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జూలీ మెయెర్ చూసిన దానిన ుండి వ్రాయబడినది: జూలీ మెయెర్ , ఇుంటర్నేషనల్ హౌస్ అఫ్ ప్రాయర్, కరన్ాాస్ నగరము 1999
నుంద స్తో త్ా,గరన బ ుందమునకు న్ాయకుర్రలు.
దేవుడు

న్ా

వదద కు

వచ్చి-

"నువ్వు

నా

స్నేహితులను

కలవాలనుక ంట్ునాేను" అని అన్ాేరు. న్ేన యెషయా, జెర్నమియా , ప్రత్ురు,
జనకరయ, మోషర ని కలవబో త్ున్ాేనని అన కుుంటూ ఎుంతో ఉత్ుాకత్తో ఉన్ాేన .
ఆయన న్ా చెయయ పటటుకుని ఆకశుంలోనికి తీస కువ్ెళ్ళి, కరరట
ు నల లో చూప్ినటట
ల ఒక
దానిలో న ుండి మర్ోకదానిలోకి ఎగురుత్ునేటట
ల మేము అటూ ఇటూ తిరగడుం
ఆరుంభుంచాన . న్ేన పూర్తోగర భూమికి చాలా దూరుంలో ఉన్ాేకూడా న్ాకు భయుం
వ్ేయలేద . మేము అలా చ టూ
ు తా తిరుగుత్ునేపుుడు ఆ చలల ని గరలి న్ా ముఖానిే
తాకుత్ుుంది. ఆయన న్ా చెయయ పటటుకునేటట
ల న్ాకు సురశ తెలుసో ుంది మర్తయు భూమికి అుంత్ ప్ైన అలా విహర్తసో ుండగర న్ా
ముఖానికి గరలి త్గులుత్ుుండగర ఆ అన భూతి చాలా బాగుుంది. న్ాకు అసాలు క ుంచెుం కూడా భయుంవ్ేయలేద . న్ేన అలా
అయన చెయయ పటటుకుని ఉన్ాేన . ఒకకస్రర్తగర అయన ముఖములో మారుు వచ్చిుంది. ఆయన త్న ముఖమున భూమి వ్ెైపు
తిప్రురు. న్ేరుగర అకకడకు వ్ెళ్ిడుం మొదలుప్టాుము. న్ేన ఆయన వ్ెైపు చూసి, ఆయన మఖమున చూస్రన , ఆయన
కళ్ిలోకి చూడగలిగరన , ఆయన ముఖములో ఏదో చెయాయలని ఎుంతో పటటుదలకనిప్ిుంచ్చనది. యెషయా 50:7 - (“న్ా
ముఖమున చెకుముకిర్రతివలె చేసిక ుంటిని").
మేము భూమిమీద పడిప్త ము అని ఖచ్చత్ముగర అన కుుంటూన్ే ఉన్ాేన , ఆయన ముఖము ఆ దిశగర తిాపుుకుని చూడటుం
న్ేన చూసి, ఆయన చెయయ పటటుకునేపుటికికూడా కిరుంద పడిప్త తాము అని అనిప్ిుంచ్చనది. ఎుంత్ వ్ేగుంగర భూమి వ్ెైపు ఎగతర్త
వ్ెళ్ో తనేముంటే, ఆయన మరల వ్ెన కకు తిర్తగత వచేిలా అనిప్ిుంచలేద . ఒకకస్రర్తగర మేము భూమిగుుండా వ్ెళ్ళిము. న్ా త్లమీద
గటిుగర త్గతలినటట
ల అనిప్ిుంచ్చనది. అది ఒక విన్ాయస్రలు చూప్ిుంచే చలనచ్చత్ాుం చూసినటట
ల ఉుంది. ఆ శబద ుం, ఒక ర్రకెట్ పకకన
ఉనేపుడు భూమి మీదన ుండి ఆకరశుం లోకి వ్ెళ్ళిటపుుడు ఎలా శబద ుం చేస కుుంటూ వ్ెళ్ో తుందో అలా అుంత్ శబద ము మేము భూమి
ప్ైకి వ్ెళ్ళిటపుుడు వచ్చిుంది. ఆ శబద ుం మనలిే చెవిటివ్రర్తని చేసో ుందేమో అనేుంత్గర ఉుంది. మేము భూమి మీదకు పాయాణిసో ూ
వ్ెళ్ో తనేపుుడు, దేవుని ముఖము కుడివ్ెైపుకు కరనీ ఎడమవ్ెైపుకు కరనీ తిాపులేద ; న్ేరుగర భూమి వ్ెైపు మాత్ామే చూసూ
ో
ఉన్ాేరు. న్ేన

న్ా కళ్ితో మేము భూమిమీదకు వచేిటపుుడు, భూమిమీద పడటము, దానిలోనికి బాదదలుక టటుకుుంటూ

వ్ెళ్ిడము, ఇలా పాతి ఒకక చ్చనే విషయము కూడా న్ాకు గురుోుంది. న్ేన భూమిని, ర్రయని, నీరుని, ముండుత్ునే అగతేని
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చూడటుంతో ప్రటట, న్ా చరమము చీరుకుప్త య, ముండిప్త త్ునే సురశన అన భవిుంచాన . నిజుంగరన్ే భూమి, అగతే న్ా చర్రమనిే
చీలిివ్ేసో నేటట
ల అనిప్ిుంచ్చుంది. న్ా కలలో విపర్ీత్మయన న్ొప్ిు అన భవిుంచాన .
ఒకకస్రర్తగర మేము భూమి మీదకు దూస కుుంటూ వచ్చి ఒకపాకకకు వ్ెళ్ళిము.

అకకడ నిలుిని, న్ా శర్ీర్రనిే

చూస కుంటటనేపుుడు, అుంతా చీరుకుప్త యుంది, న్ా చరమముంతా చీరుకుప్త య విపర్ీత్మెైన న్ొప్ిు వ్ేసినది. కరనీ అది న్ాకు
సుంభుందిుంచ్చనది కరద . అపుుడు దేవుడు న్ా ముఖములో ముఖుం ప్టిు , కళ్ిలోలనికి కరళ్తిప్టిు చూసూ
ో ,

-" నువ్వు నా

స్నేహితులను కలవాలనుక ంట్ునాేను" అని అన్ాేరు. న్ేన ఆ న్ొప్ిుతో ఏడుసూ
ో ఉన్ాేన . న్ేన ఎుంత్లా గరయపడాాన్ో,
చరముం ఎుంత్లా చీరుకుప్త యుందో , ఎుంత్ బాధపడుత్ున్ాేన్ో ఖచ్చిత్ుంగర ఆయన గమనిస్రోరు అన కున్ాేన . కరనీ ఆయన అది
అసాలు పటిుుంచ కోన్ేలేద . న్ేన చ టూ
ు ర్ర చూస్రన . ఆ పాదేశము చాలా కికికర్తసిప్త య ఉనేది. న్ేన అకకడికి ఎపుుడూ
వ్ెళ్ిలేద . కరనీ అది భారత్దేశము అని మాత్ాుం చెపుగలన . అకకడ విపర్ీత్మెైన వ్రసన వసో ుంది మర్తయు చాలా ముంది జన్ాలు
అకకడ అనిే చోటల ా ఉన్ాేరు. న్ేన మాత్ాుం దేవుని అన సర్తసో ూ ఉన్ాేన . ఆయన న్ా వ్ెైపు కనీసుం తిర్తగత కూడా చూడటుంలేద .
అది ఎలా ఉుంది అుంటే, ఆయన న్ా చరముం చీరుకుప్త యన బాధని అన భవిుంచమనేటట
ల ఉుంది. అకకడ అనిే చోటల ా చ్చనే చ్చనే
ప్ిలలలు ఉన్ాేరు.
అకకడ అుందమెైన అమామయలు పుంజరుంలో ఉన్ాేరు. వ్రర్తలో పాతి ఒకకర్తతో కూడా ఆయన ఉన్ాేరు. ఆయన అకకడ వ్రర్తతో
కనవలుం

నిలుిని

మరుగెైప్త యన

ఉన్ాేరు.

వ్రర్తని,

దేవుడు

భూముండలుంలో
త్న

సరేహిత్ులని

ప్ిలిచారు. ఆ ప్ిలలల భూమి మీద పడుకుని ఉుండగర, వ్రర్త
మీద ఈగలు వ్రలడుం చూస్రన , వ్రరు ఈ భయుంకరమెైన
జీవిత్ుం న ుండి మర్ొక దానిలోకి, మరు నిముషముల
సవరగ ుంలో మేలోకవడుం న్ేన చూస్రన . ఆయన అకకడ
పాతి ఒకకర్తదగగ ర, పాతి ఒకకర్తకోసుం ఉన్ాేరు. వ్రర్తలో ఏ
ఒకకరిని కూడా అయన మరువలేద . న్ా దేహమునకు
త్గతలిన గరయముల బాధని

అన భవిసూ
ో ,

బహు

ద రభరమెన
ై ఆ సనిేవ్ేశరనిే చూసి న్ేన ఆపకుుండా ఏడుసో న్ే ఉన్ాేన . అపుుడు దేవుడు న్ా దగగ రకు వచ్చి, న్ా ముఖుంలోనికి
చూసినపుుడు, అయన న్ా గుర్తుంచ్చ విచార్తుంచడానికి వచాిరు, న్ా బాధన తెలుస కోవడానికి వచాిరు అన కున్ాేన . ఆ
క్షణుంలో ఆయన న్ాతో

-"

నీ దేహము ఎలా ముకకల గా అయి బాధను అనుభావిసుునేవో, నీ హృదయ్ము

కూడా అలా నలిగి విరిగితే కాని నీక నా స్నేహితుల గురించి అర్ధ ం కాదు" అని అన్ాేరు. దీనిని ఖచ్చత్ుంగర న్ేన
త్టటుకోలేన . న్ేన

అకకడే ఉుండి, చ్చనే ప్ిలలలు చనిప్త వడము, త్లులలు త్మ ఆఖర్త ఊప్ిర్త తీస కోవడము, ర్ోగములు
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వ్రయప్ిుంచడము, యవవనుంలో ఉనే అమామయలు వికరయముబడటము చ సూ
ో ఉుండగర, ఆయన -"

నీ దేహము ఎలా

ముకకల గా అయి బాధను అనుభావిసుునేవో, నీ హృదయ్ము కూడా అలా నలిగి విరిగితే కాని నీక నా
స్నేహితుల గురించి అర్ధం కాదు" అని న్ాతో చెపో ూ ఉన్ాేరు. న్ేన అపుుడు న్ా కనీేళ్ిలో మునిగతప్త య న్ేన ఉుండగర,
ఆశిరయుంగర ఆయన న్ా వదద కు వచ్చి న్ా ముఖుం లోనికి చూసి చ్చనేగర -"

నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం" అన్ాేరు.

అది ఆయనకు ఉనే ఒక రహసయమెైన ఆయుధుంలా, న్ాటయుం చెయయమని చెప్రురు.
ఆయన త్న ప్రదాలతో న్ాటయుం చేసో న్ాేరు, ఆయన గెుంత్ుత్ున్ాేరు. ఆ యొకక నిర్ోదషమయన ప్రదాలు న్ాటయుం చేసో ుండగర,
జీవిత్పు మర్తయు మరణపు ఛాయలు అన్ాయయానిే అణగదొ కనక ఆయన ప్రదాలకిరుంద న్ాటయమాడుత్ూ అడవి/కోయ జన్ాల
గుంత్ుల వ్రలే ఉన్ాేయ. అటటవుంటి శకిోగల న్ాటాయనిే, గుంత్ులని న్ేన అపుటిదాకర చూడన్ే లేద .
అపుుడు ఆయన న్ా చెయయ పటటుకుని, భూమి యొకక మధయలో న ుండి న్ేరుగర మళ్లల వ్ెళ్ిస్రగరము. అపుుడు న్ా చరముం మరలా
చీరుకుప్త య, న్ా శర్ీరుం యొకక మాుంసము న్ా ఎముకలన ుండి విడిప్త య వచేిసో నేటట
ల గర అనిప్ిుంచ్చ, భర్తుంచలేని బాధగర ఉుంది.
అలా వ్ెళ్ో తనేపుుడు, ఆ శబద ము ఉరుముల శబద ము వలె ఉనేది. ఒకకస్రర్తగర మేము వ్ెైద యని గదిలోనికి నిలబడి ఉన్ాేము,
అది వ్ెైదాయలయుంలా ఉుంది. న్ేన మొదట, న్ా గుర్తుంచ్చ, న్ేన ఎుంత్
బాధపడుత్ున్ాేన అని మాత్ామే ఆలోచ్చుంచాన . న్ా ఎముకల మీద
అసాలు మాుంసమే లేదనేటట
ల , మొత్ో ముంతా చీరుకు ప్త యనేటట
ల
అనిప్ిుంచ్చనది. అపుుడు ఆయన మరలా -"నేను

నీక

నా

స్నేహితులను పరిచయ్ం చెయ్ాయలనుక ంట్ునాేను" అని
అన్ాేరు. న్ేన ఆ చ టటుపాకకలా చూసినపుుడు, అకకడ న్ాకు ఒక
చెత్ోబుటు లో పసిప్ిలలలు కనిప్ిుంచారు. ఆ చెత్ో బుటు లప్ైన మర్తక నిే
బుటు లలో, పసిప్ిలలల చ్చటిు చ్చటిు చేత్ులు, కరళ్తి, చేత్ులు త్లలు
చూస్రన . అుంద లోని క ుంత్ముంది ఇుంకర బాతికన ఉన్ాేరు. క ుంత్ముంది
కద లుత్ూ, క ుంత్ముంది కరలిప్త య, మర్తక ుంత్ముంది త్లలు నలిగతప్త య మర్తయు క ుంత్ముంది అయతే, పూర్తోగర నలిగతప్త య,
ఇుంకర క ుంత్ముంది కళ్తి తెర్తచ్చ చ సూ
ో ఉన్ాేరు. న్ేన ఒకకస్రర్తగర దిగర్రుంతి చెుంది అలా నిలబడి ఉన్ాేన . ఆయన న్ా కళ్ిలోకి
కళ్తి ప్టిు చూసి- "

నీ దేహము ఎలా ముకకల గా అయి బాధను అనుభావిసుునేవో, నీ హృదయ్ము కూడా

అలా నలిగి విరిగితే కాని నీక నా స్నేహితుల గురించి అర్ధ ం కాదు" అని అన్ాేరు. అలా నిలబడి చూసో ుండగర, మర్ొకక
చ్చనే బిడా కరలు పటటుకుని, అమాుంత్ుంగర ఆ చెత్ో బుటు లో పడేయడుం చూస్రన . అపుుడు దేవుని యొకక ఆలోచన న్ేన
ఊహిుంచగలన .
"భూమి మీద నిశబద ుంగర ఉనే వ్రరలార్ర, భూముండలుం మరచ్చప్త యనవ్రరలార్ర ! మీరు మరవబడలేద ! మీరు
మరవబడలేద !మీరు మరవబడలేద !"
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వ్రరు భూమి మీద ఆ గదిలో నిశబద ుంగర ఉుండిప్త యారు. కరనీ వ్రర్త గొుంత్ుకు ఆ భగవుంత్ుడు చేవియోగరగడు. వ్రర్త ఆరో న్ాదాలు
సవరగ పు అుంచ లన దాటి బయటకు వ్ెళ్ివు. వ్రళ్తి, పగలు, ర్రతిా మర్తయు ర్రతిా, పగలు ర్ోదిసో న్ాేరు, వ్రర్త బాధ నిత్యత్వము
అనగర పరలోకము ఆలకిసో ుంది. దేవుని చెవి వ్రర్త మోర విుంటటుంది. న్ేన అపుుడు ఇలా అరవడుం మొదలుప్టాున – “నీవు ఇది
వయరధ ుంగర చెయయడుంలేద , నీవు ఇది వయరధ ుంగర చెయయడుంలేద లౌ, నీవు ఇది వయరధ ుంగర చెయయడుంలేద లౌ ఎనగ ల్! నీవు ఇది వయరధ ుంగర
చెయయడుంలేద లౌ” లౌ ఎనగ ల్ ( సువ్రతుక ని పనర్ు). దెైవత్వము కలిగతయునే గదిలోకుుండా న్ేన చూడగలిగతనపుుడు, పరలోకము,
లౌ ఏుంజెల్ ని బాగర ఎర్తగత ఉుండుట న్ేన చూడగలిగరన . దేవుని సరేహిత్ులు ఎవర్ో లౌ కి తెలుస . భూలోకుం వదిలిప్టిున ఆ
పసిబిడా ల ఏడుపు, పరలోకపు వ్రకిళ్ిలో మోోగడుం న్ాకు వినిప్ిుంచ్చనది. వ్రర్తని భూలోకుం మర్తచ్చప్త వచ ి కరనీ దేవుడు వ్రర్తకి
చెవియొగతగ ఉన్ాేరు. వ్రరు వ్రర్తని మర్తచ్చప్త యన భూమి మీద పగలు, ర్రతిా మర్తయు ర్రతిాుంబగళ్తి న్ాయయుం కోసుం ఆ ద ఢమెైన
భూమి మీద ర్ోదిసో న్ాేరు కరనీ వ్రర్తకి దేవుడు త్న చెవియొగతగ యున్ాేడు. మరల అపుుడు దేవుడు సూటిగర న్ా కళ్ిలోల కి
చూసి-“

నీ హృదయ్ము నీ దేహములా నలిగి విరిగితే కాని నీక నా స్నేహితుల గురించి అర్ధ ం కాదు” అని

అన్ాేరు.

న్ేన అకకడ నిలుిని వ్ెకిక వ్ెకిక ఏడుసూ
ో ఉుండగర, అపుుడు ఆయన న్ా ముఖము వ్ెైపు, న్ా కళ్ిలోకి చూసి , మెలలగర- "

నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం" అని అన్ాేరు. ఆ అబారషన్ కిలనిక్( ప్ిుండానిే తొలగతుంచ ఆస పతిా) లో ఆయన
భూలోకముప్ై ఎతెో తన చోటలన అధిర్ోహిుంచ్చన త్న నిర్ోదషమయన ప్రదాలతో గెుంత్ుత్ూ, చపుుడు చేసో ూ ఒక "సరికొతు నాట్యం"
చేస్రరు. అది ఎుంతో శకిోగలది. న్ేన ఎపుుడూ కూడా బాగర క శుంచ్చప్త య, చేత్ులు ఎతేో సినపుుడు, ఆయన ఇలా చెప్ో రరు - "

నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం, య్ుదాధనికి సమయ్ం వ్చిచంది, నాట్యం య్ుదధ ం చెయ్యడానికే ". ఆయన
త్నయొకక సర్తక త్ో తాళ్ుంతో త్న ప్రదాలతో గెుంత్ుతారు. ఆయన త్న ప్రదాలతో న్ాటయమాడేది ర్ెుండు అడుగులది కరద ; అది
అన్ాయయానిే అర్తకటేు న్ాయయమెైనది. ఆయన అన్ాేరు -"భూలోకం

నాతో పాట్ు నాట్యమాడట్ానికి ఇంకా కొంత

సమయ్ం ఉంది. వేచి చూడు. ఇపపట్కకే కొందర్ు నాతో కలిస్ నాట్యమాడుతునాేర్ు. ఇంకొందరికి నేను
ఆహ్వునం పంపంచాను కానీ నువ్వు మాతరం నీ హృదయ్ం ఎపవపడెైతే విరిగి నల గగొట్ట బడుతుందో , అపవపడు
మాతరమే నాట్యం చెయ్ాయలి".
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ఆయన న్ావదద కు మరలా వచ్చి, "

నీక నా స్నేహితులను పరిచయ్ం

చెయ్ాయలనుక ంట్ునాేను" అని అన్ాేరు. అపుుడు మేము మరలా
భూమికుుండా వ్ెళ్ళిము. న్ాకు నిలబడడుం కూడా కషు ుంగర ఉనేది. న్ా గుుండె
పగతలి ఉనేది. న్ా చరమము చీరుకుప్త య ఉనేది. న్ేన కిుందకు చూస కోగర,
ఏదో ప్దద బ ుంబస గుుండు(బాుంబ్) న్ా పకకన్ే ప్రలగర ఇలా ఐప్త యాన అని
అనిప్ిుంచ్చుంది. మేము బాగర రదీదగర ఉనే ఒక వీధికుుండా నడుసో న్ాేము.
ఆయన న్ా ముుంద

న్ాడుసూ
ో ఉన్ాేరు, న్ాకనమో చాలా న్ొప్ిు బాధతో

ఉుండగర ఆయన మెలలగర నడిసరో బావుుండు అన కుుంటటన్ాేన కరనీ అది న్ా
గుర్తుంచ్చ కరద . ఆయన కరవ్రలన్ే న్ాకు ఆ న్ొప్ిు తెలియాలని అన కుుంటటన్ాేరు. ఎుంద కుంటే న్ా హ దయుం ఆ బాధ వ్ేదన న్ేన
న్ా స్ ుంత్ుంగర అన భవిుంచాలని అన కుుంటటన్ాేరు. న్ేన ఆయన పాకకన నడవడానికి న్ాకోసుం ఆయన వ్ేచ్చయున్ాేరు. న్ాకు
తెలిసి ఆ చోటట ఇశరరయేలు. చాలా సుందర్రభలోల ఆయన, "

హలో లేక షాలోమ్" అని చెపుడానికి త్న త్లన చ్చనేగర ఊప్ినటటల

న్ేన గమనిుంచాన . ఆయన ఏమీ మాటాలడలేద కరనీ త్న త్లన చ్చనేగర ఊప్రరు. ఆయన వ్రర్త కన ేలన బుంధిుంచ్చ, త్న
త్లన చ్చనేగర ఊప్ిన త్రువ్రత్ వ్రరు కూడా త్మ త్లలన చ్చనేగర ఊపడుం, అపుుడు వ్రర్త కన ేలు ఒకకస్రర్తగర ప్దద గర
అవవడుం

న్ేన

చూస్రన . అపుుడు

వ్రర్త లోపల, ఒక వ్ెలుగు వ్రర్తలోకుుండా వ్ెళ్ిడుం న్ేన

చూడగలిగరన . అపుుడు

ఒకకస్రర్తగర, ఆయన వ్రర్త హ దయపు కన ేలన తెర్తచారు. ఆ క్షణుంలో వ్రరు నిజముగర దేవుని, యేస ని,

మెసాయయని

చూడటుం న్ేన చూస్రన . మేము యెరుషలేము వీధ లలోకుుండ నడుసూ
ో ఉుండగర, న్ేన వ్రర్త హ దయలోత్ులోలకి ఖచ్చత్ముగర
న్ేన చూడగలుగుత్ున్ాేన . అపుుడు ఒకకస్రర్తగర, వ్రళ్ి హ దయపు త్లుపులు తెరుచ కోవడము, చ్చనే అగతేజవవలలు వ్రర్త
హ దయములో న ుండి రగులుత్ుుండడము న్ేన చూస్రన .
న్ేన ఎర్తగతనుంత్వరకు, ఆయన ఎవర్తని చూసి ఆయన త్ల చ్చనేగర ఊప్రర్ో, వ్రరు గొపు అధికరరము కలిగతనవ్రరు మర్తయు,
యూద ల ప్దద లు అనబడువ్రరు, ర్రబిస్ అన ఆ సుంఘమునకు చెుందిన వ్రరు. దేవుడు వ్రర్త న్ేతాాలన ఒకకక్షణుం లో తెరవడుం
న్ా కళ్ళిర్ర చూస్రన . దేవుడు వ్రర్తకి త్నన కనపరుచ కోవడుం న్ేన చూస్రన . అకకడ ర్రబిస్ సుంఘానికి చెుందిన క ుందరు
ప్దద వ్రళ్ికు ఆయన కనిప్ిుంచడుం, అది ఒకకక్షణుంలో, కన ర్ెపుప్రటటలో వ్రర్తకి ఆయన కనిప్ిుంచాక, అగతే జవవలలు వ్రర్త
హ దయుంలోకుుండా వచ్చి లోత్ుగర వ్రర్తని దహిుంచ్చవ్ేయడుం, ఆ క్షణుంలో వ్రర్త హ దయన్ేతాాలు తెరవబడటుం చూస్రన . కీరోనలు
102:16 –“ ఏలయనగర యెహో వ్ర సీయోన న కటిుయున్ాేడు ఆయన త్న మహిమతో పాత్యక్షమాయెన ”. ఈ ర్రబిస్ ని వ్రర్త గది
వరకు మేము వ్ెుంబడిుంచగర

వ్రరు వ్రర్త ఇళ్ల లోని ప్ైన గదిలోనికి వ్ెళ్ళల, మోకరళ్ి మీద పడి ఏడుసూ
ో -" ఇది అుంత్టినీ

మార్నిసో ుంది.ఇది అుంత్టినీ మార్నిసో ుంది." అని అనడుం న్ేన చూస్రన . దేవుడు వ్రర్తవదద కు వ్ెళ్ళల, మర్తక ుంచెుం జవానమున
ఊదగర, వ్రర్తలోపల అగతే అుంత్కుంత్కు ప్ర్తగత వ్రర్త ఎముకలకుుండా పావహిుంచడుం న్ేన చూస్రన . ఒక చ్చనే అగతే జవవల వ్రర్త
నరనర్రలోల పావహిుంచడుం న్ేన చూస్రన . ఈ అగతే జవవల ఆగక, ఆయన నియమిుంచ్చన ర్ోజు వరకు క నస్రగుత్ుుండగర ఆ ర్రబిస్,
దానిని త్టటుకోలేక ప్దద క ుండమీద న ుండి -" ఏసర మెసాయయ ...ఏసర మెసాయయ!" అుంటూ దూకడుం చూస్రన .మేము కరన్ాాస్
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నగరములో చ్చనే చ్చనే ప్రారధ న్ా కూటములు ప్టటుకునేపుుడు ఎలా దేవుని కోసుం, ఆయన మహిమ కోసుం ఎుంత్లా
ప్రార్తధుంచేవ్రళ్ిమో గుర్ొోచ్చుంది. కరని ఇపుడు దేవుడు నిజుంగర కనిప్ిస్ో రడు.నిజుంగర.
న్ేన తిర్తగత చూడగర, యేస ని ముఖము మొటు మొదటిస్రర్తగర చూడగలిగరన . ఆయన ముఖము కనీేటితో నిుండి ఉనేది.
ఆయన చెుంపలకుుండా కనీేరు కరరుత్ుుంది. అపుుడు ఆయన-"

ఓ ఎర్ుషలేమా, ఓ ఎర్ుషలేమా! " అని అనడుం విన్ాేన .

అపుుడు ఆయనకు యెరుషలేము మీద ఎుంత్ ప్రామ ఉుందో న్ేన గరహిుంచగలిగరన . మర్తయు ప్రామికునికి త్న ప్రామ ఇచాిక మరల
ఆ ప్రామ తిర్తగతర్రనపుుడు ఎుంత్ బాధతో మనస విర్తగతప్త త్ుుందో ఆ బాధ ఆయనలో న్ాకు కనిప్ిుంచ్చనది. ఆయన మరలా న్ావ్ెైపు
చూసి -"

నీ దేహము ఎలా ముకకల గా అయి బాధను అనుభావిసుునేవో, నీ హృదయ్ము కూడా అలా నలిగి

విరిగితే కాని నీక నా స్నేహితుల గురించి అర్ధ ం కాదు ". అని అన్ాేరు. న్ేన న్ా లోత్ుగర ఆయనకు యెరుషలేము
మీద యెుంత్ ప్రామ ఉనేదో అరధ ుంచేస కోగలిగరన . యాకోబు ర్రహేలున

ఏవిధుంగర ప్రామిుంచాడో , ఎలాకన్ాహన్ాే హన్ాేన

ఏవిధుంగర ప్రామిుంచాడో , అుంత్కుంటే ఎకుకవగర ఆయనకు అస్రమానయమెైన ప్రామ యెరుషలేము మీద విస్రోరుంగర ప్ర్తగతప్త యుంది.
అపుటికి న్ేన వ్ెకిక వ్ెకిక ఏడుసూ
ో న్ే ఉుండగర న్ా కనీేటిలో ఉుండే ఉపుు న్ా గరయాలన తాకుత్ూ ఉన్ాేకూడా ఆ ఏడుపున
ఆపలేకప్త య ఒకకస్రర్తగర ఈ బాధన భర్తుంచడుం న్ా వలల కరద అని కుపుకూలిప్త యాన . అపుుడు ఆయన మెలలగర న్ాతో - "

నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం " అని అన్ాేరు.
ఒకకస్రర్తగర మేము వ్ెైలిుంగ్ వ్రల్ (స్త లోమోన కటిుుంచ్చన గోడ) వదద నిలుిని ఉన్ాేము, అకకడ ఆయన త్న నిర్ోదషమయన
ప్రదాలతో మరలా న్ేన ఎపుుడు చూడని విధుంగర గెుంత్డుం,న్ాటయుం చేయడుం ప్రారుంభుంచారు. అది ఎపుుడుంటే, న్ాకు ఎపుుడెైతే
బాగర బాధ కలిగత ఇుంకర న్ావలల కరద అన కునేపుుడు అయన ఇలా చేస్ో రరు మర్తయు ఆయన న్ాతో -"

నాట్యం చెయ్యడానికి

ఇదే సమయ్ం. నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం " అని అుంటారు. అవినీతికి ఎద రు ప్త ర్రడే ఆ
న్ాటయుం,చ్చుంద లు,గెుంత్ులలోని ఆ శకిోని న్ేన అన భవిుంచగలన . అవినీతికి ఎద రు ప్త ర్రడే ఆ నిర్ోదషమయన దేవుని ప్రదాలు
న్ాటయుం చెసో ూ,గెుంత్ుత్ుుండగర ఆ ద శరయనిే న్ేన చూడగలన . యేస -"

నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం. నాట్యం

చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం " అని అుంటూన్ే ఉన్ాేరు. ఈ న్ాటయము, మన ప్రారధనలోన ుండి, భూలోకుం మర్తచ్చప్త యన,
దేవుడు ఎవర్తనయతే త్న సరేహిత్ులని ప్ిలుస్రోర్ో ఆ ప్రదవర్తకోసుం మన హ దయుంలో న ుండి వచేి బాధతో ఉనేపుుడు మనము
అపుుడు నర్తోస్ో రము. ర్రజులకు ర్రజు, భూలోకమునకు తీరుు తీర్ెిడివ్రడు, ఆ నిర్ోదషమయన గొపు ఆశయుం కలిగతఉనే ప్రదాలు
అన్ాయయానికి ఎద రుతిర్తగత న్ాటయమాడుత్ుుంటే, చూడటానికి ఎుంతో అద భత్ుంగర ఉుంది. అది అసాలెైన న్ాటయము. అవి అసాలెైన
చ్చుంద లు!న్ాటయుం చెయయడానికి సమయుం ఇది. అపుుడు న్ా కలలో న్ేన

ఉన్ాే కూడా న్ాకు తెలుస , యెరుషలేము

వీధ లలోకుుండా నడుసూ
ో
ఉుండగర అకకడ ఉనే గోడప్ైన ుండి ఆయన నర్తోుంచడుం మొదలుప్టాురు. ఆయన యూద ల
సుంఘములో ఉుండేది క ుందరు ముఖయ వయకుోలకు, ర్రబిస్(ఆ సుంఘములోని ముఖయ వకుోలకు) ఆయన త్న న్ాటయుం చేసో ూన్ే
వ్రర్తకి త్నన తానూ కనపరుచ కున్ాేరని న్ాకు తెలుస . వ్రర్త కళ్తి ప్దద విగర అవవడుం న్ేన చూస్రన .వ్రర్త లోత్ుగర న్ేన
చూడగర వ్రర్త గుుండెలో వ్ేగుంగర క టటుకునేవి. ఆయన వ్రర్త హ దయుంలో ఆయన మాత్ామె మెసాయయ అని వ్రర్తకి తెలుస కున్ే
"జవానమున " ఇచాిరు. ర్రబో వు కరలుంలో ఒక ర్ోజున ఆ ర్రబిస్ సుంఘములోని ప్దద లు - ఆయన వ్రర్త హ దయాలన
కలచ్చవ్ేయగర, వ్రర్త దానిని భర్తుంచలేక, త్టటుకోలేక, యెరుషలేములోని ప్దద క ుండ ప్ైకెకిక, “ఏసర మెసాయయ! ఏసర మెసాయయ!” అని
అరుస్రోరు!.
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దేవుని న్ామములో వచ ివ్రడు ధనయవుంత్ుడు. ఇపుుడు వ్రరు చూచ్చనదానిని దాచ్చప్టిు, ఇది నిజుంగర జర్తగతనదా అని త్మన
తాము పాశేుంచ కుుంటటన్ాేరు. ర్రబో వు దినమునకెై ఇది యేరురచబడి ఉనేది. ఇపుుడు, ఆయన త్మ హ దయము యొకక
కన ేలన తెర్తచ్చ త్రువ్రత్ వ్రర్త ఎముకలన అగతేతో కరలిివ్ేస్ో రరు. ఈ గొపు పాముఖమయే వయకుోలు(ర్రబిస్) దేవుని మాటతో,
ఆయన్ే దేవుడు అని పాకటిసో ూ చేదిర్తప్త తారు. ఇది జరుగుత్ుుంది. ఏరురచబడిన దినమున, సమయమున జరుగుత్ుుంది. ఈ
ర్ోజు జరుగుత్ుుంది.
ఇర్తమయా 20:9 -" అపుుడు యెహో వ్ర చేయ చాప్ి న్ా న్ోరుముటిు యళలాగు సలవిచెిన ఇదిగో న్ేన నీ న్ోట న్ా మాటలు
ఉుంచ్చయున్ాేన ".

ఆయన అపుుడు మరలా న్ాతో -"

నీ దేహము ఎలా ముకకల గా అయి బాధను అనుభావిసుునేవో, నీ

హృదయ్ము కూడా అలా నలిగి విరిగితే కాని నీక నా స్నేహితుల గురించి అర్ధ ం కాదు " అని అన్ాేరు.

“నాట్యం చెయ్యడానికి ఇదే సమయ్ం!”
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