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 …?…ఇకక్డ తరగతిలో ఉండి ఆనందించాను…[టేపుపై ఖాళీగా
ఉనన్ది—సంపా.] మరియు ఇపుప్డు హెబీ మొదటి పుసత్కం, పౌలు అని,

మనము కనుగొనాన్ము, లేదా మనము నముమ్చునాన్ము. వేదాంత పండితులు
ముగింపునకు వచాచ్రు; సరిగాగ్ దానిని ఏది, లేదా ఎవరు వాసారో వారికి
తెలియదు. అయితే, కొదిద్గా ఆతీమ్య వివేచనగలవారు ఎవరైనాగానీ అది పౌలు
అని డగలరని, నేను నముమ్చునాన్ను. అది—అది పౌలు అని, చాలా మంది
రచయితల దావ్రా, నమమ్బడుచునన్ది. మరియు అతడు ఎలా…
2 1వ అధాయ్యంలో, అది పర్భువైన యేసును హెచిచ్సుత్నన్టుల్ మనము
కనుగొనాన్ము. ఓ, దమసుక్ వెళేళ్ మారగ్ములో తాను కలిగియునన్ ఆ—ఆ
అనుభవం దావ్రా పించుటకు, అతడెటుల్ తీసుకువచెచ్ను కదా. ఇపుప్డు, పౌలు,
పారంభమునుండే, ఒక నిజమైన వేద పండితుడైయుండెను. ఆనాటి అతుయ్తత్మ
బోధకులలో ఒకడైన గమలీయేలు ఆధవ్రయ్ంలో, పౌలు బోధించబడాడ్డు. మరియు
అతడు తెలివైనవాడు మరియు మేధావి, మరియు నిజంగా ఒక వివేకముగల
బైబిలు పండితుడైయుండెను.
3 మరియు నేను దీనిని కనుగొనాన్ను, అతడు తన జేబులో అధికారిక
ఉతత్రువ్లతో, ఆ ధనయ్కరమైన పాచీన సువారత్ మారగ్ంలో ఉనన్వారందరినీ
బంధించడానికి, అతడు దమసుక్ మారగ్ంలో వెళుళ్చునన్పుప్డు, అతడు
యదారథ్ముగానే ఉండెను. కానీ, నేనెలల్పుప్ నముమ్నది ఏమిటనగా సెత్ఫను
చనిపోవడానిన్ పౌలు సాడు గనుక, అది నేరుగా అతణిణ్ తాకి ఉంటుందని
నేను తలంచుచునాన్ను. అతడు సెత్ఫను మరణానికి సమమ్తించినపుప్డు, మరియు
అతణిణ్ రాళల్తో కొటిట్నవారి వసాత్లను పటుట్కునన్పుప్డు, అపుప్డు సెత్ఫను యొకక్
రకత్ము విషయములో పౌలు దోషి అయాయ్డు. మరియు అతడు ఒపుప్కొని,
ఇటల్నాన్డు, “నేను అసలు అరుహ్డను కాను,” ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఎందుకనగా
నేను ఆయన—ఆయనయొకక్, హతసాకిష్యైన, సెత్ఫను యొకక్ రకాత్నిన్
చిందించాను.” ఎందుకనగా, అతడు దానికి సాకష్ మిచాచ్డు.
4 మరియు మీరు దేనికైనా సాకష్ మిచిచ్నయెడల, మీరు సరిగాగ్ దానిలో
పాలిభాగసుత్లైనంత దోషి అవుతారు. కావున మనం సాకష్ మిచిచ్, “ఓ, అవును,
వారు ఈ ఫలానా-మరియు-ఫలానా, విషయానిన్ చేసి ఉండాలిస్ంది కాదు,”
అని చెపిప్నయెడల, నీవు చెపుప్చునన్ దాని రిచ్ జాగర్తత్ వహించుము,
ఎందుకనగా నీ తీరుప్ తీరుచ్ విధానానిన్ బటిట్ నీవు దోషివి అవుతావు. నీవు
నిరణ్యించలేకపోతే, ఏమీయు చెపప్వదుద్, కేవలం దానిని వదిలేయండి.
పిదప నీవు కైసత్వుడవని సాకష్ మిచిచ్నపుప్డు, అపుప్డు నీవు దోషివి అవుతావు.

శారా? నీవు ఒక కైసత్వునిగా ఉనన్ందుకు దోషివి అవుతావు, మరి నీవు
దానికి తగినటుల్ జీవించవలసియునన్ది. మరియు పరిశుదధ్ గర్ంథములో దేవుడు
ఒక—ఒక వాగాద్నము చేసినపుప్డు…నేను ఇకక్డ చకాల కురీచ్లో ఉనన్ ఒక
వయ్కిత్ని సుత్నాన్ను. దేవుడు ఒక వాగాద్నము చేసినపుప్డు, ఆయన దానిని
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నెరవేరుచ్వరకు ఆ వాగాద్న విషయమై ఆయన దోషి అవుతాడు. ఆయన, దేవుడు
వాగాద్నము చేసినపుప్డు ఆయన దోషి అవుతాడు. మరియు లేఖనాలు డా అవి
నెరవేరేవర దోషి అవుతాయి. శారా? దేవుడు పలికిన ఒక—ఒక మాటగా
అవి—అవి సరిగాగ్ అకక్డే ఉనన్వి. మరియు అది నెరవేరచ్బడవలసియునన్ది
లేనిచో దేవుడు దోషి అవుతాడు. శారా?
5 మరియు కావున పౌలు, ఒక బోధకుడైయుండి, మరియు ఆ రోజు
దమసుక్నకు తన దారిలో వెళుళ్చుండగా, దాదాపు, అది మధాయ్హన్ సమయమని,
నేను ఊహిసుత్నాన్ను. ఆకాశము నుండి అకక్డ ఒక గొపప్ వెలుగు పర్కాశించినది,
మరియు అది అతనికి గుడిడ్తనము కలుగజేసినది, మరియు అతడు—అతడు

మి మీద పడిపోయెను. మరియు అది ఎవరనన్ది తాను తెలుసుకొనగోరాడని
అతడు చెపెప్ను. ఒక సవ్రము మాటలాడి, మరియు ఇటుల్ చెపెప్నని అతడు
చెపెప్ను, “సౌలా, సౌలా, నీవెందుకు ననున్ హింసించుచునాన్వు?” అది అపొసత్లుల
కారయ్ములు 8వ అధాయ్యమని నేను నముమ్చునాన్ను.

మరియు అతడిటల్నాన్డు, “నేనెవరిని హింసించుచునాన్ను?”
6 మరియు ఆ సవ్రము తిరిగి వచిచ్, మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను యేసును.”
ఓ! “నేను యేసును, మరియు మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్ము.”
మరియు అపుప్డు యేసు ఏమైయుండెను? యేసు, ఆయన ఆ వెలుగైయుండెను,
పర్కాశించుచునన్ ఒక గొపప్ వెలుగైయుండెను.
7 ఇపుప్డు మనలిన్ పోతస్హించి మరియు ఇకక్డ ఒక ఆధారానిన్
పొందడానికైయునన్ది. ఆయన ఒక మానవుడైయునన్పుప్డు, ఆయన ఒక వెలుగు
ఎలా అయాయ్డు? ఇపుప్డు, ఏ ఒకక్ …

అకక్డ ఆలయం యొకక్ కాపలాదారులైనటువంటి, కొంతమంది
సైనికులు పౌలుతో ఉనాన్రు, నిరబ్ంధించడానికి పోవుచునాన్రు. పౌలు
పర్ధాన నాయకుడైయునాన్డు. మరియు వారి గుంపుల నిమితత్ం మరియు
అటువంటివాటి నిమితత్ం, మరియు వారిలోనునన్ వారి మతపరమైన నిరీకష్ణ
నిమితత్ం, వారు ఆ పర్జలను బంధించడానికి వెళుళ్చునాన్రు.
8 అయితే, ఇపుప్డు, ఒక పెదద్ వెలుగుగా యేసు ఇకక్డ ఉండెను. ఇపుప్డు,
మీకు జాఞ్పకమునన్యెడల, ఆదిలో, యేసు ఒక వెలుగైయుండెను. యేసే దేవుని
నుండి బయటకు వచిచ్న ఆ లోగాస్. మరియు ఆయన…ఇశాయేలు పిలల్లను
అరణయ్ముగుండా నడిపించిన ఆ నిబంధన త ఆయనే. మరియు వారు

సిన ఆ అగిన్సత్ంభము ఆయనే. మరియు ఆయన…మరియు ఆయన ఇకక్డ
మి మీద ఉనన్పుప్డు, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను దేవునియొదద్ నుండి

వచిచ్యునాన్ను, మరియు నేను దేవునియొదద్కు తిరిగి వెళుళ్చునాన్ను.” కావున
ఆయన ఒక అగిన్సత్ంభములో నుండి, ఒక మానవునిలోకి వచిచ్నయెడల, పిదప
ఆయన ఉనన్ చోటికే తిరిగి వెళిళ్నయెడల, ఆయన మళీళ్ ఒక వెలుగులోనికే
వెళాళ్డు. మరియు పౌలు ఆయనను సినపుప్డు, అదిగో ఆయన ఒక వెలుగుగా
అకక్డ ఉండెను.
9 ఇపుప్డు, పౌలుతోనునన్ సైనికులంద ఆ వెలుగును డలేదు.
అటువంటపుప్డు ఒకరు డగలుగుట మరియు ఇతరులు
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డలేకపోవుటయనన్ది సాధయ్మా? నిశచ్యంగా. అది సరియే. అతడు, పౌలు,

దానిని శాడు, కానీ ఆ మిగతావారు ఆ వెలుగును డలేదు.
10 ఇపుప్డు, పేతురు చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు, ఈ వెలుగు చెరసాలలోనికి వచిచ్,
తలుపులు తెరిచినటుల్ మనము కనుగొంటాము. మరియు అతడు…పేతురు
వెళుళ్చునపుప్డు, వారు బయటకు వెళళ్గా, ఆ వెలుగు మిగతా కాపలాదారులను
గుడిడ్వారిగా చేసినది. మరియు అతడు తలుపునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, అది
సవ్యంగా దానికదే నిశశ్బద్ంగా, తెరచుకొని, అతని వెనుక సుకునన్ది. లోపలి
చెరసాల నుండి, అతను బయటి తలుపు వరకు వెళాళ్డు. అది దానంతట అదే
సవ్యంగా తెరచుకునన్ది, అలాగే నిశశ్బద్ంగా సుకునన్ది. ఆపై అతడు ఒక
సందు నొదద్కు వెళిళ్, నగర వీధిలోనికి వెళిళ్పోయాడు. మరియు, “నేను కల
కంటునాన్నా?” అనన్టుల్, అతడు తన కళళ్ను రుదుద్కునాన్డు. ఏమి జరిగినదో
అతనికి తెలియదు. కానీ, పర్భువు యొకక్ త, మోషేను సముదర్ము వదద్కు
నడిపించి మరియు దానిని పాయలు చేసిన అగిన్సత్ంభముగా ఉనన్ అదే త,
ఓ, ఆ మృత సముదర్ము…ఎరర్ సముదర్ము ఇరువైపులా గోడవలె నిలచినది,
దానిగుండా ఇశాయేలీయులు నడచి వెళిళ్రి.
11 మరియు వారు పొంగుచునన్ యోరాద్ను వదద్కు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన
అకక్డ తనను తాను కనబరచుకోలేదు. కానీ ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు,
ఎందుకంటే ఆయనే దానిని పాయలు చేసాడు. మరియు ఆ మైదానాలనీన్
నీటితో నిండియునన్టిట్, ఏపిల్ మాసంలో వారు దాటి వెళాళ్రు. మరియు ఆయన
వసంత ఋతువును నిలిపెను, మరియు ఆయన మంచును కరగకుండా చేసెను,
ఎందుకంటే అది ఎతుత్గా మరియు మరి ఎతుత్గా గోడ కటట్లేదు; అది కేవలం
నిలిచినది. అదీ మన యెహోవా. అదీ మన పర్భువైన యేసు. కేవలం నిలిపివేసెను;
మరియు వారు పొడి నేల మీద నడిచి వెళాళ్రు.
12 ఇపుప్డు, ఆయన వారిని రిచ్ జాగర్తత్ వహిసాత్డని దేవుడు వాగాద్నం
చేశాడు, కాబటిట్ ఆయన తన వాగాద్నానికి బదుద్డైయునాన్డు. ఇపుప్డు, పౌలు,
ఈ విషయాల రిచ్ ఎరిగినవాడై, మరియు వాటిని తెలుసుకొనన్వాడై, అతడు
భాగయ్వంతుడైనాడు, ఎందుకనగా దేవుడు నేరుగా పౌలుతో మాటాల్డుచుండెను.
ఆయన అతనితో ఉనన్ సైనికులతో మాటాల్డుటలేదు. ఆయన పౌలుతో మాతర్మే
మాటాల్డుచునాన్డు.
13 ఇపుప్డు, పర్భువు యొకక్ త ఒక నకష్తర్ం పంలో, దిగి వచిచ్నపుప్డు;
మరియు ఆ నకష్తర్-పరిశోధకులు, భారతదేశపు ఆ జాఞ్నులు, వారు ఆ నకష్తానిన్

సినపుప్డు, వందల మైళళ్ వరకు దానిని వెంబడించారు. మరియు అది పర్తి
నకష్తర్ పరిశోధనా శాలను దాటి వెళిళ్నది, ఎందుకంటే వారు నకష్తాల దావ్రా
కాలానిన్ అధయ్యనము చేసాత్రు. మరియు ఆ నకష్తానిన్ జాఞ్నులు తపప్ మరెవవ్

డలేదు. ఓ, మై! అది మిమమ్లిన్ ఉతాస్హపరచుటలేదా?
14 అపుప్డు, మీరు డండి, దేవుడు సంసథ్లతో వయ్వహరించడు. ఆయన
వయ్కుత్ల గుంపులతో వయ్వహరించడు. ఆయన ఒకొక్కక్రితో వయ్వహరిసాత్డు.
ఆయన వయ్కిత్గతంగా తనను తాను బయలుపరచుకుంటాడు. మరియు
ఇపుప్డు—ఇపుప్డు దీనిని చెపాప్లంటే, దీనిని చెపుప్టకు కాదు…దేవుడు నా
హృదయమును ఎరిగియునాన్డు. మరియు ఇది వయ్కిత్గతముగా, సవ్ంత పర్శంసల
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కొరకు చెపుప్టలేదు; ఇపుప్డు, కేవలం అకక్డ ఉండుటకైయునన్ది. అయితే, అదే
దేవుడు, అదే యేసు, ఈ ఉదయం మనతో ఉనాన్డని, మీకు తెలియునా? మీలో
పర్తి ఒకక్ , ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డనన్దానికి సంబంధించిన ఒక చినన్, వయ్కిత్గత
సాకష్ మును కలిగియునాన్రని, మీకు తెలియునా? మరియు…ఆయన వేరే
దినములలో చేయని ఒక కారయ్మును ఈ దినమున మన కొరకు చేసియునాన్డు;
ఈ దినమున ఆయన తన ఫోటోను తీయబడనిచెచ్ను. మనము దానిని సరిగాగ్
అకక్డ వేలాడదీసుకునాన్ము. సారా? ఆ అగిన్ సత్ంభము, అది అదే పర్భువైన
యేసు.
15 ఆయన ఇపుప్డు ఎలా పని చేసుత్నాన్డో డండి. ఆయన అదే పర్భువైన
యేసు అయినటెల్తే, ఆయన అవే కియలు చేసాత్డు, ఎందుకనగా పరిశుదధ్
గర్ంథము ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.”
16 ఇపుప్డు, ఇది సరియైనదా లేక తపాప్, అని పౌలు ఏదైనా చెపుప్టకు ముందే,
మొదట అతడు ఐగుపుత్నకు వెళిళ్ మరియు అది లేఖనానుసారమైనదా కాదాయని
కనుగొనుటకు, అకక్డ డు సంవతస్రాలు గడిపెను. మీకు అసలు అది
తెలుసా? పౌలు మారిన తరావ్త, అతను డు సంవతస్రాలు ఐగుపుత్నకు
వెళాళ్డు. అకక్డ అతడు నివసించాడు, మరియు అకక్డే అతడు ఈ గొపప్ జాఞ్నానిన్
నేరుచ్కునాన్డు.
17 ఇపుప్డు, ఏ పోలిక చెపప్టం కాదు గానీ, కేవలం పరిశుదాధ్తమ్ ఎలా
ఇంకను అదే విధంగా ఉనాన్డనన్ది నేను మీకు చెపుప్చునాన్ను. ఇపుప్డు,
సంవతస్రాల కితం, ఈ త పర్తయ్కష్మై మరియు సంగతులను పించే
విషయము, ఇకక్డునన్ నా సంఘమునకు జాఞ్పకముండును. నేను దాని రిచ్
కొంచం సందేహమును కలిగియుంటిని. పాత-కాలపు వారలారా, అది మీ
అందరికీ తెలియును. ఒకవేళ మీరు…అది సరియైతే, మీరు వినినపుప్డు, మీ
చేతిని పైకి ఎతత్ండి. అవును. డండి, ఆ పాత-కాలపు వాళళ్నాటి నుండి, డా,
సంఘానిన్ డండి. శారా? నేను సందేహంతో ఉనాన్ను, ఎందుకనగా
అది దయయ్పు సంబంధమైనదని బోధకులు నాకు చెపాప్రు. మరియు నేను ఒక
విధంగా దానిని విశవ్సించాను, కానీ నేను వేచియునాన్ను. నేను దాని గురించి
ఏమీ చెపప్కుండేవాడిని.
18 కానీ, ఓ, పర్భువు నామము సుత్తింపబడును గాక! ఒక రాతి, అకక్డ,
ఆయన దిగి వచెచ్ను, ఒక దేవ త, మరియు ఆయనే అని, దానిని లేఖనాలలో
బయలుపరచెను. మరియు నేను లేఖనాలలో దానిని సినపుప్డు, అపుప్డు
దానితో పర్పంచవాయ్పత్ంగా బర్దద్లు చేయడానికై, ఆ వరత్మానము వునన్ది.
19 అకక్డ నుండి ఓరల్ రాబర్ట్ , ఎ.ఎ. అలెన్, టామీ ఆసాబ్ర్న్, టామీ హిక్స్
మరియు ఇంకేమిటి, వారు బయలువెళిళ్నారు. శారా? అది పర్జలకు ఒక
వరత్మానమైయునన్ది.
20 మరియు యేసు నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.
లేఖనాల పర్కారం, ఆయన ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు. ఆయన ఒకక్టే విధంగా
చేసాత్డు. ఆయన ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు. మరియు ఆయన ఒకక్టే విధంగా పని
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చేసాత్డు. ఆయన తనను తాను ఒకక్టే రీతిగా పర్తయ్కష్పరచుకుంటాడు. మరియు
ఈ ఉదయమున, ఆయన ఇకక్డ, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు. ఇపుప్డు మనము
ఆయనను డవచుచ్; మనము డకపోవచుచ్. ఏది ఏమైనపప్టికీ, సరిగాగ్
ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డనన్ ఒక సాకాష్నిన్ మనము కలిగియునాన్ము.
21 ఇపుప్డు, మనం ఇపుప్డు కనుగొనునది ఏమిటనగా, పౌలు, ఈ
అనుభవముపై ఆధారపడి, మరియు ఈ ఉతత్రాలను వా త్, వాటిలో చాలా
వరకు చెరసాల నుండి వాసాడు, అతడు పాత నిబంధనను, కొతత్ నిబంధనతో
సరిపోలాచ్డు. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఈ పరిశుదధ్ గర్ంథము యొకక్ చివరి
రచయిత, పేరేపణతో, దేవుడు దిగివచిచ్ మరియు అతనితో ఇటుల్ చెపెప్ను,
“ఎవడైనను దీనితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల లేదా ఎవడైనను దీని
నుండి ఏదైనను తీసివేసినయెడల, వాడు, జీవగర్ంథములో తన భాగము
నుండి బయటకు తీసివేయబడతాడు.” కాబటిట్ మనము దీనికి ఏదైనా ఒకక్
విషయమునైనా కలుపుటకు ధైరయ్ం చేయరాదు. ఓ, అది ఉనన్టుల్గానే అది
ఉండవలసియునన్ది, దానికి ఏదీ కలప డదు. మరియు దీనిలోనునన్ పర్తీదాని
కోసం మనం పోరాడాలి. నాకు ఇంకా ఎకుక్వ ఏదియు అవసరం లేదు, మరియు
తకుక్వ ఏమీ అకక్రేల్దు. నాకు అది ఏమి చెపుప్చునన్దో అది మాతర్మే కావాలి.
22 ఇపుప్డు, ఈ హెబీ పుసత్కానిన్, నేను ఎనున్కొనుటకుగల కారణం; ఒక ఉదేద్శయ్ం,
ఒక విషయం; ఈ ఉతత్రమైయునన్ది, “పియమైన బెనాహ్మ్ సహోదరుడా,”
మరియు ఆ రీతిగానునన్ది. మరియు, నేను—నేను, మనం వాకయ్ముతో
ఉండగోరుచునాన్ము.
23 ఇపుప్డు, 1వ అధాయ్యం, యేసును హెచిచ్ంచుటయైయునన్ది, కావున
ఆయనే పర్ధానుడు. మరియు గత రాతి, ఆయన ఆ గొపప్ ఆరంభములో ఉండెనని,
పౌలు మనకు తెలియజేసెను. మరియు 7వ అధాయ్యంలోని గొపప్వాడు “ఆ
షాలేము రాజైన, మెలీక్సెదెకు,” కనాన్ అతడు ఎంతమాతర్ము తకుక్వ కాదని
మనము కనుగొనాన్ము.
24 మరియు ఇపుప్డు, ఈ ఉదయం, 2వ అధాయ్యములో, మనం ఆయనను
వేరే—వేరే కోణము నుండి సమీపించెదము. ఇపుప్డు, పౌలు యేసును
హెచిచ్ంచుచుటను రిచ్న ఈ గొపప్, మహతత్రమైన వరత్మానమును మనకిచిచ్న
తరావ్త, అదేదనగా, “దేవ తలు డా ఆయనను ఆరాధించునటుల్ చేసెను.”
మరియు ఇకక్డునన్, ఈ మి, అది ఎంత పురాతనమైనదో, అని నేను
ఆలోచిసుత్నాన్ను: “మరియు ఆయన ఉతత్రీయమువలె దానిని మడిచివేయును,
అయితే అవనిన్ నశించును, కానీ నీవు నిలచియుందువు.”
25 మరియు 2వ అధాయ్యంలో లేదా, 2వ వచనంలో, అది ఇటుల్నన్దని
నేను నముమ్చునాన్ను, “ఈ దినములలో ఆయన తన కుమారుని దావ్రా
మనతో మాటాల్డెను.” మరియు, డండి, “ఆయన రవ్కాలమందు నానా
సమయములలోను, నానా విధములుగాను పర్వకత్లదావ్రా మాటాల్డెను.” మనము
దాని గుండా వెళిళ్, పర్వకత్లు అంటే ఏమిటి, మరియు దేవుడు పర్వకత్ల దావ్రా తన
వరత్మానమును ఎలా తీసుకువచాచ్డనన్ది కనుగొనాన్ము. “అయితే ఈ అంతయ్
దినమున ఆయన తన కుమారుడైన, యేసు దావ్రా, అనగా పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
మాటాల్డెను. అపుప్డైతే, ఆయన పర్వకత్ల దావ్రా మాటాల్డినాడు.” పిదప మనము
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వెనుకకు వెళిళ్, ఆ పర్వకత్లంద కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్ను తమలో కలిగియునాన్రని
కనుగొనాన్ము.
26 మనం యోసేపు వదద్కు వెళిళ్ మరియు అతను కీసుత్కు పరి రణ్మైన
మాదిరిగా ఉనాన్డని కనుగొనాన్ము. మోషే వదద్కు వెళిళ్, మరియు అతను
కీసుత్కు పరి రణ్మైన మాదిరి అని కనుగొనాన్ము. పిదప మనము దావీదు వదద్కు

డా వచాచ్ము. మరియు ఎందుకో తెలియదు కానీ, యె షలేములో దావీదు
తోసివేయబడినపుప్డు, ఆ కొండపైకి వెళిళ్, మరియు ఆ ఒలీవల కొండపైనుండి
వెనుకకు సి, అతను తిరసక్రించబడినందుకు యె షలేమును రిచ్
ఏడాచ్డు. అపప్టి నుండి ఎనిమిది వందల సంవతస్రాల తరువాత, దావీదు
కుమారుడు యె షలేములో, రాజుగా తిరసక్రించబడాడ్డు, మరియు అదే
కొండపై నుండి ఏడాచ్డు. ఓ, కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్, వయ్కుత్లతో వయ్వహరించుచునన్ది!
27 ఇపుప్డు, పౌలు ఇలా చెపప్డం, పారంభించాడు:

కావున మనము వినిన సంగతుల విషయమై మనము మరి విశేష
జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను,…

28 2వ అధాయ్యం, ఇపుప్డు, మనము పారంభిసుత్నాన్ము.
కావున మనము వినిన సంగతుల విషయమై మనము మరి విశేష
జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను, ఏ సమయంలోనైనా…మనము వినిన
సంగతులనువిడిచిపెటట్కుండవలెను.

29 ఓ, ఈ ఉదయం ఈ ఆలయంలో దేవుడు దానిని ఇంటివరకు
నడిపించునుగాక. పరిశుదాధ్తమ్ దానిని మీ హృదయాలలో చాలా లోతుగా
నానబెటాట్లని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. “మనము వినిన సంగతులను
విడిచిపెటట్కుండునటుల్ మనము మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను.” ఆ గొపప్
యెహోవా దిగివచిచ్, మరియు ఆయన చేయునటువంటి కియలను చేయుటను
మరియు లేఖనము వెంబడి లేఖనముతో, అవి సతయ్మని, సరిపోలచ్బడుటను
మనము సినపుప్డు, మనం ఎటువంటి పర్జలుగా ఉండవలసియునన్ది కదా?
మరియు మనము కొనిన్సారుల్ దుంగలపైనునన్ బొడిపెల వలె రుచ్ంటాము,
మరియు అసలు పటిట్ంపే లేకుండ ఉంటాము. మనము పర్తీ నిమిషం, పర్జలను
కీసుత్ దగగ్రకు చేరేచ్ పర్యతన్ంలో, తీరికలేకుండా ఉండవలసియునన్ది. మనము
సజీవమైన రాళుల్గా ఉండవలసియునన్ది. మనం ఇపుప్డునన్టుల్ ఎనన్
బదధ్కంగా ఉండ డదు. మనము సంఘానికి వెళాత్ము, మరియు పర్భువైన యేసు
ఏదో ఒకటి చేయడానిన్ మనం సాత్ము, లేదా—లేదా మనలిన్ ఎంతగానో
దీవించటం సాత్ము, మరియు పిదప, మనం—మనం తిరిగి బయటకు వెళిళ్
మరియు ఇటుల్ చెపాత్ము, “చాలా మంచి టము.”
30 ఇపుప్డు, వాకయ్ము పర్సంగించబడుట, మనము దానిని ఆనందిసాత్ము, కానీ
ముఖయ్మైన విషయం అది కాదు. అది కాదు. మనం సాధారణంగా పర్భువును
ఆరాధించినటుల్, వాకాయ్నిన్ బోధించబడటం ముగిసిన తరావ్త, మనం ఆయనను
ఆరాధించడం కాదండి. అది అదుభ్తమే. కానీ మన జీవితంలో పర్తి ఘడియ
మనం ఆయనను ఆరాధించాలి. మనం పనిలో ఉనన్పుప్డు, మనం ఆయనను



హెబీ పతిక, రెండవ అధాయ్యము 1 7
ఆరాధించాలి. అవకాశం వచిచ్న పర్తిసారీ, ఆయనను రిచ్ సాకష్ మిచుచ్ట దావ్రా
పర్భువును ఆరాధించాలి.

మీరు సినచో, మీలో కొందరు సీత్లు, తపిప్దములో ఉనన్ ఒక సీత్ని
సిన యెడల, ఆమెను పటుట్కుని మరియు ఇటుల్ చెపుప్ట దావ్రా పర్భువును

ఆరాధించండి, “సహోదరి, ఇంతకంటే శేషఠ్మైన ఒక జీవితం ఉనన్ది.”
31 పురుషులారా మీ పని వదద్, పర్భువు యొకక్ నామమును ఒక వయ్కిత్
వయ్రధ్ంగా ఉపయోగించడానిన్ మీరు వినినపుప్డు, మీరు ఆ అవకాశానిన్
ఉపయోగించుకుని మరియు అకక్డికి వెళిళ్, అతని చెయియ్ పటుట్కుని, మరియు
ఇటుల్ చెపప్ండి, “అయాయ్, దీని కంటే శేషఠ్మైన జీవితం ఉనన్ది. నీవు అటిట్ మాటలను
ఉపయోగించ డదు.” మరియు అతనికి సాతీవ్కమైన, సునిన్తమైన విధానంలో
చెపప్ండి. ఆ విషయములనిన్యు ఆరాధనే.

మరియు ఎవరైనా అనారోగయ్ంతో ఉండుటను మనం సినపుప్డు,
ఇక చేసేదేమీ లేదని వైదుయ్డు చెపిప్నపుప్డు, “పారథ్నకు సమాధానమిచేచ్ ఒక
పరలోకపు దేవుడు ఉనాన్డు,” అని వారికి చెపుప్ట దావ్రా, మనము దేవుణిణ్
ఆరాధించవలసియునన్ది.
32 మరియు అవి జరుగు మరియు చేయబడుటను మనము సుత్నన్టిట్,
ఆ కారయ్ములు జరుగుటను మనము సినపుప్డు, మనము ఈ విషయాలను
ఎనన్ జారిపోనివవ్ డదు. మనము వాటిని మన వేళళ్ సందుల నుండి
వెళిళ్పోనిసుత్ంటాము. ఈ రోజు గొపప్ పెంతెకోసుత్ సంఘముతో ఉనన్ విషయం
అదే. అది వారి చేతులలో ఉండగా, వారు ఆ పంట యొకక్ తనే వారి వేళల్
నుండి జారిపోనిచాచ్రు. అయితే, వారు ఏమి చేసారో డండి, వారు ఆ మిగతా
సంఘాల వలెనే చేసారు. “వారు తిరసాక్రము-…కోరహు బాటలో పరుగెతిత్,
మరియు నశించారు; మరియు కయీను మారగ్ములో వెళిళ్, మరియు కోరహు
చేసినటుల్ తిరసాక్రము చేసి నశించిరి.”
33 వారు సంసాథ్గతమైపోయారు. మనమందరం ఒకటిగా ఉండగలిగే
సహోదరతావ్నిన్ కలిగియుండటానికి బదులు, వారు తమను తాము సంసథ్గా
ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. చినన్ సంసథ్లను మరియు చినన్ ఇజమ్ లను తయారు చేసి,
అకక్డ నుండి మొలకెతిత్ మరియు సహోదరభావానిన్ బర్దద్లు చేసిరి. మరియు మీరు

డలేనిచో, బాపిట్సుట్ మరియు పెసిబ్టేరియనుల్ దానిని పటుట్కొనబోవుచునాన్రు,
ఎందుకనగా, “దేవుడు ఈ రాళళ్వలన అబాహామునకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడు.”
మరియు మనము—మనము ఐకయ్మతయ్ముగా లేకపోవుట దావ్రా దానిని మన
చేతుల నుండి జారిపోనిచాచ్ము.
34 తెలల్వాడి చేతిలో భారతీయులు ఈ దేశానిన్ ఎలా పోగొటుట్కునాన్రు?
ఎందుకంటే వారిలో ఐకయ్త లేకుండా విడదీయబడుటవలెనే. వారు ఒకక్ పెదద్
ముందంజను వేసియుంటే చాలును…అయితే వారు వారిలోనే ఒకరితోనొకరు
పోటాల్డుచుండిరి. వారు అంద కలిసికటుట్గా ఉనన్చో, వారు తమ రాజాయ్లను
నిలబెటుట్కొనియుందురు.
35 మనము దానిని ఎలా పోగొటుట్కొనబోవుచునాన్ము? ఎందుకంటే మనము
విడదీయబడియునాన్ము. దేవునితో మనకునన్ అనుభవానిన్ మనం ఎలా
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కోలోప్తామంటే, మనము విడదీసాత్ము. మనము ఒక దానిని సాథ్పించి, మరియు
దీనిని మెథడిసుట్ అని—అని, మరియు దీనిని బాపిట్సుట్ అని, మరియు దీనిని
అసెంబీల్స్ అని, మరియు ఇది వనెన్స్ అని, మరియు ఇది మరొకటి-అని,
మరియు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ అని, మరియు నాజరీన్ అని, పిలిగిం హోలినెస్ అని
పిలుసాత్ము. మనము కీసుత్ యొకక్ శరీరానిన్ విడదీసాత్ము. మనము ఎనన్
విడదీయబడ డదు. మన ఆలోచనలోల్ బేధమును కలిగియుండవచుచ్ను,
కానీ మనము హృదయ రవ్కంగా సహోదరులుగా ఉందాము. మనము
అటుల్ండాలని దేవుడు కోరుచునాన్డు. ఆయన దేవుని సంఘంమంతటి కొరకు
మరణించాడు. మరియు మనము ఐకయ్మతయ్ము లేకుండా ఉండగోరుటలేదు.

ఇపుప్డు ఏ సమయంలోనైనా మనము వాటిని
విడిచిపెటట్కుండునటుల్…మనమువిశేషజాగర్తత్ కలిగియుండవలెను.
ఎందుకనగా దేవ తల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము
సిథ్రపరచబడినందున,…

36 మీరు దీనిని వినాన్రా? “దేవ తల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము…”
ఇపుప్డు, త అనగా ఒక “వరత్మానికుడు.” త అనే పదానికి అరథ్ం “ఒక
వరత్మానికుడు.” మరియు ఇకక్డ మొదటి పుసత్కంలో, ఇపుప్డే శాను,
“దేవుడు, రవ్కాలమందు నానా సమయములలోను, నానా విధములుగాను
పర్వకత్లదావ్రా పితరులతో మాటలాడెను.” వారు దేవుని వరత్మానికులు. మరియు
వారు, వారు దేవుని వరత్మానికులైన యెడల, వారు దేవుని తలైయునాన్రు. ఒక
వరత్మానికుడు అనగా ఒక త; లేదా ఒక త అనగా, ఒక వరత్మానికుడు.
37 ఒక వరత్మానికుడు! ఈ ఉదయం, మీరు ఒక వరత్మానికుడైయునాన్రు.
మీరు…మీరు శుభవారత్లకైనా లేదా చెడు వారత్లకైనా ఒక
వరత్మానికుడైయునాన్రు. ఓ, మనం రాయబారులమని, మనం తలమని,
పునరుతాథ్నము యొకక్ వరత్మానికులమని తెలుసుకొనుటకు, అందముగా
ఉనన్ది కదా? మరియు కీసుత్ జీవించుచునాన్డనుటకు, మనము ఈ పాపపు
పర్పంచానికి దేవుని యొకక్ వరత్మానికులమైయునాన్ము. ఆయన మన
హృదయాలలో, జీవిసుత్నాన్డు. ఆయన మన ఆతమ్లలో, జీవిసుత్నాన్డు. మరియు
ఆయన మనలను నీచమైన పాపపు జీవితం నుండి తీసుకువచిచ్, మరియు
మనలను హెచిచ్సాత్డు, మరియు మన అంతరాతమ్లో ఒక “హలెల్ యా”
ను ఇచుచ్ను, మరియు మనలను తన జీవులనుగా చేయును. మనము
వరత్మానికులము, నిబంధన తలమైయునాన్ము. ఎంత అదుభ్తం!
38 మరియు ఇపుప్డు, పాత నిబంధనలో, “దేవ తల దావ్రా పలుకబడిన
వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినటెల్తే—అటల్యితే,” ఆ విధంగా అది సరిగాగ్నే ఉండాలి.
పాత నిబంధనలో, ఒక పర్వకత్ యొకక్ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడే ముందు,
అది పరీకిష్ంచబడి మరియు ని పించబడాలి. ఈనాడు మనలాగ, వారు దాని
విషయంలో వదులుగా లేరు.
39 ఊరకే బయటకు వెళిళ్, మరియు “ఓ, దేవునికి మహిమ, అది అంతే!” అని
ఏదైనా ఒక ఉదేవ్గానిన్ లేదా మరి దేనినైనా కలిగియుంటే, మీరు పొరబడినటేల్.
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బైబిలు చెపిప్నది, ఏమిటనగా, “అంతయ్ దినములలో, దయయ్ము కైసత్వాయ్నిన్

చాలా దగగ్రగా అనుకరిసుత్ంది, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడినవారిని సహితం మోసము
చేసుత్ంది.” అది నిజం. కావున, మనం దానిని పరీకిష్ంచాలి.
40 మరియు వారు వారి కాలంలో దానిని ఎటుల్ పరీకిష్ంచారు? ఊరీము
తుమీమ్ము వదద్. దానిలో ఆ రాళళ్ను కలిగియునన్టిట్, అహరోను యొకక్ ఎఫోదు:

రయ్కాంతం, కెంపు, వజర్ము, మాణికయ్ం, నీలము. ఈ పనెన్ండుగురు గోతర్కరత్ల
జనమ్ను చించే, ఆ రాళళ్నిన్యు, అహరోను యొకక్ ఎఫోదులో ఉండెను.
మరియు ఒక పర్వకత్ పర్వచించినపుప్డు, మరియు ఆ పవితర్మైన వెలుగు దాని మీద
మెరిసినపుప్డు, దేవుడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అది సతయ్మైయునన్ది.” కానీ, అది ఎంత
వాసత్వంగా కనిపించినపప్టికీ, అది దాని మీద పర్కాశించనియెడల, అది సతయ్ము
కాదు. కావున, ఆ ఊరీము తుమీమ్ము ఆ యాజకతవ్ంతో పాటే వెళిళ్పోయినది.
41 అయితే ఈనాడు ఈ పరిశుదధ్ గర్ంథమే దేవునియొకక్ ఊరీము తుమీమ్ము.
మరియు ఒక పర్వకత్ పర్వచించినపుప్డు, అది ఖచిచ్తంగా పరిశుదధ్ గర్ంథముతో
మెరవవలసియునన్ది. అపుప్డు, దేవుడు చెపుప్ను, అపుప్డు ఆయన దిగివచిచ్
మరియు దానిని రుజువు చేయును.
42 ఓ, నేను ఈ రోజు దేవుణిణ్ ఎంతగా మహిమపరచగలను! నేను ఆలయమును
విడిచి వెళుత్నపుప్డు, ఇటువంటి, మరొక ఆదివారం ఉదయమును రిచ్
నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను. మరియు మీరు ఏడు త్ మరియు ననున్ వెళళ్వదద్ని
అడుగుచుండిరి. కానీ, నేను, దావీదు మరియు గొలాయ్తుపై బోధించినపుప్డు, మరి
అదుభ్తాలు జరిగే రోజులు గతించిపోయినవని చెపేప్ ఆ చలల్బారిన, భినన్మైన
పర్పంచానిన్ మీరు ఎలా ఎదురొక్నబోతునాన్రు.
43 నేను చెపాప్ను, “ఒక పెదద్ దిగగ్జం ఉనాన్డు, మరియు మనం అతణిణ్
చంపగలిగిన వెంటనే, మిగిలిన వారు ధైరయ్ం తెచుచ్కుంటారు.” మరియు పర్భువు
దానిని అనుగర్హించాడు. మరియు పిదప ఒక ఓరల్ రాబర్ట్ మరియు ఒక జాగర్స్,
మరియు మొదలగువారు ఉనాన్రు, ఖడాగ్నిన్ లాగి, మరియు మేము శ వులతో
పోరాడి, వారి నోళుల్ యించి, దేశము నుండి వెళళ్గొటాట్ము. అదుభ్తాలు
జరగవని వారు చెపప్లేరు, ఎందుకనగా అవి ఇకక్డ ఉనాన్యి. నిశచ్యంగా. దేవుని
వాకయ్ము నితయ్మైనది. అది ఊరీము మీద మెరిసింది. వాకయ్ము మీద మెరిసింది,
అదే ఆయన యొకక్ ఊరీము తుమీమ్ము. మరియు అది దానిపై పర్కాశించినపుప్డు,
అది సాను లంగా ఉంది.

మరియు అవసరతలో ఉనన్ ఎవరికైనా, నీవొక పాపివైయుయ్ండి, ఎలా
రకిష్ంచబడాలని నీవు తెలుసుకొనగోరుచునన్యెడల, “పర్భువైన యేసుకీసుత్
నందు నమిమ్కయుంచుము.”
44 ఈనాడు, మీరు చేయవలసిన అనేక కారయ్ములు మనకు ఉనన్వి. “కొతత్
పేజీలను తిరగేయాలి. రకిష్ంపబడుటకు మీరు దీనిని చేయాలి మరియు దానిని,
చేయాలి.”

నేను ఫిలిపీప్ చెరసాల అధికారి గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఈ అధికారి
పౌలును ఇటుల్ అడిగెను, “రకష్ణ పొందుటకు నేను ఏమి చేయవలెను?”
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అది మీరు లేదా నేను అయితే, అతను చేయ డని కారయ్ములను
మనము అతనికి చెపిప్యుండేవారము. “నీవు మదయ్పానం మానేయాలి. నీవు
నీ—నీ దమాడుటను ఆపివేయాలి. నీవు దీనిని మానేయాలి. నీవు దానిని
మానేయాలి.”

పౌలు ఎనన్ అతనికి అటుల్ చెపప్లేదు. ఆయన కేవలం అతడుచేయవలసిన
కారయ్ములనే అతనికి చెపెప్ను. “పర్భువైన యేసుకీసుత్ నందు విశావ్సముంచుము,
మరియు నీవు రకిష్ంపబడుదువు.”
45 ఇపుప్డు, “నా మాటలు విని ననున్ పంపిన వానియందు విశావ్సముంచువాడు
నితయ్జీవము గలవాడు.” అదే ఊరీము తుమీమ్ము పర్కాశించుటయైయునన్ది,
పరిశుదధ్ యోహాను 5:24. “నీ వాయ్ధులనిన్ంటినీ సవ్సథ్పరచు యెహోవాను నేనే.”
యాకోబు 5:14, “పెదద్లను పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున నె
రాసి వారిని అభిషేకించవలెను, విశావ్ససహితమైన పారథ్న రోగిని సవ్సథ్పరచును.”
ఊరీము మెరుసుత్ంది. సారా? అది దేవుని యొకక్ నితయ్మైన వాకయ్ము.
46 ఎంతమంది నాసిత్క, అవిశావ్స, అజేఞ్యవాదులు, సంశయవాదులు లేచినా
నేను లెకక్చేయను. దేవుడు తన వాకయ్ పకష్మున నిలబడును. ఆయన దానిని
చేసాత్డని ఆయన వాగాద్నం చేశాడు.
47 “మరియు ఏ సమయంలోనైనా మనం వాటిని విడిచిపెటట్కుండునటుల్,
మనం వినన్ ఈ విషయాల పటల్ మనము విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను.
ఏలయనగా దేవ తలు (పర్వకత్లు) చెపిప్న మాట సిథ్రపరచబడినచో…” అవి
సిథ్రపరచబడెనా? మనము దీని మీద ఒక వారం మాటాల్డవచుచ్ను.
48 మోషే మాటాల్డినపుప్డు అది సిథ్రపరచబడినదా? అది నిశచ్యముగా
సిథ్రపరచబడెను.

ఏలియా, ఆ పరవ్తము మీదనునన్పుప్డు సంగతేమిటి? పర్భువు అతనితో
ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఏలియా, అకక్డికి వెళుళ్ము. నేను నీతో అకక్డ ఉంటాను; కొంత
సహవాసం కావలయును.” దేవుడు తన పర్జలతో సహవాసం చేయడానికి
ఇషట్పడతాడు. కానీ ఆయన మనతో సహవాసం చేయడానికి చాలింత
ఎకుక్వ సమయము మనము నిలబడము. మనము ఒక సథ్లం నుండి మరొక
సథ్లమునకు పరిగెతుత్ , మరియు వాటితో, అసలు తీరిక లేకుండ ఉనాన్ము.
“ఏలియా, ఊరకుండుము.” ఆయన డు సంవతస్రాలు మరియు ఆరు నెలల
సహవాసమును కోరుకునాన్డు. మనమైతే అతి కషట్ంగా ఆయనకు డు
నిమిషాల సమయము డా ఇవవ్లేము. డు సంవతస్రాలు మరియు ఆరు
మాసముల నిరంతర సహవాసం. ఓ, నేను దానిని పేమిసుత్నాన్ను! ఇటుల్ చెపెప్ను,
“వంట గురించి చింతించకు; మేము దానిని ఇదివరకే పరిషక్రించాము. కాకులు
నీకు ఆహారం ఇవవ్బోవుచునన్వి. మరియు అంతా బాగానే ఉండబోవుచునన్ది.
నాకు కేవలం కొంత సహవాసము కావలెను.” ఈ వృదధ్ పర్వకత్, ఏలియా,
అకక్డ ఆ పరవ్తం మీద రుచ్నియునాన్డు, అతడు దేవునితో సహవాసం
కలిగియుంటునన్పుప్డు, ఎందుకు, ఆ కెపెట్న్ ఇటల్నాన్డు, “నేను పైకి వెళిళ్ మరియు
అతణిణ్ తీసుకువసాత్నని నేను నముమ్చునాన్ను.” ఇపుప్డు, ఆ సహవాసానిన్ బర్దద్లు
చేయడానికి మీరు ఎనన్ పర్యతిన్ంచకండి.
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49 అయితే, ఆ కెపెట్న్, యాభై మంది ఉనన్, తన గొపప్ సైనయ్ంతో పైకి
వచాచ్డు. మరియు అతను ఇటల్నాన్డు, “ఏలియా, నేను—నేను—నేను నినున్
తీసుకువెళళ్డానికి వచాచ్ను.”
50 మరియు ఏలియా లేచి నిలబడాడ్డు. గమనించండి, ఇదిగో పర్భువు యొకక్
పర్వకత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు! అతడు అనాన్డు, “నేను పర్భువు యొకక్ సేవకుడినైన
యెడల, ఆకాశం నుండి అగిన్ వచిచ్ మిమమ్లిన్ దహించును గాక.” మరియు అగిన్
కిందికి దిగి వచిచ్నది. ఆ కెపెట్న్ ఇటల్నాన్డు…
51 “ఓ, మీకు తెలుసా?” లేదా, రాజు, ఇటల్నాన్డు, “అది బహుశా ఒక—ఒక
పిడుగు కావచుచ్, కేవలం అటుగా వెళుళ్చునన్ ఒక మెరుపు, మరియు అది వారిని
తాకియుండవచుచ్ను. నేను మరో యాభై మందిని పంపుతాను.”
52 ఏలీయా లేచి నిలబడాడ్డు, అతడు తలలో ఒకడు, అతని మాట సిథ్రమైనది.
తపుప్గా చేయబడిన పర్తిదానికీ అతడు తిరిగి చెలిల్ంపజేయవలసి యుండెను.
అతను చెపాప్డు, “నేను పర్భువు యొకక్ సేవకుడనైతే, అగిన్ వచుచ్ను గాక.”
మరియు రెండవ యాభై మందీ కాలిపోయారు. అది సరే. పర్తిదానికీ పర్తిఫలం!

ఎందుకనగా దేవ తల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము
సిథ్రపరచబడినందున, మరియుపర్తిఅతికర్మమును అవిధేయతయు
నాయ్యమైనపర్తిఫలముపొందియుండగా…

53 ఇపుప్డు, ఇకక్డ గొపప్ విషయం ఉనన్ది, తదుపరి వచనము.
మనముఏలాగుతపిప్ంచుకొందుము,…

54 “మనము ఏలాగు తపిప్ంచుకొందుము?” అతడు పర్భువు యొకక్
తయైనందున, ఏలీయా యొకక్ సవ్రము నాశనానిన్ తీసుకొసేత్, కీసుత్

యొకక్ సవ్రము మాటాల్డుచుండగా మనం ఎలా తపిప్ంచుకుంటాము? లేదా,
అది కీసుత్ యొకక్ సవ్రం అయిన యెడల, మీకు పారథ్న చేయబడినపుప్డు
మనము ఎలా విఫలమవవ్గలము? రోగుల కొరకు పారిథ్ంచమని కీసుత్ తన
సంఘమును అభిషేకించినయెడల, మరియు ఆయన వారికి…ఏమి చేయమని
చెపెప్నో సంఘము దానిని చేయుచునన్ యెడల, మరి అపుప్డు అది ఎనన్డైనా
ఎలా విఫలమవవ్గలదు? అది కుదరదు. మీరు విఫలమవవ్చుచ్, కానీ అది
విఫలమవవ్లేదు. మరియు మీరు దానిని గైకొనినంతకాలం, అది మిమమ్లిన్
తీసుకొనివెళుళ్ను.
55 మీరు విఫలమైన యెడల, మీకు మీరుగానే మీరు విఫలమయాయ్రు. మీరు
వాకయ్ము నుండి రంగా వెళిళ్పోయారు. అయితే మీరు వాకయ్ముతో ఉనన్ంత
కాలం, అది విఫలమవవ్జాలదు. పర్వకత్ల వాకయ్ము ఫలానా-మరియు-ఫలానా
విషయానిన్ చేసినపుప్డు, కీసుత్యొకక్ వాకయ్ము ఇంకెంతగా ఉంటుంది?

ఇంత గొపప్ రకష్ణను నిరల్కష్ ము చేసినయెడల, మనము ఏలాగు
తపిప్ంచుకొందుము; అటిట్ రకష్ణ పర్భువు బోధించుటచేత ఆరంభమై,
వారితో డ సాకష్ మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు
దృఢపరచబడెను;
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56 దానిని రిచ్ ఆలోచించండి, అది పర్భువు చేత పలుకబడినది. మనం
ఎనిన్సారుల్ వెనకిక్ వెళళ్గలము? సరిగాగ్ ఇకక్డే, మనం ఒక గంట పాటు ఎకక్డ
ఆగగలం? యేసు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.
57 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకొనుడి, మొదట సవ్యంగా యేసు దావ్రానే,
పలుకబడటం పారంభించబడినది, మరియు పిదప ఆయనను వినన్ వారిచే
ధృవీకరించబడింది. ఇపుప్డు ఆయన చెపేప్ది వినండి.
58 ఆయన మి మీదకి వచిచ్నపుప్డు, తాను ఒక సవ్సథ్పరచువాడనని
చెపుప్కొనలేదు. ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఈ కియలు చేయునది నేను కాను;
అది నాయందు నివసించు నా తండియైయునాన్డు. ఆయనే ఈ కియలను
చేయుచునాన్డు. తండి ఏది చేయుటను కుమారుడు చునో, అదే కానీ
తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు,” పరిశుదధ్ యోహాను 5:19.
59 ఫిలిపుప్ ఆయన వదద్కు వచిచ్నపుప్డు గమనించండి. నతనయేలు…ఫిలిపుప్
మారిన తరావ్త, అతను వెళిళ్ నతనయేలును తీసుకువచెచ్ను. ఇటుల్ చెపెప్ను, “వచిచ్,
మేము ఎవరిని కనుగొనాన్మో డుము: యోసేపు కుమారుడైన, నజరేయుడగు
యేసును.”
60 మరియు అతను అనాన్డు, “నజరేతు నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదా?”
61 ఇటుల్ చెపెప్ను, “వచిచ్, డుము.” ఒపిప్ంచబడవలసిన మారగ్ం అదే: దానిని
ని పించండి. వచిచ్ మరియు డుము. ఓ, అది నేను వినన్ అతుయ్తత్మమైన
విషయమైయునన్ది. వచిచ్ మరియు మీ కొరకు మీరే కనుకోక్ండి. పర్కక్ దోవలో
నిలబడి మరియు విమరిశ్ంచకండి, కానీ, “అనిన్ విషయాలను ని పించి,
మరియు మేలైన దానిని గటిట్గా పటుట్కోండి.” వచిచ్ మరియు డుము.
62 దారి పొడవునా మాటాల్డుకుం , వారు వెళాళ్రు. అతను పర్భువైన యేసు
యొకక్ సనిన్ధిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఇటల్నాన్డు, “ఇదిగో ఇతడు ఏ
కపటము లేని ఇశాయేలీయుడు.”
63 అది దాదాపు, అతని చరమ్మునంతా ఒలిచివేసినది. అతను చు ట్ సి,
ఇటల్నాన్డు, “సరే, బోధకుడా, నీవు ననున్ అసలు ఎపుప్డు తెలుసుకునాన్వు?
నీవు ననున్ ఎపుప్ డలేదు. ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువు?” ఫిలిపుప్
అనాన్డు…
64 “అతడు పిలవడానికి, ముందే…” ఇటుల్ చెపెప్ను, “నినన్టి దినమున ఫిలిపుప్
నినున్ పిలువక ముందే, నీవు ఆ అం రపు చెటుట్ కింద ఉనన్పుప్డే, నేను నినున్

చితిని.” ఆమేన్.
65 అతను ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు దేవుని కుమారుడవు. నీవు ఇశాయేలు రాజువు.”
66 ఒక సీత్ ఆయన సనిన్ధికిలోనికి నడుచుకుం వచిచ్నది, మరియు ఆయన
ఇటల్నాన్డు, “నీవు వెళిళ్, నీ భరత్ను తీసుకురా.”

ఆమె ఇటుల్ చెపెప్ను, “నాకు పెనిమిటి లేడు.”
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67 ఆయన అనాన్డు, “నీవు చెపిప్నది సరియే. నీకు అయిదుగురు ఉండిరి,
మరియు ఇపుప్డు నీవు జీవిసుత్నన్వాడు నీ పెనిమిటి కాడు. నీవు నిజమే చెపిప్తివి.”
దానిని రిచ్ ఆలోచించండి.
68 ఆమె ఇటల్నన్ది, “అయాయ్, నీవొక పర్వకత్వని నేను గర్హించుచునాన్ను. అంటే,
మెసీస్యా వచిచ్నపుప్డు ఆయన మాకు సమసత్మును తెలియజేయునని మేము
ఎరిగియునాన్ము.”
69 ఆయన చెపెప్ను, “నీతో మాటలాడుచునన్, నేనే ఆయనను.”
70 మరియు ఆమె పరుగెతుత్కొనిపోయి మరియు ఆ ఊరిలోని మనుషుయ్లతో
ఇటుల్ చెపెప్ను, “వచిచ్, నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని డుడి.
ఈయన మెసీస్యా కాడా?” అది పర్భువు దావ్రా పలుకబడినది.
71 ఏమి జరిగినది? యేసు, తాను వెళేళ్ ముందు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను చేయు
కియలు, మీరు చేయుదురు.” అది నిజమేనా? “నేను తండియొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ను గనుక, నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు, వాటికంటె
మరి గొపప్వియు చేయుదురు.” ఓ, వారు వెళుళ్చుండగా, నేను వాటిని
పర్తిచోటా డగలుగుచునాన్ను. మారుక్ 16, “వారు బయలుదేరి వాకయ్మును
అంతటా, పర్కటించిరి; పర్భువు వారికి సహకారుడైయుండి, వాకయ్మును
సిథ్రపరచుచుండెను.”

మరియు ఇకక్డ, పౌలు, అదే విషయానిన్ చెపుప్చునాన్డు. అతడు చెపిప్నది
ఏమిటనగా ఆ—ఆ సువారత్ యేసు దావ్రా బోధించడం పారంభించబడి,
మరియు ఆయనను వినన్వారి దావ్రా మనకు ధృవీకరించబడింది. అదే పునాది
రాయి. ఓ, పర్భువు నామము సుత్తింపబడును గాక! అదియే పునాది రాయి.
72 మరియు ఆలోచిసేత్, రెండు వేల సంవతస్రాలు గడిచినవి. నాసిత్కులు,
అవిశావ్సులు, మరియు సంశయవాదులు, మరియు అజేఞ్యతావాదులు లేచారు.
కానీ, ఈనాడు, అదే యేసు తనను వినే వారి దావ్రా తన వాకయ్మును అదే
విధానములో ధృవీకరిసుత్నాన్డు. “ఈయన మాట వినుడి,” అంటే కేవలం ఒక
పర్సంగం వినమని కాదు. అంటే,ఆయనచెపేప్ది వినమని అరథ్ం. అవును.
73 మనం ఎలా తపిప్ంచుకొందుము? మనకు తపిప్ంచుకునే దారి ఏది? ఓ,
మీరు ఇటల్నవచుచ్, “దేవునికి సోత్తర్ం, నేను మెథడిసుట్ సంఘానికి చెందినవాడను.
నేను ఒక పెసిబ్టేరియనువాడను. నేను ఒక పెంతెకోసుత్వాడను.” దానికి దీనితో
ఎటువంటి సంబంధము లేదు. మరియు మీరు పర్కక్-దోవ పటిట్, దీనిని ఒక
“ఆతమ్లతో మాటాల్డుటయని, లేక ఏదో మనసుస్ను చదువుటయని, లేక ఏదో ఒక
దయయ్మని,” లేదా మరేదోయని మీరు పిలువగోరతారు. వారికి సిగుగ్చేటు!
74 “దేవ తల యొకక్ పర్తీ వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినయెడల…” యేసు ఇటుల్
చెపెప్ను, “అది కాదు…కొంత కాలమైన తరావ్త, లోకము ననున్ ఎంతమాతర్ము

డదు. అయిన , మీరు ననున్ తురు, ఏలయనగా నేను యుగసమాపిత్
వరకు మీతోను, మీలోను ఉందును.” మరియు ఆయన తన వాకాయ్నిన్
ధృవీకరించుటను కొనసాగించడానికి, కిందికి వచుచ్టను మనం సినపుప్డు,
మనం వేరొక సంఘమునకు లేదా ఏదైనా మత సంసథ్కు, లేదా సంఘ శాఖకు, లేదా
ఏదైనా మన సవ్ంత చినన్ పెంపుడు సిదాధ్ంతమునకు మనము సహకారంగా ఉంటే,
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మనం ఏలాగు తపిప్ంచుకొందుము? మీరు విడిచిపెటట్డం మంచిది. “ఎటల్నగా
దేవ తల కింద పర్తి పాపము నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా,
తన వాకయ్మును పర్తయ్కష్పరచుటకు, దేవుని కుమారుడు పరలోకము నుండి
మాటాల్డుచునన్పుప్డు అది ఇంకెంతగా ఉండును గదా! ఇంత గొపప్ రకష్ణను
మనము నిరల్కష్ ము చేసినయెడల, మనము ఏలాగు తపిప్ంచుకొందుము?” ఓ,
మై! “దేవుడు డా…”

4వ వచనం:
దేవుడువారితో డసాకష్ మిచుచ్చుండగా,…

75 దీనిని గమనించండి. పర్భువు సాకష్ ములిచెచ్ను. ఓ, నేను దాని విషయమై
చాలా సంతోషంగా ఉనాన్ను! పర్భువే సాకష్ మిచెచ్ను.
76 డండి. ఏలీయా ఆ కొండపైన ఉనన్పుప్డు, అతను ఇలా అనాన్డు, “నేను
ఒక దైవజనుడనైతే, అగిన్ ఆకాశము నుండి దిగివచిచ్ మిముమ్ను దహించునుగాక.”
అతను ఒక దైవజనుడైఉండెననిదేవుడే సాకష్ మిచాచ్డు.

దేవుడు ఎలల్పుప్ సాకష్ మిసాత్డు. మీ జీవితం సాకష్ మిసుత్ంది. మీ సాకష్ ం
ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ మీ సవ్రము వినబడలేనంతగా, మీ జీవితమే
చాలా బిగగ్రగా మాటాల్డుతుంది. కానీ, మీ—మీ జీవితం, మీ అనుదిన-
జీవితం మీరు ఏమిటో సాకష్ మిసుత్ంది. దేవుడే సాకష్ మిసాత్డు. అవును.
పరిశుదాధ్తమ్ ఒక ముదర్యైయునన్ది, మరియు ఒక ముదర్ కాగితం యొకక్
రెండు వైపులకు వరిత్సుత్ంది. మీరు ఇకక్డ నిలబడటం వారు సాత్రు మరియు
మీరు వెళిళ్పోయినపుప్డు మిమమ్లిన్ సాత్రు. సంఘములో మాతర్మే కాదు
గానీ రోజు-వారీ పనిలో డా మిమమ్లిన్ గమనిసాత్రు. మీరు లోపల మరియు
బయట, ఇరువైపులా ముదించబడాడ్రు. మీరు కలిగియునన్ ఆనందమును బటిట్,
మరియు మీరు జీవించే జీవితమును బటిట్, మీరు, లోపల మరియు వెలుపట
ముదించబడియునాన్రు, తదావ్రా మీరు రకిష్ంచబడాడ్రని మీకు తెలియును
మరియు మీరు జీవించే జీవితం దావ్రా, మీరు రకిష్ంచబడాడ్రని పర్పంచానికి
తెలియును, ఏలయనగా దేవుడు సాకష్ మిచుచ్ను. ఆయన పరిశుదధ్ నామము
సుత్తింపబడును గాక! మై, నేను ఆతీమ్య అను తిని పొందుచునాన్ను!
77 సహోదరులారా, అకక్డ, దానిని రిచ్ ఆలోచించండి. ఓ! “నా గొరెలు నా
సవ్రము వినును, మరియు అవి వేరొకనిని వెంబడించవు.” ఓ, మన పేరుల్ ఎటుల్
ఆయన అరచేతులపైన ఉనాన్యి కదా! రాతింబగళుళ్, అది ఆయన ముందు
ఉనన్ది. ఆయన వాకయ్ము, ఆయన వాగాద్నము ఎలల్పుప్ ఆయన ఎదుట ఉనన్ది.
ఆయన దానిని మరచిపోలేడు. మరియు ఆయన మిమమ్లిన్ పేమిసుత్నాన్డు.
78 ఇపుప్డు, తన సవ్ంతవారిని రిచ్ ఆయన సాకష్ మిచుచ్ను. మీరు మీ నోరు
తెరిచి ఒకక్ మాట డా పలుకరు, మీకు ఏదో సంభవించినదని ఈ లోకానికి
తెలుసుత్ంది.

… చకకియలచేతను, మరియు మహతాక్రయ్ములచేతను,
మరియు నానావిధము లైన అదుభ్తముల చేతను, వివిధములైన
పరిశుదాధ్తమ్ వరములను అనుగర్హించుటచేతను, తన
చితాత్నుసారముగాధృడపరచెను?
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79 ఇపుప్డు ముగించుటకు ముందుగా మనం కేవలం ఒక లేఖనానిన్
తీసుకుందాం; పెంతెకోసుత్ దినమున, వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందినపుప్డు.
దాదాపు నాలుగు రోజుల తరావ్త, పేతురు శృంగారమనే దావ్రం గుండా వెళాళ్డు,
అతడు మరియు యోహాను. వారు ఒక వయ్కిత్తో, “మా వైపు డుము,” అని
చెపాప్రు. మరియు ఇటుల్ చెపాప్డు, “వెండి మరియు బంగారములు నాయొదద్
లేవు, కానీ నాకు కలిగినదే నీకు ఇచెచ్దను. నజరేయుడైన యేసుకీసుత్ నామములో,
లేచి నడువుము.” మరియు ఆ మనిషి పైకి సి మరియు దాని గురించి ఏమీ
పర్శిన్ంచలేదు. అతడు దిగుగ్న లేచి నడుచుకుం వెళెళ్ను. వారు అజాఞ్నులు
మరియు విదయ్లేని పామరులు. అయితే పరిశుదధ్ గర్ంథము ఇటుల్ చెపెప్ను,
“వారి విషయమై వీరు జాగర్తత్పడవలెను, ఏలయనగా వారు యేసుతో డ
ఉండియునాన్రని వీరు ఎరిగియునాన్రు.”
80 సహోదరుడా, నీవు యేసుతో ఉండియునాన్వని పర్పంచానికి తెలిసినపుప్డు,
నీవు యేసుతో ఉనాన్వని పర్పంచము గర్హించి మరియు డగలుగునటుల్, ఈ
పర్సుత్త పర్పంచంలో మరియు ఈ అంధకారములో అటువంటి ఒక సంకరములేని
జీవితానిన్ నీవు జీవించగలిగినపుప్డు, వీధిలోని ఒక కరుకైన, నీచమైన వేశయ్ డా
గొరెపిలల్ రకత్ంలో కడుగబడి, ఒక సీత్గా మారినపుప్డు, తాను జీవిసుత్నాన్డని దేవుడు
సాకష్ మిచుచ్చునాన్డు.
81 ఒక తాగుబోతును తీసుకోండి, అతడు తన భారయ్ మీదకు ఉరకలు వేసాత్డు,
అతడు తన పిలల్లతో చెడుగా వయ్వహరిసాత్డు, మరియు ఒక వేశయ్కొరకు ఖరుచ్
చేయడానికి, భోజనపు బలల్ మీద నుండి ఆహారానిన్ తీసుకొంటాడు. అతడిని
ఒకక్సారి యేసుతో ఉండనివవ్ండి, అతడు, ఆ సేన అను దయయ్ములు పటిట్నవాడు,
సవ్సథ్చితుత్డై మరియు బటట్లు ధరించుకొనన్లాగున, తన బిడడ్ల వదద్కు మరియు
తన భారయ్ వదద్కు మరియు తన పియమైనవారి వదద్కు తిరిగి వచుచ్టను మీరు

సాత్రు. ఖచిచ్తంగా.
82 కొంతకాలం కితం, సుమారు నలభై సంవతస్రాల కితం, పర్పంచంలోని
మతాలనీన్ కలిసినపుప్డు, మరియు వేరేవ్రు వయ్కుత్లు లేచి మాటాల్డారు. మరియు
మహమమ్దీయుడు మహమమ్దీయ మతం కొరకు మాటాల్డాడు. జైనులు జైనుల
కొరకు మాటాల్డారు; బౌదుధ్డు బుదుధ్ని కొరకు మాటాల్డాడు. మరియు ఒక చినన్
వైదుయ్డు, అతని ఇంటిపేరు ఏమిటో, ఈ సమయంలో నేను మరిచ్పోయాను,
అతని పేరు నాకు తెలుసు, కానీ నేను దానిని మరిచ్పోయాను, అతడు కైసత్వాయ్నికి
పర్తినిధిగా మాటాల్డాడు, మరియు అతడు అమెరికాలోని, ఓకల్హోమాకు చెందిన
లేడీ మాకక్బీ యొకక్ కథను చెపాప్డు.

ఆమె ఎంతో కు పి, మరియు చాలా దిగజారిన-వయ్కిత్, ఎంతగా అంటే
వారు ఆమెను చంపడానికి వెళిళ్నపుప్డు, వారు ఆమెపై చేతులు డా పెటట్లేదు,
ఆమె అంత అసభయ్ంగా మరియు నీచంగా ఉంది. ఆమె నాలుగు గుఱఱ్ముల
జటాక్ బండిని నడుపు : వీధి గుండా వెళిళ్నపుప్డు; సిగరెటుట్ తాగు ; జటాక్
బండి నడుపు , మరియు ఆ—ఆ—ఓకల్హోమాలోని చటాట్లను, రికారుడ్లను
ఉలల్ంఘించిన ఒక అభియోగంపై, వారు ఆమెను అరెసుట్ చేశారు. మరియు ఆమె
ఎంత నీచంగా మరియు మురికిగా ఉండెనంటే ఆమె ఉనన్ చోటుకి సమాజము
అసస్లు వెళేళ్వారు కారు; ఎంతగా అంటే, మరణదండన అమలు చేయువారు
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ఆమెను చంపబోవునపుప్డు, వారు ఆమెను ఉరి తీయలేదు. వారు ఆమెను
చంపడానికి, కేవలం ఆమెపై తారు మరియు ఈకలను వేశారు.

మరియు ఈ చినన్ బోధకుడు ఆమె కథను చెపిప్నపుప్డు, ఏ విధంగా
చెపాప్డంటే, ఆ పర్జలు తమ కురీచ్లలో రొచ్ని, తరువాత ఏమి జరగబోవునో
అని ఆ తతో వినుచుండిరి. అతడు ఈ విషయానికి వచిచ్నపుప్డు: చాలా
నీచంగా, మురికిగా, దిగ-జారి ఉనన్ది, ఎటల్నగా చటట్ం డా ఆమెతో
వయ్వహరించగోరలేదు, ఆమె అంతగా దిగజారిపోయింది. అతడు ఆ కథను చెపిప్న
విధానానిన్ బటిట్ సేత్, పాతాళములోనునన్ దయయ్ం డా అటువంటి ఒక వయ్కిత్ని
తృణీకరిసుత్ంది. పిదప అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “పర్పంచంలోని మత పెదద్లారా, లేడీ
మాకక్బీ చేతులను శుభర్ం చేసే దేనినైనా మీ మతం కలిగియునన్దా?”
83 అంద నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయారు. అపుప్డు అతడు తన చేతులతో
చపప్టుల్ కొటిట్, మరియు గాలిలో పైకి గెంతాడు. అతడు చెపాప్డు, “దేవునికే
మహిమ! యేసుకీసుత్ రకత్ము ఆమె చేతులను మాతర్మే శుభర్పరచడం కాదు
గానీ, అది ఆమె హృదయానిన్ డా శుభర్పరుసుత్ంది మరియు ఆమెను ఆయన
వధువుగా చేసుత్ంది.” మీకు చెపెప్దను:

ఎంత అధుబ్తమైన కృప! ఎంతో మధురమైన సవ్రం,
నావంటి ఒక నీచుని రకిష్ంచెను!
నేను ఒకనాడు తపిప్పోయాను, కానీ నేడు

కనుగొనబడాడ్ను,
నేను అంధుడనై యుంటిని, కానీ ఇపుప్డు నేను

చుచునాన్ను.
నా హృదయమునకు భయమును నేరిప్నది కృపయే,
నా భయములనిన్ంటినీ పారదోలినది కృపయే;
నేను మొదటగా నమిమ్న ఆ ఘడియలో
ఆ కృప ఎంత పర్శసత్ముగా పర్తయ్కష్మైనదో!

84 నిశచ్యంగా. “అటువంటి దానిని మనం నిరల్కష్ ం చేసినయెడల మనమేలాగు
తపిప్ంచుకొందుము?” మీరు తినడం నిరల్కష్ ం చేసేత్ మీరు చనిపోతారు. మీరు ఒక
మలుపు తిపేప్టపుప్డు నిరల్కష్ ం చేసేత్, మీరు దేనికో గుదుద్కుంటారు. మీరు ఆవును
పాలు పితకడంలో నిరల్కష్ ం చేసేత్, అది ఎండిపోతుంది. మీరు మీ దంతాలను
నిరల్కష్ ం చేసేత్, మీరు వాటనిన్ంటినీ పీకివేయవలసి ఉంటుంది. నిశచ్యంగా. మీ
నిరల్కాష్య్నికి మీరు వెల చెలిల్సాత్రు.
85 ఓ బెన్ హామ్ గుడారమా మరియు సందరశ్కులారా, ఇపుప్డు మీకు ఒక
విషయానిన్ చెపప్నివవ్ండి. మీరు దేవుని మహిమను రిచ్ సాకష్ మివవ్డానిన్
నిరల్కష్ ం చేసేత్, దేవునికి సుత్తి మరియు మహిమను ఇవవ్డంలో మీరు నిరల్కష్ ం చేసేత్,
ఒకానొక ఈ దినాలోల్ మీరు చలల్బడి, నామకారథ్ంగా, మరియు దిగజారిన వారిగా,
మిమమ్లిన్ మీరు కనుగొంటారు. మీరు దేవుణిణ్ సుత్తించండి. “ఇంత గొపప్ రకష్ణను
మనము నిరల్కష్ ం చేసినయెడల, మనము ఎలాగు తపిప్ంచుకొందుము?”
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86 ఆలసయ్ం అవుతుంది. ఆ వెనుక లోపలికి వచిచ్న, సహోదరుడు థామ్ ని నేను
ఇపుప్డే గమనించాను. పర్భువు చితత్మైన యెడల మనము ముగించి, మరియు ఈ
రాతి దీనిని కొనసాగిదాద్ము.

ఒకక్ కష్ణం మనము పారిథ్ంచెదము.
87 మా పరలోకపు తండీ, ఆశీరావ్దములు, సుత్తులు, మహిమయు, ఘనతయు
మరియు జాఞ్నమును, మరియు శకిత్యు, మరియు బలమును, ఎనన్టికీ నీకే
చెలుల్ను గాక. ఓ, సింహాసనాసీనుడైన ఆ గొరెపిలల్కు, అధికారమును మరియు
రాజయ్ములు మరియు సమసత్ము ఆయన చేతికి ఇవవ్బడెను. మన నీతి
నిమితత్ము, ఆయన మృతులలో నుండి లేచినపుప్డు, ఆయన లోకానికి ఇలా
కేక వేసి చెపాప్డు, “పరలోకములో మి మీద నాకు సరావ్ధికారము
ఇవవ్బడినది. కావున, మీరు సరవ్ లోకమునకు వెళిళ్, సరవ్సృషిట్కీ సువారత్ను
పర్కటించుడి.”

మరణమగుచునన్ ఓ పియమైన గొరెపిలాల్, నీ అ లయ్మైన
రకత్ం

ఎనన్టికీ దాని శకిత్ని కోలోప్దు,
విడుదల పొందిన దేవుని సంఘమంత
ఇక మీదట పాపము చేయకుండునటుల్,

రకిష్ంచడునంతవరకై యునన్ది.
88 సేవకులుగా, మేము ఎంతో కోరుచునాన్మని చుటకు, మాకు
సహాయము చేయుము; మేము ఒక సంఘమును ఎటుల్ కలిగియుండవలెననియు,
మేముదీనిని, మేము పర్తిదానిని కలిగియుండవలెనని కోరుచునాన్ము.
89 మా సీత్లు, ఇంకా సంఘానికి వెళళ్క ముందే, తమను తాము కైసత్వులు అని
పిలుచుకొనుచు, ఒక నిరిద్షట్ రకమైన దుసుత్లు కలిగియుండాలని, లేదా చాలా
అందముగా వసత్ధారణ చేసుకోవాలనియునాన్రు.

మరియు బోధకులు వారు రావడానికి ముందు చాలా డబుబ్ను
కలిగియుండవలెననియు, మరియు పర్తీది ఫలానా-మరియు-ఫలానా విధంగా
ఉండవలెననియునాన్రు.
90 ఓ కీ త్, దేవ తల పరిచరయ్ కింద, “వారెటుల్ గొరె చరమ్ములను, మరియు
మేక చరమ్ములను వేసుకొని సంచరించారని, మి యొకక్ గుహలలో
మరియు సొరంగములలోను నివసించారని, వారు, కఠినమైన హింసల కింద
సంచరించి, మరి అయినపప్టికినీ, విశావ్సమును విడిచిపెటట్లేదు,” అని నేను
ఇకక్డ చదివినపుప్డు, మేము ఎటుల్ తపిప్ంచుకొందుము, మాకు పర్భువైన యేసు,
మంచి గృహాలను, కారల్ను, బటట్లను, మరియు ఆహారానిన్ ఇచిచ్యుండగా,
మరియు మేము గొణుగు , రొచ్ని, సోమరులుగా ఉనాన్ము, మేము
బయటకు వెళిళ్ మరియు దాని విషయమై ఏదైనా చేయుటకు ఎనన్
పర్యతిన్ంచము, దేవా, మేమెటుల్ తపిప్ంచుకొందుము?
91 ఓ, పర్భువా, ఈ ఉదయం నీవు పర్తీ హృదయంలో , ఆ పాత-కాలపు మారు
మనసుస్ను రగిలించాలని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను, తదావ్రా పర్జలు దానికొరకు
ఏమైనా చేయుదురు. పగటి వెలుగు పర్కాశిసుత్ండగానే మనం పని చేదాద్ం,
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ఎందుకంటే రుయ్డు వేగంగా అసత్మించుచునాన్డు. మరియు నాగరికత
వెళిళ్పోవుచునన్ది, మరియు ఇక సమయము ఉండదు. అది నితయ్తవ్ములోనికి
కలిసిపోవును.
92 ఓ దేవా, ఈ రోజు మేము తాజా దరశ్నముతో వెళుళ్లాగున అనుగర్హించుము,
పాపులను ఎటుల్ సంపర్దించి మరియు వారిని కీసుత్ వదద్కు ఎటుల్ నడిపించాలో
తెలుసుకొనుటకు, జాఞ్నమును, అవగాహనను అనుగర్హించుము. పర్భువా, నీ
సేవకుని పారథ్నను ఆలకించుము.
93 కీసుత్ను తమ రకష్కునిగా ఎరుగనివారు ఎవరైనా ఇకక్డ ఉనన్యెడల,
మీ చెయియ్ పైకెతిత్ మరియు ఇటుల్ చెపుప్దురా అని నేను అడుగుచునాన్ను,
“బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, ననున్ జాఞ్పకము చేసుకొనుము”? మీరు కేవలం
మీ చెయియ్ పైకెతిత్, ఇటుల్ చెపుప్దురా, “ననున్ జాఞ్పకము చేసుకొనుము. నేను
ఒక కైసత్వుడిగా ఉండగోరుచునాన్ను. ఇకపై దానిని ఏమాతర్ నిరల్కష్ ం
చేయ డదనుకుంటునాన్ను”? ఆ వెనుక, అయాయ్, దేవుడు నినున్ దీవించును
గాక. ఇంకా ఎవరైనా? ఇటుల్ చెపుప్దురా, “బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, నేను
నా చెయియ్ పైకెతత్గోరుచునాన్ను. మరియు నేను కీసుత్ను, నా రకష్కునిగా
అంగీకరించగోరుచునాన్ను, నేను ఇంతకాలం నిరల్కష్ ం చేసాను. ఓ, నిశచ్యంగా,
నేను సంఘానికి వెళాత్ను, నేను సంఘానికి చెందినవాడిని.” 



హెబీపతిక, రెండవఅధాయ్యము 1 TEL57-0825M
(Hebrews, Chapter Two 1)
హెబీపతికయొకక్ శీరిష్క

ఈ వరత్మానము సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బెన్ హాం గారి దావ్రా మొటట్మొదటగా ఆంగల్ భాషలో, 1957,
ఆగసుట్ 25, ఆదివారం ఉదయమున, అమెరికా దేశం, ఇండియానా, జఫరస్నివ్ల్ లోని, బెనాహ్మ్ ఆలయము నందు
పర్సంగించబడినది, మరియు ఇది అయసాక్ంతపు టేపు రికారిడ్ంగ్ నుండి తీయబడి, ఆంగల్ భాషలోకి ఉనన్ది ఉనన్టుల్గానే
ముదించబడినది. ఈ యొకక్ తెలుగు తరుజ్మా అనేది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారిడ్ంగ్స్ వారి దావ్రా ముదించబడి,
పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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