
3.07 గుండె దడ మరియు విస్మ య దాడులు 

జౌ క్సా యో మెయ్ 42 సంవత్ా రములు కలిగిన స్త్ర,ీ చైనాలోని ఒక పెద్ద పట్టణాలలోని చైనీయుల 

ఆర్ద దక క్సర్యా లయములో లెకక లు చూసేదిగా పని చేసీ్ుంది. ఒక రోజు ఉద్యం జౌ క్సా యో మెయ్ త్న పని 

గుర్దుంచి ఆలోచిసీ్త, త్న పనికి వెళ్ లడానికి బసా్ లో బయలుదేర్దుంది. ఆమెకు ఆకస్మి క భయం 

ఉప్ప ుంగినపు డు త్ను సాధారణమైన మార గమున వెళుతుంది. అది ఎకక డ నుుండి వచిచ ుందో 

అనిపుంచిుంది. ఆమెకు గుుండెద్డ పుట్టుంది, అది ఆమె కుడి ఛాతీ నుుండి బయట్కు కొట్టటకుుంట్టనన ట్టట 

అనిపుంచిుంది. ఆమె లోతైన శా్వ స తీస్కోలేక పోతుంది, ఆమెకు ఊపర్ద ఆడనట్టట అనిపుంచిుంది. ఆమె 

సాే దంలో బయట్పడినట్టట అనిపుంచిుంది. సాధారణంగా ఆమెకు బసా్  చాలా తెలిస్ముందే, క్సని చాలా 

చినన గదిగా, వేడిగా భావుంచిుంది. ఆమె చేతలు వణుకుతనన ట్టల, ఆమె ముుందు ఉనన  కుర్చచ ని మర్ద గట్టగా 

పట్టటకోవడం గమనిుంచిుంది! ఆమె బసా్  నుుండి వెుంట్నే దిగాలని త్నకు తెలుస్. అయినా కూడా ఆమె 

పెద్వుల నుుండి వనిపుంచే శబ్దద  చేయలేదు, ఆమె మనసా్  “నేను ఇపు డు బసా్  దిగాలి”  అనే పదాలను 

కేకలు వేస్ముంది! 

జౌ క్సా యో మెయ్ దార్ద పకక కు వెళ్లుంది, ఆమె మనసా్  లక్షల ప్పశన లతో కొట్టటకుుంట్టుంది. ఆమె 

సప ష్టట గా ఆలోచిుంచలేక పోతుంది. ఆమె అదే పనిగా “నాకేుం జరుగుతుంద్ని అనే ప్పశన  పునర్యవృతం 

అవుతూ ఉుంది!” ఆమె కలగలిస్మపోయిన భయాలు ఆమె పచిచ దానిలా అవుతుంద్ని వకస్ముంచి, లేదా ఆమెకు 

గుుండెపోట్ట వచిచ నట్టల అనిపుంచిుంది. ఇపు డు ఆమె, నిజంగా ఇలా మరణిసీ్ుందా?  

జౌ క్సా యో మెయ్ దార్ద పకక కు వెళ్ల కూర్చ ుంది, ఆమె గుుండె ప్కమంగా నిదానంగా కొట్టటకోవడం 

ప్ారంభుంచి. అుంత్కు ముుందు ఆమె శర్చర్యనిన  కుదిపేస్మన ఆ వణుకు సదుదమణిగి, ఆమె శా్వ సను 

పీలుచ కోవడం ప్ారంభుంచిుంది. అధికమైన బలహీనత్ ఆమెకు వచిచ ుంది. అపు డు ఆమెకు ఏమి జర్దగిుందో 

అని ఇుంక్స భయంగా బుంగపడిుంది, వేరే ఒక బసా్  ఎకిక ుంది. శ్వశా త్మని ఏదైతో కనిపుంచిుందో ఆ త్రువాత్, 

ఆమె త్న క్సర్యా లయానికి వెళ్లుంది, క్సని ఆమె త్న మనసా్ లో చివర్దగా ఉనన ది త్న పని మాప్త్మే. 

జౌ క్సా యో మెయ్ త్న క్సర్యా లయానికి వెళ్లనపు డు, ఆమె సాధారణంగా చూడటానికి ఆమెలో ఉనన  

సమసమీునకు చాలా ఇబ్దం ది పడిుంది. ఆమె కళ్ లలో దిగులును ప్పతి ఒకక రూ చూడగలరని ఆమెకు 

తెలుస్. క్సని, ఎవా రు గమనిుంచినట్టల లేరు. లేదా ఎవా రు ఆమెతో ఏమి చెపప లేదు. ఆ రోజు అుంతా జౌ 

క్సా యో మెయ్ త్న ఉదాో గంలో పనిని 50% శ్వతం చేస్ముంది. ఆమె ఏమి చేసీ్ుంద్నన ది క్సదు, ఆమె యొకక  

మనసా్  అుంతా త్ను పనికి వచేచ ట్పు డు జర్దగిన మంప్త్ము గుర్దుంచి అనేకమైన ప్పశన లతో 

నిుంపబడిుంది. ఆమెను పచిచ ద్ని అనుకుుంటారని తెలిస్మ, క్సరులో జర్దగిన బాగము గుర్దుంచి ఎవర్దకి 

చెపప లేదు. వారు ఒక వృధా మాట్ల రంగమును కలిగి ఉుంటారు. రోజంతా, ఆమె ఉద్యం జర్దగిన అగిన  

పర్చక్షను, వణుకును త్లచుకొని లోపల దాని గుర్దుంచి ఆలోచిసీ్త ఉుంది. ఆమె ఉద్యం జర్దగిన మంప్తానిన  

త్లంచుకుుంటూ, మరల ఆలా జరుగుతుందేమోనని భయపడిుంది. 

అనేకమైన ప్పశన లు జౌ క్సా యో మెయ్ లో ఆ రోజు సాయంప్తం వరకు పునర్యవృత్మయాా యి. 

“ఒకవేళ్ మరల అలా జర్దగితే ఏుంటీ?” “ఒకవేళ్ ఇది త్రువాత్ ఆగకపోతే ఏుంటీ?” “నేను ఏమి చేయాలి?” 

“నాకు ఏమి జరుగబోతుంది?” “ఆమె త్న పని మీద్, లేదా సంభాషణల మీద్ కొుంత్ సమయమే ధాా స 

ఉుంచగలుగుతుంది, క్సని ఆమె ఆలోచనలనీన  ఉద్యం జర్దగిన క్సరా ము వైపు తిర్దగి వెలుతనాన యి.  

జౌ క్సా యో మెయ్ త్న క్సర్యా లయంలో ఉనన  ఒక మహిళా సేన హితర్యలితో మాటాల డటానికి ధైరంా  

తెచుచ కుుంది. ఆమె పనిలో ఆర్యధ్యా గా మంచి వైఖర్దతో చాలా సాధిుంచిుంద్ని ఈ సేన హితర్యలిని త్ను 

మెచుచ కుుంది. ఆమెకు జర్దగిన దానిని పంచుకుుంది, ఆమె సేన హితర్యలు ఆమెతో వారు కలిస్మ 

మాటాల డుకుుంటూ, భోజనం చేదాద మని ఆమెతో చెపప ుంది. వాళుల తిుంటూ, త్న సేన హితర్యలు కథ అుంతా 

వనిుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు ఆమెతో కొనిన  సమసా లు పనిలో ఒతిడీికి సంబ్దధిుంచి 

ఉుండవచుచ నని సలహా ఇచిచ ుంది. ఎదేమైనపప ట్కి, ఆమె సేన హితర్యలు త్నతో మొద్ట్గా, ఎవరైనా 

తెలిస్మనా వైదుా ని ద్గ గరకు వెళ్ల చూయిుంచుకోమని చెపప ుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ కి ఇది మంచి సలహాగా 

అనిపుంచిుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ మర్దయు త్న సేన హితర్యలు త్రువాత్ రోజు వైదుా ని ద్గ గరకు వెళాల రు. వైదుా డు 

ఆమెతో మాటాల డి, పర్చక్షుంచి, చివర్దగా కొనిన  రక ీపర్చక్షలు చేశ్వడు. వారు ఇుంట్కి తిర్దగి వెళీుుండగా, జౌ క్సా యో 



మెయ్ సేన హితర్యలు కలిస్మ భోజనం చేదాద మని సలహా ఇచిచ ుంది. ఆ సమయంలో ఆమె సేన హితర్యలు 

ఆమెతో త్న సమసా లనిన ట్కీ సహాయం చేసే ఒక సేన హితడు ఉనాన డని త్నతో పంచుకుుంది. జౌ క్సా యో 

మెయ్ ఆమెకు సహాయం చేసే వాళుల ఎవరైనా ఉనాన రు అుంటే చాలా ఆసకి ీకలిగి ఉుంది. ఆ సేన హితడు 

యేస్ ప్కీసీ్. యేస్ ఈ లోక్సనికి వచిచ  మనకు నిత్ా  జీవానీన  ఇచిచ న ప్పభువును, ఈ వశా్వ నిన  సృష్టుంచిన 

దేవుడని ఆమె చెపప ుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు త్నతో 5 సంవత్ా ర్యల ప్కితం త్ను యేస్ 

వశా్వ సంలోనికి వచిచ ుంద్ని, అపప ట్ నుుండి జీవతంలోని అనేకమైన వధాలుగా యేస్ సహాయం చేశ్వడని 

చెపప ుంది. అయితే, ఇపు డు త్న జీవతంలో చాలా ముఖా మైన వషయం ఏమిటంటే దేవునితో సమాధానం 

కలిగి ఉుండడం, ఆ సమాధానం, ఆనందం జీవతంలోని అనిన ట్కి క్సరణం అయిా ుంది. ఆమె ఒక 

అర థవంత్మైన, క్సరణం కలిగిన జీవతం కలిగి ఉుంది. ఆమె ఉదాో గం కేవలం ఉదాో గం క్సదు, క్సని పర్దచరా  

చేస్మ, యేస్ని నామములో సేవుంచడానికి ఒక  సథలమని చెపప ుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ ఇలాుంట్ వాట్ గుర్దుంచి ఎపు డు వనలేదు. ఆమె త్న పనిని డబ్బం ను 

ప్ుందుకునే మారంగ లా, ఎట్ట పర్దస్మథతలోలను ముుందుకు వెళ్ లడం  చూచిుంది. త్నతో పనిచేసే అనేకమంది 

మిగతా వాలలలాగా పనిని గుర్దుంచి ఆలోచిుంచిుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు బైబిల్ చద్వడం దాా ర్య 

ఆమె పని పట్ల అట్టవంట్ తీరును నేరుచ కునన ది, ఆమె త్న పనిని త్కుక వ ఒతిడీిగా నమిి ుంది. జౌ క్సా యో 

మెయ్ క్సర్యా లయంలో ఉనన  వాలంల ద్రూ మంచిగా ఉనాన రు, అయితే త్ను కూడా బాగా ఉుండే లాగా 

చూస్కోవడానికి పోర్యడాలి, పని త్నకు ఒతిడీి లేకుుండా ఉుండటానిన  బట్ట చాలా ఆశచ రా పడిుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ యేస్ అనే వా కిలీో త్న పని పర్దస్మథతిలో సహాయం చేసీాడని చాలా ఆసకి ీకలిగి 

ఉుంది. ఆమె ఏ వధ్యగా యేస్ని తెలుస్కోగలనని త్న సేన హితర్యలిని అడిగిుంది. ఆమె సేన హితర్యలు 

బైబిల్ చద్వడం దాా ర్య యేస్ ప్కీసీ్ అనే వా కినీి తెలుస్కోగలమని త్నతో చెపప ుంది. ాపం మనలను 

దేవుని నుుండి వేరు చేస్ముంద్ని మనం తెలుస్కోవాలి. మనంద్రము ాపము కలిగిన వారమని 

తెలుస్కోవాలి. జౌ క్సా యో మెయ్ ఖచిచ తంగా ఇలాుంట్ మారంగ లో ఆమెను చూస్కోలేదు. ఆమెకు 

సమసా లునాన యని మర్దయు అ సమయాలలో ప్పజలు ఆమెతో వస్గు చెుందారని ఆమెకు తెలుస్, క్సని 

ఆమె అట్టవంట్ చెడు వా కి ీఅని ఆలోచిుంచలేదు. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు ఆమెకు బైబిల్ లో ఒక 

చోట్ చెపీునన  ఒక బాగానిన  చూయిుంచిుంది ‘మీ అపర్యధముల చేత్ను ాపముల చేత్ను మీరు చచిచ న వారై 

యుుండగా, ఆయన మిముి ను ప్కీసీ్తో కూడా ప్బతికిుంచెను. మీరు వాట్ని చేయుచు, వాయు మండల 

సంబ్దద్మైన అధిపతిని, అనగా అవధేయులైన వార్దని ఇపు డు ప్పేరేపుంచు శకికీి అధిపతిని అనుసర్దుంచి, 

యీ ప్పపంచ ధరి ముచొఇపు న మునుపు నడుచుకొుంట్ర్ద. వార్దతో కలిస్మ మనమంద్రమును 

శర్చరముయొకక యు మనసా్ యొకక యు కోర్దకలను నెరవేరుచ కొనుచు, మన శర్చర్యలను అనుసర్దుంచి 

మునుపు ప్పవర్దుీంచు, కడమ వార్దవలెనే సా భావస్మద్ధముగా దైవోప్గత్కు ాప్తలమైయుుంట్మి (ఎఫెరా  2:1-

3).’ జౌ క్సా యో మెయ్ అవ చాలా గట్ట మాట్లు. వాట్ గుర్దుంచి ఆమె ఆలోచిుంచాలి అనుకుుంది. 

అనేకమైన రోజుల త్రువాత్ వార్దద్దరూ మరల వైదుా ని ద్గ గరకు వెళాల రు, ఆయన ఆమెతో త్న 

పర్చక్షలు, రక ీ అనీన  సాధారణంగా ఉనాన యన చె పా డు. ఆయన ఇుంక్స ఆమెతో త్న హృద్యం 

సాధారణంగా ఉుంద్ని, పర్చక్ష, శర్చర పర్చక్షలు అనీన  సాధారణంగా ఉనాన యని హామీ ఇచాచ డు. జౌ క్సా యో 

మెయ్ దీనికి ఈ హామీ ఇచిచ ుంది, అయితే ఆమె ఇది మరల జరుగుతుందేమోనని భయపడి, దానిని 

లకా్ష పెట్టకుుండా ఆమె మరణిుంచునేమో అని భయపడిుంది. వైదుా డు త్నతో మందులు అుంత్గా 

సహాయపడవని చె పా డు. వైదుా డు ఆమెతో పని ద్గ గర ఒతిడీిని త్గి గుంచుకోవడానికి ప్పయతిన ుంచమని, 

ఇలాుంట్ వసి య దాడులు వచిచ నపు డు, లేదా కనిపుంచినపు డు కొనిన  శా్వ స వాా యామాలు చేయమని 

చె పా డు. ఈ శా్వ స వాా యామాలు  మొద్ట్ లక్షణాలు ప్ారంభం అయినపు డు నిదానంగా లోతైన శా్వ సను 

కలిగి ఉుంటాయి. జౌ క్సా యో మెయ్ వైదుా ని ద్గ గర నుుండి కొుంత్ మంచుగా భావుంచి బయట్కు వచిచ ుంది 

క్సని పూ ర్దగీా క్సదు.  

త్రువాత్ రోజు ఉద్యం, జౌ క్సా యో మెయ్ యొకక  మొద్ట్ ఆలోచన మంప్తం మీద్. ఆమె పనికి 

వెళ్ లడానికి స్మద్దపడియుుండగా, ఆమె భయాలు తీప్వంగా అయాా యి. “నేను పనికి వెళ్లలట్పు డు మరల అలా 

అయితే ఏుంటీ?”, “ఒకవేళ్ గుుండే పోట్ట వచిచ  నేను ఈ సమయంలో అది ననున  చంపేసే ీఏుంటీ?” “ఒకవేళ్ 

నేను నిజంగా పచిచ గా మార్ద మర్దయు ఎదైనా మానస్మక ఆస్పప్తిలో ఒక చివర్ద గదిలో ముగిసే ీఏుంటీ?” ఆమె 

మనసా్ లో ఆ ఆలోచనలు నడుసీ్ుండగా, ఆమె వచారపు  సాథ యి తీప్వమయిా ుంది. ఆమె అప్పమతం 

అయిా ుంది, బసా్ లో ఉనన పు డు, ఆమె హృద్యం కొట్టటకోవడం పెర్దగి, ఆమె వేడిగా మర్దయు 



అుంట్టకుుంట్టనన ట్టట భావుంచిుంది. నడుపుతూ ఉనన పు డు ఆమె గుుండె వేగంగా, కష్టట గా కొట్టటకుుంట్టనన ట్టట 

గమనిుంచిుంది. ఆమె మెద్డులో ఒక భయపు మోత్ మోగిుంది. “అయాో , ఇది మరల జరుగుతుంది”. అలా 

జర్దగిుంది. ఆమె శా్వ స వాా యామం చేయడానికి ప్పయతిన ుంచిుంది క్సని అవ త్కుక వగా సహాయం చేశ్వయి. 

కొనిన  వధాలుగా, ఈ దాడి అుంత్కు ముుందు మొద్ట్ జర్దగినంత్ ఎకుక వగా లేదు, క్సని ఇది 

సర్దపోయే భయంకరంగా ఉుంది. ఆమె గుుండె నినన  కొట్టటకునంన త్ పెద్దగా కొట్టటకోవడం లేద్ని ఆమెకి 

అనిపుంచినపు డు, ఆమె వేరే ఒక అద్నపు లక్షణానిన  గమనిుంచిుంది. ఇపు డు, ఆమె  మూరచ పోయినట్టట 

మర్దయు “నిజం లేద్నే భావనను” కలిగి ఉుండటం గమనిుంచిుంది. ఈ భావన నిజంగా కొత్దీి! ఆమె త్న 

చుటూట  ఉనన  వాట్నిన ట్కీ వేరైనట్టటగా భావుంచిుంది. ఆమెను ఆమె బసా్ ని నడుపుతనన  కద్లికల దాా ర్య 

వెలుతనన ట్టటగా ఆమె చూచిుంది, క్సని నిజానికి ఆమె చేసీ్ుంది అది క్సదు. ఆమె త్న మనసా్ ను 

నిమంప్తిుంచుకోలేక పోతనన ట్టల ఆ భావన ఆమెను ఇుంక్స భయపెడుతూ ఉుంది.  

మొద్ట్ దాడి లాగే, మంప్తం కూడా కొనిన  నిమిషముల త్రువాత్ ముగిస్ముంది, క్సని అది చూడటానికి 

గంట్ల లాగా అనిపుంచిుంది. ఆమె వణుకుచునాన  చేతలతో, ఆమె బసా్  ఎకిక  త్న పనికి వెళ్లుంది. జౌ 

క్సా యో మెయ్ కి మొతీానికి ఏదో భయంకరమైన సమసా గా ఉుంద్ని తెలుస్, క్సని ఏమిటో తెలీదు. ఒక దాడి 

త్గినంత్ చెడును కలిగి ఉుంది. క్సని రుండవ దాడి ఆమెలో వషయాల గుర్దుంచి ఒక చిప్తానిన  ఏరప రచిుంది.  

ఆమె పని ద్గ గరకు వెళ్లనపప ట్ నుుండి జౌ క్సా యో మెయ్ త్న సేన హితర్యలితో జర్దగినదంతా 

చెపప ుంది. త్న సేన హితర్యలు ఆమెను క్సర్యా లయములో పకక న ఒక మూలలో ఇత్రులకు తెలియకుుండా 

తీస్కు వెళ్ల త్నకు ప్ార ధన చేస్ముంది. ఆమె త్నకు యేస్ ప్కీసీ్ దాా ర్య దేవును త్నకు ఆద్రణను 

కలుగజేయమని ప్ార దన చేస్ముంది. జౌ క్సా యో మెయ్ కి ఇది చాలా కొత్గీా ఉుంద్ని అనుకుుంది, వెుంట్నే జౌ 

క్సా యో మెయ్ కొుంచెుం మంచుగా భావుంచిుంది. ఆమె త్న సేన హితర్యలిని ఇది ఏమిట్ అని మర్దయు త్న 

సేన హితర్యలు ఇది దేవుని సమాధానము నీ లోనికి ర్యవడం అనొ చెపప ుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ 

ఆశచ రా పడిుంది. అన సేన హితర్యలు త్నతో ప్పశ్వుంతంగా ఉుండు అనిన  సరుదకుుంటాయని చెపప ుంది. 

అపు డు భోజనం చేసే సమయంలో జర్దగిన దాని గుర్దుంచి కలిస్మ మాటాల డుకునాన రు.  

 జౌ క్సా యో మెయ్ త్న సేన హితర్యలిని ప్ార ధన చేసేట్పు డు త్నకు ఏమి జర్దగిుంద్ని ఆమెను 

అడిగిుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు బైబిల్ తెరచి అుందులో ఒక వచనానిన  చదివుంది “దేనిని 

గూర్దచ యూ చిుంత్పడకుడి గాని ప్పతి వషయములోను ప్ార ధన వజాాపనముల చేత్ కృత్జతాా పూరా కముగా 

మీ వనన పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. అపు డు సమస ీజాానమునకు మిుంచిన దేవుని సమాధానము 

యేస్ ప్కీసీ్ వలన మీ హృద్యములకును మీ త్లంపులకును క్సవలి యుుండును ( 4:6,7),’ జౌ క్సా యో 

మెయ్ ఈ ఉద్యం జర్దగినది సర్దగాగ ఇదే అని ఆమె ఆశచ రా పడిుంది. ఒకవేళ్ దేవుడు ఈ యేస్ దాా ర్య అలా 

చేయగలిగితే ఆమె యేస్ని తెలుస్కోవాలనుకుుంట్టుంది. అపు డు ఆమె యేస్ని తెలుస్కోవడం ఎలా 

అని త్న సేన హితర్యలిని అడిగిుంది. 

ఆమె సేన హితర్యలు త్నను మనం అుంద్రం ఎుంత్ చెడువారమో అని చదివన చోట్టకు తీస్కు 

వెళ్లుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు “అయినను దేవుడు కరుణా సంపనున డైయుుండి, మనము మన 

అపర్యధముల చేత్ చచిచ న వారమై యుుండినపు డు సయిత్ము మన యెడల చూపన త్న మహా 

ప్పేమచేత్ ప్కీసీ్తో కూడా ప్బతికిుంచెను. కృపచేత్ మీరు రక్షుంపబడియునాన రు (ఎఫెరా  2:4),’ త్న 

సేన హితర్యలు ఆమెతో మనంద్రు ాపము చేస్మనపప ట్కి లేదా దేవుని పట్ల త్పు  చేస్మనపప ట్కి దేవుడు 

మనలను ఇుంక్స ప్పేమిసీ్నాన డని ఇది మనకు చూయిసీ్ుంది. యేస్ ప్కీసీ్ మనలను ఆయనలో ఎలా 

సజీవులుగా చేశ్వడో ఇది మనకు చూయిసీ్ుంది. జౌ క్సా యో మెయ్ త్న సేన హితర్యలిని ఇది దేవుడు నీకెలా 

చేశ్వడు? అడిగిుంది. దేవుడు త్న ఏకైక కుమారుడైన యేస్ ప్కీసీ్ని మన ాపముల కొరకు మరణిుంచడానికి 

ఈ భూమి మీద్కు పంపడం దాా ర్య ఇది చేశ్వడని చెపప ుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ సేన హితర్యలు బైబిల్ లో వేరే బాగానిన  తెరచి చదివుంది “అదేమనగా, యేస్ 

ప్పభువని నీ నోట్తో ఒపు కొని, దేవుడు ఆయనను మృతలలో నుుండి లేపెనని  నీ హృద్య మందు 

వశా స్ముంచినయెడల, నీవు రక్షుంపబడుదువు. ఏలయనగా నీతి కలుగునట్టల మనుష్యా డు హృద్యములో 

వశా స్ముంచును, రక్షణ కలుగునట్టల నోట్తో ఒపు కొనును (రోమా 10:9,10),’ ఆమె సేన హితర్యలు త్నతో 

ఆయన మనంద్ర్ద ాపముల కొరకు మరణిుంచాడని, దేవుడు యేస్ను మృతలలో నుుండి తిర్దగి లేప 



మరణము పట్ల త్న వజయానిన  చూయిుంచాడు క్సబట్ట యేస్ మన జీవతానికి ప్పభువని ఒపు కోవాలని 

వవర్దుంచిుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ అట్టవంట్ నూత్న జీవతానిన  ఇపు డు మర్దయు నిరంత్రం కలిగి ఉుండటం 

కోసం దీనిని నమాి లనుకుుంట్టుంది. త్న సేన హితర్యలు త్నతో ాట్ట ఈ ప్ార ధనను చేయమని కోర్దుంది, 

“ప్పభువైన యేస్, నీవు నాకు క్సవాలి. నా ాపముల కొరకు శిలువలో మరణిుంచినందుకు వంద్నాలు. నా 

జీవత్ దాా ర్యలను తెరచి నినున  నా రక్షకునిగా ప్పభువుగా చేరుచ కుుంట్టనాన ను. నా ాపములను క్షమిుంచి 

నాకు నిత్ా జీవానిన  ఇచిచ నందుకు వంద్నాలు. నా జీవత్పు కిర్చటానిన  నీ వశం చేస్కోుండి. నీకు కోరుకునే 

వధమైనట్టవంట్ మనిష్గా ననున  మారంచ డి. ఆమెన్. జౌ క్సా యో మెయ్ ప్ార ధన చేస్మన త్రువాత్ ఆమె 

జీవతంలో అుంత్కుముుందు లేనట్టవంట్ సమాధానం, ఆనందం కలిగి ఉుంది. 

ర్యనునన  రోజులలో, వార్యలలో ఆమె యొకక  భయాలు, ఆుందోళ్నలు నిదానంగా ఆమె యొకక  

దాడులు త్గి గపోయాయి. యేస్ ప్కీసీ్లో అమె వశా్వ సం పెర్దగినట్టల ఆమె యొకక  ఆనందం కూడా పెర్దగిుంది. 

జౌ క్సా యో మెయ్ ఆమె జీవతానిన  యేస్కు అపప గిుంచినట్టల, నీవు కూడా అపప గిుంచినట్లయితే, ఆమె కలిగి 

ఉనన ట్టలగా నీవును నీ జీవత్పు ఆనందానిన  కలిగి ఉుంటావు. 

     

 

  

      

  


