
అధిక స్వేదనం మరియు భయమును గూరిి డాకటర్ లూకా ఏమి చెప్ాాల్సి ఉంద ి

 ఈ వారము డాక్టర్ లూకా ఆక్స్మిక్ంగా సంభవంచే ప్రమాదాల న ండి లేక్ అధిక్ భయము వలన మనము ఏ వధముగా 
అధిక్ స్వేదనమున  ప ండుతామో అనే వషయమున  గూర్చి సంభాషమస్ాా డు.   

 వాంగ్ మెయి మెయి చ ైనాలోని ముఖ్య ప్ట్టణాలలోని ఒక్ పెదద  వశ్ేవదాయలయం న ండి సంగీతమునంద  మాసటర్ డిగీనీి 
ప ందిన 27 సంవతసర్ాల స్్ా .ీ ఆమె తన తలి్లదండుర ల వలె తన స్ాఫలాయనిి బట్టట  చాలా గరేంగా ఉంది. ఆమె చాలా బాగా చేస్మ అదే 
ప్ట్టణములోని ఉనిత పాఠశాలనంద  బో ధించడానికి సంస్మదధముగా ఉండ న . ఆమె పాఠశాల మొదలవేడానికి ముంద  ర్ోజు 
ఆమె చాలా ప్ుర్చకొలపబడి  మర్ోస్ార్చ ఆమె తరగతి గదిని చూడాలని నిరణయించ కొనెన . ఆమె శాేస తగగడం మర్చయు ఛాతిలో 
హృదయసపందన కొంచ ం పెరగడం గమనించ న . ఆమె స్ాధారణంగా ఉంట్ ందని ఆమెక్ు త లుస  కానీ ఇది 10 లేక్ కొనిి 
నిమిషాలు ఉండ న . ఆమెన   ఎవేరు గమనించలేదని నిర్ీక్ించ న . ఇది చాలా ఇబబందిగా ఉంట్ ంది.  

 ఈ భాగం అయిపోయిన తరువాత వాంగ్ మెయి మెయి దానిని గూర్చి తరువాతి ర్ోజువరక్ు ఆలోచంచలేద . బస సలో 
ప్నికి వెళ్తా నిప్ుపడు ఇలాంట్ట సందరభమే లేదా భాగమే మరలా జర్చగెన , అయితే ఈ స్ార్చ ఆమె చేతులు మర్చంత చ మట్ 
ప్ట్ాట యి. ఆమె వాట్టని ప డిగా ఉంచ కోలేక్పోయింది. వాంగ్ మెయి మెయి ఇబబంది ప్డట్మే కాక్ుండా అవమనిoచబడిందని 
భావంచ న . ఇతరులు క్ూడా దానిని గమనించారని ఆమెక్ు నిశ్ియముగా త ల్లస్ెన . మరలా ఆ భాగం ప్ర్చషకర్చంచబడింది కానీ 
ఈ స్ార్చ ఆమె దానిని మరచపో లేద . అది మరలా ఎప్ుపడు తిర్చగచ వస ా ందని ఆమె ఆలోచనాహితంగా లేదా సంబంధిగా ఉండ న .  

 ప్గలు ఇంకొక్ సనిివేశ్ం జర్చగెన  కానీ ఇది బస సలో జర్చగచనంత చ డడగా కాద  లేదా చ డడది కాద . అయినప్పట్టకీ, ఆమె 
దానిని గూర్చి ఆలోచనాహితంగా ఉండ న . ఈ అధిక్ స్వేదనానికి కారణం ఏమిట్ట? ఆమెక్ు ర్ోగం ఏమైెనా ఉందా? ఏమి 
జరుగుతుందో  ఆమె త లుస కోవాలన క్ుంది. ఈ నిమితాము ఆమెన  ఆమె అధీనంలో ఉంచ కోలేనిడిగా క్నబడి ప్నిలోన ండి 
తీస్మవేయబడుతుండా? ఆమె మనస సగుండా చాలా ప్రశ్ిలు పో యిెన .  

 ఆమె తన మొదట్ట ర్ోజు పాఠశాల అయిపోయిన తర్ాేత ఆసకిాతో కాక్ుండా భవషయత్ లో ఏమి జరుగుతుందోనని 
బెదర్చన మర్చయు భయప్డిన వయకిాగా వెళ్ళెన . ఆమె జర్చగచన మూడు సనిివేశాలలో ర్ెండు సనిివేశాలు బస సలో జర్చగాయి 
కాబట్టట  బస సలో ప్రయాణ ంచడమే దీనికి కారణమా అని ఆశ్ిరయపోయిెన  లేదా ఆశ్ిరయప్డ న . ఆమె ఇంట్టకి నడవడానికి 
నిరణయం తీస క్ుంది. ఇంట్టకి మారగమధయలో ఆమె స్విహితులలో ఒక్ని దగగరకి ప్ర్చగెత ాన .  

 ఈ స్విహితుర్ాలు ఆమె మాసటర్ డిగీ ీ పో ర గాీం న ండి ఆమె తన నిశ్ిల ప్రభావానిి వాంగ్ మెయి మెయిపెై చూపమన 
వధంగా తన స్విహితుర్ాల్లని ఎంతో ఇషటప్డ న . పాట్శాలలో మొదట్ట ర్ోజులన  ప్ంచ కొంట్ ండగా వాంగ్ మెయి మెయి ఏమి 
జర్చగచందో  స్విహితుర్ాల్లకి చ పెపన . ఆమెపెై సంబంధిగా ఉని స్విహితుర్ాలు వెైదయశాలక్ు వెళి్ల డాక్టర్ న  క్లువమని సలహా 
ఇచ ిన . వాంగ్ మెయి మెయి స్విహితుర్ాలు ఆమెతో క్ూడా వెైదయశాలక్ు వెళ్ెడానికి అవకాశ్ం ఇచ ిన . వారు తమ నడక్న  
కొనస్ాగచస ా ండగా వాంగ్ మెయి మెయి యొక్క స్విహితుర్ాలు మొదట్ట ర్ోజు ఆమెక్ు క్ూడా ఒక్ సవాల్ ఎద ర్ె ందని మర్చయు ఆ 
మొదట్టర్ోజు గుండా వెళ్ెడానికి ఆమెక్ు ఒక్ స్విహితుడు ఉండ న . అది ఎవరు? అని వాంగ్ మెయి మెయి అడిగెన . యిేస కీసీ ా  
అని ఆమె స్విహితుర్ాలు బద ల్లచ ిన . వాంగ్ మెయి మెయి అది ఎవర్ో అని అడిగెన , ఆమె స్విహితుర్ాలు ఆయన ప్రభువు, 
లోక్మున  సరే ప్రప్ంచమున  మర్చయు అంద లో ప్రతి మనిషమని చేస్మనట్ వంట్ట లేదా సృషమటంచన అట్ వంట్ట  దవేుడు. ఈ 
సమయానికి వారు వడిపో వాల్లస వచింది కానీ, యిేస కీసీ ా  అనే వయకిా గుర్చంచ ఇంకా ఎక్ుకవ త లుస కోవడంలో ఆసకిాగా 
ఉండ న .  

 వాంగ్ మెయి మెయి మర్చయు తన స్విహితుర్ాలు  వెైధ యని చూస్ెన . ఆయన, ఆమె ఆక్స్మిక్ంగా క్ల్లగే ప్రమాదాలన  
అనే దానిని క్ల్లగచ ఉందని చ పెపన . ఆయన వారు క్ల్లగచ ఉండే సూచనలన  అవ ఆక్స్మిక్ంగా జర్చగే సనిివేశాలు, ఎక్ుకవ 
హృదయసపందనతో క్ూడిన అతి వచారము, శాేస తగుగ ట్, చ మట్ ప్ట్ ట ట్, క్ళ్తె తిరుగుట్ మర్చయు  చప్ల చతాము, 
తపమపంచ కోవడానికి వనతి మర్చయు తట్స్మథంచే వధి భావన. ఆక్స్మిక్ అనార్ోగయమున  క్ల్లగచనట్ వంట్ట వయకిా వవధ ప్ర్చస్మథతులు 



క్ల్లగచ ఉంట్ారు, అది 10 న ండి 30 నిమిషాల వరక్ు మర్చయు ఈ ప్ర్చస్మథతులు బలహీన సమయంలో లేక్ వెక్ుకవ  ఆయాసం 
లేక్ శ్మీ వలన క్లుగున .  

  వెైధ యడు ఆక్స్మిక్ ప్రమాదాలు తీవర భయంక్రం మర్చయు అస్ౌక్రయంగా ఉంట్ాయి, కానీ అవ నిజానికి ప్రమాదక్రము 
కావని గుర్చాంచ కోవాలని చ ప్తా  ఉండ న . ఆక్స్మిక్ ప్రమాదలలో ఉండే శ్ర్ీర ప్రతికియీలు, స్ాధారణంగా మనము అపాయానిి 
ఎద ర్కకనప్ుపడు క్ల్లగే శ్ర్ీర ప్రతికియీలున    క్లుగున . అక్స్ాితుా గా అరుస ా ని ఒక్ క్ుక్కల గుంప్ున  ఎద ర్కకనాిరని 
ఊహించ కోండి. నీవు మారగంలో క్ుక్కల ముంద  మూడు అడుగుల దూరంలో క్దలలేక్ ఉనాివు. నీవు ప్ర్చగెతాక్ ముంద  నీ 
శ్ర్ీర్ానికి ఏమి జరుగుతుంది? నీ హృదయసపందన పెరుగుతుంది . నీ శాేస చాలా తక్ుకవ మర్చయు లోతుా లేని శాేస. నీ 
క్ండర్ాలు బిగువుగా ఉంట్ాయి. నీవు చేమట్లుపెట్టడం మొదలుపెడతావు. నీ క్ళ్ెలోని పాప్లు పెదదవవుతాయి. నీ చేతులు 
ఇంకా చలిగా అయి, జీరణవయవసథ మర్చయు వాేధినిర్ోధక్ వయవసథలు ప్నిచేయడం తక్ుకవవుతుంది. ప్రమాదక్ర క్ుక్కన  
చూస్మనప్ుపడు ఈ ప్రతికియీలనీియు  క్షణాలలో జరుగుతాయి. స్ాధారణంగా ఈ ప్రతికియీన  ఫెైట్ లేక్ ఫెలి ట్ ప్రతికియీ అంట్ారు. 
వాంగ్ మెయి మెయి క్ుక్కలక్ు భయప్డినదిగా దీని గూర్చి బాగా త లుస .  

 వెైధ యడు వాంగ్ మెయి మెయి మర్చయు తన స్విహితుర్ాలకి చ ప్పడం కొనస్ాగచంచాడు, మన శ్ర్ీర్ాలు భౌతిక్ 
అపాయాలన  ఎద ర్కకని నిల్లచే మర్చయు మన స్ామర్ాధ ాలన  పెంచే వధంగా చేయబడ న . ఏద ైనా ప్రమాదక్రమని మనం 
గుర్చాంచనప్ుపడు మన శ్ర్ీరం తనంతట్ తానే దానికి   వయతిర్ేక్ంగా పో ర్ాడడానికి లేక్ మన శరషీట మైెన భౌతిక్ స్ామరధాంతో దాని 
న ండి ప్ర్చగెతేా  స్మథతిలో ఉంట్ ంది. మీ యొక్క పెదద  క్ండర్ాల గుంప్ులక్ు పరా ణవాయువు అందడానికి అన గుణంగా మన శాేస 
మార్చ  హృదయసపందన పెరుగుతుంది. నీవు పో ర్ాడునప్ుపడు లేక్ ప్ర్చగెతాినప్ుపడు కావలస్మన వేడిని అందించే సతయంలో మన 
శ్ర్ీర్ాలన  చలిబరిడానికి చ మట్ ప్డుతుంది. మన చేతులు చలిగా మారతాయి. ఎంద క్నగా, శ్ర్ెర ఉప్ర్చతలంలో ఉని రకా్ 
భాగాలు చనిగా మారతాయి. ఇది ఎక్ుకవ రకాా నిి తీస కొని నీవు త గచనప్ుపడు లేక్ క్రవబడినప్ుపడు తక్ుకవ రకా్స్రా వం 
అవడానికి సహాయప్డుతుంది. ఎక్ుకవ వెలుగున  మర్చయు క్నిపమంచే సమాచార్ానిి తీస కొంట్ూ ఉబుబతాయి. నీ జీరణ 
మర్చయు వాేధి  నిర్ోధక్ వయవసథలు శ్కిాని నిలుప్ుకోవడానికి ప్నిచేయవు, అవసరమైెన భాగాలు హృదయ క్ండర్ాలు, శాేస 
సంబంధమైెన మర్చయు క్ండర వయవసథలక్ు శ్కిానిఇస ా ంది.  

 వెైధ యడు  వాంగ్ మయెి మయెికి అది ఆశ్ిరయమని మర్చయు నీవు అది జర్చగే ప్రకిీయ గూర్చి ఆలోచంచనవసరం లేదని చ పెపన . 
నీవు కేవలము అపాయానిి చూస్వా , శ్ర్రీం మిగచల్లన దానిని తనంతట్ తానే చేస ా ంది. మనము భౌతిక్ అపాయానిి ఎద ర్కకనప్ుపడు ఫెైట్ 
లేక్  ఫెలి ట్ అన ేప్రతిసపందన ప్తరణంగా ప్నిచసే ా ంది. అయిత ేఇప్ుపడు మన అపాయానిి చూస్వ వధానం అంత వాసావం కాని దానిని చూదాద ం.  

 వాంగ్ మెయి మెయి ఆ సూచనలు నిజమని మర్చయు ఆమె భయప్డిందని వెైధ యడు కి చ పెపన . వెైధ యడు ఆమెక్ు ఇది 
చ పెపన . ఒక్ పెదద  గుంప్ుక్ు నీవు సంగీతవాయిదయ మేళ్ము ఇవాేలని కోరబడాడ రన కొని ఊహించ కోండి. ఇది మీరు 
ఇంతక్ుముంద  ఎప్ుపడు చేయలేద  కానీ ఇప్ుపడు ఇవేడానికి ఒక్ రక్ంగా ఒప్ుపక్ునాిరు. నీవు క్ూర్కిని ఉనాివు మర్చయు 
వేచవునాివు మర్చయు కొనిి నిమిషాలలో ఆ ప్న లక్ు పెదద  వాయించడానికి నిన ి ప్ర్చచయం చేయబో తునాిడు. నీ 
హృదయసపందనక్ు ఏమి జరుగబో తుంది? నీ క్ండర్ాలు బిగువుగా ఉంట్ాయా? నీవు ఇంకా ఎక్ుకవ చ మట్ ప్డతావా? నీ 
ఆహార్ానిి సంతోషమంచడానికి మర్చయు జీర్చణంచ కోవడానికి నీ స్ామరధాం గుర్చంచ ఏమిట్ట? 

 అవున , శ్ర్ీర కియీలనీి ఫెైట్ లేదా ఫెలి ట్ ప్రతిసపందన ఇక్కడ క్ూడా జరుగుతుంది. కానీ, ఇక్కడ భౌతిక్మైెన అపాయం 
కాద . అపాయమనేది నీ మనస సలో. చూస్మన అపాయము ఏమిట్ంట్ే నీ వాక్ుక సమయంలో నీవు నిలబడి, నిన ి నీవు 
అవమానప్రచ క్ుంట్ావన భయము. న వుే చూడు, మన శ్ర్ీరము నిజంగా జర్చగే భౌతిక్ ప్రమాద కియీక్ు మర్చయు 
ఊహించ క్ుని దానికి తేడా చూపమంచలేద  లేదా చ ప్పలేద . కాబట్టట , నీవు క్ూరుినాివు, ప్రశాంతంగా మర్చయు ఆదరణంగా 
ఉండడానికి ప్రయతిిస్ాా వు. నీ శ్ర్ీరం గుంప్ుతో పో ర్ాట్ం చేయడానికి లేక్ అక్కడ న ండి ప్ర్చగెతాడానికి మన శ్ర్ీరం 
స్మదధప్డుతుంది.  



 వెైధ యడు కొనస్ాగచంచాడు, మన శ్ర్ీర్ాలు అపాయము భౌతిక్మైెనదా లేక్ బాధపెట్ేట  ఆలోచన వలన ఉదభవంచందా అని 
త లుప్లేద  కాబట్టట  బాధ మర్చయు భయము మన భౌతిక్ ప్రతికియీలు హృదయసపందన, శాేస కొంచ మవేడం, క్ండర్ాల 
బిగుతు, రకా్భాగాలు తక్ుకవవడం మర్చయు జీరణవయవసథ తక్ుకవగా ప్నిచేయడమున  క్న గకనగలము. ఒక్ వయకిా ఆక్స్మిక్ 
క్మీర్ాహితయమున  క్ల్లగచయునిప్ుపడు, ఆక్స్మిక్ ప్రమాదాలు మనిషమ యొక్క భయమువలన ప్ుర్చకొలపబడి, దాడిని క్ల్లగచ 
ఉంట్ాయి. ఈ ఆక్స్మిక్ బానిస అతి శ్మీ లేక్ ఆక్స్మిక్ముగా జర్చగే వాట్టని ఆధీనప్రచ క్ునట్ ి  వయవహర్చస్ాా రు. అప్ుపడు వార్చ 
హృదయసపందన పెర్చగచనప్ుపడు వారు వేర్కక్ ఆక్స్మిక్ దాడిని క్ల్లగచయునిట్ ి  ముగచస్ాా రు. ఈ ఆలోచన చూస్మన అపాయము 
మర్చయు మన శ్ర్ీరమున  ఫెైట్ లేదా ఫెలి ట్ ప్రతిసపందనక్ు ప్ుర్చకొలుపతుంది. ఆక్స్మిక్ దాడి భయము ఆక్స్మిక్ దాడిని త స ా ంద ి
లేదా తీస క్ువస ా ంది.  

 వెైధ యడు చ పమపన ఈ ఆంతరయమున  బట్టట  వాంగ్ మెయి మెయి మర్చయు తన స్విహితుర్ాలు ఆశ్ిరయపోయారు. ఆమె 
తనక్ు క్ల్లగచనట్ వంట్ట సందర్ాభనిి వర్చణంచంది. వెైధ యడు ఆమెక్ు ప్ర్చస్మథతుల గూర్చి ఎక్ుకవగా బాధప్డక్ూడదని, అది 
పరా ముఖ్యమని చ పెపన . అవ ఆమెక్ు హాని చేయవు మర్చయు ప్ర్చణామాలు వయతిర్ేక్ంగా ఉండవని చ పెపన . చ మట్ ప్ట్టడం 
సూచన క్నబడినప్ుపడు ఆమె చాలా లోత తాన చని శాేస ప్లాిల్ల లేదా తీస కోవాల్ల. ఆమె స్ామరుధ ార్ాలెైతే గుంప్ులుగా ఉని 
ప్రదేశాలలో లేదా రదీదగల ప్రదేశాలలో క్దిల్ల ప్రయతిించవచ ి. చవర్చగా ఆమె ఈ సమయాలలో ఎంద క్ు వచారప్డుతుందో  
ప్రయతిించ, శ్దీధ  చూపాల్ల. వెైధ యడు ఆమె వఫలమవేడానికి గల కారణానిి సలహా ఇచ ిన . వాంగ్ మెయి మెయికి అది 
సతయమని లేదా నిజమని త లుస . ఆమె వఫల భయానిి క్ల్లగచ ఉంది.  

 వాంగ్ మెయి మెయి మర్చయు తన స్విహితుర్ాలు బలప్రిబడి వెైదయశాలన  వడిచ న . వారు డాక్టర్ న  చూస్మనంద క్ు 
సంతోషంగా న ండ న . ఇంట్టకి వెళ్ళె మారగమధయలో వాంగ్ మెయి మెయి తన స్విహితుర్ాల్లని యిేస కీసీ ా  అనే వయకాి గూర్చి 
మరలా అడిగెన . తన స్విహితుర్ాలు ఆయన వశాేనికి ప్రభువని త లుస కోవడం ముఖ్యమని చ పెపన . వారు (ఉదాయనవనo) 
లేదా పార్క బలి దగగర ఆగెన  మర్చయు ఆమె స్విహితుర్ాలు 'ఆదియంద  వాక్యముండ న , వాక్యము దేవునియొదద ఉండ న , 
వాక్యము దేవుడ ై యుండ న  అన   (యోహాన  1:1) బెబైిలు భాగమున   చదివెన . వాంగ్ మెయి మెయి యొక్క స్విహితుర్ాలు 
ఇక్కడ వాక్యమని వరా యబడింది యిేస కీసాీని చ పెపన . ఆయన దేవుడు. ఇది ఎంద క్ు ప్రతేయక్మైెనది? ఎంద క్ంట్ే యిేస కీసీ ా  
మన పాప్ములన  క్షమించడానికి ఈ లోక్మునక్ు వచ ిన . వాంగ్ మెయి మెయి యొక్క స్విహితుర్ాలు బెైబిల్ లోన ండి  
'దేవుడు లోక్మున  ఎంతో పవరమించ న . కాగా ఆయన తన అదిేతీయక్ుమారునిగా ప్ుట్టటన వానియంద  వశాేసముంచ  
ప్రతివాడున  నశంప్క్ నితయజీవము ప ంద నట్ ి  ఆయనన  అన గహీించ న . లోక్ము తన క్ుమారుని దాేర్ా రక్షణ 
ప ంద ట్కేగాని లోక్మునక్ు తీరుప తీరుిట్క్ు దేవుడాయనన  లోక్ములోనికి ప్ంప్ లేద  అన  (యోహాన  3:16, 17).వచనాల 
భాగమున  చదివెన , వాంగ్ మెయి మెయి యొక్క స్విహితుర్ాలు ఇది లోక్మునక్ు దేవుని పవరమన  చూపమస ా ందని చ పెపన . 
అది దేవుడు మనలన  పాప్ములన ండి రక్ించడానికి యేిస కీసీ ా న  అన గహీించ న . ఈ యిేస నంద  నమిిక్ లేదా 
వశాేసముంచతే మనము నితయజీవమున  క్ల్లగచ ఉంట్ాము. ఒక్వేళ్ ఆయనన  మనము నముికోక్ పో యినటి్యితే మనము 
నితయ మరణం లేక్ దేవుని న ండి వేర్ె  పో వడం కొరక్ు శక్ింప్బడతాము.  

 యిేస కీసీ ా న  నమిక్పో తే దేవునిన ండి ఈ యిెడబాట్ న  ఎంద క్ు క్ల్లగచయునాిమని? వాంగ్ మెయి మెయి తన 
స్విహితుర్ాల్లని అడిగెన . ఆమె స్విహితుర్ాలు ఈ వదముగా   జవాబిచ ిన . మనం పాప్ం చేస్మ దేవుని న ండి దూరంగా 
జర్చగాము లేదా పోయాము కాబట్టట  దేవుడు యిేస కీసీ ా న  మనకిచ ిన . ఆమె బెైబిల్ న  మరలా తీస్మ చదివెన , 'హృదయము 
అనిిట్టక్ంట్ె మోసక్రమైెనది, అది ఘోరమైెన వాయధి క్లది, దాని గహీింప్గలవాడ వడు? అన  (యిర్ీియా 17:9).'వచన 
భాగమున  చదివెన  వాంగ్ మెయి మెయి తన స్విహితుర్ాల్లతో మనము పాప్మున , తప్ుప ప్న లన  లేక్ అప్జయాలన  
జయించలేమని, మన హృదయం మోసక్రమైెనదని బాగుచేయవీలుప్డదని ఇది సూచస్మా ందని చ పెపన . వాంగ్ మెయి మెయి 
స్విహితుర్ాలు అది మరలా ఎలా సర్చజేయబడిందని? అడిగెన . కేవలం యేిస కీసీ ా  మాతరమే దీనిని చేయగలడు. ఆమె బైెబిల్ లో 
'ఈ దినములెైన తరువాత నేన  ఇశాీయిేలువార్చతోన  యూదావార్చతోన  చేయబో వు నిబంధనయిదే, వార్చ మనస సలలో నా 
ధరివధి ఉంచ దన , వార్చ హృదయముమీద దాని వరా స్ెదన ; యిెహో వా వాక్ుక ఇదే అని (యిర్ీియా 31:33).'వచన 



భాగమున  చదివెన  యిర్ీియా ప్రస ా త ఇశాీయిేలుగా పమలువబడే దేశ్ంలో 2700 సంవతసర్ాల కితీం జీవంచన ప్రవకా్ని చ పెపన . 
ఈ చవర్చ వచనంలో యిర్ీియా దేవుడు, తన ప్రణాల్లక్న  మన హృదయాలపెై వరా స్ాా డు అని అరధం. వాంగ్ మెయి మెయి 
స్విహితుర్ాలు ఇది యిేస కీీస ా  అనే వయకాిదాేర్ా జర్చగచందని చ పెపన .  

 యిర్ీియా చ ప్పడం కొనస్ాగచసూా , 'నేన  వార్చకి దేవుడనెైయుంద న  వారు నాక్ు జన లగుద రు; వారు మర్చఎనిడున  
యిెహో వాన  గూర్చి బో ధన ంద దము అని తమ ప రుగువార్చకిగాని తమ సహో దరులక్ుగాని ఉప్దేశ్ము చేయరు; నేన  వార్చ 
దోషములన  క్షమించ వార్చ పాప్ములన  ఇక్నెనిడున  జాా ప్క్ము చేస్మకొనన  గన క్ అలుపలేమి ఘన లేమి అందరున  
ననెిరుగుద రు; ఇదేయిెహో వావాక్ుక అని (యిర్ీియా 31:34).''వచన భాగమున  కొనస్ాగచంచాడు  దేవుడు మన 
పాప్ములన  ఇక్నెనిడున  జాా ప్క్ం చేస కొనడు ఎంద క్నగా అవ యేిస కీసీ ా  దాేర్ా తీస కొనబడ న . 

 బెైబిల్ లో వేర్ే ప్రదేశ్ం  ' (ర్ోమా 5:8).'ఈ వదముగా చ ప్ుపతుంది  అయిత ే దేవుడు మనయిెడల తన పవరమన  
వెలిడిప్రచ చ నాిడు; ఎటి్నగా మనమింక్న  పాప్ులమైె యుండగానే కీసీ ా  మనకొరక్ు చనిపో యిెన  దీని అరధమేమిట్ంట్ే 
మనమింకా పాప్ము లేక్ తప్ుప ప్న లు చేస ా నిప్పట్టకినీ, మనం వాట్టకి బాధ యలుగా ఉండక్ుండా యిేస కీసీ ా  స్మలువలో 
వాట్టని తీస కొనెన .  

 వాంగ్ మెయి మెయి స్విహితుర్ాలు యిేస కీసీ ా న  అంగీక్ర్చంచడం మన జీవతాలలో ఒక్ సమాధానానిి, మర్చయు 
యిేస కీసీ ా  దాేర్ా క్ల్లగేట్ట్ వంట్ట ఉదేదశ్యము మర్చయు నితయజీవమున  క్ల్లగచయుంట్ామని చ పెపన . ఆమె వాంగ్ మెయి 
మెయికి ఆయన ఆమె స్వేదనంలో క్ూడా సహాయప్డగలడని చ పెపన . ఆమె ఈ వధంగా చ పమపన 'నన ి బలప్రచ  వానియందే 
నేన  సమసామున  చేయగలన  అన   (ఫమల్లపమప 4:13)చూపమంచేన    

 వాంగ్ మెయి మెయి ఈ బలానిి, ఉదేదశాయనిి మర్చయు సమాధానానిి కోరుక్ుంది. ఆమె స్విహితుర్ాలు  'అదేమనగా 
యిేస  ప్రభువని నీ నోట్టతో ఒప్ుపకొని, దేవుడు మృతులలోన ండి ఆయనన  లేపనెని నీ హృదయమంద  వశ్ేస్మంచనయిెడల, 
నీవు రక్ింప్బడుద వు అన   (ర్ోమా 10:9).'న   చూపమంచేన  వాంగ్ మెయి మెయి యిేస కీసీ ా  ఆమె జీవతానికి ప్రభువని, 
దేవుడు యిేస కీసీ ా న  మృతులలోన ండి లేపెనని నమెిన . ఆమె తన రక్షక్ునిగా యిేస న  నమాిలన క్ుంది.  

 వాంగ్ మెయి మెయి తన స్విహితుర్ాల్లతో కింీది పరా రధనన  చేస్ెన , 'పమరయ యిేసూ, నేన  పాపమనని మర్చయు నేన  
పాప్ములన ండి రక్ించాబడాలని నాక్ు త లుస . నీవు నా పాప్ముల కొరక్ు స్మలువపెై మరణ ంచావని నమాిన . మూడు ర్ోజుల 
తర్ాేత నీవు తిర్చగచ లేచావని, ఈ ర్ోజు క్ూడా సజీవంగా ఉనాివని, నేన  నా జీవతంలో ప్రభువుగా ఉండడానికి 
అడుగుతునాిన . .' వాంగ్ మెయి మెయి అప్ుపడు, కొనిి ర్ోజులు, వార్ాల తర్ాేత దేవుని ఉదేదశాయనిి, సమాధానానిి 
మర్చయు బలానిి త లుస కొనెన ., ఎంద క్నగా యిేస కీీస ా  అనే వయకాి ఆమె జీవతంలో ఉనాిడు.  

 కొంతకాలం గడచన తరువాత ఆమె వచారము తగచగ , చేతుల స్వేదనం మర్చంత లేదా మంచ ఆధీనానిి క్ల్లగచ ఉండ న .  
 వాంగ్ మెయి మెయి చేస్మన వధంగా నీవు క్ూడా నీక్ు సమాధానానిి, ఉదేదశాయనిి మర్చయు బలానిి కేవలం ఆయనన  
నీ జీవతంలో రక్షక్ునిగా ఉండమని అడగడం దాేర్ా క్ల్లగచ ఉండగలవు.  
            
     

   

 


