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WBCL12-1-2  

విడిచిపెట్టా స్తు న్నానత! - క్రైస్ువ జీవితమునత ఎందతకు జీవించలేవు- కార్యకరమం 2 

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. 
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అన్ౌనసర్: నేట్ి మన అత్ధి స్భలలో ప్రస్ంగీకుడు, రచయ్త మరియు పాసే్రు డా. వ ైనే 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 స్ావగతం. నేడు మీరు మ తో కలుస్ుకోవడము నాకెంతో 

స్ంతోషము. నేను జాన్ ఆంకర్ బర్్, మరియు మనయొదే అదుుతమ ైన వాకిు యునాారు. ఆయన పేరు డా. 

వ ైనే బారబర్. ఈయన జీవితమంతా స్ంఘములో ఎద్ిగి, కెరైస్ువ జీవితమును జీవించుట్ను గురించిన 

ప్రస్ంగములను విన్న మరయిు అల ల  జీవించడాన్నకి  ప్రయత్ాంచి ప్రయత్ాంచి మరియు చివరికి ఘోరంగా 

విఫలమయ్న వారికి స్హ్వయము చదయడములో ద్ిటే్ అన్న నా అభిపరా యము. అంతదకాక వారు విసపగిపో య రు 

మరియు న్నరుతాీహప్డాా రు. నేను మీగురించద చ బుతునాానేమో. కొందరు మ  కిద్ి స్రిపో దన్న 

న్నరణయ్ంచుకునాారు కూడా. అవి నాకు స్రిపో వప. నేను ఓడిపో య ను స్రేనా. అల ంట్ి మీరు ఈ 

కారాాకమీ న్నా చోస్ుు ండట్ం నాకెంతో స్ంతోషం, ఎందుకంట్ట మేము మ ట్ాల డబో తునా దద్ద. మరియు వ ైనే 
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ద్ీన్నన్న ఇల  పరా రంభిద్ాే ము: మీరు కూడా కెరైస్ువ జీవితమును జీవించడాన్నకి ప్రయత్ాచి విసపగిపో య నన్న 

చ పాురు. మరియు అద్ి విప్ుడాన్నకి అలవప కాన్న ఒక చికుకముడిల  ఉనాట్ుల గా కూడా నాకు అన్నపపస్ుు ందన్న 

మీరనాారు. కారాకమీ న్నా మొదలుపెడద్ామ . 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, మీకు త లుస్ా, మీరు ఒక చికుకముడి ఇప్ుడాన్నకి ప్రయత్ాంస్ుు నాారు కాన్న 

అద్ి రావడములేదనుకోండి ఏమౌతుంద్ి. అద్ద కచిచతముగా నా కెరైస్ువ జీవితము. మేము ఎదుగుతునా 

స్మయములో మ  య్ంట్లిో ఒక ప్ద్ాల ఆట్ ఉండదద్ి, ద్ాన్నలో ద్ాద్ాప్ప 1000 అక్షరాలుండదవి కావాలనే నేను 

వాట్ిలోన్న ఒక ప్ద్ాన్నా ద్ాచదసేవాడను. మంచిద్ి, అయ్తద ఆట్ అంత అయ్పో తుందనా స్మయములో ఆ 

అక్షరము లేకపో డవం ఎంతో విస్ుగుదలను కలగిస్ుు ంద్ి. నేను రక్ించబడాా ను అనుకునా విషయమే నా 

జీవితములో ఆ కోలోుయ్న మ ట్ కనుక ఆ విషయము యొదేనుండి నేను మొదలుపెట్ాే ల. మరియు చాల  

కాలము ఇతరుల అవస్రాలను తీరచడాన్నక ిమరియు స్రెరనద్ిగా పపలువబడద వాట్న్నాటి్నీ చదయడములో 

వృధాచదసపన తరావత ఇక నేనేద్ీ చదయలేనన్న గీహ ంచాను. ఆయన మీలో న్నవసపస్ుు నాారు కనుక ఆయన 

స్ామరాధ యనుస్ారముగా ప్రవరిుంచుట్ను నేరుచకోవడమే కెరసై్ువపన్నయొకక బాదాత అన్న త లుస్ుకోలేక 

పో తునాారు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, ఇద్ి న్నజంగా విస్ుగుకలగించదదన్న భావించుకునే వారందరికిద్ి 

చ బుతునాాను. మరియు ఎంతో నవపవను కలగించద మీ కుమ రెును గురించిన కథ ఒకట్ి ఉనాద్ి, మీరు 

మీకుమ రుడు మరియు కుమ రెు. మీరు ఉదయమే వారని్న స్ూకల్ కు తీస్ుకువ ళ్ుతుంట్ారు అయ్తద ఒక 

ఉదయం ఏమయ్ంద్ో  వారికర చ ప్ుండి. 
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డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, ఒక ఉదయం, సెేఫనీ రోజూ ఆలస్ా మౌతుండదద్ి మరయిు ఏద్ి ఏమ ైననూ 

తన తలను మూతరం చకకగా అలుల కోవాల మ . అందుకే తన తలను దువేవద్ి డివీధ ిదువపవతూనే ఉండదద్ి. 

అయ్తద నేను పెైకి వ ళ్లల చ బుతుండదవాడను, "సెేఫనీ, ఇద్ి వ ళ్ళడాన్నకి స్మయము కేవలం 10 న్నమ్మషాలే ఉంద్ి." 

"ఐ పో య్ంద్ి నానాా". ఇప్పుడు, ససేవ న్ మ తరం చదల  చురుకెరనవాడు. సెేఫనీన్న మ తరం చదల  జాగీతుగా ద్దన్నకి 

ఏమ ైపో తుందనాట్ుల గా చూడాల. అందుకు నేనునాాను, స్రే అబాబయ్ నేను వ ళ్లల కింీద కారులో 

కూరుచంట్ాను. మేమ్మదేరము న్నజముగా మ  కుమ రెు కొరకు జాగీతు  తీస్ుకోవలసప వచిచంద్ి. కాన్న ఒక రోజు 

ఉదయం ఆమ  ఇంట్ి వ నుకకు వ ళ్లళంద్ి అకకడ నుండి ముందుకు రావడాన్నకి ప్రయత్ాంచింద్ి చివరకు అకకడ 

మంచుపెై ప్డిపో య్ంద్ి. ఆమ  కెరైస్ువ స్ూకల్ కు వ ళ్ుతుంద్ి కానుక వారు బటే్లనీా జాగీతుు గా వేస్ుకుంట్ారు 

అయ్ననో ప్డిపో వట్ంతో ఆమ  మొకాలుకి గాయమ ైంద్ి. కాన్న ఇంట్ిలోన్నకి వ ళ్లల మ రుచకోడాన్నకి స్మయము 

లేదు కనుక ఆమ  కారు త లుప్ప తీస్ుకున్న కూరుచన్న తలుప్ప గట్ిే గా వేసపంద్ి. అయ్తద తాను కారులో 

కూరోచడాన్నకి ముంద్ద నేను నా అబాబయ్తో అనాాను, "ససేఫెన్ ఈరోజు ఏద్ో  మంచి జరుగుతుంద్ి" కాన్న ఆమ  

కారులో కూరుచన్న ఎప్పుడో  ఏద్ో  ఒకట్ి చ బుతునాట్ుల గానే ఏద్ీ చ ప్ుడాన్నకి చూసపంద్ి. "నానాా, నీకోట్ి నేను 

చ పాులనుకుంట్ునాాను". ద్ాన్నకి నేను "స్రే సెేఫనీ, ఏమ్మట్ో చ ప్పు" నీవప కెరైస్ువ జీవితం జీవించలేవప.  మీరేద్ి 

బో ధిస్ుు నాారనేద్ి నేను ప్ట్ిే ంచుకోను కాన్న నీవప కెరైస్ువ జీవితం జీవించలేవప అంద్ి" ద్ాన్నకి నేను "నీ 

పోర తాీహముకు ధనావాద్ాలు అనాాను" నేను కూడా ఎవరినాన ైనా పోర తీహ ంచడాన్నకి ప్రయత్ాంస్ాు . కానీ 

స్ూకలుకు వ ళ్ుతునా స్మయములో ఆమ  చ పపుంద్ి నేయ్జమే విషయము లోప్ల జీరిణంచుకుపోయ్ంద్ి. 

నేనునాాను "సెేఫనీ, నేను కెరైస్ువ జీవితమును జీవించలేనన్న గురుు చదసపనందుకు వందనములు, అద్ి నేన ప్ుటి్కర 

చదయలేన్నద్ ైనా నాలోన్నకి వచిచన కరసీ్ుు  నా లోనుండి చదయ్స్ాు డు అనాాను". 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇప్పుడు, సెేఫనీ ల  చ పేు విశ్ావస్ులు ఎందరో ఉంట్ారు, వారంట్ారు, "అవిస,ె 

నేనేమ్మ చ య ాలో చ పేు అనేక బో ధలను నేను వినాాను. నేను ప్రయత్ాంచాను కాన్న చదయలేక పోయ ను. 

నేను గోరంగా ఓడిపో య ను. నేను చదయలేక పో తునా ఆ విషయం ఏమ్మట్ి". 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: అవపను ఆ విషయం ఏమంట్ట కరసీ్ుు  మనలో ఉండుట్. ననుా బుబాబను మీకు 

ప్రిచయం చదయన్నవవండి. నేనతన్న బుబాబ అంట్ాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీకు చదప్లు ప్టే్డం వేట్ాడట్ం ఇషేం. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: నేనతన్న ఘనతగల వాన్నగా చదస్ుు నాాను. బుబాబ, సపలువ అతన్నకి చాల  దూరముగా 

ఉనాప్పుడద. నా ఉద్దేశము రక్షణను స్ంపాద్ించుకొనుట్కు అతడు ద్దన్నన్న చదయలేడు. ఒక వాకిు కృప్చదతా 

విశ్ావస్ముతో రక్ించబడును; కాన్న మ నవపడు చదయగల ఏ ప్న్నచదతనూ కాదు. బుబాబ ద్దవపడు ఏరాుట్ు 

చదసపన ఏ న్నయముకు స్రిప్డదగిన వాడు కాదు. మంచిద్ి, ఒకక స్ారి రక్ించబడిన తరావత, ఏమ్మ 

జరుగుతుంద్ి? కరసీ్ుు  అతన్నలో న్నవసపంచడాన్నకి వచుచను. ఏద్దమ ైననూ, బుబాబ ద్ాన్నన్న ప్ట్ిే ంచుకోకుండా 

తణుకు తానుగా చదయడాన్నకి యత్ాసేు  అతడు కేవలము బుబాబ గానే ఉంట్ాడు. సపలువకు రెండువ ైప్పల  

శరీరము ధరి శ్ాస్ు రము యొదే న్నలబడలేదు. మరియు ధరిశ్ాస్ు రమేమంట్ట ద్దవపన్న వాకిుతవము మనలో 

న్నవసపంచుట్కు కావలసపన అరహత, అయ్తద మనలో య్ెవవరునూ ద్ాన్నకి స్రిపో రు. అందుకే కరసీ్ుు  మనలో 

న్నవసపంచుట్కు వచ చను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీరు చ బుతునా వాట్ిన్న దృఢప్రిచద బ ైబిలు వచనాలు చూపపంచండి. 
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డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: రోమ  6 వీట్న్నాటి్నీ చకకగా వివరించద వాకామనుకుంట్ాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ద్ాన్నన్న చదవండి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: ద్ాన్నన ల  పరా రంభిస్ుు నాాడంట్ట "ఆల గెరన ఏమందుము? కృప్ విస్ురింప్వలెనన్న పాప్ 

మందు న్నలచియుందుమ ?". ఇకకడ ఆస్కిుకర విషయమమేంట్ట, ఆయన పాప్మునకు ముందు డ ఫపన ట్ 

ఆరిేకలును ఉంచుతునాాడు. ఇప్పుడు, ద్ాన్నన్న వివరించన్నవవండి. ఇప్పుడు నాముందు కొన్నా కాప్పలను 

ఉంచుకునాా ననుకోండి మరియు ఒక కప్పు తీస్ుకోండి అనాాను, కాన్న ద్ాన్నకి ముందు డ ఫపన ట్ ఆరిేకలును 

ఉంచలేదు, అప్పుడు మీకు నచిచన ఏ కప్పున ైనా తీస్ుకోవచుచ. కాన్న ద్ాన్న ముందు డ ఫపన ట్ ఆరిేకలును 

ఉంచితద, ఒక ప్రతదాకమ ైన కప్పు ఉంద్ి ద్ాన్నన్న మ తరమ ేమీరు తీస్ుకోవాల. ఇద్ి డ ఫపన ట్ ఆరిేకలును గురించి 

మనము అరధము చదస్ుకోవలసపన ఒక విషయము. ఆయన 14 వచనము వరకు "పాప్ముకు" ముందు 

డ ఫపన ట్ ఆరిేకలును అల నే ఉంచాడు. తరావత అతడు ద్ాన్నన్న మ రుచతునాాడు, విడిచిపెడుతునాారు చివరికి 

త్రిగి వాడుతునాాడు. 

కనుక అతడు మ ట్ాల డుతునాద్దమ్మట్ి? మనము పాప్ములో ఉండమన్న చ బుతునాాడా ఆయన. అద్ి ఒక 

ప్రతదాకమ ైన పాప్ము కాదు. ఆయన పాప్ వాామోహమును గురించి చ బుతునాాడు, ద్ాన్ననే యోహ్వను 1 

యోహ్వనులో ఆజాా త్కమీము అంట్ునాాడు. పాప్ములన్నాయూ ఆజాా త్కమీములే. కనుక నాకు నేనుగా 

సొ్ ంతవిషయ లను చదస్ుకుంట్ునప్పుడు, నేను ఎవరి మ ట్ను వినడములేనట్టల . ఈ కెరసై్ువ జీవితమును 

స్వశకిుతో జీవించాలనుకుంట్ునాాను. ఇకకడద మనం ఓడిపో తునాాము. ఇంకా అతడనేద్ి "కృప్ 

విస్ురింప్వలెనన్న మన స్వశకిుతో పాప్ మందు న్నలచియుందుమ ?" అంట్ూ తరావత చ బుతునాాడు, 
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"అట్ల నరాదు." ఈ మ ట్ంట్ట నాకిషేము. ఇద్ి రోమ లో అనేకస్ారుల  వాడబడింద్ి. ఇద్ి మ  అబాబయ్ "నానాా, నీ 

గోల్్ కడడాలను నాకివవవా?" అనాట్ుల ంట్ుంద్ి. అట్ల నరాదు! నాకునా చివరి కడడాలను నీవప తీస్ుకునాావప 

మరల  వాట్ిన్న త్రిగివవలేదు. "పాప్ము విషయమ ై చన్నపోయ్న మనము ఇకమీదట్ ఏల గు ద్ాన్నలో 

జీవించుదుము?" ఇద్ి అస్లు విషయము. మన స్వశకిుతో మనమేద్ి చ య ాలనుకుంట్ట ద్ాన్నన్న చదస ేపాత 

జీవితమునకు మనము చన్నపోయ ము. "కరసీ్ుు  య్యస్ులోన్నకి బాపపుస్ిము పొ ంద్ిన మనమందరము ఆయన 

మరణములోన్నకి బాపపుస్ిము పొ ంద్ిత్మన్న మీరెరుగరా?" మరియు నాల్వ వచనంలో త్రిగి చ బుతునాాడు, 

"కాబట్ిే " లేఖనములలోన్న  ఈ "కాబట్ిే " నాకెంతో ఇషేము, ఎందుకంట్ె అవి అకకడ ఎందుకునావి? 

ఆయననాాడు, "కాబట్ిే  తండిర మహ మవలన కరసీ్ుు  మృతులలోనుండి య్యల గు లేప్బడ నో, ఆల గే మనమును 

నూతనజీవము పొ ంద్ినవారమ ై నడుచుకొనునట్ుల , మనము బాపపుస్ిమువలన మరణములో పాలు పొ ందుట్కెర 

ఆయనతోకూడ పాత్పెటే్బడిత్విు". 

ఇప్పుడా జీవితము, ఆ నూతన జీవితము, ఇకకడ "నూతన" అనే ద్ాన్నకి రెండు మ ట్లు ఉనాాయ్. వాట్ిలో 

ఒక మ ట్ న్నయోస్; వ ైనే మరొక కారును కొనాాడు, కాన్న అద్ ిఅత్న్నకి కొతుద్ి, కాన్న అద్ి కూడా కారే. కెయ్నోస్ 

అం ప్దము అంట్ట గుణాతికంగా, ప్ూరిుగా మరియు మునుపెనాడూ చూడనట్ువంట్ిద్ి: వ ైనే బయట్కు వ ళ్లల 

ఒక స్ాుస్ షపప్ కొనాాడు. అద్ి విభినామ ైనద్ిగా ఉంట్ుంద్ి, ఇద్ి నూతన జీవితమంట్ట. అందుకే రోమ  12లో 

అతడంట్ునాాడు, మీకు త లుస్ా, ద్ీన్న గురించి ఆయన మ ట్ాల డుతునాప్పుడు అంట్ాడు, "కాబట్ిే  

స్హో దరుల రా, ప్రిశుదధమును ద్దవపన్నకి అనుకూలమున ైన స్జీవ య గముగా మీ శరీరములను ఆయనకు 

స్మరిుంచుకొనుడి" కనుక ఒక నూతన జీవన విధానమునాద్ి. కాన్న ముఖామ ైన విషయమేమంట్ట ఆ నూతన 
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జీవితము కరసీ్ుు  నీలో న్నవసపంచుట్. గలతీ ప్త్రకలో కూడా ద్ీన్నన్న మనం గమన్నస్ాు ము, మీరకకడికి 

వ ళ్లనునాారా. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, మీరిప్పుడు చ పపున ద్ాన్నగురించద రెండు ప్రశాలు. మొదట్ిద్ి, కరసీ్ుు లో 

నీవప మరణ ంచావన్న చ ప్ుడములోన్న అరధమేమ్మట్న్న ప్రజలు త లుస్ుకోవాలనుకుంట్ునాారు. అద్ ప్పుడు 

జరిగింద్?ి అద్ ల  జరిగింద్?ి నీట్ిలో మున్నగ ిబాపసుస్ిము తీస్ుకొనుట్నే ద్ాన్న గురించి అతడు 

మ ట్ాల డుతునాాడా లేక మరొక ద్ాన్నన్న ద్దన్నన ైనా చ బుతునాాడా? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, మొదట్ిద్,ి కరసీ్ుు ను నీవప అంగీకరించిన క్షణమే చన్నపో వపట్ జరుగుతుంద్ి. 

నీవప పాత జీవిత విధానమునకు నీవప మరణ ంచావప. మరియు మ నమొక నూతన జీవితములోన్నకి 

ప్రవేశంచాము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మనద్ి త లయక పోయ్నప్ుట్ికినా? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మనద్ి త లయక పోయ్నప్ుటి్కినీ. ఇప్పుడు ముఖావిషయమేమంట్ట ద్దవపన్న 

వాకాములోనుండి ద్ాన్నన్న అరధము చదస్ుకోడాన్నకి మన మనస్ుీలను నూతన ప్రుచుకోవాల. కాన్న ఆ 

స్తామును అరధముచదస్ు కునాప్పుడు కరసీ్ుు  మనలో న్నవసపంచడమనేద్ి మనకు అరధమవపతుంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : కనుక ద్దవపడు మనతో చ బుతునాాడు, కరసీ్ుు ను మనము అంగీకరించినప్పుడు, 

త లయన్నద్ి ఏద్ో  నీలో జరిగింద్ి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: అద్ి న్నజమే, మీరొక అదు నూతన స్ృషపే  
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, ఇప్పుడా విషయ న్నా నేను ఇషేప్డుతునాాను, అద్ి అంతకుముందు 

నడిపపన కారుల ంట్ిద్ి కాదు అద్ి సెుస్ షపప్. అదు నూతన మ ైనద్ాన్నన్న మీరు త చుచకునాారు. కాన్న 

ప్రజలంట్ునాద్ి, "వ ైనే, ద్దవపడు ననుా కరసీ్ుు లో ప్ూరిుగా నూతన వాకిుగా చదసపనప్పుడు, ద్ాన్నన్న నేన ందుకు 

అనుభవించడము లేదు?" 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, అద్ద అస్లు స్మస్ాన్న నా ఉద్దేశము. మన శరీరముయొకక మోస్మును 

మనము అరధము చదస్ుకోము. మనము మన లోక మనస్ుతవమును కెరైస్ువ జీవితములోకి కూడా 

తీస్ుకువస్ుు ంట్ాము. నేను కాలేజీలో బాల ఆట్ ఆడాను, మరియు ల కరు గద్ిలో గోడపెై అనేకులు చదసపన 

స్ంతకాలు చూస్ాను, "మన ప్రయ ణము కషేముగా ఉనాప్పుడు, కషేములు ప్రయ ణమును కొనస్ాగుల  

చదస్ాు య్". బారబర్ కొంచం ముందుకు వ ళ్ళండి, "నేను వ ళ్ళలేను". "మరొక 10 చ కకరుల  వేయండి". నా 

ఉద్దేశము, ప్ూరిు చదయండి. మీరడి చదయగలరు. మనమ  మనస్ుతవమును ల గి మన కెరైస్ువ జీవితములో 

ద్దవపడు ఆశస్ుు నాా ద్ాన్నన్న ఏద్ో  ఒక రీత్లో ప్ూరిుచదయగలమన్న అనుకుంట్ుంట్ాము. మరియు ఇకకడద 

మనము ప్డిపో తుంట్ాము. నా మంచి ప్నులను గురించయ్తద నేను ఆయన స్ామరధయముపెై కాక నా 

స్ామరధయముపెైనే ఆధారప్డుతునాాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిద్ి, మరి బాపసుస్ిము. మనము భౌత్క కియీను గురించి 

మ ట్ాల డుతునాామ  లేక జరిగిన ద్ాన్నకి ఒక ఉద్ాహరణగా మ ట్ాల డుతునాామ ? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: లేదు, ఇద్ి జరిగినద్ాన్నకి ఒక ఉద్ాహరణ మ తరమే. ఇకకడ నాచదత్లో ఒక గిన ాలో 

రంగు ఉంద్ి - య్ెర ీరంగు; ఈ గిన ా తదట్గా ఉంద్ి- మరియు నేనొక త లలట్ి బటే్ తీస్ుకున్న ఆ య్రెీ రంగులో 
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ముంచితద ద్ాన్నన్న నేను ద్ీన్నలో బాపసుస్ిమ్మచాచను. నా సేాహ తులతో అనేకులు కాదు కాదు కాదు అంట్ారు. 

ద్ీనరధం గురిుంచబడట్ము. మంచిద్ి, అవపను, కాన్న లోకరీత్గా గీీకులో, ఈ మ ట్ ఒక వాకిు ప్ూరిుగా 

మున్నగినప్పుడు ఉప్యోగించబడుతుంద్ి, కనుక ద్ీన్నలో ఆ అరధముకూడా ద్ాగిఉంద్ి. కాన్న మీరు ద్ాన్నలో 

ద్ీన్నలో ముంచినప్పుడు, ద్ాన్నలో ముంచినప్పుడు, ఆ య్ెరీ రంగులో, ఆ బటే్కు ఏద్ో  ఒకట్ి జరిగింద్ి. అద్ి ఇక 

త లల  బటే్ కాదు. అద్ి రంగులో ముంచబడుట్ కాదు, రంగు బటే్లోన్నకి చదరింద్ి. మరియు రక్షణ స్మయములో 

జరిగిన స్ంగత్ అద్ద. మనము కరసీ్ుు తో స్మ ధిచదయబడి నూతన జీవిత విధానములో నడవట్ాన్నకి 

లేప్బడియునాాము. మరియు ఆయన సపలువలో మరణ ంచినప్పుడు మనమ యణతో మరణ ంచాము. 

మరియు అద్ి కచిచతముగా మనమ యన ముందు మోకరించి మన హృదయములోన్నకి ఆహ్వవన్నంచిన 

న్నముషములోనే జరిగిపో తుంద్ి. మనము అదు నూతన వాకిుగా మ రచబడతాము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిద్ి, మనమ్మప్పుడు ఒక విరామం తీస్ుకోనునాాము. ఇద్ి మంచి 

విషయము మరియు ఇద్ద ద్దవపన్న వాకాము చ బుతునాద్ి, అయ్ననూ ద్ాన్నన్న అరధము చదస్ుకోడాన్నకి మరియు 

ప్ూరిుగా విశవసపంచడాన్నకి మరియు గీహ ంచడాన్నకి మనకు ప్రజలకు చాల  కషేమౌతుంద్ి. కనుక మనము త్రిగి 

వచిచనతరువాత నేనొక ప్రశా అడగనునాాను: ఇదంతా స్తామ , నాకెందుకంత కషేమౌతుంద్?ి శరీరమన్న  

బ ైబిలు చ బుతునా ద్ాన్న అరుమేమ్మట్ి? మీరు ద్ాన్నన్న న్నరవచించి వచనాలలో చూపపంచాలన్న అడుగుతునాాను, 

ఎందుకంట్ట మనుమడి కలుస్ుు నాామన్న వారనవచుచ. కాన్న ఇద్ి ద్దవపడు చ బుతునాాడన్న వారికి ద్దవపన్న 

వాకాములోనుండి చూపపంచమన్న అడుగుతునాాను. మరియు ఇకకడి ప్రత్ద్ాన్నకి ముఖా విషయమ్మద్ి. 

పరా యుల రా, చూస్ూు నే ఉండండి, మీకిద్ ంతో నచుచతుంద్ి, వ ంట్నే వచదచస్ాు ము. 

***** 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిద్ి, మేము త్రిగి వచాచము. మరియు పపరయుల రా మనమీ స్మస్ా 

గురించి చరిచస్ుు నాాము. మీరు కెరైస్ువపలెై ప్రభువ ైన య్యస్ు కేసీ్ుు ను రక్షకున్నగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన నీ 

జీవితములోన్నకి వస్ాు డు. కాన్న కెరైస్ువ జీవితమును జీవించడాన్నకి నీకెందుకు విస్ుగుగా అన్నపపస్ుు ంద్ి. ద్దవపడు 

జరిగినదన్న చ పపునద్ి ఏమ్మట్,ి ఎందుకు మీరు విస్ుగుచ ందుతునాారు పో రాట్ాలు ద్దన్నకి మరియు ద్దవపడు 

వాగాధ నము చదసపన విఆజాము ఏమ్మట్నేవి? చరిచంచుకుంట్ునాాము. స్రే మనమ కకడికి ఎల  

చదరుకుంట్ాము.? చాల  ఆచరణాతిక విషయ లు. కనుక వ ైనే చ బుతునావాట్ిన్న జాగీతుగా గమన్నంచండి. వ ైనే, 

మరల  పరా రంభించండి. కెరైస్ువ జీవితమును జీవించుట్ మనకెందుకు కషేము? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: స్రే, మంచిద్ి, మనము 5 వచనంతో మొదలుపెడద్ాము. మనము రోమ  6 

చదువపతునాాము. మనము 4 వచనాలు ముగించాము ఇప్పుడు 5 వచనం, "మరయిు ఆయన 

మరణముయొకక స్ాదృశామందు ఆయనతో ఐకాముగలవారమ ైన య్డెల, ఆయన ప్పనరుతాు  నముయొకక 

స్ాదృశామందును ఆయనతో ఐకాముగల వారమ ై యుందుము." నాకు ద్ీన్నలో ఇషేమ ైన ప్దము "ఐకాము" 

ఇద్ి అన్నాట్ినీ కలగియునా ప్దము. అయ్తద ద్ీన్నన్న న్నరవచించాడాన్నకి అనుకూలంగా గీీకులో అనేక 

ముందుమ ట్లు ఉప్యోగించబడినవి. మరియు మరొక మ ట్ "తో", గీీకులో "తో" కు అనేకమ ైన ప్ద్ాలు 

ఉనావి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మన త లుగులో తో నాకే ప్దము కానీ వారికి రెండు మ ట్లునావి. స్న్ అనే మ ట్, 

మరియు మ ట్ా అనే మ ట్, మ ట్ా అంట్ట స్ంబంధముకు చ ంద్ిన తో. స్న్ అంట్ట స్న్నాహ త స్ంబంధముకు 

చదన్నద్ినా తో, అనగా ఇద్ి విడద్ీయరాన్న. మరియు వీట్ి మధా తదడాను త లుస్ుకోవడము చాల  ముఖామ ైనద్ి. 
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ఇద్ి ద్ాద్ాప్పగా ఎల ంట్ిదంట్ట, నాకు బిసెకట్ల ంట్ట ఇషేము. నాకు బిసెకట్ల ంట్ట చాల  ఇషేము. నేను 

అదుప్పచదస్ుకోలేను. మనము చాల  స్ంవతీరాలుగా తూరుున న్నవసపస్ుు నాాము అలుబకరకకుకలో తొమ్మిద్ి 

స్ంవతీరాలునాాము, అకకడివారికి ట్ోరిేల ల  ఉనావి. ఇప్పుడు, అవి మంచివారే. అవి న్నజంగా మంచివే, కాన్న 

పాత దక్ిణ కేతదడ్ బిస్కట్ల వంట్ివి కాదు. 

ఇప్పడు, ఇప్పుడు మనము కొన్నా బిసెకట్ుల  చదస్ుు నాా మ నుకోండి, మనదగ్ర ఒక గని ా ఉంద్ి. మనమ  

గిన ాలో అన్నా వస్ుు వపలను ఉంచుతాము. అల ల ంట్ప్పుడు అకకడ గీీకులో ఇప్పుడు మనము చ పపున "తో" 

అనే మ ట్కు కావలసపన ఏ మ ట్ను ఉప్యోగించాల? అకకడ ఖచిచతంగా మ ట్ా వాడాల, ఎందుకంట్ె మీరు 

ద్ాన్నన్న చదయగలరు; మీరేద్ి చదస్ుు నాారో మీకు న్నజముగా త లసపయుంట్ట మీరు చదస్ుకుంట్ూ వ ళ్లలపో వచుచ. 

కొందరంట్ారు మీరు ద్ాన్నకి కొవపవను  కలుప్పతారు అందుకే అద్ి ప్ూరుయ్న తరావత ద్ాన్న ఆకారం అల  

ఉంట్ుందంట్ారు. కానీ మీరు వాట్న్నాట్ినీ కలపపకలపప పెదే కేతడద బిసెకట్ ఆకారంలో ఉంచుతారు. నేనేమ్మ 

చ బుతునాానో మీకరధమయ్ంద్ా, ఒక పెదే బిసెకట్, ద్ాన్ననకకడ విడిచిపెడద్ాము, ఒకచినా ఆట్ బొ మి కాదు, 

కాన్న పెదే బిసెకట్. మరియు ఇప్పుడు మీరు ద్ాన్నన్న ఓవ నులో ఉంచి వండుతారు. ద్ాన్నన్న బయట్కు తీస్ాు రు. ఆ 

వస్ుు వపలనీా కలసప యునావా? ఓహ్, అవపను! కాన్న మీరు గీీకు వారెరతద, అప్పుడు మీరు ఆ ముందు మ ట్ను 

మ రాచల. అవి ఒకద్ాన్నతో ఒకట్ి మ తరమే లేవిప్పుడు అవి వాకా ద్ాన్నలో ఒకట్ిగా అయ్పోయ్నవి. కనుక 

పౌలు ఇకకడ చ బుతునాద్ి, నా బుబాబ భాషలో మనము య్యస్ుకోరకు బిసెకట్ల  వంట్ివారమంట్ాను. య్యస్ు 

స్వయముగా మన జీవితములలోన్నకి వండుకునాాడు. 

ఇప్పుడు, అస్లెైన స్మస్ా 6 వచనంలో  మొదలౌతుంద్ి. "య్ెరుగుదుము" అనగా అనుభవప్ూరవకముగా 

త లుస్ుకొనుట్. మనము చాల  తవరగా గీహ ంచనునాాము "పాప్శరీరము న్నరరుకమగునట్ుల , మన పరా చీన 
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స్వభావము ఆయనతోకూడ సపలువవేయ బడ నన్న" - ఆయన శరీరాన్నా పపలచద విధానము ఆస్కిుకరంగా 

ఉంద్ికద్ా, మన శరీరములు, పాప్ శరీరములు - "ఏమనగా మనమ్మకను పాప్మునకు ద్ాస్ులము 

కాకుండుట్కు". ఇద్ి ఆస్కిుకరమ ైన తరుు మ . కొందరు నశంచబడుట్ అంట్ారు. మంచిద్ి, అవపను మరియు 

కాదు. అకకడి ప్దము కాట్రీుయో - కాట్ా, వద్ిలవేయుట్, అరిుయో, చలనములేకుండా, న్నచ చదన సపుత్లో 

ఉంచివేయుట్. 

మేము ఎదుగుతునా స్మయములో నా ఉద్దేశము ప్రకారము మ  యొదే అందరికనాా చ ంద్ాలమ ైన కారులు 

రెండు ఉండదవి. అద్ి ఎడ ీల్ కాదు అద్ి చాల  భయంకరం, కాన్న అద్ి స్ుే డ్ బేకర్ వి, మీకు స్ుే డ్ బేకర్ 

గురుు ంద్ా? అవి చూడట్ాన్నకి బులెట్ాల  ఉండదవి. నా ఉద్దేశము, అద్ ల  ఉండదవంట్ి ఏద్ి ముంద్ో  ఏద్ి వ నుకో 

త లసేద్ి కాదు. అయ్తద మ  నానా గారికి మరొక ద్ారిలేదు ఎందుకంట్ె మ వదే కావలసపనంత సొ్ ముి లేదు, 

కనుక ఉనాంతలోనే వచిచంద్ి తీస్ుకోవాల. అయ్తద యవవనుడుగా నేననుకునే వాడిన్న, "నానాా, ప్స్ుప్ప 

స్ుే డ్ బేకర్ కొనవదుే ", ఎందుకంట్ట నడప్డాన్నకి ద్ారి స్రిగా లేదు మరియు ద్ాన్నన్న పెటే్డాన్నకి స్ులంకూడా 

మ కు లేదు. "వదుే , వదుే , వదుే , నానాా, ఇంట్ికి కొద్ిే  దూరంగా ఆపపవపంచాడు. అకకడికి మేము 

నడుచుకుంట్ూ వ ళ్ళళవాళ్ళం. మ కద్ి ఉందనా విషయము ఎవవరికి త లయకూడదనుకునాాము". 

మంచిద్,ి ఒకరోజు ద్ాన్నలో కూరుచన్న అనాాను, మీకు త లుస్ా, "ద్ీన్నన్న నడప్డం నేను నేరుచకోనునాాను". 

ఆకాలంలో, మీకు త లసపనట్ుల గా, గేరులు ద్ానతాత అద్ద మ రుచకోవడం లేదు. మీరు అయ్తద న్నట్ారుగా గరేులు 

మ రాచల లేక సెైకిలుల  తొకుకకోవాల. కనుక ద్ాన్నలో కూరుచనాాను, ద్ాన్నన్న పరా రంభించడాన్నకి యత్ాంచాను.  

మీకు కూడా అల  నడిపపన అనుభవం ఉంట్ె, మనందరం నడిపే యుంట్ాము, ద్ాన్నన్న నూట్ార లోల  పెటే్డం 

మరిచపో వడం ద్ాన్నన్న గేరులోనే వద్ిలేసప కాల ట్ుచను స్రిగా పెట్ుే కోక పో వడము, అల  ఉంచి పరా రంభించడాన్నకి 
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యత్ాసేు  వ ంట్నే అద్ి ముందుకు దూకుతుంద్ి. మరియు, మీకు త లుస్ా, నేననుకుంట్ునాాను, ఒహ ద్దవా. 

ఇల  చివరికి కాల ట్ుచను స్రగిా వదలట్ం తరావత జీరును మ రచడం నేరుచకున్న కారును 20 మీట్రల వరకు 

నడిపపంచాను. ద్ాన్నకంట్ట ముందుకు వేళ్ళ లేదు ఎందుకంట్ె మ  య్ంట్ి వ నుక అంతద స్ులం ఉంద్ి ద్ాన్నకి మ్మంచి 

వ ళ్లతద నేను ప్డిపో తాను. కనుక నేను 20 మీట్రుల  మంద్ికి, తరావత 20 మీట్రుల  వ నకిక, ముందుకి. వ నకిక 

వ ళ్లల ను. న్నజాము చ పాులంట్ట, నాకు 17 ఏండల  వయస్ులో డ ైవింగ్ ల సెన్ీ వచదచప్ుట్ికి నేను 20 వేళ్ల మ ైళ్ుళ 

20 మీట్రుల  ముందుకు మరయిు 20 మీట్రుల  వ నకిక నడపిపంచాననుకుంట్ాను. 

కాన్న ననుా ఆకరిషంచిన అంశమేమంట్ట, నేను ద్ాన్నన్న నూాట్రలోల  ఉంచి మరియు కాల ట్ుచను గనుక ప్ట్ుే కున్న 

ఏకిీలేట్రును తొకుకతుంట్ట అద్ి ఎంతగానో గరిుంచినట్ిే  శబేము చదస్ుు ంద్ి. ఏద్దమ ైనా, కారుపెై మ తరం ద్ాన్న 

ప్రభావం ఉండదు, ఎందుకంట్ట నేను కాల ట్ుల ు ద్ావరా అదుప్పచదయబడుతునాాను. మరియు కరసీ్ుు  మన 

జీవితములోన్నకి వసేు  ఆయన పాప్మును శకిులేన్నద్ాన్నగా చదసప ద్ాన్నకి మనపెై అధికారము లేనట్ుల గా 

చదసేవిధముగా మన జీవితములోన్నకి ఆయన వస్ాు డు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవపను, మీకిద్ివరకే చ పపున కథను చూసేు , వేట్ాడట్ం, చదప్లు ఇల ంట్ివి 

మీకిషేమన్న చ పాురు, మీరు మీ ప్పంట్ిన్న న్నజంగా వేగముగా ప్రవహ స్ుు నా నద్ిలో నడుప్పకుంట్ూ 

వ ళ్ుతునాారు అప్పుడు ఏం జరిగింద్ో  చ ప్ుండి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, నద్ి ప్రవాహము ననుా లోప్ల ల గివేసపనద్ి, నేన్నక ద్ాన్నన్న తపపుంచుకోలేక 

పోయ ను. నద్ి వేగము చాల  బలంగా ఉంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్పంట్ిన్న త్రగవేశ్ారు మీరు. 
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డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: ప్పంట్ిన్న త్రగవేశ్ారు. న్నజాన్నకి, ద్దవపన్న కృప్చదతనే నేను ద్ాన్ననుండి తపపుంచుకో 

గలగాను, కాన్న నద్ి వేగము ననుా ల గివేస్ుు నాదన్న గహీ ంచాను. ఆ వేగముకు వాత్రేకంగా నేనేద్ీ చదయలేను. 

నేనప్పుడు అస్ీలు నద్ిలోకి ద్ిగియుండకూడదు, అద్ి వరదవంట్ి స్మయము, అప్పుడు వ ళ్ళడము స్రెరన 

న్నరయము కాద్ ంతమ తరము. కాన్న చివరికి నేను ప్ట్ుే కోడాన్నకి అనువపగా ఒక కొమిద్ రికింద్ి ద్ాన్నన్న 

ప్ట్ుే కున్న ఒడుా కు చదరుకునాాను. మరియు నేను చదయగలను అనుకునాప్పుడు జరగిే విషయము  కూడా 

ఇల నే ఉంట్ుంద్ి. మనము శరీరముయొకక వేగములోన్నకి చికుకకుపో తాము మరియు శరీరము మనలను 

లోన్నకి ల గివేస్ుు ంద్ ిమరియు అంతము లేనంతగా విసపగసి్ుు ంద్ి. ఉద్ాహరణకు, "మంచిద్ి, నేనద్ి నమిను 

వ ైనే, మీరు చదయగలరన్న నాకు నమికముంద్ి" అనేవారు కొందరునాారు, అవపనా? కరసీ్ుు  స్ంఘమును 

పేరమ్మంచినట్ుల గా మీరును మీ భారాలను పేరమ్మంచుడన్న ద్దవపడు చ పాుడు. వాత్రేకులెవరెరనా ఉనాారా? నేను 

నా చదత్న్న పెైకెతును. ఆయన మననుండి ఆశంచదదంతా జరిగించగలవారిన్నగా చదయడాన్నకి ఆయన మనలో 

న్నవసపంచును. అద్ద శుభవారు. అద్ద స్ువారులోన్న అందమ ైన విషయం. ఇద్ి రక్షణతోనే ఆగిపో దు. అకకడ 

మొదలౌతుంద్ి. కరసీ్ుు  మనలో న్నవసపంచుట్కు వచుచను. ఆయన మన న్నతాా జీవము. ఆయన మన జీవము, 

మరియు ద్ీన్ననే ప్రజలు అరధము చదస్ుకోవాల. ఆయనను నీవప అంగీకరించిన విధముగానే ఆయనల  నీవప 

నడువపము. ఆయనయంద్ద నమ్మిక యుంచుము గాన్న శరీరముపెై నమ్మిక యుంచవదుే , ఎందుకంట్ట అద్ి 

న్ననుా కింీద్ికి ల గేస్ుు ంద్;ి అకకడనుండి న్నజమ ైన నాశనము మొదలౌతుంద్ి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఆ వచనములోన్న రెండవ భాగమేమ్మట్ి? 
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డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, ఆయనంట్ాడు, "మనమ్మకను పాప్మునకు ద్ాస్ులము కాకుండుట్కు 

పాప్శరీరము న్నరరుకమగునట్ుల " ఇద్ద అస్లెైన స్మస్ా. మనము బాన్నస్లం, మనము ఎంచుకొనుట్ వలన 

కాదు కాన్న పరా రంభమునుండి వచిచన ద్ాన్నవలన. కరసీ్ును అంగీకరినచడాన్నకి మనము ఒప్పుకోనన్న 

స్మయములోనే మనము పాప్మునకు ద్ాస్ులమవపతునాాము. స్ావరధం మధాలో వస్ుు ంద్ి. పాప్ములోన్న 

మధా అక్షరము నాకా విషయ న్నా త లయజేస్ుు ంద్ి. అద్దమ్మట్ంట్ట "నేను"; గరవమనే మ ట్లోన్న మధా 

అక్షరము నేను. నేన ప్పుడ ైతద మధాలోకి వస్ాు నో వ ంట్నే నా అంతట్ నేను ద్ాన్నన్న పాడుచదస్ుకుంట్ాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : వ ైనే, మనము రక్ించబడినప్పుడద కరసీ్ుు  మనలను నూాట్రల్ సపుత్లోకి ఉంచుతాడా 

మ కు కొద్ిేగా వివరించండి. లేకుంట్ట మనము ఆకాంక్షలతో మన కోరికలతో మరియు మన ఆశయ లతో 

ముందుకు వ ళ్లలపో తూనే ఉంట్ాము కద్ా. వాట్ిపెైన మనకు అధికారము లేదు. కాన్న ఆయన మనలను 

నూాట్రల్ సపుత్లో ఉంచాడు గనుక ఇప్పుడు మనము ఎంచుకోగలము. ఆయన మనలను నద్ిలోనుండి 

వ లుప్ల తీయును. నద్ి ఇంకా గరిుస్ూు నే ఉంద్ి. మనము త్రిగి అడుగుపెడితద, అంతద, త్రిగి ప్డిపో తాము. ద్ీన్న 

గురించి ఇంకొంచం వివరించండి. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: స్రే, మీకు త లుస్ా, పౌలుగారు గలతీ 5:16 లో మనము అరధము చదస్ుకొనుల  

వార స్ాడనుకుంట్ాను. "నేను చ ప్పునద్దమనగా" ఆయన వారితో వాకిుగతముగా చ బుతునాాడు, 

"ఆతాినుస్ారముగా నడుచు కొనుడి," ఇప్పుడు, అద్ ిఎంపపక, ఆ ఎంపపకను మనము తీస్ుకోవాల. 

"అనుస్ారముగా" అనగా "ద్ాన్న ప్రకారముగా". ఆతి వాకాానుస్ారముగా ప్రవరిుస్ుు ంద్ి. కనుక మనము కరసీ్ుు కు 

స్మరిుంచుకోడాన్నకి ఇషేప్డినప్పుడు, ఆయన వాకాాన్నకి లోబడినప్పుడు, ఆతాినుస్ారం నడుస్ాు ము. 
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ఆయనంట్ాడు, "అప్పుడు మీరు శరరీేచఛను న రవేరచరు". ఓహ్ ఓహ్! మనకింకా శరీరేచఛయు ఉనాాయ్. 

ఆయన విశ్ావస్ులతో మ ట్ాల డుతునాాడు, నశంచిన వారితో మ ట్ాల డట్ంలేదు. తరావత అంట్ునాాడు, 

"శరీరము ఆతికును ఆతి శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్ిం చును. ఇవి యొకద్ాన్నకొకట్ి వాత్రేక ముగా 

ఉనావి గనుక మీరేవిచదయ న్నచఛయ్ంతురో వాట్ిన్న చదయచుందురు". ఇదంతా వరుమ న కాలంలో ఉనాద్ి. 

"మీరేవిచదయ న్నచఛయ్ంతురో వాట్ిన్న చదయచుందురు". మరొక మ ట్లో అద్ి చిట్ాే  చివరి ద్ారి. నా జీవితములో 

కేసీ్ుు కు బదులుగా వ ైనే ను ఎంచుకుంట్ట, ఆయన నన ాద్ి చదయమన్న చ బితద, ద్ాన్నన్న చదయ స్మరుము న్నస్ాు డు. 

అయ్తద స్మసేామంట్ట, శరీరచేఛలు ఎంత మోస్కరమ ైనవో అనేకులు గురిుంచడము లేదన్న 

నేననుకొనుచునాాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : వీట్ిన్న గురించి ఇంకా వచదచవారంలో చరిచంచనునాాము. అయ్ననూ పరా ధమ్మక 

అంశముతో పరా రంభించాలన్న అనుకుంట్ునాాను. "నేన నోా పాప్ములు చదస్ాను. ఇద్ిప్పుడు స్ాధామౌతుందన్న 

అనుకోను" అన్న అనేక కెరైస్ువపలు చ బుతుంట్ారు. కాన్న వారు న్నజంగా కరసీ్ుు నందు విశ్ావస్ముంచారా, స్రే. 

వారిల  జీవించడము లేదు కనుక అప్రాధభావంతో ఉంద్ి విసపగిపో య్నవారిల  ఉంట్ారు. నీవప 

అల ంట్ివారితో, చూడు నీకు ఎకుకవ ఆకాంక్ష ఇమిన్న ద్దవపన్న అడగట్ంతో పరా రంభించన్న న్నజముగా వారని్న 

పోర తీహ ంచు. ఆ ప్రతదాక అంశముపెై వాకామును త రువపమన్న ద్దవపన్న అడుగుము, మరియు నీలో మ రుును 

పరా రంభించుల గున పరా రిధంచు. మ  ప్రస్ంగాంశమంతా మనకు మ నముగా ద్దన్ననీ మ రచలేము. ద్ీన్నన్న 

కరసీ్ుు మ తరమే చదయగలుగునట్ిేద్ి. ఆయన ఇప్పుడికకడ ఉనాాడు కాన్న మనమ యనను అడగాల. 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: అద్ి న్నజమే. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీరింకా ఏమ్మ చ బుతారు? 

డన. వ ైన్ే ఏ. బటర్బర్: మంచిద్ి, అద్ి అంతా చకకడా వివరించా బడింద్ి కాన్న. ఇకకడ చూసేు , నేనేద్ి చదయలేనో 

ద్ాన్నన్న అరధముచదస్ుకోడాన్నకి సపదధప్డకపో తద అకకడద నా జీవితమును పాడు చదస్ుకుంట్ాను. మరియు అనేక 

విషయ లను నేను చదస్ుకోగలననుకుంట్ాము, మరియు అకకడద ద్దవపడు అత్ తవరగా నాకు చూపపంచాడు. 

ఆరాధన స్మయములో చకకగా ద్దవపన్న వాకామును బో ధించిన తరావత ఇంట్ికి కారు నడిపపంచుకుంట్ట 

వ ళ్ుతుంట్ట అప్పుడద ఎవరో ద్ారి మధాలో అతన్నపెైగా నా కారును పో న్నచ చనంతగా నా కారుకు ఎవరో మధాలో 

అడాము వసేు . నా ఉద్దేశము, నడప్డం ఎకకడ నేరుచకుంరు, డ ైరవింగ్ లెైసెన్ీ మ్మగిలన వాణ ణ  ఎకకడ 

త చుచకుంట్ారు? మరియు నేను వారిన్న వ ంబడిస్ూు  వార ివ నుకే వ ళ్లళపో తునాాను. మరియు 

నేననుకుంట్ాను, "ఒకక న్నమ్మషం ఆగండి, అద్ కకడినుండి వచిచంద్ి?" కేసీ్ుు ంబు గురించి కాక మనలను 

గురించి ఆలోచించునట్ుల గా చదయడాన్నకి శరీరము ఎంత మోస్ముగా ప్రవరిుంచింద్ి.    

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే మంచిద్ి, వచదచ వారం, పపరయుల రా, ఈ అంశమును మీరు వాడుకోవడము 

లేదు. మన అంశమేమంట్ట, "మన శరీరము పాప్మును బాన్నసెై పో య్ంద్ి". మన శరీరము పాపాన్నకి 

బాన్నసెైపో య్ంద్ి, కాన్న కరసీ్ుు  విజయ న్నకి మ ర్మును చూపపంచాడు. ఆయనే మన విజయము. బ ైబిలు 

చ బుతునా ద్ాన్నన్న ఎల  అనుకరించుకోవాలో మనకు త లయదు. అయ్తద బ ైబిలు ఈ అంశముపెై ఏమ్మ 

చ బుతునాద్ో   వ ైనే గారు వివరిస్ాు రు. కనుక నన్నాడి అడగన్నవవండి: మీ కెరైస్ువ జీవితముగా స్ంతృపపు గా 

ఉనాారా, లేక అకకడ ఉండకూడన్న వ ైషయ లను నీకు త లసపన విషయ లను తీసపవసే్ుకోడాన్నకి మీరు 

ప్రయత్ాంచారు ప్రయత్ాంచారు ప్రయత్ాంచారు కాన్న చివరికి విజయము పొ ందలేకపోయ రు, కెరైస్ువపడు 
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జీవించవలసపన జీవితం మీరు జీవించలేదు ఇక విడిచిపెట్టేద్ాే ము అనుకుంట్ునాారా? వచదచవారం, ఈ 

కాీయకమీం తపపుపో కుండా చోడండి. ద్దవపన్న వాకాంలో కరసీ్ుు  ఏమ్మచ పాుడో  మేము చ ప్ున ైయునాాము. తప్ుక 

కలుస్ుకోండి. 

 

***** 

మ  మరిన్నా ట్ీవీ పోర గాీ మలా  చూసేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చ స్ుకొండి 

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

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సే్ బాక్సీ 8977 

చటే్నూగా, TN 37414 అమ రికా. 
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