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JSC-3-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 
బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -3 

 
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 దయహమోత్ో 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 

చయదదప్నతలకు కూడా ఫల్తం లభిస్తు ందని బ ైబిలు చెప్ుడంలోని ఉదయదశమేమిటి? 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 వదద  యేస్త క్రసీ్తు  మిమమల్న 

ప్ర్తశీల్ంచినప్ుుడు మీలో దయనిని వతుకుత్ాడో  ఈ క్ారాకమీంలో త్ెలుస్తక్ోండి. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ావగ్తం – మీరప క్్రైస్ువులెతై్య, ఒక ర్ోజున క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత మీరప 

నిలోేవ్ాలని బ ైబిలు చెబుతుననది త్ెలుస్ా? ఎందతకు? ఎందతక్ర తీరపు ఇవవబడుతుననది? క్రసీ్ూు  మన 

పాపాల్న క్షమించలేదా? నే్టి మన అతిధి న్ా సననహితుడు, చిక్ాగోలోని మూడీ స్ంఘ క్ాప్ర్త డా. ఎర్తవన్ 

లుటజర్. ఈ న్ాాయ తీరపు యొకక పరా ధానాత, తీవరతనత గ్ుర్తంచి ప్లువురప క్్రైస్ువులు ఎందతకు 

పో ర్ాబడుతున్ానరని నే్నత ఆయనతన అడిగానత.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :జాన్, క్్రైస్ువులమ ైన మనమందరం “మనం జర్తగతంచిన క్ యీల చొప్ుున అతిమంచి 

వ్ ైననూ, చయదదవ్ ైననూ ప్రతిఫలం అనతభవంచి తీర్ాలని బ బైిలు బో ధిస్తు నన స్ంగ్తిని అనే్కులు నే్డు గ్ుర్తుచలేక 

పో తున్ానరనే్ అంశం న్ాక్్ప్ుుడూ ఆశేర్ాానిన కల్గతస్తు ంటలంది.” ఔనత, మన పాపాలు క్షమించబడిన్ాయ. 

వ్ాటిని ఆయన మనప ై మోపాడు. ఐత్య ఆయన పిలలలమ నై మనల్న ప్ర్తశీల్స్ాు డు. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ 

తీరపులో క్ొందరప అనగా క్్రైస్ువులు – రక్ించబడిననత, అగతనలోనతండి తపిుంచతకుననటలల గా ఈ ప్రజలు 

రక్ింప్బడత్ారని మొదటి క్ొర్తంథీయులకు ప్తిరకలో చెబుతుననది వ్ార్తక్  నషి్ం కలుగ్ుతుంది.  

గ్త క్ారాకమీంలో చెపిునటలల  చాలా జాగ్ీతుగా ప్ర్తశీల్ంచిన తర్ావతనే్ తీరపు ఇవవబడుతుందని మీరప 

గ్ుర్తుంచతక్ోవ్ాల్. అన్ాాయ తీరపులో మనం చయసిన అనిన అప్ునలు వ్ లలడవుత్ాయ. మనమేలాంటి వరమనే్ది ఆ 

న్ాాయ తీరపులో త్ెల్సిపో తుంది. ప్రస్తు తం నే్నత లోకంలో ఏవధంగా జీవస్తు న్ానమనే్ అంశానిన బటిి  దయవుని 
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ర్ాజాంలో న్ా స్ాా నం ఎలా ఉంటలందనే్ది నిరణయంచబడుతుంది. నిజమే, ప్రలోకంలో ఉననవ్ారందరూ 

స్ంత్ోష్ంగానే్ ఉంటారప. అందరూ ప్రభువునత సనవస్తు ంటారప ఐత్య క్ొందర్తక్  వ్ార్త అధిక వశావస్ానిన బటిి  ఎకుకవ 

బాధాతలు అధిక్ారం అప్ుగతంచబడుతుంది. మనం ఈ అంశానిన గ్ుర్తంచి మర్ొక క్ారాకమీంలో వవరంగా 

ప్ర్తశీల్ంచబడుతున్ానము. కనతక ఈ ర్ోజు మనం చర్తేస్తు నన ప్రస్ంగానిక్  గొప్ు పరా ధానాత ఉననది. మీర్తకకడ 

క్రసీ్తు నత వశవసించ నటలయత్య, న్ాాయ తీరపులో నిలోేలేరప. ధవళ మహా సింహాస్న తీరపు అని బ ైబిలంటలనన 

మర్ొక తీరపులో మీరప నిలోేవలసి వస్తు ంది. ఈ తీరపులో దయవునిప ై మీకునన భక్ ు ప్ర్ీక్ంిచబడుతుంది. 

ఇవవబడిన తలాంతులత్ో మీరప ఏం చయశారనే్ దానిన బటిి  తీరపు తీరేబడుతుంది. దీన్లల  నితా శిక్ష కూడా 

వధించబడగ్లదత. కనతక గ్ుర్తుంచతక్ోండి. ర్్ండు వ్ేర్రవరప రక్ాల తీరపులు, ర్్ండు వ్ేర్రవరప తరగ్తుల ప్రజలు, 

జాన్, మనమీర్ోజు, క్్రైస్ువుల క్ొరక్్రన, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు సింహాస్నం గ్ుర్తంచి మాటాల డుకుంటలన్ానము.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. యేస్త క్రసీ్తు నత వశవసించి, ఆయన న్ాాయ తీరపు సింహాస్నం ఎదతట 

మనం నిలువబదినప్ుుడు మనకు లభించబో యే ప్రతిఫలానిన గ్ుర్తంచి ఈ క్ారాకమీంలో 

మాటాల డుకుంటలన్ానము. మనం చయసిన అతాలు స్త్ాకర్ాాలకు కూడా దయవుడు మన మహా కృప్త్ో ప్రతి 

ఫలానిన దయచయస్ాు నని చయసని వ్ాగాద న్ాలనత గ్ుర్తంచి దీని తరపవ్ాత చర్తేంచబో తున్ానము. ఇది చాలా 

ముఖాాంశం, కనతక జాగ్ీతుగా వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :చూడండి జాన్, క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేననప్ుుడు మనక్రం లభిస్తు ందనే్ 

అంశానిన చర్తేంచినప్ుుడు న్ా ఊహలు ర్్కకలు కటలి కుని ఎగతర్తపో త్ాయని చెబుతున్ాననత. ఇది ననతన 

తికమక ప్రపస్తు ంది ఈ ర్ోజు ఈ క్ారాకమీంనత చూస్తు నన వశావస్తలలో అనే్కులు ఇలాంటి అంశానిన మునతప్ు 

వని ఉండరప. కనతక మేము చెప్ుబో తునన అంశానిన ప్ూర్తుగా అరధం చయస్తక్ోడానిక్  దనీి నే్ప్ధాానిన క్ొంచం 
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వవర్తంచబో తున్ానము. గ్ుర్తుంచతక్ోండి, ఆదాముకు స్ాటియ ైన స్హాయంగా హవవనత, య హో వ్ా దయవుడు 

స్ృషిించి ఇచాేడు, ఎందతకంటజ ఆదాముకు స్ాటియ ైన స్హాయం జంతువులోల  కనప్డలేదత. కనతక దయవుడు 

హవవనత స్ృషిించాడు. ఆయన వ్ార్తని సీు ీనిగానత, ప్ురపష్ునిగానత స్ృషిించాడు. హవవ స్ృషిించబడి ఆదాముత్ో 

కల్సి యుననది. వ్ారప ఏక శర్ీరమయాారప.  

ఐత్య పాప్ం లోకంలోక్  ప్రవ్ేశించి దీని నంతటిన్న చెడగొటిి ంద.ి తర్ావత యేస్త క్రసీ్తు  ఈ లోక్ానిక్  ర్ాగా, ఆయన 

ర్్ండవ ఆదాము, అని పౌలు ర్ాశాడు. మొదటి ఆదాము వలన కలమషానిన శుబర ప్ర్తచయందతకు యేస్త 

వచాేడు. యేస్త క్రసీ్తు  శిలువప ైన మరణ ంచినప్ుుడు దయవుడు క్రసీ్తు కు, రకుంత్ో క్ొనబడిన మానవ్ాళి 

మిస్ాు నన్ానడు. దీనినే్ మనం ‘క్రసీ్తు కు వధతవు స్ంఘం’ అంటలన్ానం. క్రసీ్తు  వధతవు చయయవలసిన ప్ని, క్రసీ్తు  

వధతవు స్ాధించవలసిన ముఖామ ైన లక్షాం, యేస్త క్రసీ్తు  సింహాస్నం ప ైన కూరపేని, ఆయనత్ో కల్సి 

ప్ర్తపాల్ంచడమే.  

చూడండి, జాన్, ప్రకటన గ్ీంధంలో ఒక చకకని వచనముననది. అనే్క చకకని వచన్ాలు మనల్న దీనిన గ్ుర్తంచి 

లోతుగా ఆలోచింప్ చయస్తు న్ానయ. ఇదిగో ఆ వచనం “నే్నత జయంచి న్ా తండిరత్ో ఆయన సింహాస్నంప ై 

కూరపేండి యునన ప్రక్ారము, జయంచతవ్ానిని న్ాత్ో కూడా న్ా సింహాస్నంప ై కూరపేనదనిచయేడనత”. ఈ 

ప్రకటన 3:21 వచనంలోని భావ్ానిన గ్ీహించార్ా? మనము జయంచినట్లల త, యేస్త జయంచి తండిర 

సింహాస్నంప ై కూరపేననటలల  మనం కూడా దయవుని సింహాస్నంప ై కూరపేంటామా? జాన్, అనగా మనం ప్రలోక 

ర్ాజాప్ు సింహాస్నంప ై దయవుని సింహాస్నంప ై కూరపేంటామననమాట.  

ఐత్య, మనిషిలోడెైవతవముననదని ప్రకటిస్తు నన నూతన యుగ్ప్ు బాధలకు దీనిత్ో ఎలాంటి స్ంబంధం లేదత. 

లేదత – దయవుడు అవధతలు లేని కృప్త్ో మనలనత పాప్ప్ు ఊభినతండి ప ైక్  తీస ిశుబరప్రచి దయవుని ప్రలోక 
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ర్ాజా సింహాస్నంలో యేస్త క్రసీ్తు త్ో పాల్బాగాస్తు లముగా మనలనత ఉననత స్ాా న్ానిక్  హెచిేంచినందతవలననే్, 

క్రసీ్తు త్ో స్మానంగా కూరపేంటలన్ానం. ఐత్య, ఉనన ప్ళంగా మన మ ననడు క్రసీ్తు కు స్మానం క్ాలేము. 

ఎందతకంటజ ఆయన స్ృషిి  కరు, మనం స్ృషిింప్బడిన వ్ారం – ఐన్ా, మనం క్రసీ్తు త్ో కల్సి సింహాస్నంప ై 

కూరపేని ప్ర్తపాల్ంచగ్లమంటలన్ాననత. “జయంచత వ్ానిక్  స్మస్ుమునత దయచయతునత” అని మర్ొక వ్ాకాం 

చెబుతుననది.  

దీని భావం వవర్తస్తు న్ాననత యేస్తత్ో మనమొక కుటలంభంగా మార్ాము గ్నతక మనక్ర స్దవక్ాశం లభించింది. 

చూడండి దయవ్ా దూతలక్ర హకుకలేదత. మనం దూతలకు తీరపు తీరపేత్ామని బ ైబిలులో ఉననది. అంత తప్ుు 

వ్ారప చయస్ారని క్ాదత గాని, వ్ార్తని మనం పాల్స్ాు మని భావం. ఎందతకు దూతలక్ర హకుక ఇవవబడలేదత. 

ఎందతకంటజ దూతలు క్రసీ్తు కు సో్ దరపలు క్ాదత. దయవుడు దూతలకు తండిర క్ాడు. దయవదూతలకు పిననమమలు, 

చిన్ానననలు, దాయాదతలు, త్ాతలు, అవవల వంటి వ్ార్్వవరూ ఉండరప త్ెలుస్ా? ఎందతకంటజ, యేస్త క్రసీ్తు  

మనలో ఒకనిగా మన స్హో దరపనిగా మార్తన వ్ాస్ువ్ానిన బటిి  మనం ఆయనకు సో్ దరపలం గ్నతక, ఎవుడు 

మనకు తండిర గ్నతక, మనం క్రసీ్తు త్ో పాల్భాగాస్తు లముగా, దయవునిక్  వ్ారస్తలముగా మార్ాము గ్నతక, మన 

వ్ారస్త్ావనిన గ్ురంచి వనడానిక్  ఆయన న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేంటాము. మనం క్రసీ్తు త్ో కల్సి 

ఉంటామనే్ ఈ ప్రత్యాక అరహతనత బటిి  స్ంత్ోషిస్తు ంటాం. లేఖనం, ఇకకడ స్ుషి్ంగా చెబుతుననది, లోక్ానిన 

ప్ర్తపాల్ంచయ ప్నిలో క్రసీ్తు త్ో పాల్భాగాస్తు లం క్ావడానిక్ , స్ృషిింప్ బడినది, స్ృషిికరులా మీర్రవధంగా, మనం 

క్రసీ్తు లా మార్్ంతగా కృషి చెయాాల్. క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత మనం దీనిన స్ంపాదించతక్ోవ్ాల్.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ర్ర, స్ంఘమనగా యేస్త క్రసీ్తు కు వధతవని మీకు త్ెలుస్త. ప్రలోకం 

వ్ ళిినప్ుుడు గొర్్ీపిలల  వవ్ాహ వందత అనబడయ క్ారాకమీంలో యేస్త క్రసీ్తు నత వశవసించిన వ్ారందరప, 
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నితాక్ాలానిక్  క్రసీ్తు త్ో జతచయయ బడత్ారప. అందరూ ప ండిల క్  మంచి దతస్తు ల్న ధర్తస్ాు రప. ఔన్ా? వధతవు ధర్తంచయ 

దతస్తు లక్్ంత పరా ధానాత ఉననది. ఒక వశావసిగా, స్ంఘంలో ఒక భాగ్ంగా, యేస్త క్రసీ్తు  ప్రభువుకు వధతవుగా 

న్నవ్ేం ధర్తంచబో తున్ానవు? న్న దతస్తు లు ఎకకనతనంచి వస్ాు య? ఈ ప్రశనకు బ ైబిలు ఆస్క్ ుకరమ ైన జావ్ాబు 

నిస్తు ననది. వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :గొర్్ీపలిల  ప ండిల వందత ఉననదని బ బైిలననది. మనం ప్రమున క్్తుబడి యేస్త క్రసీ్తు  

ప్రభువుత్ో కల్సి ఉననప్ుుడు, స్ంఘానిక్  చెందిన వశావస్తలందరప కల్సి ఉననప్ుుడు ఈవందత 

జరపగ్ుతుందని నముమతున్ాననత. మనం ఈ భాగానిన వ్ేగ్ంగా చదివ వ్ ళిిపో తుంటాం. ఇది ప్రకటన గ్ీంధం 

ప్ంత్ొమిమదవ అధాాయంలో ఉననది. వధతవు దయన్నన ధర్తంచతకుననదో  ప్రజలు గ్మనించండం లేదత జాగ్ీతుగా 

వనండి.  

గొర్్ీ పిలల  వవ్ాహ మహో తసవం వచిేనది, ఆయన భారా తననత త్ానత సిదధప్రచతక్ొని యుననది – మనము 

ఉతసహించెదము. ఆమ  ధర్తంచతక్ొనతటకు ప్రక్ాశామానములునత నిరమలములెైన స్ననని న్ార బటిలు 

ఇవవబడెనత అవ ప్ర్తశుదతధ ల న్నతి క్ యీలు. దీనిన చయదివన ప్లువురప ప్రజలు స్ననప్ు న్ార బటిలనగా క్రసీ్తు  

యొకక న్నతియని తలుస్తు న్ానరప. వ్ాకాం అలా చెప్ుడం లేదత.  

ఈ అంశానిన క్షుణణంగా ప్ర్తశీల్దాద ం. గొర్్ీపిలల  ప్ండిల  వందతకు వ్ ళ్ల ందతకు మనం ర్్ండు రక్ాల దతస్తు ల్న 

సిదధప్రపేక్ోవ్ాల్. మొదటిది, మనకు ర్ీకస్ూు  యేస్త ప్రభువు న్నతి క్ావ్ాల్. నే్నత ఇటీవల ఒక సననహితునిక్  

స్తవ్ారు చెబుతుండగా, క్రసీ్తు  న్ ందతకు వశవసించాలని అతడడిగాడు. దయవునిలా ప్ర్తప్ూరనంగా ఉంటజనే్ గాని 

ప్రలోక్ానిక్  వ్ేలలలేమనే్దయ జావ్ాబు. మన మ వవరం దయవునిలా ప్ర్తప్ూరపనలం క్ాము. కనతక క్రసీ్తు నత 

వశవసిస్తు న్ానం. యేస్త న్నతి వస్ాు ా ల్న ధర్తంచతకుని, నిందారహితముగా ఆయన సింహాస్నం ముందత 
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నిలోేవ్ాలనే్ న్ార బటిల్న ధర్తస్ాు ం. అనతదినం మనమేం చయస్తు న్ానమంటజ, గొర్్ీ పిలల  వవ్ాహ వందతలో 

ధర్తంచతక్ొనే్ందతకు ఈ లోకంలో ప్రతి దినం మనమొక చకకని వస్ాు ా నిన నే్స్తు న్ానం. చూడండి. రక్ింప్ బడటానిక్  

ముందత మనం చయసిన స్తియిల్న దయవుడు లెక్ కంచాడు. ఐత్య రీక్షణ తర్ావత, వ్ాటిని దయవుడు వలువ్ ైనవగా 

ఎంచతత్ాడు. అవ నిజంగా చాలా వలువ్ ైనవ గ్నతక, ఆ వందతకు సిదధప్డయ స్దవక్ాశం మనకు లభించింది. మన 

ప్రస్తు త జీవత వధానం, గొర్్ీపిలల  ప ండిల  వందతలో, మనం స్ననప్ు న్ార దతస్తు ల్న ధర్తంచడానిక్  

స్హాయప్డుతుందనే్ ఆలోచన మనం జాా నయుకుంగా బరతకడానిక్  స్హాయప్డాల్.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇకకడ మీక్ొక ముఖామ ైన ప్రశన. ప్రతి క్్రైస్ువునిక్  యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం 

ముందత ప్రతిఫలానిన ప ందయ అవక్ాశముననదా? ఉననదనే్ జవ్ాబు పోర త్ాసహనినస్తు ననది. వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :వ్ాస్ువమేమంటజ, మనం చీసన ప్రతి ప్నిని దయవుడు ప్ర్ీక్ించి చూసి, దానిక్  తగతన ప్రతి 

ఫలానినస్ాు డు. ఒకనిక్  గతన్ నడు చన్ననళినత త్ార గానిచతేవ్ాడు తన ఫాలానిన పో గొటలి  క్ొనడని యేస్త చెపిున 

మాటలత్ో మిముమలనత పోర తసహిస్తు న్ాననత. ఒక వస్తు వు నివవడానిక్  నే్న్ొక సననహితుని ఇంటిక్  

వ్ ళిినప్ుుడు. తలుప్ు తియాడానిక్  ఒక్ామ  వచిేంది. కళిలోంచి కన్ననరప క్ారపతుండగా దయచయసి 

క్షమించండి, పరా రధన చయస్తకుంటలననప్ుుడు మీరప వచాేరననది న్ాకుటలంభం క్ోస్ం ప్రతి ఉదయం, క్ొంత సనప్ు 

పరా ర్తధస్ాు నననది. జాన్, పరా రధన అనగా న్నతి ప్రపలు చయసన ప్ని. ఎవర్తక్ర త్ెల్యని ఒక సీు ీ, ఏదో  మారపమూలలోంచి 

యేస్త క్రసీ్తు  ప్రభువునత సనవస్తు ననది – సనవకుర్ాలు, యజమానిని సనవస్తు ననటలల గా ఆమ  సనవస్తు ననది ఇలాంటి 

ప్నతలే మనల్న, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం ఎదతట నిలువబడటానిక్  సిదధప్రపస్ాు య. ఆయన ఇలాంటి 

ప్నతల్న ప్టిి ంచతక్ోకుండా వదలడు. మిమమల్న క్ొంచం పోర తసహించదలుస్తు న్ాననత. దయవుడు అందర్ీన 
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మ చతేకుంటాడని బ ైబిలు చబెుతుననది. జాన్, దయవుడు స్మస్ు  వశావస్ప్ు ఇంటర్్నట్ నత ప్ర్తశీల్ంచి చూసి 

మనందర్త జీవత్ాలలో ఏదో  ఒక మంచి వష్యానిన కనతగ్ుని, ప్రతి ఫలానినస్ాు డని నే్నత నముమతున్ాననత.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత క్్రైస్ువుడు అందతక్ోగ్ల ప్రతి ఫలానిన గ్ుర్తంచి 

చర్తేంచాం. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం ఎదతట మనం మన ప్రతిఫలానిన పో గొటలి క్ోడానిక్ , ఈనషి్ం 

నితాతవంలో ప్రభావ్ానిన చూపించడానిక్  అవక్ాశముననదా? దయచయసి గ్మనించండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :జాన్ మనం యేస్త క్రసీ్తు నత వశవసిసను  ఆయనత్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయ ఘనత లభిస్తు ందని 

మునతపన చెప్ుుకున్ానము. మనం వజయం స్ాదించగ్లం. మనలో అనే్కులు స్దా జీవతంలో వజయానే్న 

స్ాధించాలని క్ోరపత్ారప గాని శోదనల్న జయంచయందతకు ప్రయతినంచరప. యేస్త క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయ 

వజరతలుగా మనం మారడానిక్ర ఆయన మనకు జరవతంలో శూధనల్న కల్గతస్తు ంటాడు. మనం స్ాధించగ్ల 

ఘనతనత, వజయానిన గ్ుర్తంచి చెప్ుుకుననటలల గా మనం పో గొటలి కునే్ వ్ాటిని గ్ుర్తంచి కూడా బ ైబిలు 

హెచేర్తస్తు ననది.  

పౌలు మాటలనత జాగ్ీతుగా గ్మనించండి ఎవడెైననత ప్ున్ాదిప ై బంగారం, వ్ ండి, వ్ లగ్ల ర్ాళళి, కరీ, గ్డిడ  

క్ొయాక్ాలు మొదలగ్ు వ్ాటిత్ో కటిినచ  ో– వ్ాని వ్ాని ప్ని కనబడునత, ఆ దినము దానిని త్యటప్రపచతనత. అది 

అగతనచయ బయలు ప్రచబడునత. వ్ాని వ్ాని ప్ని ఎటిి దో  అగతనయే ప్ర్ీక్ించతనత. ప్ున్ాది మీద ఒకడు కటిిన ప్ని 

నిల్చినచ  ోఅతడు జీతము ప్ుచతేక్ొనతనత. అతడ ిప్ని కల్ేవ్ేయబడిత్య, వ్ానిక్  నషి్ం కలుగ్ునత. వ్ాడు 

అగతనలోంచి తపిుంచతకుననటలల  రక్ింప్బడునత.  

జాన్, మంటలోల  ఇలుల  క్ాల్పో తుండగా, ఆ యంట్ల ంచి బ ైటకు ప్రపగ్తిున వాక్ ు పరా ణానిన దక్ కంచతకుంటాడు గాని 

అతని వ్ నతక స్మస్ుం క్ాల్ పో తుంది. యేస్త ఏమి చెబుతున్ానడంటజ- ఆయన ఆపో స్ులుడెైన పౌలు మూలంగా 
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ముఖాంగా స్ంఘ న్ాయకులకు చెబుతున్ానడు గాని – ఇది మనందర్తక్ర వర్తుస్తు ంది – కరీ, గ్డిడ  వంటి వ్ాటిప ైన 

కూడా జీవత్ానిన నిర్తమంచతక్ోగ్లం.  

మర్త ఈ ర్్ండు రక్ాల వస్తు వుల మధానతనన వాత్ాాస్ానిన ఇప్ుుడు జాగ్ీతుగా గ్మనించండి. మీ చయతిలో 

బంగారం, వ్ ండి, వ్ లగ్ల ర్ాళళి ఉన్ానయనతక్ోండి. ఇవ కరీ, గ్డిడ , క్ొయాక్ాలు వంటి వ్ాటనినటికంటజ 

న్ాణాతయే ముఖాం. క్రసీ్తు  క్ొరకు చయస్తు న్ానమా? యేస్త క్రసీ్తు నత తృపిు  ప్రచయందతకు చయస్తు న్ానమా? లేక మన 

శక్ ు స్ామర్ాధ ాలనత చూపించతక్ోనే్ందతకు చయస్తు న్ానమా? మనం ఈ ర్ోజు క్ారాకమీంలో చర్తేస్తు నన ముఖామ ైన 

అంశం ఇదయ. మనం గ్ీహించ వలసిన మర్ొక అంశమేమనగా మన కనతలు ఈ ర్్ండు వస్తు వుల మధా 

వాత్ాాస్ానిన క్ొనినస్ారపల  కనతగొనలేవ.  

జాన్, మనం మారపమనస్త ప ందిన తర్ావత యేస్త క్రసీ్తు  మనం లోకంలో చయసిన క్ యీలత్ో ఏంచయస్ాు డని నే్నత 

ప్లుమారపల  ఆలోచిస్తు ంటానత. అందరూ తప్ుక చయసిన స్తిియల్న, దతషిరియల్న అగతనలో వ్ేసి క్ాలుస్ాు డు. 

అస్లు ప్రశననమిటనగా, అగతన స్మస్ాు నిన క్ాల్ే వ్ేసిన తర్ావత ఏం మిగ్ులుతుంది. ఈ జీవతంలోని కరీకు 

బంగార్ానిక్  మధా వాత్ాాస్ానిన మనం క్ొనినస్ారపల  కచిేతంగా చెప్ులేమని త్ెలుస్తకుంటాము. ఐత్య దయవునిక్ , 

అగతనక్  త్ెలుస్త. అంత్య క్ాక, మనం చయసిన ప్నతలు ఈ వధమ ైన వస్తు వులుగా మార్ర అవక్ాశముననది. కనతక 

యేస్త క్రసీ్తు  మన పాపాల్న నే్రపగా చూడకుండానే్, మనల్న బేర్ీజు వ్ేయడానిక్  వీలుకలుగ్ుతుంది. ఐత్య ఈ 

ర్ోజు మనం చయస్తు నన ప్నతలనత బటిి  బంగారం, వ్ ండి వ్ లగ్ల ర్ాళిత్ో నిర్తమస్ాు ం, లేదా, కరీ గ్డిడత్ో నిర్తమస్ాు ం.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఎజమాని తన సనవకులకు రకరక్ాల స్ంఖాలత్ో తలంతులనిచిే వ్ ళిిన కథనత 

మీరప మతుయ 25 లో చదివ్ారప కదా? క్ొందరప నమమకంగా ఆ తలాంతులనత కుంటారప. క్ొందరప నమమకంగా 
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ఉండరప. ఈ ఉప్మాన కథ, క్ొందరప వశావస్తలకు యేస్త న్ాాయ పీఠం వదద  క్ొందర్తక్  ప్రతిఫలముంటలందని 

మర్తక్ొందర్తక్  నషి్ం కలుగ్ుతుందని బో ధిస్తు ననదయమో. వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :జీవతంలో నషి్ పోయన వాక్ ుని చూడటానిక్ర మనమందరం ఆశప్డుతుంటామని 

అనతకుంటలన్ాననత. ఎందతకంటజ అతణ ణ  నే్రపగా చూసనటంతవరకు స్హజంగా ఇది జరపగ్ుతుంటలoదని 

తలుస్తు ంటాం. ఈ స్ంగ్తిని దాదాప్ు ప్ూర్తుగా దతర వీకర్తస్తు నన ఉప్మాన కథనత మనం మతుయ 25 లో 

చూడగ్లం. ఇకకడ యేస్త రకరక్ాల స్ంఖాలలో తలాంతులనందతకునన సనవకులనత గ్ుర్తంచి చెపాుడు. 

వ్ార్తలో ఒకడు నమమకస్తు డు క్ాదత. ప్ది తలాంతులోు  వ్ాాపారం చయయలేని నే్నత ఒక తలాంతుత్ో కూడా 

చయయలేనని దానిన భూమిలో దాచాడు. అతడి ప్రవరున స్ర్తగా లేదత. తర్ావత దాచిన తలాంతునత త్ెచిే 

యజమానిక్ చాేడు. ఈ సనవకుని ప్రవరున యజమానిక్  క్ోప్ం త్ెపిుంచిందని మీకు త్ెలుస్త. అతడయం 

పో గొటలి కున్ానడు? మొదటిగా యజమాని నమమక్ానిన పో గొటలి కున్ానడు. యజమాని, “సో్ మర్తవ్ ైన చెడడ  

దాస్తడా? అన్ానడు”. పాసి్ర్ లుటాజ ర్, యేస్త క్రసీ్తు , మనల్న క్్రైస్ువుల్న నిజంగా ఈ వధంగా స్ంబో దిస్ాు డా? 

అని మీరడగ్వచతే. స్ంబో ధసి్ాు డు. స్ంబో దిస్ాు డు. “భళా, నమమకమ ైన మంచి దాస్తడా! అనే్ మ ప్ుునత 

మనలో అందరూ ప ందలేరప”.  

ర్్ండవదిగా, అతడు త్ాత్ాకల్కంగా నిరసించబడాడ డు. ఆ తలంతు వ్ాని వదద  నతండి తీసి వ్ేయబడి ఇతరపల 

క్ వవబడింది. నిజమే, ఈ కథకు మనం రకరక్ాల వ్ాాఖాాన్ాల నివవగ్లం. నమమకంగా వావహించిన ఇతడు 

క్్రైస్ువుడు క్ాడని క్ొందర్త అభిపరా యం. ఈ వధమ ైన అభిపరా యానిన నే్నత అరధం చయస్తక్ోవ్ాల్సన ఒక ముఖామ ైన 

పాఠం దాగతయుననది. అతణ ణ  చీకటిలోక్  త్ోర సివ్ేశారప . అతడింక్ా సనవకుడయ. ఐత్య ఒక ముఖామ ైన దానిన 

పో గొటలి కున్ానడు. అతడిక్  నగ్ర్ాలప ై అధిక్ారమియాబడలేదత. “నే్నత అధికమ ైన అధిక్ార్ానిన 
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స్ంపాదించతక్ోవ్ాల్ అని అతడు తలంచి ఉండకూడదత”. లేదత యజమానిని తృపిు  ప్రచాల్. మళ్ళి మనం అదయ 

అంశానిక్  వచాేం. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు సింహాస్నం.  

క్రసీ్తు  ర్్ండవ ర్ాకడనత బటిి  మనం సిగ్ు్ ప్దకుండునటలల  జీవంచాలనే్ యోహానత మాటనత గ్ుర్తుంచతక్ోండి. మన 

మందరం ఈ వచన్ాననిన తప్ుకుండా గ్ుర్తుంచతక్ోవ్ాల్. చూడండి, జాన్, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠానిక్  ఎకుకవ 

పరా ధానాత లేదని మనలో చాలా మంది తలుస్తు న్ానరప. ఎందతకలా చెబుతున్ానరనే్ క్ారణాల్న కూడా మనం 

చర్తేంచాం. క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం మనల్న ఎంతగాన్ల పోర తసహిస్తు ననదని నే్ననతకుంటలన్ాననత. నిజానిక్ , యేస్త 

క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుచతని, ఆయన కళిలోక్  చూస్ూు , మన జీవత్ానిన గ్ుర్తంచి లెకక 

అప్ుగతంచడమనే్ది, మనల్న వశావస్ంలోక్  ప్వతర జీవతంలోక్  నడిపించకపో త్య, ఇక మర్రదీ నడిపించదని న్ా 

నమమకం.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్్రైస్ువులంగా మనం యేస్త న్ాాయ పీఠం ఎదతట అందతకునే్, లేక పో గొటలి కునే్ 

లాభాల్న గ్ుర్తంచి ఈ న్ాటి క్ారాకమీంలో చర్తేంచతకుంటలన్ానం. మనం రక్షణనత పో గొటలి క్ోము. ఐత్య 

ప్రలోకంలో మనకు లభించయ ప్రతి ఫలంప ై ఇది ప్రభావ్ానిన చూపిస్తు ంది ఇకకడ అవశావసిగా జీవంచడం వలన 

ప్రలోకంలో మనం పో గొటలి కునే్ ఫల్త్ాల్న గ్ుర్తంచి డా. లుటజర్ వవర్తస్ాు రప. వనండి.  

డా. ఎర్తవన్ లటజజ ర్. :స్ర్ర, దీనిన కుల పీు కర్తంచి చెబుతున్ాననత. మనం దయనినపో గొటలి కుంటాం? ముఖాంగా మన 

ప్రభువు ఆదరణనత పో గొటలి కుంటాం. క్ొందరప ప్రభువు మ చతేక్ోదానిన వనలేరప. క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయ 

అవక్ాశానిన వదతలుకుంటాంమేమో. ఎందతకంటజ, దయవుని ర్ాజా పాలనకు స్ంబంధించిన వ్ాగాద న్ాలన్నన 

నిబంధన స్ాహిత్ాలే. “మీరప న్ాత్ో శమీప్డిత్య న్ాత్ో ప్ర్తపాల్ంచెదరప. జయంచిన వ్ానిని న్ాత్ో న్ా 

సింహాస్నంప ై కూరపేండ నిచెేదనత”.  
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మూడవదిగా, క్ొనిన ప్రత్యాక స్దవక్ాశాల్న పో గొటలి కుంటాం. జయంచత వ్ానిక్  నే్నత ప్రతిఫలమునిచిే 

ఆశీరవదింతుననే్ వచన్ానిన మనం ప్రకటన గ్ీంధంలో ప్డయ ప్డయ చదతవుతున్ానం. దయవునిత్ో అతనికునన 

స్ానినహిత్ాానిన గ్ుర్తంచి చెబుతూ మరపగ్ర యునన మన్ాననత అతనిక్  భుజంప్ నితుు నత అని ప్రకటన గ్ీంధం 

చెబుతుననది. దయవునిత్ో కల్సి ఉననప్ుుడు మనక్ లాంట ిఫల్త్ాలు లభిస్ాు యనే్ వ్ాగాద నమిది వీటి ననినటిన్న 

పో గొటలి క్ోనవలసి వస్తు ంది. మీరప క్రసీ్తు  క్ొరకు జీవంచనట్లల త్య, ఈ ర్ోజు నతండయ జీవంచడం పరా రంభించండి. 

ఎందతకంటజ, మనం లెకక అప్ుగతంచాల్.  

 

***** 

మా మర్తనిన టీవీ పోర గాీ మల్న  చూసనందతకు 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 స ైట్: JAshow.org 

 

 

 


