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WLC15-1-1-TE 

దేవుడున్నాడన?  దేవుడున్నాడు అనుటకు రుజువులు - కారయకరమం 1 

అన్ౌనసర్: ఈరోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో "దేవుడున్నాడన?" ఐదుగురు అమెరికానుకలలో ఒకరు తనము 

న్నస్తి కులమని, సరవ సందహేులమని, లేక దనేికి చెందని వారమని ఇప్ుుడు చెప్ుుకుంటున్నారు. మిమమల్నా 

మీరు ప్రశ్ాంచుకుంటున్నారేమో. దేవుడు ఉన్నాడన? దేవుడున్నాడని తెల్నపే శాసిర ప్రమెైన లేక వేదనంత 

ప్రమెైన వాదనలేమిటి? ఈ ప్రశ్ాలకు జవాబుల నిచేే నే్టి మన అతిధి, మన తరంలో ఉతిమ శరణేి క్రైసివ 

ప్ండితునిగా ప్రిగణించబడుతునా డన.  విల్నయం లేన్ క్రైగ్, ఈ ప్రప్ంచవాాపి్ంగా అనే్క ప్రముఖ 

యూనివరిిటీలలో సుప్రస్తదుు ల ైన ప్లువురు న్నస్తి క ప్ండితులతో లోతుగా చరేలు జరిపారు. డన. క్రైగ్ 

ఇంగాల ండులోని బిరిమంఘ ం విశ్వవిదనాలయంలో తతవశాసిరములో Ph.D ప్టటా ను, మునిచ్ విశ్వవిదనాలయంలో 

వేదనంతవిదాలో డనకారు ప్టటా ను ప ందిన వాకిి.  టటలోోట్ వేదనంత కళాశాలలో వేదనంత విభటగంలో రీస్ెరుే 

ప ర ఫెసరుగా ఉన్నారు మరియు ReasonableFaith.org  అనే్ సంసథను స్ాథ పతంచిన వాకిి. డన. క్రైగ్ 30 కి పెైగా 

ప్ుసికాలను, వందకు మించిన వేదనంత ప్రమెైన వాాస్ాలను రచించి, సంపాదకతవం నిరవహ ంచనరు. 

Reasonable Faith మరయిు On Guard అనే్ ప్ుసికాలు ప్రజాదరణ ప ందనయి.  దేవుడు లేకున్నా లేక 

ఉనాంత మ తరమున మనకు ఏంల భం వసుి ంది? అనే్ ప్రశ్ాతో ఈ కారాకమే నిా పరా రంభిసుి న్నాము. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: దేవుడు ఉన్నా లేకపోయిన్న మనకేమిటి అని నిరలక్ష్ాంగా మ టటల డేవారు ఈ 

అంశానిా గురించి ఎంత మ తరం లోతుగా ఆలోచించలేదని మనం ఇకకడ తలెుసుకోవాల్న. న్నస్తి క వేదనంతులు 
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ఫెరడిరక్ నియిెటస్ చే, బెరాార ండ్ రస్ెిల్, జీన్ పాల్ స్ాటసర వంటి వారుకూడన దేవుని ఉనికి స్ామూహ కంగాను, 

వాకిిగతంగానూ మ నవుడిని విప్రీతంగా ప్రభటవితం చేసుి ందని గేహ ంచనరు. 

అన్ౌనసర్: దేవుడున్నాడు లేక లేడు అనుటలో ఉన్నా వాతనాస్ానిా తెలుసుకోడననికి ర్ండవదిగా దేవుడు 

ఉన్నాడనడననికి స్ాక్ష్యాధనరాలను తెలుసుకోడననికి ఈ ప్రతేాకమెైన జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  కారాకమే నికి 

ఆహ్వవనిసుి న్నాము. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మ  కారాకమే నికి ఆహ్వవనిసుి న్నాం. న్న పేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్. ఈ రోజు మీకొక 

మంచి కారాకమే నివవ బో తున్నాము. నే్టి మన అతిధి డన. విల్నయం ల ైన్ క్రైగ్. ఈ వేదనంత ప్ండితులతో 

ప ర ఫెసరలతో ఈయన ప్రప్ంచమంతన తిరుగుతూ అనే్క విశ్వవిదనాలయ లలో ప్లుమ రుల , చరేలు ప్రసంగాలు 

చేశారు. 

డన. క్రైగ్ మీరికకడికి వచిేనందుకు సంతోషం ఇప్ుుడు మ  పేరక్ష్కులతో నే్టి మన కారాకమే నిా 

పరా రంభించుకోవాలని నే్ను ఆశ్సుి న్నాను. దేవుడు ఉన్నా లేకపోయిన్న మనకు ఏమౌతుంది? ఎందుకు  

ముఖాం? దేవుడున్నా లేకపోయిన్న తమకేమీ నషాంలేదని ప్లువురు చెబుతున్నారు. ప్రజలు జవాబిచేే 

ప్రశ్ాలోల  ముఖామెైనది దేవుని ఉనికిని గురించిన ప్రశ్ాయిే నని ఎందుకు మీరంటున్నారు?. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: దేవుడు ఉన్నా లేకపోయిన్న మనకేమిటి అని నిరలక్ష్ాంగా మ టటల డేవారు ఈ 

విషయ నిా గురించి ఎంత మ తరం లోతుగా ఆలోచించడం లేదని మనం ఇకకడ తెలుసుకోవాల్న. న్నస్తి క 

వేదనంతులు  ఫెరడిరక్ నియిెటస్ చే, బెరాార ండ్ రస్ెిల్, జీన్ పాల్ స్ాటసర వంటి వంటివారు కూడన దేవుని ఉనికి 
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మ నవుడిని స్ామూహ కంగాను వాకిిగతంగానూ విప్రీతంగా ప్రభటవితం చేసుి ందని గహే ంచనరు. చూడండి, 

దేవుడు లేకపో తే, మునుషులు కేవలం అవయవములుగల జీవులవుతనరు. అవయవాలునా 

జీవులనిాటిల గే, వాకిిగతంగానూ, కల్నస్తకటుా గాను వారు తప్ుక చనిపో వలస్తందే. 

కనుక మన మందరం వేదనంతి పాల్ టిల్నచ్ చెపతున "ఉనికి లేక పో వడమనే్" అంశానిా తప్ుక సంధించవలస్త 

వసుి ంది. అనగా నే్ను నిజంగా, సజీవంగా ఉన్నాననే్ సంగతిన్నకు తలుసు. ఒకే రోజున  చనిపో తననని కూడన 

తెలుసు. న ఉనికి అంతమౌతుంది. నే్ను ఇక ఉండను ఆ ఆలోచన చనల  భయంకరం. 

నే్ను ఏదో  ఒక రోజున తప్ుక చనిపో తననని మ  న్ననా న్న బటలాంలో య దనల ప్ంగా చెపతునప్ుుడు. ఆ 

సతనానిా గేహ ంచి ఎంతగాన్ో ఆశ్ేరా పోయ ను. న్న మనసు విప్రీత భయంతో, దిగులుతో నిండి పో యింది. 

ఎందుకోగాని చినాతనంలో ఈ జీవితం గురించి నే్నె్నాడు ఆలోచించలేదు. కాల కమేంలో అందరిల గే మరణం 

తప్ుదని గేహ ంచి జీవిసుి న్నాను. 

జీన్ పాల్ స్ాటసర చెపతున ఆలోచన నిజమనిపతసుి ంది. నీకు నితాతవం లేక పోయిన తరావత బరతుకు కొనిా 

గంటల ైన్న, కొనిా ఏళ్ళైన్న వాతనాసం ఉండదు. దేవుడు లేక పో తే, నితాతవమన్ే ఆశ్ను మనం 

వదులుకోవాల్నిందే. లోకంలో కొంతకాలం మ తరమే ఉంటటం. కనుక, మనలో ఒకొకకకరికి వాకిిగతంగా, జీవితం 

సమ ధిలో ముగుసుి ంది. ఇది మనకు వాకిిగతంగానే్ కాక, మ నవాళి కంతటికీ మొతింగా సతామెైన అంశ్ం. 

జగతుి  విసిరిసుి నాది శాసిరవేతిలు చెబుతున్నారు. అది పెరుగుతూ అధిక శీతల నిా సంతరించుకుంటుంది. 

చివరిగా ఈ లోకంలో వెలుగనే్దే ఉండదు. ఉషణం కూడన ఉండదు. జీవరాసులుండవు. జీవంలేకుండన 

మృతపరా యంగా ఉనా నక్ష్తనర లు పాలప్ుంతలు విశాల ఆకాశ్మండలంలో ఏరుడిన అనంతమెైన 

అంధకారంలోకి విసిరిసుి ంటటయి. కనుక దేవుడు లేకపో తే మ నవాళి తప్ుకుండన నశ్ంచిపో వలస్తందే. 
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అంతేకాక మనలో ప్రతి ఒకకరు తప్ుక చనిపో వలస్తందే. దీనికి ఫల్నతం, జీవితం నిష్రయోజనంగా 

తయ రౌతుంది. మనకునా ఈ జీవితం అరథరహ తంగా విలువ సంకలుం లేనిదిగా మ రుతుంది. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. అరుం అనే్దననిా గురించి చెప్ుండి. దేవుడు లేకపో తే, జీవితననికి అరుం 

లేకుండన పో వడమెందుకు? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: అరుం అనగా, న్న ఉదేేశ్ాం పరా ధననాత. ఎందుకు ముఖాతవం వసుి ంది? దేవుడు 

లేకపోయినట్లల త,ే ఇక మన జీవితనలకు పరా ధననాత ఉండదు. మనం ఏమి చేస్ాి ం, మన జీవితనలకేమౌతుందనే్ది 

ముఖాంకాదు. ఐతే, ఇతడు చరితరగమన్ననే్ా మ రిేవేశాడు, ఇతరులను ప్రభటవితం చేశాడు, అని కొందరు 

చెప్ువచుే. దీన్ోల  అతడి జీవితననికి సంబంధిత పరా ధననాత మ తరమ ేఉనాది. అంతిమ పరా ధననాత కనిపతంచదు. 

మ నవాళి మొతిం, జగతుి  ఉషణంలో మరణించినప్ుుడు, చివరోల  తప్ుక నశ్ంచిపో వాల్నిందే. కనుక, నీవు 

ఎవరివి, ఏం చేస్ాి వనే్ది ముఖాంకాదు. ఎందుకంటస, సమసిం ఒకేల  నశ్ంచి పో తుంది. కనుక, మ నవజాా న్ననిా 

అభివృదిు  చేయడననికి శాసిరవేతిలు చేసుి నా సహ్వయం, ప్రప్ంచ శాంతికోసం రాజకీయ న్నయకులు చేసుి నా కృషత 

రోగాలను కుదరేడననికి డనకారుల  చేసుి నా ప్రయతనాలు, వీటి వలన చివరికి ఎల ంట ిల భము ఉండదు. ఇవనీా 

ఈ లోకానిా ఎంతమ తరము మ రేలేవు. కనుక, దేవుడు లేకపోయినట్లల తే, మనజీవితనలకు ఎల ంటి 

అరుముండదు పరా ధననాత ఉండదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దేవుడు లేకపో తే జీవితననికి విలువ ఉండదని కూడన చపెాురు. వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: విలువ అనగా, నీతి, అవినీతి, మంచి, చేదు. నీతి, అవినీతి, మంచి చెడులు 

కచిేతమెైన కాలమ నంగా దేవుడు లేకపోయినటలయితే, నైె్తిక విలువలు, బటధాతలనే్వి ఉండవని కూడన 
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కొందరంటున్నారు. న్నస్తి కుల అభిపరా యంలో న్నతిక విలువలనే్వి జీవప్రిణనమ కమేంలో అనే్క వేళా 

సంవతసరాలలో ఏరుడిన్నయి. ఐతే బటహామెైన మంచి, చెడులనే్వి లేవు. ఫెరంచి వేదనంతి  జీన్ పాల్ స్ాటసర 

చెపతునటుల గా కేవలం మ మూలు, విలువ లేని జీవితనలను మనమందరం అనుభవిసుి న్నాం. నీ మ ట ఒప్ుు 

అనీ న్న మ ట తప్ుు అని ఎవవరూ చెప్ుకూడదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను జీవితం సమ ధి వదే అంతమెైతే, నీవు స్ాా ల్నను ల గా లేక మోదర్ థెరీస్ా 

ల గా జీవించిన్న ఎల ంటి వాతనాసము ఉండదు. దననిా వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: చూడండి, దేవుడు లేక పోయినట్లల తే మనకు నితాజీవముంటుందనే్ ఆశ్ లేదు. 

కనుక నీతిని గురించి ఎవరికీ సంజాయిషీ చెపాుల్నిన ప్నే్లదు. న్నస్తి క వాదంలో బటహాప్రమెైన నైె్తిక విలువలు 

కొనిా ఉనాప్ుటిక,ి అవి ప్రభటవంలేని స్ామ నా విలువలే. ఎందుకంటస, స్ాా లీను మదర్ థెరీస్ా లకు అకేరకం 

అంత మునాది. వారు జగతుి  మరణంలో వశ్ంచవలస్తందే. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. మనకు అమరతవమున్నా దేవుడు కూడన కావాలనే్ చకకని కథ ఒకటి 

చెపాురు. స్ెైనుితో కల్నస్తన కథను మీరు చెపాురు. దననిా వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఊ. అంతరిక్ష్ంలోని రాళ్లల  నిండిన ఒక చినా గేహంలో చికుకకు పోయిన 

వయామగామిని గురించిన స్ెైనుి కథను చినాప్ుుడు చదవిాను. చేతిలో ర్ండు చినా స్ీస్ాలు ఒకదననిలో విషం. 

మరొక దననిలో అమరతనవనిచేే మందు. అంతరిక్ష్ంలో రాళ్లల  నిండిన చినా గేహంలో చికుకకు పో యిన 

నిసిహ్వయ స్తథతిలో, అతడు హతాకు పాలుడనా డు. విషం ఉనా స్ీస్ాను తరిచి తనగేశాడు. తరావత స్ీస్ాలు 

మ రిపో య యని గురిించి భయ ందోళ్నలకు గురయ ాడు. అమరతనవనిాచేే స్ీస్ా మందును తనగేశాడు. 
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తదనవరా, అరురహ తమెైన, విలువలేని, అమరజీవితంలోక ివెళిైపోయ డు. కనుక, అరుసహ తంగా విలువ కల్నగిన 

జీవిత ముండనలంటస కేవలం అమరతవం ఉనాంత మ తనర న సరిపో దు దేవుడు, అమరతవం ర్ండు ఉండనల్న. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. ఈ సమసా మరింత జటిలమౌతుందన్నారు. ఎందుకంటస, దేవుడు 

లేకుంటస, ఏది మంచిది, ఏది చెడాదని మనము చెప్ులేము. బటహాంగా నీతి సూతనర లుండవు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను. దేవుడు లేకపో తే, తప్ుుఒప్ుులకు మంచి చెడులకు మధా ఎల ంటి 

వాతనాసముండదు. అవి ర్ండూ సంసకృతిలో ఒకదననిపెై ఒకటి ఆధనరప్డతనయి. మంచి చెడులకు కచిేతమెైన 

కొలమ నం లేనందువలన ఎవరి విలువలు మంచివి, ఎవరివి చెడావి అని ఎవవరూ నిరణయించలేక పో తనరు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మన సంసకృతిని ఇది చకకగా వివరిసుి నాది. ఔనుకదూ? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: జాన్, మన సంసకృతి సంబంధ ప్రమెైనదని ప్లువురు తలుసుి న్నా నే్ను మ తరం 

అల  తలంచడం లేదు. కొనిా సంగతులు ప్రిప్ూరాణ ధికారంతో ఈ లోకంలో జరుగుతున్నాయనుకుంటున్నాను. 

అనగా సవప్రిపాలన్నధికారానికి ప్ూరిి విలువ, సహనం, ఇతరుల అభిపరా య ల్నా అంగీకరించడం. ఇది రిలేటి 

నిజంల  కనిపతంచిన్న నిజానికి, ఇది ఈ ఇతర విలువలనంగీకరిసూి  సన్నతలన విలువలను తోర స్తప్ుచేే 

స్తదను ంతం. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దేవుడు లేకపో తే జీవితనని కొక లక్ష్ాముండదని కూడన చెపాురు. దీనిని 

వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: లక్ష్ాం అనగా న్న ఉదేేశ్ం గమాం. ఏదో  ఒకటి ఉనాది అనే్ందుకు ఒక కారణం. 

దేవుడు లేకపోయినట్లల త,ే మ నవుల జీవితనలకు, ఈ జగతుి కు ఒక లక్ష్ామనే్ది ఉండదు. సృషతాలోకి 
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అకస్ామతుి గా వచిేన వారమౌతనం, అనగా ఎల ంటి కారణం లేకుండన మనం లోకంలోకి వచనేమనామ ట. 

కనుక జగతుి  యొకక ఉషణప్ు మరణంలో మన మందరం నశ్ంచిపో తనం. కనుక న్నస్తి క వాదంలో 

మనమనుగడకు లేక ఈ జగతుి  యొకక మనుగడకు ఎల ంటి కారణంలేదు, లక్ష్ాం లేదు. 

ఐ అంశానిా చకకగా వివరిసూి  H. G. వెల్ి వార స్తన 'ద ట్ంై మెస్ీన్' ప్ుసికానిా బటలాంలో చదివిన సంగతి 

గురుి నాది. ఆ నవలలో కాలప్ు ప్రయ ణికుడు మ నవుని చివరి గమ ానిా తెలుసుకోడననికి భవిషాతుి లోకి 

వెళ్తనడు. మృతభూమి, ఒక భటరీ యిరెేని సూరుానిచుటటా  తిరగడననిా కనుగొంటటడు జీవం లేదు, మనుషులు 

ఒకకరూ లేరు. న్నగరికత లేదు. సమసిం గతించి పోయింది. 

నే్ను ఆ నవల చదవి, లేదు ఇల  ముగియకూడదన్నాను. ఐతే ఇది దేవుడు లేని లోకంలోని వాసివం. దీనికి 

ఒక లక్ష్ాం లేదు, నచిేన్న, లేకున్నా ఇల గే ముగిసుి ంది. వెల్ి కథలో కాలప్ు ప్రయ ణికుడు తిరిగివస్ాి డు. 

ఐతే ఎకకడికి? ప్ూరవంల గే ఎల ంటి లక్ష్ాం లేకుండన తెల్నయనిదనని వెైప్ుకు ప్రుగుల తిడం కనుక నిజంగా 

దేవుడు లేకపో తే, మ నవుల బరతుకు ఈ లోకంలో భయంకరమెైన స్తథతిలోకి వెళ్లి ంది. జీవితననికొక 

అరుముండదు, జీవితననికి ఎల ంటి విలువ, లక్ష్ాం ఉండదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది. దేవుడు లేకున్నా, మ నవుడు అరువంతంగా సంతోషంగా 

జీవించగలడని కొందరు న్నస్తి కులంటున్నారు. ఇల ంటి అభిపరా య లతో న్నస్తి కులు సంతోషంగా జీవించడం 

కుదరదని మీరు చెబుతున్నారు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను, జీవించడననికి అరుం, విలువ, సంకలుం లేదని మీరు నమిమతే, సంగతం 

గాను, సంతోషం గాను జీవించడం నిజంగా అస్ాధామని నే్ను తలుసుి న్నాను. న్నస్తి కులు సంతోషంగా 
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జీవించనలంటస, తమ అభిపరా య లతో ఆ సంగతంగా ఉనాప్ుుడే అది స్ాధాం. ఐతే తమ జీవితనలకు 

అరథంలేదని, విలువ లేదని, గమాం లేదని తలుసూి  ఈ న్నస్తి కులు జీవిసుి నాట్లల తే, వారు బరతుకులో నిరాశా 

నిసుృహలతో ప్డిపో తనరు. కనుక మ నవులకు ముఖాంగా ఈ సమసా ఎదురవుతుందను కుంటటను. కనుక 

సంగతంగాను, సంతోషంగానూ జీవించడననికి మనము ఏంచెయ ాల్న? న్నస్తి క వాదం దీనిని తెలప్డం లేదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : చూడండి, ఈ ప్నిని గతంలోనూ, ఇప్ుుడూ చేసుి నా ప్లువురు న్నస్తి కులను 

గురించి మీరు ఉదనహరించనరు. వారు అసంగతంగా జీవిసుి న్నారు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను. ఉదనహరణకు జీవితననికి అరాు నిా తీసుకోండి. దేవుడు లేకపో తే జీవితననికి 

ఎల ంటి అరుం ఉండదని న్నస్తి కవాదులు గురిిసుి నాప్ుటికి, తమ బరతుకు అరువంతంగా ఉనాదనుకుంటట 

ఇప్ుటికీ జీవిసుి న్నారు. ఉదనహరణకు. ఒక ప్రతేాక ప్దేతిని ఎంచుకోవడం దనవరా జీవితననికొక అరాు నిా 

కల్నుంచుకో వచుేనని స్ాటసర చెపాుడు. స్ాటసర, మ ర్కచ స్తదను ంతననిా ఎంచుకున్నాడు. ఐతే, అది ప్ూరిిగా 

అసంగతమెైనది. ఈ జగతుి కు నే్న్ొక అరాు నిా ఇచిేనంత మ తనర న నిజంగా దననికొక అరుం లభించదు. దీనిా 

సులభంగా గేహ ంచగలం. జగతుి కు మీరొక అరాు నిా ఇస్ేి  నే్ను మరొక అరాు నిా ఇచనేననుకోండి. ఏది నిజం? ఏ 

ఒకకటీ నిజంకాదని జవాబు చెపాుల్న. మనం జగతుి ను ఏరకంగా ప్రిగణిసుి న్నా ఈ జగతుి  సవతఃస్తదుంగా 

అరురాహ తవంగానే్ ఉంటుంది. కనుక స్ాటసర మన జీవితనలకు అరుమునాటుల  నటిదనే మని మనం 

మోసగించుకుంటున్నాం. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. ఐతే, మనం విలువల్నా గురించిన సమసాను ప్రిశీల్నస్ేి , రకరకాల 

తప్ుుడు మనం దీనిలోనే్ చూసుి న్నామెందుకు? 
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: నిజమే. జీవితంలో ఈ విషయంలోన్ే అనే్క రకాల ప రపాటుల  జరుగుతున్నాయి. 

ఎందుకంటస బటహామెైన నైె్తిక విలువలు, బటధాతలు లేనటుల గా న్నస్తి కుడు ఈ లోకంలో జీవించడం అస్ాధాం. 

ఉదనహరణకు, 19వ శ్తనబేంలో జీవించిన ప్రఖ ాత న్నస్తి కుడు ఫెరడిరక్ నియిెటస్ చే తన గురువు రిచేరా్ వేగన్నర్ కు 

ఉనా యూదనమ త వాతిరేకత, జరమనీపెైని దేశ్భకిి భటవాలు నచేక అతడితో విడిపో య డు. అదేవిధంగా, జీన్ 

పాల్ స్ాటసర ర్ండవ ప్రప్ంచ యుదుప్ు విదనవంసం తరావత రాసూి , యూదులను ఇతరులను మూకుమమడిగా 

హగతమ రిే  చంపే స్తదను ంతం, ఏదో  య దనల ప్ంగా చేస్ే ఎంపతక మ తరమే కాక, నైె్తికంగా కూడన 

నిందనరహమెైనదని అంగీకారమెైనదనీ కచిేతంగా రాశాడు. తన స్ ంత అభిపరా య లను స్తథరంగా నిలుప్ుకో లేక 

పో తున్నానని బెరాార ండ్ రస్ెిల్ అంగీకరించనడు. సమ జానిా బటహ్వటంగా వివరిసుి ండవేాడు. యుదుమంటస 

దేవషం అందరికీ ల ైంగిక స్ేవచఛ ఉండనలనే్వాడు. రిచనరా్ డనవికన్ి వంటి వాకిి కూడన స్తగు్ ప్డకుండన నీతులు 

బో ధిసుి ండేవాడు. దేవుడు లేకపో తే, మంచితనం అవినీతులు లేకపో తే, లోకంలో కరుణలేని తనం అలక్ష్యాలు 

మ తరమే ఉంటటయని అతడు చెపతునప్ుటికీ, సవజాతి సంప్రుకలను వేధించడం చినాపతలలలను బలవంతంగా 

మతంలోకి చేరిుంచడం, మనుషుాల్నా బల్నగా అరిుంచడం వంటి ప్నుల్నా అతడు తన ప్ుసికంలో గటిా గా 

ఖండించనడు. ఇదంతన అసంగతమెైనదే. ఇది, నైె్తిక విలువలు బటధాతలు లేనటుల గా మనిషత సంతోషంగా 

జీవించడం అస్ాధామంటునాది. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. దననిా కూడన నైె్తిక విలువలలోంచి ప్రిశీల్నదనే ం. ఇకకడ న్నస్తి కవాదులు 

తమకు నచిేన బటహామెైన నైె్తిక విలువలను ఎంచుకునే్ హకుకతమకు ఉనాదంటున్నారు. ఐతే వారు 

అసంగతంగా ఉన్నారు. దేవుడు లేకుండన జీవిస్ేి  విప్రీత ఫల్నతనలు కలుగుతనయి. యుదుకాలంలో జరిగిన 

ఘోరాల్నా BBC డనకుామెంటరీలో చూపతంచింది. దననిా గురించి చెప్ుండి. 
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఆశ్ేవిట్్ లో బరతికి బెైటప్డినవారిని దనస్తయుమెంటరీలో ఇంటరూవ చేశారు. ఒక 

నరుి చేత బలవంతంగా స్ీి రల విభటగంలో ప్ని చయేించనరు. అకకడ మింగ్లే అనబడే డనకారు గరిిణీ స్ీి రలను ఒక 

ప్రతేాక విభటగంలోకి ప్ంపతంచేవాడని ఆమె చెపతుంది. ఆ తరావత వాళ్ైవరూ కనిపతంచకుండన పో య రు. 

శ్బిరంలో ఉంచిన గరిిణీ స్ీి రలందరూ ఏమెైపో య రని ఆమె వాకబుచేయడం మొదల టిా ంది. "ఓ, నీకు 

తెల్నయదన? డన. మింగ్లే వారిని ఆప్రేషనులకు వాడుకున్నారన్నారు". మతుి లేకుండన ఆప్రేషను. 

బటహామెైన నైె్తిక విలువలు లేకపో తే, ఆ డనకారు చేస్తన ప్నిని తప్ుు అని ఖండించలేము. ఆశ్ేవిట్్ లో ఖ్ైదీగా 

ఉనా ఒక రబ్బోతో మ టటల డనిప్ుుడు, అకకడ నీతిప్రమెనై ఆజాలనిా తిరిగి తిపతు వార యబడినటుల  

అనిపతంచిందన్నాడు. హతా చెయ ాల్న, కలలల డనల్న, ద ంగిల్నంచనల్న. మ నవాళి ఇల ంటి నరకానిా ఎనాడు 

లేకపో తే, మనలోకం ఆశ్ేవిట్్ చెరస్ాల యిే. మంచి చెడులు ఉండవు. తప్ుు, ఒప్ుులన్ేవి ఉండవు. కేవలం 

నిష్రయోజనమెైన మనుగడ మ తరం ఉంటుంది. ఇల ంటి అభిపరా య లునా లోకంలో న్నస్తి కులేవవరూ 

సంగతంగా జీవించలేరు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. అమెరికను అకాడమీ ఫర్ ద ఆడనవనె్ిమంట్ ఆఫ్ స్ెైన్ి సంసథలో 

ప్రసంగించిన డన. L.D. రుా, మంచి అబదను నిా మనం నమ మలని పోర తిహ ంచడం న్నకు ఎంతగాన్ో ఆశ్ేరాానిా 

కల్నగించింది. దననిా వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: మంచిది. స్ామ జిక గందరగోళ్ం సమ జంపెై అధికారం చెయాడననికి మనం 

అనుమతించక కూడదన్నాడు. అంతేకాకుండన, నిరంకుశ్ంగా నైె్తిక విలువలను ప్రజలపెై రుదేటం వలన కూడన 

ఇకకడ ప్రయోజనముండదు. మరి, ఈ సమసాలోంచి ఎల  బయటప్డటం? కనుక మనకు మంచి 

అబదేముంటస, బటహామెైన నైె్తిక విలువలు, బటహామెైన అరాు లు, బటహా సంకల ులు. లేకపోయిన్న ఉన్నామని 
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నమేమల  ప్రజలందరు మోసగించబడతనరని ప ర ఫెసరు రుా చెబుతున్నాడు. కనుక, మ నవాళి, సమ జం 

చకకగా ప్ని చేసూి  ముందుకు వెళ్ైడననికి ఈ 'మంచి అబదుం' దనవరా ఎం,మనల్నా మనం 

మోసగించుకోవాలంటున్నాడు. అతడి చివర ిమ ట అమోఘం అల ంటి అబదనే లేల కుండన జీవించలేమన్నాడు. 

ఆధునిక మ నవాళి విషయంలో ఈ భయంకరమెైన తీరామనం చేయబడింది. అతడు సంతోషంగా సంగతంగా 

జీవించనలంటస, తనుా తనను మోసగించుకోవాల్నిందే. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సరే, మంచిది. ఇక శుభవారిను చూదనే ం. ఆధునిక మ నవుని ఈ అభిపరా య నిా 

క్రైసివ స్తదను ంతం ఎల  సవాలు చేసుి నాది? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: జాన్, న్నస్తి కతవంలో జీవించడం అస్ాధామనిపతసుి ండగా, "ఒకక నిమిషం ఆగండి. 

దేవుడు లేదని మనం ఎల  చెప్ుగలమని" అడిగే సమయం వచిేందనిపతసుి నాది. దేవుడునాట్లల తే, జీవితననికి 

ఒక అరుం, విలువ, గమాం ఉండేందుకు చకకని ఆధనరం కనిపతసుి నాది. కనుక, ఇది, దేవుడున్నాడన్ే 

స్ాక్ష్యాధనరాల్నా క్రైసివాంలోని వాసివానిా ప్ునఃప్రిశీల్నంచడననికి ఇది మనలను పోర ఇతిహ ంచగలదని నే్ను 

తలుసుి న్నాను. ఎందుకంటస, దేవుడున్నాడనే్ందుకు మంచి కారణమునాటలయితే, దననిా ఆధనరం చేసుకుని 

మనం సంగతంగాను, సంతోషంగాను ఈ లోకంలో జీవించగలం. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : బిల్, అరువంతమెైన, విలువెైన జీవితననికి బెైబిలు గేంధం - దేవుడు, 

అమరతవమన్ే ర్ండు నిబంధనలను విధించిందని మీరు ఇంతకు మునుప్ు చెపాురు. దననిా వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఇది ప్ూరిిగా నిజం జాన్. బెబైిలు క్రైసివాం ప్రకారం, దేవుడున్నాడు, జీవితం సమ ధ ి

వదే అంతమవదు. ఈ జీవితం యొకక అరాు నిా నితాకాలం శాశ్వతంగా నిల్నచి ఉండేల  దేవునితో వాకిిగత 
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సంబంధంలో కనుగొనగలము. జీవిత విలువలు దేవుని సవభటవంలోనే్ ఇమిడి ఉన్నాయి, ఆయన సవభటవ 

స్తదుంగానే్ పేరమ మయుడు, కరుణనమయుడు, నమమకసుథ డు. కనుక ఆయన న్నధనరం చేసుకుని నైె్తక 

విలువల్నా నిరణయించుకోగలం. చివరిగా బటహామెైన సంకలుం ఒకటి మన జీవితననికునాది. దేవుడు తన కోసం 

మనల్నా సృషతాంచనడు. మన అంతం దేవుని జాా నంలోనే్ ఉనాది. దేవునికి ఆయన నితనా పేరమను 

తెలుసుకోవడంలో ప్రిప్ూరణత లభిసుి ంది. కనుక, న్నస్తి కతవంల  కాకుండన, సంతోష జీవితననికి కావాల్నిన 

ర్ండిటినీ - దేవుడు, అమరతనవలను - బెైబిలు క్రైసివాం మనకు అందిసుి నాది. దీనితోటి జీవితననికి అరుం, 

విలువలు లభిసుి న్నాయి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. ఇది కేవలం పాఠం వంటిది కాదు. నీవు మ టటల డుతునా 

సంగతులనిాటిని నీవు అనుభవిసుి న్నావు. మీరు క్రైసివునిగా మ రక ముందు కాలంలో ఈ సంగతులను 

గురించి ఆలోచించి వివరాలను గురించి చెప్ుండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను నే్ను పేరమగల కుటుంబంలోనే్ ప్ుటిా  పెరిగాను గాని అది క్రైసివ కుటుంబం 

కాదు. పెరంచి వేదనంత ప్ండితులు రాస్తన అంధకారానిా, నిరాశా నిసుృహలను నే్ను వారి ప్ుసికాలను చదవక 

ముందే అనుభవించనను. నే్ను జీవితననిా న్న స్ ంత ఉనికిని చూసుకుని ఈలోకంలో న్న బరతుకుకు 

అరుమేమిటని ప్రశ్ాంచుకున్నాను. చివరగా ఈలోకంలో సమసిం అంతరించిపో తుందని నే్ను గేహ ంచనను. న్న 

మనుగడకు. ఇతర పరా ణుల మనుగడకు న్నకు ఎల ంటి అరుం కనిపతంచలేదు. న్న మనసు నిరాశ్లో, 

అంధకారంతో నిండిపో యింది. దీని అరుం చేసుకున్నారో లేదో  గాని, ప్రతిరోజు దుఃఖ్ఖకరంగా మ రి రోజు గడవటం 

కషామౌతుంది. 
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ఒకరోజున నే్ను చనల  దిగాలుగా మన్ోవేధనతో ఉన్నాను. న్న న జరమనీ ఉనాత పాఠశాల తరగతి గదిలోకి వెళిల, 

ఎప్ుుడూ నవువతూ, సంతోషంగా తిరుగుతుండటం వలన న్నకు చిరాకు ప్ుటిా ంచే అమ మయివెనుక 

కూరుేన్నాను. ఆమెను భుజంపెైన తటిా , "నువెవప్ుుడూ ఇంత సంతోషంగా ఎల  ఉండగలుగుతున్నా 

వన్నాను" కీసేుి ను న స్ ంత రక్ష్కునిగా అంగీలుకరించి నందు వలన అంది. "నే్నూ చరిేకి వెళ్లి న్నానన్నాను" 

ఆమె అది చనలదు బిల్, "ఆయనుా నీ హృదయంలో నివస్తంప్నియ ాల్న" ని చెపతుంది. "ఆయన న్న 

హృదయంలో ఎందుకు నివస్తంచనలని" అడిగాను. "యిసేు నినుా పేరమిసుి న్నాడనాది". 

ఇటుకతో న్న ముఖంపెై కొటిానటలయింది. నిరాశ్లో కోప్ంలో నే్ను మునిగి ఉన్నాను. ననుా పేరమించే 

దేవుడున్నాడని ఈమ ెన్నకు చెబుతునాది. ఆయన లోక రక్ష్కుడు కాక మర్వవరు? ఆ ఆలోచన విభటర ంతి 

కల్నగించింది. ఈ సరవ లోకానికి దేవుడు ననుా పేరమిసుి న్నాడు. చినా దుముమమరక ల ంటి ఈ భూగహేంపెైన, 

బిల్ క్రైగ్ అనే్ ప్ురుగును యిసేు పేరమిసుి న్నాడు. 

నే్ను ఇంటికి వెళిల ఆ రాతి నే్ను ఇదో  తరగతి చదువుతునాప్ుుడు బడిలో గిడియోనులు న్నకు బహూకరించిన 

కొేతి నిబంధన గేంధం తీస్త చదవడం పరా రంభించనను. సువారిలను చదువుతుండగా, నజరేయుడెైన యిేసుకీసేుి  

బో ధలు ననుా ఎంతగాన్ో ఆకరిషంచనయి. అదుితజాా నం నిండిన ఈయన బో ధలవంటి బటధల్నా నే్ను 

మునుపెనాడూ వినలేదు. ఆయన జీవితంలోని నిజాయితీ ఎంతో వాసివమెైనదిగా కనిపతంచింది. 

సరే, న్న కథను కొంచెం కుదించి చెపాులంటస, ఆరునె్లల పాటు నే్ను తీవరంగా మధన ప్డుతూ, ఆతమ ప్రిశీలన 

చేసుకునా తరవాత చివరగా నే్ను ఒక నిరణయం తీసుకోదలచనను. ఒక రోజు రాతిర నే్ను ఎంతో భటరంతో 

పరా రిుసూి , న్న మనసులో ఉనా కోపానిా భటరంతో పరా రిుసూి , న్న మనసులో ఉనా కోపానిా, దుఃఖ్ ఖ నిా దేవునికి 

తెల్నయజేశాను. నే్ను న్న బటధలను దేవుని ముందు వినా వించిన తరువాత గాల్న ఊదబడిన బెలూనుల  న్న 
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మనసు సంతోషంతో నిండి పోయింది. బెైటకు ప్రుగుతీశాను. వేసవికాలం మధాలో ఒక వెచేని స్ాయంతరమది. 

ఈ వెైప్ునుండి ఆవెైప్ుకు నక్ష్తరమండలం ప్రకాశ్సుి నాది. నే్ను నక్ష్య తర మండల నిా చూస్త దేవుణిణ  

తెలుసుకున్నాననుకున్నాను. ఆ క్ష్ణం న్న జీవితననిా ప్ూరిిగా మ రిేవేస్తంది. ఇకపెైన న మొతిం జీవితననిా 

మ నవాళికి ఈ శుభవారిను ప్రకటించడంలోనే్ గడపాలని అప్ుుడే తీరామనించుకున్నాను. ఎందుకంటస, ఇది 

సతామే ఐతే, నిజంగా ఇది సతామెైతే, అనిాటికన్నా అదుితమెైన వారి ఇద కకటస. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్రజల రా, ఇదే సతాం ఈ ధనరావాహ కను ప్ూరిిగా చూస్ాి రని ఆశ్సుి న్నాను. 

దేవుడున్నాడని చెపేుందుకు ఐదు మంచికరణనలను వచేే వారం తెల్నయజేయ బో తున్నాము. ఆ 

కారాకమే నిా తప్ుకుండన చూడండి. 

 

 

 

 

***** 

మ  మరినిా టీవీ పోర గాే మల్నా  చూస్ేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసుకొండి 

"యిేసు కీసేుి ను అంగీకరించడననికి పరా రిథంచు" @ JAshow.org ను 
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ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సా్ట బటక్ి 8977 

చటానూగా, TN 37414 అమెరికా. 

మ  వెబ్ స్ెైట్: JAshow.org 

 

 
 


