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JET16-1-TE 

కష్టకాలంలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు? కార్యకరమం-1. 

అనౌన్సర్: ఈ రోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  లో జీవితంలో ఆశ్చర్య కారాయలు జర్ుగుతనయి. ఈ రోజు ఆరోగయంగా 

ఉంటే, రేపు మీకు మర్ణనంతకమ ైన వ్ాయధి ఉనాదని డనకటర్ చెపపవచ్చచ. విపతతు లు, వ్ాతనవర్ణం, నే్రాలు, 

రోగాలు మన జీవితనల్నా ఒకక క్షణంలో మారచచవ్ేయ గలవు. అలాంటపుపడు దేవుడు ఎకకడున్నాడని పరజలు 

అడగవచ్చచ. వీళ్ళు, వ్ారచకంటే ఎకుకవ బాధలు అనచభవించిన వ్ారచ వదదనచండి జవ్ాబులనచ కోర్ుతతన్నార్ు. 

ఈ రోజు, ఇలాంటి ఇదదరచ కథన్నల్నా వినండి.  

జాని ఎరచకసన్ టడన. పదిహడేేళ్ు వయసచలో ఈత కొడుతతనాపుపడు జరచగచన పరమాదంలో వ్ెనె్ాముక విరచగచ 

పక్షవ్ాతం వచిచంది. గత యాబ ై ఏళ్ళుగా చ్కరా ల కురచచలోనే్ కూర్ుచని ఉనాది. దననిప నై, చనతి కేనసర్ు రాగా 

పరతీదినం విపరచతమ ైన న్ొపపపతో బాధపడుతతంది. మూడి బ ైబిలు ఇనిటిటయయట్ అధయక్షుడు డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె  కి 

భరచంచ్లేనంత వీపు న్ొపపప రావడంతో ఆపదవికి రాజీన్నమా చేశాడు. చనలా సార్ుె  ఆపరేష్నచలు చేస్ప. డిస్కక 

లనిాటినీ డనకటర్ుె  పూరచుగా తొలగచంచి వ్ేస్ప, ప్రా ణనలు కాప్ాడేందచకు వ్ెనె్ాముకలోని ఎముకలనిాటినీ కల్నప్ార్ు. 

ఇపపడు బ రంట్ వుడ్, టేనే్స్పస లో బ ైబిలు సంఘములో పరధనన ప్ాసటర్ుగా పనిచేసచు న్నాడు కానీ, విపరచతమ ైన 

న్ొపపపతో బాధపడుతతన్నాడు. వీరచదదర్ూ. కషాట లోె  దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడనే్ పరశ్ాకు ఈ రోజు జవ్ాబిసాు ర్ు. ఈ 

పరతేయక జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో మాతో కలుసచకోండి.  

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మా కార్యకరమానికి ఆహ్వానిసచు న్నాము. న్న పేర్ు జాన్ ఆంకర్ బర్్ ఈ 

కార్యకరమమునచ చ్ూసచు నందచకు వందనములు. మీర్ు వినాటలె గా జాని ఎరచకసన్ టడన, డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె  లు 
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నే్డు మన అతిదచలుగా వచనచర్ు. జీవితంలో ఆశ్చర్యకారాయలు జర్ుగుతనయనే్ మాటతో కార్యకరమం 

ప్రా ర్భిసచు న్నాం. మా స్ేాహితతడెైన ఒక ప్ాసటర్ు ఒక సభలో పరసంగచంచేందచకు వ్ెళె్ల, చ్కకని పరసంగం చేశాడు. ఆ 

తర్ువ్ాత రాతిర భార్యనచ ముదచద ప టలట కుని గుడ్ నైె్ట్ చెపపప పడుకున్నాడు. ఉదయానే్ా ఆమ  లేచి చ్ూస్ేు  

చ్నిపో్యి ఉన్నాడు. ఆశ్చరాయలు! 

టేకోాలజీలో సామర్్యం కల్నగచన న్న స్ేాహితతడు ఒకడు కంపూయటర్ కంప నీలో ఉనాత ఉదయ యగంలో ఉన్నాడు. 

ప దద  సంప్ాదన, భారాయ బిడడలున్నార్ు. ఉనాటలె ండి, ఆశ్చర్యకర్ంగా, ఒక కాలు, చేయియపడిపో్ యి, మ దడు 

సరచగా పనిచెయయకుండన ప్ో యింది. ALS వ్ాయదిన పడిన స్ేాహితతరాల్నకి మా అమమ ర ండేళ్ళు స్ వచేస్పంది, 

స్ేాహితతరాలు చ్నిపో్యిన తర్ువ్ాత ప్ాతిప టిట  మా అమమ చెకప్ చేయించ్చకోడననికి డనకటర్ వదదకు వ్ెళ్లుంది. 

అమమకు ALS ప్రా ర్ంభ మయిందని డనకటర్ చెప్ాపడు. తరాాతి ర ండు సంవతసరాలలో తన జీవితమేలా 

ఉంటలందయ  అనే్ సంగతి ఉనాటలె ండి అమమకు సపష్టంగా తెల్నస్పంది, ఆశ్చరాయలు.  

ఒక రోజు శుభవ్ార్ునచ చెపపలేనని డనకటర్ అనడం మీలో  పలువుర్ు వినే్ ఉంటార్ు. తరాాత మీకు వచిచన 

వ్ాయధిని గురచంచి డనకటర్ చెబుతనడు. మీర్ు ఆశ్చర్యంలో పడిపో్ తనర్ు. ఏం చెయాయలనే్ది కూడన తోచ్దచ. మీ బిడడ  

చ్నిపో్యిందేమో, భర్ు విడిచివ్ెలెడమో. మానస్పకమ ైన బాధ, విపరచతమ ైన వ్ేదన.  

నే్టి మన అతిధచలు కూడన అనే్క ర్కాల బాధలనచ అనచభవిసచు న్నార్ు. జాని ఎరచకసన్ టడన తన పదిహేడేళ్ు 

వయసచలో పక్షవ్ాతం వ్ాయధి బారచన పడింది. అపపటలాంచి, ఆ చ్కరా ల కురచచలోనే్ ఉనాది. పరతి రోజూ 

విపరచతమ ైన న్ొపపప వ్ేధిసచు నాది. ఐతే, ఆమ  ముఖంప ైన చిర్ునవుా ఆశ్చర్యం కల్నగచసచు ంది. మ ైకేల్ ఎస్ ె , మూడ ి

బ ైబిల్ ఇనిటిటలయటలక అధయక్షుడు. ఈ దేశ్ంలోని సచపరస్పద్ పరసంగచకులలో ఒకర్ు. ఉనాటలె ండి అతనికి వీపు న్ొపపప 
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మొదల ైంది. దననిా గురచంచి ఈయనే్ చెబుతనర్ు. వీపు న్ొపపపవలన అధయక్షపదవికి రాజీన్నమా చెయాయల్నస 

వచిచంది.  

మ ైకేల్, మొదట మీతోట ిప్రా ర్భిదనద ం. ఎందచకంటే జీవితంలో ఆధనరాలనీా కూల్నపో్యినపుపడు పరజలు 

ఏంచేసాు ర్ని మీర్ు ఇకకడ అడుగుతతన్నార్ు. మీ భర్ు సహ్వయ పడలేడు. డనకటర్ుె  సహ్వయపడలేర్ు. లాయర్ుె , 

మీ సంఘ సభుయలు మీకు సహ్వయపడలేర్ు. ఇపుపడు మీర టలవ్ెైపు తిర్గాల్న?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   జాన్, 2000 సంవతసర్ంలో చినాగా మొదల ైన న్ొపపప విపరచతంగా ప రచగచంది. వీపు 

ఎముకలనచ క్షీనింప చేస్ే వ్ాయధి. పరచక్షల తర్ువ్ాత వ్ెనె్ాముకలో వ్ాయధి ఉనాదని నిరా్ రచంచనర్ు. ఈ వీపు న్ొపపప 

వచిచన తర్ువ్ాత, ష ల్్ నిండుగా మందచలనచ కొనిప టలట కునే్ వ్ాణణి . వీటిలోె  ఎకుకవ భాగం మదచల్నా వ్ాడుతూ, 

ఎపుపడూ తల తిర్ుగుడు, మ ైకం. మందచలు వ్ాడిన్న న్ొపపప తగ్నే్ లేదచ. వరేేనియా లోని మా చినా ఇంటిలో 

నే్నచ చెపపపన మాటనచ ఎనాడు మరచచిపో్ లేనచ. విపరచతమ ైన న్ొపపపతో ముఖంప ైన కార్ుతతనా కనీాళ్ళె . 

ఎందచకు పరజలు ఆతమహతయ చేసచకుంటారో ఇపుపడే అర్్మయిందని షపండే తో చెప్ాపనచ. వంతెనప ై నచండి 

దూకాలని అనచకున్నానచ. ఆలా దూకానచ గాని ఆ ఆలోచ్న మనసచలో మ దిల్నంది. నిజం ఇలాంటి చీకటి 

సొ ర్ంగంలోకి వ్ెళ్లునపుపడు, మనతో, నే్నచ, దేవుడు, ఆ బాధలు మాతరమే ఉంటాయని మా ఇదదరచ స్ేాహితతడు 

ఒకర్ు చెప్ాపడు. ఆధనరాలు కూల్నప్ో యినపుపడు మీ విశాాసం వ్ాసువ మౌతతంది. లేదన ఎటల తిర్గాలో 

తెల్నయదచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ. దీనిా వివరచంచ్మని మీర్ు పరభువునచ అడగలేదచ. ఐతే, ఈ న్ొపపపతో ఎలా 

జీవించనలని మాతరం అన్నార్ు. మీకు జవ్ాబు దొరచకిందన?  
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డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   ఎందచకీ న్ొపపప అని అపుపడు గాని, ఇపుపడు గాని అడగలేదచ. నే్నచ నర్కానికి 

ప్ాతతర నిా. దేవుని శిక్షకు ప్ాతతర నిా. న్నకు తెల్నస్పన లేఖన్నలోె ంచి దీనిా గరహించననచ. ఐతే నే్నచ “చ్ూడు, 

పరభువ్ా! ఇలాంటి న్ొపపపతో నే్నె్లా జీవించనల్న?” ఇతర్ుల్నా దూషపంచ్కుండన ఎలా ఉండగలనచ? కర్ుణ 

చ్ూపగాలన్న? నీవు కోర్ుతతన్నాటలె  ఉండనలంటే నే్నే్ం చెయాయలని అడిగానచ. హెబ్రర న్నలుగవ అధనయయము 

న్నకు ఓదనర్ుప నిచిచంది.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ దీనిా చ్దచవుతననచ. మీర్ు ఈ వచ్న్ననిా వివరచంచ్ండి. సరేన్న? మీకు నచిచన 

వచ్న్నలలో ఇది కూడన ఒకటని చెప్ాపర్ు. హెబ్రర 4:14-16. ఆకాశ్మండలముగుండ వ్ెళె్లన దేవుని కుమార్ుడెైన 

యిేసచ అనచ గొపప పరధననయాజకుడు మనకు ఉన్నాడు గనచక మనము ఒపుపకొనినదననిని గటిట గా 

చేపటలట దము. మన పరధననయాజకుడు మన బలహీనతలయందచ మనతో సహ్వనచభవము లేనివ్ాడు కాడు 

గాని, సమసు  విష్యములలోనచ మనవల నే్ శోధింపబడనినచ, ఆయన ప్ాపము లేనివ్ాడుగా ఉండెనచ. గనచక 

మనము కనికరచంపబడి సమయోచితమ ైన సహ్వయముకొర్కు కృప ప్ొ ందచనటలె  ధెైర్యముతో 

కృప్ాసనమున్ొదదకు చేర్ుదము. దీనిని వివరచంచ్ండి.  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   మొదటిగా, పరదన్ న యాజకుడు మన కోసం ప్రా రచ్సాు డు. మత విష్యాలలో మన 

నే్పధయం ఎలా ఉనాపపటికినీ, దేవుని గురచంచి తెల్నపే లేక తెలుపని సంసృతిలో మనం ప రచగచన్న, మనందరచ 

హృదయాల లోనూ దేవునితో మాటాె డనలనే్ కోరచక తపపకుండన ఉంటలంది. ఆయనచా కలుసచకోగాలమని 

గరహించనల్న. మనకొక మధయవరచు అవసర్మని హెబ్రర పతిరకలోని ఈ వచ్నం తెల్నయచేసచు నాది. మనకొక పరధనన 

యాజకుడు ఉన్నాడు. ఆయన పూరచుగా దేవుడు, పూరచుగా మానవుడు. ఇది గొపప ఆలోచ్న. ఐతే దీనిలో 

ముఖాయంశ్ము ఏమనగా, మనమ కకడి నచంచి వచనచమో ఆయనకు తెలుసచ. ఎందచకంటే ఆయన మనతో 
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సహ్వనచభవము కల్నగచ ఉన్నాడు. కనచక మనం ఊహించ్లేనంత అధికంగా మన బాధల్నా వ్ాయధచల్నా అర్్ం 

చేసచకునా వయకిు ఒకడున్నాడు.  

కనచక, మొదట పరధనన యాజకుడు. ర ండవది, యిేసచ కీరసచు నచ, యిేసచ కీరసచు నచ మాతరమే విశ్ాస్పంచినపుపడు 

మనం దేవునిప ై ఏ నమమకానిా బలంగా నిలుపుకోవ్ాల్న? ఆయన జీవించి, మర్ణణంచి మృతతలలోనచంచి 

లేచనడని నమామల్న. యిేసచ కీరసచు నచ నమ్మమన వ్ార్ందరచకీ నితయ జీవం లభిసచు ందని వ్ాగాద నం చేయబడింది. ఇది 

మనల్నా నిల్నపే బలమ ైన రాతి వంటిది. కనచక అనచభవం న్నక లాంటి సంగతతల్నా చెబుతతన్నా, నే్నచ నమ్మమన 

దనని వదదకు వ్ెనక కలాె ల్న. ఈ యిేసచనచ గురచంచి లేఖనం యిేమని చెబుతతనాది? దేవునికీ మనకు మధయ 

వ్ార్ధిగా మనప ై కృప కల్నగచ ఉన్నాడు. ఆయనవ్ెైపు తిర్గొచ్చచ.  

ఈ ర ండు సంగతతలు, కృప్ా కర్ుణలు, ఎంతో ముఖయమ ైన సంగతతలు. మనం శిక్షకు అర్ుు లమ ై ఉండగా దేవుడు 

కృప చ్ూపపంచనడు. ఎవార్ము, ఇతర్ులకంటే మంచివ్ార్ం కాము. అందర్ం శిక్షకు ప్ాతతర లమే. ఇతర్ుల కంటే 

మనం మేల ైన వ్ార్మని అనచకుంటాం. మనం మేల ైన వ్ార్ం కాదచ. అనర్ుు లమ ైన మనకు కృప లభించింది. 

మనం అర్ుు లం కాము. కృపనచ సంప్ాదించ్లేము, ఇతర్ులకంటే మ ర్ుగుగా ఉండలేము. మన శిక్షనచ ఆపడం, 

నిరోధించ్డమే దేవుని కృప. పో్ లీసచ ఆఫీసర్ మ్మమమల్నా, లేక ననచా ఆప్ాడు. మ్మమమల్నా ఆపే అవకాశ్మే 

ఎకుకవ. “అతివ్ేగంగా వ్ెళ్ళు న్నార్ు” అన్నాడు. మీర్ు “నిజమే” అన్నార్ు. అతడు “ఈ సారచకి వదిలేసచు న్నానచ” 

అన్నాడు. చ్టటం మీరేదెైన్న తపుప చేస్ేు  శిక్ష విదిసచు ంది, అపరాధం కటాట ల్న అంటలంది. ఐతే కృప న్నయయ తీర్ుపనచ 

ఆపప, “నీకు శిక్ష విధించ్నని” చెబుతతంది.  

యిేసచకు మనతో సహ్వనచభవమునాందచన, మన కషాట నిా అర్్ం చేసచకుని, మనకు రావ్ాల్నసన శిక్షనచ 

తొలగచంచి మనప ై తన కృపనచ కుమమరచంచ్గలడు. ఈ కృప మోతనదచ ప దదది. కృప న్నక ంతో సహ్వయపడింది. 
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జాన్, పరచస్పితిని వివరచంచింది. కీరసచు కు దగ్ర్యాయనచ. యిేసచ అనిాటిటనీ అర్్ం చేసచకుంటాడు. ఆయన పూరచుగా 

అర్్ం చేసచకోని భాద ఏదీ న్న శ్రచర్ంలో ఎనాడూ ఉండదచ. ఆయనకు తెలుసచ. అకకణుి ంచి, కృప, కర్ుణల 

కోసం ప్రా రచదసాు నచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ. దీనిని ఇంకొంచ్ం వివర్ంగా చెపపండి. ఆయన సానచభూతి చ్ూపపసాు డు, 

కషాట నిా అర్్ం చేసచకుంటాడు. దీనిా ఇంకొంచ్ం వివర్ంగా చెపపండి.  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   ఊ. గచరకు పదనలు, సానచభూతి, సహ్వనచభావం – ర ండిటినీ తెలుగులో కల్నపపవ్ేసచు ంటాం. 

ఇది నిజంగా బాధనచ పంచ్చకోవడం, మనం అనచభవించే బాధలకంటే అధిక బాధనచ అనచభవించనడు. ఇకకడ 

మనచష్తలు అనచభవించే పరతి బాధ, నిరాశా నిసపృహలు హృదయ వ్ేదనలనిాటి గురచంచి యిేసచ కీరసచు కు 

ముందే తెలుసచ ఆయనకిది కరొ తు  కాదచ. పరజలంతగా కష్టపడతనర్ని న్నకు తెల్నయదనడు.  

యిేసచ కీరసచు  కలారచ స్పలువప  ైవ్ేలాడుతతనాపుపడు, ఆయనప ై దేవుని కోప్ాగచా ర్గలడం గురచంచి, దేవుడు 

యిేసచనచ విడిచివ్ేయడం గురచంచిన సతనయలనచ మానవ మాతతర లమ ైన మనం అర్్ం చేసచకోలేము. “న్న దేవ్ా! 

న్న దేవ్ా! ననె్ాందచకు చేయి విడచితివి” అని యిేసచ చెపపడం గురచంచి బ ైబిలులో వ్ార యబడింది. యిేసచ కీరసచు  

ఎంత ఘోర్మ ైన శ్రమలనచ శిలువప ైన వ్ేరలాడుతూ అనచభవించనడయ  మనం అర్్ం చేసచకోలేము. ఐతే ఈ 

స్పలువకాలపు శ్రమలు, మన పరధనన యాజకుడు అనచభవించిన పరతి శ్రమనచ, నిరాశా నిసపృహలనచ, 

నిందలనచ, దూష్ణలనచ మనకు సూచ్న ప్రా యంగా తెలుపుతతన్నాయి. యిేసచ మనల్నా అర్్ం చేసచకుంటాడు. 

మనకోసం దేవుని ముందచ ప్రా రచదసాు డు. ఆయన దేవుడు- మానవుడు. సానచభూతి చ్ూపపసాు డు. 

అవసర్మ ైనపుపడు కృపకోసం ఆయన వదదకు వ్ెళ్ుగలం. నే్నచ వ్ెళ్ుగలనచ.  
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :కొనిా సార్ుె  మీర్ు న్ొపపపతో ఇంటికి వసాు ర్ు. 1-10 స్ేకల్ లో ఏది మీకు మంచి 

రోజు?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   న్ొపపప 6 కంటే తకుకవ ఉంటే ఒర్ుచకోగలనచ, ఎకుకవ ఉంటే భరచంచ్లేనచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :సరే, న్ొపపప చనలా ఎకుకవ ఉనాపుపడు, మీర్ు ఇంటికి రాగానే్ స్పండీకి తెలుసచు ంది. 

మీర్ు బేస్ేమంట్ లోని మీ గదకిి వ్ెళ్లుపో్ తనర్ు. ఈ వచ్నం   ఎలా ఆదరచసచు ంది?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   ఆ సతనయనిా పటలట కుంటానచ. దేవుని గురచంచి నే్నచ నమ్మమన సంగతతల్నా న్న అనచభవం 

చెబితే ఒపుపకోనచ. న్ొపపప దూసచకోచిచనపుపడు, నిరాశా నిసపృహలు ముంచి వ్ేస్పనపుపడు, డనకటర్ుె  

సహ్వయపడలేకునాపుపడు, మీకు చివరచగా మ్మగచలేది మీర్ు, దేవుడు, మీ శ్రచర్ంలోని న్ొపపప మాతరమే. 

దేవుడవెర్నే్ది న్న అనచభవం నే్ర్పదనే్ది నే్నచ గుర్ుు చేసచకుంటానచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇది చనలా ముఖాయంశ్ం.  

మళ్ళు చెపపండి.  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   దేవుడెవర్నే్ది న్న అనచభవం చెపపలేదచ. వ్ాకయం చెపపగలదచ. పశిచమ దేశాలోె నచ, 

పరపంచ్ంలోనచ ఉనా సమసయలోె  ఇది ముఖయమ ైనది. దేవుడెవర్ని తెలుసచకునే్ందచకు అనచభవ్ానిా 

గమనిసాు ం. ఇది అబద్ం దననిా తతడిదిచివ్ేయాల్న. మానవభాష్లో దేవుని నిర్ాచించ్లేము. దేవుడు ఎవర్నే్ 

అంశానిా ఆయన కారాయలనచ, వ్ాకయం తెలుపుతతనాది. నే్నచ, దేవుడు, బాధ అనే్ పటలట పుర్ుగు గూడు ఇది. 

వ్ాకాయనిా ధనయనించ్గానే్ శ్రచర్ంలోని న్ొపపప తగ్దచ. క్షణంలో న్ొపపప తగచ్ పో్ యి, గొపప ఉతనసహ్వనిా కల్నగచంచ్డననికి 
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ఇది ఆతీమయ ఐబో పో్ర ఫపన్ మాతర కాదచ. ఐతే పరభువు తన వ్ాకాయనిా గురచంచి చెపపపన మాట సతయమనే్ సంగతి 

నే్నచ గరహించననచ దననిని న్న ఆతమలో నమ్మమతే, అనచదిన జీవితంలో నమమలేన్న?  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. ఇపుపడు జాని ని అడుగుదనం. సరేన్న? గతంలో మీకు జరచగచన విపతతు  

గురచంచి మీ పేరక్షకులకు వివరచంచ్ండి. పదిహేడేళ్ు వయసచలో మీర ంతో అందంగా ఉండవే్ార్ు, ఔన్న? 

తరాాతేమయింది? ముఖయంగా, ఎకుకవ బాధలోె , న్ొపపపలో ఉనా పరజలతోటి మీర్ు మాటాె డనల్న.ఎకుకవ 

శ్రమలతో న్ొపపపతో బాధపడుతతనా తమ జీవిత భాగసాాములు. దీనిా గురచంచి మన అతిదచల్నా యిేమని 

అడుగుతనరో తెలుసచకొమమని నే్నచ మా ఆఫీస్క ఉదయ యగులకు చెప్ాపనచ. ఆ న్నలుగు పరశ్ాల్నా వినండి. ఈ న్ొపపప 

ఎపుపడు ఆగుతతంది? ఈ న్ొపపప ఎపుపడు ఆగుతతంది? ఈ న్ొపపప ఎపుపడు ఆగుతతంది? న్ొపపప ఎపుపడు 

ఆగుతతంది? న్ొపపప ఎపుపడు ఆగుతతంది? మీర్ు తెలుసచకోదల్నచింది ఇది ఒకకటే.  

తమ కషాట నిా కాక, మరచ దేనీా దేవుని వదద  నచండి తెలుసచకోదలచ్ని పరజలు అనే్కులున్నార్ు. మీర్ు ర ండేళ్ళు 

కష్టపడనడ ర్ు. బ ైబిలు వచ్న్నల్నా ఎవర ైన్న చెపపడం మీకు నచ్చదచ. ఔన్న? ఆ నే్పధనయనిా చెపపండి. ఏం జేరచగచందయ  

చెపపండి. ఆ కథ చెపపండి. “మీరేం చెపపపన్న నే్నచ ల కక చయేననే్ వ్ారచకి మీరే సలహ్వ ఇసాు రో చెపపండి” 

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   చినాపుపడు, నే్నచ ర్కర్కాల ఆటలు ఆడుతూ తెగచంచి ఎన్నా పనచలు చేసచు ండే 

దననిని. ఒక సారచ ఎకుకవ లోతత లేని నీళ్ులోకి, ప ైకి వసాు ననచకుని తల కిరందచలుగా దూకానచ. ప ైకీ రాలేదచ. న్న 

తల కిరంద ఇసచక దిబబకు గుదచద కుంది. న్న పుర రకు దెబబ తగచల్నంది, వీపు ఎముకలు న్ొకక బడి, న్న వ్ెనె్ాముక 

విరచగచ పో్ యింది. ఏమాతరం కదలేె క నే్నచ నీళ్ులో బో రాె  పడి ఉన్నానచ. ఐతే, నీళ్ులో న్న పరకకనే్ ఈదచతతనా న్న 

సో దరచ నే్నచ కదలకుండన బో రాె  పడి ఉండటం చ్ూస్పంది. విచితర మేమంటే ముందచ రోజు రాతిర నే్నచ న్న జుతతు కు 

ప రొక్ష డై్ ర్ంగు రాసానచ. న్న తెలెటి జుతతు  నీటిప ైన తేలడం న్న సహో దరచ గమనించింది. ఆమ  నే్నచ బో రాె  పద ి
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ఉండటం గమనించి తార్గా న్న వదదకు వచిచ ననచా నీటిలో నచండి బ ైటకు లాగచంది. నీటిని ఊసూు  ఊపపర్ందక 

నే్నచ కొటలట  మ్మటాట డుతతన్నానచ.  

ననచా ఆసచపతిరకి తీసచకువ్ెళ్ళుర్ు. swim suit తీస్ేశార్ు పుర రలో బో లుట లు బిగచంచనర్ు. Stryker fram మీద 

canvas పడకలో traction లో పడుకో బ టాట ర్ు. ఇలాంటి పనచలనీా చనలా వ్ేగంగా జరచగచపో్ తతన్నాయి. ఐతే 

ఉనాటలె ండి, జాని, నీ వ్ెనె్ాముక విరచగచపో్ యింది. నీవికప ైన చేతతలతోటి ఏపనినీ చయేలేవు. ఎనాడు 

నడువలేవని డనకటర్ుె  చెపపపన వ్ెంటనే్, నే్నె్ంతో దిగులుతో కృంగుదలలోకి వ్ెళ్ళె నచ. ఎనాడూ, నడవలేనచ, 

కోకోకోలా స్ీసానచ పటలట కోలేనచ, తల దచవుాకోలేనచ, పండుె  తోముకోలేనచ – అనే్ మాటలకు అర్్ం 

తెల్నయనంతగా మ దడు మొదచద బారచపో్ యింది. ఆతమ హతనయ చేసచకోవ్ాలనే్ కోరచక న్నలో ప రచగచంది. రాతతర ళ్ళు 

మంచ్ంలో పడుకుని, తలనచ వ్ేనకకు ముందచకు వ్ేగంగా వంచ్చతతంటే ఎపుపడయ  ఒకపుపడు వ్ెనె్ాముక 

విరచగచప్ో యి చ్నిపో్ తననచ అనచకున్నానచ. చ్నిపో్ కపో్ తే, న్న పరచస్పితి మరచంత క్షీణణంచిపో్ తతంది. న్నలో 

ఒంటరచతనం.  

హెబ్రర పతిరక చివరచ భాగంలోని వచ్న్నల్నా మ ైకేల్ చెదవగా విన్నానచ. దేవుణణి  నమామలనే్ ఆశ్ న్నలోనూ ఉనాది. 

ఐతే, తననచ గురచంచి బ ైబిలోె  చెపుపకునా దేవుడు ఈయనే్ ఐతే, న్న విపతతు లో కూడన ఈయన హసుం ఉండి 

తీరాల్న, అలాంటపుపడు ఈయననచ ఎలా నమమడం? 

ఐతే, ఒక రాతిర నే్నచ అధికమ ైన నిరాశా నిసపృహలతో న్ొపపపతో, ఎంతో కృంగచప్ో యి పడుకుని ఉన్నానచ. ఎందచకో 

గాని మ ైకేల్ న్నతో చెపపపన ఈ యిేసచ కీరసచు నచ గురచంచి ఊహించ్చకోవడం ప్రా ర్ంబించననచ. నే్నచనా హ్వస్పపటల్ 

వ్ార్ుడ  తలుపులో నచండ ివచిచ, నిదిరసచు నా ఇతర్ రోగులనచ దనటి న్నవదదకు వసచు నాటలె గా ఊహించననచ. ఆయన 

న్న బ డ్ పరకకకు వచిచ నిలబడినటలె  అనిపపంచింది. ఊహించ్చకున్నానచ. కనిపపంచ్లేదచ. మంచ్ం పరకకన gaurd 
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railనచ ఆయన నె్మమదిగా కిరందికి దించ్చతతన్నాడు. న్న బ డ్ ప ై న్న పరకకనే్ కూర్ుచని నకళ్ులో పడిన 

వ్ెంటలర కలనచ తొలగచంచినటలె గా అనిపపంచింది తర్ువ్ాత ఆయన తన అర్చేతిని న్నకు చ్ూపపసూు , “జాని! నీకోసం 

మర్నించెంతగా నే్నచ నినచా పేరమ్మస్ేు , ఈ కష్టంలో కూడన ననచా నమమవచ్చచనని తెల్నయదన?” అన్నాడు.  

దననితో, హెబ్రర న్నల్వ ఆదనయములో ఉనా వచ్నంలోని భావం న్నకు పూరచుగా అర్్మయింది. న్నకొక పరధనన 

యాజకుడు ఉన్నాడు. న్నకు దేవుడు ఉన్నాడు, బ ైబిలులోని దేవుడు ఎకకడయ  దూర్ంగా పర్ాత శిఖర్ంప ైన 

కూర్ుచని చేతి వ్ెళ్ళునచ కదలి్నసూు , న్న బాధనూ, కషాట నిా గురచంచి ఏమాతరం పటిట ంచ్చకోకుండన కూర్ుచనే్ వ్ాడు 

కాదచ. లేదచ. మా బాధనచ పూరచుగా అర్్ం చేసచకున్నాడు. ఇతర్ుల వార్ూ వ్ెళ్ులేని చోటికి యిేసచ వ్ెళ్ుగలడని 

గరహించననచ. ఏ డనకటర్ూ వ్ెళ్ులేని చోటికి, ఏ కౌనిసలర్ వ్ెళ్ులేని చోటికి ఏమందచ వ్ెళ్ులేని చోటికి వ్ెళ్ుగలడు. 

మీర్ు నే్నూ హృదయాల్నా తరెచచి ఆయనచా లోనికి రానిస్ేు  మన జీవితనలోె  ఆయన సంకలాపనిా చ్ూడగలం. 

అది కేవలం ఒకక క్షణంలో జరచగచపో్ తతందని అనచకోకూడదచ. ఐతే, ఆ రాతిర, “జాని, నీవు ననచా నమమవచ్చచ”, 

అని ఆయన చెపపపనటలె  ఊహించ్చకున్నానచ. సర ైన మార్్ంలో ఇది మొదటి అడుగు.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మీర్ు ర ండు చితనర ల నిచనచర్ు. మొదటి చితరం ఏమ్మటి?  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   ఇదిగో, నే్నచ దననిా ఆసచపతిరలో ఉనాపుపడు బొ గు్ నచ ఉపయోగచంచి గచశానచ. బొ గు్  

ప నిసలుా దంతనల మధయ బిగచంచి పటలట కుని రాయడం, గచయడం నే్ర్ుచకున్నానచ విపతతు కు ముందచ నే్నచ 

బొ మమల్నా గచస్ేదననిా. భయంకర్మ ైన వ్ేదననచ తెల్నపే ఈ చితనర నిా నే్నచ గచస్పనపుపడు “ఓ దేవ్ా! ఇదేన్న, న్న 

జీవితం? నే్నచ చ్నిపో్యిే దనకా ఇదే విధంగా జీవించనల్నసందేన్న?” అనే్ బాధనచ దేవునికి తెలప్ాలని 

అనచకున్నానచ. దీనిా చ్ూసచు నా పరక్షకులోె  అనే్కులు, నిరాశా నిసపృహల గుంటలోనచంచి “ఓ దేవ్ా! ఇదేన్న న్న 

జీవితం? అని పరశిాసచు న్నార్ని తెలుసచ. మీ మ దడుకు గాయమయింది. ఒంటరచతనంలో ఉన్నారేమో, మానస్పక 
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వ్ాయధి, ఒకవ్ేళ్ మీ బిడడ  తీవరమ ైన అవిటితనంతో పుటిట ందమేో. మ్మమమల్నా భర్ు వదిలేశాడెమో. మీకు 

మర్న్నంతకమ ైన వ్ాయధి ఉనాదని తెల్నస్పందేమో, ఇపుపడు మీర్ు, ఇదేన్న న్న జీవితం? న్న వళ్ు కాదని 

తలుసచు న్నార్ు? మ ైకేల్, నే్నూ ఇదే మాటనచ చెప్ాపమని పేరక్షకులందర్ూ గరహించనల్న”. నిజానికి ఈ ఉదయం 

నిదరలేచి,” ఓ దేవ్ా! ఇక న్న వలె కాదని చెప్ాపనచ. ఐతే, బ ైబిలోె  న్నకు నచిచన విష్యం, అది 

ఆశాభావ్ానిాసచు ంద”ి. ర్కర్కాల వచ్న్నలు పో్ర తసహిసచు న్నాయి, “ననచా బలపర్చ్చ కీరసచు  నందచ నే్నచ 

సమసుమునచ చేయగలనచ” అనే్ ఫపల్నపీప 4:13 వచ్న్ననిా పటలట కున్నానచ. సమసాు నిా నే్నచ యిేసచ కీరసచు  

దనారా చెయయగలనచ.   

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ చితరం ననచా కలకాలం వ్ేదిసచు ంటలంది. ఔనచ ఇంకా ర్ండవ చితరం 

సంగతేమ్మటి?  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   సరే, ఈ ర ండవ చితరం. ఈ ర ండవ చితనర నిా నే్నచ గచయలేదచ. నే్నచ ఆసచపతిరలో నచంచి 

వచిచన తర్ువ్ాత న్న స్ేాహతితడు గచస్ప ఇచనచడు. నే్నచ జీవితపు ఫాజిలుా సరచచేయడననికి పరయతిాసచు ండటం 

చ్ూచిన అతడు “జాని, జీవితననిా ఒక కరమంలో ఉంచ్చకోవ్ాలని అనచకుంటలన్నావు. అనీా హతతబద్ంగా 

ఉండనల్న అన్నావు. నీ జీవితననికి అర్్ం తెల్నయాలని అనచకుంటలన్నావు. ఐతే ఒక సంగతి. ఫాజిల్ లో 

కనబడుకుండన ప్ో యిన ముకకలు నితయతనానికి అవతల్న వ్ెైపున మాతరమ ేదొర్ుకుతనయి అన్నాడు. అతడు 

గచస్పన ఆ బొ మమ నచ పరచక్షించినపుపడు, దేవుడు న్నకీ కషాట నిా ఎందచకు కల్నగచంచనడయ  తెలుసచకుని, ఫాజిల్ 

ముకకల్నా ఒక కరమంలో ఉంచ్డమే జాా నం కాదని గరహించననచ. జాా న మనగా, ఫాజిల్ ముకకల్నా సరచగా 

అమర్చలేక పో్యిన్న సరే దవేుని విశ్ాస్పంచ్డం. మరో వ్ెపైున జీవితం సరచగా ఉంటలంది.” ఆ నిరచక్షణన ననచా 
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బరతికిసచు నాది ఎలాంటి కార్ణం లేకుండన వచిచన ఈ పక్షవ్ాతననికి కార్ణననిా తెల్నపే తనళ్ళనిా దేవుడు తపపక 

ఇసాు డనే్ నమమకం. ఆ రోజు కోసం లేచి ఉన్నానచ దనని కోసం కాచ్చకున్నానచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మ ైకేల్, దచరాార్ునచ వినిన కృంగుదలలోంచి పరజల లా బ టై పడనలనే్ అంశానిా 

చ్రచచసచు న్నాం. ఒక రోజు మీర్ు భార్యతో సో ఫాలో కూర్ుచని ఉండగా కళ్ులోంచి నీర్ు కారచపో్ తతనాదని చెప్ాపర్ు. 

ఐతే, ఆమ  చెపపపన మాటతో మీర్ు దచుఃఖం లోంచి బ ైట పడగల్నగార్ు ఆమ  ఏమనాది?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   ఎందచకు ఆతమ హతయ చేసచకుంటారో న్నకు అర్్మ ైందని సూచ్న ప్రా యంగా చెపపప, ఎలా 

ఆతమ హతయ చేసచకుంటార్న్నానచ. ఎందచకంటే న్న భార్య న్న న్ొపపపన తగచ్ంచేందచకు ఏమీ చేయలేక పో్ తతనాది. 

ఆమ  జవ్ాబు చెపేపందచకు ముందచ, మూడు న్నలుగు నిమ్మషాలు ఆగచంది. కొదిద  స్ కనచె  కళ్ళు మూసచకుని 

అలాగే కూర్ుచని ఉనాది. ఆ తరాాత కళ్ళు తెరచచి చ్ూస్ప ఈ రోజు వర్కు దేవుడు న్నపటె నమమకంగా ఉన్నాడు. 

రేప ందచకు నమమకంగా ఉండడు అనాది. అది, “సరే, ఎస్ ె  ధెైర్యం తెచ్చచకో, భయపడకు, ఈ గుంటలో 

కూర్ుకునిప్ో కు, ఇది నిష్్రయోజనం”. అని ననచా నే్నచ పో్ర తసహించ్చకోడననికి ఇది న్నకు సహ్వయపడింది. ఆ 

కృంగుదలలోంచి బ ైట పడటానికి ఇలాంటి అనే్క సందరాాలు న్నకు ఎంతగాన్న సహ్వయపడిన్నయి.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   చ్ూడండి. మ ైకేల్, న్నకూకడన ఇలాంటి అనచభవమునాది. మీకు సతనయనిా 

చెపేపందచకు మా పరకకన స్పండి ఉనాది. పరజలు కషాట లోె  బాధలోె  ఉనాపుపడు, పరజలు ఒంటరచ తనంలో కృంగచ 

పో్ తతనాపుపడు, వ్ారచకి సతనయనిా తెల్నపేందచకు పరకకన ఒకర్ు ఉండటం ఎంత అదచాతం! నే్నచ ఆసపతిరలో 

ఉనాపుపడు క ైైసువ స్ేాహితతలు న్న పడక వదదకు పపజాే నచ తెచిచ ఇసచు ండే వ్ార్ు. డయనట్స తీసచకు వచిచ 

ఇచేచవ్ార్ు. న్న పక్షవ్ాతపు వ్ేరలెకు నైె్ల్ పో్ ల్నష్ తెచేచవ్ార్ు. న్నమురచకి జుటలట నచ దచవ్ేావ్ార్ు. యిేసచ చతేతలే ఈ 

పరజలు.  
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పరజలు బాధలోె  ఉనాపుపడు, ఒంటరచగా బాధపడకూడదచ కషాట లోె  ఉనావ్ార్ు ఒంటరచగా బాధపడటం దేవుని 

ఉదేదశ్ం కాదచ. అందచకే దేవుడు ఆతీమయ సమాజానిా సృషపటంచనడు. అందచకే సంఘానిా సృషపటంచనడు. బాధలోె  

ఉనావ్ారచని ఆదచకునే్ందచకు దగ్ర్లేనే్ క ైైసువులున్నార్ు. మీర ంతో పరయతిాస్ేు నే్గాని, “న్నకు సహ్వయం 

కావ్ాలని అడగలేక పో్ వచ్చచ. ఐతే అడగడం మంచిది. అనగా, న్నకు దేవుని వదద  నచండే కాదచ, దేవుని పరజల 

వదద  నచండి కూడన సహ్వయం కావ్ాలని సహ్వయానిా అందచకోడం మంచిది”. మీకషాట లోె  దేవుడు తపపకుండన 

మీకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయన గాయపడనడ డు మీ బాధల కొర్కు ఆయన గాయపడనడ డు. మీప ైన కృప 

చ్ూపపంచే పరధనన యాజకునిగానచ, తండిర ఎదచట మీకు ఉతుర్ వ్ాదిగానచ, మీ కొర్కు వ్ాదించే వయకిుగానచ మీప ైన 

తన కృపనచ కుమమరచసూు , శాంతిని, శ్కిునీ అందిసచు న్నాడు. విశాాసంలో అడుగువ్ేస్ేు  చనలు, ఆ విశాాసం 

ఆవగచంజంత చినాదిగా ఉన్నా, ఎంత చినాదిగా ఉన్నా గొపప అదచాతం జర్ుగుతతంది. మీర్ు కొంచ్ం సిల మ్మస్ేు  

ఆయన అధికంగా ఆకరమ్మసాు డు. మీర్ు వ్ేస్పన విశాాసపు అడుగునచ బటిట  మీలో ఆశాభావ్ానిా పో్ర తనసహ్వనిా 

ప ంచ్చతనడు. కొంచ్ం ఆలసయమ ైన్న తపపక జర్ుగుతతంది.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మ ైకేల్, దీనిా ముగచంచ్ండి. మేము చెపపపన మేము చెపపపన సంగతతల పరకార్ం 

చేస్పన వయకిుకి మీరచవాదలచిన సలహ్వ ఏమ్మటి? ఎలా ప్రా ర్ంభించనల్న?  

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   మీర్ు చివరచ దశ్కు రావ్ాల్న. మీకు సహ్వయం అవసర్మని గురచుంచనల్న. మీక వర ైన్న 

సహ్వయపడనల్న. జాని చెపపపనటలె గా, మనకు సహజంగానే్ సహ్వయపడే గునముంటలంది. సమసాు నీా కల్నగచ 

ఉనావ్ార్ు ఈ మాటనచ ఒపుపకోర్ు. కొందరచకి ఇతర్ుల సహ్వయానిా కోర్డం చనలా కష్టంగా ఉంటలంది. కీరసచు  

వ్ెైపు తిర్గండి, ఆయన పరధనన యాజకుడు మనచష్తలు చనలా పనచల్నా సకరమంగా చెయయగలర్ు. ఐతే ఎవర్ూ 

తొంగచ చ్ూడలేని మన మనసచలోతతల లోపల, హృదయాలు తొలగచంచ్లేవు గాని, కీరసచు  పేరమ తొలగచంచ్ గలదచ. 
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ఆయనే్ పరధనన యాజకుడు. మనకోసం విజాా పన చేయువ్ాడు. విశాాసంతో ఆయన వ్ెైపు తిరచగచతే సహ్వయ 

ప్ాడగలడు.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :కార్యకరమంలో మొదటి ఎపపసో డునచ ప్రా ర్ంభించనము. జాని, మ ైకేల్ ల 

కృంగుదలనచ, నిరాశా నిసపృహలనచ దేవుడెలా పో్ గొటాట డయ  చెపపమని వచేచ వ్ార్ం అడగబో తతన్నానచ. 

ఎందచకంటే దేవుడు చేస్పన సహ్వయానిా గురచంచి మీర్ు చపె్ాపర్ు గాని కొనిా సార్ుె  మీర్ందర్ూ కృంగచ పో్ యి, 

నిరాశా నిసపృహలలో పడిన సందరాాలున్నాయి. దేవుడు సహ్వయం చేశాడు. మీక లా దేవుని సహ్వయం 

లభించిందయ  చెప్ాపల్న. సరేన్న? అపుపడేం జరచగచంది? కార్యకరమంనచ చ్ూసచు నా వ్ారచకీ సంగతతలు తెల్నయాలని 

అనచకుంటలన్నానచ. కషాట ల్నా అందర్ం అనచభవిసచు ంటాం. తపపక కార్యకరమానిా చ్ూడండి.  

 

***** 
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