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WBCL12-2-2-TE  

కృపా ప్రయాణము - కార్యకరమము 2 

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 క్రైస్ూవుడనుగా కూడయ అనుకోను. అలాంటి వాళ్లలో ఒకరుగా ఉండటానికి కూడయ నేను 

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

ఆలోచనలు నయకు లేవు. నేను అబదధమాడలేదు, మోస్గించలేదు, కాని నేను మంచమును 

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

దేవుడు ననుి చేయమని చపె్పునది చేయగల స్ామరధయము నయకు లేదు. నేను క్రైస్ూవ 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 పాస్టరు డయ. వ ైనే బారబర్, చిటగాంగ్ 

టేనససీలోని వుడయల ండ్ పార్క బాప్పటస్ుట  స్ంఘ కాపరి. 

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

బలపరుస్ాూ డు. అదే శుభవారూ. అదే స్ువారూలోని 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 అరధము చేస్ుకోవాల. అదే రీతిగా నీవాయను అందుకునయివు, అదే రీతిగా నీవు పరవరిూంచు. ఆయన 

యందు నమ్మిక యుంచుము. 

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

***** 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మా కారాకమీానికి స్ాాగతం. మనము డయ. వ ైనే బారబర్ తో 

మాటాల డుతునయిము. క్రైస్ూవులను పోర తీహ ంచడములో ఈయనే గొపు అని నయ ఉదేేశము. మరియు మీదికూడయ 

అనుకుంటాను. మీరు విసపగిపో యారు. మీ జీవితమంతయ క్రైస్ూవ జీవితమును జీవించడయనిి గురించిన 

పరస్ంగాలు వినయిరు. ఎలాగున జీవిచయలని మీకు తెలసపనంతగా జీవించడయనికి పరయతిించయరు కాను పూరిూగా 

ఓడిపో యారు; కనుక క్రైస్ూవ జీవితమును అలస్ట లేకుండయ గడిప్ేస్తూ  దీనిలో స్ంతోషమే లేదనుకుంటునయివు. 

మీరనొచుచ, "నేనేదో  కోలోుతునయిను వ ైనే". మీకుకూడయ ఇలాంటి సపుతి ఎదురయింది. అదెలానో మాకు 

చెపుండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: నిజముగా చెపాులనంటే, ఒక పాస్టరుగా నేన ంతో విసపగిపో యాను. నేను అందరి 

అవస్రతలను తీరచలేను. నేను వాటనిిటినీ చేయలేనని అనిప్పస్ుూ ంటుంది. నేను అందరినీ ఒప్పుంచలేను. 

కాని తరాాత దేవుని వాకాము నయకు వివరించింది, ననుి కలగియునిదేమ్మటో తెలుస్ుకోనవస్రంలేదు. 

అదెలా ఉటుందంటే బాంకు కాతయలో లక్షల డబుబలు ఉనయి అవి నీవే స్ంగతి మనకు తెలయనటుల గా ఉటుంది. 

దేవుడు నయకిచిచన ఆశీరాాదములను నేనరధము చేస్ుకోలేదు. నిజానిక,ి మనుమది ఆలోచిసేూ   మన 

కారాకమీానిి చతస్ుూ ని అనేకులకు పౌలు ఈ విషయాలను తతాజాా నముతో నిండుకుని పరజలకు 
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వార యడములేదని అరధముచసే్ుకోవాల. మరియు ఒక ప్ెదే స్ంఘమును నడిప్పస్ుూ ని పాస్టరుకు 

వార యడములేదు. దీనిని నయయనయ స్ామానా పరజలకు భిని పతిరకలలో వార స్ుూ నయిడు, ఎఫెససీయులకు 

మరియు కొరింథీయులకు. మరియు వీటనిిటిని వివరించడము చయలా అదుుతము. ఆయనీ పదమును 

వాడుతునయిడు, "మనం, మనం, మనం, మనం", ఆయన కాదు, అపో స్ూలులు కాదు, మనమందరమూ. 

దేవునికి పక్షపాతములేదు. ఆయన కేవలము విశ్ాాస్మునే ఘనపరుస్ాూ డు మరియు మనమాయనప్ెై 

నమ్మిక యుంచగలగితే, మనము దయనిలోనికి పరవేశంచగలము. 

మంచిద,ి ఒక వాకిూ ఉనయిడు - నయకు బటటలను కొనడయనికి వ ళ్ళటము ఇషటంలేదు, నయకస్ీలు ఇషటములేదు; నయ 

ఉదేేశము, నేను నయ పళ్ళను బాగుచేయించు కుంటాను కానీ బటటలు కొనడయనికి వ ళ్ళను. నయ ఎతుూ  6'6" 

మరియు నయకు స్రిపో యిే బటటలు ద రకడము చయలా కషటము. నయ భారా ఒకస్ారి నయతో మాటాల డి అంది. 

ఆమ మందంట,ే "నీవు వ ళ్లల కొనిి బటటలు కొనుకోకవాల". మేము ఇదేరమూ దుకాణయనికి వ ళ్ళళము. అకకడ 

పరతేాకముగా ప్ెదే మరియు పొ డుగ్రనవారికి బటటలు కలవు. లోపల వ ళ్ళళము, అకస్ాితుూ గా ఒకవాకిూ నయదగ్రకు 

వచయచడకకడ. ఆయనకు ఎకకడికి వ ళ్ళళలోకూడయ తెలయదు, ఆమ కుకూడయ తెలయదు.ఆయన నయదగ్రకు 

వచిచ అనయిడు, "మీరు వ ైనే బారబర్ కదయ, మీరేనయ అనయిడు". నేననయిను, "అవునండి". దయనికాయన, 

"మీరొకటి తెలుస్ుకోవాలకకడ". అందుకు నేను "అదేమ్మటి? అనయిను". మీమాటలు నన ింతో 

ఆశీరాదించయయి. దయనికి నేను స్రే అనుకునయిను, ఆస్మయములో నేను స్ంఘకాపరిగా ఉని మందిరములో 

మీరు స్భుాలా? అందుకాయన లేదు, నేను మ్మమిలి టి. వి. లో చతస్ాను అనయిడు. అయితే, నేను చెప్పున 

వాటిలో మ్మముిను ఆశీరాదంిచిన విషయమేమ్మటి? అనయిను. దయనికాయన, "మీరు యిేస్ు ఒక మనిషపలోకి 

వచిచ జీవించుటకు గురించి చెబుతూనే ఉంటారు, తన పరిశుదయధ తిగా ఒక వాకిూలో అనయిడు". దయనిని 



4 

 

తెలుస్ుకోవాలనే కుతూహలం నయక్ంతో కలగింది కానీ అరధం చేస్ుకోలేక పోయా అనయిడు. తరాాత అతను, 

"మరొక విషయం, నేను ప్ెదే మరియు పొ డుగువాళ్ల క్ర పరతేాక స్ులము కేటాయించయ ననయిడు". నేనయ స్ులానిి 

ఆహ్, చతస్ుూ నయి ననుకునయిను. అయితే డయానయ, నయ భారా అదృశామ ైపో యింది. 

అకకడికి తిరిగివచిచ అనయిడు, "మీరిది నయకు వివరిస్ాూ రా?". అతడు మనము వేస్ుకునివంటి స్తటు మరియు 

ట ై కటుట కునయిడు, అయితే నేననయిను, "మీ కోటు నేను తీస్ుకోవచయచ". దయని కథను, "ఇకకడ మీకు దయనితో 

అవస్రమేమునిది? అనయిడు" అపుుడు, "మీరడిగారు కనుక, నేను మీకు వివరించగలనేమో పరయతిిస్ాూ ను 

అనయిను". అతడు అది తీసప. "మీరిది కొనిపుుడు అది మీక్కకడ ద రికింది అనయిను". అపుుడతడు, "మీ 

ఉదేేశమేమ్మట?ి ఇద క దుకాణంలో ద రికింది అనయిడు". అందుకు నేను, "లేదు, లేదు, లేదు, లేదు,  

దుకాణంలో ఇదెకకడ ఉనిది అనయిను". ఒక హ ంగరుకు వేలాడుతునిది అనయిడు. దయనికి, "మంచిది, 

ఇకకడికి వ ళ్దయము అనయిను". అపుుడు ఒక హ ంగరును తీస్ుకొని దీనిని దయనిప్ె ైవలేాడ దీస్ాను. తరాాత 

అనయిను, "ఇపుుడు, ముంద క స్ారి ఉపయోగించబడింది అవునుకదయ?" అపుుడతడు, "మీరేమ్మ 

మాటాల డుతునయిరు అనయిడు". ఈ కోటు చెడిపో వటానికి మరియు హ ంగరుప్ెై చెడిపో యిేంతగా ఎండిపో వడయనికి 

నిరాంయించబడింది, ఎవర్రనయ దయనిని ఉపయోగించుకోడయనికి తీస్ుకునేంత వరకు అనయిను. తనకు తయను 

స్హ్వయపడలేదు. అది నిజమేనయ?. అవును, నిజమే. 

నేనునయిను, "నీకది ద రికినపుుడు ఏమ్మ చేస్ావు?" దయనిక్ర నీవ ంత చెలలంచయవు? దయనికతను, "అబబ బ దయనిక్ర 

నేనికకడ పనిచేస్ాూ నని ఒపుందంప్ెై చేస్ాను అనయిడు". అందుకు, "అలాగా, అపుుడు నీవు తపుకుండయ దయని 

వ లకనయి ఎకుకవే చెలలంచి ఉంటావు" అనయిను. బటటలమేివారు ఒక రోజు దేవుని ఎదుట నిలబడతయరు. - 

దయనికతను, "అవును నిజమే" అనయిడు. అంటే దయనరధం, కోటు నీదగ్రకు రాలేదు. నీవే కొటుదగ్రకు వ ళ్ళళవు 
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మరియు ఆ కొటుట కు ఎకుకవ వ లను చెలలంచయవు అనయిను. మ్మగిలన వారందరి కనుిలలో దయనికంత విలువ 

ఉండదు, కాని నీవు దయనికి అస్రమ ైన దయనికనయి ఎకుకవ వేళ్ళ చెలలంచయవు". దయనికతను, "అవును 

చెలలంచయననయిడు". అందుకు నేను స్రే అనయిను. నేను హ ంగరుప్ెైనుండి తీస్ాను. "ఈ కోటు ఇపుుడు మీదేనయ 

అనయిను". అందుకతను అవుననయిడు. అది తనంతటికి చెందిందయ లేక మీదయ. దయనికతను, చయలా 

అమాయకంగా అనయిడు - అతడందుకు, "అది తనంతట తనకు చెందినది కాదు అది వ లప్ెటిట  కొనబడినది 

అనయిడు". అతడు పౌలు కొరింథీ పతిరకలో చెప్పున ఏవ్ మాటలను చెపాుడు. తరాాత అతడు నయవ ైపు 

చతస్నయిడు, "ఇది వాకాంలో ఉందికదయ?" అది నిజమే, చెపుండి, చెపుండి అనయిను". 

నేననయిను, "ఇపుుడు", నేనయ కోటు ప్ెైక్తిూ  పటుట కుని అనయిను, "ఈ కోటు తనంతట తయనేమ ైనయ చేయగలదయ?" 

దయని కతను మీఉదేేశమేమ్మట?ి అనయిడు. అపుుడు నేను, "ఇపుుడు ఒక కోరుకుని ఒక చేతితో నయ వ ైపు 

తిరిగి అతడు చేసపనదయనికంతయ ననిభినందించమని చెపుండనయిను." దయనికతను కోటు తనతత తయనేమీ 

చేయలేదు అనయిడు. అందుకునేననిది "వోయిలా!" అని, మీకోటు వేస్ుకోండనయిను. అతడు కొటువేస్ుకుని 

అనయిడు, "ఒక నిమ్మషం ఆగండి. ఈ కోటుతో చేయించడయనికి ఉని ఒకేఒక మార్ము నేనయ కోటులోకి 

వ ళ్ళడము". మీకిపుుడు అరధమయింది అనయిను. దయనికతను నేనిపుుడు చతస్ుూ నయి ననయిడు. నేననయిను, 

ఇపుుడు ఆ కోటు చేతిని ప్ెైక్తూమనండి. ఓహ్! అతడయ చేసపనపుుడు అనయిను, "చతడండి, ఇది కోటును 

గురించి కాదు, ఆ కోటులోనుని జీవమును గురించి". 

అయితే ననుి బాగా తయకినయ దిదే, జాన్, నయలో నివసపంచేదెవరో నయకరధము కాలేదు. నేన వరి వారినో 

అరధముచేస్ుకోలేదు. ఆయన వరో తెలుస్ుకోలేదు. నయకు కొదువుగా ఉని వనిియూ, నేను చేయడయనికి 
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అవస్రమ ైన బలమును ఇవాడయనికి ఆయన నయలో నివసపంచడయనికి వచెచను. మరియు నయకు లేఖనములో 

ద రికిన బబ ధ ఇదే. అందుకే పౌలు జీవితము పూరిూగా మారిపో యింది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : "ఈ శీరిికలోని మొదటి కొనిి కారాకమీాలను మేము చతడలేకపోయామని" 

చెప్ేు వారు కొందరునయిరు. గత వారపు విషయాలను గురుూ చేస్ుకోడయనికి ఎఫెససీయులతో పరా రంబిదయే ము. 

వీరందరో తెలుసో్ కవలసపనదేమ్మటని మీ ఉదేేశము, ఎందుకంటే ఇది బ ైబిలు ఆదయరితమని వారికి తెలయాల, 

మరియు వారి బ ైబిలులో ఇదెకకడునిదో వారికి తెలయాల, ఎందుకంటే వారేమంటునయిరంటే, "అవ ైనే, 

నేనిదివరకు నేను వినలేదు", మరియు మీకు తెలుస్ా, మనము యిేస్ు గురించి మాటాల డుతునయిము. 

అవును, ఆయన జీవించినపుుడు పరిపూరణ జీవితము జీవించయడు. ఆయన ఒకక పాపమ ైనయ చేయలేదు. 

ఆయన శకిూని కలగియునయిడు. అదెలా చేయాలో ఆయనకు తెలుస్ు. ఆ యిేస్ు మనలో నివసపంచడయనికి 

వచయచడు, మరియు ఆయన మనలోకి వచుచలాగున మనలను విడిప్పంచడయనికి మరయిు మన పాపములు 

క్షమ్మంచబడటానికి దేవుడతనిని సపలువలోనికి పంప్పంచి యునయిడు. మనలోపల జీవమును 

కలగియునయిము కాని ఆ జీవమును ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మనకు తెలయదు. మనదయారా కరసీ్ుూ  

జీవించులా ఎలా పరవరిూంచయలో మనకు తెలయదు. అదే మనము ఎఫెససీ పతిరకలోనుండి గమనిస్ుూ నయిము, 

కనుక మనమ కకడునయిమో కొదిేగా గురుూ చేస్ుకోవడము. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, నిజముగా పరా రధన పరా రంభించవలసపన స్ులము. పౌలు చెబుతునిది ఎఫెససీ 

3:14 లో, "ఈ హ తువుచేత... ఆ తండిరయిెదుట నేను మోకాళ్లల ని" దయనికి గల కారణమేమ్మటి, పౌలు? 

"పరలోకమునందును, భూమ్మమీదను ఉని పరతి కుటుంబము ఏ తండిరనిబటిట  కుటుంబమని 

ప్పలువబడుచునిదో" దయని తరాాత విజాా పన ఉనిది, "మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిూకలగి ఆయన 
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ఆతి వలన బలపరచబడునటుల గాను, తన మహ మ ైశా రాముచొపుున మీకు దయచేయవలెననియు," 

ఇపుుడు, బలపరచబడునటల నే పదమునకు అరధము బలము కలగియుండుట. అది వేణువంతనే నేను పూరిూగా 

ఓడిపో యానని చెబుతునిది. దేవుడు ననుి చేయమని చేయడయనికి నయకు స్ామరధయము లేదు. క్రైస్ూవ 

జీవితము నేను జీవించలేను. కనుక ననుి బలపరచడయనికి, స్ామరధయమ్మయాడయనికి, నయనుండి ఆయన 

ఆశంచేది చేయించడయనికి కావలసపన బలమ్మయాడయనికి మరొక నయలో నివసపంచును. అందుకే ఆయన 

చెబుతునయిడు, "మీరు బలపరచ బడునటుల గా" మరియు  నిజానికి ఆ అగునటుల గా అనే పాదముయొకక 

బరువ ంతో మనము మాటాల డుకుని యునయిము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, మీదగ్ర ర్ండు గీకీు పదయలునివి. మీదగ్ర ఎక్ ఉనిది మరియు కాటా 

అనే పదయలునివి, అయితే ఇకకడి పదము కాటా. అయితే కొనిి తరుు మాలలో ఇది తపుుగా వార యబడింది. 

దయనిలోని తేడయ ఏమ్మటి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, దయనికి బదులుగా లోనుండి అనయిరు. అదెలా ఉందంటే, నయదగ్ర 

మ్మలయనుల డయలరుల  ఉండి మీకు కొంత డబిబవాాలని అనుకుంటే, అపుుడు నయ ఐశారాములోనుండి 

ఇవాాలనుకోరు కాని నయ ఐశారాము పరకారముగా ఇవాాలనుకుంటారు. కనుక నేను కలగియుని వాటిని నయ 

బహుమానము చతప్పంచయల. అది కచిచతంగా, ఆయన చేసపనదదే. కనుక మనలో నివసపస్ుూ ని దెవరో మనలో 

కనిప్పంచయల. దయనినయయన అంతరంగ పురుషుడు అంటునయిడు. కనుక మనమ కకడ మాటాల డుతునిది 

శ్ారీరక బలమును గురించి మాతరమే కాక దయనిని మ్మంచి ఆతీియ బలమును, దెైవిక స్ామరధయమును గురించి 

మాటాల డుతునయిము. 
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, ఈ రోజు ఏది మాకు వివరించనునయిరు? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, ఆయన మనకిచిచన కొంత ఐశారామును ఒకకస్ారి చతడమంటునయిను. 

మానమొక దంపతులను చతస్ాము. మరియు మొదటి వచనంలో; మనమందరమూ పరిశుదుధ లమని 

చతస్ాము. నయకది బాగా నచిచంది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, మరియు దయనిని పరజలు నిజముగా విశాసపంచరు, ఎందుకంటే వారు 

పరభువును అంగీకరించిన తరాాత కూడయ వారి జీవితములో ఎంతో పాపము చేటుచేస్ుకుంది, వారంటారు, 

"కమాన్, మీరు నయగురించి మాటాల డుతునయిరా?" 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా; మనము వాటినే మాటాల డుతునయిము... 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఎందుకు? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్:... వారే విశ్ాాస్ులెైతే. ఎందుకంటే మనము కరసీ్ుూ ను అంగీకరించి నపుుడు, మనమ్మది 

ఆయనలో కలగియునయిము. మొదటిగా, క్షమాపణ. దేనికొరకు? భూతకాల పాపములు, పరస్ుూ త పాపములు 

భవిషాత్ పాపములకు. అవి ఇప్పుటికే క్షమ్మంచబడినవి. ఆయన కోరుతునిదేమ్మటని లెకికంచనవస్రము 

లేదు, ఎందుకంటే మనకొరకు యిేస్ు లెకికంచివేశ్ాడు. కాని మనదేమ్మటనే వాటిని లెకికంచడయనిని మనం 

నేరుచకోవాల. పరిశుదుే లంటే ఎవరనే ఆయన ఉదేేశము కొరకే మనము పరతేాకించబడినయము. మీరు పరిశుదధ 

యోహ్వను, నేను పరిశుదధ  వ నేై, ఎందుకనగా మనమందరమూ ఆయన ఉదేేశము కొరకు 

పరతేాకించబడినవారము. నీవు మరియు నేను ఉండటానికి ఒకేఒక కారణము ఆయనను మహ మపరుచటకు. 



9 

 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే. బూత వరూమాన మరయిు భవిషాత్ పాపము తీసపవేయబడితే, మరియు 

పరస్ుూ తము నయ జీవితములోని పాపము విషయమేమ్మటి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, దయనరుమేమంటే ఆయనకు ముందే నేను తిరిగి రావాల. అందుకే మనము 

ఒపుుకుంటాము; మనదగ్రలేనిది పొ ందుకోవడము కాదు, కాని మనము కలగియుని వాటి పరకారము 

జీవించడము. కాని దయనిలో ర్ండవ విషయమునిది; మనకు కావలసపన క్షమాపణ పొ ందుకొనుట కాదు, మన 

నడకలో శుదధత అది పరతి రోజు స్ాచఛముగా ఆయనతో మన స్నిిహ త స్ంబంధము నతతన 

పరచబడుతుంది. ఎందుకనగా నీవు మరియు నేను స్హో దరులమౌతయము- మరయిు మనము ఆతీియముగా 

స్హో దరులము - కాని మన భౌతిక స్హో దరులమ ైతే మనము వేర్రపో తయము స్ానిిహ తాము ఉండవు. 

స్ంబంధ ముంటుంది కానీ స్ానిిహ తాముండదు.   

కనుకనే మనము ఎపుుడత ఒపుుకుంటుంటాము. నిజానికి, మన శరీరము యొకక బలహీనత 

తెలుస్ుకోడయనికి అది దేవుడు చేసపన అదుుతమ ైన రూపకలుననుకుంటాను. నేను పాపములు ఎంత 

ఒపుుకుంటే అంతగా దేవుని కృపను మరియు ఆయన దనేినుండి ననుి విడిప్పంచయడో  మరియు ఆయన నయ 

జీవితములో ఎలాంటి నతతన కియీను చేయనునయిడో  అరధము చేస్ుకుంటాను. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : తరాాత ఏమ్మటి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మనమ ంత పరతేాకమ ైనవారమో ఆయన చతప్పస్ుూ నయిడు. నేను ఆదివారం 

మధయాహిం ఫ్ాల గ్ ఫుటాబల్ ఆడేవాడిని. ఇది ఒపుుకోవడం నయకిషటము లేదు, కాని నేను ఆ ఫ్ాల గ్ ని నయ బ లుట కే 

కటుట కునేవాడిని, నిజానికర అదలా చేయకూడదు. కాని నేను ఉనిత పాఠశ్ాలలో ఉనిపుుడు ఎనోికోబడిన 
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చివరి వాడను, ఎందుకంటే నేనలా ఉండేవాడిని, పొ డవుగా, ప్ెదే గుంపుతో మరియు ఎవారి మాట వినకుండయ. 

ఇతరులతో కలసప ఉండవలసపని సపుతి పారిు 30 నిమ్మషాలకు వస్ుూ ంది కాని నేనుండేవాడను కాను. కనుక 

ఎంచబడిన వారిలో నేనే చివరివాడుగా ఉనయిను. ఇలా నయ సేిహ తులే ననుి తృణేకారించుట నన ింతో 

కృంగదీసపంది. 

అతడంటాడు, "లోకమునకు పునయదులు వేయబడక ముందే ఆయన కేసీ్ుూ లో మనలను ఏరురుచుకునయిడు". 

మీకు తెలుస్ా, ఈ విషయముప్ెై విభేదించే తతావేతూలు చయలామంది ఉనయిరు. నయక్రతే ఇది చయలా స్ులువ ైనది: 

ఆయన ననుి తృణీకరించలేదు. ఆయనచే నేను తృణీకరంిచబడలేదు. ఈ లోకములో తృణీకరణ ఉంటుంది, 

కాని కరసీ్ుూ లో లేదు, ఎందుకంట ేఆయన ఇపుటికే తన ప్ేరమను చతప్పంచి నిరూప్పంచుకునయిడు. ఆయన రోమా 

పతిరకలో చెబుతునయిడు, మనమ్మంకనత శతుర వులమ ై యుండగా ఆయన మనకొరకు చెనిపో వుటకు వచెచను. 

నశంచి పోయిన వారముగా మనము దేవునికి శతుర వులము, కాని ఆయన మనకొరకు చెనిపోయిేంతగా 

ప్ేరమ్మంచయడు, మరియు ఇది నిరూప్పంచబడిన స్తాము. కనుక ఇపుుడయయన ననేిరురుచుకునయిడు; 

ననింగీకరించయడు. నీమటుట కు నేను దీనిలో స్ౌలభాతను చతస్ుూ నయిను, పరజలు కలగియుని తతా పరమ ైన 

భేదములు కాదు. 

తరాాత ఐదవ వచనంలో చతసేూ , "మనలను ముందుగా నిరణయించుకొన ను". ఇది దవేుని వాకాము. ఆయన 

మనకొరకు ఒకదయనిని సపదధము చేస్ాడు, అదేమ్మటంటే కుమారులుగా దతూత తీస్ుకొనుట. ఇకకడి పదము 

హుయోథెసపయా, అంటే అరధము దేవుని కుటుంబములో చేరచబడటానిక్ర పరతేాకించుట. ఇపుుడు, దీనిని 

మరలా స్ర్ర దృషపటతో చతడయల. నయ పరతి రోజు దినచరాను చతస్ుూ నయిను. నేను కొనిి ఉదయములు మేలుకొని, 

జాన్, నీకు నేను నిజమును చెబుతునయిను, నేను క్రైస్ూవుడనని కూడయ అనిప్పంచదు నయకు. అలా ఉండటానికి 
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కూడయ నయకస్ీలు ఇషటము కలుగదు. నయ ఉదేేశము, అలా నేను నిదరనుండి లేస్ుూ ంటాను. పరభువా, నేను 

ద ంగిలంచలేదు. నయలో కామ వాంఖ్లు లేవు. నేన వారికర అబదధము చెపులేదు. నేన వరినీ మోస్గించలేదు, 

కాని నేనిపుుడు మంచము దిగన ై యునయిను. మీరు ననుి కొదిేగా మారచగలరా అని చెప్పున వృదిధని మాటలు 

మీరు వినియుంటారు. 

కాని తిరిగి రావడము చయలా పరశస్ూము, కేసీ్ుూ లో మనమ వరమనే దగ్రకు కాదు, నయకది ఇషటములేదు, కాని 

కరసీ్ుూ లో మనమ వర్ర యునయిరనేది. మరియు మనలో ఆయన ఎవరనేది, కాని ఆయన కొరకు మనమేమ ై 

యునయిమనేది కాదు. మరియు ఒక స్ామానా క్రైస్ూవుడు క్రైస్ూవ జీవితము తయనే జీవించయలనుకుని పరయతిించి 

ఓడిపో యి; ఇలా చేసప అది కూడయ ఉపయోగ పడదని అరధము చేస్ుకుంటాడని అనుకుంటునయిను. 

ఇపుుడయతడు నిరాశ్ా పూరతి స్ాు నమునకు చేరుకుంటాడు, అయిత ేదీనిని ఆశీరాాద నిరాశ్ా పూరిూత సపుతి 

అంటాను. నయకు నేను చివరి సపుతికి చేరుకునిపుుడు మరియు ఇక నేనిది చేయలేనని గీహ ంచినపుుడు, 

అపుుడు దేవుని ఎదుట నేను ఒపుుకుని చెబుతయను, "దేవా నేను పూరిూగా బలహీనునిగా నీ ఎదుట ఉనయిను. 

నయకు నేనుగా నీకపుగించుకుంటునయిను". మరియు "పరభువా, నయ నుండి నీవాసపంచేది నయలో నీవు చేస్ాూ వా 

అని అంటాను", అదెపుుడంటే యిేస్ు కరసీ్ుూ లో ఇపుటికే మనము కలగియుని స్మస్ూమును 

గీహ ంచుకునిపుుడు జరుగుతుంది.   

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది ఇపుుడు మనము ఓకే విరామం తీస్ుకోనునయిము. మనము తిరిగి 

వచిచన తరాాత, మీరు "మనము కుమారులముగా దతూత చేయబడి యునయిమనే మాటతో" మరియు అది 

మనక్ందుకంత భదరత నిస్ుూ ందో  చెప్ేు మాటతో తిరగిి పరా రంభించమని అడుగుతునయిను, స్రేనయ. పరా యులారా, 

మీరిది పో గొటుట కోవాలనుకోవడము లేదు. చతస్తూ నే ఉండండి, వ ంటనే వచేచస్ాూ ను. 
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***** 

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

మాటాల డుతునయిము, మరియు మనము క్రైస్ూవులను గురించి మాటాల డుతునయిము, మనందరమూ, మనము 

శరీరముతో పో రాడుతునయిము. అనేక స్ారుల  మన స్ాశకిూ ఆధయరముగా క్రైస్ూవ జీవితమును జీవిచడయనికి 

యతిిస్ాూ ము, అయితే పూరిూగా ఓడిపో తుంటాము. మరియు మనమేమ్మ చేస్ుూ నయిమంటే, మన జీవితములో 

కరసీ్ుూ  శకిూ నివసపంచులాగున విజయనివాడయనికి దేవుడు నిజముగా మనకనుగీహ ంచినది ఏమ్మటనే 

విషయమును లేఖనములో నుండి చతడన ై యునయిము. మరియు మీరు మాటాల డుతుని వచనము దగ్ర 

ముగించయలనుకుంటునయిను. "తనకు కుమారులనుగా ససాకరించుటక్ర,మనలను ముందుగా తన కోస్ము 

నిరణయించుకొని" మరొక స్ార ి"దతూత" అనే ఆపదము. దయనిని మీరు తారగా దయనిని చతస్ుూ నయిరు. అదెందుకు 

మనకథ భదరతనిస్ుూ ంద?ి 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మీకు తెలుస్ా, విశ్ాాసపగా మారిని వాకిూని గురించి రం్డు పదయలునివి. 

ఒకటమంట,ే "ప్ెైనుండి జనిించుట", కనుక ఇకకడ క జని ఉనిది. కాని ఇకకడునిది దతూత తీస్ుకోవడము. 

మరియు ఆయనికకడ దతూతనే పదమును వాడటానికి కారణమేమనుకుంటునయినంటే, అతడెందుకంత గటిట గా 

ఈ పదమును వాడయడు, అదంెదుకంతే ఆ ఆచయరములలో, నీవొక వాకిూని దతూత తీస్ుకుంటే నీ బిడడ  కాదని 

ఎపుటికర చెపులేవు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : రోములో. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: రోములో. వారికిది అరధమౌతుంది. ఎఫెససీ ఒక రోమాలోని ఒక పరా ంతము, కనుక పౌలు 

ఇకకడ చెబుతునిది వారికి అరధమయింది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును. ఒకకస్ారి రోమీయుడెవర్రనయ ఒక బిడడను దతూత తీస్ుకుంటే, అతని 

జీవిత కాలమంతయ నీవతనిని విడిచిప్ెటటలేవు. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అది నిజమే. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఏ కారణము చేతన ైనయ. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అది నిజమే. మనమ లా ఎనిిక చేయబడయడ మో కొదిేగా చతప్పంచడయనికి, నయ ఉదేేశము, 

ఆయన లా ఎనిిక చేస్ుకునయిడు, ఎలా అంగీకరించయడు- "ఎనిిక చేయుటనే" పదము, ఆ పదము వాడటము 

నయకిషటములేదు- ఆయన కుటుంబములో ఒక బాగమగుటకు ఆయన లా ఒపుుకుంటునయిడు. ఒక చిని పాట 

నయ క్ంతో నచిచంది, "నేను దేవుని కుటుంబములో భాగమ ైనందుకు నేన ంతో స్ంతోషపస్ుూ నయిను", మీకు 

తెలుస్ా, మరియు అనిిస్ారుల  మనమ లా ఆ పాట పాడగలము, కాని మీరు దేవుని కుటుంబములోని వారని 

మీరరధము చేస్ుకునయిరా? నిజానికి, యిేస్ు మన అనియా. మనము దేవుని కుటుంబములోని భాగమ ై 

యునయిము. మరియు ఆయన మొదటి కుమారుడు. కనుక మనయిెడల దేవుని ప్ేరమ అదుుతమ ైన 

దృశాముగా ఉంటుంది. నిజముగా చెపాులనుకుంటే, ఆయన నయల్వ వచనంలో చెబుతునయిడు, 

"దయాస్ంకలుముచొపుున, కుమారులనుగా ససాకరించుటక్ర,మనలను ముందుగా నిరణయించుకొన ను". కనుక 

అది ఆయన ప్ేరమను బటిటయిే. 
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఆ ప్ేరమను గురించి మాటాల డుకుందయము. ఈ వాకాభాగములో ప్ేరమ అనేకస్ారుల  

కనబడుతుంది. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అవును కనబడుతుంది. పరతేాకముగా నయల్వ అధయాయములో పరా రధనలో, 

అదెందుకనగా ఆయన ప్ేరమను అధముచేస్ుకోడయనికి. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దయని గురించి మాటాల డుకుందయము. ఆయనేమ్మ చెబుతునయిడు? మొదటిగా, అది 

చదవండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మూడవ అధయాయంలో చెబుతునయిడు, కింీదికి వచిచ చతసేూ  

అతడంటునయిడు, "కరసీ్ుూ  మీ హృదయములలో విశ్ాాస్ముదయారా నివసపంచునటుల గాను, ప్ేరమయందు వేరు 

పారి సపురపడ,ి స్మస్ూ  పరిశుదుధ లతో కూడ దయని వ డలుు పొ డుగు లోతు ఎతుూ  ఎంతో గహీ ంచుకొనుటకును, 

జాా నమునకు మ్మంచిన కరసీ్ుూ  ప్ేరమను తెలసపకొనుటకును"- ఇదికకడ వివరించలేను -  మీరు దేవుని 

స్ంపూరణతయందు పూరుణ లగుటకు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అది వివరించండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, నేను ప్ేరమ్మంచబడుతునయిననే నిజాము, మనము చేసే స్మస్ూమునత 

ప్ేరరేప్పస్ుూ ంది నీకు తెలుస్ా. ఇదంతయ దేవుని ప్ేరమ వలననే. ఇది అపరాధము వలననే, లేక అవమానము 

వలననో; లేక మ్మగిలన వాటి దేనివలన కాదు. ఒకకస్ారి మనము కరసీ్ుూ ను అంగీకరిసేూ , ఆ దేవుని ప్ేరమ, 

మనము చేసే పరతివాటినీ ప్ేరరేప్పస్ుూ ంది. మనము చేసే పరతి వాటినీ, మనము చేయడయనికి కారణము 
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మనమాయణ చేత ప్ేరమ్మంచబడుతునయిమని తెలుస్ుకొనుటవలన. మనలను దేవుడు ప్ేరమ్మంచునటుల  

చేస్ుకోడయనికి మనము వీటనిి చేయడములేదు, దేవుడు మనలను ప్ేరమ్మస్ుూ నయిడు కనుక మనము చేస్ుూ ని 

వాటిని చేస్ుూ నయిము. దేవుని స్ంతోష ప్ెటటడయనికి మనము వీటిని చేయడములేదు. ఆయన ఇపుటికే 

కేసీ్ుూ నందు మనయిడెల స్ంతోషపడియునయిడు. కనుక ఇది జీవితము యిడెల మన వ ైఖరంతటినీ 

మారిచవేస్ుూ ంది. 

మరియు రోమా పతిరక ర్ండవ అధయాయం నయల్వ వచనంలో, ఒక వాకిూని మారుమనస్ుీనకు నడిప్పంచేది 

దేవునియొకక మంచితనమే నని అతనంటునయిడు. కనుకనే ఆ ప్ేరమ నయక్ంతో పరా ముఖామ ైనది, ననుి 

పూరణమ ైన ప్ేరమ్మతో ప్ేరమ్మంచే ఒకరు నయకొరకు ఉనయిరు. మీకు తెలుస్ా, నయ కొక తలల లేక తండిర యుండవచుచ 

కాని వారు ఇలా పరిపూరణ ప్ేరమను చతప్పంచక పో వచుచ మరియు వార్వారూ చతప్పంచలేరు. కాని ననుి 

పూరణముగా ప్ేరమ్మంచగల పరలోకపు తండిరయునయిరు, మరియు ఆయన తన కుమారుడెైన యిేస్ు దయారా 

ననుి ప్ేరమ్మంచయడు, మరియు ఆయన కుమారుడు నయలో నివసపంచుటకు వచెచను. నేను అనిి 

స్మయములలో ఆయన యొకక ప్ేరమను పొ ందుకొందును. మరియు ఇది ఒక విశ్ాాసపగా ఎంతగా ఓటమ్మని 

చవి చతసపనయ అరధము చేస్ుకోవడము కషటము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, వ ైనే, అది అతాదుుతము. కాని ఇది మనము దతూత 

తీస్ుకోబడినయమనే కాక ముదిరంచబడినయమని కూడయ చెబుతునిది. ఇపుుడది వివరించండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: స్రే, అంటే మనము భదరము చయేబడినయము. ఆయన "కరసీ్ుూ నందని" ఎఫెససీ ఒకటి 

పదమూడులో చెబుతునయిడు. "మీరును స్తావాకామును, అనగా మీ రక్షణ స్ువారూను విని, కరసీ్ుూ నందు 
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విశ్ాాస్ముంచిరి", ఇకకడ విశ్ాాస్ులతో మాటాల డుతునయిడు, "వాగాే నము చేయబడిన ఆతిచేత 

ముదిరంపబడితిరి." పరిశుదయధ తి మనప్ెై ఆయన ముదరగా ఉంది మనలను ముదిరంచినది. ఇపుుడు, 

మనమ ంతకాలము ముదిరంచబడినయము? మన రక్షణను కోలపుతయమని నమేివారు కొందరు ఉనయిరు. 

నిజమా? అయితే నయల్వ అధయాయము 30 వచనంలో, "దేవుని పరిశుదయధ తిను దుుఃఖపరచకుడి;" ఇది 

చతడండ,ి "విమోచనదినమువరకు ఆయనయందు మీరు ముదిరంపబడి యునయిరు." ఇపుుడు, ఆయన 

విశ్ాాస్ులతో మాటాల డుతునయిడు. వారిది వరకే పాప శ్ాపమునుడి విడిప్పంచబడినయరు; మరియు పాప శకిూ 

నుండి నితామూ విడిప్పంచబడుతునయిరు; అయితే ఒకరోజు మనము పూరిూగా పాపము లేని స్ులమునకు 

కొనిపో బడన ై యునయిము. అదెపుుడంటే మనము ఆయనతో పొ ందుటకు కొనిపో బడిన స్మయమున. కనుక 

వాటనిిటికొరకు ఆయన మనలను ముదిరంచయడు. నయ ఉదేేశము, అదే భదరపరుచట. మీ స్ాశకిూతో మీర్పుటికర 

అకకడికి చేరుకోలేరు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మనకింకా కొనిి నిమ్మషాలే మ్మగిలునివి. మనము మాటాల డుతుని 

విషయాలను ఒకకటొకకటిగా వివరించండి, అపుుడు ఇంటియొదే నుండి ఈ కారాకమీానిి చతస్ుూ ని మన 

ప్పరయులు వాటిని తమ జీవితములలో అనాయించుకో గలరు. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: స్రే, దీనికి స్మాధయనము ఎఫెససీ  మూడులో ఉని పరా రధనలో ఉనిది. 16 వచనంలో, 

"మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిూకలగి ఆయన ఆతి వలన బలపరచబడునటుల గాను,కరసీ్ుూ  మీ 

హృదయములలో విశ్ాాస్ముదయారా నివసపంచునటుల గాను,". - ఇపుుడు పరపంచములో ఈ అంతరంగ 

పురుషుడు ఎకకడ ఉనయిడు? - "తన మహ మ ైశా రాముచొపుున మీకు దయచేయును". కనుక ఆయన 

మనము చేసే స్మస్ూమును కేందర స్ాు నమ ైన హృదయమును అంతరంగ పురుషునిగా పో లుచతునయిడు. మన 
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జీవితమును అదుపుచేయగల స్ులమ్మది. పరతీది దీనిచుటటట నే తిరిగుతుంది. "మీరు దేవుని స్ంపూరణతయందు 

పూరుణ లగునటుల గా, ప్ేరమయందు వేరు పారి సపురపడివలెను". కనుక విశ్ాాస్ముదయారా కరసీ్ుూ  మీ 

హృదయములలో నివసపంచునటుల  చేయుట. మరియు కటోయికేయో అనే పదయనికి అరధము ఆయన తన 

ఇంటిలో ఉనిటుల గా భావించుకొనులాగున చేయుట. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, దీనిని గురించి మరింతగా వచేచ వారం చరిచంచనునయిము. నీవిది 

కరసీ్ుూ తో పరా రంభించినపుుడు నీవు దయనిని కచిచతముగా చేయలేదని నయ ఉదేేశము. మనమ్మంకా దయనిని 

కచిచతముగా చేయలేము కదయ. ఈ వాగాధ నముల పరకారము పరతిరోజు జీవించడమ లానో మాటాల డండి. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మొదటిగా, నీవు చేయలేనిద ిమొదట అంగీకరించుట. కరసీ్ుూ  లేకుంటే మీరేమీ 

చేయలేరని నితామూ గహీ ంచుట. తరాాత ఆయనకు మాతరమే అవునని చెపుట నేరుచకోవడము. ఇపుుడు, 

జాన్, నేనయయన వాకామును అనుస్రించకుంటే ఆయనకు అవునని చెపులేను. కాని మొదటిగా కరసీ్ుూ వంటి 

మనస్ుీండయల, దయనిని స్ంపాదించుకోగలగిన ఒకేఒక మార్ము వాకామును గీహ ంచుట. కనుక ఎవర్రతే 

కషటపడుతునయిరో ఓడిపో తునయిరో వారిని ఎఫెససీ పతిరకను చదవ మంటునయిను. ఆ పరా రధనతో పరా రంభించండి 

మరియు దయనిని అరధము చేస్ుకుని లేఖనముల ఆధయరముగా నేరుచకోవలసపనది, "అవును పరభువా, అవును 

పరభువా, అవును, అవును పరభువా".  ఆయనకు అవునని చెపుుట నేరుచకొనుట అస్లెైన ముఖా విషయము. 

మీరు మొదలుప్ెటిటనపుుడు తపుకుండయ ఆ విషయాలలో మీరు ఓడిపో తయరు కాని మీరు ఓడిపో యినయ 

స్ులమును తిరిగి తిరిగి వచిచనపుుడు ఆయనకు అవునని చెపుుటను మీరు నేరుచకోగలుగుతయరు. 
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, దేవుని వాకామును లోబడుటకు మీరిచేచ పరా ధయనాత నయక్ంతో 

నచిచంది. మరొక మాటలో, "పరభువా నేరిుంచుమనే" తెరువబడిన హృదయముతో ఆయన యొదేకు వసేూ , 

అపుుడు బ ైబిలు బలలప్ెై నుండి కిందికి దతకి నీ పాదములను కరుస్ుూ ంది. దయనరధము అదింకా స్జీవమ ైనది; 

అది నిజముగా నీతో మాటాల డగలగినది, స్రేనయ. కేవలము ఈ వచనమును తీస్ుకుని చెపుండి, "పరభువా, 

దీనితో ఇకకడే నేను కషటపడుతునయిను. కాని నయలో పనిచేయుట పరా రంభించండి. నయ ఆశలను మారుచట 

పరా రంభించండి; మరియు పరభువా ఈ విషయములో నీకు లోబడయలనుకుంటునయిను. దీనిలో నయలోనుండి మీరు 

జీవించండి". 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మరొకక స్ారి, అనుభవంలో నుండి దేవుడు నినుి మారుచటను చతడన ై 

యునయిరు, స్రేనయ. నయ ఉదేేశము, ఏవ ైతే మీరు అస్ాధామ ైనవని అనుకుంటునయివా మరియు ఇంకా 

అస్ాధాముగా నీకు కనిప్పంచే విషయాలలో "పరభువా నయలో పనిచేయుట పరా రంబించండని" చెపుండి. మరియు 

అదుుతమ ైన రీతిలో దేవుడలాంటి పరా రధనలు జవాబిస్ాూ డు, అంతగా మనలను ప్ేరమ్మస్ుూ నయిడయయన. ఒక తండిర 

తన ప్పలలలతో మాటాల డినటుల గా ఉంటుందది. "ఇదిగో, అది చేయుటకు నేను స్హ్వయం చేస్ాూ ను". 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే, మంచిది. ఇపుుడు, ప్పరయులారా, ఇపుుడు మాటాల డుతుని 

విషయములను వచేచ వారంలో మేము వివరించన ై యునయిము, స్ౌలభాముగా, యిేస్ు మీ హృదయములో 

స్ాంత ఇంటిలో ఉనిటుల గా భావించునటుల గా చేయుట లా, స్రేనయ. ఆయనను స్ాకరావంతముగా ఎలా 

ఉంచగలవు? కనుక మీరు తపుక వచేచవారం చతస్ాూ రనుకుంటునయిను. 
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***** 

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

"యిేస్ు కరసీ్ుూ ను అంగీకరించడయనికి పరా రిుంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో స్టట  బాక్ీ 8977 

చటటనతగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వ బ్ సెైట్: JAshow.org 

 

 


