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1.15. వ దై్యుడెనై లూకా మధయమేహమునయ గూర్చి  ఏమి చపె్ాాల్సి ఉంది 

ఈ రోజు వ ైద్యుడ ైన లూకా చ ైనా ప్రజలలో బాధిస్తూ , పెరుగుతుననటువంటి మధయమేహము అనయ వాుధి గుర ంచి 
మాటాా డతాడు. వ ైద్యుడ ైన లూకా మధయమేహమునయ కలిగ యునన ఒక స్ననహితుని కథతో ప్రా రంభిస్ాూ డు.  

ఝాంగ్ టింగ్ స్ ంత వాుప్ారానిన కలిగ న 51 స్ంవతసరాల వయస్యస కలిగ న వాుప్ారవేతూ . అతడు తన ప్నివద్ద  అనేక 
ఎకకువ గంటలక గడిపనవాడు మర యు వాుయామం చేయడానికి తకకువ స్మయానిన కలిగ యునానడు. అతని ప్ని 
ఒత్తూడి వలన గత ప్ది స్ంవతసరాల నయండి అతడు ధతమప్ానం చేయడం కూడా మొద్లకపెటాా డు. గత కొనిన 
న లలనయండి అతడు తన అలస్ట పెరుగుతుంద్నన అనయభూత్తని కలిగ యునానడు. తన ఆయాస్ము ఎకకువ గంటలక 
ప్నిచేయడానికి స్ంబంధించినద ై ఉంటుంద్ని ఆలోచించాడు. అతని భారు కూడా అతడు స్ాధారణంగా కంటే ఎకకువగా 
నిద్రపో్ తునానడు అని వుఖ్ాునించినది. 

ర ండు న లల కిరంద్ట ఝాంగ్ టింగ్ అలస్ట పెరుగుతుంద్ని మర యు అతడు పెరుగుతునన ద్పపికనయ/దాహానిన 
మర యు ఆకలిని కలిగ యునానడని గుర ూంచ నయ. అతడు స్హజంగా కంటే ఎకకువగా మూతర విస్రజన చేస్యూ నానడని 
గమనించాడు. ఏమి చేయాలో అతనికి త లియలేద్య. అతని భారు వ ైద్ుశాలకక వ ళా్ల వ ైద్యుని కలవమని స్లహా ఇచ ెనయ, 
అతడు దానిని చేయడానికి నిరణయంచయకొనానడు.  

వ ైద్ుశాలకక చేర న తరువాత వ ైద్యుడు అతని కథయొకు చర తరనయ చతస్ప, అప్పిడు భౌత్తక ప్రీక్ష చేశాడు. అప్పిడు 
అతడు రకూ ప్రీక్ష కూడా చేశాడు. రకూ ప్రీక్షల ప్ని అయపో్యన తరువాత వ ైద్యుడు త్తర గ  వచిె అతడు 
మధయమేహమునయ కలిగ యుండవచెని చ ప్ాిడు. అతని చర తర, భౌత్తక ప్రీక్ష మర యు రకూ ప్రీక్షల వలన అతనిక ి
త లకస్య. అయనప్ిటిక,ీ అత్త ప్రా ముఖ్ుమ ైన రకూ ప్రీక్ష నయండి అధిక రకూచకుర. వ ైద్యుడు ఉద్యమునే రకూ చక ురనయ 
ఉప్వాస్ముంచయతూ రమమనానడు మర యు ఝాంగ్ టింగ్ దానిని చేశాడు.  ఈ రకూ చకుర ప్రీక్ష కొదిదగా పెర గ ంది. 
వ ైద్యుడు వారు నిరాద ర ంచయకోవడానికి తరువాత్త వారంలో ర ండవ ప్రీక్ష ఉప్వాస్ంతో అనగా కేవలం నీటితో 12 గంటలక 
ఉండడం ఈ రకూ చకుర ప్రీక్ష తీయబడునయ అని చ పెినయ.  

ఝాంగ్ టింగ్ దానిని చేశాడు మర యు ఫలితంగా ఈ రకూ చకుర కొంచ ం పెర గ ంది. వ ైద్యుడు ర ండు ఉప్వాస్ రకూ చకుర 
ప్రీక్షలలో పెర గ ంది కాబటిా  అది తప్ినిస్ర గా మధయమేహవమునయ చతస్పస్యూ ంది. అయనప్ిటికీ, వ ైద్యుడు ఈ 
ప్ాయంట్ వద్ద మధయమేహము కోస్ం మంద్యలక తీస్యకోవాలిసన అవస్రం లేద్ని చ ప్ాిడు.  ఇది ఝాంగ్ టింగ్ కక 
శుభవారూ మర యు అతడు తన ఆరోగుంపెై మధయమేహం యొకు ప్రభావాలనయ గూర ె శ్రద్ధ  కలిగ యునానడు. 
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వ ైద్యుడు  ఝాంగ్ టింగ్ తో మూతరంలో పో్ర టీన్ లేక రకూం ఉందేమో చతడడానికి అతడు ప్రతేుకమ ైన మూతర ప్రీక్ష 
చేయంచయకోవాలని చ ప్ాిడు. మర యు తన రకూ కొవపునయ కూడా ప్రీక్ించయకోవాలి. చివర గా, మధయమేహం యొకు 
ప్రభావం అతని కనయనలపెై ఉందేమోనని కంటి ప్రీక్ష చేయంచయకోవాలి, ఇది జరుగవచయె. 

వ ైద్యులక ఈ ప్రీక్షలనీన అయపో్యన తరువాత చికితస ప్రణాలికనయ నిరణయంచడానికి త్తర గ  వ ైద్యునిన కలకవమన నయ. 
ఇద్ంతా ఝాంగ్ టింగ్ కక మంచిగా వినిపపంచినది.  

ఝాంగ్ టింగ్ వ ైద్ుశాలనయ విడిచిన రీత్తగా అతడు ఇంకా తన ఆరోగుంపెై మధయమేహం యొకు ప్రభావాలనయ గూర ె శ్రద్ధ  
కలిగ యునానడు. అతడు మధయమేహం ఆరోగుంపెై అనేక చ డు ప్రభావాలనయ చతపపన మర యు ఇంకా చనిప్ో యన వార  
కథలనయ వినానడు. తరువాత రోజు అతడు ఒక స్ననహితుని ద్గగరకక ప్ర గ తుూ కక ప్ో య, తనయ ఇప్పిడే మధయమేహంనయ 
ప్రీక్ించయకనానడని చ పెినయ మర యు ఆ స్ననహితుడు శ్రద్ధ  కలిగ యునానడు. ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు కూడా 
వ ైద్యుడు. అతడు ఝాంగ్ టింగ్ తో వ ైద్యుడు ఏమి చ ప్ాిడో  శ్రద్ధగా వినడం చాలా ప్రా ముఖ్ుమని చ పెినయ. ఎకకువ 
మంది వార  వ ైద్యుల స్లహానయ స్ర గాగ  అనయస్ర ంచక పో్ వడం వలన స్మస్ులక కలిగ యునానరు.  

 ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు అతడు కొంతకాలం కోప్ంతో కూడా బాధప్డినటుా  చ ప్ాిడు. కారణమేమంటే 
మధయమేహం ప్రస్యూ తం నయం కాని ఒక తొలగ ంచబడని వాుధి. స్ాధుమ ైతే భవిష్ుత్ లో నయం కావచయె కాని ఇప్పిడు 
కాద్య. ఫలితంగా ప్రజలక వార  ఆలోచననయ మరణ ంచేవరకక ఈ రోగంతో బరతకాలని స్ర చేస్యకోవాలి. ర ండవది, స్ాధారణ 
వుకిూ కంటే రోగ  ఎకకువ డబుు ఖ్రుె పెటాడానికి కారణమయయు వ ైద్యునిన తరచత కలవాలి.  కాలకరమేనా ఇవనీన చాలా 
కోప్ానికి కారణమవవచయె.  

ఝాంగ్ టింగ్ యొకు వ ైద్యుడ ైన స్ననహితుడు వ ైద్యులంద్ర  కంటే అతనికి స్హాయం చేయగల వుకిూ ఉనానడని అతడు 
నమామడు. అతడు కేవలం అతని మధయమేహం గూర ె స్హాయం చేయడం కాద్యకాని, భవిష్త్ లో ఎద్యరకునే మానస్పక 
స్వాలకలతో ఎలా చేయాలో కూడా స్హాయం చేయగలడు. మునయమంద్య అతడు ఝాంగ్ టింగ్ యొకు జీవిత మొతూం 
ఉదేద ేశ్ం మర యు అరధం ఇప్పిడు ఇవుడమే కాకకండా చనిపో్యన తరువాత కూడా ఇవుగలడు. ఝాంగ్ టింగ్ ఇద్ంతా 
ఆస్కిూకరంగానయ కనయగకన నయ మర యు ఇంకా ఎకకువ త లకస్యకోవాలనయకకoటునానడు.  

 అతని స్ననహితుడు బ ైబిల్ తీస్ప 'యెహో వా నా దేవా, ననేయ నీకక మొరరపెటాగా నీవప ననయన స్ుస్థప్రచిత్తవి. యెహో వా, 
ప్ాతాళములోనయండి నా ప్రా ణమునయ లేవదీస్పత్తవి నేనయ గోత్తలోనికి దిగకకండ నీవప ననయన బరదికించిత్తవి (కీరూనలక 
30:2,3) భాగమునయ చతపపంచ నయ. మన బాధలలో కూడా దేవపడు మనప్టా ద్యగలిగ యునానడు. మన 
బలహీనతలలో కూడా ఆయన మనలిన ఓదారుెతాడు. ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు బ ైబిల్ లోని ఈ విధంగా 
చ పని వేరకక భాగానిన 'కనికరము చతప్ప తండిర, స్మస్ూమ ైన ఆద్రణనయ అనయగరహించయ దేవపడు, మన ప్రభువ ైన 
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యయస్యకీరస్యూ  తండిరయున ైన దేవపడు స్యూ త్తంచబడునయగాక! దేవపడు మముమనయ ఏ ఆద్రణతో ఆద్ర ంచయచయనానడో , ఆ 
ఆద్రణతో ఎటిా  శ్రమలలో ఉననవార న ైన ఆద్ర ంచయటకక శ్కిూగలవారమగునటుా , ఆయన మా శ్రమ అంతటిలో మముమనయ 
ఆద్ర ంచయచయనానడు (2 కొర ంథీ 1:2-3) చతపపంచ నయ. దేవపడు మనకక ఆద్రణనయ ఇస్ాూ డు అని ఝాంగ్ టింగ్ యొకు 
స్ననహితుడు చ పెినయ. అయనప్ిటికీ, ఈ ఆద్రణనయ కలిగ యుండడానికి మనం దేవపనిని త లకస్యకోవడం 
ప్రా ముఖ్ుము. అది అంతా అప్ర చితుని నయండి ఆద్రణనయ ప్ ండుకోవడంవలె ఉంటుంది. అది వింతగా కనబడుతుంది.  

ఝాంగ్ టింగ్ అతడు దేవపనిని ఎలా కనయగకనగలడని అడిగ నయ. ఆయన కకమారుడ ైన యయస్యకీరస్యూ  దాురా మనము 
దేవపనిని త లకస్యకోగలమని అతని స్ననహితుడు బద్యలిచ ెనయ. అతని స్ననహితుడు బ ైబిల్ లోని వేరకక భాగానిన 'దేవపడు 
లోకమునయ ఎంతో పనరమించ నయ. కాగా ఆయన తన అదిుతీయకకమారునిగా ప్పటిాన వానియంద్య విశాుస్ముంచయ 
ప్రత్తవాడునయ నశంప్క నితుజీవము ప్ ంద్యనటుా  ఆయననయ అనయగరహించ నయ (యోహానయ 3:16) చతపపంచ నయ. దేవపడు 
లోకమునయ ఎంతో పనరమించ నయ కాబటిా  ఆయన తన ఏక ైక కకమారుడ ైన యయస్యకీరస్యూ నయ అనయగరహించ నయ. యయస్యనయ 
మనము నమిమనటాయతే మనకక ఇప్పిడు మర యు ఎలాప్పడు జీవానిన ఇస్ాూ డు, అది నితుజీవము.  

ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు బ ైబిల్ నయ వేరకక భాగానికి త రచి, యయస్య చ పపిన మాటలనయ చతపపంచ నయ. 'నా 
మాట విని ననయన ప్ంపపనవానియంద్య విశాుస్ముంచయవాడు నితుజీవము గలవాడు; వాడు తీరుిలోనికి రాక 
మరణములో నయండి జీవములోనికి దాటియునానడని మీతో నిశ్ెయంగా చ ప్పిచయనాననయ. మృతులక దేవపని 
కకమారుని శ్బధము వినయ గడియ వచయెచయననది, ఇప్పిడే వచిెయుననది; దానిని వినయవారు జీవింతురని మీతో 
నిశ్ెయంగా చ ప్పిచయనాననయ. తండిర ఏలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడ ై యుండుటకక కకమారునికి అధికారము 
అనయగరహించ నయ. మర యు ఆయన మనయష్ుకకమారుడు గనయక తీరుితీరుెటకక (తండిర) అధికారము అనయగరహించ నయ 
(యోహానయ 5: 24-27). ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు దేవపడు జీవము కలిగ యునానడు, దానిని తన 
కకమారుడ ైన యయస్యకక ఇచ ెనయ మర యు యయస్య మనకక జీవానిన ఇస్ాూ డని అరదమని చ పెినయ. యయస్య చ ప్పినది 
వినడం మర యు నమమడం ముఖ్ుమ ైనది.  

అనినంటికంటే ఝాంగ్ టింగ్ తన స్ననహితుడు ఏమి చ ప్ాూ డో , అది మర ంత ఆస్కిూకరంగా ఉననద్ని ఆలోచించాడు. 
ఝాంగ్ టింగ్ తరువాత వారం త్తర గ  వచిె యయస్యనయ గూర ెన విష్యాలనినంటి గుర ంచి చర ెంచయదామని తన 
స్ననహితునితో చ పెినయ.  

మరుస్టి వారము ఝాంగ్ టింగ్ వ ైద్యుని ద్గరకక త్తర గ  వ ళ్ళెనయ. ఆ స్ంద్రశనంలో వ ైద్యుడు ఝాంగ్ టింగ్ తో అతని 
ప్రీక్షల ఫలితాలనయ గుర ంచి చ పెినయ. ఎకకువ ప్రీక్షలక మంచిగా ఉనానయని అతడు చ పెినయ. కంటి ప్రీక్ష మర యు 
కొవపు ర ండు మంచిగా ఉనానయ. ఈ స్మయంలో అతడు రకూ చక ురనయ తగ గంచయకోవడానికి మంద్యలక వాడనవస్రం 
లేద్య. రకూ చకుర వాుయామం మర యు స్ర యెైన ఆహార స్నకరణ దాురా తగ గంచబడాలి.  వ ైద్యుడు ఝాంగ్ టింగ్ తో 
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రోజుకక 30 నిమిషాల వాుయామం అతడు చేయడం ముఖ్ుమని చ పెినయ. ఎనయనకకననటుా గా ఇది ఈద్డం, ప్ర గ తూడం 
లేక బ ైక్ నడప్డం. అయనప్ిటికీ, అతడు దీనిని చేయలేకపో్ తే అతడు రోజుకక 30 నిమిషాలక నడవడం 
ప్రయత్తనంచాలి. అయనప్ిటికీ, ప్రత్తరోజూ వాుయామం చేయడం ముఖ్ుము.  

ర ండవది స్ర యెైన ఆహారం తీస్యకొనయట. మంచి ఆహారం తీస్యకొనయట అతనికి మంచిది. అతడు 10 కిలోల బరువప 
తగ గ  స్ాధారణ శ్రీర బరువపకక రావాలి. అతడు ప్రయత్తనంచి న లకక 2-3 కిలోలక బరువప కోలోివాలి. వ ైద్యుడు అతడు 
తకకువ మోతాద్యలలో త్తనాలని, కొవపు తకకువ మర యు పో్ర టీన్, పపండి ప్దారాధ లనయ ఎకకువగా త్తనాలని చ ప్పూ ండ నయ.  
నిద్ర పో్యయస్మయంలో త్తనయబండారాలక తీస్యకోవడము మర యు భోజనాలకక మధులో త్తనకపో్ వడం అతడు 
ప్రయత్తనంచాలి. వ ైద్యుడు ఇది కషా్ంగా ఉంటుంది మర యు రకూ చకుర, శ్రీర బరువపనయ కోలోివడానికి దీనిని 
చేయాలని చ పెినయ. బరువపనయ కోలోివపట అతని రకూ చక ురనయ కోడా మంచిగా తగ గస్యూ ంది.  

వ ైద్యుడు అతని రకూ చక ురనయ స్ాధారణ స్ాథ యకి తగ గంచడానికి ఒక మంచి కారణం ఉంద్ని చ ప్ాిడు. అత్త ముఖ్ుంగా 
అతనయ తగ గంచయకోగలిగ తే కంటి మర యు మూతరపపండాల స్మస్ులక రాకకండా 40% అవకాశ్ం ఉంది. ఝాంగ్ టింగ్ 
మనస్యసలో ఉంచయకోవడానికి ఈ గురుూ  చాలా ముఖ్ుమ ైనద్ని ఆలోచించ నయ.  

వ ైద్యుడు ఝాంగ్ టింగ్ తో రకూ చకుర స్ాధారణ స్ాథ యకి వచేెంతవరకక ప్రత్తరోజు ప్రీక్ించడం ముఖ్ుమని చ పెినయ. 
వ ైద్యుడు స్ాథ నిక మంద్యల ద్యకాణంలోకి వ ళా్ల రకూ చకుర యంతరా నిన కొనడానికి చీటిని ఇచ ెనయ.  

వ ైద్యుడు ఝాంగ్ టింగ్ కక ఇంతకకముందే త లిస్పనది కూడా చ ప్ాిడు, అది స్ర యెైనది, అతడు ధతమప్ానం ఆప్ాలి. 
మధయమేహంతో ఉనన రోగులకక గుండ  స్మస్ులక వచేె అవకాశ్ం ఎకకువ స్ాథ యలో ఉంది.  

ఝాంగ్ టింగ్ యొకు వ ైద్యుడు ప్రత్తరోజు అతని ప్ాద్o కిరంది భాగము మర యు ష్ూ యొకు లోప్లి భాగమునయ 
ప్రీక్ించడం ముఖ్ుమని చ పెినయ. కారణమేమంటే అతని ప్ాదాలకక ప్గులకక కారణమయయు చినన రాళళె లేక వేరేవి 
ష్ూ లో ఉననవేమో చతడాలి. ఇవునీన ఎలా చేయాలనే గమనికనయ ఝాంగ్ టింగ్ తీస్యకొన నయ.  

చివర గా, అతని మధయమేహం ప్ర శీలనగా చతడడానికి ప్రత్త 3 న లలకక త్తర గ  రావాలని ఝాంగ్ టింగ్ తో చ పెినయ. 
ఝాంగ్ టింగ్ మధయమేహము మంద్యలక లేకకండా వాుయామం, తన భోజనమునయ గమనించయట మర యు బరువపనయ 
కోలోివపట దాురా తగ గంచబడుతుంద్ని బలప్రెబడాా డు అని భావించాడు.  

ఝాంగ్ టింగ్ తన వ ైద్యుడ ైన స్ననహితుని యొద్దకక వ ళా్ల తన వ ైద్యుడు మధయమేహం గూర ె చ పపిన దానిని చ పెినయ 
మర యు తన స్ననహితుడు ప్ూర ూగా ఒప్పికొన నయ. మధయమేహమునయ ఆధీనంలో ఉంచడానికి భోజనము మర యు 
వాుయామం చాలా ముఖ్ుమని ఒప్పికకనానడు.  
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వారు యయస్యకీరస్యూ  అనే వుకిూ గుర ంచి ఎకకువగా మాటాా డడం ప్రా రంభించ నయ. ఝాంగ్ టింగ్ తన కీరస్యూ లో ఈ నతతన 
జీవం ఎలా కలిగ యుండగలడని అడిగ నయ. అతని స్ననహితుడు బ ైబిల్ నయ వేరే భాగమునకక త్తరపపి, 'ద ంగ 
ద ంగతనమునయ హతునయ నాశానమునయ చేయుటకక వచయెనయ గాని మర  దేనికిని రాడు; గకర రలకక జీవము 
కలకగుటకకనయ అది స్మృదిధగా కలకగుటకకనయ నేనయ వచిెత్తనని మీతో నిశ్ెయంగా చ ప్పిచయనాననయ (యోహానయ 
10:10) చదివ నయ. దేవపడు మనము ఇప్పిడు మర యు ఎలాప్పడు నతతన జీవము కలిగ యుండడానికి 
యయస్యకీరస్యూ నయ లోకమునకక ప్ంప్డానికి గల ముఖ్యుదేదశ్మ ైయుననది.  

అయనప్ిటికీ, మనము దేవపని యెద్యట ప్ాప్ము చేశామని త లకస్యకొని మర యు ఆయనకక అప్ిగ ంచయకొనిన 
యెడల మాతరమే ఈ నతతన జీవితమునయ కలియుంటాము. బ ైబిల్ లో  'ఇటుా ండగా ధరమశాస్ూ రమునకక వేరుగా దేవపని 
నీత్తబయలకప్డుచయననది; దానికి ధరమశాస్ూ రమునయ, ప్రవకూలకనయ స్ాక్షమిచయెచయనానరు. ఇది యయస్యకీరస్యూ నంద్లి 
విశాుస్మూలమ ైనద ై, నముమవారంద్ర కి కలకగు దేవపని నీత్తయెైయుననది. ఏ భేద్మునయ లేద్య; అంద్రునయ 
ప్ాప్ముచేస్ప దేవపడు అనయగరహించయ మహిమనయ ప్ ంద్లేక పో్ వపచయనానరు. కాబటిా  నముమవారు ఆయన కృప్చేతనే, 
కీరస్యూ యయస్యనంద్లి విమోచనము దాురా ఉచితముగా నీత్తమంతులని తీరెబడుచయనానరు. ప్ూరుము చేయబడిన 
ప్ాప్ములనయ దేవపడు తన ఓర మివలన ఉపనక్ించినంద్యన, ఆయన తన నీత్తని కనయప్రచవలేనని కీరస్యూ యయస్య 
రకూమంద్లి విశాుస్ము దాురా ఆయననయ కరుణాధారముగా బయలకప్రచ నయ. దేవపడిప్ిటికాలమంద్య తన నీత్తని 
కనబరచయనిమితూము, తానయ నీత్తమంతునిగా తీరుెవాడున ై యుండుటకక ఆయన ఆలాగు చేస్ెనయ (రోమా 3:21-26) 
అని చ ప్పూ ంది. దీననంతటి అరధమేమనగా దేవపడు నీత్త, మనము తప్పి. ఈ తప్పి లేక ప్ాప్ము కొరకక మనం 
శక్ింప్బద్యలమ ై యునానము. మనము యయస్యలో మర యు ఆయన చేస్పన దానిలో విశాుస్పంచినయెడల యయస్య ఈ 
ప్ాప్మునయ మనం ఏ మాతరము భర ంచకకండా ఆయనపెై తీస్యకొని మనలనయ దేవపని యెద్యట నీత్తమంతులకగా 
చేశాడు.  

ఝాంగ్ టింగ్ దీనిని నమామలనయకకనానడు. దీనంతటిని అతడు ఎలా నమమగలడు? అతని స్ననహితుడు బ ైబిల్ లో కిరంది 
భాగమునయ నమామలని చ ప్ాిడు. 'అదేమనగా యయస్య ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పికొని, దేవపడు మృతులలోనయండి 
ఆయననయ లేపెనని నీ హృద్యమంద్య విశ్ుస్పంచినయెడల, నీవప రక్ింప్బడుద్యవప (రోమా 10:9). యయస్య మన 
ప్ాప్ముల కొరకక చనిపో్య, చనిప్ో యన తరువాత ప్ాప్ము మర యు మరణంపెై విజయమునయ చతపపంచడానికి 
మూడు రోజుల తరువాత త్తర గ  లేచాడని విశ్ుస్పంచినయెడల మనము మన ప్ాప్ములనయండి రక్ింప్బడతాము 
మర యు ఇప్పిడు, ఎలాప్పడు యయస్యతో స్దాకాలము జీవిస్ాూ ము.  

ఝాంగ్ టింగ్ యొకు స్ననహితుడు ఈ కిరంది ప్రా రధననయ తనతో ప్రా ర దంచమన నయ మర యు నీ జీవితంలో యయస్యని నమిమ 
అడగాలి, 'పపరయ యయస్త, నేనయ తప్పి చేస్పన ప్ాపపనని నాకక త లకస్య. నా రక్షకకనిగా నీవప కావాలని నాకక త లకస్య. 
నీవప నా ప్ాప్ములకొరకక స్పలకవపెై మరణ ంచి, స్మాధి చేయబడి మర యు త్తర గ  మూడవ రోజున లేచావని 
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నముమతునాననయ. నా ప్ాప్ముల నయండి రక్ించడానికి నినయన నా జీత్తతంలోకి రమమని అడుగుతునాననయ. రక్షణనయ 
అనయగరహించినంద్యకక కూడా నేనయ నీకక కృతజఞతలక త లియజేస్యూ నాననయ. ఆమేన్.' 

ఝాంగ్ టింగ్ దీనిని ప్రా ర ధంచి యయస్యకీరస్యూ లో నతతన జీవితానిన కలిగ యుండ నయ. ఈ కొతూ  జీవితము అతనికి కొతూ  
ఉదేదశాునిన ఇవుడమే కాకకండా అతని మధయమేహం యొకు భయములనయ కూడా ఎకకువగా ఆధీనంలో 
ఉంచయకోవడానికి స్హాయప్డింద.ి   

ఝాంగ్ టింగ్ వలె ఈ ప్రా రధననయ అరధవంతముగా నీవప చేస్పనటాయతే యయస్యకీరస్యూ లో నీవప కూడా నతతన జీవితమునయ 
కలిగ యుంద్యవప. 

 

  


