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నా ప్రియమైన సహో దర సహో దర్ీల్ార్ా, ప్ిభువు హసత మును ఆయన ప్రల్లల్ జీవితాల్ల్ో చూస్ే
విశేషమైన యుగంల్ో మనం జీవిసుతనానం. మన ప్రల్ోక్ప్ు త౦డిి, ఆయన క్ుమారుడైన యేసు క్రీసత ు
మనల్ను యెర్చగచయునానరు, మనల్ను ప్ేిమిసుతనానరు, మనల్ను క్నిప్సట్్ టచునానరు. అందుల్ో మనం
నిశ్ింతగా ఉండొ చుి.
అదే సమయ౦ల్ో, మీక్ు బాగా తల్ుసు మనం ఒక్ ప్ిప్ంచవ్ాయప్త సంఘముగా ఒక్ ప్ితేయక్మైన
సవ్ాల్ును ఎదుర్్కంట్టనానము. క్ోవిడ్-19 మర్చయు దాని ఫలితంగా వచ్ేి అనార్ోగయం వ్ేల్ాది జీవితాల్ను
ప్ిభావితం చ్ేస్రంది మర్చయు అనేక్ సాధారణ దినచరయల్క్ు అంతర్ాయం క్లిగచంచంది. బాధ్ప్డుతునన వ్ార్చ
క్ోసం, ఆత్మీయుల్ను క్ోల్ోోయన వ్ార్చ క్ోసం మేము పాిర్చిసత ునానము.
పాిరినాప్ూరవక్ంగా ప్ర్చశీలించన తరువ్ాత, మర్చయు ఈ సవ్ాల్ుక్ు ప్ర్చష్ాకరంల్ో భాగం క్ావ్ాల్నన
మా ల్ోతైన క్ోర్చక్తో, మనం ఇట్ీవల్ ప్ిభువును ఆర్ాధించ్ే మర్చయు స్ేవ చ్ేస్ే విధానానిక్ి చ్ాల్ా తాతాకలిక్
సరుుబాట్ట
ల చ్ేసాము. మీ విశావసం, మీ పాిరినల్ు, మీ సహక్ారం మర్చయు అవగాహనక్ు మేము చ్ాల్ా
క్ృతజ్ఞ తల్ు.
ఈ ప్ితేయక్మైన సవ్ాళ్ల
ల నిర్ీీత సమయంల్ో దాట్ిపో తాయ. నేను భవిషయతు
త క్ోసం ఆశాజ్నక్ంగా
ఉనానను. తనను ప్ేిమిసుతనన మర్చయు ఆయనను స్ేవించ్ేవ్ార్చక్ి దేవుడు క్లిగచ ఉనన గ్ప్ో మర్చయు

అదుుతమైన ఆశీర్ావదాల్ు నాక్ు తల్ుసు. ఈ ప్వితి ప్నిల్ో ఆయన చ్ేతిక్ి సంబంధించన సాక్ష్యయల్ను నేను
చ్ాల్ా విధాల్ుగా చూసుతనానను. క్ాబట్ి్, ఈ అనిశ్ిత సమయాల్ోల, రక్షక్ుడి నుండి ఈ వ్ాగాునం దావర్ా
ఓదారుోప ందండి. ఆయన ఇల్ా చ్పాోరు, (ఉదహర్చంప్ు) “నేను చ్ప్ేోది మీరు చ్ేస్రనప్ుోడు ప్ిభువ్ెైన నేను
బదుుడనెై ఉంట్ాను.” (ఉదహర్చంప్ు యొక్క ముగచంప్ు)
ఆయన మాట్ల్ు విని ఆయన చట్ా్ల్ను పాట్ించ్ే ప్ితి ఒక్కర్చక్ర ఆనందం ఎల్ల ప్ుోడూ అందుబాట్టల్ో
ఉంట్టందని నేను మీక్ు వ్ాగాునం చ్ేసత ునానను.
సహో దర సహో దర్చల్ార్ా, దయచ్ేస్ర మిమీలిన మర్చయు మీ ప్రియమైన వ్ార్చని బాగా చూసుక్ోండి.
మర్చయు మీ చుట్ట
్ ఉననవ్ార్చక్ి సమీప్ంల్ో మర్చయు దూరంగా ఉననవ్ార్చక్ి సహాయప్డే అవక్ాశాల్ క్ోసం
చూడండి. మన ప రుగువ్ారు ఎక్కడ నివస్రంచనా వ్ార్చక్ి ప్ర్చచరయ చ్ేస్ే విశేష్ాధిక్ార్ానిన మనం
క్లిగచయునానము.
మన సాధారణ దినచరయల్ో తాతాకలిక్ మారుోల్ు గృహ-క్ందరిక్ృత సువ్ారత అధ్యయనం ఎంత
విల్ువ్ెైనదో అనుభవించడానిక్ి అదనప్ు సమయానిన అనుమతిసుతంది. యేసు క్రీసత ు సువ్ారత ను అధ్యయనం
చ్ేయడానిక్ి క్రీతత మోరీన్ గీంథ వీడియోల్ు మర్చయు ఇతర సాంక్తిక్ ప్ర్చజ్ఞ ఞనానిన ఉప్యోగచంచట్ానిక్ి
వ్ెనుక్ాడవదుు.

మనమంతా సరవసభయ సమావ్ేశం క్ోసం ఎదురు చూసుతనానం. అప్ుోడు మనం యేసుక్రీ సుత సువ్ారత
ప్ునఃసాిప్నప్సై దృష్ర్ ప్సడతాము. ఆ సువ్ారత సమసాయతీక్ ప్ిప్ంచ్ానిక్ి క్రంత ఆశ మర్చయు సహాయానిన
అందిసత ుంది.
నేను నినున ప్ేిమిసుతనానను. నేను మీ క్ోసం పాిర్చిసత ునానను. మీరు ఆయన మాట్ వినడం వల్ల
మీక్ు ఓదారుో మర్చయు శాంతి ల్భిసాతయని నేను వ్ాగాునం చ్ేసత ునానను.

