
గొపప్ బలిషుఠ్డైన జయశాలి

 మీకు శుభోదయము. మీలో పర్తి ఒకక్రికి చాలా “సంతోషకరమైన ఈషట్ర్!”
పర్భువు యొకక్ పునరుతాథ్నమును సంసమ్రణ చేసుకొం , ఆయనను

కొనియాడే అతిగొపప్ దినములలో, ఇది ఒక దినము. ఇది పర్పంచ చరితర్లోనే
అతయ్ంత గొపప్ దినములలో ఒకటైయునన్ది. ఇది పునరుతాథ్నమైయునన్ది.
ఈ గొపప్ దినమును బటిట్, ఈ ఉదయమున ఇకక్డ ఉండుట, మనకు ఎంతో
సంతోషముగా యునన్ది. రుయ్డు ఉదయించుటను చుట, మరియు
పుషప్ములు మిలో నుండి పైకివచుచ్ట, సమసత్ ఈషట్ర్ ను రిచ్
మాటాల్డుచునన్ది.

ఇపుప్డు, ఒకక్ నిముషము మన తలలను వంచుదాము.
2 తండివైన దేవా, నీ సనిన్ధిలోనికి మేము వచాచ్ము. ఈ ఉదయమున,
నీవు కొంచెము అధికమైన దీవెనను పరలోకము నుండి మాకు ఇవావ్లని,
ఎదురు సుత్నాన్ము, మా సొంత ఆతమ్లలో ఈషట్ర్ యొకక్ ఒక చినన్ సప్రశ్; మేము
ఈ సథ్లమును విడిచిపెటిట్నపుడు, ఎమామ్యి నుండి వచిచ్నవారు, చెపిప్నటుల్గా
మేమును చెపుప్దుముగాక, “ఆయన సనిన్ధిని బటిట్, మన హృదయములు మనలో
మండలేదా?” ఏలయనగా, ఆయన నామములో, ఆయన మహిమ కొరకు, మేము
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
3 చివరి పుసత్కములో, పరిశుదధ్ మతత్యి సువారత్ 28వ అధాయ్యము, 7వ
వచనము, ఈ సేవలో మనము ముందుకు వెళుళ్చుండగా, నేను ఒక అంశము
కొరకు చదువగోరుదును.

తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలో నుండి లేచియునాన్డని ఆయన
శిషుయ్లకు తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు
ముందుగావెళుళ్చునాన్డు; అకక్డమీరుఆయనను తురు: ఇదిగో
మీతోచెపిప్తిననెను.

4 ఈ మి మీద యునన్ పర్జలకు మరియు మనిషికి ఎనోన్ గొపప్
అధికార నియామకములు ఇయయ్బడియునన్వి. కాని దీని అంత గొపప్
అధికార నియామకము అకక్డలేదు, అదే, “ఆయన మృతులలో నుండి
లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు తెలియజేయుడి.” ఇది ఒక గొపప్ అధికార
నియామకమైయునన్ది. ఇది ఇవవ్బడే ఒకే మారగ్ము, మొదట, అకక్డ ఒక గొపప్
విజయమునన్ది.
5 మన దినములలో, గతించిన దినములలో, మరియు ఈ గొపప్ పర్పంచ
చరితర్లో, విశాలమైన యుదధ్ పొలములలో మనుషులునాన్రు; అకక్డ
అనేకమంది జయశాలురు ఉనాన్రు, ఎనోన్ గొపప్ కారయ్ములు మానవాళి కొరకు
జరిగించబడియునన్వి.
6 ఉదాహరణకు, ఈ ఉదయమున నేను వ త్, పెందలకడ లేచి
ఆలోచిసుత్నాన్ను, మరియు ఎకుక్వ చదువుటకు నాకు సమయము లేదు.



2 పలుకబడిన మాట

కారణము, గతరాతి, ఏ భాగమో నాకు తెలియదు, మరియు ఈరోజు ఏమిటో,
అది పరిచరయ్లలో, సంఘకాపరికి మరియు నా మధయ్ యునన్ది. కాని నేను దారి
గుండా వ త్, నేను ఎరిగిన, ఈ శేషఠ్మైన దినమును రిచ్, ఒక వరత్మానమును
పర్జలకు ఇవావ్లని, నేను తలంచియునాన్ను. నేను దీనిని రిచ్ ఆలోచించాను,
“వెళిళ్ ఆయన శిషుయ్లతో చెపప్ండి.” ఇపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లుఅనగా, ఆయనను
“వెంబడించువారు.” ఒక శిషుయ్డుఅనగా “ఒక వెంబడించువాడు.” అపుప్డు నేను
ఈ అంశమును రిచ్ ఆలోచించాను,గొపప్బలిషుఠ్డైనజయశాలి.
7 మానవ జీవితమును మరింత మెరుగు చేయుటకు, వారు ఎలాటి గొపప్
కారయ్ములు చేసియునాన్రో, ఈ పర్పంచములో ఎంతమంది జయశాలురను
కలిగియునాన్మో, వారిని రిచ్ ఆలోచించుచునాన్ను. ఆ వెనుక అతని
దినమున యునన్, గొపప్ నెపోలియన్ రిచ్ నేను తలంచుచుంటిని, ఎలాగు
అతడు ఒక ఫెంచివాడు కచిచ్తముగా కాదు, కాని అతడు తన మనసుస్లో
ఒకదానిని కలిగియుండెను. మొదట, అతడు ఫాన్స్ ను హేయముగా ఎంచాడు,
అతడు వారిని పేమించలేదు. అతడు దీవ్పముల నుండి వచాచ్డు. కాని అతని
హృదయములో ఒక ఆలోచన యునన్ది, అదేమనగా, ఒక దినమున అతడు
జయిసాత్డు. అతడు వీటిని మనసుస్లో కలిగియునన్ కారణమేమనగా, అతడు
దానిపై ముందుకు పనిచేయుటకు ఒకదానిని కలిగియుండవలసి యుండెను.
8 పర్తి మనిషికి, నీవు ఒక పని చేయుటకు ముందు, నీవు ఒక ఉదేద్శయ్మును
కలిగియుండవలసియునన్ది, ఒక పర్తాయ్మాన్యము, ఏదో ఒకదాని మీద నీవు
పనిచేయుట, ఒక ఉదేద్శయ్ము కొరకు, ఒక దాని దావ్రా పనిచేయుట.
9 మనమందరము ఎరిగియునన్టుల్గా, హిటల్ర్ యొకక్ చరితర్ను
తీసుకొందాము…లేక, హిటల్ర్ కాదు, కాని నెపోలియన్, అదేమనగా అతడు
చం డి దావ్రా, నకష్తర్ములు మారుట దావ్రా పర్యాణము చేసేవాడు.
అతడు ఎదురు త్, ఆ మారగ్ములో పనిచేశాడు; కారణమేమనగా
అతడు ఒకసారి ఆలాగున చేసినపుడు, అతడు ఒక విజయము పొందాడు.
మరియు అతడు ఫాన్స్ లోనికి వచిచ్, అతడు ఒక గొపప్ యుదధ్వీరుడయాయ్డు.
అతనితో సమమ్తించనందువలల్, అతడు అనేకమంది మనుషులను చంపాడు.
అతనికి వయ్తిరేకముగాయునన్ దేనినైనా, అతని మొతత్ము దేశమును
శుభర్ము చేశాడు. అతడు దానిని సం రణ్ముగా తుడిచివేశాడు, అతడు ఆ
మారగ్ములో దానిని కలిగియుండవలసియుండెను. అతడు ఆ మారగ్ములో
దానిని కలిగియుండకపోతే, అకక్డ ఏదో ఎలల్వేళలా అతనికి వయ్తిరేకముగా
యుంటుంది, మరియు అతడు కలిగియునన్ గొపప్ పర్ణాళికను, అతడు మనసులో
కలిగియుండెను. ఆలాగు కానియెడల, అతని సొంత జీవితము గసిక (మరణ
పాశము) నొదద్ యుంటుంది. కాబటిట్ అతని రిత్ రాజయ్ము, ఉండవలసినంత
పరి రణ్ముగా అతడు ఎంత పరి రణ్ముగా పొందగలడో, అంత పరి రణ్ముగా
దానిని పొందాలి.
10 నేను ఆలోచించుచునన్ ఈ గొపప్ జయశాలిని రిచ్, ఇపుప్డు దీనిలో మీరు
ననున్ వెంబడించుచునాన్రు. అతని రాజయ్ములో యునన్ సమసత్ అతని కొరకై
తపప్క యుండాలి. అది తపప్క హృదయము, ఆతమ్, శరీరము అతని కొరకు
యైయుండాలి. అకక్డ ఏదియు అతనికి వయ్తిరేకముగా యుండరాదు. అతనికి
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వయ్తిరేకముగా యునన్ దేనినైనా, అతడు రదుద్ చేసాత్డు. సమసత్ము పరి రణ్ముగా
అతని కొరకే యుండాలి. మరియు అపుప్డు…
11 నెపోలియన్, అతడు ఆయుధములను, ఫిరంగులను, తుపాకులను,
ఖడగ్ములను, తుపాకులతో హతమారేచ్ వారిని తీసుకొనాన్డు. పర్పంచమును
జయించాలనే, ఈ ఒకక్ తలంపుతో అతడు ముందుకుసాగాడు. అతడు ముపప్యి

డవ ఏట, దానిని ఆచరణాతమ్కముగా చేశాడు. అతడు ఒక యౌవవ్నసుథ్నిగా
యునన్పుప్డు, అతడు మదయ్పానమును నిషేదించాడు. మరియు అతని గొపప్
పేరు పర్ఖాయ్తలు, అతనిని ఎంతో సీవ్యశైలి గలవానిగా చేసినవి; అది అతని
నరముల మీద పడింది, చివరకు ముపప్యి డవ యేట, అతడు ఒక
తాగుబోతుగా చనిపోయాడు. అతని ఖాయ్తితో, అతడు నిలబడలేకపోయాడు.
నేను ఒక మనిషిని రిచ్ ఆలోచించినపుడు, అతడు ముపప్యి డవ
యేట, పర్పంచమును జయించి, ఒక తాగుబోతుగా చనిపోయాడు, అతని పేరు
పర్ఖాయ్తలను బటిట్, అతడు ఏ సిదాధ్ంతము కొరకు పోరాడుచునాన్డో దానినే
పోగొటుట్కొనాన్డు. అతడు ఒక రకమైన మాదిరి, లేక, ఒక మాదిరి లేక మాదిరి
కాదు, కాని అతడు ఒక దయయ్ము యొకక్ సాధనమైయునాన్డని, నేనంటాను.
పర్పంచమును ఓడించుటకు పర్యతిన్ంచి, ముపప్యి డవ యేట, అతడు
ఓడిపోయాడు.
12 కానీ, ఓ, నేను మాటాల్డుచునన్ ఈ గొపప్, బలిషుఠ్డైన జయశాలి, ముపప్యి

డవ యేట, మి మీద యునన్ సమసత్మును, పాతాళమును జయించాడు.
ముపప్యి డవ యేట, ఆయన ఒక గొపప్ బలిషుఠ్డైన జయశాలి!
13 యుదధ్ పొలములలో పోరాడియునన్ గొపప్ యుదధ్ములను రిచ్ నేను
ఆలోచిసుత్నాన్ను. నెపోలియన్ తో మనము ముగిసాత్మని, నాకు తెలుసు,
అదేమనగా అతడు వాటర్ నొదద్ అతని అంతమునకు వచాచ్డు. ఆ రథముల
యొకక్ శిథిలముల నుండి, తయారు చేయబడిన అనుకరణలను, రౌతులను,
మనుషులను ఎలా యుదధ్ మిలో యుంచియునాన్రో, ఈ మధయ్నే వాటిని

సే ఆధికయ్త నాకు కలిగింది. ఆ రథములు గుటట్గా వేయబడియునన్వి,
చకర్ములు విరిగిపోయి, తినన్గా ఆ మైదానములలో ఈ గొపప్ పర్దరశ్న
తయారుచేయబడినది.
14 ఎంత విరుదధ్ముగా యునన్ది: ఆ మనిషిని ముపప్యి డవ యేట
గమనిసేత్, అతని గొపప్ యుదధ్ము మరియు జయము, అతని జాఞ్పక చిహన్ము
నొదద్ యుంచబడినది, ఎంత అపకీరిత్గా యునన్ది; తరువాత యె షలేమునకు
వెళిళ్, గొపప్ బలిషుఠ్డైన జయశాలి యొకక్ జాఞ్పక చిహన్మైన, ఒక ఖాళీ సమాధివైపు

చుట.
15 ఎలాగైనా మరొకటి, అకక్డ జయించుటలో మరొకటి యునన్ది.
మనము దేనిని రిచ్యైనా పోరాడుతునన్టెల్తే, ఒక వాయ్ధి మన శరీరములో
యునన్టెల్తే, మరియు జీవ మరణముల మధయ్ మనము పోరాడుచునన్టెల్తే, అది
జయించబడుటను సినపుడు, అది ఎలాటి ఒక విజయము. మనము ఒక
పెదద్ దుర అలవాటుపై పోరాడుచునన్పుప్డు, లేక ఏదో మనలను చికుక్లలో
పెటుట్చునన్ గొపప్ది, మనము చివరిగా దానిని జయించినపుడు, గొపప్ జెండాలు
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ఊపబడతాయి; మన లోపల అది ఎలాటి భావమును కలిగిసుత్ంది, ఏలయనగా
మనము అపుప్డు ఒక జయశాలిగా యుండగలము.
16 ఇపుప్డు నేను చివర యుదధ్మును రిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఎలా
హిటల్ర్ వారాస్ను తీసుకొనాన్డో. మరియు అది అతి గొపప్ విజయములలో
ఒకటైయునన్ది అని జరమ్నీ వారు తలంచియునాన్రు, కారణమేమనగా, వారి
గొపప్ పర్ధాన సైనాయ్ధిపతియైన అడాల్ఫ్ హిటల్ర్, ఒకేసారి వారాస్లో సమసత్మును
ముంచివేసి, వంతెనలను బర్దద్లు కొటాట్డు, గొపప్ వంతెనలు పడిపోయినవి.
వంతెనలు లిపోయినవని, వారాత్ పతికలు పెదద్ చితర్ములతో, వాటిని
పర్చురించినవి. జరమ్నీ వారు వీధుల గుండా కదం తొకాక్రు, వారు మేళములు
వాయించుకొం , ఈలలు వేయుచునాన్రు, మరియు అతడు మొదటి
జయమును పొందినపుప్డు, వేల విమానములు అతని మీదుగా దాటినవి. గొపప్
అలెగాజ్ండర్ వలె, లేక ఒక నెపోలియన్ వలె, పర్పంచమును జయించువారుగా,
బయట ఉంచబడాడ్రు, కాని వారు ఎకక్డ ముగించబడాడ్రు? అవమానములోనే.
వారు, నిశచ్యముగా.
17 వాళుళ్ ఆ గొపప్ బరామ్ నిరిమ్ంచినపుడు నాకు గురుత్నన్ది. వారు తపప్క…ఆ
కొండ మీదుగా దాటినటెల్తే. ఆ కురర్వాళళ్లో కొందరు, ఈ ఉదయమున ఈ గొపప్
దారిని దాటినవారు, ఇకక్డ ఈ ఉదయమున కొందరు రొచ్ండియుండవచుచ్.
అది ఎలాటి పనియైయునన్ది! వారు ఒక నిజమైన పనిని చేసినపుడు, అది ఎంత
నిజమైన పనిని తీసుకొని యుంటుందో! ఆ బరామ్ దారిని నిరిమ్ంచుటకు, ఎంత
డబుబ్ దానికి ఖరుచ్యై యుంటుందో, కోటల్ పాయలు! ఆ పని చేయుటకు,
ఆ కురర్వాళుళ్ వారి పాణములను పోగొటుట్కొనాన్రు! కాని చివరగా, కొదిద్
కాలమునకు, ఆ చివరి మైలు దారి ముగించబడినపుడు, ఎలా పర్జల నుండి
జయధవ్నులు పైకి వెళిళ్యునన్వో! ఆ కొండలను దాటుటకు, విజయమును
పొందుటకు, వారు పరవ్తములను దానితో దాటగలిగారు.
18 మరొక దారిని రిచ్ నేను ఆలోచన చేసుత్నాన్ను, అదే, ఒక దినమున మన
ధనుయ్డైన పర్భువు యొకక్ జీవితమును తీసుకొనన్ది. అది మి మీద కేవలము
ఒక దారి మాతర్మే కాదు, కాని అది ఒక రాజ మారగ్ము. “పరిశుదధ్ రాజమారగ్ము,”
అని పిలువబడింది, అది అపవి లు పో డని మారగ్ము, కాని కేవలము ముదర్
వేయబడినవారే. ఆయన ఏ పర్కక్న యునాన్డో ఆ పర్కక్న యునన్వారు మాతర్మే ఈ
రాజ మారగ్ముగుండా వెళతారు.
19 గొపప్ విజయములు గెలవబడినవి. మనలో అనేకమందికి మొదటి పర్పంచ
యుదధ్ము గురుత్ంటుంది. నేను ఒక చినన్ బాలుడుగా యునన్పుప్డు నాకు
గురుత్నన్ది, ఈలలు ఊదుటను నేను వినగలను; మరియు పొలములోని
వయ్వసాయదారులు సహితము, వారి యొకక్ గురర్ములను ఆపి, టోపీలను
ఆడించారు. వారు కేకలు వేశారు. వారు బిగగ్రగా అరిచారు. ఏమి
సంభవించియునన్ది? యుదధ్ము సమాపత్మైనది. విజయము గెలవబడింది.
మనము పోరాడుచునన్ ఈ గొపప్ ఆరిథ్క వయ్వసథ్, చివరగా మనము జయమును
పొందాము.
20 ఈ చివరి పర్పంచ యుదధ్మును రిచ్ నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను. సరిగాగ్ ఆ వీధి
అవతల నేను జీవించేవాడను. ఈలలు ఊదుట పారంభమైనపుడు, పర్జలు వారి
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ముంగిళళ్లోనికి పరుగెతాత్రు; సీత్లు, వారి మీద యునన్ చేతి రుమాళళ్ను తీసి,
గాలిలో ఊపుచునాన్రు. చెటల్ గుండా తుపాకీ గుళుళ్ సుకొని వెళిళ్నవి. ఈలలు
ఊదబడినవి. కారుల్ వీధుల గుండా పరుగెతిత్నవి. పర్జలు వారి మోకాళళ్పై పడి,
చేతులను పైకెతిత్యునాన్రు. వారు కేకలు వేశారు. వారు అరిచారు. ఎందుకు?
కారణము యుదధ్ము సమాపత్మైనది. ధనుయ్లైన, పియమైన పిలల్లు, సముదర్ములు
ఆవలి నుండి, తిరిగి పర్యాణమై వారి యొదద్కు వసాత్రు. ఎలాటి విజయము!
ఎలాటి సమయము, మరియు ఏ గుండెకైనా ఎలాటి పులకింత! ఎలాటి
సునాదము! ఆరాతి, అందరు ఎలాటి నవువ్ను కలిగియునాన్రనగా, నీవు భోజన
శాలలోనికి నడిచివెళిళ్, భుజించి, డబుబ్ చెలిల్ంచకుండా, బయటకు నడిచివచాచ్వు,
అది సరిగానే యునన్ది. వేరొకని కారును నీవు ఉపయోగించుకోవచుచ్, అది
సరిగానే ఉనన్ది. నీకు ఏది కావాలని అడిగియునాన్వో, బహుశా, నీవు దానిని
పొందియునాన్వు. కారణము ఎందుకు? విజయము గెలవబడింది. పిలల్లు తిరిగి
ఇంటికి వసుత్నాన్రు. అంతా సమాపత్మైనది.
21 నా సోదరుడా, నేను ఆలోచన చేసుత్నాన్ను, విచారమేమనగా ఆ రకమైన
భావనలు ఎకుక్వ కాలము నిలబడవు. కానీ, కైసత్వునికి, ఈ ఉదయమున,
విజయము గెలవబడియునన్ది. సంతోషపు గంటలు మోగుచునన్వి.
దేవునికి మరియు మానవునికి మధయ్ యుదధ్ము సమాపత్మైనది. విజయము
గెలవబడియునన్ది.
22 ఏ విజయమైనా గెలుచుటకు ముందు, అకక్డ తపప్క గొపప్ వెల
చెలిల్ంచబడాలి. ఓ, ఎలాటి వెలలు! కొనిన్సారుల్ అవి చాలా లోతుగా ఉంటాయి,
అవి గొపప్ గాయములు చేసి, చీలిచ్వేసాత్యి. కాని, మనము పరవ్తమును
కలిగియుండుటకు ముందు, మనము లోయను కలిగియుండాలి. రుయ్ని
పర్కాశమును కలిగియుండుటకు ముందు, మనము తపప్క వరష్మును
పొందాలి. మనము వెలుగును పొందుటకు ముందు, మనము తపప్క రాతిని
పొందాలి. నీవు సరియైన దానిని కలిగియుండుటకు ముందు, వారు తపుప్ను
కలిగియుండవలసియునన్ది, లేనిచో తపుప్ అనగా ఏమిటో వాళుళ్ ఎనన్
ఎరుగలేరు.
23 ఎనన్డైనా గెలిచిన అతి గొపప్ యుదధ్మును జయించుటకు గాను, ఎనోన్
సంవతస్రముల కితము, ఒకరు మహిమ నుండి బయటకు అడుగు వేశారు.
ఆయన తనున్తాను ఒక త పమును తీసుకొనలేదు. ఏదో ఒక గొపప్
వయ్కిత్గా ఆయన రాలేదు. కాని ఒక యుదధ్మును గెలుచుటకు, తుపాకి గుళుళ్, ఆ
బాంబులు, భుజాన వేసుకొనే తుపాకులు అవసరము లేదని, ఆయన రుజువు
చేయుచుండెను. ఒక చినన్ బాలుడుగా, దీనతవ్ములో ఆయన తనున్తాను
ధరించుకొని, ఒక పశువుల తొటెట్లో జనిమ్ంచియుండెను. ఆయన వచిచ్నపుడు,
ఆయన జనమ్కు కనీసము సథ్లము లేదు. ఆయన ఏమి వాడాడో, ఆ భినన్మైన
వసుత్వులు డమని నేను నినున్ కోరుదును.
24 ఇపుప్డు, ఆదాము సంతతి అంత దాసయ్ములో యునన్ది. అకక్డవారు,
ఏ నిరీకష్ణ లేకుండా, దేవుడు లేకుండా, ఏ అవకాశము లేకుండా, ఏ కనికరము
లేకుండా, వారికి సహాయపడే ఏదియు లేకుండా యునాన్రు. నశించిన
వారి యొకక్ అడుగునయునన్ పాంతములు, గొపప్ శ వులతో, చీకటిలో
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సివేయబడియుండెను. వారు బయటకు వచేచ్ మారగ్మే లేదు. ఎవ అకక్డ
వారికి సహాయము చేయలేరు. ఏమియు జరిగించబడదు. అది సం రణ్మైన,
మొతత్ము ఒక నషట్ము వలె కనబడియునన్ది.
25 కాని మన నాయకుడు, మహిమ సౌధముల నుండి కిందికి దిగివచిచ్, నమర్త
గలవాడుగా దిగివచుచ్చునాన్డు!
26 ఏలయనగా మి మీదయునన్ ఏ మనిషియు ఆ పని చేయలేడు.
వారంద , లోకసంబంధుల వలె మాటాల్డుచు, ఒకే పడవలో యునాన్రు.
మనమందరము, “పాపములో పుటిట్, అతికర్మములో పుదిదద్బడి,
అబదధ్ములాడు లోకములోనికి వచాచ్ము.” మరియు మనలో ఎవర
ఒకరికి ఒకరము సహాయము చేయలేము. మనము పర్తివైపున గందరగోళముగా,
అందర అనైకయ్తతో, ఓడించబడి, మనము నిసస్హాయులుగా నిలబడాడ్ము.
విధులను, నియమములను మనము పాటించలేకపోయాము, వారి
బలహీనతలను కనుగొం , మనము దానిని చేయలేకపోయాము. మరియు
మొతత్ము మానవాళి నిరుపయోగముగా పడియునాన్రు.
27 అంతట ఆయన వచాచ్డు, ఆయన కిందికి వచాచ్డు. కారణమేమనగా,
“ఆయన ఆదిలో యునన్వాడు,” బైబిలు చెపిప్ంది, “ఆయన వాకయ్మైయుండెను.”
ఆయనే దేవుని నుండి బయలువెళిళ్న లోగోస్. మరియు లోగోస్, ఆదియందు
వాకయ్మైయుండెను. మరియు ఆయన వాకయ్ముగా మారాడు. ఆ మహిమకరమైన
ఈషట్ర్ దినము, ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, ఆయన వాకయ్ముగా మారుటయే
కాదు, కాని ఆయన తన సొంత వాకయ్మునకు పర్ధాన యాజకుడాయెను. ఓ,
ఎలాటి మహిమకరమైన సంగతి, నెవిల్ సోదరుడా! కొంచెము ఆలోచించుము!
ఆయన వాకయ్ము మాతర్మే కాదు, కాని తన సొంత వాకయ్మునకు పర్ధాన
యాజకుడైయునాన్డు. మనము దానిని ఎలా అనుమానించగలము?
మనము అడిగినది, పొందియునాన్మని నమమ్కుండా, మనము ఎలా ఆయన
యొదద్కు నడిచివెళళ్గలము? కారణము, ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు మరియు
ఆయన వాకయ్మునకు విజాఞ్పన చేయువాడైయునాన్డు! లోగోస్ వాకయ్ముగా
మారియునన్ది, మరియు వాకయ్ము శరీరధారి అయెయ్ను; మరియు అదే శరీరము
వాకయ్మైయునన్ది, పైకి మహిమలోనికి సీవ్కరించబడింది, మరియు ఇపుప్డు
పర్ధాన యాజకుడిగా, ఆయన వాకయ్మునకు, ఆయన దావ్రానే సవ్యముగా,
విజాఞ్పన చేయుచునాన్డు.
28 అదే దానిని తీసుకొంటుంది! ఆ పదారథ్ములనే సంఘము కలిగియునన్ది.
ఎలాటి ఒక ఆయుధము! అకక్డ ఎనన్ అలాటిది ఒకటి అకక్డ యుండి
యుండలేదు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆయన ఒక
పశువుల తొటెట్లో జనిమ్ంచాడు. ఆయన, పేమ అను ఆయుధమును వాడుటకు
వచాచ్డు, పేమ, పర్పంచమును జయించుటకు; సైనికుల తుపాకీ గుళళ్తో కాదు,
మర తుపాకులతో, యుదధ్ టాయ్ంకులతో కాదు, కాని ఆయన ఒక భినన్మైన
పదధ్తిలో వచాచ్డు. ఆయన పేమ పములో వచాచ్డు. ఆయన దేవుని యొకక్
పేమయైయునాన్డు.
29 ఒకసారి, ఒక చినన్ బాలుడుగా యునన్పుప్డు, నేను ఈలాగు తలంచేవాడిని,
అదేమనగా కీసుత్ ననున్ పేమించాడు, కాని దేవుడు ననున్ దేవ్షించాడు;
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కారణమేమనగా కీసుత్ నా కొరకు చనిపోయాడు, కాని దేవుడు ఏదో
వయ్తిరేకముగా నాపై కలిగియునాన్డు. నేను కనుగొనినదేమనగా కీసుత్ దేవుని
హృదయమైయునాన్డు, “దేవుడు లోకమును ఎంతో పేమించెను, కాగా ఆయన
తన అదివ్తీయ కుమారునిగా పుటిట్నవానియందు, విశావ్సముంచు పర్తివాడును,
నశింపక నితయ్జీవము పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను.”
30 మొదటిగా, ఆయన జయించుటకు వచాచ్డు. మరియు దయయ్ము
లోకములో యుంచినది దేవ్షమైయునన్ది. ఆయన దేవ్షమును జయించుటకు
వచిచ్యునాన్డు. మనము మన యుదధ్ములలో, లోకసంబంధమైన
యుదధ్ములను జయించినపుడు, అది ఎలల్పుప్డు, ఎడతెగకుండా, ఒక దేవ్షమును
మిగులుచ్తుంది; కారణమేమనగా, ఆ సంబంధమైన యుదధ్ములు శ వునకు
సంబంధించియునన్వి. కాని దేవ్షము జయించుటకు, పేమించబడలేని వారిని
పేమించుటకు, కీసుత్ పేమతో వచిచ్యునాన్డు. ఆయన ఒక వేరైన ఆయుధముతో
వచాచ్డు. ఆయన తనున్తాను తగిగ్ంచుకునాన్డు, మరణమును భరించుటకు, ఒక
మాదిరిని ఇచుచ్టకు, “ తలకంటె కొంచెము తకుక్వగా చేయబడాడ్డు.” ఆయన
ఈ మి మీద యునన్పుప్డు, ఆయన మనుషుల మధయ్ నడిచాడు.
31 ఆయన రోగమును సవ్సథ్పరచినపుడు, ఆయన యుదధ్ ఆయుధములను
రుజువుచేశాడు. అయిదు రొటెట్లు మరియు రెండు చేపలను తీసుకొని, ఆయన
ఐదువేల మందికి ఆహారము పెటిట్నపుడు, అకక్డయునన్ పర్తి అణువుపై
ఆయనకు అధికారమునన్దని, ఆయన రుజువు చేశాడు. ఆయన చేపలను
ఎదిగించుటయే గాక, వండిన చేపలుగా ఎదిగించెను. ఆయన రొటెట్లలోయునన్
గోధుమను ఎదిగించుటయేగాక, ఆ రొటెట్లలోని గోధుమలను వండినవిగా
ఎదిగించెను. అది పునది యేమనగా, ఆయన గొపప్ బలిషుఠ్డైన జయశాలియై
యునాన్డు! ఆయన బావి నుండి నీటిని పొందుటయే కాదు, కాని ఆ బావి
నీళళ్ను దాకాష్రసముగా తయారుచేసెను. జయించుటకు ఆయన శకిత్ని
కలిగియునాన్డని, ఆయన రుజువు చేశాడు. ఆయన పేమించాడు, ఆయన
ఆయుధము పేమయైయుండెను. ఇపుప్డు గమనించండి.
32 ఆయన దానిని చేసిన తరువాత, ఆయన ఒక దినమున లాజరు సమాధి నొదద్
నిలబడియునాన్డు, అతడు అకక్డ నాలుగు దినముల కితము సమాధి చేయబడిన
మనిషై యునాన్డు. అకక్డ యునన్వారు, “అతడు ఇపుప్డు వాసన కొడతాడు,”
అనాన్రు. అతని ముకుక్ రాలిపోయింది, మరియు మటిట్పురుగులు దానిగుండా
పాకుచునన్వి. యేసు అకక్డ నిలబడి, ఒక బలిషుఠ్డైన జయశాలిగా, ఆయన
అకక్డ నిలబడియుండగా, ఆయన మరియ, మారత్లతో అనాన్డు, “‘నీవు కేవలము
నమిమ్నటెల్తే, దేవుని యొకక్ మహిమను సాత్వని,’ నేను నీకు చెపప్లేదా?” కేవలం
ఆయన చెపప్డం దావ్రా పొందుకొనాన్డు (“మా సోదరుడు చనిపోయాడని,”
వారు ఆయనకు చెపప్నిచిచ్న తరువాత), ఆయన అనాన్డు, “పునరుతాథ్నమును,
జీవమును నేనే! నాయందు విశావ్సముంచువాడు, ఆయన చనిపోయినను
తిరిగి లేచును. మరియు బర్తికి నాయందు విశావ్సముంచువాడు, ఎనన్టికినీ
చనిపోడు. అది నితయ్మని, ఆ ధనయ్మైన శకిత్ నాలో నివసిసుత్నన్దని నేను మీకు
చెపప్లేదా?” ఆయన కేవలము ఒక మాట చెపుప్వాడు మాతర్మే కాక, ఆయన
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చెపిప్న పర్తిమాటను నెరవేరుచ్వాడైయునాన్డు, ఏలయనగా ఆయన బలిషుఠ్డైన
జయశాలియైయునాన్డు.
33 ఒక మనిషిగా, మానవ శరీరములో ముసుగు వేయబడి, ఆయనలో
నివసి త్, వెనుక పటుట్కొనియునాన్డు, కాని అకక్డ లోపల నివసించినది, ఆ
గొపప్ బలవంతుడైన, సరవ్శకిత్గల దేవుడు తపప్ ఎవరు కాదు. ఆయన తిరిగి
సృజించగలడు. ఆయన కొతత్ వాటిని సృజించగలడు. ఆయన మాటాల్డగలడు.
మరియు ఆ కష్ణములోనే ఆయన అడిగినది ఇవవ్బడుతుంది. కానీ, ఆయన
తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనాన్డు, ఆయన తకుక్వగా ఉంచుకొనాన్డు. ఆయన ఒక
మాదిరిని ఇవవ్గోరాడు. ఆయన సరియైన రకము జయశాలిగా ఉండగోరాడు,
ఆయన అదేయైయునాన్డు. ఇపుప్డు, ఆయన తనున్తాను ఆ విధముగా
రుజువుచేసుకొనాన్డు.
34 నేను తరచుగా నా టములలో చెపిప్యునన్టుల్గా, బహుశా ఈ చినన్
గుంపు పర్జల మధయ్లో, ఈ చకక్ని ఈషట్ర్ ఉదయమున, అది ఒక సాకష్ ముగా
యుంటుంది. ఒక నిరీణ్తమైన సంఘశాఖకు చెందిన సీత్, అకక్డ యునన్ది,
వారు పర్భువైన యేసు రకత్మునందు విశావ్సముంచుటను నమమ్రు. “రకత్ము
చిందించబడకుండా, పాపకష్మాపణ లేదు.” ఆ మనిషి సరిగాగ్ ఒక పర్వకత్ అని, ఒక
అదుభ్తమైన మనిషి అని, నేను ఆయనను దైవముగా చేశానని ఆమె నాతో అనన్ది.
నేననాన్ను, “ఆయన దైవమైయునాన్డు. ఆయన దేవుడై యునాన్డు.”

ఆమె అనన్ది, “నీవు ఆయనను ఎంతో గొపప్వాడిగా చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్వు.”
35 నేననాన్ను, “ఆయన గొపప్తనమును వయ్కత్పరుచ్టకు, అకక్డ ఏ మాటలు లేవు!”
మనిషి నాలుక దానిని వయ్కత్పరుచ్టను ఎనన్ కనుగొనలేదు!
36 మొనన్టి దినమున, వాషింగ్ టన్ డి.సి నుండి వచిచ్న ఒక దౌతయ్వేతత్తో
మాటాల్డుచునాన్ను, మేము అలాప్హారము కొరకు డిన సథ్లములో అతడు ఒక
చినన్ సాకష్ మును చెపాప్డు, అతడనాన్డు, “బెన్ హాం సోదరుడా, నా జీవితమంతా,
నేను ఒక థరన్ గా యునాన్ను. కానీ,” అతడనాన్డు, “మొనన్టి దినము, ఒక
పాతకాలపు ఉజీజ్వ టానికి హాజరయాయ్ను,” అతడనాన్డు, “నేను వేదికనొదద్
మోకరించి, దేవునితో ఒక అనుభవమును పొందాలనుకొనాన్ను.” అతడనాన్డు,
“నేను నా మోకాళళ్పై యుండగా…” ఇపుప్డు, ఈయన వాషింగ్ టన్ లోని
ఒక దౌతయ్వేతత్, అధయ్కుష్డైన లెడ్జ్ కింద సహితము పనిచేసినవాడు. అతడు
“పైకి సినపుడు,” అతడనాన్డు, “నేను యేసును దరశ్నములో శాను.”
అతడనాన్డు, “నేను తొమిమ్ది భినన్మైన భాషలను ధారాళముగా మాటాల్డగలను.”
“కానీ ఈ తొమిమ్ది భాషలలో, ఒకక్మాటను నేను కనుగొనలేకపోయాను.”
అతడనాన్డు, “నేను నా చేతులను పైకెతాత్ను, నేను మాటాల్డుటకు, ఒక కొతత్
భాషను ఆయన నాకు ఇచాచ్డు.” అతడనాన్డు, “నేను సరిగాగ్ ఆయన మహిమను

సియునాన్ను.”
37 ఈ సీత్ నాతో అనన్ది, “బెన్ హాం సోదరుడా, యేసు ఒక మనిషి తపప్, ఒక పర్వకత్
తపప్ ఏమీ కాదు.”

నేననాన్ను, “నా సహోదరీ, ‘ఆయన దేవుడై యునాన్డు.’”
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38 ఆమె అనన్ది, “నీవు ఆయనను దైవముగా చేసాత్వు, కాని ఆయన కాదు.” కాబటిట్
ఆమె అనన్ది, “లాజరు సమాధి నొదద్కు వెళు , ‘ఆయన ఏడాచ్డు,’ అని బైబిలు
చెపిప్ంది.”
39 నిశచ్యముగా, ఆయనే దేవుని హృదయమైయునాన్డు. మనము
బాధపడినటుల్గా ఆయన డా బాధపడాడ్డు. మనము శరీరమై యునన్టుల్గా,
ఆయన డా శరీరమై యునాన్డు. ఆయన తన శరీరములో, మనము
చేయువాటినే, అవే కోరెక్లను భరించియునాన్డు. ఇంక , ఒక పరి రణ్మైన
అరప్ణగా, ఆయన దానిని చేయవలసియుండెను. ఆయన చేశాడు. అయితే నేను
చెపాప్ను…

ఆమె అనన్ది, “లాజరు సమాధినొదద్కు వెళు ఆయన ఏడాచ్డు.”
40 నేననాన్ను, “కాని, ఓ, సీత్, అది నిజము. ఆయన ఏడుసుత్నన్పుడు, ఆయన
ఒక మనిషైయునాన్డు. కాని ఆ సమాధి పర్కక్న నిలబడినపుడు, అకక్డ మృతుడు,
నిశశ్బద్ముగా ఉంచబడియునాన్డు; అకక్డ ఒక కుళిళ్పోయిన దేహము, ఒక
రుమాలుతో చుటట్బడి యుంచబడింది; ‘రాయిని తొలగించండి,’ అని ఆయన
చెపిప్నపుడు, ఆయన తన చినన్ శరీరమును నిటారుగా చేసుకొని, ‘లాజ ,
బయటకు రా!’ అనాన్డు. మరియు నాలుగు రోజుల కితము చనిపోయియునన్
మనిషి, తన పాదములపై తిరిగి నిలబడాడ్డు.”
41 అది ఏమిటి? కుళుళ్ తన యజమానిని గురిత్ంచును. ఆతమ్ దాని యజమానిని
గురిత్సుత్ంది. ఆ గొపప్ బలిషుఠ్డైన జయశాలి, మరణముపై, పరలోకముపై మరియు
పాతాళముపై ఆయన శకిత్ని కలిగియునన్టుల్ రుజువుచేశాడు.
42 నిశచ్యముగా, అది మన హృదయమును పులకింపచేసుత్ంది! మీరు
పళెళ్ములను వాయించుటను రిచ్, రలను ఊదుటను రిచ్ మాటాల్డండి?
పర్పంచము తపప్క ఒక సునాదములో, ఇదివరకు ఎనన్ యుండనటుల్గా,
కేకలువే త్, అరు త్ పర్జలు యుండవలసియునాన్రు, కారణమేమనగా, ఇది
ఆయన చివరి శ వుని జయించిన ఒక జాఞ్పకారథ్ దినము, మరియు బంధీలుగా
యునన్ మనలను సవ్తం లుగా చేశాడు.
43 అవును, ఆయన ఒక మానవుడు. అది నిజము. ఆయన ఒక మనిషిగా రుజువు
చేయబడాడ్డు, మరియు ఆయన దేవునిగా రుజువు చేయబడాడ్డు. ఒక రాతి…
44 పర్చండమైన గొపప్ సముదర్ము, అది వేల జీవితములను పిలిచియునన్ది.
బహుశా ఈ ఉదయము, ఇకక్డ యునన్ తలుల్లైన మీలో కొందరు, మీ పిలల్లు
అదిగో, ఆ పర్చండమైన సముదర్ములో చనిపోయియునాన్రు, బహుశా ఈ
పర్పంచములోని విశాలమైన యుదధ్ పొలములలో, అలల కింద మునిగిపోయి
యుంటారు. మీ పియులైన కొందరు ఆ బయట, బహుశా సముదర్ములో
యునాన్రు.
45 కాని ఒక రాతి ఆయన చినన్ పడవలో పరుండియునాన్డు, అలలు సముదర్ము
మీద, చు ట్ బిరడా వలె ఎగసి పడుతునాన్యి. అపుప్డు ఆయన తన పాదమును
పడవ అమరముపై యుంచి, ఆయన పరలోకము వైపు సి, “సమాధానము,”
అనాన్డు. మరియు అలలతో, “నిమమ్ళించుము!” అని అనాన్డు. ఆ బలమైన
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సముదర్ము, కనీసము ఒక ముడుత అకక్డ లేకుండా, చదును చేయబడింది.
నిశచ్యముగా, ఆయన అదేయై యునాన్డు!
46 అది నిజము, ఆయన ఒక మనిషి వలె ఆకలిగొనాన్డు. ఆ పరవ్తము
మీద నుండి దిగి వ త్, ఆయన ఆకలిగొని, ఏదైనా తినటానికి ఆ చెటుట్ వైపు

శాడు, ఆయన ఒక మనిషి. కాని ఆయన ఐదు రొటెట్లు, రెండు చినన్ చేపలను
తీసుకొని, ఐదువేలమందికి ఆహారము పెటిట్నపుడు, ఆయన ఒక మనిషి కంటే
ఎకుక్వైనవాడు.
47 ఆయన పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితము చనిపోయినపుడు,
మొనన్టి దినము, సిలువ మీద వేలాడు , కనికరము కొరకు మొరర్పెటాట్డు,
“నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు విడిచితివి?” ఆయన ఒక మనిషి వలె
చనిపోయాడు. పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితము, ఈ ఉదయమున,
ఆయన ఏమైయునాన్డో రుజువు చేశాడు! మరణము మరియు పాతాళము
యొకక్ బంధకములను కోసివేసి, ఆయన తన మెసీస్యా సాథ్నమునకు, చివరి
ముదర్ను ఇచాచ్డు, మరియు సమాధి నుండి జయోతాస్హముతో లేచియునాన్డు,
“నేను సదాకాలము జీవించుచునాన్ను! మరియు నేను జీవించుచునన్ందున,
మీరు డా జీవిసాత్రు!”
48 అకక్డ జయశాలి యునాన్డు! మీరు చేతి రుమాళళ్ను ఆడించుటను

రిచ్, ఊపుటను రిచ్ మాటాల్డండి? మనము కేకలు వేయుచునన్ందున,
పరుగెతుత్చునన్ందున, బిగగ్రగా అరచుచునన్ందున, మనము వెరివారమని
పర్జలంటారు. వారు ఎనన్ పరలోకము యొకక్ విజయ కంపనములను
సప్ శించియుండలేదు, అదేమనగా, “యుదధ్ము సమాపత్మైనది!” మన బలిషుఠ్డైన
జయశాలి, పర్తి విజయమును గెలిచాడు! ఈ ఉదయమున, తాకబడనివాడుగా,
ఒకక్డుగా నిలబడియునాన్డు!
49 ఆయన మి మీదకు వచిచ్నపుడు, వారు ఆయనకు ఇవవ్గలిగే అతి
హీనమైన పేరు, “ఒక ఢుడు,” అని ఆయనను పిలిచారు. వారు ఆయనను
బయలెజ్ బు అని, “దయయ్ములకు అధిపతి” అని పిలిచారు. అది యథారథ్ము.
ఈ మి మీద ఒక అతి పలల్పు పటట్ణమైన యెరికోకు వెళిళ్, అకక్డయునన్
అతిచినన్ మనిషిని చుటకొరకు, వంగియునాన్డు. కాని పందొమిమ్ది వందల
సంవతస్రముల కితము, దేవుడు ఆయనను లేపియునాన్డు! మనిషి ఆయనకు
చేసినది అదియే. కానీ, పేమ అను ఆయుధముతో, ఆయన పర్తి దయయ్మును
జయించాడు.
50 దేవుడు ఆయనను ఎంత ఉనన్తముగా హెచిచ్ంచియునాన్డనగా, మి
మీదను మరియు పరలోకమందును, అనిన్ నామములకు పై నామమును
ఆయనకు ఇచిచ్యునాన్డు. పరలోకమందునన్ పర్తి నామము, “యేసు”
నామము ముందు వంగుతుంది! పర్తి త, పర్తి చకర్వరిత్, సమసత్ “యేసు”
నామమునకు వంగవలెను! పర్తి నాలుక ఆయనను ఒపుప్కొనాలి, పర్తి మోకాలు
ఆయనకు వంగాలి. ఆయన ఎంత ఉనన్తమైన సథ్లమునకు ఆరోహణమై
యునాన్డనగా, చివరకు ఆయన ఆకాశములను చుటకు కిందికి శాడు.
అదే బలిషుఠ్డైన జయశాలి! ఆయనే దానిని చేశాడు! గతరాతి మనము కలిగియునన్
తరువాత, ఆయన మిని విడిచిపెటాట్డు, ఆయన మరణము యొకక్యు
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పాతాళము యొకక్యు తాళపు చెవులను, తన పర్కక్ వేలాడదీసుకొనాన్డు,
ఆమేన్, “భయపడవదుద్, నేను మృతుడనైతినిగాని, యుగయుగములకు
సజీవుడనైయునాన్ను. మరియు” (మరియుఅనగా కలిపివేయు మాట), “మరియు
మరణము యొకక్యు, పాతాళము యొకక్యు తాళపు చెవులను, ఇకక్డే
వేలాడదీసియుంచాను.” ఒక జయశాలిని రిచ్ మాటాల్డండి! “మరియు,
నేను జయించినందున, మీరు పర్యాణము చేయుటకు మాతర్మే, నేను
రాజమారగ్మును తయారుచేశాను.”
51 మనిషి పరలోకము నుండి తృణీకరించబడాడ్డు, రాజ మారగ్ము

సివేయబడింది. అకక్డ రాజమారగ్ము లేదు. కాని, ఎకక్డైతే రాజమారగ్ము
లేదో, అకక్డ ఒక రాజమారగ్మును ఏరప్రచుటకు ఆయన వచాచ్డు. ఓ, అయోయ్!
మొదటి వరుస అనుమానపు దయాయ్లు, తరువాత వరుస పకష్పాతము, తరువాత
సావ్రథ్ము; ఈ మి ఎనోన్ వరుసల దయయ్పు శకుత్లతో కపప్బడియునన్ది;
తరువాత వాయ్ధి, రోగములు. కాని ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణమగుట
పారంభమైనపుడు! గతరాతి మనము, ఆయన పాతాళము నుండి బయటకు
వచుచ్ట శాము, మరణము మరియు పాతాళము యొకక్ తాళపు చెవులతో.
ఈ ఉదయమున మనము ఆయన పైకి వెళుళ్టను సుత్నాన్ము. హలెల్ య!
ఆయన లేచినపుడు, ఆయన విజయము పొందాడు. ఆయన పైకి వెళుళ్చుండగా,
మనిషిని పటుట్కొనియునన్ పర్తి దయయ్పు శకిత్ని ఆయన విరుగగొటాట్డు. ఆయన
ఆరోహణుడై, మనుషులకు వరములనిచాచ్డు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ వరములు.
బలిషుఠ్డైన జయశాలి! ఆయన అకక్డే ఈ ఉదయమున, నిలబడియునాన్డు!
మరియు ఆయనకు మరియు విశావ్సికి మధయ్, నీతిమంతులు నడిచే, ధనయ్మైన
పరిశుదధ్ రాజమారగ్మునన్ది. తపిప్ంచుకొనే ఒక మారగ్ము కాదు. మహిమ నుండి
కిందికి ఒకే వరుస కోయబడింది. దయయ్పు శకుత్ల యొకక్ వసారాల గుండా
ఆయన నడిచినపుడు, ఆయన రకత్పు పాదముదర్లను విడిచిపెటాట్డు, మరియు
మారగ్మంతటి గుండా వెళుళ్టకు మనకొరకు ఒక రాజ మారగ్మును సిదధ్ము
చేశాడు. బలిషుఠ్డైన జయశాలిగా, ఈ ఉదయమున, మనకొరకు సిదధ్ము చేశాడు!
52 ఆయన పర్జలు ఒక సునాదమును కలిగియునాన్రు. వేలకొలదిసారుల్గా,
వేలకొలదిమంది, పర్పంచమంతటా, జయోతస్వమును చేయుచునాన్రు.
53 ఈ పాత, చలల్ని నామకారధ్ సంఘములో చేరుటను నేను
గమనించియునాన్ను. ఎవరో దానిని చెపుప్ట నేను ఊహించగలను…దాని
యొకక్ అసమమ్తిని నేను మీకు పిసాత్ను.
54 మొదటి పర్పంచ యుదధ్ము ముగించబడిన వెంటనే, ఒక గేహౌండ్ బస్
నుండి, ఒక వరత్మానము వీధి గుండా వసుత్నన్ది. వారనాన్రు, “ఆ శబద్మంతా
ఏమిటి? అదంతా ఏమిటి?”
55 వారిలో ఒకరనాన్రు, “ఇకక్డ డు, ఇదిగో వారాత్పతిక. యుదధ్ము ఇపుప్డే
ఆగిపోయింది.” పర్తిఒకక్ అరు త్ కేకలు వేసుత్నాన్రు.
56 కాని ఒక సీత్ అనన్ది, “ఓ, అయోయ్, ఎందుకు అది ఆ రీతిగా అంతమయింది?”
అనన్ది, “అది ఇంకా కొనిన్ దినములు కొనసాగియుంటే బాగుండేది,” అనన్ది,
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“యోహాను, నేను సుళువైన వీధిలో రొచ్ండియుండేవారము.” అనన్ది,
“మనము అకక్డ రొచ్ండియుండేవారము.”
57 ఒక మనిషి ఆ బసుస్ వెనుక తొణుకుచునాన్డు; ఆ సీత్ని దరిదాపుగా బస్
దావ్రము నుండి విసిరివేశాడు. పోలీసువారు అతనిని అరెసుట్ చేసినపుడు,
అతడనాన్డు, “నేను ఆ పని చేయుటకు కారణమేమనగా,” అతడనాన్డు, “ఆమె
పటిట్ంచుకొనేవారు అకక్డ ఎవవ్రును లేరు. కాని నేను ఇదద్రు బాలురను
నేను యుదధ్ మిలో కలిగియునాన్ను.” “అందుచేత నేను నా ఉదేకమును
ఆపుకొనలేకపోయాను.”
58 ఓ, సోదరుడా! అదిగో అకక్డ నా తండియునాన్డు. అదిగో అకక్డ నా
పియులు యునాన్రు. యేసు జయించినపుడు, అది నాకు ఒక విషయమై
యునన్ది. నేను భారయ్ను కలిగియునాన్ను. నేను ఒక బిడడ్ను కలిగియునాన్ను.
నేను నా పియులను కలిగియునాన్ను. ఆ గొపప్, బలిషుఠ్డైన జయశాలి! నీవు ననున్
“పరిశుదధ్ రోలరు,” లేక ఒక “ ఢ భకిత్గలవాడు,” అని, నీవు ఏమని పిలిచినా
పరవాలేదు. కాని, నేను ఆ గొపప్ యుదధ్మును రిచ్ తలంచుచునన్పుప్డు,
అది పరిషక్రించబడినది, వెల చెలిల్ంచబడింది, విజయము గెలవబడింది. యేసు
మృతులలో నుండి లేచాడు, ఆయన మెసీస్యా తతవ్మునకు చివరి ముదర్,
అది అంత సమాపత్మైయునన్ది. ఈ ఉదయమున, మరణము యొకక్యు
మరియు పాతాళము యొకక్యు తాళపు చెవులతో, ఆయన సజీవుడైయునాన్డు.
అదిగో ఆ సరిహదుద్ ఆవల, నా పియులను నేను కలిగియునాన్ను. నేను ఈ గొపప్,
పాత రాజమారగ్ములో యునాన్ను, వారిని చుటకు పైకి నడుచుచునాన్ను.
నేను వెరివాడనని తలంచవదుద్. ఓ, నాకు ఎంతో సంతోషముగా యునన్ది,
కారణము అది అంత పరిషక్రించబడింది! అది రిత్చేయబడినది.

జీవించు , ఆయన ననున్ పేమించాడు; మరణి త్,
ఆయన ననున్ రకిష్ంచాడు;

సమాధి చేయబడి, నా పాపములను రముగా మోసికొని
వెళాళ్డు;

తిరిగిలే త్, ఆయన ననున్ శాశవ్తముగా ఉచితముగా
సవ్తం డుగా చేశాడు;

ఒక దినమున ఆయన వసుత్నాన్డు, ఓ మహిమకరమైన
దినము!

59 ఈ ధనయ్మైన పాచీన పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము, ఈ అదుభ్తమైన పాత
రాజమారగ్ము గుండా నడిపించుటకు యునన్ది, ఓ, అది ఎంత మహిమకరమైనది!
దానిని రిచ్ నేను ఎనన్డైనా ఎలా సిగుగ్పడతాను? ఈలాగున చెపుప్ ,
ఈ ఉదయమున, నేను పరిశుదధ్ పౌలుతో నిలబడతాను, “యేసుకీసుత్
యొకక్ సువారత్ను రిచ్, నేను సిగుగ్పడువాడను కాదు, ఏలయనగా అది
రకిష్ంచబడువారికి దేవుని శకిత్యైయునన్ది.” అది రోగముపై శకిత్ కలిగియునన్ది.
అది మరణముపై శకిత్ని కలిగియునన్ది. అది సమాధిపై శకిత్ని కలిగియునన్ది.
60 ఆ దృఢమైన, వృదధ్ అపొసత్లుడు, ఆయన మారగ్ము యొకక్ అంతమునకు
వచిచ్నపుడు, వాళుళ్ అతనికి ఒక సమాధిని తర్వావ్రు, ఆయన ముఖము ముందు
మరణము ఎదురుగానునన్ది, దాని ముఖము ముందే అతడు తినన్గా నవావ్డు.
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అతడనాన్డు, “మరణమా, నీ ములుల్ ఎకక్డ? సమాధి, నీ విజయమెకక్డ?”
తరువాత దేవునికి సుత్తులు చెపిప్యునాన్డు, “అయిన మన పర్భువైన
యేసుకీసుత్ దావ్రా జయమును అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి, సోత్తర్ము
కలుగునుగాక!”
61 ఎనన్డైనా జీవించిన అతి గొపప్ జయశాలి, ఎనన్డైనా మరణించిన
అతిగొపప్ జయశాలి, ఏలయనగా ఆయన మాతర్మే జయించగలడు; మరణించి,
మరణమునే జయించి, విజయోతాస్హముతో తిరిగి లేచాడు! ఆయన
ఏమైయునాన్డో, ఆయన రుజువు చేశాడు. అది ఆయన మెసీస్యా తతవ్మునకు
చివరి ముదర్యైయునన్ది.
62 ఇపుప్డు, ఒకవేళ, ఈ ఉదయమున, ఒక నులివెచచ్ని, సంఘ సభుయ్డు
యునన్టెల్తే, మరియు యుదధ్ము సమాపత్మైనదనే సంతోషానిన్ నీవు ఎరుగవు.
పర్జలు, ఆనంది త్, కేకలు వే త్, ఏడుసుత్నాన్రు! నీవంటావు, “వారితోయునన్
ఇబబ్ంది ఏమిటి?” అది ఒక ముగించబడిన కారయ్మని వారికి తెలుసు. అది
అంత సమాపత్మైయునన్ది! నిశచ్యముగా! మనము [బెన్ హాం సోదరుడు
చపప్టుల్ కొటుట్చునాన్రు—సంపా.] బాయ్ండ్ లను వాయించుచునాన్ము. మనము

రలతో కేకలు వేయుచునాన్ము, మరియు సువారత్ బయటకు వెళుళ్చునన్ది.
దేవుని యొకక్ మహిమ మరియు శకిత్ తెలియపరచ్బడింది. అది ఒక ముగించబడిన
కారయ్ము, ఒపప్ందము సంతకము చేయబడినది; దేవునికి మహిమ, కీసుత్ తన
సవ్రకత్ముతో దానిని సంతకము చేశాడు! యుదధ్ము సమాపత్మైనది. విజయము
గెలవబడింది. నేను దానిని ఎనన్ జయించలేదు; ఆయన దానిని జయించాడు!
దానిని రిచ్ సరిగాగ్ నేను ఆనందించుచునాన్ను. అయోయ్!
63 ఈ పిలల్లలో కొందరు, విదేశములనుండి తిరిగి వ త్యుండగా, వాళుళ్
నాతో చెపాప్రు, ఆ ఓడ య్యార్క్ పటట్ణములోనికి వచిచ్నపుడు, అది ఓడ
రేవునకు వచిచ్యుండగా, వాళుళ్ అకక్డ, ఆ సేవ్చాఛ్ పర్తిమను శారు.
నీవు సే మొదటిది, పైకి నిలబడియునన్ అదే. వాళుళ్ పైకి లేచి, వారిలో
కొందరు కుంటి సైనికులు దానిని డగలుగునటుల్, ఓడ పై భాగానికి వచాచ్రు.
వారు ఆ సేవ్చాఛ్ పర్తిమను చుట పారంభించినపుడు, వాళుళ్ ఏడుచ్ట
పారంభించారు. వాళుళ్ ఏడాచ్రు. వారు దానికి సహాయము చేయలేరు. ఒక
గొపప్ పెదద్ వయ్కిత్ అకక్డ నిలబడి, ఒక గొపప్ కరుకైన చేతులను కలిగిన మనిషి,
అతడు వణుకు , బహుగా కంపించిపోవుచునాన్డు. వారు వారి ఉదేకములను
ఆపుకొనలేకపోయారు. ఎందుచేత? అది సేవ్చఛ్ యొకక్ గురుతై యునన్ది. సరిగాగ్
ఆ సేవ్చాఛ్ పర్తిమ వెనుక…వారి తండి, తలిల్, పియులు, పియమైన వారు, భారయ్లు,
పిలల్లు, దానివెనుక నిలిచి, ఈ మి మీద యునన్వారందరు, వారికి ఎంతో
పియమైనవారు. వారు సరిగాగ్ లోనికి నడువక ముందు, అది ఒక సేవ్చాఛ్ దేశమని,
మరియు సాహసవంతుల గృహమని వారు గురిత్ంచియునాన్రు. నిశచ్యముగా, ఆ
పాత జెండా ఎగురుచుండగా, అది నీ ఉదేకములను కుదిపివేసుత్ంది. గాయములు
పొందిన ఒక సైనికుడు, ఓడ రేవులోనికి వచుచ్టను రిచ్ ఆలోచించండి!
నిశచ్యముగా, అది ఒక అదుభ్తమైన సమయము.
64 కాని, ఓ, సోదరుడా, ఈ ఉదయములలో ఒక ఉదయమున, ఆ పాచీన
సీయోను ఓడ ఈలవేసుత్ంది, మరియు నేను అకక్డ ఆ పాత కరుకైన
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సిలువ చిహన్మును సాత్ను! ఆ పాచీన డిదరంగు జెండాలపై గాలులు
వీ త్యుండగా, ఆమె మరణపు పొగమంచు గుండా కదులుచుండగా,
అది ఎలాటి విజయముగా యుంటుంది! ఎందుకు, ఆశచ్రయ్ము కాదు,
మన ఉదేకములను మనము నిమమ్ళముగా ఉంచుకొనలేము! ఏదో
సంభవించియునన్ది; మనము సహ-పౌరులమయాయ్ము. అది ముగించబడింది.
65 వారు, రెండు ఆధార సత్ంభముల మధయ్, ఆసేట్లియాలోని ఆ గొపప్
వంతెనను, రుప్ నుండి పశిచ్మానికి, సిడీన్ నుండి దకిష్ణ సిడీన్కి, వంతెనను
నిరిమ్ంచినపుడు…వాళుళ్ దేశమంతటా, ఆ వంతెన నిరిమ్ంచు మనిషి కొరకు,
ఎలా పర్యతిన్ంచియునాన్రో. ఆ పని ఎంతో గొపప్ది, ’కారణము ఎవ దానిని
చేయలేరని వారనాన్రు. చివరగా, ఇంగాల్ండు దేశము నుండి ఒక మనిషి వచిచ్,
“నేను ఆ పనిని చేసాత్ను,” అని అనాన్డు. అతడు ఆ పని చేయుటకు అకక్డకు
వెళిళ్నపుడు, ఆ బిడ్జ్ లోనికి వెళళ్బోయే పర్తి బోలుట్ను అతడు పరీకిష్ంచాడు.
కారణమేమనగా అతని పేరు పర్తిషఠ్లు, పందెముగా ఒడడ్ బడియునన్వి.
అకక్డయునన్ మటిట్నంతా, దానిలోనికి వెళేళ్ సమసత్మును అతడు పరీకిష్ంచాడు.
అతడు చు ట్ వెళిళ్, కనుగొనగలిగే శేషఠ్మైన పనివారిని కనుగొనాన్డు; అతడు
శేషఠ్మైన మెకానిక్ లను, శేషఠ్మైన రసాయన శాసత్వేతత్లను, అతని చు ట్ యునన్,
అతి శేషఠ్మైన సమసత్మును కనుగొనాన్డు. మరియు, చివరగా, ఆ బిడ్జ్ నిరామ్ణము

రిత్ చేయబడినపుడు, ఆమె తపప్క పరీకిష్ంచబడవలసిన రోజు వచిచ్ంది.
66 విమరశ్కులంతా ఒక వైపున నిలబడి, వారనాన్రు, “అది నిలబడదు. అది
కిందకు ఊగిపోతుంది. అది అంతా ఎంతో ఇసుకతో యునన్ది.”
67 కాని, అతడు దానిని ఎంతో, ఎంతో, ఎంతో, ఎంతో లోతుగా తర్వావ్డు. అతనికి
నమమ్కమునన్ది. సమసత్ము పరీకిష్ంచబడియునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను.
అతడనాన్డు, “ఈ వైపు నుండి ఆ వైపునకు నేనే, నా మొదటి పర్యాణము చేసాత్ను.”
మరియు అతడు బిడ్జ్ మీద నడుసుత్ండగా, అతని ముందు పటట్ణ మేయరు
ఉనాన్డు, ఆ విధముగా వెనుక; పెదద్ రైలు బళుళ్, ఆ బిడిజ్ని కుదిపివే త్, ఆరు
పంకుత్లుగా, ఆ వైపు నుండి, ఈ వైపునకు బిడిజ్ మీద వసుత్నన్వి. దానిని నిరిమ్ంచిన
ఆ గొపప్ మనిషి, ఈ రీతిగా, ఊరేగింపుగా వెళుళ్చునన్ ఈ గొపప్ జనస హము
ముందు నడుసుత్నాన్డు, “అది పడిపోయినటెల్తే, నేను దానితో యునాన్ను.” కాని
అతడు నమమ్కమును కలిగియునాన్డు.
68 ఆయన సంఘమును తయారు చేసినపుడు, మన ధనుయ్డైన పర్భువు ఆ
విధముగానే చేసియునాన్డు! దానిలోనికి వెళేళ్ సమసత్మును, పర్తి బోలుట్ను ఆయన
పరీకిష్ంచాడు, ఏలయనగా అది తపప్క రకత్ముతో కడుగబడాలి! ఆ విమరశ్కులలో
ఒకడు, అకక్డ నిలబడి, ఇలా అనాన్డు, “ఆ పరిశుదధ్ రోలరల్ గుంపు, వారు
దానిని చేయలేరు.” ఈ మహిమకరమైన దినములలో ఒక దినమున! ఈ గొపప్,
బలిషుఠ్డైన జయశాలి, జయముతో, మన ముందు నడుసుత్నాన్డు! ఆమె కంపించి,
ఏమి చేసుత్ందో చెయయ్నివవ్ండి. దానిలో అకక్డ ఒకక్ తడబడుటలేదు, ఎకక్డా
యుండదు, కారణము ఆయన మారగ్మును తయారుచేశాడు, దానిని సం రిత్
చేశాడు. నిశచ్యముగా!
69 ఈ రోజున మనము పర్జల యొకక్ షరతుల మీద ఆలోచి త్, మన మనసును
లోకసంబంధమైన వాటిపై ఉంచుచునాన్ము. కాని నీకు ఒక విషయమును
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చెపప్నిముమ్, సోదరుడా, సువారత్ను రిచ్ ఎనన్ సిగుగ్పడవదుద్! ఓ, సోదరుడా,
నేను ఒక పాతకాలపు, తిరిగి జనిమ్ంచిన, దేవుని యొకక్ ఆతమ్తో, పరిశుదాధ్తమ్తో
తిరిగి జనిమ్ంచిన వయ్కిత్ని. నేను ఆ విధానములో జనిమ్ంచియునాన్ను, నేను ఎనన్డైనా
యుండగోరునది, నేను యుండేది అంతవరకే.
70 ఒకసారి, ఈ మధయ్నే, ఒక పాప ఒక కాలేజికి వెళిళ్యునన్ది. ఆ పాప ఒక
చకక్ని చినన్ బాలిక. కాని ఆమె ఇంటికి తిరిగి వచిచ్నపుడు, ఆమె తన కాలేజి
ఉదేద్శయ్ములలో కొనిన్ంటిని ఇంటికి తెచిచ్ంది.
71 బహుశా, ఈ ఉదయమున, మీరును కొనిన్ బయట ఉదేద్శయ్ములను మీతో

డా కలిగియునాన్రు. బహుశా, నీవు నీ సంఘమునకు, నీ ఆలోచనలు,
ఎనిన్టినో మోసుకొని వెళిళ్యుంటావు, బాగుంది, వాటిని విడిచిపెటుట్ము,
శేషఠ్మైన కారయ్ము నేను ఎరిగినది అదియే.
72 అపుప్డు ఈ బాలిక, బండి ఆగినపుప్డు. ఆమె, ఎలివ్స్ పెసీల్ మాదిరిగా, నీకు
తెలుసా, ఒక చినన్ బాలికను తనతో తెచుచ్కొంది. నీకు తెలుసా, ఆమె ఆ బండి
మీద నిలబడియుండగా. ఆమె తలిల్ బయట ఆమె కొరకు నిలబడియునన్ది;
ఆమె ముఖమంతా, గాయపు మచచ్లతో యునన్ది; ఈ తలిల్, చినన్ వంగిపోయిన
భుజములతో; మా లుగా ముతక బటట్లు ధరించి, చినన్ శాలువా భుజము
మీద వేసుకొంది. ఆమెతో యునన్ ఈ చినన్ వింతైన పాప, కిందకు సి,
“బాగుంది, దౌరాభ్గయ్ముగా, ఎంతో రోతగా కనబడుచునన్, ఆ దికుక్మాలినది
ఎవరు?” అనన్ది.
73 బాగుంది, నీకు తెలుసా, అది ఆ పాపను ఎంత ఇబబ్ంది పెటిట్నదనగా, ఆమె
అనన్ది, “ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు,” ’కారణమేమనగా ఆమె ఎంతో, వింతగా,
ఎనోన్ లోకసంబంధమైన ఆలోచనలను తలలో కలిగియునన్ది, ఆమె ఇబబ్ంది
పడింది. అది ఆమె సొంత తలిల్.
74 ఆమె బండి మీద నుండి దిగగానే, ఆ చినన్ తలిల్ పరుగెతుత్కొం వెళిళ్,
ఆ పాప చు ట్ చేతులు వేసింది. ఆమె అనన్ది, “ఓ, పియమైన దానా, నీ చినన్
హృదయమును దేవుడు దీవించునుగాక.” ఆమె తన వీపును తిపిప్, ఆమె తలిల్ని
ఎరుగనటుల్గా, రముగా నడిచివెళిళ్పోయింది. ఆమె ఎంతో ఇబబ్ంది పడింది,
కారణమేమనగా ఆమె తలిల్ ఎంతో రోతగాయునన్ది.
75 అయితే ఆ బండి మీదయునన్ కండకట్ర్ కు ఆ కథ తెలుసు. అతడు అకక్డకు
నడిచివెళిళ్, అతని చేతులను ఆ పాప భుజములపై యుంచి, శోతల వైపు ఆ
పాపను చు ట్ తిపిప్, ఇలా అనాన్డు, “నీకు సిగుగ్గా లేదా! నీకు సిగుగ్గా లేదా!”
అతడనాన్డు, “నీ తలిల్ నీకంటే పదిరెటుల్ చకక్గా యుండుటను నేను శాను.”
అతడనాన్డు, “నేను ఆమె నివసించే పాంతములోనే నివసించాను.” కాని, ఒక
దినమున ఏమి జరిగిందో నీకు తెలుసా, “నీవు చినన్ బిడడ్గా యునన్పుప్డు,
నీవు పైన మిదెద్ మీద ఉయాయ్లలో యునాన్వు, మరియు నీ తలిల్ ఇంటి వెనుక
బటట్లను ఆరవేయుచునన్ది.” అతడనాన్డు, “అకసామ్తుత్గా పొయియ్ నిపప్ంటుకొని,
ఇలల్ంతా మంటలతో నిండిపోయింది. అపుప్డు నీ తలిల్ పరుగులెతిత్, వెళిళ్ంది, నీవు
మిదెద్ మీద యునాన్వని ఆమెకు తెలుసు,” అతడనాన్డు, “అకక్డ వాళళ్ంద
ఆమెను పటుట్కొనాన్రు, ఆమెను లాగటానికి పర్యతన్ము చేశారు. కాని ఆమె
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వదిలించుకొని, మంటల గుండా పరుగెతుత్కొని, మిదెద్ మీదకు వెళిళ్; తన బటట్ను
తీసివేసి, ఆ బటట్లను నీ చు ట్ చుటిట్ంది. ఇపుప్డు ఆమె మంటల గుండా,
నినున్ మోసుకొని కిందకు వచిచ్ంది, సప్ హ తపిప్పోయింది, నీవు వాకిలిలో
ఆమె చేతులలో వునాన్వు.” అతడనాన్డు, “ఆమె ఆమెను కాపాడే వసత్ములతో,
నినున్ కాపాడింది.” “ఈ రోజున నీవు ఇంత సౌందరయ్ముగా యుండుటకు
కారణమేమనగా, ఆ కారణము కొరకే ఆమె వికృతముగా మారింది. నీ తలిల్
మీదయునన్ గాయములను బటిట్, సిగుగ్పడుతునాన్నని నీవు నాతో చెపుప్ట నీ
భావమా?”

ఈ రోజున నేను ఆలోచిసాత్ను;
యేసు ఒంటరిగా సిలువను భరించినటెల్తే,
మరియు పర్పంచమంతా సేవ్చఛ్గా వెళిళ్ంది?
పర్తి ఒకక్రికి అకక్డ సిలువ యునన్ది,
మరియు అకక్డ నాకు ఒక సిలువ యునన్ది.

76 యేసు, “బయలెజ్ బు,” అని ఈ లోకములో పిలువబడినటెల్తే, మరియు
ఆయన ఎగతాళి చేయబడి, పరిహసించబడి, నా కొరకు, సిలువ మీద
వేలాడదీయబడి, అవమానమును పొందినటెల్తే; నేను ఆయన పరిశుదధ్త కొరకు
నిందను భరించుటకు, ఎంతో సంతోషిసాత్ను. అవునండి, “పరిశుదధ్ రోలరు,”
అని నీవు ఏమని పిలిచినా పరవాలేదు, నీవు కోరిన విధముగా ఎలా పిలిచినా
పరవాలేదు, నీవు ఎలాటి నిందను వేసినా పరవాలేదు. అది ఒకక్ రవవ్ంత అయినా
దానిని ఆపదు. ఈ ఉదయమున, నేను కేవలము సంతోషిసాత్ను, అదేమనగా,
నా హృదయములో పునరుతాథ్నుడైన కీసుత్, జీవి త్, పాలిసుత్నాన్డు. నేను ఆయన
ఏలికలలో ఒకడను; నీవు డా ఒకడవని నేను నముమ్తాను.
77 ఇపుప్డు మన సమయము ముగించబడింది. అది కచిచ్తముగా ఏడు
గంటలు, కచిచ్తముగా ఆ సమయమునకే మేము టమును ముగిసాత్మని
చెపాప్ము. మరియు ఇంకా ముందునన్ టములు, ఇంకా రెండు గంటలలో,
తొమిమ్దినన్ర గంటలకు పారంభమగును.

ఒకక్ కష్ణము, మనము పారథ్న కొరకు, తలలు వంచుదాము.
78 ధనుయ్డవైన పరలోకపు తండీ, నలభై ఐదు నిముషములు గడిచియునన్వి,
వాకయ్ము ముందుకు బయలువెళిళ్ంది. మా హృదయములు సంతోషముగా
ఉనన్వి. సునాదము ముందు కొనసాగుచునన్ది; కేవలము ఒక రోజు సునాదము
కాదు, కాని నితయ్తవ్మంతా సునాదమైయునన్ది! మహిమలో, తలు
పాడుచునాన్రు. ఓ దేవా, సంఘము, జయోతాస్హముతో పాడుచునన్ది.
ఆనందపు గంటలు మోగుచునన్వి. ఒకపుప్డు మరణమునకు దోషులుగా తీరుప్
తీరచ్బడి, చనిపోయి, సాతాను సమాధికి వెళళ్వలసిన ఆతమ్లు; దయయ్ము
జయించబడియునన్ది! మరణము జయించబడినది. సమాధి జయించబడినది.
రోగము జయించబడింది. ఢ నమమ్కము జయించబడియునన్ది.
దేవ్షము జయించబడియునన్ది. అ య జయించబడియునన్ది. బేధము
జయించబడియునన్ది. బిగదీసుకొనుట జయించబడియునన్ది. సీవ్య శైలులు
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జయించబడినవి. సమసత్ జయించబడియునన్వి. కీసుత్ గొపప్ జయశాలియై
యునాన్డు!

ఇది, ఇదిగో బలిషుఠ్డైన జయశాలి, (అని కవి చెపాప్డు)
ఇది, ఇదిగో ఆయన తేటగా కనబడుచునాన్డు,
ఏలయనగా ఆయన బలిషుఠ్డైన జయశాలి,
ఆయన తెరను రెండుగా చీలిచ్యునన్ందున.

79 మనిషిని దేవుని నుండి దాచిన తెరను ఆయన చీలిచ్వేశాడు, ఇపుప్డు
దేవుడు మనుషుల మధయ్ నివాసము చేసాత్డు. దేవుని యొకక్ సవ్సథ్తను, దేవుని
నుండి రముగా యుంచిన తెరను ఆయన చించివేశాడు. దేవుని యొకక్
సంతోషమును, ఆయన నుండి రముగా దాచిన తెరను ఆయన చించివేశాడు.
ఇపుప్డు ఆ తెర రెండుగా చీలిచ్వేయబడింది. ఆయన సవ్రకత్ముతో, ఆయన
జయశాలిగా నడిచాడు! యుదధ్ము సమాపత్మైనది, ఆయన పునరుతాథ్నములో,
ఆయన మనకు దానిని రుజువు చేశాడు. మరియు ఇపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు ఒక
సాకిష్గా, మనలను నడుపుటకు పంపబడాడ్డు.
80 ఓ నితుయ్డవైన దేవా, ఈ ఉదయమున ఇకక్డ ఎవరైనా, జాపయ్ం చే త్,
లోనికి బయటకు దారిలో తిరుగుతునన్టెల్తే, దారి పర్కక్న పడి, రాజ మారగ్ము
నుండి రముగా; మరియు మధయ్ దారిలో, ఆ గొపప్ నాయకులతో, ఆ
మధయ్ రాజమారగ్మును తొకిక్న గొపప్ నాయకులతో పాటు, ఎనన్ వారు
తినన్గా నడవకపోయినటెల్తే; ఈ ఉదయమున, మా పారథ్న యేమనగా, వారు
తమ సమసత్మును నీకు లోపరచి, బయటకు వచిచ్, తిరిగి లేచిన మా పర్భువు
దావ్రా, జయించబడిన ఈ గొపప్ విజయమును వారు అనుభవించుదురుగాక.
తండీ, దానిని దయచేయుము, ఏలయనగా మేము కీసుత్ నామములో మేము
అడుగుచునాన్ము.
81 మనము మన తలలను వంచియుండగా. ఎవరైనా కీసుత్కు చెయియ్ ఎతిత్,
“కీసుత్, నేను మెచుచ్కొం , నేను ఎనన్ నీ రిచ్ సిగుగ్పడను. నేను
కొంచెము పిరికివాడుగా యుండియునాన్ను,” అని చేతులను ఎతుత్
చెపేప్వారు యునాన్రా, అని నేను ఆశచ్రయ్పడుచునాన్ను. ఓ సీత్, పర్భువు నినున్
దీవించునుగాక. అయాయ్, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. పర్భువు నినున్, మరియు
నినున్ దీవించునుగాక. ఓ, అయోయ్, పర్తిచోట చేతులు పైకి వెళుళ్చునన్వి! “నేను
కొంచెము పిరికివాడుగా యుండియునాన్ను. నేను ఒక రకముగా సిగుగ్గా
యుండియునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు, నిజముగా నా సాథ్నమును సాత్ను.
నేను తపప్కుండా ఎనన్ దానిని చేయకుండా ఉండవలసియునన్ది. నేను
తినన్గా బయటకు నిలబడి, నా సాకష్ మును ఇవవ్వలసియునన్ది! నేను తపప్క
ఆలాగున యుండవలసియునన్ది. ‘నేను తిరిగి జనిమ్ంచానని,’ నేను పర్తి
ఒకక్రికి చెపాప్లి, ‘నేను పరిశుదాధ్తమ్ను పొందియునాన్నని,’ తపప్క పర్తి ఒకక్రికి
చెపాప్లి. నేను సువారత్ను రిచ్ సిగుగ్పడను, ఏలయనగా రకిష్ంచబడుటకు
అది దేవుని శకిత్యైయునన్ది. నేను నిజముగా ఒక ముందుకు వెళేళ్ కైసత్వుడిగా
యుండగోరుచునాన్ను. నేను ఆలాగున యుండియుండలేదు. కాని, దేవుని
యొకక్ సహాయమును బటిట్, ఈ ఈషట్ర్ ఉదయము నుండి, నేను ఆలాగున
ఉంటాను. నేను ఆలాగున యుంటాను.” మనము పారిథ్ంచక ముందు ఇంకా
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ఎవరైనా, ఇపుప్డు మీ చేతులను ఎతుత్తారా? దేవుడు నినున్, నినున్, నినున్
దీవించునుగాక.
82 అయోయ్, ఆ తీరామ్నములను డండి! దరిదాపుగా, ఈ ఉదయమున,
ఈ చినన్ గుంపు పర్జల మధయ్లో, ఇరవై ఐదు నుండి ముపప్యి వరకు,
తమ తీరామ్నమును చేశారు. ఈ గొపప్ విజయోతస్పు ఉదయము నుండి,
దేవుని యొకక్ కృపను బటిట్, వారు బయట నిలబడి, సువారత్ను రిచ్
సిగుగ్పడకుండా వెళుళ్చునాన్రు, ఏలయనగా అది రకిష్ంచబడుటకు దేవుని యొకక్
శకిత్యైయునన్ది.
83 ఓ దేవా, ఈ చేతులు పైకి వెళిళ్యుండగా, మరియు సంగీతము, రమయ్ముగా
తిరిగి మారగ్ము గుండా పర్తిధవ్నించుచుండగా, మేము మరణములో నుండి
జీవములోనికి దాటియునాన్ము, కారణము నీవు చెపాప్వు, “నా మాటలు విని,
ననున్ పంపిన వానియందు విశావ్సముంచువాడు, నితయ్జీవము గలవాడు.” వారు
మరణములోనుండి, జీవములోనికి దాటియునాన్రు, కారణము పునరుతాథ్నము
దావ్రా, వారు జీవముగా మారునటుల్, నీవు మరణమయాయ్వు. నీవు తల
కంటె తకుక్వవాడిగా చేయబడి, ఒక మనిషిగా యుండుటకు వచాచ్వు,
ఇదిగో ఆ వాకయ్ శరీరము నుండి, బయటకు వచిచ్, శరీరధారి అయాయ్వు;
మరియు రకత్మును కలిగినవాడవై, మేమందరము తపిప్ంచుకొనుటకుగాను,
ఒక మారగ్మును తయారుచేసి, నీ రకత్మును కారిచ్యునాన్వు. తరువాత
దానిని చేయుట మాతర్మేగాక, (మేము బైబిలులో చదువుతాము), మృతులలో
నుండి లేచుట దావ్రా, అది తపిప్పోనిదని నీవు రుజువు చేశావు, మరియు
నీవు మి మీద యునన్పుప్డు, మృతులను లేపియునాన్వు; అంతమాతర్మే
కాదు, నీవు అబాహాముకు చేసినటుల్గా, దానిని రెండంతల రుజువుగా చేసి,
దానిని ఇచాచ్వు; ఇపుప్డు, అంతేకాక, ఒక సాకష్ ముగా పరిశుదాధ్తమ్ను తిరిగి
పంపియునాన్వు. మరియు ఆయన ధనయ్మైన సనిన్ధి మనలోను, మనతోను
యునన్ది, మనలను నడిపించుచునన్ది, సరవ్ సతయ్ములోనికి మరియు
వెలుగులోనికి నడిపించుచునన్ది.
84 ఈ ఉదయమున చెపుప్దురుగాక, “ఇపుప్డు, కీసుత్ను నా వాడిగా
తీసుకొంటాను,” పైకి లేపబడిన అనేకమైన హసత్ములను బటిట్ నీకు
వందనములు. ఓ దేవా, ధనుయ్డైన వారి పర్భువునకు పాతినిధయ్ం వహి త్,
ఈ గొపప్ మరణము, సమాధి మరియు పునరుతాథ్నములో, వారు ఎనన్
బాపిత్సమ్ము పొందకపోయినటెల్తే, వారు ఈ ఉదయాన ఆరాధనకు తిరిగి
వ త్, ఈ చలల్గాయునన్ కొలనులోనికి వెళుళ్టకు సిదధ్పడి, తమ బటట్లను
తెచుచ్కొందురుగాక. తండీ, దానిని దయచేయుము.
85 మముమ్ను దీవించండి. మా పాపములను కష్మించండి. రాబోవు యుగముల
గుండా, నీకు సుత్తిని చెలిల్సుత్నాన్ము. యుదధ్మంతా సమాపత్మైనపుడు,
పొగంత ఆవిరైపోయినపుడు; మేము కలిగియునన్ సంబంధమైన
పెదవులతో, మాకు కలిగియునన్ సమసత్ముతో మేము నినున్ సుత్తించి,
సంతోషమంత ముగించబడినపుడు, నినున్ సుత్తించుటకు, మేము కొతత్
సవ్రములను, కొతత్ జీవులుగా, కలిగియుంటావు. మేము ఆ సంతోషములోనికి
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పర్వేశించుదుముగాక. ఏలయనగా కీసుత్ నామములో దీనిని మేము
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్!
86 ఇపుప్డు మన పాదములపై నిలబడదాము…?… టములను
మరిచ్పోవదుద్, తొమిమ్దినన్రకు. ఇంటికి వెళిళ్, మీ అలాప్హారము తీసుకోండి. తిరిగి
రండి, ఇపుప్డు మీతో మేము ఉండగోరుచునాన్ము, మరియు తరువాత ఈ రాతికి,
గురుత్ంచుకోండి. నేను చదువుట కొరకు, పారిథ్ంచుట కొరకు నేను మధాయ్హన్ము

రముగా వెళిళ్పోవాలి.
87 ఏలయనగా నేను మీకు చెబుతునాన్ను, అదే, కీసుత్ సజీవుడైయునాన్డు,
ఆయన చనిపోలేదు. నా హృదయమంతటితో, నేను నముమ్చునాన్ను, ఆయన
సజీవుడై యునాన్డని పుటకు, మరియు ఆయన జీవిత పర్యాణము గుండా,
ఆ మొదటి ఈషట్ర్ ఉదయమున చేసిన అవే కారయ్ములను చే త్, ఈయన ఈ
రాతి, ఈ కటట్డములో తినన్గా యునాన్డు. అది ఆలాగు కానియెడల, అపుప్డు నేను
ఒక అబదధ్ పర్వకత్ను. మనము జీవించుచునన్ ఈ గొపప్ ఘడియలో, ఆశలనిన్
గతించిపోయినటుల్గా కనబడుచుండగా, దీనిని ఎరుగుటను బటిట్ నేను ఎంతో
సంతోషించుచునాన్ను; కీసుత్ అను నిశచ్లమైన బండపై నేను నిలబడతాను,
మిగిలిన నేలంత మునిగిపోయే ఇసుకయైయునన్ది. మంచిది.
88 మన చినన్, సెలవు తీసుకొనే పాట, యేసు నామమును నీతో తీసుకొని
వెళుళ్ము, పర్తి ఒకక్ , ఇపుప్డు అందరము కలిసి.

యేసు నామమును నీతో తీసుకొనుము,
చింతతో శర్మలో యునన్ బిడాడ్;
అది సంతోషము మరియు…

89 చు ట్ తిరిగి, “పర్భువుకు సోత్తర్ము,” అని ఎవరితోనైనా కరచాలనము
చెయయ్ండి, నీ పర్కక్నే యునన్ ఎవరితోనైనా. [సోదరుడు బెన్ హాం మిగిలిన వారితో
కరచాలను చే త్, సంతోషించు , చెపుప్చునాన్రు, “మంచిది, పెయిస్ ద లార్డ్!”
అని—సంపా.]

లోకపు నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము;
పర్శసత్మైన నామము, ఓ ఎంత మధురము!

లోకపు నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము.
90 ఇపుప్డు పర్తిఒకక్ తినన్గా ఇటు డండి? మనము ఆయనను
సుత్తిదాద్ము. సరిగాగ్ మీ చేతులను పైకెతిత్, “పర్భువా, నా ఆతమ్ను రకిష్ంచినందుకు,
నీకు వందనములు,” అని చెపప్ండి. మంచిది, పర్తిఒకక్రు!

పర్భువా, నా ఆతమ్ను రకిష్ంచినందుకు, వందనములు.
పర్భువా, ననున్ శుదుధ్నిగా చేసినందుకు, వందనములు.
పర్భువా, నాకు ఇచిచ్నందుకు, నీకు వందనములు.
నీ గొపప్ రకష్ణ ఎంతో నిండైనది, మరియు ఉచితమైనది.

91 ఎలాటి ధనయ్మైన సంగతి! నీవు ఆయనను పేమిసాత్వా? “ఆమేన్,” చెపుప్.
[సమాజము, “ఆమేన్. ఆమేన్.” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఓ…పిలల్లారా,
సమసత్ము ఇపుప్డు సమాపత్మైనది. ఇక ఎంతమాతర్ము అకక్డ యుదధ్ము లేదు,
ఇక ఎంతమాతర్ము అకక్డ యుదధ్ములేదు, నీవు చేయవలసినది ఏదియును లేదు;
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అది ఇదివరకే ముగించబడింది. మనము కేవలము ఆనందించుటయే! ఓ, అయోయ్!
మనము ఆయనలో సం రుణ్లమైయునాన్ము!

…ఆనుకొను
పర్తి భయము నుండి సురకిష్తముగా మరియు కేష్మముగా;
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను .
ఓ, యాతికుని పర్యాణములో నడుచుట ఎంత రమయ్ముగా

యునన్ది,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను ;
ఓ, రోజు రోజు, దారి ఎంత పర్కాశముగా ఎదుగుతుంది,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను ,
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
పర్తి భయము నుండి సురకిష్తముగా మరియు కేష్మముగా;
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను .

చేతి రుమాలును కలిగిన మీరు, దానిని బయటకు తీయండి.
…ఓ, ఆనుకొను ,
పర్తి భయము నుండి సురకిష్తముగా మరియు కేష్మముగా;
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను .

ఇపుప్డు, నీ బైబిలు!
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
పర్తి భయము నుండి సురకిష్తముగా మరియు కేష్మముగా;
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను .

92 అది ఏమిటి? సురకిష్తముగా, కేష్మముగా, అంతా సమాపత్మైనది, అంతా
ముగించబడింది, యుదధ్ము సమాపత్మైనది, చివరి ముదర్ విపప్బడింది, ఆయన
ఆరోహణమైనాడు. హలెల్ య!

ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
పర్తి భయము నుండి సురకిష్తముగా మరియు కేష్మముగా;
ఆనుకొను , ఆనుకొను ,
శాశవ్తమైన హసత్ముపై ఆనుకొను .

93 దేవుడు మనలను ఎకక్డ నుండి తీసియునాన్డో, ఆ ళి వైపు మన తలను
వంచుదాము, ఒక రోజున మనము మి యొకక్ ళి నుండి పైకి వెళతాము.
ఏలయనగా, మన పర్భువు, మటిట్ నుండి తీయబడాడ్డు, మటిట్లోనికి వెళాళ్డు;
ఆయన అమరత్ మైన ఆతమ్ను ఇచుచ్టకు, మటిట్లోనికి వెళిళ్, మటిట్ నుండి పైకి
తీయబడాడ్డు. మరియు ఆయనలోయునన్ వారంద , ఒక దినమున, ధనయ్మైన
పాంతములోనికి, ఆయనతో ఆరోహణమవుతాము.
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94 మనము మన తలలను వంచియుండగా. ఈ ఉదయమున సోదరుడు సిమ్త్
మన మధయ్ యుండుటను నేను సాత్ను, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యొకక్ సంఘకాపరి;
గతరాతి ననున్ పిలిచియునాన్డు. సిమ్త్ సోదరుడా, నీవు బయటకు అడుగు
వేయగలవా. ఇపుప్డు నేను ఆశచ్రయ్పోతాను, సోదరుడు సిమ్త్, పారథ్న దావ్రా
మనకు సెలవిచుచ్చుండగా. మీరు మీ గృహములకు వెళుళ్టకు తవ్రపడుచుండగా,
మీ అలాప్హారమును తీసుకోండి. తిరిగి సండే క్ల్ టము కొరకు, బాపిత్సమ్ము

టము కొరకు తిరిగిరండి, వెంటనే తొమిమ్దినన్రకు పారంభమవుతుంది.
సోదరుడు సిమ్త్ పారిథ్ంచి, మనకు సెలవిచుచ్చుండగా, మన తలలను
వంచుదాము. 
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