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YBS1-3-TE 

దేవునితో నిత్యతవానిి గడప గలమని మీకు కచ్ఛిత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది?         - 

కార్యకరమం 3. 

 

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. దేవునితో నిత్యతవానిి గడుపుతవమని 

మీక్లా తెలుస్త ందనే అంశ్ానిి చర్చస్త నవిం. ఇది మంచ్ఛ అంశ్ం కదవ? దీనిని గుర్ంచ్ఛ మీకు తెలుస్కోవాలని 

లేదవ? ఐతే ఈ పరశ్ిలో వివిధ కోణవలు ఉనవియి. ఈ కోణవలలో మరొక కోణవనిి ఈ రోజు చర్చంచబో త్ునవిం. 

"మీర్ు పర్లోకం వ ళ్తత నవిరా?" అని పరజలిి అడిగ్తె వ ళ్తత మని చెబుతవర్ు లేదవ అలా ఆశిస్త నవిమంట్ుర్ు. 

పర్లోక పరవేశ్ానికర మనిష ంత్ మంచ్ఛ వాడుగా ఉండవలని త్రాాతి పరశ్ి అడిగ్తే, కొనిి చకకని జవాబులు 

వసాత యి. నిజానికర E rwin, మీ ఉదయ యగ్ ఒకర్ు మా క్రైసతవ పుసతక వికేరత్ల సభలో దీనిి గుర్ంచ్ఛ పర్శీలించగా 

అత్నికర కొనిి ఆసకరతకర్మ ైన జవాబులు లభంచవయి. దీనిి గుర్ంచ్ఛ చెపుండి.   

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  అత్డు ఒక అంగడి న్ండ ిమరొక అంగడికర వ ళ్తాడు. చూడండి మనం చదివేంద్కు 

పుసతకాలన్ ర్చ్ఛంచే వేధవంత్ పండిత్ులు వీట్ిలోో  కూర్ుచని ఉనవిర్ు. పర్లోకం వ ళ్తాలంట్జ మనం యి ంత్ 

మంచ్ఛ వాళ్ాంగా ఉండవలని అత్డు పరశిించవడు ఆశ్చర్యకర్మ ైన జవాబులొచవచయి. అధిక  నేన్ పర్లోకం 

వ ళ్ాలేనని పలువుర్నవిర్ు. క్రైసతవులు పర్పూర్ుు లు కార్ు. వార్కర క్షమాపణ ఉనిది. అని కొందర్ు చెపాుర్ు. 

పది, పన ిండుగుర్ని అడిగత్ే, ఒకకర్ు మాత్రం మీర్ు దవేునిలా పర్పూర్ుత్ కలిగ్ ఉండవలనే బ ైబిలు జవాబు 

చెపాుర్ు.  
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మర్ జాన్, నేడు ఈ పోర గార ంన్, పరర ట్స టంట్ులు, కేథలికుకలు ఇంట్లో  కూర్ుచని వింట్ూ ఉండవచ్చ. వీర్ు 

ఇర్ువుర్ూ ఒక అంశ్ానిఅంగీకర్ంచవర్ు, నిజానికర అనేక విషయాలన్ అంగీకర్ంచవర్ు. ఐతే, పర్లోకం 

వ ళ్్ో ంద్కు దేవునిలా పర్పూర్ుిలంగా ఉండవలని అందర్ూ చెపాుర్ు. త్నలా పర్పూర్ుత్ లేకుంట్జ, న్నతి 

మంత్ుడెైన దేవుడు పాపులిి ఎలా అంగీకర్సాత డు? ఇది సర్రన మాట్. ఇది త్ర్క బదధమే కాన్న, బ ైబిలుకు 

అన్గుణయమ ైనది కూడవ!. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  సమసతయమిట్ంట్జ,నిజముగా దీనిి మీర్ు ఆలోచ్ఛంచ్ఛ "నేన్ పర్పూర్ుిడినే అని 

చెపుగలరా?" 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  చూడండి, దీనిి చూస్త ని కొందర్ు, ఇపుుడు T.V ని ఆపుచేసతంద్కు సిదధమౌత్ూ 

ఉంట్ుర్ు. ఇది చవలా విచ్ఛత్రం! "ఎవర్ంత్ పర్పూర్ుు లుగా ఉంట్ుర్ని" వార్డుగుతవర్ు. దీనిి చూస్త ని వయకరత 

తవనూ పర్పూర్ుు డనని త్లంచ్త్ూ ఉనిట్్లో త,ే త్న భుర్యన్ అడిగ్తే తెలుస్త ంది. ఆమ , పర్సిితిని వివర్సతత  

తవనూ సమసయలోో  ఉనవినని తెలుస్కుంట్ుడు.  

ఈ సమసయతో పో రాడిన ఒక వయకరత కధ చెబుత్ునవిన్.  అత్డి పతర్ు Martin Luther. కొందర్ు T. V. 

ఆపుచేస్త నవిర్ు, ఎంద్కంట్జ వార్ు Martin Luther కు కేథలికుకలంట్జ నచచదంట్ునవిర్ు. Luther న్ 

గుర్ంచ్ఛ వారేమన్కునవి సరే, దీనిి మాత్రం వినవలసిందే. త్న ఆత్ున్ ర్క్ించ్కోవాలనే పరధవన కోర్కతో 

ఇత్డు E rfurt సనవయస్ల మాట్ములో చేరాడు. ఏం చయేదవలచవడంట్జ- పర్లోకం వ ళ్తాలంట్జ దేవుని 

పర్శుదధత్ మనకు ఉండవలని మధయ యుగపు వేధవంత్ులు చెపిునంద్కు సోత త్రం- కన్క దేవుడు త్మ 

నంగీకర్ంచేంత్ పర్పూర్ుత్ కోసం కృషి చెయాయలన్కునవిడు. దేవాలయం నిరేదషించ్ఛన పన్లనిిటి్న్న 

చేస్త నవిడు. శ్రీరానిి కృశింప చేసతంద్కు ద్పుట్ుో  లేకుండవ నేలప ై పడుకునవిడు. బిక్ాట్న చేశ్ాడు. 
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పతదర్కానంగీకర్ంచవడు. వీల ైననిి శ్రమలన్ భర్ంచవడు. కొనిిసార్ుో  ఎకుకవ రోజులు ఉపవాసమునిపుుడు 

అత్డు చనిపో తవడని త్లంచవేార్ు. 

ఐతే, ఇలాంట్ి పన్లే కాకుండవ, చర్చ కూడవ  అత్డికర కొంత్ ఊర్ట్ కలిగ్ంచేవి. ముఖ్యంగా పాపానిి 

ఒపుుకోవడం. సమసయ ఎమిట్ంట్జ, పరతీ సారీ ఆర్ు గంట్లు పాపాలిి ఒపుుకుంట్ుండగా, ఒపుుదలన్ 

ఆలకరంచే S taupitz  విస్గు భర్ంచలేక ఇలా ఆనవడు, "Luther మరోసార్ న్నవు పాపాలిి ఒపుుకోడవనికర వసతత  

చ్ఛని పాపాలిి కాక ప దద  పాపాలిి ఒపుుకోడవనికర రా" అనవిడు. ఐతే జాన్, త్న సమకాలీన్ల కనవి Luther 

చవలా మ ర్ుగ్రన వేదవంతి. మనం త్ర్ం మర్చ్ఛ పో యిన పాపం చ్ఛనిదవ, ప దదదవ అనేది ఇకకడ ముఖ్యం కాదనే 

సంగతిని అత్డు గుర్తంచవడు. అత్యలు పాపంకూడవ నిన్ి దేవునికర శ్ాశ్ాత్ంగా దూర్ం చేస్త ంది. 

త్న పాపాలనిిటి్న్న ఒపుుకోవాలన్ కుంట్జ, మరొక సమసయ వచ్ఛచంది. పాపాలిి యిత్డు ఒపుుకోవాలంట్జ 

మొదట్ గుర్తంచ్ కోవాలి. పాపాలన్ గుర్తంచ్ కోకపో తే, గుర్తంచ్కో లేక పర తే వాట్ిని ఒపుుకోలేడు. కన్క అవి 

క్షమింప బడవు. అంతే కాక, చేసిన కొనిి పన్లిి దేవుడు పాపాలని త్లుస్త నవి ఇత్డు త్లంచక పో వచ్చ. 

మరొక సమసయ కూడవ ఉనిది. కుళ్తయిని తెర్చ్ఛ నేలన్ త్డపడం లాంట్ిది ఇది. ఎడుకంట్జ రేపనేది, మరొక 

దినం న్నవు న్న పాపాలిిటి్న్న ఒపుుకునవి, రేపు న్నవు ఒపుుకోవలసిన పాపాలు మర్ంత్ అధికముగా 

ఉండవచ్చ. దీనికర అంత్ంలేద్. జర్ున్న భుషలో దనీిని ANFECHTUNGEN అనగా ఆత్ు కృంగుదల, 

నిసుహ్వయలతోట్ి అత్డు భుదపడుచ్నవిడు అంట్ుర్ు.  

మిగతవ భుద కూడవ చెపునవ? 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  చెపుండీ. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  అదృషట వశ్ాత్ుత  కధ ఇంత్ట్ితో ముగ్సిపో లేద్. త్రాాత్ అత్డు Wittenberg  అనే 

చ్ఛని ఊర్లో ఉపాధవయయునిగా ఉదయ యగం చేస్త ండగా S taupitz  అత్డిని దవర్శంచవడు. ఎంద్కంట్జ Luther 

అకకడ న్నతి శ్ాసాత ా నిి, వేదంతవన్ని భోదిస్త నవిడు. S taupitz , "న్వుా వేదవంతవనిి భొదించరాదవ? అదిన్న 

ఆత్ుకు మంచ్ఛదనవిడు". ఎంద్కంట్జ Luther ఎంతో అశ్ాంతిలో ఉనవిడు. అత్డు Rome కు వ ళ్తాడు గాన్న 

అకకడవ శ్ాంతి లభంచలేద్. నేన్ బ ైబిలున్ భోదించడం పరా ర్ంబిసతత  చనిపో తవనని చెపాుడు. భోదించక 

పో వడమే మర్ణమని అత్డు గుర్తంచలేద్. కరర్తనలిి భోదించడం పరా ర్ంభంచవడు. 22 వ కరర్తనన్ చూశ్ాడు 

"నవదేవా, నవదేవా, న్నవు ననేిల విడనవడితివి?" ఇకకడ, Luther, దేవునికర దూర్మ  ైపో యాననే భువనన్ 

యిేస్ కూడవ అన్భవించవడని చెపాుడు. త్న కోసమే ఆపని చేశ్ాడని గుర్తంచవడు. 

ఐతే రోమా ఒకట్ి పదహ్వర్ులో ప లు వార సిన "స్వార్తన్ గూర్చ నేన్ సిగు్  పడు వాడన్ కాన్" అనే వాకాయనిి 

అత్డు భూదించే వర్కూ అత్డికర సత్యం భుద పడలేద్. ఐతే పదిహేడవ  హడేవ వచనంలో ప లు, "న్నతి 

మంత్ుడు విశ్ాాసము మూలముగా జీవించ్నట్ుో  దేవుని న్నతి దవనిలో బయలు పర్చబడు చ్నిది" 

అనవిడు.చూడండి దేవుని న్ండి న్నతి బయలు పర్చ బడుచ్నిది. Luther దవనిి చదివి వణికర పో యాడు. 

దేవుని యొకక న్నతియిే అత్డి సమసయ. దేవునోో  అంత్ న్నతి లేకుంట్జ, ఆయన్ి త్ృపిత  పర్చడం స్లభం. ఈ 

వచనవనిి లోత్ుగా ఆలోచ్ఛంచ్ఛన త్ర్ువాత్ అత్డొక అంశ్ానిి కన్గొన గలిగాడు. ఆ న్నతి అనేది దేవుని 

గునలక్షణం, ఐతే విశ్ాాస్లకు ఇదే దేవుని వర్ం. త్న సర ంత్ న్నతిని దేవుడు మన ప నై కుముర్స్త నవిడు. 

దేవునిలో విశ్ాాసముంచ్ఛతే ఆ న్నతి మన ఖ్ాతవలో జమచేయ బడుత్ుంది. 

దీనిి చూచ్ఛనపుుడు తవనూ మర్లా జనిుంచ్ఛనట్ుో గా పర్లోకం వ ళ్ళానట్ుో గా అనిపించ్ఛందని Luther 

చెపుడములో ఆశ్చర్యమ ేలేద్. ఇపుుడు చ్ఛవర్కర దేవుడు కోర్ునట్ుో  నడుచ్కోగలడు. ఎంద్కంట్జ, యిేస్ 
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దేవుని నిబంధనలిి అత్ని కోసం పూర్త చేశ్ాడు. సతిియల దవారా, ఆచవరాల దవారా సంపాదించవలని త్లంచ్ఛన 

పర్పూర్ుత్, అవన్ని ఇపుుడు దవర్ పరకకన పడినవయి. సతిియలతో ఎవర్ునూ సంపాదించ్కోలేని దేవుని న్నతి, 

ఉచ్ఛత్ముగా ఇపుుడత్నికర లభస్త ంది. ఎలాంట్ి తీవరమ నై పర్మాణం. ఎంద్కంట్జ Luther చేసిన దేమిట్ంట్జ, 

మానవ శ్కరతతో మనం చేయగలిగ్న న్నతికారాయలన్ని, వాట్నిిటి్న్న కలిపినవ, అవన్ని దేవుని న్నతిని సంపాదించ 

లేవు. కోటో్ అర్ట్ిపండోన్ కుపుగా పో సినవ దవనోో ంచ్ఛ కమలా పండు రాద్. అదేవిదంగా మన మొత్తం న్నతి 

దేవుని న్నతిని సంపాదించలేద్. దేవుని న్నతి ఉచ్ఛత్ వర్ంగా మాత్రమే వస్త ంది.   

ఇపుుడు ముఖ్య భుగానికర వచవచం. పతరక్షకులకు శ్రర త్లకు ఇది అర్ధమౌత్ుందని ఆశిస్త నవిన్. ఎంద్కంట్జ 

స్వార్తలోని ముఖ్ాయంశ్ం ఇదే. ర్ండవ కోర్ంద ీ5:21 లో "మన మాయనలో దేవుని న్నతి యగునట్ుో  

పాపమ ర్ుగని ఆయనన్ (కరరస్త న్) మన కోసము పాపముగా చేస న్". కన్క మన పాపము కరరస్త  ఖ్ాతవలో 

జమ చేయబడింది. వయకరత గత్ంగా ఆయనలో పాపం లేద్. ఐతే చట్ట  పర్ంగా, వయభచవర్ం, దౌరే్నయం, బులలిి 

బలాత్కర్ంచడం, మదయ పానం, సాన్నతి వాట్ి అనేక పాపాలు ఆయనప ై మోప బడవా యి. మన పాపం ఆయనప ై 

మోప బడింది. ఆయన న్నతి, పవిత్రత్ మన ఖ్ాతవలో చేరాయి. చేయని పాపం ఆయనప ై మోప బడింద-ి  అనగా 

మన పాపం. దకక రానిది మనకు దకరకంది- అనగా ఆయన న్నతి. 

ఇది స్వార్త సందేశ్ం. విశ్ాాసం వలన మాత్రమ ేన్నతి. మనం కరరస్త వలే, న్నతిమంత్ులముగా ఉనవిమని- 

దేవుడు పర్లోకంలో పరకట్న చేస్త నవిడు. దేవుని న్నతి పాపుల ఖ్ాతవలో జమచేయబడింది. చట్ట  బదధంగా, 

దేవుని దృషిటలో, దేవునిలా మనమూ పర్పో ర్ుిలమే. అది లేక పర తే జాన్, దేవిని న్నతి  అత్ని ఖ్ాతవలో 

జమచేయబడక పర తే ఎవార్ూ ర్క్ింప బడలేర్ు. ఇదే దేవుని వాకయంలోని స్వార్త. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  లేఖ్న భుగానిి గరహించ్ఛనపుుడు Lutherకు లభంచ్ఛన న్నతి ఇత్ర్ులకు కూడవ 

ఎలా లభస్త ందయ  చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మొదట్ిగా, ర్క్షణ సంపాదనకు సతిియలు సహ్వయపడవని తెలుస్ కోవాలి. నేన్ 

ముంద్గానే చెపిునట్ుో గా, దేవుడు త్న న్నతిని మాత్రమ ేఅంగీకర్సాత డు, అలంట్ి న్నతి మనలో ఏమాత్రమూ 

లేద్. మా సతిియలు అపవిత్రముల ైనవి, మా న్నతి కరరయలు ముర్కర గుడాల ైనవని, యి షయా 6:6 చెపుత నిది. 

అందర్ునూ పాపం చేసి దేవుడన్గరహించ్ మహిమన్ పర ందలేక పో త్ునవిర్ు. [రోమా 3:23]. ఔన్, కొందర్ు 

ఇత్ర్ుల కంట్జ అధిక పాపం చేశ్ార్ు. దవనోో  సందేహంలేద్. అందర్ూ పాపం చేశ్ార్ు. ఇపుుడు ఎమౌత్ుందంట్జ, 

మనము కోర్ుకుంట్ుని సమసతమూ ఇపుుడు యిేస్గా మార్ుత్ుంది. నేన్ దేవుని బిడాగా ఆయనతో 

సహవాసంలో ఉండవలంట్జ, నేన్ ఇర్వ ై నవలుగ్ంట్లూ పర్పో ర్ు పవిత్రత్తో ఉండవలని దేవుని కోర్క. దేవుడు 

కోర్ుత్ుని దవనిని యిేస్ నిర్ంత్ర్ం మనకు దయచేస్త ంట్ుడు. ఇది అద్ుత్ం కదవ!. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇది అత్యద్ుత్ం. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  నేన్ పరా ణవనిి అర్ుంచేది ఏమిట్ని అడిగ్త,ే అలంట్ి వాని జీవిత్ంలో ఎకుకవ లేవు. 

ఐతే ఒకదవని కోసం పరా ణవనిి అర్ుసాత న్. అది జీవితవనిి పరభువిత్ం చేసి నన్ి మారచ్వేసింది. మార్ు మనస్ 

పర ందిన నపుుడు మాత్రం కలిగే అన్భవం కాదిది. ఇది నవకు పరతీదినం శ్కరతని ఇస్త నిది. "సింహ్వసనం ఎద్ట్ 

నేన్ క్ేమముగా ఉంట్ుననే పాట్ ఒకట్ి ఉనిది". నేన్ చట్ట  బదధంగా ఇపుట్ికే పర్లోకంలో ఉనవిన్. 

ఎంద్కంట్జ మనం కరరస్త తో లేపబడినవమని వాకయం చెపుత నిది. మనం యిేస్తో పర్లోకంలో కూర్ుచని ఉనవిం. 

యిేస్నవ పరతినిధిగా త్ండిరతో మాట్ుో డుత్ునవిడు. దీని అర్ధం ఏమిట్ల తెలుస్నవ? పర్లోకపు దవార్ం వదద  

మనకు సమసయ లుండవనిమాట్. మనం చట్టబదధంగా పర్లోకంలోకర చేర్పో యాం దీనిి గరహించ్ఛన Luther 
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పర్శుదధ పార్చబడే సాి లమునిదని సిదవధ ంతవనిి వదిలేశ్ాడు. నేర్ుగా పర్లోకం వ ళ్్ాంత్ న్నతి ఎవరల్ోనూ 

ఉండదనే అంశ్ానిి బట్ిట  ఈ శుబరపర్చబడే సిలం వచ్ఛచంది. 

Luther అర్ధం చేస్కుని సంగతి ఇది. దేవుని న్నతి పర్లోకంలో నవకు అనాయించబడితే, ఇకకన్ించ్ఛ నేర్ుగా 

పర్లోకం వ ళో్ళ, కరరస్త వలే పరప్ూర్ిత్తో దేవుని సనిిధికర పంపినచబడతవన్. ఎంద్కంట్జ కరరస్త  పవిత్రత్న్ 

బట్ిటయిే నేన్ ర్క్ింప బడవా న్ గాని, నవ న్నతిని బుట్ిట  కాద్. యిేస్ కరరస్త  స్వార్తలోని మేల ైన అంశ్ం ఇదే. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇది శుభవార్త, దీనోో  చకకని అంత్రారాద లునవియి. ఇపుుడు చ్ఛని విరామం 

త్రాాత్ తిర్గ్ వచ్ఛచ ఆ అంత్రారాధ లన్ గుర్ంచ్ఛ చర్చంచ బో త్ునవిం. ఇది అద్ుత్ం, దీని భువమేమిట్ంట్జ, 

ర్క్ింప బడవా నని గుర్తంచ గలన్, దీనిలో నేన్ సదవకాలము క్ేమంగా ఉండగలనని గుర్తంచ గలన్. విరామం 

త్రాాత్ వచ్ఛచ ఆ సంగత్ులిి వివర్సాత న్. 

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచ్ఛది మేము మర్లా వచవచం. Chicago లోని మూడి మ మోర్యల్ సంగ 

పాషటర్ు Dr. E rwin Lutzer తో మాట్ుో డుత్ునవిము. విశ్ాాసం దవారా మాత్రమ ేన్నతి లభస్త ందనే అంశ్ానిి 

చర్చస్త నవిము. Luther కన్గొని ఈనవడు మనందరక్ర అనాయించే ఒక అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ, ఈనవడు ఇకకడ 

చర్చస్త నవం. E rwin, మీర్ు చెపిున అంశ్ాలలోంచ్ఛ నేన్ కొనిి పరశ్ిలు అడగదలచవన్. మొదట్ిది, కొందర్ు 

పరశిిసాత ర్ు, "చూడండ,ి మీర్ు చెబుత్ునిట్ుో  యిేస్ కరరస్త  యొకక న్నతి, ఆయన సతిియలు, ఆయనన్ 

విసాశించ్ఛన వ ంట్నే నవకు దకరకతే, ఆ త్రాాత్ నేన్ నవ ఇషటం వచ్ఛచనట్ుో  జీవించ వచ్చనంట్ురా?" 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇలాంట్ి పరశ్ిన్ విని నేన ంతో సంతోషిస్త ంట్ున్. కార్ణం వినండి. మొదట్ిది, 

జీవిత్ంలో ఎనిడూ స్వార్తన్ వినని వారే సాధవర్ణంగా ఇలాంట్ి పరశ్ిలన్ అడుగుత్ుంట్ుర్ు. దీనంత్ట్ికర 

కార్ణ మేమంట్జ, దీని ఫలిత్ం వార్కర అర్ధం కావడం లేద్. చూడండ,ి అపర సిలుడు ప లు రోమా పతిరకలో 

స్వార్తన్ వివర్స్త నిపుుడు, అవిశ్ాాసి త్న పతిరకన్ చదివి, ఇలాగే ఆలోచ్ఛసాత డని అత్డికర బుగా తెలుస్. 

అంద్కనే ప లు, "కృప విసతర్ంప వల నని పాపములో నిలిచ్ఛ యుంద్మా" అని అడిగాడు [రోమా 6:1]. ప లు 

మాట్లన్ మీర్ు గుర్తంచ్ కొండి, ఎంద్కంట్జ మామూలు మనిషి ఈ స్వార్తన్ విని ఇలా త్లపో సాత డు, ఇది 

మంచ్ఛ బేర్ం! యి స్నంగీకర్సాత న్. పాపంలో జీవిసాత న్. ర్ంట్ిలో లాభం పర ంద్తవన్. త్రాాత్ ఏం 

జర్ుగుత్ుందనే అవగాహన పరజలలో లేద్. మనం ఊర్క ేపర్లోకంలో న్నతిమంత్ుల మని దేవునిచ ేతీర్ుు 

తీర్చ బడము. అదే సమయములో- మన త్రాాతి కార్యకరమం పూర్తగా ఈ అంశ్ంప ైనే ఆధవర్ పడబో త్ునిది. 

అదే సమయంలో మనం ఆత్ులో తిర్గ్ జనిుంచవం. అనగా దేవుడు మనకు అనేక కొత్త  కోర్కలనివాగా, 

ఆయనన్ సతవించవలనే కోరక్న్ దయచేయగా మనము కరొ త్త  పరజలుగా మార్పో త్ం. ఎవడెైనన్ కరరస్త  యి డల 

వాడు నూత్న సృషిట . పాత్వి గతించెన్; ఇదిగో కరొ త్త  వాయి న్. [2 కొర్ంధీ 5:17]. మనము దేవుని 

బిడాలముగా, లోకాన్సార్ంగా జీవిసూత  పాత్ పాపాలిి చేయదలిసతత , దేవుడు నిన్ి కరమశిక్షణలో ప ట్ిట  కరరయ 

జర్గ్ంచ్ఛ, హృదయాలోో  కరరయ చేసాత డు. మనలిి జార్పో నివాడు, మన పాపాలు తొలగ్ పో యి, మనం నూత్న 

జీవిత్ం గడపాలని ఆయన కోర్ుత్ునవిడు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నవణవనికర మరో వ ైపు. కొందర్ు, "నేన్ దేవునితో వాగాద నం చేస్కోవాలి. 

వీల ైనంత్గా ఆయన్ి సతవిసాత న్" అంట్ుర్ు. వీర్ు నిజాయితీ పర్ులు. వార్ు స్వార్తన్ పూర్తగా అర్ధం చేస్కొని 

పరజలు. దవనిని కొందర్ు ఆహ్వానంగా వాడుకుంట్ుర్ు. మీర్ు ముంద్కు రావాలి. కరరస్త న్ నిత్యకాలం 
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సతవిసాత మని మీర్ు వాగాద నం చెయాయలి. ఐతే యిత్డు, "నిజంగా అలా పరమాణం చెయాయలనే ఆశిస్త నవిన్. ఐతే, 

రేపతమౌత్ుందయ  తెలియద్ కదవ!" ఇలాంట్ి ర్క్షణలో ఎవర్రనవ పరశ్ాంత్ంగా ఉండగలరా? 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇది చవలా మంచ్ఛ పరశ్ి. ఒక స్వార్తకుడు గత్ంలో "అందర్ూ ముంద్కు వచ్ఛచ ఇకప ై 

కరరస్త న్ అన్సర్సాత మని పరమాణం చెయయండి" అని ఆహ్వానించవడు. కరరస్త న్ అన్సరస్ాత మని పరమాణం 

చెయయడమా? అనేక ఏళ్తాగా కరరస్త న్ ఎర్గ్న మన మిదదర్మే ఆయన్ి అన్సర్ంచేంద్కు శ్రమపడుత నవిం. 

కరరస్త న్ అన్సర్సాత నని పతరక్షకులోో  ఒకర్ు చెపుడం మీర్ు ఊహించగలరా? అది వాకయన్సార్ం కాద్. కరరస్త  

వదదకు వచ్ఛచనపుుడు మీరాయనన్ అన్సర్సాత నని వాగాధ నం చేసూత  ఆయన వదదకు రార్ు. అసలు ఎలాంట్ి 

వాగాద నం చేసూత రార్ు. దేనినో అంద్కునేంద్కు వసాత ర్ు. ఆ పాట్లో - చేత్ులతో దేనిన్న తీస్కు రాన్, న్న 

సిలువన్ పట్ుట కుంట్ున్" అని రాసి ఉంది. 

కన్క నిజమ ైన ర్క్షణ అనగా, నేన్ ఫలాన్న పని చేసాత నని దేవునికర వాగాద నం చేయడవనిి మాన్కోవాలి. నవ 

అవసరాలనిిటి్తో, మార్ని నవ పాపంతో నేన్ దేవుని వదదకు రావాలి. ఐతే నన్ి ర్క్ించ్ఛ, పర్శుదధ దేవుని 

సనిిధిలో నన్ి నిలుపగల వయకరతప ై నవ విశ్ాాసానిి నిలుపు కునేంద్కు వస్త నవిన్. కరరస్త న్ పూర్తగా 

విశ్ాసించడం విశ్ాాసపు బదిలీ, కరరస్త  తోట్ి ఇకకడ మతవచవరాలన్ని కాద్. కరరస్త  మరయ్ు, నవ సతిియలు, కరరస్త  

మర్యు ఇది. యిేస్ కరరస్త నూ, స్వార్త సతవయనిి ఆయన సిలువప ై చేసిన పనిని మన మ ంత్ అధికంగా 

చూసతత , అంత్ ఎకుకవ విశ్ాాసం మనలో పుడుత్ుంది. కరరస్త  దీనికర వేల చెలోించవడని గరహిసతత  నముకం 

కలుగుత్ుంది.  

నేన పుుడూ చెపతు మాట్న్ దీని త్రాాతి పోర గార ంలో చెపుబో త్ునవిన్. ఎంద్కంట్జ ఈ నముకం, సందేహ మనే 

అంశ్ానిి మనం లోత్ుగా చర్చంచవ బో త్ునవిం, ఇకకడ, "కరరస్ సిలువప ై మర్ణించ్ఛ నపుుడు న్నవు దేవుని 
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సనిిధిలో నిలోచడవనికర కావాలిున దంతవ చేశ్ాడని" చెపుత నవిన్. నమిు ఆ పన్లిి న్నవు  చెయాయలని 

నిర్ుయించ్కుంట్జ, ర్క్షణ పర ందవవని గుర్తసాత వు. ఎంద్కు? ఎంద్కంట్జ, అది న్నమంచ్ఛ త్నంప ై కాక, కరరస్త  కృప 

ప ైననే ఆధవర్ పడి ఉంది. ర్క్షణ అనగా 95 శ్ాత్ం దేవుని పని అంట్ూ, 5 శ్ాత్ం నేనే ఉంచ్కుంట్జ నముకం 

ఎలా వస్త ంద?ి సమీకర్ణ లోని 5 శ్ాతవనిి నములేన్. యిేస్ వేలన్ చెలోించ్ఛ సమాపత  మ ైనదనిపుుడు, 

ఆయన పనిలోని అద్ుతవనిి, విశ్ాాస్ల పర్పూర్ుత్న్ చూసి ఆయనన్ నమిునపుుడు, కరరస్త వలే నేనూ 

దేవుని సనిిధిలోకర వ ళ్ాగలన్. స్వార్తలోని అద్ుత్ం యిదే. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీతో కలిసి కృపన్ పరీక్సిాత న్. మీర్ు దీనిని చూస్త ని కొందర్ు, ర్క్ిముబడక 

ముంద్, త్మ సతిియలిి వాడు కుని ర్క్షణ పర ందవలని పరయతిించవర్ు. ఐతే కొదర్ు మాత్రం, "లేద్, అది 

ఉచ్ఛత్ వర్ం. నేన్ పుచ్చకుంట్ున్. ఐతే రేపు ఉనిది. నేన్ కరరస్త న్ నిజంగా విశ్ాసించ్ఛ, రేపు పాపం చేసతత , 

మర్లా మంచ్ఛ పన్లిి చయెాయలా? ముందవ? వ నకా? నవ కరరయలు ఎకకడ నిలుసాత యి? ఎలా నిత్య ర్క్షణలో 

ఉంట్ునో చెపుండి" అంట్ుర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మొదట్ిగా గమనించండి, నేడు కరరస్త న్ అంగీకర్ంచ్ఛ రేపు పాపం చేశ్ార్ు. నిజానికర 

నేడు కరరస్త  నంగీకర్ంచ్ఛ సాయంత్రం పాపం చెయొయచ్చ. అందర్ం పాపం చేసాత ం.  త్లంపులోో , మాట్లోో , చేత్లోో  

మనం పాపం చేసాత ం, సత్యమేమిట్ంట్జ, పాపానిి ఒపుుకుంట్జ, సహవాస కొనసాగ్ంపుకు ఆ ఒపుుదల 

అవసర్ం. నిజంగా, ఇది చవలా ముఖ్యమ ైన అంశ్ం. జాన్, మారాలా ఒకొకకక సర్కర ఆర్ుగంట్లసతపు పాపాలిి 

ఒపుుకుంట్ుండగా, Luther ర్క్ింప బడలేద్. నేడు సంఘాలోో  రోజూ పాపాలిి ఒపుుకుంట్ుని కొందర్ు 

ర్క్ింప బడట్ంలేద్. పాపాలిి ఒపుుకునింత్ మాతవర న మీకు ర్క్షణ దొర్కద్. మీ పాపాలిి మోసిన వయకరతగా 

కరరస్త నంగీకర్సతత  ర్క్షణ వస్త ంది. మిములిి దేవునితోట్ి కలిపత వయకరత ఆయన. ర్క్షణ అలా లభస్త ంది. ర్క్షణ 
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పర ందిన త్రాాత్ పాపాలిి ఒపుుకోవాలి. ఉదయానేి నవ పాపాలన్ ఒపుుకునవిన్. ఇది క్రైసతవ జీవిత్ంలో ఒక 

భుగం ఒపుుకోవడమంట్జ మనం పాపం చేశ్ానని దేవుని ఎద్ట్ అంగీకర్ంచడం. మన పాపాలిి తొలగ్ంచే 

హకుక ఆయనకునిదని అంగీకర్ంచడం కన్క బులయంలో నేన్ నవ త్లోిదండుర ల ఎద్ట్ నవ త్పుులిి 

ఒపుుకునిట్ుో గా, క్రైసతవుల వాలే మనం ర్క్ింప బడట్ం కోసం కాద్. నేన్ అవిదేయత్లో ఉనవిన్, 

సహవాసం కోసం నవ పాపాలిి ఒపుుకోవాలిు వచ్ఛచనన్, ఇపుుడు కూడవ నేన్ నవ త్ండిరకర కుమార్ుడనే. 

సరే, ఒకక అర్ుణ చేత్ యిేస్ కరరస్త  పర్శుదధ  పర్చబడా వార్ని- నిత్యకాలం- కావాలంట్జ హెబ్రర పదవ 

అధవయయంలో చూడండి. ఒకక అర్ుణ చేత్ ఆయన పరశ్ుదధ  పర్చబడా వార్ని సదవకాలం సంపూర్ుిలన్గా 

చేశ్ాడు [హెబ్రర 10:14]. త్న పాపానింత్ట్ిన్న తొలగ్ంచ్ఛ త్నన్ దేవునితో కలిపత ఒకక అర్ుణ Luther కు 

కావాలి. త్రాాత్ ఒక పని ఉంది - త్పుక చేసి ఉంట్ుడు- సహవాసం కోసం సదవ త్న పాపాలిి ఒపుుకోవడం. 

ఐతే మళ్ళా ర్క్ింప బడవలిున పనిలేద్. ఎంద్కంట్జ, ఇట్ువంట్ి సిదవధ ంత్ంతో, ర్క్షణ నిశ్చయత్ ఎవార్కర 

ఉండద్.  

కన్క నేన్ మున్పత చెపిునట్ుో , అవిధేయులిి దేవుడు కరమశిక్షణలో ప డతవడు. ఐతే ర్క్షణ నిశ్చయత్ మన 

మనస్ులో ఉంట్ుంది. దీనిి గుర్ంచ్ఛ త్రాాత్ వివర్ంగా చర్చంచ్కుందవం. మర్ కొనిి అంశ్ాలు గుర్ుత కు 

వస్త నవియి గాన్న వాట్ిని లోత్ుగా చర్చంచబో వడం లేద్. ఐతే మనం శ్ాశ్ాత్ంగా దేవుని పిలోలముగా 

ఉంట్ుమనే నిశ్చయత్ మన మనస్లలోకర వస్త ంది. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  కృపన్ ఇంకొంచం పర్శీలిదవద ము- కొందర్ు, "E rwin, మీకు నవ సంగతి 

తెలియద్. నేన్ ఘోర్ పాపనిి. అనిి పాపాలన్ నేన్ చశే్ాన్. మీర్ు చెపుత ని సంగతి నిజంలా కనపడాంలేద్" 

అంట్ుర్ు. ఈ సంగతి నిజమనేవ? వివర్ంచండి. 



13 
 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  పాత్ నిబంధనలో బ ైబిలు ఈ మాట్ చెపుడం అద్ుత్ం కదవ! "ర్ండి మోదము 

తీర్ుచకొందమని యి హో వా చెపుుచ్నవిడు. మే పాపములు యి ర్రని వ ైనన్ గొర్ర బొ చ్చవల  తెలోని వాగున్" 

(యి షయా 1:18). ఈ ఉదవహర్ణన్ బట్ిట  యిేస్ కరరస్త  న్నతి మనలన్ హిమమువల  తెలోగా చేసినవడని చెబిత,ే 

మంచ్ ముర్కర దవర్ప ైనే కాక చకకని దవర్ప ైన కూడవ కుర్స్త ంది. దీనిి రోజు ఎవర్ు విన్త నవిసరే, అనేక 

నేరాలు చేసిన జ్ైలు ఖ్్ైదీ వింట్ునవి సరే, రేపిస్ట , దొంగ, హంత్కుడు దీనిని ఎవర్ు వింట్ునవి సరే, కరరస్త  

నంగీకర్ంచ్ఛ నపుుడు వార్ు కూడవ మీ వల నే, జాన్, ర్క్షణ వరానిి అంద్కుంట్ుర్ు. ఐతే మన మిదదర్ం మంచ్ఛ 

క్రైసతవ కుట్ుంబంలో జనిుంచవమన్కోండి. అదృషట వశ్ాత్ుత , ఘోర్ నేరాలిి, పాపాలిి మనం చేయలేద్. ఐతే 

సత్య మేమంట్జ, అందర్కర దేవుని న్నతి అవసర్ం, ఘోర్ పాపులకు కూడవ అది లభస్త ంది. ఆ పాట్లో గొపు 

సత్యం ఉనిది. నిజంగా విశ్ాసించ్ఛన ఘోర్పాపి, ఒకక క్షణంలో దెైవ క్షమాపణ పర ంద్తవడు. అంతవ యిేస్ 

వల నే. స్వార్తలోని అద్ుత్ం అదే. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నేడు కరరస్త  నంగీకర్ంచవ లన్కుని వార్కోసం వచేచ వార్ం వర్కు 

ఆగకూడదన్కునే వార్ కోసం, అలంట్ి వార్ు మీతో కలిస ిపరా ర్ధన చేసతలా, త్మప ైన నముకానిి కరరస్త  ప ైకర 

మారేచలా వార్కొర్కు పరా ర్ధంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  అలాగే. మా త్ండీర! స్వార్తలోని అద్ుతవనిి బట్ిట  నేడు మిములిి స్త తిస్త నవిము. 

ఈ స్వార్త మంచ్ఛ వార్కర, చెడావార్కర కూడవ నిరీక్షణ నిస్త నింద్న వందనవలు. ఇర్ువరా్ లకూ ఒకే పరణవళ్ళక 

నిస్త నింద్న వందనవలు. అందర్ు పాపం చేసి దేవుడు అన్గరహించ్ మహిమన్ పర ందలేకునవిర్ు. [రోమా 

3:23] దీనిని వ ంట్ుని వార ్కొర్కూ, కరరస్త  సహ్వయంతో, ర్క్షణ పర ందవచ్చనని మొదట్ సార్ గుర్తంచ్ఛన వార్ 

కొర్కూ పరా ర్ధంచ బో త్ునవిన్. 
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నవ పిరయ సతిహిత్ుడవ! మీర్లా పరా ర్ధంచవచ్చ. "దేవా! నేన్ పాపిని గరహించవన్. కరరస్త  నంగీకర్ంచవలని 

గరహించవన్. యిేస్నవ పాపానిి భర్ంచవడని నముుత్ునవిన్. కరరస్త  న్నతిని నవదిగా అంద్కుంట్ునవిన్. ఈ 

విలువ ైన వార్ం కొర్కు వందనవలు. యిేస్ నవమంలో". ఆమ న్! 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  వచేచ వార్ం దీనిి గుర్ంచ్ఛ మర్ంత్గా చర్చదవద ం. E rwin, మనందర్కర కావాలిున 

అద్ుత్ం గుర్ంచ్ఛ చర్చదవద ం. కుో పత ంగా దీనిని చర్చసాత మో తెలపండి?  

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  తిర్గ్ జనిుంచడమ ేమన చరాచంశ్ం. న్నతిగా తీర్చ బడదవనికర దీనికర బేధ మేమిట్ి? 

ఈనవడు మన సమాజంలో "అత్డు మర్ల జనిుంచవడని పలువుర్ు చెపుత ండగా", మర్లా జనిుంచ్ఛన క్రైసతవుణిు  

గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు ఏమని భోదసి్త నిది? 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇది అద్ుత్ం, పిరయులారా! దీనిని త్పుక చూడండి. 
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