
 
3.08 డాక్ టర్. లూకా గారు శా్వ సపీల్చ లేక్పోవడం మరియు విసమ య దాడుల్ గురిించి ఏమీ 

చెబుతున్నా రు 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ 33 సంవత్ి రములు గల యవవ నుడు, అత్డు చైనాలోని ఒక పెద్ద ద్క్షిణ 

నగరంలో పని చేస్తునన  ఒక వయ క్స ు. అత్డు త్న కళాశాల నుాండి 10 సంవత్ి రముల క్రక్సతం పటా్ట 

పాందుకునాన డు మరియు ఆయన క్రపస్తుతం చేస్తునన  ఉద్యయ గంలో కూడా బాగా రానిస్తునాన డు, కాని చేస్తునన  

పని కషా్టగా, ఎకుు వ గంటల సమయం కలిగి ఉాంది. త్నకు వివాహం అయ్యయ  6 సంవత్ి రము కలిగిన 

కుమార్తు ఉాంది. వివాహ జీవితం చాలా బాగా ఉాంది కాని అది కూడా చాలా సవాళ్లతో కూడి ఉాంది, వివాహం 

అయ్యయ న 8 సంవత్ి రముల త్రువాత్ మరియు చాలా క్రరమ త్రువాత్ కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ త్న జీవితం 

గురిాంచి ఎకుు వ ఒ ి ుడిక్స గురయయ డు. ఎాంత్ కషా్టగా పని చేస్తు అాంతా ఒిుడి త్న పనిలోను, త్న వివాహ 

జీవితంలోను ఉనన ట్లలగా అనిపాంచిాంది. ఆయన భారయ లో మారు ను గమనిాంచాడు అయ్యనా కూడా త్ను 

వివరిాంచలేక పోయడు.  

ఒక రోజు త్ను పనిక్స వెళ్ుాండగా చాలా కొత్ుగా భావిాంచాడు, అపు డు త్ను శావ స పీలచ లేక పోయడు. 

మొద్ట్లల  త్ను శావ స పీలచ క పోవడం గురిాంచి ఏమి ఆలోచిాంచలేదు కాని త్వ రలో త్ను చాలా కషా్టగా 

శావ సను పీలుచ కుాంట్లనన ట్లల గమనిాంచాడు. త్ను మరణిస్తు డేమోనని ఆరచ రయ  పడాాడు! ‘పరిస్థతిులు 

మానకపోతే నేను మరణిస్తు నని’ త్నకు తాను అనుకునాన డు. అత్డు బసి్త లో ఉనన వారంద్రు త్న వైపు 

చూస్తు రేమోనని అాంచనాలో ఉనాన డు కాని ఎవవ రూ చూడలేదు. కొనిన  నిమిషాల త్రువాత్ త్ను బసి్త  

నుాండి దిగి కొాంచాం బాగా ఉనన ట్లల భావిాంచాడు. అయ్యనా కూడా, త్నకు ఏమాంది ఏమోనని చాలా భయంతో 

ఏమి చేయలో అని త్నకు అరంద  కాలేదు. అత్డు గుాండె పోట్లను కలిగి ఉనాన డా, అత్డిక్స ఏమాంది?  

అత్డు పని నుాండి వచిచ నపు డు ఆ రాక్రి జరిగినదంతా త్న భారయ క్స వివరిాంచాడు. స్తమాన్యయ గా 

త్న జీవితంలో జరుగుచునాన  విషయలు అత్డు ఎకుు వగా త్న భారయ క్స చపప డు కాని ఇది చాలా 

భయంకరంగా ఉాంది కాబట్ట ాచప్పప డు. మరొక స్తరి ఇలా జరిగితే త్ను మరణిస్తు డేమోనని అనుకునాన డు, 

కనీసం త్న భారయ  అయ్యనా జరిగిన దానిక్స జాక్రగత్ుగా ఉాండాలని అనుకునాన డు.  

 కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ భారయ  రేపు త్ను ఆస్తపక్రిక్స వెళాల లని, ఆమె కూడా త్నతో వస్తు నని సలహా 

ఇచిచ ాంది. కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ క్స అది మంచి సలహాగా అనిపాంచిాంది, కాని అకు డిక్స వెళ్ లడం 

అవసరమని, అత్డు పచిచ వాడు కాద్ని వేరే ఎవరైనా ఆలోచిాంచాలని అత్డు అనుకునాన డు లేదా 

మానస్థక సమకూరు నకు వెళ్ లడం అవసరమని అనుకునాన డు. ఆ రాక్రి అత్నిక్స అదే పోట్ల వచిచ ాంది 

అయ్యనా కాని పెదిద కాదు. అత్డు మొతాునిక్స త్రువాత్ రోజు ఆస్తపక్రిక్స వెళాల లని త్నకు తాను 

అనుకునాన డు.  

 త్రువాత్ రోజు వారు అత్ని కథ వినిన వైదుయ ని ద్గ గరకు వెళాల రు, కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ ను 

పరీక్షిాంచి, కొనిన  రక ు పరీక్షలు చేశారు. వైదుయ డు కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ ని త్న భారయ ని రక ు పరీక్షల 

ఫలితాల గురిాంచి మాట్టల డట్టనిక్స కొనిన  రోజుల త్రువాత్ ిరిగి ఆస్తపక్రిక్స రమమ ని అడిగాడు. వారు 

వెళ్లతుాండగా, కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ భారయ  అత్నితో ఆమె జీవితంలో జరిగిన ఆరచ రయ కరమన ఒక 

విషయనిన  గురిాంచి అత్నిక్స చపప ాంది. ఆమె యేస్త క్రీస్తు అనే వయ క్స ు దావ రా ఆమె జీవితంలో నూత్నముగా 

కనుగొనన  ఆన్యద్మును, సమాధానమును మరియు ఆమె జీవితంలో ఒక కారణం ఎలా కలిగి ఉాంద్య త్న 

భర ుక్స చపప ాంది. ఆ సమయము నుాండి, భారయ గా, త్లిలగా, తోట్ట పని చేస్త స్త్రుగా ఉాండటంలో కొనిన  నెలల 

క్రక్సతం జరిగిన దాని నుాండి ఆమె త్న జీవితంలో నూత్న్యగా కనుగొనన  ఆన్యద్మును మరియు కారణమును 

కలిగి ఉాంది. ఆమె చాలా ఎకుు వ అరవింత్మన జీవితానిన  కలిగి ఉాంది. కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ అాంత్గా 

ఆసక్స ుగా ఉాండకపోవచుచ , కాని అత్డు త్న భారయ  జీవితంలో వయ తాయ స్తనిన  చూశాడు మరియు అత్డు త్న 

సాంత్ సమసయ లను కలిగి ఉాండి శుద్ధముగా ఆసక్స ు కలిగి ఉనాన డు. 

 కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యొకు  భారయ  అత్నితో ఆమె జీవితంలో ఎకుు వ మరియు ఇాంకా ఎకుు వ 

సంతోష్ట లేని సంద్రాా లను కలిగి ఉాంద్య చపప ాంది, అట్లవంట్టది ఏద్య మారాలని తెలుస్తకుాంది. అయ్యన 

కూడా ఆమెక్స ఏమి చేయలో అరంద  కాలేదు. అ సమయంలో ఆమె స్తన హితురాలు ఆమెతో యేస్త క్రీస్తు అని 

పలువబడే వయ క్స ు గురిాంచి చపప ాంది. వారు బైబిల్ లోనిది చదివారు, “కాబట్ట ావిశావ సమూలమున మనము 

నీిమంతులముగా తీరచ బడి, మన క్రపభువైన యేస్త క్రీస్తుదావ రా దేవునితో సమాధానము కలిగి యుాంద్ము. 

మరియు ఆయన దావ రా మనము విశావ సము వలన ఈ కృపయందు క్రపవేరము గలవారమ, అాందులో 



 
నిలిచియుాండి, దేవుని మహిమను గూరిచ న నిరీక్షణనుబట్ట ాఅిరయ పడుచునాన ము (రోమా 5:1,2).’ ఆమె 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ తో దేవుని నమమ డం వలన మన్య ఈ సమాధానమును కలిగి ఉాంట్టమని చపప ాంది. 

 దేవుడు త్న కుమారుడైన యేస్తని ఈ లోకానిక్స మానవులంద్రి ప్పపముల కొరకు మరణిాంచడానిక్స 

ఈ భూమి మీద్కు పంప్పడని నమామ లి. ఆమె ఇాంకా బైబిల్ లోని కొనిన ాంట్టని చూయ్యస్తు  వెళ్లాంది, “ఏలయనగా 

మనమిాంక బలహీనులమ యుాండగా, క్రీస్తు యుక ుకాలమున భక్స ుహీనుల కొరకు చనిపోయెను. నీిమంతుని 

కొరకు సహిత్ము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివాని కొరకు ఎవడైన ఒకవేళ్ చనిపోవ తెగిాంపవచుచ ను. 

అయ్యతే దేవుడు మనయెడల త్న క్రేమను వెలలడి పరుచుచునాన డు; ఎటలనగా మనమిాంకను ప్పపులమ 

యుాండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను (రోమా 5:6-8),’ ఆమె కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ తో దేవునిక్స 

అవసరం లేనపప ట్టీ దేవుడు మన ప్పపముల కొరకు మరణిాంచాడని, దేవుని క్రేమ చాలా గొపప ద్ని అత్డు 

నమమ డం చాలా ముఖ్య మని అత్నితో చపప ాంది. ఇది చాలా ఎకుు వ మోతాదు కలిగిన క్రేమ. 

 కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యొకు  భారయ  అత్నితో ఆమె ప్పపము యొకు  భారము కలిగి ఉాండటం 

వలన ఆమె హృద్య నుాండి, మనసి్త  నుాండి లేవనెత్ుబడి, గొపప  విడుద్ల కలిగి ఉాంది. ఆమె ప్పపములు 

క్షమిాంచబడాాయ్య, ఇది ఆమె జీవితానిక్స యేస్త క్రీస్తు దావ రా దేవునితో ఒక సరియైన సంబందానిన  ఇచిచ ాంది. 

ఇది దేవునితో ఉనన  సమాధానము మరియు ఆమెను ఎకుు వగా క్రపోతిా హపరిచిన ఆన్యదం, కారణం కలిగి 

ఉాంది. స్తమాన్యయ గా కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ జీవితం చాలా చడుగా ఉనన పప ట్టక్స తాను చేస్థన త్న చడు 

పనులను గురిాంచి అవి త్పు లుగా ఆలోచిాంచే భావన కలిగి ఉాండడు. అయ్యనపప ట్టీ, ఈ శావ స 

పీలుచ కోలేనట్లవంట్ట భాగాలు నిజంగా అత్ని దృష్టకా్స వచాచ య్య. ఒకవేళ్ అత్డు చాలా ఒిుడిక్స 

గురయయ డని వైదుయ డు త్నతో చబుతాడేమోనని ఆలోచిాంచాడు. అత్డు స్తమాన్యయ గా కంటే ఎకుు వగా పగ 

క్రతాగడం, మధ్యయ  స్తవిస్తునాన డు కాబట్ట ా అత్డు చాలా ఒిుడిలో ఉనాన డని అత్నిక్స తెలుస్త. అయ్యనా 

కూడా, ఇపు డు జరుగుచునన వనీన  కాబట్ట ా ఒిుడి పెరుగుతునన  కారణం వలన అనుకోవడం లేదు. 

సంబందం లేకుాండా, కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ త్న భారయ  చపప నదానిక్స ఆసక్స ు కలిగి ఉనాన డు మరియు 

ఆమె చపప నదాని గురిాంచి ఆలోచిాంచాడు. అత్డు ఆమెను ఇాంకా ఎకుు వ క్రపరన లు అడగడం 

క్రప్పరంభాంచాడు, ఆమె చపప న బైబిల్ ను చద్వడం నిధాన్యగా క్రప్పరంభాంచాడు. అత్డు ఆమెను వేరే 

విషయల గురిాంచి క్రపరన లు అడుగవచుచ  కాని ఆరచ రయ కరమన విషయం ఏమిటంటే యేస్త అనే వయ క్స ు 

క్రపజల గురిాంచి, వారి సమసయ ల జాక్రగత్ు తీస్తకోవడం. 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యేస్త ఒిుడిలో ఉనన వాళ్ లను, పచిచ వాలులగా ఉనన వాళ్ లను ఏవిధ్యగా 

జాక్రగత్ు తీస్తకునాన డో చదివాడు. ఇది కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ క్స నిజంగా చాలా ఆసక్స ుగా ఉాంది. యేస్త 

శుద్దముగా క్రపజల గురిాంచు జాక్రగత్ు తీస్తకుాంటూ, వారి చుటాూ ఉాంటూ, వారిక్స ఎాంతో సహాయం చేస్తు  

ఉనాన డు. 

అనేకమన రోజుల త్రువాత్ కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ ఫలితాల గురిాంచి మాట్టల డట్టనిక్స వైదుయ ని 

ద్గ గరకు వెళాల డు. వైదుయ డు అాంతా మంచిగా, స్తధారణంగా ఉాంద్ని చప్పప డు. దీని దావ రా 

క్రపోత్ి హపరచబడినపప ట్టీ అత్నిలో భయం ఇాంకా అలానే ఉాంది. అత్నిక్స ఏమి ఉనన ద్ని? కి్స యాంగ్ 

కువాన్ షాంగ్ వైదుయ ని అడిగాడు. వైదుయ డు అత్నితో ఆకస్థమ క దాడులు అనేది ఉాంద్ని చప్పప డు. అవును 

ఇది ఒక ఆాంద్యళ్న కాని ఎట్లవంట్ట పరిస్థతిులోల నైనా ఒక వయ క్స ు ఈ దాడుల వలన మరణిాంచవచుచ . లేదంటే 

అవి ఆ వయ క్స ు జీవితంలో పరిషు రిాంచకుాండా ఉాండినట్లవంట్ట ఒిుడి వలన వచిచ నవి కావచుచ . వైదుయ డు 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ చేయవలస్థన కొనిన  విషయలను వివరిాంచాడు, వాయ యమం చేయడం, త్న 

జీవితంలోని ఒిుడిని త్గి గాంచుకోవడం, అదేవిధ్యగా అత్ని దృష్టనాి మళ్లాంచే కొనిన  అలవాటలను చేస్తకోవడం 

లాాంట్టవి చేయమనాన డు. క్సి యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ ఆ క్షణానిక్స చాలా మంచిగా భావిాంచాడు. 

అనేకమన రోజుల త్రువాత్ కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ క్స వేరే ఒక ఆకస్థమ క దాడి కలిగినపు డు పనిక్స 

వెళ్ునాన రు. అత్డు ఈ ఊపరాడని భావన అత్నిని చంేస్తుాందేమో అని అనుకునాన డు. మరణానిక్స 

అత్డు భయ పడాాడు. ఆ క్షణం నుాండి, అత్ని జీవితం త్ని భయం వలన వరపరచబడి ఉనన ట్లలగా 

అనిపాంచిాంది! మంక్రత్ముల గురిాంచి ముాందుగా క్రగహిాంచడం, వాట్టని దూరం చేయడానిక్స క్రపయతాన లు 

అత్ని జీవితానిన  ఆధిపతంయ  చేశాయ్య. మొద్ట్ట స్తరి మంక్రత్ము కనబడినపప ట్ట నుాండి, అత్ని భయలు 

బసి్త  మీద్ కాంక్రదీకరిాంచాయ్య. స్తధ్య మన్యత్ వరకు అత్ను బసి్త లో క్రపయణిాంచడం దూరం చేశాడు. 

ఇది అాంతా స్తలువైన పని కాదు, ఎాందుకంటే అత్ను పని చేస్త ద్గ గర నుాండి అి 45 క్సలోమీటరుల. కొనిన  

విధాలుగా, చాలా నీచమన సంఘటన ఏమిటంటే అత్ని దాడుల గురిాంచి త్న భారయ క్స చపప డం. అత్నిక్స 

అత్ని పరిస్థతిులను అదుపులోక్స తెచుచ కోవడంలో విఫలమనట్లలగా భావన వచిచ ాంది. 



 
త్వ రలో, కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యొకు  భయం జీవితంలోని వేరే భాగాలకు ఆక్రకమిాంచిాంది. 

అత్ని త్రువాి మంక్రత్ము త్ను క్సరాణా కొటా్లలో, వేచి ఉనన  వరుసలో ఉనన పు డు వచిచ ాంది. అత్డు 

క్సరాణా కలిగిన ఉనన  బండి కలిగి ఉనాన డు కాని తెలుస్త, క్రపరన  లేకుాండా, ఆ కొటా్ల విడిచి వెళ్ లవలస్థ 

వచిచ ాంది. అత్డు ఎవరు గమనిాంచకుాండా వెళాల లని అనుకునాన డు. మీకు తెలుస్త క్రపజలు మాట్టల డుతారు. 

అత్డు త్న నిాండిన బండిని కాళ్గా ఉనన  చోట్టక్స లాగి, ఎవరు చూడకుాండా చూస్తకొని, వెళ్లపోయడు. 

ఆరచ రయ కరంగా, అత్డు కొటా్ల నుాండి బయట్టక్స వచిచ న వెాంటనే అత్ని యొకు  దాడి ముగిాంచినట్లల 

అనిపాంచిాంది. అత్డు అకు డ నుాండి వీలైన్యతా తాంద్రగా వెళ్ లడానిక్స వీలు కలిగి ఉాండకపోతే ఎలా 

ఉాండేద్య అని అత్నిలో అత్ను ఆరచ రయ  పడాాడు.  

దాడి వేరే ఇత్ర  సలిాలు, ఇత్ర సమయలలో ప్పకుచుాండగా, ఈ పరిస్థతిులు కి్స యాంగ్ కువాన్ 

షాంగ్ మనసి్త లో క్రపమాదంగా గు రుుాండిపోయయ్య మరియు అత్డు వాట్టని స్తధ్య మన్యత్ వరకు 

కుదిరినపు డలాల  దూరం చేస్తు  ఉనాన డు. అత్ని జీవితం కుదిాంచుకుపోవడం క్రప్పరంభమాంది! అత్డు 

వారంలో 4 నుాండి 5 స్తరుల దాడులు వచేచ ాంత్ వరకు అత్ని దాడులు ఇాంకా ఎకుు వ అవుతూ ఉనాన య్య. 

కొనిన  మొద్ట్ట దాని లాగా తీక్రవంగా ఉనాన య్య. మిగతా అనీన  ఒక రకంగా ఉాండి కవలం కొనిన  లక్షణాల 

అనుభవం కలిగి ఉనాన డు. కొనిన  సమయలలో శావ స పీలుచ కోలేక పోవడం అనేది చాలా క్రపముఖ్మనదిగా 

అనిపాంచిాంది. కొనిన  ఇత్ర సమయలలో అత్డు మంచిగా శావ సను పీలుచ కోగలుగుతునాన డు కాని అత్ని 

గుాండె ద్డగా కొటా్లకుాంట్లనన ట్లల గమనిాంచాడు. దాడులు వచిచ న సమయంలో ఆాంద్యళ్న చాందుతునన  

భావన కలిగినపు డలాల , ఇది కూడా ఒక దాడి నుాండి ఇాంకొక దానిక్స ఈ తీక్రవత్ మారుతుాంది. 

 కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ త్న భారయ  అదుపు త్పప  ఉాండగా, అత్డు వైదుయ డని ద్గ గరకు వెళాల డు. 

ఏమి చేయలో అత్నిక్స తెలియదు. వైదుయ డు విసమ య రుగమ త్ పరిస్థిి  గురిాంచి ఎకుు వ ఇాంకా 

వివరణాత్మ కంగా వివరిాంచాడు.  

ఒక వయ క్స ు ఈ లక్షణాలనిన ట్టనీ చపప వలస్థన అవసరం లేదు, కాని ఎకుు వ మంది నిజమన తీక్రవ 

భయాంద్యళ్న కలిగి ఉాండటం కోసం క్రపస్తుతం ఉాండాలి. వైదుయ డు చపప న కొనిన  లక్షణాలు ఇవి: 

భయము యొక్క  ఆక్స్మమ క్ భావన: 

1. భయము యొకు  ఆకస్థమ క భావన, ఆాంద్యళ్న లేదా సంభవిాంచనునన  నారన్య. 

2. ఒకని గుాండె ద్డ లేదా కొటా్లకోవడం. 

3. శావ సను పీలుచ కోలేక పోవడం లేదా ఒకరు లోతైన శావ సను పీలుచ కోవడం లేద్నే భావన. 

4. వణకడం మరియు కండరాల ఉక్రదిక ుత్. 

5. మకము లేదా  

6. పెరిగిన చమట 

7. వేడి లేదా చలలని ఆవిరుల 

8. వికారం 

9. వేళ్ లను లేదా పెద్వులను జలద్ర పరచడం 

10. అదుపు త్పప  ఉనన ట్లలగా భావన లేదా నిజం కానట్లలగా భావిాంచడం 

11. పరిస్థిి  నుాండి పరుగెతాు లి లేదా ప్పరిపోవాలి అనే కోరిక  

12. శారీరకంగా రోగి యై మరణిాంచబోతునాన మనే భయం, లేదా పచిచ గా అవవ డం లేదా ఇత్రులు 

లక్షణాలను చూస్తు రని, ఆ వయ క్స ు అసహన్య అవుతాడనే భయం.   

ఈ లక్షణాలు స్తమాన్యయ గా అకస్తమ తుుగా వస్తు య్య, వచిచ  10 నుాండి 20 నిమిషాలు ఉాండి 

అకస్తమ తుుగా వెళ్లపోతాయ్య. లక్షణాలు నయం అయ్యన త్రువాత్, వయ క్స ు చాలా బలహీన్యగా లేదా 

అలిస్థనటా్లగా భావిాంచవచుచ . కొనిన  స్తరుల వయ క్స ు చాలా భావోక్రదేకాలను భావిస్తు డు. 

వైదుయ డు ఇాంకా కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ క్స త్న భారయ క్స వెపు కుాంటూ వెళాల డు, విసమ య దాడులు 

ఇాంకా చాలా భయపెడుతునన పు డు, అవి వాటంత్ట అవి అప్పయం లిగిాంచేవి కాదు. క్రగహిాంచిన 

అప్పయమునకు ఆ లక్షణాలు రరీరము యొకు  స్తధారణ సంప ద్న మరియు నిజానిక్స వయ క్స ు మరణిాంచడు 

లేదా దాడి నుాండి పచిచ గా వెళ్లపోడు.   

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ త్న భారయ తో కలిస్థ ఇాంట్టక్స వెళాల డు మరియు అత్డిక్స ఉనన  అరంద కంటే 

ఇాంకా కొాంచాం మంచిగా భావిాంచాడు. అయ్యనా కూడా, ఏద్య చూడట్టనిక్స మంచిగా లేదు. అత్ని భారయ  అత్ని 



 
ద్గ గరకు వచిచ  అత్నితో ‘మన్య నిజంగా మన జీవితాలను భయంలో జీవిాంచాలిి న అవసరం లేద్ని 

చపప ాంది’ అయ్యనా కూడా. మన్య యేస్త క్రీస్తుని నమిమ , అత్ని బోధ్నలు నమిమ నపు డు, ఈ విశావ నిన  

సృజాంచిన దేవుడు మన గురిాంచి జాక్రగత్ు వహిస్తు డని మన్య నేరుచ కునన ట్లల, మన్య ఆయన మీద్ 

ఆధారపడవచచ ని చపప ాంది. మన్య ఈ జీవితంలోని విషయల గురిాంచి చిాంిాంచాలిి న అవసరం లేద్ని 

మనకు బోధిాంచబడిాంది. అని యేస్త చప్పప డు: “అాందువలన నేను మీతో చపు నదేమనగా- ఏమి 

ిాందుమో, యేమి క్రతాగుదుమో అని మీ క్రప్పణమును గూరిచ యైనను, ఏమి ధ్రిాంచుకొాందుమో అని మీ 

దేహమును గూరిచ యైనను చిాంిాంపకుడి; ఆహారముకంటే క్రప్పణమును, వస్త్సుముకంటే దేహాము గొపప వి 

కావా?. ఆకారపక్షులను చూడుడి; అవి విత్ువు కోయవు కొటలలో కూరుచ కొనవు; అయ్యను మీ పరలోకపు తంక్రడి 

వాట్టని పోష్టాంచుచునాన డు; మీరు వాట్టకంటే శేషా్టలుకారా?. మీలోనెవడు చిాంిాంచుటవలన త్న యెతుు 

మూర్తడెకుు వ చేస్థకొనగలడు? (మత్ుయ్య 6:25-27)”   

గడుస్తునన  రోజులలో కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యేస్త గురిాంచి తెలుస్తకోవడానిక్స ఇాంకా చాలా 

ఆసక్స ుగా అయయ డు. అత్ని భారయ  అత్నిక్స బైబిల్ లో నుాండి చద్వడానిక్స ఇాంకా కొనిన  చూపాంచిాంది, అత్నిక్స 

ఎద్య అవసరమని అత్నిక్స తెలుస్త మరియు యేస్త క్రీస్తు అత్నిక్స అత్ని సమసయ లకు పరిషాు రంగా ఇాంకా 

ఎకుు వ అనిపాంచిాంది. ఒక రోజు అత్డు త్న భారయ ను యేస్త క్రీస్తుని త్న జీవితంలో ఎలా అాంగీకరిాంచాలని, 

త్న భారయ కు కలిగిన సమాధానము, ఆన్యదం, కారణం కలిగిన జీవితం ఎలా వస్తు యని త్న భారయ ను 

అడిగాడు. 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ యొకు  భారయ  మొద్ట మన్య ప్పపులని గురి ుాంచాలని వివరిాంచిాంది. ఆమె 

అత్నిక్స బైబిల్ లో చపుునన  ఏ బాగానిన  చూయ్యాంచిాంది, “ఏ బేద్ము లేదు అాంద్రూ ప్పపము చేస్థ దేవుడు 

అనుక్రగహిాంచు మహిమను పాంద్ లేకపోవుచునాన రు (రోమా 6:23),’ మనమంద్రం ప్పపము చేశాాం మరియు 

ఈ ప్పపము లేదా దేవుని పటల చడు పనులు మనలను ఆయన నుాండి వేరు చేస్తునాన య్య. వారు వేరే 

వచనానిన  చదివారు, “ఏలయనగా ప్పపము వలన వచుచ  జీత్ము మరణము, అయ్యతే దేవుని కృప్ప వరము 

మన క్రపభువైన యేస్త క్రీస్తు న్యదు నిత్య జీవము (రోమా 6:23),’ ఈ ప్పపము యొకు  ఫలితం, మన్య నిత్య  

మరణం కలిగి దేవుని నుాండి వేరు పడటమే. అయ్యనపప ట్టక్స, దేవుడు మన ప్పపముల కొరకు యేస్త క్రీస్తుని 

బలి యగముగా మన కొరకు ఇచాచ డు, ఆయన మన కొరకు శిలువలో మనకు బదులుగా మరణిాంచాడు 

కాబట్ట ామన్య ఆయనతో నిరంత్రం నిత్య జీవం కలిగి ఉాండగలం. ఆమె అత్నిక్స వేరొక వచన్య చూపాంచిాంది 

“అదేమనగా- యేస్త క్రపభువని నీ నోట్టతో ఒపు కొని, దేవుడు మృతులలో నుాండి ఆయనను లేపెనని నీ 

హృద్య మందు విరవ స్థాంచిన యెడల, నీవు రక్షిాంపబడుదువు (రోమా 10:9),’ ఈ వచన్య చూయ్యస్తుాంది 

మన్య యేస్త క్రీస్తు మన జీవితాలకు క్రపభువని, ఆయన మన కొరకు శిలువలో  మరణిాంచాడని, దేవుడు 

యేస్త క్రీస్తుని మరణం నుాండి లేపెనని మన్య మన హృద్యంలో విరవ స్థాంచి, మరణం మీద్ ఆయన త్న 

విజయనిన  చూయ్యాంచాడని మన్య ఒపు కొని యెడల మన్య రక్షిాంపబడతాాం.  

 కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ క్స ఆ రక్షణ కావాలి. అత్డు త్న భారయ తో కలిస్థ ఈ క్రప్పర ధన చేశాడు. 

“క్రపయమన దేవుడా, నేను ప్పపనని, నేను నీ ముాందు చడును చేశానని నాకు తెలుస్త. నేను నా ప్పపముల 

వలన మరణమునకు అరుుడని నాకు తెలుస్త. అయ్యనపప ట్టక్స, నేను కూడా నీవు నా ప్పపముల కొరకు 

శిలువలో మరణిాంచావని, మూడు రోజుల త్రువాత్ మరల ిరిగ లేశావని నేను నముమ చునాన ను. నేను 

ఇపు డు నా నమిమ క నీలో ఉాంచుచునాన ను.’ 

కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ అపు డు మరియు గడుస్తునన  రోజులలో అాంత్కుముాందు లేనట్లవంట్ట 

సమాధానమును, ఆన్యద్మును మరియు కారణమును అభవృదిద అయయ య్య. అత్నిని ఒిుడిక్స గురిచేస్థన 

కోపము, తీక్రవత్ కలిగి ఉాండటం యేస్త క్రీస్తుక్స ఇ షా్ట లేద్ని అత్డు తెలుస్తకునాన డు. దాని ఫలితంగా 

అత్డు అవి వెళ్లాంత్ త్కుు వగా వరకు విసమ య దాడులను కలిగి ఉనాన డు.   

మీరు కూడా ఈ సమాధానమును, ఆన్యద్మును, కారణమును కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ లో కలిగి 

ఉనన ట్లలగా మీరును కలిగి ఉాండాలంటే, మీ యొకు  నమమ కమును కి్స యాంగ్ కువాన్ షాంగ్ ఉాంచినట్లలగా 

మీరును యేస్త క్రీస్తులో ఉాంచండి. 


