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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
కొండలమీదయే 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.



జెబెదయికుమారు 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 . 
“నినున్కుడిచెంపమీదకొడితే 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 త్ండగాయే
ఆ కుషఠ్రోగితో నేను నినున్
బాగుచే త్ను అనాన్డు. ఆరోగం
అతనిన్ డిచిపెటిట్ంది. దే ని
కుమారుడు మా మే ఇలా
చేయగలడని ఆయన గొపప్
బోధకుడనియే 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



39 60

eTT–+|ü ⁄



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.


