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�ల����న్ట���న�న్ఎ�ద్���, ఒకఎ�ద్
అవసర��నన్�,     �� �వ��న ఎ�� అ�

��� ఇ��
ఆప�క���.



ఎ�ద్ �థ్న�� �� ���� �నన్డం
�రం�ం��.   అత� ఖ�చ్త��
బలవం��,        ���న, కషట్ప� ప�����

�ం��.  



ఎ�� �ల��
��న్�ండ� ���
�వకత్�న ఏ��
అకక్�� వ�చ్ ఎ���
����. ఎ�� తన
�ల�� వద�

ఏ���

�ంబ�ం��.



ఒక �న�న ���
ఏ��� �����
ఆ�శ�న�
�����. ఇ�ప్�
ఎ�� ఇ����ల�
�వకత్ అ�య్�.



ఏ�� తన�ం�
��ల్��నం�� ఎ��
���ం�న� అత�
ఎ���నన్�వం� శ�త్�

�మమ్� ���
��ధ్ం��.



ఎ�� ఎ���కక్ �పప్��
ప�ట్�� ఎ�� ��న�ట్��
న����ద �టట్�� ఆ

న��కక్ ��ల్ �ం��

�����.
ఇ�ప్� ���
తన� ఉ�న్డ�
ఎ�� ��ం��.



ఎ�� ���
పటట్ణ�న�
ఎ�క్���ండ�
�ంతమం�
����
"����, ఎ�క్�" 
అ� ఎగ�� ���. 
��� �వ��న
ఎ��� ��
�కక్�య��.



అ�ప్�క
భయంకర�న
సంఘటన
జ��ం�. �ం�
ఆ� ఎ��
బం�ల్
అడ���ం�
వ�చ్ ��� నల�
�ం� మం��
��చ్���.



ఒక �న�న ఎ�� అ�ప్��ల్ంచ�� �థ్��ఉనన్
ఒక �ధవ��� క���.

ఆ� అ�ప్�
�రచ్�క��
అ�ప్��చ్న��
అ� �దద్�
���ల�
��స��
ప�ట్��ట�
వ�చ్�.



ఎ�� ఆ �ధవ���- �� ��ల్
� ����రంద�
దగగ్ర వ�ట్ ��ల�

ఎర� ��చ్�
అ� ��ప్�.
��� ఆ
�ధవ���సం
ఒక అ�భ్త�న
��య్�న్

జ��ంచ���న్�.



ఆ �ధవ�� దగగ్ర �వలం ఒక �నన్ �� �ండ
��� ఉం�. �� ఆ �నన్ ���ండ� ఆ�
అ�న్ ��ల� �ం�� ���� �ం�ం�. 
ఒక�ళ ఆ� దగగ్ర
�దద్��ట్� ఉం�ఉం�
��� ����డ
��� �ం�ఉం���. 
ఆ ��� అ�మ్ ఆ
�ధవ�� తన
����దద్��
���ం��ం�.



ఎ�� తమ పటట్ణ�న�
వ�చ్న�ప్�లల్ తమ�
ఉం�ట� ఒక జంట
ఒక �నన్ గ��
ఎ�� �ర�
క�ట్ం��. 
ఆ గ��
అత��ర�
మంచ�, బలల్, �ట, �పసత్ంబ��ఉం��. 
ఈ గ�� ఎ�� ��� బస����.



ఈ జంట తన�డల��ం�న దయ� �����
��ల� ఎ�� అ���న్�. ��� �లల్� �ర�
����� ఎ�� ఆ�� ఆ� నమమ్�� ఒక
�ష��న్ ��ప్�. "మ�స� సంవతస్ర�
ఈ సమ���
� ���� ఒక
�� ఉం��" 
అ� ��ప్�. ఎ��
��ప్న�ల్�� మ�స�
సంవతస్ర� ఆ�� ఒక
���� జ�మ్ం��.



��న్ సంవతస్ర��న త��త ఆ ���
తన తం�� క�� �ల�న� ��ల్�, తన�
���న తల��ప్ �వడం �త ఆ��� ఏ�చ్�. 
�� అత�� అత� త�ల్వదద్� ��చ్న�ప్�
మ�య్హన్�
వర�
తన
�డడ్�
ఆ�
తన
ఒ�� ఉం��ం�.



ఆత��త ఆ�డడ్ చ����. అ�ప్� ఆ� తన
�డడ్� ఎ�� గ�� మంచ��ద ��ట్ం�. 
ఆ�� ఎవ� స�య� �య���న్ర�
�వ��ం��న్�?



ఎ�� అ� అ��ం��న్�? అ��. ఆ�
��ద� గంత క�ట్ ఎ��వదద్� తవ్ర� ��ం�.



ఎ�� ఆ� �ం�� వ�చ్ ��� ��ం�
��ధ్ంచ� ��� ఆ ���� మరల �ణ��
దయ���. "ఇ�� ����� ఎ�త్�" అ� ఆ�
�డడ్� ఆ� ��ల� ��ట్�. 
ఆ� ఎంత సం��ం�

ఉం�ం�!



��� �శ��
నయ�� అ� ఒక
��య్�ప� �వ�ం��. 
అత� �రయ్వం��న
ప��మ�� అ�నపప్��
అత�� �షఠ్�గ� ఉనన్�.



నయ�� �రయ్దగగ్ర
�వ��ట� ఒక
అ�మ్� ఉం�. ఆ�
ఇ��� �శ��ం�
�ర�� �బ�న�.



ఆ అ�మ్� నయ���-
"ఇ���� ఉనన్ �వకత్
దగగ్ర ��ం�ల�
��ం� ����న్�; 
అత� �� క��న
�షఠ్�గ��
నయ� ��త్డ�" 
��ప్ం�.



అ�ప్� నయ�� బం�ర��, �ం��, 
�శసత్�న వ��ల� ���� �వకత్�దద్�
బయ����.



ఎ�� �వ�� బయట�
వ�చ్ నయ���-
�� ��ద్�న��
�� ఏ���ల్
�న్న� ���,
అ�ప్� ��
��ధ్డవ��వ�"
��ప్�.



అం�� నయ��
��� ��చ్��
��య �శ���
న�ల�
�న్న���
��పడ��
అ���
�����ల్�.



అ�ప్�
నయ��
�వ�ల� ఒక�
����న�ప్�
అత� ఒ�ప్��
��ద్�న��
ఏ���ల్���
��ప�డ్�.



అత��
�షఠ్�గ�
���న�. 
అ�ప్�
నయ��
తన�
సవ్సథ్పర�న
�జ ���
ఆ��ం��.



ఎ�� మర�ం�న
త��త�డ
��� ఎ���
����న్�. 
ఎ��
���టట్బ�న
స��� ఒక�
శవ��
����ట్�.



చ���న మ��
�హ�న� ఎ��
ఎ�క� తగల��
ఆ చ���న
మ��య్�
స��డ�య్�. తన
�వ��న ఎ��
�వ్� ��� తన
�పప్ శ�త్�
��ం��.



ఎ��, అ�భ్త�ల� జ��ం�న ��� �వ��

ఈ కథ� మన� ����

2 ��� 2-13 అ�య్య��

అ�య్య�ల� �డగల�

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



 



    
  

      
      

    
    
    

      
 

    
  



















	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

