
బులెమియా అను మానసిక అనారోగ్యముతో కారణమయిన వాాంతివచ్చినట్లు  మరియు వాాంతి 
చేయుట్ను గ్ూరిి డాకటర్ లూకా ఏమి చెప్ాాల్సి ఉాంద ి

ఈ రోజు డాకటర్ లూకా సో కడాం దాారా కాకుాండా వేరే కారణాం వలన కలుగ్ు వాాంతి వచ్చినట్లు  మరియు వాాంతి 
చేయుట్ను గ్ూరిి మాట్లు డతాడు. స్ాభలవాంలో సో కినప్ాట్ికినీ ప్రప్ాంచాంలో ఇది సాధారణాం. మొదట్ ఈ 
స్మస్యతోనునన ఒక వయకిి యొకక కథను వాందాము.  

మా జాంగ్ చెైనాలోని పెదదనగ్రాలలోని ఒక నగ్రాంలో నివసిాంచే 23 స్ాంవత్ిరాల వయస్ుి గ్ల యవాన స్ి .ీ ఆమె 
ఇప్పాడే త్న కళాశాలనుాండి ప్ట్టబదుర రాలాయి ై ఉాండెను . మరియు ఆమె కొతి్ ఉదయ యగ్ాంలో సిిరప్డుచుాండెను. ఒకరోజు 
ఆమె అదదాంలో త్నను చూచుకొని కనీనళ్ును ఆప్పకోవడానికి ప్రయతినాంచెను. ఆమె అదదాంలో కనిపిాంచే త్న 
ప్రతిబాంబము త్న శరీరాం యొకక ప్రతి అాంగ్ుళ్మును  స్ూక్ష్మాంగా ప్రిశీల్సాంచెను. ఆమె అదదాం నుాండి వస్ుగ్ుతో 
తిరిగెను. ఆమె మనస్ుి తాను అాందహీనాంగాను మరియు లావపగా, ప్ాందివలె తిాంట్ూ మరియు ఆహారానిన 
తీస్ుకోవడానికి అనరహు రాలని  ఆలోచనతో నిాండియుాండెను.  

మా జాంగ్ వాంట్గ్దిలోకి వెళళెను. ఆమె కోప్ాం మరియు నిరూతాిహములో ఒక చ్చనన అాంత్రాంగ్ గ్దిని త్రచ్చ తియయని 
తినుబాండారాలను చేరెను. ఆమె దూరదరశనoను  (ట్ివ)ను పెట్ిట  తినడాం ప్రా రాంభాంచెను. ఆమెకు తెల్ససే లోపే, ఆమె 
స్ాంచ్చలోని ఎకుకవభలగామును తినెను. ఇప్పాడు ఆమెతో ఆమె ఇాంకా ఎకుకవ కోప్ాంగా ఉాండెను. ఆమె సాననప్పగ్దికి 
వెళ్లు ఇప్పాడే తినిన దానిని బయట్కి వాాంతి చేస్ుకొనెను. గ్త్ మూడు స్ాంవత్ిరాల నుాండి ఈ ప్దధతి మరలా మరలా 
జరిగెను. మా జాంగ్ ఆమె నిజాంగా వదదనుకుననవాటి్ని తినడాం, కోప్ప్డడాం మరియు ఆమెతో ఆమె వస్ుగ్ు చెాందడాం 
మరియు వాాంతి చేయుట్ దాారా లేక వరేచనము కల్సగిాంచునట్ిటవాట్ిని ఉప్యోగిాంచడాం దాారా ఆమెను 
శుభ్రప్రచుకుాంట్లాంది. మీరహ చూడాండి, జుడి బులెమియా అని పిలువబడే తినే లేక భ్ుజాంచే అనారోగ్యమును 
కల్సగియుాంది.  

భ్ుజాంచే అనారోగాయలతో బలధప్డే లక్ష్ల ప్రజలలో మా జాంగ్ ఒకకరహ. మా జాంగ్ కల్సగియునన ఈ అనారోగ్యమును 
బులెమియా అని పిలుసాి రహ. ప్పరహషులలో భ్ుజాంచే స్మస్యలను కనిపెట్టగ్ల్సగినప్ాట్ికినీ స్ి లీలో ఎకుకవగా ఈ 
స్మస్యను కల్సగి ఉాంట్లరహ.  

మా జాంగ్ ప్రతిరోజు బాంగ్ి ను తిాంట్లాంది మరియు ప్రతి బాంగ్ వాాంతితో అనుస్రిాంచబడుత్ుాంది. ఆమె లక్ష్ణాలను త్న 
కుట్లాంబముతో స్హా, ఇత్రహలతో కూడా దాచ్చపెట్టటను. అయితే ఆమె ఏమి చేస్ుి ాందయ  ఆమెకు తెలుస్ు మరియు 
స్ాతీవరత్ కల్సగిన వయకిిగా మారహత్ుాండెను. బులెమియా దారహణాంగా మారినట్లట  ఆమె నిరూతాిహము యొకక అనేక 
లక్ష్ణాలను కల్సగియుాండెను. ఒకరోజు, ఆమె ఈ రోగ్ాం నుాండి వడుదల ప్ ాందడానికి ఆత్మహత్య చేస్ుకోవడాం ఒకకట్ే 
మారగమని నిరణయిాంచుకొనెను. ఆమె కుట్లాంబ స్భ్ుయలాంతా బయట్కు వెళళె మధాయహనాం వరకు వేచ్చవపాండెను. ఆమె 
త్న చేతిలో ఒక వాంట్గ్ది కతిిని ప్ట్లట కొని, కోయడాం మొదలుపెట్టటను. ఆమె యొకక మణికట్లట  లోత్ుి గా తెగెను 
మరియు ఆమె నేలపెై చనిపో్ వడానికి ఎదురహచూస్ూి  ప్డియుాండెను. ఎాందుకనగా ఆమె బయట్కి వెళళెను కనుక 
ఆమె త్ల్సు ఇాంట్ిలోప్ల్సకి రావడాం వనలేదు.  

ఆమె ఎదయ  మరచ్చపో్యి, తీస్ుకోవడానికి తిరిగి వచెిను. ఆమె త్న కుమారెి నేలపెై ప్డియుాండుట్ కనిపెట్ిట , 
అాంబులెన్సి ను పిల్సచ్చ, జుడిని వెైదయశాలకు తీస్ుకువెళళెను. అదృషటవశాత్ుి , జుడి చనిపో్ లేదు. అనుకోకుాండా ఆమె 



త్ల్సు తిరిగిరానిట్ుయితే ఆమె చనిపో్యి ఉాండేది. వెైదయశాలలో అనేక రోజుల త్రాాత్ జుడి ఇాంట్ికి తిరిగివచెిను. ఆమె 
కుట్లాంబమునకు నిరూతాిహాం మరియు ఆత్మహత్య ప్రయత్నమును మాత్రమే తెలుస్ు కానీ భ్ుజాంచే 
ఆనారోగ్యమును గ్ూరిి తెల్సయదు. ఆమెకు ఇాంకా నిరూతాిహప్డెను, ఇాంకా భ్ుజాంచే అనారోగ్యమును 
కల్సగియుాండెను మరియు చనిపో్ వాలఅనుకొాంట్లకుాంది.  

మా జాంగ్ ప్నివదద సేనహిత్ురాలు ఆమె ఇాంట్ికి తిరిగి రాగానే దరిశాంచడానికి వచెిను. ఈ సేనహిత్ురాలు 32 
స్ాంవత్ిరాల వయస్ుి మరియు పెదదదికూడా, ఈమెను మా జాంగ్ సిిరమైెన వయకిిగా ఉాంట్లనాందుకు గౌరవాంచేది. ఆమె 
మా జాంగ్ కు ఏమి జరిగినదయ  వనెను. వారహ మాట్లు డినప్పాడు మా జాంగ్ అవమానప్డెను లేదా సిగ్ుగ  ప్డెను. 
అయినప్ాట్ికీ, త్న సేనహిత్ురాలు సిగ్ుగ  ప్డడానికి అకకడ ఏమి లేదని చెపెాను. ఇది మా జాంగ్ ను 
ఆశిరయప్రచెను. ఆమె ఏమి ఆలోచ్చస్ుి ాంట్లాంది? మన జీవతాలలో వేరేారహ స్మయాలలో అాందరమూ స్మస్యలు 
కల్సగియునానము మరియు ఆ స్మయాలలో మనకు స్హాయాం కావలెనని త్న సేనహిత్ురాలు చెపెాను. మా జాంగ్ 
యొకక సేనహిత్ురాలు మన స్మస్యలనినట్ి గ్ూరిి జాగ్రత్ తీస్ుకోగ్ల్సగిన ఒక వయకిి ఉనానడని చెపెాను. ఆ వయకిి 
యిేస్ుకీరస్ుి .  

ఆమె సేనహిత్ురాలు బ ైబలో నుాండి , 'కాబట్ిట  యిేస్ు మరల వారితో ఇట్ునెను గొఱ్ఱలు ప్ో వప మారగమును  నేనే; నాకు 
ముాందు వచ్చిన వారాందరహ ద ాంగ్లును దయచుకొనువారహనెై యునానరహ; గొఱ్ఱలు వారి స్ారము వనలేదు. నేన ే
దాారమును; నా దాారా ఎవడెైన లోప్ల ప్రవేశాంచ్చన యి డల వాడు రక్ిాంప్బడినవాడెై, లోప్ల్సకి ప్ో వపచు బయట్ికి 
వచుిచు మేత్ మేయుచునుాండును. ద ాంగ్ ద ాంగ్త్నమును హత్యను నాశనమును చేయుట్కు వచుిను గాని 
మరిదేనికిని రాడు; గొఱ్ఱలకు జీవము కలుగ్ుట్కును అది స్మృధ్ిధగా కలుగ్ుట్కును నేను వచ్చితినని మీతో 
నిశియముగా చెప్పాచునానను అను (యోహాను 10:7-10).' వచనాల బ ైబలు భలగానిన చూపిాంచేను. మా జాంగ్ 
యొకక సేనహిత్ురాలు యిేస్ు నిజాంగా కాప్రి, త్న గొరెరల కొరకు జాగ్రత్ప్డునో ఆ వధాంగా మనప్ట్ు  జాగ్రత్ కల్సగి 
ఉాండెను. యేిస్ునొదదకు రావడాం మనకు రక్ష్ణనిస్ుి ాంది. ఈ రక్ష్ణ మనకు నూత్న జీవతానిన ఇస్ుి ాంది.  

మా జాంగ్ త్నకు నిజాంగా నూత్న జీవత్ాం కావాలని తెలుస్ు. ఆమె త్న సేనహిత్ురాల్సని ఈ యిేస్ుని తెలుస్ుకోవడాం 
ఎలా? అని అడిగెను. మా జాంగ్ యొకక సేనహిత్ురాలు  బ ైబలో నుాండి 'నేను గొఱ్ఱల మాంచ్చ కాప్రిని. త్ాండిర ననున 
ఏలాగ్ున ఎరహగ్ునో నేను త్ాండిరని ఏలాగ్ు ఎరహగ్ుదునో ఆలాగే నేను నా గొఱ్ఱలను ఎరహగ్ుదును, నా గొఱ్ఱలు ననున 
ఎరహగ్ును. మరియు గొఱ్ఱలకొరకు నా ప్రా ణము పెట్లట చునానను  అను  (యోహాను 10:14, 15).' వచన భలగ్మును 
చూపిాంచేను యిేస్ు మనకోస్ాం త్న ప్రా ణానిన పెట్టడాం నమమడాం వలన ఆయనను తెలుస్ుకోనగ్లమని త్న 
సేనహిత్ురాలు వవరిాంచెను. మా జాంగ్ యేిస్ు మనకొరకు ఇది ఎాందుకు చేసాి డు? అని అడిగెను.        

మా జాంగ్ యొకక సేనహిత్ురాలు మరలా బ ైబలో నుాండి చదివెను, 'ఇట్లు ాండగా ధరమశాసి్మీునకు వేరహగా దేవపని నీతి 
బయలుప్డుచుననద;ి దానికి ధరమశాసి్మీును ప్రవకిలును సాక్ష్యమిచుిచునానరహ. అది యిేస్ుకీరస్ుి నాందల్స 
వశాాస్మూలమెైనదె,ై నముమ వారాందరికి కలుగ్ు దేవపని నీతియి ైయుననది. ఏ భేదమును లేదు; అాందరహను 
ప్ాప్ముచేసి దేవపడు అను గ్రహిాంచు మహిమను ప్ ాందలేక పో్ వపచునానరహ. కాబట్ిట  నముమవారహ ఆయన కృప్చేత్నే, 
కీరస్ుి యిేస్ునాందల్స వమోచనము దాారా ఉచ్చత్ముగా నీతిమాంత్ులని తీరిబడు చునానరహ. ప్ూరాము చేయబడిన 
ప్ాప్ములను దేవపడు త్న ఓరిమివలన ఉపేక్ిాంచ్చనాందున అను (రోమా 3:21-25a).' వరకు చదివెను మా జాంగ్ 
యొకక సేనహిత్ురాలు మనమాందరాం ప్ాప్ము చేసి దేవపడు మనకొరకు కోరహకుననవాట్ిని 



ప్ ాందలేకపో్ వపచునానమని చూపిస్ుి ాంది.అని చెపెాను. అయినప్ాట్ికీ, దేవపని యి దుట్ మన ప్ాప్ముల మరియు 
త్ప్పా ప్నుల శక్ష్ మన మీద ప్డకుాండునట్లు  యేిస్ు ఆ శక్ష్ను తీస్ుకొనెను.  

యిేస్ుకీరస్ుి  2000 స్ాంవత్ిరాల కిరత్ాం సిలువపెై చేసిన ఈ ప్ని మనకు దేవపనితో స్మాధానమునిచుిచుననది. ఈ 
రకాంగా ' కాబట్ిట  వశాాస్మూలమున మనము నీతిమాంత్ులముగా తీరిబడి, మన ప్రభ్ువెైన యిేస్ుకీరస్ుి దాారా 
దేవపనితో స్మాధానము కల్సగియుాందము అను (రోమా 5:1).' చూపిాంచేను జీవత్ాంలో అరధాం మరియు ఉదేదశయమును 
ఈ స్మాధానాం ఇస్ుి ాంది.  

వెైదుయడు మా జాంగ్ తో బాంగ్ి తినడాం వలన ఇట్లవాంట్ి స్ాందరభములు కలుగ్ుతాయని చెప్ాాడు. భ్ుజాంచు 
యాంత్రము తినడాం, ప్రతేయకమైెన స్మయాంలో ఒకే స్మయాంలో మరియు ప్రిసిిత్ులలో ఖచ్చిత్ాంగా ఎకుకవమాంది 
భ్ుజసాి రని నిరాచ్చాంచబడిాంది. ఇది ఈ స్ాందరాభలలో ఎకుకవ భ్ుజాంచుట్గ్ూరిి జాా నాంగా కూడా నిరాచ్చాంచబడిాంద.ి 
ఉదాహరణకు, ఒక వాకిి  ఎాంత్ భ్ుజస్ుి నానడయ  ఆప్పకోలేరహ లేక ఆధీనప్రచుకోలేరహ. రెాండవ లక్ష్ణాం స్ాాంత్ాంగా వాాంతి 
చేస్ుకోవడాం దాారా బరహవప ప్ ాందడాంను  నిరోధిాంచుట్ అనే ప్రవరిన. వరేచానకారిలను త్ప్పాగా వాడుట్, ఎనామోలు 
లేక వేరే మాందులు, ఉప్వాస్ము లేదా అధిక వాయయామాం. బాంగ్ తినడాం వారాంలో రెాండుసారహు  జరహగ్ుత్ుాంది. 
బులెమియా నెరోాసాతో ఉనన ప్రజలు వారి యొకక ఆత్మ వలువను వారి శరీర ఆకారాం లేదా బరహవపపెై స్రి చూసాి రహ. 
బులెమియా నెరోాసాతో ఉనన ఎకుకవ ప్రజలు సాధారణ బరహవపను కల్సగియుాంట్లరహ కానీ కొాంత్మాంది త్కుకవ 
బరహవప లేక అధిక బరహవపను కల్సగియుాంట్లరహ. వారహ అధిక బరహవపతో ఉనన చరిత్రను కల్సగియుాండవచుి. వారికి 
వచారాం లేక వచారమును త్రచుగా పెరహగ్ుత్ుాంది, మరియు ఒకసారి బులెమియా స్రిచేయబడితే ఈ లక్ష్ణాలు 
తొలగిపో్ తాయని ప్రిశోధకులు కనుగొనానరహ. మా జాంగ్ వెైదుయడు త్ననే వరిణస్ుి నానడని ఖచ్చిత్ాంగా ఉాండెను. 
ఆమెను అాంత్ బలగా ఎలా తెలుస్ని వెైదుయని అడిగెను. వెైదుయడు బులెమియాను కల్సగిన ఎకుకవ రోగ్ులలో ఈ 
లక్ష్ణాలు మరియు ప్రవరినలు సాధారణమని చెపెాను.  

వెైదుయడు మా జాంగ్ తో బులెమియాతో ఉనన వయకిి ఈ వాయధితో స్ృషిటాంచబడిన అనేక ఆరోగ్యప్రమైెన కష్ాట లను 
ఎదురొకాంట్లరని చెప్ూి  కొనసాగిాంచెను. వారహ అనేక రసాయన సాధారణాం కానీ మరియు జీరణకష్ాట లను 
కల్సగియుాంట్లరహ. త్రచుగా జరిగే వాాంతి వలన వారహ దాంత్ ఎనామల్ ను శాశాత్ాంగా కోలోాయేి ప్రతేయక 
అనుభ్వమును అనుభ్వసాి రహ. మరలా, బులెమియా ప్ారిశరా మిక దేశాలలోనే ఎకుకవగా జరహగ్ుత్ుాందని 
ల్సఖిత్ప్ూరాకాంగా ఉాంది. ప్శిమ దేశాలు ఈ రోగ్ాం యొకక ఎకుకవ స్ాందరాభలను కల్సగియుాంట్లయి. కానీ ఇద ి
చెైనాలో కూడా ఉాంది. ఈ అనారోగ్యముతో బలధప్డే 90% వయకుి లు స్ి లీే. ఈ అనారోగ్యము యవాన చ్చవరిదశలో లేదా 
యవాన మొదట్ి దశలో ప్రా రాంభ్మయియ కొనిన స్ాంవత్ిరాలు కొనసాగ్ుత్ుాంది. కుట్లాంబలలలో త్ల్సు లేదా త్ాండిరకి ఈ 
వాయధి ఉాండడాం దాారా ఎకుకవ స్ాందరాభలు కల్సగియునానయని అధయయనాలు చెప్పి నానయి.  

వెైదుయడు మా జాంగ్ తో అనోరేకిియో లేక బులెమియాతో ఉనన ఎకుకవమాందిలో చాలా త్కుకవ ఆత్మగౌరవానిన 
కల్సగియుాంట్లరని ప్రిశోధన తెల్సయజేస్ుి ాంది. వారహ ఆత్మతీవరత్ మరియు స్ాంప్ూరహణ లుగా ఉాండాలనే భలవాన 
కల్సగియుాంట్లరహ. వారిలో ఎకుకవమాంది ఇత్రహలు వారిప్ట్ు  కల్సగియునన ఉదేదశాయలను గ్ూరిి ఆలోచ్చసాి రహ. వారహ 
ఎకుకవగా బలగా కనిపిాంచే వారిని వలువగ్లవారిగా ఎాంచ్చ వారితో కలుస్ుి ాంట్లరహ. మా జాంగ్ యొకక ప్రవరిన ఆమె 
గ్ూరిి గ్డచ్చన స్ాంవత్ిరాంలో చాలా స్ాషటాంగా కిరాందికి వెళ్లెాంది.  



వెైదుయడు మా జాంగ్ తో బులెమియా చ్చకిత్ి చేయబడకుాండా త్లరాత్గా ఉాండిపో్ వచిని చెపెాను. ఆ వయకిి స్ననగా 
ఉననప్ాట్ికీని ఆరోగ్యాంగా కనిపిాంచవచుి. మరణాం అకసామత్ుి గా కలుగ్వచుి. అనేకమాంది అమామయిల 
వషయాలలో ఆరోగ్యాంగా నిదరపో్యి నిదరలో గ్ుాండె అనారోగ్యము వలన చనిపో్యినవారహ అనేకమాంది ఉనానరహ. వారహ 
వారహ కోరహకునన చూప్పలకోస్ాం మరణమును బహుగా కోరహకునానరహ. ఇది మా జాంగ్ ను ఎాంతో భ్యపెట్టటను కానీ 
వెైదుయడు ఆమెతో బులెమియా నిజదృశయమును ప్ ాందుకొనమని చెపెాను.  

వెైదుయడు మా జాంగ్ తో స్మస్యతో ప్ో రాడడాం మరియు స్మస్యను దాచ్చపెట్టకపో్ వడమనేది అతి ప్రా ముఖయమైెన 
వషయమని చెపెాను. ఆమె ఎప్పాడెైతే బాంగ్ ని త్నాలనుకుాంట్లాందయ  అప్పాడు  తినాలనిపిాంచే ఆ స్మయాంలో 
కూరోిగ్ల్సగే వారితో చెప్ాాల్స. వీలెైనాంత్వరకు త్రహవాతి వారాలలో ప్గ్ట్ి స్మయాంలో వారిలో వీలెైనాంత్ మాంది 
సేనహిత్ులను కల్సగియుాండాల్స. మా జాంగ్ యొకక సేనహిత్ురాలు ప్నివదద త్న స్హాయానిన అాందిాంచ్చాంది.  

రోజులో త్రాాత్ మా జాంగ్ యొకక సేనహిత్ురాలు బులెమియా గ్ూరిి మరియు ఆమె జీవత్ాంలో యిేస్ుకీరస్ుి ను కల్సగి 
ఉాండాల్సిన అవస్రత్ గ్ూరిి త్నతో మాట్లు డెను. మా జాంగ్ ఖచ్చిత్ాంగా ఆస్కిికరాంగా ఉాండెను. ఆమె స్మస్యలను 
జయిాంచడానికి త్నకి శకిి చాలదని ఆమెకు తెలుస్ు. ఆమె శకిిహీనురాలని త్న సేనహిత్ురాల్సతో చెపెాను. ఆమె 
సేనహిత్ురాలు బ ైబల్ లో నుాండి  'ఏలయనగా మనమిాంక బలహీనులమైె యుాండగా, కీరస్ుి  యుకికాలమున 
భ్కిిహీనులకొరకు చనిపో్యి ను. నీతి మాంత్ునికొరకు స్హిత్ము ఒకడు చనిపో్ వపట్ అరహదు; మాంచ్చవాని కొరకు 
ఎవడెైన ఒకవేళ్ చనిప్ో వ తెగిాంప్ వచుిను. అయితే దేవపడు మనయి డల త్న పేరమను వెలుడిప్రచుచునానడు; 
ఎట్ునగా మనమిాంకను ప్ాప్పలమైె యుాండగానే కీరస్ుి  మనకొరకు చనిపో్యి ను. కాబట్ిట  ఆయన రకిమువలన 
ఇప్పాడు నీతిమాంత్ులముగా తీరిబడి, మరిాంత్ నిశియముగా ఆయన దాారా ఉగ్రత్నుాండి రక్ిాంప్ బడుదుము 
అను (రోమా 5:6-9)' భలగ్మును చూపిాంచెను. 

ఎాంత్ శకిివాంత్మైెన వాయఖాయనము మా జాంగ్ చెపెాను. ఎాంత్ ఆశిరయాం మన ప్ూరిి శకిిహీనత్లో దేవపడు మనలను 
పేరమిాంచడమే కాదు దానిన గ్ూరిి ఎదయ  చేసిను . ఇది గొప్ా పేరమ. ఆయన మనలను ఇాంత్గా పేరమిసేి , మా జాంగ్ ఆ 
పేరమను మరియు శాాంతిని ఎలా కనుగొనగ్లదు? ఆమెకు ఎదయ  కొతి్ది కావాలని మరియు చూడడానికి యిేస్ు 
స్రియి ైనవాడని ఆమెకు తెలుస్ు. చూడడానికి బ ైబల్ ఆమెకు అనిన స్త్యస్మాధానలను యిచ్చినట్లు ాంది.  

మా జాంగ్ యొకక సేనహిత్ురాలు బ ైబల్ లోని అదే భలగ్మునకు తిరపిా, 'కాబట్ిట  ఆయన రకిమువలన ఇప్పాడు 
నీతిమాంత్ులముగా తీరిబడి, మరిాంత్ నిశియముగా ఆయన దాారా ఉగ్రత్నుాండి రక్ిాంప్ బడుదుము. ఏలయనగా 
శత్ుర వపలమైె యుాండగా, ఆయన కుమారహని మరణముదాారా మనము దేవపనితో స్మాధాన ప్రచబడిన యి డల 
స్మాధానప్రచబడిన వారమైె, ఆయన జీవాంచుట్చేత్ మరి నిశియముగా రక్ిాంప్బడు దుము. అాంతేకాదు; మన 
ప్రభ్ువెైన యిేస్ు కీరస్ుి దాారా మనము దేవపనియాందు అతిశయప్డుచునానము; ఆయన దాారానే మనము ఇప్పాడు 
స్మాధానసిితి ప్ ాంది యునానము అను (రోమా 5:9-11)'వచనాల భలగ్మును  చెపెాను. దీని అరధమేమిట్ాంట్ే మనాం 
యిేస్ుకీరస్ుి లో నూత్న జీవత్ాం కల్సగి ఉాండడానికి మన ప్ాప్ములనుాండి సిలువపెై మరణిస్ూి  రక్ిాంచెను.  

మా జాంగ్ త్న సేనహిత్ురాల్సతో  యిేస్ును త్న జీవత్ాంలో అాంగీకరిాంచడాం ఎలా అని అడిగెను. ఆమె త్నతో ఈ 
ప్రా రధనను చెప్ామని చెపెాను, 'పిరయ యిేస్ు ప్రభ్ూ, నేను ప్ాపినని, నా ప్ాప్ములనుాండి రక్ిాంచడానికి నీవప 
రక్ష్కునిగా నాకు కావాలని తెలుస్ు. నా సాి నాంలో నా ప్ాప్ాం కొరకు యిేస్ు సిలువపెై మరణిాంచాడని మరియు త్రాాత్ 
ప్ాప్ము మరియు మరణముపెై వజయము చూపిాంచడానికి తిరిగి లేచాడని నేను నముమత్ునానను. నా 



నమమకమును నీలో ఉాంచుత్ునానను. నా జీవత్ాంలోకి వచ్చి, నా ఆధీనత్ను తీస్ుకొనమని నినున 
అడుగ్ుత్ునానను. దీనిని యిేస్ు యొకక నామములో అడుగ్ుత్ునానను. ఆమేన్స.' 

మా జాంగ్, ఆమె నుాండి భలరాం ఎతిివేయబడెనని భలవాంచెను. ఆమె జేవత్ాంలో కొతి్ స్మాధానాం మరియు స్ాంతోష 
అనుభ్ూతిని ప్ ాందెను. ఆమె ఆ రోజునుాండి త్నపెై త్కుకవ మరియు అతి త్కుకవగా ఆధారప్డడాం మరియు ఆమె 
ఎలా చూడబడాలనుకుాందయ  ఆ ఆలోచనలు త్గెగను. యేిస్ుకీరస్ుి  ఆమెను నూత్న స్ృషిటగా చేసెను.  

ఈ రోజు నీ హృదయాంలో యిేస్ుకీరస్ుి ను అాంగీకరిసేి  నీవప కూడా యేిస్ుకీరస్ుి  దాారా నూత్న స్ృషిటగా మారిబడగ్లవప.  

 


