1.08. డాక్టరు లూకా గుుం డే పో టు చికిత్యగురుంచి ఏమి
చెప్ు తన్ాాడు
పుంగ్ క్ు 65 సుంవత్సరాలు వాుంగ్ ఒక్ రోజు అత్డు నడుసత
ు వయయాముం చేసు తoడగా తీవరమైన
ఛాతిన్ోప్తలు వచిచుంది తానత నడవటుం ఆప్గా న్ోపక్ూడా ఆగపో యుంది కొన్నా న్నముషలు విశారుంతి
తీసతకొన్ెనత మరయు నడుచతట

పారరoభిoచేనత తానత నడుసత
ు ఉనాప్తడు న్ోపి రావడుం

నడవడుం

ఆపనప్తిడు న్ొపి ఆగపో వడుం జరుగు త్ ుండేది అత్డు త్న అపారట మoట్ కి వచేచడు కాన్న తానత ఉనా
రూo కి వెళ్ళలి అుంటే రుండు అత్సతులు పైకి ఎకాా లిస ఉుంది అది చాలా క్షట ుం అన్న అత్న్నకి తెలుసత తానత
పైకి ఎక్ుా త్ నా కొదిి న్ోపి క్ూడా పరుగుత ుంది, న్ొపి తీవరుంగా మార వికారుంగా మరయు చేమటక్ుడా
బాగా ప్టుంది, అప్తిడు మటల మీదతగా వసత
ు నా అత్న్న స్నాహిత్ డు ఇత్న్నన్న గమన్నుంచి

అత్న్న గదికి

తీసతక్ున్న వెళ్లల ఆoబు లెనతస కి ఫో న్ చేశా డు. వారు అత్న్నన్న ఆసతప్తిరకి తీసతక్ున్న వెరు చేస్న ప్రక్షలనత
బటట అత్న్నన్న తీవరమైన గుుండె న్ోపి అన్న తేలిుంది ఆరోజు అత్డు మరణిoచలేదత అయతే వెై దతయలు వచిచ
అత్న్న క్ుటుoబ

సభ్ుయలత చికిత్యలొ ఉనా ఎుంపక్లు గురుంచి చరచుంచరు, వాుంగ్ పుం గ్ లాగా చెైన్ాలో నత

మరుయు ప్రప్ుంచ వయప్ు oగా చాలా ముంది గుుండె పో టులత బడుత్ న్ాారు మరయు ఈ గుుండె పో త్ ల
దవరా చాలా ముంది మరణిసు తన్ాారు
మరణిసు తన్ాారు గుుండె పో టులు

త్రచతగా త్త్ క్ున్ే వారు తీవరమైన సముంసయలత

వెుంటన్ే

వచిచనప్తిడు చికిత్య చేయడుం క్ుదతరుత్ ుందా,, క్ుదిరతే అడిఏలా?

వారకి సహాయుం చేయడాన్నకి ఏరక్మైన చికిత్య చేయవచతచ? గుుండె దాడుల చికిత్యలో మొటది మరయు
చాలా ముఖ్యమైనది గుుండెపో టు యొక్ా న్నవారణ, వీటన్న గరుంచి ఎుంత్క్ు ముుందత మనుం చరచుంచాము
అయతే ఎవరకైన ఒక్సార గుుండెపో టు వస్ను వారు ఎక్ుావగా

రుండవసార వచేచ గుుండెపో టు దాయరా

మరణిసు ారు. అడువలన న్నవారణ చికిత్య క్ుంటే మరుగా ఉుంటుుంది క్ులప్ు oగా దాక్టరు లూకా గుుండె పో టు
న్నవారణ గురుంచి తెలియజేసు ాడు, ఇది ఎలా

జరుగుత్ ుంది

మొదటగా

బరువతనత త్క్ుావగా

ఉoచతక్ున్ేుందతక్ు ముంచి ఆహరుం తిన్ాలి. రుండవది ప్రతి రోజు 20 న్నముషాల పాటు వయయముం చేయాలి
త్రువాత్ డాక్టరు యొది క్ు వెళ్లళ అధిక్ రక్ు పో టు మరయు డయాబెటస్ ప్రక్షలు చేయుంచతకోవాలి ఆక్రగా
మీరు ధతమపానుం చేసు తన్ాాటల యతే దాన్నన్న ఆపవేయాలి. గుుండెపో టులు న్నవారుంచడాన్నకి ఇవి క్ులప్ు మైన
సలహాలు,గుుండె పో టులక్ు చికిత్య ఎలా చేయగలము? మొదట గుుండె చతటట
ట
ఉుంటే ధమనతలు
యుసతక్ుపో వడుం వలన గుుండె క్ు రక్ు ప్రసరణ అుందకా గుుండె పో టు వసతుుందన్న
వీటకి

గురుుుంచతకోవాలి, మర

చికిత్య ఎలా? దీన్నకి రుండు ముఖ్యమైన మారాాలున్ాాయ మొదట మoదతల దావరా మరయు

రoడవది అన్ేక్ రకాల ఆప్రేషన్ ల దాయరా ఎప్తిడు గుుండె పో టులు నయుం చేయడాన్నకి అన్ేక్ రకాల కొత్ు
ముందతలు అుందతబాటులో ఉనాయ ఇవి 15 సవవత్సరాలు కిత్
ర ుం అుంత్గా అుందతబాటులో లేవత, ఏరక్మైన
ముందతలు ఉప్యోగుంచవచతచ? రకాల ముందతలునాప్ిటకీ వాటలో కొన్నా కొత్ు రకాలెైన ముందతలు అధిక్
రక్ు పో టునత మరయు రక్ు ప్స
ర రణ సరగాా జరగక్ పో యన వాటకి క్ూడా ముందతలున్ాాయ. గుుండె పో టు
క్లిగన రోగకి సహయుం చేయడాన్నకి 5-8 రకాల వేరు వేరు త్రగత్ లున్ాాయ. అన్నాoటక్టే సతలభ్మైన
మరయు ముక్యమైన

ముందతపనరు

ఆస్ిరన్. ఇది ముందతరాబో యే

అన్ేక్ రకాల గుుండె పో టులనత

న్నయoతిరసు తుంది. న్నజాన్నకి ఒక్ మన్నషకి గుుండె పో టు వచిచన వెుంటన్ే ఆస్ిరన్ నత ఇవావలి ఈ ఆస్ిరన్
మొదటసార వచేచ గుుండెపో టునత న్నయoతిరoచగలనత మరయు ఇదేఅస్ిరన్ రoడువ సార వచేచ గుుండె
పో టునత క్ూడా న్నయoతిరoచగలదత. ప్రతిరోజు 81 mg వాడటుం వలన గుుండెపో టులనత న్నరోధిచవచతచ స్్ు ీ
లొ క్ుంటే ప్తరుష న్నలొ ఇది చాలా ముక్య మైనది. దీన్నకి గల సరైన కారణo మాక్ు క్ూడా తెలియదత.
ఒక్సార గుుండె పో టు వచిచనత్రువాత్ రోజుక్ు 325 mg

తీసతకొనతట ముంచిది అయతే ఇది చినా

మోతాదతలో పో టట లో క్ురుప్తలు రావడాన్నకి కారణమవతత్ ుంది. అదతవలన దీన్నన్న ప్ూత్ ఆస్ిరన్ గా
గాన్న

లేదా ఉదయoప్ూట ఆహారుం త క్లిప తీసతకోవాలి. ఎవరైన్ా ఏ వయసతలో ఈ

తీసతకొనతట పారరుంభీoచాలి ప్తరుష లు

ఆస్ిరన్

అయతే 30 సoవత్స రాలు దాటన త్రువాత్

లేదా

నత
4౦

సవత్సరాల పారరుంభ్ుంలో రోజుక్ు 81 mg తీసతకోవచతచ. స్్ీల
ర ు అయతే 4౦ సవత్సరాల దాటన త్రువాత్
లేదా 5౦ సుంవత్సరాల పారరుంభ్ుంలో తీసతకోవచతచ ఎదతక్ు ఈ విధుంగా స్్ు ల
ీ ు ప్తరుష ల మదయ వయతాయసుం
ఉoది ?

సాదరణoగా మహిళ్లక్ు ప్తరుషన్నకి సోట ో క్ు

క్లిగన 10 సవత్సరాల త్రువాత్ క్లుగుతాయ.

ఎ౦దతక్ు

ఎలా? చాలా ముంది న్నప్తణులు నమమేది స్్ు ల
ీ యొక్ా న్ేలసరదిన్నకి కారణుం. వారకి న్ెలసర

ఆగపో యేటుంత్వరక్ు వారయొక్ా శరరలో స్్ు ల
ీ ు లిుంగ సుంబoధిత్

హరోేనతల

ఉుంటాయ

అవి సోట ో క్ు

వాయదతలు మరయు గుుండె వాయదతలు రాక్ుుండా రక్షిసు ాయ. న్ెలసర దావరా ఇవి బయటక్ు వెళ్ళళ వరక్ు స్్ు ీ
యొక్ా అ౦డాశయుం ఈ హారోేనల నత ఉత్ితిు చేసు తన్ే ఉoటుుంది, ఈ న్ెలసర రావడుం ఆగపో యన త్రువాత్
స్్ు ల
ీ క్ు సోట ో క్ులు మరయు గుుండె వాయధతలు వసాుయ.
ప్రజల యొక్ా హృదయుం గురుంచి చెప్ిడాన్నకి బెైబిల్ అన్ేక్ విషయాలు క్లిగ ఉనాది. న్నజాన్నకి బెైబిలు
భౌతిక్ హృదయుం యొక్ా స్ి తి మాత్రమమ కాక్ుుండా అతిేయ హృదయుం మన ఆలోచనలక్ు మరయు
భావాలక్ు మదయన ఉనాది. రాజైన దావీదత సతమారు 1౦౦౦ Bc లొ ఈ హృదయుం గురుంచి రాశాడు అది
దేవతడు లేడన్న బుదిహీనతలు

త్మ హృదయుంలో అనతకోoదతరు . వారు చేడిపో యనవారు అసహయ

క్రాయములు చేయుదతరు మమలు చేయువాడో క్డునత లేడు వివేక్ము క్లిగ దేవతన్న వెదక్ువారు క్లరేమో

అన్న దేవతడు ఆకాశమునతుండి చతచి నరులనత

ప్రశీలిుంచెనత. వారుందరూ దార త లగ బొ తిు గా

చేడియున్ాారు.ఒక్డునత త్ప్ిక్ుుండా అoదరునత చేడియున్ాారు. మమలు చేయువరవరునత లేర
[కీరునలు 53;1-3] దీన్న అరధుం ఏమిట? అవివేక్ప్త ప్రజలు దేవతడు లేడన్న చెపు ారు. వారు చేడిపో యనవారు
వీళ్ళoదరూ క్ూడా ఏ ముంచి చేయరు. ఎుందతక్ు? వార అవివేక్ప్త మరాాలు వారన్న అవివేక్ప్త కియ
ర లనత
చేయుుంచతనత ఉదాహరణక్ు న్నజాన్నకి వారు ముంచి చేసు ారు కాన్న వారు చేస్న ముంచి వారకొరక్ు మాత్రమమ గాన్న
వరోక్రకి ఉప్యోగప్డదత వాళ్ళళ

ముంచి

చేయడాన్నకి మరోక్

కారణo మనతష ల చేత్ ముంచివాడు

అన్నపుంచత కోవడాన్నకి మాతారమమ. ఇది సావరధుం అవతత్ ుంది కానీ మoచిత్నుం అవవదత దేవతన్నన్న ఎరుగన్న
వారు అనగా విరే అన్న దేవతడు చెప్ు తన్ాాడు. దీన్న గురుంచి చేయడాన్నకి వీరే ఏదెైన్ా ఉుందా? దావీదత అన్ేక్
ప్దాయలనత రచిుంచాడు. అవనీా క్ూడా బెైబిలులో ఉన్ాాయ. 53 కీరున త్రువాత్ కీరున అయన 54 దీన్న
ప్రషాారుం గురుంచి మాటాలడుత్ నాది. అది ఇదిగో దేవతడే న్ాక్ు సహాయక్ుడు పనరభ్ువే

న్ా పారణమునత

అదరoచతవాడు. న్ా శత్ర వతలు చేయు కీడు అయన వారమీదికి రపిుంచతనత యెహో వా నీ న్ామమునత
న్ేనత దాన్నన్న క్ృత్జఞ తాసతుత్ లు చెలిoచతచతన్ాానత [కీరున 54;4-7] దేవతడు దావీదతక్ు ఆధారుం
మత్రమమకాదతగాన్న అయన దవీదతనత ఇబబుందతల నతుండి మరయు శత్ర వతల నతుండి విదిపoచేనత.ఏమి
వాగాధనుం. ఎవరు అది క్లిగత్ డటాన్నకి ఇషట ప్డరు? మా యొక్ా ఇబబుందతలలో

నతుండి

మముేలనత

విడిపో చినవాడు ఆ దేవతడే అన్న ఆ వయకిు చెప్ు తనాటు
ల గా బెైబిల్ తెలియజేసు తుంది యేసత అన్న పనరు క్లిగన
మన్నషగా దేవతడు ఈ భ్ూమిమీదక్ు వచేచడు యేసత సయయoగా త్న్ే దేవతడు.
దేవతడు ఎుందతక్ు దీన్నన్న చేశాడు? ఎదతక్ుంటే దేవతడు మనలనత ఎుంత పనరమిoచెనత యోహానత అనత పనరుగల
వయకిు 90 AD లొ ఒక్ ప్తసు క్o అత్న్నపనరు

మీదే బెైబిల్

లొ ఉనాది. అత్నత యేసత గురుంచి

అన్ేక్

విషయాలు రాశాడు. మొదట, అదియుందత వాక్యుం దేవతన్న యొది యు౦డెనత అవాక్యుం దేవతడెై యుుండెనత
[యోహానత 1;1,] ఈ వాక్యుం ప్రదానుంగా యేసత దేవతడు అన్న తెలియజేసు తుంది. యేసతక్ు మరోక్ పనరు వాక్యుం
లేదా దేవతన్న యొక్ా వాక్యుం త్రువాత్ యోహానత ఆ వాక్యుం శరరధారయెై మనమదయ న్నవస్ుంచెనత అన్న
చెపనిడు, [యోహానత1; 14,]
యేసత మన యొక్ా బలహీనత్లు గురు ుంచడాన్నకి మరయు చతప్టాన్నకి శరరా ధారయెైన్ాడనత ఈ వాక్యుం
తెలియజేసు తుంది. ఆయన మన యుందత శరదిక్లిగ యున్ాడు
చేసతకోవాలనత క్ుoటున్ాాడు

మరయు దీన్నకి

ఎoదతక్ుంటే మనుం అయననత అరిుం

మన్నషగా రావడుం ఒకే

ఒక్

మారా ుం అన్న ఈ వాక్యుం

తెలియజేసు తనాది. త్రువాత్ యోహానత యేసత గురుంచి ఈ విదుంగా చెప్ు తన్ాడు. దేవతడులోక్మునత ఎుంత
పనరమిుంచెనత. కాగా అయన త్న అదయతియక్ుమారుడున్నగా ప్తటట న వాన్నయుందత విశాయసముుంచత ప్రతివాడునత
నశుంప్క్ న్నత్య జీవము ప ుందతనటు
ల ఆయననత అనతగరహిుంచెనత. [యోహానత ౩; 16,] దేవతడు మానలనత

ఎక్ుావగా పనరమిుంచాడు కాబటేట అయన ఒక్ా క్ుమారుడున్న మనక్ు ఇచెచనత. మనుం ఎవరన్ెైన్ా ఎక్ుావగా
పనరమిస్ను వారు బరత్క్ దాన్నకి మనుం మన బిడడ నత వారకి ఎవవగలమా? కేవలుం దేవతడు మాత్రమమ అలా
చేయగలడు. మరయు దేవతడు మనమదరుం క్ూడా ఒక్ సుంప్ూరణ మైన మరుయు అరధవుంత్మైన జీవిత్ముం
క్లిగవతడాలన్న కోరుక్ుటున్ాాడు అదే మనసతత ఉుండి ఒక్సార వెనకిా వెళ్లళగుుండె పో టు క్లిగనప్తిడు దాన్న
యొక్ా చికిత్య గురుంచి మాటాలలడుక్ుుందాము. అస్ిరన్ త్రావత్ గుుండె పో టునత నయుం చేయడాన్నకి అన్ేక్
మారాాలు న్ాాయ. మొదట ముందతల దావరా వెైదయుం సమసయలనత ఎలా నయుం చేయాలో మాటాలదతక్ుుందాo
దాన్న త్రువాతా శసు ీ చికిత్య గురుంచి మాటాలడు క్ుుందాo. మొదట ముందతలలో చికిత్య కేవలుం అప్తిడే గుుండె
పో టు క్లిగన రోగులక్ు

చికిత్య చేయడాన్నకి అన్ేక్ వివిధ రకాలెై

మoదతలున్ాాయ వాటయొక్ా పనరల ు

మరయు వాట ఉప్యోగుం గురుంచిన చరచ చాలా సుంకిలషట మైనది. అయతే అవన్నా క్ూడా అప్తిడే గుుండె
పో టు క్లిగన రోగులక్ు ఎుంత్గాన్ో సహాయప్డతాయ. ఎప్తిడు న్ేనత సాటటన్స అన్న పలువబడే ముందతలు
త్రగతి మీద దృషట పటాటలనతక్ుటున్ాానత. ఇవి 1990 వ సుంవత్సరo నతుండి ఉప్యోగుంచే ఒక్ మదతల
సమూహుం అన్న ఎలా ఏల చేసు ాయ? మొదట ఇవి చాలా సహాయక్రమైన ముందతలు మరయు ప్రప్ుంచ
వవప్ు oగా చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎదతక్ుంటే గుుండె దాడుల యొక్ా ఆరుంభాన్నా న్నరోధిoచే సామరాిాన్నా క్లిగ
యున్ాాయ

ఈ ముందతలు తీసతకొన్న

వారక్ుంటే తీసతక్ునా వారకి 40/ అధిక్ుంగా

నయుం అయనటు
ల

న్నప్తణులు తెలియజేసు తన్ాారు దీన్నకి గల కారణుం ఏమిట? ముఖ్యుంగా ఇవి శరీరుంలో ఉనా కోలెసట ాో ల్ నత
త్గసాుయ కోలెసట ాో ల్ గుుండెక్ు సరఫరా చేస్న గుుండె ధమనతల రక్ు ప్రవాహుం అడుడకోవడo దావరా గుుండెక్ు
నషట ుం క్లుగుత్ ుంది ఈ ముందతలు రక్ు ుంలొ కోలెసట ాో ల్ త్గా సు తoది మరయు గుుండె దాడులు 40/ మరలా
రాక్ుుండా న్నరోదిసు తుంది మరక్ ముక్యమైన విషయుం ఏమిటుంటే ఈ ముందతల చాలా సతరక్షిత్మైనవి.
ప్రప్ుంచ వయప్ు ుంగా వీట వాడక్ుం ఎక్ుావ మరుయు వీట దాయరా వచేచ దతషిలితాలు చాలా త్క్ుావ. రుండొ వ
త్రగతి ముందతలు మధతమమహo కొరక్ు ఉప్యోగసాురు. మదతమమహుం క్లిగన రోగులు గుుండె వాయది క్లిగ
యుుండుట ఒక్ ముక్యమైన ప్రమదుం. అదతవలన గుుండె దాడులు క్లుగక్ుుండా మరుయు ఒక్సార వచిచన
గుుండె దాడులు మరల క్లుగక్ుుండా ఈ మధతమమహాన్నా న్నయుంతిరoచడుం చాలా పారముఖ్యo. దీన్నన్న మీరు
వయయముం చేయడుం దాయరా మరయు ముంచి పౌషట కా ఆహారుం తీసతకోవడుం వలన అoతే కాక్ుoడా క్రముం
త్ప్ి క్ుుండా డాక్టరుక్ు చతపుంచత కోవడుం వలన నయుం చేయవచతచ.
చివరగా,శసు ీ చికిత్య దాయరా గుుండె దాడుల చికిత్య దీన్నకి రుండు పారధమిక్ మారా లున్ాాయ. మొదట
విధాన్ాన్నా హారట కాడ్ అన్న పలుసాురు . ఇది కేవలుం గుుండె నళ్ాలోల ఏదెైన్ా అడుడప్డిుందా అన్న చతడటాన్నకి
గజజ దాయరా గుుండె లోన్నకి ఒక్ తీగనత పనట చతసాురు. ఇది ప్రప్ుంచ వాయప్ు ుంగా

40 సుంవత్స రాలు పాటు

జరగుంది ఇది ప్రసు తత్ుం చెైన్ాలో త్రచతగా జరుగుత్ ుంది. ఈ విధానుంలొ ఏదెైన్ా అరగ మరయు గుుండె

ధమనతలలో ఏదెైన్ా ప్రమాదుం ఉుందా? అవతనత ప్రమాదుం ఉుంది కాన్న కేవలుం అనతభ్వుం క్లిగన డాక్టరల
చేతిదావరా మాత్రమమ ఈ విధానుం సతరక్షిత్o ఈ విధానుం సతరక్షిత్oగా జరగ మరయు గుుండె ధమనతలో
ఏదెైన్ా ఒక్ట మూసతకోన్న పో యoది అన్న చతపుంచి నప్తిడు ఒక్ గోటాటన్నా లోప్లి ప్ుంప మూసతక్ు పో యన
ధమన్నన్న తెరుసాురు. ఈ సాుంకేత్క్ చాలా వేగుంగా అభివృది చెుందతత్ ుంది మరయు దాదాప్తగా పనరతిన్ేల ఈ
సాుంకేత్క్ అబివృది చెుందతత్ూ ఉనాది. ఈ ఒక్ా విధానుం చాలా పది
ప్తనరావృత్ుం

త్గా ుంచేుందతక్ు వీలవతత్ ుంది. రుండవ

ముసతక్ు పో యఉుంటుుందో అక్ాడ శసు ీ

వెైదతయడు

మొత్ు ుంలొ గుుండె పో టు యొక్ా

విధానుం గుుండె శసు ీ
ఆ మూసతక్ు పో యన

చికిత్య ఇది ఎక్ాడెైతే ధమన్న
భాగాన్నకి పైన ఒక్ పాత్రనత

ఉుంచతతాడు. ఈ విధానుం 1960 నతుండి జరుగుత్ ుంది. ధమన్నలో గొటట ుం పటుటట క్ుంటే శసు ీ చికిత్య చాలా పది
విధానుం ఇది ఒక్ అనతభ్వుం క్లిగ శసు ీ వెైదతయన్న
వెైదతయడు ఎుందతక్ు దీన్నన్ే అనతసరసు డు,

చేతిలో

సతరక్షిత్ుం. పైన పనరొాన గొటట ుం విధనుం క్ుంటే

చాలా ముంది రోగులు పది మొత్ు ుంలొ ధమనతలు వాయది

క్లిగయున్ాారు మరుయు ధమనలలొ గొటట ుం పటుటట క్ుంటే శసు ీ చికిత్య ప్రకయ
ిర
చాలా ముంచిదన్న న్నరూపుంచ
బడిుంది, అయతే భ్విషయత్ు లొ ఇవనీా క్ూడా మారపో వచతచ, ఉదాహరణక్ు చాలా ముంది గొటట ుం క్లిగ
ఉుండాలన్న అనతకోవచతచ మరయు ఇది క్ూడా ఒక్ ముంచి విధానుం అన్న న్నరూపుంచ బడవచతచ.సుంభ్ుందుం
లేక్ుుండా ఏ వెైదయ శసు o
ీ లొ క్ూడా గుుండె వయధతలు రాక్ుుండా చేయడాన్నకి ప్తరోభివృది లేదత ముక్యుంగా
గుుండె ధమనతలు మూసతక్ు పో యే గుుండె వాయధతలు గురుంచి, ఒక్ సార వెనకిా వెళ్లల ఈ రోజు మాటల డిన
దాన్న గురుంచి అలోచిదాిo వచేచ సుంవత్సరుంలో చాలా ముంది భారత్ దేశుంలో గుుండె పో టులు క్లిగ ఉుంటారు.
వారలో నతవతవ ఒక్డివి అవవ వచతచ, లేద నీక్ు తెలిస్న వారలో ఎవరైన్ా ఒక్రు అవవ వచతచ, అయతే
ముక్య మైన విషయుం మీరు గుుండె పో టు క్లిగన త్రావత్ ముంచి వెైదయ సoరక్షణ ప ుందడాన్నకి వీలుుంది
ఒక్వేళ్ అలా జరగక్ పో తే మీరు చన్నపో తారు మన శరీరుం ప్ర శుదాిత్ే ఆలయుం అన్న యేసత కీస
ర ు త చెప్ు త
న్ాాడు, యేసత మన శరీరాలు ఆరోగయుంగా ఉుండాలన్న కోరు క్ుటున్ాాడు, అయన గొప్ి వెైదతయడు అన్న
బెైబిల్ లొ రాస్ ఉుంది అయన చాలా ముందిన్న ప్ూరు గా సయసి ప్రచాడు, అయతే యేసత కీస
ర ు త పనరజలు వేరొక్
గుుండె వాయధిన్న క్లిగ యున్ాారన్న గురు ుంచెడు అది దేవతన్న కోసుం ఏ కోరక్ క్లిగ లేక్ుుండా ఉన్ాా పారణుం లేదా
ఆత్ే ఈ ప్రజలు సుంత షoగా లేరు మరయు ఈ జీవిత్ుం త్రావత్ ఉుండ బో యే మరొక్ జీవిత్ుం గురుంచి వీరకి
ఏ విధమైన ఆశ క్ూడా లేదత. యేసతకీస
ర ుత ఆ

ప్రస్ి తిన్న మారచడాన్నకి వచేచడు ఎలా? మన పాప్ముల

కొరక్ు స్లువలో మరణిచడుం దవరా ఈ రోజు మీరు అదే శాుంతిన్న క్లిగవతుండవచతచ, కేవలo ఈ పారరధన
మాత్రమమ చేయుము యేసత న్ేనత పాప్ుం చేస్ త్ప్తి చేసానన్న తెలుసతక్ున్ాానత మరయు నీవత న్ా
పాప్ముల కొరక్ు స్లువలో మరణిుంచావన్న నముే త్ న్ాానత. నీవత చన్నపో యన త్రువాత్ మరణానీా
జేయుంచడాన్నకి తిరగ లేచావన్న మరయు ఎప్తిడు జివీుంచే యున్ాావన్న క్ూడా నముేత్ న్ాానత, నీవత ఈ

పారరిన చేస్న యెడల మరయు నీ ప్ూరణ హృదయుంత దీన్నన్న నమిేన యెడల నీవత ఇప్తిడు శాశయత్మైన
దేవతన్న బిడడ వత మరయు నీవత ప్రప్ూరణ మైన మరయు ఒక్ అరధ వుంత్మైన జీవితాన్నా ఇప్తిడు ఎప్తిడు
శాశయ త్ుంగా క్లిగ యుుంటావత,

