
12 డాక్ టర్ లూకా మాములు ఆహార సాముహల గురించి ఏమి చెప్ప వలసి ఉింది? 

ఈ రోజు డాక్ టర్ లూకా ప్రజలందరికి ముఖ్య మైన ఒక్ విషయం గురించి మాటా్లడతాడు.అది మాములు ఆహార 

సమూహాలు మరియు వాటి యొక్క  ఉరయోగం.ఈ ప్రరంచం లో ప్రతి ఒక్క రు రోజు తింటంట్లరు.మరియు 

మనం తినే ఆహార సమూహాలు మనకు ఎలా పోషణ ఇసా్తయో తెలుసుకోవాల్సి న అవసరం ఉంది.డాక్ టర్ లూకా 

ఒక్ యవవ నసాురాల్సన తల్స ాగురించి చెపా్త దీనిని ప్ారంబిసా్తడు. 

 ల్సయు జంగ్ జయా 35 సంవతి్స  రాలు క్ల్సగిన ఒక్ తల్స ా.మరియు ఆమె రని కూడా చేసాుంది.ఆమెకు 8 

సంవసరాాలు క్ల్సగిన ఒక్ కుమార్త ా ఉంది.అందువలన ఆమె ప్రతి రోజు రని చేసా్త మరియు ఇంటి దగ గర 

రనులు చేసుకుంటూ మరియు ఆమె కుమార్తకాు నాట్య ం మరియు సంగీతం లో కూడా సహాయం 

చేసాుంటంది.ఆమె స్తధారణంగా ప్రతి రోజు బార్త ా రండిసా్త ఉంటంది.అది వండట్ం ఆమెకు ఇషటము 

కుడా.ఆమె కుమార్త ా బరువు పెరగడం ఒక్ రోజు గమనించి అప్పు డు ఆమె కుమార్తనాు పిల్సచి ఇంటి దగ గర 

తింటనన  ఆహారం  కాకుండా బయట్ వేరే ఎమనాన  తింటనాన వా అని అడగగా ఆమె కుమార్త ాలేదమాా  అని 

చెపెు ను.అల బయట్ తినక్పోతే తానూ బరువు ఎందుకు పెరుగుతంది?చెడు దుసు వాలు కూడా ఆ 

వయసులో బరువు పెరగట్లనికి ప్రభావితం చేసా్తయి.అని తానూ ఇంతకూ ముందు వినన ది .అప్పు డు  ల్సయు 

మంగ్ జయ్ ఏమ చెయాయ ల్స.   

ల్సయు మంగ్ జయ్ ఈ ఈ సమసయ గా అదే రనిగా ఆలోచిసా్త ఉనన ది.ఒక్ రోజు తన స్నన హితరాల్సని క్ల్ససి ఈ 

సమసయ  గురించి చెపిు ంది.అప్పు డు ఆమె స్నన హితరాల్సని క్ల్ససి అంతగా ఆందోళన చెందాల్సి న అవసరం 

లేదు .ఇది ఏమంత పెదదగా హాని క్ల్సగించే సమసయ  కూడా కాదు అని చెరు గా ల్సయు మంగ్ జయ్  దీనిన  

ప్గహించి అయితే నా కుమార్తకాు నేను సహాయం చేయగలను అనుకొనెను. ల్సయు మంగ్ జయ్ స్నన హితరాలు 

ఆహారం గురించి సరి అయిన అవగాహన ఇవవ గల్సగిన ఒక్ ఆసురప్తి గురించి వినన ది.అప్పు డు వారు ఆ 

ఆసురప్తి గురించి ప్తరిగాా రరిశీలనా చేసి వారి ప్రశ్న లను నివృతి ా చేసుకోవట్లనికి అక్క డకి వెళ్దదమని 

తీరాా నించుకునాన రు.తరువాత వారిదదరూ క్ల్ససి ఆ ఆసురప్తికి వెళా్దరు. 

 అక్క డ డాక్ టర్ గారు చాల మంది ప్రజలు ఆహార సమూహాలు ఏవిధంగా రని చేసా్తయో అర థం 

చేసుకోలేక్ పోతనాన రు.అంటూ చెరు డం ప్ారంబించాడు.ఇక్క డ ఉనన  వారిలో క్నీసం కొంతమంది అర ధం 

చేసుకునన  వారు అవివేక్ంగా వయ వరించరు .అని చె ుా డు.అప్పు డు అక్క డ ఉనన  ల్సయు మంగ్ జయ్ 

సు ందించి ఇక్క డ ఉనన  50 తలాులలో నాకు ఒక్క  దానికే వీటి గురించి తెల్సయదు అనుకునన ది. 

మరియు అక్క డకు వచిి న ప్రజలతో  డాక్ టర్ గారు మొతంా మూడు రకాల మామూలు ఆహార సమూహాలు 

ఉనాన యని చె ుా డు.మొదటిది పౌష్టటకాహారం .ర్తండవది కొవువ  రదారాధలు .మూడవది  కూరగాయలు మరియు 

రండాు.అప్పు డు ల్సయు మంగ్ జయ్ లేచి వాటికి ఉదాహరణలు ఇవవ మని అడిగింది.అప్పు డు డాక్ టర్ గారు 

చెపా్త అనిన  మాంస్తలు పౌష్టటక్ రదారాధలు కొవువ  రదారాధలు అనగా రొట్టట మరియు రండాు.కురగాయాలలో కూడా 

కొవువ  రదారాధలు ఉంట్లయి. 

 ఇవవ నిన  చెపిు  డాక్ టర్ గారు వారిని ప్రశ్న ంచుట్ ప్ారంబించెను.ఇరు టి వరకు చెపిు న వనిన  చాలా 

ముఖ్య మైన విషయాలు.ఇప్పు డు చెపిు న మూడు సమూహాల కారయ ం ఏమటి?ఒకొక క్క రు ఒకొక క్క  సమాధానం 

ఇచిా రు.కాని చివరికి డాక్ టర్ గారు వారికి తిరిగి సరి అయిన సమాధానానిన  ఇచిా డు.వారితో ఈ మూడు 

సమూహాలలో ఒకొక క్టి ఏమేమ రప్కియ చేసాుందో తెల్సయ జేశాడు . 

 మొదట్ పౌష్టటక్ రదారాథలు .అవి మనం పెరగట్లనికి మరియు మన శ్రీరం క్ట్టబడట్లనికి సహాయం 

చేసా్తయి.ఇది ముఖ్య ముగా పి లలాు ప్పటిటన నాటి నుంచి 88 సంవసరాాల వరకు వారు పెరగట్లనికి ఇవి ప్త్యతేయ క్ 

మైనవి.ర్తండవది కొవువ  రదారాధలు శ్కినాి ఇసా్తయి.ఇవి పిలలాకు చాల ముఖ్య ం.చివరగా రండాు మరియు 

కూరగాయలు  వాటి యొక్క  ముఖ్య మైన రప్కియ మనష్టకి ఒక్ క్ళను ఇసా్తయి. 



 డాక్ టర్ గారు దీని మొతాానిన  కుదించి ఇవి పెరుగుట్కు క్టటట్కు క్ళకు ఉరయోగరడతాయి అని 

చెపెు ను.అది ల్సయు మంగ్ జయ్ కు గురాుంచి కోవట్లనికి చాలా సులభమైంది.మరియు ఆహారం 

తీసుకోవట్లనికి మరింత సులభం. 

 తరువాత డాక్ టర్ గారు వారందరినీ మదాయ న బోజనానికి  వెళ్ల ా తిరిగి ఒక్ గంట్ తరువాత రమా ని 

చెపెు ను.అది ల్సయు మంగ్ జయ్ మరియు ఆమె స్నన హితరాలు మదాయ న భోజనం కోసం దగ గరలో ఉనన  ఒక్ 

 స్తథ నిక్ టట్  కి వెళా్దరు.వారు భోజనం చేసా్త ఉండగా ఉదయం జరిగిన తరగతలు గురించి మాటా్లడు 

కుంటూ అది మంచిదని అనుకొనెను.మరియు డాక్ టర్ గారు చెపిు నవనిన   చాల ఉరయోగక్రం అనుకోని 

సంతోషరడి తిరిగి తరువాత జరగబోయే తరగతిగి వెళ్దదమని అనుకొనాన రు. 

 ల్సయు మంగ్ జయ్ స్నన హితరాలు ఆమెను ఒక్ ప్రశ్న  అడిగింది.ఆ స్నన హితరాల్సకి తెలుసు ల్సయు 

మంగ్ జయ్ చేసాుo టందని .ప్రశ్న  ఏమట్ంటే నీ జీవితంలో కూడా ఎకుక వగా క్ళను క్ల్సగి ఉనాన వా?తనను 

అడిగిన ప్రశ్న ను బటిట ల్సయు మంగ్ జయ్ ఆశ్య రయ పోయింది.కాని తెలుసు తనకి తన జీవితంలో ఎకుక వ 

ఆనందానిన  లేదా క్ళను క్ల్సగి ఉండలేదని .కానీ ల్సయు మంగ్ జయ్ తన స్నన హితరాల్సతో ఎందుకు ఇలాంటి 

ప్రశ్న  అడిగావని అడిగింది.అందుకు తన స్నన హితరాలు కొనిన  సంవసరాాల ప్కితం నీ జీవతంలో చూసిన 

ఆనందానిన  నేను ఇప్పు డు చూడట్ం లేదు అని చెపెు ను.అందుకు ల్సయు మంగ్ జయ్ అవును నిజమే.కొనిన  

సంవసరాాలుగా నా జీవితంలో సంతోషం లేదని మరియు నా కూతరు ఈ మధయ  పెరుగుతనన  బరువును బటిట 

కూడా ఎకుక వగా ఆందోళన చెందుతనాన ను అని చెపిు ంది. 

 అప్పు డు ల్సయు మంగ్ జయ్ స్నన హితరాలు  తనతో నీ జీవితంలో సంతోషానిన  ఇవవ  గల ఒక్ వయ కి ా

ఉనాన డు అని చెపిు ంది.కాని ల్సయు మంగ్ జయ్ ఇంతకు ముందు ఎనన డు అతని గురించి వినలేదు.ఆ వయ కి ా

మర్తవరో కాదు  ఆయనే ప్రభువైన యేసు ప్ీసాు.అని చెపెు ను.మరియు తన స్నన హితరాలు ఆమె తన సంత 

జీవితంలోకి ప్రభువైన యేసు ప్ీసాు ఎలా ఆహావ నిచిందో చెపిు  బైబులలో రాయబడిన కొనిన  మాట్లను 

చూపించెను.అవి అందువలన నేను మీకు చెప్పు నదేమనగా -ఏమ తిందుమో ఏమ ప్తాగుధమో అని నీ 

ప్ాణమును గూరిి  అయినను ఏమ దరిచు కొందుమో అని మీ దేహమును గూరిి  అయినను 

చింతింరకు.ఆహారం క్ంటే ప్ాణమును వస్తసంా క్ంటే దేహమును గొరు వి కావా? ఆహార రక్షులు చూడుడి.అవి 

వితవాు కోయవు కొట్లాో కురుి కొనవు .అయినను మీ రరలోక్ప్ప తంప్డి వాటిని పోష్టంచు చునాన డు.మీరు వాటి 

క్ంటే ప్ేష్టటలు కాదా?మీలోనేవడు చింతించుట్ వలన తన యెతా మురడేకుక వ చేసుకోగలడా?కాబటిట 

మీరుఆయన రాజయ మున నీతిని మొదట్ వేదుకుడి.అప్పు డవనిన యు మీకును ప్గహింర బడును.రేరటి గూరిి  

చింతింరకుడి .రేరటి దినము దాని సంగతలను గూరిి  చింతించును.ఏ నాటికి ఆ నాటికి చాలును.(మతయాి : 

25-27;33,34).  

 

 ల్సయు మంగ్ జయ్ ఇవవ నిన  కూడా క్చిి తంగా ఆమె ఆలోచనలు  గురించి మాటా్లడుతనాన యి అని 

అనుకునన ది.ఎందుక్ంటే ఆమె వీట్నిన టిని ఎకుక వగా ఆలోచిసా్త ఉంటంది.ముఖ్య ముగా ఆమె కుమార్త ా

యొక్క  బరివు గురించి మరింత ఎకుక వుగా ఆలోచిసా్త ఉనన ది.మరియు ఆమె స్నన హితరాలు బైబు  లో రాసి 

ఉనన  మరి కొనిన  విషయాలను చూపించడం ప్ారబించింది.అది అది యెటవ తరుగుము ఎంత వరకు 

తిరుగక్ యుందువు?స్నవకులను చూసి సంతోషరడుము .ఉదయమున నీ క్ృరలో మమాు ను తృపి ా

రరుచుము. అప్పు డు మేము మా దినములనిన యు ఉతి హించి సంతోష్టంచేదము .నీవు మముా ను ప్శ్మ 

రరచిన దినముల కొలది మేము ీడును అనుబవించిన ఏండ ా కొలది మమాు ను సంతోషరరచుము.నీ 

స్నవకులకు నీ కారయ ము క్నురరచుము.వారి కుమారులకు నీ ప్రభావము చూపించుము.మా దేవుడైన 

యెటవా ప్రసనన త మా మీద నుండును గాక్ .మా చేతి రనిని మాకు సిథర రరుచుము.(ీరనా  90 :83-87) 

 ల్సయు మంగ్ జయ్ స్నన హితరాలు ఆమెతో తెలుసుకోవడానికి చాలా ముఖ్య మైన విషయం.దేవుడు 

మన యొక్క  రనులను సిథరరరుసా్తడు.ఇందులో బాగం మన పిలలాకు సహాయం చేసాుంది.దేవుడు మనలను 

పోష్టంచగలడు.కాని అది ఎలా జరుగుతందో మనం తెలుసుకోవాల్సి న అవసరం ఉంది.యేసుప్ీసాు దావ రా 



మన కొరకు దేవుని రక్షణ తెలుసుకొనుట్ దావ రా ఇది తెలుసాుంది.దీని గురించి మాటా్లడుతండగా వారు తిరిగి 

తరగతికి వెళా్ద లని ప్గహించారు.కాబటిట వారు తిరిగి వెళా్దరు.కాని ల్సయు మంగ్ జయ్ యేసు ప్ీసాు గురించి 

అతని దావ రా క్ల్సగే జీవితం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలని అనుకునన ది. 

 వారు తిరిగి తరగతికి  వెళా్ల న తరువాత అక్క డ ఉనన  డాక్ టర్ గారు అనేక్ రకాల ఆహార సమూహాల 

గురించి మరి కొనిన  ఉదాహరణలు ఇవవ ట్ం ప్ారంబించాడు.మొదట్ పౌష్టటక్ రదారాధలు లేదా పెరుగుట్ 

గురించి మీ పిలలా యొక్క  శ్రీరానిన  ఒక్ భవనం లాగా ఉహించుకోండి.ఇప్పు డు భవనం క్ట్లట లంటే దానికి 

తగిన రని వారు కావాల్స.వారు భవనం క్ట్టడం ప్ారంబిసా్తరు.ఒక్ వేళ నీవు ఆ భవనం క్టేట రనివారిని ఆపివేస్న ా

భవనం ప్తరి ా అవకుండానే ఆగిపోతంది.కాబటిట నీకు రని వారు కావాల్స.అలాగే పెరగట్లనికి కావాల్సి న 

ఆహారానిన  ఆపి వేస్న ాపిల ాశ్రీరం కూడా పెరగట్ం ఆగిపోతంది.అప్పు డు ల్సయు మంగ్ జయ్ దేశ్ వాయ రంాగా 

ఉనన  పొటిట వారి గురించి ఆలోచిసా్త వారు కూడా వారి చినన  తనంలో ఉనన ప్పు డు మంచి ఆహరం 

తీసుకోక్పోవడం వలెనే క్దా వారు అలా ఉండట్లనికి కారణం అనుకునన ది. 

 మరియు ర్తండవ సమూహం కారోో  హైప్దేట్సి  మరియు కొవువ  రదారాధలు.ఇవి శ్కినాి ఇసా్తయి.డాక్ టర్ గారు 

కారును లేదా బైక్ గురించి ఆలోచించండి.వాటిలో ఉనన  పెప్ో  తీసివేస్న ా అవి నడవవు కాబటిట అవి 

నడవాలంటే తరు ని సరిగాగ  పెప్ో  పోయాల్స.అలాగే ఈ కారోో  హైప్డేట్సి  మరియు కొవువ  రదారాధలు కూడా 

పిలలాకు శ్కినాి ఇసా్తయి.ఇవి లేక్పోతే స్తధరణ సిథతిలో క్ంటే తకుక వుగా శ్ీ ాఉంటంది. 

చివరిగా ఆక్రి ఆహార సమూహం రండాు మరియు కూరగాయలు లేదా క్ళ .డాక్ టర్ గారు వారిని క్ంచే గురించి 

ఆలోచించమని చె ుా డు.క్ంచే దేనికైనా రక్షణ ఇసాుంది.మీరు గనక్ క్ంచెను తీసివేస్న ాజంతవులు లేదా వేరే 

ఎవవ రైనా వచిి  లోరల్సకి చోరరడి అక్క డ ఉనన  వాటిని నాశ్నం చేసా్తయి.కాబటిట ఏదైనా సురక్షితంగా 

ఉండాలంటే తరు ని సరిగాగ  క్ంచే వెయాయ ల్స.అలాగే శ్రీరానికి క్ళ ఇచేి  ఆహార రదారాధలు కూడా అంతే.అవి 

కూడా శ్రీరానికి రక్షణ క్లుగ జేసా్తయి.అవి లేకుండా ఉంటే పిలలాు చాలా తవ రగా అనారోగయ ం బారిన 

రడతారు.కాబటిట ఈ ఆహార రదారాధలు పిలలాను వాయ దుల నుండి కాాడతాయి. 

  ల్సయు మంగ్ జయ్ ఇది చాలా సులభంగా మరియు సు షటంగా ఉంది.అదే ఆమెకు 

కావాల్సి ంది కూడా.కాని ఈ సమూహం లో ఒక్ రోజుకి ఎంత ఇవావ ల్స.అప్పు డు ఆమె తన చెయియ  పైకి ఎతి ాఈ 

ప్రశ్న ను అడుగగా డాక్ టర్ గారు దీనికి సు ందించి ఇది చాల మంచి ప్రశ్న  అణి అనాన రు.మరియు ఆమెతో 3x3 

గురించి ఆలోచించండి.అనగా మనం ఒక్క  రోజులో 3 స్తరాు భోజనం చేసా్తము.కాబటిట ఒకొక క్క  బోజనంలో 

ఒకొక క్క   సమూహంలో నుండి క్నీసం ఒక్క  గినెన  ఆహరం  తీసుకోవాల్స.ఎప్పు డైతే పిలలాు అధిక్ంగా తింట్లరో 

లేక్ వాయ యామం చేయట్ం ఆపివేసా్తరో అప్పు డు వారి బరువు పెరగట్లనికి అవకాశ్ం ఉంది.పిలలాు అధిక్ 

బరువుకు కారణమయేయ  కొనిన  వైదయ  రరిసితాలు ఉనాన యి.కాని అవి స్తధారణమైనవి కాదు.మరియు ఈ 

వాయ ధిని చాలా సులభంగా అంచనా వేయవచుి . 

 అనేక్ ప్రశ్న ల తరువాత తరగతి ముగిసింది.కాని ల్సయు మంగ్ జయ్ మరియు ఆమె స్నన హితరాలు 

ఇదదరు కూడా వారి కుటంబాలకు ఆరోగయ  క్రమైన జీవితాలకు ఉరయోగరడే చాలా సమాచారానిన  

సంాదించుకునాన ము అని అను కొనన ది.ఈ మాట్లనీన  మాటా్లడుకోవట్ం అయిపోయిన తరువాత ల్సయు 

మంగ్ జయ్  తన స్నన హితరాలీని యేసు ప్ీసాు గురించి మరల అడుగుట్ ప్ారంబించింది.దానికి ఆమె 

స్నన హితరాలు సు ందించి మనం యేసుతో వయ కిగాత సంభందం క్ల్సగి ఉంట్ట శాశ్వ త జీవితానిన  

పొందుకుంట్లమని సమాధానం ఇచిి ంది.అప్పు డు ల్సయు మంగ్ జయ్ దీనిని ఎలా చేయగలం అని 

అడిగింది.మొదట్ మనం ారం చేశామని లేదా దేవుని ఎదుట్ తప్పు  చేశామని ఆ ారం దేవుని నుండి 

మనలను వేరురరిచిందని ప్గహించాలని ఆమె స్నన హితరాలు చెపిు ంది.మరలా ఆమె బైబు  లో రాయబడిన 

మరి కొనిన  విషయాలను చూపించింది. 

 యేసు ప్ీసాు నందు విశావ స మూలముగా క్ల్సగిన వాగాదనము విశ్వ సించు వారికి అనుప్గహింర 

బడునటా లేఖ్నము అందరిని ారములో బందించెను.గలతీ 3:22.మనం అందరం కూడా దేవుని ఎదుట్ 

ారం చేశామని దాని అర ధం.ఉదాహరణకు ప్రరంచమంతా ారం చేసింది.ఇంత మాప్తమే కాదు గాని మనం 



ారం యొక్క  బానిసలం మరియు ఖైదీలము .అయితే మనం యేసు ప్ీసాులో విశావ సం క్ల్సగి 

ఉనాన ము.మరియు అయన దావ రా వాగాదనానిన  పొందుకునాన ము.ఏమటి ఆ వాగాధనం.?ఎవవ రైతే యేసు ప్ీసాు 

ను తన రక్షకుడిగా అంగిక్రిసా్తరో వారికి ఇప్పు డు ఒక్ కొత ా జీవితం మరియు శాశ్వ త జీవితం క్ల్సగి 

ఉంట్లమనేదే వాగాదనం.బైబు  చెపా్పనన ది. కాగ ఎవవ డైనను ప్ీసాు నందు ఉనన  యెడల వాడు నూతన 

సృష్టట.ాతవి గతించెను.ఇదిగో కొతవాాయెను.2 కోరంధీ 5:87 .ఇది కొత ా సృష్టట.మనకు కొత ా జీవితం 

ఇవవ బడింది.యేసు నేను మీకు జీవము క్లుగ జీయుట్కు అది సమృదిధగా క్లుగ జేయుట్కు వచిా ను.అని 

చె ుా డు.యోహాను 80:80 అంతే కాకుండా యేసు మనకు శాశ్వ త జీవితానిన  ఇసా్తనని చె ుా డు.దేవుడు 

లోక్మును ఎంతో ప్త్యమంచెను.కాగా తన అదివ తీయ కుమారుగా ప్పటిటన వాని యందు విశావ సముంచు ప్రతి 

వాడు నశ్ంరక్ నితయ  జీవం పొందునటా ఆయనను అను ప్గహించెను.దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోక్మునకు 

తీరుు  తీరుి ట్కు రంరలేదు గానీ అయన దావ రా రక్షించ బడుట్ కే రంపెను.యోహాను 8:86,87 

 ల్సయు మంగ్ జయ్ ఇది ఎంతో అదుో తమైనది అని భావించింది.జీవితం ఇప్పు డు మరియు 

ఎరు టికైనా  వావ్.ఈ శ్బదం నిజంగా వినట్లనికి చాలా అసయ రంగా మరియు అదుో తంగా ఉంది.ఎందుకు మన 

ాాలు దేవుని నుండి మనలను వేరు రరుసా్తయి.మరియు యేసు ప్ీసాు ఎలా వాటిని క్షమంచ గలడు 

.?అప్పు డు తన స్నన హితరాలు బైబు  లో ఉనన  మరి కొనిన  విషయాలను చూపించి చదివెను.మరియు గత 

కాలమందు దేవునికి దురసాులను మీదుస్ ప్కియల వలన మీ మనసిు లో విరోధ భావం గలవారినై ఉండిన 

మమాు ను కూడా తన సనిన దికి రరిశుదుదలు గాను నిరోదష్టలుగాను నిరరరాదులు గాను నిలుప్పట్కు అయన 

మాంస యుక్మాైన దేహమందు మరణము వలన ఇప్పు డు మముా ను సమాదాన రరిచెను.  కొలసిి  

8:28,22.మన యొక్క  సంత ప్రవక్నా మరియు ఆలోచనలే దేవుని నుండి మనలను వేరు రరిచినవి.కాని 

సమాధాన రరుచుట్ అనగా మన ారములను మనం మోయవలసిన రని లేకుండా యేసు ప్ీస్న ా అయన 

శ్రీరం మీద మన ారములు మోసి వాటిని క్షమంచెను.ఇది దేవుని యెదుట్ రరిశుదుదలము గాను 

,నిందారహితలు గాను ఉండట్లనికి అనుమతిని ఇసాుంది.ఇప్పు డు మనలను అయన క్ృర చేత క్డిగి దేవుని 

యెదుట్ రరిశుదుదలుగా చేసెను.మరియు ఒక్ కొత ాజీవితానిన  ఇప్పు డు మరియు ఎరు టికి ఇచిె ను. 

  యేసు ప్ీసాు దావ రా క్ల్సగే ఈ కొత ాజీవితానిన  నీవు కూడా క్ల్సగి ఉండాలని కోరుకుంటనాన వా 

?అని తన స్నన హితరాలు ల్సయ్ మంగ్ జయ్ ని అడిగెను.అప్పు డు ల్సయ్ మంగ్ జయ్ అవునని 

చెపెు ను.అయితే నాతో క్ల్ససి ఈ ప్ార ధన చేయమని తన స్నన హితరాలు ల్సయ్ మంగ్ జయ్ తో చెరు గా తానూ 

తన స్నన హితరాల్సతో ాట ప్ార ధనలో ఏీభవించెను . 

"ప్పియమైన యేసు నేను ాపిని ,నీ ఎదుట్ ారం చేశానని తెలుసుకునాన ను.నీవు నా రక్షకుడిగా అవసరమై 

ఉనన దని నాకు తెలుసు.నీవు నా ారముల కొరకు సిలువలో మరణించి తిరిగి మూడవ రోజున లేచావని 

నముా తనాన ను.నా రక్షకుడిగా నా ప్రభువిగా నా జీవితంలోకి రమా ని ఆహావ నిసాునాన ను.ఆమెన్ ........... 

 ల్సయ్ మంగ్ జయ్ ఈ ప్ార ధన చేసిన తరువాత ఆమె యేసుప్ీసాులో ఒక్ కొత ాఉదేదశ్ రరమైన మరియు 

అర ధవంతమైన కొత ాజీవితానిన  సంాదించుకునన ది.మరియు తన కుటంబం కోసం భోజనం సిదద రరచట్ం 

లో ఒక్ సరి కొత ాఆనంద క్రమైన లక్ష్యయ నిన  ఎంచుకుంది. 

 మీరు కూడా యేసు ప్ీసాులో ఒక్ అర ధవంతమైన కొత ాజీవితానిన  పొందు కోవాలంటే ల్సయ్ మంగ్ జయ్ 

లాగా పైన చేయబడిన ప్ార ధన చేసి యేసు ప్ీసాును మీ జీవితంలోకి ఆహావ నించండి. 

 


