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WBCL12-2-3-TE 

కృపా ప్రయాణము - కార్యకరమము 3 

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 
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పరా రంభము. కరసీ్ుూ  మనలో నివసపంచడయనికి వచుచను. ఆయన మన నితా జీవము. ఆయనే మన జీవము అదే 

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 స్ాాగతము. నేను జాన్ ఆంకర్ బర్్ మరియు నేను డయ. వ ైనే 

బారబర్ తో మాటాల డుతునయిను. క్రైస్ూవ జీవితమును జీవించుటకు గురించి జీవితమంతయ పరస్ంగములను విని 

అలా జీవించడయనికి పరయతిించి పరయతిించి పరయతిించి చివరకు పూరిూగా ఓడిపో యిన క్రైస్ూవులను 

పోర తీహ ంచడములో ఈయన సపదధహస్ుూ డు. మరియు మీరు నిరుతయీహపడి నయకలా ఎందుకు జరగడము 

లేదేమ్మటనే స్ందిగధములో ఉనయిరా? స్రిగా చేయలేకపో డయనికి దేనిన ైనయ విడిచిప్ెటేటస్ానయ? మరియు మేము 

మ్మముిలను లోఖనములలోనుండి పౌలు కూడయ తన కాలములో క్రైస్ూవులను గురించి ఇదే ఆలోచన 

కలగినటుల గా, తనకు తయనుగా ఆలోచించుకొనినపుుడు దవేుడు తనకిచిచన వాగాధ నమును మనందరి 

పోర తయీహముకు తెలయచేయుట చతస్ాూ ము. ఇది మనందరికొరకు. మేము పరతేాకమ ైనవారము కాము 

ఎందుకంటే మేముకూడయ సటటజ్ మీద కూరుచని మీతో మాటాల డుతునయిము. నిజానికి, మన జీవితము దీని 

చుటటట నే తిరుగుతుంటుంది. మీర్ంతో ప్టరమ్మంచ ేఅంశమును నేను మనము చరచించనునయిము, "యిేస్ుతో 

స్ుఖవంతముగా జీవించుట", నీ హృదయములో యిేస్ును స్ౌఖాముగా భావించుకొనులాగున చేయుట. 

మరియు, వ ైనే, ఈ వారమే మొదటి స్ారి చతస్ుూ ని వారికి గతయవారములలో మనము చరిచన వాటిని కొదిేగా 
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తిరిగి వివరించండి. కరసీ్ుూ  మనలో నివసపంచులాగున మన అంతరంగ పురుషునకు బలమ లా చేకూరుతుందని 

మాటాల డుకుంటునయిము. దయనరధమేమ్మటో, ఆ వాగాధ నములేమ్మటో, దయనిన లా అనాయించుకోవాలో 

తెలుస్ుకోవాల. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మనము యోహ్వను 7:38 ని గమనించయము, అకకడ కరసీ్ుూ  అంటునిది, నయ 

ఉదేేశము, అది ఆయన వాగాధ నము, "వాని కడుపులోనుండి జీవ జలనదులు పారునని బిగ్రగా చెప్ెును.". 

ఇపుుడు, దయనరధమేమ్మటో నయకు తెలయలేదు. నేను క్రైస్ూవ జీవితమును జీవించలేనని అరధము చేస్ుకోలేదు. 

కనుకనే అనేక క్రైస్ూవులు ఈ ముగింపులోనికి రావలసప యునయిరు. వారు భయంకరముగా ఓడిపో వుట వలన 

చయలా నిరాశకు లోనవుతునయిరు, కాని ఎందుకో తెలుస్ుకోలేకునయిరు. కరసీ్ుూ  మనలో నివసపంచి ఆయన 

మననుండి ఆశస్ుూ ని వాటనిి జరిగించుటకు స్ామరధయము నిచుచనని అరధము చేస్ుకోడము లేదు. దనీిలోని 

రక్షామేమంటే మనము ఇపుటికే కలగియుని దయనిని ఎలా గీహ ంచుకోవాలో తెలుస్ుకోవడము. ఇది మరొక 

అనుభవము కాదు ఇది మరొక ఆశీరాాదము కాదు. కరసీటూ  మన అనుభవము మరియు మన ఆశీరాాదము, 

మరియు ఆయనలో మన స్కల ఆశీరాాదములు దయచబడి యునివి. కాని అవి మనయొదేకు వచిచనపుుడు 

వాటిన లా అరధము చేస్ుకుంటాము? మరియు ఎఫెససీ 3 లోని పరా రధనను నేను విశాసపస్ాూ ను, పౌలు మ్మగిలన 

స్ులములలో చెపునంత తేటగా ఇకకడ చెబుతునయిడు. ఇది అనిి పతిరకలలో ఉంది కానీ ఈ  పతిరకలో, కరసీ్ుూ లో 

మనకుని వాగాధ నము లనిిటినీ వివరించిన తరాాత, వాటితో మనమ లా బలపరచబడతయమో వివరిస్ుూ నయిడు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఆ పరా రధన మాకు వివరించండి. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: స్రే, ఇది మూడవ అధయాయము పదయిల్వ వచనము "ఈ హేతువుచేత తన 

మహ మ ైశా రాముచొపుున మీకు దయచేయవలెననియు,పరలోకమునందును, భూమ్మమీదను ఉని పరతి 

కుటుంబము ఏ తండిరనిబటిట  కుటుంబమని ప్పలువబడుచునిదో  ఆ తండిరయిెదుట నేను మోకాళ్లల ని"- వాటిని 

మనము వివరింప స్కాముకాని దేవుని ఐశారాముగా తెలుస్ుకునయిము, నిజమును మీరు గమనిసటూ  మొదట ి

అధయాయములో ఆయన మహదెైశారామును మనప్ెై కుమిరించెనని ఉనిది - "మీరు అంతరంగ 

పురుషునియందు శకిూకలగి ఆయన ఆతి వలన బలపరచబడునటుల గాను," మరియు "కరసీ్ుూ  మీ 

హృదయములలో విశ్ాాస్ముదయారా నివసపంచునటుల గాను," అనియూ చెబుతునయిడు. 

ఇకకడ వార యబడిన గీీకు పదమును గమనిసటూ , విశ్ాాస్ము దయారా కరసీ్ుూ  మన హృదయములో 

నివసపస్ుూ నయిడు. కాని ఇదే మీ ఆధయరము, "నివసపంచుట". దయనికొరకు వాడబడిన పదమేమంటారా 

కటోయికియా? దక్షిణ భాగములో నుని మనకు అదేమ్మటో తెలుస్ు. ఇది ఇంటిలో ఉనింత స్ౌఖాముగా 

అనిప్పంచుట. చతడండి, ఆయన మీ జీవితములోనికి గదిని అదెేకు తీస్ుకోడయనికి రాలేదు, ఆయన ఇంటిని 

కొనయిడు. ఆయన నీ జీవితములో పరతి గదియొకక తయళ్పు చెవులు కావాలంటునయిడు. స్మస్ా ఏమంటే 

మన జీవితములో కొనిి గదులలోనికి ఆయనను రాకుండయ ఆప్టస్ుూ ంటాము. "పరభువా. నీవిది, ఇది, ఇది 

ముటుట కోవచుచ కాని దీనిని మాతరం ముటుట కోవదుే ". మంచిది, ఇది స్మస్ాలో ఒక భాగము. మనము 

ఎదుగుతుని కొలది మానమాయణను చతడనియాకుండయ మోసటసపన గదులను ఒకటితరాాత ఒకటి తరాాత 

ఒకటి తెలుస్ుకుంటారు. 

కాని ఇంటిలో ఉనింత స్ౌఖాముగా ఉండటమంటే. ఇపుుడు, జాన్, మీరికకడ ఉనయిరు. ఎకకడో  మ్మసపసపప్సలో, 

నయకు మంచి సటిహ తులు ఉనయిరు. మేము వారి ఇంటిదగ్రే స్మావేశమును నిరాహ స్ుూ ండటం వలన అకకడ 
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ఉండమనయిరు, ఎందుకంటే అకకడ ఉండటానికి ఏ హో టళ్లల  లేవుకనుక. వారు చయలా దగ్ర మ్మతుర లు. 

స్ంగీతయనిి స్మకూరిచన వాకిూ ననుి జాకీన్ కారులో మ్మసపసపప్స నుండి ననుి తీస్ుకుని దగ్ర దగ్ర 

గంటనిర, ర్ండుగంటలు తరాాత అకకడికి చేరుకునయిము; మా స్ాస్ులానికి దతరంగా ఎవారూ తెలసపన 

వారులేని స్ులములో. గొపు స్ులమే; 150-200 ఎకరాలు పూరిూగా దుపుులు మరియు టరీకలతో నిండినది; నయ 

ఉదేేశము, ఇది ఎవారికర తెలయని స్ులమే అయినయ చయలా గొపు స్ులమంటునయిను. 

కనుక మేమ కకడ చేరినతరాాత; నిజంగా చెపాులంటే, మేమ కకడికి వ ళ్లందదే మొదటి స్ారని నయకు గురుూ ంది. 

మేమ కకడికి చేరుకునయిము. ఇకకడ బాసెకట్ బల్ గోల్ దగ్ర తమ మనుమలు కొరకు ఆయన 

ఎదురుచతస్ుూ నయిరు; వారు ప్ెదేవారే. మరియు అకకడ రం్డు కరీలు ఆనచబడిన దిమికు ఆనుకుని 

నిలుచనయిము, అవి పాత ప్ెదే కరీలు. నిజానికి, వాటిని ప్ెైకిలాగినపుుడు నేను ఒకమాటనయినుకూడయ "వ నుక 

వ ైపుగా ఆ కరీలకకడ ఎందుకని ఆనచబడినవి?" మేము కారు బయటకు వచయచము. వారు ఇంటికి చేరుకోలేదు. 

మేము కారు దిగేపుటికర నేను జీవితములో ఎనిడత చతడనంత ప్ెదే కుకకలు ర్ండు పరుగున వచయచయి, 

అవంత మంచివి కానటుల నయియి, అవి మముిను మధయాహి భోజనంలో తనేివేసటటుట గా ఉనయియి. వ ంటనే 

అయోా దేవా అనుకునయిను. నేనయ కరీలతో ఒకదయనిని తీస్ుకునయిను. నయ సటిహ తుడు మరొక కరీను 

తీస్ుకునయిడు, మరియు మమేు ఇంటిలోక్లలడయనికి వాటిని తరిమ్మ కొటాట ము. అవి అనిిరకాలుగా 

పరయతిించినయ. 

మేము ఇంటిలోకి చేరుకునయిము, అది ఐదు పడక గదుల ఇళ్లల  కనుక మీ కేగది ఇషటమ ైతే అకకడ 

ఉండవచుచను. వంటగది బలలప్ెైనే ఒక గిన ినిండయ టీ ఉనిది. నయకు క్లాల టి తీ చయలా ఇషటము, పరతేాకంగా అది 

చకకగా తయారు చేసపనపుుడు. మరియు అకకడ ఒక పౌండు కేక్ ఉంది, అది పౌండ్ కేకాక లేక కొబబరి క్కాక 
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తెలయదు, అదెంత ఎండిపో యి యుందంటే గటిట గా మేకులు కొటటవచుచ. కాని నేను మాటాల డిన విధయనం చతసటూ  

దయనిని తినయలని నీ నయలుక మదిని ప్టరరేప్పస్ుూ ంది. నయ ఉదేేశము, అది తినే వస్ుూ వే. ఇది మరొకరి ఇంటిలో 

స్ౌఖాముగా నివసపంచడమని అనుకుంటునయిను. 

మంచిద,ి ఎపుుడెైతే నయ జీవితములో అనిి స్ులములలో యిేస్ును యిేస్ుగా ఉండనిస్ాూ నో, మీకు తెలుస్ా, 

మీరు హృదయమనే మాటను తీస్ుకుని స్ువారూ లనిిటలిో పరిశీలసటూ . ఇది మీ మనోభావాలకు స్ంబంధించింది. 

అది మీ జీవితములో అనిి స్ాతలములకు స్ంబంధించినది. మరియు మీరు ఒక విషయములో 

స్మరిుంచుకుని మరొక విషయములో స్మరిుంచుకుని యుండకపో వచుచ. మనము పాడే ఐ పాట, "నయ 

స్మస్ూమూ", అనేకమందికి ఇకకడ క స్మస్ా ఉంటుంది. మంచిది, చెపాులంటే నయకు కూడయ 

ఉంటుందనుకోండి. కాని ఏమ ైననత మనమాయనను అరధము చేస్ుకుని ఆయనలో ఎదిగి నంతగా ఆ 

నిమ్మషముకు స్మస్ూమూ ఆయనకు స్మరిుంచుకుంటాము. కాని ఒకకస్ారి ఆయన మన జీవితములో సొ్ ంత 

ఇంటిలో ఉనిటుల గా భావించుకుంటాడో , ఒకక స్ారి ఆ భిని మ ైన స్ులము లనిిటిలో ఆయనప్ెై అనుకొనుట 

నేరుచకుంటామో, అపుుడు దేవుని ఆతిచేత అంతరంగ పురుషునిలో బలపరచబడతయము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే, మన జీవితములో గదులను ఎలా పరభువుకు స్మరిుంచుకుంటాము? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, నేను మరొక కారాకమీములో ముందే చెప్పునటుల , కొందరిది వినియుండక 

పో వచుచ. మొదటిగా గాదులంటే ఏమ్మటనుకుంటుండవచుచ. దేవునికి ముందే తలుస్ు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మరియు వింటుని వారికర ఆ గదులు తమకునయివో లేదో  తెలుస్ు. 
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డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: కచిచతంగా, నేను దీనిగురించి చబెుతునయినో మీకు తెలుస్ు. మన మ కకడ 

మాటాల డుతునయిమో అందరికర తెలుస్ు. అందరికర తయము దయగుకొనగలగిన గుహ తెలుస్ు. పరతివారి జీవితయలలో 

ఆ స్ులాలు ఉనివి. మరియు దేవుడు మనలను పటుట కోడయనికి రావడము లేదు. మనమ పుటికర ఆయన 

స్ాాధీనములో ఉనయిము. మనము కేవలము ఆయనతో కలసప స్ుదిధ  చేయాలని కోరుతునయిడు. మరియు 

ఒపుుకోవడము ఆయన లాభము కొరకు కాదు. నయ కూతురు కాలేజీలోనుండి నయకు ఫో న్ చేయటం గురొూ స్ుూ ంది. 

ఆమ  నయతో, 'నయనయి', ఆమ  భయపడుతుంది, ఆదుకు నేను,'ఏమ్మ జరిగింది, సెటఫనీ అనయిను'. దయనికామ , 

"నేనొకటి చేస్ాను దయనిని దవేునికి చెపుడయనికి భయపడుతునయినంది". అందుకు నేను, 'నీవు 

ఒపుుకోవడము దయనిగురించి దేవునికి తెలయచేయడ మనుకుంటునయివా అనయిను'. అందుకామ  ఫో నులో 

నిశబధముగా ఉండిపో యింది. తిరిగనయిను, 'సెటఫనీ, ఆయనకిది ముందే తెలుస్ు. ఒపుుకోవడము నీ లాభము 

కొరక'ే. తరాాత తన జీవితములో ఎలా క్షమాపణ పొ ందుకొనగలదో  కొదిేగా ఆమేకు వివరించయను. మంచిది, అదే 

ముఖామ ైనది, అదే అస్లెైన విషయము, అదేమంటే ఒపుుకొనుట; దేవుని ఎదుట నిలబడటం, దయపరికం 

లేకుండుట. నయ ఉదేేశము, నీవాలా చేయగలగవచుచ, ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుస్ు. ఆయనకు ముందే 

తలుస్ు. తరాాత మనలో మరియు మనలోనుండి ఆయనకు అవునని చెప్పు ఆయనప్ెై ఆధయరపడి, ఆయనకు 

స్మరిుంచుకునిపుుడు ఆ శకిూ మనలో పరవహ ంచునని అరధము చేస్ుకోవాలనుకుంటునయిడు. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : స్రే, దేవుడనే మాట ఎకకడనుండి వచిచంది? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, దేవుని వాకాములో గమనిసటూ , నేనయయనకు అవునని చెపాులంటే నేనయయన 

వాకాములోనికి వ ళ్ళాల. ఒకస్ారి ఒక సటిహ తుడు అని విషయము గురొూ స్ుూ ంది, ఆయననేది, "పరతిరోజు ఒక 
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గంట నేను పరా రిధస్ాూ ను, నీకొరకు ఎపుుడో  ఒకరోజు పరా రిేస్ాూ ననయిడు". దయనికి నేను, "అబబ బ, మహ్వదుుతము. 

దేవుని వాకాముక్ర ఎంత స్మయం కేటాయిస్ాూ వనయిను?" దయనికతను, "మీకొకటి తెలుస్ా? అవి నయ 

దినచరాలో చివరన ఎకకడో  జోడించబడయల అనయిడు". నయ ఉదేేశము, దేవుని వాకాము పరా రధనలో మనకు 

పాదయల నందిస్ుూ ంది. మరియు, మరొక మాట, ఒకపుుడు ఒకర్వరో నయతో అనయిరు, జాన్, అతడనిది, "వ ైనే, 

నీవు దేవుని వాకామును యిేస్ుకనయి ఎకుకవగా ప్టరమ్మస్ుూ నయిరు". అది నయతో అంతకుమునుప్ెనిడత 

ఎవారూ అనని చయలా బాధయకరమ ైన మాట. ఎందుకంటే. నయ భారాంటే నయకిషటము - మరియు ఒక ససూ ీని అరధము 

చేస్ుకుని వార్వర్రనయ ఆమ తో అబదే మాడగలడయ - కనుక ఆమ  చెబుతునిదేమ్మటో కనుగొనయలనుకునయిను, 

ఎందుకంటే నేను చేసట వాటికి ఆమ  స్ంతోషపంచయలనుకునయిను. నేనంటే ఆమ కు ఇషటమని నయకు తెలుస్ు కాని 

నేనేమ్మ చేస్ాను. మరియు కరసీ్ుూ తో మనకుని స్ంబంధము కూడయ ఆలాగుననే ఉంది; దేవుని ఆతి మన 

మనస్ుీను పునరుజీీవింప చేయటానికి మనమాయన వాకాంలో ఉండయల, రోమా 12:1-2 లో, 

మనలోపలనుండి దేవుని ఆతి మనలను మారుచనటుల గా,. మనలను మ టామోరిిజు చేయునటుల . 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దేవుని వాకాానిి చదివి దయనిని అరధంచేస్ుకోవడము నయకు చయలా కషటమని 

చెప్టువారికి మీరేమ్మ చెబుతయరండి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, మనందరి జీవితములోనత ఇదే విధమ ైన వావహ్వర ముంటుందని అంటాను. 

మనకు 24 గంటలు ఉనివి. పరతిఒకకరికర 24 గంటలే ఉనయియి. ఇపుుడు, ఆ 24 గంటలను ఎలా 

ఉపయోగించుకుంటునయిరనేదే అస్లెైన విషయము. మరయిు ఈ విషయములో ఏది పరధయనమనదనేది 

లేకుంట,ే యిేసట పరధయనమ ైన వారని అరధము చేస్ుకోకుంటే, మనము పరా రభించ వలసపన ఓడను ఎకకలేక 

పోయినటేల .  
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నేను వారితో స్మయము గడపకుండయ అతని గురించి నేన లా తెలుస్ుకోగలుగుతయను? మొదటిగా వారి నుండి 

వినకుండయ నేన లా వారితో స్ంభాషపంచగలుగుతయను? నేను తిరిగ ివారి మాట వినయలకదయ. మరియు అదే 

దేవునితో నయ నడకలో ముఖామ ైన విషయము. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవును, దేవుని వాకాములో హెబ్రరయులకు 4:12 లో, "దేవుని వాకాము 

స్జీవమ ై బలముగలదెై ర్ండంచులుగల యిెటువంటి ఖడ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పరా ణయతిలను కరళ్లను 

మూలుగను విభ జంచునంతమటుట కు దతరుచు", మీరు అరధము చేస్ుకోవాలని నేనంటునిది 

"హృదయముయొకక తలంపులను ఆలోచనలను శ్ోధించుచునిది." దీనిగురించి మనము 

మాటాల డుతునయిము "హృదయము". మన హృదయానికి కావలసపన ఉపదేశము ఇకకడే లభిస్ుూ ంది, మీరిద ి

చదివిత,ే వాకాము మీలోనికి దతస్ుకుపో నునిది. అది మీతో మాటాల డుతుంది, అపుుడు మీరు నిరణయం 

తీస్ుకోగలరు. ఆ నిరణయం మేమ్మటి? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మంచిది, నిరణయం మేమంటే: నేనది అందుకుని మరియు విశాసపస్ాూ నయ , లేక నయ ఇషట 

పరకారము చేస్ాూ నయ? అకకడి మాట నయక్ంతో ఇషటము, "తలం పులను ఆలోచనలను శ్ోధించుచునిది." నీకు 

తెలుస్ా, అనేకులు పాపమనేది హృదయానికి చెందిన స్మస్ా అని గీహ ంచలేదు. కొనిి స్ంవతీరాల  ముందు 

ఎవరో ద హ్వర్ట అప్ ద పరా బలమ్ ఈజ్ ద పరా బలమ్ అప్ ద హ్వర్ట అనే పుస్ూకానిి వార శ్ారనుకుంటాను. మంచి ప్టరు; 

నయ పుస్ూకము తెలయదు కాని నయకా ప్టరు మాతరం గురుూ నిది, అది మనమ కకడునయిమనేది 

తెలయచేస్ుూ నిది. ఇదెపుుడత హృదయ స్మస్ా. ఇకకడ ఎపుుడత మనము నిరణయం తీస్ుకుంటాము. 

మరియు దేవుని వాకాము ఒక మాాప్ కాదు, అది ఒక అదేము. మరియు కచిచతముగా మనమ కకడునయి 
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మనేది ఇది అదేంలా చతప్పస్ుూ నిది, మరియు ఒక గంట మొగినంత స్ుషటముగా ఇది పరిశుదయధ తి మన 

హృదయములో తెలయచేస్ుూ నిటుల గా ఉంటుంది, మరియు అదికకడే ఉండయల. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్పరయులారా ఈ స్మయములో, మీరు ఒక పాత వినయలని కోరుతునయిను. కరసీ్ుూ  

మీ జీవితములో ఉనయిడని మరియు ఆయనేమ్మ చేస్ాూ డు, దేవుడు దనేిని అనుగీహ ంచయడనే స్ంతోషమును 

మీరనుభవించయలను కుంటునయిను. దేవుడు మనకు ఉచితముగా ఇచిచన వాగాధ నములను గురించి మనము 

మాటాల డుకుంటునయిము, మరియు ఇపుుడు మీర్లా దేవుని  మరియు ఆయన ప్టరమ అంతటిని మరియు కరసీ్ుూ  

శకిూని అనుభవించయలనేది మీరు కనిప్ెటాట ల. మరియు ఈ వచనములలో నుండి స్మరుించుకొనుటకు 

ప్టరరేప్పంచేదేది మరియు ఇలా స్మరిుంచుకోవాలనేది మనము మాటాల డుకుంటునయిము. ఎందుకంటే ఇది 

మనకు చేయడయనికి చయలా కషటము, కాని స్మరిుంచుకోడయనికి వ ైనే, మనలను ప్టరరేప్పంచేదేది? 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: మనము తిరిగి ఆ ప్టరమ దగ్రకు వ ళ్లతునయిము, అపుుడే ఆ ప్టరమను మనము 

అరధముచేస్ుకోగలము. మరియు ఆ ప్టరమ చేత మనము ప్టరరేప్పంచబడినపుుడు, మనము దేవుని లక్షణములో 

పాలవారమౌతునయిమని గురుూ చేస్ుకోండి; మనము ఏకరభవిస్ుూ నయిము. అదే మనలో నుని కరసీ్ుూ  మరియు 

తి ర్ర వలన కలగినది కాక కరసీ్ుూ  ఏమ్మయూ చేయడు. కనుక స్మరిుంచుకోడయనికి అంగీకరించుట మన 

శరీరానుస్ారముగా కలగినది కాదు. అది మనలో పనిచేస్ుూ ని దేవుని ఆతి పని వలన కలుగుతుంది. 

మరియు మీర్ంతగా దయనిని చేస్ుూ ంటే అంతగా అది మీలోనుండి వాకరూకరించబడుతుంది మరియు మీ 

జీవితములో చతప్పంచబడుతుంది. 
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కాని దయనిని అనుభవ పూరాకముగా మనమ లా చేరుకోగలమని పౌలు చెబుతునయిడు, నేననుకుంటాను  

రోమా 12:1-2. ఆయననేది, "కాబటిట  స్హో దరులారా,... దేవుని వాతీలామునుబటిట ". వాతీలాము కొరకు 

వాడబడిన పదము స్ామానామ ైన పదము కాదు. దీని అరధము ఒకటే ఆయిడవచుచ, కాని మీరు చేయమని 

నేను పరతయీహ ంచే దయనిని పరభావితము చేసట పనిని నేను చేయనని చెప్టు ఆలోచనగా ఉంటుంది. నీకు నీవుగా 

ఆ పనిని చేయడయనికి నీ మనస్ుీను సపదధము చేస్ుకోవాల. మ్మముిను పరా ధేయపడుతునయిను. దేవుని ఎదుట 

దీనికొరకు నేను మోకరించి వేడుకుంటునయిను. 

"పరిశుదధమును దేవునికి అనుకూలమున ైన స్జీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు 

స్మరిుంచుకొనుడని" చెబుతునయిడు. బలప్సఠముప్ెై ఎకుకవగా చంప్పన తరాాత అరుించే అరుణల వాలే కాదు 

అంటునయిడు. కాని ఏ ఏ ఉదేేశాముతో అంటే, "పరిశుదధమును దేవునికి అనుకూలమున ైన స్జీవ 

యాగముగా" ఇపుుడిది చతడండి,  "ఇటిట  సటవ మీకు యుకూ మ ైనది.". ఇపుుడు, దేవుని ఆరాధనయ చేయడము 

నేరుచకోవాలంట,ే దయనిని జీవన శ్ రలగా చేస్ుకోవాల. అదేదో  ఆదివారము ఉదయము ఆరాధనలో పాడే పాటనో 

లేక నయ వ నుక ఆహ్వల దంగా వినిప్పంచేది కాదు. 

నతతన నిబంధనలో ఆరాధనకు మూడు పదయలు వాడబడినవి. అవేమంటే ఒకటి లటేరయుయో. ఇక ర్ండవది 

సెబబ మాయి, అనగా ఆదివారము విశ్ాాస్ముంచినమని చెప్పున పరతిఒకకరు సో్ మవారం నుండి శనివారం 

వరకు జీవించవలసపన విధయనము. ఇక మూడవ మాట పోర స్ొ కనేయొ, దయనరధము ఆయన ఎదుట 

శ్ాషాట ర ంగపడటం, మరియు ఇది పరకటన గీంధమంతటా వాడబడినది. కనుక ఆరాధనతో కూడిన పరిచరాలో 

ఎలా ఉంటుందంట,ే ఎపుుడెైతే మనమాయనకు స్మరిుంచుకుంటామొ అపుుడు ఆయన స్ాభావము మనలో 

పనిచేస్ుూ నిటుల గా ఉంటుంది. ఇపుుడు, ఇది మన స్ాభావానికి భినిమ ైనది, అందుకే ఎపుుడత పో రాటం 
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జరుగుతుంది. కాని ఎపుుడెైతే ఆయన మనజీవితములో చేస్ుూ నివాటిలో  పాలుగొనుట పరా రంబిస్ాూ మో, అది 

మనలను స్మరిుంచుకునే స్ులముకు తీస్ుకు వస్ుూ ంది.   

మరియు ఇది చెపుడయనికి మంచి స్మయ మనుకుంటాను, తమ కిషటమొచిచనది చసే్ుకోడయనికి కృపను 

గురించిన వారూ గొపు అవకాశ కొందరనుకుంటారు. అస్ీలు కాదు. కృపను గురించిన వారూ మీరు 

చేయవలసపనది చేయుటకు శకిూ నిస్ుూ ంది. దేవుడు మీ జీవితములో ఆశంచిన వాటిని చేయుటకు కరసీటూ  

మీలోనుండి బలపరుచట. కనుక ఇది అవకాశమని భావించుకునే వాకిూ అస్లెైన స్ంగతిని తెలుస్ుకోలేదు. ఆతి 

మీరు అలయునటుల గా చేస్ుూ ంది కాని శరీరము మీరు ఓడపోి వునటుల గా చేస్ుూ ంది.   

మంచిద,ి ర్ండవ వచనంలో ఆయనంటునిది, "మీరు ఈ లోక మరాాదను అనుస్రింపక," దయని అచుచలలోనికి 

చికుకకు పో కండి. ఇకకడ "లోకమంటే" వాటి అలవాటుల . ఇకకడ ఆలోచనను గురించిన అలవాటు ఒకటునిది. 

మానమొక దేశములో విదేసపయుాలుగా ఉనయిము. మనము పరయాణము చేస్ుూ నయిము, విహరిస్ుూ నయిమంతే. 

"రూపాంతరము పొ ందుడి." అంటునయిడు. నయకా మాట నచిచంది, మ టామొరిిజాం, లోపలనుండి మారుు. 

"మీ మనస్ుీ మారి నతతనమగుటవలన రూపాంతరము పొ ందుడి". 

నతతన మగుట అనే మాటకు అరధము తిరిగి నిరిించబడుట. ఒక స్ారి నయ భారా నయతో చెప్పుంది, "మన 

వంటగదిని తిరిగి కటటకుందయ మనిది". నేనలా చేస్ాను. దయని తరాాత మ్మగిలన వాటనినిిటినీ మారేచస్ాను, 

ఎందుకంటే వంట గదిని మారిచన తరాాత, మ్మగిలన ఇలల ంతయ భయంకరంగా కనిప్పంచింది, కనుక మ్మగిలన 

ఇలల ంతటినీ మారచవలసప వచిచంది. మరియు నయకింకా గురుూ నిది, నేను మరొక దేశముకు పరిచరా కొరకు 

వ ళ్ళల ను, తిరిగి వచిచనపుుడు నయ భారా నయ కనుిలు మూసప ఇంటిలోనికి తీస్ుకు వ ళ్ాంది, కాని అది 
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మునుపుని ఇంటిలా లేదు. ఇంటిలోని పాత వనీి చించివేయ బడినవి అంతయూ నతతనముగా 

చేయబడినది. అదే ఈ మాట, అదే ఈ మాట, మనస్ుీ నతతన పరచబడటమంటే. 

నీవు ఆలోచించే లేక చేసట పాత మార్ములను చింప్పవేయుట నతతనవాటిని ధరించుట, "దేవుని చితూమేదో  

పరీక్షించి తెలసపకొనునటుల ". నయకిదెంతో నచిచంది. మీకు మీరే ఇది పరశించుకోండి. వారు ఈ కారాకమీములో 

వాటిని వినవచుచ మరియు వీటనిిటి గురించి మాటాల డుకోవచుచ. వినండి, తమకు తయముగా ఇది 

పరీక్షించుకోవచుచ. అందరూ వినండి, వారు పౌలు చెప్పునదే చేసపనటెలల తే: ఒక నిరణయం తీస్ుకోండి, మరియు అది 

తమలో నుని యిేస్ు ప్టరమచేత ప్టరరేప్పంచబడిన నిరణయమ ై యుండయల, అపుుడు తమకు తయముగా దయనిని 

అనుభవిస్ాూ రు, "ఉతూమమును, అనుకూలమును, స్ంపూరణమున ై యుని దేవుని చితూమేదో " 

తెలుస్ుకుంటారు. కనుక దేవుని చితూమునకు తకుకవ ైనది, అది ఆయనకు స్మరిుంచుకోడయనికి నయ స్ాంత 

నిరణయమ ై యుండి ఉతూమమ ైనదయనికి తకుకవగా, అనుకూలమ ైనదయనికి తకుకవగా మరియు 

స్ంపూరణమ ైనదయనికి తకుకవగా ఉంటుంది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, కాని ఈ పాఠాలను నీవు నేరుచకోవాల. ఆయనప్ెై ఆధయరపడుటను 

నేరుచకోవాల, మరియు అది అంత స్ుళ్లవ ైనదేమీ కాదు. మీ కిషటమ ైన చేపలు పటటడమనే గొపు ఉపమానము 

మీదగ్ర ఉంద,ి స్రే, ఆ విషయములో నీ జీవితములో దవేుడేమ్మ చేస్ాడు. 

డా. వ ైనే ఏ. బార్బర్: అవును గురుూ ంది. చేపలు ప్ెటటడమంటే నయకిషటము, మా నయని నయకది నేరిుంచయరు, 

నేను చేపలను చకకగా పటటగలను. కనుకనే నయ జీవితములలో మూయబడిన గదులలో అది ఒకటి. "పరభువా, 

మీరు మ్మగిలన వాటిననిిటనిీ ముటటవచుచ, కాని దీనిని మాతరం ముటటవదుే , ఎందుకంటే దీనిని నయకు నేనుగా 
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చేస్ుకోగలను". మరియు నేను యవానస్ుు ల పరిచరాలో ఉనిపుుడు స్మావేశములు ఏరాుటుచేయడయనికి 

పరయతిింస్ుూ నయిను. వాటిని నేను చకకటి కొలనులుని స్ులములకు పరకకగా ఏరాుటుచేసటవాడిని. ఇపుుడు, 

వాటిక్ర దేవుడు ననుి క్షమ్మంచయడు కాని నేనలా చేసటవాడనని చెబుతునయిను. 

నయకు గురుూ నిదేమంటే ఒక స్ంవతీరము ఒక అందమ ైన కొలను పరకకన యవానస్ుు ల స్మావేశమును 

ఏరాుటుచేస్ాను. అది సప్రంగ్ ఫెడ్, దయదయపు 150 ఎకరాల స్ులం. అదకకడునటుల  నయకు తెలుస్ు. అకకడ నేను 

12 పౌండల  చేపలు పడినటుల గా వినయిను. అది ఒక మంచి చేపల ప్ెటెట  న ైపుణాత కలవాడు పటిటనవి, అది 

నిజమో కాదో  ఎవరికి తెలుస్ు. నేనకకడికి వ ళ్ళల ను - ప్పలలలకు నేరిుంచడయనికి నేన పుుడత న ైపుణుాలను 

కొందరిని నయతో తీస్ుకు వ ళ్లతుంటాను. అలాగే బబ ధకుని తీస్ుకువ ళ్తయను కనుక ఆ వారం నయకు ప్ెదే పని 

ఉండదు, తరాాత చేపలు పటటడయనికి వ ళ్ాగలను తరాాత అవనీి నేనే ప్ెటాట నని చెప్పు డబుబలనీి 

తీనుకుంటాను. అదెంతో గొపుగా ఉంది. కనుక నేనయ స్ులమును ఎంచుకునయిను, మరియు మేమందరమూ 

అకకడికి చేరుకునయిము మరియు పరజలందరూ వారి వారి స్మూహ్వలతో అకకడికి చేరుకునయిరు.   

ఆ స్మూహములో ఒక వాకిూ ఉనయిడు. ఆయన నయకు దగ్ర సటిహ తుడు. ఇపుుడు ఆయన బబ టాీానయలో 

పరిచయరకునిలా ఉనయిడు, అతని ప్టరు రాబర్ట ఫో రటన బరీీ. మరియు నయకు రాబర్ట కూ చేపలుపటటడమంటే ఇషటం. 

మేము ముందే ఏమ్మ ఆలోచించుకునయిమంటే అందరి స్మూహ్వలు విడిపోయిన తరాాత చేపల వేటకు 

వ ళ్ాపో దయమని. కనుక అందరూ వారి వారి పడకలకు వ ళ్ానపుుడు మేము కూడయ పాడుకొనుటకు వ ళ్ళాల. 

కనుక 12 గంటలకు పాడుకొనుటకు వ ళ్ల 1 గంటకు లేచయము. చేపల వేటకు వ ళ్ళాము, రోజంతయ నిదరలేదు 

కేవలము ఒక గంటె పడుకునయిము. 
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యవానస్ుు ల కూడికలెలా ఉంటాయో మీకు తెలుస్ు. ఆహ్వల దంగా, ఈత కొటటడం, ఇలా మ్మగిలన వనీి. మంచిది, 

ఆ రాతిర నేను చచిచపో యిేవాడిని, చచిచపోయిేవాడిని. ఆ పరస్ంగములోని స్మస్ాూ నిి నేను కోలోుయాని. దయని 

ముగింపులో, ఆయనొక ఆహ్వానయనిిచయచడు, అంతకు మునుపు స్ంవతీరములలో ఎనిడత చతడనటుల గా 

దేవుడు అకకడ దిగివచుచటను నేను చతస్ాను. మేము ఎనోి న లలుగా పరా రిేస్ుూ నటుల గా ప్పలలలు 

రక్షించబడుతునయిరు. అపుుడు నేను ఆలోచించుట పరా రంభించయను, ఉహ్, ఓహ్, అది జరుగుతునిదే. అకకడ 

నయ అవస్రత ఉనిదని నయకరధమయింది. 

అపుుడు నేను మోకాళ్లప్ెై కూరుచని ఇలా పరా రిధంచుట మొదలుప్ెటాట ను, "ఓహ్, దేవా. ఈ ప్పలలలకు స్హ్వయము 

చేయండి" అదెలా ఉందంటే దేవుడే స్ాయముగా మాటాల డినటుల గా ఉంది. నయకు స్ుషటమ ైన స్ారం 

వినిప్పంచిందని చెపుడము లేదు, కాని అలాంటి అనుభూతి కలగింది. అదెలా ఉందంటే, "హ,ే వ ైనే, నినుినీవు 

పరశించుకో మరియు ఇకకడ క నిమ్మషం నేను మాటాల డతయను. చివరిస్ారిగా ఎపుుడు నీకు నయతో ఉండుటకు 

మరియు ననుి తెలుస్ుకొనుటకు మరియు నయ వాకామును ధయానించుటలోని స్ంతోషము నీకు కలగింది?" 

మరియు, అయోా, వ ంటనే ఏమ్మ జరుగుతునిదో  నయకరధమయింది. నయ ఉదేేశము, ఆ గది అకకడునిదని నయ 

హృదయములో అపుుడే నయకరధమయింది. పరతివారికి తెలుస్ు. నయకేమ్మ చెయాాలో అరధము కాలేదు వ ంటనే 

నేను, "మంచిది, పరభువా, ననుి క్షమ్మంచునయిను. నేను నిజంగా. మరియు నేను నిజముగా కొంత 

స్మయము దీనిని విడిచిప్టెిట  వేస్ాూ నని నీవు తెలుస్ుకోవాలనుకుంటునయి అనయిను". మరియు దయనికాయన, 

"అవును, మరియు దీనిని మరలా తిరిగా ముందునుంచి చేయాలని చెబుతునయి ననయిడు". నేననయిను, నయ 

మనస్ుీలో వీటినే మరలా నేను ఆలోచిస్ుూ నయిను. "మంచిది, నయ విషయాలను విడిచిప్ెటిట  ననేిమ్మ చేయమని 

మీరంటునయిరు?". అదెలా ఉందంటే దేవుడే, "ఇది చయలా మంచి ఆలోచన అని చెప్పునటుల గా ఉంది". దయని 
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తరాాత నేననుకునయిను, ఇది చయలా మంచి ఆలోచన. ఇక ప్ెదే కథను చినిగా చెపాులంటే, కనుక నేను లేచి 

ఎవరికి వారు స్మూహములుగా ఉండమని వారికి చెపాును.   

ఐదు నిమ్మషాల తరాాత, వ నుక దయారం నుంచి ఎవరు వచిచ యుంటారో ఊహ ంచండి. వాళ్ాందరూ బయటకు 

వ ళ్లపో యారు మరియు అందరూ ఒక చెటుట  కిందికి చేరారు. రాబర్ట ఫో రటన బరీీ. ఆయన నయదగ్రకు 

నడుచుకుంటట వచచనయిడు, "వ ైనే", అపుుడు నేనయయనవ ైపు తిరిగి అనయిను, "అవును, కుమారుడయ 

నేనేదెైనయ స్హ్వయము చేయగలనయ?" అపుుడతను, "నేనయ చెటుట కిందికి వ ళ్ల పరా రిుస్ుూ నయిను, అయితే నీదగ్రకు 

వచిచ నీతో మాటాల డమని ఆలోచనను దేవుడు నయ హృదయములో కలగించయడనయిడు". అపుుడు నేను, 

"నేన లా నీకు స్హ్వయము చేయగలననయిను". దయనికతను, "మంచిది, అదే అస్లెైన స్మస్ా. నీకు 

చెపుడయనికి నీకేదియో లేదు. నయకు చెపుడయనికేదెైనయ ఉనిదయ? అనయిడు". అది కచిచతంగా జరిగింది. 

నయకేమనిప్పంచిందంటే, దేవుడే స్ాయముగా "నేనేమ ైన బొ మి గీసప చతప్పంచయలా? నీ నుదిటిప్ెైన నేనేమ ైనయ 

వార యాలా?" అని అడిగినటుల గా అనిప్పంచింది. దయనికి నేను, "స్రే, రాబర్ట, నేనొకటి నీకు చెపువలసప యుంది 

అనయిను". మరియు, "దేవుడు నీకు నయ ప్ెదే చేపల గేలం కఱ్ఱను, నయదగ్ర కల స్మస్ూమూ, ర్ండువ ైపులా 

ఐదు ఉచుచలతో ఉని డబాబను మరియు నయ వస్ుూ వులనీి ఎరలను జగు్ లను నయదగ్రుని స్మస్ాూ నిి 

నీకిమినయిడు, అనయిను". మరియు "నయ ర్ండు లేవ్సీ ససుడ్ స్తుల్ీ మరియు నయ అంబాస్డర్ కఱ్ఱలను 

కూడయ అనయిను". అతడు నయవ ైపు ప్ెై అంతస్ుూ కు లఫ్టట చేరుకోనటుల గా చతస్ాడు. అతడు నయతో, మీకేమయింది 

అనయిడు. అందుకు, ఏమ్మ కాలేదులే అనయిను. పరతిస్ారి సపలువదగ్రకు తనుితూ మరియు అరుస్తూ  

వ ళ్లవచుచను కాని నేన కకడికి వ ళ్ానపుుడు నేనకకడ ఉండయలని తెలుస్ుకునయిను.   
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కాని నేను ఇంటికి వ ళ్ానపుుడు, నయకు మరియు నయ భారాకు ఒక విషయము జరిగింది. మా ఇదేరకు మంచి 

బాంధవామునిదనే అనుకునయిను, మేమలానే ఉనయిము. కాని మేమ్మంకా చేరుకోనంత లోతు దయనిలో 

ఉనిదని గీహ ంచలేదు. ఎపుుడెైతే ఆమ  నేను భినిముగా ఉండుట చతచిందో  నయకు మూడు వారములుగా 

జారమో లేక ఇంకేమ ైనయ అయిందేమోనని అనుకునిది. చివరికి ఒకరోజు - ఆమ  చయలా పరశస్ూమ ైనది- ఆమ  

ననయకు ఫో న్ చేసప అనిది, "వ ైనే, నేను నీతో కొంచం మాటాల డయలంది" అంతేకాకుండయ ఆమ  ఏడుస్ుూ ంది. నేను 

ప్పలలలకు ఏమ ైనయ జరిగిందేమో అనుకునయిను, కనుక నేను ఇంటికి వ ళ్ళల ను. అపుుడయమ , "వ ైనే నీవేమ్మ చేస్ావో 

నేనిపుుడు పరతేాక్షంగా చతస్ాను, దేవుడు నీలో నివసపంచకుండయ నీలో ఆప్పవుంచే దయనిని విడిచి ప్ెటటడయనికి 

ఇషటపడుట వలన వచిచన మారుును చతస్ాను అంది". అంతేకాక, "ననుి క్షమ్మంచమని నినిడుగుతునయి 

ననిది". 

అందుకు నేను ఎందుకా అనుకునయిను? ఆ విషయములో నయకు తిలసపన అతి కచిచతమ ైన ససూ ీ ఆమ యిే. కాని 

ఆమ . లేదు, నయలో కొంత దేాషమునిది ఎందుకంటే సెటఫనీ పుటిటనపుుడు కూడయ మీరు ననుి మీ అమిదగ్ర 

విడిచిప్ెటిట  టెకాీస్ లో దుపుుల వేటకు వ ళ్లనపుటి నుండి నయలో ఉంది అనిది. అదెలా ఉండేదంటే 

మీర్లలపుుడత మీరు చెయాాలనుకుండే చేసటవారు కాని, వ ైనే, ఇపుుడు మీరు దేవుని చితూము చేయడయనికి 

ఇషటపడటానిి చతస్ుూ నయిను కనుక ననుి క్షమ్మంచమని అడగాల అంది. 

దేవుడేమ్మ చేస్ాడంటే, నేనేది విడిచిప్ెటటడయనికి ఇషటపడటం లేదో  దయనిని తీస్ుకుని ననుి అకకడ నుండి 

విడిప్పంచయడు, కాని ఆయన నయకొక సటిహ తురాలని ఈ స్రా లోకములోని నయకు పరా ణ సటిహ తురాలనిగా 

ఉండగలగిన ససూ ీని భారాగా ఇచయచడు. ఆయన మా స్ంబంధములో నేను మీకు వివరించలేనంతటి లోతెైన 

అనుభవములోనికి మా ఇదేరినీ తీస్ుకువ ళ్ళల డు, జాన్.   
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మూడు స్ంవతీరాల తరాాత, మా చినిబాబయి కొదిేగా ప్ెదేవాడయాాడు, ససటవ న్, 4 స్ంవతీరాలు, "డయడ,ీ 

ననుి చేపల వేటకు తీస్ుక్ళ్లా". అపుుడు నేను, "నేనొక బానిస్ను నేను రాలేను అనయిను". అపుుడతడు, 

లేదు, డయడ,ీ దయనికొరకు పరా రిుదయే ము అనయిడు. మేము పరా రిేంచయము. ఒక వాకిూ నయకు ఫో న్ చేసప అనయిడు, 

"నేను మీ స్ాక్షయానిి వినయిను", అని తరాాత, "మీకొకటి ఇవామని దేవుడు నయహృదయములో చెపాుడు 

అనయిడు". అతడెవరో నయకు తెలయదు. అతని ఇంటికి వ ళ్ళల ను, బయట గారేజ దగ్రకు వ ళ్ళల ను, అది ఒక ఆట 

వస్ుూ వుల దుకాణంలా ఉంది. అతడు నయతో మీకే కఱ్ఱ  కావాలో తీస్ుకోండి, ఏ తీగలు కావాలో తీస్ుకోండి 

అనయిడు. అపుుడు నేను, "మీరేమంటునయిరు? అనయిను. అపుుడతడు "ఇది మీకమిిని దేవుడు నయకు 

చెపాుడనయిడు" నేను ఇచిచవేసపన వాటనిిటికనయి గొపువాటిని ఆయన నయకు తిరిగి ఇచయచడు. 

కాని అవి తిరిగి వచిచనపుుడు అవి నయకొరకు వచిచనవి కాదు. ఇది ఆయన కొరకు మరియు ఇవి నయ 

కుమారుని కొరకు. మరియు అది నయకు, దేవుడిలా ఈ పరకకను స్రిగా లేనటువంటి దయనిని ఆ పరకకను స్రిగా 

లేనటువంటు దయనిని తీస్ుకుని స్ర్రన సపుతిలోకి ఎలా తీస్ుకు వస్ాూ డని అనిప్పంచింది. 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్పరయులారా, మీరు కూడయ దేవునిప్ెై విశ్ాాస్ముంచుటను పరీక్షించయలని 

కోరుతునయిను. ఆయన మ్మముిను ప్టరమ్మస్ుూ నయిడు. ఆయన మీతో పనిచేయడయనికి ఇషటపడుతునయిడు. మీకు 

మీరుగా అయన ముందు తరెువ బడండి మరియు మూసప ఉంచిన గదులను ఆయన ముందు విప్పు ఆయనకు 

స్మరిుంచుకోండి. ఆయన క్షమాపణక్ర ఆయన నడగండి. నీకుస్హ్వయము చేయమని అడగండి. అపుుడు 

ఆయనకు మీరు స్మరిుంచుకునిందుకు మీకు స్ంతోషము స్మాధయనము ఇయాడేమో చతడండి. వ ైనే, 

మీరికకడికి వచిచ మీ స్మయమంతయ వ చిచంచుటను నేన ంతో అభినందిస్ుూ నయిను. మరియు ఈ 

కారాకమీమును చతస్ుూ ని వారందరూ దేవుని వాగాే నములు విని స్ంతోషపంచయరనుకుంటాను. మరియు 



19 

 

మీరిలా మా కారాకమీంలో పాలు్ ంటారని ఆశస్ుూ నయిము. మరియు ప్పరయులారా మీరందరూ వచేచవారం తపుక 

చతస్ాూ రని భావిస్ుూ నయిను. 

 

***** 

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

"యిేస్ు కరసీ్ుూ ను అంగీకరించడయనికి పరా రిుంచు" @ JAshow.org ను 
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చటటనతగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వ బ్ సెైట్: JAshow.org 

 

 


