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JSC-2-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 
బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -2. 

 
డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనమందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలెయునని బ ైబిలు గ్ీంధం 

క్్రైస్ువులకు చెబుతుననది. ఐత్య ఈ తీరపు వలన ప్రయోజనమేమిటి? యేస్త మన పాప్ములకు ప్ూర్తు ప్ర్తహారం 

చెల్లంచాడని బ ైబిలులో వ్ార యబడి ఉననది కదా? 

అలాగ్రత్య, ఎందతకు క్్రైస్ువుల క్ ంకనత తీరపు జరపగ్ుతుననది? ఈ న్ాాయ తీరపుకు రక్షణకు ఎలాంటి స్ంబంధం 

లేదత. రక్షణ దయవుడు మనక్ చయే ఉచిత వరం. మనం క్రసీ్తు నత అంగీకర్తంచిన వ్ ంటనే్ రక్షణ మనకు లభిస్తు ంది.  

క్రసీ్తు  మనల్న రక్ించిన తరపవ్ాత మనం ఎలా జీవంచామనే్ అంశానిన ఈ న్ాాయ పీఠం ప్ర్తశీల్స్తు ంది. క్రసీ్తు  

క్ొరకు మనం చయసిన ప్నతలన్నన ఇకకడ క్షుణణంగా ప్ర్తశీల్ంచబడునత.  

మంచివ్ ైననూ, చెడడవ్ ైననూ దయహముత్ో జర్తగతంచినవ్ాటి ఫలమునత ప్రతివ్ాడు ప ండునటలల నత 

మనమందరమూ క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలయునని బ ైబిలు చెబుతుననది.  

దయవుని క్ొరకు మనం చయసిన మంచి ప్నతల్న బటిి  దయవుడు ప్రతి ఫలానినవవడం మనం అరధం చయస్తక్ోగ్లం. ఐత్య 

చెడడప్నతలకు కూడా ఫల్తం లభిస్తు ందని బ ైబిలు చెప్ుడంలోని ఉదయేశమేమిటి? అనగా, వశావసియ ైన 

క్్రైస్ువునిక్  లభించినంత ఫల్తం, యేస్త క్రసీ్తు నత వశవసించని క్్రైస్ువునిక్  లభించదా?  

ఐత్య క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట మనం కన్ననరప క్ారపస్ాు మా? ప్రలోకంలో మన స్ాా న్ానిన నితాక్ాలానిక్  

నిరణయంచయ బహుమతులనత, ఘనతనత, ప్రత్యాకతలనత పో గొటలి కుంటామా? 
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బ ైబులు ఆధారంగా ఈ ప్రశనలకు జావ్ాబుల నివవడానిక్  నే్డు మన అతిధిగా, చిక్ాగో, ఇలెల నియస్త లోని 

మూడి స్ంఘ క్ాప్ర్తయ ైన డా. ఎర్తవన్ లుటసర్ వచాేరప. న్ాాయ పీఠం వదే యేస్త క్రసీ్తు  మిమమల్న 

ప్ర్తశీల్ంచినప్ుుడు మీలో దయనిని వతుకుత్ాడో  ఈ క్ారాకమీంలో త్ెలుస్తక్ోండి. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ావగ్తం. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచి బ ైబిలు యేమని బో దిస్తు ననదో  

త్ెలుస్ా? ప్రలోకంలో కన్ననరప క్ారపస్ాు ర్ా? ఐత్య ఆస్క్ ుకరమ ైన అంశం చిక్ాగో, ఇలెల నియస్త లోని మూడి స్ంఘ 

క్ాప్ర్తయ ైన డా. ఎర్తవన్ లుటసర్ త్ో నే్నత చర్తేంచబో తునన ఈ అంశాలనత మీరప కూడా వన్ాలని 

క్ోరపతున్ాననత. నే్నత క్్రైస్ువ వశావసిని. ఐత్య రక్ింప్బడటానిక్  ముందత నే్నత న్ా పాత జీవతంలో అనే్క 

ఘోరమ ైన పాపాలనత చయశానత. ఆ పాపాల ఫల్త్ానిన ఇప్ుటిక్ర అనతభవస్తు న్ాననత. యేస్త క్రసీ్తు  ఇలాంటి వాక్ ుని 

ఆశీరవదిస్ాు డా? అని నే్నత ఈయననత ప్రశ్నంచానత. ఆశీరవదిస్ుడనే్దయ జవ్ాబు. ఈయన వవరణనత వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:జాన్, చూడండి. శ ంగార సినిమాలలో నటించిన ఒక్ామ  న్ాకు ఇలా ఉతురం వ్ార సింది, 

“మారపమనస్తస ప ందానత అననది. ఐత్య ఐత్య ఆ పాతక్ాల పాప్ం ననినంక్ా వ్ేదిస్ూు నే్ ఉననది. న్ాగ్తి 

ఏమౌతుంది అననది. ఆమ కు రక్షణ ఉననది”. ఆమ  క్రసీ్తు నంగీకర్తంచింది. గ్నతక ఆ ప్రశనకు జవ్ాబుగా ఆమ  

రక్ింప్ బడినదని చెపాుల్. న్ాకు ప్రలోకంలో ఈవులు లభిస్ాు యా అననది.  

ఇది నిజంగా చాలా ముఖ్ామ ైన ప్రశన. క్ొనిన స్ంగ్తులనత లోతుగా ప్ర్తశీల్ంచాల్స ఉననది. మొదటిది పాపిగా 

ఈమ  యేస్త క్రసీ్తు  వదేకు వచిే ఆయన పాప్ క్షమాప్ణనత ఉచితంగా అందతకుననది. దయవుడు నితాజీవ్ానిన 

బహుమతిగా ఇస్ాు డు. క్ యీలవలన క్ాదత. ఇప్ుుడు క్్రైస్ువుర్ాలెైనందతన, ఇప్ుుడు, తన కుమార్్ుగా 

ఆమ యొకక సిాతిని దయవుడు అంచన్ా వ్ేసి చూస్ాు డు. చూడండి, శుభవ్ారు ఏమిటనగా, దీనిక్  జవ్ాబు ‘ఔనత’ 
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అనే్దయ. ఆమ  యేస్త క్రసీ్తు  వదేకు బహుమతుల నందతక్ోవచతే. నిజానిక్  క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచగ్లరప. దీని 

తర్ావత ర్ాబో యే క్ారాకమీాలలో దీనిన గ్ుర్తంచి మాటాల డుక్ోబో తున్ానము. క్రసీ్తు త్ో కల్సి ఉండయ స్దవక్ాశం 

మనకు లభించబో తుండగా, క్రసీ్తు నత వశవసించిన ప్రజలందర్తక్ర ఇవవబడబో తునన వ్ాగాే నల్న గ్ుర్తంచి 

చర్తేంచతకుందాం.  

అపో స్ులుడు పౌలు, ఆన్ాటి క్్రైస్ువ స్ంఘానిన హ ంసించాడని మీకు త్ెలుస్త. ఐననత క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట 

దీవ్ న నందతకుంటానని ఆశ్ంచాడు. ఆ ర్ోజు క్ోస్ం ఎదతరప చూశాడు. ప్రపగ్ు తుదముటిి ంచానని చెపాుడు. 

దీనిన స్ుషి్ంగా గ్మనించాల్. మన స్తిియలనత బటిి  క్ాక క్రసీ్తు  క ప్నత బటిియ ేమనం రక్షణ ప ందగ్లం. ఐత్య 

ఆయనతన అంగీకర్తంచిన తరపవ్ాత మనమందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట నిలుేంటామని బ ైబిలు 

చెబుతుననది. అది ననతన గ్ుర్తంచి చెబుతుననది. క్్రైస్ువులందర్తత్ోనత నే్రపగా చెప్ుబడుతుననది. యేస్త క్రసీ్తు  

కనతలలోక్  చూచినప్ుుడు మన మొతుం జీవతం మన ముందత ఉంచబడుతుంది. మన మందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ 

పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షమౌత్ామని బ ైబిలు అంటలననది.  

పెనతగాల్త్ో తుఫానత వరషం మీరపనన పరా ంతం పెైన వరపచతకు ప్డుతుందనతక్ోండి, మీరప దాచతకునన 

వస్తు వులన్నన బస్మంట్ లో ఎకకడో  లోప్లునన వస్తు వులన్నన చెలాల  చెదతరపగా ప్డత్ాయ. ఇది మీకు భయం 

కల్గతస్ు  దయవుని స్నినధి మర్తంత భయంకరమగా ఉంటలంది. ఐత్య క్రసీ్తు  మనలో క్ొనిన గ్ుణాలనత 

వ్ తుకుతుంటాడని మీరప త్లెుస్తక్ోవ్ాల్. ఆయన క పామయుడు.  

చూడండి జాన్, న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచిన చరేనత ఇకకడ నతంచి పరా రంభించతకుంటే బాగ్ుంటలందని 

తలుస్తు న్ాననత. ఇకకడ ర్్ండు స్ంగ్తులు, న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచిన ర్్ండు ముఖ్ామ ైన వష్యాలు. మొదటిది, 

ఇది న్ాాయమ ైన తీరపు. ఎందతకంటే, అకకడ న్ాాయ సింహాస్నంపెైన తీరపు తీరపస్తు ననవ్ాడు మన రక్షకుడెైన 
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యేస్త క్రసీ్తు  ప్రభువు. మనక్ోస్ం మరణ ంచిన మన సో్ దరపడు. క్రసీ్తు  ఎదతట నిలుేననప్ుుడు ఆయన మన 

ప్క్ాన ఉన్ానడని గ్ుర్తుంచతక్ోండి. ఆయన మన క్ేమానిన క్ోరపతున్ానడు. మనం ప్రతిఫలం ప ందడానిక్  తగతన 

వధంగా మనల్న మార్ేేందతకు అనిన వధాలా స్హాయప్డత్ాడు.  

అంత్యక్ాక మనం క్షుణణంగా ప్ర్తశీల్ంచబడత్ాం. న్ాాయ తీరపు దినమున మనం మన పాపాల్న చూస్ాు మా అని 

అనే్కులు ప్రశ్నస్తు ంటారప. వీలెైత్య ర్ాబో యే క్ారాకమీాలలో దానిని గ్ుర్తంచి మర్తంత వవరంగా 

మాటాల డుకుందాం. ఒక స్ంగ్తి చెబుతున్ాననత. క్ొంతమందిక్  అధిక నషి్ం కలుగ్ునని బ ైబిలు చెబుతుననది. 

మొదటి క్ొర్తంథీ మూడునత చదవండి. మన పాపాల్న చూస్ు , యేస్త క్రసీ్తు  రక్ాు నిన దారపో సినందతన అవ 

క్షమించబడాడ యని గ్ీహ ంచగ్లము. ఒక స్ంగ్తి చెబుతున్ాననత. లోకంలో నే్నత జీవస్తు నన వధానం న్ాాయ 

తీరపుపెైన తన ప్రభావ్ానిన చూపిస్తు ంది కరీ, గ్డిడ , క్ొయాక్ాలు, బంగారం, వ్ ండి, వ్ లగాల ర్ాళ్ళత్ో చెపిున 

ఉప్మానం గ్ురపు ననదా? న్ాకు కరీ గ్డిడ  వంటివ లభిస్ాు యా లేక వ్ ండి బంగారం, వ్ లగ్ల ర్ాళ్ళళ లభిస్ాు యా 

అనే్ దానిన న్ా జీవత వధానం నిరణయస్తు ంది. జీవత్ానిన అగతన ప్ర్ీక్ిస్తు ంది. ఇది స్ాద శాంగా చెప్ుబడింది. 

క్రసీ్తు  నిజానిన అబదధం నతండ,ి అస్లెైనదానిన నక్ లీ నతండి వ్ేరప ప్రపస్ాు డు. “ఒకని ప్ని క్ాల్ేవ్ేయబడిన 

య డల వ్ానిక్  నషి్ము కలుగ్ునని” లేఖ్నం చెబుతుననది. రక్ించబడిననత వ్ార్తక్  నషి్ం కలుగ్ుతుంది. 

తర్ావతి క్ారాకమీంలో ఈ అంశానిన లోతుగా చర్తేంచతకుందాం.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠానిక్  స్ంబంధించిన మర్ొక ప్రశన ఏమిటనగా – “యేస్త 

క్రసీ్తు  అందరప వశావస్తలకు ఒకే్ రకమ ైన ప్రతిఫలానిన చయయచయస్ాు డా? లేక క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట మనం 

నిలుచతనన ప్దినిమిషాల తర్ావత, మన గ్త జీవతం ప్ర్తగ్ణనలోనిక్  తీస్తక్ోబడదని తలుస్తు న్ానర్ా?” అలా 

తల్స్ు  మీరప ప రబడుతున్ానరప. వనండి.  
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డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:చూడండి జాన్. నితాతవంలోక్  వ్ ళ్ళళన తరపవ్ాత గ్త జీవతంలోని పాపాలు 

ప్ర్తగ్ణ ంచబడత్ాయనతక్ో కూడదత. ఎందతకంటే, మేము ముందయ చెపిునటలల గా, ఈ లోకంలో జీవంచిన 

వధాన్ానిక్  నితాతవంలో ఫల్తం అనతభవంచవలసి వస్తు ంది. తమ అవశావస్ానిన బటిి  క్ొందర్తక్  క్రసీ్తు త్ో కల్సి 

ప్ర్తపాల్ంచయ అవక్ాశం దొరకదని చెబుతున్ాననత. క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయందతకు క్ొనిన నిబంధనలున్ానయ. 

క్రసీ్తు త్ో కల్సి శమీప్డిత్య, కల్సి ప్ర్తపాల్ంచగ్లం. మనం జయంచత వ్ారమ ైత్య ఆయనత్ో కల్సి 

ప్ర్తపాల్ంచగ్లం. తర్ావతి క్ారాకమీంలో దీనిన గ్ుర్తంచి మర్తంత వవరంగా చర్తే ంచతకుందాం.  

ఈ న్ాాయ పీఠం అనినటిన్న క్షుణణంగా ప్ర్తశీల్స్తు ందా? ఇదేరప క్్రైస్ువులు కల్సి జీవంచలేకపో తున్ానరప 

అనతక్ోండి వ్ార్తదేరప వడాకులు తీస్తకున్ానర్ేమో. దాంప్తా జీవతంలో ఎప్ుుడూ తిటలి కుంటూ ఉండయవ్ార్ేమో 

ఐత్య వ్ార్తదేరప క్రసీ్తు  వశావస్తలు వ్ార్తదేరప ప్రలోకంలో దయవుని ఎదతట నిలుేంటారప. వ్ారప ప్రలోకంలో వ్ ళ్ళళన 

తరపవ్ాత గ్త జీవతప్ు క్ోప్త్ాపాల ననినటిన్న మరచి, ఇదేర్త మధా ఎలాంటి వభేదాలు లేవననటలల  నటిస్ూు  

చయతులు ప్టలి కుని నడిచి వ్ేలుు ంటార్ా? లేదా? యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నంముందత వ్ార్తదేరప తగ్వులనత 

వదల్ కల్సి ఉండాలని తీరపు ఇవవబడుతుంది.  

అందతకే్ అపో స్ులుడెైన పౌలు క్ొర్తంథీయులకు చెబుతున్ానడు, “క్ాబటిి  స్మయము ర్ాక మునతప్ు, అనగా 

ప్రభువు వచతేవరకు దయనిని గ్ూర్తేయు తీరపు తీరేకుడి. ఆయన రహస్ాములనత వ్ లుగ్ులోనిక్  త్ెచిే, 

హ దయాలోచనలనత బయలు ప్రపచతనప్ుుడు అందర్తక్ న్న తగతన మ ప్ుు దయవుని వలన కలుగ్ునత.” 

అందతకే్ క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం ఎదతట ప్రజలకు చివర్త న్ాాయం జరపగ్ుతుంది. లోకంలో అనే్కులు 

మీమాపెైన రకరక్ాల చడెడమాటలనత చెపాుర్ేమో. వ్ారప న్న ప్టల  అన్ాాయం చయశారప. వ్ార్తత్ో స్మాధాన 
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ప్డలేకున్ానవు. ఇలాంటి వనిన యేస్త న్ాాయ పీఠం ఎదతట బ ైటకు ర్ావలసినదయ. దయవుడు న్నతి మంతుడని 

ఇకకడ నిరూపించబడుతుంది.  

అందతక్ే పౌలు, “మీకు మీర్ే ప్గ్తీరపేక్ొనకుడి ప్గ్ తీరపేట న్ాప్ని. నే్నత ప్రతి ఫలము నితుు నని ప్రభువు 

చెప్ుుచతన్ానడన్ానడు”. ఈ మాటనత మనం స్ాధారణంగా అవశావస్తలకు అనవయస్తు ంటాం. ఐత్య, పౌలు 

వశావస్తలనత కూడా కల్పి చెబుతున్ానడు. కనతక మనం నితాతవంలో, “న్న మార్ా్ లు స్త్ాాలు, న్ాాయమ ైనవ, 

ప్ర్తశుదతధ ల ర్ాజా!” అని పాడుతుంటాం. కనతకనే్, గౌరవన్నయుడెైన క్్రైస్ువ వ్ేదాంతి జాన్ ముర్ేీ “క్రసీ్తు  ఎదతట 

నిలబడినప్ుుడు, క్్రైస్ువులమ ైన మనకు ఇలాంటి తీరపు అవస్రం. మనం దయవుని క ప్నత తిలక్ ంచాల్. క్రసీ్తు , 

పాపానిన గ్ుర్తంచి ఇచయే – చివర్త తీరపునత, ఈ లోకంలో స్ాా పించబడబో యే శాశవత స్మాధాన్ానిన మనం 

చూడాల్. ఐత్య దీనిక్ోస్ం క్ొంత క్ాలం ఆగ్వలస ిఉననదని చెపాుడు. ” 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం ఎదతట నిలుేననప్ుుడు మన గ్త్ానిన 

దాచతక్ోగాలమా? ఈ న్ాాయ తీరపునత న్ా కుటలంబ స్భుాలు, న్ా స్నహ తులు, న్ా స్ంఘ స్భుాల ఎదతట 

జరపగ్ుతుందా? వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:ఆద శాానిన ఊహ ంచి చెబుతున్ాననత. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట ఇదేరప 

పాప్ులనత నిలుప్ుత్ాడు. వ్ార్త పాప్ం బ ైటప్డింది. స్తాం వ్ లుప్ల్క్  వచిేంది. నే్నిప్ుుడు చదివన లేఖ్న 

భాగ్ం, “ప్రతివ్ాని హ దయాలోచనలనత బయలుప్రచబడినప్ుుడు, మనతష్ాల మధా స్మాధానం 

కలుగ్ుతుందంటలననది”. ఆ ఇదేరప పాప్ులు ఒకర్త న్ొకరప క్షమించమని వ్డేుకున్ానర్ా, లేదా అనే్ది బ ైబిలులో 

స్ుషి్ంగా చెప్ుబడలేదత. ఐత్య, అలా జర్తగత ఉంటలందని నే్నత నముమతున్ాననత. ఐత్య చివర్తకు ప్రజలకు 

న్ాాయం జరపగ్ుతుంది. ఈ ర్ోజు న్ా ముందతనన ప్రక్షకులనత గ్ుర్తంచి ఆలోచించండి. మీరప కూడా వ్ార్తలో 
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ఒకరప. న్ా పిరయ స్నహ తుడా! ఇతరపలు న్న ప్టల  ఎన్నన అన్ాాయప్ు ప్నతలు చయస్ారప. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ 

సింహాస్నం ఎదతట న్నకు జర్తగతన అన్ాాయం తప్ుక బ ైటక్ొస్తు ంది. మనమే స్వయంగా ప్గ్ తీరపేక్ోవ్ాల్సన 

ప్నిలేదత. అనిన తప్ుులకు అనిన అన్ాాయాలనత స్ర్తచయస్ హకుక మనకు ఉననదనతక్ోకూడదత. మనం 

వీలెైనంత ప్రయతినస్ాు ం. ఐత్య దయవుడు దీనిని ముగతస్ాు డని గ్ీహ స్తు న్ానం. న్ాాయ తీరపు అనే్ మాటకు నిజమ ైన 

అరధం ఇదయ. ఇది యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం.  

చూడండి, జాన్, క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు స్ంహాస్నంలోంచి తీరపునత త్ొలగతంచడానిక్  ఎందరప ప్రయతినస్తు న్ానర్ో 

చూస్ు  ఆశేరాం వ్ేస్తు ంది. న్ాాయ తీరపు స్మయంలో అందరం క్రసీ్తు  ముందత నిలబడత్ాం, క్రసీ్తు  అనినటిన్న 

ప్ర్తశీల్స్ాు డు. తీరపులో ప్క్షపాతముండదత. దయవుడు ప్క్షపాతి క్ాడని బ ైబిలు చెబుతుననది, “పాసి్రపల , 

మిష్నర్ీల స్ంగ్త్యమిటి? వ్ార్తక్ేమ ైన్ా ప్రత్యాక హకుకలున్ానయా అని మీరంటారప”. లేవు. నిజానిక్  వ్ార్తక్  

బాధాతలే అధికం. “బో ధకులమ ైన మనము మర్త కఠతనమ ైన తీరపు ప ందతదతమని గ్హీ ంచి బో ధకులు 

క్ాకుండుడి.” జాన్, మీవలె, న్ావలె క్రసీ్తు  ప్ర్తచరాలో ఉననవ్ారప న్ాాయ తీరపులో నిలుేననప్ుుడు మర్తంత 

ఎకుకవ బాధాత వహ ంచవలసి ఉంటలంది. కనతక మన బో ధన్ా ప్దధతుల్న, జీవత వధాన్ాల్న జాగ్ీతుగా 

గ్మనించతక్ోవ్ాల్. వీటిక్  ఫల్త్ాలనత మనం నితాతవంలో శాస్వతంగా, అనతభవంచవలసి ఉంటలందని 

చెబుతున్ాననత.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ప్క్షపాతం గ్ుర్తంచి చెబిత్య లోకంలో ప్లువురప ధనిక క్్రైస్ువులున్ానరన్ాల్. 

త్ెల్వగ్ల క్్రైస్ువులు ఉన్ానరప. తమకు అనతకూలంగా ప్ర్తసిాతుల్న తీరపునత మారపేక్ోగ్ల ప్లువురప క్్రైస్ువులు 

నే్డు లోకంలో ఉన్ానరప. ప్రతిభగ్ల లాయరప మనల్న క్ేస్తలో నతండి వడిపించగ్లడని మనదర్తక్ర త్ెలుస్త. 

మనం క్రసీ్తు  ముందత నిలుేననప్ుుడు ఆయన మన ముఖ్ాల మీద ముస్తగ్ునత త్ొలగతంచి, వ్ాస్ువ్ానిన బ ైటకు 
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తీస్తకు వస్ాు డు. ఆయన ఎలలప్ుుడూ స్త్ాానిన పాటిస్ూు  ప్రజల ప్టల  ప్క్షపాతం లేకుండా తీరపు 

తీరపస్తు ంటాడు. స్ర్్రనదానిన స్ర్్రన దని, తపెైునదానిన తప్ుు అన్నచెబుత్ాడు. ఆయన న్ాాయానిక్  తగతనటలల గా 

మనం జీవంచామా లేదా అని లెకక అప్ుగతంచవలసి వస్తు ంది. దానిన వవర్తంచండి.   

డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:చూడండి, జాన్, మనం యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుచతననప్ుుడు, ఏదో  

నే్ర్ానిన మనం చయయలేదని. నిరూపించతక్ోవ్ాలంటే అవక్ాశమిస్ాు డుగాని మనం దానిన వ్ాడుక్ోము. 

ఎందతకంటే నిజం మన ముందత కనబడుతుంది. మన మారపవ్ేషాలనిన, మార్తే చెపిున వ్ాస్ువ్ాలనిన, ప్రజల్న 

మోస్గతంచి, ఏమారేడానిక్  ఉప్యోగతంచిన కుయుకుు లనిన ఒకకస్ార్తగా ర్ోడుడ  ప్రకకన ప్డిపో త్ాయ. ఎందతకంటే 

ఇప్ుుడు మనం వ్ాస్ువ్ానిన నే్రపగా చూస్తు న్ానము.  

చూడండి, స్తప్రసిదధ  స్తవ్ార్తుకుడు జార్్ వ్ ైట్ జీవంచిన క్ాలంలో అతడిని అనే్క మంది తీవరంగా వమర్తిస్ూు , 

వాతిర్ేక్ స్తు ండయ వ్ారప. “జార్్ వ్ ైట్ ఫీల్డడ  ఎలాంటి వ్ాడనే్ స్ంగ్తిని తీరపు దిన్ాన దయవుడయ నిరణయస్ాు డని” త్ానత 

చనిపోయన తరపవ్ాత తన స్మాధి ప్లకపెై వ్ార యాలని అతడు క్ోర్ాడు. తీరపు దిన్ాన ఇతరపలేమనత 

కుంటలన్ానరనే్ది ముఖ్ాాంశం క్ాదతగ్దా? అతణ ణ  వమర్తిస్ూు  వ్ాాస్ాలనత వ్ార సిన వ్ార్ాు  ప్తిరకలు, స్నహ తులు, 

వర్ోధతలు ఎవవర్తక్ర పరా ధానాత ఉండదత. ఉననటలల ండి నిజం బ ైటిక్  వస్తు ంది. మనమలేాంటి మనతష్ులుగా 

జీవంచామనే్ది ఆ అంతా తీరపు దినం నిరణయస్తు ంది.  

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మర్ొక ప్రశన అడుగ్ుతున్ాననత. నే్నత క్్రైస్ువుడన్ ైన్ా పాపానిన ఒప్ుుక్ోకుండా 

మరణ స్ు  ఏమౌతుంది? యేస్త ఆపాపాల్న గ్ుర్తంచి ప్రస్ాు వస్ాు డా? వనండి.  
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డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:మనం గ్మనించాల్సన ముఖ్ామ ైన అంశం ఇది – యేస్త క్రసీ్తు  క్ోస్ం జీవంచడం 

మాతరమేక్ాక, న్ాాయ తీరపు దినం క్ోస్ం సిదధప్డుతూ మనం చెయాాల్సన ప్ని క్రసీ్తు  మనలో ఎలాంటి 

గ్ునముండాలని ఆశ్స్తు న్ానడనే్ అంశానిక్  ఒక ప్ూర్తు క్ారాకమీమునత కే్టాయంచి చర్తేంచబో తున్ానము. ఈ 

అంశానిన గ్ుర్తంచి వవర్తస్ూు  మీరడిగే ప్రశనలకు జవ్ాబిచయేందతకు ప్రయతినస్ాు నత.  

ఐత్య చెయావలసిన మర్ొక ప్ని, యేస్త క్రసీ్తు త్ో స్హవ్ాస్ంలో జీవస్ూు  మన జీవతంలో దాచతక్ోవ్ాల్సన రహస్ా 

పాపాలేవీ లేకుండా, చూస్తక్ోవడం – క్ోర్తంథతలోని ప్రజలకు పాలు లేకుండా చూస్తక్ోవడం- వ్ార్తలో ప్లువురప 

న్ామక్ారధ క్్రైస్ువులు – అనగా వ్ారప యేస్త క్రసీ్తు నత ప్ూర్తుగా వశవసించి జీవత్ాలనత గ్డప్డం లేదత. నిజానిక్  

క్ొందరప పాప్ం చయసి ప్రభువు బలలనత అవమాన ప్రచినందతన చనిపో వ్ాల్స వచిేందని అతడన్ానడు. “ఐత్య 

మనల్న మనమే వమర్తించతకునన య డల తీరపు ప ందక పో వుదతమన్ానడు”. పౌలు మాటలకు నే్నిలా అరధం 

చెబుతున్ాననత. మనం పాప్ం చయసిన తర్ావత ప్శాేత్ాు ప్ ప్డి క్షమాప్ణ క్ోర్తన్ా, అంతా తీరపు కరీ, గ్డిడ , వ్ ండి, 

బంగార్ాల వ్ాలే మనం కూడా ప్ర్ీక్ించబడత్ాము. చూడండి. చూడండి, లోకంలో ఇషి్ం వచిేనటలల  జీవంచి, 

మరణానిక్  ముందత పాపాల్న ఒప్ుుకుంటే, న్ాాయ తీరపులో క్షమించబడత్ారనతక్ోండి. ఐత్య, న్ాాయ పీఠం 

ఎదతట మనం గ్తంలో చయసిన పాపాలు ప్రత్యాకంగా ఎతిు  చూపించబడవు. క్ొంచంస్ప్టిక్ తీం మేము చెపిున 

రహస్ా పాపాలకు యేస్త క్రసీ్తు  ప్రభువు తీరపు తీరపస్ాు డు. అందతకే్ పౌలు, మనల్న మనమే 

వమర్తించతకుననచ  ోతీరపు ప ందక పో వుదతము అన్ానడు.  

కనతక, ననతన నే్నత పోర తసహ ంచతకుననటలల  మిమమల్న పోర తసహ స్తు న్ాననత. “ప్రభువ్ా! న్నకు నచిేనది న్ా 

జీవతంలో ఏదెైన్ా ఉననదా? భళా, నమమకమ ైన మంచి దాస్తడా! అని న్న మ ప్ుు ప ందయలా, ఆ పాప్ం నతండి 

వ్ ైదోల్గేలా స్హాయప్డమని” పరా ర్తేంచండి.  
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ క్ారాకమీంలో చర్తేస్తు నన స్ంగ్తుల్న మీరప జాగ్ీతుగా వంటూ, “జాన్, మన 

వంటి క్్రైస్ువులు క్రసీ్తు  ముందత నిలుేని, మన రహస్ాాల్న ఆయన ప్ర్ీక్ిస్ు  భర్తంచగ్లమా?” అని 

అడుగ్ుతున్ానరని అనతక్ోండి. మీరలా ప్రశ్నస్తు ననట్లల త్య. మీకు పోర త్ాసహక వచన్ానిన చెబుతున్ాననత. 

దయచయసి వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లుటసర్: నిజమే, ఈ ర్ోజు ఈ స్ంగ్తులనత వంటలనన మీరప “వ్ావ్! యసే్త క్రసీ్తు  ముందత 

నిలుచోగ్లమా? అకకడ మొతుంగా స్తాం బ ైటిక్  వస్తు ంది కదా,” అనతకుంటలన్ానర్ేమో. ఐత్య, ఆయన క ప్త్ో 

మనకు తీరపు తీరపస్ాు డని చబెుతున్ాననత. గ్ుర్తుంచతక్ోండి – దీనిన ముందయ చెపాునత, ఐన్ా మళ్ళళ 

చెబుతున్ాననత. తీరపు నిస్తు ననవ్ాడు మనల్న ప్రమించి మన క్ోస్ం సిలువపెై మరణ ంచాడు. నే్నత క్రసీ్తు  

ముందత నిలుేననప్ుుడు ఆయన న్ాపెై క్ోప్గతస్ాు డా, అని మీరడగ్వచతే. ఇకకడ క్ోప్ం ఉండక పో వచతే, 

ఆయనకు అస్ంత పిు  కలుగ్ుతుంది.  

ఉదాహరణకు, ఒక తండిర ‘నతవువ ఇంటి ముందత గ్డిడని ప్దివ్ార్ాలు క్ోసి శుభరం చయస్ు , నినతన వమానంలో 

తిప్ుుత్ానని క్ొడుకుత్ో చెపాుడు’. ఆ తండిర పెైలెట్. అలాంటి వ్ాగాే నం చెయాగ్లడు. క్ొడుకు ఒకస్ార్త గ్డిడ  

క్ోశాడు. ర్్ండో  స్ార్త కూడా క్ోశాడు, మూడోస్ార్త, న్ాలుగోస్ార్త, స్గ్ంలోన్ే ఆప్శాడు. ఐదొస్ార్తక్  అస్లా ప్నినే్  

పరా రభించలేదత. తర్ావత కుర్ాీ డు, తండిర వదే క్్ళ్ళళ, “న్ాన్ాన! నే్నత న్నత్ో వమానంలో ర్ావచతేన్ా?” అని 

అడిగాడు. తండిర యేమని చపెాుల్? క్ోప్గతంచతక్ోవ్ాలా? పిలలవ్ాణ ణ  మందల్ంచాలా? లేదత. తండిర అస్ంత పిుత్ో, 

“నతవువ నమమకంగా ప్ని చయెాలేదత గ్నతక, తీస్తకు వ్ ళాళనత అన్ానడు”. 

యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేనే్ క్షణానిన గ్ుర్తంచి నే్నత ఆలోచిస్తు ననప్ుుడు, మనం నమమకంగా 

లేకుంటే ఆయన ఇలాగే చెబుత్ాడయమో! చూడండి, జాన్, ఇటీవల టివ లో నే్న్ొక అధతుత అంశానిన చూశానత. 
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మీరప కూడా చూశార్ేమో. “ప్రజలు మిమమలెనలా గ్ుర్తుంచతక్ోవ్ాలని ఆశ్స్తు న్ానరని డెైనే్ స్ాయేర్, ఆ 

క్ారాకమీంలో బిల్ల గ్ీహంనత అడిగతంది. బిల్ల గ్ీహం ఆ ప్రశనకు నే్రపగా జవ్ాబియాలేదత. మర్ొక మాట చెపాుడు 

వచారం నిండిన ముఖ్ంత్ో ఆమ  వ్ ైప్ు చూసి, భళా, నమమకమ ైన మంచి దాస్తడా! అని ఆయన ననతన 

మ చతేకుంటే బాగ్ుంటలంది. ఐత్య దయవుడు ననతన అలా మ చతేక్ోడని తలుస్తు న్ాన నన్ానడు.” వ్ావ్! దానిన 

చూసినప్ుుడు న్ాకు ర్్ండు ఆలోచనలు కల్గాయ. 

మొదటిది. “బిల్ల, మీరప అవస్ర్ానిన మించి అధిక వనయం చూపిస్తు న్ానరప. అనే్క లక్షల మందిక్  మీరప 

స్తవ్ారునత బో ధించారప కదా!” అనతకున్ాననత. దాని వ్ ంటనే్ న్ామనస్తలోక్  వచిేన ర్్ండవ ఆలోచన. బిల్ల 

గ్ీహం అంతటి భకుు నే్న దయవుడు మ చతేక్ోక పో త్య, మీ స్ంగ్తీ న్ా స్ంగ్తీ ఏమౌతుంది, జాన్! నే్నప్ుుడు అలా 

ఆలోచించానత. ఐత్య ఈ ర్ోజొక స్ంగ్తి చెబుతున్ాననత. ఈ వష్యంలో గ్ీహం గారప చెపిుంది ప్ూర్తుగా నిజం. 

అతడెంత్ో స్తప్రసిదతధ డు. అంత్య క్ాక ప్లువుర్తక్  స్తవ్ారునత బో ధించాడనే్ అంశాల్న దయవుడు లేక్ కంచాడు. 

వ్ాటిని దయవుడయ అతడిక్ చాేడు. నిజానిక్  మీర్ీ ర్ోజు ఒక బాాంకర్ గా. పాాకిర్ీ క్ార్తమకునిగా, ర్్రతుగా, లాయరపగా 

ఉన్ాన, అందర్తక్ర దయవుని దీవ్ నలనత ప ందయ అవక్ాశముననది. ఎందతకంటే మన స్మయం, తలాంతులు, డబుు 

వష్యంలో నమమకత్ావనిన చూసి దయవుడు ప్రతిఫలమిస్ాు డు 

మన అనతదిన జీవత్ానిన బటిి  కరీ, గ్డిడలాంటి వ్ాటిత్ోన్ా – లేక వ్ ండి బంగారం వ్ లగ్ల ర్ాళ్ళత్ో 

నిర్తమస్తు న్ానమా అనే్ది త్ెలుస్తు ందయ. అంతలో అది అగతనలో క్ాలేబడగా కే్వలం చినన కరీ ముకక అని మనం 

తలంచింది బంగారంగా కూడా మారేవచతే. అందతక్ ేమనం ఎననడూ, కనివని ఎరపగ్ని క్ొంతమంది ప్రజలు 

యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత అంతాదిన్ాన గొప్ు ప్రతి ఫలానిన ప ందగ్లుగ్ుత్ారప. “నే్నత నినతన 

ప్రలోకంలో కలుస్తకుంటానని అనతక్ోవడం లేదని” నే్న్ొక స్నహ తునిత్ో చెపాునత. అతడిక్  వభార ంతి అతడు 
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అనే్క కషాి లనత అనతభవంచాడు. వ్ాటిని గ్ుర్తంచి చెప్ులేనత. ఎంత గొప్ు వశావసి, క్ారణమేమంటే న్నవు యేస్త 

క్రసీ్తు కు చాలా దగ్్రగా ఆయన ప్రకకనే్ ఉంటావు. నే్నత చాలా దూరంగా ఉంటానత గ్నతక మనం కలుస్తక్ోమని 

చెపాునత. నిజమే, నే్న్ామాట తమాషాకు అన్ాననత క్ాని, యేస్త క్రసీ్తు  ఈలోకంలో ప్రజలకు కల్ుంచిన 

శమీాలలో, కషాి లలో నమమకంగా ఉననవ్ార్తక్  గొప్ు ప్రతిఫల ముననదనే్ మాటలో వ్ాస్ువ ముననది. కనతక బిల్ల 

గ్ీహంకు మనదర్తక్ర అనవయంచయ వ్ ైట్ ఫీల్డడ  మాటలనత నే్నికకడ మళ్ళళ చెబుతున్ాననత. వ్ ైట్ ఫీల్డడ  ఎలాంటి 

వ్ాడనే్ స్ంగ్తిని తీరపు దిన్ాన క్రసీ్తు  నిరణయస్ాు డు” ఎలాంటి దినం! ఎదతట యేస్త! క్ేవలం న్నవు. యేస్త నిజం 

తప్ుు మర్ేమీ ఉండదత. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఒంటర్తగా దయవుని ఎదతట నిలబడ బో తున్ానమని గ్ుర్తుంచావు అస్లు 

ప్రలోక్ానిక్  వ్ ళాు న్ా. లేదా అని ఆలోచిస్తు ననట్లల త్య, దానిక్  క్ారణం న్నవంతవరకూ క్రసీ్తు నత నిజంగా 

అంగీకర్తంచలేదయమో. ఒకవ్ేళ్ క్రసీ్తు నత వశవసించిన్ా ఆయన క్ోస్ం జీవంచలేదని ఆందోళ్న ప్డుతున్ానవ్ేమో. 

క్్రైస్ువుడవ్ ైన్ా, న్న జీవతంలో అధిక పాప్ముననది. వీటిలో ఏదెైన్ా ఒకటి నిజమ ైత్య, ఈ క్ారాకమీం తర్ావతి 

భాగానిన జాగ్ీతుగా గ్మనించమని క్ోరపతున్ాననత. 

డా. ఎర్తవన్ లుటసర్:జాన్, ర్్ండు వ్ేర్ేవరప తరగ్తుల ప్రజలోు  నే్డు మనం మాటాల డుతున్ానం. నిజానిక్ , 

లోకంలోని ప్రజలందర్ీన ర్్ండు రక్ాలుగా వభజంప్వచతే. మొదటి రకం, క్రసీ్తు నత రక్షకునిగా ఎననడు 

వశవసించని వ్ారప దయవుడు మీ తండిర క్ాడు. దయవుడు ఉచిత రక్షణ వర్ానినస్ాు డని నమామల్. న్నవు నే్రస్తు డవ్ ైన్ా 

స్ర్ే, యేస్త క్రసీ్తు  వదేకు వచిే ఆయన క్షమాప్ణనత, శుదీధకరణనత అందతక్ొని దయవుని కుటలంభంలో స్భుానిగా 

మార్ేందతకు అవక్ాశ ముననది. ఈ రండవ తరగ్తి ప్రజలనగా దయవుని కుటలంభానిక్  చెందినవ్ారప. ఆయననత 

వశవసించిన ప్రజలు. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు స్ంహాస్నం గ్ుర్తంచి మాటాల డుకుంటలనప్ుుడు. మనం కూడా 
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దయవుని ఎదతట నిలుేంటామనే్ స్ంగ్తిని గ్ుర్తుంచతక్ోవ్ాల్. ప్రలోకంలోక్  వ్ ళాు మా లేదా, అనే్ది అంశం క్ాదత. 

ఎందతకంటే అది క్ యీలవలన జరపగ్దత. మన నమమకతవం, ప్రలోకంలో మన ప్రతిఫలాలే ఇకకడ ముఖ్ాాంశం. 

ఆ స్ంగ్తి గ్ుర్తుంచతక్ోవ్ాల్. మీరప క్రసీ్తు నత వశవసించనట్లల త్య. ఈ ర్ోజే వశవసించమని మిమమల్న 

పోర తసహ స్తు న్ాననత. దయవుని క్షమాప్ణనత ప్రమనత అందతక్ోండి. ఆయనతన రక్షకునిగా అంగీకర్తస్ు , ఆయనకు మీ 

జీవత్ానిన స్ంప్ూరణంగా స్మర్తుంచి, ఆయన ఇచిేన దానిలో నమమకంగా జీవస్తు ంటే, “భళా, నమమకమ ైన 

మంచి దాస్తడా! అని ఆయన చెబుతుండగా, మనం ఆయన కనతలలోక్  చూడగ్లము”.  

 

***** 

మా మర్తనిన టీవీ పోర గాీ మల్న  చూస్ందతకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెస్తక్ొండి 

"యేస్త క్రసీ్తు నత అంగీకర్తంచడానిక్  పరా ర్తాంచత" @ JAshow.org నత 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సి్ట బాక్సస 8977 

చటినూగా, TN 37414 అమ ర్తక్ా. 

మా వ్ బ్ సెైట్: JAshow.org 

 

 


