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JSC-7-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 
బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -7 

 
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:    :మా క్ారాకమీానిక్  ఆహాానిస్తు న్ానము. మిముమలనత ఒక ప్రశ్న 

అడుగ్ుతున్ాననత. ధవళ సింహాస్నప్ు తీరపు అనబడిన దానిక్  క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠమని బ ైబిలులో చెప్ుబడిన 

దానిక్  మధా ఎలాంటి వాత్ాాస్ముననదని మీరప తలుస్తు న్ానరప? ఈ ర్్ండిటిలో దయవుడు ఎటలవంటి తీరపునత 

తీరపస్తు ంటాడు? ఈ ర్్ండిటిలో ఒక దాని ముందత అందరం నిలుేంటామని దయవుడు అననదతన దయనిముందత 

నిలోేవ్ాలని మీ క్ోర్తక? స్ర్్రన న్ాాయ పీఠం ముందత నిలుేంటారని మీక్్లా తలుస్తు ంది? ఈ ర్ోజు మన అతిధి, 

న్ా పిరయ మితుర డు, మూడి చర్తే సీనియరప పాస్ురప డా. ఎర్తాన్ లుటాా ర్. ఈ ముఖ్ామ ైన ప్రశ్నలకు ఆయన 

ఇచిేన జవ్ాబుల్న వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   జాన్, ర్్ండు ముఖ్ామ ైన తీరపులు ఉన్ానయనే్ స్ంగ్తిని ప్రజలు అరధం చయస్తక్ోడానిక్  

మనం నిరంతరం స్హాయ ప్డుతుండాల్. యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచి మనం న్ొక్ క చెబుతున్ానం. 

ప్రలోకంలో మనకు లభించయ ప్రతిఫలానిన ఇది నిరణయస్తు ంది. ఐత్య మహా ధవళ సింహాస్న తీరపు అనబడిన 

మర్ొక న్ాాయ తీరపు ఉననది. అవశాాస్తలందరూ దయవుని ముందత నిలుేని ఒక్ొకకకరపగా తీరపు 

ప ందబో తున్ానరప.  

ప్రకటన యరవ్ ైయావ అధాాయంలో వ్ార యబడి ఉనన స్ంగ్తులనత గ్మనించండి. ధవళ సింహాస్నమునత 

దానియందత ఆసీనతడెై యునన యోకనిని చూచితిని, భూమాాక్ాశ్ములు ఆయన యొదధనతండి పార్తపో య నత. 
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వ్ాటిక్  నిలువ చోటలలేదత. గొప్ు వ్ార్ేమి క్ొదిద  వ్ార్ేమి, మృతులందరూ ఆ సింహాస్నం ఎదతట నిలుేని 

ఉండుట చూచితిని. గ్ీంధములు వప్ుబడెనత, జీవ గ్ీంధమునత మర్ొక గ్ీంధమునత వప్ుబడెనత. ఆ గ్ీంధముల 

యందత వ్ార యబడియునన వ్ాటిని బటిు  తమ క్ యీల చొప్ుున మృతులందరూ తీరపు ప ందతదతరప. 

స్ముదరము తనలో ఉనన మృతులనత అప్ుగతంచతనత, మరణము, పాత్ాళము తమ వశ్ములో నతనన 

మృతులనత అప్ుగతంచతనత. ప్రతి వ్ాడు తన క్ యీల చొప్ుున తీరపు ప ందతనత. మరణము మృతుల లోకం 

అగతన గ్ుండములో వ్ేయబడెనత. ఈ అగతన గ్ుండము ర్్ండవ మరణము. ఎవని పేర్్రననత జేవ గ్ీంధమందత 

వ్ార యబడని య డల వ్ాడు అగతన గ్ుండములో ప్డవ్ేయబడెనత.  

సేనహితుడా, న్నవు ఒకక క్షణం ఆగత, ఈ దృశాానిన ఊహించతక్ో. మొదటిగా, ఇకకడిక్  రకరక్ాల ప్రజలు 

వస్తు న్ానరని గ్మనించండి. ఘనతలు, అలుులు, మృతులందరూ దయవుని ముందత నిలుేన్ారప. క్ొదిద  క్ాలం 

జీవంచిన వ్ారప చాలా క్ాలం జీవంచిన వ్ారప. ప్రప్ంచంలో మర్ొక పరా ంతంలో ఆసియా, ఆఫ్ిరక్ా, యూరప్ లేక 

మర్్కకడో  జీవంచిన వ్ారప. అనే్క శ్త్ాబాద ల క్ తీం జీవంచిన వ్ారప. మర్తక్ొందరప, ఇప్ుుడు ప్రస్తు తం 

జీవస్తు ననవ్ారప. అందరప దయవుని ముందత నిలుేంటారప. అందర్తక్  తీరపు ఉననది. ఇకకడ పాస్ురప, మిషనర్ీ 

ప్రకకన నిలుేని ఉంటారప. నన్, పాస్ురప ప్రకకన నిలుేని ఉంటలంది. అనగా, మనం న్నతి మంతులని క్ొనిన 

స్ారపల  పిల్చయవ్ారప, వ్ార్తత్ో కల్సి నే్రస్తు లు, అందరప దయవుని ముందత నిలుేంటారప. జీవ గ్ీంధం త్ెరపవబడి 

తీరపు తీరేబడుతుంది.  

ర్్ండు రక్ాల గ్ీంధాలు బ ైబిలులో చెప్ుబడాడ య. ఎవని పరే్్రననత జీవ గ్ీంధమందత వ్ార యబడినటలల  కనబడని 

య డల వ్ాడు అగతన గ్ుండములో వ్ేయబడత్ాడు. ఐత్య క్ యీలకు స్ంబంధించిన మర్ొక గ్ీంధముంది, మృతుల 

క్ యీలకు స్ంబంధించిన మర్ొక గ్ీంధముంది, మృతుల క్ యీలనత బటిు  వ్ార్తక్  తీరపు కలుగ్ుతుంది. ఐత్య, 
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క్ యీల వలన ఎవారూ రక్షణప ందరని చెపాుము. ఈ తీరపు యొకక లక్షాం ఎవరప ప్రలోకం వ్ ళ్తు ర్ా ;లేదా అని 

నిరణయంచడం క్ాదత. బ ైబిలోల  ఇటలవంటి తీరపు లేనే్లేదత. వ్ారప ఎకకడ ఉంటారనే్ నిరణయం మునతపే 

చయయబడింది. వచిేన వ్ారందర్తక్ర తీరపు. అందర్తన్న అగతన గ్ుండములో ప్డయస్ాు రప – క్ యీలు రక్ించవు. ఐత్య 

క్ యీలు తీరపుకు ఆధార్ాలు. యేస్త, వాక్ ుగ్తంగా, దయవుడు ప్రజలు ఈ లోకంలో చయసిన క్ యీలనత బటిు  వ్ార్తక్  

ఒక్ొకకకర్తక్  తీరపు తీరపస్ాు డు. ప్రభువు చితుమ ర్తగతయూ అలా జర్తగతంచని వ్ానిక్  ఎకుకవ దెబబలు తగ్ులునత. 

దయవుని చితుం త్ెల్యని వ్ానిక్  తకుకవ దెబబలు తగ్ులునత.  

వీరందర్తలో తగత్నద ిఏమిటి? వ్ారప మంచి వ్ారప క్ానందతన ఇలా జర్తగతందా? లేదత. మానవుల లెకకల ప్రక్ారం 

వ్ారప చాలా మంచివ్ారప. ఐత్య, న్ా సినహితుడా, నే్డు ఆ మంచితనం చాలదత. ఎందతకంటజ, ప్రలోక్ానిక్  

వ్ ళ్తాలంటజ మనలో దయవునికుననంత ప్ర్తప్ూరణత ఉండాల్ క్రసీ్తు  ఒకకడయ ఆ ప్ర్తప్ూరణత నివాగ్లడు. మనం 

ఆయనతన నమిమత్య, ఆయన న్నతి మనక్ వాబడుతుంది. దయవునిక్  స్ంబందంచినంతవరకు యేస్త క్రసీ్తు  న్నతిక్ , 

మన పేరపకు మారేబడిన న్నతిక్ , దయవుని దృష్ిులో ఎలాంట ివాత్ాాస్ం ఉండదని మనం గ్ీహించాల్. కనతక 

క్రసీ్తు నత బటిు  నే్నత ప్రలోకంలోక్  వ్ ళాగ్లనత.  

ఐత్య ఈ వదంగా, జీవతంలో ఆయనతన ఎననడూ నమమని వ్ారప, “ఔనత, నే్నత యేస్తనత నముమతున్ాననత, 

ఐత్య న్ా బాపీుస్ామనిన, స్తిియల్న, ఆచార్ాల్న కూడా నముమతున్ాననత అనే్వ్ారప కూడా తపిుపో త్ారప. 

ఎందతకంటజ మీకు క్రసీ్తు ప ై ఎంత వశాాస్ ముననదనే్దిక్ాక, యేస్త క్రసీ్తు ప  ైమాతరమ ేమీరప వశాాస్ానిన 

నిలపాలర్ా లేదా, అనే్దయ ముఖ్ామ ైన అంశ్ం” 

కనతక, జాన్, ధవళ సింహాస్న తీరపు ఉననది. అందర్తక్ర వాక్ ుగ్త తీరపు ఉననది. యుగాంతంలో వ్ారప 

నరకలోకంలోక్  త్ోరయబడత్ారప. ఇది కషుమని న్ాకు త్ెలుస్త ఐత్య నిబంధనలు మన చయతిలో లేవు. అంత్యక్ాక, 
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తీరపు ఎంత్ో న్ాాయమ ైనదిగా ఉంటలంది. గ్నతక, నితాక్ాలమంత్ా, ప్ర్తశుదతధ లు, “ర్ాజా! న్న మార్ములు ఎంత్ో 

నితామ ైనవని” మనం పాడుత్ామని నముమతున్ాననత.  

దీన్లల  శుభవ్ారు ఏమిటనగా, నే్డు మీరప పాపానిన వదల్ క్రసీ్తు  వ్ ైప్ు తిర్తగత, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత 

నిలుేనే్లా ఆయన న్నతిని అంగీకర్తంచగ్లరప. ప్రలోకంలో మనం ప ందబో యే ఫల్త్ాల్న నిరణయంచయ ఆ న్ాాయ 

తీరపు ఎంత వాత్ాాస్మ ైనదో  కదా! 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :తపిు పోయన వ్ారందర్తక్ర త్ారపు తీరేబడయ మహా ధవళ సింహాస్న తీరపుకు, 

క్్రైస్ువులందర్త జీవత్ాలు ప్ర్కీ్ించబడయ యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠప్ు తీరపుకు, మధానతనన వాత్ాాస్ానిన మనం 

గ్ుర్తుంచిన తరపవ్ాత, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠమనే్ది ఎకకడ జరపగ్ుతుందనే్ ప్రశ్న మనలో 

ఉండియుండవచతే. జవ్ాబు ఇదిగో వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   జాన్, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం, అనగా వశాాస్తల న్ాాయ తీరపు స్ంఘం 

ప ైక్్తుబడిన తర్ాాత జరపగ్ుతుందని నమమడానిక్  అనే్క ముఖ్ామ ైన క్ారణాలనత మనము బ ైబిలు గ్ీంధంలో 

చూడగ్లము. మనం క్రసీ్తు  స్నినధిక్  తీస్తకు వ్ లలబడుత్ాం. అకకడ మనం ప్ర్ీక్ించబడత్ాం. ఐత్య, “ఆయన 

మనల్న ఒక్ొకకకర్తగా నిలబ టిు  తీరపు తీరేడం వీలుక్ాదత. అలా చయసినట్లల త్య, అనే్క ఎలలవుతుందని 

క్ొందరంటారప. డానిక్  స్ర్్రన జవ్ాబు నివాలెనత గాని ఒక స్ంగ్తి చెబుతున్ాననత. నంబర్ వ్ాన్. మనం దయవుని 

గ్ుర్తంచి మాటాల డుతున్ానం. ఆయన లాయరలనత పిలవ్ాల్సన ప్నే్లదత. ఎందతకంటజ అకకడ న్నకు స్తాం మాతరమే 

ఉంటలంది. అది ఒకక క్షణంలో మనముందత ఉంచబడుతుంది”. 
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కనతక న్ాాయ తీరపు ఎంత క్ాలం జరపగ్ుతుందో  త్ెల్యదత. ఐత్య స్ంఘం ప ైక్్తుబడిన తర్ాాత జర్తగే గొర్్ీపిలల  

ప ండిల  వందత క్ాలంలో జరపగ్ుతుంది. అప్ుటిక్  క్్రైస్ువ వశాాస్తలందర్తక్  తప్ుక తీరపు తీరే బడుతుంది. మన 

ఇహలోక జీవత్ానిన గ్ుర్తంచిన క్రసీ్తు  అభిపరా యం మనకు త్ెలుస్తు ంది.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మర్త ఇలాంటప్ుుడు యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు జర్తగతనట్లల త్య, ధవళ సింహాస్న 

తీరపు ఎప్ుుడు జరపగ్ుతుందని బ ైబిలు చెబుతుననది? వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   ధవళ సింహాస్న తీరపు ఎప్ుుడు జరపగ్ుతుంది? శ్మీల క్ాలం ముగతసిన తర్ాాత 

జరపగ్ుతుంది. వ్ యేాండల  ప్ర్తపాల తర్ాాత నితాతాం పరా రంభం క్ావడానిక్  ముందత ఈ తీరపు జరపగ్ుతుంది. 

ఇదంత్ా జర్తగతన తర్ాాత ధవళ మహా సింహాస్న తీరపు జరపగ్ుతుంది. దాని ఫల్తంగా నితాతాం 

పరా రంభమౌతుంది. ఆ తర్ాాత రక్షణ ప ందని వ్ారప, రక్షణ ప ందిన వ్ారనే్ ర్్ండు రక్ాల ప్రజలు మాతరమ ే

ఉంటారప. నితాతాంలో ప్రలోకం నరకం ఇవ ర్్ండు మాతరమే ఉంటాయ.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం గ్ుర్తంచి ప్రజలందరూ ఒక ప్రశ్ననత అడుగ్ుతున్ానరని 

అనిపిస్తు ంది. ఆ ప్రశ్న ఏమిటనగా, క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు అందర్త ఎదతట బాహాటంగా జరపగ్ుతుందా? అది ఎకకడో  

రహస్ాంగా జర్తగే తీరపు క్ాదా? మీ కుటలంబ స్భుాలు, సేనహితులు, స్ంఘ స్భుాలు, స్హో దో ాగ్ులు మీ 

ప్ర్తచయస్తు లందర్త ముందత. యేస్త మీ జీవత్ానిన ప్ర్తశీల్ంచి తీరపు తీరపస్ాు డా? జవ్ాబు చెబుతున్ాననత. 

వనండి.   

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   చూడండి. జాన్, యేస్త క్రసీ్తు  న్ాాయ తీరపు బాహాటంగా జరపగ్ుతుందా? ఎకకడో  ఒక 

మూలలో రహస్ాంగా జరపగ్ుతుందా? అని మన స్మాజంలో క్ొందరప తరచతగా ప్రశ్ననస్తు ంటారప. స్ర్తగా 
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తల్యాదత గాని అది బాహాటంగా జరపగ్ుతుందని బ ైబిలు స్ూచిస్తు ననది. నమమకమ ైన వ్ానిక్  గొప్ు ప్రతిఫలం 

లబించాగా, నమమకంగా లేనివ్ాడు నలుగ్ుర్త ఎదతట నిందించబడునటలల గా, మతుయ 25 వ అధాాయంలో, 

లూక్ా స్తవ్ారులోనత వ్ార యబడిన ఉప్మాన కథలు మీకు గ్ురపు న్ానయ కదా? తీరపు నలుగ్ుర్త ఎదతట జర్తగతత్య 

అది చాలా భయంకరం. సేనహితులందర్త ముందత న్ా జీవతం వ్ లలడెైత్య ఎలాగ్ుంటలంది? ఈ అవమాన్ానిన 

ఎవరప భార్తంచగ్లరప? స్ర్ే, ర్్ండు స్ంగ్తులు.  

మొదటిది, ఇది క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠమని గ్ుర్తుంచతక్ోండి. మన పాపాలన్నన త్ొలగతంచబడిన్ాయ. కనతక మన 

పాపాలు క్షమించబడిన్ాయని నమిమత్య అవ ఇక నిలువవు. ఇది మొదటి వషయము.  

ఇక ర్్ండవ వషయము. దీనిన నే్నత ప్ూర్తుగా నముమతుననందతన దీనిన మీత్ో ప్ంచతక్ోదలచానత. చివరలో 

ఇదంత్ా నిలువదత. ఎందతకంటజ యేస్త క్రసీ్తు  మన గ్ుర్తంచి ఏం తలుస్తు న్ానడో  అది మాతరమే నిలుస్తు ందని 

త్ెలుస్తక్ోండి. చూడండి. ఇతరపలేమనత కుంటలన్ానర్ో అని మనం ఈ లోకంలో చింతప్డుతుంటాం. “న్ా 

పాప్ప్ు ఆలోచనలు సేనహితులకు త్ెల్యకూడదత. దయవునిక్  త్ెలుస్త గాని, అద ిప్రవ్ాలేదని” క్ొందరప 

తలుస్తు ంటారప.  

ఐత్య చివరలో మనం ప్ునరపత్ాా న శ్ర్ీర్ాలత్ో యేస్త క్రసీ్తు  ముందత నిలబడినప్ుుడు, క్రసీ్తు  యేమని 

అనతకుంటలన్ానడనే్దయ ముఖ్ాాంశ్ం. ఇతరపలు మనల్న చూస్తు న్ానరనే్ స్ంగ్తిని మనం ఏమాతరం 

ప్టిు ంచతక్ోము. కనతక, యేస్త క్రసీ్తు  యేమని అనతకుంటలన్ానడనే్ ఒకే్ అంశ్ంప ై దృష్ిు  నిలప్డం ముఖ్ామని 

నే్నత అనతకుంటలన్ాననత. ఎందతకంటజ ఈ జీవతంలో అనే్కులు మనల్న అపారధం చయస్తకుంటారప. మనం 

అందర్తని తృపిు  ప్రచడం స్ాధాం క్ాదత. క్రసీ్తు నత తృపిు  ప్రపస్తు న్ానమా? అనే్దయ ప్రశ్న.  
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్రసీ్తు  మనల్న రక్ించినప్ుుడు మన పాపాలనత క్షమించాడు ఔన్ా? కనతక, 

న్ాాయ పీఠం ముందత మనల్న ప్ర్ీక్ించినప్ుుడు క్షమించబడిన పాపాలు మరల ఎందతకు 

ప్ర్ీక్ించబడత్ాయ? మన పాపాల్న మరల గ్ురపు చయస్తక్ోనని దయవుడు చెపాుడు కదా? డా. లుటాా ర్ ఈ 

ముఖ్ామ ైన ప్రశ్నకు జవ్ాబు నిస్తు న్ానడు. వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   చూడండి. జాన్, నే్న్న ప్రశ్ననత ప్లుమారపల  ఆలోచిస్తు ంటానత. దయవుడు మన పాపాల్న 

గ్ురపు చయస్తక్ోనని బ ైబిలులో చపెాుడు దయవునిక్  మన గ్త పాపాలు త్ెల్యవని దీనిన బటిు  తలంచ కూడదత. 

అలాగ్రత్య దయవునిక్  స్మస్ుం త్ెల్యదనతక్ోవ్ాల్. ఆ పాపాల్న బటిు  దయవుడు మనల్న శ్నక్ిండనే్ది దీని భావం. 

వ్ాటిని బటిు  దయవుడు మనకు తీవరమ ైన శ్నక్ష వధించడు.  

ఐత్య, మన జీవత్ాలు ప్ర్ీక్ించబడయ క్రసీ్తు  న్ాాయ పీఠం ముందత అందరం తప్ుక నిలోే వలసి ఉననది. మనం 

దీనిన ఎలా వవర్తంచిన్ా, యేస్త మన శ్నక్షనత భర్తంచాడు గ్నతక, మన పాపాలు క్షమించబడాడ యని దయవుని 

దృష్ిులో ఆయన శ్నక్ా వీధిలోక్  మనమిక ప్రవ్ేశ్నంచాల్సన అవస్రత లేదని ఆపో స్ులుడెైన పౌలు తన ప్తిరకలలో 

ప్రజలకు త్ెల్పాడు. ఈ అంశానిక్ , మంచివ్ ైన్ా చెడడవ్ ైన్ా మనం దయహంత్ో జర్తగతంచిన క్ యీలకు ప్రతి ఫలానిన 

ప ందతత్ామనే్ వచన్ానిక్  ఎలాంటి వాతిర్ేకత లేదత.  

ఈ స్ంగ్తి గ్త క్ారాకమీంలో మాటాల డుకున్ానము. దయవుడు మన జీవత్ానిన, బంగారం, వ్ ండి, వ్ లగ్ల ర్ాళళా, 

కరీ, గ్డిడ  లాంటి వస్తు వులత్ో పో ల్ే ప్ర్తశీల్ంచి వ్ాటిని క్ాల్ేవ్ేస్ాు డు. ప్రత్యాక పాపాల్న చూడక పోయన్ా, మనం 

ఎలా జీవంచామో దానిని చూడగ్లుగ్ుత్ాం. ముందయ చెపిునటలల  ఒక వ్ేల పాపాల్న చూసిన్ా, యేస్త క్రసీ్తు  రకుం 

వలన ఆ పాపాలు ప్ర్తహర్తంచబడత్ాయ.  
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ఐత్య ఏదో  ఒక వధంగా, ఆ ప్ర్తశీలన తప్ుక ఉంటలంది, సేనహితుడా, దానిక్  మినహాయంప్ు లేదని ఈ ర్ోజు 

చెబుతున్ాననత. ఆ తీరపులో నతండి మనం తపిుంచతక్ోలేము పిల్చయందతకు లాయరపల  ఉండరప. దీన్లల ంచి ఎలాగో 

తపిుంచతక్ోవడం కుదరదత. అందరం వశాాస్తలంగా క్రసీ్తు  ముందత నిలుేంటామని పౌలు చెబుతున్ానడు.  

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :తర్ాాత, డబుబనత ఏ వధంగా వ్ాడిత్య క్రసీ్తు  మనకు ప్రతిఫలానినస్ాు డో  త్ెల్పే 

వచన్ాల్న గ్ుర్తంచి మాటాల డుకుందాం. డబుబనత వ్ాడటం గ్ుర్తంచి బ ైబిలు ఎందతకు ఇంతగా చెబుతుననది. 

ఎందతకు డబుబ అంత ముఖ్ామ ైనది అని అడిగానత. వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   జాన్, మన హృదయాలు స్హజంగానే్ దతర్ాశాప్ూర్తత్ాలని త్ెల్సిన యేస్త మనం 

డబుబనత వ్ాడయ వధాన్ానిన బటిు  మనకు ప్రతిఫలం దకుకతుందని బ ైబిలు గ్ీంధంలో ప్లుమారపల  చెపాుడని నే్నత 

గ్టిు గా నముమతున్ాననత. మనం ర్ేప్టి క్ోస్ం దయవుని నమామల్సన ప్నిలేదత. యేస్త ఈ మాట చెబుతున్ానడు. 

లూక్ా 16 అధాాయంలో చకకని మాటనత చెపాుడు. డబుబనత గ్ుర్తంచి చెబుతున్ానడు. ప్ర్తస్యుాలు 

వమర్తిస్తు న్ానరప యేస్త బో ధ వ్ార్తక్  నచేలేదత. “మనతషులోల  ఘనముగా ఎంచబడునది’ అన్ానడు. దీనిక్  

జవ్ాబు డబుబ. దీనిక్ోస్ం ద ంగ్తం చయస్ాు రప. అబదధం చెబుత్ారప. ప్రజల్న మోస్ం చయస్ాు రప డబుబ దయవుని దృష్ిుక్  

అస్హామ ైనదని చెపాుడు. అస్హాం. 

అదయ స్ందరభంలో డబుబనత ఎలా వ్ాడాలో త్ెల్సే ఒక ఉదాహరణ చెపాుడు. తన ఉదో ాగ్ం ఊడిన తరపవ్ాత 

తనకు స్హాయప్డయందతకు క్ొందరప సేనహితుల్న యుక్ ుగా ఏరురపచతకునన గ్ృహ నిర్ాాహకుని కథనత యేస్త 

చెపాుడు. మీకు ఆ కథ త్ెలుస్త. యేస్త వ్ాని న్నతి గ్ుర్తంచి వ్ాాఖ్ాానించక వ్ాడు యుక్ ు ప్రపడు అన్ానడు. ఇది 

లూక్ా 16 లో ఉననది.  
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యేస్త ఈ మాట చెపాుడు. ఇది ముఖ్ాాంశ్ం గ్నతక మీరప కూడా న్ాత్ో కల్సి దీనిన ఆలోచించండి. ఇతరపల 

డబుబ వషయంలో మీరప నమమకంగా లేకుంటజ, మీక్్వరప నిజమ ైన స్ంప్దల్స్ాు రప? దయవుడిచిేన దానిలో మీరప 

నమమకంగా లేకపో త్య, దయవుడు మీకు మర్తంతగా ఎలా ఇస్ాు డు? డబుబ అవన్నతి కరమ ైనదని యేస్త చెపాుడు.  

డబుబ తటసా్మ ైనద ిఎవర్తక్ర చెందనిదని క్ొందరంటారప. వ్ాడయ వధానమే ముఖ్ాం క్ొంతవరకు అది నిజమే ఐత్య 

ఇలాంటి వవరణలు చెపిు యేస్త నతండ ిమనం తపిుంచతక్ోలేము. డబుబ అవన్నతి కరమ ైనదని అన్ానడంటజ 

దానిన ప ందయందతకు ప్రజలు చయస్తు నన ప్నతల్న మనం గ్మనించాల్. చూడండి హడిస్న్ ర్ాబినసన్ చెపిున 

మాటనత నే్నత తరచతగా వల్లస్తు ంటానత. ధన్ాశ్ స్మస్ు  పాప్మునకు మూలమని బ ైబిలు చెబుతుననది. న్ాకు 

డబుబప ై ఆశ్లేదని మనము చెబుతుంటాము. ఆ మాట చెపిు అధికంగా డబుబనత స్ంపాదించి 

దాచతకుంటాము.  

డా. ర్ాబినసన్, “మనం స్మర్తధంచతకుంటాం, డబుబనత దాచిప టలు కుంటూ, మాకు ధన్ాశ్ లేదని 

చెబుత ంటామని అన్ానడు”. ఐత్య దయవునిక్  ఇదంత్ా వ్షేధారణ అని త్ెలుస్త. ధన్ాశ్ మన స్ాభావమని 

ఆయనకు త్ెలుస్త. ఆ ధన్ాశ్నత మనం వదల్వ్ యాాల్.  

చూడండి, జాన్, యూరప్ దయశ్ంలో నతండి వచిేన కథ, గొప్ు ధనికుడెైన వాక్ ుని వవ్ాహమాడిన ర్ాజ కుమార్తక్ , 

వవ్ాహం తర్ాాత భరు వలువ్ ైన నగ్లనత ఇచిేన కథ న్ాకు ఎంత్ో నచిేంది. ఈ నగ్లనినటిన్న అమిమ 

అన్ాధశ్రణాలయానిన స్ాు పిస్ాు నని తన భరుత్ో చెపిుంది. పేరమత్ో ఇచిేన నగ్ల్న అమొమదదని అతడు 

క్ోప్ుడాడ డు. వవ్ాహితులందర్తక్ర ఇలాంటి అనతభవం తప్ుక కల్గే ఉంటలంది. ఐత్య ఆమ  అతణణణ  ఒపిుంచాగా” 

స్ర్ే అముమక్ో అన్ానడు. ఆమ  నగ్లనత అమిమ వచిేన డబుబత్ో చకకని అన్ాధశ్రణాలయానిన కటిు ంది. 

అకకడ పిలలలు పాటలు పాడుత  బ ైబిలు వచన్ాల్న కంఠోపాఠం చయస్తు ండయవ్ారప. ఒక ర్ోజు ఆమ  ఇంటిక్  వచిే 
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భరుత్ో న్ా నగ్లనత కనతగొన్ాననత, ఆ చిననపిలలల కళాలో, వ్ార్త జీవత్ాలలో అవ కనిపంిచాయని స్ంత్ోషంగా 

చెపిుంది.  

జాన్, ఆమ  త్ెల్వకలది. మరణణంచిన తరపవ్ాత డబుబనత తీస్తకు వ్ లలలేము అంటారప. తీస్తకుని వ్ ళావచతే. 

ఐత్య మనమేం చెయాాలంటజ, ప్రలోక్ానిక్  భూమిక్  మధానతనన అంతర్ానిన దాటి ఆవ్ పై్ు వ్ ళ్్ల ందతకు డబుబనత 

మర్ో వధంగా మార్ాేల్. అనగా డబుబనత స్తవ్ారునత వన్ాల్స ఉనన వ్ార్త జీవత్ాలలో ప టలు బడిప టాు ల్. 

ఉప్మాన కథలో యేస్త చెపుినటలల , నితా నివ్ాస్ంలోక్  మనల్న మనల్న ఆహాానించయ సేనహితులు ఉండయలా, 

క్రసీ్తు  సేవలో ఉండయ మిషన్నర్ీలకు మన డబుబ నివ్ాాల్. డబుబకు అలంటి శ్క్ ు ఉననది. దానిన ఇతరపలకు 

ఇవాకుంటజ మనం స్ాారధ ప్రపలంగా నిలుస్ాు ం దీనిలో నమమకంగా ఉంటజ దయవుని ర్ాజాంలో మర్తనిన 

భాధాతలనిస్ాు నని యేస్త చపెాుడు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :డబుబలు ఎకుకవ లేని వ్ారప, “నే్నత దయవునిక్  ఇస్తు నన మొతుం ముఖ్ామ ైనదని 

న్ాకు త్ెలుస్త ఐత్య న్ా వదద  డబుబ లేనందతన, నే్న్ ంత ఇస్తు న్ానదనే్నది దయవుడు ప్టిు ంచతక్ోడని, డబుబలు 

లేనివ్ారప చెబుతుంటారప”. ఎంత ఇచాేమనే్ది క్ాదత, స్ంత్ోషంగా, ఇషుప్ూరాకంగా దయవునిక్ వాడ మనే్దయ 

ఇకకడి ముఖ్ాాంశ్ం. డా. లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   దనీిన చూస్తు నన క్ొందరప ఎంత డబుబ అనే్దయ ముఖ్ామా అని అడగ్వచతే. క్ాదత 

దయవునిక్ చయే హృదయం ముఖ్ాం. ఎకుకవ డబుబ లేక పో యన్ా ఉదారంగా ఇవ్ాాల్. ర్్ండు క్ాస్తలు క్ానతక 

ఇచిేన వధవ ర్ాల్ని చూడండి. ఆ వధవర్ాలు ఇచిేన ర్ం్డు క్ాస్తల క్ానతకనత తీస్తకుని 5 శాతం వడడడక్  

ర్్ండు వ్లే స్ంవతస్ర్ాలు దానిని బాాంకులో ఉంచిత్య అది 19 ప్రకకన 45 స్తన్ానలంత ప ర్తగతపో తుందని 

ఒకరన్ానరప. ఇదంత్ా దయవుడు మనమిచయే దానిన తీస్తకుంటాడనిందతక్ే చెబుతున్ానడు. దానిన మనం 
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ప్రలోకప్ు బాాంకులో ఉంచామనతక్ోవ్ాల్. ఇది మూటలేువల్ ఫండ్ లాంటిద ిమనకు వడడడ  లభిస్ూు నే్ 

ఉంటలంది. ఎందతకంటజ మనం డబుబత్ో చయసే స్తిియలకు అలాంటి ఫల్తం ఉంటలంది.  

చివర్తగా, మనం స్హజంగా పేరమించయ దానిని ఇతరపలకు ఇచిేవ్ేశాం గ్నతక, దయవుడు దానిన గ్ుర్తుంచతకుని అధిక 

ప్రతిఫలానినస్ాు డు. వీలెైనంత ఇవాండి. ఉదారంగా ఇసేు  నితా నివ్ాస్ంలోక్  ఆహాానించబడత్ామని యేస్త 

చెబుతున్ానడు.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ క్ారాకమీం ముగతంచయ ముందత చివర్త మాట మనం యేస్తనత వశ్ాసించాం, 

ర్ాజుకు బిడడలం గ్నతక, ర్ాజ కుమారపలముగా జీవంచాలని నే్డు లోకంలో ప్లువురప క్్రైస్ువులు 

చెబుతున్ానరప. మనం ఆర్ోగ్ాంగా, స్ంప్నతనలంగా, జాా నంత్ో జీవంచాల్ అంటలన్ానరప. ఇది బ ైబిలు ప్రక్ారం 

నిజమా? అబదధమా? వనండి.  

డా. ఎర్తాన్ లటజా ర్. :   చూడండి, మనం ర్ాజ కుమారపలాల  జీవంచాలని క్ొందరప చబెుతుంటారప. మనం 

దయవుని బిడడలం కదా? దయవుడు మన తండిర కదా? మనం ఆర్ోగ్ాంగా, ధనంత్ో జాా నంత్ో జీవంచకూడదా? 

వీలెైనంత స్ంప్దల్న కూడబ టలు క్ో క్ొడదా? చూడండి. ర్ాజకుమారపలుగా ఉండటం మంచిదయ క్ాని, దయవుడడ 

లోకంలోనిక్  వచిేనప్ుుడు మనం దయవుని కుమారపలంగా జీవంచాలని బ ైబిలు చెబుతుననది. మనం ర్ాజర్తకం 

భవషాతుు లో ఉననది, “తననత త్ానత తగత్ంచతక్ొనతవ్ాడు హెచిేంప్బడునత”. నిజమే, యేస్త క్రసీ్తు  

బ త్యలహేములో ప్శువుల త్ొటిులో ప్ండుకున్ానడని మనందర్తక్ర త్ెలుస్త. రక్షకుడు పేదర్తకంలో ప్ుటాు డు.  

దీనిన బటిు  అందరం పేదవ్ాళాం గానే్ జీవంచాలని తలంచ కూడదత. ఐత్య వశాాస్తలందర్తక్ర ఈ లోకంలోని 

స్తఖ్భోగాలు లభించకపో వచతే నతవుా పేదవ్ాడివ గ్నతక ర్ాజకుమారపడివ క్ాదత అనకూడదత, అదయ నిజమ ైత్య 

లక్షల మంది మన సో్ దరపలకు దయవుడిచయే రక్షణ లభించదత. మనకు బాధాత ఉననదనే్ అంశానిన 
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త్ెలుస్తక్ోవడమే ముఖ్ాాంశ్ం. ఆర్తధకంగా ఆశీరాదించబడిన వ్ారప ఉదారతత్ో వావహర్తంచాల్. దయవుడు ఏదో  ఒక 

ర్ోజున మనల్న ఘనప్రచయలా మనల్న మనం తగత్ంచతకునే్ బాధాత ప్ూర్తుగా మనప ైనే్ ఉననది.  

 

***** 

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 స్టు  బాక్సస 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర్తక్ా. 

మా వ్ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 


