1.04 అధిక రకత పో టు చికిత్స గురించి డాకటర్ లూకా ఏమి చెపాాల్సస ఉింది
అధిక రకత పో టు మూత్రపిండాలు, గ ిండె, మెదడు మరియ రకత నాళాలు శాశ్వత్ నష్ాానికి కారణమవుత్ ింది.
సాధారణoగా ఈ నష్ా ిం అనేక సింవత్సరాలలో జరుగ త్ ింది. ఒకకసారి నష్ా ిం కలిగితే పాడయిన అవయవిం
న ిండి రోగి త్రచ గా అనారోగయిం కలిగి

అకసాాత్త గా మరణిసత ాడు. ఉదాహరణకు అనేక సింవత్సరాలుగా

అధిక రకత పో టు దావర బాధపడుత్ నన రోగికి అకసాాత్త గా సోా ో క్ రావచ ు. ఒక మ ఖ్యమెైన పరశ్న ఏమిటింటే
ఈ అధిక రకత పో టు అభివృదిి చెిందినట్ై తే
ల దానికి చికిత్స చేస నయిం చేయడిం వీలు పడుత్ ిందా? ఒక చివరి
పరశ్న ఏమిటింటే సమసయలు మొదల ైనపుడు తీవరరకత సమసయల ైన గ ిండె నొపి లేదా తీవర మూత్రపిండ వ్ాయధికి
చికిత్స చేయ టకు వీలుింటుిందా?
చెైనాలో అధిక రకత పో టు సరవసాధారణిం. ఇది అతి వ్ేగవింత్మెైన పటా ణీకరణ జీవిత్ిం మరియ పెరిగిన ఒతిత డి
మరియ జీవిత్ భారిం మరియ జీవనిం సరవసాధారణ మెైపో యిింది. మావ్ో జు గాయింగ్ అనేక సింవత్సరాలు
అధిక రకత పో టు కలిగి త్రువ్ాత్ సోా ో కు దావరా భాధపడిన ఒక వృది మనిష. సమసయ ఏమిటింటే అత్డు అధిక
రకత పో టు కలిగి ఉనానడని అత్నికి తెలియద . అత్ని అధిక రకత పో టున

నివ్ారిించచాు? అని అత్న

వ్ైద యలన అడిగాడు. అత్ని వ్ైద యడు మించి వయయామిం మరియ పో ష్కాహారిం దావరా నయిం చేయవచుని
చెపాిడు.
మావ్ో జు గాయింగ్ యొకక వ్ైద యడు అధిక రకత పో టు అభివృధి చెిందకుిండా నివ్ారిించడానికి ఏమి చెపాిడో
ఉింది. మొదటిది ఒక మించి వ్ాయయామ కారయకరమిం. అనేక మింది చెైనీయ లు వ్ాయయామిం చేసత తననపిటికి
దానిని ఎకుకవమింది చాలా బాగా చేయరు. వ్ారానికి మూడుసారుై 20 నిమిష్ాల పాటు వ్ాయయామిం
చేయాలని డాకార్ లూకా నమ ాత్ నానడు. మరిింత్ ఎకుకవ వ్ాయయామిం కూడా మరిింత్ పరయోజనమ న
కలిగి ఉింది. మనిం వ్ాయయామిం చేసీటపుిడు మన హృదయసిిందన మనమ విశారింతిలో ఉననపటి కింటే
ఒకటిననర లేదా రిండు రటు
ై ఉిండేటటు
ై పరుగతాలి లేదా నడవ్ాలి. మన గ ిండె రేటు వ్ేగింగా ఉననపుిడు
మన గ ిండెకు చాలినింత్ వ్ాయయామిం చేసత తనానమని మనమ తెలుస కుింటామ . వ్ారానికి మూడు సారుై
ఈ విధింగా చేయడానికి మనమ పరయతినించాలి.
మనమ నిరూధిించే వ్ాయయామాలు కూడా పరయతిించాలి. ఆ వ్ాయయామాలు ఏమిటింటే త్కుకవ బరువునన
వ్ాటిని ఎత్త డిం వింటివి. వీటిని వ్ారానికి 2-3 సారుై 20 నిమిష్ాల వరకు చేయడానికి మనమ

పరయతినించాలి. ఇది మన చేత్ లన బలపరచడిం వలన మన కిండరాలు సాధారణసి తిలో ఉిండటానికి
సహాయపడుత్ ింది.
మన శ్రీరమ పరిశుదాాత్ా ఆలయమని బైబిల్ చెపత ుననది. దీని అరాిం ఏమిటి? మానవ శ్రీరిం మన స ింత్ిం
కాద . మనలిన దేవుడు సృషా ించాడు. బైబిల్ లో ఉనన మొటా మొదటి పుసత కమ

ఆదికాిండిం అని

పలువబడినది. ఈ పుసత కిం 'పారరింభమ లు' అని కూడా అరిిం. బైబిలు మరియ ఆదికాిండిం లో ఉనన మొటా
మొదటి వ్ాకయిం 'ఆదియింద దేవుడు భూమాయకాశాలన సృజించాడు' (ఆదికాిండిం 1:1). త్రువ్ాత్ బైబిల్
మరియ ఆదికాిండమ పుసత కిం 'త్రువ్ాత్ దేవుడు "మన సవరూపమింద మన పో లికే చొపుిన నరులన
చేయ దమ ; వ్ారు సమ దరపు చేపలన , ఆకాశ్ పక్షులన , పశువులన , సమసత భూమిని భూమి మీద
పారకు పరతి జింత్ వున ఏలుద రు గాకని పలికనని బైబిలు మరియ ఆదికాిండ పుసత కిం తెలియజేసత నానయి
(ఆదికాిండిం 1:26)." త్రువ్ాత్ 'దేవుడు తాన చేసనది యావత్త న చతచినపుిడు అది చాలా మించిదిగా
న ిండేన అని దేవుడు చెపాిడు (ఆదికాిండిం 1:31).' దేవుడు ఆయన పరయోజనాల కోసిం మన శ్రీరాలన
సృషా ించాడు. అలా మనలిన దేవుడు సృషా ించాడు గన క మనిం ఎలా జీవిించాలో చెపాిలిసన బాధయత్
ఖ్చిుత్ింగా ఆయనకుింది. కాబటిా మనిం తినే ఆహారిం మరియ వ్ాయయామిం చాలా పారమ ఖ్యమెైనవి.
ఎింద కింటే మనలిన దేవుడు ఒక ఉదేిశ్౦తో సృషా ించాడు. దేవునిని సత తిించడమే ఆ ఉదేిశ్మ . కర.ర పూ.
1000 సింవత్సరాల కిత్
ర ిం రాయబడిన కరరతనల గరింధమ

“దేవ్ా పరజలు నిన న సత తిించ ద రు గాక

పరజలిందరూ నిన న సత తిించ ద రు గాక నాయయమ న

బటిా నీవు జనమ లకు తీరుి తిరుుద వు

భూమిమీద న నన జనమ లన ఎలేదవు జనమ లు సింతోషించ చ ఉతాసహధవని చేయ ద రు గాక”. అని
చెపిింది (కరరతనలు 67:3,4). ఆయన మన కొరకు చేసన వ్ాటిని బటిా మనమ ఆయనన సత తిించదానికి
ఇష్ా పడుత్ నానమ అని దీని అరాిం. మనమ ఆయనన సత తిించడానిని కోరుకోవ్ాలి. ఆయన మ ింద మన
శ్రీరాలన గౌరవిించ ట ఆయనన సత తిించ టలో ఒక భాగిం. మనమ కూడా మావ్ో జు గాయింగ్ లాగా
పటిాించ కోకుిండా నిరై క్ష్యింగా ఉింటే చెడు ద ష్్రభావ్ాలాలో ఒకట్ైన అధిక రకత పో టు వింటి వ్ాయధ లు
ప ిందడానికి అవకాశ్ిం ఉింది.
అధిక రకత పో టున నివ్ారిించడానికి వ్ాయయామింతో పాటు మించి పో ష్కాహారిం తీస కోన ట దావరా.
ఇది ఏవిధింగా సహాయపడగలద ? మొదట, అధిక బరువు వుిండడిం వలన అధిక రకత పో టుకు
కారణిం అవుత్ ింది లేదా కనీసిం రకత పో టు రావడానికి దో హదపడుత్ ింది. రిండవది, ఆహారింలో

ఉపుి అధికింగా ఉిండటిం వలన రకత పో టున అధిక చేసత ింది. ఉపుి నీటిని నిలవచేస ఆ నీరు
రకత నాళాలలో అధిక ఒతిత డిని/పీడనానిన కలుగజేసత ింది. అింద వలన ఏ ఆహారపదారాిలలో ఉపుి
అధికింగా ఉింటుిందో మనమ తెలుస కోవ్ాలి లేదా మనమ విండేటపుిడు లేదా తినేటపుిడు
ఎకుకవ ఉపుిన

కలుపుకోకుిండా ఉిండడిం దావరా అధిక రకత పో టున

వీలుపడుత్ ింది. మూడవది, మనమ

అధికింగా పిండై న

మరియ

నియింతిరించడానికి

కూరగాయలన

తినాలి.

ఎింద కింటే పిండుై మరియ కూరగాయలలో త్కుకవ కేలారీలు ఉింటాయి, కాబటిా బరువు పెరిగే
అవకాశ్ిం త్కుకవ ఉింటుింది. రిండవది పిండుై మరియ కూరగాయలలో ఎకుకవ ఉపుి ఉిండద .
చివరగా పిండుై మరియ

కూరగాయలు మనమ

భావిించడానికి సహాయకరమెైన పారధమిక విటమినై

ఇింకా మించిగా బరత్కడానికి మరియ
మరియ ఖ్నిజాలన అిందిసత ాయి. మనిం

పరతిరోజూ సహాయపడే 2-3 పిండుై మరియ కూరగాయలు తీస కోవ్ాలి. మనమ మాింసిం మరియ
రొటిా త్కుకవుగా తీస కోవ్ాలి. చివరిగా వ్ారానికి కొనినసారుై మాత్రమే తీప పదారాాలు అనగా ఐస్ కరింర
మరియ ఎడారి పిండై న తీస కోవ్ాలి.
స మారు AD 70 వ సింవత్సరింలో అపో సత లుడెైన పౌలు చేత్ రాయబడిన 1 కోరిింధీయ లకు (ఇది కోరిింథి
అనే పటా ణానికి రాయబడిింది కాబటిా ఆ విధింగా పలువబడిింది) వ్ారసన పతిరక అనే పుసత కిం బైబిలులో ఉింది.
అది ఆ పుసత కింలో 'కాబటిా మీరు భోజనమ చేసనన , పానమ చేసనన మీరేమి చేసనన సమసత మ న
దేవుని మహిమకోరకు చేయ డి (1 కోరిింధీయ లకు 10:31).' దీని అరిిం ఏమిటి? మనిం చేసే పరతిదీ దేవుని
యొకక మహిమ కొరకు చేయాలి. కాబటిా మనమ తినేటపుిడు దేవుని మహిమారిమెై దానిని చేయాలి.
దేవుని మహిమ ఏమిటి? దేవుని

మహిమ అనగా దేవుడు ఏమెై ఉనానడో . దేవుడు పేరమ, గొపిత్నిం,

మరియ

అనిన తెలిసన వ్ాడు మరియ

సమసత ిం చతడగలవ్ాడు. అింద వలన మనిం తినేటపుిడు

మరియ

తారగేటపుిడు దేవునిని సనాానిించే విధింగా చేయాలి. మనమ

దీనిని ఎలా చేయగలమ ?

మొదటగా, మన శ్రీరాలకు హాని కలిగిించే ఆహార పదాదరాిలన తీస కోవడిం నివ్ారిించాలి. దేవుడు మనలిన
పేరమిసత నానడు మరియ మనలన

సృషా ౦చాడు. మన స ింత్ శ్రీరాలకు మనమ హాని కలుగజేస కుింటే

అపుిడు మనమ దేవునికి హాని చేసత నానమ . దీనిని ఈ విధింగా ఆలోచిించిండి. ఒక విధింగా మన స ింత్
పలై లిన సృషా ించడానికి మనిం కొింత్ బాధయయ లమెై ఉనానమ . మనమ రోజింతా వ్ారికి మిఠాయిని తినిపసేత

వ్ారు ఎలా చేసత ారు? చాలా బాగా చేయరు. అదేవిధింగా దేవుడు మన శ్రీరాలకు ఉపయోగపడే వ్ాటినే
చేయమని కోరుకుింటునానడు.
ఏ ఏ విష్యాలు మన శ్రీరాలకు హాని కలుగజేయగలవు, అనగా మనమ తిని మరియ తారగే వ్ాటిలో?
అధిక ఆహరిం, తీప పదారాాలు మరియ ఉపుి అని ఇింత్కు మ ిందే మనమ మాటాైడుకునానమ .
ధతమపానిం మరియ మదయపానిం గ రిించి ఏమిటి? ఖ్చిుత్ింగా ధతమపానిం మన రకత పో టున అధికిం
చేసత ాయి. మదయపానిం కూడా అదే విధింగా చేయగలద . అింద వలన మనిం ధతమపానానిన నివ్ారిించాలి.
నిజానికి ఎరుపు వ్ైనే రోజుకు ఒక చినన గాైస తీస కోవడిం మన ఆరోగాయనికి చాలా మించిది. అయినపిటికర
దీనికింటే ఎకుకవ సహాయకరిం కాద మరియ హానికరింగా ఉిండొ చ ు. ధతమపానానికి లేక మధయపానానికి
గన క అలవ్ాటుపడి ఉింటే మనిం సహాయిం ప ింద కోవ్ాలి. ఇవి మనకు అనేక తీవరమెైన సమసయలకు కారిం
అవుతామ .
మనమ సరిగా ా తినడిం మరియ సరిగా ా వ్ాయయామిించడిం గ రిించి మాటాైడుకునానమ . మరియ అధిక
మదయపానిం సేవిించడిం మరియ ధతమపాన నిరోధిించడిం గూరిు కూడా మాటాైడుకునానమ . ఇవనిన
కూడా రకత పో టున అధికిం కాకుిండా నిరోధిసత ాయి.
అయినపిటికర, మన రకత పో టు ఇింత్కుమ ిందే అధికింగా ఉింటే మనిం ఏమి చేయాలి? అది మొదట ఎింత్
అధికింగా ఉనన దాని మీద ఆధారపడి ఉింటుింది. పెై లేదా ససోా లిక్ సింఖ్య 140 కింటే త్కుకవ ఉిండి, కిింర ది
లేక డయోసోా లిక్ సింఖ్య 90-100 వరకు ఉననపుిడు రకత పో టు సరిహది రేఖ్ నిజింగా ఎత్త లో ఉింటే పరతి 6
నలలకు ఒక సారి త్నిఖి చేయిించ కోవ్ాలి. అది మొదటగా పెైన పెరొకన వ్ాయయామిం మరియ మించి
ఆహారిం తీస కొన ట దావరా చికిత్స చేయవచ ు. త్రచ గా మించి ఆహారిం మరయ

వ్ాయయామిం

రకత పో టున త్గిాించవచ ు. 6 నలల త్రువ్ాత్ కూడా రకత పో టు అధికింగా ఉింటే లేక రోగి సరిగా వ్ాయయామిం
చేయలేకపో త్ ింటే వ్ైద యడు దానిని నియింతిరించడానికి సరిపడిన మింద లన
రకత పో టున

ఎన నకోవచ ు. అధిక

త్గిాించడానికి అనేక రకాల ైన మింద లునానయి. మీకు ఉనన రకత పో టున

బటిా వ్ైద యడు

ఉత్త మమెైన రకానిన ఎించ కోవచ ు. ఈ మింద లన అనేక సింవత్సరాలుగా ఉపయోగిసత నానరు గన క
అధిక రకత పో టున నియింతిరించడానికి ఇవి చాలా మించివని నిరాిరిత్మెైనది.
మీరింత్ట మీరు ఎపుిడు రకత పో టు మింద లు తీస కోకూడద , ఎింద కింటే అవి మనకు తెలియని కొనిన
ద ష్్రభావ్ాలు కలిగి ఉిండవచ ు. మీ వ్ైద యడు ఈ మింద లు యొకక ద ష్్రభావ్ాలు మరియ

పరయోజనాలు గ రిించి చరిుించిన త్రువ్ాత్ మొదలుపెటా ాలి. ఆ త్రువ్ాత్ మీ వ్ైద యడు ఇచిున సలహాన
పూరిించడానికి నిరీిశిసాతడు. ఒకసారి ఈ మింద లన మొదలుపెటా న
ి త్రువ్ాత్ 1-4 వ్ారాలలోపు తిరిగి
రకత పో టు, గ ిండె మరియ ఇత్ర వ్ాటిని కూడా పునఃత్నిఖి చేయిించ కోవ్ాలి.
మొదటిసారి త్నిఖీ చేయిించ కుననపుిడు రకత పో టు చాలా అధికింగా ఉింటే? ఉదాహరణకు రకత పో టు 160
పెైగా మరియ 110 పెైగా చతపసత ననపుిడు వ్ైద యడు దానిని అదే రోజు త్గిాించడానికి దానికి సరిపడిన
మింద లన

మొదలు పెటావచ ు. ఎింద కు? ఎింద కింటే అధికింగా వచిున రకత పో టు త్వరగా గ ిండె,

మూత్రపిండాలు లేదా మెదడుకు నష్ా ిం కలిగిసత ింది. ఆ విధింగా వ్ైద యడు అదే రోజు మింద లన మొదలుపెటా ి
మరల కొదిి రోజుల త్రువ్ాత్ తిరిగి కారాయలయమ నకు రమానొచ ు.
మావ్ో జు గాయింగ్ కి 8 సింవత్సరాలు పెదివ్ాడెైన ఒక సహో దరుడు ఉిండెన . అత్ని సహో దరుడు, మావ్ో పాింగ్
ఫెింగ్ ఒక సింవత్సరిం సరిగా లేడు మరియ ఒక వ్ారమ అత్డు చాలా బాధగా భావిించాడు. అత్డుశావస
తీస కోవ్ాడానికి ఇబబింది కలిగి ఉనానడు. అత్ని యొకక మూత్రపిండాలు సరిగా ా పనిచేయడిం మానివ్ేశాయి
మరియ

గ ిండె కూడా చాలా కష్ా ింగా రకాతనిన సరఫరా చేసత ిందనే విష్యాలన

తెలుస కుిందామని

వ్ైద యనిన వది కు వ్ళాాడు. అత్డు వ్ైద యల న ిండి అత్డు వ్ాసత వింగా అత్ని మూత్రపిండిం మరియ
గ ిండెన

పాడుచేసన అధిక రకత పో టున

కలిగి ఉనానడని నేరుుకొనన . మావ్ో పాింగ్ ఫెింగ్ యొకక

రకత పీడనిం 190/130. అత్న చాలా అనారోగయింతో ఉిండటిం వలన వ్ైద యలు అత్నిని వ్ైదయశాలలో ఉించారు.
త్రువ్ాతి వ్ారింలో అత్డు సింక్షిపత మెరుగ దలన ప ిందాడు. అయినపిటికర అత్డు చాలా జబ బపడిన
వ్ాడిగా ఉనానడని మరియ

అత్న

జీవిసాతడని ఆశిించవది ని అత్ని కుటుింబింతో చెపెిన . అత్ని

రకత పో టుకు శ్కితవింత్మెైన చికిత్సతో త్రువ్ాతి వ్ారింలో అత్డు చనిపో యాడు.
మావ్ో జు గాయింగ్ ఆ సింవత్సరింలో అత్ని రకత పో టు పెరా ింి దని నేరుుకొనానడు మరియ మించి ఆహారిం
మరియ

వయయామ పరణాళికపెై పనిచేయడిం పారరింభిించాడు. అత్డు చాలా మించిగా ఉనానడు.

అయినపిటికర, అత్డు ఖ్చిుత్ింగా అత్ని సహో దరుని కోలోియాడు. మించి ఆరోగాయనిన కలిగి ఉిండడిం,
పూరిత మరియ

ధనవింత్మెైన జీవితానిన ఒక జీవితానిన జీవిించడానికి చాలదని ఆలోచిించడిం

పారరింభిించెన . మించి ఆరోగాయనిన కలిగి ఉిండుట కింటే మాత్రమే ఒకనిని మించిగా ఉిండే అన భూతినివవద .
అది సహాయపడుత్ ింది కాని అది ఒింటరిగా చాలద . స మారు కరర. శ్. 90 యోహాన యిేస న గూరిు ఏమి
చెపాిడో వినడానికి అత్డు సింతోష్ింగా ఉిండి ఉింటాడు. యోహాన యిేస యొకక సేనహిత్ డు. అత్న

యిేస న

ఉటింకిసత త యిేస న

గూరిు 'గొరల
ర కు జీవమ

కలుగజేయ టకు అది సమృదిిగా కలుగ

జేయ టకున నేన వచిుతినని మీతో నిశ్ుయమ గా చెపుిచ నానన (యోహాన 10:10).' దీనికి అరిిం
ఏమిటి? యిేస భూమి మీదకు రావడానికి కారణింలో భాగిం పరజలకు సింపూరిత మరియ అరావింత్మెైన
జీవితానిన ఇపుిడు మరియ నిరింత్రిం ఇవవడమని యిేస చెపెిన . దీనిని అత్డు ఎలా చేసత ాడు?
మొదటగా, పరజలన వ్ారి పామ ల న ిండి రక్షిించ ట దావరా అత్డు దీనిని చేసత ాడు. పౌలు AD 70 లో
రోమ కు (బైబిలోై ఉింది) ఒక పుసత కానిన రాశాడు మరియ 'అయితే దేవుడు మన యిెడల త్న పేరమన
వ్లై డి పరచ చ నానడు ఎటై నగా మన మిింకన పాపులమెై ఉిండగానే కరస
ర త మన కొరకు చనిపో యిెన (రోమా
5:8)' అని చెపెిన .

మనమ

మనయిెడల ఉనన గొపి పేరమన

త్పుి చేసనపిటికర కరస
ర త

మనకొరకు చనిపో యిెన . ఇది దేవునికి

చతపసత ింది. బైబిల్ కూడా 'కాబటిా విశావస ల

మెైన మనమ

నీతిమింత్ లింగా తీరుబడి మన పరభ వ్ైన ఏస కరరసత దావరా దేవునిలో సమాధానమ కలిగియ ిందమ .
(రోమా 5:1)' చెపుిచ ననది. మానవజాతి యొకక గొపి అింశాలలో దేవునితొ సమాధానిం కలిగిఉిండుట
ఎటు
ై అనేది. బైబిల్ మనిం కరస
ర త దావరా దేవునితో సమాధానిం కలిగి ఉనానమని చెపత ుింది. ఇది కేవలిం ఎలా
పనిచేసత ింది?
మనకు ఒక ఉదాహరణగా జీవిించడానికి యిేస ఈ భ మిమీదకు వచాుడు. అపిడు మన పాపాల కొరకు
సలువపెై మరణి౦చాడు. యిేస సవయింగా మన పాపాలన లేక త్పుి పన లన ఆయన తీస కునానడు.
ఇదే రోమా పుసత కిం లో 'ఏ భేదమ న లేద అిందరున పాపమ చేస దేవుడు అన గరహిించ మహిమన
ప ిందలేక పో వుచ నానరు. కాబటిా నమ ావ్ారు ఆయన కృపచేత్నే కరస
ర త యిేస నిందలి విమోచనమ దావరా
ఉచిత్మ గా నీతిమింత్ లని తీరుబడుచ నానరు' అని వ్ారయబడి ఉింది (రోమా 3:23). యిేస కరస
ర త
మనలన

విమోచిించాడు. మనిం శిక్ష్ అన భవిించాలిస ఉిండగా మనకు సాినింలో ఆయన శిక్ష్న

అన భవిించాడు. ఇది మన జీవితాలలలో గొపి శాింతి మరియ ఆనిందానిన ఇసత ింది. అపుిడు మనిం
యిేస కరస
ర త తో కూడా నిత్యజీవ్ానిన కలిగియ ిండగలమ . ఇది మనకు శాశ్వత్ జీవిత్ిం మరియ ఆనిందానిన
ఇసత ింది. బైబిల్ కూడా 'దేవుడు లోకమ న ఎింతో పేరమిించెన కాగా ఆయన త్న ఆదీవతీయ కుమారునిగా
పుటిాన వ్ానియింద

విశావసమ ించ

పరతివ్ాడున

అన గరహిించెన (యోహాన 3:16).' ఎింత్ గొపి వ్ారత .

నశిింపక నిత్యజీవమ

ప ింద నటు
ై ఆయనన

ఈ గొపి వ్ారత పరజలిందరి కోసమ మీరు చెైనీయ లు, అమెరికనై లేక పరపించింలో ఉనన ఎవరైనా అయి
ఉిండవచ ు. నీవు ఇపుిడు దేవునితో ఈ సమాధానమ మరియ ఈ నిత్యజీవమ న కలిగి ఉిండగలవు.
నీవు ఈ కిింర ది పారరాన చేయగలవు.
పరయమెైన యిేసత, నేన

పాపిం చేశానని మరియ

నీవు భూమికి వచిున దేవుని కుమారుడవని

నమ ాచ నానన . మరియ మీరు నా పాపాల కొరకు సలువపెై మరణిించి సమాధి చేయబడి, త్రువ్ాత్
మరణిం మీద విజయిం చతపించడానికి సమాధిన ిండి తిరిగి లేచారని నమ ాత్ నానన . నేన మీయింద
నా నమాకానిన ఉించ త్ నానన .
మీరు ఈ పారరానన నమిా మరియ దానిని పారరిాించినట్ై తే
ల అపుిడు నీవు ఇపుిడు మరియ నిరింత్రమ
దేవుని బిడడ వు.

