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ఆ లేడీ ధ్వనించే కొండపై
నిలబడి, ఆమె 
విచారకరమైన 
కళ్ళు 
భయంకరమైన 
దృశ్యాన్ని 
చూస్తున్నాయ .ి 



ఆమె కొడుకు చనిపోతున్నాడు. 
తల్లి మేరీ, మరియు ఆమె 
యేసును శిలువకు 
వ్రేలాడదీయబడిన 
స్థలం దగ్గర 
నిలబడింది.



ఇదంతా ఎలా 
జరిగింది? ఇంత 
అందమైన జీవితాన్ని 
యేసు ఇంత 
దారుణంగా 
ఎలా 
ముగించగలిగాడు?



అక్కడ 
చనిపోవడానికి 
దేవుడు తన 
కుమారుడిని 
సిలువపై 
వ్రేలాడదీయడానికి
ఎల  ాఅనుమతించగలడు? 
యేసు తాను ఎవరో 
తప్పు చేశాడా? 
దేవుడు 
విఫలమయ్యాడా?



లేదు! దేవుడు విఫలం
కాలేదు. యేసు ఏ తప్పు
చేయలేదు. తాను 
దుష్టులచే చంపబడతానని 
యేసుకు ఎప్పుడూ 
తెలుసు. యేసు 
శిశువుగా ఉన్నప్పుడు
కూడా, సిమియోన్ 
అనే ముసలివాడు 
మరియతో బాధపడే 
అవకాశం ఉందని చెప్పాడు.



యేసు 
చంపబడడానికి 
కొన్ని రోజుల 
ముందు, ఒక 
స్త్రీ వచ్చి 
ఆయన పాదాలపై సుగంధ 
తైలం పోసింది. 



"ఆమె 
డబ్బు వృధా 
చేస్తోంది" 
అని శిష్యులు 
ఫిర్యాదు చేశారు. 
"ఆమె మంచి పని 
చేసింది" అని యేసు
చెప్పాడు. "ఆమె నా 
ఖననం కోసం చేసింది." 
ఎంత వింత పదాలు!



దీని తరువాత, యేసు 
యొక్క పన్నెండు
మంది శిష్యులలో
ఒకరైన యూదా, 30 
వెండి నాణేలకు 
యేసును ప్రధాన 
యాజకులకు.



యూదుల పస్కా పండుగలో, 
యేసు తన శిష్యులతో 
కలిసి చివరి భోజనం 
చేసాడు. దేవుని గురించి, 
ఆయనను ప్రేమించే వారికి 
ఆయన చేసిన వాగ్దానాల 
గురించి అద్భుతమైన 
విషయాలు 
చెప్పాడు. 



అప్పుడు యేసు వారికి
పంచుకోవడానికి రొట్టె
మరియు ఒక కప్పు ఇచ్చాడు. 
ఇవి పాపాలకు క్షమాపణ 
తీసుకురావడానికి 
ఇవ్వబడ్డాయి అని వారికి 
గుర్తుచేయడం.



అప్పుడు యేసు తన స్నేహితులకు
ద్రోహం చేస్తానని చెప్పాడు, మరియు 
వారు పారిపోతారు. "నేను పారిపోను,"
పీటర్ గట్టిగా చెప్పాడు. "కోడి 
కూయకముందే నువ్వు నన్ను మూడుసార్లు 
తిరస్కరిస్తావు" 
అని యేసు 
చెప్పాడు.



ఆ రాత్రి తరువాత, 
యేసు గెత్సేమనే 
తోటలో 
ప్రార్థన 
చేయడానికి 
వెళ్ళాడు. 



ఆయనతో ఉన్న 
శిష్యులు 
నిద్రపోయారు. 
"ఓ నా తండ్రీ," 
యేసు 
ప్రార్థించాడు, 
"... ఈ. 
అయినప్పటికీ, నేను
కోరినట్లు కాదు, నీ
ఇష్టం."



అకస్మాత్తుగా ఒక గుంపు జుడాస్ 
నేతృత్వంలో తోటలోకి ప్రవేశించింది. 
యేసు ప్రచలేదు, కానీ పేతురు ఒక 
వ్యక్తి చెవిని నరికివేశాడు. 
నిశ్శబ్దంగా, యే 
స్వస్థపరిచాడు. 
తన అరెస్టు దేవుని 
చిత్తంలో భాగమని 
యేసుకు తెలుసు.



ఆ గుంపు యేసును ప్రధాన యాజకుని 
ఇంటికి తీసుకెళ్లింది. అక్కడ, యూదు 
నాయకులు యేసు 
చనిపోవాలని 
చెప్పారు. 
సమీపంలో, పేతురు 
సేవకుల మంటల 
పక్కన నిలబడి 
చూస్తు
న్నాడు.



మూడు సార్లు ప్రజలు పేతురు వైపు 
చూస్తూ, "నువ్వు యేసుతో ఉన్నావు!" 
యేసు చెప్పినట్లే 
పేతురు దానిని 
మూడుసార్లు 
ఖండించాడు. 
పీటర్ కూడా 
శపించాడు 
మరియు 
ప్రమాణం 
చేశాడు.



అప్పుడే కోడి కూసింది. 
అది పేతురుకు దేవుని 
స్వరంలా ఉంది. పేతురు 
యేసు మాటలు గుర్తుకు 
తెచ్చుకొని ఏడ్చాడు.



జుడాస్ కూడా క్షమించాడు. 
యేసు ఏ పాపానికి లేదా 
నేరానికి పాల్పడలేదని 
అతనికి తెలుసు. 



యూదా ఆ 30 వెండి 
నాణేలను వెనక్కి దానిని 
తీసుకోలేదు.



జుడాస్ డబ్బును 
కిందకు విసిరి, బయటకు 
వెళ్లి - ఉరి 
వేసుకున్నాడు.



యాజకులు యేసును రోమన్ 
గవర్నరు అయిన పిలాతు
దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. 



పిలాతు, “ఈ మనిషిలో 
నాకు ఎలాంటి తప్పు 
కనిపించలేదు” అన్నాడు. 
కానీ ఆ గుంపు, 
"అతన్ని సిలువ 
వేయండి, సిలువ 
వేయండి!"



చివరగా పిలాతు అంగీకరించాడు 
మరియు యేసును శిలువపై
చనిపోవాలని శిక్ష 
విధించాడు. సైనికులు యేసును 
కొట్టారు, అతని ముఖం మీద 
ఉమ్మివేసి, కొరడాతో 
కొట్టారు. 



వారు పొడవాటి పదునైన 
ముళ్లతో క్రూరమైన 
కిరీటాన్ని తయారు చేసి
అతని తలపై చెక్క శిలువకు 
వ్రేలాడదీశారు.



తాను అలా చనిపోతానని యేసుకు 
ఎప్పుడూ తెలుసు. తనపై నమ్మకం 
ఉంచిన పాపులకు తన మరణం క్షమాపణ 
తెస్తుందని కూడా 
ఆయనకు తెలుసు. యేసు 
పక్కన ఇద్దరు 
నేరస్థులు సిలువ 
వేయబడ్డారు. 

ఒకడు యేసును 
విశ్వసించి - పరదైసుకు 
వెళ్ళాడు. మరొకరు 

చేయలేదు.



గంటల తరబడి కష్టాలు 
అనుభవించిన తర్వాత, 
యేసు, "అది 
పూర్తయింది" 
అని చెప్పాడు 
మరియు 
మరణించాడు. అతని 

పనిపూర్తయింది. 
సమాధిలో 

ఖననం చేశారు.



అప్పుడు రోమన్ సైనికులు 
సమాధికి సీలు వేసి 
కాపలాగా ఉన్నారు. 
ఇప్పుడు ఎవరూ 
లోపలికి –
బయటకు 
రాలేరు.



ఇంతటితో కథ ముగిస్తే 
ఎంత బాధగా ఉంటుంది. 
కానీ దేవుడు ఒక 
అద్భుతం 
చేశాడు. యేసు 
చనిపోలేదు!



వారంలోని మొదటి రోజు
తెల్లవారుజామున, 
యేసు శిష్యులలో 
కొందరు సమాధి 
నుండి రాయి 
దొర్లినట్లు 
గుర్తించారు. 



వాళ్ళు లోపలికి 
చూసేసరికి 
యేసు అక్కడ లేడు.



ఒక స్త్రీ సమాధి దగ్గర 
ఏడుస్తూ ఉండిపోయింది. 
యేసు ఆమెకు కనిపించాడు! 



ఆమె ఇతర శిష్యులకు 
చెప్పడానికి ఆనందంగా
వెనక్కి పరుగెత్తింది. 
"యేసు సజీవంగా 
ఉన్నాడు! యేసు 
చనిపోయినవారి నుండి
తిరిగి 

వచ్చాడు!"



వెంటనే యేసు శిష్యుల వద్దకు వచ్చి 
తన గోరు మచ్చలున్న చేతులను వారికి 

చూపించాడు. ఇది నిజమైంది. యేసు
మళ్లీ సజీవంగా ఉన్నాడు! తనను 

తిరస్కరించినందుకు పేతురును క్షమించి, 
తన శిష్యులకు తన గురించి అందరికీ 

చెప్పమని చెప్పాడు. అప్పుడు తిరిగి 
వెళ్ళాడు.



మొదటి ఈస్టర్

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి
ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

మాథ్యూ 26-28, లూకా 22-24, 
జాన్ 13-21

"మీ పదాల ప్రవేశం 
వెలుగునిస్తుంది." 

కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు 
మీరు ఆయనను తెలుసుకోవాలని 

కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, 
దానిని పాపం అని అంటాడు. పాపానికి శిక్ష 

మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక 

కుమారుడైన యేసును సిలువపై చనిపోవడానికి 
మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి పంపాడు. 
అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి 

వెళ్ళాడు! మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ 
పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో నివసిస్తారు, 

మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.



ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి 
ఇలా చెప్పండి:

ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను
నమ్ముతున్నాను మరియు నా పాపాల కోసం
చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. 
దయచేసి నా జీవితంలోకియు ఒక రోజు 

ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. నీకు 
విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ 
కోసం జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. 

ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ 
దేవునితో మాట్లాడండి! యోహాను 3:16
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