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JET1-3-TE 

 

వదలని నొప్పి, అవిటితనం, వ్యాధుల వావహరణ లోదేవుడు నీకెలా 

సహాయపడతాడు? ప్రో గయర ం – 3   

అనౌనసర్: ఈ రోజు ద జాన్ ఆంకెర్ బర్్ షో లో వదలని నొప్పి లేక మరణ ంతక వ్యాధి వచ్చినప్పిడు దేవపడు 

మీకు ఏవిదంగయ సహాయప్డత డు? 

జొని  ఎరకసన్ తడ: నేనిక భర ంచలేను. మరొకక రోజు కూడ  భర ంచలేను కయళ్ళు చేతులు ప్ని 

చెయాడెంలేదు. ఐతే దేవ్య! నీవప శకతినిస్తి  ఈ ప్క్షవ్యతంలో కూడ  అనిి ప్నుల్ని చెయాగలను. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   కరసీుి ను, విశవస్పంచ్చన అమ ర కనికూకడ  ఈ సంగతి సర గయ అరధం కయవడం లేదు. మనమీ 

విధంగయ చేస్తి  దేవపడు మర ంత  ఆరోగాం, సంప్దలను, మర ంతగయ ఆశీరవద ల నిస్యి డని ఇకకడ తలచు 

కుంటున ిము ఐతే మనకు కషయా లు, శమీలు వచేి అవకయశమే చ లా ఎకుకవగయ ఉనిది. 

అనౌనసర్: నేటి మన అతిధులు జోని ఎర కసన్ టాడ , ఈమే అవిటి వ్యర కత స్తవజేసుి ని అంతరయా తియా సంసథ  

"జోని అండ్ ఫ్రండ్స" స్యథ ప్కురయలు. ఇంకయ డ . మికయయేల్ యెస్్ి  - మూడి ఇంటరేిషనల్ ఇనిటిటయాట్ లో 

అధాక్షులుగయ ఉన ిరు. బరరన్ వపడ్, టెననిస్పసలో ఫ్లోషపప్ బరైబిలు చర ికత పయసారుగయ స్తవ చేసుి న ిరు. ఈ జాన్ 

ఆంకెర్ బరర్్ షో  ప్రతేాక కయరాకమీానికత మిమమలను ఆహావనిసుి న ిము. 

***** 
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డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మా పోర గయీ ముకు ఆహావనిసుి న ిము. నేటి అతిధులు జోని ఎర కసన్ టాడ , డ . 

మికయయేల్ ఎస్తి లు. బాధల్ని గుర ంచ్చ మాటాి డుకుంటున ిం. మీలో అనేకులు ఇప్పిడు బాధలోి  ఉన ిరు. 

మనసులో ఏదో  బాధ ఉండొ చుి. మీ ఉదో ాగం పో యందమేో. ఏదో  అవిటితనం వలన మనసులో విప్రీతంగయ 

క ంగ పో య బాధప్డుతున ిరేమో. మా అమమకు ALS అనే వ్యాధి వచ్చిందని ఆమ కు తెల్నస్పన సంధరభం 

న కతంకయ గురుి నిది. ఈ వ్యాధితో రెండేళ్ళు ఎంతో బాధప్డిన అమమ స్తిహితురయల్నని మేము ఇటీవల కయలంలోనే 

పయతిప్్టాా ము. కనుక తరయవతి రెండేళ్ళు తనకు ఏమౌతుందనేది మా అమమకు బాగయ తెలుసు. మీలో క ందర దే 

ప్ర స్పథ తిలో ఉన ిరు. ఈ కయరాకమీం మీ క రకే. దీనిి గుర ంచ్చ మీతో ముఖాముఖిగయ మాటాి డగల్నగ న వాకుి ల్ని, 

దేవపడు చేస్పన సహాయానిి చెప్ిగల్నగ న వాకుి ల్ని తీసుకు వచ ిం, వీరు బాధలలో ఉన ిరు. మికయయేల్, 

మొదట మీతో పయర రంభిద ద ం. మనమందరం ఎందుకు బాధలు ప్డ లో, ఎందుకు బాధలు ప్డుతున ిమో, 

బరైబిలు ఆధ రంగయ మీ మూడు కయరణ లను చెప్ిండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   వీటనిి విడదియాటం కషాం. ఐతే బాహ్ాంగయ చూస్తి  మొదటి కయరణం మన పయప్ం 

అనవచుి. పయపయనికత ఫల్నతం తప్ిక ఉంటుంది. మనలో ఎవర కెైన  సరే, ఏదెైన  సమసా వచ్చినప్పిడు, 

"ఇదిగో ప్రభువ్య! నేను చేస్పన పయపయనికత ఇది ఫల్నతమా అని ప్రశ్నిసుి ంటాము". కరరినలు 107. "బుదిధ హీనులు 

తమ దుషా ప్రవరిన చేతను తమ దో షము చేతను బాధలు తెచుిక ందురు" అని ఈ వచనములో కరరిన కయరుడు 

వ్యర సుి న ిడు. ఇలాంటి కయరణ లు అనేకమ ైనవి ఉన ియ. ఐతే  ప్రతీ పయపయనికర ఒక శ్నక్ష ఉంటుంది. 

రెండవద,ి ప్తనమ ైన లోకంలో ఉనిందున శమీప్డత ం. ప్ర హారయనిి కోరుతూ ఈ లోకం మూలుగుతునిదని 

పౌలు చెబుతున ిడు. నేను ఇదిగో వీటిని ధర సుి న ిను. గతంలో చ లా కయలం వరకు వీటి అవసరంలేదు. 
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మనం ప్తనమ ైన లోకంలో జీవిసుి న ిం. అందువలన క నిి బాధలు కలుగుతుంటాయ. వీటిని దేవపడ ే

కల్నగ ంచ డని చెప్ికూడదు. ఇది ప్తనమ ైన లోకం, ద నిలో మనం ఉన ిము. 

మూడవద,ి అధిక బాధను కల్నించే కయరణం, మన శమీల్ని దేవపడే కోరుతున ిడేమో. మనం కరసీుి  శమీలలో 

పయల్నవ్యరమ ై యునిటుి గయ మహానందముతో సంతోషపంచ లని మొదట ి ప్తతురు ప్తిరక మనకు బాధిసుి నిది. 

నేను ఆ విధంగయ శమీలలో సంతోషపంచలేను. క నిి స్యరుి  నేను చేస్పన తప్పిలనుబటిా  శమీ 

ప్డ ల్నసవసుి ంటుంది. క నిి స్యరుి  కరసీుి  కోసం శమీప్డుతుంటాము. ఎందుకు శమీ ప్డ లో న కు తెల్నయదు. 

ఐతే మనం ఈ జీవితంలో ఎనిడు అరధంచేసుకోలేని కయరణ లను బటిా  కరసీుి  న మంకోరకు శమీలను 

అనుభవించ లని చెపయిడు. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. ఈ కయరణ నిి క ందరు అంగీకర ంచడంలేదు కనుక ఈ కయరణ నిి గుర ంచ్చ 

తరువ్యత లోతుగయ చర ి ద ద ం. మొదట ఈ మూడు కయరణ లను గమనిద ధ ము. ఐతే ముఖాంగయ, జోని, వ్యాదుల 

వలన మానస్పక ఒతిిడుల వలన మనందరం క నిి స్యరుి  కుీంగుదలకు గుర  కయవ్యల్నస వసుి నిది. ఔను. మీరు 

చూస్పన రకరకయల సంగతులను మీ అనుభవ్యలను చెపయిరు. తరచుగయ మీరు ఇలా క ంగుదలలోకత వ్నళ్ుడ నికత 

తగ న కయరన లన ియని నేను నముమతున ిను. బరైటపయడేందుకు దేవపడు చేస్పన సహాయానిి చెప్ిండి. 

జొని  ఎరకసన్ తడ: మ ైకలె్ ఇప్పిడు చెప్పిన వచన లకు క ంగుదలకు మంచ్చ సంబంధమునిది. మానవ 

జీవితంలో క ంగుదల సహ్జమ ైనది. ఇది మనకు తప్ిదు. లోకంలో మీకు శమీ కలుగునని యేసు చెపయిడు. 

అది వ్ేళాకోళ్ంకయదు. మ ైకెల్ ఇప్పిడు చెప్పిన కయరణ లను బటిా  మనకు తప్ిక శమీలు వస్యి య. క ంగుదల 

ఎలా గుంటుందో  న కు బాగయ తెలుసు. నేను అనుభవిసుి న ిను. ముఖాంగయ అరదరయతిర నేను మంచముప్్ై 
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ప్డుకుని ఉనిప్పిడు, భూమాాకరషణ శకతి న కు శతుర వపగయ మార నటుి  అనిప్పసుి ంది. కనీసం నేను చకయీల 

కురీిలో కూరుిని ఉనిప్పిడు కదులుతునిటుి  నటించవచుి, మంచంప్్ై ఉంటె క ంచం కూడ  కదలలేను. 

చీకటలి  ఇరుకుకపో యన భావం. 

దేవపడు సరోవనితుడని తలెుసు న  శరీరంలోని ఈ చ్చని బాధ ఆయన ఆజాా నుస్యరంగయ వచ్చిందనీ, ఆయన 

తల్నస్తి  దీనిి తొల్నగ ంచగలడనీ తెలుసు. ఆయన తోల్నగ ంచకపో వచుి. ఇలాంటి ఆలోచనలనీి న  మనసులో 

సద  తిరుగుతుంటాయ. మరో సంగతి, క నిి స్యరుి  నేను తండిర వదద కు వ్నళ్ులేను . "నినుి చూస్తి  భయం. నీ 

సరయవధికయరం భయంకరం. కనుక, నువ్ేవమీ అనుకోకు, తండరర, నేను యేసు వదద కు వ్నళాుల్నసందే. ఎందుకంట  

మ ైకేల్ ఇకకడ చెప్పిన కయరణ ల్ని బటిా  నీవప ననిరధం చేసుకుంటావప. నీవప గీహిస్యి వప న కు తోడుంటావప". 

ఇలాంటి వ్ేద ంతప్రమ ైన విభార ంతిని వ్ేద ంత గీంధ లు అంగీకర ంచవని న కు తెలుసు. దేవతవము యొకక 

సరవ ప్ర ప్ూరణత కరసీుి  నందు నివస్పసుి నిదని క లస్పస 2:9 చెబుతునిదని తెలుసు. అనగయ తండరర కుమారు 

ల్నదద రూ ఒకకరే. ఇలాంటి సమసాలలో ఎవవరూ సహాయప్డకపో యన , యేసు తప్ిక సహాయ ప్డత డు. 

విప్రీతమ ైన క ంగుదల వచ్చినప్పిడు యేసును గుర ంచ్చ చెప్ిబడిన సంగతులనీి నిజాలని న కు నేను 

ధెైరాం చెప్పికునేద నిి. న కు నేనే చెప్పికుని, మాటాి డుకునే ద నిి. ద వీదు చెప్పికునిటుి  న  ఆతమతో 

చెప్పికునేద నిి. " న  పయర ణమా, నీవ్ేల క ంగ యున ివప?" చ్చంతించకు. చ్చంతించకు, ఎందుకతలా 

క ంగ పో యావప? ఎందుకతంత ఆందో ళ్న ప్డుతున ివప? దేవపనియందు నిరీక్షణ యుంచుము. న తోనే 

మాటాి డుకుంటాను. ఇలాంటి ప్ని చెయాకూడదని నేను తలంచడం లేదు. కరరినలలో ద వీదు ఇదేప్ని 

చేసుి న ిడు. మనతో మనం మాటాి డుకోవ్యల్న. కరరినల గీంధం ప్లుమారుి  చెబుతునిటుి  మనం దేవపని 

యొకక మంచ్చతన నిి సద  గురుి చేసుకోవ్యల్న. 
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ప్రభువప దూతతో యాకోబు ప్్నుగులాడిన సంఘటన ఇకకడ న కు గురుి క సుి నిది. సమూయేలు, దేవపడిికత 

రయతితో ఒక జాా ప్కయరధ చ్చహాినిి నిర మంచ్చన సందరభం న కు గురుి కువసుి నిది. ఇంతవరకు యేసు 

సహాయప్డ ా డు. ఇంత దూరం తెచ ిడు. ననిింత దూరం తెచ్చిన కేసీూి  మరో అంగుళ్ం తీసుకువ్నలి గలడు. 

ఆయనకు నేనొక అంగుళ్మిస్తి  లక్షల అంగుళాల దీవ్ననలను ఇస్యి డు. న  జీవితం బాధలమయమని తెల్నస్ప 

నేను ఈ విదంగయ ఆలోచ్చసూి  ఉంటాను. 

మన భావ్యవ్ేశయల చుకయకని తలకతంీదుల ైనప్పిడు మనకు క ంగుదల కలుగుతుందనుకుంటాను. క ంగుదలలో 

మనం అంతరుమఖులమ ై భయంతో, ఆందో ళ్నలోప్డత ం. కరసీుి నూ తండిరనీ ప్ర శుద ధ తమను గుర ంచీ నిజమని 

తెల్నస్పన సంగతుల్ని మనం మళ్ళుమళ్ళు తలపో సుి నప్పిడు మానస్పక చుకయకని సరెైన స్పథ తిలోకత వసుి ంది. 

హాయగయ ఊప్పర  ప్ీలుికుంటాం. మనసు తేల్నకౌతుంది. క తి ఉత సహ్ం, మ రుగెైన విశయవసం ఓహ్ో . ఔను. 

సూరోాదయ కయంతి వసుి ంది. బరతికున ిను చేయగలను. దేవపని క ప్తో దీనిి చేస్యి ను. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మ ైకెల్, వ్యాధి, అన రోగాం, జీవితంలో మానస్పక సమసాలు నిరయశను తీసుకుని 

వస్యి య. భయంకరమ ైన నిరయశ. ప్రప్ంచం నలుపౌతుంది. సరే. చెప్ిండి మ డ వ్యాధిని మీరు ఊహించలేదు. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   ఊ. మ డలో కడరా ని బాగ ంచ్చనప్పిడు ఆ తరయవత వచేి సమసాల్ని గుర ంచ్చ డ కారుి  

చెప్ిలేదు. న  మ డ లోని వ్యాధికత సరారీ అవపతుందని ఆశప్డ ా ను. చకయీల కురీిలో జీవితం 

ఉండదనుకున ిను. ఐతే సరారీ దుష ర్భావ్యలు ఆ తరయవతే తెల్నశయయ. నలతగయ ఉండదేి. తరచుగయ నిరయశ 

కలుగుతుండదేి. నిరంతరం క ంగుదల, మనసులో భయం, ప్పర కతతనం, అంతరుమఖం, కూరుింటాను ప్నిచేస్త 

ఇషాంలేదు. దీనిని ఇతరులకు ఇచేిందుకు ఆశప్డుతున ిను. ఎందుకతలా అయాందనే ప్రశి దేవ్య, ఈ బాధకు 
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న  కంట  అధిక అరుు లు ఉన ిరు కద  అని తలంచడం. కనుక ఈ నిరయశయ నిసి హ్ వలన జీవితమంత  ఇలాగే 

నొప్పితో అస్ౌకరాంలో గడపయల్నస వసుి ందేమో. జోని చెప్పిన అంశం ఇదే. మన బాధను మరచ్చపో వడం. వ్ేరొక 

ప్ని చెయాడం. మరొక అవిటి వాకతికత సహాయ ప్డటం లేద , న  బాధ ప్్ైనుండి న  సమసాప్్ైనుండి మనసును 

దిశయ మళ్ుంచడం. కరసీుి తో మన నడకలో ఇది చ లా ముఖామ ైనది. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇప్పిడు చ్చని విరయమం తీసుకుంద ం. తిర గ  వచ్చిన తరయవత ఒక ముఖామ ైన 

అంశయనిి మాటాి డబో తున ిము. బాధలు ప్డటం వ్యకయానుస్యరమా? ప్తరక్షకులనందర నీ అడుగుతున ిను, 

కషాప్డ లని బరైబిలు చెబుతునిద ? జోని, మ ైకెల్ లాంటి కషాం కలగకపో వచుి, లేద  అంతకంట  ప్్దద  కషాం 

వసుి ంది. బరైబిలోి  ఆ మాట ఎకకడ ఉనిది? అమ ర కయ ప్శ్నిమ సమాజంలో మమేీసంగతులను తేల్నకగయ 

తీసుకుంటున ిము. ఉని క దిద  సమయంలో దీనిి తవరగయ ప్ర శీల్నద ద ం. 

***** 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచ్చది. మేము మలి్న వచ ిం. మేము జోని ఎర కసన్ టాడ  తోనూ, డ . 

మికయయేల్ యెస్్ి  తోనూ మాటాి డుతున ిము. జీవితంలో కషయా ల్ని గుర ంచ్చ చర ిసుి న ిం. ఇలాంటి అంశయనిి 

మనం మామూలుగయ సమాజంలో బాహాటంగయ చర ించం. ఐతే శమీ వ్యకయానుస్యరమా? ఇప్పిడు మీకోసం 

క నిి వచన ల్ని చూప్పంచబో తున ిను. తరయవత మ ైకెల్ ని క నిి ప్రశిలు అడగబో తున ిను. వచన ల్ని 

చూడండి. "ఫపల్నప్ీి 1:29" "యేసు కరసీుి  ప్క్షముగయ శమీప్డుటయు మీకు అనుగీహంిప్ బడెను" "కయబటిా  

దేవపని చ్చతి ప్రకయరం భాదపయడువ్యరు సత ర్వరిన గలవ్యరె ైనమమకమ ైన స షపా కరికు తమ ఆతమను 

అప్ిగ ంచుక నవల ను" అని వ్యకాం చెబుతుంది. 1 ప్తతురు 4, "ప్పరయులారయ, మిముమను శోదించుటకు మీకు 
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కలుగు అగ ివంటి శమీను గూర ి మీకేదో  వింత సంభవించునటుి  ఆశిరాప్డకుడి. కరసీుి  మహిమ బయలు 

ప్రచబడినప్పిడు మీరు సంతోషపంచు నిమితిము కరసీుి  శమీలోి  మీరు పయల్నవ్యరెై యునటుి  మీరు 

సంతోషపంచుడి". మ ైకెల్ ఈ వచన ల్ని ద షపా లో ఉంచుకుని అపో స్యి లుడు పౌలు వీటి ప్రకయరం జీవించ డో  లేదో  

చూద ద ం. అనుాలకు సువ్యరిను ప్రకటించే ప్నిని దేవపడు, అపో సిలుడెైన పొ ఉలుకు అప్ిగ ంచ డు, దేశమంత  

బో ధించే ఉనిత బాధాతను అప్ిగ ంచ డు, అతడు క ీతి నిబంధనలో ఎకుకవ భాగం రయశయడు. దేవపడు పౌలుకు 

ఇచ్చిన ప్పలుప్పను వివర ంచండి. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   గమనించండి. యూదుల వలన అధికయరం పొ ందిన పౌలు కైైెసివపల్ని హింస్పసుి న ిడు. 

పౌలు దమసుక మార్ంలో గుీ డిా వ్యడెైపో యాడు. దమసుకలో అననీయ అనే ప్రవకి తన ప్నిని త ను 

చేసుకుంటునప్పిడు ప్రభువప దరశనంలో, "నీవప లేచ్చ దమసుకలోని తినినిదనబడని వీధికత వ్నళ్ళుము. 

అకకడ పౌలు అనబడే వాకతి ఉన ిడు. ప్రజల ముందు ననుిగూర ి స్యక్షామిచుిటకు అతనిని ఏరిరుచు 

కున ిను. అతనికత చూప్ప నివపవము" అని చెపయిడు. అననీయ మాటలు న కెంతో నచ ియ. "అతడి సంగతి 

తెలుసున ?" అని అడిగయడు. అందుకు ప్రభువప, నీవప వ్నళ్ళుము. ఇతడు నే నేరిరుికుని న  స్యధనమని 

చెపయిడు. న  న మము క రకు ఎనిి శమీలను అనుభవించ వల నో నేనతనికత చుబుత నన ిడు.  

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను ఇది శుభవ్యరి దురయవరి కయదు. 

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   ఇటువంటి ఉదో ాగం న కెంత మాతరం అకకరలేదు. న కు ఐశవరాం, డబుు ప్లుకుబడి 

కయవ్యల్న. నిరంతరం వ్ేదనల జీవితం వదుద . పౌలు, దేవపని సందేశయనిి బో ధించబో తూ, పో యన చూప్పను మళ్ళు 

పొ ందుకున ిడు. ఐతే ఆతరయవతి కయలంలో అతడు చెరస్యలలో, సంకెళ్ులో బంధించబడి అనేక శమీలు 
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అనుభవించ్చన సంగతుల్ని చదువపతున ిం. కనుక అమ ర కయ ప్రజలకు నచిని ఈ సువ్యరి సందేశం ప్రకయరం. 

కషయా లోి నూ మనం కరసీుి ను స్తవించ ల్న. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  రెండవ క ర ంధీ ప్తిరక పయర రంభంలో 3-7 వచన లలో - మనకందర కర జీవితంలో 

తప్ిక కలగయ బో యే శమీల ద వరయ, ఇతరులను ఆదర ంచటం నేరుికుంటామనే చకకని మాటలను 

చూడగలము.  

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   ఆ తరువ్యత 11 వ అధ ాయంలో క రడ లతో క టాబడటము, ఓడప్గ ల్న సముదరములో 

ప్డటం, పయము కయటుి , సవజనులవలి ఆప్దలోి ప్డటం, దొ ంగలవలి ఆప్దలు వంటివి ఉన ియ. ప్డిన 

కషయా ల్ని తెల్నపయడు. సంఘాలనిిటిని గూర ిన చ్చంత ఉనిదన ిడు. దీనిని దేవపని మహిమగయ తలంచ డు. 

కనుక శమీలు నిండిన పౌలు జీవిత నిి, అతడు ముమామరు పయర రధన చేస్పన  అతని శరరీంలోంచ్చ తొలగ ంచబడని 

ములుి ను మనం జాా ప్కం చేసుకోవ్యల్న.  

కరసీుి ను నమిమన విశయవసులుగయ మనం దీనిి సర గయ అరధం చేసుకోవడంలేదు. నేను ఈ ప్ని చేస్తి  దేవపడు 

మర ంత ఆరోగాం ధనం, మర ంత హెచ్చింప్పను, సంప్దను ఇస్యి డని మనం ఆశప్డుతున ిం. క నిి స్యరుి  

మీరు సమసాల్ని ఎదురోకవ్యల్నస వసుి ంది. మీకు కేనసరు రయవచుి, దీరఘకయల్నక ఎముకల వ్యాధి కలుగ వచుి. 

మీకు ఎనిడు రయకూడదని తలుసుి ని భయంకర వ్యాధి మీకు రయవచుి. కనుక, పౌలు బాధ ఆదరణను 

ఇసుి నిది. ఎంత బాధలను అనుభవించబో తున ిరో నేను మీకు చూప్పస్యి నని దేవపడు న తోనూ, జోని తోనూ 

చెప్ిలేదు. ఐతే న  బాధలోి  మ ైకెల్ లా కయక పౌలులా చెయాాలని ఆశ్నసుి న ిను. 
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డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఊ. శమీల మధాలో పౌలు చెప్పిన మాటలను ప్ర శీల్నద ద ం. ఎందుకంట  శమీల 

మదాలో ఉని ప్తరక్షకులు తప్ిక దీనిని విన ల్న. సమసి జాా నమునకు మించ్చన దేవపని సమాధ న నిి పౌలు 

శమీలోి  కనుగున ిడు. ఈ లోకయనికత సంబంధించని ఉనితమ ైన సమాధ నం గుర ంచ్చ చెపయిరు.  ద నిి 

మర ంత వివర ంచండి.  

డ . మ ైకేల్ ఈస్పి  :   ఊ. ఈ లోకయనికత చెందని అనే మాట న కు నచ్చింది. మనం తలంచే, శోధనలు, బాధలు 

యుద ధ లు లేని సమాద నం ఇది కయదని గీహించ ల్న. ఇది సమసి జాా నమునకు మించ్చన దేవపని సమాధ నమని 

వ్యకాంలో చెప్ిబడింది. న కు ఇది అరధం కయలేదు. మీరు దీనిి గుర ంచ్చ చెపయిరు. జోని కూడ  చెప్పింది. నేను 

కూడ  ప్లు మారుి  దీనిని గుర ంచ్చ చెపయిను. న  కుని అనుభవంలో ప్రవతంప్్ైన అంచుకు చేర  ఇక ముందుకు 

వ్నళ్ుడం వీలు కయదనుకుంటుండగయ, దేవపడు మీకు దేనినో దయచేస్ప ఆశిరాప్రుసుి ంటాడు. మీకతంకయ నొప్పి 

ఉండొ చుి. మీకతంకయ నిరయశ ఉండొ చుి. ఐతే దీనిలో దేవపని సమాధ నమునిద ని గహీిస్యి రు. ఇప్ిటి శోధనలో, 

ఈ అస్ౌకరాంలో ఆయన ప్తరమతో ఆదర స్యి డు. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  జోని, శోధనలు, బాధలకు సంబంధించ్చ మీకు గురుి కు వసుి ని వచన ల్ని 

చెప్ిండి. దేవపడెలా సహాయప్డత డో  చెప్ిండి. 

జొని  ఎరకసన్ తడ: స్తిహితులకు పౌలు క నిి పోర త సహ్ వచన లను వ్యర శయడు రంెడవ క ర ంధీయులకు 

మొదటి అధ ాయంలో అపో సిలుడెైన పౌలు ఆస్పయాలో ఉని సహ్ో దరులకు వ్యర స్పన మాటలు న కు ఎంతగయనో 

నచ ియ. "ఆస్పయాలో మాకు ఏరిడిన శమీ మీకు తెల్నయకుండుట మా కతషాము లేదు. మేము 

బరధుకుదుమను నమమకం లేక యుండునటుి గయ మా శకతికత మించ్చన అతాధిక భారం వలన మేము 
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క ంగ పో యతిమి". హ్లో న కతది తెలుసు. ప్లుమారుి  దనీిి అనుభవించ ను. ఓ దేవ్య! ఈ కషాం కంట  

చనిపో వడమే మేలు. పౌలు భకుి డు కూడ  ఇలాంటి కషయా నిి భర ంచవలస్ప వచ్చింది. 

తరయవతి వచనంలో చెబుతున ిడు. బలమ ైన వచనం. మ తులను లేప్ప దేవపని యందేగయని మాయందు 

మాకు నమిమకయుంచకుండునటుి  ఈ సంగతులు జర గెను. ఈ వచనం గుర ంచ్చ ప్రతీ ఉదయం 

ఆలోచ్చసుి ంటాను. ఉదయానేి నిదర లేచ్చన తరయవత కూడ  కళ్ళు తెరవకుండ  ప్డుకుని ఉండే సమయం ఇది. 

కతచెనోి  న  స్తిహితురయలు కయఫీకత సావపవ ప్్ైన నీళ్ళు వ్ేడి చేసూి  ఉనిది. ఆమ  న  బరడ్ రూమ్ లోనికత వసుి ందని 

తెలుసు. మంచం ప్్ైననే స్యినం. మల మూత ర దులలో సహాయం, దుసుి లు తొడిగ  ననుి చకయీల కురీిలో 

కూరోి ప్్టిా , బాతూర ం లోకత తీసుకెళ్ు, న  తల దువివ, ప్ళ్ళు తోమి, ముకుక తుడుసుి ంది. నేనింకయ కళ్ళు 

మూసుకునే, ఇక న వలి కయదని తలుస్యి ను. దీనిని భర ంచలేను. మరొకక దినం కూడ  భర ంచలేను. ఈ 

ప్క్షవ్యత నిి కూడ  జయంచ్చ ప్నులు చెయాగలను. నీ చ్చరునవపవను, ఇవపవ యేసు. నీవప న కు వ్నంటనే 

కయవ్యల్న. వ్నంటనే సహాయ ప్డండి.   

ఇప్పిడు చెబుతున ిను న  స్తిహితురయలు కయఫీ కప్పితో గదిలోకత వచేి సర కత ప్రలోకప్ప చ్చరునవపవ న  

ముఖం ప్్ైన కనిప్పసుి ంది. ఎంతో కషాప్డి సంపయదించుకుని ప్రలోకప్ప చ్చరునవపవ. మ ైకెల్ ఇప్పిడు చెప్పిన 

సమసి జాా నమునకు మించ్చన దేవపని సమాధ నం అదిప్పిడు న లో ఉనిది. అపో సిలుడెైన పౌలు ఆ 

వచనంలో చెప్పిన సంగతి కూడ  ఇదే. మ తులను లేప్ప దేవపనిప్్ై మనం ఆధ రప్డంేదుకు జీవితంలో 

ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయ. 



11 

 

శరీరంలో అవిటితనంతో బాధప్డుతుని ప్రజలు రయతిర నిదిరంచ్చ ఉదయానేి లేచ్చన తరయవత, ప్డకలోంచ్చ దిగ , 

తవరగయ స్యినం ముగ ంచ్చ ఉదయాహారయనిి భుజంచ్చ వీల ైతే ఇదు నిమిషయలు దేవపని ఎదుట మౌననంగయ పయర రధన 

చేస్ప తరయవత ఇంటిని విడిచ్చ బరైట ప్నులు చేసుకుంటుంటారు. 

మనం ఇలాంటి వ్యరమని యాకోబు న లుగు చెబుతునిది. నీవప కైైెసివపడవ్నైన  దేవపడు వాతిరేకతసుి న ిడు 

ఆయనకు గరవం నచిదు. గర వసుా లు నచిరు. ఐతే, బరైబిలోి ని ఐతే అనే ప్దం న కు నచ్చింది. దేవపడు క ప్ 

చూప్పస్యి డు దీనులప్్ై సద  క ప్ చూప్పసుి ంటాడు. దీనుల నై ఈ ప్రజలు, నిరంతరం కలుగుతుని కషయా ల వలన, 

తమకు వ్ేరొక రెవవరూ సహాయప్డరనే సత ానిి గుర ించ్చ రక్షకుడెైన యేసు కరసీుి  వదద కు వసుి ంటారు, 

వ్నళ్ి ందుకు మరొక సథ లం లేదు. వ్యర  వ్ేదన ఒక కర చే కుకకలా వ్యర ప్్ైకత దూకుతూ మామూలు ప్ర స్పథ తిలో వ్యరు 

వ్నళాి లని కూడ  తలంచని కలవ్యర  ద ర లో ముందుకు నడిప్పసుి ంది. యేసు స్పలువ వదద , కలవర లొ మ ైకెల్, 

ఇకకడ ప్రస్యి వించ్చన నేను ఈ పోర గయీ ంలో చెప్పిన సంతోషయనిి మనం కనుగొనగలుగుత ం. ఇది అలౌకతకం, 

నమమలేని విషయం, ఐతే సతాం. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  క ంగుదళ్ గుర ంచ్చ మాటాి డుకున ిం. నిరయశను గుర ంచ్చ కూడ  

మాటాి డుకున ిం. బాధల్ని గుర ంచ్చ చెప్పికున ిం. నిరయశను గుర ంచ్చ క ంచం లోతుగయ చర ిద ద ం. విప్తుి లో 

మీ మ డ వ్ననుక ఎముక విర గ , శయశవతగయయాల ైనప్పిడు మీ వయసు 17. సంగతి తెల్నస్పన తరయవత మీ జీవితం 

ప్ూర ిగయ మార పో యంది. ముందుకు ద ర  లేదు. ఇక జీవితం బాగు ప్డదు. బాధలు ఇంకయ క ంచం ఎకుకవ 

అవ్వవచుి.  ఇంతకంట  ప్్దద  నిరయశ ఇంక కటి ఉంటుందని నేననుకోను. ఎందుకు చెబుతున ినంట  మనలో 

క ందర కత ఇలాంటి అనుభవ మునిది. గొప్ి నిరయశలో ప్డ ా రు. ద నోి ంచ్చ ఎలా బయటప్డ ా రు జోని? దేవపని 

జవ్యబేమిట?ి 
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జొని  ఎరకసన్ తడ: ఈ కయరాకమీంలో నిరీక్షణను గుర ంచ్చ ఇంకయ మాటాి డలేదు. ఐన , బరైబిలోి  నిండుగయ 

పోర త సహ్క వచన లున ియ. ననుి యెషయా 35 ఎంతగయనో పోర తసహించ్చంది. ఒక రోజున గుీ డిా వ్యర  కనుిలు 

తెరువబడెను. చెవిటి వ్యర  చవెపలు తెరువబడ ా య. మూగ వ్యని న లుక ఆనందముతో సంతోషగీతములు 

పయడెను. కుంటివ్యడు దుప్పివల  గెంతెను. ఓహో్ . న  దేవ్య! ప్క్షవ్యతం నిరంతరముండదు. అందుకే - మన దీన 

శరీరమును తన మహిమ శరీరమున కు సమరూప్ము గలద నిగయ మారేి కరసీుి  క రకు నేను 

కనిప్్టుా చున ిను అనే ఫపల్నప్ీి 3 లోని వ్యకాం న కు ఎంతో నచ్చింది. 

ఈ చకయీల కురీిని ప్రలోకయనికత తీసుకెళాి లని ఆశ్నసుి న ిను, తీసుకెళి్గల్నగ తే - ఇది అస్యధామని న కు తెలుసు. 

ఒక వ్ేళ్ తీసుకెళ్ి  - ద నిని యేసు ముందు ప్్టిా  - "యసేు దీనిి చూశయవ్య? లోకంలో మీకు శమీలుంటాయని 

నీవని మాట నిజమే". ఎందుకంట  ఈ కురీి అధిక శమీ నిచ్చింది. ఐతే దేవ్య! నేను ద నోి  కూరుిని బలంగయ నీ 

ప్్ై ఆనుకున ిను. బలంగయ ఆనుకుని నీయొకక బలానిి గుర ించ నని చెబుత ను.  

ఓదేవ్య! నీ జాా న నికత వందన లు న కు కయళ్ు కయకుండ  చేతులు కూడ  ప్నిచెయాక పో వడం మంచ్చ దయాంది. 

ఇందువలి ఎసుప్్ై మర ంత బలంగయ ఆనుకుంటున ిను. ఇది న కు రెటిా ంప్ప సంతోషం. 

డ . జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  కయరాకమీం క ంచం ఉనిది.సరే. వచేివ్యరం దీనిి క నస్యగ ద ద ం. కయళ్ళు చేతులు 

ప్డిపో యన ప్రజలు, కేనసరుతో బాధప్డే ప్రజలు. మ దడులో గడాలు. ఇంకయ రకరకయల వ్యాధులతో ప్రజలు 

బాధప్డుతూ, ప్డకలో ప్డిపో తున ిరు. ఒంటరుల ైపో యారు. ఔను, ఈ జీవిత నికత అరధం ఏమిటని 

అడుగుతున ిరు. నేననకకడికెళాుల్న. నేనేమీ చెయాలేను. జోని. సరే దనీిి చర ించబో తున ిం. వీర  
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విషయంలో దేవపడిచేి విలువ దేవపని సంకలిం ఏమిటి? ప్రజలారయ! దీనిి తప్ిక చూడండి వచేివ్యరం 

కలుద ద ం. 

 

***** 

మా మర నిి టీవీ పోర గయీ మల్ని  చూస్తందుకు ఉచ్చత  John Ankerberg Show App చెసుక ండి 

"యేసు కరసీుి ను అంగీకర ంచడ నికత పయర ర థంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సా్ట బాక్సస 8977 

చటానూగయ, TN 37414 అమ ర కయ. 

మా వ్నబ్ స్్ైట్: JAshow.org 

 

 

 


