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విడిచిపెట్టా స్తు న్నానత! - క్రైస్ువ జీవితమునత ఎందతకు జీవించలేవు- కార్యకరమం 1 

అన్ౌనసర్: నేడు ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో: మీరెప్పుడ ైనా, "నేను విడిచిపెట్టేస్ుు నాాను! కెరైస్ువ జీవితమును 

నేను జీవించలేను" అనాారా? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: కొన్నా రోజులు నేను లేచినప్పుడు, జాన్, నేను మీతో స్తాాన్నా ఒప్పుకుంట్ునాాను, 

నేను కెరైస్ువపడనుగా కూడా అనుకోను. అల ంట్ి వాళ్లలో ఒకరుగా ఉండట్ాన్నకి కూడా నేను 

ప్రయత్ాంచట్ంలేదు. నా ఉద్దేశము, అల గే నేను పొ దుే నే లేస్ాు ను. "ప్రభువా, నేను ద్ ంగిలంచలేదు, పాప్ప్ప 

ఆలోచనలు నాకు లేవప. నేను అబదధమ డలేదు, మోస్గించలేదు, కాన్న నేను మంచమును 

ద్ిగాలనుకుంట్ునాాను" అనా వృదుధ న్న యొకక మ ట్లను మీరు వ ైనే ఉంట్ారు. 

ద్దవపడు ననుా చదయమన్న చ పపునద్ి చదయగల స్ామరధయము నాకు లేదు. నేను కెరైస్ువ జీవితాన్నా జీవించలేను. 

కనుక ననుా బలప్రచడాన్నకి, నా నుండి నీవప ఆశీస్ుు నట్ుల గా న్నవసపంచడాన్నకి కావలసపన బలమున్నచిచ 

స్మరుు న్నగా చదయడాన్నకి నాలో ఒకరు న్నవసపంచాల. 

అవపను, నాకొక నూతనమ ైన స్వభావము వచిచంద్ి, నేను కరసీ్ుు  స్వభావములో పాలవాడనయ ాను. కాన్న 

నేన్నంకా శరీరమును అదుప్పచదస్ుకోవాల మరియు ఇద్ద మనకు కరసీ్ుు ను హృదయములో అంగీకరించిన వ ంట్నే 

మొదలయ్యా న్నరంతర యుదధము. 

అన్ౌనసర్: నేట్ి మన అత్ధి స్భలలో ప్రస్ంగీకుడు, రచయ్త మరియు పాసే్రు డా. వారినే బారబర్, చిట్గాంగ్ 

ట్టనససీలోన్న వపడాల ండ్ పార్క బాపపేస్ుే  స్ంఘ కాప్రి. 



డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: ఆయన మనలో న్నవసపంచి మననుండి ఆశంచు వాట్న్నాటి్ల  జీవించుట్కు 

బలప్రుస్ాు డు. అద్ద శుభవారు. అద్ద స్ువారులోన్న అందమ నై విషయము. అద్ి రక్షణ దగ్రే ఆగిపో దు. అద్ి 

పరా రంభము. కరసీ్ుు  మనలో న్నవసపంచడాన్నకి వచుచను. ఆయన మన న్నతా జీవము. ఆయనే మన జీవము అద్ద 

ప్రజలు అరధము చదస్ుకోవాల. అద్ద రీత్గా నీవాయను అందుకునాావప, అద్ద రీత్గా నీవప ప్రవరిుంచు. ఆయన 

యందు నమ్మిక యుంచుము. 

అన్ౌనసర్: ఈ ప్రతదాకమ ైన ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  చూడట్ాన్నకి మ్మముిను ఆహ్వవన్నస్ుు నాాము. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మ  కారాకమీ న్నకి స్ావగతము. మీకొరకు నాయొదే అదుుతమ ైన అత్ధ ి

ఉనాారు. ఆయన పేరు డా. వ ైనే బారబర్, నేనాయనను పపలవడాన్నకి కారణము జీవితమంతా స్ంఘములో 

ఎదుగుతూ కెరైస్ువ జీవితము ఎల  జీవించాలన్న నేరిుంచబడిన కెరైస్ువపలకు స్హ్వయము చదయగల  

కెరైస్ువలోకములోన్న ఏకెరక వాకిు ఇతడద అనుకుంట్ునాాను. వారు ప్రయత్ాంచారు, వారు ప్రయత్ాంచారు కాన్న 

ఘోరముగా విఫలమయ ారు, అవపనా. ద్ాన్నన్న ఇప్పుడద నేను వివరించనునాాను. మీరు న్నరుతాీహబడాా రు 

మ రు విసపగిపో య్ యునాారు. మీ కెరైస్ువ జీవితములో ఏద్ో  కొదువగా ఉంద్ి; అద్దమ్మట్ో మీకు త లయదు. 

మీరొకవేళ్ విడిచిపెట్ిే  యుండవచుచ. మరియు అందుకే నేను వ ైనేను ఆహ్వవన్నంచాను. 

కాన్న నేడు ఈ కారాకమీ న్నా చూస్ుు నా వారందరికి స్ంబంధించినద్ిగా నేను ఆలోచిస్ుు నా ప్రశాతో 

పరా రంభిస్ాు ను. మీలో చాల మంద్ి చాల కాలము ముందు మ  కారాకమీమును చూసపయుంట్ారు, అయ్తద 

ప్రభువ ైన య్యస్ును నీవప న్నజముగా త లుస్ుకునాావా అన్న నేననుకుంట్ునాాను. కనుక నేను రక్షణకు 

కావలసపన పరా ధమ్మక విషాాలేమ్మట్నే ద్ాన్నతో పరా రంభిస్ాు ను. మరియు అద్ ందుకో ఇకకడునాది్; వ ైనే, మీ 



వయస్ుీ 34 స్ంవతీరాలు, మీరు ఎన్నమ్మ స్ంవతీరాలుగా యవవనులకకు ప్రిచరా చదస్ుు నాారు. మీరిప్ుట్ికే 

ప్రిచరాలో ఉనాారు కాన్న మీరింకా కెరైస్ువప కాదనే గీహ ంప్పకు మీరు వచాచరు. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: అద్ి న్నజమే. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మరియు ప్రత్ ఆద్ివారము ఆరాధనకు వ ళ్ుతునా మనవాలల నేకులను గురించి 

భయప్డుతునాాను; కెరైస్ువపలు కాకుండా ఆరాధనకు వేళ్ళన్న అనేకమంద్ికూడా ఉనాారు. ఇదంతా ఏమ్మట్న్న 

వాళ్ుళ త లుస్ుకోవా లనుకుంట్ునాారు. మన ఈ కారాకమీ న్నా 200 ద్దశాలలో చూస్ుు నా వారునాారు. 

వారందరికర కెరైస్ువ విశావస్మేమ్మట్ో త లయ ల? ద్ీన్ననేద్ి భినాతవ మేమ్మట్ి? కాన్న మీవలె మంద్ిరములో 

ఉనావారితో ఈ కారాకమీ న్నా పరా రంభిద్ాే ము. ద్దవపడు నీకు చూపపంచిన వాట్ిలో నీవప కోలోుయ్న 

స్మ చారమేమ్మట్ి? మీరు న్నజముగా కెరైస్ువ విశావసపగా ఎల  అవపతావో మ ట్ాల డుకుంద్ాము. ఇకకడునా 

పరా ధమ్మక విషయ లేమ్మట్ి? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, నా స్వంత అనుభవంలో, మీకు త లుస్ా, కెరైస్ువ కుట్ుంబములో 

పెరుగుతుండట్ం వలన, మీరు పాప్ము చదయగలరనే విషయ న్నా తవరగానే అరధముచదస్ుకుంట్ారు; ద్ాన్నలో 

నాకే స్ంద్దహము లేదు. కాన్న నేను పాపపనేన్న విషయము నాకు అరధముకాలేదు. మీరు చదయ లనుకునేద్ి 

చదస్ుు నాారు ఎందుకంట్ట మీరమే ైయునాారో అద్ద మీరు కనుక. మరియు నేను ఆ వాతాాస్మును 

చూసపనప్పుడు. అద్ి లేఖనములో వార యబడినట్ుల , మనము శుభవారును గురించి మ ట్ాల డుకుంట్ునాాము 

కాన్న కొంత బాధాకర వారుకూడా ఉంద్ి. 

ఆ బాధాకర వారేుమ్మట్ి ఏమ్మజరిగిందంట్ట, అద్ి రోమ  5:12 లో ఉంద్ి, "ఇట్ుల ండగా ఒక మనుషుాన్నద్ావరా 

పాప్మును పాప్ము ద్ావరా మరణమును లోకములో ఏల గు ప్రవేశంచ నో, ఆల గుననే మనుషుాలందరు 



పాప్ము చదసపనందున మరణము అందరికిన్న స్ంపరా ప్ుమ య్ెను." తరావత 18 వచనమును రండి, "కాబట్ిే  

తీరుు ఒకక అప్రాధమూలమున వచిచనద్ ై, మనుషుాల కందరికిన్న శక్షావిధి కలుగుట్కు ఏల గు 

కారణమ య్ెనో," లోకములో అద్ ల  జరిగ ియుండవచుచ? మంచిద్ి, ఇద్ి మనలను మొదట్ికి అనగా 

ఆద్ికాండము నకు నడిపపస్ుు ంద్ి. మరియు మనమ కకడ చూచదద్ి ఆద్ాము - ఆద్ాముగా పపలువబడినద్ి, 

మరొక మ ట్, నూతన అమ రికను స్ాే నేరా్ తరుు మ లో రెండవ అధాాయము 20 వచనంలో అద్ి మ నవపడిన్న 

వార యబడింద్ి. కాన్న ఇకకడ మొదట్ిస్ారి "ఆద్ామనే" మ ట్ ఉప్యోగించబడింద్ి - ద్దవపడతన్నన్న మొదట్ిగా 

స్ృషపేంచినట్ుల గా చూస్ాు ము. ఇప్పుడు, వావహ్వర రీతాా అద్ి న్నజంకాదు, కాన్న బ ైబిలు ప్రంగా అద్ద స్రిగా్  

జరిగింద్ి. 

ద్దవపన్న వాకామేమ్మ చ బుతునాద్ో  ప్రజలకు అరధము చదస్ుకోలేదు. మరియు అద్ి ఆద్ికాండము 1:26లో 

చూస్ాు ము  "ద్దవపడు మన స్వరూప్మందు మన పో లకె చొప్పున నరులను చదయుదము; వారుస్ముదరప్ప 

చదప్లను ఆకాశ ప్క్షులను ప్శువపలను స్మస్ు  భూమ్మన్న భూమ్మమీద పరా కు ప్రత్ జంతువపను ఏలుదురు".  

మన జీవితముకు కొనస్ాగింప్పగా నరున్న కలుగచదద్ాే ము; మన వాకిుతవము యొకక వాకరుకరణగా నరున్న 

కలుగచదద్ాే ము; మన శకిున్న కనప్రుచవాన్నగా నరున్న కలుగచదద్ాే ము. ఇప్ుట్ివరకు మంచిగా ఉంద్ి. 

కాన్న ద్దవపడు మన్నషప ఖచిచతముగా ఇద్ి పాట్ించాలన్న చ పపున ఒక విషాాన్నాకకడ చూస్ాు ము, పాటి్ంచవలసపన 

ఆప్నేమ్మట్ంట్ట, నేనున్ననుాంచి తోట్లోన్న ప్ండల  నన్నాంట్నిీ - అద్ి కచిచతంగా అందమ నై తోట్ ైయుంట్ుంద్ి- 

మీరా చ ట్ల  ప్ండలన్నాంట్ినీ త్నవచుచకాన్న ఒకక చ ట్ుే ద్ి తప్ు. ద్దవపడికకడ పాట్ించవలసపనద్ిగా చ పపున ఒక 

విషయము ఆస్కిుకరంగా ఉంద్ికద్ా? మరియు, మ్మగిలన వాట్న్నాటి్లో, ఆద్ాము, అన్నా చ ట్ుే ల  ప్ందులను 

త్నగలగిన వాడు, ద్దవపన్నకి అవిధదయతను చూప్డాన్నా ఎంచుకునాాడు, అద్ద పాప్మంట్ట అరధము. ద్దవపన్నకి 



అవిధదయత చూప్పట్. అతడల  చదయుట్కు, మంచి చ డాల త లవిన్నచుచ చ ట్ుే  ప్ండును త్నాాడు. ద్ాన్నకి 

ప్రత్ఫలంగా, జీవప్ప చ ట్ుే  ఫలములను త్నవలసపన వాడు బయట్కు న ట్ిేవేయబడాా డు. మరియు రోమ  ప్త్రక 

చ బుతునాద్ి ఆస్కిుకరంగా ఉంట్ుంద్ి, ఆ ఒకవాకిు పాప్ముచదయుట్ వలన, పాప్ము లోకములోన్నకి 

ప్రవేశంచినద్ి, మరియు పాప్మువలన మరణము. కనుక ఇకకడ శారీరక మ ైన మరణము గురించి కాద్ికకడ, 

ఎందుకంట్ట అతడు పాప్ము చదసపనప్పుడు శారీరకంగా చన్నపో లేదు; అయ్ననూ, ఆతీియముగా వ ంట్నే 

చన్నపోయ డు; మరియు మరణము, శారీరక మరణము, ఆయనలో న రవేరచబడింద్ి. 

ఇకకడ క స్మస్ా ఉంద్ి: స్మస్ు  వానవాళి ఇంకా ఆద్ాములోనుండి జన్నించలేదు. అయ్ననూ అతడు 

పాప్ము చదసపనప్పుడు, అద్ి మ నవ జాత్లోన్నకి వ ైరస్ుీల  ప్రవేశంచింద్ి. మరియు ఈ వ ైరస్ుీకు చికితీలేదు 

ఎందుకంట్ట అద్ి మనలను ద్దవపన్న నుండి దూరము చదసపంద్ి. ద్దవపన్న జీవాన్నా కోలోుయ డు; ద్దవపన్నతో 

స్హ్వయము చదయగల సపుత్న్న కోలోుయ డు; ద్దవపన్న నుండి వారెర పో య డు. మరియు మనమందరమూ అద్ద 

సపుత్లో జన్నించాము. అద్ద బాధాకర వారు. కాన్న ఒక శుభవారు ఉంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, ఆ శుభవారు ఏమ్మట్ి? నా ఉద్దేశము, మనమందరమూ ఆద్ాము 

మ ర్మును వ ంబడించి పాప్ము చదస్ామనా విషయ న్నా అరధము చదస్ుకునాాము. మరియు ఇప్పుడీ 

కారాకమీ న్నా చూస్ుు నా వారిలో కొందరు, తముిను తాము పెదే పాప్పలుగా ప్రిగణ ంచుకో గలరు, అవపనా.  

అయ్తద మంద్ిరాన్నకి వ ళ్ుతూ తాము కొద్ీే  పాప్పలమే అనుకునేవారిన్న గురించి చింత్స్ుు నాాను. అద్ ందుకంట్ట 

వారు మనం కొద్ీే  పాప్పలమ ేమరియు అందరిల  చదస్ాు రు కనుక ప్రలోకాన్నకి వ ళ్తాములే అనుకుంట్ారు. 

ఇద్ ంత ప్రమ దకరమ ైన పాప్ము? 



డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: పాప్ము ప్రమ దకరమ ైనద్ి, ఎందుకంట్ట ద్దవపన్నకద్ి అస్హాము, మరియు ఇద్ి 

మనలను ద్దవపన్ననుండి వేరుచదసే విషయము. మరియు, మీకు త లుస్ా, ఇద్ి ద్ాద్ాప్పగా ఒక ఏడాద్ి NFL 

ఆట్ల ంట్ిద్ి, మరియు అద్ి అన్నాట్ినీ మ్మంచిన గోల్. మరియు ఆ వాకిు ద్ాద్ాప్పగా గోల్ చదయన ై యునాాడు, 

అద్ి ఆ ఆట్లో గెలుప్ప త స్ుు ంద్ి. ఒకక అడుగు దూరంలో ఉనాాడంతద. కాన్న ద్ాన్ననతడు స్రిగా వేయలేక 

పోయ డు. మరియు ద్దవపడు మనకు ఏరురిచన కొలమ నమును అందుకోగల ఏ ఒకక ప్పరుషుడ ైనా లేక ఒకక 

ససు ీ అయ్నా ఈ లోకంలో లేరు. కనుక పాప్ము, అద్ ంత పెదేద్ ైనా లేక చినాద్ ైనా మనలను ద్దవపన్ననుండి 

దూరము చదస్ుు ంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, య్యస్ు చ పపునద్ి, మీకు త లుస్ా, "ప్రలోకమందునా మీ తండిర 

ప్రిప్ూరుు డ ై యునాందున మీరునూ ప్రిప్ూరుు లెై యుండండి". కనుక మీ పాప్ము గురించి 

మ ల ే డినప్పుడు, కాన్న మీరు ప్రిప్ూరుు లన్న మ రంట్ారా? నేనేమంట్ానంట్ట, మీకు త లుస్ా, ఆ విషయముకెర 

మీరు మీ భారాను అడగండి. న్నజమేమంట్ట, ప్రిప్ూరుు లెనైవారు ఒకకరెరనా ఉంట్ారన్న నేననుకోను. మనము 

కాకుంట్ట, మనము ప్రలోకాన్నకి వ ళ్లము. మనము ద్దవపన్నకి దూరస్ుు లమ ైనాము. కనుక శుభవారు య్యమంట్ట? 

ప్రిహ్వరం య్యమ్మట్ి? నేను రక్షించబడకుండా మీతో మ ట్ాల డుతూ అస్ీలు "రక్షించబడతామంట్ట" ఏమ్మట్ి అన్న 

ప్రశాసేు? అద్దమ్మట్?ి 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, ఒక ద్ాన్ననుండి విడిపపంచబడుట్ లేక తపపుంచబడుట్న్న అరధము. కాన్న 

మనము ద్దన్ననుండి విడిపపంచబడాా మో మొదట్ అరధము చదస్ుకోవాల. మనమందరమూ ఈ శుభవారు 

అంగీకరించకపో వపట్తో నరకమునకు వ ళ్ుతునాాము మరియు ద్దవపన్నకి దూరస్ుు లమ ైనాము. శుభవారు 

ఏమ్మట్ంట్ట యోహ్వను 3:16. "ద్దవపడు లోకమును ఎంతో పేరమ్మంచ ను. కాగా ఆయన తన 



అద్ివతీయకుమ రున్నగా3 ప్పట్ిేన వాన్నయందు విశావస్ముంచు ప్రత్వాడును నశంప్క న్నతాజీవము 

పొ ందునట్ుల  ఆయనను అనుగీహ ంచ ను." 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇప్పడు, ఒక ప్ండితున్నగా, ఈ విషయముపెైన గీీకు ప్ండితున్నగా, "విశవస్మనే" 

మ ట్యొకక అరుమును నేను త లుస్ుకోవా లనుకునాాను. బ ైబిలు ద్ీన్నన ల  ఉప్యోగించింద్ి? గీీకులో 

అన్నారకములెైన మ ర్ములు ఉనావి, న్నజమేమంట్ట ద్ీన్నపెై మీరు గీీకు ప్ండితులు, కనుక స్ాంకేత్కంగా 

ఒకకస్ారి ఆలోచిద్ాే ము. "విశావస్మనే" మ ట్కు అరుమేమ్మట్ి, య్యస్ు మరణముద్ావరా నా పాప్ములకు 

పరా యశచతుము చదసపనాడన్న  విశవసపంచమన్న బ ైబిలు చ ప్పుట్ వలన నేనల  చదశానన్న నాకు త లుస్ు. కాన్న ద్ాన్న 

అరుమేమ్మట్?ి   

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, " విశవసపంచుట్" అనే ఈ మ ట్ గీీకు భాషలోన్న మూల మ ట్య్ెైన "పెైతో" 

నుండి వచిచంద్ి. ఆ మ ట్కు అరుమేమంట్ట ప్ూరిుగా ఒపపుంచబడుట్- ఒపపుంచబడుట్, మనమ  మ ట్ను 

ఉప్యోగించాలనుకుంట్ట - అంట్ట మనము విశవసపంచడాన్నకి ఇషేప్డి లోబడి మరియు ద్ాన్న ప్రకారం చదసెదమన్న 

చ ప్ుడము. తాను విశవసపంచిన వాట్ి ప్రకారముగా ఒక వాకిు  ప్రవరిుంచడములేదంట్ట అతడు ద్ాన్నన్న 

విశవసపంచలేదన్న అరధము. అద్ ల  ఉంట్ుందంట్ట ఎప్పుడో  1800 స్ంవతీరములో ఒక వాకిు నేను నయగారా 

జలపాతమును తాడుపెై ద్ాట్గలనన్న చ పపు చదసపనట్ుల గా ఉంట్ుంద్ి. మరియు ఇప్పుడు నేను జనులను 

చూడగలను, మీకు త లుస్ా, "య్థ ల్, య్థ ల్, ఆ కెమ రా అందుకో. మ నమొక వాకిు నయగారాలో 

ప్డిపో వట్ం చూస్ాు ము". 

కనుక ఇప్పుడతడు అకకడకిి వ ళిల అనాాడు, "మీలో ఎంతమంద్ి నేన్నద్ి చదయగలనన్న నముితునాారు?" ప్రత్ 

ఒకకరు చదతులు ఎతాు రు. అతడదమ్మ చదస్ాడంట్ట తాడుపె ైనడుచుకుంట్ూ వ ళిల వచాచడు. తరావత అతడ క చకాీల 



బండిన్న తీస్ుకున్న, ద్ాన్నలో ఎకుకవ బరువపను ఉంచి, ద్ాద్ాప్పగా 200 ప్ండల  బరువపను ఉంచి, అనాాడు, 

"నేను ద్ీన్నన్న తోస్ుకున్న వ ళ్లగలనన్న ఎంతమంద్ి నముితారు?" ఇద్ి అస్లెైనద్ి, ఒక వాకిు నయగారా నీట్ిలో 

చకాీల బండితో ప్డిపో నునాాడు. మీకు త లుస్ా, మేమల ంట్ిద్ి అస్ీలు చూడలేదు అకకడ. మేము 

విశవసపంచాము. అద్ి స్రిపో తుంద్ి అతడు తోస్ుకుంట్ూ వ ళిల త్రిగి వచాచడు. అతడనాాడు, "ఇప్పుడు, మీలో 

ఎంతమంద్ి నేనొక వాకిున్న ఈ చకాీల బండిలో ఉంచుకున్న అట్ువ ైప్పనుండి ఇట్ుకు నడవగలనన్న 

నముితునాారు?" ప్రత్ ఒకకరి చదతులు పెైకి లేచాయ్. అప్పుడతడు మొదట్ి వరుస్లో ఉనా ఒకరి వ ైప్ప 

చదయ్ చూపపంచి అనాాడతడు, "హే, అయ ా మీరు" ఎవరు, ఎవరు నేనా? అతడనాాడు, "నీవప చదత్న్న 

పెైకెతాు వప, నేను చదయగలనన్న నీవప విశవసపంచావప. కనుక ఇప్పుడు వచిచ చకాీల కురీచలో కూరోచ అందరికర 

చూప్పద్ాము". "లేదు, నా చదత్లో నొపపుగా ఉంద్ి". అకస్ాితుు గా అందరి చదతులలో నొపపు మొదలయ్ంద్ి. 

ఎందుకంట్ట విశావస్ముంట్ట చకాీల బండిలో కూరోచగలగాల. ద్దవపడ వరనేద్ి మనకు అరధమయ్ంద్ి చ ప్ుగలము, 

కాన్న అద్ి లేఖనానుస్ారమ ైన విశావస్ము కాదు. విశావస్మంట్ట మనము చ పేువాట్ిన్న ప్ూరిుగా మ నసపకముగా 

మరియు హృదయప్ూరవకముగా మరియు గీహ ంప్పతో ప్న్నచదయడము.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, ఇకకడ మనముందుకు వస్ుు నా "ప్శాచతాు ప్ము" గురించి 

మ ట్ాల డనునాాము. ప్శాచతాు మప్పలోన్న కొంత భాగము నీవప నీ మనస్ుీను మ రుచకోడము. మరియు 200 

ద్దశాలలో య్యస్ును ద్దవపన్నగా అంగీకరించన్న వారనేకులు ఉనాారు. ద్దవపన్న గురించిన నీ మనస్ుీను 

మ రుచకోవాల. య్యస్ు ఎవరు ఆయన ఏమ్మ చదస్ాడన ేవిషయములో నీ మనస్ుీను మ రుచకోవాల. 

మనమందరమూ చదసపన పాప్ములకొరకెర చన్నపో వపట్కు ద్దవపడతన్నన్న లోకమునకు ప్ంపపంచాడు. 



నీకద్ి అరధముకాక పో వచుచ, కాన్న అద్ద ద్దవపడు చ పపునద్ి మరియు నీవప విశవసపంచాలన్న కోరేద్ ిమరియు 

ఎప్పుడ ైతద నాకుమ రున్నపెై అతడు చదసపన ద్ాన్నపెై నమ్మిక యుంచుతావో అప్పుడు నీత్మంతుడుగా 

తీరచబడుట్నే మ ట్ వస్ుు ంద్ి. "తీరచబడుట్" అనే మ ట్కు అరుమేమ్మట్ి? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, తీరచబడుట్నే మ ట్ అదుుతమ ైన మ ట్, "నేను పాప్మే చదయనట్ువంట్ి 

వాన్నగా ఎంచబడుట్". ద్ీన్నన్న వివరించడాన్నకి నా యోదధ ఒక కథ ఉనాద్.ి 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపనా, ఆ కథ నాకు చ ప్ుండి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, నా కుమ రుడు, కొంతకాలం కితీం, ఫపట్ బాల్ ఆట్ చూడట్ాన్నకి ఫో్ల రిడా 

జారిుయ కు వ ళ్ళళడు, నా కుమ రుడు, ససేవ న్. మంచిద్,ి నేనతన్నకి ఫో నులో మ ట్ాల డి, అనాానతన్నతో, నీకు 

ట్ికెకటే్స్ీలు ద్ రకదు. కాన్న ద్ రికింద్ి. అతడునాకు ఫో న్ చదస్నాాడు ట్ికెట్ుే  ద్ రికింద్ి. ఎంతకు అద్ి అతన్నక ి

ద్ రికింద్ో . ఒకట్ి 30 డాలరల కనుకుంట్ా అయ్నా తకుకవే అనవచుచ. 

అతడు లోప్ల వ ళ్ుతుండగా ఎవరో ఆపప అనాారు, "అబాబయ్, ఆ రెండు ట్ికెట్ల కు నీవ ంత తీస్ుకుంట్ావప?" 

అతడనాాడు 50 డాలరుల . నా ఉద్దేశము, అతడు కాలేజీ విద్ాారిు. అమ ిలనుకునాాడు. నా ఉద్దేశము, ద్ాన్నన్న 

అమ్మి కొంత డబుబ స్ంపాది్ంచు కోవాలనుకునాాడు. కాన్న ఆ వాకిు అనాాడు, "యుఆర్ అండర్ అరెసే్ట". అతన్న 

చదతులకు స్ంకెళ్ుల  వేసప అతడిన్న ఆ ప్టే్ణ జెైలుకు తీస్ుకు వ ళిలపో య రు. నాకా విషయము ససేవ న్ 

సేాహ తులతో ఒకరు ఫో న్ చదసప చ పాురు. అతడనాద్ి, "అయ ా బారబర్" అన్న, "మీకిద్ ిచ ప్ుడాన్నకి 

భయప్డుతునాాను, కాన్న ససేవ న్ జెైలులో ఉనాాడు". నేను నవపవతూ అనాానతన్నతో, "అతడు జెైలులో 

పెటే్బడదంతట్ ిత లవ ైనవాడు కాదు. అతడదమ్మ చదశాడు?" అప్పుడతడు ఏమ్మ జరిగింద్ో  చ పాుడు. 



అంతద చాలు, నేను ఆ జెైలు అధికారికి ఫో న్ చదస్ాను. జెైలు అధికారి ఆ ఫో నులోనే నాతో అనాాడు. "అయ ా 

బారబర్, అతన్నన్నకకడద వద్ిల పెట్ిేవేస్ాు ను". అందుకునాాను, "మీరెంతో మంచివారు, అతన్న నకకడద ఎందుకు 

విడిచిపెట్ాే  లనుకునాారు?" ద్ాన్నకతడు ఉదయమునే వచదచ జడిు  గారిక ిఈ చటే్మంట్ట అస్ీలు ఇషేములేదు 

ఏకేల గెరనా ద్ీన్నన్న తన రికారుా లలో నుండ ితీసపవేయ లనుకుంట్ునాాడు అనాాడు. అంత చాలు, తరావత్ 

ఉదయం జడిు  గారు వచాచరు, మరియు అంతద చాలు, ఇప్పుడు మీరు ఉనా ఈ రాషేరమునకు చ ంద్ినంత వరకు 

నీవప ఇకకడికి వచిచనట్ుల గా ఏవిధమ ైన ఆధారాలు లేవప. మీరువ ళ్ళల రు, ద్ాన్నన ేమనము బ ైబిలు ప్రముగా 

మ ట్ాల డతిద, మీరు పాప్ము అస్ీలు చదయనట్ుల గానే తీరుు తీరచబడినారు. అద్ద "తీరచబడుట్ " అనే మ ట్కు 

అరధము, ద్దవపన్నతో స్రిచదయబడుట్; ద్ాన్నన్న పొ ందుకోడాన్నకి మనమేమీ చదయలేదు, కాన్న కరసీ్ుు ద్ావరా 

నీత్మంతులముగా తీరచబడినాము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, రోమ  5:1 నాకెంతో ఇషేము, "కాబట్ిే  విశావస్మూలమున మనము 

నీత్మంతులముగా తీరచబడి", మన ప్నుల వలన కాదు "కరసీ్ుు నందు విశావస్ము వలన". "కాబట్ిే  

విశావస్మూలమున మనము నీత్మంతులముగా తీరచబడి...  ద్దవపన్నతో స్మ ధానము కలగియుందము". 

అద్ ిత లుస్ుకోడాన్నకి ఎంత గొప్ుగా ఉంద్,ి మన ప్రభువ ైన య్యస్ు కరసీ్ుు ద్ావరా మనము ద్దవపన్నతో స్మ ధాన 

ప్రచబడినాము. 

ఇప్పుడు, మనము చినా విరామం తీస్ుకోనునాాము. మనము త్రిగివచిచన తరావత తరువాత మ ట్ను 

చూడనునాాము. మనము మ రుమనస్ుీ పొ ందవలెనన్న కూడా బ ైబిలు చ బుతునాద్ి. మీరు విశవసపంచాల, 

మరియు మ రుమనస్ుీ పొ ంద్ాల. ఇద్ి వివాద్ాస్ుదమ ైన  మ ట్, "నేన ల  మ రుమనస్ుీ పొ ంద్ాల; మరియు 



ఎంత వరకు మ రిపో నట్లయ్తద స్రిపో తుందనేవి నాకెల  త లుస్ాు య్?" అన్న ప్రజలంట్ారు. మనము త్రిగి 

వచిచన తరావత ఆ విషయ లన ేమ ట్ాల డన ై యునాాము. కారాకమీ న్నా చూస్ూు నే ఉండండి. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిద్ి, త్రిగి వచాచము. మనము డా. వ ైనే బారబర్ తో మ ట్ాల డుతునాాము, 

మరియు మనము అత్ముఖామ ైన విషాం చరిచస్ుు నాాము, య్యస్ు కరసీ్ుు తో స్ంబంధమునకు వచదచ ప్రజలకు 

ఉండవలసపన పరా ధమ్మక విషయ లేమ్మట్ి? మీరొక వేళ్ళ కెరసై్ువపలు కాకపో వచుచ మరయిు మీకు ఈ విషయ లు 

కచిచతముగా కావలసప యుండవచుచ. మీరు కెరైస్ువపలెైనట్లయ్తద, ఇద్ి వినమన్న చ బుతునాాను, ఎందుకంట్ట 

కరసీ్ుు ను న్నజముగా త లుస్ుకునే స్ాు నములోన్నకి కెరైస్ువపలలో కొందరికా చదరుకోలేదనే భయము నాకునాద్ి. 

మీకు బురీలో చాల  జాా నమునాద్ి, కానీ వ ైనే గారు చ బుతునాట్ుల గా మీరింకా య్యస్ు యొకక చకాీల 

బండిలోన్నక ిచదరుకోలేదు మరియు మీకు మీరుగా ప్ూరుముగా ఆయన చదతులకు అప్ుగించుకున్న ఆయనను 

విశవసపంచలేదు. కనుకనే, వ ైనే, ఇప్ుటి్వరకు మీరు చ పపునద్ి ఒకక స్ారి గురుు చదసప, తరువాత మ్మగిలన 

విషయ లను చ ప్ుండి, అద్దమంట్ట, మ రుమనస్ీంట్ట ఏమ్మట్?ి 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, మీకు త లుస్ా, ఆద్ాము పాపాముచదస్ాడు ఆద్ికాండము 3. మరియు 

లేఖనములో ప్రిశీలసేు , ఇప్పుడు మనమందరమూ పాప్ముచదసప ద్దవపడనుగీహ ంచు మహ మను 

పొ ందలేకునాాము. రోమ  6:23, "ఏలయనగా పాప్మువలన వచుచ జీతము మరణము". అద్ద బాధాకర వారు. 

కాన్న తరువాత అంట్ునాాడాయన, "య్తద ద్దవపన్న కృపావరము మన ప్రభువ ైన కరసీ్ుు య్యస్ునందు న్నతా 

జీవము". కనుక ఇప్ుటి్వరకు మనము మ ట్ాల డినద్దమంట్ట, కొంత బాధాకర వారు ఉనాద్ి: మనమందరమూ 

పాప్ములో ప్పట్ాే ము. అద్ద నేడు మన ప్రప్ంచములోన్న స్మస్ా. ప్రజలు ఇద్ి అన్న లేక అద్ ిఅంట్ుంట్ారు. 



కాదు, ఇద్ి పాప్ప్ప స్మస్ా. మనమద్ి అరధము చదస్ుకునేంతవరకు, మరియు ప్రిశుద్ాే తి ద్ావరా ద్దవపడు 

త లయచదయ్ంచనంతవరకు, మరియు కరసీ్ుు  ఎదుట్ మ కరించనంత వరకు, శుభవారు యొకక రెండవ వ ైప్పను 

మనము అరధము చదస్ుకోలేము. శుభవారు య్యస్ు మన జీవితములోన్నకి వచిచనప్పుడు మొదలౌతుంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే, మ రుమనస్ీంట్ట ఏమ్మట్?ి 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, నా ఉద్దేశములో మ రుమనస్ీంట్ట, విశావస్ము మరియు మ రుమనస్ుీ 

ఒకే నాణెమునకు ఉనా రెండు ముఖములు. అయ్తద కొందరు ఏద్ి మొదట్ిద్ ిఏద్ి రంెడవద్ాన్న వాద్ిస్ాు రు. కాన్న 

మూల ంశమేమంట్ట, అద్ ిన్నజమ ైన విశావస్మ ైతద, న్నజమ నై విశావస్మ ైతద, అద్ ిహృదయమును మ రుచట్ 

మ తరమ ేకాక, మనస్ుీను మ రుచతుంద్ి మరియు జీవితమును మ రుచతుంద్ి. నామట్ుే కు అవి రెండూ 

ఒకద్ాన్నతో ఒకట్ి ఉంట్ాయ్, మీకు త లుస్ా, వాట్ిపెై వాద్ించుకొనుట్ హ్వస్ాాస్ుదం. అద్ి ఒక వాకిు కరసీ్ుు  ఎదుట్ 

మోకరించి మరియు న్నజముగా విశవసపంచిన వ ంట్నే జరుగుతుంద్ి. మనమ ప్ుట్ిక ేవిశావస్ం గురించి 

మ ట్ాల డుకునాాము. అద్దమ్మట్ి? అద్ ికేవలము పెైపెైనద్ద కాదు. అద్ ిహృదయ న్నకి చ ంద్ినద్ి. ప్రభువ ైన 

య్యస్ుకరసీ్ుు ను లోప్ల ఆహ్వవన్నంచి ఆయన ఎదుట్ హృదయమును ప్రిచిన తరువాతనే ఆ 

హృదయములోనుండి మ రుమనస్ుీ పొ ంగుతుందన్న నా ఉద్దేశము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, అద్ద ద్దవపడద నీలో చదసే గొప్ు విషయము. ద్ాన్నన్న నీవప తయ రు 

చదస్ుకోలేవప. ఇప్పుడు, ఎంత వరకు నేను మ రుమనస్ుీ పొ ంద్ాల? ప్రజలంట్ారు, "స్రిప్డినంతగా నేను 

మ రుమనస్ుీ పొ ంద్ానా?". ఎందుకనగా మనమద్ ిచరిచంచనునాాము, మీకు త లుస్ా, మీరు చివరికి అయ్తద 

కెరైస్ువపలుగా ఉండిన తరావత కూడా పాప్ముకు, శరీరాన్నకి మరియు మీ జీవిత మంతట్ిలోన్న పాప్మునకు 

అతుకబడ ియునాారన్న కనుక మీకు ఆశలు ఉనావన్న గురిుంచగలుగుతారు. మరియు మీరనేద్ి, 



స్రిప్డునంతగా మ రుమనస్ుీ పొ ంద్ానా? స్రిప్డినంత విశావస్ము ఉంద్ా? నాకెల  త లుస్ుు ంద్ి? నేను 

న్నజముగా రక్షించబడినాననే నమికం, వ ైనే, నాకెప్పుడూ కలుగుతుంద్ి? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, నమికము ద్దవపన్న వాకాములోనుండి కలుగుతుంద్ి. అద్ ిఆతి స్ాక్షాము 

నుండ ివస్ుు ంద్ి. రోమ  8:16 లో, "మనము ద్దవపన్న పపలలలమన్న ఆతి తానే మన ఆతితో కూడ 

స్ాక్షామ్మచుచచునాాడు". మరియు ఇద్ి ద్దవపన్న వాకామును అధాయనము చదయుట్ వలన కూడా 

కలుగుతుంద్ి. నేన్నద్ి ఆలోచించినప్పుడు, నాకు వివాహమ ైన స్న్నావేశమును గురుు చదస్ుకుంట్ాను. నేను 

మ ట్లమీదనుండ ినడుస్ుు నాాను, డయ నా చాల  అందముగా ఉంద్ి. ఆమ  వచిచన తరావత, బో ధకుడు నేను 

చ ప్ువలసపన ఒడంబడిక లన్నాంట్ినీ చ బుతునాాడు. అతడదమ్మ చ బుతునాాడో  నాకేమీ త లయదు. నేను ద్దన్నక ి

ఒడంబడిక చదస్ుు నాానో కూడా త లయదు. కాన్న నాకు త లసపనంత వరకు, ద్ాన్నకి నేనంగీకరించాను. కాన్న 

వివాహమ ై ఇప్ుటి్క ి43 స్ంవతీరాలయ్ంద్ి. నేనారోజున చదసపన ద్ాన్నకనాా ఎంతో ఎకుకవగా ఇప్పుడు నేను 

వాట్ిన్న అరధము చదస్ుకునాాను. మరియు అనేకులకు, వారు విశావస్ులెైనప్పుడు, అద్ి పరా రంభ స్ాు నమనా 

విషయ న్నా అరధముచదస్ుకోరు. అద్ి ముగింప్ప కాదు; అద్ ిపరా రంభము. కనుక ఎప్పుడ ైతద వారు ముందుకువచిచ 

తాము ఆయనను గురించి అరధము చదస్ుకునాంతగా తమను తాము ఆయనకు స్మరిుంచుకుంట్ారో అప్పుడు 

ప్రకియీ మొదలౌతుంద్ి. అప్పుడద్ి ఎదుగుతుంద్ి. ఎదుగుతుంద్ి. ఓహ్, తరువాత్ రోజు ఉదయం మీరింకా 

ద్దన్నన్న విడిచిపెటే్లేద్ో  కనుగుంట్ారు. కాన్న అద్ ిఆయనను విశవసపంచద తరుణము. ద్ాన్నకింకా ఏద్ ైనా కలప్వలసప 

యుంట్ట, అప్పుడు మనము రక్షించబడలేదు. రక్షణ కృప్చదతనే. అద్ ిఒకకట్ ిమ తరమ ేమ ర్ము. మరొక 

మ ర్ము లేదు. 



డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, కెరైస్ువపడిగా, అయ్నందుకు చదయవలసపన ప్నులను గురించిన 

అవస్రంలేన్న పరా ముఖాత య్వవబడుతుందన్న అనుకుంట్ునాాను. మరియు నీవప న్నజంగా రక్షించబడాా వా అనే 

ద్ాన్నన్న నీ జీవితమును చూసప త లుస్ుకోవాలన్న ప్రజలు చ పాురు. ఆస్కిుకరంగా జాన్ కాలవన్ తనకు తానుగా 

చ పపునద్,ి నీవాల  చదసపనట్లయ్తద నీ జీవితమంతా ఆంద్ోళ్నలో ఉంట్ావప, ఎందుకనగా వారింకా ప్రిప్ూరుు లు 

కాలేదు. కనుకనే మరొకస్ారి, నమికాన్నకి ఆధారమేమ్మట్?ి మీరుద్ాన్నవ ైప్ప చూడకుంట్ట, మీరెకకడ చూడవలసప 

యుంద్?ి 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: నీ జీవితములో ఆతియొకక స్ాక్షాము తోను; మరియు, హృదయము 

మ రచబడినప్పుడనుకుంట్ాను. ఇద్ి హృదయ న్నకి చ ంద్నిద్ి. ఎప్పుడ ైతద మన హృదయము 

మ రచబడుతుంద్ో  పేతురు ప్త్రకలో చ ప్ుబడినట్ుల గా ఆయన ద్ ైవిక స్వభావంలో బాగస్ుు లమౌతాము. అద్ ి

భినామ ైన విషయము; ఆ స్వభావము మునుప్ప మనకు లేదు. ఇప్పుడు ఆయన హృదయము మనలో 

ఉండుట్వలన, ఆయన మనలో ప్న్నచదసప, తండిర యొదేకు మనలను నడిపపస్ాు డు. ఆ మ ర్ములోన్నకి మనలను 

నడిపపస్ాు డు. అప్పుడు స్హజ రూప్ముగా, ఒకక రాత్రలోన,ే మ నసపకప్రమ ైన ద్ ైవిక ఆలోచనలను ద్దవపడు 

మనకు ఇస్ాు డు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : నీ ముందు మరియు తరువాత్  జీవితమును వివరించండ:ి ఇద్ి నీ జీవితములో 

జరగడాన్నక ిముందు మరయిు తరువాత. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, అంతకుముందు కేవలము ప్రదరశన, పెట్ ేలను ప్రకీాశంచుట్. నేన్నద్ి 

చదస్ాను; నేనద్ి చదస్ాను; నేనద్ి చదస్ాను; నేను స్రిగానే ఉండాల. ద్ాన్న తరావత ననుా రక్షించింద్ి పరా రధన 

అనుకునాాను. పరా రధన ఎవవరినీ రక్షించలేదు. మనలను రక్షించదద్ి య్యసే. కాన్న ఆయన ముందుకు 



వచిచనప్పుడు పరా రధన తప్ుకుండా ఉంట్ుంద్ి. కాన్న నేను అద్ద పరా రధనను మరల  పరా రిధంచుట్కు ప్రయత్ాంచాను. 

మరొక చిట్ాే ను ప్రీక్షించడాన్నక ిప్రయత్ాంచాను. కాన్న చివరికద్ి నాపె ైఉదయ్ంచింద్ి, ఒకక న్నమ్మషం ఆగండి, 

నేను చదస్ుు నా ప్రత్ద్ాన్నన్న లేఖనము తప్పుప్డుతుంద్ి. మనము ద్ాన్నన్న తరువాత మ ట్ాల డుకుంద్ాము, కాన్న 

ఆ లేఖనము కూడా కేసీ్ుు  ఇచిచనద్ద. తరువాత ఆయన లోకములోన్నకి వచాచడు, తాను స్వయముగా 

కలుగచదసపనదద్,ి మరియు ఆయన మన పాప్ భారమును తనపెై వేస్ుకొన ను. ఆయన ఒక మన్నషపగా, ద్దవా 

మ నవపన్నగా, వందశాతము ద్ిగివచిచన ద్దవపడుగా ప్రిప్ూరు జీవితమును జీవించి సపలువను అనుభవించి, 

మనము చ లలంచవలసపన పరా యశచతుమును మనము చ లలంచలేనప్పుడు తాను చ లలంచనవస్రం లేకునానూ 

మన కొరకు చ లలంచి, తరువాత ప్పనరుతాు నుడ ై మరల  ప్రలోకమునకు ఆరోహణుడాయ్ెను. తరువాత మనలో 

న్నవసపంచుట్కు తన ఆతిను ప్ంపపంచ ను. ఇద్ ిమనపె ైఆయన ముదర. ఆయన మన పాప్ములను 

గూరిచయూ, తీరుును గూరచియూ మరియు నీత్న్న గూరచియూ ఒపపుంప్చదయుట్కు లోకమునకు వచ చను. 

ఆయన మనకు త లయచదయుట్కు వచ చను. మరియు ఇప్పుడు న్నజముగా వ నువ ంట్నే మొదలయ్యా 

అంతరుాదధము ఉనాద్.ి 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను. కరసీ్ుు ను అంగీకరించిన తరువాత ఎదురయ్యా అంతరుాదధమును గురించి 

చరిచంచుకుంద్ాము. ఒక ససు  ముందుకు వచిచ ఎంతో ఆస్కిుకరమ ైన విషయం చ పపుందనుకోండి. అద్దమ్మట్ో 

చ ప్ుండ.ి మనమ్మప్పుడు ఈ మ ట్ను చూడనునాాము. అద్దమంట్ట "శుద్ీధకరించ బడుట్" స్రేనా? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, శుద్ీధకరించబడట్మంట్ట, నా న్నరవచనము, ద్దవపడు ఇద్ివరక ేమనమేమ ై 

యునాామన్న చ పాుడో  ద్ాన్నకి అనుకూలంగా జీవించుట్. అద్ద మనమ కకడ మ ట్ాల డుకుంట్ునా ద్ాన్నకి 

మూల ంశము. ద్దవపన్న వాకాము ద్ావరా మనమ యణను య్ెరుగుదుము. మరియు అద్ద ద్దవపన్న వాకాము 



వలన మనమ ల  మ రచబడ ియునాామో కూడా త లుస్ుకుంట్ాము. మరియు కొలసపీ ప్త్రకలో వాలే, 

మీరిద్ివరకే ప్రభువ ైన య్యస్ు కరసీ్ుు నందు స్ంప్ూరుు లె ైయునాారు. కనుక ఆ ససు ీ నాయొదేకు వచిచ చ పపుంద్ి, 

"వ ైనే, నేను రక్షించ బడినప్పుడు నరకమునుండి విడిపపంచబడినాను". ద్ాన్నకి ఆమ కిచిచన నా మొదట్ి 

స్మ ధానమేమంట్ట, "స్ామ నామ ైన కెరైస్ువ జీవితాన్నక ిఆహ్వవనము". కాన్న ద్ాన్నకంద్ామ , "నీవప ద్ాన్న గురించి 

నాకు చ ప్ులేదు". 

అద్ ిమనమ్మంతకు ముంద్ నాడూ ఉండనట్ువంట్ ిస్ులములో నుంచుతుంద్ి. రోమ  ప్రత్రకలో, పౌలు 

అంట్ునాద్,ి మీకు త లుస్ా మీరు రక్షించ బడకముందు నీత్న్న గురించి మీరు ఆలోచించలేదు. అదంతా 

పెదేద్ిగా అన్నపపంచలేదు. కాన్న మీరు రక్షించబడినతరావత అద్ ిపెదే యుదధముగా మ రింద్ి. అద్ద రోమ  6 లో 

మన శరీరముతో మనకు యుదధమునాదన్న చ ప్ుడములోన్న తాతురాము. అవపను, నాకొక నూతన 

స్వభావమునాద్,ి నేను కరసీ్ుు  స్వభావంలో పాలవాడన ైనాను; అయ్ననూ నేన్నంకా శరరీమును అధిగమ్మంచాల. 

మరియు కరసీ్ుు ను అంగీకరించిన క్షణములోనే మన హృదయములో మొదలెై న్నతాముండద యుదధము. 

అవపను, ముందు మనమ్మంకా ద్ాన్నన్న గురించి చరచించనునాాము. మన శరీరము పాప్మునకు బాన్నసెై 

పో య్ంద్ి అయ్తద ద్ాన్నన్న జయ్ంచడాన్నకి ద్దవపడ ల  స్హ్వయము చదస్ుు నాాడనే వాట్ిపెై మ  యొదే ఒక 

కారాకమీమంద్ి. కాన్న మనయొదే ఒకక న్నమ్మషమే మ్మగలిుంద్.ి వ ైనే. నాజీవితములోన్నకి య్యస్ును ఉండమన్న 

పపలువాలనుకుంట్ునాాను. ప్రిశుద్ాధ తి నాలో న్నవసపంచుట్ను న్నజముగా చూడాలనుకుంట్ునాాను. నా 

పాప్ములు క్షమ్మంచబడాల. అద్ి నాకు త లుస్న్న" చ పేు ప్రజల కొరకు. అట్ువంట్ివారు మీతో కలసప 

పరా రిధంచుల గున పరా రధన చదయమన్న కోరుతునాాను, వారధి న్నజముగా చదసేు  ద్దవపడు తప్ుక వారిన్న రక్షించును. 

కరసీ్ుు  వారిలోన్నక ివచుచను. ఈ పరా రధన చ యాండ.ి 



డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: తండీర, ఇప్పుడద నేను పాపపనన్న అరధము చదస్ుకునావాడన ై నీ ముందుకు వస్ుు నాాను. 

మరియు, ప్రభువా అద్ కకడినుండి వస్ుు ంద్ో  వాకాము నుండి అరధము చదస్ుకునాాను. నేను పాప్ శాప్ములోనే 

జన్నించియునాాను. కాన్న తండీర, నీవప నీ కుమ రున్న లోకమునకు ప్ంపపంచి నేను నా పాప్ములకు చ లలంచలేన్న 

పరా యశచతుమును తాను చ లలంచ నవస్రము లేకునానూ నాకు బదులు చ లలంచడాన్నకి సపలువలో 

మరణ ంచుల గున నీ కుమ రుడ ైన య్యస్ును ప్ంపపంచదంతగా ననుా పేరమ్మంచినందుకు నీకు కృతజాతలు. తండీర, 

ఇప్పుడద ప్రభువ ైన య్యస్ు కరసీ్ుు ను నా జీవితములోన్నకి రమిన్న, వచిచ నా పాప్ముల నుండి మరియు నానుండ ి

ననుా రక్షించమన్న వడేుకుంట్ునాాను. మరియు తండీర న్నజమ ైన నూతన జని అనుభవము మరియు 

రక్షణను గురించి త లయచదసపనందుకు వందనములు. తండీర నీకు స్ుు తులు. య్యస్ు కరసీ్ుు లో నీవిచిచన 

ప్రశస్ుమ ైన బహుమ నము కొరకు వందనములు. య్యస్ు నామమున పరా రిేస్ుు నాాము. ఆమ న్.   

ఆమ న్. వందనములు, వ ైనే. బ ైబిలులో గమన్నసేు  ఎవవరెరననూ - అనగా మీరుకూడా - ప్రభువప నామమందు 

మొఱ్ఱపెట్ిేనయ్ెడల. నీవా పరా రధన పరా రిధంచియుంట్ట, అద్ద ఇప్పుడు చదసపంద్.ి చివరి మూడు మ ట్లు: రక్షించ 

బడును. అద్ద ద్దవపడు నీకొరకు చదసపనద్ి. ఇప్పుడు, వీక్షకుల రా, వచదచ వారంలో మేము చరిచంచబో య్య 

అంశము, ఆ ససు ీ చ పపునట్ుల గా, మీరు కరసీ్ుు ను అంగీకరించి ఆయన మీ హృదయములోన్నక ివచిచనప్పుడు 

నరకప్ప బంధకములు త ంచబడితద మరి మన అంతరంగములో జరుగుతునా ఈ యుదధము ఏమ్మట్ి? మీరు 

అన్నా ప్రస్ంగములను విన్నన తరావత, కెరైస్ువ జీవితమును జీవించడాన్నకి ప్రయత్ాంచిన తరావత కూడా 

విఫలమవవడాన్నక ికారణమమే్మట్ి? నీవప కెరైస్ువపడ ైననూ కరసీ్ుు  చ పపునట్ుల గా జీవించుట్లో విఫలమవవడాన్నకి 

కారణం మేమ్మట్ి? వీట్న్నాటి్ గురించి వఇ వచదచవారంలో వివరించనునాారు. ఇద్ి ఆనందకర, అదుుతమ ైన, 

స్ంతోషకరమ ైన స్మ చారం. మీరు ద్ాన్నన్న పో గొట్ుే కోవాలనుకోవడము లేదు కదూ, తప్ుక చూడండి. 



 

***** 

మ  మరిన్నా టీ్వీ పోర గాీ మలా  చూసేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చ స్ుకొండ ి

"య్యస్ు కరీస్ుు ను అంగీకరించడాన్నకి పరా రిుంచు" @ JAshow.org ను 
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