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JSC-8-TE 

క్రసీ్తు  న్యాయ స ింహాస్నిం ఎదతట మనిం ప ిందగలిగే లేక పో గొటటు కునే్ 

బహుమానములు. క్ార్ాకమీిం -8 

అన్ౌనసర్: మనమందరం క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలెయునని బ ైబిలు గ్ీంధం క్్రైస్ువులకు 

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

చెల్లంచయడని బ ైబిలులో వ్ార యబడి ఉననద ికదయ? 

అలాగ్రత్య, ఎందతకు క్్రైస్ువుల క్ ంకనత తీరపు జరపగ్ుతుననది? ఈ న్యాయ 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 జీవంచయమనే్ అంశానిన ఈ న్యాయ పీఠం ప్ర్తశీల్స్తు ంది. క్రసీ్తు  

క్ొరకు మనం చయసిన ప్నతలన్నన ఇకకడ క్షుణణంగా ప్ర్తశీల్ంచబడునత.  

మంచివ్ ైననూ, చెడడవ్ ైననూ దయహమోత్ో జర్తగతంచినవ్ాటి ఫలమునత ప్రతివ్ాడు ప ండునటలల నత మనమందరమూ 

క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ఎదతట ప్రత్యాక్షం క్ావలయునని బ ైబిలు చెబుతుననది.  

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

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

క్్రైస్ువులు ప ందయటంత ఫల్త్యనిన అందతక్ోలేరని దీని భావమా? 

ఐత్య క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ఎదతట మనం కన్ననరప క్ారపస్ాు మా? ప్రలోకంలో మన స్ాా న్యనిన నితాక్ాలానిక్  

నిరణయంచయ బహుమతులనత, ఘనతనత, ప్రత్యాకతలనత పో గొటలు కుంటామా? 
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బ ైబులు ఆధయరంగా ఈ ప్రశ్నలకు జావ్ాబుల నివాడయనిక్  నే్డు మన అతిధిగా, చిక్ాగో, ఇలెల నియస్త లోని 

మూడి స్ంఘ క్ాప్ర్తయ ైన డయ. ఎర్తాన్ లుటసర్ వచయేరప. న్యాయ పీఠం వదద  యేస్త క్రసీ్తు  మిమమల్న 

ప్ర్తశీల్ంచినప్ుుడు మీలో దయనిని వ్ తుకుత్యడో  ఈ క్ారాకమీంలో త్ెలుస్తక్ోండి. 

***** 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  స్ాాగ్తం. జర్తగతన క్ారాకమీాలనినటిలో మనం ముఖ్ాంగా ఒక అంశానిన 

గ్ుర్తంచి చర్తేంచయం. మనం యేస్త క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుచతని రక్షకుని కనతనలలోక్  చూచినప్ుడు 

మన జీవత్యల్న ప్ర్తశీల్ంచిన క్రసీ్తు  దయనిన వ్ తుకుత్యడు. ఈ దయర్ావహికలో మా అతిధ ిమూడి చర్తే  సనీియరప 

పాస్ుర్ డయ. ఎర్తాన్ లుటాా ర్. ఈయన దీనిన గ్ుర్తంచి చెబుత్యరప.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి, జాన్, ఇది నిజంగా అధతుతమ ైన స్తాం అనగా మనం యేస్త క్రసీ్తు  

కనతలలోక్  చూస్తు ండగా ఆయన మారప మనస్తస తర్ాాత మన జీవత్యలనత ప్ర్తశీల్ంచి చూడటం 

ఊహించతక్ోండి. మనమందరం యేస్త క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుేంటామని బ బైిలు గ్ీంధం కచిేతంగా 

చెబుతుననది. దీనిక్  గీీకు ప్దం ‘బీమా’ దీనిక్  క్ారణం గీకీు, ర్ోమనతలు నిలోేడయనిక్  కటుబడిన ఎత్ెతున వ్ేదిక 

అది ప్రపగ్ు ప్ందెంలాంటి వీటిలో గ్ల్చిన వ్ార్తక్  అధిక్ారపలు ఈ వ్ేదికప ైనే్ ప్థక్ాల్న బహుమతుల్న 

అందిస్ాు రప.  

మన మందరం యేస్త క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుేంటామని, క్ొర్తంథీయులకు వ్ార సిన ర్్ండవ ప్తిరక 5 

అధయాయంలో పౌలు చెపాుడు. క్్రైస్ువుల్న గ్ుర్తంచి మాటాల డుతున్యనడు. క్రసీ్తు  మనక్ోస్ం మరణ ంచయడు గ్నతక 

మనం ఎలాంటి ప్ర్ీక్షలు లేకుండయ నే్రపగా ప్రలోకం వ్ ళ్లలపో త్యమని చయలా మంది క్్రైస్ువులు తలుస్తు న్యనరప. ఐత్య 

క్రసీ్తు  మనల్న ప్ర్ీక్ిస్ాు డని బ ైబిలు స్ుష్ుంగా చెబుతుననది.  
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దయవుడు తన కృప్త్ో మనల్న రక్ించిన తరపవ్ాత, క్రసీ్తు  క్ోస్ం మనం చయసిన 

సేవకు కూడయ ప్రతిఫలమిస్ాు నని ఆయన వ్ాగాద నం చయశాడని వ్ాకామననది. దయవుడు అనే్క వ్ాగాద న్యలు చయసిన 

ప్రతిఫలాన్యనశంచి క్రసీ్తు నత సేవంచడం స్ాారధమని క్ొందరప అంటలన్యనరప. డయ. లుటాా ర్ దీనిక్  

జవ్ాబునిస్తు న్యనడు. వనండి.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి, జాన్, క్ొందరప అతి భక్ ు చూపిస్ూు , ప్రతి ఫలాన్యనశంచక దయవుణ ణ  

సేవంచలేమా అని ప్రశనస్తు ంటారప ఇలాంటి వ్ారప అతి భక్ ు ప్రపలు. నిజమే, ప్రతిఫలం లభించిన్య లభించకున్యన 

మన ఆర్ాధనకు ఆయన అరపు డయ, ఐత్య ప్రతిఫలానినచయేద ిమనం క్ాదత. దయవుడు తన కృప్త్ో ప్రతిఫలాలనిస్ాు డు. 

దీవ్ నల్వ్ాాలనే్ది తండిర ఆలోచన అందతకే్ క్ొీతు  నిబంధనలోనత, పాత నిబంధనలోనత ప్రతి ఫలాల న్యశంచిన 

చయల మందిని గ్ుర్తంచి మనం చదతవుతున్యనము. మనం దయవుని సేవంచయందతకు స్ాారధం కూడయ ఒక క్ారణమే. 

ఈ ర్ోజొక ప్రశ్న అడుగ్ుతున్యననత. క్రసీ్తు నత తృపిు  ప్రచయందతకు దయవుని సేవంచడం తపాు? ఆయననత తృపిు  

ప్రచడం ముఖ్ామని మీరప గ్ీహిస్ాు రని అనతకుంటలన్యననత. అనగా, యేస్త క్రసీ్తు  కనతలలోక్  చూసేు  

ఎలాగ్ుంటలందని ఇప్ుడు ఆలోచిస్తు న్యననత. ఆయన ననతన మ చతేక్ోవడం వన్యల్.  

ఇకకడ అపో స్ులుడెైన పౌలు చెపిున అంశ్ం చయలా ముఖ్ామ ైనది మునతపే మేము దనీిన స్ూచించయము. ఐత్య 

మర్తంత స్ుష్ుంగా గ్ీహించడయనిక్  మర్ోస్ార్త చదతవుతున్యననత. మన మందరం క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత 

నిలోేవ్ాలని పౌలు చెపిున తర్ాాత, “క్ావున దయహమందతనననత దయహమునత వడిచిననత ఆయన క్ ష్ుు లమ ై 

యుండవలెనని మిగ్ుల ఆపకే్ించత చతన్యనమన్యనడు. అందరం క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుచోవ్ాలని 

చెపాుడు”.  
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అంత్యక్ాక, ఆ మాట చెపిునతరపవ్ాత, మేము ప్రభువు వష్యమ ైన భయము న్ ర్తగత మనతష్ుల్న 

పేరర్ేపిస్తు న్యనమన్యనడు. ప్లువురప ఈ వ్ాక్ాానిన చదివ, అపో స్ులుడు పౌలు క్్రైస్ువ్ేతురపల్న గ్ుర్తంచి 

మాటాల డుతున్యనడని అనతకుంటారప. ఐత్య అతడు మనల్న గ్ుర్తంచయ మాటాల డుతున్యనడు. మనం దీనినంతటిని 

స్మతులాం చయసి క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం గ్ుర్తంచి భయప్డవలసిన ప్నిలేదని గ్ీహించడయనిక్  చయలా 

క్ాలమవుతుంది. ఐత్య ఆయన ర్ాకడ గ్ుర్తంచి సిగ్ు్ ప్డనవస్రము లేని వధంగా జీవంచయలని యోహానత 

చెబుతున్యనడు.  

నే్నే్ం చెబుతున్యననత? వష్యం ఇది. క్రసీ్తు నత తృపిుప్రచడమే ముఖ్ామ ైనదని గ్ుర్తుంచనంత వరకు ప్రతిఫలాల 

వలన పోర తసహించబడి సేవచయయడంలో ఎలాంటి తప్ుు లేదత. దీనిన మనస్తలో ఉంచతకుని ప్రజలు ఎనినస్ారపల  

బ ైబిలోల  ప్రతిఫలాల వలన పోర తసహించబడయడ ర్ో చూడండి.  యేస్త పోర తసహించబడయడ డయ? ఎందతకు? తన 

ముందతంచబడిన ఆనందం క్ోస్ం సీలువనత స్హించయడు.  

దయవుడు, శల్ుయు, నిర్ామణకుడెైయునన ప్ున్యదతలుగ్ల ప్టుణం క్ొరకు ఎదతరప చూచిన అబరహాము 

స్ంగ్త్యమిటి? హెబీర 11 అధయాయం యేమని చెబుతుననది? తనకు ర్ాబో యే ప్రతిఫలానిన గౌరవంచి మోషే 

పోర తసహించబడయడ డు. నే్నత వారధంగా ప్రపగతడలేదని న్యకు అతిశ్యం కలుగ్ునని పౌలు చెపాుడు. ఈ 

క్ారణయలనినటిని బటిు  సేవక్ోస్ం మనం పోర తసహించబడయల్. నిజానిక్  ప్రఖ్ాాత వ్ేదయంతి యోన్యత్యన్ ఎడార్డ్ 

చెపిున మాట న్యక్్ంత్ో నచిేంది. ఈ లోకంలో వశాాస్ంగా జీవంచిప ైలోకంలో వీలెైనంత స్ంత్ోషానిన ప ందయలని 

ఆశస్తు న్యననని చెపాుడు. ఇది స్ాారధంత్ో చెపిున మాట క్ాదత. అతడు యేస్తనత తృపిుప్రచదలచయడు మీకు 

అదయ క్ోర్తక ఉననదని ఆశస్తు న్యననత.  
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డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇకకడ ఒక ప్రశ్న. క్రసీ్తు  ముందత నిలుేననప్ుుడు మీకు ఏదెైన్య ప్రతిఫలం 

దొరపకుతుందని అనతకుంటలన్యనర్ా? ఏమీ దొరకదని క్ొందరప అనతకుంటలన్యనరప. అలా తలుస్తు ననట్లల త్య, ఆలా 

ఆలోచిస్తు ంటే, ఇదిగో మీకు పోర త్యసహక వచనం జాగ్ీతుగా వనండి.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి, దయవుని ర్ాజాంలో క్ొందర్తక్  ఇతరపలకంటే మంచి సా్లం దొరపకుతుందని 

స్ుష్ుంగా చెపాుడు. మనకు అధిక బాధాతలుంటాయ. క్ొందర్తక్  ప్రత్యాక అవక్ాశాల్వాబడత్యయ. ఐత్య 

ఇప్ుుడు, ఎంత సేవ చయసిన్య ప్రయోజనం లేదనతకుంటలనన క్ొందర్తత్ో మాటాల డుతున్యననత. న్య పిరయ 

సేనహితుడయ! న్నవు ర్ాజ కుమారపడవు, కుమార్్ువు. న్నవ్ాయన వ్ాడవు. దయనిన ఆయన గ్ుర్తుంచయడు. న్న తల 

వ్ ంటలర కలు కూడయ లెక్ కంచబడయడ యని వ్ాకాం చెబుతుననది. పిచతేక ప్డిన్య ఆయన చూస్ాు డు. గతన్ నడు 

న్నల్లచిేన్య ఆయన గ్ురపు ంచతకుంటాడు. కనతక ఈ ర్ోజు ప్నిని పరా రంభిస్తు ననప్ుడు, దయవుడు స్మస్ాు నిన 

గ్మనిస్ూు , మనకు ఉదయరంగా ప్రతిఫలమిచయేందతకు దయనిన గ్ురపు ప టలు కుంటాడని త్లెుస్తక్ోండి.  

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మన క్్రైస్ువ జీవతంలో, తరచతగా మనక్ వాబడిన ప్నతలు, అవక్ాశాలు 

ఆకరషణీయంగా ఉండవు. నిజానిక్ , అవ చయలా కష్ుమ ైన ప్నతలుగా కూడయ ఉంటాయ. చయసేందతకు ఇష్ుముండదత. 

మీరప దయవుని సేవస్ూు న్యన, మేక్ వాబడిన ప్నిని బటిు  దయన్లల  మీక్్లాంటి స్ంత్ోష్ం కలుగ్క పో త్య, నే్నత చెపేు 

మాట స్హాయప్డగ్లదత. జాగ్ీతుగా వనండి.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి జాన్, మనకు నచేని ప్నతల్న చయయమని దయవుడు పిలుస్తు ంటాడు. చకకని 

సేవకు అవక్ాశ్మునన మినిసీు ీలోల  ఉననవ్ారప కూడయ, క్ొనినస్ారపల  ఒక బాధాతలాగా ఇష్ుం లేని ప్నతల్న 

చెయావలసి వస్తు ంది. యేస్త ఒక ఉప్మాన కథ చెపాుడు. యజమాని చెపిున ప్నిని చయయకుండయ ధికకర్తంచిన 
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దయస్తడు తర్ాాత పాశాేత్యు ప్ప్డి తర్ాాత ఆ ఆప్నిని చయస ిముగతంచయడు. ప్నిని చయయని మర్ొక దయస్తని కంటే 

ఇతడు మేలని యేస్త చెపాుడు. మనం కే్వలం బాధాతల్న ముగతసేు  ప్నిక్ మాల్న దయస్తల మన్యనడు.  

నిజానిక్ , నే్నత ఇలా ఆలోచిస్తు ంటానత. మనకు ఒక ప్ని చయయడం ఇష్ుం లేక పోయన్య యేస్త క్రసీ్తు  మహిమ 

క్ొరకు చయసినట్లల త్య ఎంత్ో అధిక ఫల్తం దొరపకుతుందని తలుస్తు ంటానత. మనకు నచిేన ప్నతల్న చయయడం 

స్తలభం. మనకు నచేని ప్నతల్న చెయామని దయవుడంటాడు క్రసీ్తు  మహిమ క్ోస్ం ఆ ప్నిని స్ర్తగా చయసేు  

ఆయన దయనిన గ్ుర్తుంచి ప్రత్యాక దీవ్ ననిస్ాు డని అనతకుంటలన్యననత.  

***** 

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  గ్మనించండి, మీరప వశాాస్తలెైత్య, క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత తప్ుక 

తలుస్తు ంటారప. ఔన్య? అలాగ్రత్య, బ ైబిలు నినతన ఈ వష్యంలో పోర తసహిస్తు ననది. దయవుడు గొప్ు 

ప్రతిఫలమియాదలచయడు. ఐత్య, గొప్ు ప్రతిఫలానిన ప ందడయనిక్  నతవాకకడ ఏంచెయాాల్? నినతన ప్ర్తశీల్ంచి 

ఎలాంటి ప్రతిఫలానినస్ాు నని క్రసీ్తు  చెపాుడు. పౌలు చెబుతున్యనడు ఒల్ంపిక్ ఆటగాళ్లనత ఉదయహర్తస్ూు  మనం 

ఎలా జీవంచయలో చెబుతున్యనడు. ఈ అంశ్ంలో పౌలు బో ధనత డయ. లుటాా ర్ వవర్తస్ాు రప. వనండి.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి జాన్, పౌలు ఈ ర్ోజు జీవంచి ఉననట్లల త్య ఒలంపిక్స గ్ుర్తంచి మాటాల డి ఉండయ 

వ్ాడని అనతకుంటానత. అతడు ఆటల గ్ుర్తంచి తరచతగా చెపేువ్ాడు. ఎందతకంటే మంచి అథ్ెల ట్ కు 

ఉండవలసిన కఠతన కమీ శక్షణ మంచి క్్రైస్ువునిక్  కూడయ ఉండయలని పౌలు తలుస్తు న్యనడని నే్నత 

అనతకుంటలన్యననత. అతడు మొదటి క్ొర్తంథీ 9 లో చెబుతున్యనడు, “ప్ందెంలో అందరూ ప్రపగేతుు త్యరప క్ాని 

ఒకకనికే్ బహుమానమని మీకు త్ెల్యదయ? బహుమానం ప ందయలా ప్రపగ్తు ండి”. ఐత్య మనం ప్ర్తగ్త్యు  ప్ందెం 

అందరం గ్ల్చయ ప్ందెం క్ావడం స్ంత్ోష్ం ఇది వ్ేర్ొక రకం ప్ందెం  
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ప్ందెంలో పో ర్ాడు వ్ాడు అనిన వష్యములలో మితంగా ఉంటాడని అతడు చెబుతున్యనడు. పో టీ 

ప్డటమంటే, గీీకు బాష్లో శ్మీ ప్డటం, దయనిన తర్ాాత వవర్తస్ాు నత, శ్మీత్ో కమీ శక్షణ పాటించయల్”. వ్ారప 

క్షయమగ్ు క్ ర్ీటం క్ొరకు మనం అక్షయమగ్ు క్ ర్ీటం ప ందతటకు మితంగా ఉన్యనము. నే్నత గ్ుర్త చూడకుండయ 

ప్రపగ్తునత గాల్ని క్ొటిునటలల  పో ర్ాడనత న్య శ్ర్ీర్ానిన నలుగ్గొటలు  క్ోనతచతన్యననత ఇతరపలకు భోదించిన 

తరపవ్ాత నే్నే్ భరష్ుు డన్ ై పో దతనే్మో అని న్య శ్ర్ీర్ానిన నలుగాగొటిు  లోప్రపచతకుంటలన్యననత అని పౌలు 

ర్ాశాడు. 

మంచి అత్యలటలగా మంచి క్్రైస్ువునిగా మార్ేందతకు మీకు క్ావ్ాల్సన క్ొనిన లక్షణయలనత కుల ప్ు ంగా చెబుతున్యననత. 

నిజమే, మొదటిది, కమీ శక్షణ, శ్మీ ప్డయల్, మీర్్ప్ుుడెైన్య ఆగ్స్తు  న్ లలో ఫుట్ బాల్ క్రడీయ పరా ంగ్ణం 

ప్రకకనతండి వ్ ళ్తు ననప్ుుడు, హేలేమలుు  ప టలు కుని రగీు ఆడుతునన ఆటగాళ్లనత చూడండి. వ్ార్త ఒళ్లంత్య 

చెమట, ఎవర్తంత కష్ుప్డుతున్యనరని మీరప తలంచతకుంటారప. నిజమే, ఎవారూ వ్ాళ్ళనత కష్ుప్డమని 

అనలేదత. వ్ాలల క్ ది ఇష్ుం దనీిక్ోస్ం పార్ీులనత, అవక్ాశాలనత వదతలుకుంటారప. ఎందతకని? కమీముగా 

క్ ర్ీటానిన ప ందయందతకు న్య కుమార్్ు చదివన ఉననత పాఠషాలకు వ్ ళ్లల చూసేు  అదయద ల బీరపవ్ాలోంచి అనే్క 

టరర ఫీలు కనిపిస్ాు య. ఐత్య అవ క్షయమ ైనవ ఆ టరర ఫీలు కలక్ాలం నిలువవు. ఒక కమీ శక్షణ ఉంది. 

గ్ుర్త ఉననది. “గాల్ని కటునని” పౌలు చెపాుడు. నతవ్వాక దికుకకు వ్ ళ్తతున్యనవు నే్న్ొక ప లంలో ప ర్తగానత 

అకకడ నిజంగా జర్తగతన కథ, నిజం కథ, ఎందతకంటే న్యకు ఆ ర్్రతు త్ెలుస్త, నే్రపగా దతనతనకుంటూ వ్ ళ్ళళలని 

అనతకున్యనడు. అతడు అరమ ైలు దూర్ాన ఉనన వస్తు వుప ై దృషిు  నిల్పి టార కురపప ై కూరపేని నే్రపగా త్ోలుతూ 

దయనిప ై నతండి దృషిు  తిప్ుకుండయ, నే్రపగా దయనివ్ ైపే వ్ లుు న్యనడు. చయలా గొప్ు ఆలోచన అనతకున్యనడు గాని 
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వ్ నతదిర్తగత చూసేు  న్యగ్ల్ చయలు వంగత ఉననది. దగ్్రకు వ్ ళ్లల చూసేు  అదయ వస్తు వనతకుని ఆవుప ై దృషిు  నిల్ప ి

త్ోలుక్్లుు ండగా అది దూరంగా నడిచి వ్ ళ్తు ననది. ప లంలో గీత వంప్ు తిర్తగత ఉంది. 

ఈ మాటనత జాగ్ీతుగా వనండి. వశాాస్మునకు కరుయూ దయనిని క్ొనస్ాగతంచతవ్ాడునత అయన యేస్త వ్ ైప్ు 

చూడయలన్ే స్ర్తయ ైన లక్షాం మనకు లేకపో త్య, మన జీవత్యలు చెడిపో త్యయ. మనకు స్ర్తయ ైన జీవత్యలు 

క్ావ్ాలంటే ఏది ఏమ ైన్య క్రసీ్తు  వ్ ైప్ు చూస్ాు నన్యల్. కషాు లు వచిేనప్ుుడు స్మస్ాలు వచిేనప్ుుడు యేస్తనత 

గ్ుర్తంచి మర్తంత త్ెలుస్తకుని ఆయనప ై దృషిు  నిలపాల్. మనం కమీశక్షణ గ్ుర్తంచి చెప్ుుకున్యనం. యేస్త 

క్రసీ్తు ప ై ఎలలప్ుుడు మన దృషిు  ఉండయలా చూస్తక్ోవ్ాల్. నిరణయంచతక్ోవ్ాల్.  

మనముందతనన ప్ందెంలో ఓపికత్ో ప్రపగేతుు దయమనే్ హెబీర ప్తిరకలోని వచన్యనిన గ్ుర్తుంచతక్ోండి. మనం త్ొటిరలల  

కూడదని వ్ాకాం చెబుతుననది. మోక్ాళ్లనత స్డల నివాకండి. స్తళ్తవుగా చెకుకన బ టలు  పాపానిన వదలండి. 

ప డవ్ాటి క్ోటల ధర్తంచి ప్రపగ్డుతునన వాక్ ు క్ోటల అడడ ం ప్డి క్ ంీదప్డుతుంటాడు. పాప్ం ఇదయ వధంగా 

చయస్తు ంది మనం క్ ంీద పాడినప్ుుడు మనత్ోటి ఇతరపల్న కూడయ క్ ంీద ప్డయయకూడదత నిజమేమిటంటే, 

తటలు కుని పాడినప్ుుడు స్ాధయరణంగా ఇతరపల్న కూడయ మనత్ోటి ప్డయస్ాు ం. అందతకే్, జాన్, మనం జీవత 

మార్ంలో ప్రపగ్తిు  పో తునప్ుుడు ప్డిపో యన వశాాస్తల్న చూసేు , మనం ఏం చెయాాలో త్ెలుస్ా? వ్ార్తక్  

స్హాయ ప్డయల్. స్డల్న మోక్ాళ్లనత బలప్రచమని పౌలు చెపాుడు. చివర్త గీత వరకు ఇతరపలకు 

స్హాయప్డదయం. అంత్య క్ాక, మనం నిబంధనల ప్రక్ారం ప్రపగ్త్యు లని కూడయ చెపాుల్. ఉదయహరణకు ప్రపగ్ు 

ప్ందెంలో నిప్ుడెైన బ న్ జానసన్ క్ొనే్నళ్ళ క్ తీం స్ారణ ప్తకం స్ంపాదించయడని మీకు త్ెలుస్త. ఐత్య అతడి 

శ్ర్ీరంలో స ుర్ాయడ్సస ఉననదతన అతని కృషి వృదయ అయాంది. కనతక నిబంధన ప్రక్ారం ప్రపగ్డదయం. నే్నత 

బరష్ుు డన్ ై పో కుండయ దీనిన చయస్తు న్యననని పౌలు చెపాుడు.   
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మనం క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుేననప్ుుడు అధకి నష్ుం ప ందయ అవక్ాశ్ం ఉందని మీరప 

త్ెలుస్తక్ోడయనిక్  చయల్ననిన స్ంగ్తుల్న మేము ఈ దయర్ావ్ాహికలో బో ధించయము. జాన్, తనకు అవక్ాశ్ం 

ఉండదయమో ననతకునన అపో స్ులుడెైన పౌలు జాా ప్కం వస్తు న్యనడు. అంటే అతడు ప్రలోక్ానిక్  వ్ ళ్ళళడని క్ాదత. 

అతడిక్  అధిక ఫల్తం దొరకదత. దీనిన భావ్ానిన గ్ుర్తంచి ఆలోచించండి. కమీశక్షణ పాటించయల్. ఉదయం 

త్ొమిమది గ్ంటలకు ముందత వ్ాకా ప్ఠనంలో, పరా రధనలో గ్డపాలని నే్నత ఎప్ుుడూ ప్రజలకు చెబుతుంటానత. న్న 

దిన్యనిన గ్ుర్తంచి దయవునిక్  అప్ుగతంచయల్ గ్నతక న్న దిన్యనిన దయవునిక్ వుా. మనం ఆవధంగా జీవతంలో తప్ుక 

నిరణయంచతక్ోవ్ాల్. మన జీవత దిశా నిర్ేదశానిన ప్ూర్తుగా క్రసీ్తు కే్ అప్ుగతంచయల్.  

కనతక మిమమల్నన ర్ోజు ప్రశనస్తు న్యననత ఒక క్షణం ఆలోచించండి. ఇరవ్ ై ఏళ్ళ తర్ాాత, ఈ ర్ోజ్ం చయసి ఉంటే 

బాగ్ుండయదని తలుస్ాు రప? ఆ ప్నిని ఈ ర్ోజే చెయాండి ఇప్ుుడయ చెయాండి.  

డయ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  చివర్త మాట, క్రసీ్తు  ముందత నిలోేవడమనే్ ఈ మాట మిమమల్న 

భయప్డుతుంటే, మీరప భయప్డయల్సన ప్నిలేదత. మీరప దయవుని మాటనత, స్తవ్ారునత త్ెలుస్తకుంటే, నిలుేనే్ 

దినం క్ోస్ం మీరప ఎదతరప చూస్తు ంటారప. దీనిన వనండి. మీ హృదయం స్ంత్ోష్ంత్ో ఉప ుంగ్ుతుంది.   

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: జాన్. క్రసీ్తు నత అంగీకర్తంచకుండయ ఈ క్ారాకమీానిన చూస్తు నన వ్ార్తక్  ఒక స్ంగ్తిని 

కచిేతంగా చెబుతున్యననత పాపాలనత ఒప్ుుకుననంత మాత్యర న స్ర్తపో దత. చయసిన పాపాలన్నన మీకు 

గ్ురపు ండవు. పాపాల్న ఒప్ుుకున్యన అది రక్షకు మార్ం క్ాదత. మీరప మీ పాపాలత్ోనే్ వచిే యేస్త క్రసీ్తు నత మీ 

రక్షకునిగా అంగీకర్తంచయల్. ఆయన రక్ించగ్లడని వశ్ాసంిచయల్. అప్ుుడు మీరప క్షమించబడత్యరప.  
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కనతక, మనం పాపాలనత తప్ుక ఒప్ుుక్ోవ్ాల్. మనం తప్ుు చయసేు  తండిర మనల్న ఇలాగే కమీ శక్షణలో 

ప డత్యడు. ఔనత దయవుడు మనకు గ్ురపు  చయసిన పాపాలనినటిన్న ఒప్ుుక్ోవ్ాల్. ఐత్య శుభవ్ారు వనండి. మనకు 

గ్ురపు నన పాపాలనత ఒప్ుుకుంటే మనకు గ్ురపు లేని పాప్లు క్షమించబడత్యయ. 

దయవుడు వ్ లుగ్ర యుననందతన మనం వ్ లుగ్ులో నడిసేు  ఒకర్తత్ో ఒకరం స్హవ్ాస్ం కల్గత ఉంటామని 

బ ైబిలననది. దయవుడు మనత్ో మనం దయవునిత్ో కల్గత ఉండయ స్హవ్ాస్మే ఇది. యేస్త క్రసీ్తు  రకుం మనల్న స్కల 

పాప్ములనతండి శుదీదకర్తస్తు ంది. మనం ఒప్ుుక్ోవ్ాల్సన పాపాలనత చూపించమని మనం ప్ర్తశుదయధ తమనత 

అడగాల్. ఆ పాపాలనత ఒప్ుుకుంటే, మనం మర్తేపో యన పాపాలనత గ్ుర్తంచి దిగ్ులు ప్డయల్సన ప్నిలేదత. 

గ్ుర్తుంచతక్ోండి, దయవుడు మనల్న కమీశక్షణలో ప డుతూ ఆయన న్నతిని అంగీకర్తంచమంటలన్యనడు. మనం ఆ 

న్నతి నతండి వ్ ైదొలగతత్య, ఆ న్నతిలోక్  రమమంటలన్యనడు. పాప్ప్ు ఒప్ుుక్ోలు అనగా ఇదయ.  

డయ. ఎర్విన్ లుటసర్: చూడండి జాన్, అధిక వ్ేగ్ంత్ో త్ోలుతునన వాక్ ుని పో ల్నస్తలు ప్టలు కునన కథ యది. 

క్ోర్ు అప్ర్ాధం చెల్లంచయందతకు అతడి వదద  డబుు లేదత. ఆ జడిా  తన కుర్ీేలోంచి దిగత వచిే, క్ ంీద తన జడిా  

దతస్తు లనత త్ొలగతంచి, ఆ వాక్ ు ప్రకకన నిలుచతని తన జేబులో నతండి వందరూపాయల అప్ర్ాధం చెల్లంచయడు. 

వ్ నక్్కళ్లళ తన దతస్తు లు ధర్తంచి కుర్ీేప ై కూరపేని, ఆ వంద రూపాయల్న తీస్తకుని న్న అప్ుు చెల్లంచబడిందని 

చెపాుడు.  

న్య సేనహితుడయ, ఇదయ స్తవ్ారు! ఇదయ స్తవ్ారు తీరేలేనంతగా దయవునిక్  రపణప్డ ిఉన్యనం. ఈ పాటనత 

గ్మనించండి. “న్న కన్ననరప స్దయ పారపతుందయ? న్య కషాు నిక్  అంతం లేదయ? పాపానిక్  ప్ర్తహారం చెల్లంచలేము. 

న్నవు ఒకకడివ్ే రక్ించగ్లవు.” 
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ఇచయేందతకు న్య వదద  ఏమీ లేదత. న్న సిలువనే్ ప్టలు కున్యననత. మన అవస్ర్ాల్న తప్ు దయన్నన స్మర్తుంచలేము. 

దయనిన అందతకుంటాం. దయవుని స్నినధిలో మనం కలక్ాలం నిలబడయలా మనం దయవుని న్నతిని అందతక్ోగ్లం. 

ఇప్ుుడు, యేస్త క్రసీ్తు  న్యాయ పీఠం ముందత నిలుేనే్ వ్ాళ్ళత్ో నే్నత మాటాల డటం లేదత. దయనిన గ్ుర్తంచి 

మాటాల డుకున్యనం. యేస్త క్రసీ్తు  రక్షణనత అంగీకర్తంచిన మహా ధవళ్ సింహాస్న తీరపులో నిలుేనే్ వ్ార్తత్ో నే్నత 

మాటాల డుతున్యననత.  

ఈ ప్నిన్ లా చెయాాలని మీరప అడగొచతే. ఒక ప్ని చయయబో తున్యననత. ఒక పరా రధన చయయబో తున్యననత. 

మీరందరప దనీిని హృదయంలో పరా ర్తదంచయల్. ఎందతకంటే మిమమల్న రక్ించయది ఈ పరా రధన క్ాదత. క్రసీ్తు  నందల్ 

వశాాస్మే మీ పాపానిన మిమమల్న మీరప రక్ించతక్ోలేని మీ ఆశ్క్ ుని, నిస్సయాహయతనత గ్ుర్తుంచయ పరా రధన అది. 

యేస్త సిలువప ై మరణ ంచినప్ుుడు, పాప్ులు దయవునిత్ో స్మాధయన ప్డడయనిక్  యేస్త మరణ ంచయడని, న్న 

పాపానిన మోసిన వ్ానిగా ఆయనతన అంగీకర్తంచయ పరా రధన. అలా పరా ర్తధంచడం న్నక్ ష్ుమేన్య?  

అందరం పరా ర్తదదయద ం. తండరర! ఈ క్ారాకమీంనత టి. వ. లో చూస్తు నన ప్రజలలో ఇంతవరకు యేస్త క్రసీ్తు నత 

వశ్ాసించని వ్ార్తత్ో న్నవు మాటాల డమని పరా ర్తధస్తు న్యననత. తనతన ఎందరంగీకర్తంచయర్ో వ్ార్త కందర్తక్ర, అనగా తన 

న్యమము నందత వశ్ాసించిన వ్ార్తని, దయవుని పిలలలగ్ుటకు ఆయన అధిక్ారము ననతగ్ీహించెనత” అని బ ైబిలు 

గ్ీంధం చెబుతుననది. తండరర! దీనిన చూస్తు నన వ్ారప నమమేందతకు స్హాయప్డండి. తండరర వ్ారప వశ్ాసించిన 

తరపవ్ాత వ్ార్తని ప్ూర్తు రక్షణలోక్  నడిపించండి.  

ఇప్ుుడు నే్రపగా అడుగ్ుతున్యననత. న్నవు ఆ వధంగా పరా ర్తదంచయవ్ా? పిరయ ప్రభువ్ా! నే్నత పాపినని త్ెలుస్త 

ననతన నే్నత రక్ించతక్ోలేనత. యేస్త పాపాల క్ోస్ం మరణ ంచినందతకు వందన్యలు. అలా చెపాుల్. ఇప్ుుడు 

నే్నత ఆయన రక్షణనత అందతకుంటలన్యననత. అలా చెపాుల్. దయవుని వశ్ాసించత వ్ానిక్  తీరపు తీరేబడదత. 
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వశ్ాసింప్ని వ్ాడు దయవుని కుమారపని యందత వశ్ాసింప్లేదత గ్నతక వ్ానిక్  ఇంతకు మునతపే తీరపు 

తీరేబడెనత. ఈ వ్ాగాద నం మీకు స్హాయప్డుతుంది.  

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో స్టు  బాక్స 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర్తక్ా. 

మా వ్ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 


