
 12. డాక్ టర్ లూకా రోజీ ఖవవ్చే  ఖది్గచే బారెత్ కాయ్ సాంగావే  హాయే? 

o హే రోజీ డాక్ టర్ లూకా సామే్ద మాన్సం సంగ్ యేక్ ఖూబ్ ముక్య  గోస్టట బోల్ థాయ్ థె సదరన్  

రహవే్చ  ఖద్గచిే బారెత్ అనిక్ త్య హ్కు న్ హమలే హావావ్చే  ఉపయోగ్చే   బారెత్. హే క్ల్లపి హరేక్ ిరోజీ ఖవుతుస్ట 

రహేేత్, అనిక్ హామీ రోజీ  ఖవవ్చే  ఖద్గకిున్ హమలే కాయ్ ఉపయోగ్ హయేయో చోవావే  ఖూబ్ జురత్ హాయే. 

డాక్ టర్ లూకా  ఏకే చేల్లక్ పనపాస్ట మాయ్ ఝాల్లచే బారెత్ సాాంగుత్ యత్ సురు క్రే.ే 

 ల్లయు జాంగ్ జయా 35 సాల భారేలి్ల యేకే మాయి చే బారెత్ అనిక్ థె కామ కై క్రే.ే తిలే 8 

సలంచి యేక్ పోర్గ ికై హాయే త్య సాటి థె హర్రరోజ కామ్ క్రుథ్ అనిక్ ఘరేే  కామా క్రుథ్ అనిక్ తిజే పోర్గలే 

నచవే  అనిక్ సంగీత్ ప తిలే మాదత్ క్రుథ్ రహేే. థె సదరన్ హర్రరోజ బారె ిమనవే  పీక్ పికుు త్ రహేే. థె 

రాందవే కై తిలే ఖూబ్ పసంద్ తిజే పోర్గచ వజన్ రోజీ రోజీ జాస ే హావావే  థె వోడుక్ల.ి త్వ తిజే పోర్గత్ 

బలవున్. తాని తు ఘరే్గ  ఖాద్గి ఖవుత్ క్హి బహి  అనిక్ బహేరే్గ  ఖాద్గి కై ఖతైస్ట కాయ్ మనున్ పుస్ల ిపని థె 

పోర్గ ి నహి మా..... మనున్ సాాంగ్ల.ి త్స బహేర్ నై ఖల్లని హే కంహా ఇత్ ి వజన్ హా థాయ్?  ఖరబ్ల ి 

దుర్ర్ర భావాలు  కై థె వైసత్ వజన్ భారవ్ల ిర్రపభావ్చతం క్రేతే్. మనున్ అపుణ్ యజే అాంద్గ అయిక్ల ిత్వ ల్లయు 

మాంగ్ జయా కాయ్ క్రవ్. 

 ల్లయు మాంగ్ జయా హే పర్గశానిత్ థె కామ్ వని ఆలోచన క్రుత్ రహిి. యేక్ రోజీ అపన చే  

దోస్లేన లే హే ఘట్నన చే  బారెత్ సాాంగ్ల.ి త్వ తిజ దోస్లనే్ హే తిత్ ిక్య్ం  ఖరబ నై క్రే తిత్ ిపరేషాన్  నొకో హావు 

మనున్ సాాంగ్చవిోర్. ల్లయు మాంగ్  జయా హే గోస్లటాంత్ వోడుు న్ తో...... మజే పోర్గత్ మీ మాదత్ కారు సకేో 

మనున్ మని.ి ల్లయు మాంగ్ జయా తిజ దోస్లనే్ ఏకే చోకోట్ ి దవఖనేచే బారెత్ సాాంగే్తని అయిక్ల.ి త్వ థె 

దవఖనేచే బారెత్ సామే చొవవ్ మనున్ త్య హిన  దోగ్ల ఝాని మీరున్  దవఖనేప గ్చల్ల. 

 థెత్ ి డాక్ టర్ క్లతికో మానం  హామీ ఖవవే్చ  ఖద్గచిే బారెత్ అనిక్ థె హమే్ద  అాంగ్తప క్స కామ్ 

క్రేయేో కొనలేస్ట నై ఠావ మనున్ సాాంగ్తవే  సురు కేల. యతి రహవ్చే  క్హి ఝాన అర్ ేకేలే పని అవ్చవ్చక్లాంచే 

వని రహి్ల. మనున్ సాాంగ్.ిత్వ త్తి రహవ్చే  ల్లయి మాంగ్ జయా థె అయుు న్ యతి రహవే్చ  50 ఝాని 

మయిమర ను మాలే యేక్లలేస్ట నై ఠావ మనున్ తిజే మాన్సం ప మని.ి 

 అనిక్ త్తి అలేలే వాలేనే ి డాక్ టర్ తీన్ రకి్ల చే ఖాది్గ్య చే బారెత్ సాాంగ్.ి 1) పౌష్టటక్ ఆహార్. 

.2)మాాందా యేవావ్చే  బారెత్  3)భాజీ పాల అనిక్ పండాంగంచే బారెత్ సాాంగ్.ి త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా 

ఉటున్ ఉభ హావున్ త్య హంచే బారెత్ జరస్ల ఉదాహరణ దే. మనున్ మని ి త్వ డాక్ టర్ సంగుత్ సామే్ద 

ఖండంప పౌష్టటక్ ఆహార్ అనిక్ భాజీ పాలంప కై మాాందా రహేే మనేని భార్రక్ల. అనిక్ పండాంగ్ భాజీ పాలంప కై 

మాాందా యేవావ్చే  ద్గన్ం  రహేేత్. 

 హే సామే్ద సాాంగున్ డాక్ టర్ త్య హంత్ ర్రపశ్న  పుసవే  సురు కేల. అత్పరెాంత్ సాాంగ్చలిే గోష్టట ఖూబ్ 

ముఖయ  హాయేతే అత్యిన్ సాాంగ్చలిే తీన్ ఖాది్గ్య చ కామ్ కాయ్ హాయే? యేకిా యేకిా యేక్ యేక్ జవాబ్ సాాంగ్చ.ి 

పని అర్రక్లలే డాక్ టర్ త్య హన్ల ిబరబరే  జవాబ్ సాాంగ్.ి త్య హన్సం ాంగ్ హే తీన్ ద్గన్ం  యేక్ యేక్ క్స కామ్ క్రేతేో 

వ్చవరణ క్రుణ్ సాాం గ్.ి 
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 అాంద్గ పౌష్టటక్ ఆహార్ చే బారెత్.థె హామీ వహాడవ్ సాటి అనిక్ హమే  ఆాంగ్ చోకోట్ ఘాట్ రహవ్ 

సాటి కామ్ దేతే. హే అసల లేర్రక్ జనుమి్ల పను 18 సాలంపరెాంత్ వాహాడవ్ సాటి హే ఖూబ్ ముఖయ  హాయే. 

దుర్రే కాయ్ మనేని్ మాాంద యేవావే్చ  ద్గన్ం  హమలే శ్క్లతే్ దేతేత్. హే లహన్ పోరన్ల ిక్లతికో చోకోట్. అర్రక్లలే 

పండాంగ్ అనిక్ భాజీ పాలంచే బారెత్ హే భాజీ పాల మాన్సం లే యేక్ ర్రపతేక్ే  క్ళ దేతేత్. 

 డాక్ టర్ హే సామే్ద మీరున్ మసుున్ మనుస్ట వాహడవ్లఘిాట్ రహవ్ల ిఅనిక్ చోకోట్ రహవ్ల ిఅనిక్ 

టాండవోర్ క్ళ యేవావ్ల ికై కామ్ దేతేత్. మనున్ సాాంగ్ ిత్వ ల్లయు మాంగ్ జయా లే చోవావే  ఖూబ్ ససేా 

ఝాల ఖా ద్గి ఖవవ్ల ితో అనిక్ సాస ేఝాల. 

 మాాంగ్ డాక్ టర్ దుపర్గ క్నయ  ఖవున్ యేక్ వసేా య మనున్ సాాంగ్.ి త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా అనిక్ 

తిజ దోస్లనే్ జోవోర్ రహవ్చే  యేకే హాట్లర  గ్చల్ల. త్య హిన  క్నయ  ఖవుత్ సక్ు ర్ సాాంగ్చ ిక్లలస్లాంచే బారెత్ బోలుత్ 

థె హమలే క్లతికో చోకోట్ మనుత్ అనిక్ డాక్ టర్ సాాంగ్చలి హమలే ఖూబ్ ఉపయోగ్ హాయే మనుత్ ఖుష్ట హావుత్ 

అనిక్ మాాంగ్ హావావ్చే  క్లలస్ల అయు వ్చ ిఫిరున్ జవవ్ మనున్ మనే.ి 

 ల్లయు మాంగ్ జయా అపన చి దోస్లేన త్ యేక్ ర్రపశ్న  పుస్ల.ి థె దోస్లేన లే టావాస్ట క్ల ల్లయు మాంగ్ 

జయా ఆస క్రే ేమనున్ ర్రపశ్న  కాయ్ మనేని.తుజే జని్సనిప కై  ఖూబ్ కాలేన హయేస్లు ? తిత్ పుస్ల ిర్రపశ్న  చే 

బారెత్ ల్లయు మాంగ్ జయా ఖూబ్ అవ్చే త్ హాథాయ్. పని తిలే టావా కాయ్ మనేని తిజే జని్సనిప ఖుస్లన రహా 

నైతో కాలేన రహా నై రహలో మనున్. పని ల్లయు మాంగ్ జయా తిజ దోస్లేన త్ అసలా కంహా పర్ణ పుస్లసి్ట 

మనున్ పుస్ల.ి త్య సాటి తిజ దోస్లనే్ క్హి సలంచే ఖల ేతుజ జని్సనిప మీ దేకేలి్ల ఖుశిత్ అత్యిన్ మీ నై దేకుత్ 

మనున్ సాాంగ్ల.ి త్య సాటి ల్లయు మాంగ్ జయా హా.... ఖరస్ట హాయే. క్హి సాలంపను మాజే జని్సనిప అసం ల్ 

ఖుష్ట నహితి మనున్ అనిక్ మాజీ పోర్గ ిమజే పుడాస్ట ఖూబ్ వజన్ హావావ్చే చే బారెత్ ఖూబ్ పర్గ్ణ్ హాథవ్ 

మనున్ సాాంగ్ల.ి 

 త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా ఛి దోస్లనే్ తుజ జని్సనిప తులే ఖుష్టత్ దేవవే  యేకిా హాయే మనున్ 

సాాంగ్ల.ి పని ల్లయు మాంగ్ జయా యజే అాంద్గ క్వస్ట త్య జే బారెత్ నై అయిక్ల.ి థొ మనుస్ట అనిక్ దుర్రస కొనిస్ట 

నోహే ర్రపభు ఝాలేల యేసు ర్రీసేుస్ట హాయే మనున్ సాాంగ్ల.ి అనిక్  తిజ దోస్లనే్ తిజ జని్సనిప యేసు ర్రీసేు త్ 

క్స అపన చే హృదాయ్ ప క్స అాంగ్లకార్ కేల్లయో అనిక్ బైబిల్ పలే క్హి భాగంు త్చే గోస్లటాంత్ క్హడున్ తిలే 

దాకుల్ల. థె కొాంతే గోష్టట మనేని త్య సాటి మీ తుమల్ల సాాంగ్తవే  కాయ్ మనేని –కాయ్ ఖవుయో కాయ్ పివుయో 

మనున్ తుజే జవచే బారెత్ కాయ్ లయు మనున్ తుజే ఆాంగ్తచే బారెత్ చిాంత్ నొకో క్రు. ఖద్గిదున్ కై జవ్ 

క్ప్ాేందున్ కై ఆాంగ్ మొ టట నోహేత్ క్ల ? అబర్గవోర్ హ్కడవ్చే  పార్రక్ దేక్.థె ప్రెత్ నహి పిక్త్ కాపెత్ నహి క్న్ 

గంయ ప భారున్ నై ఠేవ్చతే. తేర్గ పని తుమే  సరిప రహవే  బాప్ త్య హంత్ పోసుతుస్ట హాయే. తుమ త్య హనేున్ 

కై ర్రేష్టట నోహ క్ల? తుమర ను కొనిస్ట రోహా చిాంత్ క్రేన కున్ త్య జే ఉచత్ హత్ భోర్ వాహ్కు సకేకే్ల? త్య సాటి తుమ 

త్య జే రజ్ వాడేత్ అనిక్ నియతిత్ అాంద్గ ధాంర్రర. త్వ థె సామే్ద తుమల్ల దేవవే  పడేే. ఉాందయ చే బారెత్ 

చిాంత్ నొకో క్ర. ఉాందయ  చ ద్గవోస్ట త్య జే ఘట్నన ాంచే బారెత్ చిాంత్ క్రే.ే కొాంతే రోజే  చిాంత్ థెస్ట రోజీ హాయేల్. 

 ల్లయు మాంగ్ జయాహే సామే్ద కై క్ట్ు నే తిజే ఆలోచన్సచే బారెత్ సాాంగ్ థైత్ మనున్ 

మని.ికంహా మనేని హే సామే్దాంచే బారెత్ థె ఖూబ్ చిాంత్ క్రుత్ రహేే. అనిక్ జాస ేతిజే పోర్గచే వాజనచే బారెత్ 



చిాంత్ క్రాయ్. తిజ దోస్లనే్ బైబిల్ పలే అనిక్ క్హి వాచనిాంత్ దకాు వే  సురు కేల్ల. థె వాచని హేస్ట హాయేతే. 

యెహోవా ఫిర్ కోట్ పరెాంత్ ఫిరేనసలే రహేేస్ట? ేవ క్రవ్చే  వాల్లాంత్ దేకున్ ఖుష్ట హాయ్. సక్ర్గస్ట తుజే 

ర్రకుప్ప హమే తృపి ేక్ర్. త్వ హామీ హమ్దే  సామే్ద ద్గవ్సం ప ఉతాం హ న ఖుష్ట రహే్క. తు హమే త్క్లబి్ కేలే 

రోజంవర్గ హామీ వాయిట్త్ భోగ్చలిే సలంపరెాంత్ హమే ఖుష్ట క్ర్.ేవ క్రవే్చ  వాల్లాంవోర్ తుజే కారయ త్ దాకు. 

త్య హంచే పోరన్ల ితుజ ర్రపభవ్ దాకు. హమే  భగ్తు ాంత్ ఝాలేల యెహోవా చ అస్లరు ద్ హమవోర్ రహ్కాందే. 

హమ్దే  హతేే  కామంత్ టికున్ రహేజోగ్ క్ర్.(90:13-17) 

 ల్లయు మాంగ్ జాంగ్ అపన చే దోస్లేన లే  సాాంగ్ చోవవాం టి ఖూబ్ ముఖయ  గోస్టట హాయే. భగ్తు ాంత్ 

హమ్దే  కామంత్ టికేజోగ్ క్రే,ే యహర ను యేక్ భాగ్ హమ్దే  పోర్గ పోరన్ల ిమాదత్ హాతే. భగ్తు ాంత్ హమే పోసు 

సకే.ేథె క్స హావు సకేయేో చోవావే  హమలే క్లతికో జురత్ హాయే. యేసు ర్రీసేు కున్ హమ సాటి భగ్వ్సత్చ 

రక్షణ త్ చోవావే్చ కున్ హే హమాలే సముే.ే యజే బారెత్ బోలుత్ రహేని త్య హిన  అనిక్ చలవే్చ  క్లలస్లప 

జవవ్ మనున్ వడుక్ల ిత్య సాటి అనిక్ త్య హిన  ఫిరున్ గ్చల్ల, పని ల్లయు మాంగ్ జయా యేసు ర్రీసేు చే బారెత్ 

అనిక్ త్య జే జని్సనిచే బారెత్ అనిక్ జాస ేచొవవ్ మనున్ అపన చే మనత్ మ ని.ి 

o త్య హిన  ఫిరున్ క్లలస్లప గెలేవోర్ త్తి రహవే  డాక్ టర్ క్లతికో రక్లి చే హామీ ఖవవే్చ  ద్గన్సం చే 

బారెత్ సాాంగ్తవ్ సురు కేల. అాంద్గ పౌష్టటక్ పదారే్తచే బారెత్ నైతో వాహడవే్చ  బారెత్ తుమ్దే  లేర్రకంచే ఆాంగ్త్ 

యేక్ మాడ(బిల్లుాంగ్) హాయే మనున్ సొచ. అత్యిన్ యేక్ మాడ బాాందవ్ మనేని తిజే బరబరేే  క్మ్ క్రవ్చే  

వాలే పహేేల్. త్య హిన  మాడ బాాందవ్ సురు కేలే. యేక్ మొక్ తు థె కామ్ క్రవ్చే  వాలేత్ బంద్ కేలేన మాడచ 

కామ్ సరే నసలే త్సాస్ట రహ్కన్ జాతే. త్య సాటి తులే క్ము రవ్చే  వాలే పహేేల్. త్సాస్ట వాహడవ్  వ్చకిై పహేే 

రహి్లల్ల ఖద్గిత్ నై ఖల్లని పొరచ వాహేవే కై కామ హాతే. త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా సామే్ద దేశ్ప ఠుర్రగ్చ రహి్ల 

వాలేాంచే బారెత్ సోచుత్ త్య హిన  కై త్య హంచే లహన్ పనప చోకోటి ి ఖాద్గి నై ఖనేకునుస్ట త్య హిన  త్స 

హావావే  క్రణ్ హాయే మనున్ మని.ి అనిక్ దుర్రశి ఖద్గచిే బారెత్ కారోో  హైర్రడేట్ అనిక్ మాాందా యవవ్చే చే 

బారెత్. హే శ్క్లతే్ దేతేత్ డాక్ టర్ సార్, కార్ నైతో సైక్లల్ మోటార్ (ఫట్ ఫటి)చ్చే  బారెత్ ఆలోచన క్ర్. త్య హంప 

రహవే  పెర్రటల్ క్హ్కున్ ట్కున్ దేల్లన థె నై చలేత్. త్య సాటి థె చలవ్ మనేని కంపలాం ర్గ పెర్రటల్ ట్కావ్ 

లాగెల్. త్సాస్ట హే కారోో  హైర్రడేట్ం  అనిక్ మాాందా యవవ్చే  వసే్త  కై  లేర్రక్న్ల ిశ్క్ల ేఅనిక్ బడత్ దేతేత్. హేస్టం  

నై రహిేన్ సదరన్ రహవ్చే  శ్క్ల ేదున్ కై ఖూబ్ క్మి  శ్క్ల ేరహేే. 

 అత్ అర్రక్లలే పండాంగ్ అనిక్ భాజీ పాలంచే నైతో క్ళ చే  బారెత్ దేకున్. డాక్ టర్ త్య హంత్ ఘరేే  

అవారెాంచే బారెత్ ఆలోచన క్ర మన.ిఅవర మనవే  ఘరల్ల రక్షణ దేతే.తుమ జరస్ల అవర నసలే రహిేన 

గ్తయి ఢోర వర్రస. అాందర యేహ్కన్ థతి రహవ్చే  వాసేుాంత్ న్సస్ట అనిక్ ఖరబ క్రేతే్. త్య సాటి కొాంత్య్ 

చోకోట్ రహవ్ మనేని అవర మనవే  కంపలాం ర్గ రహవ్ లాగెల్. త్సాస్ట హమ్దే  అాంగ్తలే క్ళ దేవవ్చే  ఖవవ్చే  

ద్గన్ం  అనిక్ ఖాద్గి కై త్సాస్ట హాయే.హే కై అాంగ్తలే రక్షణ దేతేత్. హే లేర్రక్ న్ల ి నై రహిేన ఖూబ్ జల్ల ే లేర్రక్ 

గ్లరెాంకున్ పడేతే్. త్య సాటి హే ఖవవే్చ  ద్గన్ం  లేర్రకంత్ గ్లరేమర ను వాచుతేత్.  

 త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా హే ఖూబ్ శాస ేహాయే అనిక్ ఖూబ్ చాడర్ హాయే మనున్ మని.ి తిలేకై 

థెస్ట పహేేల్. పని హే ద్గన్సం పను రోజీ క్లతిక్ ఖవవ్. మనున్ థె తిజ హత్ వర్రద ఉచిున్ హే ర్రపశ్న  పు ే విోర్ 



డాక్ టర్ హే అయుు న్ హే ఖూబ్ చోకోట్ ిర్రపశ్న  హాయే మనున్ మన.ి మంగ్ తిత్ 3x3 చే బారెత్ ఆలోచన క్ర, 

మనున్ మనేవిోర్ హామీ రోజీ తీన్ బార్ క్నయ  ఖతు త్య సాటి తీన్  పుట్నన్ల ితీన్ ర్తగ్తచి ఖాది్గ ఖన. యేక్ మొక్ 

లేర్రక్ జాస ేఖల్లని నైతో ఎక్షర్ సైజ్ క్రవే  వ్చసురేతేో త్వ త్య హంచ వజన్ బడవే  మొక్ హాయే. లేర్రక్ జాస ే

వజన్ హావావ్చే లే క్రణ్ హావ్చు ే  క్హి అవ్చం ర హయేత్ పని థె సదరన్ నోహేతే.  అనిక్ హే రోగ్త్ ఖూబ్ శాస ే

అాంచన్స టాకుసకేతే్. 

 క్లతికో ర్రపశ్న  పుసున్ ఝాలేవోర్ క్లలాస్ట సుటి.ి పని ల్లయు మాంగ్ జయా అనిక్ తిజ దోస్లనే్ 

త్య హిన  దోగ్లయ్ ఝాని త్య హంచే కుటుాంబ్లన్ల ి సుక్న రహవ్ సాటి  కామ్  దేవవ్చే  ఖూబ్ జుగ్ సందేస ేహామీ 

స్లకిు మనున్ మనే.ి హే సామే్ద గోష్టట బోలున్ ఝాలేవోర్ ల్లయు మాంగ్ జయా తిజే దోస్లేన త్ యేసు ర్రక్లసేుచే 

బారెత్ పుసవే  అనిక్ సురు కేల్ల. త్య సాటి తిజ దోస్లనే్ హామీ క్వచాలే హమ్దే  వయ క్లగే్త్ జ ని్సనిప యేసు సంగ్ 

రహిేన క్వచాలే వాచవే  జవ్ ఘేతు మనున్ సాాంగ్ల.ి త్వ ల్లయు మాంగ్ జయా హే హామీ క్స కారు సకేు 

మనున్ పుస్ల.ి అాంద్గ హామీ పాప్ కేలు మనున్ నైతో భాగంు త్చే పూడ గ్ల్ల ే కేలు మనున్ థె పాపుస్ట 

భాగంు త్పను హమే దూర్ కేల మనున్ హామీ అాంద్గ వోడాు వ్ మనున్ తిజ దోస్లనే్ సాాంగ్ల.ి అనిక్ థె బైబిల్ 

పలే క్హి వాచనిాంత్ క్హ్కున్ దాకుల్ల. 

 యేసు ర్రీసేు ప వ్చసాు సకున్ దేలేల భక్ వ్చశ్ు స్ట క్రవ్చే  వాలేన్ల ి దేలేవని సామే్లాంత్ పాపప 

బందావే  ఝాల. (గ్లతీ,3:22) హామీ సామే భాగంు త్చే పూడ పాప్ కేలు మనున్ త్య జ అర్ ేఅనిక్ ఉదాహరణ 

దునయ  సామే పాప్ కేల. తితిాస్ట నహి పని హామీ పాపచే గునేగ్ర్ హావు అనిక్ ఖైద్గ న హావు. తో...హామీ యేసు ర్రీసేు 

వొర్ వ్చశ్ు సన హావు.అనిక్ త్య హ్కు న్ హామీ భక్ ఘేతిు. కొాంత్ హాయ్ థె భక్?కోన్ హాయేో యేసు ర్రీసేుత్ రక్షణ 

క్రవే  వాల హాయ్ మనున్  అాంగ్లకార్ క్రేతేో త్య హన్ల ిఅత్యిన్  యేక్ నవ్చు  జననిి అనిక్ క్వచాలే వాచవే  

జవన రహే్క మనన వాే స్ట భక్. బైబిల్ సాాంగా్తయ్. ఝాలేవోర్ కొనిస్ట రహా ర్రక్లసేుప రహిేన థొ నవ్చు  క్ల్ల,ి జునేన  

బుడున్ గ్చలే హదేక్ నవ్చు  ఝాలే. (2 కోర్గాంతి 5:17)హే నవ్చు  క్ల్ల.ి హమలే నవ్చు  జననిి దేవవే  ఝల. యేసు 

ర్రీసేు మీ తుమల్ల జవ్ దేవవ్ల ిఆలో థె కై భార పుర దేవవ్ల ిఆలో మనున్ సాాంగ్.ి (యోహన్ 10:10) తితిాస్ట నహి 

పని యేసు ర్రీసేు హమలే క్వచాలే వాచవే  జవ్ దేతో మనున్ సాాంగ్.ి భగ్తు ాంత్ హే క్ల్లతి్ క్లతికో ర్రప్మ కేల 

త్య సాటి అపన చే యేకులేాస్ట యేక్ వని జనుమి్దలే త్య హవోర్ వ్చశ్ు స్ట క్రవే  హరేక్ ిన్సస్ట హాయే నసలే క్వచాలే 

వాచవే  జవ్ ఘేయే జోగ్ త్య త్ దాల.ి అపన చే లేక్త్ హే క్ల్లలిే త్స్ట వయ  క్రవ్లనియ్ దాల ిపని త్య హ్కు న్ 

రక్షణ హావావాం టిస్ట త్య త్ రడవే  పల.ి (యోహన్ 8:16,17) 

 ల్లయు మాంగ్ జయా హే ఖూబ్ సాస ేఅనిక్ చోకోట్ మనున్ మని.ి హమే  జననిి అత్యిన్ అనిక్ 

క్వచాలే క్లతిక్ చోకోట్ హాయేయో. హే ల్లాంగ్ అయిక్వ్ల ిఖూబ్ అవ్చే త్ అనిక్ అధ్బో త్ హాయే. హమీ కేలేలే 

పాప్ కంహా భాగంు త్పను హమే దూర క్రేతేే. అనిక్ యేసు త్య హంత్ క్స మాపి క్రే.ే? త్వ తిజ దోస్లనే్ అనిక్ 

బైబిల్ పాలే వాచనలంత్ క్హడున్ దకుు న్ వాచుల్ల. అనిక్ గెలేలే సాలంప భాగంు త్లే దుర్ రహ్కన్ ఖరబ్ల ి

క్మంకున్ తుమ్దే  మంసప వ్చరోద్ క్రవే్చ  బుద్గన రహవ్చే  తుమేా కై త్య జే అపన చే పూడ రహవ్చే వల్లాంత్ 

నిరుమార క్, నరేోష్ట, కొాంతాస్ట గుణ నసలే క్రుణ్ ఉభ క్రవాం టి రక్త్ మాస్ట రహవే్చ  ఆాంగ్తకున్ మరేన కున్ 

అత్యిన్ తుమే సమాధన్ కేల, (1:21,22) హమే  ఖుద్ చలన బోలన  వాగున క్ అనిక్ హమ్దే  సొాంత్ ఆలోచన్స 



క్రవాే స్ట  భగ్వ్సత్ పను  హమే దూర్ కేలే. పని సమాదాన్ క్రవే  మనేని హమ్దే  పాపంత్ హామీ ఉచి్చ నసలే. 

యేసు ర్రక్లసేుస్ట అపన చే ఆాంగ్తవోర్ పాపంత్ ఉచిున్ త్య హంత్ మాపి కేల. హే భాగంు త్చే పూడ నిరుాంపాక్ 

వాలే వని నిాంద నస్లలే వాలే వని రహవాం టి మొక్ దేతే. అత్యిన్ హమే త్య జే ర్రకుపెన ధ్బవున్ భాగంు త్చే 

పూడ నిరుాంపాక్ కేల. అనిక్ యేక్ నవ్చు  జననిి అనిక్ క్వచాలే రహవ్ సాటి దేల. 

 యేసు ర్రీసేు కున్ తు కై యేక్ నవ్చు  జని్సనిప రహవ్ మనున్ మాన్ త్య్ం  క్ల? మనున్ ల్లయు 

మాంగ్ జయా త్ తిజ దోస్లనే్ పుస్ల.ి థవ థె హా.... మనున న్ మని.ితో........ మసంగ్ మీరున్ తు కై హే ర్రపారనా క్ర్ 

మనున్ మని ి ల్లయు మాంగ్ జయా ఛి దోస్లనే్ మని.ి త్వ తిజ దోస్లేన సాాంగ్ ర్రపారనా క్రవే  సురు కేల్ల. 

 “ర్రపియ ఝాలేల యేసు మీ పాపి హావో. తుజే పూడ పాప్ క్లలో మనున్ వోడుకిో. తు మత్ రక్షణ 

క్రవే  మాలే  ఖూబ్ జురత్ హాయే మనున్ మాలే ఠావ. తు మజే పాపంసాటి స్లలేు వోర్ మరున్ జహ్కన్ అనిక్ 

తీన్ రోజన జత్ హావున్ ఉటిాస్ట మనున్ మీ న్సమ్ థవ్. మత్ రక్షణ క్రవే  వాల మనున్ మజ ర్రపభు మనున్ 

మీ తూత్ మజే జని్సనిప యే మనున్  ఆహాు న క్ర్ థవ్.ఆమ్లన్............... 

 ల్లయు మాంగ్ జయా హే ర్రపారనా కేలేవోర్ థె యేసు ర్రక్లసేుప ఆరనే్స రహవ్చే  జని్సనిత్ అనిక్ 

యేక్ నవ్చు  ఉదే్ణ రహవ్చే త్ తిజే జననిి త్ క్ముల్ల అనిక్ అపన చే కుటుాంబ్లసాటి క్నయ  పాణి దేవవ్చే ప యేక్ 

నవ్చు  ఖుశిత్ నివుల్ల.ి 

 తుమ కై యేసు ర్రక్లసేుప ఏక్ ఖుశిచి నవ్చు  జననిిత్  ఘేతు మనవే  రహిేన ల్లయు మాంగ్ 

జయాచేవని వర్రద కేలేల ర్రపారనా క్రుణ్ యేసు ర్రీసేు త్ తుమ్దే  జని్సనిప ఆహాు న్ క్ర. 

 


