
మనస్సు బాధ ించస నిర్భిందపు అనారోగ్యము వలన కలుగ్ు నిర్ూత్ాుహిం గ్ూరచి డాకటర్ లూకా ఏమి 
చెప్ాాల్సు ఉింద  

 ఈ రోజు డాక్టర్ లూకా నిరూత్ాాహమును క్లిగచించే అనారోగ్యమును గ్ూరచి మాట్లా డాలనుక్ ింట్ునాాడు. 

పరచత్ాపక్రింగా లేదా బలధాక్రింగా ఎక్ ువమింది ఈ అనారోగ్యమును దాచిపెట్ుట క్ ింట్లరు. ఇది పరపించమొత్తింలో 

సాధారణిం అయినపపట్ికినీ, పరజల  ఈ అనారోగ్యమును దాచిపెడత్ారు, ఎిందుక్నగా వయకితగ్త్ింగా ఈ లక్షణాల  కరొత్తగా 

ఉిండడిం, వింత్గా మరచయు ఇింకా ఇబబింది క్లిగచించేవగా ఉనాాయి. ఈ సమసయను క్లిగచయునా ఒక్ వయకిత క్థ ఇక్ుడ 

ఉింది.  

 వాింగ్ ఝీ 48 సింవత్ారాల వయసుా క్లిగచ చ ైనా దేశింలో పారచశ్ాొమిక్ పరా ింత్ాలలో ఒకే సింసథలో 15 

సింవత్ారాల నుిండి పనిచేసుత నాట్ువింట్ి వయకిత. పరసుత త్ిం ఆయనక్ నాట్ువింట్ి వృత్తతరీత్ాయ సాథ యిలో గ్త్ ఐదేళ్ళుగా 

పనిచేసతత , ఆ చేసిన వసుగ్ు క్లిగచించే పనినే మరలా చేయడిం వలన వసుగ్ు చ ిందాడు. అత్డు త్న ఉదయ యగానిా 

మారుికరని, వేరొక్ పనిని క్నుగొిందామనుక్ నాాడు, కానీ కరత్త  పనిని క్నుకకువడిం క్ష్టింగా ఉింట్ుిందని అత్నికి 

త్ ల సు. అయినపపట్ిక,ీ అత్డు చేసుత నాట్ువింట్ి పనులలో అత్నికి త్క్ ువ మరచయు చాలా త్క్ ువ ఆసకితని క్లిగచ 

ఉనాాడని గ్హొ ించ ను. ఆయన భలరయ వాింగ్ ఝీత్ో ఆయన వచారింగా ఉనాాడని ఆలోచిించ ను మరచయు ఆమె నిజమైెత్ే 

(లేదా వాసతవమైెత్ే) అత్ను ఆశిరయపోయిెను.  

 అయినపపట్ిక,ీ  వాింగ్ ఝీ యొక్ు జీవత్ింలో వేరే ఎదయ  జరుగ్ుత్ూ ఉింది. త్న ఇింట్ివదద మరచయు పనివదద 
అత్ను పరజలత్ో వయవహరచించడింలో మరచింత్ అసహనిం పెరుగ్ుత్ ిందని మరచయు కరనిా వష్యాల  సక్ొమింగా లేక్ ిండా 

పోయాయని గ్ురచతించాడు. ఉదాహరణక్ , ఎవర ైనా త్న నీట్ి (త్తత్తతని లేదా) డబలబను లేక్ త్న వసుత వులలో ఏద ైనా తీసి 

త్తరచగచ మరలా అది ఉనా ఖచిిత్ సాథ నింలో పెట్టక్పో త్ే అత్డు బలధపడేవానిగా గ్ురచతించాడు. క్దలిడిం మాత్రమే కాదు 

త్తరచగచ ఖచిిత్ సాథ నింలో పెట్టక్పోయినా సరే. ఇింట్ి వదద అత్డు గచననా/గాా సు/ లేక్ క్పుప లేక్ పుసతకానిా 

కిిొందపెట్ిటనపుపడు అత్ని భలరయ లేక్ క్ మారుడు తీసి త్తరచగచ అదే సాథ నింలో పెట్టక్పో త్ే బలధపడేవాడు. అత్డు ఎిందుక్  

అని ఆశిరయపోయాడు. ఆయనను ఎక్ ువగా బలధపెట్ిటనదేమిట్ింట్ే పరజల  త్న వసుత వులను లేక్ వసుత వుల క్మొమును 

మారచిత్ే అత్డు ఏమి చేయాలో త్ లియదని ఎక్ ువగా బలధపడాా డు (లేదా మదనపడాా డు). వాింగ్ ఝీకి ఏమి చేయాలో 

త్ లియలేదు.  

 అత్డు ఆలోచిించిన వధింగా ఆ వష్యమింత్ా కరొత్తగాను మరచయు వింత్గా ఉిండడిం వలన త్న భలరయక్  క్ూడా 

చ పపలేదు. మరచయు అత్డు ఈ వష్యమింత్ట్ి గ్ూరచి ఇబబింది పడాా డు. అలా వాింగ్ ఝీ ఎక్ ువ మదనపడి, 

నిరూత్ాాహపడ ను. అత్డు ఏమి చేయవలెను? 

 ఒక్రోజు సహపనివాడు లేదా సహో దయ యగచ అత్ని యొదదక్  వచిి ఒక్ రోజు పని అయిపోయిన త్రువాత్ క్లిసి 

సాయింత్ర భోజనిం చేదాద మని లేదా భుజిదాద మని లేదా త్తిందామని. ఈ సహో దయ యగచ చాలా మించి సనాహ త్ డు మరచయు 

చాలా దయగ్లిగచన వయకిత. వాింగ్ ఝీ సింవత్ారాల గా అత్నిని త్ ల సుకరననను మరచయు అత్నిని గౌరవించ ను. వారు 

సాయింత్ర భోజనిం చేసుత ిండగా వాింగ్ ఝీ ఆయన జీవత్ింలో ఏమి జరుగ్ుత్ ిందయ  చ పపడానికి అవకాశ్ానిా తీసికరననను. 

అత్ని సనాహ త్ డు వనాాడు మరచయు చాలా అరధిం చేసుక్ నేవాడు మరచయు సహక్రచించేవాడు. అత్ని సనాహ త్ ల  
మొదట్ిగా వారచదదరు ఏమి జరుగ్ుత్ ిందయ  చతడడానికి సాథ నిక్ వనైదయశ్ాలలో ఉనాట్ువింట్ి వనైదుయనిని క్లవాలని అత్నికి 

చ పెపను. అత్ని సనాహ త్ డు అక్ుడ పరచష్ాురిం ఉిందని నిశియత్గా ఉిండ ను.  



 వారు త్రువాత్ వారిం వనైదయశ్ాలక్  వనళ్ళు వనైదుయనిని చతసెను. వాింగ్ ఝీని వనైదుయడు పరీక్ిించి కరనిా రక్త 

పరీక్షల  చేసెను. అనిా పరీక్షల  వననకిు వచిిన త్రువాత్ వాింగ్ ఝీ మరచయు అత్ని సనాహ త్ డు వనైదుయనిని 

చతడడానికి త్తరచగచ వనళ్ళును. వనైదుయడు అత్నికి హాని చేసనట్ట్ువింట్ి వనైదయపరమైెన సమసయలేమీ అత్నికి లేవని వాింగ్ 

ఝీత్ో చ పెపను. వాింగ్ ఝీ దీనిని బట్ిట  త్తరచగచ గొపపగా నిశియిించుకరననను. అయినపపట్ిక,ీ వనైదుయడు వాింగ్ ఝీత్ో 

అత్డు మనసుాను బలధిించు బలవింత్పు అనారోగ్యమును క్లిగచ ఉనాాడని చ పెపను.  

 వనైదుయడు మనసుాను బలధిించు బలవింత్పు అనారోగ్యము ర ిండు రకాలెైనట్ువింట్ి లక్షణాలత్ో 

గ్ురచతించబడుత్ ిందని చ పెపను. మొదట్ి లక్షణిం మనసుాను బలధిించడిం. మనసుాను బలధిించడిం అనేది త్రచుగా లేక్ 
ఎక్ ువగా జరచగచనవాట్ి ఆధారింగా మన వయకితగ్త్ మనసాాక్ికి పరచచయిం చేయబడా ఒక్ రక్మైెన ఆలోచన లేక్ 

పరత్ేయక్మైెన ఆలోచన. మనసుా బలధిించే ఆలోచనలలో బలధపడడిం ఒక్ రక్మైెనది. గ్త్ కరనిా ననలల గా వాింగ్ ఝీ 

దీనిని అభివృదిధ  చేసుకరననను. మనసుా బలధిించు బలవింత్పు అనారోగ్యము గ్ల వయక్ త ల  త్రచుగా బలధపడుత్ూ 

ఉింట్లరు. వారు వారచకి లేదా వేరే వారచకి జరచగే చ డు వష్యాలను గ్ూరచి బలధపడత్ారు, భవష్యత్ అననుక్ూల 
(పరత్తక్ూల) సింగ్త్ ల  వేరే వారచ ఉదేదశ్ాయల  మరచయు వఫలమయియయ సిథత్తని బట్ిట  మనసుాను బలధిించుట్ ఎక్ ువ 

వయక్ త ల  వేరేేరు వష్యాల గ్ూరచి ఒకేసారచ బలధపడత్ారు. వారు ఒక్ట్ి లేక్ ర ిండు వష్యాల బలధలను దతరిం 

చేసుకకరు. నిజానికి ఎపుపడు బలధపరచచే వష్యిం క్నుగొనబడదయ , ఆ వష్యింలో వారచని బలధపరచే వేరే వష్యానిా 

త్తరచగచ ఆ సాథ నింలో పెడత్ారు. ఈ బలధల  వయక్ త లక్  చాలా పెదద  వచారమును క్ల గ్జేయుట్ నిజమే. వారచ జీవత్ాల  

భయాిందయళ్నింగాను మరచయు బలధాక్రముగా మారత్ాయి. వారు ఏ సమయింలోననైనా పరయవసానమును ఎదురు 

చతసుత ింట్లరు. వాింగ్ ఝీ దీని వష్యమైె ఆశిరయపడ ను, ఇది ఖచిిత్ింగా ఆయనవలె వనబడినది.  

 మనసుాను బలధిించుట్లో ర ిండవ రక్ము ఇత్రుల  సులభింగా గ్ురచతించే మనసుాను బలధిించుట్. దీని 

లక్షనములో, వయకిత త్నను ఎక్ ువగా బలధపెట్ేట  ఒక్ ఆలోచన లేక్ పరత్తమను క్లిగచ ఉింట్లరు. వారచని బలధపెట్ేట  ఆలోచన 
లేక్ పరత్తమ వారచ వయకితత్ాేనికి కరత్తగా ఉిండడిం వలన వారచని క్లత్పరుసుత ింది. ఉదాహరణక్  ఒక్ యవేనసుత డు త్న 
యజమానిని కరట్ేట  ఇత్రుల  సులభింగా గ్ురచతించే మనసును పరత్తమను క్లిగచ ఉనాాడని వనైదుయడు చ పాపడు. ఇపుపడు 
త్న యజమానికి ఏమి చేయడు. త్న మనసుాలోకి ఎపుపడ ైత్ే ఈ పరత్తమ వసుత ిందయ , అత్ను ఏదయవధింగా ఆధీనత్ 
కకలోపయి త్న యజమానికి ఏమైెనా చేసాత డేమోనని భయపడుత్ూ ఉింట్లడు. త్న మనసుాలో నుిండి ఆలోచనను ఎింత్ 
తీసివేయాలనుక్ ింట్లడయ , అింత్ ఎక్ ువగా ఆ ఆలోచన జరుగ్ుత్ ింది. ఎిందుక్నగా క్లత్ చ ిందిించేట్ట్ువింట్ి పరత్తమ 
మరలా జరగ్డిం వలన, సాధారణింగా త్న ఆధీనత్ను కకలోపయి త్న యజమానికి ఏమైెనా చేసాత డేమోనన భయము 
చాలా ఎక్ ువవుత్ ింది. సులభింగా గ్ురచతించగ్లిగే ఆలోచనల  అనేవ వయక్ త ల  వాసతవానికి లేదా వాసతవింలో ఎపుపడు 
చేయని ఆలోచనలని గ్ురుత  చేసుకకవాలి. 

 ఇది ఆయనను గ్ూరచి ఖచిిత్ింగా వవరచించిన రీత్తగా వాింగ్ ఝీ చాలా ఆశిరయపోయిెను. అత్డు త్న 
యజమానిపెై కకపిం క్లిగచ ఉనాాడని త్న సనాహ త్ నికి చ పపలేదు. అత్ని యజమానిని బలధపరచచే ఆలోచనల  త్న 
మనసుాలో క్లిగచ ఉనాాడు, వాటి్ని ఆపుకకలేక్పోయాడు, ఆయన ఏమి చేయాలి, వాింగ్ ఝీ వనైదుయని అడిగ ను.  

 ఇింట్ికి వనళ్ళు పరా ముఖయమైెన వష్యాల నుిండి అత్త పరా ముఖయమైెన వష్యాలను ఒక్ చినా పనపర్ పెై వరా యమని 
వనైదుయడు చ పెపను. వనైదుయడు ఒక్ గచననా (లేదా క్పుప) నీళ్ును త్న యజమానిని కరట్టడానికి క్దలిిసుత నాట్ుా  అని 
ఉదాహరణనిచ ిను. అపుపడు ఒక్ వారింలో ఆ జాబిత్ాత్ో రా లేక్ మనము ఆ జాబిత్ాలో మనసుాను బలధిించు 
బలవింత్పు అనారోగ్యమును ఎలా పరచష్ురచించాలో చరచిించుక్ ిందాము అని డాక్టర్ గారు చ పెపను. ఇది వాింగ్ ఝీకి 
మరచయు అత్ని సనాహ త్ నికి మించిగా వనబడినది.  



 వనైదయశ్ాల నుిండి బయట్క్  వనళ్ళు మారగమధయలో అత్ని దగ్గర ఇింకరక్ పరచష్ాురిం ఉిందని వాింగ్ ఝీ యొక్ు 
సనాహ త్ డు చ పెపను. వాింగ్ ఝీత్నక్  అవసరమైెన సహాయానిా ప ిందాలనుక్ నాాడు, కాబట్ిట  ఆసకితని చతపిించ ను. 
ఈ పరచష్ాురిం యియసుకీసొుత  అనే వయకిత. వాింగ్ ఝీ యొక్ు సనాహ త్ డు అనేక్ సమసయలత్ో కీసొుత  ఎలా సహాయపడాా డయ  
చ పపడిం కరనసాగచించిించాడు. ఈ యియసుకీొసుత  ఎవరు? వాింగ్ ఝీ అడిగ ను. వారు ఆయనను ఎలా క్ల సుకరనగ్లరు? 
ఆయన వారచ నగ్రింలో నివసిించాడా? అని అడిగ ను. 

 యియసుకీసొుత  వశ్ాేనికి దేవుడు మరచయు లోక్ రక్షక్ డని వాింగ్ ఝీ యొక్ు సనాహ త్ డు చ పెపను, అత్డు బ ైబిల్ 
త్ రచి 'ఆదియిందు వాక్యముిండ ను, వాక్యము దేవునియొదద ఉిండ ను, వాక్యము దేవుడ ై యుిండ ను అని (యోహాను 
1:1)' భలగ్మును చదివనను. ఇక్ుడ వాక్యమని వరా యబడినది యియసుకీసొనతనని వాింగ్ ఝీ యొక్ు సనాహ త్ డు చ పెపను. 
అత్డు యియసుకీసొుత  దేవుడు మాత్రమే కాదు మనక్  వనల గ్ునిచుిట్క్  వచ ినని చ పెపను. బ ైబిల్ లోని ఇింకరక్ భలగ్ము 

'అిందుక్  పిలాత్  నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగ్గా యియసు నీవనాట్ుట  నేను రాజునే; సత్యమునుగ్ూరచి 

సాక్షయమిచుిట్క్  నేను పుట్ిటత్తని; ఇిందునిమిత్తమే యిీ లోక్మునక్  వచిిత్తని అని (యోహాను 18:37).'  

 వాింగ్ ఝీ ఈ సత్యమేింట్ో అని ఆసకితని క్లిగచ ఉిండ ను. అత్ని సనాహ త్ డు బ ైబిల్ లోని ఇింకరక్ భలగ్మును 

చతపిించ ను 'నా మాట్ వని ననుా పింపినవానియిందు వశ్ాేసముించువాడు నిత్యజీవము గ్లవాడు; వాడు 
తీరుపలోనికి రాక్ మరణములోనుిండ ి జీవములోనికి దాట్ియునాాడని మీత్ో నిశియముగా చ పుపచునాాను. 
(యోహాను 5:24).' బ ైబిల్ మాట్లా డుత్ నా ఈ జీవిం ఏమిట్ి? వాింగ్ ఝీ సనాహ త్ డు చ పెపను ఈ జీవిం మనక్  
ఇపుపడు ఉదేదశ్ాయనిా, అరాధ నిా, సమాధానానిా మరచయు సింత్ోష్మును ఈ జీవత్ింలో ఇచుిను. మరచయు మనిం 
చనిపోయిన త్రాేత్ పరలోక్ింలో దేవునిత్ో క్ూడా జీవమునిచుిను. ఆయన జీవత్ింలో అరధము మరచయు ఉదేదశయలేమి 
క్లిగచ ఉనాిందున వాింగ్ ఝీ నిశియముగా ఆసకితగా ఉిండ ను. ఈ కరొత్త  జీవత్మును ఎలా ప ిందుకకవాలని అత్ని 
సనాహ త్ నిా అడిగ ను.  

 ఈ జవాబును చేరుకరనే లోపు వారు సింసథను వదిలి ఇింట్ికి వనళ్ువలసివచ ిను. అయినపపట్ికీ, త్రాేత్ ఇదదరు 
త్తరచగచ ఆ చరిను పూరచత చేసాత రు. కరనిా వారాల త్రువాత్ వాింగ్ ఝీ యొక్ు జీవత్ింలో ఉనాట్ువింట్ి వష్యాల గ్ూరచి 
వనైదుయనిత్ో చరచిించడానికి వనైదయశ్ాలక్  త్తరచగచ వనళ్ళును. ఆ వష్యాలను చతసిన త్రువాత్ వనైదుయడు వారచత్ో కిిొంది వధింగా 
చ పెపను.  

 సులభింగా గ్ురచతించగ్లిగే మనసుాను బలధిించుట్ లేక్ ఆలోచనల  మూడు అింశ్ాలలో ఒక్ దాని మీదే 
ఏకాగ్తొ్ను చతపిించడానికి మనసుాను నిల పును. వారు చివరచసారచ వనైదుయని క్లిసినపుపడు సులభింగా గ్ురచతించగ్ల 
మనసుాను బలధిించేవ పరత్తమల  లేక్ క్ూొర ఆలోచనల  లేక్ ఇత్రులక్  హాని చేయడింగా కరనిా ఉదాహరణల గా 
వరచణించ ను. ర ిండవ రక్పు సులభింగా గ్ురచతించగ్ల మనసుాను బలధిించేవ వయకిత యొక్ు ననైత్తక్ మరచయు మత్ 
వశ్ాేసాలక్  వయత్తరేక్ింగా ఆలోచిించుట్ అనేవ ఇమిడి ఉనాాయి. వయక్ త ల  వారచ దృష్ిటలో చ డుగా మరచయు దేవునిని 
అవమానపరచే ఆలోచనలను క్లిగచ ఉిండవచుి. ఎపుపడ ైత్ే వయక్ త ల  ఇట్ువింట్ి ఆలోచనల  క్లిగచ ఉింట్లరో వారు 
త్రచుగా వారు శిక్ిించబడత్ారని మనసుాను నొపిపించే భలవాల  మరచయు వచారింగా ఉింట్లరు. మూడవ రక్పు 
సులభింగా గ్ురచతించగ్ల మనసుాను బలధిించే త్న ఆధీనత్ను కకలోపవుట్ మరచయు ఇత్రుల ముిందు అవమానిించే 
వధింగా ఏదయ  చేసుత నాారు అనే ఆలోచనల  ఇమిడి ఉింట్లయి. వారు అధీనత్ను కకలోపవుట్ మరచయు గ్ుింపులో అరుసతత  
పరచగ డుత్ూ ఉనాట్ుా  ఊహ ించుక్ ింట్లరు. ఈ రక్పు మనసుాను బలధిించుట్ కరింత్మిందికి చాలా వచారింగా ఉింట్ుింది. 
ఎిందుక్నగా వారు ఆధీనత్ను కకలోపవుట్ మరచయు అవమానపరచే పరవరతన గ్ూరచి పరశిాించుక్ ింట్లరు. సులభింగా 
గ్ురచతించగ్లిగే మనసుాను బలధిించుట్ ఈ మూడు భలగాలే కాక్ ిండా వేరేది ఎదయ  అయిిండవచుి. మనసుాను 
బలధిించుట్లో అధిక్ింగా ఒకే మారగింలో ఈ మూడిింట్ిలో ఒక్దానికి చ ిందుత్ాయి. వనైదుయడు చ పిపన గ్ూఢ వష్యాల 
గ్ూరచి వాింగ్ ఝీ ఆశిరయపడ ను. అది వాింగ్ ఝీని వనైదుయడు వరచణసుత నాట్ుా ింది. వనైదుయడు అత్నిత్ో ఇింట్ికి వనళ్ళు మూడు 



ముఖయమైెన ఆలోచనల  లేక్ భలగాలపెై మనసుాపెట్ిట  అరధిం చేసుకరింట్ే అపుపడు వారు వాట్ిపెై దృష్ిట  ఉించుత్ారు. ఇది 
వాింగ్ ఝీకి మించిగా అనిపిించ ను. వారు అభివృదిధ  చ ిందుత్ నాారని భలవించాడు.  

 వారు వనైదయశ్ాలను వడిచి వనళ్ళత ిండగా వాింగ్ ఝీ త్న సనాహ త్ ని మరలా యియసుకీసొుత  అనే వయకిత గ్ూరచి అడిగ ను. 
అత్డు వనట్ువింట్ి, మరచయు త్న సనాహ త్ డు వరచణించిన సమాధానానిా కావాలనుక్ నాాడు.  

 వాింగ్ ఝీ సనాహ త్ డు మొదట్ిగా మన పాపములను అపపగచించుకకవాలని చ పెపను. మరలా 'పనత్ రు, మీరు 

మారుమనసుా ప ింది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము పరత్తవాడు యియసుకీసొుత  నామమున బలపితసమము ప ిందుడి; 
అపుపడు మీరు పరచశుదాధ త్మ అను వరము ప ిందుదురు (అపో సతల ల కారయముల  2:38).' మన పాపముల  
దేవునినుిండి మనలను వేరు చేసెను గ్నుక్ మనము పశ్ాిత్ాత పపడాలి. దేవుని సిల వపెై మరణము మన పాపముల 

నుిండి క్షమిించబడినవారచగా చేసినది. వారు బ ైబిల్ లో 'ఇశ్ాొయియల వారలారా, యిీ మాట్ల  వనుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగ్ు యియసుచేత్ అదుుత్ములను మహత్ాురయములను సతచక్కిొయలను మీ మధయను చేయిించి, 

ఆయనను త్నవలన మెపుపప ిందినవానిగా మీక్  క్నబరచ ను; ఇది మీర ేయిెరుగ్ుదురు. దేవుడు నిశియిించిన 

సింక్లపమును ఆయన భవష్యద్ జాా నమును అనుసరచించి అపపగచింపబడిన యిీయనను మీరు దుష్ ట లచేత్ సిల వ 

వేయిించి చింపిత్తరచ. మరణము ఆయనను బింధిించి యుించుట్ అసాధయము గ్నుక్ దేవుడు మరణవేదనల  
త్ొలగచించి ఆయనను లేపెను (అపో సతల ల కారయముల  2:22-24).' 

 వాింగ్ ఝీ యొక్ు సనాహ త్ డు దేవుడు త్న ఏక ైక్ క్ మారునిా బలిగా అరచపించాడని వవరచించాడు; మన 
సాథ నింలో మనము పాప జీత్మును లేక్ మరణమును క్లిగచ ఉిండము. అయినపపటి్కినీ, యియసుకీసొుత నిా 
మృత్ లలోనుిండి త్తరచగచ లేపుట్ దాేరా మరణమును జయిించ ను. దీనిలో నముమట్యియ మనక్  కరొత్త  జీవత్మును 

అనుగ్హొ సుత ింది. బ ైబిల్ లో ఈ వధింగా చ పిపన 'అదేమనగా యియసు పరభువని నీ నోట్ిత్ో ఒపుపకరని, దేవుడు 

మృత్ లలోనుిండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయ మిందు వశేసిించినయిెడల, నీవు రక్ిింపబడుదువు (రోమా 
10:9).' వాింగ్ ఝీ త్న సనాహ త్ నిత్ో దీనిని నముమత్ నాాను అని చ పెపను. అత్డు ఇపుపడు ఏమి చేయవలెను? 
వాింగ్ ఝీ త్న సనాహ త్ నిత్ో క్లిసి ఈ వధింగా పరా రచధించమననను.  

 'పిరయ పరభువా, నేను త్పుప చేసి నీ ముిందు పాపము చేశ్ానని నాక్  త్ ల సు. నా పాపములలో నుిండి 
రక్ిించడానికి నాక్  నీవు కావాలని క్ూడా త్ ల సు. నీవు నా పాపములక ై సిల వపెై మరణ ించావని నేను 
నముమచునాాను. నీవు సిల వపెై మరణ ించిన త్రాేత్ మరణముపెై మరచయు పాపముపెై వజయానిా చతపిించడానికి 
త్తరచగచ లేచావని క్ూడా నేను నముమచునాాను. నీవు నా జీవత్ింలోకి వచిి నా పాపము నుిండి రక్ిించమని 
అడుగ్ుత్ నాాను. ఇది చేసుత నిందుక్  క్ృత్జాత్ల . ఆమేన్.' 

 ఈ పరా రధన చేసిన త్రాేత్ వాింగ్ ఝీ త్న జీవత్ింలో సమాధానిం మరచయు సింత్ోష్మును క్లిగచ ఉిండ ను. అత్డు 
కరొత్త  ఉదేదశ్ాయనిా మరచయు అరాధ నిా క్లిగచ ఉిండ ను. వాింగ్ ఝీకి ఇవనిాయు యియసుకీసొుత  ఉచిత్ింగా ఇచిిన 
బహుమానము. త్రాేత్ రాబో వు కరనిా రోజుల  మరచయు వారాలలో యియసుకీసొుత  దాేరా ఇవేబడిన ఉదేదశయిం, అరధిం, 
సమాధానిం మరచయు సింత్ోష్ము వాింగ్ ఝీ యొక్ు భయాలను, బలధల  మరచయు గాయాలను పూరచించ ను.  

 నీవు క్ూడా కేవలిం యియసుకీసొుత  నీ జీవత్ింలోకి వయకితగ్త్ రక్షక్ నిగా అడగ్డిం వలన ఇదే సమాధానము 
మరచయు అరాధ నిా క్లిగచ ఉిండగ్లవు.            
     

   

  


