 అమ రికా. 

మ  వ బ్ సెైట్: JAshow.org 

 

 


