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YBS1-1-TE 

 

దేవునితో నిత్యతవానిి గడప గలమని మీకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది?         - 

కార్యకరమం 1. 

 

అనౌన్సర్:   ఈ రోజు the J ohn Ankerberg  S how లో త్ర్చ్గా అడగబడే ముఖ్య మత్పర్మ ైన పరశ్ి: 

దేవునితో నిత్యతవానిి గడప గలమని మీకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంద?ి అనే దవనిని చర్చంచన ై 

యునవిము. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :     చనిపో యిన ఒక నిమిషం త్రాాత్ మీర్ు కరరస్త  యొకకయూ, పర్లోకం యొకకయూ 

స ందరాయన్ని, మహిమనూ చూడవలి. లేదవ మరొక దవనిి దేనినో చూసాత ర్ు, అదేమిట్నేది మీర్ు నేడు 

ఊహించ్కోలేర్ు. దవనిి గుర్ంచ్ఛ మీర్ు ఆలోచ్ఛంచ్ఛనపుుడు మన మనస్ులో ఉదయించే ముఖ్యమ ైన పరశ్ి: 

"నేన్ నిత్యతవానిి ఎకకడ గడుపుతవన్?". 

అనౌన్సర్:   ఈ పరశ్ిలకు జవాబిచేచంద్కు మన కార్యకరమములో Dr. E rwin Lutzer యునవిర్ు. వీర్ు 

Chicago, Illinois  లోని మూడి మ మోర్యల్ సంఘములో సీనియర్ పాషటర్ుగా పరచ్ర్య చేస్త నవిర్ు.  

ఈ యన పరశ్ిలకు జవాబిసాత ర్ు:  

మొదట్ తవము క్రైసతవులమని చెపుుకొని ఆ త్ర్ువాత్ జీవిత్ంలో కరరస్త ప ై విశ్ాాసానిి వదిలివేసిన వార్ని 

గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు యిేమని చబెుత్ునిది?  
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త్న పాపాలన్ ఒపుుకోకుండవ క్రైసతవుడు మర్ణిసతత , దేవుడు అత్నికోసం చేసిన కరరయ మొత్తం ర్దదవుత్ుందవ?.  

ఈరోజు రేపు నిర్ంత్ర్ం, మనం రాక్షనలోనే ఉనవిమని మనకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది? 

J ohn Ankerberg  S howలో ఈ పరతెయక కార్యకరమానికర మిముున్ ఆహ్వానిస్త నవిం. 

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మా కార్యకరమానికర ఆహ్వానిస్త నవిం. చవలా ముఖ్యమ ైన అంశ్ం గుర్ంచ్ఛ ఈ 

కార్యకరమంలో మనం ఇపుుడు చర్చంచబో త్ునవిం. నిత్యతవానిి దేవునితో గడుపుతవమని మీ క్లా 

తెలుస్త ంద?ి దీనికనవి ముఖ్యమ ైన అంశ్మేమ ైనవ ఉనవిడని మీర్ు త్లుస్త నవిరా? నవ సతిహిత్ుడు Dr. 

E rvin Lutzer, Chikago లోని మూడ ిమ మోర్యల్ సంఘములో పాషటర్ు. దీనిి గుర్ంచ్ఛన ఆయన 

పుసతకానిి చదివాన్. పిరయులారా! నేన్ చదివిన మంచ్ఛ పుసతకాలోో  ఇదికూడవ ఒకట్ని చ్బుత్ునవిన్. ఈ 

ముఖ్యమ ైన సమాచవరానిి మీతో పంచ్కోవాలని ఆశిస్త నవిన్. E rvin మీర్ు చెపుండి, నిత్యతవానిి మనం 

ఎకకడ గడప బో త్ునవిమనే అంశ్ం యంద్ కంత్ ముఖ్యమ ైనది?.    

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చూడండి, జాన్, ఇలా ఆలోచ్ఛంచండి. చనిపో యిన ఒక నిమిషం త్రాాత్ మీర్ు యిేస్ 

కరరస్త  యొకకయు, పర్లోకం యొకకయు స ందరాయనిి మర్యు మహిమన్ చూడవలి. లేక మీర్ు 

మరొకదవనిని చూస త  అదేమిట్ో మీర్ు నేడు ఊహించ్కోలేర్ు. దీనిి గుర్ంచ్ఛ మీర్ు ఆలోచ్ఛంచ్ఛనపుుడు మనకు 

మనస్లో ఉదయించే ముఖ్యమ ైన పరశ్ి- మనం నిత్యతవానిి ఎకకడ గడుపుతవమనేదే. మొత్తం పరపంచంలో 

ఇదదర్ు జాా న్లే ఉనవిర్ని చపెిున [Blaise] పాసకల్ యొకక మాట్లు నవకు ఈ సందర్భంలో గుర్ుత కు 

వస్త నవియి. మొదట్ి వయకరత దేవుని కన్గొనింద్న పూర్ణ హృదయముతో, పూరాణ త్ుతో సత్యంతో దేవున 
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వ త్ుకుతవడు. మరొకడు, ఇపుట్ికర దేవుని దేవుని కన్గొననంద్న పూర్ణ హృదయముతో, పూరాణ త్ుతో 

సత్యంతో దేవున వ త్ుకుతవడు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :నిజమ,ే భయపర్చే ఆలోచన. మీ పుసతకంలోని ఈ మాట్ ఏంట్ో లోతెైన అర్ధంతో 

ఉనిది: "మర్ణించ్ఛన ఇద్ నిమిషాలకు, ఎలాంట్ి అన్భవం కలిగ్నవ, మా భవిషయత్ుత  ఇకప ై ఎలాంట్ి 

మార్ుులు లేకుండవ నిత్యకాలానికర సత ంభంచ్ఛందని గరహిసాత ర్ు గరహిసాత ర్ు". ర్ండవ అవకాశ్ం ఉండద్, 

పరతవయమాియం లేద్. మీర్ు వ ళ్లో లన్కునే మారా్ నిి అపుుడు మార్ుచకోలేర్ు. కన్క ఇపుుడే నిర్ణయించ్ 

కోవాలి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చూడండి, జాన్ నేన్ యూర్ప్ సందర్శనకు వ ళ్తత నిటో్యితే, యూర్ప్ వివరాలిి 

తెలిపత పుసతకాలిి కొంట్ాన్, ఆ వివరాలిి తెలుస్కోవాలన్కుంట్ాన్. ఔనవ? అందర్ం అదే చేసాత ం. ఐతే, 

నిత్యత్ాం వస్త నిదని యి ంత్ మాత్రం ఆలోచ్ఛంచకుండవ, వార్ు భూలొకానికర అవత్ల ఎకకడో  నిత్యతవానిి 

గడపాలన్న ఎంత్మాత్రం త్లంచకుండవ బరతికే పరజలునవిర్ు. మనం ఎకకడికర వ ళ్తత నవిమనే సంగతిని 

ముఖ్యంగా అందర్ం తెలుస్కోవాలి. మారా్ నిి గుర్తంచ్ఛ విశ్ాాసంతో ఉండగాలమనిదే దీనోో  శుభవార్త. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఔన్, అదే సమయంలో, పరజలు విశ్ాాసం విషయంలో త్పుుచేస్త నవిర్ని 

నిర్ూపించే TYLENOL  సంఘట్నన్ కూడవ మనం కలుస్కుని పరజలకు వివర్ంచ్ఛ చెపాులి. దవనిి 

ఆలోచ్ఛంచడవనికే ఎంతో భయంకర్ంగా ఉంట్ుంది. పొ ర్పాట్ుగా నముడం వలన కలిగే ద్షఫలితవలన్ గుర్ంచ్ఛ 

చర్చంచ్కుందవం. దేవుని నమిున పరజలు త్పుక పర్లోకం వ ళ్తత నవత మని త్లుస్త ంట్ార్ు.- వార్ు వ ళ్లో ర్ు 

వార్ని పర్లోక దవార్ంన్ండ ివ నకుక పంపిసాత ర్ు. దీనిి వివర్ంచండి 'TYLENOL ' కధ చెపుండి. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   జాన్, విశ్ాాసం నవశ్నం చేయగలదని పరజలకు చెపుత ంట్ాన్. ఈ రోజు దవనిి 

చూస్త ని పలువుర్ు పరజలు మనస్ులో అధిక విసాాసమునిది గాని వార్ు ర్క్ింపబడర్ు, విశ్ాాసం వార్ని 

నవశ్నం చేస్త నిది. గత్ంలో Chicago లో 1982 లో మమేు ఉనిపుుడు, అకకడ TYLENOL  సనఘట్న 

జర్గ్ంది. అపుుడేం జర్గ్ందంట్జ ఒక ధ్రాుర్ు్ డు, అత్డేవడనేది నేట్ి వర్కు కన్గొన బడలేద్- అత్డు 

TYLENOL  capsule లలో Cyanide విషానిి నింపాడు. దవనిి వాడి ఏడుగుర్ు చనిపో యార్ు. త్లనొపిు 

వంట్ి చ్ఛని జబుులకు TYLENOL  మాత్రలని తిని, త్త్ఫలిత్ంగా ఏడుగుర్ు చనిపో యార్ు. ఇకకడ మనం ఈ 

సంఘట్న న్ంచ్ఛ ర్ండు ముఖ్యమ ైన పాట్ాలన్ నేర్ుచకోవాలిు ఉనిది. మొదట్ి పాట్ం, మనలో యి ంత్ 

విశ్ాాసమునవి అపాయకర్మ ైన వస్త వున్ తీస్కుని దవనిి ఉపయోగకర్ంగా మార్చలేము. ఇకకడ 

పలువుర్ు పరజలు తవము TYLENOL  మాత్రలిి మింగుత్ునవి మన్కుంట్ూ ఆ సంగతిని పూర్తగా విశ్ాసించ్ఛ 

మాత్రలిి మిరంగార్ు. ఐత ేఅది Cyanide కన్క, వార్ విశ్ాాసం దవనిి TYLENOL  గా మార్చ లేక పో యింది. 

ఐతే ర్ండవ పాత్ం మర్ంత్ భయంకర్మ ైనది. కొనిి సార్ుో  అబదధపు విశ్ాాసం నిజ విశ్ాాసంలా గుంట్ుంది. 

ఎంద్కంట్,ె Cyanide మాత్ర కూడవ TYLENOL  లాగా ఉంట్ుందని నవకు చపాుర్ు. అదే విదంగా, విశ్ాాసానిి 

కలిగుని పరజలు ఉనవిర్ు. వార్ు దేవుని నమాుర్ు, దేవుని యంద్ విశ్ాసిస్త నవిర్ు, త్పుక పర్లోకం వ ళ్లత  

మన్కుంట్ునవిర్ు. ఐతే ఒక రోజున పర్లోకపు త్లుపు వార్ ముఖ్ం ప ైనే మూయ బడుత్ుంది. యిేస్ కరరస్త  

ఈ కధన్ మత్తయి ఏడవ అధవయయంలో మనకు చెపాుడు. ఇది చవలా ముఖ్యం గన్క దీనిని మనమందర్ం 

త్పుకుండవ చదివి తీరాలి. ఎంద్కంట్జ, దీని పరభావం మనలిి విభార ంతికర గుర్చేస్త ంది. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :పరజలు వ ంట్నే బ ైబిలున్ ఎంద్కు చదవాలంట్జ, పరజలు "ఒకక నిమిషం, E rwin, 

నేన్ మిములిి సవాలు చేస్త నవిన్. దేవునిప ై నవకు విశ్ాాసమునవి, నేన్ లోనికర వ ళ్ళలేనవ?" 

అన్కుంట్ునవిర్ు. బ ైబిలు అలాగే చెబుత్ుంది. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చూడండి జాన్, ఇది దవనికంట్జ భయంకర్ం. కరరస్త న్ విశ్ాసించ్ఛనవ పర్లోకం వేలోలేర్ు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచద,ి వచనం చదివి దవనిని వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   ఇదిగో వచనం మత్తయి 7:21-22: "పరభువా! అని పిలుచ్ వార్ందర్ూ పర్లోక 

రాజయం పరవేశించవర్ు గాని, నవ పర్లోకపు త్ండిర చ్ఛత్తన్సార్ం చేయువాడే పరవేశించ్న్. ఆ దినమంద్ 

అనేకులు పరభువా, మేము న్న నవమమున పరవచ్ఛంప లేదవ? న్న నవమమున అనేకమ ైన అద్భత్ములు 

చేయలేదవ?"అంద్ర్ు. అపుుడు- నేన్ మిముున్ ఎర్ుగన్. నవ యోదదన్ండి పొ ండని వార్తో చెపుుద్ర్ు. 

పరజలకు ఎంతో సహ్వయపడిన, అద్భతవలన్ చేసిన పరజలికకడ ఉనవిర్ు. వీర్ు పరభువు నవమమున 

దయాయలన్ వ లోగొట్ిటనట్ుో  తెలుస్త నిది. అద్భతవలు చేసార్ు. వార్ పరవచనవలలో కొనిి న ర్వేర్ ఉండొచ్చ. 

తవము త్పుక పర్లోకం వ ళ్తవ మన్కుంట్ునవిర్ు. వీర్ు చర్చ ఆరాధనలకు ఆలసయంగా వచ్ఛచ, చ్ఛవర్ బ ంచ్ఛలో 

కూర్ుచని, ఆశీర్ాదమివాక ముందే లేచ్ఛ వ ళో్ల పో యిే ర్కం కాద్. వీర్ు భకరత పర్ంగా చూసతత  అందర్కంట్జ ముందే 

ఉనవిర్ు. ఐతే మన మిలా త్లుస్త ంట్ాం. ఔన్ నిజమే ఐతే వార్ది మొత్తం బూట్కం. చూడండీ, వీర్ు భకరతలో 

మరీ విపరీత్ంగా పరవర్తస్త నవిర్ు. ఇకకడ చెపుత నవి అంశ్ం అదికాద్. యిేస్ కరరస్త  పరజల కేంచెబుత్ునవిడంట్జ, 

ఇంట్ గొపు విశ్ాాసముని ఈ పరజల, పర్చర్య చేస్త ని వీర్ ముఖ్ాల ప ైననే పర్లోకపు త్లుపులు 
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వ యబడుత్ునిట్ెలో త,ే మనలాంట్ి మామూలు పరజలందర్కర ఆవిధంగా జర్ుగుత్ుందో  ఆలోచ్ఛంచండి. మనం 

చేర్లేకపో తే, అదే కార్ణం వలన వార్ూ చేర్లేర్ు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఏమిట్ది? 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   దిశ్మార్న విశ్ాాసం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :పరతీ ఆధివార్ం కరమంగా సంఘారాధనకు వచ్ఛచన ఈ రాజాలు, వీర్ు చరచ్లో 

వాలంట్ీర్ుగానో, ఆధివార్పు బడిలో పిలోలకు పాట్ాలు చెపతు ఉపాదవయయునిగానొ లేక కోయరోో నో సతవచేసి 

ఉండవచ్చ. ఈ పనిచేసి త్పుక పర్లోకం వేలాత మన్కుంట్ునవిర్ు. ఐతే, మంచ్ఛ క్రైసతవులాో  కనిపిస్త ని వీర్కర 

పర్లోక పరవేశ్ం లభంచక పో వడవనికర, యిేస్ పర్లోక దవారానిి మూసివేసి"నవ యొదద న్ండి పొ ందని"వార్తో 

చపుడవనికర కార్ణం ఏమిట్ో మాకు చెపుండి. వార్ు ఏం త్పుు చేశ్ార్ు?  

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మొదట్ిగా నేన్ చెపుదలిచ్ఛంది- ఇదే ఈ దవరావహికకు పరసంగాంశ్ం, ఎంద్కంట్జ 

మనం స్వార్తన్ గుర్ంచీ, కరరస్త  నందలి విశ్ాాసానిి గురం్చీ చర్చంచవ బో త్ునవిం. మనలిి ర్క్ించే విశ్ాాస 

మిది. వీర్ు దేవునికర అద్భతవలు చేయగల సామర్దయమునవిడని నముుత్ునవిర్ు. ఎంద్కంట్జ వీర్ుకూడవ 

అద్భతవలు చేస్త నవిర్ు. ర్కర్కాల సందేశ్ాలన్ పరవచనవలన్ వార్ు దేవున్ వదద న్ండి అంద్కునవిర్ు. 

ఐతే, యిేస్ కరరస్త  ఈ లోకానికర ఎంద్కు వచవచడో  వార్కర అర్ధంకాలేద్. ఐతే, అపుట్ి పరజల కంట్జ మనం 

ఇపుుడు ఈ అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ మర్ంత్ లోత్ుగా అర్ధం చసే్కో గలము - యిేస్ కరరస్త  మర్ణం, బాలయర్ుణ 

అవసర్ం; బాలయర్ుణ లేకుండవ, ర్కత పోర క్షణ లేకుండవ దేవుని వదదకు వ లో లేమనేది సత్యం. 
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చూడండ,ి పరస్త త్ం పలువుర్ు ఈ విధంగా చెపుత నవిర్ు. ఇదిగో చూడండీ, ఇలా దేవుణిణ  చేర్ుకుంట్ాన్. మీర్లా 

చేసతత  దేవుణిణ  చేర్ుకోవచచంట్ునవిర్ు. ఐతే, సత్యమేమిట్ంట్జ, జాన్, దేవుని వదదకు ఒకే మార్్ మునిది, 

అదేమిట్ో చెబుత్ునవిన్.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :కొంచం వివర్ంచండ,ి E rwin. ఎంద్కంట్జ దీనిి చూస్త ని కొందర్ు ఈ విధంగా 

చెబుతవర్ని నేన్ త్లుస్త నవిన్. "ఒకక నిమిషం, మీ మాట్ నచచలేద్, నేన్ ఈ విధంగా దేవుని 

సమీపించవలని మనసూుర్తగా నిర్ణయించ్కునవిన్". సరేనవ? వార్ు లోనికర రాలేర్ని దవేుడనవిడు. ఐతే, 

మనఃసూుర్తగా ఒక మారా్ నిి నిర్ణయిసతత  ఎంద్కు చవలదో  చెపుండి. ఎంద్కంట్జ మన సత్య దేవునికర ఒక 

పరణవళ్లక ఉనిది. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   నిజమే.  

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచ్ఛది, దవనిి గుర్ంచ్ఛ చపెుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మంచ్ఛది, దవనిి గుర్ంచ్ఛ త్రాాత్ మర్ంత్ లోత్ుగా చర్చదవద ం. ఐతే ఇపుుడు కుో పత ంగా 

చెపాులంట్జ, మనలిి ర్క్ించే అర్హత్ ఉనిది యిేస్కు ఒకకడికే. మరొకర్ు మనలిి ర్క్ించలేర్ు. నేన్ 

Chicago లో 1993లో పరపంచ మతవల పారో్మ ంట్ు సభలకు వ ళ్లళనపుుడు, హ్వజర్రన వివిధ మతవల 

పరతినిధ్లు అకకడ దవదవపు వంద ఆఫీస్లన్ తెర్చ్ఛ వచ్ఛచన వార్తో సంపరదింపులు జర్పార్ు. నేన్ అనేక 

ఆఫీస్ల లోనికర వ ళో్ల వారన్ి "మీకు పాపంలేని రాక్షకుడునవిడవ? ఎంద్కంట్జ నేన్ పాపిని నవకు ర్తక్షణ 

అవసర్ం. నవలాగే సమసయలోో  ఉని వయకరత నన్ి ర్క్ించలేడు కదవ!" అనడిగాన్. జాన్, నవకు ఒకక ర్క్షకుడు 

కూడవ కనపడలేద్. పలుమతవలలోని గుర్ువులు పరవకతలు ఈ మార్్ం, ఆ సిదవధ ంత్ం మంచ్ఛది అనేవార్ు. 
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ఎనిమిదడుగుల మార్్ం, నవలుగడుగుల మార్్ం. ఆ మతవలలో నన్ి ర్క్ించే వార్ు కనపడలేద్. యిేస్ 

మాత్రమ  ఎంద్కు మన రాక్షకుడంట్జ, నవ ఖ్ాతవలో జమచేయ బదేలా దేవుని అంగీకార్ం పొ ందగలిగ్న న్నతి, 

యిేస్ కరరస్త  వదద  మాత్రమ  ఉనిది. ఆ న్నట్ి లేకుంట్జ నేన్ వృధవ, నేన ంత్ మంచ్ఛ వాడన ైనవ, నే న ందర్ు 

పరవకతలిి విశ్ాసించ్ఛనవ, నేన నిి అద్భతవలు చేసినవ అదంతవ వృదవయిే. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :నిని రాతిర మనం చర్చంచవము. E rwin, దేవుడు నిజంగా పర్లోకంలో ఉనవిడవ 

అనే అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ మాట్ాో డవము. ఈ విషయంలో లెవీకాండవనిి, హెబ్రర పతిరకన్ జాగరత్తగా పర్శీలించవన్. 

లెవీకాండం పరకార్ం నేన్ ఇపుట్ికే చనిపో యి ఉండవలి. దవనోో  చెపుబడిన పాపాలన్ మనము చేసినటో్యితే, 

మర్ణం త్పుదని పాత్నిబంధన దేవుడు చెపాుడు. న్నవు చంపబడవా వు. ఔనవ?  

ఇక కరొ త్త  నిబంధనలో మనం వ ంట్నే చవవక పో వడవనికర కార్ణం కరరస్త  మన పాపాలన్ భర్ంచ్ఛ మన సాా నంలో 

చనిపో వడమేనని వాకయం చెబుత్ుంది(హెబ్రర 10:5-10). 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మర్ జాన్, కరరస్త న్ తిర్సకర్ంచ్ఛన వార్ు, పాత్నిబంధన కాలంలో కంట్జ కరొ త్త  నిబంధన 

కాలంలోని పరజలు కోర్న తీర్ుు న ద్రొకంట్ార్ు. కొనిి సార్ుో  పరజలంట్ార్ు, ఇదిగో చూడండి, కరొత్త  నిబంధనలో 

దేవుడు చవలా కూర ర్మ ైన వాడు. ఆహ్వ! ఐత ేయిేస్ పర్చయం చేసిన దేవుడు ఎవరీి నర్కానికర పంపడు. హెబ్రర 

పతిరక ఏమంట్ుందో  తెలుసా?  

"ఇంత్గొపు ర్క్షణన్ మనము నిరో్క్షయము చేసిన యి డల యి ట్ుో  త్పిుంచ్కుంద్ము?" (హెబ్రర 2:3) ఇకకడ 

కొందర్ు పరజలు ఎంతో భకరతగా దేవునితో కలిసి ఉనవి, ఈ గొపు ర్క్షణన్ వార్ు నిరో్క్షయము చేసినట్ుో  ఈ వాకయం 

చెపుత నిది. 
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ఇపుుడు, మనమో నిమిషం పరసంగాంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ మరొక నిమిషం లోత్ుగా ఆలోచ్ఛంచ్ఛ ఏం జర్ుగుత్ుందని 

పరశిించవలి. ఒక సార్ ఊహించండి? నవ పుసతకంలో విమానం కూలగా కరరంద బుర్ద న్నట్ిలో చ్ఛకుకకుని వయకరతని 

గుర్ంచ్ఛ వార సాన్. కొందర్ు బరతికార్ుగాని ఇపుుడేమో యిత్డు ఒకకడే మిగ్లాడు. ర్క్షణ విమానం ప ైన్ండి 

వ ళ్లళంది గాని ఇత్ణిణ  చూడలేద్. బుర్దలో కూర్ుకుని చనిపో తవనన్కునవిడు. ఐతే, పర్లోకపు త్లుపు వదద  

పరజల అన్భవం మర్ంత్ భయంకర్ం పర్లోకంలోకర వ ళ్లత  మాన్కుంట్ుండగా, మీముఖ్ం ప ైనే త్లుపు 

మూయబడింది. ఎంద్కు? మీలో విశ్ాాసం త్కుకవయిందవ? కాద్. వార్కర చవలా గొపు విశ్ాాసముంది. ఐతే, 

కూడని దవనిప ై నిలిపార్ు. విశ్ాాసం లేఖ్నవలప ై నిలిపార్ు. ఐతే విశ్ాాసానిి యిేస్ కరరస్త ప ై నిలపలేద్. 

పరజలన్ ర్క్ించ గలిగ్ంద ిఆయనొకకడే.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మన మిపుుడు విరామానికర వ ళ్తత నవిం. తిర్గ్ వచ్ఛచన త్రాాత్ పరజలు ఇంకా 

కూడని ఏయిే అంశ్ాలప ై విశ్ాాసం నిలిపారో చూడబో త్ునవిం. మతవచవరాల మార్్ంలో విజయపు నిచేచనవన్ 

ఎకుకత్ుని పరజలు, మర్ుపు మార్్ంలో, జాా నపు మార్్ంలో న్నతి మార్్ంలో, వీట్ిని గుర్ంచ్ఛ మాట్ాో డు కుందవం. 

ఇది, మీరే కావచ్చ, మీ సతిహిత్ులోో  ఒకర్ు కావచ్చ. చూసూత  ఉండండి. 

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :తిర్గ్వచవచం. మనము, దేవునితో నిత్యతవానిి గడుపుతవమని మీక్లా 

తెలుస్త ంద?ి అనే  పరశ్ిన్ గూర్చ చర్చస్త నవి. మన అతిధి Dr. E rwin Lutzer, Chicago లోని మూడ ి

మ మోర్యల్ సంఘమునకు పాషటర్ుగా ఉనవిర్ు. E rwin, మన అంశ్ంలోకర వదవద ం. పరజలు అనవసర్పు 

వాట్ిప ై విశ్ాాసానిి నిలిపార్ు, వార్ు భకరత పర్ులె ైఉండవచ్చ. దేవునిప ై త్మ కుని విశ్ాాసం వలన త్పుక 

పర్లోకం వ ళ్తవమని త్లుస్త ండవచ్చ. ఇలా పర్లోకం వ లో లేర్ని మీర్ంట్ునవిర్ు. వార్ అభపరా యం త్పుు 
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అంట్ునవిర్ు. మీర్ు వార్తో స్నిిత్ంగా చెపాులని పరయత్ిం చేస్త నవిర్ు. "చూడండి, పర్లోక దవార్ం వదద  

యిేస్ మీతో ఏమంట్ాడో  మత్తయి 7:23 లో వార సియుంది". "నేన్ మిముున్ ఎనిడునూ ఎర్ుగన్ నవ యొదద 

న్ండి పొ ండి". కూడని విశ్ాాసం గుర్ంచ్ఛ యిేస్ చెపిున ర్ండు మారా్ లని వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మంచ్ఛది, నవశ్నమునకు పో వుదవర్ వ డలుున ై యునిదని, జీవమునకు దవర్ 

ఇర్ుకుగా ఉనిదని యిేస్ చెపిున సంగతి అందర్కర తెలుస్. (మత్తయి 7:13-14). జీవపు దవర్ంద్కు 

ఇర్ుకుగా ఉంది? ఎంద్కంట్జ విశ్ాాసానికర మార్్ం కరరసతతనని వివర్ంచ బో త్ునవిన్. విశ్ాల మార్్ంలో 

అనేకులుంట్ార్ు. చూడండి, లేఖ్నవల పరకార్ం పర్లోకంలో కంట్జ నవర్కంలో చవలా మందికర తెలియద్. దీనికర 

కార్ణ మేమిట్ంట్జ, విశ్ాల మార్్ంలో వివిధ రాకపో కలుంట్ాయి. ఈ విశ్ాల మార్్ంలో మీర్ు కోర్ుకుని విధంగా 

వ ళ్ళవచ్చ. నేన్ త్ర్చ్గా చెబుత్ునిట్ుో  నిచెచన ఎకేకవానిగా మార,్ సతిియలదవారా దేవుణిణ  చేర్ుకుంట్ా 

ననవచ్చ. 

ఒకసార్ నేన్ విమానంలో వ ళ్తత నిపుుడు ఒకర్ు "సతవకరాయల దవారా మీర్ు పర్లోకం వ ళ్లత రా?" అనవిర్ు.  

మర్యు అత్డు " లేద్ వ ళ్లళన్ నవకు కొనిి భయాలునవియనవిడు" 

"న్న భయాలేమిట్ని"అడిగాన్.  

"తీర్ుు దినవన మధర్ థెరీసా వ నక నిలుచనిపుుడు, పరభువు, న్విాంకా ఎకుకవ సతవ చేసి ఉండవచ్చ 

ననవిడన్కోండి". త్రాాతి ఇత్డి వంత్ు! మనలోపల ఉండే అంత్రాత్ు మనమేనని సతవకరాయలు చేసినవ 

వాట్ిలోో  ఏదో  లొపమునిదని మనకు గుర్ుత  చెసూత నే ఉంట్ుంది. మన ఉదేదశ్ం మంచ్ఛదన్కుంట్ాం. అది అబదధం. 

మనం పాపులము నిజమమేిట్ంట్జ దేవుడెంతో పవిత్ుర డు. చూడండి జాన్, నేట్ి సమాజంలో పర్లోకపు వివిధ 
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మారా్ లలో ఉని సమసయ ఏమిట్ని మీర్ు నన్ి అడిగ్నటో్యితే మనం దెైవ పర్శుదధత్న్ త్కుకవ అంచనవ 

వేశ్ాం. 

మర్ కొందర్ు "మాకు పాడి ఆవులునివి, ఉనిికర గొఱెలునివి, మా అవసార్లనిిటి్ని తీరేచంద్కు మాకు 

దేవుడునవిడు. దేవుణిణ  మన సార్ూపంలోకర తెచవచం. మనం పాపం చేయకుండవ జీవిసతత  దేవుణిణ  

త్ుర పితపర్చగలం" అంట్ునవిర్ు.  

ఐతే, యి వార్ూ కూడవ పాపం లేకుండవ జీవించలేర్ు మన మందర్మూ పాపులమే. ర్ండవడిగా, జాన్, ఇది 

మనకు శుభవార్త- ఈ సమసయన్ వింట్ుని మీలో కొందర్ు జీవిత్ంలో గొపు పాపాలిి చేశ్ార్ు. అనేక నేరాలు 

చేశ్ార్ు. ఇలాంట్ి వార్కర నిచచెన ఎకరక ప ైకర వ ళ్ళళ అవకాశ్మునిదవ? బ ైబిలులోని స్వార్త ఏమనగా, కరరస్త  

వార్కోసం వచవచడు, ఘోర్ పాపుల కోసం వచవచడు. కన్క నిచెచన ఎకేక వార్లారా! ఈ మార్్ంలో వ ళ్ళత  మీకు 

ర్క్షణ దొర్కద్. యిేస్ చెపిునట్ుో  నవశ్నవనికర నడిపత విశ్ాల మార్్ంలో ఈ పరజలు వ ళ్తత నవిర్ు.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మీ పుసతకంలో రీసర్చ నివదేిక గుర్ంచ్ఛన వివరాలిి రాశ్ార్ు. దవదవపు అందర్ు 

అమ ర్కన్ో  పర్లోకం వ ళ్ళో ంద్కు తవము అర్ుహ లమన్ కుంట్ునవిర్ు. పర్లోక దవార్ంలో విభార ంతి చందబో యిే 

భకుత లన్ గుర్ంచ్ఛ మీర్ు రాశ్ార్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చూడండి, మీర్ు మంచ్ఛ వార్ుగా ఉనవిన్ దేవుని నముని అవిశ్ాాస్లుగా 

ఉండవచ్చ. నవసిత కులుగా కూడవ దేవుని సార్ూపంలో సృషిటంచ బడినంద్న మంచ్ఛ వార్ుగా ఉండవచ్చ. 

మంచ్ఛ పన్లు చేయవచ్చ. ఐతే, మతవచవరాలన్ పాట్ించే భకరత పర్ులు కూడవ ఉనవిర్ు. వీర్ని నేన్ 

త్ర్ుచ్గా ప దద  మన్షులని చెబుత్ుంట్ాన్, జీవిత్ంలో వీర్ు ఎనిడూ ఎలాంట్ి చెడు కారాయలిి చేసి ఉండర్ు. 

కరమంగా చర్చకర వ ళ్లత ర్ు దశ్మ భాగానిి అర్ుసూత  పతదలన్ కర్ుణించే ర్కం. ఐతే, వీరల్ోనూ పలువుర్ు 
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త్పిుపో తవర్ు. వాసతవానికర వార్ు మంచ్ఛ వార్ు కానంద్న కాక, వార్లో త్గ్నంత్ మంచ్ఛ త్నం లేనంద్ననే 

వార్ు త్పిుపో త్ుంట్ార్ు. ఎంద్కంట్జ, దేవుడు పర్పూర్ణత్న్ మాత్రమ  అంగీకర్సాత డనే మనం 

చూడబో త్ునవిము. అంద్కే మనకాయన కుమార్ుడు కావాలి. అంద్కే ఇకకడ ఈ వాకయ భాగంలో మున్పు 

మనం చూసిన మతవచవర్ పర్ులు భకరత పర్ులు, దయాయలన్ వేలోగోడుత్ుని పరజలు, కరరస్త  నవమమున 

పరవచ్ఛస్త ని పరజలు, ఇకకడ వాకయంలో ఉని భకరతపర్ులందర్ూ, పర్లోక దవార్ం వదద  యిేస్ వార్తో "నవ యొదద 

న్ండి పొ ండి" అని వార్తో చపెుగా, ఆ మాట్న్ విన వలసి వస్త ంది. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ అంశ్ానిి ఇంకొంచం బలంగా వివర్దవద ం. ఇకకడ ఒక చకకని ఉదవహర్ణ 

ఉనిది. తవనూ మంచ్ఛవాళో్ మన్కోగానే పరజలు పర్లోకంలోకర పరవేశించలేర్ు. త్మన్ గుర్ంచ్ఛ హెచ్చగా 

త్లపో స్త ంట్ార్ు. మీ పుసతకంలో మరొక చోట్ కూడవ మీర్ు ఈ మాట్ చెపాుర్ు. "త్మన్ తవము ఇత్ర్ులతో 

పో లిచ చూస్కుని ఆలోచ్ఛంచ్ఛనపుడు, తవమే వార్ కంట్జ అధికులమని త్లుసూత  వార్ కంట్జ వేర్ుగుగా 

ఉనవిమంట్ునవిర్ని" మీర్ు రాశ్ార్ు. మంచ్ఛది వార్ు చెపుింది నిజమే కావచ్చ, వార్ు ఇత్ర్ుల కంట్జ 

మ ర్ుగ్రన మనస్లోో ని సాన్నతికర మధయ ప దద  అగాధమునిదని చెపిు ఎలా ఒపిుంచగలర్ు? 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మంచ్ఛది, ఈ ఉదవహర్ణ చూడండి. Chicago లో S ears  Tower ఉనివి. మర్, 

S ears  Tower F irst National Bank కనవి ఎంతో పొ డవ ైనది. అడుగులోో , గజాలోో  కచ్ఛచత్ంగా ఎంత్ ఎత్త నేది 

మనం లెకరకంచగలం. ఐతే, ఈ పరశ్ినే కొంచం మార్చ అడిగ్తె, దగ్ర్ నక్షతవర నికర ఏ భవనం దగగార్గా ఉనవిడని 

అడిగ్త,ే నక్షత్రం ర్ండువేల వ లుగు సంవత్ురాల దూర్ం. ఓ! - అపుుడు భవనవల మధయ దూర్ం ఎదదడిగా 

అనిపించద్. చూడండీ, మనలిి మనతోట్ి పో లుచకోవడం ఆపివేస,ి మనలిి దేవునితో కలిపి 

పో లిచచూస్కుంట్జ, మన్షుయల మధయ వయతవయసాలు అలుంగా కనిపిసాత యి, ప దదవిగా అనిపించవు. 
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కన్క, మన్షుయలతోట్ి వస్త నవి సమసయ ఇది. లూధర్ దీనిి బాగా చెపాుడు: "పరజలు తవమ ంతో 

మంచ్ఛవార్ుగా సజీవంగా న్నతిమంత్ులుగా ఉనవిమని త్లుస్త ంట్ార్ు. ఐతే, పర్శుదద దేవుని దృషిటలో తవము 

ఘోర్ పాపులుగా ఉనవిమనే సంగతిని చూడలేని అంధ్లుగా ఉనవిమనే సంగతిని మాత్రం గరహించలేర్ు". 

చూడండి ఒక చ్ఛని పిలోవాడు త్న త్లోితో "అమాు! నేన్ ఎనిమిద ిఅడుగుల పొ డవునవి"అనవిడు. అత్డు 

చేసిన రోలరోత  కొలిసతత  ఎనిమిద ిఅడుగులునవిడు. త్పుుడు కొలత్లతో పరజలు తీర్ుు తీర్ుచకుంట్ార్ు. 

అందర్ునూ పాపముచేసి, దేవుడన్గరహించ్ మహిమన్ పొ ందలేక పో వుచ్నవిర్ు. (రోమా 3:23) కృపన్ 

పొ ందేంద్కు త్కుకవ అవకాశ్ముని పరజలు మన త్రాాతి కార్యకరమంలో వీర్ని గుర్ంచ్ఛ లోత్ుగా 

పర్శీలించబో త్ునవిం- త్కుకవ అవకాశ్ముని వారే కరమంగా చర్చకర వ ళ్తత ంట్ార్ు.  

చూడండ,ీ మరొక మారా్ నికర చెందిన పరజలునవిర్ు, జాన్, ముఖ్యంగా మన ఈ భకరతపర్ుల కాలంలో వీర్ు ఆత్ు 

పరకార్ం జీవించే పరజలు, న్నతియుత్ంగా జీవించే వార్ు. వీర్ు దేవునితో అత్ుకుకనిపొ త్ూ, త్మకు దేవుని 

గుర్ంచ్ఛ తెలుస్నని భావిసాత ర్ు. వాసతవ మేమిట్ంట్జ, "భకరతహీన్ల మార్్ము గాదంధకార్ మయము, తవము 

దేవుని మీద పాడునది వారక్ర తెలియదని" బ ైబిలు అనిది (సామ త్లు 4:19);  ఐతే తవము పాపం 

చేయలేనంత్ మంచ్ఛ వార్మని త్లంచ ెపరజలు కూడవ ఉనవిర్ని వాకయమనిది (1యోహ్వన్ 1:8) వీర్ు అతి 

ఘోర్మ ైన పాపులు వీరన్ి అంద్కోవడం చవలా కషటం. ఎంద్కు? ఎంద్కంట్జ వీర్ జీవిత్ంలో చేసిన సతిియలిి 

ప ైకరతీసి చూపిస్త ంట్ార్ు. తవము కూడవ ర్క్షణ పొ ందవలన్న, త్మ పరకకన్ని తవగు బో త్ులకంట్జ త్మకే ఆ 

అవసర్ం ఎకుకవగా ఉందన్న వార్ు గుర్తంచర్ు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మరొక ర్కంగా అడుగుత్ునవిన్. విశ్ాాసంలో కరరస్త కు చవలా దగ్ర్గా వ ళ్లళన 

పరజలు కూడవ ర్క్షణన్ పొ ందలేక పో త్ునవిర్ంద్కు? 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చూడండి పరపంచ మతవల పారో్మ ంట్ులో ఒకామ  తవనూ చదివిన Urantia అనే 

పుసతకం వలన యిేస్న్ మర్లా కలుస్కునవినని నవతొ చెపిుంది. బాలయంలో ఆమ  ఇంట్ిలో యిేస్న్ 

గుర్ంచ్ఛ విని ఆయనన్ పతరమించ్ఛంది. చరీచకర వ ళ్ళళది గాని, చ్ఛని పిలో కన్క చర్చలోపల కూరోచడవనికర వీలేో ద్. 

కరరంది అంత్స్త లో చ్ఛని పిలోలు ఆరాధనలోకర వ ళో్ల కూరోచవాలి. ప దదల అరాధనలోన్ంచ్ఛ పంపించ్ఛవేయగానే 

ఆమ  మొత్తం చర్చనే వదిలి వ ళ్లళపో యంది. త్రాాత్ యిసే్ కరరస్త , బాలయ జీవితవనికర సంబందించ్ఛన కధలుని ఈ 

పుసతకానిి చదివిన త్రాాత్ "ఈ పుసతకం యిేస్న్ మర్లా నవకు ఇచ్ఛచంది"అని చెపిుంది. పన ిండేళ్ళ యిేస్ 

ఒక బాలునికర సహ్వయపడిన కధన్ చదివి వినిపించ్ఛంది. చదివి, ఆ త్రాాత్ ఏడుస్త నిది, "మీర్ు యిేస్న్ 

పతరమిస్త నవిర్ు కదూ"అనవిన్. 

ఔన్, పతరమిస్త నవిననిది.  

దవనికర కార్ణం చెపుమనవిన్. "ఆయన్ి సతిహిత్ునిగా పతరమిస్త నవిన్. ఆయన పరభువు గన్కనూ, 

భోదకుడు గన్కనూ, పతరమిస్త నవిన్" 

నేనవమ  వ ైపు చూసి చెపాున్, "పర్శుద్ధ డెైన దేవునితో మనలిి కలిపతంద్కు త్న ర్కాత నిి చ్ఛందించ్ఛన 

ర్క్షకుడు గన్క ఆయన్ి పతరమిస్త నవివా?". 

ఆమ  చూపున్ మర్లుచకుని "చూడండి నేన్న విధంగా ఎనిడూ ఆలోచ్ఛంచలేద్"అనిది. ఇకకడ యిేస్న్ 

పతరమించ్ఛన ఒక సీత ీ యునిది. దీనిని చూస్త ని మీలో కొందర్ు యిేస్న్ పతరమిస్త నవిర్ు. ఐతే ఇంకా 

విశ్ాసించలేద్. ఎంద్కంట్జ, యిేస్ ఈ లోకానికర వచ్ఛచన కార్ణవనిి మీర్ు నముడంలేద్. నిజానికర వార ్

సతిియలే వార్కర అడుా  బండలుగా ఉనవియి. అవి వార్ అవసరానిి మూసివేస్త నవియి. చూడండ,ీ తవము 

న్నతిపర్ులుగా ఉనింద్న, ర్క్షకుని అవసర్ం లేదన్కుంట్ార్ు. దీని త్రాాతి కార్యకరమంలో కృప యొకక 
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సాభావానిి గుర్ంచ్ఛ మనం చర్చంచబో త్ునవిము . ర్క్ించే విశ్ాాసానిి గుర్ంచ్ఛ, అందర్ూ విశ్ాాసంలోకర 

రావచ్చననే సతవయనిి గుర్ంఛీ చర్చంచ బో త్ునవిము. స ైంట్ిస్ట  కాని Newton గుర్ంచీ, ర్చయిత్ కాని 

shakespeare గుర్ంచ్ఛ తెలుస్ కోవడం యి ంత్ విచవర్కర్ం. యిేస్న్ మనం పతరమించ్ఛనవ ర్క్షకునిగా 

అంగీకర్ంచకపో వడం ఎంత్ విచవర్కర్ం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :నిజమే ఒపుుకుంట్ునవి. ఈ కార్యకరమానిి చూస్త ని పరజలకోసం మీర్ు 

పరా ర్ధంచకుండవ దీనిి ముగ్ంచడం నవకు ఇషటంలేద్. దీని చ్ఛవర్ భాగం కోసం వచేచవార్ం వర్కూ వేచ్ఛ ఉండడం 

మీలో కొందర్కర ఇషటంలేద్. వ ంట్నే యిేస్తో కలవాలని ఆశిస్త నవిర్ు. E rwin చెపిున అంశ్ం మీర్ు సమసయలోో  

ఉనవిర్ని తెలుపుత్ునిది. వచేచవార్ం పోర గార ం వచేచ లోపల మీర్ు మర్ణిసతత  మీర్ు పర్లోకం చేర్లేర్ు. 

ఎంద్కంట్జ యిేస్ కరరస్త  కోర్ుత్ుని విధంగా మీర్ు ఆయన యంద్ విశ్ాసించలేద్. సొ ంత్ మార్్ంలో సొ ంత్ 

ఆలోచనలోో  వ ళ్తత నవిర్ు. E rwin, పరజలు త్మ సాశ్కరత మీద కాక, త్మ సామర్ధయం మీద కాక యిేస్ కరరస్త  

మీదనే ఆధవర్ పడవలనేనిర్ణయం తీస్కొనేలా మనలిి మార్ుచకోవాలని పరా ర్ధంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మీర్ు నవతొ కలిసి పరా ర్ధంచవచ్చ.  

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఔన్, నిజమే. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మంచ్ఛది, కలిసి పరా ర్ధదవద ం, "పిరయ దేవా! నవ ర్క్షణ కొర్క్ర యిేస్న్ పంపినంద్కు 

వందనవలు. ఆయన నవ పాపాలన్ భర్ంచవడు నవకోర్క్ర మర్ణించవడని అంగీకర్స్త నవిన్. ఆయన వలన 

నవకు ర్క్షణ లభంచ్ఛనంద్న వందనవలు. ఆయన్ి సొ ంత్ ర్క్షకునిగా అంగీకర్ంచవన్. యిేస్ నవమమున 

పరా ర్ధస్త నవిన్". ఆమ న్!. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :వచేచ వార్ం దీనిి గుర్ంచ్ఛ మర్ంత్గా చర్చంచబో త్ునవిం. E rwin, మనమే 

అంశ్ాలిి చర్చంచబొ త్ునవిమో చెపుండి. ఎంద్కు కృప అద్భత్మ ైనద?ి 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   కృప సహ్వయకర్మని పలువుర్ు త్లుస్త నవిర్ు. అది అద్భత్ం అది లభసతత  

ఆనందం- మన కాడి ఏంతో సహ్వయ పడుత్ుంది. ఐత,ే కృప కృప అంత్కంట్జ అధికమ ైనదని పరజలు 

గుర్తంచడంలేద్. అది మీర్ు ఊహించలేనంత్ అధిక మ ైనది. అది అద్భత్మ ైన కృప. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :పిరయులారా, దేవుడు బ ైబిలోో  చెపిున అంశ్ాలన్ యిత్డు వివర్ంచ్ఛ నపుుడు 

మీకు సగీత్ం వినిట్ుో గా ఉంట్ుంది. దేవుని పటో్ కృత్జాత్తో మనస్ు నిండుత్ుంది. త్పుక వచేచవార్ం 

కలుస్కోండి. 
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