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WBCL12-2-1-TE 

కృపా ప్రయాణము - కార్యకరమము 1 

అనౌన్సర్: నేడు ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో, దేవుని కృపను అనుభవిస్తూ  పరతి రోజు ఎలా గడపగలవు? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కొనిి రోజులు నేను లేచినపుుడు, జాన్, నేను మీతో స్తయానిి ఒపుుకుంటునయిను, 

నేను క్రైస్ూ వుడనుగా కూడయ అనుకోను. అలాంటి వాళ్ల లో ఒకరుగా ఉండటానికి కూడయ నేను 

పరయతిించటంలేదు. నయ ఉదేే శము, అలాగే నేను పొ దుే నే లేస్ాూ ను. "పరభువా, నేను ద ంగిలంచలేదు, పాపపు 

ఆలోచనలు నయకు లేవు. నేను అబదధ మాడలేదు, మోస్గించలేదు, కాని నేను మంచమును 

దిగాలనుకుంటునయిను" అని వృదుధ ని యొకక మాటలను మీరు వ ైనే ఉంటారు. 

దేవుడు ననుి చేయమని చపె్పునది చేయగల స్ామరధ యము నయకు లేదు. నేను క్రైస్ూ వ జీవితయనిి జీవించలేను. 

కనుక ననుి బలపరచడయనికి, నయ నుండి నీవు ఆశీస్ుూ నటుల గా నివసపంచడయనికి కావలసపన బలమునిచిచ 

స్మరుు నిగా చేయడయనికి నయలో ఒకరు నివసపంచయల. 

అనౌన్సర్: నేటి మన అతిధి స్భలలో పరస్ంగీకుడు, రచయిత మరియు పాస్ట రు డయ. వ ైనే బారబర్, చిటగాంగ్ 

టేనససీలోని వుడయల ండ్ పార్క బాప్పట స్ుట  స్ంఘ కాపరి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: ఆయన మనలో నివసపంచి మననుండి ఆశంచు వాటనిిటిలా జీవించుటకు 

బలపరుస్ాూ డు. అదే శుభవారూ . అదే స్ువారూ లోని అందమ నై విషయము. అది రక్షణ దగ్రే ఆగిపో దు. అది 

పరా రంభము. కరసీ్ుూ  మనలో నివసపంచడయనికి వచుచను. ఆయన మన నితా జీవము. ఆయనే మన జీవము అదే 
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పరజలు అరధ ము చేస్ుకోవాల. అదే రీతిగా నీవాయను అందుకునయివు, అదే రీతిగా నీవు పరవరిూ ంచు. ఆయన 

యందు నమ్మిక యుంచుము. 

అనౌన్సర్: ఈ పరతేాకమ ైన ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  చతడటానికి మ్మముిను ఆహ్వానిస్ుూ నయిము. 

***** 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మా కారాకమీానికి స్ాాగతం. నేడు మీకొరకు గొపు విషయానిి 

తీస్ుకువచయచము. నేటి అతిధి డయ. వ ైనే బారబర్. క్రైస్ూ వ జీవితమును ఎలా జీవించయలనే పరస్ంగములను జీవిత 

కాలమంతటా వినిటువంటి క్రైస్ూ వులకు స్హ్వయము చేయగల గొపు వాకిూ గా నయకు తెలసపన వారు. మీరు 

పరయతిించయరు పరయతిించయరు మరియు స్ాధ్ామ ైనంతగా పరతిించయరు మరియు చివరికి మీరు ఘోరముగా 

ఓడిపో యారు మరియు ఏదో  ఒకటి తప్పుపో యింది అనుకుంటునయిరు. మీకిది స్ాధ్ాము కావడములేదంటే ఏదో  

తప్పుదము ఉంది. మరియు మనలనందరినీ ఆయన పోర తీహ ంచనునయిరు. మన పరస్ంగామాస్ము చయలా 

ఆహ్వల దకరమ ైనది. లేఖనములను వివరించడయనికి ఆయన యొదే ఉపమాణయలునివి. ఆయన లేఖనమును 

ఎంతో గొపుగా వివరించగలరు. కాని నేటి మన అంశమేమంటే, యిేస్ుతో వాకిూ గత విసో్ ోటనుము కలగినదని 

భావించుకోండి. నీ జీవితములో, నీ కుటుంబములో నీ వాాపారములో యిేస్ుతో గొపు స్మయమునిటుల గా 

అనుకోగలవా? ఇదెలా జరిగంిది? మంచిది, దయని గురించే నేడు మాటాల డుకోనునయిమా. మరియు, వ ైనే, 

మనము మాటాల డుతుని వాటిని వివరించగల గొపు కథ మీయొదే ఉనిది. అది విసో్ ోటనం మరియు 

పరకంపనములతో కూడుకునిది. దయనిని విఅందయనికి వేచియుండలేను. ఇకకడ మీరు మాటాల డుతునిది 

వివరించండి. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, జాన్, నయకు బయటకు వ ళ్లల లంటే ఇషట ము. వేట అంటే, చయపలు ప్ెటట డమంటే 

అంటే ఇంటికి వ లుపల ఏదిచెయాాలనయి నయకిషట ము. నయకు మంచుప్ెై జారతయమంటే ఇషట ము కాని, దయనిని 

చేయడములో నేను కొదిే గా వ నుకబడియునయిను. కాని నేను మ్మసపసపప్సలో ఒక స్భలో పాల్్ ంటునయిను. నయ 

సనిహ తుడు ఒకనికి ప్ెదే స్ు లమునిది. నిజానికి, ఆ స్ు లములో మీరు వేటాడవచుచ; ఓహ్, అది అదుుతము. 

మీరు ప్సలచత ేమీకు ఏదో ఒకటి తపుక ద రుకుతుంది. నయ ఉదేే శము, అది బహుమానమే.  ఆ స్ు లమందుని 

కొలనులో ప్ెదే చేపలునివి. నయ ఉదేే శము, అది వ ళ్ళడయనికి అదుుతమ ైన స్ు లము, అతడు ననుి అకకడికి 

వచిచ తన మందిరములో స్భ నిరాహ ంచయమని అడిగాడు. కనుక, నేన కకడికి వ ళ్లల ను, కాని స్మసనామ్మటంటే 

నేన కకడికి ఫపబరవరిలో వ ళ్లల ను. 

మంచిది దుపుుల కాలము అయిపొ యింది. కొలను గడడ గటిట పో యింది. మరియు "జార్్ మనమేమ్మ 

చేయనునయిము? అనయిను" అందుకతడు, "మనమ కకడ బాబులు ప్నలచనునయిము అనయిడు". ఎందుకా 

అని నేననుకునయిను, అతడనయిడు, "మంచిది, మేము అమ్మివేయాలనుకుంటుని చేటలకకడ ఉనివి, 

దయదయపుగా 2000 ఎకరాలలో ఉనివి, వాటి మధ్ాను కాలువలు పారుతునివి" వారు వాటిని నదులంటారు 

కాని మనము కాలువ లాంటాము. మరియు అనయిడు"ఎపుుడెైతే దుపుులు ఆ చెటల మధ్ాకు చేరునో, అవి 

అకకడ నడుచుటవలన నీళ్లల  ఆ చెటల ప్ెైకి చిముితయయి అపుుడు వాటిని మేము అమిలేము అనయిడు". 

కనుక పరతి వారము ఆ దుపుులను తరిమ్మవేయడయనికి మేము బాంబులు ప్నలచవలసపవస్ుూ ంది. "నీవు నయతో 

రావాల అనయిడు". అదెంతో అదుుతము అనుకునయిను. ఆకాశములో ఉరుములు వింటునయిను. గాబ్రరయిేలా 

లేక మ్మకాయిేలో "తారగా, తారగా, తారగా మాకు 10 లజియనుల దతతలు ఇపుుడ ేఅవస్రమని 
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"చెప్పునటుల గా అనిప్పంచింది. వార్ందుకు చెబుతునయిరు? బారబర్ మరియు హెస్ట ర్ ఇపుుడు కారులో 

వ ళ్లతునయిరు మరియు వారిదగ్ర 13 బాంబులు ఉనివి. 

కనుక మీమా అడివిలోకి వ ళ్లళము. ఆయన ర్ండు రబబరు బూతులు వేస్ుకుని, న లల లోనికి దిగి, ఒక 

బాంబును తీస్ుకుని నీటిలోపల దుపుులను బయప్ెటుట  బాంబులు ప్ెడుతునయిడు. నేనునయిను, "నీళ్ల కింద 

నీవు బాంబు ప్ెటట లేవు". నేన పుుడత అంతకుముందు బాంబులు ప్ెటట లేదు. కాని అతడు, "మంచిది, చతడంతే 

అనయిడు" ఆతడు మరొక బాంబు తీస్ుకునయిడు, దయనికి ఒక టోప్స ప్ెటాట డ, వాటిలో నుండి కొనిి వ ైరులు 

బయటకు వచయచయి. అతడనయిడు, "ఆ వ ైరుల చివరలు తీస్ుకుని వాటిని న లలోపలకి గుచఛమనయిడు". 

నేనయడుకు ఎందుకు? అనయిను. అతడనయిడు, "స్ాట టిక్ కరంటు వ ంటనే ఆ బాంబును ప్నలేచస్ుూ ంది మరియు నయ 

భారాయి ైన ప్ెటిర సపయా, నయ శరీరము ఈ అడవిలో 500 తునకల ైపో వుటను ఇషట పడదనుకుంటాను". కనుక, స్రే 

అని వాటిని భూమ్మలో గుచయచను. 

అతడు వాటిప్ెై ఒక టోప్సని ప్టెిట  నీటిలోపల ప్ెటాట డు. బయటకు వచిచన తరాాత అనయిడు "ఇపుుడు, వ ైనే, 

దేని వ నక్రకనయ వేళ్లళ అనయిడు". "లేదు నేను చతడయలనుకుంటునయిను అనయిను". "దయనికతడు వ ైనే నీవు 

దేనిన ైనయ గాలలో ప్పలసనూ  అవి కింీదకు పడతయయి". నేనతని మాటలు వినవలసపంది. కాని అతనిదగ్ర ఒక బేటర ీ

ఉంది అతడయ వ ైరు ర్ండు చివరలను బేటర ీర్ండు అంచులప్ెై ఉంచి అనయిడు "కనిములో అగిి" మంచిది, 

బాంబనేది చయలా ఆస్కిూ గా ఉంటుంది ఎందుకంటె దయనిని మొదట మొదట నీవు చతడవు, కాని అనుభవిస్ాూ వు. 

అదెలా ఉంటుందంటే (శబేమే వినిప్పస్ుూ ంది) కాని అద ిఒక "బాంబు!" 

మరొక మాట, ఆయన నిజమే చెపాుడు. స్మస్ూ మూ గాలలోకి ఎగిరిపో యాయి మరయిు అకస్ాితుూ గా మేము 

దయకుకనయిము ఎందుకంటె ఎగిరినవి తిరిగి కింీదికి పడుతునయియి. మరియు అది, నయకు భినిమ ైన 
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మనస్ుంది, అదెలా ఉందంటే నీళ్లల  "మనం పరవహ దయే ము, పరవహ దయే ము, పరవహ దయే మని" చెబుతునిటుల గా 

అనిప్పంచింది. మరియు నిజానికి, నీవా బాంబును ప్నలచనపుుడు, "వూ, నది పరవహ ంచు, పరవహ ంచనిటుల గా 

ఉంది". 

ఒక స్ంవతీరము అయిపో వచిచంది; తిరిగొచేచశాను. నేననయిను, "జార్్, మనమ్మపుుడు ఏమ్మ చేయన ై 

యునయిము?". ఎందుకంటే అదికూడయ ఫపబరవరి. "మానమొక నతాకిల యరు బాంబును చేయనునయిము 

అనయిడు". నేనునయిను - మరొక విషయం అతడు కొంచం శక్షణ పొ ందుకుంటునయిడు; అతడు మంచిగా 

చేస్ుూ నయిడనుకుంటా - మనమేమ్మ చేయనునయిము అనడిగాను? మేము ఈ బాంబులు ప్నలచడములో 

అలసపపో యాము. "మంచిది, మనమ్మపుుడు అస్ల ైన ఇంటికి వ ళ్ల నునయిము అనయిను". దయనికతడు, పరతి 

వారం ఇది చేసస చేసస విసపగిపో యాననయిడు. 

కనుక మేముని దగ్రనుండి బయటకు రాడయనికి మేము ఒక పడవ ఎకకవలసపవచిచంది. మేము బయటకు 

వచేచస్ాము. తరాాత అనయిడు నయదగ్ర ఐదు బాంబులతో ఉని ఐదు గాలుల నతన  ఉంది దయనితో పాటుగా 

72 గంటలు వరకు ఆరకుండయ వ లగే దరవనముకూడయ ఉందని చెపాుడు. దయనికి మానమొక గొపు బాంబును 

సపదధ ము చేయనునయిము అనయిడు. ఓహో  ఎంత గొపు బాంబో  అనయిను. నయ ఉదేే శము, 

నేనంతకుముందెనిడత అలాంటిది వినలేదు. కాని పరజలు మాకు బాంబులంటే భయమంటారు. కాని వాటిలో 

ఏది నయ చిటికిన వీలుకనయి ప్ెదేగా లేదు అనయిను. 

మంచిద,ి అనేకులు నేన ందుకు ఈ కథ చెపాునయ అని అనుకుంటునయిరు. నేనయ కథ చెపుడయనికి మూల 

కారణము యిేస్ు స్ుషట ముగా యోహ్వను 7:38 లో చెప్పునటుల గా, "వాని కడుపులోనుండి జీవ జలనదులు 

పారునని బ్రగ్రగా చెప్ెును." యోహ్వను 14:15-16, "నేను నయ తండిర యొదేకు తపుక వ ళ్ళవలసప యునిదని" 
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అనయిడు. ప్నతురు నిజానికి అతనితో వాదించయడు. అతడనయిడు, "లేదు, నేను తిరిగి వేళ్ళని యి డల 

ఆధయరణకరూ  మీకియాబడడు, ఆయన మీతో ఉండలేడు - అది పాత నిబంధ్న - ఆయన మీలో ఉండును 

మరియు మీ కడుపులోనుండి జీవ జల నదులను పారించును". 

మరియు మీరేమ్మ చేస్ుూ నయిరు, జాన్, మనము మన క్రైస్ూ వ జీవితమును మన బలముప్ెైనే ఆధయరపడి 

చేయగలననుకుంటే మనము పరవాహమును ఆప్పవేస్ుూ నయిము. పరజలు తయమపుటికే ఉని గదిలోనికి 

వ ళ్ళడయనికి పరయతిింస్ుూ నయిరు మరియు దయనికది తెలయడము లేదు. వారికా ఆశీరాాదము అవస్రము, ఆ 

ఆశీరాాదము లేక అనుభవము లేక ఆ అనుభవము. వారు కలగియుండన ైయుని కరసీ్ుూ  నంతటినీ 

కలగయిునయిరు. ముఖా విషయమేమంటే విహస్ాాస్ముతో దయనిని గురిూ ంచుట. విశాాస్ముతో దయనిని 

అందుకోవాల, విశాాస్ముతో దయనిని విడిచిప్ెటాట ల. విశాాస్మంటే స్ులభంగా కరసీ్ుూ లు లోబడుట మరియు 

ఆయనకు అవునని చెపుుటే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, అనేక క్రైస్ూ వులు, వారికిది పూరిూ గా కొతూ దిగా ఉండబో తుంది, కనుక 

దీనిని దేవుని వాకా ఆధయరముగా చెపాులనుకుంటునయిను, స్రేనయ. మరియు దేవుని వాకామును 

బో ధించడములో మీకు మీరే స్ాటి. మీరు చెబుతునిది నిరూప్పంచడయనికి మీరు చెప్నువాటిని నిరూప్పంచడయనికి 

ఎఫెససీ పతిరకను చతదయే ము. అకకడ ఒక పరా రధ న ఉంది, మూడవ అధయాయం, 14 వచనం నుండి 20 వరకు, 

ఎఫెససీ పతిరకంతయ ఈ పరా రధ న చుటేట  తిరుగుతుందను కుంటాను. అది మొదటి మూడు అధయాయాలతో 

ముగించబడి 4,5, 6 లో వివరించబడుతుంది. ఈ పరా రధ న మాకు వివరించమని నేనడుగుతునయిను. పౌలు 

చెపాులనుకుని స్ంగతి ఏమ్మటి? 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: ఓహ్, అదుుతం, ఎందుకంటే ఇది అదుుతమ ైన పారధ న. పదయిలుగవ వచనంలో, "ఈ 

హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమ్మమీదను ఉని పరతి కుటుంబము ఏ తండిరనిబటిట  కుటుంబమని 

ప్పలువబడుచునిదో  ఆ తండిరయి దుట నేను మోకాళ్లల ని" తరాాత 17 వచనం, "మీకు 

దయచేయవల ననియు," ఇకకడ "దయచేయటమంటే" ఒకటి ఇవాడము. కాని అతడంటాడు "తన 

మహ మ ైశా రాముచ ొపుున మీకు దయచేయవల ననియు," ఇకకడ "చ ొపుున" అనేమాట దేనినుండో  

అనికాదు. కొందరు తరు్ మాదయరులు "మరొక దయనినుండి" అంటారు. కాదు, కాదు, కాదు, అది మరొక గీీకు 

పదము; ఎక్ అంటే వాటిలోనుండి. కాని అకకడ ఆయన ఉపయోగిస్ుూ ని మాట కాటా, అనగా దయనిపరకారంగా. 

అది కొంత బరువును కోరుతుంది. ఇపుుడు, జాన్, నయదగ్ర మ్మలయాను డయలరుల ంటే - అది వినడయనికి మంచిగా 

ఉంటుంద-ి మరియు నేను కొంత డబుబ మీకివాాలనుకునయిను, మీరు నయ ఆసపూ లోనుండి ఇవాలనుకుంటారా 

లేక నయ ఆసపూ కి తగినటుల గా ఇవాాలనుకుంటారా? 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : తగినటుల గా 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: ఎందుకంటే మనమ కకడ మాటాల డుతుని స్మస్ూ ము కూడయ కరసీ్ుూ ను నందు ఆయన 

మనకు ఇచిచనదయనిని చతప్పస్ుూ ంది. మరియు అతడిపుటికే చెప్పునటుల గా "దేవుడు తన ఐశారాము చ ొపుున 

కరసీ్ుూ యిేస్ునందు మహ మలో మీ పరతి అవస్రమును తీరుచను." ఇపుుడు ఆ ఐశారాము ఏమ్మటి? ఇపుడు 

అవి దేనికొరకు? "అంతరంగ పురుషుడు తన ఆతి శకిూ  దయారా బలపరచబడటానికి". కానీ మరొకక స్ారి 

ఐశారామనే మాటను గమనించండి. మనకుని ఐశారాము ఏమ్మటి? మూడవ అధయాయములో ఆయన 

ఎనిమ్మదవ వచనంలో చెబుతునయిాడు. "శోధింపశకాము కాని కరసీ్ుూ  ఐశారా మును అనాజనులలో 
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పరకటించుటకును, పరిశుదుధ లందరిలో అతాలుుడన ైన నయకు ఈ కృప అనుగీహ ంచెను." అవి శోధింపశకాము 

కానివి. మరియు ఆయన మొదటి అధయాయము 18 వచనంలో చెబుతునయిడు, "మీకు జాా నమును 

పరతాక్షతయునుగల మనస్ుీ అనుగీహ ంచునటుల , విజాా పన చేయుచునయిను." ఇది మీరు తరగతి గదిలో 

నేరుచకునేది కాదు. దీనిని దేవుడే మన హృదయాలకు బో ధించవలసపనది. "ఆయన మ్మముిను ప్పలచిన 

ప్పలుపువలల న ైన నిరీక్షణ యి టిట దో , పరిశుదుధ లలో ఆయన స్ాాస్ు యముయొకక మహ మ ైశారామ టిట దో , మీరు 

తెలుస్ుకొనునటుల ". 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును. అది చయలా ముఖామని నేననుకొనుచునయిను, ఎందుకంటే క్రైస్ూ వులుగా 

ఉని పరజలు, వాళ్లళ చయలా విశాాస్ముతో యిేస్ును తమ జీవితములలోనికి ఆహ్వానించయరు, ఆయనయందు 

నమ్మిక యుంచయరు, మరియు మనమ్మపుుడు మాటాల డుతునిది వారికి పూరిూ గా కొతూ ది. మరియు పౌలు 

ఇకకడ చెబుతునిది, హే, నేనిపుుడు మీకు చెబుతునిది కొంత రహస్ాము వంటిది, మరియు దేవుడు మీ 

జాా నమును వ లగించునని పరా రిు స్ుూ నయిను, మనకు ఆయనిచేచది తెలుస్ుకొనునటుల  మీ కనుిలు తెరుచును 

గాక. ఇటిట  దేవుడే మీకు చతప్పస్ుూ నిటువంటిది, దేవుడు మీకిచుచ నటువంటిది. అపుుడు మారు 

అరధ ముచేస్ుకోగలరు. వ లుగు పరకాశంచన ై యునిది మరియు ఇదేలా పనిచేయనునయిడో  చతప్పంచన ై 

యునిది. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అవును, మీరు ఇదివరకే దీనిని పొ ందుకునయిరు. ఇది దేవుని నుండి ఎకుకవ 

పొ ందుకొనుట కాదు. అది మనమాయణకు అవునని చెపుడయనికి అనువుగా దేవుడు నీనుండి ఎకుకవ 

తీస్ుకొనుట. అపుుడు మనము ఆయన మనలో ఏది ఉంచయడో  దయనిని గీహ ంచుట మొదలుప్ెడతయము. అతడు 
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మొదలుప్ెడతయడు, ఆ ఐశారాము ఏమ్మటో మనము చతదయే ము. అతడు మొదటి వచనంలో 

మొదలుప్ెడుతునయిరు, మనము వాటిలో కొనిిటిని చతదయే ము. 

అతనంటాడు, "దేవుని చితూ మువలన కరసీ్ుూ యిేస్ు అపొ స్ూ లుడెైన పౌలు పరిశుదుధ లకు వార యునది". ఇపుుడు, 

ఇది ఆస్కిూ కరం. కొనిి మతములు ఈయన పరిశుదుధ డని ఆ వాకిూ  పరిశుదుధ డు కానీ మ్మగిలన వయారందరూ 

కాదని చెపుడము చతస్ాూ ము. కాని వాకాము మనల నందరినీ పరశిుదుధ లని ప్పలుస్ుూ ంది. మరియు 

పరిశుదుధ డనే మాట అరు మమేంటే మనము దేవుని ఉపయోగారధ మ ై పరతేాకించబడినవారము ఇది ఆయన 

ఉపయోగము కొరకు. మనము భూమ్మప్ెై ఉండటానికి మరియు మన గుండె కొటుట కోడయనికి కారణము మనకొరక్ర 

ఆయనకొక పరణయళిక ఉండుట. ఆయన మనలో నివసపంచుటకు వచెచను. మనమేమ్మ చయెాాలేమో ఆయనకు 

తెలుస్ు మరియు ఆయన ఎవరో మరియు ఆయనలో మనమేమ్మటో ఆయనకు తెలుస్ు కనుక ఆయన మనలో 

నివసపంచుటకు వచెచను. కనుకనే ఆయన పనికి మనలను పరతేాకించుకునయిడు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, ఇకకడే ఒకకస్ారి ఆగుదయము, ఎందుకంటే కొందరేమంటునయిరంటే, 

"వ ైనే, నేను కొంతకాలము కితీమే పరభువును అంగీకరించయను, కాని నేను కొనిి శరీర ఆశలకు లోన ైయాాను. నయ 

శారీర ఆశలలో నేను పతనమ ైపో యాను. నయ జీవితములో అనేక పాపములునివి, చతడండి, మీకు తెలుస్ా, 

అవనీి యిేస్ుచేత పటాపంచలు చేయబడయలనుకుంటునయిను ఎందుకంటే నయలోనుండి జీవజాలా నది 

పరవహ ంచడములేదు". స్రే. పౌలు ఇకకడ ఆయన ఏది చేయడయనికి ఇషట పడుతునయిడని చెబుతునయిడో  

గమనించండ,ి కరసీ్ుూ   "మీకు తెలుస్ా, నయలో చయలా పాపమునిది. ఎంతో పాపము కలగియుని వాకిూ లో ఇది 

పనిచేస్ుూ ందయ?" అనే వారందరిలో దీనిని మనదయారా చయేడయనికి ఇషట పడుతునయిడు. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా. మనమందరము చేస్ాూ ము, మరొక విషయము. కొందరు నయ జీవితములో 

చయలా పాపమునిదని అనయిరు, నేనునయిను, ఒక నంబరు తీస్ుకుని వారితో మాటాల డండి. ఇది 

మనమందరము, పరతిరోజు, మనము నిజాయితీగా ఉంట,ే అనేకుల ైన వారు నిజాయితీగా ఉండరు.  కాని 

దేవుడు మనలను మారాచలనుకుంటునయిడు. దేవుడు మనము అరధ ము చేస్ుకోడయనికి స్హ్వయము 

చెయాాలనుకుంటునయిడు, మొటట మొదటిగా, తన వాకాము దయారా, మనకాయన ఇచిచనదయని వలన మరియు 

మనమాయనకు అవునని చెపుుట నేరుచకొనుటవలన, మనము కాని దయని నంతటనిీ ఆయన ఉనిత 

సపు తివలన - అది అదుుతమ నైది - మారుచకోగలుగుతయము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మానమొక విరామం తీస్ుకోనునయిము, మరియు మనము 

తిరిగివచిచనపుుడు, వ ైనే దవేుడు మనకవస్రమ ైన అనిి ఆతీియ వరములా నిచెచనని విషయమును 

చెపున ై యునయిరు. అది ఎందుకు మహో నితమ ైనదో  ఆయన చెపునునయిరు. చతస్తూ నే ఉండండి, వ ంటనే 

వచేచస్ాూ ము. 

***** 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, తిరిగి ఆహ్వానిస్ుూ నయిము. మనము డయ. వ ైనే బారబర్ తో 

మాటాల డుతునయిము, మరియు శరీరముతో పో రాడుతుని క్రైస్ూ వులందరికర దేవుడు కరసీ్ుూ  దయారా దేనిని 

అనుగీహ ంచియునయిడో  దయనిని గురించి మనము మాటాల డుకుంటునయిము. మనలో అనేకులు మనకుని 

ఆశలలో అనేక అనేక స్ారుల  ఓడిపో యి యునయిము. మరియు దేవుడు మనకు చేసపన అనిి వాగాధ నయలను 

అరధ ముచేస్ుకోవడము లేదు. అయితే వ ైనే ఎఫెససీ పతిరకలో పౌలు చెపాులనుకుని విషయానిి 
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వివరిస్ుూ నయిరు మొదటి అధయాయం మూడవ వచనంలో ఒకక వచనంలో దేవుని జాతీయ బ ంకని 

చెబుతునిదయనిని తీస్ుకునయిరు. అదేమ్మటి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, అదేమ్మటంటే మనము మన జీవితయనికి మరియు దెవైతాముకు మనకు 

కావలసపన స్మస్ూ మూ. ప్నతురు చెబుతునిటుల గానే 2 ప్నతురు 1:3 లో, కేసీ్ుూ లో మనకు స్మస్ూ మూ కలదు. 

స్మస్ూ మూ కరసీ్ుూ లోనే ఉంది. పతిరకలనిిటిలోనత ఇదే ముఖామ ైన వాకా భాగము. "ఆయనలో, ఆయనలో, 

కరసీ్ుూ లో, కరసీ్ుూ లో". కనుక కరసీ్ుూ లో మనకు కావలసపన స్మస్ూ మూ ఉంది, ఆయనే "నేనే" ఒక ససూ ీ నననిక స్ారి 

అడిగింద,ి "నేనే" అంటే ఏమ్మటి? నేననయిను, కాలీలను పూరించుము. మనమేదెైతే కాదో  అదే ఆయన. 

మరియు ఆయన మననుండి ఆశంచేదంతయ, జాన్, ఆయన మనలోనుండి చేయించును. అదే క్రైస్ూ వ 

జీవితములోని అదుుత విషయము. అదే శుభవారూ .   

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దయనిని ఇంకొంచం వివరించండి, ఎందుకంటే అది అనేకులకు అరధ ము కాలేదు. 

వారికిది అరధ ముకాలేదు, అవును, కరసీ్ుూ  దయనినంతయ చయేగలడు, కాని అదినేను, వ ైనే. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అది నిజమే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇపుుడు కరసీ్ుూ  మనలో ఎలా ఉనయిడు మరియు అది మన జీవితములో నుండి 

ఎలా బయటకు వస్ుూ ందో  చపెుండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కొదిే గా వ నకిక వ లాే ము మరియు తారతారగా బుబాబను తీస్ుకురానునయిను. 

ఇపుుడు, ఇతడే నయ బుబాబ. ఇది వివరించడయనికి వీడు ఉపయోగపడతయరు. ఇతనిలో జీవము ఉండకపో తే 

అతడు చనిపో యినవానితో స్మానము. మరియు అతడు చేయలేనివాటిని చేయవల నని ధ్రిశాస్ూ ీమతనిని 
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కోరుతుంది. అది సపలువకు ముందు; కాని సపలువతరాాత కూడయ అది అలానే ఉనిటుల గా కనుగునయిడు. ఇంకా 

తనంతట తయను తననుండి దేవుడు దనేిని ఆశస్ుూ నయిడో  దయనిని చేయలేకపో తునయిడు. ఏమ ైననత, తన లోనికి 

జీవము వచిచనదని గీహ ంచినపుుడు, తన క్రైస్ూ వ జీవమలానే ఉనిటుల గా గీహ ంచయడు. దేవుడు మనలో 

నివసపస్ుూ నయిడు. ఎఫెససీ మొదటి అధయాయములో పౌలు "పరభువ ైన యిేస్ుకరసీ్ుూ యొకక తండిరయగు దేవుడు 

స్ుూ తింపబడును గాక." అని చెప్పునది గమనిసనూ , స్ుూ తింపబడుట అంటే గొపుగా చెపుబడుటని అరధ ము. అదే 

ఘనతకు వాడబడే పదము, "తండిరయి ైన దేవుడు అథితిముబడును గాక". మరియు అపో స్ూ లుడెైన పౌలు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, విషయమేమంట,ే క్రైస్ూ వుల ైన అనేకులు తమ జీవితములలోనికి 

కరసీ్ుూ ను ఆహ్వానించయరు, మరయిు తమ పాపముల నుండి రక్ించునని ఆయనయందు నమ్మిక యుంచిరి, 

దయనికి వారేమీ చేయలేరని వారికి తెలుస్ు. వాటికి చేయగలవేమీ లేవు; మనము వాటకిి దేనినీ చేయలేము. 

ఆయనే స్మస్ూ మూ చేయాల, స్రేనయ; స్మస్ూ మును చేయమని ఆయనప్ెై వారు నమ్మిక యుంచిరి. ఇపుుడు, 

మనము రక్ించబడిన వ ంటనే, ఒకకస్ారిగే వచేచ ఆలోచన నేనిపుుడు దేవుని కొరకు జీవించయలనుకుంటారు. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అది నిజమే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : కాని యిేస్ు మన జీవితయలలోనికి ఎందుకు వచయచడు? అదే ఇపుుడు మనము 

మాటాల డుతునయిము. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా, ఆయన మననుండి ఆషపచే స్మస్ూ మునత చేయుటకు మనలను 

బలపరచుటకే మంలోనిక ిఆయన వచెచను. మరియు మీరు కచిచతంగా చెపాురు. మనము ఎఫెససీ ఒకటిలో 

ఏమ్మ చెబుతునయిడనుకుంటాము. ఆయననేది, మొదటిగా మనము పరిస్శుదుధ లము కాదు, మనమది 



13 

 

మాటాల డుకునయిము. నేను ఇండో నేసపయాలో ఉనయిను, అకకడ నేను సెమ్మనరీని పూరిూ చేస్ుూ నయిను. మరియు 

ఆ పరశస్ూ మ ైన వారు లోపలకి వచిచ, నిజానికి, మ్మగిలన దేశములలో వారు అమ రికా వారిని మనప్ెై ఉండే 

డయలరు చిహిముతో చతస్ాూ రు. వారికి మనము స్హ్వయము చేసనూ  వారి ముందు దేవుడుంచిన దయనిని 

పూరిూ చేయ గలుగుతయరు. 

కనుక నేను పరా రంభించి అనయిను వారితో, "ఇపుుడు, ఉదయమే లేచి ఇలా చెపుండి, 'శుభోదయము 

పరిశుదధ , మీ ప్నరు ఏదెైతే ఆ ప్నరుతో, మీరు అదేము చతస్ుకుంటూ అనండి'". మంచిది, అది వారికి అరధ ము 

కాలేదు. మొదటి ర్ండు మూడు రోజులు అదెలా ఉందంటే, అస్లాయన ఏమ్మ చెబుతునయిరు? అయితే నయల్వ 

రోజు నేను నిదరలేచి, వారికి బో ధించడయనికి వచయచను, వారికి బో ధిస్ుూ నిపుుడు వారందరూ ఒకేస్ారి లేచయరు, 

దయదయపు 200 మందికి మ్మంచినవారు, వాళ్ళందరూ "శుభోదయం, పరిశుదధ  వ ైనే అనయిరు". ఆ సెమ్మనరీ 

అధికారి నయతో అనయిడు, "వ ైనే, ఎఫెససీ పతిరక దేవుడు వారి జీవితములో ఆశస్ుూ నిదంతయ వారు 

కలగియునయిరనే విషయానిి అరధ ముచేస్ుకోడయనికి ఉపయోగపడిందనయిడు". వారందరూ పరిశుదుధ లు. 

వారందరూ దేవుని పరతేాక ఉదేే శము మరియు పరణయళికతో వేరుపరచబడినయరని గీహ ంచయరు. 

తరాాత అతడు మూడవ వచనములో, "పరభువ ైన యిేస్ుకరసీ్ుూ యొకక తండిరయగు దేవుడు స్ుూ తింపబడును 

గాక." అంటునయిడు. ఆ మాట వార యబడిన విధయనం చతడండి, "పరతి ఆశీ రాాదమును మనకనుగీహ ంచెను."- 

మరొక విషయము,గీీకులో "పరతి" అనే పదము చయలా ప్ెదే పదము - "కరసీ్ుూ నందు పరలోకవిషయములలో 

ఆతిస్ంబంధ్మ ైన పరతి ఆశీ రాాదమును మనకనుగీహ ంచెను." పరతివారు ననిడుగుతునయిరు, "నీకు ర్ండవ 

ఆశీరాాదమునిదయ?" అయోాఎం నయకు 10,472,000 ఉనివి. నేను వీటనిిటిలో కరసీ్ుూ లో కలగియునయిను. 

మరియు స్మసనామ్మటంటే, నయకు ఇదివరకే కలగిన దయనిలోనికి ఎలా వ ళ్లళలో నయకు తెలయదు. అదే విధ్ముగా 
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నేనది పొ ందుకునయిను, మనమ్మది చెబుతూనే ఉంటాము, విశాాస్ముతో, దయని అరు మేమ్మటి? మ్మగిలనవనీి 

విడిచి ఆయనప్ెై నమిక యుంచుట. ఒకరీతిగా ఇలా చెపువచుచ. విశాాస్ముతో అవునని చెపునునయిను. 

నీవు అవునని కరసీ్ుూ కు మరయిు విశాాస్మును పరతేాకముగా చెపులేవు. అది కదలకలేనిది కాదు. కనుకనే 

మనమలా జీవించడం నేరుచకునితరాాత, కరసీ్ుూ లో మనకు ఇదివరకే కలగినదయనిని చేరుకుంటాము. ఇదెలా 

ఉందంటే మీప్నరుతో ఉని ఒక బాంకు స్ంచే ఉనిటుల  కానీ దయనిని పొ ందుకోడయనికి ఉని ఒకే మార్ము 

ఆయనకు లోబడి అవునని చెపుడమే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మరి మనము లోబడినపుుడు ఏమ్మ జరుగుతుంది? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మనము లోబడినపుుడు మనలోనే ఉని జీవితములోనికి 

అడుగుప్ెడతయము. ఇదే మనమ్మపుటివరకు చతస్ుూ నిది. గలతీ 2: 20 లో ఉనిటుల , "నేను కరసీ్ుూ తోకూడ 

సపలువ వేయబడయిునయిను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, కరసీనూ  నయయందు జీవించుచునయిడు." ఫపలప్సు 

1:21, "నయమటుట క్రతే బరదుకుట కరసీనూ , చయవ ైతే లాభము."అంటునయిడు. కొలససీ 3:4, "మనకు జీవమ ై యుని 

కరసీ్ుూ ", కనుక అకకడే నది పరవహ ంచడయనికి సపదధ ముగా ఉనిది, కాని మనమాయణకు లోబడుటను 

నేరుచకోవాల. నేను స్మరిుంచుకోడయనికి బదులుగా లోబడుటని చెపుడయనికి కారణము, పరిస్యుాలు 

స్మరిుంచుకుని వారు. స్మరిుంచుకొనుట, అవును ముఖామే, కాని అది పరిసపు తుల పరభావము చతస్ాూ ను 

కాని అవస్రంగా కాదు. ముఖామ ైనదేమంటే పాపము హృదయంలో మొదలౌతుంది. ఇది హృదయ స్మస్ా. 

కనుక నేను వచిచ మరియు నయ హృదయము ఆయనకు లోబడుటకు ఒపుుకునిపుుడు, అకకడ ఆనకతయ 

తెగిపో యి నది పరవహ ంచుట మొదలౌతుంది. 
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : పరజలంటునయిరు, "మంచిది, వ ైనే, నయకిది చేయడయనికి ఎందుకింత కషట ము?". 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: ఎందుకంటే మనందరిది చేయడము కషట ము. నిజానికి, దయనిలా జీవించడము 

అస్ాధ్ాము, కాని అవునని చెపుడయనికి, మనము నేరుచకునిదయనివలన స్ులభము. మనమది నేరుచకోవాల. 

అది పరతిబ్రంబము వంటిది. మీరు చివరికి నేరుచకునయిరు. వినండి, ఛయరీరానికి కాదని చెపుడయనికి స్ులువ ైన 

మార్ము కరసీ్ుూ కు అవునని చెపుడము, శరీరమువ ైపు చతస్ుకోక పో వడము, మరియు మనము చేయలేనిది 

స్మస్ూ ముకూ ఆయన వాటిని చేయగలడని వ ైపు చతడటము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, కొనిి పుస్ూ కాలలో మీరు చెప్పున స్తాము నయకు నచిచంది, మీరు 

పరా రిధ ంచుట మొదలుప్ెటాట రు కూడయ, "దేవా, మీరిదే చెబుతునయిరని నేనరధ ము చేస్ుకునయిను. ననుి 

మారుచట మొదలుప్ెటట ండ,ి ఎందుకంటే నయకలా అనిప్పంచుటలేదు. నేనది చేయాలనుకోవడం లేదు, కాని నవుా 

నయనిది చేయమంటునయివని తెలుస్ు, మరియు అది పాపమని నేననపుుకుంటునయిను, కాని నయకిపుుడు ఆశ 

లేదు. పరభువా, నీవ నయలో ఆశను రేక్తిూ ంచయల, అపుుడు దీనిలోనత నేను నీకు విధేయుడనౌతయను. దేవుడు 

నీకు విషయాలను చతప్పంచిన అనేక స్ంగతులు మీ జీవితములోనుండే గొపుగా మీరు చెపుగలరు. నీవు 

వాటిని చేయాలనుకోలేదు, కాని ఆయన చివరికి నినికకడికే తీస్ుకువచయచడు. నేను మన స్ంగస్ుు లలోని ససూ ని 

గురించి మరియు మ్మషనరీ గురించి ఆలోచిస్ుూ నయిను, అది పరిచరాలు కొరకు సొ్ ముిను పో గుచేయుట 

అనయిడు". 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అది నిజమే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఆ కథ నయకు చెపుండి. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: నిజంగా చెపాులంటే, నేను మందిరానికి వచిచ పాస్ట రును కలసపనపుుడు, ఆమ  

నయదగ్రకు నడిచివచిచ,  మరియు నేనకకడ మూడువారాలుగా లేను. ఆమ  అనిది, "యవానస్ుు డయ," 

ఇపుుడు వారునీవ ైపు వేలుయి తిూ  చతప్పనపుుడు, అది భారంగా ఉంటుంది. ఆమ , "యవానస్ుు డయ, నేవొకటి 

తెలుస్ుకోవాలనుకుంటునయిను" అంది. అందుకు, "ఏమ్మటది?" అనయిను. అపుుడయమ  "నేను మన 

పరిచరాలు ఆర్న ైజేషనుకు అధికారిని అనిది". నిజానికి దయనిని WMU అంటారు. ససూ ీల పరిచరాలు స్మాఖా. 

మరియు ఆమ , "నేను అధ్ాక్షురాలని, మరియు నేననకటి చెపాులనుకుంటునయిను. నీవు కొతూ వాడవని నయకు 

తెలుస్ు మరియు నీవికకడునయివని నయకు తెలుస్ు" అంది. మేము ఇపుటివరకూ మా ఇషట ము వచిచనటుల గా 

చేసపనటేల  చేస్ాూ ము. నీకిది అరధ మయిందయ? అంది. అపుుడు నేను ఆలోచిస్తూ , అవునండ,ి అవునండి అనయిను. 

కనుక WMU అనేది ససూ ీల పరిచరాలు స్మాఖాని అరధ ము చేస్ుకోడయనికి నయకుకొంత స్మయం పటిట ంది. నయ 

ఉదేే శము, అది ఎకకడో  ఉని స్ామానా ససూ ీలకు పాఠశాల మరియు వారకకడ తరీోదునిచిచ నేను సనవచేస్ుూ ని 

స్ు లమును పంప్పస్ాూ రు. అది అదుుతము. వారు నయ చుటూట  వ ంబడిస్ాూ రు. 

కనుక ఆమ  స్ంవతీరంలోని అనిి రుతువులలో ననుి అడిగేది. కిసీ్ట మస్ స్మయములోనేమో ల్టిట  

చందుర డు. వస్ంతకాలంలో అని ఆమాట్రంగ్. ఆమ  దగ్రకు వచిచ అనేది, "బో ధ్కుడయ, బో ధ్కుడయ", అంటూ 

చెప్నుది, "బో ధ్కుడయ, మీరు ఆ పూలీోటుప్ెై నుంచుని వీరందరినీ వాయించేయాాల, ఎందుకంటే మీరు 

చెపుకపో తే మనకు కానుకలు రావు" అనేది. కాని నేనది మరేచపో యిేవాడిని. ఒక ఆదివారం ఉదయం నయ ప్నరే 

నేను మరిచపో యాను ఎందుకంటే నయ మనస్ుీ నేను బో ధించబో యిేవాతి చుటోూ నే తిరుగుతుంటుంది. కనుక, 

చివరికి ఒక స్ంవతీరము ఆమ  నయదగ్రకు వచిచ అనిది, "అనే ఆమాట్రంగ్ కానుక వస్ంత కాలంలో 

పడతయరని స్ంగతి నీవు మరిచపో లేదు కదయ" అంది. 
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవి అనీి పరిచరాలు కొరక్రన కానుకలు. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా. పరిచరాలు కానుకలు భిని పరిచయరకులు ప్నరుమీద సనకరించబడుతుంది. 

నయకు ఇషట ములేని పరజల మధ్ాకు నేను పంపబడిన ననుకోండి, కాణి వారు పరలోకంలో ఉనయిరు కనుక వారు 

ననుి బాధించరు. అయితే నేను పులీోటుప్ెై నిలుచని ఫపలప్సు ర్ండునుండి బో ధించడం మొదలుప్ెటాట ను, 

"కరసీ్ుూ యిేస్ునకు కలగిన యిల మనస్ుీ మీరును కలగియుండుడి." కాని నేను ముగించేపుటికర దయనిని 

పరకటించడం మరిచపో యాను. పరస్ంగం అయిపో యిన తరాాత, అలాంటి పరస్ంగమ ైపో యిన తరాాత. 

ఆమ  రావడం చతచినపుుడు నేనేది మరిచపో యానో నయకు అరధ మయింది. అయితే ఆరాధ్నంతయ అయిపో యిన 

తరాాత. ఆమ  నయదగ్రకు నడుచుకుంటూ వచిచ అనిది, "బో ధ్కుడయ". దయనికి నేను, "ఏమ్మటి?" అనయిను. నయ 

ఉదేే శము, మనమందరమూ బాగానే ఉనయిము; మనము నిజంగానే ఇకకడ పరవాహములోకి 

వచిచయునయిము. నేనునయిను, "ఏమ్మటి?" అందుకామ , "మీరు కానుకల గురించి కొంచంకూడయ చెపులేదు 

అంది". అందుకు, "మంచిది, ఈ స్ంవతీరము మీ ఆశయమేమ్మటి అనయిను". అందుకామ , "1,350 డయలరుల ". 

నేననయిను, గతస్ంవతీరం వచిచందేంత? అనయిను ఆమ , 1300 డయలరల ంది. నిజంగా నేనయమ కు ఒకటి 

చెపాులనుకునయిను, కాని మీరు శరరీ రీతిగా పరవరిూ ంచినపుుడు అది ఆలాగున ఉండిపో దు. అందుకు నేను, 

"దేవుడే స్ంవతీరము 50 డయలరేల  ఎకుకవ ఇవాగలడనుకుంటునయిరా?" అపుుడయమ  "హుమ్" అంటూ 

వ ళిళపో యింది, అపుుడు నేను కూడయ హుమ్ అనుకుంటూ మరొక దయరిలో వ ళిళపో యాను. అది మంచి 

పరిసపు తికాదు, అది మంచి పరిసపు తి కాదు. 
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ఇంటికి వ ళ్లతుండగా, దేవుడు నయ పరస్ంగానిి నయకే గురుూ చేయడం చేస్ాడు, "కరసీ్ుూ యిసే్ునకు కలగిన యిల 

మనస్ుీ మీరును కలగియుండుడి." అపుుడు నేను అపుుడే బహ ర్తమ ైన శరీర స్ాభావానిి 

అరధ ంచేస్ుకునయిను. అపుుడు నేను, "పరభువా, నేనిది మీదగ్ర ఒపుుకోవలసప ఉంద ిఅనయిను". అది దేవుడే 

స్ాయముగా "నీవా ససూ ీని ప్నరమ్మస్ుూ నయివా?" అనడిగినటుల గా ఉంది. అపుుడు నేను నయకామంటే ఇషట మేలేదు 

అనుకునయిను. అందుకాయన "ఆమ ను ప్నరమ్మంచే విషయములో నయవల  ఉనయివని విషయము ఎలా 

చతపగలవు అనయిడు?" మరియు నేను మీకు చెపాులనుకునిది, "దేవా నేనయ ససూ ీని ప్నరమ్మంచలేను, నేనయమ ను 

ఇషట పడనేలేను. కాని, తండరర, ఆమ ను ప్నరమ్మంచమని ఆఙ్ఞా ప్పంచయవు, కనుక నేను నినిడుగుతునయిను, నీకు 

కావలసపన ప్నరమను నయలో కలగించగలవా ఆమ కొరకు నయలో?" అనడం మొదలుప్ెటాట ను. తరువాతి 16-17 

స్ంవతీరాలలో ఆమ  నయ ప్పరయమ ైన సనిహ తురాలయిందని చెపుగలను. ఆమ  భరూ, వాళ్లళ చయలాదగ్ర 

చయలాదగ్ర చయలా దగ్ర  సనిహ తులు. 

ఇద క చకకటి ఉదయహరణని నయకనిప్పస్ుూ ంది, మనము దేవుడు చెప్పునటుల గా ఇతరులను ప్నరమ్మంచలేము. కాని 

మనము స్ాయముగా చేయలేనటువంటిదయనిని ఆయన మనలోనుండి చేయించును. అది మనలోని జీవము 

వంటిది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్పరయులారా, మనము ఎఫెససీ లోని వాటిని పరా రంభించయమంతే. వచేచవారం 

ఎఫెససీ పతిరకలోనుండి యిేస్ును మన హృదయములో భదరముగా ఉంచగలగాలంటే ఏమ్మచేయాలో 

తెలుస్ుకోనునయిము, స్రేనయ. మీరు నవుాకోనునయిరు మరియు దేవుని వాకాములోనుండి గొపు 

విషయాలను గీహ ంచనునయిరు. తపుక మీరు చతస్ాూ రని భావిస్ుూ నయిను. 
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***** 

మా మరినిి టీవీ పోర గాీ మలి  చతసనందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెస్ుకొండి 

"యిేస్ు కరసీ్ుూ ను అంగీకరించడయనికి పరా రిు ంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో స్ట  బాక్ీ 8977 

చటట నతగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వ బ్ సెైట్: JAshow.org 

 

 


