
3.14 Distracted Thinking as a Result of How We Think Part II 

నిసా్స రమైన/ కొది్దపాటి ఆలోచన దాని వలన కలుగు పరిణామములు మనము ఎలా ఆలోచిసా్సము? 

పార్ట ్2  

ఈ రోజు డాక్ టర్ లూకా నిసా్స రమైన/ కొద్దపిాటి ఆలోచనా అలవాట్లనుండి పరధా్య న ఆలోచనలతో 

బాధపడటానికి గల కారణాలన కొనస్సగిసా్సరు. క్కిుంద ఇదే సమసా తో బాధపడుతూ, ఆ సమసా  నుండి ఆమె 

ఎలా వ్ా కిగాత అభివృద్ద ిపుంద్దుందో తెలిపే క్థ ఉనన ద్ద.  

యుకా్స  చైనాలోని పెద ిపట్టణంలో వైదా శాలలో నివ్సుంచే 30 సంవ్తా రాల వ్ా కి.ా అతడు 5 సంవ్తా రాల 

నుండి ఆ వైదా శాలలో ఉుంటునాన డు. అతనికి పెళ్లల 5 సంవ్తా రాలు అయుంద్ద మరియు 3 సంవ్తా రాల 

క్సమార్త ాకూడా ఉుంద్ద. యుకా్స  తన పనిలో ఆనంద్దచేవాడు, కానీ గత 6 నెలల నుండి పనితో కూడిన కొనిన  

క్ష్టట లు పెరుగుతూ వ్చ్చా య. అతన ఎుందుక్స చేసా్తనాన డో అతనికి తెలియదు. పనిలో అతన మంచిగా 

వైద్యా  అుంద్దచ్చలనక్సనాన డు, ఎుందుకంటే మరికొనిన  సంవ్తా రాలలో అతన మొదలు పె ట్టయే 

డాక్ టరేట్ విదా్య భా్య స్సనికి ఆ విభ్యగంలోని పెదలి సఫారస్త కావ్లెన. అతనికి అతని పని అుంత బాగాలేదని 

భయపడాాడు. 

యుకా్స  తన విభ్యగంలోని అధికారి ఇుంకా క్ష్టపడి పని చేయాలని చెపేే సరికి అతడు ఇతని పనిని 

నచా లేదోమోనని ఆలోచిుంచస్సగాడు. యుకా్స  అతని భ్యరా క్స క్పసా్తత వైదా శాలన విడిచి 

వెళ్ళ మంటారేమో అని కూడా చెపేా డు. యుకా్స  తన విభ్యగంలోని పాట్ా పుసా్సకానిన  (MUST BE DIFFERENT) 

తిరిగి కొనిన  నెలలలో చదవాలనక్సనాన డు. అతన, ఇటివ్లే అతని ఆధవ రా ములో చనిపోయన ఇదరిి 

రోగుల మరణాలక్స అతనే కారణమని ఆలోచిుంచస్సగాడు.  

సమసా  ఏమిటంటే యుక్సా క్స ఏమి చేయాలో తెలియలేదు. అతన వాా యామం చేశాడు, ఎక్సు వ్ 

నిక్దపోయాడు, ఇుంకా వేరే విధంలో ఎలా ఆలోచిుంచ్చలో అనే అుంశాలపై పుసకాాలన చద్దవాడు, కానీ అతన 

ఇుంకా విచ్చరంగానే ఉనాన డు మరియు ఆ సమసా  ఇుంకా ద్యరుణంగా మారిుంద్ద. అతనిని ఉదాో గం నుండి 

తోలిగిుంపబడతాడు అని మాక్తమే తెలుస్త.  

పని వ్ద ిఅతని స్నన హితుడొక్డు యుకా్స  నీ పనిలో చ్చల తేడాక్నిపిసా్తుంద్ద, ఎుందుక్స నీ  ధా్య స వేరే వైపుక్స 

మళ్ళళ ౦దని అతడు యుక్సా ని అడిగాడు. యుకా్స  అతని స్నన హితుడు సమసా న తెలిసకొుంటే, అుందరికి 

తెలిస ఉుంటుుందని, అతని విభ్యగంలోని   

అధికారి కూడా గమనిుంచి ఉుంటాడు అనక్సనాన డు. యుకా్స  స్నన హితుడు అతని పట్ల క్రదధక్లిగి ఒక్ రోజు 

పని తరువాత ఇదరిు మాటాల డుక్సనాన రు. యుకా్స  అతనికి ఉనన వాటిని చెపేా డు. అతని స్నన హితుడు 

ధా్య సపోయుంద్ద అని చెపిే నపే టికిని, అతడు మంచి పని చేశాడు. యుకా్స  స్నన హితుడు భ్యరంతో క్పజలు 

క్లిగియుుండి బాధపడే సమసా ల గురిుంచి ఎరిగి ఉనాన డు. వారు మాటాల డుతూ ఉుండగా అతని స్నన హితుడు 

చ్చల క్రదధగా విని, యుకా్స  మాటాల డిన చ్చలా సమయం తరువాత అతని స్నన హితుడు ఏమైనా సలహాలు 

ఇవ్వవ చ్చ అని అడిగాడు. యుకా్స  అతని స్నన హితుని నుండి ఏదైనా వినడానికి సంతోషంగా ఉనాన డు, 

ఎుందుకంటే అద్ద అతనికి ఉపయోగపడుతుుందనక్సనాన డు. యుకా్స  స్నన హితుడు మన జీవితాలపై 

క్పభ్యవితం చేస్న వివిధ ఆలోచనా రకాలన వివ్రిసా్త మొదలు పెటాట డు. అతనికి ఇుంకా కొనిన  సందేహాలు 

ఉనన పే టికిని కొనిన  చెపాునాన డు.  

అతడు మొదట్ చెపిే నద్ద ఏమిటంటే ముగిుంపుక్స ఎదురుచూడడం. యుకా్స  స్నన హితుడు క్కిుంద్ద విధంగా 

ముగిుంపులలోకి ఎదురుచూడడం  గూరిా  మొదలు పెటాట డు.  

1. ముగింపులకు ఎదురుచూడడం 

స్సధ్యరణంగా ఈ రకంలో ర్తుండు ఉప విభ్యగాలు ఉుంటాయ. అుందులో మొదటిద్ద మనసా్త  పఠనంగా 

పిలువ్బడిుంద్ద. మనసా్త  పఠనంలో మనము తవ రగా ఇతరుల ఆలోచనలు కావాలి అనక్సుంటాము. 

వాసవాానికి మనము ఇతరుల మనసా్త లన చదువ్లేము మరియు స్సధ్యరణంగా వారు ఏమి 

ఆలోచిసా్తనాన రు, వారి భ్యవాలు వారు చెపే నిదే మనక్స తెలియదు. ఈ రక్పు ఆలోచన అనేద్ద సరవ  

స్సధ్యరణం మరియు అనేక్ మంద్దలో క్ష్టపూరితక్స కారణమవుతుుంద్ద. ఎక్సు వ్స్సరుల మనం అనక్సనేద్ద 

ఏమిటంటే క్పజలు మనలిన  గూరిా  చెడగాా ఆలోచిసా్తనాన రే కాని మంచిగా కాదు అని. ఉద్యహరణక్స మనము 

రేపు పనికి వెళ్ళళ నపు డు మనతో స్నన హపూరవ కంగా ఉుండేవారు ఆ రోజు మన పట్ల స్నన హరహితంగా మరియు 

మౌనంగా ఉుండినటుల ఊహిుంచుకుండి. మీరు హలో చెపిే నపు డు వారు ఎదో కొనిన  మాటాల డి వెళ్ళళ పోతే, మీక్స 



ఏమైుంద్ద "అతనికి  నా పట్ల పిచిా  పటిటుంద్య ఏమిటి?" అని. ఇద్ద జరిగినపు డు మీరు ఉక్దేగంగా భ్యవిుంచి 

ఉుండవ్చుా . ఇపు డు ఊహిుంచుకుండి ఆ సంఘట్నే జరిగిుంద్ద కానీ "అతనికి నా ప ట్ల పిచాి  పటిటుంద్య" అని 

ఆలోచిుంచే బదులు, మీరు 'అతడు ఒకే చెపిే తే నాక్స ఆరా రంా ' అని ఆలోచిుంచండి. ఈ ఆలోచనతో మీరు 

పూరిగాా వైరుధా మైన భ్యవ్వక్దేక్ములన తిరిగి ఇవ్వ గలరు, మీ ఉక్దేగాలు కూడా మారతాయ. ఇక్ు డు మీరు 

ఎుంచుకొనే ఆలోచన పాత అనభవాలపై ఆధ్యరపడి ఉుండవ్చుా న. మీరు ఇతరులు నా పట్ల బాధతో లేక్ 

కపముతో ఉుంటునాన రు అని విరవ సుంచడానిన  నేరుా కొుంటే, మీరు మొదటి ఆలోచననే క్లిగి ఉుండడానికి 

క్పేరేపిుంపబడతారు.  

రిండవ ఉపవిభాగము: అదృష్టమున చెపేే  తపిే దముగా పిలుసా్సరు. ఇద్ద మనం భవిష్ా తాులో జరిగే 

వాటిని ఇుంతక్సముుందే జరిగిపోయాయ అని ఎదురు చూస్న సమయంలో జరుగుతుుంద్ద. ఊద్యహరణక్స, ఒక్ 

వ్ా కి ావైదా  పరీక్ష చేయుంచి, వాటి ఫలితాల నిమితాం కొనిన  రోజులు వేచి ఉుండాలి. వారు అనిన  వైదా  పరిక్షల 

ఫలితాలు వారికి అననకూలముగా (నేగేటివ్) రావాలని కరుక్సుంటారు. వారి ఆవేశం మరియు బాధ అనిన  

అుంతక్సముుందే వ్చిా నటేల పెరుగుతాయ. ఏద్ద ఏమైనా, వాసవాానికి భవిష్ా త్ లో ఏమి జరుగుతుుందో మనక్స 

తెలియదు.  

యుకా్స కి తెలుస్త అతన ఎపు డు ముగిుంపు కసం ఎదురుచూడడం, ఇతరులు తన గూరిా  చ్చలా చెడగాా 

ఆలోచిసా్తనాన రని. యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు అతనికి పరా వ్స్సనంగూరిా  ఆలోచిుంచే వేరొక్ రక్ము గురిా  

చెపేా డు.  

2. పరయ వస్సనములు  

ఈ రక్పు ఆలోచన మనిషికి ఒక్ ఘట్న గురిా  ఉుండేటువంటి ఒక్ అనిరేశిిత ఊహాగానం. ఒక్ బాధ్యక్రమైన/ 

అననకూల ఘట్న జరిగి ఉుంటుుంద్ద. ఏద్ద ఏమైనా, వ్ా కి ా ఆ ఘట్న జీవితానిన  మారేా ద్దగా లేక్ ఒక్ 

క్ష్టసముక్ద్యగా ఆలోచిుంచవ్చాు , అద్ద వాసవాానికి అుంతపెద ిఘట్న కానపే టికిని. ఊద్యహరణక్స ఒక్ వ్ా కి ా

"తన ఊదాో గం పోతే జీవితం అయపోతుుందని" ఆలోచిుంచవ్చుా . వాసవాం ఏమిటంటే ఊదాో గం కలేో వ్డం 

అనేద్ద తటుటకవ్డానికి క్ష్టతరంగా ఉుంటుుంద్ద. ఏద్ద ఏమైనా, ఊదాో గం కలేో యనా క్పజలు జీవిసా్సరు. వారు 

వేరే ఊదాో గం పుంద్ద జీవితాలన కొనస్సగిసా్సరు. వ్ా కికాి వ్ా కిగాతంగా ఈ సతంా  తెలిసనపే టికినీ, వారి 

జీవితంలో భ్యవ్వదేవ గ క్పతుా తరాం చేదుగా ఉుంటుుంద్ద.  

యుకా్స కి తెలుస్త అతన అలా ఆలోచిుంచ్చడని. కొనిన  రోజులలో తన అధికారి అక్ు డికి వ్చిా  అతని 

ఊదాో గంనుండి తొలగిసా్సడని అతనికి తెలుస్త. ఈ విధమైన ఆలోచనా విధ్యనం భ్యవ్వక్దేక్ హేతువాద్యనికి 

ద్యరి తీసా్తుందని వివ్రిుంచి చెపేా డు.  

3. భావోద్రేగ హేతువాదం  

మనం ఎపు డైతే ఆమె భ్యవాలన చూస వా సవాానిన  నిరిారిుంచ్చలనక్సుంటామో ఆ సమయంలో భ్యవ్వక్దేగ 

హేతువాద్యనిన  వాడతాము. మనలిన  ఇతరులు ఇష్టపడడంలేదని భ్యవిుంచవ్చుా , అలా అనక్సుంటాము 

కాబటిట అద్ద తపే నిసరిగా వాసవాం. నిజానికి, మన భ్యవ్వక్దేగ హేతువాద ఆలోచనలు వాసవాానిన  చూడడానికి 

మంచి క్ళ్ళ జోడు కాదు. మన భ్యవ్వక్దేగాలు మన ఆలోచనలక్స క్పతిసంే ద్దసా్సయ. మరియు మనం ముుందు 

మాటాల డుక్సనన టులగా మన పాత ఘట్నలక్స మరియు మన జీవిత నమమ కాలక్స క్పతిసంే ద్దసా్సయ.  

చివ్రి ఆలోచనా భ్యగం ఏమిటంటే ఫలితాలక్స మనలిన  మనము నిుంద్దచుకవ్డం, దీనిని పరసనలైజేష్న్ 

అుంటారు. యుకా్స  ఇదరిి రోగుల మరణాలన గూరిా  ఆలోచిుంచినపు డు ఇదే జరిగిుంద్ద.  

4. పరసనలైజేషన్ (personalization)  

పరసనలైజేష్న్ లో (నో సే్న స్) వ్ా కి ా తనన తాన నిుంద్దచుకనన లేక్ ఏ ఆధీనం లేక్ ఘట్నలలో 

బాధా తన తీస్తకవ్డం. ఇద్ద తలిలద్యక్డులు తమ పిలలల అపజయాలక్స లేక్ చేదు క్పవ్రనాక్స తమన 

తాము నిుంద్దుంచుకనట్లో మంచిగా చూపబడుతుుంద్ద. తలిలద్యక్డులక్స కొుంత బాధా త మరియు పిలలల 

సంగతులనగూరిా  నిరాధ రిుంచగలిగినపే టికిని, వారికి పిలలలన క్పభ్యవితం చేస్న అనిన  కారకాలన 

ఆధీనంలో ఉుంచలేదు. మన ఆధీనంలో లేని సంగతులగూరిా  మనలన మనం నిుంద్దచుకవ్డం వ్లన 

మన స్సవ భిమానం తగిపిోతుుంద్ద లేద్య మన భ్యవాలు మారతాయ. యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు అతడు 

వాడిన పదధతులలో కొన్నన నా ఆలోచనా విధ్యనాలు మారేా  అవ్కాశం ఉుందని చెపేా డు. యుకా్స  స్నన హితుడు 

మన జీవితాలలో మనమందరం ఆలోచనా విధ్యనాలన అభివృద్దధ చెుంద్దుంచుక్సుంటామని స్తచిుంచెన. 

వాటిలో క్పతి ఆలోచనా విధ్యనం కూడా మన సవ గౌరవానిన  తగిుించవ్చుా , ఆతృతన పెుంచొచుా , మనం 



క్క్సుంగిపోే సతిిలోనికి తీస్తకొని పోవ్చుా . మన ఆలోచనా విధ్యనాలన గమనిసా్త, చేదున ఆపడానికి 

క్పయతిన సా్త లేక్ పనిచేయని/ పనికిరాని ఆలోచనా సహాయపడుతుుంద్ద. కానీ అద్ద గొపే  కొనస్సగిుంపున 

మరియు మన ఆలోచనలన గూరిా న చైతనంా  మారు లక్స సహాయపడుతుుంద్ద. యుకా్స  యొక్ు  

స్నన హితుడు అనిన టిని క్క్మంలో పెటిట, వాటి తీక్వ్తన దృషిటలో పెటుటకొని వాటిపై పని చేయడానికి ఒక్ 

క్పణాలిక్న సదధపరచుచూ, మరియు తిరిగి పరిశీలిది్యుం.  

యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు తన ఎనోన  సంవ్తా రాలు మనం ఎలా ఆలోచిసా్సమో అనేద్యనిపై 

అధా యనం చేసనటుల చెపేా డు. అయనపే టికినీ జాానం కంటే ేస్తక్ీసా్త అనే వ్ా కితాో ఉుండే వ్ా కిగాత 

సంబంధం మన మనసా్త లన మరియు ఆలోచనలన ఇుంకా మారుసా్తుందని నమామ డు. యుకా్స  దీని పట్ల 

ఆసకి ా క్లిగి ఉనాన డు. ఇపే టి వ్రక్స అతని స్నన హితుడు మనం ఎలా మారుా కనగలమో చెపేా డు, 

వాటికంటే ఇుంక వ్ా కి ామారా డానికి ఏమివ్వ గలడోఅనే వాటిపై ఎక్సు వ్ జాానోదయం క్లిగి ఉనాన డు.  

యుకా్స  యొక్ు  వైదా  స్నన హితుడు బైబిలున తెరచి, తిపిే  "క్పభువు మనసా్త న ఎరిగి ఆయనక్స 

యధిుంపగలవాడేవాడు? మనమైతే క్ీసా్త మనసా్త  క్లిగిన వారము " (2 కొరిుంథి. 2:16) న చద్దవెన. అతన 

మనము మనసా్త  మారిన వారము మరియు క్ీసా్త మనసా్త  క్లిగిన వారమని చెపేె న; మనము ఆయన 

ఆలోచిుంచిన విధంగా ఆలోచిుంచడం నేరుా కవాలి. కాని మనం ఎలా చేయగలమని యుకా్స  ఆలోచిుంచెన.  

యుకా్స  స్నన హితుడు బైబిలోల ని మరొక్ భ్యగంలోనుండి చద్దవెన "నా క్సమారుడా, నీవు నా మాట్ల 

నంగీక్రిుంచి నా ఆజలాన నీ యొద ి ద్యచుకొనినయెడల. జాానమునక్స నీ చెవియొగి ి హృదయపూరవ కంగా 

వివేచన నభా సుంచినయెడల తెలివికై మొఱపెటిటన యెడల వివేచనకై మనవి చేసనయెడల వెుండిని 

వెదకినటుల ద్యని వెద్దకిన యెడల ద్యచబడిన ధనమున వెదకినటుల ద్యని వెదకిన యెడల, 

యెహోవాయందు భయభకా్సలు క్లిగియుుండుట్ ఎటిటదో నీవు క్గహిుంచెదవు దేవునిగూరిా న విజాానము నీక్స 

లభిుంచున. యెహోవాే జాానమిచాు వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట్నుండి వ్చుా న. 

ఆయన యథారధవంతులన వ్రి ధలలజేయున యుక్మాారమిు తపే క్ నడుచుకొనవారికి కేడేముగా ననాన డు. 

నాా యము తపిే పోక్సుండ ఆయన క్నిపెటుటన తన భకా్సల క్పవ్రనాన ఆయన కాచున. అపు డు నీతి 

నాా యములన యథారధతన క్పతి సనామ రమిున నీవు తెలిసకొుందువు. జాానము నీ హృదయమున 

జోచుా న తెలివి నీక్స మనోహరముగా నుండున. బుద్దధ నినన  కాపాడున వివేచన నీక్స కావ్లి కాయున. 

(స్సమెతలు 2:1-11), ఖచాి తంగా ఇదే యుకా్స క్స అవ్సరమైనద్ద. ఈ వివేక్మున ఎలా పుందెన? అని 

యుకా్స  అతని స్నన హితునిన  అడిగెన.  

యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు మొదటిగా మనలిన  మనం దేవునియెదుట్ పాపులుగాన, తపు లు 

చేస్నవారిగాన చూస్తకవాలి. దేవుడు పరిశుదుధడు మరియు పాపమున భరిుంచలేడు. మన పాపము 

మనలన దేవుని నుండి వేరుపరచెన. మన పాప కారణాలలో మనక్స చెడు ఆలోచనలు క్లిగిుంచడం 

ఒక్ు టి. మన పాపములు క్షమిుంచబడి, క్డిగివేయబడి, దేవుని యెదుట్ మంచి మనస్సా క్షి క్లిగినట్ల లతే ఈ 

చెడు ఆలోచన తొలగిపోతుుంద్ద. అతని స్నన హితుడు మరలా బైబిలున తెరచి "కాబటిట విశావ సమూలమున 

మనము నీతిమంతులముగా తీరా బడి, మన క్పభువైన ేస్తక్ీసా్తద్యవ రా దేవునితో  సమాధ్యనము 

క్లిగియుుందుము. మరియు ఆయన ద్యవ రా మనము విశావ సమువ్లన ఈ కృపయందు క్పవేరముగల 

వారమై, అుందులో నిలిచియుుండి, దేవుని మహిమన గూరిా న నిరీక్షణనబటిట అతిరయ పడుచునాన ము. 

అుంతేకాదు; క్రమ ఓరు న, ఓరు  పరీక్షన, పరీక్ష నిరీక్షణన క్లుగజేయునని యెరిగి క్రమలయందు 

అతిక్రయపడుదము. ఎుందుక్నగా ఈ నిరీక్షణ మనలన సగుిపరచదు. మనక్స అనక్గహిుంపబడిన 

పరిశుద్యధ తమ ద్యవ రా దేవుని క్పేమ మన హృదయములో క్సమమ రిుంపబడియునన ద్ద. (రోమా. 5:1-5)న చద్దవెన.  

యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు మరియు దేవునితో క్లిగిన సరియైన సంబంధం మనక్స హృదయంలో 

మరియు మనసా్త లో శాుంతిని క్పస్సద్దసా్తుంద్ద. ఆ తరువాత క్రమలు, ఓరు , పరీక్ష మరియు నిరీక్షణ మనక్స 

సహాయం చేయున. అద్ద మనక్స ఆరోగా పరమైన ఆలోచనలన కొనస్సగిసా్తుంద్ద.  

ేస్తక్ీసా్తన ఎలా తెలుస్తకవాలో యుకా్స  అతని వైదా  స్నన హితునిన  మరలా అడిగెన. అతని 

స్నన హితుడు బైబిలోల ని అదే భ్యగంనుండి చదవ్డం కొనస్సగిుంచ్చడు.  ఏలయనగా మనమిుంక్ 

బలహీనలమైయుుండగా క్ీసా్త యుక్కాాలమున భకిహాీనల కొరక్స చనిపోయెన. నీతిమంతుని కొరక్స 

సహితము ఒక్డు చనిపోవుట్ అరుదు; మంచివాని కొరక్స ఎవ్డైన ఒక్వేళ్ చనిపోవ్ తెగిుంపవ్చాు న. 

అయతే దేవుడు మనయెడల తన క్పేమన వెలలడిపరచుచునాన డు; ఎట్లనగా మనమిుంక్న పాపులమై 

యుుండగానే క్ీసా్త మనకొరక్స చనిపోయెన. (రోమా 5: 6-8).  



మనమిుంక్న పాపులమైయుుండగానే, యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు చెపేె న. మనలన మన పాపముల 

నుండి తీసవేయడానికి క్ీసా్త సలువ్పై మరణుంచెన. సలువ్పై క్ీసా్త మరణమే మన సి్సనంలో మన 

పాపములన తీసవేస రక్షణన అనక్గహిుంచెన. మనమేపు డైతే దీనిని అుంగీక్రిసా్సమో అపు డు 

ఆయనన మన సంవ త రక్షక్సనిగా అుంగీక్రిుంచవ్చుా  మరియు అపు డు మన జీవితాలలో మారు న 

పుందగలము.  

యుకా్స  యొక్ు  స్నన హితుడు ఈ విధంగా చూపిుంచే వేరోక్ భ్యగానిన  చూపిుంచి అదేమనగా ేస్త క్పభువ్ని 

నీ నోటితో ఒపు కొని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనన లేపేనని నీ హృదయమందు 

విరవ సుంచినయెడల, నీవు రక్షిుంపబడుదువు అని చెపేె న. (రోమా 10:9) ేస్తక్ీసా్త మన పాపముల కొరక్స 

సలువ్పై మరణుంచ్చడని మనం నమిమ తే మన జీవితాలలో ఆయనన క్పభువుగా పిలవ్డానికి అర హతన 

పుందుతాము మరియు మనలన ఇపు డున మరియు నిరంతరం రక్షిుంచడానికి, మనలో నూతన జీవంన 

క్లిగి ఉుండాలని ఆయన మరలా మరణంనుండి తిరిగి లేచెన.  

యుకా్స  కేవ్లం ేస్తక్ీసా్త ఇవ్వ గలిగినటువంటి ఈ సమాధ్యనానిన / శాుంతిని, మరియు అరాధనిన  

కరుక్సనాన డు. ఈ క్పార ధనన అతని స్నన హితునితో క్లిస క్పారి ధుంచెన. "క్పియ ేస్తక్ీసా్త క్పభువా, నేన 

పాపినని నాక్స తెలుస్త, మరియు నేన తపు న/ పాపమున చేశాన. నీ పశాా తాాపమున పుందుట్క్స నేన 

అరుహడన కాన. నీవు నా పాపముల కొరక్స సలువ్పై చనిపోయావ్ని మరియు నాక్స పాపముపై మరియు 

మరణంపై విజయానిన వ్వ డానికి మరణం నుండి లేచ్చవ్ని నముమ తునాన న. నాక్స తెలిస నా జీవితంలోకి 

వ్చాి , రక్షిుంచి, ఇపు డు మరియు నిరంతరపు జీవానిన  ఇవ్వ మని కరుక్సుంటునాన న. వందనములు. 

ఆమేన్! 

యుకా్స  ేస్తక్ీసా్తన అతని జీవితంలో పుంద్ద, శాుంతి మరియు అర ధముతో కూడిన క్కొత ా జీవితానిన  

ేస్తక్ీసా్త అనే వ్ా కి ాద్యవ రా మారిన మనసా్త న పుందెన. కేవ్లము యుకా్స  చేసన విధంగా ేస్తని నీ 

జీవితంలోనికి ఆహావ నిుంచినట్లలతే నీవు కూడా ఈ రక్పు క్కొత ాజీవితానిన  క్లిగి ఉుండగలవు.  


