1.05 డాక్టర్ లూకా స్ట్టో క్ గురించి ఏమి చెప్ాాల్సి ఉింది
మరణానికి నడిపే ప్రధాన కారణాలలో స్ట్ర ో క్ ఒకటి. చైనాలో ఉనన యవ్వనస్తులనత మరణానికి నడిపే
5 పెద్ద కారణాలలో ఈ స్ట్ర ో క్ ఒకకటి. ఈ స్ట్ర ో క్ తో బాధప్డినవారు ఎవ్రైనా మీకు తలుస్టా? వారి మీ తల్లి లేదా
తండి?
ర మీ అమమమమ లేదా తాతయయ? లేదా అది మీరే కావ్చ్తు. స్ట్ర ో క్ గురించిన ఈ కింర ది ముఖ్యమైన
ప్రశ్నలనత గురించి వారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మొద్టిది, స్ట్ర ో క్ రావ్డానికి గల కారణాలు ఏమిటి?
రండవ్ది, స్ట్ర ో క్ నత నియంత్రంచ్డం జరుగుత ందా? మూడవ్ది, నాకు లేదా నా కుట ంబంలో ఎవ్రికైనా స్ట్ర ో క్
వ్చిునప్పుడు నేనత తీస్తకోవాల్లిన జాగరతలు ఏమిటి? నాలుగవ్ది, స్ట్ర ో క్ వ్చిున తరువాత మాటాిడడం లేదా
నడవ్డం కుద్తరుత ందా? చివ్రిగా, నేనత లేదా వేరే ఎవ్రైనా స్ట్ర ో క్ వ్చిు చ్నిప్ తే వారికి ఏమి
జరుగుత ంది? మరణం తరువాత వారికి ఆశ్ ఉందా?
నాకు తల్లసి స్ట్ర ో క్ వ్చిున ఒక వ్యకిు గురించి చప్ునివ్వండి. జాంగ్ వెయి పింగ్ అనే 72 స్ంవ్తిరాలు
కల్లగిన ఒక వ్యకిు ఉనానడు. అతనికి రకు ప్ ట ఉంద్ని తలవ్డానికి ముంద్త అనేక స్ంవ్తిరాలు ఆరోగయంగానే
ఉనానడు. ఒకస్టారి అతనికి అలస్ట రావ్డం వ్లన డాకరర్ వ్ద్ద కు వెళ్ళాడు. అతనిని ప్రీక్ించి డాకరర్ జాంగ్
వెయి పింగ్ తో మీకు అధిక రకు ప్ ట 160/100 గా ఉంద్ని చపాుడు. మరియు అతనితో వాయయామం బాగా
చేయాలని బరువ్ప ఇంకా తగాాలని చపాుడు. దాని దావరా మీకునన రకు ప్ ట నత తగిాంచ్డానికి అవ్కాశ్ం
ఉంట ంద్ని చపాుడు. ఒకవేళ అది ప్నిచేయకప్ తే మంద్తల దావరా తగిాంచాల్లి ఉంట ంద్ని చపాుడు. డాకరర్
అతనికి చపిున విధంగా జాంగ్ వెయి పింగ్ చేశాడు. ప్రత్రోజు ఉద్యం అతనత 20 నిమిషాలపాట నడవ్డం
పారరంభంచాడు. అతని ప్ద్వి విరమణ అయిన తరువాత 10 స్ంవ్తిరాల వ్రకు ఏ ప్ని చేయకప్ వ్డం
వ్లన 5-8 కిలోల బరువ్ప పెరిగాడని గరహంచాడు. 3 నెలల పాట జాంగ్ వాయయామం చేసి త్రిగి డాకరర్
యొద్ద కు వ్చాుడు. అతని రకు ప్ ట తగిానప్ుటికీ ఇంకా స్టాధారణ సిిత్లోకి రాలేద్త. ఆ స్మయంలో తన
రీడింగ్ 150/95 ఉంది. అప్పుడు డాకరర్ అతనితో చ్రిుంచి మంద్తలు వాడమని స్లహా ఇవ్వగా దానికి
జాంగ్ అంగీకరించాడు. కొనిన స్ంవ్తిరాల పాట జాంగ్ ఎంతో విధేయతతో వాటిని తీస్తకునానడు. మరియు
దానికి ఫల్లతంగా జాంగ్ 5-8 కిలోల బరువ్ప తగా డమే కాకుండా అతని రీడింగ్ 140/85 గా స్టామానయ
సిిత్లోకి వ్చిుంది. మరియు ప్రత్రోజు వాయయామం చేయడం వ్లన బరువ్ప తగిా రకు ప్ ట స్టాధారణ సిిత్లో
ఉండడం వ్లన అతనత చాలా స్ంతోషంగా ఉనానడు. అతనత డాకరర్ తో స్ంప్రదించ్కుండా ఇంకా మంద్తలు
తీస్తకోవ్డం అవ్స్రం లేద్ని వాటిని తీస్తకొనతట మానివేశాడు. మరియు అతని రకు ప్ ట అద్తప్పలో ఉంది

అనతకుని వాటిని తీస్తకోవ్డం మానివేశాడు. అతనత ఒకస్టారి మంద్తలు వేస్తకుంటే ఒక గంటపాట అతని
ముఖ్ం అంతా ఎరరగా అవ్పత ంది. ఆ విషయానిన డాకరర్ తో కూడా ఎప్పుడు చప్ులేద్త. మంద్తలు
వేస్తకోవ్డం ఆపివేసిన విషయానిన కనీస్ం కుట ంబంలో కూడా ఎవ్వరికి చప్ులేద్త. ఒక నెల వ్రకు అతనత
చాలా ఆనంద్ంగా ఉనానడు. నాకు ఇంకా రకు ప్ ట స్మస్యలు లేవ్ని అనతకునానడు. అప్పుడు ఒకరోజు
అతనత గడడ ం గీస్తకొనతచ్తండగా అతని కుడిచేయి త్మిమరి ఎకికంది. మరియు కొనిన స్ంవ్తిరాల కిత
ర ం
బాధప్డినటి గానే అతనికి చాలా అలస్ట వ్చిుంది. కానీ ఈస్టారి చాలా ఎకుకవ్గా వ్చిుంది. అతని కాలు
మరియు చేయి కూడా బలహీనమైనది. అప్పుడతనత కింర ద్ ప్డిప్ యి అతని భారయనత పిల్లచాడు. అప్పుడు
ఆమ మరియు అతని కుట ంబం ఆస్తప్త్రలో చేరిుంచ్గా డాకరర్ అతనికి పెద్ద స్ట్ర ో క్ వ్చిుంద్ని నిరాారించాడు.
జాంగ్ వెయి పింగ్ ఇంక తన జీవితంలో ఎప్ుటికి నడవ్లేడు మరియు తన కుడిచేత్తో త్నలేడు, గడడ ం కూడా
గీస్తకోలేడు.
ప్రత్ ప్నిలోనూ అతనికి ఎవ్రో ఒకరు స్హాయం చేయాల్లి వ్స్తుండడం వ్లన కొనిన నెలలుగా అతనత
మరింత ఆందో ళన చంద్డం పారరంభంచాడు. అతని భారయ లేక కుట ంబంలో ఎవ్రైనా ఆయనకు స్టాననం
చేయించ్డం, ద్తస్తులు వేయడం, మరియు అననం త్నిపించాల్లి వ్స్తుంది. అది అతనికి చాలా
అవ్మానకరంగా ఉండేది. 6 స్ంవ్తిరాల మనవ్డితో కల్లసి ఆడలేని ప్రిసి త్. కేవ్లం చ్కారల కురీులో
కూరుుని తన మనవ్డు ఆడేది ప్రిగతేు ది చ్ూస్ూ
ు
ఉండడం మరియు అతని సేనహత లు బయట
మాటాిడుకుంట ంటే వారితో మాటాిడాలని ఆశ్ కల్లగినప్ుటికీ మటి దిగి వెళ్ళా అవ్కాశ్ం కూడా లేద్త.
అప్పుడు జాంగ్ వెయి పింగ్ తన జీవితం యొకక ప్రయోజనం గురించి మరణంచిన తరువాత అతనికి
ఏమి జరుగుత ంద్ని ఆలోచించ్డం పారరంభంచాడు. దానికి కారణం డాకరర్ అతనికి మరొక స్ట్ర ో క్ వ్స్తుంద్ని,
అది గనతక వ్సేు అతనత చ్నిప్ తాడని చపాుడు. ఒకరోజు రేడియోలో వ్స్తునన 'మరణం తరువాత జేవితం'
అనే స్ందేశానిన వినానడు. ఆ ప్దానికి అరాం ఏమిటి? ఆ మాట గురించి తన సేనహత లతో అడిగాడు కాని
వారంద్రూ కూడా అతనితో మాటాిడడానికి ఇషర ప్డలేద్త. ఇంకొక రోజు రేడియోలో ఇదే అంశ్ం 'మరణం
తరువాత జీవితం' అనే అంశ్ం మీద్ వ్స్తునన దానిని వింట ండగా ఇది యిేస్తకీస్
ర ు తకు స్ంబంధించిన అంశ్ంగా
గురిుంచాడు. మరియు ఆయన పేరునత మొద్టిస్టారిగా వినానడు. ఈ యిేస్తకీరస్ు త ఎవ్రు? ప్రజలనత వారి
పాప్ములనతండి రక్ించ్డానికి దేవ్పని కుమారడు మనతషయకుమారునిగా ఈ భూ లోకానికి వ్చిునాడని ఈ

రేడియో దావరా వ్స్తుండగా వినానడు. మరియు ఈ కారయకరమం దావరా 'ఏ భేద్మునత లేద్త; అంద్రునత
పాప్ముచేసి దేవ్పడు అనత గరహంచ్త మహమనత ప ంద్లేక ప్ వ్పచ్తనానరు (రోమా 3:23).'
మరియు ఈ కారయకరమం పాప్ం అనగా మనిషి తన స్ట ంత ప్రణాళిక ప్రకారం దేవ్పనికి విరుద్ద ంగా
వెళళాత ండమే అని తేల్లయజేసినది. మరియు పాప్ం వ్లన వ్చ్తు జీతం మరణము, అయితే దేవ్పని
కురపావ్రము మన ప్రభువెైన యిేస్తకీస్
ర ు తనంద్త నితయజీవ్ము (రోమా 6:23)' అని వినానడు. అయితే బైబిల్
ఒక అద్తుతమైన విషయానిన వాగాదనం చేసినటి గా ఈ కారయకరమం వివ్రించ్బడింది. అది 'మనమింకనత
పాప్పలమై యుండగానే ఆయన మన కొరకు చ్నిప్ యిెనత (రోమా 5:8).' అనగా యిేస్త మనకొరకు
చ్నిప్ యిెనత అని వివ్రించ్బడింది. మరియు మన పాపాలనత ఆయన భరించి దేవ్పనినతండి మనకు
రావ్లసిన శిక్షనత ఆయన అనతభవించి మనం శాశ్వతమైన మరణానికి వెళాకుండా కాపాడనత. జాంగ్ వెయి
పింగ్ ఇంతకు ముంద్త ఎప్పుడు వినని విషయాలనత వినానడు. కనీస్ం బౌద్ా రాలు అయిన తన తల్లి నతండి
గాని, లేక కనతయుషియన్ (confusion) అయిన తన తండిర నతండి కాని ఎప్పుడు వినలేద్త. యిేస్తకీస్
ర ుత
మరణం నతండి లేచాడని ఆయన ఇంతకుముంద్త ఎవ్రి ద్గా రనతండి ఈ విషయానిన వినలేద్త. మరియు
ఇలా ఎవ్రు లేచారని కూడా వినలేద్త. మరణానిన జయించాడానికే చ్నిప్ యి త్రిగి లేచాడని వినానడు.
భయప్డడానికి మరణం ఇకమీద్ట మన శ్తర వ్ప కాద్త.
జాంగ్ వెయి పింగ్ మరొక ప్రశ్న కల్లగి ఉనానడు. అది అతనత ఎలా మరణానికి భయప్డకుండా
ఉండగలడు? అప్పుడు రేడియో కారయకరమం ఈ విధంగా చప్ుడం పారరంభంచింది, 'అదేమనగా యిేస్త
ప్రభువ్ని నీ నోటితో ఒప్పుకొని, దేవ్పడు మృత లలోనతండి ఆయననత లేపెనని నీ హృద్యమంద్త
విశ్వసించినయిెడల నీవ్ప రక్ింప్బడుద్తవ్ప. ఏలయనగా నీత్ కలుగునటి మనతష యడు హృద్యములో
విశ్వసించ్తనత, రక్షణ కలుగునటి నోటితో ఒప్పుకొనతనత (రోమా 10:9,10).
కొనిన నెలల తరువాత వ్చిున రండవ్ స్ట్ర ో క్ దావరా జాంగ్ వెయి పింగ్ మరణంచాడు. అయితే అతనత
భయప్డుతూ మరణంచ్లేద్త, శాశ్వతంగా యిేస్తకీరస్ు తతో ఉంటానని ఊహంచ్తకుంటూ మరణంచాడు.
ఎంద్తకంటే తానత చేసిన పాపాలనత క్షమించ్మని అడిగి రక్షకుడిగా ఆయననత తన జీవితంలోకి
ఆహావనించాడు.

స్ట్ర ో క్ ల గురించి చ్రిుంచ్తకునే ముంద్త వాటిని ఎలా నిరోధించ్గలమో తలుస్తకుందాము. మొద్ట,
స్ంవ్తిరానికి ఒకస్టారి రకు ప్ ట నత తనిఖీ చేయించ్తకుంటూ అధికంగా ఉననయిెడల డాకరర్ యొకక
స్లహాలు పాటించ్వ్లెనత. రండవ్ది, 30 నిమిషాల పాట వారానికి కొనిన రోజులు వాయయామం చేయాల్ల.
మూడవ్ది, బరువ్పనత తగిాంచ్తకోవాల్ల. నాలా వ్ది మరియు చివ్రిగా ఈ కింర ద్ ఇవ్వబడిన ప్రమాద్ కారకాలనత
మీ డాకరర్ తో స్ంప్రదించ్డం వ్లన వాటిని మారుుకొనే అవ్కాశ్ం ఉంట ంది.
ఇప్పుడు మనకి జాంగ్ వెయి పింగ్ అనే రోగి యొకక కథ తలుస్త. స్ట్ర ో క్ కల్లగి ప్రమాద్ంగా మీరు
ఉనానరని మీరు ఎలా తలుస్తకోగలరు? ఒక వ్యకిు స్ట్ర ో క్ కల్లగి ఉనానడని ఈ కింర ది కారకాల దావరా
తలుస్తకుందాము. మొద్ట, రకు ప్ ట , ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. స్టాధారణ రకు ప్ ట
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తకుకవ్ ఉండాల్ల. వారానికి ఒకస్టారి రకు ప్ ట ప్రీక్ష చేయించ్తకోవాల్ల. రండవ్ది, వ్యస్తి. మీరు 60
స్ంవ్తిరాల కంటే ఎకుకవ్ వ్యస్తి కల్లగి ఉననటి యితే స్ట్ర ో క్ వ్చేు అవ్కాశాలు ఎకుకవ్. మూడవ్ది,
డయాబటిస్. నాలుగవ్ది అధిక కొలెస్టర ాో ల్ మరియు ట్గ
ై ి జరైడ్సి. ఐద్వ్ది సిగరట్ ధూమపానం. ఆరవ్ది
కుట ంబం యొకక స్ట్ర ో క్ చ్రిత.ర ఏడవ్ది మద్యపానం. ఎనిమిద్వ్ది గత చ్రితల
ర ో కల్లగి ఉనన గుండప్ ట .
తొమిమది ఎయిడ్సి లేక ఎకవయిర్డ ఇముయనో సిండోర మ్. ప్ద్వ్ది, విలాస్ము కొరకు మతు ప్దారాాలు సేవించ్తట,
ప్ద్కొండవ్ది, గత చ్రితల
ర ో చేసిన గుండ మారిుడి. ఈ ప్రమాద్ కారకాలు గనతక మీరు కల్లగి ఉంట్ స్ట్ర ో క్
రాకుండా ఏమి చేయాలో డాకరర్ నత స్ంప్రదించి తగిన స్లహాలు తీస్తకోవాల్ల.
తరువాత, స్ట్ర ో క్ యొకక హెచ్ురిక గురుులు మరియు లక్షణాలు ఏమిటి? స్ట్ర ో క్ వ్చిునప్పుడు శ్రీరం
చ్ూపించే స్ూచ్నలు ఏమి? మొద్ట అలస్ట, చాలా ముఖ్యమైనది. ఏ రకమైన అలస్ట అయినా స్రే కొనిన
రోజులుగా మిమమల్లన బాధపెడుత ంటే డాకరర్ నత కలవ్డం మంచిది. రండవ్ది, ముఖ్ంలో చేత లలో లేక
కాళాలో త్మిమరి. మూడవ్ది, ముఖ్ కండరాలలో లేక చేత ల లేదా కాళా కండరాలలో ఇబబంది ప్డుట.
నాలుగోది మింగుటకు ఇబబంది ప్డుట, ఐద్వ్ది మాటాిడుటకు ఇబబంది ప్డుట, ఆరవ్ది కళళా త్రుగుట.
వీటిలో ఏ రకమైన గురుులు లేక లక్షణాలు కల్లగియుననటి యితే వెంటనే ఆస్తప్త్రకి వెళిా డాకరర్ నత
స్ంప్రదించాల్ల. ప్రజలు తరచ్తగా అడుగుతూ ఉంటారు. ఒకస్టారి స్ట్ర ో క్ రావ్డం పారరంభమై ఏమి చేయలేని
సిిత్లో ఉననప్పుడు వెంటనే ఆస్తప్త్రకి వెళాడం ఎలా స్టాధయం అవ్పత ంది? దానికి స్మాధానం గత కొనిన
స్ంవ్తిరాలుగా ప్రప్ంచ్ంలో అనేక ప్రదేశాలలో కొతు శ్కిు కల్లగిన మంద్తలు లభస్తునానయి. ఇవి చైనాలో

కూడా ఉనానయి. ఇవి స్ట్ర ో క్ దావరా వ్చిున స్మస్యనత నిల్లపి వేయగలవ్ప. స్ట్ర ో క్ వ్చిున రండు గంటల లోప్ప
వీటిని ఇవ్వడం దావరా స్ట్ర ో క్ నత నియంత్రంచ్గలము.
చప్ుడానికి ఒక సెకనత పాట ఆగండి! స్ట్ర ో క్ కు గల కారణాలు ఏమిటి? నిజానికి స్ట్ర ో క్ లు అనేక
రకాలు ఉనానయి. అతయంత స్టాధారణమైన విషయం ఏమిటంటే ధమనతల ఫలకం గటిరప్డడం వ్లన
మద్డులో రకు నాళ్ళలు ఆగిప్ తాయి. దీని దావరా రకు ం ధమని దావరా ప్రవ్హంచ్డం కషర ం అవ్పత ంది.
ఎప్పుడైతే రకు ం ధమని దావరా మద్డు కణాలకు వెళాదో అప్పుడు మద్డు కణాలు చ్నిప్ యి స్ట్ర ో క్
రావ్డానికి కారణమవ్పతాయి. గుండ నతండి మద్డుకు వెళ్ళా రకు ం గడడ కటర డం దావరా కూడా స్ట్ర ో క్ వ్స్తుంది.
మూడవ్ది మరియు ఆఖ్రిగా మద్డులో ఉనన రకు నాళ్ళలు కరిగిప్ యి రకు స్టారవ్ం జరగడం వ్లన కూడా
కారణమవ్పత ంది. ఈ రండు కూడా మొద్ట పెరొకననట వ్ంటి స్టాధారణమైనవి కాద్త. మీరు డాకరర్ ని
స్ంప్రదిసేు ఆయన వీటిలో మీరు ఏది కల్లగియునానరో చపిు చికితి చేస్టు ాడు. మరియు అనిన స్ట్ర ో క్ లుకు ఒకే
రకమైన చికితి ఉండద్త. నేనత లేదా ఒక కుట ంబ స్భుయడు స్ట్ర ో క్ కల్లగియుంటే బలహీనత లేక ఇబబంది
ప్డుతూ మాటాిడడం లేదా స్మస్యలు నయం అవ్డానికి వీలుందా? ఉదాహరణకు జాంగ్ వెయి పింగ్ కు
నయం కాలేద్త. కొనినస్టారుి నయం అవ్పతాయి, కొనిన స్టారుి నయం అవ్వవ్ప. నయం అవ్పతాయా అవ్వదా
అని చప్ుడం చాలా కషర ం. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉనన స్మస్యలనత ప్రిషకరించ్డానికి చాలా కాలo
ప్డుత ంది. ఉదాహరణకు బలహీనమైన కాలు. ఈ లక్షణానిన ప్రిషకరించ్డానికి కాలకరమేణా తకుకవ్
అవ్కాశ్ం ఉంట ంది. స్ట్ర ో క్ వ్చిున తరువాత ఆ వ్యకిుకి ఎలా నయo చేయవ్చ్తు? మొద్ట, గతంలో పేరొకనన
ప్రమాద్కారకాలనినంటిని తనిఖీ చేయించ్తకొని మంద్తలు తీస్తకోవాల్ల. అవికూడా మీకునన వాటిలో
అస్టాధరణమైనవి. ఉదాహరణకు మీకు సిగరట్, ధూమపానం అలవాట

ఉంటే ఆపివేయాల్ల. రకు ప్ ట

అధికంగా ఉంటే దానిని నియంత్రంచ్డానికి కావ్లసిన వెైద్యం తీస్తకోవాల్ల. రండవ్ది, మంద్తలగురించి మీ
డాకరర్ నత చ్రిుంచ్ండి. జాంగ్ వెయి పింగ్ లాగా డాకరర్ నత స్ంప్రదించ్కుండా ఏ కారణం చేతకూడా మంద్తలు
ఆప్కూడద్త. మూడవ్ది, స్ట్ర ో క్ తరువాత బలహీనమైన మీ శ్రీర అవ్యవాలకు వాయయామం చేయాల్ల.
చివ్రిగా, స్ట్ర ో క్ వ్చిున తరువాత చాలా మంది ఆందో ళన చంద్తతారు. ఇది చాలా కషర తరమైనది. మీ డాకరర్
నతండి స్లహా ప ంద్తము.
అయితే స్ంబంధం లేకుండా ఆధతనిక లేదా ప్పరాతన వెైద్యశాస్ు ంై అందిస్ు తననది ఏమిటి? అవి
ప్రిప్ూరణమైన ఆనందానిన ఇవ్వలేవ్ప. బైబిల్ ఎలా శాశ్వతమైన జీవితానిన ప ంద్తకోవాలో జాంగ్ వెయి పింగ్

కు మరియు మనకు కూడా చప్పుననది, 'నేనత (అనగా యిేస్తకీస్
ర ు త) జీవ్ము కలుగజేయుటకునత అది
స్మృదిాగా కలుగుటకునత వ్చిుత్ని.'

కేవ్లం యిేస్తకీస్
ర ు త దావరా మాతరమే మనం నిజమైన మరియు

అరావ్ంతమైన జీవితానిన శాశ్వతంగా కల్లగియుంటాము.
జాంగ్ వెయి పింగ్ లాగా మీరు కూడా ఎప్ుటికి శాశ్వతమైన జీవితానిన కల్లగియుంటారు. 'దేవ్పడు
లోకమునత ఎంతో పేరమించనత. కాగా ఆయన తన అదివతీయకుమారునిగా ప్పటిరన (ఆయన యిేస్తకీస్
ర ు త)
వానియంద్త విశావస్ముంచ్త ప్రత్వాడునత నశింప్క నితయజీవ్ము ప ంద్తనటి ఆయననత అనతగరహంచనత
(యోహానత 3:16)' అని యిేస్త చపెునత. యిేస్తకీరస్ు తనత నీ ప్రభువ్పగా మరియు రక్షకుడిగా నమిమ
ఆయనయంద్త విశావస్ం ఉంచ్డం దావరా శాశ్వతమైన జీవితానిన కల్లగియుంటారు. అయితే జాంగ్ వెయి
పింగ్ లాగా ఒక ప్రధానమైన ఆరోగయ స్మస్య వ్చేుంతవ్రకు ఎద్తరుచ్ూడవ్ద్తద. ప్రభువెైన యిేస్తకీస్
ర ు తనత మీ
పాపాలనత

క్షమించ్డానికి

మరియు

మీతో

కల్లసి

జీవించ్డానికి

ఇప్పుడే

మీ

హృద్యంలోనికి

ఆహావనించ్తము. అది మీరు ఇప్పుడు చేస్టు ారా? ఆ విధంగా చేయాలనతకుంటే నా తరావత ఈ పారరాననత
అనతస్రించ్ండి.
'పిరయమైన యిేస్ూ, నేనత తప్పు చేసి పాప్ము చేశానని నీ యిెద్తట ఒప్పుకుంట నాననత. నా
పాపాలనత క్షమించి నా జీవితంలోకి రండి. నేనత చేసిన పాపాలకు బద్తలుగా నీవ్ప సిలువ్లో మరణంచావ్ని,
మరియు స్మాధి చేయబడి మరణానిన జయించ్డానికి త్రిగి లేచావ్ని నముమత నాననత.'
మీరు గనతక ఈ పారరాన చసినటి యితే యిేస్తకీస్
ర ు త మీ జీవితంలోకి వ్స్టాుడు మరియు మీరు దేవ్పని
పిలిలుగా చేయబడతారు. మీ జీవితంలో ఇంతకుముంద్త ఎప్పుడు తీస్తకోని నిరణయానిన ఇప్పుడు
తీస్తకుననంద్తకు ధనయవాదాలు. దేవ్పడు మిముమలనత ఆశీరవదించ్తనత గాక!

