9 . డాక్టరు లూకా అధిక్ కొలస్టాటాల్ క్ు గల కారణం గురంచి ఏమి చెప్పవలసి ఉంది
వ ాంగు జు ఫాంగ్ తన పనికి వెళ్ళడానికి మెట్ు లపై పైకి వెళ్త ్ాండగ అకస్ ాతత
త గ ఊపిరి పిల్చడాం కష్ట మెైనది
మరియు తన ఛాతిచుట్లట ఎదో పిాండేస్త ుననట్ల
ు గ తన ఛాతిల్ో తీవ్రమెైన నొపిి కలిగిాంది. తాను స్ ధారణాంగ
పైకి ఎకకుతతాంట్ాడు మరియు తరచుగ ఊపిరి పీల్కచకోవ్డాం కష్ట మవ్ుతతాంది. అయినపిట్ికీ, అాంతకక ఈ
రోజు అది చాల్ా దారుణాంగ ఉాండెను మరియు ముాందు ఎననడు ఆ విధాంగ ఊపిరి పీల్చడాం కష్ట ాంగ కలిగి
ల్ేడు. అతను ఆగి, కొాంత స్మయాం విశర ాంతి తీస్ుకొనగ నొపిి కొాంచెాం కకదుట్పడాంది. అయినపిట్ికీ,
అతను మరల్ా మెట్ు యొకు చివ్రి భాగమును ఎకకుట్ ప్ ర రాంభాంచినపుిడు నొపిి ఇాంతకకముాందు కాంట్ే
తీవ్రాంగ అయియాంది. అతనికి ఎకకువ్గ చెమట్ పట్ిట విక రాంగ మారెను. అతను స్హాయాం కోస్ాం పిల్కవ్గ
అతనితో ప్ ట్ల పనిచేస్త ునన స్హో దో యగుల్క వ్చిచ అతనిని పైఅాంతస్ుతకక తీస్ుకకని వెళ్లు అాంబుల్ెన్స్ కొరకక
పిలిచారు. అాంబుల్ెను్ వ్చిచ అతనిని దగగ రల్ో ఉనన వెైదయశ ల్కక తీస్ుకక వెళ్ళళరు, అకుడ వ రు అతనికి
గుాండెప్ో ట్ల ఉాందని నిరా రణ చేశ రు. వ ాంగు జు ఫాంగ్ రెాండు వ ర ల్ తరువ త ఇాంట్ికి వెళ్ళళడు క నీ అతను
కొాంచెాం అనారోగయాంగ నే ఉనానడు. అతను ఆస్ుపతిరల్ో ఉనన స్మయాంల్ో వెైదుయల్క అనేక రకత పరీక్షల్క
చేశ రు. అాందుల్ో ఒకట్ి కోల్ెస్ట ా ల్ పరీక్ష. అతని కోల్ెస్ట ా ల్ అధికాంగ ఉననది. వెైదుయల్క అతనికి గుాండెప్ో ట్ల
ర వ్డానికి పరధాన క రణాల్ల్ో నిజానికి ఇదే క రణమని చెప్ ిరు. వ ాంగు జు ఫాంగ్ ఇాంతకక ముాందెననడూ
కొల్ెస్ట ా ల్ గురిాంచి వినల్ేదు. అతని రకత ాంల్ో ఉనన విష్యాం ఏమిట్ి?
పరపాంచాంల్ో

చాల్ా మాంది గుాండెప్ో ట్లల్ దాార మరణిస్త ునానరు. గుాండెప్ో ట్లల్క పల్క క రక ల్ దాార

కల్కగుతాయి. అయినపిట్ికీ, ప్ ర ధమిక క రణాం కొల్స్ట ా ల్క అధికాంగ కలిగి ఉాండట్ాం. కొల్స్ట ా ల్క అనగ ఏమి?
కొల్స్ట ా ల్ అనగ మన క ల్ేయాం తయారుచేసే కొవ్ుా మరియు మనాం తినేది. చాల్ా అరుదెైన జనుయపరమెైన
పరిసి తతల్క తపి, అధిక కొల్ెస్ట ా ల్కకక క రణాం కొల్స్ట ా ల్క కలిగిన ఆహార నిన అధికాంగ తీస్ుకొనుట్ వ్ల్నే.
కొల్స్ట ా ల్ గురిాంచిన ముఖ్యమెైన విష్యాం ఏమిట్ాంట్ే మనకక ఎకకువ్ుగ హాని కలిగిాంచే వ ట్ిని అధికాంగ
కలిగి ఉాంట్లాంది. చాల్ా తకకువ్ుగ ఉాండట్ాం కూడా హానికరమే క ని అది స్ ధారణాంగ అరుదుగ ఉాండే
ఆహారాం దొ రకని ర ష్టట ా ల్ల్ో మాతరమే జరుగుతతాంది. ఇాంక ఆహారాం దొ రకని ర ష్టట ా ల్ల్ో

పరధాన స్మస్య

వ రిల్ో ప్ో ర ట్ీను చాల్ా తకకువ్ుగ ఉాంట్లాంది, మరియు అతి ఎకకువ్ కొల్స్ట ా ల్ ఉాంట్లాంది. వ ాంగ్ జు ఫాంగ్ తన
రకత ాంల్ో అధిక కోల్ స్ట ా ల్ ఎల్ా ప్ ాండుకకనానడు?

మొదుట్ అతని క ల్ేయాం దానిని చేసిాంది. మన క ల్ేయాల్నిన కోల్స్ట ా ల్కను చేస్త యి. ఇది చాల్ా కిుష్టమెైన
పరకయ
ిర . మన శరీరాం పరతిరోజు శరీర భాగ ల్ను నిరిాాంచడానికి ఈ కోల్స్ట ా ల్కను ఉపయోగిస్త ుాంది. అాందువ్ల్న
మనకక కోల్స్ట ా ల్క అవ్స్రాం. మన శరీర ల్ల్ో రస్ యనాల్క మరియు చినన కణాల్ యొకు గోడల్క
నిరాాంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతతాంది. నిజానికి కోల్స్ట ా ల్క ల్ేకకాండా మన శర ర ల్ల్ో చినన కణాల్
గోడల్క కలిగియుాందల్ేము ఎoదుకాంట్ే కోల్స్ట ా ల్ే మన కణాల్ గోడల్ల్ో ముఖ్యమెైన పదారధాం.
దేవ్ుడు మన శరీర ల్ను ఎాంత పూరణాంగ చేశ డో అదుుతాం క దా? దేవ్ుడు కొాంచెాం చాల్ా మాంచిది, చాల్ా
చెడడగ

కూడా

మారగల్లిగే

స్ునినతమెైన

స్మతతల్యతను

స్ృషిటాంచాడు.

చూడబడుతతాంది. బైబిల్క కూడా దీని గురిాంచి చెపత ుననది ఏమనగ

ఆ

విధాంగ

కొల్స్ట ా ల్

'నా అాంతరిాందియ
ర ముల్ను నీవే

కల్కగజేసితివి నా తలిు గరుమాందు ననున నిరిాాంచినవ డవ్ు నీవే. నీవ్ు ననున కల్కగజేసిన విధము చూడగ
భయమును

ఆశచరయమును

నాకక

పుట్లటచుననవి

అాందునుబట్ిట

నేను

నీకక

కకరతజఞ తాస్ుతతతల్క

చెలిుాంచుచునానను, నీ క రయముల్క ఆశచరయకరముల్క. ఆ స్ాంగతి నాకక బాగుగ తెలిసియుననది. నేను
రహస్యమాందు పుట్ిటనవ డను భూమియొకు అగ ధస్ి ల్ముల్ల్ో విచితరముగ నిరిాాంపబడననాడు నాకక
కలిగిన యిెముకల్క నీకక మరుగెై యుాండల్ేదు. నేను పిాండమునెై యుాండగ నీ కనునల్క ననున చూచెను,
నియమిాంపబడన

దినముల్ల్ో

ఒకట్ైన

క కమునుపే

నా

దినముల్నినయు

నీ

గరాంధముల్ో

లిఖితముల్ాయిెను (కీరతనల్క 139: 13-16).
ఎాంత అదుుతాంగ దేవ్ుడు మనల్ను పూరణ స్మతతల్యతతో స్ృషిటాంచాడు. మన శరరీరాంల్ో అనీన పూరణాంగ
ఉనానయి మరియు మనాం తినే ఆహారాం మనకక రెాండట్ిని, స్హాయాం ల్ేదా హాని చేస్త ుాంది. దేవ్ుడు
మనల్ను ఇాంత పూరణ స్మతతల్యతతో స్ృసిటాంచడాం చాల్ా అదుుతాం. మనాం స్ిష్ట ాంగ
ఆశచరయాంగ

దీనియాందు

నిల్ోచవ లి. అాంతమాతరమే క కకాండా, మన శరీరాంల్ో ఇది స్మతతల్యతను తపిి పదా

స్మస్యల్ను కల్కగజేసే చినన భాగమని మనాం ఆల్ోచిాంచాలి. దేవ్ుడు అవి అాంత స్మతతల్యతతో ఉాండాల్ని
దేవ్ుడు ఎాందుకక చేసి ఉాంట్ాడని నీవ్ు ఆల్ోచిస్ుతనానవ్ు? ఒక విష్యాం ఏమిట్ాంట్ే మనకక జీవితాంల్ో
చిననవి కూడా పదా స్మస్యల్ను కల్కగజేయడానికి క రనమవ్ుతాయని చూపిాంచడానికి.
ప్ పాం కూడా జీవితాంల్ోఅల్ాాంట్ి విష్యమే. ఒక చినన ప్ పాం ఒక పదా స్మస్యకక క రణమవ్ుతతాంది. దీనిని
మనాం మొట్ిటమొదట్ భూమి మీద జరిగిన ప్ పాం దాార చూడవ్చుచ. ప్ పము అనగ కేవ్ల్ాం దేవ్ుడు
మనలిన ఏమి చేయమాంట్లనానడో దానికి వ్యతిరేకాంగ వెళ్ళడాం. హవ్ా అని పిల్కవ్బడన ఒక సీత ీ మొదట్ి

ప్ ప్ నికి క రణమయిాంది. ఈ కథ బైబిల్కల్ో ఉనన మొదట్ి పుస్త కాంల్ోనే ర యబడాంది. ఈ కధ హవ్ా
స్ తానుతో శోధిాంచబడ దేవ్ుడు ఆమెను చెట్ట లనుాండ తినవ్దా నన పాండును తినదని కథ చెపత ుాంది. అపుిడు
తన భరత యిెైన ఆదాముకక కూడా అదే చెట్ట ల నుాండ ఆ పాండు ను తినడానికి క రణమయిాంది. స్మస్య ఎాంట్ాంట్ే
దేవ్ుడు ఆ చెట్ట లనుాండ ఆ పాండును తినవ్దా ని కేవ్ల్ాం వ రి విదేయతను పరీక్ాంచడానికి చెప్ ిడు. వ రిదారూ
విఫల్మయాయరు. పాండును తినడాం అాంత పదా పనా? అని ఎవ్రు ఆల్ోచిాంచి ఉాంట్ారు. స్మస్య వ రు
పాండును తినడాం క దుగ ని దేవ్ునికి అవిధేయత చూపిాంచడము. వ రి యొకు వ్యకితగత గరాాం క రణాంగ
ఆదాము మరియు హవ్ా యొకు మారగ ాం మరియు జాఞనాం దేవ్ునికాంట్ే గొపిది అనుకకనానరు. ఇదే ప్ పాం
అాంట్ే. దాని తరువ త పరపాంచాం అాంతా ఒక పరిపూరణమెైన జీవితాం నుాండ చెదిరిప్ో యిాంది. మరియు మనిషి
తన హృదయాంల్ో దుర శ, దేయష్ాం, స్ ారధాం మరియు ఇతర వ ట్ిని నిాంపుకకని పరతిరోజు జీవిస్ుతనానడు.
కొల్స్ట ా ల్క గురిాంచి మాట్ాుడట్ానికి వెనకక వెళ్ళదాము. మనకక ఒకస్ రి స్రిప్ో యినాంత కొల్స్ట ా ల్క ఉాంట్ే,
దానికాంట్ే అధికాం మన శరీరాంల్ో హానికరాంగ ఉాంట్లాంది. నిజానికి మనాం అదుపుల్ో తిాంట్లననాంతవ్రకక
మన క ల్ేయాల్క కూడా అదుపుల్ోనే కొల్స్ట ా ల్కను ఉతితిత చేస్త యి. అయినపిట్ికీ, అధికాంగ ఉనన
స్మయాల్ల్ో స్మస్యల్కక క రణమవ్ుతతాంది. మనాం ఈ చరచల్ో ఇాంతకకముాందే చూసినట్ల
ు గ కొాంత మాంది
జనుయపరమెైన పరిసి తతల్క కలిగి, వ రి శరీరాం మరియు క ల్ేయాం అధిక కొల్స్ట ా ల్కను చేస్త ుాంది. ఈ జనుయ
పరమెైన పరిసి తతల్క వ రస్తాాంగ వ రి యొకు తలిు తాండురల్ నుాండ ప్ ాందుకకనానరు. దీని గురిాంచి వ రు
ఏమి చేయగల్రు? కేవ్ల్ాం మాందుల్తో క కకాండా దీని గురిాంచి చాల్ా తకకువ్ చేయగల్ము. అయినపిట్ికీ,
పరజల్క పదా మొతత ాంల్ో ఈ జనుయ పరమెైన పరిసి తతల్క కలిగి ఉాండే వ రు చాల్ా తకకువ్. అది మొతత ాం
జనాభాల్ో 1% కాంట్ే కూడా తకకువ్.
కొల్స్ట ా ల్క అాంట్ే ఏమిట్ి? అని పరజల్క అడుగుతారు. కొల్స్ట ా ల్క అాంట్ే కేవ్ల్ాం ఒక రకమెైన కొవ్ుా.
చాల్ ఎకకువ్ మాంది పరజల్క అదిక కొల్స్త ా ల్ను కలిగి ఉాంట్ారు, దానికి క రణాం వ రు ఎకకువ్ుగ
కొల్స్ట ా ల్కను తినట్ము. ఇది ఎల్ా జరుగుతతాంది? చాల్ా ఆహారపదారధ ల్క కొల్స్ట ా ల్నున కలిగి ఉనానయి.
గుడుు, షల్ ఫిష్, మామా్హార ల్క కూల్స్త ా ల్కను కలిగియుాండే పరధాన ఆహారాం, వెనన, ప్ ల్క మరియు
నూనెల్క వ్ాంట్ి ప్ ల్ ఉతితత
త ల్క. మనల్ో కొాంతమాంది మాంచుగడడ మొన వ్ల్ె మనాం తినే కొవ్ుా కూడా
కనబడనిదని తెల్కస్ుకకనానరు. ఉదాహరణకక, చాకెుట్ు ల, గుడుడ యొకు పచచస్ న, జునునల్ో మూడు
వ్ాంతతల్ కొవ్ుా ఉాంట్లాంది. రొట్ట మరియు వేరుసనగల్ో స్గాం కొవ్ుా ఉాంట్లాంది. పక న్స మరియు కొనిన రక ల్

క యల్క మరియు గిాంజల్ల్ో మూడు వ్ాంతతల్ కొవ్ుా ఉాంట్లాంది. ఇవి అనిన కూడా కొవ్ుా కొల్స్ట ా ల్క క వ్ు
క ని అధికాంగ దానితో ఉాంట్లాంది. ఒక ముఖ్యమెైన స్మస్య ఏాంట్ాంట్ే అభవ్ృదిధ చెాందిన పరపాంచాం ల్ో మరియు
పట్ట ణ ప్ ర ాంతాల్ల్ో కొవ్ుాను తీస్ుకోవ్డాం రోజుకక 20% నుాండ 40% పరుగుతతననట్లట తెల్కస్ుతాంది. స్మస్య
ఇకుడే ఉననది. పరజల్క ఆహారాం ఎకకువ్ుగ తీస్ుకోవ్ట్మే క కకాండా తకకువ్ ఆరోగ యనిన ఇచేచ ఆహారాం
తీస్ుకకాంట్లనానరు.
కొల్స్ట ా ల్క స్మస్యల్కక క రణాం అయియయ అనేక రక ల్ నూనెల్క ఉనానయనే విష్యానిన గరహాంచట్ాం చాల్ా
ముఖ్యమెైన విష్యాం. ఉదాహరణకక కొనిన రక ల్ నూనెల్క కొల్స్ట ా ల్కను అదికాం చేస్త యి మరి కొనిన రక ల్
నూనెల్క కొల్స్ట ా ల్క స్ ధారణ స్ి యిల్ో ఉాండేల్ా చేస్త యి ల్ేదా తకకువ్ుగ చేస్త యి. కొల్స్ట ా ల్క అధికాంగ
చేసే నూనెల్ను స్ాంతృపిత నూనెల్క అాంట్ారు. ఇవి మాంచివి క వ్ు. కొల్స్త ర ా ల్ల్ో స్ ధారణ సిితిల్ో ల్ేదా తగిగాంచే
నూనెల్ను బహుళ్ అస్ాంతృపిత నూనెల్క అాంట్ారు. ఏ నూనె ఏ రకమెైన దానిని కలిగి ఉాందో మీకక ఎల్ా
తెల్కస్ు? నూనెల్క చూడడానికి ఒకేరకాంగ ఉాండడాం వ్ల్న చూసి ఇది ఈ రకమెైన నూనె అని చెపిల్ేము.
మీరు కేవ్ల్ాం డబాాపై చూసేత అది మీకక చెపత ుాంది. అనిన డబాాల్పై అది ఎట్లవ్ాంట్ి నూనె అని ర సి ఉాండదు.
చెైనాల్ో ఎకకువ్గ నూనెతో వ్ాంట్ చేస్త రు క బట్ిట, చెైనాల్ో ఇది చాల్ా ప్ ర ముఖ్యమెైనది. ఇది వ రి వ్ాంట్ల్ల్ో
కిాంర ది ల్ేదా చెడు వెైపై ఉాంది. అదృష్ట ాం ఏాంట్ాంట్ే చెైనీయుల్క కేవ్ల్ాం ఇతర నూనెల్ కాంట్ే అాంత హాని కలిగిాంచని
వేరుసనగ నూనెల్నే ఎకకువ్ుగ ఉపయోగిస్త రు.
ఎాందుకక అధిక కొల్స్ట ా ల్క గుాండె వ యధికి క రణాం అవ్ుతతాంది? కొల్స్ట ా ల్ మన రకత ాంల్ో ఉాంట్లాంది, ఇది నోట్ి
దాార తీస్ుకొనబడ క ల్ేయాంతో చేయబడుతతాంది. అయితే ఇది గుాండెకక ఎల్ా పరభావ నిన కలిగిస్త ుాంది?
అధిక మొతత ాంల్ో ఉనన కొల్స్ట ా ల్క మన శరీర ల్ల్ో ఉనన ధమనుల్ ల్ోపల్ ఇరుకకుప్ో తతాంది. శరీరాంల్ో ఉనన
ధమనుల్ నాళ్ళల్క గుాండె నుాండ ఇతర శరీర భాగ ల్కక రకత నిన స్రఫర చేస్త ుాంది అని గురుత తిరిగ జాఞపకాం
చేస్ుకోాండ. సిరల్క శరీర భాగ ల్ నుాండ రకత నిన గుాండెకక చేరవేస్త యి. ఆ విధాంగ ధమనుల్క రకత నిన
మెదడుకక మరియు ఇతర భాగ ల్కక, ఉదాహరణకక క ళ్ళకక స్రఫర చేయడాంల్ో ఈ కొల్స్ట ా ల్ ధమనుల్ల్ో
ఇరుకకుప్ో తతాంది. గుాండె కూడా శరీరాం యొకు ఒక అవ్యవ్ాం మరియు దీనికి రకత ాం క వ్లి క బట్ిట దీనికి
పరస్రణ చేయట్ాం కోస్ాం దీని చుట్లట ధమనుల్క ఉాంట్ాయి. ఈ గుాండె చుట్లట ఉాండే ధమనుల్క గడడ కట్ట డాం
దాార గుాండెకక రకత పరస్రణ జరగక ప్ో వ్డాం దాార గుాండెప్ో ట్లల్క కల్కగుతాయి.

దీని గురిాంచి ననున మీకక మరిాంత వివ్రాంగ వివ్రిాంచనివ్ాాండ. కొల్స్ట ా ల్క అదనపు మొతత ాంల్ో ధమనుల్
ల్ోపల్ ఉాంట్లాంది. మధు మేహాం, తకకువ్ దాంతపరిరక్షణ, అధిక రకత ప్ో ట్ల, బరువ్ు అధికాంగ ఉాండుట్
మరియు వ యయామ ల్ేమి వ్ల్ె ధూమప్ నాం కూడా కొల్స్త ా ల్ సేకరణకక దో హద పడుతతాంది. అయినపిట్ికీ
కొల్స్ట ా ల్క అనేది ముఖ్యము. నిజానికి పరతి రెాండు ప్ యిాంట్ల
ు ఒకు కొల్త కాంట్ే మరొక ప్ యిాంట్
అధికముగ కొల్స్ట ా ల్క ఉాంట్ే గుాండెప్ో ట్ల వ్చేచ అవ్క శాం ఉాంది. క బట్ిట మీ కొల్స్ట ా ల్ ఉాండాలి్నాంత కాంట్ే
100% ఉాంట్ే అపుిడు 50% గుాండెప్ో ట్ల ర వ్డానికి అవ్క శాం ఉాంది. ఇది కొాంత పరతేయకమెైన ఎగురుట్.
మీ శరీర ల్ల్ో ఉనన ధమనుల్ల్ోని కొల్స్ట ా ల్ క ల్కరమేనా మాందాంగ మరియు అధికమాందాంగ మారుతతాంది.
అవి ధమనుల్క మూస్ుకక ప్ో యి రకత పరవ హాం ఆగిప్ో యియాంత మాందాంగ మారవ్చుచ. అల్ా జరిగినపుిడు
రకత పరస్రణ జరగ లి్న అవ్యవ ల్కక ల్ేదా ఏ భాగమెైతే రకత నిన అాందుకోవ ల్ో ఆ భాగము స్రిగగ
పనిచేయకప్ో వ్చుచ ల్ేదా చనిప్ో వ్చుచ. ధమని యొకు పరతి బాందకము ధమనిల్ో ఉాండే కొల్స్ట ా ల్క ఫల్కాం
యొకు ముకు పరభావ్ాం చూపిాంచగ

అది విరిగిప్ో యి మొతత ాం ధమనికి ఆట్ాంకాం కల్గడాం కూడా

జరుగవ్చుచ. అపుిడు అకస్ ాతత
త గ మెదడుకక ల్ేదా గుాండెకక వెళ్ళళ రకత నిన ఆట్ాంకాం పరచట్ాం వ్ల్న
గుాండెప్ో ట్ల క రణాం అవ్ుతతాంది. ఇది అతిపదా వెైదయ అతయవ్స్రాం. కొనిన నిమిష్ట ల్ల్ో వెైదయాం చేయకప్ో తే
పరజల్కక శ శాత నష్ట ాం కల్కగవ్చుచ ల్ేదా రోగి మరణిాంచవ్చుచ.
బైబిల్ కూడా రకత ాం ల్ేకకాండా ఉాండుట్ అనే విష్యాం గురిాంచి మాట్ాుడుతతననది. ఈ రకత ల్ేమి అనేది యియస్ు
కీస్
ర త ుకక సిల్కవ్ల్ో మరణాం స్ాంబధిాంచినది. 2000 స్ాంవ్త్ర ల్ కిత
ర ాం ల్ేదా కీర. శ. 35 ల్ో నజరేతత వ డెైన
యియస్ుగ కూడా తెలియబడన యియస్ు మన ప్ పముల్ కోస్ాం సిల్కవ్పై మరణిాంచాడని బైబిల్ చెపత ుాంది. అది
మన కొరకక రకత నిన చిాందిాంచడానిన అనే దాని గురిాంచి కూడా మాట్ాుడనది. ఈ రోజు జీవిస్ుతనన మనకక దీని
అరధాం ఏమిట్ి? స్ుమారు కీరస్త ు శకాం 80 ల్ో ర యబడన బబి
ై ల్ ల్ో ఉనన హెబిరయుల్కకక ర సిన పుస్త కాంల్ో
యియస్ుకీస్
ర త ు యొకు రకత ాం గురిాంచి తెలియ జేస్త ుాంది: అయితే కీస్
ర త ు ర బో వ్ుచునన మేల్కల్ విష్యమెై
పరదానయాజకకడుగ వ్చిచ, తానే నితయమెైన విమోచన స్ాంప్ దిాంచి, హస్త కకరతము క నిది, అనగ ఈ స్ృషిట
స్ాంబాంధము

క నిదియు,

మరి

ఘనమెైనదియు,

పరిపూరణ మెైనదియునెైన

గుడారముదాార ,

మేకల్యొకుయు కోడెల్యొకుయు రకత ముతో క క, తన స్ారకత ముతో ఒకుస్ రే పరిశుదా స్ిల్ముల్ో
పరవేశాంచెను. ఏల్యనగ మేకల్యొకుయు, ఎడు యొకుయు రకత మును, మెైల్పడన వ రిమిద ఆవ్ుదూడ
బూడదె చల్కుట్యు, శరీరశుదిా కల్కగునట్ల
ు వ రిని పరిశుదధ పరచినయిెడల్, నితతయడగు ఆతాదాార

తనునతాను దేవ్ునికి నిరోాషినిగ అరిిాంచుకొనిన కీస్
ర త ుయొకు రకత ము, నిరీీవ్ కియ
ర ల్ను విడచి జీవ్ము గల్
దేవ్ుని సేవిాంచుట్కక మనస్ ్క్ని ఎాంతో యిెకకువ్గ శుదిధచేయును.
చెైనా బీజాంగ్ ల్ో ట్ియాన్స ట్ౌన్స వ్దా 100 స్ాంవ్త్ర ల్ ప్ ట్ల ష్ట ాంగ్ డకక మేకల్క మరియు
ఎదుాల్కక బల్కల్కగ అరిిాంచట్ాం జరిగిాంది. ఇది చెైనీయుల్ ప్ పముల్ కొరకక మరియు మాంచి పాంట్ల్ కొరకక
బల్కల్క అరిిాంచట్ాం జరిగిాంది. అయినపిట్ికీ యియస్ు సిల్కవ్ల్ో మరణిాంచినపుిడు దేవ్ునికి స్మరిిాంచ
వ్ల్సిన బల్కల్క ఇాంక అవ్స్రాం ల్ేదని బైబిల్ చెపత ుననది. ఎాందుకక? ఎాందుకాంట్ే యియస్ు తన స్ ాంత రకత ాం
దాార పరవేశాంచట్ాం వ్ల్న ఆయన శ శాత విముకితని కలిగియునానడు. ఇాంతకక ముాందు చెపుికకనన
పరక రాం ఈ విముకిత దేవ్ునికి నిాందారహత విముకిత. మరణానికి నడపిాంచే కిరయల్నుాంది ఇది మన
మనస్ ్క్నిన జీవ్ము గల్ దేవ్ునిన సేవిాంచుట్కక మనల్ను కడుగుతతాంది. ఎాంత గొపి వ గధ నము.
యియస్ుకీస్
ర త ు యొకు మరణము మనల్ను దేవ్ునిని సేవిాంచడానికే క కకాండా దేవ్ుని యిెదుట్ మన ప్ ప్ ల్క
క్షమిాంచబడడానికి అనుమతిస్ుతాంది.
కేవ్ల్ాం అధికాంగ ఉనన కొల్స్ట ా ల్క మన ధమనుల్ నుాండ రకత ాం బయట్కక ర కకాండా ఎల్ా అడుడ
కకాంట్లాందో అదే విధాంగ మన ప్ ప్ ల్క

కూడా దేవ్ునికి మనకక ఉనన స్ాంబాంధానికి అడుడ పడతాయి.

అయినపిట్ికీ యియస్ుకీస్
ర త ు యొకు మరణము మరియు ఆయన చిాందిాంచిన రకత ాం దానిని నా కొరకక
మారిచవేసిాంది. నా విశ ాస్ నిన ఆయన మీద ఉాంచట్ాం వ్ల్న నేను శ శాతాంగ జీవిాంచగల్ను. నేను దీనిని
ఎల్ా చేయగల్ను ల్ేక తెల్కస్ుకోగల్ను?
మీరు నాతో కూడా ఈ ప్ ర రధనను చేయగల్రు.
పిరయమెైన యియస్ూ, నేను తపుి చేసి, నీకక వ్యతిరేకాంగ ప్ పాం చేశ నని నాకక తెల్కస్ు. నీవ్ు నా
ప్ పముల్ కొరకక సిల్కవ్ల్ో మరణిాంచి నా కొరకక నీ రకత నిన చిాందిాంచావ్ని నేను నముాతతనానను.
నీవ్ుచనిప్ో యిన తరువ త స్మాధి చేయబడ మూడవ్ రోజున స్మాధినుాండ తిరిగి ల్ేచావ్ని నేను నముా
తతనానను. నా కొరకక దానిని చేసినాందుకక కకరతజఞ తల్క. నా యొకు విశ ాస్ నిన నీల్ో ఉాంచుతతనానను.
నీవ్ు గనుక ఈ ప్ ర రధన చేసినట్ల
ు అయితే ఈ రోజు నుాండ నీవ్ు కూడా దేవ్ుని బిడడ వే మరియు నిరాంతరాం
జీవిాంచగల్వ్ు.

