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కష్టకాలంలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు? కార్యకరమం-5.

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 ఆహ్వానిసచున్నాం. న్న పేర్ు జాన్ ఆంకర్ బర్్ . ఈ కార్యకరమానిా
చ్ూసచునాందచకు వందనములు. మీరచపుపడు వినాటల
ె గా డన. మైకేల్ ఎస్ె , జానీ ఎరచకసన్ టడనలు మన
మధయకు అథిదచలుగా వచనచర్ు. న్ేటి మన పరసంగంశ్ం, - నిర్ంతర్ం సమసయలనచ ఎదచర్ుకంటయ నిరాశా
నిసపృహలోె కృంగచప్ో కుండన ఎలా నిలదొ కుకకోవడం? చెపపండి. పరజలారా, మీకు సమసయలున్నాయి. మీలో
కొందర్ు కొనిా పరతేయకమైన వ్ాయధచలతో బాధపడుతతన్నార్ు. సమసయలోె ఉన్నార్ు. పరశ్ానచ గమనించ్ండి.
మొదట ఒక అంశానిా పరచశీల్నంచ్ండి. మొదట ఆ దచరాార్ు నచ వినగాన్ే మిమమల్నా కడుపులో తనిానటల
ె గా
అనిపపంచింది. ఈ దచరాార్ు ఈ విధంగా ఉంటలంది. మీ డనకటర్ “చ్ూడండి, I am sorry. మీకొక దచరాార్ు
చెపపబో తతన్నానచ. మీకు ALS వ్ాయధి వచిచంది. మీకు అందతాం వసచునాది. మీకు గుండెప్ో టల రాబో యిే
పరచస్ి త
ప తలున్నాయి. వ్ెన్ెాముక దెబబతో మీకు పక్షవ్ాతం వ్ాసచుందని”, ఆ డనకటర్ు చెప్ాపడనచకోండి. జానీ,
మైకేల్, పరజలు ఇలాంటి దచరాార్ు నచ వినినపుపడు – మీకూ ఈ అనచభవమునాది గనచక వ్ారచకి మీరచచేచ సలహ్వ
ఏమిటి?

డన. మైకేల్ ఈస్పె :ఈ బాధన్నకు నిర్ంతర్ం. చనలా మంది డనకటర్ెనచ సంపరదించననచ చివరచగా న్నకు డిస్కక వ్ాయధి
ఉనాదని ఒక డనకటర్ు చెప్ాపడు వ్ెన్ెాముకలో పదద భాగానిా అతికించి వసచున్నాడు. వ్ాయధిని కనచగొన్నాడు
MRI సాకన్ తీశాడు. ఉనా వ్ాయధిని కచిచతంగా చ్ప్ాపడు. న్ేనచ వ్ెంటన్ే బైటకు నడిచననచ. ఇలాంటి మాటలని
న్ేనచ మునచపనాడూ జీవితంలో విన్ేె దచ. L – 4,5,S1 అంటే ఏమిటో, ప్ో స్ేటరచయర్, అన్ేటరచయర్ అంటే ఏమిటో
తెల్నయదచ. న్న అవయవ్ాల్నా గురచంచి న్నకేమీ తెల్నయదచ. న్ేనచ కార్ు వదద కు వ్ెళ్లె చినాపపలెవ్ానిలా ఏడనచనచ.
దీని అర్ధమేమిటని అడిగానచ. ఈ వ్ాయధిని అంగచకరచంచ్డననికి చనలా కాలం పటిట ంది. న్ేనచ ముందచకు నడవ్ాల్న.
భవిష్యతత
ు లో న్న బరతతకేలా ఉంటలందో నని ఇపుపడే దిగులు పడటానికి వీలులేదచ. యిేసచ కరస
ర ు చ విశాాస్పగా న్ేనచ
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ఆయనపైన ఆధనర్పడనల్న. క్రైసువ స్ేాహితతల ప్ారర్ధ నలపై ఆధనర్పడనల్న. అదృష్టవశాతత
ు మా ఇదద రచకర విశాాసచల ైన
డనకటర్ె ున్నార్ు. వ్ారచని సంపరదించి సహ్వయానాందచకున్ే వ్ాళ్ుం – ఐతే మీరే సాయంగా మనసచనచ
దృడపర్చ్చకోవ్ాల్న . మీకోసం మరొకర్ు చెయయలేర్ు.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :జానీ. పక్షవ్ాతం పైన మీకు కానసర్ వచిచందన్ే వ్ార్ు వినా రోజున మీరేం చేశారో
చెపపండి.

జొని ఎర్కసన్ తడ:ఆ రోజు న్న స్ేాహితతరాలు న్న చనతిలో పదద గడడ ఉనాటలె కనచగునాది. న్ేనచ వ్ెంటన్ే
రేడియోలజిసచట వదద కు వ్ెళ్లె మామోగరం, ఆలాటాస ండ్ లాంటి పరచక్షలు చేయించననచ. డనకటర్ు ఆ భయంకర్మైన
వ్ార్ు నచ చ్దివి వినిపపంచింది. దననిా విని న్ేనచ భయంతో వణికిప్ో తూ, “మీర్ు చెపపపన మాటనచ న్ేనచ సరచగా
విన్నాన్ో లేదో చెపపండి న్న చనతిలో ఉనా గడడ కానసర్ గడడ కావచ్చచనన్ే అనచమానమునాదనాది, న్ేనచ
వ్ెంటన్ే ఆన్నకలజిసచటనచ చ్ూడటం మంచిదని మీర్ు చెప్ాపర్ు ఔన్న?” అని అడిగానచ. న్ేనచ సరచగా చెపపడం
విని ఆమ తల ఊపపంది. ఐతే జాన్ న్ేనచ న్న ఆరోగయ పరచస్ి తి
ప ని గురచంచి పూరచుగా తెలుసచకోక ప్ో తే, భయంతో
న్నకు పపచిచపటిట ప్ో తతందని గరహించననచ. ఎకుకవ స్ేపు న్ెమమదిగా ఉండలేక ప్ో తతన్నానచ. న్నకు మాస్ేటకటమీ
చేస్పన తర్ువ్ాత ఆ సర్జరచ తరాాత చనలా కాలానికి కోలుకోగాల్నగానచ. ఆ తరాాత కరమో థెర్పీ గురచంచి
తెలుసచకున్ేందచకు ఆన్ోకలజిసచటతో సంపరదించననచ. న్న భర్ు క్న్ కూడన న్న పరకకన్ే కూర్ుచని ఉన్నాడు.
ఆన్ోకలజిసచట ఎదచర్గా ఉనా బో ర్ుడనచ చ్ూసచున్నాడు. ఆ తరాాత “చ్ూడండి, జాని, మీకు చనలా సార్ుె కరమో
థెర్పీ చేయవలస్ప వసచుంది, మీర్ు మర్ల ఆసచపతిరలో చేర్వలస్ప వసచుంది. మీ చనతిలో సర్జ రచ చేస్ప ఒక ప్ో ర్ుటనచ
అమరాచల్న. విష్పూరచత మందచల్నా ఇంజక్షన్ చెయాయల్న. అపపటికే బలహీనంగా ఉనా ఎముకలకు ఇది
అప్ాయం, ఊపపరచ తితత
ు లలో, మూతనరశ్యంలో వ్ాయధచలు రావచ్చచ అన్నాడు. ఓహ్. నర్ుస పపలవగా అతడు
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బైటక్లె ాల్నస వచిచంది. తలుపు మూశాడు “న్ేనిది చెయయలేనన్నానచ, న్నవలె కాదచ, న్నవలె కాదచ అన్నానచ”.
న్ేనచ న్న భర్ు గుండెలె ో తలదనచ్చకుని ఏడుసచుంటే అతడు ననచా గటిట గా పటలటకున్నాడు.
ఈ కార్యకరమంలో మైకేల్ పలుమార్ుె చెపపపన పని కాక న్ేనచ మరచంకేం చెయాయలన్ేది ఆ సమయంలో ఏమీ
తోచ్లేదచ. తరాాతి పని చెయాయల్న. న్ేనచ ఇంటికి వ్ెళ్లె క్రైసువ ప్ారర్ధ న్న వీర్ులుగా ఉనా న్న ముగు్ర్ు స్ేాహితతలకు
ఫో న్ చేసానచ. రేడియోలజిసచట చెపపపన సంగతతలనచ, కరమో థెర్పీ ఎలా గుంటలందని చెపపప న్నకోసం పరతి రోజు
ప్ారర్ధ న చెయయమని వ్ారచని వ్ేడుకున్నానచ.
ఆ స్ేాహితతలోె ఒకర్ు ర్ండవ కొరచంథీ ఒకటిని చ్ూపపంచనర్ు. అప్ో సు లుడు ప్ లు కూడన నీలాగే ఉన్నాడని ఆమ
అనాది.తరాాత ప్ లు వ్ారస్పన మాటల్నా ఫో న్ లో న్నకు చ్దివి వినిపపంచింది. “ఆస్పయాలో మాకు తటస్పించిన
శ్రమలనచ గూరచచ మీకు తెల్నయకుండుట మా కిష్టము లేదచ. బరదచకుదచమనచ నమమకం లేనటల
ె గా అధికంగా
కృంగచ ప్ో తిమి. మర్ణమగుదచమనచ నిశ్చయం మాకు కల్నగ్నచ”. దననిా గురచంచి ఆలోచించననచ. ఓదేవ్ా! ప్ లు
న్నలాగా బాధపడనడడన? న్ొపపప కంటే న్ేనచ మర్ణిస్ేున్ే మేలా? బరతతకుదచమనచ నమమకం లేని శ్రమలనగా ఇవ్ే.
ఐతే 2 కొరచంథీ 1:8 తరాాత వచ్నం “మృతతలనచ లేపు దేవునియందే గాని, మాయందచ మేము నమిమక
యుంచ్క యుండేలా ఇవి జరచగాయి”. దనని తరాాతి వచ్నం న్న వదద లేదచ. మీవదద ఉనాదన, మైకేల్?

డన. మైకేల్ ఈస్పె :ర్ండవ కొరచంథీ 1:9-11 - "మృతతలనచ లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము
నమిమక యుంచ్కుండునటల
ె మర్ణమగుదచమనచ నిశ్చయము మామటలటకు మాకు కల్నగచయుండెనచ. ఆయన
అటిట గొపప మర్ణమునచండి మముమనచ తపపపంచెనచ, ఇక ముందచకునచ తపపపంచ్చనచ. మరచయు మాకొర్కు
ప్ారర్ి నచేయుటవలన .... ఆయన ఇక ముందచకునచ మముమనచ తపపపంచ్చనని .... నిరచక్షణ గలవ్ార్మై
యున్నాము".
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జొని ఎర్కసన్ తడ:న్నకు ఆ భాగం నచిచంది.
డన. మైకేల్ ఈస్పె : “...మాకు కల్నగచన కృప్ావర్ముకొర్కు అన్ేకులచేత మా విష్యమై కృతజఞ తనసచుతతలు
చెల్నెంపబడునచ.”

జొని ఎర్కసన్ తడ:చ్ూడండి. వ్ాకయమ సపష్టంగా ఉనాది దీనిా న్ేనచ గతంలో చనలా సార్ుె చెప్ాపనచ. మాకు
మేమే చెయయలేము న్ేనచ ఒంటరచగా చెయయలేనచ. సహ్వయం కావ్ాల్న. ర్ండవ కొరచంథీ మొదటి అధనయయం
చెబుతతనాటల
ె మాకు అన్ేకుల సహ్వయం కావ్ాల్న. పరజలు ప్ారర్ధ నలదనారా న్నకు సహ్వయపడనల్న. ఓ దేవ్ా,
పరజలు ప్ారరచదసు చనాపుపడు, హృదయాలు తెర్ుచ్చకుంటాయి. మన విశాాసం అధికమౌతతంది. దేవుని గురచంచి
మనల్నా గురచంచి ఎనాడు నమమమనచకుంటలనా సంగతతల్నా ఉనాటల
ె ండి నమమడం ప్ారర్భిసాుం. ముందచకు
కదిల్న, తరాాతి పని చెయయగలుగుతనం. ఆ తరాాతి పనియిే క్రైసువ పరచణితి వ్ెైపు అడుగు వ్ెయయడం.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మైకేల్, మీర్ు తరాాతి పనిగా, మీ గొపప అదో యగానిా చ్కకని కేంపస్క నచ.
అదచుతమైన పరచచ్ర్యనచ వదిల్న పటాటలని ఆ సమయంలో నిర్ణ యించ్చకునా సంగతి గుర్ుుకొసచునాది. కనచక
తరాాతి పని సచలభం కాదచ. మీర్ు పదద మార్ుపల్నా చేసచకున్నార్ు. ఆ మార్ుపల్నా చేస్ేందచకు మీకు ధెైర్యం
ఎలా వచిచంది?

డన. మైకేల్ ఈస్పె :చ్ూడండి జాన్, ఈ నిపపపతో న్ేనచ చనలా కాలంగా బాధ పడనడనచ. వీపు సర్జరయి
చ ేకాక,
మరచకొనిా పదద సర్జరచలు కూడన చెయాయల్నస ఉనాదని అపుపడు డనకటర్ు న్నతో చెప్ాపర్ు.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :సర్జరచ చెయయకప్ో తే మీర్ు చ్నిప్ో వ్ాల్నసందే.

5

డన. మైకేల్ ఈస్పె :న్న వ్ెన్ెాముకలో ఒక పగులు ఏర్పడి నందచన, కార్ు విపతతులోన్ే,మరేదో పరమాదంలో
న్ేనచ చికుకకునాట్ె తే
ల , వ్ెన్ెాముక ర్ండు ముకకలుగా విరచగేది, న్ేనచ మర్ణించేవ్ాణిణ, లేదన పక్షవ్ాతం వచిచంది.
న్న న్నరోకలజిసచట ఈ సమాచనరానిా న్నకు తెల్నపపన వ్ెంటన్ే. ఒక ఒక బక్ట్ చ్నీాళ్ళు న్న పైన కుమమరచంచి
నటె యింది. న్నకు విభారంతి కల్నగచంది. మడికల్ టయర్ అని చెపుపకుంటయ స్పండి న్ేనచ పలువుర్ు డనకటర్ెనచ
కల్నశాము. దేశ్మంతన తిర్ుగుతూ పేర్ునా ఐదచగుర్ు వ్ెన్ెాముక సర్జ నెనచ సంపరదించ్గా అందర్ూ ఈ మాటన్ే
చెప్ాపర్ు. చికాగోకు తిరచగచ వ్ెళ్లున తర్ువ్ాత స్పండీ తో, “ఇది కఠచన నిర్ణ యం కాదచ, ఐతే పదద నిర్ణ యం”, న్నకు
ఇపుపడు మరొక పరతనయమాాయం లేదచ కదన అని చెప్ాపనచ. న్నకు మరొక మార్్ ం లేదచ పరభువ్ా! ఫల్నతననిా నీ
చేతతలకే వదిల్నవ్ేసు చన్నానని చెప్ాపనచ దీనిా తపపక చెయాయలని మీకు తెలుసచ.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మీర్ు నిర్ాయించ్చకున్నార్ు తరాాత ఏం జర్ుగుతతందో మీకు తెల్నయదచ. ఈ
విష్యంలో మీకు అన్ేక సమసయలున్నాయి.

డన. మైకేల్ ఈస్పె :నిజం నిజం మీకు కొనిా సమసయలొచనచయి. కొనిా తీపప అనచభవ్ాలున్నాయి. స్పండీ, న్ేనూ
అపుపడునా వయసచలో మా పపలెలకు బడులకు వ్ెళ్ళు వయసచ. అపుపడు మా పపలెలలో ముగు్ర్ు ఇంటిలోన్ే
ఉండి చ్దచవుకున్ే కాలం. అపుపడు మేమొక చినా పని చేసు చండే వ్ాళ్ుం. మా ఇంటి పరచసరాలలో న్ేనచ నడవ
గల్నగచనంత స్ేపు, ఒక అర్గంట, లేదన 40 నిమిషాలు నడిచి వ్ెళ్ళతతండేవ్ాళ్ుం. మా ఎదచట ఏమీ వ్ారయబడని
తెలెని మార్కర్ బో ర్డ ఉనాటల
ె గా ఊహించ్చకుంటయ, దేవుడు మమమలేామి వ్ాడుకుంటాడని తలంచె వ్ాళ్ుం.
మా కోరచకల్నా ఆ ఊహల బో ర్ుడపై వరయము గాని దేవుడు మమమలన్ేం చేసు ాడన్ేవ్ాళ్ుం మాకు తెల్నయదచ.
మేమిక దేనికర పనికి రామా? న్న పని ముగచస్పందన? ఇక ఇంతేన్న? దేవుడు, తన మహ్వ కృపతో మేమనాడూ
ఊహించ్లేననిా సదవకాశాల్నా కల్నగచంచనడు, జాన్.
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :ఊ. మీకిపుపడు ఒక కఠచన పరశ్ా. మీరచపుపడు కూడన కొనిా సార్ుె దిగులుతో,
నిరాశ్తో కృంగచప్ో తతంటార్ు. మీకు ఇపపటికే అన్ేక తీవర సమసయలున్నాయి. పరతి రోజు మీర్ు విపరచతమైన
న్ొపపపతో బాధ పడనల్నస వసచునాది, దనంతోటి ఇంకా ఇతర్ సమసయలు ఎలా ఓదనర్ుచకుంటలన్నార్ు? ఇలాంటి
నిర్ంతర్ దనడుల్నా జయిసూ
ు పరభువునచ ఎలా స్ేవించ్గలుగుతతన్నార్ు?

డన. మైకేల్ ఈస్పె :దేవుడు మనకు ఆదర్ణ నిసాుడు.
జొని ఎర్కసన్ తడ:దేవుడు మనకు ఆదర్ణ ఇసాుడు. ఒక సంగతి చెబుతతన్నానచ. సదన, ఒక
స్ేాహితతరాల్నకి ఫో న్ చేసానచ. ఆమ పేర్ు వికరక ఒల్నవ్ాస్క. ఆమకు పక్షవ్ాతం, బలతనకర్పు పరయతాంలో
ఆమకు పక్షవ్ాతం వచిచంది. బలతనకర్ము చేయబో యిన వ్ాడు తతప్ాకరతో ఆమ మేడమీద కాలాచడు ఆమ
ర్కుపు మడుగులో న్ేలపై కూల్నంది, అతడు భయపడిప్ో యి ఆమనచ కార్ులో అసచపతిరకి తీసచకువ్ెళ్లు
ఆసచపతిరమందచ ప్ాెటాార్ం పై వదిల్న వ్ెళ్ళుడు. ఐన్న, ఈమ ముపైప సంవతసరాలుగా, గొపప అనచకూల
మంసతాంతోటి జీవిసచునాది. న్ేనచ నిరాశ్లో పడితే వికరక కి ఫో న్ చేసు ానచ. ఆమతో మాటాెడతననచ. ఈమ
ఎపుపడూ ననచా ఓదనర్ుసూ
ు ఎంతో పేరమగా మాటాెడుతతంది. కొనిాసార్ుె తనకు సహకారచగా ఉన్నామ రాతిరలె ో
తననచ మంచ్ంపై పడుకోబటేట ందచకు రాకప్ో తే, చ్కారల కురచచలోన్ే పడుకుంటలంది. ఔన్న దేవ్ా! చ్కారల కురచచలోన్ే
పడుకోవడం న్ేనిక సనగాల్నసన పని ఉనాదన?
దేవుని కృప తనన్ెలా నిలుపుతతనాదో వివరచసు చంది, ఆమ తీయని మాటలు న్న మనసచకు ఎంతో ఊర్ట
కల్నగచసు ాయి. ఒక రోజు గడిచింది, పర్లోకానికి ఒక రోజు దగ్ ర్యాయనచ. ఓదనర్ుచకుందనం. యిేసచకు వ్ెనచదిరచగచ
ఆయననచ అవమాన పర్చ్కుండన ఉందనం. ముందచకు నడుదనదమని చెపపపంది. మైకేల్ చెపపపనటల
ె తరాాతి
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పనిచేదద నం. ఆమ మాటలు న్నక్ంతో ఆదర్ణ కల్నసచుంటాయి. న్నలోని నిరాశ్ ఎగచరచప్ో తతంది ఎందచకంటే, న్నలాగే
బాధల్నా అనచభవిసచునా వయకిుని. ననచా అర్ధ ం చేసచకుని న్నకోసం ప్ారరచదంచే వయకిుని సహ్వయం కోరానచ.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మైకేల్ మీర్ు కూడన బాధల్నా భరచంచ్ లేని స్పితిలో పలుమార్ుె కృంగుదలతో
ప్ో రాడనర్ు. కొనిా సార్ుె ఆ న్ొపపపతో మాటాెడలేక ప్ో యార్ు. ఔన్న? అపుపడు మీ బేస్మంట్ గదిలోకి వ్ెళ్ళువ్ార్ు.
బేస్మంటోెకి వ్ెళ్లె మీర్ు ఏం చేసు ార్ు?

డన. మైకేల్ ఈస్పె :ఆ గదిలోకి వ్ెళ్లె న్ేనచ దనకుకంటానచ. న్న న్నల్ వ వీపు సర్జరచకి ముందచ, చనపలో 45 డిగచరల
కోణంలో కాళ్ునచ పైక్తిు 23 గంటలు పడుకున్ే వ్ానిా. ర్స్కట ర్ూమ్ లోకి అక్షరాలా ప్ాకుంటయ వ్ెళ్లె, మళ్ళు
ప్ాకుంటయన్ే వ్ెనకిక న్నగదికి వచేచ వ్ాణిణ. స్పండీ న్న దచపపటె నచ మార్ుసచుండేది. తరాాతి సర్జ రచ జర్గక ముందచ,
మూడు న్నలుగు వ్ారాలు న్ేనచ వ్ేచి ఉన్నానచ. జీవితం అంధకార్ం, సంతోష్ం లేదచ. న్ేనచ బైబిలునచ
చ్దచవుతతన్నానచ గాని, న్నలో సంతోష్ం కలగటం లేదచ. ఐతే న్నకు ననచా గురచంచి మానవ పరచస్ి తి
ప ని గురచంచి
తెలుసచ గనచక, ఇపుపడిలా కృంగుదలలో ఉన్నానని ననచా న్ేన్ే క్షమించ్చకోబో వడం లేదచ. భవిష్యతత
ు
బాగుంటలందన్ే ఆశాభావం ఉంది.
యాకోబులో వచ్న్ననిా ప్ొ ర్ప్ాటలగా అర్ధ ం చేసచకుంటాం. విశాాసానికి కలుగు పరచక్ష ఓర్ుపనచ పుటిట ంచ్చనని
యిెరచగచ శోదనలోె ప్ాడునపుపడు అది మహ్వనందమని ఎంచ్చకొనచడి. మీర్ు సంపూర్ుణలు అనకాన్నంగులు,
ఏవిష్యంలోనూ కొదచవ లేని వ్ార్ర యుండేలా ఓర్ుప తన కియ
ర నచ సాగచంపనియుయడి. అంటే, న్ేనచ భరచంపరాని
బాధలో కూడన సంతోషపసు చన్నానని దీని అర్ధ ం కాదచ. శోధననచ మహ్వనందమని ఎంచ్చ కొమమని యాకోబు
చెబుతతన్నాడు. ఈ బాధనచ సహించినట్ె తే
ల , ఇది బవిష్యతత
ు లో సహ్వయపడుతతంది. “ధవుని దయతో వీపు
సర్జరచ కాలంలో 3, 4 వ్ారాల బాధనచ సహించ్ గల్నగానచ. మంచననికే ర్ండేళ్ళు బిగచంచ్బడిన్న దేవుని దయతో ఆ
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కషాటనిా భరచంచ్ గల్నగానచ, అని చెపపగలం. దనని వలన మీర్ు ధెైర్యం తెచ్చచకుని ఈ బాధ ఇంతటితో
ముగచస్పప్ో దచ. దేవుని వలన న్ేనచ ఈ బాధనచ భరచంచ్గలము అది ధెైర్యంగా చెపపగలనచ”.
న్ేనచ ఎకుకవ భకిుతో ఉండనల్నసన పని లేదచ, జాన్, జాని, ఈ సంగతి మునచపే చెపపపంది. న్నకు సొ ంత
సో దర్ులలాంటి నలుగుర్ు స్ేాహితతలున్నార్ు. న్ేనచ ఎకుకవ న్ొపపపతో ఉనాపుపడు వ్ార్ు ననచా ఓదనరచచ
మాటాెడుతతంటార్ు. నీకిపుపడు వ్ార్ు ననచా ఓదనరచచ మాటాెడుతతంటార్ు. నీకిపుపడు ఆతమ పరకార్మైన
టానిక్ కావ్ాలని ఒకర్ు చెబుతనర్ు. మరొకరచకి నన్ెాపుపడు ప్ోర తసహించనలో తెలుసచ. వ్ారచకి న్న మనసచ
తెలుసచ. న్న ర్హసాయలు తెలుసచ, న్ేనంటే పేరమ సొ ంత పనచలు కూడన చేసచకోలేని బలహీనతలో ఉనాపుపడు
నన్నాదరచసు ార్ు.
ఇతర్ విశాాసచలు మనం బాధలోె ఉన్నమని గరహించి మనకోసం కొంచ్ం సమయానిా వచిచంచి ప్ో ర తసహించ్డం
అదచుతమైన విష్యం. మన బాధ ఎంతమోతనదచలో ఉనాదో వ్ార్ు పూరచుగా గరహించ్లేక ప్ో వచ్చచ. బాధ
పడుతతన్నామని గురచుసు ార్ు. జాని చెపపపనటల
ె గా, సొ ంత సో దర్ులకంటే అధికంగా పేరమిసూ
ు మనతో సతనయనిా
చెపేప స్ేాహితతలు చనలా అవసర్ం న్ేనచ ఇపుపడు పపల్నస్ేు మధనయహ్వానికి లేదన, విమానంలో వీల ైనంత తార్గా
వచిచ చేరే పపరయమైన స్ేాహితతలు, నలుగుర్రదచర్ుగుర్ు పపరయ మితతరలు న్నకున్నార్ు.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :మైకేల్, అంతయకాలంలో ఉనా పరజలతో మాటాెడుతతన్నానచ. సరే? పర్లోకమనగా
సజీవులు ఉండే సి లమని వ్ార్ు తలుసచకోవ్ాల్న. వ్ార్ు దననిా వదచలుకోకూడదచ సరేన్న? ఇది చివరచ మజిలీ
కాదచ. కియ
ర నచ విశ్ాస్పస్ేు చివరచ మజిలీకి చేర్గలం. ఇపుపడీ కార్యకరమంనచ చ్ూసచునా పలువుర్ు కరస
ర ు చనచ
ఇంకనచ అంగచకరచంచ్లేదన్ే అంశ్ం ఆందో ళ్న కల్నగచసు చనాది. మైకేల్ యిేసచ కరస
ర ు చనచ అంగచకరచస్ేు మర్ణం తరాాత
పర్లోకం వ్ెళ్లె వచ్చచనన్ే సంగతిని మీర్ు వీరచకి చెప్ాపల్న.
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డన. మైకేల్ ఈస్పె :దీనిా మనం ర్కర్కాలుగా చెపపవచ్చచ రోమా 3:23 న్నకు నచిచన వ్ాకయం. అందర్ు ప్ాపం
చేస్ప దేవుని మహిమనచ ప్ొ ందలేకున్నార్ు. దేవుడు పరచపూర్ుణడు. మనం ఆయన సార్ూపంలో సృషపటంచ్బడిన
వ్ార్ము. ఆయనకు మనల్నా గురచంచి తెలుసచ. మనపై పేమ
ర మనమంత మంచి వర్మైన్న దేవుని మహిమనచ
ప్ొ ందలేము. మీకొక బేస్క బాల్ నచిచ, న్ేన్ొక బాల్ తీసచకుని, బాల్ నచ వ్ాషపంగటన్ డి స్ప కి కొటట మంటే, మీర్ు
న్నకంటే కొంచ్ం దూర్ంగా కొటట వచ్చచ. న్ేనచ మీకంటే కొంచ్ం దూర్ంగా కొటట వచ్చచ. ఐతే మన మిదద ర్ం ఈ
చ్టలటనూగా, ట్న్ెస్ీస నచండి రాజధనని నగర్ంలో పడేలా బాలునచ కొటట లేము.
మనం ప్ొ ందలేము. ఈ ప్ాప్ానిా గురచంచి ప్ లు, రోమా 6:23 లో కొనసాగచంచనడు. ప్ాప్ానికి జీతం మర్ణం.
కనచక మన ప్ాప్ానికి తగచన జీతం లభిసచుంది. లోకంలో అన్ేకులు ఏదో ఒక విధంగా జీవన్ోప్ాదిని
సంప్ాదిసు చంటార్ు. పనికి జీతం లభిసచుంది. అది మనకు చనలక ప్ో వచ్చచ. ఐతే మన ప్ాప్ానికి జీతం మర్ణం.
మనం ప్ాపం చేస్పనందచకు, ప్ాపులం గనచక, దననికి ఫల్నతంగా మర్ణం లభిసచుంది, ఆ తరాాత రోమా 5:8
చనలా ముఖ్యమైన వచ్నం నిజానికి, మారచటన్ లూదర్ కాథల్నక్ పీరస్కట గా ఉనాపుపడు దీని సతనయనిా గరహించనడు
“దేవుడు మనపటె పేరమనచ వ్ెలెడిసు చన్నాడు. మనం ప్ాపులమై ఉండగాన్ే కరస
ర ు చ మనకోసం చ్నిప్ో యాడు”. ఈ
వచ్నం మనల్నా నిదరలేప్ాల్న. మనం ప్ాపులమై ఉనాపుపడే, కరస
ర ు చ చ్నిప్ో వడననిా మించిన పేరమ మరొకటి
ఉండదచ.
కనచక, తర్చ్చగా మతనచనరాలలో, చ్రచచలలో, వివిధ క్రైసువ మత శాఖ్లలో మనం ఎలె పుపడూ పవితరంగా భకిుగా
జీవించనలని, ప్ాప్ానిా, సతనకరాయలతో తోకికవ్ేయాలని తలుసచుంటాం. అది ఫల్నంచ్దచ. మనకొర్కు
చ్నిప్ో యిెందచకు కరస
ర ు చనచ పంపపంచి మనల్నా తనన్ెంతగా పేరమిసచున్నాడో దేవుడు తెల్నయచేసాడు. ఈ
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పరయాణంలో ఎకకడో ఒక చోట మనం ఆయనచా కలుసచకోవలస్పందే. అపుపడన పేరమ పరదర్శన సజీవంగా
మార్ుతతంది.
తరాాత ప్ లు, ఎఫేసచస విశాాసచలకు పతిరక రాశాడు. “మీర్ు విశాాసముదనారా కృపచేతన్ే
ర్క్ింపబడియున్నార్ు; ఇది మీవలన కల్నగచనది కాదచ, దేవుని వర్మే. అది కియ
ర లవలన కల్నగచనదికాదచ గనచక
ఎవడునచ అతిశ్యపడ వీలులేదచ.” సతిియాలలో కరస
ర నచ ప్ొ ందలేము. ర్క్షణ అన్ే అధచబత వరానిా
ర ు చ పేమ
మనం విశాాసంతో మాతరమే సంప్ాదించ్గలం. ఎవర్రన్న మనకొక బహుమతినిస్ేు , పదచదల పుసు కమునచ
తీసచకుని బదచలుగా ఎంతవ్ాాలని అడగము thank you అంటాము. ఆ బహుమతిని అందచకుంటాం. మన
మందర్ం ప్ాపులం, దేవుడు అనచగరహించ్చ మహిమనచ ప్ొ ందలేక ప్ో తతన్నాం. మర్ణననికి అర్ుులం. కరస
ర ు చకు
దూర్ంయిేయందచకు అర్ుులం. మనల్నా పేరమించి మనకోసం మర్ణించనడు. కేవలం కరస
ర ు చనచ విశ్ాస్పస్ేు మనకు ప్ాప
క్ామాపన, నితయ జీవం లభించ్గలదచ.
సరే, ఇదద ర్ు దొ ంగలు స్పలువపై వ్ేలాడే ఆ దృశ్యం న్నకు ఎంతగా నచిచంది. వ్ాళ్ళు ఏం న్ేర్ం చేసారో మనకు
తెల్నయదచ ఐతే వ్ారచ న్ేరానికి స్పలువ శిక్ష విధించ్బడింది. యిేసచ పరకకన స్పలువపై వ్ారచదదర్ు ఉన్నార్ు. ఒకడు
ఆయనచా నిందిసు ూ నీవు దేవుని కుమార్ుడవు కదన, నినచా ర్క్ించ్చకో, మమమల్నా కూడన ర్క్ించ్చ అన్నాడు.
మరొకడు వ్ానిని గదిదసు ూ ఈయన ఏ ప్ాపము చేయలేదచ. మనకిది న్నయయమే నీవు రాజయంతో వచేచపుపడు
ననచా జాఞపకం చేసచకోమన్నాడు.
జాన్, మానవ్ాళ్ల మొతు ం ఇలాగే ఉనాది. మనం దేవుని వ్ెైపు చ్ూసూ
ు కేకలేసు చన్నాం. “న్న పక్షవ్ాత రోగానిా
తొలగచంచ్ండి. ఈ దీర్ఘకాల్నక న్ొపపపని తొలగచంచ్ండి. న్న న్నయయ విధచల ననిాటినీ బాగు చేయండి. న్నకునా
సమసయనచ తొలగచంచ్ండి. న్న భర్ు లేక భార్య మనసచనచ మార్చండి. లేదన ననచా జాఞపకం చేసచ కొమమని

11

ప్ారరచదసు చన్నాం. ఐతే ప్ాపప, పశాచతనపపడి. న్ేనచ నీ కృపకు అనర్ుుడనన్నల్న”. ఇలాంటి ప్ారర్ధ న దేవునికి
నచ్చచతతంది. దీనిా అంగచకరచసు ాడు. ఆయన పరచపూర్ుణల కొర్కు కాక, తమ ప్ాప్ానిా ఒపుపకున్ే పరజల కోసం,
తమకు దేవుని కృప కావ్ాలని అంగచకరచంచి, కరస
ర ు చనచ విశ్ాస్పంచే వ్ారచకోసం చ్ూసచున్నాడు. మీకొక అధచబతమైన
ఈవిని, నితయ జీవ్ానిా ఇవాబో తతన్నాడు.
దీనిలో నష్టమన్ేదే లేదచ. మీర్న్ోా ఏళ్ళుగా ఈ అంశానిా చెబుతతన్నార్ు. జాని కూడన చెబుతతనాది న్ేనచ
చెబుతతన్నానచ దీన్ె ో నష్టమే లేదచ. ర్క్షణ కోసం, కరస
ర ు చనచ కేవలం కరస
ర ు చనచ మాతరమే అంగచకరచంచనల్న. మీలో ఉనా
గరాానిా మీ జీవిత సమసయల్నా మీకునా కషాటలనచ పరకకన పటట ండి. నినచా పేరమించి, నీ సాినంలో
మర్ణించనడు. నీకు బదచలుగా మర్ణించనడు. నితయ జీవమన్ే ఉచిత వరానిా నీకు అందించ్బో తతన్నాడు. ఆ
ప్ాపపు జీవితం నచండి ఈ వ్ెప
ై ుకు కదిల్నతే, మర్ణం నచండి ఈ వ్ెైపుకు నితయజీవంలోకి పరవ్ేశించ్గలవు. నినచా
ఉనాతంగా హెచిచంచి, మునచపు నీకు అర్ధ ంకాని అన్ేక దీవ్ెనలనచ దేవుడు దయచేసు ాడు. మన కొర్కు
మర్నించేందచకు తనకుమార్ుని పంపపన దేవునితో అధచబత సబంధం ఇది.

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :కరస
ర ు చతో ఆ వయకిు గత సంబంధననిా ప్ారర్ంభించనలని ఆశించే వ్ారచని ఇపుడు
ప్ారర్ధ నలో నడిపపంచ్మని న్ేనచ మిమమల్నా కోర్ుతతన్నానచ. దేవుడు వీరచ ప్ారర్ధ ననచ విని వీరచని తపపక ర్క్ించ్
గలడు. మమమల్నా ప్ారర్ధనలో నడపండి.

డన. మైకేల్ ఈస్పె : “తండీర, ఈ కార్యకరమంనచ T. V లో చ్ూసచునా వ్ార్ు లేక ఆడియోలో వింటలనా వ్ార్ు,
వ్ార్ంత నిరాశ్లో, కోపంలో ఉనానూ, భయంలో దేాష్ంలో ఉన్నా, మీర్ు వ్ారచని పేమి
ర సచున్నార్ని
తెలుసచకోవ్ాలని ప్ారరచధసు చన్నాము”. మీ పేరమనచ వ్ారచకి తెల్నయచేయండి. కేవలం విశాాసంతో కేవలం నినచా
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విశ్ాస్పంచ్డం దనారా, కేవలం, కరస
ర ు చనచ కరస
ర ు చనచ మాతరమే విశ్ాస్పంచ్డం దనారా. వ్ారచకి ప్ాపక్షమాపనణ నితయ
జీవం లభిసచుందని అన్నావు. మేము జీవించేందచక్ర నీవు మర్ణించనవు. వ్ార్ు ఈ అంశానిా నమిమతే చనలు.
తండీర, నినచా నముమతతన్నానచ. న్ేనచ ఘోర్ ప్ాపపని, దీవ్ెనలకు అనర్ుుడనని గరహించననచ. ఐతే నీవు మహ్వ
కృపతో న్నకు బదచలుగా శిలువపైన మర్ణించనవు. కేవలం న్న శారచర్క సమసయలనచ కాక, న్న ఆతీమయ
సమసయల్నా కూడన పరచష్కరచంచేందచకు న్న కొర్కు శిలువపైన మర్ణించనవు. కనచక నినచా విశ్ాస్పసు చన్నానచ.
నినచా నముమతతన్నానచ. న్న ప్ారర్ధ న న్నలకించి నందచకు వందన్నలు. నితయ జీవమన్ే ఉచిత
వరానిాచిచనందచకు వందన్నలు. కరస
ర ు చ ఎవర్ని తెలుసచకుని ఆ కురపలో ఎదిగేందచకు సహ్వయపడండి. యిేసచ
న్నమంలో ప్ారరచదసు చన్నానచ. ఆమన్!

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :పరజలారా, న్ేనచ మొదట ఇలా ప్ారరచదంచినపుపడు. ఒకాయన వచ్న్ననిా తీస్ప
చ్ూడమన్నాడు. అది రోమా 10:13. ఆ వచ్నం ప్ారర్ధ న చేయువ్ాడెవడో అనాది. అతడు దీని అర్ధ ం ఏమిటని
అన్నాడు. దీనర్ధ ం, అందర్ూ దీనర్ధ ం న్ేనచ అని వివరచంచననచ. “పరభువు న్నమమున ప్ారరచధంచ్చ వ్ాడెవడో ”, మీర్ు
ఏం చేసార్ు? మీర్ు ఇపుపడు పరభువు న్నమమున ప్ారరచధంచనర్ు. ఆ చివరచ మాటలనచ చ్ూడండి. ప్ారరచదస్ేు దేవుడు
ఏం చేసు ాననచ చెప్ాపడు. పరభువు న్నమమున ప్ారరచధంచ్చ వ్ాడెవడో వ్ాడు ర్క్ింప బడునచ. అది దేవుడిసు చనా
వ్ాగాదనం రోమా 10:13.
ఈ దనరావ్ాహిక చనలా అదచుతంగా సాగచంది. జాని, మైకేల్ మీర్ు రావడం ఎంతో సంతోష్ం. పరజలకు మీ
మాటలు ఇష్టం. కార్యకరమంలో మీర్ు ఎన్ోా ముఖ్యమైన పరశ్ాలకు జవ్ాబుల్నచనచర్ు. మీ మాటలతో ఎందరచన్ో
ప్ోర తసహించనర్ు. మీర్ు వచిచనందచకు వందన్నలు చెబుతతన్నానచ. ఎంతో కష్టంతో పరయాణం చేస్ప ఇంత దూర్ం
వచనచర్ు. దననిని బటిట కృతజఞ తలు.
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*****
మా మరచనిా టీవీ ప్ోర గారమల్నా చ్ూస్ేందచకు ఉచిత John Ankerberg Show App చెసచకొండి
"యిేసచ కరస
ర ు చనచ అంగచకరచంచ్డననికి ప్ారరచించ్చ" @ 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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