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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 అరధ్మగునటుల్గా యే
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 ఉపమానములు

స 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 ంటనే దానిని అంగీకరించు రు, 

అయితే రులేనందుచేత
మలు కలుగునపుడు రు

అభయ్ంతరపడతారు.



సంతోషంతో యే ను అంగీకరించి
ఆయనను ంబడించిన రే, దే నికి
దూర ఆయనకు ధేయత చూపరు.



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 తత్నములేవనగా మంచి
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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áu…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT dü èwæº+∫q n<ä T“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚dü TÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\Tdü Tø√yê\ì

ø√s¡T≈£î +≥THêï &É T. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16


