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JET16-4-TE 

కష్టకాలంలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు? కార్యకరమం-4. 

 

అనౌన్సర్: ఈ రోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  లో జీవితంలో ఆశ్చర్య కారాయలు జర్ుగుతనయి. ఈ రోజు ఆరోగయంగా 

ఉంటే, రేపు మీకు మర్ణనంతకమ ైన వ్ాయధి ఉనాదని డనకటర్ చెపపవచ్చచ. విపతతు లు, వ్ాతనవర్ణం, నే్రాలు, 

రోగాలు మన జీవితనల్నా ఒకక క్షణంలో మారచచవ్ేయ గలవు. అలాంటపుపడు దేవుడు ఎకకడున్నాడని పరజలు 

అడగవచ్చచ. వీళ్ళు, వ్ారచకంటే ఎకుకవ బాధలు అనచభవించిన వ్ారచ వదదనచండి జవ్ాబులనచ కోర్ుతతన్నార్ు. 

ఈ రోజు, ఇలాంటి ఇదదరచ కథన్నల్నా వినండి. 

జాని ఎరచకసన్ టడన. పదిహడేేళ్ు వయసచలో ఈత కొడుతతనాపుపడు జరచగచన పరమాదంలో వ్ెనె్ాముక విరచగచ 

పక్షవ్ాతం వచిచంది. గత యాబ ై ఏళ్ళుగా చ్కరా ల కురచచలోనే్ కూర్ుచని ఉనాది. దననిప నై, చనతి కేనసర్ు రాగా 

పరతీదినం విపరచతమ ైన న్ొపపపతో బాధపడుతతంది. మూడి బ ైబిలు ఇనిటిటయయట్ అధయక్షుడు డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె  కి 

భరచంచ్లేనంత వీపు న్ొపపప రావడంతో ఆపదవికి రాజీన్నమా చేశాడు. చనలా సార్ుె  ఆపరేష్నచలు చేస్ప. డిస్కక 

లనిాటినీ డనకటర్ుె  పూరచుగా తొలగచంచి వ్ేస్ప, ప్రా ణనలు కాప్ాడేందచకు వ్ెనె్ాముకలోని ఎముకలనిాటినీ కల్నప్ార్ు. 

ఇపపడు బ రంట్ వుడ్, టేనే్స్పస లో బ ైబిలు సంఘములో పరధనన ప్ాసటర్ుగా పనిచేసచు న్నాడు కానీ, విపరచతమ ైన 

న్ొపపపతో బాధపడుతతన్నాడు. వీరచదదర్ూ. కషాట లోె  దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడనే్ పరశ్ాకు ఈ రోజు జవ్ాబిసాు ర్ు. ఈ 

పరతేయక జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో మాతో కలుసచకోండి. 

***** 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మా కార్యకరమానికి ఆహ్వానిసచు న్నాం. న్న పేర్ు జాన్ ఆంకర్ బర్్. దీనిా 

చ్ూసచు నాందచకు వందన్నలు. మన మధయకు ఈ రోజు అతిదచలుగా డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె , డన. జాని ఎరచకసన్ టడనలు 

వచనచర్ు. చనలా ముఖ్యమ ైన అంశానిా చ్రచచంచ్బో తతన్నాం. అవిటి వ్ార్ు, వ్ాయధచలతో బాధపడుతతనా వ్ార్ు 

– మేము మీ గురచంచే చెబుతతన్నామేమో. మీకు కేనసర్ ఉనాదేమో ALS వ్ాయధి ఉనాదేమో, ఏదో  ఒక 

అవిటితనం, గుండెపో్ టు వచిచందేమో. మరేదో  వ్ాయధి ఉనాదేమో – మీర ందచకు దేవునికి ముఖ్చయలు? మీ 

జీవితననికి ఒక అర్ధం ఎలా లభిసచు ంది? అనే్ ఆశ్నే్ వదచలుకున్నారేమో? మీలో కొందరచ శారచర్ం జానీ లా చ్చ్చచ 

పడిందేమో. చ్కరా ల కురచచలోన్ో మంచ్ం లోన్ో పడి ఉన్నార్ు. లేదన మా అమమలాగా నడవలేక, మాటాె డలేక 

పడుకుని ఉన్నారేమో. మనసచ నిశితంగా ఉనాది. ఐతే శ్రచర్ం మాతరం కదలడం లేదచ. అవయవ్ాలు కృశించి 

పో్ తతన్నాయి. మీది ఏమీ చెయయలేని నిససహ్వయత.  

జాని, కొందరచకి మానస్పక వ్ేదనలుంటాయి. బిడడ పో్ యింది, భర్ు పో్ యాడు, పపరయుల ైన వ్ార్ు చ్నిపో్యార్ు. 

తనము ఇపపటికీ దేవునికి ముఖ్చయలమేనని, తమ జీవితనల కొక లక్షయం, సంకలపం ఉన్నాయని ఎలా గరహిసాు ర్ు? 

వ్ార్ు వ్ాయధితో పడకన పడినట్లె తే, పక్షవ్ాతంతో చ్కరా ల కురచచలో పడి ఉనాట్లె తే, వ్ారచ కషాట నిా సర్ాలోకాధిపతి 

గమనించ్కుండన ఉండడని, తపపక పరతిఫలానిాసాు డని వ్ార లా గరహిసాు ర్ు?  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   ఊ. న్న స్ేాహితతడు జాన్ మ క్- అల క్షండర్ు గుర్ుు కు వసచు న్నాడు. ఆర్డుగుల 

అందగాడు. ఐతే నరాల వ్ాయధిసో కి అతడి శ్రచర్ం కరమ కరమంగా కృశించిప్ో సాగచంది. చనలా కాలం ప్ాటు మూడు 

చ్కరా ల సూకటర్ులో తిర్ుగ గల్నగాడు ఆ మోటార్ు సూకటర్ులోనే్ ఆసచపతిరలో రోగుల్నా సందరచిసచు ండేవ్ాడు. 

తీవరమ ైన అవిటితనంలో కోడన ఇతర్ులకు పరచచ్ర్య చెయాయలనే్ కోరచక. ఐతే వ్ాయధి శ్రచరానిా ఆకరమంచ్చకునాది. 
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కొంత కాలానికి మరచ నీర్సపడిపో్ గా, హ్వలు మధయలో పడుకోబ టిట  గొటట ం దనారా ఆహ్వరానిా అందించ్వలస్పన 

పరచస్పితి వచిచంది, గుసగుసగా చినాగా మాటాె డేవ్ాడు.  

నే్నతనిా సందరచించినపుడు – అతణణి  సందరచించ్డం న్నకిష్టం – ఎందచకంటే అతడు సతోష్ంగా మాటాె డడ ం 

చ్ూస్ప నే్నచ ధెైర్యం తెచ్చచకునే్దననిా. ఐతే, ఒకరోజు రాతిర అతడికి సరచగా ఊపపర్ందటం లేదచ. సహ్వయం కోసం 

ఎవరచా పపలవలేక ప్ో తతన్నాడు. భార్య మడేగదిలో ఉనాది. మోనిటర్ అతని బలహీన సారానిా 

పటుట కోలేకపో్యింది. ఆ రాతిర ఒక చీమ అతణణి  కర్వడం మొదలు ప టిట ంది. తరాాత చనలా చీమలు, తరాాత 

వందల చీమలు తరాాత వ్ేలాది చీమలు. నలెని చీమలు అతని శ్రచరానిా ఆకరమంచ్చకుని, ముకులోె , కళ్ులోె , 

చెవులోె  దూరాయి. అర్ుదనద మని పరయతిాంచనడు కాని వీలవలేదచ.  

న్నకీ వ్ార్ు తెల్నస్ప నపుడు, నే్నచ ఇంగెండులో ఉన్నానచ ఆ ఈమ యిలు చ్దివి విభార ంతికి గుర్యాయనచ. అతడి 

భార్య ప్రా రచదంచ్ండి, అతడింత కృంగచ పో్ వడం చ్ూడలేనని అనాది. నే్నచ ఇంగెండు నచండి వచిచన వ్ెంటనే్ 

నే్ర్ుగా వ్ెళె్ల న్న స్ేాహితతడిని సందరచించననచ. ఆ రాతిర చీమల దనడికి అతడి చ్ర్మపు వ్ాపు ఇంకా తగ్లేదచ. 

ఐనపపటికీ అతడి కళ్ులోని మ ర్ుపు అలాగ ేనిల్నచియునాది. బలహీనపు చిర్ునవుాతో నే్నచ చీమల్నా 

జయించననచ జానీ, చీమల్నా జయించననచ, బరతికానని చెప్ాపడు.   

క్షమంచ్ండి, కంఠం ర్ుదధ  మవకుండన నే్నీ కథనచ చెపపలేనచ. “పర్లోకంలో పరదననచలకునచ, అధికార్ులకునచ 

సంఘం దనారా తన న్నన్న విధమ ైన జాా నం తెల్నయబడవల నని ఉదేదశించి దేవుడు న్నకు ఈ కృపనచ 

అనచగరహించెనచ” అనే్ ఎఫ స్సస 3:10 వచ్నం నచండ ిజాన్ ఆదర్ణ ప్ ందచతతన్నాడు. వృధనపయంలో జాన్ వదదకు 

ఎకుకవ మంది వచేచవ్ార్ు కాదచ. రోగంతో పడి ఉనా అతడిని పరజలు మరచచిపో్యార్ు. అతడు ఎకుకవ 

మందితో కల్నస్ేవ్ాడు కాదచ. అందరచతో మాటాె డనడు. అతడి సాక్షయం ఎకుకవ మందిని పరభావితం చెయయలేక 
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పో్ యింది. ఐతే ఇంటలె , హ్వలు మధయలో ఉనా అతడి మంచ్ం, మ రచస్ే సాక్షయంగా నిల్నచింది. అతడి జీవితం 

దేవుడు తననచ గురచంచి ప్ాఠాలనచ రాసచు నా నలె బలెలాగుండేది. న్న కృప నీకు చనలునచ! బాదితతలకు 

సహ్వయం, బాధితతల ఆర్ున్నదననిా విందచనచ. వ్ారచ కష్టములలో నితయము సహ్వయప్ాడుదచనచ. కేవలం 

లోకంలోని కొందరచకి మాతరమ ేకాక, అనిా ర్కాల శ్కుు లకు అధికార్ులకు మనకు కనపడని అనే్క కోటె జీవులకు 

దేవుడు. జాన్ విశాాసానిా చ్ూసచు న్నాడని న్నకు అనిపపంచింది. ఇలాంటి విశాాసానిా పుటిట ంచ్డననికి ఇతని 

దేవుడు ఎంత గొపప వ్ాడెై ఉంటాడో  నని ఆ శ్కుు లు తపపక తలంచి ఉంటాయి.  

ఒంటరచతనంతో, రోగాలతో కష్టపడుతతనా పలువుర్ు పరజలు న్నకూ, మ ైకేల్ కూ తెలుసచ. ‘బాధల 

స్ేాహితతలన్’ే సంసినచ నడుపుతతన్నాం. ఇలాంటి పలువుర్ు చనలా ఏళ్ళుగా పడకలోనే్ పడి ఉన్నార్ు. 

ఒకరచదదర్ు పదేళ్ళె గా పడి ఉన్నార్ు. ఎకకడో  మూలాన ఉంటార్ు జాన్ మ క్- అల క్షండర్ు కథలా ఎవార్ూ వ్ారచ 

వదదకు రార్ు. ఎవార్ూ సందరచించి వ్ారచ సాక్షయల్నా వినర్ు. ఒంటరచ తనం ఐతే ఒక సంగతి, దేవుని కృప వ్ారచని 

పో్ర తసహించి నిల్నపప ఉంచ్చతతండగా అనే్క కోటె వయకుు లు, దేవుడు ఎంత గొపప వ్ాడనే్ సంగతిని 

తెలుసచకుంటున్నార్ని అనచకుంటానచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దేవునితో కల్నపప ఆతమలోకం వ్ారచని చ్ూసచు నా సంగతిని మాటాె డు 

కుంటున్నామని అనచకుంటానచ. మార్ుమనసచ ప్ ందచ ఒక ప్ాపప విష్యమ ై దేవుని దూతలు సంతోషపసాు ర్ని 

లూకా 15:10 చెబుతతనాది. ఆతమల లోకం సాగుతతనా ఈ యుదనధ నిా జాగరతుగా గమనిసచు నాది. వ్ేర వార్ూ 

చ్ూడడం లేదచ. దేవుడు, దవేదూతలు, మంచీ, చెడులు – ఏం జర్ుగుతతన్నాదో  చ్ూసచు న్నార్ు.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   మీర్నాది నిజం. ఔన్న, అనగా అతయంత అలుపనిగా కిరంది సాి నంలో ఉనా విశాాస్ప 

జీవితననిా ఒక యుదధ  ర్ంగంగా జగతతు లోని అధిక బలం కల్నగచన శ్కుు లు వ్ాడుకుంటయ ఇకకడ పో్ రాటం 
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సాగచసాు యని గరహించనల్న. ఏమంటార్ు? పరభువునచ విశ్ాస్పంచి ఆయనకు విధేయత చ్ూపడం ఎంత 

ముఖ్యమ ైనదో  దీనిా బటిట  మనమందర్ం తెలుసచకోవ్ాల్న. కొంత కాలం కిరతం జాన్ మాక్- అల క్షండర్ు 

చ్నిపో్యిన తరాాత. అతడ ిఆతమ దేవుని స్పంహ్వసనం వదదకు వ్ెళ్ళు నాపుపడు అతడు వ్ారచ దృషపటలో గొపప 

మరాయదనచ ప్ ందినందచన కోటె సంఖ్యలో దేవదూతలు బార్ులు తీరచ నిలుచని ఈ పరచశుదచద నికి 

సమసకరచంచనర్ని దేవదూతలు సంతోషపసచు నాటెయితే, అదే ప్ాపప దేవుని పరచశుదచద డుగా మారచ కష్టకాలంలో 

తీర్ని వ్ాయధచలలో కూడన దవేునిప ై విశాాసాసనిా వదలక ఆయనిా స్ేవిసూు  ఉంటే, అతణణి  గురచంచి దేవదూతలు 

ఇంక ంత అధికంగా సంతోషపసాు రో?  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. పరజలు యిేసచ కీరసచు  న్నయయ స్పంహ్వసనం ఎదచటకు రావడననిా గురచంచి నే్నచ 

మనసచలో ఊహించ్చకునా కథనచ మీకు చెబుతతన్నానచ. అకకడికి న్న స్ేాహితతడు జాన్ వచనచడు. అతడు 

ముందచకు నడుసచు ండగా దవేుని సార్ం న్న కుమార్ుని స్ేవించిన వ్ాడు ఇతడే అని గంభీర్ంగా 

పలుకుతతనాది.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   హల ె లూయా! 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అతడిని గౌర్విసచు న్నాం.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   ఆ అవకాశానిా న్ేనచ వదచలుకోలేనచ. నే్నచ అకకడ ఉండనల్న. నే్నచ జాన్ మ క్ – 

అల క్షండర్ు తోటి నిలోచవ్ాల్న. న్న సణునచగుళ్ుతో, గొణుగుడుతో న్న రాక్షకునికి అవమాన్ననిా, ఆయన 

మారాయదకు మచ్చనచ కల్నగచంచ్కూడదచ. న్న ప్ాపపు ఒపుపదలనచ వదలనచ. మునచపటి మన కార్యకరమంలో 

మ ైకేల్, హెబ్రర పతిరకలోని ఒపుపకొనిన దననిని గటిట గా చేపటుట దమనే్ వ్ాకాయనిా గురచంచి చెప్ాపడు. పర్లోకంలో 
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గౌర్వించ్బడే వ్ారచ వర్ుసలో నే్నూ ఉండనల్న. దీనికి పున్నది ఈ లోకంలో వ్ేయబడుతతంది. మన విశాాసం 

వ్ాసువమ ైనదని నిర్ూపపంచ్చకునే్ందచకు మనకు కొదిద  సంవతసరాలే ఉంటాయి. సణకుకండన సహనంతో, న్న 

ర్క్షకుడిని వ్ెంబడిసూు  న్న విశాాసం వ్ాసువమ ైనదని నిర్ూపపంచ్చకుంటానచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  పరజలు, జాన్ వంటివ్ారచతో పరభావితతలవడననిా గురచంచి చ్రచచంచ్కముందచ, 

యోబు సంగతిని గమనిదనద ం. సాతననచకు దేవునికి సంభాష్ణ గురచంచి యోబుకు ఏమాతరం తెల్నయదచ. ఔన్న? 

దననిా గురచంచి చెపపండి.  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :మూడు సార్ుె  యిెహో వ్ా, యిెబు గరంధంలో సాతననచతో 1:8;1:12;2:6 లలో మాటాె డినటుె  

మనం బ ైబిలులో చ్ూసచు న్నాం. కనచక ఈ వ్ాకయభాగపు ప్రా ర్ంభం అదచుతంగా ఉనాది. న్నయయ వంతతడెైన 

యోబు తన పని చ్ూసచకుంటున్నాడు. ఔన్న? యిెహో వ్ా సాతననచతో మాటాె డనడు. ఈ భాగంలో దేవుడు, 

సాతననచనచ ర చ్చగోడుతతనాటుె గా అనిపపసచు ంది. ఐతే వీరచదదరచ మధయ బేర్సారాలు సాగుతతండగా యోబునచ 

మరచంతగా వ్ేధించ్డననికి దవేుడు సాతననచకు అనచమతి నిసచు న్నాడు.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  యోబు, న్నయయవంతత డంటయ దేవుడు అతణణి  గురచంచి గొపపగా చెబుతతన్నాడు. 

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :జాన్ లాగా, యోబు నీతిగా న్నయయంగా జీవిసచు ండగా దేవుడు మనకు తెల్నయని కార్ణనల్నా 

బటిట , అతడికి శ్రమ కల్నగేందచకు అనచమతించనడు. నీవతనిా తనకవచ్చచ, అతణణి  చ్ంపకూడదచ అన్నాడు. 

సాతననచ అతడి బిడడల్నా, పశువులనచ చ్ంప్ాడు. భార్య దేవుని దూషపంచి మర్ణము కమమని చెపపపంది. నే్నింత 

వ్ేదన పడుచ్చండిననూ పరచశుదధ దేవుని మాటలనచ ఒపుపకొనకుండ లేదని ఆదర్ణ ప్ ందచదచనచ అని 

అతడనడం నిజంగా అదచుతం జాని ఐన్న, జాన్ ఐన్న లేక కష్టపడుతతనా ఎవర ైన్న, ఈ విపరచత కషాట నిా 
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భరచసూు  దేవుని వదలనని చపెప గలరా? నిజమే, న్నకు పరశ్లున్నాయి ఎందచకని కొందర్డుగుతనర్ు. ఎలాగని 

నే్నంటానచ? జాని కూడన ఇలాగే పరశిాసచు ంది ఐతే నే్నచ దేవుని వరాలనచ. ఇలాంటి అవిటితనంలో ఎలా 

జీవించనలనే్ బలహీన విశాాస్పని నే్నచ. మేమదదర్ం గతంలో మా కార్యకరమాలలో తెల్నపపనటుె గా, బాధితతలకు 

పో్ర తసహ్వనిాచేచందచకు, వ్ాయదచలలో, కషాట లలో పడి ఎలాంటి ఆశాభావం లేకుండన జీవిసచు నా వ్ారచని కొంచ్ం 

పో్ర తసహించేందచకు పరయతిాసచు న్నాం. జానీ చేసూు నాటేె  నే్నచ పరజల్నా సందరచించి, న్నకునా సమయంలో 

దనదనపు పదిశాతం వ్ెచిచసూు , దీర్ఘకాల్నక న్ొపపపతో బాధపడుతతనావ్ార్ు, వదలని రోగాలు, వీపులో న్ొపపప- వీరచకి 

ఈమ యిలు పంపపసూు , ఫో న్ోె  వ్ారచతో మాటాె డుతూ, వ్ారచని నే్ర్ుగా కలుసూు , యిేసచ కీరసచు ప ై ఆధనర్పడమని, 

నిరాశా నిసపృహలలో కృంగచపో్ వదదని చెపపప పో్ర తసహిసచు ంటానచ. మోడీ సంసిలో న్నకొక స్ేాహితతడుండేవ్ాడు. 

ఇపుపడు పరభువుతో ఉన్నాడు. అతడు మ ైకలే్, దిగులు పడకు, దిగులు పడి నచవ్ేామీ సాధించ్లేనన్ే వ్ాడు. 

వ్ాయధి ఎందచకు వచిచందో  అర్ధం కాకపో్యిన్న కీరసచు నచ విశ్ాస్పంచ్డమే దనీిలోని ముఖ్ాయంశ్ం.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. యోబు ఆరోగాయనిా చెడిప ందచకు కూడన దేవుడు అనచమతిచనచడు. అతడి 

శ్రచర్ం నిండన కుర్ుపులు వచనచయి. ఔన్న? ఆయన ననచా చ్ంపపన్ననచ నమమకంగా ఉంటానని యోబు 

చెప్ాపడు. మా స్సాడిష్ తనతయయ భార్య చ్నిపో్యినపుడు ఈ వచ్నంలోని భావ్ానిా నే్నచ పూరచుగా అర్ధం 

చేసచకోగల్నగానచ. అతడెకుకవమాటాె డే వ్ాడు కాదచ. సమాధి కార్యకరమంలో మాటాె డనడు. ఆయన ననచా 

చ్ంపపననచ, నమమకంగా ఉంటానని మాతరం చెపపప కూర్ుచన్నాడు. ఆ ఒకక మాటే. నే్నచ దననిా మరచచపో్ లేనచ. 

దేవునికి తననచ చేసచు నా పని తెలుసచ గనచక తన సమసయల్నా తీర్ుసాు డని నముమతతన్నాడు.  

సరే ఎంత పరయతిాంచిన్న వ్ాయధి తగ్క ప్ తతనాపుడు శ్రచర్ం వ్ాయధితో కృంగచ కృశించి ప్ాడెైప్ తతనాపుడు, 

ఎందచకింకా బరతకడం? పరసచు తం అమ రచకాలోనచ, పరపంచ్ంలోనచ అనే్క ప్రా ంతనలలోనచ, నిర్ంతర్ం వ్ాయధితో 
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బాధపడే కన్నా ఆతమహతయ చేసచకోవడం మంచిదంటున్నార్ు. మర్ణణస్ేు  సమసయ ఉండదచ. ఎందచకు ఆతమహతయ 

చేసచకోకూడదచ? వీరచంకా లోకంలో చెయాయల్నసన పనచలున్నాయా?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :దనీిని లోతతగా విశలెషపంచి ఒక నిరి్యానికి రావడం చనలా కష్టం. ఐతే కీర్ునలు 115, 116 

ననె్ాంతగాన్ో సవ్ాలు చేశాయి – “మృతతలునచ మౌన స్పితిలోని వ్ార్ునచ యిహెో వ్ానచ సచు తింపర్ు, మమే ైతే, 

ఇది మొదలుకొని నితయము యిెహో వ్ానచ సచు తించెదమనే్ వ్ాకయం”. చెయాయల్నసన పని ఇంకా ఉంది. ఒక సారచ 

చ్నిపో్ తే, ఇక ఏపనీ చెయయలేం. నిజమే, పరజలు, చ్నిపో్యిన వ్ార్ు చనలా మంచివ్ార్ంటయ సమాధి 

కార్యకరమంలో ప్ గుడుతనర్ు. ఐతే, మృతతలకు సజీవులకునా అవకాశాలుండవు. ఆ తరాాత కీర్ునలు 116:15 

లో యిెహో వ్ా బకుు ల మర్ణం ఆయన దృషపట కి విలువగలదనే్ ముఖ్యమ ైన మాట ఉనాది. ఈ ర ండు వచ్న్నల్నా 

కలపండి. న్న కాలం ముగచస్పందనే్ హకుక మనకు లేదచ. ఐతే భకుు ల మర్ణం దేవునికి విలువ్ెైనది. ఆయన 

దననిా గమనిసాు డు.  

గతంలో మా గుర్ువుగారచ సమాధి కార్యకరమానికి వ్ెళ్లె నచ పరధనన కార్యకరమానికి ముందచ ఒక చినా ఆరాధన. 

అతడి పపరయ మతతర డు, దిాతియోపదేశ్కాండంలో దేవుడు మోషేనచ ప్ాతిప టిటన సంగతతలనచ ఆ ఆరాధనలో 

చ్దివి వినిపపంచనడు. అతడు నే్నె్నాడూ వినని ఒక సంగతిని చెప్ాపడు. దేవుడే దిగచవచిచ తనకు పపరయుడెైన 

స్ేవకుడు మోషేనచ ప్ాతిప టటడంలో గొపప ఘనత ఉనాదని వివరచంచనడు. దనీిా బటిట  మర్ణననికి ఒక సిలం, 

కాలమునాదని గరహించననచ. ఆ నిరి్యం మన చతేతలలో లేదచ. భకుు లు ఈ లోకంలోంచి మరో లోకంలోకి 

మార్డం దేవుని క ంతో పపరయమ ైనది.  

ఈ వ్ాయధచలనచ, న్ొపపపని అంగచకరచంచి, పరచస్పితతల లా ఉనాపపటికీ దేవుడు కోర్ుతతనాటువంటి స్సు ీ పుర్ుష్తలుగా 

జీవిసూు , విశాాసానిా నిలుపుకుని, “నే్నచ భయపడకుండన జీవితంలో ముందచకు వ్ెళ్ుగలనచ. న్నకు 
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అడడంపడుతతనావ్ారచకోసం ప్రా రచధసాు నచ. ఈ న్ొపపపని, వ్ాయధిని భరచంచ్డననికి చనల్ననంత కృపనచ దయచేయమని 

ప్రా రచదసాు నచ”. అని చెపపగలగాల్న, దేవుడిచిచన కాలానిా మంచి స ంత నిరి్యం తీసచకునే్ హకుక మనకు 

లేన్ేలేదచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఆతమ హతయ చేసచకోవ్ాలని అనచకుంటునా మీ స్ేాహితతరాల్నతో మాటాె డి 

ఆమ  నిరి్యానిా మీర్ు మారచచవ్ేయ గల్నగార్ు. ఆ కథనచ చెపపండి.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   సరే, జాని మరచయు స్ేాహితతల కుటుంభ రచటరరట్ లో నే్నచ ఆమ నచ కలుసచకున్నానచ. 

పరతేయక అవసరాలునా వ్ారచకోసం కూడికలు. కారాె  తనర్సన్ ఈ కూడికలకు వసాు ననాది. నే్నచ ఆమ  రచజిస్ేట ేష్న్ 

పతరంలోని వివరాలనచ చ్దివినపుడు ఆశ్చర్యపో్యానచ. ర ండు కాళ్ునచ సర్జరచలో తొలగచంచనర్ు. మూడుసార్ుె  

గుండెపో్ టు వచిచంది. ఒక కిడీా లేదచ. టిష్ూయలలో అధిక మోతనదచలో దరవ్ాలు, గుండెకు నిర్ంతర్ం చికితస 

దనదనపు అంధచరాలు, ఇటరవల మరో ర ండు వ్ేరళ్ళు పో్ యాయి. ఈమ నచ తపపక కలుసచకోవ్ాలని 

నిరి్యించ్చకున్నానచ.  

ఆమ నచ కాంపస్క లో వ్ెతికి పటుట కుని “కారె్, మీర్ు వచిచనందచకు సంతోష్మన్నానచ”. మరచనిా శ్రచర్ భాగాల్నా 

పో్ గొటుట కోడననికి ముందచ ఈ కూడికకు వదనద మనచకున్నానచ అనాది. ఇపపటికీ, ఈమ లో హ్వసయ పపరయతాం 

తగచ్ పో్ లేదని అనిపపంచింది. ఐతే, ఈమ  చ్కరా ల కురచచలో ఉనాది. కిరంది భాగంలో కుంటి కాళ్ళు బ ైటకు 

కనిపపసచు న్నయి. ఆమ కు కర్రకాలుె  బిగచంచ్బడలేదచ. లోహంతో తయార్ు చేస్పన కాళ్ళు అవి. వ్ేరలెకు బ ండేజీలు 

ఉన్నాయి. ఒక చేతికి మూడు వ్ేరళ్ళు, మరొక చేతికి ర ండు వ్ేరళ్ళు. బ ండేజీలు కటిటన చేతతల్నా చ్ూపపసూు , కాళె్ 

సాి నంలో ఉనా లోహ్వనిా చ్ూపపసూు  “నే్నె్ందచకు బరతకాల్న? దేవుడు ననే్ాలాగూ తీసచకుంటాడు, తొందర్గా 

తీసచకోవచ్చచ కదన? జాని, నే్నె్ందచకింకా బరతకాల్న?” చెపపమని ననాడిగచంది.  
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అపుపడు నే్నచ “కారాె ! న్న బ ైబిలు తీస్ప నే్నచ చెపేప వ్ాకయం చ్దవ మన్నానచ”. ఆమ కది తమాషాగా 

అనిపపంచింది. ఎందచకంటే వ్ేరళ్ళు లేని ఆమ నచ నే్నచ. బ ైబిలు తెరచచి చ్దవ మన్నానచ. ఐతే ఆమ కంటే 

ఘోర్మ ైన పరచస్పితిలో నే్నచన్నానని చెప్ాపనచ. న్న వ్ేరళ్ళు ఏమాతరం కదలవు. ఆమ  చయేి చనచి న్న కాల్నకీ చ్కరా ల 

కురచచకి మధయనచనా బ ైబిలునచ అందచకునాది. ఫపల్నపసప ఒకటవ అధనయయం తెరచచి ఇర్వ్ెై ఒకటి నచండి చ్దవ 

మన్నానచ ఆమ  చ్దివింది. న్నక ైతే, బరతతకుట, కీరస్ేు , చనవ్ెైతే లాభము. జానికి చనవ్ెైతే లాభము. పరభువు వదదకు 

వ్ెళ్ుడం న్నకు మంచిది. ఇంకా చ్దవమన్నానచ. ఆమ  చ్దచవుతతనాది. శ్రచర్ంలో జీవించ్డమే న్నకు 

లాభకర్మ ైన యిడెల, న్ేనే్ం కోర్ుకోవ్ాలో తోచ్డం లేదచ. ర ండిటి మధయ ఇర్ుకున్నానచ. నే్నచ వ్ెడల్న పో్యి 

యిేసచ కీరసచు తో ఉండవల ననే్ ఆశ్ ఉనాది. ఐతే మముమనచ బటిట  జీవించ్చట మరచంత అవసర్మ ై యునాది”.  

“కారాె , ఆగండి, చివరచ భాగానిా మళె్ల చ్దవండి, మీర్ు జీవించ్చట ఇతర్ులకు మరచంత అవసర్మ ై యునాది 

కెీనిక్ లో మీ పుండెకు కటుట కటేట  నర్ుసలకు యిేసచ కీరసచు నచ గురచంచి తెల్నయదచ. మీర్ు పడుతతనా భాద 

భయంకర్మ ైనది. ఐతే, కీరసచు  లేని నితయతాంలో వ్ార్ు అనచభవించ్బో యిే భాదతో పో్ ల్నస్ేు  మీ భాద తకుకవ్ే 

అన్నల్న. మీకు కీరసచు నచ గురచంచి తెల్నయని పలువుర్ు బంధచవులున్నార్ు. కాలేజీలో మీతో బాస్ కట్ బాల్ ఆడిన 

స్ేాహితతలకు కీరసచు నచ గురచంచి తెల్నయదన్నార్ు. హ్వస్పపటలులో ఎంతో మంది మమమల్నా ఎంతగాన్ో పేరమసూు  

గౌర్విసచు న్నార్ని చెప్ాపర్ు. మీ స్ేాహితత లందర్ూ మమమల ాంతో గౌర్విసచు న్నార్ు. కారాె , వ్ారచ కోసం మీర్ు 

ఇకొంచ్ం కలం ఈ లోకంలో బరతకాల్న”. అని చెప్ాపనచ  

ఫపల్నపసప 2:4 మీర్ు స ంత కారాయల్నా మాతరమే కాక ఇతర్ుల కారాయల్నా కూడన చ్ూడనల్న. ఇతర్ులకు నితయ ర్క్షణనచ 

అందించ్ండం కంటే ముఖ్యమ ైన కార్యం మరొకటి ఉంటుందన? కారాె , తార్గా చ్నిపో్ దనమనచకోకండి. ఇకొంత 
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కాలం ఓర్ుచకోండి. ఎందచకంటే, మీర్ు బరతకడం తమకు అవసర్మని అనచకునే్ పరజలు ఈ లోకంలో చనల 

మంది ఉన్నర్ని చెప్ాపనచ.  

పటుట దలనచ పో్ర తసహించే వచ్న్నలతో ఇది కూడన ఒకటనచ కుంటున్నానచ. సాార్ధపూరచతమ ైన నీ గూటిలో నచండి 

వ్ెలుపల్నకి వచిచ, పటుట వదలని నీ దృడ చితుం, దేవుడు కృపతో ఇచిచన ఓర్ుపలతో, నినచా గమనిసచు నా 

న్నస్పు కులు, నిరాశా వ్ాదచల మనసచలు మారచపో్ యిేలా వ్ారచని పరభావితం చేయాల్న. దవేుని కృపతో మీర్ు ఈ 

కషాట నిా భరచసచు నా విధనన్ననిా చ్ూచిన తరాాత మీర్ు నమమన దేవుని గురచంచి వీర్ు ఆలోచించ్డం 

ప్రా ర్భిసాు ర్ు, కనచక మీరచంకా కొంతకాలం జీవించనల్న. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ మ ైకేల్, మనం బరతికుండడననికి న్నలుగు కార్న్నలున్నాయనాది. మనకొర్కు 

– దేవుడు మరచకొనిా సంగతతలనచ చ్ూపపంచ్దలచనడేమో. కుటుంభంకోసం- స్ేాహితతలు, ఇతర్ుల కోసం, 

దేవుని మహిమ కోసం ఇంకొంతకాలం బరతకాల్న. గమనిసచు నా దేవ దూతల కోసం – కుటుంభం గురచంచి 

పరచశీల్నదనద ం. పరజలు అంతయ దశ్కు వచిచనపుడు తమ పపలెలనచ మనచమసంతనన్ననిా తమకుమార్ులనచ 

కుమార ులనచ, స్ేాహితతలనచ, పరచచ్యసచు లనచ తనము పరభావితం చేయగలమని తెలుసచకోవ్ాల్న. దననిా 

గురచంచి వివరచంచ్ండి.  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :చ్నిపో్యిే ముందచ చెపపపన చివరచ మాటలు గొపప పరభావ్ానిా చ్ూపపసాు యి. జాన్, మీర్ు 

చెపపపన న్నలుగు సంగతతలు మనలనచ పరభావితం చేయడననికి ఎంతో తోడపడతనయి, వీటి భలానిా, శ్కిునీ 

ఊహించ్లేము. మనలో పలువురచకి వయసచ ప ైబడుతతనా కొదీద , జాా నం ప ర్ుగుతతంటుంది. యవాన కాలంలో 

ఉనాకోపం, తొందర్ప్ాటు తగచ్ పో్ యి. శాంతంగా పరవరచుసచు ంటాం. సమసయలోె  ఉనా పరజలనచ సానచబూతితో 

చ్ూడటం ప్రా ర్ంబిసాు ం. మనబిడడలప ై మరచంత పేరమనచ చ్ూపపసచు ంటాం. వ్ారచతో సంబంధంలో సమసయ 
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లోచిచనపుపడు సహనంతో కీరసచు  పేరమనచ పరదరచించ్గలం. ఇదివ్ారచ మనసచలనచ మార్చగలదచ.  బాధలోె  

ఉనాపపటికీ, వ్ాయదచలలో కష్టపడుతతనాపపటికీ ఇతడు న్నకు పరచచ్ర్య చేశాడని వ్ార్ు చెపపగలుగుతనర్ు.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  జీవితంలో పరచసచు లనిా చడెిపో్ తతనాపుడు నిరాశ్ పడవదదని మీర్ు పరజలనచ 

ఎలా పో్ర తసహిసాు రో మీరచదదర్ూ పరజలకు చెప్ాపల్న.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   చ్ూడండి, మనకోసం ప్రా రచధంచే వ్ారచని దగ్ర్ ఉంచ్చకోవడం మంచిదనచకుంటానచ. 

ఏలయనగా మనము పో్ రాడునది వదలని న్ొపపపతో కాదచ. మనం పో్ రాడేది శ్రచర్ పరకార్మ ైన పక్షవ్ాతంతో 

కాదచ. లేక వ్ెనె్ాముకకు దెబబ, లేక నరాల బలహీనత, లేక ఒస్పుయో గ నె్స్పస్క ఇం- పర ెకాట , లేక లో గ హిి గ్ 

వ్ాయధి. లేక మ దడు వ్ాయధితో కాదచ. మనలనచ ఓడించి, నిరాశా నిసపృహలలో ముంచే. పరధననచలతో, 

అధికార్ులతో పరసచు త అధికార్ సంబందచలగు లోకన్నదచలతో ఆకాశ్మండలమందచనా దచరాతమల 

సమూహంతో పో్ రాడు తతన్నాం. కనచక నిరాశా నిసపృహలనే్ ఈ బలమ ైన దచరా్ లనచ మీకోసం ప్రా రచధంచ్మని 

స్ేాహితతలనచ అడగడం దనారా కూలతోరయండి. మీకు క ైైసువ స్ేాహితతలు లేనట్లె తే, దగ్ర్లో ఉనా చ్రచచతో 

సంపరదించి మీకోసం ప్రా ర్ధన చెయయమని అడగండి. మీకోసం ప్రా రచధంచేవ్ారచకి మీ అవసరాల్నా తెలపండి. 

ఎందచకంటే, ప్రా ర్ధన హృదయాల్నా మార్ుసచు ంది. ప్రా ర్ధనతోమీ ఆలోచ్న్న విధననం మార్ుతతంది. ప్రా ర్ధన మీ 

కృంగుదలనచ తొలగచసచు ంది. ఇతర్ులకు సహ్వయపడనల్న. ఒక పో్ర గార ంలో నే్నచ చెపపపనటుె గా ఎవార్ూ ఒంటరచగా 

కష్టపడకూడదచ. అందచకే దేవుడు ఆతమ సమాజానిా సృషపటంచనడు. సహ్వయపడండి, సహ్వయానాడగండి.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవునచ. పదేళ్ళె గా, గదిలో ఒక మూలలో, నక్షతనర లని కూడన చ్ూడలేని స్పితిలో 

పడి ఉనా ఒకామ  కథనచ మీర్ు ఇంతకు మునచపు మాకు చెప్ాపర్ు.  
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జొని  ఎర్కసన్ తడ:   ఔనచ  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీ కోసం ప్రా రచధంచ్ండి తనకు సంతోష్ మనాది.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   నిజమే. అది ఒక చినా బృందం. ముప ైప ఐదచగుర్ు వ్ాయధచలతో కష్టపడుతతన్నార్ు. 

ఈమ  పేర్ు రచకా తేరాన్, దక్ణి ఆపపరకాలో ఉనాది. పదేళ్ళె గా మంచ్ంలో ఉనాది. నే్న్ొక సారచ ఆమ కు 

ఈమ యిలు పంపపంచి చెప్ాపనచ. ఈ రాతిర మీర్ు నక్షతనర లని చ్ూడనలని ఆశిసచు న్నానచ. ఆమ  దక్ిణ ఆఫపరకాలో 

ఉనాది. ఓహ్ జాని నే్నచ చనలా ఏళ్ళుగా నక్షతనర లనచ చ్ూడనే్లేదచ. న్న బ డ్ ఒక మూలాన ఉంది. ఈ మూలలో 

నచండి చ్ూస్ేు  న్నకు నక్షతనర లు కనబడవు. ఐతే అవి ఉన్నాయని తెలుసచ గనచక తృపపు  పడుతతన్నా ననాది. న్న 

కోసం, మ ైకేల కోసం, రోగులందరచ కోసం ప్రా రచధంచ్డం తనకు సంతోషానిాసచు నాదని చెపపపంది. ఆమ  విజాా పన 

ప్రా ర్ధన చేసచు నాట్లె తే, నే్నచ కూడన ఉతనసహ్వనిా పుంజుకుని, పరచశుదదతతమడు న్న చేత చేయించ్దలచ్చకునా 

పనిని చేయడననికి స్పదధ  పడగలనచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది. వచేచవ్ార్ం మమమల్నా ఒక పరశ్ా అడుగుతననచ. మీకు నిర్ంతర్ం, 

నచయమోనియా, చనతి కేనసర్ు, తీవరమ ైన న్ొపపపలాంటి సమసయలు వసచు ండగా మళ్లు కృంగుదలలోకి పడిపో్ కుండన 

ఎలా నిభాయించ్చకోగల్నగార్ు? ఎక్ రర స్క ర ైలు లాగా అది ఆగకుండన వ్ేగంగా దూసచకుని ప ైకి వసూు నే్ ఉనాది. 

పలుమార్ుె  నిరాశా నిసపృహలోె  కృంగచపో్ యార్ు. మీకు వచిచన బాధలే పేరక్షకులకు కల్నగచనపుపడు. వ్ార్ు 

ఏంచెయాయలో సలహ్వ యివాండి. వచేచవ్ార్ం కార్యకరమం తపపక చ్ూడండి.  

 

***** 
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మా మరచనిా టరవీ పో్ర గార మల్నా  చ్ూస్ేందచకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసచకొండి 

"యిేసచ కీరసచు నచ అంగచకరచంచ్డననికి ప్రా రచించ్చ" @ JAshow.org నచ 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ స్కట  బాక్స 8977 

చ్టటనూగా, TN 37414 అమ రచకా. 
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