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ఒకరోజు యే దే లయములో ఎడల్ను పా రములను
అముమ్ రిని, రూకలు మారుచ్ రిని చూచాడు. రు
దే ని మందిరమును అప పరు త్నాన్రు.



యే ళళ్తో కొరడాలను చే అముమ్ రిని దే లయములోనుండి
తోలి , అముమ్ రితో- టిని ఇకక్డనుండి తీ కొనిపొండి; నాతం
ఇంటిని య్పారపుటిలుల్గా చేయకుడి అని రితో అనాన్డు. యే తన
తం ఇంటిని ఎంతో మించాడు.



నీ ఏ అధికారంతోఈ
కారయ్మును చే త్నాన్

దానికి ఒక చక యను
చూపించమని యూదులు

యే ధించారు. 
అందుకు యే రితో ఈ

దే లయమును పడగొటట్ండి, 
మూడు దినములలో దానిని

నేను లేపుతాను అని అనాన్డు. 
ఇది అ ధయ్ం, నీ మూడు

దినములలో ఎలా లేపుతా , ఈ
దే లయమును నలువది

సంవత రములు కటాట్రు అని
రు యే తో అనాన్రు.



కాని యే తన శరీరమను
దే లయమును గురించి
మాటాల్డాడు, యే లువ
యబడి చనిపోయినపప్టికి, 

మూడవ దినమున తం
ఆయనను మరణము
నుండి లేపుతాడు. 



యూదుల అధికారి న
నీకొదేము అను ఒక
మను య్డు యే
వదద్కు దే ని గురించి
తెలు కొనుటకు
రా సమయంలో
వచాచ్డు. యే దే ని
చేత పంపబడిన డని
నీకొదేము ంచాడు.



ఒకడు తత్గా
జనిమ్ంచితేగాని దే ని
రాజయ్ములో ంచలేడని
యే నీకొదేముతో
అనాన్డు. నీకొదేము
ఈ షయానిన్ అరధ్ం
చే కోలేక ముసలి న
మను య్డు ఏలాగు
మరలా జనిమ్ంచగలడు? 
అని యే ను న్ంచాడు.



ఆతమ్ మూలముగా
జనిమ్ంచినది
ఆతమ్ యునన్దని
యే నీకొదేముకు
బోధించాడు. దే ని ఆతమ్
గాలిని వలె యునన్ది. 
నీ దాని శబద్మును
మా మే నగల గాని
అది ఎకక్డనుండి
వచుచ్నో ఎకక్డికిపో నో
నీకు తెలియదు.



అరణయ్ములో ఇ యేలీయులు మో సణుగుతూ, మాకు ఆ రం
లేదు, నీళుళ్లే , రుచిలేని ఈ అనన్ము మాకు అసహయ్ నదని రు
మాటాల్డిన సంగతిని యే నీకొదేముకు చెపాప్డు.



రు పాపము చే దే నికి కోపము
పుటిట్ంచారు. దే డు రి మధయ్కు
షసరప్ములను పంపించాడు. అ

కరచుట చేత అనేకులు మరణించారు.



“మేము దే నికి వయ్తిరేఖముగా
పాపము చే ము” మా షయ
దే ని డుకొమమ్ని రు మో ను
తిమాలారు. మో జలకొరకు

దే నికి రధ్న చే డు. అయినను
దే డు ఆ సరప్ములను రి
మధయ్నుండితొలగించలేదు.



అందుకు దే డు మో తో-నీ తాపకర న
సరప్ము వంటి తిమను చేయించి సత్ంభము
మీద పెటుట్; అపుప్డు కరవబడిన తి డు
దాని పుచూచి తుకుతాడు అని ల చాచ్డు. 
మో ఒక ఇతత్డి సరప్మును చేయించి
సత్ంభము మీద పెటాట్డు. సరప్పుకాటు తినిన
తిఒకక్రూ దానిని చూచి తికారు.



యే నీకొదేముతో-అరణయ్ములో మో
సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో, ఆలాగే
మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను
అని అనాన్డు. యే  పాపులకొరకు 

తాను పొందబో  లువ 
మరణమును గూరిచ్ 

నీకొదేముతో 
మాటాల్డాడు.



“దే డు లోకమును ఎంతో మించెను. 
కాగా ఆయన తన అది తీయ కుమారునిగా

పుటిట్న నియందు సముంచు
తి డును న ంపక నితయ్జీవము
పొందునటుల్ ఆయనను మనకు
అను ంచెను” అని యే

రితో చెపాప్డు. 



దీనరధ్ం యే ను శ ంచిన
తిఒకక్రూ దే ని

కుటుంబంలో నూతనంగా
జనిమ్ంచిన ళేళ్. 



ఆ రోజు రా నీకొదేము త్ య్డు అయిఉండక పోవచుచ్. కాని కొనిన్
సంవత రములు గడిచిన తరు తఈ నీకొదేముయే ను
మించి ఆయనను ంబడించి ఆయన లువ
యబడినపుడు ఆయన దేహమును

తన ంత సధ్లములో పాతిపెటిట్న
ఒక గొపప్ నిగామనం చూ త్ం.



తరు తయే మరియు ఆయన య్లు సమరయకు బయలుదేరారు. 
యూదులు కాని అనుయ్లు కూడా దే ని రాజయ్మును గురించి నాలి
మరియు రందరికి కూడ దే ని కుమారు న త్ను
శ ంచుటకు అవకాశం ఇవ బడాలి.



దే లయపు అధికారి యే ను దరించుట

ఈ కథను మనము బిలులో

యో ను 2-3, సంఖాయ్కాండము 21 అధాయ్యములు

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే లుగుకలుగును”
కీరత్నలు 119:130



6041

eTT–+|ü ⁄



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.


