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తన �జల� ����టట్మ�
��� �� �వ్� ఫ��
ఆ�ఞ్�ం��. �� ఫ�
���� �బడ��. 
అంత����క అత�
��, అహ��ల�
��ం��.

1 2



ఫ� తన మం��ఞ్ల�
���ం��. ���� తమ
మం��ల�త అ�� ���. 
��� ��ఒకక్� తన కఱఱ్�
పడ�య�� అ� సరప్��
��ం� �� అహ��
కఱఱ్ �� కఱఱ్ల�న్ం��
�ం���ం�. అ�న�
ఫ� ఇ����ల�
�ళళ్�వవ్��.

తమ� క��న �మ�
ఇ����� ��, 
అహ��ల�
�ం�ం��. అ�ప్�
�� ����దద్�
��ళ్ “�� � �జల�
���ంచ��” అ�
��ధ్ం��. 

అం�� ���
“�� ��జల�
ఐ��త్��ం�
����త్�” అ�
��� అ�న్�.

“ఇక�దట�� గ�డ్ �యయ్బడ�, �� ��కల �కక్ ఏ���
త�క్వ ��డ�” అ� ఫ� ఇ����ల� ఆ�ఞ్�ం��.

��� ��, 
అహ��ల�మర� ఫ�
వదద్� పం�ం��. ఫ�
��, అహ��ల�-
� శ�త్���ట�
ఒక మహ�క్�య్�న్
��ంచం� అ�
అ���. 

అ�ప్� అహ��
తన కఱఱ్� పడ�య��
అ� సరప్��
��ం�.

గ�డ్���చ్ప� ఆలసయ్ం
అ�నం�� ఫ� �వ��
ఇ����ల� �ంద��
��ట్�.

“ఇ����ల� మ�ంత�
�మ�టట్ం�” అ� ఫ� తన
�వ�ల� ఆ�ఞ్�ం��. 
ఇ�ప్� ఇ�����
�పప్ �రవసధ్� ప�డ్�.

7 8

5 6

3 4



ఈ ��� త�వ్త
��� �డతల�
ఐ��త్�� పం�ం��. 
ఆ �డత� �� పచచ్�
��ట్� �����.

అ�ప్� ��� �ల� ఐ��త్� పం��. ఈ �� వ�చ్
ఐ��త్�రంద�� బ�� ��ం��. అ�న� ఫ� ����
�బడ��.

మ�క�� ��
ఫ�� “� �జల�
���మ్” అ� అన�
ఫ� �రసక్�ం��. 
��� మ��క

���� ఐ��త్�
పం��. కపప్� ఐ��త్

�శ� �తత్��
క�ప్���. ఐ��త్��

�� �ం���, 
పడకగ�ల���, �ం�
��� �టల్�����

వ�చ్�.

త��త �����కర�న
���� ఐ��త్� పం��. అ�
వ�చ్ ఐ��త్�� ప��ల�న్ం��
చం����. మ��య్ల�ద
��క్ల�, ద�ద్�ల� అ�
క��ం��. అ�న�
ఫ� తన హృదయ��
క�నపర���న్�.

“కపప్� �ల�����న
���ం���ధ్ంచం�”

“�� � �జల�
�ళళ్��త్�” అ�

ఫ� ����న్�.
�� ��ధ్ంచ� కపప్�
�ల����. కపప్�

�ల���� ఫ�
తన హృదయ��

క�నపర���
ఇ����ల�

�ళళ్�వవ్��.

మ�స� ఉదయం��, అహ��� ఫ�� న� దగగ్ర క����న్�. 
అహ�� తన కఱఱ్� �ళళ్� �ప� న��� �రంత� రకత్��
��ం�. �పల�న్� చ����. �జ� ఆ ����గ�క���. 
అ�� ఫ� ఇంక� తన హృదయ��

క�నపర���

ఇ����ల�
�ళళ్�వవ్��.
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430 సంవతస్ర�� గ�ం�న త��త
��� �జ���సతవ్ం �ం� ���ంచబ�డ్�. 

��� పగ��ళ�ఘసత్ంభ��� ���ళ అ�న్సత్ంభ���
ఉం���� న��ం��.

“�� ��ప్న�ల్ ��ళ్���
��� ��ంచం�” అ� ఫ�
��� అ�న్�. 
ఇ����లంద�
ఐ��త్� ���
బయ����.

��� ���- ఫ�
�ద�ఈ మధయ్��
�� భయంకర�న
����
ర�ప్ంచ���న్�. 
ఐ��త్� ఫ� ���లల్
�ద��� జం��ల�
���లల్ల�న్�
చ����. ��
ఇ�����
��ఱ్�లల్ రకత్��
�వ్రబంధ�ల�దద్
చ�ల్న �డల సం�ర�త
ఆ త��� �����
అ� ��ప్�.

సం�ర�త ఇ����ల ఇళళ్� ����
ఐ��త్ �రంద�� చం�న సందరభ్���ఞ్పక� ����ట�
�� ప�క్� ఆచ�ం�ల� ��� ��� ��ప్�. 

మధయ్�� �ళ ఐ��త్�
మ��ష��ట్ం�.
ఐ��త్� ����
�లల్లంద�
చ����.

��� ఐ��త్ �ద
�����
��ంధ�ర��
క�గ���. అ�న�
ఫ� తన హృదయ��
క�నపర���
ఇ����ల�
�ళళ్�య��.
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ఫ� �నయ్� ��� త���ప�ట్��ట� స��� మధయ్���
�� ��� ఫ� �నయ్మంత��, ఐ��త్�లంద��
స���� �ం����. ఇ����ల
��� సరవ్శ�త్మంత�న ��డ�
ఫ� �����న్�.

“���� పకష్�న �దధ్� ��త్�” 
అ� �� �జల� ��ప్�. అత� స���

వదద్� ��ళ్ తన ��ల� ���.

అ�ప్� �� ఫ� �దద్�ం� �����ళ్�

ఈ కథ� మన� ����

�రగ్మ�ండ� 4-15 అ�య్య��

అ�య్య�ల� �డగల�

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

ఒక �పప్ అ�భ్తం
జ��ం�. ���
స���� �ం��
��చ్�. ఆయన
�జ� ఆ�న �ల�
స����
���.

�� ఫ� మర�
తన హృదయ��
క�నపర���
ఇ����ల�
ప�ట్��ట� ���
త���. ఇ�ప్�
ఇ�����
అరణయ్���ండల�
మ�� స���న�
మధయ్�
��క్బ�డ్�. 21 22
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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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