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JET2-1-TE 

నిరుత్సాహము, అణగారిన మరియు భవిష్యత్తు ను గురిించి భయపడువారికి 

దేవుని ఆదరణ- కారయక్రమిం -1 
 

అనౌన్సర్:  ఈ రోజు జాన్ ఆింక్ర్ బర్్ షో లో,ఈత్ కొలనులో పడి త్న వెనె్ెముక్ను విరగగ్ ట్టు క్ునె 17 ఏళ్ళ 

ఉత్సాహవింత్తరాల ైన, గుఱ్ఱపు స్ాారీ, హాక,ీ ఈత్ను బాగా ఇష్ుపడే స్త్ు ీ గురిించి త్ెలుసుక్ుింట్ాిం. 

అత్యవసరమ ైన ఆపరేష్ను త్రాాత్ త్సను ఇక్ ఎనెట్ికీ నడవలేను మరియు చేత్తలు క్దపలేనని, త్న 

మిగిలిన జీవిత్మింత్స కేవలిం చకరా ల క్ురేేకే పరిమిత్మ  ైయుింట్ాననే్ విష్యానిె త్ెలుసుక్ుింది. 45 ఏళ్ళ 

జానీ ఎరిక్ాన్ ట్డస నిరుత్సాహములో, అణగారిన త్నములో భవిష్యత్తు ను గురిించిన భయములో ఎలా 

సహాయము చేశాడు? 

40 సింవత్ారాల వయసులో మించి ఆకారింత్ో వారానికి మూడుస్ారుు  రాకెట్ బాల్ ఆడుత్ూ త్న సాింత్ శిక్షణస 

కారుడిని క్లిగియునె వయకిుని ఆలోచిించుకోిండి. అనుకోక్ుిండస త్న వెనె్ెముక్లో బాధ క్లిగిింది,  చివరిక్ది 

బాధసక్రమ ైన ఆపరేష్ను క్ును త్రాాత్ అత్ని ప్ాాణమును రక్ిించడసనికి డసక్ురుు  వెనె్ెముక్లోని ఎముక్ల 

ననిెింట్ినీ తీస్తివేయునట్టు గా చేస్తిింది. 

నే్డు డస. మికాయేలు ఏస్తలు , మోడీ బ ైబిలు ఇస్తిుట్యయట్ గౌరవ అధయక్షులు, మరియు జానీ ఎరిక్ాన్ ట్డస లు 

నిరుత్సాహము, అణగారిన మరయు భవిష్యత్తు ను గురిించి భయపడువారికి దేవుడిచుే ఆదరణ గురిించి 

చెపపనైె్ యున్సెరు. ఈ పాత్ేయక్మ ైన జాన్ ఆింక్ర్ బర్్ కారయక్రమానిె త్పపక్ చండిండి. 

***** 
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డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మా కారయక్రమానికి ఆహాానిసుు న్సెము. నే్ను జానీ ఎరిక్ాన్ ట్డస మరియు డస. 

మికాయేల్ ఎస్తలు  త్ో మాట్ాు డుత్తన్సెను. మనిందరి మనసులో ఉిండే భయింత్ో దీనిె ప్ాారింబిసుు న్సెను. ఐత్ే 

మీలో కొిందరికి ఇత్రులక్ింట్ే ఎక్ుువగా మనసులోు  ఈ భయిం ఉిండవచుే. అదే మరణ భయిం, మనక్ూ 

వాయధులొస్ాు య, మరన్సనె్ెదురగున్సెను. వీరిందరు మరణసనిె ఎదురగున్సెరు. దసనిలోించి బ ైట్పడత్సమో 

లేదో  మాకేసరిగా్  త్ెలియదు. దేవుని హస్ాు లక్ు అపపగిించుక్ున్సెము. వీరిదదరూ ఆ అనుభవిం గురిించి మా 

ప్లాక్షక్ులక్ు చెప్ాపలని కోరుత్తన్సెను. మికాయేలు, మొదట్ మీరు భయానిె గురిించి, దేవుని సహాయానిె 

గురిించి వివరిించిండి. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   న్స ప్ియామిత్తా డొక్రికి రెిండుస్ారుు  ప్ెదద  12 గింట్లు జరిగే liver  మారిపడి ఆపరేష్నులు 

చేశారు. ఆసపత్రాకి వచిే వారుు లో చేరడిం, ఆపరేష్నుక్ు స్తదిధిం చేయడిం ఆపరేష్ను గౌను త్ొడిగిించడిం వింట్ ి

వివరాలనీె చెప్ాపడు. ఇవనిె ముగిస్తిన త్రాాత్ భారయను తీసుకొచసేరు. సరజరీ దయిటే్రులోకి తీసుకెళ్ుడసనికి 

ముిందు భారయత్ోట్ి కొించిం స్తలపు మాట్ాు డొచుే. లోపలి వళె్ళడసనికి ముిందు త్న వేలి నుిండి ప్ెిండిు  ఉింగరానిె 

తీస్తి భారయకిచిే బుగ్ప్ెై ముదుద  ప్ెట్ాు డు. వరిండసలోించి వెళ్ుత్తనె స్తెు ెచేర్ ప్ెైన పడుక్ుని, ప్ెైన ఉనె 

ల ైట్టలను ల క్ు ప్డెుత్ూ, గౌనులు, ముఖానికి మూసుక్ులు ధరిించిన ఇదదరిె చంసుు న్సెడు. అనిెవివరాలిె 

చెప్ాపడు. త్న బిడులక్ు భారయక్ు ఇింకా పలువురికి వీడోులు చెప్ాపడు. "ఇపుపడు, నే్నం, కీరసుు  మాతా్ిం 

ఉన్సెిం. బాత్రకిత్ే ఆయనుె స్తలవిస్ాు ను. లేక్ుింట్ే, ఆయనుె చంస్ాు నన్సెడు. ఆ మాట్ ననె్ెింత్గాన్ో 

క్దిలిించివేస్తిింది. పాత్ర రోజు, అక్షరాలా, సరజరీత్ో మత్తు మిందు ఇసుు నెపుపడు క్ూడస, - ఇపుపడు పాజల 

ఆరోగాయలు క్ీణ ించి పో్ త్తిండగా, ఇపుపడు క్ూడస మనిం ఆకారిడసరోు  వెళ్ుు న్సెనని త్పపక్ గురుు  చేసుకోవాలి. " 
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డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :"నే్ను క్ళ్ుళ త్ెరిచి యేసు కీరసుు ను చంస్ాు న్ో లేదో  త్ెలియదు. ఆ వెైపున 

ఏమునెదో త్ెలియదు గనుక్ న్సక్ు మరణమింట్ే భయమని చెప్లపవారికి జవాబు చెప్లపదెలా? బ ైబిలు త్ెలిప్ల 

శుభవారు ఏమిట్?ి" 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   చండిండి, "క్ుమారునియిందు విశాాసముించువాడే నిత్యజీవముగలవాడని" 

పునరుత్సు నుడెైన కీరసుు  చెప్ిపన మాట్లు నిరీకాశాన్స నిచసేయ. నిజమ,ే కీరసుు  ఈ లోక్ింలో జీవిించి, మరణ ించి, 

సమాధి చేయబడ,ి మృత్తలలోించి త్రరిగి లేచసడని బ ైబిలులో అనే్క్ వాఖయభాగాలు చెబుత్తనెిందున మనిం 

యేసు కీరసుు  పాభువని నమిి విశ్ాస్తిసుు న్సెము. ఆయనుె విశ్ాస్తిించిన వారిక్ిందరికి నిత్యజీవిం లభిసుు ిందని 

వాగాధ నిం చేయబడిింది.  మీరు నిత్యజీవముగలవారని త్ెలిస్తికొనునట్టు  నే్ను ఈ సింగత్తలను మీక్ు 

వాా యుచున్సెనని  యోహాను చెప్ాపడు. న్స నిరీక్ిణ, జానీ, నిరీక్షణ, మీ నిరీక్షణ, యేసు కీరసుు ను అింగీక్రిించిన 

మనవింట్ి పాజలిందరు- మనలాింట్ి వారు మరణిం ఏసమయింలో వసుు ిందోనని భయపడుత్తనెపపట్ికి - ఐత్ ే

నే్నిపుపడు దసనిె గురిించి భయపడట్ిం లేదు.- మరణిం త్రాాత్ జీవమునెది. ఐత్ే ఇలాింట్ి స్ాా యని ఇింకా 

చేరుకోక్ుిండస ఉనె కొిందరు పాజలు ఇది ఒక్ుట్ి మాతా్ిం మనక్ు నిత్యజీవానిెసుు ిందని నమిి రక్షణ 

ప్ ిందట్ానికి యేసు కీరసుు  నింగీక్రిించసలి. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :ఔను, న్సక్ు ఇత్డు బాగా త్ెలుసు. ఇత్ణ ి  నముిత్తన్సెనని కొిందరు చెపపడిం 

విని ఉింట్ారు. న్సక్ు అబాా హాము గురుు క్ు వసుు న్సెడు. అబాా హాము దేవుడిని నమాిడు. అబాా హాము 

పాజలిందరిలో నీత్రమింత్తడని దేవుడు ల కిుించసడు. మనిం కేవలిం దేవుని నమిిత్ే సరిపో్ త్తిందనుక్ున్సెను. 

దేవుడు కీరసుు ను పింపగా కీరసుు  మన ప్ాప్ానిె భరిించసడు. స్తిలువత్సయగిం మనక్ు సరిప్ో త్తింది. కీరసుు  మన 
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కొరక్ు చేస్తిన త్సయగానికి దగ్రగా క్ూడస మనిం వెళ్ులేము. ఆయన పరిపూరిింగా జీవిించి మన ప్ాప్ాలక్ు వేళా 

చెలిుించసడు. మన ప్ాప్ాలిె త్ొలగిించి త్న నీత్రని మనలో ఉించసడు. యేసు కేరసంు  సాభావింత్ో దేవుని ఎదుట్ 

నిలబడగలిగిత్ే అద ేన్సక్ు రక్షణ. యేసు కీరసుు  మనక్ు దయచేస్తి పరలోక్పు నీత్ర అనగా ఇదే. ఐత్ే దేవుడు ఈ 

ఈవినిస్ాు డని మనిం నమాిలి. మనిం అనే్క్ులిె నముిత్సిం దేవుణ ి  మాతా్ిం నమిిం.  

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   చండిండి, మనుష్తలిందరి మనసులోు  ప్ాపపు పనులు మించి పనులనే్వి కొనిె 

ఉన్సెయ. ప్ాపపు పని చేస్తి, దసనికి బదులుగా ఒక్ మించి పని చేస్ాు ిం. ప్ాప్ానికి బదులుగా ఒక్ మించి 

పనిచేస్తలు  ఆ ప్ాపిం యొక్ు పాభావిం త్గి్  ఇక్ శిక్ష ఉిండదనుక్ుింట్ాిం. నే్నిింత్క్ుముిందే చెప్ిపనట్టు గా అిందరిం 

నరకానికి వెళలు  రెైలోు  పాయాణ సుు న్సెిం. కీరసుు నిందు నమిక్ముించి విశ్ాస్తిించక్ప్ో త్ే, లోక్ింలోని పాజలిందరూ 

నరకానికి వెళాు లిాిందే. ప్ాప్ానిె వదలాలి న్స మించిత్నింత్ో న్సక్ు బదులుగా మరణ ించడసనికి త్సయగింత్ో నే్ను 

క్షమిించబడసు ను. ఇది శుభవారు. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :ఇది శుభవారు. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   ఇద ిచసలా త్ేలికైెన సత్యిం. కొిందరు ఈ విష్యింలో బాగా త్డబడుత్తింట్ారు. 

ఎిందుక్ింట్ే కీరసుు ను విశ్ాస్తిించడమే సరిపో్ త్తింది కాని త్సమేసాయింగా సత్రియలు చేయాలనుక్ుింట్ారు. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:చండిండి. పాజలక్ు దేవుడు క్షాు లిె అనుమత్రసుు నెిందుక్ు ఇది ఒక్ కారణిం. 

ముఖయింగా అవిశాాసులక్ు. ఎిందుక్ింట్ే మీరు క్షాు ల గుిండస వెళ్ుత్తనెపుపడు. ప్ెదదగా అలారిం 

మోగుత్తనెట్టు ింట్టింది. యెరర జిండసలిె ఊప్ినట్టు , యెరర దీప్ాల వెలుగినట్టు , 'డం - డంట్, డం- డంట్' 

లేవిండ,ి లేవిండి మీ ఆతీియ మొదుద  నిదాలోనుిండి క్షాు లు, భాదలనగా అవిశాాస్తి ముఖింలో బలింగా 



5 

 

విదిలిించి కొట్ిున మించు నీళ్ులా త్గులుత్సయని "సమాధకిి అవత్లి వెైపు ఏమి జరుగుత్తిందో  త్ెలుసున్స? 

రక్షణ విష్యింలో ఏించెయయబో త్తన్సెవని" అడుగుత్సయని త్లుసుు న్సెను. మనలిె ఆతీియ నిదాలో నుిండి 

లేపడసనికి జీవిత్ింలో క్షత్సలు క్లగక్ప్ో త్ే, ఇట్టవింట్ి సింగత్తలను గురిించి మనిం ఆలోచిించమని నే్ను 

త్లుసుు న్సెను. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మనిం చనిపో్ త్సమనే్ భయానికి సింబింధిించి మీ స్తలెహతి్తరాలు డెనిస్ 

విష్యింలో మీరగక్ చక్ుని క్థను చెప్ాపరు. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:డెనిస్ న్సక్ు ఆసుపత్రాలో పరిచయమయింది. నే్నున్సె ఆరుమించసల వారుు లో ఆమ  

ఒక్ మించింప్ెై ఉిండేది. న్సక్ు ఎదురుగా మధయ మించింప్ెై ఉిండేది. ఆమ  చసలా అరుదెనై నరాల వాయధిత్ో బాధ 

పడుత్తనెది. పక్షవాత్ిం, అింధత్ాిం. ఉత్సాహవింత్తరాలిగా ఒక్ ఉదయిం నిదాలేచిన యువతీ స్ాయింత్సా నికి 

నడవలేక్పో్యింది. నే్న్సమ ను క్లిస్తినపుపడు, క్దలలేని స్తిాత్ర, మించసనికి అత్తక్ుుపో్యింది. 

పాభుత్సాసుపత్రాలోని వారుు లో న్స త్ోట్ి పడుక్ుని ఉనెది. ఆమ  ఎపుపడం ధెైరయింగా ఉిండేది. ఆమ  త్లిు ఊరికి 

ఆవెైపు నుిండి దసదసపు పాత్రరోజు చండట్ానికి వచిే మించిం పాక్ున బ ైబిలు చదివి వినిప్ిించిింది. నే్ను పాక్ు 

మించింప్ెై నుిండి విింట్టిండేదసనిని. ఐత్ే ఆమ  పాదరిిసుు నె విశాాసపు స్ాా యకి మాతా్ిం నే్ను ఎనెడం 

ఎదగలేక్ పో్ త్తిండే దసనిని. 

త్రాాత్ నే్ను, ఆ పాభుత్ా ఆసపత్రానుిండి వెలుపలికి వెళ్లు జీవిించ స్ాగాను. మేరీలాిండు విశ్ావిదసయలయింలో చేరి 

చదివాను. నే్ను పాత్ర ఏడసది వెైదయ పరీక్షలక్ు వెళ్లు ఆమ ను క్లిస్తలదసనిె. ఐత్ే న్స పక్షవాత్ిం వాయధి త్రాాత్ 

ఎనిమిదవ సింవత్ారిం నే్ను వెళ్లు డెనిస్ ను క్లుదసద మని వారుు క్ు వెళలు  ఆమ  అక్ుడ లేదు. ఆమ  ఎక్ుడికి 
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వెళ్లుిందని నే్ను నరుాను అడగిిత్ే, ఆమ  చసలా కాలిం కిరత్మే చనిపో్యిందని వారు త్లెిప్ారు. న్సక్ు ఆశ్ేరయిం 

క్లిగిింది ఎపుపడం వారుు లో ఉిండేది. అపుపడు నే్ను న్స స్తలెహిత్తని వదదక్ు వెళ్లు ఈ సింగత్రని చెప్ాపను, మేము 

ఇదదరిం క్లిస్తి క్ూరుేని బ ైబిలు చేదువుత్తిండే వాళ్ళము. "న్సకిది అరధిం కావడిం లేదు. ఈ యువత్రకి 

సహాయింగా ఆమ  త్లిు త్పప మరెవరూ లేరు. ఆమ  చెప్లప స్ాక్యయనిె అనే్క్ులు విింట్ారనుకోడసనికి 

అవకాశ్ింలేదు. ఆమ ను చంస్తలిందుక్ు ఎవారూ రారు. ఎనిమిదేళ్ుు  అింధత్ాిం. పక్షవాత్ింత్ో పది ఉనెది. 

ఏమిట్ిద?ి" అన్సెను. 

అపుపడు న్స స్తలెహిత్తడు బ బైిలులో న్సక్ు ఒక్ వాక్య భాగానిె చంప్ిించసడు. ఎఫెస్త్ా 3:8-9. "దేవుడు మన 

పాభువెైన కీరసుు  యేసునిందు చేస్తిన నిత్యసింక్లపము చగపుపన,పరలోక్ములో పాధసనులక్ును అధికారులక్ును, 

సింఘముదసారా త్నయొక్ు న్సన్సవిధమ ైన జాా నము ఇపుపడు త్ెలియబడ వల నని ఉదేదశిించిన వాడెై"- దీనే్ె 

వేరేవిధింగా చెబిత్ే, దేవుడు డెనిస్ జీవిత్మనే్ నలు  బలు  ప్ెైన త్నను గురిించిన సింగత్తలనిెట్ిని సపష్ుింగా 

రాసుు న్సెడని న్స స్తలెహిత్తడన్సెడు. "న్స క్ృప నీక్ు చసలును" అనే్ సింగత్ర. ఆమ ను నిలబ ట్ేు ిందుక్ు 

శ్కిునిస్ాు ను. 'సమసు  జాా నమునక్ు మిించిన సమాధసన్సనిె ఇస్ాు ను', జానీ ఈ వాయధి, బాధలలో చంస్తి 

త్ెలుసుకోడసనికి దేవా దంత్లు దయాయలు ఎింత్ో ఆసకిుత్ో ముని కాళ్ళమీద నిలుేని మీ సపిందనను 

త్ెలుసుకోడసనికి కాచుక్ుని ఉన్సెయన్సెడు. క్నుక్ ఆమ  బాధ వృధసగా పో్యిందని త్లించక్ూడదు. 

ఎిందుక్ింట్ే ఆ యనిమిది సింవత్ారాలలో, ఆమ  గుడిుత్నిం, పక్షవాత్ిం వలన క్లిగిన అస్ౌకారాయలక్ు ఎన్ోె 

రేట్టు  మిించిపో్యన ఆశీరాాదసలు ఆమ  ప్లరున జమచేయ బడుత్తన్సెయ. అది మీక్ు వరిుసుు ింది. జానీ. ఆ 

దీవెనలు మీక్ు లభిస్ాు యన్సెడు. 
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క్నుక్, మీరగక్ురు మాతా్మే బాధలు పడుత్తన్సెరనుకోక్ిండి. దేవా దంత్లు, దయాయలు, అనే్క్ లక్షల కోట్ు  

దంత్లు, మనక్నులక్ు క్నపడని అనే్క్ లక్షల అదృశ్య జీవులు, మీరు దేవుని యడెల చంపుత్తనె 

విధేయత్స, విశాాస్ాలను బట్ిు  దేవుని ఘనత్ను త్ెలుసుక్ుింట్టన్సెయ. ఎిందుక్ింట్ే పాత్ర దినిం, ఇక్ుడ 

భూమిప్ెైన్స మనిం చేస్తల పాత్ర పనిని బట్ిు  పరలోక్ింలో దసనికి త్గిన మోత్సదులో మనక్ు సింత్ోష్ిం, ఆరాధన 

దేవుని స్తలవలు లభిస్ాు య. నే్ను పరలోక్ింలో డెనిస్ ను ఆమ  మన దీవెనలిె కీరసుు  ప్ాదసల ముిందు 

సమరిపించడసనిె చండసలని ఆశిసుు న్సెను. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :దీనిె కొించిం మారిే  చెబుత్తన్సెను. ఎిందుక్ింట్ే కాళ్ుళ చేత్తలు పడిప్ో యన 

కొిందరు ఇట్ీవలి కాలింలో ననుె చంస్తి ఈ విధింగా పాశిెించసరు. నే్నిలా బాత్రకి మాతా్ిం పాయోజన మేమిట్?ి 

ఇక్ పడక్లోించి లేవలేనని చెప్ాపరు. జాన్. న్స ప్ిలులక్ు ఎపుపడం సమసయలే. వారికి ఏమీ 

సహాయపడలేక్ున్సెను. న్స భారయ న్సక్ు పరిచరయలు చేసంు  విపరీత్ింగా అలిస్తిపో్ త్తనెది. నే్నం మా పని 

చెయయలేక్ పో్ త్తన్సెననే్ దిగులు. క్నుక్ నే్ను బాత్రకి పాయోజనమేమిట్ింట్ారు. ఈ పాశ్ెక్ు మీరు యేమని 

జవాబు చెబుత్సరు. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:మించిది. మీరు అడిగిన పాశ్ె ఆసకిుక్రమ ైనది. నే్ను ఇట్ీవల ఒక్ స్తలెహిత్తరాలిత్ో 

మాట్ాు డసను. పక్షవాత్ిం, పడక్లో నుిండి లేవలేదు. నిరింత్రిం న్ొప్ిప, ఆమ త్ోట్ి మాట్ాు డి నే్ను కీరునలు 10:17 

ను చెప్ాపను. "యెహో వా, ... బాధపడువారి కోరిక్ను విని యున్సెడు. ఆయన వారి ప్ాారధనను ఆలకిించి 

పో్ా త్సాహానెిందిస్ాు డు". బాధిత్తలు దేవునికి చేస్తిన ప్ాారానలోు  అధిక్ శ్కిు ఉింట్టిందని ఆ వాక్యింన్సక్ు వివరింగా 

త్ెలుపుత్తనెది. దేవుని ముిందు మనకొక్ ప్ాాధేయ స్ాా నిం ఉనెది. దేవుని అత్రపరశిుదధ  మిందిరింలోని 

స్తిింహాసనిం వదదక్ు ఇత్రులు పింప్ిించబడసు రు గాని మనక్ు మాతా్ిం అనుమత్ర ఉనెది. బాధిత్తలు ఇత్రులను 
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గురిించి దేవుని ఎదుట్ విజాా పన ప్ాారధనలు చేస్తినపుపడు, దేవుడు ముిందుక్ు వింగి బాధిత్తల మానవులిె చెవి 

యొగి్  విింట్ాడు. ఎింత్ో నె్మిదిగా బలహీన సారింత్ో చేస్తని ప్ాారధన ఈ లోక్ింలోని దేశాల పున్సదులను 

క్దిలిించి మనుష్తల మనసులలోని ప్ాపపు ఆలోచనలిె త్ొలగిించి, అత్ర బలమ ైన దుర్ములను క్ూలిేవేస్తి 

మిష్నరీలక్ు విజయానిె ఇవాగలదని నే్ను ఈ స్తలెహిత్తనిత్ో చెప్ాపను. 

మీ జీవిత్ింలో ప్ాారధనక్ునె శ్కిుని దయచేస్తి ఎనెడు త్క్ుువగా అించన్స వేయక్ిండి. దేవుడు భాదిత్తల 

ప్ాారధనను విింట్ాడు. ఆయన వాయధి గరసుు లిె వారి పడక్లప్ెైన ఎత్రు  పట్టు క్ుింట్ాడు. ఎిందుక్ింట్ే వారు ఆయన 

ఎదుట్ చేస్తల ప్ాారధనలు అింత్బలిం, అింత్ శ్కిుని క్లిగి ఉన్సెయ. ప్ాారధనలో గపప బలమునెది. నే్ను పరలోక్ిం 

చేరుక్ునె త్రాాత్ ఆ పని ఎిందుక్ు చేయలేక్ పో్యాననుకోక్ూడదు. నే్ను పరలోక్ిం చేరినత్రాాత్, అయయ 

బాబో య్? న్స ప్ాారధనల వలన నే్ను ఇింత్ స్ాధిించగలిగాన్స? ఇింత్? ఎక్ుువగా ఎిందుక్ు ప్ాారిధించలేదు. అని 

త్లించక్ూడదు. క్షాు ల వలన మనిం ప్ాాధసనయత్ను త్ెలుసుకో గలమనుక్ుింట్ాను. మోకాళ్ళపైె్న 

ప్ాారిధించవలస్తిిందే. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మీలో కొిందరు, మీరు ఈ లోక్ింలో జీవిసుు న్సెరు గాని మీ శ్రీరిం కొదిదకొదిదగా తీరని 

వాయధుల వలన క్ృశిించి ప్ో త్తనెది. దీనిె మారేడసనికి మీరు ఏమీ చేయలేరు. అింత్ిం దగ్రెైనదని 

గురిుించసరు. మీకిక్ విలువ ఏమునెది? అపుపడు మీరేిం చేస్ాు రు? ఎిందుక్ు ఇలా బాత్కాలి జానీ. మనిం దేవుని 

మహిమ పరుసంు  ఆయనచ ేఎలా వాడబడగలమో చెపపిండి. ఇదే స్తిాత్రలో ఉనె ఇత్రులు వాడ బాధని విధింగా 

మీరు వాడబడుత్తన్సెరా? 
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జొని  ఎరుసన్ త్డ:న్సక్ు పరిచయమునె కారు, కారు లారాన్ అనే్ ఆమ ను గురిించి ఆలోచిసుు న్సెను. 

ఆమ క్ు చెక్ుర వాయధి ముదిరిపో్ యింది. చేత్రవేళ్ుళ రెిండిింట్ిని త్ొలిగిించసరు. రెిండు కాళ్ళను తీస్తలశారు. ఒక్ 

కిడీెని మారాేరు. గుిండెపో్ ట్ట. నీరు చేరడిం, రక్ున్సళాలోు  వాయధి, క్ళ్ుళ క్నపడవు అయాయ బాబో య్. 

నే్నీమ ను క్లవాలనుక్ున్సెను. ఆమ ను క్లిస్తి "కారు, మీరిింత్ ధరయింగా ఉింట్ారనుకోలేదని చెప్ాపను. 

అిందుకామ ", న్స శ్రీరింలో ఇింకొనిె భాగాలిె తీస్తివెయయక్ముిందే ఇక్ుడికి వస్తలు  మించిదనుక్ున్సెనని 

చెప్ిపింది. ఈమ  సదసుాక్ు వెళ్లున త్రాాత్ అక్ుడ సింత్ోష్ింగా గడిప్ిన కొదీద  రోజుల త్రువాత్, న్స కొక్ 

బహుమత్రని పింప్ిింది. అది ఆమ  క్ఱ్ఱకాళ్ళలో ఒక్ట్ి. దసనిలో ఉత్ురానిె పింప్ిింది. మీ త్ోట్ి నిమిత్ుిం శ్రరీిం 

ఉిండట్ిం వీలవదు గనుక్, చినె భాగానిె మాతా్ిం పింపుత్తన్సెనని రాస్తిింది. ఎింత్ గగపప స్త్ు ీ! 

ఐత్ే మొదట్ి సభలో ఆమ  ప్దెద  సింత్ోష్ింగా లేదు. దిగాలుగా ఉింది. క్ృింగిప్ో య యుింది. శ్రీరింలో తీరని 

వాయధులు. ఇింకా చెయాయలిాన సరజరీలు, మరణిం క్లగవచుే. ఆమ  బాధలో ఉనెది. నే్ను చేత్తలిె 

క్దిలిించలేను. నే్నున్సెను, "చండు, నీక్ు మిగిలి ఉనె చేత్ర వేళ్ళత్ో నీ బ ైబిలును తీసుక్ుని ఫిలిప్్పయులక్ు 

పత్రాక్ త్ెరువు. ప్ౌలు చెప్ిపన మాట్లని చదువు. అత్డు వెళ్లు కేరసుు త్ో క్లిస్తి ఉిండసలా, లేక్ శ్రీరింత్ో ఈ 

లోక్ింలోనే్ ఉిండసలా అనే్ మీమాింసలో ఉన్సెడు. రెింట్ి మధయ నలిగిపో్ యాడు. కారు, దసని త్రాాత్ వచనిం 

చండు. మీకోసిం శ్రరీింత్ో నిలిచి ఉిండట్ిం. అవసరమన్సెడు". కారు, ఎిందుక్ు ఇింకా జీవిించి ఉిండసలని 

త్ెలుసుు న్సెవు. ఐత్ే నీ నరుాక్ు యేసు కీరసుు ను గురిించి త్ెలియదు. ఆసపత్రాలో నినుె, నీలోని హాసయ 

చత్తరత్ను ప్లామిసుు నె స్త్ు ీలక్ు క్ూడస యేసు కీరసుు  ఎవరనే్ సింగత్ర త్ెలియదు. దేవుడు నీక్ు ఒక్ బాధయత్ 

నిచసేడు. నీ చుట్యు  పలువురు పాజలున్సెరు. నీవు త్ారగా చనిపో్ క్ుిండస మరి కొత్ు  కాల ముిండట్ిం వారికి 

అవసరిం. క్నుక్, కారు, న్సత్ోనం, నీలో ఉనె ఇత్రులత్ోను మరికొింత్ కాలిం ఓరుేకో. మన పాభువెైన యేసు 
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కీరసుు  కొరక్ు నరకానికి వెళలు  స్తిాత్రలో ఉనె పాజలను రక్ిించడసనికి నీవు మరి కొింత్ కాలిం ఓరుేక్ుని 

జీవిించసలన్సెను. 

ఆమ , ఈ విధింగా మునుపు ఎనెడం ఆలోచిించలేదు. ఐత్ే అప్ సులుడు ప్ౌలు చెప్ిపన మాట్ల పాకారిం 

మేము వాయధిత్ో, బాధలో నిిండిన ఈ శ్రీరాలత్ో జీవిించడిం ఇత్రులక్ు చసలా అవసరిం. మేము ఇత్రులక్ు మా 

క్ుట్టింబానికి స్తలెహిత్తలక్ు, ప్ రుగు వారికి, వాయప్ార భాగస్ాాములక్ు, కాలేజీ విదసయరుా లక్ు. మేము 

పనిచేసుు నె ఆఫ్సులో ఉదో యగికి, కాలేజీ కేింట్ినులో ఉనె స్త్ు ీలక్ు మేము ఎింత్ో అవసరము. మా 

అవసరమునె వారు అనే్క్ులున్సెరు. డెైీ కిునిింగ్ లో ఉనె స్త్ు ీలు మారెుట్లు  పనిచేస్తల యువక్ుడు. మేము 

ఇవాగల దసనికోసిం కాచుక్ుని ఉనె అనే్క్ులు మా చుట్యు  ఉన్సెరు. కారు మరగక్ న్సలుగు సింవత్ారాలు ఈ 

విధింగానే్ జీవిించిన త్రాాత్ పరలోక్ిం వెళ్లళింది. ఐత్ే. ఆమ  ఎనిె ఆత్ిలను త్నత్ో పరలోక్ిం తీసుకెళ్లళిందో !. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :చసలా కాలిం కిరత్ిం మా అమిక్ు వచిేన వాయధి వలన ఆమ  మాట్లాడలేక్ పో్ గా 

మాట్ పడిపో్ యింది. ఆ త్రువాత్ కాళ్ుళ క్ూడస పడిపో్ యాయ. ఆమ క్ు అనిె పనులు మరగక్రు చేయవలస్తి 

వచేేది. ఆమ క్ు ఫో న్ చేస్తి మాట్ాు డుత్తిండే వాడిని. ఆమ  క్ింపూయట్ర్ ప్ెై ట్ ైప్ చేస్తి పింప్ిించే యాింత్రాక్మ ైన 

సిందేశానిె వినడిం న్సక్ు అలవాట్యింది. న్స కొరక్ు చినె ప్ాారధనను ట్ ైప్ చేసుు ిండదేి. ఆ ప్ాారధన ఆ 

యింతా్ింలోించి సిందేశ్ింగా న్సక్ు అిందేది. మా అమిను గురిించిన కొనిె సింగత్తలు న్సక్ు సరిగా జాా పక్ిం లేవు 

గాని. ఆ ప్ాారధనలు మాతా్ిం న్సక్ు బాగా గురుు న్సెయ. అలాింట్ి పరిస్తిాత్రలోు  ఉనె వారికి చెబుత్తన్సెను. అదే 

మింథస ప్ెదద  క్ష్ుిం కాదనుక్ునె దేమో ఆమ  పింప్ిన ప్ాారానలిె నే్ను ఎనెడం మరచిపో్ ను. 

జానీ, ఇపుపడు అింశానిె మారుసుు న్సెను. క్ుట్టింబ సభుయలలో కొిందరు, వాయధిగరసుు లక్ు, దీరఘ రోగాలత్ో 

పడక్ప్ెై పడియునె వారికి సింవత్ారాల త్రబడ ిఎలాింట్ి విశరా ింత్ర లేక్ుిండస స్తలవచేసంు  అలస్తిపో్ త్తన్సెరు. 
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మీక్ు ఆ రోగాలప్ెై ఎింత్ో ప్లమా ఉనెది. ఐత్ే మీరు పాత్ర రోజు విరామిం లేక్ుిండస పరిచరయ చెయాయలి. వీరిలో 

కొిందరు విశరా ింత్ర లేని పరిచరయలత్ో అలస్తిపో్ య, క్ృింగిపో్ యన స్తిాత్రలో పడత్సరు. నే్నిక్ వదిలేసుు న్సెను. న్స 

వాళ్ళ కాదింట్ారు. ఐత్ే, మీరు వదలడసనికి వీలులేదు. ఇలాింట్ి వారికి మీ సలహా ఏమిట్ి? 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:మించిది, మొదట్ిగా, రోగుల ై ఇత్రుల చేత్ పరిచరయలు చేయించుక్ుింట్టనె వారికొక్ 

మాట్ చెబుత్తన్సెను. సహాయక్ులక్ు విందన్సలు చెపపిండి ఆవయకిు త్ోట్ి ప్లామగా మాట్ాు డిండి క్ఠినింగా 

ఉిండక్ూడదు. గమనిించిండ ిమీక్ు భోజనిం ప్ెట్ుడసనికి, పాక్ుక్ు త్రపపడసనికి, మీదుపపట్టు  మారేడసనికి 

దేవుడు ఆ వయకిుని మీ జీవిత్ింలోకి పింప్ాడు. క్నుక్ వారిత్ో ప్లామగా ఉిండిండి. గత్ింలో ఒక్రిలా గున్సెరు. 

జానీ. నినుె స్ౌక్రయింగా, హాయగా ఉించసడని నీ సహో దరి ఎింత్గాన్ో శ్రమ పడుత్తనెది. ఆమ క్ు ఒక్ క్ృత్జాత్ 

చెప్ాపవా? అత్డు వేగింగా వనెక్ుు త్రరిగి బ ైట్క్ు వెళ్లళపో్ యాడు. అత్డిప్ెైన కోపింత్ో న్స ముఖిం ఎరుప్ెకిు 

పో్ యింది. ఐత్ే న్సక్ు మించి సలహా నిచసేడు ఇపుపడు న్స సో్ దరినె్ింత్ో ప్లామిసుు న్సెను. మరిేప్ో క్ుిండస 

'క్ృత్జాత్' చెబుత్తింట్ాను. 

సహాయక్ులు ఇత్రుల సహాయానిె కోరడిం క్ూడస చసలా ముఖయిం. మనక్ు ఆత్సిభిమానిం చసలా అధిక్ిం 

ఊప్ిరి గట్ిు గా ప్్లుేక్ుని అిందరి ఎదుట్ నిట్ారుగా నిలుేింట్ాిం. ప్ ట్ును లోపలి లాగి గరాింగా చంసుు ింట్ాిం. ఈ 

పని చెయయగలమింట్ాిం. ఐత్ే ఐ స్తలవ చేయలేము. మనమిందరిం ఒక్రికొక్రిం పరిచరయ చేస్తి స్తలవిించడసనికే 

దేవుడు ఆతీియ సమాజానిె లోక్ింలో ఉించసడు. సహాయిం చెయయమని అడగట్ిం మించిది. ఎిందుక్ింట్ ేమా 

చరిేలో ఉనె మరగక్ సభుయని యడెల మీరు ఎవరిత్ూనం క్లవక్ుిండస ఉనె అత్ని యెడల మీరు; అత్డిని 

సహాయ పడమని అడగట్ిం దసారా అత్డిక ిసహాయ పడుత్తన్సెరు. యేసు కీరసుు  పాజలక్ు పరిచరయ 

చేయడసనిక ేవచసేడు. అత్డు, చరిేలో ఉనె ఆ వయకిు, ఆరాధన క్ూడిక్లో ఉనె ఇత్రులు. ఇలాింట్ ి
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వాళ్ళిందరూ మీ ఇింట్ికి రావాలి. మీ వింట్గదిలోక.ి మీ పడక్ గదిలోకి వచిే సహాయ పడసలి. వయకిుగత్ 

పనులలో, ఇత్ర పనులలో దుకాణసలక్ు వెళ్ుడింలో. ఇస్త్ు ీ చేయడింలో ట్వలును మడచడింలో నే్లను 

త్తడవట్ింలో మీక్ు సహాయిం కావాలి. సహాయానెడగిండి. మీరు ఇపుపడునె చరిేలో మీక్ు స్ౌక్రయింగా 

లేక్పో్యనట్ లు త్ే, మీరు సహాయానిె అడగగలిగే మరగక్ చరిేకి వెళ్ళిండ,ి సింఘసుా లు వచిే మీక్ు 

సహాయపడగలిగ ేస్ాింఘానిె వెత్క్ిండి. ఎవారూ ఒింట్రిగా బాధపడక్ూడదు. రోగింత్ో  మించసన బడినవారెైన్స 

లేక్ వారిక ిసహాయిం చేసుు నెవారెైన్స, ఎవారూ ఏ దింపత్తలు, ఒింట్రిగా క్ష్ుపడక్ూడదు. అిందుకే సింఘిం 

ఇక్ుడ ఉనెద.ి 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :న్సక్ు ఆపరేష్ను చేస్తినపుపడు, న భారయ న్సకెింత్ో సహాయిం చేస్తిింది. స్తిిండ ిమీక్ు 

చేస్తిన సహాయానిె గురిించి చెపపిండి. మీక్ు పాజలు సహాయిం చేశాడరు. మీరు ఎవరీె  సహాయిం అడగరు. 

అనీె పనులిె నే్నే్ సాయింగా చేస్ాు నింట్ారు. ఔన్స? ఐత్ే మిమిలిె మీరు సింరక్ిించుకోలేని విధింగా మీక్ు 

ఒక్ వాయధి వచిేింది. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   దసనిె గురిించి చెపపడిం బాధసక్రిం. ఇింట్లు  అనిె పనులిె నే్నే్ చేస్తలవాడిని. కాళ్ుళ, 

బరాక్ులు, నీళ్ు  హీట్రులు కొళాయపని, క్రింట్ట పని అనిె పనులు త్ెలుసు. ఇపుపడు ఇత్రులక్ు డబుు 

చెలిుించి చేయించుకోవాలి. గత్ింలో నే్న్ొక్ స్ారి చికాగో పట్ుణిం వెళ్లళనపుపడు అక్ుడ నుిండి మా ఇింట్కిి ఫో ను 

చేశాను. న భారయక్ు ఫో న్ చేస్తి "నువుా ఎలాగున్సెవని అడిగాను. ఆమ  వేలమింది స్త్ు ీల ముిందు నిలుచుని 

వారిక ిభోదిించగలిగిన స్ామరధయశాలి". ఇపుపడ ేత్ోట్లోని గడిుని క్త్రురిించసనని చెపపిండి. నే్ను విసుు పో్ యాను. 

నీవేలాింట్ి భరువని పాశిెించుక్ున్సెను. ఆమ  ఇది చెయాయలిాన పనిలేదు. దసనిె గురిించి మాట్ాు డట్మే క్ష్ుిం. 

ఆమ  ఎనెడు సణగలేదు. కొనిెస్ారుు  ఈ పనులు ఆమ క్ు క్ష్ుింగా ఉింట్ాయని త్ెలుసు. ఇింత్పని ఒక్ుత్ెు నే్ 
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ఎలా చెయయడమని త్ెలుసుు ిందని త్ెలుసు. ఐత్ే ఏన్సడం న్సప్ె ైసణుకోులేదు. ఏన్సడం న్సప్ెైన కోప్ానిె 

పాదరిిించలేదు. ఏన్సడం న్సప్ెైన కోపముగా మాట్ాు డలేదు. సరజరీ త్రాాత్, ఇింట్ికి వస్తలు , ఆ నిసాహాయ స్తిాత్రలో 

పలువురు మనక్ు సహాయ పడసలిా వసుు ింది. ఆత్ి గౌరవిం పూరిుగా నశిించిపో్ త్తింది విపరీత్ింగా న్ొప్ిప. 

క్ృత్జాత్త్ో ఉింట్ాిం. జానీ చసలామించి సలహా యచిేింది. మీక్ు పరిచరయ చేసుు నె వారిని ప్లామిించసలి. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:క్చిేత్ింగా.  

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   ఆసుపత్రాలో క్ూడస స్తిబుింది కొనిె స్ారుు  క్ఠినింగా ఉింట్ారు. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:చండిండి. న్స భరు ప్ెైన న్సక్ు ప్లామ. ఈ మాట్ విచితా్ింగా ఉిండవచుేకాని, న్సక్ు 

ట్ాయల ట్ పనులోు  సహాయ పడుత్తింట్ే మరిింత్ ప్లామవసుు ింది. అద ిఅత్డి అలవాట్ట కాదు. మరగక్ 

స్తలెహిత్తరాలు ఈ పనులోు  సహాయ పడుత్తింట్టింది. ఐత్ే చసలా స్ారుు  అత్డు క్ూడస దీన్ోు  

సహాయపడుత్తింట్ాడు. న్స వెనుక్ భాగానిె త్తడుసుు ిండగా, నే్ను పడుక్ుని ఇత్డు ననె్ెింత్గా 

ప్లామిసుు న్సెడని ఆశ్ేరయపడుత్తింట్ాను. ఎింత్ో ప్లామత్ో ఆ పనులను చేసుు ింట్ాడు అత్ని రుణసనిె 

తీరుేకోలేను. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   అింగకీ్రిించబడట్ిం, ఆ వయకిు కొరక్ు సమస్ాు నిె సమరిపించుకోవడిం. మీరు కెన్ కోసిం 

స్తిిండ ిన్స కోసిం, రెిండో  ఆలోచన లేక్ుిండస సమరిపించుకోవడిం. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:నిజమే.  
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డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   ఐత్ ేబాగా ఆత్సిభిమానమునె వయకిు ఇపుపడు ఇత్రులప్ెై పూరిుగా ఆధసరపడట్ిం 

బాధసక్రిం. 

జొని  ఎరుసన్ త్డ:అవును అద ినిజమే. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :పాజలారా, నే్ను వచేేవారిం జానీ ని మికాయేలును, మిమిలిె బాగు చేయమని 

విశాాసింత్ో ప్ాారిధించసరా? మీక్ు సాసాత్ కావాలా? దేవుడు సాసాపరుస్ాు డనుక్ున్సెరా? అని పాశిెించ 

బో త్తన్సెను. సాసాత్ గురిించి మాట్ాు డుకో బో త్తన్సెము. త్పపక్ ఆ కారయక్రమానిె చండిండి. 

వచేేవారిం పో్ా గార ింలోని దృశాయల కోసిం  చంసంు నే్ ఉిండిండి. 

 

***** 

మా మరినిె ట్ీవీ పో్ా గార మలిె  చంస్తలిందుక్ు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చెసుకొిండి 

"యేసు కీరసుు ను అింగీక్రిించడసనికి ప్ాారిాించు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆింక్ర్ బర్్ షో  

పో్ స్ు  బాక్సా 8977 

చట్ునంగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వెబ్ స్తెైట్: JAshow.org 


