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కష్టకాలంలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు? కార్యకరమం-2.

అనౌన్సర్: ఈ రోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో జీవితంలో ఆశ్చర్య కారాయలు జర్ుగుతనయి. ఈ రోజు ఆరోగయంగా
ఉంటే, రేపు మీకు మర్ణనంతకమైన వ్ాయధి ఉనాదని డనకటర్ చెపపవచ్చచ. విపతత
ు లు, వ్ాతనవర్ణం, న్ేరాలు,
రోగాలు మన జీవితనల్నా ఒకక క్షణంలో మారచచవ్ేయ గలవు. అలాంటపుపడు దేవుడు ఎకకడున్నాడని పరజలు
అడగవచ్చచ. వీళ్ళు, వ్ారచకంటే ఎకుకవ బాధలు అనచభవించిన వ్ారచ వదద నచండి జవ్ాబులనచ కోర్ుతతన్నార్ు.
ఈ రోజు, ఇలాంటి ఇదద రచ కథన్నల్నా వినండి.
జాని ఎరచకసన్ టడన. పదిహడ
ే ేళ్ు వయసచలో ఈత కొడుతతనాపుపడు జరచగచన పరమాదంలో వ్ెన్ెాముక విరచగచ
పక్షవ్ాతం వచిచంది. గత యాబై ఏళ్ళుగా చ్కారల కురచచలోన్ే కూర్ుచని ఉనాది. దననిపన
ై , చనతి కేనసర్ు రాగా
పరతీదినం విపరచతమైన న్ొపపపతో బాధపడుతతంది. మూడి బైబిలు ఇనిటిటయయట్ అధయక్షుడు డన. మైకేల్ ఎస్ె కి
భరచంచ్లేనంత వీపు న్ొపపప రావడంతో ఆపదవికి రాజీన్నమా చేశాడు. చనలా సార్ుె ఆపరేష్నచలు చేస్ప. డిస్కక
లనిాటినీ డనకటర్ె ు పూరచుగా తొలగచంచి వ్ేస్ప, ప్ారణనలు కాప్ాడేందచకు వ్ెన్ెాముకలోని ఎముకలనిాటినీ కల్నప్ార్ు.
ఇపపడు బరంట్ వుడ్, టేన్ేస్పస లో బైబిలు సంఘములో పరధనన ప్ాసట ర్ుగా పనిచేసు చన్నాడు కానీ, విపరచతమైన
న్ొపపపతో బాధపడుతతన్నాడు. వీరచదదర్ూ. కషాటలోె దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడన్ే పరశ్ాకు ఈ రోజు జవ్ాబిసాుర్ు. ఈ
పరతేయక జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో మాతో కలుసచకోండి.
*****
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మా కార్యకరమానికి ఆహ్వానినచటున్నాం. న్న పేర్ు జాన్ ఆంకర్ బర్్ ఈ
కార్యకరమానిా చ్ూసచునాదచకు వందనములు. ఇదద ర్ు అతిధచలు డన. మైకేల్ ఎస్ె , డన. జానీ ఎరచకసన్ టడన లు
మన మధయ ఉన్నార్ు. ఈ రోజు కార్యకరమంలో, నిర్ంతర్ న్ొపపపతో జీవించేందచకు దేవుని శ్కిునీ ఎలా
అందచకోవ్ాలని వీరచని అడగబో తతన్నాము. మీలో కొందర్ు నిర్ంతర్ న్ొపపపతో ఉన్నార్ు. నిర్ంతర్ న్ొపపప అనగా
అది వదిల్న వ్ెళ్ుదచ. అది రేపు ఉంట ంది, తరాాతి రోజు కూడన ఉంట ంది. ఆ న్ొపపప రోజు రోజుకూ అధికమై
ప్ో తతంట ంది. దనంతో ఎలా బరతకడం? దేవుడెలా సహ్వయపడతనడు? వదలని న్ొపపప క ంగుదలలోకి తీసచకు
వ్ెళ్ళతతంది. ముందచకెళ్ు లేము. తరాాత నిరాశా నిసప హలు ఎందచకంటే మనం మునచపు రోజు చేసు చనా
చినా చినా పనచలనచ కూడన చెయయలేకప్ో తనం. ఔన్న? మైకేల్ ఈ కార్యకరమంలో ఎందచకు అన్ే పరశ్ాకు మీర్ు
జవ్ాబివాండి. ఎందచకు దేవుడు శ్రమల్నా కల్నగచసు ాడు?

డన. మైకేల్ ఈస్పె : చనలా కార్ణనలు, మూడింటిని చెబుతననచ. మొదటిది – మనం వయకిుగతంగా చేస్పన ప్ాపం
కొనిా సార్ుె మనకు బాధల్నా తీసచకొసచుంది. నిర్ంతర్ం, కాదచ గాని మనం పతనమైన జీవులం గనచక, ప్ాపపు
సమసయలోె పడతనం. కొనిా సార్ుె మన అనచదిన జీవిత విధననమే ప్ాపంలో నడుసచుంట ంది. దేవుడు మనలనచ
చేరచచేయయడననికి వ్ాయధచలనచ కల్నగచంచ్వచ్చచ. స్ప. ఎస్క లెవీస్క. తిర్గబడే మనసన్ే కోటలో బాధ ల ంగచప్ో వడమన్ే
జండననచ ప్ాతతతతందని రాశాడు. న్ేనచ ప్ాపం చేసు చంటే, దేవుడే విధంగా, మన ద ష్పటని మార్లుచతనడు.
రెండవది, పతనమైన స ష్పటలో మనం పతనమై ప్ో యాం. ఆదిలో, ఆదనము, హవాలు నిష్పదధ ఫలానిా తిని
దేవుని ఆజఞ నచ ధికకరచంచిన రోజునచండి సమసు ం ప్ాపంలో పతనమైంది. కనచక, మన కళ్ుకు చ్తార్ం వచిచంది.
పలువురచకి కాళ్ు న్ెపుపలు, వయసచ పరచగే కొదిద ఒళ్ె ంతన వ్ాయధచలు. కార్ణం, మన ప్ాపపు జీవితం
మాతరమేనని చెపపడననికి వీలేె దచ ఐతే పతనమైన స ష్పటలో మనం పతనమయయం.
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మూడవది. చనలా బాధనకర్మైన నిజం, మనం గరహంచ్లేని కార్ణనల్నా బటిట దేవుడు కషాటనిాసాుడు. ఐతే మరొక
పదద పరణనల్నకనచ న్ెర్వ్ేర్చడం కోసం, దేవుడు బాధల్నా కల్నగచసు ాడని అనచకుంట న్నానచ. నిర్ంతర్ న్ొపపపలో అవిటి
తనంలో ఉనాపుపడు మనమొక నిర్ణ యం తీసచకోవ్ాల్న – ఈ భయంకర్ బాధలోంచి ఎలా బైటపడగలనచ?
దేవుడు మంచివ్ాడు, పేరమా మయుడు, ఐతే ఇపుపడు న్న జీవితంలో ఇనిా కషాటలెందచకు ఉన్నాయి?

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఒక వచ్నం, గుర్ుుకు వసచునాది, “మీర్ు న్నయందచ చ్ూచినటిట యు,
న్నయందచనాదని మీరచపుపడు వినచచ్చనాటిట యు ప్ో రాటము మీకునచ కల్నగచ యునాందచన కరస
ర ు చనందచ
విశాాసముంచ్చటమాతరమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు
అనచగరహంపబడెనచ”. (ఫపల్నపపప 1:29-30). లేదన అప్ో సు లుల కార్యములు 14:22 "... అన్ేక శ్రమలనచ
అనచభవించి మనము దేవుని రాజయములో పరవ్ేశంపవలెనచ." లేదన 2 కొరచంథీ 1:5, "కరస
ర ు చయొకక శ్రమలు
మాయందేలాగు విసు రచంచ్చచ్చనావ్ో, ఆలాగే కరస
ర ు చదనారా ఆదర్ణయు మాకు విసు రచంచ్చచ్చనాది." ఈ
మూడింటినీ వివరచసు ారా?.

డన. మైకేల్ ఈస్పె : ప్ౌలు జీవితననిా పరచశీల్నంచనలంటే, మనము దమసచక మార్్ ం వర్కు వ్ెళ్లె చ్ూడనల్న. అతడి
పపలుపునచ అననీయనచ గమనించనల్న.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :అది చ్కకని కథ. అది మంచి ఉదనహర్ణ.
డన. మైకేల్ ఈస్పె : భయంకర్మైన కథ
డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఊ. నిజమే.
డన. మైకేల్ ఈస్పె : అది గొపప భయంకర్మైన కథ. ఐతే...
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :అననీయ ఎవరో చెపపండి.
డన. మైకేల్ ఈస్పె : ఔనచ, సౌలు, కరస
ర ు చనచ అంగచకరచంచిన వ్ారచని ఖెైదచలో ఉంచేందచకు పరధనన యాజకుల వదద
అధికార్ పతనరలతో బయలు దేరాడు. దమసచక మార్్ ంలో అతడు వ్ెలుగునచ చ్ూచి గడిివ్ాడయాయడు. అననీయ
అన్ే పరవకు దమసచక పటట ణంలో నివస్పసు చన్నాడు. చినా పరవకు లు చేస్ే పనచల్నా చ్ూసూ
ు ఇతడు ఇంటలెన్ే
ఉన్నాడు. నీవు వ్ెళ్లె తనర్ుస వ్ాడెైన సౌలు కొర్కు విచనరచంచ్చమని దేవుడు చెప్ాపడు. ఆ భాగానిా
చ్దచవుతతన్నానచ.

డన. మైకేల్ ఈస్పె : “అననీయ పరభువ్ా, యిీ మనచష్తయడు యిెర్ూష్లేములో నీ పరచశుదచధలకు ఎంతో కరడు
చేస్ప యున్నాడని అతనిగూరచచ అన్ేకులవలన వింటిని. ఇకకడనచ నీ న్నమమునచబటిట ప్ారర్థ నచేయు
వ్ారచనందరచని బంధించ్చటకు అతడు పరధననయాజకులవలన అధికార్ము ప్ ంది యున్నాడన్ెనచ. అందచకు
పరభువునీవు వ్ెళ్ె ళము, అనయజనచల యిెదచటనచ రాజుల యిెదచటనచ ఇశారయిేలీయుల యిెదచటనచ న్న న్నమము
భరచంచ్చటకు ఇతడు న్ేనచ ఏర్పర్చ్చకొనిన సాధనమై యున్నాడు" - ఇకకడ వ్ాకయం మారచంది - " న్న
న్నమముకొర్కు ఎనిా శ్రమలనచ అనచభవింపవలెన్ో న్ేనచ ఇతనికి చ్ూపుదచనచ". ఇకకడ సౌలు అన్ే వయకిు
కెరైసువులనచ ఎంతో దేాష్పసు చన్నాడు. వ్ారచని చెర్ పటేట ందచకు యాజకుల వదద అధికార్ పతనరల్నా తీసచకున్నాడు.
ఇపుపడు చ్ూపులేదచ, అతడిని నిలదీస్ే పని అననీయకు అపపగచంచ్బడింది. తరాాత కథ మార్ంది. సౌలు
కంటి ప్ ర్లు రాల్నప్ో యాయి. ఐతే, అతడు న్న కొర్కు అన్ేక శ్రమలనచ అనచభావించనలన్ేది ఆశ్చర్యం
కల్నగచసు చనాది. యూదచలకు యూదచడుగా సౌలు పూరచుగా వ్ెనచదిరచగచ, అనచయలకు అప్ో సు లుడుగా మారాడు.
చనలా ఏండుె చెర్సాలలో గడిప్ాడు. ఓడ పగచల్నంది, కొర్డన దెబబలు, ప్ాముకాటె , హంసలు, తర్మబడి,
బుటట లో పైనచండి దించ్బడి ప్ారణనలు కాప్ాడు కోవడం కోసం ప్ారచప్ో యాడు. సదన తర్మబడటం, మర్ణం వర్కు
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చెర్సాల జీవితం. శ్రమలనచ అనచభవించేందచకు ఎంపపక చేయబడనిడు. మీకు శ్రమలు కావ్ాలా, సంపదలు
కావ్ాల్న అనిా ననాడిగచతే న్నకు సంపదలే కావ్ాలంటానచ? ఐతే ఇది లేఖనంలో దేవుని పరణనల్నకలా కనిపపంచ్దచ.
మన మందర్ం ఏదో ఒక విధంగా శ్రమలనచ అనచభవించనల్నసందే.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఊ. ఈ వ్ాకయ భాగంలో 26 వచ్నంలో ప్ౌలు, ఆపదలో ఉన్నానన్ే మాటనచ 8
సార్ుె వ్ాడనడు. అతడు సదన ఆపదలోన్ే జీవిసచున్నాడు. అతడు ఎంపపక చేయబడినవ్ాడు. దేవుడతనిని
వ్ాడుకోబో తతన్నాడు. ఐతే అతడి చెర్సాల శక్ష జీవితం, అన్ేకమైన హంసలు, రాళ్ుతో కొటట బడటం, పరజలచే
తర్మ బడటం, వ్ెళ్లున పరతి చోటా నిందల ప్ాలవడం లాంటి అన్ేక శ్రమలు. ఇతడు ఘనచడెైన అప్ో సు లుడు
ప్ౌలు దీన్ె ో మన ప్ాతర ఏమిటి?

డన. మైకేల్ ఈస్పె : ప్ౌలు జీవితననిా చ్ూస్ేు , అతడిలా మేము ఎంపపక చేయబడకున్నా, దేవుని పపలుపు మాకు
కూడన ఉనాది. కనచక, దేవుడు ప్ౌలునచ స్ేవకు పపల్నచినపుపడు, ఆయన తన మహమ కోసం ప్ౌలు న్ేలా,
వ్ాడుకొనచన్నాడో అతడికి తెల్నయదనచకుంటానచ. కనచక – జానీ, న్ేనచ బాధలతో నిండిన మా జీవితనలనచ
చ్ూసచకునాపుపడు, ఈ కార్యకరమంనచ చ్ూసచునా పరజలలో కొందర్ు మాకంటే కష్టమన
ై జీవితనలనచ
గడుపుతతన్నార్ని గరహంచి మీర్ు ఎంపపక చేయబడిన వ్ార్ని గరహంచనల్న. ఇదే కఠచనమన
ై భాగం. ఈ
సామరాధానిా ప్ో గొటట కుంటే, మునచపు చేసు చనా పనచల్నా చెయయలేం. పనికిరాని వ్ార్మన్ే భావం. ఇకకడ
వ్ాకయమ అర్ధం కాలేదచ కాని ఎపుపడు బలహీనచడన్ో అపుపడే బలవంతతడనని వ్ాకయమనాది. మన శ్రచరాలోె
ఎనిా బలహీనతలునాపపటికర అపుపడే మనలని వ్ాడుకుంటాడు. ఆయన క పకు అర్హత ప్ ందటానికి ఒక
జీవిత కాలం చనలదచ. ఆ విష్యానిా గురచంచి తరాాత చ్రచచదనదం.
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఊ సరే. ఇపుపడు మీ గత జీవితననిా గురచంచి మాటాెడదనం. సరేన్న? ఎందచకంటే
మీకు ఈ న్ొపపప రాకముందచ. ఏ పనిన్ెైన్న సచలభంగా చేస్ే వ్ార్ు. ర్కేాట్ బాల్ ఆటలో న్ెప
ై ుణయం, కార్ులనచ
రచపేర్ు చేయడం, యింటలె వసచువులనచ బాగు చెయయడం, యంతరంతో గడిి కోయడం, ఆ జీవితననిా గురచంచి
చెపపండి.

డన. మైకేల్ ఈస్పె : మీర్ు న్న ప్ాత జీవితపు సంగతతలనచ జాఞపకం చేస్పనందచకు వందనములు. అదంతన,
నిజమే. న్నలో సాయం సంవ దిధ ఉనాదని తలుసూ
ు మన బలహీనతల్నా మరచచిప్ో తనం. న్ేనచ ఎలాంటి పనిన్ెైన్న
న్ేర్ుచకోగలనచ దేన్ెైాన్న చేయగలనచ అని గరచాసాుం. మనం ముందే చెపుపకునాటె , ఇలాంటి ఆధనరాలనీా
కూల్నప్ో యినపుపడు ఆతమ పరచక్ష చేసచకుంటాం. న్ేనచ లోకంలో చేస్ే మామూలు పనచలోె న్నకు గురచుంపు
కలగదచ. కరస
ర ు చ స్ేవలో న్నకు గురచుంపు లభిసచుంది. కరస
ర ు చనచ గురచంచి ఆయన పనిని గురచంచి మాటాెడితే ఆయనకు
ఉపయోగపడగలం. ఆయన మనకు లోప్ాలునాపపటికర, మనకు వ్ాయదచలునాపపటికర మనల్నా తన కోసం
వ్ాడుకుంట న్నాడు. ఆయన అధిక జాఞనచలనచ బలవంతతలనచ కాక, జాఞనచలనచ , ఘనచలనచ సచగు్పర్చ్డననికి
ఈలోకంలో బలహీనచలనచ ఏరాపట చేసచకున్నాడు, కనచక కరస
ర ు చలో సాథన్ననిా సంప్ాదించేందచకు కష్టపడనల్నస
వసచుంది. న్న అనచభవం దేవుని గురచంచి న్ేరచపంచ్డం కాదచ వ్ాకయం న్నకు దేవుని గురచంచి న్ేరచపంచనల్న.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :సరే, జానీ, న్న జీవితంలో నిర్ంతర్ం వదలని న్ొపపపతో బాధపడుతూ నిరాశా,
నిసప హలలో, క ంగుదలలో పడిన వ్ారచకి దేవుడు వ్ాకయం దనారా ఇసచునా ఓదనర్ుపనచ గురచంచి మాటాెడదనం.
న్ేనచ మిముమనచ జాఞపకం చేసచకునాపుపడు దేవునికి క తజాఞతనసచుతతలరచపసచున్నానని ఫపల్నపపప 1:3 లోని
వ్ాకయం.
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జొని ఎర్కసన్ తడ: ఆ వ్ాకయం ఎంతో ప్ోర తసహసచునాది. ఇది ఏ సందర్భంలోనిదో చ్ూడండి. ప్ౌలు
చెర్సాలలో నచండి ఫపల్నపపపలో ఉనా తన స్ేాహతతలకు వ్ారసచున్నాడు. పపరయ మితతలారా! ఈ జెైలు మొతు ం
దచరాాసన, ఇకకడ చనలా చ్ల్నగా ఉనాది, భోజనం బాగా లేదచ. జెైలు అధికారచ కూ
ర ర్ుడు. సహ్వఖెైదీలు కఠచనచలు,
చేతతలకు కాళ్ుకు బిగచంచిన ఇనచప సంకెళ్ళు రాసచకుని పుండుె పడిన్నయి. అంటయ అతడు పతిరకనచ
ప్ారర్ంభించ్లేదచ. ఆ పని చెయయలేదచ. సనచగులతో నిందనరోపనలతో పతిరక వ్ారయలేదచ. న్ేన్ెైతే ఆ పన్ే
చేస్ేదననిా, అందచకే ఈ అమ తమైన ఫపల్నపపప 1:3 వచ్నం న్నకెంతో ప్ోర తనసహ్వనిా అందిసు చంది. మిమమల్నా
జాఞపకం చేసచకునాపుపడు దేవునికి సచుతతల నరచపసచున్నానన్నాడు. ఓహ్ న్న దేవ్ా! ఇది ఎంత ప్ో ర తనసహం
ఎందచకంటే, న్న కషాటలలో, న్నకంటే ఎకుకవ కష్టపడుతతనా ఇతర్ులకు సహ్వయపడనలని ఈ వ్ాకయం
బో ధిసు చనాది.
న్న డెస్కక కు పరకకన గోడకు తగచల్నంచ్ బడిన ఫో టలనచ చ్ూడండి. పరతి రోజు న్ేనచ చ్కారల కురచచలో న్న ఆఫపసచకు
వ్ెళ్లునపుపడు ఈ ఫో టలనచ జాగరతుగా చ్ూసచుంటానచ. ఘన లో మేము కల్నస్పన ఆఫపరకనచ ఫో టల అది. అతడు
చెటట పై నచండి పడగా వ్ెన్ెాముక విరచగచంది. ఆసచపతతరలు, కరెనిక్ లు, అంబులెనచసలు లేని మార్ుమూల
ప్ారంతంలో అతడు న్ేలపైన పడి ఉన్నాడు అతడు అలా కొనిా గంటల స్ేపు ఉనా తర్ువ్ాత, స్ేాహతతలు
అతణణణ వ్ెతికి తీసచకెళ్ీుర్ు. ఒకే బంగచమలో వదలని న్ొపపప తో కూర్ుచని ఉంటాడు న్ేనచ చేకారల కురచచలో న్న బలె
వదద కు వ్ెళ్లె ఆ ఫో టలనచ చ్ూస్ేు , “సణుగులు, సంశాయాల్నా మాని సమసాునిా చేయనచనా ఫపల్నపపప 2:14 వచ్నం
న్నకు గుర్ుుకొసచుంది. ఏమిటి? ఇలా చెయయగలనని బైబిలు ఆస్పసు చనాదన? వ్ాకాయనిా ఉనాపళ్ంగా అంగచకరచస్ేు
దేవుని గురచంచి తెలుసచకోగలమని” మైకేల్ చెప్ాపడు. కనచక న్ేనిక సనగనచ. ఫో టలలోని వయకిుని చ్ూస్ప న్నతో
న్ేనచ, ”జానీ, నీవీపులో ఎంత తీవరమైన న్ొపపప ఉన్నాసరే, పక్షవ్ాతం వ్ేదిసు చన్నాసరే, నీ పక్షం వ్ాతపు శ్రచరానిా
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వీలెైనంత అధికంగా కరస
ర ు చ పరచచ్ర్య కోసం వ్ాడబడుతతన్నావు. మీకు వీలెైనంత ఎకుకవ పరచచి, అతణణణ
అతదిలాంటి ఇతర్ుల్నా స్ేవించ్బో తతన్నా వన్నానచ.
పరపంచ్ంలో ఒక లక్ష పరజలు ఇలాంటి అవిటి తనంలో ఉన్నార్ు. వ్ాళ్ులో 80 శాతం అభివ దిధ చెందిన దేశాలోె
ఉన్నార్ు. న్ేనచ మంచి చ్కారల కురచచలో భోజనం బలె వదద కూర్ుచన్నానచ. సహ్వయపడే స్ేాహతతలున్నార్ు. ఈ
దీవ్ెనల్నా న్ేన్ొకకతిన్ే అనచభావించనలా? అబరహ్వములా లోకానికి న్ేనచ దీవ్ెన కర్ంగా ఉండనలని ఆశసచున్నానచ.
దీవ్ెనల్నా పరజలకు పంచ్చతననచ. న్న ఒడిలోని ఆశీరాాదనలనచ బైటకు తీస్ప, న్నకంటే ఎకుకవ పరజలకు ఉనా
వ్ారచని ప్ో ర తసహంచ్ డననికి వ్ాటిని ఉపయోగచసు ానచ.
జాన్, ఆలా చేస్ేు న్నలోని క ంగుదల కూడన తగు్తతంది న్ేనచ ఉదయాన్ేా లేచి సాానం చేస్ప, దచసచులు ధరచంచి
ఇంటినచండి బైటకెల్నె, న్నకంటే ఎకుకవ కషాటలోె ఉనావ్ారచని కనచగుని మాటాెడితే, న్నలోని క ంగుదల చనలా
వర్కు తగచ్నటె అనిపపసు చంది. న్నకంటే ఎకుకవ అవిటితనంతో ఉనావ్ారచకి న్ేన్ెపుపడు ఇలాంటి సలహ్వ
ఇసచుంటానచ. ఇపుపడు కూడన పరజలకు న్ేనిదే సలహ్వ ఇసచున్నానచ క ంగుదలకు మంచి మందచ ఇదే.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఇపుపడు, డన. మైకేల్ ఎస్ె , జాని ఎరచకసన్ టడనలతో మాటాెడుతతన్నాం.
మనందరచకర జీవితంలో ఏర్పడే ఒక ముఖయంశానిా గురచంచి చ్రచచసచున్నాం నిర్ంతర్ం, వదలని న్ొపపప
వ్ేధిసు చనాపుపడు మీర్ు ఏం చేసు ార్ు? జీవితమంతన న్ొపపపతోన్ే ఉండనల్నస వస్ేు ఏం చేసు ార్ు? న్ొపపప మరచంత
ఎకుకవ్ౌతతందేమో? ఇది మిమమల్నా నిరాశ్కు క ంగుదలకు నడిపపసు చందేమో? ఇలాంటపుపడు దేవుడెలా
సహ్వయపడతనడు జాని చ్కారల కురచచకి అతికించనల్నసన ఒక వచ్న్ననిా చెబుతతన్నానచ. దేవుడు ప్ౌలుకు
ఇచిచన ఆదర్ణతో అతడు ఇతర్ులనచ ఆధనరచంచనడన్ే వచ్నం కనికర్ం చ్ూపు తండిర, ఆదరచంచే దేవుడు, కరస
ర ుచ
తండిరయిెైన దేవుడు సచుతింపబడునచ గాక! దేవుడు మముమనచ ఏ ఆదర్ణతో ఆదరచసు చన్నాడో ఆ ఆదర్ణతో
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శ్రమలోె ఉనావ్ారచని ఆడరచంచేందచకు, ఆయన మా శ్రమలలో మముమలనచ ఆదరచసు చన్నాడు”. (2 కొరచంథీ 1:34). జానీ ఇది మీకే.

జొని ఎర్కసన్ తడ: చ్ూడండి, కషాటలోె ఉనవ్ారచని మనం ఆదరచంచేందచకు దేవుడు మనం కషాటలలో
ఉనాపుపడు మనకు ఓదనర్ుపనిసాుడని న్ేనచ విరామం ముందచ చెప్ాపనచ. కాళ్ళు పడిప్ో యినవ్ార్ు, చేతతలు
కదలని పక్షవ్ాతం, రోగుల్నా ఓదనరేచందచకు దేవుడు ననచా ఉపయోగచంచ్చకోగలడు. ఇదెంత సంతోష్ం, ఇదెంత
ఘనత, ఎంతటి సదవకాశ్ం, దేవుని వ్ాకయం ఆదరచసు చంది. నిజానికి, ఇటీవల న్ేనచ క ంగుదలలో పడనినచ. న్ేన్ొక
ఆరోుపడిక్ నిపుణుడి వదద కు వ్ెళ్ె ీనచ. అతడు తన మాజిక్ వ్ెైదయంతో క్షణంలో న్నన్ోపపపని తొలగచంచేలా ఏదెైన్న
సర్జరచ చేసు ాడని ఆశంచననచ. ఐతే, అతడు తలవిదిల్నంచి న్న భర్ు తో న్నతో పక్షవ్ాతంతో మీ ఎముకలు
పలుసయాయయి. వ్ెైదయం పనిచెయయడనని చెప్ాపడు. ఇది ఇటీవల కథ. మర్ుసటి దినం న్ేనచ పనికి వ్ెళ్ీుల్న. మా
తలుపు గుండన చ్కారల కురచచలో బైటకు వ్ెళ్లె ఇతర్ుల్నా చిర్ునవుాతో పలకరచంచేందచకు న్నకు మనసచ లేదచ.
గొపప నిరాశ్, అలసట. న్న గుండె పగచల్న ముకకలెైంది. న్ేనచ ఫపర వ్ే లో కార్ు నడుపుకుంటయ ఆఫపసచకు
వ్ెళ్ళతతండగా, పరతి చినా మిటట పలె ం న్న వీపు న్ొపపపని అధికం చేసు చనాది.
ఉనాటె ండి, చనలా ఏళ్ు కిత
ర ం న్ేనచ కంఠోప్ాఠం చేస్పన కరర్ున 119:50 వచ్నం గుర్ుుకు వచిచంది. నీ వ్ాకయము
ననచా బరదికించి యునాది న్న బాధలో ఇదే న్నకు న్ెమమది కల్నగచంచ్చచ్చనాది. ఇతర్ అనచవ్ాదనలు న్నకు ఊర్ట
కల్నగచసు చనాదని చెబుతతన్నాయి. ఇది నిజంగా అదచభతం, జాన్ ఆ తరాాత ఫపర వ్ేలో న్ేనచ గమాయనిా చేరేంత
వర్కు, న్నకు గుర్ుునా వ్ాగాధల్నా అనిాటినీ పదద గా న్నకు న్ేనచ చెపుపకుంటయ వ్ెలె సాగానచ. ఓ దేవ్ా, ఈ న్ొపపపని
తగచ్ంచేందచకు నీ క పయిే చనలునని. వ్ాకయంలో చెప్ాపవు. ననచా ఎనాడూ విడువనచ ఎదబాయనని చెప్ాపవు.
న్న కొర్కు యుదధ ం చేసు ానని యిెహో ష్తవ్ా గరంధంలో చెప్ాపవు. ఆ పదనలలో న్నకు నిర్ంతర్ం సహ్వయ
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పడతననని అన్నావు. సమసు ము న్నకు అనచకూలంగాన్ే జర్ుగుతతందని చెప్ాపవు. అన్ేక వ్ాగాదన్నలు ఫపర వ్ేలో
పరతి నిష్్రమణ మార్్ ంలో చెపుపకోడననికి న్నకు ఇర్వ్ెై వ్ాగాదన్నలున్నాయి.
జాన్, ఇకకడొ క అధచబతం మా ఆఫపసచకు న్ేనచ చేర్ుకున్ే సరచకి, వ్ాకయం ననచా బలపరచచి, ననచా ఉతనసహపరచచి,
నూతనీకరచంచింది. న్ేనచ ఆశ్చర్యంతో తలవిదిల్నసచున్నానచ. ఎందచకంటే మా ఇంటి నచండి ఆఫపసచకు ఇర్వ్ెై
నిమిషాలోె కార్ులో వ్ెల్నెప్ో గలనచ. మనకు ఆదర్ణనచ, ఓదనర్ుపనిచిచ జీవితనల్నా నూతనీకరచసు ానని దేవుడిచిచన
వ్ాగాదన్ననిా విశ్ాస్పంచనల్న. దననిా పటట కోడం మాతరమే కాదచ, దననిా పదద గా చెప్ాపల్న, ఇతర్ులతో పంచ్చకోవ్ాల్న.
సారానిావ్ాాల్న. దననికి కండల్నా, ర్కాునిా ఇవ్ాాల్న. దననిని పూరచుగా నమిమ పలకాల్న. దేవుడు క ప
దయచేసు ాడు. విశాాసంలో మనం అడుగు ముందచకు వ్ేస్ప నరాశా నిసచరుహలోెంచి బైట పదనలని మనకంటే
అధిక బాధలోె ఉనా వ్ారచని వ్ెతికి మనం మునచపు ఎనాడూ విశ్ాస్పంచ్ని వ్ాకయపు సతనయలనచ విశ్ాస్పంచనలని
దేవుడు ఎంతో ఆశ్తో ఎదచర్ు చ్ూసచున్నాడు. పరభువునచ తెలుసచకుని, ఈ విశాాసంలో ఆయననచ నమిమ
వ్ాకయంలోని వ్ాగాదన్నలనచ పటట కునాపుపడు నిరాశా నిసప హలు మంచ్చ ప్ ర్లలా తొల్నగచప్ో తనయి. ఇపపటికర,
న్ేనచ కొనిా సార్ుె ఎంతగాన్ో క ంగచప్ో తతన్నా, న్న న్ొపపపని భరచంచ్లేకప్ో తతన్నా. న్నతో దేవుని వ్ాకయమునాది.
కొదిద స్ేపటి కిత
ే చ్దివిన, న్న జీవితననికి ఓదనర్ుపనిచేచ వ్ాగాదన్నలున్నాయి.
ర ం మైకల్

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మైకేల్ ఇకకడ మనం అంశానిా మారాచల్న. సరేన్న? బాధల్నా గురచంచి
మాటాెడినపుపడు, సంఘంలో అన్ేకులు దేవుడు మనకు ఆరోగయం, ఐశ్ారాయలనివ్ాాలని తలుసచుంటార్ు.
దేవుడు వీటిని మనకిసు చన్నాడు. ఐతే ఇతర్ వచ్న్నల్నా పరజలు వదిల్న వ్ేసు చన్నార్ు. కొనిాటిని చెపపండి.

డన. మైకేల్ ఈస్పె : ఫపల్నపపప 1:29-30. మీర్ు న్నయందచ చ్ూచినటిట యు, న్నయందచనాదని మీరచపుపడు
వినచచ్చనాటిట యు ప్ో రాటము మీకునచ కల్నగచ యునాందచన కరస
ర ు చనందచ విశాాసముంచ్చటమాతరమే గాక
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ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనచగరహంపబడెనచ. ఫపల్నపపప పతిరక ఎంతో
సంతోషానిాసచుందని జాని మనతో చెపపపంది. మీర్ు కూడన శ్రమపడతనర్ని ప్ౌలు చెప్ాపడు. నిజమే, ఈ దీవ్ెనలు
ఎంతో అధచబతమైనవి. ఐతే న్న వలెన్ె మీర్ు కూడన శ్రమపడతనర్న్నాడు.
అప్ో సు లుల కార్యములు 14:22. “అన్ేక శ్రమలనచ అనచభవించి మనము దేవుని రాజయములో
పరవ్ేశంపవలెననియు” ఉంది. ఇది చనలా కష్టమైన పని ప్ాపపు లోకంలో ఉన్నాం – పతనమైన లోకంలో
పతనమైన పరజలం.
రెండవ కొరచంథీ 1:5, కరస
ర ు చయొకక శ్రమలు మాయందేలాగు విసు రచంచ్చచ్చనావ్ో, ఆలాగే కరస
ర ు చదనారా ఆదర్ణయు
మాకు విసు రచంచ్చచ్చనాది.
చివరచగా మొదటి పేతతర్ు 4:12. “పపరయులారా, మిముమనచ శోధించ్చటకు మీకు కలుగు చ్చనా అగచావంటి
మహ్వశ్రమనచగూరచచ మీకేదో యొక వింత సంభవించ్చనటె ఆశ్చర్యపడకుడి”. ఇకకడ కఠచన్నంశ్ం. కరస
ర ు చ మహమ
వ్ెలెడెైనపుపడు మీర్ు సంతోష్పంచ్చ నిమితు ము. కరస
ర ు చ శ్రమలోె మీర్ు ప్ాల్నవ్ారెరనటె గా సంతోష్పంచ్చడి. శ్రమపడే
వ్ారచని గురచంచే వ్ారయబడింది. ఆరోగయం, ఇశ్ారాయలనచ అధికంగా ఆశంచేవ్ార్ు ఈ పతిరకనచ గురచంచి ఏం
తలుసచున్నారో గాని, అందర్ం శ్రమనచ అనచభవిసాుం గనచక, శ్రమలలో ఏం చెయాయలో ఈ పతిరక బో ధిసు చనాది.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఔనచ, మనకు సమయం తకుకవగా ఉంది. న్ేనచ మరొకక అంశానిా,
మర్ణభయానిా గురచంచి చ్రచచంచ్దలచననచ. మనం ముగు్ర్ం గత రెండు సంవతసరాలలో చ్నిప్ో తన
మనచకున్నాం. న్ేనీ మాట చెపపకూడదచ కాని, జానీ, తననచ చ్నిప్ో తనననచకోగాన్ే, ఈ విపరచత బాధ
తొలగచప్ో తతందని ఎంతో సంతోష్పంచింది. మీకూ న్నకూ దననిపై నియంతరణ లేదచ. దేవుడే మనల్నా కాప్ాడనడు.
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ఔన్న? ఇలాంటి పరచస్థ త
ప తలోె ఇపుపడు ఉనావ్ార్ు కషాటన్ెాదచర్ుకన్ేందచకు దేవుని వదద కు ఆదర్ణన్ేలా
ప్ ందగలర్ు?

డన. మైకేల్ ఈస్పె : మొదటిగా, మనకు యిేసచతో వయకిుగత సంబంధ ముండనల్న. దీనిని మనం ముఖయంగా
గమనించ్చకోవ్ాల్న. కరస
ర ు చ ఈ లోకంలో జీవించి, మర్ణణంచి, ప్ాతిపటట బడి, తిరచగచ లేచనడు. కరస
ర ు చనచ అంగచకరచస్ేు వ్ారచ
ప్ాపములు క్షమించ్బడి వ్ారచకి నితయ జీవం లభిసచుందన్ే వ్ాగాదన్ననిా దేవుడిచనచడు. ఇదే ఇకకడ ముఖాయంశ్ం
కరస
ర ు చనచ ర్క్షకునిగా అంగచకరచంచే పనిలో మనం దీనిా ముఖయంగా గమనించనల్న.
కనచక ఇలాంటి సమసయల లోంచి వ్ెళ్ళతూ సర్జ రచ చేయించ్చకునాపుపడు, న్ేనచ బరతకడం బాగుపడటం దేవుని
చేతతలోెన్ే ఉంది. మన బరతతకు దిన్నల్నా, తల వ్ెంటర కల్నా ఆయన లెకికంచనడు. ఎంత కాలం జీవిసాుమో
ఆయనకు తెలుసచ కనచక ఈ సర్జ రచ ననచా దేవుని వదద కు తీసచకు వ్ెళ్లతే, ఇది ఆయన చితు మని సంతోష్పసు ానచ,
చ్నిప్ో కప్ో తే, ఈ లోకంలో మరచకొనిా రోజుల్నా దేవుడిచనచడని అనచకుంట న్నానచ.
మళ్ళు జాని మాటనచ గమనిదనదం. ఇది కెరైసువులకు కష్టమైన అంశ్ం జాని, తీర్ని సమసయతో సదన
బాధపడుతతనాది. న్నకు ఎపుపడూ వీపులో న్ొపపప ఉనావ్ార్ు మీకు తెలుసచ. ఆమ న్నకు పరచచ్ర్య చేసు చండగా
న్నకేమి సమసయ లేదని చెబుతననచ. ఐతే జానీ తన కషాటనిా చెబితే న్నకెంతో బాధ వసచుంది. న్నకు
స్ేాహతతలున్నార్ు. వీపు న్ొపపపతో బాదపడుతతనా వ్ారచతో న్ేనచ కొంత సమయం గడుపుతతంటానచ ఈ
వ్ెైదనయనిా వ్ార్ు మొదటిసారచ తెలుసచకుంట న్నార్నచకుంటానచ. పక్షవ్ాతం బారచన పడిన ఒక వయకిుని మీర్ు
కలుసచకునాపుపడు భవిష్యతత
ు లో వ్ారచ గతి ఏమౌతతందో మీకు ముందే తెలుసచ. ఐతే వ్ారచతో ఆ సంగతి
చెపపలేర్ు. విశాాసంతో రోజూ ప్ారర్ధ న చెయయండి. ఫల్నతం లభిసచుంది. సాసు త లభిసచుందంటార్ు. ఇదే, క ంగుదల
ఆతనమ నూయనయతనభావం, నిరాశ్లోె ఉనా వయకిుకి దేవుడు ననచా చ్ంపపన్న సరే, న్ేనచ ఆయనన్ే పేరమిసాునచ.
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ఇకపైన్న జీవితమలాగుంట ందో న్నకు తెల్నయదచ. ఐతే, న్ేనచ ఆయన యందే విశాాసానిా నిలుపుకోడననికి
పరయతిాసచున్నానచ. వ్ాయధచలోె కూడన నినచా నమేమలా చెయయమన్ే వయకిుకి మధయనచనా వయతనయసం. జాన్,
జీవితంలో ననచా నిల్నపేది ఇదే.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :పక్షవ్ాతంతో పడి ఉనా మీకు కానసర్ ఉనాదని డనకటర్ చెపపపనపుపడు “న్ేనిక
బరతకడం వ ధన” అన్నార్ు. తరాాత మీపైన మీ భర్ు కెన్ కునా పేరమనచ బటిట -

జొని ఎర్కసన్ తడ: నిజం
డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :దేవుడు మీ మనసచ మారాచడు. ఏం జరచగచంది?
జొని ఎర్కసన్ తడ: ఔనచ. నిజం చెప్ాపర్ు న్నకు stage three cancer ఉనాదని నిరాధరచంచినపుడు,
దేవుడు తార్లో ననచా తన వదద కు తీసచకెలు ాడని అనచకున్నానచ. ఐతే న్న భర్ు చ్ూపపసు చనా పేరమనచ, చేసు చనా
పరచచ్ర్యనచ గురచుంచననచ అతడికి న్ేనచ అవసర్ం ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యకర్మైన విష్యం. ఎందచకంటే న్నకే
సహ్వయం అవసర్ం. అతడు సదన న్నకు పరచచ్ర్య చేసు చండనల్న. ఐన్న న్ేనంటే ఎంతో పేరమ కనచక న్ేనచ
చ్నిప్ో కుండన అతడి సంతోషానిా కొంత కాలం నిలప్ాలని అనచకున్నానచ అతడికి సౌకర్యంగా ఉండేలా చ్ూడనల్న.
మర్ణకాలం సమీపపంచినపుడు ఈ ప్ాటనచ గుర్ుుచేసచకుంటానచ. న్ేనచ యోరాదనచ నదిని దనటినపుడు న్న
భయాలనీా తీరచప్ో తనయి. మర్ణం, నర్కపు వ్ేదనలాంటివనిా, ననచా కాన్ననచకు చేర్ుసాుయి. న్ేనచ
నితయతాపు అవతల్న వ్ెైపుకు చేర్ుకునాపుపడు న్న భర్ు చేయిపటట కుని ఇదే ప్ాటనచ ప్ాడుతనడని న్నకు
అనిపపసు చనాది.
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మంచిది. వచేచ వ్ార్పు పరశ్ానచ మీర్ు విన్నలని అనచకుంట న్నార్ని న్నకు
తెలుసచ. ఆ పరశ్ా ఇది. తమ వ్ాయధిని గురచంచి విశాాసంతో ప్ారరచధంచిన అందరచా దేవుడు బాగుచేసు ాడు? ప్ారర్ధన
చేయగాన్ే అందర్ు బాగౌతనరా? ఈ ఇదద ర్ు అతిదచల్నా జవ్ాబు చెపపమని అడుగుతననచ దననిా తపపక
చ్ూడండి.
*****
మా మరచనిా టీవీ ప్ోర గారమల్నా చ్ూస్ేందచకు ఉచిత John Ankerberg Show App చెసచకొండి
"యిేసచ కరస
ర ు చనచ అంగచకరచంచ్డననికి ప్ారరచథంచ్చ" @ JAshow.org నచ
ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో
ప్ో స్కట బాక్స 8977
చ్టట నూగా, TN 37414 అమరచకా.
మా వ్ెబ్ స్ైట్: JAshow.org
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