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JSC-5-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 
బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -5. 

 
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.  

క్రసీ్తు  క్ొరకు చయసిన మంచి ప్నతలక్్ర ప్రతి ఫలం ప ందటానిన మనం అరధం చయస్తక్ోగ్లం. ఐత్య చయడుప్నతలకు కూడా 

మనం ప్రతి ఫలానిన ప ందతత్ామని బ ైబిలు చెప్ుడంలో అరధం ఏమిటి? అవశాాస్తలెైన క్్రైస్ువులు, వశాాస్తలెైన 

క్్రైస్ువులు ప ందయటంత ఫల్త్ానిన అందతక్ోలేరని దీని భావమా? 

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

నిరణయంచయ బహుమతులనత, ఘనతనత, ప్రత్యాకతలనత పో గొటలు కుంటామా? 
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బ ైబులు ఆధారంగా ఈ ప్రశ్నలకు జావ్ాబుల నివాడానిక్  న్ేడు మన అతిధిగా, చిక్ాగో, ఇలెల నియస్త లోని 

మూడి స్ంఘ క్ాప్ర్తయ ైన డా. ఎర్తాన్ లుటసర్ వచాేరప. న్ాాయ పీఠం వదద  యేస్త క్రసీ్తు  మిమమల్న 

ప్ర్తశీల్ంచినప్ుుడు మీలో దయనిని వతుకుత్ాడో  ఈ క్ారాకమీంలో త్ెలుస్తక్ోండి. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ాాగ్తం. క్్రైస్ువులమ ైన మనమందరం ఒక ర్ోజున క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత 

నిలుేంటామని బ ైబిలు చెబుతున్ానది. మనం ప్రలోక్ానిక్  వ్ ళ్తు మా లేదా మన పాపాలు క్షమించబడాడ యా 

లేదా అనే్ తీరపు క్ాదిది. అవన్నన మనం క్రసీ్తు నంగీకర్తంచిన క్షణాన నిరణయంచబడత్ాయ. ఈ తీరపులో క్రసీ్తు  

ననతన రక్ించినప్ుటి నతండి నతవ్ ాలా జీవంచావనే్ స్ంగ్తిని ప్ర్తశీల్స్ాు డు. ఆయనతన వశాాస్ంత్ో సేవంచి 

ఉననటలయత్య, నితాక్ాలం నిల్చయ ఫల్త్ాల నిస్ాు నని ఆయన వ్ాగాద నం చయస్తు న్ానడు. న్నవు వశాాసిగా జీవంచి 

ఉండకుననట్లల త్య, న్న జీవత్ానిన ప్ర్తశీల్ంచతకుని, ర్ావ్ాల్సన ఫల్త్ాల్న పో గొటలు కున్ానవని త్ెలుస్తకుంటావు. ఈ 

ర్ోజు ఈ అంశానిన ప్ర్తశీల్స్ూు , మేము క్ొనిన ప్రశ్నలకు జవ్ాబులనత ఇవాబో తున్ానము. జీవతంలో అధిక 

భాగ్ం అవశాాసిగా జీవంచి చివర్తలో క్రసీ్తు నత అంగీకర్తసేు  ఏమౌతుంది? ఒక వ్ేల మీర్తలాంటి ప్ర్తసిాతిలో 

ఉన్ానర్ేమో, క్రసీ్తు  క్ోస్ం జీవంచయందతకు మీకు క్ొనే్నళ్ళు, లేక క్ొనిన న్ లలే ఉన్ానయమేో, క్రసీ్తు  వదద  గొప్ు ప్రతి 

ఫలానిన ప ందయ అవక్ాశ్ం మీకుననదా? నే్టి మన అతిధి చిక్ాగో లోని మూడి చర్తేలో సీనియరప పాస్ురప డా. 

ఎర్తాన్ లుటాా ర్ ఈ ప్రశ్నలకు జవ్ాబుల నిస్తు న్ానడు.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  చూడండి జాన్ , ఒక ఉప్మానం న్ాకు అరధం క్ాకుండా ఉండయది. బాలాంలో దీనిన 

చదివనప్ుుడు ఇది చాలా గ్ందరగోళ్ంగా ఉననదని చయబుతుండయవ్ాడిని. మతుయ 20 లోని ఈ కథ ఫల్త్ాలకు 

స్ంబందించినది. ఆ స్మయంలో, పేతురప, అనినటిన్న వదతలుకునన మా స్ంగ్తి ఏమిటని యేస్త క్రసీ్తు నత 
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అడిగాడు. న్ా నిమితుము, అననదముమలనత, అకకచెలెల ండరనత, తల్లని, తండిరని, పిలలలనత, భూములనత, 

ఇండల నత వడిచిపెటిున ప్రతివ్ాడు నూరప ర్్టలల  ప ందతనని యేస్త క్రసీ్తు  అతడిక్  జవ్ాబు చెపాుడు.  

దయవుడు ఉదారపడని ఈ వచనం గ్ురపు చయస్తు ననది కదా. మనం ఆశంచినంత కంటజ అధికంగా, మన అరహతకు 

మించినంత కంటజ అధికంగా ఆయన తప్ుక దయచయస్ాు డు మనం ఆయన పిలలలం గ్నతక మనల్న పేరమించి 

ఆయన ఈ ప్ని చయస్తు న్ానడు.  

యేస్త క్రసీ్తు  చెపిున ఒక ఉప్మాన కథనత వవర్తస్తు న్ాననత. ప్రలోక ర్ాజాం తన దార క్షా త్ోటలో ప్నివ్ార్తని పెటలు  

క్ొనతటకు ప్రదతద న బయలుదయర్తన యజమానతని పో ల్యుననది. 

ప్నిక్ోరకు క్ొందరప వీధిలో క్ాచతకుని ఉన్ానరని గ్ీహ ంచండి. ఉదయానే్న ఆరపగ్ంటలకు, ఒక దయన్ారం చొప్ుున 

వ్ార్తత్ో ఒడంబడిక చయస్తకుని, తన దార క్షా త్ోటలో ప్నిచయసేందతకు యజమాని వ్ార్తని ప్ంపించాడు. అతడు, 

మరల త్ొమిమది గ్ంటలకు ప్నివ్ార్త క్ోస్ం వ్ ళ్తుడు. తర్ాాత మధాాహనం, మరల మూడింటిక్ , మరల 

స్ాయంతరం ఐదత గ్ంటలకు వ్ ళ్తుడు. ఆర్తంటిక్  వ్ారప ప్నిని ఆపాల్, “మీకు త్ోచినంత ఇవామని” చెపిు 

ఐదింటిక్  వచిేన వ్ారప దార క్ష త్ోటలోక్  వ్ ళ్లల ప్ని పరా రంభించారప. 

స్ాయంతరం ఆరపగ్ంటల తర్ాాత అందర్తక్ర జీత మివ్ాాల్ దార క్ష త్ోట యజమాని చివర వచిేన వ్ార్తని 

తీస్తకురండి, వ్ార్తక్  మొదట జీతమిస్ాు నత అన్ానడు. వ్ారప వరపస్లో నిలుేని ఒక గ్ంట ప్నిక్ , ఒక ర్ోజు కూల్ 

ఒక దీన్ారం చొప్ుున తీస్తకున్ానరని బ ైబిలు చెబుతుననది. 

ఆ ప్నివ్ాడు ప్రపగ్ున ఇంటిక్  వ్ ళ్లల తన భారాత్ో మియా మాాల్ ఆ దార క్ష త్ోట యజమాని ఎంత ఉదారపడో  న్నవు 

ఊహ ంచతక్ోలేవు. ఒక గ్ంట ప్నిక్  ఒక దినం కూల్ ఇచాేడు. ఈ ర్ాతిరక్  మనం మాంస్ం తిందామన్ానడు. ఈ 

దృశాానిన ఊహ ంచతక్ోగ్లం.  
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ఐత్య, ఉదయానే్న ప్ని పరా రంభించిన వ్ారప కూల్ని తీస్తకునే్ స్మయం వచిేనప్ుుడు, ఎంత్ో ఆనందంగా 

ఉన్ానరప. ఎందతకంటజ, యజమాని ఒక గ్ంట ప్నిక్  ఒక ర్ోజు కూల్ ఇస్ాు  మనక్్ంత ఇస్ాు డో  కదా? ప్న్ నండు 

దయన్ార్ాలు ఇస్ాు డయమో అనతకుంటలన్ానరప. ఐత్య, ఉదయానే్న ప్నిలోక్  దిగతన వ్ారప తమకు ఎకుకవ కూల్ 

దొరపకుతుందని అనతకున్ానరప క్ాని, వ్ార్తక్  కూడా ఒకకదయన్ారమే లభించింది. ఆ కూల్ని ప్ుచతేకునన 

తరపవ్ాత, స్ంఘములో బిసని్ స్ మీట్ జర్తగతన తరపవ్ాత ఏమి జరపగ్ుతుందో  అకకడ అదయ జర్తగతంది. వ్ారప ఇంటి 

యజమానతని మీద స్నతగ్ుకున్ానరప. “చివర వచిేన వ్ారప ఒకక గ్ంట మాతరమ ేప్ని చయసిన్ా, ప్గ్లంత్ా 

కష్ుప్డి, ఎండ బాధనత స్హ ంచిన మాత్ో స్మానం చయశావని” వ్ారన్ానరప.  

ఐత్య ఇంటి యజమాని, వ్ార్తత్ో చెపాుడు, “సేనహ తుడా! నే్నత అన్ాాయం చయయలేదత. న్నవు ఒక దయన్ార్ానిక్ే 

ఒప్ుుకున్ానవు. న్న స్ ముమ న్నవు తీస్తక్ొని ప ముమ. న్నక్ చిేనటజు  కడప్టి వ్ానిక్ చతేట న్ాక్ ష్ుమ ైనది. 

న్ాక్ ష్ుము వచిేనటలల గా న్ా స్ ంత స్ ముమత్ో చయయుట న్ాాయము కదా? న్ా మంచి తనము చూచి న్నకు 

కడుప్ు మంటగా ఉననదా?” అంటలన్ానడు. కడప్టి వ్ారప మొదటి వ్ారగ్ుదతరప.  

జాన్, ఈ ఉప్మాన కథలోంచి మనం ఏం నే్రపేక్ోవ్ాల్? దీనిన ఎలా వవర్తంచాల్? మనం చర్తేస్తు నన స్మస్ాత్ో 

దీనిక్  స్ంబంధం ఉననదని అనతకుంటలన్ాననత. ఆలస్ాంగా దయవుని ర్ాజాంలోక్  వచిేన వ్ార్త స్ంగ్తి ఏమిటి? 

ర్ోగతగా ఆస్ుతిరలో ఉనన ఒకర్తన నే్నత రక్షణలోక్  నడిపించానత. మూడు వ్ార్ాల తర్ాాత అతడు మరణ ంచాడు. 

అతడిక్  యేస్త క్రసీ్తు  ప్రతిఫలానినస్ాు డా? అంత్య క్ాక, ఈ కథనత ఉదాహరణగా చూపిస్ూు , అందర్తక్ర ఒకే్రకమ ైన 

ప్రతిఫలం లభిస్తు ందని క్ొందరప చెబుతున్ానరప. ఐత్య ఇది స్ర్్రన వవరణగా ఉండడానిక్  వీలు లేదత. ఎందతకంటజ 

ఇదయ అంశానిన భోదిస్ూు  యసే్త క్రసీ్తు , “న్ా నిమితుం తల్ల తండుర లనత, భూముల్న, ఇండల నత వడిచి పెటిున వ్ాడు 

నూరప ర్్టలల  ప్రతిఫలం ప ందతత్ాడని” చెపాుడు. కనతక ఈ కథకు అరధం అది క్ాదత.  
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ఇకకడ దయన్ారం రక్షణకు స్ూచనగా లేదత. వ్ారప ఎలాంటి వ్ ైఖర్తత్ో ప్నిచయస్ారనే్దయ ఈ ఉప్మాన కథలో 

ముఖామ ైన అంశ్ం. ర్ోజుకు ఒక దయన్ారం చొప్ుున ప్నివ్ార్తత్ో ఒడబడిన వ్ార్తని యజమాని ప్నిక్  

ప్ంపించాడని ర్్ండవ వచనమం చెబుతునన స్ంగ్తి గ్మనించండి. దీని అరధమేమిటో త్ెలుస్ా? అకకడ క్ొనిన 

బేరస్ార్ాలు క్ొనస్ాగాయ. మాకు ర్ోజుకు ఎంత జీతమని ముందయ చెబిత్య క్ాని దార క్ష త్ోటలోనిక్  అడుగ్ు పెటుమని 

వ్ారన్ానర్ేమో. ఐత్య మిగ్త్ా వ్ారప ”మాకు ప్నినిస్తు ననందతకు కృతజఞతలు. న్ాాయమ ైన కూల్నే్ మీరప 

మాక్ స్ాు రని నముమతున్ానము” అన్ానరప. వ్ార్తక్  అతడు ఉదారంగా ఫల్త్ానినచాేడు. 

ఇకకడ ర్్ండు స్ంగ్తుల్న మీకు చెబుతున్ాననత మొదటిది. నిబంధనలు లేకుండా మనం ప్రభువునత 

సేవంచాల్. అనగా, మనం దయవునిత్ో బ ర్ాలాడకూడదత. “చూడు ప్రభువ్ా, ఒక మాట చెబుతున్ాననత న్ా 

వ్ాాపార్ానిన దీవసేు  ప్దిమంది మిశానర్ీలనత స్పో ర్ు చయస్ాు నత అనకూడదత. ఉదారతత్ో స్ంత్ోష్ంత్ో వ్ార్తక్  

స్హాయ ప్డుతూ, దయవుడు మనకే్మివాదలచాడో  ఆయనే్న నిరనయంచతక్ోనిదాద ం”. అప్ుుడాయన ఉదారంగా 

దయచయస్ాు డు.  

స్తవ్ారు నే్లా బో ధించాలో నే్ర్తుంచయ మా టీచర్ ఒక్ాయన తన కుమారపడు ఆవరణలో గ్డిడని మిష్న్ త్ో కతిుర్తంచి 

వచిే, “గ్డిడని కతిుర్తంచానని” చెపాుడు అన్ానరప. అనగా, ఆ ప్నిక్  డబుు ల్వామని అడుగ్ుతున్ానడు. ఎంత 

ఇవ్ాాలని మా టీచర్ అతడనిడిగాడు. ఐత్య, కుర్ాీ డు జవ్ాబు చెప్ుడం లేదత. ఎంత ఇసేు  స్ర్తపో తుందని తండిర 

మళ్ళు కుమారపడిని అడిగాడు. చివర్తగా ఏదో  ఒక మొత్ాు నిన చెప్ుమన్ానడు. ఆ కుర్ాీ డు, “నతవుా ఉదారపడవు 

గ్నతక, ఎంతివ్ాాలో నతవ్ేా నిరణయంచతక్ో, నే్ననతకుననత కంటజ ఎకుకవ్ే ఇస్ాు వన్ానడు”. దయవుడిలాగే ఉంటాడు. 

ఆయననే్ నిరణయంచతక్ో నివుా. ఆయన ఉదారత చూపిస్ాు డు.  
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దీన్లల , ర్్ండవ పాఠం ఉననది. వశాాస్ం వష్యంలో మనం ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా ప్ూర్తు వధయయతత్ో, 

అస్ూయ లేకుండా సేవంచాల్. నిమిష్ం క్ తీం చదివన వ్ాకాం గ్ురపు ననదా? న్ా స్ ంత స్ ముమత్ో న్ాకష్ుము 

వచిేనటలల  చయయుట న్ాాయము కదా? వ్ార్తక్  ఎకుకవ ఇవాడంత్ో న్నకు అస్ూయ కల్గతందా? ర్్రర్త స్ుడీ బ ైబిలుకు 

వ్ాాఖాానం వ్ార సిన డా. ర్్రర్త అమ ర్తకనత ఎయర్ లెైన్స వమానంలో ప్రయాణ స్తు ండగా, సెకండ్ క్ాల స్ లో 

ప్రయాణ స్తు నన క్ొందర్తని, ఫస్ు క్ాల స్తకు మార్తే అకకడ ప్రయానించమన్ానరప క్ాని, ఇతనిన మాతరం 

మారేలేదత. ఇతనిక్  క్ోప్ం వచిేంది. అప్ుుడీ ఉప్మాన కథనత గ్ురపు చయస్తకుని ఇలా తలంచాడు, “ఇతరపలకు 

ఉదారత చూపించారని న్నకు అస్ూయగా ఉననదా? తన ప్రయానికులత్ో అమ ర్తకనత ఎయర్ లెైన్స ఇష్ుం 

వచిేనటలల గా చయయకూడదా? అది సెకండ్ క్ాల స్ ప్రయానికునిన ఫస్ు క్ాల సో్ల  కూర్ోే పెడిత్య ఆప్నిలో తపేుమిటి? 

అమ ర్తకనత ఎయర్ లెైన్స ఉదారత వలన న్నకు అస్ూయగా ఉననదా?”. 

దయవుడు మనప్టల  ఇలాగే వావహర్తస్ాు డు. దయవుడు క్ొనిన స్ారపల  చాలా మందిని ఊర్తకే్ దీవస్ాు డని, వ్ార్త అరహతకు 

మించినంతగా ఆశీరాదిస్ాు డనే్ స్ంగ్తిని మీరప ఎప్ుుడెైన్ా గ్మినించార్ా? ఈ మాటకు న్ాకు నవ్వాస్తు ననది. 

ఎందతకంటజ మనలో ఎవారూ దయవుడిచయే ఆశీర్ాాదాలకు అరపహ లు క్ారప. అందరం తకుకవ జీతం 

ప్ుచతేక్ోవలసిన సేవకులమే. ఐత్య మనం ప్రత్యాక ఆశీర్ాాదాలనత ప ందిన వ్ార్తపెై అస్ూయ ప్డకుండా, 

వధయయతత్ో సేవసేు  త్ోట యజమాని ఎంత్ో స్ంత్ోషిస్ాు డు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ర్ే, ఎర్తాన్ చెపిున వష్యాలనత వన్ానం. మీక్ొక ప్రశ్న నిబంధన లేకుండా 

దయవుని సేవస్తు న్ానర్ా? లేక ప్రభువుత్ో నే్డు బేర్ాలడుతున్ానర్ా? అంత్య క్ాక, దయవుడు ఇతరపల్న ఆశీరాదించయ 

ప్దదతిని బటిు  అస్ూయప్డకుండా, వదయయతత్ో ఆయననత సేవస్తు న్ానర్ా? అలా జీవసేు  దయవుడు ఎంతగాన్ల 

స్ంత్ోషిస్ాు డు. ఇప్ుుడు మొదటి ప్రశ్ననత గ్మనిదాద ం. ఆస్తప్తిరలో ర్ోగతగా ఉనన వాక్ ు మరణానిక్  క్ొదిద  వ్ార్ాల 



7 
 

ముందత క్రసీ్తు నత అంగీకర్తంచి మరణ సేు  ఏమౌతుంది? క్రసీ్తు  క్ొరకు ప్ూర్తు జీవతం జీవంచయ అవక్ాశ్ం లేకుండా 

యవానంలోనే్ చనిపో తునన యువకుని స్ంగ్త్యమిటి? అతడు ఇప్ుుడు కూడా దయవుని వదదనతండి అధిక 

ఫల్త్ానిన ప ందగ్లడా? క్ొదిద  క్ాలమే జీవంచిన అతడిక్  శక్ష ఉంటలందా? దీని తర్ాాత వనబో యే అంశ్ం చాలా 

ముఖామ ైనది కనతక జాగ్ీతుగా వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  మనకు ఇవాబడిన జీతం కృప్ అని గ్ీహ ంచండి. ఇది బాధాతపెై చటుంపెై ఆధారప్డదత. 

స్ాయంతరం వచిేన ప్నివ్ారప దయవుని కృప్నత బటిు  ఒక గ్ంట ప్ని చయసి ఒక ప్ూర్తు ర్ోజు జీవ్ానిన 

అందతక్ోగాల్గారప. దీనిలోని అర్ాధ నిన గ్ీహ స్తు న్ానర్ా? దయవుడు మన అరహతకు మించి ఉదారంగా ఇస్తు న్ానడు. 

క్రసీ్తు నత అంగీకర్తంచిన క్ొదిద  వ్ార్ాల తర్ాాత మరణ ంచిన ఆస్తప్తిరలోని ర్ోగత స్ంగ్తి ఏమిటి? క్రసీ్తు నత సేవంచిన 

ఆ ర్ోగత – ర్ోగతగా ఉననప్ుటిక్ , తన వదదకు వచిేన వ్ార్తని అతడు క్రసీ్తు నత గ్ుర్తంచి స్ాక్షా మిచాేడని 

నే్ననతకుంటలన్ాననత. త్ాన్ ననడూ అనతక్ోనంత అధికంగా అతడిక్  ప్రతిఫలమివాబో తున్ానడు.  

యవాన పరా యయములోనే్ చనిపోయన క్రసీ్తు నత వశ్ాసించిన యువకుని స్ంగ్త్యమిటి? ప్దిహేనే్ళ్ు న్ా 

బందతవు క్ారప వ్ నతక సీటోల  కూరపేని లేఖనములనత కంటత పెడుతూ ఆక్ సడెంట్ లో చనిపోయాడు. అతడి 

స్ంగ్త్యమిటి? ఫల్త్ానిన జీతంగా భావసేు , అతడిక్  ఎకుకవ ఫల్త్ాల్న స్ంపాదించతకునే్ అవక్ాశ్ం లేదత. ఐత్య, 

దయవుడు ఇలా లెక్ కంచడు. దయవుడు అతడిక్ చిేన స్మయంలో అతడు వశాాస్ంగానే్ ఉన్ానడు. ఇదయ 

ముఖామ ైన అంశ్మని నే్నత తలుస్తు న్ాననత. స్దా గ్ుర్తుంచతక్ోండి. దయవుడు తన ఔదారాంత్ో తననత పేరమించయ 

వ్ార్తక్  ఫల్త్ాల నిస్ాు డు. దీనిలోని ముఖాాంశ్ం ఇదయ.  

జాన్, తన భారానత, కుమారపణ ణ  పేరమించిన వాక్ ు కథ న్ాకు ఎంత్ో ఇష్ుమ ైనది. ఆ భారా, పిలాల డి తల్ల 

చనిపోయంది. చినన పిలలవ్ాణ ణ  పెంచడానిక్  పెంచడానిక్  తనక్ొక స్హాయం క్ావ్ాలని అనతకున్ానడు. కనతక ఒక 
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దాదిని నియమించి ఈ బాలుణ ణ  పెంచతతున్ానడు. ఆమ  పంెచింది. స్ ంత కుమారపణ ణ  పేరమించినటలు  ఈ బాలుణ ణ  

పేరమించింది. తండిర మరణ ంచాడు క్ొడుకు మరణ ంచాడు. ఆ ధనికుని వస్తు వులనత వ్లేంలో పెటుగా ఆమ  

వ్ాటిని క్ొనలేక పోయన్ా ఆ వ్ేలానిక్  వ్ ళ్లల చూస్తు ననది. ఆ బాలుని ఫో టోనత మాతరం క్ొన్ాలనతకుననది, 

ఎందతకంటజ, ఆ తండిర వీలున్ామానత వ్ార యలేదత. అందతకే్ ఎకుకవ వ్ లకు వస్తు వులనత వ్ేలంలో 

అమామలనతకున్ానరప. ఆమ  బాలుని ఫో టోనత క్ొదిద  సెంటలలకు క్ొననది. ఎవారూ అడగ్లేదత. ఇంటిక్  వ్ ళ్లల 

ఫో టోనత ఊడదీయగా దానిలోంచి ఒక క్ాగతతం బ ైట ప్డింది. “ఈ న్ా కుమారపని పేరమించి, అతడి ఫో టోనత 

క్ొనతకుకనన వ్ార్తక్  న్ా ఆస్తు లన్నన చెండుత్ాయనే్” వీలున్ామా అది.  

దయవుడు తన కుమారపణ ణ  పేరమిస్తు న్ానడు. మనమాయన కుమారపణ ణ  పేరమిసేు  స్మస్ాు నిన అనతగ్ీహ స్ాు డు. 

“స్ ంత కుమారపని అనతగ్ీహ ంచతటకు వ్ేనతదీయనివ్ాడు. ఆయనత్ో పాటల స్మస్ాు నిన ఎందతకు 

అనతగ్ీహ ంచాడు”. క్రసీ్తు  క్ోస్ం మనం చయసిన ప్రతి ప్న్న గ్ుర్తుంచబడి లెక్ కంచబడుతుందని త్ెలుస్తక్ోండి.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ క్ారాకమీంనత చూస్తు నన మీలో క్ొందరప మాకు మరణాంతక వ్ాాధి వచిేందనే్ 

వ్ారునత డాకురప న్లట వన్ానర్ేమో, మీరప క్ొదిద  క్ాలం మాతరమే బరతుకుత్ారని మీలో క్ొందర్తక్  చెపాుర్ేమో. 

క్ొందర్తక్  త్యదీ చెప్ుక పోయన్ా మరణం దగ్్రలో ఉననదని త్ెలుస్త. మిమమల్న మమేు ఈ ర్ోజు ఎలా 

పోర తసహ ంచాల్? మీ జీవతక్ాలం ఎంత తకుకవగా ఉన్ాన, ఎంత ఎకుకవగా ఉన్ాన, క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠానిక్  

సిదధప్డయ అవక్ాశ్ం ఇంక్ా మీకుననదా? ఉననదనే్దయ జవ్ాబు. ఔనని ఎందతకు జవ్ాబిస్తు న్ానమంటజ ముఖాంగా 

దయవుడు కృపా మయుడు పేరమా మయుడు. మనం ఆయననత క్ొదిదక్ాలమే సేవంచిన్ా దానిక్  

ప్రతిఫలమిచయేందతకు సిదధంగా ఉన్ానడు. డా. లుటాా ర్ తర్ాాత ఏం చయస్తు న్ానడో  వనండి.  
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డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  మీరప ఈ ర్ోజు ఈ క్ారాకమీంనత చూస్తు ననటలయత్య మీ జీవత క్ాలం ఎంత తకుకవగా 

ఉన్ాన, ఎకుకవగా ఉన్ాన, క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠానిక్  సిదధప్డయందతకు మీకు అవక్ాశ్ముననదని గ్ీహ ంచండి. మరణ 

వ్ాాధిత్ో ఉనన క్ొందర్తత్ో మాటాల డుతున్ానమో. ర్్ండు స్ంగ్తులు – మొదటిగా – మరేప చయసిన పాపాలనత 

దయవుని ఎదతట ఒప్ుుక్ోవడం, ఇతరపలత్ో స్మాధాన ప్డటం – అనే్ అంశాలనత ప్ూర్తుచయస్ార్ా లేదా అనే్ది 

ప్ర్ీక్ించతక్ోండి. మనల్న మనం ప్ర్ీక్ించతకుంటజ ఇతరపలకు తీరపు తీరేం అనే్ పో లు మాటలని 

గ్ురపు చయస్తక్ోండి.  

ర్్ండవది. యేస్త క్ొరక్ే జీవతం గ్డప్డం. ఉప్మాన కథలో వ్ాలే దయవుడు ఉదారపదని మీరప కూడా 

త్ెలుస్తకుంటారప. మీరప ఆశంచినంత అధికంగా ఆయన దయచయస్ాు డు. మీరప ఇతరపలకు స్హాయప్డలేని 

సిాతిలో ఉండవచతే. మీరప ఆస్తప్తిరలో ర్ోగతగా ప్డుకుని ఉండవచతే. లేక అవటి వ్ారపగా ఉండవచతే. మనం 

మాటాల డుతునన ప్నతల్న మీరప చెయాలేరప ఆయనతన పేరమించగ్లరప కదా? దయవుడు మీ హృదయాలనత 

చూస్ాు డు. మీ ఆలోచనల్న గ్హీ స్ాు డు. మీరప ప్రభువునత ఆర్ాధిస్ూు  ఆయననత నిరంతరం సేవంచ 

గ్లుగ్ుత్ారప. మీకు తప్ుక ఫల్తముననదని లేఖనం చబెుతుననది.  

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఐత్య, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ సింహాస్నం ముందత మనం నిలోేవడం గ్ుర్తంచిన 

బ ైబిలు వచన్ాల్న ప్ర్తశీల్ంచిన తరపవ్ాత, మారపమనస్తస ప ందడానిక్  ముందత నే్నత చయసిన స్త్ాకర్ాాలకు 

న్ాకు ఏదెైన్ా ప్రతిఫలం దొరపకుతుందా అనత మనలో క్ొందరప అడుగ్ుతున్ానరప. వనండి: 

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  చూడండి, మీరప క్్రైస్ువులుక్ాకుంటజ, చెడడవ్ానిగా ఉండటం కంటజ మంచివ్ానిగా 

ఉండటం మేలని చెబుతున్ాననత. నిజంగా, నే్రస్తు ల ఇంటిప్రకకన ఉండటం కంటజ, పేరమగ్ల దయగ్ల వ్ార్త 
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ఇంటి ప్రకకన నివసించడం మనక్్ంత్ో మేలు. ఐత్య మర్ొక స్ంగ్తి గ్ీహ ంచాల్ దయవుని న్ాాయ పీఠం ముందత 

నిలుేని ప్రలోకంలోనిక్  ప్రవ్శేంచయ స్ంగ్తిక్  వసేు , మంచి వ్ానిక్ , చెడడ  వ్ానిక్  కూడా ఒకే్రకమ ైన ఫల్తం 

లభిస్తు ంది. ఎందతకు? ఎందతకంటజ వీళ్లుదదర్తలో దయవుడాశంచయటంత మంచితనం లేదత. న్నవు దయవునిలా ఉండాల్. 

క్రసీ్తు  న్నతిని నతవుా అందతకుననప్ుుడు ఆయన మాతరమ ేనినతన అలా మారేగ్లడు. కనతక ఒక స్ంగ్తి 

గ్ీహ ంచాల్. ఆయనతన రక్షకునిగా అంగీకర్తంచకపో త్య నతవుా ఉననప్ళ్ంగా లోనిక్ొస్ాు వు. చార్ోల టజు  ఎల్ఒటు  గీతం, 

“ప్రభువ్ా! నే్నత ఉనన పాటలన వస్తు న్ాననత. న్నవు న్ా క్ోస్మే రకుం చిందించి న్నవదదకు రమమని పిలుస్తు న్ానవు. 

గోర్ేీపిలాల ! వస్తు న్ాన” అంటలననది. ఆధార్ాల్న తప్ు దయన్నన మనం బలల  వదదకు తీస్తకు ర్ాము. దయవుడు కృప్నత 

దయచయస్ాు డు క్రసీ్తు  వదదకు వచిేన తరపవ్ాత, బిడడలత్ో వావహర్తంచినటలల  దయవుడు మనత్ో వావహర్తస్ాు డు. కమీ 

శక్షణలో పెడత్ాడు. దయవుని ర్ాజాంలో మనకు లభించబో యే ఫల్త్ాల్న త్ెలుస్తకునే్ందతకు ఇది ఒక ప్ర్ీక్ష.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ఎదతట ఫల్త్ాల్న ప ందటానిక్  మనం చయయవలసిన ప్నతలనత 

గ్ుర్తంచి చర్తేంచతకుంటలన్ానము. క్రసీ్తు  వశాాసిగా జీవంచినప్ుడు మనకు లభించబో యే ఫల్త్ాలలో ఒకటి 

క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయ స్దవక్ాశ్ం దీని వవర్ాలేమిట?ి ఈ అంశ్ం బ ైబిలోల  ఎకకడుంది? డా. లుటాా ర్ 

వవర్తస్ాు రప.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  చూడండి, జాన్, క్రసీ్తు  మనకు తనత్ో పాటల ప్ర్తపాల్ంచయందతకు అనతమతి నిస్ాు డని 

ఊహ ంచతక్ో లేక పో తున్ాననత. ఐత్య ప్రకటన గ్ీంధంలో, నే్నత జయంచి న్ా త్ాడిరత్ో కూడా ఆయన సింహాస్నంపెై 

కూరపేనన ప్రక్ారం జయంచత వ్ానిని న్ాత్ో న్ా సింహాస్నంపెై కూరపేండ నిస్ాు నని చెపాుడు. మనం దయవుని 

సింహాస్నంపెై కూరపేంటాం. మనం దానిక్  అరపహ లమా? క్ానే్ క్ాదత. మనలో దెైవ్ాంశ్ ఉననదా? లేదత. అనగా 

దయవుడు తన కృప్త్ో మనల్న హెచిేంచి, దయవదూతల కంటజ పెై స్ాా న్ానిన మనక్ వాదల్చాడననమాట. స్ాత్ానత 
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మనపెై క్ోప్గతంచడంత్ో ఆశ్ేరాం లేదత. స్ాత్ానత ప్తన్ానిక్  ముందతనన స్ాా నం కంటజ పెైన మనముంటాం. 

క్రసీ్తు కు సో్ దరపలుగా దయవదూతలుండ లేరప. దయవదూతలు, దయవుని వ్ారస్తలుగా, క్రసీ్తు త్ోటి వ్ారస్తలుగా 

ఉండరప. స్ర్ే మనం ఫల్త్ాల్న గ్ుర్తంచి మాటాల డుతున్ానం. ఏమిటీ ఫల్త్ాలు? మొదటిది, ప్రత్యాక అవక్ాశాలు.  

వచన్ాలనినటిన్న చూసేందతకు స్మయం లేదత. ఐత్య ఈ ప్రత్యాక అవక్ాశాల్న గ్ుర్తంచి ప్లుమారపల  చెప్ుబడిన 

ప్రకటన గ్ంధంలోని మొదటి క్ొనిన అధాాయాలనత చదివ చూడండి. “జయంచతవ్ానిక్  దయవుని ప్రదెైస్తలో 

ఉనన జీవ వృక్ష ఫలములనత భుజంప్ నితుు నత”. “జయంచతవ్ానిక్  దయశాములపెైన గొప్ు అధిక్ారము 

నితుు నత”. ఇంక్ా ఎన్లన వచన్ాలు. ఐత్య క్్రైస్ువులందరూ తప్ుక వజయానిన ప ందతత్ారని క్ొందరప 

తలుస్తు న్ానరప. నే్నలా తలంచనత. “జయంచత వ్ానిక్ ” అంటూ ఈ వచన్ాలు ప్రత్యాకంగా చెప్ుడం 

గ్మనించండి. ఈ ర్ోజు, వజయానిన స్ాధించయ వ్ార్తత్ో మాటాల డుతున్ాననత. వజయానిన స్ాధించని క్్రైస్ువులత్ో 

కూడా నే్నత మాటాల డుతున్ాననత.  

జయంచత వ్ాడనగా ఎవరప? జయంచత వ్ాడనగా జీవత ప్ర్తసిాతులకు యేస్త క్రసీ్తు  వ్ాలే స్ుందిచయ వ్ాడు. ఈ 

లోకంలోక్  గొప్ు శోధనలోల క్  లాగ్బడిప్డిపో కుండా నిల్చయవ్ాడు. ధన వ్ాామోహానిక్  లోబడకుండా ఉండయవ్ాడు. 

మనలో ఎవార్తక్ర ఈ మాటలు చెపేు ప్ర్తప్ూరణత లేదత గాని, యేస్త పేరభువ్ా! న్ాకు స్ాధామ ైనంత వరకు నినతన 

పేరమించి నినే్న సేవంచాలని క్ోరపకుంటలన్ాననని దెైరాంగా చెప్ుడానిక్  ఇష్ుప్డయవ్ాడు. ఇతడయ జయంచతవ్ాడు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనం ప్రభువు క్ొరకు చయసిన ప్రతి ప్నిక్  ప్రతిఫలముననదని క్రసీ్తు  వ్ాగాద నం 

చెయాడం అదతుతం కదా? ఐత్య తమ సేవకు ఒక క్ ర్ీట మివాబడుతుందని దానిన క్రసీ్తు  పాదాల ముందత 

ఉంచతత్ామని క్ొందరప క్్రైస్ువులు తలుస్తు న్ానరప. కనతక న్ాాయ తీరపు జర్తగతన ప్ది నిమిషాల తర్ాాత, వ్ారప 
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చయసిన మంచీ చెడులు లెకకలోక్  ర్ావనతకుంటలన్ానరప. పెదద  ఫల్త్ాలుండవు. ఎకుకవ క్ాలం నిలువవు. ఇది 

నిజం క్ాదత. క్ారణం ఈయన చెబుత్ారప. వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :  కనతక ప్రతిఫలమనగా ప్రత్యాక గౌరవం ఘనత ఇవ క్ేవలం ప్తక్ాలు క్ావు. దయవుని 

ఎదతట మన క్ ర్ీటానిన స్మర్తుస్ాు ం గ్నతక, న్ాాయ తీరపులో మనకు ఎలాంటి తీరపు వచిేన్ా ప్రవ్ాలేదని 

మనలో క్ొందరప వ్ాదిస్తు నన స్ంగ్తి మీకందర్తక్ర త్ెలుస్త. ఒక స్ంగ్తి చెబుతున్ాననత. పౌలు క్ ర్ీటానిన గ్ుర్తంచి 

వ్ార సిన స్ంగ్తి నిజమే. ఉదాహరణకు, ఆనంద క్ ర్ీటం, మహ మ క్ ర్ీటం, న్నతి క్ ర్ీటాలనత గ్ుర్తంచి అతడు 

ప్తిరకలోల  ర్ాశాడు. నిజానిక్ , శోధనలనత జయంచిన వ్ార్తక్ , హతస్ాక్షులుగా మరణ ంచిన వ్ార్తక్  జీవ క్ ర్ీట 

మివాబడుతుందని కూడా ర్ాశాడు.  

మనం అనే్క క్ ర్ీటాల్న అందతక్ోగ్లం. శోధననత జయంచడంలో వశాాస్ంగా ఉండగ్లనత. యేస్త క్రసీ్తు  ర్్ండవ 

ర్ాకడనత ఎదతరప చూస్ూు  నే్నత న్నతి క్ ర్ీటానిన అందతక్ోగ్లనత. చూడండీ, వీటనినటిని గ్ుర్తంచి బ ైబిలు 

గ్ీంధంలో వ్ార యబడింది. యేస్త పాదాల వదద  ఉంచడానిక్  మనకు ఒకక క్ ర్ీటం మాతరమే 

లభిస్తు ందనతక్ోకూడదత. మమేు ఇంతవరకు చెబుతునన బహుమతులనగా ఈ క్ ర్ీటాలు క్ావు. దయవుని 

ర్ాజాంలో క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచడమే మనకు లభించయ ఘనత. అదెంత గొప్ు వష్యమనే్ది ఆలోచించి 

చూడండి.  

దీనిన గ్ుర్తంచి లోతుగా ఆలోచిసేు  ఈ జీవతం అలుమ ైనదని త్ెలుస్తు ంది. నితాతాప్ు ప డవుత్ో పో ల్సేు  ఇది ఒక 

వ్ ంటలర క ప డవు కూడా ఉండదత. భవష్ాతుు లో మీరప వ్ నతదిర్తగత చూసి ఈ ర్ోజు ఏప్ని చయసి ఉంటజ బాగ్ుండయదని 

మీరప తలంచతకుంటారప? దానినప్ుుడయ చెయాండి. ఇప్ుుడయ చెయాండి దయవునిత్ో మన స్ంబంధానిన 
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ప్రలోకంత్ో మన స్ంబంధానిన మ రపగ్ు ప్రపచతకుని ఏస్తక్రసీ్తు  ప్రభువునత తృపిు  ప్రచడానిక్  ఇదయ మనకు 

లభిస్తు నన స్దవక్ాశ్ం.  

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో స్ు  బాక్సస 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర్తక్ా. 
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