
 

JET1-2-TE 

  

వదలని నొప్పి, అవిటితనం, వ్యాధుల వ్యవహరణ లోదేవుడు నీకెలా 

సహాయపడతాడు? ప్రో గయరం  2 

అనౌనసర్:  ఈ రోజు  Ankerberg  S how లో వదలని నొప్పి, లేక మరణ ాంతక వ్యాధి వచ్చినప్పిడు దేవపడు 

మీకు ఏవిధాంగయ సహాయప్డత డు ? 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : మునుప్ప నేను సో ఫయలో కురచిని, cindy తో మాటలడుతూ వ్యడిన మాందుల వాతిరేక 

ప్రభావాం, వ్యాధుల తోట , ేవ్ేదన ిరచాంల లేక  కప్ ై నేను ఏాంచెయాాలనుకుాంటు, కన్నీరచ కయరచిన సాందరభాం 

గురచు నీది. మేమ లా బ్రతకయలి? 

జొని  ఎరకసన్ తడ: అపో సు లుడెైన పౌలు, ేస్పయాలో ఉనీ తన సహో దరచలకు, " ేస్పయాలో మాకు 

ఏరిడిన శ్రమను గూరచి  మీకు తెలియకుాండుటమాకు ఎాంత మాతరాం  ష్టాం లేదు. మా శ్కతుకత ంాంచ్చన భారము 

వలన క ాంగచ పో తిం. లనిపో వ్యలనే కోరచక కూడ  కలిగచాందని" అతడు రయశయడు. హలో! న కు   కోరచక ప్లుమారచి  

కలిగచాంది. 

అనౌనసర్:  నేట  మన అతిధులు: J oni Eareckson Tada ఈమ  అవిట వ్యరచకత స్ేవ చేసుు నీ అాంతరయా తీయ 

సమసు ,  of "J oni and Friends", సయు ప్కురయలు.  ాంకయ,  Dr. Michael Easley,-  Moody Bible 

Institute లో అదాక్షులుగయ ఉన ీరచ.  Brentwood, Tennessee  Fellowship Bible లరచిలో పయసటరయా  

స్ేవచేసుు న ీరచ. ఈ  J ohn Ankerberg  S how ప్రతేక కయరాకరమానికత ంముును ేహాానిసుు న ీము. 



 

***** 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  మా పోర గయర ాంకు ేహాానిసుు న ీము. ఈ రోజు మావదద కు  దద రచ ముఖ్ా అతిధులు 

వచ ిరని చెపయిము. J oni Eareckson Tada and we’ve got Dr. Michael Easley.  కకడికత వచ ిరచ. 

ఈ రోజు Dr. Michael Easley మాటాి డత రచ. ప్రసాంగయ౦శ్ాం అదుభతమ ైనది. మ ైకలే్ శ్రీరాంలో నిరాంతర౦ భాధ 

joni కూడ  అాంతే మీలో ప్లువపరచ ప్రచస్పి తి కూడ   దే. 

మీకు జీవితాంలో ఉనీ ేధ రయలన్నీ కులిపో యినప్పిడు మీ ిరు మీకు సహాయాం చేయలేని స్పి తిలో 

ఉనీప్పిడు, భారా సహయాం చెయాలేనప్పడు, ఒాంటరచగయ ఉనీప్పిడు ఏాం చేసయు రనే అాంశయనిీ గురచాంచ్చ మ ైకేల్ 

భోదిాంల బ్ో తున ీరచ. మీరచ అలాాంట  స్పి తిలో ఉన ీరయ? 

మ ైకేల్ గతాంలో మీ జీవితాంలో జరచగచన సాంఘటనలను మా ప్ేరక్షకులకు చెప్ిాండి. ప్రతిదినము వ్ెయిా రేడియో 

స్ేటష్నిలో న  పోర గయర ాంలు రయవ్యడ నికత “Ankerberg, నువిా ప్ని చెయాాలని " న తో చెపయిడు.  దద రాం కలిస్ప ఒక 

ప్పసు కాం రయశయ౦, కొదిద  కయలాం తరయాత, ఈ ట వి స్ేవను, దెవై్యశీరయాద లతోట   ప్రప్ాంలమాంత  

సయగచాంలగలుగుతున ీను.  తడే న  స్ేవకు కయరకుడు ఐతే ఈ ప్రమాణాంలో కొనిీ సమసాలోచ ియి. మీరచ 

జరచగచన  సాంగతులను చెపయిలి.  

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : మీరచ  ది అదుభతమ ైన పోర గయర ాం అన ీరచ గయని న కు వదలని నొప్పి మీ మటను 

అాంగీకరచాంల లేను. తప్పి చెపయిరచ. ర ాండు వ్ేల ఒకట లో ప్పరచదులోి  నొప్పి మొదలయిాాంది. వ్యరయనికత మూడు 

సయరచి  బ్ాల్ ేట ేడ ే వ్యడిని. న కొక కోచ్ ఉాండేవ్యడు. నలబ్  ై యిేళ్ళు వచ్చిన  ఎాంతో బ్లాంగయ ఉాండ ే వ్యణణి , 

కొదిద కయలాం తరయాత వ్ెనెీముక కతరాంది భాగాంలో సమసా ఉనీదని వ్ెైదా ప్రచక్షలలో తెలిస్పాంది. న కు వ్ెనెీముకలో 

ర ాండు సయరచి  ేప్రేష్న్ చేసరచగయని నొప్పిమాతరాం వదలకు౦డ  వ్ేధిసతు ౦డేది.  



 

తరయాత 2008 లో, స్పాండితోట  నేను వ్ెైదా మాతరను పయర రాంభాంచ ను. మా స్ేీహితుల ప్లుకుబ్డి తోట , u.s 

లోని ఐదుగురచ ప్రముఖ్ వ్ెనెముక డ కటరిను  సాంప్రదిాంచ గలిగము. కోతకయలాం తరయాత న  మ డవ్ెనుక 

వ్ెనెీముకలో సరారీ చెయాాలిి వసుు ాందని వ్యళి్ాందరూ చపెయిరచ.  ది శుివ్యరుయిే కయక దురయారుకుడ  దీరఘకయలిక 

నొప్పితోట , ప్లువపరచ డ కటరచి  రయస్ప  చ్చిన రకరకయల మాందులు వ్యడుతూ జీవిత నిీ కొనసయగచసుు న ీను . 

cindy ఎాంతో ప్ేరమగయ లతలుకునేది. ken కూడ  మాంచ్చ ిరు అని న కు తెలుసు ఐతే న్నకు దేవపనికీ మధా 

మతరమే కొనిీ ప్నులు జరచగుత యి. నొప్పిని తగచా ాంచే మాందులు ప్నిచేయానప్పడు ఒాంటరచ సిలాలోి  జీవిాంల 

వలస్ప వసుు ాంది. మాందులను నేను మనసు మళ్ుాంచే వ్ెదైాాం  అాంటాను. ప్రకకప్రభావ్యల వలన నొప్పిని మరచ్చ 

పో త మే గని ఈ మాందులు వ్యాధిని మాతరాం తగచా ాంలవప 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఔను వినాండి మీరచ గతాంలో  Moody Bible కయలేజికత అదాక్షులుగయ ప్నిచేశయరచ. 

 ప్పిడు అమ రచకయలోని ఉతు మ ప్రసాంగయలిీ ేసకతుగయ విాంటుాంటారచ. దేశ్ాంలో అనేక మూలలోి  మీరచ 

ప్రసాంగచసుు న ీరచ. మీ వ్ేగయనిీ నేను అాందుకోలేకునీను.   Moody కయలేజిలో రోజుకు, ప్ది, ప్దిహేను సయరచి  

బ్ో ధిాంచ రచ. ే తరయాత మీ శ్రీరాం లోకత నొప్పిమాతరాం తగయా నే లేదు.ప్రతిక్షణాం నొప్పితో బ్ాధప్డేవ్యరచ. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : న  బ్రచవప 170పౌనుి కు తగచా  పో యిాంది.ర ాండో oదల పౌనుి బ్రచవపాండ లి.రకరకయల 

మతుు మాందుల తోట  వ్ెైదాాం చేసుు నీoదున కయరచ తోలలేక పో యాను. ే మతుు మాందుల 

ప్రభావాంవలన,కయరచలో  ఎ౦దుకు ఎవర ైన  న తోట  తీసుకు వ్ెళ్లి లి.నేను ఒక రోజు సో ఫయలో కురచిని 

న కువచ్చిన వ్యాధిగురచాంచ్చ బ్ాధ ప్డుతూ cindy తో మాటాి డుతునీ సమయాంలో మాందుల దుష్్రభావ్యలను 

గురచాంచ్చ తలుసతు  ఈ నొప్పిని ఎలా ిరచాంచ లని కన్నీరచ కయరచిన సాందరభాం న కతాంకయ గురచు నీది. ఎలా 

ఓరచికోను? కొాండ ప్ ైనుాండి దతకత లనిపో వ్యలని ఉనీదన ీను. ేతుహతాలోలన లేదు. న కయ ేలోలనలేదు. 



 

ఐతే ే భాధలో అలా అనిప్పాంచ్చాంది. ఈ నొప్పితో బ్రతుకు వారధాం. ప్రిువ్య, ననుీ న్న వదద కు తీసుకో ేమ  ఒక 

మాటను చెప్పిాంది. ే మాట ననెీాంతగయనో  బ్లప్రచ్చాంది. ేమ  ఓద రచిాంది. నేనిక ముాందుకు సయగలేను. భాధ 

ిరచాంలలేనన ీను. మన జీవిత నిీ గమనిస్ేు , దేవపడిప్ిట  ద కయ కయపయడుతూనే ఉన ీడు. దీని తరయాత కూడ  

కయపయడడ ? అనీది. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఊ  ది ఎాంతో లకకని మాట దీనోి నన ీశ్ిరా ప్రచే దేంటాంటే , ఎాందుకతలా 

జరచగచాందని మీరచ దేవపణణి  అడగనే లేదు . ఎాందుకీ వ్యాధి వచ్చిాందని  అడగనే లేదు ఐతే ఈ నొప్పిని ఎలా 

ిరచాంచ లనే అాంశ్ాం ప్ ైననే మీరచ ముఖ్ాాంగయ ద ష్పటని నిలిపయరచ. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : నొప్పిని తగచా ాంచే డ కటర్ ఉనీ ేసితిరకత వ్ెళి్, రకరకయల భాధలలో, నొప్పిలు ిరచసుు నీ 

రోగులను లతసయను కయరణ నిీ నేను దేవపణణి  అడగలేదు   దేవపణణి  నిాందిాంల లేదు. ఈ నొప్పిని గురచాంచ్చ 

ేలోచ్చాంలకుాండ  మనసును మళ్ుాంలడ నికత న  వదద  వ్యకాప్ప జావ్యబ్ు లున ీయి. ఐతే ప్రిువ్య, ఈ నొప్పితో 

ఎలా జీవిాంలడాం? రేప్ట  దిన నేీలాగడప్డ౦? న  బిడడ లిీ ఊరచక  తిటట కుాండ , స్పాండీ ప్ ై కోప్ిడకుాండ  

ేరయధనలతో ప్రజలను కసురచ కోకుాండ  ఎలా ఉాండటాం? ఎాందుకాంటే సద  లాాంట  నొప్పిని భారచసుు నీప్పిడు, 

 లాాంట  వన్నీ జరచగుతుాంటాయి. ఈ నొప్పిని మనాం తగచాాంలడాం కుదరదు. కొతు  ఉపయయాలను 

వ్ెతుకుతుాంటాము.  లా బ్రతకడాం చ లా కష్టాం. ప్లువపరచ అలాగే బ్రతుకు తున ీరచ. కనుక నేనే తరలుగయ, 

ప్రిువ్య, న్నవప అదుభతాం చయేనకకరేిదు. బ్లమ ైన విసయాసయనిీవామని కోరేవ్యణణి  లాజరచకు ఒక అదుభతాం 

లభాంచ్చ౦ది. మ తులలోాంచ్చ  లేప్బ్డ డ డు. ఐతే మళి్ లనిపో యాడు.  దేమీ లాికరాం కయదని 

నేననుకుాంటున ీను. కనుక, మరణాం వరకు న  జీవితాం ఎలాగుాండ లి?  



 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఊ .. మీరచ సరారీలో౦చ్చ వచ్చిన తరచవ్యత, అాంతేకయక, లోనికత వ్ెళి్కముాందు 

కూడ  మనాం మాటాి డుకున ీాం, సరారీతరయాత మీరచ లేచ్చనిలుిని నడవగలిగచతే సరారలీో ఏాం చేసయరనే 

వివరయనిీ తరయాత చెప్ిాండి.  సరారీతరయాతమీరచ బిలిిగయర హాం  లరచికత వ్ెళి్ ప్రసాంగచాంచ లని చెప్ిను. ఈ భాదల 

అనుివాం లోాంచ్చ దేవపడు మీకు తెలిప్పన సత ాలను ప్రజలకు చెప్ిలనీను.  ే సత ాల ప్రకయరాం మీరచ జీవితాం 

గడపయలి. తరవ్యత  కకడికత రయవలన ీను. నేను మీ ప్రసాంగయలను విన ీను. చ లా లకకని ప్రసాంగయలు ఔను. 

అకకడి ప్రజలకు మీరచ చెప్పన సాంగతులను, మీ భాదల అనుివ్యలను మాకు చెప్ిాండి. మీరచ  వ్యడిన నొప్పి 

తగచా ాంలు మతరరల ప్ేరచి  కూడ  మాకు చెపయిరచ. ఎాందుకాంటే మా ప్రక్షకులోి  ప్లువపరచ  వ్ే మాతరలను వ్యడ రచ. 

మాతరలవలి ఫలితాం లేనాందున మీరచ యిేసు వ్ెైప్ప తిరచగయనని చెపయిరచ. ేమాట ఎాందుకన ీరో మీరచ 

వివరచాంచ లి. ే ఊహ ఎకకణుి ాంచ్చ వచ్చిాంది. వివరచాంలాండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : నిజమే ర ాండు ముఖ్ా మ ైన భాగయలున ీయి. joni ే వ్యకయాలను గతవ్యరాం పోర గయర ాంలో 

తెలిప్పాంది.శిష్ుాలను మీరచ కూడ  విడిచ్చ వ్ెళ్లులను కుాంటున ీరయ? అని యిేసు అడగియడు యిేసు యొకక 

మానవతాాం, శిష్ుాలు ప్రచస్పి తులకు సిాందిాంలడాం, ఈ వ్యకా భాగాంలో లతడగలము. ప్ేతురచ, ప్రిువ్య, న్నవదద  

మతరమే నితా జీవమునీదన ీడు. ఎవని వదద కు వ్ేళ్ుగయలమన ీడు. కనుక డ కటరచి    Opana, Oxycontin, 

Gabapentin లాాంట  అనేక మాందులిీ మీప్ ై ప్రయోగచాంచ్చన   నొప్పి తగచా నప్పిడు. మీరచ నేను అనుివిాంచ్చన 

స్థి తి లోకత చేరచకుాంటారచ. గ ప్ి ప్రధ న యాజకుడు మనకు ఉన ీడని చెప్పితునీ హెబ్రర ప్రతిరక లోని వలనాం 

ఎాంతో అదుభత మ ైనది. న  వ్ేదనను అరధాం చేసుకోగల ప్రధ న యాజకుడు ఉన ీడని హెబ్రర ప్తిరకలో పౌలు 

చెప్పిన మాట న కు నచ్చిాంది. 



 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  లదువప తున ీను. ే వలన నిీ తెరప్ ై లతసుు న ీము తరయాత మీకు తోచ్చన 

వ్యఖ్ాాన లు చెయాాండి. 4 :14 = ేకయశ్మాండలము గుాండ  వ్ెళ్ున యిేసు అను ప్రధ న యాజకుడు మనకు 

ఉనీాందున మనాం ఒప్పికునీ ద నిని గట ట గయ చేప్టుట దము. మన ప్రధ న యాజకుడు మన బ్లహీనతలోి  

మనతో సహాను భావాం లేనివ్యడు కయదు గయని అనిీ విష్యాలోి  మనవలె శోధిాంప్ బ్డిన , సమయోచ్చతమ ైన 

సహాయాం కొరకు క ప్పో ాందునటు్లల క పయసనాం వదద కు చేరచదము ద నిీ వివరచాంచ్చ చెప్ిాండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : జాన్, నేను, అప్రేష్ని తరయాత నొప్పినుాండి కోలుకుాంటు ఈ వ్యకాభాగయనిీ లొతుగయ 

ధ ానిసుు నీ సమయాంలో న  జీవితాంలో కూడ  ఒక ప్రధ న యాజకుడున ీడనే సత ానిీ తెలుసుకొగలిగయను. 

ప్రధ న యాజకుడు విజాా ప్న కరు.పయతనిిాంధన కొతు  నిిాంధన ర ాండిటలి  ప్రధ న యజకుడున ీడు. కనుక 

ప్రలోకయనిీ విడిచ్చ కతరాందికత దిగచ వచ్చిన దేవపని కుమారచడు యిేసు కీరసుు   కకడ కనిప్పసుు న ీడు. న  భాదను 

అరధాం చేసుకునే వాకతు ఉన ీడని ఈ వ్యకాాం చెప్పతునీది. యిేసు మన ప్ ై సాంత ప్ ప్డుతున ీడని 

పౌలుచేప్ప్ున ీడు. సాంత ప్ మాంటే కేవలాం మన భాదను అరధాం చేసుకోవడమే కయక మనలో ఉన ీడు అదే 

ేమాటకు అరధాం మనాం  తరచల కష్యట నిీ అరధాం చేసుకోవడాం గురచాంచ్చ, సాంత పయనిీ గురచాంచ్చ చెప్పికున ీాం 

కతరసుు లో ఈ ర ాండు గుణ లు ఉన ీయి. కనుక న  తరప్పన వ్యాజామాడుతూ న  వదలని నొప్పిని, 

క ాంగుదలను, నిరచత ిహానిీ,  న  బిడడ  మరణాం వలన నేను అనుివిసుు నీ విప్రతీమ ైన ప్ూరచుగయ అరధాం 

చేసుకోగల ప్రధ న యాజకుడు. న కు ఉన ీడు. జీవితాంలో మనకు వచేి వ్యాధులను, సమసాలను ేయన 

అరధాం చేసుకుాంటాడు.ేయన అరధాం చేసుకోలేని భాధ ఒకకట  లేదు వ్ేద ాంతాం లదివిన మనసుి దీనిీ అరధాం 

చేసుకోలేదు. ఐతే  లాాంట  ప్రధ న యాజకుడు  మనకున ీడని చెప్ిగలను. మన భాదను అరధాం 

చేసుకుాంటాడువిశయాసయనిీ బ్లాంగయ ప్టుట కోవ్యలి. ఐతే నేను దేనిని విశ్ాస్పాంచ లి ? న  ేధ రయలన్నీ 



 

కులిపో యినప్పడు, న  అనుివాం న కు ఏ సాంగతులను భోదిసుు న ీ, నేను విశ్ాస్పాంచ్చన ద నిీ బ్లాంగయ  

ప్టుట కుాంటున ీన ? న  అనుివాం, దేవపణణి , సాంఘానిీ, దేవపని ప్రజలను నము వదదని చెప్పతుాంటుాంది. 

 లాాంట  భాధలు  నిాండిన జీవితాంలో దేవపడు ననేాందుకు ఉాంచ లి? ఈ నొప్పిని నియాంతిరాంచే మారయా నిీ 

లతప్పాంలాండి దేవ్య? నేనతరయకే నసప్ టట  కూడదు.  తరచలు ననుీ లతస్ప విసుకోకకూడదు. యిేసు మనప్ ై 

దయ లతప్పసయు డు. న   ప్పరయ ంతుర డొ కరచ ఎముకల వ్ెైదుానిగయ ఉన ీడు.న  మ డ వ్ెనుక భాగాంలో 

వ్ెనుీప్ూసలో ఉనీ ఏడు చ్చనీ ఎముకలు అనిీ ఒకట గయ కలస్పపో యాయి. డిసుకల ననిీట ని తొలగచాంచ రచ. 

వ్యట  వ్యట సయి నాంలో కడీడ లను, ప్పనుీలనత  ాంకయ వ్ేట  నో ప్ ట ట  భగచాంచ రచ. వ్ేట ని ప్ ట ట  బిగచాంచ రో న కు సరచగయా  

తెలియదు.  ాంకయ  రక రకయల వసుు వపలిీ ప్ ట ట  బిగచాంచ రచ. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  పయర ణ లిీ కయపయడేాందుకలా చెయాాలిి వచ్చిాంది. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : నేను wheelchair లోనే ఉాండ వలస్పన ప్రచస్పి తి. ఈ అప్రేష్న్ చెయాకపో తే న  కయళ్ళు  

కదలవని చెపయిరచ. మరో మారాాం లేక సరారీ చయేిాంలు కోవ్యలిి వచ్చిాంది ఐతే, సరారీ చేయిాంలుకునీ తరయాత 

కోలుకోడ నికత  చ లాకయలాం ప్ట ట ాంది. ప్లువపరచ డ కటరితో మటాి డ ను. రకరకయల అభపయర యాలు. సరానికు 

కొయాడాం వ తి న  స్ేీహితుడొ కడు బ్రతుకు తెరచవపకు సరారీలు చేసుు న ీడు. అతనికూకడ  న లాాంట  సమస్ేా 

వచ్చిాంది. వ్ెనుీప్ూస ఎముకల వ్యాధితో విప్రీతమ ైన నొప్పి నేనతడికత ఫో న్ చేస్ప డ కటరచి  చెప్పిన మాందులు 

చెప్పి ఏాం చెయాాలని అడిగచతే న్నవప ే మాందులు వ్యడవదుద . నేను చెప్పిన   మాందులు వ్యడమన ీడు. సరే, 

joni, నువపా చెప్ిఫప గనుక నేను  న్న మాందులే వ్యడత న ీను. అతడికీ న కునీ వ్యాధే వచ్చిాంది. అతడు 

వ తిు ప్రాంగయ సరాన్ గయ ప్ని చసేతు నే శ్రీరాంలోని వ్యాధిని జాగరతు గయ గమనిసతు  ే వ్ెైదాాం వలన ప్ూరచుగయ 

ప్రయోజనముాండదని గరహిాంచ్చ,  న కు సరారీ చెయాడాం మాంచ్చదికయదన ీడు. నేనతనిీ అధికాంగయ 



 

నముుతున ీను. సరారీ గురచాంచ్చ  తడికత ప్ూరచుగయతెలుసు. ఈ భాదననుివిాంచ డు. ఈ వ్యాధికత సరారీలు 

చేసుు న ీడు. న ప్ ై సాంత ప్ ప్డగలిగచన వాకతు గరహిసయు డు. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  గరహిసయు డు. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : గరహిసయు డు. కీరసుు   గరహిసయు డు మన జీవితాంలో వచేి భాద లిీ, సమసాలిీ, ప్రతీ కష్యట నిీ 

మన ఈ ప్రధ న యాజకుడు అరధాం చేసుకోగలడు. కనుక, ే క పయసనాం వదద కు చేరచకుాంద ౦. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  సరే, చ్చనీ విరయమాం మేము వ్ెాంటనే వచేిసయు ము. చ్చనీ  విరయమాంతీసుకునీ 

తరచవ్యత, మేము మరల సతట డియో లోకత వచ్చి మన ప్రధ నయాజకుడు ఘనుడని చెప్ిభోతున ీ౦.  ది 

మీకు అరధమౌతునీద ?  ది ఎలా ప్నిచేసుు ాంది? మీరచ విప్రీతమ ైన బ్ాధలలో ఒాంటరచగయ ఉనీప్పిడు ఈ 

వ్యకాాం మీకు ఏవిధాంగయ సహాయ ప్డిాంది? మాంచ్చది. తిరచగచ వచ్చి ే సాంగతులను లరచి ద ద ము టయానోి  ఉాండాండి.  

***** 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  మాంచ్చదిమళ్ళు వచ ి౦. మనాం  J oni Eareckson Tada తోనత,  Dr. 

Michael Easley తోనత మటాి డు తున ీము. వదలని నొప్పితో నిరాంతరాం కష్టప్డుతూ సహాయాం కోసాం 

ఏవ్ెైప్ప తిరగయలన ేసాంగతిని   Michael’s  చెప్పితున ీడుమీరచ యిేసు వ్ెైప్ప తిరచగయరచ. ఈ ప్రధ న యాజకుడు 

మన శోధనల యాందు మనప్టి సాంత ప్ ప్డత డని మీరాంటుట న ీరచ. ద నిీ వివరచాంలాండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : లతడాండి. వదలని నొప్పిని మనాం సరచగయ నిరాచ్చాంల లేము ఈ నొప్పిని ిరచాంల లేక 

కొాండప్ ై  నుాండ ిదతకత ేతుహతా చేసుకోవ్యలనిప్పసుు ాంది. నోప్పిని నియాంతిరాంలడ నికత ప్రయతీాం చేసతు  

ఉాంటాను. నొప్పి కొాంలాం తగచా తే, దేవపని సుు తిసతు  ప్నులు చేసుకుాంటాను , నొప్పి ఎాంత తీవరాంగయ వసుు ాందనేది 



 

నేకు తెలుసు. మీరచ తీవరమ ైన శిరోభారాంతో ప్ని చెయాలేక, తలనొప్పి మాతరలు ంాంగే నొప్పి కాంటే న కు 

శ్రీరాంలో వచేి నొప్పి, ప్ది ప్నెీాందిాంతలు ఎకుకవగయ వసుు ాందని నేను ప్రజలకు చెప్పతుాంటాను. ప్ాండుి  

నతరచతూ ఉాంటాను, ముఖ్ాం వ్యడుతుాంది. డ డి, నువిాప్పిడు మరచముసలివ్యడివ్ెై పో యావని 

న ప్పలిలాంటారచ"  లా పోర తిహిాంచ్చ నాందుకు Thanks అాంటాను. కయలకరమాంలో నిరయశ్వసుు ాంది.  

ఐతే కీరసుు  మానవపడుగయ వచ ిడని గరహిాంచ ను. శ్రమలు అనుివిాంచ డు . అదిక దెబ్బలను ిరచాంచ రచ. మన 

ప్రధ న యజకుడు మనవ జాా న నికత అాందని విప్రీతమ ైన శ్రీర బ్ాధలను అనుివిాంలడమే కయక, వ్ేద ాంత 

ప్రాంగయ కూడ  మనాం అరధాం చేసుకోలేని దేవపని నుాండి ఎడబ్యాడమనే బ్ాధను ిరచాంచ డు. కనుక మీ 

అాందరచకొరకు, ప్ేరచ ప్ేరచ వరచసన మనాందరచ కొరకు తాండిర  ఎదుట, విజాా ప్న పయర రధన చసేుు నీ ద శయానిీ నేను 

మనసులో ఉహిాంలుకుాంటున ీను. మన కోసాం మనవ  రూప్ద రచగయ వచ్చిన దేవపడు మాతరమ ేఈ విధాంగయ  

సాంత ప్ప్డగలడు. మన బ్లహీనతలు తెలిస్పన కీరసుు . 

ఎలాాంట  వ్యాధి ఐన , నరయల సాంబ్ాందిత వ్యాధి ఐన  కయలేయాం  వ్యాధి ఐన , చ్చతు  భార ాంతిఐన , మ దడు  వ్యాధి 

ఐన , ఏదెైన  సరే ేయనకు తెలుసు సమసు ాం ేయనకుతెలుసు కీరసుు ను గురచాంచ్చ మరో రకాంగయ ేలోచ్చాంచ లి. 

ప్రలోక స్పాంహాసనాంప్ ై కూరచినీ దేవపనిలా కయదు. దేవపడు మనిష్పగయ తాండిర ఎదుట న కొరకు విజాా ప్న పయర రధన 

చేసుు నీ వాకతుగయ లతడ లి.ేయన ేతు న లో నివ్యసాం చేసుు నీదని నమాులి. న కతది సరచగయ అరధాం కయలేదు 

గయని ేయన న లో ఉన ీడు. కనుక న కు యిప్పిడు, దవేపని కుమారచని, రయజు యొకక బిడడ గయ యిేసు కీరసుు  

యొకక ేతు మూలాంగయ కీరసుు  స్పలువప్ ై అనుివిాంచ్చన శ్రమల మూలాంగయ దేవపనితో ఒక సాంబ్ాంధాం 

ఉనీది.నేను  స్పాంహాసనాం వదద కు వ్ెళ్ుగలను. 



 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఒక ఉద హరణ చెప్పతున ీను నేనొక వ్యాఖ్న గరాంధాంలో లదివ్యను 

అవ్యాఖ్ాాతలలో  ఒకరచ యిసేుకు మనకు ఉనీ సాంబ్ాంధ నిీ వివరచాంచ డు' ఒక ప్పయానోలో ఒక రయగయనిీ 

వ్యయిస్ేు  అదే రయగాం మర క ప్పయానోలో కూడ  ప్రతిధానిాంలడాం పయర రాంభసుు ాంది.  యిేసు కీరసుు  ప్రచప్ూరచి డెైన వాకతు. 

ేయన గరహిసయు డు. ేయనకు భావ్యలున ీయి.నొప్పిని గురచుాంచ్చనప్పడు మన నొప్పితో కలస్ప సిాందిసయు డు. 

మన భావ్యలతోట  కలస్ప ేయన సిాందిసయు డు. మనలో నడుసయు డు.   

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : మనుష్ులకు కలుగు శోధన మర కట  మీకు కలుగలేదు. మనాం కీరునల గరాంధ నిీ 

ప్రచశీలిాంచ లి మ సియాకు సాంబ్ాందిాంచ్చన కీరునలలో గేతేిమనే తోటలో, స్పలువప్ ైన న దేవ్య,  న దేవ్య 

ననెీాందుకు చేయి విడిచ్చతి వాంటున ీడు. దీనికత మనాం ేతు ప్రకయర౦గయ స్ ైద ధ ాంతిక౦గయ అతిసయోకతుని జోడిాంచ్చ 

కీరసుు  ఒక ఉకుక మనిష్ప అన్న,  S uperman.అన్న అాంటున ీాం. ేయన దేవపడు, ేయన మనిష్ప అది 

మనకేనీడు అరధాంకయదు. ఐతే మన పయపయనికత ప్రచహారాం చెలిిాంచేాందుకు ేయన మనిష్పగయ రయవ్యలి. 

లనిపో వ్యలాంటే మనిష్పగయ ఉాండ లి.లనిపో యి  ప్పనరచత ి నాం చెాంద లాంటే  దేవపనిగయ ఉాండ లి. ఐతే,  యిేసు కీరసుు  

మనలో జీవిసయు డనే అాంశయనిీ ేలోచ్చస్ేు , అది న కు సరచగయ అరధాం కయలేదు. ఐతే ఈ ర ాండిట కీ ఏదో   సాంబ్ాంధాం 

ఉనీది. చీకట  సొ రాంగాంలో ఉనీప్పిడు భాధలో మూడు అాంశయలు న తో ఉాంటాయి. నేను దేవపడు, న  నొప్పి. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  మాంచ్చది. ప్రశ్ీ ఏంటాంటే, ేయన మనలిీమారమాం  టున ీడు. మాతరలు 

ప్ని  చెయానప్పిడు, మాందులోి  ఫలితాం దొ రకనప్పిడు, నిరయశ్ కలుగుతుాంది. ఎాందుకు? 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : న కతక వ్ేర క ద రచలేదు. నేనిక ఏవ్ెైప్పకు వ్ెళ్ులేను. దేవపని వదద కు వ్ెళ్లులిిాందే. ఫలిత 

ముాంటుాందో  లేదో  తెలియని రకరకయల మాందుల వ్యడకాం వలన ఏం ప్రయోజనాం? బ్ాగ ైతే, మాంచ్చదే నేను 

బ్ాగయవలేదు. వ్ెైదాప్రమ ైన  క ాంగుదళ్ లోకత వ్ెళ్లి ను, న లో నిరయశయనిస ర్హలు. వ్యకాాంలో మతరమే 



 

జీవమునీది.నన్నీ ప్రధ న యాజకుడు ేకరచషాంచ డు. హెబ్రర ప్తిరకలో అవసరాంలో నేను క పయకనికరయనిీ 

పొ దుతున ీ నన ీడు  

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఔను దెైరాముతో క పయసనము వదద కు చేరచదము అన ీడు. దెైరాాంగయ ప్ని 

చెయాాలి, Michael. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : ఔను,  ఔను 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  అప్పిడు మీకు ే ర ాండు దొ రకుత యి . ేర ాండు  ఏంట ?  

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : మొదట ది. క ప్మీకు తెలిస్పన  ద నికాంటే కొాంలాం వాత ాసాంగయ దీనిీ నిరాచ్చసుు న ీను. 

శిక్షకు పయతుర ల మ ైన మనకు ేయన క ప్ను లతప్పసుు న ీడు. ఎాందు కాంటే దేవపడు క ప్ను లతప్పసుు న ీడు. 

దయతో క ప్ను లతప్పాంలడాం కయదు అాందరాం శిక్షకు  పయతుర లమే ేప్ేాందుకు బ్రరకులు, కాండకటరచ లేని సరచకుల 

ర ైలులో మనాం నరకాం వ్ెైప్పకు దతసుకు వ్ెళ్ళు న ీాం క ప్ అనగయ శిక్షకు ప్తుర లమ ైన మనకు రక్షణ లభలడాం 

కరచణ అనగయ శిక్ష విధిని తప్పి ాంలు కోవడాం. కనుక, మారచకలు,ప్రవరున  కూడ  సరచగయ లేని  న  

ప్దెద నిందేళ్ుకుమారచనికత తోలేాందుకు కొతు  కయరచను. దేని త ళ్లలను, క రడి క కయరచడ ను అాందిాంచ నాంటే అదే 

నిజమ ైన క ప్ అనిచెపయిలి ఐతే నేను దయను లతప్పాంచ్చ,  దిగో లతడు న్నకు ప్రీక్షలోి  మారచకలు సరచగయ 

రయవడాం లేదు. కొాంలాం శ్రదధ  తీసుకుని లదువప న్న ప్ ై కరచణ లతప్పసుు న ీ, కయరచను వ్యడుకో, అన లి.కనుక  

కరచణ అనగయ శిక్షకు పయతుర ల మ ైన మనకు రక్షణ లభాంలడాం మనకు దేవపని క ప్  లభసుు ాంది. కరచణ అనగయ 

దేవపడు మనకు న ాయాం తీరచిను బ్ట ట  శిక్ష విధిాంలక పో వడాం. కరచణ లతప్పాంల కుాంటే మనాం మాడిమస్  ై

పో వ్యలిిాందే. 



 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  మనాం ప్రతీదినాం పయప్ాం చేసుు న ీాం.  

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : ప్రతీదనిాం, నిరాంతర౦.   ప్రతీదినాం, నిరాంతర౦.పయప్ాం చేసుు న ీనని గరహిాంలుకుాంటే 

అపయయాంలోకత వ్ెళి్పో త వప. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : ఎాందుకాంటే మనాం  ప్రతీదినాం ేలోలనలు, చేతలు లతప్పలు, ధన శ్, దురయశ్, చెడడ  ప్నుల 

తోట  కుస్థు లు ప్టట వలస్ప వసుు ాంది. కనుక, కరచణతో దేవపడు మనకు రయవ్యలిిన తీరచిను అప్ప చేశయడు. 

స్పలువప్ ైన మన కోసాం ప్రచహారాం చెలిిాంచ డు. కనుక ఈ ర ాండిట ని అరధాం చేసుకుని, కొాండప్ ైనుాండి  దతకుత నని 

ఉప్మాన రీతిగయ చెప్పినప్పిడు, నేనొక వ్ెైప్పకు తిరగయలి. ఒాంటరచ నైె పో వ్యలి లేద , " ప్రిువ్య, నేను న  

అనుివ్యనిీ నముకుాండ  విశయాసాంతో న్న వదద కు వసుు న ీను. నేను అనుివ్యనిీ నమును అని యిేసు తోట  

చెపయిలి. ఒప్పికొనీ ద నిీ గట ట గయ ప్టుట  కొముని పౌలు చెపయిడు. మనమాంటాాం దేవ్య,  ది న ాయము కయదు.  

న  ప్రశ్ీకు జవ్యబ్ు చేప్ివప. నువపా న కు సహాయ ప్డటాం లేదు.  తరచలకు ేశీరయాద లు లభసుు న ీయి. 

ననుీ దీవిాంలడాం లేదు. ఈ సుడిగుాండాంలో ప్డితే ప్రమాదాం. అాందుకే ఎాందుకని ప్రశిీ౦లను. ఎలా గాంటాను. 

ప్డక లోాంచ్చ లేచే, ేతువిశయాసాం, క ప్, దెైరయానిీ న కుదయచేస్ప నినుీ విశయాసాం తో స్ేవిాంచేలా క ప్ 

లతప్ాండి. 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  తీవరమ ైన వ్యాధిలో ేసితిరలో ఉనీ మీ స్ేీహితుడు క ప్ కయలాంలో ఉన ీనని 

మీతో చెప్పిన లకకని ఉద హరణను గురచాంచ్చ చెప్పతుాంటారచ. ద నిని వివరచాంలాండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : అతడికత మ దడులో కేనిర్. మ దడులో వచ్చిన  కేనిర్ బ్ాగయ ముదిరచ పో యిాంది. ఒక 

ఏడ ది లేదాంటే  ాంకొాంలాం కయలాం బ్రతుకు త డన ీరచ 



 

డ . జాన్ ేాంకర్ బ్రా్:    :  ఊ ... వ్యాధి ముదిరచ౦ది. చ లా కతిష్టమ ైన ప్రచస్పి తి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  : రేడియిషే్న్ తో వ్ెైదాాం చెసతు న ీరచ. ముఖ్ానిీ ముసుగులో ప్ ట ట  బ్లికు బిగచాంచ్చ వ్ేసయు రచ. 

ముసుగులో  కేనిర్ ప్రచకరయలు ఉాంటాయి. బ్లికు  బిగచాంల బ్డిన బ్ ైబిల్ వలన లను వలిిసతు  ప్డుకుాంటాడు. 

ముసుగు లోప్ల తలను ప్ ట ట  తలకు  బ్లికు బిగచాంచ్చ వ్ేసయు రచ కదలలేడు.  Michael,  ప్పిడు న ముకుక 

విప్రీతాంగయ దురద ప్పడుతుాంది. ముసుగులో అరగాంట ఎలా పయడుకోవ్యలి ముసుగులోాంచ్చ బ్ ైటకు రయలేను 

చెయిా చ చ్చ ముసుగులో౦చ్చ ఏప్ని చెయాలేను . చేసుు నీ వ్ెైద ానిీ ేప్లేను వ్రెచర ద నిలా తీవరాంగయ 

పయర రచధసుు న ీను. దేవ్య  ప్పిడు క ప్ను దయచెయిా. క ప్ను లతప్పాంలు నేను ేవిధాంగయ పయర రచధాంచ్చన తరచవ్యత 

ముకుక దురద ేగచపో యిాందని చెపయిడు. 

నేను, జాన్న ఈ విధాంగయ విప్రతీ వ్ేదనను అనుివిసతు  మాప్ని ముగచస్ప పో యిాందను కుాంటునీ సమయాంలో 

ఏదో  అదుభత రీతిగయ మేము ే బ్ాధ నుాండి తప్పిాంల బ్డిన కధలు ఉన ీయి. ఏదో  ఒక వలనాం, లేద  ఏదో  ఒక 

ేలోలన సయధ రణాంగయ మనుష్ులకు కలుగు శోధన తప్ి మరచ  ాంకేంయు మాకు కలుగ లేదనే ేలోలనలో 

ేదరణ లభసుు ాంది. ఐత ేకొనిీ సయరచి  దేవపడు, సహాయాం కోరచనప్పిడు రయకపో యిన , సమయానికత తప్ిక 

వసయు డు.స్పి రమ ైనవిశయాసాం కలిగచ ఉాండట మాంటే  ద ిన  అనుివ్యలు దేవపని గురచాంచ్చ మరో విధాంగయ 

చెప్పత యి. 

బ్ాధలో ఉనీప్పిడు, నిరయశయలో  ప్డిపో యి నప్పిడు. అలస్పనప్పడు ఈ వ్యకయానిీ లదువపత ను. ే వ్యకాాం 

లోని వ్యగయద న నిీ బ్లాంగయ ప్టుట కుని పయర రధన చేసుు ాంటాను. ప్రిువ్య ననుీ కయపయడు, బ్ాధను తీస్పవ్ేయి.  

సరే  వచేివ్యరయాం కూడ  మనాం ఈ అాంశ్ాం ప్ ై లరిను కొనసయగచాంలబ్ో తున ీాం. J oni, Michaelలు ఈ లరిను  

కొనసయగచాంలబ్ో తున ీరచ. నిరయశ్, క ాంగుదల  తోట  మనాం వదలని నొప్పిని గురచాంచ్చ కూడ  వచేివ్యరాం లరచి౦ల 



 

బ్ో తున ీము. ఎాందుకాంటే మీకు వచ్చిన వ్యాధి వలన సద  నొప్పితో భాదప్డు తునీప్పడు సులిాంగయ మనాం 

నిరయశ్లో ప్డి క ాంగుదలలోకత వ్ెళి్ పో త ము.మీరచదద రూ దీనిీ అనుివిాంచ రచ. ఈ పోర గయర ాంను లతసుు న 

ప్లువపరచకత  దే అనుివాం ఉనీది. ప్రజలారయ,    వచేివ్యరయాం కలుద ద ాం మనాం ఈ ప్రసాంగయశయలిీ 

లరచిాంలబ్ో తున ీాం.  

 

***** 

మా మరచనిీ టీవీ పోర గయర మలిీ  లతస్ేాందుకు ఉచ్చత  J ohn Ankerberg  S how App చెసుకొాండి 

"యిేసు కీరసుు ను అాంగీకరచాంలడ నికత పయర రచిాంలు" @ J Ashow.org ను 

 

ద జాన్ ేాంకర్ బ్రా్ షో్  

పో స్టట  బ్ాక్సి 8977 

లటట నతగయ, TN 37414 అమ రచకయ. 

మా వ్ెబ్ స్ ై క: J Ashow.org 

 

 


