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JET2-3-TE 

నిరుత్సాహము, అణగారిన మరియు భవిష్యత్తు ను గురిించి భయపడువారికి 

దేవుని ఆదరణ- కారయక్రమిం -3. 

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. మరియు నే్ను డస. మికాయేలు ఎస్తలు  మరియు జానీ 

ఎరిక్ సన్ ట్డస త్ో మాట్ాు డుత్తన్సెను. మనము శ్రమలు భాదలు వాట్ిలో దేవుడిలా సహక్రిస్ాు డు, మరియు 

సాసథత్ గురిించి ఏమిట్,ి అనే్ మీరు కేలిగియునె ముఖ్య పాశ్ెలను మాట్ాు డుత్తన్సెము. మరియు మీలో 

అనే్క్ులు, మరియు ఇపుపడు యింట్ిలో మీరు శ్రమ పడుత్తన్సెరు. మరియు మేము చెపపబో యే అింశాలలో 

అనే్క్మ ైన విష్యాలు మాక్ు కావలస్తిన వయుయిండవచుే . కాని అసల ైన విష్యమమేింట్ే మీరు దసనిత్ో 

క్లిస్తి వెళ్ుత్తన్సెరు. అయననం వీరు క్లిగియునెట్టు గా నిత్యమూ భాద ఉింట్,ే దీరఘకాలిక్ బాధ, 

బలహీనపరిచే బాధ, భయింక్రమ ైన బాధ, ఆ భాద నీ జీవిత్ములో సమస్ాు నీె లాగవిేస్తలింత్ట్ి బాధ ఉింట్ే. 

నే్నీరోజు మాట్ాు డసలనుక్ునె దేమింట్ే, న్ొప్ిప కొనస్ాగుత్ూనే్ కొనస్ాగుత్ూనే్ ఉింది నీ సత్తు వింత్ట్ినీ 

తీస్తివేసంు  ఉనెపుపడు, దసనిని నీవెలా త్ట్టు క్ుింట్ావు? దసనికి దేవుడు నీకెలా సహాయము చేస్ాు డు? జానీ 45 

సింవత్ారాలుగా ఈ చకరా ల క్ురీేలోనే్ ఉింది. త్రాాత్, రెిండు సింవత్ారాల ముిందు, నీక్ు రగముు కానారు 

వచిేిందని, దసనికి కెమో చికిత్ా తీసుక్ుింట్టన్సెరని విన్సెను. మరియు త్రాాత్, వీట్నిెటి్కీ ప్ ైన, నీ 

వెనుెముక్ చివరిలో ఎముక్ విరిగిప్ో యింది, మరియు నీక్ు మత్తు  మిందు ఇవాలేని చోట్ ఆపరేష్నులు 

చేయబడసా య. మరియు ఇపుపడు ఘోరమ ైన బాధను శ్రరీమింత్ట్ా క్లిగియున్సెరు. మీ కానారు ఇపుపడు 

ఎలా ఉింద,ి మరియు వీట్నిెట్ిలో దేవుడు మీకెలా సహాయము చేసుు న్సెడో  చెపపిండి? 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: మించిది, న్సక్ు మూడవ స్ాథ య రగముు కేనారని గురిుించసరు, న్స రగముులో 3 

అనుగులాల గడా ఉింది. న్స రగముులు త్ొలగిించబడసా య మరియు తీవామ ైన కీమోథెరప్్ చేశారు అది అపపడికే 

శ్లయమ ైన శ్రీరానిె మరిింత్ బలహీన పరిేింది. న్స పలేట్ి ఎముక్లు, క్నెములు పడిపో్ య బాధ 

త్సరాస్ాథ యకి చేరిింది, వికారిం అన్సరోగయిం, న్స క్నురెపపలు, క్నుబొ ములు రాలి పో్ వట్ిం, జుట్టు  ఊడిపో్ యింది. 
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అయత్ే ఒక్రులు న్స భరు కెన్ కీమోథెరప్్ నుిండ ిఇింట్ికి తీసుక్ు వెళ్ుత్తన్సెడు, అపుపడు ఆ న్ొప్ిప ఎలా 

చినె మ రుపులా ఉింట్టిందో  చెబుత్తన్సెను- కొదిికొదిిగా నరక్ములో ఉనెట్టు ింట్టింది, అది సందులత్ో 

సందులత్ో గుచిేనట్టు గా ఉింట్టిందస? ప్ ైకి లేప్ినట్టు గా. అపుపడు నే్న్సలో చిించడిం జరిగిింది, మించిది, 

పరలోక్పు మ రుపుల ఓవరుల సింగత్ేమిట్ి? మన ఆతీుయ నిదానుిండి లేపడసనికి దవేుడు కొదిిగా 

నరక్మువింట్ి శ్రమలను ఉపయోగిస్తలు  మరి పరలోక్పు మ రుపు ఓవరుల సింగత్ేమిట్ి? మేము ఇింట్ికి కారులో 

వెళ్ుత్తిండగా కొదిిగా పాక్కక్ు ఆగడిం జరగిిింది అక్కడ కొదిి  స్తలపు మౌనముగా ఉనెత్రాాత్ అన్సెను, "నీక్ు 

త్ెలుస్ా కెన్, పరలోక్పు ఓవరులు అింట్ే విష్యాలు సులువుగా- ఆహాు దింగా ఆధసరణకారముగా ఉిండే 

రోజులని అనుక్ుింట్ాను. అయత్ే పరలోక్పు మ రుపు ఓవరులు నరక్ములో యేసును క్నుగగనెట్టు గా 

చేశాయని న్సక్ు త్ెలుసు". 

కొదిి  నరక్మువింట్ి అనుభవింలో యేసును క్నుగగనట్ిం చసలా మధురముగా ఉింద,ి ఎిందుక్ింట్ే పాతి రోజు న్స 

ధెైరయముగా స్తిలువనె్త్తు కో గలనని అనుకోలేదు, న్సక్ు బదులుగా యేసు అనుభవిించిన స్తిలువను నే్ను 

కౌగలిించుకోలేదు. ఆయన స్తలిువలో మాధురయమును మరియు సింత్ూరుపతిని ప్ ిందుకోక్ ప్ో త్ే 

కానారాలులోనం చకరా ల క్ురీేకి అత్తక్ుకపో్ వుట్లోనం మరియు బాధలలోనం సింత్్ప్ిుని మాధురయమును 

ప్ ిందుకోలేక్ ప్ో యేదసనిని. న్స జీవిత్ము ఫిలిప్్ప 3:8-10 వచన్సలలోని దసనికి గగపప ద్శ్య రూపక్మని న్స 

అభిప్ాాయము, అక్కడ అపో్ సులుడెైన ప్ౌలింట్టన్సెడు, "యేసును త్లెుసుకోవా లనుక్ుింట్టన్సెను". ఓహ్, 

అవును, యేసును నే్ను త్లెుసుకోవాలి. ఆయన పునరుత్సు న బలానిె త్ెలుసుకోవాలి. న్సక్ది అిందిించు 

యేసం. ఆయన శ్రమలలో ప్ాలివారగుట్ింట్ే ఏమిట్ో త్ెలుసుకోవా లనుక్ుింట్టన్సెను. మించిది? 
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త్రాాత్ నే్ను ఆయన మరణములో సహరూపము గలదసనిగా మారునట్టు గా ఆయన త్న సహవాసములోనికి 

నడిప్ిించుకొనును. అవును! అదే న్సజీవిత్ పరమారధము. యేసు న్స చెవిలో చెప్ిపనద,ి "నీకొరక్ు మాె పాణసళిక్ 

అింత్యూ, జానీ, ప్ాపమునుడి వెలుపలికి రప్ిపించుట్క్ు. మరియు ఎపుపడం చండని మార్ములలో నీక్ు 

సహాయము చేయుదును. నీ న్ొప్ిప నీక్ు అింధకార సహకారి, అది అింధకారమే అయననం నీక్ు సహకార 

అన్సెడు". క్నుక్నే్, నే్ను నిత్యమూ ఆయన మరణములో సహానుభావము గలదసనన్ౌత్సను. పాతి రోజు న్స 

స్తిలువనె్త్తు క్ుని ఆయనె్లా ప్ాపమునక్ు మరణిించసడో  నే్నునం ప్ాపమునక్ు మరణిసుు న్సెను. అదే 

ఆయనను పో్ లినవారగుట్, ఆయన మరణమునక్ు ప్ాలివారగుట్క్ు అరధము. నే్ను ఆత్తరత్క్ు 

మరణిసుు న్సెను. భవిష్యత్తు ను గురిించిన భయమునక్ు మరణిసుు న్సెను. అసింత్తరప్ిు కి మరియు న్స ఇష్ుమే 

జరగాలనుక్ునే్ ధోరణికి మరణిసుు న్సెను. దసనికి నే్ మరణిసుు న్సెను, యేసు, స్ాధయమ ైత్ే నీ జీవముత్ో, నీ 

శాింతిత్ో, నీ సింత్్ప్ిుత్ో, నీ సింత్ోష్ముత్ో మాధురయమును మరియు సుగింధ పరిమళ్ము నిచుే రక్షక్ుని 

కౌగిట్ిత్ో మారుేకోవా లనుక్ుింట్టన్సెను. అదే అనుదినము న్స జీవిత్ము. ఈ కానారు శివయొదిక్ు ననుె 

మరిింత్ దగ్రగా తీసుక్ువెళ్ుళ స్ాధనము. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మీరు ఆశ్ేరయ పో్యారా? 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: ఓహ్, అవును. న ఉదేిశ్ిం, నే్ను దసని నింత్ట్నిీ అరధించేసుక్ున్సెనని మీ 

ప్లాక్షక్ులనుకోవాలని న్స ఉదేిశ్ిం కాదు. నే్ను పాముఖ్ురాలను కాను, ఈ పనిలో న్సక్ు నైె్పుణయత్ లేదు. నే్ను 

బలవింత్తరాలను కాదు. నే్ను అిందరిక్న్సె బలహీనురాలిని; కాని నే్ను ఉదయమున నిదాలేచినపుపడు న్సక్ు 

యేసు అవసరత్ ఎింత్ెైన్స ఉనెదని మాతా్ిం న్సక్ు బాగా త్ెలుసు. మొనె ఒక్రు న్సత్ో ఇలా ఉన్సెరు, "ఓహ్, 

నీక్ు త్ెలుస్ా, వాట్నిెటి్లో నీప్ ై ఆయన నముకానిె ఉించగలడు క్నుక్ వాట్నిెటి్నీ నీక్ు క్లుగనిచసేడు". 
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నే్నన్సెను, "లేదు. లేదు. లేదు. లేదు". నే్ను వాట్ిత్ో నముకానిె క్నపరచలేనని న్సక్ు త్ెలుసు క్నుక్ 

వాట్నిెట్ినీ నీక్ు క్లుగనిచసేడు. నే్ను క్ురీేలో క్ూరుేని జీవిత్సనిె గడపట్ానికి అసాలు ఇష్ుపడని వయకిుని. 

గురిుించుకోిండ,ి నే్ను ఒక్ అథలేట్టను. నే్ను హాక ీఆడేదసనిని. నే్ను రాళ్ును ఎకేకదసనిని, బీచుే 

ఆట్లాడేదసనను, ట్ెనిెస్ ఆడేదసనను. క్నుక్ న్సక్ు ఇష్ుములేని పని. కాని ఒక్క విష్యము మాతా్ము నే్ను 

క్చిేత్ింగా చేయగలిగేద ిఏమింట్ే న్స నమిుక్ యునెట్టవింట్ి స్తిలువ యొదిక్ు అనగా పాతి ఉదయము యేసు 

ప్ాదముల యొదిక్ు వెళ్త్సను. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మికాయేలు, మీరు పాతిరోజు భయింక్రమ ైన బాధను అనుభవిించసరు. దీనినె్లా 

త్ట్టు క్ున్సెరు? రేపట్ిక ిలేక్ మరగక్ రోజుక్ు మారదని త్ెలిస్తిన్స ఎలా మీరు ముిందుక్ు వెళ్లు రు; అద ిఇింకా 

తీవాత్రమయేయ పరిస్తిథత్ ేఅయుయింట్టింది. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   నే్ననుక్ుింట్ాను.... జానీ దసనిగురిించి అనెట్టు గా, అద ిపాజలు మనక్ు చెబుత్ూ ఉిండ ే

పాక్ట్న అింట్ాను. "మేము మీ యొదినుిండి ఎింత్ో నే్రుేక్ున్సెము లేక్ ఈ విష్యానిె నే్రుేక్ున్సె" 

మింట్ారు. దీనిని హ్దయ సపిందనగా తీసుక్ుింట్ా నింట్టింట్ారు. దీనిని అనిెత్రగత్తల పాజలక్ు ఇస్ాు ను. 

నే్నత్ట్ి ఆతీుయురాలను కాను. ఉత్ేుజింప చేయగల వారలిో ఒక్రు, నీవెింత్ గగపపగా చేసుు న్సెవనే్ది కాదు 

కాని నీక్ు బాగోక్ునెనం ఎింత్ బాగా చేసుు న్సెవనే్ది ముఖ్యము అన్సెరు. మీక్ు త్ెలుస్ా అది న్స ప్ాారధన్స 

పాకిరయలో ఇది మొదట్ి విష్యమ ైయుిండి నే్ను త్రువాత్ చేస్తల విష్యముగా మార ియుింట్టిందని 

అనుక్ుింట్టన్సెను. మరియు 30 సింవత్ారాలుగా ఈ పో్ా త్సాహానిె ఒక్ ప్ాసురుగా ఇసంు నే్ ఉన్సెను. నీ 

భాగస్ాామి చనిపో్యనపుపడు, మీ ప్ిలులు చెనిపో్యనపుపడు, అదెింత్ బాధకిగిించే విష్యమ ైన్స, నీ 

హీనులు మాతా్ిం చేసుకోవాలి; న్సకొరక్ు దీనిన్ో లేక్ దసనిన్ో మీరు చెయాయలి. నే్ను మించము దిగిన వెింట్నే్ పాతి 
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ఉదయము ఏదో  లారీ బలముగా వచిే గుదిినట్టు గా అనిప్ిసుు ింట్టింది. మరియు  వేడి నీట్ిత్ో స్ాెనిం చేసుక్ుని 

న్స వెైదసయనిె చేయించుక్ుింట్యనే్ ఉిండసలి. 

మరియు, రెిండవది, నే్ను న్స ఇింట్ ికిరిందికి వెళిు దీని మీదనే్ ఓక్ అరగింట్ లేక్ గింట్ కెనిెస్ారుు  

ఎక్ుకవసమయిం మొిండిగా గడుపుత్తింట్ాను ఎిందుక్నగా అక్కడే న్సక్ు జీవమునెది. 

ఇక్ మూడవద,ి నే్ను ఏదో  ఒక్ట్ి అవరో ఒక్రికొరక్ు చేయాలి. నే్ను మిఖ్ాయేలు జీవిత్ములోని శ్రమలను 

మరియు బాధలన్ ేఆలోచిసంు  వాట్ినే్ చంసుు నెట్ెలు త్ే,  అపుపడు నే్ను హ్దయములో చేదు, మొిండిత్నిం 

ఉదసస్త్నత్ గల వయకిుని. కాని నే్ను లేచిన త్రువాత్ ఇత్రుల వివాహవ సమసయలలోనైె్న్స, న్స క్ుట్టింబానికే 

సహాయము చేయాలిా వచిేన్స, అనగా న్స భారయక్ు లేక్ ప్ిలుల సమసయలలో తీరాేలిా వచిేన అపుపడు నే్ను 

ఏదో  ఒక్ట్ ిచేయగలుగుత్సను. అద ిన్సగురిించి కాదు.  "నే్ నిపుపడు శ్రీర మిందు జీవిించుచునె జీవిత్ము 

ననుె ప్లామిించి, న్స కొరక్ు త్నుెత్సను అపపగిించుకొనిన దేవుని క్ుమారునియిందలి విశాాసమువలన 

జీవిించుచున్సెను." ప్ాప్ానికి నే్ను మ్త్తడను. కాని దసనికి సజీవుడనే్. స్ాారధమునక్ు నే్ను సజీవుడను 

మరియు పరీక్ిించబడుత్తన్సెను. నే్ను అింత్క్ుముిందు బో ధిించిన సింఘములో ఒక్ వయకిు వాా స్తిన ప్ాట్లోని 

పదసలను గమనిస్తలు , "మనము ప్ ిందనైె్యునె బహుమానముత్ో పో్ లిేనపుపడు నే్ట్ి శ్రమలు ఎనెత్గినవి 

కావు" అింట్ాడు. క్నుక్ జాన్ మనము నివ్తిుని చేస్తల 1-2-3 మ ట్టు  దసటి్న త్రువాత్ బహుమానముత్ో 

పో్ లిేనపుపడు నే్ట్ి శ్రమలు ఎనెత్గినవి కాదని నే్ను చపెపగలుగుత్తన్సెను. 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: హల ు లూయ 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   అద ినముకానిసుు ింది. అద ినముకానిసుు ింది. 
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డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :నే్ను మీ ఇదిరిక్న్సె గోరమ ైన శ్రమలను అనుభవిించిన స్త్ు ీ గురిించి 

చెప్ాపలనుక్ుింట్టన్సెను. అసాలు అింత్ేలేని సమసయలలో మునిగి పో్ యన స్త్ు ీ క్దద.ి 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   అవును, బారాారాక్ు త్లన్ొప్ిప ఉింద.ి దసనిని ఎలా అన్సలింట్ ేతిాయింయాలిియా 

త్లన్ొప్ిప. వివిధ రకాల త్లన్ొపుపలు వివిధ రకాలుగా ఉింట్ాయ, ఇవనిెయూ భయింక్రమ ైన త్లన్ొపుపలు. 

నిజానిక,ి నే్ను ఆమ క్ూడస  ఒకేస్ారి లాట్ిను పదసనిక ిఅరధిం నే్రుేక్ున్సెిం "ఎక్షురుస్తియేట్" ఇది 

స్తిలువలోనుిండ ివచిేింది. ఆమ క్ు క్ూడస అద ేపరిస్తిథతి ఉింది, ఏ న్ొప్ిప మాతా్లూ పనిచేయవామ క్ు. ఆమ  

మాతా్ిం, "ఒక్ అగాధపు లోయ అించులో మూడు విష్యాలునెవి: నే్ను, దేవుడు, న్స బాధ". ఆమ  

మించములోన్ ేఉిండసలి. శారీరానికి సపరశ, వినికిడ ిమరియు ద్శ్య భావన ఎింత్మాతా్మూ లేదు. ఆమ  

కాలక్్త్సయలనిెటి్క ీమరగక్రి సహాయము అవసరము. ఆమ  వాట్ిలిె భగాలని ప్ిలుసుు ింది. ఆమ  కొదిిగా ఒక్ 

భాగమునుిండి బయట్క్ు వచిేనపుపడు, నే్న్సమ త్ో మాట్ాు డుత్ూ, "బారారా, ఇదెలా త్ట్టు కోగలవు? నీవేల 

త్ట్టు కోగలవు?" దసనికామ , "నీవు, దేవుడు మరియు భాదమాతా్మే ఉనెపుపడు, ఎవారూ నీక్ు సహాయము 

చేయలేరు. కాని నీవాయన సమీప్ానికి వెళ్లు వు అింట్టింది". 

మరియు రెిండుస్ారుు  కాలేయ మారిపడి ఆపరేష్ను చయేించుక్ునె న్స స్తలెహిత్తడు జమ్ అక్కడ మధుర 

సథలముిందింట్ారు. అక్కడ కీరసుు  త్పప మరెవరూ లేరు. ఇపుడు, నీవెక్కడ తిరిగి వెళ్లు లనుక్ుింట్ావా? లేదు. 

కాని నీవెక్కడ ఉనెపుపడు, వెళ్ళడసనికి మరగక్ సథలము ఉిండదు. మరియు నే్ను జానీ మాట్లు వినెపుపడు, 

బారారా మాట్లు వినెపుపడు, న్స చెపుపలు విడిచిప్ ట్ిు  వారి మాట్ విన్సలనిప్ిసుు ింద;ి ఎిందుక్ింట్ే న్సక్ింత్ 

గగపపగా చెపపడిం రాదు, జాన్. మరియు త్మక్ు త్ెలియని మరియు క్నిప్ిించని వారకిి పరిచరయ చేయడమ ే
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కీరసుు  శ్రీరమును క్లిగియుిండుట్. ఇదే విశాాస జీవిత్ము: అనగా న్స పరిస్తిథత్తలు మారక్పో్ వచుే; 

అయననం నే్ను విశాాసముగా ఉిండగలన్స? 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మనిం విరామిం తీసుకోనున్సెము . తిరిగి వచిేన త్రాాత్ వీరిదిర ినుిండి 

మరినిె సింగత్తలు త్ెలుసుక్ుింట్ాము. చంసంు నే్ ఉిండిండి. 

***** 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :సరే తిరిగ ిక్లుసుక్ున్సెము. మనము డస. జానీ ఎరిక్ాన్ ట్డసత్ో 

మాట్ాు డుత్తన్సెము మరియు డస. మికాయేలు ఎస్తలు త్ో మాట్ాు డుత్తన్సెము. మరియు నే్నీ సమయములో 

చెప్ాపలనుక్ునే్ది, జానీ, మీరు చకరా ల క్ురీేలో 45 సింవత్ారాలున్సెరు; మికాయేలు, అనే్క్. అనే్క్ 

సింవత్ారాలు ఈ బాధను అనుభవిసుు న్సెరు. రేప్లమి జరుగుత్తిందనే్ భయానిె ఎలా మీరదిగమిించ 

గలిగారు? మీరిదిరూ జాా నము క్లిగిన వారు. ఇదెక్కడి తీసుకెళ్ుు ిందో  మీక్ు త్ెలుసు. చివరిగా మీరు 

చేయించుకోవాలనుక్ునే్ది, జానీ, మరగక్ ఆపరేష్ను. మీక్ూకడస ఆలాగుననే్ క్దస, మికాయేలు. కాని 

అదిరావచుేక్ూడస. మరియు మన జీవిత్సలు ముగియవచుేక్ూడస. రేప్లమి జరుగుత్తిందనే్ భయానే్ెలా 

అధిగమిించగలరు? జానీ, మాత్ో మొదలు ప్ ట్ాు రనుక్ుింట్టన్సెరా?   

జొని  ఎరకసన్ త్డ: నే్ను ఒపుపకోవాలి, న్సక్ు రేపమవుత్తిందనే్ భయమునెది. భయపడక్పో్ త్ే నే్ను 

మనిషిని కాను. క్నుక్నే్, న్స హ్దయానిె అదుపు చయేడసనికి న్ేను చేస్తలదేమింట్ే ఇపుపడు మికాయలేుగారు 

వివరిించిింది. ఇపుపడు నే్ను దేవునిత్ో అింట్గగట్ుబడత్సను. నే్ను త్రువాత్ద ిచేస్ాు ను. అతి క్ష్ుమ ైన 

సమయములో న్సచుట్యు  ఉనె వారి అవసరత్ల గురిించి ఆలోచిస్ాు ను. సహాయపడుత్తిందది. నే్ను పడత్సను 
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క్ూడస. నే్ను పాయాణములో ఉనెపుపడు ఒక్ ప్ాట్ను క్ింఠసథము చేసుు ింట్ాను. ఒక్ క్ింఠసథము చేస్ాు ను. 

మరియు, ఈ, యాతా్లో నే్రుేక్ునెది, "పాభువునిందు సింత్ోషిించుడి, న్స ప్ాాణమా మరియు జీవమా 

శ్రీరమా మీ ప్ాతా్ పో్ షిించుడి. దేవునికే సక్ల సుు తి మరియు  మహిమ". పాభువునిందు సింత్ోషిించుము, న్స 

ప్ాాణమా; జీవమా క్లిస్తి రిండి; జాగరత్ుగా నిలువుడ,ి నిలబడిండి. శ్రీరమా పాభువుత్ో ఏకీభవిించుము. ఆత్ుత్ో 

ఏకీభవిించుము. నే్డు నీవు చేయవలస్తిన పనియునెది. నీ సపరశను నిముళిింపచయేుము. 

న్సక్ు నే్ను మాట్ాు డుక్ుింట్ాను. సింత్ోష్ింగా ఉించుకోడసనికి న్సక్ు నే్ను పడుక్ుింట్ాను. "స్ాెత్ోష్ముగా 

ఉన్సె క్నుక్ పడత్సను. నే్ను సాత్ింత్తా డను క్నుక్ పడత్సను. ఆయన క్నుెలు ప్ిచుేక్ప్ ై యునెవి". 

బ ైబిలు చెబుత్తనెది, "ఆయన ననుె చంసుు న్సెడు" న్సకొరక్ు నే్ను ప్ాడుకోవడము, న్సకొరక్ు బ ైబిలు 

వచన్సలు చెపుపకోవడము, సత్యమని న్సక్ు త్ెలిస్తిన వాట్ిని గురుు చేసుకోవడము న్స ప్ాాణమునక్ు ఎింత్ో 

ఆధసరణనిసుు ింది. రేప్లమి జరగనునెదో  న్సకేమీ త్ెలియదు. నే్ననెట్టు గా, నే్ను నిజమే చెబుత్తన్సెను, న్సక్ు 

భయమే. కాని నిజమ ైన ప్లామ భయానిె త్ొలగిసుు ింది: ఆయన ప్లామ అవసరమ ైన సమయమొచిేనపుపడు, 

అడక్కడ ఉింట్టింది. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :మికాయేలు. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   మీక్ు త్ెలుస్ా, మా త్సత్ నిదాలో పో్యనట్టు గా పాశాింత్ింగా ప్ో వాలనుక్ుింట్టన్సెను, 

ఆయన కారులోని యాతిాక్ులలా కాదు. కొనిెస్ారుు  వివరిించేలేనట్వింట్ిది భయమని నే్ననుక్ుింట్ాను: నీక్ు 

బ ైప్ాస్ చేయాలని మొదట్ి స్ారి త్ెలుసుక్ునెపుపడు; నీక్ు కేనారునెదని మొదట్ిస్ారి త్ెలిస్తినపుపడు; నీక్ు 

తిరిగి వెనె్ెముక్ ఆపరేష్ను చెయాయలని త్ెలిస్తినపుపడు, ఇది చసలా ప్ దిది. మీక్ు ఇవి జరుగుత్ూనే్ 
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ఉన్సెయ. న్సకొరక్ు నే్ననుక్ుింట్ాను, జాన్, జరుగుత్తనె వాట్ిని త్ెలుసుక్ుింట్య: మీక్ు త్ెలుసు, మనము 

దసదసపుగా భారయలను విడిచిప్ ట్ాు లిా వసుు ింది. కారయ స్ాధక్ ద్క్పధింత్ో చంస్తలు , ఇదే ఆయన న్సకిచిేన రోజు. 

దీనిలో నే్ని నముక్ముగా ఉన్సెన్స? 

త్ొణికిసలాడుత్తనె  మన జీవిత్సలక్ు, న్సక్రధము కానీ దేనిన్ో దేవుడు చేసుు న్సె డనుక్ుింట్ాను: మరియు న్స 

ఆత్తరత్ విజయము స్ాధిించడిం కాదు కాని నముక్ముగా ఉిండుట్. న్ేడసయనను ఆరాధిించుట్క్ు 

పాయతిెస్ాు ను. రేపు నే్ను మనుష్తయలను దేాషిించ ననుక్ుింట్ాను. దసనిని త్ారగా అరధిం చేసుక్ుింట్ాను. నే్ను 

త్ారగా కోపిం త్చుేకోవచుే. కాని నే్ను తిరిగి ఆ మూడు త్లించుక్ుింట్ే, ఉదయమునే్ తిరిగి లేస్ాు నని మీక్ు 

త్ెలుసు. నే్ను త్రాాతిది చసే్ాు ను. నే్న్సయనత్ో సమయిం గడిప్ినపుపడు, "న్సడు న్సక్ునె వాట్ిహత్ో 

నినె్ెలా స్తలవిించగలనని ఆలోచిింపచేయ బడత్సను". భవిష్యత్తు ను గురిించి ప్ ది భయపడను. అది ననెింత్గా 

భయప్ ట్ుదు. 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: మొదట్ి ప్లత్తరు 4:19, "కాబట్ిు  దేవుని చిత్ు పాకారము బాధపడువారు సత పావరున 

గలవారెై," రెిండుపనులు చయేిండి; మొదట్ిద,ి "నముక్ుడిన మీ స్షిుక్రుక్ు లోబడి యుిండుడి". అది దేవుని 

నముుట్. ఇక్ రెిండవది, "మించిపనులు చేసంు నే్ ఉిండు". ఇది దేవునికి లోబడుట్. "నమిు లోబడిండి, దసనికి 

మిించిన మార్ిం లేదు", నిజింగా సింత్ోషిించసలింట్ే. శ్రమలలో కేవలము ఆయనను నమిు లోబడసలింత్ే. 

ఎిందుకో అపూరిుగా త్ెలుసుకోవలస్తిన అవసరిం లేదు. అది నిత్యత్ాపు రెిండవ వెైపున వచుేను. దేవుడు 

లోలోపల చీక్ట్ిగా మరియు మ లివేయబడిన దసరములత్ో అరధము కానట్టు గా ఉనె చితా్క్ళ్ల వసు ీమును 

ఆయన తిాప్ిప అనిెట్ినీ సులభత్రిం చేస్ాు రు. మనక్ు అరధము కాని శ్రమలను సులువుగా అరధిం 
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చేసుకోడసనిక్వసరమ ైన త్సళ్లనిె ఆయన అిందిస్ాు రు. ఆ రోజువరక్ు మనము జవాబును ఆయనక్ు వదిలివేస్తి 

నమిు లోబడసలి.   

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :యేసు వయకిుగత్ముగా యరెుగనట్టవింట్ి వారు అనుక్ూల ఉన్సెరు మికాయేలు. 

ఆయన వారికి త్ెలుసు. కాని మీరేమి మాట్ాు డుత్తన్సెరో వారికి అసాలు త్ెలియదు. 

డస. మ ైకేల్ ఈస్తిు  :   మనలో అనే్క్ులు పాయాణములో ఏదో  ఒక్స్ారి త్ొట్ిాలు  ఒక్ వచనిం త్ెలుస్ా, ప్ౌలు 

ఎఫ స్త్ా 2:8-9 లో చెబుత్తన్సెడు, "మీరు విశాాసముదసారా క్్పచేత్నే్ రక్ిింపబడియున్సెరు; ఇది మీవలన 

క్లిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది కిరయలవలన క్లిగినదికాదు గనుక్ ఎవడును అతిశ్యపడ వీలులేదు". 

ఏ కారణమ ైన్స, ఆ వచనము న్స లోకానే్ె మారేేస్తిింది; ఎిందుక్ింట్ే న్ేను "ఇది చెయయ ఇది చేయక్నే్ మత్ 

నియమాలలో" ఉన్సెను. నే్నీ విష్యాలు చేస్తలు , లేక్ ఈ పనులు చేయక్ పో్ త్ే అపుపడు పరలోకానికి 

వెళ్ళవచుే; క్చిేత్ింగా చెపపలేను. కాని దేవుడు త్న క్్పత్ో శిక్షక్ు ప్ాత్తా డనైె్న న్సక్ు అరహత్లేని క్రుణను 

క్్పనిచసేడని అరధమయింద.ి మరియు విశాాసముత్ో, సఅవసరమ ైన నముక్ింత్ో , నే్ను న్సకొరక్ు 

చేసుకోలేనిది ఆయన చేస్ాు డని నముడము. ఆయన నిత్సయ జీవమనే్ బహుమానమును అదుుత్ముగా 

ఇస్ాు డు. ననుె ప్లామిించే సింరక్ిించే మరియు మన మాట్లు విింట్టనె లేక్ ఈ కారయక్రమానిె చంసుు నె 

పాతివారినీ ప్లామిించే సజీవుడెనై దేవుడున్సెడన్ే నముక్ము న్సక్ునెది. ఆయన త్న ఒక్క ఏకెైక్ క్ుమారుని 

పింప్ిించసడు "మోన్ోజనె్స్", ఏకెైక్ క్ుమారుడు.   

నే్ను పాజల కొరక్ు మరణిస్ాు నని చెబుత్తింట్ాను. స్తిిండి కొరక్ు మరణిింస్ాు ను; నిజింగా 

మరణిస్ాు ననుక్ున్సెను. న్స భారయకొరక్ు మరణిస్ాు ను. న్స ప్ిలుల కొరక్ు మరణిస్ాు ను. దసనిలో చరాేింశ్మేదీ 
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లేదు. కాని మీక్ు త్ెలుస్ా,జాన్, నే్నె్ింత్గా  నినుె ప్లామిించిన్స, లేక్ జానీ,  నే్నె్ింత్గా నినుె ప్లామిించిన్స న్స 

ప్ిలులలో ఎవరనిీ, మీలో ఎవరి కొరకైెన్స న్స ప్ిలులను ఇవాను. అదే కీరసుు  చేస్ాడు. ఆయన దేవుని క్ుమారుడు. 

త్ిండిాయెైన దేవుడు త్న ఒకేఒక్క "మోన్ోజనె్స్" క్ుమారుడనిచసేడు. దీనికి మిించిన ప్లామ వయకీుక్రణ లేదు. 

అింత్గా ఈ కారయక్రమానిె విింట్టనె మరియు చంసుు నె వారిని ఆయన ప్లామిసుు న్సెడు. మరియు నే్డు 

మీరు నముడసనిక,ి ఆయనప్ ై మీ నముకానిె విశాాస్ానిె ఉించడసనికి, ... అది నముకానికి చేరుేత్తింది, 

మనిం ఊహిించని నముకానికి నడిప్ిసుు ింది... మనమిందరిం మరణము వెైపు వెళ్ుత్తన్సెము, ఇక్కడినుిండి 

ప్ాాణింత్ో ఎవారూ త్ప్ిపించుకోలేరు. క్నుక్ మీరెక్కడ ఉిండసలనుక్ుింట్ారు? మరియు న్స మాట్ విింట్టనె 

స్తలెహిత్తలిందరినీ కీరసుు ప్ ై కేవలిం కీరసుు ప్ ైనే్ రక్షణ కొరక్ు నముక్ముించమని వతిుడి చేసుు న్సెను. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :జానీ, కొనిెస్ారుు  మీమాట్లు వినెపుపడు, మీరిపపట్కిే పరలోక్ము 

వెళ్లు రనిప్ిసుు ింద ిఎిందుక్ింట్ ేకొనిెస్ారుు  మీ మాట్లు ఇపపటి్క ేమీరు పరలోక్ములో ఉనెట్టు గా 

అనిప్ిసుు ింట్ాయ. నముక్మనే్ది దేవుడు మనకిచిేన ఒక్ అదుుత్మ ైన విష్యము, క్దిండీ. ఈ కారయక్రమాల 

శీరిిక్ను ముగిించేదసి ము. భవిష్యత్తు ను గురిించి మీక్ునె నముకానిె గురిించి మాట్ాు డుక్ుిందసిం. 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: నే్నలాింట్ి పరలోక్పు ప్ౌరురాలను. నే్ను జీవిించి, తిని, గాలిప్్లిే, నముుత్సను. 

న్సకెలాింట్ ినిత్యమ ైన అదుుత్మ ైన నమిుక్ యుింద.ి యేసు న్స ఆశీరాాద నమిుక్. నే్న్సయనను నమిు 

లోబడినపుపడు న్స హ్దయములో దేవుని నముక్ము ప్ రిుప్ారుత్తింది. నిజింగా, నిజింగా త్ారిత్ింగా, చసలా 

అవసరత్లో ఉింద ిమా ఆఫస్ుక్ు ఫో న్ చేస్తిన స్త్ు ీని గురిించి న్సక్ు గురుు నెది. ఆమ  భరుక్ు, ప్ాసురు, అపపట్ిక ి

ఒక్ సింవత్ారిం ముిందు బిండిప్ ైన పామాదిం జరిగి మ డ విరిగిప్ో యనది. ఆయన ప్ాసురు ఉదో యగిం పో్యింది, 
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ఎింత్ో దుుఃఖ్ఖములో ఉన్సెరు, త్న పడక్ గదిలోన్,ే మించముమీదే కిట్ికీలనీె వేసుక్ుని చీక్ట్ిలో 

ఉిండిపో్ యాడు"న్స దగ్ర ఎవారూ ఉిండొ దిన్సెడు". 

మరియు ఫో నులోన్ెైన్స అత్నిత్ో మాట్ాు డమిందసవిడ. మరియు ఆమ  రిస్త్వరును అత్ని చెవియొది ఉించిింద,ి 

నే్న్సయనత్ో మాట్ాు డట్నికి అనిెవిధసలా పాయతిెించసను. ఆయన్ొక్ ప్ాసురు. ఆయనక్ు మికాయేలు గారు 

చెబుత్తనె విష్యాలనీె బాగా త్ెలుసు. అయననం, అత్నిత్ో ప్ాడి, అత్నిత్ో ప్ాారిధించి, వాక్యభాగములనిె 

అత్నిక ివివరిించట్ానికి పాయతిెించిన్స, ఏదీ పనిచేయలేదు. త్రాాత్ చెప్ాపను, "రోన్, మీరెపుపడెైన్స 'ద సవ్ 

శాింక్ రిడెపిన్' స్తినిమా చంస్ారా?" అవత్లి వెైపునుిండి కొదిిగా అలికిడ ివినిప్ిించిింది. అపుపడు నే్ను, "ఆ 

స్తినిమాలో ఒక్ మాట్ గురుు ిందస మీక్ు ఆిండీ డిఫ ాింస్ా త్న ఎరరట్ి ఖ్ెైదీల బట్ులత్ో క్ూరుేని, "నముక్ము మించి 

విష్యము, అద ిగగపప విష్యమనుక్ుింట్ా, మించి విష్యిం ఎపపట్ిక ీఅింత్ింకాదు" అింట్టింది". అపుపడు 

నే్ను రోన్ోు , " మీలా న్సలా క్ురీేకే పరిమిత్మ ైన వాళ్ుళ 15 వేలు లేక్ 20 వేళ్ల ముిందున్సెరు, మరియు ఈ 

ఉదయిం త్మ మించిం మీదనుిండి లేవగలమా లేదస అనే్ది నిరణయించుక్ుింట్టన్సెరు. రోన్, అయత్ే మీరు 

జీవిించడింలో పని ఒతిుడిక్లిగియుిండసలి లేక్ప్ో త్ే మరణిించడములో. జీవిించడసనిక ిపనుల ఒతిుడి 

క్లిగియుిండుట్లో న్సత్ో ఏకీభవిస్ాు రా?". 

క్ధను చినెద ిచేయడసనికి, మీకిది చెబుత్సను, కొనిె నె్లల త్రాాత్ అయన మా క్ుట్టింభముల ప్ాారధన్స 

సమావేశ్ముక్ు వచసేరు. చివరికి ఆయన తిరిగ ిప్ాసురుగా పరిచరయ పారింభిించసరు. పో్ యన నె్ల ఆయన 

చనిపో్యారు, కాని ఆయన గురిించి నే్ను మాట్ాు డినపుపడు నముక్ మనే్ది ఎింత్ గగపప బహుమానమో నని 

అనిప్ిసుు ింట్టింద.ి నే్డీ కారయక్రమానిె చంసుు నె స్తలెహిత్తలక్ిందరికీ సక్ల నముకానిక,ి దయక్ు, ఆదరణక్ు, 

క్్పక్ు క్రుయెైన దేవుని కౌగలిించుకోవాలని ప్ాారథనలక్ు జవాబులను చేతిలో ఉించుక్ున్సెడని 
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త్ెలుసుకోమింట్టన్సెను. ఆయన చేతిని పట్టు కోిండ,ి అింత్ే చసలు. అద ిచసలింత్.ే నీక్ు అనిె సమాధసన్సలు 

త్ెలియక్ పో్ వచుే కాని ఆయనను కౌగలిించుక్ుని చేతిని పట్టు క్ుింట్ే నీక్ు సరిపో్ త్తింది. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :సహో దరులారా మీరు చెప్ిపన విష్యాలనిెట్ిక,ీ మా ప్లకా్షక్ులిందరూ గట్ిు గా 

కౌగలిించుక్ుని విందన్సలు చెబుత్సరనుక్ుింట్ాను. చీలా కొదిిమింది లేక్ వారిక ిత్ెలిస్తిన వారిలో ఎవారూ 

మీరిపుపడు వారిత్ో మాట్ాు డనిట్టు గా మాట్ాు డి యుిండక్ పో్ వచుే. దేవుడు నినుె గగపపగా పో్ా త్ాహిించుట్క్ు, 

సహాయము చేయుట్క్ు అనే్క్ులక్ునె పాశ్ెలక్ు జవాబిచేే పరిచరయలో వాడుక్ున్సెరని న్స నముక్ము. మీ 

ఇింట్ినుిండి ఇక్కడక్ు వచుేట్క్ు మీరు తీసుక్ునె శ్రమక్ు మరియు ఈ ఆరు కారయక్రమాలను చేయడసనిక ి

మీరు తీసుక్ునె శ్రమక్ు మీక్ు విందనములు. విందన్సలు, విందన్సలు, విందన్సలు. నినుె మేమ ింత్ో 

అభినిందిసుు న్సెము. నీకొరక్ు మేము నిత్యమూ ప్ాారిథస్ాు ము. 

జొని  ఎరకసన్ త్డ: క్శిేత్ముగా. 

డస. జాన్ ఆింక్ర్ బర్్:    :ప్ిాయులారా, మాత్ో ఏకీభవిించినిందుక్ు విందన్సలు. వచేేవారిం త్పపక్ 

చండిండ.ి 

 

 

 

 



15 

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆింక్ర్ బర్్ షో  

పో్ స్ు  బాక్ా 8977 

చట్ునంగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వెబ్ స్త ైట్: JAshow.org 

 

 

 


