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అ�సత్��న ��� 
 �శమంత సంచ�ం�  
��� �క�ం�� 

 �దద్ అ� ��శ�న� 
 వ�చ్�. అకక్డ ఎ��� 

 సంవతస్ర�ల�ం� 
 మంచ�� ఉం� 
 పకష్���� ...  



... �ధప��నన్ 
 మ��య్� �� ��� 

 అత��- ����త్ 
 ��న్ సవ్సథ్పర���న్�, 

 � ప���త్�� న�� 
 అ� ��ప్న�ప్� 

 ఆమ��య్� �ంట�  
�� �లబ�డ్�. 



��� ��న 
అ�కమం� 
�జ� ��� 
�� ����. 



��క్ అ� ��గల మం� 
�సత్��� ��ప్� 

 మర�ం�ం�. ఆ� �న్��� 
ఆ� శవ�� క�� �డగ�� 

ప�ండ��ట్ ఆ� �ర� 
���ం��. 



�దద్ ��ప్�  
దగగ్ర� ఉం�ట�త 
��� అకక్డ 
ఉ�న్డ� ��య్�  
��, ఆలసయ్�  
�యక తమ �దద్� 
�వ�న� ���� 
క��పం��. 



��� 
వ�చ్న�ప్�  
�� అత�� 
�డ గ���� 
������. 



�ధ��ం�ంద� 
వ�చ్ ఏ�చ్�  
��క్ తమ��డ 
ఉనన్�ప్�  
��ట్న అం�ల� 
వ��ల� అత�� 
��ం��. 



��� అంద��  
బయట� పం�  
���ల్� �రధ్న �� 
శవ��� ��� "��క్, 
��మ్" అన�� ఆ�  
క�న్� �ర�  
���� ��  
�� ��చ్నన్�.  



��� ఆ��  
��య్ ��చ్  
�వ��త్, ప���ధ్ల� 
�ధవ�ం�� ��� 
ఆ�� స����� 
��� అపప్�ం��. 
ఇ� ��ప్ అంతట 
���న�ప్� అ��� 
���నం� 
��వ్స�ం��. 



��� ��ప్� స��� ద��నన్  
��� అ� ఒక చరమ్���వదద్  
 
 
 
 
 
 

అ�క�న��  
�వ�ం��. 



ఒక �న�న అత� �డ�� ఎ�క్ 
��ధ్ం��ండ� ��గ్� మ��య్�  
 
 
 
 
 
 

����  
�ద��ం� 

                                                       వ�చ్�. 



ఈ ��గ్� మ��య్� ��న్� అ�  
భ�త్ప��న ఒక �� అ��� �కక్  
                                             �వ��.  
 

                                                 దరశ్న��  
                                                         ��� 

 �త ��న్��-  
��ప్� 

 మ��య్ల� 
 పం� ���� 

                                             ���ం��; ... 



... అత� స��� ద��నన్ ��� అ�  
ఒక చరమ్��� �ంట ����న్�,  
 
 
 

                                                           �� 
 �యవల�న� 

 అత� �� 
���త్� అ� 

 ��ప్�. 



�డ గ�� ��ధ్ం��ండ� ��� ఒక 
దరశ్న�� ���. ఆ దరశ్న�� ���  

�ం�� ప�ట్ �ంపబ�న 
 �దద్ �పప్�వం� 

 ఒక �ధ�న 
 �� 

 ����� 
 ��వ�చ్ట 
 ���. 



అం�� అ�క�న పకుష్� జం��� ఉ�న్�. 
��� ���� అ� అప���నవ� ��ప్�.  

అం� అప���న 
 జం��ల� 

 పకుష్ల� 
 మత 

 �షఠ్గల 
 ��� 

 �న�. 



అక�మ్�త్� ఆ�శ��ం� ��� చం� �నమ� 
 ఒక శబద్� ���ం�ం�. 

  



వ�ద్ ���- ��దధ్�న� అప���న� ఏ�న�  
��నన్�� �న�ద�  
��� �పప్� మరల  
�ండవ �� ఆ శబద్�  
�నబ�- ���  
ప���� ��న���  
�� ��దధ్�న���  
ఎంచవ�ద్  
అ� అత��  
�నబ�ం�. 



ఈ�� ����ల్ 
జ��ం�. �ంట�  
ఆ �� ఆ�శ�న�  
ఎతత్బ�ం�. 



ఈ దరశ్న� �కక్ �వ�� ���  
అరధ్� �����క���. అత�  
��� ��ం� ఆ��ం��ండ� ��� 
����- ��గ్�  
మ��య్� ��న్  
�ద���న్�.  



�� ��� ��ల్ అ� ��ప్�. తన  
�ం�� ��వనం�ం� �� ��ప్  
�ట� �నవ�న� ప��దధ్�త  
�త ��ంచబ� ��న్�  
మ�మ్ల� � �దద్�  
పం�డ� ��  
���� ��ప్�. 



��� ��� న��ం�డ�  
��� ����� తన ఆ���  
�న్��ల� క�� ��న్�  
�ం�� ��ల్�. 



బ�� ��� అ�య్�న  
��న్� �ం��� ����త్ండ� 
��� అంద�� ���త్�న్డ�  

�జలంద� ���  
�కరకష్��� అం�క�ం�ల� 

��� ���ం�నన్ 
 �ష��న్ అరధ్� 
����ఉం��. 



��� �ప�� 
�� ��న్� అత� 
�ద�ల �ద ప� 
నమ�క్ర� 
���. 



��� అత�� �వ��త్ "�� �డ న�డ�"  
అ� ��న్�� ��ప్�. �ం�� అ��� 
���ం�ట  
��  
���  
���-  
... 



... "అనయ్����� సహ�స� ��ట�న�, 
అ�ట్��� ��ట్��ట�న� ���� 
ధరమ్� �ద� �� ���." 



"�� ఏ మ��య్�� 
���ంపద�న�డ��న� అప��డ��న� 
�పప్�డద� ��� �� ��ం���న్�" 
అ� ���  
��ప్�. 



��� అకక్డ�నన్ �����  
అనయ్జ�ల� �� ��� ���డ� ఆయన 
��వ� మర�ం� �డవ�న�న ����� 
�కరకష్�డ�య్� అ� �క�ం��. ���  
ఈ �ట� ఇంక ��ప్�ండ� ... 



... అంద���� ప���ధ్�మ్� వ�చ్�. 
�రంద� ��� �త్�ం��. ప���ధ్తమ్ 
అనయ్జ�ల�ద �మమ్�ంపబడడం �� 
���� వ�చ్న �న్��� ఆశచ్రయ్���.  
             ��� ��కంద�� ��త్సమ్��చ్�. 



అనయ్జ�ల �దద్� ��నం�� 
��ష��� ఉనన్�� ���� �ద� 
��ట్��న్�. అ�ప్� ��� �� ��న్� �రధ్న 
���ండ� జ��న �షయ�ల� ��� 
�వ�ం�న�ప్� �� మ��� అడడ్� �పప్క 
��� మ�మపర��. 



��� �కక్ �రధ్� శ�త్  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

అ�సత్�ల �రయ్�� 9-12 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
	Slide Number 34
	Slide Number 35

