
యే
పనెన్ండుమంది

య్లను
ఎనున్కొనుట

|æ\¢\ ø=s¡≈£î u…’_\T

ãVü QeT‘·T\T



Áyêdæq yês¡T: Edward Hughes

$e]+∫q yês¡T: Byron Unger; Lazarus

<ä ‘·Ô‘· #˚dü T≈£î qï yês¡T: E. Frischbutter; Sarah S.

nqTyê<ä eTT #˚dæqyês¡T: Paul Prabhakar P.

Alastair Paterson

dü eT]Œ+ yês¡T: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
nqTeT‹: á ø£<∏äqT MTs¡T neTàq+‘· es¡≈£î Bìì eTTÁ~+#·T

≥≈£î eT]j·TT nqTø£]+#·T≥≈£î Vü≤≈£îÿ ø£\<äT.



యే ఆశచ్రయ్కర న గొపప్కారాయ్లు చే డు. 
య్ధిగల రిని స సధ్పరిచాడు. బాధింపబడిన రికి

హృదయములో ంతిని అను ంచి దే ని
కాయ్నిన్ రికి కటించాడు.



అనేకమంది జలు ఆయనయొదద్కు స సధ్తకొరకు
మరియు స యము కొరకు వచాచ్రు.



రిలోనుండి తనను ంబడించుటకు, దే ని
పనిలో స యముగా ఉండుటకొరకు ఆయన
పనెన్ండుమందిని ఏరప్రచుకునాన్డు.



నీకునన్ ముఖయ్ న షయాల గురించి నీ
రధ్న చే త్నాన్ ? యే చే డు.

ంత న తావరణంలో
కొండలమీద యే
తం కి రిధ్ంచాడు.

రాయ్సత్మయం
వరకు ఆయన

రధ్నలో ఉనాన్డు.



ఆయన (యే ) 
రా అంతయు

రధ్నలో
గడిపాడు. 



ఉదయ నపుప్డు ఆయన తనను ధేయతతో
ంచిన రిని పిలిచి రిలోనుండి
పనెన్ండుమందిని ఆయన
అపొసత్లులుగా

ఎనున్కునాన్డు.



యే మొదట ఇదద్రు అనన్దముమ్లను
ఎనున్కునాన్డు. రిలో మొదటి డు మోను
పేతురు, రెండవ డు ఆం య. యే రిని

పిలిచినపుప్డు రు చేపలు
పటుట్ పనిని డిచిపెటిట్

యే ను
ంబడించారు.



జెబెదయి కుమారు న
యాకోబు, యో నులు
కూడా తమ వలలను డిచిపెటిట్

యే ను ంబడించారు. 



మరియు ఆయన (యే ) ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 
మతత్యి, తోమా, జెలోతే అనబడిన మోను, 
అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, 
యాకోబు స దరుడగు
యూదా, ...



... మరియు యే ను అపప్గించిన న
ఇసక్రియోతు యూదాలను
కూడా ఎనున్కొనాన్డు.



యే తన బోధను బండమీద కటిట్న గటిట్ ఇంటిని
పోలియుంటుందని చెపాప్డు. నలు వరదలు

వచిచ్నపుప్డు ఆ ఇలుల్
కూలిపోదు.



తన బోధను అంగీకరింపని రి పరి థ్తిని
ఇ కమీద కటిట్న బల న న ఇంటితో
పోలిచ్చెపాప్డు. వరదలు వచిచ్నపుప్డు ఆఇలుల్
కూలిపోతుంది.



యే బోధించిన కొనిన్ ఆజఞ్లు కషట్ న . 
“నినున్కుడిచెంపమీద కొడితే రికి నీఎడమ
చెంపను కూడా చూపించు”, 
“మీశ లను మించండి” 
అని ఆయన బోధించాడు.



షధారు న యూదా మతనాయకులవలె
మను య్లకు కనబడునటుల్ కాకుండా రహసయ్ముగా

దే నికి రధ్న చేయాలని
యే బోధించాడు.



తనను నముమ్ రికి దే డు
ఆ రమును బటట్లను
అను త్డని యే
చెపాప్డు.



పకుష్లకు ఆ రానిన్, 
పు లను తం అందంగా
అలంకరి త్నన్ దే డు
ఖచిచ్తంగా తనను నముమ్ రికి
కావల న టిని దయచే త్డు.



తాను ఏరప్రచుకునన్
పనెన్ండుమందికి ఆయన అనేక
షయాలను బోధించాడు. ఆయన

బోధించుట ముగించిన తరు త ఒక
కుషఠ్రోగి తనను బాగు చేయాలని
యే ను డుకునాన్డు.



రందరూ
చూ త్ండగా యే
ఆ కుషఠ్రోగితో నేను
నినున్ బాగుచే త్ను
అనాన్డు. ఆరోగం
అతనిన్ డిచిపెటిట్ంది.



దే ని కుమారుడు
మా మే ఇలా
చేయగలడని ఆయన
గొపప్ బోధకుడని
యే య్లు
తెలు కునాన్రు. 



యే పనెన్ండుమంది య్లను ఎనున్కొనుట

ఈ కథను మనము బిలులో

మతత్యి 4-7, మారుక్ 1, లూకా 6

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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áu…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT dü èwæº+∫q n<ä T“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚dü TÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\Tdü Tø√yê\ì

ø√s¡T≈£î +≥THêï &É T. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16


