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JET2-2-TE 

నిరుత్సాహము, అణగారిన మరియు భవిష్యత్తు ను గురిించి భయపడువారికి 

దేవుని ఆదరణ- కారయక్రమిం -2. 

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 స్ాాగత్ిం. నే్నిక్కడ డస. మికాయేలు ఎస్తలు  మరియు జానీ 

ఎరిక్ాన్ ట్డసత్ో ఉన్సెను. శ్రమలను గురిించి మరియు అన్సరోగయముత్ో మరియు లోపము క్లిగిన వారిని 

దేవుడిలా ఆధరిస్ాు డే వాట్ిని గురిించిన శీరిిక్ను చండబో త్తన్సెము. మనము మీలో అనే్క్ులక్ుిండే పాశ్ెను 

చరేన్ెై యున్సెము. ఆ పాశనెమిట్ో ననుె చెపపనివాిండి. విశాాసముత్ో త్న యొదదక్ు వచిేన వారిని సాసథ 

పరేడిం దేవుని అభీష్ుమని బ ైబిలు చెబుత్తిందస? సాసథను గురిించి మనము మొరపటె్ిున పాతిస్ారి సరేనని 

దేవుడింట్ాడని వాా యబడిిందస? ఇపుపడు నే్ను జానీ దగ్రకొస్ాు , సరేన్స. ఒక్ కెరైసువుడిగా, ఆ చకరా ల క్ురీేలో 

45 సింవత్ారాలుగా ఉిండిపో్ యావు. నీ మ డ విరగిిపో్ యింది. రెిండు సింవత్ారములు అింత్క్ముిందో  నీక్ు 

రగముు కానారుిందని త్ెలిస్తిింది. వీట్నిెటి్కీ మిించి, నీవు క్ూరుేని యునె ఎముక్లలో భయింక్రమ ైన 

దీరఘకాలిక్ న్ొపిప ఉనెది.  దేవుని సాసథ  పరేమని అడిగని ప్ాారిదించిన సమయమేదెైన్స ఉిందస?   

జొని  ఎరకసన్ త్డ: ఓ, ఉింది! మరియు సాసథత్ కొరక్ు ప్ాారిధించగదదని ఎపపట్ికినీ చెపపను. ఎవరెరన్స న్స 

సాసథత్కొరక్ు ప్ాారిధస్ాు నింట్ే నే్నె్ింత్ో శ్ింత్ోస్తిస్ాు ను. బ ైబిలులో యాకోబు 5 ను చంస్తలు , "మీ ప్ాపములను 

ఒక్నిత్ోన్ొక్డు ఒపుపకొనుడి; మీరు సాసథత్ప్ ిందునట్టు  ఒక్నికొరక్ు ఒక్డు ప్ాారథనచేయుడి." 

కాని ఇవనీె చేస్తిన త్రాాత్ అపుపడు అసల ైనది వసుు ింద ిమీరు నివస్తిించి యుిండసలి. మీరు ఉదయానే్ె 

మేలుకొని జీవిసంు నే్ ఉిండసలి. కీరునలు 103 నముకానిసుు ింది, మనలో ఎవరెరన్స సాసథత్ ప్ ిందిత్ే, అది ఫ్లు  

నుిండెైన్స, విరిగిన ఎముక్ అత్తకోకవడమ ైన్స, త్ొడ ఆపరషే్నైె్న్స, యేదెైననం, దేవుడే అది చేశాడు. దేవుడే 

డసక్ురు  వెనుక్ పనిచేశాడు. దవేుడే ఆపరేష్ను మరియు మిందుల వాడక్ింలో పనిచేశాడు. దేవుడు అనిెస్ారుు  

అనిెరీత్తలుగా సాసథపరుస్ాు డు. కాని ఎవరిన్సనైె్న్స మరియు ఎలాగున అదుుత్ముగా సాసథపరాేలనె 

అధికారమును మాతా్ిం త్నయొదదనే్ ఉించుక్ుింట్ాడు. 
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కెరైసువులముగా మనము స్ామానయముగా శారీరక్ సాసథత్ కోరినపుపడు వెనువెింట్నే్ తీరిేవేస్ాు డని 

అనుకోక్ూడనుక్ుింట్ాను. న్స ఉదేదశ్ిం, మానమొక్ట్ి గురిుించుకోవాలి, మికాయేలు మొదట్ి కారయక్రమింలో 

వివరిించి నట్టు గా, రోగములు వాయధులు ప్ాపపు లోక్ములో నివస్తిించడసనికి పరయవస్ానములు. మరియు 

యేసు వచిేనపుపడు, ప్ాప ఫలిత్మును తీస్తివేయడిం ప్ాారింభించసడు, కాని పలరిుగా తీస్తివేయలేదు. అవును, 

ఆయన త్తఫానును ఆప్ాడు గాని, మనక్ు హరిరకేనులు అలానే్ ఉన్సెయ. అవును, ఆయన మృత్తలను 

లేప్ాడు, కానీ ఆయన లేపిన లాజరు క్ూడస త్రాాత్ చనిపో్యాడు. మరియు అవును, మనమాయనను 

విశ్ాస్తిస్తలు  మన జీవిత్ములో ప్ాపపు బలమును తీస్తివేస్ాడు కాని ప్ాప ఉనికిని కాదు. మనమిింకా ప్ాపముత్ో 

పో్ రాడుత్సము. క్నుక్ క్నుక్ కెరైసువులముగా మన మ ిందుక్ు కెరైసువులముగా అనుభవిించ క్ూడని రోగాలను, 

అన్సరోగములను దెబబలను అనుభవిసుు న్సెము? మించిది, ఎింత్ మించిది, మనము పాతిదసనిని 

హరిరకేనులను, ఫ్లు ను, సృష్ిు  వెైపరీత్యములను, మరణసనిె, రోగములను ప్ ిందుత్తన్సెము. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : నీ పుసుక్ింలో దసనిని గగపపగా చెపపగలిగే స్ామారధయము నీక్ునెది. "దేవుడు 

సాసథపరేగలడస" అనే్దే మీ పాధసన పాశ్ెఅింట్టన్సెరు ఎిందుక్ు? 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: అవును దేవుడు సాసథ పరేగలడు. పాతిరోజు దేవుడు సాసథపరచును. పాపించ 

మింత్ట్ా ఎక్కడ సువారు అింధకార మూలలపె,ై చేత్బడులపెై చిలు ింగిత్నము మింతా్ములపెై నె్ట్ుబడుత్తిందో  

అక్కడ దేవుడు చేస్తల అదుుత్ కిరయలను, అదుుత్ సాసథలను విింట్యనే్ ఉింట్ాము. ఆయన చెయయ క్ురుచ 

కాలేదు. ఆయన చెవులు మిందము కాలేదు. బాధిించబడువారి మొరను ఆయన విింట్టన్సెడు. ఆయన సాసథ  

పరుసంు నే్ ఉన్సెడు. కాని ఎవరిని, ఎపుపడు మరియు ఎింత్వరక్ు సాసుపరాేలనే్ది త్న ఆధీనింలో 

ఉించుక్ుింట్ారు. నిత్యత్ాము యొక్క ఈ వెైపున ఆయన ఉదేదశానిె పాణసలిక్ను పలరిుగా అరధము చేసుకోలేము 
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కాని ఆయన ఉదేదశాలు జాా నయుక్ుమ ైనవెై, మించివెై, పాత్ేయక్మ ైనవెై యుింట్ాయ కాని సమాధి రాయ ఈ వెైపున 

అవి దసచబడి యుింట్ాయ. ఆవలి వెైపుక్ు వెళ్ు ింత్వరక్ు ఎిందుక్ు సాసథ  పరాేడో  మనము అరధము 

చేసుకోలేము. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : అవును. క్నుక్నే్ మనమీ పాశ్ెక్ు చేరుక్ున్సెము, విశాాసముత్ో ఆయన 

యొదదక్ు వచిే సాసథత్ కొరక్ు అడిగిన సాసథ  పరేడమనే్ది దేవుని ఇష్ుమా? 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: మించిది, మారుక 9 లో ఆలోచిస్తలు , ఊచ చెయయవానిని సాసథ  పలరిేన యేస్తల, మీ చయెయ 

అభయింత్ర పరిేనయడెల, నరికి వేయమింట్టన్సెడు. గుర డిివాని క్నుెలు త్ెరిచిన యసే్తల నీ క్నుె చడిెదెైత్ే 

దసనిని పెరికివేయమని చెప్ాపడు. అనిె అవయవములత్ో నరకానికి వెళ్ుడిం క్ింట్ే ఒక్ అవయవము లేక్ుిండస  

పరలోకానికి వెళ్ుడిం మేలు. ఇపుపడు, ఇక్కడ యేసు ప్ాాధమిక్ింగా చెబుత్తనెది ఏమింట్ే ఆయనక్ు 

ప్ాాధసనయత్లున్సెయ, మరియు మనమాయణ ప్ాాధసనిత్లలోనికి వెళళళలి అింట్టన్సెడు; క్నుక్నే్, అవయవ 

హీనింగా ఉిండుట్ మలేింట్టన్సెరు ఎిందుక్నగా మన చేత్తలు మరియు కాళ్ళళ చేయక్ూడని వెళ్ుక్ూడని 

సథలాలక్ు వెళ్ువు చేయవు. నే్న్స వచన్సనిె ఆలోచిించినపుపడు యేసు ఆతీుయ సాసథ , నీతి సింత్ోష్ 

సమాధసనములు బహు ముఖ్యమ ైనవని అింట్టనెట్టు  అరధమౌత్తింది. 

పనిచేస్తల చేత్తలు మరియు నడిచే ప్ాపదములక్న్సె అదే మేలు. జీవిత్ములో నడుచుట్ మరియు చేత్తలు 

ఉపయోగిించుట్ను మిించి ముఖ్యమ ైనవి ఉన్సెయ, అవేమనగా నిత్యమూ ఉిండే గృహము, జీవిించడసనికి 

ఉదేదశ్ము, మరియు ఇపుపడు జీవిత్ములో శాింతి, సమాధసన మరియు సింత్ృపిు  క్లిగియుిండుట్. అది 

మరిింత్ ముఖ్యమ ైన మరయిు లోత్ెైన ఆతీుయ సాసథత్. ఓహ్, న్స దేవా, వాట్ి వలన సమసయలు మరియు 
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శ్రమలు ఉనెనం ఈ చకరా ల క్ురీేలో క్ూరుేని నవుాలు చిిందిించడమే న్సకెింత్ో ముఖ్యమ ైన ఆశ్ేరయకిరయ. 

అదే ముఖ్య ఆశ్ేరయము!. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : కొిందరింట్ారు, మీక్ు త్ెలుస్ా, నీవిింకా సాసథపడక్ పో్ వుట్క్ు కారణము అయత్ే 

నీక్ు కావలస్తినింత్ విశాాసము లేదు, లేక్ నీ జీవిత్ములో రహసయ ప్ాపమేదో  ఉనెది. సత్యమేమింట్ే, 

వాట్ినుిండి బయట్పడిత్,ే మరియు నీక్ు నిజమ ైన విశాాసముింట్ే, దేవుడు నినుె సాసథపరుస్ాు డు, 

ఎిందుక్నగా ఆయన పాతి ఒక్కరిని సాసథపరాేలనుక్ుింట్టన్సెడు. మీరేమింట్ారు? 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: మించిది, వాట్ిని నే్ను మారుక మొదట్ి అధసయయింలో చంపిస్ాు ను. ఆయన 

విశ్రమిించసడు, పాజలు వెళ్లుపో్ యారు. త్రాాతి రోజు యేసు ఉదయమే లేచసడు. ఆయన కొిండపెైకి ప్ాారధన 

చేయడసనికి వెళళు రు. సంరుయడు ఉదయించసడు, పాజలు రావడిం మొదలయింద;ి మరినిె సాసథత్లు, మరిింత్ 

ఆసకిు. అయత్ే శిష్తయలు భయపడుత్తన్సెరు. యేసు ఎక్కడ? ఆయనె్క్కడున్సెరు? క్నుక్ వారు కొిండపెైకి 

ఆయనను వెదుక్ుత్ూ వెళళు రు, అక్కడ యేసు ప్ాారధన చసేుు న్సెరు. "బో ధక్ుడస" వారన్సెరు, "వీరిందరూ 

నినుె వెత్తక్ుత్తన్సెరు. అయత్ే యేసు వారు ఊహ ించని జవాబిసుు న్సెరు". ఆయనన్సెడు, "మనమిింకొక్ 

చోట్ికి వెలాద ము. మనము బో ధిించులాగున పాక్కన ఉనె గార మాలక్ు వెలాద ము, అన్సెడు", ఇపుపడిది 

చండిండ,ి "ఇిందుకొరకే న్ేను వచిేింది". 

ఇక్కడ దసనరధము ఆ కొిండస కిరిందనునె కానారు రోగులింట్ే, పక్షవాత్ రోగులు, గుర డిి  వారు క్ుింట్ివారింట్ే 

ఆయనక్ు ల క్కలేదని కాదు. వారి రోగములు ఆయనక్ు పాధసనమ ైనవి కాదని దీనరథము. పాధసన మ ైనదేమింట్ే 

రాజయ సువారును పాక్ట్ిించుట్ అపవాది చేత్తలలోనుిండి ఆత్ులను రక్ిించుట్ త్ిండిా రాజయమును వాయపిింప 
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చేయుట్, అపవాది త్నదనుక్ుింట్టనె రాజయముపైె దేవుని క్ుట్టింబమనే్ ముదా వేయుట్. ఇదే కీరసుు  పాణసళ్లక్ 

స్ారాింశ్ము. అది మనలను ప్ాపమునుడి రక్ిించుట్ మరియు ఆయన అసహ యించు క్ునెట్టు గా 

అపరాధములను అసహ యించుకొనులాగున చేయుట్. ఇది నే్ను చెపిపనపుపడు, న్స ఉదేదశ్ము భయము, 

ఆత్తరత్, సిందేహము, చిింత్, అపనమిుక్, మొిండిత్నము, స్ాారధము, గరాము వింట్ి అపరాధములు 

వీట్ిననిెట్ినుిండి మనక్ు సాసథత్ అవసరము, పనిచేయవలస్తి వేళ్ళళ మరియు నడవాలిాన ప్ాదముల క్న్సె. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : అవును, పాజలింట్టన్సెరు, "జానీ, నీక్రథమయయిందో  లేదో ; ఎిందుక్ింట్ే, నీక్ు 

త్ెలుస్ా, నీవు త్పపక్ుిండస జరుగుత్తిందని నమిుక్త్ో సాసథత్ ప్ాారధన్స క్ూడిక్లో ప్ాలు్ న్సెవు".  నీవెలాు వు 

క్దస. నీవు ఎింత్ో కాలిం కిరత్మే సాసథత్స వారము గలిగిన వయకిుయెైన కాథరిన్ క్ూల్ మ న్ క్లిస్ావు. కొిందరికామ  

ఎవరో త్ెలియదు, కానీ న్సకామ  గురుు ింది. సత్యమేమిట్ింట్ే, నీవు వెళళళవు; కాని ఏమి జరిగిింద?ి 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: క్చిేత్ింగా. మా అక్క ననెక్కడికి తీసుక్ు వెళ్లళింది. అది క్ూడస 70 దశ్క్ిం చివరోు . 

అపుపడు కేథరిన్ క్ూల్ మిన్ గారు హ లున్ బాలూా మ్ హో ట్ళ్ుక్ు వచసేరు, ఆమ  ల ైట్ు  కాింతిలో త్ెలుట్ి ప్ డవెైన 

వస్ాు ా నిె వేసుక్ున్సెరు, అక్కడ సింగీత్సనిె ఆరా్ నుపెై వాయసుు న్సెరు లేఖ్న్సలను చదువుత్తన్సెరు 

మరియు స్ాక్యయలు చెబుత్తన్సెరు. అయత్ే చకరా ల క్ురీేలో క్ూరుేనె మేమిందరము ఆ జన్సలిందరి మధయ 

పడుత్తనె ల ైట్ు  వలెుగులో చంసుు న్సెము, అక్కడ ఉనె వారిందరూ సాసథ  పడినట్టు గా అనిపిసుు ింది. అయత్ే 

కిుష్ుమ ైన సమసయలున్సె వారియొదదక్ురిండి. మీక్ు త్ెలుస్ా, ఆ చకరా ల క్ురీేలో క్ూరుేనె మాలో 

ఒక్కరుక్ూడస సాసథ  పడలేదు. అయత్ే అక్కడి వాలింట్ీరుు  జనిం ఎక్ుకవగా పో్ గుకాక్ుిండస అనుక్ుింట్ాను 

మములిె పాక్కక్ు త్ెచేేస్ారు. 35 మింది ఉనె వరుసలో 15 వాడిగా ఆ లిఫ్టు దగ్ర క్ూరుేని పెైకి కిరిందికి 

చంసుు న్సెను. ఈ సిందరుములో కొనిె త్పిపదసలున్సెయని అనుక్ుింట్టన్సెను. నే్ను వాకాయనిె సరిగా 



7 

 

చదవట్ిం లేదు నే్నలా అనుక్ుని యుింట్ే నే్న్స సమావేశ్ ప్ాాణగణములోనే్ సాసథపడి యుిండేవాడిని. ఆ 

అనుభవమే ఆయన ప్ాాధసనయత్ ఏమిట్ి మరియు అసల ైన సాసథత్ ఏమిట్ి అని లోత్తగా దేవుని వాక్యమును 

గమనిించులా చేస్తిింది. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : మనమిపుపడు కొదిద  విరామిం తీసుకోనున్సెము.  తిరిగివచిేన త్రాాత్, నే్న్ొక్ 

పాశ్ె అడగబో త్తన్సెను, 45 సింవత్ారాలుగా కాాడిాపలు జియా కానారు మరియు భయింక్రమ ైన బాధత్ో చకరా ల 

క్ురీేలో క్ూరుేనెత్రాాత్ దేవుడేిందుక్ు అిందరినీ సాసథపరచసడనే్దసనికి మీ ముగిింపు సిందేశ్ిం మేమిట్?ి 

దేవుడు నినె్ెిందుక్ు సాసథపరేలేదు? మరియు దేవుడు నీకేమిచెప్ాపడు? కారయక్రమానిె చంసంు నే్ ఉిండిండి. 

తిరిగి వచేేస్ాు ము. 

***** 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : మించిది. తిరిగి వచసేము. మనము జానీ ఎరిక్ాన్ ట్డసి  త్ో 

మాట్ాు డుత్తన్సెము. డస. మికాయేలు ఎస్తలు  త్ో మాట్ాు డుత్తన్సెము. మరియు మానమొక్ ముఖ్య పాశ్ెను 

చరిేసుు న్సెము: మాక్ు అన్సరోగయము, కానారు వచిే, అల ెమర్ా వచిే, మీదడులో గడిలు వచిే, 

అలాింట్ివేవెైన్స వచిే, ఆరథరెరట్ీసు వచిే దేవుడిె యోదసక్ు వచిే, "దేవా, న్స సమసయ వచిేింది. నీవు సాసథ 

పరేగలవాని నముుత్తన్సెను, ఇయత్ే ఇపుపడే చేయమని అడుగుత్తన్సెను" అింట్ారు. కాని ఆయనలా 

చేయలేదు. అింట్ే నీక్ు కావలస్తినింత్ విశాాసము లేదన్స? నీలో రహసయ ప్ాపముిండుట్ వలన్స? లేక్ 

మారేదెైన్స అవుత్తిందస? అయత్ే దసనిని బ ైబిలు పరింగా ఆలోచిించసలనుక్ుింట్ాను... మికాయేలు, ఇక్కడ 

జానీ సమాధసనమును చెబుత్సను, 45 సింవత్ారాలుగా చకరా ల క్ురీేలో క్ూరుేనె త్రాాత్ ఆ పాశ్ెక్ు ఆమ  
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సమాధసన మేమిట్ి, కాని బ బైిలు పరింగా, ఒక్ నిమిష్ిం, విశాాసము క్లిగియుిండి సమసయ లొచిేనపుపడు 

వాట్ి గురిించి అడిగిననం తీస్తివేయ బడనట్టవింట్ి వారనిి గురిించి మాట్ాు డుక్ుిందసము. ఆ పట్ిు క్ను 

గమనిదసద ము. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :  మించిది, మొట్ు మొదట్ిగా, ఆ పట్ిుక్ ప్ాారింభములో జానీ చెపిపనట్టు గా కీరసుు  అిందరినీ 

సాసథపరేడు. మరియు మీరు ప్ాపమును ప్ాప తీవాత్ను మరియు కీరసుు  ఆశ్ేరాయ కిరయలు యేమిట్నే్వి 

ఆలోచిించసలి. క్నుక్, ప్ాాధమిక్ స్ాథ నములో, మనమిందరిం ప్ాపులిం, మనమిందరిం క్ృసి్తించిపో్ త్తన్సెము, 

నశిసుు న్సెము.ఈ పాతి ఆశ్ేరయ కిరయ ఒక్రిని సాసథ  పరేడమ ైన సో్ చనయెైన్స మరయిు అదుుత్మ ైన, అది 

సృష్ిుపెైన ఆయన శ్కిుని చంపిసుు ిందస, "అత్ేిందాియమ ైన", సృష్ిుపెైన. కీరసుు  సాసథ  పరేడసనికే వచిేయుింట్ే; 

పాజలు వచుేనట్టు గా హాసపట్టలును త్ెరిచి సాసథపరిే యుిండవచుే, కాని ఆయన ఉదేదశ్ మది కాదు. 

సమస్తలయమిట్ింట్ే ప్ాప పరిహారము. నిజానికి ప్ౌలు సులువుగా వెళ్ుగలిగిన వాడు. ఆయనక్ు ఒక్ రోగిం ఉనెది 

... అదేమిట్ో మనక్ు పలరిుగా త్ెలియదు, దసనిని దేవుడు మనక్ు చెపపలేదు. ఆయనెది, "న్స క్ృప నీక్ు 

చసలును. బలహీనత్యిందు న్స శ్కిు పరిపలరణ మగుచునెది" అయత్ే ఆ పరిస్తిథతి అింత్ట్ికీ ప్ాలు యొక్క 

సపిందన న్సక్ు చసలా ఇష్ుము, "మా బాహయ పురుష్తడు క్ృశిించుచునెనం, ఆింత్రయ పురుష్తడు దినదినము 

నంత్న పరచబడుత్తన్సెడు". క్నుక్ న్స విశాాసము దేవుని సాసథత్ కొరకెర ఎదురుచంసుు ిండగా లేక్ 

ఒపుపకోనని ప్ాపములు ఒపుపకొనుట్ పెైన్స, మనక్ు సిందేహానిె క్లిగిించే అనే్క్ బ ైబిలు వచన్సలు 

క్నబడుత్తింట్ారు, పాత్ేయక్ముగా నీతిమింత్తడెైన అప్ సులుడెైన ప్ాలు మాట్లు. నిజానికి స్తెుఫను, ఘోరముగా 

రాళ్ళు  రువాబడి చింపబడసి డు. మనమిలా అనే్క్ భక్ుు లను గమనిించవచుే.  
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డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : ఆవుని తిమోతీని చండిండి, క్డుపులో సమశ్య ఉనెది. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  : ఆయన క్డుపు. క్నుక్ సాసథ  పడని అన్సరోగాయలుింట్ాయ. క్నుక్... 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : ప్ాలు సహవాస్తియెైన, ట్ోా ఫ్మసు, రోగగసుథ డు. సమాసవేశ్ములో అవసరత్ 

ఏరపడిింది. ప్ౌలు, దేవుడు త్నకిచిేన సాసథపరేగల శ్కిు యింత్ట్ిత్ో సాసథపరేలేక్ పో్యాడు. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :  అత్నికి సహాయిం చేయడసనికి. యోహాను త్ొమిుదిలో నునె క్దస న్సకెింత్ో ఇష్ుము, 

ఎిందుక్నగా అక్కడ ఒక్ పుట్ిు  గుడిివాడున్సెడు,అది క్చిేత్ింగా నే్రుేకోదగిన విష్యము. అత్డు సాసథత్ 

కొరక్ు అడగలేదు. అత్డు ఏ విశాాసమును క్నపరేలేదు. అక్కడ క్నబడుత్తనె పాశ్ెను చంస్తలు , "వీడు 

గుర డిివాడె ైపుట్టు ట్క్ు ఎవడు ప్ాపము చేస్తెను? వీడస, వీని క్నెవారా?" ఎిందుక్నగా నీక్ు క్డుపులోన్ే 

ప్ాపివని రబ్బబలు బో ధిించసరు. క్నుక్నే్, యేసు అింట్టన్సెడు, "ఎవారూ కాదు, దేవుని కిరయలు వీనియిందు 

పాత్యక్షపరచబడుట్కే "క్నుక్ ఆయన దిగి వెళ్ళు న్సెడు. యేసు నే్లపెై ఉమిువేస్త,ి అత్ని క్ింట్ిపెై వాా స్త,ి 

స్తిలోయము కోనే్ట్ి వెళ్ుమింట్టన్సెడు, అక్కడేమి జరిగిిందో  గగపప క్థ ఉనెది. కాని త్రాాత్, కీరసుు  అత్నిని 

ఆక్లుసుక్ునెపుపడు అింట్టన్సెడు, "మనుష్యక్ుమారుని నముుత్తన్సెవా?" అిందుక్త్డు, "అయాయ 

నే్నత్ని నముుట్క్ు అత్నె్వరు?" క్నుక్ కీరసుు  ఎవరో యరెుగనట్టవింట్ి వయకిు క్థ యది. అక్కడ కిరయారూపక్ 

విశాాసము లేదు. ఆయన చేస్తినదలాు  క్నులు క్డుగుకొనుట్. అది కిరయారూపక్ విశాాసమా? అత్ను 

ముఖ్ముపెై నునె మట్ిుని క్డుగుక్ున్సెడు. అక్కడ సృజన్సత్ుక్మ ైన అదుుత్ము చోట్టచేసుక్ుింది: పుట్టు  

గుడిివాడు, కొత్ు  క్నులు వచసేయ. 
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క్నుక్ కీరసుు క్ు క్చిేత్ింగా సృష్ిుించుట్క్ు, సాసథపరచుట్క్ు శ్కిు ఉనెది. కాని అిందుకే ఆయన వచసేడస? 

ఇపుపడు, పాభలిప్ో త్తనె ప్ాపపు సమసయను మరియూ పాభలిపో్ త్తనె రోగములు సమసయను తీరేడసనికి 

బాహయ పురుష్తడు నశిించిపో్ త్తన్సెనం అింత్రింగ పురుష్తడు దినదినము నంత్న పరేబడుత్తన్సెడనే్ది 

కీరసుు  ఉపయోగిించిన ఒక్ ఉదసహరణను క్ుింట్టన్సెను. క్నుక్, దెైవిక్ పాజలు దీని క్ింగీక్రిించరనుక్ుింట్ాను, 

కాని ఇది విశాాస్ానికి అనిశిేత్మ ైనదో  లేక్ ఒపుపకోనని ప్ాపమును అనిశిేత్మ ైనదో  కాదనుక్ుింట్టన్సెను, 

ఎిందుక్నగా ఇవి రెిండునం త్ెలియనట్టవింట్ి వయకిునిక్కడ మనము చంసుు న్సెము, మరియు కీరసుు  అత్నిని 

సాసథపరాేడు. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : అవును, చెరస్ాలలో ఉనె అప్ సులుడెైన ప్ౌలునే్ చండిండి. సరే, ఒకేస్ారి 

పాభువే సాయముగా పాత్ేయక్షమ ై ప్ౌలును పో్ా త్ాహ సంు  "ధెైరయముగా ఉిండుము, యెరూష్లేములో ననుెగూరిే 

నీవేలాగు స్ాక్షయమిచిేతివో ఆలాగున రోమాలోక్ూడ స్ాక్షయ మియయవలస్తియునెదనిచెపెపను". సరే, 

పాభువాయనను పో్ా త్ాహ ించసడు. ఆయన జెైలువిడిచి వెళ్లళపో్యాడు. ప్ౌలు జెైలులోనే్ ఉన్సెడు. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :  జెైలులోనే్ ఉన్సెడు. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : ఆయనక్కడే ఇింకొకా 24 నె్లలువున్సెడు, అవున్స, బయట్క్ు రావడసనిక.ి 

దేవుడు ఆ 24 నె్లలుగా ప్ౌలును మరిచిపో్యాడస? లేదు, ఆయన ఎట్టవింట్ ిజవాబు ఇవాాలని మనము 

అనుక్ుింట్ామో అలా జవాబియయలేదు. దసనికి మిించినది ఇక్కడ జరుగుత్తనెది. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :  సర,ే సరే. న్స న్సక్ు కీరసుు  హ త్బో ధ నచిేింది, పాజలక్ు కొదిదగా కోపిం క్లిగిించేదే, మరియు 

జాని క్పెరెహూము గురిించి ముిందే గురుు చేశారు. కాని శాసుు ా లు పరిసయుయలు త్సనే్ మ సాయయనని 
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నిరూపిించుకొనులా సంచనలు చేయమింట్టన్సెరు. అిందుకాయన, "వయభచసరుల ైన చెడిత్రము వారు సంచక్ 

కిరయ నడుగుచున్సెరు, అయత్ే యోన్సను గూరిేన సంచక్కిరయయేగాని మరి ఏ సంచక్ కిరయమూ వారి 

క్నుగరహ ించబడదన్సెడు". ఆయన త్న పునరుత్ునమును గురిించే చెబుత్తన్సెడు: మరణము, సమాధి, 

పునరుత్సు నము. కాని సంచనలు అదుుత్ కారయములను ఆశిించి ఆయన యొదదక్ు వస్తలు , "నీవిది న్సకొరక్ు చేస్తలు  

అపుపడు నినుె విశ్ాస్తిస్ాు ను" అింట్,ే అద ిదేవుని శోధిించుట్ే. అనగా, నీక్ు త్ెలుస్ా, నె్విద ిచేస్తలు , అపుపడు .... 

సాచఛపరుడెైన దేవుడు అలా పనిచేయడు. క్నుక్, దీనిని మన గురిుించసలనుక్ుింట్టన్సెను, దెైవిక్ జనులు 

దీని క్ింగీక్రిించసరు, కాని వాకాయనిె నే్నరధము చేసుక్ునెింత్లో, ఆయన సాసథ  పరుేను. సాసథత్స వారము 

క్లిగిన పాజలున్సెరు, న్స ఉదేదశ్ములో, సమాయ చక్రములోనుిండి పడిపో్ య యుిండవచుే. ఆయన 

సాసథపరుేను. న్సక్ు ఆపరేష్నులు జరిగినపుపడు, బ ైప్ాసు జరిగినపుపడు, నీవు సాసథ  పడసి వు. డసక్ురులు 

సాసథపరేలేదు. డసక్ురులు శ్రీరానికి గాయానే్ె చేస్ాు రు. అత్ర్త్మ ైనది ఒక్ట్టనెది... మనమాయన 

సారూపములో సృష్ిుించబడుట్ వలన సాసథపడత్సము. కాని మన విశాాసము ఆధసరముగా మరియు 

ఒపుపకోనని ప్ాపములు ఒపుపకొనుట్ను బట్ిు  ఎలుపుడం సాసథపరుచునని చెబిత్ ేఅది సరెరనది కాదు. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : సరే, జాని, తిరిగి నీయొదదక్ు వసుు న్సెను, సరేన్స. పాశనెమిట్ింట్ే: 45 

సింవత్ారాలుగా చకరా ల క్ురీేలో ఉిండ ిబాధను శ్రమల ననిెింట్ినీ ప్ ింది, అవున్స, మీరు ప్ాారిధించసరు, సాసథత్స 

ప్ాారధన్స క్ూడిక్లలో ప్ాలు్ నె త్రాాత్ విశాాసముత్ో అడిగిన వారినిందరినీ దేవుడు సాసథపరుస్ాు డస, 

అనెదసనిక ిమీ జవాబేమిట్?ి 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: నే్ను ఆసుపతిాలో ఉనెపుపడు పాజలు ననెడిగేవారు, "మించిది, దేవుని 

వాక్యములోనుిండి దేనిని చదవమింట్ారు?" నే్ను వారినె్పుపడం యోహాను 5 చదవమనే్వాడిని. "... గగఱ్ఱఱ ల 
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దసారము దగ్ర, హెబ్బా భాష్లో బేత్ెసద  అనబడిన యొక్ కోన్ేరు క్లదు,... నీరు క్దలిింపబడిన పిముట్, మొదట్ 

ఎవడు దిగున్ో వాడు ఎట్ిు  " ఇింకా క్థను గమనిస్తలు  యేసు ఎలా అక్కడ పక్షవాత్ముగల గల వీర ిమధయలో 38 

ఏిండునుిండ ిపడియునె వాడి యొదదక్ు వెళళళడు. ఆయన అనే్క్ యేిండు  నుిండి అలా అక్కడనే్ ఉన్సెడనె 

విష్యానిె గరహ ించి, "బహుకాలమునుిండి"- 38 సింవత్ారాలు చకరా ల క్ురీేలో ఉిండట్ిం బహుకాలమని 

యేసు అనుక్ుింట్టన్సెడు!. ఓహ్, దేవా అక్కడ ేసహాయిం చేస్ాడు. కాని త్రాాత్ నే్నడిగాను, "యేసు 

పాభువా, చసపపె ైనునె పక్షవాత్ రోగిని సాసథపరాేవు, ననుెనం సాసథపరచుము. ఆయనపెై చంపిిం దయనే్ 

న్సపెైన్స చంపు. దేవా సాసథపరుేము".   యోహాను 5:2-3. మత్ుయ 16:4.   

మీరు సరిగానే్ చెప్ాపరు, జాన్. నే్ను ఆసుపతిానుిండి బ టై్ిక ివచిేన త్రాాత్ అనే్క్ సాసథత్ ప్ాారథనలక్ు వెళళు ను, 

కాథరిన్ క్ూల్ మ న్ ఒక్కరే కాదు, చినె ఎపిసో్ కపలు సింఘాలు వాట్ిలో మింగళ్వారిం రాతాి సాసథత్ ప్ాారధన 

జరుగుత్తింది.  అక్కడికి వెళ్ు దసనిని, నంనె్ను వాా సుక్ునే్ దసనిని, ప్ాప్ాలు ఒపుపక్ునే్ దసనిని. మొదట్ ి

వరుసలో ఉిండేదసనిని. పాతీది, పాతీ ఆతీుయ కిరయాలు చేస్తలదసనిని కాని దేవుడు సాసథపరేలేదు. 

కొనిె సింవత్ారాల కిరత్మే న్స భరు ఇశరా యేలుక్ు తీసుక్ువెళళు డు. మరియు, న్స చకరా ల క్ురీేలో, ఆ దసరులలో 

మరియు ప్ాత్ నగర వీధులలో నే్ను ఎగిరెగరిి పడుత్ూ వెళళు ను, గగఱ్ఱఱ ల దసారానిక ిచరేుక్ున్సెను, అక్కడ 

ఎడమక్ు తిరిగి పరిశుదధ  అనే్ె మిందిరానిె దసట్ాను. ఆత్రాాత్, అక్స్ాుత్తు గా, ఓహ్, అదుుత్ముగా, కెన్, 

ఇది చండు. అద ిబ త్ేస్ాు  కోనే్రు. ఓహ్, కెన్, నే్నిక్కడికి వచేేవాడిని. న్స ఆలోచనలలో అనే్క్స్ారిుక్కడికి 

వచసేను. ఆసుపతిాలో ఉనెపుపడు దేవుడిని సాసథపరేమని వేసుక్ునెపుపడు అనే్క్స్ారుు  నే్నిక్కడ 

ఉనెట్టు గా ఊహ ించుక్ున్సెను. 
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ఎవారూ పాక్కన లేరు. మాక్ింట్య ఒక్ సథలమిచసేరు. యాతిాక్ వాహన్సలనీె వెళ్లుపో్ యాయ, అద ివేడి 

దుముుత్ో క్ూడిక్ునె రోజు వీడి గాలులు వీసుు న్సెయ. నే్ను న్స మోచేతిని చకరా ల క్ురీేపెై పెట్ిు  శిధిలమ ై 

పో్ యన కొనిెటి్ని చంసంు  విలపిించసను, "ఓహ్, యేసం, న్స శారీరక్ స్ాాసథత్కొరకెర విజాా పనక్ు 

జవాబియయక్ుిండుట్లో ఎింత్ో జాా నివి; ఎిందుక్ింట్ ేనీవు చేస్తినది ఎింత్ో ఉనెత్మ ైనది. ప్ాారధన అనే్ పలామను 

న్సకిచసేవు. అమిత్సనిందమ ైన పరలోక్పు గృహమునక్ు వెళలు దననే్ నముకానిెచసేవు . న్స భరుత్ో సనిెహ త్ 

సింబింధసనిచసేవు. బాధలలో ఉనె యత్రులయడెల స్ానుభూతిగల హృదయానిెచసేవు. న్స జీవిత్ములో 

ప్ాపమును అసహ యించుకొనులా చేశావు. వాక్యింలో లోత్తగా ఎదుగునట్టు గా చేశావు. నే్నె్పుపడం ఊహ ించని 

వాట్ిని న్సకొరక్ు చేశావు. కేవలము నడవడము, బాధలేక్ుిండస, కానారు లేక్ుిండస చేత్తలు పనిచేస్తలలా 

ఉిండుట్ క్న్సె మినెయెైనది ఇచసేవు. మరియు పాభువెైన దేవా, నిజమ ైన సాసథత్ అింట్ే ఏమిట్ో 

చంపిించసవు. అత్డు ననుె ఇశరా యేలులో బ త్ేస్ాు  కోనే్ట్ి తీసుక్ువెళళు డు కాని నే్నత్నిక ిచెపపగలను; యేసం 

నీక్ు విందన్సలని చెపపగలను, ఎిందుక్నగా న్స శారీరక్ సాసథత్క్ు చెపిపన "లేదు" అనే్క్ అనే్క్ ఉనెత్ 

విష్యాలక్ు "అవును" గా చేస్తినిందుక్ు". 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : నీవు చేసుు నె వాట్ిని నే్ను నములేను, అమ రికా దేశ్ అధయక్ష కారయవర్ములో 

ఉిండ ి12 రక్ముల ైన పరిచరయలను స్ాథ పిించగలిగారు. నే్ననే్ది, ఈ క్ురీేలో ఉిండ ిచేస్తలది కాక్ ఇింకొక్టి్ 

చేయలేను కాని మీరు చకరా ల క్ురీేలో ఉిండ ిఇనిె పరిచరయలు చేసుు న్సెరు. 48 దేశాలక్ు వెళళు రు. 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: అమ రికా మొదట్ి అవయవ లోపము ఆక్టు స్తిదధము చేస్తిన అధయక్ష సమితిలో 

భాగమ ైనిందుక్ు దేవునిక ిక్ృత్జాత్లు. అనే్క్ విష్యాలను నే్ను చెపపగలను. అనే్క్ శారీరక్ అవసథలత్ో 

నిరాశ్పలరిత్ జీవిత్ముత్ో ఉిండి "నముక్ము మించి విష్యము, అనిెట్ిని మిించిన విష్యము, మించి 
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విష్యము ఎపపట్ిక ీప్ాడవదు. క్నుక్ మీరు జీవిించుట్లో పనిక్లిగి యుిండసలి లేక్ మరణ ించుట్లో. ననుె 

క్లవిండి, క్లవిండి, క్లిస్ాు రుగా? మనమిందరిం క్లిస్త ిజీవిదసిం. దీనిని కీరసుు  కొరక్ు మరియు మనచుట్యు  

ఉనెవారి క్ేమము కొరక్ు పనిచేదసద ము" అని చెపపడసనికి ఈ క్ురీేలో ఉిండుట్ే క్ేమము. జీవిించడసనికి మరగక్ 

కారణము న్సక్ు క్నబడుట్ లేదు. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    : మించిది, పిాయులారా, వచేేవారింలో వీరిదదరనిీ మనమీ పాశ్ెను 

అడగనున్సెము, నిరుత్సాహమునుిండి బయట్క్ు వచుేట్క్ు, న్ొపిప ఆగక్ుిండస క్లుగుత్ూన్ే  ఉనెపుపడు, 

త్గు్ త్తిందనే్ నముక్ిం లేనపుపడు నీ శ్రీరము క్ీణ ించి పో్ త్తనెపుపడు నిరుత్సాహము క్లుగక్ుిండస ఏమి 

చెయాయలి? దేవుడు నీకేమి చేస్ాడు? పాతి రోజు నీవెలా కొనస్ాగుత్తన్సెవు? ఈ కారయక్రమానిె చంసుు నె 

మాక్ిందరిక ీఈ పాశ్ెలక్ు జవాబు కావాలనుక్ుింట్టన్సెరని త్ెలుసు. మీరు త్పపక్ వచేే వరిం 

చంస్ాు రనుక్ుింట్టన్సెను. 

 

 

 

 

***** 

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

"యేసు కీరసుు ను అింగీక్రిించడసనికి ప్ాారిథించు" @ JAshow.org ను 
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పో్ స్టు  బాక్టా 8977 

చట్ునంగా, TN 37414 అమ రికా. 
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