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�� మర�ం�న త��త ఆయన 
��య్� భయ��త ����న్�. �� 
ఆయన �����న త��త పర�న� 
��చ్�నబడక ��� తన ��య్ల� 
అగప� త�న్��  స���� 
కనబర���న్�.  



ఆయన 
 పర�న� 

 �ళల్క��� తన 
 ��య్ల� ఎలల్�ప్� ��� 

ఉం�ట� ఆదరణకరత్� పం��న� ��� 
��ద్న� ��� (��� 15:26). 



ఇ�ప్� 
 ��ద్న�  

                                                           �ర�� 
 సమయ� 

 ఆసనన్�న�. �� 
 పర�న� ��చ్�నబ�న 

��న్ �న�ల� ��� ప���ధ్తమ్  
��ద్న� అ���ంచబ�న�. 



ఇం��ం� �ట ఇ�వ� మం� ��య్� ఒక 
�ం�� ��ధ్ం��ండ� �గ�� �� 

బల�న ��వం� ఒకధవ్��  
�లల్ంత� �ం�న�. 



మ�� అ�న్�వ్లలవం� ��క� 
���ంపబ�న�ట్� ��� కనబ� ���ద  

                  ���. 



�� ��ద్న� ��న ��ర� �రంద� 
ప���ధ్తమ్ శ�త్ �త �ంపబ�డ్�. 



అ�ప్� �� �� ఎనన్� ఎ�గ� �ష� 
��ల్��. ��ష����నన్ �� 
�శ�ల�ం� వ�చ్న �రంద� తమ  
�షల� ���  
�రయ్�ల�  
��  
��య్� ... 



... �వ�ం��ండ� ఆశచ్రయ్���. "అంద� 
��ం��ం� ��మ�� అ� ఒక�� ఒక� 
��ప్��న్�." �ంద��- "�� �తత్ మదయ్�� 
�ం���న్ర�  
అప�సయ్�  
���." 



అ�ప్� ��� �� ���- "�� 
ఊ�ం�న�ల్ �� మ�త్� �� ... ��� 
�వకత్ �వ్� �పప్బ�న సంగ�  
��....." అ� ���  
�క�ం��. 



��� ��ద్న� ��న ప���ధ్తమ్�  
పం�ట�వ్� ఆయన ��� స�య� �� 
��� ఆ�రవ్��త్డ�  
��� ��త్���. 



"� �ప�ల�ం� �ల��� ����త్ 
�మ�న ��త్సమ్� �ం��, అ�ప్� �� 
ప���ధ్తమ్ అ� వర� �ం���" అ� ���  
                 ��� ��ం� �చచ్�ం��. 



ఇం��ం� ���లమం� �కయ్�న� 
��యత �� ����త్ సంఘ�� 
�రచ్బ�డ్�. అ��న� రకష్ణ�ం��నన్  
        అ��� సంఘ�� �రచ్బ�డ్�. 



ప���ధ్�మ్� ��� �జల  
���ల� �పప్ శ�త్� ���వ�చ్�. 
ఒక �న�న ��� ���� 
��లయ�న� ��ల్�ండ� 
��లయ� �వ్ర� వదద్ 
��ట్�ం���క� ��� 
�కష్మ���. 



 అ�ప్� ��� అత�� ��-   
 "�ం� బం�ర�� ��దద్  
  �� �� �� క��న�  
  ���చ్��న్�; నజ���న   
  �� �మ�న న�వమ�"  
  ��ప్ �� ����య్ ప�ట్��  
           �వ��త్�. �� ��గ్న 

 �� న��� గం�� 
 ��� ����� 
��లయ���� ��ల్ 

             ��� �త్�ం��. 



అ�కమం� �జ� ���� జ��న 
అ�భ్త�� �� �సమ్య��ం��. 
                                       ��� ���- 

 ��ంతశ�త్ �త�న� 
 భ�త్�త�న� నడవ� 
 ��� బల��చ్న�ట్� 

 ��ం�� �త�ట్ 
 �� ����న్�? 



��� శ�త్�త� �� �గ�య్� అ� ��� 
ఉతత్ర��చ్�. ��లయ� అ���� �ప��  
                               ��� ���� ప�ట్��  
                                  �ర�ల� ఉం��. ఆ   
                                      �న�న ఇం��ం� 
                                            అ���ల మం� 
                                              �� ����  
                                                 �శవ్�ం��. 



మ�స� �న�న ��� ���� 
��లయ� అ���ల�ం� ��వబ�న�ప్� 
��-"�� ఏ బల��త ఏ �మ�� బ�ట్  

��� ���ర�" అ�గ�, ��� 
                                 ప���ధ్తమ్� ... 



... �ం�న�� �పప్ �రయ్�� ".....�� ��వ 
��న�ట్�, మృ�ల��ం� ��� ��న�ట్�  

నజ���న ����త్ �మ�న� 
                         �� సవ్సథ్త�ం� � ��ట 

 ����న్డ�" ��� ��ప్�. 



��� ఏ��� 
భయపడక 
".....ఆ�శ�  
�ంద మ��య్ల� 
ఇయయ్బ�న మ� ఏ  

�మ�న రకష్ణ 
�ంద��" అ� 

�క�ం��. 



ప���ధ్తమ్ శ�త్ 
 �త �ంపబడక 

          �ం� 
 ��� ��చ్ 
 �ట��ట� 

           ��� 
 భయప�డ్�, 

 �� ��ప్� 
 అత�� ఎవ� 

 �� భయ�టట్��. 



అం�� 
��� 
���� 
��� ��- 
"��� �ట 
��టకం� � 
�ట ��ట 
�య్య�? 
�� ��ప్�; 
�� ... 



... కనన్��� �నన్��� �పప్క�ండ�మ� ��� 
 ఉతత్ర��చ్�." 



�� ���,  
����  
���ం�  
�����ట్�.  
�� �పప్  
�రయ్��  
జ��న���  
సంఘ�న�  
��య���. 



�రంద�  
��  
��ధ్ం��ండ�  
��  
ప���ధ్తమ్  
శ�త్�  
�ంపబ�డ్�.  
అ��న�  
సంఘ� �బల�  
�సత్�ం�ం�. 



సంఘ �రంభ�  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

అ�సత్�ల �రయ్�� 1-4 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

“� �కయ్�� �లల్� అ�ట�డ� 
���క���”  �రత్న� 119:130 
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