
గొపప్
బోధకు న
యే

|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

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©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 లాంటి గొపప్
బోధకుడు ఎవరూ లేరు.

జనసమూహములు ఆయన బోధను నాన్రు. 
రు కరుణను, మంచిని, దయను చూపించాలని
దే ంచకూడదనిమరియు బాధపెటట్కూడదని

అపుప్డు మా మే దే డు రి షయ
జా తత్ వ త్డని బోధించాడు.



యే రికి అనేక
షయాలు బోధించాడు.

తిత్ ఇంటికి
లిగిచుచ్నటుల్గా దే ని

పిలల్లు లోకమునకు
లుగుగా ఉనాన్రని

ఆయన బోధించాడు. 
చీకటిలో తిత్ ఎంత
లుతురును

ఇ త్ందోకదా!



“కంటికి కనున్, పంటికి పనున్” అని చెపప్బడిన మాట
మీరు నాన్రు గదా! “మీ తే శ లను మించండి, 
అందరి యెడల దయను, కష్మాగుణమును చూపండి” 
అని యే రికి
బోధించాడు.



యే దినములలో కొందరు తామే గొపప్
పరి దుధ్లము అనన్టుట్గా నటించే రు. రు
కొంతమంది బికష్గాళళ్కు కొంత దానము చే
తాము చే న దానిని అందరూ తెలు కో లని
బూర ఊదించుకొనే రు. కాని యే “మీరు

దానము చే నపుడు రహసయ్ముగా
చేయండి” అని బోధించాడు.



యే రధ్న గురించి కూడా అలాగే బోధించాడు. కొందరు
దే నిమెపుప్నుగాక మను య్ల మెపుప్ను పొందుట ధులలో

రిధ్ంచే రు. యే రిని షధారులని పిలిచాడు.



యే తరచుగా కృతిని చూపి త్ బోధించే డు. 
ఉదాహరణకు ఆకాశ పకుష్ల గురించి మాటాల్డుతూ “మీ
పరలోకపు తం టిని పో ంచుచునాన్డు, మీరు
చింతించవదుద్, ఆయన మిముమ్లను కూడా పో త్డు” 

అని రికి బోధించాడు.



“సమసత్ భవముతోకూడిన లొమోను స తముఈ పు లలో
ఒకదానివలె అలంకరింపబడలేదు. అడ గడిడ్ని దే డీలాగు అలంకరించిన
యెడల, మనకు మరి నిశచ్యముగా వ ములనిచుచ్ను” అని యే రికి
బోధించాడు. అలాగే రు సమసత్మును అను ంచు దే ని
నమమ్కముంచాలని
రితో

చెపాప్డు.



ఒక రి యే బోధి త్ నీ
స దరునికి తీరుప్తీరచ్డం
“నీ కంటిలో నునన్
దూలమును తీ యక
ఎదుటి ని కంటిలో
నలు ను తీయడంలా
ఉంటుందని చెపాప్డు.” 
బ ఈ షయం
అరధ్ంగాక జలు
న కొనిఉంటారు. కాని
యే చెపిప్న మాటలను
రు ఆలోచించాలి.



స యంకొరకు దే ని
రిధ్ంచమని యే

బోధించాడు. పిలల్లు తమ
తం లను రొటెట్లడిగితే
రాళళ్ను ఇవ రు, 
మంచి టినే ఇ త్రు. 
అలాగే పరలోకపు
తం కూడా తనను
అడుగు తన పిలల్లకు
షఠ్ న టినే ఇ త్డు.



యే అబదధ్బోధకులను గూరిచ్ ఇలా
అనాన్డు. “ రు గొఱెఱ్ చరమ్ం కపుప్కునన్
తోడేలు లాంటి రు.” రి ఫలముల
వలన మీరు రిని తెలు కొంటారు.



దే ని మాటకు ధేయతచూపు రిని యే బండమీద కటట్బడిన
ఇంటితో పోలాచ్డు. వరదలు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఇలుల్ కూలిపోదు.



బుదిధ్ నుడు తన ఇంటిని ఇ క మీద కటాట్డు. వరదలు వచిచ్నపుప్డు
పునాది సరిగా లేనందున ఆ ఇలుల్ కూలిపోయింది. దే నికి ధేయత
చూపని రి జీ తం అలాగే ఉంటుందనియే బోధించాడు.



జనసమూహములు యే బోధకు
ఆశచ్రయ్పడాడ్యి. అలాంటి సంగతులను
రు ఎనన్డూ చూచియుండలేదు. దే ని
కయ్మును నడంమా మే సరిపోదు, 

కాని తిదినం ఆ కయ్ం కారం
జీ ంచాలని రికి తెలు .



గొపప్ బోధకు న యే

ఈ కథను మనము బిలులో

మతత్యి 5-7, లూకా 6 అధాయ్యములు

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.


