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క్రస్
ీ ు త న్యాయ సింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటుకున్ే
బహుమానములు. క్ార్ాకీమిం -1.
డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : మనమందరం క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలెయునని బైబిలు గ్ీంధం
క్్రైస్ువులకు చెబుతుననది. ఐత్య ఈ తీరపు వలన ప్రయోజనమేమిటి? యేస్త మన పాప్ములకు ప్ూర్తు ప్ర్తహారం
చెల్లంచాడని బైబిలులో వ్ారయబడి ఉననది కదా?
అలాగ్రత్య, ఎందతకు క్్రైస్ువుల క్ంకనత తీరపు జరపగ్ుతుననది? ఈ న్ాాయ తీరపుకు రక్షణకు ఎలాంటి స్ంబంధం
లేదత. రక్షణ దయవుడు మనక్చయే ఉచిత వరం. మనం క్రస్
ీ ు తనత అంగీకర్తంచిన వ్ంటన్ే రక్షణ మనకు లభిస్తుంది.
క్రస్
ీ ు త మనల్న రక్ించిన తరపవ్ాత మనం ఎలా జీవంచామన్ే అంశానిన ఈ న్ాాయ పీఠం ప్ర్తశీల్స్తుంది. క్రస్
ీ ుత
క్ొరకు మనం చయసిన ప్నతలన్నన ఇకకడ క్షుణణ ంగా ప్ర్తశీల్ంచబడునత.
ఐత్య క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట మనం కన్ననరప క్ారపస్ాుమా? ప్రలోకంలో నితాక్ాలానిక్ మనం స్ాాన్ానిన
నిర్ీక్ించయ బహుమతులనత, ఘనతనత, ప్రత్యాకతలనత పో గొటటుకుంటామా?
బైబులు ఆధారంగా ఈ ప్రశ్నలకు జావ్ాబుల నివవడానిక్ న్ేడు మన అతిధిగా, చిక్ాగో, ఇలెల నియస్త లోని
మూడి స్ంఘ క్ాప్ర్తయైన డా. ఎర్తవన్ లుటసర్ వచాేరప. అందరూ మాత్ో కలుస్తక్ ండి.
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : స్ావగ్తం. మీలో అన్ేకులు క్రస్
ీ ు త వశావస్తలని త్ెలుస్త మనం చనిపో యన
తర్ావత యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలుేంటామని బైబిలు చెబుతుననది. ఈ న్ాాయ తీరపు ఏమిటి?
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మంచిది. మూడి స్ంఘ సీనియర్ పాస్ు ర్ డా. ఎర్తవన్ లుటసర్ త్ో న్ేనత జర్తపిన స్ంభాషణనత మీరప కూడా
వన్ాలని ఆహావనిస్తున్ాననత. ఈ ప్రశ్నకు జావ్ాబు చెబుతున్ానడు. వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : చూడండి జాన్! ఇది నిజంగా చాలా గొప్ు స్తాం, న్ాాయ పీఠం ఎదతట మనం
నిలుేని క్రస్
ీ ు త కనతలోలక్ చూస్తున్ానమని ఊహంచతక్ ండి. మనం చయసిన ప్నతలనినటి తప్ుు ఒప్ుులనత ఆయన
బేర్ీజువ్ేసి ప్ర్తశీల్స్ాుడు. మనం యేస్త క్రస్
ై లు గ్ీంధం
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలుేంటామని బబి
చెప్ుడములోని కచిేతమైన ఉదయేశ్ం ఇదయ. దీనిక్ స్ర్్రన గీక
ీ ు ప్దం, బీమా. దీనిక్ క్ారణం, ఎతు
ు గా
నిర్తమంచబడిన వ్ేదికపైన ఆక్ాలంలో గీీకులు, ర్ోమనతలు నిలుేన్ే వ్ారప ప్ందయలలో, పో టీలలో గ్ల్చిన వ్ార్తక్,
న్ాాయాధిప్తులు ప్తక్ాల నిచిే గౌరవంచయవ్ారప.
అపో స్ు లుడు పౌలు, ర్్ండవ క్ొర్తంథీ ఐదవ అధాాయంలో “మన మందరము క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠము ఎదతట
ప్రత్యాక్షము క్ావలయునని” కచిేతముగా వ్ారస్ాడు.
అతడు క్్రైస్ువులనత గ్ుర్తంచి చెబుతున్ానరప. తన గ్ుర్తంచి చెబుతున్ానడు. మనందర్తని గ్ుర్తంచి
చెబుతున్ానడు. యేస్త మన పాప్ముల క్ొరకు మరనించినందతన, మనం ఎలాంటి న్ాాయ ప్ర్ీక్ష లేకుండా
న్ేరపగా ప్రలోకం వ్ళ్లల పో వచతేనని ప్లువురప క్్రైస్ువులు తలుస్తున్ానరప. మనలో ఒక్ొకకకర్తని యేస్త క్రస్
ీ ుత
ప్ర్తశీల్స్ాుడని బైబిలు స్ుషుంగా చెబుతుననది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : క్్రైస్ువులమైన మన సిలువనత యేస్త క్రస్
ల , ఈ న్ాాయ
ీ ు త నిరణ యంచబో తుననట్ల త్య
తీరపు గ్ుర్తంచి మనకు ఎందతకు తల్యలేదత? అకకడ ఏమి జరగ్బో తుననది? డా. లుటసర్ వవర్తస్ు ారప.
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డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : మంచిది. జాన్ – దీనిలో అన్ేక పొ రపాటట అభిపారయాలు ఉననవ. ఉదాహరణకు,
“కలవర్త సిలువ న్ా పాపాలకు ప్ూర్తు ప్ర్తహారం చెల్లంచింది కదా? అనగా, న్ేనత క్రస్
ీ ు తనత వశ్వసించినప్ుుడు,
ఆయన న్ా పాపాలనత స్ముదరప్ు లోతులోల ముంచి వ్ాటినిక గ్ురపుచయస్తక్ నన్ానడు కనతక, లోకంలో న్ేన్లా
జీవంచిన్ా న్ేరపగా ప్రలోకం వ్ళ్తునని” క్ొందరప న్ాత్ో చెబుతుంటారప.
చూడండి. ఇది చాలా పదే పొ రపాటట. ఎందతకంటజ యేస్త క్రస్
ీ ు త మన పాప్ములనత క్షమించినందతన మనం
ఆయనకు చెందిన వ్ారమన్ేది స్తామే. దయవుని ఎదతట మన పాపాలు క్షమించబడిన్ాయ. మనం ప్రలోకం
లోక్ వ్ళ్ళగ్లం. ఐత్య, దీనిన బటిు న్ాాయ పీఠం వదే దయవుడు మన పాపాల్న ప్ర్తశీల్ంచడని తలంచకూడదత.
ఇకకడొ క వచనం. ర్్ండవ క్ొర్తంథీ, ఐదవ అధాాయం, ప్దవ వచనం చూడండి. “మంచిన్ైననూ చెడడ న్ైననూ,
దయహంత్ో జర్తగతంచిన వ్ాటి ఫలానిన పొ ందయలా, అందరం క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలబడాల్” ఈ వచనం త్ోటి,
మనం ఈ లోకంలో ఏవధంగా జీవంచిన్ా దయవుడు మనలనత పాప్ులుగా నిరణ యంచి శిక్ించడన్ే ఆశ్ ప్ూర్తుగా
త్ొలగతపో తుననది.
ఆలోచించండి. అనన్నయ, స్పీుర్ాలనత చూడండి. మనకు త్ెల్సినంతవరకు వ్ారప క్రస్
ీ ు తనత నమిమన వశావస్తలే.
వ్ార్తక్ తీరపు తీరేబడింది. అపో స్ు లులక్ారాములు ఐదవ అధాాయం – అబదధ ం చెపిునందతన వ్ారప
మరణంచవలసి వచిేంది. వ్ారప ప్రలోక్ానిక్ వ్ళ్లల , ఎందతకు మాకు ఇలాంటి తీరపు తీరేబడింది? కలవర్తలో
మా పాపాలు కడుగ్బడాడయ కదా? అని అడిగారనతక్ ండి –
నిజమే, క్రస్
ీ ు త నందత వశావస్ముంచడం దావర్ా వ్ార్త పాపాలు క్షమించబడాడయ. ఇననూ, దయవుడు పాప్ులకు
తీరపు తీరపస్ూ
ు న్ే ఉన్ానడు. దావీదత ర్ాజు హతాత్ో, వాభిచారంత్ో ర్్ండు పాప్ములు చయసినందతవలన,
బత్యసబాకు ప్ుటిు న బిడడ మరణంచినటట
ల గా – ఇదయ న్ాాయ తీరపు. ఐత్య, దావీదత పాపాలు క్షమించబడటం
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వచితరంగాన్ే ఉంది. దావీదత ప్రలోకంలో ఉన్ానడు. అవదయయతనత బటిు దయవుడు మనకు ఇకకడయ తీరపు
తీర్తేనటల యత్య, మనం యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలుేనప్ుుడు, దయవుడు మనకు తీరపు తీరపస్ాుడని
చెప్ుడంలోనత, ఆ మాటనత నమమడంలోనత ఎలాంటి తప్ుు ఉననటట
ల న్ాకు అనిపించడం లేదత.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : స్ర్ే, యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠానిక్ మహా ధవళ్ సింహాస్న తీరపు అని
చెప్ుబడుతుననదాని మధాన వాత్ాాస్మేమైన్ా ఉననదా? చెప్ుండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : జాన్, బైబిలులో నిజానిక్ ర్్ండు రక్ాల తీరపులు ఉన్ానయన్ే స్ంగ్తిని చాలామంది
గ్ుర్తుంచడం లేదత. ఈ ర్్ండింటిలో ఒక త్ెరపున్ే మహా ధవళ్ సింహాస్న తీరపు అంటటన్ానము. యేస్త క్రస్
ీ ు తనత
ఎననడు వశ్వసించకుండా మరణంచిన స్మస్ు యుగాల ప్రజలందరూ. ఆయనతన నమిమన వ్ారందరూ ఇకకడయ
ఉన్ానరప. ఇలాంటి వ్ార్తక్ దయవుడు న్ాాయ తీరపు జర్తగతస్ు ాడు. దతరదృషువశాతు
ు వీరప నరక్ానిక్ వ్ళ్తళల్సందయ.
ఐత్య నరకం అందర్తక్ర ఒక్ేలా ఉండదత.
అదయవదంగా, ప్రలోకంలో జర్తగే న్ాాయ తీరపునత గ్ుర్తంచి మేమికకడ మాటాలడబో తున్ానము. ఇది క్్రైస్ువుల
క్ొరక్్రన న్ాాయతీరపు. యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం చర్తేంచబో యే అంశ్ం, మనం క్రస్
ీ ు తనత వశ్వసించామా లేదా
అన్ేది క్ాదత. లేక మనం ప్రలోకం వ్లత్ామా లేదా అన్ేది క్ాదత. నిజానిక్, నిజానిక్, యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం
ఎదతట నిలుచతనన మనమందరం ప్రలోకంలోన్ే ఉన్ానమనన మాట. ఐత్య నరకం ఎలాగ్ు, అందర్తక్ర
ఒక్ేలాగ్ుండదో , ప్రలోకం కూడా అందర్తక్ర ఒక్ేలా ఉండదత. అందర్తక్ర వవధ రక్ాల బాధాతలు
అప్ుగతంచబడునత.
ఐత్య చాల మంది, క్్రైస్ువులకు న్ాాయ తీరపు ఉననటల యత్య మేము చయస్ు తనన స్త్ాకర్ాాలనత కూడా
ప్ర్తగ్ణంచాలని వ్ాదిస్ు తన్ానరప. ఐత్య, రక్షణ పొ ందయందతకు మనం చయసిన స్త్ాకర్ాాలేవీ ప్నిక్ ర్ావని
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చెబుతున్ాననత. మీరప వశావస్ం దావర్ా కుీప్చయతన్ే రక్ించబడి యున్ానము. ఇది మా వలన కల్గతనది క్ాదత.
దయవుని వరమేనని బైబిలు చెబుతుననది.
కనతక, ఈ క్ారాకీమంలో చూస్తునన వ్ార్తలో క్ొందరప, త్ాము ప్రలోకం వ్ళ్తుమా లేదా అన్ేదానిన, త్ాము ఈ
లోకంలో చయసిన స్తిియలనత బటిు దయవుడు నిరణ యస్ాుడని తలుస్తుననట్ల త్య
ల , వ్ారప పో ర్ాబడుతున్ానరని
చెబుతున్ాననత. వశ్వసించిన వ్ార్తకందర్తక్ర దయవుడు ఇవవ జూప్ుతునన ఉచిత నితాజీవప్ు ఈవని వ్ారప
చయతులు చాపి అందతక్ వ్ాల్. ఐనప్ుటిక్ర, యేస్తనత వశ్వసించిన తర్ావత కూడా క్య
ీ ల్న బటిు తీరపు
జరపగ్ుతుంది.
ఐత్య, జాన్, మేము ముందయ చెపిునటట
ల గా, “మానవులముగా మా క్య
ీ లు స్దా తప్ుుగాన్ే ఉంటాయ కదా,
ఎలా దయవుని తృపిు ప్రచగ్లమని” క్ొందరప అడుగ్ుత్ారప. దీన్లల , ఒక శుభవ్ారు ఉంది. రక్ింప్బడుట అనగా,
స్తిియల వలన రక్ింప్బడత్ామని లేఖనం చెబుతుననది. స్తిియలు దయవునిక్ పీరతిపాతరమైనది. ఇది వ్ాస్ు వం.
తర్ావత ర్ాబో యే క్ారాకీమంలో మనం ఈ అంశానిన లోతుగా ప్ర్తశీల్ంచబో తున్ానము. మనం ఎప్ుుడూ
తప్ుు చయస్ు ామన్ేది వ్ాస్ు వమే. శుభవ్ారు ఏమనగా, క్రస్
ీ ు త మన క్య
ీ ల్న దయవునిక్ పీరతిపాతరమైనవగా
మారపస్ాుడు. యేస్త క్రస్
ీ ు త దావర్ా దయవునిక్ అంగీక్ారయోగ్ామైన ఆతమ బలులనత స్మర్తుంచాలని బైబిలు
గ్ీంధం చెబుతుననది. అందతక్ే, ప్రజలు వశ్వసిసతు వ్ార్తక్ తగతన ప్రతిఫలం దొ రపకుతుందని యేస్త కచిేతంగా
చెపాుడు.
ఉదాహరణకు, లూక్ా 14 లో ప్రతుాప్క్ారం చయసతందతకు మావదే ఏమీ లేవని, బీదలనత, అంగ్హీనతలనత
వందతకు పిలుచతకుని రమమని యస్త చెపునత. న్నతిమంతుల ప్ునరపత్ాునమందత న్నవు ప్రతుాప్క్ారం
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పొ ందతదతవు అన్ానడు. కనతక, క్య
ీ లకు దయవుడు ప్రతిఫలమిస్ాుడు. మనం ఈ లోకంలో జీవంచయ వదాన్ానిక్
తప్ుక ప్రతిఫల ముటటందన్ే స్ంగ్తిని గ్ుర్తుంచతక్ వ్ాల్.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : లాభాలనత పొ ందడానిక్ే క్్రైస్ువుడు ఈ లోకంలో క్రస్
ల
ీ ు తననతస్ర్తంచి జీవస్తుననట్ల త్య
అది స్ావరధమౌతుంది కదా? అది తప్ుు కదా? ఐత్య, ప్రభువు అది తప్ుుక్ాదంటటన్ానడు వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : చూడండి, జాన్. లాభాల క్ొరకు క్ాక క్ేవలం ప్రభువునత పతరమించినందతన ఆయనతన
సతవంచకూడదా? అని అడుగ్ుతుంటారప. ఇది భక్ు నిండిన మాట. నిజమే, మనకు ప్రతిఫలం లభించిన్ా,
లాభించకపో యన్ా, ప్రభువునత మనం ఆర్ాదించవలసినదయ. ఐత్య అదంత్ా మన చయతిలో లేదత. ప్రతిఫలానిన
దయచయయునది యేస్త క్రస్
ీ ు త ప్రభువ్ే. మనల్న ఆశీరవదించడమన్ేది దయవుని చయతిలోన్ే ఉంది. అందతక్ే క్ొీతు
నిబంధన గ్ీంధంలోనూ అన్ేకులు ఆశీర్ావదాల క్ొరకు ప్రభువునత సతవంచడానిన చూడ గ్లము. చూడండి.
దయవుని సతవంచడానిక్ ఒక క్ారణం మనలో ఉనన స్ావరధ ం. మిమమలననక ప్రశ్న అడుగ్ుతున్ాననత. దయవుని తృపిు
ప్రచాలని ఆశ్ప్డుతూ, ఆయననత సతవంచడం తపాు? ఆయనతన తృపిు ప్రచడం చాలా ముఖామని మీరప
గ్ుర్తుస్ు ారనతకుంటటన్ాననత. న్ేనిప్ుుడు దానిన గ్ుర్తంచయ ఆలోచిస్తున్ాననత. జాన్, క్రస్
ీ ు త కళ్ళలోక్ చూడడానిన
ఊహంచండి “బాగా చూశావని” ఆయన మచతేక్ వ్ాల్.
అపో స్ు లుడు పౌలు మాటల్న వనండి. ఇది చాలా ముఖామైన అంశ్ం. దీనిన మొదటజ స్ూచించాము. ఐన్ా,
మర్తంత స్ుషుంగా అరధ ంచయస్తక్ న్ేందతకు ఆవచాన్ానిన చదతవుతున్ాననత. ర్్ండవ క్ొర్తంథీ 5:10 లో – అందరం
క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలయునని చెపాుడు. దయహమందతనననూ, దయహమునత వడిచిననూ
ఆయన క్షు
ీ ు త న్ాాయ పీఠం
ు లమై యుండవలెనని మిగ్ుల అపతక్ించత చతన్ానమన్ానడు. మనమందరం క్రస్
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ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలెనత. తర్ావత, మేము ప్రభువు వషయమైన భయము న్ర్తగత మనతషుాలనత
పతరర్ేపించతచతన్ానమన్ానడు.
ప్లువురప దీనిన గ్ుర్తంచి, “అపో స్ు లుడెైన పౌలు క్్రైస్ువ్ేతురపల గ్ుర్తంచి చెబుతున్ానడని వ్ాాఖాానించారప.” ఐత్య,
అతడు, మనల్న గ్ుర్తంచయ చెబుతున్ానడు. మనం ఈ స్ంగ్తుల ననినటిన్న స్మతూకంలో పటిు ఆలోచించి
యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలుేన్ేందతకు మనం భయప్డవలసిన ప్ని లేదని గ్ీహంచాల్. ఐనప్ుటిక్ర,
క్రస్
ీ ు త ర్్ండవ ర్ాకడనత గ్ుర్తంచి, సిగ్్ ుప్డకుండా మనం జీవంచాలని యోహానత చెబుతున్ానడు.
న్ేన్ేం చెబుతున్ాననత? ఇదిగో వనండి. యేస్త క్రస్
ీ ు తనత తృపిు ప్రచడమే మన ముఖామైన బహుమతని
గ్ుర్తుంచినంతవరకు, ఆశీరవదాల నందించి యేస్తనత సతవంచడంలో ఎలాంటి తప్ుు లేదత. దీనిన మనస్తలో
ఉంచతకుని, బైబిలులో ప్రజలు దీవ్నల దావర్ా పోర తసహంచబడిన స్ందర్ాాలనత గ్మనించండి. యేస్త
పోర తసహంచబడాడడా? ఎందతకు? యేస్త తన ఎదతట ఉంచబడిన ఆనందం క్ స్ం సిలువనత స్హంచాడు.
దయవుడు దయనిక్ శిల్ుయూ, నిర్ామనకుడున్ై యున్ానడో ప్ున్ాదతలు గ్ల ఆ ప్టు ణము క్ొరకు అబరహాము ఎదతరప
చూస్ాడు. హెబీర ప్తిరక ప్దక్ొండవ అధాాయానిన చదివ చూడండి. తనకు లభించబో యే బహుమతిని బటిు
మోషత పోర తసహంచబడిన్ాడు.
న్ేనత వారధముగా ప్రపగేతులేదని న్ాకు అతిశ్యం కలుగ్ునని పౌలు చెపాుడు. కనతక ఈ క్ారన్ాలనినటిని బటిు
మనం సతవకు పోర తసహంచబడాల్. నిజానిక్, “ఇకకడ వశావస్ జీవతం గ్డిపి భవషాత్ లోకంలో వీలెైనంత
ఎకుకవ స్ంత్ోషానిన పొ ందాలని ఆశిస్తున్ాననని ప్రఖాాత వ్ేదాంత ప్ండితుడు జోన్ాత్ాన్ ఎడావర్డ
త్ెల్యచయస్ాడు”. ఇది స్ావరధంత్ో చెపిున మాట క్ాదత. అతడు యేస్తనత తృపిు ప్రచాలనత కున్ానడు. మీరప
కూడా దానిన్ే ఆశించాల్.
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఇకకడ మీక్ొక ప్రశ్న. వశావస్ంలో జీవంచినందతకు దయవుడు ప్రజలకు
దీవ్నల్వవదల్సతు , ఇనిన స్త్ాకర్ాాలకు ఇంత జీవస్ాునన్ే వధంగా ఈ ప్ని జరపగ్ుతుంటటoదా? జరగ్దన్ేదయ
జవ్ాబు. మనం అనరపులమైనప్ుటిక్ర అధిక మోత్ాదతలో ప్రతిఫలం లభిస్తుందని ప్రభువు చెబుతున్ానడు.
వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : చూడండి, మనం ప్రతి ఫలానిన గ్ుర్తంచి మాటాలడుతుననప్ుుడు ఇనిన ర్ోజుల ప్నిక్
ఇంత జీతమివ్ావలని ఇకకడ చెప్ుడం లేదన్ే స్ంగ్తిని గ్మనించాల్. ఇది న్ల క్చయే జీతంక్ాదత. మనం
స్ంపాదించగ్ల్గతన దాని కంటజ అధికంగా దయవుడిస్ు ాడని బైబిలు బో దిస్ు తనన స్ంగ్తి మీకు త్ెలుస్ా? నిజానిక్,
మేము ముందయ చెపిునటట
ల , ఇకకడ వ్ేతనమనగా మనం చయసిన ప్నిక్ మామూలుగా జీతం ప్ుచతేక్ వడం
వంటిది క్ాదత. తండిర తన కుమారపలక్చయేందతకు ఇషుప్డత్ాడు.
దయవుడెందతకు తననత సతవంచయ అవక్ాశానినచాేడో చెప్ుబో తున్ాననత. వనండి. మనం మర్తంత పదే బాధాతనత
తీస్తక్ గాలమో లేదో ప్ర్ీక్ిస్ు తన్ానడు. నిజమే, దయవుని పతమి
ర స్తుననందతన పతరర్ేపించబడుతున్ానం. కనతక,
ఆయనతన తురపిు ప్రచాలని అనతకుంటటన్ానం. స్ృషిుకరు మనలెనలా మార్ాేలని అనతకుంటటన్ానడో అలా
మార్ాలనతకుంటటన్ానం. అదయ మన పోర త్ాసహం. ఆవధంగా జీవసతు , వశావస్తలకందర్తక్ర దయవుడివవ దలచిన
ఆశీర్ావదాలు మనకు కూడా లభిస్ాుయ. కనతక దయవునిప్టల మనకునన వశావస్ానిన నమమకత్ావనిన నిరూపించయ
స్తవరనవక్ాశ్ంగా ఈ ఆశీర్ావదాల్న మనం తలంచాల్. ఈ ప్రతిఫలాన్ేన క్ాక ఇంక్ా ఎనినంటిన్ల మనం క్రస్
ీ ుత
న్ాాయ పీఠం ఎదతట వదలుక్ వ్ాల్సవచయే అవక్ాశ్ముననది. అధికంగా పొ ందయ అవక్ాశ్ం కూడా ఉననది.
దీనివలన నితా ఫల్త్ాలనత గ్మనించినప్ుుడు, మీకు ఈ అంశానిన గ్ుర్తంచిన ప్ూర్తు అవగాహన
కలుగ్ుతుంది.
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*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఇప్ుుడు మర్ొక ప్రశ్న – యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచి
మాటాలడుతుననప్ుుడు. క్రస్
ీ ు త వశావస్తలకు ఇవవబడిన క్ర్ీటాలనత వ్ారప ప్రభువు పాదాలవదే స్మర్తుస్ాురప
కదా, కనతక యేస్త క్రస్
ీ ు తనత మనం అంగీకర్తంచిన తర్ావత, ఇక ఏవధంగా జీవంచిన్ా ప్ర్ావలేదా? అన్ేది ప్రశ్న.
అలా జీవంచకూడదత. వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : జాన్, ఇలా అడిగతన వ్ారందర్తక్ర ఇచయేందతకు న్ావదే డబుులుంటజ బాగ్ుండయది. “మనం
యేస్త క్రస్
ీ ు త పాదాల వదే మన క్ర్ీటాలనత స్మర్తుంచబో తున్ానం కదా? అందతవలన, న్ేనత ఈ లోకంలో ఎలా
జీవంచిన్ా దానివలన ఎలాంటి తప్ుు లేదని చెబుతున్ానరప. నితాతవంలోక్ వ్ళ్లళన ప్దినిమిషాల తర్ావత
చయసిన పాపాలనినటిన్న మర్తచి పో త్ానత” ఆపైన మొతు ం వ్లుగ్ు జీవతమే కనతక స్మస్ా లేదని చెబుత్ారప.
ర్్ండు స్ంగ్తుల్న చెబుత్ానత. మొదటిది, ఇకకడ మీరప జీవంచిన వధాన్ానిక్ ఫల్త్ానిన అనతభవంచాల్.
నితాతవంలోక్ వ్ళ్లళన ప్దినిమిషాల తర్ావత కూడా ఇకకడ మీరప క్రస్
ీ ు త క్ స్ం జీవంచార్ా లేదా అన్ేది
గ్ణంచబడుతుంది. ఇది చాలా ముఖాాంశ్ం. ఐత్య, ర్్ండవది, ప్రతి ఫలాలన్ేవ, క్రస్
ీ ు త పాదాలవదే స్మర్తుంచయ
ప్తక్ాలు క్ావు. నిజమే, క్ర్ీటాలన్ైత్య స్ంత్ోషంగా క్రస్
ీ ు త పాదాల వదే ఉంచతత్ాం. దానిన గ్ుర్తంచి వ్ాదించడం
లేదత. ఐత్య మనక్వవబడిన క్ర్ీటాలు బహుమతులు క్ావు.
స్ర్ే, న్నతి క్ర్ీటానిన గ్ుర్తంచి అపో స్ు లుడెైన పౌలు క్ొనినస్ారపల తన ప్తిరకలలో బో ధించాడు. తర్ావతి
క్ారాకీమంలో మనం రకరక్ాల క్ర్ీటాలనత ధర్తంచతకున్ే అవక్ాశ్ముననదన్ే అంశానిన ప్ర్తశీల్ంచబో తున్ానం.
ఇకకడ మాకు ఒక ముఖాాంశానిన వవర్తస్ు తన్ాననత. ఈ బహుమతులన్ేవ మనకు భవషాతు
ు లో ఏరుడయ
బాధాతలు స్దవక్ాశాలు. నిజమే, క్ర్ీటాలు దొ ర్తక్త్య, క్రస్
ీ ు త పాదాలవదే స్ంత్ోషంగా ఉంచతత్ాం. మనం
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నితాక్ాలం ప్ర్తపాల్స్ాుమని బైబిలు చెబుతుననది గ్నతక క్రస్
ీ ు త ఆ క్ర్ీటాలనత మళ్ళళ మనక్ే ఇచయేస్ాుడు. ఐత్య,
బహుమతులు క్ర్ీటాలకు స్మానమైనవ, వ్ాటిని క్రస్
ీ ు త పాదాల దగ్్ ర ఉంచతత్ాం గ్నతక వ్ాటిక్ పారధానాత
లేదన్ే ఆలోచననత మనస్తలోంచి త్ొలగతంచండి. అవ చాలా, చాలా ముఖామైనవ. క్రస్
ీ ు త ఎదతట నిలుేని న్న
జీవత్ానిన మొతు ంగా స్మర్తుంచతకుంటావు. మంచివ్ైననూ, చెడడవ్ైననూ దయహంత్ో జర్తగతంచిన ప్నతల ఫలానిన
పొ ందతత్ామని బైబిలు చెబుతుననది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : “న్ేనత క్్రైస్ువుడన్ే ఐత్య న్ేనత క్రస్
ీ ు త ప్టల తగతనంత భక్ు గా జీవంచడం లేదత. కనతక
నిమమదిగా ప్రలోకంలోక్ దూర్త వ్నతక బంచిలో కూరపేంటానత”. అని మనస్తలో మీరప తలుస్తున్ానర్ేమో. ఐత్య
అలాంటిది వీలు క్ాదని చెబుతున్ాననత. వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : చూడండి, జాన్, ఒక్ాయన న్ాత్ో, “న్ేనత క్్రైస్ువుడన్ే, ఐత్య క్రస్
ీ ు త క్ స్ం జీవంచడం
లేదత. ప్రలోకంలోక్ వ్ళ్లల వ్నతక బంచిలో కూరపేన్ాన న్ాకు స్ంత్ోషమే అన్ానడు” ఇది చాలా భక్ుగ్ల మాటలా
ఉంది కదా? ఐత్య న్ేనత, “న్నవు యేస్త క్రస్
ీ ు తనత తురపిు ప్రచనందతవలల న్ే వ్నతక బంచిలో కూర్ోేవలసి
వచిేందయమో. నినతన ముందత బంచిలో కూర్ోేపటాులని అనతకున్ాన, న్న పాప్ం వలన వ్నతక బంచిక్ వ్ళ్తళల్స
వచిేందయమో” అన్ాననత.
చూడండి, క్రస్
ీ ు తత్ో మనకునన స్ంబంధానిన బటిు , మనక్ స్ం రక్ాునిన చిందించిన రక్షకుడిని మనం తృపిు
ప్రచామా లేదా అన్ేదానిన బటిు న్ాాయ పీఠం ఎదతట మనకు తీరపు తీరేబడుతుందని గ్ుర్తుంచాల్. ఇదయ
స్మస్ా. న్ా అనతభవంలో ప్లువురప, “న్ాకు ప్రలోకం వ్ళ్లళనప్ుుడు చినన ప్ూర్తలల ు దొ ర్తక్న్ా చాలు అని
చెప్ుుట వన్ాననత గాని, వ్ార్ీ లోకంలో చినన ప్ూర్తంటిత్ో తృపిు ప్డటం లేదని అనతభవంలో త్ెలుస్తకున్ాననత.
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వీలెైనంత పదే వలాస్ గ్ీహాల్న, ధన్ానిన స్ంపాదించతక్ వ్ాలని ఆశిస్తున్ానరప. ఇది ఆశ్ేరాం కదా?”
ప్రలోకంలో చినన ప్ూర్తలల ు చాలునన్ే వీరప ఇకకడ భవన్ానిన ఆశిస్తున్ానరప.
ఒక వషయం గ్మనించండి సతనహతులార్ా, యేస్త క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠానిక్ ఎంత్ో పారధానాత ఉననది. ర్ాబో వు
క్ారాకీమాలలో దయవుడు మనలో ఏయే గ్ుణాలనత వ్తిక్, ఏవధంగా ప్ర్తశీల్స్ు డన్ే అంశానిన గ్ుర్తంచి
చర్తేంచబో తున్ానము. ఇకకడ చయసిన పాపాలకు ప్రలోకంలో ఎలా శిక్ష నిరణ యంచ బడబో తుందన్ే ప్రశ్నలకు
కూడా జవ్ాబుల నివవబో తున్ానము. “మనలో ప్రతి వ్ాడు తనతన గ్ుర్తంచి లెకక ఒప్ుగతంచవలెనత” అని ర్ోమా
ప్తిరక చెబుతునన స్ంగ్తి గ్ుర్తుంచండి.
న్ేన్ప్ుుడు పాడిన క్ యర్ త్ోకల్సి పాడుతుంటానత ఆర్ాధనలో కల్సి పాడత్ానత. న్ేన్ననడూ ఒకకడన్ే
పాడలేదత. ఐత్య క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట పదే బృందంత్ో కల్సి నిలోేమన్ే స్ంగ్తి త్ెలుస్తక్ ండి. మర్ొకర్త
వ్నతక దాక్ కవడం కుదరదత. లేదా మంచి లాయర్ మీక్ స్ం వ్ాదిస్ు ాడని అనతక్ కండి. అకకడ మీరప క్రస్
ీ ుత
మాతరమే. మీత్ోటి మీరప చయసన
ి పాపాల వవర్ాలు ఇది భయంకరమైనదయ. ఐత్య దీనిలో ఆదరణ కూడా
లభిస్తుందన్ే అంశానిన ర్ాబో తునన క్ారాకీమాలలో మేము వవర్తంచబో తున్ానము.
గ్ుర్తుంచతక్ ండి. అందరూ దీనిన అనతభవంచాల్. అందరం ఆయన ముందత నిలోేవ్ాల్. అందరం క్రస్
ీ ు తనత
చూడబో తున్ానం. క్రస్
ీ ు త మనకు ఈవులనత ఇచిేనప్ుుడు ఆయన ఔదార్ాానిన చూసి ఆశ్ేరాప్డత్ాం. కనతక
ఆయన్ే రక్షకుడని నమిమ ఆయననత అనతస్ర్తంచకపో యనట్ల త్య
ల మీరప స్తిియలత్ోటి ర్ాలేదని ఈ ర్ోజు
త్ెలుస్తక్ ండి. మీ పాప్ంత్ో ఆయనతన కలుస్తకున్ానరప. మీరప ఆయనకు బిడడ లుగా మార్తన తర్ావత క్రస్
ీ ు తకు
పీరతిపాతురలుగా జీవస్ూ
ు , ఏదో ఒకర్ోజున మిగ్త్ా వ్ారందర్తత్ో కల్సి క్రస్
ీ ు త న్ాాయ పీఠం ఎదతట తీరపుకు
నిలువబడత్ారప. మన పాపాలు బైటప్డత్ాయ. అది స్తాం త్ెల్సత స్మయం. అంత్యక్ాక అందరం దయవునిచయ
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మచతేక్ొనబడత్ామని బైబిలు చెబుతుననది. మనలో ఉనన ప్దో మంచి గ్ుణానిన బటిు మనల్న ఆయన
మచతేకుంటాడు. ఎవడు, ఒకనిక్ గతన్ేనడు చన్ననల్ల చతేన్ల వ్ాడు తన ఫలము పో గొటటుక్ొనడని యేస్త
చెపాుడు. మీరప దీనిన ప్ూర్తుగా చూడాలని ఆశిస్తున్ాననత. ఎందతకంటజ క్రస్
ీ ు త న్ాాయ తీరపు దిన్ానిన గ్ుర్తంచి
ప్రజలడుగ్ుతునన అన్ేక ప్రశ్నలకు మేము జవ్ాబుల నివవబో తున్ానము. ఈన్ాటి మీ జీవత వధానం,
నితాతవంలో మీరపండబో యే జీవత్ానిక్ మిమమల్న సిదధప్రపస్తుననదని గ్ుర్తుంచతక్ ండి.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : మీ పాప్లత్ో క్రస్
ల ,
ీ ు త ఎదతట నిలోేవ్ాల్స వస్తుననదని భయప్డుతుననట్ల త్య
బైబిలు ఒక ఉప్యోగ్కరమైన స్లహా నిస్తుననది. వనండి.

డా. ఎర్తవన్ లటజే ర్. : స్తవ్ారు లలోని శుభ స్ందయశామేమిత్ో త్ెలుస్ా? ఈ క్ారాకీమమునత చూస్తునన వ్ార్తలో
క్ొందరప, “మేము చాలా పాప్ములు చయస్ామని చెబుతున్ానర్ేమో”, క్రస్
ీ ు త పాప్ుల క్ొరకు మరణంచాడని
గ్ుర్తుంచతక్ ండి. మన పాపాలు మనల్న దయవునిక్ దూరప్రచ కూడదత. అవ మనల్న దయవుని వదే కు చయర్ాేల్,
క్రస్
ల ,
ీ ు తలోన్ే మనకు రక్షణ ఉననది. దయవుడు కూడా క్షమించలేననిన పాపాలనత చయశానని మీరనతకుంటననట్ల త్య
ఒక స్ంగ్తి వనండి. దయవుని స్నినధిలో మీరప నిలోేడానిక్ క్ావలసిన ప్నతలనినటిన్న యేస్త చయశాడని మీరప
నముమతుననటల యత్య, రక్షణ లభిస్తుంది. నితా నరకంలోనిక్ మీర్తక త్ోరయబడరప. దీనిన కచిేతంగా
చెబుతున్ాననత. క్రస్
ీ ు తనత నమిమనందతన మనం క్షమించబడిన్ాము. ఇది క్య
ీ ల వలన జరగ్లేదత. మన
హు
ు దయాలోలంచి దయన్లన ఒక దానిని తీసి, “దయవ్ా, దీనిన న్నకు స్మర్తుస్తున్ానమని”చెప్ుడం వంటిది క్ాదిది.
ఎందతకంటజ మనందర్త హు
ీ ు త వదే కు వనయంత్ోటి ర్ావ్ాల్.
ు దయాలోలంచి వచయే ప్రతీదీ పాప్ంత్ో నిండినదయ. క్రస్
ఆయనతన రక్షకునిగా అంగీకర్తంచాల్. మనం ఆయన బిడడ లుగా మారపత్ాం. న్ేనత న్ా బిడడ ల ప్రవరు ననత
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ప్ర్తశీల్ంచి, అవస్రమైత్య వ్ార్తని కీమశిక్షణలో పటిు నటట
ల గా, దయవుడు మనల్న ప్ర్తశీల్ంచి చూసి న్ాాయ తీరపు
నిస్ాుడు. ఈ ర్ోజు క్ారాకీమంలో మనం చర్తేంచిన ముఖామైన అంశ్ం ఇదయ.
కనతక అందరప రక్షణ పొ ందగ్లరప. క్్రైస్ువుడవ్ైన న్నవు క్రస్
ీ ు త క్ొరకు జీవంచకపో యనట్ల లత్య, ఈ ర్ోజు ప్శాేత్ాుప్ంత్ో
వశ్వసించి వధయయత చూపిత్య, దయవుడిచయే ఆశీర్ావదాలనత అందతకున్ేలా న్నవు ప్నతలు చయయాగ్లవని
త్ెలుస్తక్ . ఎందతకంటజ యేస్త క్రస్
ీ ు త ఉదారపడు మనకు తీరపు తీర్ేే వాక్ు మన రక్షకుడు, మనకు స్ో దరపడన్ే
స్ంగ్తి మర్తచిపో కండి. ఇది యేస్త క్రస్
ీ ు త క్ స్ం జీవంచండి. ఎందతకంటజ మనం పతరమించిన యేస్తకు లెకక
అప్ుగతంచాల్స ఉననది.

*****
మా మర్తనిన టీవీ పోర గాీమల్న చూసతందతకు ఉచిత John Ankerberg Show App చెస్తక్ొండి
"యేస్త క్రస్
ీ ు తనత అంగీకర్తంచడానిక్ పారర్తాంచత" @ JAshow.org నత

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో
పో స్టు బాక్సస 8977
చటు నూగా, TN 37414 అమర్తక్ా.
మా వ్బ్ సైట్: JAshow.org
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