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ఒక దినానన్ యే సర తీరమున
బోధించుచుండగా అనేక మంది
జలు ఆయన మాటలు

ఆలకించుటకు వచాచ్రు. 

అపుప్డు యే ఏంచే డు?



అందరికి కనబడునటుల్గా ఆయన ఒక
పడవలో ఎకిక్ రికి బోధించాడు.



రికి అరధ్మగునటుల్గాయే ఉపమానములు
మరియు కధల దారా రికి దే ని
షయములను బోధించాడు.



"పొలములో తత్నములు తుత్ ని" గూరిచ్న
ఉపమానమును రికి అరధ్మయేయ్లా ఒక కధలాగా
బోధించాడు.



రు తత్నములు తుత్ రిని అనేక రుల్
చూ యునాన్రు కనుక ఆ షయం
రికి లభంగా అరధ్మయియ్ంది.



కొనిన్ తత్నములు వ కక్న
పడాడ్యి. పకుష్లు వచిచ్ టిని
తిని యి.



కొనిన్ తత్నములు రాతినేలను పడాడ్యి, అ ంటనే
మొలిచాయి గాని రుయ్డు ఉదయించినపుడు అ
మాడి రులేనందున ఎండిపోయాయి.



కొనిన్ తత్నములు ముండల్పొదలలో
పడాడ్యి, ముండల్పొదలు ఎదిగి
టిని అణచి యి కనుక

అ ఫలింపలేదు. 



మరికొనిన్ తత్నములు మంచి నేలను పడి
త్రముగా ఫలించాయి. దానిని చూచిన ఆ

తు చాలా సంతో ంచి ఉంటాడు.



యే ఈ ఉపమానమును పూరిత్చే న తరు త య్లు
ఆయన వదద్కువచిచ్, "నీ ఉపమానరీతిగా ఎందుకు
మాటలాడుచునాన్ ?" అని అడిగారు.



దే నిని నిజముగా మించు రికి ఆయనను అరధ్ముచే కొనుటకు
ఉపమానములుస యపడతాయని యే చెపాప్డు. దే నిని మించని
రు ఉపమానములను అరధ్ము చే కోలేరు అని కూడా

చెపాప్డు.



యే ఉపమాన భావమును తెలిపాడు. 
తత్నము దే ని కయ్ము. వ కక్న పడడ్

తత్నములేవనగా కయ్మును ని ంచని రు. 

తాను రి
హృదయములోనుండి

కయ్మును

యెతిత్కొనిపోతాడు.



రాతినేలను పడడ్ తత్నములేవనగా దే ని కయ్మును ని
ంటనేదానిని అంగీకరించు రు, అయితే రులేనందుచేత మలు

కలుగునపుడు రు అభయ్ంతరపడతారు.



సంతోషంతోయే ను అంగీకరించి ఆయనను ంబడించిన
రే, దే నికి దూర ఆయనకు ధేయతచూపరు. దే ని
ంబడించుటలో ల చెలిల్ంచుటకు రు ఇషట్పడరు. రు

దే నికంటే తమ న్ తులను సంతోషపరచుటకు
యతిన్ త్రు. ఎంత చారకరం!



ముండల్పొదలలో పడడ్
తత్నములేవనగా రు

దే ని కయ్మును
అంగీకరి త్రు గాని, 
ధన య్మోహముచేత రు
దే నికి దూర పోతారు. 
రి జీ తాలలో దే నికి

చోటులేదు.



మంచి నేలను పడిన తత్నములేవనగామంచి మన తో
కయ్మును ని ంచు రు. రి జీ తములు

మారుప్చెందుతాయి. రు దే నిని ఘనపరచి
ఆయనను మా మే త్రు.



అనేకమంది జలు ఆయనను ంబడించి దే నిని సంతోషపరచుటకు
దధ్పడాడ్రు. దే ని అరధ్ము చే కొని ఆయనకు ధేయత చూపుటకు

యే చెపిప్న ఉపమానములు స యపడాడ్యి.



తుత్ డు మరియు తత్నములు

ఈ కథను మనము బిలులో

మతత్యి 13వ అధాయ్యము

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే లుగుకలుగును”
కీరత్నలు 119:130
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ఈ బిల్ కథ మనలను సృ ట్ంచిన అదుభ్త న దే ని గురించి
తెలియజే త్ంది. ఆయన ఎవరో తెలు కో లని దే డు నినున్

కోరుకుంటునాన్డు. మనము చెడుపనులు జరిగించి పాపము చే మని
దే నికి తెలు . పాపమునకు కష్ మరణము, కాని దే డు నినున్ బ గా

మించి నీ పాప కష్ను భరించుటకు తన యకుమారు న యే ను
లువ మరణించుటకు పంపాడు. ఆ తరు త యే మరణమును

జయించి పరలోకమునకు ళాల్డు. నీ యే ని నమిమ్ నీపాపములను
కష్మించమని అడిగినయెడల ఆయన నిశచ్యముగా కష్మించి నీయందు

నివ ంచును. నీ ఆయనతో యుగయుగములు జీ ంచెద .
ఇది నిజమని నీ నమిమ్నటల్యితే దే నికి ఈలాగు రధ్న చేయుము. 
య న దే , నీ దే డవని నముమ్చునాన్ను. నా పాపములకొరకు

యే మరణించి తిరిగిలేచెనని నముమ్చునాన్ను. దయతో నా పాపములను
కష్మించి నా జీ తములోనికి వచిచ్ యుగయుగములు మీతో ఉండుటకు

నాకు నితయ్జీవమును దించుము. నీ బిడడ్గా జీ ంచుటకు మరియు నీకు
లోబడుటకు నాకు స యము చేయుము. ఆమెన్!
తిదినము బిలు చది దే నితో మాటాల్డుము.


