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YBS1-4-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?  

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

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

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సాాగత్ం, దేవునితో నిత్యతవానిి గడుపుతవమని కచ్ఛచత్ంగా ఎలా తలెుస్త ందనే 

అంశ్ానిి చర్చస్త నవిం. ద్నిి కచ్ఛచత్ంగా తెలుస్ కోవాలని అందర్ఆ ఆస్స్త ంట్నర్న్కుంట్నన్. కచ్ఛచత్ంగా 

ఎలా తేలుస్త ందవనిదే పరశ్ి. కరరస్త నంద్ విశ్ాసించ్ఛ న్నతిగా తీర్చబడడమనే అంశ్ానిి చర్చంచవము. ఐతే, ఇవి 

మర్ుమ ైన మాట్లు, E rwin, ద్నిని కొంచం దన్ిని వివరం్చండి. మనం దేనిి గుర్ంచ్ఛ చెపుత నవిం? ఎంద్కరది 

ముఖ్యం? ద్నిని వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇదిగో చూడండి పర్లోకం చేరేంద్కు మనలో పవిత్రత్ ఉండవలని తెలుస్కునవిం. 

అది విభనర ంతి కలిగ్స్త ంది. పర్పూర్ుు లం కాదని మనందరక్ర అన్భవ పూర్ాకంగా తెలుస్. అందర్ం 

పాపులమే. ఐతే, శుభవార్త ఏంట్ంట్జ, మన నముకానిి కరరస్త ప ైకర బదిలీ చేస్త నిపుుడు, మన పాపాలిి 

తీస్కుని త్న న్నతినిసాత డు గన్క, దేవుని దృష్ిటలో మనం పర్పూర్ుు ల మౌతవం. 

ఉదవహర్ణకు, మీకొక మాదరి్ని చూపిస్త నవిన్. మీ పుసతకానిి తీస్కుంట్ునవిన్. Chicago లో ఒక వయకరత 

ఎయిడ్సు తో చనిపో యాడు. అత్డు పుర్ుషులతో సభోగ్ంచే వయభిచవర్, ఐతే కరరస్త  ర్క్షణ నగీకర్ంచ్ఛ, మీర్ు 

మనస్ున్ ప ంది, క్షమించే దేవుని అద్ుత్ కృపన్ గూర్చ చకకని శ్ాక్షయ మిచేచవాడు. సరే, ఈ పుసతకం 

Roger జీవిత్ కధన్ త్లంచ్కుందవం. ద్నిని చదివితే కేవలం అపవిత్రత్, పాపం, మోసం, వయబిచవర్ం, 

అవిదేయత్లు మాత్రమే కనపడతవయి. అది నిజంగా అసహయపు గరంధం. 

ఐతే ఇకకడ మరొక పుసతక మునిదని మనం ఊహించ్కుందవం, జాన్, దవనిపతర్ు యిేస్ కరరస్త  జీవిత్ కధ. 

పుసతకానిి తెర్ుసాత ం. స ందర్యం, విధేయత్, పర్పూర్ుత్లు నిడిన జీవిత్ం. ఆ త్ర్వాత్ యిేస్ త్న పుసతకంలోని 
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పతజీలనిిటి్న్న తీసివేసాడన్కోండి. ఆ త్ర్ువాత్ ఇకకడ, Roger యొకక ఈ పుసతకానిి తీస్కుని యిేస్ 

Roger తో చెపాుడన్కోండి, "న్న పుసతకంలోని అంశ్ాలనిిట్ిన్న తొలగ్స్త నవిన్ి. ఈ పతజీలన్ లాగ్వేసాత డు. 

ప ైని అట్టలు మాత్రం ఇవుా". Roger యిేస్కు అట్టల నిచవచడు. యిేస్ త్న పతజీలన్ Roger పుసతకంలో 

ప ట్నట డు. ఇపుుడు ఏం జర్గం్ది? అట్టప ైన Roger జీవిత్ కధ అని రాసియుంది. ఐతే లోపల ఏమి యునిది? 

అద్ుత్ం, స ందర్యం, పర్పూర్ుత్, విధేయత్, పర్శుదధత్, దేవుని యొకక న్నతి. నిజానికర పుసతకు స ందరాయనికర 

దేవుడే ముగుధ డెై పో యాడు. ఇదే స్వార్త. స్లువప ైన యిసే్ కరరస్త  మనకు మార్ుగా త్న పరా నవనేి ధవరా 

పో శ్ాడు. ఆ కృప వలన మనం ర్క్ింప బడవా ము. విశ్ాాసం వలన న్నతిగా తీర్చబనడట్ం ఇదే. యిేస్ చేసిన పని 

వలన మనం న్నతిమంత్ులముగా తీర్చ బదినవమని అర్ధం. పర్లోకంలో దేవుడు మనకొర్కు చేసిన పరకట్న 

ఇది. 

ఐతే ఈనవట్ి కార్యకరమంలో, ర్క్షణలోని మరొక అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ చర్చంచబో త్ునవిం. పరజలు కరరస్త న్ 

ర్క్షకునిగా అంగీకర్ంచ్ఛనపుుడు దెఉవుద్ వార్ హృదయాలలో జర్గ్ంచే కరరయన్ గురం్చ్ఛ ఇకకడ 

మాట్ల డబో త్ునవిం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచ్ఛది పరజలు, "న్నతిగా మార్చబడట్ మనేది దేవుడు నవకొర్కు నిత్యకాలానికర 

చేసత పరకట్న ఐతే, కరరస్త  మూలంగా నేనిక పాపిగా ఎంచబడన్" అంట్ునవిర్ు. లేదవ, బదిలీ జర్ుగుత్ుందని 

చెప ుచ్చ. నేన్ చేసిన పాపం కరరస్త కు బదిలీ చేయబడి. కరరస్త  వేల చెలిలసాత డు. సిలువ ప నై వేల చెలిలంచవడు. 

సత్యమేమంట్జ, యిేస్ కరరస్త  న్నతి, పర్పూర్ుత్, ఆయన జీవిత్ం, న్నకూ నవకూ చట్ట  పర్ంగా ఇవాబడింది. ఇదే 

పరకట్న. కరరస్త లో దేవుని ముంద్ నిలుచనవిన్. Doger  జీవిత్ చరత్్రలోని పుట్లు ఇకకడ బదిలీ 

చేయబడవా యి. roger  పుసతకంలోకర యిేస్ జీవిత్ంలోని పతజీలు  మార్చ బడినవయి. దేవుని ముంద్ 
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పర్పూర్ుు లుగా కరరస్త లో నిలుచని యునవిం. ఐతే పరజలు, చట్ట  బదధమ ైన పరకట్న మాత్రం జర్గ్ందంట్నర్ు. అది 

మనలో మరేదెైనవ జర్గ్ందవ అని తెలుస్కోవాలన్కుంట్ునవిర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  కచ్ఛచత్ంగా 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మర్లో చెబిత,ే ఈ నూత్న జను సంగతేమిట్ి? 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇదిగో, యిేస్ చెపిున మాట్లిి వినండి. ఔన్, ఈ విషయంలో ఆయన చెపిుంది 

వినవలి. నికోదేము, అత్డు ఒక పర్సయుయడు- పర్సయుయలు చవలా విషయాలోల  ఎంతో మంచ్ఛవార్ు. వార్ుకూడవ 

పాతించలేని ధర్ు శ్ాసత ర నిబంధనలిి పతరమించే వార్ు. నిబంధనల బర్ువున్ వార్ు పరజల ప ైన మోపార్ు. 

మతవచవరాలన్ పరజలప ై మోపడం వాకరషటం. నిబంధనలనిిట్ిన్న పాట్ించడం ఎవార్ వలనవ కాద్. ఐతే యిత్డు 

దేవుని పతరమిస్త నవిడు. రాతిరవేళ యిేస్ వదద  కొచవచడు. త్నరాక ఎవార్కర తెలియ కూడదనిట్ుల గా ఇది 

సూచ్ఛస్త నిది. అత్డు, "దేవుని యొదదన్ండ ివచ్ఛచన బో డకుడవు, దేవుడు తోడె ైయుంట్జనేగాని ఇలాంట్ి 

అద్ుతవలు ఎవార్ఆ చేయలేర్ని" చెపాుడు. [యోహ్వన్ 3:2] ఇకకడ యిేస్, అడగకుండవనే ద్నిి గుర్ంచ్ఛ 

మూడవ వచనంలో చెపుత నవిడు. ద్నిి అందర్ఆ జాగరత్తగా గమనించవలి. "కరొ త్తగా జనిుసతత నే గాన్న ఎవార్ఆ 

దేవుని రాజాయనిి చూడలేర్ని" చెపాుడు. [యోహ్వన్ 3:3] 

జాన్, ఒక రోజు ఒక వయకరత నవతొ "నేన్ క్రైసాత వుడన్ ఐతే తిర్గ్ జనిుంచలేద్"అనవిడు. ఇకకడ ఏం చెపు 

దలచవనంట్జ, మీర్ు కరొ త్తగా జనిుసాత నేగాని, దేవుని రాజయమున్ చూడలేర్ని యిేస్ మున్పత చెపాుడు గన్క, 

మీ దేవుని రాజాయనికర వ ళళ లేర్ు. ఇకకడ, యిేస్ చెపుత నవి అంశ్ం నికోదేముకు అర్ధం కాలేద్. వ ంట్నే సీత రల 

గరాునిి గుర్ంచ్ఛ ఆలోచ్ఛంచ్ఛ, "ముసలివాదేలా జనిుంచ గలడు? ర్ండవ మార్ు త్లిల గర్ుము నంద్ పరవేస్ంచ్ఛ 
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జనిుంచవగాలడవ?"అనవిడు. అంద్కు యిేస్, "న్నట్ి మూలముగా, ఆత్ు మూలముగా జనిుంచ్ఛతేనే గాని 

ఎవార్ునూ దేవుని రాజయములో పరవేస్ంపలేర్ు" అనవిడు [యోహ్వన్ 3:4-5]. 

ఇకకడ, మన మా వాకాయనిి చదివిన వ ంట్నే, కొందర్ు ఇది బనపీతసాునిి సూచ్ఛస్త నిదన్కుంట్ునవిర్ు. ఐతే 

ఇది బనపీతసాునిి తెలియ జేయడం లేద్. నికోదేము ఈ అంశ్ానిి బనపీతసుమని త్లంచ లేదని నేన్ మీకు 

సవినయముగా తెలియజేస్ కుంట్ునవిన్. యిేస్ అత్నికర ఇదంతవ తెలుస్ నన్కునవిడు. న్నట్ిలోనూ, 

ఆత్ులోనూ తిర్గ్ జనిుంచవలని యిేస్ అనిపుుడు నికోదేము యిేమని త్లంచ్ఛ ఉంట్నడు? యిేహెజేకలు 

36:25 లోని పరవచనవలిి త్లంచ్ఛ ఉంట్నడు. "మిముున్ పవిత్ర పర్చెదన్ మీమీద శుదధజలము చలలల దన్. 

నూత్న హృదయమున్ మీకరచ్ఛచ నూత్న్నకర్ంచేదన్". బ ైబిలులో ర్కతంతో దేవుడు శుద్ధకర్ంచడం, పలుమార్ుల  

దెైవాత్ు కరరయకు జోడించబడుత్ుంది. ఇకకడ న్నట్ి బనపీతసాునిి గుర్ంచ్ఛ యిేస్ చెపుడం లేదని నేన్ 

త్లుస్త నవిన్. నిజానికర పాత్నిబంధనలో పరజలకు బనపీతసుము లేద్. యాజకుడు త్న చేత్ులన్ కాళళన్ 

కడుకుకంట్నడు. మామూలు మన్షుయలకు బనపీతసాులు లేవు. కన్క, బనపీతసుం ప ందవలని నికోదేముకు 

తెలిసి ఉండవలని యిేస్ ఎద్ర్ుచూసి ఉండడు. ఐతే పాత్ నిబంధనలో కూడవ దేవుడు పరజల మనస్లన్ 

మారాచడనే సంగతి నికోదేముకు త్పుకుండవ తెలిసత యుంట్ుంది. ద్నిని కొనిిసార్ుల  "శుదధ జలమున్ చలలడం, 

అపవిత్రత్న్ తీసి వేయడం" అనవిర్ు. 

నిజానికర బ ైబిలు అన్వాదవలు కొనిిటి్లో "మీర్ు న్నట్ిలోనూ, ఆత్ులోనూ జనిుంచ్ఛతేనేగాని పర్లోక రాజయము 

లోనికర పరవేస్ంపలేర్ు"అని యునిది. కన్క ఇకకడ ఏం చెపుుత్ునవిమంట్జ, దేవుడు ఒకని న్నతి మంత్ునిగా 

తేర్ుు తీర్చనపుుడు, అదే సమయంలో అత్నిలో ఏదో  మార్ుు జర్ుగుత్ుంది. అత్డు తిర్గ్ జనిుసాత డు. 
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మరొక కరొ త్త  నిబంధన పదం, నూత్న జను. ఇది యాబ ై డవలర్ల పదం. ద్నిి ఇలా వివర్ంచ్ఛ చెపువచ్చ.. 

దేవుడు మనిష్ిలో ఒక అద్ుత్ కరరయన్ జర్గ్ంచ్ఛ, ఆఉఅన కుని నూత్న సాభనవానిసాత డు. దేవుని జీవం 

సాభనవం మనిష్ిలోకర పరవేస్సాత యి. ఇకకడ ఈ అంశ్ానిి సుషటంగా చెపుబో త్ునవిన్. మీర్ు తిర్గ్ జనిుంచ్ఛన 

త్ర్ువాత్, మీర్ు తిర్గ్ జనిుంచవక ముంద్ మీలో లేనిదదేో  ఇపుుడు మీలోకర వచ్ఛచ చరే్ుత్ుంది. "ఎవడెైనన్ 

కరరస్త  నంద్ని యిడెల వాడు నూత్న సృష్ిట . పాత్వి గతించెన్, ఇదిగో సమసతమున్ కరొ త్తవాయిెన్" (2 కోర్ంధ్ 

5:17)అని బ ైబిలు చెబుత్ుంది. కన్క మనకు కరొ త్త  హృదయం ఇవాబడుత్ుంది. ఇది, "ఓ పరజలారా యిేస్ 

కరరస్త న్ ర్క్షకునిగా అంగీకర్ంచ్ఛన త్రాాత్ మా ఇషటం వచ్ఛచనట్ుల  జీవించ వచ్చనని" బో ధించే వార్కర ఇద 

జవాబుగా పనిచేస్త నిది. ఇలాంట్ి అపాయం ఈ సంగత్ులోల  త్పుక ఉంట్ుంది. ఐతే గుర్ుత ంచ్కోండి ఇకప ై 

మనం ఇషటం వచ్ఛచనట్ుల  జీవించము. మనకు కరొ త్త  కోర్కలతో కరొ త్త  హృదయం ఇవాబడింది. మీర్ు జనిుసతత నేగాని 

దేవుని రాజాయనిి చూడలేర్ని యిేస్ చెప ున్. [యోహ్వన్ 3:3]. కన్క, కరొత్తగా జనిుంచని పరజలు ఈ రోజు 

దవనిని చవలా జాగరత్తగా ఆలకరంచవలి ఎంద్కంట్జ ఇది యిేస్ చెపిున మాట్.   

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ కరొత్తగా జనిుంచే అద్ుతవనికర మనం కొంత్ సహ్వయపడలేము. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  దెైవాద్ుతవలకు వేట్ికర మనం సహ్వయపడలేము. దేవుడు ఈ లోకానిి సృష్ిటంచవలని 

త్లంచ్ఛ నపుుడు, ఒకవేళ మన మకకడ ఉనవి- మన మకకడ లేము- నక్షతవర లని సమసాత న్ని సృష్ిటంచడం 

నవకు చవలా ప దద  పని, కన్క కొంచం సహ్వయం చేసాత రా అని ఆయన అడగడు. 

ఈ కధ నవకు చవలా ఇషటం. Billy Graham బృందంలో 1954 లో పాట్లు పాడిన గాయకుడు George గుర్ంచ్ఛ 

నవ పుసతకంలో వార సాన్. నక్షతవర లన్ ఆకాశ్ంలో ఉంచడం ప దద  అద్ుత్మని పాడవడు. అత్డి పాట్న్ అపార్ధం 

చేస్కుని ఒకామ  కూట్ం త్రాాత్ వచ్ఛచ"S hea గార్ు! ఆకాశ్ంలో అమ ర్కా నక్షతవర లన్ నిలిపిందని ఎంద్కు 
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పాడవర్నిది". నిజమే, అమ ర్కా కొనిి అద్ుత్ కారాయలన్ చేసింది, మనిష్ిని చంద్ర నిలోకర పంపింది. ఐతే 

ద్నిని వింట్ుని స ైంట్ిస్ట లలో ఒకకర్ు కూడవ, లేబరోట్రీలోకర వ ళ్లల ఒక మదవయహిమంతవ పనిచేసినవ ఒకక 

చ్ఛని ఖ్నవనిి కూడవ సృష్ిటంచ లేర్ు. దేవుడు మనలో ఏదెైనవ కరొ త్త  దవనిి సృష్ిటసతత  దవనికర మనము 

సహ్వయపడలేము. మనం కరరస్త న్ విశ్ాసిస్త నవిము, మనలో కరొ త్త  దవనిి సృష్ిటంచేంద్కు ఆయనకు 

అన్మతి నిచ్ఛచ కృత్జఞత్తో ఉనవిం. ఐతే మొత్తంగా చూస త  ఇది దేవుని అద్ుత్మే. ఇది త్క్షణ అద్ుత్ం, 

కాలంలో ఒకక క్షణంలో జర్ుగుత్ుంది. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చ్ఛని విరామం తీస్కుందవం, E rwin, తిర్గ్ వచ్ఛచన త్రాాత్, కొనిి 

సతవకరాయలన్ చేసి తవము నూత్నంగా జనిుంచవమని ప ర్పాట్ుగా త్లుస్త ని పరజలు ఎలాంట్ి అపాయంలో 

పడతవర్ని మీర్ు త్లుస్త నవిరో ఆ సంగత్ులిి చెపాులి. వేదిక పిలుపుకు పరజలు ముంద్కు వసాత ర్ు. త్మ 

చేత్ులు ఎతిత  చూపిసాత ర్ు, కొనిి సార్ుల  పరా ర్ధనలు కూడవ చేసాత ర్ు. నిర్ుయాల కార్ుా ప ై సంత్కాలు ప ట్ిటనవ ర్క్షణ 

మాత్రం దొర్కద్. దొర్కరందన్కుంట్నర్ు, దొర్కలేద్. ఈ అంశ్ానిి ఎంత్ ముఖ్యమ ైనదో  గుర్తంచవర్న్ 

కుంట్ునవిన్. మేమేం చెపుబో త్ునవిమో అన ద్ర్ు చూస్త నవిరేమో. కన్క చూసూత నే ఉండండి మళ్ళళ 

వచేచసాత ం.   

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : 10:19 మంచ్ఛది, మళ్ళళ వచవచం. ముఖ్యమ ైన అంశ్ానిి Dr. E rwin Lutzer 

తోట్ి చర్చస్త నవిము. దేవునితో నిత్యతవానిి మనం గడుపుతవమని కచ్ఛచత్ంగా ఎలా తెలుస్త ంది? - అందర్కర 

ద్నిి తెలుస్కోవాలనే ఆశ్ ఉంట్ుంది. ఈ అంశ్ానిి చర్చస్త ండగా, పరజలు చేసత కొనిి త్పుులిి గుర్ంచ్ఛ 

కూడవ చర్చసాత ం. మనం మానవులంగా జనిుంచవ మనేది సుషటమ ైన వాసతవం, ర్ండు ముఖ్యమ ైన అంశ్ాలు 
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ద్నిలో ఉనవియి. ఆసకరతకర్ంగా, నూత్న జనులో కూడవ ర్ండు అంశ్ాలు ఉనవియని బ ైబిలు బో దిస్త నిది. 

ద్నిని వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  మొదట్ిగా, త్లిల త్ండిర కలుస్కునిపుుడు, త్ండిర త్న వంత్ుగా పుర్ుష కణవనిి త్లిల 

అందవనిి అందజేస్త ంద,ి ఇవి ర్ండూ కలిసి గర్ుసథ  స్శువు ఏర్ుడుత్ుంది. అదేవిదంగా యిేస్ నూత్న జను 

గుర్ంచ్ఛ చెపిునపుుడు, ర్ండు సంగత్ులు ఇకకడ ఒకట్గిా కలుసాత యి. మొదట్ిది, దేవుని వాకయం, వాకయం 

దవారా జనిుంచవ మంట్ునిది. ర్ండవద,ి దెైవాత్ు. కన్క దేవుని వాకయం, దెైవాత్ులు కలిసి మన హృదయాలోల  

ఒక అద్ుతవనిి జర్గ్సాత యి. ఈ అద్ుతవనిి మనం సాశ్కరతతో చెయయలేము. అది దేవుని పని. నిజానికర, మీర్ు 

తిర్గ్ జనిుంచవలని యిేస్ అనవిడంట్జ, గీరకు భనషా పరయోగమున్ బట్ిట  మీర్ు ప ైన్ండి జనిుంచవలని అర్ధం. 

కన్క ద్నిి రోజు వింట్ుని పరజలకు దేవుని యొకక అద్ుత్ం అవసర్ం. ఆ అద్ుతవనిి నేన్ 

అన్భవించవన్. మీర్ఆ అన్భవించే ఉంట్నర్ు. అది లేకుండవ యవార్ునూ దేవుని రాజయమున్ చూడలేర్ు. 

ఇవి యిేస్ కరరస్త  మాట్లు [యోహ్వన్ 3:3]. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చ్ఛనిపిలలలోల  త్లిలదండుర ల పో లికలు ఆసకరతకర్మ ైనవి. పుట్ిటన బిడాన్ చూసిన 

వ ంట్నే త్లిల పో లిక, త్ండిర పో లిక అనేసాత ం. పో లికలు కనబడతవయి. అది నిజం. అది నిజం. ఆత్ు పరకార్ం అది 

నిజమా? 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఔన్. నిజానికర, దవని ఫలిత్ంగా మనం దేవునిలాగుండవలి. మనం దేవునిలాగుండవలని 

బ ైబిలంట్ునిది. దేవుని గుణ లక్షణవలు కొనిి మనలో ఉండవలి. అనగా, పతరమ, సంతోషం, సమాధవనం. 

పర్శుదవధ త్ుుడు మన హృదయాలోల  నవట్జ లక్షణవలన్ని ఉండవలి. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : న్నతి లక్షణవలు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  దేవుని యొకక న్నతి లక్షణవలు. అనగా, మనం దేవునిలా మార్పో తవమన్కో కూడద్. 

ఏదో  మాయా మంతవర లతో చ్ఛని దేవుళళళగా మార్ లోకంలో తిర్ుగుత్ూ ఉండము. కాద్, ఇపుటి్కర, నిత్యకాలం 

మానవులు గానే మిగులుతవం. ఐతే, దేవుడు త్న సాభనవానిి మనలో పంచ్కుంట్ుండగా, ఈ లోకంలో 

మనకు నిర్ంత్ర్ సమసయలు, పాపాలు ఉనిపుటి్కర, మనం ముంద్కు కడలి దేవునిలా మార ేఅవకాశ్ం 

ఉనిదని తెలుస్కోవడం ఎంతో ఆనందకర్ం కదవ!. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : త్రాాతి అంశ్ానికర వ ళ్ద ం. మీర్ు వార సిన పుసతకంలో పరజలకు కొనిి 

హెచచర్కలనిచవచర్ు. వేదిక వదదకు ముంద్కు వచవచర్నవిర్ు. చేత్ు లలతవత ర్నవిర్ు. పరా ర్ధంచవ ర్నవిర్ు. ర్క్షణ 

ప ందలేదనవిర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఔన్. మరో అంశ్ానిి చూదవద ం. బనలల సంగతి చూదవద ం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సరే 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఒక బనలుడు క్రైసతవ గృహంలో ప ర్గాడు. కరరస్త న్ అంగీకర్ంచవలని అత్డికర చెపాుర్ు. 

బనలుడు పరా ర్ధంచవడు. ఐదవరేళళ పిలలవాడు, ప దదవాడెైన త్రాాత్ తవనూ ర్క్షణ ప ందవడో  లేదో  అత్డికే సర్గా 

తెలియలేద్. త్లిల దండుర లనవిర్ు, "లేద్, లేద్, న్నవు ఐదేళళ వయస్ులో పరా ర్ధన చేసి కరరస్త న్ 

అంగీకర్ంచవవు". ఒక సంగతి సుషటంగా చెబుత్ునవిన్, ఐదేళళ బనలలు ర్క్షణ ప ంద్తవర్ని నవకు నముక 

ముంది. ఐతే, జాఞ న్లలైన త్లిల దండుర లు పిలలలతో, "చూడూ, నముకం లేకుంట్జ, సర్ చేస్కో, కేరస్త ప ై ఇపుుడు 

నముకం నిలుపుకో. న్న ర్క్షకునిగా ఒపుుకో త్త్ఫలిత్ంగా న్నకు ఆయనప ై విశ్ాాసం కలుగుత్ుంది" అంట్నర్ు. 
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స ంత్ సాక్యయనిి చెబుత్ునవిన్, ఇది నిజం. నేన్ క్రైసతవ గృహంలో పుట్ిట  ప ర్గాన్, పరతీ రాతీర కరరస్త న్ నవలోకర 

ర్ముని పరా ర్ధంచవన్, నవలో ఏమార్ఆు కనపడలేద్. నవ పరవర్తన మర్ లేద్. నేన్ ర్క్ింప బడలేద్, ఎకకడికర 

వ ళళన్? ఏం చెయాయలి? నవకు పదవిలుగేలలపుుడు త్లిల దండుర లు, "న్వాసలు కరరస్త న్ నమాువో లేదో  మాకే 

సర్గా తెలియదనవిర్ు". పరయతిించవన్ గాని ర్క్షణ దొర్కలేదనవిన్."న్వుా ఏం చయాయలో ఇపుుడు 

తెలుస్కో, ఇది విశ్ాాసపు అడుగు" అనవిర్ు. కరరస్త న్ మన హృదయంలోకర ఆహ్వానించడ మనేది ఇకకడ 

సర్రన మాట్ కాదని తెలుస్ కునవిన్. ద్ని గుర్ంచ్ఛ ఎపుుడో  ఒకపుుడు త్పుకుండవ మాట్నల డదవం, జాన్! 

ద్నిి త్ర్చ్గా వాడతవర్ు గాని ఇది త్గ్న మాట్ కాద్. కొనిి సార్ుల  చ్ఛని పిలలలు అడుగుత్ుంట్నర్ు. ఆ కరరస్త  

మనలోని కరరసతత , మన ర్కతంతో త్డిసి పో తవడవ? ఆ మాట్న్ అక్షరాలా తీస్కుంట్ునవిర్ు. సర్రన మాట్న్ ఇలా 

చెపాులి. పాపులకు బద్లుగా యిేస్ సిలువప ై మర్ణించవడు. మీ పాపాలన్ మోసని వానిగా ఆయనన్ 

అంగీకర్ంచండి. పదవిలుగేళళకు నేనలా చేసినపుుడు, ర్క్షణ దొర్కరందనే నముకం కుదిర్ంది. 

కన్క, పిలలల లోంచ్ఛ పరమాద మునిది. కూట్ంలో పరజలు వేదిక వదదకు వ ళళడం మరొక పరమాదం. ఇది 

స్నిిత్మ ైన అంశ్ం. ఔనవ? ఐతే పాషటర్ు ముంద్కు ర్ండని పరజలకు పిలుపు నిస్త నవిడు. ఇది ప దద  సమసయ. 

మొదట్ిగా, ఒక వయకరత నవ సాభనవం కలిగ్ ఉండి, అనిి వందల మందిలో ముంద్కు వ ళ్ల ంద్కు సిగు్  

పడుత్ుంట్జ? 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ముంద్కు వేలలలేమన్కునింద్కు నర్కానికర వ ళళడమే నయమన్కుంట్నర్ు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  జాన్, నవ వయతిగత్ సాక్యయనేి చెపాుర్ు మీర్ు. పదకొండేళళ వయసూులొ నేనలాగే 

త్లంచవన్. ర్క్షణ కోసం ముంద్కు వ ళళడం కంట్జ నర్కానికే వ ళ్త ననవిన్, చ్ఛనిపుుడు. అతిధ్లు వసతత  
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సిగు్ తో మంచం కరరంద దవకుకని నన్ి మా సో దరీలు బ టై్కు లాగే వాళళళ. ర్ండవదిగా, మనం ముంద్కు 

వ ళళగానే మనకు ర్క్షణ దొర్ుకుత్ుందని త్లుసూత  ఉంట్నం. ఇది మనం చేసత మరో ప ర్పాట్ు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇది ఎంద్కు పో ర్పాట్ంట్జ, వేదిక ముంద్కు వ ళళడం లేక, పరా ర్ధంచడం వంట్ి 

పన్ల మీదనే వార్ు విశ్ాాస ముంచ్త్ునవిర్ు. పనిని మాత్రం నముుతవర్ు, కరరస్త న్ నముడం లేద్. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  పరా ర్ధన మిముున్ ర్క్ించదని చపెిు విభనర ంతి పర్చదలచవన్. పరా ర్ధన ఎనిడూ 

ర్క్ించద్. ఇపుుడిక జాగరత్తగా వింట్నర్ు. విశ్ాాసం ర్క్ిస్త ంది. విశ్ాాసానిి కరరస్త ప ైకర బదిలీ చెయాయలి. "నన్ి 

జాఞ పకముంచ్ కొముని సిలువప ై చెపిున దొంగకూడవ పరా ర్ధంచ లేద్". ఐత,ే అది పరా ర్దనే నన్కుంట్నన్. "న్న 

రాజయములోనికర వచ్చనపుుడు నన్ి జాఞ పకము చేసికొన్ము"[లూకా 23:43]. ఐతే ఆ దొంగ యిేస్న్ 

విశ్ాసించవడు. మీర్ు సార్న మాట్లిి నూట్ పలక వచ్చ. నిర్ుయం తీస్కోవచ్చ. ఐతే మానవ హృదయం 

లోకర విశ్ాాసం పరవేస్ంచనే లేద్. ఇకకడ మీకొక నిజమ ైన కధన్ చెపాులన్కుంట్ునవిన్. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చెపుండి 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  క్నడవలో, ఒక వీధిలో నివసించే పరజల వదదకు కొందర్ు వచ్ఛచ, కొంత్ డబుు ఇసతత  చలలని 

న్నడ నిచేచ చెట్ల న్ మీ వీధిలో నవట్ుతవ మనవిర్ు. ఇది మంచ్ఛదని పరజలందర్ఆ ఒపుుకునవిర్ు. వాళళళ వచ్ఛచ 

డబుు వసూలు చేస,ి చెట్ల న్ నవట్ి వ ళ్ళర్ు. కొనిి వారాల త్రాాత్ మొకకలన్ని వాడ ిపో త్ునవియి. వీధి 

పరజలు న్నళళళ పో సూత  ఉనవిర్ు. చెట్ల కు న్నళళళ పో స్త ని కొద్ద  మర్ంత్గా వాడిపో త్ునవియి. చ్ఛవర్కు, వాళళళ 

ఏం మొకకలిి నవట్నరో చూడవలన్కొని, మొకకలిి ప ైకర లాగ్ చూడగా, అమిున వాళళళ వేర్ుల  లేని వట్ిట  

కొములన్ న లలో నవట్నర్ని తెలిసింది. వేర్ుల  లేవు, ఏమీ లేవు. పర్లోక మంద్ని నవ త్ండిర నవట్ని 
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మొకకలనిియో ప లల గ్ంప బడున్. [మత్తయి 15:13]. ఇది కట్ినం కదవ! కన్క నేడు, ద్నిని వింట్ుని మీర్ు, 

ద్నిని వింట్ుని మీలో పలువుర్ు, ఓహో , ఏమని చెపున్? ప ైకర పచచని ఆకులుని చెట్ల వలే ఉనవిర్ు. 

పచచని చెట్ల లా గునవిర్ు గాన్న, కరరంద వేర్ుల  లేవు. దేవుడు వార్ని నూత్న్నకర్ంచలేద్. తిర్గ్ జనిుంచే 

అద్ుత్మ ైన అవకాశ్ానిి వార్కరవాలేద్. ఎంద్కంట్జ వార్నిడునూ- నవకర మాట్ బనగా నచ్ఛచంది- ఎనిడూ 

ర్క్షణ ప ందేలా విశ్ాసించలేద్. ఒపుుకుని ఉండవచ్చ, కార్ుా ప ై సంత్కం చేసి యుండవచ్చ. కన్క మనం 

చవలా జాగరత్తగా ఉండవలి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ర్క్ించే విశ్ాాస మేమిట్?ి దవనిి జాఞ న యుకతమ ైన విశ్ాాసంతో పో లచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇదిగో చూడండి, ఈ బలల  యొదద కూడవ ఒక ఉదవహర్ణ యునిది. ఈ కురీచలో 

కూర్ుచంట్జ, ఇది నవ బర్ువున్ మోస్త ందనే నముకం నవలో ఉనిది. ఇది మనస్లోని నముకం. ఐతే, ద్నిి 

నేన్ నముుత్ునవినని కురీచలో కూర్ుచంట్జ గాని నముకం నిజం కాద్. నమిు కురీచలో కూర్ుచనిపుుడు, 

దేవునికర సోత త్రం, జాన్, ఈ కురీచ విర్గలేద్. ఔనవ? అదేవిదంగా, పరజలంట్నర్ు, యిేస్న్ పతరమిస్త నవిన్, 

నముుత్ునవిన్, ర్క్షకుడని నముుత్ునవిన్. మానసికంగా ద్నిని నముుతవర్ు. ఐతే, పరపంచంలో అధిక 

దూర్మనేది హృదయానికర, త్లకూ మధయలో ఉనింద్న, విశ్ాాసం ఇకకడ బదిలీ చేయబడి పాపంలో 

ఉనవిమని మనము గుర్తంచ్ఛ ఆ నిసుహ్వయ సిథతిలో, యిేస్ కరరస్త తో మనం, "న్నవే ర్క్ించ గలవు, నన్ి 

ర్క్ించ్ము. నవకోసం చనిపో యినట్ుల  అంగీకర్సాత న్" అని చెబుతవమన్కుంట్నన్. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మిగ్లిన కొదిద  సమయంలో ద్నిని వివర్ంచేంద్కు అర్ణయంలో మోష్త సారానిి 

ఎతితన కధన్ ఇకకడ చెపుండి. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  ఇది అద్ుత్ం. ఇకకడ మనం యోహ్వన్ మూడవ అధవయయానిి గుర్ంచ్ఛ 

చర్చస్త నవిం. యిేస్, నికోదేముతో, "అర్ణయములో మోష్త సర్ుమున్ ఎలాగు ఎతెతనో, అలాగే విశ్ాసించ్ 

పరతీవాడున్ నిత్యజీవము ప ంద్నట్ుల  యిేస్ కరరస్త  ఎట్ట  బడవలలన్"[యోహ్వన్ 3:14-15]మీకు ఒక కధ 

గుర్ుత నిదవ? అపుుడొక తెగులు కలిగ్ంది. పరజల అవిధేయత్న్ చూసి కోపగ్ంచ్ఛన దేవుడు తెగులున్ 

పంపించవడు. ఏంచెయాయలని మోష్త అడుగగా దేవుడు, సరాునిి చేయించ మనవిడు. ఇద ఇత్తడి సర్ుం. 

సతంభం మీద ప ట్ిటన సరాునిి చూచ్ఛనవ పరతీవాడు చవవకుండవ బరతికాడు. [సంఖ్ాయ 21]. ఐతే, జాన్ వార్లో 

కొందర్ు శ్ాసత రజుఞ లు, కొదర్ు నవసిత కులు త్పుకుండవ అపుుడు ఈ విదంగా అత్ణిు  త్పుక అడిగే ఉంట్నర్ు, "ఇది 

ఏమాత్రం త్ర్క బదధంగా లేద్. సత ంభం ప ైన ఉంచబడిన సర్ుపు పరతిమకు, నేన్ దవనిి చూడడవనికర మధయ ఏ 

సంభందమ ైనవ ఉనిదవ? దవనిి చూడగానే నవ శ్రీర్ంలో ఉని సర్ుం విష పరభనవం త్గ్్  పో త్ుందవ? స ైన్ు 

పర్ంగా, వ ైదయ పర్ంగా, త్ర్కబదధంగా, ఇది వ ర్ర మాట్! ఐతే, మీరీ పని చేసతత  అద్ుత్ం చేసాత నని దేవుడనవిడు." 

ద్నిని చూస్త ని కొందర్ు పరజలు ఇపుుడు, "చూడండి, అనేక ఏళళ కరరత్ం యిేస్ చనిపో యాడనవిర్ు. ర్ండు 

వేల ఏళళ కరరత్పు యిేస్ మర్ణవనికర, నవకూ సంబంధమేమిట్ి? ఏమిట్ి సంబంధం? దేవుడు 

సంబంధమేర్ుర్ుసాత డు. ఈ రోజు కొందర్ు పరజలు కరరస్త  వ ైపుకు చూసూత  ఉండవచ్చ. విశ్ాాసంతో కరరస్త న్ 

చూస్త ండవచ్చ. సతంభంప ైన కాక, సిలువ ప ైన్ని కరరస్త న్ వార్ు చూస్త నింద్ వలన, చనిపో యి, తిర్గ్ లేచ్ఛ 

పర్లోకానికర ఎకరక పో వడం చూసి మాకు ఆ ర్క్షణ కావాలని" అడుగుత్ునవిర్ు. వీర్పుుడు న్నట్ి మంత్ులుగా 

తీర్చబడడమే కాకుండవ- ద్నిని గుర్ంచ్ఛ గత్ పోర గార మోల  లోత్ుగా చర్చంచవము. మరొకట్ి కూడవ జర్ుగుత్ుంది. 

వార్ హృదయంలో గొపు అద్ుత్ం జర్ుగుత్ుంది. వార్ు, "నవకరది అర్ధం కాలేద్, ఐతే అది జర్గ్ంది" అంట్నర్ు. 

అదే నూత్న జను. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ పోర గార ముి చూస్త ని మీర్ు నికోదేములా ఉనవిరేమో. మీర్ు భకరత పర్ులు. 

నిబంధనలిి పాటి్ంచ్ఛనవ మీలో నిజంలేద్. E rwin, కరొత్త  జను అద్ుత్ం కోర్ుకుంట్ుని వార్ కోసం మీర్ు 

పరా ర్ధంచవలి. దెైవ సహ్వయం కోర్ుత్ునవిర్ు. మీర్ు పరా ర్ధంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  జాన్, ద్నిని చూస్త ని పరజలలో కొందర్ు, "నిజమే. ఐత,ే నేన్ ఎకుకవ పాపం 

చేసానని" చెబుత్ుండవచ్చ. న్నవు చేసిన ఘోర్ పాపాలు, నేరాలు ఇకకడ సమసయ కాద్. యిేస్ సిలువప ై 

చేసిన పనిలోని అద్ుత్ం స ందర్యం, పర్పూర్ుత్న్ న్నవు అర్ధం చెస్కుంట్నవా అనేదే సమసయ. విశ్ాసించవలి 

అన్కునే వార్వార్ఆ త్పిుపో కూడద్.  

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : నిజమే.   

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  పరా ర్దదధం. త్ండరర, యిేస్ మా కోసం చనిపో వుట్క్ర వచ్ఛచనంద్కు వందనములు. 

సిలువప ై న్ని ఆయనన్ విశ్ాసించ్ఛన వార్ు కూడవ ర్క్షణ ప ందినంద్కు వందనవలు. పునర్ుతవథ న్డెైన 

కరరస్త న్ చూచ్ఛనంద్న నేడు పలువుర్ు నూత్నంగా జనిుంచవలని మేము పరా ర్ధన చేస్త నవిము. ఈ విధంగా 

పరా ర్ధంచేంద్కు వార్కర శ్కరతని దయచేయండి. "దేవా! నేన్ పాపినని తెలుస్. నన్ి నేన్ ర్క్ించ్కోలేన్. 

పాపపు వాయధి నవ శ్రీర్ంలోకర దూర్, మనస్న్ పాడు చసేింది. ఐతే యిపుుడు కరరస్త వ ైపు చూస్త నవిన్. నవ 

పాపాలిి మోసిన వానిగా ఆయనన్, నవ స ంత్ ర్క్షకునిగా అంగీకర్ంచవన్. దేవా, వీర్కర నిత్యజీవపు 

విశ్ాాసానిి పరసాదించండి. యిేస్నవమంలో". ఆమ న్. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : E rwin, గొపు పరా ర్ధన. వచేచ వార్ం ఈ పోర గార ంన్ కొనసాగ్దవద ం. వచేచ వార్ం 

దేనిని బో ధిసాత ర్ు? 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :  జాన్, నేన్ 99 సార్ుల  ర్క్షణ ప ందవనని చెపిున వయకరతని గుర్ంచ్ఛ చర్చసాత ం. మనం 

నిత్యకాలానికర ర్క్షణ ప ందవమనే సంగతిని తెలుస్కో గలమా లేదవ అనే అంశ్ానిి గుర్ంచ్ఛ మాట్నల డు కుందవం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అందర్ఆ ద్నిి తెలుస్కోవాలన్ కుంట్ునవిర్ు. త్పుక చూడండి. 

 

***** 

మా మర్నిి ట్ీవీ పోర గార మలిి  చూసతంద్కు ఉచ్ఛత్  J ohn Ankerberg  S how App చెస్కొండి 

"యిేస్ కరరస్త న్ అంగీకర్ంచడవనికర పరా ర్థంచ్" @ J Ashow.org న్ 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో స్టట  బనక్సు 8977 

చట్టనూగా, TN 37414 అమ ర్కా. 
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