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చెప్ాాల్సి ఉంద ి

మొదటి భాగ్ము 

మన ఆత్మ గౌరవము మీద మన ఆలోచనా ప్రభావము/ ప్రభావిత్మును గూర్చి డాక్టర్ లూకా ఈ ర్ోజు మనతో 
మాట్ాా డతాడు. ఇది మన జీవితాలలో ఒక్ ముఖ్యమ ైన అంశము. మనల్ని గూర్చి మనము ఎలా ఆలోచిస్ాా మో 
ప్రభావిత్ం చూప్ుత్ ంది. అని మర్చయు  ఫల్నత్ము మన ఆర్ోగయము. ఈ రక్ప్ు సమసయతో బాధప్డుత్ నిట్ువంట్ి 
వయకతా క్థతో మనము మొదలుపెడదాము.  

మా మంగ్ జియా ఐదు సంవత్సర్ాల కతతి్ం వివాహమ ైన 31 సంవత్సర్ాల వయసుస గల్నగచన స్త్ా .ీ ఆమ  పిలాల్ని త్వరగా 
క్ల్నగచయుండగల్నగచంది మర్చయు ఇప్ుుడు ఆమ  శిశువుక్ు 3 సంవత్సర్ాల వయసుస. ఆమ  ఆలోచించిన దానిక్ంట్ే 
ఎక్ుువ బాధించే ఒక్ ప్రతేయక్ లక్షణము క్ల్నగచనప్ుట్ికీ ఆమ  సంతోషమ ైన వయకతాగానే ఉండెను. ఆమ  అననుక్ూల 
(ప్రతిక్ూల) ఆలోచనలను క్ల్నగచయునిది. ఆమ  వాట్ిని ఆలోచించడమే కాదు వాట్ిని చెపపుది. అవి సర్చయ ైనవని 
ఆమ  ఆలోచించలేదు మర్చయు ఆమ  వాట్ి గూర్చి ఆలోచన క్ల్నగచయుంది. ఉదాహరణక్ు మా మంగ్ జియా త్న 
క్ుమార్తా పాలను వెదజలా్ననప్ుుడు లేక్ వసుా వులను తీయనప్ుుడు త్రచుగా త్న క్ుమార్తాను మందబుదిి గలదిగా 
చెపపుది.  

నిజముగా మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు శదిిను ఆక్ర్చషంచినదేదంట్ే ఒక్ ర్ోజా త్న క్ుమార్తా బొ మమలతో ఆట్లాడుత్ూ, 
బొ మమ చేతిలో గచనెిను ఉంచెను అను సంగతి ఆమ  గుర్చాంచెను. ఆ గచనెి బొ మమ యొక్ు చేతిలోనుండి ప్డెను 
మర్చయు మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు క్ుమార్తా ఆ బొ మమతో 'ఎందుక్ు గచనెిను ప్డవేశావు, నీవు చాలా 
మందబుదిి గలదానివని' చెపెును. ఇది మా మంగ్ జింగ్ ను భయపెట్టటను మర్చయు ఆమ  త్న క్ుమార్తాతో చెప్ుడం 
వలన త్ను (బొ మమక్ు) చెప్ుా ందని ఆమ క్ు తెలుసు.  

మా మంగ్ జింగ్ తాను మార్ాలని తెలుసు కానీ దానిని ఆమ  ఎలా చేయగలదు? ఆమ  ఆలోచనలు మర్చయు 
మాట్లు మారచికోవడానికత ఆమ  ప్ూర్చాగా శకతాహీనుర్ాలుగా క్నిపించెను. మర్చయు ఆమ  క్ుమార్తా ఈ వయసుసలో ఈ 
విషయాలు చెప్ుా నటా్యతే ఆమ  వాట్ిని ఎలా మారిగలదు? ఆమ  ఏమ చేయగలదు? 

ఒక్ర్ోజు మా మంగ్ జింగ్ త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నతో త్న క్ుమార్తా త్న బొ మమతో ఏమ చెపెునో దాని గూర్చి 
మాట్ాా డుత్ ంది. మా మంగ్ జింగ్ త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నతో త్న మాట్ల వలన త్న క్ుమార్తా ఇది చేసుా ందని ఆమ  
చెపెును. మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు ఆమ  వెళా్ల ఈ విభాగంలో నిప్ుణుల ైన వెైదుయలునిి చూడమని 
అడిగతను. మా మంగ్ జింగ్ క్ు దీనిలో ప్రతేయక్మ ైన ఆసకతా లేనప్ుట్ికతని త్న క్ుమార్తా ఎందుక్ు ఎలా చేసుా ందో  అని 
జాగతి్ క్ల్నగచ త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నతో వెళ్ళెను.  

వెైదయడు మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు క్థను వినెను మర్చయు ఇట్ీవల ప్ర్చశోధన క ంచెం సుషటంగా ఒక్ వయకతా ఆలోచించే 
విధానాలు వార్చ మానస్తిక్ంగా బాగుండడంపెై ప్రతేయక్మ ైన ప్రభావమును చూప్ుతాయని చూపించేను/ నిరూపించేను 
ని  చెపెును. ప్ర్చశోధన ఒక్ర్చ యొక్ు ఆలోచన ప్దిత్ లు మనసుస యొక్ు స్తిి త్ లు, స్ాంఘిక్ సంబంధాలు 
మర్చయు ప్రవరానలను అభివృదిి  ప్ర్చచే విధంగా సర్చచేయవచిని క్ూడా నిరూపించినది. మా మంగ్ జింగ్ త్న 
ఆలోచనను సర్చచేయవచుినునది ఒక్ మంచివారా, కానీ ఎలా అని వెైదుయని అడిగతను. వెైదుయడు మా మంగ్ జింగ్ తో 



మనం మేలకునే గంట్లో మనము మనతో మాట్లు మర్చయు వాకాయలతోను ఆలోచిస్ాా మని చెప్ూా  క నస్ాగచంచాడు . 
మనం మేలకునప్ుటి్నుండి నిదరకత వెళ్ళె సమయము వరక్ు మన మనసుసలో ఒక్ ప్ర్చగతతేా  వాయఖ్ాయనముతో క్ల్నస్తి 
ఉంట్ాము. మానస్తిక్ వెైధుయలు లేదా మానస్తిక్ నిప్ుణులు దీనిని మనతో మనము మాట్ాా డుట్ (స్తెల్ఫ్ ట్ాక్) అని 
పిలుస్ాా రచ. క నిిస్ారచా  ఆలోచనలు సంబంధములేనివి, 'నేను ఇంట్ికత మారగమధయలో/దార్చలో ర్ొట్టటను తీసుకోవాల్న' 
అట్ిటదెైనది. క నిిస్ారచా  మన ఆలోచనలు అనుక్ూలమ ైనవి, 'నేను శనివారప్ు సభ వరక్ు ఆగలేను' అట్ిట దెైనది. 
మర్చయు క నిిస్ారచా  ఆలోచనలు అననుక్ూల (ప్రతిక్ూల)మ ైనవి, అట్ిటదెైనది చాలా మందబుదిి క్ల్నగచనది చెపాా వని 
నేను నమమలేదు.' ఎక్ుువ సమయం, మన ఆలోచనల గూర్చి మనం ఆలోచించలేము మర్చయు మన దృష్ిట  
మర్చయు మన మనసుస స్తిి త్ లపెై వాట్ి ప్రభావమును ప్ట్ిటంచుకోము. మన మనం మన ఆలోచనల 
ఖ్చిిత్త్వమును చూడము. మన ఆలోచనలలో మనం మనతో ఏమ ైనా చెపిునప్ుుడు, మనము ఆ చెప్ుబడిన 
విషయమును నిజముగా అంగీక్ర్చస్ాా ము. అయనప్ుట్ికీ, మన ఆలోచనలలో ఎక్ుువగా వాసావాలపెై ఆధారప్డి 
ఉంట్ాయని నేరచికోక్ముందు మన విశావస్ాలపెై ఆధారప్డి ఉంట్ాయని మనకత ఇప్ుుడు తెలుసు. ఇదంత్యు మా 
మంగ్ జింగ్ మర్చయు త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నకత ఆసకతాక్రంగా ఉండెను.  

వెైదుయడు ఒక్ ఉదాహరణను చూడమని వార్చని అడిగతను. ఒక్ భరా, ఒక్ భారయ మర్చయు ఒక్ చిని అమామయ 
క్ుట్ుంబానిి ఊహించుకోండి. భరా పపరచ ల్నన్, భారయ పపరచ మ య మ య మర్చయు చిని అమామయ పపరచ మ యల్న. 
ఇప్ుుడు మ యల్న సంప్ూరణంగా ఒక్ మంచి అమామయ. ఆమ  తెల్నవిగలది, దయగలది మర్చయు అందమ ైనది.  

ఒక్ నిజ సమసయ ఏమట్ంట్ే ల్నన్ విమరశనా బుదిి  క్ల్నగచ ఉండడానికత గట్ిట  సవభావం గలవాడు. ఆయన విమరశనా 
వాయఖ్ాయనముతో మందబుదిి  అనే ప్దానిి ప్రతేయక్ంగా వాడుట్. కాబట్ిట , మ యల్న బలాపెై పాలు జలా్నంచినప్ుుడు ల్నన్ ఈ 
విధంగా చెపప ుచుి, 'ఇంత్ మందబుదిి గా ఎలా ఉనాివు పిరయా. క్ండువ లేక్ బట్ట తెచిి శుభరం చెయ.' 
ప్రమాదవశాత్ ా  ఆమ  త్న బూటా్ను ముడిలో క్ట్ుట కోవచుి. ల్నన్ 'ఎవర్తైనా ముడిని ఇంత్ గట్ిటగా క్ట్ుట కోగల 
మందబుదిి  గలవార్చగా ఉంట్ారని' చెపప ుచుి.   

వెైదుయడు క్థను క నస్ాగచంచాడు, కాబట్ిట  ఒక్ ర్ోజు త్ండిర ప్నికత వెళ్ళెను మర్చయు అమమ ఇంట్ిలోప్ల ఉండెను. 
మ యల్న బొ మమతో బయట్ ఆడుక్ుంట్ుంది. ఆమ  ప్రమాదవశాత్ ా  త్న బొ మమను జారవిడిస్తపా  అది నడిచేప్రక్ున ే
ప్గచల ను. ఆమ  ప్గచల్నన బొ మమను చూస్తినప్ుుడు ఏ ఆలోచన ఆమ  మనసుసలోమ దిల ను? అది సర్చయ ైనది, 'నేను 
ఇంత్ మందబుదిి గలదానిగా ఎలా ఉనాిను.' మ యల్న త్ండిర త్నను మందబుదిి గలదానిగా ప్దే ప్దే పిలవడం వలన 
ఆమ  తాను మందబుదిి గలదని నమ మను. ఆమ  త్ండిర ప్రవరాన వలన ఆమ  ఆలోచనలు ప్రభావిత్మాయ ను. ఒక్వేళ 
వేర్ే చిని అమామయ యొక్ు త్ండిర మందబుదిి గలదానిగా పిలువక్ుంట్ే, ఆమ  త్న బొ మమను జారవిడుచుక్ుంట్ే 
ఆమ  మనసుసలో వేర్ే ఆలోచన ఉంట్ుంది. ఆమ , 'ఓ కాదు నా బొ మమ ప్గచల్నంది. త్లా్న బాగుచేసుా ందని నేను 
నిర్ీక్షిసుా నాిను అనే విధంగా ఆలోచన క్ల్నగచ ఉండవచుి. ఆమ  త్ండిర త్నను మందబుదిి  అని పిలువడం వలన ఆమ  
త్ను మందబుదిి గలదిగా నమ మను. ఆమ క్ు త్న త్ండిరతో ఉని అనుభవం వలన ఆమ  త్న తెల్నవి గూర్చి 
అననుక్ూల (ప్రతిక్ూల) మర్చయు విమరశనాత్మక్మ ైన ఆలోచన సవభావమును క్ల్నగచయుండవచుి.   

ఇప్ుుడు మ యల్న పాట్శాలక్ు వెళా్లందని ఊహించుకోండి. ఆమ క్ు ప్ర్ీక్షప్త్రం ఇవవబడినది. ఆమ క్ు త్పిుపో యన 
క్మిము వచిినది. ఆమ  మనసుసగుండా ఏ ఆలోచన పో య ఉండవచుి? అది సర్చయే, ఆమ  ఈ విధంగా 'నేను 
మందబుదిి గలదానిని కాబట్ిట  విఫలమయాయను లేక్ ఉతాీరణత్ చెందలేదు.' ఇప్ుుడు ఆమ క్ు సంప్ూరణ ఉతాీరణత్ వచిిన 



ప్ర్ీక్ష ప్త్రం పప ందుక్ుంది అని ఊహించుకోండి. ఇప్ుుడు ఆమ  మనసుసగుండా ఎట్ువంట్ి ఆలోచన మ దిల్న 
ఉంట్ుంది? ఆమ  ఈ విధంగా ఆలోచించవచుి, 'అదృషటమును పప ంది ఉంట్ాను' లేక్ 'అది సులభ ప్ర్ీక్ష అయ 
ఉంట్ుంది.'  

ఒక్స్ార్చ వయకతా నమమకానిి ఏరురచుక్ునిప్ుుడు ఆ నమమక్ంతో అనుక్ూల్నంచే లేదా ఒప్ుుక నే సంఘట్నలకే వారచ 
శదిినిస్ాా రచ. ఇది వరణ దృష్ిట  అని పిలువబడుత్ ంది. వరణ దుర ష్ిటపెై మర్ొక్ ఉదాహరణ తాను ఆక్రషణీయంగా ఉండదని 
నమమన ఒక్ స్త్ా  ీ త్న ప్రత్యక్షత్ గూర్చి ప్రశంస ఇవవబడినప్ుుడు జరచగును. ఆమ  మనసుస వెంట్నే మేదిలాడే 
ఆలోచన 'అది కేవలం బాగా ఉంది.' వరణ దృష్ిట  వలన మనలను గూర్చి మనం మన నమమకాలను నిరవహించడానికత 
సవభావం క్ల్నగచయుంట్ాము మర్చయు చినిత్నంలో నేరచిక్ుని ఇంకా వేర్ే వారచ. మన చినిత్నప్ు నమమకాలను 
మారచిక నగలము కానీ అది సవభావానికత క ంచెం క్షటంగా ఉంట్ుంది. ఇదంతా మా మంగ్ జింగ్ మర్చయు త్న 
స్తపిహిత్ ర్ాల్నకత  ఆక్ర్చషంచెను. మా మంగ్ జింగ్ త్న మనసుసలోని ఆలోచనలలోని ఆంత్ర్ాయలను  వెైదుయడు సుషటంగా 
అరిం చేసుకోగలడని ఆలోచించెను.  

వెైదుయడు వారచ ఎంచుక్ుని ఉదాహరణ ఆత్మగౌరవముపెై మన అననుక్ూల (ప్రతిక్ూల) ఆలోచన ప్రభావమును 
ఉదాహర్చంచే దానిని చెప్ుడం క నస్ాగచంచాడు. దురదృషటవశాత్ ా , వారచ ఎదుర్ొుని విమరశలు లేక్ చినిత్నంలో 
వారచ ఎదుర్ొుని మాట్ల నిందలు ఎక్ుువమందికత చాలా త్క్ుువ ఆత్మగౌరవమును క్ల్నగచ ఉండేట్ట్ుా  చేసుా ంది. ఈ 
త్క్ుువ ఆత్మ గౌరవము వార్చ గమనంలో మర్చయు వయకతాగత్ సంబంధాలలో క్ష్ాట లను క్ల్నగచ ఉండేట్ట్ుా  చేసుా ంది. 
ఎక్ుువమంది వార్చ నిజశకతాని చేరచకోవడాకత  ఇది నిర్ోధిసుా ంది. వారచ అప్జయాలను ఎదురచ చూడడం వలన వార్చ 
గమాయలను చేరచకోవడానికత వారచ స్ాహస్తించరచ మర్చయు మ ట్ుా  క్ూడా తీసుకోరచ. మా మంగ్ జింగ్ క్ు ఇదే జర్చగతను. 
ఆమ  త్ండిర త్రచుగా విమరశనాత్మక్ంగా ఉండడం వలన అప్జయభారంతో ఆమ  ఎక్ుువ ప్నులు చేయాలనుకోలేదు. 
ఆమ  ముందుక్ు ఎలా క నస్ాగగలదని? వైెదుయనిి అడిగతను.  

వెైదుయడు మా మంగ్ జింగ్ తో ఆత్మ గౌరవమనేది వార్చ ప్నులను స్ాధించడానికత సమరచి లు కాదనే వయకతా నమమకాలపెై 
దృష్ిట  ఉంచడం వలన క్షట మవుత్ ంది. వారచ తెల్నవిగలవారచ కాదు మర్చయు ఇత్ర ప్రజలు క్ల్నగచన స్ామర్ాి ాలు వార్చకత 
లేవని నమమవచుి. అయనప్ుటి్కీని ఆత్మ గౌరవము  క్షట ము వయకతాగత్ సంబంధాలపెై క్ూడా దుర ష్ిటంచబడుత్ ంది. 
ఎందుక్నగా వారచ చినివార్చగా ఉనిప్ుుడు ఇత్రచల నుండి అంగీక్ర్చంచబడక్పో వడం లేదా దూరం చేయడం 
అనుభవించి ఉండవచుి, వారచ త్మ పెర్చగచన జీవితాలలో క్ూడా అంగీక్ర్చంచబడక్పో వడమును ఎదురచ చూడవచుి. 
ఈ ఎదురచ చూప్ు వార్చలో విచారములను క్లుగజేస్తి, వేర్ే వార్చతో ఉనిప్ుుడు వార్చతో సంభాషణలను  దూరంగా 
ఉండవచుి. మా మంగ్ జింగ్ ఆమ  స్తపిహప్ూరవక్ంగా ఉంట్ుంది కానీ, త్రచుగా ఆమ  త్న అంత్రంగ వయకతాగత్ 
సంబంధాలలో సమసయ క్ల్నగచ ఉందని తెలుసుక నెను. కారణంలో ఈ భాగమే ఆమ ను వెైదుయనిప్టా్ మర్చయు త్న 
స్తపిహిత్ ర్ాల్న ప్టా్ ఆశిరయత్ను క్ల్నగచంచెను.  

మా మంగ్ జింగ్, వెైదుయడు మర్చయు త్న స్తపిహిత్ ర్ాలు చర్చించడానికత ఇంక ంత్ ఉంది కానీ, వారచ విడవవలస్తి 
వచెిను. ఇంకా లోత్ ా గా చర్చించడానికత వారచ త్ర్ావత్ క్లవాలని నిరణయంచుక్ునాిరచ. ఖ్చిిత్ంగా మా మంగ్ జింగ్ 
క్ు ఇప్ుుడుని ఆసకతా లేనటా్యతే, ఆమ  బాగుగా అవవడానికత మర్చయు త్నక్ు మర్చయు త్న క్ుట్ుంబానికత, 
ముఖ్యంగా త్న క్ుమార్తాక్ు సర్చ అవవడం  నిర్ీక్షణ క్లదని ఆమ  ఆలోచించెను.  



మా మంగ్ జింగ్ మర్చయు త్న స్తపిహిత్ ర్ాలు వెైదయశాలను విడిచి వెళ్ా ండగా త్న స్తపిహిత్ ర్ాలు ఆమ  ఎప్ుుడైెనా 
యేసుకీసిుా ను గూర్చి వినాిదా? అని అడిగతను. మా మంగ్ జింగ్ ఎందుక్ు మర్చయు అది ఆమ క్ు ఆలోచన 
సమసయలతో చేయడానికత ఏముందని? అడిగతను. ఆమ  స్తపిహిత్ ర్ాలు ప్రతిదీ అని సమాధానమచెిను. అది ఎలా అని 
మా మంగ్ జింగ్ త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నని అడిగతను.  

మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు బ ైబిల్ఫ లోనుండి  'మేము విత్రుములను, దేవుని గూర్చిన జాా నమును 
అడడ గచంచు ప్రతి ఆట్ంక్మును ప్డదోర స్తి, ప్రతి ఆలోచనను కీసిుా క్ు లోబడునట్ుా  చెరప్ట్ిట  అను(2 కోర్చంథి 10:5).' 
చూపించెను,  ఇంకా  బ ైబిల్ఫ లో నుండి  'య హో వా నా విజాా ప్న ధవని ఆలకతంచియునాిడు ఆయనక్ు స్ోా త్రము 
క్లుగును గాక్. య హో వా నా ఆశయిము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు నమమక్ యుంచెను గనుక్ 
నాక్ు సహాయము క్ల్నగతను. కావున నా హృదయము ప్రహర్చషంచుచునిది కీరానలతో నేను ఆయనను 
సుా తించుచునాిను అను (కీరానలు 28:6, 7).' మన ఆలోచనలు ఎప్ుుడెైతే త్న క్ుమారచడెైన యేసుకీసిుా  దావర్ా 
దేవునికత విధేయత్ క్ల్నగచయుంట్ాయో దేవుడు మన హృదయములను సంతోషంతో నింప్ును మనము క్ృత్జాత్లు 
చెలా్నస్ాా మని ఇది చూపిసుా ంది. మా మంగ్ జింగ్ ఖ్చిిత్ంగా త్న హృదయం ఆమ  ఎలా ఆలోచించిందో  మర్చయు త్న 
క్ుమార్తాతో ఎలా సంభాష్ించిందో  అని  విషయాలతో భారంతో నిండిన హృదయము సంతోషంతో నిండి 
ఉండాలనుక్ుంది.   

మా మంగ్ జింగ్ ఈ వయకతా యేసుకీసిుా ను తెలుసుకోవడం ఎలా అని అడిగతను. ఆమ  స్తపిహిత్ ర్ాలు అది కేవలం 
యేసునీ ని రక్షక్ునిగా మర్చయు వయకతాగత్ంగా నీ జీవిత్ంలోనికత ఆహావనిస్తపా నే ఆయన యొక్ు రక్షించే శకతాని నీ 
జీవిత్ంలో చూడగలవని చెపెును. ఈ రక్షణ శకతాని  గూర్చి నీకతలా తెలుసు? మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు 
ఆమ ను అడిగతను. ఇది ఎలా చేయాలో బ ైబిల్ఫ మనక్ు చెప్ుా ంది. మొదట్ిగా, మనము పాప్ము వలన మనం దేవునికత 
ఎంత్ దూరంగా ఉనాిమో చెప్ుా ంది. మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు బ ైబిల్ఫ లో నుండి , ' దుర్ీితి చేత్ 
సత్యమును అడడ గచంచు మనుష యలయొక్ు సమసా భకతాహీనత్మీదను, దర్ీితిమీదను దేవుని కోప్ము 
ప్రలోక్మునుండి బయలుప్రచబడుచునిది. ఎందుక్నగా దేవునిగూర్చి తెల్నయ శక్యమ ైనదేదో  అది వార్చ మధయ 
విశదమ ైయునిది; దేవుడు అది వార్చకత విశదప్ర చెను. ఆయన అదృశయ లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశకతాయు 
దేవత్వమును, జగదుత్ుతాి మొదలుక ని సృష్ిటంప్బడిన వసుా వులను ఆలోచించుట్వలన తేట్ప్డుచునివి గనుక్ 
వారచ నిరచతా్రచల ై యునాిరచ అను (ర్ోమా 1:18-20). దీని అరిమేమట్ని? త్న స్తపిహిత్ ర్ాలు ఆమ ను అడిగతను. 
ప్ురచష లు మర్చయు స్త్ా లీు అందరచ దేవునిని చేరచిక నలేదు కాబట్ిట  దీని వలన వారచ స్ాక్ు లేక్ ఉనాిరచ. ఈ 
చేరచికోక్పో వడం ప్ర్చణామాలు ఉనాియ.  

పాప్ము లేక్ త్ప్ుు ప్నుల ప్ర్చణామము దేవుని నుండి ఇప్ుుడు మర్చయు నిత్య య డబాట్ు. బ ైబిల్ఫ లోని ' ఏ 
భేదమును లేదు; అందరచను పాప్ముచేస్తి దేవుడు అను గహిించు మహిమను పప ందలేక్ పో వుచునాిరచ అను  
(ర్ోమా 3:23).' మన పాప్ము దేవుని మహిమను పప ందలేనిదిగా చేసుా ంది మర్చయు మనము దేవుని నుండి 
య డబాట్ు చేయబడాడ ం. త్రచవాత్  'మీ అప్ర్ాధములచేత్ను పాప్ములచేత్ను మీరచ చచిిన వార్తైయుండగా, 
ఆయన మముమను కీసిుా తో క్ూడ బరదికతంచెను. మీరచ వాట్ిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమ ైన అధిప్తిని, 
అనగా అవిధేయుల ైన వార్చని ఇప్ుుడు పపరర్ేపించు శకతాకత అధిప్తిని అనుసర్చంచి, యీ ప్రప్ంచ ధరమము చొప్ుున 
మునుప్ు నడుచుక ంట్ిర్చ. అయనను దేవుడు క్రచణాసంప్నుిడెైయుండి, మనము మన అప్ర్ాధములచేత్ 
చచిినవారమ ై యుండినప్ుుడు సయత్ము మనయ డల చూపిన త్న మహాపపరమచేత్ మనలను కీసిుతో క్ూడా 



బరదికతంచెను, క్ృప్ చేత్ మీరచ రక్షింప్బడియునాిరచ అను  (ఎఫెస్తి 2:1,2,4,5).' ఆమ  బ ైబిల్ఫ చదువుత్ూ  'మీరచ 
విశావసముదావర్ా క్ృప్చేత్నే రక్షింప్బడియునాిరచ; ఇది మీ వలన క్ల్నగచనదికాదు, దేవుని వరమే. అది కతయిల 
వలన క్ల్నగచనద ికాదు గనుక్ ఎవడును అతిశయప్డవీలులేదు అని (ఎఫెస్తి 2:8,9).'  

దీనంత్ట్ి అరిమేమట్ి? మా మంగ్ జింగ్ యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు అడిగతను. మనము యేసుకీసిుా  చేస్తినదానియందు 
విశవస్తించడం దావర్ా మాత్రమే దేవుని యొదద క్ు ర్ాగలము. రక్షణ పప ందడానికత ఏ ప్ని లేదు, త్తా్వం లేదు మర్చయు  
మనం చేయగల ఇత్ర మతాలూ లేక్ వాట్ియందు నమమక్ ఉంచడం, కేవలం యేసుకీసిుా నందు విశావసం దావర్ా 
మాత్రమే.  

మా మంగ్ జింగ్ త్న స్తపిహిత్ ర్ాల్నని ఆమ  ఖ్చిిత్ంగా దేనిని నమామలని  అడిగతను. ఆమ  స్తపిహిత్ ర్ాలు బ ైబిల్ఫ 
లోనుండి 'ఇట్ుా  సంధిచేయుచు, ఈ యదద ర్చని త్నయందు ఒక్ు నూత్న ప్ురచష నిగా సృష్ిటంచి, త్న స్తిలువ వలన ఆ 
దేవషమును సంహర్చంచి, దాని దావర్ా వీర్చదద ర్చని ఏక్ శర్ీరముగా చేస్తి, దేవునితో సమాధానప్రచవల నని యీలాగు 
చేస్తెను గనుక్ ఆయనయే మనక్ు సమాధానకారక్ుడెైయునాిడు'అను (ఎఫెస్తి 2:15, 16). యేసుకీసిుా  స్తిలువపెై 
మరణ ంచడం దావర్ా మన పాప్ములక్ు క్షమాప్ణ మర్చయు ఆయన తిర్చగచ లేవడం వలన మనము ఆయనక్ు 
పాప్ము వలన కారణమయన మరణముపెై విజయం క్లదని తెలుసుక నగలము.  

ఈ కతంిది పరా రినను పరా ర్చిస్తపా  మర్చయు దానిని  అరివంత్ముగా నమమతే యేసుకీసిుా ను పప ందగలదని మా మంగ్ జింగ్ 
యొక్ు స్తపిహిత్ ర్ాలు చెపెును. ఆమ  స్తపిహిత్ ర్ాలు ఈ పరా రినను చేస్తెను, 'పిరయ యేసుకీసిుా  ప్రభువా, నేను పాప్ 
సవభావం క్ల్నగచ నీక్ు వయతిర్ేక్ంగా పాప్ం చేశానని నాక్ు తెలుసు. ఈ పాప్ము ననుి నీ నుండి దూరప్రచినదని 
నాక్ు తెలుసు. నా పాప్ములనుండి ననుి రక్షించడానికత నీవు స్తిలువపెై మరణ ంచావని క్ూడా నాక్ు తెలుసు. నీవు 
చనిపో యన త్ర్ావత్ సమాధి చేయబడి మరణం నుండి పాప్ము మీద విజయంతో తిర్చగచ లేచావని నాక్ు తెలుసు. నా 
పాప్ములను క్షమంచి ఇప్ుుడును మర్చయు నిత్యమూ నాక్ు జీవమమమని అడుగుత్ నాిను, ఆమేన్.' 

మా మంగ్ జింగ్ యేసుకీిసుా తో త్న సంబంధం ఫల్నత్ంగా నూత్నంగా క్నుగొనబడిన సమాధానం మర్చయు 
సంతోషమును ఆమ  జీవిత్ంలో క్ల్నగచ ఉండెను. దేవుని వాక్య జాా నము వలన ఆమ  ఆలోచనలు ఎక్ుువగా 
యేసుకీసిుా క్ు విధేయత్ క్ల్నగచ, ఆమ  ఆలోచనలు ఇంకా బాగా ప్ూర్చాగా ఆయను.  

ఈ ర్ోజు ఆయనను నీ జీవిత్ములోనికత అడగడం వలన మాత్రమే నీవు క్ూడా మా మంగ్ జింగ్ క్ల్నగచన మార్చన 
జీవిత్ం మర్చయు ఉదేద శాయనిి క్ల్నగచయుండగలవు.  

   


