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YBS1-2-TE 

దేవునితో నిత్యతవానిి గడప గలమని మీకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది?         - 

కార్యకరమం 2. 

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. :    చనిపోయిన 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 యదయిం ే ముఖ్యమ ైన పరశ్ి: 

"నేన్ నిత్యతవానిి ఎకకడ గడుపుతవన్?". 

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

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

ఈ యన పరశ్ిలకు జవాబిసాత ర్ు:  

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

గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు యిేమని  బెుత్ునిది?  

త్న పాపాలన్ ఒపుుకోకుండవ క్రైసతవుడు మర్ణిసతత , దేవుడు అత్నికోసం  ేసిన కరరయ మొత్తం ర్దదవుత్ుందవ?.  

ఈరోజు రేపు నిర్ంత్ర్ం, మనం రాక్షనలోనే యనవిమని మనకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది? 
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J ohn Ankerberg  S howలో ఈ పరతెయక కార్యకరమానికర మిముున్ ఆహ్వానిస్త నవిం. 

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దేవునితో నిత్యతవానిి గడుపుతవమని మనకు ఎలా తలెుస్త ందనే  

చర్చస్త నవిం. ఇంతేకంట్జ ముఖ్యమ ైన సంగతి మరొకట్ి యనిదవ? మీర్ు దీనిి తెలుస్కోవాలి. మనం 

తెలుస్కోలేమని  త్లుస్త నవిర్ు. బ ైబిలు తెలుస్కోవచ్చ నంత్ునింద్న, ఎలా తలెుస్కోవచ్చనో 

 ెపుబో త్ునవిన్. నిజానికర మన అంశ్ం కృప ఎంద్కు అద్ుత్మ ైనది.  

మనదర్కర తెలిసిన ఎఫతసిు 2:8, "విశ్ావాసం దవారా కృప  ేత్ ర్క్ింప బడవా ర్ు. ఇద ిమీ వలన కలుగలేద్. 

దేవుని వర్మే. ఎవడున్ అతిశ్య పడ వీలు లేద్". ఐతే ఈ మాట్లలోని లోత్ున్ మనం అర్ధం  ేస్కోవడం 

లేదన్కుంట్ునవిన్. నవ పిరయ మిత్ుర డు Dr. E rwin Lutzer, మూడి మ మోర్యల్ సంఘములో పాషటర్ు 

ఇకకడ యనవిడు. ఈయన వార సిన అద్ుత్ గరంధంలోని సంగత్ులిి మనం ఇకకడ చర్చంచ బో త్ునవిము. 

దేవుని వాకయంలోని ఈ సతవయలన్ మీతో పంచ్కుని, కృప అనగా నిజంగా ఏమిట్నే అంశ్ానిి మీర్ు 

తెలుస్కుని సంతోషించడవనికర సహ్వయ పదవలని మేము ఆశిస్త నవిము. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  "Amazing  Grace" అనే పాట్ అందర్కర తెలుస్ కాని అద ేసందరాునిి గుర్ంచ్ఛ 

వార యబడిందో   వలా మందికర తెలికర పో వచ్చ. మొదట్ిగా J ohn Newton ఘోర్ పాపి. తవనపుట్ి వర్కు 

 ేయని ఏదెైనవ పాపానిి గుర్ంచ్ఛ తెలిపిన వార్కర బహుమతిని ఇసాత నని కూడవ అత్డు  ెపాుడు. అలంట్ి వయకరత. 

1748 లో సముదరములో ఓడలో పరయాణిస్త నవిడు. త్ుఫాన్తో సముదరం ప ంగుత్ునిది. అలలతో ఓడ 

కొట్ుట కుంట్ునిది. ఓడ మునిగ్ పో త్ుందని అందర్ూ గుర్తం వర్ు Newton ఓడ క్ప టన్తో దేవుడు కర్ునించక 
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ప తే మనం మునిగ్ పో వాలిుందే ననవిడు. ఇకకడ ఎంతో కూర ర్ుడు, ద్రాుర్ు్ డు, తవగుబో త్ు, బానిస వాయపార్ 

అయినవ యిత్డు దేవుని కృప లేకుంట్జ మనం చనిపో తవమని  ెపుడం చూసి క్పటన్ ఎంతో విస్త పో యాడు. 

అందర్ూ, ఓడ మునిగ్ పో కుండవ దవనోో ని న్నట్ిని పంపులతో  వేస్త నవిర్ు. Newton వదద త్లోి ఇచ్ఛచన బ ైబిలు 

యనిది. ఇకకడి పర్సితతి చూడండి, సామ త్ల గరంధంలోని వచనవలన్ యిత్డు చద్వుత్ునవిడు, ఆ భాగం 

"నవ గదిదంపున్ విని తిర్ుగుడి, నవ ఆత్ున్ మీమీద కుముర్ం ెదన్, నవ యపదెసమున్ తెలిప దన్ నేన్ 

పిలిచ్ఛ నపుుడు మీర్ు వినక పోయినంద్న నేన్  ేయి  వపగా యవేర్ున్ లక్షయ ప ట్టనంద్న నవ బో ధన్ 

మీర్ు తోర సివేస,ి నవ గదిదంపుకు లోబడక పోయినంద్న, మీకు అపాయము కలుగగా నేన్ నవ ాదన్. మీర్ు 

భయపడి నపుుడు అపహ్వసయము  ేస దన్. భయము మీమీడికర త్ుఫాన్ వాలే వచ్ఛచనపుుడు, మీకు 

అపాయము కలిగ్నపుుడు నేన్ నవ ాదన్". (సామ త్లు 1:23-27). యిత్డు భయపడుత్ునవిడు, 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఆ వాకయం అత్నిి కొట్ిటనట్ుట గా అనిపించ్ఛంది. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఔన్, భయంతో వణికర పో యాడు. ఇకకడ మనం ఊహించ్ఛనట్ుో గానే, త్ుఫాన్ ప ంగు 

త్గ్్ , పరజలు బరతికరపో యార్ు. ఐతే Newton బ ైబిలున్ చద్వుత్ునవిడు. నేన్ వార సిన పుసతకం లోంచ్ఛ అత్డి 

మాట్లిి చదివి వినిపించనవ? 

"నవ దెైవ దూషణన్, నవ పాపాలన్ శిక్ిం ే దేవునికర నవకు మధయ ఎవరో ఒకర్ు అడుా గా నిలోచవాలి. నవ 

పాపాలిి త్ుడిచ్ఛవేసత మహో నిత్ ర్క్షకుడు నవ వదదకు రావాలి. నవ ర్క్షణ కోసం కరరస్త  నవ శిక్షన్ భార్ం వడనే 

సంగతిని గుర్తం వన్" అనవిడు. ఎంతో మహో నిత్ముగా "అద్ుత్మన కృప, నవ వంట్ి పాపిని ర్క్ించ్ఛన ఆ 

పలుకు యి ంత్ మద్ర్మని" అని వార సాడు.  



4 
 

ఇపుటి్కర, జాన్, పలువుర్కర ఈ కృప యి ంత్ అద్ుత్మ నైదో  సర్గా అర్ధం కావడంలేద్. Chicago లో ఒక 

పతిరకా విలేఖ్ర్ త్న పతిరకలో వార సిన మాట్లు నవకు గుర్ుత నవియి. నవ ఆత్ముయ ఒక రోజున చర్య 

త్మస్కుంట్ాన్. దవనిలోని భావం "నేనిపుుడు కుర పలో లేన్ ఒక వేల అవసర్ం వసతత  ఏదెైనవ చర్య 

త్మస్కుంట్ాన్".  

ఇకకడ నిజమేమిట్ంట్జ, జాన్, ఇత్డికర ర్క్షణ గుర్ంచ్ఛ ఇంకా సర్గా తెలియద్. కుర పన్ గుర్ంచ్ఛ సర్గా అర్ధం 

 ేస్కోలేద్. ఎంద్కంట్జ మనమ ంత్ త్మవర చర్యలు త్మస్కునిపుట్ికర, మన పర్సితతిని యి ంత్ మాత్రం 

మార్చలేము. కుర పన్ ఎలాగ్రనవ ప ందవచచని త్లుస్త నింత్కాలం, సర్గా అర్ధం  ేస్కోలేదని మాట్, కుర పన్ 

యచ్ఛత్ వర్ంగా దేవుడు ఇస్త నవిడు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచ్ఛది, దీంతో పాట్ు మరో మరో సంగతిని కూడవ  ెపుండి. కృప మనకు 

అవసర్మని పలువుర్ు పరజలు  ెపుత ంట్ార్ు. కృప కార్యకరమానిి నడిపిసాత ర్ు. ఐతే కృప కార్యకరమంలో ఒక 

భాగం దేవుని కృప, మరో భాగం వార్ కరరయలు. ఇదంతవ వార్కర అర్ధం అవద్. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  లేద్, అర్ధం కాద్.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : కార్ణం  ెపుండి, పరజలు దీనికర అభయంత్ర్ం  ెబుతవర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   కృప మనకు సహ్వయ పడుత్ుందని పలువుర్ు పరజలు త్లుసాత ర్ు. ఐతే మనకు 

సహ్వయం అకకర్ లేద్, పునర్ుతవా నం కావాలి. చూడండీ, ఎఫతసీు 2, కరరస్త  వదదకు రాకమున్పత 

అతికరమములలో పాపములలో చచ్ఛచన వార్మ ై యునవిమంట్ునిది. మీర్ు సమాధ్ల తోట్లో న్ండి 

నడుసూత  ఇలా ఆలొచ్ఛం వర్న్కోండి. "ఇకకడ సమాధ్లలోని శ్వాలన్ని పరా ణవలతో వసతత  ఎంతో బాగుంట్ుంది 
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కదవ! లే ేంద్కు శ్వాలకు నేన్ కొం ెం సహ్వయ పడవలి. లేద్, సహ్వయం అవసర్ం. దేవుని వదదన్ండి 

వాట్ికొక గొపు అద్ుత్ం కావాలి. శ్వాలు సహ్వయానిి అంద్కోలేవు". కరరస్త  లేకుంట్జ మన సిాతి కూడవ అంతే. 

నిజానికర, ప లు ఈ అంశ్ానిి సుషటంగా  ెపాుడు. "మీ అపరాధముల  ేత్ మీర్ు చచ్ఛచన వార్ యుండగా .... 

మీర్ు వాట్ిని  ేయు వాయుమండల సంబంధమ ైన అధపితిని.... అన్సర్ంచ్ఛ పరపంచ ధర్ుము  ొపుున 

నడుచ్ కొంట్రి్" (ఎఫతసీు 2:1-2).  సాతవన్ ే మోసగ్ంచబడినవమని  ెపుత నవిడు. మనకది తెలియద్. 

మోసం జర్గ్ంది. శ్రీరాశ్ల పరకార్ం నడుచ్కుంట్ునింద్న దెైవోగరత్కు పాత్ుర ల మయయమనవిడు. ఇదే మన 

పర్సిాతి. ఇలాంట్ి పర్సితతిలోని పరజలకు మన మేలా సహ్వయ పడగలం? ఐతే వీర్ు పాపం వలన చచ్ఛచన వార్ర 

యునింత్ మాతవర న, Colorado లో సీకయింగుకు వీర్ు అనర్ుు లని త్లంచ కూడద్. ప వరీ కొట్ుట కూ, సంగీత్ 

క ేరీకర వ ళ్ళకూడదన్న, వార్ు ఆనందంగా ఈ పోర గార ంన్ చూడకూడదన్న అన్కో కూడద్. వార్ు ఇవన్ని 

 ేయొచ్చ. వార్ు  ేయలేని దేమిట్ంట్జ జీవానిి మాత్రం సంపాదించ్కోలేర్ు. దవనిి దేవుడే యివాాలి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చూడండి కుర పన్ గూర్చ వివిధ వాయఖ్ాయనవలునవియి. కృపతో పాట్ు ఆ వరాల్ని 

పాట్ిం వ లంట్ునవిర్ు. దేవుని కృపతో పాట్ు కొనిి సతవకరాయలన్  ేసతత నే పరజలు పర్లోకం  ేర్గలర్ని 

 ెపుత నవిర్ు. సంఘ ప దదలుకాన్న, మతవ వరాలా బృందంకాన్న ఈ సంగతవలు  ెపిు వారన్ి నమిస్త నవిర్ు. ఇంట్ 

మాత్రమే కాకుండవ, కొందర్ు "నేనిక చర్చకర వ ళ్ళడం మానేసాత న్ ఐతే సతవకరాయలు  ేసూత నే యంట్ాన్, 

వీల ైనంత్గా మంచ్ఛ పన్లనే  ేస్త ంట్ాన్, ఈ విషయంలో  వలా నిజాయిత్మగా యంట్ాన్, అందర్ూ 

పర్పూర్ుిలు కార్ని తెలుస్. నేన్  ేయలేని పన్లలో దేవుని కృప అవసర్మౌత్ుంది. ఆయన పరయతిించ 

మంట్ునవిడు పరయతిిసాత న్ గన్క విజయం ప ందగలన్"అంట్ునవిర్ు. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  జాన్, మీర్ు  ెపిున ఈ పదధత్ులన్ నముుత్ుని పరజలు, వార్కర ఏది అవసర్మనే 

సంగతిని గుర్తంచడం లేద్. వార్కర కుర పన్ గుర్ంచ్ఛన బ ైబిలు అవగాహన కూడవ లేదనే అంశ్ానిి మీర్ు 

గుర్తం వలి. ఆ వరాలిి గుర్ంచ్ఛ నేనొక సంగతిని  ెబుత్ునవిన్. పరభువు రాతిర భోజనవనిి, బాపీతసాులన్  

పరా ర్ంభం వడు. వీట్ి వీట్ి వలన మనకు కృప దొర్ుకుత్ుందని కొందర్ు పరజలు నముుత్ునవిర్ు. ఐతే, 

దేవునితో మన నడక దేవుని హసాత లోో నే యనిదని, మనిషి  హసాత లోో కాని, పాషటర్ు  హసాత లోో కాన్న లేదని బ ైబిలు 

 ెపుత నిది. దేవుడు మనిష ిహృదయంలో నేర్ుగా   ేసాత డు. ఇలాంట్ి వన్ని యిేస్ కరరస్త  పరా ర్ంభంచ్ఛన 

ఆ వరాలు, ర్క్షణ సంపాదించ్కోడవనికర, వీట్ి వలన మరం్త్గా మ ర్ుగు పడ ికొంత్కాలానికర పర్లోకానికర 

వ ళ్ళగలమని ఆశ్పడ కూడద్. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీర్ు సర్గా్  అసలు సంగతి  ెపాుర్ు. పరజలు "చూడండి E rwin, కుర పన్ 

గుర్ంచ్ఛ మీ అభపరా యం నవ అభపరా యం కంట్జ వేర్ుగా యనిదని అన్కుంట్ునవిన్. మీ అభపరా యం సర్గా 

తెలియడంలేద్. చూడండి మీర్ు మూడ ిమ మోర్యల్ చర్చకర పాషటర్ు నేన్ మిముులన్ ఒక పరశ్ి 

అడుగుత్ునవిన్, కృపన్ గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలులో యనిదని మీర్ు  ెపుత ని నిర్ాచనం- ఇంత్వర్కూ చర్చంచ 

బడని కృపన్ గుర్ంచ్ఛన నిర్ాచనవనిి  ెపుండి. ఇత్ర్ులవన్ని త్పుులేనని మీర్ంట్ునవిర్ు. కన్క కృప 

అనగా ఏమిట్ో మీరే  ెపుండి" అంట్ునవిర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  బ ైబిలు వచనం చూపిసాత న్. ఎఫతసీు 2:1"పాపముల  ేత్ చచ్ఛచన వార్ర యుండగా". 

త్రాాత్ ఐత,ే అనవిడు. సాభావ సిదధంగా దెైవోగరత్కు పాత్ుర లము. 4-5 వచనవలు. ఐతే, దేవుడు కర్ుణవ 

సంపన్ిడెై యుండి, త్న కర్ుణ వలన మనం పాపములతో చచ్ఛచన వార్మ ై యునిపుుడు కరరస్త తో మనలన్ 

బరతికరం ెన్. కృప  ేత్ మీర్ు ర్క్ింపబడి యునవిర్ు.  
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నేనికకడ  ెబుత్ుని అంశ్ం ఇది జాన్. కకృపన్ దేవుడు యచ్ఛత్ంగా ఇస్త నవిడు. ఐతే అనర్ుు లమ ైన మనం ఈ 

కృప వలన మంచ్ఛ వార్ముగా మార్పో ము, అది మన సతిియలన్ ప ంచద్. ర్క్షణ విషయంలోకర వసతత  కృప 

అనేది పూర్తగా దేవుని పని. యిేస్ కరరస్త  లాజర్ు సమాధి వదద  నిలుచని "ఇదిగో చూడు లాజర్ూ! న్వీా 

పని ేసతత , నేన్ మిగతవ పని  ేసాత న్. న్వుా  ేతిని ఆడసితత  నేన్ మిగతవ పని  ేసాత న్" అనలేద్. కరరసతత  సమసతం 

 ేశ్ాడు. ర్క్షణ సమసతం దేవునిదని బ ైబిలనిది. ఐత,ే దీనిి కొందర్ు "ఔన్, నేన్ దీనిి నమాులి" 

అంట్ునవిర్ని నవకు తెలుస్ జాన్. అది నిజం. ఐతే నముకం కూడవ దేవుడిచ్ఛచనదే. కన్క దీనిి చూస్త ని 

కొందర్ు నమాులని త్లుస్త నిటో్యితే  వలా సంతోషం. వార్ు నమాులని మేము పరా ర్ధన  ేసాత ము. ఐతే దీనిి 

దేవుడు  ెయాయలని వార్ు గరహిం వలి. మర్ మన పని? మన వంత్ుగా ఏమీ  ెయయమా? ఔన్,  ేసాత ం. మన 

పాపాలిి ఇ ేచసాత ం. ఐతే బలో వదదకు వచ్ఛచనపుుడు, మన అవసరానిి త్పాు మరమేీ త్మర్ుచకోము. కృప 

అనగా మ ర్ుగు పడడవనికర రావడం కాద్, కృప అనగా మ ర్ుగు పాడేంద్కు రావడం కాద్, అద్ుత్ం కోసం 

రావాలి. కృప అనగా కొంచం సహ్వయం దొర్కరతే ఎంతో బాగుంట్ుంది అని నేన్ ఆశిసూత  రావడం కాద్ నేన్ 

ర్క్ింప బడవలి అని రావడం. అంద్కే దేవుని కృప ఇంత్ అద్ుత్మ ైనది. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :   ఇపుుడు చ్ఛని విరామం త్మస్కుని ఆ త్రాాత్ తిర్గ్ వచ్ఛచ, కృప అనేది 

దేవుడు మనకు ఇస్త ని వర్ం అన్న,  ఆయనే సిదధపర్చ్ఛ, దవనిని ఆయనే సాయంగా కొన్గోలు  ేసి మీకు 

అందజేస్త నవిడని, దవనిి అంద్కోవాలనే అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ చర్చదవద ం. దేవుడు  ేసని పనిని అర్ధం 

 ేస్కోవడం అద్ుత్ం. ఆయన ఏమి ఇవాబో త్ునవిడనే అంశ్ానిి, పరజలు దవనిి ఎలా అంద్కోవాలనే 

అంశ్ానిి చర్చదవద ం. చూసూత నే యండండి వ ంట్నే వ ేచసాత ం. 

***** 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మేము మర్లా వ వచము. ఇకకడ మనము Dr. E rwin Lutzer తో దేవునితో 

మనం నిత్య కాలానిి గడుపుతవమని కచ్ఛచత్ంగా ఎలా తలెుస్త ందనే అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ చర్చస్త నవిం. మనకు 

కచ్ఛచత్ంగా తెలియాలి, ఔనవ? ఔన్. కృప అనగా ఏమిట్ని చర్చం వలి. ఔన్ కృప యచ్ఛత్ం కృప అనగా 

యచ్ఛత్ంగా దేవుడు అందిస్త ని వర్ం. ఐతే ద్వుడు దనీికర అధిక వేల  ెలోిం వడు అనేక కోణవలతో యని ఈ 

అంశ్ం మనలిి బలంగా తవకుత్ుంది. దీని దవారా కృపన్ గుర్ంచ్ఛ  ెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మంచ్ఛది. ఒక మిషనరీ మరొక హింద్వుతో సతిహం  ేశ్ాడు. దీనికర కార్ణమేమిట్ంట్జ, 

ఒకర్ని ఒకర్ం గౌర్వించ్ కోవడమే కాకుండవ ర్క్షణ యచ్ఛత్ వర్మని ఆ మిషనరీ, హింద్వుకు తెలియ 

జేయాలని పరయతిిస్త నవిడు. ఇదెంద్కు యచ్ఛత్ వర్మయియందో  నేన్ ఇకకడ ఒక నిమిషం వివర్సాత న్. దీనిని 

మనం సాశ్కరతతో సంపాదించ్కోలేము. కరరస్త  మొత్తం వేల  ెలోిం వడు. ఐతే హింద్వు దవనిి నముడంలేద్, 

ఎంద్కంట్జ, సతవకరాయలు  ేసతత నే ర్క్షణ వస్త ందని అత్డు త్లుస్త నవిడు. మిషనరీ మరో ఊర్కర వ ళ్తత నిపుుడు, 

ఎంతో విలువ ైన, అర్ుదెైన ఒక ముతవయనిి బహూకర్ం వడు. హింద్వు, "సముదరంలోన్ండి ఈ ముతవయనిి 

వ లుపలికర తెసూత  నవకుమార్ుడు మర్నిం వడనవిడు". మిషనరీ ఏంట్ో కృత్జఞత్తో "మీకు  వలా కర్ తగిత్లు 

దీనికర డబుు  ేలోిసాత న్"అనవిడు. నిజంగానే హింద్వు నొచ్చకునవిడు "దీనికర మీర్ు వేల  ేలోిసాత రా? 

నవకుమార్ుని మర్ణవనికర కార్ణమ ైన ఈ ముతవయనికర మీర్ు వేల కట్టగాలరా?". 

అపుుడవ హింద్వుకు అర్ధమయింది, యిేస్ మన కోసం సిలువప ై  ేసిన పనికర వేల  ేలోినవచలేము. యిేస్న్ 

మన కొర్కు బాలి పశువుగా, మన పాపములన్  భార్ంచ్నట్ుో  దేవుని కృప కొర్కు, దేవుని పతరమకు వేల 

 ెలోించగలమా? ఈ అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ దీని త్రాాత్ వ ేచ వార్ం కార్యకరమములో మనము లోత్ుగా చర్చం వ 

బో త్ునవిము. దేవునికర తిర్గ్  ెలోించ గలమా? అంద్వలన నిత్యకాలం మనం దేవునికర ర్ుణ పద ి



9 
 

యండవలిుందే. అంద్కనే పర్లోకం స్ా త్ులతో నిండి యంట్ుందన్ కుంట్ునవిన్. మన మేనిడూ ఈ లోకంలో 

చూడని స ందరాయనిి అకకడ చూడగలుగుతవము ఎంద్కంట్జ మనం దేవుని కృప వలననే ర్క్షణన్ 

అంద్కునవిము.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : E rwin, కొందర్ు పరజలు దనీిని విని "నేన్ నవ ప ర్ుగు వానికనవి మ ర్ుగా్  

యనవిన్. ఔనవ? ఇది ముఖ్యమ ైన అంశ్మే కదవ? దీనిని ఈ అంశ్ానిి నవ ఖ్ాతవలోకర వార యాలి 

కదవ?"అంట్ునవిర్ు.  

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మొదట్ిగా, ప ర్గ్ంట్ి వయకరత కనవ తవనూ మ ర్ుగని యిత్డు  పెుడం సంతోషంగా 

యనిది. ఐతే ద్ర్దృషటవశ్ాత్ుత , మనకు మనం త్మర్ుు త్మర్ుచకునే సిాతిలో మనంలేము. అంట్జ కాక పలువుర్ు 

తవము మ ర్ుగు పడుత్ునవిమనే త్లుస్త ంట్ార్ు. ఎఫతసీు 2:1 ని మళ్ళళ చూదవద ం. కరరస్త  లేకుంట్జ మనం 

అతికరమములలో చచ్ఛచన వార్మే. ఇకకడ ర్ండు శ్ావాలునవి యన్కోండి, ఒకడు చనిపోయి ఇర్వ ై 

ఏళ్ళయియంది, మరొకడు మూడోరజుల కరరత్మే పో యాడు. ర్ంట్ిన్న వయతవయసమునిదవ?  బరత్కాలంట్జ, ఇదదర్కర 

ఒకేర్క అద్ుత్ం జర్గాలి.  

వాసతవ మేమిట్ంట్జ, మనందర్ం ఒకే పందెంలో యనవిం. అత్డిలా మనం  ెపుక పో వచ్చ. ఐతే మన 

మందర్ము పాపులమే. అత్డికర దెైవ క్షమాపణ అవసర్ం. నవకు అవసర్ం లేదని  ెపులేము. 

Aleksander S olzhenitsyn   వలా బాగా  ెపాుడు. పరపంచంలోని మంచ్ఛ వార్ని ఒక వ ైపూ  ెడా వార్ని 

మరోవ ైపు వేర్ువేర్ుగా  ేస ివార్ని దూర్ం దూర్ంగా నిలోచ ప డితే బాగుంట్ుంది కదవ అనవిడు. ఐతే ఈ గీత్ 

 ేదదవార్కర మంచ్ఛ వార్కర మధయలోంచ్ఛ వేలోదనవిడు. ఈ గీత్ ఆ విధంగా వ ళ్ళద్. మంచ్ఛకర,  ెడుకూ మధయన్ని 
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గీత్ పరత్మ మానవ హృదయంలో న్ండి వ ళ్తత ందని  ెపాుడు. మీర్ు నేనూ, జాన్ మంచ్ఛ వాళ్తళ కూడవ త్ర్చ్గా 

 ేసతత  ద్రాుర్ు్ లన్ చూసి పలుమార్ుో  ఆశ్చర్య పడవా ము కదవ!. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీర్ు నిజం  ెపాుర్ు, E rwin!. తవము మంచ్ఛ వాళ్ళం గన్క ఈ కృప త్మకు 

అవసర్ మనే పరజలతో మాట్ాో డుత్ునవిం. అంట్జ కాక, తవము  ెడా వాళ్ళమని పలువుర్ు త్లుస్త నవిర్నే 

సంగతిని కూడవ మనం గుర్తంచ్ కోవాలి. వార్ు జీవితవలిి పాడు  ేస్కునవిర్ు. మనిషిని మార్చ గలిగ్న శ్కరత 

కృపకు యనిదనే అంశ్ానిి వివర్ంచండి. మీ పుసతకంలో మీ వదదకు సలహ్వ కోసం వచ్ఛచన యువ జంట్న్ 

గుర్ంచ్ఛ చకకగా వార శ్ార్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మంచ్ఛది, దీనిి వివర్సాత న్ మొదట్ిగా, కుర పన్ అంగీకర్ంచడవనికర ఒపుుకోని ర్ండు 

ర్కాల ైన పరజలునవిర్ు. మొదట్ి ర్కం,వీర్ు వయభ వర్ం, మాదక దరవాయల వికరయం వంట్ి సామాజికమ ైన వాట్ిలో 

అధిక పాపం  ేసిన వార్ు. నేన్ ఘోర్ పాపం  ేశ్ాన్ దేవుడు కోపగ్ం వడు, కృపన్ అంగీకర్ంచలే నంట్ార్ు.  

తవము మంచ్ఛవాళ్తళ గన్క కృపన్ అంగీకర్ం వలేమనే మరో ర్కం పరజలు, సాన్నతి పర్ులు. వార్ు సమాజానికర 

గొపు సతవ  ేశ్ార్ు కదవ ? పతదవార్కర పలుమార్ుో  విరాళాల ని వచర్ు కదవ? వార్ు నేర్స్త ల పట్ిట కలో లేర్ు. వీర్ 

క్ంద్కు కృప? నిజమేమిట్ంట్జ, ఈ ర్ండు వరా్ ల వార్కర కృప త్పుకుండవ కావాలి. ఇదదర్ూ కృపన్  

అంగీకర్ంచగలర్ు. అంద్కే నేన్- మరో సంగతి- యిేస్ జీవించ్ఛన కాలంలోని భకరతపర్ుల కంట్జ, వేశ్యలే త్ార్గా 

పర్లోకం వ ళాత ర్ని ఆయన  పెాుడు. కార్ణం, కృప అవసర్మని భకరత పర్ులు త్లంచలేద్. (మత్తయి21:32) 

మాదకదరవయ వాయపార్ులిి, వేశ్యలిి మ చ్చకోవాలి, తవము ర్క్షణ ప ందవలంట్జ కృప అవసర్మని వార్కర తలెుస్. 

చూడండ,ి జాన్, ఒక రోజు చర్చలో ఒక యువ దంపత్ులు నవవదదకు సలహ్వ సంపరదింపుల కోసం వ వచర్ు. ఇది 

వార్ కధ- వార్ు భార్యలిి మార్ుచకునే కోబుులలో సభుయలు, ఆమ  భర్తన్ చర్చకర త్మస్కు వచ్ఛచంది, అత్నికర 
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ఇషటం లేదన్కుంట్ాన్. అత్డిని బలవంత్ంగా లాకుకని వచ్ఛచంది.  ెలోని నవణ ం కాన్కల పళ్ళంలో ఎంత్గా 

సంతోషిస్త ందో , అత్డు కూడవ అంత్గా సంతోషిస్త నవి డనిపించ్ఛంది. ఐనవ సరే వ వచడు, అత్డి భార్య లాకుకని 

వచ్ఛచంది. ఆరాధన త్రాాత్ నవముంద్కు వ వచడు. భార్యలిి మార్ుచకునే కోబుున్ నముుత్ునవిన్. నేన్ 

ఆ కోబుులో సభుయనిగా  ేరానని  ెపాుడు. భార్య ఇట్ీవల కరరస్త న్ అంగీకర్ంచ్ఛందని నవకు తెలుస్. కన్క నేన్, 

"కరరస్త న్ ర్క్షకునిగా అంగీకర్సాత వా?" అనవిన్. జవాబున్ మర్చపో లేన్. అత్డు, "నేన్  ేస్త ని పనిని 

ఆపు ేసాత నన్కుంట్జ ఆపు ెయయలేననవిడు. దీనిలో న్ండి తవనూ బ ైట్పడే వీలు లేదనవిడు. అంట్జ, తవనూ 

ఈ ఊబిలో లోత్ుగా కూర్ుకు పోయానని"   ెపుత నవిడు. అపుుడు నేన్ " పాపివని ఒపుుకోవడవనికర 

సిదధమేనవ? కరరస్త న్ న్న ర్క్షకునిగా అంగీకర్ం వలని, దేవుడు నిన్ి అంగీకర్ం వలంట్జ, దేవుని కృప 

అవసర్మని ఒపుుకుంట్ావా" అనవిన్. ఒపుుకుంట్ా ననవిడు. 

 ేసతంద్కు త్ట్పట్ాయిం ే పనిని అపుుడు  ేశ్ాన్. కృప ప ైన జూదమాడవన్ అనవిడు. కరరస్త న్ న్న ర్క్షకునిగా 

అంగీకర్ంచ మనవిన్. అనిిటి్కనవి ముఖ్యంగా మొదట్, న్నవు పాపివని గుర్తం వలి. సాశ్కరతతో ర్క్షణన్ 

సంపాదించలేవు. నిసుహ్వయుడవని దేవుని కృపన్ కోర్ుత్ూ, కరరస్త  న్న పాపానిి భర్ం వడని తెలుస్కో, 

భార్యలిి మార్ుచకునే న్న కోబుు గుర్ంచ్ఛ త్రాాత్ ఆలోచ్ఛదవద ం.  

అత్డు కరరస్త  నంగీకర్ం వడు. ఇత్డి జీవిత్ం నిజంగా మార్ందవ అని నేన్ ఆలోచ్ఛం వన్. ర్ండు వారాల 

త్రాాత్ అత్డు నవతో మాట్ాో డవలని కోర్నపుుడు, నవతో ఏం మాట్ాో డతవడవ? అన్కునవిన్. తవనూ స్వార్త 

సతవకు వ ళాత  మన్కుంట్ునింద్న, ఏ బ ైబిలు కాలేజీలో చదవితే మంచ్ఛదనే పరశ్ిన్ మాత్రం అడిగాడు. 

ఇకకడ, కృపన్ గుర్ంచ్ఛన ర్ండు ముఖ్యమ ైన పాట్ాలునవియి. మొదట్ిది, కృప కావాలని కోర్ుకునే వార్కర, 

వార్ జీవిత్ విధవనమేలాగునవిసరే కృప త్పుక లభస్త ంది. ఐతే ర్ండవ పాట్మునిది, ఒక సార్ దెైవ కుర పన్ 
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ప ందితే  ఎనిడూ మున్పట్ిలా యండము. త్రాాతి పోర గార ంలో మర్లా జనిుంచడమనే అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ 

చర్చంచబో త్ునవిము. దేవుడపుుడు మనకు కొత్త  ఆలోచనలిి, కొత్త  సాభావానిి దయ ేసాత డు, కన్క ఈ 

వయకరత మర్లా పాత్ జీవిత్ం లోకర వ ళ్ళలేడు. దేవుడత్నికర కొత్త  మానసిక పరా ధవనయత్ల ని వచడు. కృప ఇద,ే 

అంద్కే ఇది అద్ుత్ం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ కార్యకరమానిి ముగ్స్త నవిం. కృపన్ విశ్ాసించ్ఛన ఇదదర్ి గూర్చ యిేస్ 

 ెపాుడు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  జాన్! లూకా స్వార్తలో ఈ బలమ ైన కధ కనిపిస్త ంది (18:10). ఇదదర్ూ దేవుని 

నముుత్ునవిర్ు ఒకడు, దేవాలయంలోకర వ ళ్ళళన త్ర్ువాత్, "దేవా, నేన్  ోర్ులు, వయభ వర్ులున్ ఇన 

మన్షుయలవల  యండనంద్కు న్నకు వందనములు. వారానికర ర్ండు సార్ుో  యపవాసం  ేస్త నవిననవిడు". 

దేవునికర స్త త్ుల నర్ుం వడు. కుర పన్ విశ్ాసిం వడు. దేవుని శ్కరతని ప ంది ఈ సతవకరాయలన్  ేయగలనని 

నముుత్ునవిడు. 

ఇకకడ మరొక వయకరత యునవిడు. స్ంకర,్ దేవునివ ైపు చూచ్ట్క్రనవ ధెైర్యం లేనివాడు. ఆకాశ్ం వ ైపు కన్ిల త్త  

లేదని వాకయం  ెబుత్ునిది. రొముు కొట్ుట కొన్చ్ పాపిన ైన నన్ి కర్ుణించమని పరా ర్ధం వడు. అత్నికంట్జ, 

యిత్డు న్నతిమంత్ునిగా త్మర్చబడి ఇంట్ికర వ ళాళడు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇది అద్ుత్ం, ఇకకడ కృపన్ నమిున ఇదదర్ు వయకుత లలో, ఒకడు త్పుుగా 

నమిునంద్న న్నతిమంత్ునిగా త్మర్చబడలేద్. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఒకడు కృపతో మరన్ిి సతవకరాయలన్  ేయవచ్చననవిడు; మరొకడు దవనికంట్జ 

మర్ంత్ యనిత్మ ైన కృపయంద్ విశ్ాాసముం వద్. న లకు కూలిన వయకరతని ప ైకరలేప గలిగ్న కృప, ఏ ఆధవర్ం 

లేని వయకరతకర లభం ే కృప. ఈరోజు, ఈ కార్యకరమానిిచూసూత  వింట్ుని వార్లో కొందర్ు, ఇలాంట్ి వయకుత లు 

త్పుక యంట్ార్ు. వార్ు నిజాయిత్మగా నముుత్ునవిర్ు. నేన్ దీనిని సమర్ుంచలేన్. అనిిట్ీి  ెడగొట్ాట న్. 

ఇక నేన్ త్పిుంచ్కో లేన్. ఇత్ర్ుల జీవితవలిి నవశ్నం  ేశ్ాన్. తవము  ేసిన ఘోర్కృతవయలన్ వివర్సూత  

జ్ైలు ఖ్్ైదీలు నవకు త్ర్చ్గా జాబులు వార స్త ంట్ార్ు. "నవకరక నిరీక్షణ లేదని" వార్ు త్లపో స్త ంట్ార్ు. వార్కర 

నిరీక్షణ యనిద,ి కరమంగా చర్చకర వ ళ్తత  తవనూ మంచ్ఛ వాడనన్కుంట్ునవిడు. వందనవలు, కృప వచ్ఛచ వార్కర 

సహ్వయానిి అందిస్త ంది. ఐతే మరో వయకరతకర కృప కేవలం సహ్వయకర్ం మాత్రమే కాక గొపు అద్ుతవనిి 

ఇస్త ందని తెలుస్. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ముగ్ంపులో మీర్ు వీర్ కొర్కు పరా ర్ధన  ెయాయలి. పిరయులారా! దీనిి వింట్ుండగా, 

ఈయన  ెబుత్ుని పరసంగాంశ్ంలోని శుభవార్తన్ మీర్ు గుర్తం వరా? మీర్ంతో భకరతగా జీవిసూత  యండవచ్చ 

కరమంగా చర్ుచకు వేలుత ండవచ్చ. పర్లోకం వ ళాత నవ? అని త్ర్చ్గా సందేహం కలుగుత్ుండవచ్చ. మీర్ు 

సాయంగా అనేక సతవకరాయలు  ేసూత , దేవుడు వాట్ికర మర్ కొనిిటి్ి కలుపుతవడంట్ునవిర్ు. ఐతే కొదిద  

పరమాణంలో న ైనవ మీర్ు స ంత్ సతవకరాయలప ై ఆధవర్పడి యనవిర్ు. అదే మీ సమసయ మీ స ంత్ కారాయలప ై 

ఆధవర్పడట్ం మానివేస,ి దేవుడు కరరస్త  దవారా సమసాత నిి ఇసాత డని గరహిం వలి. త్ండిర ఎద్ట్ అంగీకార్ 

యోగుయల మయిేయంద్కు కావలసిన దంతవ కరరస్త   ేశ్ాడు.   

అంతే కాకుండవ, దేవుడు మిములిి గుర్ంచ్ఛ పట్ిటచ్కోడని త్లం  ేపరజలలో మీర్ూ యనవిరేమో. చూడండి, 

ఆయన మిములనేంతో పతరమిస్త నవిడని గరహించండి. ఆయన సమసాత న్ని మీకు ఇసాత డు- క్షమాపణ, ఆయనతో 
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పతరమ సంబంధం- మీనముకాన్ని రోజు యిేస్ కరరస్త  ప ైకర బదిల్న  ేసతత   వలు. ఆపని నిపుుడే  ేయగలరా? 

అలాగ్రతే E rwin, ఈ పరజలు దేవుని సనిిధిలోకర, పర్లోకంలోకర వ ళ్ో ంద్కు పాప క్షమాపనన్ 

అంద్కునేంద్కు, కరరస్త  వార్కొర్కు  ేసిన పనిని విశ్ాసించ్ఛ ఆయన యంద్ మాత్రమ ేవార్ు నముక 

ముం ేంద్కు సహ్వయపడే విధంగా ఈ పరజల నందర్న్న పరా ర్ధనలో నడిపిం వలని కోర్ుత్ునవిన్. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  అలాగే, పరా ర్ధదవద ం. మా త్ండీర! యిసే్ నంద్ అద్ుత్ కరరయ కొర్కు వందనములు. 

ఆయన ఘోర్ పాపులన్ ర్క్ిస్త నింద్కు న్నకు వందనములు. త్ండీర, ఈ పోర గార ం చూసూత  వింట్ుని 

పరజలందర్ కొర్కు పరా ర్ధస్త నవిము. వార్ు ఈవిధంగా పరా ర్ధం ెలా కుర పన్ దయ ేయమని వేడుకుంట్ునవిము. 

ఓ దేవా! నేన్ పాపినని గుర్తం వన్. నేన్ ద్రాుర్ు్ డనని గుర్తం వన్. ఆ పాట్ కూడవ నవవంట్ి ఘోర్ పాపి, 

అంట్ునిది. ఐతే, నే న్నక్షణంలో కరరస్త  నంగీకర్ం వన్. ఆయన కుర పన్ నమాున్. నవ సాన్నతి కరాయల ప ైననూ, 

నవ శ్కరత ప ైననూ నముకానిి వదిలేసి, నన్ి ర్క్ించ గల, నవ పాపానిి మోయగల సామర్ధ్ముని యిేస్ 

కరరస్త ప ై విశ్ాాసానిి నిలుపుత్ునవిన్. ఆయనన్ అంగీకర్ంచ్ఛ, "త్న్ి ఎందర్ంగీకర్ంచ్ఛరో వార్కందర్కర, 

దేవుని పిలోలగుట్కు ఆయన అధికార్ము అన్గరహిం ెన్" అనే వాగాద నవనిి విశ్ావసిస్త నవిన్ (యోహ్వన్ 

1:12) ఈ పరజలలో నముకానిి నింపండి. విశ్ాాసంప ై నముకం, యిేస్ నవమమున పరా ర్దస్త నవిం. ఆమ న్! 
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***** 

మా మర్నిి ట్ీవీ పోర గార మలిి  చూసతంద్కు యచ్ఛత్  John Ankerberg Show App  ెస్కొండి 

"యిేస్ కరరస్త న్ అంగీకర్ంచడవనికర పరా ర్ాంచ్" @ JAshow.org న్ 
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చట్టనూగా, TN 37414 అమ ర్కా. 
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