

1.04 జశ్ త రకత్ ధవవ్చే చే బారెత్ డా క టర్ లూక కాయ్ సాంగావే హాయే...

o

ఖూబ్ BP రహవ్చే వాలేన్లె ముత్ర పిండింవ్ వొర్ అనిక్ గిండె మేద్దుర్ అనిక్ రకత్ ధవవ్చే

సిరా కవస్ చోకోట్ హాయే నస్తల్ ఖరబ్ హాతెత్.స్తదరన్ హే కితికో సాల ఝాలేవోర్ ఆస్త హాతే.యేక్ బార్ ఖరబ్
ఝాలేల హమ్ే

హరకున్ రహా పాయకున్ రహా రకిబ్
ె భోగత్ స్తడ్గ్నే

మ్రున్ జాతే.ఉదాహర్నే లే జూగ్

స్తలంపను రక ్పోటు మ్నవ్చే బెమ్రిన మ్నుస్ రకిబ్
ె భోగత్ రహేన
ె స్ట్రోక్ యేవాచేలే కై ఆసాా ర్ హాయే.యేక్
ముఖయ త్పశ్ే

కాయ్ మ్న్లన
ె హే అధికచి రక ్ పోటు జాస్త ్ ఝాలేన అవ్సి ద దేహున్ థె రోగర హామీ చోకోట్

కరవే హాతేకి నహి?అనిక్ యేక్ అత్కిచ త్పశ్ే రక ్చి బెమ్రిర నైతో గిండె ద్దకవ్సే బెమారి ముత్ర పిండంచ
ద్దక్ అస్తలే గిరింకున్ అలేలే రకిబంపను
ె
మాని ర చోకోట్ కారు స్తకు్ కి నహి?అధికచి రక ్ పోటు మ్నవ్సే
బెమారి చైనా దేశ్ప ఖూబ్ జాస్త ్ హాయే.హే జినాననిప ఖూబ్ జొరన బడవే హాయే అనిక్ ఖూబ్ చిింర హమేే
జినాననిప స్తదరన్ హావున్ గేలా.మావో జు గ్య ింగ్ కితికో సాలంపను రక ్ పోటుచే బెమ్రిన రకిబ
ె భోగత్
రహ.ె అనిక్ థొ స్ట్రోక్ న కై రకిబ
ె భోగ్ల ెల యేక్ మోట అనిక్ బుడమ్
న నుస్.స్తమ్ష్య కాయ్ మ్న్లన
ె రక ్ పోటు హాయే
మ్నున్ రయ లె నై టవ.రయ లె రహేెలే రక ్ పోటు ర చోకోట్ కారు వాచు కి నహి?మ్నున్ థొ డకర
ో ్ పుస్లవో
ె ర్ రవ
డక ోర చోకోటె ఎక్షర్ సైజ్ అనిక్ పోష్క ఆహార్ ఖన్లకున్ తుజి బెమారి చోకోట్ కరు వాచు మ్నున్ సాింగే.ె


యతి రక ్ పోటు జాస్త ్ హాయే నస్తల్ కామి కరవ్ సాటి దేలేల హిస్తర్నర మావో జు గ్య ింగ్ లే సాింగే ె

అింది యేక్ చోకోటె ఎక్షర్ సైజ్.కితికో ఝాన చైనా దేశ్వా లే ఎక్షర్ సైజ్ కర ్ని కై రయ ర కై బరాబర్ నై కర్నత్
వారంలె 20 మినిట్ పరింర కరవ్ మ్నున్ డక ోర్ లూక నామాాయ్.అనిక్ జాస్త ్ ఎక్షర్ సైజ్ కేలేన అనిక్ హమ్లే
జాస్త ్ చోకోట్ రహే.్ హామీ ఎక్షర్ సైజ్ కర ్ని హమ్ే పల్సి దీడ్ నైతో దొన్ భర్న జోగ్ కహి వాకత్ పరింత్ హామీ
చలవ్.నైతో ధవవ్ హమిి గిండె మారవే జోరణ రహని
్ హమేే గిండెలే బరాబర్ హాయే జోగ్ ఎక్షర్ సైజ్
కర ావు మ్నున్ హామీ వోడ్కా న్ ఘెవవ్.


వారంలె తీన్ బార్ కరవ్ల ె హామీ కోసిద్ కరవ్.రస్త కోసిద్ కరుతుస్ ఎక్షర్ సైజ్ కరవే సురు కరవ్

హే ఎక్షర్ సైజ్ కింతే మ్న్లన
ె కామి వజన్ రహవ్లే ింర ఉచవ
ె ే

యహంర 2-3 బార్ 20మినిట్ పరింత్

కరవ్.హమేే హతంర ఘాట్ కర్నే కున్ హమేే డంఢ్ స్తదరన్ రహవ్ సాటి మ్దర కర్న ్.


హమ్ే ఆింగస్ భాగ్వా రచ మందీర్ మ్నున్ బైబిల్స సాింగ్ాయ్.యజ అర్ ్ కాయ్? మానాి చ

అింగ్ హమ్లే సింర నోహే.హమ్్ భగ్ా ింత్ రయార్ కేల.బైబిల్స ప రహవ్చే అిందిచే పుస్తకి్ ర అధిఖండం
మ్నున్ మంతేత్.థె గోష్ట ో చ అర్ ్ స్తరా త్ మ్నున్ హాయే.బైబిల్స నైతో అధిఖండం ప రహవ్చే అిందిచి గోస్ ో
కాయ్ మ్న్లన
ె అింది భగ్ా ింత్ అబార్ అని భుయిర రయార్ కేల.(అధిఖండం,1:1)మంగ్ భగ్ా ింత్ హమేే
రూపాన హమేే
ఘుస్తవ్చే

వనిస్ కరుణ్:రయ హిే

సామ్దుర్ పాలే మాత్యయ ర,పత్ంర జనవరంర సామేు భుయివోర్

కీడ్గ్ ముగి నర పోసిన్
్ మ్నున్ జబాన్ అలీ మ్నున్ బైబిల్స సాింగ్ాయ్ (అధిఖండం,1:26)మంగ్

భగ్ా ింత్ అపుణ్ రయార్ కర ె రయ ర

దేకున్ థె ఖూబ్ చోకోట్ రహ.ె మ్నున్ భగ్ా ింత్ సాింగ ె.

(అధిఖండం,1:31) భగ్ా ింత్ అపే చే ఫయేు సాటి హమేే అింగ్వర రయార్ కేల.మ్నున్ హామీ కస్త వచవ్
యో సాింగ్చ హక్ రయ లె హాయే. రయ హంపను హామీ ఖవవ్సి

ఖాదిన అనిక్ ఎక్షర్ సైజ్ కై ఖూబ్ ముఖయ

హాయే.ంహా మ్న్లన
ె భాగ్వా త్ హమ్్ యేక్ ఉదేష్ ణ రయార్ కేల రయ సాటి థె ఉదేసుస్ భాగ్వా రర సు్తి

కరవాే స్.BC 1000 స్తలంచే ఖల ్ భగవంర మాని తూర సు్తి కర్న ్త్ మ్నున్ (భజనిించే పుస్తక్
్ .67:34) థొ
హమ్లే కేలేలే ఉపకర్నే బదల్స హామీ రయ ర సు్తి కరవ్ మ్నవాే స్ యజ అర్ ్ హాయే.హమి రయ ర కవచాలే
సు్తి కరవ్ మ్నున్ థొ ఆశ్ కరాాయ్.రయ ర సు్తి కరవ్చే పయేక్ భాగ్ హమేే

అింగ్వర మ్ర్నదేనా రయ లె

స్తమ్రాా న్ కరవ్.హమి కై మావో జు గ్య ింగ్ చే వాణి ఖాయ ల్స కర్న నస్తల్ ఇలాజ్ నై కేలన ఖరబె ె గిరించే త్పభావే
యేక్ తేరి రక ్ పోటు వానిచే గిరింర అన్లజోగ్ ఆసాా ర్ హాయే.హే జశ్ ్ ఝాలేలి రక ్ పోటు మ్నవ్చే బెమ్రిర
ఎక్షర్ సైజ్ అనిక్ చోకోటె పోష్క ఆహార్ ఖన్లకున్ హే కస్త అస్తర్ హావు స్తకే?అింది
్
హామీ వజన్ జశ్ ్ రహేే కున్
అధికచి రక ్పోటు నైతో స్తదరన్ రహవే రక ్పోటు యేవావ్ల ె కరణ్ హాతే.ద్దత్ి గోస్ ో కాయ్ మ్న్లన
ె హామీ ఖవవ్చే
ఖదిప
న మిట్ జాస్త ్ ఖలేన అధికచి రక ్ పోటు యేవావే ఆసాా ర్ హాయే.మిట్ పన్లర జమ్ కర్న ్ థెస్ పని హమేే
రకత్ ధవవ్చే సిరంప దబవ్ పడ్గ్్ రయ సాటి కింతే ఖదిప
న మిట్ కమి రహే్యో థె స్ ఖాదిన ఖవవ్ రవా హామీ
రక ్ పోటు మ్నవ్సే బెమారి యే నస్తల్ హామీ హుశ్వరిన రాహు స్తకు్. మిట్ పన్లర జమ్ కరుణ్ రకత్ ధవవ్చే
సిరంవోర్ దబవ్ జాస్త ్ టాకేే కున్ కింతే ఖదిప
న మిట్ కామి హయేయో థెస్ ఖాదిన ఖవవ్చే కున్ రక ్ పోటు యే
నస్తల్ హామీ హుశ్వరిన రాహు స్తకు్.తిత్ి గోస్ ో కాయ్ మ్న్లన
ె పండింగ్ అనిక్ భాజీ పాల హామీ జాస్త ్ ఖవవ్.ంహా
మ్న్లన
ె రయ హంప కామి కేలరి మ్నవ్చే

పదార్ ్ రహే్త్.రయ హుా న్ హామీ జాస్త ్ వజన్ హావావే

ఆసాా ర్ నై

రహే.తిత్లెస్ నహి పని హామీ సుకన రహున్ ఖుష్టన జుగ్ సాల వాచవ్ల ె కై అస్తర్ హాతే.హత్రోజీ 2—3 రకిి చే
పండింగ్ రసాస్ భాజీ పల ఖవుత్ రహవ్.ఖండ అనిక్ భాకర్ జరా కమి ఖవవ్.అత్కిలే అత్ోజలే కహి బార్
మ్త్రముస్ గోడ్ వస్త్ మ్న్లన
ె ఐస్ త్కీిం వానిచే ఖవవ్.


కామి జాస్త ్ AD70 వ్చ సాలి అపోసు్ల్స మ్నవే పౌలు చే హతుే కోరిింతి మ్నవ్చే న్లె లిహులెలీ

చిటిో మ్నవ్చే పుస్తక్
్ బైబిల్స ప హాయే.థె పుస్తకి
్ ప ఆస్త లిహుా న్ హాయే..రయ సాటి తుమి కనయ ఖలేన్ రోహా పాణి
పలేనా
ె రోహా అనిక్ కాయ్ కేలేన కై భాగ్వా రచే మ్హిమే సాటిస్ సామ్ు కర.(1కోరిింతి 10:31).


యజ అర్ ్ కాయ్?హామీ కరవే హర్నక్ భాగ్వా రచే మ్హిమేి సాటి కరవ్.భాగ్వా రచ మ్హిమ్

మ్న్లన
ె కాయ్?భాగ్వా రచ మ్హిమ్ మ్న్లన
ె భగ్ా ింత్ కోన్ హాయే?భగ్ా ింత్ త్ేమ్ కరవే

వాల.సామేన్ల
ు ె

మొట.ో సామిు జాాన్ వాల.కలిచే
ె సిరుి ట్ దేకవే వాల.రయ సాటి హామీ ఖరని పత్లని భాగ్వా రర మ్హిమ్ కరుత్
ఖవవ్ అనిక్ పవావ్.హే కస్త కరు స్తకు్?అింది హమేే అింగర హాని అనిక్ ఖరబ కరవ్చే వస్త్ ఖవవే రడ్కన్
దెవవ్.మ్న్లన
ె భాగ్వా రర కై హామీ హాని ఖరబ అనిక్ నాస్ కరాావు.ఆస్త ఆలోచన కర.యేకే రకిి న హమేే ఖాస్
పోరంర జని దెవవ్ సాటి హామీ జిమ్ి

ఘేవున్ రహు్.వ్సరోో ర్ రయ హన్లె మిటాయి చరుా త్ రహేన
ె రయ హిే

కస్త రహే్త్.హే సుకన రహవ్చే లే చోకోట్ నోహే.రసాస్ భగ్ా ింత్ కై హమ్లే కింతి ఖాదిన పడ్గ్యో
్
థెస్ ఖాదిన
ఖవవ్ మ్నున్ ఆశ్ కరాాయ్. హామీ ఖవవ్ పవవ్చే ప నుకి న్ కరవ్చే పదార్ ్ కింతే హాయేతే?జాస్త ్ కనయ ఖవవే
అనిక్ గోడ్ వస్త్ ఖవవే

అనిక్ మిట్ మ్నున్ యజె అిందిస్ చోవులు.తో.... దారు అనిక్ బిడయ సిత్ెట్

పవవ్చే ించే బారత్ కాయ్?హే కటా న్ల రక ్పోటు మ్నవ్చే బెమ్రిర జాస్త ్ కర్న ్త్.రయ సాటి రయ హంర వ్సత్సావ్.ఖర
సాింగవ్ మ్న్లన
ె
లాల్స రంగ్చ వైన్ రోజీ యేక్ గ్ెస్ పవావే

కితికో చోకోట్.యేక్ మొక దారు అనిక్ ధువ

పవవ్చే ప ఖూబ్ అలాా ట్ ఝాలేన రయ హంర జలిస్
ు వ్ససృన్ జాతో మ్నున్ నిర ణయ్ కరవ్,నై ,మ్న్లన
ె థె ఖూబ్
గమ్తె ె బెమ్రయ అనవే మొక హాయే,



అర పరింత్ ఎక్షర్ సైజ్ చే బారత్ అనిక్ ఖదిచే
న బారత్ రసాస్ ధువ దారు అనిక్ జాస్త ్

పన్లకున్ యేవావ్చే

గిరించే బారత్ చొవులు.హే సామేు కై రక ్ పోటు జాస్త ్ నై హాయే జోగ్ కామ్

దేతేత్,్ తో....ఇతేతు
ె స్ రక ్ పోటు జాస్త ్ రహేన
ె కాయ్ కర్న ్త్?


అింది హే కితి జాస్త ్ హయేయో రయ హవోర్ ఆదార్ హావున్ రహే.్ సిరోలిక్ 140 ద్దన్ కై కామి

రహున్ డయోరోలిక్ 90-100 పరింత్ రహేవొ
ె ర్ రక ్ పోటుర పరీక్షా కరవే గీర ఖూబ్ ఉచావోర్ రహేన
ె స్తహా
మ్హిన్లన్లె యేక్ బార్ పరీక్షా కారు వాచు.థె కై ఎక్షర్ సైజ్ అనిక్ చోకోటిె ఖాదిన ఖలెన
ె రయ ర చోకోట్ కరవే జరా
సాస్త ్ హాతే. అనిక్ కవచాలే చోకోటిె ఖాదిన అనిక్ ఎక్షర్ సైజ్ కరుథ్ రహేన
ె రక ్ పోటుర హామీ కమి కారు
స్తకు్.6.మ్హిన్ల ఝాలేవోర్ కై రక ్ పోటు ఖూబ్ జాస్త ్ రహేన
ె రయ ర కామి కరవ్ సాటి డక ోర్ రయ జే వాకచే అవ్సి ద
దేతే.రక ్ పోటు మ్నవ్చే బెమ్రిర చోకోట్ కరవ్ సాటి కితికో రకిి చే అవ్సి ద హయేతే.తుమ్లె రహ్లె రక ్ పోటు
ర ధరున్ అనైక్ చోకోటె అవ్సి ద్ డక ోర్ తుమ్లె దేవు స్తకే ్ హే అవ్సి దంత్ల ఖూబ్ స్తలంపను కితికో ఝాన
ఖవుత్ హయేతే.రయ సాటి రక ్ పోటు ర హే కమి కరు స్తకేత్
్ మ్నున్ చునవవే ఝాల.తుమ్ే తుమి అవ్సి ద
ఖలెన
ె అనిక్ కహి ద్దత్స్ల గిర్న కై యేవావే ఆసాా ర్ హాయే.రయ సాటి డక ోర్ ప జహున్ హే అవ్సి దంచే బారత్
ఖూబ్ చోవున్ ఖవవే సురు కరవ్.యహంర కస్త ఖవవోయ డక ోర్ సాింగే.యేక్
్
బార్ హే అవ్సి ద ఖవవే సురు
కేలేన 1-4 వారమంచే అిందార్ అనిక్ డక ోర్ ప జహున్ గిండెర అనిక్ సామేుర పరీక్షా కరవ్.
ముఖయ కాయ్ మ్న్లన
ె ఆట్ రోజంపను థొ అనిక్ ఖూబ్ గమ్త్ ఝాల.శ్వా స్త ఘేవవ్ల ె కై రయ లె ఖూబ్
కటిన్ హాన రయ జ మురవే

కై ఖూబ్ కాటిన్ హాన.తిత్లెస్ నహి పని గిండె కై ఖూబ్ జొరన మారావే

సురు ఝాల.రవ కాయ్ ఝాలయో చొవవ్ మ్నున్ డక ోర్ ప గ్లల.డక ోర్ రయ త్ పరీక్షా కరుణ్ తులే ఖూబ్
జాస్త ్ రక ్ పోటు మ్నవ్సే

బెమారి హాయే మ్నున్ సాింగ ె.థె కై 190/130 పరింత్ హాయే థొ ఖూబ్ కటిన్

రహ్లె సాటి దవఖన్లప స్లరిక్ కేలే.అట్ రోజ్ ఝాలేవోర్ రయ జే శ్వా స్త ఘేవవే

జరా చోకోట్ ఝాల.పని

థొ జుగ్ రోజ్ నాయ్ వచే మ్నున్ కటా న్ల సాింగే ె.ఇలాజ్ కరుథ్ రహని
్ స్ అనిక్ అట్ రోజన మ్రున్ గేలా


అిందిచే ఝోకి పరీక్షా కేలేవోర్ రక ్ పోటు ఖూబ్ జాస్త ్ రహేన
ె కాయ్ కరావ్?ఉదాహర్నే లే రక ్

పోటు 110 చే వత్ద దాకులేన త్లయ ర కమి కరవ్ సాటి థెస్ రోజో తుమ్లె డక ోర్ అవ్సి ద దేతే.ంహా ?ంహా
మ్న్లన
ె ఖూబ్ జాస్త ్ రహేెలి రక ్ పోటు మ్నవ్సి

బెమారి గిండెలే నైతో మేద్దురాలే నైతో ముత్ర పిండన్ల ె

నుకి న్ హాతే.థె రకిి న డక ోర్ అవ్సి ద దేహున్ అనిక్ కహి రోజన పరీక్షా కరవ్ల ె యే మ్నున్ తుమ్లె
సాింగే.మావో
్
జు గ్య ింగ్ లే 8 సాలంచ భావు రహె రయ జ నావ్ మావో జు గ్య ింగ్ రయ లె యేక్ స్తలపను చోకోట్ నై
రహ.ె ముకయ కాయ్ మ్న్లన
ె అనిక్ అట్ రోజంచే ఖల ్ రయ జ గీర ఖూబ్ జాస్త ్ ఝాల రయ లె శ్వా స్త ఘేవవ్ల ె కై ఖూబ్
కాటిన్ రహె అనిక్ రయ జ మురవే కై ఖూబ్ కాటిన్ రహె తిత్లెస్ నహి పని రయ జి గిండె కై ఖూబ్ జార్నన మ్రవే
సురు కేలి.రవ మాలే కాయ్ ఝాలయో మ్నుే న్ డక ోర్ ప గ్లల.డక ోర్ రయ ర పరీక్షా కరుణ్ తులే రక ్ పోటు
మ్నవ్సే బెమారి హాయే మ్నున్ సాింగ్ె.థె కై 190/130 పరింత్ హాయే.థొ ఖూబ్ బెమ్రిన రహ్లె సాటి రయ ర
దవఖన్లప దారున్ గేలె.అట్ రోజ్ ఝాలేవోర్ రయ జే స్తా స్తప జరాసి బదవ్
ె అల పని థొ జూగ్ రోజా నై వాచే
మ్నున్ కటా న్ల డక ోర సాింగే ె. అనిక్ అట్ రోజన ఇలాజ్ కరుథ్ రహని
్ స్ థొ మ్రున్ గేలా.



మావో జు గ్య ింగ్ థెస్ సాలి అపే లే రహ్లె రక ్పోటుచే బారత్ ఖూబ్ ఖయ లిన చోకోటె ఎక్షర్ సైజ్

అనిక్ చోకోటిె ఖాదిన
న రయ లె చోకోట్ ఝాల,పని రయ జే భవర నై వాచుా స్తక.యేకే
ె
జినాననిప రహవ్చే ద్దన్ కై
చోకోట్ సుఖ్ శ్వింతిన అనిక్ ఖుశ్వలిన రహవాే స్ ముఖయ మ్నున్ వోడ్కక.పని
ె
యేక్ చోకోట్ల ె జినాననిప వాచేన
ె
రయ లె కహచాస్ అనుభవ్ నై ర్నహే.తిత్లెస్ నహి హే కహి రోజ్ మ్త్రముస్ వాచవ్ల ె కామ్ దేతే.యకే అనిక్ యేక్
జురత్ హాయే.AD 90 వ్చ సాలి యేసుచే బారత్ యోహన్ సాింగ్ల ెల ఆయేా లన థొ అనిక్ ఖూబ్ ఖుష్ట న రహవే
హాయే. యోహన్ యేసుచ దోస్ ్ హాయే యోహన్ యేసుచే బారత్ యేక్ గోస్ ో సాింగ్ాయ్ థె మేిండయ న్లె జీవ్ దేవవ్ల ె
థె భర్ పుర్ దేవవ్ల ె ఆలో మ్నున్ మీ తుమ్లె కటా న్ల సాింగ ావ్.(యోహన్,10:10)యజ అర్ ్ కాయ్?యేసు
భుయివోర్ యేవావే కరణ్ కాయ్ మ్న్లన
ె అరయిన్ అనిక్ కవచాలే యేక్ ఆర ్నా రహవ్చే జినాననిర దేవవ్ల ె మీ
ఆలో మ్నున్ యేసు సాింగ ె,యథా థొ కస్త కర్న ్?


అింది మాన్సి ర రయ హంచే పాపంపను రక్షణ కర్నే కున్ AD 70వ్చ సాలి రోమ్ మ్నవ్చే న్లె యేక్

పుస్తక్
్ లిహుల.థె బైబిల్స ప హాయే.తిహా

తో.....భగ్ా ింత్ హమోా ర్ దాకా వ్చే

త్ేమ్ర దకుా ’థాయ్ కస్త

మ్న్లన
ె హామీ అనిక్ పాపన హావున్ రహని
్ త్కీసు్ హమేే సాటి మ్రున్ గేలా.(రోమా,5:8) మ్నున్ బైబిల్స అనిక్
సాింగ్ాయ్ ఖరస్ భాగ్వా రసంగ్ స్తమాదనే హావు మ్నున్ సాింగ్ాయ్ హే కస్త కామ్ా ర్న ్?


హమ్లే యేక్ ఉదాహరణ వని వచవ్ సాటి యేసు హే భుయివోర్ ఆలా.హమేే

పాపంసాటి

సిలేా వోర్ మ్రున్ గేలా.యేసుస్ ఖుద్ హమేే పాపంర రసుల.హేస్ రోమా మ్నవ్చే పుస్తకి్ ప కైస్ తేడ నహిర
సామిు పాప్ కరుణ్ భగ్ా ింత్ దేవవ్చే మ్హిమేర ఘెవవ్ నై స్తకుత్.రయ సాటి నమ్వ్చే వాలే సామిు రయ జే త్కుపెన
యేసు త్కీసు్ హమేే పాపంర మాప కరుణ్ హమ్్ ఫుకోటుస్ నియత్ వాలే మ్నున్ నివుడెథాత్ మ్నున్ లిహుా న్
హాయే.(రోమా,3:23) యేసు త్కీసు్ హమ్్ పాపంపను నిసుోల హామీ ిక్ష భోగవ్చే రహని
్ కై హమేే బాదల్స థొస్ ిక్ష
భోగ ె.హే అరయిన్ రహవ్చే హమేే జినాననిలే ఖూబ్ శ్వింతిర అనిక్ ఖుష్ట ర దేథాయ్ అరయిన్ హామీ యేసు
త్కీసు్ సంగ్ కవచాలే వాచవే జీవర ఘేవున్ హావు.తిత్లెస్ నహి కవచాలే వాచవే జివ్ ఖుష్టర దేతే.భగ్ా ింత్
హే కలిర
ె కితికో త్ేమ్ కరాాయ్ తిత్లెస్ నహి పని కవచాలే వాచవ్చే జీవర అనిక్ ఖుష్టర దేథాయ్.భగ్ా ింత్
హే కలిె ర ఖూబ్ పసంద్ కరాాయ్ తో.....అపే చ యేకులా్స్ యేక్ లేక్ జనుమ్లెలే రయ హవోర్ వ్సశ్వా స్ కరవే
హర్నయ కాె నాస్ హాయే నస్తల్ కవచాలే వాచవే

జివ్ ఘేయే జోగ్ రయ ర హమ్లే దేలా.(యోహన్,3:16)హే కితిక్

చోకోటిె ఖబార్ నై కి.


హే మోటి ఖబర్ మాని సామేునాి టి తుమి చైనా వాలే ఝాలేన కై అమ్లరిక వాలే ఝాలేన కై

నైతో ద్దనయ పలె కట్లస్
ె హావున్ రహ హే శ్వింతిన భాగ్వా రప తుమి కవచాలే రహవ్ మ్నున్ మ్న్లన
ె హే
ఖలా్చ త్పార ాన కరా.


త్పయ ఝాలేల యేసు మీ పాప్ ెలో మ్నున్ తు భాగ్వా రచ లేక్ హాయెస్ మ్నున్ మీ నామ్ావ్

అనిక్ తు మ్జే పాపంసాటి సిలేా వోర్ మ్రున్ స్తమాధి కరుా న్ కై మ్రాే వోర్ జీకర దాకాా వ్ సాటి స్తమాధి
పను జిర హావున్ అనిక్ ఉటాెస్ మ్నున్ వ్సశ్ా స్ కర ావ్ మీ తుజే వొర్ భరోస్లనస్ మీ వాచవ్
ా .



తుమి హే త్పర ాన్లర నమున్ ఖరాస్ తుమి కై హే త్పార ాన కేలేన అరయిన్ అనిక్ కవచాలే

భాగ్వా రచేస్ లేత్క.ఆమ్లన్

