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 ధనుయ్డవైన పరలోకపు తండి, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సనిన్ధి
ఇదివరకే ఇకక్డయునన్ది, మేము నీ యొకక్ పరిశుదధ్ వాకయ్మును

సమీపించుచునాన్ము. మరియు బాగుగా లేని ఒక సవ్రమును వెనుకకు
పటుట్కొనియుండుటకునేనుపర్యతన్ముచేసుత్నన్పప్టికీ, నిమమ్ళముగామరియు
చకక్గా నేను చేయగలుగునటుల్గా, నీ మాటలను మాటాల్డుము. నీ యొకక్
దైవిక నడుపుదల కొరకు మరియు ఈ రాతి మా మధయ్ పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
అభిషేకము కొరకు నేను అడుగుచునాన్ను. మరియు సరావ్ంతరాయ్మియైన
ఆయన దేవుని యొకక్ వాకయ్మును తీసుకొని, మనకు అవసరమైయునన్టుల్గా,
పర్తిహృదయమునకుఇచుచ్నుగాక,ఈరాతిదేవునియొకక్మంచికారయ్ములతో
మనలనుతృపిత్పరచునుగాక.
2 మరియు ఈ రాతి, మనము వాకయ్ము మీద మాటాల్డుచుండగా, మా
హృదయములను ఎనోన్ మైళుళ్ కలవ్రిలోనికి వెళుళ్నుగాక, అకక్డ దేవునియొకక్
గొపప్ తీరుప్ల కొరకు కావలసిన సరవ్సమృదిధ్యైన ఆ వెలను, ఏదెను తోట
నుండి యేసు మన కొరకు చెలిల్ంచాడు. మరియు ఈ దినమున ఆయన
యొకక్ పునరుతాథ్నము దావ్రా, మరియు ఆయన మరణము దావ్రా, సమాధి
దావ్రా, మరియు పునరుతాథ్నము దావ్రా, మేము ఉచితముగా నీతిమంతులుగా
తీరచ్బడియునాన్మనిమేముగర్హించుదుముగాక.
3 మరియుఈరాతి ఇక ఎంతమాతర్ములోకమునకు సంబంధించినవారము
కాదు, కారణము మేము దేవుని కుమారుని యొకక్ పర్శసత్మైన రకత్ము దావ్రా
వెలతోకొనబడియునాన్ము.మరియుమేముకృతజఞ్త గలహృదయములతోమా
మనసస్ంతటితోమాలోయునన్మాబలమంతటితో,శుదధ్మైనమరియుకలీత్ లేని
హృదయముతోనినున్సేవించుటకుమేమునీవైపుతిరుగుదుముగాక.
4 తండీ, ఈ రాతి దానిని దయచేయుము, ఇకక్డయునన్ వారిలో వారి
పాపములు కష్మించబడుటలో, ఎవరైనా కొందరు నినున్ ఎరుగనివారు
యునన్టెల్తే, నీతిమంతుడైన, కష్మించువాడైన దేవునియొదద్కు వచిచ్, దీనముగా
సిలువ నొదద్కు వచిచ్ వారి పాపములను ఒపుప్కొందురుగాక. మరియు ఈ రాతి
మా అందరికీ ఒక గొపప్ రాతిగా యుండాలని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. దీనిని నీ
కుమారుడైనయేసునామములోఅడుగుచునాన్ను.ఆమేన్.
5 ఇపుప్డు, దేవుని వాకయ్మును తీసుకొని దానిని బయలుపరుచ్టకు, ఈ
మి మీద సమరుథ్లైన వారు ఎవ లేరని మనము గర్హిసాత్ము, కారణము

వాకయ్ము పేరేపణ దావ్రా వాయబడినది. పరిశుదాధ్తమ్యే వాకయ్ము యొకక్
గర్ంథకరత్యైయునాన్డు.
6 మరియు పరలోకములో, ఆ గర్ంథమును తీసుకొనుటకు మరియు దాని
ముదర్లను విపుప్టకు, ఒకరి కొరకు వెదికినపుడు, అకక్డ పరలోకములో గానీ,
మిమీదగానీ, మికిందగానీ, ఆముదర్లువిపుప్టకుగానీలేక కనీసముఆ
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గర్ంథమును చుటకుగానీయోగుయ్డైనవాడుఎవడునులేడు.మరియుజగతుత్
పునాదికి ముందే వధించబడిన గొరెపిలల్ అకక్డయునన్ది, మరియు ఆయన
వచిచ్, సింహాసనాసీనుడైనవానియొదద్ నుండి ఆ గర్ంథమునుతీసుకొనిమరియు
ముదర్లనువిపిప్మరియువాకయ్మునుతెరచెను.
7 మరియు ఇపుప్డు నేను అపొసత్లుల కారయ్ములు 2వ అధాయ్యమును
చదువుచుండగా, ఆయన మన కొరకు వాకయ్మును తెరచునని నముమ్ ,
మరియుఆయనయందునమిమ్కయుంచుచునాన్ను.
8 నేను బయటకు ఇచుచ్చుండగా, మొదటి రాతి, పర్భువైన యేసు యొకక్
రెండవరాకడయైయునన్దిమరియు…ఇదిబుధవారమైయునన్ందున.మరియు
గురువారము రాతి అనిన్టికి-చాలిన బలిఅరప్ణ. శుకర్వారము రాతి అనిన్టికి-
చాలిన పాయశిచ్తత్ము; పరి రణ్మైనది. నినన్ రాతి మీరు దానిని గర్హించారా?
పరి రణ్మైనది, ఎలా సం రణ్ముగా మనము ఆయన యొకక్ దృషిట్లో ఎలా
పరి రణ్ముగాయుండగలమో!మరియుఈరాతిసమాధిలో డిచ్వేయబడుట,
మరియురేపు,పునరుతాథ్నము, సరిగాగ్రోజురోజుఒకదానివెంబడిఒకటి.
9 ఇపుప్డు ఈ రాతి నా లేఖనము యొకక్ పఠనము కొరకు, ఈ రాతి నేను
ఎనున్కొనన్ది, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2వ అధాయ్యము, 25, 26 మరియు
27 వచనముల వరకు, మరియు అది ఈ విధముగామాటాల్డుచునన్ది, పేతురు
మాటాల్డుచునాన్డు.

దావీదు, ఆయనను రిచ్ దావీదు ఇటల్నెను - నేనెలల్పుప్డు నా
యెదుట పర్భువును చుచుంటిని. ఆయన నా కుడి పారశ్ మున
ఉనాన్డుగనుకనేనుకదలచ్బడను:
కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను
మరియునాశరీరము డానిరీకష్ణ గలిగి నిలకడగాఉండును:
నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని
కుళుళ్పటట్నియయ్వు.

10 ఈ రాతికి ఇది ఎంత చకక్ని అంశము, కారణము ఆయన సమాధిలో
యుండుటను రిచ్ఒకఅంశమునుపొందుటకు.
11 మొదటి కారయ్మేమనగా, మీ యొకక్ దృషిట్ తపిప్పోని దేవుని యొకక్
వాకయ్మునకు మేము ఆకరిష్ంచుచునాన్ము. దేవుడు తన వాకయ్మును అకష్రము
పర్కారము పాటించును. మరియు ఈ రాతియొకక్ తలంపులను దాని మీదకు
బిగిదాద్ము, అదేమనగా దేవుడు తన వాకయ్మును నిలబెటుట్కొంటాడు, దేవుడు
తన వాకయ్ములో చెపిప్న ఏదైనను, సతయ్మైయునన్దని మనము నిశచ్యముగా
దాని మీద విశర్మించవచుచ్ను. మరియు విశావ్సము మానవుని ఆలోచనలు
చలించిపోయేఇసుకల పైన లేకమానవ సిదాధ్ంతములపై విశర్మించలేదు, కాని
దాని యొకక్ చివరి విశాంతి సాథ్నమును కదలచ్బడని నితయ్మైన దేవుని యొకక్
వాకయ్ముపైఆనుకొంటుంది.
12 వాకయ్ము! దేవుడు దానిని చెపిప్యునన్టెల్తే, అది శాశవ్తముగా
సతయ్మైయునన్ది, “అది నా భావము కాదు,” అని చెపిప్ దేవుడు ఎనన్ తన
వాకయ్మును వెనుకకు తీసుకొనడు. నేను కొనిన్ విషయములనుమాటాల్డగలను
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మరియు మీరు కొనిన్ విషయములను మాటాల్డగలరు, తరువాత మనము
తపప్క ఆ మాటలను వెనుకకు తీసుకొనే అవకాశమునన్ది, కారణము, దానిని
మనము మన యొకక్ శేషఠ్మైన జాఞ్నముతో మరియు మన యొకక్ శేషఠ్మైన
సామరధ్ ముతో చెపిప్యునాన్ము. కానీ అలాగైతే దేవుడు మనకంటే ఎంతో
భినన్ముగాయునాన్డు. ఆయన అనంతుడు, అందుచేత, అది సం రణ్ముగా
పరి రణ్మైయునన్కారయ్మైతేనే తపప్ ఒకక్ విషయమును డాఆయనచెపప్డు.
ఆయన ఎనన్ దానిని వెనుకకు తీసుకొనవలసిన పనిలేదు, ఎనన్ ఆయన
చెపిప్న దానికి కష్మాపణ చెపప్వలసిన పనిలేదు. అది ఎలల్పుప్డు సతయ్ముగానే
నిలబడుతుంది.
13 మనముయేసుకొరకు పండుగగా ఆచరించుచునన్ ఈ గొపప్ దినములలో,
దేవుడు నిజముగా లోకపాపముల కొరకు, మికి పునాది వేయబడకముందే,
వేల సంవతస్రములకు ముందు, ఆయనను వధించెను. దేవుడు మాటను
పలికియునాన్డు, మరియుదేవుడుదానినిమాటాల్డినపుడు, అది పరలోకములో
ఒకముగించబడినఉతప్తిత్యైయునన్ది;అదిఇదివరకేముగించబడియునన్ది.ఓ,
దానిభావముకేవలముఏమైయునన్దోమనముగర్హించినటెల్తే,ఎలాటిభినన్మైన
పర్జలుగామనముయుంటామో!అవిధేయులకొరకుఇకక్డఉంచబడినతీరుప్ను
ఈ గర్ంథములో చునపుప్డు, ఘడియ వెంబడి ఘడియ ఒక మనిషిని అది
తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనునటుల్ చేసుత్ంది, మరియు నమమ్కమైన వారికి దేవుడు
వాగాద్నము చేసిన దీవెనలను చదువుట, అది నీతిమంతుని ఘడియ వెంబడి
ఘడియ ఆనందించునటుల్ చేసుత్ంది. మనము నిశచ్యముగా విశర్మించినపుడు,
పర్తీమాటనెరవేరచ్బడుతుంది,కేవలముమీఆతమ్నుదానిమీదలంగరువేయండి.
అదిఎలల్పుప్డునుఆమారగ్ములోనేయుండియునన్ది.
14 దేవుడునోవహుతోమాటాల్డినపుడు;వెనుకజలపర్ళయమునకుముందునన్
పర్పంచములో; బహుశ కనీసము ఎనన్డైనా బైబిలు వాయబడక ముందు, లేక
బైబిలు, ఏదైనా, ఎనన్ వాయబడకముందు; ఒక తుఫాను రాబోవుచునన్దని,
మరియు నీళుళ్ మిని కపప్బోవుచునన్వని, దేవుడు నోవహుతో చెపెప్ను
మరియుఒక అణువైననుఅది సంభవిసుత్ందని రుజువు లేనపుడు, సమసత్మును
దానికి భినన్ముగాయునన్పుప్డు, నోవహు భయముతో కదిలించబడి, ఒక
ఓడను నిరిమ్ంచెను, దానిని సిదధ్ము చేసెను. అది అతని రకష్ణ కొరకు మరియు
అతని ఇంటివారి రకష్ణ కొరకైయుండెను. దేవుడు ఆయనను ఎనన్ కిందకు
పడిపోనియయ్లేదు, కారణము అది ఆయన యొకక్ వాకయ్మైయుండెను. అది
దేవుడుజరుగుతుందనిచెపిప్నపుడుఅదిజరుగవలసియుండెను.
15 ఇపుప్డు, యోబు గర్ంథము, బైబిలులోని అతి పాచీనమైన
గర్ంథమైయుండెను, బహుశ అది ఆదికాండము వాయబడక మునుపు
వాయబడియుండెను, మరియు అది బైబిలులో కలపబడియుండెను. మరియు
మోషే ఆదికాండమును వాసియునాన్డు. యోబు, తన గర్ంథములో, దేవుడు
ఆయన చేసిన వాగాద్నములపై గంభీరముగా అతడు ఆధారపడియుండెను.
మరియు ఏ విధమైన భయము లేకుండా, అతడు అతని యొకక్ దహనబలిపై
ఆధారపడియుండెను; దేవుడు ఏమి చెపిప్యునాన్డో, దానిని నెరవేరుచ్టకు
సమరుధ్డని అతడు ఎరిగియుండెను. మరియు సమసత్ము వయ్తిరేకముగా
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వెళుళ్చునన్టుల్ కనబడినపుడు,యోబు సిథ్రముగా నిలబడియుండెను, కారణము
దేవుని యొకక్ వాగాద్నములు సిథ్రమైనవి. దేవుడు యోబుకు వాగాద్నము
చేసియునాన్డు,మరియుయోబుఆవాగాద్నముపైవిశర్మించెను
16 ఓ,సంఘముఎనన్డైనాదేవునియొకక్నితయ్మైనవాకయ్ముసతయ్మైయునన్దనే
దానిపై విశర్మించి మరియు ఆ సాథ్నమునకు వచిచ్నటెల్తే! ఎలాటి భేదము
అకక్డయుంటుంది, అది అకక్డ ఎలాటి దిదుద్బాటుగా యుంటుంది, ఎలా
అది అకక్డ కతిత్రించివేయబడినటుల్గా యుంటుంది, ఎలాటి సంతోషము
అకక్డయుంటుంది, ఎలాటి శకిత్ అకక్డయుంటుంది, సతయ్ము ఏమైయునన్దో
అది, సీత్లు మరియు పురుషులు దేవునిని అసలైన ముఖ విలువ నొదద్
తీసుకొనన్టెల్తే. పరిసిథ్తులు ఎలా కనబడినపప్టికి లెకక్కాదు, అది దానితో
చేయునది ఏది లేదు. దేవుడు ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్డు; అది దానిని సరిద్
వేసుత్ంది!
17 మరియుయోబు, తన అనుభవమంతటిలో అతయ్ంత పరీకాష్ సమయములో
యునన్పుప్డు; అతడుదేవునిసనిన్ధిలో, ఒక నీతిమంతుడుగాకనుగొనబడినాడు.
అతడు పరి రుణ్డని దేవుడు సహితము చెపిప్యునాన్డు. అతనివంటివాడు
మి మీద ఎవవ్రు లేరు. మరియు అతనిని శోధించుటకు సాతానుకు

అవకాశము ఇవవ్బడినది, “అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే నినున్ షించేటటుల్
చేసాత్ను,” అనివాడనాన్డు.
18 దరిదాపుగా యోబు యొకక్ జీవితమును వాడు తీసుకొనాన్డు, యోబు
యొకక్ పాణము, వాడు దానిని చేసియుండేవాడు. అయితే దేవుడు ఒక హదుద్
గీతను గీచి, అనాన్డు, “నీవు అతనిని ఏదైనా చేయవచుచ్ను, కాని అతని
పాణమునుతీయరాదు.”
19 తరువాత యోబు, అతడి కిల్షట్మైన అతి శోధన సమయములో అతడు
నిలబడినపుడు, అతడనాన్డు, “అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు,
తరువాత ఆయన మి మీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. ఈలాగు నా
చరమ్ముచీకిపోయినతరువాత, శరీరములోనేనుదేవుని చెదను.” అది ఎంత
చీకటిగా కనబడినపప్టికి లెకక్కాదు, అది ఎంత అవాసత్వముగా కనబడినపప్టికీ
లెకక్కాదు, యోబు అతని ఆతమ్ను అకక్డ ఒకదానితో లంగరు వేసియునాన్డు,
అది దేవునియొకక్ నితయ్మైన వాగాద్నము. ఓ, మనముదానిని చేయగలిగినటెట్తే!
గమనించండి, దేవునియొకక్ వాగాద్నముపై అతడు విశర్మించియునాన్డు, “నా
విమోచకుడుసజీవుడనినేనుఎరుగుదును.”
20 మరియు ఇకక్డ మీరు దీనిని గమనించాలి, కారణము భవిషయ్తుత్లోని
మాటలునేనుచెపప్గోరుచునాన్ను.యోబుతానుఎకక్డసమాధిచేయబడవలెనో
అతడు చించియునాన్డు. మరియుయోబుచనిపోయినపుడు ఆ విధముగా
అతడుసమాధిచేయబడాడ్డు.
21 అకక్డ అబాహాము అను పేరు గల మరొక వయ్కిత్యుండియునాన్డు,
అతడు దేవునిని వాకయ్ము నొదద్ తీసుకొనియునాన్డు. మరియు అతడు
దేవునిని నమిమ్యునాన్డు. మరియు అతడు దేవుడు అతనికి ఇచిచ్న
వాగాద్నమునకు వయ్తిరేకముగాయునన్ కారయ్ములను, అవి లేవనన్టుల్గానే అతడు
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పిలిచియునాన్డు. అతడు దేవునిని ఆయన వాకయ్మునొదద్ తీసుకొనియునాన్డు.
మరియు దినములు గడిచినవి, వారములు గడచినవి, నెలలు గడచినవి,
మరియు సంవతస్రములు గడచినవి అది అబాహామును ఒకక్ రవవ్ంత డా
ఎనన్ ముందుకు కొనసాగకుండా ఆపలేదు. బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “అతడు
అవిశావ్సము దావ్రా దేవుని వాగాద్నమును సందేహింపక, విశావ్సముగలవాడై,
దేవునికిసుత్తిచెలిల్ంచెను.”
22 పర్తి రో సమసత్ , ఎంతో కషట్ముగా ఎదుగు యునన్టుల్గా
కనబడుచుండగా; అతడు బలహీనుడుగా మారుటకు బదులుగా, యోబు
పర్తిరోజుఇంకా బలమునుపొందుచుండెను. ఓ, ఎలాటి ధనయ్మైన నిశచ్యతను
మనము కలిగియునాన్ము! తిరిగి లోకపు పిరికి తనముతో మునిగిపోవుటకు
బదులుగా,ఇదివరకటికంటెమరిఎకుక్వగాతపప్కమనము,యెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు,పైననిలబడవలెను.దేవుడుదేనినైనాచెపిప్నపుడుఅదితపప్క
పరిషక్రించబడవలెను.
23 మరియు అబాహాము ఉనన్వాటిని లేనటుల్గానే పిలిచెను, కారణము అవి
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగాయుండెను. మరియువారుఅనేక సంవతస్రములు
కలిసి జీవించిన తరువాత, అబాహాము అతని తియయ్ని హృదయమైన తన
భారయ్యైన శారాను పోగొటుట్కొనన్పుప్డు, యోబు సమాధి చేయబడిన సథ్లము
దగగ్రలోనే అతడు ఒక భాగమును కొని, శారాను డా అకక్డే సమాధి
చేసేను. ఎందుకుఆశచ్రయ్ము?వారుపర్వకత్లైయునాన్రు! వారు సియునాన్రు,
వారు దేవునిని కలుసుకొనియునాన్రు. మరియు ఇపుప్డు అబాహాము
చనిపోయినపుడు,అతడునుశారాతోసమాధిచేయబడెను.
24 ఇపుప్డు వారు ఊరకనే ఆ భాగమును అతనికి ఇవవ్లేదు. అతడు
సాకుష్లముందు ఆ భాగమును కొనెను. బాపిత్సమ్ము యొకక్ ఎలాటి
చకక్ని మాదిరి. సాకుష్ల ముందు అతడు దానిని కొనెను, అది అతని యొకక్
వాగాద్నమైయుండెను. ఓ, ఆ మారగ్ము గుండానే నిజమైన విశావ్సులు తపప్క
రావలసియునన్ది, ఎకక్డోఒక లనజారిపోవుటకాదు,కానిసాకుష్లముందు
నిలబడవలెను. “నేను పర్భువైన యేసునకు, ఆయన పరిశుదాధ్తమ్కు మరియు
ఆయనగొపప్కారయ్ములకునేనుఒకసాకిష్నైయునాన్ను”మరిఇంకాఎకుక్వగాఈ
చెడడ్దినముసమీపించుచుండగామరిఎకుక్వగామనముదానినిచేయవలెను.
25 తరువాత అబాహాము యొకక్ కుమారుడైన ఇసాస్కు, అతనికి వాగాద్నము
ఇవవ్బడినది. మరియు ఇసాస్కు చనిపోయినపుడు, అతడును అబాహాముతో
పాతిపెటట్బడెను,మరియుఇసాస్కుయాకోబునుకనెను.
26 యాకోబు ఐగుపుత్లో ఆ దిగువలో చనిపోయెను, అతడు చనిపోకముందు
పర్వకత్యైన తన కుమారునితో ఇలా అనాన్డు, “ఇకక్డకు రముమ్, కుమారుడా,
మరియు నా యొకక్ కుంటితొంటిపై, నీ చేతిని ఉంచుము.” కారణము
అతడు ఎలా కుంటివాడైనాడో గురుత్నన్దా, ఏలయనగా పర్భువు త అతని
యొకక్ తుంటెను ముటెట్ను, మరియు ఆ దినము నుండి అతడు కుంటు
నడిచెను. అతడనాన్డు, “నా తుంటిపై నీ యొకక్ చేతినియుంచి, ననున్ నీవు
ఐగుపుత్లో సమాధిచేయనని, మన పితరుల దేవుని పేరిట నాకు పర్మాణము
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చేయుము.” ఎందుకు? ఓ, వారువాకయ్మును కలిగియుండిరి, వారు పర్తయ్కష్తను
కలిగియుండిరి!
27 అదేమనగా సజీవ దేవుని యొకక్ సంఘము దైవిక పర్తయ్కష్తపై
నిరిమ్ంచబడియునన్దని చెపుప్టకు, నేను ఇకక్డ ఆగవచుచ్నా; సంఘశాఖ మీద
కాదు, సంసథ్ మీద కాదు, ఆచారములు మరియు సిదాధ్ంతముల మీద కాదు,
కాని సజీవ దేవునియొకక్ ఆతమ్ సంబంధమైన బయలుపరచ్బడిన సతయ్ముపైఅది
కటట్బడియునన్ది.
28 హేబెలు ఏదెను తోటలో సంఘము ఆరంభమైనపుడు అతడు దానిని
కలిగియుండెను. ఒక గొరె పిలల్ను తేవాలని అతడు ఎలా తెలుసుకోగలిగాడు?
కయీను వలె అతడు ఎందుకు ఫలములను తేలేదు? అయితే అది అతనికి
బయలుపరచ్బడియునన్ది!
29 యేసుఒకసారిమాటాల్డు అనాన్డు, “మనుషుయ్ కుమారుడెవడని పర్జలు
చెపుప్కొనుచునాన్రు?”

“కొందరునీవు‘మోషేవు,’మరియు‘ఏలీయావు,’ఆవిధముగాచెపాప్రు.”
ఆయనఅనాన్డు, “నేనుఎవరనిమీరుచెబుతారు?”

30 మీరు డండి, అది ఎవరో ఆలోచించుచునన్ దానిపై విశర్మించదు, అది
ఏమనగా నీవు ఎరిగిన సతయ్ము. “మీరు ఏమంటారు?” ఆ పర్శన్ మనలో పర్తి
ఒకక్రినిమనముఖములోకలుసుకొంటుంది, “మీరుఏమంటారు?”
31 మరియు పేతురు ఒకక్ సంశయము లేకుండా తవ్రగా చెపాప్డు, “నీవు
సజీవుడైనదేవునికుమారుడవగుకీసుత్వు.”
32 యేసు అందరి హృదయ రహశయ్ములను ఎరిగియునాన్డు, కారణము
ఆయనశరీరములోపర్తయ్కష్పరచ్బడినయెహోవాతపప్మరిఎవరుకాదు,మరియు
ఆయన అనాన్డు, “సీమోను బర్యోనా నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా
తండి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెను గాని నరులు నీకు బయలుపరచ్లేదు,
మరియుఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, పాతాళ లోక దావ్రములు
దానియెదుటనిలువనేరవనినేనునీతోచెపుప్చునాన్ను.”
33 మనము ముందుకు వచిచ్, థరన్ వారమైన మనము విశావ్సముతో
నడువగోరుచునాన్ము, మెథడిసుట్వారమైన మనముదానిని పొందుటకు కేకలు
వేయాలనుకొనుచునాన్ము, పెంతెకొసుత్ వారైన మీరు దానిని పొందుటకు
భాషలతో మాటాల్డగోరుచునాన్రు, అయితే అది దాని నుండి కోటి మైళళ్
రములోయునన్ది.

34 అది పర్భువైన యేసు యొకక్ ఒక దైవిక పర్తయ్కష్తయైయునన్ది,
హృదయములోఆయనఒకఉనికిగలవయ్కిత్గా,పర్తయ్కష్పరచ్బడటం, “ఈబండమీద
నా సంఘమును కటుట్దును, మరియు పాతాళలోక దావ్రములు దానియెదుట
నిలువజాలవు.” అది మతత్యిలో పరి రణ్ముగా పనిచేసియునన్ది…:24,
5:24, లేక యోహాను 5:24, “నా మాటలు విని మరియు ననున్ పంపిన
వానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము గలవాడు; అతడు తీరుప్లోనికి
రాక, మరణములోనుండి జీవములోనికిదాటియునాన్డు.” నీవు ఏదో కదలికను
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లేక ఉదేకమును కలిగియునన్ందు వలల్ కాదు; కాని పరలోకము నుండి కీసుత్
బయలుపరచ్బడిన ఆధికయ్తను నీవు కలిగియునన్ కారణముననే, “ఈ బండమీద
నాసంఘమునుకటుట్దును.”
35 యాకోబు, అతడు చనిపోయినపుడు, అతని యొకక్ కుమారుడు అతని
దేహమును చుటిట్, అతడు పాలసీత్నాలోని పరిశుదధ్ మిలో, అబాహాము,
ఇసాస్కు,శారా,మరియుయోబులతోపాతిపెటట్బడెను.
36 తరువాత యోసేపు, ఒక పర్వకత్యైయుండి, అతడు ఐగుపుత్లో
వృదిధ్చెందెను. అతడు దేవునిని ఎరిగియుండెను. దేవుడు అతనికి తనున్తాను
బయలుపరుచ్కొనెను. మరియు అతడు చనిపోయినపుడు ఇలా అనాన్డు,
“నా ఎముకలను మీరు ఇకక్డ పాతిపెటట్వదుద్, కాని అకక్డ…ఒక దినమున
నిశచ్యముగాదేవుడుమిముమ్లనుదరిశ్సాత్డు!” ఎందుచేత?మోషేకుదేవుడిచిచ్న
మాటపైఅతడుగంభీరముగానిలబడియుండెను, “నాలుగువందలయేళుళ్వారు
ఆదేశమునకుసేవచేసాత్రు,కానినేనువారినిబయటకుతెసాత్ను.” అతడుదేవుని
యొకక్వాకయ్ముపైగంభీరముగావిశర్మించెను.
37 అకక్డ అది ఎలాటి ఒక చకక్ని ఉదాహరణగాయునన్ది, మీరు
గమనించినటెల్తే, దాటి వెళుళ్చునన్ పర్తి హెబీయుని వీపు, బానిసలను నడిపించే
వారి దావ్రా వారి వీపులు గుజుజ్ గుజుజ్గా కొటట్బడియునన్వి. మరియు అతని
పర్వకత్యైన యోసేపు ఎముకలను అతడు సినపుడు, ఒక దినమున వారు
బయటకు వెళిళ్పోతారని అతడు ఎరిగియుండెను. కారణము, ఒక దినమున
వారు బయటకు వెళిళ్పోతారని, ఆ ఎముకలు అకక్డ ఒక జాఞ్పక చిహన్ముగా
అకక్డవిడువబడవలెను.
38 అది 15 లేక 18 సంవతస్రముల కితము, అపుప్డు బిలీల్పాల్ కు 5
సంవతస్రముల వయసుస్, కనీసము అంతయుండవచుచ్ తెలల్వారుచుండగా
ఒక ఈషట్ర్ ఉదయమున, మేము ఒక పుషప్మును అతని తలిల్ యొకక్ సమాధి
నొదద్కు తీసుకొని వెళుళ్చుంటిమి, అపుప్డే రుయ్డు పైకి వచుచ్చుండెను; లేక
రోయ్దయమునకుముందుకావచుచ్. అపుప్డుమేము డికకువెళుళ్చుండగా,

మరియు ఆ సమాధి యొదద్కు వెళుళ్చుండగా, ఆ చినన్వాడు తన టోపీని
తీసివేశాడు, అతని చినన్ చెలిల్ మరియు తలిల్ సమాధి చేయబడిన సథ్లము
నొదద్కుమేమువెళిళ్తిమి. అతడు బెదిరిపోయిఏడుచ్టపారంభించెను, మరియు
అతడనాన్డు, “నానన్అకక్డఆగుంటలోకిందఅమమ్యునన్దా?”
39 నేననాన్ను, “లేదు, కుమారుడా. ఆ గుంటలో అకక్డ అమమ్లేదు. నీకంటె
మరియునాకంటెఒకపదిలకష్లసారుల్చాలామంచిసిథ్తిలోయునన్ది.”

అతడనాన్డు, “నేనుఅమమ్నుమరలా సాత్నా?”
40 నేననాన్ను, “దేవునికృపనుబటిట్, నీవుదానినికోరినటెల్తే, నీవుమరలాఆమెను
సాత్వు.”
అతడనాన్డు, “ఆమె శరీరము ఎనన్డైనా ఈ సమాధిలో నుండి పైకి

వసుత్ందా?”
41 నేననాన్ను, “హనీ నీ కనున్లు సుకొనుము, నేను ఒక చినన్ కథ
చెపుతాను. ఎనోన్ వందల సంవతస్రముల కితము, ఈ ఉదయము అకక్డ ఒక
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సమాధిఖాళీగా విడువబడినది.” నేననాన్ను, “అది ఒక జాఞ్పక చిహన్మైయునన్ది.
‘దేవునిలోనిదించినవారిని, కీసుత్ తిరిగివచుచ్నపుడుఆయనవారినితనతో డా
తీసుకొనివసాత్డు.’” ఒక అనుమానపు ఛాయ లేకుండా. నేను దేవుని యొకక్
గంభీరమైననితయ్మైనవాగాద్నముపైవిశర్మిసాత్ను.
42 ఆ పాచీన కాలములోని యోబు చెపిప్యునన్టుల్గా, దానిని మనము
వింటాము, “ ళిని ళికి, మటిట్ని మటిట్కి,” అపప్గించుచునాన్ము. అది లాంగ్
ఫెలోవాసినపదయ్మునునాకుజాఞ్పకంచేసుత్ంది.

దుఃఖపుసంఖయ్లలోనాకుచెపప్వదుద్,
జీవితముకేవలముఒకఖాళీ కథ!
ఆతమ్ చనిపోయినది, అదికునుకుచునన్ది,
మరియుకనబడునటుల్గాకారయ్ములుండవు.

అతడనాన్డు:
అవును, జీవితము నిజమైనది! జీవితము
పోరాటమైయునన్ది!
మరియుసమాధిదానియొకక్గురికాదు;
ఏలయనగానీవుమనేన్ గనుక,మంటికి తిరిగి వెళతావు,
అదిఆతమ్ను రిచ్ అలామాటాల్డలేదు.

43 వారు దానిని ఒక వాకయ్ శరీరముగా పిలుసాత్రు, మనము ఈ సథ్లమును
విడిచినపుడు, మనము మరొక సథ్లానికి వెళతాము. అది ఏమైయునన్పప్టికి,
నేను అపొసత్లులమాటను తీసుకొంటాను, అతడనాన్డు, “ఈ సంబంధమైన
గుడారము శిధిలమైపోయినను, మరొకటి ఇది వరకే మన కొరకు
కనిపెటుట్చునన్ది,దీనినుండిమనముదానిలోనికివెళిళ్పోతాము.”
44 అబాహాము ఇసాస్కు, యాకోబు, యోబు, పర్వకత్లంద , ఒక
పునరుతాథ్నము అకక్డ రాబోవుచునన్దని, విమోచకుడు వచుచ్చునాన్డని వారు
నమిమ్ మరియు విశవ్సించిరి. వారు ఆయనను రిచ్ పర్వచించిరి. హనోకు
ఆయనను రిచ్ పర్వచించాడు; గంభీరముగా విశర్మించినవాడై, దానితో
ఒక సాకష్ మును ముదించెను. ఇసాస్కు, యాకోబు, దానియేలు, యిరీమ్యా,
యెహెజేక్లు, వారి కాలములో మెసీస్యా వసాత్డని వారు గంభీరముగా
విశర్మించిరి.
45 వారు చనిపోయారు మరియు వారి యొకక్ ఆతమ్లు పరదైసులోనికి
వెళిళ్నవి. వారు దేవుని సముఖమునకు వెళళ్లేకపోయారు. కారణము (గతరాతి
మనము చెపుప్కొనాన్ము) ఎడల్ యొకక్యు మరియు మేకల యొకక్యు
రకత్ము పాపములను కష్మించలేకపోయినది; అది కేవలము పాపములను
కపిప్యునన్ది, ఒక దినమునఈపరి రణ్మైన బలి అరప్ణరాబోవుచునన్దని అది
మాటాల్డుచునన్ది. ఏలయనగా జంతువులోని రకత్ము ఆరాధికునిలోనికి తిరిగి
రాలేకపోయినది, ఆ కారణమును బటిట్యే ఆ విధమైన బలి అరప్ణలను ఆయన
నిలపవలసియుండెను.
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46 కాని దేవుని కుమారుడు చనిపోయినపుడు, ఆయనలోయునన్ జీవము,
దేవుడు తపప్ మరేమి కాదు, అది తిరిగివచిచ్ మనలను దేవుని యొకక్
కుటుంబములోనికిదతత్తచేసుకొనుచునన్ది.
47 ఇపుప్డు, మనము ముందుకు వెళు యుండగా తవ్రగా గమనించండి.
పాత నిబంధనలో ఆ వెనుకవారు ఆయనను నమిమ్ మరియు ఆరాధించిరి,
మరియు విశావ్సముతో చనిపోయిరి, ఆ సమయముకొరకు కనిపెటుట్చుండిరి.
ఆ పర్వకత్లు దానిని చేసిన కారణము ఏమనగా, ఎందుకు పాలసీత్నాలో వారు
పాతిపెటట్బడగోరిరనగా, పునరుతాథ్నము ఐగుపుత్లో జరుగబోవుట లేదని వారు
ఎరిగియుండిరి.అదిపాలసీత్నాలోనేజరుగబోవుచునన్ది.
48 దానినే నేను ఈ రాతి చెపుప్చునాన్ను. అనిన్ రకములైన పేరల్ను నేను
కలిగియునాన్ను, పర్జలు ననున్ ఏమని పిలిచినా నాకు లెకక్కాదు, అది నాకు
ఒకక్ రవవ్ంత భావమును ఇవవ్దు. నేను చేయగోరు ఒక కారయ్మేమనగా, దీనిని
ఎరుగుటయే: నేను మృతిచెందియునాన్ను, మరియునా జీవము, దేవుని దావ్రా
కీసుత్నందు దాచబడియునన్ది. అదేమనగా ఆయన మృతుల మధయ్లోనుండి
పిలచినపుడు, ఆ దినమున నేను ఆయనకు జవాబిసాత్ను. కీసుత్లో ననున్ సమాధి
చెయయ్ండి, కారణము కీసుత్లోయునన్వారిని ఆయనతో దేవుడు ఆ దినమున
తెసాత్డు.
49 మనము కీసుత్లోనికి ఎలా వెళళ్గలము? 1 కొరింథీ 12:13, “ఒకే ఆతమ్
దావ్రా మనమందరము ఒకే శరీరములోనికి బాపిత్సమ్ము పొందియునాన్ము,
మరియు దేవుని రాజయ్ములో సహ పౌరులమైనాము.” మనము పరదేశులమని
మరియు యాతికులమని చెపుప్కొనుచునాన్ము, ఇక ఎంత మాతర్ము ఈ
లోక సంబంధమైన వాటిని మనము వెదుకుట లేదు, కాని ధనుయ్డైన రాజు
యొకక్ రాక కొరకు, ఈ సముదర్మునుండి హదుద్లులేని ఆ సముదర్ము వరకు,
ఆయన మహిమలో వచుచ్నపుడు, ఆయన రాజయ్మును తీసుకొనుట కొరకు
మనము ఎదురు సుత్నాన్ము. నిశచ్యముగా, మనము ఆయనరాకడ కొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ము.
50 అలాగైతే నా మనసుస్లో సందేహము లేదు, అయితే యేసు మి మీద
యునన్పుప్డు ఆయన దానినే మనసుస్లో కలిగియునాన్డు, అదే తపిప్పోని
నితయ్మైన దేవునియొకక్ వాకయ్మైయునన్ది. ఏలయనగా, ఏలయనగా దైవతవ్ము
యొకక్ సరవ్ పరి రణ్త ఆయన యందు శరీరాకారముగా నివశించెనని
మనము ఎరుగుదుము. రిత్ దైవతవ్ము ఆయనలో యుండెను. ఆయన
రెం , తండీ, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు, అయితే ఒక మానవ
పములో జీవించాడు. దేవుని యొకక్ వాకయ్ శరీరము, దేవుని యొకక్ గొపప్

పోలికలో మనిషిని చేసి, తరువాత అతనిని మిమీద యుంచెను. ఆయన
ఒక దేహమును కలిగియుండెను. దేవుడు శరీరము లేకుండా లేడు. దేవుడు
శరీరమునుకలిగియుండెను,మరియుఅదిమనిషివలెకనబడినది.
51 అది ఒక ముదర్యైయునన్ది, అది ఏమైయుండెనో, ఇది అదేయైయునన్ది.
మరియు మి మీదయునన్ సమసత్ము, సౌందరయ్ము, మాధురయ్త, మి
యొకక్ సౌందరయ్ము, మనము ఈ మిని విడిచిపెటుట్నపుడు, మన కొరకు
ఎదురు సుత్నన్టువంటిది,దానికంటెఎంతోగొపప్గాయునన్ది,ఈలోకములో
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దానివంటిది ఏదియు లేదు. ఏలయనగా, మి మీదయునన్ సమసత్ము,
పరలోకములోయునన్ దానికి ఒక న నాగాయునన్ది. మంచిగాయునన్
సమసత్ , నీతిగాయునన్ సమసత్ము, సౌందరయ్ముగాయునన్ సమసత్ , చెటుల్,
పకుష్లు,సమసత్ము,పరలోకములోయునన్దానికిఒకన నాగాయునన్ది.
52 మన సొంత జీవితమే సరిగాగ్ ఒక న నాగాయునన్ది. అది సరిగాగ్ ఒక
నీడయైయునన్ది, మరియు అసలైనది కాదు, అది నెగిటివ్ వైపుయైయునన్ది.
ఆ చితర్మును వృదిధ్ చేయుటకు మనము వచిచ్న వాకయ్ శరీరము నుండి
మనలను తిరిగి ఉంచుటకు, అది మరణమును తీసుకొంటుంది. అపుప్డు
పునరుతాథ్నములో మనము ఆయన సావ్ పయ్ములోనికి, ఒక పునరుతాథ్నము
చెందిన శరీరములోనికి వసాత్ము. ఎలాటి ఒక రమయ్మైన; అది రమయ్మైనదే
కాకుండా, అది యథారథ్తయైయునన్ది, గంభీరమైన నితయ్మైన దేవుని వాకయ్ము
యొకక్సతయ్మైయునన్ది,అదేమనముఆయనవలెయుంటాము.
53 ఇపుప్డు గమనించండి, యేసు దేవుని యొకక్ శకుత్లనిన్టితో ఆయన
నింపబడినపప్టికి, ఆయన సాతానును సంధించినపుడు, ఆయన ఎనన్
ఆయన యొకక్ శకుత్లను వాడలేదు. ఆయన కేవలము వాకయ్మును
మాతర్మే ఎతిత్ పెను! ఆయన దానిని చేశాడు. ఆయన అనాన్డు, “ఇలా
వాయబడియునన్ది, ‘మనిషిరొటెట్వలనమాతర్ముకాదుగాని, దేవునినోటినుండి
వచుచ్పర్తిమాటవలనజీవించును.’”
54 అలాగైతే నీవు సంఘములో యుండకుండా, ఇంటి దగగ్రేయుండి నేను
ఒక మంచి కైసత్వుడనని నీవు ఎలా చెపుప్కొనగలవు? నీవు దానిని చేయలేవు.
వాకయ్మును చదువుము! పరిశుదాధ్తుమ్డు వాకయ్మునందు పోషిసాత్డు. బైబిలు
ఆయనసంఘముకొరకుదేవునియొకక్ ఆతమ్ సంబంధమైనఆహారమైయునన్ది.
మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డే దానిని నీ యొదద్కు తెసాత్డు మరియు దానిని నీ
హృదయములో ఉంచుతాడు, మరియు కృతజఞ్తా సుత్తులతో నీవు దానికి నీరు
కడతావు.మరియుపర్తిదైవికవాగాద్నముఅది ఏమిచేసుత్ందని దేవుడుచెపాప్డో
ఖచిచ్తముగాఅదిదానినేఉతప్తిత్ చేసుత్ంది. అది తపప్క ఆలాగుచేయవలెను. అది
ఆయనయొకక్వాకయ్మైయునన్ది,మరియుఅదిజీవమైయునన్ది.
55 ఇపుప్డు, నేను తపప్క ఒక అరగంటను తీసుకొనవలసియునన్దని నేను
మరిచ్పోయియునాన్ను.నేనుచెపప్గోరేవిషయమునుతెచుచ్టకుఅదిఎంతోదీరఘ్
సమయముపటిట్నది.
56 అయితేగమనించండి,యేసుచివరిఘడియలోలేకచివరిరెండుగంటలలో,
ఆయనయొకక్జీవితములోఎనోన్,ఎనోన్పర్వచనములునెరవేరియునన్వి.
57 ఒకరునాతోఅనాన్రు, “బెనాహ్ంసోదరుడా, ఇది సంభవించవలసియునన్ది,
మరియుఅదిసంభవించవలసియునన్ది.”

నేననాన్ను, “అదిఒకఘడియలోసంభవించగలదు.”
58 మీరు 22వ కీరత్నను చదివియునన్టెల్తే, మరియు అపుప్డు సిలువనొదద్
ఆయన చనిపోవుచునన్ ఘడియను గమనించండి, ఆ చివరి రెండు లేక డు
గంటలలోఎనిన్ విశిషట్మైనపర్వచనములుఆయనయొకక్జీవితములోఎనిన్ అతి
విశేషమైనపర్వచనములునెరవేరియునన్వోమీలోఎంతమందికిఅరథ్మైనది,నేను
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మరిచ్పోయాను! నిశచ్యముగా, “వారునాపాదములనుమరియునాచేతులను
పొడిచియునాన్రు. నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడనాడితివి?”
మరియుఆవిధముగా,దావీదుదానిని రిచ్మొరర్పెటిట్నటుల్గా.
59 మరియుమరొక విషయానిన్ మీరు గమనించవలెనని నేనుకోరుచునాన్ను,
సతయ్ము, తపిప్పోని దేవుని వాకయ్ములోని భాగము. బైబిలు చెపిప్యునన్ది,
“ఆయన అతని ఎముకలనిన్టిని కాపాడును, వాటిలో ఒకక్టియువిరువబడదు.”
ఏలయనగా ఒక మాదిరిలో, పసాక్ బలి పశువు దానికి మాదిరిగాయునన్ది.
ఆ గొరె పిలల్ మచచ్లేనిదైయుండాలి, మరియు దాని యొకక్ ఎముకలలో
ఒకటియు తపప్క విరువబడియుండరాదు. మరియు ఆ ఘడియలో, ఆయన
అకక్డయునన్పుప్డు…ఆయన చనిపోయియునాన్డు, వారు సుతిత్తో ఆయన
యొకక్ఎముకలనువిరుగగొటుట్టకువెళిళ్యునాన్రు.మరియుదానికిముందే…
ఆ కిల్షట్మైన ఆఘడియవైపు డండి! సుతిత్ పటుట్కొనన్ మనిషి, ఆయనకాళళ్ను
విరుగగొటుట్టకు సిదధ్మయాయ్డు, అయితే దేవుని వాకయ్ము చెపిప్నది, “ఆయన
దేహములోఒకక్ఎముక విరుగదు.”

“అదిఎలాసంభవించబోవుచునన్ది!”మనముతవ్రపడాలి.
60 దేవుని వాకయ్ము నితయ్మైయునన్ది. దేవుని వాకయ్ము అంత పరి రణ్ముగా
యునన్టెల్తే, కీసుత్లోయునన్వారు పునరుతాథ్నమునన్ంత నిశచ్యముగా
లేపబడతారు. ఆయన నినున్ రకిష్ంచినటుల్గానే నినున్ సవ్సథ్పరుచ్టకు, దేవుడుతన
వాకయ్మునకుబదుద్డైయునాన్డు.కారణము,ఆయన,అదివాగాద్నముచేయబడిన
ఆయన వాకయ్మైయునన్ది. అది దేవునియొకక్ వాకయ్మైయునన్ది, మరియుదాని
నుండి ఏదియు తీసివేయుటకు మనకు అధికారము లేదు. అయితే కేవలము
చెపప్ండి, “అది సతయ్మైయునన్దని.” దానిని నమమ్ండి! ఏది సంభవించినపప్టికి
లెకక్కాదు, దానిని నమమ్ండి, ఎలాగైనా, ఆ మారగ్ములోనే మిగిలినదంత
నమమ్వలసియునన్ది, మరియుమనముదానినుండి తీసివేయబడలేదు, దేవుడు
ఇశాయేలుకు పాలసీత్నాను ఇచిచ్యునాన్డు, అయితే వారు కలిగియునన్ పర్తి
అంగుళము భాగము కొరకు వారు పోరాడవలసియుండెను. వాగాద్నము
నీదైయునన్ది, అయితే అది నీదని చెపుప్కొను పర్తి అంగుళము కొరకు
నీవు పోరాడవలసియునన్ది. దయయ్ము దాని సంగతిని చుకుంటుంది.
నిశచ్యముగావాడు చుకుంటాడు.
61 అయితే గమనించండి, వారు మన పర్భువైన యేసు యొకక్ కాళళ్ను
విరుగగొటుట్టకు సిదధ్పడియుండగా, బహుశ ఆ సుతిత్ ఆయన కాళళ్ను
కొటిట్నటెల్తే, దేవుడు అబదిధ్కుడిగా కనబడేవాడు. కాని ఆ చీకటి వేదనలోయునన్
దయయ్ములనిన్ కలిసి,ఆపర్శసత్మైనదేహమునుసుతిత్తోకొటట్లేకపోయినవి.
ఏలయనగా దావీదు దానికి ముందు 800 సంవతస్రముల కితము అనాన్డు,
“ఆయన ఎముకలలో ఒకక్టి విరువబడదు.” దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
సతయ్ముగానిలబడవలసియునన్ది.
62 అయితే అపుప్డువారు ఏమి చేశారు?వారు ఒకఈటెను తీసుకొని ఆయన
పర్కక్గుండాఅదిమియునాన్రు,మరియురకత్ము, నీరుబయటకువచిచ్యునన్వి,
బైబిలుఏమిచెపిప్యునన్దోదానినినెరవేరుచ్టకు, “వారునాచేతులనుమరియు
నాపర్కక్నుపొడిచియునాన్రు.”వాకయ్మునెరవేరియునన్ది.
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63 ఇపుప్డు ఆయన చనిపోతునన్పుప్డు, ఓ, ఎలాటి ఒక మరణకరమైన
ఘడియ! నేను ఆ పాటను రిచ్ ఆలోచించినపుడు, యథారథ్ముగా అది ననున్
వణికిపోవునటుల్గాచేసుత్ంది,ఎనోన్సంవతస్రములకితముఆకవివాసినపాటను
రిచ్ నేనుతలంచుచునన్పుప్డు.

మధయ్కుబండలుబర్దద్లగుచుండగామరియుఆకాశములు
చీకటి కముమ్చుండగా,
నా రకష్కుడుతలవాలిచ్ చనిపోయెను;
తెరవబడినతెరమారగ్మునుతెరచినది
పరలోకమునకు ఆనందములకు మరియు అంతములేని
దినమునకు.

64 ఆయన అకక్డ వేలాడుచుండగా, రకత్ము కారు చనిపోవుచుండగా,
ఆయన తలను వంచెను. ఆయన పములో దేవుడు చేసిన జీవులను కిందికి
చుటకు, రుయ్డుతనున్ రిచ్తానుఎంతోసిగుగ్పడెను; అలాటిఒక వెలను

ఆయనచెలిల్ంచవలసివచెచ్ను,దానినివిమోచించుటకు; రుయ్డుఆఘడియలో
మిని చుటకుతిరసక్రించెను. చం డుఎంతోఇబబ్ందిపడాడ్డు, చివరకు

అతని సాథ్నము నుండి పర్కక్కు వెళిళ్పోయాడు. మరియు నకష్తర్ములు మికి
వాటి యొకక్ వీపును పించెను. పాపము తపప్క ఎంత నాశనకరముగా
యుండియునన్దో,దేవుడుదానితోఎలాపర్వరిత్ంచవలసివచెచ్నో డండి!
65 మరియుఆయననుఎగతాళిచేయుచునన్ఆయాజకులను సుత్నన్పుప్డు,
ఆయన ముఖము మీద ఉమిమ్ వేలాడుచునన్ది. ఒక మనిషి ఆయన తలమీద
రెలుల్తో కొటిట్, ఇలా అనాన్డు, “నీవు పర్వకత్వైయునన్టెల్తే నినున్ ఎవరు కొటాట్రో
చెపుప్.” వారిలో ఒకడు ఆయన గడడ్మును ఆయనముఖముమీద నుండి పెరికి
వేసెను,మరియుఆయననేదానినిపైకితీసుకొనమనిచెపెప్ను.
66 ఆయనఅనాన్డు, “నారాజయ్ముఈలోకసంబంధమైనదైతే, నేనుతినన్గానా
తండిని పిలుసాత్ను, ఆయన 12 య్హముల దేవ తల సైనయ్మునునాకొరకు
పంపిసాత్డు.”
67 అదిమారిపోయియుండేది,కానిదానినిఆయనఎలాచేయగలడు?ఆయన
దానిని చేయలేడు, కారణము ఆయన యొకక్ సొంత పిలల్లు ఆయన రకత్ము
కొరకు మొరర్పెటుట్చునాన్రు. తన సొంత పిలల్లతోయునన్ ఒక తండిని రిచ్,
ఒక డాడీని రిచ్ ఊహించండి, (చీకటిలో) వారు వారి సొంత తండి యొకక్
రకత్ము కొరకు మొరర్పెటుట్చునాన్రు? ఆ కారణము చేతనే ఆయన ఏమి
చేయలేకపోయాడు, చనిపోవుట తపప్. ఆయన దానిని చేయలేకపోతే, అది
ఆయన పిలల్లకు అంతము, అది జీవరాసులనిన్టికి అంతము. అందుచేతనే తన
పర్జలనురకిష్ంచుటకుఆయనచనిపోవలసియుండెను.
68 ఆయన తలవంచినపుడు, ఆయన అది చేసినపుడు, ఈ పాత మి, దాని
వీపుపై వణుకులు పరిగెతాత్యి. అది తపప్క నరములు తటసథ్మైన ఆగిపోయిన
ఒక మనిషివలె ఆగిపోయినది. ఏలయనగా బైబిలు దానిని చెపిప్యునన్ది,
“మధాయ్హన్ము మొదలుకొని డు గంటల వరకు ఆ దేశమంత
చీకటి కమెమ్ను.” మి వణికెను మరియు బండలు బర్దద్లాయెను, మరియు
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దేవాలయపు తెర పై నుండి కిందికి రెండుగా చినిగిపోయెను, బలి అరప్ణ
పీటలు తలకిందులైనవి. సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు చనిపోయాడు. ఆయన
ఎంతగా చనిపోయాడంటే చివరకు రుయ్డు దానిని గురిత్ంచాడు. ఆయన
ఎంతగా చనిపోయాడంటే చివరకు చం డు దానిని గురిత్ంచాడు. ఆయన
ఎంతగా చనిపోయాడంటే చివరకు నకష్తర్ములు దానిని గురిత్ంచినవి. ఆయన
ఎంతగా చనిపోయాడంటే చివరకు మి దానిని గురిత్ంచినది. ఆయన
ఎంతగా చనిపోయాడంటే చివరకు ల పదారథ్ములు దానిని గురిత్ంచాయి,
వాతావరణము దానిని గురిత్ంచినది. ఆయన దేవుని యొకక్ కుమారుడై
యునాన్డనిసమసత్ము ఎరుగవలసియుండెను!ఏలయనగా,దేవునివాకయ్ము
తపిప్పోదు. ఏదెనుతోటమొదలుకొనిఆయనవాగాద్నముచేయబడియుండెను.
“సరప్ముయొకక్తలనుఆయనచితుకగొడతాడు.”
69 ఇపుప్డు ఆయనకు ఏమి సంభవించినది? ఆయన సిలువను విడిచిన
తరువాత ఎకక్డకు వెళాళ్డు, ఆయన అరిమతయియ అగుయోసేపు సమాధికి
వెళాళ్డు?
70 ఆయన ఎంత పేదవాడుగాయుండియునాన్డనగా, ఆయన తలవాలుచ్టకు
ఒక సథ్లము డా లేదు. ఆయన పశువుల పాకలో పుటిట్యునాన్డు, ఒక నలల్ని
పేరు ఆయన వెనుకయునన్ది, ఒక “అకర్మముగా పుటిట్న పిలల్వాడు.” ఆయనను
సి నవావ్రు, ఆయన ఎగతాళి చేయబడాడ్డు, వెకిక్రించబడాడ్డు, మి

మీద, ఆయన గేలి చేయబడాడ్డు, తిరసక్రించబడినాడు. మరియు ఆయన
చనిపోయినపుడు, ఆయన మరణదండన దావ్రా చనిపోయినాడు, ఇదద్రు
దొంగల మధయ్. మరియు ఆయనను సమాధి చేయుటకు ఒక సథ్లము డా
లేదు, ఆయన మరొకరి సమాధిలో సమాధి చేయబడాడ్డు. పరలోకములోని
దేవుడే మి మీదకు వచుచ్చునాన్డు! చినన్ శర్మ గుండా వెళుళ్టకు, మనము
ఏ పాటివారమని మనము తలంచుచునాన్ము? ఆయన మన కొరకు ఏమి
చేసియునాన్డు!సేన్హితుడా,దానిని రిచ్ఆలోచించుము,దానినిచదువుము.
71 రోమాసైనికుడుఅనాన్డు, “నిజముగా,ఆయనదేవునికుమారుడు.”ఆపాపి
దానిని గురిత్ంచవలసియుండెను. దా అనాన్డు, “నిరోద్షి యొకక్ రకత్మును
నేనువంచించాను.” అతడుదానినిగురిత్ంచవలసియుండెను. సరవ్ మిదానిని
గురిత్ంచినది.
72 తరువాత ఆయన ఎకక్డకు వెళాళ్డు? ఒక మనిషి చనిపోయినపుడు,
అది దాని ముగింపా? లేదండి. ఆ విధముగా ఆయన చనిపోతాడని
బైబిలు చెపిప్యునన్ది, ఆ కారణము చేతనే ఆ విధముగా ఆయన
చనిపోవలసియుండెను, మరియు ఆయన దేవుని యొకక్ మాటను
నమిమ్యుండెను. ఆ కారణమును బటిట్యే ఆయన, తన జీవితములో ఇలా
చెపప్గలిగెను, “ఈ దేవాలయమునుపడగొటట్ండి, మరియు డుదినములలో
దానినిలేపుదును.”
73 దావీదు ఒక చోట, పేరేపణలో, బైబిలులోనే ఒక చోట చెపిప్యునాన్డు.
దావీదు, ఒక దైవజనుడు, వాకయ్ముతో అభిషేకించబడిన పర్వకత్, అనాన్డు, “నీ
పరిశుదుధ్నికుళుళ్పటట్నియయ్వు,అతనిఆతమ్నుపాతాళములోవిడిచిపెటట్వు.”
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74 యేసు అనాన్డు, “ఈ దేహమును మీరు నాశనము చెయయ్ండి, డు
దినములలో దానిని తిరిగి లేపుతాను.” దేవుని వాకయ్ము తపిప్పోదని ఆయన
ఎరిగియుండెను. ఓ,మై!
75 దేవుని వాకయ్ము తపిప్పోదని నముమ్ , ఆయన గంభీరముగా దాని
మీద విశర్మించినటెల్తే, మరి ఎంత ఎకుక్వగా పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా తిరిగి
జనిమ్ంచిన మనము దానిపై విశర్మించాలి, మరియు అది ఒక సాకష్ ముగా మన
హృదయములోఇపుప్డేతినన్గాయునన్ది,అదేమనవిమోచకుడుసజీవుడనియు,
మరియు ఒక దినమున ఆయన తిరిగి వసాత్డని మనము ఎరుగుదుము.
నిశచ్యముగా విశర్మించండి, అదే కీసుత్లో యునన్వారిని దేవుడు ఆయనతో
వెంటబెటుట్కొనివసాత్డు.ఇపుప్డుగమనించండి.
76 అకక్డేఆయనయునాన్డు.ఆశరీరములోనిఒకక్ కణము డాకుళిళ్పోదని
ఆయన ఎరిగియుండెను. 72 గంటలలో కుళిళ్పోవుట లోనికి వసుత్ంది.
ఆయన ఎనన్ డు రోజులు అకక్డయుండలేదు. ఆయన శుకర్వారము
మధాయ్హన్ము చనిపోయాడు, మరియుఆదివారము ఉదయమున ఆయన పైకి
లేచాడు. అయితే, అది ఆ డు రోజులలోపే. ఆ డు రోజులలోపే ఆయన
తిరిగిలేవలసియుండెను,కారణముఆయనదేవునివాకయ్మునమిమ్యుండెను.
77 ఆయన ఇటు వెళుళ్చునాన్డు. ఆయన దేహమును విడిచినపుడు ఆయన
ఎకక్డకు వెళాళ్డు? బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “ఆయన ఆరోహణమైనాడు, ఆయన
వెళిళ్ అకక్డ చెరసాలలోయునన్ ఆతమ్లకుబోధించెను. వారే దేవుని దీరఘ్శాంతము
కనిపెటుట్చుండగా, నోవహు దినములలో మారుప్చెందనివారు,” ఆయన ఆతమ్,
ఆయనపాణము,ఆయనయొకక్వాకయ్ శరీరము,ఆయనసొంతజీవము,కిందికి
వెళిళ్నది. ఆయననుమనము వెంబడిదాద్ము. కొనిన్ నిమిషములపాటు, ఈ రాతి,
ఆయనను వెంబడించుటకు మీరు ఇషట్పడతారా? ఆయన ఎకక్డకు వెళాళ్డో
మనము దాద్ము.
78 సరిగాగ్ మరుత్ లైన జీవులుయుండు పాంతము కింద దయయ్పు శకుత్ల
పాంతమునన్ది; దాని కింద…దానికిపైగా అనీతిమంతుల ఆతమ్లుయుంటాయి;
దాని కింద సాతాను పర్దేశమునన్ది, పాతాళము. తరువాత సరిగాగ్ మనకు
పైగా పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డు; తరువాత బలిపీఠము కింద నీతిమంతుల
ఆతమ్లునన్వి; ఇక తరువాత వునన్ది దేవుడే సవ్యముగా. ఒకరు కిందికి
దిగిపోవుచునాన్రు, మరొకరు పైకి వెళుళ్చునాన్రు; ఆ రెండు ఆతమ్లు ఇకక్డ
పర్భావితముచేయుచునన్వి.
79 మరియు యేసు చనిపోయినపుడు, ఆయన పైకి వెళాళ్డు, అకక్డ
దిగువన. శుకర్వారము మధాయ్హన్ము, ఆయన మరణము తరువాత నేను
ఆయనను డగలను [బర్దర్ బెనాహ్ం తటుట్చునాన్డు—ఎడి.] నశించిన వారి
పాంతములోని తలుపును తటుట్చునాన్డు. ఒకక్ నిమిషము మనము ఆయనను
వెంబడిదాద్ము. తలుపు తీయబడినది. అకక్డ సీత్లు, పురుషులు, అకక్డయునన్
సీత్లు, వృదుధ్లుఅంద ఏకముగా, ఆభీతిగొలుపుసథ్లములో, నశించినఆతమ్లు
అనుపిలువబడుచెరసాలలోయునాన్రు.
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80 నాకు సమయమునన్టెల్తే, నేను మీకు చెపప్గోరుచునాన్ను. మరియు
అది తపప్క ఒక దరశ్నముగా యునన్ది. అయితే ఒకసారి ఆ సథ్లమును నేను
దరిశ్ంచియునాన్ను, మరియు కనికరము కొరకు నేను కేకలు వేశాను, ఆ
సమయములోనే నేను ఒక పాపిని, ఒక ఆపరేషన్ కింద వెళుళ్చునాన్ను. నేను
బయటకు వచిచ్నపుడు, నేను పశిచ్మాన నిలబడియునాన్ను, నేను పరలోకము
వైపు నా చేతులను ఎతిత్ నిలబడియునాన్ను, మరియు ఒక సిలువ నాపై
పర్కాశించుచుండెను.
81 అయితే ఆ విలపించుచునన్ సథ్లములో, యేసు తలుపునొదద్కు
నడిచివచెచ్ను. ఆయన దేవుని యొకక్ కుమారుడైయునాన్డని సమసత్మును
సాకష్ మీయవలసియుండెను, కారణము నోవహు దినములలోని
దీరఘ్శాంతములో వారికి బోధించబడియునన్ది. ఆయన తలుపు తటిట్యునాన్డు,
అనాన్డు, “నేను ఆయనను హనోకుమాటాల్డినది ననున్ రేచ్. నేను సీత్ యొకక్
సంతానమైయునాన్ను, సరప్ము యొకక్ తలను చితకగొటట్వలసినవాడను
నేనే. పర్తి దేవుని మాట నెరవేరియునన్ది; అదిగో ఇపుప్డే నేను కలవ్రినొదద్
చనిపోయాను, మరియు నేను నా సంఘమును కొనియునాన్ను. మరియు
హనోకు మాటాల్డిన వయ్కిత్ని, నేను ఆయనను.” మరియు వారికి కనికరము
లేకుండెను,వారికినిరీకష్ణలేదు,ఏలయనగావారుఅతికర్మించిరి.మరియువారి
ముఖముఎదుటనేతలుపు యబడినది.
82 దయయ్ములుండు పర్దేశములకు కిందకు, కిందకు పాతాళపు దావ్రముల
నొదద్కే ఆయన వెళిళ్యునాన్డు! ఆయన తలుపును తటాట్డు. [బర్దర్ బెనాహ్ం
తటుట్చునాన్రు—ఎడి.]
83 ఇది ఆయన సమాధిలోయుండగాయైయునన్ది. ఆయన దేహము
పునరుతాథ్నముకొరకు అకక్డ కనిపెటుట్చునన్ది. ఇపుప్డు ఆయన నీతిమంతులు
మరియు అనీతిమంతులు ఉండు సథ్లమును దరిశ్ంచాడు; ఈ దినములలో ఒక
దినమున,నీవుఆరెండుసథ్లములలో,ఒకసథ్లమునకువెళుళ్చునాన్వు.
84 మరియుఆయన[బర్దర్బెనాహ్ంతటుట్చునాన్రు—ఎడి.]పాతాళముయొకక్
తలుపును తటుట్చునాన్డు. మరియు, ఆయన తటిట్నపుడు, దయయ్ము బయటకు
వచిచ్నది. వాడు ఇలా చెపుప్టను నేను వినగలను, “ఓ, కాబటిట్ ఆఖరుగా నీవు
వచిచ్యునాన్వా. నేనుహేబెలును చంపినపుడే నిశచ్యముగా నినున్ పొందానని
అనుకొనాన్ను.”
85 మీరు డండి, ఏదెను తోటలో ఆ సంతానము వాగాద్నము
చేయబడినపుడు, దయయ్ము ఎడతెగకుండా ఆ సంతానానిన్ నాశనము
చేయుటకు పర్యతిన్ంచియునన్ది. మరియు హేబెలు మరణము తరువాత
షేతు వచుచ్ట, అది సరిగాగ్ కీసుత్ యొకక్ మరణము, సమాధి, మరియు
పునరుతాథ్నమైయునన్ది. ఆ సంతానము తపప్క కొనసాగాలి. వాడు దానిని
నాశనముచేయుటకుపర్యతిన్ంచాడు.
86 వాడనాన్డు, “నేను హేబెలును నాశనము చేసినపుడు నేను నినున్
పొందాననుకొనాన్ను. పర్వకత్లను చంపినపుడు నేను నినున్ పొందానని
నేననుకొనాన్ను, నేను నేను సరియైయునాన్ను. యోహాను తల శిరచేఛ్దనము
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చేయబడినపుడు నేను నినున్ కలిగియునాన్ననుకొంటిని. అయితే ఇపుప్డు,
అందరి తరువాత, నీవు వచిచ్యునాన్వు. ఇపుప్డు నీవు నా చేతిలోయునాన్వు.”
ఓ, మై!
87 ఆయన ఇలా చెపుప్ట నేను వినగలను, “సాతానా ఇకక్డకురా!” ఇపుప్డు
ఆయన యజమానుడైయునాన్డు. దగగ్రకు వెళిళ్ వాడి పర్కక్నయునన్ మరణము
యొకక్యు మరియు పాతాళము యొకక్యు తాళపు చెవిని గుంజుకొని,
ఆయన పర్కక్న వేలాడదీసుకొనాన్డు, “నేను నీకునోటీసుజారీ చేసుత్నాన్ను, నీవు
దీరఘ్కాలము నుండి ఒక అబదిధ్కుడవైయునాన్వు. నేను సజీవుడైన దేవునియొకక్
జీవించుచునన్కుమారుడను.నారకత్ముఇంక సిలువమీదతడిగానేయునన్ది,
మరియు రిత్బాకీచెలిల్ంచబడినది!ఇకనీకుఎంతమాతర్ముహకుక్లులేవు-నీవు
వలిచివేయబడాడ్వు. ఆతాళపుచెవులుఇముమ్!” అదిసతయ్ము.చు ట్ తిరిగివాడికి
బలమైన ఒక తనున్ ఇచిచ్, తలుపునువిసిరికొటిట్, ఇలాఅనాన్డు, “అకక్డేయుండు!
ఇపప్టినుండినేనుయజమానుడనైయునాన్ను.”
88 ఇపుప్డు, దేవుని రాజయ్ము యొకక్ తాళపు చెవులు ఆయన యొదద్
లేవు, ఏలయనగా ఆయన వాటిని పేతురుకు ఇచిచ్యునాన్డు; అవనిన్యు
మనము ఉదయమున పొందుతాము, నీటి బాపిత్సమ్ములో, అయితే ఆయన
మరణము యొకక్యు మరియు పాతాళము యొకక్యు తాళపు చెవులను
కలిగియునాన్డు, ఆయన వాటిని తీసుకొనాన్డు; ఆయన పునరుతాథ్నము
తరువాత, ఆయన అనాన్డు, “నేనుమరణముయొకక్యుమరియుపాతాళము
యొకక్ తాళపు చెవులను కలిగియునాన్ను.” పేతురు దేవుని రాజయ్పు తాళపు
చెవులను కలిగియునాన్డు. సాతాను మరణము యొకక్యు పాతాళము
యొకక్యుతాళపు చెవులను కలిగియునాన్డు; అయితే ఇపుప్డుయేసువాటిని
కలిగియునాన్డు.ఆయనయజమాని.
89 ఇకక్డ ఆయన పైకి బయలుదేరాడు. అది ఈషట్రగుచునన్ది; సమయము
తవ్రగా గడిచిపోవుచునన్ది. అయితే అకక్డ మరొక గుంపుయునన్ది, యోబు
ఎకక్డయునాన్డు? అబాహాము ఎకక్డయునాన్డు? వారు ఎకక్డయునాన్రు?
దేవుని యొకక్ వాకయ్మును నమిమ్న వీరు ఎకక్డయునాన్రు? ఆయన వారిని
మరిచ్పోయియునాన్డా? మరణము వారిని నామ పములు లేకుండా
చేసినదా?దానియొకక్అంతముఅదేనా?ఎనన్ కాదు,ఎనన్ కాదు;దేవుడు
తనవాకయ్మునునిలబెటుట్కొనవలసియునన్ది.
90 నేను ఆయనను డగలను. మనము కొంచెము పరదైసులోనికి
పొడుచుకొం తీసుకొందాము, మరియుఆ పైన దాద్ము. శారామరియు
అబాహాము అకక్డకు నడిచి వచాచ్రు, కొదిద్ సమయమునకు [బర్దర్ బెనాహ్ం
తటుట్చునాన్రు—ఎడి.] తలుపు దగగ్ర శబద్ము వినబడినది. అబాహాము వెళిళ్
తలుపుతీసియునాన్డు, “హనీ, ఇకక్డకురా, అనాన్డు, ఇకక్డ డు! ఆదినమున
సిం ర వృకష్ముకిందనాతోనిలబడినది ఆయనే.” ఆయనఅబాహాముయొకక్
దేవుడు.
91 తరువాతవెంటనేనేనుదానియేలును డగలనుఅతనిభుజములమీదగా
సి, ఇలాఅనాన్డు, “అదేరాయియైయునన్ది, పరవ్తమునుండితీయబడినది,

నేనుఎంతఖచిచ్తముగానిలబడియునాన్నోఅంతఖచిచ్తముగా.”
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92 యోబు లేచి ఇలా చెపుప్ట నేను సాత్ను, “అది నా విమోచకుడు, ఒక
దినమునఆయన మిమీద నిలబడతాడు, ఆయన జీవించియునాన్డని, నేను
ఎరుగుదును.నాశరీరముఒకచినన్చెంచాడు డిదగా డాఉండకపోవచుచ్,
అయితే ఇపప్టి నుండి 15 నిమిషములలో నేను దానిలో తిరిగియుంటాను. అది
ఆయనయైయునాన్డు.”
93 యెహేజేక్లు పైకి సి ఇలా అనాన్డు, “ఇదే వయ్కిత్ని నేను చకర్ముమధయ్లో
తిరుగుచునన్ ఒక చకర్ముగా, గాలిలో పైన ఎగురుటను, అదే వయ్కిత్ని నేను
శాను.” ఓ,మై!

94 తరువాత హనోకు పైకి వచుచ్ట నేను సాత్ను. హనోకు అనాన్డు, “మేము
వేవేలకొలదిపరిశుదుధ్లతోతీరుప్తీరుచ్టకుఆయనవచుచ్టనునేను సాత్ను.”
95 అకక్డ పాతనిబంధనలోని పరిశుదుధ్లు, కనిపెటుట్చునాన్రు, నిశచ్యముగా
వారు, చిందించబడిన రకత్ము కింద వారు వేచియునాన్రు. వారు దేవుని
యొకక్ సముఖములోనికి, పరలోకపు దేవుని యొదద్కు వెళళ్లేకపోయారు,
ఏలయనగాగొరెలయొకక్యుమరియుమేకలయొకక్యురకత్ముపాపమును
తీసివేయలేకపోయినది.
96 అయితే ఆయన అనాన్డు, “నా సోదరులారా, మీరు తలంచుచునన్
నేనే ఆయనను. నేను సీత్ యొకక్ సంతానమైయునాన్ను. నేను దావీదు
కుమారుడనైయునాన్ను. నేను దేవుని యొకక్ కుమారుడనైయునాన్ను. నేను
కనయ్కకు పుటిట్నవాడను. నా రకత్ముదాని కొరకు చిందించబడినది. మీరుగొరెల
మరియుమేకల రకత్ము కింద కనిపెటిట్యునాన్రు, అయితే ఇపుప్డు నా రకత్ము
పాయశిచ్తత్మైనది, ఇపుప్డు మీరు సవ్తం లు. మనము పైకి వెళదాము, అది
దరిదాపుగా ఈషట్ర్ కాబోవుచునన్ది.” ఈ రాతి కొంచెము ఆలోచించండి, అది
1900సంవతస్రములకితముఆపైగాయునన్ది.
97 అబాహాము ఇలా చెపుప్టను నేను వినగలను “పర్భువా, మనము మన
శరీరములతో తిరిగి లేచినపుడు; శారా మరియు నేను ఎంతో దానిని
పేమించియునాన్ము; మీ మారగ్ము గుండా వెళేళ్టపుప్డు చినన్ ఈల ఊది
కొంచెముఆగినచోమీరుఏమిఅనుకోరుగా?”
98 మంచిది, ఆయన ఇలా చెపుప్టను నేను వినగలను, “ఎందుకు,
లేదు, నిశచ్యముగా లేదు. నేను నా యొకక్ శిషుయ్లతో 40 రోజులు
గడపబోవుచునాన్ను. చు ట్ డండి మరియు సమసత్ ఎలా
కనబడుచునన్దో డండి!”
99 మహిమకరమైనఆఈషట్రు ఉదయమున (పర్భువుచితత్మైనయెడల,దానిని
మనము అకక్డ ఈషట్రు ఉదయమున తీసుకొందాము) ఆయన మరణము
నుండి తిరిగి లేచినపుడు. బైబిలు చెపిప్యునన్ది, మతత్యి 27 వ అధాయ్యము
పర్కారము, అదే, “అనేకమంది మిలో నిదించిన పరిశుదుధ్లు, సమాధులలో
నుండి పైకి లేచారు.” ఎవరువారు? అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు, యోబు,
ఆతమ్సంబంధముగా పర్తయ్కష్త తెలియచేయబడినవారే, ఒక దినమున వారి
విమోచకుడు మి మీద నిలబడతాడని ఎరిగినవారు. వారే నిదించిన వారిలో
పర్థమ ఫలమైయునాన్రు. అకక్డ వారు పటట్ణములోనికి నడిచి వెళాళ్రు.
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నేను అబాహామును మరియు శారాను డగలను, వారు సం రణ్ముగా
యవవ్నసుథ్లైనారు…మరియు బలముగాయునాన్రు, మరియు-మరియు
సం రణ్మైన జీవముతోయునాన్రు, ఇక ఎనన్ తిరిగి వృదుధ్లు కారు, ఇక
ఎనన్ రోగులు కారు, ఎనన్ ఇక ఆకలిగొనరు, వారి దేహము చు ట్
నడు త్యునాన్రు.
100 కయప అకక్డ నిలబడియునాన్డు, ఇలా అంటునాన్డు, “అదేమిటో నీకు
తెలుసా? మొనన్టి దినమున ఒక కారయ్ము జరిగియునన్ది, ఆ ఆలయములో
గందరగోళమునంతా డండి! అకక్డయునన్ది…ఆ బలి అరప్ణ పెటెట్ను
డండి, ఆ తెరను కుటుట్టకు మరలా మేము ఎవరినైనా కనుగొనాలని
చుచునాన్ము. ఏమి జరిగినది? ఆ మనిషి ఒక జాతకము సేవాడా?

అతను ఒకమాంతికుడా? లేక, ఏమి సంభవించినది? చెపప్ండి! ఇకక్డకు రండి.
జోసెఫస్,ఇకక్డనిలబడియునన్యవవ్నదంపతులుఎవరు?”

అబాహాముఅనాన్డు, “శారామనముగురిత్ంచబడాడ్ము.మనముబయటకు
వెళిళ్పోవుటమంచిది.”
101 “అనేకమందికి కనబడాడ్రు!” దాని యొకక్ సమసత్ము అంతే కాదు,
గమనించండి. ఒక దినమున యేసు ఆరోహణమైనపుడు, ఆయన దరిశ్ంచిన
తరువాత,వారుదరిశ్ంచిరి;అబాహాము,ఇసాస్కు,యాకోబుమరియువారంద
జనమ్ మినిదరిశ్ంచియుండిరి.యేసుఆరోహణమైనపుడు…
102 “బెనాహ్ం, సోదరుడా, అది కటుట్ కథ అని నీవంటావా?” లేదండి! ఒకక్
నిమిషములోలేఖనములోనేనుదానిని పించబోవుచునాన్ను.
103 ఆయన పైకి వెళుళ్ట ఆరంభమైనపుడు, వారు కేవలము ఆయనను
సియునాన్రు, అయితేపాతనిబంధన పరిశుదుధ్లుఆయనతోవెళిళ్యుండిరి,

కారణముఅది బైబిలుచెపిప్యునన్ది, “ఆయనచెరనుచెరగా పటిట్, మనుషులకు
ఈవులను అనుగర్హించెను.” మరియు ఆయన పైకి వెళుళ్చుండగా నేను
డగలను,ఆయనతనసంఘముతోచేరియునాన్డు.

104 సంగీతమునువాయించుచునన్ఆదండులోనిఇదద్రుదేవ తలు,అకక్డకు
తిరిగివచిచ్ ఇలాఅనాన్రు, “గలిలయమనుషులారా,మీరెందుకునిలిచిఆకాశము
వైపు చుచునాన్రు? మీయొదద్ నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన ఈ
యేసే ఏ రీతిగా పరలోకము వెళుళ్ట మీరు సితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన
తిరిగి వచుచ్నని వారితో చెపిప్రి.” నిశచ్యముగా. వారు ఆ కవాతును తిరిగి
కలుసుకొనుటకుతవ్రపడాడ్రు.
105 మరియుఆకాశముల గుండాయేసుమరియుపాతనిబంధన పరిశుదుధ్లు
వెళిళ్యుండిరి. వారు చం ని దాటిరి, వారు రుయ్ని దాటిరి, వారు
నకష్తర్ములను దాటిరి, మరియు వారు రమయ్మైన ఆ తెలల్ని పరలోకముల
దృశయ్మునకు వారు వెళిళ్నపుడు, పాత నిబంధన పరిశుదుధ్లు లేఖనమును
ఉదహరి త్ కేకలు వేశారు, “శాశవ్తమైన గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతత్ండి,
శాశవ్తమైన గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతత్ండి, మీ తలలు పైకెతత్ండి!
మహిమగలఈరాజునులోనికిరానియయ్ండి!”
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106 దేవునియొకక్ తలంద పరలోకపు మెటల్పై నిలబడి, వారనాన్రు, “ఈ
మహిమగలరాజుఎవరు?”
107 పాత నిబంధన పరిశుదుధ్లు చెపాప్రు, “సైనయ్ములకు అధిపతియగు
యెహోవా,యుదధ్ములోబల రుడు,ఆయనఒకజయశాలి!”
108 మరియు దేవుని త పెదద్ బటన్ నొకిక్నపుడు, ముతయ్పు గుమమ్ములు
ఊగు తెరచుకొనన్వి.
109 తినన్గా యె షలేము పటట్ణము గుండా, బలిషుఠ్డైన జయశాలి,
పాత నిబంధన పరిశుదుధ్లను తీసుకొని వసుత్నాన్డు. త గణములు
వాయించుచునాన్రు, తలు కేకలు వేయుచునాన్రు, ఆయన బలిషుఠ్డైన
జయశాలి! ఆయన మరణము యొకక్యు మరియు పాతాళము యొకక్యు
తాళపు చెవులను తన పర్కక్న, వేలాడ దీసుకొనాన్డు, ఆ మహిమ సౌధములను
దాటుకొం చివరకు సింహాసనము నొదద్కు చేరుకొనాన్డు. మరియు ఆయన
అనాన్డు, “తండీ, ఇదిగో వారికక్డయునాన్రు, నేను ఒక దినమున వసాత్నని
విశావ్సముతోవారునీవాకయ్మునునమిమ్యునాన్రు.నేనుమరణమునుమరియు
సమాధిని జయించియునాన్ను.” సోదరుడా, అది ఏమిటి? ఆయనయుదధ్ములో
యుండియునాన్డని పుటకు ఆయన తన చేతులలో గాయములను
కలిగియునాన్డు. సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమ! ఆయనే ఆ
బలిషుఠ్డైన జయశాలి! “తండీ, వారు ఇకక్డయునాన్రు; అబాహాము, ఇసాస్కు
మరియుయాకోబు.”
110 ఆయనఇలాచెపుప్టనునేనువినగలను, “కుమారుడా, ఇకక్డకునాపర్కక్కు
ఎకిక్ రముమ్, నీ యొకక్ శ వులను నీకు పాదపీఠముగా చేయు వరకు ఇకక్డ
రొచ్నుము.”సోదరుడా, ఒక దినముఆయనతిరిగిరానైయునాన్డు, మరియు

అదిఎలాటిదినముగాయుంటుందో!
111 ఆయన సమాధిలోయుండగా ఆయన ఏమీ చేయకుండా లేడు. ఆయన
కేవలము అకక్డ చనిపోయియుండియునాన్డని మనము తలుసాత్ము. అయితే
ఆయన ఇంక కింద జయి త్నేయునాన్డు. ఆయన కిందకు వెళిళ్ సాతాను
నుండి తాళపు చెవులను తీసుకొనియునాన్డు, ఈ రాతి, ఆయన మరణము
యొకక్యు మరియు పాతాళము యొకక్యు రెండు తాళపు చెవులను
తీసుకొనియునాన్డు,ఆయనఅనాన్డు, “నేనుజీవించుచునన్ందున,మీరు డా
జీవిసాత్రు.”
112 ఈ రాతి నా పియమైన సోదరుడా, సోదరీ, దానిని యథారథ్ముగా నీవు
ఆలోచించావా అని నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను? ఆయన జీవించుచునన్ందున
మాతర్మే నీవును జీవిసాత్వని నీవు గర్హించావా. తగినంతగా నీవు ఆయనను
మెచుచ్కొని, నినున్ నీవు దేవునికి అపప్గించుకొం ఇలా చెపప్గలవా,
“దేవా, ఇకక్డ నేనునాన్ను, ఒక పాపిని, నా పటల్ కనికరము పుము”?
నీవు ఎనన్డైనా ఆ సమృదిధ్యైన బలి అరప్ణను అంగీకరించియునాన్వా?
నీవు తపుప్ చేసినపుడు నీ భావనలను అది గాయపరచ్దా? నీవు ఇపుప్డు
ఎనన్ ఆ అనుభవమునకు రానటెల్తే, ఈ యొకక్ సమాధిలో డిచ్వేయు
సమయమున! మన సమయము గతించిపోవుచునన్ది, మంచి అను తిని
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కలిగియుండండి! అయితే, నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, నీవు ఎనన్డైనా కీసుత్ను
నీ యొకక్ సవ్రకష్కునిగా అంగీకరించకపోయినటెల్తే, ఒకక్ కష్ణము మనము
పారథ్నలో తలలు వంచియుండగా, నీవు దానిని చేయగోరుచునాన్వా అని నేను
ఆశచ్రయ్పడుచునాన్ను.
113 దానినివాయించండి.సహోదరి,గెరీట్ నీవుకోరినటెల్తే,బండలుబర్దద్లగుచునన్
మధయ్లో, నీవుదానినికలిగియునాన్వా.మంచిది.ఏదైనాపరవాలేదు.
114 మీ తలలు వంచియుండగా, నేను మిముమ్లను ఒక నిజమైన యథారథ్మైన
పర్శన్ను అడుగబోవుచునాన్ను. గురుత్ంచుకోండి సేన్హితులారా, పాపివైనా
లేక పరిశుదుధ్డవైనా, మేము నినున్ సమాధిచేయునపుడు, నీవు ఉనికిలో
ఉంచకుండాయుండవు.నీఆతమ్ఎకక్డోయునన్ది.ఇపుప్డులేఖనములపర్కారము
రెండు సథ్లములనుయేసు దరిశ్ంచియునాన్డు. ఈ రాతి నీవు వెళిళ్పోయినటెల్తే,
ఆయన నినున్ ఎకక్డ కనుగొంటాడు? కనికరమునకు దావ్రము నీ ముఖము
ముందు సివేయబడుతుంది, ఏలయనగా నీవు తోసివేశావు? గురుత్ంచుకో,
ఆయన రకష్కుడు మాతర్మే కాదు, ఆయన నాయ్యాధిపతి డా. ఇపుప్డు నీవు
తీరప్రియైయునాన్వు, ఆయనకుఎలాతీరుప్తీరుచ్తావు? ఇపుప్డుఆయననునీకు
రకష్కుడిగాయుండనిముమ్.
115 ఒక చినన్ కథ నా మనసుస్లోనికి వచుచ్చునన్ది. కొంతకాలము కితము ఒక
చినన్ బాలుడు ఒక గురర్పు బండిపై రొచ్నియునాన్డు. ఆ వీధిగుండా ఒక
తుపాకీ పేలినది, మరియు గురర్ములు పారిపో నిటర్ముగాయునన్ ఎతెత్న
కొండ పైకి వెళుళ్చుండెను. ఒక యవవ్నసుథ్డైన కౌబాయ్ పరిగెతుత్కొం
వెళిళ్, ఆ ఎతెత్న శిఖరము మీదికి గురర్ములు వెళళ్కముందే అతడు బండిని
ఆపివేసెను, ఏలయనగా దానిలో ఒక చినన్ బాలుడుండెను, అతడు ఆ చినన్
బాలునిపాణమునుకాపాడెను.
116 దాని తరువాత, అనేక సంవతస్రములకు, కోరుట్ హాలులో ఒక నేరము
చేసినందుకు ఆ బాలుడు నిలబడియుండెను, అతడు తపుప్దారి గుండా
వెళాళ్డు, అతడు దోషిగాయునాన్డు. అతడు తాగు , పేకాట ఆడు , ఒక
మనిషిని చంపెను; మరియు అతడు దోషిగాయుండెను, దోషిగా తేలచ్బడాడ్డు.
నాయ్యాధిపతిలేచిఇలాఅనాన్డు, “నీమరత్ మైనజీవముముగించబడువరకునీ
మెడఉరితాడుతోఉరివేయవలసినదిగానేనునీకుఉరిశికష్నువేయుచునాన్ను.”
117 ఆయవవ్నసుథ్డు ఇలా అనాన్డు, “నాయ్యాధిపతీ!” అని ఆ కోరుట్ కటకటాలు
తెంచుకొని ఎగిరి కి, కోపముగా, ఫిరాయ్దు చేయుటకు కనికరము కొరకు,
నాయ్యాధిపతిపాదాలమీదపడాడ్డు, అతడనాన్డు, “నాయ్యాధిపతీ,నాముఖము
డుము!నీవుననున్ఎరుగవా?”
అతడనాన్డు, “లేదు,కుమారుడా,నాకుతెలియదు.”

118 అతడనాన్డు, “నీకు గురుత్నన్దా, ఒక పలానా చినన్బాలుని పాణమును
నీవుకాపాడియునాన్వుపారిపోవుచునన్ గురర్ములనుండి ఎనోన్ సంవతస్రముల
కితము?”

అతడనాన్డు, “అవును,నాకుగురుత్నన్ది.”
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119 ఈకురర్వాడనాన్డు, “నేనుఆబాలుడను,” అనిఅతడనాన్డు, “నాయ్యాధిపతీ,
అపుప్డునీవుననున్రకిష్ంచావు,ఇపుప్డునురకిష్ంచు!”
120 నాయ్యాధిపతిఅతనివైపు సిఅనాన్డు, “కుమారుడా,ఆదినముననేనునీ
యొకక్రకష్కుడను.ఈదినమునేనునీకునాయ్యాధిపతిని.”
121 ఈ రోజు ఆయన నీ యొకక్ రకష్కుడు. పాపి, రేపు ఆయన నీ యొకక్
నాయ్యాధిపతి, సంగీతము వాయించబడుచుండగా, ఇపుప్డు దానిని మనము
ఆలోచిదాద్ము. మరియు పర్తి ఒకక్ పారిథ్ంచుచునాన్రు, దేవునితో పారథ్నా
షరతులపైయునన్వారు.
122 ఇపుప్డు, ఈ రాతి, వేగిరముగా, కీసుత్ను తమ సొంత రకష్కునిగా
అంగీకరించువారు ఎవరైనాయునాన్రా అని నేను ఆశచ్రయ్పోతాను, “దేవా,
పాపినైన ననున్ కనికరించుము, అని చెపప్ండి. చిందించబడిన రకత్ము నొదద్కు
నేను రాగోరుచునాన్ను, సంఘములలో చేరి, ఒక సథ్లమునుండి మరొక
సథ్లమునకు పరుగెతిత్ నేను విసిగిపోయాను. నేను తిరిగి జనిమ్ంచగోరుచునాన్ను.
బెనాహ్ం సోదరుడా, నీవు ఇపుప్డే చెపిప్న ఆతమ్ సంబంధమైన పర్తయ్కష్త దావ్రా,
కీసుత్ తనున్ తాను నాకు బయలుపరచ్బడియునాన్డనే, అనుభవమును నేను
నా హృదయములో కోరుకొనుచునాన్ను. నాకు ఆతమ్ సంబంధమైన పర్తయ్కష్త
కావాలి,నాహృదయములోపరిశుదాధ్తమ్కావాలి, ననున్ సజీవునిగాచేయాలి,నాకై
నేను తేటగాయునన్దానికంటె ఎకుక్వగా కీసుత్నునాకుయథారథ్ముగాచేయాలి,
బెనాహ్ం సోదరుడా ఆ అనుభవము నాకు కావాలి, నా చేతిని ఎతిత్యుండగా
నీవు నా కొరకు పారథ్న చేసాత్వా?” జాఞ్పకముంచుకొనబడవలెనని కోరువారు,
మీ చేతిని పైకి ఎతుత్తారా? ఓ సీత్, పర్భువు నినున్ దీవించును. ఓ సీత్ ఆ వెనుక
పర్భువునినున్దీవించును.అదిమంచిది. అయాయ్, పర్భువునినున్దీవించును.అది
మంచిది.మీచేతులనుఎతత్ండి,ఇపుప్డుమీచేతులనుఎతిత్యుంచండి.
123 నీవు ఎలా సిగుగ్పడతావు? సేన్హితుడా, అలాటి దానిని తిరసక్రించగలవా?
గురుత్ంచుకో.
124 “ఓ,” “బెనాహ్ం సోదరుడా, బోధకులు సంవతస్రముల తరబడి
బోధించియునాన్రు,” అని అంటావా. నాకు తెలుసు, ఈ దినములలో ఒక
దినమున, వారు బోధించుట ఆపివేయబోవుచునాన్రు. మరియు కారయ్ములు
కనబడుచునన్టుల్గా, అది తపప్క ఇపుప్డేయుండాలి. నిజముగా, నీవు నీయొకక్
చివరి పర్సంగమును వినబోవుచునాన్వు, ఇదే నీ యొకక్ చివరి పర్సంగము
కావచుచ్.
125 “ఓ,” “నేను యవవ్న పాయములో యునాన్ను,” అని అంటావా, అది
లెకక్కాదు, మరణమునకు పకష్పాతము లేదు, లేక వయసుస్నకు లేక
సామరధ్ మునకు.
126 నీ చేతిని ఎతుత్ట దావ్రా, నీ సొంత రకష్కునిగా నీవు ఆయనను ఇపుప్డు
అంగీకరిసాత్వా, “దేవా, ననున్ కనికరించుము,” అని చెపుతావా? మిగిలిన
వారితో నీ చేతులను ఎతుత్ము, మరియు చెపుప్, “ఇపుప్డు నేను కీసుత్ను
అంగీకరించగోరుచునాన్ను.”మీరుమీయొకక్చేతినిఎతుత్తారా?
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127 ఎవరో వెనుకకు జారినవారు, “దేవా ననున్ కనికరించుము, అని చెపుతారా,
ఈ రాతే నేను కీసుత్నొదద్కు రాగోరుచునాన్ను, ఇపుప్డు రేపు నాకు ఒక కొతత్
పునరుతాథ్న దినముగాయుంటుంది.” మీ చేతులను ఎతుత్తారా? మీ చేతులను
పైకెతత్ండి, “దేవా, ననున్ కనికరించుము, ఇపుప్డు నేను రాగోరుచునాన్ను,” అని
చెపప్ండి. దానిని మీరు చేసాత్రా? మీ చేతులను ఎతత్ండి, చెపప్ండి, “నేను ఒక
వెనుకకు జారిన వయ్కిత్నైయునాన్ను, కాని ఈ రాతి…” ఓ సీత్, పర్భువు నినున్
దీవించును. అదిమంచిది. “నేను కీసుత్నునా వయ్కిత్గత రకష్కునిగా అంగీకరిసాత్ను.
ఈరాతేనేనుఆయననుఅంగీకరిసాత్ను.ఈరాతేనేనుఆయననుఅంగీకరిసాత్ను,
ఎనోన్ సంవతస్రములనుండినేనుదేవునికి రముగాతిరుగులాడాను.అయితే
ఇపుప్డు ఇంటికి వచుచ్చునాన్ను.” ఈ రాతి మీరు ఆయనను అంగీకరిసాత్రా,
అటుల్ ఇది ఒక కొతత్ పునరుతాథ్నముగామీకుంటుంది, మీపాత జీవితముతపప్క
ముగించబడుతుంది.
128 తన ఒపుప్కోలునుచేయుటకుఈసీత్ నిలబడి వేదికపైకి వచుచ్చునన్ది. అకక్డ
ఎవరో వారి సాథ్నమును తీసుకొనుటకు ఇషట్పడగోరుచునాన్రు, ఆమెతో కలిసి
ఇకక్డకురండి,వారియొకక్ఒపుప్కోలుతో?మీరు డానిలబడివేదికయొదద్కు
వసాత్రా. వేదిక తెరువబడియునన్ది. నిశచ్యముగా. ఇపుప్డే తినన్గా పైకి రండి.
మీరు ఇకక్డ నిలబడి పారథ్న చేయగోరినటెల్తే, అది మంచిదే. ముందుకు రండి.
మీరు వసాత్రా? మీ విశావ్సపు ఒపుప్కోలు మీద, దేవుని కుమారునియందలి మీ
విశావ్సమునుబటిట్,మీరుఇపుప్డువసాత్రా?మంచిది.
129 నీవు గురుత్ంచుకో, అది నీ యిషట్మైయునన్ది. నీవు ఒక పాపివా? నీవు ఒక
వెనుకకుజారిన వయ్కిత్వా? నీవు చలల్బడి కీసుత్నుండి రముగావెళిళ్పోయావా?
ఇపుప్డు నీవు ఒక కొతత్ వయ్కిత్గా ఆయనతో లేపబడగోరుచునాన్వా? ఒక కొతత్
జీవితమునుపారంభించుము?భారయ్మరియుభరత్లారా, ఎంతోదీరఘ్కాలముగా
మీ గృహములలో ఒకరితో ఒకరు తగువులాడుచునన్ మీ సంగతి ఏమిటి? మీరు
వచిచ్ ఒకరితో ఒకరు మరియు దేవునితో దానిని మీరు తినన్గా చేసికోరా?
ఈషట్ర్ ను నిజముగా మీరు ఒక ఈషట్రుగా చేసుకోండి, ఒక కొతత్ గృహమును
ఆరంభించండి.
130 గృహములో ఎనన్ పారథ్న చేయనివారైన మీ సంగతి ఏమిటి సంఘము
నుండి మీరు ఇంటికి వెళిళ్, మీరు సామరధ్ ము కొలది చకక్గా జీవించాలని
అనుకొనుచునాన్రు, ఎనన్ మీ కుటుంబములను ఏకముగా తీసుకొని
రావటము లేదు మరియుపారిథ్ంచుటలేదు? ఆ కారణమును బటిట్యే మనము,
మనముకలిగియునన్వాటిని బటిట్ మనముబాలయ్ నేరములను కలిగియునాన్ము.
ఆ కారణమును బటిట్యే అమెరికా గృహములు బర్దద్లైపోయియునన్వి.
మీరు రారా, వచిచ్ దానిని ఒక కొతత్గా పారంభించండి? మీరు రారా?
మీరు ఆహావ్నించబడియునాన్రు, గురుత్ంచుకోండి, ఇపుప్డు నేను మీ
సేవకుడనైయునాన్ను;ఆదినముననేనుఒకసాకిష్గాయుంటాను.

మనముతలలువంచియుండగా,తరువాత,ఇపుప్డుపారథ్నచేదాద్ము.
131 మా ధనుయ్డైన పరలోకపు తండీ, ఈ రాతి ఈ శోతలను మీ యొదద్కు
తెచుచ్చునాన్ము, ఎలా మేము చేయాలో, అతుయ్నన్తమైన రీతిలో పవితర్మైన,
దీనమైన, గంభీరమైన రీతిలో, వారిని నీ యొదద్కు తెచుచ్చునాన్ము. మేము
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దీనముగా నీ సింహాసనమును సమీపించుచునాన్ము. మరియు ఈ రాతి
వరత్మానము తరువాత, అది, ఆ గొపప్ సమాధిలో డిచ్వేయబడుటతో, ఆయన
ఎనన్ నిశశ్బద్ముగా లేడు. ఆయన ఆతమ్ తినన్గా ఆ పాంతములోనికి వెళిళ్,
దేవుని పనిని రిత్ చేసినది, ఆయన చేయుటకు నిరేద్శించబడిన పని. మరియు
రేపు ఉదయమున మేము పై టములలో ఆయన ఎకక్డకు వెళిళ్యునాన్డో
మేము కనుగొంటాము, ఆయన పునరుతాథ్నములో, సమసత్మును జయి త్,
అయితే ఈషట్రు ఉదయమున మన నీతీకరణము కొరకు ఆయన బయటకు
వచిచ్యునాన్డు. మరియు పాపములో యునన్ మనుషులను ఒపిప్ంచుటకు,
ఆయనతిరిగిపరిశుదాధ్తమ్నుపంపియునాన్డు.
132 మరియు పర్భువా ఈ రాతి మేము పారథ్న చేయుచునాన్ము, అదేమనగా,
నీ ముందు చేతులను లేపిన వారిని జాఞ్పకము చేసికొనండి. వారు నినున్
సీవ్కరించియునాన్రని, మరియు నినున్ నమిమ్యునాన్రని, వారు వారి యొకక్
హృదయముల నుండి తీరామ్నము చేయుదురు గాక, మరియు వారు వాగాద్నపు
ముదర్తో వారు ముదించబడుదురు గాక. తండీ, దానిని దయచేయుము.
ఏలయనగా,మేమువారినినీకుఅపప్గించుచునాన్ము,ఈరాతివరత్మానముతో.
వినన్వారిని అది దీవించునుగాక, పర్భువాదానిని ఎవరు గృహములకు తీసుకొని
వెళతారో, అది వారి హృదయములలో లోతుగా నానునుగాక. వారు దేవుని
వాకయ్ము మీద జీవించుదురు గాక, తండీ, కారణము కీసుత్ నామములో మేము
దానినిఅడుగుచునాన్ము. ఆమేన్. 
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