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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 పుటిట్నది
మొదలుకొని 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

కొంతమంది
యాజకులు
అనాన్రు.”



జెకరాయ్ దే ని ఆజఞ్ను
జాఞ్పకము చే కొని “పిలల్ నికి
యో ను” అను పేరు పెటట్మని
పలక మీద డు. జెకరాయ్కు

ంటనే మాటవచిచ్ంది. 
అపుప్డతడు దే ని

త్తించాడు. 



యో ను పెరిగి
పెదద్ గొపప్ వజను న
ఏలీయాలాగా అయాయ్డు. తన
జలను ఆ ర దించుటకు

మె యా త 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 బాపీత్సమ్మిచుచ్ యో 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. రోదియ కుమారెత్ 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.



“బాపీత్సమ్మిచుచ్ యో 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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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! 
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