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చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 
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మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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GOD'S PRINCIPLES ON PAIN 
This lesson is about myths involving pain. We are a very pain-
conscious society. Everywhere you turn there are ads for pain 
relievers and painkillers. Technology has led us from aspirin to 
Tylenol to Ibuprofen to Naproxen to I don't even know what's 
out there. It seems like the whole world has a headache, 
doesn't it? 
 

One of the facts of life is that we all face problems, and we all 
feel pain. As long as we are alive, we are going to have pain. 
You are going to have physical, emotional, and spiritual pain. 
The world gives us a whole collection of myths about what to 
do with that pain. 
 

The world basically says pain is an awful thing. It's the worst 
thing you can experience. So just avoid problems if you 
possibly can; don't face them. Two major myths the world 
would have you believe are (a) ignore it, it will go away and (b) 
escape it, take a drink, a pill or something else. All myths have 
a grain of appeal in the short term, but they tend to bring 
major misery in the long run. 
 

The eminent psychologist Scott Peck said, "Fearing pain, almost 
all of us to one degree or another, attempt to avoid problems. 
We procrastinate, hoping they will go away. We ignore and 
pretend they don't exist. We attempt to get out of them, 
rather than to suffer through them." He concluded with, "This 
tendency to avoid problems and the emotional pain inherent in 
them is the primary basis for human mental illness." Did you 
hear that? "The tendency to avoid problems and pain inherent 
in them is the primary basis for human mental illness." He's 
right, and the fact is God doesn't want you to ignore your pain. 
He doesn't really want you to run from your pain. God wants 
you to discover the cause of your pain and then go to the root 
for real relief. 
 

Pain is like a warning light on the dashboard of your car. When 
that warning light comes on, it indicates that something is 
wrong. You can take a hammer and crash it if you want to 
ignore it, or you can just turn your head. But the fact of the 
matter is, if you're prudent, you'll go find out what's causing 
the problem (or pain) and cure it. The myth then is to run from 
pain, to ignore pain, to find an escape from it. The truth is that 
pain is a tool that God uses to bring good in my life. The 
problem is, we don't tend to understand it or recognize the 
good that pain can ultimately bring to our lives. 
 

This lesson is not how to do away with your pain. Nothing short 
of death will do that. It is to help us to understand pain. Once 

 

నొపి్ప పై దేవుని సూత్రాలు 

ఈ పాఠం నొప్పి తో కూడిన అపోహల గురంచి. మనది చాలా 

బాధాకరమైన సమాజం. మీరు తిరగిన ప్రతిచోటా నొప్పి  

నివారణలు మరయు నొప్పి  నివారణల కోసం ప్రకటనలు 

ఉన్నా యి. సంకేతికత మమమ ల్నా  ఆస్పి రన్ నండి టైలెన్నల్ 

నండి ఇబుప్పోఫెన్ నండి న్నప్పోక్సె న్ వరకు నడిప్పంచింది, 

అకక డ ఏమి ఉందో కూడా న్నకు తెల్నయదు. ప్రరంచం 

మొతా్తనికి తలనొప్పి గా ఉంది కదా? 
 

జీవితంలోని వాసవాాలలో ఒకటి ఏమిటంటే, మనమందరం 

సమసయ లన ఎదుర్క ంటాము మరయు మనమందరం 

బాధన అనభవిసాము. మనం ప్రతికి ఉనా ంత కాలం 

బాధన అనభవిస్తూాే ఉంటాం. మీరు శారీరక, మానస్పక 

మరయు ఆధాయ తిమ క బాధన కల్నగి ఉంటారు. ఆ బాధతో ఏమి 

చేయాలే దాని గురంచి ప్రరంచం మొతంా అపోహల 

సేకరణన అందిసా్ంది. 
 

ప్రరంచం ప్పాథమికంగా నొప్పి  ఒక భయంకరమైన విషయం 

అని చెబుతంది. ఇది మీరు అనభవించగల చెత ావిషయం. 

కారటి ిమీకు వీలైతే సమసయ లన నివారంచండి; వాటిని 

ఎదుర్కక వదుు. ప్రరంచం మీరు విశ్వ స్పంచే రండు ప్రధాన 

అపోహలు (ఎ) దానిని విసమ రంచండి, అది వెళ్లపిోతంది 

మరయు (బి) దాని నండి తప్పి ంచుకోండి, పానీయం, 

మాప్తలు లేదా మరేదైన్న తీస్కోండి. అనిా  పురాణాలు 

సవ లి కాల్నక ఆకర షణన కల్నగి ఉంటాయి, కానీ అవి 

దీర ఘకాలంలో పెదు దుస్పతిిని తెసాయి. 
 

ప్రముఖ మనసతావ వేత ాసక ట్ పెక్ ఇలా అన్నా రు, "నొప్పి కి 

భయరడి, దాదాపు మనమందరం ఒక స్తసియి లేదా మర్క 

స్తసియికి సమసయ లన నివారంచడానికి ప్రయతిా సాము. 

మేము వాయిదా వేసాము, అవి తొలగిపోత్తయని ఆశిసాము. 

మేము విసమ రసాము మరయు అవి లేవని నటిసాము. మేము 

రయటరడటానికి ప్రయతిా సాము. వాటి దావ రా బాధరడటం 

కంటే." అతన ఇలా ముగించాడు, "సమసయ లన నివారంచే 

ఈ ధోరణి మరయు వాటిలో అంతరీనింగా ఉనా  భావోద్వవ గ 

నొప్పి  మానవ మానస్పక అన్నర్కగాయ నికి ప్పాథమిక ఆధారం." 

అది విన్నా రా? "వాటిలో అంతరీనింగా ఉనా  సమసయ లు 

మరయు నొప్పి ని నివారంచే ధోరణి మానవ మానస్పక 

అన్నర్కగాయ నికి ప్పాథమిక ఆధారం." అతన చెప్పి ంది నిజమే, 

నిజానికి మీరు మీ బాధన రటింిచుకోకూడదని ద్వవుడు 

కోరుకోవడం లేదు. మీరు మీ నొప్పి  నండి పారపోవాలని 

అతన నిజంగా కోరుకోడు. మీరు మీ నొప్పి కి కారణానిా  

కనగొని, నిజమైన ఉరశ్మనం కోసం మూలానికి వెళి్లలని 

ద్వవుడు కోరుకుంటునా్న డు. 
 



we understand a purpose behind pain, it's a lot easier to deal 
with. 
 

Those of you who are ex-athletes can remember the endless 
practices in whatever sport you were involved in. You would 
have the conditioning time, lining up and doing those wind 
sprints. You think your legs were going to buckle and your 
lungs were going to explode, but you knew there was a greater 
purpose than just the running. It was to accomplish something 
better. 
 

God uses our pain to: 
 

1. Motivate me. 
He uses my pain to spur me into action. Some people are so 
afraid to go to the dentist that the only thing that will make 
them go is a pain that is greater than their fear. Pain can be a 
great motivator. I like what some wise fellow said, "We don't 
change when we see the light, we change when we feel the 
heat." That's when we're motivated to make a change. The 
alcoholic, drug addict and chemically dependent will seldom 
seek help before they hit bottom. To hit bottom, simply means, 
experiencing enough pain physically, emotionally, and 
spiritually, that their pain is worse than their desire for the 
drug. They say, "I can't see going on like this anymore." 
Nothing short of that will get them to change. 
 

In the Bible, the parable of the Prodigal Son is the classic 
example. He goes to father and says, "I want all that's due to 
me, and I want it right now." Then he takes it and goes to some 
far country where he just wastes it, he blows it. The Bible says 
he went out looking for a job. He got a job feeding pigs, it’s a 
shame and disgrace for a Jewish boy to feed pigs, but he got so 
hungry he would have scooted the pigs over and got right 
down there and eaten with them. The hunger pain motivated 
him. 
 

2. To mold me. 
Pain will mold or shape me like clay into what I need to be. 
David said, "It was good for me to be afflicted so that I might 
learn your decrees." (Psalm 119:71) David says pain is a 
teaching tool. It makes us pliable. God uses pain not just to 
motivate me, just to get me off square one; he then uses it but 
to mold me, to teach me. It's like a bit in a horse's mouth. Are 
you equestrians or raised on a farm with a horse or a mule? 
You put that bit there and just the slightest pull causes the 
pain. It causes the horse to go one way or the other. That's the 
way God uses our pain. Somebody says that God whispers to us 
in our pleasure, but he SHOUTS to us in our pain. Has God ever 
shouted to you through your pain? 
Aristotle rightly observed that there are some things that a 
human can only learn through pain. Mark Twain putting it in his 
homespun way said, "If a cat ever sits on a hot stove, he'll 
never sit on a hot stove again." Of course, he'll never sit on a 
cold one either. But the point is, by being burned, he learned 
like that cat. There are some things you can learn only by being 
burned.  
 

Has God ever gotten your attention through pain? I know some 
workaholics. God has gotten their attention through an ulcer, 
through angina. I know some workaholics for whom God has 

నొప్పి  మీ కారు డాయ షస్తబోర్ డస్తలో హెచచ రక లైట్ లాంటిది. ఆ 

హెచచ రక లైట్ వెలుగులోకి వచిచ నపుి డు, అది ఏదో తపుి  

అని ూచిసా్ంది. మీరు దానిని విసమ రంచాలనకుంటే మీరు 

స్తినాి తీస్కొని దానిని ప్కాష చేయవచుచ  లేదా మీరు మీ 

తల తిరి వచుచ . కానీ అసలు విషయం ఏమిటంటే, మీరు 

వివేకంతో ఉంటే, మీరు సమసయ కు (లేదా నొప్పి కి) 

కారణమేమిటో కనగొని దానిని నయం చేసారు. నొప్పి  నండి 

రరగెతడాం, నొప్పి ని విసమ రంచడం, దాని నండి 

తప్పి ంచుకోవడం పురాణం. నిజం ఏమిటంటే నొప్పి  న్న 

జీవితంలో మంచిని తీస్కురావడానికి ద్వవుడు ఉరయోగించే 

సధనం. సమసయ  ఏమిటంటే, మనం దానిని అరంి 

చేస్కోలేము లేదా నొప్పి  చివరకి మన జీవిత్తలకు 

తీస్కురాగల మంచిని గురంాచదు. 
 

ఈ పాఠం మీ బాధన ఎలా తొలగించుకోవాలో కాదు. 

మృతయ వులో ఏదీ తకుక వ చేయదు. ఇది నొప్పి ని అరంి 

చేస్కోవడానికి మాకు సహాయం చేసా్ంది. నొప్పి  వెనక 

ఉనా  ఉద్వుశాయ నిా  మనం అరంి చేస్కునా  తరావ త, దానిని 

ఎదుర్కక వడం చాలా స్లభం. 
 

మీలో మాజీ అథ్లిటుి అయిన వారు మీరు ఏ ప్ీడలో పాలొ్గన్నా  

అంతలేని అభాయ సలన గురాుంచుకోగలరు. మీకు 

కండిషనింగ్ సమయం ఉంటుంది, వరుసలో ఉండి ఆ విండ్ 

ప్స్పి ంట్స్తలన చేసా్ంది. మీ కాళి్ల కటుికుపోతన్నా యని 

మరయు మీ ఊప్పరతితాలు పేల్నపోతన్నా యని మీరు 

అనకుంటున్నా రు, కానీ రరుగు కంటే గొరి  ప్రయోజనం 

ఉందని మీకు తెలుస్. ఇది మంచి ఏదో సధంచడానికి 

ఉంది. 
 

దేవుడు మన బాధను ఇలా ఉపయోగిసా్తడు: 
 

2. ననా  ప్పేరేప్పంచు. 

అతన ననా  చరయ లోకి తీస్కురావడానికి న్న బాధన 

ఉరయోగిసాడు. కొంతమంది దంతవైదుయ ని వదుకు వెళ్డిానికి 

చాలా భయరడత్తరు, వార భయం కంటే నొప్పి  మాప్తమే 

వారని వెళే్ళ లా చేసా్ంది. నొప్పి  గొరి  ప్పేరణగా ఉంటుంది. 

"మనం కాంతిని చూస్పనపుి డు మారము, వేడిని 

అనభవించినపుి డు మనం మారత్తము" అని కొంతమంది 

తెల్నవైనవారు చెప్పి నది న్నకు నచిచ ంది. అపుి డే మనం 

మారుి  చేయడానికి ప్పేరణ పందుత్తము. మదయ పానం, 

మాదకప్దవాయ ల బానిస మరయు రసయనికంగా ఆధారరడిన 

వారు దిగువకు వచేచ  ముందు అరుదుగా సహాయం 

కోరుకుంటారు. దిగువకు కొటడిం అంటే, శారీరకంగా, 

మానస్పకంగా మరయు ఆధాయ తిమ కంగా తగినంత నొప్పి ని 

అనభవించడం అంటే, వార నొప్పి  ఔషధం రట ివార కోరక 

కంటే ఘోరంగా ఉందని అరంి. ఇకపై ఇలా జరగడం 

చూడలేన’ అని అంటున్నా రు. అంతకుమించి ఏదీ వారని 

మారుచ కోదు. 
 

బైబిల్స్తలో, తప్పి పోయిన కుమారుని ఉరమానం అతయ తమా 

ఉదాహరణ. అతన తంప్డి వదుకు వెళ్ల,ి "న్నకు 

రావాల్నె నవనీా  న్నకు కావాల్న, ఇపుి డే న్నకు కావాల్న." 

అపుి డు అతన దానిని తీస్కొని దూరంగా ఉనా  ద్వశానికి 

వెళా్లడు, అకక డ అతన దానిని వృధా చేసాడు, అతన 

దానిని ఊదాడు. అతన ఉదోయ గం కోసం రయటకు వెళి్లడని 

బైబిల్ చెబుతోంది. అతనికి రందులకు ఆహారం ఇచేచ  



gotten their attention through emotional pain when their 
spouse came to them and said, "I'm not putting up with it 
anymore."  
 

Some folks have been overextended financially, been up to 
their eyes in debt, leveraged everything they owned, had a 
severe case of "wantitis." Do you know what happened? They 
got burned. If they've got an ounce of common sense, they 
learned through that pain. You don't want pain to be the only 
or the main source of your total education. You're going to 
have an extremely miserable life if that's the case. But some of 
life's deepest insights are learned only at the expense of pain. 
Those lessons are there because God loves you. He will 
motivate, and mold you. 
 

3. To measure me. 
It helps us see what we are really like on the inside. For 
instance, when I experience pain, the way I react to it measures 
my faith. My commitment can be measured by how I react to 
pain. My maturity is measured by how I react to pain. My 
patience is measured by how I react to pain. Your problems 
and the pain that they bring with them are among the best 
ways to see what's inside of you. The reason pain is among the 
best barometers of what's inside of you is because it's 
impossible to maintain an image when you're in pain. 
 

Now let's be honest, we all project images, don't we? Sure, you 
do. We project physical images. We comb our hair and we 
brush our teeth. Ladies, you put on your make-up. We project a 
social image. We smile and we have pleasant social 
conversation. But give yourself three days at home with the flu 
and see how much any of those things matter to you. You just 
drag into the bathroom and look into the mirror, you've got 
that bad case of bed-head look, like a wreck and you don't 
care. The pain has stripped away the image. 
 

Now that's not just true physically. That's true with emotional 
pain. All the time, people will get up, dress up and go to work. 
They've got their image shields up, but underneath, there is a 
personal problem, there is a relationship problem, there is a sin 
that's beginning to dominate their life. It's no longer got just a 
foothold; it's developing a stronghold over their heart. As that 
pain intensifies, sooner or later in front of somebody, those 
images will come down. Sooner or later, that person will fall 
and just break down. The image is gone and as unpleasant as 
that sounds, God says that's not really bad because you ought 
to be more concerned about your character than your image. 
Pain tests character. 
 

You may say, "I'm a person of integrity." But when the pain 
gets intense, you'll find out if you stand for the truth or if you 
buckle under. You may declare, "I'm committed to Christ." But, 
when pain is there, you'll run to what you're most committed. 
The real question is: What does pain say about your life? When 
you're in a squeeze, what comes out of you? Are you a fair-
weathered believer or a consistent believer? 
 

As long as things were okay, the Children of Israel were okay, 
but when pain came, they yielded. This is the reason they 
wandered in the wilderness for 40 years instead of getting to 
the Promised Land. God says, "Remember how the Lord your 

ఉదోయ గం వచిచ ంది, ఒక యూదు బాలుడు రందులన 

పోషంచడం స్పగుొచేటు మరయు అవమానకరం, కానీ అతన 

చాలా ఆకల్నతో రందులన ఎకిక ంచుకుని అకక డే దిగి వాటితో 

కల్నస్ప తింటాడు. ఆకల్న బాధ అతనిని ప్పేరేప్పంచింది. 
 

2. ననా  అచుచ  వేయడానికి. 

నొప్పి  ననా  మటిలిాగా మలుసా్ంది లేదా ేన కావాల్నె న 

విధంగా తీరచ దిదుుతంది. దావీదు, “ేన నీ శాసన్నలన 

ేరుచ కుేలా బాధ రడడం న్నకు మేలు చేస్పంది” అనా్న డు. 

(ీరనా 119:71) నొప్పి  ఒక బోధన్న సధనమని డేవిడ్ చెపిా డు. 

అది మనల్నా  వంగేలా చేసా్ంది. ద్వవుడు నొప్పి ని కేవలం 

ననా  ప్పేరేప్పంచడానికి మాప్తమే కాకుండా, ననా  మొదటి 

నండి రయటరడేయడానికి ఉరయోగిసాడు; అపుి డు 

అతన దానిని ఉరయోగిసాడు కానీ ననా  మలచడానికి, 

న్నకు ేరి డానికి. ఇది గుప్రం నోటిలో ఒక బిట్ వంటిది. మీరు 

గుప్రపు సవ రీ లేదా గుప్రం లేదా మూయ ల్స్తతో పలంలో 

పెరగారా? మీరు ఆ బిట్స్తన అకక డ ఉంచారు మరయు 

సవ లి ంగా లాగడం వల ినొప్పి  వసా్ంది. ఇది గుప్రం ఒక 

మారంొ లేదా మర్క వైపు వెళే్ళ లా చేసా్ంది. ద్వవుడు మన 

బాధన ఇలాగే ఉరయోగించుకుంటాడు. మన ఆనందంలో 

ద్వవుడు మనతో గుసగుసలాడుకుంటాడు, కానీ మన బాధలో 

అతన మనతో అరుసాడు అని ఎవర్క చెపిా రు. నీ బాధలో 

ద్వవుడు ఎపుి డైన్న నీకు మొరపెటిాడా? 

మానవుడు నొప్పి  దావ రా మాప్తమే ేరుచ కోగల కొనిా  

విషయాలు ఉన్నా యని అరసిటిల్ సరగొా గమనించాడు. 

మార్క  టైవ న్ దానిని తన హోమస్తసి న్ మారంొలో ఉంచుతూ, 

"ఒక ప్పల్న ిఎపుి డైన్న వేడి పయియ  మీద కూరుచ ంటే, అతన 

మళ్ల ివేడి పయియ  మీద కూర్కచ డు." వాసవాానికి, అతన 

ఎపుి డూ చలగిా కూర్కచ డు. కానీ విషయం ఏమిటంటే, 

కాలచ డం దావ రా, అతన ఆ ప్పల్నలిా ేరుచ కునా్న డు. 

కాలచ డం దావ రా మాప్తమే మీరు ేరుచ కోగల కొనిా  

విషయాలు ఉన్నా యి. 
 

బాధ దావ రా ద్వవుడు ఎపుి డైన్న మీ దృషనిి ఆకర షంచారా? 

న్నకు కొంతమంది వర్క స్తహోల్నక్స్తలు తెలుస్. పుండు దావ రా, 

ఆంజిన్న దావ రా ద్వవుడు వార దృషనిి ఆకర షంచాడు. 

కొంతమంది వర్క స్తహోల్నక్స్తలు న్నకు తెలుస్, వార జీవిత 

భాగసవ మి వార వదుకు వచిచ , "ేన ఇకపై సహంచన" అని 

చెప్పి నపుి డు భావోద్వవ గ బాధ దావ రా ద్వవుడు వార దృషనిి 

ఆకర షంచాడు. 
 

కొంతమంది వయ కాులు ఆరకింగా విరరీతంగా విసరాంచారు, 

వార దృషలిో అపుి లు ఉన్నా రు, వారు కల్నగి ఉనా  

ప్రతిదానిని రరరతి పందారు, తీప్వమైన కేస్ "వాంటిటిస్" 

కల్నగి ఉన్నా రు. ఏం జరగిందో తెలుస? వారు కాల్నపోయారు. 

వారకి ఇంగితజాానం ఉంటే, వారు ఆ బాధ దావ రా 

ేరుచ కున్నా రు. మీ మొతంా విదయ కు నొప్పి  మాప్తమే లేదా 

ప్రధాన మూలం కాకూడదని మీరు కోరుకోరు. అద్వ జరగితే 

మీరు చాలా దురభ రమైన జీవిత్తనిా  గడరబోతన్నా రు. కానీ 

జీవితంలోని కొనిా  లోతైన అంతర ుృషి్టలు నొప్పి ని భరంచి 

మాప్తమే ేరుచ కుంటారు. ద్వవుడు నినా  ప్పేమిసా్న్నా డు 

కారటి ిఆ పాఠాలు ఉన్నా యి. అతన మిమమ ల్నా  ప్పేరేప్పసాడు 

మరయు మలచుకుంటాడు. 
 

3. ననా  కొలవడానికి. 



God led you all the way into the desert these 40 years, to 
humble you and to test you in order to know what was in your 
heart, whether or not you would keep his commands." 
(Deuteronomy 8:2) After they had gone through a parted Red 
Sea and seen the Egyptians defeated, they yielded to the pain 
of thirst and began griping and complaining. This pain of thirst 
measured their hearts. God knew they were not ready to obey 
His commands. They were not ready to have a commitment 
that will extend through pain. In my pain, God measures me. 
 

4. To monitor me. 
God will use my pain to keep me on track, just to put 
parameters around me and just make sure that I don't get too 
far afield. For example, a fever is the way your body is telling 
you that you may have an infection somewhere. The pain you 
feel with a sore throat tells you that there is a deeper problem. 
But if you never have either or those symptoms, those 
problems could have gotten much worse, maybe even life 
threatening. God uses pain to monitor us and to allow us to 
monitor ourselves. 
 

A practical application of this is painful emotions. These painful 
emotions are telling you that something is out of kilter. When I 
feel depressed over a prolonged period of time, feel resentful 
and I can't get over it, feel increasingly hostile, totally fearful, 
or get apathetic and say, "Nothing matters," my painful 
emotions are telling me something is wrong. They are our 
barometers. They are letting us know. We should get a thing 
checked out. Pain is a monitoring device for our protection. 
 

Two thousand years ago Shepherds who had a sheep or a lamb 
that was a little too aggressive or tended to get a little 
wayward would break its legs. They still do that today. After 
they break its legs, they put a splint on it. That little old sheep 
can hardly move. It just pegs around a little bit. I know that 
sounds cruel, but they're doing it for their protection. 
 

Sometimes God puts a splint on your life to keep you from 
wandering too far from the flock. You may resent it, resist it 
and you may curse it, but it's because God loves you. 
Do you recall the story of Joseph? It's a story of pain. He was 
betrayed by his brothers and sold by them into slavery. He goes 
to a place where he doesn't know the people, he doesn't know 
the language or the customs. He is a slave in a man's house, 
but he walks uprightly and faithfully. While he is there he is 
falsely accused by his master's wife, thrown into prison and 
forgotten. Years later he comes out and by God's amazing 
providence, rises the second in charge of all Egypt. But even 
then, there's a pain. There's a pain of about 20 years knowing 
that he was abandoned by his family. 
 

Finally, his brothers come down looking for food and Joseph 
reveals himself to them and all the family comes down, but at 
the very end of the book of Genesis, after Jacob, Joseph's 
father, dies, all of his brothers feared that Joseph was going to 
get even. He's going to get his revenge. Instead, Joseph said, 
"You intended it for my harm, but God intended it for good." 
You intended it for harm, but that's all right, God intended it 
for good. God was monitoring Joseph's life all along. He was 
watching him. God used the pain in Joseph's life to motivate 
him, to mold him, and to measure him for greatness. 

లోరల్న భాగంలో మనం నిజంగా ఎలా ఉంటామో చూడటానికి 

ఇది మాకు సహాయరడుతంది. ఉదాహరణకు, ేన నొప్పి ని 

అనభవించినపుి డు, దానికి ేన సి ందించే విధానం న్న 

విశావ సనిా  కొలుసా్ంది. నొప్పి కి ేన ఎలా సి ందిసానో దాని 

దావ రా న్న నిరదధతన కొలవవచుచ . న్న రరరకవ త ేన 

నొప్పి కి ఎలా సి ందిసానో దాని దావ రా కొలవరడుతంది. న్న 

సహన్ననిా  ేన నొప్పి కి ఎలా ప్రతిసి ందిసాన అేదానిని 

రటి ికొలవరడుతంది. మీ సమసయ లు మరయు వారు వారతో 

తెచేచ  నొప్పి  మీలో ఉనా  వాటిని చూడటానికి ఉతమా 

మారొాలలో ఒకటి. నొప్పి  మీ లోరల ఉనా వాటికి ఉతమామైన 

బేర్కమీటర్స్తలలో ఒకటి కావడానికి కారణం, మీరు నొప్పి లో 

ఉనా పుి డు ఇమేజస్తని మెయింటెయిన్ చేయడం అసధయ ం. 
 

ఇపుి డు నిజాయితీగా ఉండండి, మనమందరం చిప్త్తలన 

ప్పాజెక్ ిచేసాము, లేదా? మీరు ఖచిచ తంగా. మేము భౌతిక 

చిప్త్తలన ప్పజెక్ ిచేసాము. మేము మా జుటుి దువెవ న 

మరయు మేము మా రళ్లే  తోముకోవడం. లేడీస్, మీరు మీ 

మేకప్ వేస్కోండి. మేము సమాజిక చిప్త్తనిా  

రూపందిసాము. మేము నవువ త్తము మరయు మేము 

ఆహిాదకరమైన సమాజిక సంభాషణన కల్నగి ఉనా్న ము. 

అయితే స్తూితో ఇంటిో మూడు ర్కజులు సమయం 

కేటాయించండి మరయు వాటిలో ఏవైన్న మీకు ఎంత 

ముఖయ మైనవి అని చూడండి. మీరు బాతస్తరూమస్తలోకి లాగి 

అదుంలోకి చూస్కోండి, మీరు శిధలమైన రడక తలపై ఉనా  

చెడు రరస్పతిిని కల్నగి ఉన్నా రు మరయు మీరు రటింిచుకోరు. 

నొప్పి  చిప్తం తొలగించరడింది. 
 

ఇపుి డు అది భౌతికంగా మాప్తమే నిజం కాదు. భావోద్వవ గ 

బాధతో ఇది నిజం. అనిా  వేళ్లా జనం లేచి వేషం వేస్కుని 

రనికి వెళా్లరు. వారు తమ ఇమేజ షీల్డస్తలన పందారు, కానీ 

కింద, వయ కిగాత సమసయ  ఉంది, సంరంధ సమసయ  ఉంది, వార 

జీవితంలో ఆధరతయ ం చెలాయించడం ప్పారంభంచిన పారం 

ఉంది. ఇది ఇకపై కేవలం ఒక అడుగు వచిచ ంది; ఇది వార 

గుండెపై రలమైన కోటన అభవృదిధ చేసా్ంది. ఆ నొప్పి  

తీప్వతరం అయినపుి డు, తవ రగా లేదా తరువాత ఎవరైన్న 

ముందు, ఆ చిప్త్తలు ప్కిందికి వసాయి. ముందుగాే లేదా 

తరువాత, ఆ వయ కి ారడిపోత్తడు మరయు విరగిపోత్తడు. 

చిప్తం పోయింది మరయు అది అసహయ కరమైనదిగా 

అనిప్పంచింది, ఇది నిజంగా చెడడది కాదని ద్వవుడు చెపిా డు 

ఎందుకంటే మీరు మీ చిప్తం కంటే మీ పాప్త గురంచి ఎకుక వ 

ప్శ్దధ వహంచాల్న. నొప్పి  రరీక్షల పాప్త. 
 

"ేన చితశాుదిధ గల వయ కినాి" అని మీరు అనవచుచ . కానీ నొప్పి  

తీప్వం అయినపుి డు, మీరు సతయ ం కోసం నిలరడత్తర్క లేదా 

మీరు కటుితో ఉన్నా ర్క మీరు కనగొంటారు. "ేన ప్ీసా్కు 

కటుిరడి ఉనా్న న" అని మీరు ప్రకటించవచుచ . కానీ, నొప్పి  

ఉనా పుి డు, మీరు అతయ ంత కటుిరడి ఉనా దానికి 

రరుగెతాత్తరు. అసలు ప్రశ్ా : నొప్పి  మీ జీవితం గురంచి 

ఏమి చెబుతంది? మీరు స్క్క వ జస్తలో ఉనా పుి డు, మీ నండి 

ఏమి రయటకు వసా్ంది? మీరు సరసమైన వాత్తవరణం 

ఉనా  విశావ స్లా లేదా స్తస్పరిమైన విశావ స్పవా? 
 

విషయాలు సరగొా ఉనా ంత కాలం, ఇప్జాయెల్ ప్పలలిు 

బాగాే ఉన్నా రు, కానీ నొప్పి  వచిచ నపుి డు, వారు 

ల్గంగిపోయారు. వాగాున ద్వశానికి వెళ్డిానికి రదులు వారు 40 



 

There are people in your life who mean to harm you. We all 
have those people. They may have harmed you as a child, they 
may be harming you right now, physically, emotionally, some 
other way and it hurts. But the great news I have for you is that 
God says to you, I've got a plan, I've got a purpose that's bigger 
than that. They may mean it for your harm, but don't worry, 
I'm your God and I'm going to work it out for your good. 
 

At the end of Joseph's life, we find out he had two sons. One of 
them was named Manasseh and the other one was named 
Ephraim. I don't know about you, but I like the meaning of 
names. Manasseh means "he made me forget" and Ephraim 
means, "fruitful" or "successful." Joseph named his two boys 
that because Joseph realized that in all the pain he had 
endured, God worked and monitored his life for preparing him 
for greatness. He said, "God has made me forget that pain and 
now he has made me successful. He has made me fruitful." 
Folks, God will use that same pain that you feel to monitor you 
to greatness. But you must allow Him to do so. 
 

5. To mature me. 
It is possible to grow spiritually and emotionally during bright, 
healthy, cheerful, sunny days of spring and summer, when 
everything is going great, and life is fantastic. You can grow 
during good times but will grow far more and far deeper in the 
dark days of the soul. You will grow far deeper in the valleys 
than on the mountains. That's just the way humans are made. 
 

Through the years, people have told me countless times as 
they have gone through the valley, "I've learned more this past 
year being out of work, than I've ever known prior to that 
time." Somebody said, "I've learned more through this financial 
crisis than I ever could have matured any other way." Speaking 
of the death of a loved one somebody said, "I didn't know how 
to trust in God until I went through this, and now I know how 
to trust in God." These are true statements because grace does 
grow best in winter. That's when God matures you. 
 

Jesus’s brother said, "Consider it pure joy, my brothers, 
whenever you face trials of many kinds, because you know that 
the testing of your faith develops perseverance. Perseverance 
must finish its work so that you may be mature and complete, 
not lacking in anything." (James 1:2, 3) He said all the 
perseverance and all the problems work together so you can 
be mature and complete. Pain is the high cost of growth! 
We've heard it since we were kids, it's trite but it's true, there 
is no gain without pain. Contrary to what the world wants to 
tell you there are no five easy steps to a wonderful life. 
 

The truth of the matter is that we live in a time when we want 
the product without paying the price. 
 

The product we want is maturity, emotional stability, a sense 
of fulfillment and satisfaction, happiness and wisdom. That's 
the product we all want, but we don't want to pay the price. 
The price is pain in one form or another. There are no 
shortcuts. 
 

The very thing that is discouraging you the most, God is using 
to develop you. The apostle Paul said, "I've got a thorn in my 
flesh, and three times I sought the Lord and said, 'Lord, take 

సంవతె రాలు అరణయ ంలో సంచరంచడానికి కారణం ఇద్వ. 

ద్వవుడు ఇలా అంటునా్న డు, "నీ ద్వవుడైన యెహోవా నినా  

ఈ 40 సంవతె రాలు ఎడారలోకి ఎలా నడిప్పంచాడో 

గురాుంచుకో, నినా  తగింొచడానికి మరయు అతని ఆజలాన 

పాటించాలా వదాు  అని మీ హృదయంలో ఏముందో 

తెలుస్కోవడానికి మిమమ ల్నా  రరీక్షంచడానికి." 

(దివ తీయోరద్వశ్కాండము 8:2) వారు విడిపోయిన ఎప్ర 

సముప్దం గుండా వెళ్ల,ి ఈజిప్పషయని ఓడిపోవడానిా  చూస్పన 

తరావ త, వారు దాహం యొకక  బాధకు ల్గంగిపోయారు 

మరయు రటుికోవడం మరయు ఫిరాయ దు చేయడం 

ప్పారంభంచారు. దాహం యొకక  ఈ బాధ వార హృదయాలన 

కొల్నచింది. వారు తన ఆజలాన పాటించడానికి స్పదధంగా లేరని 

ద్వవునికి తెలుస్. నొప్పి  దావ రా విసరాంచే నిరదధతన కల్నగి 

ఉండటానికి వారు స్పదధంగా లేరు. న్న బాధలో, ద్వవుడు ననా  

కొలుసాడు. 
 

4. ననా  రరయ వేక్షంచడానికి. 

ననా  ప్టాక్స్తలో ఉంచడానికి, న్న చుటి్ట పారామితలన 

ఉంచడానికి మరయు ేన చాలా దూరం రాకుండా 

చూస్కోవడానికి ద్వవుడు న్న బాధన ఉరయోగిసాడు. 

ఉదాహరణకు, జవ రం అేది మీ శ్రీరం మీకు ఎకక డైన్న 

ఇన్ఫె క్షన్ స్కుతందని చెపిే  మారంొ. గొంత నొప్పి తో మీరు 

అనభవించే నొప్పి  లోతైన సమసయ  ఉందని మీకు 

చెబుతంది. కానీ మీకు ఎపుి డూ లేదా ఆ లక్షణాలు 

లేకుంటే, ఆ సమసయ లు చాలా అధావ నా ంగా ఉండవచుచ , 

రహుశా ప్పాణాపాయం కూడా ఉండవచుచ . ద్వవుడు మనల్నా  

రరయ వేక్షంచడానికి మరయు మనల్నా  మనం 

రరయ వేక్షంచుకోవడానికి అనమతించడానికి నొప్పి ని 

ఉరయోగిసాడు. 
 

దీని యొకక  ఆచరణాతమ క అనవరనాం బాధాకరమైన 

భావోద్వవ గాలు. ఈ బాధాకరమైన ఉద్వవ గాలు మీకు ఏదో 

అసి షంిగా ఉన్నా యని చెబుతన్నా యి. ేన చాలా కాలం 

పాటు నిరుతె్త హానికి గురవుతనా్న న, రగతో ఉనా్న న 

మరయు ేన దానిని అధగమించలేన, పెరుగుతనా  

శ్ప్తతవ ం, పూరగాా భయరడటం, లేదా ఉదాస్క్నత మరయు 

"ఏమీ రటింిపు లేదు" అని చెప్పి నపుి డు, న్న బాధాకరమైన 

భావోద్వవ గాలు ఏదో తపుి  అని న్నకు చెబుతన్నా యి. అవి 

మన బేర్కమీటరిు. వారు మాకు తెల్నయజేసా్న్నా రు. మనం ఒక 

విషయానిా  రరశీల్నంచాల్న. నొప్పి  అేది మన రక్షణ కోసం 

ఒక రరయ వేక్షణ రరకరం. 
 

రండు వేల సంవతె రాల ప్కితం గొప్రల కారరులు కొంచెం 

దూకుడుగా ఉండే లేదా కొంచెం దారతప్పి న గొప్ర లేదా గొప్ర 

ప్పలని కల్నగి ఉంటే దాని కాళి్ల విరగొొటేవిారు. ేటిీ అలాే 

చేసా్న్నా రు. వారు దాని కాళ్లే  విరచిన తరువాత, వారు 

దానిపై ఒక చీల్నకన ఉంచారు. ఆ చినా  ముసల్న గొప్ర 

కదలదు. ఇది కేవలం కొదిుగా చుటి్ట పెగ్ె . అది ప్కూరంగా 

అనిప్పసా్ందని న్నకు తెలుస్, కానీ వారు తమ రక్షణ కోసం 

అలా చేసా్న్నా రు. 
 

కొనిా సరిు మీరు మంద నండి చాలా దూరం 

సంచరంచకుండా ఉండటానికి ద్వవుడు మీ జీవితంపై ఒక 

చీల్నక వేసాడు. మీరు దానిని ఆప్గహంచవచుచ , 



that thorn away from me.'" (2 Corinthians 12:7 -10) We don't 
know what that thorn was and I'm glad we don't, because we 
can relate to it. But I know one thing about a thorn. It hurts. 
I've never had a thorn in me that didn't hurt. It brought pain. 
As badly as he wanted the pain of my thorn taken away Paul 
concluded, after God refused to remove the thorn, “through it I 
learned how desperately I needed the presence of Jesus Christ 
in my life.” 
 

You really don't know that Jesus Christ is all you need until 
Jesus Christ is all you've got and then you'll know.                            
Amazing Grace lesson #1247 
Questions:  

1. You can ignore most problems and they will go away? 
    True _____ False _____ 

2. Pain is used by God to bring good into one’s life?  
    True _____ False _____ 

3. Pain motivates some into action 
    True _____  False _____ 

4. Pain is an education tool as it causes one to change? 
    True _____ False _____ 

5. Pain measures the internal man? 
    True _____ False _____ 

6. Painful emotions are telling you that something is out of 
control?   
    True _____  False _____ 

 

 

 

ప్రతిఘటించవచుచ  మరయు మీరు దానిని శ్ప్పంచవచుచ , 

కానీ అది ద్వవుడు నినా  ప్పేమిసా్నా ందున. 

జోసెఫ్ కథ మీకు గురాుందా? ఇది బాధతో కూడిన కథ. అతన 

తన స్దరులచే ప్దోహం చేయరడాడడు మరయు వారచే 

బానిసగా విప్కయించరడాడడు. మనష్టలు తెల్నయని, భాష, 

ఆచార వయ వహారాలు తెల్నయని చోటికి వెళా్లడు. అతన 

మనిష ఇంటిో బానిస, కానీ అతన నిజాయితీగా మరయు 

నమమ కంగా నడుసాడు. అతన అకక డ ఉనా పుి డు అతని 

యజమాని భారయ  అతనిపై తపుి డు ఆర్కరణలు చేస్ప, జైలులో 

వేయరడి మరచిపోత్తడు. సంవతె రాల తరావ త అతన 

రయటకు వసాడు మరయు ద్వవుని అదుభ తమైన ప్పవిడెన్ె  

దావ రా, మొతంా ఈజిప్సి్తకు రండవ బాధయ త వహసాడు. కానీ 

అపుి డు కూడా నొప్పి  ఉంది. అతన తన కుటుంరం నండి 

విడిచిపెటరిడాడ డని తెల్నస్ప స్మారు 20 సంవతె రాల బాధ 

ఉంది. 
 

చివరగా, అతని స్దరులు ఆహారం కోసం వెతకుతూ 

వచాచ రు మరయు జోసెఫ్ వారకి తనన త్తన వెలడిిసాడు 

మరయు కుటుంరమంత్త దిగివచిచ ంది, కానీ ఆదికాండము 

పుసకాం చివరలో, జోసెఫ్ తంప్డి జాకబ్ మరణించిన తరావ త, 

అతని స్దరులందరూ జోసెఫ్ వెళ్లతనా్న డని 

భయరడాడ రు. సమానంగా పందడానికి. అతన తన 

ప్రతీకారం తీరుచ కోబోతనా్న డు. రదులుగా, జోసెఫ్ ఇలా 

అనా్న డు, "మీరు న్న హాని కోసం ఉద్వుశించారు, కానీ ద్వవుడు 

దానిని మంచి కోసం ఉద్వుశించాడు." మీరు దీనిా  హాని కోసం 

ఉద్వుశించారు, కానీ అది సరే, ద్వవుడు దానిని మంచి కోసం 

ఉద్వుశించాడు. ద్వవుడు జోసెఫ్ జీవిత్తనిా  నిరంతరం 

రరయ వేక్షసా్న్నా డు. అతన అతనిని గమనిూా ఉనా్న డు. 

ద్వవుడు జోసెఫ్ జీవితంలోని బాధన అతనిని 

ప్పేరేప్పంచడానికి, అతనిని మలచడానికి మరయు 

గొరి తన్ననిా  కొలవడానికి ఉరయోగించాడు. 
 

మీ జీవితంలో మీకు హాని కల్నగించే వయ కాులు ఉన్నా రు. 

మనందరీ అలాంటి వయ కాులు ఉన్నా రు. వారు 

చినా తనంలో మీకు హాని చేస్ప ఉండవచుచ , వారు ప్రసా్తం 

మీకు శారీరకంగా, మానస్పకంగా, వేరే విధంగా హాని కల్నగి 

ఉండవచుచ  మరయు అది బాధసా్ంది. కానీ మీ కోసం ేన 

కల్నగి ఉనా  గొరి  వార ాఏమిటంటే, ద్వవుడు మీతో చెపిా డు, 

న్న దగరొ ఒక ప్రణాళ్లక ఉంది, దాని కంటే పెదు ఉద్వుశ్య ం న్నకు 

ఉంది. అవి మీకు హాని కల్నగించే ఉద్వుశ్య ం కావచుచ , కానీ 

చింతించకండి, ేన మీ ద్వవుడిని మరయు ేన మీ మేలు 

కోసం రని చేసాన. 
 

జోసెఫ్ జీవిత ముగింపులో, అతనికి ఇదురు కుమారులు 

ఉన్నా రని మేము కనగొనా్న ము. వారలో ఒకర పేరు మనష్షష, 

మర్కర పేరు ఎప్ాయిమ. మీ గురంచి న్నకు తెల్నయదు, కానీ 

పేర ిఅరంి న్నకు ఇషంి. మనష్షష అంటే "ననా  

మరచిపోయేలా చేసడు" మరయు ఎప్ాయిమ అంటే 

"ఫలవంతమైన" లేదా "విజయవంతం" అని అరంి. జోసెఫ్ 

తన ఇదురు అబాా యిలకు పేరు పెటిాడు, ఎందుకంటే 

అతన అనభవించిన అనిా  బాధలలో, ద్వవుడు రని చేస్ప, 

అతనిని గొరి తనం కోసం స్పదధం చేయడానికి అతని 

జీవిత్తనిా  రరయ వేక్షంచాడని జోసెఫ్ ప్గహంచాడు. ఆ బాధన 

మరచిపోయేలా చేస్ప ఇపుి డు విజయవంతమయాయ డు.. 

ననా  రండించాడు. ప్రజలారా, ద్వవుడు మిమమ ల్నా  గొరి గా 



చూసేందుకు మీరు భావించే అద్వ బాధన ఉరయోగిసాడు. 

కానీ మీరు అతనిని అలా అనమతించాల్న. 
 

5. ననా  రరరకవ ం చేయడానికి. 

వసంత ఋతవు మరయు వేసవిలో ప్రకాశ్వంతమైన, 

ఆర్కగయ కరమైన, ఉలిాసమైన, ఎండ ర్కజులలో ఆధాయ తిమ కంగా 

మరయు మానస్పకంగా ఎదగడం సధయ మవుతంది, ప్రతిదీ 

గొరి గా ఉనా పుి డు మరయు జీవితం అదుభ తంగా 

ఉంటుంది. మీరు మంచి సమయాలిో ఎదగవచుచ  కానీ ఆతమ  

యొకక  చీకటి ర్కజులలో మరంత లోతగా పెరుగుత్తరు. మీరు 

రరవ త్తల కంటే లోయలలో చాలా లోతగా పెరుగుత్తరు. 

మనష్టలు తయారైన విధానం అంతే. 
 

సంవతె రాలుగా, ప్రజలు లోయ గుండా వెళ్లతనా పుి డు 

న్నకు లెకక లేననిా  సరిు చెపిా రు, "గత సంవతె రం రనిలో 

లేనందున ేన ఇంతకు ముందు తెల్నస్పన దానికంటే 

ఎకుక వ ేరుచ కునా్న న." ఎవర్క చెపిా రు, "ఈ ఆరకి 

సంక్షోభం దావ రా ేన ఇతర మారొాలిో రరరకవ ం చెందగల్నగే 

దానికంటే ఎకుక వ ేరుచ కునా్న న." ప్ప్పయమైన వయ కి ా

మరణం గురంచి ఒకరు మాటిాడుతూ, "ేన ఈ రరస్పతిిని 

ఎదుర్క ే వరకు ద్వవుణి ిఎలా విశ్వ స్పంచాలో న్నకు 

తెల్నయదు మరయు ఇపుి డు ద్వవుణి ిఎలా విశ్వ స్పంచాలో 

న్నకు తెలుస్." ఇవి నిజమైన ప్రకటనలు ఎందుకంటే దయ 

శీత్తకాలంలో ఉతమాంగా పెరుగుతంది. అపుి డే ద్వవుడు 

నినా  రరరకవ ం చేసాడు. 
 

యేస్ సహోదరుడు ఇలా అనా్న డు, "న్న స్దరులారా, మీరు 

అేక రకాలైన రరీక్షలన ఎదుర్క నా పిు డలిా అది 

సవ చఛ మైన ఆనందంగా భావించండి, ఎందుకంటే మీ 

విశావ సం యొకక  రరీక్ష రటుిదలన అభవృదిధ చేసా్ందని 

మీకు తెలుస్. రటుిదల దాని రనిని పూర ాచేయాల్న, తదావ రా 

మీరు రరరకవ త మరయు రరపూరతి కల్నగి ఉంటారు, లోటు 

లేకుండా ఉంటారు. ఏదైన్న." (యాకోబు 1:2, 3) అనిా  

రటుిదల మరయు సమసయ లనీా  కల్నస్ప రనిచేసాయని, 

తదావ రా మీరు రరణతి చెంది సంపూరంిగా ఉండవచచ ని 

ఆయన చెపిా రు. నొప్పి  పెరుగుదల యొకక  అధక వయ యం! 

మనం చినా రి టి నంచి వింట్టే ఉంటాం, ఇది 

సమానయ మైనది కానీ ఇది నిజం, నొప్పి  లేకుండా లాభం 

లేదు. ప్రరంచం మీకు చెపాి లనకుంటునా  దానికి 

విరుదధంగా అదుభ తమైన జీవిత్తనికి ఐదు స్లభమైన దశ్లు 

లేవు. 
 

అసలు నిజం ఏమిటంటే, ధర చెల్నంిచకుండా ఉతి తినాి 

కోరుకుే కాలంలో మనం జీవిసా్నా్న ము. 
 

మనకు కావలస్పన ఉతి తి ారరరకవ త, భావోద్వవ గ స్తస్పరితవ ం, 

సంతృప్ప ామరయు సంతృప్ప,ా ఆనందం మరయు స్తజాానం. అది 

మనందరీ కావలస్పన ఉతి తి,ా కానీ మేము ధర 

చెల్నంిచాల్నె న అవసరం లేదు. ధర ఒక రూరంలో లేదా 

మర్క నొప్పి . షార్సి్తకట్స్తలు లేవు. 
 

మిమమ ల్నా  ఎకుక వగా నిరుతె్త హరరచే విషయం, ద్వవుడు 

మిమమ ల్నా  అభవృదిధ చేయడానికి ఉరయోగిసా్నా్న డు. 

అపసలాుడైన పౌలు ఇలా అనా్న డు, "న్న శ్రీరంలో ఒక 

ములిు ఉంది, మరయు ేన మూడుసరిు ప్రభువున వెదకి, 

'ప్రభువా, ఆ ములిున న్న నండి తీస్పవేయుము' అని 



చెపిా న." (2 కొరంథీయులు 12: 7-10) మేము చేయము' ఆ 

ములిు ఏమిటో న్నకు తెల్నయదు మరయు మనం 

చేయనందుకు ేన సంతోషసా్నా్న న, ఎందుకంటే మనం 

దానితో సంరంధం కల్నగి ఉండవచుచ . కానీ న్నకు ములిు 

గురంచి ఒక విషయం తెలుస్. అది బాధసా్ంది. బాధంచని 

ములిు న్నలో ఎపుి డూ లేదు. నొప్పి  తెచిచ ంది. న్న ములిు 

యొకక  బాధన తీస్పవేయాలని అతన కోరుకునా ంత 

మాప్త్తన, ద్వవుడు ములిున తీస్పవేయడానికి నిరాకరంచిన 

తరావ త, "న్న జీవితంలో యేస్ప్ీసా్ ఉనికి న్నకు ఎంత 

తీప్వంగా అవసరమో దాని దావ రా ేన తెలుస్కునా్న న" 

అని పాల్ ముగించాడు. 
 

యేస్ప్ీసా్ మీకు కావలస్పనదంత్త యేస్ప్ీసా్ మాప్తమే అని 

మీకు నిజంగా తెల్నయదు, అపుి డు మీకు తెలుసా్ంది. 

అమేజింగ్ ప్గేస్ పాఠం #1247 

త్రపశ్న లు: 
7. మీరు చాలా సమసయ లన విసమ రంచవచుచ  మరయు అవి 

తొలగిపోత్తయా? 

నిజం _____ తపిు  _____ 

8. ఒకర జీవితంలో మంచిని తీస్కురావడానికి నొపి్ప ని 

ద్వవుడు ఉరయోగిసాడా? 

నిజం _____ తపిు  _____ 

9. నొపి్ప  కొందరని చరయ లోకి ప్పేరేప్పస్ాంది 

నిజం _____ తపిు  _____ 

10. నొపి్ప  ఒక విదాయ  సధనం, అది ఒక వయ కినాి మారచ డానికి 

కారణమవుతంది? 

నిజం _____ తపిు  _____ 

11. నొపి్ప  అంతరతొ మనిషని కొలుస్ాందా? 

నిజం _____ తపిు  _____ 

12. బాధాకరమైన భావోద్వవ గాలు ఏదో నియంప్తణలో లేవని 

మీకు చెబుతన్నా యా? 

నిజం _____ తపిు  _____ 

 

 

 


