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YBS2-1-TE 

తమ రక్షణ గుర ించి సిందేహ ించేవార కి నిరీక్షణ - కారయక్రమిం 1 

అనౌన్సర్:       ఈ రోజు the J ohn Ankerberg  S how లో తరచుగా అడగబడే ముఖ్య మతపరమ ైన పరశ్న: 

దేవునితో నితయతవానిన గడప గలమని మీకు కచ్ఛితంగా ఎలా తెలుసుత ంద?ి అనే దవనిని చర్చంచన ై 

యునవనము. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చనిపో యిన ఒక నిమిషం తరాాత మీరు క్రసీుత  యొకకయూ, పరలోకం యొకకయూ 

స ందరాయన్నన, మహిమనూ చూడవలి. లేదవ మరొక దవనిన దేనినో చూసాత రు, అదేమిట్నేద ిమీరు నేడు 

ఊహించుక్ోలేరు. దవనిన గుర్ంచ్ఛ మీరు ఆలోచ్ఛంచ్ఛనపుుడు మన మనసుులో ఉదయించే ముఖ్యమ ైన పరశ్న: 

"నేను నితయతవానిన ఎకకడ గడుపుతవను?". 

అనౌన్సర్:       ఈ పరశ్నలకు జవాబిచేచందుకు మన క్ారయకమీములో Dr. E rwin Lutzer యునవనరు. వీరు 

Chicago, Illinois  లోని మూడి మ మోర్యల్ సంఘములో సీనియర్ పాషటరుగా పరచ్రయ చేసుత నవనరు. ఈ 

యన పరశ్నలకు జవాబిసాత రు:  

మొదట్ తవము క్్రైసతవులమని చెపుుక్ొని ఆ తరువాత జీవితంలో క్రసీుత ప ై విశ్ాాసానిన వదిలివేసిన వార్ని 

గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు యిేమని చబెుతుననది?  

తన పాపాలను ఒపుుక్ోకుండవ క్్రైసతవుడు మరణిసతత , దేవుడు అతనిక్ోసం చేసిన క్రయీ మొతతం రదదవుతుందవ?.  

ఈరోజు రేపు నిరంతరం, మనం రాక్షనలోనే ఉనవనమని మనకు కచ్ఛితంగా ఎలా తెలుసుత ంది? 

J ohn Ankerberg  S howలో ఈ పరతెయక క్ారయకమీానిక్ర మిముును ఆహ్వానిసుత నవనం. 
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***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :సాాగతం. మీకు కచ్ఛితంగా ఎలా తెలుసుత ందనే అంశ్ానిన గుర్ంచ్ఛ చర్చసుత నవనం. 

దేవునితో నితయతవానిన గడుపుతవమని మీక్్లా తలెుసుత ంది? ఆ సంగతి కచ్ఛితంగా తలెుసుక్ోవాలని అందర్క్ర 

ఆశ్వుంట్ ంద.ి ఔనవ? ఎలా అనేదే పరశ్న. మనం దేనిని నమాులి? దెైవమార్ మేమిట్?ి మనం చర్చసుత నన ఈ 

అంశ్ం చవలా ముఖ్యమ ైనది. E rwin ఈ రోజు మనం, CNN కు చెందినవ మాజీ అధిపతి Ted Turner ను 

గుర్ంచ్ఛ చర్చసుత నవనం. అతడు తన వయక్రతగత జీవితంలో క్్రైసతవ విశ్ాాసానిన గుర్ంచ్ఛ క్ొనిన విచ్ఛతరంశ్ాలు 

చెపాుడు. వాట్ిని క్ొంచం వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   వారాత  పతిరకలోో  అతడు చెపిున మాట్, "నేను ఏడెనిమిది సారుో  రక్షణ ప ందవను. 

విశ్ాాసం వదులుక్ోగానే మనసు కుదుట్ పడింద"ి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :చవలా విచ్ఛతరం. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   కనుక, రక్షణ ప ందవనంట్ నన వయక్రత ఇకకడ ఉనవనడు, క్్రైసతవ కుట్ ంబంలో పుట్ిట  

ప ర్గ్నవ క్రసీుత ను అతడు నములేదు. నేట్ి మన అంశ్ం విశ్ాాసానిక్ర సంబందించ్ఛనది. "నితయ రక్షణ" అని 

మనమంట్ నన దవనితో ఈమొతతం అంశ్ం జోడించబడ ిఉననద.ి నేను రక్ింప బడినవనని చెపిు ఆ తరాాత 

పాపంలో పడ ేవాళ్ళను మనం ఏంచెయాయలి? లేదవ, పాపం చేసిన పరతీసారీ రక్షణను పో గొట్ ట కునవనననే వయక్రతనేం 

చెయాయలి? ఇలాంట్ి సమసయల న లా పర్షకర్ంచవలి? పర్ష్ాకర మారా్ లని తెలుపుతునవనం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ, దీనిని చర్చసుత నవనమంట్జ మేము వ ర్ ీవారమని  తలంచవచుచ. ఎందుకంట్జ, 

ఆరంభ క్ాలం నుండీ సంగము ఈ పరశ్నతో కుసీత  పడుతూన ేఉననద.ి ఐనవ, చరచను సాగ్సాత ం. ఎందుకంట్జ, 
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పరజలలో సందేహ్వలునవనయి. చరచ ఈ అంశ్ానిక్ర సంబంధించ్ఛనది. రక్ింపబడిన తరాాత పాపం చేసి రక్షణను 

పో గొట్ ట కుంట్జ, మనం Ted Turner వ ళ్తత నన పడవలోన ేపరయానిసుత నవనము. Harry Ironside కధను 

చదవండ.ి 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   ఒకతను వచ్ఛచ తవనూ "99 సారుో  రక్షణ ప ందవనని" చెపాుడని Harry Ironside 

అనవనడు. మరొక కదవ చెపాును. గతంలో ఒక్ామ  మా ఇంట్ిక్ర వచ్ఛచంది, పాపంచేసిన పరతీసారీ, లభంచ్ఛన 

రక్షణను పో గొట్ ట కుంట్ామని ఆమ  చ్ఛననపిలోగా ఉననపుుడు చర్చలో పాసటరుో , భోదకులు బలంగా 

నూర్పో సారు. ఆఊలలో  ఒక తవర గుబో తు పరతీ ఆదివారం రక్ంిపబడుతుండే వాడు, ఐతే సో మవారం మళ్ళళ 

తవర గుడు పరా రంభం. మళ్ళళ ఆదివారం వచ్ఛచ రక్షణ ప ందేవాడు. చ్ఛవరకు పాసటరుకు పరా ణం విసిగ్పో యి "ఈ 

సార,్ల రక్షణ ప ందిన వ ంట్నే  తపుక పరలోకం వ ళ్ళళలా తుపాక్రతో నినున క్ాలిచ చంపాలి" అనవనడు. మళ్ళళ 

తవగ్ రక్షణను పో గొట్ ట కుంట్ాడు గనుక, ఇపుుడ ేఇతణిి  పట్ ట క్ోవాలి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :దీనిని చూసుత నన మీలో పలువురు సర్గా్  ఇదే పర్సిితిలో ఉనవనరేమో, దీనిక్ర 

పర్ష్ాకరం చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   ఇపుుడెం చెయయబో తునవన మంట్జ, మనమిపుుడెం చెయాయలంట్జ, J ohn, మొదట్ిగా 

లేఖ్నవలను తెర్చ్ఛ, నిజమ ైన విశ్ాాసులకు భదరతవ ఉననదని చెపాులి. ఆ తరాాత Ted Turner చెపిున 

సంగతులిన కూడవ చర్చంచు క్ోవాలి. ఎందుకనగా యితడు చెపిున ఇతర సంగతులను మనం జాగీతతగా 

పర్శీలిసతత - చ్ఛవర్ తీరుు మన చేతిలో లేకునవన- ఈ మాట్లను బట్ిట  అతనిక్ర సువారత అరధం క్ాలేదని తెలుసుత ంద.ి 

యిేసు సిలువ మరణం లోని అంతరారాధ నిన అతడు గీహించలేదని గుర్తసుత నవనం. ఆచవరాలిన పాటి్ంచ ేవయకుత లకు 

ఇతడొక ఉదవహరణ. ఐతే నిష్రయోజనం. ఈ అంశ్ానిన గతవారంలో కూడవ క్ొదిదగా చర్చంచవం. 
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డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :దీనిన గుర్ంచ్ఛన లేఖ్నవలిన చూదవద ం. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   సరే, క్రసీుత ను నిజంగా విశ్ాసించ్ఛన వార్ని గుర్ంచ్ఛ మాట్ాో డుకుందవం. రోమా 8 ని 

చూడండ.ి దెైవ సంకలుపు గొలుసులో ఇవి విరగని వలయాలు. చూడండి, పాో న్ లేకుండవ మనం భవనవనిన 

నిర్ుంచము. అదేవిదంగా ఆయన పరజలమ ైన మనలిన ఒక పరణవళిక లేకుండవ లోకంలోక్ర తీసుక్ొనిరాడు. ఈ 

సూతరం ఇతరులకు వర్తసుత ందో  లేదో  గాని విశ్ాసించ్ఛన వార్క్ర మాతరం తపుకుండవ వర్తసుత ంది. 

రోమా 8:29-30 లో, దేవుడు ఎవర్ని ముందుగా ఎర్గ్నో, వారు కుమారుని పో లికలో ఉండునట్ ో  వార్ని 

ముందుగా నిరియించెను. తన కుమారుడు అనేక సహో దరులలో జేషుట డగునట్ ో , ఎవర్ని ముందుగా 

నిరనయించెనో వార్ని పిలిచెను. ఎవర్ని పిలిచెనో వార్ని న్నతిమంతులుగా నిరియించనెు. దీనిన చూడండ,ి 

న్నతిమంతులుగా తీర్చన వార్ని మహిమ పరచెను. ఆహ్వ ఇది నిజంగా ఆశ్చరయకరం. 

విశ్ాసిసతత  దేవుడు మూడు పనులిన చేసుత నవనడు. మొదట్ిది, వార్ని ముందుగా ఎర్గ్ను.  ముందుగానే వార్ని 

ఎర్గ్న దవనిక్ర మించ్ఛన సంగతి. అనగా ఆయనకు వార్తో సంబంధముననది. ఉదవహరణకు పాతనిబందనలో 

సకల వంశ్ములలో మిముును మాతరమ ేనేను యిెర్గ్యునవననని దేవుడు ఇశ్ాీయిేలీయులతో చెపాుడు 

(ఆమోసు 3:2). అంట్జ, దేవునిక్ర ఇతర వంశ్ముల సంగతి తెలియదనుక్ో కూడదు. నవకు మీతో ఈ 

సంబంధముననదని దేవుడు చెబుతునవనడు. 

దేవుడు ముందుగానే ఎర్గ,్ ఏరురుచుక్ొని, నిరియించు కుంట్ాడని మనం చెపుగలం. ఐతే ఇది కట్ిటనమ ైన 

పదం. కలిుంచ్ఛ చెబుతునవనమని క్ొందరు తలుసాత రు. లేదు. ఇది బ ైబిలు మొతతంలో ఉననద.ి ముందుగానే 

ఆయన వార్ప ైన తన ఇష్ాట నిన నిరియిసాత డు. సరేాయర్ నగరపు పో లిమేరాలిన నిరియించ్ఛనట్ ో ,"కుమారునితో 

పో లిక కలవారగునట్ ో గా" నిరియిసాత డు(రోమా 8:29). మనం క్రసీుత లా మారాలని దవేుని క్ోర్క. గమనించండ ి
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"ఎవర్ని ముందుగా నిరియించెనో, వార్ని పిలిచెను" (రోమా 8:30). పదవనలుగేళ్ళ వయసులో 

క్రసీుత నంగీకర్ంచగా దేవుడు ననున పిలిచవడు. మీ సంగతంేట్,ి జాన్? 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఏడేళ్తళ 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   ఏడేళ్తళ, సరే. ఏదేమ ైనవ దేవుడు పిలువగా మనం విశ్ాసించవము. ఆ తరువాత 

పిలిచ్ఛనవ వార్ని న్నతి మంతులుగా తీరాచడు. ఒక మొతతం పోర గాీ ంను దీనిప ై క్ేట్ాయించవము. ఎవర్ని 

న్నతిమంతులుగా తీరేచనో- ఇకకడ అదుుత వచనం ఉననద-ి వార్ని మహిమ పరచెను (రోమా 8:30) అని 

దేవుడు చెప ును. నవ మట్ ట క్్రతే మీరు ఇపుటి్క్ ేపరలోకంలో ఉనవనరు. నేను ముందుగా ఎర్గ్న వారు, వారు 

నవ బిడడలు, వారందరూ నవ సనినదిలో మహిమ పరచబడతవరు. ఇలాంట్ ిసంఘట్నలలో ఎలాంట్ి లోపాలు 

ఉండవు గనుక సందులలోంచ్ఛ ఎవరూ క్రంద పడరు. దనీి భావమేమంట్జ, మనం నిజంగా క్రసీుత ను 

విశ్ాసించ్ఛనటో్యిత,ే నిజమ ైన విశ్ాాసం గుర్ంచ్ఛ తరాాత చర్చదవద ం. మనం నిజంగా క్రసీుత ను విశ్ాసిసతత  రక్షణ 

ప ందగలం. పరలోక్ానిక్ర చేరచబడగలం. 

గతంలో దేవుడు చేసిన మదట్ి ర్ండు పనులు - మనలిన ముందుగానే ఎర్గ్ నిరియించవడు. మధయలో ఉననద ి

పిలుపు దీనిన మనదరం రక్షణ ప ందినపుుడు అనుభవించగలం. మిగతవ ర్ండు, న్నతి - మహిమ - మనలిన 

పరలోక్ానిక్ర చేరుసాత యి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :"నేను నిరియింపబడినవనని ఎలా తెలుసుత ంద?ి" అని పరజలు ఆలోచ్ఛసుత నవనరు 

గనుక ఒక పరశ్న అడగాలి. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   క్రసీుత  వాగాద నవల దవారా ఇది తెలుసుత ంది. ముందుగా నిరియించబడి యిేరురచ బడట్ం 

గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు చెపుత ననపుట్ిక్ర- దీనిన గుర్ంచ్ఛ ఎంతో చపెుత ననది - దీన నకుకవ పట్ిట ంచుక్ో వదదని నేను 

చెపుత ంట్ాను. ఎందుకంట్జ, మీరు యిేరురచ బడవడ రో లేదో , నిరియించ బడవడ రో లేదో  మీక్ ేతెలిసిపో తుంది. క్రసీుత  

వదద క్్లేత , ఆయన బిదదవని న్నవు నిరూపించగలవు. 

నవ వదదకు వచుచవార్ని యిెంత మాతరమూ బయట్కు తోర సివేయను (యోహ్వను 6:37) నితయ జీవము నితుత ను. 

క్రసీుత  వాగాద నవలనిద ిపట్ ట కుంట్ ననది. మనం ఆ పని చయెాయలి. తరాాత పోర గీంలో మనలోని అనుమానవల 

గుర్ంచ్ఛ చర్చంచవలనుకుంట్ నవనను . నిజమేమిట్ంట్జ, నవ ప ైన విశ్ాాసముంచుతునవనవా లేక క్రసీుత ను 

మాతరమ  విశ్ాసిసుత నవనవా అనేదే ముకయంశ్ం. గతంలో నేనొక పోర గీంలో చెపిునట్ ో  - మనం దేవుని సనినధిలోక్ర 

పరవేశంచేందుకు క్ావలసినదంతవ యిేసు సిలువ మరణంలో చేసాడని చెపిున సంగతిని - మనం విశ్ాసిసతత  రక్షణ 

ప ంద ిఆ సంగతిని గుర్తసాత ం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ ఇదు అంశ్ాలలో, ఈ ఇదు లింకులలో - మీరు చెపుదలుచుకునన అంశ్ం- 

మీరు క్రసీుత  నందు విశ్ాాసముంచ్ఛతే, దేవుడు ఆదిక్ాలంనుండే, దీనినంతట్ిన్న సర్చేసి ఉంచవడనే సంగతిని 

తెలుసుక్ోవాలి. క్రసీుత  నంగీకర్ంచ్ఛనపుుడు, మీరు సాయంగా ఆపని చేసినవ, దేవుడు దీనిన చూడగలడు. మీరు 

క్రసీుత ను అంగీకర్సతత  మీరు భదరత ప ంది మహిమ పరచ బడేందుకు పరలోక్ానిక్ర వ ళ్తత రని బ ైబిలు చెపుత ననది. ఇద ి

వాసతవం.   

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   అంతేక్ాక మనం క్రసీుత నంగీకర్ంచ్ఛ నపుుడు, గతంలో తిర్గ్ జనిుంచడ మంట్జ ఏమిట్ో 

చెపుుకునవనం. క్రసీుత  నంగీకర్ంచ్ఛనపుుడు పర్శుదవధ తును ప ందుతవం. దెైవాతులో మనం ముదిరంచబడి 

ఉనవనము. దెైవాతు ముదరణ, జాబును పంపించడవనిన మీరు ఊహించుక్ోండి. రాజు ఒక జాబు వార శ్ాడు, దవనిని 
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లకక వేస,ి మ ైనంతో అతిక్రంచ్ఛ తన ముదర వేశ్ాడు. తన రాజ ముదిరక్ా వ లి ఉంగరంతో ముదిరంచవడు. లేఖ్ను 

ఎవర్రనవ తెర్సతత  తెలిసిపో తుంది, ఎందుకంట్ ెమ ైనపు ముదర విర్గ్ పగులుతుంది. దీనిన తెరవాలిున వయక్రత 

మాతరమ ేతెరవాలి. మనలో క్ొందరు పరజలు, క్రసీుత  నంగీకరం్చ్ఛ విమోచన దినమువరకు ఆయన యందు 

ముదిరంచబడ ియునవనరు (ఎఫ సీు 4:30). 

ఇపుటి్క్ ేనేను పరలోకంలో ఉనవనను తెలుసా జాన్? క్రసీుత  యిేసు నందు మనలను ఆయనతో కూడవ లేపి 

పరలోకమందు ఆయనతో కూడవ కూరుచండబ ట్ెటను (ఎఫ సీు 2:6). నేను Chattanooga లోని ఒక 

సుట డియోలో కూరుచని ఉండగా నవ లాయర్ Los  Angeles  లోని ఒక క్ోరుట లో నవతరుపున వాదించ్ఛ క్ేసును 

గ్లవడం సాధయమ.ే యిేసు మన నవయయవాదిగా పరలోకంలో మన పరతినిధిగా ఉనవనడు. అందుచేతనే 

అపో సతలుడెైన ప లు "దేవునిచే ఏరురచబడిన వార్ప ై నేరము మోపునదెవారు? న్నతిమంతులుగా తీరుచ దేవుడే 

శక్షవిదించు వాడెవడు? మరణించ్ఛన క్రసీుత . మృతులలో నుండి లేచ్ఛనవాడు ఆయనే (రోమా 8:33-34). యిేసు 

మన నవయయవాద"ి. అనవనడు. ఐతే సాతవను "పాపం చేసిన వయక్రత చనిపో తవడు, చనిపో వాలిున పాపి 

ఇకకడునవనడు. అతనిక్ర నరకమే" అని చెబుతవడని మనం ఊహించవచుచ. ఐతే మన పరతినిధి, మన 

నవయయవాది యిెైన యిేసు తండిరతో చెబుతుననది, "తండీర, ఈ వయక్రతని పాపం నుండి విడపిించవను అతడి 

అపుును చెలోించవను, అతడిక్ర విడుదల నివాండి". తండిర అంగీకర్ంచవడు. 

చూడండ,ి ఈ ఉదవహరణ పలుమారుో  వాడబడింది క్ాన్న దీనిన మరోసార్ చెపుత నవనను. క్ారును విపరీత వేగంతో 

నడిపిన వయక్రతక్ర వంద డవలరో అపరాధం విదించబడింది. జడిే  ఎదుట్ నిలుచనవనడు క్ాన్న అతడివదద  వంద డవలరుో  

లేవు. జడిే  తన కుర్చలోనుండి లేచ్ఛ, అధిక్ార దుసుత లిన విడిచ్ఛ మామూలు దుసుత లు ధర్ంచ్ఛ, క్రంీదిక్ర దిగ్ వచ్ఛచ 

నేరసుత ని పరకకన నిలుచనవనడు. ఇపుుడు జడిే  తన జేబులోనుండి వంద డవలరోను తీసి బలోప ై ప ట్ాట డు. వ నక్్ళిళ 
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దుసుత లిన ధర్ంచ్ఛ మళ్ళళ తన కురీచలో కూరుచని, ఆ వంద డవలరుో  తీసుక్ొని, "అపుు చెలోించవవు నువిాక 

సతాచచగా వేలోో చనవనడు". ఇదే సువారత. దేవుడు వ లచెలోించ మంట్ నవనడు. ఆయన క్ోర్నదవనిన 

సమకూరుసాత డు; తన పరశ్ుదధతను మనం అంగీకర్ంచవలని క్ోరుతునవనడు. యిేసు సిలువప ై 

మరనించ్ఛనందున, రక్షణ పూర్తగా దేవునిద,ే న్నవు నేనూ క్షమించ బడినవం. దేవునిచే ఏరుడిన వార్ప ై నేరము 

మోపిన దెవరు? న్నతిమంతులుగా తీరుచ వాడు దేవుడే (రోమా 8:33). ఇది, లోకంలో సుభవారత క్ాకుంట్జ, మన 

క్రక సుభవారత ఎకకడ లభసుత ంది? ఇదే సువారత. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచ్ఛది, ఇపుుడు చ్ఛనన విరామం తీసుకుని తిర్గ్ వచ్ఛచన తరాాత క్ొంచం 

లోతుగా చర్చంచ బో తునవనం. ఎందుకంట్జ, ఈ పరశ్నలకు జవాబులు లభసతత నేగాన్న వార్క్ర మనసులో న ముద ి

కలుగదు. పాపానిన ఒపుుక్ోకుండవ నేను చనిపో తే? ఇది ఈ అంశ్ంలో మరో భాగం- "నేను రేపు పాపం చేసతత  

ఎలా?". ఈ రోజు దేవుని పతరమిసూత  సతవినవచలను కుంట్ నవనను. ఐతే రేపు నవ పర్సిితి ఏమిట్ి? ఈ పరశ్నలకు 

బ ైబిలు పరక్ారం జవాబులు చెబితేనేగాని, పరజలు శ్ాంతించరు. కనుక చూసూత నే ఉండండి, తిర్గ్ వచ్ఛచన తరాాత 

జవాబులనిసాత ము. 

***** 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచ్ఛది తిర్గ్ వచవచం. దేవునితో నితయతవానిన గడుపుతవమని మనకు 

కచ్ఛితంగా ఎలా తెలుసుత ందనే ముఖ్యమ ైన అంశ్ానిన E rwin Lutzerతో చర్చసుత నవనం. ఇకకడ క్ొనిన ఖ్ట్ిన 

పరశ్నలునవనయి,E rwin- పరజలు రక్ింపబడతవరని తెలుసు, ఇది దేవుని ఉచ్ఛత వరమని పరజలు గీహించవరు, 

ఐతే క్ొండరీ వరానిన తీసుకుని వయరధమ ైన పనులకు ఉపయోగ్సుత ంట్ారు. క్ొనిన ఉదవహరణలునవనయి. 

హృదయానిన అంచనవ వేయలేము, ఐతే అలు విశ్ాాసులు క్ొందరు ఇలా చెపుత ండగా గమనించవలి. చూడండి, 
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E rwin, యిేసు క్రసీుత ను నేను నిజంగా నముుతునవనను. ఐతే, మధయలో నేను క్ొనిన పాపాలను, ఘోరమ ైన 

పాపాలు చేసాను, వాట్ిని నేను ఒపుుక్ోలేదు. అనే వారక్్ర మీరేమని చెబుతవరు?   

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   జాన్, ఈ అంశ్ానిన చర్చంచక ముందు క్ొంచం వ నుకకు వ ళోి, పరసుత తం క్ొందరు 

చెపుత నవన సమసయను పర్శీలించదలచవను. "ఇదిగో చూడండి, క్రసీుత  నంగీకర్ంచ్ఛ పాపంలో జీవించ 

వచుచనంట్ నవనరు". దీనిన లోతుగా పర్శీలించవలి. ఇదదరు యువతీ యువకులు ఒకర్నొకరు పతరమించు 

కునవనరు, వివాహం క్ోసం పరధవనం కూడవ జర్గ్ంది. అతడు నమకసుత డని ఆమ కు తెలుసు, మంచ్ఛవాడు. 

అతడు నముకసుత డు గనుక వార్పుుడు భారయ భరతల లాగ ేఉనవనరు. అతడు తపుక ననున ప ండవో డ తవడు 

కనుక ఊలలో  అందర్తో నేను పాపం చేయవచుచ నని అంట్ ందవ? అనదు, అననే అనదు. ఆమ  అతనిన 

పతరమిసుత ననద.ి అతడు ఆమ ను పతరమించేందుకు ఇషటపడవడ డు. అదేవిధంగా, క్రసీుత ను రక్షకునిగా అంగీకర్ంచ్ఛన 

తరాాత, "ఓ, పరలోకం వ ళ్తత ను గనుక పాపలో జీవిసాత ను" అని వారు తలుసాత రా? అతడు అలా తలిసతత , అతడు 

క్రసీుత ను అంగీకర్ంచనే లేదని గీహించవలి. 

ఐతే, కృప దుర్ానియోగం చయేబడు తుననదనుకుంట్ నవనను. దీనిన క్ొంచం గట్ిట గా చెపుత నవనను వాసతవ 

మేమిట్ంట్జ, దేవుడు మనలో నవటి్న క్రసీుత ప ైని క్ొతతక్ోర్కను, పతరమను, ఆ దెైవ సాభావానిన మనం ఎననడూ 

వదలకూడదు. నిజమ ైన విశ్ాాసి యొకక పరధమ లక్షణం ఇదే.  

బాలయంలోని వేధింపుల వలన ఎనోన సారుో  మానినవ మరలా తవగుడులో పడిపో యిన ఒక్ామే నవకు తెలుసు. 

ఆమ  నిజమ ైన విశ్ాాసి అని నేను నముుతునవనను, ఎందుకంట్జ  పరతీసారీ ఆమ , " ఓ దేవా! నిన నంతగానో 

పతరమిసుత నవనను, ఈ పాపం చేసినందుకు చ్ఛంతిసుత నవనను. ఈ అలవాట్  మానేందుకు సహ్వయ పాడమని 
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పరా ర్ధసుత నవనను" రక్ింప బడినవ పాపంతో అవసి పడుతునన వయక్రతయొకక పరా రధన ఇది. ఇలాంట్ి పరా రధనకనవన 

భననమ ైనది చేయడమంట్జ, "మంచ్ఛది, క్రసీుత నంగీకర్ంచవను గనుక ఇక అంతవ నవ ఇషటమ!ే" అని చెపుడం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనలో పలువురు, గృహ్వలలో తలోిదండుర ల కట్ినమ ైన కమీశక్షణలో 

ప ర్గ్నవారునవనరు, ఇతరులతోట్ి మన సంబంధం మన పరవరతన ప ైనే ఆధవర పడుతుంది. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   ఔను, ఇది పూర్తగా మరొక అంశ్ం జాన్, ఈ అంశ్ం గుర్ంచ్ఛ పూర్తగా ఒక పోర గాీ ం 

చేయవచుచ. మనిషి దురలవాట్  మానుక్ోగానే పాపంనుండి విడుదల ప ందడు. పతరమించేందుకు, క్్రైసతవ 

జీవితంలో ఆనందించేందుకు విడుదల ప ందుతవడు. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   మీరు చెపిున మరో అంశ్ానిన చర్చంచ దలచవను. నిజంగా పాపంచేసిన వాని 

సంగతేమిట్?ి వార్క్ర రక్షణ దొరకదవ? ఈ పోర గీంను ఆ చరచతోనే పరా రంభంచవం. యిేసు మాట్లను వినండ.ి 

మునుపు ప లు మాట్లు వినవనము ఇపుుడు యిేసు యోహ్వను 10:27-30 లో చ్ఛపిున మాట్లు "నవ గొర్ీలు 

నవ సారము వినును. నేను వాట్ిన రుగుదును. అవి ననున వ ంబడించును. వాట్ిక్ర నితయ జీవమిసుత నవనను 

గనుక అవ ననట్ిక్రన్న నశంపవు. ఎవడును వాట్ిని నవయొదదనుండి అపహర్ంపడు. వాట్ిని నవక్రచ్ఛచన నవ తండిర 

అందర్కంట్జ గొపువాడు. వాట్ిని నవతండిర చేతిలోనుండ ిఎవడునూ అపహర్ంపలేడు. నేనును తండిరయూ 

ఏకమ ై యునవనము". దీనిన ఏమంట్ానో తెలుసా? దీనిక్ర నవ పరసంగంలో ఐకయతవ హసాత లని పతరు ప ట్ాట ను. 

ఇకకడ తండిర హసతం, కుమారుని హసతం యిేసు క్రసీుత  యొకక గొర్ీలను పట్ ట క్ొని క్ాపాడుతుననవి.  

చూడండ,ి గొర్ీల క్ాపర్యిెైత,ే నేను వంద గొర్ీలను మీక్రవాగా, సాయంతరం 93 గొర్ీలతో వచవచరనుక్ోండి ఇతర 

గొర్ీల క్ాపరులు యిేమని చబెుతవరు. అవి నవ గొర్ీలే ఐతే నేను మీతో యిేమని చెబుతవను? నువుా 

ఉపయోగంలేని గొర్ీల క్ాపర్వి అంట్ాను. ఆ గొర్ీలు నిజంగా చవలా మొండితనమునన గొర్ీలు, మాట్ి ఇషట 
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పరక్ారం వ ళ్తళయి, దొంగ దవరులలోక్ర వ ళ్తో యని చెబుతవరు. జాన్, ఇవి మొండ ిసాభావపు గొర్ీలనేది ముఖ్యం 

క్ాదు. ఆ మొండ ిగొర్ీలప ై  న్న దుడుడ కరీ ఉపయోగ్ంచ్ఛ వాట్ినికకడకు తీసుకు రముంట్ాను.  

యిేసుకు చెందిన పరజలు- తండిర నుండ ికుమారునిక్ర, కుమారుని నుండి తండిరక్ర బహుమతిగా ఇవా బడవడ రని 

బ ైబిలు చెబుతుననది రక్షణ ప ందిన వీర్ని దేవుడు క్రసీుత కు ఈవిగా ఇచవచడు, వీర్లో క్ొందరు తపిుపో తవరని 

మనం ఊహించలేము," వారు సాతంతరంగా ఆలోచ్ఛంచ ేపరజలు. తిరగబడే సాభావం గలవారు". రక్షణ ప ందిన 

తరాా త వారు దేవుని పరజలు. ఆయనే వార్ని గృహ్వనిక్ర తీసుక్ొని వసాత రు.  

"గొర్ీలిన ఎవారూ నవ తండిర చేతిలో నుండి అపహర్ంపలేరు, ఐతే మనమే తండిర చేతిలో నుండి బ ైట్కు 

రాగలమని" క్ొందరంట్ నవనరు. చూడండి ఇది మర్ంత క్రోషటమ ైన అంశ్ం. నిజానిక్ర మనం దేవుని హసాత లోో  

ఉనవనం. యిేసు మాట్లిన గురుత కు తెచుచక్ోండి. "మనము క్రసీుత  శ్రరీమునకు అవయవములమ ై యునవనము 

(ఎఫ సీు 5:30)". ఇపుుడొక పనిచేయ దలచవను, జాన్. క్రసీుత ను అంగీకర్ంచ్ఛన వార్క్ర భదరతను 

ఇవాదలచవను.ఐతే క్రసీుత ను అంగీకర్ంచవమని తలుసూి  కూడవ, ఎననడూ అంగీకర్ంచని వార్క్ర హెచచర్క 

ఇవాదలిచవను. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :దీనితో ముగ్దవద ం. E rwin,  రక్ించే నిజమ ైన విశ్ాాసం గుర్ంచ్ఛ చకకని ఉదవహరణ 

చెపాురు. న ముదిగా దవనిని వివర్ంచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   జాన్ దీనిన చేబుతవను గాన్న, దవనిక్ర మరో అంశ్ానిన జోడిసుత నవనను. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :అలాగే 
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మన మధయ నివసిసుత నన క్్రైసతవులు ననున తరుచుగా, క్్రైసతవుల సంగతేమిట్?ి క్్రైసతవులు ఆతు హతయ 

చేసుక్ోవచుచనవ? అడుగుతుంట్ారు. 

చూడండ ిఈ పరశ్నకు జవాబు, 'ఔను'  చెపాులి. నిరాశ్తో మిషనరీ ప లాలలోనుండి తిర్గ్ వచ్ఛచ ఆతు హతయలు 

చేసుకునన మిషనరీలు నవకు తెలుసు. ఒక బ ైబిలు క్ాలేజీ ప ర ఫ సరు ఆతు హతయ చేసుకునవనడు. 

వార్క్ేమౌతుందని మీరు అడగవచుచ. వారు పరలోకం వ ళ్తత రని నముుతునవనను. మీరు ఆతు హతయలు 

చేసుక్ోవచచని చెబుతునవననని తలంచకండి. ఆతు హతయ అనేది తవతవకలిక సమసయకు శ్ాశ్ాత జవాబు. ఇద ి

హతయ, ఓడిపో యిన బరతుకు. అలా చేయకండ.ి నేను ఇపుుడు చెబుతునవనను- చవలా మందిక్ర ఈ విషయంలో 

సలహ్వలనిచ్ఛచ సహ్వయపడవడ ను. ఒక రోజున సూరుయడు మళ్ళళ ఉదయిసాత డు, ఇలా చేయవదదనవనను. ఐతే 

ఇకకడ కూడవ క్రసీుత  మరణించ్ఛ తన గొర్ీలను ఇంట్ిక్ర తీసుక్ొని వచవచడు. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్ొంచం సతపు ఈ అంశ్ంలోనే ఆగుదవము. ఎందుకంట్జ మీరు చెపిున మాట్ప ై 

పలువురు మ యిల్ పంపిసాత రు. మీరు చెపిున మాట్ నిజమే. సమసయ ఏమిట్ంట్జ, ఆతు హతయ పాపమని, చట్ట  

విరోధమన్న చెబిత,ే దేవుని రాజయంలోంచ్ఛ, హసతంలోంచ్ఛ బయట్పడతవం. మీక్రద ిఎలా తెలుసు, ఆతు హతయతో 

ఎందుకు ఆగారు? అలాగ్రతే పట్ిట కకు ఇతర పాపాలను కూడవ జోడించ వలసి వసుత ంది కదవ? ఈ క్ారయకమీానిన 

చూసుత నన వయక్రత యొకక పాపానిన కూడవ గమనించవలిు వసుత ంది. ఆతు హతయ ఘోరమ నై పాపం. ఆతు హతయ 

చేసుకునన వయక్రత ఇంక్ా రక్షణలో ఎలా ఉండగలడు?. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   అతడు యిేసుకు చెందిన వాడు, యిేసు తన గోర్లిన ఇంట్ిక్ర చేరుసాత డు. ఐతే దనీిని 

చూసుత నన క్ొందరు ఈ సంగతి చవలా ఘోరమని చెపువచుచ. ఆతు హతయ చేసుక్ో వచుచనని మీరు 

తలుసుత నవనరు. వినండి, దీనిని చూసుత నన మీలో క్ొందరు క్రసీుత ను సాంత రక్షకునిగా అంగీకర్ంచవచుచ. మేము 
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నిజమ ైన క్్రైసతవులిన గుర్ంచ్ఛ మాట్ాో డుతునవనం. అతడిక్ర ఏం జరుగుతుందో  తెలుసునవ? అతడొక పాపం 

చేసాత డు, క్ామం పాపం క్ావచుచ, ఇతరుల వసుత వుప ై  ఆశ్క్ావచుచ. గరామన ేపాపం క్ావచుచ. పాపానిన 

ఒపుుకునే అవక్ాశ్ం లేకుండవ చనిపో బో తునవనడు. అతడు పరలోకం వ ళ్తత డవ? ఔను, తపుకుండవ వ ళ్తత డు. 

అతడు విశ్ాాసి ఐతే. వరేుగా చెబితే, ఒకడు క్రసీుత ను తన రక్షకునిగా అంగీకర్సతత  అపుుడు క్రసీుత  చట్ట  బదదంగా 

నినున పరలోక దవారం యొదదకు చేరుచతవడు. కనుక దేవుని పరజలు గృహ్వనిన చేరుతవరని నొక్రక చెపాులి. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనము చ్ఛవర్ ఉదవహరణకు వ ళ్ళడవనిక్ర ముందు ఒక విషయం గమనించవలి, 

రక్షణ నిచేచద ిమన సతిియలు క్ాదు క్ేవలం యిేసు క్రసీుత  చేసిన క్ారయమే. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   జాన్, ఈ అంశ్ంలోనే తవను, ఏడెనిమిది సారుో  రక్షణ ప ందవనని Ted  Turner 

చెపాుడు కదవ? ఈ విషయాలలో మనం చవలా జాగీతగా ఉండవలి. ఇంక్ా ఏమనవనడో  వినండి. పాప పర్హ్వరారధ 

భలిని ఎగతవళి చేసూత  మాట్ాో డవడు. పాప పర్హ్వరారధ భలిని ఎగతవళి చేసూత  ఇదంతవ  విచ్ఛతరంగా ఉననదనవనడు. 

దవనిన చదువుతునవనను.  

Ted  Turner చెపిునవేమనగా, "బ ైబిలును గుర్ంచ్ఛన  అభపరా యం పరక్ారం, అందరూ నరక్ానిక్ర వ ళ్తత రు . 

పాపమనే ఆలోచన  ఎంతో అసహయంగా ఉననద.ి క్రసీుత  రకతంతో మన పాపాలు కడగ బడెందుకు,  శ్మీపడి 

సిలువప  ైమరనించవలా?" విచ్ఛతరం కదవ? నిజమేమిట్ంట్జ అతనిక్ర సువారత అరధం క్ాలేదు, తతఫలితంగా, 

విశ్ాసించవమనుకుంట్ నవనరు కన్న, నిజంగా విశ్ాసించని పలువురునవనరని చెపాులి. 

రక్ించే విశ్ాాసం గుర్ంచ్ఛన ఒక ఉదవహరణతో ముగ్ంచనవ? ఇకకడొక ఉపమాన కధ ఉననద ినిజం కధ క్ాదు, 

ఉపమాన కధ  క్ొండ క్ొనన నడుసుత నవనడు. క్ాలు జార్ంది, చెట్ ట కు వేలాడుతునవనడు. తలెతిత  చూసతత  ప ైన 

దేవదూత ఉనవనడు, "నినున రక్ించ గలనని నముుతునవనవా?" అనడిగాడు. దేవదూత బలమ ైన చతేులిన 
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చూస ి, "ఔను, నముుతునవనను" అనవనడు. దూత మరలా, "రక్ిసాత నని నముుతునవనవా?" అనవనడు. 

అతడు దూత ముఖ్ంప ై చ్ఛరునవుా చూస ి"ఔను, రక్ిసాత వని నముుతునవనను" అనవనడు.అపుుడు దూత 

నేను నినున రక్ిసాత నని నమిుతే పట్ ట  వదిలి వ యయ మనవనడు. 

క్రసీుత  నంగీకర్ంచ్ఛ నపుుడు, ఏం చేసాత ం? మన సాన్నతిని వదిలివేసాత ం. మనం నియంతిరంచలేని సమసాత న్నన 

వదిలి వేసాత ం. మన ధరాునిన వదిలి వేసాత ం. వరాానిన వదిలి వేసాత ం, మనలిన రక్ించగల దేవుణిి  పట్ ట కుంట్ాం. 

ఆవిధంగా దేవుని గొర్ీలం ఆవుతవం. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :పిరయులారా! క్రసీుత  రక్షణను క్ోరుతునవనరా? అపుుడు పట్ ట  వదిలి, రక్ించే పనిని 

క్రసీుత కు అపుగ్సాత ం. మీర్పుుడు వీర్తో కలిస ిపరా రధన చేయాలని క్ోరుతునవనను, E rwin, ఈ పరా రధన నిజంగా 

చవలా ముఖ్యమ ైనది. 

డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   చవలా ముఖ్యమ ైనది. పరలోక మందునన  తండీర, మా క్ాపర్ క్రసీుత ను బట్ిట  న్నకు 

వందనవలు. ఈ క్ారయకమీానిన చూసుత నన పరజల క్ోసం పరా ర్ధసుత నవనము. వీర్క్ర పరా ర్ధంచే సామరాధ ానివాండి. 

"దేవా! నేను ఘోరపాపిని. యిేసు సిలువ మరణవనిన బట్ిట  వందనవలు. యిేసు నవకు మారుగా మరణించ్ఛ 

నందున, ఆయనున నవ రక్షకునిగా అంగీకర్సుత నవనను. విశ్ాాసముతో ఆయనను ప ందుక్ొనుచునవనను." 

పరభువా  పరా ర్ధంచ్ఛన వార్నందర్న్న విశ్ాాసములల సిిరపడు నమిుక అనుగీహించండ.ి యిేసు నవమమున 

అడుగుతునవనము. ఆమ న్!. 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :వచేచ వారం దీనిని క్ొనసాగస్ాత ం. ఎందుకంట్జ పరజల మనసులలో ఈ అంశ్ానిన 

గుర్ంచ్ఛ అనేక పరశ్నలునవనయి. అంశ్ం  పతరు : కచ్ఛచతముగా రక్ించ బడట్ం. 
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డవ. ఎర్ాన్ లట్జే ర్. :   బ ైబిలు బో ధకురాలు ఒక్ామ  సందేహంతో ఎనోన బాధలుపడ,ి కషటపడిన కధను 

చెపుబో తునవనను. ఈ సందేహ్వనిన జయించ్ఛ, నేను తపుక పరలోకం వ ళ్తత నని చెపుగలిగే సాి యిక్ర మీరు ఎలా 

చేరుకుంట్ారు? 

డవ. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :క్ొందరు గొపు విశ్ాాసులను గుర్ంచ్ఛ ఇపుుడు చర్చంచబో తునవనం. పతతురు, 

బాపీతసు మిచుచ యోహ్వను, ఇతరులు- అనుమానంతో శ్మీపడిన వీర్ని గుర్ంచ్ఛ చరచ్దవద ం. సందేహంతోనే 

కసీతవునిగా ఉండవచుచ. హృదయంలో ఆనందముండేలా వాక్ాయనుసారంగా సందేహ్వలను ఎలా తీరుచక్ోవాలి? 

ఇది ముఖ్ాయంశ్ం, తపుక వచేచవారం చూడండి. 

 

***** 

మా మర్నిన ట్ీవీ పోర గాీ మలిన  చూసతందుకు ఉచ్ఛత  J ohn Ankerberg  S how App చెసుక్ొండి 

"యిేసు క్రసీుత ను అంగీకర్ంచడవనిక్ర పరా ర్ించు" @ J Ashow.org ను 
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