
త�ప్��న ����  

 
 



: Edward Hughes 
: Alastair Paterson; Lazarus 

    : Ruth Klassen; Sarah S. 
 : Paul Prabhakar P.  

 � : Bible for Children 
www.M1914.org 

 
BFC 

PO Box 3 
Winnipeg, MB R3C 2G1 

Canada 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 




��� కష్�పణ� �� 
�జల� ఎ�క్వ� ��ం��. 
�� �� మత�య�ల� 
�� ��ల� �న్హం 
�యడం నచచ్��. ఒక �� తన 
�ప�ల �షయ� 
ప�చ్�త్పప�న�ప్� �� 
�షయ� ���� ఎం� 
సం�ష� క���ం� అ� 
��ప్ట� �� ��� �� 
ఉప�న�ల� ��ం��. 



అం��  
�ద��- ఒక�  
�� ��ఱ్ల�  
క����న్�.                ఒక ��ఱ్ త�ప్��ం�.  
                                       అ�ప్� అత� �ంబ�  
                                       ��మ్� ��ఱ్ల� వద�  
                                       ఆ ఒకక్ ��ఱ్ �సం  
                                       ����.  



త�ప్��న ఆ ఒకక్ ��ఱ్ 
���ంతవర� అత� ��� 
�ద��� ఉ�న్�. అ� 
���న�� సం�షం� 
��� తన �జ�ల� 
���� తన �న్��ల� 
"సం��ం��, 
త�ప్��న � ��ఱ్    
      ���న�"  
 
అ� ��� అ�న్�. 



ఒక �� ��మన�స్ 
�ం�న�� పర�క�� 
�పప్ సం�ష� 
క���ంద� ��  
��� ��ప్�. 
��మన�స్  
�ందడం అం�  
�ప�ల �షయ� 
ప�చ్�త్పపడడం. 



�� ��� ప� ���� 
క�� ఒక ���� 
���ట్�నన్ సతరీ ఉప�న�� 
��ప్�. బ�� అ� ఆ� 
��త�లం �����న 
సం��ం��నన్ ��మ్ 
అ�ఉండవ�చ్. ఆ� ఒక 
���� ���ట్�ం�. 



ఆ� ఇలల్ంత�� ఊ�చ్, ఆ ��� �సం 
ఇలల్ం� ���ం�. ఆ� ���ట్�నన్ ��� 
ఆ�� ���ం�. అ�ప్� ఆ� సం�షం�  
ఆ సంగ�� తన �న్��ల� ��ప్ం�. 



"ఒక �� ��మన�స్ 
�ం�న�� పర�క�� 
�త� ��� ఎం� 
సం���త్�." 



�డవ�� �� త�ప్��న 
���� ఉప�న�� ��� 
��ం��. 



ఒక ���� తన తం� దగగ్ర ఆ�త్� ���� �ర�శ�న� ��ళ్ 
ధనమంత�� వయ్రధ్� ���. తన దగగ్ర ఉనన్ డ�బ్� అ����. 
ఇ� �లదనన్�ల్ అకక్డ భయంకర�న కర� వ�చ్ం�. ఇ�ప్� అత� 
ఆక�� అలమ��త్�న్�. 



అత� ఒక పం�ల �� వదద్ ప���� �� పం�ల ��ట్� తన 
క��� �ం���ల���న్�, �� పం�� ��� ��ట్� 
�న�వవ్��. అ�ప్� ��� ��ధ్వ�చ్ "�� � తం� �ం�� ��� 
��త్�. అకక్డ ప� ��� �� మం� �జనం ����ం�" అ� 
అ���న్�. 



అత� తన� �� "�� � 
తం� �ం�� ��ళ్ � తం�� 
�� �� ��ధ�� �ప� 
���. � ����న� 
అ��ం���ట� �� 
��య్డ� ��, బ�� 
�తం� తన ప���� ఒక�� 
న�న్ ��చ్�ం���" అ� 
అ���న్�. 



�� ఇంక� �ర�� ఉండ�� తం� ప��న ��ళ్ ��� 
��ద్��ట్��, హ�త్�� ���వ�చ్న తన ���� �షయ� 
ఎం� సం��ం��. 



"తం�, �� ��  
��ధ�� �ప� ���,  
� ����న��ం���ట�  
�� ��య్డ� ��" అ� 
�పప్��ండ� తం� అత�� 
��ం�, �తత్బటట్ల� �తత్ 
��ప్ల� ���ం�, అత� ��� 
ఉంగర�� ��ట్ �����సం  
            �పప్ �ం� ��ం��. 



త�ప్��న తన ���� ���నం�� ఆ తం� ఎం� 
సం��ం��. అ�� ��� తమ �ప�ల� ��� పర�క�  

తం�వదద్� వ�త్ ఆయన ఎం� 
 సం���త్డ� �� 

 ��� ��ం��. 



త�ప్��న ����  
 

ఈ కథ� మన� ���� 
 

�� 18వ అ�య్య� 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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



 

45 60 



ఈ ��� కథ మనల� సృ�ట్ం�న అ�భ్త�న ��� ��ం� 
��య��త్ం�. ఆయన ఎవ� �����ల� ��� ��న్ 

���ం��న్�. మన� ��ప�� జ��ం� �ప� ��మ� 
���� ���. �ప�న� �కష్ మరణ�, �� ��� ��న్ బ�� 

��ం� � �ప�కష్� భ�ం�ట� తన �య����న ��� 
��వ� మర�ం�ట� పం��. ఆ త��త �� మరణ�� 
జ�ం� పర�క�న� ��ల్�. �� ��� న�మ్ ��ప�ల� 
కష్�ంచమ� అ��న�డల ఆయన �శచ్య�� కష్�ం� �యం� 

�వ�ం��. �� ఆయన� �గ�గ�� ��ం�ద�. 
ఇ� �జమ� �� న�మ్నటల్�� ���� ఈ�� �రధ్న ���. 
�య�న ��, �� ��డవ� న�మ్��న్�. � �ప�ల�ర� 

�� మర�ం� �����న� న�మ్��న్�. దయ� � �ప�ల� 
కష్�ం� � ��త���� వ�చ్ �గ�గ�� �� ఉం�ట� 

�� �తయ్�వ�� ���ం��. � �డడ్� ��ం�ట� మ�� �� 
�బ�ట� �� స�య� ���. ఆ��! 
���న� ��� చ�� ���� ��ల్��. 
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