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తమ రక్షణ గురిించి సిందేహ ించేవారికి నిరీక్షణ - కారయక్రమిం 3 

 

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 చరచ్ంచన ై 

యునవనము. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :చనిపో యిన ఒక నిమిషం తరాాత మీరు క్రసీుత  యొకకయూ, పరలోకం 

యొకకయూస ందరాయన్నన, మహిమనూ చూడవలి. లేదవ మరొక దవనిన దేనినో చూసాత రు, అదేమిజనేది 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 సీనియ్ పాషటరుగా పరచ్రయ చేసుత నవనరు. ఈ 

యన పరశ్నలకు జవాబిసాత రు: మొదజ తవము క్్రైసతవులమని చెపుుక్ొని ఆ తరువాత జీవితంలో క్రసీుత ప ై 

విశ్ాాసానిన వదిలివేసిన వార్ని గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలు యిేమని చెబుతుననది? తన పాపాలను ఒపుుక్ోకుండవ 

క్్రైసతవుడు మరణిసతత , దేవుడు అతనిక్ోసం చేసిన క్రయీ మొతతం రదదవుతుందవ?. ఈరోజు రేపు నిరంతరం, మనం 
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రాక్షనలోనే ఉనవనమని మనకు కచ్ఛితంగా ఎలా తెలుసుత ంది?J ohn Ankerberg  S howలో ఈ పరతెయక 

క్ారయకమీానిక్ర మిముును ఆహ్వానిసుత నవనం. 

 

***** 

 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  మా పోర గాీ ం కు ఆహ్ానిసుత నవనం. ఒక పరశ్న అడుగుతవను. మీ విశ్ాాసానిన 

గుర్ంచ్ఛ ఎపుడెైనవ సందేహించవరా? సందేహించక పొ తే , వ ంజనే ఈ పోర గాీ ం మీ క్ొరకే్, నేజి అతిధి నవ 

సతనహితుడు , డవకట్ ఏర్ాన్ ల Lutzer, చ్ఛక్ాగో లోని మూడ ిమ మోర్యల్ చర్చక్ర పాసట్  ఏర్ాన్ ల, పలువురు 

క్్రైసతవులకు అనుమానం. ఎపుుడో  ఒకపుడు క్్రైసతవులందరూ సందేహిసాత రని  చెపువచునవ ? 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :మీరు సందేహించవరా, జాన్ ల 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  నేను సందేహించవను. మీరూ సందేహించవరు.నిజమేమిజంజే , మన చర్తర లో 

క్ొందరు పరజలునవనరు. సందేహించ్ఛన ఒక విశ్ాాసిని గుర్ంచ్ఛన కధ మీవదద ఉనదను కుంజాను ఆ కధ చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :అతడి పతరు విలియం కూప్. పలువుర్క్ర అతడు తెలుసు, Amazing  Graceను 

వార సిన,జాన్ ల నూయజనుక అతడు మితుర డు. విలియం కూప్, దేవుడు మరుమ ైన మారా్ లోో  కదులుతవడు, 

అధుుతమ ైన క్ారాయలు  చేసుత ంజాడు. సముదరం ప ై తన పదవలను నిలిప,ి తుఫాను ప ై నడుసాత డని రాసిన రాతిర 

ఆతుహ్తయకు పరయతినం చవడు.  నిజానిక్ర , కూప్ నవలుగు సారుో  ఆతుహ్తయకు పరయతినంచవడు. అతడు 

వార సిన పదవయనిన  నేను రాసని పుసతకంలో ఉదవహ్ర్ంచవను.పిచ్ఛచ వానిగా ఉనపుుడు రాసినమాజలు 
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ఆతుహ్తయ చేసుకుందవమను కునవనడు . ఆ పరయతనం విఫలమవగా, తవనుయూదవ కనన దురాురు్ డనను 

కునవనడు . 

ఐతే , ఈ  మాజలిన చుసిన తరువాత పరజల ంతగానో ఆశ్చరయపో యారు . అతడుఇ లా రాశ్ాడు,ఇమును మేలు   

రకతనవళాలోో ంచ్ఛ వచ్ఛచన రకతంతో నిండిన రకతంతోనింపబడని ఊజఅది.అవాగులో కడుకుకంజే పాపంవలన వచ్ఛచన 

మరకలనినమాయమ్ తయి.పరపంచవాయపతంగా సువార్తకులకు ఈ పాజు గురుత ంజుంది.మరొకచరణం 

దీనిలోఉననది.చనిపో మననద ంగ ఆఊజను చూచ్ఛసంతోషించవడు,అతనోంజి పాపిన ైన నేను దవనోో  పాపాలిన 

కడుక్ోకగాలనఅతడు సందహేించ్ఛ,అలాగే చనిపో యాడు. 

రక్షణ పొ ందవడ?మీరు అతడ ిమిమాా లతో పర్చయ సుత లతో మాజాో డితే,చెపాత రు," పొ ందవడు.ఇతడు దేవుని 

పతరమించవడు.తనరక్షణ గుర్ంచ్ఛతలంచేవాడు,రక్ింప బాడందుకు తనకు వీల ైనంతగా కృషిచేయలకునేవాడు,ఏదో  

మరుకరణం వలన,బాలయంలో వేదిద ంపులకు గుర్రనందువలననేమో-దీనిక్ర రుజువులు ఉనవనయి- 

క్రసీుత పతరమనంగ్కర్ంచ లేకపో యాడు,క్షమింపరానిపాపం చేశ్ానవని నిరంతరం వేదనపడు 

తుండేవాడు,ఈ అంశ్ానిన మనం లోతుగాచర్చంచవలి.ఎందుకంజే,క్ొందరు పరజలు 

క్షమించవరని పాపం చేశ్ామని వేదన పడుతునవనరు,దీనోో  శుబావారత ఏంజంజే,అలా 

తలంచేవారు,అలాంజి పాపంచెయయనే లేదు,ఎందుకంజే,మీరు క్షమించవరని పాపం చేసి ఉంజే,పరభువునూ,ఆ 

మన క్షమాపణనూ మీరు క్ోరుక్ోరు.క్షమించరాని పాపంచేశ్ామనితలంచే వార్ వదదనుండి,నవకు నిరంతరం 

జాబులు అందుతూనే ఉంజాయి. 
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ఐతే ఇతనిన దేవుడు ఘనంగా    వాడుకునవనడు.ఇతడి పాజలిన మనం పతరమిసుత నవనం.ఇతడు వార సిన గీతవలలో 

ఎకుకవ భాగం నవ ల ైబరరీలో ఉనవనయి క్రసీుత లోదేవుడు మన క్ోసం చేసిన పనుల గుర్ంచ్ఛ 

పజరశ్ాడు,నవకు మేలు చెయాయలనుకునే న్నవు దేవునిగా ఉజావు,ఇదినవ మేధసుయకు 

అంధక్ారం,నవహ్ృదయానిక్ర సూరయక్రరణం.ఎందుకు సందేహించడనేదే పరశ్న. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  సరే,దీనోనకక్షణం పరకకన ప జిట ,మిపుసతకంలోని 

పరతెయక అంశ్ానిన క్ొంచం చర్చదవద ము. ఇంతకంజే లోతెైన నిరాశ్ మరొకజుండదు. క్ారణం ఏవ ైనవ ఎవారూ రక్షణ 

పొ ందలేరనే,నముక్ానిన మించ్ఛ బాధించే అంశ్ం మరొక జుడదు. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :ఔను. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  దీనిన గుర్ంచ్ఛ క్ొంచం చరచ్దవద ం.పరజలు ఎందుక్రలా సందేహిసుత నవనరు?మీ 

పుసతకంలో 

మీరు ఒక అంశ్ానిన గుర్ంచ్ఛ చెపాురు? పరజలంజారు,"ఎపుుడు నిరణయి౦చుకునవననో 

నవకు జాా పకం లేదు.ఎపుుడలా పరా ర్ధంచవనోజాా పకం లేదు.రాక్షనపోందవ నవ? 

నిజమే.సందేహ్వనిక్ర క్ారణవలిన గమనిదవద ం,ఆతరవాత కూప్ వదదకువేలధవం,మనం అతణిణ  

మధయలో వదిల యాయకూడదు,ఎందుకంజే నిరంతర సందహే్పరా ణలకు మనం సహ్వయపడవలి,అతడు నిరంతర 

సందేహ్పరా ణి.పరజలేపుుడు రక్ింపబాడవా రో చూడవలి.పూరీతరక్షణ.పలువుర్క్ర ఎపుుడు రక్షణ పొ ందవరో 

గురుత ంజుది.మా పొ లంలో కుర్చముందు మేకర్ంచ్ఛ క్రసీుత నంగీ కర్ంచ్ఛన సందరుంనవకుగురుత ంది. 
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డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  నిజమే , ఇది పూర్తగా అబదధ  బో ధ మరొక అంశ్ానిన వివర్ంచండి. క్రసీుత ను 

 మన హ్ృద యాలోో క్ర ఆ హ్వానిం చవలి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :ఔను, ఇది వారు హ్ృద యాలోో క్ర ఆ హ్వానిం చ్ఛన వారు రక్షణ పొ ందవరని చెపుుకుంజారు 

. 

అలా చెపడం కూడవ సర్ క్ాదు, ఎందుకంజే  క్రసీుత  మన పాపానిన భర్ంచదని  

విశ్ాసిసూత నవనమా లేదవ అనేదే ముఖ్ాయంశ్ం.కనుక ఇది కూడవ అబాదధబో ధే.అసరధభావం. 

క్రసీుత ను రక్షకునిగా అంగ్కర్ంచ్ఛన తరాాతఒకడు జీవితంలో ఎదెైనవ పాపంచేశ్ా డనుక్ొండి.అవిన్నతి 

క్ారయనినచేశ్ాడను క్ోండి.అతడేమని తలుసాత డు?న్నవు క్్రైసతవుడవేనవ? 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  నిజమే.సాతవను,మనసులో ఈ ఆలో చననునిలుపుతుంది,"న్నవు నిజంగా 

క్్రైసతవుడవ ైత,ేఎలాంజి పనిచసేిఉండవు,"  

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :ఔను.కనుక,దవనిఫలితంగా,ఏమవుతుందంజే,పరజల మనసులోో క్ర సందేహ్వలు 

పరవేశిసాత యి.విశ్ాాసానిక్ర,భావాలకు మధయ గందరగోళం.Luther లోను న్నవు రక్షణపొందవవా?"అని అడుగగా 

అతడు,లేదు అలా అనిపించడం లేదు.ఇతేనవ భావాలకనవన నవవిశ్ాాసమే  

బలమ ైన"దనవనడు,ఇదినిజంగా మంచ్ఛ సలహ్వ.ముఖ్యంగా మనం,ఇకకడేంచెయాయలంజే మనం సతయంప ైన 

ఆధవరపడి ఉననమన్న,సతయం మన భావాలప ైన క్ాక దేవుని వాకయంప ై,వాగా్ నలప  ై

ఆధవరపడి దవనిగీహించవలి,భావాలు ముఖ్యమ ైనవే,అవి సతవయనిన,విశ్ాాసానిన  
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అనుసర్సుత ంజాయి.ఐతేరక్షణ పొ ందవ మని సదవతలంచ లేము.ఇది విశ్ాాసపు అంశ్ం. 

మరొక అంశ్ం చెపుతునవనను,అద,ి నిరంతరసందేహ్ పరా ణి సంగతి.ఇకకడ మళో్ల కూప్ నుగుర్ంచ్ఛ 

మాజాో డ,ిఆతరాాత అతడిక్ర సహ్యపడధవం,మళో్ల, Luther లో మాజలే. అతడవనవనడు,నవచేతిలో నిండుగా 

డబుుననపరుు ఉంజ,ేవణికే్ చేతోత  పజుట క్ోవచుచ.లేదవవనకుకండవ ధెైరయంగా పజుట క్ోవచుచ.ఎలా 

పజుట కునవన,పరుులోపల డబుుమాతరం మారదు.వాసతవమేమిజంజే,మేమికరయకమీంలో చెపిునజుో గా,మనం 

తపుుడు సంగతులను బలంగా విశ్ాసించడంకంజే,అనుమాలతో సతమతమవుతూ కూడవ క్రసీుత ను 

విశ్ాసించడం మేలు,ఎందుకంజే విశ్ాాసం క్ాదుగాని దేనిని విశ్ాసిసుత నవనమనేదే ఇకకడ ముఖ్ాయంశ్ం దీనిని 

మనం పరజలకు నొక్రకచేపాులి. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  మర్క్ొంచం ముండుకే్లోండి.  సందేహ్పరా ణవలను,సాయం నిరణయ 

శ్క్రతగలవాళళను పో లిచ చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :చూడండీ,ఇదెందుకు ముఖ్యంశ్ మయయందంజే, క్ొందరు నముకుడదని నిరణయిచు 

కునన పరజలిన మనమేమి చెయయలేము,దేవుని  వాక్ాయనినచదివి,లోతుగా ధవయనించమని మాతరం 

చెపుగలం,నముకుడదని ముందేవారు నిరణయిoచుకునవనరు.వాదనలోత ,బలవంతంలో ఎవారీన నమిుంచ 

లేము.నిజంగా సతవయనిన వ తికే్వయక్రత కంజే ఇది ఎంతోవేర్రనది,అతడు,నవకు సతయమేంజో తెలియదు. 

ఏతే దవని అంతరాదవద నిన తెలుసుక్ోదవచవను.బ ైబిలు చదివిన తరాాత యిేసు దేవునికుమారుడని 

నవకునముకంకలిగ్తే,నేను ల ంగ్పో వాలిు వచ్ఛచన,సిలువనచచకపాయినవ,నేను దవనిని అంగీకర్సాత ను.ఇది 
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వేరొక రకం అనుమానం,క్రసీుత ను విశ్ాసించ్ఛనమాులని అనుకుంజునన,తన విశ్ాాసానినగుర్ంచ్ఛ అనుమానించే 

వయక్రత,"నేను నమునుఅనేవానికనవన ఎంతో వయతవయసమ ైన వాడు. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  ఔను.తరాాతి అంశ్ానిన చూదవద ం.బలహీనవిశ్ాాసానిన తపుు విశ్ాాసంతో 

పో లచండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :మరలమానము ఇకకడ,తపుక చెపాులిునముఖ్యశ్ంలోక్ే వచవచం.మనం విశ్ాాసం 

ఎంతక్ొదిదగా ఉనవన-యిేసుచేపుత నవనడు;మీకు ఆవగ్ంజత విశ్ాాసముండిన యిెడల ,"చ్ఛననఆవగ్ంజ (మతతయి 

17:20)అది చవలు.సర్రనవయక్రతప ై విశ్ాాసం నిలిపిత,ేఎకకవ విశ్ాాసంఅనవసరం.ఏతే మీరు ఏదో  వసుత వుప ,ై 

అంశ్ంప ై అధిక విశ్ాాసం నిలిపినవ,అది రక్ించదు గనుక మీరు తపిుపో తవరు.కనుక విశ్ాాసం క్ాదుగాని,దవనిన 

ఎవర్ప ై నిలుపుతునన మనేదే ముఖ్య మనిచెపుతునవనరు. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  సరే,అంశ్ానిన మార్చ,సందేహ్ంలో ఉనన పరజలకు నిరకీ్షణ నందు జేదవద -

అంతరాతుగదిదంపులకు లోనయిేయ వయక్రతని గుర్చ్ఛ మీరేమంజారు? 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :చూడండి, ఇలాంజి వయకుత లు మా సంఘంలోకూడవ ఉనవనరు.ఒకర్క్ర నేను క్ నిులింగ్ 

చేశ్ాను,అతడు మంచ్ఛక్్రైసతవుడని అందర్క్రతెలుసు విశ్ాాసపుఫలాలను  అందుకునవనడు.క్రసీత ంజే పతరమ.అతడు 

విశ్ాసించేందుకు క్ారణవలునవనయి.ఏతే,ఇతర మానసిక క్ారణవల మూలంగా,మరో కూప్   లా మారాడు,ఏదో  

అపనముకం,ఇలా చెపుత ంజాడు"తగ్నంతగా విశ్ాసించవనో లేదోనక్ేతెలియదు.నముుతునవనను,క్ాన్న-

"అతనిక్ర,చవలాక్ాలం పోర తవుహ్వనిన అందజేశ్ాను,సతవయనిన చూపించవలని పరయతినంచవను. 
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వార్పాపాలిన తగ్్ంచ్ఛ చెపుడంతో మనం వార్క్ర సహ్యపడ లేము.క్ొందరు 

పరజలిలాచెపుతుంజారు."ఇదిగో,మీరు రక్ింప బడినవరు-మీరు పాపంచేశ్ారు గాని,అదేమీప దదపాపం 

క్ాదు,"నేనలాచేపును.ఔన్ ల మనంకృపకు పరా ధవనయతనిచ్ఛచ చెపాులి.నిజంగా జర్గ్న ఒక సంగతి చెపుతునవనను 

Luther లోకు మితుర డు, Martin Luther లోకు ఇలా జాబువార శ్ాడు Luther లోచేసినతపుుకు ననుననేను 

క్షమించు లోలేకునవనను. (అతడు ఒకర్క్ర పొ రపాజు సలహ్వలను చెపాుడు),కృంగ్పో తునవనను,"Luther లో 

ఇలా అనలేదు,చూడు S palatin అదేమీ ప దదపాపం క్ాదు,మరీ ఎకుకవగా చ్ఛంతించకు, 

అతడవనవనడు,"మాములు చ్ఛనన పాపాలక్ోసం యిేసు చనిపో  లేదు,లేదు, S palatin ఘోరపాపాలక్్ర 

చనిపో యాడు." 

ఎవర్రనవ నవ వదద  క్ొచ్ఛచ నేను క్్రైసతవునే క్ాని,ఎంత ఘోరపాపాలు చేశ్ానో చూడమంజే,నేను 

అవేమి ప దదపాపాలు క్ాదని చెపును.ఏమనిచెపుతవనంజే,"ఇదిగోచూడు,యిేసుమరణంలో 

ని దేవుని కృపలో అనినపాపాలు తొలగ్పో యాయంజను.వారుక్రసీుత  వ ైపుకుచుచేలా నివుసహ్వయపడు తూనే 

ఉండవలి.క్రసీుత వాగా్ నవలను నమిు,విశ్ాాసంలో ఎదిగేలాసహ్వయపడు తూనే ఉండవలి,సందేహ్వలినజయిoచేందుకు 

పరజలకు న్నవు ఇలా సహ్వయపడవలి.   

దీనోో  శుభవారత ఏమిజో తెలుసా?మ దజ దురాారత చెపుతునన.కూప్ విశ్ాసించకుండవనే చనిపో వడం 

దురాారత.అతడు క్రసీుత ను మాతరమే నమిుతే సర్పో తుందనేది  శుభవారతసందేహ్వలునవన రక్ింపబడ తవడు-

కనుక, మన మనసులో సందేహ్వలుననపుజిక్ర విశ్ాసించవవచుచ నని చెపుతునవనను.వీల ైతే,విరామం తరాాత 

దీనిన గుర్ంచ్ఛ బ ైబిలోో ంచ్ఛక్ొనిన ఉదవహ్రణ లిసాత ను. 
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డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  ఔను.మీరు చెప ుంది శుభవారేత ననుకుంజుననను విరామానిక్ర 

ముందుగా.దీనినక్ొంచం చర్చదవద ం,ఎందుకంజే చవలామంది జ్ైలు ఖ్్ైదీలు,మీరు ఈ   సంగతులిన రేడియో 

పో గీంలో బో ధించ్ఛ నపుుడు విని ఉంజారు బాలలప ై అతవయచవరంమానభంగాలు,హ్తయలు చేసిన వారు, T.V 

పోర గాీ ములలో ఈ పరసంగాలను విని,మాకుజాబులు వార సుత నవనరు.అనేక సమసయలతరాాత ఇజి వలనే విడవకులు 

తీసుకునన 

క్ొందరు ఉనవనరు.ఎంతో కృంగ్పో యిన సిధతిలోఉనవనరు.ఔనవ?వినండి దేవుడు వార ్ని పతరమించ్ఛ,వార్పాపాలను 

క్షమించ్ఛ,వాజిని క్రసీుత ప ైనంచవడని గీహించవలి.విరామానిక్ర ముందువీర్క్ర ఒక మాజ చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :ఔన్ ల,మరణవనిక్ర ముందు హిజో్ క్రసీుత నంగ్కర్ంచ్ఛ ఉంజే,రక్ింప బడేవాడు.ఈ సంగతి 

నేనోకర్తో చెపితే అతడుమండి పడవా డు. అలాంజి దురాురు్ డిని రక్ించే దేవుడు ఏందవేుడని"క్ోపడవా డు.ఆ 

పరశ్నకు జావాబు ఏమిజో తెలుసా?యిేసు,సిలువ మరణంలోచేసిన పనిని గీహించ్ఛన దేవుడు, 

క్రసీుత నంగ్క్ార్ంచ్ఛన హిజో్ న ైనవ బాలలప ైఅతవయచవరం చేసతవార్ న ైనసరే క్షమి సాత డు.యిసేుక్రసీుత  చేసిన క్ారయం 

అంత అదుుతం,అంత అర్పురణo ఏతే,యిేసును నముని వాడు మంచ్ఛ వాడెైనవ,పనునలు కజేటదవడెైనవదేవుడు 

క్షమించవడు. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  బాగుంది ఈ సంగాతి నవక్్ంతో నచ్ఛచంది E rwin.ఇది 

అదుుతం,వాసతవం.ఇపుుడు విరామానిక్ర వ ళదవం.తిర్గ్వచ్ఛచనజరావత,క్ొందరు గొపువిశ్ాాసులిన గుర్ంచ్ఛ 

మాజాో డ బో తునవనo. బ ైబిలోో  ఉననవిరుకుడవ అనుమానించవరు.మీరు క్్రైసతవుల ైనవ సందేహించవవచుచ, 

విరామం తరాాత ఈ సంగతులిన మాజాో డదం. 
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***** 

 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  తిర్గ్వచచం.  మీ విశ్ాాసానిన గుర్ంచ్ఛ సందేహ్వలు కలిగాయా?మంచ్ఛది 

సందేహ్ంవచ్ఛచనందున మంచ్ఛదని చెపుడం లేదు సందేహించవమని ఒపుుకుంజే, ఈ పరసంగంమిక్ే E rwin 

సందేహిసుత నన వార్క్ర సయంచేయ బో తునవనం,క్రసీుత  చేసిన క్ారాయనిన గుర్చ్ఛ మీ వదద  మంచ్ఛ కధ ఉననది.దవనిన 

చెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :ఔను.ఆసక్రత కరంగా చెపాులి,ఔను,ఎందుకంజేఅది చవలా ప దదకధ.ఐతే సంగీహ్ంగా 

చెపుతవను.ఏంజంజే,రకరక్ాల file ఉననగదిలోక్ర ఒకతను వ ళో్ల దీనోో  నవ 

జీవితకధఉననదనవనడు,ఉదవహ్రణకు,ఒక అలాురాలోనవకు పర్చయసుత ల ఫ ైళలో ,నేను కలసి పరా ర్ధంచ్ఛన వార్ 

ఫ ైళలో -మరొకజి,మనసులోక్రవచ్ఛచన కమపుర్త ఆలోచనల ఫ ైల్-చవల ప దద  ఫ ైల్ నేను చేసిన వివిధ ల ైంగ్క 

పాపాలుమరొక ఫ ైలుప ైన నేను దర్శంచ్ఛన Internet 

స ైట్ లు" అని వార సి ఉననది.అతడు సిగు్ తోకుీంగ్ పో యాడు,వ ంజనే తలుపుమూసి ఆతవళానిన దూరంగా 

పరేయయలను కునవనడు. 

ఏడుసుత ండగా,ఉననజుో ండి,ఎవరో అతని పరకకన నిలుచనవనరు.నములేక పో తునవనడు.తల తిత  చూశ్ాడు.ఓ-

ఆయన:ఆయన క్ాకూడదు,క్రసీుత  క్ాకూడదు,"అతడు సిగు్ తోకుమిలిపో తుండగా యిేసు వచ్ఛచ అతడిని 

క్ౌగాలించుకునవనడు.యిేసుకు కూడవ దిగులేఅపుుడు యిేసు అకకడునన ఫ ైళలళను అనినంజిని 

చూసుత నవనడు.అనేక వందల ఫ ైళలళ ఉనవనయి తారతారగా చూసుత నవనడుయిేసు ఈ క్ారుా లను 



11 
 

పర్శీలిసుత ండగా,అతడుసిగు్ తో,అపరాధభావంతో కుమిలి పో తునవనడు,ఎందుకంజే యిేసు అతడ ి

జీవితరహ్సాయలిన చూసుత నవనడు కదవ? 

యిేసు చదవడం ముగ్ంచ్ఛ,అతడి క్ోక క్ారుా ను చూపించవడు,అతడు చేసిన పాపంక్రంీద యిేసు తన సారకతంతో 

తనపతరునే వార సి సంతకం చేశ్ాడు.తరాాత యిేసుదగ్రక్ొచ్ఛచ,క్ౌగలించుక్ొని సమాపతమ ైనదనిచెపాుడు,జాన్ ల,ఇదే 

సువారత ఈ పోర గాీ ంను చూసుత నన పరజలోో  క్ొందరు సిగు్ తో, అవమానంతో,ఎంతగానో కుీంగ్పో తునవనరు.యిేసు 

సమాపతమ ైనదని,చెపిు సిలువప ై మరణించ్ఛ నపుుడు.క్రసీుత  వదదకు వచేచందుకుఒపుుకుంజే,తమకు క్షమాపణ 

లభిసుత ందనివారు గీహించవలి. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  బ ైబిలోో ని భకుత లకు కూడవ  సందేహ్వలునవనయని చెపిు పరజలను పరతుహిదదము. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :బాపితసుమిచుచ యిెహ్వను.ఇతని చూడండి.వరుసకు క్రసీుత కు దవయాది.జ్ైలోో  

ఉనవనడు,యిేసు తనున విదపిిసాత డనుకుంజునవనడు,నేడు పరజలు అదుుతవలనవశిసుత ననజేో  

అతడుఆశిసుత నవనడు,"రాబో వువాడవు న్నవేనవ?మేము మర్యిేకని క్ొరకు కనిప జట  వల నవ?"అని అడిగేందుకు 

తన శిషుయలిన పంపాడు(మతతయి11:2)ఏమంజునవనడంజే,"యిేసు,నివేమేసయయయవు అను కునవనను. 

మేసయయయవా,కదవ?"యిేసువార్క్ర 

చెపిుపంపించవడు,"మృతులులేపబడుచునవనరు,అంధులుచూచునవనరు,"తరాాత యిసేు ఒకమాజ 

చెపాుడు,"న విషయమ ై అభయంతరపడని వాడు ధనుయడు,"నేను ఈఅంశ్ానేన నవ మాజలోో  

చెపుతునవనను.నేనుపనిచేసత విధవనవనిన చూసి అభయంతర పడనివాడు ధనుయడు,"మంచ్ఛ దేవుడు 

చేసాత డనివారు ఆశించే పనులిన నేను చేయనందునవ ంజనే సందేహించనివాడు ధనుయడు, పరా రధనకు నేను 
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జవబివానందుననువారుఎదురు చూసుత నన అదుుతం చేయనందునను సందేహించని వాడు 

ధనుయడు"ఆశీరాాదంవచ్ఛచనవ రాకునవనవిశ్ాాసానిన వదలని వాడు ధనుయడు." 

నవకు తెలిసినంత వరకు,యిహె్వను తన సందేహ్వలతోనే చనిపో యాడు.ఐనను ,"సీరీలుకనినవార్లో యిహె్వను 

కంజే గొపువాడేవాడును లేడని"(లూక్ా7;28)యిేసు క్రసీుత  చెపాుడు.కనుక,నేడు పరజలకుచెపుతునవనను.మీకు 

సందేహ్వలునవనజేో తే,ఫరవాలేదు,మీలోని విశ్ాాసం,ఎంత అలుమ ైన దెైనవ,ఎంత అసిదరమ ైనదెైనవ,క్రసీుత లో 

మాతరమే విశ్ాాసంనిలిపిత,ేఅది ఈలోకంలోనుండి పరలోక్ానిక్ర తీసుకు వ ళలతుంది.మరొక 

కధకుసమయముందవ,జాన్ ల? 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  ఉంద,ిచెపుండి. 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :క్ొనేనళళ క్రతీం Washington, DC , లోఒక సదసుుకు వ ళో్లనపుడు,ఒక 

రహ్సయపో లిస్ఆధిక్ార్ కూడవ వచవచడు.అతడు" White House కు వసాత రా?"అని అడిగాడు Memorial Day 

వారాంతవనిక్ర అధయక్షుడుఅకకడి శిబిరంలో ఉంజాడు.మిములిన తీసు కే్లాత ననవనడు Oh నేను 

రానంజానవ,జాన్ ల?నేను మాఇదదరు కునర్తలతో జివేళళను, అకకడ పలువురు పో లీసులు, ID నిచూపతందుకు 

నవకుమార్త పరుును తరెుసుత ండగా,ఒకభజుడు,మీరు అతనోత  వచవచరు కదవ?"అనవనడు.ఆమ  

ఔనననదిలోనిక్రవేళళండనవనడు White House తలుపు వదదకు వ ళోం.మర్ంతగా భజులు.వారు అతనిన 

చూసిఆతరాాత మావ ైపుచుసి చెపాురు,"ఇతనోత వచవచరా లోనికే్ళళండి." 

లోపలహ్వలోో  మర్ంత మందభిజులు.వారూఅలాగే చెపాురు,నేను ఆ మూలకు చూసినపుడు,నవ 

కనుక్ోలుకులలోంచ్ఛ ఓవాల్ఆఫీసు కనపడుతుననది.హ్వలుకు చ్ఛవరన,ఒకకరక్షకభాజుడు మాతరం నిలచని 

ఉనవనడు,అతడు ఏజంట్ నూ మములిన చూశ్ాడు,"లోనిక్ర వ ళోండి,"అనవనడు.అదయక్షుని బలో వదదకు 
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పంపలేదు గాని Oval ఆఫీసులోక్ర వ ళోం.క్షణం ఊహించుక్ొండి.ఆదరం కలసి చనిపో తునవన 

మనితలంచండి.9/11 తరాాతఈ ఊహ్లు సులభమ  ైపో యాయి.తెరకు అవతల యిసేు మనలిన కలుసుకుని 

పరలోక్ానిక్ర తీసుకుపో తునవనడు.దవర్లోరక్షకభజులు, దేవదూతలు క్ావాలి ఉనవనరు.మ దజి బృందం 

వదదకువ ళోం.వరుమనలిన,యిేసును చూస ిచెపాురు,"ఆయనోత  వచవచరా?లోనికే్లోండి." 

దవర్లో మర్ంతమంది దేవదూతలు యిేసునుచుసిచేపుతవరు,"ఓ ,ఆయనోత  

వచవచరా?లోనికే్లోండి."ఉననజుో ండి,సమిపించలేని వ లుగులో దేవునినచుసాత ం.దేవుని 

పర్శుదధతను,స ందరయనిన చూసాత మని బ ైబిలననది,ఆయన మనమ ననడూ ఊహించ 

లేనంతస ందరయవంతుడు,పర్శుదధడు,హ్ృదయాలినపర్శీలించు కునిమానం లోపలిక్రవ ళళ 

లేమంజాం,ఎందుకంజగేరువిచ్ఛచతిత  చేయిoచుకునన సీరీలు మనలో ఉనవనరు.అవిన్నతి 

నిడినపురుషులునవనరు.మరు మనసుకుముందుసాలింగ సంపరకంలో జీవించ్ఛన పురుషులునవనరు.అందరం 

అనేక ఘోరాలుచేసిన పాపులం.లోనిక్రవేళళ లేమంజాం. దుతలంజారు,"ఆయనోత  వచవచరు,లోనిక్ేళళండి." 

అందరం లోనిక్్ళో్లన తరాాత,తండిర, కుమారునితో చెపాత డు,"నవ బిడాలిన ఇంజిక్రతీసుక్ొచ్ఛచనందుక 

Thanksఎందుకంజే వార్ని నేన ంతో పతరమిసూత ,వార్తో ఉండలనుకుంజునవనను.వార్ని నేను ఎంతోజాగీతతగా 

పర్శీలించవను గాని,వార్లో ఎలోపము కనిపించ లేదు"అందుక్ే మనమిలా పాడుతవం,"ఆయన న్నతి 

వసరా ీనినధర్ముచకునవనం,సింహ్వసనంముందు పాపంలేకుండవ నిలోో గలం.మనలో 

క్ొందరుసందేహ్పరా ణులుననరు,జాన్ ల.ఐతే వారు క్రసీుత ను మాతరమే విశ్ాసిసాత రు. పరలోకరాజయంలో వారు మనతో 

కలుసాత రు. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  చవరేోట్ ఎలియట్ 
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డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :చవరేోట్ ఎలియట్,ఇ౦త పరసిదిద పొ ందిన గీతవనినవార సిన పరా రంభ దినవలలో,ఆమ  

సో దరుడుఎంతో చకకని ఈ మాజలిన చెపాుడు."ననునఈ గేయంకదిలించ్ఛనంతగా మిగతవవి ఏవి 

కదిలించలేదు."ఆ గేయం ఇది."క్షమాపణకుఅరుు డిని క్ాను.నివునవక్ోసం రకతం చ్ఛందించవవు.ననున న్న వదదకు 

పిలుసుత నవనవుదేవునిగొర్ీపిలాో ,వసుత నవన, వసుత నవన."ఇదినిజంగా చవలా ముఖ్యమ ైన అంశ్ం,జాన్ ల, 

అందరూవింజునవనరు.నేనిపుుడు అనేకమ ైనసమసయలతో, కషటనష్ాట లలో పడి 

క్ొజుట కుంజునవనను.మనసులోపలపో రాజాలుభయాలు,దేవుని గొర్ీపిలాో ,నేను వసుత నవన,నేను 

వసుత నవన,"జాన్ ల;సందేహ్ంతీర్న తరాాతక్రసీుత  వదదకు వేలోో చచని అనుక్ోకండని నేను చపెుతుంజాను,మీ 

సందేహ్వలతోనే రండి. మిముులను రక్ించవగల దేవుని వదదకు రండి. 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  వాళోకు రవాలని ఉంది వాళో క్ోసం పరా ర్దంచవలి. క్రసీుత ను నము బో యిే వాళో 

క్ోసంకూడవ పరా ర్దంచవలి. నిజంగా నములనుకుననమా అని అలోచ్ఛసుత ననరేమో ఇద ివార్క్ర దుర వీకర్ంచు కునే 

అవక్ాశ్ం. వార్క్ోసం పరా ర్దంచండి 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :మంచ్ఛది , తండిర యిేసు నవమము మన పరా ర్దసుత నవనను, ఈక్ారయకమీానిన చూసుత నన 

వార్పుుడు వ ంజనే తమ విశ్ాాసానిన యిేసు క్రసీుత  వ ైపుకు బదిలీ చెయాయలి . తజపజయిసూత  ఐనవ సరే వార్లో 

ఎనినసందేహ్వలునవనసరే . మనలిన తండిర సనినధిలోక్ర నడిపించే అరుత ఉనన యిేసు వదదకు వారు రావాలి. 

వారు ఈ విధమ ైన పరా రధన చయేుదురు గాక. తండిర నేను పాపినని తెలుసు. అనరుు డనని తెలుసు. ఐతే 

ఇపుుడు క్రసీుత ను అలుో కుంజునవనను. నముుతునవనను . యిేసు నవ పాపాలను క్షమించ్ఛ దేవుని సనినధిక్ర 

తీసుకు వ ళాత డని సనినధిక్ర తీసుకువ ళాత డని నముుతునవనను. వార్క్ర ఆ సమరధయనినవాండి. యిేసు నవమం లో 

పరా ర్ధసుత నవనం . ఆమేన్ ల 
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డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  ఈ సమసయను తీరేచందుకు ఒక వచనవనిన మీరు చెపుతుంజారు.వాకయం లోని  

వాగాధ నం ఏమిజి? 

డవ. ఎర్ాన్ ల లజేర ్. :యోహ్వను పదవ అధవయయం లో నవ గొర్ీలను నవ చేతి లో నుండి ఎవాడును అపహ్ర్ంప 

డని యిేసు చెపుుతునవనడు  నవ గొర్ీలు తండిర చేతిలో నూ ఉనవనయనవనడు.   (యోహ్వను 10 : 28-29) క్రసీుత  

నంగ్కర్ంచ్ఛన క్ోతలోో  , ఈ వాగాద నం, ననున తండిర వదదకు  చేరచ గల క్ాపర్ చతేులోో  నేనునవననని నవకు  

నముకం  కలిగ్ంచ్ఛంది 

డవ. జాన్ ల ఆంక్ బ్్:    :  ఊ. పరభువునవమమును  బజిట  పరా రధన చేయువాడెవడో   వాడు రక్ింప బడును. 

ఈవాకయం నవక్్ంతో సహ్వయ పడింది. అలాగే పరా ర్దం చవను,పలువురు పరజలు మీతో పరా ర్దం చవరు.ఈ చ్ఛవర్ పనిని 

దేవుడు చేసాత ననవనడు, రక్సిాత ననవనడు,(రోమా10;13) వీల ైతే రక్ిసాత ననడం లేదు.పరా ర్దసతత  

రక్ిసానంజునవనడు.క్రసీుత నంగ్కరీంచ్ఛన రోజునఅవాగదనవనిన నేను నమాును.కనుక పిరయులారా;ఈ 

సంగతులను గుర్ంచ్ఛ ఆలోచ్ఛంచండి-దేవుని పతరమను గుర్తంచ్ఛ హ్ృదయంలో సంతోషంకలుగుతుంది, 

తపిుంచుకునేందుక్ా యన రంధవర నేాషణచేయడం లేదు,ఆపని మనం చేసుత నవనము.న్నప ైన తన 

చేతినుంచవడు.రక్ించ్ఛ పరలోకంతీసుక్్ళళళoదుకు నిచుజుట  తన చేతులనుంచవడు,ఆయనున నమిు 

సంతోషించండి. 
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***** 

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

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

 

ద జాన్ ల ఆంక్ బ్్ షో్  

పో స్ట  బాక్ు 8977 

చజటనూగా, TN 37414 అమ ర్క్ా. 

మా వ బ్ స ైట్: J Ashow.org 


