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JSC-6-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 
బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -6. 

 
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 వ్ తుకుత్ాడో  ఈ క్ారాకమీంలో త్ెలుస్తక్ోండి. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ాాగ్తం. మీరప క్్రైస్ువులెైత్య ఈ జీవతం ముగతసిన తరపవ్ాత దీనికంటే మరెపగ్రన 

స్ులానిక్  ప్రలోక్ానిక్  వ్ ళ్తు మని మీరప తలుస్తు ంటారప. ఆ ప ైన పాప్ం ఉండదత. కష్ాు లు, మరణం ఉండదత, 

వ్ాాధతలు, చావులు ఉండవు. ఔన్ా? ఐత్య, మనం చయసిన మంచి ప్నతలు, చెడడ  ప్నతలకు తగతన ఫలానిన 

ప ందయందతకు అందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలోేవలసి ఉననదని కూడా బ ైబిలు చెబుతుననది. ఈ 

వచన్ానిన చదివన తరపవ్ాత, దయవుడు మన జీవతంలో ఎకుకవ చెడునే్ చూసతు , మనం క్రసీ్తు  క్ొరకు 

జీవంచకుండా స్ాారధప్ూర్తతమెైన జీవత్ానిన గ్డిపియుంటే, దయవుడు మన జీవత్ానిన ప్ర్తశీల్ంచిన తర్ాాత 

ప్రలోకంలో మనం దతుఃఖిస్ాు మా అనే్ ప్రశ్న ఉదయస్తు ననది. ఈ ముఖ్ామెైన ప్రశ్నకు జవ్ాబు చెప్ుమని నే్నత 

మూడి చర్తే సీనియరప పాస్ురప డా. ఎర్తాన్ లుటాా ర్ నత అడిగానత ఆయన చెపిున జవ్ాబునత మీరందరప 

తప్ుక వన్ాల్. వనండి.   

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : చూడండి, ప్రలోకంలో కన్ననళ్లల  ఉంటాయా అనే్ ప్రశ్నకు ఉండవనే్ జవ్ాబు చెప్ువలసి 

వస్తు ంద.ి ఐత్య ప్రకటన 21 లో స్ంబంధిత వచనముననది. “దయవుడు వ్ార్తకనతనల ప్రతి బాష్ుబిందతవునత 

తుడిచి వ్ేయునత”. బాష్ాుల్న తుడిచివ్ేస్తు న్ానడు అంటే అవ అకకడ ఉన్ానయనే్ కదా! ఎందతకనే్దయ ప్రశ్న.  

నరకంలోని పిరయుల్న చూసి వీరప ప్డుస్తు న్ానరని క్ొందరప తలుస్తు న్ానరప. ఇది క్ొంత వరకు నిజమే క్ావచతే 

గాని అప్ుుడు మనం ప్రతిదానిన దయవుని దృష్ిుత్ో చూస్తు ంటాం దయవుడు నితాం స్ంత్ోససి్తు ంటే మనం కూడా 
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నితాం స్ంత్ోసిస్తు ంటాం. ఇది అప్ర్ాధ భావప్ు కన్ననరని తలంచె వ్ాడిని. తన స్ారకుమిచిే మనలనత క్ొని 

మనల్న అనే్క వధాలుగా ఆశీరాదించిన యేస్తనత వదల్ మనం దార్త తపిు వ్రే్ొక మార్ా్ న వ్ేల్లపో యామని 

తల్సతు  అప్ర్ాధ భావం కలుగ్ుతుంది. పో గొటలు కునన దానిన గ్ుర్తంచి తలంచినప్ుడు ప్రలోకప్ు దాార్ాలకవతల 

నిలుేని ఎడుస్ాు మేమో. నిజమే, మనం నిరంతరం ఏడవము. మనం బాష్ు బిందతవులు తుడిచివ్ేయ 

బడత్ాయ. ఒక వ్ేల మనం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత అధిక ఫల్త్ాలనత ప ందక పో యన్ా, ప్రలోకంలో 

అందరం స్ంత్ోష్ంగా ఉండయలా, ప్రభువునత సతవంచయలా, ఆయనే్ చయస్తకుంటాడు. ఐత్య అందర్తక్ర ఒక్ేరకమెైన 

ప్రత్యాక అవ్ాక్ాశాలు బాధాతలు ఉండవు.  

ప్రలోకంలో మనకంటే ప ై స్ాా నంలో ఉననవ్ార్తని చూసి మనం అస్ూయప్డత్ామా?అనే్ది మర్ొక ప్రశ్న. 

యోన్ాత్ాన్ ఎడార్డ్ జవ్ాబు న్ాకు నచిేంది. లేదత, లేన్ే లేదత. మనకు అకకడ అస్ూయ ఉండదత. ఇతరపల 

వజయం మన వజయంలా భావస్ూు  స్ంత్ోసిస్ాు మని అతడన్ానడు. కనతక ప్రలోకం వ్ ళ్ళినప్ుుడు అకకడ 

వశాాస్తలు, అవశాాస్తలు అనే్ ర్్ండు రక్ాల ప్రజలుండరప. మనలో ప్లువురం ఈ మధాలో ఎకకడో  ప్డత్ాం. 

ఐత్య, మనం ఈ లోకంలో జీవంచిన వధానం ప్రలోకంలో మనం ఏవధంగా ఉండబో తున్ానమనే్ అంశానిన 

మనకు లభించబో యే ప్రత్యాక అవకశాలనత ప్రభావతం చయస్తు ంది.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఎఫతసీస 2:10 ని చూడండి. మన క్ొరకు దయవుడు ముందతగా సిదధ  ప్రచిన 

స్తిియలు చయయుటక్్ర మనము క్రసీ్తు నందత స్ృష్ిుంప్బడినవ్ారమెై ఆయన చయసిన ప్నియ ై యున్ానము. దయవుడు 

మనం చయయవలసిన స్తిియల్న, అవక్ాశాల్న ముందతగానే్ సిదధ  ప్రచి ఉన్ానడు. వ్ాటిని చెయాకుంటే 

ఏమౌతుంది? క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేనే్ నే్ప్ధాంలో ఈ వచన్ానిన వవర్తంచమని నే్నత డా. లుటాా ర్ 

నత అడిగానత. వనండి.  
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డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : జాన్, మొదటిగా, ఈ లేఖ్న భాగ్ం గ్ుర్తంచి ఆలోచించినప్ుడు మన ప్నతలు దయవునిక్  

పరా ముఖ్ామెైనవని గ్ురపు చయస్తకుంటలన్ాననత. దయవుడు వ్ాటిని ముందతగానే్ సిదధప్రచాడు. చూడండి గీీకు ప్దం 

పో మాయ నతండి ప్దాం అనే్ ప్దం వచిేంది. మనం దయవుని ప్దాాలం. ఆయన ప్రలోకంలో స్ృష్ిుంచిన 

ప్దాంలో మనం ఇకకడ జీవస్ాు ం.  

ఇక దీనిలోని ర్్ండవ అంశానిన చెబుతున్ాననత మనం వశాాస్ంగా ఉండటం మనకూ దయవునిక్ర కూడా 

పరా ముఖ్ామని గ్ీహ ంచాల్. మనం దయనిక్్ర స్ృష్ిుంచబడిన్ామో ఆ ప్నిని తప్ుక న్ రవ్ేర్ాేల్. స్ృష్ిుకరుచయ 

స్ృష్ిుంచబడిన మనం వీలెైనంత వరకు ఆయనవలె ఉండాలని, మేము మునతప క క్ారాకమీంలో చెపిునది 

గ్ురపు చయస్తక్ోండి. కనతక దయవుడు మనక్ోస్ం ముందతగానే్ సిదధప్రచిన స్తిియల్న మాతరం చెయామని చెపాుడని 

మనం ఇకకడ వ్ాదించకూడదత – స్తిియలనగా లోకంలో నరపసలు, డాకురపల , లాయరపల , ఫ్ాాకుర్ీ క్ార్తమకులు, 

గ్ృహ ణులు, అందరప చయయగ్ల న్నతిక్ార్ాాలనే్ స్ంగ్తిని మనం గ్ీహ ంచాల్. న్నతి క్ార్ాాలనగా క్రసీ్తు  సతవవలన 

మనకు జీవతంలో లభించయ ఫల్త్ాలు మనం జీవతంలో అలాంటి న్నతి క్ార్ాాల్న చెయాాల్. తప్ుక 

ప్రతిఫలంలభిస్తు ంది.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ దార్ావ్ాహ కంలో యేస్త క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచయందతకు వశాాస్తలు 

అరపు లేన్ా? అనే్ అంశానిన చర్తేంచాము, క్్రైస్ువుడు అరపు డయన్ా అని అడగ్డంలో బ ైబిలు గ్ీంధం యొకక 

ఉదయదశ్మేమిటి? క్రసీ్తు త్ో కల్సి ప్ర్తపాల్ంచి గొప్ు ఫల్త్ాలనత మనం ఎలా ప ందగ్లం? డా. లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప?  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : మొదటగా, ఈ ప్రశ్న ఎంత ముఖ్ామెైనదనే్ స్ంగ్తిని మీకు చెపాుల్. ఎందతకంటే, 

యేస్త క్రసీతు  స్ాయంగా అరుతనత గ్ురంచి చర్తేంచాడు. క్రసీ్తు  మాటల్న వనండి; తల్లని తండిరని న్ాకంటే 

ఎకుకవగా పతరమించతవ్ాడు న్ాకు పాతుర డు క్ాడు. కుమారపని కుమార్్ునత న్ా కంటే ఎకుకవగా పతరమించతవ్ాడు 
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న్ాకు పాతుర డు క్ాడు. సిలువ న్ తుు క్ొని ననతన వ్ ంబడింప్ని వ్ాడు న్ాకు పాతుర డు క్ాడు. మనక్ వాబడిన 

పిలుప్ునత అనతస్ర్తంచి నడుచతక్ోవ్ాలని పౌలు ఎఫతసీస ప్తిరకలో ర్ాశాడు.  

ఈ మాటకు అరధం ఏమిటి? మనం యేస్త క్రసీ్తు కు ప్రతినిదతలంగా ప్నిచయస్తు న్ానమని అరధం. ఆయనకు 

బదతలుగా ఆయన స్ాా నంలో ప్నిచయసతందతకు మనలనికకడ ఉంచాడు. మనలనత చూసిన ప్రజలు యేస్తనత 

చూసినటలల ండాల్. ఇదయ ఇకకడ ముఖ్ాాంశ్ం. ఇదయ ఆ అరుత. ఇది అభివృదిధ  చెందయ జీవతం. అంక్ త భావం 

వశాాస్మునన జీవతం. కమీశిక్షణ జీవతం. వశాాస్తలకు త్ెల్సిన స్ంగ్తులనిన” పాతుర లమెై నడవడమనే్ ఈ 

ఒకక మాటలో ఇమిడి ఉన్ానయ. అలా నడిసతు  ఈ ధార్ావ్ాహ కలో మేము చెబుతుననటలల గా మనకు గొప్ు 

ఫల్త్ాలు లభిస్ాు య.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్రసీ్తు  క్ొరకు మనం చయసిన స్త్ాకర్ాాలనత బటిు  క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత వ్ాటిక్  

తగతన ప్రతిఫలంలభిస్తు ందా? న్నవు ఇంతక్ాలం సతవసతు  ఇనిన ఫల్త్ాలనే్ లెకక ఉననదా? లేదనే్దయ జవ్ాబు. ఆ 

వధంగా జరగ్దత. మన అరుతకంటే ఎకుకవ ప్రతిఫలమిస్ాు నని దయవుడన్ానడు. వనండ.ి  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : జాన్, అంత్యక్ాక, ప్రతిఫలమనగా ప్నిక్  తగతన జీవతమని మనం ఇకకడ 

అనతక్ోకూడదత. చూడండి, ఒక వ్ారం ప్నిచయసతు  ఆ వ్ార్ానిక్  జీతమిస్ాు రప. ఐత్య ఇకకడ అలా క్ాదత. మొదటగా, 

యేస్త క్రసీ్తు , మనకు ర్ావ్ాల్సనంతకంటె అధికంగా ప్రతిఫలమిస్ాు డు. మన క్ యీలోు  ఈ ఫల్త్ాల్న 

స్ంపాదించతకునే్ వీలు లేదత కనతక మొదట దీనిక్  పరా ధానాత నివ్ాాల్.  

ర్్ండవదిగా, ఈ లోకంలో క్రసీ్తు నత వశాాస్ంత్ో చాలా ఏళ్లి సతవంచిన వ్ార్తక్ . యేస్త క్రసీ్తు నత ఆలస్ాంగా 

అంగీకర్తంచిన వ్ార్తకంటే అధికమెైన ప్రతిఫలాలు దొరపకుత్ాయ. ఐత్య మునతప్ు మనం చర్తేంచిన ఉప్మాన 

కథలో జర్తగతనటలల గా ఆలస్ాంగా వచిేన వ్ారపకూడా ఎననడూ ఊహ ంచనంత అధికంగా దీవ్ేనల్న ప ందారప. 
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ఉదయానే్న వచిే ప్నిచయసిన వ్ారప మీకు గ్ురపు న్ానరప కదా? తమకునన ప రపాటల వ్ ైఖ్ర్తని బటిు  తమకు 

ఎకుకవ జీత మొస్తు ందని అనతకున్ానరప. మాకు ఎంత జీతమిస్ాు వ్ో ముందయ చెబిత్యనే్ గాని మేము దార క్ాత్ోటలో 

ప్నిలోక్  దిగ్మని వ్ారన్ానరప. మిగ్త్ా వ్ారప యజమానిని నమిమ ప్నిలోక్  దిగారప. అందతచయత అతడు 

ఉదారంగా జీతమిచాేడు.  

న్ాాయ పీఠం ముందత ఎవర్తక్  ఏమి లభిస్తు ందో  మనం కచిేతంగా అంచన్ా వ్ేయలేము. చూడండి, అపో స్ులుడు 

పౌలు, మొదటి క్ొర్తంథీ న్ాలుగ్వ అధాాయంలో “ననతన నే్నే్ వమర్తశంచత క్ొననత. న్ాయందత న్ాకు ఏ 

దోష్మునత క్ానర్ాదత. ఇందతవలన న్నతిమంతునిగా ఎంచబడనత. ననతన వమర్తశంచత వ్ాడు ప్రభువ్ే 

నన్ానడు”. కనతక క్ొనిన స్ంగ్తుల్న మనం ప్రభువుక్ే వదిల్ వ్ యాాల్. ఆయన మనక్ చిేన దానిత్ో వీలెైనంత 

మేలునత చయసి ఆయనతన పతరమించడమే మన బాధాత.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్రసీ్తు  క్ొరకు ఏదెైన్ా చెయాాలనతకునన క్్రైస్ువుడు ఆప్ని చయసత అవక్ాశ్ం ర్ాక 

ముందయ మరణిసతు  అతడి స్ంగ్తి ఏమౌతుంది? క్రసీ్తు  క్ొరకు గొప్ు క్ార్ాాలు చెయాాలనతకునన వ్ారప చెయాలేక 

పో త్య, ఏమౌతుంది? అలాంటి అవక్ాశాలు కలగ్లేదయమో! ప్ర్తసిాతులు స్మకూడి ర్ాలేదయమో లేక తమ లక్ాానిన 

స్ాదించయ స్ామరధయం వ్ార్తక్  లేదయమో! ప్రభువుకు క్ోటి రూపాయల్వ్ాాలనతకున్ాన ఆదాయం లేనందతన ఇవాలేక 

పోయన వశాాసి స్ంగ్తి ఏమిటి? ప దద  మొత్ాు లనివాలేక పోయన ఇలాంటి వ్ారప, లక్ాాల్న స్ంపాదించలేక 

పోయన వ్ారప, వీరప శిక్ష అనతభవంచవలసిందయన్ా? ఇలాంటి ప్రశ్నలక్్ర న్ా జావ్ాబులు చాలా ముఖ్ామెైనవ. 

వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : చూడండి, దయవుడు మన హృదయాలోచనలనత ఎర్తగతన వ్ాడనే్ లేఖ్న్ానిన మనం 

ముఖ్ాంగా అందర్తక్  త్ెలపాల్. కనతక, అవక్ాశ్ ముంటే మనం చయయగ్ల్గే ప్నతలకు కూడా ఆయన 
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ప్రతిఫలమిస్ాు డని అనతకుంటానత. చూడండి. ప్దిహేనే్ళ్ికే్ మరణించిన ఒక బాలుడున్ానడు. క్రసీ్తు నత 

సతవంచాలని అనతకున్ానడు. క్ొంత క్ాలం సతవంచాడు. దయవుడు దానిన లెకకలోక్  తీస్తకున్ానడు. నిజమే, ఇది 

మన వశాాస్ానిక్  దయవుడిస్తు నన జీతమని తలంచకూడదత. మన తలంప్ులత్ో కల్పి అనినటిక్  ప ైగా 

దయవుడిస్తు నన ప్రతిఫలమిది. పౌలు ఇవాడానిన గ్ుర్తంచి ఇలా చెపాుడు. “తలప టలు టకు సిదధమనస్త మీలోప్ల 

ఎలా కల్గ్న్ో ఆలాగే మీ కల్మి క్ొలది స్ంప్ూర్తుయగ్ునటలల  ఆ క్ార్ాానిన న్ రవ్ేరేండ.ి ” 

ఈ వచన్ానిక్  రకరక్ాల వవరణల్వాగ్లం, మీరప వ్ యా డాలరపల  ఇవాదలుస్ూు  మీ వదద  ఉననటలయత్య ఇంక్ా 

ఎకుకవ్ే ఇచయేవ్ార్్రత్య దయవుడు మీర్తవాదలచిన దానిన కూడా లెకకలోక్  తీస్తకుంటాడు. ఐత్య పిసిన్ార్త తనంత్ో 

దీన్ననక స్ాకుగా తీస్తక్ొని, న్ా వదద  ఎకుకవ ఉంటె ఇంక్ా ఎకుకవ ఇచయే వ్ాణిణ . అనకూడదత. లేదత. దయవుడీ 

వ్ేష్ధారణనత గ్ుర్తుస్ాు డు. ఐత్య దయవుని క్ోస్ం మర్తంత ఇవ్ాాలని మనందర్త హృదయాలోల  ఉంటలంది గాని క్ొనిన 

స్ారపల  ఇవాలేక పో త్ాం. దయవుడు దానిన చూస ితగతన ప్రతిఫలానినస్ాు డు.  

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :స్ర్ే ఇకకడొక మంచి ప్రశ్న ఉననది. ప్రలోకంలో శిక్ష ఉంటలందని మీరప 

తలుస్తు న్ానర్ా? నే్న్ ందతకు ఇలా అడుగ్ుతున్ాననత? జర్తగతంచిన క్ యీ చొప్ుున అవ మంచివ్ ైననత చెడడవ్ ైననత 

స్ర్ే, వ్ాటి ఫలమునత ప్రతి వ్ాడు ప ందతనటలల  అందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలోేవ్ాలని అపో స్ులుడు 

పౌలు ర్ాశాడు. ఈ లోకంలో చయసిన స్తిియలకు తగతన ప్రతి ఫలం ప ందడం మన క్ ష్ుమే. ఐత్య, చయసిన చెడడ  

ప్నతలకు తగతన ప్రతి ఫలమనగా ఏమిటి? ఆవధయయతత్ో జీవసతు  యేస్త క్రసీ్తు  క్ోప్గతంచతకుని మనల్న శిక్ిస్ాు డా? 

వవరణనత వనండి.  
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డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : చూడండి జాన్, మొదటిగా, శిక్ష అనే్ మాటకు మనం అర్ాధ నిన నిరాచించాల్. శిక్ష అనగా 

యేస్త క్రసీ్తు  క్ోప్గతంచతకుని, మనక్ చిేన దీవ్ేనల్న వ్ నక్ క తీస్తకుంటాడనతకుంటే అది తప్ుు. సిలువ 

మరణంత్ో మన శిక్షనత ఆయనే్ భర్తంచాడు. ఐత్య యేస్త క్రసీ్తు  కనతలలోని దతుఃఖ్ానిన చూసి భళ్త! నమమకమెైన 

మంచి దాస్తడా, అని ఆయన చెప్ుడం వనలేనప్ుుడు, అదయ ప దద  శిక్ష అని మీకనిపించడం లేదా? దీనిని బటిు  

క్రసీ్తు  క్ొరకు జీవంచకుండా నే్న్ ంత ప దద  తప్ుు చయశాననే్ది అరధం చయస్తక్ోగ్లనత. మనం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం 

గ్ుర్తంచి చర్తేస్తు న్ానమని గ్ుర్తుంచతక్ోండి. కనతక, న్ాాయ తీరపు సింహాస్నం లోంచి తీరపునత త్ొలగతంచడానిక్  

ప్రయతినంచకూడదత. అందతకే్ నే్న్నప్ుస్ుక్ానిన ర్ాశానత. దీనిక్  ముఖ్ాత్ాానినస్తు న్ాననత. ఎందతకంటే మనం 

చర్తశస్తు నన అంశ్ం చాలా ముఖ్ామెైనది. మీరప నే్నూ, మన జీవత వధాన్ాల్న గ్ుర్తంచి క్రసీ్తు కు లెకక 

అప్ుగతస్తు న్ానం. వ్ావ్.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేననప్ుుడు ఆయన మన జీవత్ాల్న 

ప్ర్తశీల్స్తు ండగా, ఆయన కళ్ిలో వచారం కనిపిసతు , భళ్త! నమమకమెైన మంచి దాస్తడా అనే్ మాటలనత మీరప 

వనకపో త్య, నితాతాంలో మీరప పో గొటలు కునన ఫల్త్ాల్న గ్ుర్తుంచి మీ కనతలలోంచి కన్ననరప ఉబుకుతుంది. ఆ 

కన్ననర్్ంతక్ాలముంటలంది? ఆ దతుఃఖ్ాా నినఎంత క్ాలం అనతభవస్ాు రప? ఈ లోకంలో యేస్త క్ోస్ం జీవంచలేదని 

కుమిల్పో తూ ఎంత క్ాలం దతుఃఖా్ఖస్ాు రప? డా. లుటాా ర్ బ ైబిలు ఆధారంగా ఈ ప్రశ్నలకు జవ్ాబుల్స్తు న్ానరప. 

వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : జాన్, అందతక్ే దయవుడు మీకనతనల నతండి బాష్ాాల్న తుడిచి వ్ేయునని బ ైబిలు మనకు 

స్ుష్ుంగా చెబుతుననది. మన కనతల బాష్ుబిందతవులు తుడిచి వ్ేయబడడానిక్  మనం ప్రలోకంలో 
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ప్రవ్ేశించడానిక్  మధా ఎంతక్ాల వాత్ాాస్ముంటలందో  త్ెల్యదత. ఐత్య ఇకకడ మన జీవత వధాన్ానిన బటిు  

అకకడ మన స్ాా నం తప్ుక మారపతుంది.  

ఐత్య మేము ఇంతకు ముందయ చెపిునటలల , దీనిన బటిు  మేము ర్్ండు రక్ాల ప్రజల్న గ్ుర్తంచి 

మాటాల డుతున్ానమనతక్ోకూడదత. మొదటి ఉదాహరణలో వ్ాలే మా పాతరలన్నన నిండుగా ఉన్ానయ గాని, 

క్ొనిన పాతరలు మర్తంత నిండుగాఉన్ానయన్ాల్. న్ాకు నచిేన మర్ో ఉదాహరణ; మీరప చాండిలయర్ నత గ్మనిసతు  

దాన్ోల  వవధ రక్ాలెైన బలుులు ఉంటాయ. క్ొనిన ప్రక్ాశ్వంతంగా, ప దదగా ఉంటె క్ొనిన చిననవ. అన్నన గ్దిని 

వ్ లుతురపత్ో నింపతందతకు స్హాయప్డుతున్ానయ గాని, అన్నన ఒకే్రకంగా స్హాయ ప్డటం లేదత. ప్రలోకంలో 

కూడా ఇలాగే ఉంటలందని అనతకుంటలన్ాననత. అందర్తక్ర స్ంత్ోష్ం. అందరప దయవుని సతవస్తు న్ానరప. ఐత్య 

క్ొందర్తక్  అధిక బాధాతలు ఇవాబడిన్ాయ. ఎందతకంటే వ్ారప క్రసీ్తు  ప్టల నత, ఆయన వ్ాకాం ప్టల నత ఈ లోకంలో 

ఎంత్ో వధయయత చూపించారప.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :చూడండి, జాన్, క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత మనకు దతుఃఖ్ం అప్ర్ాధ భావం 

కలుగ్ుతుందని, కన్ననరప క్ారపస్ాు మని నమిమత్య, ఇది పాప్ ప్ర్తహారమనే్ కత్ోల్క్ా సిదాధ ంతంలా ఉననదని 

క్ొందరప అడుగ్ుతుంటారప. క్ాదనే్దయ జవ్ాబు. డా. లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప.  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : ఫల్త్ాల్న పో గొటలు క్ోవడం గ్ుర్తంచి చెపిునప్ుుడు ప్రలోకంలోక్  ప్రవ్ేశించక ముందత 

పాపాల్న ప్ర్తహర్తంచయ సా్లంలోక్  వ్ ళ్తల లని నే్నత చెప్ుడం లేదనే్ స్ంగ్తిని మీరప ముఖ్ాంగా గ్ీహ ంచాల్. 

చూడండి, ఎవారూ నే్రపగా ప్రలోకం వ్ ళ్ళిటంత ప్వతుర లుగా మరణించారప గ్నతక, మధాయుగాలలో పాపానిన 

ప్ర్తహర్తంచయ ఒక సా్లానిన గ్ుర్తంచి చెబుతుండయవ్ారప. ఒక వధంగా వ్ారప చెపిునది నిజమే మృతుల పాపాలు 
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వ్ ైఫలాాలు క్ాల్ేవ్ేయబడిన తరపవ్ాత, వ్ారప ప్రలోక్ానిక్  వ్ ళ్ళిలా ప్వతీరకర్తంచబడటానిక్్ర ఈ పాప్ప్ర్తహార్ారధ 

సా్లం నిరణయంచబడిందన్ానరప.  

వశాాస్ం వలన న్నతిమంతులుగా తీరే బడుట యంటే, మనం ప్ర్తప్ూరపణ ల మౌత్ామని మార్తున్ లూదర్ 

కనతగొనన తర్ాాత పాపాలకు ప్ర్తహారం ప ందయ సా్లమిక అనవస్రమని గ్ీహ ంచాడు. ఈ లోకం నతండి 

ప్రలోక్ానిక్  క్షణంలో మార్తపో తుననందతకు దయవునిక్  సో్ు తరం, క్రసీ్తు  మనల్న ప్ర్తప్ూరపణ లుగా తండిరక్  

స్మర్తుస్ాు డు. కనతక ఇది పాప్ ప్ర్తహార సా్లం క్ాదత.  

యేస్త క్రసీ్తు  ప్టల  మన అవదయయతనత బటిు  జీవతంలో స్హజంగా కల్గే ఫల్త్ాలనత గ్ుర్తంచి ఈ ర్ోజు 

క్ారాకమీంలో చర్తేస్తు న్ానము. చూడండి, బిడడలు నమమకంగా ఉననటలయత్య వ్ార్తక్  అధిక బాధాతలనత 

అప్ుగతంచగ్లం. నే్నిచిేన డబుునత జాగ్ీతుగా ఖ్రపే చయసతు  మర్తంత ఎకుకవ డబుుల్స్ాు నత లేకపో త్య నినతన 

శిక్ిస్ాు నత నే్నిక ఫల్త్ాలుండవు తల్లదండుర లంగా అందరం ఇదయ చయశాం. దయవుడు కూడా ఇదయ చయస్తు న్ానడు.  

మొదటి సిాతిని దాటి నితాతాంలోక్  వ్ ళ్ళిన తరపవ్ాత, అందరూ స్ంత్ోష్ంగా ఉంటారప. దయవుని ర్ాజాంలో మన 

స్ాా నం నిరంతర క్ాలానిక్  సిారప్రచబడుతుందనతకుంటానత ఎందతకంటే, ఇప్ుటి మన జీవతం క్ాలేజీ ప్రవ్ేశ్ 

ప్ర్ీక్షలాంటిది. దయవుని ర్ాజాంలో మనల్న ఎకకడ ఉంచాలో ఆయనే్ నిరణయస్ాు డు. అందతకే్ నే్టి మీ జీవతం 

ఎంత్ో ముఖ్ామెైనది.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్్రైస్ువులెైన మీరప, ప్రలోకంలో దయవుడు మీకు ఇచయే ఫల్త్ాల్న గ్ుర్తంచి మేము 

మాటాల డుతుండగా వంటలన్ానరప. నే్నత ప దద  స్ాా న్ానిన క్ోరపతున్ాననత. క్రసీ్తు  ర్ాజాంలో నే్నత గొప్ు వ్ానిగా 

ఎంచబడయలా నే్నత అనిన ఫల్త్ాల్న స్ంపాదించాల్. ఇలాంటి క్ోర్తక స్ర్తయేన్ా? యేస్త క్రసీ్తు ప ై న్ాకునన పతరమనత 
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బటిు  నే్నత ఫల్త్ాల్న స్ంపాదించతక్ోవడం స్ర్తయ ైనప్నే్న్ా? న్నక్ోస్ం అధిక ఫల్త్ాల్న స్ంపాదించతక్ోవ్ాలనే్ 

ఆశ్నత క్రసీ్తు నత సతవంచాలనే్ క్ోర్తకనత ఎలా స్మతూకంలో ఉంచగ్లము? డా. లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప.  

డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : చూడండి, జాన్, దయవుని ర్ాజాంలో ఉననత స్ాా న్ానిన స్మాదించయందతకు ఇకకడ 

ఫల్త్ాల క్ోస్ం ప్రయతినంచ వచతేనని ప్రజలు తలుస్తు ననటెలల త్య, అది చాలా ప రపాటల అభిపరా యం. దానిని 

మనం పౌలు వ్ాలే యేస్తనత తృపిు  ప్రచడంత్ో కలపాల్. అందరం క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేంటాం 

గ్నతక ఆయనతన సతవంచదలచానన్ానడు.  

మనల్న పోర తసహ ంచయది వ్ేర్ొక అంశ్మని ఇప్ుుడు మనం అరధం చయస్తకుంటలన్ానము. ప్రలోకంలో నే్నత ప దద  

స్ాా నంలో ఉండాలని క్ాదత. దీనిక్  వాతిర్ేకమినదయ స్తామని యేస్త చెపాుడు. ప్రలోకంలో ఉననత స్ాా నం క్ోర్తత్య 

ఈ లోకంలో తగత్ంప్ు త్ోట ిజీవంచాల్. కనతక అంశ్ం ఇది క్ాదత.  

అంశ్మేమిటనగా, నే్నత పతరమించయ వాక్ ుక్  నిర్ాశ్ కల్గతంచన్ా? న్నవు న్ా ప్టల  నమమకంగా ఉంటే న్నవ్ ననడూ 

ఊహ ంచనంత అధికంగా నినతన ఆశీరాదిస్ాు నని చెపిున వక్ ుని నే్నత నిర్ాశ్ ప్రపస్తు న్ాననత. హేతువుకు 

అందనంత అధికంగా నినతన ఆశీరాదిస్ాు నన్ానడు. ఆయనతన సతవంచయందతకు మనం సిదధమేన్ా? అనే్దయ ప్రశ్న. 

ఆశ్ ఉననది, ఐత్య, పౌలు, ఆయనతన తృపిు  ప్రచడమనే్ ఆశ్ అని లేఖ్నంలో ర్ాశాడు. కనతక మన జీవత్ాలోల ని 

స్మస్ుం దాని చతటటు  తిరగాల్.   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ క్ారాకమీానిన చూస్తు నన మీలో క్ొందరప “నే్నత జీవంచిన వధాన్ానిన బటిు  

క్రసీ్తు  న్ాకు ప్రతిఫలమిస్ాు డని త్ెలుస్తకుని జీవంచినందత వలన ఏంవాత్ాాస్ముంటలందని ప్రశినస్తు న్ానరప”. 

దీనిక్  జవ్ాబు, “ప దద  వాత్ాాస్ముంటలంది” . జీవత్ానిన గ్ుర్తంచిన మీ దృకుదం ప్ూర్తుగా మారపతుంది. డా. 

లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప.  
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డా. ఎర్తాన్ లటాేర్. : జాన్, ఫల్త్ాల వలన కల్గే వాత్ాాస్ానిన గ్ుర్తంచి ఆలోచిసతు , “నే్నత న్ా లక్షాం ప ైన దృష్ిు  

నిల్పినందతన ఎలాంటి వాత్ాాస్ం కలుగ్ుతుంది. దీని వలన క్ొనిన అస్మతులాతల్న అంగీకర్తంచగ్లం”. మన 

దృకుదం మొతుం ప్ూర్తుగా మార్తపో తుంది.  

యూరప్ నతండి నతా యారపకకు ఓడలో ప్రయాణించి వచిేన మిష్నర్ీల కథనత నే్నత తరచతగా చెబుతుంటానత 

– వ్ారపనన ఓడలోనే్ ప రసిడెంట్ రూసతాల్టు  కూడా ప్రయాణం చయస్తు న్ానడు. చాలా మంది ఉననత ప్రభుత్ోాదో ాగ్ులు 

అధాక్షుని ర్ాక క్ోస్ం క్ాచతకుని ఉన్ానరప. దీనినంత్ా చూసి మిష్నర్ీ మనస్తలో చాలా భాదప్డుతూ, “ఇకకడ 

జర్తగేది చాలా వచితరంగా ఉననది. ఓడలో అధాక్షుడున్ానడు, స్ాత్ానతనత సతవంచయ అధకి్ారపలు, అతనిక్  స్లహా 

దారపలు అతడి ప్రకకనే్ ఉన్ానరప. అందరప ఓడలో మదాం సతవస్తు న్ానరప. నతా యార్క చయరగానే్ వీర్తక్  ఘన 

స్ాాగ్తం లభించబో తుననది. మేము నినతన సతవస్తు న్ానం, ర్ాజులకు ర్ాజా! ప్రభువులకు ప్రభువ్ా! మాకు 

స్ాాగాతమిచయేందతకు అకకడ ఎవారూ లేరప” అన్ానరప. మిష్నర్ీ మనస్తలో క్ొంచం క్ోప్ం కూడా ప్ుటలు కు 

వచిేంది. ఐత్య ఒక ర్ోజున దయవుడా క్ోపాగతన త్ొలగతంచాడు. దీనిన అతడు భారాకు వవర్తంచాడు. ఇది 

అన్ాాయమని దయవునిత్ో మర్ోస్ార్త చెపాునత. వ్ారప ఇంటిక్  చయరగానే్ ప్రజలు వ్ార్తక్  స్ాాగ్తం చెబుతున్ానరప. 

చాలా మంది వ్ార్తక్ోస్ం లేచి ఉన్ానరప. మేము ఇంటిక్  చయర్తత్య ఎవారూ లేరనగానే్. దయవుడు నతవాంక్ా ఇంటిక్  

చయరలేదత. అని చెపాుడన్ానడు.  

న్ా సతనహ తుడా! ఈ ర్ోజు బాధలోల  ఉనన క్ొందర్తక్  చెబుతున్ాననత. మీలో క్ొందరప అనే్క శ్మీలనత 

అనతభవస్తు న్ానరప. మిమమల్న అవమానించారప. మీ జీవతంలో అస్మతులాతలు. మీరప కష్ుప్డి చయసిన ప్నిక్  

ఇతరపలకు ఫల్తం దక్ కంది. మిమమల్న బాణాలత్ో ప డిచారప. మీరప గాయాలత్ో ర్ోడుడ  ప్రకకన ప్డి ఉన్ానరప. 
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ఐత్య యేస్తప ై పతరమ ఆయనతన సతవంచదలచారప. మీర్తంక్ా ఇంటిక్  చయర లేదని గ్హీ ంచండి. ఆయన మమమల్న 

అరధం చయస్తకుని తగతన ప్రతిఫలమిస్ాు డు.  

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో్  

పో స్టు  బాక్సస 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమెర్తక్ా. 

మా వ్ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 

 

 

 

 

 


