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ఒక దినానన్ దే ని మందిరములో వృదధ్యాజకు న జెకరాయ్ ధూపము
యుచునాన్డు. మందిరము బయట జలు రధ్న చేయుచుండగా

జెకరాయ్ దే ని దూతను చూచి భయపడాడ్డు.



“నీ భయపడవదుద్” అని దేవదూత జెకరాయ్తో చెపాప్డు. “దే డు నీవదద్కు
ననున్ పంపించాడు. నీ భారయ్ ఒక కుమారుని కంటుంది.అతనికి యో ను

అని పేరు పెటుట్. అతడు పుటిట్నదిమొదలుకొని
పరి దాధ్తమ్తో నిండుకొనిన
అ ధేయు న అనేకులను దే ని

యొదద్కు
పుప్ను.”



బయట ఉనన్ జలు ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. 
“మాతో మాటాల్డు జెకరాయ్” అని
అనాన్రు. దే ని మాటను నమమ్నందున
జెకరాయ్ తనకు కుమారుడు పుటేట్వరకు
మాటాల్డలేడని గ యేలు దూత జెకరాయ్తో

చెపిప్న షయం రికి తెలియలేదు. 
తన భారయ్ వృదుధ్రా నందున పిలల్లను

కనలేదని జెకరాయ్
అనుకునాన్డు.



దేవదూత తనకు చెపిప్న షయాలనిన్ంటిని
ఒక పలక మీద డు. జెకరాయ్ భారయ్ న
ఎలీసబెతు ఇందుకు ఆశచ్రయ్పడింది. రు
పిలల్లకోసం ఎంతోకాలంగా రిధ్ త్నాన్రు. 
ఈవృదాధ్పయ్ంలో రికి పిలల్లు పుడతారా?



త రలోనే దే డు తనకు
బిడడ్ను ఇవబోతునాన్డని
తెలి కొని ఎలీసబెతు దే ని

త్తించింది. ఒక దినానన్
తన బంధు న మరియ
ఎలీసబెతును దరించింది. 
మరియ కూడా గరభ్ంతో
ఉంది.



మరియ ఎలీసబెతుకు
వందనము చేయగా
ఎలీసబెతు గరభ్ములో
ఉనన్ ఆనందముతో
గంతులు డు. అపుప్డు
ఆమె పరి దాధ్తమ్చేత
నింపబడినది. రిదద్రూ
సంతోషంతో దే ని

త్తించారు.



దే డు గాద్నం చే న కారం
వృదాధ్పయ్ంలో ఎలీసబెతు ఒక కుమారుడు
జనిమ్ంచాడు. “పిలల్ డికి తం న జెకరాయ్
పేరు పెటట్మని కొంతమందియాజకులు
అనాన్రు.” జెకరాయ్ దే ని ఆజఞ్ను జాఞ్పకము
చే కొని “పిలల్ నికి యో ను” అను పేరు

పెటట్మని పలక మీద డు. జెకరాయ్కు
ంటనేమాటవచిచ్ంది.
అపుప్డతడు దే ని

త్తించాడు. 



యో ను పెరిగి పెదద్ గొపప్ వజను న ఏలీయాలాగా
అయాయ్డు. తన జలను ఆ ర దించుటకు
మె యాత రగా వ త్నాన్డని యో ను

జలకు కటించాడు. “మారుమన
పొందండి, పాపములను డిచిపెటట్ండి” 

అని కటించిన యో నును ఆనాటి
యూదా మతనాయకులు దే ంచారు. తమ
పాపములను ఒపుప్కోవడం రికిషట్ంలేదు.



కొందరు యో నును బాపీత్సమ్మిచుచ్యో ను అని పిలిచారు. 
ఎందుకంటే పాపముల షయ ప చ్తాత్పపడిన రికి ఆయన
నీటిలో బాపీత్సమ్మి త్నాన్డు. ఒక దినానన్ యే బాపీత్సమ్ము
పొందుట యో ను వదద్కు వచాచ్డు. యో ను
యే తో “నేను నీచేత బాపీత్సమ్ము
పొందవల న డిని” 
నీ నాచేత బాపీత్సమ్ము
పొందుతా అని యే ను
ని రింపచూ డు. 
అందుకు యే
యో నుతో
ఈలాగు కానిమమ్ని
అనాన్డు. అపుప్డు
యో ను యే కు
బాపీత్సమ్మిచాచ్డు.



యే బాపీత్సమ్ము
పొందిన ంటనే
పరి దాధ్తమ్ శరీరాకారముతో
పా రమువలె యే మీదికి
దిగివచాచ్డు. ఇది దే ని

చన. యో ను యే ను
“లోకపాపములను
మో కొనిపో దే ని
గొఱెఱ్పిలల్” అని అనాన్డు.



యో ను అనేకమందిని దే ని యొదద్కు నడిపించాడు. కాని దు ట్ న
రోదు రాజు యో నును చెర లలో బంధించాడు. “నీ తముమ్డి

భారయ్ న రోదియను నీ
ఉంచుకొనుట పాపం” అని

రోదును యో ను
గదిద్ంచాడు. యో ను 

నీతిమంతు న వజనుడని 
రోదుకు తెలు , కాని 

పాపము చేయుట మానలేదు. 
యో ను రోదుకు 

భయపడక అతని పాపమును 
ఖండించుచూ కటించెను.



తన పుటిట్నరోజున అతిధులకు రోదు గొపప్ ందు
చేయించాడు. రోదియకుమారెత్ నాటయ్ంచే

రోదును సంతోషపరచింది. “నీకేం కా లో
అడుగు” “రాజయ్ములో సగము మటుట్ నా సరే” నేను
నీకి త్ను అని రోదు ఆమెతో అనాన్డు. 



“నేనేమి అడగాలి?” 
అని ఆమె అనుకుంది. 
యో నుని దే ంచిన
ఆమె తలిల్ ( రోదియ) 
యో ను తలను
తెగగొటిట్ంచి ఇవ మని
అడగమంది.



“బాపీత్సమ్మిచుచ్యో ను తలను
పళెళ్ంలో పెటిట్ నాకిపిప్ంచండి” అని ఆ
అమామ్యి రోదును కోరింది. దానికి

రోదు ఎంతో బాధపడాడ్డు, అయినను
తన అ నిన్ జయించలేక “యో ను
తలను తెగగొటిట్ తీ కురండి” అని
ఆజాఞ్పించాడు. నికులు అతను
చెపిప్నటేల్ చే రు.



దే నికొరకు రయ్ముగా
నిలబడిన నమమ్క న
వకుడు యో ను శ నిన్

అతని య్లు తీ కు ళిళ్
పాతిపెటాట్రు. యే
తమను ఈ దుఃఖములో
ఆదరి త్డని
బ రికి
తెలు . 



దే నిచేత పంపబడిన ఒక మను య్డు

ఈ కథను మనము బిలులో

మారుక్ 6, లూకా 1, 3

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.


