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JET1-1-TE 

వదలని నొప్పి, అవిటితనం, వ్యాధుల వావహరణ లోదేవుడు నీకెలా 

సహాయపడతాడు? ప్రో గయర ం – 1 
 

అనౌన్సర్:  ఈ రోజు  Ankerberg  S how లో వదలని నొప్పి, అవిటితనం  వ్యాధుల నిరవహణ లో దేవుడు 

నీకెలా సహాయపడతాడు ? 

డా. మ ైకేల్ ఈస్పి  : కరరసుు ను, విశ్వస్పంచిన అమ రికనికకూడా ఈ సంగతి  

సరిగయ అరధం కయవడం లేదు. మనమీ విధంగయ చేస్తు  దేవుడు మరింత  ఆరోగాం, సంపదలను, మరింతగయ 

ఆశీరవదాల నిస్యు డని ఇకూడ తలచు కుంటునాాము ఐతే మనకు కష్యా లు, శ్రమలు వచేే అవకయశ్మే చాలా 

ఎకుూవగయ ఉనాది. 

జొని  ఎరూసన్ తడ: నేను భయపడాా ను. వ్ెనెాముకకు దెబ్బతగిలితే కలిగే విపరీతాలు, కయళ్ళకు, చేతులకు, 

పక్షవ్యతం, మ డ కదలదు. మనసులో భయం. 

అనౌన్సర్:  నేటి అతిధి,  J oni Eareckson Tada,  J oni and Friends అనే సంసథ ను ఆవటివ్యరి కోసం 

ఈమ  స్యా ప్పంచారు. 70 పుసు కయలను రచించారు,  J oni and Friends రేడియో ప్రో గయర ంలో పోతిదినం ఈమ  

మాటలి డు తునాారు. రెండవ వాకతు,  Dr. Michael Easley.Moody Bible Instituteలో president   

emeritus .అనేక పుసు కయలిా వ్యో స్పన ఈయన  Brentwood, Tennessee  Fellowship Bible చరిేలో 
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ప్యసార్ గయ ఉనాారు. ఈ   J ohn Ankerberg   పోతేాక కయరాకరమానిా చూడమని మిముులను మేము 

ఆహావనిసుు నాాము. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  మా ప్రో గయర ంకు  స్యవగతిసుు నాాము. ఈ రోజు ప్రో గయర ం ఎంతో పోతేాక మ ైనది. మా 

అదుుత అతిధుల  వివరయలను మీరు వినాారు.   J oni Eareckson Tada వచాేరు.  Dr. Michael Easley 

వచాేరు. 

పోజలారయ, నేను భలధలను గురించి చరిేంచ భోతునాాము.  J oni, మన చుటుా  ఉనా పలువురు 

పోజలు, ఈ ప్రో గయర ంను చూసుు నా పోజలందరు, అందరికర భలదలే. మా ప్తోక్షకులలో క ందరు కేనసర్ వ్యాధి తో 

జీవితంలో ఎననా భలదలుపడుతునాారు.  క ందరికత  గుండె జబ్ుబలు ఉండవచుే మరి క ందరికత   migraine 

తలనొప్పిలునాాయి. మరి, మరి క ందరికత   కరళి్నొపుిలతో భలధలు. క ందరికత మీలాగయ కయళి్లో పక్షవ్యతం వచిే 

ఉండవచుే మీలో క ందరికత   కయళ్ళళ చేతులు కకడా చచుే పడిప్ర యి ఉండవచుే. క ందరికత. చకెూర వ్యాధి 

వచిేనందున, చేతులిా, కళ్ళను ఆరేషనని  తొలగించారేమో. క ందరికత మా అముకు లాగయ ALS వ్యాధి వచిే, 

మాటిలలి కుండా, నడవలేకుండా ఉనాారేమో.వ్యరు ఈ విధంగయ దేవుణణి  పోశ్నాసుు నాారేమో"  J oni నేను  

ఇక భరించ లేను. ఎందుకు నాకతనిా శ్రమలు వసుు నాాయి? దేవుడు నిజంగయ ననుా గురించి పటిా ంచు 

కోమంటునాాడా? ఎందుకు దీనిా అనుమతించాడు?" ఔనా? మీకు  accident జరిగినపుడు కకడా 

మీరిపుిడు నేను చెప్పిన మాటలనే అపుిడు చెప్యిరు. మీరు 45సంవతస రయలు వ్ెనకతూ వ్ెళి్ల  అపుిడు మీకు 

జరిగిన విపతుు  గురించి చెప్యిలి. పోజలా వివరయలిా కోరుతునాారు. అపుిడేం జరిగింది? ఎందుకు  
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wheelchair లో జీవితం గడప్యలిస వచిేంది. అపుిడు మీకు పదిహేడెలి యవవనం, అదుుతంగయ గురరపు 

స్యవరి చేస్తవ్యరు. తుప్యకతshooting  లో ప్యలగ్ నడం, మ ైదాన లంటే మీ కతషాం. అకస్యుతుగయ, మీరిక జీవితంలో 

ఎనాడూ నడిచే అవకయశ్ం లేదని అంగికరించ వలస్ప వచిేంది ఏం జరిగింది?  

జొని  ఎరూసన్ తడ: చూడండి  ప్యోరంభం లోనే  మీరు వ్యాధులను గురించి వివరించి నందుకు నేనెంతో 

సంతోషపసుు నాాను.. ఎందుకంటే  ఆ పోశ్ాలకు జవ్యబ్ుల నిచెేందుకు మనం 

wheelchair  లో ఉండ వలస్పన అవసరం లేదు ఆయవవన ప్యోయంలో విపతుు  వలన కలిగిన వ్ేదన 

ఆటలాడుతూ, ఎంతో సంతోషంగయ, కయలేజీలో చేరే సమయం కోసం ఎదురు చూస్తు  దానిా నాస్ర దరి,   Kathy, 

నెనూ ఎపుిడూ కలస్ప ఉండే వ్యళ్ళం. నేను కయలలజీ లో చేరకముందు ఒక రోజు మేమిదద రం కలస్ప హాయిగయ, 

సంతోషంగయ సముదో తీరంలో గడుపుదామనాది. 

మేము సముదో తీరయనికత వ్ెళ్ళళము. సముదో తీరయనికత దాదాపు 20 గజాల దూరంలో బ్లిలు చేరిే కటిా న తెపి 

నీళ్ళ ప్ ై తేలుతునాది. చినా ప్పలిలు దానిప్ ై నుండ ినీళి్లోకత దుకుతునాారు. తల కతరందులుగయ దూకుతూ 

ఉనాారు. నాకు ఈత బ్లగయ వచుేను గనుక, ఆ నీళి్ కతరంద నేల ఎంత లోతున ఉనాదని కకడా గమనించ లేదు. 

చెకూ పలక వదద  కెళి్ల దానిప్ ైకత ఎకతూ ప్ దద గయ ఊప్పరి ప్లీుేకో కుండానే తలకతరందులుగయ దూకయను. ఒకూ క్షణం లో 

నా తల ఏదో  బ్ండను గుదుద కునాది. నామ డ ఎముక వంగిప్ర యి,  వ్ెనుాపూసకు దెబ్బతగిలి, వీపులో 

వ్ెనెాముక విరిగింది. నాకేం జరిగిందనేది మొదట అరధం కయలేదు. నేను సముదోపు నేలప్ ైబ్ొ కూ బ్ో రిపడి 

ఉండగయ .ఊప్పరిని బిగపటా లేకప్ర తునాాను. 
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నా స్ర దరి  Kathy వ్ెనకుూ తిరిగి వ్ేరొక వ్ెైపు చూసుు నాదని నాకు తెలియదు. ఆమ  బీచి వ్ెైపు చూసుు నాది. 

తీరం వ్ెైపు వ్ెళ్్ి ందుకు స్పదధ పడుతునాది. 

ఐతే, అపుిడామ ను ఒక ప్ీత కరిచింది. ఆమ  భయపడి ప్ర యి, నీళ్ళలో తటలలున వ్ెనుదిరిగి " జొనీ నీళ్ళలో 

ప్ీతలు కరుసుు నాాయని ప్ దద గయ అరిచింది. నేను ఊప్పర ి బిగపటిా  బ్ో రిపడ ి ఉనాాను గయని ప్పతవలి ఆమ  ఇటు 

చూస్పంది. నా జుతుు ను చూస్పంది. ఏదో  అప్యయం జరిగిందని గరహ ంచి తవర తవరగయ నా వదద కు ఈదుకుని 

వచిేంది. నేను కడుపునిండా నీళ్ళళ తాగి చనిప్ర యిే స్పథ తి వసుు ండగయ, నా గుండె కతరంద చెయిా వ్ేస్ప ఒకూ 

ఉదుటున ననుా నీళి్ ప్ ైకత లాగింది.ప్ ైకత వచిేన నా తల ఆమ  గుండెకు క టుా కునాది. ఐతే నా చెయిా ఆమ  

భుజం మీదుగయ నిరీీవంగయ వ్ెళ్ళళడు తునాది గయని, నాకేమి సిరశతెలియడం లేదు. ఎవరిదో  చెయిా లాగుంది. ఆ 

చెయిా నా చెయిా కయదనిప్పంచింది . ఇది నా శ్రీరం కయదు. ఇది ఏమిటి? ప్ీడకలనా? నా కపుిడు తెలియ లేదు 

గయని పక్ష వ్యతం అంటే ఏమిటో నేనపుడు నిజంగయ అనుభవిసుు నాాను. 

పోజలుననుా పలకమీదికత లాగి ఒడుా కు తీసుకు వ్ెళి్ల, అంబ్ులేనుసను  ప్పలిప్పంచి, వ్ేగంగయ ఆసితిోకత తీసుకు 

వ్ెళి్ల, నా స్యానం సూటు ను ఉడదీస్ప, చాలామంది డాకారుి , నరుసలు వ్ెంటనే నా ప్ ైన అతావసర వ్ెైదాం 

ప్యోరంభంచారు. నా తల ప్ ైని జుతుు ను గొరిగి వ్ేశయరు. నా పురెర లోకత యంతోలతో రందాో లు చేసుు నాారు.  నా 

పురెరకు రకరకయల బ్ో లుా లు భగించారు. చకరంలా గండోంగయతిరిగ డానికత వీలయిేా S tryke చటోం అనబ్డే  

canvas   చటోంలో ననుా బిగించి, నా మ డను బ్లరువుల సహాయంతో స్యగదీసుు నాారు. నా క కూటే కోరిక, 

నేను ఇంటికత వ్ెళ్ళళలి. ననుా ఇంటికత పంప్పంచేస్తు  చాలు. చాలా భయపడి ప్ర యాను. మ డ, వ్ెనెాముక విరిగి 

కయళ్ళళ చేతులు చచుే బ్డి ప్ర యాయని గుసగుసగయ మాటలి డుకుంటునాారు. 
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ఆ మాటలు వినగయనే భయం తోటి వనికత ప్ర తునాాను. ఒకూ క్షణంలో నా జీవితం మొతు ం పూరిుగయ 

మారిప్ర యింది. దీనిని ఉహ ంచలేము. దీనికత ముందుగయనే స్పదద పడలేము. వ్ేదన భలధలు ఒకూస్యరిగయ 

ముంచుకు వస్తు  జీవితం మారిప్ర తుంది. ఈ మాటలోని భలవం అపుిడు నాకుసరిగయ అరధం కయలేదు. 

కయలకరమంలో దానిా అరధం చేసుకునాాను. ఐతే నే జీవితం అపుిటునుంచి  చాలా వాతాాసంగయ ఉంటూదని 

మాతోం నేకు సిషాంగయ తెలిస్ప ప్ర యింది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  క ందరు పోజలు మీవ్ెైపు  చూస్ప మీరు చాలా అందంగయ ఉనాారని పొ్ గుడు 

తుంటలరు. ఐతే  J oni, ఈ వ్యాధి వలన నేనెలా మారి ప్ర యానన చూడండి.  నేను మీ అంత అందంగయ లేను. 

పోజలు ఎవవరూ నావ్ెైపుకు కకడా చూడరు" అని మీరు చెపుతుంటలరయ? 

జొని  ఎరూసన్ తడ: ఇపుిడు కకడా క ందరు మీరు అందంగయ ఉనాారు జోని, అని నాతో చెపుతుంటలరు. 

ఐతే అందమ ైన కురులు, బ్ంగయరం రంగు  Lipstick, కళ్ళకు కయటుకకు బ్దులుగయ పనిచేస్త చేతులుంటే చాలని 

నేను చెపుతుంటలను. ఐతే, లోకంలో నాలా అవిటితనంతో భలదపడుతునా ప్తోక్షకు లందరికత, లోకంలో రకరకయల 

భలధలునాా యని నేను చెపుతుంటలను. వివిధ స్యు యిలలో అవిటితనం వసుు ంటుంది. నాకు దెబ్బ తగిలిన 

తరయవత నెల వరకు నేను అదద ంలో ముఖం చూసుకోలేదు ఆరోగాంగయ 14౦ ప్ౌని బ్రువునా నేను 80  ప్ౌనికు 

తవరగయ దిగిప్ర యాను. మందుల వలి నా దంతాలు నలి బ్డి ప్ర యాయి. మరోరకం మందుల వ్యడకం పడక 

 శ్రీరమంతా ఎరరని పొ్ కుూలు. జుతుు  విపరీతంగయ రయలిప్ర యింది. 

హ ైసూూలోి  చదువు తునాకయలంలో నాకు ఒక స్తాహ తురయలు ఉండేది. బ్లగయ హాకర అడుతుండేది. లావుగయ, గటిా  

కండలతో బ్లగయ ఆటలాడుతుందేది. మేమిదద రం మంచి స్తాహ తులం. ఒకూ రోజు ఆసితిోకత వచిే  నా శ్రీరం 
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వ్ెైపు చూస్ప, విబ్లో ంతితో, మంచం చుటూా  ఉనా కడిా ని గటిా గయ పటుా కుని, తలవిదిలించి నేను వ్ెళ్ళళతునాా నని 

చెప్పింది. బ్ ైట వరండాలో ఆమ  వ్యంతి చెసుకుంటునా శ్బ్ద ం  సిషాంగయ వినపడింది నా స్ర దరిని ఒక అదద ం 

తెచిే ఇవవమని చెపిను అదద ంలో ముఖానిా చూసుకుని చాలా రోజులయిాంది. అదద ంలో చూసుకుంటే 

నాముఖానిా నేనే గురుు  పటాలేఖప్ర యాను . కళ్ళళలోతుకు దిగిప్ర యి గుంటలోి  ఉనాటుా గయ ఉనాాయి. చాలా  

చికతూప్ర యి. ప్యలిప్ర యిన ముఖం  ఆసితిో  S tryker చటోంలో పండుకుని ఉనా నేను రూపం పూరిుగయ 

మారిప్ర యి ఏదో  దయాం లాగయ కయనపడుతునాాను. 

ఆ తరయవత సిృహ లోకత కృగిప్ర యిన విషయం  నాకు గురుు  ఉనాది. నిసిృహ అంటే ఏమిటో నాకు అంతవరకు 

ఏమి తెలియదు శుకరవ్యరం రయతిో dating లేక ప్ర వడం, ఆటలోి  కయలు  బ్ నకటం ఇదే నాకు తెలిస్పన నిసిృహ . 

ఇపుడు నిజంగయనే కుర గిప్ర యాను. మనసు కకడా చచుేబ్డి ప్ర యినటుా . నా చుటుా  ఏం జరిగుతునాదో  కకడా 

పటిా ంచుకో లేనంత లగతుగయ నిరయశయ   నిసిృహల లోకత కురుకునిప్ర యాను. క నిానెలల తరయవత నా మనసుస 

కకడా శూనామ ై ప్ర యింది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  ప్పరుదులు ప్ ైన ఎముకలు బ్ ైటకు  పొ్ డుచుకు వచిేనా మీ కేమి నొప్పి 

తెలియడం లేదు గనుక మతుు  మందు ఇవవకుండా నే మీకు అపరేషనుి  చేశయరు. ఎందుకయ ఆపరేషనుి  

చెయాాలిస వచిేందో  చెపిండి. అలా రెండు ఆపరేషనుి  చశేయరు. 

జొని  ఎరూసన్ తడ: బ్రువు విపరీతంగయ తగి్ ప్ర యి ప్పరుదులలోని ఎముకలు బ్ ైటకు పొ్ డుచుకుని 

వచాేయి. పొ్ టా కతరంద ఇరువ్ెైపులా ఉనా ఎముకలు, వ్ెనెముక కతరంద చివరన ఉనా ఎముక కకడా బ్ ైటకు 

కనిప్పసుు ంనాది .కనుక డాకారుి   బ్ ైటకు పొ్ డుచుకు వచిేన ఎముకలనువ్యరు సుతిు ని, ఉలినీ తీసుకుని 
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ప్పరుదులలోి ను, వ్ెనెాముక చివర లోను బ్ ైటకు పొ్ డుచుకుని వసుు నా ఎముకలను జాగరతు గయ చెకతూ 

తొలగించారు. నేను  S trykerచటోం ప్ ై రెండు వ్యరయలు బ్ో రి పడుకుని ఉండగయ, ప్ నుముప్ ై నుండి ప్ొ యిాలో 

పడినటుి , అటువంటి దీనమ ైన స్ీథ తి లో నాకు ఫ్ూి  వ్యాధి సంకరమించి౦ది. దీనిని వరిించలేను. ఏ అవయవము 

కదలడం లేదు.  S trykerచటలో నికత శ్రీరయనిా కటిా  పడేశయరు. ఎకూడెైనా ఒక అవయవము క దిద గయ కదలినా, 

శ్రీరయనిా చటోంలో బిగించారు గనుక నేను క దిద గయ కకడా కదల లేకునాను. రెండు వ్యరయలు బ్ో రిపడి ఉనా 

తరయవత ఫ్ూి  వ్యాధి. ఇంతకనాా ఘోరం ఉంటూదా? 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  ఒకూ నిముషం మనమికూడ ఆగుదాం ఇపుిడొ క చినా విరయమం తీసుకుందాం. 

రెండు సంవతసరయలు ఇలా ఆపరేషనుి  జరిగిన తరయవత, దవేుని గురించి, ఇలాంటి శ్రమలు మీకెందుకు 

వచాేయనే అనుమానాల తోటి, ఇకప్ ైన జీవితానికత ఒకూ అరధం అనేది ఉంటుందా అని మనసులో పోశ్ాలు 

ఉదయించాయి . గొపి భలధలను భరించారు. మీరు పడని భలదలిా మన పోజలకు చెపిండి. ఎందుకంటే ఈ 

కయరాకరమానిా చుసుు నావ్యరిలో పలువురు ఇపుిడు ఇలాంటి కష్యా లలోనే ఉనాారు. టూానని  ఉండండి. వ్ెంటనే 

మళ్లళ వచేేస్యు ం 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  మంచిది మళి్ల వచాేం. మేము  Dr. Michael Easleyతోనూ  J oni 

Eareckson Tadaతోనూ మాటలి డుతునాాము.  J oni, మీ కధను క నస్యగిదాద ం. మీకు కలిగిన కష్యా నికత 

అలవ్యటు పడడమ ేకయక, దేవుడెందుకు దీనిని అనుమతించాడని కకడా ఆలోచించారు. మీ ఆలోచనలను 

గురించి కకడా చెపిండి. ఎందుకంటే మన ప్తోక్షకులలో పలువురు ఇపుిడు, నాకు ఇలాంటి కషాం 
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వచిేందంటుా నాారు.అదేలాంటి కషామ ైనా గయని, నాకు ఈ భలధ కలుగుతుందని అనుక న లేదు. దేవుడు నా 

చేయి వదలి వ్ేశయడని ప్పసుు నాది. నాకు నిరయశ్ కలిగిందంటునారు.మీరు అలా తలిచారయ? 

జొని  ఎరూసన్ తడ: ననుా ఆసితిోలో  S tryker చటలో నికత బిగించారు. మూడు గంటల వ్ెలికతలాి  కేనావస్  

పటలా లో కదలకుండా పడుకోబ్ టిా  ఉంచుతారు మరో  మూడు గంటల బ్ో రి. బ్ో రిపడు కుని ఉనా సమయంలో, 

ననటోి  ఒక పులితో బ్ ైబిలు ప్తజీలు తిపి గలిగే దానిని. యోబ్ు  గరంధానిా ముగించి క తు నిబ్ంధన పటనం 

ప్యోరంభంచాను. మీకు చెపుితునాాను. యాకోబ్ు 1: 2 లో మీరు నానావిధములలైన శోధనలోి  పడునపుిడు 

అది మహానంద మని యి ంచుక నుమని యాకోబ్ు వ్యో స్పన మాటలిా చదివినపుడు నేనింత గయనన 

సంతోషపంచాను. అదుుతం. 

మరొక వ్యకాము చదివ్యను రోమా 5 : 3 " శ్రమలోి  అతిసయపడుదము. తరయవత ఫపలప్పి పోతిోక, ఎంత చకూని 

వ్యకాము. శ్రమను వరంగయ అంగికరించాలి. " కరరసుు  క రకు శ్రమ పడుట మీకు అనుగరహ ంపడెను. ఈ లేఖనాలు 

నేను పడుతునా శ్రమలిా సరిగయ పటిా ంచుకుంటునాటుి   అనిప్పంచలేదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు మనసులోకత 

వసుు ండేవి. సరీరీల తరయవత శ్రీరం మ లిగయ కోలుకుంటునా సమయంలో ఆసితిో నిరయవహకులు ననుా ఆ 

ఇనుప చటోంలో నుండి కతరందకిత దించి , మాములు వ్యరుా లో ఆరు మంచాలు ఉనా వ్యరుా లో మరో ఐదుగుర ితోటి 

పడుకో బ్ టలా రు ఒక రయతిో రెండింటికత వ్యరుా లో అందరూ నిదోప్ర తునాారు. నాకు ఏడుపు తనుాక సుు ంది 

ఏడవలేదు. నా కళ్ళళ తుడిచెందుకు, ముకుూ తుడిచెందుకు సహాయకు లలవవరు లేరు. పక్షవ్యతంతో పడి ఉండి 

ఈ విధంగయరోతచెయాడం మరి అసహామనిప్పంచింది. 

ఒక రయతోి ఆసితిో పడకలో తలపోకూకు తిోప్పి చూడగయ,అకూడ , ఆ ఆరు మంచాల వ్యరుా లో తలపు గుముం వదద , 

నీడగయ ఒక రూపం కనపడింది. ఆ రూపం నా మంచం వదద కు నెముదిగయ నడిచి వచిే, మంచం కడిా మీదగయ 
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నాముఖానిా చూచింది. అయాబ్లబ్ో యి, ఆమ , హ ైసూూలోి  నాతో చదివిన మితుో రయలు, జాకర ఆమ  తో నేను 

ఆమ  స్తాహ తునిా, కుల్ డిోంకులిా, హాకత స్పా కుూలను ఆకయలంలో పంచుకునాాను. ఆమ  మంచం కడిా  మీదుగయ 

ననుా చూసుు ండగయ, జాకర, నినిాపుిడు నరుసలు చూస్యరంటే బ్ ైటకు తరిమేస్యు రు. ఈ సమయంలో ఇకూడేం 

చేసుు నాావు? అనాాను ఆమ  "షప" అనాది. ఆమ  నెముదిగయ నిలుచుని, నా మంచం కడిా  చుటుా  ఉనా 

ఇనుపకడిా ని  నెముదిగయ బ్ డుా  ఎతుు కు దించింది. ఆ తరయవత, హ ైసుూలు బ్లలికలు ప్ ైజమలు ధరించి రయతిోళ్ళళ 

చేస్తలాగున, రహసాంగయ  మంచం ప్ ైకత ఎకతూ నా పోకూ న  శ్బ్ద ం చెయాకుండా పడుకుని నా చేతిని పటుా కునాది.  

నాకు సిరశ తెలియదు, ఐతే ఇది నాకు కనబ్డాలనుకుని, నా చేతి వ్ేోళ్ళతో ఆమ  వ్ేోళ్ళళను కలిప్ప రెండు 

చేతులిా ప్ ైకేతిు ంది .దిండు ప్ ైన  నా వ్ెైపుకు తిరిగింది ప్ దాలిా  నా చెవులకు దగ్రగయ తెచిే గుసగుసలాడు 

తునాది. మానవ దుుఃఖానిా తొలగించడానికత వచిేన దవేుని కుమారుడు. " 

పూరిుగయ వలిించలేను. నలబ్ ై నాలుగేళ్ళ కతరతం వినిన ఆ మాటలు ఇంకయ హృదయంలో నిలిచి ఉనాాయి. 

ప్యపులను రక్ించేందుకు వచాేడు హలలి లకయ! ఎంత గొపి రక్షకుడు ! ఈ మాటలలో ఏదో  అదుుత  శ్కతు  

ఉనాది. యిేసు కరరసుు ను వ్యసు వంగయ తెలిప్త మాటలివి. 

ఇనేాళ్ళ, నేగుండెకు తగిలిన బ్ంతిలా  వ్ెనాకుూ వచిేన దేవుని వ్యకాపు తుప్యకర గుళ్ళళ ఇపుడు గుచుే 

కునాాయి . ఆమ  దేవుని ప్తమో నాపటి గయడంగయ పోదరిశంచి౦ది. ఆ ప్తోమను బ్టిా  నాపోశ్ాలకు ఆ రయతోి వ్ెంటనే 

తెలుసుకోవ్యలిస ప్ర యినా, జవ్యబ్ులిా నేను వ్ెంటనే తెలుసుకోవ్యలిసన పని లేదనిప్పంచింది. జవ్యబ్ుల 

ప్యోధానాత తగి్ ప్ర యింది.  

తరయవత, ఆమ  వ్ెళ్లళన తరయవత, మనవ జాా నానికత అందని దేవుని అదుుత సమాధానం. నా హృదయానిా 

కముుకుని భలదను తగి్ ంచి వ్ేసుు నాటుి గయ అనిప్పంచింది. నేనిపుిడు వ్ెనుదరిిగి చూసుకుంటే, ఎందుకు దేవ్య, 
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నాకతనిా కష్యా లని అడిగినపుిడు అందరికర ఏంజరుగుతుందో  నాకు కకడా ఆసమయం లో అదే జరిగిందని 

దేవుని శయంతి దొ రకతందని అనిప్పసూు  ఉనాది. మనము జవ్యబ్ులిా కోరుకోము. దేవుడు జవ్యబ్ు చెప్పినా అది 

మనకు తృప్పు  కలిగిసుు ందనుకోను. నేకెైతే, దేవుడు నాకు జవ్యబ్ుచిేనట్లి తే,  నా చినా బ్ుదిధ  తకుూవ బ్ురర లోకత 

లక్షలాది సతాాలిా ఒకూస్యరిగయ కుమురించి నటుి  అయిేాది. అసతాాలనిా నాకు అరధమయిేావి. కయవను 

కుంటునాను. మనం భలధాలోి , కష్యా లోి  ఉనాపుడు, దేవుడు దెరైాం చెప్యిలను కుంటలం, తండిోలా ఆయన 

మన భుజం తటిా , భయపడకు తలి్ల, నీ భలధాలోి  నీకు తోడుగయ నేనునాానని ' దెైరాం చెప్యిలని ఆశ్పడతాం. నీ 

కెమీ భయం లేదు, నీ కేమీ  భయం లేదు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  మీ జీవితానికత అరధం, సకలిం గురించి నిరియానిా ఆ తరువ్యత ఎలా 

తీసుకోనగయలిగయరు. ఇపుిడిక ఏం చెయాాలని ఆకయలంలో తలంచే వ్యరు కదా? 

జొని  ఎరూసన్ తడ: చూడండీ, ఆ రయతోి తరువ్యత వచిేన మారుి ఏమిటంటే,  

నా జీవితం యొకూ అరయధ నిా వ్ెంటనే తెలుసుకోవ్యలనే కోరిక నశ్నంచి౦ది. కష్యా లోి  పడినపుిడు అందరం, క ంత 

కయలానికత కష్యా లకు అలవ్యటు పడి సరుద  కునాటుి గయ నేనూసరుద కు ప్ర వడం మొదలుప్ టలా ను. దేవుడంటే ఎకూడో  

సుదూరంగయ పరవతంప్ ై కురుేని, తన  వ్ేళ్ళను లలకూ ప్ టుా కుంటూ తపసుస చేస్త ఋషపపుంగవుడు కయదు, మన 

సొ్ ంతం . మీ బ్లధలను ఆయన దూరంగయ నిలుేని చూసూు  ఉండదు. మీ కష్యా లోి , శ్రమలోి  ఆయన మీ పోకూనే 

తోడుగయ ఉంటలడు. ఆ తరయవత మన జీవితానికత అరధం, సంకలిం ఏమిటనేది తెలుసుు ంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    :  మీరు వ్యో స్పన మాటలు నాకెంతో నచాేయి. ఎందుకు శ్రమ ప్ డుతునాాడో  

తెలుసుకోవ్యలిసన పనిేదు. సతాం దేవునికత తెలుసు. " ఒక వ్ేళ్ దేవుడు మీకు అకయరణానిా చెప్పినా 
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తెలుసుకునాందు వలి మీకు ఏం లాభము వసుు ంది? నిజంగయ అకయరణం తెలుసుకోవ్యలని ఉనాదా? ఒక రోజు 

మీకు తెలుసుు ంది, దేవునికత ఇపుిడే తెలుసు. ఇలాంటి భలవ్యలు మీకు సహాయ పడాా యి. మనకు ఇక క ంచం 

సమయం మాతోమే ఉనాది. తిరిగి ఈ అంశయలిా గురించి లగతుగయ చరిేదాద ం. ఎందుక౦టే అంశయనిా ఇపుిడు 

ప్ ైప్ ైన మతోమే చరిేంచాము. ఐతే పక్షవ్యతం తోట ికయళ్ళళ చేతులు పనిచెయా కుండా చచుే బ్డిప్ర యి రెండు 

సంతసరయల కయలం కదల లేకుండా  wheelchair లోనే జీవితానిా గడిప్పన మీరు, ఇపుిడు పోపంచమంతా 

పోయాణాలు చేసూు  గొపి అంతరయీ తీయ స్తవ్య పరిచరాలో నాయకురయలి స్యు నంలో  ఆ పరిచరాను అదుుతంగయ 

నడిప్పసుు నాారు. పోతి దినం వ్ెయిా స్తా షనిలో కకడా పోసంగిసుు నాారు. మీ వదద  పోపంచానికత చకయర లునాాయ.  

48 దేశయలు తిరిగయరు. మీకతద ిఎలా స్యధామయింది? 

జొని  ఎరూసన్ తడ: చూడండి. జాన్ , ఎంతో అదుుతం ఆవ్ెైపు నుంచి ఈ వ్ెైపు గెంతాను. యవవనంలో 

అనుభవించిన భలధకు ఇపుిడు నేను చేసుు నా పరిచరాకు మధా ఎంతో గొపి వాతాాస్యనిా చూసుు నాాను. 

నాకు తెలిస్పనంత వరకు  పోపంచం మొతు ంలో వందకోటిమంది అవిటివ్యరు ఉనాారు. వ్యరిలో  80 శయతం పోజలు 

నిరుప్తదలుగయ, అధికమ ైన  నిరయశ్ నిసుిహలలో మునిగ ిజీవిసుు నాారు. ఈ పక్షవ్యతం వ్యాధితో క ంత వరకు 

సరుద కుని జీవిసూు  యిేసు కరరసుు ను గురించి తెలుసుకుని క ంత శయతంన సమాధానాలను అందుకునాానాాను 

గయని ఆయనుా గురించి నేను తెలుసుకోవ్యలిసన విషయాలింకయ ఉనాాయి. ఇదిగో చూడు, joni, ఈ పక్షవ్యతపు 

శ్రీరంతోటి వీలలైనంత వరకు ముందుకు వ్ెళి్ల పోపంచంలో నాలాగే భలదలు పడుతునా  పోజలకు సహాయం 

చెయిా. 

అనగయ, జీవితంమంతా  wheelchairలోనే గడుపు తునాా నేను నాకంటే ఎకుూవ బ్లధలలో కష్యా లలో ఉనా 

పోజలను నాతోటి ప్ర లిే చూసుకుని వ్యరికంటే నేనే మ రుగని తలిసూు  క ౦త ఆదరణను ప్ర దుతునాాను. 
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దేవునికత స్రు తోం! గిలాదు  గుగి్ లం మీకు ఇసుు నాాను ఆ  లేహాానిా మీకు పుసుు నాాను. నా యిేసును గురించి 

మీకు వివరించి చెప్పి, ఆ ఆసితిోలో జాకర ననుా ప్రో తసహ ంచి ప్ ైకత  లేప్ప నటుి గయ మీ మానస్పక వ్ేదనలోి ంచి  

నా యిేసును గురించి మీకు వివరించి చెప్పి, ఆ ఆసితిోలో జాకర ననుా ప్రో తసహ ంచి ప్ ైకత లేప్పనటుి గయ  

మీ మానస్పక వ్ేదనలలో౦చి మిమిులిా ప్ ైకత లేప్యలని ఆశ్నసుు నాను. ఓ, అనేక లక్షల మందిని నేను అలా 

ప్రో తసహ ంచ గలను. నాకు సమయం తకుూవగయ ఉనాది. దేవునికత స్రు తోం! యిేసు  పోభువ్య! ఆ పని చేస్తందుకు 

తగినంత ఆరోగయానిా నాకు దయచెయాండి. నాజీవితం మరింత పోయోజన కరమౌతుంది .ఇలా ఆలోచించి 

నందు వలననే ఇపుిడు పోపంచ వ్యాపు ంగయ పోరిచరా చెయా గలుగుతునాాను. నేను  

అనరుు  రయలిని. దీనిని నేను కోరుకోలేదు .ఎవరి ఇంటి కో వ్ెళి్ల సహాయం కోరలేదు. ఎవరనిీ ధన సహాయం అరిధంచ 

లేదు. ఆహా. నా జీవిత చరితోను రయయమని, స్పనిమాగయ తీయమని కోరలేదు. లేదు, ఇదంతా దేవుని చితాు ను  

స్యరంగయ జరిగింది. తానుగయ నా ఒళ్లి  క చిే పడి౦ది ఐతే దేవుడిచిేన పనిని నముకంగయ చేయాాలనే సంగతి 

మతోం నాకుతెలుసు.  నా లాంటి అవిటివ్యళ్ళళ ప్తరు. చెైనా సరే వ్యరికత సహాయపదెందుకు నేను స్పదద ంగయ 

ఉనాాను. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్:    : మంచిది. దీనిా గురించి మరింత చరిేంచ బ్ో తునాాం . పోజలారయ! ఈ రోజు 

మనం జీవితంలో భలదాలిా అవిటితనానిా అనుభవిసుు నా వ్యరిని ప్రో తసహ సూు , అలాంటి వ్యరి పటి ఏసుకరరసుు  

పోభువు కునా ప్తోమను వివరిసూు  వ్యరికత దేవుని ఆదరణ లభసుు ందని తెలుపు తునాాము. ఈ సంగతిని విని 

క ందరు నా మాటలిా నముకప్ర వచుే. joni  మాటలిా మీరు నమాులి. వచేే వ్యరం  Michael తోటి ఇకూడ  

మాటలి డ బ్ో తునాాము. మీ వలలనే వ్యరు కకడా కష్యా లోి  పడాా రు. అందుకే వ్యరిని అతిధులుగయ ప్పలిచుకు 



13 

 

వచాేను.  వచేే వ్యరం మరొక క తు  అంశ్మునాది  వచేే వ్యరం  Michael మీకు జీవితంలో ఉనా 

ఆధారయలనీా  కోలోియినపుిడు, మీ భరు మీకు సహాయం చెయాలేని స్ీథ తిలో ఉనాపుిడు, భలరా సహాయం 

చెయాలేనపుిడు, మీ స్తాహ తులు, మీ డాకారు, మీకు సహాయం చేయలేనపుిడు, ఏం చేస్యు రనే అంశయనిా 

గురించి  Michael పోసంగ౦ిచ బ్ో తునాాడు. సరేనా?  Michael  వచేేవ్యరం మాటలి డతారు. తపిక ఆ 

ప్రో గయమునుచూడండి.   

 

***** 

మా మరినిా టీవీ ప్రో గయర మలిా  చూస్తందుకు ఉచిత  J ohn Ankerberg  S how App చెసుక ండి 

"యిేసు కరరసుు ను అంగీకరించడానికత ప్యోరిథంచు" @ J Ashow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బ్ర్్ ష్ర  

ప్ర సా్ బ్లక్సస 8977 

చటానూగయ, TN 37414 అమ రికయ. 

మా వ్ెబ్ స్ ైట్: J Ashow.org 

 


